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IBITINGA
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE IBITINGA EM 16/01/2014
PROCESSO :3002461-11.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: ANTONIO CARLOS DE CAMPOS
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002462-93.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: ANGELA SOLDÃO
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002463-78.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: DIVA DE FREITAS CALARGA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002464-63.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: JOSUE PINTO GUEDES
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002466-33.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: ELIEL DA SILVA ANDRADE
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002467-18.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: MARIA CELIA ROCHA FERREIRA
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002468-03.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: PEDRO AGUINALDO PEREIRA
VARA:2ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :3002469-85.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: VALSUIR DONIZETTI BALERO
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002470-70.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: CARLOS FERNANDO DE OLIVEIRA
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002471-55.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: CLAUDIA RAINERI DECARVALHO
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002472-40.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: LOURIVAL ALVES DE ARAUJO
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002473-25.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: JOSE COQUEIRO PIRES
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002474-10.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: ERICA RENATA MARGADONA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002475-92.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: ADILSON RIBEIRO LEAL
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002476-77.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: NILSON DONIZETE ABONIZIO
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002478-47.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: ALMIRO CAMPOS DE OLIVEIRA
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002480-17.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: DANIEL JACOMINI
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO

:3002481-02.2013.8.26.0236
:EXECUÇÃO FISCAL
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
: 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
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EXECTDO
: DARCI MONTEIRO BISCOLA
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002489-76.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002490-61.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: FERNANDO GOMESDA SILVA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002492-31.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: ABIGAIL C. JULIANI
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002493-16.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: RUBIANA I SPINELI G DOS SANTOS
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002495-83.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: NOEL ALVES DA COSTA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002496-68.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: MAURICIO IKE
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002497-53.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: VIRGILIO RAFAEL GIROTO
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002498-38.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: ANTONIO LOURIVAL BETTINI
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002499-23.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: ELVIRA S. SPONHOLZ
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002500-08.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: CLAUDETE GERONIMO DA COSTA
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO

:3002501-90.2013.8.26.0236
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CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: ANTONIO FERREIRA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002502-75.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: LUIZ BORGES
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002503-60.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: DONIZETI GAMA CASTRO
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002504-45.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: SALETE TEREZINHA DOMINGUES
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002279-25.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: EMP. IMOB. RIVIEIRA S.C.LTDA
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000100-21.2014.8.26.0236
CLASSE
:ANULAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULOS AO PORTADOR
REQTE
: ADEMIR DERÍCIO
ADVOGADO : 229374/SP - Ana Kelly da Silva
REQDO
: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000101-06.2014.8.26.0236
CLASSE
:CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: NATANIEL BAZANELLI TUCCI
ADVOGADO : 255925/SP - Aline Fernanda Rodrigues
REQDO
: BANCO SANTANDER S.A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000102-88.2014.8.26.0236
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: RAFAEL SCAINI BORSETTO
ADVOGADO : 229374/SP - Ana Kelly da Silva
REQDO
: PAULO CESAR BARBETA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000103-73.2014.8.26.0236
CLASSE
:CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: CLAUDIO RODRIGO BAZANELLI
ADVOGADO : 255925/SP - Aline Fernanda Rodrigues
REQDO
: BANCO SANTANDER S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000105-43.2014.8.26.0236
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: IVES BARBOZA
ADVOGADO : 214311/SP - Flavio Pinheiro Junior
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO
REQDO

:1000106-28.2014.8.26.0236
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: MARIA DA GUIA TEIXEIRA DE ALMEIDA
: 214311/SP - Flavio Pinheiro Junior
: Instituto Nacional do Seguro Social
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VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000107-13.2014.8.26.0236
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
: A. A. A.
: 247618/SP - Claudio Jorge de Oliveira

PROCESSO :1000108-95.2014.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: A. J. A. R.
ADVOGADO : 121302/SP - Adriana Lais da Silva
EXECTDO
: L. V. F.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000109-80.2014.8.26.0236
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
ADVOGADO : 257306/SP - Barbara Galo
REQDO
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000110-65.2014.8.26.0236
CLASSE
:PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXIGIDAS
REQTE
: OSVALDO MORAES JUNIOR
ADVOGADO : 255925/SP - Aline Fernanda Rodrigues
REQDO
: Banco Santander (Brasil) S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000111-50.2014.8.26.0236
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: OSVALDO MORAES JUNIOR
ADVOGADO : 255925/SP - Aline Fernanda Rodrigues
REQDO
: Banco Santander (Brasil) S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002278-40.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: EMP IMOB RIVIEIRA IBITI S C LTDA
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002277-55.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: EMP IMOB RIVIERA IBIT S C LTDA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002505-30.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: JOÃO SANTANA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002506-15.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: ALICE PIRES SANTANA
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002507-97.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: ADÃO GERALDO MUNDILANI
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO

:3002508-82.2013.8.26.0236
:EXECUÇÃO FISCAL
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
: 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
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EXECTDO
: JOÃO SANTANA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002509-67.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: NESTOR AROUCA LAMEIRA NETO
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002510-52.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: ADEMILSON NICOLA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002511-37.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: ROGERIO BERNARDINELLI
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002276-70.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: EMP IMOB RIVIERA IBIT S C LTDA
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002275-85.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: EMP IMOB RIVIERA IBIT S C LTDA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002274-03.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: EMP IMOB RIVIERA IBIT S C LTDA
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002273-18.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: EMP IMOB RIVIERA IBIT S C LTDA
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002272-33.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: EMP. IMOB. RIVIEIRA S.C.LTDA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002269-78.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: ITAPUA EMPREEND. IMOB. LTDA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002268-93.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: ITAPUA EMPREEND.IMOB.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO

:3002267-11.2013.8.26.0236
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CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: WALFRIDO ROBERT
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002266-26.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 185305/SP - Marcelo da Silva Parra
EXECTDO
: WALFRIDO ROBERT
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002265-41.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: EMP IMOB RIVIERA IBIT S C LTDA
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002465-48.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: LETICIA E DENISE M. PEREIRA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002491-46.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: CLAUDIO DE C. E. SOUZA
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002264-56.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: EMP IMOB. RIVIERA IBIT S. C. LTDA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002263-71.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: EMP. IMOB. RIVIERA IBIT. S. C. LTDA
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002262-86.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: WALFRIDO ROBERT
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002261-04.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: WALFRIDO ROBERT
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002260-19.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: WALFRIDO ROBERT
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO
EXECTDO

:3002259-34.2013.8.26.0236
:EXECUÇÃO FISCAL
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
: 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
: WALFRIDO ROBERT
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VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002258-49.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: WALFRIDO ROBERT
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002257-64.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: WALFRIDO ROBERT
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002256-79.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: WALFRIDO ROBERT
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002255-94.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: WALFRIDO ROBERT
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002254-12.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: WALFRIDO ROBERT
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002253-27.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: WALFRIDO ROBERT
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000104-58.2014.8.26.0236
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
REQTE
: FLORIPES APARECIDA CARDOSO
ADVOGADO : 209662/SP - Niléia Eliane Pipoli
REQDO
: ROSA MARIA CARDOSO
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000112-35.2014.8.26.0236
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
ADVOGADO : 94382/SP - Josemar Antonio Giorgetti
REQDO
: MANTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MANTAS LTDA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000113-20.2014.8.26.0236
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: M. A. O. E.
ADVOGADO : 132377/SP - Fernando Camargo da Silva
REQDA
: M. F.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000114-05.2014.8.26.0236
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Banco do Brasil S/A
ADVOGADO : 140055/SP - Adriano Athala de Oliveira Shcaira
REQDO
: ALBATROZ INDUSTRIA E COMERCIO BORDADOS LTDA - EPP
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE

:3002251-57.2013.8.26.0236
:EXECUÇÃO FISCAL
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EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: WALFRIDO ROBERT
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002250-72.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: WALFRIDO ROBERT
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002249-87.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: WALFRIDO ROBERT
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002248-05.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: WALFRIDO ROBERT
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002247-20.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: ITAPUA EMPREEND IMOB LTDA
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000115-87.2014.8.26.0236
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: P. R. C. V.
ADVOGADO : Acacio Alves Navarro
REQDO
: S. P. P. S.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002246-35.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: ITAPUA EMPREEND IMOB LTDA
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000117-57.2014.8.26.0236
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: TADEU JUDAS SABIONE
ADVOGADO : 337641/SP - Lívia Maria Sabione
REQDO
: HÉLIO SCHELL
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000118-42.2014.8.26.0236
CLASSE
:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE
: NAYANI BATISTA DE SOUZA
ADVOGADO : 225234/SP - Edemilson Serotini
REQDO
: LEANDRO APARECIDO MARCILI TEIXEIRA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000119-27.2014.8.26.0236
CLASSE
:ARROLAMENTO COMUM
INVTANTE
: V. P.
ADVOGADO : 86931/SP - Ivanil de Marins
INVTARDO
: V. P.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002245-50.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: ITAPUA EMPREEND. IMOB. LTDA
VARA:2ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :3002244-65.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: ITAPUA EMPREEND. IMOB LTDA
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002243-80.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: ITAPUA EMPREEND. IMOB.LTDA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002242-95.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: ITAPUA EMPREEND.IMOB LTDA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002333-88.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: WALFRIDO ROBERT
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000116-72.2014.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: R. S. F. R.
ADVOGADO : 247618/SP - Claudio Jorge de Oliveira
EXECTDO
: M. V. R.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000120-12.2014.8.26.0236
CLASSE
:INVENTÁRIO
INVTANTE
: LUIZ ERALDO DA SILVA
ADVOGADO : 253664/SP - Laianne Louise Furco
INVTARDO
: LEANDRO CÉSAR DA SILVA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000121-94.2014.8.26.0236
CLASSE
:PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXIGIDAS
REQTE
: CELSO ROBERTO STABILE
ADVOGADO : 255925/SP - Aline Fernanda Rodrigues
REQDO
: BANCO HSBC BANK BRASIL S.A.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000122-79.2014.8.26.0236
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: IRINEU FERREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO : 214311/SP - Flavio Pinheiro Junior
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000123-64.2014.8.26.0236
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: CELSO ROBERTO STABILE
ADVOGADO : 255925/SP - Aline Fernanda Rodrigues
REQDO
: BANCO HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000124-49.2014.8.26.0236
CLASSE
:PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXIGIDAS
REQTE
: NELSON AFONSO STABILE
ADVOGADO : 255925/SP - Aline Fernanda Rodrigues
REQDO
: BANCO HSBC BANK BRASIL S.A.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE

:3002331-21.2013.8.26.0236
:EXECUÇÃO FISCAL
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
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ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: WALFRIDO ROBERT
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000126-19.2014.8.26.0236
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: P. E. B.
ADVOGADO : Acacio Alves Navarro
REQDA
: D. P. DE M.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000127-04.2014.8.26.0236
CLASSE
:PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXIGIDAS
REQTE
: CELSO ROBERTO STABILE
ADVOGADO : 255925/SP - Aline Fernanda Rodrigues
REQDO
: Itaú Unibanco S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000128-86.2014.8.26.0236
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: CELSO ROBERTO STABILE
ADVOGADO : 255925/SP - Aline Fernanda Rodrigues
REQDO
: Itaú Unibanco S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000129-71.2014.8.26.0236
CLASSE
:PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXIGIDAS
REQTE
: NELSON AFONSO STABILE
ADVOGADO : 255925/SP - Aline Fernanda Rodrigues
REQDO
: Itaú Unibanco S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000130-56.2014.8.26.0236
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: NELSON AFONSO STABILE
ADVOGADO : 255925/SP - Aline Fernanda Rodrigues
REQDO
: Itaú Unibanco S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000131-41.2014.8.26.0236
CLASSE
:PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXIGIDAS
REQTE
: NELSON AFONSO STABILE
ADVOGADO : 255925/SP - Aline Fernanda Rodrigues
REQDO
: Banco Santander (Brasil) S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002330-36.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: WALFRIDO ROBERT
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000133-11.2014.8.26.0236
CLASSE
:PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXIGIDAS
REQTE
: CELSO ROBERTO STABILE
ADVOGADO : 255925/SP - Aline Fernanda Rodrigues
REQDO
: Banco Santander (Brasil) S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000132-26.2014.8.26.0236
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: NELSON AFONSO STABILE
ADVOGADO : 255925/SP - Aline Fernanda Rodrigues
REQDO
: Banco Santander (Brasil) S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002329-51.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: WALFRIDO ROBERT
VARA:1ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1000134-93.2014.8.26.0236
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: CELSO ROBERTO STABILE
ADVOGADO : 255925/SP - Aline Fernanda Rodrigues
REQDO
: Banco Santander (Brasil) S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000135-78.2014.8.26.0236
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: Itaú Unibanco S/A
ADVOGADO : 223620/SP - Tabata Nobrega Bongiorno
REQDA
: JULIANA SALOMAO ESTEVAM
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002328-66.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: WALFRIDO ROBERT
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000125-34.2014.8.26.0236
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: NELSON AFONSO STABILE
ADVOGADO : 255925/SP - Aline Fernanda Rodrigues
REQDO
: BANCO HSBC BANK BRASIL - S.A.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002327-81.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: WALFRIDO ROBERT
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002326-96.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: APARECIDO SOARES DA COSTA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002325-14.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: EMP. IMOB. RIVIERA IBIT. S.C. LTDA
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002324-29.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: EMP. IMOB. RIVIERA IBIT. S.C.LTDA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002323-44.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: EMP. IMOB. RIVIERA IBIT. S.C. LTDA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002322-59.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: EMP. IMOB. RIVIERA IBIT. S.C. LTDA
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO

:3002321-74.2013.8.26.0236
:EXECUÇÃO FISCAL
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
: 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
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EXECTDO
: EMP IMOB RIVIEIRA IBITI S C LTDA
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002320-89.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: LUIZ CARLOS ROGERIO
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002319-07.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: ANTONIO VALTER LOPES
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002318-22.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: WALFRIDO ROBERT
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3002316-52.2013.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 133872/SP - Daniella Maria Pongelupe Lopes Ciccotti
EXECTDO
: ROSALVO RIBEIRO DA SILVA NETO
VARA:2ª VARA CÍVEL

1ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GLARISTON RESENDE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL REINALDO DE PAULA RAMOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2014
Processo 0000248-20.2012.8.26.0236 (236.01.2012.000248) - Execução de Alimentos - Alimentos - I. C. M. A. - VISTOS
Aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: CARLOS PASQUAL JUNIOR (OAB 275643/SP)
Processo 0000722-35.2005.8.26.0236 (236.01.2005.000722) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - A Fazenda do Estado de Sao Paulo - Fermadron Ind Com Maq Ferramentas Lt Me - Sentença nº 1601/2012
registrada em 23/08/2012 no livro nº 273 às Fls. 299: VISTOS Considerando as manifestações existentes nos autos, e não
havendo custas em aberto, julgo extinta a presente execução nos termos do artigo 794, I do C.P.C. e, em conseqüência determino
o arquivamento dos autos. Expeça-se o necessário. P.R.I. - ADV: MARIO SERGIO CHARAMITARO MERGULHÃO (OAB 214856/
SP), JOSELICE MARTINS DE OLIVEIRA (OAB 78036/SP)
Processo 0000998-56.2011.8.26.0236/01 (023.62.0110.000998/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento
/ Execução - Omni Sa Credito, Financiamento e Investimento - Nelson Siqueira Lima - Apresente, o requerente, o quadro
atualizado do débito. Não houve pagamento. - ADV: REGINALDO JOSÉ CIRINO (OAB 169687/SP), DENISE VAZQUEZ PIRES
(OAB 221831/SP)
Processo 0001201-91.2006.8.26.0236 (236.01.2006.001201) - Outros Feitos não Especificados - Agro Valor Comércio de
Rações e Cereais Ltda - Espólio de Davi de Oliveira - VISTOS As empresas RICOEX REF. IND COM E EXPORTAÇÃO DE
ÓLEOS LTDA ME e COMERCIAL SÃO LUIZ DE CEREAIS LTDA EPP, não foram intimadas da penhora on-line, uma vez que
não estão representadas nos autos. Manifeste-se a exequente. Int. - ADV: JOÃO BATISTA PERCHE BASSI (OAB 168922/SP),
SERGIO JOSE ARAUJO DE SOUZA (OAB 137387/SP)
Processo 0001689-07.2010.8.26.0236 (236.01.2010.001689) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Npl I - Decurso do prazo. Manifeste-se o requerente. - ADV:
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0001903-95.2010.8.26.0236 (236.01.2010.001903) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Evandir Barbosa Papadellis - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - VISTOS Intime-se o executado para no prazo de 10 dias
aditar inicial nos termos do artigo 730 do CPC. Int. - ADV: MURILO CAVALHEIRO BUENO (OAB 269935/SP), OSIAS SOARES
DE OLIVEIRA (OAB 269008/SP), MARIA CAMILA COSTA DE PAIVA (OAB 252435/SP)
Processo 0002302-56.2012.8.26.0236 (236.01.2012.002302) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - A Fazenda do Estado de São Paulo - Marcio Aparecido Bufelli Confecções Me - VISTOS Defiro. Aguarde-se
pelo prazo requerido, independente de intimação. Decorrido o prazo, manifeste-se novamente o exeqüente. Não havendo
manifestação, aguarde-se provocação em arquivo. Desentranhe-se a petição de fls. 56/63 dos autos de embargos em apenso,
juntando-se neste. Int. - ADV: BALSSANUFO JUSTINO FERREIRA JUNIOR (OAB 219132/SP), CRISTINA DUARTE LEITE
PRIGENZI (OAB 78455/SP), SARA CORREA FATTORI (OAB 87005/SP)
Processo 0002336-12.2004.8.26.0236 (236.01.2004.002336) - Liquidação Provisória por Arbitramento - Liquidação /
Cumprimento / Execução - Maria Micheleto Constantino - Arnaldo Jose Constantino - Ivo Constantino - Valdir Sabino Matioli Me
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- VISTOS Aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: ALEXANDRE DELFINI CORRÊA (OAB 205242/SP), RENATO CANHA
CONSTANTINO (OAB 154374/SP), FERNANDO EMANUEL DA FONSECA (OAB 154916/SP), FÁBIO RODRIGO CAMPOPIANO
(OAB 154954/SP), LUIZ ARANAS (OAB 79854/SP), MARIO SERGIO CHARAMITARO MERGULHÃO (OAB 214856/SP)
Processo 0002336-12.2004.8.26.0236 (236.01.2004.002336) - Liquidação Provisória por Arbitramento - Liquidação /
Cumprimento / Execução - Maria Micheleto Constantino - Arnaldo Jose Constantino - Ivo Constantino - Valdir Sabino Matioli Me
- VISTOS Cumpra-se o despacho de fls.369.Int. - ADV: FÁBIO RODRIGO CAMPOPIANO (OAB 154954/SP), RENATO CANHA
CONSTANTINO (OAB 154374/SP), ALEXANDRE DELFINI CORRÊA (OAB 205242/SP), MARIO SERGIO CHARAMITARO
MERGULHÃO (OAB 214856/SP), LUIZ ARANAS (OAB 79854/SP), FERNANDO EMANUEL DA FONSECA (OAB 154916/SP)
Processo 0002856-93.2009.8.26.0236 (236.01.2009.002856) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de Crédito
- Cia Fabril Mascarenhas - Bordados Gisele Ltda - Manifeste-se o executado sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 190,
disponível para consulta junto ao sistema informatizado. - ADV: IGOR MACIEL ANTUNES (OAB 74420/MG), DANIEL A. DE M.
URBANO (OAB 71886/MG), JOSÉ ROBERTO DE MENDONÇA JÚNIOR (OAB 72060/MG), JOSÉ RIBAMAR DO NASCIMENTO
PAIXÃO (OAB 46564/RJ)
Processo 0002997-10.2012.8.26.0236 (236.01.2012.002997) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - José
Maria Rodrigues da Conceição - VISTOS Fls.111/117: Recebo o recurso em seus regulares efeitos. Intime-se o(a) apelado(a)
para que, querendo, no prazo legal, apresente contrarrazões ao recurso. Int. - ADV: FLAVIO PINHEIRO JUNIOR (OAB 214311/
SP)
Processo 0003104-93.2008.8.26.0236 (236.01.2008.003104) - Cautelar Inominada - Industria Grafica Ideal de Bariri Ltda
Me - Gabriel Castro Neto - O requerente deve recolher mais uma taxa de porte de remessa e retorno no valor de R$ 29,50, pois
os autos encontram-se no 2° volume. - ADV: LUCIANA VIU TORRES (OAB 148396/SP), REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
(OAB 150771/SP), GILBERTO PRESOTO RONDON (OAB 162026/SP)
Processo 0003591-58.2011.8.26.0236 (236.01.2011.003591) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Aes Tietê
Sa - Carlos Alberto Aparecido Antonelli - Decurso do prazo. Manifeste-se o requerente. - ADV: MARIO PAULO DA COSTA (OAB
133970/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)
Processo 0003680-13.2013.8.26.0236 (023.62.0130.003680) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral
- Confecções Polyanna Baby Ltda Epp - Expresso Maringá Transportes Ltda - VISTOS Especifiquem provas, sob pena de
preclusão, justificando-as. Int. - ADV: MARCOS JANERILO (OAB 245484/SP), EDGARD JARRETA THOMAZ (OAB 38434/PR)
Processo 0003720-92.2013.8.26.0236 (023.62.0130.003720) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - A Fazenda do Estado de São Paulo - Rigomel Alimentos Ltda Me - VISTOS Considerando as manifestações
existentes nos autos, e não havendo custas em aberto, julgo extinta a presente execução nos termos do artigo 794, I do C.P.C.
e, em conseqüência determino o arquivamento dos autos. Expeça-se ofício ao SERASA conforme requerido. Venham aos
autos, o recolhimento da taxa devida a OAB. P.R.I. - ADV: CRISTINA DUARTE LEITE PRIGENZI (OAB 78455/SP), VALERIA
APARECIDA TAMPELLINE (OAB 213818/SP)
Processo 0003722-62.2013.8.26.0236 (023.62.0130.003722) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - A Fazenda do Estado de São Paulo - Rigomel Alimentos Ltda Me - VISTOS Venham aos autos o comprovante
de recolhimento devido a OAB. Manifeste-se a exequente. Int. - ADV: CRISTINA DUARTE LEITE PRIGENZI (OAB 78455/SP),
VALERIA APARECIDA TAMPELLINE (OAB 213818/SP)
Processo 0003722-62.2013.8.26.0236 (023.62.0130.003722) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - A Fazenda do Estado de São Paulo - Rigomel Alimentos Ltda Me - VISTOS Em complemento ao despacho de
fls. retro, expeça-se ofício ao SERASA conforme requerido. Int. - ADV: VALERIA APARECIDA TAMPELLINE (OAB 213818/SP),
CRISTINA DUARTE LEITE PRIGENZI (OAB 78455/SP)
Processo 0003724-03.2011.8.26.0236 (236.01.2011.003724) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Tab Construções
e Empreendimentos Imobiliários Ltda - José dos Santos e outro - Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar extinto o contrato de compromisso
de compra e venda firmado entre as partes e, consequentemente, determinar a reintegração de posse da autora no imóvel
objeto desse contrato, bem como condenar os réus ao pagamento do valor correspondente ao estimado aluguel do imóvel, a
ser calculado em liquidação de sentença, até a desocupação, respeitado o prazo prescricional de 3 anos, que ocorrerá somente
com a cessação do direito de retenção dos réus, o qual depende do pagamento de indenização por parte da autora do valor
correspondente à construção feita no local, o que também deverá ser apurado em liquidação de sentença. Considerando que a
autora sagrou-se vencedora nos seus pedidos, mas viu seu pedido de recebimento de indenização, alterado para enriquecimento
sem causa, ser limitado no tempo, e ainda a eficácia da reintegração de posse ser limitada pelo direito de retenção dos réus,
com a consequente indenização pela construção, entendo que a sucumbência deve ser distribuída na proporção de 1/3 para a
autora e 2/3 para os réus. Sendo assim, condeno os réus ao pagamento de 2/3 das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.400,00, nos termos do artigo 20, § 4º do Código de Processo Civil; e a autora
ao pagamento de 2/3 das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que arbitro no mesmo valor
supracitado, compensando-se entre si, a teor da Súmula 306 do STJ. P.R.I.C. (em caso de interposição de recurso, o valor
das custas de preparo: R$ 615,16; valor do porte de remessa: R$ 59,00 (2 Volumes)). - ADV: JOÃO GERALDO PAGHETE
(OAB 166664/SP), JOSE LUIZ MARTINS COELHO (OAB 97726/SP), ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 264382/SP), BRUNO
ALECIO ROVERI (OAB 280513/SP)
Processo 0004332-98.2011.8.26.0236 (236.01.2011.004332) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - L.
V. B. - V. M. de A. - Vistos Defiro. Aguarde-se pelo prazo requerido, independente de intimação. Decorrido o prazo, manifeste-se
novamente o interessado. Int. - ADV: ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA (OAB 154509/SP), MARCOS JANERILO (OAB 245484/SP)
Processo 0004332-98.2011.8.26.0236 (236.01.2011.004332) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - L.
V. B. - V. M. de A. - Decurso do prazo. Manifeste-se o requerente. - ADV: ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA (OAB 154509/SP), MARCOS
JANERILO (OAB 245484/SP)
Processo 0004401-67.2010.8.26.0236 (236.01.2010.004401) - Procedimento Ordinário - Admissão / Permanência / Despedida
- Marcelo Silveira Pastore - Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código
de Processo Civil, para invalidar a prova psicológica a que se submeteu o autor no concurso público instaurado pelo Edital n.
010/2009, datado de 16 de fevereiro de 2009, destinado a preencher vagas dos cargos de agente de segurança penitenciária do
Estado de São Paulo, habilitando-o, por conseguinte, conforme liminar anteriormente proferida, a prosseguir nas demais fases
do referido concurso. Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais despendidas pelo autor, bem como dos
honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00, com base no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil. P.R.I. De São
Roque para Ibitinga, 23 de setembro de 2013. - ADV: FATIMA APARECIDA ROSSETTO (OAB 67750/SP)
Processo 0004473-49.2013.8.26.0236 (023.62.0130.004473) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do
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Brasil Sa - Manifeste-se o requerente sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 27 (O Sr. Oficial de Justiça em diligência
na rua José Antônio Marrone, 631, no dia 19/06/2013 foi informado através de interfone que a requerida não se encontrava,
ocorrendo o mesmo no dia 20/06/2013 e nas demais diligências realizadas no local indicado. No mesmo dia 20/06/2013, o Sr.
Oficial de Justiça foi até a loja de Vanda, filha da requerida, localizada no endereço Rua Domingos Robert, 531, e a mesma
informou que sua mãe estava viajando). - ADV: DANIEL DE SOUZA (OAB 150587/SP)
Processo 0004693-81.2012.8.26.0236 (236.01.2012.004693) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação
/ Embargos à Execução - Marcio Aparecido Bufelli Confecções Me - VISTOS Considerando as manifestações existentes nos
autos, tendo em vista que o embargante reconheceu a procedência do débito, Julgo extinto o processo nos termos do artigo
267, inciso VI, do Código de Processo Civil. Prossiga-se na execução, até a quitação do débito. P.R.I. - ADV: BALSSANUFO
JUSTINO FERREIRA JUNIOR (OAB 219132/SP)
Processo 0004734-34.2001.8.26.0236 (236.01.2001.004734) - Procedimento Ordinário - Reajustes e Revisões Específicos
- Zenilda Durci R Por ( Fabiana Favero Durci ) - Instituto Nacional de Seguro Social - VISTOS Fls. 202: Intime-se para apor a
assinatura. Int. - ADV: ANTONIO CARLOS DA MATTA NUNES DE OLIVEIRA (OAB 126179/SP), LUIS ENRIQUE MARCHIONI
(OAB 130696/SP), FRANCISLAINE TITATO DE CASTRO MEIRA MARGADONA (OAB 164761/SP)
Processo 0004900-46.2013.8.26.0236 (023.62.0130.004900) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Evangelina Candida da Silva - Manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: CARLA
SAMANTA ARAVECHIA DE SA (OAB 220615/SP)
Processo 0005175-34.2009.8.26.0236 (236.01.2009.005175) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Maria de Fátima da Silva - VISTOS Fls.171/174: Recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Intime-se o(a) apelado(a) para
que, querendo, no prazo legal, apresente contrarrazões ao recurso. Int. - ADV: PEDRO CARLOS DO AMARAL SOUZA (OAB
38423/SP), NATANAEL FRANCISCO DA SILVA (OAB 180667/SP)
Processo 0005303-15.2013.8.26.0236 (023.62.0130.005303) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Valdi Rodrigues
da Silva - Fls. 47/56: Manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação e documentos (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: CLAUDIO
JORGE DE OLIVEIRA (OAB 247618/SP)
Processo 0005621-66.2011.8.26.0236 (236.01.2011.005621) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Aes Tietê
Sa - Helena Sumie Itao Sestare - VISTOS Para atuar como perito nomeio o Sr. Silvio Bezerra de Sousa. Fixo seus honorários
em R$1.000,00, os quais serão depositados pela autora no prazo de 10 dias. Laudo em 15 dias. Intimem-se as partes para que,
querendo, no prazo legal apresente quesitos e indiquem assistentes técnicos. Int. - ADV: LUIZ ANTONIO CUSTODIO GARCIA
(OAB 321967/SP), CARLOS ROBERTO SESTARE JUNIOR (OAB 220448/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/
SP)
Processo 0005718-32.2012.8.26.0236 (236.01.2012.005718) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material Mônica da Silva Parra - Christopher Ferreira e outros - VISTOS Especifiquem provas, sob pena de preclusão, justificando-as.
Int. - ADV: CLAUDIO JORGE DE OLIVEIRA (OAB 247618/SP), CARLOS EDUARDO BRIGUELI MANSANO (OAB 312331/SP),
JAQUELINE LAZARINI VALÉO (OAB 253309/SP), JULIANA CHILIGA (OAB 288300/SP), MARCELO DAS CHAGAS AZEVEDO
(OAB 302271/SP), FELIPE JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA (OAB 300303/SP)
Processo 0006205-36.2011.8.26.0236 (236.01.2011.006205) - Procedimento Ordinário - Remuneração - Silvia Maria da
Costa Adorne - Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora, nos termos do artigo 269,
inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré a alterar a base de cálculo do adicional por tempo de serviço que é
pago à autora, de tal forma que ela seja integrada por todo o vencimento, ou seja, a verba considerada como salário-base e
todos os valores que são incorporados definitivamente a ele, e, por conseguinte, ao pagamento dos valores não pagos à autora,
conforme apuração a ser feita em liquidação de sentença, nos últimos cinco anos, antes do ajuizamento da ação, devidamente
corrigidos e acrescidos de juros, de acordo com o artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97. Considerando que a autora conseguiu fazer
prevalecer apenas uma de suas três pretensões, e em parte, ela deverá arcar com 3/4 das verbas da sucumbência. Assim,
condeno o réu ao pagamento de 1/4 das custas e despesas processuais que a autora despendeu, bem como dos honorários
advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil. Esses
honorários, por sua vez, em atenção à Súmula 306 do STJ, podem ser compensados entre si, na medida em que o réu tem
direito ao recebimento de 3/4 desse mesmo montante. Tendo sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita à
autora, eventual execução deverá observar o artigo 12 da Lei n. 1.060/50. P.R.I. De São Roque para Ibitinga, 23 de setembro de
2013. - ADV: JULIO CESAR MARQUES DA SILVA (OAB 302383/SP), CIZENANDO CALAZANS FONSECA FILHO (OAB 309148/
SP)
Processo 0006283-59.2013.8.26.0236 (023.62.0130.006283) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Itaucard Sa - Manifeste-se o requerente sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 27, disponível para
consulta junto ao sistema informatizado. - ADV: FRANCISCO DUQUE DABUS (OAB 248505/SP)
Processo 0006356-75.2006.8.26.0236 (236.01.2006.006356) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Eunice Del Guércio - Banco Banespa Sa - VISTOS Cumpra-se o V. Acórdão. Requeira, o interessado, o que entender necessário.
Nada sendo requerido, arquivem-se. Int. - ADV: LUCIMARA GAMA SANTANNA (OAB 219858/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ
(OAB 73055/SP), MARIO PAULO DA COSTA (OAB 133970/SP), LUCIANA KARINE MACCARI (OAB 196698/SP)
Processo 0006377-07.2013.8.26.0236 (023.62.0130.006377) - Monitória - Cheque - Supermercados Jaú Serve Ltda VISTOS Cite-se com as advertências legais. Int. - ADV: DANIELLY VIEIRA DELANDREA (OAB 179912/SP), JOSÉ ALFREDO
ALBERTIN DELANDREA (OAB 199409/SP)
Processo 0006787-07.2009.8.26.0236 (236.01.2009.006787) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Dorival
Aparecido Câmara - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos
do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas e das despesas processuais,
bem como dos honorários advocatícios do réu, que fixo em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 20, par.4º, do mesmo diploma
legal acima. Na execução dessas verbas deverá ser observado o artigo 12 da Lei n. 1.060/50. P. R. I. C. De São Roque para
Ibitinga, 23 de setembro de 2013. - ADV: JAMIL NAKAD JUNIOR (OAB 240963/SP), PEDRO CARLOS DO AMARAL SOUZA
(OAB 38423/SP)
Processo 0007261-07.2011.8.26.0236 (236.01.2011.007261) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - A Fazenda do Estado de São Paulo - Rafael Soares da Silva Junior - VISTOS Fls. 71: Posto que a Fazendaexequente não aceitou os bens oferecidos à penhora (fls. 26/69), por ser de difícil aceitação no mercado, indique o executado,
outros bens para garantia da execução. Providencie, o procurador do executado, o recolhimento devido a OAB, sob as penas da
lei. Int. - ADV: LAERCIO BENKO LOPES (OAB 139012/SP), DANIEL MARCON PARRA (OAB 233073/SP), CRISTINA DUARTE
LEITE PRIGENZI (OAB 78455/SP), SARA CORREA FATTORI (OAB 87005/SP)
Processo 0007513-10.2011.8.26.0236 (236.01.2011.007513) - Monitória - Cheque - Gilson Brucanelli - Daniela Cavalcanti
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dos Santos - Decurso do prazo. Manifeste-se o requerente. - ADV: JOSE LUIZ MARTINS COELHO (OAB 97726/SP), RIBAMAR
DE SOUZA BATISTA (OAB 57451/SP)
Processo 0008328-75.2009.8.26.0236 (236.01.2009.008328) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário
- Volnei Franco - VISTOS Fls. 150/160: Recebo o recurso em seus regulares efeitos. Intime-se o(a) apelado(a) para que,
querendo, no prazo legal, apresente contrarrazões ao recurso. Int. - ADV: CARLA SAMANTA ARAVECHIA DE SA (OAB 220615/
SP)
Processo 0008494-78.2007.8.26.0236 (236.01.2007.008494) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Gás
Brasiliano Distribuidora Sa - Agropecuária Ribeiro de Barros Ltda - Decurso do prazo. Manifeste-se o requerente. - ADV: PAULO
GERVASIO TAMBARA (OAB 11785/SP), LIVIA FERNANDES FERREIRA (OAB 266720/SP), GILVANY MARIA MENDONCA B
MARTINS (OAB 54762/SP), MAURO SERGIO GODOY (OAB 56097/SP)
Processo 0008717-89.2011.8.26.0236 (236.01.2011.008717) - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - Supermercados
Jau Serve Ltda - VISTOS Antes de apreciar a petição de fls. 14/21, venham aos autos o instrumento de procuração, bem como
a taxa devida a OAB, sob pena de desentranhamento da mesma. Int. - ADV: MARCELO DA SILVA PARRA (OAB 185305/SP),
JOSÉ DOMINGOS SOARES DE PARDI (OAB 186384/SP), JOSE LUIZ MATTHES (OAB 76544/SP)
Processo 0008889-07.2006.8.26.0236 (236.01.1993.000090/1) - Embargos à Execução - O Instituto Nacional do Seguro
Social Inss - Waldomiro Rossi - Manifestarem-se, em 05 dias, sobre o laudo pericial complementar juntado aos autos. ADV: CAROLINA FURQUIM LEITE MATOS CARAZATTO (OAB 252493/SP), NATALINA BERNADETE ROSSI (OAB 197887/
SP), ANTONIO CARLOS DA MATTA NUNES DE OLIVEIRA (OAB 126179/SP), ADRIANA COSTA ZAPATA (OAB 115617/SP),
PASCOAL ANTENOR ROSSI (OAB 113137/SP)
Processo 0009423-72.2011.8.26.0236 (236.01.1996.000367/1) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Francisco Osório Pazian - Caixa Econômica Federal - VISTOS Tendo em vista a certidão de fls. retro, torno sem
efeito o despacho de fls. 185. Fls. 184: Manifestem-se as partes. Int. - ADV: PEDRO WAGNER RAMOS (OAB 62684/SP)
Processo 0009489-52.2011.8.26.0236 (236.01.2003.001697/2) - Cumprimento de sentença - Sérgio José Araújo de Souza Tiago de Freitas - VISTOS Recolhidas as taxas nos termos do Comunicado 170/2011-CSM, elabore-se minuta para penhora online. No tocante a pesquisa on-line de bem imóvel, INDEFIRO, tendo em vista que a prestação do referido serviço está disponível
a particulares pelo Sistema de Ofício Eletrônico da ARISP(http://www.oficioeletrônico.com.br). Decorrido o prazo de cinco(05)
dias, proceda-se a conferência junto ao Sistema BACENJUD verificando se houve bloqueio de ativos financeiros. Em caso
positivo, elabore-se minuta de transferência até o limite do crédito exeqüendo e eventual desbloqueio do saldo remanescente,
intimando-se o executado sobre a penhora on-line. Em caso negativo, requeira o exequente o que entender necessário. Int. ADV: FERNANDO EMANUEL DA FONSECA (OAB 154916/SP), SERGIO JOSE ARAUJO DE SOUZA (OAB 137387/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GLARISTON RESENDE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL REINALDO DE PAULA RAMOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0023/2014
Processo 4000064-59.2013.8.26.0236 - Procedimento Ordinário
SILVESTRE - VISTOS Baixo em cartório para juntada de petição. Int.
DIEGO CORNIANI ARAN (OAB 286097/SP)
Processo 4000064-59.2013.8.26.0236 - Procedimento Ordinário
SILVESTRE - Manifeste-se o autor sobre a contestação apresentada
222142/SP), DIEGO CORNIANI ARAN (OAB 286097/SP)

- Aposentadoria por Invalidez - EDUARDO CESAR
- ADV: EDSON RENEE DE PAULA (OAB 222142/SP),
- Aposentadoria por Invalidez - EDUARDO CESAR
(fls. 31/40). - ADV: EDSON RENEE DE PAULA (OAB

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GLARISTON RESENDE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL REINALDO DE PAULA RAMOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0024/2014
Processo 4000158-07.2013.8.26.0236 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - A. A. de O. - Manifeste-se
o(a) procurador(a) do autor sobre a informação da Assistente Social de fls. 33. - ADV: JULIANA CHILIGA (OAB 288300/SP)
Processo 4000350-37.2013.8.26.0236 - Alvará Judicial - Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação
e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso o à pessoa de sua convivência que lhe
cause perturbação - F. B. dos S. - VISTOS Dê-se vista dos autos ao autor e ao Ministério Público, com urgência, em face dos
documentos anexados aos autos pelo SAMS. Int. - ADV: JOSIMAR LEANDRO MANZONI (OAB 288298/SP)
Processo 4000863-05.2013.8.26.0236 - Divórcio Consensual - Dissolução - I. A. V. D. e outro - VISTOS Aditem os autores a
inicial, nos termos da cota ministerial, no prazo de 10 dias, sob as penas da lei. Int. - ADV: ROBSON RAMOS
Processo 4000883-93.2013.8.26.0236 - Alvará Judicial - Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação
e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso o à pessoa de sua convivência que lhe cause
perturbação - I. B. da S. C. - VISTOS Adite a autora a inicial, no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 284 do CPC, nos termos
da cota ministerial, bem como inclua no pólo passivo da ação o SAMS, a Divisão Regional de Saúde - DRS III e a Fazenda
do Estado de São Paulo, pois os mesmos possuem interesse jurídico no presente feito. Int. - ADV: APARECIDA DE FATIMA
PINHEIRO (OAB 274551/SP)
Processo 4000926-30.2013.8.26.0236 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - I. C. B. S. VISTOS Aguarde-se o cumprimento do despacho de fls.23. Int. - ADV: ADEVALDO DE PAULA SOUZA (OAB 76489/SP)
Processo 4000966-12.2013.8.26.0236 - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - ALMIRA MARIA DOS SANTOS NOVAIS VISTOS Fls.11:- Defiro. Anote-se. Venham aos autos a certidão negativa de dependentes do INSS.Após, tornem cls. Int. - ADV:
MARIA APARECIDA CHAGAS DE ALMEIDA STUCHI (OAB 117369/SP)
Processo 4001015-53.2013.8.26.0236 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Casamento - J. U. de P. S. e outro
- VISTOS Providenciem os autores o requerido pelo Ministério Público às fls.52, no prazo de 10 dias.Após, dê-se vista ao MP e
tornem cls. Int. - ADV: CARLOS EDUARDO BRIGUELI MANSANO (OAB 312331/SP)
Processo 4001122-97.2013.8.26.0236 - Inventário - Inventário e Partilha - LUIZ FERNANDO MARICATO - VISTOS Nomeio
o requerente para atuar como inventariante. Venham aos autos as primeiras declarações,partilha, prova de qualidade dos
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herdeiros, devidamente representados e prova de domínio dos bens, caso ainda não tenha juntado. Intime-se o(a) inventariante
para que, no prazo de dez(10) dias, proceda ao recolhimento do imposto causa mortis ou comprove a isenção de pagamento,
nos termos da Lei 10.992 de 21/12/2001,bem como o recolhimento das custas finais. Após, manifeste-se a Fazenda Pública
Estadual. Face ao ofício nº 58/GAB/PROC, emitido pela Procuradoria da Fazenda Nacional, caso não tenha juntado aos autos,
providencie o(a) inventariante, no prazo de trinta(30) dias, certidão negativa emitida por aquele órgão em nome da falecida.
Intime-se, outrossim, o(a) inventariante para, no mesmo prazo, providenciar a juntada da negativa de débitos da Receita Federal
e Municipal. Havendo interesses de menores, dê-se vista ao Dr. Promotor de Justiça. Não havendo cumprimento, intime-se
o(a) inventariante, pessoalmente(via postal), para, no prazo de 48:00 horas, dar regular tramitação ao processo, sob pena de
extinção. Cumpridos os itens acima, verifique e informe a serventia se o feito encontra-se regularmente instruído. Em caso
positivo, conclusos para homologação. Quanto a assistência judiciária, após a vinda das primeiras declarações será apreciado
o pedido.Int. - ADV: EDEMILSON SEROTINI (OAB 225234/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GLARISTON RESENDE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL REINALDO DE PAULA RAMOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0025/2014
Processo 1000009-28.2014.8.26.0236 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - MARIA LUIZA COMÉRCIO E
EMPREENDIMENTOS LTDA. - VISTOS Em síntese, a empresa autora, alega que os requeridos estão inadimplentes com as
parcelas referentes à aquisição de um lote de terreno, mencionado na inicial, desde junho de 2008 até novembro de 2013 e
mesmo notificados os requeridos, não quitaram seu débito. Requereu liminarmente a reintegração de posse do imóvel. Quanto
a liminar requerida, Indefiro-a, pois necessário se faz a colheita de provas para análise do pedido, a fim de preservar o direito
das partes. Cite-se com as advertências legais.Int - ADV: JULIO CESAR MAGRO ZAGO (OAB 251952/SP), JOÃO GERALDO
PAGHETE (OAB 166664/SP)
Processo 1000012-80.2014.8.26.0236 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - MARIA LUIZA COMÉRCIO E
EMPREENDIMENTOS LTDA - DAVID MARCOLINO RODRIGUES e outro - VISTOS Em síntese, a empresa autora, alega que
os requeridos estão inadimplentes com as parcelas referentes à aquisição de um lote de terreno, mencionado na inicial, desde
setembro de 2009 até novembro de 2013 e, mesmo notificados os requeridos não quitaram seu débito. Requereu liminarmente a
reintegração de posse do imóvel. Quanto a liminar requerida, Indefiro-a, pois necessário se faz a colheita de provas para análise
do pedido, a fim de preservar o direito das partes. Cite-se com as advertências legais.Int - ADV: JOÃO GERALDO PAGHETE
(OAB 166664/SP), JULIO CESAR MAGRO ZAGO (OAB 251952/SP)
Processo 1000022-27.2014.8.26.0236 - Monitória - Contratos Bancários - BANCO DO BRASIL S/A - VISTOS Cite-se com as
advertências legais. Procedam-se as anotações necessárias quanto ao nome dos procuradores, conforme requerido. Int. - ADV:
NEI CALDERON (OAB 114904/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), MICHEL PILLON LULIA (OAB 243555/
SP)
Processo 1000084-67.2014.8.26.0236 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral - ISMAEL EDSON BOIANI Intimação ao autor para recolher, em 30 dias, a taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 257, IV, do CPC),
bem como a taxa de procuração. - ADV: GIOVANI GOMES DE MORAES (OAB 319756/SP)
Processo 1000109-80.2014.8.26.0236 - Monitória - Duplicata - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - IRMANDADE
DA SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA - VISTOS Cite-se com as advertências legais. Int. - ADV:
JORGE ANTONIO DANTAS SILVA (OAB 255381/SP), BARBARA GALO (OAB 257306/SP)
Processo 1000110-65.2014.8.26.0236 - Prestação de Contas - Exigidas - Contratos Bancários - OSVALDO MORAES
JUNIOR e outro - Vistos. Em relação ao requerimento de justiça gratuita, observo que Defensoria do Estado de São Paulo
mantém convênio com a OAB/SP destinado à concessão de assistência judiciária gratuita aos necessitados. Para nomeação
de advogado ao interessado, a Ordem dos Advogados realiza minuciosa averiguação sobre a capacidade econômica do
pretendente; o mesmo ocorre quando a prestação da assistência é efetuada diretamente pela Defensoria em comarcas que
dispõem deste serviço organizado. Como no caso vertente os requeridos não se submeteram a tal verificação para a avaliação
de sua capacidade econômica, não se pode concluir, desde já, que ela realmente necessita do benefício almejado, até porque
mostrou ter condições de contratar Advogado particular. A experiência revela a existência de excessivos pedidos de concessão
de justiça gratuita diretamente em Juízo, especialmente após o advento da Lei Estadual nº 11.608/03, tudo com o escopo de
procurar se livrar das despesas inerentes à utilização do complexo judiciário envolvido no processamento das ações. Frise-se
que a Constituição Federal garante assistência jurídica integral e gratuita apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos
(art. 5º, LXXIV). Assim, no caso concreto, necessário se faz a apresentação de cópia de declaração de bens e rendimentos dos
requeridos (que, se apresentada, deverá ser arquivada em pasta própria, para resguardo do sigilo), não sendo suficiente a
mera declaração de pobreza. Prazo: 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento do benefício. Regularizados, tornem cls para
apreciação.Int. - ADV: JOSE ALEXANDRE ZAPATERO (OAB 152900/SP), ALINE FERNANDA RODRIGUES (OAB 255925/SP)
Processo 4000308-85.2013.8.26.0236 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - HSBC BANK BRASIL S.A.
- BANCO MÚLTIPLO - MARIZETE APARECIDA ALTAREGO e outro - VISTOS Cumpra a serventia o r. despacho de fls.86.Após,
com a vinda da resposta dos ofícios requeridos e Bancen Jud, publique-se ao autor. Int. - ADV: RICARDO TOFI JACOB (OAB
100944/SP), JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/SP), VINICIUS KALIL JACOB MOUTINHO (OAB 328331/SP)
Processo 4000334-83.2013.8.26.0236 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - MAYUMI LÚCIA YAMASHITA - VISTOS
Fls.37:- Defiro. Expeça-se o necessário. Int. - ADV: MARCO ANTONIO DO PRADO TEODORO (OAB 258222/SP)
Processo 4000760-95.2013.8.26.0236 - Procedimento Ordinário - Usucapião Extraordinária - MADALENA DE MORAIS VISTOS Cite-se com as advertências legais. Defiro os benefícios da assistência judiciária. Int. - ADV: EUGENIO CARPIGIANI
NETO (OAB 59709/SP)
Processo 4000842-29.2013.8.26.0236 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - AES TIETÊ
S/A - VISTOS Fls.70:- Defiro o pedido conforme requerido. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público e tornem cls. Int. - ADV:
MARIANA GONÇALVES CARDOSO FONTES (OAB 254558/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)
Processo 4000956-65.2013.8.26.0236 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - BAZANELLI
EMBALAGENS DE IBITINGA LTDA e outros - VISTOS Fls.106/107:- Defiro a extensão dos efeitos da tutela antecipada deferida
às fls.100, a fim de que também ocorra a abstenção do nome do autor do sistema de Informações de Crédito - SCR, levado a
efeito pelo requerido . Expeça-se o necessário. Prossiga-se. Int. - ADV: ALINE FERNANDA RODRIGUES (OAB 255925/SP),
JOSE ALEXANDRE ZAPATERO (OAB 152900/SP)
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Processo 4001100-39.2013.8.26.0236 - Procedimento Ordinário - Usucapião Extraordinária - DOLORES VIDAL PIZARRO
- VISTOS Fls.26:- Defiro. Exclua-se a referida tarja. Cite-se com as advertências legais. Defiro os benefícios da assistência
judiciária. - ADV: MÁRIO EDINAEL FERREIRA (OAB 316526/SP)
Processo 4001107-31.2013.8.26.0236 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - ILIDIA COELHO
PINNA GOMES e outros - Providencie o autor o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 30 dias, sob pena de cancelamento
da distribuição, nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil. Int. - ADV: CARLOS ADROALDO RAMOS COVIZZI (OAB
40869/SP), ROSICLEIA APARECIDA STECHE DOS SANTOS (OAB 146540/SP)
Processo 4001119-45.2013.8.26.0236 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO GMAC
S/A - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei nº 911/69. Cite-se o réu
para pagar a integralidade da dívida pendente(valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5(cinco) dias
contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa,
no prazo de 15(quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor,
tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam
consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69),
oficiando-se. Int. - ADV: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (OAB 152305/SP)
Processo 4001137-66.2013.8.26.0236 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - ASSOCIAÇÃO SÃO BENTO DE ENSINO
- VISTOS Cite-se com as advertências legais. Int. - ADV: ADAMS GIAGIO (OAB 195657/SP), EDUARDO SANTOS FAIANI (OAB
243891/SP)
Processo 4001138-51.2013.8.26.0236 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - ASSOCIAÇÃO SÃO BENTO DE ENSINO
- VISTOS Cite-se com as advertências legais. Int. - ADV: EDUARDO SANTOS FAIANI (OAB 243891/SP), ADAMS GIAGIO (OAB
195657/SP)
Processo 4001140-21.2013.8.26.0236 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - ASSOCIAÇÃO SÃO BENTO DE ENSINO
- VISTOS Cite-se com as advertências legais. Int. - ADV: EDUARDO SANTOS FAIANI (OAB 243891/SP), ADAMS GIAGIO (OAB
195657/SP)
Processo 4001146-28.2013.8.26.0236 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - ASSOCIAÇÃO SÃO BENTO DE ENSINO
- VISTOS Cite-se com as advertências legais. Int. - ADV: ADAMS GIAGIO (OAB 195657/SP), EDUARDO SANTOS FAIANI (OAB
243891/SP)
Processo 4001171-41.2013.8.26.0236 - Procedimento Ordinário - Direito de Imagem - M. P. da C. - VISTOS Como é sabido,
para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela é necessária prova inequívoca da verossimilhança das alegações do
autor, consoante preceitua o artigo 273, caput, do Código de Processo Civil, bem como o fundado receio de dano irreparável
ou de difícil reparação, conforme prevê o inciso I do mesmo artigo. No caso em tela, constata-se que estão presentes os
pressupostos da tutela de urgência acima apontados, pois os documentos apresentados pelo autor comprovam a veracidade
das alegações e caso, não seja retirado da rede social, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda) as postagens que são os
comentários feitos por terceiros e por quem criou o perfil e, o nome que foi dado ao usuário, continuará até o término deste feito
a lhe causar danos irreparáveis em relação a sua imagem, pois a publicidade e a celeridade com que são veiculadas, em face
da tecnologia hoje existente, tomam dimensões de alto prejuízo a pessoa. Sendo assim, a medida , neste momento, deve ser
acolhida. Diante do exposto, Defiro, a tutela de urgência pleiteada, a fim de que o requerido exclua o perfil do usuário, no prazo
de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00. Também, Defiro como tutela os itens “b” e “c”, de fls.07. Expeçase o necessário. Em face do autor exercer um cargo público no Município de Ibitinga-SP e as informações sigilosas que virão
ao processo, Defiro o segredo de justiça requerido ao feito.Providenciem as anotações necessárias. No mais, cite-se com as
advertências legais.Int. - ADV: PAULO EDUARDO ROCHA PINEZI (OAB 249388/SP)
Processo 4001193-02.2013.8.26.0236 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes EVANILCE APARECIDA GIANZANTE GILIOLI - Vistos. Observa-se da análise dos autos que a matéria em apreço será discutida
judicialmente. Portanto, incabível a inscrição do nome da autora no aludido órgão de proteção ao crédito (SERASA), levado
a efeito pelo requerido, motivo pelo qual DEFIRO a antecipação da tutela para esse fim, até ulterior deliberação. Expeça-se
o necessário. Após, cite-se com as advertências legais. Defiro os benefícios da assistência judiciária.Int. - ADV: ROGERIO
BENEDITO DE MELO (OAB 296001/SP)
Processo 4001203-46.2013.8.26.0236 - Monitória - Alienação Fiduciária - Itaú Unibanco S/A - VISTOS Cite-se com as
advertências legais. Int. - ADV: JOAO FLAVIO RIBEIRO (OAB 66919/SP), THIAGO AFFONSO DE ARAUJO COSTA (OAB
238555/SP)
Processo 4001204-31.2013.8.26.0236 - Monitória - Alienação Fiduciária - BANCO FIAT S/A - VISTOS Cite-se com as
advertências legais. Int. - ADV: JOAO FLAVIO RIBEIRO (OAB 66919/SP), THIAGO AFFONSO DE ARAUJO COSTA (OAB
238555/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GLARISTON RESENDE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL REINALDO DE PAULA RAMOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0026/2014
Processo 3001350-89.2013.8.26.0236 - Impugnação ao Valor da Causa - Acidente de Trânsito - RITA DE CASSIA ALVARES
NOGUEIRA BASTOS - BENEDITA APARECIDA ALVES - Manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do
CPC). - ADV: JOSE OCLAIR MASSOLA (OAB 24935/SP), LUIZ EDUARDO DE SANT’ANA CUSTODIO (OAB 252338/SP)

2ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GLARISTON RESENDE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FERNANDO LUCAS PASCOAL MARTINS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2014
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

19

Processo 0000448-66.2008.8.26.0236 (236.01.2008.000448) - Monitória - Contratos Bancários - Banco do Brasil - Sirlei Braz
de Souza Crecenzime e outros - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada de documentos
novos (art. 398 do CPC) - Pesquisas eletrônicas. - ADV: MARIO PAULO DA COSTA (OAB 133970/SP), EDUARDO JANZON
AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)
Processo 0001007-17.2010.8.26.0474 (474.01.2010.001007) - Procedimento Ordinário - Reajustes e Revisões Específicos
- José Caetano de Moraes Neto - Instituto Nacional do Seguro Socialinss - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em
05 dias, sobre a juntada de documentos novos (art. 398 do CPC) - Cálculos do INSS. - ADV: GERALDO FERNANDO TEIXEIRA
COSTA DA SILVA (OAB 164549/SP), CARLOS HENRIQUE MARTINELLI ROSA (OAB 224707/SP)
Processo 0001361-92.2001.8.26.0236 (236.01.2001.001361) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de
Crédito - Banco Bamerindus do Brasil Sa - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada de
documentos novos (art. 398 do CPC) - Pesquisa INFOJUD. - ADV: AIRES VIGO (OAB 84934/SP), MARCO AURÉLIO SABIONE
(OAB 182939/SP)
Processo 0002110-02.2007.8.26.0236 (236.01.2007.002110) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco
do Estado de São Paulo Banespa - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada de documentos
novos (art. 398 do CPC) - Pesquisa INFOJUD. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)
Processo 0002702-12.2008.8.26.0236 (236.01.2008.002702) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco Sa - Marco Auto Posto de Ibitinga Ltda e outro - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias,
sobre a juntada de documentos novos (art. 398 do CPC) - Pesquisas eletrônicas. - ADV: ADRIANA ANGELUCCI (OAB 213106/
SP), TAÍS VANESSA MONTEIRO (OAB 167647/SP)
Processo 0003032-77.2006.8.26.0236 (236.01.2006.003032) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Laura Tratores e
Implementos Agrícolas Ltda - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada de documentos novos
(art. 398 do CPC) - Pesquisa SIEL. - ADV: MARCEL BRITTO (OAB 178622/SP), LIZANDRY CAROLINE CESAR CUSIN (OAB
264821/SP)
Processo 0003558-97.2013.8.26.0236/01 - Impugnação ao Valor da Causa - Espécies de Contratos - Sidneya Lopes da
Silva - Maria Thereza Pereira Racy - Vistas dos autos ao autor/impugado para, no prazo de 05 dias, manifestar-se em relação à
impugnação ao valor da causa. - ADV: RICARDO TOFI JACOB (OAB 100944/SP), PAULO ROBERTO MIRANDA (OAB 193633/
SP), LUCIANO RODRIGO FURCO (OAB 196058/SP), MARCELO CASTELI BONINI (OAB 269234/SP)
Processo 0003648-62.2000.8.26.0236 (236.01.2000.003648) - Execução de Título Extrajudicial - Crédito Rural - Banco do
Brasil S A - Luiz Antonio Pereira e outros - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada de
documentos novos (art. 398 do CPC) - Pesquisa RENAJUD. - ADV: MARIO GUSTAVO ROTHER BERTOTTI (OAB 291336/SP),
EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), DIVALDO EVANGELISTA DA SILVA, LELIS DEVIDES JUNIOR
(OAB 140799/SP), ANTONIO PAULO GRASSI TREMENTOCIO (OAB 147169/SP), LILIA DE PIERI (OAB 200534/SP), NILTON
SANTIAGO (OAB 55166/SP), CAMILA DE BARROS GIGLIOTTI E GIGLIOTI (OAB 282040/SP)
Processo 0004525-45.2013.8.26.0236 (023.62.0130.004525) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Ibisoft Textil
Ltda - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre a certidão do oficial de justiça (réu não localizado). ADV: MARCOS JANERILO (OAB 245484/SP)
Processo 0004868-80.2009.8.26.0236 (236.01.2009.004868) - Procedimento Ordinário - Concessão - Joao Crispim - Instituto
Nacional do Seguro Social Inss - Vistas dos autos ao autor para, no prazo de 05 dias, manifestar-se em relação à planilha de
cálculos apresentada pelo INSS. - ADV: ANTONIO CARLOS DA MATTA NUNES DE OLIVEIRA (OAB 126179/SP), PEDRO
CARLOS DO AMARAL SOUZA (OAB 38423/SP)
Processo 0005075-11.2011.8.26.0236 (236.01.2011.005075) - Monitória - Cheque - Auto Posto Santa Edwirgens de Ibitinga
Ltda - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada de documentos novos (art. 398 do CPC) Pesquisas eletrônicas. - ADV: SERGIO JOSE ARAUJO DE SOUZA (OAB 137387/SP)
Processo 0005602-89.2013.8.26.0236 (023.62.0130.005602) - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens (nº 10691-18/2009 - 2ª. Vara Judicial) - Municipio de Itápolis - Vistas dos autos ao autor para, no prazo
de 05 dias, manifestar-se me relação à certidão do Oficial de Justiça: Deixou de proceder a penhora em razão de não localizar
bens, tendo sido informado pelos atuais moradores que a executada mudou-se para Itápolis-SP, à Rua Domingos Talon, nº 603,
bairro São Lucas. - ADV: CARLOS EDUARDO GENTILE CAVICCHIOLLI (OAB 181979/SP)
Processo 0005616-44.2011.8.26.0236 (236.01.2011.005616) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - João Norberto
de Marins - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV:
JOSE CARLOS BENEDITO MARQUES (OAB 58874/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)
Processo 0005700-74.2013.8.26.0236 (023.62.0130.005700) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Hsbc Bank Brasil Sa Banco Multiplo - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre a certidão do oficial de
justiça (réus não localizados). - ADV: GRAZIELA ANGELO MARQUES (OAB 251587/SP)
Processo 0005839-26.2013.8.26.0236 (023.62.0130.005839) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução Jaqueline dos Santos Silva - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do
CPC). - ADV: ADEVALDO DE PAULA SOUZA (OAB 76489/SP), ACACIO ALVES NAVARRO
Processo 0005845-72.2009.8.26.0236 (236.01.2009.005845) - Procedimento Ordinário - Assistência à Saúde - Maria José
Quinelato - Iamspe - Vistas dos autos ao autor para, no prazo de 05 dias, manifestar-se em relação à planilha de valores
apresentada pelo IAMSPE. - ADV: LUIZ GUSTAVO BOIAM PANCOTTI (OAB 173969/SP), HELOÍSA HELENA SILVA PANCOTTI
(OAB 158939/SP), JOAO BOSCO SANDOVAL CURY (OAB 95272/SP), JOAO BATISTA ARAGAO NETO (OAB 68757/SP),
NEWTON BORALI (OAB 53466/SP), SERGIO GUILHERME BRETAS BERBARE (OAB 27727/SP), VIVIAN HOSSNE DE GODOY
(OAB 20000/SP)
Processo 0005976-08.2013.8.26.0236 (023.62.0130.005976) - Divórcio Litigioso - Dissolução - Maria Bárbara de Souza
Almeida - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado de citação (réu
mudou de endereço). - ADV: PATRICIA APARECIDA LOPES (OAB 310490/SP)
Processo 0005981-69.2009.8.26.0236 (236.01.2009.005981) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco Sa - João Barbosa Neto Bordados Me e outro - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias,
sobre a juntada de documentos novos (art. 398 do CPC) - Pesquisas eletrônicas. - ADV: MARCOS JANERILO (OAB 245484/SP),
DALILA GALDEANO LOPES (OAB 65611/SP), TAÍS VANESSA MONTEIRO (OAB 167647/SP), CLAUDIO ALCALA MOREIRA
(OAB 169645/SP)
Processo 0006166-20.2003.8.26.0236 (236.01.2003.006166) - Procedimento Ordinário - Marco Auto Posto de Ibitinga Ltda
- Jose Lazaro - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada de documentos novos (art. 398 do
CPC) - Pesquisa INFOJUD. - ADV: SERGIO JOSE ARAUJO DE SOUZA (OAB 137387/SP), ANDREA ALESSANDRA DA SILVA
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CAMARGO
Processo 0006341-62.2013.8.26.0236 (023.62.0130.006341) - Carta Precatória Cível - Citação (nº 218930-11/2002 - 1ª.
Vara dos Registros Públicos) - Assencion Cardenete Labanca - Vistas dos autos ao autor para, no prazo de 05 dias, manifestarse em relação à certidão do Oficial de Justiça: Deixou de citar os requeridos por não mais residirem no logradouro informado.
- ADV: COSME SANTANA (OAB 71806/SP)
Processo 0006589-28.2013.8.26.0236 (023.62.0130.006589) - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens (nº 071.01.2007.037281-5/2007 - 6ª. Vara Cível) - Usc Universidade do Sagrado Coração - Vistas
dos autos ao autor para, no prazo de 05 dias, manifestar-se em relação à certidão do Oficial de Justiça: Deixou de proceder
a penhora em razão de não localizar o veículo, o qual, segundo os devedores, foi roubado. - ADV: ADAHILTON DE OLIVEIRA
PINHO (OAB 152305/SP)
Processo 0007170-77.2012.8.26.0236 (236.01.2012.007170) - Procedimento Ordinário - Espécies de Títulos de Crédito Coretex Industria Têxtil Ltda - Vistas dos autos ao autor para: Recolher, em 05 dias, a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, sob
pena de extinção do processo (art.267, IV do CPC). Valor R$ 27,09. - ADV: MARCELLUS AUGUSTO DADAM (OAB 6111/SC)
Processo 0007227-32.2011.8.26.0236 (236.01.2011.007227) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Aes Tietê
Sa - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: BRUNO
HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), MARIO PAULO DA COSTA (OAB 133970/SP)
Processo 0007484-91.2010.8.26.0236 (236.01.2010.007484) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Itaú Sa - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada de documentos novos (art. 398 do
CPC) - Pesquisa RENAJUD. - ADV: MARIA ELISA PERRONE DOS REIS (OAB 178060/SP), LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS
(OAB 253676/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0007625-76.2011.8.26.0236/01 (023.62.0110.007625/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento
/ Execução - Cidacom Mercantil de Combustíveis Ltda - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre a
juntada de documentos novos (art. 398 do CPC) - Pesquisas eletrônicas. - ADV: SERGIO JOSE ARAUJO DE SOUZA (OAB
137387/SP)
Processo 0008784-54.2011.8.26.0236 (236.01.2011.008784) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Benedito
Vilson Lepera - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV:
MARIO PAULO DA COSTA (OAB 133970/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)
Processo 0008962-13.2005.8.26.0236 (236.01.2005.008962) - Monitória - Cheque - Célia Janes Reis - Vistas dos autos ao
autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada de documentos novos (art. 398 do CPC) - Pesquisa INFOJUD. - ADV:
SERGIO JOSE ARAUJO DE SOUZA (OAB 137387/SP)
Processo 0009302-10.2012.8.26.0236 (023.62.0120.009302) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - D’abruzzo
& Filho Ltda - Alberto Sgarbi - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada de documentos
novos (art. 398 do CPC) - Oposição de Embargos à execução nº 4000172-88.2013.8.26.0236. - ADV: TATIANA CRISTINA
DE ARRUDA FODRA JUSTINO FERREIRA (OAB 171759/SP), ALESSANDRA QUINELATO (OAB 141653/SP), ROSEMARIE
GAZETTA MARCONATO (OAB 139831/SP)
Processo 0011896-02.2009.8.26.0236 (236.01.2009.011896) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Brasil S A - Talita Salvalagio Martignani e outros - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre
a juntada de documentos novos (art. 398 do CPC) - Pesquisa RENAJUD. - ADV: RODRIGO SANTOS OTERO (OAB 161509/
SP), JOÃO RICARDO DE ALMEIDA PRADO (OAB 201409/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP),
JOSE ROBERTO SAMOGIM JUNIOR (OAB 236839/SP), FLAVIO LUIZ DAINEZI (OAB 292760/SP)
Processo 3001995-17.2013.8.26.0236 - Impugnação de Assistência Judiciária - Espécies de Contratos - Maria Thereza
Pereira Racy - Sidneya Lopes da Silva - Espólio de Jofre Kalil Issa e outro - Vistas dos autos à requerida/impugnada pra que,
no prazo de 05 dias, manifeste-se em relação à impugnação ao pedido de assistência judiciária. - ADV: PAULO ROBERTO
MIRANDA (OAB 193633/SP), RICARDO TOFI JACOB (OAB 100944/SP), MARCELO CASTELI BONINI (OAB 269234/SP),
LUCIANO RODRIGO FURCO (OAB 196058/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GLARISTON RESENDE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FERNANDO LUCAS PASCOAL MARTINS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2014
Processo 0000746-58.2008.8.26.0236 (236.01.2008.000746) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Dirce Machado
Correa - Vistos, Nomeio, em substituição, para o encargo de inventariante, Cristiane Aparecida Correa. Lavre-se o respectivo
termo. Prossiga-se nos termos da decisão lançada a fls. 53. Int. - ADV: INARA DORADO TIERE (OAB 264930/SP)
Processo 0001407-71.2007.8.26.0236 (236.01.2007.001407) - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil
- Registro de nascimento após prazo legal - G. F. da S. e outro - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias,
sobre a juntada de documentos novos - Certidão do Cartório de Registro Civil (art. 398 do CPC). - ADV: ADEVALDO DE PAULA
SOUZA (OAB 76489/SP)
Processo 0001549-02.2012.8.26.0236 (236.01.2012.001549) - Divórcio Consensual - Dissolução - B. A. B. e outro - Vistos.
Defiro o prazo requerido a fls. 41. Decorrido, independentemente de nova intimação, arquivem-se os autos com as cautelas de
praxe. Int. - ADV: LYVIA MARIA ZUCCHI DERISSIO DE MIRANDA
Processo 0001687-37.2010.8.26.0236 (236.01.2010.001687) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Fundo de Investimento Em Creditórios Não Padronizados Npl I Cessionário de Banco Santander Sa - Geralda Joceli Guedes
Franco - Vistos, Fls. 121: por primeiro, recolha, o exequente, os custos do serviço de impressão de documentos, instituídos pelo
Provimento CSM 1864/2011, e aprovado pelo Conselho Superior da Magistratura, através do comunicado 170/2011, publicado
no diário de Justiça Eletrônico de 26/04/2011. Recolhidas as custas devidas, fica autorizada a providência requerida. Int. - ADV:
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0001847-28.2011.8.26.0236 (236.01.2011.001847) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Omni Sa Credito, Financiamento e Investimento - Vistas dos autos aos interessados para: Cientificá-los do
desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item
128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: PAULO CESAR DA ROSA GÓES (OAB 319525/SP)
Processo 0002651-45.2001.8.26.0236 (236.01.2001.002651) - Monitória - Contratos Bancários - Banco do Brasil S A Constancia Salva Povinelli Ibitinga Me e outros - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre a certidão do
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oficial de justiça. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), JOSE LUIZ MARTINS COELHO (OAB
97726/SP)
Processo 0002847-92.2013.8.26.0236 (023.62.0130.002847) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Darci Garcia
Rodrigues Camara - Vistas dos autos ao autor para, no prazo de 05 dias, fornecer os dados do Imposto de Renda do autor,
necessários para a expedição do Ofício Requisitório. - ADV: RENATA BELLENTANI ZAVARIZE (OAB 187998/SP), SANDRA
MARIA ORSI (OAB 113999/SP), ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA (OAB 140741/SP), ROSICLEIA APARECIDA
STECHE DOS SANTOS (OAB 146540/SP), FABIANO FERNANDES SEGURA (OAB 246992/SP)
Processo 0002978-04.2012.8.26.0236 (236.01.2012.002978) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Nelson Vagner Peres Perino - Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, manifestem-se
as partes se há interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação, nos termos do artigo 331 do Código de
Processo Civil (prazo de cinco dias). Outrossim, em igual prazo, especifiquem, as partes, as provas que efetivamente pretendam
produzir, justificando a pertinência, sob pena de preclusão da prova em caso de protesto genérico. Int. - ADV: SUELI ALMEIDA
HOSTALACIO DE SOUZA, JOSE MARTINS (OAB 84314/SP), LIRIAM MARA NOGUTI (OAB 169480/SP)
Processo 0003082-30.2011.8.26.0236 (236.01.2011.003082) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Adar Indústria ,
Comércio, Importação e Exportação Ltda - Vistos. Fls. 82: por primeiro, recolha, o exequente, os custos do serviço de impressão
de documentos, instituídos pelo Provimento CSM 1864/2011, e aprovado pelo Conselho Superior da Magistratura, através do
comunicado 170/2011, publicado no diário de Justiça Eletrônico de 26/04/2011. Recolhidas as custas devidas, fica autorizada a
providência requerida. Int. - ADV: ALAN BOUSSO (OAB 122600/SP)
Processo 0003238-86.2009.8.26.0236 (236.01.2009.003238) - Alienação Judicial de Bens - Alienação Judicial - Ademir
João Cazotti e outro - Antonio Aparecido Casotti e outros - Vistos. Sobre o pedido de prazo postulado pelo requerido Antonio
Aparecido Casotti, manifestem-se os demais interessados. Int. - ADV: MARIA CAROLINA RODRIGUES PEREIRA (OAB 146292/
SP), DANILO CESAR NOGUEIRA (OAB 139587/SP)
Processo 0003543-02.2011.8.26.0236 (236.01.2011.003543) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Aes Tietê Sa
- Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado de citação (não localização
do número fornecido). - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)
Processo 0003612-05.2009.8.26.0236 (236.01.2009.003612) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Banco Bradesco Sa - Edvaldo do Nascimemto Acessorios Me e outro - Vistos. A contestação apresentada pelo curador especial
do executado EDVALDO DO NASCIMENTO ACESSÓRIOS-ME e EDVALDO DO NASCIMENTO, mesmo se recebidos como se
embargos fossem, não merece prosperar tamanha a generalidade dos fatos articulados, que impedem, inclusive, uma análise
séria. Lembro somente que o contrato que instrui a execução é considerado título executivo, nos termos do art. 28 da Lei nº
10.931/04. A execução tem lastro em cédula de crédito bancário, que é um título de crédito, representando, na espécie, uma
promessa direta de pagamento, que possui várias “espécies”: “Tais títulos são líquidos, certos e exigíveis, cabendo a ação de
execução para cobrança do valor devido” (Títulos de Crédito, ed. Del Rey - Belo Horizonte, WILLE DUARTE COSTA, 2006, p.
458). O insigne autor preleciona que “A Cédula de Crédito Bancário é criação da Medida Provisória 1.925, de 14/10/1999, que
foi editada mais de 25 vezes. Agora, foi definitivamente incluída na Lei 10.931, de 02 de agosto de 2004. Ficou regulada a partir
do art. 26 da mencionada Lei.” Segundo dispõe o referido art. 28, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e
representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em
planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. Ademais, conforme dito acima a generalidade dos demais argumentos,
impedem qualquer apreciação, devendo a execução prosseguir nos exatos termos propostos pela parte exequente. Assim,
manifeste-se o exequente quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias. Ibitinga, 19 de dezembro de 2013. ADV: FRANCISLAINE TITATO DE CASTRO MEIRA MARGADONA (OAB 164761/SP), TAÍS VANESSA MONTEIRO (OAB 167647/
SP), ANA CAROLINA BOMFIM DOS SANTOS (OAB 274906/SP)
Processo 0003649-08.2004.8.26.0236 (236.01.2004.003649) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Bernardete Alves
de Souza Crispim - Vistas dos autos ao autor para, no prazo de 05 dias, manifestar-se em relação ao requerimento formulado
pela Fazenda do Estado. - ADV: CARLOS ROBERTO SESTARE JUNIOR (OAB 220448/SP), NILSON DANTAS CABRAL (OAB
131887/SP), ACYR GOMES DE OLIVEIRA (OAB 58507/SP), SERGIO JOSE ARAUJO DE SOUZA (OAB 137387/SP)
Processo 0003758-12.2010.8.26.0236 (236.01.2010.003758) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Eloisa
Alves Casimiro - Vistas dos autos ao exequente para, no prazo de 05 dias, complementar as diligência do Oficial de Justiça. ADV: HUGO ALDEBARAN BRANDÃO (OAB 319270/SP)
Processo 0003760-16.2009.8.26.0236 (236.01.2009.003760) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Supermercado
Jau Serve Ltda - Vistos, Fls. 118: defiro o prazo requerido. Nada sendo requerido no prazo de 30 dias, prossiga-se nos termos
da NEP. Int. - ADV: JOSÉ ALFREDO ALBERTIN DELANDREA (OAB 199409/SP), DANIELLY VIEIRA DELANDREA (OAB 179912/
SP)
Processo 0003980-48.2008.8.26.0236 (236.01.2008.003980) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Durval
de Jesus - Vistas dos autos ao autor para, no prazo de 05 dias, manifestar-se em relação às informações prestadas pelo INSS.
- ADV: ANDERSON LUIZ MATIOLI (OAB 182881/SP)
Processo 0004048-66.2006.8.26.0236 (236.01.2006.004048) - Monitória - Compra e Venda - Petrobrás Distribuidora Sa Marco Auto Posto de Ibitinga Ltda - Vistos, Fls. 329: defiro o prazo requerido. Decorrido, diga novamente a parte interessada.
No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: ALAN AZEVEDO NOGUEIRA (OAB 198661/SP), RODRIGO DE
ALMEIDA SAMPAIO (OAB 224041/SP), SERGIO JOSE ARAUJO DE SOUZA (OAB 137387/SP), ALBERTO QUERCIO NETO
(OAB 229359/SP), LUIZ FERNANDO MAIA (OAB 67217/SP), LUIZ AUGUSTO ALMEIDA MAIA (OAB 239166/SP)
Processo 0004054-68.2009.8.26.0236 (236.01.2009.004054) - Depósito - Depósito - Banco Bradesco Sa - Quality Industria
e Comercio de Bordados Ltda Me - Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, manifestem-se as partes
se há interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação, nos termos do artigo 331 do Código de Processo Civil
(prazo de cinco dias). Outrossim, em igual prazo, especifiquem, as partes, as provas que efetivamente pretendam produzir,
justificando a pertinência, sob pena de preclusão da prova em caso de protesto genérico. Int. - ADV: DALILA GALDEANO
LOPES (OAB 65611/SP), ALEXANDRE DELFINI CORRÊA (OAB 205242/SP)
Processo 0005111-29.2006.8.26.0236 (236.01.2006.005111) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Eder
Aparecido de Lima - Nivaldo Benedito Manzoni - Vistos. Em relação ao destino da motocicleta apreendida, oficie-se à autoridade
administrativa do pátio em que ela se encontra para, caso não haja outro impedimento legal para a apreensão da motocicleta
a não ser o anterior pedido de bloqueio deste juízo, ou caso a apreensão tenha ocorrido por irregularidades sanáveis, proceda
à restituição do veículo à parte autora, devendo esta última sanar todas as irregularidades, se for o caso, bem como arcar com
as despesas de guincho e estadia. Fica indeferido o pedido de isenção de despesas administrativas da apreensão do veículo,
eis que envolvem titulares de direito que não figuram neste processo. Querendo a liberação do veículo, deverá a parte autora
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pagar as despesas aos seus respectivos titulares para, depois, se o caso, reaver o valor despendido contra quem de direito.
Pretendendo a parte autora a rescisão do contrato de venda e compra do veículo, e havendo alegação, e documento nos autos
nesse sentido, de que a parte requerida não negociou com o autor, mas, sim, com a pessoa jurídica ÉBER DE JESUS OLIVEIRA
- ME, manifeste-se o autor expressamente a respeito da participação desta referida pessoa jurídica na avença, no prazo de 10
(dez) dias, requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos para o saneador ou sentença. Intime-se.
Ibitinga, 09 de dezembro de 2013. ( ENCAMINHE A PARTE INTERESSADA O OFÍCIO DIRECIONADO À CIRETRAN ) - ADV:
SERGIO JOSE ARAUJO DE SOUZA (OAB 137387/SP), EDEMILSON SEROTINI (OAB 225234/SP)
Processo 0005120-44.2013.8.26.0236 (023.62.0130.005120) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Hsbc Bank Brasil Sa Banco Multiplo - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre a certidão do oficial de
justiça (réus não localizados). - ADV: DANIEL DE SOUZA (OAB 150587/SP)
Processo 0005396-17.2009.8.26.0236 (236.01.2009.005396) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco
Bradesco Sa - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre a certidão do oficial de justiça (impossibilidade
de penhora - bens de família). - ADV: TAÍS VANESSA MONTEIRO (OAB 167647/SP)
Processo 0005506-74.2013.8.26.0236 (023.62.0130.005506) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- E. D. R. - Vistos. 1) Acolho o postulado nas fls. 80/86 e reconsidero a decisão de fls. 77 para o fim de DEFERIR a justiça
gratuita ao autor. Anote-se. 2) Trata-se de ação revisional de contrato bancário na qual a parte autora alega, em síntese,
que celebrou com o réu contrato de financiamento, para aquisição de veículo, a ser pago em 60 parcelas fixas, insurgindose contra a capitalização mensal dos juros, dentre outros encargos e tarifas que reputa indevidos. Requer, liminarmente, a
antecipação dos efeitos da tutela, autorizando-a a depositar nos autos as parcelas mensais em valores menores ao contratado,
conforme trabalho técnico que instrui a inicial, e a determinação para que o réu se abstenha de incluir seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito e a manutenção na posse do veículo até o deslinde do feito. Decido. No tocante aos depósitos nos autos
dos valores pretendidos, fica a parte autora autorizada a efetivá-los, por sua conta e risco, sem a força de pagamento ou de
impedir o requerido de ajuizar as medidas cabíveis no tocante à diferença. Isso porque ausentes se encontram os requisitos
do art. 273 do Código de Processo Civil, em especial a verossimilhança das alegações da parte autora, uma vez que o exame
de laudo apresentado unilateralmente não possibilita reconhecer a existência desse requisito. A parte autora anuiu aos termos
do contrato, com o prévio conhecimento de todas as suas cláusulas, as quais prevêem o pagamento de parcelas fixas, e, em
juízo de cognição sumária, não lhe socorre a pretensão de pagamento de montante inferior ao contratado, pois o que pretende,
na verdade, é obter, desde logo, sem o contraditório, os efeitos práticos de uma sentença constitutiva. Além disso, as demais
ilegalidades narradas não restaram comprovadas de plano. Desta forma, não há como evitar a inscrição do nome da parte
autora nos órgãos de proteção ao crédito pelo réu caso ocorra a inadimplência, pois é um exercício regular de direito previsto
no Código de Defesa do Consumidor, tampouco impedi-lo de ajuizar a ação pertinente para reaver a posse do bem. Ante o
exposto, defiro em parte a tutela antecipada, tão somente para permitir à parte autora efetuar os depósitos em juízo dos valores
que entende devidos, ressaltando-se que não tem força de pagamento, nos termos da fundamentação. Cite-se o réu, com as
advertências de praxe, via postal. Int. - ADV: PAULA FERRARI BARCAROLO (OAB 319843/SP)
Processo 0005527-21.2011.8.26.0236 (236.01.2011.005527) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Agraben Administradora de Consórcios Ltda - Vistos. Fls. 71: recolhidas eventuais custas processuais em aberto
defiro o desentranhamento dos documentos que instruíram a exordial, mediante a substituição por cópias. Int. - ADV: MAURÍCIO
MARZOCHI (OAB 173794/SP), JOSE ROBERTO OSSUNA (OAB 54288/SP), JOSE ROBERTO OSSUNA JUNIOR (OAB 317912/
SP)
Processo 0005629-43.2011.8.26.0236 (236.01.2011.005629) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Aes Tietê Sa
- Laerte Cordoa - Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, manifestem-se as partes se há interesse na
designação de audiência de tentativa de conciliação, nos termos do artigo 331 do Código de Processo Civil (prazo de cinco dias).
Outrossim, em igual prazo, especifiquem, as partes, as provas que efetivamente pretendam produzir, justificando a pertinência,
sob pena de preclusão da prova em caso de protesto genérico. Int. - ADV: MARCELO VIANA SALOMAO (OAB 118623/SP),
EVANDRO ALVES DA SILVA GRILI (OAB 127005/SP), JOSE LUIZ MATTHES (OAB 76544/SP), BRASIL DO PINHAL PEREIRA
SALOMAO (OAB 21348/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)
Processo 0005636-35.2011.8.26.0236 (236.01.2011.005636) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Aes Tietê Sa
- Edson Frederice - Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, manifestem-se as partes se há interesse
na designação de audiência de tentativa de conciliação, nos termos do artigo 331 do Código de Processo Civil (prazo de
cinco dias). Outrossim, em igual prazo, especifiquem, as partes, as provas que efetivamente pretendam produzir, justificando a
pertinência, sob pena de preclusão da prova em caso de protesto genérico. Int. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB
131351/SP), MARIO PAULO DA COSTA (OAB 133970/SP)
Processo 0005780-38.2013.8.26.0236 (023.62.0130.005780) - Carta Precatória Cível - Citação (nº 4805-55/2012 - 1ª. Vara
Judicial) - Prefeitura Municipal de Novo Horizonte - Vistas dos autos ao autor para, no prazo de 05 dias, manifestar-se em
relação à certidão do Oficial de Justiça: Citou o requerido, mas não localizou nenhum bem para realização de penhora. - ADV:
VINICIUS PAYÃO OVIDIO (OAB 166682/SP)
Processo 0006143-93.2011.8.26.0236 (236.01.2011.006143) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) Zulmira Pires de Oliveira - Vistos. Reconsidero o despacho de fl. 38 e torno sem efeito o seu parágrafo inicial. Cite-se o Institutoréu com as advertências legais. Intime-se. - ADV: IVONE GARCIA (OAB 98144/SP)
Processo 0006560-80.2010.8.26.0236 (236.01.2010.006560) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Jorgino
Francisco Antunes - Jany Mary de Oliveira Barbosa Bella - Vistos. Oficie-se conforme requerido a fls. 119. Int. - ADV: CLAUDIO
JOSE OLIVEIRA DE MORI (OAB 197040/SP), SEBASTIAO DE PAULA XAVIER NETO
Processo 0006973-25.2012.8.26.0236 (236.01.2012.006973) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Manoel Celso
Rocha - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), MARIO PAULO DA COSTA (OAB 133970/SP)
Processo 0007216-03.2011.8.26.0236 (236.01.2011.007216) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Aes Tietê Sa Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre a certidão do oficial de justiça (réu mudou de endereço). - ADV:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)
Processo 0008299-93.2007.8.26.0236 (236.01.2007.008299) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Neusa Saraiva
Voltarelo - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada
de documentos novos (art. 398 do CPC) - Implantação do benefício e não oposição de embargos. - ADV: ALEXANDRE AUGUSTO
FORCINITTI VALERA (OAB 140741/SP), LUIS ENRIQUE MARCHIONI (OAB 130696/SP), MARIO LUCIO MARCHIONI (OAB
122466/SP)
Processo 0011912-53.2009.8.26.0236 (236.01.2009.011912) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Maria Aparecida
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Vieira de Souza - Rogério Gimenes Ruiz e outro - Vistas dos autos ao autor para, no prazo de 05 dias, manifestar-se em
relação à informação do Oficial de Registro de Imóveis de Monte Mor-SP, no sentido que não consta em seu acervo registro
ou matrícula do imóvel descrito como “lote de terreno nº 22, da Quadra D, do loteamento denominado Jardim Colorado” - ADV:
JOSE ROBERTO COLOMBO (OAB 97886/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GLARISTON RESENDE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FERNANDO LUCAS PASCOAL MARTINS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0037/2014
Processo 0000138-84.2013.8.26.0236 (023.62.0130.000138) - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 444/2009 - Vara da
Fazenda Pública) - Prefeitura Municipal de São Carlos - Vistos, Devolva-se ao juízo deprecante, com as cautelas de praxe. Int.
- ADV: RODRIGO CARLOS ALVES DE MELO (OAB 271155/SP)
Processo 0000995-72.2009.8.26.0236 (236.01.2009.000995) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Banco do Brasil S A - Calixto Flavio Razza - Vistos, Prossiga-se nos termos da sentença proferida a fls. 135. Int. - ADV:
EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), JOSE CARLOS BENEDITO MARQUES (OAB 58874/SP)
Processo 0002212-14.2013.8.26.0236 (023.62.0130.002212) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de
Contribuição (Art. 55/6) - Walter Geretti - Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, manifestem-se as
partes se há interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação, nos termos do artigo 331 do Código de Processo
Civil (prazo de cinco dias). Outrossim, em igual prazo, especifiquem, as partes, as provas que efetivamente pretendam produzir,
justificando a pertinência, sob pena de preclusão da prova em caso de protesto genérico. Int. - ADV: FLAVIO PINHEIRO JUNIOR
(OAB 214311/SP)
Processo 0002399-27.2010.8.26.0236 (236.01.2010.002399) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - João Antônio Eduardo e outro - Romildo Sidinei Correa - Salete Donizete Maciel - Vistos, Fls.
103: cite-se no endereço ali informado. Para apreciação do pedido de assistência judiciária, por primeiro, venham aos autos, a
juntada da última declaração de imposto de renda bem como comprovantes de rendimentos. Int. - ADV: WANTUIL DE OLIVEIRA
PRADO JUNIOR (OAB 238347/SP), FERNANDO CAMARGO DA SILVA (OAB 132377/SP), CLAUDIO JORGE DE OLIVEIRA
(OAB 247618/SP)
Processo 0002406-14.2013.8.26.0236 (023.62.0130.002406) - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - Unimed
Ibitinga Cooperativa de Trabalho Médico - Minicípio de Ibitinga - Vistos, Providencie, a parte autora, a citação da requerida,
conforme já determinado a fls. 201/202. Prazo: 10 dias. Prossiga-se nos termos da NEP. Int. - ADV: THIAGO STRAPASSON
(OAB 238386/SP), RODRIGO FORCENETTE (OAB 175076/SP)
Processo 0002576-59.2008.8.26.0236 (236.01.2008.002576) - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Dabruzzo &
Filhos Ltda - Manoel Talarico - Vistas dos autos ao autor para, no prazo de 05 dias, recolher as diligências do Oficial de Justiça
- R$ 28,00. - ADV: ROSEMARIE GAZETTA MARCONATO (OAB 139831/SP)
Processo 0002576-59.2008.8.26.0236 (236.01.2008.002576) - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Dabruzzo &
Filhos Ltda - Manoel Talarico - Ciência da alienação judicial eletrônica, sendo designado o dia 03/02/2014, às 13:00 horas,
para encerramento do 1º Pregão, e o dia 17/02/2014, às 13:00 horas, para encerramento do 2º pregão. - ADV: ROSEMARIE
GAZETTA MARCONATO (OAB 139831/SP)
Processo 0002664-24.2013.8.26.0236 (023.62.0130.002664) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço
(Art. 52/4) - Vera Lucia Rodrigues dos Santos - Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, manifestemse as partes se há interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação, nos termos do artigo 331 do Código de
Processo Civil (prazo de cinco dias). Outrossim, em igual prazo, especifiquem, as partes, as provas que efetivamente pretendam
produzir, justificando a pertinência, sob pena de preclusão da prova em caso de protesto genérico. Int. - ADV: FLAVIO PINHEIRO
JUNIOR (OAB 214311/SP)
Processo 0002686-19.2012.8.26.0236 (236.01.2012.002686) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Antonio Vale - Vistas dos autos ao autor para, no prazo de 05 dias, manifestar-se em relação à PROPOSTA DE TRANSAÇÃO
JUDIICIAL formulada pelo INSS em fls. 294/304. - ADV: JOSE LUIZ MARTINS COELHO (OAB 97726/SP)
Processo 0003535-54.2013.8.26.0236 (023.62.0130.003535) - Carta Precatória Cível - Citação (nº 562.01.2012.0396436/2012 - 1ª. Vara Cível) - Louise Janazzi Sala - Valdeir Sala - Vistos, Informe, a procuradora subscritora da petição de fls. 14/15,
se houve designação de audiência no juízo deprecante. Int. - ADV: MARIA DO CARMO DIECKMANN TROIANI (OAB 30748/
SP)
Processo 0003715-85.2004.8.26.0236 (236.01.2004.003715) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens - Valentim Silvio Pereira - Amos Chiquesi e outros - Vistos, Fls. 166: por primeiro, recolha, o exequente,
os custos do serviço de impressão de documentos, instituídos pelo Provimento CSM 1864/2011, e aprovado pelo Conselho
Superior da Magistratura, através do comunicado 170/2011, publicado no diário de Justiça Eletrônico de 26/04/2011. Recolhidas
as custas devidas, fica autorizada a providência requerida. Int. - ADV: SERGIO JOSE ARAUJO DE SOUZA (OAB 137387/SP)
Processo 0003750-35.2010.8.26.0236 (236.01.2010.003750) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de
Crédito - Macromantas Têxtil Ltda - Tecnofibras Flex Indústria e Comércio de Fibras Ltda - Vistos. Nomeio o leiloeiro EUCLIDES
MARASCHI JÚNIOR, do sistema “hastapúblicasp”, Website www.bidtotal.com.br/hastapublica, empresa habilitada pelo Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, para realizar a alienação judicial eletrônica dos bens penhorados nos autos em epígrafe, com
divulgação e captação de lances em tempo real, através do site acima mencionado. Nos termos do Provimento CSM Nº 1625/2009
que disciplinou o Leilão Eletrônico previsto no art. 689-A, intime-se o leiloeiro para designação de data, observando-se que no
início do 1º pregão, serão captados lances a partir do valor da avaliação, pelo prazo de três (3) dias consecutivos. Não havendo
lanço igual ou superior ao valor da avaliação nos 3 dias subsequentes ao início do 1º pregão, seguir-se-á, sem interrupção, o 2º
Pregão, a ser designado também pelo leiloeiro. No 2º pregão não serão admitidos lanços inferiores a 60% do valor da avaliação
e a alienação se dará pelo maior lanço ofertado. Durante a alienação, os lanços deverão ser oferecidos diretamente no sistema
do gestor e imediatamente divulgados on line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. O arrematante
terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para efetuar o depósito do preço da arrematação, em conta judicial no Banco do Brasil
S/A., à disposição deste Juízo. Os interessados em oferecer lanços deverão cadastrar-se previamente no portal do gestor para
que participem da hasta, fornecendo todas as informações solicitadas e requeridas pelo provimento. O executado terá ciência
do dia, hora e local da alienação judicial por intermédio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por
meio de mandado, carta registrada, edital ou outro meio idôneo (artigo 687, § 5º, do CPC). Expeça-se edital, cuja publicação
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

24

fica dispensada pelo exeqüente, uma vez que será realizado através da rede mundial de computadores, observando-se o art.
689-A do C.P.C. Fixo, desde já, a comissão do leiloeiro em 5% (cinco por cento) do valor do lanço vencedor, a ser paga à vista
pelo arrematante, diretamente ao leiloeiro, que fornecerá recibo no ato, não se incluindo no valor do lanço. Correrão por conta
do arrematante as despesas e os custos relativos a desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens
arrematados, bem como eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o(s) bem(ns), exceto os decorrentes de débitos fiscais
e tributários conforme o artigo 130, § único, do CTN. Valendo este despacho como ofício, autorizo o(s) leiloeiro(s) nomeado(s),
que poderão indicar funcionários da hastapúblicasp Gestor Judicial, devidamente identificados, a providenciar o cadastro e
agendamento, pela internet, dos interessados em vistoriar o bem penhorado, cabendo aos leiloeiros facultar o ingresso dos
interessados, designando-se datas para as visitas, além de providenciar a extração de cópia dos autos e de fotografias dos
bens para inseri-los no portal do Gestor, a fim de que os licitantes tenham pleno conhecimento das características do bem, que
serão vendidos no estado em que se encontram. Dê-se ciência ao(s) leiloeiro(s) (email: renan@hastapublicasp.com.br) de que
deverão disponibilizar a este Juízo acesso imediato da alienação, a fim de comunicar decisões proferidas durante sua realização
ou suspendê-la, bem como de que deverá obedecer rigorosamente a todos os preceitos do Provimento nº CSM 1625/2009. Int.
Ib. 03/07/2013. Int. - ADV: JULIANA CHILIGA (OAB 288300/SP)
Processo 0003948-72.2010.8.26.0236 (236.01.2010.003948) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Rubens
Aparecido Quarteiro e outro - Elvira Malaspina Sampaio Almeida e outro - Vistos. Fls. 67: defiro o prazo de 30 dias. Int. - ADV:
JOSE ROBERTO COLOMBO (OAB 97886/SP)
Processo 0004353-16.2007.8.26.0236 (236.01.2007.004353) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Luiz Carlos Viale
- Reginaldo Marcos Janazzi e outros - Vistos, Fls. 162v e 163: diga a parte autora. Int. - ADV: CECILIA CACHEIRO ZAVAGLIO
FIGUEIREDO VITOR (OAB 183817/SP), JOSE ROBERTO COLOMBO (OAB 97886/SP), REGINALDO JOSÉ CIRINO (OAB
169687/SP), CELIA APARECIDA CORREA SILVA COBRA (OAB 92898/SP)
Processo 0004766-87.2011.8.26.0236 (236.01.2011.004766) - Procedimento Ordinário - Concessão - José Cocato - Ciência
da redesignação de perícia para o dia 11/04/2014, às 15:00 horas, a ser realizada pela Dra. Suzete Maria Seino Kalil Issa, no
Centro de Saúde de Ibitinga. - ADV: LIZANDRY CAROLINE CESAR CUSIN (OAB 264821/SP)
Processo 0004924-74.2013.8.26.0236 (023.62.0130.004924) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Banco Itauleasing Sa - Patricia de Cassia Januario Barbetta - Vistos, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as
partes e JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 269, inciso III, do CPC. Eventuais custas processuais
em aberto serão suportadas pela requerida nos termos da primeira parte de fls. 36. Oportunamente, preparados, arquivem-se.
PRIC. - ADV: FRANCISCO DUQUE DABUS (OAB 248505/SP)
Processo 0005223-32.2005.8.26.0236 (236.01.2005.005223) - Monitória - Contratos Bancários - Banco do Brasil Sa
Sucessor Por Incorporação do Banco Nossa Caixa Sa - Arcon Empreendimentos e Construtora Arantes Ltda e outros - Vistos,
Fls. 280/281: defiro o prazo requerido. Decorrido, diga novamente a parte requerente. Não havendo manifestação, preparados,
arquivem-se. Int. - ADV: RICARDO TOFI JACOB (OAB 100944/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/
SP)
Processo 0005298-61.2011.8.26.0236 (236.01.2011.005298) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Tab
Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda - Marta Pereira dos Santos - Vistos. A petição de fls. 88 não veio acompanhada
do instrumento do acordo, o que impede a homologação do mesmo. Em razão disso, recebo referida petição como sendo
desistência da ação e o faço para JULGAR EXTINTA o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso VIII,
do CPC. Custas na forma da lei. Oportunamente, preparados e arquivem-se. PRIC - ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB
264382/SP), JOÃO GERALDO PAGHETE (OAB 166664/SP)
Processo 0005531-87.2013.8.26.0236 (023.62.0130.005531) - Interdição - Tutela e Curatela - B. M. D. - R. E. C. - Vistas dos
autos aos interessados para, no prazo de 05 dias, manifestarme-se em relação ao Laudo Pericial. - ADV: MARCOS ANTONIO
MAZO (OAB 129206/SP)
Processo 0006120-16.2012.8.26.0236 (236.01.2012.006120) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Itau Unibanco Sa - Radio Ibitinga Sistema de Comunicação e Agencia de Noticias Ltda Me e outro - Vistos, Fls. 47/48: por
primeiro, recolha, o exequente, os custos do serviço de impressão de documentos, instituídos pelo Provimento CSM 1864/2011,
e aprovado pelo Conselho Superior da Magistratura, através do comunicado 170/2011, publicado no diário de Justiça Eletrônico
de 26/04/2011. Recolhidas as custas devidas, fica autorizada a providência requerida. Int - ADV: ELADIO SILVA (OAB 25048/
SP)
Processo 0007120-90.2008.8.26.0236 (236.01.2008.007120) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Brasil - Osvaldo Pereira e outro - Vistos. Não se opondo o exequente ao pedido de parcelamento, DEFIRO-O, devendo
o executado realizar pontualmente os pagamentos mensais, sob a imposição da penalidade prevista no §2° do Art. 745-A.
Suspendo a realização da hasta pública, até ulterior decisão. Comunique-se o leiloeiro, com a máxima urgência. Fica mantida a
penhora dos autos. Por ora, deixe de reavaliar o imóvel, por oficial de justiça, conforme anteriormente determinado. Sob pena de
se considerarem válidos os cálculos de fl. 252, apresentados pelo executado, defiro novo prazo, improrrogável, de 10 (dez) dias,
para o exequente apresentar a planilha atualizada de débito. Defiro o levantamento dos valores depositados nos autos em favor
do exequente. Intimem-se. Ibitinga, 16 de janeiro de 2014. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/
SP), MARLOS CERVANTES CHACAO (OAB 133435/SP), JOAO LUIZ BRANDAO (OAB 153097/SP)
Processo 0007423-65.2012.8.26.0236 (236.01.2012.007423) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Edilson
José David e outro - Jaime de Jesus Spinelli e outros - Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide,
manifestem-se as partes se há interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação, nos termos do artigo 331 do
Código de Processo Civil (prazo de cinco dias). Outrossim, em igual prazo, especifiquem, as partes, as provas que efetivamente
pretendam produzir, justificando a pertinência, sob pena de preclusão da prova em caso de protesto genérico. Int. - ADV: CARLA
SAMANTA ARAVECHIA DE SA (OAB 220615/SP), MATHEUS NOVELI MANCHINI (OAB 320045/SP), PEDRO MANCHINI NETO
(OAB 185352/SP)
Processo 0008070-02.2008.8.26.0236 (236.01.2008.008070) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Brasil S A - Vistos. Defiro o prazo postulado a fls. 183/184. Decorrido, diga novamente a parte autora. No silêncio,
prossiga-se nos termos da NEP. Int. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)
Processo 0009304-87.2006.8.26.0236 (236.01.2001.003462/6) - Outros Incidentes não Especificados - Ministério Público O Ministerio Publico do Estado de Sao Paulo - Roque de Rosa e outros - Vistos. Fls. 2585/2588: ACOLHO, em sua íntegra, os
motivos externados pelo Ministério Público e, como consequência, mantenho a indisponibilidade dos bens do requerido Roque
de Rosa, indeferindo o pedido de fls. 2575/2576. Lembro, ainda, que para o julgamento, somente resta a abertura de prazo para
as alegações finais dos requeridos, de modo que provavelmente nos próximos três meses o feito estará definitivamente julgado.
Cumpra-se o determinado no item ‘2’ da decisão de fls. 2526, com a máxima urgência. Após o prazo concedido, com ou sem
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apresentação de memoriais finais por parte dos requeridos, voltem-me os autos conclusos para sentença. Int. Ibitinga, 16 de
janeiro de 2014. - ADV: VALDOMIRO PISANELLI (OAB 65411/SP), FRANCISCO CARLOS GERETTO CALDAS (OAB 49845/
SP), TELÊMACO LUIZ FERNANDES JUNIOR (OAB 154157/SP), FLAVIO LUIS DE OLIVEIRA (OAB 138831/SP), EVANDRO
DEMETRIO (OAB 137172/SP), LUCAS DUARTE BARBIERI (OAB 279333/SP), EDISON SUPINO (OAB 72669/SP)
Processo 0012143-80.2009.8.26.0236 (236.01.2009.012143) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Fundo de Investimentos Creditórios Não Padronizados Npl 1 - Maria Aparecida Landim - Vistos. Fls. 214: Atenda-se, conferindose a existência de procuração. Requeira, o exequente, o que entender necessário em termos de prosseguimento do feito. Int.
- ADV: ILDA HELENA DUARTE RODRIGUES
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE IBITINGA SP
Cartório do 2º Ofício Cível
Em conformidade ao Comunicado CG nº 2333/2011, e nos termos das disposições constantes do item 09, do Capítulo IX, das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, fica(m) o(s) procurador(es) abaixo indicado(s) intimado(s) para, no prazo
de 05 dias, retirar(em) em cartório Petição Irregular (petições ou documentos cujo endereçamento não foi possível identificar):
Processo nº 0003580-2?.2011.8.26.0238 (Ordem nº 1052/2010) HSBC BANK BRASIL S/A
SUPERMERCADO NOVO MUNDO LTDA e outros Adv: Thiago Alexandre Guimarães OAB/SP 285487

BANCO MÚLTIPLO x

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE IBITINGA EM 16/01/2014
PROCESSO :0000090-91.2014.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
BO : 287/2010 - Tabatinga
REQTE
: M. P.
INFRATOR
: A. N. DA S.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000091-76.2014.8.26.0236
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
BO : 287/2010 - Tabatinga
REQTE
: M. P.
INFRATOR
: L. P. DA S.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000086-54.2014.8.26.0236
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 69/2013 - Iacanga
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : M. A. A. N.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000078-77.2014.8.26.0236
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 362/2013 - Ibitinga
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : R. A. A. M.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000079-62.2014.8.26.0236
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 380/2013 - Ibitinga
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : F. C. A. DE M.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000081-32.2014.8.26.0236
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 337/2013 - Ibitinga
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : T. H. P. DO P.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000082-17.2014.8.26.0236
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 367/2013 - Ibitinga
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : J. A. DA S.
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VARA:VARA CRIMINAL

Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS EDUARDO MONTES NETTO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DARCI APARECIDO DE ALMEIDA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2014
Processo 3000556-68.2013.8.26.0236 - Cautelar Inominada - Medida Cautelar - A. V. D. e outro - Vistos. Necessário a
realização de audiência concentrada. Assim, deverão serem intimados os representantes legais dos órgãos envolvidos na rede
de atendimento à criança e adolescente para participação e colhida das respectivas opiniões técnicas. Designo audiência, para
o dia 21 de fevereiro de 2.014, às 15:00 horas. Intimem-se: os representantes legais das entidades: CRAS e CREAS; o (a)
(s) menor (es), seus genitores ou responsáveis, Defensor; Psicólogo (a) e Assistente Social do Juízo. Expeça-se todo o mais
necessário. Int. - ADV: JOSE LUIZ MARTINS COELHO (OAB 97726/SP)

IBIÚNA
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE IBIÚNA EM 16/01/2014
PROCESSO :0000158-35.2014.8.26.0238
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: DIANA COMÉRCIO DE MÓVEIS IBIÚNA LTDA ME ( DIANA MÓVEIS )
ADVOGADO : 278123/SP - Priscila da Costa Vieira
EXECTDA
: MARIA APARECIDA SILVA
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000163-57.2014.8.26.0238
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: BENEDITA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
ADVOGADO : José Luiz de Moraes Casaburi
REQDO
: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000170-49.2014.8.26.0238
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: ELIAS VIEIRA RUIVO
ADVOGADO : 52074/SP - Ruggero de Jezus Meneghel
REQDO
: ANA PAULA VEICULOS LTDA ( ELANE ZANETTE DA SILVA ) COMÉRCIO DE CAMINHÕES
VARA:2ª VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:0000164-42.2014.8.26.0238
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
: BENEDITA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE DOMINGUES
: José Luiz de Moraes Casaburi

PROCESSO :0000173-04.2014.8.26.0238
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: JOSÉ ALVES DE SOUZA
REQDO
: BANCO DAYCOVAL
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000174-86.2014.8.26.0238
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Rosemar Paulo de Souza
EXECTDO
: Eliete Vieira Machado
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000181-78.2014.8.26.0238
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Banco Panamericano S/A
ADVOGADO : 157875/SP - Humberto Luiz Teixeira
REQDO
: JOAO TIAGO RODRIGUES ONOFRE
VARA:2ª VARA
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:0000189-55.2014.8.26.0238
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
: O. F. DO N.
: 278545/SP - Rodrigo Barbosa de Moraes Leite

PROCESSO :0000192-10.2014.8.26.0238
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Mariza Maria de Borba Pena
RECLAMADO : GERALDO FRANCISCO RIBEIRO
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0000191-25.2014.8.26.0238
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQTE
: J. A. V. DA S.
ADVOGADO : 261599/SP - Eder Benedito Rodrigues de Oliveira
REQDO
: J. A. DA S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000188-70.2014.8.26.0238
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: ANA HELENA DOS SANTOS CARDOSO
ADVOGADO : 135736/SP - Rosemari Atui
REQDO
: BENJAMIN JOSÉ FERNANDES
VARA:1ª VARA

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO MARTA OLIVEIRA DE SA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GISELE ROLIM DE FREITAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0016/2014
Processo 0000024-47.2010.8.26.0238 (238.01.2010.000024) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Pcg Brasil Multicarteira - Paulo David Candido
de Azevedo - Proc. 03/10 Vistos. Fls. 88/90: anote-se os dados do Procurador no SAJ e na contracapa do s autos para futuras
intimações. Observo que não houve bloqueio do veiculo junto à ciretran, não havendo que se falar em desbloqueio. Assim,
suspendo a presente execução por 180 dias. Decorrido tal prazo , diga a autora. - ADV: ADRIANA GOMES DE ARAUJO (OAB
170122/SP), CYNTHIA GODOY ARRUDA (OAB 180843/SP), MAURÍCIO FERNANDES BAPTISTA (OAB 187880/SP), MIRIAM
GODOY ARRUDA (OAB 192797/SP), ALAN DE OLIVEIRA SILVA (OAB 208322/SP), PATRICIA GODOY ARRUDA (OAB 221718/
SP), LUCIANO DA SILVA BURATTO, LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP)
Processo 0000055-04.2009.8.26.0238 (238.01.2009.000055) - Procedimento Ordinário - Davi Jose Pedroso - Instituto
Nacional do Seguro Social Inss - MANIFESTE-SE O AUTOR ACERCA DO CALCULO APRESENTADO PELO INSS - ADV:
REGIANE DE FATIMA GODINHO DE LIMA (OAB 254393/SP)
Processo 0000150-92.2013.8.26.0238 (023.82.0130.000150) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - T. W. C.
da A. - W. A. da A. - Vistos. 1) Designo audiência a ser realizada pelo CEJUSC para o dia 25 de fevereiro de 2014, às 15:00
horas. 2) Caso não alcance a conciliação, oficie-se à empregadora do réu, com urgência, se for o caso, para que proceda
aos descontos e esta informe sobre os vencimentos do réu. 3) Não havendo acordo, será designada audiência de instrução
debates e julgamento, que ocorrerá nesta Vara, ocasião em as partes deverão comparecer, acompanhados de Advogados e três
testemunhas, no máximo três, advertindo-as que o não comparecimento do autor levará à extinção do feito e a ausência do ré
importará em revelia. 4) Cite-se o réu e intime-se a autora para que compareçam à audiência. Intimem-se. Ciência ao Ministério
Público. - ADV: EDER BENEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 261599/SP)
Processo 0000166-90.2006.8.26.0238 (238.01.2006.000166) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - L. P. T. - A. L. P. T. - E. T. - Proc 46/06 Vistos. 1) Fls. 77: Defiro vista dos autos pelo prazo de 10 dias. 2) Decorrido o prazo e nada sendo
requerido, retornem os autos ao arquivo, observadas as formalidades legais. 3) Providencie a Serventia a publicação deste
despacho para o advogado peticionário. Int. - ADV: PEDRO ANTONIO RIBEIRO JUNIOR (OAB 122270/SP), ELOISA HELENA
FLORIANO PERES (OAB 97491/SP), FABIANA DA SILVA COSTA DE CAMARGO (OAB 200431/SP), JOSÉ LUIZ DE MORAES
CASABURI, MARCO ANTONIO FALCI DE MELLO (OAB 149848/SP)
Processo 0000339-32.1997.8.26.0238 (238.01.1997.000339) - Prestação de Contas - Exigidas - Compra e Venda - Clyma
Comercial Agropecuaria Ltda - Hoechst Schering Agrevo do Brasil Ltda - Proc 384/97 Vistos. Manifeste-se o exequente em
termos de prosseguimento, requerendo o que entender de direito, no prazo de dez dias. Na inércia, retornem os autos ao
arquivo. - ADV: CELSO UMBERTO LUCHESI (OAB 76458/SP), CELSO DE ALMEIDA MANFREDI (OAB 46639/SP)
Processo 0000390-67.2002.8.26.0238 (238.01.2002.000390) - Execução de Alimentos - Alimentos - G. H. L. - G. F. da L. Ciencia ao autor acerca da resposta negativa do mandado de prisão - ADV: LORY CATHERINE SAMPER OLLER OLIVEIRA,
CORNELIO GABRIEL VIEIRA (OAB 110695/SP)
Processo 0000483-83.2009.8.26.0238 (238.01.2009.000483) - Procedimento Sumário - Compra e Venda - Central Park
Empreendimentos Imobiliários Ltda - Maria Aparecida Borges - MANIFESTE-SE O AUTOR ACERCA DA RESPOSTA DA
CARTA PRECATORIA DEVOLVIDA NEGATIVA - ADV: ANTONIO CARLOS PERES ARJONA (OAB 87271/SP), FÁBIO PEREIRA
TAMINATO (OAB 286546/SP), MARCIA MARIA ANDREOS EVANGELISTA (OAB 261085/SP)
Processo 0000632-79.2009.8.26.0238 (238.01.2009.000632) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - R.
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J. B. - K. A. R. B. - RETIRAR CERTIDÃO AVERBADA - ADV: MARCO ANTONIO FALCI DE MELLO (OAB 149848/SP), SERGIO
ALVES LEITE (OAB 225113/SP)
Processo 0000787-77.2012.8.26.0238 (238.01.2012.000787) - Procedimento Sumário - Marcio de Almeida Silva Junior Mario Dias Ribeiro Junior - Proc. 220/12 Vistos. Fls 46/51: aguarde-se por trinta dias a constituição de novo patrono pelo
requerente. Na inércia, intime-se pessoalmente o autor, para dar andamento útil ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de
extinção (§1º e inciso III do art. 267 cc artigo 598, ambos do C.P.C.). Int. - ADV: MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS (OAB
220418/SP)
Processo 0000850-64.1996.8.26.0238 (238.01.1996.000850) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Nossa Caixa Nosso Banco Sa - Vanderlei Rodrigues - - Osvaldo Rodrigues Filho - Lance Judicial Gestor Judicial - OFICIO
DO LANCE JUDICIAL INFORMANDO QUE O INICIO DA 1° PRAÇA SERÁ DIA 20/01/2014 E TERA SEU ENCERRAMENTO
NO DIA 22/01/2014 AS 17:20 hrs E A 2° PRAÇA DIA 17/02/2014 ÀS 17:20 hrs (AMBAS HORARIO DE BRASILIA) - ADV:
RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), WALTER JOSE
TARDELLI (OAB 103116/SP), ADRIANO PIOVEZAN FONTE (OAB 306683/SP)
Processo 0000944-16.2013.8.26.0238 (023.82.0130.000944) - Procedimento Sumário - Inadimplemento - Central Park
Empreendimentos Imobiliários Ltda - Joice Batista da Silva - Proc. 243/13 Vistos. Fls. 54/56: efetuado o preparo, expeçase mandado de intimação. - ADV: EDER SOUZA RÊGO (OAB 166391/SP), MARCIA MARIA ANDREOS EVANGELISTA (OAB
261085/SP)
Processo 0000966-11.2012.8.26.0238 (238.01.2012.000966) - Procedimento Sumário - Obrigações - Adão José de Araújo Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro Dpvat - - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - custas em aberto a ser recolhida
em guia gare cod- 230-6 R$ 100,70 de taxa judiciaria despesas com correio R$ 35,00 em guia FEDTJ cod-120-1 mandato
judicial R$ 57,92 guia gare cod-304-9 totalizando assim o valor de R$ 193,62 - ADV: INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB
132994/SP), JÚLIO CÉSAR RAMOS NASCIMENTO (OAB 192607/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP)
Processo 0000973-71.2010.8.26.0238 (238.01.2010.000973) - Execução de Título Extrajudicial - Rolim de Freitas e Cia Ltda
- Nelson dos Santos Ferreira - Proc 261/10 Vistos. Nos termos dos Provimentos CSM nº 1.826/10 e 1864/11 e Comunicado nº
97/2010 CSM, publicados no DJE de 22 de outubro de 2010 e 3 de março de 2011, providencie o exeqüente ao recolhimento
da taxa do serviço de obtenção das informações visadas (R$ 11,00), a ser recolhida na Guia do Fundo Especial de Despesa
do Tribunal de Justiça, no código 434-1 “impressão de informação do Sistema INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD”. Em dez dias.
Intime-se. - ADV: MARIA LUIZA MARTINS SOTO (OAB 129476/SP)
Processo 0000993-57.2013.8.26.0238 (023.82.0130.000993) - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - Banco Santander (
Brasil ) Sa - Paulo Alexandre Vieira Ribeiro - - Paulo Alexandre Vieira Ribeiro - Proc. 253/13 Vistos. À vista de não terem sido
oferecidos embargos, constitui-se, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado
executivo. Manifeste-se a exequente nos termos do artigo 475-J do CPC, apresentando cálculo atualizado do débito. Int. - ADV:
WILLIAM LOURENÇO MORAES (OAB 323620/SP), PAULO ROBERTO BASTOS (OAB 103033/SP)
Processo 0001053-40.2007.8.26.0238 (238.01.2007.001053) - Procedimento Ordinário - Coisas - Municipio da Estância
Turística de Ibiuna - Carlos Antonio Ferreira dos Santos e outro - Proc. 279/07 Vistos. Dê-se vista dos autos ao Ministério
Publico. - ADV: CARLA FERREIRA DA SILVA (OAB 204401/SP), CÉSAR AUGUSTO DE OLIVEIRA (OAB 224415/SP)
Processo 0001053-40.2007.8.26.0238 (238.01.2007.001053) - Procedimento Ordinário - Coisas - Municipio da Estância
Turística de Ibiuna - Carlos Antonio Ferreira dos Santos - - Jose Mauro Lopes dos Santos - custas em aberto a ser recolhida
em guia gare cod- 230-6 R$ 2.888,00 de taxa judiciaria despesas com correio R$ 13,50 em guia FEDTJ cod-120-1 mandato
judicial R$ 40,68 guia gare cod-304-9 e reembolso ao estado R$ 54,24 em guia gare cod- 230-6 totalizando assim o valor de R$
2.996,42 - ADV: CARLA FERREIRA DA SILVA (OAB 204401/SP), CÉSAR AUGUSTO DE OLIVEIRA (OAB 224415/SP), LUCIANA
MACHADO DE MORAIS GOMES (OAB 228117/SP), ANDRE CABRINO MENDONÇA (OAB 235951/SP), VIVIANE BARATELLA
ALBERTIM (OAB 247287/SP)
Processo 0001126-46.2006.8.26.0238 (238.01.2006.001126) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Rogerio Luiz Rocha - - Angélica Cristina Braga Rocha - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - MANIFESTE-SE O
AUTOR ACERCA DO CALCULO APRESENTADO PELO INSS - ADV: DANIEL DE FREITAS TRIDAPALLI (OAB 210142/SP),
WAGNER ALEXANDRE CORRÊA (OAB 154945/SP), ROSE MARY SILVA MENDES HASHIMOTO (OAB 106533/SP)
Processo 0001216-10.2013.8.26.0238 (023.82.0130.001216) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - C. X. - C. X. - J. B. M. X. - Vistos. 1) Designo audiência a ser realizada pelo CEJUSC para o dia 25 de fevereiro de 2014, às 14:30
horas. 2) Não havendo acordo, será designada audiência de instrução debates e julgamento, que ocorrerá nesta Vara, ocasião
em as partes deverão comparecer, acompanhados de Advogados e três testemunhas, no máximo três, advertindo-as que o
não comparecimento do autor levará à extinção do feito e a ausência do ré importará em revelia. 3) Cite-se o réu no endereço
constante de fl. 33 e observando-se o despacho de fl. 17 e intimem-se os autores para que compareçam à audiência. Intimemse. Ciência ao Ministério Público. - ADV: DANILO HENRIQUE MEOLA (OAB 207810/SP)
Processo 0001236-16.2004.8.26.0238 (238.01.2004.001236) - Procedimento Ordinário - Joao Marcos dos Santos Silva - Maikon Antonio dos Santos Silva - Manoel Antonio da Silva Lopes - Seguradora Marítima Seguros Sa - Proc 175/04 Vistos.
Cumpra-se o v. Acórdão. Arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. - ADV: BRUNO ROGER FRANQUEIRA
FERNANDES (OAB 273595/SP), THAÍS HANAI (OAB 204373/SP), FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP), JONAS
DE OLIVEIRA (OAB 129203/SP), PATRÍCIA GODOY OLIVEIRA (OAB 154287/SP), JEFFERSON SÁ VALENÇA CLEMENTE
MACHADO (OAB 194787/SP), MAURICIO SANITA CRESPO (OAB 124265/SP), CÉSAR AUGUSTO DE OLIVEIRA (OAB 224415/
SP), LUIZ CLEMENTE MACHADO (OAB 75946/SP)
Processo 0001265-08.2000.8.26.0238 (238.01.2000.001265) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Brasil Sa - Leandro David Godinho Me - - David Godinho - - Maria Aparecida Sebastiao Godinho - OFICIO DO
LANCE JUDICIAL INFORMANDO QUE O INICIO DA 1° PRAÇA SERÁ DIA 20/01/2014 E TERA SEU ENCERRAMENTO NO
DIA 23/01/2014 AS 17:20 hrs E A 2° PRAÇA DIA 18/02/2014 ÀS 17:20 hrs (AMBAS HORARIO DE BRASILIA) - ADV: RODRIGO
CARLOS LUZIA (OAB 207886/SP), FERNANDO CAMOLESI FLORA (OAB 147173/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE
NOGUEIRA (OAB 123199/SP)
Processo 0001304-48.2013.8.26.0238 (023.82.0130.001304) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral - Maria
Vicentina de Souza Campos - - Thamires Souza de Carvalho - Rodopiro Transportes Pesados Ltda Epp - MANIFESTE-SE O
AUTOR ACERCA DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA - ADV: LUIS CARLOS MORAES CAETANO (OAB 138372/SP), THIAGO
MASSICANO (OAB 249821/SP)
Processo 0001313-20.2007.8.26.0238 (238.01.2007.001313) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Contratil
Embalagens Ltda - Serra Alta Ind e Com de Conservas Ltda Me - ciencia ao autor acerca da resposta negativa do bacen-jud ADV: MARIA APARECIDA LEITE ALVAREZ (OAB 97738/SP), MARIA LUIZA MARTINS SOTO (OAB 129476/SP)
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Processo 0001369-43.2013.8.26.0238 (023.82.0130.001369) - Divórcio Consensual - Dissolução - U. P. dos S. - - F. C. B. dos
S. - EM DERRADEIRO OPORTUNIDADE INFORME OS AUTORES SE HOUVE AVERBAÇÃO DO MANDADO DE DIVORCIO. ADV: MARIANGELA CARVALHO BORGES DE CAMARGO (OAB 195582/SP)
Processo 0001561-44.2011.8.26.0238 (238.01.2011.001561) - Execução de Alimentos - Alimentos - G. K. R. N. - - J. M. R.
N. C. - J. P. C. - - N. V. P. - certidão do sr oficial de justiça informando que cumpriu parcialmente o mandado tendo em vista
que citou a requerida Noeme Viana Pereira ,mais deixou de citar o requerido Jose Pereira Chaves em virtude do mesmo estar
residindo atualmente na rua duarte da costa ,120 vitoria da conquista -BA recebendo essas informações pela Sr. Noeme - ADV:
ANTONIO CARLOS DE MORAES (OAB 77814/SP), LUCIANA DE FÁTIMA ARIZONO (OAB 231455/SP)
Processo 0001672-91.2012.8.26.0238 (238.01.2012.001672) - Monitória - Espécies de Contratos - Marcos Luciano Yoshio
Hirata - - Diana Carla Araújo Hirata - Francisco Vieira de Góes - Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão. Para que não se alegue
cerceamento de defesa, e em vista das considerações do v. Acórdão, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir.
Int. - ADV: WALMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 228804/SP), PRISCILA DE SÁ VALENÇA CLEMENTE MACHADO (OAB
250338/SP), LUIZ CLEMENTE MACHADO (OAB 75946/SP)
Processo 0001900-37.2010.8.26.0238 (238.01.2010.001900) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - E. S. G. - F. M. G. Vistos. Fl. 143: Antes de designar nova data para audiência, informe a procuradora da autora o seu atual endereço, tendo em
vista o qunato contido na petição de fl. 134. Int. - ADV: ELIANA APARECIDA FERRACINI (OAB 268717/SP)
Processo 0001913-02.2011.8.26.0238 (238.01.2011.001913) - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - Garma
Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda - Fabio Luiz Marinho Aidar - - Walkiria Briganti Aidar - - Antonio Teofilo de
Andrade Orth - - Luiz Carlos Bresser Goncalves Pereira - - Vera Cecilia Motta Bresser Pereira - - Carlos Eduardo Rodrigues
Novaes - - Anna Maria de Oliveira Novaes - - Marllene Domingos Orth - - Silvio Luiz Bresser Gonçalves Pereira - - Sylvia
Figueiredo Gouvea - - Olmar Salles de Lima - - Maria Cacilda Câmara Lima - - Rose Desirée Doele Lebert - Vistos. Fls. 177/182:
Defiro. Expeça-se edital de citação com o prazo de 30 dias, devendo a autora providenciar a publicação bem como recolher
a guia para publicação no DJE, sendo que deverá ser agendado com antecedência junto a serventia do cartório a data para
publicação, a fim de atender as requisitos do artigo 232 do CPC. Decorrido o prazo do edital, oficie-se à OAB local para que
indique Curador Especial aos réus citados por edital. Com a indicação nos autos, intime-se o Curador para que apresente
contestação no prazo legal. Int - ADV: MARIANGELA CARVALHO BORGES DE CAMARGO (OAB 195582/SP), FABIANA DA
SILVA COSTA DE CAMARGO (OAB 200431/SP), BEATRIZ TOGNATO PORTUGAL GOUVEA (OAB 257308/SP)
Processo 0001953-13.2013.8.26.0238 (023.82.0130.001953) - Procedimento Ordinário - Guarda - A. J. C. - L. P. - A
REQUERENTE: MANIFESTE-SE ACERCA DA DESISTENCIA DA AÇÃO FEITA PELO AUTOR - ADV: ANTONIO AUGUSTO
TERAMAE (OAB 285873/SP), JEFFERSON SÁ VALENÇA CLEMENTE MACHADO (OAB 194787/SP)
Processo 0002283-10.2013.8.26.0238 (023.82.0130.002283) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Cristina Pereira da Silva - ciencia ao autor acerca do oficio do ciretran informando que foi
efetuado o bloqueio do veiculo - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA
DA MOTA (OAB 192562/SP), ALEXANDRE BONILHA (OAB 163888/SP), LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/
SP)
Processo 0002300-46.2013.8.26.0238 (023.82.0130.002300) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer Sandra Santana de Oliveira Gomes de Lima - - Ronaldo Santana de Oliveira - Jair Bispo dos Santos - Proc. 615/13 Vistos. Fls.
53/67: Mantenho a decisão de fls. 50 por seus próprios fundamentos. Anote-se a interposição do agravo de instrumento e dê-se
ciência à parte contrária. Int. - ADV: ROSANA VILLAR (OAB 85870/SP), FLAVIA FERNANDA DE LUCCA (OAB 289735/SP)
Processo 0002397-61.2004.8.26.0238 (238.01.2004.002397) - Usucapião - Usucapião Ordinária - José Andrade Nascimento
- - Maria Reis de Aquino Nascimento - Peter Salvetti - Proc. 599/04 Vistos. Fls. 269: indefiro: trata-se de diligencia que compete
e de interesse da parte. Assim, concedo o prazo de trinta dias para que os autores cumpram integralmente o quanto determinado
a fls. 266. - ADV: MARILDA APARECIDA OCON (OAB 106966/SP), RUGGERO DE JEZUS MENEGHEL (OAB 52074/SP)
Processo 0002543-44.2011.8.26.0663 (663.01.2011.002543) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação
/ Embargos à Execução - Vagner Pereira de Jesus - Trevo Fábrica de Carrocerias Sorocaba Ltda Me - Vistos. Em face da
desistência da prova testemunhal (fls. 184), declaro encerrada a instrução. Vista às partes para alegações finais, no prazo
sucessivo de 10 dias. Int. - ADV: MARIA JOSÉ MARCONDES PILOTO VIEIRA (OAB 225933/SP), CLAUDIA REGINA MORAES
BASTOS RIVAS (OAB 276279/SP)
Processo 0002644-61.2012.8.26.0238 (238.01.2012.002644) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Marcos Domingues Pedroso - Proc. 692/12 Vistos. Fls. 55: esclareça a autora seu pedido,
posto que não ha mandado em poder do oficial de justiça. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP),
BARBARA RAQUEL AURELIO PORTO (OAB 259040/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), ANA
PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP)
Processo 0002784-32.2011.8.26.0238 (238.01.2011.002784) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Erinaldo
Gomes do Nascimento - Campos Salles Veiculos Multimarcas - - Banco Ficsa Sa - custas em aberto a ser recolhida em guia gare
cod- 230-6 R$ 232,65 de taxa judiciaria despesas com correio R$ 72,00 em guia FEDTJ cod-120-1 mandato judicial R$ 81,36
guia gare cod-304-9 e reembolso ao estado R$ 54,45 em guia gare cod- 230-6 totalizando assim o valor de R$ 395,37 - ADV:
CARLOS MARCELO BELLOTI (OAB 162908/SP), MARIA LUIZA MARTINS SOTO (OAB 129476/SP), VIVIANE PEREIRA DE
ALBUQUERQUE (OAB 283841/SP), LUCIO HENRIQUE FURTADO DE SOUZA (OAB 302713/SP), ADRIANO MUNIZ REBELLO
(OAB 256465/SP)
Processo 0002950-64.2011.8.26.0238 (238.01.2011.002950) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais Associação dos Adquirentes de Lotes do Nascentes do Parurú - Julio Cesar Rodrigues Dantas - CIENCIA AO AUTOR ACERCA
DA RESPOSTA NEGATIVA DA CORRESPONDENCIA ENVIADA - ADV: VANELLE DE FATIMA CAMPOS (OAB 305919/SP),
ELISANGELA FERNANDES DE MATTOS (OAB 159297/SP)
Processo 0003155-59.2012.8.26.0238 (238.01.2012.003155) - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil
- Registro Civil das Pessoas Naturais - F. L. C. - RETIRAR CERTIDÃO AVERBADA QUE JA SE ENCONTRA EM CARTORIO ADV: LÍLIAN RAGUSA MORIANO ELIAS (OAB 262687/SP)
Processo 0003226-37.2007.8.26.0238 (238.01.2007.003226) - Procedimento Ordinário - Locação / Permissão / Concessão
/ Autorização / Cessão de Uso - Municipio da Estância Turística de Ibiúna - Simplicio Rocha ( Espólio ) - - João Carlos Rocha
- REITERANDO A INTIMAÇÃO MANIFESTE-SE O AUTOR SOBRE A ESTIMATIVAS DO SENHOR PERITO. - ADV: VIVIANE
BARATELLA ALBERTIM (OAB 247287/SP), ANDRE CABRINO MENDONÇA (OAB 235951/SP), ELIOREFE FERNANDES
BIANCHI (OAB 149883/SP)
Processo 0003650-06.2012.8.26.0238 (238.01.2012.003650) - Procedimento Ordinário - Concessão - Maria da Silva Matos
- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-se o autor acerca do calculo apresentado pelo inss - ADV: VINICIUS
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CAMARGO LEAL (OAB 319409/SP), JANAINA RAQUEL FELICIANI DE MORAES (OAB 248170/SP), WAGNER ALEXANDRE
CORRÊA (OAB 154945/SP)
Processo 0003872-47.2007.8.26.0238 (238.01.2007.003872) - Procedimento Ordinário - Condomínio - Celio Silvestre
Godinho - Neide Godinho Pacheco - - Irene Godinho - - Valdemar Pizzani - - Odair Godinho - - Elizeu Rodrigues de Camargo - Luiza Godinho - - Amildes Grangeiro Godinho - - Salete Vieira Godinho - - Silvia Regina Pisani Branco - - Sandra Regina Pizani
Meneguetti - Vistos. Fls. 208210: Indefiro o pedido nos termos pleiteados tendo em vista que a certidão foi expedida nos exatos
termos da sentença proferida nestes autos. Assim, desentranhe-se a certidão de fl. 210 devolvendo-a ao procurador, que deverá
buscar junto à Defensoria Pública os meios receber o valor devido, anexando a certidão, se o for caso, cópia da sentença e
certidão de trânsito em julgado. Oportunamente, ao arquivo. Int.(CERTIDÃO CARTORARIA INFORMANDO QUE A CERTIDÃO
QUE SE ENCONTRAVA AS FLS 210 FORAM DESENTRANHADAS ) - ADV: FLAVIA FERNANDA DE LUCCA (OAB 289735/SP),
MARCO ANTONIO FALCI DE MELLO (OAB 149848/SP), ANTONIO CARLOS RABELO (OAB 82281/SP)
Processo 0003892-09.2005.8.26.0238 (238.01.2005.003892) - Inventário - Inventário e Partilha - Waldir de Oliveira - - Silvia
da Consolação Pavani Oliveira - Zélia Maria Macedo da Silva - Proc. 1078/05 Vistos. Fls. 142: defiro o prazo de dez dias.
Decorrido, diga. - ADV: FABIA DA SILVA PAVANI (OAB 204038/SP), DIMAS ELIAS ATUI (OAB 284116/SP)
Processo 0003978-33.2012.8.26.0238 (238.01.2012.003978) - Monitória - Espécies de Contratos - Coop Cred Rural Agricult
Familiar Trabalhores Rurais de Ibiuna e Região ( Creditag Ibiuna - Bruno Makoto Rainov Kagiya - - Carliane de Souza Kagiya
- Vistos. Fl. 63: Dê-se ciência à autora acerca do ofício da Receita Federal. Fl. 64/65: Proceda a serventia as anotações na
contracap dos autos e SAJ dos dados da procuradora para futuras intimações. Int. - ADV: THALITA FRANCINE MARTINS (OAB
260260/SP), MARCIA VIRGINIA PEDROSO DE OLIVEIRA (OAB 151984/SP)
Processo 0004064-43.2008.8.26.0238 (238.01.2008.004064) - Procedimento Ordinário - Sueli Soares de Campos Cenaic Centro Nacional Integrado de Cursos - - Marcio Carneiro do Carmo - MANIFESTE-SE O AUTOR ACERCA DA A.R.
DEVOLVIDA COM RESPOSTA NEGATIVA - ADV: ANTONIO CARLOS PERES ARJONA (OAB 87271/SP), VIVIANE PEREIRA DE
ALBUQUERQUE (OAB 283841/SP)
Processo 0004115-15.2012.8.26.0238 (238.01.2012.004115) - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Banco
Bradesco Sa - Celso Francisco Cremonezi - MANIFESTE-SE O AUTOR ACERCA DA RESPOSTA DO SCPC - ADV: MICHEL
CHEDID ROSSI (OAB 87696/SP), OLIVIA DE SOUZA UNTERKIRCHER WILL (OAB 247821/SP), FABIANA DA SILVA COSTA
DE CAMARGO (OAB 200431/SP), MARIANGELA CARVALHO BORGES DE CAMARGO (OAB 195582/SP), SILVIO CARLOS
CARIANI (OAB 100148/SP)
Processo 0004354-19.2012.8.26.0238 (238.01.2012.004354) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material Edio Carlos Cordeiro de Matos - - José Aristeu Versiani - Gilcilene Macedo C de Oliveira - - Osmar Rosa Neto - MANIFESTE-SE
O AUTOR ACERCA DA CARTA PRECATORIA DEVOLVIDA COM RESPOSTA NEGATIVA - ADV: PRISCILA DE SÁ VALENÇA
CLEMENTE MACHADO (OAB 250338/SP), LUIZ CLEMENTE MACHADO (OAB 75946/SP)
Processo 0004427-88.2012.8.26.0238 (238.01.2012.004427) - Usucapião - Coisas - Selma Ligeiro Rein - Vistos. Manifestese o autor nos autos, comprovando a publicação do edital expedido nas fls. 117/118, e recolhendo a guia para publicação no
DJE, devendo, ainda, ser agendado com antecedência junto a serventia do cartório a data para publicação, a fim de atender as
requisitos do artigo 232 do CPC. Int. - ADV: JOICE VIEIRA MARTINS (OAB 284672/SP), CÉSAR AUGUSTO DE OLIVEIRA (OAB
224415/SP), IUQUIM ELIAS FILHO (OAB 70435/SP), CARLA FERREIRA DA SILVA (OAB 204401/SP)
Processo 0004451-87.2010.8.26.0238 (238.01.2010.004451) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Itau Sa - Giovani
Arantes Ibiúna - - Giovani Arantes - Proc. 1139/10 Vistos. Fls. 80: anote-se os dados do Procurador no SAJ e na contracapa dos
autos para futuras intimações. No mais, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, requerendo o que entender de
direito no prazo de dez dias. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), MARCIAL BARRETO CASABONA
(OAB 26364/SP), SUELLEN MAIUZE DA SILVA RODRIGUES (OAB 277593/SP)
Processo 0004484-09.2012.8.26.0238 (238.01.2012.004484) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Banco Bradesco Sa - Marilda Toshiko Kamimura Me - - Marcelo Akiyoshi Yamamura - - Marilda Toshiko Kamimura Yamamura
- Proc. 1159/12 Vistos. Fls 52/53: expeça-se novo mandado de citação e penhora, bem como de intimação do arresto efetuado
nos autos, consigando-se o novo endereço informado. - ADV: SILVIO CARLOS CARIANI (OAB 100148/SP), OLIVIA DE SOUZA
UNTERKIRCHER WILL (OAB 247821/SP), MICHEL CHEDID ROSSI (OAB 87696/SP)
Processo 0004539-57.2012.8.26.0238 (238.01.2012.004539) - Embargos à Execução Fiscal - Valor da Execução /
Cálculo / Atualização - Municipio da Estância Turistica de Ibiúna - Andrea Albuquerque Rodrigues - CERTIDÃO CARTORARIA
INFORMANDO QUE DEIXOU POR ORA DE EXPEDIR O MANDADO DE CITAÇÃO ,TENDO EM VISTA NÃO HAVER NOS
AUTOS O RECOLHIMENTO DA DILIGENCIAS DO SR OFICIAL DE JUSTIÇA ,BEM COMO DEVERA SER RECOLHIDA EM
GUIA PROPRIA. - ADV: ANDREA ALBUQUERQUE RODRIGUES (OAB 125914/SP), VIVIANE BARATELLA ALBERTIM (OAB
247287/SP)
Processo 0004668-04.2008.8.26.0238 (238.01.2008.004668) - Renovatória de Locação - Espécies de Contratos - Claro
Sa - Jorge Felix da Luz - - Guiomar Almeida da Luz - - Simão Aparecido Egidio Bastos - - Maria Aparecida de Almeida - - Luiz
Fermino de Almeida - - Marino Fermino de Almeida - - Germano Egidio Bastos - - Marina de Almeida Bastos - - Irani Miquelino
de Almeida - - Eurides Fermino de Almeida - - Aparecida Vieira Bastos - - Maria Vieira de Almeida - - Luiz Carlos Michelino - Alcindo Fermino de Almeida - - Rosalina Oliveira de Almeida - - Sandra Aparecida de Almeida Michelino - - Lazaro Fermino de
Almeda - - Alexandre Antonio de Almeida - - Aparecida Fontão de Almeida - - Jose Fermino de Almeida - - Domingos Fermino
de Almeida - Vistos. Fls. 400/401: Intime-se o perito para que se manifeste a respeito do quanto solicitado pela autora. Int. ADV: ELISANGELA FERNANDES DE MATTOS (OAB 159297/SP), RICARDO JORGE VELLOSO (OAB 163471/SP), DANIELLE
CHINCHIO (OAB 240343/SP)
Processo 0004721-14.2010.8.26.0238 (238.01.2010.004721) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Unimed de São Roque Cooperativa de Trabalho Médico - Alessandra Colombo - ciencia ao autor acerca da resposta dos oficios
enviado as empresas de telefonia Vivo e Claro - ADV: ALESSANDRO ROSELLI (OAB 188878/SP), LUCIANA CAMPREGHER
DOBLAS BARONI (OAB 250474/SP), RICARDO SORDI MARCHI (OAB 154127/SP)
Processo 0004915-43.2012.8.26.0238 (238.01.2012.004915) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Banco
do Brasil Sa - Marcelo Kendi Watanabe - MANIFESTE-SE O AUTOR ACERCA DAS ESTIMATIVAS DE HONORARIOS DO SR
PERITO JUDICIAL - ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), EDILSON JOSÉ MAZON (OAB 161112/SP),
PAULO ROBERTO GIAVONI (OAB 64253/SP), OZIAS JOSE PEREIRA (OAB 138111/SP)
Processo 0005036-71.2012.8.26.0238 (238.01.2012.005036) - Procedimento Ordinário - Exoneração - P. A. dos S. - B.
L. de M. dos S. - CERTIDÃO DO SR Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 238.2013/001423-1 dirigi-me ao
endereço mencionado, e aí sendo, DEIXEI DE INTIMAR a BRUNO LOURENÇO DE MORAES DOS SANTOS, pelo fato de não
tê-lo encontrado no dito endereço pois este encontra-se na Cidade de Barueri-SP. Prestando serviço Militar, segundo noticiou
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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sua genitora Sra.Marienelva. Assim deixo de intima-lo e devolvo o presente em cartório.O referido é verdade e dou fé. - ADV:
FABIO PORTO GODINHO DA SILVA (OAB 246352/SP), LUCIA HELENA FLORIANO (OAB 77509/SP)
Processo 0005109-77.2011.8.26.0238 (238.01.2011.005109) - Execução de Alimentos - Alimentos - J. C. de O. - F. de O. INFORME A AUTORA SE HOUVE O CUMPRIMENTO TOTAL DO ACORDO HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES - ADV: VILMA
DE CAMARGO SILVA (OAB 143325/SP), ADRIANA APARECIDA DE ALMEIDA (OAB 267981/SP)
Processo 0005117-54.2011.8.26.0238 (238.01.2011.005117) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Banco Hsbc Bank Brasil Sa Banco Múltiplo - Antonio Carlos Rodrigues - Vistos. Fls. 78/84: Anote-se. Oficie-se
Delegacia Regional Tributária comunicando o recolhimento das custas que originaram a certidão expedida na fl.72. Após, ao
arquivo. Int. - ADV: TATIANA GOBBI MAIA (OAB 269492/SP), ANA KARINA FRENHANI TAKENAKA (OAB 177005/SP)
Processo 0005153-62.2012.8.26.0238 (238.01.2012.005153) - Monitória - Espécies de Contratos - Banco Bradesco Sa Oficina Mecanica e Funilaria Toninho Ltda Epp - - Antonio Carlos Alves de Lima - - Lucinda Caldas de Lima - Proc. 1338/12
Vistos. 1. Fl. 141: Indefiro o pedido de determinação judicial para que haja a citação por hora certa, pois não cabe ao Juiz decidir
sobre a pertinência ou não deste ato no curso do processo, mas sim ao senhor Oficial de Justiça, como se extrai da exegese do
art. 227 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: “Ao Juiz não compete determinar que a citação se faça com hora certa; ao
oficial de justiça é que compete verificar se é o caso ou não de aplicação doa rt. 227”. (JTA 120/44). 2. Assim para que o autor
não fique sem guarida quanto ao seu pedido, expeça-se nova carta mandado, para que o Senhor Oficial de Justiça tente nova
citação, sendo que deverá lançar certidão específica sobre as razões que lhe levaram a proceder a citação por hora certa, se
for o caso. Int. - ADV: OLIVIA DE SOUZA UNTERKIRCHER WILL (OAB 247821/SP), MICHEL CHEDID ROSSI (OAB 87696/SP),
SILVIO CARLOS CARIANI (OAB 100148/SP)
Processo 0005167-46.2012.8.26.0238 (238.01.2012.005167) - Procedimento Sumário - Responsabilidade Civil do Servidor
Público / Indenização ao Erário - Municipio da Estância Turística de Ibiúna - Claudinei Aparecido dos Santos - Vistos. Fl. 139:
Defiro o pedido da autora e suspendo o curso da ação pelo prazo de 60 dias. Decorrido, diga. Int. - ADV: CARLA FERREIRA DA
SILVA (OAB 204401/SP), CÉSAR AUGUSTO DE OLIVEIRA (OAB 224415/SP), VIVIANE BARATELLA ALBERTIM (OAB 247287/
SP), JOICE VIEIRA MARTINS (OAB 284672/SP)
Processo 0005265-31.2012.8.26.0238 (238.01.2012.005265) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Iraci
Rodrigues Regioli - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. IRACI RODRIGUES REGIOLI ajuizou ação visando a concessão
de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS alegando que
requereu junto ao requerido o benefício de auxilio doença em 18 de setembro de 2012, o qual foi indeferido. Porém, a autora
alega que sofre com vários problemas de coluna graves e precisa de cirurgia o que a impossibilita de exercer suas atividades
laborais. Requereu a produção da prova pericial médica antecipada para comprovar o alegado, bem como a procedência do
pedido com a concessão do benefício, desde a data do requerimento administrativo. Por fim, requer os benefícios da assistência
judiciária gratuita (fls.02/07). A inicial veio acompanhada de documentos (fls. 08/111). Deferida à autora a antecipação da tutela
a fim de realizar a perícia médica (fls. 114/115). O réu foi citado (fls.116 v°), e apresentou contestação (fls.123/130), na qual
aduziu que a autora não demonstrou nos autos os requisitos básicos para a concessão do benefício. Logo, a autora não faz
jus ao recebimento do benefício pleiteado. Juntou documentos (fls.131/139). Réplica às fls.141/142. Laudo pericial encartado
as fls. 147/153. As partes manifestaram sobre o laudo pericial (fls. 157 e 161). É o relatório. Fundamento e Decido. O pedido é
procedente. Inicialmente verifico que o laudo pericial bem apreciou o caso em exame, atestando a data de início da doença e a
posterior data de início da incapacidade, em razão de agravamento. Desta forma, não concluo que o laudo contenha informações
divergentes e dissociadas do conjunto probatório, ficando bem respondidos os quesitos das partes e do juízo e, assim, passo ao
julgamento do feito. Os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez, previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91,
quais sejam, qualidade de segurado e cumprimento do período de carência (12 meses) foram satisfeitos. Quanto ao requisito da
incapacidade total e permanente para o trabalho, também previsto no art. 42 da Lei nº 8.213/91, o laudo pericial diagnosticou
que a autora é portadora de osteodiscoartrose a nível L4-L5, associado à protusão discal a nível L5-S1, tais doenças, de ordem
degenerativa, são caraterizadas pela redução de altura e desidratação nas sequencias intervertebrais em coluna lombo sacra
Concluiu o laudo que a requerente está inapta total e permanente para toda e qualquer atividade (fls. 147/153). A jurisprudência
do Segundo Tribunal de Alçada Civil já teve oportunidade de decidir que, “dado o caráter total e permanente da incapacidade
decorrente do conjunto de males, composto por moléstia ocupacional e por patologias desvinculadas do trabalho, faz jus o
obreiro ao benefício da aposentadoria por invalidez” (Cf. JTACSP - RT 109/309). Não há como se deixar de reconhecer a
inviabilidade de seu retorno ao trabalho, tampouco a possibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta
a subsistência, razão pela qual deve ser concedido o benefício de aposentadoria por invalidez. Por fim, a circunstância da
autora estar procedendo aos recolhimentos previdenciários desde 2005, isso não conduz à conclusão de que, realmente, esteja
trabalhando, isto porque, quando do início da doença, este constatado em perícia como sendo meados de setembro de 2012,
ingressou com pedido administrativo de auxílio doença, e sendo este negado, ingressou com a presente ação, estando à espera
de um provimento judicial. Assim, impõe-se a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, face à implementação dos
requisitos legais. Estão presentes os requisitos legais, acrescentando-se que a irreversibilidade não pode ser levada ao extremo
de aniquilar o direito da parte, além do que, com muito mais razão agora, na própria sentença, com toda a prova produzida, pode
ser concedida, pois o que antes era só verossimilhança agora é certeza. Concedo totalmente os efeitos da antecipação da tutela
à autora. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS a conceder para a autora IRACI RODRIGUES REGIOLI o benefício da aposentadoria por invalidez, partir do requerimento
administrativo em 18/09/2012 (fls.16) e renda mensal de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, calculado este na forma
do artigo 29, da Lei 8213/91, com atualização monetária das parcelas em atraso a contar do respectivo vencimento, pelos
índices previstos na legislação previdenciária, e acrescidas de juros moratórios de 0,5% ao mês (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com
redação que lhe deu o art. 5º da Lei nº 11.960/09) a partir da citação. Condeno o INSS no pagamento de honorários advocatícios
de 10% sobre o valor da condenação dos valores vencidos até a data da presente sentença (Súmula 111, STJ). Considerando
o teor da prova colhida, entendo presentes os requisitos do art. 273 e 461, §3º, ambos do Código de Processo Civil, razão pela
qual, concedo à autora a tutela antecipada para determinar a implantação do benefício no prazo de 20 dias. Deixo de aplicar
o quanto disposto no artigo 41, § 6º, da Lei 8.213/91, o qual estabelece prazo de 45 dias para o primeiro pagamento de renda
mensal do benefício, porquanto, embora redundante, é necessário consignar que a tutela antecipada contempla medida de
urgência, sem a qual o beneficiário poderá concretamente ser exposto a risco de dano irreparável em razão de a natureza
alimentar do benefício. OFICIE-SE, na forma como determinado nesta sentença. INTIME-SE O PROCURADOR FEDERAL. Em
consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de
Processo Civil. Nos termos do § 2º, do artigo 475 do Código de Processo Civil, desnecessária a remessa de ofício para o duplo
grau obrigatório, pois a condenação não atinge o valor de sessenta salários mínimos. P.R.I. - ADV: WAGNER ALEXANDRE
CORRÊA (OAB 154945/SP), LUCIA HELENA FLORIANO (OAB 77509/SP)
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Processo 0005741-69.2012.8.26.0238 (238.01.2012.005741) - Alvará Judicial - Licenças - Votorantim Cimentos Brasil Sa custas em aberto a ser recolhida em guia gare cod- 230-6 R$ 100,70 de taxa judiciaria despesas com correio R$ 62,00 em guia
FEDTJ cod-120-1 mandato judicial R$ 14,48 guia gare cod-304-9 totalizando assim o valor de R$ 177,18 - ADV: EDUARDO
RICCA (OAB 81517/SP), FREDERICO DE MELLO E FARO DA CUNHA (OAB 129282/SP)
Processo 0005792-51.2010.8.26.0238 (238.01.2010.005792) - Procedimento Ordinário - Guarda - R. R. da S. - D. de S.
B. - CIENCIA AO AUTOR ACERCA DO PARECER DO ESTUDO SOCIAL REALIZADO - ADV: CELIA BIONDO POLOTTO (OAB
279519/SP), MARCO ANTONIO BACOCINA GALVAO (OAB 152413/SP)
Processo 0006431-98.2012.8.26.0238 (023.82.0120.006431) - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - A.
M. B. da S. - J. K. T. - Vistos. Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 04 DE FEVEREIRO DE 2014, ÀS 15:30
HORAS. As partes deverão ser intimadas através de seus Procuradores. Os requerimentos de fl. 176 serão analisados na
audiência supra designada. - ADV: CELIA BIONDO POLOTTO (OAB 279519/SP), LUCIANA PILAR BINI ROJO CARDOSO (OAB
138120/SP)
Processo 0039016-36.2009.8.26.0554 - Procedimento Ordinário - Direitos / Deveres do Condômino - Associação de Amigos
do Mirante da Pedra Grande - Edmar Aparecido de Carvalho - Proc. 856/13 Vistos. Fls. 184/185: nomeio a Dra Fabiana da Silva
Costa de Camargo curadora especial do requerido. Procedam-se às anotações devidas. Intime-se-a para manifestação nos
autos. - ADV: ADRIANA SIMIÃO CAPORALI (OAB 207377/SP), IVAN BARCHECHEN CORDEIRO (OAB 218740/SP), PAULO
FERNANDO BARBOSA MURRO (OAB 229662/SP), DAPHNIS CITTI DE LAURO (OAB 29212/SP)
Processo 3000283-83.2013.8.26.0238 - Procedimento Ordinário - Guarda - M. M. B. - A. P. F. - CIENCIA AS PARTES ACERCA
DO OFICIO DA EMPRESA CPTM INFORMANDO QUE CESSOU OS DESCONTOS DE PENSÃO ALIMENTICIA NA FOLHA DE
PAGAMENTO - ADV: PRISCILA DA COSTA VIEIRA (OAB 278123/SP), MÁRIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO (OAB 183635/SP)
Processo 3000414-58.2013.8.26.0238 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. D. D. - M. F. V. D. - MANIFESTE-SE O AUTOR
ACERCA DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA - ADV: LUCIANA PILAR BINI ROJO CARDOSO (OAB 138120/SP), JEFFERSON
SÁ VALENÇA CLEMENTE MACHADO (OAB 194787/SP)
Processo 3000476-98.2013.8.26.0238 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - RAIANE ESTELISTA
RODRIGUES - BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - MANIFESTE-SE A AUTORA ACERCA DA RESPOSTA
DA A.R. COM RESPOSTA NEGATIVA - ADV: RAQUEL MADUCCI (OAB 288569/SP)
Processo 3001749-15.2013.8.26.0238 - Procedimento Ordinário - Nota Fiscal ou Fatura - HUMANA ALIMENTAR
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
IBIUNA - Proc. 1725/13 Vistos. Cite-se o requerido, observadas as formalidades legais. - ADV: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES
(OAB 279654/SP)
Processo 3001824-54.2013.8.26.0238 - Procedimento Sumário - Compra e Venda - NADIR DOMINGUES - PEDRINA
DOMINGUES DA SILVA - - RODRIGO AVELINO LOPES - MANIFESTE-SE O AUTOR ACERCA DA CONTESTAÇÃO
APRESENTADA - ADV: LUIZ CLEMENTE MACHADO (OAB 75946/SP)
Processo 3001879-05.2013.8.26.0238 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
BRADESCO SA - MARCIO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR - Decisão-Mandado - Busca e Apreensão e Citação - Alienação
Fiduciária - Integralidade da Dívida - Cível - ADV: LUIS FERNANDO DE CASTRO (OAB 156342/SP)
Processo 3001881-72.2013.8.26.0238 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - BRADESCO
LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL - MARCIO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR - Vistos. Fls. 60. Defiro o aditamento à
incial. A arrendadora informa a crise de adimplemento da obrigação contratada no arrendamento mercantil, o que qualifica, em
tese, a rescisão do contrato. A Súmula nº 293 do STJ estabelece que “a cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG)
não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil”. A cláusula contratada possibilita a restituição do veículo diante da
impontualidade do arrendatário e da existência da cláusula resolutória expressa. A constituição da mora qualifica a posse injusta
e a liminar para retomada do bem arrendado. Determino a reintegração e citação, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de
15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial,
nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: LUIS FERNANDO DE CASTRO (OAB 156342/SP)
Processo 3001992-56.2013.8.26.0238 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. C. de C. G. A. - W. C. N. A. - MANIFESTE-SE A
AUTORA EM TERMOS DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO ,TENDO EM VISTA O DECURSO DE PRAZO PARA O REQUERIDO
CITADO MANIFESTAR-SE NOS AUTOS. - ADV: PRISCILA DA COSTA VIEIRA (OAB 278123/SP)
Processo 3002262-80.2013.8.26.0238 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - BENEDITO DA CRUZ INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - MANIFESTE-SE O AUTOR ACERCA DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA
- ADV: PATRÍCIA APARECIDA GODINHO DOS SANTOS (OAB 284271/SP)
Processo 3002271-42.2013.8.26.0238 - Carta Precatória Cível - Busca e Apreensão (nº 0003484-50.2013.403.6110 - 2ª Vara
Federal Sorocaba 10ª Subseção) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERGIO VIEIRA PINTO - CERTIDÃO DO SR Oficial de
Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 238.2013/005807-7 dirigi-me ao endereço indicado acompanhado do depositário
Marcel Alexandre Mazzaro, e aí sendo, DEIXEI DE PROCEDER À APREENSÃO E CITAÇÃO, tendo em vista que no endereço
encontrei residindo a Sra. Maria Cordeiro, que alegou ter se mudado há 01 semana, não sabendo informar o paradeiro do antigo
morador. Certifico ainda que indaguei alguns vizinhos, mas que ninguém sabia o paradeiro do requerido. Diante disso e da
não localização do veículo, devolvo o r. mandado em cartório e fico aguardando novas determinações. - ADV: MARIO SERGIO
TOGNOLO (OAB 119411/SP)
Processo 3002570-19.2013.8.26.0238 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - HELLA
COMERCIO DE TAPETES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO LTDA - - NADIR XAVIER FERREIRA - - RAFAEL XAVIER FERREIRA
CARNEIRO - ITAU UNIBANCO SA - Vistos. 1. Para apreciação do pedido de gratuidade da justiça juntem os embargantes cópias
da última declaração de imposto de renda. 2. Sem prejuízo da determinação supra, certifique a serventia a tempestividade dos
embargos. Após, o cumprimento do item 1, tornem os autos conclusos para que se faça o Juízo de admissibilidade. Int. - ADV:
VALDERY MACHADO PORTELA (OAB 168589/SP)
Processo 3002738-21.2013.8.26.0238 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - ANDREK EXPEDITO DE
ANDRADE - HOSPITAL DE IBIUNA - - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - Vistos. Em face da declaração de
fl.12, defiro ao autor os benefícios da gratuidade processual. Anote-se. Citem-se as rés, observadas as formalidades legais. Int.
- ADV: ROSANA VILLAR (OAB 85870/SP)
Processo 3002741-73.2013.8.26.0238 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - NILO PANTOJA FILHO - AURELIO
GIACOMINI PECCI - Vistos. Providencie o autor o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 10 dias, sob pena de
indeferimento da petição inicial. Int. - ADV: MARCIA TRISTAO FRANCO (OAB 84513/SP)
Processo 3002795-39.2013.8.26.0238 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - NIPPAK AUTO POSTO LTDA - RAFAELLA
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MAYUMI DE ALMEIDA SILVA - Vistos. Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada.
Determino a expedição do mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três)
dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a
advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC,
art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à
execução. Advirto que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652,
§ 5.º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil.
O edital deve conter a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos à execução. Não
efetuado o pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrandose o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam
insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e
onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de
Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre
o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca
de eventual composição amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da
juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738).
No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor
em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução
(incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido
o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por
cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Intime-se. - ADV: MÁRIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO (OAB 183635/SP)
Processo 3003023-14.2013.8.26.0238 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - AGRO CENTRAL COMERCIAL
AGRICOLA LTDA ME - AUTO PEÇAS MANABU TAKAFUJI LTDA - Manifeste o autor acerca da contestação apresentada - ADV:
CARLOS APARECIDO GRIZOLIA CORDEIRO (OAB 85904/SP)
Processo 3003100-23.2013.8.26.0238 - Divórcio Litigioso - Dissolução - S. C. dos S. - P. dos S. - Proc. 1855/13 Vistos. 1)
Nomeio a Drª. Claudia Regina Moraes Bastos Rivas Procuradora da autora, a quem defiro os benefícios da assistência judiciária
gratuita. Anote-se e tarjem os autos. 2) Cite-se o requerido, com as advertências legais. Intimem-se. Ciência ao Ministério
Público. - ADV: CLAUDIA REGINA MORAES BASTOS RIVAS (OAB 276279/SP)
Processo 3003219-81.2013.8.26.0238 - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade
de Bens (nº 0004079-25.2008.8.26.0654 - Vara Única) - RICARDO GUIMARÃES - CASA E ACESSÓRIOS COMERCIO E
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - CERTIDÃO DO SR Oficial de Justiça, que deixei de dar cumprimento
ao mandado nº 238.2013/005885-9, eis que o endereço informado necessita de R$ 20,34 para cada diligência. Sendo assim,
devolvo o presente em cartório para a complementação necessária. - ADV: WANDERSON GUIMARÃES VARGAS (OAB 293901/
SP)
Processo 3003268-25.2013.8.26.0238 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - ANA
RODRIGUES DA ROSA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Vistos. Trata-se de requerimento formulado nos
autos da ação condenatória movida por Ana Rodrigues da Rosa em face do INSS pela qual pleiteia a antecipação da tutela com
implantação do benefício. Laudo pericial às fls.36/40 o qual atesta as condições familiares e de renda da autora. Com efeito,
o estudo social constatou que a autora vive com o cônjuge Fermino Manoel da Rosa, bem como seus dois filhos solteiros e
desempregados, tratando-se de uma família extremamente carente. A autora possui 67 anos e apresenta problemas de saúde,
bem como o seu cônjuge, e ambos necessitam de tratamento médico e medicamentos que adquirem com a renda que auferem.
Ademais, a ilustre assistente social do relatou que a renda mensal familiar é de R$ 678,00, proveniente da aposentadoria do
marido da autora. Dessa forma, diante do quadro apresentado pela Assistente Social, ficou demonstrado a verossimilhança do
alegado pela autora em sua inicial, sendo de rigor a concessão da tutela. Posto isso, antecipo os efeitos da tutela, nos termos
do art. 273, do Código de Processo Civil e determino a imediata implantação do benefício. Expeçam-se os ofícios necessários.
Fixo os honorários da perita social em R$ 200,00 (duzentos reais), expeça-se o necessário. No mais, cite-se o requerido, o
qual deverá manifestar-se também sobre o laudo. Decorrido o prazo legal para defesa do réu, dê-se vista à autora que deverá
manifestar-se em réplica e quanto aos termos do laudo pericial. Intime-se. - ADV: VIVIANE PEREIRA DE ALBUQUERQUE (OAB
283841/SP)
Processo 3003310-74.2013.8.26.0238 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - A. A. de O. - M. T. da
S. de O. - certidão cartoraria informando o decurso do prazo de 5 dias determinado às fls.15 em 25/11/13, sem que o autor
providenciasse o documento solicitado pelo M.P.(documentos exigidos Boletim de Ocorrencia , bem como do procedimento de
deferimento de medidas protetivas) - ADV: SERGIO ALVES LEITE (OAB 225113/SP)
Processo 3003652-85.2013.8.26.0238 - Mandado de Segurança - Concessão / Permissão / Autorização - TRANSPORTADORA
VARGEM GRANDE PAULISTA LTDA - PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÃNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA - Vistos. Defiro ao impetrado
o prazo suplementar de 20 dias para prestar as informações. Façam-se as devidas anotações dos dados das Procuradoras
constantes às fls. 449/450. Int. - ADV: VIVIANE BARATELLA ALBERTIM (OAB 247287/SP), HAROLDO GUILHERME VIEIRA
FAZANO (OAB 51391/SP), JOICE VIEIRA MARTINS (OAB 284672/SP), GABRIEL MINGRONE AZEVEDO SILVA (OAB 237739/
SP), ANDERSON RAMOS GERALDO (OAB 192862/SP), ADRIANO MARTINS (OAB 156009/SP), LUIS HENRIQUE FERRAZ
(OAB 150278/SP)
Processo 3003664-02.2013.8.26.0238 - Procedimento Ordinário - Nulidade - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
IBIÚNA - GLOBALANÇA REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA - Vistos. Cite-se a ré, observadas as formalidades legais.
Int. - ADV: VIVIANE BARATELLA ALBERTIM (OAB 247287/SP)
Processo 3003893-59.2013.8.26.0238 - Inventário - Inventário e Partilha - MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DOS SANTOS ONOFRE MARQUES DOS SANTOS - Vistos. Para o cargo de inventariante dos bens do espólio nomeio o (a) requerente Maria
da Conceição Alves dos Santos, independentemente de compromisso nos autos. Providencie o (a) inventariante, em 20 dias, o
seguinte:-NEGATIVA FEDERAL-NEGATIVA ESTADUAL-ESBOÇO DE PARTILHA DE ACORDO COM O ARTIGO 1.025 DO CPCREGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DOS HERDEIROS. Havendo inércia, aguarde os autos no arquivo a
provocação da parte interessada. Int. - ADV: ROSEMARI ATUI (OAB 135736/SP)
Processo 3004001-88.2013.8.26.0238 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - S. D. V. de C. - N. S.
de C. - Vistos. Nomeio a Dra. Vanessa Atui, procuradora do exequente a quem defiro os benefícios da assistência judiciária
gratuita. Anote-se e tarjem os autos. Int. - ADV: VANESSA ATUI (OAB 307448/SP)
Processo 3004268-60.2013.8.26.0238 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco
Bradesco Financiamentos S/A - MARCIA FARIA CARDOSO - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

34

artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do
financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com
a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena
de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do
Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena
do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumprase na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: RAIMUNDO HERMES BARBOSA (OAB 63746/SP), DEBORA GUIMARAES
BARBOSA (OAB 137731/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE IBIÚNA EM 16/01/2014
PROCESSO :0000172-19.2014.8.26.0238
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 80/2014 - Ibiuna
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: L. N. T.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000175-71.2014.8.26.0238
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 419/2013 - Ibiuna
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : D. N. B. J.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000176-56.2014.8.26.0238
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900428/2013 - Ibiuna
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : M. C. M. DE S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000177-41.2014.8.26.0238
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 752/2013 - Ibiuna
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: J. M. DE O.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000178-26.2014.8.26.0238
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 32/2014 - Ibiuna
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: P. C. DOS S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000180-93.2014.8.26.0238
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900702/2013 - Ibiuna
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : W. S. P. DA S.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000179-11.2014.8.26.0238
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 24/2014 - Ibiuna
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : J. L. S. I.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000183-48.2014.8.26.0238
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 664/2013 - Ibiuna
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : M. A. DA S.
VARA:1ª VARA
PROCESSO

:0000184-33.2014.8.26.0238
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 665/2013 - Ibiuna
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: L. S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000186-03.2014.8.26.0238
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 685/2013 - Ibiuna
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : R. R. DA S.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000185-18.2014.8.26.0238
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 667/2013 - Ibiuna
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : F. A. V. DE C.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000187-85.2014.8.26.0238
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 668/2013 - Ibiuna
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : A. A. DO N.
VARA:2ª VARA

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO MARTA OLIVEIRA DE SA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GISELE ROLIM DE FREITAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0018/2014
Processo 0000113-65.2013.8.26.0238 (023.82.0130.000113) - Auto de Prisão em Flagrante - Crimes Previstos na Legislação
Extravagante - C. B. dos S. - Vistos. Designo o dia 6/2/14, às 15:50 horas, para a audiência de proposta de suspensão condicional
do processo. Oficie-se à OAB para indicação de defensor(es) dativo(s). Após, intime(m)-se o(s) advogado(s) nomeado(s) para
comparecer(em) à audiência designada. Ibiuna, 14 de outubro de 2013. - ADV: FLAVIA FERNANDA DE LUCCA (OAB 289735/
SP)
Processo 0000849-88.2010.8.26.0238 (238.01.2010.000849) - Crimes de Arma de Fogo (Lei 10.826/2003) - Do Sistema
Nacional de Armas - L. M. V. P. da C. - Vistos. 1. Diante do descumprimento das condições impostas ao réu (fl. 103) e nos termos
da manifestação retro do M.P., que acolho, revogo o benefício da suspensão condicional do processo concedido a LUCAS
MAURÍCIO VIEIRA PINTO DA CRUZ. 2.Intime-se o defensor para apresentação de resposta à acusação, no prazo de dez dias.
Ibiuna, 09 de janeiro de 2014. - ADV: TADEU ANTONIO SOARES (OAB 64405/SP)
Processo 0000921-70.2013.8.26.0238 (023.82.0130.000921) - Auto de Prisão em Flagrante - Crimes de Tráfico Ilícito e
Uso Indevido de Drogas - ROSANGELA DOS SANTOS - - JOSE LUIZ DIAS DE ANDRADE - Vistos. Tendo em vista o quanto
informado às fls. 469, designo audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 1º de abril de 2014
às 14:45 horas. Intime-se (defensor, réu, MP, testemunhas e outros). Requisite-se se necessário. Ciência ao MP. Int. - ADV:
DIOMENEIS ANDRADE SILVA (OAB 220388/SP), CLAUDIA JIANE OLIVEIRA SILVA (OAB 198888/SP)
Processo 0001931-52.2013.8.26.0238 (023.82.0130.001931) - Auto de Prisão em Flagrante - Crimes Previstos na Legislação
Extravagante - J. D. de S. - Designo o dia 6/2/14, às 16h, para a audiência de proposta de suspensão condicional do processo.
Oficie-se à OAB para indicação de defensor(es) dativo(s). Após, intime(m)-se o(s) advogado(s) nomeado(s) para comparecer(em)
à audiência designada. Ibiuna, 14 de outubro de 2013. - ADV: BATISTA ATUI NETO (OAB 55113/SP)
Processo 0002061-13.2011.8.26.0238 (238.01.2011.002061) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Emiliando
Ferreira da Silva - tópico final da r.decisão ... RECEBO EM DEFINITIVO A DENÚNCIA, declarando o(a) réu (ré) como incurso(a)
no dispositivo legal nesta mencionado. De outra parte, indefiro o quanto solicitado pela defesa no último parágrafo, à fl. 104.
Isso porque, e conforme a boa técnica processual, visando evitar a preclusão, a defesa, ainda que dativa, poderia ter arrolado as
testemunhas de acusação, requerendo, oportunamente, a substituição pelas testemunhas de defesa eventualmente localizadas
até a data da audiência. É certo que a defesa assim não o fez e, portanto, ocorreu a preclusão do direito em arrolar as
testemunhas. Superadas estas questões, designo o dia 02/04/14, às 16:30 hs, para a realização da audiência de instrução,
debates e julgamento. “Cite-se e intime-se. “Ciência ao MP”. - ADV: AGUILAIA DE MORAES DOMINGUES (OAB 264832/SP)
Processo 0003654-43.2012.8.26.0238 (238.01.2012.003654) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - G. A. F. Vistos. Não obstante ter sido o sentenciado intimado para pagamento das custas processuais neste processo (fl. 129) verifico
que é providência afeta ao Juízo da Execução Criminal. Assim, o pedido de fl. 148 deve ser feito perante o Juízo da Execução
Criminal, devendo ser o procedimento devidamente instruído pela Serventia. Int. - ADV: PATRICIA FLORA SALVIANO DA COSTA
(OAB 271068/SP)
Processo 0004965-69.2012.8.26.0238 (238.01.2012.004965) - Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Crimes contra a liberdade pessoal - R. V. R. - Vistos. Fls. 41/42: Trata-se de resposta à acusação ofertada por RODRIGO
VIEIRA RUIVO, que foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 147, do C.P., c.c. o art. 7º, da Lei 11.340/06.
A hipótese não comporta a absolvição sumária, porquanto não constato a presença de quaisquer das circunstâncias elencadas
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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no art. 397, do Código de Processo Penal. Com efeito, no caso dos autos, os elementos colhidos na fase policial apontam, em
tese, e ao menos por ora, para a prática do crime relatado na denúncia, não sendo por outra razão que assim a mencionada
peça acusatória fora recebida sumariamente por este juízo. Aliás, houvesse presente quaisquer das hipóteses contempladas no
art. 397, citado, certo é que a denúncia não teria sido sequer sumariamente recebida. Destarte, se antes de oferecida a defesa
preliminar não havia justificativa para a rejeição da denúncia, é possível concluir, até por coerência, que após a apresentação
da peça defensiva, em questão, e em tão breve tempo, o quadro dos autos permanece inalterado. E isto porque, entre o
recebimento da denúncia e o oferecimento da defesa preliminar, nada se produziu nos autos que afastasse o convencimento
inicial deste juízo. Portanto, há indícios de autoria e prova de materialidade e, bem assim, justa causa para a ação penal, nos
termos do quanto está sendo imputado(a) ao(à) réu(ré), sendo, pois, o que basta para o prosseguimento do processo, com
regular instrução criminal, daí porque RECEBO EM DEFINITIVO A DENÚNCIA, declarando o(a) réu (ré) como incurso(a) no
dispositivo legal nesta mencionado. Superadas estas questões, designo o dia 09/04/2014, às 15:30 horas, para a realização da
audiência de instrução, debates e julgamento. “Cite-se e intime-se. “Ciência ao MP”. Ibiuna, 19 de setembro de 2013. - ADV:
ROSEMARI ATUI (OAB 135736/SP)
Processo 0004965-69.2012.8.26.0238 (238.01.2012.004965) - Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Crimes contra a liberdade pessoal - R. V. R. - tópico final do r.despacho ...RECEBO EM DEFINITIVO A DENÚNCIA, declarando
o(a) réu (ré) como incurso(a) no dispositivo legal nesta mencionado. Superadas estas questões, designo o dia 09/04/2014, às
15:30 horas, para a realização da audiência de instrução, debates e julgamento. “Cite-se e intime-se. “Ciência ao MP” - ADV:
ROSEMARI ATUI (OAB 135736/SP)
Processo 0006065-59.2012.8.26.0238 (238.01.2012.006065) - Auto de Prisão em Flagrante - Furto - Rafael Gandini - - Gean
Carlos de Lara - Vistos. Fls. 149/150: Trata-se de resposta à acusação ofertada por RAFAEL GANDINI, que foi denunciado e
está sendo processado como incurso no art. 155, §4º, inciso I, duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. A
hipótese não comporta a absolvição sumária, porquanto não constato a presença de quaisquer das circunstâncias elencadas
no art. 397, do Código de Processo Penal. Com efeito, no caso dos autos, os elementos colhidos na fase policial apontam, em
tese, e ao menos por ora, para a prática do crime relatado na denúncia, não sendo por outra razão que assim a mencionada
peça acusatória fora recebida sumariamente por este juízo. Aliás, houvesse presente quaisquer das hipóteses contempladas no
art. 397, citado, certo é que a denúncia não teria sido sequer sumariamente recebida. Destarte, se antes de oferecida a defesa
preliminar não havia justificativa para a rejeição da denúncia, é possível concluir, até por coerência, que após a apresentação
da peça defensiva, em questão, e em tão breve tempo, o quadro dos autos permanece inalterado. E isto porque, entre o
recebimento da denúncia e o oferecimento da defesa preliminar, nada se produziu nos autos que afastasse o convencimento
inicial deste juízo. Portanto, há indícios de autoria e prova de materialidade e, bem assim, justa causa para a ação penal, nos
termos do quanto está sendo imputado(a) ao(à) réu(ré), sendo, pois, o que basta para o prosseguimento do processo, com
regular instrução criminal, daí porque RECEBO EM DEFINITIVO A DENÚNCIA, declarando o(a) réu (ré) como incurso(a) no
dispositivo legal nesta mencionado. Superadas estas questões, designo o dia 16/04/2014, às 16:30 horas, para a audiência
de instrução, debates e julgamento. Na mesma oportunidade será realizada a audiência para a proposta de suspensão de
processo em relação ao réu Gean Carlos de Lara. “Cite-se e intime-se. “Ciência ao MP”. Ibiuna, 11 de novembro de 2013. - ADV:
VALDIONOR PLACIDO VIEIRA DA SILVA (OAB 303824/SP), JOSE ALTEMIO FERNANDES BORGES (OAB 82590/SP)
Processo 0006065-59.2012.8.26.0238 (238.01.2012.006065) - Auto de Prisão em Flagrante - Furto - Rafael Gandini e outro Vistos. Fl. 156: Oficie-se à OAB para indicação de defensor dativo ao réu Rafael Gandini. Após, intime-se o advogado nomeado
de todo o processado e da audiência designada a fl. 154. Int. Ibiuna, 21 de novembro de 2013. - ADV: TADEU ANTONIO
SOARES (OAB 64405/SP)
Processo 3000813-87.2013.8.26.0238 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas JOSUE MARCOS VASCONCELLOS - Vistos. 1. Fls. 72/77: Trata-se de resposta à acusação ofertada pelo réu Josué Marcos
Vasconcellos que foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 14 da Lei 10.826/2003. Os elementos colhidos
na fase policial apontam, em tese, e ao menos por ora, para a prática do crime relatado na denúncia, a qual já foi recebida
provisoriamente por este juízo. Portanto, há indícios de autoria e prova de materialidade e, bem assim, justa causa para a
ação penal, não havendo motivos para a sua rejeição sumária, motivos pelos quais RECEBO EM DEFINITIVO A DENÚNCIA,
declarando o réu como incurso no dispositivo legal nesta mencionado. 2. Consta, ainda, da defesa preliminar, pedido de
liberdade provisória pugnando o i. Defensor pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aduz que o crime não
foi praticado com violência ou grave ameaça e, em caso de eventual condenação, pela quantidade de pena a ser imposta, não
ficará o réu preso. A i. Promotora de Justiça manifestou-se a fls.79/80 opinando pelo indeferimento do pedido. É o relatório,
passo a decidir. Em que pese o crime imputado ao réu ser de média gravidade, até mesmo pela pena cominada em abstrato,
reputo que as circunstancias do caso concreto recomendam a sua segregação cautelar. Com efeito, o acusado foi preso em
flagrante delito, eis que portava em plena via publica, em área residencial desta Comarca, um revolver calibre 22, municiado
com 07 cartuchos íntegros, bem como, outros 08 cartuchos igualmente íntegros, todos localizados no interior da mochila que
carregava. Ademais, observo que o acusado ostenta antecedentes criminais (fls. 35/41), inclusive, condenação anterior pelos
delitos de ameaça e desobediência, com transito em julgado (fls. 41) o que indica a necessidade de sua custódia a fim de
garantir a ordem pública. Deste modo, os elementos constantes, ao menos até o momento processual, não afastam o requisito
da prisão cautelar consistente em se assegurar a aplicação da Lei Penal e garantir a ordem pública, sobretudo porque ainda não
se sabe a sua periculosidade. Assim sendo, indefiro o pedido de liberdade provisória. Designo audiência de instrução, debates e
julgamento para o dia 25 de março de 2014, às 15:30 horas. Intime-se e requisite-se as testemunhas arroladas. Requisite-se o
réu. Cobre-se à Delegacia de Polícia a vinda do laudo de exame das munições apreendidas, requisitado em fls.21. Int. Ciência
ao M.P. - ADV: VANESSA ATUI (OAB 307448/SP)
Processo 3000988-81.2013.8.26.0238 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - EDSON SILVA - Vistos. Fls.70: Tratase de resposta à acusação ofertada por EDSON SILVA, que foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 157,
§2º, incisos I, II e V, c.c. o art. 29, “caput”, ambos do Código Penal. A hipótese não comporta a absolvição sumária, porquanto
não constato a presença de quaisquer das circunstâncias elencadas no art. 397, do Código de Processo Penal. Com efeito, no
caso dos autos, os elementos colhidos na fase policial apontam, em tese, e ao menos por ora, para a prática do crime relatado
na denúncia, não sendo por outra razão que assim a mencionada peça acusatória fora recebida sumariamente por este juízo.
Aliás, houvesse presente quaisquer das hipóteses contempladas no art. 397, citado, certo é que a denúncia não teria sido sequer
sumariamente recebida. Destarte, se antes de oferecida a defesa preliminar não havia justificativa para a rejeição da denúncia,
é possível concluir, até por coerência, que após a apresentação da peça defensiva, em questão, e em tão breve tempo, o quadro
dos autos permanece inalterado. E isto porque, entre o recebimento da denúncia e o oferecimento da defesa preliminar, nada se
produziu nos autos que afastasse o convencimento inicial deste juízo. Portanto, há indícios de autoria e prova de materialidade
e, bem assim, justa causa para a ação penal, nos termos do quanto está sendo imputado(a) ao(à) réu(ré), sendo, pois, o que
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basta para o prosseguimento do processo, com regular instrução criminal, daí porque RECEBO EM DEFINITIVO A DENÚNCIA,
declarando o(a) réu (ré) como incurso(a) no dispositivo legal nesta mencionado. Superadas estas questões, designo o dia
25/03/2014, às 13:30 horas, para a audiência de instrução, debates e julgamento. Fl. 70, último parágrafo: Em respeito ao
princípio da ampla defesa e do contraditório, excepcionalmente defiro a apresentação do rol de testemunhas oportunamente,
devendo no entanto as testemunhas serem apresentadas à audiência independentemente de intimação. “Cite-se e intime-se.
“Ciência ao MP”. Ibiuna, 02 de dezembro de 2013. - ADV: LORY CATHERINE SAMPER OLLER OLIVEIRA

IGARAPAVA
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO CLÓVIS HUMBERTO LOURENÇO JUNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DIVINO DE OLIVEIRA FERREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2014- FINAL 007
Processo 0000948-90.2003.8.26.0242 (242.01.2003.000948) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material
- Euripedes dos Reis Gomes - Proam Administracao e Assessoria Ao Mercado de Capitais Ltda - Acerca dos expedientes
acostados as fls. 266/282 e 283/299, manifeste o polo ativo no prazo legal. - ADV: CARLOS BARROSO SABARIEGO (OAB
29006/SP), NILVA MARIA PIMENTEL (OAB 136867/SP)
Processo 0001421-32.2010.8.26.0242 (242.01.2010.001421) - Procedimento Ordinário - Seguro - Leny da Silva Machado Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro Dpvat Sa - Cumpra-se o v. Acórdão. Ciência as partes. Manifeste o polo ativo no
prazo legal. - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), MARA FERNANDA PIMENTEL (OAB 263951/
SP)
Processo 0001422-85.2008.8.26.0242 (242.01.2008.001422) - Consignação em Pagamento - Alienação Fiduciária - Vinicius
Biasoli Jorge Fulem - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Acerca do pedido de levantamento postulado
pelo requerente a fls. 85, manifeste a requerida no prazo legal. - ADV: CARLOS EDUARDO IZIDORO (OAB 174713/SP),
ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP), MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP)
Processo 0001482-24.2009.8.26.0242 (242.01.2009.001482) - Consignação em Pagamento - Bancários - Willamis Eduardo
da Silva - Banco Finasa Bmc Sa - Fls. 139/140: defiro e determino a intimação do requerido na pessoa de seu advogado para
esclarecer acerca da situação do contrato e do veículo do autor, tendo em vista que o contrato está sendo objeto de revisão,
onde a cobrança de comissão de permanência foi limitada, ou seja, o contrato ainda se encontra em discussão, não podendo
o banco requerido ter rescindindo unilateralmente o contrato enquanto perdure a discussão da presente ação revisional do
instrumento - ADV: MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB 149225/SP), DANILO RONCARI ROCHA (OAB 262610/SP), MICHELE
JUNQUEIRA RAGGOZONI (OAB 216405/SP)
Processo 0002309-30.2012.8.26.0242 (242.01.2012.002309) - Procedimento Ordinário - Guarda - A. P. P. da S. - R. F. de P. R. sentença de fls 125/130: É o breve relatório. Decido. Afasto a preliminar de falta de uma das condições de ação alegada pelo
requerido, uma vez comprovado nos autos o interesse processual da requerente em demandar, justificando-se pelo parentesco
sócio afetivo, conforme o narrado em sua exordial. No mérito, o pedido é procedente. Em que pese ser o requerido o único
parente com interesse em possuir a guarda do menor em voga, percebo que o mesmo não reúne condições momentâneas
em assumir tal responsabilidade. Constou no parecer psicológico que o requerido é usuário de substâncias entorpecentes e
etílicas, não tendo interesse em abandoná-las ou de procurar um tratamento médico para curar o seu vício, o que, por si só,
demonstra não ter aptidão para cuidar de um adolescente, em todos os aspectos. Ademais, verifica-se que Matheus se encontra
sob os cuidados da requerente há aproximadamente 10 (dez) anos, antes mesmo do falecimento de sua genitora, ocorrido
em 2011 (doc. fls. 14). Não se pode olvidar do laço de afetividade existente entre a autora e o menor, criado com o passar
de todos esses anos. O parentesco sócio afetivo se configura um dos pilares básicos do direito das famílias, sobretudo após
a sua constitucionalização, o que prospera na hipótese em questão. Não bastasse isso, o próprio requerido concordou com
o postulado pela autora quando da realização do estudo social, como segue: Em relação a presente ação Reginaldo afirma
que concorda com o pedido de guarda e respeita a vontade de seu irmão Matheus em querer continuar morando com sua exesposa Ana Paula. Menciona que ela é uma boa mãe e muito cuidadosa com Mirela e Matheus. O próprio menor, ao ser ouvido
em juízo (fls. 118), demonstrou vontade em permanecer com a requerente, confirmando que ela é quem cuida dele e que o
irmão não lhe presta nenhuma assistência, o que deve ser considerado, à luz do art. 28, §§1º e 2º do Estatuto da Criança e do
Adolescente. Nessa linha se posicionaram as testemunhas. O Sr. Antonio Marcos (fls. 116) confirmou que a requerente é quem
presta assistência ao menor. Já a Srta. Talita Micheli Severino (fls. 117) foi enfática ao dizer que antes de a autora conhecer
Reginaldo, Mateus vivia nas ruas, jogado, e que, quando os dois começaram a morar juntos, ela é quem cuida do adolescente,
afirmando também ser o requerido portador de dependência química e de não ajudar o irmão com suas despesas. Além disso,
tanto a psicóloga quanto a assistente social deste juízo foram unânimes em reconhecer a capacidade da requerente em cuidar
e zelar pelo menor. Ainda, o Ministério Público opinou favoravelmente. Não obstante, vale mencionar que o dever de guarda
abarca o dever de cuidado, dentre outros, de maneira que esta deverá velar pela segurança e integridade do adolescente, o que
já está sendo realizado pela requerente. Logo, com amparo no princípio do bem-estar do menor, a procedência é de rigor. Diante
do exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, em consequência,
concedo a ANA PAULA PEREIRA DA SILVA a guarda do menor MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA. Com o trânsito em julgado,
providencie-se o necessário termo. Sem custas ante a natureza da demanda. Arbitro os honorários dos patronos nomeados no
máximo previsto em tabela do Convênio PGE OAB SP. Expeça-se oportunamente a certidão. Após, se em termos, ao arquivo.
P.R.I. - ADV: ANA CAROLINA FERREIRA BORGES (OAB 287318/SP), NILVA MARIA PIMENTEL (OAB 136867/SP)
Processo 0003777-63.2011.8.26.0242 (242.01.2011.003777) - Inventário - Inventário e Partilha - Luiz Alves Ferreira Avezum
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- Luiz Avezzu (falecido 04062011) - Fazenda do Estado de São Paulo - Homologo, por sentença, para que surta seus legais
e jurídicos efeitos, o auto de partilha de fls. 30/37 destes autos de INVENTÁRIO dos bens deixados por falecimento de LUIZ
AVEZUM e inventariados por LUIZ ALVES FERREIRA AVEZUM, ressalvados erros de cálculos, omissões e eventuais direitos de
terceiros. Oportunamente, observado o contido no artigo 1031, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, expeça-se formal de
partilha, certificando-se. Ao arquivo. P.R.I. - ADV: ADRIANO MENDES FERREIRA (OAB 87990/SP), LANDER GALINDO VITOR
(OAB 327870/SP), PAULO ROBERTO MOTA FERREIRA (OAB 64367/SP)
Processo 0004205-11.2012.8.26.0242 (242.01.2012.004205) - Procedimento Ordinário - Liminar - Cleiton Arantes de
Souza - Clube Atletico Igarapavense - Recebo o recurso adesivo de fls. 1430/1433(artigo 520 do CPC) em seu efeito legal.
Intime-se o(a) autor(a) para contrarrazões. Após remetam os presentes autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SETOR
CORRESPONDENTE AO EXTINTO SEGUNDO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL, com as nossas homenagens. - ADV: AMADEU
ROBERTO GARRIDO DE PAULA (OAB 40152/SP), ALOIR ALVES VIANA (OAB 272812/SP), EMERSON DOUGLAS EDUARDO
XAVIER DOS SANTOS (OAB 138648/SP), JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR (OAB 149725/SP)
Processo 0004685-23.2011.8.26.0242 (242.01.2011.004685) - Execução de Alimentos - Alimentos - R. E. N. M. da S. - A. M.
da S. F. - Defiro a suspensão do feito nos termos do artigo 791, III, do CPC e determino que se aguarde provocação no arquivo
da parte interessada. - ADV: CYNTHIA VIEIRA TRISTÃO (OAB 233942/SP), MATHEUS QUEIROZ DE SOUZA (OAB 294252/
SP)
Processo 0004768-05.2012.8.26.0242 (242.01.2012.004768) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou
Fornecimento de Medicamentos - Maria de Lourdes Nascimento - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Ante o exposto,
e considerando o mais que dos autos consta, com fundamento no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO
PROCEDENTE o pedido para que a parte ré assegure ao autor o fornecimento do medicamento PENICILINA 250mg pelo
tempo que for necessário, nos termos da prescrição médica de fls. 26, tornando definitiva a tutela antecipada previamente
concedida. Tendo em vista a possibilidade da suspensão momentânea do fornecimento do medicamento, novos medicamentos
deverão ser ofertados mediante apresentação de receita médica. Nota-se, por fim, que a obrigação refere-se ao princípio ativo
(PENICILINA), não havendo que se falar em escolha de marca/laboratório. Custas ex lege. Expeça-se certidão de honorários do
patrono nomeado pelo convênio DEFENSORIA PÚBLICA/SP - OAB/SP. Após, arquivem-se os autos. Oportunamente, arquivemse os autos. P.R.I. - ADV: DANIEL CARMELO PAGLIUSI RODRIGUES (OAB 174516/SP), LUCIANO ALVES ROSSATO (OAB
228257/SP), DEIVISON CARAÇATO (OAB 280768/SP)

Criminal
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO CLÓVIS HUMBERTO LOURENÇO JUNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DIVINO DE OLIVEIRA FERREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2014
Processo 3001812-28.2013.8.26.0242 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Homicídio Simples - R. dos S. G. - Vistos. A
inicial observou as formalidades do artigo 41 do Código de Processo Penal. Os elementos apurados nos autos atestam a justa
causa para a ação penal, razão pela qual recebo a denúncia, porquanto formalmente em ordem, nela não contendo nenhuma
eiva sugestiva de nulidade ou de inépcia, registrando-se que a justa causa para a persecução decorre dos indícios de prova
coletados em sede de inquérito policial, através de depoimentos das testemunhas ouvidas e do relatório da autoridade policial,
questões bem explicitadas na exordial, ora admitida. Ainda, incursão sobre matéria afeta ao mérito da lide neste momento
ocasionaria pré-julgamento, circunstância suscetível de trazer prejuízo ao processo em face da possibilidade de promover
desequilíbrio entre as partes, portanto, serão oportunamente apreciadas por ocasião do julgamento final. (art. 396, do CPP).
Cite-se para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo o Sr. Oficial de Justiça encarregado da
diligência certificar-se sobre a possibilidade de o acusado constituir defensor. Decorrido o prazo sem manifestação, ou não
possuindo ele condições para tanto, intime-se o Nobre Defensor já indicado, dando-se a ele vista dos autos. Fica facultada, caso
haja testemunhas a respeito dos antecedentes, a substituição de suas oitivas pela apresentação de declarações, por ocasião
da resposta. Providencie-se em apenso a folha de antecedentes e certidões do que nela porventura constar, atentando-se para
a regra da Súmula 444 do STJ, comunicando-se o IIRGD e Distribuidor o recebimento da denúncia. Atenda-se o quanto mais
requerido pelo Ministério Público. Anote-se para efeito de controle estatístico. Aproveito a oportunidade para analisar o pedido
de liberdade provisória formulado em apenso, o qual está amparado, em suma, em questões de mérito e nas condições pessoais
do acusado. O Ministério Público opinou contrariamente ao pedido. A conveniência do encarceramento foi exaustivamente
demonstrada por ocasião da análise dos autos de prisão em flagrante, e os argumentos trazidos pela Defesa não superam os
fundamentos daquela decisão, até porque tocam o mérito da questão. Quanto aos predicados do denunciado, vale ressaltar
que a sua extensa folha de antecedentes salienta a presença dos pressupostos da prisão preventiva, o que, corroborado pela
gravidade do crime em concreto (diversas facadas, meio cruel, etc), denota a periculosidade o agente e, consequentemente, a
necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Por tais razões, indefiro o pedido. Intime-se. - ADV: JOSÉ
CARLOS DIAS GUIMARÃES (OAB 209638/SP)

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO MATHEUS DE SOUZA PARDUCCI CAMARGO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DIVINO DE OLIVEIRA FERREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2014
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Processo 0000052-61.2014.8.26.0242 - Carta Precatória Criminal - Oitiva (nº 0303057444320138130701 - 2a. Vara Ciminal)
- Justiça Pública - RONALDO FERREIRA SILVA - - VALMIR RODRIGUES LIMA - CUMPRA-SE, ficando designada audiência
para o próximo dia 13 de março, às 16:00 h. Intime-se, requisite-se, dê-se ciência ao Ministério Público e comunique-se ao Juízo
deprecante. Se necessário, requisite-se a indicação de defensor para participar do ato. Caso prejudicado o ato, devolva-se à
origem com as nossas homenagens, restituindo-se eventual provisão à OAB, anotando-se para efeito de controle estatístico. ADV: SERGIO APARECIDO BAGIANI (OAB 134593/SP)
Processo 0006662-79.2013.8.26.0242 (024.22.0130.006662) - Boletim de Ocorrência Circunstanciada - Posse de Drogas
para Consumo Pessoal - M. P. do E. de S. P. - D. N. de S. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu,
Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 242.2013/000760-7 dirigi-me ao endereço: Rua Virgilio Del Guerra, 75,
e aí sendo cientifiquei e notifiquei Daniel Neres de Souza, através de seu representante legal Nair Neres de Sousa, que após
ouvir-me ler de tudo ficou ciente, entreguei-lhe a contrafé que aceitou, apondo no mandado sua assinatura. O referido é verdade
e dou fé. - ADV: ANDREY FRANCHINI TORNATORE (OAB 249365/SP)
Processo 0008520-48.2013.8.26.0242 (024.22.0130.008520) - Processo de Apuração de Ato Infracional - Furto (art. 155) C. E. de O. D. - Vistos. A inicial observou as formalidades legais. Os elementos apurados nos autos atestam a justa causa para
a representação, razão pela qual a recebo. Nos termos do artigo 184 da Lei 8.069/90 designo audiência de apresentação para
o próximo dia 25 de março, às 15h30. Cientifiquem-se o adolescente e seus pais ou responsável do teor da representação, e
notifiquem-nos a comparecer à audiência, na qual serão ouvidos, podendo se fazer acompanhar de advogado. Sem prejuízo,
oficie-se à OAB local requisitando indicação de defensor. Intime-se. Igarapava, 12 de dezembro de 2013 - ADV: LUCIANO
GARCIA DA SILVEIRA (OAB 201058/SP)

ILHA SOLTEIRA
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANDREA COPPOLA BRIÃO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VALDECI PLINIO DE NOVAES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0330/2013
Processo 0000464-82.2011.8.26.0246 (246.01.2011.000464) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução M. E. da S. - J. L. da S. - “Ficam os Advogados, Dra. Glaucia de Fátima Garrido Almeida, e o, Dr. Adauto José da Silva Júnior,
intimados a providenciarem a impressão da certidão de honorários, disponível no site do Tribunal de Justiça”. - ADV: ADAUTO
JOSE DA SILVA JUNIOR (OAB 250990/SP), GLAUCIA DE FATIMA GARRIDO ALMEIDA (OAB 89308/SP)
Processo 3000099-06.2013.8.26.0246 - Divórcio Consensual - Casamento - W. R. P. - - C. I. S. - Ficam os requerentes
intimados a providenciarem a impressão do mandado de averbação junto ao SAJ, a ser encaminhado ao cartório de Caturaí GO.” - ADV: VALDECI VASCONCELOS JR. (OAB 5089/MS)
Processo 3000848-23.2013.8.26.0246 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - ANTONIA DATORI SUMAN - “Fica o
inventariante intimado a comparecer em cartório para retirar formal de partilha”. - ADV: MARCOS CAMILLO SOARES (OAB
319326/SP)

INDAIATUBA
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE INDAIATUBA EM 16/01/2014
PROCESSO :1000308-66.2014.8.26.0248
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: K. V. N. A.
ADVOGADO : 92149/SP - Sandra Regina Forsan
REQDO
: J. H. G. A.
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000311-21.2014.8.26.0248
CLASSE
:INTERDIÇÃO
REQTE
: J. G. DE O.
ADVOGADO : 140882/SP - Miriam Moreno
REQDA
: L. DOS S.
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:0000227-37.2014.8.26.0248
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
: Jonas Alexandre Bueno de Oliveira
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REQDO
: Companhia Piratininga de Força e Luz CPFL
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000228-22.2014.8.26.0248
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: JOSE LAURINDO CANCIAN
REQDO
: Cerâmica Lanzi Ltda
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000312-06.2014.8.26.0248
CLASSE
:CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: GS SERVIÇOS DE REPUXO LTDA EPP
ADVOGADO : 303253/SP - Robery Bueno da Silveira
REQDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000313-88.2014.8.26.0248
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
: L. B. C.
: 140217/SP - Cleber Gomes de Castro

PROCESSO :1000314-73.2014.8.26.0248
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Tatiana Aparecida Ramos
ADVOGADO : 185586/SP - Alexandre Ortolani
REQDO
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000315-58.2014.8.26.0248
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: MARCELO APARECIDO ALPI
ADVOGADO : 324557/SP - Daniele de Oliveira
REQDO
: VINICIUS THEODORO
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000316-43.2014.8.26.0248
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: ALESSANDRO TORIANO DA SILVA
ADVOGADO : 185586/SP - Alexandre Ortolani
REQDO
: SCOPEL SPE-02 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000317-28.2014.8.26.0248
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE
: Maria Lucia Hortencio da Cruz
ADVOGADO : 299769/SP - Pedro Henrique Franco Becker
REQDO
: Aloisio de Carvalho
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000318-13.2014.8.26.0248
CLASSE
:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE
: Banco Itauleasing S/A
ADVOGADO : 324301/SP - Luana da Rocha Silva
REQDO
: THOMAS ANSANELLO
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000319-95.2014.8.26.0248
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Diogo Passos Fernandes
ADVOGADO : 329626/SP - Monique Marcelino
REQDO
: BUSCA DESCONTOS SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000320-80.2014.8.26.0248
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: L. P. DA S.
ADVOGADO : 239234/SP - Paula Akemi Okuyama Marcolino
REQDA
: E. L. DE M.
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000321-65.2014.8.26.0248
:CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO
: N. R. B.
: 86356/SP - Mara Regina Bueno Kinoshita
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PROCESSO :1000322-50.2014.8.26.0248
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: EVERSON NASCIMENTO SOARES
ADVOGADO : 211741/SP - Cleber Rodrigo Matiuzzi
REQDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000323-35.2014.8.26.0248
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: REGINA CELIA CARDOSO DA CRUZ
ADVOGADO : 250779/SP - Marcelo da Cruz
REQDO
: Embracon Administradora de Consórcio Ltda.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000324-20.2014.8.26.0248
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Wilian Dias de Souza
ADVOGADO : 250748/SP - Fernanda Aparecida Calegari da Silva
REQDA
: Micaela David Lima de Almeida
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000325-05.2014.8.26.0248
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Banco Fiat SA
ADVOGADO : 324301/SP - Luana da Rocha Silva
REQDO
: WESLEY EDENILSON BRITO LIMA
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000326-87.2014.8.26.0248
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: G. P. P.
ADVOGADO : 241089/SP - Thiago Eduardo Galvão
REQDA
: S. A. A. B. P. P.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000327-72.2014.8.26.0248
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: Banco Fiat SA
ADVOGADO : 279690/SP - Tiago Carreira
REQDO
: FABIO REZENDE DA SILVA
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000247-28.2014.8.26.0248
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Janderson Jose de Sousa
REQDO
: Companhia Piratininga de Força e Luz CPFL
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000328-57.2014.8.26.0248
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: MARCOS VENICIO MIRANDA JUNIOR
ADVOGADO : 315743/SP - Marcio Correa Gomes
REQDO
: Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000329-42.2014.8.26.0248
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: ANTONIO MARCOS VENZEL
ADVOGADO : 105411/SP - Adriano Maschietto Pucinelli
EXECTDO
: JORGE PAULO JESUS DOS SANTOS
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

1ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO FELIPE ABRAHAM DE CAMARGO JUBRAM
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULO HENRIQUE LANÇONI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2014
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Processo 0002043-25.2012.8.26.0248 (248.01.2012.002043) - Execução de Alimentos - Alimentos - A. R. de L. B. F. - - P.
de L. B. - M. N. da C. B. - Vistos. Havendo necessidade de peticionamento digital, desentranhe-se a petição inicial de embargos
juntada às fls. 60/95, restituindo-se à DD. Patrona subscritora, para as providências necessárias. Int. - ADV: ANA CAROLINA DE
CÁSSIA FRANCO (OAB 230903/SP), VALDETE APARECIDA CAMPOS CHICONATO (OAB 103105/SP)
Processo 0003344-51.2005.8.26.0248 (248.01.2005.003344) - Execução de Título Extrajudicial - Umec Usinagem de Pecas
Ltda Me - Jr Patini Industria e Comercio de Madeiras Ltda - Vistos. Fls. 189/191: Em 30 dias, regularize, o DD. Patrono da parte
exequente, a petição apresentada, subscrevendo-a. Na inércia, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: SILVIA SANTOS
GODINHO (OAB 223871/SP), LUIS CARLOS JUSTE (OAB 83948/SP), CELIA REGINA DANTONIO (OAB 122134/SP)
Processo 0003622-28.2000.8.26.0248 (248.01.2000.003622) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de
Serviço (Art. 52/4) - Jose Valdir Machado - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Dê-se ciência às partes do trânsito em
julgado. Oficie-se ao INSS para averbação dos períodos reconhecidamente exercidos pelo autor em atividades rural e especial.
Comprovada a averbação, intime-se a parte autora, por intermédio de seu DD. patrono, pelo DJE, para manifestar-se em termos
de prosseguimento, requerendo o que de direito, no prazo de 05 dias. No silêncio, ao arquivo. Int. - ADV: CARLOS ALBERTO
PIAZZA (OAB 232476/SP), LUIZ CARLOS FERNANDES (OAB 100851/SP)
Processo 0004365-81.2013.8.26.0248 (024.82.0130.004365) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Waldemir Antonio dos Santos - (Expedida carta precatória,
aguardando o autor a sua retirada e comprovar nos autos sua distribuição) - ADV: LUCIELMA RODRIGUES DOS SANTOS (OAB
324941/SP), SERGIO RAGASI JUNIOR (OAB 225347/SP)
Processo 0004374-14.2011.8.26.0248 (248.01.2011.004374) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Maria
Cristina Sagrillo - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Expeça-se ofício para pagamento dos honorários do Sr.
Perito, ficando estes fixados em R$ 200,00, nos termos da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça
Federal (Tabela II). Após, intimem-se as partes para manifestação sobre o laudo juntado, no prazo sucessivo de 05 dias,
iniciando-se pela parte autora. Após, então, venham, os autos conclusos para prolação de sentença. Int. - ADV: GUILHERME
RICO SALGUEIRO (OAB 229463/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP)
Processo 0004443-75.2013.8.26.0248 (024.82.0130.004443) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - L. R. P. - Vistos. Homologo, para que produza os seus legais e jurídicos efeitos, o acordo celebrado pelas partes,
descrito na petição acostada às fls. 31/33. Em cartório, aguarde-se o cumprimento do acordo, observando-se o prazo estipulado
pelas partes (05/12/2014), findo o qual, em nada sendo requerido, presumir-se-á cumprido o acordo, com a conseqüente
extinção da ação, nos termos do art. 794, inciso I, do CPC. Int. - ADV: ERICSON FERNANDO TIRIBELLI (OAB 320431/SP),
JOSÉ FARIAS DE FIGUEIRÊDO (OAB 196142/SP)
Processo 0007771-81.2011.8.26.0248 (248.01.2011.007771) - Interdição - Capacidade - C. B. da S. R. - J. B. R. - Foi
designado o dia 12/02/2014 às 09:00 horas, para a realização da perícia médica no interditando, devendo comparecer no Fórum
da Cidade Judiciária da Comarca de Campinas, sito à Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, nº300, Bloco D, sala 49, Jardim
Santana, Campinas/SP. - ADV: ROSEMARY CHIEA (OAB 136281/SP)
Processo 0008732-85.2012.8.26.0248 (248.01.2012.008732) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - E. C. de L. - A. L. de L. - Vistos. Ante a certidão retro, revogo o decreto prisional imposto ao executado nestes
autos (fls. 50), determinando, em consequência, a expedição de alvará de soltura clausulado em seu favor. Aguarde-se, após,
manifestação da parte exequente, que deverá requerer o que de direito, no prazo de 30 dias. Na inércia, aguarde-se provocação
em arquivo. Int. - ADV: FREDERICO AUGUSTO DE OLIVEIRA WIGGERT (OAB 250834/SP)
Processo 0009783-34.2012.8.26.0248 (248.01.2012.009783) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Eurides da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Foi designado a perícia médica no autor na Av. Barão de Itapura,
nº385, Bairro Botafogo, Campinas/SP., para realização da perícia medica no dia 29 de abril de 2014, às 08:15 horas, com o
Dr.Jose Henrique Figueiredo Rached - ADV: GUILHERME RICO SALGUEIRO (OAB 229463/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA
(OAB 232476/SP)
Processo 0009993-22.2011.8.26.0248 (248.01.2011.009993) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - R. R.
da S. - G. H. P. da S. - Vistos. Intimem-se, as partes, para manifestação sobre o laudo juntado, no prazo sucessivo de 05 dias,
iniciando-se pela parte autora. Após, ao MP. Int. - ADV: NEIDE RUFINO INHAUSER (OAB 181441/SP), SABRINA CERA (OAB
133377/SP)
Processo 0009993-22.2011.8.26.0248 (248.01.2011.009993) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - R. R.
da S. - G. H. P. da S. - Vistos. Publique-se o despacho de fls. 60. Nos termos do convênio da Assistência Judiciária Gratuita, fixo
honorários à DD. Patrona da parte ré em 60% do valor máximo previsto em tabela. Expeça-se certidão. Oficie-se a OAB local
para nomeação de novo defensor ao réu, dando-se-lhe vista dos autos. No mais, aguarde-se manifestação das partes sobre
o laudo, nos termos do despacho de fls.60. Int. - ADV: NEIDE RUFINO INHAUSER (OAB 181441/SP), SABRINA CERA (OAB
133377/SP)
Processo 0011476-53.2012.8.26.0248 (248.01.2012.011476) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - I.
D. dos S. - W. S. A. - Vistos em saneamento. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao réu. Anote-se. Partes legítimas e
bem representadas. Pedido juridicamente possível, concorrendo à parte autora interesse de agir, tendo em vista demonstrar a
necessidade da tutela jurisdicional pretendida, utilizando-se da via adequada para tanto. Portanto, presentes as condições da
ação e os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. Não visualizando qualquer irregularidade a ser
sanada, dou o processo por saneado. Para dirimir a controvérsia, defiro a produção de prova pericial e oral. Para a realização da
perícia, oficie-se ao IMESC solicitando o agendamento de data e horário para a realização do exame hematológico. A prova oral
consistirá na colheita do depoimento pessoal das partes, além da oitiva de testemunhas. A audiência de conciliação, instrução,
debates e julgamento será designada oportunamente, quando as partes deverão arrolar testemunhas no prazo legal. Designada
a audiência, as partes deverão ser intimadas pessoalmente para nela comparecer, devendo constar do mandado a advertência
do § 1º, do art. 343, do CPC. Intimem-se as testemunhas oportunamente arroladas, se assim requerido pelas partes. Expeça-se
o necessário. Int. - ADV: LUIZ FERNANDO MENEGUSSI (OAB 286227/SP), PAULO DE TARCO CHANDER (OAB 49937/SP),
CRISTIANE DA SILVA BRESCANSIN (OAB 200072/SP)
Processo 0013772-48.2012.8.26.0248 (248.01.2012.013772) - Procedimento Ordinário - Alimentos - R. Y. P. - C. Y. N. Recolha a requerente as diligências do sr.Oficial de Justiça, para o cumprimento de mandado - ADV: ANTONIO RICARDO
MIRANDA JUNIOR (OAB 182378/SP), SILVIA SANTOS GODINHO (OAB 223871/SP)
Processo 0019122-17.2012.8.26.0248 (248.01.2012.019122) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Limgate
Empreendimentos e Participacoes Ltda e outro - Banco Votorantim Sa - Vistos. Fls. 213/216: anote-se. Fls. 217/247: dê-se
ciência à parte autora, oportunizando manifestação no prazo de 05 dias. Sem prejuízo, reitere-se a carta de intimação expedida
às fls. 210, com aviso de recebimento. Int. - ADV: EMMANOEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA (OAB 242313/SP), PAULO ROBERTO
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JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), CÁSSIO RANZINI OLMOS (OAB 224137/SP)
Processo 1000028-95.2014.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - MARIA DAS GRAÇAS DE
CASTRO LIMA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Vistos. Defiro a(o-a) autor(a) os benefícios da justiça
gratuita. Anote-se. Providencie-se a juntada de comprovante de residência atualizado em nome do(a) autor(a). Prazo: dez dias.
Com a juntada, tornem conclusos com urgência para apreciação do pedido liminar. Int. - ADV: EVELISE SIMONE DE MELO
ANDREASSA (OAB 135328/SP)
Processo 1000089-53.2014.8.26.0248 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - A. de J. C. - E. S. M.
dos S. - Vistos. Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Providencie-se a juntada de cópia da sentença
homologatória do acordo onde foram fixadas as visitas, cuja modificação se pretende. Os documentos juntados a fls. 10/11
tratam-se tão somente de cópia da ata da audiência com os termos do acordo, não constituindo, por si só, título judicial. Prazo:
dez dias. Int. - ADV: WANDERLEY BETHIOL (OAB 102806/SP)
Processo 1000137-12.2014.8.26.0248 - Divórcio Litigioso - Dissolução - N. A. V. - J. B. de F. - deixei de expedir o ofício de
desconto de pensão, tendo em vista não constar nome e endereço da empregadora e não foram informados os dados de conta
da autora. - ADV: RICARDO BUENO REIS (OAB 267744/SP)
Processo 1000187-38.2014.8.26.0248 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - E. G. S. O. - O. F. O. J. - Vistos.
Defiro a(o-a) autor(a) os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Diante da prova de parentesco, arbitro os alimentos provisórios,
a serem pagos pelo devedor, em 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos (excluindo-se INSS, IR e saldo/multa de FGTS),
incluindo-se o 13º salário, horas extras e eventuais verbas rescisórias, expedindo-se ofício ao empregador para desconto em
folha, a ser encaminhado com a notícia da citação válida. Caso não haja emprego formal, os alimentos serão equivalentes a
1/3 (um terço) do salário mínimo. Em ambas as hipóteses, os alimentos provisórios são devidos a partir da citação. Juntado
aos autos mandado positivo de citação, encaminhe-se ofício, já expedido, à empregadora do réu, para desconto em folha dos
alimentos provisórios. Visando a composição das partes, designo audiência de CONCILIAÇÃO para o 26/06/2014 às 09:30h, a se
realizar no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania CEJUSC, situado na AV. NOVE DE DEZEMBRO, 460, JARDIM
LEONOR, CEP 13.343-060, Indaiatuba/SP. Cite-se a parte ré e intime-se-a para comparecer à audiência de conciliação, com
a advertência de que, não obtida a conciliação, será designada Audiência de Instrução, Debates e Julgamento, na qual deverá
ser oferecida contestação, com a apresentação, no máximo, de três testemunhas. Intime-se, pessoalmente, a parte autora da
audiência, e pela imprensa, seu respectivo advogado. Defiro os benefícios do artigo 172, parágrafos 1º e 2º, do CPC. Int. - ADV:
KARINA FÉLIX SALES BRESSANI (OAB 160540/SP)
Processo 3000528-71.2013.8.26.0084 - Procedimento Ordinário - Alienação Fiduciária - Aymoré, Crédito, Financiamento e
Investimento S/A - Wesley Ribeiro da Rocha - Vistos. Fls. 71/73: Desentranhe-se para autuação em apenso à ação n. 000080971.2013.8.26.0248. Fls. 74/137: Desentranhe-se para juntada aos autos da ação em apenso. Após, tornem estes autos conclusos
para deliberação, tendo em vista o acordo apresentado às fls. 63/64. Int. - ADV: LEONARDO MARQUES XAVIER (OAB 287114/
SP), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP), RAIMUNDO MARQUES QUEIROZ JUNIOR (OAB 303248/SP)
Processo 3006152-94.2013.8.26.0248 - Carta Precatória Cível - Depoimento (nº 0002576-48.2012.403.6103 - 3ª VARA
FEDERAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS) - GERALDO JOSE DE CARVALHO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS - Vistos. Para o ato deprecado, designo o 15/04/2014 às 15:45h. Comunique-se o Juízo de origem. Intimem-se. Int. - ADV:
ALEXANDRE JOSÉ FIGUEIRA THOMAZ DA SILVA (OAB 212875/SP)
Processo 4000644-53.2013.8.26.0248 - Divórcio Litigioso - Dissolução - L. L. de O. da S. - 1- Ante a certidão retro, aguardese manifestação da parte autora, que deverá informar endereço suficiente ao cumprimento da citação da parte ré, no prazo de
30 dias, recolhendo as despesas necessárias à realização do ato, se o caso. 2- Na inércia, intime-se a parte autora para dar
andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. 3- Certificado o decurso do prazo, sem manifestação, venham
conclusos para extinção, nos termos do art. 267, inciso III, c.c. § 1º, do CPC. - ADV: CLÁUDIO JOSÉ BANNWART (OAB 252206/
SP)
Processo 4000828-09.2013.8.26.0248 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - O. da S. L. - A.
M. L. - Vistos. 1- Fls. 26/27: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 10 dias, conforme requerido. 2- Decorrido o prazo
sem manifestação, ao arquivo no aguardo de provocação. Int. - ADV: CANDIDA AUGUSTA AMBIEL (OAB 156265/SP)
Processo 4001114-84.2013.8.26.0248 - Exibição - Provas - André Luiz Bernardes da Silva - Manifeste-se a parte autora em
réplica, no prazo legal. - ADV: CAIO FABRICIO CAETANO SILVA (OAB 282513/SP), LETICIA CAETANO SILVA (OAB 323058/
SP)
Processo 4001341-74.2013.8.26.0248 - Desapropriação - Imissão na Posse - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Paulo Augusto Martins - - Francisca da Silva Martins - 1- Ante a certidão retro(fl.131), aguarde-se manifestação da parte autora,
que deverá informar endereço suficiente ao cumprimento da citação da parte ré (Francisca), no prazo de 30 dias, recolhendo
as despesas necessárias à realização do ato, se o caso. 2- Na inércia, intime-se a parte autora para dar andamento ao feito,
no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. 3- Certificado o decurso do prazo, sem manifestação, venham conclusos para
extinção, nos termos do art. 267, inciso III, c.c. § 1º, do CPC. - ADV: APARECIDA TEIXEIRA FONSECA (OAB 62473/SP), MARY
TERUKO IMANISHI HONO (OAB 114427/SP)
Processo 4001439-59.2013.8.26.0248 - Consignação em Pagamento - Adimplemento e Extinção - VALDERES APARECIDA
CZELETZKI - Maria Tereza F. Ferrareto - Vistos. Para apreciação do pedido de fls. 40, comprove a autora, documentalmente, o
apontamento informado, em dez dias. Int. - ADV: ANDERSON DAVID DE CASTRO (OAB 168603/SP)
Processo 4001812-90.2013.8.26.0248 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - JOÃO FRANCISCO PERIN e outros
- Vistos. Defiro aos autores os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Nomeio arrolante o autor João Francisco Perin. Lavrese termo de compromisso em cartório, em cinco dias. Requisite-se a negativa federal. Em trinta dias, providencie o arrolante:
a) a comprovação das providências tomadas junto à FESP no tocante ao recolhimento dos tributos ou pretensa isenção; b) o
comparecimento dos herdeiros e respectivos cônjuges em cartório, para lavratura do termo de renúncia, observando-se, ainda,
a regularização da representação processual dos cônjuges dos herdeiros casados. Int. - ADV: CINTIA DE CASSIA FROES
MAGNUSSON (OAB 265258/SP)
Processo 4002216-44.2013.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Guarda - R. C. P. e outro - 1- Ante a certidão retro,
aguarde-se manifestação da parte autora, que deverá informar endereço suficiente ao cumprimento da citação da parte ré, no
prazo de 30 dias, recolhendo as despesas necessárias à realização do ato, se o caso. 2- Na inércia, intime-se a parte autora
para dar andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. 3- Certificado o decurso do prazo, sem manifestação,
venham conclusos para extinção, nos termos do art. 267, inciso III, c.c. § 1º, do CPC. - ADV: ROSANA DE CARVALHO (OAB
288867/SP)
Processo 4002640-86.2013.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - GERUSA RODRIGUES DE
OLIVEIRA - Manifeste-se a parte autora em réplica, no prazo legal. - ADV: MILENA SOLA ANTUNES (OAB 277306/SP)
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Processo 4002815-80.2013.8.26.0248 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA - 1- Ante a certidão retro, aguarde-se manifestação da parte autora,
que deverá informar o que de direito, no prazo de 30 dias, recolhendo as despesas necessárias à realização do ato, se o caso.
2- Na inércia, intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. 3- Certificado
o decurso do prazo, sem manifestação, venham conclusos para extinção, nos termos do art. 267, inciso III, c.c. § 1º, do CPC. ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP), ERIC GARMES DE OLIVEIRA (OAB 173267/SP)
Processo 4002884-15.2013.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Viação Indaiatubana Ltda Manifeste-se a parte autora em réplica, no prazo legal. - ADV: CRISTIANE DA SILVA BRESCANSIN (OAB 200072/SP), LUIZ
FERNANDO MENEGUSSI (OAB 286227/SP)
Processo 4003185-59.2013.8.26.0248 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - 1- Ante a certidão retro, aguarde-se manifestação da parte autora, que deverá
informar o que de direito, no prazo de 30 dias, recolhendo as despesas necessárias à realização do ato, se o caso. 2- Na inércia,
intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. 3- Certificado o decurso do
prazo, sem manifestação, venham conclusos para extinção, nos termos do art. 267, inciso III, c.c. § 1º, do CPC. - ADV: MARLI
INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 4003268-75.2013.8.26.0248 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS - Terezinha Zanandrea Guimaraes - Vistos. Recebo os embargos para discussão, suspendendo o curso
da execução. Ao embargado para impugná-los, no prazo legal. Int. - ADV: GUILHERME RICO SALGUEIRO (OAB 229463/SP),
FERNANDA APARECIDA SANSON DURAND (OAB 249622/SP)
Processo 4003348-39.2013.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - pedro maria ibaibarriaga
astorquia - luiz de carvalho macena - - sirley rodrigues travain - Vistos. 1- A petição de fls. 39/40 não atendeu integralmente
ao determinado a fls. 35. Para integral cumprimento da determinação de fls. 35, em especial o contido no item B, observandose os requisitos previstos no artigo 282, incisos II e VII, do CPC, concedo o prazo de trinta dias. 2- Decorrido o prazo,
independentemente de nova intimação, manifeste-se a parte autora, requerendo o que de direito, em termos de prosseguimento,
advertindo-se que novo pedido de dilação de prazo não será admitido pelo Juízo. 3- Na inércia, sem manifestação, venham
conclusos para extinção, nos termos do artigo 267, inciso III, c.c. § 1º, do CPC. Int. - ADV: RICARDO JOSE DA SILVA (OAB
312285/SP)
Processo 4003414-19.2013.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - DIEGO MOLINA TEVA e outro
- 1- Ante a certidão retro, aguarde-se manifestação da parte autora, que deverá informar endereço suficiente ao cumprimento
da citação da parte ré, no prazo de 30 dias, recolhendo as despesas necessárias à realização do ato, se o caso. 2- Na inércia,
intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. 3- Certificado o decurso
do prazo, sem manifestação, venham conclusos para extinção, nos termos do art. 267, inciso III, c.c. § 1º, do CPC. - ADV:
DANIELLE PAROLARI FARIA DE OLIVEIRA (OAB 165692/SP)
Processo 4003422-93.2013.8.26.0248 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - R. F. de Q.
P. - Vistos. Defiro a(o-a) exequente os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Cite-se nos termos do art. 732 do CPC, para, no
prazo de três dias, efetuar o pagamento da dívida (art. 652 do CPC), sob pena de, decorrido referido prazo, proceder o sr. Oficial
de Justiça, munido da segunda via do mandado, a penhora e avaliação de bens, sobre os quais fica desde já deferida eventual
indicação pelo(a) exequente (art. 652, § 3º, CPC). Quando da citação, deverá o executado ser intimado do prazo de quinze
dias para oferta de embargos, independe de penhora (art. 736 do CPC). Desde já, arbitro os honorários advocatícios a serem
pagos pelo(a) executado(a) em 10% sobre o valor da execução, reduzindo-o pela metade na hipótese de pagamento integral no
prazo legal (art. 652-A, parágrafo único). Defiro os benefícios do artigo 172, parágrafos 1º e 2º, do CPC, bem como ordem de
arrombamento e reforço policial, se necessário. Intimem-se. - ADV: ANDERSON DAVID DE CASTRO (OAB 168603/SP)
Processo 4003570-07.2013.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Requisição para tratamento de sua saúde, em regime
ambulatorial, hospitalar ou domiciliar - I. C. D. da C. - Vistos. Fl.32: Oficie-se, junto a Instituição, onde o requerido foi internado,
solicitando informações se o mesmo já obteve alta médica, ou continua em tratamento conforme informado, no prazo de 10 dias.
Int. - ADV: MARA REGINA BUENO KINOSHITA (OAB 86356/SP)
Processo 4003998-86.2013.8.26.0248 - Divórcio Consensual - Liminar - E. A. F. de A. - - C. A. A. S. A. - - C. A. A. S. A. Vistos. Recebo a petição de fls.58/60 como emenda a inicial. Anote-se. Procedam-se as anotações necessárias junto ao Cartório
Distribuidor, para que prossiga como Divórcio Consensual. Sobre os termos do acordo de fls.48/54, abra-se vistas ao M.P. Int.
- ADV: RUBENS GALDINO FERREIRA DE C FILHO (OAB 101463/SP), OLAVO GLIORIO GOZZANO (OAB 99916/SP)
Processo 4004064-66.2013.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Fixação - K. M. B. - 1- Ante a certidão retro, aguarde-se
manifestação da parte autora para o cumprimento de sua intimação, no prazo de 30 dias, recolhendo as despesas necessárias
à realização do ato, se o caso. 2- Na inércia, intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob
pena de extinção. 3- Certificado o decurso do prazo, sem manifestação, venham conclusos para extinção, nos termos do art.
267, inciso III, c.c. § 1º, do CPC. - ADV: PAULO CESAR ROCHA BARNABE (OAB 146293/SP)
Processo 4004309-77.2013.8.26.0248 - Interdição - Tutela e Curatela - A. M. - Ciência à DD. Patrona da autora da certidão
de oficial de justiça, juntada fls.50. - ADV: ELIANE RODRIGUES DE ALMEIDA GARCIA (OAB 157615/SP)
Processo 4004350-44.2013.8.26.0248 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - O. F. G. - 1- Ante a
certidão retro, aguarde-se manifestação da parte autora quanto a sua intimação, no prazo de 30 dias, recolhendo as despesas
necessárias à realização do ato, se o caso. 2- Na inércia, intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 48
horas, sob pena de extinção. 3- Certificado o decurso do prazo, sem manifestação, venham conclusos para extinção, nos termos
do art. 267, inciso III, c.c. § 1º, do CPC. - ADV: TATIANA APARECIDA RAMOS (OAB 254461/SP)
Processo 4004575-64.2013.8.26.0248 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard
S/A - 1- Ante a certidão retro, aguarde-se manifestação da parte autora, que deverá informar endereço suficiente ao cumprimento
da citação da parte ré, no prazo de 30 dias, recolhendo as despesas necessárias à realização do ato, se o caso. 2- Na inércia,
intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. 3- Certificado o decurso do
prazo, sem manifestação, venham conclusos para extinção, nos termos do art. 267, inciso III, c.c. § 1º, do CPC. - ADV: SERGIO
RAGASI JUNIOR (OAB 225347/SP), TIAGO CARREIRA (OAB 279690/SP)
Processo 4004607-69.2013.8.26.0248 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - JOSÉ MARCOS MUNHOZ RUBIO - Vistos. Certifique, a serventia, se a ação nº
4003050-47.2013.8.26.0248, em trâmite perante esta Vara, tem as mesmas partes, bem como se o objeto daquela ação é a
revisão do mesmo contrato que fundamenta esta ação, e o veículo dado em garantia o mesmo objeto do pedido de busca e
apreensão. Sem prejuízo, aguarde-se a manifestação da parte autora, nos de fls. 27. Int. - ADV: SERGIO RAGASI JUNIOR
(OAB 225347/SP), MILENA SOLA ANTUNES (OAB 277306/SP), TIAGO CARREIRA (OAB 279690/SP)
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Processo 4004858-87.2013.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Santander Leasing
S/A Arrendamento Mercantil - QPR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - - WALDIR DE JESUS BARBOZA - Vistos. De
conformidade com a nova redação dada pela Lei 11.382/06 às execuções por quantia certa contra devedor solvente, citem-se
o(s) executado(s) para, no prazo de três dias, efetuarem o pagamento da dívida (art. 652 do CPC), sob pena de, decorrido
referido prazo, proceder o sr. Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, a penhora e avaliação de bens, sobre
os quais fica desde já deferida eventual indicação pelo(a) exequente (art. 652, § 3º, do CPC). Quando da citação, deverão
os executados serem intimados do prazo de quinze dias para oferta de embargos, independente de penhora (art. 736 do
CPC). Desde já, arbitro os honorários advocatícios a serem pagos pelo(a) executado(a) em 10% sobre o valor da execução,
reduzindo-o pela metade na hipótese de pagamento integral no prazo legal (art. 652-A, parágrafo único). Defiro os benefícios
do artigo 172, parágrafos 1º e 2º, do CPC, bem como ordem de arrombamento e reforço policial, se necessário. Int. - ADV:
ORESTES BACCHETTI JUNIOR (OAB 139203/SP)
Processo 4004889-10.2013.8.26.0248 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Casamento - C. dos S. - A. M. P. Vistos. A inicial deverá ser emendada para correção do nome da autora constante do pólo ativo da ação, ante a divergência do
seu nome declinado no preâmbulo da inicial e aquele discriminado no documento de fls. 06. Prazo: dez dias. No mesmo prazo,
providencie a autora a juntada de cópia da certidão de casamento atualizada. Int. - ADV: TIAGO BERTACI DOS SANTOS (OAB
253768/SP)
Processo 4004899-54.2013.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - LUIS HENRIQUE DOMINGUES - BV
Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Fls. 44/55: Anote-se a interposição de agravo, ficando mantida
a decisão de fls. 38/39 por seus próprios fundamentos. Sobre a contestação apresentada, manifeste-se o autor, em réplica, no
prazo legal. Int. - ADV: ERIC EMERSON ARRUDA (OAB 260124/SP), MILENA SOLA ANTUNES (OAB 277306/SP)
Processo 4004928-07.2013.8.26.0248 - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - TATIANE ZAU DA SILVA - - LEONARDO
ZAU DA SILVA - Vistos. O documento de fls. 05 encontra-se ilegível. Nestes termos, providencie-se a juntada de nova cópia,
em dez dias. No mesmo prazo, para apreciação do pedido de assistência judiciária, providencie-se a juntada de declaração de
pobreza subscrita pelos autores. Com a juntada, tornem conclusos. Int. - ADV: MARA REGINA BUENO KINOSHITA (OAB 86356/
SP)
Processo 4004965-34.2013.8.26.0248 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecúnia
S/A - 1- Ante a certidão retro, aguarde-se manifestação da parte autora, que deverá informar endereço suficiente ao cumprimento
da citação da parte ré, no prazo de 30 dias, recolhendo as despesas necessárias à realização do ato, se o caso. 2- Na inércia,
intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. 3- Certificado o decurso
do prazo, sem manifestação, venham conclusos para extinção, nos termos do art. 267, inciso III, c.c. § 1º, do CPC. - ADV:
ORESTES BACCHETTI JUNIOR (OAB 139203/SP)
Processo 4005027-74.2013.8.26.0248 - Arrolamento Comum - Sucessões - JOSÉ MARIA CRUZ LIMA - SEBASTIÃO CRUZ
DE LIMA - - ROMEU CRUZ LIMA - - MARIA VANICE CRUZ MIRANDA - - HELOISA CRUZ LIMA - - JOSE EDUARDO CRUZ LIMA
- - DANILO APARCIDO CRUZ LIMA - VICENTE CRUZ LIMA - Vistos. O arrolamento pressupõe a partilha amigável, celebrada por
partes capazes. Nestes termos, a inicial deverá ser emendada, para formular pedido adequado à tutela jurisdicional almejada.
Prazo: dez dias. Int. - ADV: REGINALDO APARECIDO DIONISIO DA SILVA (OAB 225064/SP)
Processo 4005159-34.2013.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria Especial (Art. 57/8) - Milton da Silva Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. Defiro a(o-a) autor(a) os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Providenciese a juntada de comprovante de residência atualizado em nome do(a) autor(a). Prazo: dez dias. Int. - ADV: LUCAS SCALET
(OAB 213742/SP), THIAGO HENRIQUE ASSIS DE ARAUJO (OAB 250561/SP), SERGIO PELARIN DA SILVA (OAB 255260/SP)
Processo 4005498-90.2013.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco SA - TECH
FILTER TRATAMENTO E FILTRAÇÃO LTDA - - THIAGO MARTINELLI TARRAN - - Elio Pietobon Tarran - - BRUNO MARTINELLI
TARRAN - Vistos. De conformidade com a nova redação dada pela Lei 11.382/06 às execuções por quantia certa contra devedor
solvente, cite-se o(a) executado(a) para, no prazo de três dias, efetuar o pagamento da dívida (art. 652 do CPC), sob pena de,
decorrido referido prazo, proceder o sr. Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, a penhora e avaliação de bens,
sobre os quais fica desde já deferida eventual indicação pelo(a) exequente (art. 652, § 3º, do CPC). Quando da citação, deverá
o executado ser intimado do prazo de quinze dias para oferta de embargos, independente de penhora (art. 736 do CPC). Desde
já, arbitro os honorários advocatícios a serem pagos pelo(a) executado(a) em 10% sobre o valor da execução, reduzindo-o pela
metade na hipótese de pagamento integral no prazo legal (art. 652-A, parágrafo único). Servirá o presente, por cópia digitada,
como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Defiro os benefícios do artigo 172, parágrafos 1º e 2º, do CPC, bem
como ordem de arrombamento e reforço policial, se necessário. Intime-se. - ADV: MARIA ELISA PERRONE DOS REIS (OAB
178060/SP)
Processo 4005748-26.2013.8.26.0248 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - B. F. S. - C. O. S.
- Vistos. 1- Para integral cumprimento da determinação de fls. 30, com a comprovação do recebimento pelo réu da notificação
de fls. 19/21, concedo o prazo de trinta dias. 2- Decorrido o prazo sem cumprimento, certifique-se e tornem conclusos para
infererimento do pedido liminar. Int. - ADV: EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/SP), MÁRCIO AYRES DE OLIVEIRA
(OAB 32504/PR)
Processo 4005818-43.2013.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Miraifer
Distribuidora de produtos Siderúrgicos Ltda - A&F ELETRICA E CONECTIVIDADE LTDA EPP - Vistos. Indique a exequente
em qual título se fundamenta a execução e, se o caso, apresente, no prazo de 10 dias, a duplicata exequenda, acompanhada
da nota fiscal com respectivo comprovante de recebimento das mercadorias, sob pena de indeferimento da inicial. Int. - ADV:
CASSIA CRISTIAN PAULINO (OAB 258077/SP)
Processo 4006079-08.2013.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - Claudete Dias de Oliveira Freitas - Diego Galvão de Freitas - - Prefeitura Municipal de Indaiatuba - Vistos.
Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Para apreciação do pedido de antecipação de tutela, providencie-se a
juntada de declaração médica atual, atestando a necessidade de internação do réu. Prazo: dez dias. Int. - ADV: CRISTIANE DA
SILVA BRESCANSIN (OAB 200072/SP)
Processo 4006118-05.2013.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - AUTOMEC COMÉRCIO DE VEÍCULOS
NOVOS E USADOS LTDA - JOSUÉ ANDRADE JUNIOR - Vistos. Recebo a emenda à inicial de fls. 26/27. Anote-se, observandose as alterações relativas ao novo valor da causa (R$2.149,00). De conformidade com a nova redação dada pela Lei 11.382/06 às
execuções por quantia certa contra devedor solvente, cite-se o(a) executado(a) para, no prazo de três dias, efetuar o pagamento
da dívida (art. 652 do CPC), sob pena de, decorrido referido prazo, proceder o sr. Oficial de Justiça, munido da segunda via
do mandado, a penhora e avaliação de bens, sobre os quais fica desde já deferida eventual indicação pelo(a) exequente (art.
652, § 3º, do CPC). Quando da citação, deverá o executado ser intimado do prazo de quinze dias para oferta de embargos,
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independente de penhora (art. 736 do CPC). Desde já, arbitro os honorários advocatícios a serem pagos pelo(a) executado(a)
em 10% sobre o valor da execução, reduzindo-o pela metade na hipótese de pagamento integral no prazo legal (art. 652-A,
parágrafo único). Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Defiro
os benefícios do artigo 172, parágrafos 1º e 2º, do CPC, bem como ordem de arrombamento e reforço policial, se necessário.
Intime-se. - ADV: MAXIMILIANO ORTEGA DA SILVA (OAB 187982/SP)
Processo 4006270-53.2013.8.26.0248 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Itauleasing
S/A - ENGETRANS SOLUÇÕES EM TRANSPORTES LTDA - Vistos. Nos termos do artigo 1º do Provimento CG 16/2012, item
8.a, no recolhimento da taxa judiciária deverá constar o CPF/CNPJ do autor da ação ou de seu representante legal. Assim, em
dez dias, providencie o autor o recolhimento de nova taxa judiciária, nos termos acima determinados, sob pena de cancelamento
da distribuição. 2. Sem prejuízo da determinação anterior, comprove, no mesmo prazo, o banco autor, o encaminhamento
e entrega da notificação no endereço da parte ré constante do contrato, para caracterização da mora. Int. - ADV: CARLA
CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP)

2ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO SÉRGIO FERNANDES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ GENARI JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2014
Processo 0001124-02.2013.8.26.0248 (024.82.0130.001124) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Móvel Goncales & Cia Ltda Epp - Onescimo de Souza - Manifeste-se o requerente sobre a certidão da sra. Oficiala de Justiça:
“CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 248.2013/017166-9 dirigi-me ao endereço: Rua Oswaldo
Cruz, Jardim Rossignatti e aí sendo DEIXEI DE CITAR ONESCIMO DE SOUZA em razão de não localizar o número 367, sendo
que a numeração ímpar mais próxima localizada foram os números 365 e 369. Certifico que me dirigi ao imóvel nº 365, no qual
funciona o estabelecimento “Lanchonete China” e fui recebida pela Sra. Lee, a qual alegou desconhecer o executado. Certifico
que me dirigi ao imóvel nº 369 e o mesmo encontra-se fechado, sem ocupantes e com uma placa de “ALUGA-SE”. O referido é
verdade e dou fé.”; bem como da penhora e avaliação, em face da citação negativa. - ADV: LEANDRO CESAR VENTURA (OAB
266379/SP)
Processo 0001483-49.2013.8.26.0248 (024.82.0130.001483) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - R. da S. B. - - L. da S. B. - - L. da S. B. - A. R. B. - Manifeste-se o exequente sobre a certidão do sr. Oficial de
Justiça de fls. 88: “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 248.2013/016384-4 dirigi-me ao
endereço: Rua Armando Sales de Oliveira, nº 1602, Cidade Nova e aí sendo DEIXEI DE INTIMAR ANDERSON RODRIGO BRAZ
em razão de ter realizado diversas diligências no local e sempre encontrar o imóvel fechado, aparentemente sem moradores e
com placa de Aluga. Certifico que um morador vizinho disse desconhecer o executado. O referido é verdade e dou fé.” - ADV:
BRONISLAW ANTONYS DRABEK (OAB 83419/SP), AUGUSTO SERGIO CRUZ DE TOLEDO (OAB 111830/SP)
Processo 0002516-45.2011.8.26.0248 (248.01.2011.002516) - Procedimento Ordinário - Adelia Franco Dantas - Instituto
Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Em face do pagamento dos requisitórios (fls. 123/124), julgo extinto o feito em sua
fase executória, com fulcro no artigo 794, I, do CPC.. Fls. 123/124: Expeçam-se os competentes alvarás em favor da autora e
do DD. Procurador. Transitada em julgado, façam-se as necessárias anotações, arquivando os autos. Int. Ind.D.S. (expedido os
competentes alvarás, disponíveis em cartório). - ADV: ALEXANDRE INTRIERI (OAB 259014/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA
(OAB 232476/SP)
Processo 0002550-88.2009.8.26.0248 (248.01.2009.002550) - Separação Consensual - Dissolução - M. B. T. - - S. M. T. - os
presentes autos encontram-se desarquivados, permanecendo em cartório para consulta pela parte interessada pelo prazo de 30
dias, findo o qual retornarão ao arquivo. - ADV: MARCELO PICCHI (OAB 214577/SP), ROSANGELA BREVE (OAB 229686/SP)
Processo 0002622-36.2013.8.26.0248 (024.82.0130.002622) - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - Sol Invest
Empreendimentos e Participacoes Ltda - Arcos Dourados Comercio de Alimentos Ltda - Manifestem-se as partes sobre laudos
de fls. 630/661. - ADV: FÁBIO IZIQUE CHEBABI (OAB 184668/SP), RODRIGO ROCHA DE SOUZA (OAB 191701/SP), WALTER
BASILIO BACCO JUNIOR (OAB 163524/SP)
Processo 0002801-04.2012.8.26.0248 (248.01.2012.002801) - Procedimento Ordinário - Cartão de Crédito - Cicero Somavila
Me - Tempo Serviços Ltda - Ante o exposto julgo procedente a presente ação condenando o réu a efetuar o pagamento, em
favor da autora, do valor de R$ 12.301,00, a ser corrigido monetariamente com base na tabela TJSP, desde a data do indevido
estorno, até efetivo pagamento e acrescido de juros de mora no patamar de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da
citação, arcando ainda com as custas do processo e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor
da causa corrigido monetariamente desde a presente data e com juros de mora de 1% ao mês a contar do transito em julgado.
Julgo extinto o feito nos termos do artigo 269, I do CPC.Certifico e dou fé que nesta data, procedi o registro da sentença retro,
bem como de que em caso de recurso o valor do preparo é: R$ 246,00 a ser recolhido na guia GARE Código 230-6, bem como
deverá ser recolhido, nos termos do Comunicado SPI nº 306/2013, publicado no DJE aos 22.04.2013, o valor de R$ 29,50,
por volume, na guia de recolhimento de tributos ao Tribunal de Justiça ( F.E.D.J) código 110-4 ( Estes autos contém nesta 1
Volume(s)). - ADV: JACK IZUMI OKADA (OAB 90393/SP), BRAZ PESCE RUSSO (OAB 21585/SP), FÁBIO CENCI MARINES
(OAB 154147/SP)
Processo 0003810-98.2012.8.26.0248 (248.01.2012.003810) - Anulação e Substituição de Títulos ao Portador - Cheque Vhmn Comercio Tv Ltda Me - Vera Lucia Moreira Santos - - Aparecida Rodrigues de Moura Costa - Certifico e dou fé que, nesta
data, expedi carta de intimação em nome da requerida, Vera Lúcia. Certifico ainda que para a expedição de carta de intimação
em nome da requerida Aparecida, bem como da testemunha Gelsom, arrolada pelo autor, faz-se necessário o recolhimento
de R$ 35,00, na guia FEDTJ 120-1. Para a expedição de carta precatória de inquirição das demais testemunhas do autor
(Dangelis e Tiago), é necessário que o autor apresente cópias: da Inicial; da Contestação; da Réplica; das Procurações e por
fim da Petição de fls. 173, na qual foi arrolada as testemunhas. - ADV: SUZANA COMELATO GUZMAN (OAB 155367/SP),
EDSON CARNEIRO JUNIOR (OAB 143532/SP), IVAN NASCIMBEM JÚNIOR (OAB 232216/SP), PAULO DONIZETI CANOVA
(OAB 117975/SP), JOÃO DANIEL HOBEIKA (OAB 314750/SP)
Processo 0004013-26.2013.8.26.0248 (024.82.0130.004013) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Maria Helena
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Luiz Correa - Claudinei Correa - Fazenda do Estado de São Paulo - Clarice das Dores Sena de Oliveira - fls.39/51: Terceiro
interessado regularize sua representação. - ADV: TIAGO CARDOSO DA SILVA (OAB 319892/SP), DANIELA YURIE ISHIBASHI
COSIMATO (OAB 204414/SP), LUCIA BENITO DE MORAES MESTI (OAB 272530/SP)
Processo 0004228-17.2004.8.26.0248 (248.01.2004.004228) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução E. M. C. - - O. E. G. - Certifico e dou fé que, nesta data, expedi CARTA para intimação de ORLANDO ELIAS GONÇALVES. Nada
Mais - ADV: ALEXANDRE ORTOLANI (OAB 185586/SP)
Processo 0004370-40.2012.8.26.0248 (248.01.2012.004370) - Depósito - Alienação Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito
Financiamento e Investimento - Alcides Vieira Ferreira - Certifico e dou fé que, para expedição de nova CARTA AR/MP para
citação e intimação do requerido, é necessário que o autor proceda ao recolhimento de R$ 17,50 em guia FEDTJ - cód. 120-1.
Nada Mais. - ADV: DARIO BRAZ DA SILVA NETO (OAB 254878/SP)
Processo 0005754-43.2009.8.26.0248 (248.01.2009.005754) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Petrolux
Comercial Ltda - Ryoji Nikkuni - Vistos. Fls. 258/261: Para avaliação do bem imóvel penhorado nos autos, nomeio o perito
judicial, ANTONIO BADIN. Arbitro a verba honorária em um (1) salário mínimo. Depósito em vinte (20) dias. Comprovado o
depósito intime-se o perito avaliador, para início dos trabalhos periciais. Laudo em vinte (20) dias. Int. - ADV: JOSE ROBERTO
RODRIGUES (OAB 141161/SP), CRISTIANO ANASTACIO DA SILVA (OAB 248071/SP), CARMEM VANESSA MARTELINI (OAB
211734/SP)
Processo 0005793-35.2012.8.26.0248 (248.01.2012.005793) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - S. L.
de A. - J. L. de O. P. - Manifeste-se a requerente sobre a certidão do sr. Oficial de Justiça: “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça,
que em cumprimento ao mandado nº 248.2014/000399-8 dirigi-me ao endereço: rua José Pioli, 191 e aí sendo DEIXEI DE
INTIMAR SAMARA LIMA DE ATAÍDE e sua genitora SANDRA MARINA LIMA DE ATAÍDE em razão de ali não mais residirem,
segundo informações de sua genitora e avó AMARA MARIA, a qual alegou que elas estão residindo em CIA NORTE/Pr, em lugar
no qual não sabe informar.” - ADV: EDUARDO FAZAN MARTINS (OAB 242837/SP)
Processo 0007498-68.2012.8.26.0248 (248.01.2012.007498) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Elza Maria de
Souza de Carvalho - Gilberto de Carvalho - Fazenda do Estado de São Paulo - Sobre os ofícios de fls.80 e 84: manifeste-se a
inventariante. - ADV: MARCOS ALVES DA SILVA (OAB 231159/SP), DANIELA YURIE ISHIBASHI COSIMATO (OAB 204414/SP)
Processo 0010943-31.2011.8.26.0248 (248.01.2011.010943) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Odair da Silva
Gonzaga - Manoel Carlos Gulin - - Maria Aparecida da Silva Gulin - - Valeria Aparecida Gulin - - Onofre Nogueira - - Zilda
Aparecida Gulin - - Santa Gulin - - Adair Moreira da Silva - - Luzia Gulin da Silva - - Maria Ivone Gulin Gregui - - Deolinda
Gulin Nogueira - - Vera Lucia Gulin - - Dovair Gregui - Vistos. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para
o dia 10 de junho de 2014 às 15:30 horas. Intimem-se. (Certifico e dou fé que, nesta data, expedi cartas intimando as partes,
bem como as testemunhas, para audiência de conciliação, instrução e julgamento, conforme determinado às fls. 277). - ADV:
JORGE RIBEIRO DA SILVA JUNIOR (OAB 33874/SP), IOLANDO BERNARDINETTI (OAB 74288/SP), VENIA MENEGATTO
(OAB 126324/SP)
Processo 0010995-90.2012.8.26.0248 (248.01.2012.010995) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade
Fiduciária - Omni Sa Credito Financiamento e Investimento - Fls. 53/54: Defiro a conversão da ação em execução de título
extrajudicial. Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada. Determino a expedição do
mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora.
Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta
verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.),
assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Advirto
que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que,
havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deve conter
a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento
pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto
e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a
garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os
bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto
que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução
(CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca de eventual composição
amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do
mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos
manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC,
art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas
e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento
do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao
mês (CPC, art. 745-A). Frise-se que a penhora de bem imóvel deverá ser formalizada lavrando-se termo ou auto, conforme
estabelece o artigo 659, §§ 4.º e 5.º, do Código de Processo Civil. A interpretação sistemática dos artigos 658, 687, § 2º e 747,
todos do Código de Processo Civil, determina que a praça de imóvel localizado em outra comarca seja realizada mediante carta
precatória. Cite-se, com as advertências supra, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial,
cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Int.( À AUTORA-CREDORA RECOLHER AS
DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA (2 DILIGÊNCIAS ). - ADV: PAULO CESAR DA ROSA GÓES (OAB 319525/SP)
Processo 0011276-90.2005.8.26.0248 (248.01.2005.011276) - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - Camozzi do
Brasil Ltda - Cgss Maquinas e Equipamentos Ltda - - Gilberto Ladeira - - Gilson Aparecido Ladeira - Certifico e dou fé que efetuei
o cancelamento da guia de levantamento nº 341/2013, juntada a fls. 301/302, expedindo nova guia, sob nº 5/2014, em nome da
advogada Gisele do Carmo T. Dutra. - ADV: NELSON ADRIANO DE FREITAS (OAB 116718/SP), FABIANA MARIA DA COSTA
(OAB 226116/SP)
Processo 0012397-12.2012.8.26.0248 (248.01.2012.012397) - Interdição - Tutela e Curatela - E. P. de A. - J. D. de S. Fls.62: Certifico e dou fé que expedi o mandado de intimação para as partes comparecerem à Perícia Médica agendada pelo
Prof. Dr. Eduardo Henrique Teixeira - Psiquiatra Forense - para o dia 06/03/2014, 5ª Feira, às 11:00 horas, a ser realizada na
Sala de Perícias Médicas do Bloco D da Cidade Judiciária ( Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, nº 300, Jd. Santana,
Campinas-SP.. Nada Mais - ADV: DAVI JOSE DA SILVA (OAB 100986/SP), THIAGO RODRIGUES RAMOS (OAB 301757/SP)
Processo 0012987-57.2010.8.26.0248 (248.01.2010.012987) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez Marcello Henrique Eugenio de Agostini - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé que, nesta data, oficio ao
INSS e ofício requisitório. - ADV: SANDRA BANDEIRA DUARTE (OAB 159161/SP), INDIRA BANDEIRA DUARTE MARQUES
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(OAB 253080/SP), FRANCISCO PINTO DUARTE NETO (OAB 72176/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP)
Processo 0013172-71.2005.8.26.0248 (248.01.2005.013172) - Execução de Título Extrajudicial - Mauricio Carlos Cano Mondial Remanufatura e Comercio de Pecas de Autos Ltda Me - - Fernando Luiz Teixeira - - Antonio Soares Teixeira - - Célia
Maria Caleffi Teixeira - Fernando Luis Teixeira - Antes de apreciar o pedido de fls. 323, manifeste-se a DD. Curadora Especial
sobre a avaliação do imóvel penhorado nos autos e juntado a fls. 318. A serventia deixou de citar o executado Fernando Luiz
Teixeira, conforme certidão exarada a fls. 257; porém, a pessoa citada a fls. 228vº trata-se de homônimo, conforme despacho
proferido a fls. 205. Assim, deverá a Serventia deprecar a citação, penhora e avaliação do executado Fernando Luiz Teixeira,
no endereço constante de fls. 122. Int. Ind.D.S.( FOI EXPEDIDA A CARTA PRECATÓRIA) - ADV: RONYWERTON MARCELO
ALVES PEREIRA (OAB 192681/SP), ODAIR DONISETE DE FRANCA (OAB 117237/SP), CRISTIANE DA SILVA BRESCANSIN
(OAB 200072/SP)
Processo 0013946-33.2007.8.26.0248 (248.01.2007.013946) - Execução de Alimentos - Alimentos - C. B. A. de M. - V. O.
A. de M. - os presentes autos encontram-se desarquivados, permanecendo em cartório para consulta pela parte interessada
pelo prazo de 30 dias, findo o qual retornarão ao arquivo - ADV: SUELI APARECIDA VON AH (OAB 71284/SP), RICARDO ALEX
CHANDER (OAB 146907/SP)
Processo 0014807-14.2010.8.26.0248 (248.01.2010.014807) - Procedimento Ordinário - Compromisso - Alberto Mendes
Baia - Laercio Costa Ferreira - Vistos. Ciência aos credores da consulta retro efetivada junto ao BacenJud. Fls 110/111: Defiro
o pedido. Oficie-se à Ciretran local solicitando informações sobre a existência de veículo(s) de propriedade do executado.
Apresente o credor o demonstrativo atualizado do débito. Após, diligencie a serventia junto a ARISP, eventual registro de imóveis
em nome dos devedores. Int. (Manifeste-se o autor quanto à consulta negativa bacenjud de fls. 113/114, bem como apresente
demonstrativo atualizado do débito. Ofício à ciretran indaiatuba emitido). - ADV: LAERCIO COSTA FERREIRA (OAB 92970/SP),
MAURÍCIO KAZUO HAMAMOTO (OAB 191805/SP), FERNANDA CHIQUITO DOS SANTOS HAMAMOTO (OAB 190935/SP)
Processo 0014954-69.2012.8.26.0248 (248.01.2012.014954) - Procedimento Ordinário - Revisão - A. D. F. G. - E. R. G. Certifico e dou fé que, nesta data, expedi nova carta AR/MP de intimação do requerido, conforme cópia que segue, em face
do aviso de recebimento de fls. 78. Nada Mais. - ADV: ANTONIO GERALDO RUIZ GUILHERMONI (OAB 197599/SP), CARLA
BERNARDINETTI AMBIEL (OAB 197619/SP)
Processo 0015806-93.2012.8.26.0248 (248.01.2012.015806) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Vinicius
Luiz Podadera - Marcia Paula Ferreira - Certifico e dou fé que, nesta data, expedi nova carta AR/MP para intimação da requerida,
conforme cópia que segue. Nada Mais. - ADV: CARLOS ROGÉRIO BERTI (OAB 201892/SP)
Processo 0016649-63.2009.8.26.0248 (248.01.2009.016649) - Depósito - Alienação Fiduciária - Banco Panamericano Sa
- Raimundo Fernandes dos Santos - Fls. 124/125: Defiro o pedido de conversão da presente ação em Depósito. Providencie
a Serventia a devida retificação quanto a natureza da ação. O requerido não foi localizado no endereço constante da inicial.
Assim, providencie o autor o recolhimento da taxa devida, para consulta junto ao Infojud, visando obter informações quanto ao
atual endereço de Raimundo. Com as informações, cite-se. Int. Ind. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/
SP)
Processo 0017027-14.2012.8.26.0248 (248.01.2012.017027) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Antonia Ednan Teixeira Lima Araujo - Luizacred Sa Sociedade de Credito Financiamento e Investimento - Em face do cumprimento
da avença (fls. 94), façam-se as necessárias anotações (fls. 79), arquivando os autos. Int., Ind.D.S. (Certifico e dou fé haver
procedido as anotações para extinção do feito conforme determinado. Nada Mais). - ADV: MARILIA CRISTINA BONI (OAB
272715/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP)
Processo 0017195-16.2012.8.26.0248 (248.01.2012.017195) - Divórcio Litigioso - Dissolução - S. M. de P. M. - W. B. de M.
- Vistos. Fls. 49: Defiro. Expeça-se Edital de Citação, com o prazo de trinta (30) dias. Sem prejuízo, expeçam-se os ofícios de
praxe. Int. (Certifico e dou fé que, nesta data, expedi edital de citação do requerido, bem como expedi ofícios de praxe, conforme
cópias que seguem. Nada Mais.). - ADV: PAULO DE TARCO CHANDER (OAB 49937/SP)
Processo 0017372-82.2009.8.26.0248 (248.01.2009.017372) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Adilson
Alves Pereira - - Tatiane Garcia Gomes Pereira - Luis Henrique Pecoraro - - Madis Rodbel Solucoes de Ponto e Acesso Ltda - Royal & Sunalliance Seguros (brasil) Sa - fls.580: Manifeste-se o requerido em relação à petição do requerente informando seu
novo endereço. Informo, inclusive, que para nova intimação se faz necessário que o requerido recolha a diligência do oficial de
justiça ou, por carta AR/MP, recolha o valor de R$17,50 guia FEDTJ - cód. 120-1. - ADV: DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/
SP), INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP), ELIO EULER BALDASSO (OAB 169976/SP), CARLOS ROBERTO
FORNES MATEUCCI (OAB 88084/SP), FLAVIO LUIZ YARSHELL (OAB 88098/SP)
Processo 0017397-27.2011.8.26.0248 (248.01.2011.017397) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de
Contribuição (Art. 55/6) - Sonia Aparecido Ribeiro - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé que, nesta data,
expedi nova carta AR/MP de intimação das testemunhas JOSE CARLOS RESENDE MARINHO e ANTONIO CARLOS DA SILVA,
conforme cópia que segue, em face do aviso de recebimento de fls. 69 e 70. Nada Mais. - ADV: RENATO MATOS GARCIA (OAB
128685/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP)
Processo 0017761-62.2012.8.26.0248 (248.01.2012.017761) - Procedimento Ordinário - Guarda - V. M. de J. - S. de J.
V. - Vistos. Fls. 30/31: Acolho a cota do M.P., ficando a advogada dativa nomeada inicialmente destituída do encargo. Oficiese à subseção local da OAB/SP., solicitando a nomeação de outro (a) advogado (a) dativo em favor da requerente. Com a
nomeação, dê-se-lhe vista para manifestação. Recebo o aditamento apresentado pelo Ministério Público de fls. 30 verso, para
exclusão do polo passivo da ação dos requeridos Sergio Pereira Dias e Marisa Geraldina dos Santos, que não são genitores
de Kauã. Anote-se. Inclua-se no polo passivo da ação a genitora Simone de Jesus Viana. Anotem-se as retificações no sistema
informatizado, inclusive no dorso do feito. Defiro ainda a expedição de ofício ao Hospital indicado às fls. 22, solicitando eventuais
dados qualificativos da genitora, eventualmente registrados nos arquivos do Hospital. Defiro a realização de estudo social em
torno da requerente, visando aferir-se a possibilidade de concessão da guarda pleiteada, ficando nomeada a assistente social
judiciário local. Intime-se-a para agendamento da avaliação social, com comunicação prévia ao juízo. Laudo em vinte (20) dias.
Oportunamente, nova vista ao Ministério Público. Int. (Certifico e dou fé que, nesta data, procedi à exclusão de Sérgio Pereira
Dias e Marisa Geraldina dos Santos do polo passivo da ação e a inclusão de Simone de Jesus Viana, anotando as retificações
no sistema bem como no dorso do feito. Certifico ainda que expedi ofício à OAB/SP local e ao hospital indicado às fls. 11. Nada
Mais.) - ADV: MARA REGINA BUENO KINOSHITA (OAB 86356/SP)
Processo 0017905-07.2010.8.26.0248 (248.01.2010.017905) - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - Valdemar Pereira
dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fls.215/217: manifeste-se o autor - ADV: CARLOS ALBERTO PIAZZA
(OAB 232476/SP), GUILHERME RICO SALGUEIRO (OAB 229463/SP)
Processo 0019156-89.2012.8.26.0248 (024.82.0120.019156) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Maria Izabel Denny Carvalho Alves - Dg Toldos Workcenter - Certifico e dou fé que, nesta data, expedi carta AR/MP de intimação
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do requerido, conforme cópia que segue. Nada Mais. - ADV: LENORA THAIS STEFFEN TODT PANZETTI (OAB 140322/SP),
APARECIDO ALEXANDRE VALENTIM (OAB 260713/SP)
Processo 0020063-64.2012.8.26.0248 (024.82.0120.020063) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Itau Unibanco Sa - Maxlan Tecnologia Ltda Epp - - Augusto Jose Luques - Manifeste-se a credora acerca da certidão do
Oficial de Justiça a seguir transcrita: “CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
248.2013/014610-9: DEIXEI DE PROCEDER À PENHORA, em virtude do representante legal da executada ter declarado que
foi efetuada a nomeação de bens à penhora para garantia da presente execução, conforme cópia da petição apresentada, que
segue anexa. O referido é verdade e dou fé. Indaiatuba, 14 de janeiro de 2014.” - ADV: DANIEL DE SOUZA (OAB 150587/SP),
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 4000064-23.2013.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - MARTA BROCA FRANCO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Vistos, etc. 1- Partes legítimas e bem representadas, inexistindo nulidades
a sanar ou irregularidades a suprir. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, considerada esta como
direito abstrato, motivos pelos quais dou o feito por saneado. 2- Defiro a produção de provas oral e pericial, consistente no
depoimento pessoal da autora, que deverá ser pessoalmente intimada e na oitiva de testemunhas a serem arroladas na forma da
lei. Defiro, também a produção de prova documental, desde que nos termos do art. 397 do C.P.C.. 3- À vista do Provimento CSM
nº 1626/2009, que disciplinou a realização de provas periciais no âmbito da competência federal delegada a que se refere o artigo
109,§ 3º da Constituição Federal e, considerando que à vista do disposto na Resolução nº 541/2007 do E. Conselho da Justiça
Federal não é cabível a produção de prova pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo Imesc, nas causas
de competência delegada. 4- Nomeio o DR. JOSÉ HENRIQUE FIGUEIREDO RACHED, independentemente de compromisso
nos autos. 5- Intime-se pessoalmente o INSS desta decisão. 6- Decorrido o prazo legal para eventual apresentação de agravo,
intime-se pessoalmente Sr. Perito solicitando a indicação de local, dia e hora para realização da perícia, encaminhando as
cópias necessárias, inclusive dos quesitos apresentados pelas partes. 7- Oportunamente, designarei audiência de instrução e
julgamento. Intimem-se. Ind. d. s. (Certidão da serventia de fls. 61: “...que, expedi carta precatória de intimação do requerido,
como determinado. Nada Mais.”.). - ADV: CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP), GUILHERME RICO SALGUEIRO
(OAB 229463/SP), ANA PAULA FERREIRA SERRA SPECIE (OAB 130773/SP)
Processo 4000468-74.2013.8.26.0248 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - D. J. de L. - C. D. L. - - K. D. L.
- Vistos. Para a outorga da antecipação da tutela não se contenta a lei com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação, impondo-se a existência de prova inequívoca, a fim de que o juiz se convença da verossimilhança da alegação. No
presente caso, não há que se falar em prova inequívoca, vez que se encontra desfigurada do requisito da probalidade, haja vista
a controvérsia que paira sobre a referida questão. Por tais fundamentos, nego a antecipação de tutela jurisdicional requerida.
Cite-se. Int.(Certifico e dou fé que para expedição do(s) mandado(s) de citação é necessário o recolhimento de diligência(s)
em GUIA DE DEPÓSITO - OFICIAIS DE JUSTIÇA, no valor de R$ 13,59.) - ADV: CRISLAINE ROSA DO NASCIMENTO (OAB
154135/SP)
Processo 4001229-08.2013.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - PROSHOWS COMERCIO DE ELETRO
ELETRONICOS S/A. - GV REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA. - Fls. 161/162: Expeça-se novo mandado
de citação, penhora e avaliação e, caso o Sr. Oficial de Justiça constate que o representante legal da executada esteja se
ocultando, deverá proceder a citação por hora certa. Int. Ind.D.S. (Certidão da serventia de fls. 164: “...que, para expedir novo
mandado de citação, penhora e avaliação, como determinado fls. 163, faz-se necessário que o autor recolha mais uma diligência
do oficial de justiça. Nada Mais.”.). - ADV: BRUNO ELY SILVEIRA (OAB 72789RS)
Processo 4001298-40.2013.8.26.0248 - Interdição - Tutela e Curatela - J. F. de A. - D. A. de A. - Vistos. Homologo, por
sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos a desistência retro e, em conseqüência, julgo extinto o feito sem
julgamento do mérito nos termos do art. 267, VIII do C.P.C. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, anotando-se no
sistema informatizado. Int. - ADV: ARMANDO GUARACY FRANCA (OAB 86770/SP)
Processo 4002004-23.2013.8.26.0248 - Divórcio Litigioso - Dissolução - C. dos S. B. da S. - R. B. da S. - Manifeste-se o
autor sobre a carta precatória devolvida de fls.23/30. - ADV: JOAO MARIO PUGLIESI (OAB 29549/SP)
Processo 4003448-91.2013.8.26.0248 - Interdito Proibitório - Esbulho / Turbação / Ameaça - Antenor Grana - - Alzira
Tomazello Grana - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA - ESTADO DE SÃO PAULO - - PREFEITURA
MUNICIPAL DE INDAIATUBA/SP - Especifiquem as partes, no prazo de 03 dias, as provas que pretendem produzir, justificando
a sua pertinência. Int. Ind.d.s. - ADV: LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST (OAB 116180/SP), ADRIANO MASCHIETTO
PUCINELLI (OAB 105411/SP), ELISABETE CALEFFI (OAB 123160/SP), RENATA VALDEMARIN (OAB 145762/SP)
Processo 4004046-45.2013.8.26.0248 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - K. M. A. M. - L. M. - Vistos. Defiro
em favor da requerente a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Cite-se, ficando o(s) réu(s)
advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os
fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Concedo ao sr. Oficial de Justiça os benefícios
do artigo 172 do CPC., se o caso. Int.(Certifico e dou fé que, nesta data, expedi mandado de citação em nome do requerido.) ADV: CRISTIANO ANASTACIO DA SILVA (OAB 248071/SP)
Processo 4004219-69.2013.8.26.0248 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. A. S. - L. R. S. - Vistos. Folhas 127: Nada
a reconsiderar haja vista que, a inexistência de registro de emprego em carteira de trabalho não é prova suficiente da
impossibilidade de trabalhar que justifique a fixação de alimentos. Cite-se. - ADV: ODAIR DONISETE DE FRANCA (OAB 117237/
SP), PAULA AKEMI OKUYAMA MARCOLINO (OAB 239234/SP)
Processo 4004339-15.2013.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Fixação - I. D. B. - I. L. B. - Vistos. 1- Concedo à
requerente os benefícios da justiça gratuita. 2- Em face dos documentos juntados e da manifestação do M.P., fixo os alimentos
provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, a partir da citação. 3- Designo audiência de conciliação, instrução
e julgamento para o dia 27 de Junho de 2014, às 16:00 horas. 4- Cite-se, e, intime-se a autora a fim de que compareçam à
audiência, acompanhados de seus advogados e de suas testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando
a ausência da autora, em extinção e arquivamento e a do réu, em confissão e revelia. 5- Na audiência, se não houver acordo,
poderá o réu contestar, desde que o faça por intermédio de advogado. 6- Expeçam-se ofícios para descontos e informações, se
requeridos. Int..(Certifico e dou fé que, nesta data, expedi mandado de citação e intimação em nome do requerido, bem como
mandado de intimação em nome do requerente. ) - ADV: ANTONIO CARLOS DUARTE PEREIRA (OAB 129989/SP)
Processo 4004403-25.2013.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Guarda - M. de F. A. C. - R. A. B. - - F. A. A. de M. - Vistos.
Defiro em favor da requerente a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Acolho a cota do M.P.,
havendo a necessidade de aferir-se a situação das famílias envolvidas na presente demanda, determino a realização de estudo
social em torno da requerida e dos requeridos. Fica nomeada a Assistente Social Judiciário - para a realização de avaliação
psicológica da requerente e dos requeridos. Intime-se-a para agendamento, com comunicação prévia ao Juízo. Laudo em vinte
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(20) dias. Citem-se os requeridos, observando-se as formalidades legais. Com a juntada do laudo de avaliação, dê-se vista para
manifestação das partes e nova vista ao M.P. Oportunamente, conclusos para apreciação do requerimento de antecipação da
tutela jurisdicional antecipada. Int.(Certifico e dou fé que, nesta data, expedi mandado e carta precatória de citação em nome
dos requeridos. ) - ADV: JOSE INNOCENCIO DOMINGUES (OAB 152108/SP)
Processo 4004765-27.2013.8.26.0248 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. A. dos S. M. - J. C. B. M. - Manifeste-se o autor
sobre a contestação com preliminares e documentos de fls. 20/32. - ADV: FLÁVIA VAZ RABELLO (OAB 262057/SP), JEAN
FERNANDO VIEIRA (OAB 250761/SP), MARIA APARECIDA F DELTREGGIA (OAB 52558/SP)
Processo 4004941-06.2013.8.26.0248 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - R. de L. S. - - S. de L. S. - E. M.
S. - Vistos. 1- Concedo aos requerentes os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 2- Em face dos documentos juntados e da
manifestação do M.P., bem assim, em face da ausência de elementos de convicção acerca da situação econômico-financeiro
do réu, fixo os alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, a partir da citação. 3- Designo audiência
de conciliação, instrução e julgamento para o dia 06 de Junho de 2.014, às 16:15 horas. 4- Cite-se, e, intime-se a autora a fim
de que compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados e de suas testemunhas, independentemente de prévio
depósito de rol, importando a ausência da autora, em extinção e arquivamento e a do réu, em confissão e revelia. 5- Na
audiência, se não houver acordo, poderá o réu contestar, desde que o faça por intermédio de advogado. 6- Expeçam-se ofícios
para descontos e informações, se requeridos. Int..(Certifico e dou fé que, nesta data, expedi mandado de citação e intimação em
nome do requerido, bem como de intimação em nome do requerente. Certifico, mais e finalmente, que deixo de expedir ofícios
tendo em vista que não foram requeridos.) - ADV: CANDIDA AUGUSTA AMBIEL (OAB 156265/SP)
Processo 4005132-51.2013.8.26.0248 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco
S/A - D LUCA CONSTRUCOES LTDA ME - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do
Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com
encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei
nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de
verdade do fato alegado pelo autor, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Defiro a ordem de arrombamento
e reforço policial, se o caso. Concedo ao sr. Oficial de Justiça os benefícios do artigo 172 do CPC., se o caso. Int.(Certifico e
dou fé que, nesta data, expedi mandado de busca, apreensão e citação em nome do requerido.) - ADV: MARIANE CARDOSO
MACAREVICH (OAB 203358/SP), ROSANGELA DA ROSA CORRÊA (OAB 205961/SP)
Processo 4005148-05.2013.8.26.0248 - Monitória - Cheque - cato antoniale e cia ltda. - maria regina bernardinetti - O exame
superficial da prova escrita expressa o grau de plausibilidade referente ao fato afirmado, permitindo identificar a presunção
envolvendo a relação de direito material entre as partes, o que determina a expedição do mandado monitório para, no prazo de
15 (quinze) dias, proceder ao pagamento da quantia especificada na petição inicial, ficando desobrigado (a) dos encargos de
sucumbência; advertindo-o (a), ainda, a respeito da preclusão e imediata constituição do título executivo judicial, caso permaneça
inerte. Igualmente, será informado (a) de que, no mesmo prazo, poderá apresentar embargos ao mandado monitório. Intimese. Indaiatuba,SP., d.s.. (Certidão da serventia de fls. 21: “...que, expedi carta precatória de citação da requerida, em razão do
endereço da mesma constar na cidade de Salto/SP e não neste município, a ser retirada em Cartório, como determinado. Nada
Mais.”.). - ADV: GABRIEL LUIZ SALVADORI DE CARVALHO (OAB 107460/SP)
Processo 4005505-82.2013.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - CLAUSE BRASIL COMERCIO DE
SEMENTES LTDA. - B. M. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. - Observo a existência
dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada. Determino a expedição do mandado de citação para possibilitar
o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de advogado
em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na
hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração,
secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Advirto que eventual insucesso na concreta
tentativa de localização do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado
o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deve conter a advertência do prazo de 3 dias
para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento pelo devedor citado, o oficial
de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na
mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia da execução, o oficial
intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis de penhora,
observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada
do devedor enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao
oficial devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca de eventual composição amigável. O executado poderá
apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição
de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos manifestamente protelatórios, o
devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento
do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para
oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Frise-se que a penhora
de bem imóvel deverá ser formalizada lavrando-se termo ou auto, conforme estabelece o artigo 659, §§ 4.º e 5.º, do Código de
Processo Civil. A interpretação sistemática dos artigos 658, 687, § 2º e 747, todos do Código de Processo Civil, determina que
a praça de imóvel localizado em outra comarca seja realizada mediante carta precatória. Cite-se, com as advertências supra,
sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo
285 do Código de Processo Civil. Ficam concedidos os benefícios do artigo 172, § 2º do CPC.. Int. Indaiatuba,SP.,d.s. (Certidão
da serventia de fls. 38: “... que, expedi mandado de citação, penhora e avaliação, como determinado. Nada Mais.”.). - ADV:
CARLOS EDUARDO ZULZKE DE TELLA (OAB 156754/SP)
Processo 4005525-73.2013.8.26.0248 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - LUCIA HELENA MORA
MORETTO - MACHINES SOM AUTOMOTIVO LTDA ME - Cite-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias
para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do
artigo 285 do Código de Processo Civil, ou efetuar(em) o pagamento, mediante depósito judicial, para o qual fixo os honorários
advocatícios em 10% sobre o valor do débito atualizado. Cientifiquem-se eventuais fiadores, sublocatários e ocupantes. Ficam
concedidos os benefícios do artigo 172, § 2º do CPC.. Int. Indaiatuba,SP., . (certidão da serventia de fls. 15: “...que, expedi
mandado de citação, como determinado. Nada Mais.”.). - ADV: MILENA AKEMI IMANISHI PARISOTTO (OAB 334663/SP)
Processo 4005581-09.2013.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Wesley Tcharle Joaquim
da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social INSS - Manifeste-se o autor sobre a contestação com preliminares e documentos
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de fls. 71/83. - ADV: ADRIANA CRISTINA MONTU (OAB 186303/SP), ADRIANO BUENO DE MENDONÇA (OAB 183789/SP),
CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP)
Processo 4005754-33.2013.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - Patricia da Silva Ferreira - Marlene Amancio da Silva Ferreira - - Marcos Antonio Ferreira - ZF DO BRASIL LTDA. - - Aparecido Donizete Alves - - Maria
Aparecida Domingues Alves - - Israel Felipe da Rocha - Concedo aos autores os benefícios da justiça gratuita, sem prejuízo das
sanções cabíveis em caso de prova em contrário. Anote-se. Citem-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze)
dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Int. Indaiatuba,SP., d.s.. (Certidão da serventia de fls. 67: “...que, expedi cartas AR/
MP de citação dos requeridos, como determinado. Nada Mais.”.). - ADV: BRUNA DE VASCONCELLOS (OAB 261562/SP)

3ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CAMILA CASTANHO OPDEBEECK
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA GORETI LOPES PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2014
Processo 0000010-91.2014.8.26.0248 - Cautelar Inominada - Tratamento Médico-Hospitalar - Benedita Aparecida Pedroso
- Certifico e dou fé que em cumprimento ao r. Despacho de fls. 47, haver digitalizado as peças para regular prosseguimento do
feito, conforme adiante seguem. Certidão do senhor Oficial de Justiça de fls. 46. “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r.
Mandado dos autos 82/2014 do Plantão de recesso de final de ano, retirei o mesmo no dia 01/01/2014 às 17h25min. Na data de
hoje - dia 2 de janeiro de 2013 - às 10h00, dirigi-me à Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 2800, Jardim Esplanada II, e
aí sendo, citei e intimei o Município de Indaiatuba na pessoa de seu representante legal Cleuton de Oliveira Sanches (Procurador
- OAB/SP 110.663) do inteiro teor do r. Mandado, entreguei-lhe contrafé, após a leitura aceitou, exarou sua assinatura e bem
ciente de tudo ficou. Certifico ainda que, em cumprimento ao mesmo mandado deixei de proceder a internação de Hugo Cesar
Anhaia, em razão de não haver vaga e local determinado para a internação, segundo informação do Procurador do Município
Dr. Cleuton de Oliveira Sanches - OAB/SP 110.663, tão logo tenha vaga e local determinado o Município de Indaiatuba por
intermédio de seu representante legal informará nos autos a disponibilização da vaga e local para a internação de Hugo. Itu,
02 de janeiro de 2014. (a) Miriam Medeiros Sampaio (Oficial de Justiça). - ADV: ECILDA DE MARIA SANTOS VELOSO (OAB
284117/SP)
Processo 1000019-36.2014.8.26.0248 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - REINALDO PAGANO DE OLIVEIRA
e outro - Vistos. Verifico dos autos que as guias de fls. 32/34 encontram-se irregulares, assim, em face do disposto no Provimento
CG nº 16/2012 que alterou Tomo I Capítulo III das N.S.C.G.J., a seguir transcrita: “Artigo 1º - Ficam alterados os itens 8 e
8.1. e inseridos os itens 8.2. e 8.3. no Capítulo III, do Tomo I, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, que
passam a vigorar com a seguinte redação: “8. Para o recolhimento da taxa judiciária e contribuições legalmente estabelecidas, é
obrigatório o preenchimento dos seguintes campos constantes da Guia de Arrecadação Estadual-Demais Receitas - GARE-DR:
a) no campo “CNPJ ou CPF”, a menção ao número de inscrição de contribuinte do autor da ação, ou de seu representante legal;
b) no campo “Observações” ou “Informações Complementares”, a menção à natureza da ação, aos nomes da parte autora e
parte ré, e à Comarca na qual for distribuída ou tramita a ação, inclusive quando o pagamento for efetivado pela internet. 8.1. Os
comprovantes de recolhimento da taxa judiciária e contribuições, omissos quanto ao preenchimento dos campos mencionados
no item precedente, ou preenchidos posteriormente à autenticação mecânica ou eletrônica de pagamento, não terão validade
para fins judiciais. 8.2. Os casos de omissão ou falha no pagamento das taxas judiciais e contribuições nas hipóteses legalmente
estabelecidas, bem como a omissão, o equívoco ou a extemporaneidade no preenchimento da guia de recolhimento, serão de
imediato informadas pelo escrivão-diretor ao juiz do feito, inocorrendo, em qualquer caso, a remessa dos autos ao Contador. 8.3.
Verificadas a omissão, falha, extemporaneidade ou equívoco antes da distribuição, a informação será feita ao Juiz Corregedor
Permanente do serviço de distribuição, do mesmo modo ocorrendo quando houver dúvida acerca da incidência inicial da taxa.”
Determino ao autor(a) que providencie a regularização. Prazo de 05 dias, sob as penas da lei. Após, conclusos para apreciar o
pedido inicial. Int. - ADV: JOSÉ EDMUNDO DE SANTANA (OAB 185574/SP)
Processo 1000107-74.2014.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Esbulho / Turbação / Ameaça - Atena Comércio de Produtos
e Sistemas de Higiene Ltda - Vistos. Defiro o pedido de antecipação de tutela. Pelo que consta do instrumento particular, a
posse direta dos bens foi dada à requerida em 27/06/2012, 29/06/2012 e 20/07/2012, portanto, há mais de ano e dia, sendo
incabível a concessão de liminar pelo rito especial das possessórias. Por outro lado, possível a concessão de tutela antecipada,
uma vez que a autora demonstrou o empréstimo temporário de seus bens por meio de comodato (fls. 22/29), e que havia
previsão em todos os contratos (cláusula VI) permitindo a rescisão imediata dos contratos a qualquer tempo e sem ônus para
as partes, bastando para tanto notificação prévia, cujo recebimento também ficou demonstrado (fl. 37). Dessa forma, presentes
a verossimilhança das alegações e a prova inequívoca do alegado, defiro o pedido. Expeça-se mandado de reintegração de
posse. Cite-se a requerida com as advertências legais. Intime-se. - ADV: LUIS CARLOS JUSTE (OAB 83948/SP)
Processo 1000217-73.2014.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - TOUFIC HAMMOUND NETO Vistos. Trata-se de ação revisional de contrato em que pleiteia o autor a antecipação parcial dos efeitos da tutela consistindo,
por ora, na ordem para que a ré se abstenha de incluir o nome do autor em órgãos de proteção ao crédito e, caso já tenha
ocorrido tal inclusão, para que se exclua, procedendo, para tanto, o depósito do valor incontroverso. O entendimento do STJ
acerca da abstenção de incluir nome em órgãos de proteção ao crédito mediante depósito do valor incontroverso em ações
revisionais consiste no preenchimento de três requisitos para o deferimento, quais sejam ajuizamento de ação contestando
o valor; comprovação de que os valores contestados são indevidos por jurisprudência do STJ e STF; e depósito dos valores
incontroversos. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS
DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO
DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE
OFÍCIO.DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de
direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do
Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados
por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para
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os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o
incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial,
preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados
quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção
em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela
e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial
do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência
consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente
arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no
acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. (REsp
1.061.530/RS, Min. Rel. NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
10/03/2009) No presente caso, verifico que o segundo requisito, ou seja “que haja efetiva demonstração de que a contestação
da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou
do Superior Tribunal de Justiça” não foi cumprido. O autor não demonstrou em sua petição inicial que a cobrança seria indevida
conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Tanto que não há menção a nenhum julgado no capítulo “Das
cláusulas abusivas” na petição inicial. Deste modo, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se. Defiro os
benefícios da Justiça Gratuita ao autor. Anote-se. Cite-se o requerido para, querendo, oferecer resposta no prazo de 15 dias,
sob as advertências dos artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil. - ADV: MILENA SOLA ANTUNES (OAB 277306/SP)
Processo 1000262-77.2014.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Roselena Domingues de
Oliveira - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - Vistos. Em face do texto do inciso LXXIV do artigo 5º da
Constituição Federal, considera-se revogada a disposição contida no artigo 4º da lei federal nº 1.060, de 1950, que dispensa
a comprovação de insuficiência de recursos, para fins de assistência judiciária gratuita. Há necessidade de comprovação de
insuficiência de recursos pois o disposto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Do texto constitucional, ressalta-se que a justiça do Brasil
não é gratuita. Assim, a liberalidade do artigo 4º da lei nº 1.060/50, que dispensa comprovação, “pois simples declaração da
própria parte interessada nada comprova”, deve considerar-se revogado. Se o constituinte condicionou a favor da gratuidade
a prova de insuficiência econômica (medida de proteção ao patrimônio público), não cabe ao legislador ordinário dispensá-la
(JTJ 196/239 e 240). Diante disso, em dez dias, deverá ser juntado aos autos prova da insuficiência de recursos ou indícios
disso, tais como declaração de imposto de renda dos últimos 3 anos ou demonstrativos de pagamentos que atestem que a
renda familiar é insuficiente para arcar com as despesas do processo, ou deve ser recolhida as custas cabíveis sob pena de
extinção do processo (artigo 267, inciso IV do CPC). Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos para apreciação do pedido
de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se. - ADV: ALESSANDRA DE FÁTIMA MIQUELOTO PAIVA (OAB 233685/SP)
Processo 1000268-84.2014.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Claudemildes Marcelino
dos Santos - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS - Vistos. Primeiramente, para apreciação do pedido de
tutela antecipada, junte a autora documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência. E para apreciação do pedido de
tutela antecipada, junte relatório médico atual e legível atestando a incapacidade atual para o trabalho. Após, conclusos. Int.
Indaiatuba, 16 de janeiro de 2014. - ADV: ELAINE CRISTINA GAZIO (OAB 297155/SP)
Processo 3003536-49.2013.8.26.0248 - Exibição de Documento ou Coisa - ADELINO GRANA - Vistos. Observo que o
presente incidente foi cadastrado por engano. Assim, providencie a serventia a juntada da petição e guia de fls. 01/03 nos autos
principais n. 4003434-10.2013. Após, cancele-se este incidente. Int. - ADV: JULIANA HADDAD PEREIRA MARRONE (OAB
311796/SP)
Processo 4000361-30.2013.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander (Brasil)
S/A - Vistos. Primeiramente, diligencie a serventia acerca da interposição de embargos e, caso positivo, o feito em que foram
recebidos. Após, conclusos para apreciação do pedido de fls. 49. Int. - ADV: ALEXANDRE TADEU CURBAGE (OAB 132024/
SP)
Processo 4000388-13.2013.8.26.0248 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Itauleasing
S/A - Vistos. Fls. 36: anote-se. Providencie o autor o recolhimento da taxa de mandato. Expeça-se novo mandado, com urgência.
(Para expedição de novo mandado, é necessário recolher diligência do sr. Oficial de justiça) - ADV: PAULO CESAR MEDEIROS
EYZANO (OAB 272353/SP)
Processo 4000564-89.2013.8.26.0248 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard
S/A - VISTOS. Trata-se de ação de busca e apreensão em que alega a autora, em síntese, que mediante o contrato de
financiamento firmado entre as partes, concedeu crédito à parte requerida, garantido por alienação fiduciária do veículo descrito
nos autos. Ocorre que o(a) requerido(a) deixou de pagar as parcelas contratualmente ajustadas. Requereu a concessão da
liminar e ao final a consolidação da posse plena e exclusiva do bem em mãos da autora. Juntou documentos. Foi concedida a
liminar. O bem foi apreendido e depositado em mãos de pessoa indicada pela autora. Regularmente citado(a), a parte ré deixou
transcorrer in albis o prazo para contestação. É O RELATÓRIO. DECIDO. O feito comporta julgamento no estado em que se
encontra, nos termos do artigo 330, inciso II, do Código de Processo Civil. Ao deixar escoar em silêncio o prazo de resposta,
a parte requerida tornou-se revel. A revelia, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Civil, faz presumir aceitos como
verdadeiros os fatos alegados na inicial. A presunção desses fatos, à luz das normas que regulam a matéria, induz à procedência
da ação. Além disso, os documentos juntados demonstram a existência do negócio entre as partes e a mora da parte requerida,
que firmou contrato com alienação fiduciária em garantia de veículo e deixou de honrar as parcelas do financiamento. Dispõe o
artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela 10931/2004, que “cinco dias após executada a liminar mencionada
no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às
repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de
terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”. Complementa o parágrafo 2º do mesmo artigo: “No prazo
do parágrafo 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo
credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”. Ocorre que a parte requerida quedouse inerte, não efetuando o depósito no prazo legal ou mesmo contestando o pedido inicial. Cabia à parte ré demonstrar o
pagamento, do que não se desincumbiu. Por todas as razões acima elencadas, a procedência da ação é medida que se impõe.
Em face do exposto e, considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na presente ação,
para o fim de consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo descrito nos autos com a autora, confirmando
a liminar concedida. À requerente cabe a opção de vender o bem judicial ou extrajudicialmente a terceiros, para a satisfação
de seu crédito. Havendo saldo entre o valor da venda e do crédito, deve ser colocado à disposição da parte requerida. A parte
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requerida arcará com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, que fixo, por apreciação
equitativa, em R$ 800,00 (oitocentos reais), atendendo ao disposto no artigo 20, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil. P.
R. I. C. - ADV: RODRIGO ALVES SUNEGA (OAB 272196/SP), JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)
Processo 4000607-26.2013.8.26.0248 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - PSA FINANCE
ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - VISTOS. Trata-se de ação de Reintegração de Posse em que alega a autora, em síntese,
que mediante o contrato de arrendamento mercantil entre as partes, entregou a parte ré da presente o veículo descrito nos autos.
Ocorre, que o(a) requerido(a) está inadimplente com as parcelas contratualmente ajustadas. Busca a concessão de liminar para
a reintegração do bem e, ao final, a procedência da ação, com a consolidação definitiva da reintegração “initio litis”, além de
condenar o(a) requerido(a) no pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.Juntou documentos. A
liminar foi deferida e o bem foi reintegrado na posse da autora. Regularmente citado(a), a parte ré deixou transcorrer in albis o
prazo para contestação. É O RELATÓRIO. DECIDO. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do
artigo 330, inciso II, do Código de Processo Civil. Ao deixar escoar em silêncio o prazo de resposta, a parte requerida tornou-se
revel. A revelia, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Civil, faz presumir aceitos como verdadeiros os fatos alegados
na inicial. A presunção desses fatos, à luz das normas que regulam a matéria, induz à procedência da ação. Além disso,
demonstrou a autora ser proprietária do veículo arrendado a parte ré, bem como que esta se encontra em débito quanto ao
pagamento das parcelas contratualmente avençadas. Conforme já expresso na decisão que concedeu a reintegração liminar da
autora na posse do bem, nos contratos de laesing, embora o bem pertença a parte autora, a posse é transferida ao arrendatário.
E essa posse é justa enquanto o arrendatário estiver cumprido o contrato. No caso dos autos é incontroverso que a parte
requerida descumpriu a obrigação contratual, deixando de pagar as prestações mensais previamente ajustadas entre as partes.
Agindo de tal forma, sujeitou-se a parte requerida à cláusula que regulamenta o vencimento antecipado do contrato, autorizando
a resolução contratual. Destarte, sua posse sobre o bem tornou-se injusta. Por outro lado, a autora demonstrou sua posse
indireta sobre o bem, como proprietária, e o esbulho praticado pela parte requerida, ao deixar de pagar as parcelas previstas no
contrato, fazendo jus à retomada da posse do veículo. Observo que a autora notificou a parte requerida, comunicando-lhe a mora
contratual, através do protesto. Posto isso, julgo procedente a ação de ação de Reintegração de Posse e o faço para reintegrar
a autora na posse do bem, tornando definitiva a liminar outrora concedida. A parte requerida arcará com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios da parte contrária, que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 800,00 (oitocentos reais),
atendendo ao disposto no artigo 20, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil. P. R. I. C. - ADV: ROBERTO STOCCO (OAB
169295/SP), ELIANA ESTEVÃO (OAB 161394/SP)
Processo 4000753-67.2013.8.26.0248 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - FINAMAX
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - Vistos. Defiro o pedido de bloqueio da transferência, circulação e
licenciamento do veículo através do sistema RENAJUD. Providencie a serventia. Após, requeira o autor o que de direito em
termos de prosseguimento. Na inércia, intime-se o autor pessoalmente a dar andamento ao feito, em 48 hs, sob pena de
extinção. No silêncio, conclusos para extinção. Int. - ADV: FELIPE MARTINS PEREIRA (OAB 279264/SP)
Processo 4001025-61.2013.8.26.0248 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Fl. 37: Defiro o sobrestamento pelo prazo requerido. Decorrido, manifeste-se
o autor. Na inércia, Nada sendo requerido, aguarde-se provocação por 30 dias. Na inércia, intime-se o (a) autor(a) pessoalmente
para que no prazo de 48 horas, providencie o regular andamento do feito, sob pena de extinção (art. 267, III do CPC). Nada
sendo requerido, conclusos para extinção. Defiro, outrossim, o pedido de bloqueio do veículo conforme requerido, junto ao
sistema RENAJUD. Int. - ADV: LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP)
Processo 4001343-44.2013.8.26.0248 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecúnia
S/A - VISTOS. Trata-se de ação de busca e apreensão em que alega a autora, em síntese, que mediante o contrato de
financiamento firmado entre as partes, concedeu crédito à parte requerida, garantido por alienação fiduciária do veículo descrito
nos autos. Ocorre que o(a) requerido(a) deixou de pagar as parcelas contratualmente ajustadas. Requereu a concessão da
liminar e ao final a consolidação da posse plena e exclusiva do bem em mãos da autora. Juntou documentos. Foi concedida a
liminar. O bem foi apreendido e depositado em mãos de pessoa indicada pela autora. Regularmente citado(a), a parte ré deixou
transcorrer in albis o prazo para contestação. É O RELATÓRIO. DECIDO. O feito comporta julgamento no estado em que se
encontra, nos termos do artigo 330, inciso II, do Código de Processo Civil. Ao deixar escoar em silêncio o prazo de resposta,
a parte requerida tornou-se revel. A revelia, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Civil, faz presumir aceitos como
verdadeiros os fatos alegados na inicial. A presunção desses fatos, à luz das normas que regulam a matéria, induz à procedência
da ação. Além disso, os documentos juntados demonstram a existência do negócio entre as partes e a mora da parte requerida,
que firmou contrato com alienação fiduciária em garantia de veículo e deixou de honrar as parcelas do financiamento. Dispõe o
artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela 10931/2004, que “cinco dias após executada a liminar mencionada
no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às
repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de
terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”. Complementa o parágrafo 2º do mesmo artigo: “No prazo
do parágrafo 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo
credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”. Ocorre que a parte requerida quedouse inerte, não efetuando o depósito no prazo legal ou mesmo contestando o pedido inicial. Cabia à parte ré demonstrar o
pagamento, do que não se desincumbiu. Por todas as razões acima elencadas, a procedência da ação é medida que se impõe.
Em face do exposto e, considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na presente ação,
para o fim de consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo descrito nos autos com a autora, confirmando
a liminar concedida. À requerente cabe a opção de vender o bem judicial ou extrajudicialmente a terceiros, para a satisfação
de seu crédito. Havendo saldo entre o valor da venda e do crédito, deve ser colocado à disposição da parte requerida. A parte
requerida arcará com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, que fixo, por apreciação
equitativa, em R$ 800,00 (oitocentos reais), atendendo ao disposto no artigo 20, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil. P.
R. I. C. - ADV: CICERO NOBRE CASTELLO (OAB 71140/SP)
Processo 4001345-14.2013.8.26.0248 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - BANCO
BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL - Vistos. Fls. 49/50: Nos termos do Comunicado SPI n. 26/2012, está
autorizada a busca de endereço das partes em cadastro de órgãos públicos e/ou empresas privadas, por meio de alvará. Assim,
providencie a serventia a expedição do alvará necessário, observando o modelo fornecido pelo SPI. Aguarde-se o cumprimento
do alvará pelo(a) autor(a), por 90 dias. Defiro o pedido de pesquisa de endereço junto ao INFOJUD. Assim, nos termos do
Provimento n. 1864/2011, providencie o autor, no prazo de 05 dias, o depósito do valor de R$11,00 para cada CPF ou CNPJ a
ser pesquisado nos termos do Comunicado n. 170/11 do CSM, a ser recolhido na guia do fundo de Despesas do TJSP (FEDTJ),
código 434-1 “Impressão de Informações do sistema INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD”. Comprovado o depósito, providencie a
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serventia o registro da solicitação, tornando-me conclusos para a consulta. No silêncio, intime-se o (a) autor(a) pessoalmente
para que no prazo de 48 horas, providencie o regular andamento do feito, sob pena de extinção (art. 267, III do CPC). Na inércia
e, havendo parte contrária devidamente representada, dê-se-lhe vista dos autos, nos termos da Súmula 240 do STJ: “a extinção
do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”. Nada sendo requerido, conclusos para
extinção. Int. (Alvará de busca de endereço expedido, ficando facultado ao interessado, a impressão diretamente do sistema
SAJ ou retirada no balcão deste 3º Ofício Cível.) - ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 107414/SP)
Processo 4001524-45.2013.8.26.0248 - Divórcio Consensual - Família - C. A. V. dos S. - Manifeste-se o requerente sobre
CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
248.2013/016721-1 dirigi-me ao endereço: Rua Ulderico Escodro, 293, Jardim Bela Vista, e aí sendo, DEIXEI DE INTIMAR
ANDREA DA SILVA VENTURA, em razão de não mais residir no local. O referido é verdade e dou fé. - ADV: TERCIO EMERICH
NETO (OAB 263268/SP)
Processo 4001559-05.2013.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Guarda - L. de L. G. - S. V. T. - Vistos. Aguarde-se a
apresentação de contestação. Na inércia, tornem conclusos. Int. - ADV: PAULO ROBERTO FERRARI (OAB 168073/SP)
Processo 4001883-92.2013.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Práticas Abusivas - PAULO MARCIO DA SILVA - V.
Providencie a serventia as anotações junto ao sistema do nome do(a) advogado(a) do(a) requerido (a) no sistema para fins
de publicação. Cumpra a serventia com urgência integralmente o determinado a fls. 19/20. No mais, sobre a contestação e
documentos, manifeste-se o(a) autor (a). Int. - ADV: GUSTAVO GONÇALVES GOMES (OAB 266894/SP), ANTONIO CARLOS
DUARTE PEREIRA (OAB 129989/SP)
Processo 4001970-48.2013.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Fixação - F. D. M. - - V. D. M. - - W. M. M. - A. D. de J. Vistos. Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes (fls. 30/31)
e, em conseqüência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 269, inciso III do
Código de Processo Civil. Providencie a serventia a inclusão do nome do procurador da requerida junto ao sistema SAJ. Fixo
os honorários advocatícios dos patronos nomeados pelo convênio OAB/SP no valor máximo previsto em tabela. Expeça-se
certidão. Expeça-se o ofício requerido, com urgência, independente do trânsito em julgado. Informem os autores o número da
conta bancária para depósito da pensão alimentar. Com a providência, oficie-se novamente à empregadora, comunicando-se.
P. R. I. C., arquivando-se os autos, oportunamente. (expedido e encaminhado ofício à empregadora) - ADV: CLÉBER EGÍDIO
ANDRADE BANDEIRA (OAB 172446/SP), WANDERLEY BETHIOL (OAB 102806/SP)
Processo 4002018-07.2013.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Fixação - E. B. L. J. - Vistos. Homologo para que produza
seus jurídicos e leais efeitos, o acordo realizado entre as partes com o qual concordou o Ministério Público. Homologo a
desistência do prazo recursal. Certifique-se o trânsito em julgado. Expeça-se o ofício à empregadora, nos termos do acordo
realizado entre as partes. Fixo os honorários advocatícios no máximo previsto em tabela. Expeça-se certidão. Ciência ao M.P.
P.R.I.C., arquivando-se os autos oportunamente. - ADV: RODRIGO NEGRÃO PONTARA (OAB 301193/SP)
Processo 4002230-28.2013.8.26.0248 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré,
Crédito, Financiamento e Investimento S/A - Vistos. Para apreciação do pedido de conversão de busca e apreensão e depósito,
comprove o autor a alegada imprestabilidade do veículo. Int. - ADV: JOÃO CARLOS DE ALMEIDA ZANINI (OAB 270476/SP)
Processo 4002671-09.2013.8.26.0248 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré, Crédito,
Financiamento e Investimento S/A - V. Providencie a serventia as anotações junto ao sistema do nome do(a) advogado(a) do(a)
requerido (a) no sistema para fins de publicação. Com urgência, manifeste-se o autor sobre o pedido de fls. 33/38, bem como
sobre a certidão do Sr. Oficial de fls. 46. Int. - ADV: VIVIANE APARECIDA HENRIQUES (OAB 140390/SP), MILENA SOLA
ANTUNES (OAB 277306/SP)
Processo 4002787-15.2013.8.26.0248 - Exibição - Provas - Adriano dos Santos Marques - Vistos. Providencie a Serventia
a inclusão do nome do procurador do requerido no sistema informatizado. Manifeste-se o(a) autor(a) sobre a contestação
apresentada, com preliminares e documentos. Int. - ADV: LETICIA CAETANO SILVA (OAB 323058/SP), ROBERTO GUENDA
(OAB 101856/SP), CAIO FABRICIO CAETANO SILVA (OAB 282513/SP)
Processo 4003061-76.2013.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - EDSON VICTOR DA SILVA Vistos. Mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos. Ciência à parte contrária. Proceda a serventia a
anotação. Ciência às partes da decisão proferida nos autos de agravo de instrumento. Providencie a Serventia a inclusão do
nome do procurador do requerido no sistema informatizado. Manifeste-se o(a) autor(a) sobre a contestação apresentada, com
documentos. Int. - ADV: MILENA SOLA ANTUNES (OAB 277306/SP), ERIC EMERSON ARRUDA (OAB 260124/SP), FRANCISCO
BRAZ DA SILVA (OAB 106652/MG)
Processo 4003151-84.2013.8.26.0248 - Divórcio Consensual - Dissolução - E. de F. T. F. - Expedida certidão de honorários.
Faculta-se ao advogado da parte imprimir a certidão em seu escritório. - ADV: MARILIA CRISTINA BONI (OAB 272715/SP)
Processo 4003372-67.2013.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - SEBASTIÃO
RENATO DA SILVA - Defiro os benefício da A.J.G. Ao autor. Anote-se. Em cumprimento ao disposto no Provimento nº 293/86
- CSM, as informações sigilosas, como a juntada a fls. 33/50, devem permanecer arquivadas em pasta própria do Cartório
pelo prazo de trinta dias. Nesse ínterim, caso haja consulta, deverá tal fato ser certificado nos autos. Observo que é vedada a
extração de cópia reprográfica dessas informações. Decorrido o prazo acima, as informações deverão ser destruídas. Assim,
determino a materialização e exclusão dos documentos sigilosos juntados a fls. 33/50. arquivando-se em Cartório em pasta
própria. No mais, trata-se de ação revisional contratual cc consignação em pagamento e pedido liminar. Insurge-se com relação
ao valor das prestações que estariam sendo cobradas de forma abusiva. DECIDO. Não estão presentes os requisitos para a
concessão da tutela pretendida. Primeiramente, não se sabe, por ora, com exatidão quais encargos vêm sendo cobrados pela ré
eis que o cálculo elaborado pela parte autora foi feito de forma unilateral. No mais, as alegações do consumidor contratante não
podem ser consideradas verossímeis vez que não se vislumbra neste momento processual qualquer ilegalidade na estipulação
contratual, bem como porque as alterações em suas finanças não podem ser carreadas ao banco credor. No específico caso,
conquanto no bojo de um contrato de adesão, o contratante sabe, de antemão, o valor das parcelas que pagará e por qual período
de tempo, anuindo com os juros incorporados, inequivocamente, devendo, portanto, responder pela manifestação de vontade
exteriorizada. Deste modo, não havendo comprovação segura de que o valor da prestação deva ser reduzido no montante
indicado pela parte autora, que assumiu o pagamento das prestações do financiamento (ainda não totalmente quitadas), descabe
a concessão de tutela antecipada para suspensão dos efeitos do contrato, que deve ser cumprido pelas partes. Outrossim, a
simples propositura de ação revisional com pedido liminar de consignação em juízo, com eventual permissão de depósito de
valor inferior ao contratado, não impede a mora, pois a consignação efetuada dessa forma, não tem o condão de afastar a
inadimplência. A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo já se manifestou nesse sentido: “TUTELA ANTECIPADA
-Ação nominada de “consignação em pagamento cumulada com ação declaratória de nulidade parcial e revisão de cláusulas
contratuais, readequação de saldo devedor e/ou repetição de indébito, com pedido de antecipação de tutela” - Contrato de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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crédito direto ao consumidor garantido por alienação fiduciária - Ausência de verossimilhança do direito alegado no que respeita
á parcela controvertida do débito Depósito judicial no valor pretendido pelo agravante, autorizado, por se tratar de ação com
pedido de consignação em pagamento, não tem o condão de impedir o registro de inadimplente nos cadastros de proteção ao
crédito, de manter a posse do agravante sobre o bem objeto do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.
De obstar o agravado de ajuizar contra o agravante ação, que entender cabível, fundada em descumprimento de obrigações
contratuais, uma vez que inexiste, na espécie, a verossimilhança do direito alegado no que respeita à parte controvertida do
débito, nem o depósito no valor integral das prestações. Recurso provido, em parte, por maioria. (TJSP, AI n” 7.286.561-7 Rel.
Rebello Pinho, j .01.10.2008). A justificativa para o depósito na forma indicada na inicial está em análise contábil elaborada
unilateralmente, circunstância que impede o reconhecimento da verossimilhança necessária para afastar a mora, pois a questão
envolve, além da análise e interpretação das cláusulas contratuais, o levantamento de valores e índices estabelecidos. Dessa
forma, não há como estabelecer se o valor contratado é ou não exorbitante e ilegal, e o valor apurado de forma unilateral não
pode ser apontado como o realmente devido, pois todas essas questões deverão ser objeto de prova. Ademais, como dispõe a
Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer de ofício, da abusividade
das cláusulas” Com efeito, a circunstância de se questionar judicialmente os termos do contrato, não autoriza o descumprimento
do pactuado, impondo-se sua observância enquanto não houver decisão judicial a alterá-lo, e o eventual depósito de valor
incontroverso, por estar em desacordo com o contrato, não elide a mora da parte autora, e, tampouco a exime dos efeitos dela
decorrentes, dado que somente o depósito integral do contrato, teria o condão de produzir os efeitos pretendidos. A simples
propositura de ação revisional, não impede a mora decorrente do descumprimento contratual, a teor do que dispõe a recente
Súmula n° 380, editada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não
inibe a caracterização da mora do autor”. Consigno, por derradeiro, que a parte autora poderá obter certidão deste processo
e solicitar que o SCPC/SERASA anote a existência da presente ação revisional de contrato bancário, se entender necessário.
Diante de todo o exposto, indefiro o pedido liminar. Cite-se o requerido e intime-o para apresentar cópia do contrato firmado com
a parte autora, bem como demonstrativo de débito atualizado. Int. - ADV: MILENA SOLA ANTUNES (OAB 277306/SP)
Processo 4003402-05.2013.8.26.0248 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento CARLOS LUIZ XAVIER DA COSTA - Vistos. CARLOS LUIZ XAVIER DA COSTA, qualificado na inicial, ajuizou ação de Despejo
Por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança em face de LUIZA AMARAL DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO OLIVEIRA DIAS, na
qual o autor alega, em síntese, que é proprietário de imóvel alugado à ré, com fiança do réu. Argumenta que os réus estariam
inadimplentes com as parcelas de abril de 2013 até a presente data. Pede pela ordem de desocupação do imóvel e condenação
dos réus a pagar os aluguéis em atraso e seus consectários. Colacionou documentos às fls. 04/18. O autor informou à fl. 20
que os réus teriam entregado as chaves do imóvel, razão pela qual a ação de despejo teria perdido o objeto. Pedem pela
continuidade do processo e procedência da ação de cobrança. Documentos à fl. 21/32. As partes informaram às fls. 33/34
que realizaram acordo, de modo a pôr fim à demanda. É o relatório. Decido. As partes entabularam acordo extrajudicialmente,
todavia, trouxeram aos autos cópia da composição, de forma que não há se falar em perda do objeto mas em composição
amigável. Os termos do acordo são, em síntese: Os réus se comprometeram a pagar a quantia de R$ 4.906,66 (quatro mil,
novecentos e seis reais e sessenta e seis centavos), valor já incluso de juros e correção monetária. O valor será parcelado em
R$ 2.000,00 em dinheiro, R$ 2.000,00 em cheque, R$ 106,66 para o dia 20/01/2014 e oito parcelas sucessivas de R$ 100,00
com primeiro vencimento para 20/02/2014. As custas e despesas processuais ficaram a cargo dos réus. Com o recebimento
total dos valores resta configurada quitação do débito que compõe esta ação judicial. As partes renunciaram ao prazo recursal
da decisão homologatória. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de fls. 33/34, a que chegaram as partes, para que surta seus
legais e jurídicos efeitos. Em conseqüência, com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil, extingo o
processo com resolução de mérito. As despesas processuais ficam a cargo dos réus, conforme os termos do acordo. Nada
mais sendo requerido, e com as devidas anotações, após o trânsito em julgado, arquivem-se. Antes, porém, aguarde-se o
cumprimento do acordo, que deverá ser informado nos autos. P.R.I. - ADV: LEANDRO CESAR VENTURA (OAB 266379/SP)
Processo 4003450-61.2013.8.26.0248 - Divórcio Consensual - Dissolução - A. M. de S. e outro - Vistos. Recebo a petição
de fls. 15 como emenda à inicial. Anote-se, alterando-se a ação para conversão de separação em divórcio consensual. No mais,
providenciem as partes a juntada de cópias dos documentos que instruíram a inicial, principalmente a certidão de casamento, de
forma legível. Int.. - ADV: HELIA CANDIDA DA SILVA (OAB 291411/SP)
Processo 4003921-77.2013.8.26.0248 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A. D. V. dos S. - L. P. S. - Vistos. Concedo ao(a)
requerente a gratuidade, sem prejuízo das sanções cabíveis em caso de prova em contrário. Anote-se. Designo audiência de
conciliação para o dia 05 de fevereiro de 2014, às 13:50 horas. [redesignada para 30/04/2014, às 13:30 horas] Cite-se e intimese. Na audiência, os trabalhos serão realizados sob a condução de conciliadores e mediante supervisão da Juíza de Direito,
nos moldes do Comunicado 502/2003 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. Int. - ADV: ELIANE RODRIGUES DE ALMEIDA
GARCIA (OAB 157615/SP)
Processo 4004125-24.2013.8.26.0248 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Itauleasing
S/A - Vistos. Ante a petição retro, com urgência, expeça-se novo mandado de reintegração de posse e citação. Int. - ADV: JOSÉ
CARLOS AMARO DE FREITAS (OAB 169674/SP)
Processo 4004202-33.2013.8.26.0248 - Interdição - Tutela e Curatela - A. S. R. - W. X. R. - Autos com vista ao autor ante
a certidão do oficial de justiça a seguir transcrita: “CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de
Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 248.2013/017393-9 dirigi-me ao endereço indicado, e aí sendo, deixei de citar,
intimar r advertir o requerido acima mencionado em razão do mesmo haver falecido em 29/11/2013, segundo informações
da autora ANTONIA SIMÃO RODRIGUES. O referido é verdade e dou fé. Indaiatuba, 07 de janeiro de 2014.” - ADV: JOSE
CASSIANO SOARES (OAB 198475/SP)
Processo 4004397-18.2013.8.26.0248 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - M. M. - Foi concedido
pelo órgão ad quem parcial efeito suspensivo ao agravo, de modo que decidiu a superior instância que as visitas quinzenais do
pai ao menor ocorram a partir das 10 hs do sábado até as 18 horas do domingo. Quanto às férias escolares, decidiu-se que o
menor passará os últimos 10 dias de janeiro em companhia do pai. Pois bem. Ante a última petição formulada pela requerida e
parecer do Ministério Público de fl. 78, intime-se com urgência o autor para que informe nos autos o seu atual endereço, com
documento comprobatório, bem como para que se comprometa a permancer com o filho nas férias escolares, sem delegar a
terceiros o encargo, sob pena de responder por conduta contrária ao bem estar do menor. Não poderá o pai deixar o filho aos
cuidados de pessoa estranha durante a visita. Sem prejuízo, determino a urgente realização de estudo psicológico e social com
os envolvidos, com visita domiciliar. Relatório até a audiência designada para 12/02/2014. Int. Indaiatuba, 16 de janeiro de 2014.
- ADV: ANTONIO JOSE DE ARRUDA REBOUCAS (OAB 24413/SP), ANALICE SANCHES CALVO (OAB 154805/SP)
Processo 4004936-81.2013.8.26.0248 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - P. H. da C. H. da S. - Vistos.
1- Concedo ao requerente a gratuidade processual. Anote-se. 2- Em face dos documentos juntados e à mingua de maiores
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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elementos acerca dos rendimentos do requerido, fixo os alimentos provisórios em 30% do salário mínimo. 3. Cite-se o réu e
intime-se o autor, através de sua representante legal, a fim de que compareçam à audiência de conciliação, que designo para o
dia 26 de fevereiro de 2014, às 13:30 horas, acompanhados de seus advogados. 4. O não comparecimento do autor determinará
o arquivamento do pedido e a ausência do réu importará em revelia, além da pena de confissão quanto à matéria de fato.
Deverá o réu apresentar defesa em audiência. 5. Deverão as partes arrolar suas testemunhas, no máximo de três (3), assim
como demais provas que julguem necessárias, até a data dessa audiência. 6. Após a audiência e o saneamento do feito, será
designada nova data para oitiva de testemunhas, se necessário. 7- Na audiência, os trabalhos serão realizados sob a condução
de conciliadores e mediante supervisão da Juíza de Direito, nos moldes do Comunicado 502/2003 da Egrégia Corregedoria
Geral da Justiça. Int. (Expedido mandado de intimação ao requerente, bem como mandado de citação/intimação). Certifico
haver alterado o horário da audiência, tendo em vista já haver audiência agendada para o horário constante no despacho
original, ou seja às 15:30 horas). - ADV: MAURÍCIO SANTALUCIA FRANCHIM (OAB 167015/SP)
Processo 4004963-64.2013.8.26.0248 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Nelson Rivael dos Santos Vistos. Defiro ao autor os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. O autor ajuizou a presente demanda aduzindo que (i) sofreu
acidente de trabalho em 06/03/2007 quando um fiapo de madeira atingiu seu olho direito ocorrendo ocasionando a perda da
visão; (ii) sendo afastado de seu labor, passando a receber auxílio-doença até 30/09/2007; (iii) requereu o restabelecimento
do benefício o qual foi indeferido. Pleiteia tutela antecipada para concessão do auxílio-doença até que seja proferida decisão
final. DECIDO Estão presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência. Há plausibilidade do direito invocado. Os
documentos juntados aos autos indicam a verossimilhança da alegação do autor, confirmando a perda da visão do olho direito
que “não responde a estímulos” , o que demonstra a necessidade de concessão do benefício, ao menos até a realização de
nova da perícia médica. Embora os documentos juntados não sejam suficientes para definir o grau de limitação sofrida, a
cautela recomenda que, diante do quadro retratado, o benefício temporário se mantenha até nova decisão médico-pericial
a ser realizada nos presentes autos. Quanto ao periculum in mora, este é evidente, ante o risco de dano irreparável ou de
difícil reparação ao autor que não receberá a compensação pela perda já ocorrida. Finalmente, não se cogita, nesses casos,
a impossibilidade de concessão da urgência ante a irreversibilidade dos seus efeitos pois ainda que verdadeiramente possa
ocorrer, trata-se de benefício de natureza alimentar. Ante o exposto, concedo a liminar para determinar o restabelecimento do
benefício auxílio-doença ao autor no curso deste processo, até decisão judicial final ou em sentido contrário. Cite-se e intimese a requerida. Desde já oficie-se para o IMESC solicitando o agendamento da data para perícia. Intime-se. Indaiatuba, 07 de
novembro de 2013. (Expedido Oficio ao INNS encaminhado via e-mail, expedido ofício ao IMESC). - ADV: THIAGO HENRIQUE
ASSIS DE ARAUJO (OAB 250561/SP), SERGIO PELARIN DA SILVA (OAB 255260/SP)
Processo 4004963-64.2013.8.26.0248 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Nelson Rivael dos Santos Vistos. Em complementação ao despacho retro, bem como, ante a antecipação da prova pericial, cite-se o requerido para
acompanhá-la, facultando às partes a indicação de Assistentes Técnicos e o oferecimento de quesitos, no prazo legal,
esclarecendo que os Assistentes Técnicos, caso indicados, terão o prazo de 10 dias contados da data de intimação da partes
quanto ao laudo oficial, para a apresentação de seus laudos críticos. Após, ao Dr. Curador, para o mesmo fim. Cientifique-se
o réu de que oportunamente, designarei audiência de conciliação, na qual poderá oferecer sua defesa. No mais, cumpra-se o
despacho retro bem como, este despacho, integralmente. Int. - ADV: SERGIO PELARIN DA SILVA (OAB 255260/SP), THIAGO
HENRIQUE ASSIS DE ARAUJO (OAB 250561/SP)
Processo 4005364-63.2013.8.26.0248 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - P. S. G. - Manifeste-se o requerente
sobre CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
248.2013/017645-8 dirigi-me ao endereço: Rua Primo José Mattioni, nº 526, Bloco D, apto 24, Vila Brizzola e aí sendo DEIXEI
DE CITAR E INTIMAR GABRIELA CARLETTE GALHARDO, na pessoa de sua genitora Sra. DANIELE CARLETTE DEHN, em
razão de ali não residirem, segundo informações do morador Mateus, o qual alegou residir no local há 5 meses, desconhecendo
as requeridas. O referido é verdade e dou fé. Indaiatuba, 13 de janeiro de 2014. - ADV: DÉCIO PEREZ JUNIOR (OAB 200995/
SP)
Processo 4005764-77.2013.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Exoneração - A. B. R. - Vistos. 1- Concedo ao requerente
a gratuidade processual. Anote-se. 2- Afasto a intervenção do Ministério Pùblico deste feito. Anote-se a serventia. 3. Cite-se o
réu e intime-se o autor, a fim de que compareçam à audiência de conciliação, que designo para o dia 24 de março de 2014, às
13:50 horas, acompanhados de seus advogados. 4. O não comparecimento do autor determinará o arquivamento do pedido e
a ausência do réu importará em revelia, além da pena de confissão quanto à matéria de fato. Deverá o réu apresentar defesa
em audiência. 5. Deverão as partes arrolar suas testemunhas, no máximo de três (3), assim como demais provas que julguem
necessárias, até a data dessa audiência. 6. Após a audiência e o saneamento do feito, será designada nova data para oitiva
de testemunhas, se necessário. 7. Na audiência, os trabalhos serão realizados sob a condução de conciliadores e mediante
supervisão da Juíza de Direito, nos moldes do Comunicado 502/2003 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. Int.(mandado
as partes expedido) - ADV: VANUSA FABIANO MENDES (OAB 306992/SP)
Processo 4005836-64.2013.8.26.0248 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Cassia Orlanda Aparecida
Siqueira e outro - Vistos. Defiro os benefícios da A.J.G. À autora Cássia. Anote-se. Primeiramente, regularize a autora Tatiane
sua representação processual, no prazo de 05 dias. Int. - ADV: FABIO DE ALMEIDA MOREIRA (OAB 272074/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CAMILA CASTANHO OPDEBEECK
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA GORETI LOPES PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2014
Processo 0000177-79.2012.8.26.0248 (248.01.2012.000177) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Jose
Raimundo de Freitas e outro - Andre Luis Giamarino e outro - Manifestar-se sobre certidão que segue : ............CERTIFICO
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 248.2013/017665-2 dirigi-me ao endereço: rua Oswaldo Cruz e aí
sendo DEIXEI DE INTIMAR THELMA HAIDEE MARTINS DA SILVA em razão de não localizar o imóvel número 1124 ou 1024,
sendo que do número 942 passa para 1174 e 1256... O referido é verdade e dou fé. Indaiatuba, 10 de janeiro de 2014. - ADV:
AVELINO ROSA DOS SANTOS (OAB 130023/SP), HENRIQUE SHIMABUKURO (OAB 159253/SP), DIRCEU QUINALIA FILHO
(OAB 166977/SP)
Processo 0000188-40.2014.8.26.0248 - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Expurgos Inflacionários / Planos
Econômicos - Banco Bradesco Sa - Vera Lucia Prandini Chimenti - - Rinaldo Chimenti - Manifestem-se os credores sobre mérito.
- ADV: LEONARDO DELLA COSTA (OAB 270821/SP), SERGIO RICARDO ZENNI (OAB 275967/SP), EVANDRO MARDULA
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(OAB 258368/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)
Processo 0000196-17.2014.8.26.0248 - Impugnação de Assistência Judiciária - Dissolução - R. de C. B. A. - J. R. de A. F.
- Manifeste-se o impugnado. - ADV: MARIA APARECIDA ANGARTEN COZZOLINO (OAB 110215/SP), BRONISLAW ANTONYS
DRABEK (OAB 83419/SP)
Processo 0000234-97.2012.8.26.0248 (248.01.2012.000234) - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - Jose
Carlos Neri da Silva - So Lotes Empreendimentos Imobiliarios Sc Ltda e outro - Vistos. O imóvel objeto da presente ação foi
adquirido por Ivone Marino da Silva em 1983, antes de se casar com José Carlos, autor da ação. Pela certidão de óbito de
Ivone (fl. 11) verifica-se que deixou a filha Tatiana, à época com 18 anos de idade. Assim, Tatiana é herdeira necessária e deve
figurar no pólo ativo juntamente com José Carlos, caso o arrolamento não haja sido encerrado (há documento informando que
está arquivado) e caso o bem em questão não haja sido objeto de partilha. Deve o autor, portanto, juntar certidão de objeto e pé
do arrolamento e providenciar a inclusão de Tatiana no pólo ativo, esclarecendo se ambos pretendem a adjudicação do imóvel
em partes ideais iguais ou de que forma pretendem fazê-lo. Caso não adotada a providência acima, o feito será extinto por
ilegitimidade ativa e falta de pressuposto processual. Int. Indaiatuba, 10 de janeiro de 2014. - ADV: LUIZ CARLOS FERNANDES
JUNIOR (OAB 280406/SP), MARIO CESAR PEREIRA (OAB 258794/SP)
Processo 0000778-51.2013.8.26.0248 (024.82.0130.000778) - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - Joao
Francisco da Silva - Municipio de Indaiatuba - Manifestar-se sobre certidão que segue: CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em
cumprimento ao mandado nº 248.2013/016866-8 dirigi-me ao endereço: Rua Siqueria Campos e aí sendo DEIXEI DE INTIMAR
JOÃO BASEO DE OLIVEIRA em razão de não localizar o número 26, sendo que essa rua possui numeração muito irregular (
8-15-19-25-37-55-77-93-99-99-147....) - (43-35-27-21-34-44-54-86-987-108...). O referido é verdade e dou fé. Indaiatuba, 19 de
dezembro de 2013. - ADV: LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST (OAB 116180/SP), MARY TERUKO IMANISHI HONO (OAB
114427/SP), OTAVIO ANTONINI (OAB 121893/SP)
Processo 0000788-37.2009.8.26.0248 (248.01.2009.000788) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Vinicius Botelho da Silva - Hospital Augusto de Oliveira Camargo e outro - Proc. 152/09 Vistos. Manifestem-se as partes sobre o
relatório de perícia médica de fls. 731. Após, ao M.P. O pedido de fls. 730 será apreciado por ocasião da prolação da sentença.
- ADV: RUBENS GALDINO FERREIRA DE C FILHO (OAB 101463/SP), SIDNEY PEREIRA DE OLIVEIRA (OAB 246418/SP)
Processo 0000967-63.2012.8.26.0248 (248.01.2012.000967) - Alvará Judicial - Família - Oswaldo Cruz Vieira - Fazenda
Estadual - Proc. N. 0151/12. Vistos. Requeira, o autor, o que de direito, em termos de prosseguimento. Int. - ADV: DÉCIO
SAMPAIO DOS SANTOS (OAB 190628/SP), DANIELA YURIE ISHIBASHI COSIMATO (OAB 204414/SP), JUAREZ SANFELICE
DIAS (OAB 137196/SP)
Processo 0002465-97.2012.8.26.0248 (248.01.2012.002465) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel Ivana Maria Lunardeli - Proc. Nº 443/2012 Considerando que o(s) devedor(es) não possui(em) procuradores constituídos nos
autos, determino o seguinte: Intimação do(s) executado(s), pessoalmente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue(m)
o pagamento (artigo 475-J do CPC), sob pena de multa de 10% sobre o valor devido. Caso não haja o pagamento, expeçase mandado de penhora e avaliação, com intimação imediata do(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou na falta
deste, de seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer impugnação, querendo,
no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do parágrafo 1º do mesmo artigo legal. Observo que o prazo para impugnação iniciase com a intimação da penhora ou com o depósito voluntário efetuado pelo devedor. Caso efetivado o depósito voluntário,
deverá o devedor esclarecer expressamente se é feito como pagamento do débito ou como garantia. Determino, ainda, que
se consigne do mandado que se o(s) devedor(es) não for(em) localizado(s) ou tiver(em) se ocultando ou se recusar(em) a
assumir o encargo de depositário, fica autorizada a nomeação do credor ou de seu advogado como depositário, ficando ainda,
autorizada a remoção do bem para as suas mãos. Int. ( Para expedição de mandado de intimação é necessário o recolhimento
do valor de uma diligência.) - ADV: ALEXANDRE SOARES FERREIRA (OAB 254479/SP)
Processo 0002564-04.2011.8.26.0248 (248.01.2011.002564) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Aparecido Rojas
Anaias - Automec Comercio de Veiculos Novos e Usados Ltda e outro - Proc. N. 529/11. Vistos. Recebo o recurso interposto pelo
requerido em seus efeitos suspensivo e devolutivo. Às contrarrazões, intimando-se o requerente. Oportunamente, subam os
autos ao Egrégio Tribunal de Justiça - Câmara de Direito Privado, com as homenagens deste Juízo. Int. - ADV: ADRIANA DOS
SANTOS FERREIRA PERES (OAB 284051/SP), RONALDO POSSEBON ERÉDIA (OAB 118229/SP), PEDRO JOSE SISTERNAS
FIORENZO (OAB 97721/SP)
Processo 0002668-59.2012.8.26.0248 (248.01.2012.002668) - Execução de Alimentos - Alimentos - L. de C. P. - M. M. P.
- Proc.: 0481/2012: Manifeste-se o autor quanto a certidão do Sr. Oficial de Justiça, às fls. 77, da qual consta que deixou de
intimar a Sr.ª Marciane Carvalho. - ADV: LIGIA THOMAZETTO (OAB 274657/SP), EDGAR WILLIAMSON MORA (OAB 148091/
SP)
Processo 0002677-26.2009.8.26.0248 (248.01.2009.002677) - Separação Litigiosa - Dissolução - M. S. da S. - J. I. da S.
- Proc nº 507/2009 Vistos. Ante a nota de devolução (fls. 219/220), expeça-se novo mandado de averbação, devendo constar
o nome correto da autora, conforme mencionado às fls. 218. Defiro, também, a expedição de carta de sentença requerida às
fls. 222. Após, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos. Int.(expedidos mandado de averbação e carta de sentença,
ag assinatura e após a liberação nos autos retirar em cartório.) - ADV: NAIR APARECIDA CHRISTO (OAB 276111/SP), JOAO
MARIO PUGLIESI (OAB 29549/SP)
Processo 0003227-26.2006.8.26.0248 (248.01.2006.003227) - Monitória - Prestação de Serviços - Ccc Centro de Ciencia
e Cultura - Suely Verardi Pacelli - Proc. Nº 731/2006 Vistos. Esclareça a exequente seu pedido de expedição de mandado de
penhora, uma vez que o veículo já se encontra penhorado através do sistema Renajud (fls. 225), restando deferido o pedido
de intimação da executada da penhora realizada. Providencie a serventia a expedição de carta precatória para intimação da
executada, da penhora, no endereço de fls. 230. Int. (Para expedição de Carta Precatória é necessário fornecimento de cópia
da Procuração) - ADV: WASHINGTON EDUARDO PEROZIM DA SILVA (OAB 131825/SP), HELOYSE APARECIDA ALVES DE
SOUZA NASCIMENTO (OAB 283370/SP)
Processo 0003391-54.2007.8.26.0248 (248.01.2007.003391) - Embargos à Execução - Liquidação / Cumprimento / Execução
- Companhia Industria Dox - Intersteel Acos e Metais Ltda - Proc. 3685/2007: Manifestem-se as partes sobre o cálculo de fls.
438/439, cujo total geral é R$ 16.434,98 (Dezesseis mil quatrocentos e trinta e quatro Reais e noventa e oito centavos). - ADV:
CRISTIANE MARIA CAMPOS CONTI (OAB 209171/SP), MILTON ROSE (OAB 19536/SP)
Processo 0003446-92.2013.8.26.0248 (024.82.0130.003446) - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - Leozino
Monteiro da Silva - Imobiliaria Intermark Ltda e outros - Vistos. Oficie-se ao CRC da Comarca de Valinhos como requerido às
fls. 56. Aguarde-se resposta por 90 dias. Antes de apreciar o pedido de fls. 56, com relação ao requerido Olidio, considerando a
notícia de seu falecimento, bem como a indicação de novo endereço do requerido Luiz, conforme autos em apenso, manifestese o autor. Int. - ADV: ELIANA SOAVE DE VASCONCELLOS (OAB 243894/SP), MARIO CESAR PEREIRA (OAB 258794/SP)
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Processo 0003489-97.2011.8.26.0248 (248.01.2011.003489) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Vinicius
Luiz Podadera - Luzia Cavalcante - Processo 717/2011 Vistos. O executado deve comprovar que a conta onde ocorreu o
bloqueio é conta- poupança. Assim, considerando que o pedido de fls. 116/118 veio desprovido de qualquer comprovação, a
ordem de bloqueio fica mantida. Comprove o executado com urgência. Após, tornem conclusos, inclusive para apreciação do
pedido de fls. 122/123. Int. - ADV: CARLOS ROGÉRIO BERTI (OAB 201892/SP), VERONICA CRISTINA APOLARO DA SILVA
(OAB 214896/SP)
Processo 0003791-58.2013.8.26.0248 (024.82.0130.003791) - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. A. C. L. - Vistos. Ante
a concordância do Ministério Público, bem como, considerando que o autor possui vínculo empregatício, fixo os alimentos
provisórios á filha do casal em 30% dos rendimentos líquidos do requeridos, assim entendidos como o salário integral acrescido
de horas extras, adicional noturno e/ou insalubridade, subtraído o INSS e IRPF. A pensão deve recair sobe o 13º salário também.
Não inclui no rendimento líquido o adicional de férias, as verbas rescisórias, o FGTS e o PPLR, ou seja, verbas que tenham
caráter indenizatório. Expeça-se ofício para desconto. Sobre o pedido de alteração de visitas, por ora, fica o mesmo indeferido,
já que não houve alteração fática do quadro que ensejou a decisão de fls. 20. Defiro a produção de prova documental, fixando o
prazo de quinze (15) dias para a exibição de documentos, com observância do artigo 397 do C.P.C. Defiro a produção de prova
oral, consistente no depoimento pessoal das partes. Determino a realização de estudo psicossocial do caso, ficando nomeada
a equipe técnica do Juízo. Laudo em 15 dias. Com a juntada dos laudos, dê-se vista às partes para manifestação, no prazo de
10 dias. Após, vista ao M.P. Após a elaboração dos laudos será designada audiência de instrução. Int. Ind., data supra. - ADV:
PERSIO ROBSON NUNES (OAB 147356/SP)
Processo 0003947-17.2011.8.26.0248 (248.01.2011.003947) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Marly Aparecida
Castro da Cruz Santos e outros - Vania Regina Zago Monzela e outro - Proc. 804/11 Vistos. Indefiro o pedido de fixação de prazo
ou exclusão de juros para cumprimento do acordo celebrado, uma vez que não cabe ao juízo inovar cláusulas em acordo firmado
entre as partes. Além do mais, os requeridos já se encontram na posse do bem, podendo, caso queiram, depositar nos autos o
valor corrigido, o qual não poderá ser levantado pela parte contrária até o cumprimento da parte que lhe cabe no acordo ou até
mesmo, aplicar referida verba para pagamento futuro. Aguarde-se a conclusão do inventário, devendo as partes noticiarem nos
autos. Int. - ADV: CLAUDIA CRISTINA PIRES OLIVA (OAB 144817/SP), TEREZINHA RUZ PERES (OAB 129578/SP)
Processo 0003969-41.2012.8.26.0248 (248.01.2012.003969) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Fabiane Alves
da Costa - Reinaldo Alves da Costa - Certifico e dou fé que revendo os autos constatei que não existem custas devidas ao
Estado, honorários devidos ao IMESC, nem consta taxa devida à OAB. Certifico ainda que remeti ao DJE : expedida carta de
adjudicação, ag assinatura e, após a liberação nos autos retirar em cartório, bem como procedi as anotações para extinção e
arquivamento deste feito. - ADV: NAIR APARECIDA CHRISTO (OAB 276111/SP)
Processo 0004239-65.2012.8.26.0248 (248.01.2012.004239) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação
- Aparecida Marinho de Pontes - Proc. Nº 785/2012 Vistos. A certidão de objeto e pé já foi expedida (fls. 50). No mais, cumprase a sentença. Oportunamente, arquivem-se os autos. Int. (carta expedida) - ADV: CLAUDIA CRISTINA PIRES OLIVA (OAB
144817/SP), FABIANA DUARTE PIRES (OAB 245194/SP)
Processo 0004292-12.2013.8.26.0248 (024.82.0130.004292) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)
- Adir Ramos Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Proc. 792/13 Vistos, em saneador. Ante a impossibilidade de
composição amigável, em relação à autarquia, deixo de designar data para realização de audiência nos termos do artigo 331 do
C.P.C. Partes legítimas e bem representadas, inexistindo nulidades a sanar ou irregularidades a suprir. Presentes as condições
da ação e os pressupostos processuais, motivo pelo qual, declaro saneado o feito e defiro as provas requeridas pelas partes.
Constitui-se ponto controvertido a comprovação pelo(a) autor(a) de trabalho em atividade rural. Defiro a produção de prova oral,
consistente no depoimento pessoal do autor e na oitiva das testemunhas, a serem tempestivamente arroladas cujo rol, se o caso,
deverá ser oferecido no prazo de 30 dias antes da audiência designada, nos termos do art. 407 do CPC, com redação dada pela
lei 10.358/01. Defiro, também a produção de prova documental, desde que nos termos do art. 397 do C.P.C.. Intime-se o INSS,
nos termos do disposto no Artigo 17 da Lei 10.910/2004. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 22
de abril de 2014, às 14:00 horas. Intime-se. - ADV: FÁBIO ROBERTO PIOZZI (OAB 167526/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA
(OAB 232476/SP), JULIANA SALATE BIAGIONI (OAB 277919/SP), KARINA BACCIOTTI CARVALHO (OAB 186442/SP)
Processo 0004446-69.2009.8.26.0248 (248.01.2009.004446) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Hofbauer
Lourenco da Silva - Diogo Menezes - Proc. 812/09 Vistos. A fim de se evitar excesso de penhora, ante o valor do débito,
defiro o arresto, por ora, somente da Motocicleta Yamaha, junto ao sistema RENAJUD. Tome-se por termo o arresto, ficando o
devedor nomeado depositário. Após, providencie a serventia a inclusão do arresto junto ao RENAJUD. Cumpra-se a serventia
o determinado às fls. 131, última parte. Sem prejuízo, oficie-se à Ciretran como requerido às fls. 134. Aguarde-se resposta por
90 dias. Intime-se. (Lavrado Termo de Arresto, bem como incluindo o arresto junto ao sistema RENAJUD. Expedido ofício ao
CIRETRAN). - ADV: CARLOS ROGÉRIO BERTI (OAB 201892/SP), LEDYR BERRETTA (OAB 61152/SP)
Processo 0004491-54.2001.8.26.0248 (248.01.2001.004491) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Pedro Pereira
dos Santos - Hdi Seguros Sa e outros - Proc. nº 1114/2009 Vistos. HDI SEGUROS S/A interpôs embargos de declaração
contra a decisão de fls. 578/580, alegando contradição na decisão mencionada vez que o cumprimento da sentença foi
realizado tempestivamente. É O RELATÓRIO. DECIDO. Primeiramente, importante frisar o entendimento jurisprudencial
e doutrinário quanto ao cabimento de embargos de declaração em face de decisão interlocutória. Neste sentido já decidiu
o S.T.J.: “EMENTA:PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. 1. Recurso Especial interposto contra v. Acórdão segundo o qual não
cabem embargos declaratórios de decisão interlocutória e que não há interrupção do prazo recursal em face da sua interposição
contra decisão interlocutória. 2. Até pouco tempo atrás, era discordante a jurisprudência no sentido do cabimento dos embargos
de declaração, com predominância de que os aclaratórios só eram cabíveis contra decisões terminativas e proferidas (sentença
ou acórdãos), não sendo possível a sua interposição contra decisões interlocutórias e, no âmbito dos Tribunais, em face
de decisórios monocráticos. 3. No entanto, após a reforma do CPC, por meio da Lei nº 9.756, de 17/12/1998, D.O.U. de
18/12/1998, esta Casa Julgadora tem admitido o oferecimento de embargos de declaração contra quaisquer decisões, ponham
elas fim ou não ao processo. 4. Nessa esteira, a egrégia Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
de ser cabível a oposição de embargos declaratórios contra quaisquer decisões judiciais, inclusive monocráticas e, uma vez
interpostos, interrompem o prazo recursal, não se devendo interpretar de modo literal o art. 535, CPC, vez que atritaria com a
sistemática que deriva do próprio ordenamento processual. (EREsp nº 159317/DF, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ
de 26/04/1999) 5. Precedentes de todas as Turmas desta Corte Superior. 6. Recurso provido.(REsp 478459 / RSRECURSO
ESPECIAL 2002/0157037-3 Rel. Ministro JOSÉ DELGADO (1105) - T1 - PRIMEIRA TURMA j. 25/02/2003)”. Quanto ao recurso
em si, merece ser conhecido uma vez que tempestivo e provido, a fim de que seja suprido o equívoco mencionado. Com efeito,
houve contradição na decisão mencionada, haja vista que o depósito foi realizado tempestivamente, veja-se a propósito o ofício
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juntado a fl.583 onde se constata claramente que o depósito foi realizado dentro do prazo legal. Assim, com fundamento no art.
535, I do CPC, acolho os presentes embargos interpostos por HDI SEGUROS S/A, para corrigir o equívoco da decisão de fls.
578/580 afastando, portanto, a multa e os honorários fixados na fase de cumprimento de sentença. - ADV: DARCIO JOSE DA
MOTA (OAB 67669/SP), FERNANDO SOUZA DA SILVA BRESCANSIN (OAB 263881/SP), RENATO DELEUSE VENNA (OAB
94463/SP), RAFAEL MENDES DE LIMA (OAB 247836/SP), ISMAEL GIL (OAB 139380/SP), INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR
(OAB 132994/SP)
Processo 0004553-45.2011.8.26.0248 (248.01.2011.004553) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Espolio de Angelo
Alberto Prandini - Proc. Nº 931/2011 Considerando que o(s) devedor(es) não possui(em) procuradores constituídos nos autos,
determino o seguinte: Intimação do(s) executado(s), para que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue(m) o pagamento (artigo
475-J do CPC), sob pena de multa de 10% sobre o valor devido. Caso não haja o pagamento, expeça-se mandado de penhora
e avaliação, com intimação imediata do(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou na falta deste, de seu representante
legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze)
dias, nos termos do parágrafo 1º do mesmo artigo legal. Observo que o prazo para impugnação inicia-se com a intimação da
penhora ou com o depósito voluntário efetuado pelo devedor. Caso efetivado o depósito voluntário, deverá o devedor esclarecer
expressamente se é feito como pagamento do débito ou como garantia. Determino, ainda, que se consigne do mandado que
se o(s) devedor(es) não for(em) localizado(s) ou tiver(em) se ocultando ou se recusar(em) a assumir o encargo de depositário,
fica autorizada a nomeação do credor ou de seu advogado como depositário, ficando ainda, autorizada a remoção do bem para
as suas mãos. Antes de apreciar o pedido de fls. 115, informe o próprio credor o nº do processo em questão. Int. ( Para expedir
carta de intimação é necessário que o requerente recolha R$ 13,50 na Guia de Recolhimento de Tributos ao Tribunal de Justiça
(FEDTJ) código 120-1. e uma cópia do demostrativo de Cálculo atualizado) - ADV: PAULO ROBERTO ORTELANI (OAB 122897/
SP)
Processo 0004844-79.2010.8.26.0248 (248.01.2010.004844) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Luzia
Francisca Trujillo - V. Nos termos do Provimento CSM n. 1864/11 e o comunicado CSM n. 170/11, a pesquisa de informações
deverá ser efetuada junto ao sistema INFOJUD. Providencie a serventia o registro da solicitação, tornando-me conclusos para
a consulta. Em cumprimento ao disposto no Provimento nº 293/86 CSM, as informações prestadas permanecerão arquivadas
em pasta própria do Cartório pelo prazo de trinta dias. Nesse ínterim, caso haja consulta, deverá tal fato ser certificado nos
autos. Observo que é vedada a extração de cópia reprográfica dessas informações. Defiro o pedido de busca de veículos junto
ao RENAJUD. Providencie a serventia. Fls. 94: Trata-se de pedido de reiteração de bloqueio “on line” junto ao BACENJUD,
que defiro. A providência foi requisitada, bem como foi determinada a indisponibilidade até o valor indicado na execução, no
entanto, constando o seguinte: ( ) foi encontrado para bloqueio o valor de R$___________, conforme minutas que seguem. (
) nenhum valor foi encontrado para bloqueio, conforme minutas que seguem. ( ) foi encontrado o valor requisitado, ou seja,
R$___________ conforme minuta que segue. Assim, manifeste-se a credora em 05 dias, requerendo o que de direito. Na
inércia, intime-se o (a) autor(a) pessoalmente para que no prazo de 48 horas, providencie o regular andamento do feito, sob
pena de extinção (art. 267, III do CPC). Nada sendo requerido, ao M.P. E conclusos para extinção. Int. - ADV: DARCI CEZAR
ANADAO (OAB 123059/SP)
Processo 0004964-20.2013.8.26.0248 (024.82.0130.004964) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G. A. S.
e outro - H. M. S. - Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação de alimentos, fixando a pensão alimentícia devida pelo requerido às autoras em 20% de seus rendimentos líquidos
(10% para cada autora). Determino seja oficiado imediatamente à empregadora do requerido para a redução dos alimentos
ao patamar ora fixado. Os alimentos serão descontados em folha de pagamento e depositados em conta em nome da genitora
das menores. Ante a sucumbência recíproca e considerando que ambas as partes são beneficiárias da gratuidade da justiça,
não há condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Arbitro os honorários do advogado dativo
no máximo da tabela de convênio. Oportunamente, extraia-se certidão. Após, se nada for requerido, ao arquivo. P. R. I. C.
Indaiatuba, 12 de dezembro de 2013(oficio expedido) - ADV: GILBERTO CARLOS BUGO (OAB 126581/SP), ROSA MARIA
TOMAZELI (OAB 246880/SP)
Processo 0005376-82.2012.8.26.0248 (248.01.2012.005376) - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - A. P. de
S. - E. P. de S. - Proc. Nº 970/2012 Vistos. Em face da devolução do mandado de inscrição de sentença (fls. 54/55), expeçase mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil do 24º Subdistrito - Indianápolis - sâo Pulo-Capital para averbação da
substituição da Curatela. Após, aguarde-se por 60 dias comprovação pelo autor do cumprimento do mandado de averbação. Int.
(O MANDADO JÁ SE ENCONTRA EXPEDIDO, DISPONÍVEL PARA RETIRADA). - ADV: MARIA CECÍLIA OLIVATO PERES DE
CAMARGO (OAB 196511/SP)
Processo 0005501-21.2010.8.26.0248 (248.01.2010.005501) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Danilo
de Gasperi - Proc. 1062/10 Vistos. Antes de apreciar o pedido de bloqueio de veículos, necessária a existência de veículos em
nome da devedora. Assim, em face do tempo decorrido, providencie a serventia nova pesquisa de veículos. Após, manifeste-se
o exequente. Int. (Realizado pesquisa junto ao sistema RENAJUD - “Não foram encontrados veículos para o CPF 39721739898”. ) - ADV: DANILO ROGÉRIO PERES ORTIZ DE CAMARGO (OAB 241175/SP)
Processo 0005702-42.2012.8.26.0248 (248.01.2012.005702) - Execução de Alimentos - Alimentos - G. N. da S. R. - F. A.
N. - Proc. Nº 1039/2012 Vistos. Fls. 44: Oficie-se informando o nº da conta. Sobre a justificativa e documentos de fls. 45/94,
manifeste-se o exequente. Fls. 51: Providencie a serventia a devida anotação do nome do advogado da requerida no sistema
informatizado e contracapa dos autos. Int.(oficio expedido) - ADV: TACIANE ELBERS BOZZO GIL (OAB 238366/SP), FABRICIO
BORTOLLI (OAB 208758/SP)
Processo 0005755-86.2013.8.26.0248 (024.82.0130.005755) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Paula
Martins da Silva Saijo - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. A autora requereu, em sede de antecipação dos efeitos
da tutela, o restabelecimento do auxílio doença. Verifico estarem presentes os requisitos autorizadores para o restabelecimento
do benefício. Há plausibilidade do direito invocado. Os documentos juntados aos autos indicam a verossimilhança da alegação
da parte autora. Os relatórios médicos de fls. 178/179 certificam que a parte autora tem a doença alegada e que está
impossibilitada de retorno ao trabalho. Diante disto, conclui-se que a parte autora se encontra incapacitada para o trabalho.
Quanto ao periculum in mora, este é evidente, ante o risco de dano irreparável ou de difícil reparação se a parte autora tivesse
de voltar ao labor, sem possuir condições físicas para tanto. Finalmente, não se cogita, nesses casos, a impossibilidade de
concessão da urgência ante a irreversibilidade dos seus efeitos, pois ainda que verdadeiramente possa ocorrer, trata-se de
benefício de natureza alimentar e a hipótese se mostra irreversível tanto para a parte autora quanto para o INSS, cabendo
ao magistrado, então, dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, reconhecer qual direito se reveste de maior
importância, sendo que, no caso dos autos, a não manutenção do benefício poderá acarretar sérios danos ao autor, caso
retorne ao trabalho. Ante o exposto, defiro a tutela antecipada para determinar o restabelecimento do auxílio-doença à parte
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autora no curso deste processo, até decisão judicial final ou em sentido contrário. Intimem-se. A intimação ao instituto-requerido
deverá ser feita com urgência para cumprimento imediato da decisão. No mais, inicialmente, consigno que, ante a natureza
da questão em litígio, sendo inadmissível a composição amigável, desnecessária a designação de audiência de tentativa de
conciliação. Especifique a autora, no prazo de cinco dias, as provas que pretende produzir, justificando a sua pertinência,
reiterando eventual pedido anterior, sob pena de preclusão. Após, intime-se o INSS, nos termos do disposto no Artigo 17 da Lei
10.910/2004 para a mesma finalidade. Intimem-se. Indaiatuba, 14 de janeiro de 2014 (oficio e e-mail expedido) - ADV: KARINA
BACCIOTTI CARVALHO (OAB 186442/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP), DANILO ROGÉRIO PERES ORTIZ
DE CAMARGO (OAB 241175/SP)
Processo 0005892-05.2012.8.26.0248 (248.01.2012.005892) - Notificação - Pagamento - Francisco Pinto Duarte Neto e
outros - Proc. Nº 1066/2012 Vistos. Nos termos do despacho, notifique-se o requerido observando-se os endereços de fls. 57vº.
Int. (Expedido mandado de notificação, conforme determinação do r.despacho de fls.62). - ADV: SANDRA BANDEIRA DUARTE
(OAB 159161/SP), INDIRA BANDEIRA DUARTE MARQUES (OAB 253080/SP)
Processo 0006119-63.2013.8.26.0602 (060.22.0130.006119) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Joao Ferreira da Silva - Proc. 1055/13 Vistos. Ciência ao autor da decisão proferida nos autos de agravo de instrumento.
Ante o indeferimento da gratuidade pelo Egrégio Tribunal, intime-se o(a) autor(a), para que no prazo de 30 dias, providencie o
recolhimento das custas, sob as penas da Lei. Int. - ADV: WILLIAN FERNANDO DE PROENÇA GODOY (OAB 298738/SP)
Processo 0006211-46.2007.8.26.0248 (248.01.2007.006211) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Eustaquio de
Oliveira Pimenta - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - Proc. Nº 606/2007 Vistos. Fls. 228/229: Defiro. Concedo ao requerido
o prazo de 10 dias para a providência. Int. - ADV: SERGIO PELARIN DA SILVA (OAB 255260/SP), THIAGO HENRIQUE ASSIS
DE ARAUJO (OAB 250561/SP), KARINA BACCIOTTI CARVALHO (OAB 186442/SP)
Processo 0006267-50.2005.8.26.0248 (248.01.2005.006267) - Monitória - Espécies de Contratos - Saint’clair Soares Leitao
Martins e outro - Jcr Participacoes e Construcoes Ltda - Proc. Nº 2716/2007 Nos termos do Provimento CSM n. 1864/11 e o
comunicado CSM n. 170/11, a pesquisa de informações deverá ser efetuada junto ao sistema INFOJUD. Providencie a serventia
o registro da solicitação, tornando-me conclusos para a consulta. Em cumprimento ao disposto no Provimento nº 293/86 CSM,
as informações prestadas permanecerão arquivadas em pasta própria do Cartório pelo prazo de trinta dias. Nesse ínterim,
caso haja consulta, deverá tal fato ser certificado nos autos. Observo que é vedada a extração de cópia reprográfica dessas
informações. Decorrido o prazo acima, as informações deverão ser destruídas. Defiro, também, o pedido de pesquisa de
veículos junto ao sistema RENAJUD. Providencie a serventia o registro da solicitação, tornando-me conclusos para a consulta.
Após, manifeste-se o(a) autora em 05 dias, requerendo o que de direito. Na inércia, tendo em vista que os autos sse encontram
em fase de cumprimento de sentença, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: RENERIO DE MOURA (OAB 37300/SP),
FRANCISCO ROBERTO DE LUCCA (OAB 68500/SP)
Processo 0006818-83.2012.8.26.0248 (248.01.2012.006818) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) Oswaldo Cruz Vieira - Instituto Nacional do Seguro Social - Proc. N. 1254/12. Vistos. Recebo o recurso de apelação interposto
pelo autor com efeito devolutivo em relação à tutela antecipada e, no mais, nos efeitos devolutivo e suspensivo. Ao INSS para as
contrarrazões, intimando-o bem como da sentença, nos termos do art. 17 da Lei 10.910/2004. Oportunamente, subam os autos
ao Egrégio Tribunal Regional Federal - 3ª Região, com as homenagens deste Juízo. Int. - ADV: SERGIO PELARIN DA SILVA
(OAB 255260/SP), THIAGO HENRIQUE ASSIS DE ARAUJO (OAB 250561/SP), LUCAS SCALET (OAB 213742/SP), CARLOS
ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP)
Processo 0007264-86.2012.8.26.0248 (248.01.2012.007264) - Divórcio Litigioso - Dissolução - J. R. de A. F. - R. de C. B.
A. - Proc. 1352/12 Vistos. Providencie a serventia o desentranhamento da petição de fls. 47/48, autuando-se como incidente de
impugnação aos benefícios da A.J.G. Fls. 49: Manifeste-se o autor. - ADV: MARIA APARECIDA ANGARTEN COZZOLINO (OAB
110215/SP), BRONISLAW ANTONYS DRABEK (OAB 83419/SP)
Processo 0007521-82.2010.8.26.0248 (248.01.2010.007521) - Procedimento Ordinário - Revisão - D. D. - K. B. D. - Vistos.
Proc. 1492/10 Fls. 94: Defiro. Providencie a serventia a extração das cópias requeridas. Após, nada mais sendo requerido,
tornem os autos ao arquivo. Int.(AS CÓPIAS SOLICITADAS JÁ FORAM EXTRAÍDAS E ENCONTRAM-SE NA CONTRACAPA
DOS AUTOS, DISPONÍVEIS PARA RETIRADA PELA PARTE INTERESSADA). - ADV: CLAUDIA CRISTINA PIRES OLIVA (OAB
144817/SP), PAULO ROBERTO FERRARI (OAB 168073/SP)
Processo 0007729-03.2009.8.26.0248 (248.01.2009.007729) - Outros Feitos não Especificados - Abn Amro Arrendamento
Mercantil Sa - Proc. Nº 1340/2009 Vistos. Fls. 85/vº: Intime-se por meio de oficial de justiça, independentemente de recolhimento
de diligência. Após o pagamento das custas, arquivem-se. Int. (mandado expedido) - ADV: LUCIANA CONCHETA MESSANA
(OAB 139986/SP)
Processo 0007941-53.2011.8.26.0248 (248.01.2011.007941) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - R.
de S. L. - J. do C. S. - Processo 1538/2011 Vistos. Ante o teor da certidão elaborada pela serventia à fl. 114, aguarde-se por
10 dias a vinda do laudo. Intime-se a psicóloga pessoalmente. Int. - ADV: BRUNO RODRIGO APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB
262006/SP), MARCELO DA CRUZ (OAB 250779/SP)
Processo 0007986-91.2010.8.26.0248 (248.01.2010.007986) - Monitória - Prestação de Serviços - Hofbauer Lourenco da
Silva - Proc. 1577/2010 Vistos. Defiro o pedido de pesquisa de bens em nome do executado junto ao sistema INFOJUD e
RENAJUD, providencie a serventia. Em face do disposto no art. 655-A do CPC, introduzido pela Lei 11.382 de 2006, defiro o
bloqueio “on line”. (BACENJUD) Providencie a serventia o registro da solicitação, tornando-me conclusos para a consulta. Após,
manifeste-se o(a) autora em 05 dias, requerendo o que de direito. Na inércia, intime-se o (a) autor(a) pessoalmente para que
no prazo de 48 horas, providencie o regular andamento do feito, sob pena de extinção (art. 267, III do CPC). Int. (Realizado
pesquisa junto ao sistema RENAJUD - “Não foram encontrados veículos para o CPF 836946509-97”.) - ADV: CARLOS ROGÉRIO
BERTI (OAB 201892/SP)
Processo 0008024-35.2012.8.26.0248 (248.01.2012.008024) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Hsbc
Bank Brasil Sa Banco Multiplo - Certifico e dou fé que as cópias referentes às folhas de rosto juntadas às fl(s). 60/62 (Declaração
de Imposto de Renda) encontram-se arquivadas em pasta própria, em cartório. - ADV: GUSTAVO HENRIQUE BHERING HORTA
(OAB 321758/SP)
Processo 0008337-06.2006.8.26.0248 (248.01.2006.008337) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Sudameris Brasil Sa - Florinda Marquioli Gomes e outro - Proc. Nº 1621/06 Vistos. Fls. 260: Atenda-se. Após, arquivemse. Int. - ADV: VICENTE LIMA FELIZOLA (OAB 42626/SP), RICARDO PENACHIN NETTO (OAB 31405/SP)
Processo 0008425-39.2009.8.26.0248 (248.01.2009.008425) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Fundo de
Investimento Em Direitos Creditorios Invest Multisegmento - Luiz Alberto Poggio - - Marina Parsanessi Poggio Aninat - Proc.
1464/09 Vistos. Expeça-se nova certidão como determinado às fls. 253, penúltimo parágrafo. No mais, aguarde-se o julgamento
dos autos de embargos de terceiros. Int. (ATENÇÃO: A CERTIDÃO RETIFICADA JÁ SE ENCONTRA EXPEDIDA, DISPONÍVEL
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PARA RETIRADA NO CARTÓRIO OU IMPRESSÃO EM ESCRITÓRIO). - ADV: OSWALDO BIGHETTI NETO (OAB 119906/SP),
THAÍS DE VILHENA MORAES SILVA (OAB 221501/SP), FABIO PLANTULLI (OAB 130798/SP), ANA MARIA DE SOUZA (OAB
233962/SP)
Processo 0008668-12.2011.8.26.0248 (248.01.2011.008668) - Procedimento Ordinário - Propriedade - Prefeitura Municipal
de Indaiatuba - Joao Fauzer Sanabria de Roma - Proc. Nº 1695/2011 Vistos. Expeça-se mandado de levantamento do valor
depositado à favor do perito. No que se refere à antecipação da tutela, recebo o recurso interposto pelo requerido em seu efeito
devolutivo e no mais, nos efeitos devolutivo e suspensivo. À autora para apresentação de contrarrazões de apelação. Após, ao
M.P. Oportunamente, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça - Câmara de Direito Público , com as homenagens deste
Juízo. Int. - ADV: WANDERLEY BETHIOL (OAB 102806/SP), CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES (OAB 110663/SP), MARY
TERUKO IMANISHI HONO (OAB 114427/SP)
Processo 0008668-12.2011.8.26.0248 (248.01.2011.008668) - Procedimento Ordinário - Propriedade - Prefeitura Municipal
de Indaiatuba - Joao Fauzer Sanabria de Roma - Proc. 1695/11 Vistos. Fls. 306: Expeça-se mandado de levantamento, com
urgência. No mais, cumpra-se fls. 305, publicando-se. Int. (Expedido mandado de levantamento judicial a favor do senhor Perito,
guia nº 002/2014. Retirar. ) - ADV: MARY TERUKO IMANISHI HONO (OAB 114427/SP), CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES
(OAB 110663/SP), WANDERLEY BETHIOL (OAB 102806/SP)
Processo 0009972-17.2009.8.26.0248 (248.01.2009.009972) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Fernando Marques de Souza - Levi Mariano da Silva - Proc. 1722/09 Vistos. Defiro a pesquisa de veículos junto
ao sistema RENAJUD. Providencie a serventia. Nos termos do Provimento CSM n. 1864/11 e o comunicado CSM n. 170/11,
a pesquisa de informações deverá ser efetuada junto ao sistema INFOJUD. Providencie a serventia o registro da solicitação,
tornando-me conclusos para a consulta. Em cumprimento ao disposto no Provimento nº 293/86 CSM, as informações prestadas
permanecerão arquivadas em pasta própria do Cartório pelo prazo de trinta dias. Nesse ínterim, caso haja consulta, deverá tal
fato ser certificado nos autos. Observo que é vedada a extração de cópia reprográfica dessas informações. Decorrido o prazo
acima, as informações deverão ser destruídas. Assim, manifeste-se o(a) autora em 05 dias, requerendo o que de direito. Nada
sendo requerido, considerando que os autos encontram-se em fase de cumprimento de sentença, aguarde-se provocação no
arquivo. Int. (Não foram encontrados veículos para CPF 132.492.868-93). - ADV: WANDERLEY BETHIOL (OAB 102806/SP),
SUSANA RAQUEL CHICONATO (OAB 236494/SP)
Processo 0009999-92.2012.8.26.0248 (248.01.2012.009999) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade
Fiduciária - Aymore Credito Financiamento e Investimento Sa - Proc. Nº 1860/2012 Recolha-se o mandado de busca e apreensão
e citação retro expedido, com urgência. Homologo, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos a desistência
retro e, em conseqüência, julgo extinto o feito sem julgamento do mérito nos termos do art. 267, VIII do C.P.C., ficando revogada
a liminar anteriormente concedida. Indefiro o pedido de desbloqueio do veículo, uma vez que não houve determinação de
bloqueio do memo, nestes autos. Homologo a desistência do prazo recursal, certificando-se a serventia o trânsito em julgado.
PRIC e arquivem-se os autos. - ADV: ROBERTA CARVALHO DOS ANJOS (OAB 262791/SP)
Processo 0010098-96.2011.8.26.0248 (248.01.2011.010098) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Jofege
Pavimentacao e Construcao Ltda - Proc. Nº 1926/2011 V. Em face do recolhimento retro, defiro o pedido de penhora do veículo
junto ao sistema RENAJUD, ficando o devedor nomeado depositário. Lavre-se o competente auto de penhora.. Providencie
a serventia o registro da solicitação, tornando-me conclusos para a consulta. Após, intime-se, pessoalmente o executado, da
penhora, bem como do prazo para impugnação (art. 475-J, do CPC. Int.). (Lavrado Termo de Penhora, bem como expedido
mandado de intimação executado). - ADV: VANIA DE FATIMA BAPTISTELLA (OAB 236997/SP), ANTONIO DE CARVALHO (OAB
90460/SP)
Processo 0010880-74.2009.8.26.0248 (248.01.2009.010880) - Execução de Alimentos - Alimentos - D. R. dos S. - Proc. N.
1822/09. Vistos. Expeça-se novo mandado de penhora e avaliação no endereço de fls 93, com urgência. Int. (Expedido mandado
de penhora e avaliação, conforme determinação do r.despacho de fls. 94). - ADV: MARCELO DANIEL STEIN (OAB 148771/SP)
Processo 0011226-25.2009.8.26.0248 (248.01.2009.011226) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Cato Antoniale
& Cia Ltda - Proc. 1881/09 Vistos. Defiro a pesquisa de veículos em nome do requerido junto ao sistema RENAJUD. Após,
manifeste-se o autor. Na inércia, intime-se o (a) autor(a) pessoalmente para que no prazo de 48 horas, providencie o regular
andamento do feito, sob pena de extinção (art. 267, III do CPC). Nada sendo requerido, conclusos para extinção. Int. (Realizado
pesquisa junto ao sistema RENAJUD - “Véiculo VW/FUSCA , PLACA: HQM7018, ANO FABR. 1985, ANO MODELO: 1986”. ) ADV: GABRIEL LUIZ SALVADORI DE CARVALHO (OAB 107460/SP)
Processo 0011597-23.2008.8.26.0248 (248.01.2008.011597) - Procedimento Ordinário - Condomínio - Elis Regina da Silva e
outros - Eunice Cordeiro - Proc. Nº 1736/08 V. Manifestem-se as partes sobre o laudo de fls. 234/264. Oficie-se para liberação
dos honorários do perito. Int. - ADV: LUÍS HENRIQUE GUIDETTI (OAB 193163/SP), TIAGO BRAGAGNOLO MORELLI (OAB
213067/SP), CLAÚDIO DA SILVA ALVES (OAB 165239/SP), MARIA CHRISTINA THOMAZ COSTA (OAB 171329/SP)
Processo 0011724-19.2012.8.26.0248 (248.01.2012.011724) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - G. F. B. e outro - H. B. - Expedido mandado de levantamento judicial, guia nº 001/2014. Retirar. - ADV: ANA FLAVIA
IFANGER AMBIEL DE CASTRO (OAB 202047/SP), BRUNO RODRIGO APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 262006/SP)
Processo 0011863-68.2012.8.26.0248 (248.01.2012.011863) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Fernanda Costa de Almeida - Iss Manutencao e Servicos Integrados Ltda - - Polo Shopping Indaiatuba Ltda - Autos aguardando
recolhimento da taxa de mandato devida pelo requerido Polo Shopping Indaiatuba LTDA referente à procuração juntada à fl. 52
dos autos. - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), NELSON PEDRO DA SILVA (OAB 127416/SP), MAURICIO
CORDEIRO (OAB 125295/SP)
Processo 0012922-91.2012.8.26.0248 (248.01.2012.012922) - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Tiago dos Santos Rego - Proc. 2332/12 Vistos. Requeira o autor o que de direito. Nada sendo requerido,
aguarde-se por seis meses eventual execução da sentença proferida. (Artigo 475, J, §5º do CPC). Em caso de inércia, arquivemse os autos. Int. - ADV: ODAIR DONISETE DE FRANCA (OAB 117237/SP)
Processo 0013322-08.2012.8.26.0248 (248.01.2012.013322) - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Bv Financeira
Sa Cfi - Proc. Nº 2407/2012 V. Em face do recolhimento retro, defiro o pedido de bloqueio da transferência, circulação e
licenciamento do veículo junto ao sistema RENAJUD. Providencie a serventia o registro da solicitação, tornando-me conclusos
para a consulta. No mais, requeira o autor o que de direito em 05 dias. Na inércia, intime-se o (a) autor(a) pessoalmente para
que no prazo de 48 horas, providencie o regular andamento do feito, sob pena de extinção (art. 267, III do CPC). Nada sendo
requerido, conclusos para extinção. Int. - ADV: ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP)
Processo 0013357-36.2010.8.26.0248 (248.01.2010.013357) - Despejo por Falta de Pagamento - Inadimplemento - Irani
Barnabe Escodro - Julia do Carmo Pompeu - - Paulo Cesar da Silva - Proc. Nº 2634/2010 Vistos. Fls. 121: Providencie a
serventia a devida anotação. Em face do texto do inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal, considera-se revogada a
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disposição contida no artigo 4º da lei federal nº 1.060, de 1950, que dispensa a comprovação de insuficiência de recursos, para
fins de assistência judiciária gratuita. Há necessidade de comprovação de insuficiência de recursos pois o disposto no artigo 5º,
inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos. Do texto constitucional, ressalta-se que a justiça do Brasil não é gratuita. Assim, a liberalidade do artigo 4º da lei nº
1.060/50, que dispensa comprovação, “pois simples declaração da própria parte interessada nada comprova”, deve considerarse revogado. Se o constituinte condicionou a favor da gratuidade a prova de insuficiência econômica (medida de proteção ao
patrimônio público), não cabe ao legislador ordinário dispensá-la (JTJ 196/239 e 240). Diante disso, em dez dias, deverá ser
juntado aos autos prova da insuficiência de recursos ou indícios disso, tais como declaração de imposto de renda dos últimos
3 anos ou demonstrativos de pagamentos que atestem que a renda familiar é insuficiente para arcar com as despesas do
processo, ou devem ser recolhidas as custas cabíveis sob pena de extinção do processo (art. 267, IV do CPC). Decorrido o
prazo, tornem os autos conclusos. Expeça-se mandado de penhora nos termos do despacho de fl. 69. Recebo fls. 126/130
como impugnação ao cumprimento de sentença. Providencie a serventia o desentranhamento, cadastro e apensamento. Após,
conclusos no incidente. Int. - ADV: ELAINE CHRISTINA C FERNANDES CHECCHIA (OAB 134701/SP), MARIA DO CARMO
NUNEZ MARTINEZ (OAB 143421/SP), LUIS CARLOS JUSTE (OAB 83948/SP)
Processo 0013659-07.2006.8.26.0248 (248.01.2006.013659) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados América Multicarteira Fundo América - Paulo
Cesar Pereira da Silva - Proc. Nº 3122/2007 Vistos. Fls. 151: Defiro o pedido de consulta de endereço junto ao sistema Siel.
Providencie a serventia. Int. (Autos com vista ao autor ante a pesquisa realizada junto ao Siel que resultou o seguinte endereço:
Rua Jorge Moro, 68 - Jd Morumbi, Indaiatuba/SP) - ADV: MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP), LUCIANA BERRO
(OAB 255589/SP), FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP), MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP),
FABIOLA PRESTES BEYRODT DE TOLEDO MACHADO (OAB 105400/SP)
Processo 0013915-71.2011.8.26.0248 (248.01.2011.013915) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário Renato Goncalves de Araujo - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Proc. Nº 2624/2011 V. Oficie-se ao IMESC conforme
determinado no despacho saneador (fls. 63). Aguarde-se resposta por 90 dias. Int. - ADV: KARINA BACCIOTTI CARVALHO
(OAB 186442/SP), ROGERIO NEGRÃO DE MATOS PONTARA (OAB 185370/SP)
Processo 0014283-46.2012.8.26.0248 (248.01.2012.014283) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Automec
Comercial de Veiculos Novos e Usados Ltda - Proc. 2592/2012 Vistos. Defiro a pesquisa de veículos em nome do executado,
junto aos sistema RENAJUD, providencie a serventia. Defiro também o pedido de penhora “on line”. A providência foi requisitada,
bem como foi determinada a indisponibilidade até o valor indicado na execução, constatando o seguinte: (x ) foi encontrado
para bloqueio R$ 15,28, conforme minutas que seguem. ( ) nenhum valor foi encontrado para bloqueio, conforme minutas que
seguem. ( ) foi encontrado o valor requisitado, ou seja, R$ _____, conforme minuta que segue. Assim, manifeste-se a credora
em 05 dias, requerendo o que de direito. Int. (Realizado pesquisa junto ao sistema RENAJUD - “Veiculo GM/ASTRA HB 4P
ADVANTAGE , PLACA: EVH7300, ANO FABR. 2011, ANO MODELO: 2011”.). - ADV: RODRIGO FLORES PIMENTEL DE SOUZA
(OAB 182351/SP), MAXIMILIANO ORTEGA DA SILVA (OAB 187982/SP)
Processo 0014545-93.2012.8.26.0248 (248.01.2012.014545) - Arrolamento de Bens - Família - Neusa Pedrina Fornaziero
- Certifico e dou fé que para expedição de formal é necessário apresentar guia específica para cópias pagas (requisição de
cópias repográficas pagas) devidamente recolhida para extração de cópia das principais peças dos autos, inclusive trânsito em
julgado e aditamentos, se caso. Certifico ainda que deverá ser recolhido o valor referente às autenticações das cópias originais
na Guia FEDTJ com código 221.6 já que a cópia de cópia não é autenticada. - ADV: REGINALDO APARECIDO DIONISIO DA
SILVA (OAB 225064/SP)
Processo 0014793-93.2011.8.26.0248 (248.01.2011.014793) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Maria
Jose Leal - Instituto Nacional do Seguro Social - Proc. Nº 2806/2011 V. Manifestem-se as partes sobre o laudo juntado a fls.
111/116, inclusive se possuem outras provas a produzir justificando a pertinência, caso nada seja requerido, será encerrada
instrução e o feito julgado no estado. Decorrido o prazo com ou sem manifestação do(a) autor(a), em face do disposto no
art. 17 da Lei 10.910/2004, intime-se pessoalmente o requerido. Int. - ADV: CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP),
GUILHERME RICO SALGUEIRO (OAB 229463/SP)
Processo 0014918-27.2012.8.26.0248 (248.01.2012.014918) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Cfi - Proc. 2729/2012: Certifico e dou fé que expedi nesta data mandado de Busca, Apreensão e
Citação (endereço: Rua Bernardino Bonavita, 930 - Jd Santa Rita) - ADV: CARLA REGINA DE OLIVEIRA SOUZA (OAB 302035/
SP), TIAGO CARREIRA (OAB 279690/SP)
Processo 0014967-15.2005.8.26.0248 (248.01.2005.014967) - Execução de Alimentos - Alimentos - B. de O. G. - V. de P. F.
G. - Proc. 2891/2007 Vistos. Intime-se o exequente, pessoalmente, nos termos retro requeridos, encaminhando-se cópia. Int.
(cartas expedidas) - ADV: NILSON APARECIDO MUNHOZ (OAB 269537/SP), JOAO MARIO PUGLIESI (OAB 29549/SP)
Processo 0015644-35.2011.8.26.0248 (248.01.2011.015644) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Balilla Distribuidora de Veiculos Ltda - Proc. n.º 2945/11 1. Nos termos do Provimento CSM n. 1864/11 e o comunicado CSM
n. 170/11, defiro a pesquisa junto ao sistema INFOJUD. Assim, nos termos do Provimento n. 1864/2011, providencie o autor,
no prazo de 05 dias, o depósito do valor de R$10,00 para cada CPF ou CNPJ a ser pesquisado nos termos do Comunicado n.
170/11 do CSM, a ser recolhido na guia do fundo de Despesas do TJSP (FEDTJ), código 434-1 ?Impressão de Informações do
sistema INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD?. Comprovado o depósito, providencie a serventia o registro da solicitação, tornandome conclusos para a consulta. 2. Considerando que ainda não foi comprovada a transferência do valor bloqueado, diligencie
a serventia junto à agência do Banco do Brasil S/A. Com a comprovação, tornem os autos conclusos. 3. Defiro a pesquisa
de imóveis junto ao sistema Arisp, perante a Comarca de Americana. Providencie a serventia. 4. Expeça-se carta precatória
para a constatação como requerido às fls. 79. No silêncio, intime-se o (a) autor(a) pessoalmente para que no prazo de 48
horas, providencie o regular andamento do feito, sob pena de extinção (art. 267, III do CPC). Na inércia e, havendo parte
contrária devidamente representada, dê-se-lhe vista dos autos, nos termos da Súmula 240 do STJ: ?a extinção do processo, por
abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu?. Nada sendo requerido, conclusos para extinção. Int. Ind., ds.
CAMILA CASTANHO OPDEBEECK Juíza de Direito - ADV: MARILIA CRISTINA BONI (OAB 272715/SP)
Processo 0015644-35.2011.8.26.0248 (248.01.2011.015644) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Balilla Distribuidora de Veiculos Ltda - Proc. 2945/11 Vistos. 1. Converto o bloqueio de fls.89 em penhora, ficando o devedor
nomeado depositário. Providencie a serventia a imediata lavratura do termo de penhora e depósito e intime-se o(a) devedor(a)
pessoalmente. Lavrado o auto, aguarde-se o prazo de 15 dias para eventual manifestação do devedor, consignando-se que
mencionado prazo fluirá da data da juntada da intimação do devedora aos autos. Após, será apreciado o pedido de levantamento.
2. No mais, fls. 87: Trata-se de reiteração de bloqueio “on line”, que defiro. Nos termos do Provimento n. 1864/2011, providencie
o autor, no prazo de 05 dias, o depósito do valor de R$11,00 para cada CPF ou CNPJ a ser pesquisado nos termos do
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Comunicado n. 170/11 do CSM, a ser recolhido na guia do fundo de Despesas do TJSP (FEDTJ), código 434-1 “Impressão de
Informações do sistema INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD”. Comprovado o depósito, providencie a serventia a elaboração da
minuta e tornem-me conclusos para protocolamento. 3. A pesquisa de Imposto de Renda junto ao Infojud já foi deferida. Assim,
providencie exequente o devido recolhimento conforme determinado às fls. 81/82. Publique-se fls. 81/2. 4. Providencie, ainda,
a exequente as cópias necessárias à expedição da carta precatória, conforme certificado pela serventia às fls.88. Nada sendo
requerido, intime-se o (a) autor(a) pessoalmente para que no prazo de 48 horas, providencie o regular andamento do feito,
sob pena de extinção (art. 267, III do CPC). Nada sendo requerido, conclusos para extinção. Int.(Certifico e dou fé que expedi
termo de penhora.Para intimação pessoal é necessário recolher o valor de R$ 13,50 na guia FEDTJ com codigo 120-1.) - ADV:
MARILIA CRISTINA BONI (OAB 272715/SP)
Processo 0015853-43.2007.8.26.0248 (248.01.2007.015853) - Depósito - Alienação Fiduciária - Cifra Sa Credito
Financiamento e Investimento - Proc. Nº 3634/2007 Vistos. Ante o retorno do AR negativo, intime-se novamente a autora e
pela derradeira vez, na pessoa de seu procurador constituído, a dar andamento do feito, em 48 horas, sob pena d extinção. Na
inércia, conclusos para extinção. Int. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)
Processo 0016058-96.2012.8.26.0248 (248.01.2012.016058) - Procedimento Ordinário - Guarda - J. M. F. S. - - H. F. da S.
- D. C. da S. - Defiro a cota do MP. Providencie a serventia, com urgência, diligenciando pessoalmente. Após a juntada, nova
vista ao MP, com urgência. Int. - ADV: MARCELO DA CRUZ (OAB 250779/SP), BRUNO RODRIGO APARECIDO DE OLIVEIRA
(OAB 262006/SP)
Processo 0016212-17.2012.8.26.0248 (248.01.2012.016212) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Sandra Regina Gentil - Edemar Clayton Ferreira de Campos Filho - Proc. nº 3011/12. Vistos em saneador. Trata-se de ação
ordinária ajuizada por Sandra Regina Gentil em face de Edemar Clayton F. de Campos Filho. Presentes as condições da ação
e os pressupostos processuais (art. 329 e 330, do C.P.C.). Declaro saneado o feito e defiro as provas requeridas pelas partes.
Partes legítimas e bem representadas, inexistindo nulidades a sanar ou irregularidades a suprir. Constitui ponto controvertido:
a existência do dano moral, conduta culposa do requerido e relação de causalidade com o dano e sua extensão. Defiro a
produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal das partes, que deverão ser pessoalmente intimadas e na oitiva
das testemunhas, a serem tempestivamente arroladas cujo rol, se o caso, deverá ser oferecido no prazo de 30 dias antes da
audiência designada, nos termos do art. 407 do CPC, com redação dada pela lei 10.358/01. Defiro, também, a produção de
prova documental, fixando o prazo de quinze (15) dias para a exibição de documentos, com observância do artigo 397 do C.P.C..
Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de abril de 2014 às 14:40 horas. Fl. 85 Providencie a serventia a
inclusão do atual advogado excluindo-se o anterior. Int.(expedido mandado ao requerido.Para intimação pessoal da autora
é necessário informar o endereço completo tendo em vista a certidão Oficial de Justiça as fls 78/79) - ADV: WANDERLEY
BETHIOL (OAB 102806/SP), MARCELO DANIEL STEIN (OAB 148771/SP)
Processo 0016422-05.2011.8.26.0248 (248.01.2011.016422) - Procedimento Ordinário - Protesto Indevido de Título - Casco
do Brasil Ltda - Aurelice Alves de Lima Epp e outros - Para expedição de carta Precatória para Penhora e Avaliação é necessário
apresentar cópia da Petição Inicial e do demonstrativo de cálculo atualizado, uma vez que a cópia das fls 153/155, juntada pela
petição de 11/09/2013, estão desatualizados, conforme consta na própria petição. - ADV: ELISANGELA MARQUES FERREIRA
(OAB 292741/SP), ITAMAR RODRIGUES (OAB 244323/SP), ALEXANDRE BISKER (OAB 118681/SP)
Processo 0016424-43.2009.8.26.0248 (248.01.2009.016424) - Execução de Alimentos - Alimentos - S. N. M. - A. M. M. Proc. 3221/09 Vistos. Oficie-se novamente ao INSS como requerido. Aguarde-se resposta por 90 dias. Int. - ADV: CRISTIANO
ANASTACIO DA SILVA (OAB 248071/SP), FRANCISCO PINTO DUARTE NETO (OAB 72176/SP)
Processo 0017215-41.2011.8.26.0248 (248.01.2011.017215) - Despejo por Falta de Pagamento - Inadimplemento - Rosa
Igushi Suko - Proc. 3361/2011 Vistos. Primeiramente, providencie a serventia pesquisa de veículos junto ao sistema RENAJUD.
Após, manifeste-se o autor em 05 dias. Sem prejuízo, expeça-se certidão de objeto e pé. Int. (Realizado pesquisa junto ao
sistema RENAJUD - “Veiculo FIAT/STILO FLEX , PLACA: DQT9173, ANO FABR. 2005, ANO MODELO: 2006, Veículo FIAT/UNO
MILLE SMART, PLACA KMV9065, ANO FABR. 2000, ANO MODELO: 2011, veículo: IMP/GM ASTRA GLS, PLACA: BTH0856,
ANO FABR. 1995, ANO MODELO: 1995”. ). - ADV: LUIS CARLOS JUSTE (OAB 83948/SP)
Processo 0017235-37.2008.8.26.0248 (248.01.2008.017235) - Representação Criminal/Notícia de Crime - Crimes
Falimentares - M. U. J. - S. G. - - C. C. G. - Proc. 01/08 Vistos. Forme-se o 2º volume. Oficie-se ao IIRGD solicitando a vinda
da Folha de Antecedentes das acusadas. Após, nova vista ao M.P. Int. - ADV: VOLNEI SIMOES PIRES DE MATOS TODT (OAB
57526/SP)
Processo 0017998-96.2012.8.26.0248 (248.01.2012.017998) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - R. T. L. e
outro - Proc. Nº 3329/2012 V. Fls. 35: Defiro a expedição de ofícios de praxe como requerido. Int. - ADV: MARCUS VINICIUS
GOMES CARNEIRO POSSATO (OAB 213257/SP)
Processo 0018269-42.2011.8.26.0248 (248.01.2011.018269) - Monitória - Prestação de Serviços - Sociedade Educacional
Bricor Ltda Sc - Proc. 3439/2011: Para expedição de mandado de Penhora e Avaliação é necessário recolher o valor de R$
10,23 (dez Reais e vinte e três centavos) para complementar a taxa de diligência. - ADV: SONIA MARIA SONEGO (OAB 102105/
SP), CRISTIANE BELLOMO DE OLIVEIRA (OAB 140951/SP), DEBORA CANTARERO (OAB 283874/SP)
Processo 0018442-66.2011.8.26.0248 (248.01.1994.000637/2) - Cumprimento de sentença - Regina Celia de Paulo Cotonificio Indaiatuba Sa - Proc. 1790/2008 - 2 Vistos. Aguarde-se pelo prazo requerido a fl. 66 a resposta do ofício. Sem
prejuízo diligencie a serventia na forma sugerida a fl. 66. Int. - ADV: JOAO BAPTISTA MORANO (OAB 15504/SP), GERALDO
GUIMARAES E SILVA (OAB 57677/SP), JOSE MACHADO DE CAMPOS FILHO (OAB 24297/SP), ELCIO BATISTA, EDUARDO
PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM (OAB 118685/SP)
Processo 0018495-13.2012.8.26.0248 (248.01.2012.018495) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - K. I. C. de
A. e outro - Proc. Nº 3434/2012 Indefiro o pedido de expedição de ofício ao CAEX, uma vez que se trata de órgão vinculado ao
M.P., o qual não mais participa neste feito. Oficie-se ao IIRGD solicitando informações acerca do endereço do requerido com
os dados de fls. 13. Aguarde-se resposta por 90 dias. Sem prejuízo, oficie-se à DRF solicitando o nº do CPF do requerido, a fim
de possibilitar a pesquisa junto ao sistema Infojud. Com a resposta, providencie a serventia a pesquisa. Int. - ADV: GABRIEL
ALMEIDA ROSSI (OAB 242995/SP)
Processo 0018730-87.2006.8.26.0248 (248.01.2006.018730) - Procedimento Sumário - Supermercearia Lopes de Indaiatuba
Ltda Me - Talasso Comercio de Frios e Laticinios Ltda e outro - Processo 3700/2007 Vistos. Considerando que o(s) devedor(es)
possue(m) procurador(es) nos autos, determino o seguinte: Intimação do(s) executado(s), na pessoa do advogado, para que no
prazo de 15 (quinze) dias, efetue(m) o pagamento (artigo 475-J do CPC), sob pena de multa de 10% sobre o valor devido. Caso
não haja o pagamento, tornem os autos conclusos para apreciação do pedido de penhora on line. Int. - ADV: CÁSSIO WILLIAM
DOS SANTOS (OAB 209606/SP), RÚBIA HELENA FILASI GIRELLI (OAB 206838/SP), MARCO ANTONIO DO PATROCINIO
RODRIGUES (OAB 146456/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
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Processo 0018733-37.2009.8.26.0248 (248.01.2009.018733) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Carlos Eiji Sakamoto
- Jose Luiz Salvadori Martinhao - Proc. Nº 3327/2009. Vistos. Em face do noticiado, julgo extinto o feito em sua fase executória,
com fulcro no artigo 794, II, do CPC. Elabore-se cálculo de eventuais custas e despesas em aberto, intimando-se o requerido
para pagamento em 05 dias, sob pena de inscrição da dívida. Após, pagas as custas ou extraída a certidão de inscrição,
arquivem-se os autos. PRIC. (Recolha o requerido, no prazo de 5 dias, a importância de R$ 110,00 (cento e dez reais), conforme
cálculo elaborado pelo Contador Judicial encartado aos autos fls. 186, sob pena de inscrição da dívida). - ADV: GABRIEL LUIZ
SALVADORI DE CARVALHO (OAB 107460/SP), PAULO CELSO SANCHEZ (OAB 61359/SP), FÁBIO RESENDE NARDON (OAB
214303/SP)
Processo 0019146-50.2009.8.26.0248 (248.01.2009.019146) - Procedimento Ordinário - Expurgos Inflacionários /
Planos Econômicos - Vera Lucia Prandini Chimenti - - Rinaldo Chimenti - Banco Bradesco Sa - Proc. 3412/09 Vistos. Melhor
compulsando os autos, constato que a questão controvertida não se funda em erro aritmético da conta. Assim, desentranhe-se
fls. 296/298, autuando-se como impugnação ao cumprimento de sentença, abrindo-se vista, após, naqueles autos aos credores
para manifestação sobre o mérito. Int. - ADV: LEONARDO DELLA COSTA (OAB 270821/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB
141123/SP), SERGIO RICARDO ZENNI (OAB 275967/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), FABIO ANDRE FADIGA
(OAB 139961/SP)
Processo 0019877-41.2012.8.26.0248 (024.82.0120.019877) - Procedimento Ordinário - Guarda - C. M. T. F. - Vistos. Proc.
3565/12 Manifeste-se o autor sobre as respostas dos ofícios de fls. 55/56 e 58/59. Int. - ADV: JOSÉ FARIAS DE FIGUEIRÊDO
(OAB 196142/SP)
Processo 0021768-39.2008.8.26.0248 (248.01.2008.021768) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Laura Rita da Silva Correa - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - Proc. 3502/08 Vistos. Ante o teor da manifestação de fls.
178/179, oficie-se novamente ao IMESC, com cópia de fls. 178/179, solicitando a realização de ressonância magnética., com a
máxima brevidade possível Aguarde-se resposta por 60 dias. - ADV: RAFAEL MENDONÇA MARQUES (OAB 17498/CE), MARA
REGINA BUENO KINOSHITA (OAB 86356/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP)
Processo 0021975-38.2008.8.26.0248 (248.01.2008.021975) - Procedimento Sumário - Edvar Santos Duraes - Luzinete Soares Teixeira Duraes - Francisco Cosmo de Macena - - Ana da Silva Macena - - Marisa Aparecida dos Santos
- - Rolemberg Francisco dos Santos - Proc. Nº 3540/2008 Vistos. Verifico dos autos que o autor é beneficiário da justiça
gratuita; portanto, providencie a serventia a extração das cópias, devendo o procurador comparecer em cartório para proceder o
desentranhamento. Na inércia, arquivem-se. Int. (JÁ HOUVE A SUBSTITUIÇÃO DOS ORIGINAIS SOLICITADOS PELAS CÓPIAS
CORRESPONDENTES, PODENDO A PARTE INTERESSADA PROMOVER A RETIRADA DO MENCIONADO EXPEDIENTE,
QUE ENCONTRA-SE ACOSTADO À CONTRACAPA DOS AUTOS.) - ADV: JAHIR ESTACIO DE SA FILHO (OAB 112346/SP),
CLÉBER EGÍDIO ANDRADE BANDEIRA (OAB 172446/SP), ALEXANDRE ORTOLANI (OAB 185586/SP), EMERSON HENRIQUE
MOREIRA (OAB 259107/SP)
Processo 3001496-94.2013.8.26.0248 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 9649-74.2012.8.26.0161 - 4ª Vara Cível) - MASTER
TOOLS INSTRUMENTOS LTDA - Farnell Newark Brasil Distribuidora de Componentes Eletrônicos Ltda - Para a intimação da
testemunha José Teixeira Brandão Neto, deverá a parte interessada efetuar o recolhimento de uma diligência de oficial de justiça
para sua intimação, tendo em vista que aquela recolhida ás fls. 21 já fora utilizada em diligência anterior (oitiva designada para
o dia 11/02/2014). - ADV: JULIANO CÉZAR LISBOA TAVARES (OAB 124764/MG), ANNA MARIA GODKE DE CARVALHO (OAB
122517/SP)
Despachos e sentenças
DRA CAMILA CASTANHO OPDEBEECK, MM JUIZA DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE INDAIATUBA/SP.
COBRANÇA DE AUTOS: Fls. 1.860/1.861, certidão-03: Intimem-se os advogados pela Imprensa Oficial, para devolução dos
autos em 24 horas, sendo que na inércia será expedida ordem de busca e apreensão, consignando-se, ainda, que caso os autos
já tenham sido devolvidos em data posterior a certidão retro (10.01.2014), para desconsiderar a intimação.
1-Local destino : Cleide Aparecida Miqueloto (1)
Processo Classe Remessa Recebimento
0014035-80.201 2.8.26.0248
Arrolamento Sumário 04/11/2013 04/11/2013
2-Local destino : Tricya Pranstretter Arthuzo (1)
Processo Classe Remessa Recebimento
0006116-40.2012.8.26.0248
Divórcio Consensual 18/12/2013 18/12/2013
3-Local destino : Tiago Bertaci dos Santos (1)
Processo Classe Remessa Recebimento
0018899-64.2012.8.26.0248
Divórcio Consensual 04/12/2013 04/12/2013
4-Local destino : Luis Carlos Juste (1)
Processo Classe Remessa Recebimento
0004026-35.2007.8.26.0248
Procedimento Ordinário 16/12/2013 16/12/2013
5-Local destino : Laura Maria Rabello (1)
Processo Classe Remessa Recebimento
0007138-70.2011.8.26.0248
Conversão de Separação Judicial em Divórcio 18/12/2013 18/12/2013
6-Local destino : Jean Alves (1)
Processo Classe Remessa Recebimento
0006556-02.2013.8.26.0248
Procedimento Ordinário 06/12/2013 06/12/2013
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7-Local destino : Fabricio Alessandro Barbosa (4)
Processo Classe Remessa Recebimento
0018157-10.2010.8.26.0248
Cumprimento Provisório de Sentença 19/12/2013 19/12/2013
0018444-36.2011.8.26.0248
Agravo de Instrumento 19/12/2013 19/12/2013
0018445-21.2011.8.26.0248
Agravo de Instrumento 19/12/2013 19/12/2013
0000054-77.1995.8.26.0248
Desapropriação 19/12/2013 19/12/2013
8-Local destino : Fabiana Duarte Pires (1)
Processo Classe Remessa Recebimento
0009627-17.2010.8.26.0248
Procedimento Ordinário 19/12/2013 19/12/2013
9-Local destino : Djalma Laurindo Aguirra (1)
Processo Classe Remessa Recebimento
0007621-82.2012.8.26.0372
Inventário 17/12/2013 17/12/2013
10-Local destino : Danilo Rogério Peres Ortiz de Camargo (1)
Processo Classe Remessa Recebimento
0015088-04.2009.8.26.0248
Procedimento Ordinário 11/12/2013 11/12/2013
11-Local destino : Antonio Godoy Maruca (3)
Processo Classe Remessa Recebimento
0018741-77.2010.8.26.0248
Impugnação de Assistência Judiciária 02/12/2013 02/12/2013
0018742-62.2010.8.26.0248
Impugnação de Assistência Judiciária 02/12/2013 02/12/2013
0018345-37.2009.8.26.0248
Procedimento Ordinário 02/12/2013 02/12/2013
12-Local destino : Adriano Maschietto Pucinelli (2)
Processo Classe Remessa Recebimento
0007109-59.2007.8.26.0248
Incidente de Falsidade 19/12/2013 19/12/2013
0002107-11.2007.8.26.0248
Procedimento Sumário 19/12/2013 19/12/2013

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE INDAIATUBA EM 16/01/2014
PROCESSO :0000232-59.2014.8.26.0248
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 314/2013 - Indaiatuba
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : P. H. M.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000231-74.2014.8.26.0248
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 316/2013 - Indaiatuba
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : C. G.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000233-44.2014.8.26.0248
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 341/2013 - Indaiatuba
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: J. L. DA S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE

:0000230-89.2014.8.26.0248
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
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BO : 342/2014 - Indaiatuba
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: R. S. DA S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000239-51.2014.8.26.0248
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 985/2013 - Indaiatuba
AUTOR
: M. P. DO E. DE S. P.
INFRATORA : R. G. C.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000240-36.2014.8.26.0248
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 1042/2013 - Indaiatuba
AUTOR
: M. P. DO E. DE S. P.
INFRATORA : S. Z. DOS S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000243-88.2014.8.26.0248
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 6635/2013 - Indaiatuba
AUTOR
: M. P. DO E. DE S. P.
INFRATOR
: C. D. C. DE J. P.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000244-73.2014.8.26.0248
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 6604/2013 - Indaiatuba
AUTOR
: M. P. DO E. DE S. P.
INFRATOR
: I. N. S. DE A.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000245-58.2014.8.26.0248
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 6650/2013 - Indaiatuba
AUTOR
: M. P. DO E. DE S. P.
INFRATOR
: A. A. C.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000246-43.2014.8.26.0248
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 900386/2013 - Indaiatuba
AUTOR
: M. P. DO E. DE S. P.
INFRATORA : M. A. DA S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO FABIO LUIS CASTALDELLO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GENTIL ROBERTO SOARES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2014
Processo 0000174-27.2012.8.26.0248 (248.01.2012.000174) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda Luciana Molon de Souza - Ana Neri Silva & Cia Ltda Me - - Ana Neri Silva - - Vanessa Coelho da Silva - Manifestar em termos de
prosseguimento, em face da certidão de fls. 152, onde consta que não foi efetuada a intimação das requeridas sobre a penhora
no rosto dos autos, em razão de não terem sido encontradas. (a ausência de manifestação tempestiva acarreta a extinção do
feito). - ADV: ANA PAULA PEDROZO MACHADO (OAB 237445/SP), FELIPE DE LIMA GRESPAN (OAB 239555/SP)
Processo 0000863-37.2013.8.26.0248 (024.82.0130.000863) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de
Energia Elétrica - Dardiane Rodrigues do Nascimento - Companhia Piratininga de Forca e Luz - Considerando os documentos de
fls. 115/116, defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao autor. Às contrarrazões. - ADV: ALINE CRISTINA PANZA MAINIERI
(OAB 153176/SP), JEAN FERNANDO VIEIRA (OAB 250761/SP)
Processo 0001009-49.2011.8.26.0248 (248.01.2011.001009) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Ledyr
Berretta - A L da C Lipari Me - Pelo valor fixado às fls. 90, defiro o pedido de adjudicação formulado pelo credor. Desnecessária
a lavratura de termo de adjudicação, em consideração aos princípios da celeridade e da simplicidade. Expedir mandado de
entrega, assim que decorrido o prazo para eventual impugnação pelo devedor (artigo 746, do CPC). Após, apresente o credor
cálculo atualizado do débito. - ADV: LEDYR BERRETTA (OAB 61152/SP)
Processo 0001066-96.2013.8.26.0248 (024.82.0130.001066) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Emidio Vanderlei
Pinati - Soraya de Souza - Observo que decorreu o prazo então concedido sem manifestação da parte interessada. Sendo assim,
e decorridos mais de trinta dias, sem manifestação sobre o seguimento do feito, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei
9.099/95, julgo extinta a execução, ficando desde já deferido o desentranhamento de documentos entregando-se ao(à) autor(a),
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ressalvada a hipótese de constituição de título executivo judicial nos autos. Transitada esta em julgado tornem conclusos para
desbloqueio do veículo de fls. 21 e feitas as necessárias anotações, arquivem-se os autos. Valor do preparo para fins de recurso:
R$ 201,40. Valor de porte de remessa e retorno: R$ 29,50 - 01 volume(s). - ADV: RICARDO BUENO REIS (OAB 267744/SP)
Processo 0001170-88.2013.8.26.0248 (024.82.0130.001170) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida
em Cadastro de Inadimplentes - Jose Marcelo dos Santos - Dayana Nascimento David - Manifestar em termos de prosseguimento,
em face da certidão de fls. 73, onde consta que o requerido mudou-se. (a ausência de manifestação tempestiva acarreta a
extinção do feito). - ADV: ROGERIO DO CARMO TOLEDO (OAB 204084/SP)
Processo 0001231-46.2013.8.26.0248 (024.82.0130.001231) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia Rosemeire Finelon Pereira - Tim Celular Sa - Os autos encontram-se com vista à parte autora, pelo prazo legal, para ciência
sobre os documentos juntados pela parte requerida às fls. 101/110. - ADV: SILVANIA SANTANA GONÇALVES DE FREITAS
(OAB 259447/SP), ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP)
Processo 0001265-55.2012.8.26.0248 (248.01.2012.001265) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Geovana do Carmo Dutra - Oi Tnl Pcs Sa - Considerando fls. 258/259, expedir mandado de levantamento
do valor de R$ 2.785,41 mais acréscimos legais, em favor do autor Geovana do Carmo Dutra. Nada sendo requerido pelo autor
no prazo de cinco dias contados do levantamento, conclusos para extinção, pois se presume o pagamento integral da execução.
(Mandado expedido). - ADV: RICARDO MAGALHAES PINTO (OAB 284885/SP), ROSANA DE CARVALHO (OAB 288867/SP)
Processo 0001324-14.2010.8.26.0248 (248.01.2010.001324) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - Cristiano Rios de Almeida - Itaici Veiculos Com e Serviços Ltda - - Domingos Benedetti Neto - Jose Carlos Tonin - - Flavio Tonin - - Oscar Tonin - Certidão de crédito expedida. - ADV: SANDRO LUIS GOMES (OAB 252163/
SP), GUSTAVO FERNANDO LUX HOPPE (OAB 251292/SP)
Processo 0001483-83.2012.8.26.0248 (248.01.2012.001483) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Marcos Antonio
Monteiro Moveis Epp - Sandra Luiz da Silva - Observo que decorreu o prazo então concedido sem manifestação da parte
interessada. Sendo assim, e decorridos mais de trinta dias, sem manifestação sobre o seguimento do feito, com fundamento
no artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95, julgo extinta a execução, ficando desde já deferido o desentranhamento de documentos
entregando-se ao(à) autor(a), ressalvada a hipótese de constituição de título executivo judicial nos autos. Transitada esta em
julgado e feitas as necessárias anotações, arquivem-se os autos. Valor do preparo para fins de recurso: R$ 201,40. Valor de
porte de remessa e retorno: R$ 29,50 - 01 volume(s). - ADV: GRAZIELA COSTA LEITE (OAB 303190/SP)
Processo 0001630-75.2013.8.26.0248 (024.82.0130.001630) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Seguro - Alvaro
Lugli Garotti - Mapfre Seguros - Diante do exposto, com fundamento no artigo 269, inciso I, do CPC, julgo parcialmente
procedente a pretensão autoral para condenar a ré no pagamento de R$ 990,00, quantia que será atualizada monetariamente
segundo os índices divulgados pelo TJSP desde a data do desembolso empreendido, ou seja, novembro/12 (fls. 101/102), e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e também na obrigação de fazer, consistente em custear a troca dos
parafusos das rodas do veículo segurado, sob pena de multa que será oportunamente fixada em caso de descumprimento da
ordem. Não há condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios por força do disposto no art. 55
da Lei 9.099/95. Desde logo fica a ré advertida de que, não cumprindo espontaneamente a condenação no prazo de quinze dias
contados do trânsito em julgado, o montante será acrescido de multa de 10%, prosseguindo-se nos termos do artigo 475-J do
CPC. Valor do preparo para fins de recurso: R$ 201,40. Valor de porte de remessa e retorno: R$ 29,50 - 01 volume(s). - ADV:
ALEXANDRE ORTOLANI (OAB 185586/SP), LUIZ DE ANDRADE SHINCKAR (OAB 50907/SP)
Processo 0002182-40.2013.8.26.0248 (024.82.0130.002182) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Julio
Cesar de Nadai - Marcelo Renato Nunes - Pelo valor da avaliação, defiro o pedido de adjudicação formulado pelo credor.
Desnecessária a lavratura de termo de adjudicação, em consideração aos princípios da celeridade e da simplicidade. Expedir
mandado de entrega, assim que decorrido o prazo para eventual impugnação pelo devedor (artigo 746, do CPC). Após, apresente
o credor cálculo atualizado do débito. Intimem-se. - ADV: JULIO CESAR DE NADAI (OAB 262094/SP)
Processo 0002255-51.2009.8.26.0248 (248.01.2009.002255) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - Daniel Soares Lima - Omni International Brasil Comercio Importacao e Exportacao Ltda - Luiz Francisco Ribeiro Pinto - - Maria Luiza Ribeiro Pinto - Pedido retro: defiro. Aguardar pelo prazo solicitado. - ADV: BRUNO
BERGAMO (OAB 273480/SP), WALTER ALBERTO FERRARESI (OAB 80063/SP), FABIANA MARIA DA COSTA (OAB 226116/
SP)
Processo 0002348-72.2013.8.26.0248 (024.82.0130.002348) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Marineide Santos de Sa - Guanabara Estetica - Fixo a remuneração da advogada da autora em 100% do valor
constante da tabela do Convênio OAB/DPE para a atuação. Expedir certidão. Intimem-se. (Certidão expedida). - ADV: MARY
HELEN MATTIUZZO (OAB 249385/SP), CANDIDA AUGUSTA AMBIEL (OAB 156265/SP)
Processo 0002513-22.2013.8.26.0248 (024.82.0130.002513) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Locação de Móvel
- Goncales & Cia Ltda Epp - Clayton Soares da Silva - Manifestar em termos de prosseguimento face a CERTIDÃO - MANDADO
CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 248.2013/016798-0 dirigi-me
ao endereço indicado: Rodovia Lix da Cunha, 2831 ( SP 73) - Indaiatuba/SP, e aí sendo , Deixei de Proceder a Penhora em
razão de o executado - Sr. Clayton Soares da Silva ter alegado não possuir bens penhoráveis, e que o local é seu endereço de
trabalho, adicionando que ali funciona a empresa de seus pais ( R.C. Tintas ), onde ele trabalha. Certifico que não fui informada
do endereço residencial. Ante o exposto, devolvo o presente para os fins de direito. O referido é verdade. Dou fé. Indaiatuba, 13
de janeiro de 2014. (a ausência de manifestação tempestiva acarreta a extinção do feito) - ADV: LEANDRO CESAR VENTURA
(OAB 266379/SP)
Processo 0002703-19.2012.8.26.0248 (248.01.2012.002703) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Vinicius Rosa Dias - Athos Empreendimentos Imobiliarios Ltda - Fls. 235: aguardo o decurso do prazo determinado na parte final
do despacho de fls. 233. - ADV: ERICA BERTOLINI (OAB 226611/SP), EMILIA MARIA STEFFEN NOVELLI (OAB 69956/SP),
KAROLINE WOLF ZANARDO (OAB 301670/SP)
Processo 0002779-09.2013.8.26.0248 (024.82.0130.002779) - Embargos de Terceiro - Esbulho / Turbação / Ameaça - Alice
da Silva Ferreira - Jesuino Scatamburlo Sobrinho - Diante do exposto, com fundamento no artigo 269, inciso I, do CPC, julgo
improcedentes os embargos de terceiro. Não há condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios
por força do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Valor do preparo para fins de recurso: R$ 201,40. Valor de porte de remessa
e retorno: R$ 29,50 - 01 volume(s). - ADV: CLAUDIA CRISTINA PIRES OLIVA (OAB 144817/SP), THIAGO EDUARDO GALVÃO
(OAB 241089/SP)
Processo 0002978-65.2012.8.26.0248 (248.01.2012.002978) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Wilson
Candido Martins - Tnl Pcs Sa - Fls. 287: a petição não veio acompanhada do substabelecimento. Aguardo regularização. - ADV:
FLÁVIA VAZ RABELLO (OAB 262057/SP), RICARDO MAGALHAES PINTO (OAB 284885/SP)
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Processo 0003000-89.2013.8.26.0248 (024.82.0130.003000) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida
em Cadastro de Inadimplentes - Maria Ana de Fatima Tedeschi Novais - Aymore Credito Financiamento e Investimentos Manifestar a parte autora sobre petição fls. 156/157. - ADV: ANTONIO CARLOS DUARTE PEREIRA (OAB 129989/SP), FABIO
ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP)
Processo 0003140-94.2011.8.26.0248 (248.01.2011.003140) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos Leandro Barbosa da Silva - Roberto Aparecido Donizete Seruts - Fls. 148: necessário definir a situação dos bens já penhorados.
Como não houve interesse de arrematantes, esclareça o credor se tem interesse na sua adjudicação. Em caso de resposta
negativa, haverá o levantamento da penhora. - ADV: CYNTHIA ALMEIDA DA SILVA (OAB 295002/SP), CRISTIANO ANASTACIO
DA SILVA (OAB 248071/SP)
Processo 0003186-15.2013.8.26.0248 (024.82.0130.003186) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações Denise Marques Cavalcante - Mrv Engenharia e Participacoes Sa - Diante do exposto, com fundamento no artigo 269, inciso
I, do CPC, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a ré no pagamento de R$ 2.000,00, quantia
que será atualizada monetariamente segundo os índices divulgados pelo TJSP e acrescida de juros de mora de 1% ao mês,
encargos estes computados desde a data da sentença. Não há condenação ao pagamento de custas processuais e de
honorários advocatícios por força do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Desde logo fica a ré advertida de que, não cumprindo
espontaneamente a condenação no prazo de quinze dias contados do trânsito em julgado, o montante será acrescido de multa
de 10%, prosseguindo-se nos termos do artigo 475-J do CPC. Valor do preparo para fins de recurso: R$ 205,30. Valor de porte
de remessa e retorno: R$ 29,50 - 01 volume(s). - ADV: RAFAEL MONDELLI (OAB 166110/SP), ALEXANDRE ORTOLANI (OAB
185586/SP)
Processo 0003535-52.2012.8.26.0248 (248.01.2012.003535) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Locação de Imóvel
- Jair Ruinho Goncalves Junior - David Amaral Preto - Certidão de crédito expedida. - ADV: WILLIAN ALVES DOS SANTOS
(OAB 100368/SP), CANDIDA AUGUSTA AMBIEL (OAB 156265/SP)
Processo 0003603-65.2013.8.26.0248 (024.82.0130.003603) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - Stella Marys Alves da Costa - Wt Tours Coimbra Viagens e Turismo Ltda - - Casagrande
Turismo Faccione Agencia de Viagens e Turismo Ltda - Verificamos que o processo 0000310-87.2013, que tramita pela Terceira
Vara Cível local, tem por objeto a execução dos cheques que se pretende sejam declarados inexigíveis nesta ação. No entanto,
não há conexão entre ações que tramitam pelo Juizado Especial Cível e ações que tramitam por vara comum, bem como não há
conexão entre esta ação de conhecimento e aquela ação de execução. Há, sim, a prejudicialidade da ação executiva que tramita
pela Terceira Vara local. Compete, portanto, à autora defender-se naquela ação. Assim sendo, designo audiência de instrução e
julgamento para o dia 1º de abril de 2014, às 14h00, quando serão ouvidas as partes e as testemunhas por elas apresentadas,
não se deferindo a intimação, salvo motivo excepcional, conforme item 10.2 do Prov. nº 806/03 do CSM. Sendo as partes estão
representadas por advogados, suas intimações se aperfeiçoam na pessoa destes, pelo DJE, dispensando-se a confecção de
cartas de intimação. Int. - ADV: MARIANA NUNES COIMBRA (OAB 287177/SP), SILVIA SANTOS GODINHO (OAB 223871/SP),
FABIO DE ALMEIDA MOREIRA (OAB 272074/SP), MARIA TERESA SEIF RATTI (OAB 274687/SP)
Processo 0003626-11.2013.8.26.0248 (024.82.0130.003626) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Fabiana
Couto Freitas Souza - Tim Celular Sa - Fls. 149: defiro o prazo suplementar de vinte dias solicitado pela requerida para
cumprimento do despacho de fls. 147. - ADV: ALEXANDRE ORTOLANI (OAB 185586/SP), ANTONIO RODRIGO SANT ANA
(OAB 234190/SP)
Processo 0003669-45.2013.8.26.0248 (024.82.0130.003669) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços
- Montreal Sociedade Empreendedora de Educacao Ltda Epp - Joao Weller - Manifestar em termos de prosseguimento face
a CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 248.2013/016278-3: DEIXEI DE CITAR
e INTIMAR o executado JOÃO WELLER, tendo-se em vista que, diligenciando na Rua Platina, recreio Campestre Joia, não
consegui localizar o n.º 333, não tendo obtido informação alguma a respeito do executado junto às empresas das imediações
de onde seria aquele número. O referido é verdade e dou fé. Indaiatuba, 08 de janeiro de 2014. (a ausência da manifestação
tempestiva acarreta a extinção do feito) - ADV: WANDERLEY BETHIOL (OAB 102806/SP)
Processo 0004133-40.2011.8.26.0248 (248.01.2011.004133) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Neide
da Conceição - Marizete Barbosa Pereira - Fls. 173: primeiramente, diga a autora se desiste do prazo recursal. Caso positivo,
certificar o trânsito em julgado da decisão proferida, expedir certidão de honorários em favor da advogada da autora que fixo em
100% do valor constante da tabela DPE. Após, arquivar. - ADV: SHELLY OLIVATO ANADÃO (OAB 241552/SP)
Processo 0004285-54.2012.8.26.0248 (248.01.2012.004285) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Anisio de Carvalho
Filho - Angela Maria Cunha & Cia Ltda Me - Considerando a certidão de fls. 65, expedir mandado de levantamento do valor de
R$ 187,81 mais acréscimos legais, em favor do autor Anisio de Carvalho Filho. Nada sendo requerido pelo autor no prazo de
cinco dias contados do levantamento, conclusos para extinção, pois se presume o pagamento integral da execução. (Mandado
expedido) - ADV: GABRIEL LUIZ SALVADORI DE CARVALHO (OAB 107460/SP)
Processo 0004438-53.2013.8.26.0248 (024.82.0130.004438) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - Mara Sandra Araujo do Nascimento - Loja Kd Comercio de Moveis Ltda - - Moveis Estrela
Me Goncalves Industria de Moveis - Diante do exposto, com fundamento no artigo 269, inciso I, do CPC, julgo parcialmente
procedente a pretensão autoral para condenar a ré Lojas KD no pagamento de R$ 1.334,00, quantia que será atualizada
monetariamente segundo os índices divulgados pelo TJSP desde a data do desembolso empreendido pela autora, ou seja,
fevereiro/13, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em relação à ré Móveis Estrela/M.E. Gonçalves
Indústria de Móveis Ltda, julgo improcedente a pretensão autoral. Não há condenação ao pagamento de custas processuais e
de honorários advocatícios por força do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Desde logo fica a ré Lojas KD advertida de que, não
cumprindo espontaneamente a condenação no prazo de quinze dias contados do trânsito em julgado, o montante será acrescido
de multa de 10%, prosseguindo-se nos termos do artigo 475-J do CPC. Após o reconhecimento do cumprimento da condenação,
compete à ré Lojas KD retirar o produto objeto da venda frustrada da residência da autora no prazo de vinte dias, sob pena de
reconhecimento de seu abandono. Valor do preparo para fins de recurso: R$ 201,40. Valor de porte de remessa e retorno: R$
29,50 - 01 volume(s). - ADV: CRISTIANO ANASTACIO DA SILVA (OAB 248071/SP), MARCOS WENGERKIEWICZ (OAB 24555/
PR), ANDRE FERNANDO PEREIRA LEAL (OAB 64074/PR), MARIA CLARA GOMES RODRIGUES (OAB 290624/SP)
Processo 0004689-42.2011.8.26.0248 (248.01.2011.004689) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
- Edila Geralda Pereira Gonçalves - Brasil Telecom Sa - Providenciar, a requerida, o recolhimento das custas processuais,
conforme certidão que segue: “Certifico e dou fé, haver custas em aberto no valor de R$ 100,70 a ser recolhida pela requerida.”
- ADV: RICARDO MAGALHAES PINTO (OAB 284885/SP), CARLOS ROGÉRIO BERTI (OAB 201892/SP)
Processo 0004755-51.2013.8.26.0248 (024.82.0130.004755) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos
Bancários - Ewerton Alex Garcia Pereira - Hsbc Bank Brasil Sa Banco Multiplo - Homologo o acordo a que chegaram as partes
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(petição retro). Aguardar por até dez (10) dias após a data estipulada para o último pagamento; sem nada postular a parte
credora, arquivar os autos, pois será presumida a satisfação integral da avença. Certificar o trânsito em julgado da decisão de
fls. 108/109. - ADV: PEDRO HENRIQUE MICHELLETTI TORRES (OAB 285787/SP), JOÃO MARCELO MICHELLETTI TORRES
(OAB 256963/SP), RENATA DE CARVALHO MACEDO ISSA LEAO (OAB 168435/SP), CLAUDIA JULIANA MACEDO ISSA
SANDRI (OAB 145007/SP)
Processo 0004804-92.2013.8.26.0248 (024.82.0130.004804) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Adimael
Asevedo Sousa - Telefonica Brasil Sa - Diante do exposto, com fundamento no artigo 269, inciso I, do CPC, julgo procedente a
pretensão deduzida no pedido inicial para, reconhecendo a inexigibilidade de qualquer valor relacionado ao telefone n. 19-36961658, assim confirmando a decisão liminar de fls. 28, condenar a ré no pagamento de R$ 34,59 e 32,95, quantias que serão
atualizadas monetariamente segundo os índices divulgados pelo TJSP desde a data dos desembolsos empreendidos pelo autor,
ou seja, março/13 (fls. 25 e e27), e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e também no pagamento de R$
1.500,00, quantia que sofrerá os mesmos acréscimos moratórios retro anunciados, encargos estes computados desde a data da
sentença. Não há condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios por força do disposto no art.
55 da Lei 9.099/95. Desde logo fica a ré advertida de que, não cumprindo espontaneamente a condenação no prazo de quinze
dias contados do trânsito em julgado, o montante será acrescido de multa de 10%, prosseguindo-se nos termos do artigo 475-J
do CPC. Valor do preparo para fins de recurso: R$ 201,40. Valor de porte de remessa e retorno: R$ 29,50 - 01 volume(s). - ADV:
JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), ARIADNE SIGRIST DERCOLI COLOGNI (OAB 297705/SP)
Processo 0004906-17.2013.8.26.0248 (024.82.0130.004906) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de
Serviços - Julio Cesar de Nadai - Marcelo Renato Nunes - Tendo em vista o decurso do prazo sem oferecimento de embargos/
impugnação, diga o credor se pretende a alienação ou adjudicação do bem penhorado, sob pena de levantamento da penhora e
extinção do processo. - ADV: JULIO CESAR DE NADAI (OAB 262094/SP)
Processo 0005039-59.2013.8.26.0248 (024.82.0130.005039) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Antonino Veras Nogueira - Gibim Seguranca Eletronica Ltda - Tratando-se de condenação em dinheiro, evidente
o risco de prejuízo em caso de reforma da sentença, razão pela qual, atribuo efeito suspensivo ao recurso interposto pela
parte requerida quanto à condenação em dinheiro. Intimar o autor para apresentar resposta ao recurso. - ADV: GABRIEL LUIZ
SALVADORI DE CARVALHO (OAB 107460/SP), ÉDINA MARIA TORRES CANÁRIO (OAB 214290/SP)
Processo 0005069-94.2013.8.26.0248 (024.82.0130.005069) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Protesto Indevido
de Título - Rennan Mattioni Bratfisch - Guapore Comercio de Madeiras Ltda - - Betino & Silva Comercial Ltda - Diante do exposto,
com fundamento no artigo 269, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar as rés,
solidariamente, no pagamento de R$ 1.500,00, quantia que será atualizada monetariamente segundo os índices divulgados pelo
TJSP e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, encargos estes computados desde a data da sentença. Não há condenação
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios por força do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Desde logo
ficam as rés advertidas de que, não cumprindo espontaneamente a condenação no prazo de quinze dias contados do trânsito
em julgado, o montante será acrescido de multa de 10%, prosseguindo-se nos termos do artigo 475-J do CPC. Valor do preparo
para fins de recurso: R$ 201,40. Valor de porte de remessa e retorno: R$ 29,50 - 01 volume(s). - ADV: MARIA TERESA SEIF
RATTI (OAB 274687/SP), VIVIANE DE OLIVEIRA SPOSITO (OAB 199700/SP), SALVADOR SCARPELLI JUNIOR (OAB 102884/
SP)
Processo 0005113-50.2012.8.26.0248 (248.01.2012.005113) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Rita
de Cassia Lopes - Banco do Brasil Sa - Em relação ao depósito retro, aguardar o decurso do prazo para oferecimento de
embargos/impugnação. - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO
(OAB 34248/SP), CRISTIANO ANASTACIO DA SILVA (OAB 248071/SP)
Processo 0005319-30.2013.8.26.0248 (024.82.0130.005319) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Planos de Saúde
- Gisela Herminia Deitze - Greenline Sistema de Saude Sa - Fixo a remuneração do advogado da autora em 100% do valor
constante da tabela do Convênio OAB/DPE para a atuação. Expedir certidão. Intimem-se. (Certidão expedida) - ADV: APOLO
ANTUNES (OAB 245532/SP), HAROLDO DE AZEVEDO CARVALHO (OAB 239082/SP)
Processo 0005462-87.2011.8.26.0248 (248.01.2011.005462) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Laila Moreti da Silva - Cogumelo do Sol Agaricus do Brasil - - Mario Kikuo Kimura - - Yasuko Kimura - Diante do
exposto, com fundamento no artigo 269, inciso I, do CPC, julgo improcedentes os embargos apresentados por Mario Kikuo
Kimura. Por força do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, condeno o embargante sucumbente no pagamento das custas
processuais, mas não em honorários advocatícios. Valor do preparo para fins de recurso: R$ 352,15. Valor de porte de remessa e
retorno: R$ 29,50 - 01 volume(s). - ADV: ARLETE RODRIGUES BRAGA (OAB 327207/SP), JORGE RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
(OAB 33874/SP), ROSANA DE CASSIA GASGUES PAVARINA CHIGNOLLI (OAB 127924/SP), SERGIO DIAS PERRONE (OAB
101879/SP)
Processo 0005637-47.2012.8.26.0248 (248.01.2012.005637) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - e
I Expresso Tur Locadora de Veiculos Ltda Me - Claro Sa - Considerando a manifestação de fls. 126, expedir mandado de
levantamento da quantia referida em fls. 123 em favor do autor e arquivar. (Mandado expedido) - ADV: JULIANA GUARITA
QUINTAS ROSENTHAL (OAB 146752/SP), KAREN SILVIA OLIVA (OAB 135113/SP), TERCIO EMERICH NETO (OAB 263268/
SP)
Processo 0005711-67.2013.8.26.0248 (024.82.0130.005711) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade
do Fornecedor - Renato Mateus Pirota - Bsh Continental Eletrodomesticos Ltda - - Nova Pontocom Comercio Eletronico Sa Evidencia-se que o depósito retro destina-se ao pagamento. Assim, expedir mandado de levantamento do valor de R$ 4.550,49
mais acréscimos legais, em favor do autor Renato Mateus Pirota. Nada sendo requerido pelo autor no prazo de cinco dias
contados do levantamento, arquivar, pois se presume o cumprimento integral da obrigação. (Mandado expedido). - ADV: MARIA
FERNANDA PEREIRA MITUO (OAB 312657/SP), PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO (OAB 130053/SP), MAURICIO
MARQUES DOMINGUES (OAB 175513/SP), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (OAB 131600/SP)
Processo 0005859-78.2013.8.26.0248 (024.82.0130.005859) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque Valdir Saladini - Francisco da Chaga Silva - Decorridos mais de trinta dias, o(a) autor(a) não se manifestou a respeito do
prosseguimento do processo. Assim, o caso é de extinção do processo sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 51,
caput, e § 1º, da Lei 9.099/95, c/c o art. 267, III, do CPC. Desnecessária a intimação pessoal da parte para dar andamento. No
magistério de Joel Dias Figueira Júnior, em quaisquer das hipóteses previstas em lei para extinção do processo, sem julgamento
de mérito, a providência independe de intimação pessoal (Comentários à Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Ed. RT,
1ª ed., 1995, p. 215). ANTE O EXPOSTO, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fundamento
no art. 51, caput, e § 1º, da Lei 9.099/95, c/c o art. 267, III, do CPC, ficando, desde já, deferido o desentranhamento de
documentos entregando-se ao(à) autor(a), ressalvada a hipótese de título executivo judicial. Transitada esta em julgado e feitas
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as necessárias anotações, arquivem-se os autos. P.R.I.C. Valor do preparo para fins de recurso: R$ 201,40. Valor de porte de
remessa e retorno: R$ 29,50 - 01 volume(s). - ADV: ISABELLA HELENA FUCCILLI DE LIRA (OAB 320011/SP)
Processo 0006169-84.2013.8.26.0248 (024.82.0130.006169) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cobrança de
Aluguéis - Sem despejo - Elza Giatti Breda - Fatima Maria Forato - - Fabiana Cristina Noronha Morelli - Decorridos mais
de trinta dias, o(a) autor(a) não se manifestou a respeito do prosseguimento do processo. Assim, o caso é de extinção do
processo sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 51, caput, e § 1º, da Lei 9.099/95, c/c o art. 267, III, do CPC.
Desnecessária a intimação pessoal da parte para dar andamento. No magistério de Joel Dias Figueira Júnior, em quaisquer das
hipóteses previstas em lei para extinção do processo, sem julgamento de mérito, a providência independe de intimação pessoal
(Comentários à Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Ed. RT, 1ª ed., 1995, p. 215). ANTE O EXPOSTO, JULGO
EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, caput, e § 1º, da Lei 9.099/95, c/c o
art. 267, III, do CPC, ficando, desde já, deferido o desentranhamento de documentos entregando-se ao(à) autor(a), ressalvada
a hipótese de título executivo judicial. Transitada esta em julgado e feitas as necessárias anotações, arquivem-se os autos.
P.R.I.C. Valor do preparo para fins de recurso: R$ 201,40. Valor de porte de remessa e retorno: R$ 29,50 - 01 volume(s). - ADV:
WANDERLEY BETHIOL (OAB 102806/SP)
Processo 0006225-20.2013.8.26.0248 (024.82.0130.006225) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização
por Dano Material - Otacilio Fernandes de Azevedo - Rodovia das Colinas Sa - Considerando fls. 90, expedir mandado de
levantamento do valor de R$ 2.379,59 mais acréscimos legais, em favor do autor Otacilio Fernandes de Azevedo. Nada sendo
requerido pelo autor no prazo de cinco dias contados do levantamento, arquivar, pois se presume o cumprimento integral da
obrigação. - ADV: CRISTIANO AUGUSTO MACCAGNAN ROSSI (OAB 121994/SP)
Processo 0006569-98.2013.8.26.0248 (024.82.0130.006569) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Ato / Negócio
Jurídico - Maria Salete de Camargo - Fundo de Investimentos Em Direitos Creditorios Nao Padronizados Npl I - Diante do exposto,
com fundamento no artigo 269, inciso I, do CPC, julgo procedente a pretensão deduzida no pedido inicial para reconhecer a
inexigibilidade, perante a autora, dos débitos relacionados às “negativações” controversas, de R$ 3.023,53 no SCPC e R$
2.809,62 na Serasa, R$ 2.745,74 na Serasa e R$ 1.867,25 na Serasa, por sua vez relacionados aos contratos identificados
pelos números 43398294691100, 7097021501390-00 e 4683000019400-00, respectivamente, assim mantendo a decisão liminar
de fls. 48, e também para condenar a ré no pagamento de R$ 6.000,00, quantia que será atualizada monetariamente segundo
os índices divulgados pelo TJSP e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, encargos estes computados desde a data da
sentença. Não há condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios por força do disposto no art.
55 da Lei 9.099/95. Desde logo fica a ré advertida de que, não cumprindo espontaneamente a condenação no prazo de quinze
dias contados do trânsito em julgado, o montante será acrescido de multa de 10%, prosseguindo-se nos termos do artigo 475-J
do CPC. Valor do preparo para fins de recurso: R$ 404,66. Valor de porte de remessa e retorno: R$ 29,50 - 01 volume(s). - ADV:
IVAN DE CAMARGO CAROTTI (OAB 315798/SP), JOSE ARNALDO CAROTTI (OAB 63816/SP)
Processo 0006629-71.2013.8.26.0248 (024.82.0130.006629) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Diego Robson Oliveira Ramos - Gbf Reparacoes Automobilisticas - - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais Os autos encontram-se com vista ao autor pelo prazo de 10 dias, para apresentação de contrarrazões aos recursos interpostos.
- ADV: CESAR AUGUSTO ELIAS MARCON (OAB 152391/SP), RICARDO COBO ALCORTA (OAB 143610/SP), DIOGO PASSOS
FERNANDES (OAB 329518/SP), MONIQUE MARCELINO (OAB 329626/SP), FERNANDO VERARDINO SPINA (OAB 153675/
SP)
Processo 0006727-56.2013.8.26.0248 (024.82.0130.006727) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de
Serviços - Embalimp Comercio de Produtos de Limpeza Ltda - Kbd Comercio de Informatica Ltda - Os autos encontram-se com
vista à parte autora, pelo prazo legal, para ciência sobre os documentos juntados pela parte ré às fls. 113/118. - ADV: GILBERTO
VIEIRA DE ANDRADE (OAB 58126/SP), MARCIA LUIZA BORSARI (OAB 286242/SP), ALESSANDRA REGINA OLIVO PEREIRA
(OAB 291523/SP)
Processo 0006868-46.2011.8.26.0248 (248.01.2011.006868) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Angela
Daiana dos Santos Minimercado Me - Laercio Antunes da Silva - Expedir a certidão respectiva. Oportunamente, destruir os
autos. (Certidão expedida) - ADV: JOSÉ FARIAS DE FIGUEIRÊDO (OAB 196142/SP)
Processo 0006887-52.2011.8.26.0248 (248.01.2011.006887) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de
Serviços - Leonardo Wolf - Rosa Maria Brolo - Manifestar o autor face a impugnação fls.255/260, no prazo legal. - ADV: THIAGO
EDUARDO GALVÃO (OAB 241089/SP), HERQUILINO WANDKE SOARES (OAB 326797/SP)
Processo 0007113-28.2009.8.26.0248 (248.01.2009.007113) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - Ines Tomazoni Ratti - Omni Internacional Ltda - - Luiz Francisco Ribeiro Pinto - - Maria Luiza
Ribeiro Pinto - Pedido retro: defiro. Aguardar pelo prazo solicitado. - ADV: BRUNO BERGAMO (OAB 273480/SP), FABIANA
MARIA DA COSTA (OAB 226116/SP)
Processo 0007357-49.2012.8.26.0248 (248.01.2012.007357) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Jesuino Scatmburlo Sobrinho - Maria Jose da Silva Ferreira dos Santos - - Antonio Goncalves da Costa - - Lourdes Aparecida
de Carvalho Costa - Defiro a vista pretendida, desde que em termos os autos quando da presença do advogado em cartório
Intimem-se. - ADV: CLAUDIA CRISTINA PIRES OLIVA (OAB 144817/SP), THIAGO EDUARDO GALVÃO (OAB 241089/SP)
Processo 0007536-17.2011.8.26.0248 (248.01.2011.007536) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda Fernando de Menezes Bara - Dadario e Moreira Ltda - - Banco Santander Banespa Sa - Tratando-se de condenação em dinheiro,
evidente o risco de prejuízo em caso de reforma da sentença, razão pela qual, atribuo efeito suspensivo ao recurso interposto
pela parte requerida quanto à condenação em dinheiro. Intimar o autor para apresentar resposta ao recurso. - ADV: FABIO
ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), DANIELA FURLAN PECHT (OAB 161688/SP),
EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP)
Processo 0007602-60.2012.8.26.0248 (248.01.2012.007602) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Agrococ
Comercio e Representacoes Ltda Epp - Alexandre de Arruda - - Vanessa Miguel Viana Arruda - Observo que decorreu o prazo
então concedido para manifestação da parte interessada. Sendo assim, expedir mandado de levantamento das quantias retro
referidas em favor do credor. Após, se houver algum débito remanescente, apresente o credor cálculo atualizado do débito. No
silêncio, será presumida a satisfação integral da execução. (mandado expedido) - ADV: ERICSON FERNANDO TIRIBELLI (OAB
320431/SP)
Processo 0007618-14.2012.8.26.0248 (248.01.2012.007618) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
- Durvil Ferro Rocha - Ecco do Brasil Informatica e Eletronicos Ltda - - Banco do Brasil Sa - Evidencia-se que o depósito retro
destina-se ao pagamento. Assim, expedir mandado de levantamento do valor de R$ 454,41 mais acréscimos legais, em favor do
autor Durvil Ferro Rocha. Nada sendo requerido pelo autor no prazo de cinco dias contados do levantamento, arquivar, pois se
presume o cumprimento integral da obrigação. (Mandado expedido) - ADV: DENISE MARIN (OAB 141662/SP), JOAO CARLOS
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DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), APOLO ANTUNES (OAB 245532/SP)
Processo 0007644-12.2012.8.26.0248 (248.01.2012.007644) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Ademir
Pietrobom - Net Servicos de Comunicacao Sa - - Empresa Brasileira de Telecomunicacoes Sa Embratel - Certifico e dou fé que
a procucação de fls. 190/191, juntada pela requerida, não tem poderes especiais para receber e dar quitação. Regularizar. ADV: MARIA TERESA SEIF RATTI (OAB 274687/SP), ANTONIO ROBERTO SALLES BAPTISTA (OAB 237255/SP), FABIO DE
ALMEIDA MOREIRA (OAB 272074/SP), ANA MARIA DOMINGUES SILVA RIBEIRO (OAB 220244/SP), PAULO GUILHERME DE
MENDONCA LOPES (OAB 98709/SP)
Processo 0007831-25.2009.8.26.0248 (248.01.2009.007831) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Otavio
Ferreira de Oliveira - Alfa Edificacoes Ltda - - Miguel Fonseca dos Santos - - Antonio Padilha dos Santos - Manifestar em termos
de prosseguimento, em face da certidão de fls.147, onde consta que não foi efetuada a intimação.(a ausência de manifestação
tempestiva acarreta a extinção do feito). - ADV: BENEDITO TADEU FERRAREZZI (OAB 150603/SP)
Processo 0007855-48.2012.8.26.0248 (248.01.2012.007855) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Wagner Vieira da Silva - Oi Brasil Telecom Sa - Com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo
Civil, julgo extinta a execução. Aguardo por cinco dias para a requerida providenciar o recolhimento das custas processuais em
aberto nos autos. Transitada esta em julgado e efetuado o pagamento das custas processuais pela requerida, arquivar. Valor
do preparo para fins de recurso: R$ 201,40. Valor de porte de remessa e retorno: R$ 59,00 - 02 volume(s). - ADV: RICARDO
MAGALHAES PINTO (OAB 284885/SP), MARIA TERESA SEIF RATTI (OAB 274687/SP)
Processo 0007863-59.2011.8.26.0248 (248.01.2011.007863) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
- Carlos Roberto de Genaro - - Angelica Maria de Genaro - Globex Utilidades Sa - - Whirpool Sa - Deixo de receber recurso
apresentado pela requerida Whirlpool S/A, pois a petição de interposição não veio acompanhada das razões recursais. - ADV:
FERNANDA APARECIDA CALEGARI DA SILVA (OAB 250748/SP), RICARDO GOMES DE ANDRADE (OAB 246908/SP),
RODRIGO HENRIQUES TOCANTINS (OAB 79391/RJ), FLÁVIA THAÍS DE GENARO (OAB 204044/SP), JOSÉ GUILHERME
CARNEIRO QUEIROZ (OAB 163613/SP)
Processo 0009368-56.2009.8.26.0248 (248.01.2009.009368) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Jose
Thome da Fonseca - Geraldo Chagas Costa - - Nelson Benedito Stofanini - - Neuza Rosa de Lima Costa - Em termos de
prosseguimento, requeira o credor o for de seu interesse. - ADV: ERICA BERTOLINI (OAB 226611/SP), LUIZ ROBERTO DE
CASTRO SIQUEIRA JUNIOR (OAB 214572/SP)
Processo 0009580-72.2012.8.26.0248 (248.01.2012.009580) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Josefa Vaneide Oliveira - Banco Hsbc Bank Brasil Sa - Fixo a remuneração da advogado da autora em 100% do
valor constante da tabela do Convênio OAB/DPE para a atuação. Expedir certidão. Intimem-se. (Certidão expedida). - ADV:
CRISTIANE SOUZA BUENO (OAB 306740/SP), MARCO ANTONIO LOTTI (OAB 98089/SP), FABIO ROBERTO LOTTI (OAB
142444/SP)
Processo 0009667-62.2011.8.26.0248 (248.01.2011.009667) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Luzia
A Begiato & Cia Ltda Me - Patricia Rodrigues dos Anjos Silvano - Manifestar em termos de prosseguimento face a CERTIDÃO
CERTIFICO eu, Oficiala de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 248.2013/015498-5 dirigi-me ao endereço indicado
à rua Jeronymo Perucci nº 479 - Jd. Morada do Sol onde fui atendida pela Sra. Roseli, a qual disse que a executada não mais
reside no local e não possui endereço fixo. Assim sendo, DEIXEI DE CITAR a executada PATRÍCIA RODRIGUES DOS ANJOS
SILVANO e devolvo o r. Mandado em cartório para os devidos fins de direito. O referido é verdade e dou fé. Indaiatuba, 14 de
janeiro de 2014. (a ausência da manifestação tempestiva acarreta a extinção do feito) - ADV: CARLOS ROGÉRIO BERTI (OAB
201892/SP)
Processo 0010241-90.2008.8.26.0248 (248.01.2008.010241) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - Cristian Monteiro - Omni International Brasil Comercio Importacao e Exportacao Ltda - - Luiz
Francisco Ribeiro Pinto - - Maria Luiza Ribeiro Pinto - Pedido retro: defiro. Aguardar pelo prazo solicitado. - ADV: WALTER
ALBERTO FERRARESI (OAB 80063/SP), FABIANA MARIA DA COSTA (OAB 226116/SP), BRUNO BERGAMO (OAB 273480/
SP)
Processo 0010309-40.2008.8.26.0248 (248.01.2008.010309) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de
Trânsito - Osni Legal - Benedito da Silva - Manifestar a parte autora, no prazo legal, sobre ofício de fls. 226. (Reposta credor
fiduciário). - ADV: MARIA DA CONCEICAO P COUTINHO (OAB 64236/SP), WANDERLEY BETHIOL (OAB 102806/SP)
Processo 0010424-56.2011.8.26.0248 (248.01.2011.010424) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Rita de
Cassia Oliveira Tome Moveis Me - Hilda Aparecida de Souza - Manifestar em termos de prosseguimento, em face da certidão
de fls. 93, onde consta que não foi efetuada a penhora. (a ausência de manifestação tempestiva acarreta a extinção do feito). ADV: RENATA JULIANI AGUIRRA CALIL (OAB 211853/SP), EDUARDO JULIANI AGUIRRA (OAB 250407/SP)
Processo 0011114-22.2010.8.26.0248 (248.01.2010.011114) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Maria Cristina
Martins Lazzari - Ana Cristina Canton - - Andrea Canton - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de abril de
2014, às 14h50, quando serão ouvidas as partes e as testemunhas por elas apresentadas, não se deferindo a intimação, salvo
motivo excepcional, conforme item 10.2 do Prov. nº 806/03 do CSM. Sendo as partes estão representadas por advogados, suas
intimações se aperfeiçoam na pessoa destes, pelo DJE, dispensando-se a confecção de cartas de intimação. Sem prejuízo,
esclareçam as partes quais valores foram depositados pela autora e levantados pela ré na ação consignatória nº 937/2009,
que tramitou pela 3ª Vara Cível local. Int. - ADV: PAULO ROBERTO DE TOLEDO FINATTI (OAB 157635/SP), LUÍS HENRIQUE
GUIDETTI (OAB 193163/SP)
Processo 0011258-59.2011.8.26.0248 (248.01.2011.011258) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos Eric Marcelo Guilger - Silvano Aparecido da Silva - Apresente a credora cálculo atualizado do débito. - ADV: CLAUDIA CRISTINA
PIRES OLIVA (OAB 144817/SP), JOSE CASSIANO SOARES (OAB 198475/SP), PAULA AKEMI OKUYAMA MARCOLINO (OAB
239234/SP)
Processo 0011566-03.2008.8.26.0248 (248.01.2008.011566) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - Jonatas Portronieri Falconi - Omni International Ltda - - Luiz Francisco Ribeiro Pinto - Maria Luiza Ribeiro Pinto - Pedido retro: defiro. Aguardar pelo prazo solicitado. - ADV: BRUNO BERGAMO (OAB 273480/SP),
ALESSANDRO PARDO RODRIGUES (OAB 139679/SP), FABIANA MARIA DA COSTA (OAB 226116/SP), WALTER ALBERTO
FERRARESI (OAB 80063/SP)
Processo 0011567-85.2008.8.26.0248 (248.01.2008.011567) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - Zilda Cavalcante Oliveira Lazaro - - Jose Roberto Lazaro - Omni International Ltda - - Luiz
Francisco Ribeiro Pinto - - Maria Luiza Ribeiro Pinto - Pedido retro: defiro. Aguardar pelo prazo solicitado. - ADV: FABIANA
MARIA DA COSTA (OAB 226116/SP), WALTER ALBERTO FERRARESI (OAB 80063/SP), BRUNO BERGAMO (OAB 273480/
SP)
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Processo 0011568-70.2008.8.26.0248 (248.01.2008.011568) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato
e devolução do dinheiro - Arlindo Bento - Omni International Brasil Comercio Importacao e Exportacao Ltda - - Luiz Francisco
Ribeiro Pinto - - Maria Luiza Ribeiro Pinto - Pedido retro: defiro. Aguardar pelo prazo solicitado. - ADV: BRUNO BERGAMO (OAB
273480/SP), FABIANA MARIA DA COSTA (OAB 226116/SP), WALTER ALBERTO FERRARESI (OAB 80063/SP)
Processo 0011569-55.2008.8.26.0248 (248.01.2008.011569) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - Maria Aparecida Leite - Omni International Ltda - - Luiz Francisco Ribeiro Pinto - - Maria Luiza
Ribeiro Pinto - Pedido retro: defiro. Aguardar pelo prazo solicitado. - ADV: WALTER ALBERTO FERRARESI (OAB 80063/SP),
ALESSANDRO PARDO RODRIGUES (OAB 139679/SP), BRUNO BERGAMO (OAB 273480/SP), FABIANA MARIA DA COSTA
(OAB 226116/SP)
Processo 0011570-40.2008.8.26.0248 (248.01.2008.011570) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - Jose do Carmo Siqueira - Omni International Ltda - - Luiz Francisco Ribeiro Pinto - - Maria
Luiza Ribeiro Pinto - Pedido retro: defiro. Aguardar pelo prazo solicitado. - ADV: ALESSANDRO PARDO RODRIGUES (OAB
139679/SP), FABIANA MARIA DA COSTA (OAB 226116/SP), WALTER ALBERTO FERRARESI (OAB 80063/SP), BRUNO
BERGAMO (OAB 273480/SP)
Processo 0011571-25.2008.8.26.0248 (248.01.2008.011571) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - Josue do Nascimento - Omni International Ltda - - Luiz Francisco Ribeiro Pinto - - Maria Luiza
Ribeiro Pinto - Pedido retro: defiro. Aguardar pelo prazo solicitado. - ADV: WALTER ALBERTO FERRARESI (OAB 80063/SP),
FABIANA MARIA DA COSTA (OAB 226116/SP), BRUNO BERGAMO (OAB 273480/SP), ALESSANDRO PARDO RODRIGUES
(OAB 139679/SP)
Processo 0011572-10.2008.8.26.0248 (248.01.2008.011572) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - Geovane Oliveira Magalhaes - Omni International Ltda - - Luiz Francisco Ribeiro Pinto
- - Maria Luiza Ribeiro Pinto - Pedido retro: defiro. Aguardar pelo prazo solicitado. - ADV: FABIANA MARIA DA COSTA (OAB
226116/SP), WALTER ALBERTO FERRARESI (OAB 80063/SP), BRUNO BERGAMO (OAB 273480/SP)
Processo 0011573-92.2008.8.26.0248 (248.01.2008.011573) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - Edmar de Almeida Silva - Omni International Brasil Comercio Importacao e Exportacao
Ltda - - Luiz Francisco Ribeiro Pinto - - Maria Luiza Ribeiro Pinto - Pedido retro: defiro. Aguardar pelo prazo solicitado. - ADV:
FABIANA MARIA DA COSTA (OAB 226116/SP), WALTER ALBERTO FERRARESI (OAB 80063/SP), BRUNO BERGAMO (OAB
273480/SP)
Processo 0011574-77.2008.8.26.0248 (248.01.2008.011574) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - Rosa Alves da Silva - Omni International Brasil Comercio Importacao e Exportacao Ltda - Luiz Francisco Ribeiro Pinto - - Maria Luiza Ribeiro Pinto - Pedido retro: defiro. Aguardar pelo prazo solicitado. - ADV: BRUNO
BERGAMO (OAB 273480/SP), WALTER ALBERTO FERRARESI (OAB 80063/SP), FABIANA MARIA DA COSTA (OAB 226116/
SP)
Processo 0011575-62.2008.8.26.0248 (248.01.2008.011575) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato
e devolução do dinheiro - Celma Divina de Carvalho Costa - Omni International Brasil Comercio Importacao e Exportacao Ltda - Luiz Francisco Ribeiro Pinto - - Maria Luiza Ribeiro Pinto - Pedido retro: defiro. Aguardar pelo prazo solicitado. - ADV: FABIANA
MARIA DA COSTA (OAB 226116/SP), WALTER ALBERTO FERRARESI (OAB 80063/SP), BRUNO BERGAMO (OAB 273480/
SP)
Processo 0011576-47.2008.8.26.0248 (248.01.2008.011576) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - Gilberto Honorato - - Fatima Maria dos Santos - Omni International Ltda - - Luiz Francisco
Ribeiro Pinto - - Maria Luiza Ribeiro Pinto - Pedido retro: defiro. Aguardar pelo prazo solicitado. - ADV: FABIANA MARIA DA
COSTA (OAB 226116/SP), WALTER ALBERTO FERRARESI (OAB 80063/SP), BRUNO BERGAMO (OAB 273480/SP)
Processo 0012162-45.2012.8.26.0248 (248.01.2012.012162) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia Mondeque Aguiar Indaiatuba Ltda Me - Telefonica Sa - Evidencia-se que o depósito retro destina-se ao pagamento. Assim,
expedir mandado de levantamento do valor de R$ 2.955,51 mais acréscimos legais, em favor do autor Mondeque Aguiar
Indaiatuba Ltda-ME. Nada sendo requerido pelo autor no prazo de cinco dias contados do levantamento, arquivar, pois se
presume o integral cumprimento da obrigação. - ADV: FABIO RIVELLI (OAB 297608/SP)
Processo 0012222-52.2011.8.26.0248 (248.01.2011.012222) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
- Lidia Teresinha Araujo - Sumerbol Supermercado Ltda - Intimado a apresentar embargos à penhora de fls. 330, o devedor
reiterou os termos de sua impugnação de fls. 320/321. No entanto, a controvérsia instaurada pela impugnação de fls. 320/321 já
foi julgada pela decisão de fls. 328, à qual nos reportamos. Assim sendo, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de
Processo Civil, julgo extinta a execução. Aguardar o prazo para apresentação de eventual recurso. No silêncio, expedir mandado
de levantamento do depósito de fls. 335 em favor do credor e arquivar. Transitada esta em julgado e feitas as necessárias
anotações, arquivar. PRIC. Valor do preparo para fins de recurso: R$ 201,40. Valor de porte de remessa e retorno: R$ 59,00 02 volume(s). - ADV: INDIRA BANDEIRA DUARTE MARQUES (OAB 253080/SP), FRANCISCO PINTO DUARTE NETO (OAB
72176/SP), ERICA BERTOLINI (OAB 226611/SP)
Processo 0012430-36.2011.8.26.0248 (248.01.2011.012430) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Marcos Antonio
Monteiro Moveis Epp - Edna da Costa Alves dos Santos Me - Observo que decorreu o prazo então concedido sem manifestação
da parte interessada. Sendo assim, e decorridos mais de trinta dias, sem manifestação sobre o seguimento do feito, com
fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95, julgo extinta a execução, ficando desde já deferido o desentranhamento de
documentos entregando-se ao(à) autor(a), ressalvada a hipótese de constituição de título executivo judicial nos autos. Transitada
esta em julgado e feitas as necessárias anotações, arquivem-se os autos. Valor do preparo para fins de recurso: R$ 201,40.
Valor de porte de remessa e retorno: R$ 29,50 - 01 volume(s). - ADV: GRAZIELA COSTA LEITE (OAB 303190/SP)
Processo 0012609-33.2012.8.26.0248 (248.01.2012.012609) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de
Trânsito - Adilson Jose Roveri - Marcelo Carvalho de Freitas - Apresente o credor cálculo atualizado do débito. - ADV: NESTOR
JOSÉ DE FRANÇA FILHO (OAB 278003/SP)
Processo 0012677-22.2008.8.26.0248 (248.01.2008.012677) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - Soniara Siqueira - Luiz Francisco Ribeiro Pinto - - Maria Luiza Ribeiro Pinto e outro - Pedido
retro: defiro. Aguardar pelo prazo solicitado. - ADV: BRUNO BERGAMO (OAB 273480/SP), WALTER ALBERTO FERRARESI
(OAB 80063/SP), FABIANA MARIA DA COSTA (OAB 226116/SP)
Processo 0012678-07.2008.8.26.0248 (248.01.2008.012678) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - Fernanda Aparecida dos Santos - - Norberto Donizete Honorato Lazaro - Omni Internacional
Ltda - - Maria Luiza Ribeiro Pinto - - Luiz Francisco Ribeiro Pinto - Pedido retro: defiro. Aguardar pelo prazo solicitado. - ADV:
BRUNO BERGAMO (OAB 273480/SP), FABIANA MARIA DA COSTA (OAB 226116/SP), WALTER ALBERTO FERRARESI (OAB
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80063/SP)
Processo 0013092-05.2008.8.26.0248 (248.01.2008.013092) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Cs
de Indaiatuba Confeccoes Ltda Me - Sandra Maria Thome da Fonseca - Observo que decorreu o prazo então concedido sem
manifestação da parte interessada. Sendo assim, e decorridos mais de trinta dias, sem manifestação sobre o seguimento do feito,
com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95, julgo extinta a execução, ficando desde já deferido o desentranhamento de
documentos entregando-se ao(à) autor(a), ressalvada a hipótese de constituição de título executivo judicial nos autos. Transitada
esta em julgado tornem conclusos para desbloqueio do veículo de fls. 119 e feitas as necessárias anotações, arquivem-se os
autos. Valor do preparo para fins de recurso: R$ 201,40. Valor de porte de remessa e retorno: R$ 29,50 - 01 volume(s). - ADV:
JOSÉ ROBERTO SALVADORI DE CARVALHO (OAB 254917/SP)
Processo 0013202-62.2012.8.26.0248 (248.01.2012.013202) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Alex
Pacini Viana - S A de Lima Lanchonete Me - Observo que decorreu o prazo então concedido sem manifestação da parte
interessada. Assim, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinta a execução, ficando
deferido o desentranhamento de documentos em favor da executada. Transitada esta em julgado e feitas as necessárias
anotações, arquivar. Valor do preparo para fins de recurso: R$ 201,40. Valor de porte de remessa e retorno: R$ 29,50 - 01
volume(s). - ADV: CARLOS ROGÉRIO BERTI (OAB 201892/SP)
Processo 0013342-38.2008.8.26.0248 (248.01.2008.013342) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - Adir Soares dos Santos - Omni Internacional Brasil Comercio Importacao e Exportacao Ltda
Ltda - - Luiz Francisco Ribeiro Pinto - - Maria Luiza Ribeiro Pinto - Pedido retro: defiro. Aguardar pelo prazo solicitado. - ADV:
ALESSANDRO PARDO RODRIGUES (OAB 139679/SP), BRUNO BERGAMO (OAB 273480/SP), FABIANA MARIA DA COSTA
(OAB 226116/SP)
Processo 0013824-44.2012.8.26.0248 (248.01.2012.013824) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Veículos - Ferrari
& Silva Filho Epp - Itau Unibanco Sa - Diante do exposto, com fundamento no artigo 269, inciso I, do CPC, julgo improcedentes
os embargos. Em razão da sucumbência, condeno o embargante no pagamento das custas processuais, mas não ao pagamento
de honorários advocatícios, conforme inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95. Valor do preparo para fins de recurso: R$ 416,17.
Valor de porte de remessa e retorno: R$ 59,00 - 02 volume(s). - ADV: CELSO MARCON (OAB 260289/SP), REGINALDO
APARECIDO DIONISIO DA SILVA (OAB 225064/SP), CARLA PASSOS MELHADO COCHI (OAB 187329/SP)
Processo 0013925-81.2012.8.26.0248 (248.01.2012.013925) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Indevido - Claudia Bertoni - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Evidencia-se que o depósito de fls. 146
destina-se ao pagamento. Assim, expedir mandado de levantamento do valor de R$ 1.456,16 mais acréscimos legais, em favor
do autora Claudia Bertoni. Considerando a manifestação retro feitas as necessárias anotações arquivar. (mandado expedido) ADV: ROGERIO DO CARMO TOLEDO (OAB 204084/SP), ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO (OAB 179209/SP)
Processo 0014790-07.2012.8.26.0248 (248.01.2012.014790) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Edgar Iori dos Santos - - Maria Amelia Iori - Banco Itau Unibanco Sa - Reiterar o ofício de fls. 69, encaminhando-o
por Oficial de Justiça. Deverá o Oficial de Justiça diligente intimar o gerente do Banco a responder o ofício no prazo de quinze
dias, sob pena de desobediência. Int. - ADV: FRANCISCO CARLOS TIRELI DE CAMPOS (OAB 121908/SP), EDUARDO JOSE
FUMIS FARIA (OAB 225241/SP)
Processo 0014790-07.2012.8.26.0248 (248.01.2012.014790) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Edgar Iori dos Santos - - Maria Amelia Iori - Banco Itau Unibanco Sa - Diante do exposto, com fundamento
no artigo 269, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o réu no pagamento de R$
1.556,41, quantia que será atualizada monetariamente segundo os índices divulgados pelo TJSP e acrescida de juros de mora
de 1% ao mês, encargos estes computados desde a data do prejuízo, que coincide com a data do pagamento empreendido, ou
seja, abril/12. Não há condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios por força do disposto no
art. 55 da Lei 9.099/95. Desde logo fica o réu advertido de que, não cumprindo espontaneamente a condenação no prazo de
quinze dias contados do trânsito em julgado, o montante será acrescido de multa de 10%, prosseguindo-se nos termos do artigo
475-J do CPC. Valor do preparo para fins de recurso: R$ 300,64. Valor de porte de remessa e retorno: R$ 29,50 - 01 volume(s).
- ADV: EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/SP), FRANCISCO CARLOS TIRELI DE CAMPOS (OAB 121908/SP)
Processo 0015214-54.2009.8.26.0248 (248.01.2009.015214) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Planeta Sondas
Pocos Artesianos Ltda - Regina Feltrin dos Santos - Diante do exposto, com fundamento no artigo 269, inciso I, do CPC, julgo
improcedentes os embargos. Por força do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a embargante no pagamento das custas
processuais, mas não em honorários advocatícios.Valor do preparo para fins de recurso: R$ 217,60. Valor de porte de remessa
e retorno: R$ 59,00 - 02 volume(s). - ADV: NATANAEL RICARDO BERTI VASCONCELLOS (OAB 184803/SP), ALEXSANDRA
MANOEL GARCIA (OAB 315805/SP), PAULO MARCELO LEITÃO (OAB 244218/SP), LUIS HENRIQUE FERNANDES DE
CAMPOS (OAB 204057/SP)
Processo 0015783-21.2010.8.26.0248 (248.01.2010.015783) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
- Humberto Jose de Andrade Gasparini - Raimundo Joao da Silva - Manifestar a parte autora, no prazo legal, sobre ofício de
fls. 137. (Reposta credor fiduciário). - ADV: TATIANA APARECIDA RAMOS (OAB 254461/SP), JOSE LUIZ FRANCISCO (OAB
48176/SP)
Processo 0016246-89.2012.8.26.0248 (248.01.2012.016246) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Indevido - Pedro Conceicao Cruz - Sky Brasil Servicos Ltda - - Banco Santander Brasil Sa - Os autos encontram-se com vista à
parte autora, pelo prazo legal, para manifestação em face de fls. 175/176 (comprovante de pagamento). - ADV: FABIO ANDRE
FADIGA (OAB 139961/SP), ROGERIO DO CARMO TOLEDO (OAB 204084/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP), ELLEN
CRISTINA GONCALVES PIRES (OAB 131600/SP)
Processo 0016373-03.2007.8.26.0248 (248.01.2007.016373) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - João
Lourenco Ribeiro - Itaici Veiculos Comercio e Servicos Ltda - - Domingos Benedetti Netto - - Jose Carlos Tonin - - Flavio Tonin
- - Oscar Tonin - Manifestar em termos de prosseguimento, em face do decurso do prazo sem o oferecimento de embargos/
impugnação pela parte ré. (a ausência de manifestação tempestiva acarreta a extinção do feito) - ADV: MAURÍCIO SANTALUCIA
FRANCHIM (OAB 167015/SP), ROGERIO NEGRÃO DE MATOS PONTARA (OAB 185370/SP)
Processo 0016405-03.2010.8.26.0248 (248.01.2010.016405) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos Jakson Ferraz - Nardini Material Eletrico Eletronico Ltda Epp - Manifestar em termos de prosseguimento, em face da certidão de
fls. 154/155, onde consta que não foi efetuada a entrega do bem adjudicado. (a ausência de manifestação tempestiva acarreta a
extinção do feito). - ADV: VIVIANE GONÇALVES TEIXEIRA MATAVELLI (OAB 220819/SP), TANIA MARA ORTIZ BOTTER (OAB
137483/SP)
Processo 0016466-87.2012.8.26.0248 (248.01.2012.016466) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Patricia Helena da Silva - Claro Bcp Sa - Intimar a autora com urgência a efetuar o depósito judicial da quantia de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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R$ 270,11 até o próximo dia 30/01/2014. - ADV: JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL (OAB 146752/SP)
Processo 0016728-71.2011.8.26.0248 (248.01.2011.016728) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos Bruna Mendes dos Santos - - Odilecio Possan - Groupom Servicos Digitais Ltda - Fls. 357: cancelar o mandado de levantamento
expedido às fls. 347, sob nº 632/2013. Após, com os dados constantes na petição retro, oficiar para transferência. - ADV:
ANALURDES DA SILVA SANTOS (OAB 122227/RJ), RODRIGO PENA DOMINGUES (OAB 131470/RJ), MARILIA CRISTINA
BONI (OAB 272715/SP)
Processo 0016855-72.2012.8.26.0248 (248.01.2012.016855) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cartão de Crédito
- Givanilio Francisco Meneses Nascimento - Banco Citicard Sa - Mandado de levantamento expedido em favor da requerida. ADV: LUÍS HENRIQUE HIGASI NARVION (OAB 154272/SP), CARLOS EDUARDO DA SILVA FEITOSA (OAB 170471/SP)
Processo 0016857-76.2011.8.26.0248 (248.01.2011.016857) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
- Bruna Correa - Giulian Transportes - Considerando a manifestação retro, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código
de Processo Civil, julgo extinta a execução, ficando deferido o desentranhamento de documentos em favor da parte devedora.
Cobrar a devolução da carta precatória expedida às fls. 98, independentemente de cumprimento, com urgência. Certificar desde
logo o trânsito em julgado desta decisão, pois não remanesce o interesse recursal, dispensada a confecção de cálculo para
preparo. Oportunamente, feitas as necessárias anotações, arquivem-se os autos. - ADV: ALESSANDRO GUGEL (OAB 240949/
SP)
Processo 0016913-12.2011.8.26.0248 (248.01.2011.016913) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários
- Gleycione Rodrigues Mariano - Aymore Cerdito Financiamento e Investimento Sa - Fls. 198/204: aguardar o julgamento do
agravo de instrumento interposto pelo banco réu. Int. - ADV: MONIQUE MARCELINO (OAB 329626/SP), FABIO ANDRE FADIGA
(OAB 139961/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), HENRIQUE SHIMABUKURO (OAB 159253/SP), EVANDRO
MARDULA (OAB 258368/SP), DIOGO PASSOS FERNANDES (OAB 329518/SP)
Processo 0017578-91.2012.8.26.0248 (248.01.2012.017578) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de
Trânsito - Joao Rocha de Carvalho - Telecomunicacoes de Sao Paulo Sa Vivo - Em relação ao depósito retro, aguardar o
decurso do prazo para oferecimento de embargos/impugnação. - ADV: ROGÉRIO SILVA AZEVEDO (OAB 325337/SP), THAIS
DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP)
Processo 0017578-91.2012.8.26.0248 (248.01.2012.017578) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de
Trânsito - Joao Rocha de Carvalho - Telecomunicacoes de Sao Paulo Sa Vivo - Impugnar os embargos apresentados pela
parte requerida, no prazo legal. - ADV: HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP), ROGÉRIO SILVA AZEVEDO (OAB
325337/SP), THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP)
Processo 0017650-78.2012.8.26.0248 (248.01.2012.017650) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda Spazio Optico Ltda Me - Luiz Henrique Aparecido Ribeiro - Tendo em vista o decurso do prazo sem oferecimento de embargos/
impugnação, diga o credor se pretende a alienação ou adjudicação do bem penhorado, sob pena de levantamento da penhora e
extinção do processo. - ADV: GABRIEL LUIZ SALVADORI DE CARVALHO (OAB 107460/SP)
Processo 0018134-69.2007.8.26.0248 (248.01.2007.018134) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - Alice Aparecida dos Santos - Omni International Ltda - - Maria Luiza Ribeiro Pinto - - Luiz
Francisco Ribeiro Pinto - Lut Intermediação de Ativos e Gestão Judicial - Certidão de fls. 465: em que pese desnecessária a
averbação da penhora para realização da hasta, promover sua averbação pelo sistema ARISP. Tratando-se de ato de publicidade
que interessa ao Juízo, para resguardar a segurança jurídica e a proteção do interesse de terceiros de boa-fé, o autor está
dispensado do recolhimento das custas relativas à averbação da penhora no CRI. Intimar a gestora para retificar no edital o
número do CPF de Maria Luiza e Luiz Francisco. Tendo em conta que os condôminos do imóvel objeto da hasta pública são
incapazes, intimar a gestora para retificar o edital para constar que o valor mínimo para venda do imóvel corresponderá a 80%
da avaliação. Assim sendo, não deverá a gestora aceitar lances inferiores a 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação,
conforme art. 701 do CPC. Cumprir com urgência. Int. - ADV: FABIANA MARIA DA COSTA (OAB 226116/SP), JOSE CARLOS
SGOBETTA (OAB 99154/SP), TATIANNE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS (OAB 322255/SP), MARIANA DO CARMO
JURADO GARCIA (OAB 302668/SP)
Processo 0018350-88.2011.8.26.0248 (248.01.2011.018350) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos Marcelo Jose Crispim - Banco Santander Sa - Manifestar a parte autora sobre petição fls.175/176. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA
(OAB 139961/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), TERCIO EMERICH NETO
(OAB 263268/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP)
Processo 0019107-53.2009.8.26.0248 (248.01.2009.019107) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - José Aparecido Meira dos Santos - Itaici Veiculos Com e Ser Ltda - - Domingos Benedetti
Neto - - Jose Carlos Tonin - - Flavio Tonin - - Oscar Tonin - Mauro Luiz Dellamano e outros - Defiro fls. 357. Tratando-se a
arrematação do imóvel objeto da matrícula 84.388 modalidade de aquisição originária da propriedade, e como foi obedecido o
procedimento do art. 711 do CPC, oficiar ao Cartório de Registro de Imóveis solicitando o cancelamento de todas as averbações
de penhora anteriores à arrematação. - ADV: ALEXANDRE ORTOLANI (OAB 185586/SP), TEREZINHA RUZ PERES (OAB
129578/SP), SABRINA CERA (OAB 133377/SP), FABIO ALEXANDRE SANCHES DE ARAÚJO (OAB 164998/SP), MAURÍCIO
SANTALUCIA FRANCHIM (OAB 167015/SP), CRISTIANO ANASTACIO DA SILVA (OAB 248071/SP), RITA DE CÁSSIA PENILHA
(OAB 266078/SP), ECILDA DE MARIA SANTOS VELOSO (OAB 284117/SP), ROSANA DE CARVALHO (OAB 288867/SP), JOSÉ
FARIAS DE FIGUEIRÊDO (OAB 196142/SP)
Processo 0019111-85.2012.8.26.0248 (248.01.2012.019111) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Fabio Tonin - Alexandre Domingues Ferreira - Em face da notícia de descumprimento do acordo de fls. 82: A)
oficiar à CIRETRAN local para transferência do veículo PLACA EEJ4037 para o nome do autor. Anexar ao ofício cópia de fls.
82 e esclarecer que o réu descumpriu o acordo. Entregar o ofício em mãos do autor, que deverá comparecer ao CIRETRAN e
cumprir as exigências legais para transferência do veículo. B) preparar minuta para penhora bancária conforme cálculo de fls.
86/87. C) fica autorizado o depósito no processo dos cheques mencionados no acordo. Int. - ADV: MAURÍCIO SANTALUCIA
FRANCHIM (OAB 167015/SP), CASSIO CARLOS PEREIRA (OAB 263755/SP)
Processo 0019111-85.2012.8.26.0248 (248.01.2012.019111) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Fabio Tonin - Alexandre Domingues Ferreira - A ordem resultou infrutífera, conforme recibo que segue,
por inexistência de ativos ou bloqueio de valor irrisório. Cumprir o despacho de fls. 88 e, após, deve o credor indicar bens
penhoráveis no prazo de 10 dias sob pena de extinção. Intimem-se. - ADV: CASSIO CARLOS PEREIRA (OAB 263755/SP),
MAURÍCIO SANTALUCIA FRANCHIM (OAB 167015/SP)
Processo 0019128-24.2012.8.26.0248 (248.01.2012.019128) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de
Serviços - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Educacional Globalizado Brasil Bittencourt Ltda Epp - Mariano Monzon
Guillamon - - Sueli Fabiano - Intimar o réu, na pessoa de seu advogado, pelo DJE, para que prove o cumprimento do acordo,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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cujo valor, segundo cálculos do credor, é de R$ 3.080,00, no prazo de quinze dias, sob pena de inicio da execução. - ADV:
AUGUSTO SERGIO CRUZ DE TOLEDO (OAB 111830/SP), CINTIA DE CASSIA FROES MAGNUSSON (OAB 265258/SP)
Processo 0022411-94.2008.8.26.0248 (248.01.2008.022411) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de
Trânsito - Cleber Egidio Andrade Bandeira - Cristiano de Paula - - Luis Antonio de Souza - Fls. 229/231: defiro. 1. Oficiar à
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo para que desvincule o veículo placa DHK0219, RENAVAM 809343690, FIAT/
PALIO FIRE, arrematado em leilão judicial, de todos os débitos referentes ao IPVA que estão inscritos na dívida ativa e os que
serão futuramente inscritos até 04/07/2013, data da entrega de referido veículo ao arrematante. Deverão, consequentemente,
serem desbloqueadas todas as restrições sobre o veículo. Anexar ao ofício cópia do auto de fls. 207 e de fls. 212, esclarecendo
que a resposta de fls. 212 não atendeu à nossa solicitação de fls. 207. Esclarecer também que, em se tratando de arrematação
em leilão judicial, a aquisição da propriedade do bem é originária, devendo o arrematante recebê-lo livre de encargos fiscais
e administrativos e que tal desvinculação é necessária para que o arrematante possa transferir o veículo para seu nome. 2.
Oficar ao DEMUTRAN de Indaiatuba e ao DER para que todas as multas lavradas sobre o veículo até 04/07/2013, data da
entrega de referido veículo ao arrematante, sejam desvinculadas do veículo placa DHK0219, RENAVAM 809343690, FIAT/PALIO
FIRE, arrematado em leilão judicial. Deverão, consequentemente, serem desbloqueadas todas as restrições sobre o veículo.
Esclarecer que, em se tratando de arrematação em leilão judicial, a aquisição da propriedade do bem é originária, devendo o
arrematante recebê-lo livre de encargos fiscais e administrativos e que tal desvinculação é necessária para que o arrematante
possa transferir o veículo para seu nome. 3. Ofciar à FENASEG para que todos os débitos relativos ao DPVAT lançados até
04/07/2013, data da entrega de referido veículo ao arrematante, sejam desvinculados do veículo placa DHK0219, RENAVAM
809343690, FIAT/PALIO FIRE, arrematado em leilão judicial. Deverão, consequentemente, serem desbloqueadas todas as
restrições sobre o veículo. Esclarecer que, em se tratando de arrematação em leilão judicial, a aquisição da propriedade do bem
é originária, devendo o arrematante recebê-lo livre de encargos fiscais e administrativos e que tal desvinculação é necessária
para que o arrematante possa transferir o veículo para seu nome. - ADV: CLÉBER EGÍDIO ANDRADE BANDEIRA (OAB 172446/
SP), EDNEIA CRISTIANE DE OLIVEIRA WOLF (OAB 149982/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO FABIO LUIS CASTALDELLO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GENTIL ROBERTO SOARES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2014
Processo 1000269-69.2014.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - ELZA
MURARO - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ - Para bem decidir sobre a pretensão liminar, aguardo por cinco dias
que a autora apresente nos autos as últimas seis faturas de consumo mensal e respectivos comprovantes de pagamento. - ADV:
LEANDRO HENRIQUE COSTANTINO (OAB 322813/SP), ALEXANDRE ORTOLANI (OAB 185586/SP)
Processo 1000270-54.2014.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Planos de Saúde - Ericson Fernando
Tiribelli - - Jaqueline Queiroz Carlos da Mota - IBBCA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS - - UNIMED FESP FEDERAÇÃO
DAS UNIMEDS DO ESTADO DE SÃO PAULO - Ericson Fernando Tiribelli - - Ericson Fernando Tiribelli - Considerando o
documentado em fls. 33, pelo menos nesta fase de sumária cognição, fica prestigiada a versão dos fatos anunciada na petição
inicial. Sendo assim, e diante do evidente risco imposto à autora, por não poder se valer imediatamente do plano contratado,
diferentemente do que lhe foi ofertado quando da contratação, defiro a medida liminar perseguida para determinar às rés que,
no prazo de três dias contados da intimação desta decisão, promovam o necessário para que a autora não sofra nenhuma
negativa de atendimento sob alegação de necessária observância de período de carência, sob pena de incidência de multa de
R$ 1.000,00 por cada negativa indevida. Designar sessão de conciliação. C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que nos termos
dos itens 5.3 ou 119-4, do Provimento CSM 1.670/09, independentemente de despacho, designo audiência de conciliação para:
07/04/2014 15h20min. (audiência a ser realizada na sede do Juizado: Rua Humaitá, 1463, sala 01, nesta comarca). Compete ao
advogado informar seu representado sobre a presente designação, pois não se expede carta ou mandado de intimação. Nada
Mais. - ADV: ERICSON FERNANDO TIRIBELLI (OAB 320431/SP)
Processo 1000290-45.2014.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Alexandre Rocha Azevedo - Embratel TV Sat Telecomunicações S/A ( Claro TV ) - Diante da controvérsia
decorrente da propositura da presente ação, bem como em consideração ao fato de que a parte ré não experimentará qualquer
prejuízo, defiro a medida liminar para determinar a exclusão dos dados pessoais da parte autora dos cadastros de inadimplentes,
por conta de “negativação” promovida pela parte ré. Para eficaz cumprimento da decisão, comunicar diretamente ao SCPC via
e-mail e oficiar à SERASA. Designar sessão de conciliação. C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que nos termos dos itens 5.3
ou 119-4, do Provimento CSM 1.670/09, independentemente de despacho, designo audiência de conciliação para: 07/04/2014
16h00min. (audiência a ser realizada na sede do Juizado: Rua Humaitá, 1463, sala 01, nesta comarca). Compete ao advogado
informar seu representado sobre a presente designação, pois não se expede carta ou mandado de intimação . Nada Mais. ADV: MARIA TERESA SEIF RATTI (OAB 274687/SP)
Processo 3000295-67.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Tilso Felipes
da Silva - Theo de Borja Reia Junior - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de março de 2014, às
15h00, quando serão ouvidas as partes e as testemunhas por elas apresentadas, não se deferindo a intimação, salvo motivo
excepcional, conforme item 10.2 do Prov. nº 806/03 do CSM. Sendo as partes estão representadas por advogados, suas
intimações se aperfeiçoam na pessoa destes, pelo DJE, dispensando-se a confecção de cartas de intimação. Int. - ADV: SILVIA
CRISTINA APARECIDA XAVIER (OAB 133705/SP), PEDRO AMERICO NASCIMENTO DE ALCANTARA (OAB 266160/SP),
VALMIR VICENTE DE SOUZA (OAB 279422/SP)
Processo 3000689-74.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Gleiser Vinicius Ribeiro Farias
- Vivo S/a - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de março de 2014, às 15h50, quando serão ouvidas
as partes e as testemunhas por elas apresentadas, não se deferindo a intimação, salvo motivo excepcional, conforme item
10.2 do Prov. nº 806/03 do CSM. Sendo as partes estão representadas por advogados, suas intimações se aperfeiçoam na
pessoa destes, pelo DJE, dispensando-se a confecção de cartas de intimação. Int. - ADV: MARCIA POLI (OAB 151635/SP),
ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO (OAB 179209/SP)
Processo 3000699-21.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Valdemir Bispo do Nascimento
- Telefônica Brasil S/A - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de março de 2014, às 16h00, quando serão
ouvidas as partes e as testemunhas por elas apresentadas, não se deferindo a intimação, salvo motivo excepcional, conforme
item 10.2 do Prov. nº 806/03 do CSM. Sendo as partes estão representadas por advogados, suas intimações se aperfeiçoam na
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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pessoa destes, pelo DJE, dispensando-se a confecção de cartas de intimação. Int. - ADV: FABIO RIVELLI (OAB 297608/SP),
LUÍS FERNANDO CONTI RODRIGUES (OAB 334228/SP)
Processo 3000796-21.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer Aparecida Morais Fernandes - Claro S/A - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de março de 2014,
às 15h00, quando serão ouvidas as partes e as testemunhas por elas apresentadas, não se deferindo a intimação, salvo
motivo excepcional, conforme item 10.2 do Prov. nº 806/03 do CSM. Sendo as partes estão representadas por advogados, suas
intimações se aperfeiçoam na pessoa destes, pelo DJE, dispensando-se a confecção de cartas de intimação. Int. - ADV: LUIZ
FERNANDO MENEGUSSI (OAB 286227/SP), JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL (OAB 146752/SP)
Processo 3000825-71.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Carla Regina Vieira Santos - Net Serviços de Comunicação S/A - Conforme pág. 123/126, o depósito de pág.
127 se destina ao cumprimento da sentença. Assim sendo, expedir mandado de levantamento do valor supra em favor da parte
autora. Nada sendo requerido pela parte autora no prazo de cinco dias contados do levantamento, arquivar. Intimem-se. (Retirar
mandado de levantamento em Cartório a partir de 20-01-2014) - ADV: ANA MARIA DOMINGUES SILVA RIBEIRO (OAB 220244/
SP), GABRIELA CRISTINA ROMANI FRANÇA (OAB 218261/SP), ANTONIO ROBERTO SALLES BAPTISTA (OAB 237255/SP),
RENATO MONTEIRO VALIM (OAB 277392/SP)
Processo 3001383-43.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - Antonio Odacir Kaiser - Singer do Brasil Ltda - - Magazine Luiza S/A - Designo audiência de instrução e julgamento
para o dia 24 de março de 2014, às 14h00, quando serão ouvidas as partes e as testemunhas por elas apresentadas, não
se deferindo a intimação, salvo motivo excepcional, conforme item 10.2 do Prov. nº 806/03 do CSM. Sendo as partes estão
representadas por advogados, suas intimações se aperfeiçoam na pessoa destes, pelo DJE, dispensando-se a confecção de
cartas de intimação. Considerando que a parte ré se vê representada por advogado, deve a parte autora ainda ser cientificada
sobre a pertinência de também ser assistida por advogado, constituído ou nomeado nos termos do convênio OAB/PGE, sendo
tal providência de sua exclusiva iniciativa. Caso contrário, será assistida em audiência por advogado plantonista. Int. - ADV:
DENISE MACHADO GIUSTI REBOUÇAS (OAB 172337/SP), LUIS FERNANDO PEREIRA ELLIO (OAB 130483/SP), MARCELO
FERNANDES HABIS (OAB 183153/SP), LUIZ DE CAMARGO ARANHA NETO (OAB 44789/SP)
Processo 3002750-05.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - Cristiane Melo Correia - Wmb Comércio Eletrônico Ltda ( Walmart ) - Ciência à autora sobre pág. 48. Designo audiência
de instrução e julgamento para o dia 02 de abril de 2014, às 15h50, quando serão ouvidas as partes e as testemunhas por elas
apresentadas, não se deferindo a intimação, salvo motivo excepcional, conforme item 10.2 do Prov. nº 806/03 do CSM. Sendo
as partes estão representadas por advogados, suas intimações se aperfeiçoam na pessoa destes, pelo DJE, dispensando-se a
confecção de cartas de intimação. Considerando que a parte ré se vê representada por advogado, deve a parte autora ainda ser
cientificada sobre a pertinência de também ser assistida por advogado, constituído ou nomeado nos termos do convênio OAB/
PGE, sendo tal providência de sua exclusiva iniciativa. Caso contrário, será assistida em audiência por advogado plantonista.
Int. - ADV: ALFREDO ZUCCA NETO (OAB 154694/SP)
Processo 3003096-53.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - Guarina Telas Mosquiteiras - Sem que o réu justifique no prazo de dez dias o alegado descumprimento do acordo de
página 20/21, a obrigação de fazer objeto de referido acordo será convertida em perdas e danos, sem prejuízo da incidência da
multa de 10% por descumprimento do acordo. Int. - ADV: RODRIGO NEGRÃO PONTARA (OAB 301193/SP)
Processo 3003203-97.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Roberto Augusto da Silva
- Banco GMAC S/A - Para bem decidir, oficiar ao SCPC e à Serasa, indagando sobre as “negativações” do autor, atuais e
pretéritas, assim como datas de inclusão e exclusão. A fim de se evitar a desnecessária designação de audiência de instrução,
digam as partes se pretendem a produção de prova oral, no prazo de vinte dias, justificando. No silêncio ou em caso de
justificativa inidônea, haverá o julgamento antecipado da lide. Int. - ADV: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (OAB 152305/SP)
Processo 3003217-81.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos de Consumo - Glauco Aparecido
Barreira - Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL - A fim de se evitar a desnecessária designação de audiência de
instrução, digam as partes se pretendem a produção de prova oral, no prazo de vinte dias, justificando. No silêncio ou em caso
de justificativa inidônea, haverá o julgamento antecipado da lide. Int. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB
126504/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP)
Processo 3003416-06.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - RÓGER CONSUL - VIVO S.A. - A fim de se evitar a desnecessária designação de audiência de instrução, digam
as partes se pretendem a produção de prova oral, no prazo de vinte dias, justificando. No silêncio ou em caso de justificativa
inidônea, haverá o julgamento antecipado da lide. Int. - ADV: JULIO CEZAR DAL PAZ CONSUL (OAB 77823/RS), ALETEIA
HUMMES THAINES (OAB 34766/SC), MARCELINO DA SILVA MELEU (OAB 50232/RS), ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO
FRANCO (OAB 179209/SP)
Processo 3003418-73.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Luis Batista
Milezi - Kop Indústria e Comércio de Produtos Eletronicos Ltda - - Magazine Luiza - A fim de se evitar a desnecessária designação
de audiência de instrução, digam as partes se pretendem a produção de prova oral, no prazo de vinte dias, justificando. No
silêncio ou em caso de justificativa inidônea, haverá o julgamento antecipado da lide. Int. - ADV: MARCELO FERNANDES HABIS
(OAB 183153/SP), DENISE MACHADO GIUSTI REBOUÇAS (OAB 172337/SP), MARCELO JOSE CORREIA (OAB 157489/SP),
LUIS FERNANDO PEREIRA ELLIO (OAB 130483/SP), LUIZ DE CAMARGO ARANHA NETO (OAB 44789/SP)
Processo 3003435-12.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - Gislaine Rodrigues de Oliveira - Arthur Lundgren Tecidos Sa - A fim de se evitar a desnecessária designação de
audiência de instrução, digam as partes se pretendem a produção de prova oral, no prazo de vinte dias, justificando. No silêncio
ou em caso de justificativa inidônea, haverá o julgamento antecipado da lide. Int. - ADV: DAURO LOHNHOFF DOREA (OAB
110133/SP)
Processo 3003548-63.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Overbooking - Valdineia de Oliveira e
Silva - VRG - Linhas Aéreas S/A (VARIG) - A fim de se evitar a desnecessária designação de audiência de instrução, digam
as partes se pretendem a produção de prova oral, no prazo de vinte dias, justificando. No silêncio ou em caso de justificativa
inidônea, haverá o julgamento antecipado da lide. Int. - ADV: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO (OAB 186458/SP), FLÁVIA
VAZ RABELLO (OAB 262057/SP), JEAN FERNANDO VIEIRA (OAB 250761/SP)
Processo 3005317-09.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Kelli
Aline Saviolli Sousa - Itaú Unibanco SA - - CIEE - Centro de Integração Empresa Escola - Para melhor compreensão da
pretensão autoral e também para se garantir o pleno exercício do direito de defesa, deve ser apresentada uma petição inicial
única que substitua o pedido inicial de páginas 01/04 e o aditamento de páginas 58/61. Aguardo por dez dias. - ADV: ADALTO
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FLAUZINO FERREIRA (OAB 332822/SP)
Processo 4000345-76.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Fabio
Heidi Okino Mituo - EVIDENCE FOTO E VIDEO - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de março de
2014, às 14h00, quando serão ouvidas as partes e as testemunhas por elas apresentadas, não se deferindo a intimação, salvo
motivo excepcional, conforme item 10.2 do Prov. nº 806/03 do CSM. Sendo as partes estão representadas por advogados,
suas intimações se aperfeiçoam na pessoa destes, pelo DJE, dispensando-se a confecção de cartas de intimação. Int. - ADV:
MARCELA FIRMINIO (OAB 287148/SP), MARIA FERNANDA PEREIRA MITUO (OAB 312657/SP)
Processo 4000360-45.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - LUIZ PIO DA
CUNHA - VERA LÚCIA SARDELI - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de abril de 2014, às 16h00, quando
serão ouvidas as partes e as testemunhas por elas apresentadas, não se deferindo a intimação, salvo motivo excepcional,
conforme item 10.2 do Prov. nº 806/03 do CSM. Sendo as partes estão representadas por advogados, suas intimações se
aperfeiçoam na pessoa destes, pelo DJE, dispensando-se a confecção de cartas de intimação. Considerando que a parte
autora se vê representada por advogado, deve a parte ré ainda ser cientificada sobre a pertinência de também ser assistida por
advogado, constituído ou nomeado nos termos do convênio OAB/PGE, sendo tal providência de sua exclusiva iniciativa. Caso
contrário, será assistida em audiência por advogado plantonista. Int. - ADV: SAMUEL ADEMIR DA SILVA (OAB 253748/SP)
Processo 4000443-61.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - JÚLIO
CÉSAR DE HOLANDA - - ANDREA CRISTINA PEREIRA DE HOLANDA - RODOVIA DAS COLINAS S.A. - Designo audiência
de instrução e julgamento para o dia 27 de março de 2014, às 15h50, quando serão ouvidas as partes e as testemunhas por
elas apresentadas, não se deferindo a intimação, salvo motivo excepcional, conforme item 10.2 do Prov. nº 806/03 do CSM.
A expedição de carta precatória para oitiva da testemunha arrolada pela ré será determinada em momento oportuno. Sendo
as partes estão representadas por advogados, suas intimações se aperfeiçoam na pessoa destes, pelo DJE, dispensando-se
a confecção de cartas de intimação. Int. - ADV: CRISTIANO AUGUSTO MACCAGNAN ROSSI (OAB 121994/SP), MARCUS
VINICIUS GOMES CARNEIRO POSSATO (OAB 213257/SP)
Processo 4000551-90.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - GILMAR
TADEU PONCE - CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia
01 de abril de 2014, às 15h40, quando serão ouvidas as partes e as testemunhas por elas apresentadas, não se deferindo a
intimação, salvo motivo excepcional, conforme item 10.2 do Prov. nº 806/03 do CSM. Sendo as partes estão representadas por
advogados, suas intimações se aperfeiçoam na pessoa destes, pelo DJE, dispensando-se a confecção de cartas de intimação.
Int. - ADV: ROBERTO TRIGUEIRO FONTES (OAB 244463/SP), ISABELLA HELENA FUCCILLI DE LIRA (OAB 320011/SP)
Processo 4001051-59.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo ANACLETO DEL CONTE - ALEXANDRE ADRIANO DA SILVA - - CASSIA APARECIDA PIRES DOS SANTOS - - JOSÉ GUERRA
DOS SANTOS - - MARIA PIRES DOS SANTOS - Verificamos equívoco no termo de audiência de pág. 32. Os réus compareceram
à sessão de conciliação desacompanhados de advogado e foram assistidos pela advogada plantonista exclusivamente naquela
sessão de conciliação. Manifestaram interesse na apresentação de contestação escrita e a eles foi concedido o prazo de dez
dias para que o fizessem diretamente no sistema informatizado. No entanto, a apresentação de peças processuais diretamente
no sistema informatizado é prerrogativa exclusiva do advogado. A parte sem advogado não tem como fazê-lo. Impossível,
portanto, aos réus cumprirem os termos da decisão proferida em audiência. Por esse motivo, intimar os réus para que, se
desejarem, apresentem suas defesas no prazo de dez dias diretamente ao cartório do Juizado, que deverá digitalizá-las para os
autos virtuais. Int. - ADV: ROSANA DE CARVALHO (OAB 288867/SP)
Processo 4001074-05.2013.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Fiança - GERALDO BORDENALLI - - REGINA
CELIA DELTREGGIA BORDENALLI - Aldo Galesco Júnior - - Marcos Alves dos Santos - - Aline Gongra Fernandes Alves dos
Santos - - Conceicao Aparecida Gongra do Nascimento Mathias de Oliveira - - Milton Mathias de Oliveira e outro - 1-Defiro
o parcelamento na forma proposta. 2-Expedir mandado de levantamento em favor do credor das quantias depositadas às
páginas 37, 53, 68 e 72. 3-Aguardar os depósitos das parcelas subseqüentes, cujos levantamentos ficam desde já deferidos. Int.
(mandado de levantamento expedido para ser retirado a partir de 20/01/2014). - ADV: ROMILDO COUTO RAMOS (OAB 109039/
SP), ERICA BERTOLINI (OAB 226611/SP)
Processo 4001160-73.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Entregar - VANDERLEI
SAVIOLI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA - Recebo o recurso interposto apenas no efeito devolutivo, pois se trata
de sentença que confirmou decisão liminar pretérita. Intimar o autor para apresentar contrarrazões em dez dias. Int. - ADV:
SERGIO HENRIQUE DIAS (OAB 115725/SP), PAULO ROBERTO ORTELANI (OAB 122897/SP), LUIZ FERNANDO CARDEAL
SIGRIST (OAB 116180/SP), CLEBER GOMES DE CASTRO (OAB 140217/SP), MARY TERUKO IMANISHI HONO (OAB 114427/
SP), CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES (OAB 110663/SP)
Processo 4001185-86.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Tatiane
Aparecida Gonzales - Hotel Urbano Viagens e Turismo S/A - - Hotel Fazenda o Paul Brasil - Verificamos equívoco no termo de
audiência de pág. 83. O réu, Hotel Urbano, esteve presente à sessão de conciliação desacompanhado de advogado, manifestou
interesse na apresentação de contestação escrita e a ele foi concedido o prazo de dez dias para que o fizesse diretamente no
sistema informatizado. No entanto, a apresentação de peças processuais diretamente no sistema informatizado é prerrogativa
exclusiva do advogado. A parte sem advogado não tem como fazê-lo. Impossível, portanto, ao réu cumprir os termos da decisão
proferida em audiência. Por esse motivo, intimar o réu, Hotel Urbano, para que, se desejar, apresente sua defesa no prazo de
dez dias diretamente ao cartório do Juizado, que deverá digitalizá-la para os autos virtuais. Sem prejuízo, informe a autora o
endereço para citação do Hotel Fazenda, sob pena de prosseguimento da ação exclusivamente em face do Hotel Urbano. Prazo
de dez dias. Int. - ADV: JOSÉ RICARDO RIOS BARBOSA (OAB 286192/SP)
Processo 4001193-63.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Luiz
Fernando de Oliveira Wolf - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL - A fim de se evitar a desnecessária designação
de audiência de instrução, digam as partes se pretendem a produção de prova oral, no prazo de vinte dias, justificando. No
silêncio ou em caso de justificativa inidônea, haverá o julgamento antecipado da lide. Int. - ADV: EDNEIA CRISTIANE DE
OLIVEIRA WOLF (OAB 149982/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO
FILHO (OAB 126504/SP)
Processo 4001271-57.2013.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - ANGELA PIRES CARDOSO CLARKE KARINA RODRIGUES FERNANDES REQUENA - Em face da penhora efetivada, prosseguir, designando sessão de conciliação.
Int. - ADV: JOSÉ MENAH LOURENÇO (OAB 173195/SP)
Processo 4001271-57.2013.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - ANGELA PIRES CARDOSO CLARKE KARINA RODRIGUES FERNANDES REQUENA - Designo sessão de conciliação para o dia 13/02/2014, às 15h00min. Intimar as
partes com as advertências legais, com urgência . Int. - ADV: JOSÉ MENAH LOURENÇO (OAB 173195/SP)
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Processo 4001398-92.2013.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - AUTO ELÉTRICO E MECÂNICA
MULTI-MARCAS LTDA ME - JOSÉ LUIZ DE PAIVA GRILLO - Conforme documento que segue, restou infrutífera a tentativa de
penhora “on line” em razão da inexistência de fundos ou bloqueio de valor irrisório. Pelo sistema “Renajud” obtivemos informação
de que a parte devedora é proprietária de veículo automotor. Para viabilizar sua futura penhora, conforme documento que segue,
determinamos o bloqueio para transferência de propriedade. Expedir mandado de penhora de tal veículo. Int. - ADV: MARILIA
CRISTINA BONI (OAB 272715/SP)
Processo 4001489-85.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Seguro - MARIA DAS GRAÇAS FILHA
BRAZ - SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - A fim de se evitar a desnecessária designação de audiência
de instrução, digam as partes se pretendem a produção de prova oral, no prazo de vinte dias, justificando. No silêncio ou em
caso de justificativa inidônea, haverá o julgamento antecipado da lide. Int. - ADV: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS (OAB
182694/SP), BENEDICTO CELSO BENICIO (OAB 20047/SP), PRISCILLA NAOMI TAKAHASHI (OAB 315763/SP)
Processo 4001536-59.2013.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - JURENE ARAUJO DE ALMEIDA DIAINY EDILAINY DOS SANTOS - Conforme documento que segue, restou infrutífera a tentativa de penhora “on line” em razão
da inexistência de fundos ou bloqueio de valor irrisório. Pelo sistema “Renajud” obtivemos informação de que a parte devedora é
proprietária de veículo automotor. Para viabilizar sua futura penhora, conforme documento que segue, determinamos o bloqueio
para transferência de propriedade. Expedir mandado de penhora de tal veículo. Int. - ADV: ELIANE RODRIGUES DE ALMEIDA
GARCIA (OAB 157615/SP)
Processo 4001905-53.2013.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - ELAINE ESTER CANEZIN DE
OLIVEIRA - A ordem resultou infrutífera, conforme recibo que segue, por inexistência de ativos ou bloqueio de valor irrisório.
Em 10 dias deve o credor indicar o paradeiro dos executados, sob pena de extinção. Intimem-se. - ADV: ANA CAROLINA DE
CÁSSIA FRANCO (OAB 230903/SP)
Processo 4002043-20.2013.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Odete Tonin - José Mario
Croce - - Orlando José Croce - - Lucia Teresa Petraitis Croce - Em face dos esclarecimentos de pág. 81/82, expedir mandado de
levantamento dos depósitos de páginas 75 e 76 em favor do exequente e aguardar o cumprimento do acordo. Int. (mandado de
levantamento expedido e disponível para retirar a partir de 20/01/2014) - ADV: ALEXANDRE SOARES FERREIRA (OAB 254479/
SP), GRAZIELLA BRASIL CROCE (OAB 264490/SP)
Processo 4002078-77.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - ANTONIO
GASPARETTO - VIAÇÃO INDAIATUBANA LTDA - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de março de
2014, às 15h40, quando serão ouvidas as partes e as testemunhas por elas apresentadas, não se deferindo a intimação, salvo
motivo excepcional, conforme item 10.2 do Prov. nº 806/03 do CSM. Sendo as partes estão representadas por advogados,
suas intimações se aperfeiçoam na pessoa destes, pelo DJE, dispensando-se a confecção de cartas de intimação. Int. - ADV:
CRISTIANE DA SILVA BRESCANSIN (OAB 200072/SP), LUIZ FERNANDO MENEGUSSI (OAB 286227/SP), CLÁUDIO JOSÉ
BANNWART (OAB 252206/SP)
Processo 4002145-42.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Tiago Chiconato
Ferreti - VIAÇÃO INDAIATUBANA LTDA - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de março de 2014,
às 14h50, quando serão ouvidas as partes e as testemunhas por elas apresentadas, não se deferindo a intimação, salvo
motivo excepcional, conforme item 10.2 do Prov. nº 806/03 do CSM. Sendo as partes estão representadas por advogados,
suas intimações se aperfeiçoam na pessoa destes, pelo DJE, dispensando-se a confecção de cartas de intimação. Int. ADV: CRISTIANE DA SILVA BRESCANSIN (OAB 200072/SP), RICARDO BUENO REIS (OAB 267744/SP), LUIZ FERNANDO
MENEGUSSI (OAB 286227/SP)
Processo 4002513-51.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Adriana Borges Plácido Rodrigues - DEGRAUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL
LTDA - Adriana Borges Plácido Rodrigues - Para bem decidir, oficiar ao SCPC e à Serasa, indagando sobre as “negativações” do
autor, atuais e pretéritas, assim como datas de inclusão e exclusão. A fim de se evitar a desnecessária designação de audiência
de instrução, digam as partes se insistem na produção de prova oral, no prazo de vinte dias, justificando. No silêncio ou em
caso de justificativa inidônea, haverá o julgamento antecipado da lide. Int. - ADV: JOSÉ RODRIGUES COSTA (OAB 262672/SP),
ADRIANA BORGES PLÁCIDO RODRIGUES (OAB 208967/SP), PAULO HENRIQUE DA SILVA GONÇALVES (OAB 302478/SP)
Processo 4002515-21.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Adriana Borges Plácido Rodrigues - Empresa Brasileira de Telecomunicações - Embratel - Adriana Borges
Plácido Rodrigues - Para bem decidir, oficiar ao SCPC e à Serasa, indagando sobre as “negativações” do autor, atuais e
pretéritas, assim como datas de inclusão e exclusão. A fim de se evitar a desnecessária designação de audiência de instrução,
digam as partes se pretendem a produção de prova oral, no prazo de vinte dias, justificando. No silêncio ou em caso de
justificativa inidônea, haverá o julgamento antecipado da lide. Int. - ADV: ADRIANA BORGES PLÁCIDO RODRIGUES (OAB
208967/SP), JOSÉ RODRIGUES COSTA (OAB 262672/SP), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (OAB 98709/SP)
Processo 4002525-65.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Indaia
Midias Comunicação Visual Ltda ME - RODOVIA DAS COLINAS S.A. - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia
02 de abril de 2014, às 15h00, quando serão ouvidas as partes e as testemunhas por elas apresentadas, não se deferindo a
intimação, salvo motivo excepcional, conforme item 10.2 do Prov. nº 806/03 do CSM. Sendo as partes estão representadas por
advogados, suas intimações se aperfeiçoam na pessoa destes, pelo DJE, dispensando-se a confecção de cartas de intimação.
Int. - ADV: FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS (OAB 234651/SP), ANDREA PISTRINO DONEGA (OAB 277165/SP),
RICARDO AUGUSTO JORGE (OAB 334699/SP), CARLOS EDUARDO DA SILVA FEITOSA (OAB 170471/SP), CRISTIANO
AUGUSTO MACCAGNAN ROSSI (OAB 121994/SP)
Processo 4002803-66.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Títulos de Crédito - Silvio
Luciano - Regiane R H Pimenta Vidros ME - Indefiro o requerimento de pág. 17, pois, no âmbito do Juizado Especial Cível, em
razão do princípio da celeridade processual - art. 2º da Lei nº 9.099/95, não se admite a realização de diligências em busca do
paradeiro da parte ré. Sendo tal expediente necessário, a parte deve promover a ação perante o Juízo comum. Sem informação
do paradeiro da parte requerida nos próximos dez dias, tornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se. - ADV: AIRES
MARTINEZ DA COSTA (OAB 136087/SP)
Processo 4002901-51.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Rogério
Monteiro Valim - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos
(artigo 22, § único, da Lei nº 9.099/95), o acordo a que chegaram as partes (petição supra). Em consequência, julgo extinto
o processo com julgamento do mérito, na forma do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Certificar desde logo o
trânsito em julgado desta decisão, pois não remanesce o interesse recursal, dispensada a confecção de cálculo para preparo.
Cancelar a audiência designada. Arquivar. - ADV: ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP), ANTONIO VANDERLEI
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DESUO (OAB 39166/SP), LETICIA DA COSTA MARTINS (OAB 287551/SP), RENATO MONTEIRO VALIM (OAB 277392/SP),
TACIANA DESUÓ RODRIGUES (OAB 160867/SP)
Processo 4003136-18.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Roberto Bueno Viação Indaiatubana Ltda - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de abril de 2014, às 14h50, quando serão
ouvidas as partes e as testemunhas por elas apresentadas, não se deferindo a intimação, salvo motivo excepcional, conforme
item 10.2 do Prov. nº 806/03 do CSM. Sendo as partes estão representadas por advogados, suas intimações se aperfeiçoam na
pessoa destes, pelo DJE, dispensando-se a confecção de cartas de intimação. Int. - ADV: CRISTIANE DA SILVA BRESCANSIN
(OAB 200072/SP), CARLOS ANDRADE BERALDO (OAB 254478/SP), LUIZ FERNANDO MENEGUSSI (OAB 286227/SP)
Processo 4003204-65.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Planos de Saúde - MARIA SONCIN
DO NASCIMENTO - Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico - A fim de se evitar a desnecessária designação de
audiência de instrução, digam as partes se pretendem a produção de prova oral, no prazo de vinte dias, justificando. No silêncio
ou em caso de justificativa inidônea, haverá o julgamento antecipado da lide. Int. - ADV: WANDERLEY BETHIOL (OAB 102806/
SP), GUSTAVO MOSSO PEREIRA (OAB 214325/SP), DAGOBERTO SILVERIO DA SILVA (OAB 83631/SP)
Processo 4003245-32.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - Rosângela
Aparecida Alves - Banco Itaucard S/A - Página 81: defiro. Aguardar a sessão de conciliação já designada. Int. - ADV: VERONICA
CRISTINA APOLARO DA SILVA (OAB 214896/SP), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 278281/SP)
Processo 4003254-91.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - JOSÉ VALMIR DA SILVA
- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A (CLARO FIXO) - Para bem decidir, oficiar ao SCPC e à Serasa,
indagando sobre as “negativações” do autor, atuais e pretéritas, assim como datas de inclusão e exclusão. A fim de se evitar a
desnecessária designação de audiência de instrução, digam as partes se pretendem a produção de prova oral, no prazo de vinte
dias, justificando. No silêncio ou em caso de justificativa inidônea, haverá o julgamento antecipado da lide. Int. - ADV: PAULO
GUILHERME DE MENDONCA LOPES (OAB 98709/SP), LUÍS FERNANDO CONTI RODRIGUES (OAB 334228/SP)
Processo 4003269-60.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Reginaldo Avelino de Freitas - TIM CELULAR S/A - Pág. 74: justificada a ausência do autor à audiência de
conciliação. Para bem decidir, oficiar ao SCPC e à Serasa, indagando sobre as “negativações” do autor, atuais e pretéritas,
assim como datas de inclusão e exclusão. A fim de se evitar a desnecessária designação de audiência de instrução, digam
as partes se pretendem a produção de prova oral, no prazo de vinte dias, justificando. No silêncio ou em caso de justificativa
inidônea, haverá o julgamento antecipado da lide. Int. - ADV: ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP), MARA REGINA
BUENO KINOSHITA (OAB 86356/SP)
Processo 4003739-91.2013.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - MACHINE’S SOM AUTOMOTIVO
LTDA ME - ELISANGELA RODRIGUES DE MOURA - CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
248.2013/015479-9 dirigi-me ao endereço: rua Alberto Santos Dumont, 1179, ap. 24 e aí sendo DEIXEI DE CITAR e INTIMAR
ELISANGELA RODRIGUES DE MOURA em razão de ali não residir, segundo informações do Sr. ARMANDO, o qual alegou
desconhecê-lo. O referido é verdade e dou fé. Indaiatuba, 13 de janeiro de 2014. (Manifeste-se no prazo legal sobre a certidão
negativa do sr. Oficial de Justiça) - ADV: CARLOS ROGÉRIO BERTI (OAB 201892/SP)
Processo 4003959-89.2013.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Terezinha de Jesus da Silva Oliveira
- Fabiana Martinez Fonseca - 1-Defiro o parcelamento na forma proposta. 2-Expedir mandado de levantamento em favor do
credor das quantias depositadas a pág. 18 e 19. 3-Aguardar os depósitos das parcelas subseqüentes, cujos levantamentos
ficam desde já deferidos. Int. - ADV: FABIO DE ALMEIDA MOREIRA (OAB 272074/SP), MARIA TERESA SEIF RATTI (OAB
274687/SP)
Processo 4003986-72.2013.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Alzira Maria Alves Lino Valdeci Vieira - A nota promissória que se pretende executar não está preenchida com as datas de vencimento e de emissão. A
nota promissória sem indicação da data do vencimento, é considerada com vencimento à vista, tendo o requisito da exigibilidade
do título, mas a nota promissória sem data de emissão, nos termos da Lei Uniforme, arts. 75, item 6, e 76, não se caracteriza
como título executivo. Assim sendo, concedo ao exequente o prazo de dez dias para aditar a petição inicial para adequar o
procedimento, sob pena de extinção. Int. - ADV: CAIO FABRICIO CAETANO SILVA (OAB 282513/SP), LETICIA CAETANO SILVA
(OAB 323058/SP)
Processo 4003987-57.2013.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Alzira Maria Alves Lino Nelson Ursulino Correia - A nota promissória que se pretende executar está preenchida com erro na data de vencimento e não
está preenchida a data de emissão. A nota promissória sem indicação da data do vencimento é considerada com vencimento à
vista, tendo o requisito da exigibilidade do título, mas a nota promissória sem data de emissão, nos termos da Lei Uniforme, arts.
75, item 6, e 76, não se caracteriza como título executivo. Assim sendo, concedo ao exequente o prazo de dez dias para aditar
a petição inicial para adequar o procedimento, sob pena de extinção. Int. - ADV: LETICIA CAETANO SILVA (OAB 323058/SP),
CAIO FABRICIO CAETANO SILVA (OAB 282513/SP)
Processo 4004034-31.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Bilda da Silva Boer ME
- Marcio Donisete de Paula - Há falta de interesse processual, pela inadequação do procedimento escolhido, afinal, em sede
de Juizado Especial Cível, não se admite o procedimento da ação monitória. Assim sendo, nos termos do artigo 267, inciso VI,
do CPC, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito. P.R.I. (valor do preparo para fins de recurso: R$ 201,40; porte de
remessa e retorno: R$ 29,50 - 1 volume ) - ADV: CASSIA CRISTIAN PAULINO (OAB 258077/SP)
Processo 4004052-52.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Enriquecimento sem Causa - GILMAR
APARECIDO BRITO PESSUTTI - REGINA HELENA SCREMIN - Nada obstante a existência de contrato firmado entre as partes
(páginas 18/23), a pretensão autoral tem fundamento exclusivo na portabilidade dos cheques sacados pela devedora, nos
termos do art. 61 da Lei n. 7.357/85, conforme consta expresso da petição inicial, página 04. Sendo assim, não é caso de
se observar o foro eleito pelas partes no instrumento contratual de fls. 18/23, e sim de observância das regras ordinárias de
competência. Valor do preparo para fins de recurso: R$ 471,53. Valor de porte de remessa e retorno: R$ 29,50 - 01 volume(s). ADV: THIAGO EDUARDO GALVÃO (OAB 241089/SP)
Processo 4004083-72.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Bilda da Silva Boer ME
- Elizeu Silva Duraes Júnior - Há falta de interesse processual, pela inadequação do procedimento escolhido, afinal, em sede
de Juizado Especial Cível, não se admite o procedimento da ação monitória. Assim sendo, nos termos do artigo 267, inciso VI,
do CPC, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito. P.R.I. (valor do preparo para fins de recurso: R$ 201,40; porte de
remessa e retorno: R$ 29,50 - 1 volume) - ADV: CASSIA CRISTIAN PAULINO (OAB 258077/SP)
Processo 4004096-71.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - JOÃO
ELIAS DA COSTA - - Só Lotes Empreendimentos Imobiliários S.A. - Para concessão do benefício de prioritária tramitação do art.
1.211-A do CPC, aguardo por dez dias que o autor apresente nos autos cópia de algum documento pessoal que informe a data
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de seu nascimento. Int. - ADV: ADRIANA CRISTINA BELAVARY (OAB 313236/SP)
Processo 4004129-61.2013.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Fiança - JACI MARIA DO CARMO GOMES AUGUSTO JOSÉ DA PALMA NETTO - Suspensa a execução, na forma do artigo 792 do Código de Processo Civil, até que
se cumpra o acordo a que chegaram as partes (petição retro). Caso não haja manifestação em até dez (10) dias após a data
da última parcela, será presumido o cumprimento da avença, promovendo-se nova conclusão para extinção da execução pelo
pagamento Intimem-se. - ADV: WANDERLEY BETHIOL (OAB 102806/SP)
Processo 4004330-53.2013.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - JG MIRANDA REPAÇÃO AUTOMOTIVA
LTDA - CAM DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA - - JOÃO DOMINGOS DE OLIVEIRA - - CELINA APARECIDA MACHADO DE
OLIVEIRA - A fim de alinhar a atuação deste Juizado Especial Cível da comarca de Indaiatuba àquela adotada pelos demais
juizados especiais cíveis de todo o Estado de São Paulo, exige-se da microempresa ou empresa de pequeno porte que figura no
pólo ativo da relação processual a apresentação de documento fiscal referente ao negócio jurídico que dá causa à propositura
desta ação. Pertinente a transcrição do entendimento jurisprudencial sintetizado no Enunciado nº 7 do Conselho Supervisor
do Sistema de Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo, publicado no DJE disponibilizado aos 03.12.10: O
acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos Juizados Especiais depende da comprovação de sua
qualificação tributária e documento fiscal referente ao negócio jurídico. Sendo assim, concedo à parte autora o prazo de dez dias
para apresentar o documento fiscal com valor correspondente ao quanto cobrado na inicial, sob pena de extinção do processo.
Sem prejuízo do retro determinado, apenas como orientação, poderá a parte autora valer-se da atuação do Centro de Solução
de Conflitos e Cidadania que já foi instalado em nossa comarca.Em igual prazo, deve o exequente aditar a inicial ou esclarecer
a legitimidade passiva de João e Celina para o pólo passivo da relação processual, visto que o título executivo de pág. 15 foi
emitido apenas por CAM DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA - ADV: ISABELLA HELENA FUCCILLI DE LIRA (OAB 320011/SP)
Processo 4004467-35.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Jacitara Serviços
de Apoio Administrativo Ltda ME - Elisangela Alves de Oliveira - A parte autora não apresentou os documentos comprobatórios
da condição de ME ou EPP. Como prova de condição de ME ou EPP, pode juntar documento que comprove a opção pelo
Simples Nacional ou ainda cópia de Comunicação de Enquadramento em ME ou EPP à JUCESP com data recente. Deve
e o autor comprovar sua legitimidade ativa para ação, juntando documento que prove sua propriedade sobre o veículo ou
que desembolsou o valor do conserto ou da franquia do seguro. Prazo de dez dias, sob pena de extinção. Int. - ADV: FÁBIO
RESENDE NARDON (OAB 214303/SP)
Processo 4004576-49.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Rogeilson
Santos Oliveira - - Franciely Priscila da Silva Oliveira - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIAS DE VIAGEM - - NOX
AGENCIA DE VIAGENS LTDA ME - Certifico e dou fé que nos termos dos itens 5.3 ou 119-4, do Provimento CSM 1.670/09,
independentemente de despacho, designo audiência de conciliação para: 07/04/2014 15h00min. (audiência a ser realizada
na sede do Juizado: Rua Humaitá, 1463, sala 01, nesta comarca). “Compete ao advogado informar seu representado sobre a
presente designação, pois não se expede carta ou mandado de intimação”. Nada Mais. - ADV: ALEXANDRE ORTOLANI (OAB
185586/SP)
Processo 4004596-40.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - REZENDE
CONSTRUÇÕES GOLF LTDA ME - TL MIX CONSTRUÇÕES INDUSTRIALIZADAS LTDA - A parte autora não apresentou os
documentos comprobatórios da condição de ME ou EPP. Como prova de condição de ME ou EPP, pode juntar documento que
comprove a opção pelo Simples Nacional ou ainda cópia de Comunicação de Enquadramento em ME ou EPP à JUCESP com
data recente. Prazo de dez dias, sob pena de extinção. Intimem-se. - ADV: ALEXANDRE SOARES FERREIRA (OAB 254479/
SP)
Processo 4004599-92.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - ALMIR
CARLOS TONIATE - REINALDO MENDES DE ALMEIDA - Deve e o autor comprovar sua legitimidade ativa para ação, juntando
documento que prove sua propriedade sobre o veículo ou que desembolsou o valor do conserto ou da franquia do seguro. Prazo
de dez dias, sob pena de extinção. Int. - ADV: LUIS HENRIQUE FERNANDES DE CAMPOS (OAB 204057/SP), NATANAEL
RICARDO BERTI VASCONCELLOS (OAB 184803/SP)
Processo 4004648-36.2013.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Anderson David de Castro
- NADIA ABRAÃO ISSA AYER - Anderson David de Castro - Aguardo por dez dias que o(a) autor(a) carregue os documentos que
acompanham a petição inicial de acordo com a alínea “c” do inc. IV do art. 9º da Resolução n. 551/11 do TJSP, denominando-os
com as classificações do sistema, ou seja, carregando a petição inicial no campo próprio, os documentos pessoais em campo
próprio e os demais documentos em campo próprio. Int. - ADV: ANDERSON DAVID DE CASTRO (OAB 168603/SP)
Processo 4005063-19.2013.8.26.0248 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Ato / Negócio Jurídico - PAULO SALVADOR CAMILO
BUENO - Há falta de interesse processual, pela inadequação do procedimento escolhido, afinal, em sede de Juizado Especial
Cível, não se admite o procedimento da ação de alvará judicial e procedimento em que haja interesse de menores. Assim sendo,
nos termos do artigo 267, inciso VI, do CPC, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito. P.R.I. Valor do preparo para fins
de recurso: R$ 251,38. Valor de porte de remessa e retorno: R$ 29,50 - 01 volume(s). - ADV: LAURA MARIA RABELLO (OAB
167367/SP)
Processo 4005181-92.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - JULIO CESAR
LATURRAGHE - RICARDO FERREIRA DE CAMPOS - Deve a parte autora comprovar sua legitimidade ativa para ação, juntando
documento que prove ser proprietária do veículo ou que desembolsou o valor do conserto ou da franquia do seguro. Prazo de
dez dias, sob pena de extinção. Após regularização, oficiaremos à CIRETRAN conforme requerido. Intimem-se. - ADV: ROSANA
DE CARVALHO (OAB 288867/SP)
Processo 4005320-44.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer Ana Maria de Almeida - Prefeitura Municipal de Indaiatuba - Pág. 178/179: reportando ao despacho de pág. 118, concedo
à municipalidade prazo suplementar e improrrogável de vinte dias para cumprimento da decisão liminar que determinou o
fornecimento do medicamento à autora. Int. - ADV: RENATO MONTEIRO VALIM (OAB 277392/SP), SERGIO HENRIQUE DIAS
(OAB 115725/SP), MARY TERUKO IMANISHI HONO (OAB 114427/SP)
Processo 4005568-10.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE INDAIATUBA - SOM NOBRE COMERCIAL IMPORTADORA
LTDA - ME - A ré é instituição religiosa e, nos termos do inc. III do art. 2º da Lei 9790/99 e art. 8º da Lei 9099/95, não pode
propor ação perante os Juizados Especiais Cíveis. Assim sendo, nos termos do artigo 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95, julgo
extinto o processo sem julgamento do mérito. P.R.I. Valor do preparo para fins de recurso: R$ 823,89. Valor de porte de remessa
e retorno: R$ 29,50 - 01 volume(s). - ADV: JOSÉ FARIAS DE FIGUEIRÊDO (OAB 196142/SP)
Processo 4005601-97.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação - José Luiz Salvadori Martinhão
- REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA - - Bonamix Serviços de Concretagem Ltda. - Reiterar com
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urgência o ofício ao SERASA para cumprimento da decisão de pág. 20. Int. - ADV: GABRIEL LUIZ SALVADORI DE CARVALHO
(OAB 107460/SP)
Processo 4006050-55.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - PAULO
AFONSO SANTOS - Claro S.A. - Considerando páginas 44/45, em complemento à decisão de página 35, determino que a ré
também não promova a “negativação” dos dados pessoais da parte autora por conta do inadimplemento da fatura de consumo
do telefone n. 19-99533-6363, vencida aos 10.01.14, sob pena de multa diária de R$ 250,00 até o limite de R$ 5.000,00; acaso
já promovida a “negativação” quando do conhecimento desta decisão, deverá a ré promover a respectiva “baixa” no prazo
de cinco dias, sob pena de incidência da mesma multa retro cominada. Intime-se. - ADV: HENRIQUE SHIMABUKURO (OAB
159253/SP), DIOGO PASSOS FERNANDES (OAB 329518/SP), MONIQUE MARCELINO (OAB 329626/SP)

Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO FELIPE ABRAHAM DE CAMARGO JUBRAM
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA HELENA DOMINGUES CARVALHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0017/2014
Processo 0000501-69.2012.8.26.0248 (248.01.2012.000501) - Autorização judicial - Seção Cível - M. P. e C. LTDA - Vistos.
Intime-se o interessado a apresentar alvará de funcionamento da prefeitura, relativo ao ano de 2014. Int. - ADV: EDUVAL
MESSIAS SERPELONI (OAB 208631/SP), MAIRA STOCCO PRANSTETE (OAB 307747/SP)
Processo 0006761-31.2013.8.26.0248 (024.82.0130.006761) - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Prestação de
serviços à comunidade - B. da C. G. - Vistos. Acolho a manifestação retro do Ministério Público, razão pela qual JULGO EXTINTA
a presente execução. Comunique-se imediatamente ao CREAS, via e-mail. Dê-se ciência ao Ministério Público e intime-se a
Defesa. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários em favor do DD. defensor dativo, no valor previsto
em tabela. Intime-o da expedição. Após, feitas as necessárias anotações, arquivem-se os autos. - ADV: FERNANDO MACHADO
DE CAMPOS (OAB 195747/SP)
Processo 0009795-82.2011.8.26.0248 (248.01.2011.009795) - Guarda - Seção Cível - M. P. da S. e outro - A. M. B. e outro À defesa para se manifestar do decurso de prazo do edital de citação, e da certidão do oficial de justiça de fls 76. - ADV: PAULO
ROBERTO FERRARI (OAB 168073/SP)
Processo 0010171-68.2011.8.26.0248 (248.01.2011.010171) - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Liberdade assistida
- V. da I. e J. da C. de I. S. - J. R. da C. - Vistos. Considerando que decorreu mais de seis meses da internação do socioeducando
para tratamento para drogadição, oficie-se ao CREAS, por e-mail, para as providências cabíveis relativas ao prosseguimento
do cumprimento da(s) medida(s). Dê-se ciência ao Ministério Público e intime-se a Defesa. No mais, oficie-se ao IIRGD para
que exclua este feito da folha de antecedentes criminais do socioeducando, salientando que se trata de processo da Infância e
Juventude. Int. - ADV: ALEXANDRE SOARES FERREIRA (OAB 254479/SP)
Processo 3003342-49.2013.8.26.0248 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Prestação de serviços à comunidade - F.
D. F. - Vistos. Em face do relatório informativo juntado, demonstrando que o socioeducando cumpriu integralmente a(s) medida(s)
aplicada(s), bem como da manifestação retro do Ministério Público, JULGO EXTINTA a presente execução. Comunique-se
imediatamente ao CREAS, via e-mail. Dê-se ciência ao Ministério Público e intime-se a Defesa. Certificado o trânsito em julgado,
expeça-se certidão de honorários em favor do DD. defensor dativo, no valor previsto em tabela. Intime-o da expedição. Após,
procedam-se às necessárias anotações e arquivem-se os autos. - ADV: FERNANDO MACHADO DE CAMPOS (OAB 195747/
SP)
Processo 3004237-10.2013.8.26.0248 - Guarda - Seção Cível - N. G. e outro - Manifestem-se os requerentes sobre certidão
que decorreu o prazo legal sem que os réus apresentassem contestação, e cópia de fls. 40 dos autos.) - ADV: VALDETE
APARECIDA CAMPOS CHICONATO (OAB 103105/SP)
Processo 3005226-16.2013.8.26.0248 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Roubo (art. 157) - O. E. de S. O. - Ante o
exposto, JULGO PROCEDENTE a representação contra ODIVAN EDUARDO DE SOUZA, filho de Antonio dos Santos de Oliveira
e Roseni de Souza Rego, a fim de reconhecer a prática do ato infracional relativo ao crime previsto no art. 157, parágrafo 2º,
inciso I, c.c. art.14, inciso II, ambos do Código Penal. O ato foi praticado com emprego grave ameaça com utilização de arma de
fogo. O representado tem condenação anterior por roubo consumado. Portanto, diante da grave ameaça e da reiteração de atos
infracionais, aplico-lhe a medida de INTERNAÇÃO por prazo indeterminado. - ADV: GABRIEL ALMEIDA ROSSI (OAB 242995/
SP)
Processo 3006218-74.2013.8.26.0248 - Cautelar Inominada - Medidas de proteção - Q. C. dos S. P. e outro - Vistos. 1) Por
ora, mantenho na íntegra a r. decisão a fls. 37, que determinou o acolhimento institucional, proibindo as visitas. Intime-se. 2)
Aguarde-se a remessa do PIA. 3) Cumpra-se fls. 38, com urgência, no que se refere ao estudo psicossocial. Int. - ADV: VALMIR
VICENTE DE SOUZA (OAB 279422/SP)

IPAUÇU
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE IPAUÇU EM 13/01/2014
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO
REQDO

:0000126-85.2014.8.26.0252
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: Maria Helena de Paiva
: 334538/SP - Fabio Vinicius Paiva Zaloti
: Brastemp
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

VARA:VARA ÚNICA
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE IPAUÇU EM 14/01/2014
PROCESSO :0000130-25.2014.8.26.0252
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: ISMAEL ISAIAS DE ANDRADE
REQDO
: JOSÉ APARECIDO GARDINO
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000133-77.2014.8.26.0252
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: ISMAEL ISAIAS DE ANDRADE
REQDO
: VALDECI BERTAIA
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000127-70.2014.8.26.0252
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: J.C.N. Comércio de Peças de Ourinhos Ltda-ME
ADVOGADO : 193592/SP - Gustavo Stevanin Migliari
EXECTDO
: Cassemiro Transportes Ltda Me
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000128-55.2014.8.26.0252
CLASSE
:ARROLAMENTO COMUM
REQTE
: Alonço Peres de Souza
ADVOGADO : 307795/SP - Rafaela Carrilho
REQDA
: Piedade Peres de Souza
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000129-40.2014.8.26.0252
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE
: Regina Claudia da Silva
ADVOGADO : 99180/SP - Sebastiao Morbi Claudino
REQDO
: Flex - Mecânica Geral ME
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000132-92.2014.8.26.0252
CLASSE
:ARROLAMENTO COMUM
REQTE
: Jose Carlos Hilario Domiciano
ADVOGADO : 180277/SP - Alencar Lopes da Silva
REQDO
: Francisco Hilario Domiciano
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000135-47.2014.8.26.0252
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
ADVOGADO : 321324/SP - Tatiane Correia da Silva Santana
REQDO
: Luiz Carlos Carlin Capatto
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000136-32.2014.8.26.0252
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
ADVOGADO : 321324/SP - Tatiane Correia da Silva Santana
REQDO
: André Golinski
VARA:VARA ÚNICA
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE IPAUÇU EM 15/01/2014
PROCESSO :0000139-84.2014.8.26.0252
CLASSE
:GUARDA
REQTE
: E. A. C.
ADVOGADO : 169433/SP - Rogério Paschoalino
REQDO
: N. A. V.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000140-69.2014.8.26.0252
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Casa de Móveis Brasil Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda Epp
REQDO
: Valdinei José Rebeque
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO

:0000141-54.2014.8.26.0252
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CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Banco do Brasil S/A
ADVOGADO : 79797/SP - Arnor Serafim Junior
EXECTDO
: Letícia Mora de Carvalho
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000159-75.2014.8.26.0252
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADO : E. R. DE S. S.
ADVOGADO : 193938/SP - Camila Cristina Consalter Maitan
ALIMENTANTE
: J. M. S.
VARA:VARA ÚNICA
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE IPAUÇU EM 16/01/2014
PROCESSO :0000163-15.2014.8.26.0252
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Maria de Fátima Lopes da Silva
ADVOGADO : 179738/SP - Edson Ricardo Pontes
REQDO
: Sul América Companhia Nacional de Seguros
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000164-97.2014.8.26.0252
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Maria Antonia da Silva Aranha
ADVOGADO : 179738/SP - Edson Ricardo Pontes
REQDO
: Sul América Companhia Nacional de Seguros
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000165-82.2014.8.26.0252
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: C. A. F. G.
ADVOGADO : 178791/SP - Jurandir José Lopes Junior
REQDO
: S. A. T.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000166-67.2014.8.26.0252
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Luiz Fernando de Souza
REQDA
: Ana Cláudia Cocito Cadamuro
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000168-37.2014.8.26.0252
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Octaviano Raymundo Camargo Silva
ADVOGADO : 112263/SP - Tadeu Guilherme Cavezzale Artigas
REQDO
: Destilaria Bernardino de Campos S/A
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000169-22.2014.8.26.0252
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Clodoaldo Ribeiro de Lima
ADVOGADO : 200361/SP - Marco Antonio dos Santos
REQDO
: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000170-07.2014.8.26.0252
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Neide de Lourdes Moreno Fernandes
ADVOGADO : 200361/SP - Marco Antonio dos Santos
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000171-89.2014.8.26.0252
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Maria Helena Giacomini
ADVOGADO : 200361/SP - Marco Antonio dos Santos
REQDO
: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

1ª Vara
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JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSE MARQUES DE LACERDA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CLEYSON MAGALHAES DE OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2014
Processo 0000052-36.2011.8.26.0252 (252.01.2011.000052) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Empresa
Agrícola Bernardinense Ltda - José Osvaldo Giraldi Júnior e outros - “Em cumprimento ao Com. CG nº 1307/2007, comunico que
transcorreu “in albis” o prazo de sobrestamento, ficando a parte autora intimada a manifestar-se em termos de prosseguimento,
no prazo de 05 dias.” - ADV: IRINEU STRADIOTI (OAB 148360/SP), JOAO ALBIERO (OAB 52032/SP), FERNANDA STRADIOTI
(OAB 157585/SP), ANDRÉ RICARDO DE OLIVEIRA (OAB 156555/SP)
Processo 0000557-56.2013.8.26.0252 (025.22.0130.000557) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J. A. L. Vistos. A execução de alimentos pelo procedimento previsto no art. 733 do CPC deve ser objeto de ação autônoma. A execução
dos alimentos nesta ação deverá seguir o disposto no art. 475-I e seguintes do CPC. Posto isso, esclareça a parte autora suas
pretensões. Int. - ADV: CAMILA CRISTINA CONSALTER MAITAN (OAB 193938/SP)
Processo 0000794-32.2009.8.26.0252 (252.01.2009.000794) - Execução de Alimentos - Alimentos - E. E. M. P. - P. R. P.
- “Em cumprimento ao Com. CG nº 1307/2007, fica a parte autora intimada a manifestar-se sobre os ofícios de fls. 111/117
e 121/123, no prazo de 10 (dez) dias.” - ADV: VANESSA POLO (OAB 266099/SP), JURANDIR JOSÉ LOPES JUNIOR (OAB
178791/SP)
Processo 0000864-44.2012.8.26.0252 (252.01.2012.000864) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Anderson Ferreira
Cunha - Indústria e Comércio Boa Forma (fabrica de Linguiça) - “Em cumprimento ao Com. CG nº 1307/2007, ficam as partes
intimadas a manifestarem-se sobre a ofício de fls. 53, informando que no período noturno o estabelecimento Indústria e Comércio
Boa Forma encontra-se paralisado, no prazo de 10 (dez) dias.” - ADV: JOAO MARCELO DE CASTRO DIAS (OAB 219354/SP),
ALENCAR LOPES DA SILVA (OAB 180277/SP)
Processo 0000989-75.2013.8.26.0252 (025.22.0130.000989) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Companhia
de Habitação Popular de Bauru Cohabbauru - Marcos Antonio Damasceno - “Em cumprimento ao Com. CG nº 1307/2007,
fica a parte autora intimada a manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça às fls. 28 (...dirigi-me ao endereço indicado
e aí sendo, DEIXEI DE CITAR o requerido MARCOS ANTONIO DAMASCENO, pois segundo informações da atual moradora
naquele endereço, senhora Janislei Aparecida Romanhuque, desconhece o seu atual paradeiro...).” - ADV: HELDER BARBIERI
MOZARDO (OAB 215419/SP), MILTON CARLOS GIMAEL GARCIA (OAB 215060/SP), ROGER DE MARQUI RODOLPHO (OAB
231478/SP)
Processo 0001002-45.2011.8.26.0252 (252.01.2011.001002) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco
Bradesco Sa - A D Damasceno & Cia Ltda - - Aparecido Donizeti Damasceno - - Vanessa Cristina Alves Ferreira Damasceno “Em cumprimento ao Com. CG nº 1307/2007, fica a parte autora intimada a manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça
às fls. 51 e 53, informando sobre a não localização dos requeridos para fins de citação.” - ADV: NEIDE SALVATO GIRALDI (OAB
165231/SP), HELIO BENTO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 236575/SP)
Processo 0001538-85.2013.8.26.0252 (025.22.0130.001538) - Procedimento Sumário - Propriedade - Arlindo Reali - Janaína
Reali do Nascimento - - Marcela Cristina do Nascimento - Vistos. Fls. 46, 49 e 51: nos termos do artigo 331 do Código de
Processo Civil, designo audiência preliminar para o dia 23 de abril de 2014, às 13:30 horas. Int. - ADV: JOAO MARCELO DE
CASTRO DIAS (OAB 219354/SP), CLAUDIO BERNINI (OAB 131127/SP), MARTIN RODRIGUES LOPES (OAB 79053/SP)
Processo 0001662-44.2008.8.26.0252 (252.01.2008.001662) - Inventário - Inventário e Partilha - L. de S. - Vistos. Fls.
121/122: pretende o herdeiro-filho VITOR HUGO o levantamento de sua cota referente à alienação do veículo que pertencia ao
“de cujus”, quantia que fora depositada judicialmente em razão de sua menoridade civil (fls. 97). A maioridade restou comprovada
(fls. 122) e há parecer ministerial favorável (fls. 125). Ante o exposto, não havendo óbice, defiro o pedido de levantamento.
Em razão da procuração de fls. 128, fica autorizado o levantamento por sua genitora/inventariante. Expeça-se o competente
mandado de levantamento. Após o levantamento supradeferido, deverá ser comprovado, no prazo de 30 dias, o pagamento do
imposto “causa mortis” referente ao quinhão do herdeiro VITOR HUGO. Com relação ao imposto “causa mortis” referente ao
quinhão do herdeiro-filho VINICIUS, preliminarmente, deverá a inventariante apresentar o valor atualizado do referido imposto.
Int. - ADV: ISIDORO ALVES LIMA (OAB 48722/SP)
Processo 0001738-92.2013.8.26.0252 (025.22.0130.001738) - Reintegração / Manutenção de Posse - Espécies de Contratos
- Conpanhia de Habitação Popular de Bauru Cohabbauru - Laércio Nascimento - - Dirce Lina Nascimento - “Em cumprimento
ao Com. CG nº 1307/2007, fica a parte autora intimada a manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça às fls. 24, de que
os requeridos/citandos não residem mais no local, conforme informação do atual morador, Sr. Renato Ademir Rosa.” - ADV:
MILTON CARLOS GIMAEL GARCIA (OAB 215060/SP), HELDER BARBIERI MOZARDO (OAB 215419/SP)
Processo 0001782-14.2013.8.26.0252 (025.22.0130.001782) - Divórcio Litigioso - Casamento - O. da C. M. N. - O. de S.
R. - “Em cumprimento ao Com. CG nº 1307/2007, fica a parte autora intimada a manifestar-se sobre a contestação de fls. 25/26,
no prazo de 10 (dez) dias.” - ADV: JOAO MARCELO DE CASTRO DIAS (OAB 219354/SP), JURANDIR JOSÉ LOPES JUNIOR
(OAB 178791/SP)
Processo 0001934-62.2013.8.26.0252 (025.22.0130.001934) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Roberto Duarte
de Souza Santos - “Em cumprimento ao Com. CG nº 1307/2007, encontrando-se os autos paralisados há mais de 30 dias, fica
a parte autora intimada a dar andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do processo, nos termos do art.
267, inc. III e § 1º, do C.P.C.” - ADV: RAFAELA CARRILHO (OAB 307795/SP)
Processo 0002082-49.2008.8.26.0252 (252.01.2008.002082) - Embargos à Execução - Adimplemento e Extinção - Rosana
Gomes da Silva Prandini - Artur Prandini - “Em cumprimento ao Com. CG nº 1307/2007, encontrando-se os autos paralisados há
mais de 30 dias, fica a parte autora intimada a dar andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do processo,
nos termos do art. 267, inc. III e § 1º, do C.P.C.” - ADV: GILBERTO MARTIN ANDREO (OAB 185426/SP)
Processo 0002293-12.2013.8.26.0252 (025.22.0130.002293) - Monitória - Cheque - Casa Avenida Comércio e Importação
Ltda - Gislaine Vicente Barros - “Em cumprimento ao Com. CG nº 1307/2007, fica a parte autora intimada a manifestar-se sobre
a certidão do oficial de justiça às fls. 20, de que a requerida mudou-se para um sítio localizado no Distrito de Sodrélia, comarca
de Santa Cruz do Rio Pardo-SP.” - ADV: ALEXANDRE MANOEL REGAZINI (OAB 151430/SP)
Processo 0002711-81.2012.8.26.0252 (252.01.2012.002711) - Reintegração / Manutenção de Posse - Espécies de
Contratos - Companhia de Habitação Popular de Bauru Cohabbauru - Rosana Ramos da Silva - “Em cumprimento ao Com. CG
nº 1307/2007, fica a parte autora intimada a manifestar-se sobre a contestação de fls. 29/56, no prazo de 10 (dez) dias.” - ADV:
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HELDER BARBIERI MOZARDO (OAB 215419/SP), MILTON CARLOS GIMAEL GARCIA (OAB 215060/SP)
Processo 0003153-13.2013.8.26.0252 (025.22.0130.003153) - Reintegração / Manutenção de Posse - Espécies de Contratos
- Companhia de Habitação Popular de Bauru Cohabbauru - Benedita Pires de Lemos - Vistos. Regularize a requerida, no
prazo de 10 dias, sua representação processual, apresentando o instrumento de procuração, sob pena de desentranhamento
da contestação de fls. 26/50. Fls. 53/54: cumpra a serventia a decisão de fls. 21, expedindo-se o competente mandado de
intimação dos atuais ocupantes do imóvel. Int. - ADV: MILTON CARLOS GIMAEL GARCIA (OAB 215060/SP), HELDER BARBIERI
MOZARDO (OAB 215419/SP), JAIR FERREIRA GONCALVES (OAB 74834/SP)
Processo 0003530-86.2010.8.26.0252 (252.01.2010.003530) - Monitória - Espécies de Contratos - Heloisa Helena Cardoso
dos Santos Sanches - Flávio José Canato Malagutti Me - “Em cumprimento ao Com. CG nº 1307/2007, fica a parte autora
intimada a manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça às fls. 67, sobre a não localização dos requeridos/citandos nos
endereços informados.” - ADV: EDUARDO GERMANO SANCHEZ (OAB 219328/SP), EUSÉBIO ISIDRO CARACCO RUIZ NETO
(OAB 197067/SP)
Processo 0003541-47.2012.8.26.0252 (252.01.2012.003541) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - R. M. F. - A. A. F. - Vistos. Trata-se de ação de execução de alimentos que tramita sob o rito previsto no art. 733
do CPC. O executado alegou que atualmente não tem condições financeiras para suportar a prestação anteriormente fixada,
pois tanto ele quanto sua atual esposa estão com problemas de saúde, no entanto, afirma que não desamparou o filho, uma vez
que está depositando mensalmente o valor correspondente a 55% do salário mínimo e os R$ 200,00 referente ao acordo e que,
inclusive, ajuizou ação revisional de alimentos (fls. 47/52). Por sua vez, o exequente pediu a prisão, ao argumento de falta de
pagamento no valor devido, não desdizendo as alegações do executado, sobretudo no que diz respeito ao pagamento parcial.
Diante da alegação de problema de saúde, corroborada pelos documentos de fls. 70/72, e do pagamento parcial da pensão
alimentícia, deixo, por ora, de decretar a prisão do executado. Digam as partes se pretendem a designação de audiência de
conciliação. Int. - ADV: VANESSA POLO (OAB 266099/SP), ALVARO JOSE DE MORAES JUNIOR (OAB 145781/SP)
Processo 0003675-40.2013.8.26.0252 (025.22.0130.003675) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - M. V. S. - “Em cumprimento ao Com. CG nº 1307/2007, fica a parte autora intimada a manifestar-se sobre a
certidão do oficial de justiça às fls. 31 (...dirigi-me à Rua Vieira dos Santos, nº 413, nessa comarca, em diversas diligências em
datas distintas, DEIXEI DE CITAR o requerido LUIZ CARLOS SCOTON, pois no local conversei com o senhor Arlindo, o qual me
informou que Luiz Carlos Scoton era seu inquilino, mas há aproximadamente 01 mês foi embora e não informou para onde...).”
- ADV: RAFAELA CARRILHO (OAB 307795/SP)
Processo 0003720-15.2011.8.26.0252 (252.01.2011.003720) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - J.
D. da S. - “Em cumprimento ao Com. CG nº 1307/2007, fica a parte autora intimada a manifestar-se sobre a certidão do oficial
de justiça às fls. 66 (...local mencionado, e aí sendo fui informado por Luciano Guilherme, atual morador da residência visitada,
que o requerente José Davy da Silva mudou-se para Bauru-SP em endereço ignorado, assim deixei de intimá-lo...).” - ADV:
LUCIANO PEREIRA GOMES (OAB 207165/SP)
Processo 0003776-48.2011.8.26.0252 (252.01.2011.003776) - Execução de Alimentos - Alimentos - I. M. M. - J. C. M. - “Em
cumprimento ao Com. CG nº 1307/2007, fica a parte autora intimada a manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça
às fls. 52 (...dirigi-me à rua indicada, e aí sendo, deixei de proceder a intimação do executado, Sr. José Carlos Martins, em
virtude de não lograr êxito em localizá-lo naquela rua e nas suas imediações, sendo que diversas pessoas moradoras naquela
região afirmaram desconhecerem a pessoa do referido executado.” - ADV: LUIZ ADRIANO SILVEIRA (OAB 197885/SP), PERSIA
MARIA BUGHI FREITAS (OAB 111646/SP)
Processo 0003865-37.2012.8.26.0252 (252.01.2012.003865) - Procedimento Ordinário - Sustação de Protesto - Barbara
Garcia Maia Pacheco - Proeste Ourinhos Comércio de Veículos e Peças Ltda - “Em cumprimento ao Com. CG nº 1307/2007,
encontrando-se os autos paralisados há mais de 30 dias, fica a parte autora intimada a dar andamento ao feito, no prazo de 48
horas, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 267, inc. III e § 1º, do C.P.C.” - ADV: CLESO CARLOS VERDELONE
(OAB 62494/SP), JOAO ALBIERO (OAB 52032/SP), ANTONIO CARLOS NELLI DUARTE (OAB 33336/SP)
Processo 0004210-66.2013.8.26.0252 (025.22.0130.004210) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Bonina de
Lima Barbaceli - Fba Franco Brasileira Sa Açúcar e Álcool - - Robson Aparecido Cardoso - Vistos. Designo o dia 23 de abril
de 2013, às 14:00 horas, para audiência de tentativa de conciliação. Citem-se os requeridos, com antecedência mínima de 10
dias e sob a advertência prevista no § 2º, do artigo 277, do CPC. Advirta-se que na audiência será tentada a conciliação e que,
se infrutífera, deverão os requeridos oferecerem resposta escrita ou oral, acompanhada de rol de testemunhas e documentos,
na própria audiência, sendo designada audiência de instrução, debates e julgamento para data oportuna. Int. - ADV: JAIR
FERREIRA GONCALVES (OAB 74834/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSE MARQUES DE LACERDA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CLEYSON MAGALHAES DE OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2014
Processo 0001143-93.2013.8.26.0252 (025.22.0130.001143) - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Liberdade assistida
- R. R. da S. - Manifeste-se o defensor do adolescente, no prazo de 5 dias, sobre o documento às fls. 257/260. Após, ao
Ministério Público. Int. - ADV: ARTELINO XAVIER DE OLIVEIRA (OAB 82734/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSE MARQUES DE LACERDA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CLEYSON MAGALHAES DE OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2014
Processo 0003285-70.2013.8.26.0252 (025.22.0130.003285) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar
e/ou Fornecimento de Medicamentos - Erika Aparecida Pires - Município de Ipauçu - J. Cls., com urgência, manifeste-se a
requerente, em especial sobre os documentos apresentados. Por ora, suspendo a incidência de multa. - ADV: HERNANDA
HELENA PONTELLO SALVADOR (OAB 161730/SP), FLAVIO EDUARDO GUIDIO PIRES DA SILVA (OAB 248316/SP), RENATA
BRANDINI FIGUEIRA (OAB 265472/SP)

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

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE IPAUÇU EM 13/01/2014
PROCESSO :0000102-57.2014.8.26.0252
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 136/2013 - Ipaussu
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: P. R. M.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000103-42.2014.8.26.0252
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 137/2013 - Ipaussu
AUTOR
: J. P.
AUTORA DO FATO
: Z. R. C.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000104-27.2014.8.26.0252
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 138/2013 - Ipaussu
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: R. C. M.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000105-12.2014.8.26.0252
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 140/2013 - Ipaussu
AUTOR
: J. P.
AUTORA DO FATO
: R. H. D. DE A.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000106-94.2014.8.26.0252
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 143/2013 - Ipaussu
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: J. F. M. P.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000107-79.2014.8.26.0252
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 144/2013 - Ipaussu
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: R. DE G.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000108-64.2014.8.26.0252
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 145/2013 - Ipaussu
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: L. F. P. D. M.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000109-49.2014.8.26.0252
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 146/2013 - Ipaussu
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: C. R. A.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000110-34.2014.8.26.0252
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 147/2013 - Ipaussu
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: C. DE O. M.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000111-19.2014.8.26.0252
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 109/2013 - Ipaussu
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AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: W. B. P.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000112-04.2014.8.26.0252
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 110/2013 - Ipaussu
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: R. E. DE C.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000113-86.2014.8.26.0252
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 111/2013 - Ipaussu
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: V. B. DE O.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000114-71.2014.8.26.0252
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 113/2013 - Ipaussu
AUTOR
: J. P.
INDICIADA
: A. B. DOS R.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000115-56.2014.8.26.0252
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 114/2013 - Ipaussu
AUTOR
: J. P.
INDICIADA
: F. R. DA S.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000116-41.2014.8.26.0252
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 133/2013 - Bernardino de Campos
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: A. T. N.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000117-26.2014.8.26.0252
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 134/2013 - Bernardino de Campos
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: D. P.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000118-11.2014.8.26.0252
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 138/2013 - Bernardino de Campos
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: E. M.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000119-93.2014.8.26.0252
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 139/2013 - Bernardino de Campos
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: C. M.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000120-78.2014.8.26.0252
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 143/2013 - Bernardino de Campos
AUTOR
: J. P.
AUTORA DO FATO
: I. DA S. C.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000121-63.2014.8.26.0252
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 116/2013 - Ipaussu
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: E. A. A.
VARA:VARA ÚNICA
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PROCESSO :0000122-48.2014.8.26.0252
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 117/2013 - Ipaussu
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: D. A. DOS S. G.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000123-33.2014.8.26.0252
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 115/2013 - Ipaussu
AUTOR
: J. P.
INDICIADA
: C. R. M.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000124-18.2014.8.26.0252
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 142/2013 - Ipaussu
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: M. P.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000125-03.2014.8.26.0252
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 141/2013 - Ipaussu
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: P. E. S.
VARA:VARA ÚNICA
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE IPAUÇU EM 14/01/2014
PROCESSO :0000137-17.2014.8.26.0252
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
REQTE
: J. DA I. E J.
INFRATOR
: L. A. G.
VARA:VARA ÚNICA
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE IPAUÇU EM 16/01/2014
PROCESSO :0000161-45.2014.8.26.0252
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
OF : 20/2014 - Bernardino de Campos
AUTOR
: J. P.
RÉU : L. C. C. A.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000162-30.2014.8.26.0252
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
OF : 27/2014 - Ipaussu
AUTOR
: J. P.
RÉU : E. DOS R.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000167-52.2014.8.26.0252
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
CF : 45/2014 - Ipaussu
AUTOR
: J. P.
INFRATOR
: L. F. M.
VARA:VARA ÚNICA

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSE MARQUES DE LACERDA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CLEYSON MAGALHAES DE OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2014
Processo 0000027-52.2013.8.26.0252 (025.22.0130.000027) - Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Ameaça - D. L. D. - Vistos. Diante da vinda aos autos do mandado de prisão cumprido ( fls. 94), expeça-se a competente guia
de recolhimento definitiva em nome do sentenciado Diego Luiz Diogo encaminhando-a à V.E.C. Competente. Após, feitas as
comunicações de praxe, arquivem-se os autos. Int. - ADV: RENATA TINTO ZECA (OAB 259271/SP)
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Processo 0000997-52.2013.8.26.0252 (025.22.0130.000997) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estupro de vulnerável
- A. A. G. - Vistos. Fls. 232. Ciência às partes. No mais, aguarde-se a realização da audiência designada a fls. 228. Int. - ADV:
MARCIO EDUARDO PERES MUNHOS (OAB 280168/SP)
Processo 0001451-03.2011.8.26.0252 (252.01.2011.001451) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estupro - J. L. de L.
- Vistos. RECEBO o recurso de apelação interposto pelo réu a fls. 135, posto que tempestivamente apresentado. Intime-se a
a defesa para apresentação das razões recursais no prazo de 08 dias e, em seguida, abra-se vista ao Ministério Público para
oferecimento das contrarrazões. Após, tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações. Int. - ADV: CLAUDIO BERNINI
(OAB 131127/SP)
Processo 0001770-44.2006.8.26.0252 (252.01.2006.001770) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Clóvis Rosseti
e outro - Uma vez que o corréu Reginaldo Frati encontra-se preso (fls. 273), expeça-se a competente carta de guia definitiva.
Após as comunicações de praxe, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: ANA CRISTINA GONCALVES SANTOS FRASSON
(OAB 137328/SP), ALVARO JOSE DE MORAES JUNIOR (OAB 145781/SP)
Processo 0001924-18.2013.8.26.0252 (025.22.0130.001924) - Auto de Prisão em Flagrante - Crimes de Tráfico Ilícito e
Uso Indevido de Drogas - H. V. B. S. e outros - Vistos. Trata-se de pedido de concessão de liberdade provisória formulado
pela defensora de HIGOR VINICIUS BECCHERI, preso em flagrante em 09/05/2013 e por decisão em r. despacho a fls. 58/59
(do 1º apenso) convertida em Prisão Preventiva em 13/05/2013, e denunciado como incurso no art. 33 e 35 da Lei 11.343/06
combinados com o artigo 29, caput, e 69, caput, ambos do Código Penal. Consta que o denunciado foi preso em flagrante
delito de tráfico como membro do grupo dedicado ao tráfico que guardava 37 pedras de crack, prontas para a venda, de
acordo com depoimentos de testemunhas. O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido (fls. 150/152). É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO O pedido deve ser indeferido. Argumenta a defesa que não cabe a prisão preventiva, pois o réu tem
residência fixa, ocupação lícita e é primário. O fato imputado ao acusado é grave trata-se de crime equiparado a hediondo,
havendo prova da materialidade do crime e indícios mais que suficientes de autoria. A pena máxima prevista para o crime
é superior a quatro anos, nos termos do art. 313, I do CPP. Também fica claro que as medidas cautelares, alternativas à
prisão preventiva (art. 319 do CPP), não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato praticado
e à periculosidade de seu autor. Com efeito, a prisão preventiva deve ser mantida como única medida possível de garantir a
ordem pública, a regularidade da Instrução Criminal e a Aplicação da Lei Penal, ante o exposto, indefiro o pedido de liberdade
provisória com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal. Intime-se. - ADV: MARTA REGINA LUIZ DOMINGUES
(OAB 138583/SP)
Processo 0001984-64.2008.8.26.0252 (252.01.2008.001984) - Crime de Estelionato e Outras Fraudes ( arts. 171 a 179,
CP) - Estelionato - J. P. - A. F. - M. A. - P. C. C. - fls. 322:-= “Oficie-se, com urgencia, conforme requerido pelo Ministério
Público.”(oficiado ao JDC Arapongas para cumprimento da carta precatória para oitiva da testemunha de acusação Sergio
Diogo, uma vez que o réu encontra-se preso.” - ADV: MANUEL DONIZETI RIBEIRO (OAB 71602/SP), RICHARDSON AUGUSTO
GARCIA (OAB 181057/SP), MARCO ANTONIO DOS SANTOS (OAB 200361/SP), GORETE FERREIRA DE ALMEIDA (OAB
287848/SP), ANTONIO APARECIDO MARCELO RAMOS DE ALMEIDA
Processo 0002003-65.2011.8.26.0252 (252.01.2011.002003) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - V. de J. P. - Vistos.
RECONSIDERO a r. decisão a fls. 149 para o fim de tão só determinar a expedição dos ofícios de praxe para localização do réu
Valmir de Jesus Pianucci, pois, somente após sua citação e recebimento da denúncia em audiência, poderá ser expedida carta
precatória ao JDC Avaré para inquirição das testemunhas de acusação. Sem prejuízo, acollho a justificativa apresentada pela
defensora a fls. 151/158. Int. - ADV: MARTA REGINA LUIZ DOMINGUES (OAB 138583/SP)
Processo 0002481-44.2009.8.26.0252 (252.01.2009.002481) - Termo Circunstanciado - Decorrente de Violência Doméstica
- M. A. das N. - Designado interrogatório do réu junto a 2ª Vara Criminal de Assis para o dia 06.03.2014, às 15 horas. - ADV:
CLESO CARLOS VERDELONE (OAB 62494/SP)
Processo 0003190-11.2011.8.26.0252 (252.01.2011.003190) - Crime Contra a Administração em Geral(arts.312 a337,CP) Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral - Simone Aparecida de Marins - Vistos. Fls. 19/20. Ciência às
partes. Int. - ADV: ISIDORO ALVES LIMA (OAB 48722/SP)
Processo 0003284-27.2009.8.26.0252 (252.01.2009.003284) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Violência Doméstica
Contra a Mulher - A. C. D. - Vistos.Expeça-se ofício à autoridade policial de Bernardino de Campos na tentativa de localização
da testemunha Olívia Fabiana Antunes Augusto, na forma como solicitada pelo Ministério Público a fls. 170.Int. - ADV: ANA
CRISTINA GONCALVES SANTOS FRASSON (OAB 137328/SP)
Processo 0003379-23.2010.8.26.0252 (252.01.2010.003379) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Diego Luiz Diogo Vistos. RECEBO o recurso de apelação interposto pela defesa a fls. 87, in fine, posto que tempestivamente apresentado. Intimese a defesa para apresentação das razões recursais em 10 dias. Em seguida, abra-se vista dos autos ao Ministério Público
para oferecimento das contrarrazões. Após, tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações. Int. - ADV: VANESSA
CLAUDINO DE M.CASAGRANDE (OAB 147197/SP)
Processo 0003424-61.2009.8.26.0252 (252.01.2009.003424) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples Diego Pedro Medeiros - Egberto de Paula Vitor - fls. 804:- “ Vistos.Arbitro os honorários proporcionais ao defensor dativo do
réu Diego Pedro Medeiros, Dr. Cássio Adriano de Paula- OAB 293.002 (nomeado aos 16.09.13- fls.786- of. N/C- cód 304) em
R$ 481,27. Expeça-se-lhe certidão.Considerando-se que os réus encontram-se presos, expeçam-se as competentes cartas de
guia provisória. O prazo prescricional com base na pena imposta ocorre aos 13.05.2033 (para o corréu Egberto ) e 13.05.2021
(para o reu Diego), nos termos do art. 109 do C.P. Nos termos do Provimento nº 03/94, anote-se. Subam os autos ao Egrégio
Tribunal de Justiça.” - ADV: MOHAMED KHODR EID (OAB 128844/SP), CÁSSIO ADRIANO DE PAULA (OAB 293001/SP),
JAIME GERVASIO BALLIEGO FILHO (OAB 228629/SP), LUCIANO PEREIRA GOMES (OAB 207165/SP), ANDRE SOARES
DOS SANTOS (OAB 255308/SP)
Processo 0003861-97.2012.8.26.0252 (252.01.2012.003861) - Auto de Prisão em Flagrante - Decorrente de Violência
Doméstica - R. C. de O. - Designada audiência junto ao JDC de Ourinhos, 1a Vara Criminal para oitiva da vítima:- Luciana
Camargp. designada para o dia 29 de janeiro de 2014, às 15:15 horas. - ADV: RAFAEL KEN FUKUYAMA (OAB 302876/SP),
CLAUDIO MARCIO DA CRUZ (OAB 302839/SP), SOLANGE RIOS CURY HERNANDES (OAB 266089/SP)
Processo 0003992-72.2012.8.26.0252 (252.01.2012.003992) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado Kelvim Kaiqui da Silva Pinto - - Devanir Batista de Carvalho - - Sidney de Almeida Florentino Bueno e outro - Designada
audiência junto a 1ª Vara da Comarca de Piraju para oitiva da testemunha de defesa do corréu Sidney :- Dhionatan Marcolino,
no próximo dia 05 de fevereiro de 2014, às 16:15 horas. - ADV: DAVID SANCHES FILHO (OAB 114205/SP), EDUARDO ALVES
DE MOURA (OAB 274945/SP), MARCIO EDUARDO PERES MUNHOS (OAB 280168/SP), RENATA BRANDINI FIGUEIRA (OAB
265472/SP)
Processo 0004022-10.2012.8.26.0252 (252.01.2012.004022) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - F. L. de
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S. - Vistos. Para audiência de suspensão condicional do processo designo o dia 24 de março de 2014, às 15:20 horas, ocasião
em que será oferecida a proposta a fls. 58. Intime-se a ré Fátima, bem como seu defensor. Ciência ao Ministério Público. - ADV:
GILBERTO PUPO FERREIRA ALVES (OAB 149639/SP)

IPUÃ
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS DE JESUS GOMES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUCILA FIOD MARTINS RAFALOVSCHI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2014
Processo 0000004-58.1994.8.26.0257 (257.01.1994.000004) - Execução de Título Extrajudicial - Coisas - Luis Antonio
Martins Elias - - Antonio Elias Neto - - Francisco Leonel Ribeiro - A Ct Exportação Ltda - Vistos. Diante da concordância da
executada ACT com o valor apurado pelos exequentes (R$ 21.456,55- fls. 498), e os comprovantes de depósitos de fls. 468/469,
JULGO EXTINTO o presente feito (execução de honorários), nos termos do artigo 794, I do CPC. Após o trânsito em julgado,
expeça-se mandados de levantamento em favor dos exequentes na forma requerida a fls. 491, item b, bem como expeça-se
mandado de levantamento em favor da executada do saldo remanescente dos depósitos de fls. 468/469, nos moldes pleiteados
a fls. 499. Oportunamente, arquivem-se os autos com cautelas de estilo. P.R.I.C. - ADV: JOSE ANTONIO DE FARIA MARTOS
(OAB 77831/SP), MARIVALDO ALVES DOS SANTOS (OAB 73709/SP), MANUEL LUIS (OAB 57055/SP), EVANDRO RICARDO
DOMINGOS DE ARAUJO (OAB 135516/SP)
Processo 0000247-35.2013.8.26.0257 (025.72.0130.000247) - Procedimento Ordinário - Transporte Terrestre - Auro Luiz
Gomes - Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Sao Paulo - Proc. n.º 112/13 Vistos. Fls. 139: Desentranhe-se a
contestação apresentada em duplicidade a fls. 106/124, acostando-a na contracapa dos autos, intimando-se o requerido para
retirá-la mediante recibo. Compulsando os autos, verifico a existência de elementos de prova documental suficientes para o
julgamento antecipado da lide. Assim sendo, declaro encerrada a instrução probatória, pois embora a matéria seja de direito e de
fato, não há necessidade de produzir prova em audiência (CPC, art. 330, I, segunda figura). Regularizados os autos, conclusos
para sentença. Dilig. e Int.. Ipuã, d.s. MATEUS VELOSO RODRIGUES FILHO Juiz de Direito - ADV: RAUL RODRIGUES DE
SOUZA (OAB 44064/SP), ALOIR ALVES VIANA (OAB 272812/SP), GLORIA MAIA TEIXEIRA (OAB 76424/SP)
Processo 0000257-84.2010.8.26.0257 (257.01.2010.000257) - Execução de Título Extrajudicial - Olhos D Agua Industria e
Comercio de Carnes Ltda - Supermercado Guerra Ltda - - Luiz Alberto Guerra - Vistos. Fls. 118: Suspendo a presente execução,
por mais um ano (art. 791, III do CPC). Aguarde-se provocação no arquivo. Int.. - ADV: CACILDO PINTO FILHO (OAB 30624/
SP), JOSE SEBASTIAO MARTINS (OAB 30743/SP)
Processo 0000402-38.2013.8.26.0257 (025.72.0130.000402) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Antonio
Soares Brandao Filho - Renata Guelerime - Vistos. Passo a sanear o processo, em cumprimento ao disposto no parágrafo 2º, do
art. 331, do Código de Processo Civil. As partes são legítimas e estão devidamente representadas. Presentes os pressupostos
processuais e condições da ação. Fixo como ponto controvertido a comprovação do negócio jurídico noticiado na inicial. Em
decorrência da natureza da ação proposta, da hipossuficiência da parte autora e por se tratar de relação de consumo, aplico
ao caso o art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, invertendo-se o ônus da prova a favor do autor/consumidor,
que é pessoa hipossuficiente, bem como em virtude da verossimilhança de suas alegações, caracterizada pelos documentos
juntados com a inicial. Considerando a inversão do ônus da prova em favor do autor, e em homenagem aos princípios da
economia processual e da razoável duração do processo, determino a intimação do requerido para, no prazo de 15 (quinze)
dias e sob pena de preclusão e de serem admitidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do art. 359 do
CPC: a) comprovar que a transação comercial negada pelo requerente foi realizada; b) comprovar nos autos a inexistência de
cobrança indevida contra a requerente. Nesse sentido: ?VOTO Nº: 21.636. APEL. Nº: 0077166-02.2009.8.26.0000 (7.339.646-4).
COMARCA: São Paulo. APTE.: Banco do Brasil S. A. APDO.: Wagner Zacharias EMENTA: CONTRATO BANCÁRIO. Contratos
de financiamento. Exibição de apenas dois dos três contratos revisandos. Contrato não localizado/apresentado pela instituição
financeira - Documento comum às partes (art. 358, inciso III, do CPC) - Relação de consumo. Aplicabilidade da teoria da carga
dinâmica da distribuição do ônus da prova para atribuir à instituição financeira o ônus de trasladar aos autos o documento
vindicado. Incidência do disposto no artigo 359, caput, do CPC e das consequências processuais advindas da inversão do ônus
probatório para superação de eventual non liquet no ensejo do julgamento definitivo da demanda. Cláusulas contratuais não
conhecidas ou inexistentes. Origem do débito apontado nos órgãos de proteção ao crédito não demonstrada. Inexigibilidade da
dívida. Recurso improvido? Após a manifestação do requerido, ou decorrido in albis, conclusos para deliberações. Dilig. e Int.
\<SEQMV\>D83284868\</SEQMV\> - ADV: MARCIEL MANDRÁ LIMA (OAB 164227/SP)
Processo 0000449-17.2010.8.26.0257 (257.01.2010.000449) - Procedimento Ordinário - Seguro - Sebastiao Nonato de
Sousa - Bradesco Vida e Previdencia - - Seguradora Unibanco Aig Seguros - - Itaú Seguros Sa - Manifestem-se as partes acerca
do laudo pericial, no prazo sucessivo de 10 dias. - ADV: JOÃO AYRES TAVARES E SILVA (OAB 294060/SP), SANDRA HADAD
LIMA CURY (OAB 158382/SP), VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB
130291/SP), ADILSON MONTEIRO DE SOUZA (OAB 120095/SP)
Processo 0000555-76.2010.8.26.0257 (257.01.2010.000555) - Execução de Alimentos - Alimentos - K. de A. A. - E. D. A. Ciência às partes do ofício da Empresa Olhos D’Água e Com. de Carnes Ltda, informando que o funcionário Edvaldo Dari Alves,
não faz parte do quadro de funcionarios, pois o mesmo pediu demissão em 04/11/13 e que foi executado o desconto da pensão
alimentícia na rescisão. - ADV: LARISSA MILENA CUNHA NEGREIROS MAGNO ROSADA (OAB 260181/SP)
Processo 0001177-53.2013.8.26.0257 (025.72.0130.001177) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução
- Sebastiana Gomes Santana - Reginaldo Rodrigues da Mata - Proc. 538/13 Vistos. Fls. 29: Cite-se o requerido, por carta
precatória, no endereço indicado, com as cautelas e advertências legais. Dilig. e int. Ipuã, d.s. MATEUS VELOSO RODRIGUES
FILHO Juiz de Direito - ADV: ARISLILIAN RAGOZONI CONRADO (OAB 153856/SP)
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Processo 0001177-97.2006.8.26.0257 (257.01.2006.001177) - Procedimento Ordinário - Seguro - Antonio Moura de Sousa Bradesco Seguros - Vistos. Intime-se o autor para regularizar a petição de fls. 320/322, apondo sua assinatura, no prazo de 05
dias. Sem prejuízo, recebo o recurso de apelação interposto, em ambos os efeitos. Regularizada a petição, à parte requerida
para contrarrazões, em quinze dias. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo.
Intime-se. - ADV: GILSON BENEDITO RAIMUNDO (OAB 118430/SP), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB 130291/SP),
VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP)
Processo 0001289-22.2013.8.26.0257 (025.72.0130.001289) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Aparecida
Simoes Nascimento - Vistos. Recebo os embargos de declaração de fls. 93/94, pois foram interpostos tempestivamente. ACOLHO
o pedido em questão para retificar a decisão de fls. 88/89 e fixar o ponto controvertido da lide como sendo a comprovação da
qualidade de rurícola e a carência exigida. No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 88/89, com a intimação das
testemunhas arroladas a fls. 95. Dilig. e Int.. - ADV: NAIARA DE SOUSA GABRIEL (OAB 263478/SP)
Processo 0001296-48.2012.8.26.0257 (257.01.2012.001296) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança
- Inadimplemento - Antonio Eduardo Picchioni - Zenilton Pereira de Barra - Vistos. Aguarde-se por seis meses eventual
requerimento do autor quanto ao cumprimento da sentença. No silêncio, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Int.. ADV: ANTÔNIO WILSON DE OLIVEIRA (OAB 176140/SP)
Processo 0001313-50.2013.8.26.0257 (025.72.0130.001313) - Divórcio Consensual - Dissolução - F. A. de M. - - V. P. de M.
- Vistos. Diante das cópias retro, que comprova a homologação do divórcio dos autores, presente lide perdeu seu objeto, ante a
ausência de interesse processual, na modalidade necessidade, de maneira superveniente. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o
processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, inc. VI, do CPC. Custas na forma da lei, ressalvados os benefícios
da assistência judiciária gratuita ora concedidos aos autores. Após o trânsito, arquivem-se com as cautelas de praxe. P.R.I. ADV: ALESSANDRO BRAS RODRIGUES (OAB 143006/SP)
Processo 0001389-74.2013.8.26.0257 (025.72.0130.001389) - Procedimento Ordinário - Efeito Suspensivo / Impugnação
/ Embargos à Execução - Hospital Beneficente Santo Antonio - Proc. n. 632/13 - embargos Vistos. Recebo os embargos para
discussão. Anote-se no sistema informatizado e capa da execução. Após, ao embargado, para impugnação, em 15 dias (art.
740, CPC). Int. Ipuã, d.s. Mateus Veloso Rodrigues Filho 1º Juiz Substituto - ADV: VALDIR APARECIDO FERREIRA (OAB
256162/SP)
Processo 0001470-23.2013.8.26.0257 (025.72.0130.001470) - Divórcio Litigioso - Dissolução - J. F. S. - J. R. P. S. - Vistos.
Cota retro: defiro. Encaminhem-se os autos ao Setor Técnico para realização de estudo social. Prazo de 30 dias. Após,
manifestem-se as partes e o MP. Int. - ADV: MARCO AURÉLIO CUNHA NEGREIROS (OAB 265589/SP), ZÉLIA DA SILVA
FOGAÇA LOURENÇO (OAB 159340/SP)
Processo 0001670-30.2013.8.26.0257 (025.72.0130.001670) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - T. A. P. - E.
A. P. - Ao autor para impugnação à contestação, no prazo de 10 dias. - ADV: LAILAH LOPES MORAES (OAB 288790/SP),
SANDRA HADAD LIMA CURY (OAB 158382/SP)
Processo 0001696-04.2008.8.26.0257 (257.01.2008.001696) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Maria Madalena
do Carmo Rodrigues Braga - Sebastiao Carlos Rodrigues - - Irani Rodrigues do Carmo Puga - - Maria do Carmo Barreto - - Iraci
do Carmo - Proc. 731/08 Vistos. Arbitro os honorários advocatícios do Dr. Rodolfo Tales Lourenzoni em 70% (código 201 ? tabela
de honorários), de acordo com o convênio firmado entre a Procuradoria do Estado e OAB/SP. Expeça-se certidão de honorários.
Sem prejuízo, intime-se a requerente para atender as exigências do ofício do Cartório de Registro de Imóveis no prazo de
15 dias, sob pena de arquivamento dos autos. Dilig. e int. - ADV: MAURO DIAS MARTINS (OAB 247802/SP), LUCIMARA
BURANELO RIGO (OAB 127034/SP), LUDMILA DE FREITAS BARBOSA (OAB 229827/SP), RODOLFO TALLIS LOURENZONI
(OAB 251365/SP), PAULO ROBERTO MOTA FERREIRA (OAB 64367/SP)
Processo 0001701-60.2007.8.26.0257 (257.01.2007.001701) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Luciana Silva - Prefeitura Municipal de Ipua - Manifestem-se as partes acerca do laudo pericial, no prazo sucessivo de 10
dias. - ADV: ADAO NOGUEIRA PAIM (OAB 57661/SP), ZÉLIA DA SILVA FOGAÇA LOURENÇO (OAB 159340/SP), JOSE NATAL
PEIXOTO (OAB 118622/SP)
Processo 0001831-16.2008.8.26.0257 (257.01.2008.001831) - Outros Feitos não Especificados - Jose Antonio Pereira - Clelia Aparecida Cobianchi Pereira - - Rogério Egídio Pereira - - Jean Carlos Pereira - Bradesco Seguros - Vistos. Ciência às
partes do retorno dos autos. Diante da decisão proferida no V. Acórdão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Int.. ADV: GILSON BENEDITO RAIMUNDO (OAB 118430/SP), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB 130291/SP), VICTOR JOSE
PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP)
Processo 0001832-59.2012.8.26.0257 (257.01.2012.001832) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Família - L.
M. de A. O. - R. N. de O. - Ciência às partes acerca do ofício da Comarca de Barro Duro Piauí, informando que não consta
nenhuma averbação de wseparação judicial do casal Raimundo Nonato de Oliveira e Lucilene Maria de Abreu Oliveira. - ADV:
MOACIR TASINAFO (OAB 21136/SP), LARISSA MILENA CUNHA NEGREIROS MAGNO ROSADA (OAB 260181/SP)
Processo 0001886-30.2009.8.26.0257 (257.01.2009.001886) - Procedimento Sumário - Fernando Santana de Melo - Cpfl
Companhia Paulista de Força e Luz - Vistos. Ciência às partes do retorno dos autos. Diante da decisão proferida no V. Acórdão,
arquivem os autos com as cautelas legais. Int.. - ADV: NAIRANA DE SOUSA GABRIEL (OAB 220809/SP), RENATA PINHEIRO
GAMITO (OAB 226247/SP), MIRELLE PAULA GODOY SANTOS (OAB 253395/SP), NAIARA DE SOUSA GABRIEL (OAB 263478/
SP)
Processo 0001986-43.2013.8.26.0257 (025.72.0130.001986) - Monitória - Cheque - Isaias Romualdo - Intimar a patrona
do requerido para regularizar petição em fl. 25, bem como sua representação. - ADV: LARISSA MILENA CUNHA NEGREIROS
MAGNO ROSADA (OAB 260181/SP)
Processo 0002056-94.2012.8.26.0257 (257.01.2012.002056) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Carlos
Jose de Paiva - Itau Seguros - - Jose Oswaldo Ribeiro de Mendonça e Outros - Manifestem-se às partes acerca do laudo
pericial, no prazo sucessivo de 10 dias. - ADV: PAULO SERGIO DE GUIMARAES CARDOSO (OAB 23028/SP), JOÃO AYRES
TAVARES E SILVA (OAB 294060/SP), VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI
(OAB 130291/SP)
Processo 0002136-24.2013.8.26.0257 (025.72.0130.002136) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento /
Execução - T. M. de S. S. - J. M. da S. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça,
que em cumprimento ao mandado nº 257.2013/000183-5 dirigi-me ao endereço indicado, algumas vezes, e ali sendo, nesta
data, após as formalidades legais, DEIXEI DE PROCEDER À CITAÇÃO determinada por não encontrar o executado, JOÃO
MARQUES DA SILVA. Realizei diligências e fui informada pela parte autora, Sra. Terezinha (vizinha), que ele foi para o Estado
de Goiás, há mais de três meses e não sabe informar o seu endereço certo. No local mora a irmã dele. Desta forma, devolvo
o mandado em Cartório para as determinações cabíveis. O referido é verdade e dou fé. Ipua, 19 de dezembro de 2013. - ADV:
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NAIRANA DE SOUSA GABRIEL (OAB 220809/SP)
Processo 0002143-50.2012.8.26.0257 (257.01.2012.002143) - Procedimento Ordinário - Guarda - M. A. de O. F. - A. K. F. - C. E. F. - Vistos. Fls. 57: Defiro a realização de estudo social na residência da autora. Remetam-se os autos à Assistente Social.
Laudo em 30 dias. Com a juntada, manifestem-se as partes no prazo de 30 dias. Dilig. e Int.. - ADV: JOÃO AYRES TAVARES E
SILVA (OAB 294060/SP), RITA APARECIDA SCANAVEZ (OAB 105288/SP)
Processo 0002391-16.2012.8.26.0257 (257.01.2012.002391) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Nilton Alves Ferreira - Instituto Nacional do Seguro Social - Manifestem-se as partes, no prazo sucessivo de 10 dias
sobre o estudo social apresentado. - ADV: NAIRANA DE SOUSA GABRIEL (OAB 220809/SP)
Processo 0002445-79.2012.8.26.0257 (257.01.2012.002445) - Procedimento Ordinário - Revisão - L. A. L. F. - L. M. F. Ciência Às partes do oficio apresentado pela Usina alta |Mogiana, informando que o contrato do requerido foi rescindido em
14.05.13. - ADV: MELISSA TASINAFO SILVA (OAB 187983/SP), JOSE DJALMA DE SOUSA MELLO (OAB 44657/SP)
Processo 0002753-18.2012.8.26.0257 (257.01.2012.002753) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Oswaldo Ribeiro de
Mendonça Administração e Participaçõesltda - Municipio de Ipua - Vistos. Diante da alegação de eventual impacto ambiental,
abra-se vista ao M.P. Após, conclusos para deliberações. Dilig. e Int.. - ADV: LAILAH LOPES MORAES (OAB 288790/SP),
ALEXANDRE ABRAHÃO DE ANDRADE (OAB 216468/SP), DANIELA BALAN CAMELO DA COSTA (OAB 167721/SP)
Processo 0002860-62.2012.8.26.0257 (257.01.2012.002860) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - Zenaide de Araujo Souza Augusto - Fazenda Publica do Estado de Sao Paulo - Ciência
às partes acerca do ofício da Santa Casa de Franca informando que o procedimento cirúrgico da paciente foi realizado no dia
01/11/13, na referida Instituição, com o Dr. Carlos Donadelli, tendo já recebido alta na segunda consulta do pós-operatório. ADV: PRISCILA DE ANDRADE RICARDO (OAB 300511/SP), EDUARDO BORDINI NOVATO (OAB 205989/SP)
Processo 3000170-72.2013.8.26.0257 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - União Estável ou Concubinato - Ana Lídia dos Santos
- CONCLUSÃO: Aos 18 de dezembro de 2013, faço estes autos conclusos ao Exmº. Sr. Dr. MARCOS DE JESUS GOMES JUIZ
DE DIREITO. Chefe de Seção Judiciário(Amires Vitoriano de Morais Junior). Proc. n.1043/13 Vistos. Diante da documentação
juntada com a inicial, defiro os benefícios da Assistência Judiciária e do artigo 172, § 2º, do Código de Processo Civil. Anote-se.
Intime-se a requerente para emendar a inicial no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial, juntando cópia da
certidão de óbito do de cujus, bem como para esclarecer no que consiste o pedido de alvará. Com a manifestação, ou decorrido
in albis, certifique-se e conclusos para deliberações. Int. . MARCOS DE JESUS GOMES JUIZ DE DIREITO - ADV: BRUNO
CESAR PEREIRA BRAULIO (OAB 273991/SP)
Processo 3000197-55.2013.8.26.0257 - Procedimento Ordinário - Cheque - Pedro Luiz da Conceiçao - Emanuel Lemes
Santana Oliveira - C O N C L U S Ã O Em 19 de dezembro de 2.013, faço estes autos conclusos a MM. Juiz deste Foro, DR.
MARCOS DE JESUS GOMES. Chefe de Seção Judiciário(Amires Vitoriano de Morais Junior). Processo nº 1060/13 Vistos. Para
apreciação do pedido de justiça gratuita, o requerente deve comprovar sua situação econômica de necessitado, juntando cópia
de suas três últimas declarações de imposto de renda ou comprovante de isenção, demonstrativos de pagamento ou outros
documentos hábeis a embasar o pedido de Assistência Judiciária, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da
inicial. No mesmo prazo, faculto ao autor recolher a taxa judiciária devida ao Estado, observando-se a Lei Estadual nº 11.608/03,
bem como a respectiva CPA, haja vista ser o recolhimento da taxa judiciária, pressuposto de constituição e desenvolvimento
regular do processo, e sua falta, motivo para cancelar a distribuição e eventualmente extinguir o processo (art. 257, do Código
de Processo Civil). Decorridos, voltem conclusos, para decisão. Dilig e intim. - ADV: FERNANDO AUGUSTO FRESSATTI (OAB
303725/SP)
Processo 3000225-23.2013.8.26.0257 - Alienação Judicial de Bens - Propriedade - Maria Aparecida Dias Pereira - Sebastiao
Dias da Costa - - Jose de Siqueira Reis - - Rodrigo Luis Reis Conrado - - Ronaldo Luis Reis Conrado - C O N C L U S Ã O Em
19 de dezembro de 2.013, faço estes autos conclusos a MM. Juiz deste Foro, DR. MARCOS DE JESUS GOMES. Chefe de
Seção Judiciário(Amires Vitoriano de Morais Junior). Processo nº 1070/13 Vistos. Para apreciação do pedido de justiça gratuita,
o requerente deve comprovar sua situação econômica de necessitado, juntando cópia de suas três últimas declarações de
imposto de renda ou comprovante de isenção, demonstrativos de pagamento ou outros documentos hábeis a embasar o pedido
de Assistência Judiciária, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial. No mesmo prazo, faculto ao autor
recolher a taxa judiciária devida ao Estado, observando-se a Lei Estadual nº 11.608/03, bem como a respectiva CPA, haja vista
ser o recolhimento da taxa judiciária, pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, e sua falta, motivo
para cancelar a distribuição e eventualmente extinguir o processo (art. 257, do Código de Processo Civil). Decorridos, voltem
conclusos, para decisão. Dilig e intim. - ADV: ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA (OAB 251103/SP)
Processo 3000249-51.2013.8.26.0257 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Ivani Ulian Moreira - Instituto
Nacional do Seguro Social INSS - CONCLUSÃO: Aos 18 de dezembro de 2013, faço estes autos conclusos ao Exmº. Sr. Dr.
MARCOS DE JESUS GOMES JUIZ DE DIREITO . Chefe de Seção Judiciário(Amires Vitoriano de Morais Junior). Processo
nº 1047/13 Vistos. Tendo em vista a documentação juntada com a inicial, defiro a gratuidade processual à autora. Anote-se.
Intime-se a parte autora para juntar certidão negativa de distribuição na Justiça Federal, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de indeferimento liminar da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito. A certidão pode ser obtida
diretamente no site do E. TRF da 3ª Região (www.trf3.jus.br) ou no Portal da Justiça Federal (www.jf.jus.br). Com a juntada, ou
decorrido in albis, conclusos com urgência para apreciação do pedido de antecipação de tutela. Int. e dilig. MARCOS DE JESUS
GOMES Juiz de Direito - ADV: DIEGO CARNEIRO TEIXEIRA (OAB 310806/SP), MARCO ANTÔNIO BARBOSA DE OLIVEIRA
(OAB 250484/SP)
Processo 3000271-12.2013.8.26.0257 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J. C. P. - V. L. P. - Aos 29 de
outubro de 2013, faço estes autos conclusos ao Exmº. Sr. Dr. MARCOS DE JESUS GOMES Juiz de Direito. Chefe de Seção
Judiciário___(Amires Vitoriano de Morais Junior). VISTOS. Intime-se o requerente para, no prazo de 15 dias e sob pena de
indeferimento da inicial, juntar cópia da certidão de nascimento do requerido, bem como regularizar a representação processual,
com a assinatura, pelo proprio requerente, da procuração “ad judicia” de fls. 04. Com as regularizações, ou decorrido in albis,
conclusos para deliberações. - ADV: JOSÉ LUIS CARVALHO (OAB 167364/SP)

ITAÍ
Cível
1ª Vara
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JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO TARSILA MACHADO DE SÁ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ FRANCISCO ROMANO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0014/2014
Processo 0000155-39.2013.8.26.0263 (026.32.0130.000155) - Processo de Apuração de Ato Infracional - Furto Qualificado
(Art. 155, § 4o.) C. J. E. e outros - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão, com presteza. Encaminhem-se cópias do V. Acórdão e
da certidão de trânsito em julgado para as Varas da Infância e Juventude onde os adolescentes estão cumprindo as medidas
aplicadas. Anote-se o desfecho destes autos no sistema. Expeçam-se as certidões para recebimento dos honorários arbitrados
às fls. 123, se ainda não foram expedidas. Oportunamente, arquive-se. Int. - ADV: OSMIR RICARDO BORIN (OAB 242856/SP),
JACQUELINE DIAS DE MORAES ARAUJO (OAB 140405/SP), DAIANE CHRISTIAN ARAUJO (OAB 251539/SP)
Processo 0001734-61.2009.8.26.0263 (263.01.2009.001734) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples Danilo Batista Rodrigues Galvão - Vistos. Expeça-se Guia de Recolhimento em nome do sentenciado, remetendo-se à Vara
das Execuções Criminais competente e presídio. Arbitro os honorários do defensor dativo do réu em 100% do valor previsto na
Tabela do convênio entre a OAB e DPE. Expeça-se Certidão. Após, procedidas as anotações de praxe, arquivem-se os autos.
Int. - ADV: WALNER DE BARROS CAMARGO (OAB 101484/SP), JACQUELINE DIAS DE MORAES ARAUJO (OAB 140405/SP)
Processo 0002507-72.2010.8.26.0263 (263.01.2010.002507) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
e Condutas Afins - Ramiro Ferreira de Lima Junior - Vistos. Cumpra-se o v.Acórdão de fls. 221/227 e determinação de fls. 229.
Com o trânsito em julgado, oficie-se às VECs e Presídios competentes. Expeça-se certidão para recebimento dos honorários
advocatícios, deduzindo-se o valor eventualmente recebido antes do trânsito em julgado. Após, procedidas as anotações e
comunicações de praxe, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Int. - ADV: APARECIDO FERNANDES LEITAO (OAB 126421/SP),
WALNER DE BARROS CAMARGO (OAB 101484/SP)
Processo 0003436-71.2011.8.26.0263 (263.01.2011.003436) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de
Drogas e Condutas Afins - Roberto Carlos Lopes - Vistos. Cumpra-se o v.Acórdão de fls. 149/155 e determinação de fls. 157.
Com o trânsito em julgado, oficie-se às VECs e Presídios competentes. Expeça-se certidão para recebimento dos honorários
advocatícios, deduzindo-se o valor eventualmente recebido antes do trânsito em julgado. Após, procedidas as anotações e
comunicações de praxe, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Int. - ADV: VANILZA VENANCIO MICHELIN (OAB 226774/SP)
Processo 3001431-54.2013.8.26.0263 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Thiago
Wilian da Silva Frezatti - Vistos. THIAGO WILIAN DA SILVA FREZATTI, vulgo Alemão, foi denunciado como incurso no artigo 33,
‘caput’, da Lei 11.343/06, aplicando-se a Lei n. 8.072/1990, porque no dia 03 de junho de 2013, por volta das 23h00min, na Rua
Francisco Correa dos Santos, bairro Jardim Brasil, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, para fins de tráfico ilícito, um
invólucro contendo 29 (vinte e nove) porções de CRACK, com peso total de 9,800g e uma porção de MACONHA, com peso total
de 15,600g, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 13/14, Laudo de Constatação Preliminar de fls. 24/25 e Laudos de
Exames Químico Toxicológicos de fls. 33/36, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A
denúncia foi recebida ao 01 de agosto de 2013 (fl. 56/57). O réu foi citado pessoalmente (fl. 87/88) e apresentou defesa
preliminar às fls. 45/53. Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, uma pela
defesa sendo o réu interrogado ao final (fls. 110/117). Laudos de Exames Químico-Toxicológicos juntados às fls. 33/36. Em
memoriais escritos o Ministério Público manifestou-se pela procedência da Ação Penal (fls. 104/112). A Defesa pugnou a
anulação do processo desde o recebimento da denúncia, por entender que não houve suficiente fundamentação e, no mérito,
pela improcedência da Ação Penal absolvendo o acusado, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu
seja o delito desclassificado para aquele capitulado no art. 28 do mesmo diploma penal incriminador, ou que a pena seja aplicada
no mínimo legal, com a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu máximo, afastando
o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena (fls. 114/122). É o relatório. Fundamento e decido. Primeiramente,
indefiro o pedido de conversão do julgamento em diligência, formulado pelo Parquet a fls. 111/112, pois as Folhas de Antecedentes
do IIRGD e da VEC, constantes do apenso específico, foram providenciadas após a prisão em flagrante do réu, que continua
preso por este processo de forma preventiva, nada indicando que em novas pesquisas o resultado será distinto. Aliás, já consta
a fls. 07 de referido apenso a certidão de objeto e pé do Termo Circunstanciado lavrado em razão de posse de drogas para
consumo pessoal em desfavor do réu. A preliminar de nulidade do feito a partir da decisão de recebimento da denúncia, aventada
pela Defesa a fls. 114/118 não merece amparo. Contrariamente ao que quer fazer crer o patrono de THIAGO, às fls. 56/57 foi
devidamente fundamentado o recebimento da denúncia, calcado na existência de indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade delitiva que embasou a petição inicial acusatória. Diga-se que, como bem ressaltado naquela decisão interlocutória,
da qual não recorreu o acusado, as alegações da defesa preliminar não afastaram a conduta do réu, e por serem exclusivamente
de mérito, sua apreciação não poderia ser antecipada contra a prova já constante nos autos àquela época. Nem se tente alegar
que os registros fotográficos trazidos pela Defesa a fls. 48/53 afastariam a justa causa para a ação penal, pois por si sós são
inidôneos a comprovar que os milicianos praticaram a invasão de domicílio e, frise-se, ainda que nenhuma droga fosse
encontrada na casa do acusado, nada impede que ele a trouxesse consigo na via pública, pois uma conduta não exclui a outra,
nem é pressuposta ou necessária. Assim, não eivados de vício ou afastados os elementos de convicção que embasaram o
oferecimento e recebimento da denúncia, não existe nenhuma nulidade a ser reconhecida. Diga-se por fim que, além de não
haver nulidade, a Defesa não se desincumbiu de seu ônus de provar o prejuízo concreto e efetivo, como determina o Princípio
do Prejuízo, o que também afasta seu pleito preliminar. Passo a analisar o mérito do feito. A Ação Penal é PROCEDENTE. Ao
cabo da instrução criminal restou amplamente demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do crime tráfico de
drogas, tal qual narrado na denúncia. Nesse sentido é firme e seguro todo o acervo probatório. A materialidade do crime está
comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 10/12, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 13/14, Laudo de Constatação
Preliminar de fls. 24/25 e Laudos de Exames Químico Toxicológicos de fls. 33/36, registros fotográficos de fls. 28/29 bem como
pela prova oral produzida em Juízo. A autoria também é certa e recai sobre o acusado, que em solo policial disse que estava no
local para fazer uso de drogas, pois é viciado em maconha. Viu uma viatura policial se aproximar, então jogou fora o cigarro de
maconha e quando viu que os policiais retornaram e vieram em sua direção, passou a correr. Disse que os policiais o colocaram
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na viatura, que foi agredido e que depois de algum tempo ‘apareceu’ esta droga apreendida... foram os policiais que ‘colocaram’
essa droga em mim, não era minha.. Disse também que o dinheiro apreendido seria proveniente de uma venda de um jogo de
rodas que teria comercializado (fls. 06). Já em Juízo (fls.101 e mídia a fls. 102) repetiu a versão de que na ocasião somente
trazia consigo o baseado que consumia e jogou ao chão ao ver a viatura policial, tendo sido incriminado falsamente pelos
milicianos. Disse que percorreu um quilometro e meio apenas para fumar droga no local e que foi agredido pelos policiais
ouvidos em Juízo e outros quatro milicianos. Acrescentou que acredita que os policiais forjaram o flagrante, pois já foi processado
criminalmente pelo crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas, por duas vezes, embora não tenham sido os mesmos policiais
que participaram da ocorrência pela posse de drogas para consumo pessoal. Disse também que os policiais foram até sua casa
e a invadiram, porém não mencionou tal fato na fase policial, pois estava muito confuso e se esqueceu, tendo sido apreendidos
dois aparelhos de telefonia celular em sua residência. Confirmou que seu aparelho celular caiu ao solo quando fugiu dos
policiais. Por fim, mudou sua narrativa em relação àquela prestada na fase inquisitorial, dizendo que o dinheiro apreendido seria
fruto de seu trabalho (portanto, não mais fruto de uma venda de um jogo de rodas) e que estava hospedado na casa de sua
mãe, distante cerca de 6 Km do local dos fatos (ou seja, não manteve a versão de que teria tentado correr para sua casa,
quando a viatura policial retornou em sua direção) e que teria pegado o cigarro de maconha em sua casa, no quintal e caminhou
um quilometro e meio, na direção contrária da de onde estava hospedado, apenas para consumir da droga. Ocorre que a versão
apresentada pelo acusado em Juízo é isolada, sem qualquer lastro e dissonante de todas as demais provas produzidas, inclusive
apresenta graves incompatibilidades em relação àquela prestada quando de sua prisão em flagrante-delito. Sua alegação de
que foi agredido é desmentida pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 126. A assertiva de que o dinheiro consigo
apreendido teria origem lícita não foi provada, e incumbia ao réu trazer a prova de que realmente o dinheiro era proveniente da
venda que alegou ter realizado. E a acusação que fez contra os policiais, de que teriam forjado o flagrante, com drogas que não
lhe pertenciam, não tem crédito, pois além de não provada, nada indica tenha havido desvio de conduta ou crime praticado
pelos agentes da Lei, que ao que se tem dos autos não teriam motivos para perseguir e falsamente incriminar o réu. Além disso,
não é crível que o acusado, estando hospedado na casa de sua genitora, como alega, tivesse ido até local distante cerca de
seis quilômetros, a pé, apenas para fumar um cigarro de maconha. E também não é aceitável que dois aparelhos de telefonia
celular tivessem sido apreendidos na casa do acusado, não tendo constado do Boletim de Ocorrência e do Auto de Apreensão,
jamais tendo sido reclamados pelo réu ou sua esposa, a quem alega que pertencia um deles, nenhuma prova da existência e
propriedade sendo juntada aos autos. Por outro lado, ambos os policiais militares ouvidos incriminaram o acusado em
depoimentos harmônicos. José Gomes de Moraes, ouvido a fls. 74, mídia a fls. 77, narrou que é policial militar e estava em
patrulhamento pela cidade com seu colega de farda, quando avistaram o réu caminhando e, por haver notícias de que ele
praticaria o tráfico de drogas, resolveram abordá-lo, encontrando em seu poder as drogas apreendidas e quantia em dinheiro.
Disse que a droga foi encontrada no bolso da calça do acusado e que já o conhecia de abordagens anteriores. Disse que o
acusado não apresentou justificativa e alegou que a droga não era dele. Narrou também que a prisão do acusado não se
relaciona com a investigação de quem teria matado um policial. Elias de Carvalho, ouvido a fls. 100, mídia a fls. 102, disse que
em patrulhamento pelo local em companhia de seu colega de farda, avistaram o réu, que se mostrou assustado com a
aproximação da viatura policial. Resolveram abordá-lo, ele tentou empreender fuga, porém foi detido e em busca pessoal seu
colega de farda encontrou as vinte e nove porções de Crack com o acusado, com o qual também foi apreendida a porção de
Maconha e a quantia de R$ 376,00 em dinheiro. Disse ainda que o acusado perdeu o aparelho celular no momento em que
tentou fugir e que nele havia várias mensagens solicitando a entrega de drogas. Narrou por fim que o réu não aparentava ter
consumido drogas, que não o conhecia anteriormente e que seu colega Moraes já conhecia ele. A testemunha Reginaldo
Pinheiro da Cruz, vulgo Nenzinho (fls. 75, mídia a fls. 77), disse que não sabe se o réu é usuário de drogas, nada sabe a
respeito da imputação realizada contra ele, de quem já adquiriu rodas pela quantia de R$ 480,00. E o genitor do acusado,
ouvido a fls. 76, mídia a fls. 77, disse não ter conhecimento de que seu filho seja envolvido com o tráfico de drogas, dizendo que
ele é usuário de drogas e trabalhava inclusive na roça, nada acrescentando em relação aos fatos em análise. Necessário
salientar, no que tange ao depoimento prestado pelos policiais, que a função da Polícia é prevenir e reprimir o crime e não
perseguir inocentes, mormente, quando não há qualquer relação anterior entre eles. Não houve demonstração de animosidade
precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos policiais. Por tal razão não merecem ver desprestigiadas as
palavras tão somente por pertencerem aos quadros da polícia. Neste diapasão: Prova criminal. Testemunha. Hipótese de tóxico.
Depoimento prestado por policial. Validade. Inexistência de razão concreta para suspeição. Recurso não provido. (JTJ 208/273).
Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de
crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada
em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus testemunhos são
seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição (RT 614/275). E mais:
Em sede de repressão aos tóxicos, contrapondo-se à palavra do agente à de policial-condutor, prevalece o depoimento de
miliciano, salvo a existência de prova diversa em sentido contrário (TACRIM SP - Rel. Lauro Malheiros - JUTACRIM 30/328.
Assim, os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação permitem, sem dúvida, o reconhecimento da responsabilidade
penal do acusado pelo delito de tráfico ilícito de drogas. Não há prova de que o réu realmente tenha vendido quatro rodas de
ferro para Reginaldo, o que Valdecir não confirmou ter presenciado. Mas, ainda que tivesse ocorrido tal negócio jurídico, isto
não prova que o dinheiro apreendido em poder de THIAGO, de madrugada e em quantia diversa, não fosse proveniente da
venda das drogas apreendidas consigo. Aliás, Thiago alega que o dinheiro seria proveniente de um serviço, porém não fez
nenhuma prova em tal sentido. Frise-se também que não há verossimilhança na alegação de que os policiais tivessem trazido
drogas, em tamanha quantidade, justamente para o local em que o réu se encontrava, e que as tivessem utilizado para
falsamente incriminá-lo, sem que tivessem algo contra ele, nada obtendo de benefício com tal conduta desviada dos padrões de
atuação de agentes públicos. Além disso, nada indica sequer que o acusado tivesse feito uso pretérito de droga ou álcool. Aliás,
comprovando a traficância ilícita, tem-se que nem mesmo ele alegou que fizesse o uso de CRACK, cuja quantidade, aliás,
evidencia ser destinado ao comércio. E a porção de MACONHA também era maior do que a que seria crível que alguém pudesse
levar e utilizar sozinho no local. Deste modo, não restam dúvidas de que as drogas destinavam-se ao comércio ilícito. Ressaltese que não é necessária a prova efetiva da venda. O réu foi denunciado por trazer consigo entorpecente cuja finalidade é o
comércio. O tráfico de entorpecente é crime de ação múltipla, bastando, para sua caracterização, que a conduta do agente seja
subsumida num dos verbos empregados pelo referido artigo, o qual não necessariamente é vender. Portanto, comprovada a
materialidade e autoria delitiva dos crimes capitulados na Denúncia, a condenação é medida de rigor, sendo incabível a
desclassificação pretendida pela Defesa. Passo à dosagem da pena. Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e 42
da Lei 11.343/2006, denoto que: (1) o réu agiu com culpabilidade normal à espécie nada tendo a se valorar; (2) não ostenta
maus antecedentes, conforme pesquisas constantes do apenso específico; (3) a conduta social e a personalidade do réu não
foram evidenciadas de forma positiva ou negativa nos autos; (4) o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção de lucro
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fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito; (5) as circunstâncias se encontram relatadas nos autos,
nada tendo a se valorar; (6) nada se apurou de concreto sobre as consequências do delito; (7) a natureza das drogas apreendidas
é altamente lesiva, sendo o CRACK uma das drogas mais nefastas à saúde pública e que mais destrói vidas, o que será
considerado na terceira fase da dosimetria da pena, evitando-se o bis in idem, assim como a quantidade e a variedade dos
entorpecentes apreendidos. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base no mínimo legal,
resultando em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, observado o disposto pelo artigo 43,
caput, da Lei 11.343/06. Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena. Inexistem causas de aumento. Presente a
causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, pois o réu é primário, não ostenta maus antecedentes e não há provas
de que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa. Assim, considerando que a quantidade de
droga encontrada revelou-se relativamente alta, sendo o CRACK uma das drogas mais nefastas à saúde pública e que mais
destrói vidas, diminuo a pena do acusado na fração de 3/5, resultando em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 200
(duzentos) dias-multa. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ante a incompatibilidade dos
benefícios do art. 44 do Código Penal com a natureza equiparada a hedionda do delito praticado (LEX - JTJ - Volume 261 Página 503). Cada dia-multa será fixado no mínimo, na ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu. O
regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, por ser o tráfico crime equiparado aos hediondos. Deste modo, torno
definitiva a pena do acusado em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa. O réu foi preso aos
03 de junho de 2013, não ostentando o requisito objetivo temporal para que, aplicando-se a detração penal já neste momento,
seja progredido ao regime inicial semiaberto. Não bastasse, também inexiste nos autos prova da presença dos requisitos
subjetivos para a imediata aplicação do benefício, não se sabendo de seu mérito durante da prisão provisória. Pelo exposto e
pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela Justiça Pública para condenar THIAGO WILIAN
DA SILVA FREZATTI, também conhecido como Alemão, como incurso nas penas do artigo 33, ‘caput’, da Lei 11.343/06, à pena
de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, no
patamar mínimo, sendo cada dia-multa 1/30 do valor do salário mínimo vigente na época do fato delituoso. Condeno o acusado
ao pagamento das custas processuais. Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, por ter permanecido custodiado durante
todo o processo, com maior razão devendo assim permanecer após o édito condenatório, com vistas ao cumprimento da pena
imposta, não estando presentes quaisquer requisitos para a revogação da custódia cautelar. Ainda, o delito pelo qual foi
condenado é apenado com reclusão, sendo o tráfico ilícito de drogas equiparado a crime hediondo, que compromete a saúde
pública, destrói laços, famílias, vidas e deteriora a própria sociedade, com prejuízo a todos, desta e de futuras gerações,
desagrega valores e fomenta inúmeros outros crimes, inclusive aqueles praticados com violência ou grave ameaça contra a
pessoa. Neste sentido, diga-se, não se aplica apenas a vedação disposta na Lei de Drogas, mas também se inibe como regra o
benefício da liberdade provisória, que não comporta deferimento por expressa determinação da Lei n. 8.072/90. Friso, por fim,
que o crime de tráfico ilícito de drogas, mais que lesionar a saúde pública, destrói vidas e coloca em constante desassossego a
sociedade, sendo a prisão cautelar do acusado medida necessária para a garantia da ordem pública e da futura aplicação da Lei
Penal, razão pela qual permanecerá custodiado preventivamente. Nesse sentido: Se antes da condenação já se recomendava a
prisão do acusado, não se vê razão relevante para que, depois de condenado, seja deferida a pretensão de aguardar em
liberdade o julgamento do recurso que interpôs (RT 607/299). Recomende-se o réu na prisão onde se encontra detido.
Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: 1) Lance-se o nome do réu no
rol dos culpados; 2) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento
do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal. 3) Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a
condenação do réu; 4) Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06,
estabelecem que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o
perdimento dos bens apreendidos em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD)
e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. P.R.I. Itai, 09 de janeiro de 2014. - ADV: VINICIUS ANTONIO
FONSECA NOGUEIRA (OAB 288458/SP)
Processo 3001486-05.2013.8.26.0263 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Lesões Corporais - H. de O. S. - Vistos.
Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Int. - ADV: VANILZA VENANCIO MICHELIN (OAB 226774/SP)
Processo 3001508-63.2013.8.26.0263 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Falso testemunho ou falsa perícia - C. V.
G. - Vistos. Arquive-se com as cautelas de praxe. Int. - ADV: LUCIANA DOS SANTOS MICHELIN (OAB 149142/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO TARSILA MACHADO DE SÁ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL IDALIA APARECIDA FOGAÇA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2014
Processo 3001071-22.2013.8.26.0263 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Vera Lucia Franco - Vistos.
HOMOLOGO por sentença, para que tenha eficácia de título executivo judicial nos termos do parágrafo único do art. 57 da
Lei 9099/95, o acordo celebrado entre as partes, na forma constante de fls. 29/30. Decorrido o prazo final do acordo sem
manifestação da parte interessada, os autos serão extintos nos termos do art. 794, inciso I do CPC. Aguarde-se o integral
cumprimento do avençado. P.R.I. - ADV: MARIA LETICIA DE ALMEIDA (OAB 337659/SP)
Processo 3001635-98.2013.8.26.0263 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Cristiane de Lima - Elis Regina
Ribeiro - Vistos. Designo audiência de Tentativa de conciliação entre as partes para o próximo dia 06 de maio de 2.014, às 11:15
horas. Int. - ADV: MARIA LETICIA DE ALMEIDA (OAB 337659/SP)
Processo 3002157-28.2013.8.26.0263 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - Marcio Vicente dos Santos - Pagseguro Internet Ltda e outro - Vistos. Ante o resultado da solenidade de fls. 13, intimese a ré AMERICANAS S/A, via postal, para que no prazo de 15 (quinze) dias, conteste a presente demanda, sob pena de não
o fazendo, reputar-se verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial. Sem prejuízo, recebo a contestação de fls. 19/26, acerca
da qual, deve o autor se manifestar, em dez dias, devendo estar devidamente representado por Advogado, sendo-lhe facultada
a nomeação de um dativo na hipótese de não poder arcar com tal despesa. Anote-se o necessário quanto a representação
processual da empresas rés. Int. - ADV: OSMIR RICARDO BORIN (OAB 242856/SP)
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ITANHAÉM
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ITANHAÉM EM 16/01/2014
PROCESSO :0000342-04.2014.8.26.0266
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO FILHA
ADVOGADO : 174674/SP - Maísa Rodrigues Garcia de Silveira Portella
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000345-56.2014.8.26.0266
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: José Maria Comisso Filho
ADVOGADO : 277712/SP - Rafael Lanzi Vasconcelos
REQDA
: Maria de Fátima de Souza Luiz Jucá
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000344-71.2014.8.26.0266
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: M. V. DE A.
ADVOGADO : 238661/SP - Jivago Victor Kersevani Tomas
REQDA
: S. B. DE S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :3008904-82.2013.8.26.0266
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Prefeitura do Município de Itanhaém
ADVOGADO : 82236/SP - Dulcineia Leme Rodrigues
EXECTDA
: Domingos Peres Domingues
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3008905-67.2013.8.26.0266
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Prefeitura do Município de Itanhaém
ADVOGADO : 82236/SP - Dulcineia Leme Rodrigues
EXECTDO
: Samaro Imobiliária Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3008906-52.2013.8.26.0266
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Prefeitura do Município de Itanhaém
ADVOGADO : 82236/SP - Dulcineia Leme Rodrigues
EXECTDO
: João Chall
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3008835-50.2013.8.26.0266
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM
ADVOGADO : 82236/SP - Dulcineia Leme Rodrigues
EXECTDO
: Adilson Giorni
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3008910-89.2013.8.26.0266
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM
ADVOGADO : 82236/SP - Dulcineia Leme Rodrigues
EXECTDA
: Edna dos Santos
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3008907-37.2013.8.26.0266
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Prefeitura do Município de Itanhaém
ADVOGADO : 82236/SP - Dulcineia Leme Rodrigues
EXECTDA
: Claudia Macedo Chiaraba
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
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PROCESSO :3008908-22.2013.8.26.0266
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Prefeitura do Município de Itanhaém
ADVOGADO : 82236/SP - Dulcineia Leme Rodrigues
EXECTDA
: Ricardo Valente Dini
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3008909-07.2013.8.26.0266
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Prefeitura do Município de Itanhaém
ADVOGADO : 82236/SP - Dulcineia Leme Rodrigues
EXECTDA
: Rosangela de Assis Brum
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3008911-74.2013.8.26.0266
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM
ADVOGADO : 82236/SP - Dulcineia Leme Rodrigues
EXECTDA
: André Luiz Gomes Sant Anna Kushimizo
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3008916-96.2013.8.26.0266
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Prefeitura do Município de Itanhaém
ADVOGADO : 82236/SP - Dulcineia Leme Rodrigues
EXECTDA
: MARIA ROSA DOS SANTOS
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3008917-81.2013.8.26.0266
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Prefeitura do Município de Itanhaém
ADVOGADO : 82236/SP - Dulcineia Leme Rodrigues
EXECTDO
: Isabel de Andrade Oliveira
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3008920-36.2013.8.26.0266
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM
ADVOGADO : 82236/SP - Dulcineia Leme Rodrigues
EXECTDA
: Marilane Alves da Silva
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000346-41.2014.8.26.0266
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Luis Carlos Delboni
ADVOGADO : 168537/SP - Cintia Cristina Guerreiro
REQDA
: RAIA DROGASIL S.A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :3008918-66.2013.8.26.0266
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Prefeitura do Município de Itanhaém
ADVOGADO : 82236/SP - Dulcineia Leme Rodrigues
EXECTDA
: Nadia Nunes Quaresma
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3008919-51.2013.8.26.0266
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Prefeitura do Município de Itanhaém
ADVOGADO : 82236/SP - Dulcineia Leme Rodrigues
EXECTDO
: Dante Martini
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3008922-06.2013.8.26.0266
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Prefeitura do Município de Itanhaém
ADVOGADO : 82236/SP - Dulcineia Leme Rodrigues
EXECTDA
: ANTONIA MARIA DOS SANTOS
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE

:3008913-44.2013.8.26.0266
:EXECUÇÃO FISCAL
: Fazenda Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
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ADVOGADO : 82236/SP - Dulcineia Leme Rodrigues
EXECTDO
: Daniel Alencar Bastos
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3008921-21.2013.8.26.0266
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM
ADVOGADO : 82236/SP - Dulcineia Leme Rodrigues
EXECTDO
: PAULO ROBERTO DE ARAÚJO FARIAS
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000348-11.2014.8.26.0266
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Prefeitura do Município de Itanhaém
ADVOGADO : 82236/SP - Dulcineia Leme Rodrigues
EXECTDA
: MARCIA MARIA DE PAULA SOUZA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3008923-88.2013.8.26.0266
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Prefeitura do Município de Itanhaém
ADVOGADO : 82236/SP - Dulcineia Leme Rodrigues
EXECTDO
: Dalila Magalhães
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3008924-73.2013.8.26.0266
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Prefeitura do Município de Itanhaém
ADVOGADO : 82236/SP - Dulcineia Leme Rodrigues
EXECTDA
: Benedita Aparecida Pessagno
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3008925-58.2013.8.26.0266
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Prefeitura do Município de Itanhaém
ADVOGADO : 82236/SP - Dulcineia Leme Rodrigues
EXECTDA
: Jaqueline da Silva Souza
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3008926-43.2013.8.26.0266
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Prefeitura do Município de Itanhaém
ADVOGADO : 82236/SP - Dulcineia Leme Rodrigues
EXECTDO
: Horácio Guimarães Filho
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000340-34.2014.8.26.0266
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Paulo Candido da Silva
ADVOGADO : 229461/SP - Guilherme de Carvalho
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA:1ª VARA
PROCESSO :3008914-29.2013.8.26.0266
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ADVOGADO : 82236/SP - Dulcineia Leme Rodrigues
EXECTDO
: Gilberto Lopes Loureiro
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000341-19.2014.8.26.0266
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Paulo Candido da Silva
ADVOGADO : 229461/SP - Guilherme de Carvalho
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000349-93.2014.8.26.0266
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: VITOR JESUS TEIXEIRA JUNIOR
ADVOGADO : 238961/SP - Carlos Antonio Ribeiro
REQDO
: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
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PROCESSO :0000350-78.2014.8.26.0266
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: E. C. M.
ADVOGADO : 207376/SP - Soeli Ruhoff
REQDO
: C. R. DA S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :3008927-28.2013.8.26.0266
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM
ADVOGADO : 82236/SP - Dulcineia Leme Rodrigues
EXECTDA
: Maria Aparecida da Silva e Silva
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3008929-95.2013.8.26.0266
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Prefeitura do Município de Itanhaém
ADVOGADO : 82236/SP - Dulcineia Leme Rodrigues
EXECTDO
: Wilson Angelis Nori
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3008930-80.2013.8.26.0266
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Prefeitura do Município de Itanhaém
ADVOGADO : 82236/SP - Dulcineia Leme Rodrigues
EXECTDO
: Terezinha Helena de Oliveira Oki
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3008931-65.2013.8.26.0266
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Prefeitura do Município de Itanhaém
ADVOGADO : 82236/SP - Dulcineia Leme Rodrigues
EXECTDO
: OLIVIA S B PINHEIRO
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3008915-14.2013.8.26.0266
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ADVOGADO : 82236/SP - Dulcineia Leme Rodrigues
EXECTDA
: Paulo Cesar de Menezes
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3008932-50.2013.8.26.0266
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Prefeitura do Município de Itanhaém
ADVOGADO : 82236/SP - Dulcineia Leme Rodrigues
EXECTDA
: Jose Eduardo Largacha
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3008933-35.2013.8.26.0266
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Prefeitura do Município de Itanhaém
ADVOGADO : 82236/SP - Dulcineia Leme Rodrigues
EXECTDA
: Robson Julius Smecelato
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3008934-20.2013.8.26.0266
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Prefeitura do Município de Itanhaém
ADVOGADO : 82236/SP - Dulcineia Leme Rodrigues
EXECTDA
: Silvana de Oliveira
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3008935-05.2013.8.26.0266
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Prefeitura do Município de Itanhaém
ADVOGADO : 82236/SP - Dulcineia Leme Rodrigues
EXECTDA
: Raul Cury
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO

:3008936-87.2013.8.26.0266
:EXECUÇÃO FISCAL
: Prefeitura do Município de Itanhaém
: 82236/SP - Dulcineia Leme Rodrigues
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EXECTDA
: Celia Muniz Alexandre
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3008928-13.2013.8.26.0266
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM
ADVOGADO : 82236/SP - Dulcineia Leme Rodrigues
EXECTDA
: Cíntia Cristiane Duarte Feitosa
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000353-33.2014.8.26.0266
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Marcio Rodrigues de Novais e Outra
RECLAMADA : Selma Mendes de Santana Novais
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0000355-03.2014.8.26.0266
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CELIA RODRIGUES DOS SANTOS
RECLAMADO : Banco Itauleasing S/A
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0000356-85.2014.8.26.0266
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : THALINI RODRIGUES
RECLAMADO : EDUARDO FRACISCO DE MORAIS
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0000352-48.2014.8.26.0266
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: C. C. B.
ADVOGADO : 290003/SP - Rafael Caniato Batalha
REQDA
: S. C. A. DE P.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000359-40.2014.8.26.0266
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Deilson Nepumuceno de Queiroz
RECLAMADO : Gilberto Ofenhem (A/C Mauricio Ofenhem)
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :3008912-59.2013.8.26.0266
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ADVOGADO : 82236/SP - Dulcineia Leme Rodrigues
EXECTDO
: Carlos Alberto Melicio dos Passos
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000364-62.2014.8.26.0266
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : GAMALIEL NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR
RECLAMADA : VILMA LOPES RIBEIRO
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0000358-55.2014.8.26.0266
CLASSE
:ARROLAMENTO COMUM
HERDEIRO
: Ariane Lourdes Moreira de Oliveira
ADVOGADO : 236990/SP - Valéria Bernardes Vieira
REQDA
: Solange de Jesus Moreira de Oliveira
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000362-92.2014.8.26.0266
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Nilson Antonio Leal
ADVOGADO : 195245/SP - Nilson Antonio Leal
REQDO
: Banco Itaucard S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000354-18.2014.8.26.0266
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: E. A. DE L.
ADVOGADO : 212821/SP - Renata Louzada de Lima
REQDO
: J. J.
VARA:2ª VARA
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PROCESSO :0000366-32.2014.8.26.0266
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: M. P. DO E. DE S. P.
REQDA
: R. V. T.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000363-77.2014.8.26.0266
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Sidinei Ferreira de Souza
ADVOGADO : 230521/SP - Fábio Alexsander Canezin
REQDA
: Nair de Lima Rodrigues
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000374-09.2014.8.26.0266
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Luiz Rodrigues Filho
RECLAMADA : ARACI BORGES DE MACEDO
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0000375-91.2014.8.26.0266
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : WELLINGTON RICARDO DE CARVALHO SANTOS
RECLAMADA : GISLAINE DA SILVEIRA SANTOS
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0000367-17.2014.8.26.0266
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: PATRICIA NEVES FERNANDES ME
ADVOGADO : 311847/SP - Cynthia Aparecida Baldan Otero Rodrigues Fernandes
REQDO
: Adimax Industria e Comercio de Alimentos Ltda
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000376-76.2014.8.26.0266
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Vanessa dos Santos Silva
RECLAMADO : Maria Eunice Ribeiro Santos
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0000379-31.2014.8.26.0266
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : MARIA CRISTINA DOS SANTOS CHIDEROL
RECLAMADA : Telefônica Brasil S/A
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0000381-98.2014.8.26.0266
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Welisso da Silva
RECLAMADO : Moto Honda da Amazônia Ltda
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0000380-16.2014.8.26.0266
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Luiz Fernando Cantinho Silva
ADVOGADO : 313044/SP - Clelia Francisco da Silva
REQDO
: Facebook Servicos On Line do Brasil Ltda
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JAMIL CHAIM ALVES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSE CARLOS CUSTÓDIO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2014
Processo 0000027-15.2010.8.26.0266 (266.01.2010.000027) - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Família
- Adriana Aparecida Bargas de Jesus - Regioberto Carmo de Oliveira - Vistos. Informação de fl. 118: Defiro. Expeça-se o
competente ofício, conforme solicitado. Após, a retirada do mesmo, tornem os autos ao arquivo geral. Int.(observação da
serventia: Expedido ofício à empregadora do requerido conforme determinado, o qual encontra-se a disposição da parte
para retirada e encaminhamento. ) - ADV: RODRIGO MEDEIROS (OAB 259485/SP), THEODORICO OTAVIO DE ALMEIDA
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COUTINHO (OAB 159923/SP)
Processo 0000065-71.2003.8.26.0266 (266.01.2003.000065) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material
- Luis Antonio Billacchi - Amir de Andrade Pires - Vistos. Fl. 160: Nesta data solicitei junto ao sistema INFOJUD, o envio
das três (03) últimas declarações de renda apresentadas pelo requerido AMIR DE ANDRADE PIRES, portador do CPF sob
nº 125.905.768/20, conforme minuta que segue, devendo a parte interessada se manifestar, no prazo de quinze (15) dias.
Int. - ADV: ANTONIO CARLOS FACCIOLO (OAB 22982/SP), HUMBERTO GERONIMO ROCHA (OAB 204801/SP), CLAUDIO
ROBERTO VIEIRA (OAB 186323/SP), KELI CRISTINA DA SILVEIRA SANTOS (OAB 181042/SP)
Processo 0000316-74.2012.8.26.0266 (266.01.2012.000316) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Lng Importação
e Exportação de Auto Peças Ltda - Vistos. Fl. 136: Defiro o bloqueio por meio eletrônico do valor de R$ 7.118,92 (sete mil, cento
e dezoito reais e noventa e dois centavos) de possíveis contas em nome dos executados MARIO ISCHIHASCHI EPP - CNPJ
sob nº 03.357.195/0001-10 e MARIO ISCHIHASCHI, portador do CPF sob nº 595.799.518/53, conforme minutas que seguem,
devendo a parte interessada se manifestar, no prazo de quinze (15) dias. Int. - ADV: DAILTON RODRIGUES DA SILVA (OAB
206647/SP)
Processo 0000336-36.2010.8.26.0266 (266.01.2010.000336) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Vistos. Fl. 53: Nesta data efetuei pesquisa de endereços junto ao sistema INFOJUD, referente
ao réu RICHARD FARIA LOPES, portador do CPF sob nº 169.517.328/76, conforme minuta que segue, devendo a parte
interessada se manifestar, no prazo de quinze (15) dias. Nesta data efetuei, ainda, pesquisa para bloqueio da transferência/ do
licenciamento/ da circulação do veículo objeto da lide “motociclo marca Honda - modelo NXR 150 BROS ES - ano fabricação/
modelo 09/09 - cor vermelha - placa DWV 6914 - chassi nº 9C2KD04209R023872 - renavan 154744921”, junto ao Sistema
RENAJUD, conforme minuta que segue. Int. - ADV: PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP)
Processo 0000431-42.2005.8.26.0266 (266.01.2005.000431) - Cumprimento de sentença - Posse - Centro do Professorado
Paulista - Vistos. Fls. 156: Defiro o bloqueio por meio eletrônico do valor de R$ 9.847,12 (nove mil, oitocentos e quarenta
e sete reais e doze centavos) de possíveis contas em nome do executado NIVALDO DE ALMEIDA CHAVES - CPF sob nº
056.162.878/57 e 065.808.788/60, conforme minutas que seguem, devendo a parte interessada se manifestar, no prazo de
quinze (15) dias. Int. - ADV: ALESSANDRO SOARES COSTA (OAB 299530/SP), MERENCIANO OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR
(OAB 194892/SP)
Processo 0000529-03.2000.8.26.0266 (266.01.2000.000529) - Monitória - Nota Promissória - Real Sidersan Comercial Ltda
- Vistos. Fl. 162: Nesta data efetuei pesquisa junto ao sistema RENAJUD, referente aos executados EDVALDO APARECIDO
GOMES BARRETO, portador do CPF sob nº 100.146.498/29 e ROGÉRIO DA SILVA, portador do CPF sob nº 108.328.198/40,
para tentativa de localização de eventuais veículos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, conforme minutas que seguem,
devendo a parte interessada se manifestar, no prazo de quinze (15) dias. Int. - ADV: LUCIA APARECIDA PEREIRA GAMA (OAB
131538/SP)
Processo 0001419-92.2007.8.26.0266 (266.01.2007.001419) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - T. A.
B. - P. R. de L. - Vistos, Fls. 155/156: Designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 27 de MARÇO de 2014,
às 13h30min. Apresentem as partes, querendo, o rol de testemunhas em tempo hábil. Intimem-se as partes e seus procuradores
a fim de comparecem audiência. Int.(observação da serventia: Expedido e encaminhado mandado para intimação do requerente,
bem como carta precatória para intimação do requerido.) - ADV: GLAUCIO FONTANA NASCIMBENI (OAB 143885/SP), RAQUEL
JOELLICE SANTOS DINIZ (OAB 270730/SP)
Processo 0001449-93.2008.8.26.0266 (266.01.2008.001449) - Procedimento Ordinário - Serviços Hospitalares - Carlos
Eduardo Ferreira Calado - Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santos - Vistos. Designo audiência de instrução,
debates e julgamento para o dia 29 de ABRIL de 2014, às 13:30 horas. Apresentem as partes o rol de testemunhas, dentro do
prazo legal. Intime-se o autor, pessoalmente, para que compareça à audiência para depoimento pessoal. Int.(observação da
serventia: Expedida e encaminhada carta para intimação da requerida, bem como mandado para intimação do requerente.)
- ADV: JOAO BENTO DE OLIVEIRA (OAB 10186/SP), ROSIMAR ALMEIDA DE SOUZA LOPES (OAB 156784/SP), ANDRÉ
LUIZ TEIXEIRA FIGUEIREDO (OAB 194365/SP), MARISTELLA DEL PAPA SANTERINI CAIADO (OAB 190735/SP), LILIAN DE
ALMEIDA ATIQUE (OAB 223457/SP)
Processo 0001562-23.2003.8.26.0266 (266.01.2003.001562) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Joao Ernesto
da Silva Filho e outros - Fervot Loteamentos e Participacoes Ltda - Vistos, Fls. 271/273: Defiro o bloqueio por meio eletrônico
junto ao Sistema BACENJUD do valor de R$ 34.480,69 de possíveis contas em nome do réu FERVOT LOTEAMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ. nº 51.588.010/0001-20, conforme minuta que segue, após, manifeste-se a parte interessada
em termos de prosseguimento no prazo de 15 dias. Int. - ADV: EDUARDO GOMES DOS SANTOS (OAB 219523/SP), REINIVAL
BENEDITO PAIVA (OAB 77009/SP), MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS (OAB 207322/SP), LUIZA OLIVEIRA SILVA SAAB
(OAB 203702/SP), CARLA FERREIRA DE MORAES (OAB 261569/SP), RAFAEL INDALENCIO (OAB 285077/SP), DANIELA
GOMES INDALENCIO (OAB 259804/SP)
Processo 0001622-44.2013.8.26.0266 (026.62.0130.001622) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento /
Execução - M. J. da S. - NOTA DE CARTÓRIO Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento, no prazo de 30 dias. - ADV:
MARISTELA APARECIDA STEIL BASAN (OAB 118261/SP), BRUNO COSTA XAVIER (OAB 299567/SP)
Processo 0001673-65.2007.8.26.0266 (266.01.2007.001673) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Nãopadronizados América Multicarteira - Manuel Lopes de Oliveira
Itanhaém - - Manuel Lopes de Oliveira - - Marcos Alexandre de Oliveira - Vistos. Fls. 115/125: Os documentos apresentados
constituem prova de que o executado Marcos Alexandre de Oliveira tem condições de suportar as despesas processuais, sem
prejuízo do sustento próprio e da família, tanto que constituiu advogado particular para defender seus interesses. Assim sendo,
indefiro o pedido de assistência judiciária formulado pelo devedor. Providencie a Serventia o desentranhamento da declaração
de renda de fls. 119/125, arquivando-a em pasta própria do Cartório, a qual somente poderá ser consultada pelas partes e seus
advogados, sendo vedada a extração de cópias reprográficas e fotografias. No mais, deverá o executado dar cumprimento
ao determinado no último parágrafo do despacho proferido à fl. 113, no prazo de dez (10) dias. Int. - ADV: LEAO VIDAL SION
(OAB 8136/SP), CLAUDIA MAGALHÃES ARRIVABENE FERNANDES (OAB 197639/SP), LUCIANA BERRO (OAB 255589/SP),
DANIEL BARBOSA MAIA (OAB 32483/PR), IDAMARA ROCHA FERREIRA (OAB 14153/PR), RICARDO MARTINS SION (OAB
60622/SP), SANDRA REGINA ASCENSO BARZAN (OAB 68636/SP)
Processo 0001774-78.2002.8.26.0266 (266.01.2002.001774) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Celeste Garcia Paulo e
outro - Omar Leite de Barros e outros - Ante a certidão supra, providencie o recolhimento da taxa de desarquivamento (R$
22,00), no prazo de 10 dias. No silêncio, arquive-se em pasta própria do cartório. Int. - ADV: EDUARDO ALBERTO KERSEVANI
TOMAS (OAB 140731/SP)
Processo 0001893-24.2011.8.26.0266 (266.01.2011.001893) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - E.
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de J. C. G. da S. - Deverá o patrono da requerente informá-la da data da audiência, tendo em vista o teor da certidão do oficial
de justiça, bem como informar o endereço atual da mesma, sob pena de extinção. - ADV: ANGELO CARNIELI NETO (OAB
70730/SP), RENATA ALIBERTI DI CARLO (OAB 177493/SP)
Processo 0002093-60.2013.8.26.0266 (026.62.0130.002093) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Luiz
Kuperchmit - Ademir Gomes Cerqueira e outro - Vistos. Trata-se de “exceção de pré-executividade” ajuizada por ADEMIR GOMES
CERQUEIRA e ALCINA DOS SANTOS CERQUEIRA em face de LUIZ KUPERCHMIT. Alegam, em suma, que são fiadores em
contrato de locação celebrado entre o excepto (locador) e Antonio Jonas Cavalcanti e Cleonice Dias Machado (locatários).
Afirmam que o excepto ajuizou ação de despejo e cobrança de aluguéis em face dos locatários, mas que os excipientes não foram
incluídos no polo passivo daquela demanda. Desta forma, não poderiam estar sendo cobrados no presente feito. Acrescentam
que a locatária entabulou acordo com o excepto, assumindo o débito. Por fim, aduziram que ainda não houve vencimento do
prazo avençado para pagamento (fls. 38/45). Procuração e documentos juntados (fls. 46/70). Em resposta, o excepto afirmou,
em síntese, que os excipientes estavam cientes da dívida e, na qualidade de fiadores, devem responder por ela. Acrescenta
que o acordo feito com a locatária não os exime do pagamento. Alega, ainda, que foram firmados dois acordos com a locatária,
sendo certo que, em um deles, o prazo para pagamento decorreu in albis (fls. 89/96). Documentos juntados (fls. 97/101).
Infrutífera a tentativa de conciliação (fls. 104). Nova manifestação dos excipientes, basicamente, reiterando seus argumentos
iniciais (fls. 109). É o relatório. Decido. A chamada exceção de pré-executividade é admitida como forma de se permitir ao
executado levar ao conhecimento do julgador a existência de algum vício processual ou submeter à sua apreciação matéria de
ordem pública, antes mesmo de se efetivar a penhora. Embora, via de regra, toda a defesa do executado deva ser veiculada por
meio de embargos, há certas matérias que comportam dedução por meio de simples petição, no bojo da própria execução, com
natureza de objeções processuais, eis que matéria de ordem pública admite conhecimento de ofício pelo juiz. O STJ firmou o
entendimento no sentido de admitir a exceção de pré-executividade em situações que prescindem de dilação probatória, e em
que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais,
a decadência, a prescrição, entre outras. Demonstrado o cabimento da exceção de pré-executividade, passo ao exame das
questões levantadas. A alegação de falta de citação dos excipientes não prospera, pois, como é cediço, “ao locador é facultado
promover execução autônoma somente contra os fiadores, tendo como título executivo extrajudicial o próprio contrato de locação”
(2ºTACivSP - Ap. c/ Rev. nº 672.199-00/2 - 5ª Câm. - Rel. Juiz S. Oscar Feltrin - J. 26.6.2003). Assim, eventual ausência de
citação dos fiadores na ação de despejo torna-se irrelevante nos presentes autos de execução extrajudicial. No mais, pareceme que o instrumento particular de confissão de dívida firmado pela locatária junto ao procurador do exequente (fls. 51) o qual,
frise-se, até a presente data não se tem notícia do adimplemento não tem o condão de isentar os fiadores do pagamento da
dívida, já que não faz qualquer menção expressa à extinção da fiança. É o que basta. Ante o exposto e considerando o mais que
dos autos consta, REJEITO da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, devendo prosseguir o feito em todos os seus termos, com
as formalidades legais. Não existem encargos de sucumbência, por se tratar de simples incidente processual, como já decidiu o
E. Superior Tribunal de Justiça: “A condenação ao pagamento de verba honorária somente é cabível no caso em que a exceção
de pré-executividade é julgada procedente, com a consequente extinção da execução. Logo, se vencido o excipiente-devedor,
como no caso dos autos, prosseguindo-se a execução, descabe a sua condenação em verba honorária” (Colenda Quinta Turma,
REsp 576.119, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 17.6.04, negaram provimento, v.u., DJU 2.8.04, p. 517 cf. Theotonio Negrão, in ob. cit.,
nota 43b ao art. 20 do CPC, p. 148). Dê-se nova vista ao exequente, para que requeira o que de direito, e venham conclusos.
Int. - ADV: JOSÉ RENATO COSTA DE OLIVA (OAB 184725/SP), HILTON ALTGAUZEM (OAB 138204/SP)
Processo 0002098-19.2012.8.26.0266 (266.01.2012.002098) - Mandado de Segurança - Edital - Htell Telecom Soluções
Em Ti Ltda - Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Itanhaém - Vistos. Fls. 299/310: Manifeste-se a
impetrante sobre a petição e documentos apresentados pela municipalidade, informando da decisão do sr. Prefeito Municipal,
determinando a anulação do processo licitatório referente a prestação de serviços para implantação do projeto Cidade Digital,
objeto da presente lide. Int. - ADV: FAUSTO DE FREITAS FERREIRA (OAB 44110/SP), FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (OAB
6848/MT), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO (OAB 11903/MT), RAFAEL COSTA BERNARDELLI (OAB 34104/
PR)
Processo 0002214-25.2012.8.26.0266 (266.01.2012.002214) - Execução de Alimentos - Alimentos - A. J. V. A. D. - NOTA DE
CARTÓRIO Manifeste-se o requerente sobre o mandado/carta de citação/intimação retro juntado aos autos (negativo). - ADV:
ANA CARLA DINIS BALTAZAR (OAB 293498/SP)
Processo 0002336-58.2000.8.26.0266 (266.01.2000.002336) - Nunciação de Obra Nova - Propriedade - Margarete Bence
Santana de Souza - Jose Maria Siqueira Alves - VISTOS. Tendo em vista o integral pagamento do débito por parte do requerido,
conforme noticiado pela credora à fl. 459, julgo extinto o presente processo, em fase de execução, com fulcro no artigo 794,
inciso I, do Código de Processo Civil. Eventuais custas e despesas processuais, pelo requerido. No mais, tendo em vista
que o imóvel objeto da lide foi regularizado junto à municipalidade, que lhe concedeu o alvará de Licença-Habitabilidade,
conforme documento de fl. 452, fica revogado o último parágrafo do despacho proferido à fl. 445, que determinava ao requerido
que procedesse à demolição do imóvel. Ao trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e comunicações
necessárias. PRIC. - ADV: LEONARDO DA SILVEIRA PRATES (OAB 167935/SP), ROBERTO AIRTON MACKEVICIUS (OAB
52799/SP)
Processo 0002665-84.2011.8.26.0266 (266.01.2011.002665) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bradesco Administradora de Consórcios Ltda - Cassio Carlos de Campos Junior - Vistos. Fls. 79/92: Os pedidos
do requerido somente serão apreciados após a regularização de sua representação processual e a informação de seu atual
endereço. Manifeste-se o requerente sobre o requerido pelo réu. Fl. 94: Nesta data efetuei pesquisa de endereços junto ao
sistema INFOJUD, referente ao réu CASSIO CARLOS DE CAMPOS JUNIOR, portador do CPF sob nº 372.949.058/35, conforme
minuta que segue, devendo a parte interessada se manifestar, no prazo de quinze (15) dias. Int. - ADV: MARIA LUCILIA GOMES
(OAB 84206/SP), FABIO GONÇALVES DA COSTA (OAB 323537/SP), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 107414/
SP), GERALDO FONSECA DE BARROS NETO (OAB 206438/SP)
Processo 0002736-18.2013.8.26.0266 (026.62.0130.002736) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Volkswagen Sa - Pedro Carlos da Silva - Vistos, Fls. 84/86: Manifeste-se a parte contrária no prazo de 10
dias, no silêncio, tornem conclusos para sentença. Int. - ADV: ROBERTA OLIVEIRA SCHUNCK (OAB 318167/SP), CINTHIA
ATAIDE DO PRADO (OAB 281338/SP), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (OAB 31618/SP), BHAUER BERTRAND
DE ABREU (OAB 199949/SP)
Processo 0002834-13.2007.8.26.0266 (266.01.2007.002834) - Procedimento Ordinário - Nota de Crédito Comercial - Alpi
Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda - NOTA DE CARTÓRIO Manifeste-se o requerente sobre o mandado/carta de citação/
intimação retro juntado aos autos. - ADV: JOAO CARLOS GONCALVES DE FREITAS (OAB 107753/SP)
Processo 0002861-59.2008.8.26.0266 (266.01.2008.002861) - Depósito - Alienação Fiduciária - Banco J Safra Sa - Vistos.
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Fls. 120/122: Nesta data efetuei pesquisa de endereços junto aos sistemas BACENJUD e INFOJUD, referente à ré MYLLENA
PATRICIA MENDES POLICARDO, portadora do CPF sob nº 339.462.668/35, conforme minutas que seguem, devendo a parte
interessada se manifestar, no prazo de quinze (15) dias. Int. - ADV: GUALTER DOS SANTOS FERREIRA DE AGUILAR (OAB
281822/SP), JOSE BATISTA FERREIRA DE AGUILAR (OAB 111297/SP)
Processo 0002876-52.2013.8.26.0266 (026.62.0130.002876) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Maria Oliveira de
Queiroz Silva e outros - NOTA DE CARTÓRIO Manifeste-se o requerente sobre o mandado/carta de citação/intimação retro
juntado aos autos (negativo). - ADV: DIOMARIO DE SOUZA OLIVEIRA (OAB 29723/SP)
Processo 0003015-53.2003.8.26.0266 (266.01.2003.003015) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - K.
C. do V. - NOTA DE CARTÓRIO Manifeste-se o requerente sobre o mandado/carta de citação/intimação retro juntado aos autos
(negativo). - ADV: ANA CARLA DINIS BALTAZAR (OAB 293498/SP)
Processo 0003169-56.2012.8.26.0266 (266.01.2012.003169) - Procedimento Ordinário - Guarda - V. L. B. F. - C. A. M. Compulsando os autos, verifica-se, em relação à guarda, que houve reconhecimento do pedido pela requerida. No mais, houve
acordo quanto a oferta de alimentos proposta pela requerida em favor da filha. Ante o exposto, em relação a guarda, JULGO
EXTINTO O PROCESSO, com base no artigo 269, II, do CPC, em que VANUSA LUZ BRITO FALTERMEIER de modo a conceder
e definir à parte autora a guarda e responsabilidade de Michele Aparecida Munari Faltermeier. Quanto aos alimentos, homologo o
acordo de fls. 44/46 e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com base no artigo 269, III, do CPC. Considerando que a requerida não
se opôs ao pedido, deixo de condena-la nas verbas sucumbências. Fixo os honorários advocatícios no correspondente máximo
do item respectivo da tabela do convênio OAB Defensoria ao(s) procurador(es) nomeado(s). Expeçam-se certidão(ões) com o
trânsito em julgado. P.R.I.C. - ADV: WALTER LUIZ VILHENA (OAB 268711/SP), JOELMA CARNEIRO DIOGO (OAB 209698/SP)
Processo 0003271-64.2001.8.26.0266 (266.01.2001.003271) - Monitória - Ensino Fundamental e Médio - Centro Itanhaense
de Ensino e Com de Art Escolares Ltda - Vistos, Fls. 89: Nesta data efetuei pesquisa de endereços junto ao Sistema BACENJUD
referente ao réu ILDEBRANDO BRICATTE, CPF. nº 105.364.691-72, conforme minuta que segue, após, manifeste-se o autor em
termos de prosseguimento no prazo de 10 dias. Em caso de pesquisa junto a outro Sistema providencie o autor o recolhimento
da taxa para pesquisa no valor de R$ 11,00 na Guia FEDTJ Cód. 434-1 para o Sistema INFOJUD. Int. - ADV: CLÉCIA CABRAL
DA ROCHA (OAB 235770/SP)
Processo 0003295-48.2008.8.26.0266 (266.01.2008.003295) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Cia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp - CERTIDÃO DE CUMPRIMENTO DE ATO ORDINATÓRIO Em 16 de
janeiro de 2014, em cumprimento ao disposto no artigo 162, § 4º, do Código de Processo Civil, combinado com o constante
do Comunicado nº 1.307/2007, da Corregedoria Geral de Justiça, publicado no Diário da justiça de 6 de fevereiro de 2009,
CERTIFICO QUE PRATIQUEI O SEGUINTE ATO ORDINATÓRIO: Ao compulsar os autos constatei que o autor/exequente não
é beneficiário da justiça gratuita e requereu busca de: Sistema BACENJUD: Deste modo, em consonância com o PROVIMENTO
CSM Nº 1.864/2001 e o COMUNICADO CSM Nº 170/2011, procedo à intimação do autor/exequente para recolher o valor de
R$ 11,00 (para cada executado, ou exercício financeiro), referente à cobrança de taxa de impressão de documentos, através
da Guia do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Código 434-1, título “impressão de
informações do Sistema INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD”. A parte também fica advertida de que nenhum serviço de obtenção
de informações será executado sem prévio recolhimento do valor acima aludido, bem como de que não haverá devolução de
valor recolhido em razão de buscas que apresentem resultado negativo. - ADV: SERGIO ALEXANDRE MENEZES (OAB 163767/
SP)
Processo 0003431-16.2006.8.26.0266 (266.01.2006.003431) - Execução de Alimentos - Alimentos - D. M. S. - T. P. da S. NOTA DE CARTÓRIO Manifeste-se o requerente sobre o mandado/carta de citação/intimação retro juntado aos autos (negativo).
- ADV: CLAUDIA ANDRADE DE ANDRADE (OAB 210175/SP), JOAO CARLOS ZELANTE (OAB 104270/SP)
Processo 0003451-60.2013.8.26.0266 (026.62.0130.003451) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- Roselia Silva Palma - Banco Mercantil Sa - - Banco Itaú - Vistos. Nos termos do Artigo 331 do C.P.C., designo audiência
conciliatória para o dia 08 de ABRIL de 2014, às 13:30 horas, na oportunidade será tentada a conciliação entre as partes.
Intimem-se as partes para comparecimento. Int.(observação da serventia: Expedido e encaminhado mandado para intimação
do requerente. Não serão expedidos cartas/mandados para intimação dos requeridos, tendo em vista que estes possuem
advogados constituídos nos autos, devendo seus patronos comunicarem seus clientes acerca da designação supra.) - ADV:
EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP), ILAN GOLDBERG (OAB 241292/SP), RENATO SERGIO DE OLIVEIRA, FERNANDO
ANTONIO FONTANETTI (OAB 21057/SP)
Processo 0003723-93.2009.8.26.0266 (266.01.2009.003723) - Execução de Título Extrajudicial - Água e/ou Esgoto Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo Sabesp - Vistos. Fl. 98: Defiro o sobrestamento do feito, pelo prazo
de trinta (30) dias, conforme solicitado pela exequente. Decorrido o prazo, manifeste-se em termos de prosseguimento, no prazo
de dez (10) dias. Int. - ADV: MARIA LUCILA MELARAGNO MONTEIRO (OAB 77227/SP), CELSO TEIXEIRA MENEZES (OAB
229029/SP), CLAUDIA ANDRADE DE ANDRADE (OAB 210175/SP), SERGIO ALEXANDRE MENEZES (OAB 163767/SP)
Processo 0003844-39.2000.8.26.0266 (266.01.2000.003844) - Procedimento Ordinário - Contratos de Consumo - Anderson
Luiz Bertao - Tereza Cristina de Piedade Menezes V de Carvalho Itanhaem Me - Vistos, Fls. 126/128: Defiro o bloqueio por
meio eletrônico junto ao Sistema BACENJUD do valor de R$ 25.617,75 de possíveis contas em nome dos requeridos TEREZA
CRISTINA DE PIEDADE MENZES V. DE CARVALHO ITANHAÉM-ME, CNPJ. Nº 04.069.638/0001-30 e de TEREZA CRISTINA
DA PIEDADE MENEZES VILELA DE CARVALHO, CPF. nº 264.245.948-92, conforme minutas que seguem, oportunamente,
manifeste-se o autor em termos de prosseguimento. Int. - ADV: LUIZ FLAVIO PRADO DE LIMA (OAB 104038/SP), ALINE
ORSETTI NOBRE (OAB 177945/SP), FRANCISCO SILVERIO DE ALMEIDA (OAB 66687/SP), ALEXANDRE CELSO HESS
MASSARELLI (OAB 320617/SP)
Processo 0003916-79.2007.8.26.0266 (266.01.2007.003916) - Execução de Alimentos - Alimentos - D. E. Q. S. e outros NOTA DE CARTÓRIO Manifeste-se o requerente sobre o ofício retro juntado aos autos. - ADV: RUY GRUBBA VIANNA (OAB
212344/SP)
Processo 0004259-70.2010.8.26.0266 (266.01.2010.004259) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Banco Finasa Bmc Sa - Ivo Vila Nova - NOTA DE CARTÓRIO Manifeste-se o requerente sobre o mandado/carta de
citação/intimação retro juntado aos autos (negativo). - ADV: ARIEL MARTINS (OAB 78886/SP), CARLA DOS SANTOS LIMA
(OAB 111248/SP), MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP), RENATA DA SILVA AMARAL (OAB 147998/SP)
Processo 0004304-11.2009.8.26.0266 (266.01.2009.004304) - Execução de Título Extrajudicial - Fornecimento de Água Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulosabesp - Vistos. Fls. 56/57: Primeiramente, providencie a exeqüente no
prazo de 10 dias, o recolhimento da taxa para emissão de relatórios do BACENJUD, no valor de R$ 11,00 através da guia FEDTJ
- Cód. 434-1, os quais se referem a cada CPF ou CNPJ a ser pesquisado, conforme Comunicado CSM nº 170/11 e Provimento
nº CSM nº 1864/11. Após o recolhimento das custas, tornem conclusos. Deverá ainda, no mesmo prazo, apresentar o cálculo
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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atualizado do débito. Int. - ADV: SERGIO ALEXANDRE MENEZES (OAB 163767/SP)
Processo 0004486-80.1998.8.26.0266 (266.01.1998.004486) - Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da Habitação
- Sistema Financeiro da Habitação - Econave Sc Administração de Negócios Ltda - J G Fernandes Comercial Ltda e outros CAMILO LÁZARO - Vistos. Fl. 374: Defiro. Expeça-se a competente carta de adjudicação em favor de CAMILO LÁZARO, o
qual deverá antecipar o recolhimento da taxa devida (R$ 34,00 - guia FEDTJ - código 130/9), bem como apresentar as peças
necessárias à instrução da mesma. Aguarde-se a providência pelo prazo de trinta (30) dias. No silêncio, arquivem-se os autos
com as anotações e comunicações necessárias. Int. - ADV: MERENCIANO OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR (OAB 194892/SP), ANA
LÚCIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA (OAB 155833/SP), JULIANA NOBILE FURLAN (OAB 213227/SP), MAURICIO LOURENÇO
CANTAGALLO (OAB 253122/SP), WALDO NORBERTO DOS S CANTAGALLO (OAB 57921/SP)
Processo 0004658-65.2011.8.26.0266 (266.01.2011.004658) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação /
Embargos à Execução - Carolina Ballio - Alfredo Costa de Aguiar - Vistos, Nos termos do Artigo 331 do C.P.C., designo audiência
para o dia 18 de Março de 2014, às 13:30 horas, na oportunidade será tentada a conciliação entre as partes. Intimem-se as
partes através de seus patronos pela imprensa, os quais deverão comparecer à audiência designada acompanhadas de seus
respectivos patronos. Ficam ainda os devidos patronos das partes ficarem cientes que deverão providenciar o comparecimento
dos mesmos em audiência independentemente de intimação por oficial de justiça ou carta de intimação. Int. - ADV: SAULO DE
OLIVEIRA LIMA (OAB 26224/SP), RONALDO PESSOA PIMENTEL (OAB 69150/SP)
Processo 0004847-77.2010.8.26.0266 (266.01.2010.004847) - Execução de Título Extrajudicial - Água e/ou Esgoto - Cia
de Saneamento Basico do Estado de São Paulo Sabesp - CERTIDÃO DE CUMPRIMENTO DE ATO ORDINATÓRIO Em 16 de
janeiro de 2014, em cumprimento ao disposto no artigo 162, § 4º, do Código de Processo Civil, combinado com o constante
do Comunicado nº 1.307/2007, da Corregedoria Geral de Justiça, publicado no Diário da justiça de 6 de fevereiro de 2009,
CERTIFICO QUE PRATIQUEI O SEGUINTE ATO ORDINATÓRIO: Ao compulsar os autos constatei que o autor/exequente não
é beneficiário da justiça gratuita e requereu busca de: Sistema BACENJUD: Deste modo, em consonância com o PROVIMENTO
CSM Nº 1.864/2001 e o COMUNICADO CSM Nº 170/2011, procedo à intimação do autor/exequente para recolher o valor de
R$ 11,00 (para cada executado, ou exercício financeiro), referente à cobrança de taxa de impressão de documentos, através
da Guia do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Código 434-1, título “impressão de
informações do Sistema INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD”. A parte também fica advertida de que nenhum serviço de obtenção
de informações será executado sem prévio recolhimento do valor acima aludido, bem como de que não haverá devolução de
valor recolhido em razão de buscas que apresentem resultado negativo. - ADV: SERGIO ALEXANDRE MENEZES (OAB 163767/
SP)
Processo 0004901-43.2010.8.26.0266 (266.01.2010.004901) - Execução de Título Extrajudicial - Águas Públicas - Cia de
Saneamento Basico do Estado de São Paulo Sabesp - a petição de fls. 90 (protocolo 00000390-3) não está acompanhada do
demonstrativo do débito. Favor trazê-la diretamente ao cartório para juntada, no prazo de 10 dias. - ADV: SERGIO ALEXANDRE
MENEZES (OAB 163767/SP)
Processo 0004926-32.2005.8.26.0266 (266.01.2005.004926) - Execução de Título Extrajudicial - Sociedade Visconde de
São Leopoldo - Vistos. Fl. 161: Nesta data solicitei junto ao sistema INFOJUD, o envio das três (03) últimas declarações de
renda apresentadas pela executada IRACEMA ANTONIO DOS SANTOS SOARES, portadora do CPF sob nº 255.797.268/13,
conforme minuta que segue, devendo a parte interessada se manifestar, no prazo de quinze (15) dias. Int. - ADV: ROBERTO
CHIBIAK JUNIOR (OAB 240672/SP), MARIO FERREIRA DOS SANTOS (OAB 88600/SP)
Processo 0005165-80.1998.8.26.0266 (266.01.1998.005165) - Execução de Título Extrajudicial - Tintas S J Peruíbe Ltda
- Vistos. Fls. 226/227: Defiro o bloqueio por meio eletrônico do valor de R$ 11.834,74 (onze mil, oitocentos e trinta e quatro
reais e setenta e quatro centavos) de possíveis contas em nome do executado FLORISBERTO FERREIRA - CPF sob nº
473.030.008/44, conforme minuta que segue, devendo a parte interessada se manifestar, no prazo de quinze (15) dias. Int. ADV: JOSE DOMINGUES G DE OLIVEIRA (OAB 90884/SP), JOSE FERNANDES DE ASSIS (OAB 75669/SP)
Processo 0005166-16.2008.8.26.0266 (266.01.2008.005166) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulosabesp - CERTIDÃO DE CUMPRIMENTO DE ATO ORDINATÓRIO
Em 17 de janeiro de 2014, em cumprimento ao disposto no artigo 162, § 4º, do Código de Processo Civil, combinado com o
constante do Comunicado nº 1.307/2007, da Corregedoria Geral de Justiça, publicado no Diário da justiça de 6 de fevereiro de
2009, CERTIFICO QUE PRATIQUEI O SEGUINTE ATO ORDINATÓRIO: Ao compulsar os autos constatei que o autor/exequente
não é beneficiário da justiça gratuita e requereu busca de: Sistema INFOJUD/RENAJUD: Deste modo, em consonância com
o PROVIMENTO CSM Nº 1.864/2001 e o COMUNICADO CSM Nº 170/2011, procedo à intimação do autor/exequente para
recolher o valor de R$ 22,00 (para cada executado, ou exercício financeiro), referente à cobrança de taxa de impressão de
documentos, através da Guia do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Código 434-1,
título “impressão de informações do Sistema INFOJUD/RENAJUD”. A parte também fica advertida de que nenhum serviço
de obtenção de informações será executado sem prévio recolhimento do valor acima aludido, bem como de que não haverá
devolução de valor recolhido em razão de buscas que apresentem resultado negativo. - ADV: SERGIO ALEXANDRE MENEZES
(OAB 163767/SP), CLAUDIA ANDRADE DE ANDRADE (OAB 210175/SP), CELSO TEIXEIRA MENEZES (OAB 229029/SP),
MARIA LUCILA MELARAGNO MONTEIRO (OAB 77227/SP)
Processo 0005232-59.2009.8.26.0266 (266.01.2009.005232) - Procedimento Ordinário - Águas Públicas - Companhia de
Saneamento Basico do Estado de São Paulo Sabesp - Maria Lucia Pedroso Ferreira - CERTIDÃO DE CUMPRIMENTO DE
ATO ORDINATÓRIO Em 16 de janeiro de 2014, em cumprimento ao disposto no artigo 162, § 4º, do Código de Processo Civil,
combinado com o constante do Comunicado nº 1.307/2007, da Corregedoria Geral de Justiça, publicado no Diário da justiça de
6 de fevereiro de 2009, CERTIFICO QUE PRATIQUEI O SEGUINTE ATO ORDINATÓRIO: Ao compulsar os autos constatei que
o autor/exequente não é beneficiário da justiça gratuita e requereu busca de: Sistema INFOJUD/RENAJUD: Deste modo, em
consonância com o PROVIMENTO CSM Nº 1.864/2001 e o COMUNICADO CSM Nº 170/2011, procedo à intimação do autor/
exequente para recolher o valor de R$ 22,00 (para cada executado, ou exercício financeiro), referente à cobrança de taxa de
impressão de documentos, através da Guia do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no
Código 434-1, título “impressão de informações do Sistema INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD”. A parte também fica advertida
de que nenhum serviço de obtenção de informações será executado sem prévio recolhimento do valor acima aludido, bem
como de que não haverá devolução de valor recolhido em razão de buscas que apresentem resultado negativo. - ADV: SERGIO
ALEXANDRE MENEZES (OAB 163767/SP), CLAUDIA ANDRADE DE ANDRADE (OAB 210175/SP)
Processo 0005233-44.2009.8.26.0266 (266.01.2009.005233) - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Água - Cia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp - Vistos. Fl. 157: Indefiro o pedido de prazo de trinta (30) dias, para dar
regular andamento ao processo. Verifica-se que o processo, por inércia da autora, encontra-se paralisado há mais de um ano.
Sendo assim, manifeste-se a requerente, no prazo de cinco (05) dias, em termos de prosseguimento. No silêncio, tornem
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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conclusos para extinção. Int. - ADV: SERGIO ALEXANDRE MENEZES (OAB 163767/SP), CLAUDIA ANDRADE DE ANDRADE
(OAB 210175/SP), CELSO TEIXEIRA MENEZES (OAB 229029/SP), MARIA LUCILA MELARAGNO MONTEIRO (OAB 77227/
SP)
Processo 0005640-50.2009.8.26.0266 (266.01.2009.005640) - Procedimento Ordinário - Exoneração - J. J. P. de A. - F. M.
C. - Vistos, Forme-se o 2º volume destes autos. Fls. 210: Defiro o bloqueio por meio eletrônico junto ao Sistema BACENJUD do
valor de R$ 661,45 de possíveis contas em nome do autor vencido JOÃO JULIO PEIXOTO DE ALMEIDA, CPF. Nº 698.369.30868, conforme minuta que segue, devendo a parte interessada se manifestar em termos de prosseguimento no prazo de 15 dias,
após, tornem conclusos. Int. - ADV: SIMONE SINOPOLI (OAB 166622/SP), ENDRIGO LEONE SANTOS (OAB 200428/SP)
Processo 0005810-17.2012.8.26.0266 (266.01.2012.005810) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Paula Roberta Martins Carvalho - Banco Pecunia Sa - Ante o exposto, nos termos do artigo 269, inciso I do Código de Processo
Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulado na presente ação que PAULA ROBERTA MARTINS CARVALHO,
ajuizou em face de BANCO PECUNIA S/A, bem como declaro extinto o processo com julgamento de mérito. Sucumbente, a
autora arcará com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes, por equidade, em
R$ 800,00 (oitocentos reais), em vista do grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, natureza e importância
da causa, trabalho realizado pelo advogado (poucos atos processuais foram produzidos) e o tempo exigido,ex vido § 4º do art.
20 do CPC. P.R.I.C. - ADV: RINALDO FONTES (OAB 111875/SP), MARTIN GONZALEZ JUDICE (OAB 127759/SP), ANDRÉ
LUÍS RODRIGUES TRENCH (OAB 158700/SP)
Processo 0006189-89.2011.8.26.0266 (266.01.2011.006189) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - V.
M. - L. C. M. - Tendo em vista a juntada da carta precatória juntada com a informação negativa quanto mudança de endereço
do requerido Luiz Carlos, fica o defensor do mesmo intimado da data bem como para informar o seu endereço atual. - ADV:
CARLOS ROBERTO ALVES (OAB 108455/SP), LUIZ ROSATI (OAB 43556/SP), JULIANY TEIXEIRA LISBOA (OAB 226614/SP),
VALDIR ZANELLA RAMOS (OAB 61738/SP)
Processo 0006226-58.2007.8.26.0266 (266.01.2007.006226) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Sociedade
Educacional de Itanhaém Ltda Epp - Vistos. Fls. 108/109: Nesta data efetuei pesquisa junto ao sistema BACENJUD, referente ao
executado PAULO EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS, portador do CPF sob nº 145.043.058/95, para tentativa de localização
de endereços, conforme minuta que segue, devendo a parte interessada se manifestar, no prazo de quinze (15) dias. Quanto
ao ao DETRAN e INFOJUD, deverá a exequente primeiramente, providenciar o recolhimento, no prazo de 10 dias, da taxa para
emissão de relatórios, no valor de R$ 11,00 (para cada órgão) através da guia FEDTJ - Cód. 434-1, os quais se referem a cada
CPF ou CNPJ a ser pesquisado, conforme Comunicado CSM nº 170/11 e Provimento nº CSM nº 1864/11. Int. - ADV: WANDA
FERREIRA POITENA (OAB 128391/SP)
Processo 0006279-05.2008.8.26.0266 (266.01.2008.006279) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Finasa Sa - Vistos, Fls 89/90: Nesta data efetuei pesquisa de endereços junto ao Sistema Bacenjud II
referente o réu OSVALDO DE OLIVEIRA, CPF. nº 097.948.658-00, conforme minuta que segue, após, manifeste-se a parte
interessada em termos de prosseguimento no prazo de 15 dias, no silêncio, tornem conclusos. Após, tornem conclusos para
apreciação da expedição de ofícios as Operadoras de Telefonia, se necessário for. Int. - ADV: SILVIA APARECIDA VERRESCHI
COSTA MOTA SANTOS (OAB 157721/SP)
Processo 0006611-30.2012.8.26.0266 (266.01.2012.006611) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Ricardo
Melatto - Vistos, Fls. 54: Nesta data efetuei pesquisa de endereços junto ao Sistema INFOJUD referente a requerida MARIA
EUGENIA DA SILVA, CPF. nº 018.244.538-09, conforme minuta que segue, após manifeste-se a parte interessada em termos de
prosseguimento no prazo de 15 dias, no silêncio, tornem conclusos. Int. - ADV: EDUARDO KLIMAN (OAB 170539/SP)
Processo 0006652-65.2010.8.26.0266 (266.01.2010.006652) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Francisco Dico e outros - Vistos. Ante o trânsito em julgado da sentença, aguardem os autos
provocação em cartório pelo prazo de seis (06) meses. No silêncio, arquivem-se os autos, nos termos do artigo 475-J, § 5º do
Código de Processo Civil. Int. - ADV: BERNADETE MARIA DE SOUZA DA SILVA (OAB 233144/SP)
Processo 0006861-73.2006.8.26.0266 (266.01.2006.006861) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Centro Educacional
de Formação Técnica e Profissional São Vitor Ltda Epp - Vistos, Fls 89/90: Nesta data efetuei pesquisa de endereços junto ao
Sistema Bacenjud II referente a executada ALINE ROMEIRO DE CARVALHO, CPF. nº 346.528.018-07, conforme minuta que
segue, após, manifeste-se a parte interessada em termos de prosseguimento no prazo de 15 dias, no silêncio, tornem conclusos.
Int - ADV: KEITH KIOME DE ALMEIDA GERALDO (OAB 227106/SP)
Processo 0006879-26.2008.8.26.0266 (266.01.2008.006879) - Procedimento Sumário - Condomínio Anchieta - Vistos, Fls.
37 e 42: Nesta data efetuei pesquisa de endereços junto ao Sistema BACENJUD referente a ré NEIDE APARECIDA KATO,
CPF. nº 091.969.648-12, conforme minuta que segue, após, manifeste-se o autor em termos de prosseguimento no prazo de
10 dias. Em caso de pesquisa junto a outros Sistemas e referente ao outro réu PEDRO PAULO KATO providencie o autor o
recolhimento das taxas para pesquisas no valor de R$ 11,00 na Guia FEDTJ Cód. 434-1 para cada CPF a ser pesquisado e para
cada Sistema como BACENJUD e INFOJUD. Int. - ADV: DONIZETI FRANCISCO RODOVALHO (OAB 109881/SP), HENRIQUE
CALIXTO GOMES (OAB 137405/SP)
Processo 0007041-26.2005.8.26.0266 (266.01.2005.007041) - Execução de Título Extrajudicial - Sociedade Visconde de
São Leopoldo - Vistos. Fl. 76: Defiro o bloqueio por meio eletrônico do valor de R$ 7.404,43 (sete mil, quatrocentos e quatro
reais e quarenta e três centavos) de possíveis contas em nome da executada ARIANE LOURDES MOREIRA DE OLIVEIRA CPF sob nº 218.878.598/37, conforme minuta que segue, devendo a parte interessada se manifestar, no prazo de quinze (15)
dias. Int. - ADV: LUCIANA VAZ PACHECO DE CASTRO (OAB 163854/SP)
Processo 0007332-26.2005.8.26.0266 (266.01.2005.007332) - Procedimento Ordinário - Associação dos Amigos do
Cibratelsocibra - Rf Veículos Multimarcas Ltda - Fls. 208: Ciente do V. Acórdão que deferiu a gratuidade. Anote-se. Fls. 201/202:
Nesta data efetuei pesquisa de localização de bens do executado CANDIDO DIAS FERNANDES, CPF nº 656.818.278-87,
conforme minuta que segue. Int. - ADV: RUTINALDO DA SILVA BASTOS (OAB 210971/SP), CARLOS ROBERTO ALVES (OAB
108455/SP)
Processo 0007451-79.2008.8.26.0266 (266.01.2008.007451) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Banco Finasa Sa - Vistos. Fl. 67: Nesta data efetuei pesquisa de endereços junto ao sistema INFOJUD, referente ao
réu MARCOS JOSÉ DO NASCIMENTO PINTO, portador do CPF sob nº 389.079.578/19, conforme minuta que segue, devendo
a parte interessada se manifestar, no prazo de quinze (15) dias. Int. - ADV: MARCELO DAL SECCO SAKAMOTO (OAB 221252/
SP)
Processo 0007685-32.2006.8.26.0266 (266.01.2006.007685) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Renata de Aguiar Mathias e outro - Intersul Turismo e Fretamento - Vistos, Fls. 398: Nesta data efetuei pesquisa junto ao Sistema
INFOJUD, solicitando cópias da declarações de renda referente ao réu RICARDO DE AGUIAR MATHIAS, CPF. nº 261.635.058Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

107

08, conforme minuta que segue, após, manifeste-se o autor em termos de prosseguimento no prazo de 15 dias. Int - ADV: DJACI
ALVES FALCÃO NETO (OAB 304789/SP), ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA (OAB 305108/SP), PATRICIA HOLANDA RAMIRES
(OAB 40124/PR), DIOMARIO DE SOUZA OLIVEIRA (OAB 29723/SP)
Processo 0007967-65.2009.8.26.0266 (266.01.2009.007967) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Altair
Ramos dos Santos - Vistos. Fls. 71 e 76/77: Defiro o bloqueio por meio eletrônico do valor de R$ 30.072,60 (trinta mil e setenta
e dois reais e sessenta centavos) de possíveis contas em nome dos executados ANTONIO IZAIAS DOS SANTOS - CPF sob
nº 029.378.528/74 e MARIA ESTEVAM PENHA - CPF sob nº 062.726.579/00, conforme minutas que seguem, devendo a parte
interessada se manifestar, no prazo de quinze (15) dias. Int. - ADV: LEONARDO DA SILVEIRA PRATES (OAB 167935/SP)
Processo 0008406-71.2012.8.26.0266 (266.01.2012.008406) - Procedimento Ordinário - Revisão - A. S. G. - Vistos, Fls. 79:
Redesigno a audiência para o dia 29 de maio de 2014, às 14h00min. Intimem-se as partes, e encaminhe por e-mail a nova data
ao Setor Unificado de Cartas Precatórias, conforme requerido às fls. 79 através de telegrama. Int.(observação da serventia: Foi
encaminhado por email, para o Setor de Cartas Precatórias Cíveis, o despacho de fls. 80 e o telegrama de fls. 79. Esta serventia
tentou, sem êxito, transmitir por fax, as peças mencionadas acima, tendo o funcionário daquele Setor, por telefone informado
que bastaria transmitir por email que seria encaminhado para o funcionário responsável pelo processamento.) - ADV: DIEGO
ARMANDO MOURA PRAZERES (OAB 312610/SP)
Processo 0009118-61.2012.8.26.0266 (266.01.2012.009118) - Interdição - Tutela e Curatela - V. C. - L. R. C. M. - Vistos,
Tendo em vista o pedido de desistência da ação formulado pela autora (fls. 254) e a cota ministerial de fls. 268, manifeste-se a
requerida sobre o pedido de desistência da ação no prazo de cinco (05) dias, no silêncio, tornem ao M.P. Int. - ADV: MARISTELA
APARECIDA STEIL BASAN (OAB 118261/SP), GILDA VIANA ALVES (OAB 181948/SP)
Processo 0028675-87.2010.8.26.0562 (562.01.2010.028675) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil do Servidor
Público / Indenização ao Erário - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Ademir Hermenegildo - Intimação de Cartório:
Expedidos e encaminhados ofícios para requisição das testemunhas arroladas às fls. 124 para os endereços de suas novas
lotações informadas às fls. 128. - ADV: JULIANA NOBILE FURLAN (OAB 213227/SP), CINTIA OREFICE (OAB 83293/SP)
Processo 3001339-67.2013.8.26.0266 - Procedimento Ordinário - Pagamento - Fernando Augusto Costa Me - NOTA DE
CARTÓRIO Manifeste-se o requerente em termos de réplica, tendo em vista a contestação retro juntada. - ADV: DJALMA
FILOSO JUNIOR (OAB 107004/SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB
221271/SP)
Processo 3001699-02.2013.8.26.0266 - Usucapião - Usucapião Ordinária - MARIA D’APARECIDA SOUZA BARROS e outro Vistos. Compulsando-se os autos, verifica-se que no memorial descritivo de fl. 21 consta que o imóvel usucapiendo confronta em
seu lado direito (remanescente do lote) com imóvel de propriedade da autora. Entretanto, na matrícula do Cartório de Registro
de Imóveis (fl. 20 e verso) consta de referido remanescente pertence a JOSÉ ELDE SEBASTIÃO. Assim sendo, providencie a
autora a retificação do memorial descritivo, bem como forneça o atual endereço de referido confrontante, aditando-se a inicial,
para que seja efetuada a citação deste. Int. - ADV: CARLOS ROBERTO ALVES (OAB 108455/SP)
Processo 3001992-69.2013.8.26.0266 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Fibra
S/A - Determino o bloqueio total do veículo descrito na inicial, via sistema Renajud. Sem prejuízo do acima decidido, deverá o
requerente recolher outra diligência para o oficial de justiça, visando nova tentativa de localização do bem no endereço de fls.
49. Com a juntada, expeça-se mandado de busca e apreensão, com cópia da certidão de fls. 49. Int. - ADV: HELENA MARIA
MONACO FERREIRA (OAB 109348/SP), LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP)
Processo 3002042-95.2013.8.26.0266 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni S/A Credito, Financiamento e Investimento - Vistos. Fl. 33 e verso: Nesta data efetuei pesquisa de endereço junto ao sistema
INFOJUD, referente ao réu OSMAN RODRIGUES DA SILVA, portador do CPF sob nº 132.973.268/59, conforme minuta que
segue, devendo a parte interessada se manifestar, no prazo de quinze (15) dias. Efetuei, ainda, pesquisa para bloqueio da
transferência/ do licenciamento/ da circulação do veículo objeto da lide “veículo marca Volkswagen - modelo Gol Plus 1.6 ano fabricação/modelo 85/86 - cor bege - placas BPB 6900 - chassi nº 9BWZZZ30ZGT028651 - renavam 00402920635”, junto
ao sistema RENAJUD, conforme minuta que segue. Int. - ADV: PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP),
ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CAÑAL (OAB 167974/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP)
Processo 3002532-20.2013.8.26.0266 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - B.V. LEASING
ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - Vistos, Fls. 36: Defiro e anote-se. Nesta data efetuei pesquisa de endereços junto aos
Sistemas BACENJUD e INFOJUD, referente ao réu NILTON RAFAEL PATRIANI MORAIS, CPF. nº 293.482.708-93, conforme
minuta que segue, após, manifeste-se o autor em termos de prosseguimento no prazo de 15 dias. Int - ADV: MARLI INACIO
PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 3002543-49.2013.8.26.0266 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - MARIA DE LOURDES SILVEIRA
ROMANO - NOTA DE CARTÓRIO Manifeste-se o requerente sobre o mandado/carta de citação/intimação retro juntado aos
autos (negativo). - ADV: MICHEL FARINA MOGRABI (OAB 234821/SP)
Processo 3002593-75.2013.8.26.0266 - Procedimento Ordinário - Guarda - S. de A. A. - Deverá o advogado da requerente
providenciar o seu comparecimento à audiência, em virtude do teor da certidão do oficial de justiça retro juntada. - ADV: ADRIANA
MARIA FRANÇOSO (OAB 187275/SP)
Processo 3003472-82.2013.8.26.0266 - Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda - de Barros Ltda - Vistos.
Fl. 50: Nesta data efetuei pesquisa de endereços junto ao sistema BACENJUD, referente ao réu PAVILIS COST NETO, portador
do CPF sob nº 327.816.348/67, conforme minuta que segue, devendo a parte interessada se manifestar, no prazo de quinze (15)
dias. Int. - ADV: PAULO APARECIDO BARBOSA (OAB 145147/SP)
Processo 3003885-95.2013.8.26.0266 - Procedimento Ordinário - Guarda - C. M. e S. e outro - Vistos. Fls. 76/120:
Manifestem-se a requerente e Ministério Público sobre a contestação e documentos apresentados. Defiro os benefícios da
assistência judiciária gratuita à requerida. Anote-se. Indefiro, por ora, a revogação da liminar concedida em favor da autora. No
mais, aguarde-se o retorno da precatória expedida para citação do réu. Int. - ADV: RAFAEL INDALENCIO (OAB 285077/SP),
THIAGO AUGUSTO SEABRA MARQUES (OAB 289974/SP)
Processo 3004282-57.2013.8.26.0266 - Interdição - Tutela e Curatela - S. F. da C. - Vistos. Adotados os fundamentos da
cota ministerial de fls. 32, estando presente o requisito do artigo 1.775, do Código Civil, NOMEIO SAMUEL FERREIRA DA
COSTA COMO CURADOR PROVISÓRIO DE PAULINO ALVES DA COSTA. Lavre-se termo de curadoria provisória. Intime-se
o requerente para comparecimento em cartório para assinatura do termo de Curador Provisório. Abra-se vista ao M.P. para
apresentar seus quesitos, querendo, no prazo de cinco (05) dias, conforme determinado no item 07 de fls. 18, após, cumpra a
Serventia o item 02 de fls. 18. Int - ADV: THIAGO AUGUSTO SEABRA MARQUES (OAB 289974/SP)
Processo 3005489-91.2013.8.26.0266 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Fátima Aparecida Reis - Vistos,
Homologo o auto (fls. 32), pelo qual ficam adjudicados a Fátima Aparecida Reis, os bens deixados por FRANCISCO DOS REIS
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e MARIA APPARECIDA REIS, atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados
direitos de terceiros. Arbitro os honorários advocatícios da patrona da inventariante em 100% da Tabela Vigente. Ao trânsito
em julgado desta sentença e após a comprovação do pagamento de todos os tributos inclusive acerca da isenção do ITCMD,
verificada pela Fazenda Pública, expeça-se carta de adjudicação e certidão de honorários. Oportunamente, comunique-se e
arquivem-se. P.R.I.C. - ADV: MARCOS NEVES VERÍSSIMO (OAB 238168/SP), MARIA JOSE DINARDI BACHIEGA (OAB 43748/
SP), CASSIO GARCIA CIPULLO (OAB 285577/SP)
Processo 3005864-92.2013.8.26.0266 - Execução de Título Extrajudicial - Estabelecimentos de Ensino - Fundação Hermínio
Ometto - NOTA DE CARTÓRIO Manifeste-se o requerente sobre o mandado/carta de citação/intimação retro juntado aos autos
(negativo). - ADV: GUILHERME ALVARES BORGES (OAB 149720/SP)
Processo 3005925-50.2013.8.26.0266 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - VISTOS. Homologo o acordo celebrado entre as partes às fls. 30/31, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, julgo extinto o processo, com julgamento de mérito, com fulcro no
artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Eventuais custas em aberto, pelo requerido. Indefiro a expedição de ofício
ao DETRAN, pois por este Juízo não foi determinado o bloqueio do veículo. Homologo, ainda, o pedido de desistência do prazo
recursal. Certifique-se de imediato o trânsito em julgado da presente sentença. Oportunamente, arquivem-se os autos com as
anotações e comunicações necessárias. PRIC. - ADV: KARINA ARAUJO DE LIMA (OAB 217874/SP)
Processo 3006115-13.2013.8.26.0266 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel Maria Teresa Ferreira Pereira - Vistos. Fls. 71/74: Tendo em vista as alegações da autora, encaminhem-se à Central de Mandados
cópia da petição e de presente despacho, via e-mail, determinando que o Oficial de Justiça Rodrigo Menezes Souza devolva
o mandado de citação e intimação (nº 266.2013/014807-0), devidamente cumprido, bem como prestando os esclarecimentos
necessários. Int. - ADV: ARNALDO VUOLO (OAB 54651/SP), MARLENE SOBRAL RIBEIRO DE ALMEIDA (OAB 289562/SP)
Processo 3006137-71.2013.8.26.0266 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - S. J. P. S. - I. A. G. - Vistos, Fls.
56: Anote-se o novo endereço do requerido. Designo audiência de conciliação, a realizar-se na sala de audiências do CEJUSC
no Fórum de Itanhaém, sito à Avenida Rui Barbosa, nº 867 Centro 1º andar, designada para o dia 17 de Fevereiro de 2.014, às
15:30 horas. Recomenda-se as partes a adesão a esta forma salutar de solução dos conflitos, opondo-se a chamada “cultura
da sentença” imposta por um terceiro. Na verdade a tendência moderna é autocomposição de conflitos, lembrando-se que tal
conduta não denigre a imagem das partes ao revés, denota-se que são amigos da conciliação e de seus eventuais consumidores,
elevando a imagem de todos. No mais, mantenho o despacho de fls. 45. Cite-se o réu e intimem-se as partes e seus patronos
a fim de comparecerem a audiência designada. Int.(observação da serventia: Desentranhado e aditado o mandado de citação e
intimação de fls. 50/51. Expedido e encaminhado mandado para intimação da requerente.) - ADV: THAIS MAYRA CHAGAS DE
QUEIROZ CYPAS (OAB 288444/SP)
Processo 3006408-80.2013.8.26.0266 - Divórcio Litigioso - Dissolução - C. A. S. de A. - Vistos. Fl. 26: Nesta data efetuei
pesquisa de endereços junto aos sistemas BACENJUD e INFOJUD, referente à ré LUCIA RIBEIRO DE SOUZA AQUINO,
portadora do CPF sob nº 174.735.678/61, natural de Guarulhos/SP, nascida aos 05/novembro/72, filha de Florinda Regina
Francisco de Souza, conforme minutas que seguem, devendo a parte interessada se manifestar, no prazo de quinze (15) dias.
Proceda a Serventia as devidas pesquisas junto aos sistemas CAEX e SIEL. Int. - ADV: NICOLLI MERLINO (OAB 299702/SP)
Processo 3006461-61.2013.8.26.0266 - Mandado de Segurança - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ÚNICA REINTEGRADORA
DE BENS S/A LTDA - ME - DIRETOR DO PÁTIO DE ITANHAÉM - Ante o exposto, CONCEDOa segurança pleiteada para
determinar a liberação do veículo descrito na inicial sem o pagamento dos valores exigidos, mediante apresentação da
documentação pertinente pelo impetrante. Custas ex lege. Sem condenação em honorários, ex vi das Súmulas 512 do STF e
105 do STJ, bem como art. 25 da Lei nº 12.016/09. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. - ADV: MARIO ORLANDO TAPXURE
DE ASSIS MOURA (OAB 168574/SP), ROBERTO MARCOS FRATI (OAB 61729/SP)
Processo 3006558-61.2013.8.26.0266 - Carta Precatória Cível - Busca e Apreensão (nº 0026382-07.2012 - 1ª Vara Cível do
Foro Regional III - Jabaquara) - BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - NOTA DE CARTÓRIO Manifeste-se
o requerente sobre o mandado de busca e apreensão retro juntado aos autos, no prazo de 10 dias. (certidão em anexo para ser
visualidada) - ADV: PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA
(OAB 68723/SP)
Processo 3006766-45.2013.8.26.0266 - Separação de Corpos - Casamento - F. B. G. K. - NOTA DE CARTÓRIO Manifeste-se
o requerente sobre o mandado/carta de citação/intimação retro juntado aos autos (negativo). - ADV: CELIA MARIA ANDERAOS
(OAB 75231/SP)
Processo 3006767-30.2013.8.26.0266 - Procedimento Ordinário - Guarda - F. B. G. K. - NOTA DE CARTÓRIO Manifeste-se
o requerente sobre o mandado/carta de citação/intimação retro juntado aos autos (negativo). - ADV: CELIA MARIA ANDERAOS
(OAB 75231/SP)
Processo 3006970-89.2013.8.26.0266 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecúnia
S/A - NOTA DE CARTÓRIO Manifeste-se o requerente sobre o mandado/carta de citação/intimação retro juntado aos autos. ADV: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CAÑAL (OAB 167974/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/
SP)
Processo 3007072-14.2013.8.26.0266 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco SA - NOTA
DE CARTÓRIO Manifeste-se o requerente sobre o mandado/carta de citação/intimação retro juntado aos autos. - ADV: PAULO
EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP)
Processo 3007270-51.2013.8.26.0266 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - INSTITUTO DE
EDUCAÇÃO E CULTURA UNIMONTE S/A - NOTA DE CARTÓRIO Manifeste-se o requerente sobre o mandado/carta de citação/
intimação retro juntado aos autos (negativo). - ADV: CELIO DIAS SALES
Processo 3008120-08.2013.8.26.0266 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0004000-51.2007.8.26.0114 - 1ª Vara da Fazenda
Pública) - Municipio de Campinas - NOTA DE CARTÓRIO Forneça o requerente as diligências do Oficial de Justiça, necessárias
para liberação do cumprimento da carta precatória|, no prazo de 10 dias. Decorrido o prazo, a mesma será devolvida, sem
cumprimento. - ADV: ANTONIO CARIA NETO (OAB 77984/SP), SAMUEL BENEVIDES FILHO (OAB 87915/SP)
Processo 3008261-27.2013.8.26.0266 - Divórcio Litigioso - Dissolução - F. B. G. K. - Vistos, Proceda a Serventia o
apensamento destes autos ao processo nº 3006766-45.2013, tendo em vista tratar-se de ações conexas. No mais, cite-se o
requerido com as advertências legais, devendo a requerente providenciar o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça.
Int. - ADV: MARCELO BAPTISTA DA COSTA (OAB 211343/SP), CELIA MARIA ANDERAOS (OAB 75231/SP)
Processo 3008876-17.2013.8.26.0266 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Anderson Machado - Manoel
Roberto Melo de Vargas - Vistos. Indefiro os benefícios da assistência judiciária ao requerente, eis que não comprovou sua
situação financeira e profissão. Indefiro, por ora, a tutela antecipada, no tocante à rescisão do contrato, pois prudente que se
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forme o contraditório, porém, DEFIRO A BUSCA E APREENSÃO do veículo, entregando-o diretamente ao requerente, pois,
evidente o prejuízo que vem sofrendo, bem demonstrado nos autos. Expeça-se carta precatória para efetivação da busca e
apreensão, e Cite-se o requerido, advertindo-a do prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de defesa. Determino que se
faça a diligência por carta precatória e não por carta de citação, pois, evidente o risco da tutela não ser cumprida pelo requerido,
confiando que fará a entrega voluntariamente do bem a quem de direito. Assinalo prazo de 10 dias para retirar, distribuir e
comprovar a distribuição da Precatória, sob pena de revogação da medida. Intime-se.(observação da serventia: Expedida carta
precatória, a qual encontra-se à disposição da parte para retirada e encaminhamento.) - ADV: JIVAGO VICTOR KERSEVANI
TOMAS (OAB 238661/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ITANHAÉM EM 16/01/2014
PROCESSO :0000351-63.2014.8.26.0266
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 192/2014 - Itanhaem
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: J. C. DO C.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000361-10.2014.8.26.0266
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 08/2014 - Itanhaem
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: J. C.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000357-70.2014.8.26.0266
CLASSE
:MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)
OF : 32/2014 - Itanhaem
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : G. A. S. B. G.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000370-69.2014.8.26.0266
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 157/2013 - Itanhaem
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : A A.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000369-84.2014.8.26.0266
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 156/2013 - Itanhaem
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : A A.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000371-54.2014.8.26.0266
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 158/2013 - Itanhaem
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : J. C. R. G.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000373-24.2014.8.26.0266
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 161/2013 - Itanhaem
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : P. G. R.
VARA:2ª VARA

Execuções Criminais
ITANHAÉM - 2ª Vara Jud. e Execuções Criminais
Dr. JAMIL CHAIM ALVES MM. Juiz de Direito
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EXEC. 1.044.142 JUNIOR CESAR BATISTA Fica a defesa intimada da decisão a seguir transcrita :... julgo procedente o
pedido e determino a PROGRESSÃO do sentenciado ao regime ABERTO, em prisão domiciliar, face à ausência de Casa do
Albergado, mediante as condições legais, as quais serão devidamente especificadas ao sentenciado, por ocasião da audiência
de liberação... (fls. 11 ap. próprio). Advogada: Dra. MARGARETH FRANCO CHAGAS OAB/SP 214.586.
EXEC. 1.066.045 MARCIO GOMES DA SILVA JUNIOR - Fica a defesa intimada da decisão a seguir transcrita :... julgo
procedente o pedido e determino a PROGRESSÃO do sentenciado ao regime ABERTO, em prisão domiciliar, face à ausência
de Casa do Albergado, mediante as condições legais, as quais serão devidamente especificadas ao sentenciado, por ocasião da
audiência de liberação... (fls. 11 ap. próprio). Advogado: Dr. CARLOS ALBERTO AZEVEDO OAB/SP 91.674.
EXEC. 974.914 HELIO ANTERO ALVES - Fica a defesa intimada da decisão a seguir transcrita :... julgo procedente o
pedido e determino a PROGRESSÃO do sentenciado ao regime ABERTO, em prisão domiciliar, face à ausência de Casa do
Albergado, mediante as condições legais, as quais serão devidamente especificadas ao sentenciado, por ocasião da audiência
de liberação.... Advogado: Dr. MARIA DO SOCORRO SANTOS DE SOUZA LIMA OAB/SP 204.337.
EXEC. 663.560 ISRAEL FERREIRA CHAVES Fica a defesa intimada a regularizar a situação processual bem como da
decisão a seguir transcrita :... julgo procedente o pedido e determino a PROGRESSÃO do sentenciado ao regime ABERTO,
em prisão domiciliar, face à ausência de Casa do Albergado, mediante as condições legais, as quais serão devidamente
especificadas ao sentenciado, por ocasião da audiência de liberação... . Advogado: Dr. FLÁVIO ALMEIDA BONAFÉ FERREIRA
OAB/SP 300.311.
EXEC. 372.581 CRISTIANO DE ALMEIDA CAMPOS - Fica a defesa intimada da decisão a seguir transcrita :... julgo
procedente o pedido e determino a PROGRESSÃO do sentenciado ao regime ABERTO, em prisão domiciliar, face à ausência
de Casa do Albergado, mediante as condições legais, as quais serão devidamente especificadas ao sentenciado, por ocasião da
audiência de liberação... . Advogado: Dr. JULIO CESAR DOS SANTOS OAB/SP 224.789.
EXEC. 956.438 LUIZ CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA - Fica a defesa intimada da decisão a seguir transcrita :... julgo
procedente o pedido e determino a PROGRESSÃO do sentenciado ao regime ABERTO, em prisão domiciliar, face à ausência
de Casa do Albergado, mediante as condições legais, as quais serão devidamente especificadas ao sentenciado, por ocasião
da audiência de liberação... . Advogado: Dr. LUCAS CARVALHO DA SILVA OAB/SP 295.230; Dr. EDGAR FRANCO PERES
GONÇALVES OAB/SP 295.836.
EXEC. 906.277 EDILSON GOMES DA SILVA Manifeste-se a defesa no prazo legal quanto ao cálculo atualizado (fls. 107
ap. sit. Processual). Fica, também, a defesa intimada da decisão a seguir transcrita: ... defiro o pedido de comutação formulado
pelo sentenciado e determino a redução das penas em um quarto (1/4), com fundamento no art. 2º do Decreto 7.873 de 2012.
Advogada Dra. ELAINE APARECIDA DE ABREU ANTUNES OAB/SP 240.114.
EXEC. 729.032 SAMUEL DONIZETE RIBEIRO Manifeste-se a defesa no prazo legal quanto ao cálculo atualizado (fls. 151
do rot. de penas). Advogado: Dr. SERGIO ALESSANDRO PEREIA OAB/SP 234.560.
EXEC.644.560 - MARCIO LUIZ CAVALCANTI - Fica a defesa intimada a defesa a tomar ciência do teor do v. Acórdão
proferido aos 10/11/2011, cujo dispositivo segue transcrito: ...nega-se provimento ao recurso do Ministério Público; dá-se
provimento ao recurso do Executado-Condenado para determinar que a redução pela comutação se dê no patamar de ¼ (um
quarto). Advogado: Dr. MARCELO P. DUARTE OAB/SP: 178.382.
EXEC. 1.064.013 JOSE LUCAS DISIDERIO PEREIRA - Fica intimada a defesa para que apresente dentro do prazo legal,
expediente de praxe, BI e ACC, atualizados, a fim de instruir pedido de livramento condicional, bem como para regularizar a
situação processual. Advogado: Dr. RONNY APARECIDO ALVES ALMEIDA OAB/SP 286.757.
EXEC. 1031582 CARLOS AUGUSTO DA SILVA Quanto ao pedido formulado ás fls. 16 (Ap. LC), deferido o prazo observandose o lapso temporal até 20/01 p.f.. Fica, ainda, intimada a defesa para que apresente dentro do prazo legal, expediente de praxe,
BI e ACC, atualizados, a fim de instruir pedido de livramento condicional. Advogado: THIAGO RODRIGUES RAMOS OAB/SO:
301.757.
EXEC. 559.555 EDVAL NOVO MONTEIRO Manifeste-se a defesa no prazo legal quanto ao cálculo acostado à fls. 90/91 do
Roteiro de penas. Fica, ainda, a defesa intimada da decisão a seguir transcrita: ... defiro o pedido de comutação formulado pelo
sentenciado e determino a redução das penas em um quinto (1/5), com fundamento no art. 2º do Decreto 7.873/2012. (fls. 17 ap.
Comutação). Advogado: Dr. JULIO CESAR DOS SANTOS OAB/SP 224.789.
EXEC. 760.001 DIEGO BRAGA DO AMARAL - Manifeste-se a defesa no prazo legal quanto ao cálculo acostado à fls. 31 do
Roteiro de penas. Advogada: Dra. THELMA I. BRANDI PEREIRA OAB/SP 116.660.
EXEC. 895.322 RODOLFO ERENO BISPO - Manifeste-se a defesa no prazo legal quanto ao cálculo acostado à fls. 23 do
Roteiro de penas. Advogado: Dr. ROGÊ FERNANDO SOUZA CURSINO DOS SANTOS OAB/SP 284.311.
EXEC. 933.379 MARCELO WESLEY DA SILVEIRA - Fica intimada a defesa a regularizar a situação processual e para que
apresente dentro do prazo legal, expediente de praxe, BI e ACC, atualizados, a fim de instruir pedido de livramento condicional.
Fica ainda intimada quanto ao TCP previsto para 23/08/2014 (conf. Cálculo fls. 50 do roteiro de penas); bem como para tomar
ciência do teor do v. Acórdão proferido aos 26/01/2012, cuja súmula vai a seguir transcrita: Deram parcial provimento ao
recurso para reconhecer que o cometimento da falta grave pelo reeducando implicou na interrupção da contagem do prazo para
progressão de regime prisional. (fls. 83 do Agravo). Advogado: Dr. RUBENS A.G. DE CAMPOS OAB/SP 70.988.
EXEC. 887.869 ANDRÉ LUIS LOURENÇO Fica a defesa intimada a tomar ciência do teor do V. acórdão proferido aos
05/11/2013, cuja súmula vai a seguir transcrita: negaram provimento ao presente Agravo em Execução. (fls. 83 Agravo).
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Advogado: Dr. RAFAEL JUNIOR BASTOS OAB/SP 235/655.

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO HELEN CRISTINA DE MELO ALEXANDRE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MICHAEL PERCY GRANTHAM JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2014
Processo 0000033-80.2014.8.26.0266 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Eliane
Andrade - Designo o DIA 20 de fevereiro de 2014, às 15 horas e 45 minutos para audiência de conciliação. Em não havendo
conciliação, a CONTESTAÇÃO deverá ser apresentada nesta audiência. Fica dispensado o comparecimento das testemunhas
nesta audiência. A ausência do(a)(s) autor(a)(s) à audiência implica na extinção do feito sem julgamento de mérito. A ausência
da(o)(s) ré(u)(s), ou o comparecimento tardio, sem motivo justificado, implica em revelia e, em consequência, reputar-se-ão
verdadeiros os fatos narrados na inicial, possibilitando imediato julgamento da ação, salvo se o contrário resultar da convicção
do(a) Juiz(a). Cite(m)-se e intimem-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como carta de intimação ao(à) autor(a) e citação
e intimação à(o) ré(u), ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta intimação
se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Itanhaem, 10 de janeiro de 2014. - ADV: EDNA APARECIDA MUNIZ
(OAB 295651/SP)
Processo 0000091-83.2014.8.26.0266 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Arrendamento Mercantil - Juliana Viana
Essêncio - VISTOS. CITE(M)-SE a(o)(s) ré(u)(s) para os atos e termos da ação supramencionada, cuja cópia da petição inicial
segue anexa, bem como INTIMO-O(A)(S) para que, no prazo de quinze (15) dias, contados do recebimento da presente carta,
apresente contestação, sob pena de ser considerado(a) revel, e, em conseqüência, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados
pelo(a)(s) autor(a)(es) em seu pedido, possibilitando imediato julgamento da ação, salvo se o contrário resultar da convicção
do(a) Juiz(íza). Servirá o presente, por cópia digitada, como carta de citação e intimação à(o) ré(u), ficando, ainda, ciente de que
o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta intimação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da
Lei. Intime-se. - ADV: FABIO SANTOS PALMEIRA (OAB 288726/SP)
Processo 0000116-96.2014.8.26.0266 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
- Osvaldo dos Santos - Perfunctoriamente, conheço como liminar a pretensão de tutela antecipada formulada na proemial,
tendo em vista a natureza do pedido, o qual comporta deferimento, tendo em vista a presença dos pressupostos legais para
tanto. No que tange ao “periculum in mora”, denota-se presente em virtude dos efeitos nefastos na esfera jurídica do(a) autor(a)
caso persista(m) incólume(s) o(s) apontamento(s) desabonador(es) “sub judice”. Quanto ao “fumus boni iuris”, vislumbra-se por
inteligência das alegações do autor de que não anuiu com o negócio jurídico, objeto do litígio. Ante o exposto, DEFIRO o pedido
liminar formulado, determinando ao SCPC e SERASA que promovam o necessário para a exclusão provisória da divulgação do(s)
apontamento(s) no valor de R$ 25.602,72, referente ao contrato nº 000059382111, relativo ao débito de 18/11/2013. No mais,
designo o dia 20 de março de 2014, às 15 horas, para ter lugar a audiência de conciliação, instrução e julgamento. As audiências
deste Juízo realizam-se no seguinte endereço:Avenida Rui Barbosa, 867, sala Sala de Audiências do Juizado Especial, Centro.
A CONTESTAÇÃO deverá ser apresentada nesta audiência. As partes poderão comparecer à audiência trazendo até três (3)
testemunhas e, se houver interesse na intimação das mesmas, tal pedido deverá ser formulado no mínimo cinco dias antes
da audiência, nos termos do artigo 34, da Lei nº 9.099/95. A ausência do(a)(s) autor(a)(s) à audiência implica na extinção do
feito sem julgamento de mérito. A ausência da(o)(s) ré(u)(s), ou o comparecimento tardio, sem motivo justificado, implica em
revelia e, em consequência, reputar-se-ão verdadeiros os fatos narrados na inicial, possibilitando imediato julgamento da ação,
salvo se o contrário resultar da convicção do(a) Juiz(a). Servirá o presente, por cópia assinada digitalmente, como ofício ao
SERASA, cartas de intimação ao(à) autor(a) e de citação e intimação à(o) ré(u), ficando, ainda, ciente de que o recibo que os
acompanham valerá como comprovante de que o respectivo ato se efetivou. Oficie-se ao SCPC. Cumpra-se na forma e sob as
penas da Lei. Itanhaem, 13 de janeiro de 2014. - ADV: RAFAEL INDALENCIO (OAB 285077/SP)
Processo 0000123-88.2014.8.26.0266 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
- Joana Maria Soares Merlin Scholtes - - Silvio Soares Merlin - Em razão da inexistência de prova inequívoca do alegado,
INDEFIRO, pois, o pedido de antecipação da tutela jurisdicional perseguida. No mais, designo o dia 25 de fevereiro de 2014, às
14 horas, para ter lugar a audiência de conciliação. As audiências deste Juízo realizam-se no seguinte endereço:Avenida Rui
Barbosa, 867, sala CEJUSC, Centro. A CONTESTAÇÃO deverá ser apresentada nesta audiência. A ausência do(a)(s) autor(a)
(s) à audiência implica na extinção do feito sem julgamento de mérito. A ausência da(o)(s) ré(u)(s), ou o comparecimento
tardio, sem motivo justificado, implica em revelia e, em consequência, reputar-se-ão verdadeiros os fatos narrados na inicial,
possibilitando imediato julgamento da ação, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) Juiz(a). Servirá o presente, por
cópia assinada digitalmente, como carta de intimação ao(à) autor(a) e de citação e intimação à(o) ré(u), ficando, ainda, ciente
de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que o ato respectivo se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as
penas da Lei. Itanhaem, 13 de janeiro de 2014. - ADV: MARIA DA CONCEIÇÃO ISAIAS (OAB 210999/SP)
Processo 0000197-45.2014.8.26.0266 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Nilson
Antonio Leal - Nilson Antonio Leal - Perfunctoriamente, conheço como liminar a pretensão de tutela antecipada formulada na
proemial, tendo em vista a natureza do pedido, o qual comporta deferimento, tendo em vista a presença dos pressupostos
legais para tanto. No que tange ao “periculum in mora”, denota-se presente em virtude dos efeitos nefastos na esfera jurídica
do(a) autor(a) caso persista(m) incólume(s) o(s) apontamento(s) desabonador(es) “sub judice”. Quanto ao “fumus boni iuris”,
vislumbra-se por inteligência dos documentos colacionados com a proemial, notadamente o de fls. 16 a 18, o qual consigna
a notícia de crime a autoridade policial. Entretanto, quanto a suspensão das faturas do cartão de crédito, denoto a ausência
de prova inequívoca do alegado. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar formulado, determinando ao
SCPC e SERASA que promovam o necessário para a exclusão provisória da divulgação do(s) apontamento(s) no valor de
R$ 2.402,00, referente ao contrato nº 4746800000, relativo ao débito de 22/02/2013. No mais, designo o dia 25 de março de
2014, às 14 horas, para ter lugar a audiência de conciliação, instrução e julgamento. As audiências deste Juízo realizam-se no
seguinte endereço:Avenida Rui Barbosa, 867, sala Sala de Audiências do Juizado Especial, Centro. A CONTESTAÇÃO deverá
ser apresentada nesta audiência. As partes poderão comparecer à audiência trazendo até três (3) testemunhas e, se houver
interesse na intimação das mesmas, tal pedido deverá ser formulado no mínimo cinco dias antes da audiência, nos termos
do artigo 34, da Lei nº 9.099/95. A ausência do(a)(s) autor(a)(s) à audiência implica na extinção do feito sem julgamento de
mérito. A ausência da(o)(s) ré(u)(s), ou o comparecimento tardio, sem motivo justificado, implica em revelia e, em consequência,
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reputar-se-ão verdadeiros os fatos narrados na inicial, possibilitando imediato julgamento da ação, salvo se o contrário resultar
da convicção do(a) Juiz(a). Servirá o presente, por cópia assinada digitalmente, como ofício ao SERASA, cartas de intimação
ao(à) autor(a) e de citação e intimação à(o) ré(u), ficando, ainda, ciente de que o recibo que os acompanham valerá como
comprovante de que o respectivo ato se efetivou. Oficie-se ao SCPC. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Itanhaem, 14
de janeiro de 2014. - ADV: NILSON ANTONIO LEAL (OAB 195245/SP)
Processo 0000209-59.2014.8.26.0266 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Devaldo Pereira da Conceicao
- JOSICLEIA NUNES DOS SANTOS ME - VISTOS. Em dez (10) dias, sob de indeferimento da proemial, apresente(m)-se o(s)
documento(s) fiscal(is) originário(s) da(s) cártula(s) objeto(s) do litígio. Intime-se. Itanhaem, 15 de janeiro de 2014. - ADV:
CARLOS ROBERTO ALVES (OAB 108455/SP)
Processo 0000285-88.2011.8.26.0266 (266.01.2011.000285) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Emerson Gonçalves Domingues - Heber de Freitas de Oliveira - - Edna Maria de Oliveira - Manifeste-se o exequente em termos
de prosseguimento, atentando-se à certidão de fls. 176. Intime-se. Itanhaem, 13 de janeiro de 2014. - ADV: KEITH KIOME DE
ALMEIDA GERALDO (OAB 227106/SP)
Processo 0000288-38.2014.8.26.0266 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Mariângela
Aparecida Buccioli Pimenta - Mariângela Aparecida Buccioli Pimenta - VISTOS. Em dez (10) dias, sob pena de indeferimento,
emende-se a proemial para o(s) seguinte(s) fim(ns): Excluir da presente demanda a corré Nova Pontocom Comércio Eletrônico
S/A, tendo em vista que a responsabilidade incide somente ao fabricante, ante a data em que realizada a aquisição do bem da
vida objeto do litígio. Apresente-se, para servir como contrafé, uma (1) cópia da respectiva petição. Intime-se. Itanhaem, 16 de
janeiro de 2014. - ADV: MARIÂNGELA APARECIDA BUCCIOLI PIMENTA (OAB 199980/SP)
Processo 0000303-41.2013.8.26.0266/01 - Cumprimento de sentença - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes Maria Apparecida dos Santos - Renilson Santos Rossetti ME - - Banco Brasil S.A. - Assino o prazo de quinze (15) dias à(ao)
ré(u)devedor(a) para promover o pagamento do débito no valor de R$ 3.384,60 (três mil trezentos e oitenta e quatro reais e
sessenta centavos), atualizado até o dia 14/01/2014, com os consectários legais à época do pagamento, consoante conta de fls.
165, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no “caput” do artigo 475-J do Código de Processo Civil, e
protocolização de ordem de bloqueio do respectivo “quantum” atualizado perante o sistema BacenJud 2.0. Intime-se. Itanhaem,
15 de janeiro de 2014. - ADV: ANDRÉ GALOCHA MEDEIROS (OAB 163699/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO
(OAB 109631/SP), LAENE FERNANDES DA SILVA (OAB 287106/SP)
Processo 0000320-77.2013.8.26.0266/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Cacilda
Silvano dos Santos - Santander S.A. - Serviços Técnicos, Administrativos e de Corretagem de Seguros - Assino o prazo legal de
quinze (15) dias para a(o) ré(u)devedor(a) promover o pagamento do débito no valor de R$ 164,10 (cento e sessenta e quatro
reais e dez centavos), atualizado até o dia 05/09/2013 (cf. fls. 163/164), com os consectários legais, nos termos do artigo 475-J
do Código de Processo Civil, sob pena de incidência da multa de dez por cento (10%) prevista no “caput” de tal dispositivo
legal e da expedição de mandado de penhora e avaliação ou protocolização de ordem de bloqueio do valor atualizado do
débito perante o sistema BacenJud 2.0. Itanhaem, 14 de janeiro de 2014. - ADV: MARISTELA APARECIDA STEIL BASAN (OAB
118261/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP)
Processo 0000467-40.2012.8.26.0266/01 - Cumprimento de sentença - Acidente de Trânsito - Luiz Gonzaga Bernardo da
Silva - Valerio Barboza Bonifácio - Assino o prazo de quinze (15) dias à(ao) ré(u)devedor(a) para promover o pagamento do
débito no valor de R$ 6.144,05 (seis mil cento e quarenta e quatro reais e cinco centavos), atualizado até o dia 14/01/2014,
com os consectários legais à época do pagamento, consoante conta de fls. 97, sob pena de incidência da multa de 10%
(dez por cento) prevista no “caput” do artigo 475-J do Código de Processo Civil, e protocolização de ordem de bloqueio do
respectivo “quantum” atualizado perante o sistema BacenJud 2.0. Intime-se. Itanhaem, 15 de janeiro de 2014. - ADV: MARIA
JOSE DINARDI BACHIEGA (OAB 43748/SP), ENDRIGO LEONE SANTOS (OAB 200428/SP)
Processo 0000893-18.2013.8.26.0266/01 - Cumprimento de sentença - Correção Monetária - João Carlos Pereira Xavier
- Banco do Brasil S/A - Fls. 146: Ante o supra certificado, não há que se falar em expedição de mandado de levantamento ao
banco réu. Quanto ao autor, expeça-se mandado de levantamento em seu favor, do depósito efetivado a fls. 145. Assim, dou por
satisfeita a obrigação, remetendo-se os autos ao arquivo, observadas as formalidades legais. Intime-se. Itanhaem, 15 de janeiro
de 2014. - ADV: DENIS ROMEU AMENDOLA (OAB 230173/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), RENATO
OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP)
Processo 0001104-54.2013.8.26.0266/01 - Cumprimento de sentença - Interpretação / Revisão de Contrato - Vera Regina
Biasini - Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. - VISTOS. Assino o prazo de quinze (15) dias à(ao) ré(u)devedor(a)
para promover o pagamento do débito no valor de R$ 1.712,05 (um mil, setecentos e doze reais e cinco centavos), atualizado
até o dia 18/12/2013, com os consectários legais à época do pagamento, consoante consta de fls. 95, sob pena de incidência
da multa de 10% (dez por cento) prevista no “caput” do artigo 475-J do Código de Processo Civil, e protocolização de ordem
de bloqueio do respectivo “quantum” atualizado perante o sistema BacenJud 2.0. Intime-se. Itanhaem, 16 de janeiro de 2014. ADV: GERSON GARCIA CERVANTES (OAB 146169/SP), RODRIGO MEDEIROS (OAB 259485/SP), ALEXANDRE ROMERO DA
MOTA (OAB 158697/SP)
Processo 0001571-67.2012.8.26.0266 (266.01.2012.001571) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
- Cleusa Loureiro Simplicio - Nivio Cirella - Segue o resultado “positivo” da ordem de requisição de informações do endereço
da(o)(s) ré(u)(s)devedor(a)(s)(es) anteriormente protocolada perante o sistema BacenJud 2.0, expedindo-se o necessário para a
penhora e avaliação de bens desse(a)(s) passíveis de constrição nos endereços ainda não diligenciados. Tendo sido indicados
endereços já diligenciados, expeçam-se os expedientes necessários para a busca do endereço do(a) devedor(a) nas entidades
hodiernamente utilizadas para tanto, caso ainda não tenham sido expedidos. Havendo o exaurimento de tais diligências, instese o(a) autor(a)credor(a) a indicar, em dez (10) dias, derradeiramente, o atual endereço da(o) ré(u)devedor(a), ou requerer a
realização de diligência que não se encontra ao seu alcance e ainda não realizada, sob pena de arquivamento do processo,
adotando-se, para tanto, por analogia, o disposto no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Itanhaem, 10 de janeiro de 2014. - ADV:
LUIZ HENRIQUE PLASTINA GALIZIA (OAB 190455/SP)
Processo 0001617-27.2010.8.26.0266 (266.01.2010.001617) - Execução de Título Extrajudicial - José Eduardo Caixeta Alessandro Pereira de Carvalho - - Armando Pereira de Carvalho - - Neide Nunes Pereira de Carvalho - Diante do resultado
“parcialmente positivo” da ordem de bloqueio do valor do débito de R$ 26.760,10 (vinte e seis mil setecentos e sessenta
reais e dez centavos) anteriormente protocolada perante o sistema BacenJud 2.0, com a constrição da quantia de R$ 400,06
(quatrocentos reais e seis centavos) em desfavor do codevedor Armando Pereira de Carvalho Filho, e a transferência de
tal “quantum” para conta judicial à disposição deste Juízo perante o posto bancário do Banco do Brasil S/A existente neste
Fórum, designei o dia 17 de abril de 2014, às 13 horas e 30 minutos, para ter lugar a audiência de tentativa de conciliação,
sendo que restando infrutífera esta, deverão os executados, querendo, opor embargos à execução e à penhora efetivada nos
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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autos, por intermédio de advogado caso o valor da causa seja superior a vinte (20) salários mínimos, bem assim de que
deixando esses de comparecer à audiência ou comparecendo tardiamente, sem motivo justificado, será certificado o decurso
do prazo para a oposição dos referidos embargos, com a liberação ao(à) exequente do “quantum” bloqueado supra indicado.
As audiências deste Juízo realizam-se no seguinte endereço:Avenida Rui Barbosa, 867, sala CEJUSC, Centro. A ausência
do(a)(s) exequente(s) a audiência implicará na extinção do feito sem resolução de mérito. Sem prejuízo, promova-se a penhora
de bem(ns) da(o)(s) executada(o)(s) quanto ao débito remanescente de R$ 26.360,04 (vinte e seis mil trezentos e sessenta
reais e quatro centavos), atualizado até o dia 30/11/2013, com os benefícios do artigo 172, § 2º, do Código de Processo Civil,
realizando os atos, em sendo necessário, aos FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, devendo o(s) bem(ns) ser(em) AVALIADO(S),
e ainda, INTIMANDO(S) aquele(a)(s) da(s) penhora(s) e avaliação(ões) levadas a efeito, e de que poderá(ão), querendo, opor
embargos à execução e à(s) penhora(s) realizada(s) na audiência de conciliação acima designada, caso esta reste infrutífera.
Caso não sejam encontrados bens passíveis de penhora, que sejam relacionados os bens que guarnecem a residência do(a)(s)
devedor(a)(as)(es). Servirá o presente, por cópia assinada digitalmente, como mandado e carta de intimação ao(à) exequente,
ficando este(a), ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que o ato respectivo se efetivou.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Itanhaem, 15 de janeiro de 2014. - ADV: ENDRIGO LEONE SANTOS (OAB 200428/
SP), JOSE DOMINGUES G DE OLIVEIRA (OAB 90884/SP)
Processo 0001794-83.2013.8.26.0266/01 - Cumprimento de sentença - Espécies de Contratos - Geraldo Moreira Etelvino
- Florisvam Moreira dos Santos - Diante do resultado “negativo” da ordem de bloqueio do valor do débito de R$ 1.298,21 (mil
duzentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos) anteriormente protocolada perante o sistema BacenJud 2.0, conforme
segue, promova-se a penhora de bem(ns) da(o)(s) executada(o)(s) quanto a esse, atualizado até o dia 30/12/2013, com
os benefícios do artigo 172, § 2º, do Código de Processo Civil, realizando os atos, em sendo necessário, aos FINAIS DE
SEMANA E FERIADOS, devendo o(s) bem(ns) ser(em) AVALIADO(S), e ainda, INTIMANDO(S) aquele(a)(s) da(s) penhora(s) e
avaliação(ões) levadas a efeito, e de que poderá(ão), querendo, apresentar impugnação à presente fase de “cumprimento da
sentença” no prazo de quinze (15) dias contados da intimação. Caso não sejam encontrados bens passíveis de penhora, que
sejam relacionados os bens que guarnecem a residência do(a)(s) devedor(a)(as)(es), instando este(a)(s) a indicar(em), em cinco
(5) dias, “quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores” (art. 600, IV, do C.P.C.), sob
pena de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito exequendo (art. 601 do C.P.C.). Servirá o presente,
por cópia assinada digitalmente, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. Itanhaem, 09 de janeiro
de 2014. - ADV: CARLOS ANTONIO RIBEIRO (OAB 238961/SP)
Processo 0002049-41.2013.8.26.0266 (026.62.0130.002049) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Edivaldo Alves de Souza - Consórcio Nacional Volkswagen Administradora de Consórcio Ltda - - Rencla
Intermediação e Agenciamento de Negócios Ltda. - VISTOS. Fls. 201: Em sede de juízo de retratação, mantenho o “decisum”
agravado tal como lançado, pelos seus próprios fundamentos, aguardando-se notícia do v. Acórdão a ser oportunamente
prolatado. Fls. 213/214: Em quinze (15) dias, comprove o autor o cumprimento dos requisitos para a liberação do crédito
atinente ao consórcio objeto do litígio, nos termos do regulamento desse, bem assim a entrega da documentação ao réu. Com
a entrega regular de tal documentação pelo autor ao réu, desde logo fica assinado o prazo de dez (10) dias para o réudevedor
comprovar a entrega ao autorcredor da carta de crédito atinente ao referido consórcio, sob pena de incidência da multa diária de
R$ 300,00 (trezentos reais) estabelecida no “decisum” exequendo. Itanhaem, 15 de janeiro de 2014. - ADV: DANTE MARIANO
GREGNANIN SOBRINHO (OAB 31618/SP), SOELI RUHOFF (OAB 207376/SP), DEUSDEDIT DE CARVALHO (OAB 234255/
SP)
Processo 0002261-67.2010.8.26.0266 (266.01.2010.002261) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Marilda Ferreira de Oliveira Lanchonete ME - CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu “in albis” o prazo para manifestação
da autora. NADA MAIS. Itanhaém, 15/01/2014 Eu, Cristiane Dilguerian, Escrevente Técnico Judiciário subscrevi. CONCLUSÃO
Em 15/01/2014, faço estes autos conclusos ao(à) MM(a). Juiz(a) de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Itanhaém,
Dr(a). Helen Cristina de Melo Alexandre. Eu, Michael Percy Grantham Junior, Escrivão Judicial II, subscrevi. VISTOS. Diante da
inércia supra certificada e da ausência de indicação, pela credora, de bem da devedora passível de constrição, por analogia ao
artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Intime-se. - ADV: SOELI RUHOFF
(OAB 207376/SP)
Processo 0002346-82.2012.8.26.0266 (266.01.2012.002346) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação
/ Revisão de Contrato - José Morais da Silva - Maritima Seguros S.A. - - DNK Corretora de Seguros Ltda - - Flavio Ratto
Monteiro - - José Rodolfo de Carvalho Santolaya - Fls. 105/113: Em sede de juízo de retratação, mantenho, tal como lançado,
o “decisum” agravado, pelos seus próprios fundamentos, aguardando-se notícia do v. Acórdão a ser oportunamente prolatado.
Sem prejuízo, em virtude da ausência de satisfação voluntária da obrigação, desconsidero a personalidade da rédevedora
para que o débito exequendo alcance o patrimônio da(o) respectiva(o) representante legal, ou sócios, inclusive daqueles que
se retiraram da sociedade no biênio legal, anotando-se no sistema SAJ. Com isso, protocolei ordem de bloqueio do valor
do débito de R$ 8.601,11 (oito mil seiscentos e um reais e onze centavos) perante o sistema BacenJud 2.0 em desfavor
desses(as), a qual resultou “parcialmente positivo” com a constrição da quantia de R$ 2.290,69 (dois mil duzentos e noventa
reais e sessenta e nove centavos), sendo R$ 2.130,85 (dois mil cento e trinta reais e oitenta e cinco centavos) em desfavor
do sócio José Rodolfo de Carvalho Santolaya, e R$ 159,84 (cento e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos)
quanto ao sócio Flavio Ratto Monteiro, e determinando a transferência dos respectivos valores para conta judicial à disposição
deste Juízo perante o posto bancário do Banco do Brasil S/A existente neste Fórum, conforme segue. Dessa forma e em
prosseguimento, promova-se a penhora de bem(ns) da(o)(s) executada(o)(s) e de seu(ua)(s) representante(s) legal(is)/sócio(a)
(s) quanto ao débito remanescente de R$ 6.310,42 (seis mil trezentos e dez reais e quarenta e dois centavos), atualizado até
esta data (cf. Planilha de cálculo que segue), com os benefícios do artigo 172, § 2º, do Código de Processo Civil, realizando
os atos, em sendo necessário, aos FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, devendo o(s) bem(ns) ser(em) AVALIADO(S), e ainda,
INTIMANDO(S) aquele(a)(s) da(s) penhora(s) e avaliação(ões) levadas a efeito, inclusive do(s) bloqueio(s) supra referido(s), e
de que poderá(ão), querendo, apresentar impugnação à presente fase de “cumprimento da sentença” no prazo de quinze (15)
dias contados da intimação, sob pena de prosseguimento dos atos executórios. Caso não sejam encontrados bens passíveis de
penhora, que sejam relacionados os bens que guarnecem o estabelecimento comercial da rédevedora e as residências do(a)
(s) sócios desta, instando esses a indicar(em), em cinco (5) dias, “quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e
seus respectivos valores” (art. 600, IV, do C.P.C.), sob pena de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito
exequendo (art. 601 do C.P.C.). Servirá o presente, por cópia assinada digitalmente, como mandado. Cumpra-se na forma e sob
as penas da Lei. Intime-se. Itanhaem, 15 de janeiro de 2014. - ADV: MARIA LAURA MILHOMENS LOPES (OAB 148369/SP),
JOÃO DE SOUZA VASCONCELOS NETO (OAB 175019/SP), RENATO LUIS DE PAULA (OAB 130851/SP)
Processo 0002395-89.2013.8.26.0266 (026.62.0130.002395) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Emidio Valente de Oliveira - VISTOS. Ante a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTA a presente execução, com fundamento
no artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Expeça-se guia de levantamento ao exequente dos depósitos de fls. 40, 41 e
45, bem como, ofício ao Serasa para exclusão do nome do(a) executado(a) daquele cadastro em relação a esta ação. Após,
certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.R.I.C. - ADV: VERONICA SIMOES DIAS
DINIZ (OAB 318233/SP), SERGIO RODRIGUES DE NOVAIS (OAB 240678/SP)
Processo 0002736-52.2012.8.26.0266 (266.01.2012.002736) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Ato / Negócio
Jurídico - Regina Celia Bruno - Lucianny Vittoretti Amoroso - Fls. 70/71: defiro vista dos autos fora de Cartório pelo prazo de
10 dias. Intime-se. Itanhaem, 16 de janeiro de 2014. - ADV: MERENCIANO OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR (OAB 194892/SP),
CINTHIA ATAIDE DO PRADO (OAB 281338/SP)
Processo 0002811-57.2013.8.26.0266/01 - Cumprimento de sentença - Espécies de Contratos - Embrase Comércio e
Serviços de Soluções Elétricas Ltda - Supermercado Cuca de Itanhaém Ltda - Expeça-se mandado de levantamento em favor
da autoracredora da quantia incontroversa depositada a fls. 65 pela rédevedora. No mais, em virtude da ausência de satisfação
integral da obrigação exequenda, desconstituo a personalidade jurídica da rédevedora para que o débito exequendo alcance o
patrimônio dos respectivos sócios, inclusive daqueles que se retiraram da sociedade no biênio legal, anotando-se o necessário
no sistema SAJ, tendo protocolado, na sequência, ordem de bloqueio do valor do débito remanescente de R$ 11.293,72 (onze
mil duzentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos) perante o sistema BacenJud 2.0, a qual obteve resultado “positivo”
quanto a rédevedora, com a constrição daquele valor e a determinação de transferência de tal “quantum” para conta judicial à
disposição deste Juízo perante o posto bancário do Banco do Brasil S/A existente neste Fórum, desbloqueando-se as quantias
excedentes. Com isso, assino o prazo de quinze (15) dias a(o)(s) ré(u)(s)devedor(a)(es)(as) para apresentar(em) impugnação
à presente fase de “cumprimento da sentença”, sob pena de expedição de mandado de levantamento em favor do(a) autor(a)
credor(a) daquela. Intime-se. Itanhaem, 14 de janeiro de 2014. - ADV: FABIO COMITRE RIGO (OAB 133636/SP), DANIELA
GOMES INDALENCIO (OAB 259804/SP)
Processo 0002815-94.2013.8.26.0266 (026.62.0130.002815) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Marcela Ribeiro dos Santos - Protege Proteção de Transportes e Valores S.A. - - José Airton Rabelo de Jesus CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso interposto a fls. 85/97 é tempestivo e bem preparado. NADA MAIS. Itanhaém, 09
de janeiro de 2014. Eu,________Marcela Jesus de Oliveira, digitei e subscrevi. CONCLUSÃO Em 09/01/2014, faço estes autos
conclusos ao(à) MM(a). Juiz(a) de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Itanhaém, Dr(a). Helen Cristina de Melo
Alexandre. NADA MAIS. Eu,________(Marcela Jesus de Oliveira), Chefe de Seção Judiciário, subscrevi. VISTOS. Diante da
tempestividade supra certificada, recebo o recurso interposto a fls. 85/97 no efeito devolutivo, assinando o prazo de dez (10)
dias ao(à) recorrido(a) para apresentar, querendo, contrarrazões a esse. Após ou na inércia, certificando-se, remetam-se os
autos ao E. Colégio Recursal para o eventual conhecimento do recurso interposto. Intime-se. Itanhaem, 09 de janeiro de 2014.
- ADV: JOSÉ RENATO COSTA DE OLIVA (OAB 184725/SP), RENATA DA SILVA VALONGO (OAB 305624/SP), ENRIQUE DE
GOEYE NETO (OAB 51205/SP)
Processo 0002936-25.2013.8.26.0266 (026.62.0130.002936) - Embargos de Terceiro - Coisas - Maria José Neves Correa João José dos Santos - CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé que foi apresentada TEMPESTIVAMENTE a manifestação de fls. 23/24.
NADA MAIS. Em 01/10/2013. Eu,_____________, Luiz Octavio Cravo Dias, Assistente Judiciário, subscrevi. CONCLUSÃO Em
01/10/2013, faço estes autos conclusos ao(à) MM(a). Juiz(a) de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Itanhaém,
Dr(a). Helen Cristina de Melo Alexandre. Eu,______(Michael Percy Grantham Junior), Escrivão Judicial II, subscrevi. VISTOS.
Verifico que deixou a embargante de juntar aos autos o extrato do mês de fevereiro do ano em curso da conta bancária que
sofreu o bloqueio “sub judice”. Assim, assino o prazo derradeiro de 48h00’ (quarenta e oito horas) para a apresentação de tal
documento. Itanhaem, 01 de outubro de 2013. - ADV: MARCELO JOÃO DOS SANTOS (OAB 170293/SP), MAX OVIDIO DE
SOUZA OLIVEIRA (OAB 236658/SP)
Processo 0003033-93.2011.8.26.0266 (266.01.2011.003033) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Célio
João Steil - Paulo Rogério Glória - Fls. 48: Indefiro, pois não foi localizado o endereço do réu. Manifeste-se o autor em termos
de prosseguimento, no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento. Intime-se. Itanhaem, 08 de janeiro de 2014. - ADV:
MARISTELA APARECIDA STEIL BASAN (OAB 118261/SP)
Processo 0003067-34.2012.8.26.0266 (266.01.2012.003067) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Edson Justino da Silva - Banco do Brasil S.A. - CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o prazo para
apresentação de eventual recurso. NADA MAIS. Itanhaém, 15/01/2014 Eu, Cristiane Dilguerian, Escrevente Técnico Judiciário
subscrevi. CONCLUSÃO Em 15/01/2014, faço estes autos conclusos ao(à) MM(a). Juiz(a) de Direito do Juizado Especial Cível
e Criminal de Itanhaém, Dr(a). Helen Cristina de Melo Alexandre. Eu, Michael Percy Grantham Junior, Escrivão Judicial II,
subscrevi. VISTOS. Ante o decurso do prazo para apresentação de eventual recurso, expeça-se guia de levantamento em favor
do exequente no valor de R$31.601,90 e R$17.500,00, referente aos depósitos de fls. 255 e 275, bem como a seu patrono,
no importe de R$6.320,38 e R$3.500,00. Aguarde-se o decurso do prazo para impugnação do depósito de fls. 326. Intime-se.
Itanhaem, 15 de janeiro de 2014. - ADV: ALEXANDRE TARCISIO DE SOUZA (OAB 259514/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM
DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0003263-67.2013.8.26.0266 (026.62.0130.003263) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Marilia Cristine Rosa Leal - Banco Santander Brasil S.A. - - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NãoPadronizados NPL I - VISTOS. Diante da ausência de manifestação da autora, dou por satisfeita a obrigação. Remetam-se os
autos ao arquivo, observadas as formalidades legais. Intime-se. Itanhaem, 14 de janeiro de 2014. - ADV: GERSON GARCIA
CERVANTES (OAB 146169/SP), NILSON ANTONIO LEAL (OAB 195245/SP), ALEXANDRE ROMERO DA MOTA (OAB 158697/
SP)
Processo 0003275-18.2012.8.26.0266 (266.01.2012.003275) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários
- Claudia Amarante Piccoli - BV Financeira S.A. - VISTOS. A despeito do arquivamento levado a cabo, defiro a vista dos autos
fora de cartório pelo prazo de cinco dias, alertando-o que os autos serão destruídos em março/2014, nos termos das normas da
Corregedoria. Intime-se. Itanhaem, 14 de janeiro de 2014. - ADV: CATARINA OLIVEIRA DE ARAUJO COSTA (OAB 301805/SP),
FABIO SANTOS PALMEIRA (OAB 288726/SP)
Processo 0003299-12.2013.8.26.0266 (026.62.0130.003299) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Direitos e Títulos
de Crédito - Sonia Maria da Silva - BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento - Expeça-se, em favor da autora,
mandado de levantamento do depósito efetivado a fls. 35 e, após, em virtude da satisfação da obrigação, arquivem-se os autos,
observadas as formalidades legais. Intime-se. Itanhaem, 16 de janeiro de 2014. - ADV: PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO
(OAB 12199/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP)
Processo 0003389-20.2013.8.26.0266 (026.62.0130.003389) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Doralice Ambrosio Campos - Auto 501 - Ante o silêncio da autora, dou por satisfeita a obrigação. Remetam-se
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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os autos ao arquivo, observadas as formalidades legais. Intime-se. Itanhaem, 15 de janeiro de 2014. - ADV: THAIS HELENA
SANTOS FONDELLO (OAB 307818/SP)
Processo 0003450-46.2011.8.26.0266 (266.01.2011.003450) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos Gesiel Alves de Lima - BV Financeira S.A. - Compulsando os autos, verifico a incompatibilidade dos cálculos informados pelo
i. Contador Judicial no curso da presente fase de cumprimento da sentença (cf. Fls. 83/84 e 98/103). Diante disso, remetam-se
os autos a esse para que promova novo cálculo atentando-se a sentença proferida a fls. 57/61 e confirmada pelo v. Acórdão
de fls. 78, bem assim ao depósito realizado pelo réudevedor a fls. 86. Itanhaem, 09 de janeiro de 2014. - ADV: ALESSANDRO
ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP), FABIOLA PRESTES BEYRODT DE TOLEDO MACHADO (OAB 105400/SP), FABIO
SANTOS PALMEIRA (OAB 288726/SP)
Processo 0003645-60.2013.8.26.0266 (026.62.0130.003645) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Liquidação /
Cumprimento / Execução - Edgley Clementino dos Santos - Telefônica Brasil S.A. - Diante do resultado “positivo” da ordem
de bloqueio do valor do débito de R$ 4.485,69 (quatro mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos)
anteriormente protocolada perante o sistema BacenJud 2.0, com a constrição de tal quantia e a determinação de transferência
dessa para conta judicial à disposição deste Juízo perante o posto bancário do Banco do Brasil S/A existente neste Fórum, fica
assinado o prazo de quinze (15) dias a(o)(s) ré(u)(s)devedor(a)(es)(as) para apresentar(em) impugnação à presente fase de
“cumprimento da sentença”, sob pena de expedição de mandado de levantamento em favor do(a) autor(a)credor(a) daquela.
Intime-se. Itanhaem, 16 de janeiro de 2014. - ADV: FABIO RIVELLI (OAB 297608/SP)
Processo 0003687-80.2011.8.26.0266 (266.01.2011.003687) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos Manoel Dantas de Souza - Pimenta & Pimenta Comercio de Veiculos Ltda - CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o prazo
legal sem que houvesse indicação, pelo executado, de bens indicados à penhora. Nada mais. Itanhaém, em 14/01/2014. Eu,
Vivian Caroline Fernandes Iziquiel, Escrevente Técnico Judiciário, subscrevi. CONCLUSÃO Em 14/01/2014, faço estes autos
conclusos ao(à) MM(a). Juiz(a) de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Itanhaém, Dr(a). Helen Cristina de Melo
Alexandre. Eu, Vivian Caroline Fernandes Iziquiel, Escrevente Técnico Judiciário, subscrevi. VISTOS. Ante o supracertificado,
aplico a multa de 20% ao valor do débito. Manifeste-se o exequente, em 05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento. Intime-se.
Itanhaem, 14 de janeiro de 2014. - ADV: JOÃO CARLOS DE ALENCASTRO GUIMARÃES FILHO (OAB 200212/SP), EDUARDO
ALBERTO KERSEVANI TOMAS (OAB 140731/SP)
Processo 0003710-89.2012.8.26.0266/01 - Cumprimento de sentença - Cartão de Crédito - Antonio Cavalcante da Silva
- Banco Citicard S.A. - Diante do resultado “positivo” da ordem de bloqueio do valor do débito de R$ 4.695,38 (quatro mil
seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos) anteriormente protocolada perante o sistema BacenJud 2.0, com a
constrição desse e a determinação de transferência de tal “quantum” para conta judicial à disposição deste Juízo perante o posto
bancário do Banco do Brasil S/A existente neste Fórum, fica assinado o prazo de quinze (15) dias a(o)(s) ré(u)(s)devedor(a)(es)
(as) para apresentar(em) impugnação à presente fase de “cumprimento da sentença”, sob pena de expedição de mandado de
levantamento em favor do(a) autor(a)credor(a) daquela. Intime-se. Itanhaem, 09 de janeiro de 2014. - ADV: JOSE EDGARD DA
CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), JULIANA NOBILE FURLAN (OAB 213227/SP)
Processo 0003714-68.2008.8.26.0266 (266.01.2008.003714) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Direitos e Títulos
de Crédito - Eliana Ferreira Borges da Silva - Banco Bradescard S.A. - Prejudicado o pedido de desarquivamento dos autos,
uma vez que os mesmos foram destruídos, nos termos do Provimento da Corregedoria Geral da Justiça. Intime-se. - ADV:
RENATA MARIA SILVEIRA TOLEDO (OAB 165255/SP)
Processo 0003839-31.2011.8.26.0266/01 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Maria Zuleide
Almeida - Martin e Lopes Esquadrias Ltda Me - Diante do resultado “positivo” da ordem de bloqueio do valor do débito de R$
1.046,62 (mil, quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos) anteriormente protocolada perante o sistema BacenJud 2.0,
com a constrição desse e a determinação de transferência de tal “quantum” para conta judicial à disposição deste Juízo perante
o posto bancário do Banco do Brasil S/A existente neste Fórum, fica assinado o prazo de quinze (15) dias a(o)(s) ré(u)(s)
devedor(a)(es)(as) para apresentar(em) impugnação à presente fase de “cumprimento da sentença”, sob pena de expedição de
mandado de levantamento em favor do(a) autor(a)credor(a) daquela. Intime-se. Itanhaem, 08 de janeiro de 2014. - ADV: DECIO
AMARO COSTA PRADO (OAB 102600/SP), JOELMA CARNEIRO DIOGO (OAB 209698/SP)
Processo 0003925-31.2013.8.26.0266 (026.62.0130.003925) - Embargos de Terceiro - Pagamento - Maria Emília Selvi Garcia
- João José dos Santos - CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé que decorreu “in albis” o decêndio legal assinado ao embargado a
fls. 32. NADA MAIS. Eu,________(Luiz Octavio Cravo Dias), Assistente Judiciário, subscrevi. CONCLUSÃO Em 03/10/2013,
faço estes autos conclusos ao(à) MM(a). Juiz(a) de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Itanhaém, Dr(a). Helen
Cristina de Melo Alexandre. Eu,________(Luiz Octavio Cravo Dias), Assistente Judiciário, subscrevi. VISTOS. Apesar da inércia
supra certificada, verifico que a embargante é parte da ação principal, e não terceira como aqui se pretende ver reconhecido,
legitimidade aquela alcançada em virtude da desconsideração da personalidade jurídica da rédevedora ali levada a cabo a fls.
186 dos autos principais (processo nº 2543-08.2010.8.26.0266). Assim, conheço os embargos opostos como impugnação à
fase de cumprimento da sentença ali proferida, a qual merece indeferimento. E isso porque, nos termos da certidão expedida
pela JUCESP e acostada a fls. 12/14, a impugnante-embargante à época da propositura da demanda principal e do acordo
exequendo (cf. Fls. 55 dos autos principais) pertencia à diretoria da rédevedora, no cargo de Diretora Financeira (cf. Fls.
13, sessão de 14/02/2011), tendo sido destituída, ou renunciado, no início deste ano, mais precisamente através da sessão
de 24/01/2013 (cf. Fls. 13, “in fine” e 14). Dessa forma, denota-se a sua legitimidade para estar no polo passivo da relação
processual nos autos principais, como devedora solidária. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação à fase de “cumprimento
da sentença” apresentada por MARIA EMILIA SELVI GARCIA, para declarar a legitimidade passiva desta e a subsistência da
constrição levada a cabo através do bloqueio do valor de R$ 312,10 (trezentos e doze reais e dez centavos) realizado a fls.
190 dos autos principais (cf. Fls. 215). Passada a presente em julgado, certifique-se nos autos principais, ali prosseguindo.
Intimem-se. Itanhaem, 03 de outubro de 2013.. - ADV: MAX OVIDIO DE SOUZA OLIVEIRA (OAB 236658/SP), MARIA CRISTINA
FAGUNDES DE ALMEIDA (OAB 76436/SP)
Processo 0004008-52.2010.8.26.0266/01 - Cumprimento de sentença - Perdas e Danos - Josenilton dos Santos Oliveira Rosemeire Cardoso Targino da Silva - VISTOS. Ao que se infere dos autos, a sociedade empresária que se pretende a penhora
das cotas sociais está estabelecida, conforme certidão da JUCESP (fls. 125/126), em local onde a executada é desconhecida,
pelo que se depreende da certidão de fls. 129. Assim, inviabilizada a penhora postulada. Manifeste-se o exequente em termos
de prosseguimento. Itanhaem, 13 de janeiro de 2014. - ADV: MARISTELA APARECIDA STEIL BASAN (OAB 118261/SP),
JONATHAS MONTEIRO GUIMARAES (OAB 262243/SP), ROGERIO APARECIDO DIAS AVELAR (OAB 267821/SP)
Processo 0004095-18.2004.8.26.0266 (266.01.2004.004095) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Protesto Indevido
de Título - Roberto Braga - - Sueli Regina Tozetto Braga - Edgar de Carvalho - - Jorge Luis dos Santos - Manifestem-se os
autores, em 05 (cinco) dias, quanto à certidão de fls. 254. Intime-se. Itanhaem, 13 de janeiro de 2014. - ADV: JULIANA NOBILE
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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FURLAN (OAB 213227/SP)
Processo 0004139-56.2012.8.26.0266/01 - Cumprimento de sentença - Acidente de Trânsito - Ines de Oliveira Beserra
ME - Rodoandrade Transportes Rodoviários Ltda - - Companhia Mutual de Seguros - Assino o prazo de quinze (15) dias à(ao)
ré(u)devedor(a) para promover o pagamento do débito no valor de R$ 834,85 (oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e
cinco centavos), atualizado até o dia 14/01/2014, com os consectários legais à época do pagamento, consoante conta de
fls. 255, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no “caput” do artigo 475-J do Código de Processo
Civil, e protocolização de ordem de bloqueio do respectivo “quantum” atualizado perante o sistema BacenJud 2.0. Intime-se.
Itanhaem, 16 de janeiro de 2014. - ADV: PEDRO CEDRAN (OAB 65120/SP), JANIO DAVANZO FARIAS PERES (OAB 266675/
SP), ALBERTO PAULINO (OAB 146870/SP), ANDREA TATTINI ROSA (OAB 210738/SP), PEDRO ROBERTO ROMÃO (OAB
209551/SP)
Processo 0004150-90.2009.8.26.0266 (266.01.2009.004150) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos Obédis Umbelino Pinheiro - Armindo da Piedade Carreira - Diante do resultado “parcialmente positivo” da ordem de bloqueio do
valor do débito de R$ 1.202,38 (mil duzentos e dois reais e trinta e oito centavos) anteriormente protocolada perante o sistema
BacenJud 2.0, com a constrição da quantia de R$ 20,00 (vinte reais), e a determinação de transferência de tal “quantum” para
conta judicial à disposição deste Juízo perante o posto bancário do Banco do Brasil S/A existente neste Fórum, inste-se a(o)
(s) ré(u)(s)devedor(a)(es)(as) para apresentar(em) impugnação à presente fase de “cumprimento da sentença”, sob pena de
expedição de mandado de levantamento em favor do(a) autor(a)credor(a) daquela. Sem prejuízo, proceda-se a penhora “on
line” junto a ARISP do imóvel atinente a matrícula nº 38.138, do Cartório de Registro de Imóveis de Itanhaém, copiada a fls.
341, com a seguinte descrição: “Lote 5, Quadra 2, Rua 1, Setor 182, ‘CHÁCARAS BOM RETIRO’ - Imóvel: A chácara nº 5 da
quadra 2, das CHÁCARAS BOM RETIRO, no município de Itanhaém, medindo 62,95ms de frente para a Rua 1, por 79,50ms
da frente aos fundos, de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma medida da frente, encerrando a área de 5.005,52ms2;
confrontando do lado direito de quem da rua olha o terreno com a chácara 3 e parte da chácara nº 2; do lado esquerdo com a
chácara 7; e nos fundos com a chácara 4”, consignando a dispensa, para tal fim, da intimação da(o) cônjuge do(a) executado(a)
e do depósito prévio dos emolumentos atinentes a tal ato constritivo. Na sequência, reduza-se a termo, nos autos, nesta data,
a penhora de tal bem, consignando-se a nomeação do(a) executado(a) como depositário(a), expedindo-se, na seqüência,
mandado para a avaliação deste, caso se mostre prescindível conhecimento especializado, intimando-se, após, as partes e a(o)
cônjuge do(a) devedor(a) dos atos praticados. Instem-se, pois, o(a) executado(a) e sua(eu) cônjuge da penhora e nomeação
do(a) depositário(a) levadas a efeito, bem como dos prazos de quinze (15) dias para a apresentação de impugnação, quanto
ao(à) executado(a), e de cinco (5) dias para a oposição de embargos de terceiro pela(o) referida(o) cônjuge, sob pena de
prosseguimento dos atos executórios com a eventual adjudicação pelo(a) exequente do imóvel constrito ou a sua arrematação
em hasta pública. Servirá o presente, por cópia assinada digitalmente, como carta de intimação à(ao) executado(a) e sua(eu)
cônjuge, ficando este(a)(s), ainda, ciente(s) de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta intimação
se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Itanhaem, 09 de janeiro de 2014. - ADV: NARANUBIA MEDEIROS DA
SILVA (OAB 215269/SP), TATIANE DAS GRAÇAS MAFRA (OAB 287264/SP), ELIZABETH DE SOUZA VALE (OAB 110422/SP)
Processo 0004201-62.2013.8.26.0266 (026.62.0130.004201) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Orlindo Gonçalves de Cerqueira - Metalúrgica Trapp Ltda - CERTIDÃO Certifico e dou fé decorreu o prazo
legal sem que houvesse apresentação de contrarrazões. NADA MAIS. Itanhaém, 15 de janeiro de 2014. Eu, Vivian Caroline
Fernandes Iziquiel, Escrevente Técnico Judiciário, subscrevi. CONCLUSÃO Em 15/01/2014, faço estes autos conclusos ao(à)
MM(a). Juiz(a) de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Itanhaém, Dr(a). Helen Cristina de Melo Alexandre. Eu, ,
Escrevente Técnico Judiciário, subscrevi. VISTOS. Diante do retro certificado, remetam-se os autos ao E. Colégio Recursal
desta Circunscrição Judiciária para o eventual conhecimento do recurso interposto. Intime-se. - ADV: RICARDO ULRICH (OAB
16229/SC), EDSON LUIS MILLNITZ (OAB 9971/SC)
Processo 0004204-17.2013.8.26.0266/01 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Banco BMG
S/A - Marco Antonio dos Santos - Diante do resultado “parcialmente positivo” da ordem de bloqueio do valor do débito de R$
10.458,79 (dez mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos) protocolada perante o sistema BacenJud
2.0, com a constrição da quantia de R$ 4.035,64 (quatro mil, trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), e a transferência
de tal “quantum” para conta judicial à disposição deste Juízo perante o posto bancário do Banco do Brasil S/A existente neste
Fórum, fica assinado o prazo de quinze (15) dias a(o)(s) ré(u)(s)devedor(a)(es)(as) para apresentar(em) impugnação à presente
fase de “cumprimento da sentença”, sob pena de expedição de mandado de levantamento em favor do(a) autor(a)credor(a)
daquela. No mais, promova-se a penhora de bem(ns) da(o)(s) executada(o)(s) quanto a débito remanescente de R$ 6.423,15
(seis mil quatrocentos e vinte e três reais e quinze centavos), atualizado até o dia 30/12/2013 (cf. Fls. 82), com os benefícios do
artigo 172, § 2º, do Código de Processo Civil, realizando os atos, em sendo necessário, aos FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,
devendo o(s) bem(ns) ser(em) AVALIADO(S), e ainda, INTIMANDO(S) aquele(a)(s) da(s) penhora(s) e avaliação(ões) levadas
a efeito, e de que poderá(ão), querendo, apresentar impugnação à presente fase de “cumprimento da sentença” no prazo de
quinze (15) dias contados da intimação. Caso não sejam encontrados bens passíveis de penhora, que sejam relacionados os
bens que guarnecem a residência do(a)(s) devedor(a)(as)(es), instando este(a)(s) a indicar(em), em cinco (5) dias, “quais são
e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores” (art. 600, IV, do C.P.C.), sob pena de multa de
20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito exequendo (art. 601 do C.P.C.). Servirá o presente, por cópia assinada
digitalmente, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Itanhaem, 15 de janeiro de 2014. - ADV: RODRIGO
DE BARROS (OAB 222057/SP)
Processo 0004817-71.2012.8.26.0266/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material - Roberto Leoni J M Siqueira Alves - EPP - Diante do resultado “positivo” da ordem de bloqueio do valor do débito de R$ 6.427,92 (seis mil
quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos) anteriormente protocolada perante o sistema BacenJud 2.0, com a
constrição desse e a determinação de transferência de tal “quantum” para conta judicial à disposição deste Juízo perante o posto
bancário do Banco do Brasil S/A existente neste Fórum, fica assinado o prazo de quinze (15) dias a(o)(s) ré(u)(s)devedor(a)(es)
(as) para apresentar(em) impugnação à presente fase de “cumprimento da sentença”, sob pena de expedição de mandado de
levantamento em favor do(a) autor(a)credor(a) daquela. Intime-se. Itanhaem, 08 de janeiro de 2014. - ADV: RAFAEL CANIATO
BATALHA (OAB 290003/SP), MARIÂNGELA MACHADO CAMPOS DOBREVSKI (OAB 261727/SP), ENDRIGO LEONE SANTOS
(OAB 200428/SP)
Processo 0004821-45.2011.8.26.0266 (266.01.2011.004821) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Rodrigo
Carlos dos Santos - Banco Panamericano S.A. - VISTOS. Numa melhor análise dos autos, verifico que já houve a satisfação das
obrigações exeqüendas, posto que com a restituição antecipada pelo réudevedor das quantias atinentes as taxas tidas como
indevidas inseridas nas parcelas remanescentes do negócio jurídico “sub judice”, denotou-se a prejudicialidade da obrigação
de fazer consistente na emissão de novo carnê, por inteligência dos atos praticados a partir da decisão proferida a fls. 180.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Diante disso, cumpra-se a segunda parte do segundo parágrafo de fls. 210. Itanhaem, 09 de janeiro de 2014. - ADV: MARCELO
OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), LEONARDO CORREA PUPO DA CRUZ (OAB 337635/SP), FABIO SANTOS PALMEIRA
(OAB 288726/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP)
Processo 0004873-41.2011.8.26.0266/01 - Cumprimento de sentença - Correção Monetária - Rosilene Aparecida Silva - Cor
e Brilho Pinturas de Acabamento Ltda Me - - Antonio Carlos dos Santos - - Sandra Mara Martim - Desconsidero a personalidade
jurídica da requerida, para que a execução alcance os bens de seus representantes legais. Expeça a Serventia o necessário
para a localização dos endereços dos sócios informados a fls. 114. Expeça-se também mandado de levantamento do depósito
de fls. 125, em favor da autora. Após, prossiga a execução. Intime-se. Itanhaem, 15 de janeiro de 2014. - ADV: ALESSANDRA
ROLIM (OAB 145383/SP)
Processo 0005026-40.2012.8.26.0266/01 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Roque Joaquim da
Silva - Banco Santander S.A. - Assino o prazo de quinze (15) dias à(ao) ré(u)devedor(a) para promover o pagamento do débito
no valor de R$ 1.062,15 (um mil, sessenta e dois reais e quinze centavos), atualizado até o dia 14/01/2014, com os consectários
legais à época do pagamento, consoante conta de fls. 93, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no
“caput” do artigo 475-J do Código de Processo Civil, e protocolização de ordem de bloqueio do respectivo “quantum” atualizado
perante o sistema BacenJud 2.0. Intime-se. Itanhaem, 15 de janeiro de 2014. - ADV: GERSON GARCIA CERVANTES (OAB
146169/SP), LUIZ FERNANDO NASCIMENTO BARBOSA (OAB 239170/SP), ALEXANDRE ROMERO DA MOTA (OAB 158697/
SP)
Processo 0005522-40.2010.8.26.0266 (266.01.2010.005522) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Casarão de Itanhaém Materiais para Construção Ltda EPP - Cris Light do Brasil Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios
Ltda - VISTOS. Fls. 110: Indefiro. Derradeiramente, procedo a nova tentativa de bloqueio “on line”. Intime-se. Itanhaem, 17 de
dezembro de 2013. - ADV: RODRIGO TAMBUQUE RODRIGUES (OAB 259905/SP)
Processo 0005522-40.2010.8.26.0266 (266.01.2010.005522) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Casarão de Itanhaém Materiais para Construção Ltda EPP - Cris Light do Brasil Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios
Ltda - Por oportuno, consigno que deixando a rédevedora e seus sócios de informar os respectivos endereços atuais, os prazos,
em relação a esses, correm independente de intimação. Atenta a isso e ao decidido a fls. 111, protocolei ordem de bloqueio do
valor do débito exequendo perante o sistema BacenJud 2.0, a qual obteve resultado “parcialmente positivo”, com a constrição
da quantia equivalente a R$ 717,64 (setecentos e dezessete reais e sessenta e quatro centavos) em desfavor do sócio Vilson
dos Santos Deradeli, e a determinação de transferência desse para conta judicial à disposição deste juízo perante o posto
bancário do Banco do Brasil S/A existente neste Fórum. Dessa forma, assino o prazo de quinze (15) dias à rédevedora e seus
sócios para a apresentação de impugnação à presente fase de “cumprimento da sentença”, sob pena de expedição de mandado
de levantamento daquele valor em favor da autoracredora. Decorrendo “in albis” o prazo assinado, que deverá transcorrer em
Cartório, certificando-se, expeça-se o referido mandado de levantamento. Sem prejuízo, assino o prazo derradeiro de cinco
(5) dias para a exequente indicar bem(ns) da rédevedora e de seus sócios passível(is) de constrição e o local(is) em que se
encontra(m) depositado(s), sob pena de arquivamento do processo, sem prejuízo do direito daquela de ajuizar oportunamente
ação visando a continuidade da presente fase de “cumprimento da sentença” caso tenha conhecimento de bem para aquele fim
e o local em que se encontra depositado, atentando-se, contudo, ao prazo prescricional pertinente. Itanhaem, 14 de janeiro de
2014. - ADV: RODRIGO TAMBUQUE RODRIGUES (OAB 259905/SP)
Processo 0005865-02.2011.8.26.0266 (266.01.2011.005865) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Rodrigo Gorks
dos Santos Me - Lincoln Francisco Silva Silverio - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que nesta data expedi mandado de
levamento sob nº 23/2014 ao patrono do exequente. Nada Mais. Itanhaem, 10 de janeiro de 2014. Eu, ___, Fabiana Félix dos
Santos Coelho, Agente Administrativo Judiciário. - ADV: THIAGO AUGUSTO SEABRA MARQUES (OAB 289974/SP)
Processo 0006052-73.2012.8.26.0266 (266.01.2012.006052) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida
em Cadastro de Inadimplentes - Renan Sitti - Rei Salomão Automóveis Ltda - Manifeste-se o requerente quanto ao cumprimento
da obrigação estabelecida na sentença de fls. 55, no prazo de 5 dias. No silêncio, presumir-se-á o seu cumprimento e o
processo será arquivado. Int. Itanhaem, 24 de outubro de 2013. - ADV: ELIANA RIVERA COIMBRA (OAB 85512/SP), SIMONE
SINOPOLI (OAB 166622/SP)
Processo 0006202-88.2011.8.26.0266 (266.01.2011.006202) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato
e devolução do dinheiro - Julinda de Brito Totes Oliveira - Joel Lopes - Diante do resultado “negativo” da ordem de bloqueio do
valor do débito de R$ 3.046,94 (três mil, quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos) anteriormente protocolada perante
o sistema BacenJud 2.0, conforme segue, promova-se a penhora de bem(ns) da(o)(s) executada(o)(s) quanto a esse, atualizado
até o dia *, com os benefícios do artigo 172, § 2º, do Código de Processo Civil, realizando os atos, em sendo necessário,
aos FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, devendo o(s) bem(ns) ser(em) AVALIADO(S), e ainda, INTIMANDO(S) aquele(a)(s)
da(s) penhora(s) e avaliação(ões) levadas a efeito, e de que poderá(ão), querendo, apresentar impugnação à presente fase de
“cumprimento da sentença” no prazo de quinze (15) dias contados da intimação. Caso não sejam encontrados bens passíveis
de penhora, que sejam relacionados os bens que guarnecem a residência do(a)(s) devedor(a)(as)(es), instando este(a)(s) a
indicar(em), em cinco (5) dias, “quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores” (art. 600,
IV, do C.P.C.), sob pena de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito exequendo (art. 601 do C.P.C.).
Servirá o presente, por cópia assinada digitalmente, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se.
Itanhaem, 16 de janeiro de 2014. - ADV: FAIÇAL SALIBA (OAB 38615/SP), RAUL STELER (OAB 62921/SP)
Processo 0006425-75.2010.8.26.0266 (266.01.2010.006425) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Valter
Miguel Romão - Margaret Sobral Oliveira - CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu “in albis” o prazo para manifestação do
exequente. NADA MAIS. Itanhaém, 15/01/2014 Eu, Cristiane Dilguerian, Escrevente Técnico Judiciário subscrevi. CONCLUSÃO
Em 15/01/2014, faço estes autos conclusos ao(à) MM(a). Juiz(a) de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Itanhaém,
Dr(a). Helen Cristina de Melo Alexandre. Eu, Michael Percy Grantham Junior, Escrivão Judicial II, subscrevi. VISTOS. Ante
a inércia do exequente em manifestar-se em termos de prosseguimento, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
Intime-se. Itanhaem, 15 de janeiro de 2014. - ADV: KARLA VANESSA SCARNERA (OAB 140733/SP), CARLOS ALBERTO
FERNANDES DA SILVA (OAB 172862/SP), EDUARDO ALBERTO KERSEVANI TOMAS (OAB 140731/SP), LUIZ HENRIQUE
BUZZAN (OAB 239800/SP)
Processo 0006957-78.2012.8.26.0266 (266.01.2012.006957) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sustação de
Protesto - Suelyn Katharine Araya Tapia Lopes - Maria Estevam Penha - VISTOS. Vencido o prazo para cumprimento da
obrigação e, diante ausência de manifestação do(a) autor(a) em sentido contrário, de se presumir satisfeita. Ao arquivo. Intimese. Itanhaem, 13 de janeiro de 2014. - ADV: EDUARDO ALBERTO KERSEVANI TOMAS (OAB 140731/SP), ALLAN PETTERSON
LOPES SANTOS (OAB 301239/SP)
Processo 0007123-81.2010.8.26.0266/01 - Cumprimento de sentença - Multa Cominatória / Astreintes - Sueli Araújo
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Montesanti - Telecomunicações de São Paulo S/A Telesp - CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o prazo para eventual
apresentação de impugnação à penhora efetuada a fls. 168/169 . NADA MAIS. Itanhaém, 14/01/2014. Eu, Michael Percy
Grantham Junior, Escrivão Judicial II subscrevi. CONCLUSÃO Em 14/01/2014, faço estes autos conclusos ao(à) MM(a). Juiz(a)
de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Itanhaém, Dr(a). Helen Cristina de Melo Alexandre. Eu, Michael Percy
Grantham Junior, Escrivão Judicial II subscrevi. VISTOS. A despeito do supracertificado, aguarde-se em cartório o desfecho
final do agravo interposto a fls. 149. Intime-se. - ADV: THEODORICO OTAVIO DE ALMEIDA COUTINHO (OAB 159923/SP),
EDUARDO LUIZ BROCK (OAB 91311/SP), FABIO RIVELLI (OAB 297608/SP), ANA MARIA SACCO (OAB 76654/SP)
Processo 0007473-98.2012.8.26.0266 (266.01.2012.007473) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Roberto Carlos dos Santos - Embratel TVSAT Telecomunicações Ltda - VISTOS. Certificado o trânsito em julgado
da sentença de improcedência da ação, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe. Intime-se. Itanhaem, 14 de janeiro
de 2014. - ADV: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (OAB 98709/SP)
Processo 0007482-31.2010.8.26.0266/01 - Cumprimento de sentença - Correção Monetária - Svetlana Dobrevska Cvetanoska
- IISTC - Comércio, Importação e Exportação de Equipamentos Eletrônicos Ltda ME - - Evaldo Alves dos Santos - - João Carlos
Bandeira da Silva - Por oportuno, desconsidero a personalidade jurídica da rédevedora para o débito exequendo alcance o
patrimônio dos respectivos representantes legais, anotando-se inclusive no sistema SAJ. Consigne-se, ainda, que deixando
a rédevedora e seus sócios de informar os seus atuais endereços, os prazos, em relação a esses, correm independente de
intimação. No mais, segue o resultado “parcialmente positivo” da ordem de bloqueio do valor do débito exequendo anteriormente
protocolada perante o sistema BacenJud 2.0, com o bloqueio do valor de R$ 109,01 (cento e nove reais e um centavos) em
desfavor do codevedor Evaldo Alves dos Santos e a determinação de transferência para conta judicial à disposição deste
juízo perante o posto bancário do Banco do Brasil S/A existente neste Fórum, conforme documento que segue, assinando à
rédevedora e seus sócios o prazo de quinze (15) dias para a apresentação de impugnação. Na inércia, certificando-se, expeçase mandado de levantamento em favor da autoracredora do referido valor, arquivando-se os autos, na sequência, observadas as
formalidades legais, diante do exaurimento dos meios hodiernamente utilizados para a busca de bem constritível dos executados
(fls. 98 e seguintes), sem prejuízo do direito do(a) autor(a)credor(a) ajuizar oportunamente ação visando a continuidade da
presente fase de “cumprimento da sentença” caso tenha conhecimento de bem para aquele fim e o local em que se encontra
depositado, atentando-se, contudo, ao prazo prescricional pertinente. Itanhaem, 08 de janeiro de 2014. - ADV: SVETLANA
DOBREVSKA CVETANOSKA (OAB 232295/SP)
Processo 0007732-93.2012.8.26.0266 (266.01.2012.007732) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Indevido - João Pinheiro Neves da Silva - Banco Itaucard S.A. - VISTOS. Fls. 100/105: J. à parte contrária e cls. Intime-se.
Itanhaem, 08 de janeiro de 2014. - ADV: FABIO SANTOS PALMEIRA (OAB 288726/SP), TANIA MIYUKI ISHIDA RIBEIRO (OAB
139426/SP), TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS (OAB 182694/SP)
Processo 0007801-28.2012.8.26.0266 (266.01.2012.007801) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade
ou anulação - Helenita Marques Fernandes - Claudia Maria Monteiro Conceição da Rocha - Segue o resultado “positivo” da
ordem de requisição de informações do endereço do(a) executado(a) anteriormente protocolada perante o sistema BacenJud
2.0, expedindo-se o necessário para a citação, penhora e avaliação quanto a esse(a) nos endereços informados e ainda não
diligenciados. Tendo sido indicados endereços já diligenciados, expeçam-se os expedientes necessários para a busca do
endereço do(a) devedor(a) nas entidades hodiernamente utilizadas para tanto, caso ainda não tenham sido expedidos. Havendo
o exaurimento de tais diligências, inste-se o(a) exequente a indicar, em dez (10) dias, derradeiramente, o atual endereço do(a)
executado(a), ou requerer a realização de diligência que não se encontra ao seu alcance e ainda não realizada, sob pena de
extinção e arquivamento do processo (cf. Art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95). Itanhaem, 16 de janeiro de 2014. - ADV: MARIÂNGELA
MACHADO CAMPOS DOBREVSKI (OAB 261727/SP), RAFAEL CANIATO BATALHA (OAB 290003/SP)
Processo 0007803-95.2012.8.26.0266/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Alex Meira
Iribarne - Sirlei dos Santos Ramalho - VISTOS. Assino o prazo legal de quinze (15) dias para a(o) ré(u)devedor(a) promover
o pagamento do débito no valor de R$ 1.932,59, atualizado até o dia 17/12/2013 (cf. fls. 31), com os consectários legais, nos
termos do artigo 475-J do Código de Processo Civil, sob pena de incidência da multa de dez por cento (10%) prevista no “caput”
de tal dispositivo legal e da expedição de mandado de penhora e avaliação ou protocolização de ordem de bloqueio do valor
atualizado do débito perante o sistema BacenJud 2.0. Servirá o presente, por cópia digitada, como carta de intimação ao(à)
ré(u) devedor(a), ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta intimação se
efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: WILLIAM DE SOUZA CARRILLO (OAB 287289/SP)
Processo 0008077-59.2012.8.26.0266/01 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Rosana Oliveira
Digmayer Romero - Anathesp do Brasil Ltda - Diante do resultado “positivo” da ordem de bloqueio do valor do débito de R$
6.094,91 (seis mil, noventa e quatro reais e noventa e um centavos) anteriormente protocolada perante o sistema BacenJud
2.0, com a constrição dessa e a determinação de transferência de tal “quantum” para conta judicial à disposição deste Juízo
perante o posto bancário do Banco do Brasil S/A existente neste Fórum, fica assinado o prazo de quinze (15) dias a(o)(s) ré(u)
(s)devedor(a)(es)(as) para apresentar(em) impugnação à presente fase de “cumprimento da sentença”, sob pena de expedição
de mandado de levantamento em favor do(a) autor(a)credor(a) daquela. Intime-se. Itanhaem, 09 de janeiro de 2014. - ADV:
ARIADNE DIGMAYER ROMERO (OAB 307530/SP), ZOROASTRO CRISPIM DOS SANTOS (OAB 89969/SP)
Processo 0008077-59.2012.8.26.0266/01 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Rosana Oliveira
Digmayer Romero - Anathesp do Brasil Ltda - Expeçam-se mandados de levantamento em favor da autora e de sua patrona, do
depósito efetivado a fls. 88, nos valores de R$5.079,10 e R$1.015,81 e, após, em virtude da satisfação da obrigação, arquivemse os autos, observadas as formalidades legais. Intime-se. Itanhaem, 15 de janeiro de 2014. - ADV: ARIADNE DIGMAYER
ROMERO (OAB 307530/SP), ZOROASTRO CRISPIM DOS SANTOS (OAB 89969/SP)
Processo 0008161-94.2011.8.26.0266/01 - Cumprimento de sentença - Correção Monetária - João Pedro Vargas - Carlos
Henrique Silvestre Garzon ME - - Carlos Henrique Silvestre Garzon - Ausente satisfação voluntária da obrigação, desconsidero
a personalidade da rédevedora para que o débito exequendo alcance o patrimônio da(o) respectiva(o) representante legal,
anotando-se no sistema SAJ. Com isso, protocolei ordem de bloqueio do valor do débito perante o sistema BacenJud 2.0 em
desfavor desses(as), a qual resultou “negativa”, consoante documento que segue. Dessa forma, promova-se a penhora de bens
da rédevedor e de seu(ua)(s) representante(s) legal(is)/sócio(a)(s) quanto ao valor do débito de R$ 1.817,08 (mil oitocentos
e dezessete reais e oito centavos), atualizado até o dia 30/12/2013, com os benefícios do artigo 172, § 2º, do Código de
Processo Civil, realizando os atos, sendo necessário, aos FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, devendo o(s) bem(ns) ser(em)
AVALIADO(S), e ainda, INTIMANDO aquele(a)(s) da(s) penhora(s) e avaliação(ões) levadas a efeito, e de que poderá(ão),
querendo, ofertar defesa sob a forma de impugnação no prazo de quinze (15) dias (art. 475-J, § 1º, do C.P.C.), contados da
intimação, por intermédio de advogado, sob pena de prosseguimento da execução com a adjudicação pelo(a) autor(a)credor(a)
ou arrematação em hasta pública desse(s). Caso não sejam encontrados bens passíveis de penhora, que sejam relacionados
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os bens que guarnecem a sede da rédevedora e a(s) residência(s) do(a)(s) representante(s) legal(is)/sócio(a)(s) desta. Servirá
o presente, por cópia assinada digitalmente, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. Itanhaem,
15 de janeiro de 2014. - ADV: RAFAEL INDALENCIO (OAB 285077/SP)
Processo 0008220-48.2012.8.26.0266 (266.01.2012.008220) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Humberto Ataulo Filho - Fazenda Pública do Município de Itanhaém - VISTOS. Cite-se a ré a opor
embargos à execução no prazo de 30 dias, nos termos do artigo 730, “caput”, do Código de Processo Civil, quanto ao valor do
débito apurado, cujo valor alcança a quantia equivalente a R$ 39.035,53 (trinta e nove mil, trinta e cinco reais e cinquenta e
três centavos), atualizada até o dia 15/01/2014. Intime-se. Servirá o presente, por cópia assinada digitalmente, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: DANIELA GOMES INDALENCIO (OAB 259804/SP), CASSIO LUIZ
MUNIZ (OAB 105413/SP), EDUARDO GOMES DOS SANTOS (OAB 219523/SP)
Processo 0008456-97.2012.8.26.0266/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material - Manoel Pedroso Mondial Eletrodomésticos Ltda - VISTOS. Diante do resultado “positivo” da ordem de bloqueio do valor do débito de R$ 6.945,86
(seis mil novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) anteriormente protocolada perante o sistema BacenJud
2.0, com a constrição dessa e a determinação de transferência de tal “quantum” para conta judicial à disposição deste Juízo
perante o posto bancário do Banco do Brasil S/A existente neste Fórum, fica assinado o prazo de quinze (15) dias a(o)(s) ré(u)
(s)devedor(a)(es)(as) para apresentar(em) impugnação à presente fase de “cumprimento da sentença”, sob pena de expedição
de mandado de levantamento em favor do(a) autor(a)credor(a) daquela. Servirá o presente, por cópia assinada digitalmente,
como carta de intimação à(ao) ré(u)devedor(a), ficando este(a)(s), ainda, ciente(s) de que o recibo que a acompanha valerá
como comprovante de que esta intimação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Itanhaem, 09 de janeiro de
2014. - ADV: EMMERICH RUYSAM (OAB 317312/SP)
Processo 0008563-78.2011.8.26.0266/01 - Cumprimento de sentença - Acidente de Trânsito - Nivaldo Barbosa da Silva - Marly Aparecida Del Bussio da Silva - Valdir Menezes Santos - Manifeste-se o executado sobre a contraproposta da exequente
às fls. 61(aceita o pagamento do débito em 05 parcelas mensais e sucessivas), no prazo de 05 dias. Int. Itanhaem, 13 de
novembro de 2013. - ADV: FABIO SANTOS PALMEIRA (OAB 288726/SP)
Processo 0008566-33.2011.8.26.0266/01 - Cumprimento de sentença - Correção Monetária - Marcelo Teles dos Santos
- Willian Rodrigues de Oliveira - Segue o resultado “positivo” da ordem de requisição de informações do endereço da(o)
(s) ré(u)(s)devedor(a)(s)(es) anteriormente protocolada perante o sistema BacenJud 2.0, expedindo-se o necessário para a
penhora e avaliação de bens desse(a)(s) passíveis de constrição nos endereços ainda não diligenciados. Tendo sido indicados
endereços já diligenciados, expeçam-se os expedientes necessários para a busca do endereço do(a) devedor(a) nas entidades
hodiernamente utilizadas para tanto, caso ainda não tenham sido expedidos. Havendo o exaurimento de tais diligências, instese o(a) autor(a)credor(a) a indicar, em dez (10) dias, derradeiramente, o atual endereço da(o) ré(u)devedor(a), ou requerer a
realização de diligência que não se encontra ao seu alcance e ainda não realizada, sob pena de arquivamento do processo,
adotando-se, para tanto, por analogia, o disposto no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Itanhaem, 16 de janeiro de 2014. - ADV:
NILSON ANTONIO LEAL (OAB 195245/SP)
Processo 0009048-44.2012.8.26.0266/01 - Cumprimento de sentença - Telefonia - Maria Stela Gouveia Costa - Telefônica
Brasil S.A. - Assino o prazo de quinze (15) dias à(ao) ré(u)devedor(a) para promover o pagamento do débito no valor de R$
20.555,89 (vinte mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), atualizado até o dia 14/01/2014, com os
consectários legais à época do pagamento, consoante conta de fls. 121, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por
cento) prevista no “caput” do artigo 475-J do Código de Processo Civil, e protocolização de ordem de bloqueio do respectivo
“quantum” atualizado perante o sistema BacenJud 2.0. Intime-se. Itanhaem, 16 de janeiro de 2014. - ADV: CARLOS EDUARDO
BAUMANN, SERGIO ALEXANDRE MENEZES (OAB 163767/SP)
Processo 0009171-42.2012.8.26.0266/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - JMA
Terraplanagem Ltda. EPP - Serventen Comercio de Serviços Ltda. ME - - Sergina Pedrozo de Oliveira - - Gloria Regina Felix de
Freitas - Ausente satisfação voluntária da obrigação, desconsidero a personalidade da rédevedora para que o débito exequendo
alcance o patrimônio da(o) respectiva(o) representante legal, ou sócios, inclusive daqueles que se retiraram da sociedade no
biênio legal, em sendo o caso, anotando-se no sistema SAJ. Com isso, protocolei ordem de bloqueio do valor do débito de
R$ 27.368,00 (vinte e sete mil trezentos e sessenta e oito reais) perante o sistema BacenJud 2.0 em desfavor desses(as), a
qual resultou “parcialmente positivo” com a constrição da quantia de R$ 243,44 (duzentos e quarenta e três reais e quarenta
e quatro centavos), sendo R$ 50,00 (cinquenta reais) em desfavor da sócia Sergina Pedrozo de Oliveira, e R$ 193,44 (cento
e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos) da sócia Gloria Regina Felix de Freitas, determinando a transferência
de tais valores para conta judicial à disposição deste Juízo perante o posto bancário do Banco do Brasil S/A existente neste
Fórum, conforme segue. Dessa forma e em prosseguimento, promova-se a penhora de bem(ns) da(o)(s) executada(o)(s) e de
seu(ua)(s) representante(s) legal(is)/sócio(a)(s) quanto ao débito remanescente de R$ 27.124,56 (vinte e sete mil cento e vinte
e quatro reais e cinquenta e seis centavos), atualizado até o dia 02/05/2013, com os benefícios do artigo 172, § 2º, do Código
de Processo Civil, realizando os atos, em sendo necessário, aos FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, devendo o(s) bem(ns)
ser(em) AVALIADO(S), e ainda, INTIMANDO(S) aquele(a)(s) da(s) penhora(s) e avaliação(ões) levadas a efeito, inclusive do(s)
bloqueio(s) supra referido(s), e de que poderá(ão), querendo, apresentar impugnação à presente fase de “cumprimento da
sentença” no prazo de quinze (15) dias contados da intimação, sob pena de prosseguimento dos atos executórios. Caso não
sejam encontrados bens passíveis de penhora, que sejam relacionados os bens que guarnecem o estabelecimento comercial da
rédevedora e as residências das sócias desta, instando essas a indicar(em), em cinco (5) dias, “quais são e onde se encontram
os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores” (art. 600, IV, do C.P.C.), sob pena de multa de 20% (vinte por cento)
sobre o valor atualizado do débito exequendo (art. 601 do C.P.C.). Servirá o presente, por cópia assinada digitalmente, como
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. Itanhaem, 16 de janeiro de 2014. - ADV: RODOLFO ANDRE
MOLON (OAB 129299/SP), RAFAEL INDALENCIO (OAB 285077/SP), DINORAH MOLON WENCESLAU BATISTA (OAB 111776/
SP)
Processo 0009586-25.2012.8.26.0266 (026.62.0120.009586) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Clara Maria de Carvalho Cunha - SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda - VISTOS.
Ante o teor da manifestação da ré a fls. 85, expeça-se mandado de levantamento em favor da autora, do depósito efetivado
a fls. 84 e, após, em virtude da satisfação da obrigação, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Intime-se.
Itanhaem, 15 de janeiro de 2014. - ADV: MARISTELA APARECIDA STEIL BASAN (OAB 118261/SP), MIRIAM AMORIM DA SILVA
(OAB 289875/SP)
Processo 3001354-36.2013.8.26.0266 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Dinoel Gustavo
Venâncio de Freitas - - Samantha Lahr de Freitas - Antonio Palmeira de Sá - - Companhia Mutual de Seguros - Designo
o DIA 25 de fevereiro de 2014, às 14 horas e 15 minutos para audiência de conciliação. Em não havendo conciliação, a
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CONTESTAÇÃO deverá ser apresentada nesta audiência. Fica dispensado o comparecimento das testemunhas nesta audiência.
A ausência do(a)(s) autor(a)(s) à audiência implica na extinção do feito sem julgamento de mérito. A ausência da(o)(s) ré(u)(s),
ou o comparecimento tardio, sem motivo justificado, implica em revelia e, em consequência, reputar-se-ão verdadeiros os fatos
narrados na inicial, possibilitando imediato julgamento da ação, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) Juiz(a). Cite(m)se e intimem-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como carta de intimação ao(à) autor(a) e citação e intimação à(o) ré(u),
ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta intimação se efetivou. Cumprase na forma e sob as penas da Lei. Itanhaem, 15 de janeiro de 2014. - ADV: MARCOS PAULO COSTA SANTOS (OAB 269916/
SP), FLAVIA APARECIDA PINHO TURBUK SOUZA (OAB 145483/SP), CARLOS ALBERTO TORO (OAB 134621/SP)
Processo 3001546-66.2013.8.26.0266 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Rejeane
Gomes de Angelo - ASSUPERO Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo e outro - Expeça-se mandado de
levantamento em favor do autora do depósito efetivado a fls. 107 (cf. fls. 108) e, após, em virtude da satisfação da obrigação,
arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Intime-se. Itanhaem, 15 de janeiro de 2014. - ADV: EDSON MAROTTI
(OAB 101884/SP), CRISTIANE BELLOMO DE OLIVEIRA (OAB 140951/SP), CLELIA FRANCISCO DA SILVA (OAB 313044/SP)
Processo 3002073-18.2013.8.26.0266 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Nancy Tinoco
Rodrigues - Whirlpool S/A - Brastemp - Fls. 27/28 e 50/51: A matéria deverá ser objeto de arguição em sede de impugnação, após
seguro o juízo pela penhora. Diante, ademais, da manifestação apresentada, considero suprida a fase citatória, verificando-se,
por outro turno, o decurso do trintídio assinado para o cumprimento voluntário da obrigação exequente, inclusive com a incidência
da multa convencionada. Dessa forma e visando a constrição de bem da executada, procedi a protocolização de ordem de
bloqueio do valor do débito exequendo de R$ 3.521,83 (três mil quinhentos e vinte e um reais e oitenta e três centavos) perante
o sistema BacenJud 2.0, o qual obteve resultado “positivo”, tendo sido determinada a transferência de tal “quantum” para conta
judicial à disposição deste Juízo perante o posto bancário do Banco do Brasil S/A existente neste Fórum, fica assinado o prazo
de quinze (15) dias a(o)(s) ré(u)(s)devedor(a)(es)(as) para apresentar(em) impugnação à presente fase de “cumprimento da
sentença”, sob pena de expedição de mandado de levantamento em favor do(a) autor(a)credor(a) daquela. Consigno que deixo
de aplicar a multa prevista no “caput” do artigo 475-J do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de intimação do
executado para o pagamento do valor supra indicado no prazo de quinze (15) dias, posto que se mostra hipótese de supressão
de tal fase em virtude da atipicidade do acordo exequendo, o qual estabeleceu obrigações alternativas com a aplicação de multa
pelo descumprimento. Intime-se. Itanhaem, 08 de janeiro de 2014. - ADV: DANIEL LAGOA RODRIGUES DE ALMEIDA (OAB
312745/SP)
Processo 3002096-61.2013.8.26.0266 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Fernanda
Helena de Oliveira ME - Rei do Frango Abatedouro Ltda - VISTOS. Diante do resultado “positivo” da ordem de bloqueio do
valor do débito de R$ 11.134,88 (onze mil cento e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos) anteriormente protocolada
perante o sistema BacenJud 2.0, com a constrição de tal quantia e a determinação de transferência dessa para conta judicial à
disposição deste Juízo perante o posto bancário do Banco do Brasil S/A existente neste Fórum, fica assinado o prazo de quinze
(15) dias a(o)(s) ré(u)(s)devedor(a)(es)(as) para apresentar(em) impugnação à presente fase de “cumprimento da sentença”,
sob pena de expedição de mandado de levantamento em favor do(a) autor(a)credor(a) daquela. Servirá o presente, por cópia
assinada digitalmente, como carta de intimação à(ao) ré(u)devedor(a), ficando este(a)(s), ainda, ciente(s) de que o recibo que a
acompanha valerá como comprovante de que esta intimação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Itanhaem,
16 de janeiro de 2014. - ADV: JOAO CARLOS BALDIN (OAB 297254/SP)
Processo 3002194-46.2013.8.26.0266 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sustação de Protesto - Gilberto Darci
Brigliadori ME - Rio Claro Importação e Exportação de Alimentos Ltda - VISTOS. Fls. 59/60- Alega a ré que teria firmado acordo
nos presentes autos mediante o pagamento pela autora de dois cheques no valor total de R$17.143,00, os quais não foram
compensados por insuficiência de fundos e por contraordem do emitente, sob alegação de desacordo comercial. Afirma ainda
que protestou os referidos cheques, tendo a autora ingressado com ação de sustação de protestos perante a 3ª. Vara local,
com deferimento de liminar. Precipuamente não há falar em redistribuição da ação por conexão, haja vista ter operado a coisa
julgada. Cumpre ressaltar que houve a homologação de acordo por este Juízo do acordo de fls. 51/52 onde não há qualquer
menção de pagamento de outros cheques, mas tão somente o cancelamento pela ré dos protestos dos títulos lançados contra a
autora, e em contrapartida esta última desistira da ação quanto aos danos morais. Assim, com a homologação do acordo, sem
qualquer condição suspensiva, esgotou-se o provimento jurisdicional nestes autos. Ressalto que eventuais cheques que tenham
sido emitidos pela autora, devem ser objeto de execução em autos próprios. Nos termos do artigo 474 do Código de Processo
Civil, após o trânsito em julgado, reputam-se deduzidas todas as teses de defesa que o poderiam ter sido no decorrer da
demanda. Desta feita, totalmente descabida a pretensão do peticionário ao buscar a satisfação do crédito que alega ter em face
da autora, perante estes autos, já que há sentença homologatória de acordo transitada em julgado, sem qualquer imposição de
obrigação em face do autor, não havendo mais o que deliberar nos presentes autos. Arquivem-se os autos com as cautelas de
praxe. Int. - ADV: SERGIO RODRIGUES DE NOVAIS (OAB 240678/SP), VERONICA SIMOES DIAS DINIZ (OAB 318233/SP)
Processo 3002644-86.2013.8.26.0266 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão / Resolução - Francisco Geraldo
do Nascimento Costa - Tim Celular S.A. - Expeça-se, em favor do autor, mandado de levantamento do depósito efetivado a
fls. 54 e, após, em virtude da satisfação da obrigação, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Intime-se.
Itanhaem, 16 de janeiro de 2014. - ADV: ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP)
Processo 3002838-86.2013.8.26.0266 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Janaina
dos Santos - Embratel TVSAT Telecomunicações S.A. - VISTOS. Vencido o prazo para cumprimento da obrigação e, diante
ausência de manifestação do(a) autor(a) em sentido contrário, de se presumir satisfeita. Ao arquivo. Intime-se. Itanhaem, 14
de janeiro de 2014. - ADV: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (OAB 98709/SP), EDUARDO GOMES DOS SANTOS
(OAB 219523/SP)
Processo 3003169-68.2013.8.26.0266 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Sergio Rocha de Azevedo - Leandro
Silva Comercio Gas Me - Diante do resultado “parcialmente positivo” da ordem de bloqueio do valor do débito de R$ 772,18
(setecentos e setenta e dois reais e dezoito centavos) anteriormente protocolada perante o sistema BacenJud 2.0, com o
bloqueio do valor de R$ 20,63 (vinte reais e sessenta e três centavos) e a transferência de tal “quantum” para conta judicial
à disposição deste Juízo perante o posto bancário do Banco do Brasil S/A existente neste Fórum, designei o DIA 15 de abril
de 2014, às 13 horas e 30 minutos, para ter lugar a audiência de tentativa de conciliação, sendo que restando infrutífera esta,
deverá o(a) executado(a), querendo, opor embargos à execução e à penhora efetivada nos autos, por intermédio de advogado
caso o valor da causa seja superior a vinte (20) salários mínimos, bem assim de que deixando esse(a) de comparecer à
audiência ou comparecer tardiamente, sem motivo justificado, será certificado o decurso do prazo para a oposição dos referidos
embargos, com a liberação ao(à) exequente do “quantum” bloqueado supra indicado. As audiências deste Juízo realizam-se no
seguinte endereço:Avenida Rui Barbosa, 867, sala CEJUSC, Centro. A ausência do(a)(s) exequente(s) a audiência implicará
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na extinção do feito sem resolução de mérito. Sem prejuízo, promova-se a penhora na “boca do caixa” do estabelecimento
comercial da executada quanto ao débito remanescente de R$ 751,55 (setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco
centavos), atualizado até o dia 12/07/2013, com os benefícios do artigo 172, § 2º, do Código de Processo Civil, realizando os
atos, sendo necessário, aos FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. Caso se verifique empiricamente pouca movimentação do caixa,
que se proceda a penhora de tantos botijões de gás vazios ou cheios que se mostrem suficientes para a satisfação da obrigação
exequenda, considerando o preço de custo de cada botijão, caso haja prova documental neste sentido, sendo que na ausência
de tal prova, que se considero o valor de cada botijão na quantia equivalente a 85% (oitenta e cinco por cento) do preço de
venda ao consumidor. Os bens constritos deverão ser AVALIADOS, intimando a executada da(s) penhora e avaliação levadas a
efeito, e de que poderá, querendo, opor embargos à execução e à(s) penhora(s) realizada(s) na audiência de conciliação supra
indicada, caso esta reste infrutífera. Servirá o presente, por cópia assinada digitalmente, como mandado de penhora, avaliação
e intimação, e carta de intimação às partes quanto a audiência designada, ficando estas cientes de que o recibo que acompanha
a carta valerá como comprovante de que o ato respectivo se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Itanhaem, 14
de janeiro de 2014. - ADV: ALMIR FORTES (OAB 127305/SP)
Processo 3003642-54.2013.8.26.0266/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Lucia
Toyomi Watanabe Muniz - CCE Industrias Eletroeletrônicas S/A - Assino o prazo de quinze (15) dias à(ao) ré(u)devedor(a) para
promover o pagamento do débito no valor de R$ 2.467,16 atualizado até o dia 30/11/2013, com os consectários legais à época
do pagamento, consoante conta de fls. 29, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no “caput” do artigo
475-J do Código de Processo Civil, e protocolização de ordem de bloqueio do respectivo “quantum” atualizado perante o sistema
BacenJud 2.0. Intime-se. Itanhaem, 14 de janeiro de 2014. - ADV: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (OAB 131600/SP)
Processo 3003798-42.2013.8.26.0266 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Direitos e Títulos de Crédito - Priscila dos
Santos Nascimento - BV Financeira S.A. - VISTOS. Considerando o conteúdo da manifestação da(o) autora a fls. 21, que aponta
o cumprimento do acordo, dou por satisfeita a obrigação. Ao arquivo. Intime-se. Itanhaem, 15 de janeiro de 2014. - ADV: JORGE
DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)
Processo 3003868-59.2013.8.26.0266 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Luzinete
Alves Simões - - João Henrique Leão da Silva - Litoral Sul Transportes Urbanos Ltda - Informe a ré, no prazo de 05 (cinco dias),
se as testemunhas arroladas às fls. 108 comparecerão independentemente de intimação. Intime-se. Itanhaem, 15 de janeiro
de 2014. - ADV: SCHEYLLA FURTADO OLIVEIRA SALOMÃO GARCIA (OAB 123546/SP), RODRIGO MUNHOZ JOSÉ (OAB
196549/SP)
Processo 3004073-88.2013.8.26.0266 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Rogerio de Oliveira Manata
- KW Lima Equipamentos para Lazer Ltda - ME - Designo o DIA 25 de março de 2014, às 15 horas para audiência de instrução
e julgamento. Ficam as partes intimadas de que a ausência do(a)(s) autor(a)(s)(es) implicará na extinção do processo sem
julgamento de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I da Lei n.º 9.099, de 1995, e a ausência da(o) ré(u) importa na presunção
de veracidade dos fatos narrados na inicial, salvo se o contrário resultar na convicção do juiz, conforme o disposto no artigo 20
da mesma lei. Cada parte poderá comparecer trazendo até três (3) testemunhas. Se houver interesse na intimação destas, tal
pedido deverá ser formulado no mínimo cinco dias antes da audiência (artigo 34 da Lei dos Juizados Especiais). A microempresa
e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas em audiência pelo empresário individual ou pelo
sócio dirigente (Enunciado 110, Fonaje Aprovado no XIX Encontro São Paulo/SP Nova redação aprovada no XXI Encontro
Vitória/ES). Servirá o presente, por cópia assinada digitalmente, como carta de intimação ao(à) autor(a), ficando, ainda, ciente
de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta intimação se efetivou, e mandado de intimação à(o)
ré(u). Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Itanhaem, 15 de janeiro de 2014. - ADV: NELSON DA SILVA PINTO JUNIOR
(OAB 102142/SP), RODRIGO PERUCI DA SILVA PINTO (OAB 322562/SP)
Processo 3004084-20.2013.8.26.0266 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Maria Regina Presto
- Sérgio Ricardo Reis - Designo o DIA 27 de março de 2014, às 15 horas, para audiência de instrução e julgamento. As partes
poderão comparecer à audiência trazendo até três testemunhas e, se houver interesse na intimação das mesmas, tal pedido
deverá ser formulado no mínimo cinco dias antes da audiência, nos termos do artigo 34, da Lei nº 9.099/95. A ausência do(a)(s)
autor(a)(s) à audiência implica na extinção do feito sem julgamento de mérito. A ausência da(o)(s) ré(u)(s), ou o comparecimento
tardio, sem motivo justificado, implica em revelia e, em consequência, reputar-se-ão verdadeiros os fatos narrados na inicial,
possibilitando imediato julgamento da ação, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) Juiz(a). Intimem-se. Servirá o
presente, por cópia digitada, como carta de intimação às partes, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá
como comprovante de que esta intimação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Itanhaem, 15 de janeiro de
2014. - ADV: MARIANA APARECIDA GONÇALVES (OAB 258233/SP)
Processo 3004329-31.2013.8.26.0266 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - José Roberto Nomelini
- Ivanilda Leite dos Santos - Segue o resultado “negativo” da ordem de bloqueio do valor do débito exequendo anteriormente
protocolada perante o sistema BacenJud 2.0, expedindo-se o necessário para a busca de informação de bem constritível
da(o) executada(o), e, na sequência, mandado de penhora e avaliação com as advertências de praxe, sendo que resultando
infrutíferas as diligências a serem levadas a cabo, inste-se o(a) exequente a manifestar-se em termos em prosseguimento no
quinqüídio legal, indicando bem daquele(a) passível de penhora e local em que se encontra depositado, sob pena de extinção
e arquivamento do processo (art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95). Itanhaem, 08 de janeiro de 2014. - ADV: WILLIAM DE SOUZA
CARRILLO (OAB 287289/SP)
Processo 3004367-43.2013.8.26.0266 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Roberto Duarte - Viviane
Andrezzo Cabral - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 266.2013/012989-0
dirigi-me ao endereço mencionado, onde CITEI pessoalmente a requerida VIVIANE ANDREZZO CABRAL do inteiro teor deste,
entregando-lhe a contrafé, que aceitou, exarando o seu ciente, aos 18 de novembro pp. Certifico, ainda, que decorrido o prazo
legal, retornei ao local, onde verifiquei existirem apenas bens necessários à habitabilidade, motivo pelo qual deixei de proceder
à penhora de outros bens, fazendo a devolução deste mandado a Cartório para novas deliberações. O referido é verdade e dou
fé. Itanhaem, 28 de novembro de 2013. - ADV: VERONICA SIMOES DIAS DINIZ (OAB 318233/SP)
Processo 3004367-43.2013.8.26.0266 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Roberto Duarte - Viviane
Andrezzo Cabral - Diante do resultado “negativo” da ordem de bloqueio do valor do débito de R$ 7.528,44 (sete mil quinhentos
e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos) anteriormente protocolada perante o sistema BacenJud 2.0, conforme segue,
promova-se a penhora de bem(ns) da(o)(s) executada(o)(s) quanto a esse, atualizado até o dia 31/08/2013 (cf. Fls. 20), com os
benefícios do artigo 172, § 2º, do Código de Processo Civil, realizando os atos, em sendo necessário, aos FINAIS DE SEMANA
E FERIADOS, tendo sido indicado à penhora o veículo marca/modelo PEUGEOT/206 1.4 PRESEN FX, ano de fabricação
2006, modelo 2007, placas DSW7453, devendo o(s) bem(ns) ser(em) AVALIADO(S), e ainda, INTIMANDO(S) aquele(a)(s) da(s)
penhora(s) e avaliação(ões) levadas a efeito, e de que poderá(ão), querendo, opor embargos à execução e à(s) penhora(s)
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realizada(s) na audiência de conciliação a ser oportunamente designada, caso esta reste infrutífera. Caso não sejam encontrados
bens passíveis de penhora, que sejam relacionados os bens que guarnecem a residência do(a)(s) devedor(a)(as)(es). Servirá o
presente, por cópia assinada digitalmente, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. Itanhaem, 15
de janeiro de 2014. - ADV: VERONICA SIMOES DIAS DINIZ (OAB 318233/SP)
Processo 3005149-50.2013.8.26.0266 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Yasmin D. S. M. Oliveira EPP - Asor
Nunes Ferreira Me - - Anor Nunes Ferreira - Diante do resultado “negativo” da ordem de bloqueio do valor do débito de R$
14.652,36 (quatorze mil seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos) anteriormente protocolada perante o sistema
BacenJud 2.0, conforme segue, promova-se a penhora de bem(ns) da(o)(s) executada(o)(s) quanto a esse, atualizado até o dia
19/09/2013, com os benefícios do artigo 172, § 2º, do Código de Processo Civil, realizando os atos, em sendo necessário, aos
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, devendo o(s) bem(ns) ser(em) AVALIADO(S), e ainda, INTIMANDO(S) aquele(a)(s) da(s)
penhora(s) e avaliação(ões) levadas a efeito, e de que poderá(ão), querendo, opor embargos à execução e à(s) penhora(s)
realizada(s) na audiência de conciliação a ser oportunamente designada, caso esta reste infrutífera. Caso não sejam encontrados
bens passíveis de penhora, que sejam relacionados os bens que guarnecem a residência e o estabelecimento comercial do(a)
(s) devedor(a)(as)(es). Servirá o presente, por cópia assinada digitalmente, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as
penas da Lei. Intime-se. Itanhaem, 10 de janeiro de 2014. - ADV: CLELIA FRANCISCO DA SILVA (OAB 313044/SP), ALLAN
PETTERSON LOPES SANTOS (OAB 301239/SP), JULIANA MARTINS COELHO (OAB 335794/SP), CLAUDIA MAGALHÃES
ARRIVABENE FERNANDES (OAB 197639/SP)
Processo 3005209-23.2013.8.26.0266 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - Escola de
Educacao Infantil e Ensino Fundamental 22 de Abril - Luciana Queiroz dos Santos - VISTOS. Designo o DIA 25 de março de
2014, às 14 horas e 30 minutos, para audiência de instrução e julgamento. As partes poderão comparecer à audiência trazendo
até três testemunhas e, se houver interesse na intimação das mesmas, tal pedido deverá ser formulado no mínimo cinco dias
antes da audiência, nos termos do artigo 34, da Lei nº 9.099/95. A ausência do(a)(s) autor(a)(s) à audiência implica na extinção
do feito sem julgamento de mérito. A ausência da(o)(s) ré(u)(s), ou o comparecimento tardio, sem motivo justificado, implica
em revelia e, em consequência, reputar-se-ão verdadeiros os fatos narrados na inicial, possibilitando imediato julgamento da
ação, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) Juiz(a). Intimem-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como carta de
intimação às partes, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta intimação se
efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Itanhaem, 15 de janeiro de 2014. - ADV: ROBERTO MARCOS FRATI (OAB
61729/SP), THAIS MAYRA CHAGAS DE QUEIROZ CYPAS (OAB 288444/SP)
Processo 3005241-28.2013.8.26.0266 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - Movimento
Estudantil do Estado de São Paulo - MEESP - André Honorato Pinto - VISTOS. Certificado o trânsito em julgado da sentença
de extinção da ação, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe. Intime-se. Itanhaem, 15 de janeiro de 2014. - ADV:
MARIA LAURA MILHOMENS LOPES (OAB 148369/SP)
Processo 3005243-95.2013.8.26.0266 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - Movimento
Estudantil do Estado de São Paulo - MEESP - Juliana Yuri Morita Fattore - VISTOS. Certificado o trânsito em julgado da
sentença de extinção da ação, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe. Intime-se. Itanhaem, 15 de janeiro de 2014.
- ADV: FELIPE DE CASTRO LORENA (OAB 311287/SP), MARIA LAURA MILHOMENS LOPES (OAB 148369/SP)
Processo 3005254-27.2013.8.26.0266 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Amaro
Mendes do Nascimento - Maria Gilda Barreto Correia - Designo o DIA 01 de abril de 2014, às 14 horas e 30 minutos, para
audiência de instrução e julgamento. As partes poderão comparecer à audiência trazendo até três testemunhas e, se houver
interesse na intimação das mesmas, tal pedido deverá ser formulado no mínimo cinco dias antes da audiência, nos termos do
artigo 34, da Lei nº 9.099/95. A ausência do(a)(s) autor(a)(s) à audiência implica na extinção do feito sem julgamento de mérito. A
ausência da(o)(s) ré(u)(s), ou o comparecimento tardio, sem motivo justificado, implica em revelia e, em consequência, reputarse-ão verdadeiros os fatos narrados na inicial, possibilitando imediato julgamento da ação, salvo se o contrário resultar da
convicção do(a) Juiz(a). Intimem-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como carta de intimação às partes, ficando, ainda,
ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta intimação se efetivou. Cumpra-se na forma e
sob as penas da Lei. Itanhaem, 16 de janeiro de 2014. - ADV: ANA LÚCIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA (OAB 155833/SP)
Processo 3005307-08.2013.8.26.0266 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - Eugenio Manoel
do Nascimento Lima - VISTOS. Certificado o trânsito em julgado da sentença de extinção da ação, arquivem-se os autos com as
formalidades de praxe. Intime-se. Itanhaem, 15 de janeiro de 2014. - ADV: RAFAEL INDALENCIO (OAB 285077/SP)
Processo 3005361-71.2013.8.26.0266 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - Jorge
Alves Luziario - Ótica São Vicente Golden Mix Ltda EPP - CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso interposto a fls. 47/56
é tempestivo e bem preparado. NADA MAIS. Itanhaém, 08 de janeiro de 2014. Eu,________Marcela Jesus de Oliveira, digitei
e subscrevi. CONCLUSÃO Em 08/01/2014, faço estes autos conclusos ao(à) MM(a). Juiz(a) de Direito do Juizado Especial
Cível e Criminal de Itanhaém, Dr(a). Helen Cristina de Melo Alexandre. NADA MAIS. Eu,________Marcela Jesus de Oliveira,
Escrevente Técnico Judiciário, subscrevi. VISTOS. Diante da tempestividade supra certificada, recebo o recurso interposto a
fls. 47/56 no efeito devolutivo, assinando o prazo de dez (10) dias ao(à) recorrido(a) para apresentar, querendo, contrarrazões a
esse. Após ou na inércia, certificando-se, remetam-se os autos ao E. Colégio Recursal para o eventual conhecimento do recurso
interposto. Intime-se. Itanhaem, 08 de janeiro de 2014. - ADV: INALDO ALEXANDRE DO NASCIMENTO (OAB 250759/SP),
PEDRO LUIZ PARTIKA (OAB 130476/SP)
Processo 3005585-09.2013.8.26.0266 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - Benedito de Fontes Neves - A Toca dos Colchões - - Banco Santander S/A - VISTOS. Certificado o trânsito em julgado
da sentença de extinção da ação, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe. Intime-se. Itanhaem, 15 de janeiro de
2014. - ADV: CLAUDIA MAGALHÃES ARRIVABENE FERNANDES (OAB 197639/SP)
Processo 3005901-22.2013.8.26.0266 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - Cleide Mercia
Macedo Correia Thomaz dos Santos - New Móveis Modulados - Designo o DIA 01 de abril de 2014, às 15 horas para audiência
de instrução e julgamento. Ficam as partes intimadas de que a ausência do(a)(s) autor(a)(s)(es) implicará na extinção do
processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I da Lei n.º 9.099, de 1995, e a ausência da(o) ré(u) importa
na presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, salvo se o contrário resultar na convicção do juiz, conforme o disposto
no artigo 20 da mesma lei. Cada parte poderá comparecer trazendo até três (3) testemunhas. Se houver interesse na intimação
destas, tal pedido deverá ser formulado no mínimo cinco dias antes da audiência (artigo 34 da Lei dos Juizados Especiais).
A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas em audiência pelo empresário
individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 110, Fonaje Aprovado no XIX Encontro São Paulo/SP Nova redação aprovada no
XXI Encontro Vitória/ES). Servirá o presente, por cópia assinada digitalmente, como carta de intimação ao(à) autor(a), ficando,
ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta intimação se efetivou, e mandado de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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intimação à(o) ré(u). Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Itanhaem, 16 de janeiro de 2014. - ADV: JOSE CARLOS
FRANCEZ (OAB 139820/SP), RICARDO LUIZ DIAS (OAB 225851/SP)
Processo 3005965-32.2013.8.26.0266 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - Tania Gomes
Ribas - Telefônica Brasil S/A - Designo o DIA 27 de março de 2014, às 14 horas, para audiência de instrução e julgamento.
As partes poderão comparecer à audiência trazendo até três testemunhas e, se houver interesse na intimação das mesmas,
tal pedido deverá ser formulado no mínimo cinco dias antes da audiência, nos termos do artigo 34, da Lei nº 9.099/95. A
ausência do(a)(s) autor(a)(s) à audiência implica na extinção do feito sem julgamento de mérito. A ausência da(o)(s) ré(u)
(s), ou o comparecimento tardio, sem motivo justificado, implica em revelia e, em consequência, reputar-se-ão verdadeiros os
fatos narrados na inicial, possibilitando imediato julgamento da ação, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) Juiz(a).
Intimem-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como carta de intimação às partes, ficando, ainda, ciente de que o recibo
que a acompanha valerá como comprovante de que esta intimação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.
Itanhaem, 15 de janeiro de 2014. - ADV: SVETLANA DOBREVSKA CVETANOSKA (OAB 232295/SP), MILENA DOBREVSKA
CVETANOSKA (OAB 268119/SP), EDUARDO COSTA BERTHOLDO (OAB 115765/SP)
Processo 3005968-84.2013.8.26.0266 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - E.C.
da Silva Locação Me - Jeferson Arrais - Designo o DIA 01 de abril de 2014, às 14 horas para audiência de conciliação. Em
não havendo conciliação, a CONTESTAÇÃO deverá ser apresentada nesta audiência. Fica dispensado o comparecimento
das testemunhas nesta audiência. A ausência do(a)(s) autor(a)(s) à audiência implica na extinção do feito sem julgamento de
mérito. A ausência da(o)(s) ré(u)(s), ou o comparecimento tardio, sem motivo justificado, implica em revelia e, em consequência,
reputar-se-ão verdadeiros os fatos narrados na inicial, possibilitando imediato julgamento da ação, salvo se o contrário resultar
da convicção do(a) Juiz(a). Cite(m)-se e intimem-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como carta de intimação ao(à)
autor(a), ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta intimação se efetivou, e
mandado de citação e intimação à(o) ré(u). Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Itanhaem, 16 de janeiro de 2014. - ADV:
RAFAEL INDALENCIO (OAB 285077/SP)
Processo 3006166-24.2013.8.26.0266 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Marco
Aurélio Ferreira Hemmel - Telefônica do Brasil S.A. - VISTOS. Certificado o trânsito em julgado da sentença de extinção da
ação, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe. Intime-se. Itanhaem, 15 de janeiro de 2014. - ADV: MARIA DA
CONCEIÇÃO ISAIAS (OAB 210999/SP)
Processo 3006197-44.2013.8.26.0266 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Denise
Aleixo de Santana - Tenda Atacado Ltda - Designo o DIA 01 de abril de 2014, às 13 horas e 30 minutos, para audiência de
instrução e julgamento. As partes poderão comparecer à audiência trazendo até três testemunhas e, se houver interesse na
intimação das mesmas, tal pedido deverá ser formulado no mínimo cinco dias antes da audiência, nos termos do artigo 34, da
Lei nº 9.099/95. A ausência do(a)(s) autor(a)(s) à audiência implica na extinção do feito sem julgamento de mérito. A ausência
da(o)(s) ré(u)(s), ou o comparecimento tardio, sem motivo justificado, implica em revelia e, em consequência, reputar-se-ão
verdadeiros os fatos narrados na inicial, possibilitando imediato julgamento da ação, salvo se o contrário resultar da convicção
do(a) Juiz(a). Intimem-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como carta de intimação às partes, ficando, ainda, ciente de
que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta intimação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as
penas da Lei. Itanhaem, 15 de janeiro de 2014. - ADV: FABIANA CAMPÃO PIRES FERNANDES BERTINI (OAB 158772/SP),
FABIO SANTOS PALMEIRA (OAB 288726/SP), LEONARDO CORREA PUPO DA CRUZ (OAB 337635/SP)
Processo 3006212-13.2013.8.26.0266 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão / Resolução - Denice Soares da
Rocha - Telefônica Brasil S.A. - Designo o DIA 27 de março de 2014, às 13 horas e 30 minutos, para audiência de instrução e
julgamento. As partes poderão comparecer à audiência trazendo até três testemunhas e, se houver interesse na intimação das
mesmas, tal pedido deverá ser formulado no mínimo cinco dias antes da audiência, nos termos do artigo 34, da Lei nº 9.099/95.
A ausência do(a)(s) autor(a)(s) à audiência implica na extinção do feito sem julgamento de mérito. A ausência da(o)(s) ré(u)
(s), ou o comparecimento tardio, sem motivo justificado, implica em revelia e, em consequência, reputar-se-ão verdadeiros os
fatos narrados na inicial, possibilitando imediato julgamento da ação, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) Juiz(a).
Intimem-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como carta de intimação às partes, ficando, ainda, ciente de que o recibo
que a acompanha valerá como comprovante de que esta intimação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.
Itanhaem, 14 de janeiro de 2014. - ADV: LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO (OAB 75081/SP), OSVALDO MENALE JUNIOR
(OAB 229853/SP)
Processo 3006255-47.2013.8.26.0266 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Rogerio Bechelli Mucci - Construtora
Ohana Ltda - Rogerio Bechelli Mucci - VISTOS. Certificado o trânsito em julgado da sentença de extinção da ação, arquivem-se
os autos com as formalidades de praxe. Intime-se. Itanhaem, 14 de janeiro de 2014. - ADV: ROGERIO BECHELLI MUCCI
Processo 3006365-46.2013.8.26.0266 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - Maria José de
Oliveira - Realiza Administradora de Consorcio Ltda - VISTOS. Certificado o trânsito em julgado da sentença de extinção da
ação, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe. Intime-se. Itanhaem, 14 de janeiro de 2014. - ADV: JOSÉ RENATO
COSTA DE OLIVA (OAB 184725/SP)
Processo 3006994-20.2013.8.26.0266 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Jennifer de Santana Moreira
- Edwin Teodoro Wanderley Hidalgo - Diante do resultado “negativo” da ordem de bloqueio do valor do débito de R$ 3.665,26
(três mil seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos) anteriormente protocolada perante o sistema BacenJud 2.0,
conforme segue, promova-se a penhora de bem(ns) da(o)(s) executada(o)(s) quanto a esse, com os benefícios do artigo 172, §
2º, do Código de Processo Civil, realizando os atos, em sendo necessário, aos FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, indicandose à penhora o veículo marca/modelo “I/SHINERAY MVK XY1110 2”, tipo MOTOCICLO, ano de fabricação/modelo 2006, placa
DTJ1705, devendo o(s) bem(ns) ser(em) AVALIADO(S), e ainda, INTIMANDO(S) aquele(a)(s) da(s) penhora(s) e avaliação(ões)
levadas a efeito, e de que poderá(ão), querendo, opor embargos à execução e à(s) penhora(s) realizada(s) na audiência de
conciliação a ser oportunamente designada, caso esta reste infrutífera. Caso não sejam encontrados bens passíveis de penhora,
que sejam relacionados os bens que guarnecem a residência do(a)(s) devedor(a)(as)(es). Servirá o presente, por cópia assinada
digitalmente, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. Itanhaem, 14 de janeiro de 2014. - ADV:
FABIO HUMBERTO CIRINO DOS SANTOS (OAB 238632/SP)
Processo 3007091-20.2013.8.26.0266 - Procedimento Ordinário - Gratificações de Atividade - Niemer Nunes Júnior - Fazenda
Pública do Estado de São Paulo - CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso interposto a fls. 29/36 é tempestivo, deixando de
ser bem preparado em virtude de pender decisão quanto ao pedido de assistência judiciária anteriormente formulado. NADA
MAIS. Itanhaém, 13 de janeiro de 2014. NADA MAIS. Eu, Marcela Jesus de Oliveira, Escrevente Técnico Judiciário, subscrevi.
CONCLUSÃO Em 13/01/2014, faço estes autos conclusos ao(à) MM(a). Juiz(a) de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal
de Itanhaém, Dr(a). Helen Cristina de Melo Alexandre. Eu, Marcela Jesus de Oliveira, Escrevente Técnico Judiciário, subscrevi.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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VISTOS. Diante da tempestividade supra certificada, recebo o recurso interposto. Quanto ao preparo, visando a análise do
pedido de assistência judiciária anteriormente formulado, assino o prazo de cinco (5) dias ao autor-recorrente para apresentar
a(s) cópia(s) da(s) declaração(ões) de ajuste anual do Imposto de Renda do último exercício desse(a) e, em sendo o caso,
do(a) respectivo(a) cônjuge ou, na hipótese de “isento(a)(s)”, declaração, sob as penas da Lei, de seus bens e direitos, inclusive
saldos bancários, aplicações financeiras e ações, sob pena de indeferimento daquele pedido. Intime-se. Itanhaem, 13 de janeiro
de 2014. - ADV: ANA GLÓRIA DA SILVA SANTOS (OAB 169856/SP)
Processo 3007094-72.2013.8.26.0266 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - Niemer Nunes Júnior Fazenda Pública do Estado de São Paulo - CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso interposto a fls. 100/108 é tempestivo,
deixando de ser bem preparado em virtude de pender decisão quanto ao pedido de assistência judiciária anteriormente formulado.
NADA MAIS. Itanhaém, 13 de janeiro de 2014. NADA MAIS. Eu, Marcela Jesus de Oliveira, Escrevente Técnico Judiciário,
subscrevi. CONCLUSÃO Em 13/01/2014, faço estes autos conclusos ao(à) MM(a). Juiz(a) de Direito do Juizado Especial Cível
e Criminal de Itanhaém, Dr(a). Helen Cristina de Melo Alexandre. Eu, Marcela Jesus de Oliveira, Escrevente Técnico Judiciário,
subscrevi. VISTOS. Diante da tempestividade supra certificada, recebo o recurso interposto. Quanto ao preparo, visando a
análise do pedido de assistência judiciária anteriormente formulado, assino o prazo de cinco (5) dias ao autor-recorrente para
apresentar a(s) cópia(s) da(s) declaração(ões) de ajuste anual do Imposto de Renda do último exercício desse(a) e, em sendo
o caso, do(a) respectivo(a) cônjuge ou, na hipótese de “isento(a)(s)”, declaração, sob as penas da Lei, de seus bens e direitos,
inclusive saldos bancários, aplicações financeiras e ações, sob pena de indeferimento daquele pedido. Intime-se. Itanhaem, 13
de janeiro de 2014. - ADV: ANA GLÓRIA DA SILVA SANTOS (OAB 169856/SP)
Processo 3007936-52.2013.8.26.0266 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - César Augusto Alves de
Lima - Milla Indústria e Comércio Ltda - Ante a proximidade da audiência anteriormente designada, e o retorno do AR negativo
de fls. 15-verso, redesigno o DIA 15 de maio de 2014, às 13 horas e 45 minutos para audiência de conciliação. Em não havendo
conciliação, a CONTESTAÇÃO deverá ser apresentada nesta audiência. Fica dispensado o comparecimento das testemunhas
nesta audiência. A ausência do(a)(s) autor(a)(s) à audiência implica na extinção do feito sem julgamento de mérito. A ausência
da(o)(s) ré(u)(s), ou o comparecimento tardio, sem motivo justificado, implica em revelia e, em consequência, reputar-se-ão
verdadeiros os fatos narrados na inicial, possibilitando imediato julgamento da ação, salvo se o contrário resultar da convicção
do(a) Juiz(a). Cite(m)-se e intimem-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como carta de intimação ao(à) autor(a), ficando,
ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta intimação se efetivou, e mandado de
citação e intimação à(o) ré(u). Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Itanhaem, 14 de janeiro de 2014. - ADV: SIDNEI
PEREIRA DA COSTA (OAB 84824/SP)
Processo 3007975-49.2013.8.26.0266 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - Ariane de Oliveira
Angelin - Perfunctoriamente, conheço como liminar a pretensão de tutela antecipada formulada na proemial, tendo em vista a
natureza do pedido, o qual comporta deferimento, tendo em vista a presença dos pressupostos legais para tanto. No que tange
ao “periculum in mora”, denota-se presente em virtude dos efeitos nefastos na esfera jurídica do(a) autor(a) caso persista(m)
incólume(s) o(s) apontamento(s) desabonador(es) “sub judice”. Quanto ao “fumus boni iuris”, vislumbra-se por inteligência dos
documentos colacionados com a proemial, notadamente o de fls. 24/25, o qual consigna a notícia de crime a autoridade policial.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar formulado, determinando ao SCPC e SERASA que promovam o necessário para a
exclusão provisória da divulgação do(s) apontamento(s) no valor de R$ 732,02, referente ao contrato nº 808912322, relativo
ao débito de 27/03/2013. No mais, designo o dia 25 de março de 2014, às 13 horas e 30 minutos, para ter lugar a audiência de
conciliação, instrução e julgamento. As audiências deste Juízo realizam-se no seguinte endereço:Avenida Rui Barbosa, 867,
sala Sala de Audiências do Juizado Especial, Centro. A CONTESTAÇÃO deverá ser apresentada nesta audiência. As partes
poderão comparecer à audiência trazendo até três (3) testemunhas e, se houver interesse na intimação das mesmas, tal pedido
deverá ser formulado no mínimo cinco dias antes da audiência, nos termos do artigo 34, da Lei nº 9.099/95. A ausência do(a)(s)
autor(a)(s) à audiência implica na extinção do feito sem julgamento de mérito. A ausência da(o)(s) ré(u)(s), ou o comparecimento
tardio, sem motivo justificado, implica em revelia e, em consequência, reputar-se-ão verdadeiros os fatos narrados na inicial,
possibilitando imediato julgamento da ação, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) Juiz(a). Servirá o presente, por
cópia assinada digitalmente, como ofício ao SERASA, cartas de intimação ao(à) autor(a) e de citação e intimação à(o) ré(u),
ficando, ainda, ciente de que o recibo que os acompanham valerá como comprovante de que o respectivo ato se efetivou. Oficiese ao SCPC. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Itanhaem, 14 de janeiro de 2014. - ADV: AMADEU CEZAR DONATO
(OAB 254968/SP)
Processo 3008347-95.2013.8.26.0266 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Helio Paduano Litoral Sul Transportes Urbanos Ltda - Designo o DIA 03 de abril de 2014, às 13 horas e 30 minutos, para audiência de instrução
e julgamento. As partes poderão comparecer à audiência trazendo até três testemunhas e, se houver interesse na intimação das
mesmas, tal pedido deverá ser formulado no mínimo cinco dias antes da audiência, nos termos do artigo 34, da Lei nº 9.099/95.
A ausência do(a)(s) autor(a)(s) à audiência implica na extinção do feito sem julgamento de mérito. A ausência da(o)(s) ré(u)
(s), ou o comparecimento tardio, sem motivo justificado, implica em revelia e, em consequência, reputar-se-ão verdadeiros os
fatos narrados na inicial, possibilitando imediato julgamento da ação, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) Juiz(a).
Intimem-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como carta de intimação às partes, ficando, ainda, ciente de que o recibo
que a acompanha valerá como comprovante de que esta intimação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.
Itanhaem, 16 de janeiro de 2014. - ADV: SCHEYLLA FURTADO OLIVEIRA SALOMÃO GARCIA (OAB 123546/SP)
Processo 3008953-26.2013.8.26.0266 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Lucas
Natalicio Martins Pereira Braga - - Gisele Lima de Godoi - Designo o DIA 20 de fevereiro de 2014, às 15 horas e 30 minutos
para audiência de conciliação. Em não havendo conciliação, a CONTESTAÇÃO deverá ser apresentada nesta audiência. Fica
dispensado o comparecimento das testemunhas nesta audiência. A ausência do(a)(s) autor(a)(s) à audiência implica na extinção
do feito sem julgamento de mérito. A ausência da(o)(s) ré(u)(s), ou o comparecimento tardio, sem motivo justificado, implica em
revelia e, em consequência, reputar-se-ão verdadeiros os fatos narrados na inicial, possibilitando imediato julgamento da ação,
salvo se o contrário resultar da convicção do(a) Juiz(a). Cite(m)-se e intimem-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como
carta de intimação ao(à) autor(a) e citação e intimação à(o) ré(u), ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá
como comprovante de que esta intimação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Itanhaem, 10 de janeiro de
2014. - ADV: CAROLINE STELA QUARESMA DE CARVALHO (OAB 279224/SP)
Processo 3008983-61.2013.8.26.0266 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Regis dos
Santos Ferreira - VISTOS. Em dez (10) dias, sob pena de indeferimento, emende-se a proemial para o(s) seguinte(s) fim(ns):
Regularizar o polo passivo da presente demanda, diante da ausência de liame entre o autor e a corré Serasa S/A. No mais,
esclareça se pretende liminarmente a suspensão do apontamento “sub judice”. Apresente-se, para servir como contrafé, uma
(1) cópia da respectiva petição. Intime-se. Itanhaem, 14 de janeiro de 2014. - ADV: BRUNO PIETRACATELLI BARBOSA (OAB
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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311828/SP)
Processo 3009005-22.2013.8.26.0266 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer Conceição Gomes - VISTOS. CITE(M)-SE a(o)(s) ré(u)(s) para os atos e termos da ação supramencionada, cuja cópia da
petição inicial segue anexa, bem como INTIMO-O(A)(S) para que, no prazo de quinze (15) dias, contados do recebimento da
presente carta, apresente contestação, sob pena de ser considerado(a) revel, e, em conseqüência, reputar-se-ão verdadeiros os
fatos alegados pelo(a)(s) autor(a)(es) em seu pedido, possibilitando imediato julgamento da ação, salvo se o contrário resultar
da convicção do(a) Juiz(íza). Servirá o presente, por cópia digitada, como carta de citação e intimação à(o) ré(u), ficando, ainda,
ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta intimação se efetivou. Cumpra-se na forma e
sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ANGELO CARNIELI NETO (OAB 70730/SP)
Processo 3009023-43.2013.8.26.0266 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - José Gustavo
Passarelli - VISTOS. Em dez (10) dias, sob pena de indeferimento da inicial, deverá o autor apresentar prova dos fatos noticiados.
Intime-se. Itanhaem, 14 de janeiro de 2014. - ADV: FAIÇAL SALIBA (OAB 38615/SP)
Processo 3009051-11.2013.8.26.0266 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer Valeria Aparecida Siqueira Pedroso da Silva Santos Pires - Aparecido dos Passos - VISTOS. Diante do leilão extrajudicial do
veículo demonstrado a fls. 13, denota-se a impossibilidade jurídica de se proceder a transferência do domínio desse e, por
consequência, dos débitos fiscais “sub judice”. Quanto a pretensão contida no item “c” da proemial, em virtude dos efeitos da
tutela jurisdicional perseguida alcançar os entes públicos ali indicados, também não merece conhecimento neste feito, cuja
matéria, ademais, mostra-se defesa perante esta Justiça especializada, nos termos do Provimento CSM nº 1.769/2010. Dessa
forma, resta a autora postular, eventualmente perante este Juizado, a cobrança dos débitos fiscais a serem solvidos por essa
oportunamente, evocando o direito de regresso pertinente, posto que, em tese, o Estado deverá considerar o produto do referido
leilão quando da mencionada solvência, sendo a demandante devedora solidária dos débitos fiscais inerentes ao veículo até a
data da comunicação ao órgão executivo de trânsito (cf. Art. 134 do CTB, e art. 6º, II, da Lei Estadual Paulista nº 13.296/08).
Com isso, denoto que inexiste, por ora, interesse processual da demandante para estar em juízo quanto as pretensões insertas
nos itens “b” e “c” da inicial. Resta, por outro turno, a pretensão de indenização pelo alegado dano moral experimentado pela
autora, o qual deve estar amparado, por sua vez, diante dos fatos alegados, na prova documental do respectivo apontamento
em entidade de proteção ao crédito ou junto ao CADIN Estadual. Assim, em dez (10) dias, sob de indeferimento da inicial: apresente-se documento incontroverso de apontamento dos lançamentos “sub judice” junto a alguma entidade de proteção ao
crédito ou ao CADIN Estadual; - emende-se a inicial excluindo as pretensões insertas nos itens “b” e “c” dessa. Apresente-se,
para servir como contrafé, uma (1) cópia da respectiva petição. Intime-se. Itanhaem, 10 de janeiro de 2014. - ADV: MARIA JOSE
DINARDI BACHIEGA (OAB 43748/SP)
Processo 3009059-85.2013.8.26.0266 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Ricardo
Oliveira Mendonça - Designo o DIA 20 de fevereiro de 2014, às 15 horas e 15 minutos para audiência de conciliação. Em
não havendo conciliação, a CONTESTAÇÃO deverá ser apresentada nesta audiência. Fica dispensado o comparecimento
das testemunhas nesta audiência. A ausência do(a)(s) autor(a)(s) à audiência implica na extinção do feito sem julgamento de
mérito. A ausência da(o)(s) ré(u)(s), ou o comparecimento tardio, sem motivo justificado, implica em revelia e, em consequência,
reputar-se-ão verdadeiros os fatos narrados na inicial, possibilitando imediato julgamento da ação, salvo se o contrário resultar
da convicção do(a) Juiz(a). Cite(m)-se e intimem-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como carta de intimação ao(à)
autor(a) e citação e intimação à(o) ré(u), ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de
que esta intimação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Itanhaem, 10 de janeiro de 2014. - ADV: RICARDO
MORAES SANTOS (OAB 178290/SP)
Processo 3009106-59.2013.8.26.0266 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Olívia Penha
dos Reis - Ausente prova inequívoca do alegado, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada formulada na inicial, tendo em vista
que, aparentemente, os valores dos empréstimos foram utilizados pela autora, conforme fls.16 a 18. No mais, designo o dia 20
de março de 2014, às 14 horas e 30 minutos, para ter lugar a audiência una de conciliação, instrução e julgamento. As audiências
deste Juízo realizam-se no seguinte endereço:Avenida Rui Barbosa, 867, sala Sala de Audiências do Juizado Especial, Centro.
A CONTESTAÇÃO deverá ser apresentada nesta audiência. As partes poderão comparecer à audiência trazendo até três (3)
testemunhas e, se houver interesse na intimação das mesmas, tal pedido deverá ser formulado no mínimo cinco dias antes da
audiência, nos termos do artigo 34, da Lei nº 9.099/95. A ausência do(a)(s) autor(a)(s) à audiência implica na extinção do feito
sem julgamento de mérito. A ausência da(o)(s) ré(u)(s), ou o comparecimento tardio, sem motivo justificado, implica em revelia
e, em consequência, reputar-se-ão verdadeiros os fatos narrados na inicial, possibilitando imediato julgamento da ação, salvo
se o contrário resultar da convicção do(a) Juiz(a). Servirá o presente, por cópia assinada digitalmente, como cartas de intimação
ao(à) autor(a) e de citação e intimação à(o) ré(u), ficando, ainda, ciente de que o recibo que os acompanham valerá como
comprovante de que o respectivo ato se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Itanhaem, 13 de janeiro de 2014.
- ADV: JULIANA NOBILE FURLAN (OAB 213227/SP)

Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO HIPOLITO HADDAD
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DORIVAL MARIANO ESTRIGA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0020/2014
Processo 0000187-98.2014.8.26.0266 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - J.
de A. S. - Apresentação (ECA - Art.184) Data: 30/01/2014 Hora 14:00 Local: Sala de Audiências da 3ª Vara - Itanhaém Situacão:
Pendente - ADV: ANTONIO CARLOS FACCIOLO (OAB 22982/SP)
Processo 0000187-98.2014.8.26.0266 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - J.
P. - J. de A. S. - Vistos, Recebo a representação de fls. 01-r/03-r, oferecida em desfavor do(a/s) adolescente(s) J. D. A. S. e
decreto sua(s) custódia(s) cautelar(es), vez que presentes os requisitos para decretação da segregação. In casu, a prova da
materialidade está evidenciada nos autos pelo boletim de ocorrência e documentos que o instruem. Dos elementos de convicção
colhidos até a presente data, emergem indícios de autoria bastantes significativos, permitindo concluir pela imprescindibilidade
da decretação da custódia cautelar. Tenho que o tráfico de entorpecente, crime equiparado a hediondo coloca em constante
desassossego a sociedade, colocando em risco a garantia da ordem pública, além do que, vulnerabiliza a própria vida do(a/s)
jovem(ens), vez que vira(m) refém(éns) do traficante. Ressalto, ademais, que as condutas até então apontadas ao(à/s)
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adolescente(s), evidenciam um profundo envolvimento com o meio criminal, de forma que a decretação da custódia cautelar
é de rigor. Anoto que adolescente(s), em oitiva informal, confessou que vendia entorpecente e, conforme certidões, já foi
aplicada medida socioeducativa de internação. Diante do exposto, decreto a custódia cautelar do(a/s) jovem(em)s pelo prazo
de 45 dias. Com a informação da vaga na Fundação CASA, providencie-se a remoção. Designe-se audiência de apresentação
Com a designação, cientifiquem-se e intimem-se o(a/s) adolescente(s) e seus responsáveis para comparecerem na audiência
acompanhado(a/s) de advogado(a/s) regularmente constituído(a/s) ou informar(em), no ato da cientificação, a impossibilidade
de fazê-lo. Requisite(m)-se o(a/s) adolescente(s). Oficie-se à OAB solicitando defensor ao(à/s) adolescente(s). Cobre-se o laudo
químico-toxicológico. Por se tratar de processo envolvendo adolescente(s) apreendido(a/s) com prazo legal para encerramento
de 45 dias, deverá a SADM cumprir os mandados expedidos deste processo a ela encaminhados com urgência. Ciência ao M.P.
- ADV: ANTONIO CARLOS FACCIOLO (OAB 22982/SP)

FORO DISTRITAL DE ITARIRI
Criminal

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO CESAR DO NASCIMENTO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALICE HARUKO TAMASHIRO TAMAKI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2014
Processo 0000830-82.2012.8.26.0280 (280.01.2012.000830) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Everaldo de Jesus dos Santos Filho e outro - RECEBO o RECURSO interposto às fls. 297.
Intimem-se os defensores dos réu, para que fiquem cientes da sentença prolatada, bem como, para que advogado do corréu
Everaldo, apresente suas razões de apelação, no prazo legal. Após, ao M.P., para as contrarrazões. Ciência ao M.P.. - ADV:
DOUGLAS LUIZ ABREU SOTELO (OAB 232969/SP), LUAN MONTEIRO CAVALCANTE DE OLIVEIRA (OAB 331462/SP)
Processo 3000185-69.2013.8.26.0280 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas - E.
F. M. - *Fica intimada a defensora dativa do réu, para apresentação de seus memoriais de defesa no prazo legal - ADV: ANA
CAROLINA DE OLIVEIRA FERREIRA (OAB 215536/SP)

ITAPECERICA DA SERRA
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO AUGUSTO GALVÃO DE FRANÇA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANGELO JOSE DA LUZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2014
Processo 0000396-95.2013.8.26.0268 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - G. F. S. da S. - G. F. S.
- Vistos.Cite-se, nos termos do artigo 733 do Código de Processo Civil, sob pena de prisão (súmula 309 do STJ) Int. CERTIDÃO
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 268.2013/024193-5, me dirigi ao nº. 101 da Alameda
Araguaia, Alphaville, em Barueri - SP, onde funciona a Empresa de Segurança Graber, sendo informado pela funcionária Sra.
Marisa, que o requerido GILMAR FRANCISCO SOARES, era funcionário da empresa, porém, não trabalha mais ali desde
março/2013, não sabendo informar seu atual paradeiro; motivos pelos quais, o dou como estando em local incerto e não sabido
deste Oficial. O referido é verdade e dou fé. Itapecerica da Serra, 18 de dezembro de 2013. - ADV: MAURICIO RODRIGUES DA
SILVA (OAB 125795/SP)
Processo 0001323-66.2010.8.26.0268 (268.01.2010.001323) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Patricia de Oliveira - Adriana Souza Duarte e outros - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento
ao mandado nº 268.2013/024845-0, devolvo o presente Mandado à Cartório, sem proceder a Intimação da Requerente Sra.
Patricia de Oliveira, em virtude de não encontrar o nº 38, na Rua Rio de Janeiro. Jardim Campestre, neste Município e Comarca
de Itapecerica da Serra, e alí não encontrando o referido número, percorri a Rua Rio de Janeiro, do começo ao fim, fazendo
perguntas à vários moradores, antigos, no sentido de localizar a referida Senhora, mas não logrei êxito, pois a quem fiz perguntas,
ninguém conhece e nem ouviram falar da referida. E assim sendo, como não tenho meios para localizar a mesma, devolvo o
presente à Cartório, dando, se não houver outro endereço, que para este Oficial de Justiça, a Requerente Sra. PATRICIA DE
OLIVEIRA, se encontra em lugar incerto não sabido. O REFERIDO É VERDADE. 01 Ato Itapecerica da Serra, 16 de dezembro
de 2013. - ADV: RAMON PIRES CORSINI (OAB 224488/SP), JOSE ANTONIO PIRES SOBRINHO (OAB 145290/SP)
Processo 0003301-20.2006.8.26.0268 (268.01.2006.003301) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Marcio Alves de
Souza e outro - Fazenda Estadual - *Certifico e dou fé que compulsando os autos para fins de expedição de mando de registro
verifiquei constar que os autores Marcio Alves de Souza e Daniela Alves de Souza, sendo que, ora, há menção que os autores
são solteiros, ora, há menção que são casados, porém, esta serventia não localizou documento que comprove eventual regime
de casamento para fins de instrução de mandado de registro, dados essenciais para fins de instrução do aludido documento,
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devendo os autores esclarecer o fato supra mencionado, para fins do prosseguimento do feito. - ADV: GUILHERME JOSE
PURVIN DE FIGUEIREDO (OAB 72591/SP), WALDIR ORLANDO PENTEADO (OAB 325317/SP), BENEDICTO HYGINO
MANFREDINI NETTO (OAB 107948/SP)
Processo 0003863-82.2013.8.26.0268 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - ODETE PALMEIRA DOS SANTOS e
outros - PERMINIO FERREIRA DOS SANTOS - Inventariante comparecer em cartório a fim de assinar o termo de ratificação que
se encontra anexado na contra capa dos autos. - ADV: CARLA ROSA DE ARIMATHÉA DOS SANTOS (OAB 321586/SP)
Processo 0004448-37.2013.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - E. M. de C. - R. R. M.
- CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 268.2013/013982-0 dirigi-me na rua
marechal humberto de alencar castelo branco, jd. Pres. Kenedi, embu das artes, deixei de citar o sr. Renan reis moreno, em
virtude da casa encontrar-se fechada, estando nos dias 17/09 as 8,00 hs, e no dia 19/09 as 8,oo hs, e no dia 23/09 as 14,oo hs.
Não haveistei ninguem no local,segunda informações do sr. Silvio, dizendo ser vizinho do requerido,o mesmo sai cedo e chega
certas horas da noite, deixei varios recados, devolvo para fins de direito. O referido é verdade e dou fé. Itapecerica da Serra, 24
de setembro de 2013. - ADV: EVANDRO MACHADO (OAB 205873/SP)
Processo 0005366-22.2005.8.26.0268 (268.01.2005.005366) - Execução de Alimentos - Alimentos - M. M. dos S. e outros
- F. B. dos S. - Vistos (fls. 117/118, 119, 120/132, 139 e 142). Diante do integral pagamento do débito de pensão alimentícia
pelo executado e das manifestações favoráveis do exequentes e do Ministério Público, declaro extinta a execução, com fulcro
no artigo 794, inciso I do Código de Processo Civil. No mais, defiro a expedição de alvará de soltura em favor do executado.
Ciência ao Ministério Público. Arbitro honorários aos nobres defensores das partes pelo valor máximo. Transitada esta em
julgado, feita as anotações e comunicações de estilo, regularizados os autos, arquivem-se. P.R.I.C. - ADV: SELMA NANCY
CORRÊA MARREIRO (OAB 216950/SP), PATRÍCIA PAULA D’ALBUQUERQUE SILVEIRA (OAB 235637/SP), HELIO DE JESUS
DA SILVA (OAB 90052/SP)
Processo 0005434-88.2013.8.26.0268 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M. A. C. A. e outro - F. A. S. A. Fls.21 e ss: Manifeste-se o(a) autor(a) sobre a contestação apresentada tempestivamente, no prazo de 10 dias, em termos
de réplica. Int. - ADV: HERVANIL RODRIGUES DE SOUZA (OAB 295677/SP), MARIA APARECIDA DIAS RODRIGUES (OAB
293913/SP)
Processo 0005482-47.2013.8.26.0268 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - K. R. da S. - F. J. da S. - CERTIDÃO
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 268.2013/018516-4 , me dirigi ao endereço retro, onde
fui informado pelo morador Sr. João, que no local não mora ninguém com o nome do requerido FRANCISCO JOSÉ DA SILVA,
desconhecendo-o, contudo, ao lado de sua casa existe uma viela com dezenas de casas, onde todos usam o referido número,
perguntando para alguns moradores, o desconhecem também; motivos pelos quais, o dou como estando em local incerto e
não sabido deste Oficial. O referido é verdade e dou fé. Itapecerica da Serra, 24 de setembro de 2013. - ADV: JOSE ANTONIO
PIRES SOBRINHO (OAB 145290/SP)
Processo 0005783-28.2012.8.26.0268 (268.01.2012.005783) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material
- Estado de São Paulo - Márcio Aparecido Turibio - Fls. 104 - A citação postal do requerido Marcio foi devolvida negativa
com informação do Correio, com três (03) tentativas todas como ausente; motivo pelo qual desentranhei a carta para novo
encaminhamento e tentativa de citação. Fls. 108 - Decorreu o prazo legal sem apresentação de contestação apesar da citação
confirmada a fls. 107. Digam. - ADV: BEATRIZ COUTO TANCREDO (OAB 301498/SP)
Processo 0006229-70.2008.8.26.0268 (268.01.2008.006229) - Procedimento Sumário - Luana Marçal de Oliveira - Inss
Instituto Nacional de Seguro Social - Fls.141/146:Digam sobre o laudo pericial apresentado pelo Dr. Daniel. Int. - ADV: ÉRICO
TSUKASA HAYASHIDA (OAB 192082/SP), EDUARDO HARUO MENDES YAMAGUCHI (OAB 184650/SP), JUSCELINO TEIXEIRA
PEREIRA (OAB 160595/SP)
Processo 0006471-53.2013.8.26.0268 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Manuel Antonio Tiago Geraldo Moura da Cunha - Os autos não se encontram em termos para fins de expedição do mandado de constatação, conforme
deliberação de fls.38, tendo em vista a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça lavrada as fls.36, alegando que não foi
localizado o nº486 da Rua Eduardo Roberto Daher, para fins de cumprimento do mandado. Int. - ADV: DAVID CARVALHO
MARTINS (OAB 275451/SP)
Processo 0006699-62.2012.8.26.0268 (268.01.2012.006699) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - F.
S. - Fls.33/45: Manifeste-se o(a) autor(a) sobre a contestação apresentada tempestivamente, no prazo de 10 dias, em termos
de réplica. Int. - ADV: IRAINA GODINHO MACEDO TKACZUK (OAB 236059/SP), JOSE ANTONIO PIRES SOBRINHO (OAB
145290/SP)
Processo 0007108-38.2012.8.26.0268 (268.01.2012.007108) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - E. S. da S. - E. T. da S. - Vistos (fls.59). Defiro expeça-se guias de levantamento referente aos depósitos judiciais
a favor do alimentado. No mais, aguarde-se a audiência designada. Int. - ADV: JOSÉ ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA (OAB
287091/SP), MAURICIO RODRIGUES DA SILVA (OAB 125795/SP)
Processo 0007252-85.2007.8.26.0268 (268.01.2007.007252) - Procedimento Ordinário - Alberto Tadashi Murata Epp Suportenge Comercio de Suportes Metalicos e Representação Ltda - Vistos. 1. Cumpra-se o v. acórdão, aguardando-se por 6
meses eventual execução. 2. Após, nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo. Int. - ADV: RAMON PIRES CORSINI
(OAB 224488/SP), MARIA LUISA ALVES DOMINGUES (OAB 105517/SP), GILBERTO COSTA JUNIOR (OAB 214028/SP)
Processo 0007450-88.2008.8.26.0268 (268.01.2008.007450) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - M. V. S. S. - P. C. dos
S. - Vistos. Maysa Vitória Silva Santos, representada por sua mãe, Maria José Barbosa da Silva, ajuizou a presente ação de
alimentos em face de seu pai, Paulo Cesar dos Santos. Os alimentos provisórios foram fixados em 30% (trinta por cento) do
salário mínimo (fls. 11). A audiência de tentativa de conciliação restou prejudicada ante a ausência dos requerido (fls.24). O réu
foi citado por edital (fls.78/79), sendo nomeado Curador Especial que apresentou contestação, por negativa geral, alegando
nulidade do processo tendo em vista o Ministério Público não ter sido intimado para acompanhar o processo (fls. 83). Houve
nova audiência, a qual as partes informaram que não possuem novas provas a produzir (fls. 99). O Ministério Público apresentou
parecer, opinando pela procedência da ação (fls. 101/102). É o relatório. Fundamento e decido. Preliminarmente, não há que se
falar em nulidade do processo eis que o Ministério Público se manifesta após as partes. Quanto ao mérito, o parentesco entre
autora e réu foi comprovado pela certidão de nascimento (fls.06). Todavia, não há qualquer prova da capacidade econômica
do requerido, o qual foi qualificado como “Pedreiro”. Por tudo isso, parece-me razoável o montante de 30% (trinta por cento)
sobre o salário mínimo, tal como provisoriamente estabelecido. Nesse ponto, oportuno mencionar o seguinte v. julgado proferido
em caso semelhante: “Alimentos - Impossibilidade - Alimentante - Ausência de elementos quanto aos rendimentos da apelante
- Presunção de que a alimentante receba um salário mínimo - Recurso de Apelação parcialmente provido para reduzir o
percentual da pensão alimentícia para 30% do salário mínimo” (TJDF - ap nº 40.542 - DF - Reg. Ac. nº 91.980 - 2ª T - Rel. Des.
Hermenegildo Gonçalves - DJU 12.03.97, g.n.). Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação, condenando o requerido
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ao pagamento de pensão mensal no valor de 30% (trinta por cento) sobre o salário mínimo nacional. Arbitro os honorários do
i. advogado nomeado à autora e ao representante da D. Curadoria Especial no patamar máximo, nos termos do convênio da
Assistência Judiciária. Transitada em julgado expeça-se a certidão de honorários e, nada mais sendo requerido, remetam-se
os autos aos arquivo. P.R.I.C. - ADV: UGO BARBERI GNECCO (OAB 275806/SP), ADRIANA SARAIVA DE FREITAS FONSECA
(OAB 199287/SP)
Processo 0007784-83.2012.8.26.0268 (268.01.2012.007784) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - J.
de Q. R. - J. P. M. dos S. - Vistos (fls.18). Defiro a citação por edital, providenciando a serventia o que for necessário. Indefiro
a expedição dos ofícios pretendidos, tendo em vista não constar nos autos as qualificações necessária do requerido para sua
instrução. Sem prejuízo, oficie-se a OAB local solicitando a indicação de curador de ausentes. Int. - ADV: MARIA APARECIDA
FERREIRA COELHO (OAB 108139/SP)
Processo 0007806-88.2005.8.26.0268 (268.01.2005.007806) - Execução de Alimentos - Alimentos - L. G. S. - R. de O. S.
- Vistos (fls. 180/181). Oficie-se conforme pleiteado pelo exequente. 2. Intime-se pessoalmente o executado para pagamento
do débito alimentar em 5 dias, sob pena de prisão. 3. Ciência ao MP. 4. Cumpra-se com urgência. Int. - ADV: MAURICIO
RODRIGUES DA SILVA (OAB 125795/SP)
Processo 0008163-92.2010.8.26.0268 (268.01.2010.008163) - Divórcio Litigioso - Dissolução - D. de S. P. M. - D. F. M.
- Vistos etc. 1. INTIME(M)-SE o(a)(s) autor(a)(s) a dar(em) regular andamento ao feito no prazo de 48 horas, sob pena de
extinção da ação nos termo do artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. 2. Servirá o presente, por cópia
digitada, como mandado. 3. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV: ESTELA REGINA MAZZUCO (OAB 210897/
SP), EDLAINE CRISTINA XAVIER CHRISOSTOMO (OAB 250216/SP)
Processo 0008183-83.2010.8.26.0268 (268.01.2010.008183) - Reintegração / Manutenção de Posse - Santander Leasing
S/A Arrendamento Mercantil - Roberto Ribeiro Sales - Vistos. Homologo, por sentença, a fim de produzir os efeitos legais, a
desistência da ação manifestada pelo autor (fls. 36), e, em conseqüência, com fulcro no artigo 267, inciso VIII do Código de
Processo Civil, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito. Custas na forma da lei. Transitada esta em julgado, feita as
anotações e comunicações de estilo, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: ELIANA ESTEVÃO (OAB 161394/SP)
Processo 0008196-82.2010.8.26.0268 (268.01.2010.008196) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - J.
P. S. A. - E. M. de A. - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 268.2013/022499-2
deixei de intimar JOÃO PEDRO SILVEIRA ALVES e EDUARDO MOREIRA DE ARAUJO e sua genitora, bem como EDUARDO
MOREIRA DE ARAUJO pelos motivos abaixo: Rua Santa Emilia, 04: mudou-se do local há mais de um ano, conforme informação
da moradora Meire, que não soube informar endereço exato da representante da requerente, razão por que deixei telefone
para contato, até agora não realizado. Rua Valdomiro Alves dos Santos: é desconhecido no local, conforme informação do
Sr. Emerson. Face a todo exposto, devolvo o r mandado para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Itapecerica da
Serra, 12 de dezembro de 2013. - ADV: IVONETE DE ALMEIDA MOREIRA (OAB 132740/SP), ALINE SABACK GONÇALVES
DOMINGUES (OAB 292957/SP)
Processo 0008755-68.2012.8.26.0268 (268.01.2012.008755) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - L. S. S. - A. da C. dos S. - Vistos. Homologo, por sentença, a fim de produzir os efeitos legais, o acordo celebrado
entre as partes (fls. 35/36.). No mais, aguardem-se notícias quanto ao descumprimento do acordo, e, nos cinco (05) dias
subseqüentes ao seu término, certifique-se e tornem os autos conclusos para extinção da execução. - ADV: SHEILA SANCORI
SENRA (OAB 211691/SP), SELENE MARIA DA SILVA (OAB 149334/SP)
Processo 0009288-61.2011.8.26.0268 (268.01.2011.009288) - Execução de Alimentos - Alimentos - P. de S. F. - P. C. S. F.
- Fls.39: Sobrestado do feito pelo prazo de 15 dias a requerimento do autor. - ADV: FABIO PEREIRA DA SILVA (OAB 238944/
SP)
Processo 0009321-17.2012.8.26.0268 (268.01.2012.009321) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação /
Ameaça - Maria Rosa Hehnke - Ester Rosa de Lima - a manifestação juntada a fls. 134/135 foi apresentada tempestivamente.
Diga a parte contrária em 10 dias. - ADV: LEANDRO SOARES DE JESUS CASACCHI (OAB 274110/SP), BRUNO ALVES
MIRANDA (OAB 286809/SP)
Processo 0010966-48.2010.8.26.0268 (268.01.2010.010966) - Usucapião - Regis Savietto Frati e outro - Recolher o valor de
R$ 182,28 para a publicação do edital no DOE. - ADV: TALITA SANTOS DE MORAES (OAB 223213/SP)
Processo 0011243-30.2011.8.26.0268 (268.01.2011.011243) - Inventário - Inventário e Partilha - A. M. L. - A. P. da P. - Vistos
(fls.19). Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 60 dias. Após, tornem-me conclusos. Int. - ADV: SANDRA REGINA
SANTANA CORREIA (OAB 217438/SP)
Processo 0011683-65.2007.8.26.0268 (268.01.2007.011683) - Execução de Título Extrajudicial - Adm do Brasil Ltda - Vgl
Nova Esperança Comércio de Alimentos Ltda e outros - Providencie o autor o envio do edital (fls.137) via e-mail: itapecerica1@
tjsp.jus.br - ADV: OSVALDO CORREA DE ARAÚJO (OAB 59803/SP), FABIANA CAMILO (OAB 235370/SP), JACQUELINE
LEMES BELLO (OAB 218742/SP)
Processo 3000850-58.2012.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Sustação de Protesto - Alexandre Soares de Almeida Pedro Jose de Oliveira e outros - Certifico e dou fé haver retificado a ação para o rito ordinário, bem como incluí o 3º corréu;
Antonio Antonio de Moraes no polo passivo da ação. Recolha o autor mais 02(duas) taxas judiciárias para citações via correio.
- ADV: EMERSON CESAR KUTNER CORDEIRO (OAB 238046/SP)
Processo 3001522-66.2012.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - W. R. de N. - M. L. N.
- Fls.37: Manifeste-se o(a) autor(a) sobre a contestação apresentada tempestivamente, no prazo de 10 dias, em termos de
réplica. Int. - ADV: DALMO LUIZ FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR (OAB 307899/SP), PATRÍCIA ZILLIG DA SILVA CINTRA
(OAB 202664/SP)
Processo 3002227-64.2012.8.26.0268 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - JOANA DA SILVA SANTOS - Renato
Ferreira da Silva Santos - Ao autor para retirar o Alvará Judicial, bem como assinar o termo de ratificação. - ADV: HELGA DE
OLIVEIRA ORNELLAS (OAB 320386/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO AUGUSTO GALVÃO DE FRANÇA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANGELO JOSE DA LUZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2014
Processo 0000032-89.2014.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Raimundo Nonato Pinheiro Ferreira
- Banco BMG S/A - Vistos. Os documentos acostados aos autos demonstram que estão sendo efetuados descontos relativos a
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parcelas de empréstimo consignado no benefício previdenciário do requerente. Não consta, contudo, que tenha sido creditado o
valor de referido empréstimo, o que prestigia a alegação do autor de que não celebrou tal contrato, não tendo realizado qualquer
empréstimo consignado. De outro lado, evidente o prejuízo decorrente da continuidade dos descontos, notadamente porque
realizados sobre o benefício previdenciário do requerente, verba de verbas de caráter alimentar. O quadro se agrava, ainda,
quando se vê a situação de saúde do autor, revelando-se a extensão dos danos causados pelos descontos. Deste modo, defiro
o pedido de tutela antecipada, e o faço para determinar a imediata cessação dos descontos, até ulterior deliberação deste Juízo,
sob pena de multa diária que fixo desde já em R$ 1.000,00. Sem prejuízo, por cautela, expeça-se ofício ao INSS, com urgência.
No mais, cite-se, com as advertências legais. Intime-se. - ADV: HELDER GERMANO ROSSAFA (OAB 252296/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO AUGUSTO GALVÃO DE FRANÇA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANGELO JOSE DA LUZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2014
Processo 0002094-73.2012.8.26.0268 (268.01.2012.002094) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - B V Financeira S/A C F I - Antonio Joaquim da Silva - Fls. 42: Ofício resposta da Delegacia da Receita Federal,
informando o endereço do(a) requerido, como sendo o mesmo constante da inicial, ou seja: Av. Itália, 1468, Parque Paraíso,
Itapecerica da Serra - SP, CEP 06852-200. - ADV: ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP), PAULO
EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP)
Processo 0002916-28.2013.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Guarda - L. R. N. de O. - L. G. M. - Vistos (fls.13). Defiro o
sobrestamento do feito pelo prazo de 30 dias. Após, tornem-me conclusos. Int. - ADV: CARLOS ALBERTO ABDO (OAB 122133/
SP)
Processo 0003149-25.2013.8.26.0268 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - R. C. S. - V. A. da
S. - Fls.17/23:Manifeste-se o autor sobre a carta precatória negativa, certificado pelo Sr. Oficial de Justiça que deixou de dar
cumprimento ao mandado tendo em vista que não foi localizado, bem como não foi localizado o nº nº809 daquela rua. Int. - ADV:
HERVANIL RODRIGUES DE SOUZA (OAB 295677/SP)
Processo 0003154-47.2013.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - F. G. de H. - M. C. da S.
- CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 268.2013/014866-8 que após inumeras
diligencias negativas ao endereço constante, finalmente atendeu-me o morador Diego Aparecido Alves, o qual informou-me
desconhecer o requerente e sua genitora ou seu endereço. Dessa forma, devolvo o presente sem o seu integral cumprimento
haja encontrar-se Mateus Candido da Silva e Daiane Aparecida Candido da Silva em local incerto e não sabido por esta oficial.
Nada mais. O referido é verdade e dou fé. Itapecerica da Serra, 30 de setembro de 2013. - ADV: IVONETE DE ALMEIDA
MOREIRA (OAB 132740/SP)
Processo 0003280-97.2013.8.26.0268 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - R. G. F. da S. - M. E. A. e outro Fls.20 e ss: Manifeste-se o(a) autor(a) sobre a contestação apresentada tempestivamente, no prazo de 10 dias, em termos de
réplica. Int. - ADV: EMERSON CESAR KUTNER CORDEIRO (OAB 238046/SP), CICERO GOMES DE LIMA (OAB 265627/SP)
Processo 0003331-11.2013.8.26.0268 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - M. A. V. R. - M. V. L. V. R. - Fls.70
e ss: Manifeste-se o(a) autor(a) sobre a contestação apresentada tempestivamente, no prazo de 10 dias, em termos de réplica.
Int. - ADV: JOSE CIRILO CORDEIRO SILVA (OAB 301863/SP), TALITA SANTOS DE MORAES (OAB 223213/SP)
Processo 0003356-05.2005.8.26.0268 (268.01.2005.003356) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Ataide Moreira da Silva - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A - Vistos (Fls.345/357) Recebo o Recurso
em seus regulares efeitos. Às contrarrazões. Após, remetam-se ao Egrégio Tribunal de Justiça. Int. - ADV: VENTURA ALONSO
PIRES (OAB 132321/SP), MARIA OLIVIA CRUZ MONTEIRO DA SILVA (OAB 34790/SP), WILLIAN MARCONDES SANTANA
(OAB 129693/SP), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (OAB 131600/SP)
Processo 0003479-42.2001.8.26.0268 (268.01.2001.003479) - Dissolução e Liquidação de Sociedade - Dissolução - Angela
Gomes Franco - Avviso Comunicaçao Visual Ltda - Vistos (fls.235). Indefiro, tendo em vista que os autos já se encontram
sentenciado, devidamente transitado em julgado. No mais, aguarde-se eventual manifestação pelo prazo 30 dias, no silêncio
tornem ao arquivo. Int. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA (OAB 12982/SP), JOSE ANTONIO PIRES SOBRINHO (OAB
145290/SP), HAROLDO CASTELLO BRANCO JUNIOR (OAB 155319/SP), ELIZETH APARECIDA ZIBORDI (OAB 43524/SP),
CELMO MARCIO DE ASSIS PEREIRA (OAB 61991/SP)
Processo 0003509-38.2005.8.26.0268 (268.01.2005.003509) - Procedimento Ordinário - Editora Pesquisa e Indústria Ltda
- Angelica Pereira da Silva - Fls. 97: Ofício resposta da Delegacia da Receita Federal, informando o endereço do(a) requerida,
como sendo: Rua Crispina Ferreira, 42, Casa, Bairro CIC, Curitiba - PR, CEP 81270-217. - ADV: DALMYR FIGUEIREDO GOMES
(OAB 100282/SP)
Processo 0004057-68.2002.8.26.0268 (268.01.2002.004057) - Reintegração / Manutenção de Posse - Hector Andres
Corvalan e outros - Ricardo Ramos Kotait e outros - Processo em cartório a disposição dos requeridos, pelo prazo de 10 dias,
para fins de especificação de provas, justificando sua pertinência, sob pena de preclusão. Int. - ADV: THIAGO ASSAAD ZAMMAR
(OAB 231688/SP), MAURICIO JOSE CHIAVATTA (OAB 84749/SP), LAERCIO JOSE DE AZEVEDO FILHO (OAB 33880/SP)
Processo 0004384-27.2013.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - R. L. V. - P. R. A. CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 268.2013/017161-9 dirigi-me ao endereço
mencionado por duas vezes em dias e horários diferentes sendo que não fui atendido por qualquer pessoa no local, sendo
que em conversa com vizinhos, estes declararam que o requerido PAULO R. DA SILVA não mais reside no local há mais de
dois meses, sendo desconhecido seu atual paradeiro, fato pelo o qual devolvo o presente sem o seu integral cumprimento. O
referido é verdade e dou fé. Itapecerica da Serra, 30 de setembro de 2013. - ADV: RODRIGO VINICIUS ALBERTON PINTO
(OAB 167139/SP)
Processo 0004531-09.2011.8.26.0176 (176.01.2011.004531) - Procedimento Ordinário - Alimentos - T. S. de O. - F. J. de O. Fls.39: Sobrestado do feito pelo prazo de 10 dias a requerimento da autora. Int. - ADV: LUCAS RODRIGUES (OAB 293434/SP)
Processo 0005025-49.2012.8.26.0268 (268.01.2012.005025) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - G. L. C. - S. de A. C. - Fls.48/58: Manifeste-se o(a) autor(a) sobre a justificativa apresentada tempestivamente.
Int. - ADV: ROBERTA MICHELLE COSTA (OAB 235908/SP), JANAYNA LOMBISANI (OAB 195352/SP)
Processo 0005052-32.2012.8.26.0268 (268.01.2012.005052) - Procedimento Ordinário - Exoneração - M. M. - J. A. M.
- Vistos. Mario Mendes ajuizou a presente ação de exoneração de alimentos em face de sua filha Jessica Alves Mendes,
aduzindo, em suma, que a requerida já atingiu a maioridade e não frequenta estabelecimento de ensino superior. A requerida
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apresentou contestação (fls. 18/21), admitindo ter atingido a maioridade, mas ponderando que efetivou matrícula junto à
Faculdade Anhanguera, no curso de Tecnologia em Marketing. Porém, por falta de recursos financeiros, foi obrigada a solicitar
o trancamento da matrícula. Houve réplica (fls. 32/33), na qual o autor sustenta que a requerida “trancou matrícula em 08 de
setembro de 2010, sem explicar os motivos ou justificar suas necessidades”. Além disso, na ocasião da matrícula, realizada
em 16 de março de 2010, a requerida já era maior de idade e, portanto, “não fazia jus ao recebimento da pensão”. A audiência
de conciliação restou infrutífera (fls. 40), oportunidade em que a requerida juntou documento novo (boleto de mensalidade do
curso superior fls. 42). Na mesma ocasião, ambas as partes informaram não terem outras provas a produzir, concordando com
o julgamento antecipado. É o relatório. Fundamento e decido. O feito encontra-se suficientemente instruído, não havendo a
necessidade de produção de novas provas, notadamente pelo desinteresse das partes para com a dilação probatória. Quanto
ao mérito, primeiramente consigno que a requerida já é maior e capaz e, na contestação, não prestou maiores dados acerca
de sua condição financeira e social, ou seja, não informou se trabalha, com quem reside, se possui outras fontes de renda
e quais seus planos profissionais envolvendo o curso superior mencionado. Nesse ponto, destaco que houve um hiato de
aproximadamente três anos, em que a requerida manteve o curso em tela “trancado”, retomando os estudos somente em data
recente, bem após a propositura desta ação. Em outras, palavras, quando do ajuizamento da causa, a requerida estava há
mais de um ano e meio sem frequentar curso superior, sendo que, atualmente, está com mais de vinte e um anos de idade,
não se justificando, neste caso, que seja mantida a pensão. Ante o exposto e pelo mais que se pode extrair dos autos, JULGO
PROCEDENTE a ação, declarando o autor desonerado da pensão. Outrossim, a requerida deverá arcar com eventuais custas
do autor e honorários advocatícios dele, os quais fixo em vinte por cento sobre o valor atribuído à causa. Por outro lado, concedo
à requerida os benefícios da gratuidade, lembrando que a execução das verbas derivadas da sucumbência deverá ser efetivada
com observância ao disposto no artigo 16 da Lei da Assistência Judiciária, ou seja, com prévia comprovação de superveniente e
substancial melhora da capacidade econômica da requerida. P.R.I.C. - ADV: DANIELLI OLIVEIRA DA SILVA (OAB 256695/SP),
MOSART LUIZ LOPES (OAB 76376/SP), FREDERICO CESAR CHAMA (OAB 76530/SP), DIOGO FRANCISCO SACRAMENTO
DE OLIVEIRA (OAB 287452/SP)
Processo 0005387-51.2012.8.26.0268 (268.01.2012.005387) - Divórcio Litigioso - Dissolução - A. C. R. - R. R. dos S. R. Vistos etc. DEPRECADO: Juízo de Direito de uma das Varas Cíveis da Comarca de Unaí, Estado de Minas Gerais - MG (Fórum
Professor Raimundo Cândido), Rua Prefeito João Costa, 250, Centro, CEP 08610-000 INTIME-SE o autor acima qualificado,
a dar regular andamento ao feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos
do artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como CARTA
PRECATÓRIA. Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências
necessárias ao cumprimento desta. PROCURADOR: Dr. Fernando Martins de Sousa - OAB/MG 83.238 Int. - ADV: FERNANDO
MARTINS DE SOUSA (OAB 83238/MG)
Processo 0005443-55.2010.8.26.0268 (268.01.2010.005443) - Execução de Alimentos - Alimentos - M. L. S. da S. - A. R.
da S. - Fls.72: Sobrestado do feito pelo prazo de 15 dias a requerimento da autora. - ADV: BENEDICTO HYGINO MANFREDINI
NETTO (OAB 107948/SP), JOSE ACACIO DA ROCHA JUNIOR (OAB 235839/SP)
Processo 0005443-55.2010.8.26.0268 (268.01.2010.005443) - Execução de Alimentos - Alimentos - M. L. S. da S. - A. R.
da S. - Fls.72: Sobrestado do feito pelo prazo de 15 dias a requerimento da autora. - ADV: JOSE ACACIO DA ROCHA JUNIOR
(OAB 235839/SP), BENEDICTO HYGINO MANFREDINI NETTO (OAB 107948/SP)
Processo 0005485-07.2010.8.26.0268 (268.01.2010.005485) - Alvará Judicial - R. S. dos S. - C. de F. S. S. - Fls.39:Ofício da
OAB local indicando o Dr. Rogerio Oliveira Queiroz, para defender os interesses do requerido. Int. - ADV: ROGÉRIO OLIVEIRA
QUEIROZ (OAB 281709/SP)
Processo 0005586-10.2011.8.26.0268 (268.01.2011.005586) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - D. R. da S. R.
- R. S. R. P. - Fls.53:Ofício da OAB local indicando a Drª. Lucia Catarina dos Santos, para defender os interesses do requerido.
Int. - ADV: MONICA NOGUEIRA DE SOUZA (OAB 233205/SP), LUCIA CATARINA DOS SANTOS (OAB 171129/SP)
Processo 0005702-84.2009.8.26.0268 (268.01.2009.005702) - Procedimento Ordinário - Guarda - J. F. B. - R. M. T. - Vistos
(fls. 49v). 1. Entendo não ser caso de intimação pessoal da autora, eis que sua manifestação não é imprescindível para a
marcha processual. 2. Especifique o curador especial, no prazo de 10 (dez) dias, quais testemunhas pretende arrolar e qual a
pertinência da dilação probatória. 3. Após, tornem-me conclusos. Int. - ADV: MARCELO MARTIN CORDIOLI (OAB 203425/SP),
EDSON GALINDO (OAB 103852/SP)
Processo 0005761-43.2007.8.26.0268 (268.01.2007.005761) - Outros Feitos não Especificados - Adenilton da Silva Pereira Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos (fls.141). Em vista do manifesto desinteresse do autor, o qual inviabiliza a continuidade
da presente ação, reconheço a carência superveniente da ação, pela perda do interesse de agir. Ante o exposto, declaro extinto
o processo, sem resolução de mérito. Transitada esta em julgado, feita as anotações e comunicações de estilo, arquivem-se
os autos. P.R.I.C. - ADV: RICARDO CARLOS DA SILVA CARVALHO (OAB 21158/PE), ELISEU PEREIRA GONÇALVES (OAB
153229/SP)
Processo 0006023-85.2010.8.26.0268 (268.01.2010.006023) - Execução de Alimentos - Alimentos - P. E. da S. R. - M. de S.
R. - Fls.75:Ofício da OAB local indicando a Drª. Lucia Catarina dos Santos, para defender os interesses da autora. Int. - ADV:
LUCIANA BELLI DE AQUINO (OAB 232245/SP), GREICE LANE MORAES (OAB 188486/SP)
Processo 0006085-91.2011.8.26.0268 (268.01.2011.006085) - Ação Civil Pública - Indenização por Dano Ambiental Ministerio Público do Estado de São Paulo - Municipio de Juquitiba e outro - Vistos (fls. 191). Nos termos da r. cota ministerial,
intime-se a Sra. Salvadora de Sá Medeiros, a fim de que ela informe o nome, qualificação e endereço dos demais herdeiros do
Espólio de Francisco Medeiros. Int. - ADV: SANDRO ROBERTO BERLANGA NIGRO (OAB 178391/SP), EDLAINE CRISTINA
XAVIER CHRISOSTOMO (OAB 250216/SP), IRAINA GODINHO MACEDO TKACZUK (OAB 236059/SP)
Processo 0006132-31.2012.8.26.0268 (268.01.2012.006132) - Procedimento Sumário - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Anderson Pereira Rocha - Ssr Comercio de Cosmeticos e Produtos de Higiene Pessoal - Vistos. Defiro o
requerido às fls. 65. Arbitro os honorários da i. Advogada no valor máximo da tabela. Expeça-se certidão. Após, cumpra-se
a parte final da sentença de fls. 57, arquivando-se os autos. Int. - ADV: VILMAR ANASTACIO CORREA (OAB 298657/SP),
SELENE MARIA DA SILVA (OAB 149334/SP)
Processo 0006241-50.2009.8.26.0268 (268.01.2009.006241) - Procedimento Ordinário - Guarda - A. E. do N. - S. de S. G.
- Fls.67/69: Manifeste-se o(a) autor(a) sobre a contestação apresentada tempestivamente, no prazo de 10 dias, em termos de
réplica. Int. - ADV: ADRIANA SARAIVA DE FREITAS FONSECA (OAB 199287/SP), GREICE LANE MORAES (OAB 188486/SP)
Processo 0006398-18.2012.8.26.0268 (268.01.2012.006398) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - M.
D. da C. - M. da P. I. - Vistos (fls.31). 1. Primeiramente, a subscritora da contestação para regularizar acerca da assinatura. 2.
Após, diga o autor em termos de réplica. 3. Em seguida, tornem-me conclusos. ]Int. - ADV: TALITA SANTOS DE MORAES (OAB
223213/SP), LUCIMARA FIGUEIRO GODINHO (OAB 239705/SP)
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Processo 0006489-50.2008.8.26.0268 (268.01.2008.006489) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Bradesco S/A - Genesio Macalossi - Fls. 74: Ofício resposta da Delegacia da Receita Federal, informando o
endereço do(a) requerido, como sendo: Estrada da Servidão, 33, Aldeinha, Itapecerica da Serra - SP, CEP 06865-090. - ADV:
FERNANDA LAURINO RAMOS (OAB 147516/SP), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI (OAB 122626/SP)
Processo 0006673-69.2009.8.26.0268 (268.01.2009.006673) - Execução de Alimentos - Alimentos - M. N. C. P. - N. P. F. Vistos (fls. 148/149). Ao executado para pagamento no prazo de 5 dias sob pena de prisão. Int. - ADV: JULIANA MORAES DE
SOUSA (OAB 185912/SP), MARCIA TRISTAO FRANCO (OAB 84513/SP)
Processo 0006940-36.2012.8.26.0268 (268.01.2012.006940) - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens (nº 0159339-82/2006 - 3ª. Vara Cível) - Associação das Damas da Caridade de São Vicente de Paulo
- Carla Sonia Ramos - Vistos. 1. Não acuso a nomeação de depositário do bem constrito conforme cópia da certidão do Sr.
Oficial de justiça às fls. 25, elemento necessário ao regular ato de leilão. 2. Solicite-se informes ao D. Juízo Deprecante acerca
da nomeação de depositário. Int. - ADV: CARLOS HENRIQUE RAGUZA (OAB 174504/SP)
Processo 0006963-50.2010.8.26.0268 (268.01.2010.006963) - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil
- Registro Civil das Pessoas Naturais - S. A. B. - Vistos. Diante do que foi aduzido na inicial (fls.2/3) corroborados pelos
documentos de fls. 04/06, e da manifestação favorável do Ministério Público (fls.45), julgo procedente o pedido inicial e
determino seja efetuada a inclusão requerida, no assento de nascimento de “Ana Paula de Brito Anastácio”, lavrado sob nº A-14,
às fls. 271-v, nº de ordem 8.573, do Cartório do Município de Juquitiba - Comarca de Itapecerica da Serra - SP; para incluir o
nome da requerente (SUZELI ANTONIO BRITO) como sendo genitora de Ana Paula de Brito Anastácio. Ciência ao Ministério
Público. Arbitro os honorários no valor máximo constante da tabela em vigor. Transitada esta em julgado, feita as anotações
e comunicações de estilo, expeça-se o competente mandado, e, após, arquive-se. P.R.I.C. - ADV: IVAN FIGUEIRO DA SILVA
(OAB 66938/SP)
Processo 0006985-74.2011.8.26.0268 (268.01.2011.006985) - Execução de Título Extrajudicial - Cicero Bispo da Silva Gilson Gomes de Sousa - Vistos. 1. Fls. 40: Ciente. 2. Cumpra imediatamente a serventia o que foi determinado no despacho de
fls. 38. Int. - ADV: FRANCISCO HENRIQUE SEGURA (OAB 195020/SP), JOSE SOARES DA COSTA NETO (OAB 257677/SP)
Processo 0007387-24.2012.8.26.0268 (268.01.2012.007387) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - B. F. L. G. F. da C. G. - Vistos. Bryan Franklin Lima Giavara, representado por sua mãe Angela Mauricelia Lima da Silva ajuizou a presente
ação de alimentos em face de Franklin da Cruz Giavara. Os alimentos provisórios foram fixados em 30% do salário mínimo
(fls. 11). Citado (fls. 16), o requerido não apresentou contestação (decisão fls. 22). O autor requereu o julgamento em razão
da revelia. O Ministério Público apresentou parecer final, opinando pela parcial procedência da ação (fls. 39/40). É o relatório.
Fundamento e decido. A revelia importa na presunção de veracidade das assertivas iniciais. A relação de parentesco entre autor
e réu restou comprovada pela certidão de nascimento de fls. 08. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, condenando
o requerido ao pagamento mensal de pensão alimentícia, fixando a verba em 1/3 (um terço) sobre os seus rendimentos líquidos,
considerando-se em tal cômputo apenas as deduções legais. Outrossim, anoto que o desconto deve recair sobre o salário,
décimo terceiro salário e horas extras, excluindo-se as demais verbas, tais como férias, multa rescisória e outras de cunho
indenizatório. Consigno que a condenação é retroativa à data da citação (29 de agosto de 2012), devidas as diferenças entre
o valores ora arbitrados e os provisórios inicialmente fixados. Ao advogado nomeado, estipulo os honorários no máximo, nos
termos do convênio da Assistência Judiciária. Transitada em julgado expeça-se a certidão de honorários e, nada mais sendo
requerido, remetam-se os autos ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: DEROSDETE SERAFIM FERREIRA (OAB 177982/SP)
Processo 0008269-93.2006.8.26.0268 (268.01.2006.008269) - Arbitramento de Aluguel - Claudia Regina Furia - Paulo
Eduardo Vieira dos Santos - Vistos. 1. Tendo em vista o v. acórdão de fls. 214/220, aguardem-se eventuais novos requerimentos
por 30 dias. 2. Após, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: CLAUDIA PENA GOMES (OAB 122230/SP), LIGIA CIOLA
(OAB 99338/SP), REINALDO AMARAL DE ANDRADE (OAB 95263/SP), JOÃO CESAR CÁCERES (OAB 162393/SP), LAIS
AMARAL REZENDE DE ANDRADE (OAB 63703/SP)
Processo 0010166-83.2011.8.26.0268 (268.01.2011.010166) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Bv Leasing Arrendamento Mercantil S/A - Eduardo Jorge de Oliveira - Fls. 47/49 e 53: Informações on line via
BACENJUD e INFOJUD, apontando vários endereços relativos ao(a) requerido, aguardando-se manifestação no prazo de 15
dias. - ADV: EDUARDO RODRIGUES NETTO FIGUEIREDO (OAB 149066/SP)
Processo 0010827-43.2003.8.26.0268 (268.01.2003.010827) - Procedimento Ordinário - Elson Ferreira de Jesus - Prefeitura
Municipal de Itapecerica da Serra - Fls. 371: Ofício resposta da Delegacia da Receita Federal, informando o endereço
do(a) requerido, como sendo: Viela Frei Dimas, 900, Bairro Palmeiras, Teófilo Otoni - MG, CEP 39800-000. - ADV: SIMONE
GONÇALVES DE SOUZA (OAB 247273/SP), LUCIANA RAMOS AZAM (OAB 211318/SP), HAROLDO CASTELLO BRANCO
JUNIOR (OAB 155319/SP), JOSÉ DE SOUZA (OAB 162034/SP), JULIANA MORAES DE SOUSA (OAB 185912/SP)
Processo 0010827-43.2003.8.26.0268 (268.01.2003.010827) - Procedimento Ordinário - Elson Ferreira de Jesus - Prefeitura
Municipal de Itapecerica da Serra - Fls. 371: Ofício resposta da Delegacia da Receita Federal, informando o endereço do(a)
requerido, como sendo: Viela Frei Dimas, 900, Bairro Palmeiras, Teófilo Otoni - MG, CEP 39800-000. - ADV: LUCIANA RAMOS
AZAM (OAB 211318/SP), SIMONE GONÇALVES DE SOUZA (OAB 247273/SP), HAROLDO CASTELLO BRANCO JUNIOR (OAB
155319/SP), JOSÉ DE SOUZA (OAB 162034/SP), JULIANA MORAES DE SOUSA (OAB 185912/SP)
Processo 0011989-92.2011.8.26.0268 (268.01.2011.011989) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - B V Financeira S/A Cfi - Pedro Calixto da Silva - Fls. 42: Ofício resposta da Delegacia da Receita Federal, informando
o endereço do(a) requerido, como sendo: Rua Jabuticabeiro, 41, Jardim Caiuby, Itaquaquecetuba - SP, CEP 08570-970. - ADV:
ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP), PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP)
Processo 0013003-43.2013.8.26.0268 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - S. M. R. da S. e outro - S. C. da
S. - Vistos. 1. Defiro os benefícios da assistência judiciária. Anote-se. 2. Arbitro os alimentos provisórios mensais, em trinta por
cento (30%) do salário mínimo, contados a partir da citação, a serem depositados em mãos da representante legal do menor
mediante recibo ou em conta bancária por ela mantida. 3. Cite-se o requerido, observadas as formalidades legais, fazendo
constar do mandado respectivo que o prazo para contestar a ação, querendo, será de quinze (15) dias contados da juntada do
mesmo ao processo, bem como as advertências de lei. Int. - ADV: LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS (OAB 237245/SP)
Processo 0013008-65.2013.8.26.0268 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - B. S. B. - R. W. B. - Vistos. 1. Defiro
os benefícios da assistência judiciária. Anote-se. 2. Arbitro os alimentos provisórios mensais, em trinta por cento (30%) do
salário mínimo, contados a partir da citação, a serem depositados em mãos da representante legal do menor mediante recibo
ou em conta bancária por ela mantida. 3. Cite-se o requerido, observadas as formalidades legais, fazendo constar do mandado
respectivo que o prazo para contestar a ação, querendo, será de quinze (15) dias contados da juntada do mesmo ao processo,
bem como as advertências de lei. In - ADV: LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS (OAB 237245/SP)
Processo 0013064-98.2013.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - GIOVANI
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GONÇALVES JUNIOR - AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - Vistos. O autor está representado
por advogado constituído e pretende discutir relação contratual pertinente a financiamento cujas parcelas são de R$689,44
(seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), configurando-se portanto indícios de capacidade econômica
incompatíveis com a alegada pobreza. Ante o exposto, indefiro a gratuidade, concedendo ao autor o prazo de 10 (dez) dias para
recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial. Int. - ADV: JANE APARECIDA GOMES LUZ MALVEIRA (OAB
283542/SP)
Processo 0013119-49.2013.8.26.0268 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - W. R. O. e outro - W. S. de O. Vistos. 1. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária. Anote-se. 2. Arbitro os alimentos provisórios mensais, em quarenta por
cento (40%) do salário mínimo, contados a partir da citação, a serem depositados em mãos da representante legal dos menores
mediante recibo ou em conta bancária por ela mantida. 3. Cite-se o alimentante, observadas as formalidades legais, fazendo
constar do mandado respectivo que o prazo para contestar a ação, querendo, será de quinze (15) dias contados da juntada da
mesmo ao processo, bem como as advertências de lei. Int. - ADV: FRANCISCO ALESSANDRO FERREIRA (OAB 284659/SP)
Processo 0013196-58.2013.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Guarda - E. C. S. - L. de N. - Vistos. Emende o autor a
inicial, no prazo de 10 (dez) dias, eis que os documentos juntados aos autos não são aptos, por si só, para evidenciar o exercício
da guarda de fato por parte do autor. Assim, junte o autor, outros documentos (declarações, documentos escolares etc) de modo
a justificar o pedido. Int. - ADV: MARIA APARECIDA DIAS RODRIGUES (OAB 293913/SP)
Processo 0013257-16.2013.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - N. M. C. - M. N. e outros
- Vistos. Emende a autora a inicial, em 10 (dez) dias, informando se o falecido tinha ou não outros filhos além dos comuns. Em
caso afirmativo, deverá a autora incluí-los no pólo passivo. Int. - ADV: ALEX LOPES SILVA (OAB 221905/SP)
Processo 0013260-68.2013.8.26.0268 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J. S. C. - L. P. da S. - Vistos. 1.
Defiro os benefícios da assistência judiciária. Anote-se. 2. Arbitro os alimentos provisórios mensais, em trinta por cento (30%)
do salário mínimo, contados a partir da citação, a serem depositados em mãos da representante legal do menor mediante recibo
ou em conta bancária por ela mantida. 3. Cite-se o requerido, observadas as formalidades legais, fazendo constar do mandado
respectivo que o prazo para contestar a ação, querendo, será de quinze (15) dias contados da juntada do mesmo ao processo,
bem como as advertências de lei. Int. - ADV: LUCIMARA FIGUEIRO GODINHO (OAB 239705/SP)
Processo 0013304-87.2013.8.26.0268 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - JOSÉ EDIBERTO FERNANDES DE LIMA - Vistos. 1. Comprovada a mora,
defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida
pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar
(DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a
efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo,
nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a
posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. 2. Servirá o presente, por cópia
digitada, como mandado. 3. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV: SERAFIM AFONSO MARTINS MORAIS
(OAB 77133/SP), FLÁVIA CUNHA SEABRA MORAIS (OAB 177683/SP)

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ALENA COTRIM BIZZARRO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PLACIDO RAMOS FILHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2014
Processo 0001958-42.2013.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Telefonia - JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA - - JOELY
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME - TELEFONICA BRASIL S.A. - Fls. 110: Vistos. Digam as partes se têm interesse
na designação de audiência para tentativa de conciliação. Sem prejuízo, especifiquem as partes as provas que efetivamente
pretendem produzir, justificando sua pertinência, no prazo de dez (10) dias. Caso pretendam produzir prova testemunhal, no
mesmo prazo devem apresentar o rol e recolher as despesas para intimação, conforme tabela do Tribunal de Justiça, sob pena
de preclusão da oportunidade. Int. - ADV: SHEILA SANCORI SENRA (OAB 211691/SP), FABIO RIVELLI (OAB 297608/SP)
Processo 0002559-48.2013.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Seguro - Silvio da Silva Pereira - SEGURADORA LIDER
DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT - Fls. 53: Vistos. Digam as partes se têm interesse na designação de audiência para
tentativa de conciliação. Sem prejuízo, especifiquem as partes as provas que efetivamente pretendem produzir, justificando sua
pertinência, no prazo de dez (10) dias. Caso pretendam produzir prova testemunhal, no mesmo prazo devem apresentar o rol
e recolher as despesas para intimação, conforme tabela do Tribunal de Justiça, sob pena de preclusão da oportunidade. Int. ADV: MARIA APARECIDA MESSIAS SOARES DO NASCIMENTO (OAB 234789/SP), DIANE DIAS DA SILVA TEIXEIRA (OAB
250665/SP)
Processo 0003321-64.2013.8.26.0268 - Procedimento Sumário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Daisy
Aparecida de Freitas - Eletropaulo Metropolitana - Fls. 21: Vistos. A autora propôs ação com incongruência de dados cadastrais
no documento acostado a fls. 14 destes autos. Intimada por duas vezes para emendar a inicial, a fim de prestar os devidos
esclarecimentos , quedou-se inerte. De sorte que as determinações não foram atendidas. Assim, tendo em vista que o defeito
não foi sanado, INDEFIRO a petição inicial com base no art. 284, parágrafo único do CPC e JULGO EXTINTO o feito, sem
resolução do mérito, nos termos do art. 267, I, do mesmo diploma legal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com
as cautelas de praxe. PRIC. - ADV: JOSÉ EDMUNDO DE SANTANA (OAB 185574/SP)
Processo 0003608-61.2012.8.26.0268 (268.01.2012.003608) - Monitória - Divena Automoveis Ltda - Campo Veiculos Ltda
- (Vista Obrigatória: Retirar o requerente as Cartas Precatórias copiadas à fls. 37 e 38, se o caso, em Cartório. Referidos
expedientes poderão ser retirados diretamente pelo SITE do Tribunal de Justiça (https://esaj.tjsp.jus.br/cpo/pg/open.do), haja
vista que foram assinadas digitalmente. Porém, deverá ser juntada contrafé às mesmas: devendo ser anexadas às mesmas
cópia da inicial). - ADV: THEREZINHA DE JESUS DA COSTA WINKLER (OAB 25730/SP)
Processo 0003646-73.2012.8.26.0268 (268.01.2012.003646) - Cobrança de Cédula de Crédito Industrial - Espécies de
Títulos de Crédito - Hsbc Bank Brasil S/A Banco Multiplo - Joel Zwaig Rocha - (V.O.: Nos termos do Prov. C.G. nº 1.307/07, art.
5º: Manifestar-se o(a) autor(a) em termos de prosseguimento, no prazo de 5 dias, diante da certidão do(a) senhor(a) oficial(a) de
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justiça, fls. 92, a seguir transcrita: “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 268.2013/023157-3
dirigi-me ao endereço: Rua Silvio Ferreira Domingues, 19, e deixei de citar JOEL ZWAIG ROCHA, vez que segundo a moradora
da casa um, Sra. Maria de Lourdes, o requerido é desconhecido no local. Nada mais. O referido é verdade e dou fé. Itapecerica
da Serra, 05 de novembro de 2013”). - ADV: PAULO SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP)
Processo 0003835-17.2013.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Posse e Exercício - Gerson Barbosa Alves - Prefeito
do Município de Itapecerica da Serra-SP - - Autarquia Municipal de Saúde de Itapecerica da Serra - (V.O.: Falar sobre as
contestações: fls. 106/114; 120/126; Drs. Marco Antônio e José Cirilo, por favor, juntar suas procurações e respectivas taxas.
Sem mais). - ADV: IRAILDES SANTOS BOMFIM DO CARMO (OAB 80106/SP), JOSE CIRILO CORDEIRO SILVA (OAB 301863/
SP), MARCO ANTONIO VILLA REAL (OAB 113465/SP), LEONARDO GREGORIO GROTTERIA (OAB 187143/SP)
Processo 0003844-76.2013.8.26.0268 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
PANAMERICANO SA - JOELMA DE FREITAS - (V.O.: Nos termos do Prov. C.G. nº 1.307/07, art. 5º: Manifestar-se o(a)
autor(a) em termos de prosseguimento, no prazo de 5 dias, diante da certidão do(a) senhor(a) oficial(a) de justiça, fls. 40,
a seguir transcrita: “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 268.2013/022015-6 , devolvo o
presente mandado ao cartorio, sem o devido cumprimento em virtude da autora não ter procurado este oficial para o devido
cumprimento até a presente data. e aí sendo * O referido é verdade e dou fé. Itapecerica da Serra, 23 de outubro de 2013”). ADV: ROSANGELA DELL AQUILLA (OAB 199242/SP)
Processo 0004388-64.2013.8.26.0268 - Procedimento Sumário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - MARIA
DA PAZ LIMA SILVA - B V FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO - Fls. 190: Vistos. Digam as partes
se têm interesse na designação de audiência para tentativa de conciliação. Sem prejuízo, especifiquem as partes as provas
que efetivamente pretendem produzir, justificando sua pertinência, no prazo de dez (10) dias. Caso pretendam produzir prova
testemunhal, no mesmo prazo devem apresentar o rol e recolher as despesas para intimação, conforme tabela do Tribunal de
Justiça, sob pena de preclusão da oportunidade. Int. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP),
JOSÉ EDMUNDO DE SANTANA (OAB 185574/SP)
Processo 0005323-80.2008.8.26.0268 (268.01.2008.005323) - Procedimento Ordinário - Bancários - Banco do Brasil S/A
- Nivalda dos Santos Lima - - Ana Paula das Fontes Pereira Alves - - Issac Gilberto Alves - - Stillu’s Comercio e Serviço Ltda. Ativos S.a Companhia Securitizadora de Creditos Financeiors - Fls. 279: Fls. 278: defiro. Providencie o autor a taxa necessária.
Intime-se. (Deferida a pesquisa junto ao sistema InfoJud. Porém, se faz necessário o recolhimento da taxa no valor de R$ 11,00,
guia código: 434-1. Sem mais). - ADV: ROGÉRIO OLIVEIRA QUEIROZ (OAB 281709/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE
NOGUEIRA (OAB 123199/SP), LUIZ FERNANDO MAIA (OAB 67217/SP)
Processo 0005450-76.2012.8.26.0268 (268.01.2012.005450) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do
Brasil S.a - Elme Rogerio de Araujo Me - Fls. 62: Vistos.Intime-se o(a) autor(a), na pessoa de seu(sua) advogado(a) e pela
imprensa oficial, a providenciar o necessário ao andamento regular do feito no prazo de 30 (trinta) dias. No silêncio, certifique
a serventia a inércia, liberando-se esta decisão que servirá como CARTA para INTIMAÇÃO PESSOAL DO(A) AUTOR(A), para
providenciar o necessário ao andamento regular do feito NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, sob pena de extinção
do processo e arquivamento dos autos. Intime-se. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)
Processo 0005576-05.2007.8.26.0268 (268.01.2007.005576) - Outros Feitos não Especificados - Duplicata - Viação
Miracatiba Ltda - Visual Ferro e Aço Ltda Epp - (V.O.: Intimação da executada para que efetue o pagamento do débito no valor
de R$ 17.438,08 (Dezessete mil, quatrocentos e trinta e oito reais, oito centavos), no prazo de 15 , sob pena de ser acrescida a
multa de 10%), nos termos do art. 475-J, do C.P.C. Sem mais). - ADV: MARCIO CUNHA BARBOSA (OAB 242168/SP), IVONETE
DE ALMEIDA MOREIRA (OAB 132740/SP)
Processo 0005657-75.2012.8.26.0268 (268.01.2012.005657) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança
- Locação de Imóvel - Rogerio Fernandes Ferreira - Sol Comercio e Industria Textil Ltda - - José Bernardo Igoa - - Marc Boud
Hors - Fls. 189: Vistos. Recolha o autor a diferença das custas diante do valor apontado a fls. 177 no prazo de dez (10) dias.
No mais, diante da manifestação de fls. 187/188 reiterando os termos da contestação já apresentada, manifeste-se o autor em
réplica. Intime-se. - ADV: RAFAEL VIEIRA DE OLIVEIRA (OAB 305375/SP), INGRID OLIVEIRA REZENDE (OAB 263900/SP),
EMERSON JOSÉ VAROLO (OAB 168546/SP)
Processo 0005731-32.2012.8.26.0268 (268.01.2012.005731) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira S/A Cfi - Walter Jorge de Melo - (V.O.; Certidão de fls. 63: “Certifico e dou fé que, em cumprimento
ao r. Despacho de fls. 61, desentranhei a petição de fls. 43/60 para juntá-la nos autos em apenso Exceção de Incompetência.
Certifico ainda, que por r. Decisão proferida aos 30/07/2013 nos autos em apenso foi rejeitada a Exceção de Incompetência,
sendo certo que não houve interposição de recurso em relação à referida decisão. Nada Mais”). - ADV: CRISTINA ELIANE
FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), FABIANO LOURENÇO DA SILVA (OAB 264713/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA
MOTA (OAB 99983/SP), OTAVIO ARAUJO GUEIROS JUNIOR (OAB 318317/SP)
Processo 0006218-07.2009.8.26.0268 (268.01.2009.006218) - Procedimento Ordinário - Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial Senai - Astec Nt Assessoria,tecnologia,engenharia e Consultoria Ltda - (V.O.: Nos termos do Prov. C.G. nº 1.307/07, art.
5º: Manifestar-se o(a) autor(a) em termos de prosseguimento, no prazo de 5 dias, diante da certidão do(a) senhor(a) oficial(a) de
justiça, fls. 115, a seguir transcrita: “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 268.2013/021904-2,
de posse do presente, dirigi-me à Av. Evaristo Delfino Pinto, nº 334, e alí sendo, é Pastelaria e a residência do Sr. EZEQUIEL,
local onde ninguém conhece a referida Empresa, e nunca ouviram falar da mesma; Em diligência ao outro endereço, ou seja,
nº 6l8, não têm a sala 2l, sendo estabelecido no local, uma Padaria e uma Cabelereira, onde fui informado, que alí não é
estabelecida a referida Empresa, e nunca foi estabelecida no local; E assim sendo, diante do exposto acima, e como não tenho
meios para localizar a Requerida, ASTEC NT ASSESSORIA, TECNOLOGIA, ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., devolvo o
presente Mandado à Cartório, dando, que para este Oficial de Justiça, a mesma, em lugar incerto e não sabido. O REFERIDO É
VERDADE. Distância Percorrida - 28 Km. + Pedágios = R$ 27,09 + R$ 3,60 = R$ 30,69(total) Itapecerica da Serra, 23 de outubro
de 2013”). - ADV: JOSE BENEDITO DE ALMEIDA MELLO FREIRE (OAB 93150/SP), MARCOS ZAMBELLI (OAB 91500/SP)
Processo 0006288-19.2012.8.26.0268 (268.01.2012.006288) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Bgn S/A - Cicero Ramos da Silva - (Vista Obrigatória: Retirar o requerente o ofício expedido por este Juízo a
fls. 42 ao CIRETRAN, para transferência do veículo descrito na exordial, conforme solicitado. O referido ofício poderá ser retirado
diretamente pelo SITE do Tribunal de Justiça (https://esaj.tjsp.jus.br/cpo/pg/open.do), haja vista que foi assinado digitalmente).
- ADV: CRISTIANE DE MENEZES (OAB 273787/SP), LUIS FERNANDO DE CASTRO (OAB 156342/SP)
Processo 0006360-84.2004.8.26.0268 (268.01.2004.006360) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Santander Brasil S/A - Ricardo Luiz Probst - (Vista Obrigatória: Retirar o requerente o ofício expedido por este
Juízo a fls. 265 ao CIRETRAN, para transferência do veículo descrito na exordial, conforme solicitado. O referido ofício poderá
ser retirado diretamente pelo SITE do Tribunal de Justiça (https://esaj.tjsp.jus.br/cpo/pg/open.do), haja vista que foi assinado
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digitalmente. - ADV: MARIA DO CARMO BARBOSA VIEIRA DE MELLO PEPE (OAB 63266/SP), APARECIDA ROSANA DA SILVA
(OAB 103933/SP)
Processo 0006514-97.2007.8.26.0268 (268.01.2007.006514) - Procedimento Ordinário - Lusineuda Alves Teixeira - Municipio
de Itapecerica da Serra - Fls. 460: Vistos. Por ser tempestiva e estar a autora dispensada do preparo por ser beneficiária da
justiça gratuita, recebo a apelação em ambos os efeitos. Vista a parte contrária para as contrarrazões. Após a apresentação,
remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça. Int. - ADV: ROMILDO ANDRADE DE SOUZA JUNIOR (OAB 146539/SP), ROSELI
APARECIDA BENTO FERREIRA (OAB 199107/SP), PATRÍCIA ZILLIG DA SILVA CINTRA (OAB 202664/SP), ESTELA REGINA
MAZZUCO (OAB 210897/SP)
Processo 0006748-40.2011.8.26.0268 (268.01.2011.006748) - Depósito - Alienação Fiduciária - Banco Panamericano S/A Paulo Ricardo do Vale Correa - (V.O.: Certidão de fls. 79: “Certifico e dou fé que fé que, o requerido, Sr. PAULO RICARDO DO
VALE CORREA, devidamente citado e pessoalmente, fls. 78, deixou transcorrer “in albis” seu prazo sem contestar a presente
ação, sem entregar a coisa, ou deposita-la em Juízo e/ou consignar-lhe o equivalente em dinheiro. Sem mais”) - ADV: NELSON
PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)
Processo 0007199-02.2010.8.26.0268 (268.01.2010.007199) - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - Julio
Veras de Souza - - Regiane Josefa da Silva Souza - Luiz Eduardo Camarini - - Maria Luiza Grechi Camarini - - Maria Lucia
Grechi Brigido - - Planta Empreendimentos Imobiliarios A P P Ltda - (V.O.: Recolher a taxa no valor de R$ 389,20, no código
435-9, para publicação de edital no D.J.E.; Retirar o requerente os ofícios expedidos por este Juízo a fls. 153 e 154, ao I.I.R.G.D.
E para a Junta Comercial, para localização dos endereços dos requeridos e ficha cadastral, conforme solicitado. Referido ofícios
poderão ser retirados diretamente pelo SITE do Tribunal de Justiça (https://esaj.tjsp.jus.br/cpo/pg/open.do), haja vista que foram
assinados digitalmente). - ADV: FABIO DE PAULA CRISPIM (OAB 249993/SP), YARA CAIO MUSSOLIN (OAB 40218/SP)
Processo 0007730-88.2010.8.26.0268 (268.01.2010.007730) - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL
3.365/1941 - Vilson Dutra Duarte - Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A - - Rodoanel Sul 5 Engenharia Ltda. - J. Digam
sobre a estimativa de honorários. Em caso de concordância, desde já poderá efetuar o depósito. (O senhor perito arbitrou
seus honorários em R$ 3.750,00 (Três mil, setecentos e cinqüenta reais. Sem mais). - ADV: RODRIGO PIRES CORSINI (OAB
169934/SP), FERNANDO DE ALMEIDA PRADO SAMPAIO (OAB 235387/SP), RAMON PIRES CORSINI (OAB 224488/SP),
LUCIANA MARIA GRAZIANI MATTA (OAB 187973/SP), MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO (OAB 246508/SP), FATIMA
LUIZA ALEXANDRE (OAB 105301/SP)
Processo 0007783-98.2012.8.26.0268 (268.01.2012.007783) - Consignação em Pagamento - Adimplemento e Extinção Dejanira Moura de Assis - Banco Itaucard S/A - Fls. 176: Vistos. Digam as partes se têm interesse na designação de audiência
para tentativa de conciliação. Sem prejuízo, especifiquem as partes as provas que efetivamente pretendem produzir, justificando
sua pertinência, no prazo de dez (10) dias. Caso pretendam produzir prova testemunhal, no mesmo prazo devem apresentar o
rol e recolher as despesas para intimação, conforme tabela do Tribunal de Justiça, sob pena de preclusão da oportunidade. Int.
- ADV: ANTONIO CEZAR RIBEIRO (OAB 69807/SP), GILBERTO LINDOLPHO (OAB 108163/SP)
Processo 0007831-57.2012.8.26.0268 (268.01.2012.007831) - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do
Título - Everton Luiz Faria dos Santos - Banco do Brasil S/A - - Telefonica - Fls. 83: Vistos. Digam as partes se têm interesse
na designação de audiência para tentativa de conciliação. Sem prejuízo, especifiquem as partes as provas que efetivamente
pretendem produzir, justificando sua pertinência, no prazo de dez (10) dias. Caso pretendam produzir prova testemunhal, no
mesmo prazo devem apresentar o rol e recolher as despesas para intimação, conforme tabela do Tribunal de Justiça, sob pena
de preclusão da oportunidade. Int. - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), EDUARDO COSTA
BERTHOLDO (OAB 115765/SP), JOSÉ EDMUNDO DE SANTANA (OAB 185574/SP)
Processo 0007886-71.2013.8.26.0268 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
ITAUCARD S/A - Roberto Fernandes Pinto - (V.O.: Nos termos do Prov. C.G. nº 1.307/07, art. 5º: Manifestar-se o(a) autor(a)
em termos de prosseguimento, no prazo de 5 dias, diante da certidão do(a) senhor(a) oficial(a) de justiça, fls. 33, a seguir
transcrita: “ CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 268.2013/022395-3 , percorri à Rua
Cristalino Weishaupt, no Jd, Paraíso, não localizando o nº. 18, perguntando para alguns moradores da rua, desconhecem o
requerido ROBERTO FERNANDES PINTO e o bem objeto da ação, sendo a rua extensa, com a numeração completamente
irregular, com algumas casas sem número aparente; motivos pelos quais, o dou como estando em local incerto e não sabido
deste Oficial. O referido é verdade e dou fé. Itapecerica da Serra, 04 de novembro de 2013”). - ADV: ALEXANDRE MARQUES
SILVEIRA (OAB 120410/SP), PAULO CESAR MEDEIROS EYZANO (OAB 272353/SP), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI
(OAB 248970/SP)
Processo 0007955-84.2005.8.26.0268 (268.01.2005.007955) - Procedimento Sumário - Vera Lucia Maia - Rmcs Eletronica e
Telecomunicações Ltda - Fls. 143: Vistos. Fls. 142: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido
tal lapso temporal, deverá a autora requerer/providenciar o necessário para o regular prosseguimento do feito. Int. - ADV:
CACILDA ALVES LOPES DE MORAES (OAB 69388/SP)
Processo 0008496-83.2006.8.26.0268 (268.01.2006.008496) - Procedimento Sumário - Obrigações - Instituição Paulista
Adventista de Educação e Assistência Social-região Administ Sul - Irenilza Maria dos Santos Reis - J. Defiro, se em termos.
(Deferida as pesquisas junto aos sistemas InfoJud e RenaJud. Porém, recolher a taxa no valor total de R$ 22,00, guia-código:
434-1. Sem mais). - ADV: CRISTIANE MARCIA DA SILVA MENDONÇA (OAB 298308/SP), JOÃO ADELINO MORAES DE
ALMEIDA PRADO (OAB 220564/SP), LUIZ AUGUSTO AZEVEDO DE ALMEIDA HOFFMANN (OAB 220580/SP)
Processo 0008564-57.2011.8.26.0268 (268.01.2011.008564) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Consfab Construções e Eventos Ltda - Aços Barros Comercio de Aços e Ferragens Ltda - (V.O.: Certidão de fls. 106: “Certifico e
dou fé que decorreu o prazo legal sem que a empresa ré, devidamente intimada por seu Procurador, efetuasse o pagamento do
débito. Nada Mais”). - ADV: JOSE CARLOS BARBOSA MOLICO (OAB 95527/SP), THIAGO MASSICANO (OAB 249821/SP)
Processo 0008947-98.2012.8.26.0268 (268.01.2012.008947) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Volkswagen S/A - Ricardo Dias Ramos - fls. 52: Vistos. Homologo a desistência manifestada a fls. 50/51 e, em
conseqüência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VIII do Código de Processo Civil.
Transitada esta em julgado, feitas as comunicações e anotações de estilo e pagas as custas e despesas processuais em aberto,
arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (OAB 31618/SP)
Processo 0009029-66.2011.8.26.0268 (268.01.2011.009029) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Rogerio dos Santos
de Oliveira - Adilson Bento da Silva - Fls. 63: Vistos. Manifeste-se o requerente-exequente nos termos da certidão supra,
requerendo o quê de direito no prazo de 30 dias. Na inércia, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: ISAMAR RODRIGUES
MEDEIROS (OAB 234661/SP), ALEX LOPES SILVA (OAB 221905/SP)
Processo 0009209-87.2008.8.26.0268 (268.01.2008.009209) - Procedimento Ordinário - Juarez Borges Moreno - Lucimara
Mendes de Jesus - (V.O.: Nos termos do Prov. C.G. nº 1.307/07, art. 5º: Manifestar-se o(a) autor(a) em termos de prosseguimento,
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no prazo de 5 dias, diante da certidão do(a) senhor(a) oficial(a) de justiça, fls. 132, a seguir transcrita: “CERTIFICO eu, Oficial
de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 268.2013/022372-4 dirigi-me ao endereço: Rua Inácio Vieira Pinto, 62, há dois
numeros iguais na via, e deixei de proceder ao integral cumprimento do mandado, vez que não localizei bens penhoráveis além
do executado declarar não possuí-los. Certifico mais, trata-se do endereço comercial do Sr. Juarez Borges Moreno, auxilia seu
genitor num pequeno comércio. Face ao exposto, devolvo o r mandado para os devidos fins. Por fim, solicito ao autor a indicação
de eventuais bens em nome do executado passíveis de serem penhorados, bem assim a indicação de eventual depositário.
Nada mais. O referido é verdade e dou fé. Itapecerica da Serra, 25 de outubro de 2013”). - ADV: RUBEM ALBERTO SANT’ANA
(OAB 111064/SP), MIGUEL ALBERTO SILVA (OAB 78142/SP), ARIADNE DOGAKIUTI RUIZ DE LIMA (OAB 129214/SP)
Processo 0009275-28.2012.8.26.0268 (268.01.2012.009275) - Procedimento Ordinário - Alienação Fiduciária - Juliane
Martino Pontes - Banco Itaú S/A - Fls. 116: Vistos. Digam as partes se têm interesse na designação de audiência para tentativa
de conciliação. Sem prejuízo, especifiquem as partes as provas que efetivamente pretendem produzir, justificando sua
pertinência, no prazo de dez (10) dias. Caso pretendam produzir prova testemunhal, no mesmo prazo devem apresentar o rol
e recolher as despesas para intimação, conforme tabela do Tribunal de Justiça, sob pena de preclusão da oportunidade. Int. ADV: EDUARDO HILARIO BONADIMAN (OAB 124890/SP), ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS (OAB 127104/
SP), DAVID CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA (OAB 316712/SP)
Processo 0009610-52.2009.8.26.0268 (268.01.2009.009610) - Outros Feitos não Especificados - Carrefour Comércio e
Indústria Ltda - Fazenda do Estado de São Paulo - (Vista Obrigatória: Autos em cartório, devendo os interessados requererem
o quê de direito em termos de prosseguimento”. - ADV: JOSE GOMES RODRIGUES DA SILVA (OAB 29358/SP), FLAVIO
VENTURELLI HELU (OAB 90186/SP), CELSO ALVES DE RESENDE JUNIOR (OAB 301935/SP)
Processo 0009874-98.2011.8.26.0268 (268.01.2011.009874) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Depósito Banco Honda S/A - Laura dos Anjos Pereira da Silva - Fls. 74/75: Vistos. BANCO HONDA S/A moveu ação de Busca e Apreensão
contra LAURA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA, visando ao bem descrito na inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente em
garantia. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 05/23. Determinada a busca e apreensão o bem não foi localizado
(fls. 33vº). Assim, o autor requereu a conversão da ação para depósito (fls. 60). A ré foi regularmente citada (fls. 69), mas não
apresentou contestação. É o relatório. D E C I D O. O pedido se acha devidamente instruído. A ré é revel, de modo que deve
ser aplicada a regra do art. 319 do Código de Processo Civil, pois, apesar de regularmente citada, não apresentou defesa,
impondo-se a procedência do pedido. Ante o exposto, com fundamento no art. 4º do Drecreto-Lei n. 911/69 e art. 902 do Código
de Processo Civl, JULGO PROCEDENTE a presente ação de depósito e condeno a ré a pagar ao autor o equivalente em
dinheiro o valor do bem objeto do litígio, devidamente corrigido e acrescido dos encargos contratuais, prosseguindo-se o feito
como execução por quantia certa. Em razão da sucumbência, arcará a ré com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios do patrono do autor, que fixo em 10% do valor atribuído à causa, corrigido monetariamente a partir do ajuizamento
da ação. P.R.I.C. (No caso de apelação, recolher o preparo no valor de R$ 174,79 (conferir o presente cálculo junto a tabela de
cálculos de atualização monetária dos débitos judiciais do TJ, disponível no site do TJ), e o valor da taxa de porte, remessa e
retorno dos autos, no importe de R$ 29,50). - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)
Processo 0009995-58.2013.8.26.0268 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J. de S. - S. L. de S. - Fls. 28: Vistos.
Consulta retro: excepcionalmente e considerando o disposto no artigo 6º da Resolução 586/2013 do Tribunal de Justiça e do
contido no art. 230 do CPC, determino a expedição de mandado para a citação do réu conforme requerido a fls. 25. Cumpra-se
com urgência. Intime-se. (Fls. 29: Expedido Mandado de Citação - aguardando cumprimento). - ADV: FERNANDA ROSENTHAL
GROSMAN DE ANDRADE (OAB 146397/SP)
Processo 0010321-86.2011.8.26.0268 (268.01.2011.010321) - Despejo por Falta de Pagamento - Inadimplemento - João
Lucas Salvador - Daniela Paula Gentil Roveroni - Fls. 58 e v.: Vistos etc., JOÃO LUCAS SALVADOR, qualificado na inicial,
ajuizou a presente ação de despejo por falta de pagamento contra DANIELA PAULA GENTIL ROVERONI, igualmente qualificada,
sob a alegação de que locou à requerida o imóvel de sua propriedade, sito à Rua Celso Mesquita Leite, nº 79, casa 02, Parque
Paraíso, Itapecerica da Serra, SP. Aduz ainda que a ré deixou de pagar os aluguéis vencidos conforme descrito na inicial. A
ré foi pessoalmente citada, conforme mandado de fls. 41/42, mas não ofereceu contestação, nem requereu purgação da mora
(certidão de fls. 43). A requerida entregou as chaves do imóvel (fls. 34). É o relatório. D E C I D O. O pedido procede, pois, com
a revelia, presumem-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial (art. 319 do Código de Processo Civil),
notadamente a existência de locação e o atraso no pagamento dos aluguéis e esses fatos acarretam as conseqüências jurídicas
do despejo. Por fim, há que se ressaltar que, em se tratando de direito patrimonial, os efeitos da revelia são de todos aplicáveis.
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação e o faço para declarar rescindido o contrato de locação existente
entre as partes, condenando ainda a ré ao pagamento dos aluguéis e acessórios da locação no valor de R$ 6.190,78, já
atualizado até o dia 15/07/2013. Deixo de determinar o despejo, uma vez que as chaves do imóvel já foram devolvidas conforme
documento de fls. 34. Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, atualizadas desde o desembolso e
honorários advocatícios, estes já arbitrados a fls. 25. P.R.I.C.; (No caso de apelação, recolher o preparo no valor de R$ 140,75
(conferir o presente cálculo junto a tabela de cálculos de atualização monetária dos débitos judiciais do TJ, disponível no site
do TJ), e o valor da taxa de porte, remessa e retorno dos autos, no importe de R$ 29,50).. - ADV: SIMONE MENDES GODINHO
(OAB 225995/SP)
Processo 0010914-52.2010.8.26.0268 (268.01.2010.010914) - Despejo por Falta de Pagamento - Inadimplemento - Aparecida
de Fatima Matos Domingues - Marilene Santos Ferreira - (V.O.: Certidão de fls. 187: “ Certifico e dou fé que, em cumprimento
ao r. despacho de fls. 108 dos autos Cumprimento Provisório de Sentença, apensei nesta data aos presentes autos os autos
supra mencionados. Nada Mais). - ADV: PATRICIA APARECIDA DOMINGUES (OAB 295723/SP), CARLOS ALBERTO ABDO
(OAB 122133/SP)
Processo 0011170-92.2010.8.26.0268 (268.01.2010.011170) - Ação Civil Pública - Ministério Público do Estado de São Paulo
- José Paulo May - - Yung Su Lee - Fls. 277: Vistos. Atenda-se a cota retro. Intime-se. (Cota retro: “MM. Juíza: Requeiro seja
tentada a citação do requerido Yung, via precatória, nos endereços fornecidos às fls. 266, 268 e 272”; Recolher as diligências
necessárias) - ADV: DANIELLI OLIVEIRA DA SILVA (OAB 256695/SP), MOSART LUIZ LOPES (OAB 76376/SP)
Processo 0011445-07.2011.8.26.0268 (268.01.2011.011445) - Monitória - Espécies de Contratos - Instituto Adventista de
Ensino - Elenita Souza de Oliveira - Fls. 47: Vistos. Manifeste-se o requerente sobre o bloqueio judicial efetuado a fls. 45/46,
requerendo o quê de direito para o regular prosseguimento do feito. Prazo: 10 dias. Int. - ADV: JOCYMAR BAYARDO VALENTE
(OAB 79503/SP), ROSANE DA SILVA (OAB 273908/SP)
Processo 0011928-37.2011.8.26.0268 (268.01.2011.011928) - Procedimento Ordinário - Leon Jackson - Edgar Claudio Paul
Zelk - (V.O.: Nos termos do Prov. C.G. nº 1.307/07, art. 5º: Manifestar-se o(a) autor(a) em termos de prosseguimento, no prazo
de 5 dias, diante da certidão do(a) senhor(a) oficial(a) de justiça, fls. 93, a seguir transcrita: “ CERTIFICO eu, Oficial de Justiça,
que em cumprimento ao mandado nº 268.2013/012811-0 que diligenciei à Rua Major Telles, 193, onde indaguei acerca do
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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requerido sendo informada pela Sra. Meire que encontra-se estabelecida naquele endereço ha 14 anos que desconhece pessoa
naquele prédio com o nome Edgar mas que umas das salas é ocupada por uma pessoa que vende tênis cuja qualificação é
desconhecida e que esporadicamente é visto, passei então a diligenciar á referida não sendo por alguem atendida e prestes
a devolver o presente em derradeira diligencia fui informada pela zeladora Sra. Zefinha que tal sala encontra-se desocupada
não sabendo prestar informações acerca do requerido. Dessa forma, devolvo o presente sem o seu integral cumprimento haja
encontrar-se Edgar Claudio Paul Zelk em local incerto e não sabido por esta oficial. Nada mais. O referido é verdade e dou fé.
Itapecerica da Serra, 29 de outubro de 2013”). - ADV: MAURO SIMEONI (OAB 258801/SP), RAQUEL ZARUR CORREA (OAB
257116/SP)
Processo 0011996-84.2011.8.26.0268 (268.01.2011.011996) - Procedimento Ordinário - Capler Comércio de Brindes
Promocionais Ltda - Sky Distribuidora de Produtos de Informática Ltda - (V.O.: Nos termos do Prov. C.G. nº 1.307/07, art. 5º:
Manifestar-se o(a) autor(a) em termos de prosseguimento, no prazo de 5 dias, diante da certidão do(a) senhor(a) oficial(a) de
justiça, fls.20, a seguir transcrita: “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 268.2013/006138-4
dirigi-me ao endereço retro mencionado, deixei de citar a requerida, em virtude de que segunda informações do sr, floriano,
dizendo ser morador do local a mesma não mas encontra-se estabelecida no local, inclusive os empregados , o qual não soube
informar o atual endereço da mesma, devolvo para fins de direito. O referido é verdade e dou fé. Itapecerica da Serra, 01 de
outubro de 2013”). - ADV: FABIO PEUCCI ALVES (OAB 174995/SP)
Processo 3001319-07.2012.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - HSBC BANK BRASIL SA BANCO
MULTIPLO - NOSSO POSTO JUQUITIBA LTDA - - Marcos Cesar Correa - Fls. 148: Vistos. Digam as partes se têm interesse
na designação de audiência para tentativa de conciliação. Sem prejuízo, especifiquem as partes as provas que efetivamente
pretendem produzir, justificando sua pertinência, no prazo de dez (10) dias. Caso pretendam produzir prova testemunhal, no
mesmo prazo devem apresentar o rol e recolher as despesas para intimação, conforme tabela do Tribunal de Justiça, sob pena
de preclusão da oportunidade. Int. - ADV: PAULO SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP), NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA
(OAB 104016/SP)

3ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LUCAS PEREIRA MORAES GARCIA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GLAUBER BARBOSA MIRANDA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0014/2014
Processo 0003174-87.2003.8.26.0268 (268.01.2003.003174) - Cautelar Inominada - Liminar - Jose Lemos de Souza - Adilson
de Matos Ferreira - Intimada a parte autora para dar andamento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção,
a parte quedou inerte, motivo pelo qual, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 267,
III, do Código de Processo Civil. Verbas de sucumbência pelo(a) autor(a)/exeqüente (CPC, artigo 267, §2º), considerando a
justiça gratuita. Oportunamente, arquive-se. - ADV: ANTONIO ANDRADE RODRIGUES (OAB 74426/SP), ARI ERNANI FRANCO
ARRIOLA (OAB 128583/SP)
Processo 0004669-54.2012.8.26.0268 (268.01.2012.004669) - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Honda
S/A - Franklin Alex Argenta - Diante da certidão de fls.81, providencie o autor o recolhimento da diferença do valor do preparo
(R$ 22,19). Prazo 05 (cinco) dias. Intime-se. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP), ANA RITA DE CASSIA
HILARIÃO PICCOLI (OAB 314191/SP)
Processo 0005046-88.2013.8.26.0268 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A. S. C. - O. de J. C. - 1208/2013 Fls. 19 - HOMOLOGO, por sentença, o acordo de fls. 14 a que chegaram as partes para que produza os seus jurídicos e legais
efeitos, e resolvo o mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Expeça-se ofício ao empregador,
conforme requerido à fl. 14. Fixo os honorários do(s) advogado(s) nomeado(s) em 100% da tabela OAB-DP. Expeça(m)-se
certidão(ões). Defiro a desistência do prazo recursal. Certifique o trânsito em julgado e arquive. Oportunamente, arquive-se. ADV: GREICE LANE MORAES (OAB 188486/SP)
Processo 0005086-70.2013.8.26.0268 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - V. N. da S. - - V. N. da
S. - - V. N. da S. - S. O. da S. - 1. CITE(M)-SE o(a)(s) executado(a)(s) para, no prazo de três (03) dias, efetuar o pagamento da
dívida no valor de R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS), sob pena de serem-lhe penhorados tantos bens quanto forem necessários para
a garantia da execução. Em caso de pagamento, fixo os honorários em 10% do valor do débito. No caso de pagamento no prazo
supra, os honorários advocatícios ficam reduzidos para 5% do débito. Decorrido o prazo para o pagamento da dívida, deverá
o Oficial de Justiça, munido da 2ª via do mandado, proceder de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o
respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado, que se realizará na pessoa de seu advogado,
não o tendo deverá ser intimado pessoalmente e, no caso de não ser encontrado, deverá o Oficial certificar detalhadamente
as diligências realizadas. 2. INTIME-SE o devedor para, querendo, no prazo de 15 dias, contados da data da juntada aos
autos do mandado de citação, opor embargos à execução, nos termos do artigo 738 do C. P. C., com a nova redação que lhe
foi dada pela Lei nº 11.382/2006. Defiro os benefícios do art. 172 e seguintes do CPC. Servirá o presente, por cópia digitada,
como mandado, carta e/ou ofício. O oficial de justiça deverá observar o endereço do (a)(s) ré(u)(s) indicados na petição inicial,
que servirá de contrafé, para as diligências. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: SANDRA REGINA SANTANA
CORREIA (OAB 217438/SP)
Processo 0005170-71.2013.8.26.0268 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Valdionor Rodrigues Amorim
- - CREUSA MARIA MENEZES - - KETHELYN DOS SANTOS AMORIM - Rafael Menezes Amorim - Determinada a emenda da
petição inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 284, do Código de Processo Civil, a parte
quedou inerte. Assim, de rigor o indeferimento da petição inicial. Ante o exposto e considerando tudo o mais que consta dos
autos, indefiro a petição inicial e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 267, inciso
I, cumulado com 284, parágrafo único, e 282, 283 e 295, inciso VI, do Código de Processo Civil. Custas pela parte ativa,
considerando a justiça gratuita. Oportunamente, arquive-se. - ADV: LAERCIO JOSE DE AZEVEDO FILHO (OAB 33880/SP)
Processo 0005249-50.2013.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Cheque - Antonio Marques Sobrinho - Marcelo Ferreira
Domingues - Carta precatória disponível no sítio eletrônico do TJ para retirada.* - ADV: RONALDO NUNES (OAB 192312/SP)
Processo 0005347-35.2013.8.26.0268 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Josemilton Lima Silva - - Bml Instalações Elétricas Ltda Me - Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo - Manifeste-se a procuradora
sobre a r.Certidão desta serventia:”Certifico e dou fé que DEIXEI de cumprir o determinado no r.Despacho de fls. 34, vez que,
compulsando os presentes autos, salvo melhor juízo, não logrei êxito em encontrar o ofício de nomeação de advogado, expedido
pela OAB, documento este imprescindível para a emissão da referida certidão. Nada Mais. “* - ADV: MARIA APARECIDA
FERREIRA COELHO (OAB 108139/SP)
Processo 0005485-02.2013.8.26.0268 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - P. V. do N. N. - M. A. R.
de B. - Manifeste-se a parte autora sobre contestação juntada em fls.35/39.* - ADV: SHEILA SANCORI SENRA (OAB 211691/
SP)
Processo 0005942-15.2005.8.26.0268 (268.01.2005.005942) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Espólio de Artur
Antonio de Oliveira - Fls. retro: indique a parte autora o endereço da parte ré para citação, em 30 (trinta) dias, e/ou providencie
o necessário, sob pena de extinção sem resolução do mérito. - ADV: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA (OAB 49191/SP)
Processo 0006081-64.2005.8.26.0268 (268.01.2005.006081) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - F. de S. I. - R. I. N.
- 1. O pedido de certidão deverá ser requerido no cartório, independentemente de decisão judicial. 2. Expeça-se ofício para
desconto dos alimentos para a empresa Viação Santa Brígida (fl. 33) e depósito na conta da representante do autor (fl.34). 3.
Fls. 67/68: anote-se. 4. Após, nada sendo requerido em dez dias, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. - ADV: SELMA
NANCY CORRÊA MARREIRO (OAB 216950/SP)
Processo 0006355-52.2010.8.26.0268 (268.01.2010.006355) - Monitória - Espécies de Contratos - Banco Itau S/A - Arthur
Manfredo Gutmann - - Industria de Máquinas Gutmann - 1. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos
jurídicos. 2. Recebo a apelação de fls. 137/164 nos efeitos devolutivo e suspensivo. 3. À parte contrária para contrarazões, no
prazo legal, independentemente do recolhimento das custas e despesas de recurso. 4. Decorrido o prazo para contrarazões,
remetam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com nossas homenagens. - ADV: PETRONIO
VALDOMIRO DOS SANTOS (OAB 57957/SP), JAMILE VILLELA DE BARROS (OAB 53891/PR), ESTEVÃO RUCHINSKI (OAB
25069/PR), PRISCILA DO NASCIMENTO SEBASTIÃO (OAB 21761/PR)
Processo 0006479-30.2013.8.26.0268 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - R. E. B. da S. - G. B. da S. - 1. As
partes são legítimas e estão bem representadas. Não há nulidades ou irregularidade a serem sanadas. Não foram alegadas
preliminares. Feito, pois, em ordem, dou-o por saneado. 2. O ponto fático controvertido da lide reside na capacidade do réu. 3.
Para elucidação do ponto controvertido, defiro a produção de prova testemunhal, e, para tanto, designo audiência de instrução
e julgamento para o dia 30 de abril de 2014, às 17:00 horas. As partes devem apresentar o rol de testemunhas, em cartório,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de preclusão da prova, bem como custas para intimação das testemunhas,
sob pena de preclusão da intimação, salvo em caso de justiça gratuita, quando desnecessária a apresentação das custas de
intimação. Intimem-se as testemunhas tempestivamente arroladas para comparecimento em audiência, caso residente nesta
Comarca, ou expeça carta precatória para oitiva, caso residente fora da Comarca (salvo em caso de Comarca contígua, para a
qual deverá ser expedido mandado de intimação para comparecimento em audiência), desde que recolhidas custas respectivas.
4. Na inércia de ambas as partes em arrolar testemunhas no prazo previsto no item “3”, tornem os autos conclusos para decisão.
- ADV: SEBASTIÃO FONSECA NETO (OAB 183241/SP)
Processo 0006612-72.2013.8.26.0268 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A. C. B. C. - - S. B. C. - A. C. C. HOMOLOGO, por sentença, o acordo de fls. 27 a que chegaram as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos,
e resolvo o mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Fixo os honorários do(s) advogado(s)
nomeado(s) em 100% da tabela OAB-DP. Expeça(m)-se certidão(ões). Defiro a desistência do prazo recursal. Certifique o
trânsito em julgado e arquive. Oportunamente, arquive-se. - ADV: MARIA APARECIDA FERREIRA COELHO (OAB 108139/SP)
Processo 0006646-47.2013.8.26.0268 - Notificação - Indenização por Dano Ambiental - PREFEITURA DE ITAPECERICA DA
SERRA - MS BATISTA LTDA ME - Carta Precatória disponível no sítio eletrônico do TJ para retirada.* - ADV: IVAN DE MOURA
NOTARANGELI JUNIOR (OAB 264204/SP), MANOEL BOMFIM DO CARMO NETO (OAB 247771/SP)
Processo 0006711-42.2013.8.26.0268 - Interdição - Tutela e Curatela - L. S. G. dos S. - M. X. de C. - Manifestem-se as
partes sobre ofício do IMESC juntado aos autos.* - ADV: ADRIANO DE MORAES (OAB 199941/SP)
Processo 0006755-61.2013.8.26.0268 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - MINI E BAMBINI CONFECÇÕES LTDA
- MIL BABY S ARTIGOS INFANTIS LTDA ME - 1. HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes às fls. 56/58, e SUSPENDO A
execução nos termos do artigo 792, do Código de Processo Civil. 2. Nada sendo requerido após 30 (trinta) dias do final do prazo
para cumprimento do acordo, o débito presumir-se-á cumprida, com a extinção pelo cumprimento (artigo 794, inciso I, do Código
de Processo Civil). 3. Decorrido o prazo do item “2”, tornem conclusos para extinção. - ADV: HELIO DA COSTA MARQUES (OAB
301102/SP)
Processo 0006793-73.2013.8.26.0268 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 11817-41.2012 - 5ª VARA CIVEL FORO REG II
SANTO AMARO) - RODRIGUES & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MÁQUINAS DE SORVETES LTDA - FABIO RODRIGUES
ROSA - “V.O. MANDADO COM O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA” - ADV: FABIO ANDRE ADAMS DOS SANTOS (OAB 50313/RS)
Processo 0007997-89.2012.8.26.0268 (268.01.2012.007997) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Hsbc
Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo - Robinson Alcantara Vieira Me - - Robinson Alcantara Vieira - 1. Fls. 51/52: Anote-se no
SAJ a substituição dos procuradores. 2. É certo que o processo se inicia pela provocação das partes, artigo 2º do Código de
Processo Civil, e deve se desenvolver de acordo com as regras do ônus da prova que lhes cabem respectivamente, nos termos
do artigo 333 e seguintes do mesmo codex. Assim, é dever delas atuar com diligência no decorrer da relação processual,
auxiliando e demonstrando ao juízo o motivo pelo qual sua pretensão deve prevalecer sobre a pretensão da parte contrária.
“Processo. Réu não localizado e pedido de expedição de ofícios à Telefônica, vivo, Detran, Receita Federal, Banco Central,
Instituto de Identificação, Serasa e CPFL. Indeferimento. Autor que não demonstra realização de qualquer diligência para
localização da outra parte. Pedido que envolve informações que podem ser obtidas diretamente pela parte, como o Serasa, e
com a qual mantém estreitos vínculos. Recurso improvido. O Judiciário não pode ser transformado em extensão do escritório
de advocacia e o ônus primário de localizar a ré é do próprio autor. Só em caso de resultarem frustradas as tentativas nesse
sentido é que se permite expedição de ofícios aos órgãos oficiais e que admitem acesso a seus arquivos mediante requisição
judicial. Não é a hipótese quando a parte, de forma visível, demonstra comodismo inadmissível, pedindo informes que ela pode
obter diretamente”. Dentro do ônus respectivo, sua tarefa é trazer ao juízo elementos de convicção ao Poder Judiciário, sendo
incabível que a Administração da Justiça despenda tempo e recursos públicos para suprir tal inércia cujos desdobramentos e
conseqüências recaem sobre cada um dos desatentos. Nesse sentido: PROCESSO - Requisição de informações - Parte que,
não encontrada a ré, requer expedição de vários ofícios para fornecimento do endereço atual, visando, assim, possibilitar
a citação real - Inadmissibilidade - Dever que compete ao autor e não a terceiros - Decisão que indefere a expedição de
ofícios correta - Agravo de instrumento não provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO - Pedido de expedição de ofícios à JUCESP,
conforme artigo 399, I, do Código de Processo Civil - Não cabimento - A requisição judicial somente se justifica no caso de a
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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parte comprovar a impossibilidade de obtenção do documento, diretamente - Recurso não provido. À Fazenda Pública, que pode
conseguir a certidão sem qualquer restrição, não cabe solicitá-la através do juiz. (Agravo de Instrumento n. 010.764-5 - Santo
André - 4ª Câmara de Direito Público - Relator: Nélson Schiesari - 30.05.96 - V.U.) EXECUÇÃO - Título judicial - Pedido de
expedição de ofícios à TELESP, ao DETRAN e ao Banco Central do Brasil - Indeferimento - Cabimento - Diligências que cabiam
à parte providenciar, não se enquadrando nas situações de exceção como no caso de interesse de ordem pública - Recurso não
provido. PROVA - Expedição de ofícios - Diligência que cumpre à parte interessada promover, à fim de comprovar a alegada
sonegação (CPC, 333, inc. I) - Pedidos da autora indeferidos - Recurso não provido. Extrapola a atribuição do órgão jurisdicional
a expedição de ofícios a procura do endereço das partes ou de bens dos devedores passíveis de constrição. Compete ao Poder
Judiciário agir dentro de um critério de razoabilidade, e não seria razoável encarregá-lo de tarefa tão pequena e burocrática, qual
seja, a de substituir a parte na tarefa de buscar a satisfação de uma pretensão, colocando à sua disposição a sobrecarregada
máquina judiciária. Cabe à parte diligenciar sobre as informações da parte contrária. O reverso representaria transferir dito
ônus a terceiros, que, por óbvio, não participam da relação processual. Neste sentido a jurisprudência do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo. In verbis: “Quanto aos ofícios, é de ressaltar que refoge à atribuição do órgão jurisdicional
ficar expedindo ofícios, à procura do endereço de devedores ou de bens passíveis de constrição. Compete ao Poder Judiciário
agir dentro de um critério de razoabilidade, e não seria razoável encarregá-lo de tarefa tão pequena e burocrática, qual seja, a
de substituir a parte na tarefa de buscar a satisfação de um crédito, colocando à sua disposição a já sobrecarregada máquina
judiciária. Entende-se, portanto, que como regra cabe à parte diligenciar sobre a existência de informações dos devedores. O
reverso representaria transferir dito ônus a terceiros, que não participam, por óbvio, da relação processual”. Ante o exposto,
indefiro o pedido de expedição de ofício para localização do executado. Intime-se para dar andamento em 30 dias, sob pena de
suspensão ou extinção do processo. - ADV: JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/SP), CLÁUDIA REGINA DE SOUZA RAMOS
(OAB 187089/SP)
Processo 0008120-39.2002.8.26.0268 (268.01.2002.008120) - Procedimento Ordinário - Repetição de indébito - Elio
Dalessandro - Municipalidade de Itapecerica da Serra - n ordem 1540/2002 - 1. Fls. 172/177: o artigo 649, inciso IV, do Código
de Processo Civil, dispõe que é absolutamente impenhorável “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações,
proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas
ao sustento do devedor e sua família, os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observando
o disposto no § 3º deste artigo”. Somente é impenhorável, segundo esse dispositivo, a penhora diretamente do salário,como,
por exemplo, a penhora em folha de pagamento, sendo admissível a penhora apenas nos casos excepcionais expressamente
previstos em lei. Em relação à conta salário, a impenhorabilidade recai sobre a conta unicamente se a conta for exclusivamente
para percepção do salário, bem como desde que não haja, com o depósito do salário em conta, o ingresso em uma esfera de
fungibilidade. O dinheiro é bem fungível por natureza e em regra, e, com o depósito conta corrente, perde o caráter alimentar,
salvo se comprovado que a conta é utilizada exclusivamente para percepção do salário, não haja valor remanescente do salário
do período anterior e não existam outras contas utilizadas pelo devedor para transferir o salário. Nesse sentido a jurisprudência
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. In verbis: “Tendo o valor entrado na esfera de disponibilidade do recorrente sem que
tenha se consumido integralmente para o suprimento de necessidades básicas, vindo a compor reserva de capital, a verba
perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável” (recurso em mandado de segurança nº 25.397, Relatora Ministra Nancy
Andrighi, da Colenda Terceira Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, j. 14.10.2008.). No presente caso, o devedor não
demonstrou o caráter alimentar do depósito e a inexistência de outras contas, já que retira o valor de sua aposentadoria para
realizar aplicações em papéis e títulos de capitalização, conforme se depreende do documento de fls. 177, o queacarretou a
perda do caráter alimentar da verba. Sendo assim, afasto a impenhorabilidade do valor penhorado. 2. Defiro o levantamento do
valor penhorado em favor do credor. Expeça-se guia após o decurso de prazo para interposição de recurso contra esta decisão.
3. No mais, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, em trinta dias, sob pena de extinção pelo cumprimento. ADV: SÉRGIO BINOTTI (OAB 166619/SP)
Processo 0008120-39.2002.8.26.0268 (268.01.2002.008120) - Procedimento Ordinário - Repetição de indébito - Elio
Dalessandro - Municipalidade de Itapecerica da Serra - Diante da certidão de fls.181, republique-se no DJE a decisão de
fls.178/179, para o subscritor de fls.172/174. Sem prejuízo, regularize o autor a representação processual.A Intime-se. - ADV:
ANTONIO GRILLO NETO (OAB 155116/SP), SÉRGIO BINOTTI (OAB 166619/SP), SERGIO MARTINS DE SOUZA QUEIROZ
(OAB 118090/SP), PATRICIA LIMA GRILLO (OAB 189879/SP), PATRÍCIA ZILLIG DA SILVA CINTRA (OAB 202664/SP), SHEILA
SANCORI SENRA (OAB 211691/SP), MIRELLA MURO SILVESTRI (OAB 96895/SP), WALDEMAR GRILLO (OAB 14419/SP)
Processo 0008148-36.2004.8.26.0268 (268.01.2004.008148) - Cautelar Inominada - Fabiana Aparecida Fernandes - Unilever
Brasil Divisao Higiene e Beleza - Ao Arquivo - ADV: MARIA OLIVIA CRUZ MONTEIRO DA SILVA (OAB 34790/SP)
Processo 0008326-48.2005.8.26.0268 (268.01.2005.008326) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Consavel Administradora de Consorcios Ltda - Turismo Esperança Ltda - Trata-se de embargo de declaração
oposto para suprir alegada obscuridade, contradição ou omissão da sentença. Recebo o embargo, posto que tempestivo, mas o
rejeito, eis que inexiste obscuridade, contradição ou omissão. A decisão é clara e inteligível. Eventual inconformismo em relação
à decisão proferida deverá ser manifestado em grau de recurso. Diante de todo exposto, REJEITO o embargo declaratório
interposto, mantendo a decisão integralmente, tal qual prolatada. - ADV: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ (OAB
163613/SP), AFONSO RODEGUER NETO (OAB 60583/SP), JOSE CARLOS DE ALVARENGA MATTOS (OAB 62674/SP)
Processo 0009069-14.2012.8.26.0268 (268.01.2012.009069) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - J. A.
F. - I. F. - - I. A. F. - - I. A. F. - - A. A. F. - - M. J. A. F. - Vistos. Por primeiro, diante da constituição de patrono particular a fls. 48/49,
arbitro os honorários advocatícios em favor do patrono nomeado no importe de 70% da tabela vigente no convênio pactuado
entre a Defensoria Pública e OAB/SP. Expeça-se certidão. Anote-se o necessário. No mais, razão assiste o peticionária de fls.
48. De fato, diante do evidente equívoco material, torno sem efeito a decisão saneadora de fls. 45. Anote-se o necessário. Sem
prejuízo, certifique-se eventual decurso de prazo para contestações. Após, consertem-se os autos e tornem conclusos para
prolação de sentença. Intime-se. - ADV: WANDERLEI DE OLIVEIRA (OAB 298635/SP), RAMON PIRES CORSINI (OAB 224488/
SP), CRISTIANE MARCIA DA SILVA MENDONÇA (OAB 298308/SP)
Processo 0009069-14.2012.8.26.0268 (268.01.2012.009069) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - J.
A. F. - I. F. - - I. A. F. - - I. A. F. - - A. A. F. - - M. J. A. F. - Certidão de honorários disponível no sítio eletrônico do TJ.* - ADV:
WANDERLEI DE OLIVEIRA (OAB 298635/SP)
Processo 0009280-21.2010.8.26.0268 (268.01.2010.009280) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação
- Max Lyons - Viamar Comercial de Alimentos Ltda Epp - - Angela Cristina dos Santos Martino - - Vitor Marino Filho - Vistas
dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: GREICE LANE
MORAES (OAB 188486/SP), HELIO DE JESUS DA SILVA (OAB 90052/SP), JANDIRA RODRIGUES PINTO (OAB 295402/SP),
HELDER GERMANO ROSSAFA (OAB 252296/SP)
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Processo 0009457-53.2008.8.26.0268 (268.01.2008.009457) - Execução de Alimentos - Alimentos - M. de L. de F. - R. H. de
F. G. - - A. A. de F. da S. - - A. M. de F. - - M. C. F. - - R. R. de F. - Ante a satisfação do crédito noticiada pelo credor, EXTINGO
O PROCESSO DE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Verbas de sucumbência
pelo(a) executada, considerando a justiça gratuita. Fixo os honorários do(s) advogado(s) nomeado(s) em 100% da tabela OABDP. Expeça-se certidão após o trânsito em julgado. Oportunamente, arquivem os autos. - ADV: HELIO DE JESUS DA SILVA
(OAB 90052/SP), RAMON PIRES CORSINI (OAB 224488/SP), REGINA AKEMI FURUICHI (OAB 178434/SP), FRANCISCO
ALESSANDRO FERREIRA (OAB 284659/SP)
Processo 0010072-04.2012.8.26.0268 (268.01.2012.010072) - Procedimento Ordinário - Bancários - José Antonio de
Andrade - Banco Bradesco S/A - n Ordem 1236/2012 - (Tópico da r.sentença de fls. 125/130): “... Ante o exposto e considerando
tudo o mais que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por José Antonio de
Andrade em face de Banco Bradesco S/A para o fim de: 1) indeferir a condenação ao pagamento de indenização por danos
morais; e 2) condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 11.333,14 (onze mil trezentos e trinta
e três reais e quatorze centavos), corrigido pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde a propositura da
demanda, e incidindo juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso (débito indevido), segundo a Súmula
54, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, e, conseqüentemente, resolvo o mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do
Código de Processo Civil. Ante a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais
adiantadas, bem como cada uma arcará com os honorários advocatícios do respectivo advogado. Após o trânsito em julgado,
defiro o levantamento do valor depositado em favor do autor.” - ADV: LUIS WANDERLEY ROSSETTI (OAB 101020/SP), FABIANE
OLIVEIRA PEDRO MATARAZZO (OAB 138157/SP), CLEBER PINHEIRO (OAB 94092/SP)
Processo 0010263-88.2008.8.26.0268 (268.01.2008.010263) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Finasa S/A - Marcos Alves de Camargo - Trata-se de ação de busca e apreensão movida por Banco Finasa
S/A em face de Marcos Alves de Camargo. Decorridos cinco anos da propositura da demanda, até o momento a parte autora
não obteve informações suficientes para realizar a liminar concedida e a citação. É o relatório. Fundamento e decido. Depois de
todos esses anos sem a realização da liminar de busca e apreensão, a parte autora perdeu o interesse processual na busca e
apreensão. Primeiro, porque a própria busca e apreensão tornou-se ineficaz, já que não aperfeiçoada até o momento, concluise que não mais ocorrerá depois de longo tempo, implicando ausência da necessidade de tutela jurisdicional em concreto.
Ademais, eventual busca e apreensão não acarretaria a satisfação do crédito diante da enorme desvalorização do bem. Assim,
nesse sentido perdeu a parte autora o interesse processual na modalidade adequação, posto que a busca e apreensão deixou
de ser meio legítimo para a satisfação de sua pretensão de obter o pagamento do financiamento. Assim, de rigor a extinção do
processo, o que não afasta a cobrança do valor devido através de eventual execução, em caso de existência de título executivo,
ou ação de conhecimento, caso ausente título executivo. Ante a carência da ação pela perda do interesse processual, EXTINGO
O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil. Custas pelo(a)
autor(a). Defiro o desentranhamento dos documentos mediante cópia. Oportunamente, arquive-se. - ADV: DANIELE ROBERTO
BEZERRA (OAB 273093/SP), FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP), MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB 149225/SP)
Processo 0010473-66.2013.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - E. F. de M. - - D. M. da S.
de S. - n ordem 2344/2013 - HOMOLOGO, por sentença, o acordo de fls. 02/05 a que chegaram as partes para que produza os
seus jurídicos e legais efeitos, e resolvo o mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil, ressalvado
que a a sentença faz coisa julgada entre as partes, ante os limites subjetivos da coisa julgada,o que significa que a presunção
terá eficácia somente em relação às partes, e não em relação a terceiros, já que a união estável não implica alteração do estado
da pessoa. Apresentem os autores as custas processuais em trinta dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Custas pelos
autores. Oportunamente, arquive-se. - ADV: GIORGIO PIGNALOSA (OAB 92687/SP)
Processo 0010754-27.2010.8.26.0268 (268.01.2010.010754) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel Augusto de Souza Braz - Iracilda Alves de Vasconcelos Me - 1. Fls. retro: desentranhe-se o mandado para integral cumprimento.
2. Providencie o autor o cumprimento, no prazo de quinze dias sob pena de suspensão e arquivamento, cabendo à parte
interessada contatar o meirinho, conforme Normas da Corregedoria Geral da Justiça. - ADV: HAROLDO CASTELLO BRANCO
JUNIOR (OAB 155319/SP), KARLA RODRIGUES DE SANTANA (OAB 246870/SP)
Processo 0010800-26.2004.8.26.0268 (268.01.2004.010800) - Procedimento Ordinário - Fabiana Aparecida Fernandes Unilever Brasil Divisao Higiene e Beleza - Ao Arquivo - ADV: DENISE DE CASSIA ZILIO (OAB 90949/SP), LUCINDA AUGUSTO
DE BARROS (OAB 112288/SP), JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO (OAB 29120/SP), MARIA OLIVIA CRUZ MONTEIRO
DA SILVA (OAB 34790/SP)
Processo 0011473-04.2013.8.26.0268 - Divórcio Consensual - Dissolução - L. A. dos S. S. - - C. B. de S. - “V.O. :CERTIDÃO
DE HONORÁRIOS DISPONIBILIZADA NO SITE DO TJ/SP”. - ADV: JOSE CARLOS FABRI (OAB 152059/SP)
Processo 0011563-12.2013.8.26.0268 - Divórcio Consensual - Dissolução - J. de P. - - S. A. de P. - 2570/2013 - Fls. 13 HOMOLOGO, por sentença, o acordo de fls. 02/07 a que chegaram as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos,
e resolvo o mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de averbação do
divórcio, constando que a divorcianda continuará a usar o nome de solteira. Fixo os honorários do(s) advogado(s) nomeado(s)
em 100% da tabela OAB-DP. Expeça(m)-se certidão(ões). Oportunamente, arquive-se. - ADV: CHRISTIANE GAILLAND (OAB
185457/SP)
Processo 0011578-78.2013.8.26.0268 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - K. D. G. R. - F. G. dos S. - 1. Defiro
os benefícios da lei 1.060/50. ANOTE-SE. 2. Considerando a situação dos autos a melhor solução é a fixação dos alimentos
provisórios no valor de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos líquidos do réu, enquanto trabalhando em emprego formal
e com registro em carteira de trabalho e previdência social CTPS. Em caso de desemprego ou emprego informal, entendo
razoável a fixação dos alimentos provisórios em 1/3 (um terço) do salário-mínimo nacional vigente, que deverá ser pago até o
dia 10 de cada mês, mediante recibo, sendo este o valor mínimo a ser pago. Ou seja, se o valor de 25% (vinte e cinco por cento)
dos rendimentos líquidos do réu, enquanto trabalhando em emprego formal e com registro em carteira de trabalho e previdência
social CTPS, for menor que 1/3 (um terço) do salário-mínimo nacional vigente, este último será o devido. 3. Designo audiência
de conciliação, que será realizado no SETOR DE CONCILIAÇÃO (art. 4º, § 6º, Provimento CSM n. 893/04), para o dia 30 de
JANEIRO de 2014, às 09h30. 4. CITE(M)-SE e INTIME-SE o(a)(s) réu(a)(s) para comparecer à audiência, acompanhado(a)(s)
de advogado, cientificando-o(a)(s) de que, frustrada a composição, poderá(ão), querendo, apresentar defesa, no prazo de 15
(QUINZE) DIAS, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos na inicial, arcando o(s) ré(u)(s) com o ônus da
revelia, nos termos dos artigos 297 e 319 do Código de Processo Civil, bem como de que, o prazo para contestar passará a fluir
a partir da audiência. As audiências deste Juízo realizam-se no seguinte endereço: Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155,
Conciliação, Jardim Santa Isabel, 06850-850, Itapecerica da Serra, (11) 4666-7277, itapecerica3@tjsp.jus.Br - Setor Próprio
da 3ª Vara Judicial de Itapecerica da Serra/SP. Intime a parte autora pessoalmente, advertindo que o não comparecimento
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à audiência ensejará a extinção do feito, nos termos do artigo 7º, da Lei nº 5.478/1968. Defiro os benefícios do art. 172 e
seguintes do CPC. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, carta e/ou ofício. O oficial de justiça deverá observar
o endereço do (a)(s) ré(u)(s) indicados na petição inicial, que servirá de contrafé, para as diligências. Cumpra-se na forma e sob
as penas da Lei. - ADV: CHRISTIANE GAILLAND (OAB 185457/SP)
Processo 0011578-78.2013.8.26.0268 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - K. D. G. R. - F. G. dos S. - Manifestese o requerente sobre certidão do Sr. Oficial de justiça a seguir transcrita: “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento
ao mandado nº 268.2013/026209-6 dirigi-me ao endereço retro, sendo ali, INTIMEI o requerente Kaio Deyvid Golveia Ribeiro,
rep. Por sua mãe GRAZIELA RIBEIRO PINA,no inteiro teor do mandado,que lhe li e que recebeu a contrafé,exarando o ciente
no mandado. Deixei Citar e Intimar o requerido FABIANO GOUVEIA DOS SANTOS, em virtude do mesmo não mais ali residir
há mais de seis (06) Meses, conforme informação do atual morador Sr. Marcos. Informou ainda que o mesmo mudou-se para o
Bairro do Grajau, porem desconhece seu atual endereço.” * - ADV: CHRISTIANE GAILLAND (OAB 185457/SP)
Processo 0011722-52.2013.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - RMI - Renda Mensal Inicial, Reajustes e Revisões
Específicas - NIVALDO MOURA RAFAEL - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Trata-se de ação proposta por NIVALDO
MOURA RAFAEL em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, alegando, em síntese, que o réu deixou de
aplicar os reajustes legais sobre a renda mensal inicial RMI, não havendo manutenção do valor real do benefício, motivo pelo
qual requer a aplicação dos reajustes do salário de contribuição aos benefícios de prestação continuada. É o relatório.
Fundamento e decido. I. A Lei nº 11.277/2006 acresceu ao Código de Processo Civil (Lei nº 5.869/73) o artigo 285-A, o qual
recebeu a seguinte redação: “Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido
proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensadas a citação e proferida a sentença,
reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada”. O dispositivo em exame demonstra a preocupação com a celeridade do
processo, bem como com o atraso na apresentação da tutela jurisdicional gerado pelo congestionamento do Poder Judiciário
em razão de demandas repetitivas, combatendo, desta forma, o tempo-inimigo, ao propiciar que o pedido, ainda no nascedouro
da relação processual, possa ser julgado improcedente, desde que preenchidos os requisitos do referido artigo, os quais serão
analisados mais adiante. Com a aplicação do instituto consubstanciado no novo artigo se ganha tempo e economiza-se energia,
podendo o Estado Juiz dedicar-se a outros temas litigiosos ou outras crises jurídicas ainda marcadas pelo ineditismo e pela
divergência existente em torno das mesmas no mundo jurídico. Se bem empregado, o instituto evitará a repetição de demandas
ou processos repetitivos que envolvam temas que já se encontram pacificados. Neste particular, merece ser transcrita a lição de
Passos (2006, p.146): “O que o legislador pretendeu, para resolver rapidamente o congestionamento causado por demandas
multitudinárias, ante a ocorrência de mais de duas causas análogas já julgadas e não idênticas, com causas de pedir e pedidos
diversos, mas semelhantes, com identidade apenas de tese jurídica, nas demais, também diferentes e semelhantes, foi permitir
ao juiz a prolação de sentença de improcedência limine litis, prima facie e por atacado”. Na justificação de motivos da referida
lei, encontramos a finalidade do instituto na afirmação de que “a proposta vai nesse sentido ao criar mecanismo que permite ao
juiz, nos casos de processos repetitivos, em que a matéria for unicamente de direito, e no juízo houver sentença de total
improcedência, dispensar a citação e proferir decisão reproduzindo a anteriormente prolatada”. II. Desta feita, anota-se que a
matéria aqui controvertida é meramente de direito, como não poderia ser diferente em ações desta natureza, tendo sido proferido
por este juízo sentença de total improcedência em caso idêntico no processo de autos nº 0007086-43.2013.8.26.0268 em trâmite
por esta mesma Vara, abaixo transcritos na íntegra: “Vistos. Trata-se de ação previdenciária proposta por NIVALDO MOURA
RAFAEL em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, alegando, em síntese, que o réu deixou de aplicar os
reajustes legais sobre a renda mensal inicial RMI, não havendo manutenção do valor real do benefício, motivo pelo qual requer
a aplicação dos reajustes do salário de contribuição aos benefícios de prestação continuada. Indeferida a antecipação dos
efeitos da tutela (fls. 63), o réu foi citado e apresentou contestação (fls. 70/91), na qual sustentou a improcedência da demanda.
Juntou documentos (fls. 92/95). A parte autora apresentou réplica (fls. 97/104). É o relatório. Fundamento e decido. A lide
comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 330, I, do Código de Processo Civil, por tratar de matéria exclusivamente
de direito. O pedido inicial é improcedente. O pedido do autor cinge-se à revisão do benefício. Todavia, não há violação à
princípio da manutenção do valor real do benefício, já que, periodicamente, há a revisão, não sendo possível o reajuste
automático. Ademais, a parte ré aplica devidamente o artigo 20, §1º, da Lei nº 8.212/1991. Com efeito, a matéria prevista no
artigo 201, da Constituição Federal, foi regulamentada pela Lei 8.213/91, que, no seu artigo 41, inciso II, estabeleceu a forma de
reajuste dos valores do benefício. Assim, a renda mensal deve ser reajustada na forma estabelecida pela lei acima mencionada,
conforme procedimento adotado pelo réu, não havendo, portanto, qualquer afronta ao texto constitucional. Nesse sentido:
“Tratando-se de benefício previdenciário anterior à Carta de 88, os reajustes regem-se pela Súmula 260 do extinto TFR até
04/04/89, quando passou a vigorar o disposto no art. 58, do ADCT, isto é, correção pelo mesmo índice de reajuste do salário
mínimo. A partir de 05/04/1991, o critério de reajuste é o previsto no art. 41, II, da Lei nº 8.213/91, ou seja, correção pelo INPC,
substituído pelo IRSM, a partir de dezembro de 1992 (Lei nº 8.542/92, art. 9º, §2º)” (Tribunal Regional Federal da Primeira
Região apelação Cível nº 93.01.02376-8). De rigor, pois, a improcedência do pedido formulado pela parte autora. Ante o exposto
e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por NIVALDO MOURA RAFAEL
em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS para o fim de indeferir a revisão do benefício auxílio-acidente,
e, consequentemente, resolvo o mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Em virtude da
sucumbência, condeno a(s) parte(s) autora(s) sucumbente(s) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), que fixo por eqüidade, nos termos do art. 20, §4º, do Código
de Processo Civil, considerando os benefícios da assistência judiciária. Fls. 104: anote-se. P.R.I.C.” O pedido inicial é
improcedente. O pedido do autor cinge-se à revisão do benefício. Todavia, não há violação à princípio da manutenção do valor
real do benefício, já que, periodicamente, há a revisão, não sendo possível o reajuste automático. Ademais, a parte ré aplica
devidamente o artigo 20, §1º, da Lei nº 8.212/1991. Com efeito, a matéria prevista no artigo 201, da Constituição Federal, foi
regulamentada pela Lei 8.213/91, que, no seu artigo 41, inciso II, estabeleceu a forma de reajuste dos valores do benefício.
Assim, a renda mensal deve ser reajustada na forma estabelecida pela lei acima mencionada, conforme procedimento adotado
pelo réu, não havendo, portanto, qualquer afronta ao texto constitucional. Nesse sentido: “Tratando-se de benefício previdenciário
anterior à Carta de 88, os reajustes regem-se pela Súmula 260 do extinto TFR até 04/04/89, quando passou a vigorar o disposto
no art. 58, do ADCT, isto é, correção pelo mesmo índice de reajuste do salário mínimo. A partir de 05/04/1991, o critério de
reajuste é o previsto no art. 41, II, da Lei nº 8.213/91, ou seja, correção pelo INPC, substituído pelo IRSM, a partir de dezembro
de 1992 (Lei nº 8.542/92, art. 9º, §2º)” (Tribunal Regional Federal da Primeira Região apelação Cível nº 93.01.02376-8). De
rigor, pois, a improcedência do pedido formulado pela parte autora. Ante o exposto e considerando tudo o mais que consta dos
autos, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por NIVALDO MOURA RAFAEL em face do INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS para o fim de indeferir a revisão do benefício, e, consequentemente, resolvo o mérito, nos termos do
artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Em virtude da sucumbência, condeno a(s) parte(s) autora(s) sucumbente(s) ao
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pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),
que fixo por eqüidade, nos termos do art. 20, §4º, do Código de Processo Civil, considerando os benefícios da assistência
judiciária. Oportunamente, arquive-se. - ADV: GUILHERME DE CARVALHO (OAB 229461/SP)
Processo 0011934-73.2013.8.26.0268 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
PANAMERICANO SA - Joaquim de Almeida - Providencie o autor o recolhimento do valor de R$ 47,34 referente à diligência do
Sr. Oficial de justiça. * - ADV: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA (OAB 157875/SP)
Processo 0011954-64.2013.8.26.0268 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - G. S. R. de L. - H. P. de
L. - 1. Defiro os benefícios da lei 1.060/50. ANOTE-SE. 2. CITE-SE o(a) executado(a), pessoalmente, para, no prazo de 03 (três)
dias, efetuar o pagamento do débito alimentar de R$ 1.376,72 (UM MIL E TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA
E DOIS CENTAVOS), além das prestações alimentares que se vencerem no curso da execução, com a devida atualização
monetária pelos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e acrescidas de juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês, a partir de cada um dos vencimentos, comprovar já tê-lo feito ou justificar a impossibilidade de realiza-lo,
sob pena de prisão civil, nos termos do artigo 733, caput e §1º, do referido Código e da Súmula nº 309 do E. Superior Tribunal
de Justiça: “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao
ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”. Defiro os benefícios do art. 172 e seguintes do CPC.
Expeça-se carta de citação. O oficial de justiça deverá observar o endereço do (a)(s) ré(u)(s) indicados na petição inicial, que
servirá de contrafé, para as diligências. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: SHEILA SANCORI SENRA (OAB
211691/SP)
Processo 0011966-78.2013.8.26.0268 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - E. S. N. - C. S. das N. - 1.
Defiro os benefícios da lei 1.060/50. ANOTE-SE. 2. CITE-SE o(a) executado(a), pessoalmente, para, no prazo de 03 (três) dias,
efetuar o pagamento do débito alimentar de R$ 1.082,28 (UM MIL E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS),
além das prestações alimentares que se vencerem no curso da execução, com a devida atualização monetária pelos índices da
Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir
de cada um dos vencimentos, comprovar já tê-lo feito ou justificar a impossibilidade de realiza-lo, sob pena de prisão civil, nos
termos do artigo 733, caput e §1º, do referido Código e da Súmula nº 309 do E. Superior Tribunal de Justiça: “O débito alimentar
que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e
as que se vencerem no curso do processo”. Defiro os benefícios do art. 172 e seguintes do CPC. Expeça-se carta de citação.
O oficial de justiça deverá observar o endereço do (a)(s) ré(u)(s) indicados na petição inicial, que servirá de contrafé, para as
diligências. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: JORGE APARECIDO NOGUEIRA (OAB 239501/SP)
Processo 0012116-59.2013.8.26.0268 - Divórcio Consensual - Dissolução - C. P. L. - - D. S. C. - HOMOLOGO, por sentença,
o acordo de fls. 02/05 a que chegaram as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, e resolvo o mérito, nos
termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Depois do recolhimento das custas e despesas processuais,
expeça-se mandado de averbação do divórcio, constando que a divorcianda manterá o nome de solteira. Oportunamente,
arquive-se. - ADV: KELLY CRISTINA SOLBES PIRES (OAB 178478/SP)
Processo 0013038-03.2013.8.26.0268 - Divórcio Consensual - Dissolução - F. de A. do N. - - M. R. da S. do N. - HOMOLOGO,
por sentença, o acordo de fls. 02/04 a que chegaram as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, e resolvo o
mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil, com aplicação dos artigos 158 e 26, §2º, do mesmo
diploma legal. Expeça-se ofício ao empregador, conforme requerido à fl. 23. Expeça-se mandado de averbação do divórcio,
constando que a divorcianda voltará a usar o nome de solteira, MARIA RAIMUNDA DA SILVA. Defiro justiça gratuita às partes.
Oportunamente, arquive-se. - ADV: EVANDRO MACHADO (OAB 205873/SP)
Processo 0035396-23.2009.8.26.0099 (090.01.2009.003539) - Cautelar Inominada - Reinaldo Peluso Sperandio - Sérgio da
Rocha Fernandes - 1. Cumpra-se o venerando acórdão. 2. No mais, ao arquivo. - ADV: JOAO HERMES PIGNATARI JUNIOR
(OAB 73603/SP), MARIA MYRNA LOY GUERRA FILGUEIRAS (OAB 33987/SP)
Processo 3000095-34.2012.8.26.0268 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
PANAMERICANO SA - Jose Carlos Nogueira de Camargo - “V.O. MANDADO COM O OFICIAL DE JUSTIÇA”. - ADV: NELSON
PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP), RENATO GUEDES DE AZEVEDO (OAB 100673/SP)
Processo 3000095-34.2012.8.26.0268 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
PANAMERICANO SA - Jose Carlos Nogueira de Camargo - Recolher a parte autora o valor complementar de R$ 13,41 referente
a diligência do Sr. Oficial de justiça. * - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP), RENATO GUEDES DE AZEVEDO
(OAB 100673/SP)
Processo 3002013-73.2012.8.26.0268 - Exceção de Incompetência - Alienação Fiduciária - Jose Carlos Nogueira de
Camargo - BANCO PANAMERICANO SA - 1. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos jurídicos. - ADV:
NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP), WALTER EULER MARTINS (OAB 207511/SP)

4ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA MARTINS PEREIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SOLANGE BEMI FERRAZ NAVARRO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2014
Processo 0001536-04.2012.8.26.0268 (268.01.2012.001536) - Procedimento Ordinário - Títulos de Crédito - Maria da
Conceição Silva - Banco do Brasil S/A - - Ativos S/A Securitizadora de Creditos Financeiros - Fls. 157/158: DEFIRO. Designo
audiência de conciliação com conciliadores cadastrados no juízo para o dia 16 de maio de 2014, às 14:30 horas. Int. - ADV: LUIZ
FERNANDO MAIA (OAB 67217/SP), ALBERTO QUERCIO NETO (OAB 229359/SP), FABIANO ZAVANELLA (OAB 163012/SP),
RENATO KAEL SIMOES LOPES (OAB 125711/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB
113887/SP)
Processo 0006072-24.2013.8.26.0268 - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - Banco do Brasil S/A. - Fls. 42/43: DEFIRO
a citação por hora certa com relação ao réu NILSON MOTA NASCIMENTO e ANA CRISTINA DO NASCIMENTO. Desentranhese e adite-se o mandado de citação. Recolhida a despesa, DEFIRO a pesquisa do endereço dos demais réus pela sistema
BACENJUD. Int. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB
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180737/SP)
Processo 0006339-93.2013.8.26.0268 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - B. M. C. - Fls. 31: DEFIRO.
Desentranhe-se e adite-se o mandado de citação para cumprimento no endereço indicado pela parte autora. Designo audiência
de conciliação para o dia 11 de abril de 2014, às 14:30 horas. Int. - ADV: SHEILA SANCORI SENRA (OAB 211691/SP)
Processo 0007433-23.2006.8.26.0268 (268.01.2006.007433) - Inventário - Inventário e Partilha - S. M. de S. e outros H. F. de S. F. - “Manifestem-se os interessados sobre o desarquivamento do processo. Decorrido o prazo de 30 dias sem
manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ)”. Nada Mais. - ADV: IVONETE DE ALMEIDA
MOREIRA (OAB 132740/SP), MARCO ANTONIO DUARTE DE AZEVEDO (OAB 155915/SP), RAMON PIRES CORSINI (OAB
224488/SP)
Processo 0007841-67.2013.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - MARIANA JESUS DOS SANTOS
- Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - Seconci Sp - “Manifeste-se em 10 dias a parte autora sobre a
contestação de fls. 27-57 apresentada intempestivamente”. Nada Mais. - ADV: PIETRO DE OLIVEIRA SIDOTI (OAB 221730/
SP), JANDIRA RODRIGUES PINTO (OAB 295402/SP)
Processo 0008181-11.2013.8.26.0268 - Divórcio Litigioso - Dissolução - H. J. da S. - Aos oito dias do mês de novembro do
ano de dois mil e treze, nesta cidade e Comarca de Itapecerica da Serra, na sala de audiências do Setor de Conciliação da 4ª
Vara Judicial da Comarca de Itapecerica da Serra, sob a Presidência da DRA. MARIA APARECIDA DIAS RODRIGUES - OAB/SP
293.913, atuando como CONCILIADORA. Feito o pregão às 15:30 horas, verificou-se a presença do requerente HÉLIO JOSÉ
DA SILVA. Ausente sua procuradora nomeada DRA. IRAINA GODINHO MACEDO TKACZUK - OAB/SP 236.059. Presente a
pedido da advogada nomeada a DRA. LUCIMARA FIGUEIRO GODINHO - 239.705. Ausente a requerida CLEONICE SANTOS
DA GUARDA SILVA. Iniciados os trabalhos, a conciliação entre as partes restou PREJUDICADA. Nada mais. Eu, Renata Marini
dos Santos Longo, digitei. - ADV: IRAINA GODINHO MACEDO TKACZUK (OAB 236059/SP)
Processo 0008898-67.2006.8.26.0268 (268.01.2006.008898) - Despejo por Falta de Pagamento - Osmar Cisotto - Fls. 99:
DEFIRO o bloqueio on line dos ativos financeiros do executado no limite do débito. Providencie a serventia o necessário. Int. ADV: JURANDYR MANFRIN FILHO (OAB 142279/SP)
Processo 0008985-76.2013.8.26.0268 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - WLADMIR DE OLIVEIRA CELITE e outro Ato Ordinatório - ADV: ADRIANO DE MORAES (OAB 199941/SP)
Processo 0009793-23.2009.8.26.0268 (268.01.2009.009793) - Monitória - Pagamento - Auto Posto Juquimagrao Ltda Francisco de Sá Barbosa - Homologo os cálculos do contador. DEFIRO o bloqueio on line dos ativos financeiros do executado
no limite do débito pelo sistema BACENJUD (fls. 314). Providencie a serventia o necessário. Int. - ADV: JULIANA OGALLA TINTI
RUSSO (OAB 196282/SP), DIEGO LUIZ ANTONIO MARQUES SILVA (OAB 272427/SP), JOSE ACACIO DA ROCHA JUNIOR
(OAB 235839/SP)
Processo 0010329-97.2010.8.26.0268 (268.01.2010.010329) - Monitória - Babtista & Barboza Locação de Equipamentos S/s
Ltda - Life Instalações e Consultoria Em Esquadrias Ltda - Diante do trânsito em julgado do acórdão, manifestem-se as partes
em prosseguimento. Int. - ADV: SAMOEL MESSIAS DA SILVA (OAB 221007/SP), LAIRTON GAMA DAS NEVES (OAB 221672/
SP), VERÔNICA MAGNA DE MENEZES LOPES (OAB 226068/SP)
Processo 0014709-03.2009.8.26.0268 (268.01.2009.014709) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Emerson Mascarenhas Vaz - Walter Lucas Ikeda - Vistos. Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por
EMERSON MASCARENHAS VAZ em face de WALTER LUCAS IKEDA. É a síntese necessária. FUNDAMENTO. DECIDO. O
exequente informou a satisfação do débito e requereu a extinção do feito (fls. 86). Dessa forma, diante do pagamento, nos
termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo. Proceda a serventia ao desbloqueio
do veículo pelo sistema RENAJUD (fls. 72). Eventuais custas e despesas processuais deverão ser arcadas pelo executado.
Cada parte deverá arcar com os honorários de seus respectivos patronos. Transitada em julgado e, nada sendo requerido,
arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I.C. - ADV: KARIN BELLÃO CAMPOS (OAB 174671/SP), EMERSON
MASCARENHAS VAZ (OAB 231373/SP)
Processo 3001828-35.2012.8.26.0268 - Renovatória de Locação - Locação de Imóvel - American Tower do Brasil Cessão
de Infra Estruturas Ltda - Fls. 84: DEFIRO o sobrestamento do feito por 10 (dez) dias. Int. - ADV: MARCIO VALFREDO BESSA
(OAB 237864/SP)
Processo 3001959-10.2012.8.26.0268 - Procedimento Sumário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes JOANA D’ARC DE SOUZA SERRÃO LIMA - Banco Itau Unibanco - Banco Itaucard S/A - Vistos. O feito tramita em sede de
execução (certidão de fls. 59). As partes transigiram (fls. 51/53) e o executado comprovou o depósito do quantum acordado
(fls. 56/58). Assim, considerando o acordo celebrado entre as partes, a extinção do feito é medida que se impõe. Do exposto,
com fundamento no artigo 794, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO extinto o processo. Eventuais custas e despesas
processuais deverão ser arcadas igualitariamente pelas partes e cada parte arcará com os honorários advocatícios de seu
respectivo patrono, conforme acordado. Transitada em julgado e, após, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as
cautelas de praxe. P.R.I.C. - ADV: RODRIGO SOUZA NASCIMENTO (OAB 312998/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/
SP), JOSÉ EDMUNDO DE SANTANA (OAB 185574/SP)
Processo 3002277-90.2012.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - ELIANE ELIAS DE
SÁ - ANTONIO OSCAR DE CARVALHO PETERSEN - Diante da juntada do original do contrato, manifeste-se a parte autora.
Sem prejuízo, especifiquem as partes as provas que pretendam produzir em juízo, justificando a pertinência. Prazo comum: 05
(cinco) dias. Int. - ADV: JOAO PAULO GUNUTZMANN FERREIRA SILVA (OAB 232804/SP), ANTONIO OSCAR DE CARVALHO
PETERSEN FILHO (OAB 155156/SP), FERNANDO TEODORO DA SILVA (OAB 122945/SP)
Processo 3002406-95.2012.8.26.0268 - Procedimento Sumário - Bancários - S R DO NASCIMENTO ADEGA ME - retirar
os ofícios expedidos e providenciar custas para expedição de seed no valor de R$ 17,50. - ADV: SANDRA REGINA SANTANA
CORREIA (OAB 217438/SP), BEATRIZ SANTANA CORREIA (OAB 321826/SP)
Processo 3002421-64.2012.8.26.0268 - Interdição - Tutela e Curatela - E. A. dos S. - M. M. - Por derradeiro, manifeste-se a
parte autora sobre o laudo pericial. Prazo: 05 (cinco) dias. - ADV: VALQUIRIA TEIXEIRA PEREIRA (OAB 166629/SP), ROBERTA
MICHELLE COSTA (OAB 235908/SP)

Criminal
1ª Vara
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JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ALENA COTRIM BIZZARRO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL IVAN DA SILVA AUGUSTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2014
Processo 0000030-90.2012.8.26.0268 (268.01.2012.000030) - Restauração de Autos - Roubo - Justiça Pública - Jorge
Clementino Rodrigues da Silva e outro - Despacho - Genérico - ADV: JOSÉ ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA (OAB 287091/
SP)
Processo 0000030-90.2012.8.26.0268 (268.01.2012.000030) - Restauração de Autos - Roubo - Justiça Pública - Jorge
Clementino Rodrigues da Silva e outro - Vistos. Certidão de fls.18: Manifeste-se o requerente no prazo de cinco dias. Itapecerica
da Serra, 22 de janeiro de 2013. - ADV: JOSÉ ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA (OAB 287091/SP)
Processo 0000030-90.2012.8.26.0268 (268.01.2012.000030) - Restauração de Autos - Roubo - Jorge Clementino Rodrigues
da Silva - - Waldir Leite de Oliveira Neto - Fls. 233: Vistos. 1. Expeçam-se as guias de recolhimento definitiva, encaminhandoas ao MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais competente. 2. Lancem-se os nomes dos réus no livro do rol
dos culpados. 3. Encaminhe-se cópia da sentença condenatória e trânsito em julgado à vítima ou seus familiares conforme
determina o provimento em vigor. 3. Após feitas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os presentes autos. Int. ADV: MARCELO MARTIN CORDIOLI (OAB 203425/SP), VICENTE DE PAULO E SOUZA (OAB 81054/SP), FRANCISCO TADEU
DA SILVA E SOUZA (OAB 315009/SP)
Processo 0000347-88.2012.8.26.0268 (268.01.2012.000347) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito Justiça Pública - Claudir Silva Bueno de Souza - Fls. 63: Vistos. 1. Recebo a denúncia. 2. Defiro o requerido pelo M.P às fls.
60. Providencie-se. 3. Cite-se o réu para apresentar defesa prévia no prazo de 10 dias, caso não o faça, oficie-se à OAB local,
solicitando indicação de defensor dativo para prosseguir em sua defesa. 4. Cumprido o item “2”, abra-se nova vista ao M.P. 5.
Após, tornem-me conclusos. Int. Fls. 70: J. Nomeio para a defesa do réu o advogado indicado. Intime-o para os devidos fins.
(Nomeado: Dr. Antonio Abrantes Gonçalves para a defesa do réu: Claudir Silva Bueno de Souza) - ADV: ANTONIO ABRANTES
GONÇALVES (OAB 161428/SP)
Processo 0001227-46.2013.8.26.0268 - Inquérito Policial - Decorrente de Violência Doméstica - J. P. - V. P. de B. - Fls.
85: Vistos. Fls. 84: Reitere-se a intimação. Sem prejuízo, intime-se por telefone. Int. fls. 51: Vistos (Fls. 46/48). 1. Recebo a
denúncia. 2. Acolho integralmente o parecer do Ministério Público, adotando seus fundamentos como razão de decidir e, defiro o
pedido de busca e apreensão, devendo o mandado ser cumprido em até 30 dias após a expedição, observadas todas as normas
constitucionais e legais pertinentes à medida. Após o seu cumprimento, deverá a digna Autoridade Policial apresentar, em 10
dias, relatório circunstanciado das respectivas diligências. 3. Tendo em vista que há indícios suficiente do envolvimento do
denunciado nos fatos aqui tratados, ou seja, grave delito de tentativa de homicídio duplamente qualificado, bem como havendo
necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, decreto a prisão preventiva de Valdeci Pereira de Brito
com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal. Expeça-se o respectivo mandado de prisão. 4. Requisite-se F.A.
Do réu e certidões que eventualmente dela constar. Cumpra-se com a máxima urgência. Int. Fls. 82: J. Nomeio para a defesa do
réu o advogado indicado. Intime-o para os devidos fins. (Nomeado: Dr. Luiz hHenrique dos Santos para a defesa do réu: Valdeci
Pereira de Brito) - ADV: LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS (OAB 237245/SP)
Processo 0001351-63.2012.8.26.0268 (268.01.2012.001351) - Crime Contra a Fé Pública (arts.289 a 311,CP) - Crimes contra
a Fé Pública - Justiça Pública - Felipe Jefferson Pereira Jacinto e outro - Fls. 110: Vistos. Tendo-se em vista que os defensores
constituídos do réu foram intimados por três (03) vezes (Fls. 101, 104 e 107/108), para apresentar defesa prévia quedando-se
inerte, declaro o réu indefeso, ficando os mesmos destituídos dos presentes autos. Assim, determino a intimação do réu para que
no prazo de cinco (05) dias constitua novo defensor. Caso não o faça, oficie-se a OAB local solicitando indicação de defensor
dativo. Após, com a constituição de novo patrono ou a nomeação, intime-o para apresentar a defesa prévia no prazo de 10 dias.
. Cumpra-se com urgência. Int. Fls. 117: J. Nomeio para a defesa do réu o advogado indicado. Intime-o para os devidos fins.
(Nomeado: Dra. Patrícia Ramunni para a defesa do réu: Felipe Jefferson Pereira Jacinto) Fls. 120: J. Nomeio para a defesa do
réu o advogado indicado. Intime-o para os devidos fins. (Nomeado: Dra. Sueli Pires dos Santos para a defesa do réu: Jhonatan
Henrique Soares) - ADV: PATRICIA RAMUNNI (OAB 178494/SP), SUELI PIRES DOS SANTOS (OAB 236981/SP)
Processo 0001660-84.2012.8.26.0268 (268.01.2012.001660) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Leve - Justiça Pública
- Elizandro Costa - Fls. 42: Vistos. 1. Recebo a denúncia. 2. Defiro o requerido pelo M.P às fls. 39. Providencie-se. 3. Cite-se o
réu para apresentar defesa prévia no prazo de 10 dias, caso não o faça, oficie-se à OAB local, solicitando indicação de defensor
dativo para prosseguir em sua defesa. 4. Com relação ao delito de ameaça, determino o arquivamento dos autos na forma
requerida pelo Ministério Público, ressalvando-se o disposto do artigo 18 do C.P.P. Int. Fls. 50: J. Nomeio para a defesa do réu o
advogado indicado. Intime-o para os devidos fins. (Nomeado: Dr. Marcelo Martin Cordioli para a defesa do réu: Elizandro Costa)
- ADV: MARCELO MARTIN CORDIOLI (OAB 203425/SP)
Processo 0002066-08.2012.8.26.0268 (268.01.2012.002066) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Marcos
Antonio Alves dos Santos - Apresentar Memoriais no prazo legal - ADV: HELDER GERMANO ROSSAFA (OAB 252296/SP)
Processo 0002281-81.2012.8.26.0268 (268.01.2012.002281) - Crime Contra a Fé Pública (arts.289 a 311,CP) - Crimes
contra a Fé Pública - Justiça Pública - Davi Aphonso Gaudencio da Silva - Fls. 66: Vistos. 1. Recebo a denúncia. 2. Defiro o
requerido pelo M.P às fls. 64. Providencie-se. 3. Cite-se o réu para apresentar defesa prévia no prazo de 10 dias, caso não
o faça, oficie-se à OAB local, solicitando indicação de defensor dativo para prosseguir em sua defesa. 4. Cumprido o item
“2”, abra-se nova vista ao M.P. Fls. 72: J. Nomeio para a defesa do réu o advogado indicado. Intime-o para os devidos fins.
(Nomeado: Dra. Lucia Catarina dos Santos para a defesa do réu: Davi Aphonso Gaudencio da Silva) - ADV: LUCIA CATARINA
DOS SANTOS (OAB 171129/SP)
Processo 0002591-24.2011.8.26.0268 (268.01.2011.002591) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado
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- Pedro Souza - Nilsa Aparecida Pereira - Apresentar contrarrazões de apelação no prazo legal. - ADV: RODRIGO VINICIUS
ALBERTON PINTO (OAB 167139/SP)
Processo 0002892-97.2013.8.26.0268 - Auto de Prisão em Flagrante - Receptação - J. P. - Apresentar Memoriais no prazo
legal - ADV: HELIO DE JESUS DA SILVA (OAB 90052/SP)
Processo 0002927-91.2012.8.26.0268 (268.01.2012.002927) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
e Condutas Afins - Bruno de Oliveira Rodrigues - Izabella Cristina Izar Piccolo de Oliveira - fLS. 283: Vistos. Recebo o recurso
interposto às fls. 278 posto que dentro do prazo legal (certidão supra). Intime-se a Defesa para apresentar as razões de apelação
no prazo legal. Após, ao M.P. para as contrarrazões. - ADV: PATRÍCIA ZILLIG DA SILVA CINTRA (OAB 202664/SP), PAULA
VANESSA ARAUJO RAIO (OAB 263196/SP)
Processo 0003141-48.2013.8.26.0268 - Auto de Prisão em Flagrante - Receptação - A. V. da S. - Fls. 63: Vistos (Fls. 57/58).
1. As questões suscitadas pela Defesa demandam a dilação probatória e serão oportunamente dirimidas. 2. Assim, nos termos
do art. 400 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 27/03/14, às 14h30,
quando será realizada a oitiva da vítima e das testemunhas arroladas em comum (fls. 02d/03d e 58), e, por fim, realizado o
interrogatório do réu. 3. Finda a instrução, se dará oportunidade as partes para os fins do art. 402 do Código de Processo Penal
e não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferidos, serão oferecidas alegações finais, na forma do art. 403 do
Código de Processo Penal. Int. - ADV: EVANDRO SOARES GRACILIANO (OAB 208220/SP)
Processo 0003247-49.2009.8.26.0268 (268.01.2009.003247) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples Weverton Almeida de Amorim - Retirar Certidão. Fls. 352: Vistos. 1. Formem-se autos suplementares com as principais peças
destes autos. 2. Subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça-SP, Seção de Direito Criminal. 3. Arbitro os honorários do i.
Defensor dativo no valor de 70% da tabela. Expeça-se certidão. Int. - ADV: RODRIGO VINICIUS ALBERTON PINTO (OAB
167139/SP)
Processo 0003407-35.2013.8.26.0268 - Auto de Prisão em Flagrante - Crimes de Trânsito - E. P. dos A. - fLS. 44: Vistos
(Fls. 43). 1. As questões suscitadas pela Defesa demandam a dilação probatória e serão oportunamente dirimidas. 2. Assim, nos
termos do art. 400 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 24/03/14, às
16h00, quando será realizada a oitiva das testemunhas arroladas em comum (fls. 02d e 43), e, por fim, realizado o interrogatório
do réu. 3. Finda a instrução, se dará oportunidade as partes para os fins do art. 402 do Código de Processo Penal e não
havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferidos, serão oferecidas alegações finais, na forma do art. 403 do Código
de Processo Penal. Int. - ADV: ADRIANO DAMIÃO DA SILVA (OAB 213842/SP)
Processo 0003616-09.2010.8.26.0268 (268.01.2010.003616) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples Marcos Roberto Bispo dos Santos - Dr. Adriano Marreiro, retirar Certidão Fls. 7558: Vistos. 1. Cumpra o V. Acórdão. 2. Remetamse cópias reprográficas do V. Acórdão e seu trânsito em julgado, devidamente autenticadas para o Juízo em que foi remetida a
guia provisória, a fim de torná-la definitiva. 3. Lance-se o nome do réu no livro de rol dos culpados. 4. Arbitro os honorários do i.
defensor dativo no valor máximo da tabela. Expeça-se certidão 5. Feitas às comunicações e anotações de praxe, arquivem-se
os autos. Cumpra-se com urgência. Int. - ADV: ADRIANO MARREIRO DOS SANTOS (OAB 242180/SP)
Processo 0003852-34.2005.8.26.0268 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples Rodrigo de Jesus Borba
Fls. 385: Vistos. 1. Fls. 370: Defiro as provas pretendidas pelo Ministério Público. 2. Fls. 382: Defiro, sendo que eventual
projeção visual, leitura e apresentação de documentos já acostado aos autos, deverá ser providenciado pela Defesa e exibido
durante sua fala quanto dos debates em plenário. 3. Designo sessão plenária de julgamento para o dia 05/02/15, às 09h30. 4.
Fls. 383-384: Oficie-se à OAB local solicitando indicação de outro profissional em substituição que atue no Tribunal do Júri. Após
a sua nomeação, intime-o para comparecer na sessão plenária, ficando arbitrado os honorários do Dr. Adão Rubens Tonanni
no valor mínimo da tabela. Expeça-se cetidão. Fls. 388: J. Nomeio para a defesa do réu o advogado indicado. Intime-o para
os devidos fins. (Nomeado: Dr. RODRIGO VINICIUS ALBERTON PINTO para a defesa do réu: Rodrigo de Jesus Borba)- ADV:
RODRIGO VINICIUS ALBERTON PINTO (OAB 167139/SP).
Processo 0004330-95.2012.8.26.0268 (268.01.2012.004330) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito
- Justiça Pública - Jaci Lucas Evangelista - fls. 47: Vistos 1. Recebo a denúncia. 2. Defiro o requerido pelo M.P às fls. 45.
Providencie-se. 3. Cite-se o réu para apresentar defesa prévia no prazo de 10 dias, caso não o faça, oficie-se à OAB local,
solicitando indicação de defensor dativo para prosseguir em sua defesa. 4. Cumprido o item “2”, abra-se nova vista ao M.P. 5.
Após, tornem-me conclusos. Int. fls. 53: J. Nomeio para a defesa do réu o advogado indicado. Intime-o para os devidos fins.
(Nomeado: Dr. Leandro Soares de Jesus Casacchi para a defesa do réu: Jci Lucas Evangelista) - ADV: LEANDRO SOARES DE
JESUS CASACCHI (OAB 274110/SP)
Processo 0004466-58.2013.8.26.0268 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - J. P. M. C. - Fls.
258: Vistos. Defiro a cota ministerial de fls. 256. Cumpra-se com urgência. Cota Minsisterial, Fls. 256: Outrossim requeiro seja
a Defesa intimada para ciência do documento juntado posterior à audiênbcia de instrução, a fim de requerer eventualmente
o que entender pertinente, a fim de se garantir a ampla defesa e o contraditório e evitar possível alegação de nulidade por
cerceamento de defesa. - ADV: EMERSON CESAR KUTNER CORDEIRO (OAB 238046/SP)
Processo 0004541-97.2013.8.26.0268 - Inquérito Policial - Homicídio Simples - R. da S. L. - - A. N. de S. - - F. A. A. - Fls.
281: Vistos. 1. Intimem-se as partes para que se manifestem sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo
422 do Código de Processo Penal. 2. Adoto o relatório da sentença de pronúncia (fls. 251v). 3. Proceda-se o desapensamento
dos documentos referentes ao provimento nº 32/00, para arquivamento em classificador próprio. 5. Certifique-se quanto à
regularidade dos termos desse apenso, anotando-se o primeiro nome das testemunhas preservadas nos autos principais. 6.
Determino o acondicionamento da mídia nos moldes de praxe, bem como a feitura de DVD para “BACKUP”, a ser arquivado no
local próprio. Int. - ADV: REYNALDO FRANSOZO CARDOSO (OAB 30210/SP), WAGNER SILVA FRANCO (OAB 279063/SP)
Processo 0004686-56.2013.8.26.0268 - Inquérito Policial - Estupro de vulnerável - A. M. da S. - Apresentsar Quesitos.
Vistos. Fls. 101: Reitere-se a intimação. Sem prejuízo, intime-se por telefone. Int. - ADV: MÁRIO SÉRGIO GUASTINI (OAB
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170420/SP)
Processo 0004783-90.2012.8.26.0268 (268.01.2012.004783) - Inquérito Policial - Adulteração de Sinal Identificador de
Veículo Automotor - J. P. - A. D. C. - - W. D. C. - Fls. 69: Vistos. 1. Recebo a denúncia. 2. Defiro o requerido pelo M.P às fls.
67. Providencie-se. 3. Cite-se o réu para apresentar defesa prévia no prazo de 10 dias, caso não o faça, oficie-se à OAB local,
solicitando indicação de defensor dativo para prosseguir em sua defesa. Int. Fls. 81: J. Nomeio para a defesa do réu o advogado
indicado. Intime-o para os devidos fins. (Nomeado: Dra. Patricia Ramunni para a defesa do réu: Wellington Domingues Camillo)
- ADV: PATRICIA RAMUNNI (OAB 178494/SP)
Processo 0005987-09.2011.8.26.0268 (268.01.2011.005987) - Crime Contra a Fé Pública (arts.289 a 311,CP) - Crimes
contra a Fé Pública - Justiça Pública - Wagner Julio Rodrigues - Fls. 92: DESPACHO CONCLUSÃO Aos faço conclusão dos
presentes autos a Dr. Antonio Augusto Galvão de França Hristov , MM.Juiz da 1ª Vara de Itapecerica da Serra-SP. Eu,_______
___________________________, Escr. Subscrevi. Processo nº:0005987-09.2011.8.26.0268 Classe - Assunto:Crime Contra A
Fé Pública (Arts.289 A 311,cp) - Crimes contra a Fé Pública Autor:Justiça Pública Declarante (Passivo):Wagner Julio Rodrigues
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Augusto Galvão de França Vistos. 1. Recebo a denúncia. 2. Defiro o requerido pelo Ministério
Público às fls. 89. Providencie-se. 3. Cite-se o réu para apresentar defesa escrita no prazo de 10 dias. Caso não o faça, oficie-se
à OAB local, solicitando indicação de defensor dativo para prosseguir em sua defesa. 4. Cumprido o item “2” abra-se vista ao
Ministério Público. 5. Após, tornem-me conclusos. Itapecerica da Serra, data supra. ANTONIO AUGUSTO GALVÃO DE FRANÇA
Juiz de Direito DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA. Fls. 100: J. Nomeio para a defesa do réu o advogado indicado. Intime-o para os devidos fins. (Nomeado:
Dra. Lucimara Figueiro Godinho para a defesa do réu: Wagner Julio Rodrigues) - ADV: LUCIMARA FIGUEIRO GODINHO (OAB
239705/SP)
Processo 0006307-88.2013.8.26.0268 - Auto de Prisão em Flagrante - Furto Qualificado - J. P. - R. O. C. - Fls. 93: 1. As
questões suscitadas pela Defesa demandam a dilação probatória e serão oportunamente dirimidas 2. Nos termos do art. 400
do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 27/01/14, às 15h00, quando
serão ouvidas as testemunhas comum das partes (fls.01-d/03-d e 89/91) e, por fim, realizado o interrogatório do réu. 3. Finda
a instrução, se dará oportunidade às partes para os fins do art. 402 do Código de Processo Penal e não havendo requerimento
de diligências, ou sendo indeferidos, serão oferecidas alegações finais, na forma do art. 403 do Código de Processo Penal. 4.
Indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva, reiterando o inteiro teor da r.decisão que convolou a prisão em flagrante em
preventiva (apenso de comunicação de flagrante- fls.40/41). Fls. 98: Vistos. Ciente de fls. 97. Oficie-se à OAB local cancelando
a indicação do Defensor nomeado à fls. 88. Intime-se o advogado subscritor da defesa preliminar de fls. 89/91 para regularizar
sua situação processual, apresentando a devida procuração aos autos. Int. Itapecerica da Serra, 11 de dezembro de 2013. ADV: MÁRIO SÉRGIO GUASTINI (OAB 170420/SP)
Processo 0006307-88.2013.8.26.0268 - Auto de Prisão em Flagrante - Furto Qualificado - R. O. C. - Vistos. Ciente de fls.
97. Oficie-se à OAB local cancelando a indicação do Defensor nomeado à fls. 88. Intime-se o advogado subscritor da defesa
preliminar de fls. 89/91 para regularizar sua situação processual, apresentando a devida procuração aos autos. Int. Itapecerica
da Serra, 11 de dezembro de 2013. - ADV: MÁRIO SÉRGIO GUASTINI (OAB 170420/SP)
Processo 0007845-07.2013.8.26.0268 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - J. P. - D. O. de S.
S. - - C. H. S. da S. - Fls. 52: Vistos 1. Recebo a denúncia. 2. Defiro o requerido pelo M.P às fls. 50, itens “2” e “3” Providenciese. 3. A questão da perda do bem só será dirimida quando da sentença à luz de eventual condenação. 4. Cite-se o réu para
apresentar defesa prévia no prazo de 10 dias, caso não o faça, oficie-se à OAB local, solicitando indicação de defensor dativo
para prosseguir em sua defesa. Cumpra-se com a máxima urgência. Int. Fls. 68: J. Nomeio para a defesa do réu o advogado
indicado. Intime-o para os devidos fins. (Nomeado: Dr. Luiz Henriqye dos Santos para a defesa do réu: Cleber Henrique Santana
da Silva). Fls. 69: J. Nomeio para a defesa do réu o advogado indicado. Intime-o para os devidos fins. (Nomeado: Dra. Talita
Santos de Moraes para a defesa do réu: Douglas Oliveira de Souza Silva). - ADV: TALITA SANTOS DE MORAES (OAB 223213/
SP), LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS (OAB 237245/SP)
Processo 0009525-61.2012.8.26.0268 (268.01.2012.009525) - Inquérito Policial - Crimes de Trânsito - Melque da Silva Pires
- Fls. 54: Vistos (Fls. 49). 1. As questões suscitadas pela Defesa demandam dilação probatória e serão oportunamente dirimidas.
2. Designo audiência de proposta de suspensão condicional do processo nos termos do artigo 89 da Lei 9099/95, para o dia
27/03/14, às 13h45.. Int. - ADV: MÁRIO SÉRGIO GUASTINI (OAB 170420/SP)
Processo 0010384-59.2013.8.26.0198 - Carta Precatória Criminal - Interrogatório (nº 0802596-88.2012.8.26.0361 - J.D. 2
VARA CRIMINAL DE MOGI DAS CRUZES) - Justiça Pública - Arthur Allison Beserra - Fls. 29: Vistos. Para interrogatório do réu
Arthur Alison Beserra designo dia 03/02/14, ás 16h30. Requisite-se, comunique-se e publique-se. - ADV: ULYSSES DA SILVA
(OAB 242238/SP)
Processo 0010476-41.2001.8.26.0268 (268.01.2001.010476) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Magno
Mendes Rodrigues - - Robson Nino Soares - - Gilberto Sillis da Silva - Fls. 727: 1. Tendo em vista a prisão do réu Robson
Nino Soares, expeça-se carta de guia para a formação do processo de execução de sentença, encaminhando-se ao MM. Juiz
de Direito da Vara das Execuções Criminais competente. Lance-se seu nome do livro do rol dos culpados. 3.Encaminhem-se
cópias da sentença condenatória e trânsito em julgado, à vítima ou seus familiares, conforme determina o provimento em vigor.
4. Após, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. 5. Cumpra-se com urgência. - ADV: BENEDICTO HYGINO
MANFREDINI NETTO (OAB 107948/SP), RAMON PIRES CORSINI (OAB 224488/SP), MARIA DA GLORIA JUNQUEIRA
MARTINS PUGAS (OAB 261719/SP), WALDIR ORLANDO PENTEADO (OAB 325317/SP)
Processo 0010551-70.2007.8.26.0268 (268.01.2007.010551) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - J. G.
da S. - - R. F. B. - - C. B. de A. - - D. da S. - - J. A. de O. - Apresentar Memoriais no prazo legal. Fls. 309: Vistos Declaro encerrada
a instrução. Abra-se vista às partes para apresentação de memoriais no prazo de 05 dias. Int. - ADV: ANDERSON CARDOSO
AMARAL (OAB 262573/SP), IVONETE DE ALMEIDA MOREIRA (OAB 132740/SP), JOSE ANTONIO PIRES SOBRINHO (OAB
145290/SP), JEANNY KISSER DE MORAES (OAB 231506/SP), LAERCIO JOSE DE AZEVEDO FILHO (OAB 33880/SP)
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Processo 0010756-60.2011.8.26.0268 (268.01.2011.010756) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência
Doméstica - Daniel Moraes dos Santos - Fls. 127: Vistos (fls.126) Intime-se o Defensor constituído para apresentar em Juízo, no
prazo de cinco dias, o atual endereço do acusado. - ADV: LEANDRO SOARES DE JESUS CASACCHI (OAB 274110/SP)
Processo 0010882-47.2010.8.26.0268 (268.01.2010.010882) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação - Evandro
Alves Pinho - João Cruz Gomes - Fls. 159: Vistos. Defiro o requerido às fls. 157. Depreque-se a intimação e oitiva da testemunha
Vanderlei Rodrigues Liberado para a Comarca da Capital-SP, no endereço fornecido às fls.155. Int. Fls. 161: Designando o dia
24/02/2014 às 16:00h, para ter lugar a diligência. 10º Vara Criminal - Foro Central Criminal Barra Funda/SP. - ADV: ROBERTA
MICHELLE COSTA (OAB 235908/SP), INÊS RODRIGUES LEONEL (OAB 156019/SP)
Processo 0010963-64.2008.8.26.0268 (268.01.2008.010963) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples Rodolfo da Silva Vieira e outros - fls. 3626:: Vistos (Fls. 3622 e 3624). Intime-se à Defesa para se manifestar em relação ao
pedido de exumação de fls. 3622. No mais, aguarde-se o cumprimento da carta precatória expedida às fls. 3620. Int. - ADV:
JOSÉ MIGUEL DA SILVA JÚNIOR (OAB 237340/SP), JOSÉ LUIZ FREITAS OLIVEIRA (OAB 304168/SP)
Processo 0010968-18.2010.8.26.0268 (268.01.2010.010968) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples Eduardo da Motta Paulino - Fls. 333: Vistos (fls. 324/325 e 331). Melhor analisando os autos, bem como me recordando dos
acontecimentos que culminaram com a dissolução da sessão plenária do dia 08 de agosto, entendo que não é caso de suspeição
deste Magistrado. Naquela ocasião, durante a colheita do interrogatório do acusado, o i. Advogado de defesa, ao formular uma
pergunta, disse que este Juiz teria lhe aconselhado a fazer ou a deixar de fazer algo em Plenário. Na realidade, o Advogado
estava fazendo referência à conversa que teve com o Promotor de Justiça, logo antes do início da sessão, oportunidade em que
este Magistrado fez ponderações de caráter eminentemente humano, sem adentrar ao mérito da causa. Portanto, não houve
aconselhamento, mas sim mera ponderação, feita na presença da escrevente de sala, mas distante dos Jurados, de modo a não
gerar indevida influência no Conselho de Sentença. De qualquer modo, a Defesa, ao aludir tal situação durante o interrogatório
do réu e diante dos Jurados, ensejou situação à recomendar a dissolução do Conselho de Sentença, notadamente por uso
de argumento de autoridade e ainda por excesso de contextualização das perguntas, desvirtuando-as para uma inoportuna
antecipação dos debates. Em suma, diante do possível comprometimento de isenção de ânimo dos Jurados, era de rigor a
dissolução do Conselho de Sentença, mas com base em outros fundamentos que não o da suspeição. Ante o exposto, determino
a continuidade normal do feito, sob minha presidência, designando sessão plenária para o dia 16 de abril de 2015, às 09h30m.
Ciência ao Ministério Público e à Defesa para eventual manifestação sobre a presente decisão. Nada sendo requerido, expeçase e providencie-se o necessário para a realização da sessão plenária. Havendo qualquer requerimento ou manifestação,
tornem-me conclusos. Itapecerica da Serra, 23 de outubro de 2013. - ADV: AIRTON JACOB GONÇALVES FILHO (OAB 259953/
SP)
Processo 0011486-03.2013.8.26.0268 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - J. P. - W. O.
da S. - Apresentar Defesa Prévia no prazo legal. fls. 38: Vistos. 1. Recebo a denúncia. 2. Defiro o requerido pelo M.P às fls.
36. Providencie-se. 3. Cite-se o réu para apresentar defesa prévia no prazo de 10 dias, caso não o faça, oficie-se à OAB local,
solicitando indicação de defensor dativo para prosseguir em sua defesa. Int. - ADV: JOAO CRISÓSTOMO ALMEIDA (OAB
88579/SP)
Processo 0012193-68.2013.8.26.0268 - Carta Precatória Criminal - Realização de Audiência (nº 3825-11.2000 - 2º VARA)
- Justiça Pública - Ernandes da Silva Costa - Fls. 40: Para audiência de proposta de suspensão condicional do processo,
designo o dia 27/08/14, às 15h40. Intime-se, comunique-se e publique-se. Itapecerica da Serra, 13 de dezembro de 2013. - ADV:
MILTON SANTOS CARNEIRO (OAB 242653/SP)
Processo 0012963-61.2013.8.26.0268 - Carta Precatória Criminal - Interrogatório (nº 4344-16.2011 - 1a. VARA FORO DE
IBIUNA - COMARCA DE IBIUNA - SP) - Justiça Pública - Evandro Pereira de Souza e outro - Fls. 16: Para o interrogatório do
réu Evandro Pereira de Souza designo o dia 10/02/2014, às 14h30. Requisite-se, comunique-se e publique-se. - ADV: JONAS
DE OLIVEIRA (OAB 129203/SP)
Processo 0013332-94.2009.8.26.0268 (268.01.2009.013332) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito José Raimundo Dias Malta - Fls. 51: Vistos. 1. Tendo em vista a revogação do benefício concedido ao réu (fls. 51 do apenso
de fiscalização do benefício), designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 18/08/14, às 16h20, quando
será realizada a oitiva da testemunha arrolada pela acuação (fls. 02d), e, por fim, realizado o interrogatório do réu. 2. Finda a
instrução, se dará oportunidade as partes para os fins do art. 402 do Código de Processo Penal e não havendo requerimento de
diligências, ou sendo indeferidos, serão oferecidas alegações finais, na forma do art. 403 do Código de Processo Penal. Int. ADV: DEROSDETE SERAFIM FERREIRA (OAB 177982/SP)
Processo 0014934-23.2009.8.26.0268 (268.01.2009.014934) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155)
- Robyson Araujo Ribeiro e outros - DESPACHO CONCLUSÃO Aos 09/08/2013 faço conclusão dos presentes autos ao Dr.
Antonio Augusto Galvão de França, MM.Juiz de Direito da 1ª Vara de Itapecerica da Serra-SP. Eu,________________________
__________, Escr. Subscrevi. Processo nº:0014934-23.2009.8.26.0268 Classe - Assunto:Ação Penal - Procedimento Ordinário
- Furto (art. 155) Tipo Completo da Parte Ativa Principal \<\< Nenhuma informação disponível \>\>:Nome da Parte Ativa Principal
\<\< Nenhuma informação disponível \>\> Réu:Robyson Araujo Ribeiro e outros Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Augusto
Galvão de França Preliminarmente cumpra-se os itens “2” e “3” do despacho de fls. 192. Itapecerica da Serra, data supra.
ANTONIO AUGUSTO GALVÃO DE FRANÇA JUIZ DE DIREITO DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA
LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: ADAO RUBENS TONANNI (OAB 37081/SP)
Processo 0014934-23.2009.8.26.0268 (268.01.2009.014934) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) Robyson Araujo Ribeiro e outros - fls. 208: Vistos 1. Nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, decreto a revelia
e suspensão do processo e da prescrição, em relação ao correu Robson Lacerda, providenciando a serventia o necessário. 2.
Fls. 161 e 204/205: As questões suscitadas pelas Defesas dos correus Romolo e Robyson Araújo Ribeiro demandam a dilação
probatória e serão oportunamente dirimidas. 2. Assim, nos termos do art. 400 do Código de Processo Penal, designo audiência
de instrução, debates e julgamento para o dia 12/05/14, às 15h10, quando será realizada a oitiva da vítima e da testemunha
arroladas em comum com o correu Robyson (fls. 03d e 205), e, por fim, realizado os interrogatórios dos réus. 3. Finda a
instrução, se dará oportunidade as partes para os fins do art. 402 do Código de Processo Penal e não havendo requerimento de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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diligências, ou sendo indeferidos, serão oferecidas alegações finais, na forma do art. 403 do Código de Processo Penal. Int. ADV: HERVANIL RODRIGUES DE SOUZA (OAB 295677/SP)
Processo 0014934-23.2009.8.26.0268 (268.01.2009.014934) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) Robyson Araujo Ribeiro e outros - Dr. Adão Rubens Tonanni Retirar Certidão. Fls. 212: Vistos (Fls. 210/211). 1. Oficie-se à OAB
local solicitando indicação de outro profissional em substituição, devendo constar do ofício que a indicação não deverá recair
em nome do Dr. Luiz Henrique dos Santos, o qual defende o correu Romolo. Após a sua nomeação, intime-o para comparecer
na audiência designada às fls. 208. Arbitro os honorários do Dr. Adão Rubens Tonanni no valor mínimo da tabela. Expeça-se
certidão. 2. Forme-se 2º volume nestes autos a partir de fls. 200. 3. No mais, cumpra-se fls. 208. Int. Fls. 217: J. Nomeio para
a defesa do réu o advogado indicado. Intime-o para os devidos fins. (Nomeado: Dr. Hervanil Rodrigues de Souza de Souza
para a defesa do réu: Robyson Araujo Ribeiro) - ADV: ADAO RUBENS TONANNI (OAB 37081/SP), HERVANIL RODRIGUES DE
SOUZA (OAB 295677/SP)
Processo 3003087-65.2012.8.26.0268 - Auto de Prisão em Flagrante - Roubo - P. R. S. de O. - - A. P. de A. - Fls. 196: Vistos.
Para a realização dos interrogatórios dos réus, designo o dia 04/08/14, às 16h30. Int. - ADV: ARABELA ALVES DOS SANTOS
(OAB 172396/SP), RODRIGO INACIO GONÇALVES (OAB 297871/SP)

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ALENA COTRIM BIZZARRO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PLACIDO RAMOS FILHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2014
Processo 0002417-15.2011.8.26.0268 (268.01.2011.002417) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes contra a Ordem
Tributária - Justiça Pública - Max Baumert Filho - - Arthur Manfredo Gutmann - Fls. 298: Designado pelo Juízo da 2ª Vara de
Execuções de Penas e Medidas Alternativas e Carta Precatória Criminais de Curitiba/PR (C.Prec. nº 2013.0031592-0), o próximo
dia 22/10/14, às 14h30 para a oitiva da testemunha de acusação. - ADV: CLAUDIO GANDA DE SOUZA (OAB 103655/SP)
Processo 0002645-87.2011.8.26.0268 (268.01.2011.002645) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito Justiça Pública - Cesio Luiz da Silva - Fls. 118: Designado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Capital/SP (C.Prec. 1862/13), o dia
07/02/14, às 13h45 para a oitiva da testemunha de acusação. - ADV: RODRIGO RODRIGUES DE LIMA (OAB 212339/SP)
Processo 0003635-10.2013.8.26.0268 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - J. P. - V. C. L. e
outro - Intime-se novamente a defesa para apresentação das razões de recurso. - ADV: WELINGTON MAUAD (OAB 67309/SP)
Processo 0007152-28.2010.8.26.0268 (268.01.2010.007152) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação - Justiça
Pública - Pedro de Jesus - Designado o próximo dia 27 de maio de 2.014, às 16 horas para a audiência de instrução. - ADV:
BENEDICTO HYGINO MANFREDINI NETTO (OAB 107948/SP)
Processo 0008127-79.2012.8.26.0268 (268.01.2012.008127) - Auto de Prisão em Flagrante - Homicídio Simples - J. P. - S.
V. M. P. - Fls. 26/35 (laudo de depedência quimica e toxicológica): Diga a defesa em três dias. - ADV: MAURICIO RODRIGUES
DA SILVA (OAB 125795/SP)
Processo 0009220-43.2013.8.26.0268 - Auto de Prisão em Flagrante - Receptação - J. P. - A. S. S. - Da análise dos
elementos constantes nos autos não se verifica qualquer das hipóteses autorizadores da absolvição sumária, previstas no
artigo 397 do Código de Processo Penal. Os argumentos lançados pela defesa demandam dilação probatória, sendo de rigor o
prosseguimento do feito, com regular instrução. Depreque-se a oitiva da vítima residente fora da Comarca. Após, a devolução
da carta Precatória será designada audiência para a oitiva das demais testemunhas de acusação, interrogatório e julgamento.
Providencie a serventia o necessário. - ADV: DEROSDETE SERAFIM FERREIRA (OAB 177982/SP)
Processo 0009304-20.2008.8.26.0268 (268.01.2008.009304) - Crime de Estelionato e Outras Fraudes ( arts. 171 a 179, CP)
- Estelionato - Orlando José da Silva - Fls. 300: Designado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/SP (C.Prec.
nº 1660/13), o próximo dia 11/02/14, às 17h15 para a oitiva da testemunha de acusação. - ADV: FLAVIA GAMA JURNO (OAB
235545/SP), ARTUR GOMES FERREIRA (OAB 125373/SP)
Processo 0011787-47.2013.8.26.0268 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - J. P. - A. C. C. - M. V. P. de O. e outro - Fls.132: Oficie-se a OAB/Local para nomeação de defensor dativo para o réu CARLOS ALBERTO SILVA
BUENO. Após, com a resposta, intime-se o defensor nomeado, para que no prazo de 10 (dez) dias apresente defesa por escrito
(podendo argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas
que pretende produzir e, até o nº de 5 (cinco) testemunhas), nos termos do artigo 55,§ 3º, da Lei 11.343/06. Sem prejuízo,
intimem-se os defensores constituído pelos réus ALESSANDRO e MARCOS. - ADV: FREDERICO CESAR CHAMA (OAB 76530/
SP), MILETE ADIB DAU (OAB 105137/SP)
Processo 0013145-47.2013.8.26.0268 - Carta Precatória Criminal - Intimação (nº 1000230-33.2003 - 1ª VARA CRIMINAL
FORO CARAPICUIBA) - Justiça Pública - GENAUDO BASTOS DE MELO - Para a oitiva da(s) testemunha(s) de acusação,
designo o próximo dia 21 de janeiro de 2.014, às 15 horas. Providencie a serventia o necessário. Sem prejuízo, oficie-se a
OAB/Local para nomeação de defensor dativo. Comunique-se o Juízo Deprecante. Ciência ao Ministério Público. - ADV: SUELI
PIRES DOS SANTOS (OAB 236981/SP)
Processo 0013477-14.2013.8.26.0268 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 98217-74.2013 - 8ª VARA
CRIMINAL - FORO CENTRAL DA BARRA FUNDA) - Justiça Pública - Carlos Henrique Pereira Machado - Para a oitiva da(s)
testemunha(s) de acusação, designo o próximo dia 21 de janeiro de 2.014, às 14h30. Providencie a serventia o necessário. Sem
prejuízo, oficie-se a OAB/Local para nomeação de defensor dativo. Comunique-se o Juízo Deprecante. Ciência ao Ministério
Público. - ADV: AUGUSTO SESTINI MORENO (OAB 259371/SP)
Processo 1000135-41.1998.8.26.0268 (268.01.1998.008740/00/02) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - J. P.
- - J. P. - J. F. - - J. F. - Fls. 456: Designado pelo Juízo da 28ª Vara Criminal da Capital/SP (C.Prec. 1692/13), o próximo dia
04/02/14, às 16h40 para a oitiva da testemunha de acusação. - ADV: CARLOS DE PAULA GREGÓRIO (OAB 180840/SP)

3ª Vara
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LUCAS PEREIRA MORAES GARCIA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GLAUBER BARBOSA MIRANDA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2014
Processo 0000033-74.2014.8.26.0268 - Auto de Apreensão em Flagrante - Do Sistema Nacional de Armas - P. H. N. dos
S. - Tomar ciência da nomeação e da audiência de apresentação, instrução e julgamento designada para o dia 04/02/2014, às
17h00, bem como para apresentar a defesa prévia no prazo legal - ADV: PATRÍCIA ZILLIG DA SILVA CINTRA (OAB 202664/
SP)
Processo 0000044-06.2014.8.26.0268 - Auto de Apreensão em Flagrante - Roubo (art. 157) - T. E. S. M. - Tomar ciência da
nomeação e da audiência de apresentação, instrução e julgamento designada para o dia 04/02/2014, às 17h00, bem como para
apresentar a defesa prévia no prazo legal - ADV: REGINA AKEMI FURUICHI (OAB 178434/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LUCAS PEREIRA MORAES GARCIA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GLAUBER BARBOSA MIRANDA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0015/2014
Processo 0000029-37.2014.8.26.0268 - Auto de Apreensão em Flagrante - Roubo (art. 157) - D. P. de I. S. S. - G. M. de M.
e outro - Tomar ciência da nomeação, da audiência de apresentação, instrução e julgamento designada para o dia 04/02/2014,
às 14h00, bem como para apresentar a defesa prévia, no prazo legal - ADV: JOSE ANTONIO PIRES SOBRINHO (OAB 145290/
SP)
Processo 3002912-71.2012.8.26.0268 - Inquérito Policial - Roubo - M. L. S. - - M. R. A. dos A. - JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a presente ação penal movida pela Justiça Pública, para declarar os acusados MICHAEL LAURINDO SALVO e
MARCOS RONALDO ARAÚJO DOS SANTOS como incursos nas sanções do artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal,
e, em consequência, condená-lo, como realmente o condeno, a cumprir a pena corporal de 07 (sete) anos e 01 (um) mês, de
reclusão, em regime inicial fechado, e a solver a pena pecuniária correspondente a 17 (dezessete) dias-multa, no valor unitário
mínimo, com atualização em execução de sentença. A prisão preventiva deve ser mantida no presente caso, nos termos do artigo
310, II, do Código de Processo Penal, já que as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes. Reputo
existentes os requisitos da prisão preventiva, já que presente o periculum libertatis para a manutenção da prisão, tendo em
vista a necessidade para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade da conduta do réu em praticar crime de roubo
com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima e que causou enorme temor à vítima,
além dos péssimos antecedentes dos réus. Tudo isso demonstra que, solto, voltará a delinquir, sendo imperiosa a manutenção
da segregação cautelar para garantir a ordem pública. Além disso, o réu foi condenado por crime grave de roubo punido com
07 (sete) anos e 01 (um) mês, de reclusão, estando, portanto, presente a prova de cometimento do delito, ainda mais robusta
que o simples fumus comissi delicti, suficiente para a decretação da prisão preventiva. Ante o exposto e considerando tudo o
mais que consta dos autos, estando presentes os requisitos para a prisão cautelar, conforme o disposto nos artigos 310, II, e
311 a 313 do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MICHAEL LAURINDO SALVO e MARCOS
RONALDO ARAÚJO DOS SANTOS, e, consequentemente, nego ao réu o direito de apelar em liberdade. Determino a destruição
da arma de fogo apreendida. Recomende-se os réus na prisão em que se encontram presos. Após o trânsito em julgado desta
sentença, expeça-se contra os sentenciados o competente mandado de prisão. Cumpridas as ordens prisionais, expeça-se a
carta de guia. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da parte ré no rol dos culpados. Em cumprimento ao disposto pelo
art. 72, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação da parte
ré, com sua identificação, acompanhada de cópia da presente decisão para cumprimento do quanto estatuído pelo art. 15, III,
da Constituição Federal. Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação da parte ré. Custas ex lege. - ADV:
EVANDRO SOARES GRACILIANO (OAB 208220/SP), JEANNY KISSER DE MORAES (OAB 231506/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO PATRÍCIA DE ASSIS FERREIRA BRAGUINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SILVANA WAISHAUPT DE SOUZA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2014
Processo 0000189-62.2014.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Maria
Aparecida Marques - Vistos. Recebo a inicial. Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 18 de março de 2014, às
09:10 horas. Cite-se e se intime. Intime-se o(a) autor(a), através de seu patrono(a), com advertência que sua ausência implicará
em extinção do processo e condenado ao pagamento das custas processuais. Cientifico o(a) autor (a) que o Juizado Especial é
incompatível com prova pericial complexa, se for necessária. Int. - ADV: JANDIRA RODRIGUES PINTO (OAB 295402/SP)
Processo 0000387-36.2013.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Marcia
de Sa Motta - Embu Plaza Shopping e outro - Mandado de Levantamento expedido. Intime-se a autora a retirar a guia de
levantamento, no prazo de cinco dias. - ADV: JOÃO PAULO SEYFARTH CONCEIÇÃO BORGHI (OAB 262241/SP), MARIA
MADALENA ANTUNES GONCALVES (OAB 119757/SP), ANTONIO ABRANTES GONÇALVES (OAB 161428/SP), WESLEY
DUARTE GONÇALVES SALVADOR (OAB 213821/SP), DANIELA CORREA PINTO COSTA (OAB 221601/SP)
Processo 0000699-12.2013.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Eunice dos Anjos
Nascimento - Vistos. Primeiramente, expeça-se mandado de penhora a ser cumprido no endereço da requerida. Se infrutífero,
conclusos para análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Int. - ADV: MARIA DOS ANJOS NASCIMENTO
BENTO (OAB 59074/SP)
Processo 0001202-33.2013.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Inadimplentes - DSL TONER LTDA EPP - Carta de citação do requerido E B Pereira Suprimento Me, retornou do correio com
informação que no endereço indicado, não existe o numero fornecido. (Manifeste-se o autor, informando o atual endereço, fica
mantida a audiência designada). - ADV: MARCELO VASCONCELLOS PINTO (OAB 291747/SP)
Processo 0001648-36.2013.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - CRISTIANE
DE OLIVEIRA MONTEIRO - Vistos. Fls. 71/72: defiro, expeça-se mandado de penhora e avaliação. Int. - ADV: INÊS RODRIGUES
LEONEL (OAB 156019/SP), ANA PAULA DE MORAES (OAB 275626/SP)
Processo 0002320-44.2013.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Carrefour
Adm de Cartões de Credito Com Part Ltda - Vistos. Fls. 42: defiro, exclua-se a empresa Carrefour Comercio e Industria Ltda
do polo passivo e inclua o Banco CSF S/A (Carrefour Soluções Financeiras). No mais, expeça-se mandado de levantamento
em favor do autor. Nada mais sendo requerido, tornem conclusos para extinção. Int. - ADV: CARLOS AUGUSTO TORTORO
JUNIOR (OAB 247319/SP), DEOSDEDIT RANGEL MOTA (OAB 320421/SP)
Processo 0002475-47.2013.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - PRISCILA NOGUEIRA DE OLIVEIRA - Cvc Brasil Operadora e Agencia de Viagens S/A e outro - Vistos. Pedi os
autos a conclusão. Para melhor adequação da pauta, redesigno a audiência para o dia 18 de março de 2014, às 15:00 horas.
Intimem-se as partes, fica mantida os demais termos da determinação anterior. Int. - ADV: JOÃO BATISTA VIANA DE BRITO
(OAB 292785/SP), BRUNA BUSANELLO LIMA (OAB 308267/SP), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (OAB 117417/
SP), MARCUS VINICIUS GUIMARÃES SANCHES (OAB 195084/SP), JOYCE ELLEN DE CARVALHO TEIXEIRA SANCHES
(OAB 220568/SP)
Processo 0003071-65.2012.8.26.0268 (268.01.2012.003071) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Cleunice Pereira Fernandes - TELEOFERTAS COMERCIAL LTDA - EPP e outro - Vistos. Manifeste-se o autor em termos de
prosseguimento do feito, no prazo de cinco dias, especificamente quanto o bem penhorado. Int. - ADV: JEFFERSON DOUGLAS
CUSTODIO BARBOSA (OAB 177097/SP), JANAINA DE MELO MIRANDA (OAB 316479/SP)
Processo 0003761-94.2012.8.26.0268 (268.01.2012.003761) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Arnaldo
José de Souza - Embratel Tvsat Telecomunicações Ltda - Vistos. Mantenho a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos.
Nada sendo requerido, no prazo de 60 dias, arquivem-se os autos. Int. - ADV: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES
(OAB 98709/SP), GERSON CIRILO DE LIRA (OAB 293264/SP)
Processo 0003891-21.2011.8.26.0268 (268.01.2011.003891) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Sonia de Andrade Romeu - Globex Utilidades S/A Ponto Frio - Vistos. Manifeste-se a requerida, em 10 dias,
acerca da alegação da parte autora de descumprimento da obrigação de fazer imposta. Int. - ADV: MARCELO TOSTES DE C.
MAIA (OAB 63440/MG), CICERO GOMES DE LIMA (OAB 265627/SP), JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ (OAB 163613/
SP), PAULO ROBERTO C. SILVA (OAB 70429/MG)
Processo 0003932-17.2013.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - TALITA BORGES PEREIRA SANTANTONIO - BANCO BRADESCO SA - Mandado de levantamento expedido.
Intime-se, a autora, a retirar a guia de levantamento no prazo de cinco dias. - ADV: ANA PAULA DE MORAES (OAB 275626/SP),
JOSE CARLOS GARCIA PEREZ (OAB 104866/SP)
Processo 0004402-48.2013.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Ana Paula de Moraes - Net
São Paulo Ltda - Ana Paula de Moraes - Vistos. Recebo os embargos à execução, no efeito suspensivo. Intime-se a embargada,
para que se manifeste, em 10 dias. Após, conclusos. Int. - ADV: EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA (OAB 182165/
SP), ANA PAULA DE MORAES (OAB 275626/SP), ALEXANDRE FONSECA DE MELLO (OAB 222219/SP)
Processo 0005083-18.2013.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - CLAUDEMAR
AMARAL e outro - Vistos. Especifiquem, em 10 dias, as partes as provas que pretendem produzir, bem como esclareça o autor
se concorda com a inclusão no pólo passivo da BRADESCO SEGUROS (fls. 81/83). Saliento que a denunciação à lide não é
admitida no rito dos Juizados Especiais, no entanto, a fim de possibilitar seu ressarcimento, poderá a parte autora manifestar
concordância coma sua inclusão. Int. - ADV: ALINE CRISTINA DA SILVA PIRES (OAB 281488/SP), ANTONIO LUIZ BENETTI
JUNIOR (OAB 306708/SP)
Processo 0005121-30.2013.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Tim Celular S/A - Vistos. Recebo os embargos à execução, no efeito suspensivo. Intime-se o embargado, para
que se manifeste, em 10 dias. Após, conclusos. Int. - ADV: ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP), MARIANA
CARDADOR FRANCISCO (OAB 250621/SP)
Processo 0005504-08.2013.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - Luiz Carlos Lopes - Alvará
de transferência de bem expedido. Intime-se, o requerido a retirá-lo, no prazo de cinco dias, a fim de proceder a transferência. ADV: JORGE APARECIDO NOGUEIRA (OAB 239501/SP)
Processo 0005504-08.2013.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - Luiz Carlos Lopes - Retire em
cartório no prazo de cinco dias, a certidão de honorários expedida (Dr. Jorge Aparecido Nogueira). - ADV: JORGE APARECIDO
NOGUEIRA (OAB 239501/SP)
Processo 0005536-47.2012.8.26.0268 (268.01.2012.005536) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Planos de Saúde Anderson Fabricio Cardoso Nunes e outros - Caixa Beneficente da Policia Militar do Estado de São Paulo - Vistos. Fls. 115/116:
manifeste-se a executada, em 10 dias. Após, conclusos. Int. - ADV: BEATRIZ COUTO TANCREDO (OAB 301498/SP), ANA
CARLA MALHEIROS RIBEIRO (OAB 181735/SP), TALLES SOARES MONTEIRO (OAB 329177/SP), JULIANO CAMPOS DE
AZEVEDO (OAB 302647/SP), GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA (OAB 308459/SP)
Processo 0005664-33.2013.8.26.0268 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - ALICE ALENCAR DE MELO
- Vistos. Manifeste-se a autora em termos de prosseguimento do feito, no prazo de cinco dias, informando o atual endereço da
requerida. Int. - ADV: VANESSA APARECIDA SOARES (OAB 229321/SP)
Processo 0005677-32.2013.8.26.0268 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - ALICE ALENCAR DE MELO Certidão do Oficial de Justiça, informando que deixou de citar a executada, tendo em vista que não conseguiu localizar o numero
260 da referida via publica, sendo que a numeração encontra-se totalmente irregular. (Manifeste-se a autora, no prazo de cinco
dias, informando a localização exata do numero indicado). - ADV: VANESSA APARECIDA SOARES (OAB 229321/SP)
Processo 0006364-09.2013.8.26.0268 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - ALICE ALENCAR DE MELO
- Certidão do Oficial de Justiça informando que não localizou o numero indicado, sendo que a numeração é irregular e existe
várias vielas. (Informe a autora no prazo de cinco dias, a localização exata do numero indicado). - ADV: VANESSA APARECIDA
SOARES (OAB 229321/SP)
Processo 0006498-12.2008.8.26.0268 (268.01.2008.006498) - Execução de Título Extrajudicial - Jose Rodriguez Rubio Vistos. Fls. 72: o processo encontra-se extinto, razão pela qual não há que se falar em homologação de acordo. Sem prejuízo,
determino, com urgência, o desbloqueio de contas do executado. Providencie-se. Int. - ADV: EDLAINE CRISTINA XAVIER
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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CHRISOSTOMO (OAB 250216/SP)
Processo 0006869-10.2007.8.26.0268 (268.01.2007.006869) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de
Serviços - Brasilino Sabino do Nascimento - Retire o(a) autor(a) em cartório no prazo de cinco dias, os documentos desentranhados
do processo e a certidão de crédito. Decorrido este prazo o processo será arquivado. - ADV: MARCELO MARTIN CORDIOLI
(OAB 203425/SP), CICERO GOMES DE LIMA (OAB 265627/SP)
Processo 0007127-15.2010.8.26.0268 (268.01.2010.007127) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Eliane Sampaio Camargo - Credibel e outro - Retire o(a) autor(a) em cartório no prazo de cinco dias, os documentos
desentranhados do processo e a certidão de crédito. Decorrido este prazo o processo será arquivado. - ADV: MONICA RABONI
FAXINA (OAB 276336/SP), TALITA SANTOS DE MORAES (OAB 223213/SP)
Processo 0007537-68.2013.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - Banco Itaú - Embu Guaçu Vistos. Fls. 106: anote-se e esclarecimento aceito. Nota-se que o comprovante de recebimento da carta de intimação do autor
não retornou do correio. Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de março de 2014, às 14:00 horas. Na
audiência supra designada as partes deverão trazer todos os documentos e provas orais que tiverem, sob pena de de preclusão,
podendo apresentar até três testemunhas, independentemente de intimação, ou apresentar requerimento para intimação delas
até 10 dias antes da audiência. Int. - ADV: EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP)
Processo 0007999-25.2013.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Expeça-se mandado de levantamento em favor do autor. Nada mais sendo requerido, tornem conclusos para extinção.
Int. - ADV: MONICA NOGUEIRA DE SOUZA (OAB 233205/SP), EDUARDO COSTA BERTHOLDO (OAB 115765/SP)
Processo 0008204-88.2012.8.26.0268 (268.01.2012.008204) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações e
Adicionais - David Pizarro Lima de Freitas e outros - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Vistos. Mantenho a decisão
agravada, por seus próprios fundamentos. No mais, manifeste-se a parte autora, em 10 dias, em termos de prosseguimento. Int.
- ADV: EDUARDO FRONZAGLIA FERREIRA (OAB 273101/SP), JULIANO CAMPOS DE AZEVEDO (OAB 302647/SP)
Processo 0008207-09.2013.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - NET/ Embratel - Vistos.
Informe a autora no prazo de cinco dias, se o acordo foi devidamente cumprido. No silêncio, arquivem-se os autos. Int. - ADV:
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (OAB 98709/SP)
Processo 0008438-36.2013.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - João Pedro dos
Santos e outro - Vistos. Melhor revendo os autos, noto que não foi dada oportunidade de defesa ao corréu João Pedro dos
Santos. Intime-o para que apresente contestação, no prazo de 15 dias. Int. - ADV: PATRÍCIA RAMOS DE OLIVEIRA RUIZ (OAB
230007/SP), MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES (OAB 119851/SP), LUCAS RENAULT CUNHA (OAB 138675/SP),
NIELSEN PACHECO DOS SANTOS (OAB 165225/SP), GEOVANA PEREIRA GUIDO (OAB 313067/SP), VALDIR ROSA (OAB
307444/SP)
Processo 0008581-25.2013.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Expeça-se mandado de levantamento em favor do autor. Nada mais sendo requerido, tornem conclusos para extinção.
Int. - ADV: EDUARDO COSTA BERTHOLDO (OAB 115765/SP), MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO (OAB 63695/SP)
Processo 0009298-37.2013.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - EMERSON APARECIDO DA SILVA DE JESUS - ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - Vistos. Oficie-se a
Credituni Promoção Intermediação de Produtos e Serviços, para que esclareça se o acordo firmado com o autor, para quitação
de dívida referente à ré, abarcou as mensalidade de 2012. Int - ADV: DECIO LENCIONI MACHADO (OAB 151841/SP), MARIA
DOS ANJOS NASCIMENTO BENTO (OAB 59074/SP)
Processo 0009525-27.2013.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Wilson Preda - Retire o autor
em cartório em no prazo de cinco dias, os documento desentranhados do processo. Decorrido este prazo o processo será
arquivado. - ADV: FABIA RAMOS PESQUEIRA (OAB 227798/SP), JANAINA DE MELO MIRANDA (OAB 316479/SP)
Processo 0009603-21.2013.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material EVERSON DA SILVEIRA GOIS - EXTRA SUPERMERCADO - Vistos. Pedi os autos a conclusão. Para melhor adequação da
pauta, redesigno a audiência para o dia 18 de março de 2014, às 14:30 horas. Intimem-se as partes, fica mantida os demais
termos da determinação anterior. Int. - ADV: PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO (OAB 130053/SP), MAURICIO
MARQUES DOMINGUES (OAB 175513/SP), ROBERTA MICHELLE COSTA (OAB 235908/SP)
Processo 0009675-42.2012.8.26.0268 (268.01.2012.009675) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Estabelecimentos de
Ensino - Suely Marzola - Faculdade Ulbra - Universidade Luterana do Brasil - Vistos. Fls. 599: A desconsideração da personalidade
jurídica, prevista no artigo 50 do Código Civil, só é admitida em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. A simples inexistência de bens suficientes da pessoa jurídica para adimplir
uma obrigação ou a dificuldade de alienação dos existentes não caracteriza, por si só, abuso de personalidade pelos sócios
a justificar sua desconsideração. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Indique, o exequente, em 10 dias, bem a penhorar. No
silêncio, tornem conclusos para extinção (Lei 9.099/1995, art. 53, §4º). Int - ADV: ALEXANDRE CESAR CARVALHO CHEDID
(OAB 23108/RS), LUCIANA BELLI DE AQUINO (OAB 232245/SP), LEANDRO TEIXEIRA RAMOS DA SILVA (OAB 264800/SP)
Processo 0009784-22.2013.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - Marcos Ferreira Bonfim - VISTOS. Dispensado o relatório, na forma do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Fundamento
e Decido. MARCOS FERREIRA BONFIM move ação indenizatória contra ITAU SEGUROS S/A GARANTECH e PONTO FRIO
GLOBEX UTILIDADE S/A aduzindo, em suma, que adquiriu um fogão junto à segunda Ré e que este apresentou defeito dentro
do prazo de garantia estendida. Assevera que o vício não foi sanado, nem lhe foi restituído o valor pago pelo bem. Pretende a
devolução do valor pago pelo bem e, também, ser indenizado pelos danos sofridos. A Ré ITAU SEGUROS S/A GARANTECH,
em sua defesa, alega que não há danos morais a indenizar. A segunda requerida, por sua vez, alegou sua ilegitimidade passiva
(fls. 37). Rejeito a preliminar arguida. A requerida GLOBEX UTILIDADES S/A é parte passiva legítima, eis que juntamente com
o ITAU SEGUROS S/A ofereceu a garantia estendida ao autor, fazendo parte da cadeia de fornecedores, respondendo por
eventuais defeitos no serviço oferecido. Sobre o tema leciona Cláudia Lima Marques: “A cadeia de fornecimento é um fenômeno
econômico de organização do modo de produção e distribuição, do modo de fornecimento de serviços complexos, envolvendo
grande número de atores que unem esforços e atividades para uma finalidade comum, qual seja a de poder oferecer no mercado
produtos e serviços para os consumidores. O consumidor muitas vezes não visualiza a presença de vários fornecedores, diretos
e indiretos, na sua relação de consumo, não tem sequer consciência - no caso dos serviços, principalmente - de que mantém
relação contratual com todos ou de que, em matéria de produtos, pode exigir informação e garantia diretamente daquele
fabricante ou produtor com o qual não mantém contrato. A nova teoria contratual, porém, permite esta visão de conjunto de
esforço econômico de ‘fornecimento’ e valoriza, responsabilizando solidariamente, a participação destes vários atores dedicados
a organizar e realizar o fornecimento de produtos e serviços.” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor - O novo regime
das relações contratuais - 5ªedição ver., atual., ampl. São Paulo: RT 2006, p. 402.) No mérito, a ação merece prosperar. Com
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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efeito, restou incontroverso, eis que é fato não impugnado, que o autor adquiriu da segunda requerida o fogão mencionado na
inicial. Demonstrado, também, já que não devidamente impugnado, que o fogão adquirido apresentou defeito, dentro do prazo
de garantia estendida, o qual não foi sanado. Cinge-se, pois, a discussão acerca da responsabilidade civil das rés e, também, da
existência de danos eventualmente daí advindos. Pois bem. Os requisitos necessários à indenização postulada estão presentes:
ação, culpa, nexo de causalidade e dano. A ação mostra-se evidenciada na atitude das rés que deixaram de sanar o vício ou
devolver o valor pago pelo bem em prazo razoável. Por seu turno, indubitável a culpa das suplicadas pelo evento em questão. De
fato, competia-lhe adotar as cautelas necessárias à verificação da regularidade do produto a ser entregue ao consumidor final, o
qual embasou o negócio supra, por estarem pelo Código de Defesa do Consumidor responsabilizados pela garantia de qualidade
e adequação do produto. Inegável, com isso, a existência do dano e o dever das requeridas, solidariamente responsáveis pelos
vícios dos produtos/serviços que oferecem, de ressarcir o prejuízo material do autor, isto é, o valor pago pelo bem, devidamente
corrigidos e acrescidos de juros. Inegável, da mesma forma, ante a grave falha no modo de proceder das rés, o dever de indenizar
os danos morais sofridos pela parte autora, considerando os inegáveis dissabores e constrangimentos experimentados por ele,
que ficou por vários meses sem utilizar adequadamente seu fogão, com medo de que este explodisse, e sem a devolução do
correspondente valor do produto. No que pertine ao valor da indenização relativa aos danos morais, partindo-se da premissa de
que esta não pode configurar-se em causa de enriquecimento ilícito do credor, e consequente empobrecimento sem causa pelo
devedor, tendo em conta a extensão do dano, bem assim seu caráter punitivo, preventivo e compensatório, entendo por bem
fixá-la em R$ 2.000,00. Pelo exposto, julgo PROCEDENTE a ação, para condenar as rés, que são solidariamente responsáveis,
a pagarem à parte autora indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00, quantia que deverá ser atualizada
monetariamente a partir da data desta sentença e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculados desde
a data da citação, bem como para condenar as rés a ressarcirem ao autor a importância de R$ 649,17, devidamente corrigido
desde a data do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação. Deixo de arbitrar
verba honorária, por ser incabível na espécie (artigo 55, da Lei n. 9.099/95). No prazo de quinze dias, contados do transito em
julgado e independente de intimação, deverão as rés efetuar o pagamento do valor a que foi condenado, sob pena de incidência
da multa prevista no artigo475-Jdo Código de Processo Civil. Anoto, por fim, que em caso de recurso o valor do preparo deverá
ser recolhido, independente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso e deverá corresponder à soma das
parcelas nos incisos I e II do art. 4º da Lei n. 11.608/03, sendo no mínimo 5UFESP’spara cada parcela. P.R.I.C. - ADV: JORGE
APARECIDO NOGUEIRA (OAB 239501/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP)
Processo 0009859-61.2013.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Ana Paula de Moraes - Net São Paulo Ltda - Ana Paula de Moraes - VISTOS. Dispensado o relatório, na forma
do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Fundamento e Decido. ANA PAULA DE MORAES move ação indenizatória c.c. Obrigação de
fazer contra NET SÃO PAULO LTDA aduzindo, em suma, que seu nome foi injustamente negativado pela parte Ré, eis que
o débito que gerou a correspondente negativação, no valor de R$ 96,43, encontrava-se devidamente quitado. Alega, ainda,
que os serviços prestados pela requerida, sob argumento de existência da dívida, foram suspensos indevidamente. Requer
a reativação do serviços indevidamente interrompidos, condenação da requerida no pagamento de indenização pelos danos
morais causados e exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. A ré, por seu turno, alega que não ocorreram danos
morais. Subsidiariamente, impugnou o valor pretendido. Devidamente demonstrado nos autos que houve a inclusão do nome
da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito por parte da Ré (fls. 08). Demonstrado, também, já que não impugnado
devidamente, que houve a interrupção dos serviços prestados à autora, em razão da dívida que inexistia. Cinge-se, pois, a
discussão acerca da responsabilidade da ré pela inclusão do nome da requerente junto aos órgãos de restrição ao crédito. Pois
bem. Presentes se fazem, na hipótese, os requisitos necessários à indenização postulada: ação, culpa, nexo de causalidade
e dano. A ação mostra-se evidenciada na atitude da Ré que, apesar do regular pagamento da mensalidade de agosto (fls. 34),
acabou negativando seu nome e interrompendo indevidamente os serviços prestados à autora. Por seu turno, indubitável a culpa
do suplicado pelo evento em questão. De fato, competia-lhe adotar as cautelas necessárias, evitando que o nome daquele que
honra com pontualidade suas obrigações seja negativado, bem como a interrupção indevida de seus serviços. De outro lado, o
dano moral reflete-se na inclusão indevida do nome da autora no serviço de proteção ao crédito fls. 08. É que tal negativação
do nome de consumidor junto a tais órgãos, por si só, possui o condão de gerar dano moral, haja vista que, a partir do momento
da inclusão, o consumidor deixa de ter crédito na praça, o que pode ser constatado por todos os comerciantes e instituições
financeiras, mediante simples consulta. Inegáveis, de outro norte, os dissabores sofridos pela autora diante da negativação
efetivada, já que de inadimplente não se trata, sendo, portanto, despicienda a comprovação de prejuízos de ordem patrimonial
(RJTJSP 134/151). E, concluindo, o nexo causal resulta da relação de causa e efeito entre a conduta culposa do réu e os danos,
de índole moral, provocados à autora. No que pertine ao valor da indenização, partindo-se da premissa de que a indenização
por danos morais não pode configurar-se em causa de enriquecimento ilícito ao credor, e consequente empobrecimento sem
causa pelo devedor, tendo em conta a extensão do dano, que além da negativação injusta implicou na interrupção indevida, por
duas vezes, de serviços, o valor envolvido, bem assim seu caráter preventivo, punitivo e reparatório, entendo por bem fixá-lo
em R$ 6.500,00. Pelo exposto, julgo PROCEDENTE a ação, para condenar a parte ré a pagar à autora indenização, a título de
danos morais, no valor de R$ 6.500,00, quantia que deverá ser atualizada monetariamente a partir da data desta sentença e
acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculados desde a data da negativação injusta, bem como para
tornar definitiva as liminares concedidas (fls. 02 e 53). Oficie-se. Deixo de arbitrar verba honorária, por ser incabível na espécie
(artigo 55, da Lei n. 9.099/95). No prazo de quinze dias, contados do transito em julgado e independente de intimação, deverá
o réu efetuar o pagamento do valor a que foi condenado, sob pena de incidência da multa prevista no artigo475-Jdo Código de
Processo Civil. Anoto, por fim, que em caso de recurso o valor do preparo deverá ser recolhido, independente de intimação,
nas 48 horas seguintes à interposição do recurso e deverá corresponder à soma das parcelas nos incisos I e II do art. 4º da
Lei n. 11.608/03, sendo no mínimo 5UFESP’spara cada parcela. P.R.I.C. - ADV: ANA PAULA DE MORAES (OAB 275626/SP),
ALEXANDRE FONSECA DE MELLO (OAB 222219/SP), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA (OAB 182165/SP)
Processo 0009867-82.2006.8.26.0268 (268.01.2006.009867) - Execução de Título Extrajudicial - Wesley Nascimento e Silva
- Maria de Fátima Rodrigues Capiotto - Vistos. Expeça-se, novamente, carta precatória para avaliação do imóvel penhorado e
posterior designação de hasta pública, ante o item 7 da petição de fls. 339, constando os esclarecimentos de fls. 261, para que
o Sr. Oficial de Justiça localize o bem. Int. - ADV: WESLEY NASCIMENTO E SILVA (OAB 211986/SP), MAURICIO RODRIGUES
DA SILVA (OAB 125795/SP)
Processo 0009962-68.2013.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - Marina Alves de Sousa VIAÇÃO MIRACATIBA LTDA - Vistos. Pedi os autos a conclusão. Para melhor adequação da pauta, redesigno a audiência para
o dia 18 de março de 2014, às 15:30 horas. Intimem-se as partes, fica mantida os demais termos da determinação anterior. Int.
- ADV: ANA LUISA PINTO PETRY (OAB 252730/SP), MARCIO CUNHA BARBOSA (OAB 242168/SP)
Processo 0010043-17.2013.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - Andre Silva dos Santos - Net
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Serviços de Comunicação S/A - Vistos. Dispõe o artigo 273 do Código de Processo Civil que: “ O juiz poderá, a requerimento da
parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca,
se convença da verossimilhança da alegação e: I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou II fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. “ Sendo assim, o que justifica a
concessão da tutela antecipada é a existência de prova inequívoca das alegações feitas na petição inicial e, no caso presente,
da irreparabilidade do dano ou a dificuldade em sua reparação (inciso I, artigo 273, do Código de Processo Civil). Cuida-se de
mecanismo que confere celeridade e efetividade ao processo. E, no caso em apreço, num juízo preliminar dos fatos esboçados,
viável o deferimento da tutela antecipada, na forma pleiteada. Com efeito, o fumus boni iuris vem demonstrado pelos documentos
trazidos com a petição inicial, notadamente o comunicado da requerida de fls. 10/11, em resposta ao PROCON em que declara
ter cancelado o serviço. O periculum in mora, por sua vez, está presente também, pois caso a providência não seja prestada,
e não haja o pagamento integral da fatura, o autor pode ter interrompido os demais serviços que ainda possui em vigência
junto à ré, necessitando de tal regularização. Por esses argumentos, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, e
determino que a requerida, regularize as faturas do autor, excluindo o serviço NET TV, no prazo de 3 dias, disponibilizando-a
para pagamento ao autor já no mês de setembro/2013, sob pena de multa única de R$ 500,00. Oficie-se. Cite-se. Intime-se.
- ADV: ANA MARIA DOMINGUES SILVA RIBEIRO (OAB 220244/SP), ANTONIO ROBERTO SALLES BAPTISTA (OAB 237255/
SP)
Processo 0010131-55.2013.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - Sidney da Cruz Ramos B2W - Companhia Global do Varejo - Dispensado o relatório, na forma do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Fundamento e Decido.
SIDNEY DA CRUZ RAMOS move ação indenizatória contra BW2 COMPANHIA GLOBAL DE VAREJO aduzindo, em suma,
que, em 24.06.2013, adquiriu da ré uma moto elétrica na cor amarela, para dar de presente a seu filho. Efetuou o pagamento
regularmente, mas o bem foi entregue com vícios de qualidade e na cor errada (vermelha). Apenas após meses de reclamações
conseguiu a troca do produto Pretende ser indenizado pelos danos morais sofridos. A Ré, em sua defesa, não nega os fatos,
argumentando apenas sobre a inexistência de danos morais. A ação merece prosperar. Com efeito, restou incontroverso, eis que
é fato não impugnado, que o autor adquiriu um moto elétrica da ré, a qual seria dada como presente a seu filho. Demonstrado,
também, já que não devidamente impugnado, que efetuou regularmente o pagamento do produto, e que o bem foi entregue
na cor errada e com vícios de qualidade, sendo substituído apenas meses após as reclamações. Cinge-se, pois, a discussão
acerca da existência de danos eventualmente daí advindos. Pois bem. Os requisitos necessários à indenização postulada
estão presentes: ação, culpa, nexo de causalidade e dano. A ação mostra-se evidenciada na atitude da ré que, embora tenha
recebido regularmente o valor do bem, deixou de entregar o produto adequado. Por seu turno, indubitável a culpa da suplicada
pelo evento em questão. De fato, competia-lhe adotar as cautelas necessárias à verificação da regularidade das compras
realizadas, evitando que aqueles que adquirem bens, recebam outros em condições diversas. Inegável, com isso, ante a grave
falha no modo de proceder da ré, o dever de indenizar os danos morais sofridos pela parte autora, considerando os inegáveis
dissabores e constrangimentos experimentados por ela, que ficou meses af=guardando a substituição do produto. No que
pertine ao valor da indenização relativa aos danos morais, partindo-se da premissa de que esta não pode configurar-se em
causa de enriquecimento ilícito do credor, e consequente empobrecimento sem causa pelo devedor, tendo em conta a extensão
do dano, bem assim seu caráter punitivo, preventivo e compensatório, entendo por bem fixá-la em R$ 400,00. Pelo exposto,
julgo PROCEDENTE a ação, para condenar a ré, a pagar à parte autora indenização, a título de danos morais, no valor de R$
400,00, quantia que deverá ser atualizada monetariamente a partir da data desta sentença e acrescido de juros moratórios
de 1% (um por cento) ao mês, calculados desde a data da aquisição do produto. Deixo de arbitrar verba honorária, por ser
incabível na espécie (artigo 55, da Lei n. 9.099/95). No prazo de quinze dias, contados do transito em julgado e independente
de intimação, deverão as rés efetuar o pagamento do valor a que foi condenado, sob pena de incidência da multa prevista
no artigo475-Jdo Código de Processo Civil. Anoto, por fim, que em caso de recurso o valor do preparo deverá ser recolhido,
independente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso e deverá corresponder à soma das parcelas
nos incisos I e II do art. 4º da Lei n. 11.608/03, sendo no mínimo 5UFESP’spara cada parcela, além de despesas de porte de
remessa e de retorno. P.R.I.C. Itapecerica da Serra, 09 de dezembro de 2013. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS
TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: MARCELO MENIN (OAB 153342/SP),
VANDIR NATAL CASAGRANDE (OAB 127369/SP)
Processo 0010439-91.2013.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - MARIA APARECIDA DA SILVA MACIEL - Nextel Telecomunicações LTDA - Contestação (Manifeste-se a autora
no prazo de cinco dias, em replica). - ADV: ARABELA ALVES DOS SANTOS (OAB 172396/SP), GUSTAVO GONÇALVES GOMES
(OAB 266894/SP)
Processo 0010578-43.2013.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Jurandir
Dias de Santana - EMBRATEL TVSAT Telecomunicações S.A. - Vistos Designo audiência de instrução e julgamento para o dia
25 de março de 2014, às 15:00 horas. Na audiência supra designada as partes deverão trazer todos os documentos e provas
orais que tiverem, sob pena de de preclusão, podendo apresentar até três testemunhas, independentemente de intimação,
ou apresentar requerimento para intimação delas até 10 dias antes da audiência. Int. - ADV: SHEILA SANCORI SENRA (OAB
211691/SP), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (OAB 98709/SP)
Processo 0010656-37.2013.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - Genesio Pires da Silva Vistos. Manifeste-se a parte autora, em 05 dias, sobre a contestação e pedido contraposto formulados. Após, venham conclusos,
para apreciação da solicitação feita em audiência de conciliação. Int. - ADV: JOSUE SANTO GOBY (OAB 290471/SP), EDVALDO
PEREIRA DE LIMA (OAB 325493/SP), JUAREZ VIEGAS PRINCE (OAB 222314/SP), JOSE CARLOS DA SILVA (OAB 110512/
SP)
Processo 0010881-57.2013.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Andrea Pereira Silva Mendes - Eletropaulo Metropolitana - Contestação (Manifeste-se a autora no prazo de
cinco dias, em replica). - ADV: ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO (OAB 237754/SP), MONICA NOGUEIRA DE SOUZA
(OAB 233205/SP)
Processo 0011130-08.2013.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - WILLIAM ROSSI DE ALMEIDA - Vistos. Homologo o acordo formulado pelas partes para que produzam os seus
efeitos legais e jurídicos. Aguarde-se informação do cumprimento do acordado. Dê-se baixa na pauta. Int. - ADV: FABIO RIVELLI
(OAB 297608/SP), SHEILA SANCORI SENRA (OAB 211691/SP)
Processo 0011388-33.2011.8.26.0609 (609.01.2011.011388) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Delson Martins - Fazenda Publica do Estado de Sao Paulo - Vistos. Fls. 87: defiro em termos, para determinar,
nos termos do art. 16, da Lei nº 10.259/01, a expedição de ofício à autoridade citada, encaminhando cópia da sentença, e
determinando o cumprimento da obrigação de fazer imposta. Int. - ADV: ANA CARLA MALHEIROS RIBEIRO (OAB 181735/SP),
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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LIZIA LOPES CASERI (OAB 209519/SP), EDUARDO FRONZAGLIA FERREIRA (OAB 273101/SP)
Processo 0011739-59.2011.8.26.0268 (268.01.2011.011739) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Daniela
Recioli da Rocha Jabur Maluf Me - Retire o(a) autor(a) em cartório no prazo de cinco dias, os documentos desentranhados do
processo e a certidão de crédito. Decorrido este prazo o processo será arquivado. - ADV: SANDRA JABUR MALUF ZEITUNI
(OAB 158333/SP)
Processo 0011823-89.2013.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Ednilson
Schneiker Domingues - Vistos. Fls. 63: intime-se a parte autora, com urgência, dada a proximidade da data de audiência de
conciliação designada, para que se manifeste, em 48 horas, esclarecendo se deseja a alteração do pólo passivo. Int. - ADV:
CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS (OAB 328129/SP)
Processo 0011948-57.2013.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Alienação Fiduciária - SOLANGE
CRISTINA BIEMBENGUT - Ponto Veiculos Ltda e outro - Vistos. Dispensado o relatório, na forma do artigo 38, da Lei n. 9.099/95.
Fundamento e Decido. SOLANGE CRISTINA BIEMBENGUT move ação declaratória de nulidade de cláusula contratual,
inexigibilidade de débito e repetição de indébito contra BANCO FIAT S/A aduzindo, em suma, que firmou contrato com a
instituição financeira ré e que foram cobradas taxas ilegais, que totalizaram R$ 2.193,58. Pede a condenação da ré a restituir o
valor indevidamente cobrado, declarando-se inexigíveis os débitos. O réu, por seu turno, alega, preliminarmente, que não houve
a cobrança de serviços de terceiros e, no mérito, aduz, em suma, a regularidade das tarifas cobradas. A preliminar arguida
confunde-se com o mérito e como tal será analisada. A ação procede em parte. Com efeito, aplicável à hipótese as teses fixadas
no incidente de Recursos Repetitivos no julgamento do Recurso Especial nº 1.251.331-RS, relatora a eminente Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, julgado no dia 28.8.2013: a) Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução
CMN 2.303/96) válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto; b) Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo
legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para
o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
c) Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Destaco que no julgamento acima,
nada foi pronunciado acerca de serviços de terceiros ou tarifas por outros tipos de serviço. Colocadas essas premissas, passo
a analisar o mérito. No caso dos autos o autor contratou com a ré em 2006 (fls. 06). Pretende o ressarcimento da tarifa de
contratação, gravame eletrônico e tarifa de emissão de boleto bancário. No que diz respeito à tarifa de cadastro, que não se
confunde com a tarifa de abertura de crédito, válida sua cobrança. Da mesma forma, conforme item “c” acima explanado, válida
a cobrança de Imposto sobre Operações Financeiras. Por outro lado, quanto aos serviços de terceiros, que, diversamente do
sustentado pela ré foram sim cobrados (fls. 24, parte inferior), mantenho posição anteriormente adotada, para reconhecer a
ilegalidade na correspondente cobrança. Em relação à cobrança de tais tarifas pelas instituições financeiras, a Resolução
3.693/2009 do Banco Central do Brasil (BACEN), que alterou o artigo 1o da Resolução n° 3.518/2007 assim estabelece: “Art. 1o
A cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o
respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário. § 1 Para efeito desta resolução: I considera-se cliente a pessoa que possui vinculo negociai não esporádico com a instituição, decorrente de contrato de depósitos,
de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, de prestação de serviços ou de aplicação financeira; II - os serviços
prestados a pessoas físicas são classificados como essenciais, prioritários, especiais e diferenciados; III - não se caracteriza
como tarifa o ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de serviços por terceiros, podendo seu valor ser cobrado
desde que devidamente explicitado no contrato de operação de crédito ou de arrendamento mercantil. § 2o Não se admite o
ressarcimento, na forma prevista no inciso III do § 1°, de despesas de emissão de boletos de cobrança, carnes e assemelhados.”
Cabe observar, no entanto, que, de acordo com o artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, “são nulas de pleno
direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações
consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé
e a equidade”. Outrossim, o inciso XII de referido artigo dispõe serem nulas as cláusulas que obriguem o consumidor a ressarcir
os custos de cobrança que são de obrigação do réu. Daí resulta serem abusivas as cobranças das despesas supracitadas, pois
é ilegal a prática de cobrar do cliente os custos inerentes à própria atividade do fornecedor. Tais despesas não representam
prestação de serviço ao cliente, uma vez que não passam de estratagemas para diminuir os riscos de sua atividade. O
ressarcimento de seus serviços advém dos altos juros cobrados. Nulas, portanto, as cláusulas que possibilitam a cobrança das
referidas tarifas. Veja-se, a propósito os precedentes jurisprudenciais: “REVISIONAL REPETIÇÃO DO INDÉBITO Contrato de
financiamento de veículo Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor Nulidade das tarifas de cadastro, de ressarcimento
de despesas de gravame eletrônico, de serviços de terceiros e de promotora de venda Necessidade de devolução das quantias
já pagas - Recurso provido” (TJSP - APEL N° 0139681-30.2010.8.26.0100, São Paulo, Rei. Des. Silveira Paulilo, 21 a Câm.
Direito Privado, j. 30/03/2011). “CONTRATO - Financiamento - Relação de consumo caracterizada - Possibilidade de discussão
das cláusulas contratuais - Princípio do ‘pacta sunt servanda’ que não é absoluto - Integração da relação contratual pelo
Judiciário para restabelecer o equilíbrio contratual - Recurso provido. JUROS REMUNERATÔRIOS - Contrato de financiamento
- Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada - Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente pactuada
- Hipótese, entretanto, em que deve ser cobrada a taxa fixada no contrato (2,5032500% ao mês), sem capitalização -Prática não
permitida - Recurso provido. CONTRATO - Financiamento -Pretensão à devolução dos valores cobrados a titulo de Taxa de
Abertura de Crédito (TAC), Tarifa de Emissão de Carne (TEC) e honorários advocatícios na fase de cobrança extrajudicial Admissibilidade - Hipótese em que tais cobranças contrariam o disposto no art. 51. IV e XII do CDC - Recurso provido.” (grifo
nosso) (TJSP - APEL N° 0070301-94.2010.8.26.0000, São José do Rio Preto, Rei. Des. J.B. Franco de Godói, 23a Câm. Direito
Privado, j. 25/05/2011). A devolução, contudo, como não há má fé, não pode ser em dobro. Por fim, quanto aos danos morais,
não há como se afirmar a existência, no caso específico, pois não restou constatada qualquer lesão à personalidade da autora
capaz de ensejar a reparação pretendida. A situação descrita nos autos ensejou apenas aborrecimentos inerentes à vida
cotidiana, os quais não são passíveis de indenização na forma pleiteada. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação, para determinar o ressarcimento de R$ 870,00, devidamente corrigido pela Tabela Prática do TJ/SP, desde a
data do desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês, desde a data da citação. Deixo de arbitrar verba honorária, por ser
incabível na espécie (artigo 55, da Lei n. 9.099/95). No prazo de quinze dias, contados do transito em julgado e independente de
intimação, deverá o réu efetuar o pagamento do valor a que foi condenado, sob pena de incidência da multa prevista no
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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artigo475-Jdo Código de Processo Civil. Anoto, por fim, que em caso de recurso o valor do preparo deverá ser recolhido,
independente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso e deverá corresponder à soma das parcelas nos
incisos I e II do art. 4º da Lei n. 11.608/03, sendo no mínimo 5UFESP’spara cada parcela. P.R.I.C. - ADV: TANIA MIYUKI ISHIDA
RIBEIRO (OAB 139426/SP), TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS (OAB 182694/SP), BENEDICTO CELSO BENICIO (OAB
20047/SP)
Processo 0013132-48.2013.8.26.0268 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - ROSE D TULIO MODAS E
ACESSÓRIOS LTDA - 1 - Cite-se o(a) executado(a) para, no prazo de três dias, a efetuar o pagamento da dívida (art. 652 do
CPC). Decorrido o referido prazo, sem pagamento, deverá o Oficial de Justiça proceder a penhora em tantos bens quanto bastem
para garantia do débito, com intimação do(a) executado(a) de que poderá oferecer embargos em audiência de conciliação que
será designada oportunamente. 2 Advirta-se o(a) executado(a) da possibilidade do artigo 745-A do CPC para parcelar o débito
em seis vezes, depositando-se de início 30% (trinta por cento) da dívida. 3 Não efetivado o pagamento no prazo legal, proceda
o Oficial de Justiça a penhora e avaliação (art. 680 do CPC), lavrando-se termos dos bens indicados pelo(a) credor(a) (art. 652,
§1º e §2º do CPC), até o valor da execução (art. 659 do CPC). Não tendo sido feita tal indicação, a constrição recairá sobre os
bens apontados, na mesma oportunidade pelo(a) executado(a) (art. 656, §1º, do CPC), sob as penas do art. 600, inciso IV, do
CPC, observando-se os impedimentos do art. 649 do CPC e a necessidade de intimação do cônjuge, nas hipóteses do art. 655,
§2º, e 655-B, do CPC. 4 Efetivada a penhora, intime-se o(a) executado(a) pessoalmente, na mesma oportunidade, se possível.
Caso contrário, se negativa a tentativa de localização do(a) executado(a), uma vez certificado tal fato pelo Oficial de Justiça,
fica dispensada sua intimação (art. 652, §5º, do CPC), prosseguindo-se a execução. 5 Ressalte-se que, uma vez constituído
defensor, todas as intimações serão feitas na pessoa do Advogado, na forma do art. 652,§ 4º, do CPC. 6 Servirá o presente,
por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se, na forma e sob as penas da lei. Int. - ADV: DANILO FERREIRA DOS SANTOS
(OAB 317303/SP)
Processo 0013134-18.2013.8.26.0268 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - ROSE D TULIO MODAS E ACESSÓRIOS
LTDA - Vistos. 1 - Cite-se o(a) executado(a) para, no prazo de três dias, a efetuar o pagamento da dívida (art. 652 do CPC).
Decorrido o referido prazo, sem pagamento, deverá o Oficial de Justiça proceder a penhora em tantos bens quanto bastem para
garantia do débito, com intimação do(a) executado(a) de que poderá oferecer embargos em audiência de conciliação que será
designada oportunamente. 2 Advirta-se o(a) executado(a) da possibilidade do artigo 745-A do CPC para parcelar o débito em
seis vezes, depositando-se de início 30% (trinta por cento) da dívida. 3 Não efetivado o pagamento no prazo legal, proceda o
Oficial de Justiça a penhora e avaliação (art. 680 do CPC), lavrando-se termos dos bens indicados pelo(a) credor(a) (art. 652,
§1º e §2º do CPC), até o valor da execução (art. 659 do CPC). Não tendo sido feita tal indicação, a constrição recairá sobre os
bens apontados, na mesma oportunidade pelo(a) executado(a) (art. 656, §1º, do CPC), sob as penas do art. 600, inciso IV, do
CPC, observando-se os impedimentos do art. 649 do CPC e a necessidade de intimação do cônjuge, nas hipóteses do art. 655,
§2º, e 655-B, do CPC. 4 Efetivada a penhora, intime-se o(a) executado(a) pessoalmente, na mesma oportunidade, se possível.
Caso contrário, se negativa a tentativa de localização do(a) executado(a), uma vez certificado tal fato pelo Oficial de Justiça,
fica dispensada sua intimação (art. 652, §5º, do CPC), prosseguindo-se a execução. 5 Ressalte-se que, uma vez constituído
defensor, todas as intimações serão feitas na pessoa do Advogado, na forma do art. 652,§ 4º, do CPC. 6 Servirá o presente,
por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se, na forma e sob as penas da lei. Int. - ADV: DANILO FERREIRA DOS SANTOS
(OAB 317303/SP)
Processo 0013135-03.2013.8.26.0268 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - ROSE D TULIO MODAS E ACESSÓRIOS
LTDA - Vistos. 1 - Cite-se o(a) executado(a) para, no prazo de três dias, a efetuar o pagamento da dívida (art. 652 do CPC).
Decorrido o referido prazo, sem pagamento, deverá o Oficial de Justiça proceder a penhora em tantos bens quanto bastem para
garantia do débito, com intimação do(a) executado(a) de que poderá oferecer embargos em audiência de conciliação que será
designada oportunamente. 2 Advirta-se o(a) executado(a) da possibilidade do artigo 745-A do CPC para parcelar o débito em
seis vezes, depositando-se de início 30% (trinta por cento) da dívida. 3 Não efetivado o pagamento no prazo legal, proceda o
Oficial de Justiça a penhora e avaliação (art. 680 do CPC), lavrando-se termos dos bens indicados pelo(a) credor(a) (art. 652,
§1º e §2º do CPC), até o valor da execução (art. 659 do CPC). Não tendo sido feita tal indicação, a constrição recairá sobre os
bens apontados, na mesma oportunidade pelo(a) executado(a) (art. 656, §1º, do CPC), sob as penas do art. 600, inciso IV, do
CPC, observando-se os impedimentos do art. 649 do CPC e a necessidade de intimação do cônjuge, nas hipóteses do art. 655,
§2º, e 655-B, do CPC. 4 Efetivada a penhora, intime-se o(a) executado(a) pessoalmente, na mesma oportunidade, se possível.
Caso contrário, se negativa a tentativa de localização do(a) executado(a), uma vez certificado tal fato pelo Oficial de Justiça,
fica dispensada sua intimação (art. 652, §5º, do CPC), prosseguindo-se a execução. 5 Ressalte-se que, uma vez constituído
defensor, todas as intimações serão feitas na pessoa do Advogado, na forma do art. 652,§ 4º, do CPC. 6 Servirá o presente,
por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se, na forma e sob as penas da lei. Int. - ADV: DANILO FERREIRA DOS SANTOS
(OAB 317303/SP)
Processo 0013136-85.2013.8.26.0268 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - ROSE D TULIO MODAS E ACESSÓRIOS
LTDA - Vistos. 1 - Cite-se o(a) executado(a) para, no prazo de três dias, a efetuar o pagamento da dívida (art. 652 do CPC).
Decorrido o referido prazo, sem pagamento, deverá o Oficial de Justiça proceder a penhora em tantos bens quanto bastem para
garantia do débito, com intimação do(a) executado(a) de que poderá oferecer embargos em audiência de conciliação que será
designada oportunamente. 2 Advirta-se o(a) executado(a) da possibilidade do artigo 745-A do CPC para parcelar o débito em
seis vezes, depositando-se de início 30% (trinta por cento) da dívida. 3 Não efetivado o pagamento no prazo legal, proceda o
Oficial de Justiça a penhora e avaliação (art. 680 do CPC), lavrando-se termos dos bens indicados pelo(a) credor(a) (art. 652,
§1º e §2º do CPC), até o valor da execução (art. 659 do CPC). Não tendo sido feita tal indicação, a constrição recairá sobre os
bens apontados, na mesma oportunidade pelo(a) executado(a) (art. 656, §1º, do CPC), sob as penas do art. 600, inciso IV, do
CPC, observando-se os impedimentos do art. 649 do CPC e a necessidade de intimação do cônjuge, nas hipóteses do art. 655,
§2º, e 655-B, do CPC. 4 Efetivada a penhora, intime-se o(a) executado(a) pessoalmente, na mesma oportunidade, se possível.
Caso contrário, se negativa a tentativa de localização do(a) executado(a), uma vez certificado tal fato pelo Oficial de Justiça,
fica dispensada sua intimação (art. 652, §5º, do CPC), prosseguindo-se a execução. 5 Ressalte-se que, uma vez constituído
defensor, todas as intimações serão feitas na pessoa do Advogado, na forma do art. 652,§ 4º, do CPC. 6 Servirá o presente,
por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se, na forma e sob as penas da lei. Int. - ADV: DANILO FERREIRA DOS SANTOS
(OAB 317303/SP)
Processo 0013137-70.2013.8.26.0268 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - ROSE D TULIO MODAS E ACESSÓRIOS
LTDA - Vistos. 1 - Cite-se o(a) executado(a) para, no prazo de três dias, a efetuar o pagamento da dívida (art. 652 do CPC).
Decorrido o referido prazo, sem pagamento, deverá o Oficial de Justiça proceder a penhora em tantos bens quanto bastem para
garantia do débito, com intimação do(a) executado(a) de que poderá oferecer embargos em audiência de conciliação que será
designada oportunamente. 2 Advirta-se o(a) executado(a) da possibilidade do artigo 745-A do CPC para parcelar o débito em
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seis vezes, depositando-se de início 30% (trinta por cento) da dívida. 3 Não efetivado o pagamento no prazo legal, proceda o
Oficial de Justiça a penhora e avaliação (art. 680 do CPC), lavrando-se termos dos bens indicados pelo(a) credor(a) (art. 652,
§1º e §2º do CPC), até o valor da execução (art. 659 do CPC). Não tendo sido feita tal indicação, a constrição recairá sobre os
bens apontados, na mesma oportunidade pelo(a) executado(a) (art. 656, §1º, do CPC), sob as penas do art. 600, inciso IV, do
CPC, observando-se os impedimentos do art. 649 do CPC e a necessidade de intimação do cônjuge, nas hipóteses do art. 655,
§2º, e 655-B, do CPC. 4 Efetivada a penhora, intime-se o(a) executado(a) pessoalmente, na mesma oportunidade, se possível.
Caso contrário, se negativa a tentativa de localização do(a) executado(a), uma vez certificado tal fato pelo Oficial de Justiça,
fica dispensada sua intimação (art. 652, §5º, do CPC), prosseguindo-se a execução. 5 Ressalte-se que, uma vez constituído
defensor, todas as intimações serão feitas na pessoa do Advogado, na forma do art. 652,§ 4º, do CPC. 6 Servirá o presente,
por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se, na forma e sob as penas da lei. Int. - ADV: DANILO FERREIRA DOS SANTOS
(OAB 317303/SP)
Processo 3002359-24.2012.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material COROLLARIUM TECNOLOGIA LTDA ME - PANAMERICANAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA ME
- Retire o(a) autor(a) em cartório no prazo de cinco dias, os documentos desentranhados do processo e a certidão de crédito.
Decorrido este prazo o processo será arquivado. - ADV: UGO BARBERI GNECCO (OAB 275806/SP), SÉRGIO EDUARDO
PIMENTA DE FREITAS (OAB 212594/SP)
Processo 3002732-55.2012.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - TIM Celular S.A - Vistos.
Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. No mais, nada sendo requerido em 60 dias, arquivem-se os
autos. Int. - ADV: ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP)

FORO DISTRITAL DE EMBU GUAÇU
Criminal

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO WILLI LUCARELLI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MAURICIO PELARIO DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0027/2014
Processo 0000184-27.2011.8.26.0177 (177.01.2011.000184) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Renan
Rodrigues de Paula - Simone de Paula Freitas - Vistos. Fls. 139/141: O pedido de acesso ao TRE não traz a informação
pretendida. Diga a autora em termos de prosseguimento do feito, prazo 10 dias. Int. - ADV: MICHEL OLIVEIRA MARTINS (OAB
282675/SP), TERCIO DA SILVA ARAUJO (OAB 51230/SP), VANESSA DE MATOS TEIXEIRA SALIM (OAB 240547/SP)
Processo 0000763-04.2013.8.26.0177 - Procedimento Ordinário - Usucapião da L 6.969/1981 - Carlos Simões Louro e outro
- Vistos. Recebo a inicial. 2. Promovam-se as citações, lançando-se em cada uma delas a advertência de que a não contestação,
no prazo de quinze dias, levará à presunção de que serão aceitos pelos réus os fatos articulados pelo(s) autor(s), conforme
art. 285, 2ª parte, e 319 do Código de Processo Civil; 3.A. por mandado: a) daqueles em cujo nome estiver registrado o imóvel
usucapiendo, bem como de seu cônjuge se for casado; b) dos confinantes do imóvel usucapiendo, bem como de seus cônjuges,
devendo o senhor oficial de justiça encarregado das diligências percorrer toda a linha de confrontação do imóvel e aí proceder
à citação de todas as pessoas ali localizadas, mesmo que não constem no mandado, para apresentarem contestação, caso
queiram; 3.B. por editais: os réus em lugar incerto e dos eventuais interessados com o prazo de 15 dias, para apresentarem a
defesa que tiverem, afixando-se também cópia no átrio do edifício do Fórum, no local de costume, advertindo-se como de praxe.
O autor fornecerá a respectiva minuta ou resumo da inicial para aprovação, no quinqüínio, para a composição do edital. Também
ofertará os meios necessários para o cumprimento de todos os itens, ressalvados os benefícios da justiça gratuita. 4. Intimemse, por via postal, com aviso de recebimento, para que manifestem interesse na causa, a Prefeitura Municipal, na pessoa do
Exmo.Prefeito, a União Federal, na do Advogado Geral da União, e do Estado, através do procurador-Chefe da Procuradoria
do Patrimônio Imobiliário; 5 Dê-se ciência pessoal ao representante do Ministério Público, ficando intimado para todos os atos
do processo. 6. Após a citação por edital, decorrido o prazo legal para oferta de contestação, sem manifestação dos citados
por edital, oficie-se a OAB, para que nomeio advogado para funcionar como curador da lide, nos termos do artigo 9, inciso II
do Código de Processo Civil. 7. Após o oferecimento de réplica, vistas ao C.R.I. 8. Cumpridos os itens acima, venham os autos
conclusos para o saneador, oportunidade em que este juízo irá aferir a necessidade de perícia e/ou audiência. 9. Expeça-se o
necessário. 10. Int. Cumpra-se. - ADV: ESMAEL DE SOUZA BARROS (OAB 219155/SP)
Processo 0001184-91.2013.8.26.0177 - Procedimento Ordinário - Usucapião da L 6.969/1981 - Joao Antonio Domingues
- Vistos. Recebo a inicial e emenda de fls. 28/29. Anote-se. 2. Promovam-se as citações, lançando-se em cada uma delas a
advertência de que a não contestação, no prazo de quinze dias, levará à presunção de que serão aceitos pelos réus os fatos
articulados pelo(s) autor(s), conforme art. 285, 2ª parte, e 319 do Código de Processo Civil; 3.A. por mandado: a) daqueles
em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como de seu cônjuge se for casado; b) dos confinantes do imóvel
usucapiendo, bem como de seus cônjuges, devendo o senhor oficial de justiça encarregado das diligências percorrer toda
a linha de confrontação do imóvel e aí proceder à citação de todas as pessoas ali localizadas, mesmo que não constem no
mandado, para apresentarem contestação, caso queiram; 3.B. por editais: os réus em lugar incerto e dos eventuais interessados
com o prazo de 15 dias, para apresentarem a defesa que tiverem, afixando-se também cópia no átrio do edifício do Fórum, no
local de costume, advertindo-se como de praxe. O autor fornecerá a respectiva minuta ou resumo da inicial para aprovação,
no quinqüínio, para a composição do edital. Também ofertará os meios necessários para o cumprimento de todos os itens,
ressalvados os benefícios da justiça gratuita. 4. Intimem-se, por via postal, com aviso de recebimento, para que manifestem
interesse na causa, a Prefeitura Municipal, na pessoa do Exmo.Prefeito, a União Federal, na do Advogado Geral da União, e do
Estado, através do procurador-Chefe da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário; 5 Dê-se ciência pessoal ao representante do
Ministério Público, ficando intimado para todos os atos do processo. 6. Após a citação por edital, decorrido o prazo legal para
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oferta de contestação, sem manifestação dos citados por edital, oficie-se a OAB, para que nomeio advogado para funcionar
como curador da lide, nos termos do artigo 9, inciso II do Código de Processo Civil. 7. Após o oferecimento de réplica, vistas
ao C.R.I. 8. Cumpridos os itens acima, venham os autos conclusos para o saneador, oportunidade em que este juízo irá aferir
a necessidade de perícia e/ou audiência. 9. Expeça-se o necessário. 10. Intime-se e Cumpra-se, após a juntada das taxas e
diligências, bem como das cópias necessárias. - ADV: FABIA RAMOS PESQUEIRA (OAB 227798/SP)
Processo 0001349-27.2002.8.26.0177 (177.01.2002.001349) - Inventário - Inventário e Partilha - J. J. C. R. - F. P. E. e outro
- Vistos. Fls. 139/142: Dê-se vista a Fazenda Estadual, providenciando os requerentes pelo necessário. Int. - ADV: NOELIA DE
OLIVEIRA MONTE (OAB 59802/SP), FÁBIO ROBERTO CRAVO ROXO (OAB 186546/SP), RENATA CAPASSO FLORIANO (OAB
123440/SP)
Processo 0001384-26.1998.8.26.0177 (177.01.1998.001384) - Procedimento Sumário - Pagamento - Sociedade de Amigos
do Loteamento Morada dos Colibris - Gunter Adolf Bruno Stramm - Vistos. Intimem-se os executados no endereço indicado
ás fls. 246, da penhora realizada ás fls. 240, para manifestação no prazo de 10 dias. Providencie o exequente as peças
necessárias para instruir a Carta Precatória. Int. - ADV: FLAVIO GONCALVES MARX (OAB 51360/SP), MARIA MYRNA LOY
GUERRA FILGUEIRAS (OAB 33987/SP), ELISABETH MARIA GONCALVES MARX BENDIG (OAB 29284/SP), CARLOS
EMILIANO GUERRA FILGUEIRAS (OAB 154187/SP)
Processo 0001963-80.2012.8.26.0177 (177.01.2012.001963) - Procedimento Ordinário - Usucapião Extraordinária - Oliveira
de Souza e outro - O edital de citação não foi expedito pois o valor da guia de recolhimento está a menor, já que trata-se de R$
0,14 por caracter e não por palavra. Nada Mais. - ADV: AGENOR DAS DORES FILHO (OAB 150333/SP)
Processo 0002223-26.2013.8.26.0177 - Alvará Judicial - Espécies de Contratos - Custódio Candido Pereira e outro - Vistos.
Emendem os autores a inicial, no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento da inicial, para indicar a ação correta, tendo em
vista o pretendido, isto porque a via eleita não visa a tal desiderato. Int. - ADV: FABIA RAMOS PESQUEIRA (OAB 227798/SP)
Processo 0002244-02.2013.8.26.0177 - Divórcio Litigioso - Família - I. P. M. - Vistos. Tratando-se os autos de direito de
família, remetam-se os mesmos ao Setor de Conciliação para realização de audiência de tentativa de conciliação para o dia
05/03/2014 ás 16:00 horas, CITE-SE a(o)(s) requerido(a) a comparecer(em) pessoalmente à audiência acima designada,
munida(o)(s) de documento de identidade, cuja presença será indispensável para realização do ato e tentativa de solução do
conflito, cuja cópia da reclamação segue anexa. Intime também o requerido de que o prazo para eventual contestação será de
15 dias e fluirá a partir da data da audiência, caso resulte infrutífera a conciliação.Servirá o presente, por cópia digitada, como
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: AMANDA PASCHOAL PARDINI (OAB 261552/SP)
Processo 0002734-29.2010.8.26.0177 (177.01.2010.002734) - Divórcio Litigioso - Dissolução - V. L. de O. A. - Vistos. Fls.
55/59: Recebo como execução de sentença. Intime-se pessoalmente o requerido, para que, no prazo de 15 dias, comprove a
venda do imóvel ou se irá adquirir a metade ideal pertencente a autora, mediante pagamento prévio e justo, após realizadas três
avaliações imobiliárias da região. Int. - ADV: VIVIANE CHEQUER POLACHINI (OAB 237224/SP)
Processo 0002824-37.2010.8.26.0177 (177.01.2010.002824) - Monitória - Banco Bradesco Sa - O edital de citação não foi
expedito pois não foi juntado nos autos guia de recolhimento do valor de R$ 0,14 por caracter. - ADV: ELIANE ABURESI (OAB
92813/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO WILLI LUCARELLI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MAURICIO PELARIO DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0028/2014
Processo 0000022-37.2008.8.26.0177 (177.01.2008.000022) - Outros Feitos não Especificados - Crefisa Sa-cred Fin Inv Pelo exposto, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 794, inciso II, do Código de Processo Civil. Arcará cada parte
com os honorários advocatícios de seu patrono. Indefiro o pedido de desbloqueio “on line”, bem como a expedição de ofício
ao Serasa, vez que não houve determinação deste juízo, neste sentido. Transitada esta em julgado, expeça-se o necessário,
e arquivem-se os autos, observadas as formalidades de estilo. P.R.I.C. - ADV: MAGNO AUGUSTO LAVORATO ALVES (OAB
292622/SP), LEILA MEJDALANI PEREIRA (OAB 128457/SP), FABIOLA ARABE NERES DE FARIAS (OAB 215963/SP), JOÃO
HERBETH MARTINS COSTA (OAB 226967/SP)
Processo 0000555-20.2013.8.26.0177 - Alvará Judicial - Família - Adalgiza Maria do Nascimento - Justiça Gratuita Juiz(a)
de Direito: Dr(a). Willi Lucarelli VISTOS. Trata-se de pedido de expedição de alvará judicial para o levantamento de valores
depositados em conta bancária e PIS e FGTS do falecido, filho da autora. Com a informação de que o autor detém outros dois
filhos (fls. 18/19), vieram os autos conclusos. DECIDO. O feito está apto a ser julgado, nos termos do artigo 330, inciso I, do
Código de Processo Civil, notadamente porque não demanda a produção de prova testemunhal, ou pericial, razão pela qual passo
ao julgamento antecipado da lide. A ilegitimidade ativa merece ser reconhecida. É que, compulsando os autos, notadamente
a certidão de óbito acostada (fls. 10), verifica-se que o falecido VALERIO MANOEL DO NASCIMENTO tinha dois filhos, quais
sejam, RAFAEL e GEISE. O que quer significar que a genitora do falecido, embora aparentemente dependesse economicamente
do falecido, não pode se sobrepor aos filhos do falecido, sob pena de infringência ao artigo 1829, inciso I, do Código Civil. Ainda
mais porque, sequer, constava na certidão de inexistência de dependentes habilitados à pensão por morte (fls. 11). Realmente,
o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal estabelece que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito.” No entanto, tal mister não é absoluto, eis que não há mais direito constitucional ilimitado no atual estágio dos
direitos, de sorte que, para que a demanda seja apreciada, imprescindível que estejam presentes os pressupostos processuais
e as condições da ação, o que não está a ocorrer no caso em exame. Desse modo, inegavelmente, neste caso em particular,
ausenta-se legitimidade ativa da autora, sendo que o prosseguimento do feito afigura-se absolutamente inviável. Diante de todo
o exposto, resolvo o processo sem julgamento de mérito, nos termos do disposto no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo
Civil, para RECONHECER a ilegitimidade ativa da parte autora. CONDENO os autores ao pagamento das custas processuais,
observado o artigo 12 da Lei n.º 1.060/50. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Embu-Guacu, 08 de janeiro de 2014.
- ADV: VANESSA MOSCAN DA SILVA (OAB 306168/SP)
Processo 0001132-32.2012.8.26.0177 (177.01.2012.001132) - Procedimento Sumário - Pagamento - Qualitem Comercio
Importação e Exportação Ltda e outros - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus regulares efeitos de direito,
o acordo a que chegaram as partes refletido às fls. 87/89, mediante as condições identificadas; julgo extinto o processo, com
julgamento de mérito, nos termos do art. 269, inc. III, do Código de Processo Civil. Quanto à pretensão da autora de permanência
dos autos em cartório até o integral cumprimento do acordo aqui homologado, não pode ser acolhida, pois, é decorrência
obrigatória a extinção do processo e o seu envio para o arquivo, tendo em vista ainda a falta de espaço físico, no ofício.
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Ademais, se não cumprido o acordo cabe a execução deste via cumprimento de sentença. Tratando-se de ato incompatível
com a vontade de recorrer, publicada, certifique-se o trânsito em julgado. Oportunamente remetam-se os autos ao arquivo.
P.R.I. - ADV: KARINA FERNANDA DE PAULA (OAB 214344/SP), SIRLEIA DE OLIVEIRA ANDRADE (OAB 248795/SP), MANOEL
MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO (OAB 63695/SP)
Processo 0001202-15.2013.8.26.0177 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - ITAU UNIBANCO
SA - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus regulares efeitos de direito, o acordo a que chegaram as partes
refletido às fls. 41/46, mediante as condições identificadas; julgo extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do
art. 269, inc. III, do Código de Processo Civil. Indefiro a expedição dos ofícios requeridos, vez que não houve determinação
deste juízo neste sentido. Tratando-se de ato processual incompatível com a vontade de recorrer, certifique-se o trânsito em
julgado e arquive-se. Oportunamente remetam-se os autos ao arquivo. P.R.I. - ADV: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB
221386/SP)
Processo 0001299-25.2007.8.26.0177 (177.01.2007.001299) - Embargos à Execução - Serafim Silva Martins e outro - Banco
Safra S/A - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Requeira a parte interessada o que de direito em termos de prosseguimento. No
silêncio, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Int. - ADV: ADHEMAR ANDRE (OAB 29638/SP), RENATO ZENKER
(OAB 196916/SP)
Processo 0001310-44.2013.8.26.0177 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - R. M. de M. - Vistos. Pela
derradeira vez, emende a requerente a inicial, no prazo de 10 dias, esclarecendo se os irmãos indicados à fl. 17, são todos
maiores e capazes, se negativo, informe o representante legal, sob pena de indeferimento da inicial. Int. - ADV: FRANCISCO
CARLOS DA SILVA (OAB 256582/SP)
Processo 0001319-06.2013.8.26.0177 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M. L. R. da L. - A. B. da C. - Vistos.
Cobre-se a devolução da carta precatória, devidamente cumprida. Int. - ADV: CLELIA PAULA RODRIGUES LEITE (OAB 192195/
SP)
Processo 0001319-06.2013.8.26.0177 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M. L. R. da L. - Data e Hora da
Audiência Selecionada \<\< Nenhuma informação disponível \>\>nando-se que a contestação deve ser apresentada por ocasião
da audiência, a ser realizada no endereço supramencionado, sob pena de revelia, presumindo-se aceitos como verdadeiros
os fatos alegados pelo(a) autor(a), caso não seja apresentada defesa, e que o não comparecimento do(a) autor(a) implicará
em extinção. 4. Desde já, autorizo o cumprimento do ato processual em todos os dias da semana, em qualquer horário, em
conformidade com o artigo 172 do Código de Processo Civil. Neste sentido: RT 494/107 e RJTJESP 110/305. 5. Intime-se o(a)
autor(a) e cite-se o(a) réu(ré) (pessoalmente). 6. Int. e cumpra-se na forma da lei. 7. Após, ciência ao Ministério Público, se o
caso. - ADV: CLELIA PAULA RODRIGUES LEITE (OAB 192195/SP)
Processo 0001461-10.2013.8.26.0177 - Divórcio Litigioso - Família - V. J. M. - CITE-SE o requerido acima qualificado,
para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue anexa e desta passa a fazer parte integrante, ficando
advertido do prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência, acaso resulte infrutífera, para apresentar defesa, sob
pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo
Civil. INTIMEM-SE AS PARTES, para audiência redesignada para o dia 24/03/2014, às 14:00 horas. - ADV: JOSE AUGUSTO
GONÇALVES NETO (OAB 166173/SP)
Processo 0001712-96.2011.8.26.0177 (177.01.2011.001712) - Procedimento Ordinário - Benefícios em Espécie Flavio Araujo Oliveira - Justiça Gratuita Juiz(a) de Direito: Dr(a). Willi Lucarelli VISTOS. Trata-se de ação de concessão de
aposentadoria especial, movida em face da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, SECRETARIA DE SEGURANÇA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. A parte autora alega, em síntese,
que trabalhou por 25 (vinte e cinco) anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo e que, por isso, tem direito ao pagamento
de aposentadoria especial por periculosidade. A CAIXA BENEFICIENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentou contestação, alegando a sua ilegitimidade, ao fundamento de que o autor fez a sua exclusão, ao aditar a inicial
(fls. 76/85). A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a sua
ilegitimidade e da POLÍCIA MILITAR, ao fundamento de que não tem responsabilidade pelo pagamento do benefício e a POLÍCIA
MILITAR não tem personalidade jurídica. Ainda preliminarmente, alega que não houve prévio requerimento administrativo. No
mérito, suscita a prescrição da pretensão e pugna pela improcedência da demanda (fls. 87/96). Após a apresentação da réplica,
vieram os autos conclusos. DECIDO. Inicialmente, o feito está apto a ser julgado, nos termos do artigo 330, inciso I, do Código de
Processo Civil, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide. Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da CAIXA
BENEFICIENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, eis que excluída do pólo passivo da demanda. Afasto a
preliminar de falta de interesse processual, eis que o exaurimento da via administrativa não é condição para o prosseguimento
da presente demanda, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da
POLÍCIA MILITAR e da SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, eis que não ostentam personalidade jurídica própria. Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, eis que o artigo 27 da Lei Complementar Estadual
n.º 1.010/07 estabeleceu a responsabilidade de ambas as partes, embora em momentos distintos, para o caso de pagamento
do benefício. No mérito, o pedido não merece acolhida. Com efeito, a nosso ver, não se pode estender aos policiais militares
as regras previstas no artigo 40, §4º, inciso III, da Constituição Federal ou as disposições do regime geral da Previdência
Social. É que, neste particular, o regime previdenciário dos policiais militares deve ser regido por lei específica, até então não
editada, em função de sua natureza especial. Não se afigurando razoável, portanto, a utilização dos critérios e requisitos para a
aposentadoria especial, as formas de contagem e averbação do tempo de serviço advindos do Regime Geral Previdenciário. A
jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica neste sentido, consoante aresto que passo a transcrever: “MANDADO
DE SEGURANÇA POLICIAL MILITAR ESTADUAL APOSENTADORIA ESPECIAL, EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
INSALUBRE INADMISSIBILIDADE REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DECRETO-LEI 260/1970 INAPLICABILIDADE
DAS REGRAS DOS SERVIDORES CIVIS DO ESTADO. PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS PROVIDOS. (TJSP, 12ª Câmara de Direito Público, AP 0015319-92/13, j. 27/11/2013,
Rel. Des. Burza Neto).” Portanto, sob todos os ângulos analisados, a concessão do provimento não merece prosperar, eis
que o servidor tem regime próprio de previdência, razão por que a concessão do provimento não se afigura viável. Diante do
exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada parte, nos termos do artigo 20, §4º, do Código
de Processo Civil, ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 1.060/50. Publique-se. Registre-se.
Intime-se. Cumpra-se. Embu-Guacu, 10 de janeiro de 2014. - ADV: TATTIANY MARTINS MONZON (OAB 300178/SP), XAVIER
ANGEL RODRIGO MONZON (OAB 320363/SP), JACQUELINE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO (OAB 184109/SP)
Processo 0001781-60.2013.8.26.0177 - Interdição - Tutela e Curatela - N. J. de S. - Do exposto, JULGO EXTINTO o
processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 267, inciso IX do Código de Processo Civil. Custas ex legis. Após
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades de estilo. P.R.I.C. - ADV: CECILIA VIEIRA BARRETO
DE MORAES (OAB 310668/SP)
Processo 0001871-68.2013.8.26.0177 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - JUDITE GONÇALVES SILVA
DOS SANTOS e outro - Vistos. Esclareçam os requerentes o pedido inicial, no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento,
diante do documento juntado a fl. 16. Int. - ADV: CLAUDIO MOTA DA SILVEIRA (OAB 172764/SP), VALDIR CARVALHO DE
CAMPOS (OAB 171172/SP)
Processo 0001911-21.2011.8.26.0177 (177.01.2011.001911) - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens (nº 2936/2007 - 2ª. Vara Cível) - Trend Fairs e Congress Operadora de Viagens Profissionais Ltda Vistos. Homologo a avaliação realizada a fl. 23. Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento, no silêncio, cumpra-se a
determinação de fls. 43, segunda parte. Int. - ADV: MARIA INEZ DA SILVA INACIO (OAB 55985/SP)
Processo 0001942-75.2010.8.26.0177 (177.01.2010.001942) - Usucapião - Celso Loureiro da Silva e outro - Vistos. Fls.
143/145: A vista da informação do falecimento dos réus, tragam os requerentes aos autos as respectivas certidões de óbito,
promovendo, oportunamente, a respectiva habilitação. Sem prejuízo, diligenciem os requerentes, trazendo a informação da
existência de inventário em nome dos requeridos. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Embu-Guacu, 12 de dezembro
de 2013. - ADV: ADRIANA ALVES DA SILVA (OAB 178539/SP)
Processo 0001990-34.2010.8.26.0177 (177.01.2010.001990) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Aymore C F I Sa - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus regulares efeitos de direito, o acordo a
que chegaram as partes refletido às fls. 74/79, mediante as condições identificadas; julgo extinto o processo, com julgamento de
mérito, nos termos do art. 269, inc. III, do Código de Processo Civil. Homologo, ainda a renúncia ao prazo recursal, manifestada
pelas partes. Cumpra-se a Serventia a determinação de fl. 68, primeira parte, inclusive no S. Distribuição, com impressão de
nova etiqueta. Indefiro a expedição dos ofícios requerido, vez que não houve determinação deste juízo neste sentido. Cada
parte arcará com os honorários de seu respectivo patrono, salvo se convencionado de forma. Publicada, certifique-se o trânsito
em julgado, oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo. P.R.I. - ADV: PAULO EDUARDO MELILLO (OAB 76940/SP)
Processo 0002021-59.2007.8.26.0177 (177.01.2007.002021) - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Banco Santander
Banespa S/A - Vistos. Fls. 132/133: Anote-se. Quanto ao pedido de Bacenjud, indefiro, em razão da falta de recolhimento, da
taxa necessária. Int. - ADV: BEATRIZ APARECIDA MESQUITA POLITANI (OAB 132641/SP), FRANCISCO CARLOS DOS S
POLITANI (OAB 132660/SP)
Processo 0002029-26.2013.8.26.0177 - Busca e Apreensão - Liminar - AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO SA - VISTOS. Homologo, por sentença, a desistência da ação proposta por AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO SA em face de RONALDO SANTOS ROMUALDO e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem
julgamento do mérito com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Indefiro a expedição de ofício
para retirada de eventual restrição, tendo em vista que não houve determinação deste juízo, neste sentido. Custas pelo autor.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos. P. R. I. - ADV: ROBERTO STOCCO (OAB 169295/SP), ELIANA ESTEVÃO (OAB
161394/SP)
Processo 0002122-23.2012.8.26.0177 (177.01.2012.002122) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa C F I - Vistos. Indefiro o pedido, diante da falta de recolhimento da taxa judiciária. Int. - ADV:
ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB
192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP)
Processo 0002231-08.2010.8.26.0177 (177.01.2010.002231) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Associação
Residencial Morada dos Colibris - Maria Aparecida Pereira de Souza - Vistos. Designo audiência de tentativa de conciliação,
para o dia 11 de fevereiro de 2014, às 15:00 horas. Intimem-se as partes e seus patronos. Int. - ADV: ELCIO ANTONIO GOMES
(OAB 149402/SP), MARIA MYRNA LOY GUERRA FILGUEIRAS (OAB 33987/SP), MARCELO DA CRUZ MENDES (OAB 228060/
SP)
Processo 0002252-18.2009.8.26.0177 (177.01.2009.002252) - Monitória - Bar e Cafe Pernambuco Ltda Me - Vistos. Indique
a parte credora bens passíveis a penhora, providenciando ainda os recolhimentos das diligências necessárias. Após, expeça-se
mandado de penhora e avaliação. Int. - ADV: DANIELA GABRIELLI (OAB 176750/SP)
Processo 0002329-90.2010.8.26.0177 (177.01.2010.002329) - Execução de Alimentos - Alimentos - W. A. M. F. - W. A. M.
- Vistos. Manifeste-se o exequente, no prazo de 15 dias, quanto as respostas dos ofícios expedidos. Int. - ADV: ALESSANDRA
GUELÃO DE JESUS (OAB 212097/SP), SANDRA MARIA CAMARGO DE AQUINO (OAB 176994/SP)
Processo 0002672-18.2012.8.26.0177 (177.01.2012.002672) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento /
Execução - A. W. de O. - Vistos. Diante da manifestação das partes informando o acordo realizado HOMOLOGO, por sentença,
para que produza seus regulares efeitos de direito, o acordo a que chegaram as partes refletido às fls. 61/64, mediante as
condições identificadas; JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 269, inc. III, do Código de
Processo Civil. Condeno o executado ao pagamento das custas. Defiro a expedição de mandado de levantamento da quantia
depositada a fl. 77 em favor dos exequentes. Arbitro honorários à patrona nomeada à fl. 10, em 100% do valor estipulado pela
tabela do Convênio DFE/OAB. Transitada esta em julgado, expeça-se o necessário e oportunamente remetam-se os autos ao
arquivo. P.R.I.C. - ADV: ADRIANA ALVES DA SILVA (OAB 178539/SP), OSVALDO BETO BRAGA (OAB 48745/PR)
Processo 0002729-02.2013.8.26.0177 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - V. S. C. e outro Pelo exposto JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 794, inc. I, do Código de Processo Civil.
Isento as partes ao pagamento das custas, por serem beneficiárias da justiça gratuita. Arbitro honorários ao patrono nomeado
às fls. 05, em 100% do valor estipulado pela tabela do Convênio DFE/OAB. Tratando-se de ato processual incompatível com a
vontade de recorrer, publicada, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se, observadas as formalidades de estilo. P.R.I.C. ADV: ELCIO ANTONIO GOMES (OAB 149402/SP)
Processo 0002931-13.2012.8.26.0177 (177.01.2012.002931) - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Fundação
Herminio Ometto - Joselia Fernanda Ferreira da Silva - Vistos. Diante da certidão de fls.41 , requeira a autora o que de direito
em termos de prosseguimento. Int. - ADV: DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP)
Processo 0002931-13.2012.8.26.0177 (177.01.2012.002931) - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Fundação
Herminio Ometto - Vistos. Republique-se o despacho de fl. 42, complementando-o com teor da certidão de fl. 41. Int. - ADV:
DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP)
Processo 0002961-48.2012.8.26.0177 (177.01.2012.002961) - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Fundação
Herminio Ometto - Isabel Marina de Souza Andrade - Vistos. Diante da certidão de fls.41 (“Certifico e dou fé que o AR de citação
não foi recebido pela própria ré - fls 40 -, desta forma, deixo de certificar o prazo”) , requeira a autora o que de direito em termos
de prosseguimento. Int. - ADV: DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP)
Processo 0002961-48.2012.8.26.0177 (177.01.2012.002961) - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Fundação
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Herminio Ometto - Vistos. Republique-se o despacho de fl. 42, complementando-o com teor da certidão de fl. 41. Int. - ADV:
DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP)
Processo 0002962-33.2012.8.26.0177 (177.01.2012.002962) - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Fundação
Herminio Ometto - Juliana Lopes Goulart - Vistos. Diante da certidão de fls.39 ,, requeira a autora o que de direito em termos de
prosseguimento. Int. - ADV: DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP)
Processo 0002962-33.2012.8.26.0177 (177.01.2012.002962) - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Fundação
Herminio Ometto - Vistos. Republique-se o despacho de fl. 40, complementando-o com teor da certidão de fl. 39. Int. - ADV:
DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP)
Processo 0003011-74.2012.8.26.0177 (177.01.2012.003011) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A. do P.
S. - Diante da falta de interesse processual, vez que o autor sequer se preocupou em informar nos autos seu atual paradeiro,
JULGO EXTINTO o feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 267, inciso III, do Código de Processo
Civil. Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ressalvados os benefícios da justiça gratuita. Arbitro os honorários advocatícios à patrona nomeada à fl. 08, em 30%(trinta) por
cento do valor estipulado pela Tabela da DFE/OAB. Transitada esta em julgado, expeça-se certidão e, oportunamente, arquivemse os autos, observadas as formalidades de estilo. P.R.I.C. - ADV: ALESSANDRA GUELÃO DE JESUS (OAB 212097/SP)
Processo 0003081-57.2013.8.26.0177 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Coisas - Irany da Silva Oliveira - Ante o exposto,
INDEFIRO a inicial e promovo a EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 267, inciso I, e
295, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. CONDENO a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais,
ficando suspensa sua exigibilidade, por estar sujeita ao benefício da justiça gratuita, que ora se defere (fls. 05), nos termos do
artigo 12 da Lei n.º 1.060/50. Arbitro os honorários advocatícios ao patrono nomeado à fl. 05, em 30%(trinta) por cento do calor
estipulado pela Tabela da DFE/OAB. Expeça-se certidão. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. - ADV: EDUARDO
PAIVA BRANDÃO (OAB 162264/SP)
Processo 0003311-02.2013.8.26.0177 - Divórcio Litigioso - Família - G. M. da C. S. - Vistos. Arquivem-se os autos com as
formalidades legais. Embu-Guacu, 19 de dezembro de 2013. - ADV: LUCAS BERTAN POLICICIO (OAB 290156/SP)
Processo 0003321-46.2013.8.26.0177 - Divórcio Litigioso - Família - J. C. C. - Vistos. Arquivem-se os autos com as
formalidades legais. Embu-Guacu, 19 de dezembro de 2013. - ADV: LUIS CARLOS GIL (OAB 262257/SP)
Processo 0003620-23.2013.8.26.0177 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Família - J. N. de L. e outro - Ante
o exposto e considerando tudo mais que do processo consta, com fulcro no artigo 269, inciso III do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE a ação e com fundamento no artigo 25 da Lei nº 6.515/77, c. c. artigo 226, § 6º, da Constituição Federal,
e converto a separação judicial em divórcio e DECRETO o divórcio de Jose Nilton de Lima, Maria Aparecida Ribeiro Expeça-se
mandado de averbação após o trânsito em julgado. Arbitro os honorários do patrono dos autores no patamar máximo previsto
na tabela do convênio entre Defensoria e OAB/SP. Expeça-se certidão. Oportunamente, arquivem-se os autos, observadas as
cautelas de estilo. P. R. I. - ADV: EDUARDO PAIVA BRANDÃO (OAB 162264/SP)
Processo 0003671-34.2013.8.26.0177 - Divórcio Consensual - Família - S. N. de S. O. G. e outro - Ante o exposto e
considerando tudo mais que do processo consta, JULGO PROCEDENTE a ação com fundamento no artigo 269, inciso I c.c 226,
§ 6º da Constituição Federal, de acordo com a Emenda Constitucional nº 66, promulgada em 13 de julho de 2010, combinado
com o artigo 2º, inciso IV, da Lei nº 6.515/77, DECRETO O DIVÓRCIO de SUIANE NILMA DE SENA OLIVEIRA GONÇALVES
e ANDERSON HENRIQUE BRAGA OLIVEIRA GONÇALVES, que reger-se-á pelas condições estabelecidas na inicial. Os
autores são beneficiários da assistência judiciária, razão pela qual isento-os do pagamento das custas, despesas do processo e
honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado desta, expeça-se mandado de averbação com as formalidades das Normas
de Serviços da Corregedoria Geral da Justiça, devendo a divorcianda retornar a usar o nome de solteira, qual seja, SUIANE
NILMA DE SENA OLIVEIRA. Arbitro os honorários ao patrono nomeado à fl. 07, em 100% do valor da tabela do Convênio
DFE/OAB. Expeça-se certidão. Oportunamente arquivem-se os autos, observadas as formalidades de estilo. P.R.I.C. - ADV:
ANTONIO LUIZ CONVERSANI (OAB 67172/SP)
Processo 0003691-30.2010.8.26.0177 (177.01.2010.003691) - Execução de Alimentos - Alimentos - P. H. G. R. - E. R. - Tendo
em vista que o executado efetuou o integral pagamento do débito cobrado neste feito (fl. 56), com consequente levantamento
da quantia (fl. 58vº), assim JULGO EXTINTA a presente execução com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de
Processo Civil. Custas pelo executado. Arbitro honorários à advogada nomeada (fls.05), em 100% (cem por cento) do valor
estabelecido pela Tabela do Convenio da Defensoria Pública - OAB. Oficie-se à OAB local informando o não recolhimento de
taxa de procuração pelos patronos de fl. 66. Transitada esta em julgado e recolhidas eventuais custas em aberto, arquivem-se
os autos depois de procedidas às anotações necessárias. P.R.I.C. - ADV: VERA SILVIA VIVEIROS LEAL (OAB 107111/SP)
Processo 0003781-33.2013.8.26.0177 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - J. K. T. da S. P.
e outros - Pelo exposto JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 794, inc. I, do Código de
Processo Civil. Deixo de condenar os exequentes ao pagamento das custas, por serem beneficiárias da justiça gratuita. Arbitro
honorários ao patrono nomeado às fls. 05, em 100% do valor estipulado pela tabela do Convênio DFE/OAB. Tratando-se de ato
processual incompatível com a vontade de recorrer, publicada, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se, observadas as
formalidades de estilo. P.R.I.C. - ADV: EDUARDO PAIVA BRANDÃO (OAB 162264/SP)
Processo 0004031-66.2013.8.26.0177 - Divórcio Consensual - Família - M. C. B. de S. e outro - Ante o exposto e considerando
tudo mais que do processo consta, JULGO PROCEDENTE a ação com fundamento no artigo 269, inciso I c.c 226, § 6º da
Constituição Federal, de acordo com a Emenda Constitucional nº 66, promulgada em 13 de julho de 2010, combinado com o
artigo 2º, inciso IV, da Lei nº 6.515/77, DECRETO O DIVÓRCIO de ADILSON DE SOUZA e MARIA CELIA BORGES DE SOUZA,
que reger-se-á pelas condições estabelecidas na inicial. Os autores são beneficiários da assistência judiciária, razão pela
qual isento-os do pagamento das custas, despesas do processo e honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado desta,
expeça-se mandado de averbação com as formalidades das Normas de Serviços da Corregedoria Geral da Justiça, continuará
a divorcianda usando o nome de casada, qual seja, MARIA CELIA BORGES DE SOUZA. Arbitro os honorários ao(a) patrono(a)
nomeado(a) às fls. 15, em 100% do valor da tabela do Convênio DFE/OAB. Expeça-se certidão. Oportunamente arquivem-se os
autos, observadas as formalidades de estilo. P.R.I.C. - ADV: LIGIA NIMOI (OAB 283069/SP)
Processo 0004052-42.2013.8.26.0177 - Prestação de Contas - Exigidas - Sociedade - Maria Angela D’Andrea Soares Vistos etc. CITE(M)-SE a(o)(s) ré(u)(s) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue em anexo,
ficando advertida(o)(s) do prazo de 5 (cinco) dias para apresentar(em) as contas ou contestar(em) a ação nos termos do artigo
915 do Código de Processo Civil, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as
penas da Lei. Intime-se. Embu-Guacu, 08 de janeiro de 2014. - ADV: ERIVANE JOSE DE LIMA (OAB 123947/SP)
Processo 0004061-04.2013.8.26.0177 - Notificação - Comodato - Mirwam Sultani e outros - Jose Firmino dos Santos Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Vistos. Primeiramente, deverão os requerentes comprovarem o recolhimento das custas das diligências necessárias, bem como
regularizar a representação processual com relação a requerente Celina. Após a juntada, notifique(m)-se, nos termos da petição
inicial que segue anexa, ficando o(s) réu(s) advertido(s) que decorrido o prazo de quarenta e oito horas (artigo 872 do Código
de Processo Civil), os autos serão entregues, independentemente de traslado, anotando-se. Servirá o presente, por cópia
digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. Embu-Guacu, 08 de janeiro de 2014. - ADV:
ALESSANDRA DEJTIAR (OAB 179331/SP)
Processo 0004181-47.2013.8.26.0177 - Inventário - Inventário e Partilha - Aldo dos Santos - Vistos. 1. Para o cargo de
inventariante nomeio Aldo dos Santos, considerando compromissado(a) independente de assinatura de termo. 2. Deverá o(a)
inventariante no prazo de sessenta (60) dias: juntar a certidão negativa de débitos do “de cujus”, que poderá ser extraída junto
ao site www.receita.fazenda.gov.br, autorizado pela Delegacia da Receita federal por meio da SRF nº 96/2000; apresentar as
primeiras declarações, declarando os herdeiros e bens deixados pelo autor da herança, comprovando-se a propriedade dos
últimos, com documentos; Juntar certidão negativa de débitos e tributos municipais com relação aos bens imóveis; recolher o
imposto “causa mortis”, a teor das Leis 10.705, de 28/12/2000 e 10.992, de 21/12/2001, regulamentadas pelo Decreto nº 46.655,
de 1º de abril de 2002, publicada em 02 de abril de 2002; Anoto que a obtenção dos formulários-documentos exigidos pelo artigo
9º, parágrafo 2º, incisos I a IV, da Portaria CAT 72/01 - Declaração do ITMCD - Demonstrativo de Cálculo, Resumo do ITCMD,
da guia de recolhimento GARE-ITCMD, modelo aprovado pela Secretaria da Fazenda para o recolhimento do imposto ITCMD
poderá ser efetuado diretamente no Posto Fiscal Eletrônico da Secretaria da Fazenda de São Paulo, site www.pfe.fazenda.
sp.gov.br, bem assim, igualmente poderá constatar no mesmo endereço eletrônico, se beneficiário da isenção, comprovandose com o respectivo formulário nos autos, observadas as alterações introduzidas pela Portaria CAT 102/03; 3. Não havendo
cumprimento deste despacho e não sendo requerido novo prazo, arquivem-se os autos. 4. Publique-se e intime-se. - ADV:
CRISTIANA HAUCH DE SOUZA OLIVEIRA (OAB 280272/SP)
Processo 0004188-39.2013.8.26.0177 - Interdição - Tutela e Curatela - B. A. de S. - Vistos. 1. Defiro os benefícios da justiça
gratuita. Anote-se. 2. Nomeio a(o) requerente Bernadete Aparecida de Simone para o cargo de Curador(a) Provisório(a) do(a)
interditando(a) Anaurelina Aparecida de Simone, sob compromisso. 3. Providencie o(a) autor(a) juntada aos autos da certidão
de nascimento do(a) interditando(a) bem como especifique se há bens ou renda em nome deste(a). 4. Designo o interrogatório
do(a) interditando(a) para o dia 06 de fevereiro de 2014, às 14:00 horas, com fulcro no artigo 1.181 do Código de Processo
Civil. 5. Valendo esta decisão como MANDADO, cite-se e intime-se o(a) requerido(a) para que ofereça eventual impugnação
ao pedido de interdição, no prazo de cinco dias, a contar da juntada aos autos do mandado cumprido, sob pena de serem
presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código de
Processo Civil. 6. Deverá constar do mandado de citação que o Oficial de Justiça deverá certificar se o(a) interditando(a) possui
ou não condições de se locomover até o fórum, bem como se consegue se expressar com clareza e lógica. 7. Caso o oficial
de justiça constate que o(a) interditando(a) não consegue se expressar, será cancelada a audiência. 8. Desde já, autorizo o
cumprimento do ato processual em todos os dias da semana, em qualquer horário, em conformidade com o artigo 172 do Código
de Processo Civil. Neste sentido: RT 494/107 e RJTJESP 110/305. 9. Valendo esta decisão como OFÍCIO, solicite-se ao IMESC
seja designada data para que o(a) interditando(a) Anaurelina Aparecida de Simone, seja submetido à perícia médica, quando
deverá ser averiguado se padece de alguma anomalia psíquica e se é capaz de dirigir sua pessoa e gerir negócios nos atos da
vida civil, respondendo aos seguintes quesitos do juízo: 1- O interditando é portador de anomalia ou anormalidade psíquica?
2- Qual o tipo de doença mental de que é portador? 3- Qual a natureza da moléstia? É de caráter permanente ou transitório? Há
perspectivas de cura? 4- A anomalia é congênita ou adquirida. Em sendo adquirida quando aproximadamente se manifestou? 5Devido a sua doença tem o paciente condições de discernimento, com capacidade de, por si só, gerir sua pessoa e administrar
seus bens e interesses? 6- Em que limites a anomalia do paciente o atinge, reduzindo a capacidade de gerir e administrar seus
bens. 7 - Demais considerações, entendidas necessárias, a critério dos Senhores Peritos. 10. Int. e dê-se ciência ao Ministério
Público. - ADV: AMANDA PASCHOAL PARDINI (OAB 261552/SP)
Processo 0004220-44.2013.8.26.0177 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - V. L. A. - Vistos.
1. Defiro ao(à/s) exequente(s) os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 2. Servindo-se o despacho como MANDADO, cite-se
o executado para pagar o débito ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 03 (três) dias, contados da juntada do
mandado cumprido aos autos (artigo 241, inciso II do CPC), sob pena de PRISÃO. 3. Desde já, autorizo o cumprimento do ato
processual em todos os dias da semana, em qualquer horário, em conformidade com o artigo 172 do Código de Processo Civil.
Neste sentido: RT 494/107 e RJTJESP 110/305. 4. Int. e cumpra-se na forma da lei. - ADV: FABIA RAMOS PESQUEIRA (OAB
227798/SP)
Processo 0004271-55.2013.8.26.0177 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - BFB Leasing S/A Vistos. A arrendadora informa a crise de adimplemento da obrigação contratada no arrendamento mercantil, o que qualifica, em
tese, a rescisão do contrato. A Súmula nº 293 do STJ estabelece que “a cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG)
não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil”. A cláusula contratada possibilita a restituição do veículo diante da
impontualidade do arrendatário e da existência da cláusula resolutória expressa. A constituição da mora qualifica a posse injusta
e a liminar para retomada do bem arrendado. Determino a reintegração e citação, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de
15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial,
nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: CELSO MARCON (OAB 260289/SP)
Processo 0004319-14.2013.8.26.0177 - Interdição - Liminar - G. de J. - Vistos. 1. Defiro os benefícios da justiça gratuita.
Anote-se. 2. Nomeio a(o) requerente Gilberto de Jesus para o cargo de Curador(a) Provisório(a) do(a) interditando(a) Nair Maria
de Jesus, sob compromisso. 3. Providencie o(a) autor(a) juntada aos autos da certidão de nascimento do(a) interditando(a)
bem como especifique se há bens ou renda em nome deste(a). 4. Designo o interrogatório do(a) interditando(a) para o dia
06 de fevereiro de 2014, às 16:00 horas, com fulcro no artigo 1.181 do Código de Processo Civil. 5. Valendo esta decisão
como MANDADO, cite-se e intime-se o(a) requerido(a) para que ofereça eventual impugnação ao pedido de interdição, no
prazo de cinco dias, a contar da juntada aos autos do mandado cumprido, sob pena de serem presumidos como verdadeiros
os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. 6. Deverá
constar do mandado de citação que o Oficial de Justiça deverá certificar se o(a) interditando(a) possui ou não condições de se
locomover até o fórum, bem como se consegue se expressar com clareza e lógica. 7. Caso o oficial de justiça constate que o(a)
interditando(a) não consegue se expressar, será cancelada a audiência. 8. Desde já, autorizo o cumprimento do ato processual
em todos os dias da semana, em qualquer horário, em conformidade com o artigo 172 do Código de Processo Civil. Neste
sentido: RT 494/107 e RJTJESP 110/305. 9. Valendo esta decisão como OFÍCIO, solicite-se ao IMESC seja designada data para
que o(a) interditando(a) Nair Maria de Jesus, seja submetido à perícia médica, quando deverá ser averiguado se padece de
alguma anomalia psíquica e se é capaz de dirigir sua pessoa e gerir negócios nos atos da vida civil, respondendo aos seguintes
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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quesitos do juízo: 1- O interditando é portador de anomalia ou anormalidade psíquica? 2- Qual o tipo de doença mental de que
é portador? 3- Qual a natureza da moléstia? É de caráter permanente ou transitório? Há perspectivas de cura? 4- A anomalia é
congênita ou adquirida. Em sendo adquirida quando aproximadamente se manifestou? 5- Devido a sua doença tem o paciente
condições de discernimento, com capacidade de, por si só, gerir sua pessoa e administrar seus bens e interesses? 6- Em que
limites a anomalia do paciente o atinge, reduzindo a capacidade de gerir e administrar seus bens. 7 - Demais considerações,
entendidas necessárias, a critério dos Senhores Peritos. 10. Int. e dê-se ciência ao Ministério Público. - ADV: WELLINGTON
DOS SANTOS (OAB 282911/SP)
Processo 0004321-81.2013.8.26.0177 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M. A. S. C. - L. C. C. - Vistos etc.
Tratando-se os autos de direito de família, remetam-se os mesmos ao Setor de Conciliação /Mediação para realização de
audiência de tentativa de conciliação, a qual designo para o para o dia 23 de janeiro pf., às 15:30 horas, intimando-se o(a)
requerente e citando-se o(a) requerido(a), constando do mandado que o prazo para apresentação de eventual contestação será
de quinze (15) dias e fluirá a partir da data da audiência, acaso resulte infrutífera a conciliação. Intimem-se, cientificando-se o
MP. - ADV: VANESSA DE MATOS TEIXEIRA SALIM (OAB 240547/SP)
Processo 0004322-66.2013.8.26.0177 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - ITAU UNIBANCO SA - Vistos. 1.
Servindo-se o despacho como MANDADO, cite-se o(a/s) réu(ré/s), para os termos e atos da presente ação, e para que querendo,
apresente(m) contestação, que deverá ser apresentada, por meio de Advogado, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
juntada deste ao processo, advertindo que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados pelo(a/s) requerente(s) na petição inicial. 2. Desde já, autorizo o cumprimento do ato processual em todos os dias da
semana, em qualquer horário, em conformidade com o artigo 172 do Código de Processo Civil. Neste sentido: RT 494/107 e
RJTJESP 110/305. 3. Cite-se o(a) réu(ré) (pessoalmente). 4. Int. e cumpra-se na forma da lei. Embu-Guacu, 08 de janeiro de
2014. - ADV: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP)
Processo 0004362-48.2013.8.26.0177 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - R. R. de F. e
outros - Vistos. 1. Defiro ao(à/s) exequente(s) os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 2. Servindo-se o despacho como
MANDADO, cite-se o executado para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos
autos do mandado devidamente cumprido (artigo 241, inciso II do CPC), sob pena de incidência de multa de 10% do valor da
condenação (artigo 475-J do CPC). 3. Decorrido o prazo, prossiga-se com penhora e avaliação, a serem efetuadas pelo Sr.
Oficial de Justiça, lavrando-se os respectivos autos (artigo 475-J, § 1º do CPC). 4. Juntados os autos de penhora e avaliação,
intime-se o executado na pessoa de seu advogado, através da imprensa (artigo 237 do CPC), ou na falta deste, pessoalmente,
para oferecer impugnação em 15 dias. 5. Desde já, autorizo o cumprimento do ato processual em todos os dias da semana,
em qualquer horário, em conformidade com o artigo 172 do Código de Processo Civil. Neste sentido: RT 494/107 e RJTJESP
110/305. 6. Int. e cumpra-se na forma da lei. - ADV: LUCAS BERTAN POLICICIO (OAB 290156/SP)
Processo 0004491-53.2013.8.26.0177 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Antonio Barreto
Rocha Ferreira - Juiz(a) de Direito: Dr(a). Willi Lucarelli Vistos. Emende a parte autora a inicial, trazendo cópia do contrato
firmado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Embu-Guacu, 08 de janeiro de 2014. - ADV:
ROSA MARIA DESIDERI (OAB 117283/SP)
Processo 0004492-38.2013.8.26.0177 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Francisco Erivan
Fernandes Pereira - Juiz(a) de Direito: Dr(a). Willi Lucarelli Vistos. Emende a parte autora a inicial, trazendo cópia do contrato
firmado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Embu-Guacu, 08 de janeiro de 2014. - ADV:
ROSA MARIA DESIDERI (OAB 117283/SP)
Processo 3000041-50.2012.8.26.0177 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
PANAMERICANO SA - Walter Alves - Vistos. Fl. 55: Providencie o autor os recolhimentos necessários de acordo com o
Comunicado 170/11 de 26/04/2011, para que este juízo possa proceder as pesquisas junto aos sistemas Infojud e Bacenjud.
Int. - ADV: DENILSON VAZ DE MESQUITA (OAB 278916/SP), JOSE MARTINS (OAB 84314/SP), ROSA MARIA DESIDERI (OAB
117283/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO WILLI LUCARELLI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MAURICIO PELARIO DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0029/2014
Processo 0000150-28.2006.8.26.0177 (177.01.2006.000150) - Inquérito Policial - Homicídio Simples - Antonio Celso Izuino
dos Santos - Vistos. 1- ANTONIO CELSO IZUINO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo
121, caput, do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 15 de dezembro de 2005, por volta das 08h55minutos, na rua São
Paulo, n.º 29, centro, Embu Guaçu-SP., agindo com evidente propósito homicida, mediante disparos de arma de fogo, matou a
vítima, João da Silva Camargo. Processada a ação penal, a denúncia foi recebida, sendo que, posteriormente, após a realização
da audiência de instrução, foi o réu pronunciado, a fim de que fosse submetido ao Tribunal Popular. Em face da decisão, a
Defesa interpôs recurso, que foi improvido pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mantendo-se a r. decisão lançada. Recebidos os
autos, as partes manifestaram-se nos termos do artigo 422 do Código de Processo Penal, apresentando rol de testemunhas para
prestarem depoimento em Plenário em caráter de imprescindibilidade, não tendo havido juntada de documentos e requerimento
de diligências ao ensejo desta fase procedimental. 2- Defiro a produção de prova oral pelas partes em Plenário do Júri, na
forma requerida. 3- Nada mais havendo de relevante para consignar-se no presente relatório, DETERMINO a inclusão do
feito na pauta da próxima reunião periódica do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, designando o dia 12 de março de
2014, às 10horas, para julgamento. Providencie a Serventia a seleção dos 25(vinte e cinco) jurados, face a exigência da nova
lei. Intimem-se e requisitem-se. - ADV: ANTONIO HIPÓLITO DE SOUZA (OAB 187053/SP), RICARDO ANDRÉ DE OLIVEIRA
MORAES (OAB 212049/SP)
Processo 0001095-05.2012.8.26.0177 (177.01.2012.001095) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - J.
P. - M. M. da S. - Vistos. Autue-se. Por haver prova da materialidade e indícios da autoria delitiva RECEBO a denúncia contra
MARCELO MARTINS DA SILVA, já qualificado nos autos. Cite-se o denunciado, para oferecer defesa preliminar, por escrito, no
prazo de dez (10) dias, nos termos do artigo 396, da Lei nº 11.719/08. Em não havendo resposta no prazo acima determinado,
oficie-se à OAB local, solicitando indicação de defensor para o réu em com a resposta, intime-se para oferecê-la em igual prazo.
Após, tornem-me os autos conclusos, COM A MÁXIMA URGÊNCIA, para decisão e deliberação quanto ao prosseguimento
(análise da defesa preliminar, e eventuais requerimentos, e designação de audiência de instrução, interrogatório, debates e
julgamento). Sem prejuízo, atendam-se os itens “02” e “03” da cota ministerial de fls. 40. Expeça-se o necessário. Ciência ao
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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M.P. - ADV: ADRIANA ALVES DA SILVA (OAB 178539/SP)
Processo 0001095-05.2012.8.26.0177 (177.01.2012.001095) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - M. M.
da S. - Itimação quanto a nomeação e p/ apresentar defesa previa. - ADV: ADRIANA ALVES DA SILVA (OAB 178539/SP)
Processo 0002595-63.1999.8.26.0177 (177.01.1999.002595) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação - Jose
Cardoso da Silva - Apresentar defesa preliminar. - ADV: CLAUDIO ANTONIO DA SILVA (OAB 89560/SP)
Processo 0003076-11.2008.8.26.0177 (177.01.2008.003076) - Inquérito Policial - Homicídio Simples - Simone Renata da
Silva Mendes - Vistos. 1- SIMONE RENATA DA SILVA MENDES, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo
121, §2º, incisos IV, do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 21 de novembro de 2008, por volta das 23h30minutos, na rua
Luis Carlos Garcia n.º 236, Jd. Cristiane, Embu Guaçu-SP., agindo com vontade e consciência de causar a morte de terceiro,
mediante disparos de arma de fogo, matou a vítima, Tamara Ermelindo. Processada a ação penal, a denúncia foi recebida,
sendo que, posteriormente, após a realização da audiência de instrução, foi a ré pronunciada, como incursa no artigo 121,
caput, do Código Penal, a fim de que fosse submetida ao Tribunal Popular. Em face da decisão, a Defesa interpôs recurso, que
foi improvido pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mantendo-se a r. decisão lançada. Recebidos os autos, as partes manifestaramse nos termos do artigo 422 do Código de Processo Penal, apresentando rol de testemunhas para prestarem depoimento em
Plenário em caráter de imprescindibilidade, não tendo havido juntada de documentos e requerimento de diligências ao ensejo
desta fase procedimental. 2- Defiro a produção de prova oral pelas partes em Plenário do Júri, na forma requerida. 3- Nada mais
havendo de relevante para consignar-se no presente relatório, DETERMINO a inclusão do feito na pauta da próxima reunião
periódica do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, designando o dia 19 de fevereiro de 2014, às 10horas, para julgamento.
Providencie a Serventia a seleção dos 25(vinte e cinco) jurados, face a exigência da nova lei. Intimem-se e requisitem-se, se for
o caso. - ADV: MARCELO GOMES DA SILVA (OAB 177461/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO WILLI LUCARELLI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MAURICIO PELARIO DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0030/2014
Processo 0000026-64.2014.8.26.0177 - Execução de Alimentos - Liminar - N. T. S. - Vistos. 1. Defiro ao(à/s) exequente(s)
os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 2. Servindo-se o despacho como MANDADO, cite-se o executado para pagar o
débito ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 03 (três) dias, contados da juntada do mandado cumprido aos autos
(artigo 241, inciso II do CPC), sob pena de PRISÃO. 3. Desde já, autorizo o cumprimento do ato processual em todos os dias
da semana, em qualquer horário, em conformidade com o artigo 172 do Código de Processo Civil. Neste sentido: RT 494/107 e
RJTJESP 110/305. 4. Int. e cumpra-se na forma da lei. - ADV: VANESSA GOMES DO NASCIMENTO FERREIRA (OAB 243678/
SP)
Processo 0000028-34.2014.8.26.0177 - Procedimento Ordinário - Guarda - M. A. R. - Vistos etc. Tratando-se os autos de
direito de família, remetam-se os mesmos ao Setor de Conciliação /Mediação para realização de audiência de tentativa de
conciliação, a qual designo para o para o dia 06 de março de 2014, às 15:30 horas, intimando-se o(a) requerente e citando-se
o(a) requerido(a), constando do mandado que o prazo para apresentação de eventual contestação será de quinze (15) dias e
fluirá a partir da data da audiência, acaso resulte infrutífera a conciliação. - ADV: FABIA RAMOS PESQUEIRA (OAB 227798/
SP)
Processo 0000029-19.2014.8.26.0177 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Liminar - M. L. P. de O. - Vistos etc. Tratandose os autos de direito de família, remetam-se os mesmos ao Setor de Conciliação /Mediação para realização de audiência de
tentativa de conciliação, a qual designo para o para o dia 05 de março de 2014, às 16:30 horas, intimando-se o(a) requerente
e citando-se o(a) requerido(a), constando do mandado que o prazo para apresentação de eventual contestação será de quinze
(15) dias e fluirá a partir da data da audiência, acaso resulte infrutífera a conciliação. - ADV: FABIA RAMOS PESQUEIRA (OAB
227798/SP)
Processo 0000059-54.2014.8.26.0177 - Procedimento Ordinário - Exoneração - F. R. de Q. - VISTOS. Trata-se de ação de
exoneração de alimentos, proposta por FRANCISCO RAUL DE QUEIROZ, em face de CAIO NASCIMENTO DE QUEIROZ E
OUTRO, ao fundamento de que os requeridos não mais necessitam dos alimentos. DECIDO. O pleito não merece acolhida. A
fixação dos alimentos é feita conforme a possibilidade de quem os presta e a necessidade de quem os recebe, nos termos do
artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, o que permite presumir que, na época em que foram fixados, eram compatíveis tanto com a
possibilidade do autor pagar, como a necessidade do réu receber. Compete ao autor, diante disso, a prova dos fatos alegados
como constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, ou seja, de que houve redução
de sua capacidade de pagar ou da necessidade do credor. Contudo, ao menos neste juízo de cognição sumária, não se verifica
a existência de plausibilidade nas alegações da parte autora, eis que as provas, até então trazidas, não estão a demonstrar
pela quebra do binômio legal. Sendo assim, as circunstâncias fáticas não estão a apontar para o mesmo sentido, de modo a
configurar a verossimilhança das alegações da parte autora, razão por que a concessão do provimento não se afigura viável.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. 1. Defiro ao(à) autor(a) os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 2. Designo audiência
de tentativa de conciliação, NO SETOR DE CONCILIAÇÃO DA FAMÍLIA, para o dia 17 de março de 2014, às 14:00 horas. 3.
Servindo-se o despacho como MANDADO, cite-se o(a) réu(ré), consignando-se que o prazo de quinze (15) dias de contestação,
será contado a partir da data da audiência, a ser realizada no endereço supramencionado, sob pena de revelia, presumindo-se
aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo(a) autor(a), caso não seja apresentada defesa, e que o não comparecimento
do(a) autor(a) implicará em extinção. 4. Desde já, autorizo o cumprimento do ato processual em todos os dias da semana,
em qualquer horário, em conformidade com o artigo 172 do Código de Processo Civil. Neste sentido: RT 494/107 e RJTJESP
110/305. 5. Intime-se o(a) autor(a) e cite-se o(a) réu(ré) (pessoalmente). 6. Int. e cumpra-se na forma da lei. 7. Após, ciência ao
Ministério Público, se o caso. - ADV: VANESSA DE MATOS TEIXEIRA SALIM (OAB 240547/SP)
Processo 0000066-46.2014.8.26.0177 - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - J. I. de S. R. - Vistos. 1.
Defiro ao(à) autor(a) os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 2. Designo audiência de tentativa de conciliação, NO SETOR
DE CONCILIAÇÃO DA FAMÍLIA, para o dia - ADV: FABIA RAMOS PESQUEIRA (OAB 227798/SP)
Processo 0004375-47.2013.8.26.0177 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. M. N. - Vistos. 1. Defiro ao(à) autor(a) os
benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 2. Designo audiência de tentativa de conciliação, NO SETOR DE CONCILIAÇÃO DA
FAMÍLIA, para o dia - ADV: KAREN FILOMENA BATZ CONVERSANI (OAB 215970/SP)
Processo 0004377-17.2013.8.26.0177 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A. de C. V. - Vistos etc. Tratandose os autos de direito de família, remetam-se os mesmos ao Setor de Conciliação /Mediação para realização de audiência de
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tentativa de conciliação, a qual designo para o para o dia 05 de março de 2014 , às 15:00 horas, intimando-se o(a) requerente
e citando-se o(a) requerido(a), constando do mandado que o prazo para apresentação de eventual contestação será de quinze
(15) dias e fluirá a partir da data da audiência, acaso resulte infrutífera a conciliação. - ADV: CLAUDIA MARIA FARIA DA SILVA
(OAB 268022/SP)
Processo 0004380-69.2013.8.26.0177 - Procedimento Ordinário - Guarda - M. D. N. - Vistos etc. Tratando-se os autos de
direito de família, remetam-se os mesmos ao Setor de Conciliação /Mediação para realização de audiência de tentativa de
conciliação, a qual designo para o para o dia 05 de março de 2014, às 16:00 horas, intimando-se o(a) requerente e citando-se
o(a) requerido(a), constando do mandado que o prazo para apresentação de eventual contestação será de quinze (15) dias e
fluirá a partir da data da audiência, acaso resulte infrutífera a conciliação. - ADV: JOSÉ ANTONIO PEREIRA (OAB 258745/SP)
Processo 0004381-54.2013.8.26.0177 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - P. V. do N. - Vistos. 1. Defiro
ao(à) autor(a) os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 2. Designo audiência de tentativa de conciliação, NO SETOR DE
CONCILIAÇÃO DA FAMÍLIA, para o dia - ADV: LIGIA NIMOI (OAB 283069/SP)
Processo 0004403-15.2013.8.26.0177 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - R. R. da C. - Vistos. 1.
Defiro ao(à) autor(a) os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 2. Designo audiência de tentativa de conciliação, NO SETOR
DE CONCILIAÇÃO DA FAMÍLIA, para o dia - ADV: WELLINGTON DOS SANTOS (OAB 282911/SP)
Processo 0004458-63.2013.8.26.0177 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - A. C. C. dos S. A. Vistos. 1. Defiro ao(à/s) exequente(s) os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 2. Cite-se o executado para pagar o débito ou
justificar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 03 (três) dias, contados da juntada aos autos da cata precatória devidamente
cumprida (artigo 241, inciso IV do CPC), sob pena de PRISÃO. 3. Desde já, autorizo o cumprimento do ato processual em todos
os dias da semana, em qualquer horário, em conformidade com o artigo 172 do Código de Processo Civil. Neste sentido: RT
494/107 e RJTJESP 110/305. 4. Int. e cumpra-se na forma da lei. - ADV: ELCIO ANTONIO GOMES (OAB 149402/SP)
Processo 0004459-48.2013.8.26.0177 - Procedimento Ordinário - Guarda - E. A. F. B. - Vistos. 1. Defiro ao(à) autor(a) os
benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 2. Designo audiência de tentativa de conciliação, NO SETOR DE CONCILIAÇÃO DA
FAMÍLIA, para o dia - ADV: LIGIA NIMOI (OAB 283069/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO WILLI LUCARELLI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MAURICIO PELARIO DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0031/2014
Processo 0000311-62.2011.8.26.0177 (177.01.2011.000311) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Maria Emilia
Pantaleao Pedro - - Adriana Correia Pedro - - Edson Akira Sato Rocha - - Andrea Correia Pedro - - Marcio da Costa Marques - Ana Paula Correia Baeta - - Carlos Eduardo Cabral Baeta - Ana Maria Morais Costa e outro - Certifico e dou fé que pratiquei o
ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado
CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos aos interessados para: -Manifestarem-se, em 05 dias, sobre o laudo pericial juntado aos
autos. - ADV: RAFAEL MONTEIRO PREZIA (OAB 197157/SP), IOLANDA APARECIDA MENDONÇA (OAB 72205/SP)
Processo 0002081-22.2013.8.26.0177 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - D. P. G. - Vistos. Arbitro os
honorários da patrona do requerido (fls. 40), em 100% da tabela da OAB/PGE. Expeça-se certidão e arquivem-se os autos. Int.
- ADV: EDUARDO PAIVA BRANDÃO (OAB 162264/SP), ADRIANA ALVES DA SILVA (OAB 178539/SP)
Processo 0002095-06.2013.8.26.0177 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J. G. V. M. - Certifico e dou fé que
pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria
e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor para: -Manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do
mandado ou carta de citação/intimação. (Requerido em Local Incerto e Não Sabido). - ADV: CRISTIANA HAUCH DE SOUZA
OLIVEIRA (OAB 280272/SP)
Processo 0002692-72.2013.8.26.0177 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - J. C. da S. - Certifico e
dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da
Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor para: -Manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado
negativo do mandado ou carta de citação/intimação. - ADV: CAIO MARCO LAZZARINI (OAB 242949/SP)
Processo 0003599-47.2013.8.26.0177 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - A. R. de S. - ertifico e
dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da
Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor para: -Recolher, em 05 dias, nova(s) diligência(s) do
Oficial de Justiça para o novo endereço informado às fls. 20, sendo que o valor da diligência é R$ 13,59 + R$ 6,75 a cada 10km,
sob pena de extinção do processo (art.267, IV do CPC). Embu-Guacu - ADV: FRANCISCO CARLOS DA SILVA (OAB 256582/
SP)
Processo 0003702-54.2013.8.26.0177 - Reintegração / Manutenção de Posse - Liminar - Irene Rodrigues Coelho - Justino
Bispo de Paula - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C.,
Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor para: -Manifestar-se, em 10
dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: LIGIA NIMOI (OAB 283069/SP), EDUARDO PAIVA BRANDÃO (OAB
162264/SP)
Processo 0003810-83.2013.8.26.0177 - Interdição - Tutela e Curatela - A. dos S. - Vistos. 1. Defiro os benefícios da
justiça gratuita. Anote-se. 2. Nomeio a(o) requerente Alessandro dos Santos para o cargo de Curador(a) Provisório(a) do(a)
interditando(a) Carina Simão dos Santos, sob compromisso. 3. Providencie o(a) autor(a) juntada aos autos da certidão de
nascimento do(a) interditando(a) bem como especifique se há bens ou renda em nome deste(a). 4. Designo o interrogatório
do(a) interditando(a) para o dia 17/12/2013, às 13:15 horas, com fulcro no artigo 1.181 do Código de Processo Civil. 5. Valendo
esta decisão como MANDADO, cite-se e intime-se o(a) requerido(a) para que ofereça eventual impugnação ao pedido de
interdição, no prazo de cinco dias, a contar da juntada aos autos do mandado cumprido, sob pena de serem presumidos como
verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. 6.
Deverá constar do mandado de citação que o Oficial de Justiça deverá certificar se o(a) interditando(a) possui ou não condições
de se locomover até o fórum, bem como se consegue se expressar com clareza e lógica. 7. Caso o oficial de justiça constate
que o(a) interditando(a) não consegue se expressar, será cancelada a audiência. 8. Desde já, autorizo o cumprimento do ato
processual em todos os dias da semana, em qualquer horário, em conformidade com o artigo 172 do Código de Processo Civil.
Neste sentido: RT 494/107 e RJTJESP 110/305. 9. Valendo esta decisão como OFÍCIO, solicite-se ao IMESC seja designada
data para que o(a) interditando(a) Carina Simão dos Santos, seja submetido à perícia médica, quando deverá ser averiguado
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se padece de alguma anomalia psíquica e se é capaz de dirigir sua pessoa e gerir negócios nos atos da vida civil, respondendo
aos seguintes quesitos do juízo: 1- O interditando é portador de anomalia ou anormalidade psíquica? 2- Qual o tipo de doença
mental de que é portador? 3- Qual a natureza da moléstia? É de caráter permanente ou transitório? Há perspectivas de cura? 4A anomalia é congênita ou adquirida. Em sendo adquirida quando aproximadamente se manifestou? 5- Devido a sua doença tem
o paciente condições de discernimento, com capacidade de, por si só, gerir sua pessoa e administrar seus bens e interesses?
6- Em que limites a anomalia do paciente o atinge, reduzindo a capacidade de gerir e administrar seus bens. 7 - Demais
considerações, entendidas necessárias, a critério dos Senhores Peritos. 10. Int. e dê-se ciência ao Ministério Público. - ADV:
VANESSA MOSCAN DA SILVA (OAB 306168/SP)
Processo 0003810-83.2013.8.26.0177 - Interdição - Tutela e Curatela - A. dos S. - Vistos. Designo nova audiência para
interrogatório do(a) interditando(a) para o dia 06 de fevereiro de 2014, às 13:45 horas, com fulcro no artigo 1.181 do Código de
Processo Civil. Cumpra-se nos termos de fls. 21/22. Int. e dê-se ciência ao Ministério Público. Embu-Guacu, 14 de janeiro de
2014. - ADV: VANESSA MOSCAN DA SILVA (OAB 306168/SP)
Processo 0005752-05.2003.8.26.0177 (177.01.2003.005752) - Procedimento Sumário - Silvanil Rosario Trenahi - Bradesco
Seguros S/A - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C.,
Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos aos interessados para: -Cientificá-los
do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item
128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: PEDRO PAULO OSORIO NEGRINI (OAB 14452/SP), JOSÉ ARNALDO OLIVEIRA DE
ALMEIDA (OAB 175294/SP), JOÃO ALBERTO CAIADO DE CASTRO NETO (OAB 207971/SP), ROBERTO CRUNFLI MENDES
(OAB 261792/SP)
Processo 3000391-38.2012.8.26.0177 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Espécies de Contratos
- Henrique Cavaliere Guilherme - Carlos Alberto Martins - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação de fls.
177/210 é tempestivo. Nada Mais. - ADV: ANDREIA MOREIRA MARTINS (OAB 268509/SP), ESMAEL DE SOUZA BARROS
(OAB 219155/SP)
Processo 3000746-48.2012.8.26.0177 - Procedimento Ordinário - Liminar - Humberto Carlos Feldmann - UINDSON BRAGA
- Juiz(a) de Direito: Dr(a). Willi Lucarelli VISTOS. Trata-se de embargos de declaração, opostos em face da sentença que
condenou o embargante ao pagamento da cláusula penal cominada, ao argumento de que contém obscuridade (fls. 303/305).
DECIDO. O pleito não merece prosperar. É que, compulsando o recurso interposto, em contraposição à sentença lançada, não
se verifica qualquer das hipóteses previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil. Na verdade, pretende a parte embargante
rediscutir os termos de decisão judicial, por via absolutamente transversa, o que é vedado pelo presente instrumento. Ante
o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, porém, NEGO-LHES acolhida. COMUNIQUE-SE. CUMPRA-SE. EmbuGuacu, 16 de janeiro de 2014. - ADV: ALEXANDRA GOMES DE MATOS MACIEL (OAB 324531/SP)
Processo 3000972-53.2012.8.26.0177 - Alimentos - Provisionais - Alimentos - P. L. R. - A. L. R. - VISTOS. Trata-se de
ação de alimentos, proposta por PIETRO LANCIERI REFACHO, representado por sua genitora, em face de ANDRE LANCIERI
REFACHO, genitor do menor, aduzindo, em síntese, que, após a separação do casal, ficou com a guarda do filho, no entanto,
o requerido não vem contribuindo com as despesas necessárias ao sustento dele. DECIDO. O pleito merece acolhida. É que,
ao menos neste juízo de cognição sumária, verifica-se a existência de plausibilidade nas alegações da parte autora, eis que as
provas, até então trazidas, estão a demonstrar que o genitor do menor não vem contribuindo com o seu sustento. Na medida
em que a necessidade e a possibilidade do alimentado, em casos como o presente, são presumidas, até mesmo porque não há
como impor ao alimentado a prova das condições financeiras de pessoa com quem não vive, muitas vezes, nem convive, o que
acaba por tornar quase impossível o acesso às informações sobre seus rendimentos. Sendo assim, as circunstâncias fáticas
e jurídicas estão a apontar para o mesmo sentido, de modo a configurar a verossimilhança das alegações da parte autora e
autorizar a concessão do provimento, a fim de que os alimentos sejam fixados, consoante o trinômio necessidade, possibilidade
e proporcionalidade, em 30% sobre o salário-mínimo. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de
que seja fixado, em favor do menor, a título de alimentos provisórios, 30% sobre o salário-mínimo, a contar da citação, em conta
judicial ou em mãos, mediante recibo. 1. Defiro ao(à) autor(a) os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 2. Designo audiência
de tentativa de conciliação, NO SETOR DE CONCILIAÇÃO DA FAMÍLIA, para o dia 10 de abril de 2014, às 15:00 h. 3. Cite-se
o(a) réu(ré), consignando-se que a contestação deve ser apresentada por ocasião da audiência, a ser realizada no endereço
supramencionado, sob pena de revelia, presumindo-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo(a) autor(a), caso não
seja apresentada defesa, e que o não comparecimento do(a) autor(a) implicará em extinção. 4. Desde já, autorizo o cumprimento
do ato processual em todos os dias da semana, em qualquer horário, em conformidade com o artigo 172 do Código de Processo
Civil. Neste sentido: RT 494/107 e RJTJESP 110/305. 5. Intime-se o(a) autor(a) e cite-se o(a) réu(ré) (pessoalmente). 6. Int. e
cumpra-se na forma da lei. 7. Após, ciência ao Ministério Público, se o caso. - ADV: LUIS CARLOS GIL (OAB 262257/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO WILLI LUCARELLI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MAURICIO PELARIO DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0032/2014
Processo 0000599-78.2009.8.26.0177 (177.01.2009.000599) - Execução Fiscal - Fazenda do Estado de São Paulo - Carlos
Alberto Guimarães - Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda do Estado de São Paulo em face de Carlos Alberto
Guimarães. FUNDAMENTO E DECIDO. O valor da dívida objeto da presente execução é incapaz de fundamentar a presença
do interesse de agir. Com efeito, a presente ação executiva é de tal forma desproporcional que está longe de representar a
utilidade exigida como parte do binômio formador do interesse de agir, na exata medida em que deixa de trazer ao exeqüente o
proveito econômico visado pela cobrança de crédito. A sobrecarga decorrente das inúmeras execuções fiscais de valores antieconômicos prejudica o bom andamento das execuções de valores realmente expressivos, já que as grandes e as pequenas
causas fiscais seguem praticamente o mesmo rito procedimental (Lei 6368/80). Ao invés de carrear processos de valores
irrisórios congestionam a máquina judiciária e prejudicam o andamento das execuções de valores expressivos, tudo em prejuízo
do interesse público. Diversos diplomas legais tratam das execuções fiscais em valor anti-econômico. A Lei Paulista n. 4.468/04
autoriza o Poder Executivo a não inscrever e a não ajuizar execuções de valores inferiores a duas vezes o maior valor de
referência, o que equivale a 2,78 UFESP. O Convênio ICMS 108/95, ratificado em São Paulo pelo Decreto n. 40576/95, autoriza
a extinção de créditos tributários constituídos até 31.12.1994, ajuizados ou não, cujos valores atualizados atinjam o máximo de
375 UFIR. E a Lei n. 9.441/97, resultante da conversão da Medida Provisória 1.553/96, determina a extinção de todo e qualquer
débito do INSS oriundo de contribuições fiscais de pequeno valor. Torna-se obrigatório o reconhecimento da ausência do
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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interesse processual da Fazenda Pública exeqüente no presente processo, em face do valor da dívida. Esta decisão, ressalto,
não deve ser confundida com os institutos de anistia e da remissão. Não está sendo apreciada a existência ou não do crédito
tributário, nem declara sua extinção ou exclusão. Dentro do prazo prescricional, se o total do débito do executado atingir valor
razoável, a instância poderá ser renovada sem caracterizar desvio de finalidade. Do exposto, com fundamento nos artigos
267, VI, 329 e 598, todos do C.P.C., declaro a inexistência do interesse processual e JULGO EXTINTA a presente execução,
sem prejuízo do direito de renovação da instância. Sem reexame obrigatório, nos termos do art. 475, § 2o, do C.P.C. Com
fundamento no art. 20, § 4º, do C.P.C., deixo de impor condenação em honorários. Transitada em julgado, arquivem-se os autos,
comunicando à distribuição. - ADV: ELISABETE NUNES GUARDADO (OAB 105818/SP), MONICA ESPOSITO DE MORAES
ALMEIDA RIBEIRO (OAB 107964/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO WILLI LUCARELLI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MAURICIO PELARIO DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0033/2014
Processo 0000393-35.2007.8.26.0177 (177.01.2007.000393) - Outros Feitos não Especificados - Furnas - Centrais Elétricas
S/A - Bolsa Nacional de Empresas Ltda e outro - Para expedição de carta/mandado de citação apresente a parte autora a guia
referente a taxa postal e/ou diligência do oficial de justiça no prazo de 05 dias. Nada mais. - ADV: DÉCIO FLAVIO GONÇALVES
TORRES FREIRE (OAB 191664/SP), RENATO MARCON (OAB 222982/SP), JACY DE PAULA SOUZA CAMARGO (OAB 40165/
SP)
Processo 0001383-16.2013.8.26.0177 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - J. de O. C. - Vistas
dos autos ao autor para: retirar, em 05 dias, o documento expedido pelo Cartório. Certidão de Honorários. Bem como cientificar
parte autora do mandado de levantamento expedido a seu favor. - ADV: VANESSA DE MATOS TEIXEIRA SALIM (OAB 240547/
SP)
Processo 0002293-82.2009.8.26.0177 (177.01.2009.002293) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material Maria Alexandre dos Santos - All America Latina Logistica - Vistas dos autos ao réu para: manifestar-se, em 05 dias, sobre a
juntada de documentos novos (art. 398, do CPC). - ADV: PAULO ROBERTO ROCHA ANTUNES DE SIQUEIRA (OAB 108339/
SP), VALERIA CRISTINA ODDONE CORREA (OAB 131098/SP), GISLAINE LISBOA SANTOS (OAB 264194/SP)
Processo 0002874-29.2011.8.26.0177 (177.01.2011.002874) - Procedimento Ordinário - Exoneração - C. de S. V. - Vistas
dos autos ao autor para: manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. Réu
em Lins. - ADV: LIGIA NIMOI (OAB 283069/SP)
Processo 0003099-15.2012.8.26.0177 (177.01.2012.003099) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Roberto Brasileiro Lopes
dos Santos e outro - Certifico e dou fé que deixei de intimar as fazendas pois não consta nos autos o memorial descritivo
referente a área usucapienda. Deixo também de expedir edital de Citação para réus ausentes, incertos e desconhecidos,
pois até o momento não foi enviada minuta do referido edital, a minuta poderá ser enviada através do endereço eletrônico:
flaviateixeira@tjsp.jus.br. Nada Mais - ADV: HENRIQUE PEREZ LEOMIL (OAB 319269/SP)
Processo 0003400-93.2011.8.26.0177 (177.01.2011.003400) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - A. M.
da S. - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/
intimação. Réu não intimado do dia da perícia Imesc residência desocupada. - ADV: LIGIA NIMOI (OAB 283069/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO WILLI LUCARELLI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MAURICIO PELARIO DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0034/2014
Processo 0003276-13.2011.8.26.0177 (177.01.2011.003276) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado Alexandre Francisco da Luz - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Intimem-se o defensor dativo, conforme o determinado a fls 335.
Após, aguarde-se interposição de eventual recurso. Em caso negativo, certifique-se a transito em julgado, comunicando-se ao
E. Tribunal de Justiça. Ciência ao MP. E.G., d.s. - ADV: VIVIANE CHEQUER POLACHINI (OAB 237224/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO WILLI LUCARELLI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MAURICIO PELARIO DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0035/2014
Processo 0000027-49.2014.8.26.0177 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Liminar - AYMORE CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do
Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a dívida que provocou a mora (Incidente de Inconstitucionalidade nº 150.402.0/5)
no prazo de 5 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do
Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena
do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumprase na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP)
Processo 0000648-85.2010.8.26.0177 (177.01.2010.000648) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Bb Leasing Sa
Arrendamento Mercantil - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) recolher, em 05 dias, a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, sob
pena de extinção do processo (art.267, IV do CPC). - ADV: JUSTINIANO APARECIDO BORGES (OAB 107585/SP), CLAUDIO
KAZUYOSHI KAWASAKI (OAB 122626/SP)
Processo 0001417-93.2010.8.26.0177 (177.01.2010.001417) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Leo Madeiras
Maquinas e Ferragens Ltda - Juiz(a) de Direito: Dr(a). Willi Lucarelli VISTOS. Fls. 108/113: A exeqüente requer a desconsideração
da personalidade jurídica da empresa executada, a fim de que seus sócios sejam incluídos no pólo passivo da presente
execução. DECIDO. Por ora, o pleito não merece prosperar. É que, em relações jurídicas constituídas sob a égide do Código
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Civil, a desconsideração da personalidade jurídica demanda a comprovação da existência de atos que caracterizem abuso de
personalidade jurídica, consistentes em desvio de finalidade, ou confusão patrimonial. E, no caso em exame, as provas constantes
dos autos, especialmente a ficha cadastral simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP (fls.
114), sem outros documentos, não fazem concluir pela existência de abuso da personalidade jurídica, de sorte a autorizar a
constrição dos bens particulares dos sócios. Essencialmente porque apenas as alegações da parte exeqüente no sentido de
que a executada não foi encontrada no local, mais as certidões do Oficial de Justiça neste sentido, desacompanhada de outras
provas, acabam por ficar na seara das conjecturas e não estão a servir de subsídio para a versão apresentada. Em situação
análoga, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu, consoante aresto que passo a transcrever: “PROCESSUAL CIVIL
E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS DE PROPRIEDADE
DA EMPRESA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART.
50 DO CC/02. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. - A mudança de
endereço da empresa executada associada à inexistência de bens capazes de satisfazer o crédito pleiteado pelo exequente não
constituem motivos suficientes para a desconsideração da sua personalidade jurídica. - A regra geral adotada no ordenamento
jurídico brasileiro é aquela prevista no art. 50 do CC/02, que consagra a Teoria Maior da Desconsideração, tanto na sua vertente
subjetiva quanto na objetiva. - Salvo em situações excepcionais previstas em leis especiais, somente é possível a desconsideração
da personalidade jurídica quando verificado o desvio de finalidade (Teoria Maior Subjetiva da Desconsideração), caracterizado
pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, ou quando evidenciada a
confusão patrimonial (Teoria Maior Objetiva da Desconsideração), demonstrada pela inexistência, no campo dos fatos, de
separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. Recurso especial provido para afastar a desconsideração
da personalidade jurídica da recorrente. (STJ, 3ª Turma, RESP 970635/SP, j. 10/11/2009, Rel. Ministra Nancy Andrighi).” Diante
do exposto, INDEFIRO o pedido. Comunique-se. Embu-Guacu, 10 de janeiro de 2014. - ADV: MARCOS ANTONIO RODRIGUES
DOS SANTOS (OAB 196317/SP)
Processo 0001480-16.2013.8.26.0177 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - NEUZA APARECIDA DE
SOUZA ANDRADE - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do
CPC). - ADV: SANDRA MARA LIMA GARCIA STRASBURG (OAB 139418/SP), DANILO ATALLA PEREIRA (OAB 172480/SP),
JOSÉ ANTONIO PEREIRA (OAB 258745/SP)
Processo 0001568-88.2012.8.26.0177 (177.01.2012.001568) - Procedimento Ordinário - Guarda - R. S. M. - Diante da
certidão de fls. 35, emende o autor a inicial, fornecendo o endereço da requerida, sob pena de extinção do feito - ADV: ADRIANA
PONTILLO (OAB 255605/SP)
Processo 0001718-69.2012.8.26.0177 (177.01.2012.001718) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento /
Execução - R. W. R. - M. A. O. R. - Vistos. Ante o tempo decorrido, informe o exequente, se o executado vem cumprindo o
acordo ofertado pagando o parcelamento e a pensão alimentícia. Int. - ADV: KAREN FILOMENA BATZ CONVERSANI (OAB
215970/SP), GERALDO FRANCISCO DE PAULA (OAB 109570/SP)
Processo 0001916-43.2011.8.26.0177 (177.01.2011.001916) - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - Clodoaldo
Leite da Silva e outro - Juiz(a) de Direito: Dr(a). Willi Lucarelli VISTOS. Trata-se de embargos de declaração, opostos em face
da decisão que recebeu a inicial e determinou o processamento da demanda em relação ao embargante. A parte embargante
alega, em síntese, que houve omissão e obscuridade, eis que não houve a inclusão de agentes outros que efetivamente
praticaram o ato (fls. 2.333/2.345). DECIDO. O pleito não merece prosperar. É que, compulsando o recurso interposto, em
contraposição à sentença lançada, não se verifica qualquer das hipóteses previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil.
Na verdade, pretende a parte embargante rediscutir os termos de decisão judicial, por via absolutamente transversa, o que é
vedado pelo presente instrumento. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, porém, NEGO-LHES acolhida. No
mais, apresente a parte embargante contestação, no prazo legal, devendo consignar se concorda com o julgamento antecipado.
Com a vinda, dê-se vista ao Ministério Público para réplica, que deverá se manifestar se pretende o julgamento antecipado da
demanda. COMUNIQUE-SE. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, por se tratar de feito que envolve a META n.º 18 do CNJ. EmbuGuacu, 16 de janeiro de 2014. - ADV: ALECIO CASTELLUCCI FIGUEIREDO (OAB 188320/SP), DANILO ATALLA PEREIRA (OAB
172480/SP), LEOPOLDO EDUARDO LOUREIRO (OAB 127203/SP), JOSÉ ANTONIO PEREIRA (OAB 258745/SP), MILENA
APARECIDA TADIOTTO MARTIMIANO NUNES (OAB 287616/SP), KAREN FILOMENA BATZ CONVERSANI (OAB 215970/SP)
Processo 0001967-25.2009.8.26.0177 (177.01.2009.001967) - Procedimento Sumário - Jonatas Coutinho de Castro - Tim
Celular Sa - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se sobre a impugnação à execução. - ADV: CARLOS SUPLICY DE
FIGUEIREDO FORBES (OAB 99939/SP), FABIOLA ARABE NERES DE FARIAS (OAB 215963/SP)
Processo 0002217-87.2011.8.26.0177 (177.01.2011.002217) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução
do dinheiro - Flavia Teixeira - Fiat e outro - Juiz(a) de Direito: Dr(a). Willi Lucarelli VISTOS EM SANEADOR. 1) INDEFIRO
a denunciação da lide, nos termos do artigo 70, inciso III, do Código de Processo Civil (fls. 76). É que a denunciação à lide
traz consigo a idéia de existência de direito de regresso entre as partes, decorrente de relação jurídica pré-existente, o que
inegavelmente não está a ocorrer no presente caso. Na medida em que, compulsando os autos, especialmente a pessoa que
se quer denunciar à lide, verifica-se que não há cláusula, ou disposição legal, que esteja a vinculá-la à requerida. Assim, não
subsistem motivos aptos a ensejar o deferimento da intervenção de terceiros pleiteada, sendo que o indeferimento é medida
que se impõe. 2) Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. É que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é
no sentido de que, em casos como o presente, o fornecedor também é responsável pelo vício do produto, consoante aresto que
passo a transcrever: “CIVIL E PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
REPARO DE VEÍCULO NOVO. DEFEITOS DE FÁBRICA. EXECUÇÕES INADEQUADAS. SUCESSIVAS TENTATIVAS PELA
CONCESSIONÁRIA. ILEGITIMIDADE AFASTADA. ART. 18 DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E
DO FORNECEDOR. SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO NOVO. ART. 18. § 1º, I, DO CDC. OPÇÃO DO CONSUMIDOR. DANO
MORAL CONCEDIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSOS ESPECIAIS QUE DISCUTEM O INCABIMENTO.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DO DANO MORAL. EXCLUSÃO. I. Não há violação ao art. 535 do CPC
quando a matéria impugnada é devidamente enfrentada pelo Colegiado de origem, que dirimiu a controvérsia de modo claro
e completo, apenas de forma contrária aos interesses da parte. II. “Comprado veículo novo com defeito, aplica-se o art. 18 do
Código de Defesa do Consumidor e não os artigos 12 e 13 do mesmo Código, na linha de precedentes da Corte. Em tal cenário,
não há falar em ilegitimidade passiva do fornecedor”(REsp nº 554.876/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes, DJU
de 17/02/2004). III. Devida a indenização por dano moral, porém em valor inferior ao fixado, de modo a evitar enriquecimento
sem causa. IV. Cabe ao consumidor a escolha entre a substituição, a restituição do preço, ou o seu abatimento proporcional
em tais hipóteses - art. 18, § 1º, I a III, da Lei n. 8.078/1990. Precedente. V. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa
extensão, parcialmente providos. (STJ, 4ª Turma, RESP 912772/RS, j. 26/10/2010, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior).” 3) No
mais, DOU POR SANEADO O FEITO e FIXO COMO PONTO CONTROVERTIDO a existência, ou não, de vício do produto. Para
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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tanto, DEFIRO apenas a prova pericial, na modalidade engenharia mecânica, pelo que nomeio o Senhor CASSIO LUCIANO
INGRACI BARBOZA para o encargo e, desde logo, fixo os honorários periciais em R$ 2.000,00, a ser custeado pela requerida
FIAT AUTOMÓVEIS S/A, que requereu a sua produção (fls. 145/146), cujo depósito prévio deve ocorrer em 10 (dez) dias. Aceito
o encargo, fica o perito incumbido de indicar, antecipadamente, às partes a data e local da realização da perícia e responder aos
quesitos trazidos pelas partes, cujo prazo expirará em 05 (cinco) dias, podendo, caso queiram, apresentar assistente técnico.
Com a vinda do laudo, que deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, DIGAM as partes no prazo de 10 (dez) dias.
Após, voltem-me conclusos. Por ora, INDEFIRO a produção de prova oral, eis que a sua realização é absolutamente subsidiária
e, no caso em exame, em vista das provas produzidas, das versões apresentadas e do quanto será atestado no laudo pericial,
ao menos neste momento, a prova oral não se afigura necessária. DEFIRO, outrossim, a produção de prova documental,
relativamente à fato novo, até a apresentação do laudo pericial, dando-se vista à parte contrária, pelo prazo de 05 (cinco) dias.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Embu-Guacu, 10 de janeiro de 2014. - ADV: LARA RODRIGUES ALMEIDA DA SILVA (OAB
210933/SP), BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR (OAB 131896/SP), TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS (OAB 182694/
SP), BENEDICTO CELSO BENICIO (OAB 20047/SP), CESAR TADEU DAL ROVERE (OAB 271362/SP), ROBERTA MICHELLE
COSTA (OAB 235908/SP), ADELMO DA SILVA EMERENCIANO (OAB 91916/SP)
Processo 0002808-78.2013.8.26.0177 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - A. A. D. - Vistas dos autos
ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: FRANCISCO CARLOS DA
SILVA (OAB 256582/SP), LIGIA NIMOI (OAB 283069/SP)
Processo 0002890-12.2013.8.26.0177 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Associação dos Adquirentes de
Unidades no Empreendimento Fazenda da Ilha - Interlagos Sul - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 05 dias,
sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. (não localizado o numeral 90, e ninguém disse conhecer
a requerida). - ADV: ROBERTO SILVÉRIO (OAB 292000/SP)
Processo 0002986-27.2013.8.26.0177 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Maria Aparecida Vieira de Faria - Centro
Universitario Italo Brasileiro - - Instituto Educacional Professor Pasquale Cascino - Juiz(a) de Direito: Dr(a). Willi Lucarelli
VISTOS. MARIA APARECIDA VIEIRA DE FARIA moveu ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos
morais, com pedido liminar, contra CENTRO UNIVERSITÁRIO ITALO BRASILEIRO E INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL
PROFESSOR PASQUALE CASCINO. A parte autora alega, em síntese, que concluiu o curso de formação pedagógica em
geografia no CENTRO UNIVERSITÁRIO, mas, até então, não obteve o diploma de conclusão do curso, inviabilizando a sua
inserção no mercado de trabalho. Regularmente citada, a requerida apresentou contestação, alegando, preliminarmente, que
apenas a entidade mantenedora ostenta personalidade jurídica, de sorte que requer a exclusão do CENTRO UNIVERSITÁRIO
do pólo passivo da demanda. Ainda preliminarmente, alega que não estão presentes as condições da ação e faltam documentos
essenciais ao deslinde do feito. No mérito, pugna pela improcedência da demanda, ao argumento de que o curso em que a
autora matriculou-se, por se tratar de programa especial de Formação, gera apenas o direito ao certificado (fls. 29/46). Com a
apresentação da réplica, vieram os autos conclusos. DECIDO. O feito está apto a ser julgado, eis que não demanda a produção
de qualquer prova, razão pela qual, nos termos do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento
antecipado da lide. Inicialmente, afasto a preliminar de falta de condições da ação, eis que o pedido é certo, apresente amparo
no ordenamento jurídico e se afigura útil e necessário à autora. Afasto a preliminar de inépcia, por falta de documentos
essenciais, eis que tudo quanto é necessário ao deslinde da demanda está presente nos autos. Acolho a preliminar de
ilegitimidade passiva, a fim de excluir do pólo da ação o CENTRO UNIVERSITÁRIO ITALO BRASILEIRO. No mérito, o pedido
merece acolhida. Com efeito, o vício do serviço leva à responsabilidade do fornecedor, nos termos do artigo 18 do Código de
Defesa do Consumidor, já que todo produto traz consigo cláusula implícita de adequação, a fim de garantir a incolumidade
econômica do consumidor. Essa responsabilidade, portanto, ocorrerá independentemente de investigação de culpa, ou seja,
será desnecessária a averiguação de negligência, imperícia, ou imprudência, sendo suficiente a demonstração do dano ocorrido
e a sua relação de causalidade com o serviço adquirido. Mas, no caso em exame, a parte requerida não se desincumbiu de seu
ônus de comprovar a existência de qualquer excludente de responsabilidade, principalmente a culpa exclusiva do consumidor. É
que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o encargo probatório, em situações como a
presente, recai sobre o fornecedor, consoante aresto que passo a transcrever: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO
CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. ROUBO DE TALONÁRIO DE CHEQUES DURANTE TRANSPORTE. EMPRESA
TERCEIRIZADA. USO INDEVIDO DOS CHEQUES POR TERCEIROS POSTERIORMENTE. INSCRIÇÃO DO CORRENTISTA
NOS REGISTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. TEORIA DO RISCO PROFISSIONAL.
EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. ART. 14, § 3º, DO CDC. ÔNUS DA PROVA. Segundo a doutrina e a jurisprudência do STJ, o fato de terceiro só atua como excludente da responsabilidade quando tal fato
for inevitável e imprevisível. - O roubo do talonário de cheques durante o transporte por empresa contratada pelo banco não
constituiu causa excludente da sua responsabilidade, pois trata-se de caso fortuito interno. - Se o banco envia talões de cheques
para seus clientes, por intermédio de empresa terceirizada, deve assumir todos os riscos com tal atividade. - O ônus da prova
das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do
art. 12, § 3º, também do CDC. Recurso especial provido. (STJ, 3ª Turma, RESP 685662/RJ, j. 10/11/2005, Rel. Ministra Nancy
Andrighi).” No presente caso, a requerida cingiu-se em alegar que a parte autora matriculou-se em programa específico, que
não tem natureza de graduação e, por isso, não pode angaria o respectivo diploma, apenas um certificado de conclusão (fls.
37/40). Contudo, a empresa requerida não trouxe qualquer documento que tivesse o condão de indicar, ainda que minimamente,
o aludido equívoco do consumidor. Ao contrário, analisando os autos, notadamente a cópia do contrato firmado (fls. 61), verificase, claramente, a existência de cláusula dando conta de que a prestação do serviço refere-se a curso de graduação (cláusula n.º
07). A corroborar este entendimento, o fato de a requerida ter expedido histórico escolar, consignando a data da expedição do
diploma em 12 de maio de 2011 (fls. 15). Na melhora das hipóteses, a parte autora fora mal informada acerca do conteúdo e
alcance do plano promocional. E o vício relativo à qualidade das informações dos serviços leva à responsabilidade do fornecedor,
nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, já que toda informação ou publicidade lançada vincula o seu
emissor, consoante estabelece o artigo 30 do mesmo Estatuto. Afinal, impossibilitar que o leigo tenha condições de saber, de
forma simples e imediata, quais são as conseqüências concretas de sua contratação, são práticas abusivas que não devem
prevalecer, já que impingem produtos ou serviços, prevalecendo-se da falta de conhecimento técnico do consumidor, nos termos
do artigo 39, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, considerando que a oferta vincula o fornecedor,
absolutamente razoável que a requerida, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, entregue o diploma à autora, desde que todos os
outros requisitos tenham sido obedecidos. Da mesma forma, o pedido de condenação em danos morais merece procedência. O
artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, guinando à garantia fundamental, supriu lacuna do antigo Código Civil e estabeleceu
que a violação à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem ensejam a indenização por dano moral. Tudo porque os direitos
fundamentais estão para a Constituição Federal, assim como os direitos da personalidade estão para o Código Civil. Na mesma
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esteira, o artigo 186 do atual Código Civil assegurou a indenização moral, em função da vulneração aos direitos da personalidade,
em redação que passo a transcrever: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar
direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” No presente caso, realmente, o
constrangimento sofrido ultrapassou os aborrecimentos naturais da vida cotidiana, pautada numa sociedade de risco, eis que a
parte autora ficou impossibilitada de exercer a profissão que pretendia, por conta da ausência do diploma em questão, o que,
por certo, trouxe reflexos de angústia e sofrimento. Em outras palavras, há elementos concretos que evidenciam que o evento
danoso causou grande sofrimento e angústia à autora, razão por que inegável a violação aos direitos da personalidade, de tal
sorte que passo a dosar o quantum a ser indenizado. Neste particular, ante a adoção do sistema da não-tarifação, o magistrado
não está adstrito a qualquer limite quantitativo, ou seja, o princípio da razoabilidade, interpretado nos termos das circunstâncias
fáticas, é que vai conduzir ao valor a ser indenizado. Em outras palavras, o quantum indenizatório devido a título de danos
morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em
conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional
à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade, razão pela qual fixo a indenização por danos morais em
R$ 10.000,00 (dez mil reais). Diante de todo o exposto, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva, a fim de excluir o
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITALO BRASILEIRO do pólo da demanda, devendo serventia retificar junto ao Cartório Distribuidor.
No mais, resolvo o processo com julgamento de mérito, nos termos do disposto no artigo 269, inciso I, do Código de Processo
Civil, para JULGAR PROCEDENTE o pedido constante na exordial, a fim de CONDENAR a INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL
PROFESSOR PASQUALE CASCINO à obrigação específica de entregar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, o diploma à
autora, desde que todos os outros requisitos tenham sido obedecidos. E CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização
por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora, de 1% ao mês, a contar da citação, e
correção monetária pela Tabela do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir desta data, nos termos da Súmula n.º
362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 20, §3º, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Embu-Guacu, 10 de janeiro de 2014. - ADV: WALTER AUGUSTO BECKER
PEDROSO (OAB 112733/SP), ANA PAULA DE MORAES (OAB 275626/SP)
Processo 0003348-29.2013.8.26.0177 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Marlei Cardoso Diniz e outro - Vistas dos
autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: ROSEMEIRE MARIA
DOS SANTOS (OAB 152526/SP), ROBERTO SILVÉRIO (OAB 292000/SP)
Processo 0003437-23.2011.8.26.0177 (177.01.2011.003437) - Interdição - Capacidade - I. M. dos A. - Vistas dos autos aos
interessados para: ( X ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre o laudo pericial juntado aos autos. - ADV: LUIZ CARLOS FANTOSSI
(OAB 75945/SP)
Processo 0003557-95.2013.8.26.0177 - Procedimento Ordinário - Benefícios em Espécie - Jonas Lucas Teixeira - Vistas
dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: PAULO CESAR
RODRIGUES (OAB 181848/SP)
Processo 0003689-55.2013.8.26.0177 - Busca e Apreensão - Liminar - AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO SA - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado.
(veículo não localizado). - ADV: FLÁVIA CUNHA SEABRA MORAIS (OAB 177683/SP), SERAFIM AFONSO MARTINS MORAIS
(OAB 77133/SP)
Processo 0003757-05.2013.8.26.0177 - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - Israel Fabricio Oliveira - Banco Itaú S/A
- Juiz(a) de Direito: Dr(a). Willi Lucarelli VISTOS. Trata-se de alvará judicial, proposto por ISRAEL FABRICIO OLIVEIRA, ao
argumento de que foi vítima de golpe de estelionatários e pretende, por meio deste, o estorno dos valores indevidamente
depositados. DECIDO. O feito comporta pronta extinção. De fato, o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal estabelece
que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.” Contudo, tal mister não é absoluto, eis
que não há mais direito constitucional ilimitado no atual estágio dos direitos, de sorte que, para que a demanda seja apreciada,
imprescindível que estejam presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. No presente caso, compulsando a
petição inicial, verifica-se que a autora sustenta suas proposições na existência de vício do consentimento, erro substancial em
sua manifestação de vontade. Todavia, esta causa de pedir, por sua própria natureza, de nenhuma forma, encontra supedâneo
em pedido de alvará judicial, demanda que imprescinde de requisitos absolutamente diversos. Desse modo, tudo está a indicar
que a via escolhida afigura-se absolutamente inadequada para tal finalidade, ausentando-se uma das condições da ação, razão
por que o indeferimento da inicial é de rigor. Diante do exposto, INDEFIRO a inicial, por inépcia, nos termos do artigo 295, inciso
V, do Código de Processo Civil, e promovo a EXTINÇÃO do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso
VI, do Código de Processo Civil. Eventuais custas processuais pelo autor. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Embu-Guacu, 09 de janeiro de 2014. - ADV: CRISTINA CORTE LEAL FERNANDES COELHO (OAB 340020/SP)
Processo 0004278-47.2013.8.26.0177 - Procedimento Ordinário - Revisão - G. M. dos S. - Vistos. Defiro ao requerente
os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Cumpra a Serventia integralmente a determinação de fls 43. Int. - ADV: ADRIANA
ALVES DA SILVA (OAB 178539/SP)
Processo 0004278-47.2013.8.26.0177 - Procedimento Ordinário - Revisão - G. M. dos S. - Vistos etc. Tratando-se os autos
de direito de família, remetam-se os mesmos ao Setor de Conciliação /Mediação para realização de audiência de tentativa de
conciliação, a qual designo para o para o dia 22 de janeiro pf., às 16:00 horas, intimando-se o(a) requerente e citando-se o(a)
requerido(a), constando do mandado que o prazo para apresentação de eventual contestação será de quinze (15) dias e fluirá
a partir da data da audiência, acaso resulte infrutífera a conciliação. Intimem-se, cientificando-se o MP. - ADV: ADRIANA ALVES
DA SILVA (OAB 178539/SP)
Processo 0004367-70.2013.8.26.0177 - Interdição - Tutela e Curatela - C. B. de M. - Vistos. 1. Defiro os benefícios da
justiça gratuita. Anote-se. 2. Nomeio a(o) requerente Célia Bernardo de Melo para o cargo de Curador(a) Provisório(a) do(a)
interditando(a) Jozeido Correia de Melo, sob compromisso. 3. Providencie o(a) autor(a) juntada aos autos da certidão de
nascimento do(a) interditando(a) bem como especifique se há bens ou renda em nome deste(a). 4. Designo o interrogatório
do(a) interditando(a) para o dia 06 de fevereiro de 2014, às 16:30 horas, com fulcro no artigo 1.181 do Código de Processo
Civil. 5. Valendo esta decisão como MANDADO, cite-se e intime-se o(a) requerido(a) para que ofereça eventual impugnação
ao pedido de interdição, no prazo de cinco dias, a contar da juntada aos autos do mandado cumprido, sob pena de serem
presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código de
Processo Civil. 6. Deverá constar do mandado de citação que o Oficial de Justiça deverá certificar se o(a) interditando(a) possui
ou não condições de se locomover até o fórum, bem como se consegue se expressar com clareza e lógica. 7. Caso o oficial
de justiça constate que o(a) interditando(a) não consegue se expressar, será cancelada a audiência. 8. Desde já, autorizo o
cumprimento do ato processual em todos os dias da semana, em qualquer horário, em conformidade com o artigo 172 do Código
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de Processo Civil. Neste sentido: RT 494/107 e RJTJESP 110/305. 9. Valendo esta decisão como OFÍCIO, solicite-se ao IMESC
seja designada data para que o(a) interditando(a) Jozeido Correia de Melo, seja submetido à perícia médica, quando deverá ser
averiguado se padece de alguma anomalia psíquica e se é capaz de dirigir sua pessoa e gerir negócios nos atos da vida civil,
respondendo aos seguintes quesitos do juízo: 1- O interditando é portador de anomalia ou anormalidade psíquica? 2- Qual o tipo
de doença mental de que é portador? 3- Qual a natureza da moléstia? É de caráter permanente ou transitório? Há perspectivas
de cura? 4- A anomalia é congênita ou adquirida. Em sendo adquirida quando aproximadamente se manifestou? 5- Devido a sua
doença tem o paciente condições de discernimento, com capacidade de, por si só, gerir sua pessoa e administrar seus bens
e interesses? 6- Em que limites a anomalia do paciente o atinge, reduzindo a capacidade de gerir e administrar seus bens. 7 Demais considerações, entendidas necessárias, a critério dos Senhores Peritos. 10. Int. e dê-se ciência ao Ministério Público.
- ADV: LUIZ CARLOS FANTOSSI (OAB 75945/SP)
Processo 0004497-60.2013.8.26.0177 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Monica Conselles Juiz(a) de Direito: Dr(a). Willi Lucarelli VISTOS. Trata-se de ação revisional de contrato bancário, com pedido liminar, ajuizada
em face de BANCO ITAUCARD S/A, uma vez que o vínculo estabelecido contém a incidência de juros acima do limite de 12%
(doze por cento) ao ano, na forma capitalizada. DECIDO. O feito está apto a ser julgado e, neste sentido, o pedido não merece
acolhimento. Com efeito, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada pela Lei de
Usura, consoante entendimento sumulado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, de sorte que a estipulação de índice que
supere a doze por cento ao ano, por si só, não tem o condão de indicar a abusividade. Neste particular, inclusive, o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento, consoante redação que passo a transcrever: “Súmula n.º 382: A estipulação
de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” Desse modo, é admitida a revisão das
taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
seja capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, consoante dispões o artigo 51, §1º, do Código de Defesa
do Consumidor, ante as peculiaridades do caso concreto. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça já firmou
entendimento sobre o assunto, consoante aresto que passo a transcrever: “DIREITO COMERCIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Os negócios bancários estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto aos
juros remuneratórios; a abusividade destes, todavia, só pode ser declarada, caso a caso, à vista de taxa que comprovadamente
discrepe, de modo substancial, da média do mercado na praça do empréstimo, salvo se justificada pelo risco da operação.
Recurso especial conhecido e provido. (STJ, SEGUNDA SEÇÃO, RESP 420111/RS, j. 12/03/2003, Rel. Ministro Antônio de
Pádua Ribeiro).” No caso em exame, verifica-se que o contrato bancário envolveu a incidência de juros remuneratórios (fls.
18) que não destoa do quanto vem sendo admitido pelo mercado no período. Sendo assim, inegável a legalidade da prática
da instituição financeira, razão por que a improcedência da demanda é medida que se impõe desde logo. Por seu turno, a
parte autora alega que os vínculos estabelecidos sofreram a incidência de juros capitalizados, o que é vedado. No entanto,
o pleito, também, não está a merecer acolhida. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou que, em
contratos firmados após o ano de 2000, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada,
consoante aresto que passo a transcrever: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CONTRATO POSTERIOR À MP
Nº 1.963-17/2000. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Quanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção desta Corte (Resp 407.097/RS)
pacificou o entendimento no sentido de que, com a edição da Lei 4.595/64, não se aplica a limitação de 12% ao ano aos
contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, ut súmula 596/STF, salvo nas hipóteses
previstas em legislação específica. 2. É cabível a capitalização dos juros em periodicidade mensal para os contratos celebrados
a partir de 31 de março de 2000, data da primitiva publicação da MP 2.170-36/2001, desde que pactuada, como ocorre no caso
do contrato de financiamento, não se aplicando o artigo 591 do Código Civil (REsp 602.068/RS e Resp 890.460/RS). (...) 5.
Agravo regimental desprovido. (STJ, 4ª Turma, AgRg no RESP 1064157/MS, j. 09/02/2010, Rel. Ministro Fernando Gonçalves).”
No caso em exame, compulsando os autos, verifica-se que o contrato bancário que envolveu a incidência de juros capitalizados
foi posterior ao mês de março de 2000, mais especialmente no ano de 2013. Além do mais, analisando o contrato acostado,
especialmente os tópicos que cuidam das taxas de juros, denota-se a existência de evidente menção à capitalização dos juros
remuneratórios. Na medida em que, a olhos nus, percebe-se que a somatória dos índices mensais não corresponde, nem
de longe, ao valor todas das taxas de juros especificadas nos contratos. Sendo assim, inegável a legalidade da prática da
instituição financeira, por encontrar expressa pactuação entre as partes e esteio em autorização legal. Diante do exposto, julgo
IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 269, inciso I, combinado com o artigo 285-A do Código de Processo Civil, eis
que este Juízo adotou o mesmo entendimento, nos autos do Processo n.º 2262-23/12 CONDENO a autora ao pagamento das
custas processuais e despesas processuais, se for o caso. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Embu-Guacu, 09 de
janeiro de 2014. - ADV: ROSA MARIA DESIDERI (OAB 117283/SP)
Processo 3000489-23.2012.8.26.0177 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Osmar Leite da Silva e outro
- Associação dos Adquirentes de Unidades no Empreendimento Fazenda da Ilha - Interlagos Sul - Juiz(a) de Direito: Dr(a). Willi
Lucarelli VISTOS. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por OSMAR LEITE DA SILVA E OUTRO, em face de ASSOCIAÇÃO
DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES NO EMPREENDIMENTO FAZENDA DA ILHA INTERLAGOS SUL. A parte autora alega,
em síntese, que detém a titularidade de imóvel no interior do loteamento administrado pela requerida e que mantém todas
as dívidas condominiais em dia. Contudo, mesmo assim, teve o nome inserido junto aos órgãos de proteção ao crédito e
vem sendo impedida de usufruir das áreas comuns do loteamento, razão por que requer a declaração da inexigibilidade da
dívida e a condenação da requerida em danos morais. Regularmente citada, a requerida apresentou contestação alegando, em
síntese, que a dívida é proveniente do antigo proprietário e que, mesmo assim, os autores são obrigados ao pagamento, que
não ocorreu até então (fls. 118/135). Com a apresentação da réplica, vieram os autos conclusos. DECIDO. O feito está apto a
ser julgado, nos termos do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual passo ao julgamento antecipado
da lide. No mérito, o pedido não merece acolhida. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora reconheceu que as
dívidas condominiais existem e são provenientes do antigo proprietário do lote indicado na inicial (fls. 05). Esta peculiaridade,
a nosso ver, está a levar ao julgamento de improcedência da demanda. É que, em razão do princípio da obrigação propter rem,
aquele que possui a unidade e que, efetivamente, exerce os direitos e obrigações decorrentes da condição de condômino deve
responder pela contribuição de pagar as cotas condominiais. E, neste sentido, o adquirente do imóvel em condomínio responde
pelas cotas condominiais em atraso, ainda que anteriores à sua aquisição, com a ressalva do direito de regresso em relação ao
antigo proprietário. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça não destoa deste entendimento, consoante aresto
que passo a transcrever: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER
REM. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. 1.- O adquirente de imóvel em condomínio responde pelas cotas condominiais em
atraso, por se tratar de obrigação propter rem, ainda que anteriores à aquisição, ressalvado o seu direito de regresso contra o
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antigo proprietário. 2.- Agravo Regimental improvido. (STJ, 3ª Turma, AGRG NO RESP 1250408/PR, j. 15/09/2011, Rel. Ministro
Sidnei Beneti).” Sendo assim, diante da ausência de pagamento destas prestações, como reconhecido na inicial, absolutamente
legítima a conduta da requerida, razão por que a concessão do provimento não se afigura viável. Diante do exposto, REVOGO
a liminar e, no mérito, julgo IMPROCEDENTE o pedido. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, no importe de R$ 800,00, nos termos do artigo 20, §4º, do Código de Processo
Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Embu-Guacu, 09 de janeiro de 2014. - ADV: ROBERTO SILVÉRIO (OAB
292000/SP), AMANDA PASCHOAL PARDINI (OAB 261552/SP)

ITAPETININGA
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ITAPETININGA EM 16/01/2014
PROCESSO :1000207-63.2014.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: FRANCIOSI CONSTRUTORA E IMÓVEIS LTDA
ADVOGADO : 119002/SP - Ana Maria Kube de Camargo
EXECTDO
: Maicon Henrique Theodoro
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000209-33.2014.8.26.0269
CLASSE
:AÇÃO CIVIL PÚBLICA
REQTE
: Ministério Público do Estado de São Paulo
REQDO
: Estado de São Paulo
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000211-03.2014.8.26.0269
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: João Dias de Lima
ADVOGADO : 214567/SP - Luciana Silva Pereira de Oliveira
REQDO
: Itaú Unibanco SA
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000210-18.2014.8.26.0269
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
AUTOR
: R. C. DE A. S.
ADVOGADO : 133807/SP - Rene Vieira da Silva Junior
RÉ : M. D. S.
VARA:1ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
PROCESSO :1000214-55.2014.8.26.0269
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL
REQTE
: MAURI DOMIGUES LAGARES
ADVOGADO : 171758/SP - Sueli Aparecida Ferreira Pereira
AUTHERANÇA : JOSE MARIA LAGARES
VARA:1ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
PROCESSO :1000215-40.2014.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: L. V. R. DE P.
ADVOGADO : 108582/SP - Lais Aparecida Santos Vieira
EXECTDO
: S. DE P.
VARA:1ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
PROCESSO :1000216-25.2014.8.26.0269
CLASSE
:EXIBIÇÃO
REQTE
: ELY ALEXANDRE DE CAMARGO
ADVOGADO : 229209/SP - Fabiano da Silva Darini
REQDO
: DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE ITAPETININGA DERITA
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000217-10.2014.8.26.0269
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
AUTORA
: K. B. A. A.
ADVOGADO : 53868/SP - Rita Maria Capuano Cavalcante de Araujo
RÉU : E. L. N. A.
VARA:1ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
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PROCESSO :0000453-76.2014.8.26.0269
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Mizael Antonio Leite
ADVOGADO : 17265/SC - José Cláudio Gomes
REQDO
: Casa de Tintas Usecor Ltda
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000454-61.2014.8.26.0269
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Auto Moto Escola Vieira Itapetininga Ltda Me
ADVOGADO : Marcos Leandro Pedroso de Morais
REQDO
: Lucas Donizete de Proença Antunes
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000212-85.2014.8.26.0269
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
AUTOR
: J. A. DOS S. F. G.
ADVOGADO : Eugênia Scott
RÉU : C. R. D. G.
VARA:1ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
PROCESSO :1000148-75.2014.8.26.0269
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTORA
: R. A. S. M.
ADVOGADO : Ramiro Garcia Junior
RÉ : M. I. S. DA S.
VARA:1ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
PROCESSO :1000168-66.2014.8.26.0269
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: CARLOS RODRIGUES DE MELO
ADVOGADO : 233343/SP - Israel Theodoro de Carvalho Leitão
REQDO
: COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000213-70.2014.8.26.0269
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: ANTONIO CARLOS PONTES LEITE
ADVOGADO : 229209/SP - Fabiano da Silva Darini
REQDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000218-92.2014.8.26.0269
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Claudio Lopes Machado
ADVOGADO : 53868/SP - Rita Maria Capuano Cavalcante de Araujo
REQDO
: Manoel Muniz Mitalindros
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000219-77.2014.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: V. K. F. DE P.
ADVOGADO : 248843/SP - Denis de Oliveira Ramos Souza
EXECTDO
: L. A. DE P.
VARA:1ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
PROCESSO :0000459-83.2014.8.26.0269
CLASSE
:AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE
REQTE
: V. DA S.
REQDO
: R. E. N.
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000470-15.2014.8.26.0269
CLASSE
:GUARDA
REQTE
: P. C. F. DE A.
ADVOGADO : 298452/SP - Samuel Marques de Moura
REQDA
: F. S. S. DE A.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE
IMPTTE
ADVOGADO
IMPTDO

:0000471-97.2014.8.26.0269
:MANDADO DE SEGURANÇA
: G. L. A. D. F.
: Pedro Alves Ferreira
: P. M. DE I.
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VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000473-67.2014.8.26.0269
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: M. C. M. S.
ADVOGADO : Renato Jose Soares
IMPTDO
: P. DO M. DE I.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :1000220-62.2014.8.26.0269
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: D. S/A
ADVOGADO : 256275/SP - Dante Aguiar Arend
REQDO
: F. C. A. M. ( O.
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000221-47.2014.8.26.0269
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTORA
: I. A. DE A.
ADVOGADO : 300299/SP - Fabio Paques de Oliveira Graça
RÉU : A. M. M.
VARA:1ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
PROCESSO :1000222-32.2014.8.26.0269
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Anna Janez de Paula
ADVOGADO : 180457/SP - Galibar Barbosa Filho
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000223-17.2014.8.26.0269
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: NICE DE ALBUQUERQUE LEITE
ADVOGADO : 180457/SP - Galibar Barbosa Filho
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000224-02.2014.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: G. M. DE F.
ADVOGADO : 96141/SP - Alcideney Scheidt
EXECTDO
: F. F. G. DE F.
VARA:1ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
PROCESSO :1000225-84.2014.8.26.0269
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
AUTORA
: R. DA R. G. M.
ADVOGADO : Eugênia Scott
RÉU : C. A. A. DE M.
VARA:1ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
PROCESSO :1000226-69.2014.8.26.0269
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: João Carlos Coelho
ADVOGADO : 180457/SP - Galibar Barbosa Filho
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000227-54.2014.8.26.0269
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
: G. B. R.
: 119116/SP - Odair Minali Junior

PROCESSO :1000228-39.2014.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: G. M. DE F.
ADVOGADO : 96141/SP - Alcideney Scheidt
EXECTDO
: F. F. G. DE F.
VARA:1ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO

:1000229-24.2014.8.26.0269
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
: José Joaquim Pereira
: 180457/SP - Galibar Barbosa Filho
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EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000230-09.2014.8.26.0269
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
REQTE
: LAIS COSTA DAMAS
ADVOGADO : 182889/SP - Cássio Henrique Matarazzo Carreira
AUTHERANÇA : JOÃO EDUARDO DAMAS JUNIOR
VARA:1ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
PROCESSO :1000231-91.2014.8.26.0269
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
ADVOGADO : 150793/SP - Marli Inacio Portinho da Silva
REQDO
: ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000232-76.2014.8.26.0269
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: CARLOS ALBERTO CONTE
ADVOGADO : 182889/SP - Cássio Henrique Matarazzo Carreira
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000475-37.2014.8.26.0269
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Jaqueline Christina Fontes Franzoni
ADVOGADO : 160800/SP - Altevir Nero Depetris Bassoli
REQDO
: HSBC BANK BRASIL S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000233-61.2014.8.26.0269
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Jacyra da Conceição Rodrigues Viana
ADVOGADO : 180457/SP - Galibar Barbosa Filho
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000234-46.2014.8.26.0269
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: MATILDE ANDRE RIBEIRO
ADVOGADO : 277919/SP - Juliana Salate Biagioni
REQDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000235-31.2014.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Fundação Karnig Bazarian
ADVOGADO : 115255/SP - Maria Ines Monteiro
EXECTDO
: Wellington Amauri da Silva
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000236-16.2014.8.26.0269
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Maria Hungria de Moraes Mello Almada
ADVOGADO : 180457/SP - Galibar Barbosa Filho
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000237-98.2014.8.26.0269
CLASSE
:DESPEJO
REQTE
: JOSE NEREU NALESSO LEMOS
ADVOGADO : 288770/SP - João Raphael Fernandes dos Santos
REQDA
: PATRICIA BALINT DUARTE
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000238-83.2014.8.26.0269
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Luiz Marcelino Costa
ADVOGADO : 227777/SP - Allan Vendrameto Martins
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO

:1000239-68.2014.8.26.0269
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CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: ROSILENE CAMARGO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : 322407/SP - Georgia Sueli Proença Oliveira Navas
REQDO
: CFC BARROS
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000241-38.2014.8.26.0269
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: ADÃO NUNES PEREIRA
ADVOGADO : 260371/SP - Eduardo Augusto de Albuquerque Fogaça
REQDO
: Banco Itaucard S/A
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000242-23.2014.8.26.0269
CLASSE
:TUTELA E CURATELA - NOMEAÇÃO
REQTE
: J. I. R. M. DA S.
ADVOGADO : 310776/SP - Bruna Fernanda Bueno Fragoso Leal
REQDO
: G. W. R. M. DA S.
VARA:1ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
PROCESSO :1000243-08.2014.8.26.0269
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Wilson Ricard Morelli
ADVOGADO : 180457/SP - Galibar Barbosa Filho
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000244-90.2014.8.26.0269
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
AUTOR
: K. DE O. P. E.
ADVOGADO : 96141/SP - Alcideney Scheidt
RÉU : M. P. E.
VARA:1ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
PROCESSO :1000245-75.2014.8.26.0269
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: SATOSI INOUE
ADVOGADO : 180457/SP - Galibar Barbosa Filho
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL

1ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO JAIRO SAMPAIO INCANE FILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PEDRO AVELINO MOREIRA MESSIAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2014
Processo 0000203-82.2010.8.26.0269 (269.01.2010.000203) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Noel
Donizeti de Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social - Oficie-se ao INSS solicitando informações sobre a existência de
beneficiários por ocasião da morte de Euclides Oliveira e Maria Rosa da Cruz Oliveira. Int. - ADV: JOSÉ ALFREDO GEMENTE
SANCHES (OAB 233283/SP), RODRIGO TREVIZANO (OAB 188394/SP)
Processo 0000343-77.2014.8.26.0269 - Carta Precatória Cível - Inquirição de Testemunha (nº 3002315-18.2013.8.26.0123
- 1ª Vara da Comarca de Capão Bonito) - Elima Nunes Silva Ribeiro - MM Hortifruti Ltda Me - Designo audiência para oitiva das
testemunhas no dia 10 de março de 2014, às 15 horas e 30 minutos. Providenciem-se as respectivas intimações. Comuniquese o Juízo Deprecante. Int. - ADV: MARCOS ANTONIO Z DE CASTRO RODRIGUES (OAB 76999/SP), LEIMAR MAGRO (OAB
268091/SP)
Processo 0000467-51.2000.8.26.0269 (269.01.2000.000467) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Livia Maria Antunes - - Renata Antunes Juhaz - - Atilio Fabio Giamboni - - Marli Antunes Giamboni - - Marco Antonio Antunes
- - Alessandra Regina de Paula - - Adolfina Maria Pinto Antunes - - Marcio Roberto Antunes - - Ana Carolina Antunes - - Daniele
Antunes - - Antonio Carlos Espinola da Silva - - Andre Luiz Juhaz - Marcia Helena Guedes - São exequentes nesta demanda
apenas Lívia Maria Antunes, Ana Carolina Antunes, Daniele Antunes, Márcio Roberto Antunes, Marco Antônio Antunes, Renata
Antunes Juhaz e Marli Antunes Giamboni. Assim, cada exequente tem direito ao valor correspondente a 1/7 do montante
penhorado nos autos, não podendo os ora peticionários dispor de valores que excedam ao seu respectivo quinhão. No tocante
ao pedido de homologação de acordo realizado extrajudicialmente com terceiros com consequente modificação do polo passivo,
trata-se de pretensão que foge ao objeto desta ação e poderia trazer tumulto processual, eis que os demais exequentes não
participaram das tratativas. Ademais, as partes envolvidas em mencionado acordo podem requerer sua homologação em ação
própria. Indefiro, portanto, a homologação do acordo de fls. 730/734 nos termos pretendidos. Concedo às partes o prazo de dez
dias para apresentação de novo termo de acordo que atenda às observações supramencionadas. Decorrido o prazo sem agravo
desta decisão, defiro o levantamento em favor das exequentes Lívia Maria Antunes, Ana Carolina Antunes e Daniele Antunes de
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valor correspondente a 3/7 do depósito de fls. 634. Se requerido, o levantamento do valor remanescente fica desde já deferido
em favor dos demais exequentes (Márcio Roberto Antunes, Marco Antônio Antunes, Renata Antunes Juhaz e Marli Antunes
Giamboni), devendo também ser rateado em partes iguais, se em ordem as respectivas representações processuais. Expeça-se
o necessário. Int. - ADV: CLAUDIO AUGUSTO BRUNELLO GUERRA DA CUNHA (OAB 137817/SP), ROBERTA MIONI MOREIRA
(OAB 213041/SP), BRUNO MIONI MOREIRA (OAB 273993/SP), JOZI PERSON (OAB 289789/SP)
Processo 0001542-42.2011.8.26.0269 (269.01.2011.001542) - Procedimento Sumário - Raquel dos Santos Neves - Instituto
Nacional do Seguro Social - Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS a proceder à revisão do cálculo dos salários de benefício nos termos expostos, com pagamento das diferenças
devidamente corrigidas na forma aceita pelo EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3ª REGIÃO, com juros de mora de
0,5% ao mês desde a citação (Art. 1º F, da Lei 9.494/97 modificado pelo artigo 5º da Lei 11.960/09), respeitada a prescrição
quinquenal anterior à citação. O requerido pagará verba honorária que ora arbitro em 10% sobre as diferenças a partir da
distribuição até a prolação da sentença. P.R.I. - ADV: CAIO BATISTA MUZEL GOMES (OAB 173737/SP), MILTON LOPES DE
OLIVEIRA NETTO (OAB 270636/SP)
Processo 0001827-98.2012.8.26.0269 (269.01.2012.001827) - Cautelar Inominada - Medida Cautelar - William Roberto
Fernandes Ferreira - Magazine Luiza - - LUIZACRED S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
- Assim, considerando-se todas as circunstâncias do caso e a capacidade financeira do requerido, sem tornar a indenização
como razão para um enriquecimento sem causa, e o desestímulo, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é o cabível a
título de indenização pelo dano moral. A denunciada foi responsável porque enviou o nome do requerente à anotação e, por
isso, solidária, como exposto, devendo reembolsar a denunciante. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação e DECLARO
INEXISTENTE o contrato que ensejou o apontamento. CONDENO MAGAZINE LUIZA a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), a WILLIAN ROBERTO FERNANDES FERREIRA, com base no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal e nos
artigos 186 e 953, “caput”, e parágrafo único do mesmo dispositivo do Código Civil. A correção da indenização será a partir
da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Os juros de mora da indenização incidirão a partir
da citação na proporção de 1% ao mês, nos termos com o Artigo 406 do Código Civil e Artigo 161, § 1º, do Código Tributário
Nacional. Não se aplica a taxa SELIC porque nesta se incluem juros e correção monetária e os requeridos estariam pagando
a atualização duas vezes. A referida taxa é incompatível com o artigo 591, do Código Civil, posto ser aplicada mensalmente,
enquanto o artigo citado prevê capitalização anual. Torno definitiva a medida de cancelamento das anotações junto ao SERASA
e SPC. As custas e as despesas processuais serão suportadas pela ré, bem como a verba honorária, ora fixada em 10% sobre
a condenação (artigos 20 e 23 do Código de Processo Civil cumulado com artigo 11 da Lei 1.060/50), acompanhando a correção
mencionada, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito em julgado. JULGO PROCEDENTE a ação cautelar
e CONDENO a ré no pagamento das custas e despesas processuais, bem como verba honorária que fixo em R$ 1.000,00 (mil
reais), arbitramento com base nos critérios previstos no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, corrigidos desta decisão.
Os juros de mora sobre os honorários de 1% ao mês do trânsito em julgado. Não há juros de mora sobre as custas e despesas
processuais. JULGO PROCEDENTE a denunciação da lide e CONDENO LUIZA CRED a reembolsar a denunciante todas as
verbas mencionadas, acompanhadas da mesma correção e encargos. P.R.I. PREPARO: R$ 100,00. - ADV: JOÃO AUGUSTO
SOUSA MUNIZ (OAB 203012/SP), RICARDO QUERINO DE SOUZA (OAB 244682/SP), ALCIDENEY SCHEIDT (OAB 96141/
SP), EDER DA SILVA COSTA (OAB 271715/SP)
Processo 0002623-89.2012.8.26.0269 (269.01.2012.002623) - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - Ministério
Publico do Estado de São Paulo - Cesar Dinamarco Corsi - Fls. 401: Defiro. Expeça-se competente mandado de indisponibilidade
de bens, deprecando-se o cumprimento na Comarca da Capital. Fica cancelado o mandado expedido às fls. 376, expedindo-se o
necessário. Arbitro os honorários periciais ao perito nomeado a fls. 334/336, em R$ 3.200,00 (fls. 391). Depósito pelo requerido,
em dez dias. Intime-se a Prefeitura Municipal de Sarapuí-SP para providenciar a documentação solicitada pelo perito (fls.
391/392). Após, intime-se o perito a apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias. Apresentado o laudo, expeça-se desde logo
mandado de levantamento em favor do perito. Int. - ADV: MARCUS VINICIUS PEREIRA DE BARROS ARMADA (OAB 331495/
SP), ANESIO APARECIDO LIMA (OAB 97610/SP), ELAINE CRISTINA ACQUATI (OAB 204916/SP)
Processo 0002758-04.2012.8.26.0269 (269.01.2012.002758) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral William Roberto Fernandes Ferreira - Magazine Luiza - - Luizacred - Assim, considerando-se todas as circunstâncias do caso e a
capacidade financeira do requerido, sem tornar a indenização como razão para um enriquecimento sem causa, e o desestímulo,
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é o cabível a título de indenização pelo dano moral. A denunciada foi responsável porque
enviou o nome do requerente à anotação e, por isso, solidária, como exposto, devendo reembolsar a denunciante. Posto isso,
JULGO PROCEDENTE a ação e DECLARO INEXISTENTE o contrato que ensejou o apontamento. CONDENO MAGAZINE
LUIZA a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a WILLIAN ROBERTO FERNANDES FERREIRA, com base no artigo
5º, inciso X, da Constituição Federal e nos artigos 186 e 953, “caput”, e parágrafo único do mesmo dispositivo do Código Civil.
A correção da indenização será a partir da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Os juros
de mora da indenização incidirão a partir da citação na proporção de 1% ao mês, nos termos com o Artigo 406 do Código
Civil e Artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional. Não se aplica a taxa SELIC porque nesta se incluem juros e correção
monetária e os requeridos estariam pagando a atualização duas vezes. A referida taxa é incompatível com o artigo 591, do
Código Civil, posto ser aplicada mensalmente, enquanto o artigo citado prevê capitalização anual. Torno definitiva a medida de
cancelamento das anotações junto ao SERASA e SPC. As custas e as despesas processuais serão suportadas pela ré, bem
como a verba honorária, ora fixada em 10% sobre a condenação (artigos 20 e 23 do Código de Processo Civil cumulado com
artigo 11 da Lei 1.060/50), acompanhando a correção mencionada, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito
em julgado. JULGO PROCEDENTE a ação cautelar e CONDENO a ré no pagamento das custas e despesas processuais, bem
como verba honorária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), arbitramento com base nos critérios previstos no artigo 20, § 4º, do
Código de Processo Civil, corrigidos desta decisão. Os juros de mora sobre os honorários de 1% ao mês do trânsito em julgado.
Não há juros de mora sobre as custas e despesas processuais. JULGO PROCEDENTE a denunciação da lide e CONDENO
LUIZA CRED a reembolsar a denunciante todas as verbas mencionadas, acompanhadas da mesma correção e encargos. P.R.I.
PREPARO: R$100,00. - ADV: ALCIDENEY SCHEIDT (OAB 96141/SP), RICARDO QUERINO DE SOUZA (OAB 244682/SP),
JOÃO AUGUSTO SOUSA MUNIZ (OAB 203012/SP), EDER DA SILVA COSTA (OAB 271715/SP)
Processo 0002837-46.2013.8.26.0269 (026.92.0130.002837) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Aymoré Crédito Financiamento e Investimento Sa - Silvio Cesar da Cruz - Fica(m) o(a)(s) autor(a)(es) intimado(a)(s)
a comprovar no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento da taxa de pesquisa on line, no valor de R$ 11,00 para cada pesquisa,
comunicando que tal taxa refere-se a cada CPF ou CNPJ a ser pesquisado em cada processo e deverão ser recolhidos na Guia
do Fundo de Despesas do TJSP (FEDTJ), informando-se o código 434-1 - Impressão de Informações do Sistema INFOJUD/
BACENJUD/RENAJUD, conforme provimento CSM nº 1864/11. - ADV: JOÃO CARLOS DE ALMEIDA ZANINI (OAB 270476/SP),
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MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA (OAB 115665/SP)
Processo 0002850-79.2012.8.26.0269 (269.01.2012.002850) - Procedimento Ordinário - Protesto Indevido de Título Junqueira e Salvador Ltda - Select Comércio e Representação Ltda - Fls. 120: Defiro o levantamento do valor depositado
nestes autos às fls. 118, bem como da caução depositada às fls. 37 dos autos da ação cautelar em apenso (Processo nº
269.01.2012.000573-4, Ordem nº 20/2012), ambos em favor do autor. Expeça-se o necessário. Após, nada mais sendo requerido,
anote-se a extinção em todos os feitos e arquivem-se os autos. Int. - ADV: GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA (OAB
178268/SP), CESAR JOSE ROSA FILHO (OAB 263348/SP)
Processo 0003625-65.2010.8.26.0269 (269.01.2010.003625) - Nunciação de Obra Nova - Propriedade - João Marcos Rigato
- Valdeli Theodoro de Syllos - Fls. 457/494 e 496: Manifeste-se o exequente. Int. - ADV: LILIAN ALVES CAMARGO (OAB
131698/SP), PATRICIA OLIVEIRA WEY ROSSETTINI (OAB 120980/SP), PAULO RUBENS SOARES HUNGRIA JÚNIOR (OAB
33628/SP), ALINE ALEIXO HUNGRIA (OAB 122515/SP)
Processo 0004477-84.2013.8.26.0269 (026.92.0130.004477) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação
/ Ameaça - Fazenda do Municipio de Itapetininga - Angela Maria de Oliveira - - Tainá de Oliveira Cardoso - - Aline dos Santos
Galvão - - Julio Cesar da Costa Napoli - - Heber Ferreira - - Gezer Elias Ferreira - Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e
determino a reintegração na posse nos imóveis mencionados sem direito à retenção por benfeitorias. Expeça-se mandado após
o trânsito em julgado. CONDENO os réus no pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária ora fixada em R$
500,00 (quinhentos reais) para cada contestante, arbitrados conforme os critérios determinados pelo artigo 20 § 4º do Código
de Processo Civil, atualizados desta decisão com juros de mora e 1% ao mês do trânsito em julgado. As verbas referentes
às custas e despesas processuais serão rateadas nos termos do artigo 23 do Código de Processo Civil. A exigibilidade da
condenação em todas as verbas advindas da sucumbência está suspensa como determina o artigo 12 da Lei 1.060/50. P.R.I. ADV: RENATA MARCONDES RIBEIRO (OAB 262456/SP), HENRY CARLOS MULLER (OAB 65414/SP), JEFFERSON MORAIS
DOS SANTOS (OAB 190231/SP)
Processo 0004689-42.2012.8.26.0269 (269.01.2012.004689) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Alexandro Alves - Odair Viola Sabbag - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a açãoe CONDENO ODAIR VIOLA SABBAG a pagar
a ALEXANDRO ALVES o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal e nos
artigos 186 e 953, “caput”, e parágrafo único do mesmo dispositivo do Código Civil. A correção da indenização será a partir
da sentença nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Os juros de mora da indenização incidirão a partir
da citação na proporção de 1% ao mês, nos termos com o Artigo 406 do Código Civil e Artigo 161, § 1º, do Código Tributário
Nacional. Não se aplica a taxa SELIC porque nesta se incluem juros e correção monetária e os requeridos estariam pagando
a atualização duas vezes. A referida taxa é incompatível com o artigo 591, do Código Civil, posto ser aplicada mensalmente,
enquanto o artigo citado prevê capitalização anual. As custas e as despesas processuais serão suportadas pelo réu, bem como
a verba honorária, ora fixada em 10% sobre a condenação, com base no artigo 20 do Código de Processo Civil cumulado com
artigo 11 da Lei 1.060/50. A correção dos honorários desta decisão, com juros de mora a partir do trânsito em julgado em 1%.
Nesta oportunidade concedo ao réu os benefícios da Justiça Gratuita e, por consequência, suspensa a exigibilidade das verbas
advindas da sucumbência, nos termos do artigo 12 da Lei 1.060/50. P.R.I. - ADV: DANIEL JORGE MORAES (OAB 273497/
SP), FILIPE ORSOLINI PINTO DE SOUZA (OAB 260139/SP), EDUARDO SIQUEIRA BROCCHI (OAB 264330/SP), GALIBAR
BARBOSA FILHO (OAB 180457/SP)
Processo 0004832-31.2012.8.26.0269 (269.01.2012.004832) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Frigol Sa - Thiago
Cardoso Brisola Queiroz - Vista ao exequente para manifestar-se nos autos requerendo o que de direito, no prazo de 5 dias. ADV: IZABELLA MIOLO DE CARVALHO (OAB 302061/SP), MARCELO DA GUIA ROSA (OAB 118674/SP), MÁRCIO JOSÉ DE
OLIVEIRA PERANTONI (OAB 164774/SP)
Processo 0004832-31.2012.8.26.0269 (269.01.2012.004832) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Frigol Sa - Thiago
Cardoso Brisola Queiroz - Vista ao exequente para manifestar-se nos autos requerendo o que de direito, no prazo de 5 dias. ADV: MARCELO DA GUIA ROSA (OAB 118674/SP), MÁRCIO JOSÉ DE OLIVEIRA PERANTONI (OAB 164774/SP), IZABELLA
MIOLO DE CARVALHO (OAB 302061/SP)
Processo 0004936-09.2001.8.26.0269 (269.01.2001.004936) - Outros Feitos não Especificados - Liquidação / Cumprimento
/ Execução - Irmandade Santa Casa de Misericordia de Itapetininga - Oliver e Oliver Comercio de Pecas Ltda - - J B Oliveira
Hospitalar Me - Vista ao exequente para manifestar-se nos autos no prazo de 5 dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça
que deixou de proceder a constatação, uma vez que os bene encontrados não correspondem aos códigos e marcas dos bens
indicados no referido mandado e, alguns nem marcas nem códigos possuíam. - ADV: DIOGENIS BERTOLINO BROTAS (OAB
216864/SP), ELAINE CRISTINA DOS SANTOS PONTES (OAB 160283/SP), ANGELA MARQUES MACEDO (OAB 151164/SP)
Processo 0005319-64.2013.8.26.0269 (026.92.0130.005319) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Jessica Rodrigues de Lima - Instituto Nacional do Seguro Social - Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação e
CONDENO JESSICA RODRIGUES DE LIMA ao pagamento da verba honorária que ora fixo em 10% sobre o valor dado à causa,
mas exigível quando cessada sua condição de hipossuficiente. P.R.I. - ADV: JULIANA SALATE BIAGIONI (OAB 277919/SP)
Processo 0005528-19.2002.8.26.0269 (269.01.2002.005528) - Procedimento Ordinário - Reajustes de Remuneração,
Proventos ou Pensão - Jose Vicente Rosa - - Martinho da Cruz - - Maria de Fátima Ribeiro da Cruz - - Martinho da Cruz Filho - Marcelo Ribeiro da Cruz - Prefeitura Municipal de Itapetininga - Fls. 297: Indefiro, eis que as procurações de fls. 272 e 277 não
outorgam poderes específicos para receber e dar quitação. - ADV: FABIO PAQUES DE OLIVEIRA GRAÇA (OAB 300299/SP),
AMELIA DE OLIVEIRA (OAB 71529/SP), HERMELINO DE OLIVEIRA GRACA (OAB 51209/SP), ANTONIO CARLOS LEONEL
FERREIRA JUNIOR (OAB 197597/SP), ANDRÉA PAQUES DE OLIVEIRA GRAÇA (OAB 173956/SP)
Processo 0005782-40.2012.8.26.0269 (269.01.2012.005782) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Alceu Alves de
Oliveira - - Maria Bernadete Nanini de Oliveira - Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação de usucapião para declarar o
domínio dos promoventes sobre a área descrita nos autos, tudo de conformidade com os preceitos dos Art. 1.238 e seguintes
do Código Civil. Esta sentença servirá de título para a matrícula, acompanhada da planta e memorial descritivo (folhas 65 a 70),
bem como da certidão de casamento. Expeça-se mandado para registro, após o trânsito em julgado, no Registro de Imóveis da
Comarca. P.R.I. - ADV: MIGUEL ALEIXO MACHADO (OAB 62370/SP)
Processo 0006015-03.2013.8.26.0269 (026.92.0130.006015) - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL
3.365/1941 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp - Luiz Cerqueira Ruivo - - Vanda Tavares
Ruivo - Arbitro os honorários periciais em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Depósito pela expropriante. Após, intime-se o perito a
apresentar o laudo em trinta dias. Acolho as indicações dos assistentes técnicos apresentados pelas partes (fls. 213 e 215),
sendo certo que cabe aos interessados providenciar as intimações dos referidos assistentes para acompanhamento da perícia.
Apresentado o laudo, expeça-se desde logo mandado de levantamento em favor do perito, comunicando-se. Int. - ADV: MIGUEL
MOMBERG VENÂNCIO JUNIOR (OAB 219879/SP), ENI DA ROCHA (OAB 54843/SP), WANDERLEY ABRAHAM JUBRAM (OAB
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53258/SP), GUILHERME ABRAHAM DE CAMARGO JUBRAM (OAB 272097/SP)
Processo 0007832-39.2012.8.26.0269 (269.01.2012.007832) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Banco Itaucard SA - Katia Cristina Pires Lopes da Silva - Vistos. KÁTIA CRISTINA PIRES LOPES DA SILVA opôs
Embargos de Declaração em face da sentença de fls. 81 alegando omissão no tocante ao valor dos honorários sucumbenciais.
Os embargos foram interpostos dentro do prazo legal. É O RELATÓRIO. DECIDO. A sentença proferida não foi improcedente,
mas apenas de extinção do feito pela inércia da parte autora nos termos do art. 267, III do Código de Processo Civil, cenário
que, inclusive, não impede nova propositura da ação (art. 268). No entanto, por força do disposto no art. 267, § 2º, realmente é
cabível a fixação de honorários sucumbenciais na hipótese retratada nestes autos. Assim, conheço dos embargos e os acolho,
visto que existe a omissão apontada. Declaro, pois, a sentença, que passa a ter a seguinte redação: “Vistos. Ante o abandono
da causa, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fundamento art. 267, III, do Código de Processo Civil.
Custas pelo autor, incabíveis as finais. Fixo os honorários de sucumbência em R$ 700,00, corrigidos desta decisão, com juros
de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Comunique-se à SERASA. Transitada em julgado, arquivem-se os autos,
anotando-se a extinção. P.R.I.” Retifique-se o registro da sentença, anotando-se. Intimem-se. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO
DA SILVA (OAB 150793/SP), JULIANA FERNANDES FAINÉ GOMES (OAB 183568/SP)
Processo 0008416-43.2011.8.26.0269 (269.01.2011.008416) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Marco Antonio Medeiros - Manoel Rodrigues dos Santos - Posto isso, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação e CONDENO
MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS a pagar a MARCO ANTÔNIO MEDEIROS indenização por dano moral nos valores e
critérios expostos, com base nos artigos 186 e 935, do Código Civil, artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais). A atualização monetária do ressarcimento do dano moral e estético incidirá a partir da sentença,
nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça porque o magistrado levou em consideração o poder de compra da
moeda. Os juros de mora da indenização incidirão a partir da citação na proporção de 1% ao mês, nos termos com o Artigo 406
do Código Civil e Artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional. Não se aplica a taxa SELIC porque nesta se incluem juros e
correção monetária e os requeridos estariam pagando a atualização duas vezes. A referida taxa é incompatível com o artigo
591, do Código Civil, posto ser aplicada mensalmente, enquanto o artigo citado prevê capitalização anual. Cada parte pagará
metade das custas e das despesas processuais, mas isentos da verba honorária (artigo 21 do Código de Processo Civil). A
exigibilidade das verbas advindas da sucumbência está suspensa em virtude da gratuidade concedida ao autor a folhas 39 e ao
réu nesta oportunidade, na forma do artigo 12 da Lei 1.060/50. P.R.I. - ADV: JOAO DE OLIVEIRA ROMERO (OAB 106248/SP),
PATRÍCIA MARA ROCHA CODOGNO (OAB 149925/SP), LUIZ GUSTAVO RODRIGUES ARECO (OAB 242826/SP), ALCIDENEY
SCHEIDT (OAB 96141/SP)
Processo 0008478-49.2012.8.26.0269 (269.01.2012.008478) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Itaú Unibanco Sa - Digital World Comércio de Eletrônicos e Informática Ltda - - Daniel de Barros Barbosa - Vistos. Fls. 63:
Defiro. Apresentada matrícula atualizada do imóvel, tome-se por termo nos autos o arresto do bem imóvel, procedendo-se o
cartório nos termos do art. 659, §§ 4º e 5º, art. 475-J, § 1º, e art. 655, § 2º, todos do Código de Processo Civil. Após, tente-se
a citação dos executados no endereço do imóvel, em caso negativo, intimem-se os eventuais ocupantes do imóvel de que foi
realizado o arresto. O edital será expedido após o resultado da diligência. Tratando-se de arresto deverá ser observado ainda o
disposto nos artigos 653 parágrafo único, e 654 do Código de Processo Civil. Int. - ADV: MONICA LUISA MORAN DE OLIVEIRA
(OAB 124239/SP), JORGE VICENTE LUZ (OAB 34204/SP)
Processo 0009421-66.2012.8.26.0269 (269.01.2012.009421) - Procedimento Sumário - Seguro - Celso Rodrigues Simões
- Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro Dpvat Sa - Assim, pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação e CONDENO
CELSO RODRIGUES SIMÕES ao pagamento das custas, despesas processuais, inclusive com a perícia, bem como na verba
honorária que ora fixo em 10% sobre o valor dado à causa, corrigido desde a propositura com juros de mora de 1% ao mês a
partir do trânsito em julgado. Contudo, a exigência das verbas advindas da sucumbência fica suspensa por fora do disposto
no artigo 12 da Lei 1.060/50. P.R.I. - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), LUCIANA PAULA DE C
LYRIO DUARTE
Processo 0009571-47.2012.8.26.0269 (269.01.2012.009571) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade do Fornecedor
- Jeanne D Arc Lobo - Banco Itaucard Sa - Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação e extinto o processo, com
julgamento de mérito, com fulcro no art. 269, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, arcará a autora com
o pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios da parte contrária, que arbitro em 10% do
valor atribuído a causa, nos termos do artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil, observando-se o disposto no art. 12 da Lei
1.060/50. P.R.I.C - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), ADRIANA APARECIDA LOPES (OAB 247996/
SP), FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP)
Processo 0013121-21.2010.8.26.0269 (269.01.2010.013121) - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Mauro Benedito
Marques Ruiz Me - Cristina Mafalda Domingos Reis ME - Vista ao exequente para manifestar-se nos autos no prazo de 5 dias,
sobre a certidão do Oficial de Justiça que deixou de proceder a penhora uma vez que não conseguiu localizar o nº 133 da Rua
Saldanha Marinho e, encontrou um imóvel sem nº aparente onde o Sr. Kaue informou que a empresa executada Cristina Mafalda
Domingos Reis ME pertencia a sua mãe mas encerrou suas atividades a alguns anos. - ADV: FÁBIO HENRIQUE VENDRAMINI
JACOB (OAB 246859/SP), JOÃO MANOEL DE SIQUEIRA MACHADO (OAB 269219/SP)
Processo 0014452-04.2011.8.26.0269 (269.01.2011.014452) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Filomena Aparecida Gomes - Nawts Life Ind e Com de Cosméticos Ltda - Assim, considerando-se todas as circunstâncias do
caso e a capacidade financeira do requerido, sem tornar a indenização como razão para um enriquecimento sem causa, e o
desestímulo, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é o cabível a título de indenização pelo dano moral. Posto isso, JULGO
PROCEDENTE a ação em PARTE eCONDENO NAWT’S LIFE IND E COM DE COSMÉTICOS LTDA a pagar a FILOMENA
APARECIDA GOMES o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com base no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal e nos
artigos 186 e 953, “caput”, e parágrafo único do mesmo dispositivo do Código Civil. A correção da indenização será a partir
da sentença nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Os juros de mora da indenização incidirão a partir
da citação na proporção de 1% ao mês, nos termos com o Artigo 406 do Código Civil e Artigo 161, § 1º, do Código Tributário
Nacional. Não se aplica a taxa SELIC porque nesta se incluem juros e correção monetária e a requerida pagaria a atualização
duas vezes. A referida taxa é incompatível com o artigo 591, do Código Civil, posto ser aplicada mensalmente, enquanto o artigo
citado prevê capitalização anual. As custas e as despesas processuais serão suportadas pela ré em 50%, mas isenta de verba
honorária, (artigos 21do Código de Processo Civil cumulado com artigo 11 da Lei 1.060/50). P.R.I. PREPARO: R$ 400,00. - ADV:
JOSE PAULO LOPES (OAB 60541/SP), DANIELLY APARECIDA CAMARGO DA SILVA GEHRING CARDOSO (OAB 197660/SP)
Processo 0015042-83.2008.8.26.0269 (269.01.2008.015042) - Procedimento Ordinário - Posse - Companhia de Negócios
e Participações Sc Ltda - Acácio Antonio de Moraes - Fica(m) o(a)(s) autor(a)(es) intimado(a)(s) a comprovar no prazo de 05
(cinco) dias, o recolhimento da taxa de pesquisa on line, no valor de R$ 11,00 para cada pesquisa, comunicando que tal taxa
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refere-se a cada CPF ou CNPJ a ser pesquisado em cada processo e deverão ser recolhidos na Guia do Fundo de Despesas
do TJSP (FEDTJ), informando-se o código 434-1 - Impressão de Informações do Sistema INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD,
conforme provimento CSM nº 1864/11. - ADV: REGGER EDUARDO BARROS ALVES (OAB 180357/SP), MARCELO FERREIRA,
HENRY CARLOS MULLER JUNIOR (OAB 259141/SP)
Processo 0015042-83.2008.8.26.0269 (269.01.2008.015042) - Procedimento Ordinário - Posse - Companhia de Negócios
e Participações Sc Ltda - Acácio Antonio de Moraes - Fica(m) o(a)(s) autor(a)(es) intimado(a)(s) a comprovar no prazo de 05
(cinco) dias, o recolhimento da taxa de pesquisa on line, no valor de R$ 11,00 para cada pesquisa, comunicando que tal taxa
refere-se a cada CPF ou CNPJ a ser pesquisado em cada processo e deverão ser recolhidos na Guia do Fundo de Despesas
do TJSP (FEDTJ), informando-se o código 434-1 Impressão de Informações do Sistema INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD,
conforme provimento CSM nº 1864/11. - ADV: HENRY CARLOS MULLER JUNIOR (OAB 259141/SP), REGGER EDUARDO
BARROS ALVES (OAB 180357/SP), MARCELO FERREIRA
Processo 0016723-83.2011.8.26.0269 (269.01.2011.016723) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria Especial (Art. 57/8) Luiz Eduardo Matarazzo Junior - Instituto Nacional do Seguro Social - Posto isso JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação para
reconhecer o período trabalhado mencionados como especiais até a edição da Lei 9.711/98. Julgo IMPROCEDENTE o pedido
de aposentadoria por como exposto. Não haverá custas ou despesas porque o réu é autarquia federal. Não há verba honorária
devido à sucumbência recíproca. Após trânsito em julgado, oficie-se para a devida averbação. P.R.I. - ADV: ALEXANDRE
MIRANDA MORAES (OAB 263318/SP), MARCELO BASSI (OAB 204334/SP), CAIO BATISTA MUZEL GOMES (OAB 173737/
SP), DOUGLAS PESSOA DA CRUZ (OAB 239003/SP)
Processo 0016955-95.2011.8.26.0269 (269.01.2011.016955) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Bruno Adriano
Moura Martins - Banco Bradesco Sa - Assim, considerando-se todas as circunstâncias do caso e a capacidade financeira do
requerido, sem tornar a indenização como razão para um enriquecimento sem causa, e o desestímulo, o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) é o cabível a título de indenização pelo dano moral. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação e DECLARO
INEXISTENTE o contrato que ensejou o apontamento. CONDENO o BANCO BRADESCO S.A o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), com base no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal e nos artigos 186 e 953, “caput”, e parágrafo único do mesmo
dispositivo do Código Civil. A correção da indenização será a partir da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal
de Justiça. Os juros de mora da indenização incidirão a partir da citação na proporção de 1% ao mês, nos termos com o Artigo
406 do Código Civil e Artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional. Não se aplica a taxa SELIC porque nesta se incluem juros
e correção monetária e os requeridos estariam pagando a atualização duas vezes. A referida taxa é incompatível com o artigo
591, do Código Civil, posto ser aplicada mensalmente, enquanto o artigo citado prevê capitalização anual. Torno definitiva a
medida de cancelamento das anotações junto ao SERASA e SPC. Oficie-se ao SERASA e ao SPC. As custas e as despesas
processuais serão suportadas pelo réu, bem como a verba honorária, ora fixada em 10% sobre a condenação (artigos 20 e 23
do Código de Processo Civil cumulado com artigo 11 da Lei 1.060/50), acompanhando a correção mencionada, acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito em julgado. P.R.I. PREPARO: R$ 100,00. - ADV: ARACELY CELENE DE BRITO
ALMEIDA (OAB 255694/SP), RUBENS TELIS DE CAMARGO JUNIOR (OAB 260254/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/
SP), JEAN CRISTIANO MOURA MARTINS (OAB 250448/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), FABIO ANDRE
FADIGA (OAB 139961/SP)
Processo 0017283-93.2009.8.26.0269 (269.01.2009.017283) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco
Bradesco Sa - Drogacelio Drogaria Ltda - Vista as partes para manifestarem-se nos autos no prazo de 5 dias, sobre o laudo
pericial juntado. - ADV: EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), RODRIGO FLORES PIMENTEL DE SOUZA (OAB 182351/
SP), LUIZ GONZAGA LISBOA ROLIM (OAB 60530/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)
Processo 0017912-04.2008.8.26.0269 (269.01.2008.017912) - Execução de Título Extrajudicial - Cia de Negócios e
Participações Sc Ltda - José Roberto Tibagi - Fica(m) o(a)(s) autor(a)(es) intimado(a)(s) a comprovar no prazo de 05 (cinco)
dias, o recolhimento da taxa de pesquisa on line, no valor de R$ 11,00 para cada pesquisa, comunicando que tal taxa refere-se
a cada CPF ou CNPJ a ser pesquisado em cada processo e deverão ser recolhidos na Guia do Fundo de Despesas do TJSP
(FEDTJ), informando-se o do Sistema INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD, conforme provimento CSM nº 1864/11. código 434-1 Impressão de Informações - ADV: MARCELO FERREIRA, REGGER EDUARDO BARROS ALVES (OAB 180357/SP), ADRIANA
DA ROCHA LEITE (OAB 154920/SP), MARIA ALBUQUERQUE RODRIGUES (OAB 93044/SP)
Processo 0018345-37.2010.8.26.0269 (269.01.2010.018345) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Gerson
dos Santos - Antony Michel Janoviche - Assim, como o réu não cumpriu com o assumido, a procedência se impõe de forma
parcial, pois não há dano material a ressarcir porque as multas podem ser transferidas administrativamente e a retomada afasta
a obrigação do réu em pagar as demais parcelas. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO para rescindir o
contrato de venda e compra e determinar a retomada do bem por parte do autor. Condeno o réu ao pagamento da metade das
custas e despesas processuais (artigo 21, “caput”cumulado com artigo 11 da Lei 1.060/50), mas isenta da verba honorária em
decorrência da sucumbência recíproca. Após o trânsito em julgado e localizado o carro, expeça-se mandado de reintegração na
posse. P.R.I. PREPARO: R$ 582,14. - ADV: ALINE AGOSTINHO SANTOS (OAB 241886/SP), STELLA MARIA DE CAMARGO
PLACCO (OAB 213059/SP), MAURICIO ELIAS DE ALMEIDA TAMBELLI
Processo 0018679-03.2012.8.26.0269 (269.01.2012.018679) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Elton John de Freitas Queiroz - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Fls. 92: INDEFIRO, eis que descabida a
nomeação de médico especialista, a não ser que o próprio perito recomende o exame por profissional de outra especialidade.
Int. - ADV: RODRIGO TREVIZANO (OAB 188394/SP)
Processo 0018947-91.2011.8.26.0269 (269.01.2011.018947) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Mario
Yudi Tanabe - Rogerio Munhoz de Oliveira - - Jair Munhoz de Oliveira - - Sara de Miranda Oliveira - Despacho de fls. 148:
Vistos. Fls. 146/147: Diga o executado. Int. - ADV: CRISTINA AKEMY FULUCHO OLIVEIRA (OAB 164138/SP), MARCELO
CAMPOS PRESTES (OAB 194233/SP), FABIO AMBROSIO FRANCIOSI (OAB 291617/SP), ANA MARIA KUBE DE CAMARGO
(OAB 119002/SP)
Processo 0018947-91.2011.8.26.0269 (269.01.2011.018947) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Mario
Yudi Tanabe - Rogerio Munhoz de Oliveira - - Jair Munhoz de Oliveira - - Sara de Miranda Oliveira - Vista as partes para
manifestarem-se sobre a penhora on line efetivada nos autos, no prazo de 5 dias. - ADV: FABIO AMBROSIO FRANCIOSI (OAB
291617/SP), MARCELO CAMPOS PRESTES (OAB 194233/SP), CRISTINA AKEMY FULUCHO OLIVEIRA (OAB 164138/SP),
ANA MARIA KUBE DE CAMARGO (OAB 119002/SP)
Processo 0019289-68.2012.8.26.0269 (269.01.2012.019289) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Gilberto
Gonçalves dos Santos - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Certifico e dou fé que conforme cálculo de fls.
72, o valor das custas finais a serem recolhidas pela parte executada (BV Financeira) corresponde a R$ 96,85 (código 230-6).
Certifico ainda que também cabe à executada (BV Financeira) providenciar o recolhimento da contribuição de mandato, referente
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à procuração/substabelecimento de fls. 35, atualmente no valor de R$ de R$ 13,56 (código 304-9). Nada Mais. Itapetininga, 14
de janeiro de 2014. Eu, ___, Rosemeire Vieira Machado, Escrevente Técnico Judiciário. - ADV: ALINE DE CASSIA MONTAGNER
(OAB 240001/SP), ADRIANA DA SILVA FERREIRA, ALESSANDRA PROTO VIANNA (OAB 287299/SP)
Processo 0019393-31.2010.8.26.0269 (269.01.2010.019393) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Manoel Martins
Pereira - Instituto Nacional do Seguro Social - Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação e CONDENO MANOEL MARTINS
PEREIRA ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como na verba honorária que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil
reais). As despesas com perícia serão ressarcidas a partir do pagamento, sem juros de mora. A correção dos honorários desta
decisão com juros de mora de 1% ao mês do trânsito em julgado. P.R.I. - ADV: CAIO BATISTA MUZEL GOMES (OAB 173737/
SP), RUBENS MOREIRA
Processo 0019752-10.2012.8.26.0269 (269.01.2012.019752) - Procedimento Ordinário - Averbação/Cômputo de tempo
de serviço rural (empregado/empregador) - Teresa Donizete da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social - Assim, JULGO
IMPROCEDENTE a ação e CONDENO TERESA DONIZETE DA SILVA ao pagamento das custas, despesas processuais e
verba honorária que ora fixo em 10% sobre o valor dado à causa, mas suspensa sua exigibilidade na forma do artigo 12 da Lei
1.060/50. P.R.I. - ADV: CAIO BATISTA MUZEL GOMES (OAB 173737/SP), ALEXANDRE MIRANDA MORAES (OAB 263318/SP)
Processo 0020057-91.2012.8.26.0269 (269.01.2012.020057) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Unimed
de Itapetininga Cooperativa de Trabalho Médico - Sandra Aparecida Bispo Santana - Fica(m) o(a)(s) autor(a)(es) intimado(a)(s)
a comprovar no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento da taxa de pesquisa on line, no valor de R$ 11,00 para cada pesquisa,
comunicando que tal taxa refere-se a cada CPF ou CNPJ a ser pesquisado em cada processo e deverão ser recolhidos na Guia
do Fundo de Despesas do TJSP (FEDTJ), informando-se o código 434-1 - Impressão de Informações do Sistema INFOJUD/
BACENJUD/RENAJUD, conforme provimento CSM nº 1864/11. - ADV: ANTONIO AUGUSTO FERRAZ DE MORAES (OAB 98276/
SP)
Processo 0020311-69.2009.8.26.0269 (269.01.2009.020311) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Brasil S/A. - Cibele Aparecida Delfino - - Joze Aparecida Angelo Lemes - Vista ao exequente para manifestar-se nos
autos sobre a pesquisa Arisp, negativa, no prazo de 5 dias. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), RENATO
OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP)
Processo 0020363-02.2008.8.26.0269 (269.01.2008.020363) - Cautelar Inominada - Liminar - Tereza Varicoda - Banco do
Brasil - Vistos. Ante a quitação do débito referente aos honorários sucumbenciais (fls. 112) e a petição de fls.152, declaro
EXTINTA a execução, com fundamento no art. 794, I, do Código de Processo Civil. Custas finais pela parte executada. Transitada
em julgado, pagas ou inscritas as custas, arquivem-se os autos, anotando-se a extinção. P.R.I. - ADV: MARCELO LEONEL DA
SILVA (OAB 174577/SP), FÁBIO DEZZOTTI D’ELBOUX (OAB 165618/SP)
Processo 0020363-02.2008.8.26.0269 (269.01.2008.020363) - Cautelar Inominada - Liminar - Tereza Varicoda - Banco do
Brasil - Certifico e dou fé que conforme cálculo de fls. 155, o valor das custas finais a serem recolhidas pela parte executada
(Banco do Brasil S/A) corresponde a R$ 96,85 (código 230-6). Certifico ainda que também cabe à executada (Banco do Brasil
S/A) providenciar o recolhimento da contribuição de mandato, referente às procurações/substabelecimentos de fls. 22/30,
atualmente no valor de R$ de R$ 13,56 (código 304-9). Nada Mais. Itapetininga, 14 de janeiro de 2014. Eu, ___, Rosemeire
Vieira Machado, Escrevente Técnico Judiciário. - ADV: FÁBIO DEZZOTTI D’ELBOUX (OAB 165618/SP), MARCELO LEONEL
DA SILVA (OAB 174577/SP)
Processo 0020522-03.2012.8.26.0269 (269.01.2012.020522) - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL
3.365/1941 - Rodovias Integradas do Oeste Sa Spvias - Nésio Quina da Silva - - Maria Alice de Lima da Silva - - Otacílio Quina
da Silva - Primeiramente, emende-se a inicial a fim de constar a descrição correta da área a ser desapropriada, ou seja, em
conformidade com o decreto número 58.471, eis que conforme resposta ao quesito formulado pelo juízo a área não confere
(fls. 182). Sem prejuízo, esclareça a parte autora sobre os marcos demarcatórios mencionados pelo perito no laudo. Int. - ADV:
GISELE DE ALMEIDA URIAS (OAB 242593/SP), MARCELO JOSE DEPENTOR (OAB 89370/SP)
Processo 0020551-53.2012.8.26.0269 (269.01.2012.020551) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Felipe Vieira Vichetti - Fundação Karnig Bazarian Faculdades Integradas de Itapetininga - Assim, considerando-se todas as
circunstâncias do caso e a capacidade financeira da requerida, sem tornar a indenização como razão para um enriquecimento
sem causa, e o desestímulo, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é o cabível a título de indenização pelo dano moral. Diante
do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, condenando a FUNDAÇÃO KARNIG BAZARIAN FKB, mantenedora
das Faculdades Integradas de Itapetininga, a pagar a FELIPE VIEIRA VICHETTI a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a
título de ressarcimento por dano moral. A correção monetária desde a prolação da sentença (súmula 362 do STJ), acrescendose juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, nos termos com o Artigo 406 do Código Civil e Artigo 161, § 1º, do Código
Tributário Nacional. Não se aplica a taxa SELIC porque nesta se incluem juros e correção monetária e a requerida estaria pagando
a atualização duas vezes. A referida taxa é incompatível com o artigo 591, do Código Civil, posto ser aplicada mensalmente,
enquanto o artigo citado prevê capitalização anual. Condeno-a, ainda, a obrigação de complementação do curso ao autor,
arcando com todas as despesas desde que isso não implique para a ré custo maior que o que teria em fornecendo ela própria
o curso complementar, a ser apurada em liquidação, incluindo-se despesas com transporte e alimentação. Fica condenada
ainda ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50%, mas isenta da verba honorária, na forma
do artigo 21 do Código de Processo Civil. P.R.I. PREPARO: R$ 600,00. - ADV: PEDRO DE SOUZA VICENTIN (OAB 289897/
SP), ROGÉRIO MILANESI DE MAGALHÃES CHAVES, SANDRO CARLOS BALARIN (OAB 309909/SP), FABIO NOGUEIRA DE
MACEDO PROENCA (OAB 207297/SP)
Processo 0021148-27.2009.8.26.0269 (269.01.2009.021148) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Tarcisio Rodrigues - - Francine Matarazzo Costa - Auto Mecanica e Peças Itapetininga Ltda - Assim, JULGO IMPROCEDENTE a
ação e CONDENO TARCÍSIO RODRIGUES e FRANCINE MATARAZZO COSTA ao pagamento das custas, despesas processuais
e verba honorária que ora fixo em 10% sobre o valor dado à causa, corrigidos desde a propositura com juros de mora de 1% ao
mês do trânsito em julgado. Cada requerente suportará as verbas advindas da sucumbência em 50% cada, nos termo do artigo
23 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, oficie-se aos Cartórios de Protesto levantando a sustação. P.R.I.
PREPARO: R$ 1008,05. - ADV: RICARDO LOPES DE OLIVEIRA FILHO (OAB 284299/SP), JOSE AUGUSTO ARAUJO PEREIRA
(OAB 123831/SP), JOAO JOSE DE MORAES (OAB 279298/SP), DARCY PEREIRA DE MORAES JUNIOR (OAB 90129/SP)
Processo 0021743-21.2012.8.26.0269 (269.01.2012.021743) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Patricia dos Santos Silva - Instituto Nacional do Seguro Social - Assim, pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação
e CONDENO PATRICIA DOS SANTOS SILVA ao pagamento da verba honorária que ora fixo em 10% sobre o valor dado à
causa, mas suspensa a exigibilidade nos termos da lei nº 1.060/1950. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, anotandose. P.R.I. - ADV: AUGUSTO PAIVA DOS REIS (OAB 324859/SP)
Processo 0021748-43.2012.8.26.0269 (269.01.2012.021748) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Dulcinéia Aparecida de Lara - Instituto Nacional do Seguro Social - Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONDENO
o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ao pagamento do auxílio-doença a DULCINÉIA APARECIDA DE LARA,
pelo período de quatro meses a partir da data da cessação do benefício, ou seja, 15/10/2012 (fls. 40/41), devidamente calculado
nos termos da lei. Atualização monetária conforme os critérios adotados pelo E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Os
juros de mora incidirão a partir da citação na proporção de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1º - F, da Lei 9.494/97. Não há
custas ou despesas devido ao benefício da gratuidade judiciária e à isenção a que faz jus a autarquia federal. O réu arcará com
os honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor das prestações vencidas. P.R.I - ADV: ABEL SANTOS SILVA (OAB
115766/SP)
Processo 0021761-42.2012.8.26.0269 (269.01.2012.021761) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer José Mendes Tavares - Roberto Manoel Fogaça - - Cdhu Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano - - Terezinha
das Dores Rodrigues dos Santos Fogaça - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar os réus ROBERTO
MANOEL FOGAÇA e TEREZINHA DORES RODRIGUES SANTOS FOGAÇA na obrigação de assinar o termo de transferência
junto ao CDHU em trinta dias do trânsito em julgado e se não cumprida a obrigação de fazer, esta sentença produzirá os
efeitos das declarações não emitidas, na forma do artigo 461 do Código de Processo Civil. Condeno os réus Roberto Manoel
Fogaça e Terezinha Dores Rodrigues Santos Fogaça ao pagamento das custas e despesas processuais e verba honorária que
ora fixo em R$ 700.00 (setecentos reais), corrigidos desta decisão, com juros de mora de 1% ao mês do trânsito em julgado.
Condeno José Mendes Tavares ao pagamento e verba honorária que ora fixo em R$ 700.00 (setecentos reais), corrigidos desta
decisão, com juros de mora de 1% ao mês do trânsito em julgado ao CDHU. Suspensas a cobrança das verbas advindas da
sucumbência nos termos do artigo 12 da Lei 1.060/50 em virtude do benefício da gratuidade que nesta oportunidade concedo.
P.R.I. - ADV: RICARDO TADEU STRONGOLI (OAB 208817/SP), ALAN AMARO SANTOS (OAB 298795/SP), CELSO ANTONIO
VIEIRA SANTOS (OAB 135691/SP)
Processo 0022248-80.2010.8.26.0269 (269.01.2010.022248) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - Marcio
Alexandre Campitelli - Instituto Nacional do Seguro Social - Tendo em vista a certidão de fls. 387, aguarde-se a conclusão
da habilitação. Int. - ADV: ALLAN VENDRAMETO MARTINS (OAB 227777/SP), JOSÉ ALFREDO GEMENTE SANCHES (OAB
233283/SP)
Processo 0022862-17.2012.8.26.0269 (269.01.2012.022862) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Celia Vieira Aguiar - Instituto Nacional do Seguro Social - Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONDENO
o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ao pagamento do benefício da prestação continuada a CELIA VIEIRA
AGUIAR, conforme previsto no art. 20 da lei 8.742/93 e art. 203, V, da Constituição da República, no valor de um salário
mínimo a partir da propositura da ação, tendo em vista que o laudo relata a situação atual vivida pela parte autora. Atualização
monetária desde a propositura, conforme critérios adotados pelo E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região. O art. 45, § 4º, da
Lei 8.212/91 trata da constituição dos créditos da Seguridade Social, não se aplicando o dispositivo no presente caso. Os juros
de mora incidirão a partir da citação na proporção de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1º - F, da Lei 9.494/97. Não há custas
ou despesas devido ao benefício da gratuidade judiciária e à isenção a que faz jus a autarquia federal. O réu arcará com os
honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor das prestações vencidas a partir da propositura até a prolação da
sentença. O benefício poderá ser suspenso se terminadas as razões de sua concessão mediante análise fundamentada. Oficiese para cumprimento imediato da tutela antecipada concedida. P.R.I. - ADV: HUGO LEONARDO OLIVEIRA PIERUZZI (OAB
255515/SP)
Processo 0023388-81.2012.8.26.0269 (026.92.0120.023388) - Procedimento Ordinário - Averbação/Cômputo/Conversão de
tempo de serviço especial - Ary Antonio Messias - Instituto Nacional do Seguro Social - Vista as partes para manifestarem-se
nos autos sobre o laudo técnico juntado, no prazo de 5 dias. - ADV: ALTEVIR NERO DEPETRIS BASSOLI (OAB 160800/SP)
Processo 0023388-81.2012.8.26.0269 (026.92.0120.023388) - Procedimento Ordinário - Averbação/Cômputo/Conversão de
tempo de serviço especial - Ary Antonio Messias - Instituto Nacional do Seguro Social - Vista as partes para manifestarem-se
nos autos sobre o laudo técnico juntado, no prazo de 5 dias. - ADV: ALTEVIR NERO DEPETRIS BASSOLI (OAB 160800/SP)
Processo 0024029-69.2012.8.26.0269 (026.92.0120.024029) - Monitória - Contratos Bancários - Itau Unibanco Sa - Eliedna
Nascimento Silva e Outro - - Valdir Figueiredo da Silva - Fica(m) o(a)(s) autor(a)(es) intimado(a)(s) a comprovar no prazo de 05
(cinco) dias, o recolhimento da taxa de pesquisa on line, no valor de R$ 11,00 para cada pesquisa, comunicando que tal taxa
refere-se a cada CPF ou CNPJ a ser pesquisado em cada processo e deverão ser recolhidos na Guia do Fundo de Despesas
do TJSP (FEDTJ), informando-se o código 434-1 - Impressão de Informações do Sistema INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD,
conforme provimento CSM nº 1864/11. - ADV: CLAUDIA FABIANA GIACOMAZI (OAB 98072/SP), MARCELO TESHEINER
CAVASSANI (OAB 71318/SP)
Processo 0024339-85.2006.8.26.0269 (269.01.2006.024339) - Procedimento Ordinário - Enquadramento - Rubens Sanches
Campos - Fazenda do Estado de São Paulo - Oficie-se ao DEPRE para que providencie a transferência do depósito mencionado
às fls. 184 para conta judicial à ordem e disposição deste juízo. Após, cumpra-se a decisão de fls. 190. Int. - ADV: FLAVIA
REGINA VALENÇA (OAB 269627/SP), VALÉRIA CHEQUE GRANATO (OAB 171138/SP)
Processo 3006424-27.2013.8.26.0624 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 0001367-98.2012.8.26.0629 - 2ª Vara) - EDSON
JOSÉ DA SILVA NETO - AZUL COMPANHIA DE SEGURO GERAIS SEGURADORA SA - Cumpra-se. Designo audiência para
a oitiva no dia 10 de março p.f., às 16 horas e 30 minutos. Intime-se e requisite-se a testemunha. Comunique-se o Juízo
Deprecante. Int. - ADV: LUCAS RENAULT CUNHA (OAB 138675/SP), JAIR CASSIMIRO DE OLIVEIRA (OAB 65196/SP)
Processo 3008435-27.2013.8.26.0269 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 0002599-56.2008.8.26.0025 - Vara Única)
- Baxter Hospitalar Ltda - Ivan Luis Maia Pinelli - - Hemotec Comercio de Peças para Aparelhos Hospitalares Ltda ME - Ante
o caráter itinerante, encaminhe-se a deprecata para a comarca de Piracicaba. Int. - ADV: ANA LUCIA DA SILVA BRITO (OAB
286438/SP), EDINEIA SANTOS DIAS (OAB 197358/SP)
Processo 3009720-55.2013.8.26.0269 - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens
(nº 0033673-58.2011.8.26.0564 - 5ª Vara Cível) - Itaú Unibanco SA - Diogenes dos Santos - - SBC Log Armazem Transportes
Logistica Ltda - Vista ao autor para manifestar-se nos autos no prazo de 5 dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça que deixou
de proceder a penhora, uma vez que segundo informações e documentos exibidos pelo sogro do executado, o imóvel indicado
a penhora lhe pertence. - ADV: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB 103587/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO JAIRO SAMPAIO INCANE FILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PEDRO AVELINO MOREIRA MESSIAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0008/2014
Processo 1000119-25.2014.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Itapetintas Distribuidora de Tintas Ltda
- Providencie o exequente a regularização dos títulos executivos ora apresentados, nos termos do art. 15, II “a”, “b” e “c” da Lei
5.474/68. Prazo de dez dias. Int. - ADV: MARCELO FERREIRA
Processo 1000123-62.2014.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Itapetintas Distribuidora de Tintas Ltda
- Providencie o exequente a regularização dos títulos executivos ora apresentados, nos termos do art. 15, II, “a”, “b” e “c” da Lei
5.474/68. Prazo de dez dias. Int. - ADV: MARCELO FERREIRA
Processo 1000128-84.2014.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Itapetintas Distribuidora de Tintas Ltda
- Providencie o exequente a regularização dos títulos executivos ora apresentados, nos termos do art. 15, II, “a”, “b” e “c” da Lei
5.474/68. Prazo de dez dias. Int. - ADV: MARCELO FERREIRA
Processo 1000160-89.2014.8.26.0269 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel RAQUEL PANAGIOTA GKIONIS e outro - Vistos. Recolhidos os emolumentos devidos para extração de cópias ou apresentada a
contrafé em cartório, cite(m)-se para no prazo de quinze dias requerer a purgação da mora ou apresentar contestação, com as
advertências legais. Dê-se ciência a eventuais sublocatários e ocupantes. Para fins de purgação da mora, fixo a verba honorária
em 10% do valor atualizado do débito, constando-se do mandado. Autorizo diligências nos termos do art. 172, § 2º, do CPC. Int.
- ADV: ANA MARIA KUBE DE CAMARGO (OAB 119002/SP)
Processo 3008435-27.2013.8.26.0269 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 0002599-56.2008.8.26.0025 - Vara Única) Baxter Hospitalar Ltda - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento
ao mandado nº 269.2013/021310-5 dirigi-me ao endereço: indicado no mandado, e aí sendo, DEIXEI de INTIMAR IVAN LUIS
MAIA PINELLI, em virtude do mesmo não ali residir, conforme informações da Sra. Daniele, esposa do requerido, que informou
mais que o requerido reside na Rua das Codornas, n°. 600, Bairro Nova Piracicaba, CEP 13405-101, na cidade de Piracicaba/
SP. O referido é verdade e dou fé. Itapetininga, 18 de novembro de 2013. Número de Atos: 01 (R$ 13,59) Depósito: R$ 31,00
Guia: 5297 - ADV: ANA LUCIA DA SILVA BRITO (OAB 286438/SP), EDINEIA SANTOS DIAS (OAB 197358/SP)
Processo 4000497-61.2013.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Cibele Cristina de Sousa
- CERTIDÃO Processo n°:4000497-61.2013.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial Classe - Assunto:Execução de
Título Extrajudicial - Nota Promissória Exeqüente:Cibele Cristina de Sousa Executado:Juliana Constantino Tilio Situação
do MandadoNão cumprido Oficial de JustiçaPriscila Elna Medeiros Carneiro Mendes (25567) CERTIDÃO - MANDADO SEM
CUMPRIMENTO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que deixei de dar cumprimento ao mandado nº 269.2013/022530-8, tendo em
vista que o endereço constante no r. Mandado, Rua Oito, casa 595 - Condomínio Moradas de Itapetininga, Bairro Taboãozinho
pertence ao SETOR II, e não pertence ao setor de atuação desta Oficial. O referido é verdade e dou fé. Itapetininga, 03 de
dezembro de 2013. Número de Atos: 00 - ADV: ALESSANDRA PROTO VIANNA (OAB 287299/SP)
Processo 4000497-61.2013.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Cibele Cristina de Sousa CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO PARCIALMENTE CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
269.2013/022530-8 dirigi-me ao endereço retro e, aí sendo, CITEI JULIANA CONSTANTINO TILIO de todo o teor do r.Mandado,
entregando-lhe a contrafé e colhendo seu ciente.Certifico mais, que retornei inúmeras vezes ao mesmo endereço a fim de
proceder a penhora, todavia o imóvel estava sempre fechado e não logrei êxito em ser atendida.Porém, na data de hoje recebi
uma mensagem da executada em meu celular, informando que encontra-se em férias, fora da comarca, visitando seus pais e
que só retornará após o dia 20 deste mês.Assim, devolvo o presente em cartório para que se determine o que for de direito. O
referido é verdade e dou fé. Itapetininga, 08 de janeiro de 2014. Número de Atos:13,59 - ADV: ALESSANDRA PROTO VIANNA
(OAB 287299/SP)
Processo 4000497-61.2013.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Cibele Cristina de Sousa Vista a exequente para manifestar-se nos autos sobre o mandado de citação parcialmente cumprido, no prazo de 5 dias. - ADV:
ALESSANDRA PROTO VIANNA (OAB 287299/SP)
Processo 4001497-96.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - THALINE HIROMI WARICODA DE
SOUZA - Banco Itaucard S/A - Tendo em vista o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora (fls. 114), manifestese o requerido. Int. - ADV: MILENA SOLA ANTUNES (OAB 277306/SP), JULIANA PENAFIEL (OAB 308980/SP), MARLI INACIO
PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP)
Processo 4002623-84.2013.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Itaú Unibanco SA
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
269.2013/024822-7 dirigi-me ao endereço: à Rua Maria Benedita Ramos de Oliveira, Vila Piedade, nesta cidade, aí sendo
DEIXEI DE CITAR o devedor DANIEL DE BARROS BARBOSA, uma vez que não consegui visualizar o número 76 da referida
rua, sendo ainda, que indaguei sobre a pessoa do devedor a diversos moradores da rua e ninguém sobre informar sobre o
mesmo. O referido é verdade e dou fé. Itapetininga, 15 de janeiro de 2014. Diligência - R$13,59 - ADV: MONICA LUISA MORAN
DE OLIVEIRA (OAB 124239/SP), JORGE VICENTE LUZ (OAB 34204/SP)
Processo 4002623-84.2013.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Itaú Unibanco SA
- Vista ao exequente para manifestar-se nos autos sobre o mandado cumprido negativo, no prazo de 5 dias. - ADV: MONICA
LUISA MORAN DE OLIVEIRA (OAB 124239/SP), JORGE VICENTE LUZ (OAB 34204/SP)
Processo 4002753-74.2013.8.26.0269 - Embargos de Terceiro - Posse - RITA DE CASSIA SILVA - Vista ao embargante para
manifestar-se nos autos sobre a contestação apresentada, no prazo de 10 dias. - ADV: DANIELLY APARECIDA CAMARGO DA
SILVA GEHRING CARDOSO (OAB 197660/SP)
Processo 4004026-88.2013.8.26.0269 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco
Financiamentos S/A - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento
ao mandado nº 269.2013/022108-6 dirigi-me ao endereço retro e, aí sendo DEIXEI DE PROCEDER À BUSCA E APREENSÃO,do
bem objeto da ação, tendo em vista, não localizá-lo. Segundo informação da requerida, Jussara de Fátima Pontes ela vendeu o
veículo para o vizinho e ele mudou para o Mato Grosso sem informar seu atual paradeiro. Diante do exposto devolvo em cartório
o presente mandado sem integral cumprimento aguardando novas determinações. O referido é verdade e dou fé. Itapetininga,
08 de janeiro de 2014. Número de Atos: R$ 13,59 - ADV: NILZA PONTES DOS SANTOS (OAB 300146/SP)
Processo 4004026-88.2013.8.26.0269 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco
Financiamentos S/A - Vista ao autor para manifestar-se nos autos sobre o mandado de busca e apreensão cumprido negativo,
no prazo de 5 dias. - ADV: NILZA PONTES DOS SANTOS (OAB 300146/SP)
Processo 4004299-67.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Enriquecimento ilícito - SAP de Carvalho Grajauskas Me
- Vista ao autor para manifestar-se nos autos no prazo de 5 dias, sobre o AR juntado, cumprido negativo. - ADV: ALESSANDRA
PROTO VIANNA (OAB 287299/SP)
Processo 4004359-40.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Descontos Indevidos - ANDRÉ LUIZ DE MEDEIROS LEME
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- Vistos. Defiro a gratuidade judiciária. Recebo o pedido de antecipação de tutela como cautelar, nos termos do art. 273, § 7º,
do CPC. Os documentos juntados aos autos demonstram verossímeis as alegações do autor. Patente que a demora poderá
causar-lhe prejuízos devido à característica alimentar de seu salário. Assim, DEFIRO o pedido liminar e determino a suspensão
dos descontos das parcelas do empréstimo consignado discutido nesta ação (fls. 11), até o julgamento final, oficiando-se com
urgência. Cite-se e intime-se. Int. - ADV: MARCIO ROLIM NASTRI
RELAÇÃO Nº 0009/2014
Processo 1000183-35.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria Especial (Art. 57/8) - ERIALDO PERRONE
FINCO - Defiro os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora. Cite-se na forma da lei. - ADV: HENRIQUE AYRES SALEM
MONTEIRO (OAB 191283/SP), FABIANO DA SILVA DARINI (OAB 229209/SP)
Processo 3006450-23.2013.8.26.0269 - Cautelar Inominada - Tratamento Médico-Hospitalar - Renata Almeida Barros
Rechinelli - Vistos. Recolhidos os emolumentos devidos para diligências e extração de cópias que servirão de contrafé, cite-se
a Municipalidade. Depreque-se a citação da Fazenda do Estado de São Paulo, devendo a parte autora comprovar a distribuição
no prazo de 30 dias. Int. - ADV: MAURICIO ELIAS DE ALMEIDA TAMBELLI
Processo 4000229-07.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - LAURO SIMÕES - Assim, JULGO
PROCEDENTE a ação e CONDENO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS a conceder a LAURO SIMÕES
aposentadoria por idade nos termos do artigo 201, § 7º, da Constituição Federal e artigo 48, § 1º da Lei 8.213/91 a partir do
ajuizamento da ação, devidamente corrigida nos termos aceitos pelo Egrégio Tribunal Regional Federal 3ª Região, com juros de
mora conforme os critérios previstos no Art. 1º F, modificado pela Lei 11.960/09. A autarquia pagará a verba honorária ora fixada
em 10% sobre o benefício devido da propositura até a prolação da sentença. P.R.I. - ADV: CARLOS EDUARDO VIANA KORTZ
(OAB 235758/SP)
Processo 4000588-54.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - NEUSA DE OLIVEIRA
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
269.2013/013471-0 dirigi-me ao endereço retro e, aí sendo, INTIMEI NEUSA DE OLIVEIRA, EDGAR ELIAS, ANTONIO COLAÇO
JUNIOR E LUIZ ANTONIO LOPES de todo o teor do r.Mandado, onde os mesmos exararam seus cientes. O referido é verdade
e dou fé. Itapetininga, 27 de setembro de 2013. Número de Atos:04 - Ribeirãozinho 25 km - ADV: RODRIGO TREVIZANO (OAB
188394/SP)
Processo 4000588-54.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - NEUSA DE
OLIVEIRA - Assim, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS a conceder
a NEUSA DE OLIVEIRA aposentadoria por idade nos termos do artigo 201, § 7º, da Constituição Federal e artigo 48, § 1º da
Lei 8.213/91 a partir do ajuizamento da ação, devidamente corrigida nos termos aceitos pelo Egrégio Tribunal Regional Federal
3ª Região, com juros de mora conforme os critérios previstos no Art. 1º F, modificado pela Lei 11.960/09. A autarquia pagará a
verba honorária ora fixada em 10% sobre o benefício devido da propositura até a prolação da sentença. P.R.I. - ADV: RODRIGO
TREVIZANO (OAB 188394/SP)
Processo 4003669-11.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - NEUSA DE ALMEIDA BARROS - Vista
ao autor para manifestar-se nos autos sobre a contestação apresentada, no prazo de 10 dias. - ADV: ADIRSON MARQUES
(OAB 142773/SP)
Processo 4003782-62.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - NAIR DE LIMA
DA CRUZ - Vista ao autor para manifestar-se nos autos sobre a contestação apresentada, no prazo de 10 dias. - ADV: ELAINE
CRISTINA MIRANDA DA SILVA EBURNEO (OAB 243437/SP), CASSIA MARTUCCI MELILLO (OAB 211735/SP)
Processo 4004149-86.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Maria do
Socorro Gomes de Souza - Vistos. As razões expostas pela autora não são verossímeis a ponto de autorizar a antecipação
da tutela pretendida. Não se verifica de plano a plausibilidade do direito invocado, não havendo prova inequívoca da situação
de desamparo. Ainda que o critério objetivo da renda familiar per capita não deva ser analisado de forma isolada, a dilação
probatória se mostra imprescindível para demonstração da insuficiência de meios de amparo pelo núcleo familiar. INDEFIRO,
portanto, o pedido de antecipação de tutela. Defiro a gratuidade judiciária. Cite-se. Int. - ADV: LIZ MARIA COELHO DE ALMEIDA
MORAES (OAB 211801/SP)
Processo 4004637-41.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Reclusão (Art. 80) - P. M. G. C. - “Vistos. Defiro
os benefícios da justiça gratuita ao autor. INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela pretendida por não estarem presentes
os pressupostos legais para sua concessão, notadamente a prova inequívoca do alegado,sendo imprescindível o contraditório.
Citem-se. Int.” - ADV: ALEXANDRE CHAMPION APARECIDO DE MORAES (OAB 268852/SP)
RELAÇÃO Nº 0010/2014
Processo 1000102-86.2014.8.26.0269 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Adelia Alves de Oliveira - Manifeste-se o
Ministério Público e o Cartório de Registro de Imóveis. - ADV: ALESSANDRO CARRIEL VIEIRA (OAB 314944/SP)
Processo 1000157-37.2014.8.26.0269 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - ANTÔNIO MARCOS FOGAÇA - Vistos. O
fato de a Lei nº 1.060/50 prever a concessão da gratuidade judiciária pela só declaração do postulante, de sua necessidade
(art. 4º), não exclui a possibilidade de apreciação, pelo Juiz, das circunstâncias em que o pedido ocorre, sobretudo porque
a Constituição da República, em seu art. 5º, LXXIV, exige a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão da
assistência àqueles que a alegam. Apresente o interessado, pois, documentos que permitam analisar de forma inequívoca o
seu contexto financeiro-patrimonial, bem como Prazo de dez dias, sob pena de indeferimento da gratuidade. Int. - ADV: ALAN
AMARO SANTOS (OAB 298795/SP)

2ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVELJUIZ(A) DE DIREITO JULIANA PIRES ZANATTA CHERUBIM
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MÁRCIO DE CASTRO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2014
Processo 1000050-90.2014.8.26.0269 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Antonio
Merendino - Banco do Brasil S/A - Vistos. Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como defiro a
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prioridade na tramitação, nos termos da Lei 10.173/01, devendo a serventia atentar para a agilidade no cumprimento dos atos
processuais. No mais, para que haja a prestação jurisdicional que reconheça que o autor é beneficiário da decisão proferida
na ação coletiva se faz necessária atividade cognitiva, própria da liquidação por artigos, prevista no artigo 475-E do Código de
Processo Civil. Afinal, não raro, há intensa discussão acerca do correto valor devido, sendo constantemente necessário o auxílio
de perícia contábil, não se podendo falar em simples cálculo aritmético. Assim, processe-se na forma dos artigos 475-E e 475-F,
ambos do CPC. Cite-se. Intime-se. - ADV: GALIBAR BARBOSA FILHO (OAB 180457/SP)
Processo 1000121-92.2014.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Itapetintas Distribuidora de Tintas Ltda
- LUCIANA DALIA DOS SANTOS CALIXTO - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa
ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): COMUNICADO ao autor e/ou seu procurador: providenciar
o recolhimento das despesas de condução do oficial de justiça para citação do réu. - ADV: MARCELO FERREIRA
Processo 1000150-45.2014.8.26.0269 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Aymoré, Crédito, Financiamento e
Investimento S/A - ROSANA NUNES DE LIMA PENINCK - Vistos. Em vista dos documentos que instruem o pedido inicial,
defiro a medida pleiteada. Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com o autor, na pessoa de seu
representante legal, não podendo, entretanto, o veículo ser removido para outra comarca durante o transcurso do prazo para
a purgação da mora. Executada a liminar, cite-se a parte ré, para, em cinco (05) dias, efetuar a purgação da mora, o que só
ocorrerá com o depósito integral do valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, sob pena de consolidação da propriedade
e posse do bem no patrimônio do credor. A parte requerida poderá, ainda, contestar, no prazo de quinze (15) dias da execução
da liminar. A entrega do mandado ao Oficial de Justiça será feita somente mediante a presença do representante legal do autor
para o efetivo cumprimento da medida. Aguarde-se por trinta dias. Fica desde já deferido o reforço policial, caso constatada sua
necessidade, bastando, para tanto, a apresentação do mandado à autoridade policial. Intime-se. - ADV: ANTONIO SAMUEL DA
SILVEIRA (OAB 94243/SP), JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO (OAB 270628/SP)
Processo 1000155-67.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - ADILSON DE
ALMEIDA - Banco Itaucard S/A - Vistos. I - Indefiro a consignação dos valores apurados unilateralmente pelo autor, devendo o
contrato ser cumprido na integralidade até que ocorra eventual decisão que o invalide. II - Não se encontram presentes, em sede
de cognição sumária, os requisitos legais próprios da concessão da tutela de urgência, de forma que a INDEFIRO. III a causa
de pedir refere-se a contrato pelo qual o autor assumiu parcelas mensais de R$ 492,71. Nesse quadro, não se concebe que o
autor não possa arcar com as custas do processo, de valor mínimo no caso em tela. Diante do exposto, indefiro os benefícios
da assistência judiciária gratuita, determinando que o autor recolha as custas iniciais e despesas postais, no prazo de dez dias,
sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. - ADV: MILENA SOLA ANTUNES (OAB 277306/SP)
Processo 1000164-29.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - DANIEL
EVANGELISTA DO PRADO - Banco Itaucard S/A - Vistos. I - Indefiro a consignação dos valores apurados unilateralmente pelo
autor, devendo o contrato ser cumprido na integralidade até que ocorra eventual decisão que o invalide. II - Não se encontram
presentes, em sede de cognição sumária, os requisitos legais próprios da concessão da tutela de urgência, de forma que a
INDEFIRO. III a qualificação profissional do autor, bem como a causa de pedir, que se refere a contrato pelo qual o autor assumiu
parcelas mensais de R$ 524,12 dão conta de que o autor tem condições econômicas de arcar com as custas do processo, de
valor mínimo no caso em tela. Diante do exposto, indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, determinando que o
autor recolha as custas iniciais e despesas postais, no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. - ADV:
MILENA SOLA ANTUNES (OAB 277306/SP)
Processo 4000241-21.2013.8.26.0269 - Depósito - Alienação Fiduciária - BV Financeira S/A Crédito, Financiamento
e Investimento - Priscila Alexandre Silva - Vistos. Defiro o requerimento de conversão formulado (pág. 56 e seguintes) e
CONVERTO a ação de busca e apreensão em depósito, o que faço consubstanciado no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, com
a redação da Lei nº 6.071/74. Efetuem-se as necessárias anotações no S.A.J. Cite-se a ré na forma do art. 902 do Código de
Processo Civil, para, em cinco dias, entregar a coisa, depositá-la em juízo ou consignar o valor equivalente do bem ou contestar
o pedido. Consigne-se no mandado que, não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
articulados pelo banco-autor (arts. 285 e 319, ambos do Código de Processo Civil). No que tange ao pedido formulado a pág. 59,
item “c”, indefiro porque a providência requerida já foi deferida e cumprida a pág. 45/46. Cumpra-se. Intime-se. - ADV: CRISTINA
ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP)
Processo 4000364-19.2013.8.26.0269 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Nilson Ventura - Vistos. Pág. 60/62: ciência ao autor. Outrossim, nada mais sendo
requerido, arquive-se o processo, independente do pagamento das custas finais porque não incidentes in casu. Intime-se. ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 4000487-17.2013.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Fundação Karnig Bazarian
- Nadia Maria Silva Pinto - - Luiz Antonio Audi - Vistos. Pág. 62: indefiro o pedido, tendo em vista que o endereço indicado já foi
objeto de diligência (certidão de pág. 51), tendo sido infrutífera a tentativa. Diga a exequente em termos de prosseguimento útil
da execução. Intime-se. - ADV: MARIA INES MONTEIRO (OAB 115255/SP)
Processo 4000547-87.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Fundação karnig Bazarian - Rita
de Cassia Silva Carvalho - Vistos. Recolhidas as diligências do oficial de justiça, expeça-se mandado de citação conforme
requerido, ficando deferido os benefícios do artigo 172, § 2º, do CPC. Intime-se. - ADV: MARIA INES MONTEIRO (OAB 115255/
SP)
Processo 4000709-82.2013.8.26.0269 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco
Volkswagen SA - SEBASTIÃO VIEIRA SERVIÇOS ME - Ao Autor: que a carta precatória para busca apreensão e citação já
foi expedida e assinada estando à sua disposição nos autos digitais para impressão e distribuição. Nada Mais. Itapetininga, 03
de setembro de 2013. Eu, Júlio César Fernandes, Escrevente Técnico Judiciário. - ADV: CLAUDIA FABIANA GIACOMAZI (OAB
98072/SP), MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP)
Processo 4000709-82.2013.8.26.0269 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco
Volkswagen SA - SEBASTIÃO VIEIRA SERVIÇOS ME - Vistos. O pedido de fls. 38 será apreciado após o recolhimento, pelo
autor, da taxa prevista no Provimento CSM 1864/11 (R$ 11,00, em guia FEDTJ, código 434-1). No mais, aguarde-se a devolução
da precatória, cuja distribuição foi certificada a fls. 37. Intime-se. - ADV: CLAUDIA FABIANA GIACOMAZI (OAB 98072/SP),
MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP)
Processo 4000924-58.2013.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Itaú Unibanco SA Nelson Rodrigues de Andrade Transporte ME. - - Nelson Rodrigues de Andrade - Vistos. Foi efetuada pesquisa via Renajud,
retornando um veículo em nome do executado (VW/Brasília, ano 1973, placa CLZ-1583), conforme comprovantes que seguem.
Intime-se. - ADV: JORGE VICENTE LUZ (OAB 34204/SP), MONICA LUISA MORAN DE OLIVEIRA (OAB 124239/SP)
Processo 4001238-04.2013.8.26.0269 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
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BRADESCO S/A - ALEX SANDRO GONCALVES BATISTA - COMUNICADO ao autor: vista ao autor para manifestar-se sobre a
certidão de fls. 44 em termos de prosseguimento - ADV: LUIS FERNANDO DE CASTRO (OAB 156342/SP)
Processo 4001360-17.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Cristiane Gouvea Tavares - Catia
Regina Santos Gobbi - Vistos. Pág. 55/56: para que seja realizada a pesquisa via RENAJUD, determino, com fundamento no
Comunicado 170/2011 do E. TJSP, o depósito do valor de R$ 11,00 para cada nº de CPF ou CNPJ na Guia do Fundo de Despesa
do TJ (FEDTJ) - código nº 434-1, no prazo de 10 dias. Intime-se. - ADV: WANDERLEY ABRAHAM JUBRAM (OAB 53258/SP)
Processo 4001831-33.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - WALTER DONIZETTI
FRAGOSO JUNIOR - BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - Ante o exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito por WALTER DONIZETTI FRAGOSO JUNIOR em face de BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, condenando o réu ao pagamento da quantia de R$ 3.206,83, referente à soma
dos valores das tarifas de serviços de terceiro, tarifa de cadastro e registro de contrato, com acréscimo de correção monetária
desde o ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em razão da sucumbência recíproca, deixo de condenar no
pagamento de honorários advocatícios, devendo as custas e despesas processuais serem rateadas entre as partes. Transitada
em julgado, aguarde-se o cumprimento espontâneo desta sentença, nos termos da legislação processual. Oportunamente, ao
arquivo. P. R. I. C. - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), SANDRO SCHEMITE F. DE ALMEIDA
(OAB 300549/SP), SAMUEL MARQUES DE MOURA (OAB 298452/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/
SP)
Processo 4001960-38.2013.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Elite Distribuidora Farmacêutica Ltda Zamarioli Comercial Ltda Me - Vistos. Foi efetuada pesquisa de endereço via Infojud, retornando o mesmo endereço constante
na inicial, conforme comprovante que segue. Aguarde-se manifestação da exequente pelo prazo de trinta dias. Na inércia,
intime-se pessoalmente a promover andamento útil ao processo no prazo de 48 horas, indicando o endereço atualizado da
executada para citação, sob pena de extinção por abandono. Intime-se. - ADV: RAFAEL SANTOS GONÇALVES (OAB 244544/
SP)
Processo 4001978-59.2013.8.26.0269 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
- Jaime Gonçalves de Oliveira Filho - Zanediesel Comercio de Peças e Serviços Ltda Me - Vistos. Pág. 91: intime-se o
embargante, ora executado, ao pagamento do débito sucumbencial apontado a pág. 92, nos termos do art. 475-J do CPC.
Intime-se. - ADV: SERGIO PAULO TUPINAMBA (OAB 149914/SP), RODRIGO CHAGAS DO NASCIMENTO
Processo 4002066-97.2013.8.26.0269 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Aurea
Marques Ramos - Banco do Brasil S/A - Vistos. Fls. 121/123: deferido efeito suspensivo ao agravo, aguarde-se o julgamento.
Intime-se. - ADV: PEDRO DE SOUZA VICENTIN (OAB 289897/SP), IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA (OAB 107931/SP),
MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), ROGÉRIO MILANESI DE MAGALHÃES CHAVES, SANDRO
CARLOS BALARIN (OAB 309909/SP), PAULO HENRIQUE GARDEMANN (OAB 25359/PR)
Processo 4002243-61.2013.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Bradesco S/A
- Bomcar Comércio de Veículos Ltda - - Marcelo de Souza Plens - Vistos. A requisição de bloqueio via Bacenjud foi efetuada
em data recente (16/12/2013 - fls. 42) e restou infrutífera, de modo que indefiro o pedido. No que tange ao Infojud, foi efetuada
pesquisa conforme declarações dos executados, referentes aos exercícios 2011/2012/2013 que permanecerão arquivadas em
pasta própria no cartório, para ciência e consulta pelo interessado, por trinta dias. Vedada a extração de cópias. Após, serão
destruídas, nos termos do artigo 4º, §§ 1º e 2º, do Provimento nº 293/86. Aguarde-se. Intime-se. - ADV: WELLINGTON MAGNO
SANTOS MARTINS (OAB 258877/SP), SILVIO CARLOS CARIANI (OAB 100148/SP), MICHEL CHEDID ROSSI (OAB 87696/
SP)
Processo 4002496-49.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Celso
dos Santos - BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, §
4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): vista ao autor para
se manifestar sobre a contestação ofertada a pág. 42 e seguintes. Nada Mais. - ADV: GISELE DE MACEDO ALMEIDA (OAB
311102/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)
Processo 4002960-73.2013.8.26.0269 - Monitória - Cheque - Menk & Plens Ltda. - Umberto Revil de Paiva - Vistos. Fls.
42/43: anote-se. Recolhida as despesas de condução do oficial de justiça, cite-se no endereço indicado a fls. 44, nos termos da
decisão de fls. 28. Intime-se. - ADV: PATRICIA OLIVEIRA WEY ROSSETTINI (OAB 120980/SP)
Processo 4002963-28.2013.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Organização de Serviços
Técnicos e Contábeis Equipe Ltda - Jorge Charabe ME - Vista ao autor, para que se manifeste sobre o prosseguimento do feito,
tendo em vista que decorreu o prazo sem que o executado se manifestasse nos autos. Nada Mais. - ADV: JOSE ROBERTO DE
MEDEIROS MARQUES (OAB 26316/SP)
Processo 4003029-08.2013.8.26.0269 - Busca e Apreensão - Veículos - MARIA MARTENIUK DE OLIVEIRA - GEVANIR
RODRIGUES DE ALMEIDA - - LEANDRO PAES DE ALMEIDA - Vistos. Foi efetuado bloqueio na transferência, circulação e
licenciamento do veículo, conforme comprovantes que seguem. Certidão de fls. 66: providencie o réu Leandro a regularização
de sua representação processual, juntando instrumento de mandato, no derradeiro prazo de cinco dias. Na inércia, exclua-se
o nome do procurador. No mais, aguarde-se por trinta dias informação do endereço onde o réu Gevanir e o veículo poderão
ser encontrados para cumprimento do mandado de busca, apreensão e citação. Na inércia, intime-se a autora pessoalmente
a promover o andamento útil do processo no prazo de 48 horas, sob pena de extinção por abandono. Intime-se. - ADV: FILIPE
RAMPONI HACHIGUTI (OAB 328566/SP), MARCIO ROLIM NASTRI
Processo 4003187-63.2013.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Santander
(Brasil) S/A - Ezilda Paiva Fortes Polo - Vistos. Certidão retro: aguarde-se manifestação do exequente por mais quinze dias.
Após o decurso, no silêncio, intime-se pessoalmente o autor para dar andamento útil ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena
de extinção. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE TADEU CURBAGE (OAB 132024/SP)
Processo 4003608-53.2013.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Fundação Karnig Bazarian
- Filerson Soares Galdino - - Angela Maria Soares Galdino - Vistos. Aguarde-se notícia de eventual acordo pelo prazo de quinze
dias, conforme requerido a fls. 29. Intime-se. - ADV: MARIA INES MONTEIRO (OAB 115255/SP)
Processo 4003627-59.2013.8.26.0269 - Procedimento Sumário - Inadimplemento - Finamax S/A - Crédito, Financiamento e
Investimento - Elaine Cristina Ferreira de Almeida - Vistos. Pág. 61: intime-se a requerida pessoalmente para pagamento do
débito apontado a pág. 62, na forma do art. 475-J do CPC. Intime-se. - ADV: PATRICIA LEONE NASSUR (OAB 131474/SP)
Processo 4003738-43.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - ANNA JANEZ DE PAULA - JACQUELINE
ANE DOMINGUES DA SILVA - - WAGNER TADEU DOMINGUES DA SILVA - - ANTONIA PEREIRA DOMINGUES DA SILVA Vista à autora para que se manifeste sobre a devolução da carta precatória parcialmente cumprida. Nada Mais. - ADV: PATRICIA
OLIVEIRA WEY ROSSETTINI (OAB 120980/SP), ANA MARIA KUBE DE CAMARGO (OAB 119002/SP), FABIO AMBROSIO
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FRANCIOSI (OAB 291617/SP)
Processo 4003972-25.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - BYTE 7 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM
INFORMÁTICA LTDA - INSTITUTO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL E SOCIAL DE ITAPETININGA - Vistos. Pág. 57: aguardese o cumprimento do mandado expedido a pág. 56. Intime-se. - ADV: CRISTIANO DE CARVALHO PINTO (OAB 200584/SP),
PEDRO PAULO AZZINI DA FONSECA FILHO (OAB 274173/SP)
Processo 4004015-59.2013.8.26.0269 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - José Nunes dos Santos Costa - Vistos. Considerando que o objetivo do processo
foi atingido sem a intervenção jurisdicional (pág. 31/33), porque o cumprimento da obrigação se deu antes da citação do réu;
considerando que o termo de entrega amigável foi assinado por pessoa estranha ao processo, reconheço a hipótese de falta de
interesse de agir. Diante do exposto, JULGO EXTINTA esta ação de busca e apreensão, requerida por BV FINANCEIRA S/A CFI em face de JOSE NUNES DOS SANTOS COSTA, sem apreciação do mérito, na forma do artigo 267, inciso VI, do Código de
Processo Civil. Sem condenação decorrente da sucumbência e sem custas. Transitada em julgado, arquive-se o processo com
as cautelas de praxe. P.R.I.C. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA
MOTA (OAB 192562/SP)
Processo 4004302-22.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - ROSANE MARTINS DA
SILVA - BANCO BRADESCO S.A. - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao
Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): vista à autora para se manifestar sobre a contestação ofertada
a pág. 183 e seguintes. Nada Mais. - ADV: MARCIO LEME DE ALMEIDA (OAB 250781/SP), RITA DE CASSIA MULER DE
CAMARGO (OAB 123086/SP)
Processo 4004304-89.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Itaú Unibanco SA - Labclin Laboratório
de Análises Clínicas Ltda - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da
Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): vista ao autor para se manifestar sobre a contestação ofertada a pág.
25 e seguintes. Nada Mais. - ADV: MARA DENISE BARROS AYRES (OAB 90625/SP), JORGE VICENTE LUZ (OAB 34204/SP),
MONICA LUISA MORAN DE OLIVEIRA (OAB 124239/SP), WILLIAN RODRIGUES SAMPAIO (OAB 314744/SP), ALCIDENEY
SCHEIDT (OAB 96141/SP)
Processo 4004360-25.2013.8.26.0269 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Serviço de
Previdência Municipal Seprem - Margarida Lopes dos Santos Gomes - Vistos. Colha-se o parecer da Contadoria Judicial.
Intime-se. - ADV: AMELIA DE OLIVEIRA (OAB 71529/SP), HUGO LEONARDO OLIVEIRA PIERUZZI (OAB 255515/SP), MARINA
POMPEU PIZA SAAD FERRAZZI (OAB 198537/SP)
Processo 4004426-05.2013.8.26.0269 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Vicente
Lara - - Jose Ruivo dos Santos - Banco do Brasil S/A - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei
para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): vista aos autores para se manifestarem
sobre a impugnação ofertada a pág. 43 e seguintes. Nada Mais. - ADV: MARIA ELISA PERRONE DOS REIS (OAB 178060/
SP), SANDRO CARLOS BALARIN (OAB 309909/SP), ROGÉRIO MILANESI DE MAGALHÃES CHAVES, PAULO ROBERTO
JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), ELAINE EVANGELISTA (OAB 224891/SP), DANIEL DE SOUZA (OAB 150587/SP)
Processo 4004469-39.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - TIAGO OLIVEIRA DE CAMARGO
- BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Pág. 36: mantenho a decisão de pág. 32 por seus próprios
fundamentos. Como não há notícia acerca da concessão de efeito suspensivo ao agravo interposto, manifeste-se o autor sobre
a contestação ofertada a pág. 53 e seguintes. Intime-se. - ADV: MILENA SOLA ANTUNES (OAB 277306/SP), FRANCISCO
CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)
Processo 4004756-02.2013.8.26.0269 - Embargos à Execução - Partes e Procuradores - Auto Posto Galera Ltda - Rbl
Representação Comercial de Combustivel e Lubrificantes Ltda - Vistos. Chamei à conclusão. Efetivamente, a embargada já
apresentou impugnação aos embargos (fls. 80/84). Assim, cumpra a serventia o determinado na decisão de fls. 85, certificando
nos autos principais. No mais, designo audiência preliminar para o próximo dia 18 de fevereiro, às 15:00 horas, ocasião em que
será tentada a conciliação, ficando as partes intimadas intimadas na pessoa dos seus procuradores. Caso reste infrutífera a
tentativa de conciliação, o feito será saneado, oportunizando-se a especificação de provas. Intime-se. - ADV: WALTER GODOY
(OAB 156653/SP), RICARDO LOPES DE OLIVEIRA FILHO (OAB 284299/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVELJUIZ(A) DE DIREITO JULIANA PIRES ZANATTA CHERUBIM
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MÁRCIO DE CASTRO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0014/2014
Processo 1000054-30.2014.8.26.0269 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco
Panamericano S/A - Lucineia Oliveira da Silva - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para
remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):comunicado: providenciar o autor o recolhimento
da diligência do Sr. Oficial de Justiça. Nada Mais - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVELJUIZ(A) DE DIREITO JULIANA PIRES ZANATTA CHERUBIM
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MÁRCIO DE CASTRO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0015/2014
Processo 1000008-41.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
- Maria Cristina Jacob - Fazenda do Estado de São Paulo - Vistos. Redistribua-se ao Juizado Especial Cível, conforme
estabelece a Lei 12.153/09 e o Provimento 1768/10-CSM. Intime-se. - ADV: SOLANGE NASCIMENTO DE OLIVEIRA (OAB
269967/SP)
Processo 1000020-55.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Ruth Tietsche - Instituto
Nacional do Seguro Social - Vistos. Considerando que eventual procedência repercutirá na pensão atualmente recebida pelo
filho da autora, necessária se faz sua inclusão no polo passivo. Nesses termos, providencie a autora a emenda à inicial, no
prazo de dez dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. - ADV: ALLAN VENDRAMETO MARTINS (OAB 227777/SP)
Processo 1000058-67.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - RENATA ALVES DOS
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SANTOS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Vistos. Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária
gratuita, bem como defiro a prioridade na tramitação, nos termos da Lei 10.173/01, devendo a serventia atentar para a agilidade
no cumprimento dos atos processuais. No mais, não se encontram presentes, em sede de cognição sumária, os requisitos legais
próprios da concessão da antecipação da tutela, de forma que a INDEFIRO e determino a instalação do contraditório. Cite-se
com as advertências legais. Intime-se. - ADV: FABIANO DA SILVA DARINI (OAB 229209/SP), HENRIQUE AYRES SALEM
MONTEIRO (OAB 191283/SP)
Processo 1000089-87.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - MARIA APARECIDA
ROLIM CAVALCANTI MACIEL FERREIRA - FAZENDA DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA - - SERVIÇO DE PREVIDENCIA
MUNICIPAL SEPREM - Vistos. Redistribua-se ao Juizado Especial Cível, conforme estabelece a Lei 12.153/09 e o Provimento
1768/10-CSM. Intime-se. - ADV: DANIELLY APARECIDA CAMARGO DA SILVA GEHRING CARDOSO (OAB 197660/SP)
Processo 4000275-93.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Eunice Machado de
Almeida - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Pág. 37/55: mantenho a decisão agravada de pág. 21 por seus próprios
fundamentos. Como não há notícia da concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto, manifeste-se a
autora sobre a contestação ofertada a pág. 56 e seguintes. Intime-se. - ADV: CAIO BATISTA MUZEL GOMES (OAB 173737/SP),
LIGIA CHAVES MENDES HOSOKAWA, LIZ MARIA COELHO DE ALMEIDA MORAES (OAB 211801/SP)
Processo 4000776-47.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - IVONE MARIA
BORBA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Vista às partes para que se manifestem sobre o laudo médico e da
assistente social. - ADV: CAIO BATISTA MUZEL GOMES (OAB 173737/SP), CANDIDA CRISTINA CARDOSO SOARES
Processo 4000825-88.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Olga de Souza Angelo Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Manifeste-se a autora sobre o prosseguimento do feito, tendo em vista a informação
de pág. 72 do médico-perito. Aguarde-se manifestação por trinta dias. Após o decurso, no silêncio, intime-se pessoalmente à
providência, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: CAIO BATISTA MUZEL GOMES (OAB 173737/SP),
MARCO ANTONIO DE MORAIS TURELLI (OAB 73062/SP)
Processo 4001021-58.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Rogerio Vieira do
Nascimento - Instituto Nacional do Seguro Social - Vista às partes para que se manifestem sobre o laudo pericial. Nada Mais.
- ADV: ABEL SANTOS SILVA (OAB 115766/SP), CAIO BATISTA MUZEL GOMES (OAB 173737/SP)
Processo 4001181-83.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) VICENTE ELEUTÉRIO FILHO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Vistos. Recebo o recurso adesivo de pág. 88 e
seguintes interposto pelo autor, porque presentes os requisitos objetivos e subjetivos à sua interposição. Vista à parte contrária.
Após, cumpra-se a determinação de pág. 82, encaminhando-se os autos à Superior Instância. Intime-se. - ADV: RODRIGO
TREVIZANO (OAB 188394/SP), RICARDO ALEXANDRE MENDES
Processo 4001516-05.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - SERGIO SILVEIRA Instituto Nacional do Seguro Social - Vista às partes para que se manifestem sobre o laudo pericial juntado. Nada Mais. - ADV:
DENIS DE OLIVEIRA RAMOS SOUZA (OAB 248843/SP), DANIEL DE FREITAS TRIDAPALLI (OAB 210142/SP), CAIO BATISTA
MUZEL GOMES (OAB 173737/SP)
Processo 4002282-58.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Davilson Sales - Instituto Nacional
do Seguro Social - Vistos. Recebo a apelação interposta pelo réu, no efeito devolutivo e suspensivo, por se encontrarem
presentes os requisitos objetivos e subjetivos à sua interposição, em especial sua tempestividade. Vista à parte contrária para
oferecimento de contrarrazões. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com as cautelas
de praxe. Intime-se. - ADV: RICARDO ALEXANDRE MENDES, CAIO BATISTA MUZEL GOMES (OAB 173737/SP), IOVANI
BRANDÃO TINI JUNIOR (OAB 220562/SP)
Processo 4002419-40.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Suspensão da Exigibilidade - EDUARDO ALCIATI Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Pág. 49 e seguintes: mantenho a decisão agravada de pág. 38 por seus
próprios fundamentos. Como não há notícia acerca da concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto,
aguarde-se o cumprimento da precatória distribuída a pág. 47. Intime-se. - ADV: MARCELO FERREIRA
Processo 4002758-96.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Licença-Prêmio - Therezinha Matarazzo Carreira Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa
ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): vista à autora para se manifestar sobre a contestação
ofertada a pág. 23 e seguintes. Nada Mais. - ADV: CÁSSIO HENRIQUE MATARAZZO CARREIRA (OAB 182889/SP), RENATO
OLIVEIRA DE ARAUJO
Processo 4003251-73.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Salário-Maternidade (Art. 71/73) - ANGELA BARBOSA
MEDEIROS DE ALMEIDA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Vistos. Encontrando-se presentes as condições da
ação e os pressupostos processuais, bem como inexistindo nulidades a sanar, declaro saneado o processo. Necessária se faz
a dilação probatória para a comprovação do exercício de atividade rural no período gestacional. Assim, designo audiência de
instrução e julgamento para o próximo dia * de *, às * horas. Expeça-se mandado para intimação da autora e das testemunhas
arroladas a fls. 8. Intime-se. - ADV: SOLANGE GOMES ROSA (OAB 233235/SP), RODRIGO FARIA DE ALMEIDA MAGNABOSCO
(OAB 268554/SP)
Processo 4003251-73.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Salário-Maternidade (Art. 71/73) - ANGELA BARBOSA
MEDEIROS DE ALMEIDA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Vistos. Chamei à conclusão. Com a finalidade de
regularizar e complementar a decisão de fls. 34, faço constar o próximo dia 18 de fevereiro, às 14h30 horas para realização
da audiência de instrução e julgamento. Intime-se. - ADV: SOLANGE GOMES ROSA (OAB 233235/SP), RODRIGO FARIA DE
ALMEIDA MAGNABOSCO (OAB 268554/SP)
Processo 4004562-02.2013.8.26.0269 - Mandado de Segurança - Licenças - SONIA MARIA DE MORAES - MEI - FAZENDA
DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA - Vistos. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intime-se. - ADV: JOÃO BATISTA DE
SIQUEIRA SANTOS (OAB 220452/SP), JOÃO RICARDO BARACHO NAVAS (OAB 185259/SP)
Processo 4004781-15.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - MARCO
GUILHERME DA SILVA MEIRA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Vistos. Defiro ao autor os benefícios da
gratuidade processual. Anote-se. Não se encontram presentes, em sede de cognição sumária, os requisitos legais próprios
ensejadores da concessão da tutela de urgência, de modo que a indefiro e determino a instalação do contraditório. Cite-se.
Intime-se. - ADV: ANDRÉIA APARECIDA PIRES DE OLIVEIRA CLEFF (OAB 229387/SP), ADRIANA DA MOTTA PIRES (OAB
190133/SP), MARIA CLAÚDIA DE MELO CAMPOS
Processo 4004834-93.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Diana Nogueira Caixa Economica Federal - Vistos. Trata-se de ação que envolve interesse da Caixa Econômica Federal, empresa pública
federal que só pode figurar como parte perante a Justiça Federal, na forma do artigo 109, inciso I, da Constituição da República.
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Diante do exposto, declaro a incompetência absoluta deste juízo, determinando a remessa dos autos para distribuição na Seção
Judiciária de Sorocaba. Intime-se. - ADV: CELSO ANTONIO VIEIRA SANTOS (OAB 135691/SP)
Processo 4004858-24.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Ezequiel
WagnerCruz - Fazenda do Estado de São Paulo - Vistos. Os cálculos são meramente aritméticos, inexistindo a complexidade
alegada. Redistribua-se ao Juizado Especial Cível, conforme estabelece a Lei 12.153/09 e o Provimento 1768/10-CSM. Intimese. - ADV: ALEXANDRE MIRANDA MORAES (OAB 263318/SP)

1ª Vara da Família e Sucessões
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO TRAZIBULO JOSÉ FERREIRA DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PATRICIA YOSHIMI HORIY VIEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0019/2014
Processo 4000628-36.2013.8.26.0269 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - R. M. - H. D. C. - Ante o
exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, deixando, contudo, de impor os ônus de sucumbência, em virtude da concessão
dos benefícios da justiça gratuita. Arbitro os honorários do advogado nomeado no valor máximo previsto pelo convênio OAB/
DPE. Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários advocatícios e arquivem-se os autos. P.R.I.. - ADV: LINEU
RONALDO BARROS (OAB 151136/SP), MARIA CLAÚDIA DE MELO CAMPOS, ADRIANA DA MOTTA PIRES (OAB 190133/SP),
ANDRÉIA APARECIDA PIRES DE OLIVEIRA CLEFF (OAB 229387/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO TRAZIBULO JOSÉ FERREIRA DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PATRICIA YOSHIMI HORIY VIEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0018/2014
Processo 0000089-41.2013.8.26.0269 (026.92.0130.000089) - Procedimento Ordinário - Guarda - C. B. de L. L. - Defiro
o requerimento formulado a fls. 17 e determino a suspensão do processo pelo prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual deverá
a autora se manifestar em termos de prosseguimento. No silêncio, intime-se pessoalmente para que seja suprida a omissão
no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de extinção do processo, na forma do artigo 267, inciso III, do Código de
Processo Civil. Int. - ADV: HUGO LEONARDO OLIVEIRA PIERUZZI (OAB 255515/SP)
Processo 0000234-54.2000.8.26.0269 (269.01.2000.000234) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Madalena de Fatima
dos Santos - Fls. 366: Defiro vista dos autos fora de cartório pelo prazo de quinze dias. Restituídos e nada sendo requerido,
tornem ao arquivo. Int. - ADV: IRACI DE FATIMA CARVALHO ACOSTA (OAB 110788/SP), AMARILIS INOCENTE BOCAFOLI
(OAB 199944/SP), JOÃO GUILHERME SIMÕES HERRERA (OAB 249038/SP), JEANNAMELYN PRISCILA VIEIRA DA SILVA
(OAB 341027/SP)
Processo 0000526-82.2013.8.26.0269 (026.92.0130.000526) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Maria Joana
Muniz - Aguarde-se em arquivo até eventual provocação pelos interessados. Int. - ADV: WILLIAN RODRIGUES SAMPAIO (OAB
314744/SP)
Processo 0000727-11.2012.8.26.0269 (269.01.2012.000727) - Arrolamento de Bens - Ema Pieroni Alguz - Anote-se na
autuação e demais apontamentos que aqui se processa conjuntamente o inventário dos bens deixados por Ema Pieroni Alguz
(fls. 45). Intime-se o Procurador do Estado que atua perante este juízo para, no prazo de trinta dias, se manifestar sobre o
ITCMD recolhido em razão do falecimento da citada Ema Pieroni Alguz (fls. 66/75). Sem prejuízo, apresente a inventariante
suas últimas declarações, retificando c complementando as anteriores, de forma a se distinguirem a herança deixada por Sidney
Benedito Pieroni Alguz para sua mãe Ema Pieroni Alguz e a herança deixada pela última para sua filha Suely Aparecida Pieroni
Alguz (e seu marido). Int. - ADV: JORGE PEREIRA VAZ JUNIOR (OAB 119526/SP), MILTON LOPES DE OLIVEIRA NETTO
(OAB 270636/SP), MILTON OLIMPIO RODRIGUES CAMARGO (OAB 62180/SP)
Processo 0000960-71.2013.8.26.0269 (026.92.0130.000960) - Procedimento Ordinário - Guarda - A. M. S. - Faço vista dos
autos, em conformidade com os artigos 326, 327 e 162, §4º, do Código de Processo Civil, a Portaria nº 02/2011 do Juízo da 1ª
Vara da Família e das Sucessões da Comarca de Itapetininga e o Comunicado nº 1.307/2007 da Egrégia Corregedoria Geral
de Justiça, a autora, pelo prazo de 10 (dez) dias, para que se manifeste sobre a contestação apresentada. - ADV: JÉSSICA DE
ANDRADE BOETTGER (OAB 339823/SP), LIGIA MARIA PLACO LOPES FOGAÇA (OAB 309842/SP)
Processo 0001951-86.2009.8.26.0269 (269.01.2009.001951) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Teresa de Jesus
dos Santos Marques - Sebastião Bento dos Santos - Maria Cecilia de Souza Santos - Corrija a inventariante suas declarações,
para constar os nomes de casadas das herdeiras Teresa e Margareth e para constar o real estado civil da herdeira Jucimar,
conforme observado pela partidora do juízo (cf.fls. 178 e 188). Aguarde-se por trinta dias. No silêncio, arquivem-se. Int. ADV: EDITE OISHI DE OLIVEIRA, ISAAC AUGUSTO SALIM DE CARVALHO (OAB 313307/SP), JOÃO GUILHERME SIMÕES
HERRERA (OAB 249038/SP), PAULO ROBERTO CAMPOS DE CAMARGO (OAB 204345/SP), AMARILIS INOCENTE BOCAFOLI
(OAB 199944/SP), MARCELO GASPAR (OAB 87291/SP), LILIAN ALVES CAMARGO (OAB 131698/SP)
Processo 0002664-13.1999.8.26.0269 (269.01.1999.002664) - Inventário - Inventário e Partilha - Henrique Shigueo Takaku
- Yoshiriro Takaku - Edson Sakae Takaku e outros - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Defiro o pedido de fls. 1.204,
devendo a serventia expedir o necessário. Int. - ADV: JOSE MARQUES DE SOUZA ARANHA (OAB 101163/SP), JORGE PEREIRA
VAZ JUNIOR (OAB 119526/SP), RICARDO LOPES DE OLIVEIRA (OAB 39347/SP), JOAO BATISTA VIEIRA DE MORAES (OAB
41128/SP), WANDERLEY ABRAHAM JUBRAM (OAB 53258/SP), VALTER COSTA DE OLIVEIRA (OAB 61739/SP), RICARDO
LOPES DE OLIVEIRA FILHO (OAB 284299/SP)
Processo 0002867-96.2004.8.26.0269 (269.01.2004.002867) - Inventário - Inventário e Partilha - Paulo Soares Ricardo Aceito a conclusão nesta data. Vistos. Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o plano de
partilha retificatório apresentado a fls. 110/112, nestes autos de arrolamento dos bens deixados pelo falecimento de TERESA
SOARES RICARDO, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados eventuais
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direitos de terceiros, em substituição à decisão de fls. 96. Transitada em julgado, expeça-se formal de partilha, isento de custas,
devendo a serventia providenciar as cópias necessárias para instruí-lo. Dê-se ciência à Fazenda Estadual. Oportunamente,
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.R.I. - ADV: WADIH ESAU SHECAIRA (OAB 75113/SP)
Processo 0002867-96.2004.8.26.0269 (269.01.2004.002867) - Inventário - Inventário e Partilha - Paulo Soares Ricardo Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 115 e expeça-se formal de partilha, conforme lá determinado. Após a
entrega do formal ao interessado, arquivem-se estes autos. Int. - ADV: WADIH ESAU SHECAIRA (OAB 75113/SP)
Processo 0002867-96.2004.8.26.0269 (269.01.2004.002867) - Inventário - Inventário e Partilha - Paulo Soares Ricardo Vistos. Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o plano de partilha retificatório apresentado a
fls. 110/112, nestes autos de arrolamento dos bens deixados pelo falecimento de TERESA SOARES RICARDO, atribuindo aos
nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados eventuais direitos de terceiros, em substituição
à decisão de fls. 96. Transitada em julgado, expeça-se formal de partilha, isento de custas, devendo a serventia providenciar as
cópias necessárias para instruí-lo. Dê-se ciência à Fazenda Estadual. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas
de praxe. - ADV: PRISCILA DE FATIMA CAVALCANTE BUENO (OAB 214032/SP), WADIH ESAU SHECAIRA (OAB 75113/SP),
LILIANE SANCHES (OAB 118591/SP), JORGE PEREIRA VAZ JUNIOR (OAB 119526/SP)
Processo 0002867-96.2004.8.26.0269 (269.01.2004.002867) - Inventário - Inventário e Partilha - Paulo Soares Ricardo Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 115 e expeça-se formal de partilha, conforme lá determinado. Após
a entrega do formal ao interessado, arquivem-se estes autos. Int. - ADV: JORGE PEREIRA VAZ JUNIOR (OAB 119526/
SP), LILIANE SANCHES (OAB 118591/SP), PRISCILA DE FATIMA CAVALCANTE BUENO (OAB 214032/SP), WADIH ESAU
SHECAIRA (OAB 75113/SP)
Processo 0003065-55.2012.8.26.0269 (269.01.2012.003065) - Inventário - Inventário e Partilha - Susana Aparecida Correa
Leroy - Vistos. Nomeio a requerente SUSANA APARECIDA CORREA LEROY como inventariante, independente de compromisso
nos autos, a qual deverá providenciar, no prazo de 30 (trinta) dias: - Primeiras declarações; - Plano de partilha; - Adequação
do valor da causa, que deve corresponder ao total do monte mor; - Certidão negativa de tributos federais; - Certidão negativa
de tributos municipais; - Em relação ao cônjuge meeiro: ) Comprovação do óbito do Sr. Antonio Correa Neto. - Em relação
aos herdeiros: ) Instrumento de mandato do herdeiro e do cônjuge ou do companheiro correspondente, caso seja casado ou
conviva em união estável formalmente reconhecida, devendo ser observada, em relação ao absolutamente ou relativamente
incapaz, a representação ou a assistência do responsável legal; ) Declaração de hipossuficiência econômica, com observância
da representação ou da assistência do responsável legal na hipótese de absolutamente ou relativamente incapaz; ) Cópia da
certidão de nascimento ou, se for o caso, da certidão de casamento dos herdeiros. - Em relação aos bens inventariados: )
Certidão de matrícula relativa ao bem imóvel inventariado, contendo a averbação da transmissão ao autor da herança, ou cópia
do instrumento, particular, público ou judicial, da mencionada transmissão, caso a averbação não tenha sido providenciada; )
Cópia do carnê de IPTU ou certidão emitida pelo órgão municipal competente, no qual constem o valor venal, o endereço do
imóvel urbano e o número do contribuinte, devendo qualquer um desses documentos se referir ao ano em que ocorreu o óbito;
- Em relação ao ITCMD: ) Apresentação da Declaração de ITCMD junto ao Posto Fiscal local da Fazenda Pública Estadual,
comprovando, nestes autos, a entrega através de cópia do respectivo protocolo; ) Recolhimento do ITCMD. Decorrido o prazo
ora concedido, deverá a serventia apurar se foram cumpridas tais providências e cobrar as faltantes por meio de ato ordinatório.
Int. - ADV: ODAIR MINALI JUNIOR (OAB 119116/SP), JOÃO GUILHERME SIMÕES HERRERA (OAB 249038/SP)
Processo 0003074-17.2012.8.26.0269 (269.01.2012.003074) - Divórcio Litigioso - Dissolução - A. M. dos S. G. - Tendo em
vista a certidão de fls. 54, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Int. - ADV: PAULO RUBENS VIEIRA DE ARAUJO
Processo 0003915-75.2013.8.26.0269 (026.92.0130.003915) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Thainara Rosa Sampaio e outro - Ante o decurso do prazo sem que o executado comprovasse o pagamento do
débito ou apresentasse justificativa, manifestem-se os exequentes em termos de prosseguimento. Int. - ADV: JOÃO FERNANDO
DE MORAES SANCHES (OAB 224773/SP)
Processo 0004220-59.2013.8.26.0269 (026.92.0130.004220) - Inventário - Inventário e Partilha - Eurypedes de Oliveira e
Silva - Vistos, Numa análise mais acurada dos autos, observo que é equivocada a pretensão de se inventariar nestes autos o
imóvel descrito na escritura de fls. 17/19, pois não se trata de bem que, à época do morte, integrava o patrimônio da falecida.
Tampouco é o inventário sede apropriada para se discutir quem é o responsável pelas despesas e providências necessárias para
o desmembramento do imóvel maior do qual ele foi destacado. Assim, retifique o inventariante suas declarações, excluindo-se
do inventário dos bens deixados por Maria das Estrellas Pires e Silva o imóvel descrito na aludido escritura. Outrossim, observo
que a possibilidade de aproveitamento do ITCMD recolhido na frustrada tentativa de realizar o inventário extrajudicial deve ser
pleiteada junto à Fazenda Estadual, em procedimento administrativo específico. Int. - ADV: ANA MARIA KUBE DE CAMARGO
(OAB 119002/SP), ROSAMARIA AGUIAR DE CAMPOS (OAB 136455/SP)
Processo 0004328-84.1996.8.26.0269 (269.01.1996.004328) - Inventário - Inventário e Partilha - Nahime Ibrahim Ozi Aguarde-se em arquivo até eventual provocação pelo interessado. Int. - ADV: MARIA INES MONTEIRO (OAB 115255/SP),
EDUARDO PIERRE DE PROENCA (OAB 126388/SP)
Processo 0004870-87.2005.8.26.0269 (269.01.2005.004870) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Darcio Aparecido
de Meira - Efetuado o depósito em juízo da parte cabente à herdeira incapaz (Cintia Aparecida de Meira), remetam-se os autos
ao arquivo até eventual provocação. Dê-se ciência ao Dr. Promotor de Justiça Int. - ADV: LILIANE SANCHES (OAB 118591/
SP), FÁBIO HENRIQUE VENDRAMINI JACOB (OAB 246859/SP), ALESSANDRO CARRIEL VIEIRA (OAB 314944/SP), JOAO
DANIEL BUENO (OAB 91567/SP)
Processo 0005237-48.2004.8.26.0269 (269.01.2004.005237) - Inventário - Inventário e Partilha - Josiane Aparecida Vieira
Scudeler - Belmiro Scudeler - Jose Orsini Scudeler e outro - Fls. 455: Como nada foi requerido pelo interessado, tornem os
autos ao arquivo. Int. - ADV: WADIH ESAU SHECAIRA (OAB 75113/SP), JORGE PEREIRA VAZ JUNIOR (OAB 119526/SP),
SILVIO HEIJI UMEDA (OAB 164078/SP), LUCIANE MAGIONI RODRIGUES (OAB 196056/SP), JOÃO GUILHERME SIMÕES
HERRERA (OAB 249038/SP), LUIZ GONZAGA LISBOA ROLIM (OAB 60530/SP), ISSA ANTONIO SHECAIRA (OAB 83071/SP)
Processo 0006020-59.2012.8.26.0269 (269.01.2012.006020) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Marlene Campos
de Oliveira - Sergio Ferreira de Oliveira - Fazenda Publica Estadual - Vistos. Apresente a inventariante, no prazo improrrogável de
30 (trinta) dias, declaração de ITCMD quanto à herança de Admir Rodrigo Pereira Batista junto ao Posto Fiscal local da Fazenda
Pública Estadual, comprovando, nestes autos, a entrega através de cópia do respectivo protocolo. Fica desde já deferida vista
à inventariante pelo prazo acima. No silêncio, ao arquivo. Int. - ADV: SANDRA RENATA VIEIRA GOMES FIGUEIREDO (OAB
219418/SP), MILTON OLIMPIO RODRIGUES CAMARGO (OAB 62180/SP), FÁBIO HENRIQUE VENDRAMINI JACOB (OAB
246859/SP)
Processo 0006525-89.2008.8.26.0269 (269.01.2008.006525) - Execução de Alimentos - Alimentos - D. P. do N. - C. M. do N.
- Faço vista dos autos, em conformidade com o artigo 162, §4º, do Código de Processo Civil, a Portaria nº 02/2011 do Juízo da
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1ª Vara da Família e das Sucessões da Comarca de Itapetininga e o Comunicado nº 1.307/2007 da Egrégia Corregedoria Geral
de Justiça, ao autor, pelo prazo de 05 (cinco) dias, para que se manifeste sobre devolução do mandado de intimação cumprido
negativo, sem o efetivo cumprimento (autor não foi intimado pois se mudou para São Paulo, sem maiores esclarecimentos
do novo endereço neste Juízo, para apresentar planilha atualizada do débito, sob pena de extinção do processo, conforme r.
Despacho de fls. 156 já publicado no DJE de 12/12/13, página 272/275). - ADV: DEBORA FARIAS BIANCHINE (OAB 238611/
SP), JOSÉ SIMEÃO DA SILVA FILHO (OAB 181108/SP)
Processo 0006777-92.2008.8.26.0269 (269.01.2008.006777) - Inventário - Inventário e Partilha - Terezinha Aparecida de
Camargo Barros - Herculano Silva Neto - Vistos, Iniciou-se o presente inventário com a notícia de que o de cujus Herculano Silva
Neto deixou, como bem a inventariar, uma parte do imóvel rural objeto da matrícula n.º 2.005, havida em razão do falecimento
do genitor de Herculano, Nelson Amorim Silva. Das cópias extraídas do inventário do referido Nelson, extrai-se que coube a
Herculano, pelo falecimento do pai, 1/5 (um quinto) de 50% do referido imóvel, que era conhecido como “Chácara Dona Ditinha”
(cf.fls. 53 e 58). Noutras palavras, coube a Herculano 10% (dez por cento) do citado bem. Não obstante isso, a inventariante,
ao apresentar suas primeiras declarações, passou a afirmar que o espólio deixado por Herculano Silva Neto corresponderia
a 18,333% da sobredita chácara (fls. 108) e depois, quando alertada pela partidoria judicial acerca da divergência, passou a
afirmar que foi descoberto um sexto filho de Nelson Amorim Silva, de forma que a herança deste deveria ser dividida em seis
partes (fls. 142). Outras incoerências matemáticas poderiam ser apontadas no raciocínio da inventariante, mas os fatos acima
citados bastam para demonstrar que não há certeza acerca do quinhão que coube a Herculano Silva Neto no imóvel objeto da
matrícula n.º 2.005 do C.R.I. local. Por tudo isso, determino que a inventariante providencie o registro do formal de partilha dos
bens deixados pelo pai de Herculano (Nelson Amorim Silva) e também, se for o caso, o registro da partilha dos bens deixados
pela mãe dele (Ana Maria Lopes dos Santos Silva), pois só assim se poderá afirmar com exatidão qual era a parte que cabia ao
autor da herança aqui inventariada. Concedo à inventariante o prazo de trinta dias para o atendimento da determinação supra.
No silêncio, arquivem-se. Int. - ADV: MARIA INES MONTEIRO (OAB 115255/SP), EUGÊNIA SCOTT
Processo 0007093-71.2009.8.26.0269 (269.01.2009.007093) - Inventário - Inventário e Partilha - Iara Lopes de Oliveira Affonso Cardoso de Oliveira - Lair Lopes de Oliveira Filha Miliauskas e outros - Rui Tadeu de Oliveira - Defiro o pedido de fls.
294, para que os autos permaneçam em cartório por mais sessenta dias. Decorrido tal prazo e nada sendo requerido, tornem ao
arquivo. Int. - ADV: RAFAEL RIBAS DE MARIA, JEFERSON RODRIGO BRUN, MARCELO GASPAR (OAB 87291/SP), JULIANA
CRISTINA BARBOSA CAZAÇA (OAB 266374/SP), ANA PAULA CASTANHEIRA (OAB 213513/SP), JAMIL CHOKR (OAB 143482/
SP), CELSO ANTONIO VIEIRA SANTOS (OAB 135691/SP), GERSON NATAL CAZACA (OAB 127670/SP), KELI CRISTINA
GOMES (OAB 248524/SP)
Processo 0009188-16.2005.8.26.0269 (269.01.2005.009188) - Inventário - Inventário e Partilha - Rosa Maria Marcondes Francisco Gilberto Goncalves Monteiro - Ana Maria Marcondes - Francisco Gilberto Vasconcelos Monteiro - Maria de Lourdes
Vasconcelos Leite - Excluam-se da contracapa e do sistema de acompanhamento processual os nomes dos advogados citados
a fls. 880. Dê-se ciência à inventariante da manifestação de fls. 877/878. Quanto ao pedido de fls. 864/869, formulado pela
exequente Maria de Lourdes Vasconcelos Leite, observo que, efetuada a penhora no rosto destes autos, nenhuma outra
providência cabe a este juízo do inventário no tocante à satisfação de seu crédito, salvo a de não homologar a partilha sem a
prova do pagamento ou sem que sejam reservados bens para a sua quitação. Não cabe ao juízo do inventário, até porque não
dispõe de informações para tanto, determinar o valor exato e atual da dívida e tampouco verificar se esta se tornou definitiva,
mormente diante da notícia de que existiriam embargos ainda pendentes de julgamento. Registro que, após a eventual reserva
de bens para a quitação do referido crédito, sobre estes passará a recair a penhora efetuada no rosto destes autos e caberá
ao juízo da execução avaliar eventual pedido de levantamento (se for dinheiro) ou adotar as providências para a sua venda
em praça ou leilão ou para sua adjudicação à credora. Por consequência, INDEFIRO os pedidos formulados a fls. 864/869.
Outrossim, determino que a inventariante, no prazo de dez dias, informe sobre o julgamento dos embargos citados a fls. 852/853,
adotando as medidas necessárias para a ultimação deste feito. Int. - ADV: RENE VIEIRA DA SILVA NETTO (OAB 254578/SP),
MARIA YARA MENDES PEREIRA (OAB 69887/SP), JOSE AUGUSTO GIAVONI (OAB 60523/SP), ANTONIO HOMERO BUFFALO
(OAB 56759/SP), MARCOS VINICIUS POLISZEZUK (OAB 193280/SP), JOÃO GUILHERME SIMÕES HERRERA (OAB 249038/
SP), CRISTIANE TOSHIE MURAKAMI (OAB 202798/SP), ALESSANDRA CAMILA MEIRA (OAB 214443/SP), GERUSA HOLTZ
BRISOLA, LEONARDO SANTOS DE ARAUJO CRUZ (OAB 225757/SP), FÁBIO LEMOS ZANÃO (OAB 172588/SP), RENATA
MARIA SANTOS SILVA E BARROS (OAB 143442/SP), RENE VIEIRA DA SILVA JUNIOR (OAB 133807/SP), MARCO ANTONIO
ROCCATO FERRERONI (OAB 130827/SP), JOAO HENRIQUE BRANCO (OAB 119009/SP), MARIA CRISTINA BARRETTI (OAB
116184/SP), INES PEREIRA REIS PICHIGUELLI (OAB 111560/SP)
Processo 0009448-98.2002.8.26.0269 (269.01.2002.009448) - Arrolamento de Bens - Maria do Carmo de Queiroz - Joao
Vieira dos Santos - Tornem ao arquivo. Int. - ADV: MARCIO ROLIM NASTRI, GISLAINE REGINA FRANCHON MARQUES DE
ALMEIDA (OAB 113134/SP), MARA CILENE BAGLIE (OAB 111687/SP)
Processo 0011684-71.2012.8.26.0269 (269.01.2012.011684) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - M.
P. da S. - Faço vista dos autos, em conformidade com o artigo 162, §4º, do Código de Processo Civil, a Portaria nº 02/2011
do Juízo da 1ª Vara da Família e das Sucessões da Comarca de Itapetininga e o Comunicado nº 1.307/2007 da Egrégia
Corregedoria Geral de Justiça, ao autor, pelo prazo de 05 (cinco) dias, para que se manifeste sobre devolução do mandado de
citação negativo sem o efetivo cumprimento. - ADV: LIZ MARIA COELHO DE ALMEIDA MORAES (OAB 211801/SP)
Processo 0011793-85.2012.8.26.0269 (269.01.2012.011793) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução
- M. A. L. - Faço vista dos autos, em conformidade com o artigo 162, §4º, do Código de Processo Civil, a Portaria nº 02/2011
do Juízo da 1ª Vara da Família e das Sucessões da Comarca de Itapetininga e o Comunicado nº 1.307/2007 da Egrégia
Corregedoria Geral de Justiça, a* autor*, pelo prazo de 05 (cinco) dias, para que se manifeste sobre a devolução negativa da
carta precatória. - ADV: DANIELA RIBEIRO PEIRETTI
Processo 0016149-26.2012.8.26.0269 (269.01.2012.016149) - Divórcio Litigioso - Dissolução - C. R. M. J. - J. A. M. - Ante
todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo a sentença tal como lançada. Int. - ADV: FÁBIO REGINO
SACCO (OAB 197707/SP), JOAO HENRIQUE BRANCO (OAB 119009/SP), MARIA CRISTINA BARRETTI (OAB 116184/SP)
Processo 0016617-63.2007.8.26.0269 (269.01.2007.016617) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - L. A. V. F. - L. A. V.
- Ante a certidão retro, retornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: GIZELDA DE ALMEIDA PRADO (OAB 135086/SP), PAULO
ROBERTO CAMPOS DE CAMARGO (OAB 204345/SP), ROBERTO MARTINS FERNANDES (OAB 98235/SP)
Processo 0018485-71.2010.8.26.0269 (269.01.2010.018485) - Inventário - Inventário e Partilha - Rute Jose Alves Siqueira
- Luiz Martins de Siqueira Neto e outros - Aguarde-se em arquivo até eventual provocação da parte interessada. Int. - ADV:
LUCIANA PAULA DE C LYRIO DUARTE, MILTON OLIMPIO RODRIGUES CAMARGO (OAB 62180/SP)
Processo 0019095-68.2012.8.26.0269 (269.01.2012.019095) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - H. K. de A. A.
- Determino, por ora, que se aguarde a constatação do contexto familiar da menor determinada no processo de guarda autuado
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sob o nº 17741-08.2012.8.26.0269. Int. - ADV: ANA PAULA HERKES MARTINS (OAB 263791/SP)
Processo 0019915-58.2010.8.26.0269 (269.01.2010.019915) - Arrolamento de Bens - Thereza Martinho Buava - Fazenda
Estadual - Vistos, Diante do teor da nota de devolução retro, ACOLHO o pedido de retificação da partilha, nos moldes contidos
na petição de fls. 42/43, item “1”. Recolha-se e adite-se o formal de partilha antes expedido, instruindo-o com cópias da referida
petição e desta decisão, que dele passarão a fazer parte integrante. Anoto, por outro lado, que a decisão de fls. 28 deferiu à
inventariante e herdeira única os benefícios da assistência judiciária gratuita, sendo o que basta para isentá-la do pagamento
dos emolumentos do C.R.I. Após o aditamento do formal e sua entrega à interessada, tornem os autos ao arquivo. Int. - ADV:
GUSTAVO JUSTUS DO AMARANTE (OAB 302012/SP), FLAVIA REGINA VALENÇA (OAB 269627/SP), JOÃO GUILHERME
SIMÕES HERRERA (OAB 249038/SP), CARLOS EDUARDO VIANA KORTZ (OAB 235758/SP)
Processo 0022630-73.2010.8.26.0269 (269.01.2010.022630) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - L. C. R. e outro - J. C. R. - Aceito a conclusão nesta data. Apresentem os exequentes, no prazo de 10 (dez) dias,
planilha atualizada do débito, a fim de viabilizar a consulta no sistema BACENJUD. Int. - ADV: DIEGO DA SILVA SOARES,
MARIA DE FATIMA FERREIRA DE S OLIVEIRA (OAB 101703/SP)
Processo 0035785-69.2012.8.26.0562 (562.01.2012.035785) - Procedimento Ordinário - Exoneração - J. C. dos S. - Ordeno
a realização de estudo social nas residências do autor e da ré pela equipe técnica judicial, que aferirá o contexto socioeconômico
em que eles vivem, coletará dados pormenorizados sobre a renda e prestará esclarecimentos sobre a compatibilidade dessa
renda com o padrão de vida de cada família, devendo a serventia expedir carta precatória para a realização de tal prova no foro
do domicílio do demandante. Sem prejuízo, a fim de aferir a capacidade da demandada para o trabalho, determino a produção
de prova pericial a cargo do IMESC, devendo a serventia expedir ofício acompanhado por cópias das principais peças do
processo, a fim de que sejam designados data e horário para a realização de exame médico sobre a capacidade laborativa, do
qual deverão ser cientificados os litigantes, por força do disposto no artigo 431-A do Código de Processo Civil. Faculto, ainda,
às partes, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentação de quesitos e a indicação de assistente técnico, devendo o Sr. Perito
responder aos seguintes quesitos do Juízo: a) a ré é portadora de alguma deficiência física ou doença? b) em caso positivo,
a presença dessa deficiência ou doença a torna inapta para o trabalho de forma absoluta e definitiva? Oportunamente, dê-se
vista dos autos às partes para manifestação sobre tais provas, no prazo comum de 10 (dez) dias, tornando-os, em seguida,
conclusos para ulteriores deliberações. Int. - ADV: ANA LICI BUENO DE MIRA COUTINHO (OAB 232168/SP), ILDA MARIA
FARIAS BIANCHINE (OAB 50796/SP), RACHEL HELENA NICOLELLA BALSEIRO (OAB 147997/SP)
Processo 3010406-47.2013.8.26.0269 - Impugnação ao Valor da Causa - União Estável ou Concubinato - M. B. O. - - Y. O.
- - Y. O. - - N. O. - - M. O. - Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO, mantendo o valor atribuído à causa pelo impugnado. Por
se tratar de incidente processual, deixo de impor o pagamento de custas e honorários advocatícios. Int. - ADV: MARIA JOSE
ALVES DA SILVA (OAB 58337/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ITAPETININGA EM 16/01/2014
PROCESSO :0004376-30.2010.8.26.0050
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1273/2009 - 27º Distrito Policial - Campo Belo - São Paulo
AUTOR
: Justiça Pública
INDICIADO
: LUCIANO BICUDO JUNIOR
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0045465-33.2010.8.26.0050
CLASSE
:REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME
REQTE
: HAYAT GEORGES MEZHER
AUTOR
: Justiça Pública
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0080124-34.2011.8.26.0050
CLASSE
:PEDIDO DE PRISÃO TEMPORÁRIA
IP
: 1273/2009 - São Paulo
AVERIGUADO : LUCIANO BICUDO JÚNIOR
PROCESSO :0000456-31.2014.8.26.0269
CLASSE
:PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL
OF : 25/2014 - Sarapui
REQTE
: D. DE P. DA D. DE S.
REQDO
: E. S. DE O.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000465-90.2014.8.26.0269
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900008/2014 - Itapetininga
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: J. C. DO P. J.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE

:0000474-52.2014.8.26.0269
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
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CF : 5/2014 - Itapetininga
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: N. A. DE M.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000477-07.2014.8.26.0269
CLASSE
:HABEAS CORPUS
IMPTTE
: Carlos Alberto Reigota do Rosario
PACIENTE
: Nadina Antunes de Moraes
VARA:2ª VARA CRIMINAL
IMPTDO
: DELEGADO DA DIG DE ITAPETININGA
VARA:2ª VARA CRIMINAL

2ª Vara Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ALFREDO GEHRING CARDOSO FALCHI FONSECA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROBERTO CARLOS GAIOTTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2014
Processo 3004289-40.2013.8.26.0269 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Angelo Pires Neto e outro - Não
havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação
de memoriais. - ADV: RUBENS PAES JUBRAN (OAB 275268/SP)
Processo 3006011-12.2013.8.26.0269 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Jonathan Nicolas Ribeiro Ferraz - Fls.
48/61: Não existe prova pré-constituída que permita o reconhecimento de qualquer uma das causas previstas no artigo 397 do
CPP, que conduziriam à absolvição sumária do denunciado. O fato narrado na denúncia está amparado por indícios suficientes
de autoria e materialidade, havendo justa causa para a persecução penal, sendo impositiva a abertura da fase instrutória,
que permitirá melhor cognição acerca da ocorrência, ou não, do delito. Assim, designo o dia 11 de junho pf., às 14:45 horas,
para audiência de Instrução, Debates e Julgamento. Expeça-se o necessário para intimação e requisição da(s) vítima(s) e
testemunhas arroladas pela acusação e defesa. - ADV: RAMIRO GARCIA JUNIOR

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ROBERTO BRANDÃO GALVÃO FILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUIS CARLOS CARDOSO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2014
Processo 0000291-81.2014.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - José Roberto Vieira - VISTOS,
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presente ação de execução de título extrajudicial merece ser
extinta sem a resolução do mérito na forma do artigo 267, VI do Código de Processo Civil. A questão posta em Juízo não se
encontra no rol constante no artigo 3º da lei 9.099/95, considerando que a causa excede o valor de quarenta salários mínimos.
Com efeito, o exequente vem executar notas promissórias emitidas em decorrência de instrumento particular de assunção e
parcelamento de dívida (doc. Fls. 07/08), cujo valor perfaz o montante de R$ 36.830,00 (trinta e seis mil oitocentos e trinta
reais). O valor atribuído à causa pelo requerente em R$ 19.708,76 (dezenove mil, setecentos e oito reais e setenta e seis
centavos) se encontra incorreto, na medida em que deveria incluir o valor do negócios jurídico que pretende discutir nesta ação,
na forma do artigo 259, incisos II e V do Código de Processo Civil. Deste modo, forçoso concluir que a pretensão deduzida
pelo requerente compreende valor que supera o teto do Juizado Especial Cível e, este não tem competência para conhecer
a questão, nos termos do artigo 3º, inciso I da Lei 9.099/95. Pelo exposto, e pelo mais que dos autos consta, julgo extinta a
presente ação, com fundamento no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95. Deixo de condenar o requerente ao pagamento de custas
e demais despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários de advogado, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
P.R.I. - ADV: LUIDGI FONTES POLES (OAB 271784/SP)
Processo 0001334-87.2013.8.26.0269 (026.92.0130.001334) - Cumprimento de sentença - Rescisão do contrato e devolução
do dinheiro - Jose Antonio Franco Ferreira - Expedida a carta intimação ao requerente, para o andamento normal aos presentes
feitos em 48 horas, sob pena de extinção e arquivamento dos mesmos. - ADV: RODRIGO COSTA BOLDRIM
Processo 0001720-88.2011.8.26.0269 (269.01.2011.001720) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Domingos Portella
- Banco Bradesco Sa - Vistos. Tendo em vista o trânsito em julgado da r. sentença, proceda a Serventia a extinção do processo
no sistema de distribuição. Após, aguarde-se por 90 dias, prazo em que fica autorizada a restituição de documentos aos
interessados. Decorrido o prazo os autos serão destruídos em conformidade com o item 30.2 dos Provimentos CSM 1670/09
e 1679/09. Int. - ADV: SILVIO CARLOS CARIANI (OAB 100148/SP), MARIANA PEREIRA GIRIBONI COSTA (OAB 231240/SP),
MICHEL CHEDID ROSSI (OAB 87696/SP)
Processo 0004207-31.2011.8.26.0269 (269.01.2011.004207) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Alcideney Scheidt - Rubens de Oliveira - Vistos. Não há arquivo em sede de Juizado Especial, motivo pelo qual inaplicável
o artigo 791, III, do CPC, haja vista que os processos são extintos e destruídos, podendo a parte solicitar certidão de objeto
e pé para ajuizamento de nova ação, posteriormente. Assim, suspendo o processo por 180 dias. Decorrido o prazo, sem
efetiva manifestação, tornem conclusos para extinção. Intime-se. - ADV: WILLIAN RODRIGUES SAMPAIO (OAB 314744/SP),
ALCIDENEY SCHEIDT (OAB 96141/SP), EDER DA SILVA COSTA (OAB 271715/SP)
Processo 0015516-49.2011.8.26.0269 (269.01.2011.015516) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificação
Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI - Pedro Paulo de Oliveira Galvão - Fazenda do Estado de São Paulo - Vistos. LevantePublicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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se em favor do autor e de seu procurador, na proporção de seus créditos, o valor depositado. Informe o autor, se a obrigação
de fazer imposta foi cumprida, em cinco dias, para arquivamento do processo. Int. - ADV: RENATO OLIVEIRA DE ARAUJO,
VINICIUS JOSE ALVES AVANZA (OAB 314247/SP), SAMUEL MARQUES DE MOURA (OAB 298452/SP), FLAVIA REGINA
VALENÇA (OAB 269627/SP)
Processo 0017828-95.2011.8.26.0269 (269.01.2011.017828) - Outros Feitos não Especificados - Sistema Remuneratório
e Benefícios - Lucia Chigueko Dias - Fazenda do Estado de São Paulo - Vistos. Levante-se em favor da autora e de seu
procurador, na proporção de seus créditos, o valor depositado. Informe a autora, se a obrigação de fazer imposta foi cumprida,
em cinco dias, para arquivamento do processo. Int. - ADV: MARA CILENE BAGLIE (OAB 111687/SP), HENRIQUE AYRES SALEM
MONTEIRO (OAB 191283/SP), FABIANO DA SILVA DARINI (OAB 229209/SP), ROANNY ASSIS TREVIZANI (OAB 292069/SP),
VINICIUS JOSE ALVES AVANZA (OAB 314247/SP)
Processo 0019454-52.2011.8.26.0269 (269.01.2011.019454) - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- João Carlos Grajauskas - Fundo de Investimento Em Direitos Creditorios Nao Padronizados Pcg Brasil Multicarteira - Vistos.
Bloqueio comandado e alcançado (R$ 22.836,00). Procedi o comando de transferência. Intime-se. - ADV: SILVESTRE DE
CARVALHO LEITAO, VITOR DE CAMARGO HOLTZ MORAES (OAB 134223/SP), ACACIO FERNANDES ROBOREDO (OAB
89774/SP)
Processo 0019879-16.2010.8.26.0269 (269.01.2010.019879) - Outros Feitos não Especificados - Inadimplemento - Valdecir
Lopes Machado - Fazenda do Estado de São Paulo - Vistos. Tendo em vista a informação da Contadoria Judicial de fls.
299, o qual afirma que o cálculo correto é o apresentado pelo autor em fls. 225/235,, homologo o valor apresentado de R$
19.301,98 e honorários de R$ 1.930,29, atualizados até agosto de 2013, pois em consonância com a r. sentença e o V. Acórdão
prolatados nos autos. Assim, nos termos do inciso I e parágrafo 3º, inciso I do art. 13 da Lei 12.153/09, EXPEÇA-SE OFÍCIO
REQUISITÓRIO para pagamento da importância fixada na sentença, devendo a autora retira-lo em cartório, instruí-lo com as
cópias necessárias e protocola-lo junto a requerida.. O prazo para pagamento é de 60 dias, contado da entrega da requisição
do Juiz à autoridade citada para a causa, sendo que, não atendido referido prazo, imediatamente será determinado o seqüestro
do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública (art. 13, parágrafo 1º da Lei
12.153/09). Sem prejuízo, deverá a requerida cumprir com a obrigação de fazer fixada nos autos, no sentido de recalcular os
benefícios quinquênio e sexta-parte do autor, que deverão incidir sobre os seus benefícios integrais, excluídas apenas verbas
eventuais, apartir de setembro de 2013. Intime-se. - ADV: FERNANDO HUMBERTO PAROLO CARAVITA (OAB 153266/SP),
MARCELO BASSI (OAB 204334/SP), CARLOS ROBERTO MARQUES JUNIOR (OAB 229163/SP), DOUGLAS PESSOA DA
CRUZ (OAB 239003/SP), ALEXANDRE MIRANDA MORAES (OAB 263318/SP), FLAVIA REGINA VALENÇA (OAB 269627/SP),
GUSTAVO PESSOA CRUZ (OAB 292769/SP)
Processo 0023529-71.2010.8.26.0269 (269.01.2010.023529) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos Rosa Maria de Almeida Costa - Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda - Vistos. Fls. 144: Indefiro a execução provisória, pois há
reclamação em andamento perante o STJ. Aguarde-se pelo julgamento. Int. - ADV: JOSE AUGUSTO ARAUJO PEREIRA (OAB
123831/SP), VITOR DE CAMARGO HOLTZ MORAES (OAB 134223/SP), DARCY PEREIRA DE MORAES JUNIOR (OAB 90129/
SP)
Processo 3005253-33.2013.8.26.0269 - Cumprimento de sentença - Inadimplemento - JOSÉ CARRIEL - SEBASTIÃO
DONIZETE PARDIM - Vistos. Diante da não localização de bens do executado para penhora, para garantia do débito de R$
2.560,98 (cálculo de 23/10/2013), e na falta de indicação pelo exeqüente, JULGO EXTINTA a execução com fundamento no
artigo 53, parágrafo 4º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas. P. R. I. e após o trânsito em julgado, aguarde-se por noventa dias, prazo
em que fica autorizado o desentranhamento dos documentos que instruiram a inicial para entrega ao autor. Decorrido o prazo os
autos serão destruídos em conformidade com o item 30.2 dos Provimentos CSM 1670/09 e 1679/09. - ADV: CELSO ANTONIO
VIEIRA SANTOS (OAB 135691/SP)
Processo 3005285-38.2013.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - CARLOS ROBERTO RAMOS
SOARES MEI - JOSIANE LACERDA - Vistos. Prossiga-se a execução. Expeça-se mandado de penhora. Int. - ADV: ADRIANA
DA SILVA FERREIRA
Processo 3005369-39.2013.8.26.0269 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Fabio José
Vieira Gomes ME - Telefônica Brasil S/A - Vistos. Tendo em vista o trânsito em julgado da r. sentença, proceda a Serventia a
extinção do processo no sistema de distribuição. Após, aguarde-se por 90 dias, prazo em que fica autorizada a restituição de
documentos aos interessados. Decorrido o prazo os autos serão destruídos em conformidade com o item 30.2 dos Provimentos
CSM 1670/09 e 1679/09. Int. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), PAULO CESAR ALBINO
(OAB 272974/SP), FABIO ROCKENBACH DE CARVALHO VIEIRA GOMES (OAB 336739/SP)
Processo 3005824-04.2013.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Igor William Dias da Cruz - Anderson
Jose Alves Filho - - Geraldo de Oliveira Junior - Vistos. Prossiga-se a execução. Expeça-se mandado de penhora. Int. - ADV:
FABIANA GUILHERME MACHADO (OAB 306461/SP)
Processo 3005885-59.2013.8.26.0269 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Tamara Assunçao
Caldeira Sarapui Epp - Irene Cristina Diniz - Vistos. Ante ao trânsito em julgado da sentença, manifeste-se o(a) requerente em
cinco dias. - ADV: EDVALDO DA SILVA (OAB 215813/SP), CACILDA ASSUNÇAO CALDEIRA (OAB 52488/SP)
Processo 3006037-10.2013.8.26.0269 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Reinaldo Ginez - HSBC
SEGUROS (BRASIL) S.A. e outro - Vistos. Tendo em vista o trânsito em julgado da r. sentença, proceda a Serventia a extinção
do processo no sistema de distribuição. Após, aguarde-se por 90 dias, prazo em que fica autorizada a restituição de documentos
aos interessados. Decorrido o prazo os autos serão destruídos em conformidade com o item 30.2 dos Provimentos CSM 1670/09
e 1679/09. Int. - ADV: ANA ESTELA CALÓ MORAIS (OAB 177643/SP), DULCINEIA LUCIA LUPPI BARNIER (OAB 206380/SP),
EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP), ANTONIO ARY FRANCO CESAR (OAB 123514/SP), SAMUEL MARQUES DE MOURA
(OAB 298452/SP)
Processo 3006298-72.2013.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Rafael Ribas de Maria - Francilene
de Medeiros Itapetininga Me - - Francilene de Medeiros - Vistos. Bloqueio comandado e parcialmente alcançado (R$ 431,97).
Procedi o comando de transferência. Expeça-se mandado de penhora do débito remanescente, intimando-se ainda a executada
do bloqueio realizado. Int. - ADV: JEFERSON RODRIGO BRUN
Processo 3006299-57.2013.8.26.0269 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - Ana Paula Camargo Pinto - Eliana da Silva Itapetininga ME - Vistos. Ante ao trânsito em julgado da sentença, manifestese o(a) requerente em cinco dias. - ADV: RAFAEL RIBAS DE MARIA, MARCELO NALESSO BONIFACIO (OAB 334234/SP),
JEFERSON RODRIGO BRUN
Processo 3006525-62.2013.8.26.0269 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Maria Betânia
Guimarães Santoni - Marisa dos Prazeres Furtado Alves - Vistos. Tendo em vista o trânsito em julgado da r. sentença, proceda
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a Serventia a extinção do processo no sistema de distribuição. Após, aguarde-se por 90 dias, prazo em que fica autorizada a
restituição de documentos aos interessados. Decorrido o prazo os autos serão destruídos em conformidade com o item 30.2
dos Provimentos CSM 1670/09 e 1679/09. Int. - ADV: JOAO ALCINDO VIEIRA DE MORAES (OAB 43528/SP), JOAO JOSE DE
MORAES (OAB 279298/SP), ALEX VENDRAMETO MARTINS (OAB 228962/SP)
Processo 3006722-17.2013.8.26.0269 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificação Incorporada / Quintos e
Décimos / VPNI - Marcio Rogerio Pandagis - Fazenda do Estado de São Paulo - Vistos. Recebo o pedido de fls. 122 como
desistência ao prazo recursal, o qual homologo. Certifique o trânsito em julgado e arquive-se o processo, ficando autorizado
o desentranhamento dos documentos que instruiram a inicial para entrega ao autor, se procurado, dentro do prazo de 180
dias, findo o qual os autos serão destruídos. Int. - ADV: GUSTAVO PESSOA CRUZ (OAB 292769/SP), ALEXANDRE MIRANDA
MORAES (OAB 263318/SP), CARLOS ROBERTO MARQUES JUNIOR (OAB 229163/SP)
Processo 3007030-53.2013.8.26.0269 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Adriana Francisca
Vieira - Vistos. Diante da informação de cumprimento do acordo homologado nos autos, com a conseqüente quitação do débito,
determino a remessa dos autos ao arquivo, ficando autorizado a restituição dos documentos que instruíram os autos para
entrega as partes, se procurado em 90 dias, findo o qual os autos serão destruídos em conformidade com o item 30.2 dos
Provimentos CSM 1670/09 e 1679/09. - ADV: SILVIA HELENA CASTRO AMÉRICO (OAB 199488/SP)
Processo 3007200-25.2013.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Sergio Ricardo Sambra
Suyama ME - Vistos. Apresente o autor planilha atualizada do débito, em dez dias. Int. - ADV: SERGIO RICARDO SAMBRA
SUYAMA (OAB 301400/SP)
Processo 3007841-13.2013.8.26.0269 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Rodrigo de Jesus Feliciano - Lojas Colombo S/A - Vistos. Informem as partes se possuem prova oral para
produzirem em audiência, justificando sua pertinência e, em caso positivo, apresentarem rol de testemunhas no prazo de cinco
dias. No silêncio, tornem conclusos para sentença. Int. - ADV: JOSE ROBERTO DE MEDEIROS MARQUES (OAB 26316/SP),
JULIO CESAR GOULART LANES (OAB 285224/SP), ALESSANDRO CARDILHO VIEIRA SANCHES (OAB 328504/SP)
Processo 3008229-13.2013.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Thales Nabor Holtz Jubram - Hp Filho
Comércio e Serviços Me e outro - Vistos. Prossiga-se a execução. Diante da não localização de bens da empresa-executada
para garantia da execução e conforme faculta o Enunciado 60, do Fórum Permanente de Juízes Coordenadores dos Juizados
Especiais Cíveis e Criminais do Brasil, que diz que “é cabível a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, inclusive
na fase de execução”, determino que seja incluído no pólo passivo da ação, o sócio da empresa, informado pela Jucesp (fls.32):
HELIO PADILHA FILHO - CPF 219.566.498-32, fazendo as necessárias anotações no sistema e autuação. Bloqueio comandado
e parcialmente alcançado (R$ 326,62 - fls. 36vº). Procedi o bloqueio do veículo indicado. Expeça-se mandado para penhora
sobre os direitos que o executado possui sobre o veículo. Int. - ADV: MARCOS LEANDRO PEDROSO DE MORAIS, PAULO
MITSURU SHIOKAWA NETO (OAB 314172/SP), RODRIGO CHAGAS DO NASCIMENTO
Processo 3008231-80.2013.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Thales Nabor Holtz Jubram - Helio
Aparecido de Souza Itapetininga Me - Aguardando retirada da guia de levantamento expedida em nome do exequente. - ADV:
PAULO MITSURU SHIOKAWA NETO (OAB 314172/SP), MARCOS LEANDRO PEDROSO DE MORAIS
Processo 3008790-37.2013.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Carmem Rodrigues
da Silva Sarapui Me - Francisco Valdir Domingues Transportes Me - Mandado nº: 269.2014/000851-2 Situação: Emitido em
16/01/2014 13:24:14 Local: Cartório da V do Juizado Especial Cível e Criminal - ADV: ANA FLÁVIA HOLTZ DE OLIVEIRA (OAB
341206/SP)
Processo 3009513-56.2013.8.26.0269 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - Nilton Cesar Mendes - SIGHTGPS IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA - Vistos. Recebo o recurso interposto
pela requerida. Às contra-razões, em dez dias. Decorrido o prazo com ou sem a apresentação, subam os autos ao Egrégio
Colégio Recursal. Int. - ADV: ANDREA SCASCIOTI (OAB 66208/RJ), ERNESTO PAULOZZI JUNIOR (OAB 128562/RJ)
Processo 3009716-18.2013.8.26.0269 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - Karem de
Miranda Fortaleza Me - Expedida carta precatoria para a citação e intimação da empresa co-requerida. Aguardando cumprimento.
- ADV: GERSON RODRIGUES JARDIM (OAB 263411/SP), VILMA MARIA GONCALVES (OAB 99267/SP)
Processo 3009846-08.2013.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Sergio Ricardo Sambra Suyama
Me - Vistos. Apresente o autor planilha atualizada do débito, bem como atual endereço do executado, em trinta dias, sob pena
de extinção e arquivamento. Int. - ADV: SERGIO RICARDO SAMBRA SUYAMA (OAB 301400/SP)
Processo 3010227-16.2013.8.26.0269 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nulidade / Inexigibilidade do Título Aparecida Egidia de Queiroz - Banco Santander S/A - Vistos. Contestação apresentada. Manifeste-se o(a) autor(a) em réplica,
em dez dias. Int. - ADV: BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP), MARCELO BASSI (OAB 204334/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR
(OAB 141123/SP), ALEXANDRE MIRANDA MORAES (OAB 263318/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)
Processo 3010232-38.2013.8.26.0269 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Ananias da Silva Campos - Tim Celular S/a - Vistos. Ante a possibilidade de risco da demora, defiro a tutela
antecipada, no sentido de determinar que seja oficiado ao SCPC para exclusão dos apontamentos em nome do autor. A
designação de audiência de conciliação prévia mostra-se providência sem efeito prático e envolve interpretação de normas
jurídicas, não havendo, em princípio, matéria de prova em audiência, razão porque determino seja o(a) requerido(a) citado(a)
para apresentar sua contestação em 15 dias, cientificando-a que, caso tenha proposta de acordo para o caso em pauta, deverá
ofertá-la em preliminar na própria contestação, salientando que “a apresentação de proposta de conciliação pelo réu não induz
a confissão”. Contestada a ação, intime-se o(a) requerente para réplica, em 10 dias, devendo informar se há interesse na
produção de prova oral em audiência. Cite-se e oficie-se. - ADV: FERNANDO ARAUJO SCHEIDE DE CASTRO (OAB 284151/
SP)
Processo 3010425-53.2013.8.26.0269 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - David Rodrigues de
Queiroz - Marcio Pascoal Correia - - Jeferson dos Santos Setnik - Vistos. Expeça-se mandado de citação, devendo constar as
informações fornecidas em fls. 30. Int. - ADV: FLAVIA TELLES RIBEIRO (OAB 301292/SP)

Juizado Especial Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ROBERTO BRANDÃO GALVÃO FILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUIS CARLOS CARDOSO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0013/2014
Processo 3010527-75.2013.8.26.0269 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 7172-18.2010 - Juizado
Especial Cível e Criminal) - M. G. L. - Designada audiência para oitiva das testemunhas de acusação para o próximo dia
03/02/2014, às 14:00 hs- Carta Precatória oriunda da Comarca de Tatuí/SP. - autos originais n. 0007172-18.2010. - ADV:
CONCEICAO APARECIDA DIAS KRAMEK (OAB 68879/SP)

ITAPEVA
Criminal
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA JUDICIAL
JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL BRAGAGNOLO TAKEJIMA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULO SERGIO TAKAHASHI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2014
Processo 0000518-10.2010.8.26.0270 (270.01.2010.000518) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Decorrente de
Violência Doméstica - Justiça Pública - Eloir Eduardo da Silva - Nos termos do artigo 162, parágrafo 4º do CPC: Falar sobre a
devolução da Carta Precatória. - ADV: JOSUÉ ANTONIO DE SOUZA (OAB 230088/SP);
Processo 0003252-02.2008.8.26.0270 (270.01.2008.003252) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Parcelamento do solo
urbano - Justiça Pública - Ivo Antunes Holtz - Ataide Jose Ramos - 15. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal
e, em conseqüência, ABSOLVO IVO ANTUNES HOLTZ, qualificado nos autos, de ter incorrido no artigo 50, inciso I e parágrafo
único, inciso I, da Lei nº 6.766/79, na forma do artigo 71 do Código Penal, o que se faz com fundamento no artigo 386, inciso III,
do Código de Processo Penal. 16. Custas na forma da Lei. 17. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos. P.R.I.C. ADV: ROBERTO FLAVIO MORAIS MUZEL (OAB 268689/SP);
Processo 0003823-36.2009.8.26.0270 (270.01.2009.003823) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples Justiça Pública - Cleberson de Oliveira Tobal - Defiro. Anote-se. - ADV: ANTONIO CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA PEDROSO
(OAB 310533/SP);
Processo 0004135-41.2011.8.26.0270 (270.01.2011.004135) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
e Condutas Afins - Justiça Pública - RAFAEL ANASTACIO DA SILVA - Vistos. 1.Expeça-se guia de recolhimento DEFINITIVA
encaminhando-se à VEC competente, com as cópias do V.Acordão. 2.Arbitro honorários à defensora nomeada a fls. 56 em
30%. Expeça-se a certidão. 3.Após, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às anotações e comunicações necessárias, bem
como comunicando o Setor de Armas e Objetos se necessário, certificando-se nos autos. - ADV: MARIA DA GLORIA CAMPOS
MACHADO (OAB 61409/SP);
Processo 0004189-70.2012.8.26.0270 (270.01.2012.004189) - Inquérito Policial - Furto - J.P. - E.A.S. - L.R.O.A. - M.P.S.D.
- V.A.B. - Os autos encontram-se com vistas para manifestação. - ADV: SIRLEI DE ALMEIDA PAULA PEREIRA DA CRUZ (OAB
276171/SP);
Processo 0004735-28.2012.8.26.0270 (270.01.2012.004735) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de
Drogas e Condutas Afins - Justiça Pública - Celio Fernandes Diogo - Vistos. 1. Expeça-se guia de recolhimento DEFINITIVA
encaminhando-se à VEC competente, com as cópias do V.Acordão. 2. Arbitro honorários ao defensor nomeado a fls. 66 em
30%. Expeça-se a certidão. 3. Após, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às anotações e comunicações necessárias, bem
como comunicando o Setor de Armas e Objetos se necessário, certificando-se nos autos. - ADV: AFONSO ALEIXO DE BARROS
JUNIOR (OAB 225556/SP);
Processo 0006040-18.2010.8.26.0270 (270.01.2010.006040) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Justiça
Pública - WILLIAN MOREIRA MARTINS - M.f.j. - Vistos. 1. Expeça-se guia de recolhimento DEFINITIVA encaminhando-se à
VEC competente. 2. Após, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às anotações e comunicações necessárias, bem como
comunicando o Setor de Armas e Objetos se necessário, certificando-se nos autos. - ADV: FRANCISCO DE CARVALHO (OAB
251584/SP);
Processo 0006569-66.2012.8.26.0270 (270.01.2012.006569) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Homicídio Qualificado
- Justiça Pública - Daniel de Almeida Ferreira - Vistos. 1. Não sendo o caso de absolvição sumária (artigo 397, do C.P.P.) tendo a
denúncia já sido recebida (art. 399, do C.P.P.) e a defesa preliminar apresentada, designo audiência de Instrução e Julgamento
(artigo 400 do C.P.P) para o dia 22 de Janeiro de 2014, às 14h30. 2. Intime-se o acusado, seu defensor, o Ministério Público, as
vítimas e as testemunhas arroladas, requisitando e deprecando-se se necessário. - ADV: JOSÉ MARQUES DE SOUZA ARANHA
(OAB 101163/SP);
Processo 0007902-92.2008.8.26.0270 (270.01.2008.007902) - Crime Violência Dom.e Familiar Contra Mulher(Lei 11.340/06)
- Decorrente de Violência Doméstica - J.P. - M.A.S. - Por v. acórdão datado em 06 de Novembro de 2013 (...) Julga-se extinta a
punibilidade de Marcos Antonio da Silva, pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição, com fundamento nos artigos 107, IV,
1ª figura, 109, VI (com redação anterior à Lei nº 12,234/10), 110, parágrafo 1º, 117, I e IV, e 119 do Código Penal, combinados
com o artigo 61 do Código de Processo Penal, prejudicado, em consequência, o exame do mérito do recurso. - ADV: MARLON
AUGUSTO FERRAZ (OAB 135233/SP);
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Processo 0008741-54.2007.8.26.0270 (270.01.2007.008741) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Justiça
Pública - Valdemir Salvador Moreira - Bruno Mattos de Oliveira - Foi designado para o dia 24 de Janeiro de 2014, às 13h20, para
realização de audiência, a ser realizada em sala especia na Penitenciária “Odon Ramos Maranhão” de Iperó/SP. - ADV: CICERO
HIPOLITO DA SILVA JUNIOR (OAB 255085/SP);
Processo 0008819-77.2009.8.26.0270 (270.01.2009.008819) - Crimes de Arma de Fogo (Lei 10.826/2003) - Do Sistema
Nacional de Armas - Justiça Pública - João Batista de Almeida - Wagner Aparecido da Cunha - 1.Expeçam-se guias de
recolhimento DEFINITIVAS encaminhando-se às VECs competentes. 2.Após, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às
anotações e comunicações necessárias, bem como comunicando o Setor de Armas e Objetos se necessário, certificando-se nos
autos. - ADV: FRANCISCO DE CARVALHO (OAB 251584/SP);
Processo 3003340-13.2013.8.26.0270 - Inquérito Policial - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins - J.P.
- P.C.O.L. - W.Q.F. - Os autos encontram-se com vistas às defesas para contrarrazões de recurso. - ADV: MIRIAN MARIANO
QUARENTEI SALDANHA (OAB 273753/SP), JOÃO GUILHERME PONZONI MARCONDES (OAB 264206/SP), NELSON
RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 74845/SP);

Setor das Execuções Fiscais
JUÍZO DE DIREITO DA SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
JUIZ(A) DE DIREITO RODRIGO VIEIRA MURAT
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VALDECIR DE CAMARGO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2014
Processo 0012074-82.2005.8.26.0270 (270.01.2005.012074) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Fazenda Publica Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro
a suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: HELENA VASCONCELOS MIRANDA
MARCZUK (OAB 220187/SP), FABIO DE ALMEIDA MOREIRA (OAB 272074/SP)
Processo 0012946-97.2005.8.26.0270 (270.01.2005.012946) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Fazenda Publica Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro
a suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: HELENA VASCONCELOS MIRANDA
MARCZUK (OAB 220187/SP)
Processo 0013840-73.2005.8.26.0270 (270.01.2005.013840) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Fazenda Publica Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro
a suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: FABIO DE ALMEIDA MOREIRA (OAB
272074/SP), HELENA VASCONCELOS MIRANDA MARCZUK (OAB 220187/SP)
Processo 0500130-79.2012.8.26.0270 (270.01.2012.500130) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 - Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro
a suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no
silêncio, arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: MARCOS PAULO CARDOSO
GUIMARÃES (OAB 205816/SP)
Processo 0500310-32.2011.8.26.0270 (270.01.2011.500310) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: FABIO DE ALMEIDA MOREIRA (OAB
272074/SP)
Processo 0500579-47.2006.8.26.0270 (270.01.2006.500579) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: MARCELUS GONSALES PEREIRA
(OAB 148850/SP), HELENA VASCONCELOS MIRANDA MARCZUK (OAB 220187/SP)
Processo 0500805-52.2006.8.26.0270 (270.01.2006.500805) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: JOAO RICARDO FIGUEIREDO DE
ALMEIDA (OAB 276162/SP), MARCELUS GONSALES PEREIRA (OAB 148850/SP)
Processo 0500964-92.2006.8.26.0270 (270.01.2006.500964) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: HELENA VASCONCELOS MIRANDA
MARCZUK (OAB 220187/SP)
Processo 0501056-31.2010.8.26.0270 (270.01.2010.501056) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: HELENA VASCONCELOS MIRANDA
MARCZUK (OAB 220187/SP), FABIO DE ALMEIDA MOREIRA (OAB 272074/SP)
Processo 0501276-29.2010.8.26.0270 (270.01.2010.501276) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: HELENA VASCONCELOS MIRANDA
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MARCZUK (OAB 220187/SP)
Processo 0503691-48.2011.8.26.0270 (270.01.2011.503691) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: HELENA VASCONCELOS MIRANDA
MARCZUK (OAB 220187/SP)
Processo 0504047-19.2006.8.26.0270 (270.01.2006.504047) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: HELENA VASCONCELOS MIRANDA
MARCZUK (OAB 220187/SP), JOAO RICARDO FIGUEIREDO DE ALMEIDA (OAB 276162/SP)
Processo 3001554-31.2013.8.26.0270 - Embargos à Execução Fiscal - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade
de Bens - Bendito Alves Pedroso Taquarivai Ltda - Fazenda Pública Estadual - Vistos. Baixo os autos em cartório para juntada
de petição. Após, abra-se vista ao Procurador do Estado para manifestar-se sobre a mesma e documentos juntados. Intime- se.
- ADV: JOÃO MEIRA JUNIOR (OAB 274085/SP), MARCELO GASPAR (OAB 87291/SP)
Processo 3008203-12.2013.8.26.0270 - Embargos à Execução Fiscal - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade
de Bens - F.a.b.e. Prestadora de Serviços Ltda Me - Vistos. Providencie a serventia o apensamento destes autos ao processo
declinado na inicial devendo anotar no sistema o nome do procurador do embargante. Tendo-se em conta que não houve
manifestação da exequente acerca do bem oferecido à fls. 54, recebo os embargos, e suspendo o processo executivo. Certifiquese. Vista a parte embargada para impugnação no prazo de 30 dias. Após, dê-se vista à parte embargante para réplica em cinco
dias. Juntados documentos novos, dê-se vista à parte contrária por cinco dias (art. 398 CPC). Em seguida, intime-se as partes
à especificação de provas no decênio subseqüente, justificando a pertinência e relevância e se pericial, a modalidade e objeto,
Após o cumprimento, tornem conclusos. Int - ADV: JOSE ALVES BATISTA NETO (OAB 111165/SP), HELENA VASCONCELOS
MIRANDA MARCZUK (OAB 220187/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
JUIZ(A) DE DIREITO RODRIGO VIEIRA MURAT
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VALDECIR DE CAMARGO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0003/2014
Processo 0005552-44.2002.8.26.0270 (270.01.2002.005552) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Agrical Sa e outros - Vistos. Trata-se de Exceção de Pré-Executividade oposta
por SILVIA ELENA SANTOS GUARIGLIA ESCANHOELA, em que aduz: a) ilegitimidade passiva, ante a ilegal desconsideração
da personalidade jurídica operada pelo juízo; b) prescrição da possibilidade de redirecionamento da execução em face do
sócio; c) inexistência de responsabilidade tributária, por não integrar o quadro diretivo por ocasião da verificação fato gerador;
e d) inexistência de análise da sua responsabilidade na fase administrativa de constituição do crédito tributário. Requereu a
procedência da exceção, para determinar sua exclusão do polo passivo da execução fiscal. Juntou documentos (fls. 51/117).
Em resposta, a Fazenda Pública sustenta a higidez da cobrança e a inexistência da prescrição. Requereu a improcedência
da exceção de pré-executividade. (fls. 92/146). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Acerca das matérias que podem
ser discutidas em exceção de pré-executividade, a Súmula 393 do STJ consolidou o entendimento firmado na doutrina e
na jurisprudência a dispor que “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias
conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Posta esta premissa, observo que a exceção comporta acolhimento.
Consoante o entendimento predominante no Colendo Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento da execução contra o
sócio deve dar-se no prazo de cinco anos da citação da pessoa jurídica, sendo inaplicável, in casu, o disposto no artigo 40 da
Lei n.º 6.830/80, que, além de referir-se ao devedor, e não ao responsável tributário, deve harmonizar-se com as hipóteses
previstas no art. 174 do CTN, de modo a não tornar imprescritível a dívida fiscal. Neste sentido, também o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo: EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIOS. RECONHECIMENTO, NA ORIGEM,
DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUINQUENAL COM RELAÇÃO AOS SÓCIOS. O colendo Superior Tribunal de Justiça
inclina-se ao entendimento de que a citação da empresa interrompe a prescrição em relação a seus sócios-gerentes para fins
de redirecionamento da execução. Todavia, para que a execução seja redirecionada contra o sócio, é necessário que sua
citação seja efetuada no prazo de cinco anos a contar da data da citação da empresa executada, em observância ao disposto
no art. 174 do Cód.Trib.Nac. “Decorridos mais de cinco anos entre a citação da empresa e a citação pessoal do sócio, impõese o reconhecimento da prescrição” (REsp 844.914 -STJ). - “A Primeira Seção do STJ sedimentou orientação no sentido de
que a citação válida da pessoa jurídica executada interrompe o curso do prazo prescricional em relação ao seu sócio-gerente.
Todavia, na hipótese de redirecionamento da execução fiscal, a citação dos sócios deverá ser realizada até cinco anos a
contar da citação da empresa executada, sob pena de se consumar a prescrição intercorrente” (AgR nos EDcl nos EDcl no Ag
902.817 -STJ). - “O redirecionamento da execução contra o sócio-gerente precisa ocorrer no prazo de cinco anos da citação da
sociedade empresária, devendo a situação harmonizar-se com o disposto no art. 174 do CTN, para afastar a imprescritibilidade
da pretensão de cobrança do débito fiscal” (REsp 1.090.958 -STJ). - “A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por
suas duas Turmas de Direito Público, consolidou o entendimento de que, não obstante a citação válida da pessoa jurídica
interrompa a prescrição em relação aos responsáveis solidários, no caso de redirecionamento da execução fiscal, há prescrição
intercorrente se decorridos mais de cinco anos entre a citação da empresa e a citação pessoal dos sócios, de modo a não
tornar imprescritível a dívida fiscal” (AgR nos EREsp 761.488 -STJ). Não provimento da remessa obrigatória e da apelação.
(TJ-SP - APL: 9000640421999826 SP 9000640-42.1999.8.26.0014, Relator: Ricardo Dip, Data de Julgamento: 01/10/2012, 11ª
Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/10/2012). No caso dos autos, a ciência acerca da dissolução irregular da
sociedade deu-se em 29 de julho de 2002 (fl. 05vº), e a citação ocorreu em 30 de junho de 2003 (fl. 18). Em suma, sequer a tese
do termo a quo prescricional contado da data da ciência da dissolução irregular socorre a Fazenda Pública, já que a decisão
que determinou o redirecionamento foi proferida em 21 de agosto de 2012 (fl. 48). Por fim, por tratar-se de matéria cognoscível
de ofício e extensível aos demais sócios incluídos, de rigor a exclusão destes do polo passivo da presente execução fiscal.
Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a exceção de pré-executividade oposta por SILVIA ELENA SANTOS GUARIGLIA
ESCANHOELA em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, e o faço para, reconhecendo a prescrição do
direito de pleitear o redirecionamento da execução, rever a decisão de fl. 48 e determinar a exclusão, do polo passivo, dos
sócios qualificados a fls. 43 dos autos. Custas ex lege. Condeno a excepta ao pagamento dos honorários advocatícios da parte
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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contrária, que arbitro em R$ 1.000,00 (CPC, art. 20, § 4º). Intime-se. Nada sendo requerido, suspenda-se o andamento da
execução fiscal pelo prazo de um ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. Decorrido o prazo de suspensão do processo
sem a manifestação da exequente, arquivem-se administrativamente os autos, na forma do artigo 40, §2º, da Lei nº 6.830/80,
cientificando-a de que o posterior andamento da ação dependerá da sua provocação. Itapeva, 05 de dezembro de 2013. FELIPE
ABRAHAM DE CAMARGO JUBRAM Juiz Substituto - ADV: MAURICIO DE ALMEIDA HENARIAS (OAB 120813/SP), MILTON
OLIMPIO RODRIGUES CAMARGO (OAB 62180/SP), LÁZARO PAULO ESCANHOELA JÚNIOR (OAB 65128/SP)
Processo 0500225-80.2010.8.26.0270 (270.01.2010.500225) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se - ADV: HELENA VASCONCELOS MIRANDA
MARCZUK (OAB 220187/SP), MARCELUS GONSALES PEREIRA (OAB 148850/SP)
Processo 0500364-61.2012.8.26.0270 (270.01.2012.500364) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se - ADV: HELENA VASCONCELOS MIRANDA
MARCZUK (OAB 220187/SP)
Processo 0500575-10.2006.8.26.0270 (270.01.2006.500575) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se - ADV: HELENA VASCONCELOS MIRANDA
MARCZUK (OAB 220187/SP), JOAO RICARDO FIGUEIREDO DE ALMEIDA (OAB 276162/SP)
Processo 0500921-58.2006.8.26.0270 (270.01.2006.500921) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: HELENA VASCONCELOS MIRANDA
MARCZUK (OAB 220187/SP)
Processo 0501745-75.2010.8.26.0270 (270.01.2010.501745) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: MARCELUS GONSALES PEREIRA
(OAB 148850/SP)
Processo 0501971-22.2006.8.26.0270 (270.01.2006.501971) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se - ADV: MARCELUS GONSALES PEREIRA
(OAB 148850/SP), FABIO DE ALMEIDA MOREIRA (OAB 272074/SP)
Processo 0502019-39.2010.8.26.0270 (270.01.2010.502019) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se - ADV: HELENA VASCONCELOS MIRANDA
MARCZUK (OAB 220187/SP)
Processo 0502110-71.2006.8.26.0270 (270.01.2006.502110) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: FABIO DE ALMEIDA MOREIRA (OAB
272074/SP), MARCELUS GONSALES PEREIRA (OAB 148850/SP)
Processo 0502222-98.2010.8.26.0270 (270.01.2010.502222) - Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: HELENA VASCONCELOS MIRANDA
MARCZUK (OAB 220187/SP)
Processo 0502352-54.2011.8.26.0270 (270.01.2011.502352) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se - ADV: MARCELUS GONSALES PEREIRA
(OAB 148850/SP)
Processo 0502445-17.2011.8.26.0270 (270.01.2011.502445) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: HELENA VASCONCELOS MIRANDA
MARCZUK (OAB 220187/SP)
Processo 0502621-93.2011.8.26.0270 (270.01.2011.502621) - Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: HELENA VASCONCELOS MIRANDA
MARCZUK (OAB 220187/SP)
Processo 0502644-39.2011.8.26.0270 (270.01.2011.502644) - Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: MARCELUS GONSALES PEREIRA
(OAB 148850/SP), HELENA VASCONCELOS MIRANDA MARCZUK (OAB 220187/SP)
Processo 0503052-06.2006.8.26.0270 (270.01.2006.503052) - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - Prefeitura
Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a suspensão,
mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio, arquivem-se
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os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: FABIO DE ALMEIDA MOREIRA (OAB 272074/SP),
HELENA VASCONCELOS MIRANDA MARCZUK (OAB 220187/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
JUIZ(A) DE DIREITO RODRIGO VIEIRA MURAT
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VALDECIR DE CAMARGO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2014
Processo 0003913-83.2005.8.26.0270 (270.01.2005.003913) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda Publica Municipal de Itapeva - Art Pinus Resineira Ltda - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado
e/ou bens para penhorar, defiro a suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do
item precedente (1 ano), no silêncio, arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV:
EZEQUIEL DE OLIVEIRA CORDEIRO (OAB 293045/SP), HELENA VASCONCELOS MIRANDA MARCZUK (OAB 220187/SP)
Processo 0500255-86.2008.8.26.0270 (270.01.2008.500255) - Execução Fiscal - Multas e demais Sanções - Prefeitura
Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a suspensão,
mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio, arquivem-se os
autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: HELENA VASCONCELOS MIRANDA MARCZUK (OAB
220187/SP), JOAO RICARDO FIGUEIREDO DE ALMEIDA (OAB 276162/SP)
Processo 0500282-30.2012.8.26.0270 (270.01.2012.500282) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: HELENA VASCONCELOS MIRANDA
MARCZUK (OAB 220187/SP)
Processo 0500352-81.2011.8.26.0270 (270.01.2011.500352) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: HELENA VASCONCELOS MIRANDA
MARCZUK (OAB 220187/SP), FABIO DE ALMEIDA MOREIRA (OAB 272074/SP)
Processo 0500565-53.2012.8.26.0270 (270.01.2012.500565) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: HELENA VASCONCELOS MIRANDA
MARCZUK (OAB 220187/SP)
Processo 0500571-70.2006.8.26.0270 (270.01.2006.500571) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: MARCELUS GONSALES PEREIRA
(OAB 148850/SP), JOAO RICARDO FIGUEIREDO DE ALMEIDA (OAB 276162/SP)
Processo 0500709-27.2012.8.26.0270 (270.01.2012.500709) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: MARCELUS GONSALES PEREIRA
(OAB 148850/SP)
Processo 0501925-91.2010.8.26.0270 (270.01.2010.501925) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: MARCELUS GONSALES PEREIRA
(OAB 148850/SP), HELENA VASCONCELOS MIRANDA MARCZUK (OAB 220187/SP)
Processo 0502324-23.2010.8.26.0270 (270.01.2010.502324) - Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: FABIO DE ALMEIDA MOREIRA (OAB
272074/SP), MARCELUS GONSALES PEREIRA (OAB 148850/SP)
Processo 0503004-71.2011.8.26.0270 (270.01.2011.503004) - Execução Fiscal - Multas e demais Sanções - Prefeitura
Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a suspensão,
mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio, arquivem-se
os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: HELENA VASCONCELOS MIRANDA MARCZUK
(OAB 220187/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
JUIZ(A) DE DIREITO RODRIGO VIEIRA MURAT
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VALDECIR DE CAMARGO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2014
Processo 0000255-51.2005.8.26.0270 (270.01.2005.000255) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Fazenda Publica Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro
a suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: HELENA VASCONCELOS MIRANDA
MARCZUK (OAB 220187/SP), JOAO RICARDO FIGUEIREDO DE ALMEIDA (OAB 276162/SP)
Processo 0501934-53.2010.8.26.0270 (270.01.2010.501934) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
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arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: FABIO DE ALMEIDA MOREIRA (OAB
272074/SP)
Processo 0501962-60.2006.8.26.0270 (270.01.2006.501962) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: JOAO RICARDO FIGUEIREDO DE
ALMEIDA (OAB 276162/SP), FABIO DE ALMEIDA MOREIRA (OAB 272074/SP)
Processo 0502115-93.2006.8.26.0270 (270.01.2006.502115) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: JOAO RICARDO FIGUEIREDO DE
ALMEIDA (OAB 276162/SP)
Processo 0503005-56.2011.8.26.0270 (270.01.2011.503005) - Execução Fiscal - Dívida Ativa não-tributária - Prefeitura
Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a suspensão,
mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio, arquivem-se
os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: HELENA VASCONCELOS MIRANDA MARCZUK
(OAB 220187/SP)
Processo 0503260-87.2006.8.26.0270 (270.01.2006.503260) - Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: MARCELUS GONSALES PEREIRA
(OAB 148850/SP), JOAO RICARDO FIGUEIREDO DE ALMEIDA (OAB 276162/SP)
Processo 0503661-86.2006.8.26.0270 (270.01.2006.503661) - Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: HELENA VASCONCELOS MIRANDA
MARCZUK (OAB 220187/SP)
Processo 0503822-96.2006.8.26.0270 (270.01.2006.503822) - Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro
a suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no
silêncio, arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: MARCOS PAULO CARDOSO
GUIMARÃES (OAB 205816/SP), FABIO DE ALMEIDA MOREIRA (OAB 272074/SP)
Processo 2050006-81.1979.8.26.0270 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Fazenda Municipal de Itaberá - Luiz Gonzaga de
Almeida - Vistos. Requeira o executado, o que de direito, no prazo de 30 dias. No silêncio, tornem os autos ao arquivo. Int. ADV: ANA KARINA DE FREITAS OLIVEIRA (OAB 243835/SP), RUBENS CAMARGO MELLO (OAB 19201/SP)
Processo 3005550-37.2013.8.26.0270 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 418.01.2008.000053-5 - Vara Única da Comarca
de Paraibuna) - Fazenda Municipal de Paraibuna - Vistos. Tendo-se em conta a certidão supra, efetue a exequente (Fazenda
Pública Municipal de Paraibuna) o deposito complementar a diligência, no importe de R$20,16, no prazo de 30 dias. Havendo
o depósito, cumpra-se. No silêncio, devolva-se ao juízo deprecante com as homenagens de praxe. Intime- se. - ADV: PAULO
CESAR RODRIGUES (OAB 259250/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
JUIZ(A) DE DIREITO RODRIGO VIEIRA MURAT
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VALDECIR DE CAMARGO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2014
Processo 0013933-36.2005.8.26.0270 (270.01.2005.013933) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda Publica Municipal de Itapeva - 1 - Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar,
defiro a suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no
silêncio, arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: JOAO RICARDO FIGUEIREDO
DE ALMEIDA (OAB 276162/SP), MARCELUS GONSALES PEREIRA (OAB 148850/SP)
Processo 0500316-78.2007.8.26.0270 (270.01.2007.500316) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 - Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: HELENA VASCONCELOS MIRANDA
MARCZUK (OAB 220187/SP)
Processo 0500538-80.2006.8.26.0270 (270.01.2006.500538) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - Vistos.. Tendo em vista a manifestação retro, arquivem-se os autos de execução fiscal, nos
termos do parágrafo 2º do artigo 40 da Lei nº 6.830/80. Intime- se. - ADV: MARCELUS GONSALES PEREIRA (OAB 148850/
SP)
Processo 0500864-40.2006.8.26.0270 (270.01.2006.500864) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 - Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: HELENA VASCONCELOS MIRANDA
MARCZUK (OAB 220187/SP), JOAO RICARDO FIGUEIREDO DE ALMEIDA (OAB 276162/SP)
Processo 0501003-89.2006.8.26.0270 (270.01.2006.501003) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - Vistos.. Tendo em vista a manifestação retro, arquivem-se os autos de execução fiscal, nos
termos do parágrafo 2º do artigo 40 da Lei nº 6.830/80. Intime- se. - ADV: MARCELUS GONSALES PEREIRA (OAB 148850/
SP)
Processo 0502403-65.2011.8.26.0270 (270.01.2011.502403) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: MARCELUS GONSALES PEREIRA
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(OAB 148850/SP)
Processo 0502473-82.2011.8.26.0270 (270.01.2011.502473) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 - Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: MARCELUS GONSALES PEREIRA
(OAB 148850/SP)
Processo 0502744-91.2011.8.26.0270 (270.01.2011.502744) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 - Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: MARCELUS GONSALES PEREIRA
(OAB 148850/SP)
Processo 0502774-29.2011.8.26.0270 (270.01.2011.502774) - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - Prefeitura
Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a suspensão,
mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio, arquivem-se os
autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: MARCELUS GONSALES PEREIRA (OAB 148850/SP)
Processo 0502778-03.2010.8.26.0270 (270.01.2010.502778) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: MARCELUS GONSALES PEREIRA
(OAB 148850/SP)
Processo 0502809-23.2010.8.26.0270 (270.01.2010.502809) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - Vistos.. Tendo em vista a manifestação retro, arquivem-se os autos de execução fiscal, nos
termos do parágrafo 2º do artigo 40 da Lei nº 6.830/80. Intime- se. - ADV: MARCELUS GONSALES PEREIRA (OAB 148850/
SP)
Processo 0502817-63.2011.8.26.0270 (270.01.2011.502817) - Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 - Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: MARCELUS GONSALES PEREIRA
(OAB 148850/SP)
Processo 0503345-73.2006.8.26.0270 (270.01.2006.503345) - Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 - Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: FABIO DE ALMEIDA MOREIRA (OAB
272074/SP)
Processo 0503585-62.2006.8.26.0270 (270.01.2006.503585) - Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 - Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: MARCELUS GONSALES PEREIRA
(OAB 148850/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
JUIZ(A) DE DIREITO RODRIGO VIEIRA MURAT
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VALDECIR DE CAMARGO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2014
Processo 0011184-46.2005.8.26.0270 (270.01.2005.011184) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda Publica Municipal de Itapeva - 1 - Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar,
defiro a suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no
silêncio, arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: MARCELUS GONSALES
PEREIRA (OAB 148850/SP)
Processo 0013044-82.2005.8.26.0270 (270.01.2005.013044) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda Publica Municipal de Itapeva - 1 - Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar,
defiro a suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no
silêncio, arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: JOAO RICARDO FIGUEIREDO
DE ALMEIDA (OAB 276162/SP)
Processo 0013333-15.2005.8.26.0270 (270.01.2005.013333) - Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
- Fazenda Publica Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar,
defiro a suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano),
no silêncio, arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: FABIO DE ALMEIDA
MOREIRA (OAB 272074/SP)
Processo 0013858-94.2005.8.26.0270 (270.01.2005.013858) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda Publica Municipal de Itapeva - 1 - Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar,
defiro a suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no
silêncio, arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: MARCELUS GONSALES
PEREIRA (OAB 148850/SP)
Processo 0500135-38.2011.8.26.0270 (270.01.2011.500135) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: HELENA VASCONCELOS MIRANDA
MARCZUK (OAB 220187/SP)
Processo 0500454-69.2012.8.26.0270 (270.01.2012.500454) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
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arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: HELENA VASCONCELOS MIRANDA
MARCZUK (OAB 220187/SP)
Processo 0500490-48.2011.8.26.0270 (270.01.2011.500490) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - Neli Aparecida de Oliveira Alves - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado
e/ou bens para penhorar, defiro a suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do
item precedente (1 ano), no silêncio, arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV:
DANIELA CRISTINA BUENO MATOS DOS SANTOS (OAB 320755/SP), HELENA VASCONCELOS MIRANDA MARCZUK (OAB
220187/SP)
Processo 0500563-83.2012.8.26.0270 (270.01.2012.500563) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: HELENA VASCONCELOS MIRANDA
MARCZUK (OAB 220187/SP)
Processo 0500663-09.2010.8.26.0270 (270.01.2010.500663) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: HELENA VASCONCELOS MIRANDA
MARCZUK (OAB 220187/SP)
Processo 0500853-11.2006.8.26.0270 (270.01.2006.500853) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: JOAO RICARDO FIGUEIREDO DE
ALMEIDA (OAB 276162/SP)
Processo 0501858-92.2011.8.26.0270 (270.01.2011.501858) - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - Prefeitura
Municipal de Itapeva - Sergio Carlos Brandao - Vistos. Trata-se de Exceção de Pré-Executividade oposta por SÉRGIO CARLOS
BRANDÃO, em que aduz, em síntese, a insubsistência do débito tributário de ISS posto em cobrança, em virtude da inocorrência
do fato gerador (prestação de serviços) no Município de Itapeva, bem como a verificação da prescrição do débito relativo ao
exercício tributário do ano de 2006. Requer a extinção da execução. Juntou documento (fls. 26/29). Em resposta, a Fazenda
Pública Municipal de Itapeva sustenta a higidez da cobrança e a inexistência da prescrição. Requereu a rejeição da exceção
de pré-executividade. Juntou documentos (fls. 31/39). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Acerca das matérias que
podem ser discutidas em exceção de pré-executividade, a Súmula 393 do STJ consolidou o entendimento firmado na doutrina
e na jurisprudência a dispor que “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias
conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Posta esta premissa, é primordial lembrar, inicialmente, que o
ISS tem como fato gerador a prestação de serviço, e não a mera inscrição de autônomo perante a Prefeitura. E, de acordo com
os arts. 3º e 4º da LC 116/03, a municipalidade competente para realizar sua cobrança é a do local da prestação dos serviços,
consoante o reiterado entendimento do C. STJ: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISS.
COMPETÊNCIA PARA COBRANÇA. FATO GERADOR. MUNICÍPIO DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENTENDIMENTO
FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.117.121/SP, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C
DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que competente para a
cobrança do ISS é o município onde ocorre a prestação do serviço, ou seja, em que se concretiza o fato gerador. (...) 3.
Orientação reafirmada no julgamento do REsp 1.117.121/SP, sujeito ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC). 4.
Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no Ag: 1367775 SP 2010/0197789-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data
de Julgamento: 17/03/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2011). Quando os Municípios efetuam a
cobrança da exação com esteio nos seus cadastros, parte-se da presunção de que serviços foram realmente prestados pelo
profissional autônomo, uma vez que não é levado em consideração o trabalho efetivamente efetuado, razão pela qual o ISS é
cobrado na modalidade fixa desses contribuintes. No regime especial da tributação fixa, o lançamento é efetuado de ofício, ou
seja, feito por iniciativa da autoridade administrativa, independente de qualquer colaboração do sujeito passivo. Assim, tratandose de uma presunção de existência de fato gerador, é passível de prova em contrário, ou seja, o profissional com cadastro não
“baixado” pode demonstrar que, apesar de estar vigente seu registro, não prestou qualquer serviço que enseje a incidência de
ISS. Nesse sentido, o E. TJSP: Apelação. Ação anulatória. ISSQN estimado. Fato gerador. Presunção de ocorrência. ISSQN
exigido durante o período em que o executado permaneceu inscrito no cadastro de contribuintes do município. Presunção
de existência do fato gerador. ISSQN fixado por arbitramento. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 9106046792008826 SP
9106046-79.2008.8.26.0000, Relator: Kenarik Boujikian, Data de Julgamento: 27/09/2012, 15ª Câmara de Direito Público, Data
de Publicação: 14/11/2012) No caso em análise, vislumbra-se que o excipiente solicitou abertura de inscrição no município
de Itapeva em 14/04/2003, para o exercício de atividade médica com endereço na Rua Mário Prandini, nº 129, centro, com
encerramento em 31/10/2009 (fls. 35/36). Posteriormente, requereu nova abertura de inscrição municipal em 13/11/2009, para
exercício de atividade médica na Rua Alexandrino de Moraes, nº 121, Jardim Maringá, com encerramento da atividade em
31/05/2012. Diante desse contexto probatório, levando-se em conta que no caso inexistiu requerimento de baixa do alvará pelo
contribuinte, a presunção de ocorrência do fato gerador milita favor do fisco municipal. Desse modo, e porque o documento
de fl. 29 não afasta suficientemente a presunção gerada pela existência de inscrição municipal de profissional autônomo (pois
não afirma que o excipiente prestou serviços exclusivamente na cidade de São Caetano do Sul), não há que se falar em não
ocorrência do fato gerador de ISS. No que toca à prescrição do exercício de 2006, relembro que nas execuções fiscais ajuizadas
após o advento da LC nº 118/05, que passou a vigorar em 09/06/2005, esta é interrompida pelo despacho do juiz que ordenar a
citação em execução fiscal, consoante jurisprudência do STJ e do TRF da 4ª Região (2ª T., REsp 945.619/RS, Rel. Min. Eliana
Calmon, DJ 14.03.2008; TRF4, 1ª T., AC nº 2006.72.13.001397-0, Rel. Des. Fed. Álvaro Eduardo Junqueira, D.J. 18.12.2006),
que, no presente caso, operou-se em 21/06/2011 (fls. 09), ou seja, dentro prazo previsto no art. 174 do CTN. Nem se diga,
a propósito, a ocorrência da prescrição intercorrente, haja vista que esta somente ocorre nas execuções fiscais em caso de
contumácia da Fazenda Pública exequente, conforme o art. 40, § 4º (e §5º) da Lei 6830/80, hipótese ausente nos autos.
Destarte, tendo em vista a presunção de ocorrência dos fatos geradores e a inexistência de prescrição, resta hígida a cobrança
do débito analisado, não havendo nulidade nos títulos executivos. Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a exceção de préexecutividade oposta por SÉRGIO CARLOS BRANDÃO em face da FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE ITAPEVA. Custas ex
lege. Indevidos honorários advocatícios, consoante o entendimento do STJ (AgRg no REsp 1.098.309-RS, DJe 22/11/2010, e
EREsp 1.048.043-SP, DJe 29/6/2009. REsp 1.256.724-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 7/2/2012). Intimese. Nada sendo requerido, suspenda-se o andamento da execução fiscal pelo prazo de um ano, nos termos do art. 40 da Lei nº
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6.830/80. Decorrido o prazo de suspensão do processo sem a manifestação da exequente, arquivem-se administrativamente
os autos, na forma do artigo 40, §2º, da Lei nº 6.830/80, cientificando-a de que o posterior andamento da ação dependerá da
sua provocação. Itapeva, 4 de dezembro de 2013. FELIPE ABRAHAM DE CAMARGO JUBRAM Juiz Substituto - ADV: HELENA
VASCONCELOS MIRANDA MARCZUK (OAB 220187/SP), FERNANDO CÉSAR DOMINGUES (OAB 180115/SP)
Processo 0501895-95.2006.8.26.0270 (270.01.2006.501895) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 - Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: JOAO RICARDO FIGUEIREDO DE
ALMEIDA (OAB 276162/SP)
Processo 0501950-70.2011.8.26.0270 (270.01.2011.501950) - Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 - Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: HELENA VASCONCELOS MIRANDA
MARCZUK (OAB 220187/SP)
Processo 0502060-45.2006.8.26.0270 (270.01.2006.502060) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: HELENA VASCONCELOS MIRANDA
MARCZUK (OAB 220187/SP)
Processo 0502100-85.2010.8.26.0270 (270.01.2010.502100) - Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: HELENA VASCONCELOS MIRANDA
MARCZUK (OAB 220187/SP)
Processo 0502239-37.2010.8.26.0270 (270.01.2010.502239) - Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: HELENA VASCONCELOS MIRANDA
MARCZUK (OAB 220187/SP)
Processo 0502413-85.2006.8.26.0270 (270.01.2006.502413) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: MARCELUS GONSALES PEREIRA
(OAB 148850/SP)
Processo 0502463-38.2011.8.26.0270 (270.01.2011.502463) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: HELENA VASCONCELOS MIRANDA
MARCZUK (OAB 220187/SP)
Processo 0502722-67.2010.8.26.0270 (270.01.2010.502722) - Execução Fiscal - Multas e demais Sanções - Prefeitura
Municipal de Itapeva - 1 - Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a suspensão,
mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio, arquivem-se
os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: JOAO RICARDO FIGUEIREDO DE ALMEIDA (OAB
276162/SP)
Processo 0503813-37.2006.8.26.0270 (270.01.2006.503813) - Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
- Prefeitura Municipal de Itapeva - 1 Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou bens para penhorar, defiro a
suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item precedente (1 ano), no silêncio,
arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: MARCELUS GONSALES PEREIRA
(OAB 148850/SP)
Processo 0503825-51.2006.8.26.0270 (270.01.2006.503825) - Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
- Prefeitura Municipal de Itapeva - Joao Evangelista Correa - 1 - Tendo-se em conta que não foi localizado o executado e/ou
bens para penhorar, defiro a suspensão, mas nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80. 2 - Decorrido o prazo do item
precedente (1 ano), no silêncio, arquivem-se os autos nos termos do § 2º do artigo 40, da Lei 6.830/80; Intime-se. - ADV: JOAO
RICARDO FIGUEIREDO DE ALMEIDA (OAB 276162/SP)

FORO DISTRITAL DE BURI
Cível

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO LUIS FELIPE FERRARI BEDENDI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SUZETE ALMEIDA DA SILVA HIRAIWA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0015/2014
Processo 0000311-04.2013.8.26.0691 - Cautelar Inominada - Liminar - SILVANA FURLAN PROENÇA - MUNICIPIO DE BURI
e outro - Ciência às partes da data agendada para perícia conforme fls. 96 (data: 19/02/2014, às 13h, no consultório sito à
Avenida Mário Prandini, nº 632, centro Itapeva-SP) - ADV: JESSICA DE ANGELIS MARINS SILVA (OAB 317892/SP), CAMILA
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VANELI GALVÃO MARTINS (OAB 295806/SP), BARBARA SACHSE (OAB 262947/SP)
Processo 0001130-38.2013.8.26.0691 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - SÉRGIO FORTUNATO CORREA
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Passo ao saneamento do feito, notando que as partes são legítimas, estão bem
representadas e litigam com interesse, estando presentes as condições da ação e preenchidos os pressupostos processuais. Fixo
como pontos controvertidos: a) o exercício de atividade laboral do autor, b) o tempo do exercício, c) a existência de incapacidade
total e permanente para o trabalho, d) a existência de incapacidade total e temporária para o trabalho. Determino a realização de
perícia médica, para tanto, nomeio como perito o Dr. Carlos Eduardo Suardi Margarido. Intime-o para que responda os seguintes
. quesitos do juízo a serem respondidos pelo expert: A- O Autor sofreu acidente considerado do trabalho? A.1. Quando? A.2.
Esta debilidade o torna total e definitivamente incapacitado para o trabalho? A.3. Ou parcial e definitivamente? A.4. Ou total e
temporariamente? A.5. Qual o termo inicial da incapacidade? A.6. Existe possibilidade de cura? A.7. Qual o tratamento e prazo
previsto para a recuperação? Oficie-se à Defensoria Pública do Estado para que faça a reserva dos honorários periciais. Com a
resposta, intime-se o perito para que apresente o laudo nos 30 dias subsequentes. Acolho os quesitos apresentados pelo INSS
ás fls. 38, bem como os apresentados pelo autor as fls. 56. Após, oficie-se ao IMESC solicitando-se o agendamento de data para
a realização do exame. Com a vinda do laudo será analisada a necessidade da produção de prova oral. - ADV: LUIZ DONIZETI
DE SOUZA FURTADO (OAB 108908/SP), ALYSSON IDE RIBEIRO DA SILVA
Processo 0001143-76.2009.8.26.0691 (691.09.001143-6) - Ação Civil Pública - Abatimento proporcional do preço Agropecuária Guatambú LTDA e outro - Fls. 484: Defiro o prazo requerido. ( noventa dias). - ADV: MAURO DA COSTA (OAB
80269/SP)
Processo 0001243-94.2010.8.26.0691 (691.10.001243-0) - Procedimento Ordinário - Obrigações - BERNADETE MARIA
CISOTTO LÚCIO - ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. INTIME(M)-SE a(o) ESTADO DE SÃO PAULO, para que se manifeste
com relação ao oficio juntado as fls. 123/125. - ADV: JORGE MARCELO FOGAÇA DOS SANTOS (OAB 153493/SP), THIAGO
CAMARGO GARCIA (OAB 210837/SP)
Processo 0001487-57.2009.8.26.0691 (691.09.001487-7) - Usucapião - Usucapião Ordinária - GERTRUDES PINHEIRO
MACHADO - Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido e DECLARO o domínio
de GERTRUDES PINHEIRO MACHADO sobre o imóvel situado na Rua Salvador Nunes, nº 158, Além-Linha, nesta cidade
de Buri, descrito no laudo de fls. 64/71, na planta e no memorial descritivo de fls. 99/100. Declaro resolvido o mérito nos
termos do inciso I do art. 269 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado servirá esta decisão como título hábil para a
abertura de matrícula do imóvel usucapiendo no Cartório de Registro de Imóveis de Itapeva. Ante a ausência de litigiosidade e a
necessidade de propositura desta demanda, deixo de condenar a parte sucumbente aos honorários advocatícios. P. R. I. C. Buri,
15 de janeiro de 2014. - ADV: CLEIDE MARIA RIELO (OAB 90579/SP)
Processo 0001575-56.2013.8.26.0691 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 0010863232011 - 1º Vara Federal) - Pedro
Ribeiro Pereira - Manifeste-se a parte autora em relação à certidão do oficial de justiça de fls. 26 com seguinte teor:” CERTIFICO
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 691.2013/005185-0 dirigi-me ao endereço do senhor Evaristo
Sarapião e aí sendo intimei-o do inteiro teor deste, cuja cópia, após lida, foi lhe entregue e aceita e da qual bem ciente ficou,
exarando-o no anverso do mandado. Deixei de intimar as testemunhas Benedito José dos Santos Eduardo e Milton Galvão,
tendo em vista que, por não os encontrar, retornei ao endereço do requerente Pedro Ribeiro Pereira, o qual afirmou que não
precisará mais da audiência, pois já está aposentado e que entrará em contato com sua advogada para informá-la. O referido é
verdade e dou fé. Buri, 14 de janeiro de 2014.” - ADV: LUCI MARA CARLESSE (OAB 184411/SP)
Processo 0001576-41.2013.8.26.0691 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 0010680522011 - 1º Vara Federal) - Maria
Joracy Camargo - Manifeste-se a parte autora em relação a certidão de fls. 11 com seguinte teor:” CERTIFICO eu, Oficial de
Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 691.2013/005165-6 dirigi-me ao endereço indicado e aí sendo deixei de intimar
a requerente Maria Joracy Camargo, tendo em vista que não mora mais no endereço indicado. Atualmente, reside no imóvel a
senhora Graziele Santos, há cinco meses ali, e desconhece a pessoa procurada. Consultando os vizinhos, entre eles Nelson de
Sene (não sabia quem morava no imóvel) e o senhor Osvaldo, há apenas sete meses no imóvel, também não conhece a pessoa
procurada. O referido é verdade e dou fé. Buri, 14 de janeiro de 2014.” - ADV: ABILIO CESAR COMERON (OAB 132255/SP)
Processo 0001585-03.2013.8.26.0691 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 00040767520114036139 - 1º Vara Federal) ANA BENEDITA DE SOUZA VELOZO - Manifeste-se a parte autora em relação a certidão de fls. 14 com seguinte teor:”CERTIFICO
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 691.2013/005159-1 dirigi-me ao(s) endereço(s) retro determinado(s),
por várias vezes, em dias distintos, onde então procedi as Intimações da testemunha Maria Sandra da Paz, a qual bem ciente
ficou de todo teor deste r. mandado, cuja cópia após leitura, foi-lhe entregue e aceita, exarando seu ciente no anverso deste r.
mandado. Certifico ainda, que me dirigi junto à Av. Paschoal Spaluto, onde percorrendo referida avenida não consegui localizar
a testemunha Ednei Peniche, pois buscando informações junto à moradores, bares, lojas, oficinas, Loja do Paulinho Trator
Peças, Oficina da Capelinha, bar do Sr. Gilberto, posto de gasolina, e ninguém soube me dar uma informação positiva a respeito
de Ednei Penichae, sendo necessário que a autora informe o endereço atual e correto deste. Consto ainda, que me dirigi junto
à Rua São Roque, ne 414, Além Linha, onde chegando deixei de Intimar a testemunha Valdecir de Jesus Correia Souza, pois
este não foi localizado, e segundo informações da atual moradora Sra. Angélica de Oliveira, é de que a mesma comprou aquele
imóvel de Valdecir há mais de ano, alegando desconhecer o atual endereço deste. Diante do exposto, devolvo referido mandado
em Cartório, para que seja determinado o que for de direito. O referido é verdade e dou fé.Buri, 30 de dezembro de 2013.
Claudinéia Araujo Trizzotti Of. de Justiça (assina digitalmente) “ - ADV: LUCI MARA CARLESSE (OAB 184411/SP)
Processo 0001644-88.2013.8.26.0691 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 597/2013 - 1º Vara Federal) - Neusa Maria de
Mello Rocha - Manifeste-se a parte autora em relação a certidão do oficial de justiça de fls. 14 com seguinte teor: “CERTIFICO
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 691.2013/005240-7, dirigi-me ao(s) endereço(s) retro determinado(s),
por várias vezes, em dias distintos, onde então procedi as Intimações das testemunhas Ana Maria Machado(Salão de beleza
em frente à Funerária Camargo-Rua Rui Barbosa) e de Maria Jailza dos Santos (hoje residente na Rua José Vieira Sobrinho, nº
93, Vila Sene- 99768-8983), as quais bem cientes ficaram de todo teor deste r. mandado, cujas cópias após leitura, foram-lhes
entregues e aceitas, exarando seus cientes no anverso deste r. mandado. Certifico ainda, que me dirigi junto à Rua Maritaca,
nº 130, Conjunto São João, onde chegando deixei de intimar a testemunha Ondina Jesus Correa, pois esta não foi localizada,
e segundo informações do atual morador Sr. Ederson Fernando de Souza Veloso é de que o mesmo reside alí há mais de
01 ano e que Ondina foi antiga moradora do imóvel, alegando desconhecer seu atual paradeiro. Diante do exposto, devolvo
o presente. a pessoa O referido é verdade e dou fé.Buri, 29 de dezembro de 2013. Claudinéia Araujo Trizzotti Of. de Justiça
(assina digitalmente) Número de Atos: Buri- 49km mais dil percorrida p cump deste- 50km- 09 atos” - ADV: DHAIANNY CAÑEDO
BARROS FERRAZ (OAB 197054/SP)
Processo 0001651-80.2013.8.26.0691 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 605/2013 - 1º Vara Federal) - MARIA CRISTINA
BENETI - Manifeste-se a parte autora em relação às certidões de fls. 13 e 14 com seguinte teor: fls. 13 -” CERTIFICO eu, Oficial
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de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 691.2014/000018-3, após pesquisas, encontrei o endereço da requerente Maria
Cristina Beneti, como sendo Rua Primavera, nº 295, Bairro São José, para onde me dirigi e aí sendo, deixei de intimá-la, tendo
em vista que não a encontrei. Atualmente reside no imóvel a senhora Lisete, que não a conhece, assim como alguns moradores
da rua, entre eles do número 285, senhor Benedito Selmo, nº 299 (Monique), e o senhor “Neta”, morador há muito tempo e que
conhece muitos moradores ali no bairro. Os mesmos foram indagados a respeito da testemunha Luiz Leria, o qual também é
desconhecido entre os mesmos. Ante o exposto deixei de intimar a requerente Maria Cristina Beneti e a testemunha Luiz Leria.
O referido é verdade e dou fé. Buri, 14 de janeiro de 2014. fls. 14: “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao
mandado nº 691.2014/000009-4 dirigi-me ao endereço indicado e aí sendo deixei de intimar a requerente Maria Cristina Beneti,
tendo em vista que não a encontrei. A atual moradora, senhora Lisete, alegou que não conhece a pessoa procurada e que a rua
possui casas com numerações iguais, e que poderia ser o caso, porém, não encontrei outra residência com o mesmo número,
bem como consultando vários moradores, não encontrei quem a conhecesse, entre eles, o senhor “Neta”, morador bastante
antigo do bairro, senhor Benedito Selmo, da residência nº 285 e senhora Monique da residência número 299. O referido é
verdade e dou fé. Buri, 09 de janeiro de 2014.’ - ADV: JORGE MARCELO FOGAÇA DOS SANTOS (OAB 153493/SP)
Processo 0001655-20.2013.8.26.0691 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 0006208082011 - 1º Vara Federal) - PAULO
DE GOES - Manifeste-se a parte autora em relação a certidão de fls. 18 com seguinte teor: “ CERTIFICO eu, Oficial de Justiça,
que em cumprimento ao mandado nº 691.2013/005212-1, dirigi-me ao(s) endereço(s) retro determinado(s), por várias vezes, em
dias distintos, onde então procedi as Intimações das testemunhas Juviniano de Souza bem como de Waldomiro Correa, os quais
bem cientes ficaram de todo teor deste r. mandado, cujas cópias após leitura, foram-lhes entregues e aceitas, exarando seus
cientes no anverso deste r. mandado. Certifico ainda, que em diligência junto à Rua Garibaldi Martineli, nº 324, Jd. Mariazinha,
onde deixei de Intimar Luziano Ferreira de Melo, pois este não foi localizado, e segundo informações de sua sobrinha Sra.
Luciana de Jesus é de que Luziano faleceu na data de 21.12.2011. Diante do exposto, devolvo o presente. O referido é verdade
e dou fé.Buri, 26 de dezembro de 2013. Claudinéia Araujo Trizzotti Of. de Justiça (assina digitalmente) Número de Atos: Buri49km mais dil percorrida p cump deste- 50km- 09 atos.” - ADV: LUCI MARA CARLESSE (OAB 184411/SP)
Processo 0002049-95.2011.8.26.0691 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - MAURÍCIO BENATTI
- BANCO DO BRASIL S/A - Defiro o parcelamentos os honorários pericias em três vezes. Efetuados os pagamentos, intime-se
o perito a fim de que inicie os trabalhos. - ADV: JORGE MARCELO FOGAÇA DOS SANTOS (OAB 153493/SP), MARINA EMILIA
BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA (OAB 107931/SP)
Processo 0002057-77.2008.8.26.0691 (691.08.002057-2) - Cancelamento e Retif. de Registro Público (em geral) - José
Pezzoni e outro - Diante do exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, inciso III,
do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, arquivando-se os autos com as cautelas de
praxe. P.R.I.C. - ADV: MAURICIO SILVA ARAUJO (OAB 133680/SP)
Processo 0002380-14.2010.8.26.0691 (691.10.002380-6) - Retificação de Registro de Imóvel - Registro de Imóveis Bernadete Pelichek Albuquerque e outros - Em face do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deste procedimento, para
o fim de determinar, com fundamento no art. 213 da Lei nº 6.015/73, a retificação das matrículas nº 31.149 e 15.343 do Registro
de Imóveis de Itapeva, correspondendo a primeira à gleba A e a segunda à gleba B, nos exatos termos da petição inicial, do
memorial descritivo de fls. 102/117 e laudo pericial de fls. 182/198. Servirá esta decisão como título hábil para a retificação das
matrículas junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Itapeva. Arquivem-se oportunamente, com as cautelas de estilo. P. R. I.
Buri, 15 de janeiro de 2014. - ADV: GEOVANE DOS SANTOS FURTADO (OAB 155088/SP)
Processo 0002911-03.2010.8.26.0691 - Ação Civil Pública - Dano ao Erário - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DORIVAL VIEIRA MOREIRA - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido nesta ação civil pública proposta pela
MUNICIPALIDADE DE BURI em face de DORIVAL VIEIRA MOREIRA, para condená-lo ao pagamento de R$-13.031,84, para
novembro de 2010, atualizáveis segundo os índices da Tabela Prática do E. TJSP e sobre os quais deverão incidir juros de
mora de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento da notificação extrajudicial que constituiu o devedor em mora (26/11/2011),
tratando-se de ilícito extracontratual (Súmula nº 54 do STJ). Sucumbente, condenou ainda a parte requerida ao pagamento
das custas e demais despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 12% sobre o valor da condenação, segundo
os parâmetros do art. 20, §3º, do CPC, atualizáveis segundo os índices do TJSP, a partir da publicação desta. P.R.I. Buri, 15
de janeiro de 2014. - ADV: JESSICA DE ANGELIS MARINS SILVA (OAB 317892/SP), CAROLINA MORAES CAMARGO KUBO
(OAB 251531/SP), ANA CAROLINA DOMINGUES DE OLIVEIRA ARAUJO
Processo 0700201-95.2012.8.26.0691 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV FINANCEIRA
SA - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - “Primeiramente, providencie, a requerente, o recolhimento da taxa
correspondente no valor de R$ 11,00, para cada pesquisa, conforme Provimento n. 1864 de 26/04/2011; (guia FEDTJ, cód.
434-1). “ - ADV: LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/
SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), ALEXANDRE BONILHA (OAB 163888/SP)
Processo 0700654-90.2012.8.26.0691 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO S/A “Manifestem-se as partes sobre eventual interesse na realização de audiência de tentativa de conciliação .” - ADV: SILVIO
CARLOS CARIANI (OAB 100148/SP), MICHEL CHEDID ROSSI (OAB 87696/SP)
Processo 1000011-88.2014.8.26.0691 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - MARCOS ROGERIO
CRESCENCIO - Defiro a gratuidade processual. Em que pesem os argumentos lançados, não é possível, por ora, averiguar a
legitimidade da pretensão. Outrossim, a regra é o contraditório e a exceção é a tutela de urgência. Assim, INDEFIRO a liminar.
Determino a realização de perícia médica, para tanto, nomeio como perito o Dr. Carlos Eduardo Suardi Margarido. Intime-o
para que responda os seguintes quesitos do juízo a serem respondidos pelo expert: A- O Autor sofreu acidente considerado
do trabalho? A.1. Quando? A.2. Esta debilidade o torna total e definitivamente incapacitado para o trabalho? A.3. Ou parcial e
definitivamente? A.4. Ou total e temporariamente? A.5. Qual o termo inicial da incapacidade? A.6. Existe possibilidade de cura?
A.7. Qual o tratamento e prazo previsto para a recuperação? Oficie-se à Defensoria Pública do Estado para que faça a reserva
dos honorários periciais. Com a resposta, intime-se o perito para que apresente o laudo nos 30 dias subsequentes. Defiro a
apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos no prazo legal. Observe-se que o autor já apresentou os quesitos
a serem respondidos pelo perito judicial (fls. 14). Cite-se o INSS para, querendo contestar o pedido, advertindo-o de que o prazo
para indicação de quesitos e assistentes técnicos fluirá a partir da citação. Sem prejuízo, oficie-se ao INSS para que informe
a este Juízo o que constar em seus cadastros relativamente ao Autor(A). Int. - ADV: MARIA OTACIANA CASTRO ESCAURIZA
(OAB 104490/SP)
Processo 1000014-43.2014.8.26.0691 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Elenice Joana Campos
Batista e outro - Primeiramente, concedo o prazo de cinco dias para o autor comprovar a alegada hipossuficiência juntando
cópia da sua declaração de rendas e de bens entregue à Receita Federal, sob pena de indeferimento do pedido de assistência
judiciária. - ADV: CLEIDE MARIA RIELO (OAB 90579/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo 1000021-35.2014.8.26.0691 - Procedimento Ordinário - Nulidade - LUIS CARLOS VIEIRA MOREIRA - Em que
pesem os argumentos lançados, não é possível, por ora, averiguar a legitimidade da pretensão, até porque não se demonstrou
qualquer esbulho praticado pela parte ré, encontrando-se o imóvel vazio, consoante inicial. Outrossim, a regra é o contraditório
e a exceção é a tutela de urgência. Assim, INDEFIRO a liminar. Cite(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15
(quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial,
cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: JORGE MARCELO FOGAÇA DOS SANTOS (OAB
153493/SP)
Processo 1000304-92.2013.8.26.0691 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - KLEBER SPURI JUNQUEIRA LUCIANO CALAMONACI - Providencie o autor o recolhimento das diligências do senhor oficial de justiça, a fim de se dar
integral cumprimento ao determinado as fls. 95. Antes porém, manifeste-se em relação á petição juntada as fls. 98/99. - ADV:
ADILSON DE SIQUEIRA LIMA (OAB 56710/SP), FERNANDO MANOEL SPALUTO (OAB 278493/SP), BRUNO CEREN LIMA
(OAB 305008/SP)
Processo 1000401-92.2013.8.26.0691 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - MARIA
GEORGINA MOREIRA ANTUNES RODRIGUES - Mandado de Levantamento Expedido em favor da requrente, disponível em
cartório para retirada. - ADV: GALIBAR BARBOSA FILHO (OAB 180457/SP), EZIEL GOMES DE OLIVEIRA (OAB 268921/SP)
Processo 1000474-64.2013.8.26.0691 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - DURVALINO RODRIGUES JARDIM e outro
- Manisfeste-se a parte autora em relação a certidão do oficial de justiça de fls. 56 com seguinte teor:”Certifico, ainda, que deixei
de citar João da Mota Jardim (tel.: 15-3217-2928), residente e domiciliado na Rua Alberto Rodrigues Geraldes, nº 307, Sorocaba
(SP) e Ivo da Mota Jardim, RG nº 14.935.995, residente e domiciliado na Rua Estevan Alciate, nº 66A, Itapetininga (SP), filhos
da senhora Jacira Ricardo da Mota. Certifico, por fim, que deixei de citar José Lopes de Camargo, tendo em vista que não
localizei residência no endereço indicado, assim como diligenciei até o sítio do requerente Durvalino Rodrigues Jardim, o qual
também desconhece José Lopes de Camargo. Ante o exposto, requeiro que seja informado o endereço do senhor José Lopes
de Camargo. O referido é verdade e dou fé. Buri, 14 de janeiro de 2014.” - ADV: JORGE MARCELO FOGAÇA DOS SANTOS
(OAB 153493/SP)
Processo 1000488-48.2013.8.26.0691 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - FUNDAÇÃO HERMÍNIO
OMETTO - Diante da composição ocorrida entre as partes (fls.45/46), HOMOLOGO o acordo apresentado e, via de conseqüência
RESOLVO O MÉRITO, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Considerando a informação de que já
houve o cumprimento do acordo (fls. 47), JULGO EXTINTO o processo pelo pagamento, com fundamento no art. 794, inciso I,
do Código de Processo Civil. Dou esta por transitada em julgado, ante a preclusão lógica. Recolha-se o mandado expedido as
fls. 44. P.R.I.C. - ADV: DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP), GUILHERME ALVARES BORGES (OAB 149720/SP)
Processo 1000544-81.2013.8.26.0691 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - MARCO ANTONIO FIUZA
FILHO - Manifeste-se a aprte exequente sobre as exigências do CRI juntadas às fls.73/74. Sem prejuízo, providencie o
recolhimento das diligências do oficial de justiça para a nova penhora deferida. - ADV: JOSÉ ROGÉRIO MIRANDA (OAB 226141/
SP), HENRIQUE MACHADO FERREIRA (OAB 223414/SP)
Processo 1000654-80.2013.8.26.0691 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - ZILDA
MARIA FOGAÇA DE ALMEIDA STELTENPOOL - Banco do Brasil S/A - Manifeste-se o autor em réplica. - ADV: ARNOR SERAFIM
JUNIOR (OAB 79797/SP), GALIBAR BARBOSA FILHO (OAB 180457/SP)
Processo 1000697-17.2013.8.26.0691 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome
- S. L. M. - Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deste procedimento, para o fim de determinar seja acrescido
ao nome do requerente o sobrenome da sua genitora, qual seja, Meira de Vasconcellos, razão pela qual passará o requerente
a se chamar SANDRO LUCIANO MOREIRA MEIRA DE VASCONCELLOS. Com o trânsito em julgado expeça-se mandado de
retificação. Após, ao arquivo. P. R. I. e ciência ao Ministério Público. Buri, 15 de janeiro de 2014. - ADV: DOMITILA MEIRA DE
VASCONCELLOS (OAB 106282/SP)
Processo 1000830-59.2013.8.26.0691 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco
S/A - Manifeste-se a parte autora em relação a certidão de fls. 61 com seguinte teor:” CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em
cumprimento ao mandado nº 691.2013/005091-9, tendo decorrido o prazo legal para cumprimento sem que a parte interessada
providenciasse o quanto necessário para efetivação do ato, devolvo o presente em Cartório. O referido é verdade e dou fé. Buri,
14 de janeiro de 2014.” - ADV: TABATA NOBREGA BONGIORNO (OAB 223620/SP), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI (OAB
122626/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO LUIS FELIPE FERRARI BEDENDI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SUZETE ALMEIDA DA SILVA HIRAIWA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0016/2014
Processo 0002918-63.2008.8.26.0691 (691.08.002918-9) - Execução de Alimentos - Alimentos - G. V. S. M. - Vistos. Tendo
em vista o teor da petição de fls. 93, acolho o pedido de desistência, razão pela qual DEIXO DE RESOLVER O MÉRITO da
presente ação de Execução de Alimentos - Alimentos ajuizada por G. V. S. M. Repres.p/Mãe M. J. dos S. em face de J. DE A. M.,
com fundamento no artigo 267, inciso VIII do Código de Processo Civil. Arbitro os honorários do defensor nomeado às fls. 04,
no valor máximo para a espécie. Considero o ato incompatível com o direito de recorrer e determino que, uma vez publicada a
presente pela imprensa oficial, sejam: a) certificado o trânsito em julgado b) expedida a certidão de honorários e c) arquivados
os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. - ADV: ALDO FLAVIO COMERON (OAB 249357/SP)
Processo 1000781-18.2013.8.26.0691 - Divórcio Consensual - Casamento - L. A. V. e outro - Vistos. Tendo em vista o teor
da petição de fls. 29/30, acolho o pedido de desistência, razão pela qual DEIXO DE RESOLVER O MÉRITO da presente ação
de Divórcio Consensual - Casamento ajuizada por L. A. V. e R. S. E., com fundamento no artigo 267, inciso VIII do Código de
Processo Civil. Arbitro os honorários do defensor nomeado no valor máximo para a espécie. Considero o ato incompatível com
o direito de recorrer e determino que, uma vez publicada a presente pela imprensa oficial, sejam: a) certificado o trânsito em
julgado b) expedida a certidão de honorários e c) arquivados os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. - ADV: JOÃO RICARDO
CONHARIC SENE (OAB 276062/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO LUIS FELIPE FERRARI BEDENDI
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ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SUZETE ALMEIDA DA SILVA HIRAIWA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0017/2014
Processo 0002199-76.2011.8.26.0691 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - WILSON
PRESTES DE OLIVEIRA - BV FINANCEIRA S/A - Vistos. Manifeste-se o requerente sobre o cumprimento do r. Despacho fls.144
no prazo de 10 dias. No silêncio, arquive-se os autos com as cautelas de praxe. - ADV: FABIOLA PRESTES BEYRODT DE
TOLEDO MACHADO (OAB 105400/SP), MAURICIO SILVA ARAUJO (OAB 133680/SP), ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO
(OAB 177274/SP), MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP)
Processo 0002638-24.2010.8.26.0691 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Locação de Móvel - SEVERINO BARBOSA
DE LUCENA - Vistos. 1. Fls. 97 e 98: Indefiro. As diligências de localização do requerido cabem à parte autora. 2. Defiro o prazo
de 15 (quinze) dias para que seja dado andamento profícuo ao processo, sob pena de arquivamento. Int. - ADV: ANTONIO
COELHO (OAB 71670/SP)
Processo 1000502-32.2013.8.26.0691 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - MORGANA MARTINI BARROS
SANTIAGO ME - Vistos. Fls. 28: Registre-se a penhora via Renajud. Considerando a possibilidade de acordo entre as partes,
bem como para a celeridade processual, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 12/03/2014 às 11:00h Intimemse as partes sobre a Penhora e a Audiência de Conciliação. Int. - ADV: MAURICIO SILVA ARAUJO (OAB 133680/SP), JORGE
MARCELO FOGAÇA DOS SANTOS (OAB 153493/SP)
Processo 1000584-63.2013.8.26.0691 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - RODOLFO
DE SOUSA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI - Intime-se o requerido para que no prazo de setenta e duas horas dê integral
cumprimento a liminar deferida as fls. 23/24, sob de incidência de multa diária no valor de R$50,00. - ADV: JESSICA DE ANGELIS
MARINS SILVA (OAB 317892/SP), ABILIO CESAR COMERON (OAB 132255/SP), CAMILA VANELI GALVÃO MARTINS (OAB
295806/SP)
Processo 1000642-66.2013.8.26.0691 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Seguro - JOSÉ AGNALDO DE SOUZA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos nesta ação promovida
por JOSÉ AGNALDO DE SOUZA em face de MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, para condenar a última ao pagamento
de R$-21.215,00 a título de danos materiais, os quais serão corrigidos a partir de 23/10/2012, com base nos índices da Tabela
Prática do TJSP, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Extingo, por fim, a ação com resolução do mérito,
com fulcro no art. 269, I, do CPC. Sem custas, despesas e honorários advocatícios nesta fase (art. 55 da Lei nº 9.099/95). P.
R. I. Buri, 16 de janeiro de 2014. - ADV: MARCIO ALEXANDRE MALFATTI (OAB 139482/SP), JOSÉ LUIZ GALVÃO FERREIRA
(OAB 219358/SP), RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA (OAB 232003/SP), CLAUDIO HUMBERTO LANDIM STORI (OAB 92224/
SP), GETULIO MIGUEL FERREIRA RODOLFO NETO (OAB 260829/SP)

Criminal

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO LUIS FELIPE FERRARI BEDENDI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SUZETE ALMEIDA DA SILVA HIRAIWA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0018/2014
Processo 0000679-86.2008.8.26.0691 (691.08.000679-0) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Contravenções Penais
- J. F. - E. M. L. - Vistos. Revejo o r. Despacho retro, tendo em vista que estes autos tramitaram em relação ao corréu Edinelson
Mariano Lopes, vez que às fls. 93/94 foi determinado o desmembramento dos autos em relação à Jonas Fogaça, o qual recebeu
o nº 1494.15.2010. Destarte, nada a deliberar nestes autos. Int. - ADV: ALDO FLAVIO COMERON (OAB 249357/SP), ANTONIO
CELSO POLIFEMI (OAB 74201/SP)
Processo 0001951-13.2011.8.26.0691 - Termo Circunstanciado - Lesão Corporal - J. B. A. de S. - Vistos. Fls. 83: Defiro.
Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 25/03/2014 às 13:30h. Intimem-se as testemunhas arroladas pela
acusação para oitiva. Intime-se o advogado nomeado para patrocinar a defesa, da audiência designada. Intime-se. - ADV: LUCI
MARA CARLESSE (OAB 184411/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO LUIS FELIPE FERRARI BEDENDI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SUZETE ALMEIDA DA SILVA HIRAIWA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0019/2014
Processo 0001490-70.2013.8.26.0691 - Carta Precatória Criminal - Intimação (nº 748/2012 - 2ª Vara) - Justiça Pública
- REINALDO BATISTA OLIVEIRA RIBEIRO - Vistos. 1. Para audiência de inquirição da(s) testemunha(s) nominada(s) nos
presentes autos, designo desde já a data 28/01/2014 às 13:00h. 2. Oficie-se à Subsecção da Ordem dos Advogados do Brasil,
nesta Comarca, requisitando seja indicado advogado(a) para se necessário, ser nomeado(a) para patrocinar a defesa e os
interesses do(a) aludido(a) ré(u) e, em ocorrendo, e estando ela em ordem, fica desde já aceita por este Juízo, devendo aludido(a)
advogado(a) ser intimado(a) da indicação feita e da audiência designada. 3. Comunique-se o Juízo Deprecante, fornecendose por e-mail institucional senha eletrônica ao escrivão-diretor do cartório do juízo deprecante, sob responsabilidade, para
acompanhamento online do trâmite processual. Alerte-se-o de que, por tal razão de economia processual, ofícios solicitando
informações sobre andamento do feito não serão respondidos. Certifique-se nos autos o envio. 4. Intimem-se os advogados, via
imprensa oficial, se constar da deprecata. 5.Oficie-se. Intime-se. Comunique-se. Requisite-se, se necessário. - ADV: JAIR DE
JESUS MELO CARVALHO (OAB 81382/SP)
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Processo 0001548-73.2013.8.26.0691 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 472921 - 3ª Vara) Valdevino Bueno da Rosa - Vistos. 1. Para audiência de inquirição da(s) testemunha(s) nominada(s) nos presentes autos,
designo desde já a data 29/01/2014 às 14:15h. 2. Oficie-se à Subsecção da Ordem dos Advogados do Brasil, nesta Comarca,
requisitando seja indicado advogado(a) para se necessário, ser nomeado(a) para patrocinar a defesa e os interesses do(a)
aludido(a) ré(u) e, em ocorrendo, e estando ela em ordem, fica desde já aceita por este Juízo, devendo aludido(a) advogado(a)
ser intimado(a) da indicação feita e da audiência designada. 3. Comunique-se o Juízo Deprecante, fornecendo-se por e-mail
institucional senha eletrônica ao escrivão-diretor do cartório do juízo deprecante, sob responsabilidade, para acompanhamento
online do trâmite processual. Alerte-se-o de que, por tal razão de economia processual, ofícios solicitando informações sobre
andamento do feito não serão respondidos. Certifique-se nos autos o envio. 4. Intimem-se os advogados, via imprensa oficial,
se constar da deprecata. 5.Oficie-se. Intime-se. Comunique-se. Requisite-se, se necessário. - ADV: GEOVANE DOS SANTOS
FURTADO (OAB 155088/SP)

ITAPEVI
Cível
1ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO DIEGO BOCUHY BONILHA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0003/2014
Processo 0000026-49.2009.8.26.0271 (271.01.2009.000026) - Execução de Alimentos - Alimentos - J. J. de O. - Vistas
dos autos aos interessados para: cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 10 dias sem
manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: OSMAR DE CALDAS PEREIRA (OAB
211898/SP)
Processo 0000739-82.2013.8.26.0271 - Carta Precatória Cível - Estudo Psicológico (nº 168.01.2010.006126-8 - 3ª Vara
Judicial da Comarca de Dracena) - Paloma Campagnoli e outros - Andre Bignardi dos Santos - CERTIDÃO CERTIFICO eu,
Oficiala de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/006719-7 dirigi-me ao endereço indicado por diversas vezes
em dias e horários alternados e, ali sendo, deixei de intimar a requerente Paloma Campagnoli, em virtude de não haver logrado
êxito em localizá-la pessoalmente durante as diversas diligências ali realizadas, porém , seu esposo, que disse se chamar Srº.
“André Ricardo” se prontificou em entregar-lhe a contra fé e cientificá-la do inteiro teor do r. mandado. O referido é verdade. Dou
fé. Itapevi, 17 de junho de 2013. - ADV: ROBERTO TOSHIYUKI MATSUI (OAB 147362/SP), FERNANDA TORRES (OAB 136146/
SP)
Processo 0000739-82.2013.8.26.0271 - Carta Precatória Cível - Estudo Psicológico (nº 168.01.2010.006126-8 - 3ª Vara
Judicial da Comarca de Dracena) - Paloma Campagnoli e outros - Andre Bignardi dos Santos - Despacho - Genérico - ADV:
ROBERTO TOSHIYUKI MATSUI (OAB 147362/SP), FERNANDA TORRES (OAB 136146/SP)
Processo 0000831-65.2010.8.26.0271 (271.01.2010.000831) - Procedimento Sumário - Rogerio Edimar Faria Celulares
Me - Disque Uniformes Profissionais Ltda Me e outros - Manifeste-se o autor sobre o A.R negativo de fls. 184 (mudou-se). ADV: SEBASTIÃO ZÁCCARO FILHO (OAB 291364/SP), VINICIUS BERNARDO LEITE (OAB 138856/SP), CARLOS EDUARDO
NICOLETTI CAMILLO (OAB 118516/SP), ALEXANDRE ROMERO DA MOTA (OAB 158697/SP)
Processo 0000877-49.2013.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Alimentos - H. B. S. - Vistos. O processo deve ser extinto
sem julgamento do mérito. Isto porque de acordo com os documentos juntados as fls. 22/23 ocorreu a litispendência. Assim
sendo, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso V do Código de Processo Civil.
Após o trânsito, arquivem-se, com as cautelas de praxe. P.R.I. - ADV: MARIÂNGELA FREITAS DE ABREU (OAB 268991/SP)
Processo 0000956-09.2005.8.26.0271 (271.01.2005.000956) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - T. M. da S.
- D. W. P. da S. - Vistas dos autos aos interessados para: cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o
prazo de 10 dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: ADALZIJO DA
SILVA (OAB 110992/SP), LINDINAVA DE PAIVA KOLLE (OAB 177191/SP)
Processo 0002084-20.2012.8.26.0271 (271.01.2012.002084) - Mandado de Segurança - Liminar - Maria Ruth Banholzer
Prefeita do Municipio de Itapevi Sp e outro - Vistos. Recebo o Recurso de Apelação interposto pela parte (fls. 56/64) nos efeitos
devolutivo e suspensivo (CPC, artigo 520). Intime-se o recorrido a responder em 15 dias (CPC, artigos 508 e 518). A seguir,
com ou sem as contra-razões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal “ad quem”, observadas as cautelas de praxe e com as
homenagens deste Juízo. - ADV: RAPHAEL DE ALMEIDA TRIPODI (OAB 268319/SP), THIAGO SILVA PEREIRA (OAB 305741/
SP)
Processo 0002267-30.2008.8.26.0271 (271.01.2008.002267) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - A.
V. F. L. - Vistos. Chamei os autos à conclusão. Diante da certidão de fls. 74, bem como de não ter sido corretamente publicada
a decisão de fls. 72, redesigno a audiência para o dia 26 de fevereiro de 2014, às 13:45 horas. Libere-se a pauta da audiência
designada para o dia 29 de janeiro de 2014. No mais, cumpra a Serventia conforme determinado às fls. 72, atentando-se a todas
as determinações, a fim de que não seja novamente prejudicada a audiência. Int. - ADV: DEILDE LUZIA CARVALHO HOMEM
(OAB 122291/SP)
Processo 0002267-30.2008.8.26.0271 (271.01.2008.002267) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - A.
V. F. L. - Vistos. 1 Retifique-se o polo passivo, incluindo a pessoa indicada na certidão de nascimento da autora como sendo
sua mãe (fls. 21), Maria do Socorro Viana. 2 - Designo o dia 29 de janeiro de 2014, às 14:30 h, para audiência de instrução,
debates e julgamento, devendo a autora trazer as testemunhas que pretende ouvir, independentemente de intimação, pois,
por economia processual e com fundamento nos princípios da cooperação e da racionalização do serviço público, bem como
objetivando reduzir a carga de trabalho da Serventia para que os funcionários possam se dedicar ainda mais na diminuição
do atraso existente nas juntadas, na digitação e no cumprimento dos processos, deve a advogada diligenciar para que elas
sejam cientificadas da data e compareçam na audiência designada. 3 Sem prejuízo, forneça a autora os dados necessários
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para a citação da ré mencionada no item 1. 4 - Cumprido o item 3, cite-se pessoalmente ou, se o caso, por edital, com menção
expressa a respeito da data da audiência acima designada, eis que o processo, na medida do possível, será sentenciado na
propria audiência, após a realização da instrução. 5 No caso da citação editalícia, decorrido o prazo, oficie-se imediatamente
a OAB solicitando profissional para atuar como curador de ausentes em favor da requerida Maria do Socorro Viana. Int. - ADV:
DEILDE LUZIA CARVALHO HOMEM (OAB 122291/SP)
Processo 0002993-33.2010.8.26.0271 (271.01.2010.002993) - Procedimento Sumário - Banco Santander Brasil S A - Ante
o exposto, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação para o fim de declarar
inexigível o débito descrito na inicial e condenar o réu a pagar para o autor indenização por danos morais, no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) pela Tabela Prática do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com incidência de juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês (art. 406
do CC, c.c. o art. 161, § 1º, do CTN), contados da data do protesto (Súmula 54 do STJ) até o efetivo pagamento, devendo o
réu providenciar a imediata exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00
(duzentos reais). Considerando que no caso de indenização por danos morais a condenação do réu em montante inferior ao
postulado pelo pólo ativo não implica sucumbência recíproca (Súmula 326 do E. STJ), arcará o requerido com o pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios em favor da parte adversa, estes ora fixados em 20% do
valor atualizado da condenação, nos termos do art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. - ADV: CARLOS EDUARDO
NICOLETTI CAMILLO (OAB 118516/SP), ALEXANDRE ROMERO DA MOTA (OAB 158697/SP), LUIS CARLOS DE MORAIS
(OAB 267486/SP), EVELISE APARECIDA MENEGUECO MEDINA BEZERRA (OAB 96951/SP)
Processo 0003674-71.2008.8.26.0271 (271.01.2008.003674) - Embargos à Execução - Nota Promissória - Neugel Produtos
Quimicos Ltda - Vistos. NEUGEL PRODUTOS QUIMICOS LTDA opôs os presentes embargos à execução que lhe move WHITE
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. Houve impugnação da embargada, requerendo a improcedência da ação. A embargante,
intimada para se manifestar a respeito da impugnação, mesmo pessoalmente, quedou-se inerte. É o relatório. DECIDO. Os
embargos são improcedentes. Inexiste excesso de execução, pois a planilha de fls. 06 do processo de execução discriminou
pormenorizadamente quais as parcelas que estavam vencidas e pendentes de pagamento (da terceira parcela até a décima
segunda parcela), inexistindo dúvidas a esse respeito. Além disso, a embargante, além de não impugnar especificamente a
existência da dívida, deixou de carrear aos autos memória de cálculo contendo o valor que entende correto, obrigação que
lhe competia, nos termos do § 5º do art. 739-A, do Código de Processo Civil. Por tais razões, não é possível verificar qualquer
irregularidade na atualização monetária nem nos juros e multa apresentados nos autos da ação de execução. O fato de haver
menção a terceira pessoa beneficiária de parte do pagamento não enseja ilegalidade da avença, eis que não se vislumbra
afronta a dispositivos do ordenamento jurídico em vigor. Ademais, como ressaltado pela embargada, trata-se de honorários
advocatícios, não havendo qualquer proibição a esse respeito. Ante o exposto, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de
Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos, condenando a embargante no pagamento das custas e
despesas processuais, assim como honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da execução. Traslade-se
cópia da presente sentença para o processo de execução. Lá nos autos da execução, diante da certidão da Oficiala de Justiça
no sentido de que a executada não permitiu o acesso ao interior de seu estabelecimento para penhora (fls. 45), encaminhemse os autos para o assessor para tentativa de penhora on-line no valor de R$ 28.000,00, sem prejuízo da apresentação, pela
exequente, do valor atualizado do débito. Restando infrutífera a penhora via Bacen-Jud nos autos do processo de execução,
intime-se pessoalmente a executada para que, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, indique bens passíveis de penhora
(CPC, art. 652, § 3º, e 656, § 1º), sob as penas da lei (CPC, art. 600, IV, e art. 601). P.R.I.C. - ADV: MARCO ANTONIO MORENO
(OAB 118501/SP)
Processo 0003734-83.2004.8.26.0271 (271.01.2004.003734) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio
Refugio dos Pinheiros - Roberto Barbosa Rodrigues - Retirar Certidão de Registro de Penhora - ADV: RICARDO MENDIZABAL
(OAB 151546/SP), ROBERTO BARBOSA RODRIGUES (OAB 41741/SP)
Processo 0004038-77.2007.8.26.0271 (271.01.2007.004038) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Maria das
Dores dos Santos - - Marcos Welton dos Santos - - Michael Wesley dos Santos - - Marcia Sirina dos Santos - Alice de Aguiar
Jeremias Camilo - - Waldemar Araujo Miranda - Vistos. Designo o dia 28 de janeiro de 2014, às 16:00hs, para audiência de
instrução, debates e julgamento. Por economia processual e com fundamento nos princípios da cooperação e da racionalização
do serviço público, bem como objetivando reduzir a carga de trabalho da Serventia para que os funcionários possam se dedicar
ainda mais na diminuição do atraso existente nas juntadas, na digitação e no cumprimento dos processos, as partes e suas
testemunhas deverão ser intimadas apenas por meio de seus advogados, os quais, por sua vez, deverão diligenciar para que
elas sejam cientificadas da data e compareçam na audiência designada. Int. - ADV: GRAZIELA VELLASCO (OAB 216903/SP)
Processo 0004304-88.2012.8.26.0271 (271.01.2012.004304) - Execução de Alimentos - Alimentos - Y. F. B. - C. M. B. Forneça a exequente o número do CPF do executado, no prazo de 05 dias. - ADV: MARIA EDINEIDE DA SILVA (OAB 194861/
SP)
Processo 0004613-75.2013.8.26.0271 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 0026789-69.2010.8.26.0007 - 3a. VARA
CIVEL FORO REGIONAL VII ITAQUERA - COMARCA DE SÃO PAULO - SP) - CRISTIANE DOS SANTOS MORAIS e outro BRADESCO S A - Prazo 08. - ADV: DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP), ERICA QUINTELA FURLAN (OAB 208219/SP)
Processo 0005274-25.2011.8.26.0271 (271.01.2011.005274) - Procedimento Ordinário - Andre Bernardo de Lima - Instituto
Nacional do Seguro Social Inss - Ante o exposto, nos temos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO
IMPROCEDENTE a ação, revogando a liminar e carreando ao autor o pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em R$ 400,00, diante da simplicidade da causa e da ausência de dilação probatória, observado
o disposto no art. 12 da Lei 1.060/50. P.R.I.C. - ADV: ARISMAR AMORIM JUNIOR (OAB 161990/SP), ELISEU PEREIRA
GONÇALVES (OAB 153229/SP)
Processo 0005435-98.2012.8.26.0271 (271.01.2012.005435) - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis Sem despejo - Mercedes Parron Ibanez - Manifeste-se a exequente acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, no prazo
de 05 dias. - ADV: SORAIA MARIA DA SILVA (OAB 184868/SP)
Processo 0005474-03.2009.8.26.0271 (271.01.2009.005474) - Nunciação de Obra Nova - Direito de Vizinhança - Celia
Aparecida Vieira - Vistos. Recebo a apelação de fls. 56/64, somente no efeito devolutivo. Abra-se vista a parte contrária para
contrarrazões. Cumpra-se o determinado no tópico final da sentença proferida às fls. 44/45. Após, remetam-se os autos à
Superior Instância, 1ª à 10ª Câmaras, com as nossas homenagens de estilo. Int. - ADV: JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA NETO
(OAB 185002/SP)
Processo 0005889-49.2010.8.26.0271 (271.01.2010.005889) - Procedimento Ordinário - Guarda - D. M. F. - Vistos. Às partes
celebraram acordo, já homologado por este Juiz, concedendo a guarda definitiva dos menores Ana Carolina Gomes Ferreira e
João Pedro Gomes Ferreira ao requerente. Informou o autor, no entanto, que em 19 de dezembro de 2013 compareceu à casa
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da avó materna para retirar os menores supra mencionados, mas foi impedido por ela, mesmo após retornar com conselheiros
tutelares, razão pela qual compareceu na Delegacia de Polícia e registrou Boletim de Ocorrência por desobediência. Diante
desse quadro, requereu o autor a busca e apreensão dos menores com o auxílio de força policial. O representante do Ministério
Público opinou pelo indeferimento do pedido de busca e apreensão, seja porque os avós não integraram o presente processo,
seja porque não houve demonstração de urgência. DECIDO. Em que pese a manifestação Parquet, fundada em entendimento
técnico que já foi até mesmo adotado por este Juízo há alguns anos, o fato é que, no presente caso, não há dúvidas de
que os avós maternos estão funcionando como longa manus da ré, única e exclusivamente com o objetivo de descumprir
sentença transitada em julgado. Por conta disso, em atenção aos axiomas da celeridade, da economia processual, da razoável
duração do processo e da máxima efetividade dos provimentos jurisdicionais, todos erigidos a status constitucional com a
Emenda Constitucional nº 45 (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), determino a busca e apreensão dos menores,
com urgência. Requisito à Autoridade Policial Militar as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial
para acompanhar o(a) Oficial(a) de Justiça deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados,
ficando, desde já, autorizado o arrombamento, se necessário Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV: JORGE RODRIGUES PERES (OAB 200006/SP), CELMA FERREIRA DA
CONCEIÇÃO (OAB 220082/SP), MIRIAM AMORIM DA SILVA (OAB 289875/SP)
Processo 0006612-97.2012.8.26.0271 (271.01.2012.006612) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer Adilson Benedito Machado - Alvara localização de endereço disponível no sistema SAJ para impressão. Recolher Taxa Bacen
- ADV: LUCIANA FIGUEIREDO PIRES DE OLIVEIRA (OAB 245040/SP)
Processo 0006830-04.2007.8.26.0271 (271.01.2007.006830) - Procedimento Ordinário - Tradisolo Empreendimentos e
Participacoes Ltda - Francisco Nilton da Silva - Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, no prazo de 05 dias.
- ADV: CLAUDINEI MARCONDES (OAB 264879/SP), CESAR GONÇALVES DE FREITAS (OAB 255493/SP), ROBERTO CRES
(OAB 40662/SP)
Processo 0007046-91.2009.8.26.0271 (271.01.2009.007046) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Real Leasing S A Arrendamento Mercantil - Autor: Cartas Precatórias citação encontram-se disponíveis para
impressão no sistema SAJ ( instrui-las com as copias necessárias) - ADV: PAULO EDUARDO MELILLO (OAB 76940/SP),
CILLAS LUCIANO (OAB 70380/SP), FERDINANDO MELILLO (OAB 42164/SP)
Processo 0007183-44.2007.8.26.0271 (271.01.2007.007183) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - M. C.
R. - A. da S. R. - Autor: Mandado de Retificação de Assennto disponível para impressão no sistema SAJ. - ADV: JOSÉ MARTINS
DE OLIVEIRA NETO (OAB 185002/SP), VALDIR CORREIA DE OLIVEIRA (OAB 98350/SP)
Processo 0007277-50.2011.8.26.0271 (271.01.2011.007277) - Reintegração / Manutenção de Posse - Reintegração - Claudir
Couto Luiz - Adilson de Tal e outros - Ante o exposto, JULGO: (a) EXTINTO o feito sem a apreciação do mérito em relação ao
segundo réu, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil; (b) IMPROCEDENTE a ação
em relação ao primeiro réu, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Sucumbente, arcará o autor com o
pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais)
para o patrono de cada um dos contestantes, observado o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50. Traslade-se cópia da presente
sentença para as ações de usucapião de nº 0001833-36.2011.8.26.0271 e 271.01.2008.010525-1. Em seguida, para evitar
decisões contraditórias, providencie-se o apensamento das ações de usucapião, eis que se referem ao mesmo imóvel e foram
ajuizadas por partes diferentes. P.R.I.C. - ADV: VINICIUS BERNARDO LEITE (OAB 138856/SP), RAIMUNDO AUDALECIO
OLIVEIRA (OAB 179031/SP), MARIÂNGELA FREITAS DE ABREU (OAB 268991/SP), DIEGO FELIPE DA SILVA DE TOLEDO
(OAB 284830/SP)
Processo 0008211-42.2010.8.26.0271 (271.01.2010.008211) - Procedimento Ordinário - Cheque - Roseli Aparecida da Silva
- Ante o exposto, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação para declarar a
prescrição do cheque nº AA000007, agência 7373, conta corrente 06543-7, do Banco Itaú, no valor de R$ 303,00, emitido em
26/06/2009, confirmando, assim, a liminar anteriormente deferida. Sem custas e despesas processuais, diante da ausência de
resistência à pretensão inicial, e também porque a ré não deu causa ao ajuizamento da ação (princípio da causalidade). Expeçase, em favor da ré, guia de levantamento da caução depositada, bem como certidão de honorários para a patrona da autora, no
valor máximo da Tabela. Oficie-se aos serviços de proteção ao crédito determinando o cancelamento definitivo da negativação
do nome da autora em razão do cheque objeto da presente ação. P.R.I.C. - ADV: ADRIANA FURQUIM DE ALMEIDA E SILVA
(OAB 176733/SP)
Processo 0008661-87.2007.8.26.0271 (271.01.2007.008661) - Procedimento Ordinário - Revisão - G. L. M. - A. G. O. da S.
M. - Vistas dos autos aos interessados para: cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 10
dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: RAUL SILVIO MANOEL DE
OLIVEIRA (OAB 217378/SP), LINDINAVA DE PAIVA KOLLE (OAB 177191/SP)
Processo 0008843-68.2010.8.26.0271 (271.01.2010.008843) - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil Registro Civil das Pessoas Naturais - Tadeusa Aparecida dos Santos Marcelino - Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem
resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Fixo os honorários da advogada da autora
em 100% do valor constante da tabela vigente. P.R.I.C. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. - ADV: JAQUELINE BRITO
BARROS DE LUNA (OAB 255751/SP)
Processo 0008843-68.2010.8.26.0271 (271.01.2010.008843) - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro
Civil - Registro Civil das Pessoas Naturais - Tadeusa Aparecida dos Santos Marcelino - Vistos. Trata-se de Retificação Ou
Suprimento Ou Restauração de Registro Civil promovida por Tadeusa Aparecida dos Santos Marcelino. Foi determinada a
realização de providências pela parte autora. Em seguida, o pólo ativo foi intimado pessoalmente para dar andamento no feito
no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. É o relatório. DECIDO. O feito merece ser extinto, nos termos do art. 267, III, do
Código de Processo Civil, pois o pólo ativo, por não promover os atos e diligências que lhe competiam, abandonou a causa
por mais de 30 (trinta) dias, mesmo após a intimação pessoal. A intimação realizada deve ser tida como válida, considerandose que encaminhada ao endereço fornecido pelo próprio pólo ativo, lembrando-se que caberia à parte a comunicação ao juízo
de alteração de seu endereço. O art. 238, parágrafo único, do CPC, é expresso no sentido de que presumem-se válidas as
comunicações e intimações dirigidas ao endereço residencial ou profissional declinado na inicial, contestação ou embargos,
cumprindo às partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva. Ante o exposto,
JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Fixo os
honorários da advogada da autora em 100% do valor constante da tabela vigente. P.R.I.C. Transitada em julgado, arquivem-se
os autos. - ADV: JAQUELINE BRITO BARROS DE LUNA (OAB 255751/SP)
Processo 0009353-81.2010.8.26.0271 (271.01.2010.009353) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - J. M. da S. - M. S.
da S. - Ante o exposto, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
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o pedido contido na inicial para o fim de condenar o réu Moises Santos da Silva a pagar à autora Jhonatan Moreira da Silva
pensão alimentícia no valor equivalente a UM salário mínimo nacional, em caso de desemprego ou trabalho informal, e, no caso
de vínculo empregatício, 33% de seus rendimentos líquidos (entendendo-se como tal o salário bruto menos a contribuição do
INSS, imposto de renda e contribuição sindical), incluídos o 13º salário, as horas extras, o adicional de 1/3 sobre férias gozadas
e os adicionais de qualquer natureza, não incidindo, porém, sobre o FGTS e a respectiva multa, sobre as verbas rescisórias
e demais verbas indenizatórias, a exemplo das decorrentes de férias não gozadas e das verbas recebidas de gratificação por
ocasião da adesão em plano de demissão voluntária - PDV, mediante desconto em folha de pagamento, com valor vencível, em
qualquer dos casos, todo dia 10 de cada mês, devendo o pagamento ser feito na conta bancária de titularidade da genitora da
autora ou mediante recibo, enquanto não aberta a aludida conta corrente. A presente decisão permanecerá até a maioridade
civil do autor, caso não alterada por ação revisional, só se perpetuando após tal termo caso freqüente curso médio, superior
ou técnico, até o término dos estudos, fixada a idade limite de 24 anos. Não há custas nem despesas processuais (art. 7º, inc.
III, da Lei Estadual nº 11.608/2003). Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 400,00, nos
termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios do patrono da autora em 100% do valor da
tabela DEF/OAB, expedindo-se, com o trânsito em julgado, a respectiva certidão. P.R.I.C. - ADV: DANIELA HERMANAS ALVES
ANDREOTTI (OAB 212007/SP)
Processo 0009361-24.2011.8.26.0271 (271.01.2011.009361) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Panamericano S/A - Autor, ciências as fls. 34/35 - ADV: CARLA PASSOS MELHADO COCHI (OAB 187329/
SP), NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)
Processo 0009761-77.2007.8.26.0271 (271.01.2007.009761) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Companhia
Metropolitana de Habitacao de Sao Paulo Cohab Sp - Autor: Carta Precatória Citação disponível no sistema SAJ para impressão
( deverá ser instruida com as copias necessárias para posterior distribuição) - ADV: OSWALDO CALLERO (OAB 117319/SP)
Processo 0009909-88.2007.8.26.0271 (271.01.2007.009909) - Procedimento Ordinário - Laura Ferreira de Lima - Prefeitura
Municipal de Itapevi - Ciência as partes sobre o ofício de fls 282 (foi reagendado no 27/06/2014, às 16h:00 para a realização
do exame médico pericial do autor no endereço: Rua Cincinato Braga, 106 - Bela Vista - São Paulo) - ADV: MANUEL NONATO
CARDOSO VERAS (OAB 118715/SP), VINICIUS DE PAULA DOS SANTOS (OAB 198083/SP)
Processo 0010086-57.2004.8.26.0271 (271.01.2004.010086) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Associacao
Educacional Nove de Julho - Donizete Perez - Vistos. Em relação ao pedido de desbloqueio ao argumento de que se trata de
conta salário, e dos documentos e extratos juntados com o aludido pedido, diga a exequente (autora) no prazo de 10 (dez) dias.
Int. - ADV: ROSELI DOS SANTOS FERRAZ VERAS (OAB 77563/SP), MARCIA MARINA DE SA (OAB 101200/SP)
Processo 0010661-89.2009.8.26.0271 (271.01.2009.010661) - Procedimento Ordinário - Ailton Goncalves dos Santos Bradesco Cartoes - Ante o exposto, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a
pretensão inicial, carreando à parte autora o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do pólo
passivo, honorários esses que fixo por apreciação equitativa em R$ 200,00, tendo em vista a ausência de dilação probatória e
a repetitividade das questões. Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários. P.R.I.C. - ADV: CRISTINA ROCHA
(OAB 225643/SP), MATILDE DUARTE GONCALVES (OAB 48519/SP)
Processo 0010801-60.2008.8.26.0271 (271.01.2008.010801) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - A.
L. M. de S. - J. A. S. dos S. - Vistas dos autos aos interessados para: cientificá-los do desarquivamento do processo e de que
decorrido o prazo de 10 dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV:
LINDINAVA DE PAIVA KOLLE (OAB 177191/SP)
Processo 1000060-31.2014.8.26.0271 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel Gealmir Mariano Ribeiro - Vistos. I.Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento, cumulada com cobrança de alugueres,
com pedido liminar. Defiro o depósito de caução no valor equivalente a três alugueres, no prazo de 48(quarenta e oito) horas,
após, comprovado a hipótese prevista no artigo 59, §1º, inciso IX, da Lei 8.245/91, CONCEDO A LIMINAR para desocupação
do imóvel locado no prazo de 30 (trinta) dias. Nos termos do art. 62, II, da Lei n. 8.245/91, o locatário poderá evitar a rescisão
do contrato purgando a mora, ou seja, efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito
atualizado, incluídos os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação, as multas ou penalidades
contratuais, quando exigíveis, os juros de mora e as custas e os honorários do advogado do locador. II. Cite-se o réu, com as
advertências legais, intimando-o da liminar ora concedida e cientificando-o do prazo fixado para desocupação. Int. e cumpra-se,
expedindo-se o necessário. Itapevi, data supra. - ADV: CARLOS ANTONIO ALBANEZ (OAB 137404/SP), GRAZIELA CAMARGO
QUINO PAREDES (OAB 182791/SP)
Processo 1000072-79.2013.8.26.0271 - Depósito - Alienação Fiduciária - AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO SA - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/016488-5
dirigi-me ao endereço retro descrito, e aí sendo DEIXEI DE CITAR André Bernardes Faria tendo em visa o mesmo não mais
residir no local, conforme informações da moradora Sra. Josiane, sendo desconhecido seu atual paradeiro. Ante o exposto,
baixo o presente em cartório para os devidos fins de direito. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 15 de janeiro de 2014. - ADV:
PAULO EDUARDO MELILLO (OAB 76940/SP)
Processo 1000112-61.2013.8.26.0271 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome R. C. S. S. e outro - O erro apontado é material eis que se trata, por evidência, de mero erro de grafia. Diante do exposto declaro
o erro material existente na sentença de fls. 19/20, para que do mesmo passe a constar que a averbação deve retificar o nome
da mãe dos autores como sendo CRISTIANA DA SILVA COSTA e não como constou averbação de divórcio. Na parte que não foi
objeto de correção, permanece a sentença como lançado. Int. - ADV: ROGERIO PIEDADE BARBOSA (OAB 286344/SP)
Processo 1000296-17.2013.8.26.0271 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Hermogenez Jose Sant Anna e
outro - Manifeste-se o autor sobre a contestação. - ADV: ROBERTO BARBOSA RODRIGUES (OAB 41741/SP)
Processo 1000422-67.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Guarda - A. C. C. - Intime-se o Dra Karin Christina dos
Santos Manoel, para atuar no interesses da defesa dos direitos de Fabricia Santos de Jesus (curador especial), nos autos do
processo acima citado. - ADV: DIEGO FELIPE DA SILVA DE TOLEDO (OAB 284830/SP)
Processo 1000452-05.2013.8.26.0271 - Divórcio Litigioso - Dissolução - E. S. de O. S. - Manifeste-se o autor sobre a Carta
Precatória negativa (deixou de proceder a citação de Manuel Barbosa de Souza Santos em face do mesmo não residir mais no
endereço referido). - ADV: VAGNER OLIVEIRA RODRIGUES (OAB 244703/SP)
Processo 1000532-66.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - M. J. R. P. - Intime-se o Dr.Marcio
Aparecido Reis para atuar no interesses da defesa dos direitos do Sr.Marcelo José Ramos Pereira , nos autos do processo
acima citado. - ADV: MARCIO APARECIDO REIS (OAB 166578/SP)
Processo 1000767-33.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - I. T. Y. - 3 - Tratando-se de direito
de família designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 19/11/2014, às 14:40 horas. Intime-se o(a)(s) autor. Cite-se
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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e intime-se o requerido, constando deste que o prazo para contestar será de quinze dias e fluirá a partir da data da audiência,
acaso resulte infrutífera a conciliação. Visando celeridade processual e rápida solução do litígio, deve o patrono do(a)(s)
autor(a)(res), tanto quanto possível, diligenciar também no sentido de avisar seu cliente da data da audiência e solicitar seu
comparecimento. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV:
SUMIKO NISHIYAMA HIGA (OAB 55723/SP)
Processo 1001063-55.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Guarda - A. L. C. da S. e outro - Vistos. Trata-se de
Procedimento Ordinário promovida por ANTONIO LUIZ COUTINHO DA SILVA, SILVANA ALVES DE SOUSA. Juntaram
documentos. As partes informaram a transação celebrada requerendo a homologação. É o breve relato. DECIDO. O processo
comporta extinção com julgamento de mérito diante da expressa manifestação das partes. Assim, homologo, por sentença,
para que surta os jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado. Julgo, em conseqüência, extinto o processo, com fundamento
no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Expeça-se termo de guarda definitiva em favor de Antonio Luiz Coutinho
da Silva, bem como ofício a empregadora do mesmo para cessação dos descontos de alimentos. Cientifique-se o Ministério
Público, se necessário. Fica desde já homologada, se requerida, a desistência ao prazo recursal. Fixo os honorários do(a)
advogado(a) do(a) autor(a), caso tenha sido nomeado(a) em decorrência do Convênio da Defensoria Pública do Estado de São
Paulo e OAB/SP, em 30% do valor constante da tabela vigente. P.R.I.C. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Int. - ADV:
ERCI RIBEIRO DO CARMO TROMEL (OAB 188453/SP)
Processo 1001266-17.2013.8.26.0271 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Jatir Guimaraes Meneses
Ferro - Vistos. Trata-se de Alvará Judicial - Lei 6858/80 promovida por Jatir Guimaraes Meneses Ferro em face de Reginaldo
Ferreira Ferro “de cujus” fls. 01/03. Juntou documentos fls.06/16. No curso do feito, o autor ofertou manifestação, requerendo
a desistência fls. 19. É o breve relato. DECIDO. O processo comporta extinção sem julgamento de mérito, diante da expressa
manifestação do autor. Assim, homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 158, § único do código de Processo Civil.
Julgo, em conseqüência, extinto o processo, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Oficie-se,
se necessário. Cientifique-se o Ministério Público, se necessário. Fica desde já homologada, se requerida, a desistência ao
prazo recursal. Fixo os honorários do(a) advogado(a) do(a) autor(a), caso tenha sido nomeado(a) em decorrência do Convênio
da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB/SP, em 30% do valor constante da tabela vigente. P.R.I.C. Transitada em
julgado, arquivem-se os autos. Int. - ADV: KARIN CHRISTINA DOS SANTOS MANOEL (OAB 212777/SP)
Processo 1001571-98.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Associação - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO VILA
VERDE - Manifeste-se o autor sobre o AR negativo (Ausente). - ADV: ADRIANA TORRES MALLEGNI (OAB 143643/SP)
Processo 1001776-30.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - V. S. T. e outros - Autor: Oficio
a empregadora disponivel no sistema SAJ para impressão, devendo o nº da conta corrente ser informada diretamento ao
empregador. - ADV: MARCIA MARINA DE SA (OAB 101200/SP)
Processo 1001804-95.2013.8.26.0271 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - RODRIGO NASCIMENTO DOS
SANTOS - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/015890-7 dirigi-me ao
endereço retro descrito, e aí sendo INTIMEI Rodrigo Nascimento dos Santos pelo inteiro teor do presente, do qual bem ciente
ficou, aceitando a contrafé que lhe ofereci e exarando a sua assinatura. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 15 de janeiro de
2014. - ADV: LEONICE MARIA FREITAS (OAB 105876/SP), RAFAEL PEDROSO DE VASCONCELOS (OAB 283942/SP)
Processo 1001893-21.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - P. S. do M. - I - Defiro ao(a) autor(a)
os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. II - Tratando-se de direito de família, designo audiência de tentativa de conciliação
para o dia 19/11/2014 às 15:00 horas. Intime-se o(a) requerente por mandado e cite-se o(a) requerido(a) por carta precatória,
advertindo-o de que a contestação deverá ser apresentada na audiência acima designada, através de advogado, sob pena de
revelia. Expeça-se carta precatória para citação e intimação do requerido. Fica a parte autora advertida desde já que eventual
réplica deverá ser oferecida na ocasião da própria audiência. Ficam as partes advertidas de que o não comparecimento do(a)
autor(a) importará em arquivamento do processo e o não comparecimento do réu importará nos efeitos da revelia (artigo 7º
da Lei de Alimentos). Ficam as partes intimadas de que, caso pretendam a produção de prova oral, deverão apresentar o rol
de testemunhas na ocasião da audiência de tentativa de conciliação, sob pena preclusão da referida prova. Observo que as
partes deverão informar se as testemunhas arroladas deverão ser intimadas ou se comparecerão à audiência de instrução
independentemente de intimação, lembrando-se que o comparecimento espontâneo das testemunhas arroladas em muito
contribuirá para o desenvolvimento dos trabalhos do ofício judicial, e portanto para a celeridade na prestação jurisdicional.
Visando celeridade processual e rápida solução do litígio, deve o patrono do(a) autor(a), tanto quanto possível, diligenciar
também no sentido de avisar seu cliente da data da audiência e solicitar seu comparecimento. III Fixo os alimentos provisórios no
importe de 1/3 (um terço) dos rendimentos líquidos do requerido, se estiver com registro em carteira e em caso de desemprego,
trabalho autônomo e outros, 1/2 (meio) do salário mínimo, devidos a partir da citação. IV - Servirá a presente, por cópia digitada,
como ofício, para a empregadora G4S VANGUARDA SEGURANÇA, situada na Rua Conselheiro Ramalho, 362 - Bela Vista - São
Paulo Cep: 01325-000, proceder ao desconto dos alimentos fixados no item III e depositá-los na conta poupança 1024147-2,
agência 1253-0, banco Bradesco, em nome de Janiele Kelly dos Santos, RG 3.062.761. - ADV: ANA PAULA SILVA BERTOZI
(OAB 241407/SP)
Processo 1001945-17.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - A. R. de O. J. - Despacho-Carta AR
- Intimação - Genérica - ADV: FERNANDO LOPES CAMPOS FERNANDES (OAB 261016/SP)
Processo 1001957-31.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - C. R. S. - Manifeste-se o
autor sobre a contestação apresentada. - ADV: ANA CARLA FAUSTINO CRUZ (OAB 191956/SP)
Processo 1001982-44.2013.8.26.0271 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em
cumprimento ao mandado nº 271.2013/015580-0 dirigi-me ao endereço declinado, em data de 14 de janeiro de 2013 às 10:00
hs, e, ali estando, INTIMEI a Sra. Sonia Dantas Miranda, pelo inteiro teor do presente mandado que lhe foi lido, ficando de
tudo ciente, aceitando a contrafé oferecida, bem como exarando a sua assinatura. Isto posto, devolvo o presente mandado em
cartório para os fins de direito. O referido é verdade e dou fé. - ADV: CRISTINA ROCHA (OAB 225643/SP)
Processo 1002035-25.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - I. S. de S. - CERTIDÃO - MANDADO
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/017284-5 dirigi-me ao
endereço: Rua Zenite, 69, Jd. Vitápolis, ITAPEVI, e aí sendo CITEI e INTIMEI o requerido CARLOS RODRIGO DE SOUZA, pelo
inteiro teor do presente mandado que lhe foi lido e de tudo bem ciente ficou, aceitando a contrafé e exarando sua assinatura no
final do mandado. O referido é verdade e dou fé. - ADV: AUGUSTO LUIZ SANTANA (OAB 304607/SP)
Processo 1002041-32.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - W. M. B. da S. - CERTIDÃO
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/016226-2 dirigi-me ao endereço retro descrito,
e aí sendo DEIXEI DE INTIMAR Wendel Marcio Brainer da Silva na pessoa de sua rep. Legal tendo em vista não haver logrado
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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êxito na localização do referido numero 49 na R. Paulo José Fernandes. Ante o exposto, baixo o presente em cartório para os
devidos fins de direito. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 16 de janeiro de 2014. - ADV: JOSE CARLOS DA SILVA (OAB
135148/SP)
Processo 1002041-32.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - W. M. B. da S. - CERTIDÃO
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/016227-0 dirigi-me ao endereço retro descrito,
e aí sendo CITEI Marcio Ferreira da Silva pelo inteiro teor do presente, do qual bem ciente ficou, aceitando a contrafé que lhe
ofereci e exarando a sua assinatura. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 15 de janeiro de 2014. - ADV: JOSE CARLOS DA
SILVA (OAB 135148/SP)
Processo 1002042-17.2013.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Alimentos - L. G. R. dos S. - CERTIDÃO CERTIFICO eu,
Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/016204-1 dirigi-me ao endereço retro descrito, e aí sendo
CITEI Marcelo Simão dos Santos pelo inteiro teor do presente, do qual bem ciente ficou, aceitando a contrafé que lhe ofereci e
exarando a sua assinatura. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 15 de janeiro de 2014. - ADV: EDJANI JUDITE DOS SANTOS
(OAB 258110/SP)
Processo 1002131-40.2013.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Alimentos - G. V. do N. - A. do N. - Vistos. Designo
audiência de tentativa de conciliação para o dia 28 de janeiro de 2014, às 13:20 horas. Intimem-se as partes, na pessoa de seus
advogados. Int. - ADV: PERLA SORAYA SILVA LOPES (OAB 268680/SP), ZENAIDE FERNANDES DE OLIVEIRA (OAB 266428/
SP)
Processo 1002211-04.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Seguro - FEDERAL SEGUROS S/A - Manifeste-se o autor
sobre a contestação apresentada. - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP)
Processo 1002218-93.2013.8.26.0271 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Itaú BBA
S/A - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado
nº 271.2013/014989-4 dirigi-me ao endereço indicado e aí sendo DEIXEI proceder a apreensão do bem indicado, em virtude
do requerido não tê-lo apresentando, nem informado o local em que o mesmo se encontra. Ante o exposto, baixo o presente
mandado em cartório para as medidas que couberem. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 14 de janeiro de 2014. - ADV:
PAULO CESAR MEDEIROS EYZANO (OAB 272353/SP)
Processo 1002220-63.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L. L. M. da S. e outro - CERTIDÃO MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/016200-9
dirigi-me ao endereço retro descrito por diversas vezes, entre elas dias 06/01 as 09:00 hs, 07/01 as 14:00 hs, 11/01 e 12/01ás
18:20hs sem contudo lograr êxito em ali encontrar o requerido, sendo sempre informado de sua ausência e de que não há dia ou
horário certo para o mesmo ser ali encontrado, inclusive em finais de semana, razão pela qual em diligência realizada em 15/01
as 22hs designei o dia 16/01 as 19:30 para ali retornar, prontificando-se sua irmã em cientificá-lo. No dia e hora designados
retornei ao local e, não o encontrando, CITEI Marcos Martins da Silva com hora certa na pessoa de sua irmã Larissa Martins da
Silva pelo inteiro teor do presente, do qual bem ciente ficou, aceitando a contrafé que lhe ofereci e exarando a sua assinatura.
Ante o exposto, baixo o presente em cartório para os devidos fins de direito. O referido é verdade e dou fé. - ADV: ERIKA
SANTOS DAS CHAGAS (OAB 210438/SP)
Processo 1002287-28.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Guarda - T. dos S. A. T. - CERTIDÃO - MANDADO
CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/016213-0 dirigi-me
ao endereço: Rua Porto Alegre, n.36-A, atual 411 e ai sendo DEIXEI DE INTIMAR o requerido CARLOS ALBERTO TAVARES
DA ROCHA, pessoalmente em razão de não ter logrado êxito em encontrá-lo por ocasião das diligencias efetuadas, sendo que
porém sua sogra Bertulina Jesus de Oliveira, se prontificou e comprometeu a transmitir-lhe o presente, do qual de todo o inteiro
teor bem ciente ficou, inclusive exarando sua nota e aceitando a contrafé que lhe deixei. O referido é verdade e dou fé. Itapevi,
14 de janeiro de 2014. - ADV: FLÁVIA MARIA BARROS PROENÇA (OAB 212959/SP)
Processo 1002579-13.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - K. C. S. T. - CERTIDÃO - MANDADO
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/016211-4 dirigi-me
ao endereço: Acreanos, n. 607 nos dias 23/12 as 10:01hs., 27/12 as 16:01hs., 28/12 as 14:00hs e dia 30/12 as 18:30hs., e aí
sendo em nenhuma destas ocasiões ali logrei encontrar ou ser atendido pelo requerido, bem como não recebendo informação
satisfatória de quando ou onde poderia encontra-lo, e suspeitando então que o mesmo vinha se ocultando desta Oficial de
Justiça para não citado, designei-lhe “Hora Certa”, para o dia seguinte às 18:30hs na pessoa de seu irmão Fabio Santos
Timoteo, que comprometeu-se a avisá-lo para aguardar por esta Oficial naquele dia e horário. No dia e hora aprazo ali retornei, e
novamente não fui atendido pelo requerido, bem como não foi dada qualquer satisfação pelo motivo do mesmo não se encontrar
presente, muito embora tenha sido avisado para fazê-lo. Aí então DEI POR CITADA a parte requerida ALESSANDRO SANTOS
TIMOTEO na pessoa de Fabio Santos Timoteo que bem ciente de tudo ficou, exarando sua nota e aceitando a contrafé que lhe
ofereci acompanhada de cópias da inicial. O referido é verdade e dou fé. - ADV: VANESSA SACRAMENTO DOS SANTOS (OAB
199256/SP)
Processo 1002593-94.2013.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO TOYOTA
DO BRASIL S/A - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao
mandado nº 271.2013/017587-9 dirigi-me ao endereço: Rua Valdete Carmo da Silva, n. 48, e aí sendo DEIXEI DE PROCEDER A
BUSCA E APREENSÃO do veiculo, sendo que a requerida se mudou, sabendo o morador dize sobre seu endereço e paradeiro
do veiculo. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 15 de janeiro de 2014. - ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP)
Processo 1002639-83.2013.8.26.0271 - Homologação de Transação Extrajudicial - Guarda - L. G. dos S. e outro - Vistos.
Trata-se de Homologação de Transação Extrajudicial promovida por LILIAN GOMES DOS SANTOS, ALEX SANDRO FERREIRA
DE BRITO SILVA. Juntou documentos. As partes ofertaram manifestação informando a transação celebrada e requerendo
a homologação. É o breve relato. DECIDO. O processo comporta extinção com julgamento de mérito diante da expressa
manifestação das partes. Assim, homologo, por sentença, para que surta os jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado. Julgo,
em conseqüência, extinto o processo, com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Expeça-se termo de
guarda definitiva da menor em favor da genitora. Cientifique-se o Ministério Público, se necessário. Fica desde já homologada,
se requerida, a desistência ao prazo recursal. Fixo os honorários do(a) advogado(a) do(a) autor(a), caso tenha sido nomeado(a)
em decorrência do Convênio da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB/SP, em 30% do valor constante da tabela
vigente. P.R.I.C. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Int. - ADV: ADOLFO JORGE SILVEIRA (OAB 188408/SP)
Processo 1002651-97.2013.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Alimentos - A. M. M. - Manifeste-se o autor sobre a
contestação apresentada. - ADV: IRENE ELVIRA DA SILVA (OAB 80569/SP)
Processo 1002706-48.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - W. M. B. da S. e outros - CERTIDÃO
- MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/015925-3
dirigi-me ao endereço declinado, em data de 14 de janeiro de 2013 às 12:30 hs, e, ali estando, DEIXEI de intimar aos requerentes,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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na pessoa de sua genitora, Sra. Juliana Miranda Bezerra, tendo em vista em vista ter sido ali informado pela Sra. Nailde, de
que a mesma mudou-se para o município de Osasco/SP, não sabendo declinar com exatidão seu atual paradeiro, porém, se
comprometeu a lhe dar ciência dos fatos em tempo hábil. Certifico, ainda que, DEIXEI de citar e intimar ao requerido, Sr. José
Edvanilson da Silva, tendo em vista ter sido informado pela atual sua ex-esposa, de que o mesmo teria se mudado para a Rua
Rodrigues Campos Mariano, 95, Jd. Stela maris, Jandira/SP, informando ainda que tal endereço é apenas uma referência e que
o mesmo reside em uma área verde ali próxima, não sabendo a mesma declinar o local exato. Isto posto, devolvo o presente
mandado em cartório para os fins de direito. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 15 de janeiro de 2014. - ADV: SUELY
APARECIDA GIANNINI BORGES (OAB 264054/SP)
Processo 1002706-48.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - W. M. B. da S. e outros - CERTIDÃO
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/016270-0 dirigi-me ao endereço retro descrito,
e aí sendo DEIXEI DE INTIMAR Wesley Miranda Bezerra da Silva, Pablo Miranda Bezerra da Silva e Juliana Miranda Bezerra
na pessoa de sua rep. Legal tendo em vista os mesmos não mais residirem no local. Certifico mais que DEIXEI DE CITAR José
Edvanilson da Silva tendo em vista o mesmo também não mais residir no local, sendo desconhecido seus atuais paradeiros.
Ante o exposto, baixo o presente em cartório para os devidos fins de direito. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 15 de janeiro
de 2014. - ADV: SUELY APARECIDA GIANNINI BORGES (OAB 264054/SP)
Processo 1002757-59.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - I. M. N. - CERTIDÃO MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/016237-8
dirigi-me ao endereço declinado, em data de 14 de janeiro de 2013 às 09:35 hs, e, ali estando, DEIXEI de citar e intimar ao
requerido, Sr. Gilberto Francisco Alves Junior, tendo em vista ter sido informado por seu pai que também se chama Gilberto
Francisco Alves, de que o mesmo se encontra preso e recolhido acerca de 10 meses, não sabendo declinar com exatidão o
paradeiro do requerido. Cumpre ainda informar que a numeração correta da residência é a de número 12 e não 13-A, conforme
declinado no mandado. Isto posto, devolvo o presente mandado em cartório para os fins de direito. O referido é verdade e dou
fé. Itapevi, 15 de janeiro de 2014. - ADV: SANDRA REGINA DOS SANTOS (OAB 235348/SP)
Processo 1002768-88.2013.8.26.0271 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Julio Cesar Pereira - Manifestese o autor sobre a contestação apresentada. - ADV: MARCIO SILVA COELHO (OAB 45683/SP)
Processo 1002787-94.2013.8.26.0271 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Itaú BBA
S/A - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
271.2013/017590-9 dirigi-me ao endereço indicado e aí sendo procedi a apreensão do bem, objeto da presente ação, conforme
auto lavrado em anexo, sendo que tudo ocorreu de forma mansa e pacífica. Efetivada a preensão, citei e intimei o requerido de
todo o teor do presente mandado. Certifico que depositei o bem em mãos da autora, na pessoa de seu representante, Sr. Afonso
Francisco Viana - RG 5.760.784-9. O referido é verdade e dou fé. - ADV: PAULO CESAR MEDEIROS EYZANO (OAB 272353/
SP)
Processo 1002818-17.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - R. R. R. - CERTIDÃO CERTIFICO
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/016215-7 dirigi-me ao endereço retro descrito, e aí sendo
INTIMEI Reginaldo Rogério Ribeiro pelo inteiro teor do presente, do qual bem ciente ficou, aceitando a contrafé que lhe ofereci
e exarando a sua assinatura. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 15 de janeiro de 2014. - ADV: MAURICIO PEREIRA DE
ARRUDA (OAB 157211/SP)
Processo 1002901-33.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - JOSÉ AUGUSTO DE MOURA
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
271.2013/015869-9 dirigi-me a Av. Comendador Dante Carraro 810 - Carapicuiba/SP, e aí sendo CITEI Alexandre Ribeiro de
Moura pelo inteiro teor do presente, do qual bem ciente ficou, aceitando a contrafé que lhe ofereci e exarando a sua assinatura.
O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 17 de janeiro de 2014. Número de Atos: 01 + 22km 13,59 + 6,75= 20,34 A receber 6,75 ADV: BÁRBARA ELIANE PEDROSO (OAB 226493/SP)
Processo 1002903-03.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - JOSÉ AUGUSTO DE MOURA
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
271.2013/016172-0 dirigi-me ao endereço: Rua Fernando de Noronha, 776, Itapevi, SP, e aí sendo, em 07.12.2013, às 17:00
horas, citei Isaac Barbosa da Silva e Nilda Maria Lira da Silva pelo inteiro teor do presente mandado, que, após a leitura, bem
cientes de tudo ficaram, exarando suas assinaturas e aceitando as contrafés que lhes ofereci, acompanhadas de cópias da
inicial. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 11 de dezembro de 2013. - ADV: BÁRBARA ELIANE PEDROSO (OAB 226493/
SP)
Processo 1002956-81.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - K. H. de J. - CERTIDÃO CERTIFICO
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/016267-0 dirigi-me ao endereço retro descrito, e aí sendo
por diversas vezes, entre elas dias 07/12, 08/12, 10/12 e 04/01 sem contudo lograr êxito em ali encontrar o requerido, sendo
sempre informado de sua ausência e de que não possui dia ou horário certo para ali estar, razão pela qual designei o dia 06/01
as 09hs para ali retornar, ocasião em que ali retornando e não o encontrando CITEI Clayton aparecido de jesus com hora certa
na pessoa de sua mãe Sra. Suzana de Jesus pelo inteiro teor do presente, do qual bem ciente ficou, aceitando a contrafé que
lhe ofereci e exarando a sua assinatura. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 15 de janeiro de 2014. - ADV: EDJANI JUDITE
DOS SANTOS (OAB 258110/SP)
Processo 1002962-88.2013.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Alimentos - A. J. da S. B. - CERTIDÃO CERTIFICO eu,
Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/017181-4 dirigi-me ao endereço retro descrito, e aí sendo
CITEI Antonio José da Silva Barbosa pelo inteiro teor do presente, do qual bem ciente ficou, aceitando a contrafé que lhe ofereci
e exarando a sua assinatura. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 15 de janeiro de 2014. - ADV: ALCYONI APARECIDA DOS
SANTOS (OAB 175401/SP)
Processo 1002972-35.2013.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Alimentos - E. M. de F. de S. - CERTIDÃO - MANDADO
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/016328-5 dirigi-me
ao endereço: Rua Primo Alpi, n. 339, e aí sendo INTIMEI o exequente EVA MARIA DE FATIMA DE SOUZA, pelo inteiro teor do
presente mandado a qual de tudo ciente ficou, aceitando a contrafé que lhe deixei, exarando sua nota. O referido é verdade e
dou fé. - ADV: NELSON MANOEL (OAB 81527/SP)
Processo 1002982-79.2013.8.26.0271 - Interdição - Família - G. A. da S. F. - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça,
que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/016062-6 dirigi-me ao endereço retro descrito, e aí sendo DEIXEI DE INTIMAR
pessoalmente a Pedro Antonio Ferreira na pessoa de sua curadora Sra. Gervina Alves da Silva tendo em vista não havê-la
encontrado no local nas diligências ali realizadas, prontificando-se sua filha Sra. Adriane em cientificá-los da designação retro
em tempo hábil. Ante o exposto, baixo o presente em cartório para os devidos fins de direito. O referido é verdade e dou fé.
Itapevi, 15 de janeiro de 2014. - ADV: LAERCIO LOPES (OAB 198223/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo 1003015-69.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J. A. da S. - CERTIDÃO CERTIFICO
eu, Oficiala de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/016232-7 dirigi-me ao endereço indicado e, ali sendo,
deixei de intimar a alimentada Joyce Alves da Silva, em virtude de não haver logrado êxito em localizá-la pessoalmente, pois fui
informada no local pela moradora que disse se chamar Srª.”Rosangela” que a mesma ali não reside. Face ao exposto, baixo o
presente mandado em cartório, para os devidos fins de direito. O referido é verdade. Dou fé. - ADV: NEILA MARISE BARRETO
LONGA (OAB 273663/SP)
Processo 1003067-65.2013.8.26.0271 - Divórcio Consensual - Dissolução - E. P. T. P. e outro - Vistos. O erro apontado às
fls. 22 é material eis que se trata, por evidência, de mero erro de grafia. Diante do exposto declaro o erro material existente na
sentença, para que da mesma passe a constar o nome correto do Cartório onde deverá ser feita a averbação do divórcio, qual
seja, Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Distrito do Jardim Belval Barueri - SP. Na parte que
não foi objeto de correção, permanece a sentença como lançada. Int. - ADV: LUCIA SIMOES DE ALMEIDA DE MORAIS (OAB
126360/SP)
Processo 1003086-71.2013.8.26.0271 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - CONDOMINIO NOVA SÃO
PAULO - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/015250-0 dirigi-me ao
endereço retro descrito por diversas vezes, entre elas dias 23/11, 02/12, 06/12 e 07/12 sem contudo lograr êxito em ali encontrar
o requerido, sendo sempre informado de que o mesmo estaria viajando ou de que não havia ninguém no imóvel, razão pela qual
em diligencia realizada em 09/01 fui informado de sua ausência e assim designei o dia 10/01 as 09hs para ali retornar, ocasião
em que ali retornando e novamente não o encontrando CITEI Sergio Campos Tavares Carvalho com hora certa na pessoa de
sua esposa Sra. Vicentina da Silva Ribeiro pelo inteiro teor do presente, do qual bem ciente ficou, aceitando a contrafé que lhe
ofereci e exarando a sua assinatura. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 15 de janeiro de 2014. - ADV: FRANCISCO VALDIR
ARAUJO (OAB 87195/SP)
Processo 1003174-12.2013.8.26.0271 - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 - Município
de Itapevi - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/016825-2 dirigi-me ao
endereço retro descrito em 10/12, e aí sendo CITEI Clube de Campo de Itapevi na pessoa de seu rep. Legal pelo inteiro teor do
presente, do qual bem ciente ficou, aceitando a contrafé que lhe ofereci e exarando a sua assinatura. O referido é verdade e dou
fé. Itapevi, 15 de janeiro de 2014. - ADV: ELAINE PRINCIPE DA SILVA (OAB 291048/SP)
Processo 1003193-18.2013.8.26.0271 - Homologação de Transação Extrajudicial - Guarda - M. J. da C. V. e outro - Vistos.
Defiro os benefícios da Justiça Gratuita a(o)(s) autor(a)(s). Anote-se. Trata-se de Homologação de Transação Extrajudicial
promovida por MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO VIEIRA, ARGENTINA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA. Juntaram documentos. As
partes informaram a transação celebrada requerendo a homologação. É o breve relato. DECIDO. O processo comporta extinção
com julgamento de mérito diante da expressa manifestação das partes. Assim, homologo, por sentença, para que surta os
jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado. Julgo, em conseqüência, extinto o processo, com fundamento no artigo 269, inciso
III, do Código de Processo Civil. Expeça-se termo de guarda definitiva do menor em favor de Maria José da Conceição Vieira.
Cientifique-se o Ministério Público, se necessário. Fica desde já homologada, se requerida, a desistência ao prazo recursal.
Fixo os honorários do(a) advogado(a) do(a) autor(a), caso tenha sido nomeado(a) em decorrência do Convênio da Defensoria
Pública do Estado de São Paulo e OAB/SP, em 30% do valor constante da tabela vigente. P.R.I.C. Transitada em julgado,
arquivem-se os autos. Int. - ADV: VALERIA CRISTINA IANACONI (OAB 186387/SP)
Processo 1003201-92.2013.8.26.0271 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - ITAU UNIBANCO SA
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
271.2013/015876-1 dirigi-me ao endereço: Rua dos Maranhenses, n. 60 e aí sendo CITEI o executado JAIR VIEIRA DOS
SANTOS COLCHOARIA ME, na pessoa de seu responsável JAIR VIEIRA DOS SANTOS, pelo inteiro teor do presente mandado
o qual de tudo bem ciente ficou, aceitando a contrafé que lhe deixei, exarando sua nota. Decorrido o prazo legal retornei ao
local e ai sendo DEIXEI DE PENHORAR bens do mesmo, em razão de que no local não encontrei bens passíveis de penhora,
haja visto o valor da divida, intimei o executado para para que no prazo de cinco dias indicar quais são e onde se encontram os
bens passiveis de penhora. Não tendo esta Oficial vislumbrados no local outros bens de valor. Isto posto, devolvo o presente
em Cartório para os fins de Direito e, em especial, que a autora indique bens do executado a serem penhorados. O referido é
verdade e dou fé. - ADV: MIGUEL LUIS CASTILHO MANSOR (OAB 139405/SP), EDIMARA DE AVILA BASTOS (OAB 316722/
SP)
Processo 1003237-37.2013.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Alimentos - L. F. da S. J. - CERTIDÃO - MANDADO
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/015119-8 dirigi-me
ao endereço retro descrito, e aí sendo não logrei êxito na localização do numero 20, tendo percorrido a referida via em toda
a sua extensão, razão pela qual dirigi-me á residência da autor a fim de que a mesma fornecesse referências á localização, o
que, após a mesma ter apontado o local, constatei tratar-se do nro 03, casa do lado da casa de tintas e, para lá me dirigindo
CITEI Leonardo Ferreira da Silva pelo inteiro teor do presente, do qual bem ciente ficou, aceitando a contrafé que lhe ofereci
e exarando a sua assinatura. O referido é verdade e dou fé. - ADV: ANA PAULA MAURICIO KRUMPOS DA SILVEIRA (OAB
251506/SP)
Processo 1003256-43.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - J. G. R. F. - CERTIDÃO - MANDADO
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/017006-0 dirigi-me ao
endereço declinado, em data de 14 de janeiro de 2013 às 09:45 hs, e, ali estando, CITEI e INTIMEI a requerida, na pessoa de
sua genitora, Sra. Sirlei Ribeiro de Lima, pelo inteiro teor do presente mandado que lhe foi lido, ficando de tudo ciente, aceitando
a contrafé oferecida, bem como exarando a sua assinatura. Isto posto, devolvo o presente mandado em cartório para os fins de
direito. O referido é verdade e dou fé. - ADV: VALERIA CRISTINA IANACONI (OAB 186387/SP)
Processo 1003256-43.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - J. G. R. F. - CERTIDÃO - MANDADO
CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/017007-9 dirigi-me a
r. Pedro Valadares e lá estando não logrei êxito na localização do referido numero 257. Indagando nas proximidades, localizei a
referida residência de frente para a R. Sebastião Ramos de Oliveira e, lá estando DEIXEI DE CITAR José Genivaldo Rodrigues
Flor tendo em vista haver sido informado no local pela Sra. Custódia de que o mesmo não mais reside no local há cerca de
aproximadamente 03 anos, tendo mudado para o Jd Sta Rita não sabendo ela declinar o endereço completo com exatidão. Ante
o exposto, baixo o presente em cartório para os devidos fins de direito. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 17 de janeiro de
2014. - ADV: VALERIA CRISTINA IANACONI (OAB 186387/SP)
Processo 1003334-37.2013.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Alimentos - G. S. de M. - CERTIDÃO CERTIFICO eu,
Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/017183-0 dirigi-me ao endereço retro descrito, e aí sendo
CITEI Alexsandro de Menezes pelo inteiro teor do presente, do qual bem ciente ficou, aceitando a contrafé que lhe ofereci e
exarando a sua assinatura. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 15 de janeiro de 2014. - ADV: MARIÂNGELA FREITAS DE
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

215

ABREU (OAB 268991/SP)
Processo 1003351-73.2013.8.26.0271 - Interdição - Tutela e Curatela - B. N. A. M. - Ciência sobre o ofício do IMESC (foi
agenda a data de 06/03/2014, às 11h20, para a realização do exame pericial, na Sr(a) Celina de Brito Silva). - ADV: KARIN
CHRISTINA DOS SANTOS MANOEL (OAB 212777/SP)
Processo 1003361-20.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AYMORE CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - Manifeste-se o autor sobre a contestação apresentada - ADV: HENRIQUE JOSÉ
PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP)
Processo 1003406-24.2013.8.26.0271 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J. da C. S. - Manifeste-se o autor sobre a contestação
apresentada. - ADV: CIDMEIRE DE OLIVEIRA ANDRIOLI (OAB 217590/SP)
Processo 1003420-08.2013.8.26.0271 - Alimentos - Provisionais - Alimentos - J. D. S. de S. - CERTIDÃO - MANDADO
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/015475-8 dirigi-me
ao endereço: Rua Pedro Ronda, n. 31, Osasco nos dias 01/12 as 16:34hs., 03/12 09:30hs., 05/12 as 17:40hs e dia 07/12 as
14:12hs sendo que em nenhuma destas ocasiões ali logrei encontrar ou ser atendido pelo requerido, bem como não recebendo
informação satisfatória de quando ou onde poderia encontra-lo, e suspeitando então que o mesmo vinha se ocultando desta
Oficial de Justiça para não citado, designei-lhe “Hora Certa”, para o dia seguinte às 14:12hs., na pessoa de seu irmao Petro
Felix Andrade Junior, que comprometeu-se a avisá-lo para aguardar por este Oficial naquele dia e horário. No dia e hora aprazo
ali retornei, e novamente não fui atendido pelo requerido, bem como não foi dada qualquer satisfação pelo motivo do mesmo não
se encontrar presente, muito embora tenha sido avisado para fazê-lo. Aí então DEI POR CITADA a parte requerida ADRIANO
JOSE DE SANTANA na pessoa de Petro Felix de Andrade Junior,que bem ciente de tudo ficou, exarando sua nota e aceitando a
contrafé que lhe ofereci acompanhada de cópias da inicial. O referido é verdade e dou fé. - ADV: ANDRÉA GOMES DE MORAES
(OAB 174630/SP)
Processo 1003472-04.2013.8.26.0271 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - ITAU UNIBANCO SA CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/017312-4 dirigi-me a R. Luis
Maximiliano Chilo 520, Santana de Parnaiba /SP, e aí estando nos dias 04/01 e 10/01 CITEI Ricardo Aparecido Soares pelo
inteiro teor do presente, do qual bem ciente ficou, aceitando a contrafé que lhe ofereci e exarando a sua assinatura. Certifico
mais que decorrido o prazo legal, retornei ao local e, não constando pagamento, DEIXEI DE PROCEDER a penhora tendo em
vista não haver encontrado no local bens visíveis e suscetíveis de penhora que pudessem satisfazer o débito apontado, razão
pela qual INTIMEI-o a apresentar os respectivos bens em juízo no prazo legal. Ante o exposto, baixo o presente em cartório para
os devidos fins de direito. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 15 de janeiro de 2014. - ADV: MARCIA HOLLANDA RIBEIRO
(OAB 63227/SP)
Processo 1003486-85.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Fixação - C. M. G. de S. e outro - CERTIDÃO CERTIFICO,
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/017333-7, dirigi-me à Rua Interlagos, nº 28, bairro Parque
Santa Luzia, no Município de Barueri/SP., nos dias 21/12/2013, às 15h40min, 22/12/2013, às 10h00min, 26/12/2013, às 15h30min,
e lá estando, não encontrei o requerido Carlos Alberto Gomes de Souza, no endereço diligenciado, nas vezes em que ali estive,
ocasião em que, fui atendida na residência em todas as diligências efetuadas, pela moradora Dna. Angelita Gomes, mãe do
requerido, a qual nada soube informar quanto ao paradeiro exatamente do requerido, declarando, apenas que o requerido
Carlos, seu filho, havia saído, sem informar o seu paradeiro, não sabendo, portanto, a moradora Dna. Angelita, informar nada
quanto ao paradeiro do requerido, assim sendo, por insistência desta oficial, diligenciei ainda, na tentativa da localização do
requerido, ao endereço da requerente, mencionado no mandado, ou seja, dirigi-me à Rua Padre Giovanni Cornaro, nº 12, Vila
Doutor Cardoso, neste Município de Itapevi/SP., no dia 27/12/2013, às 11h00min, e lá estando, não encontrei o requerido Carlos,
no endereço diligenciado, ocasião em que, fui atendida na residência pela moradora e requerente Dna. Elza, a qual informou,
que o requerido Carlos, não estava naquele endereço e que ele havia saído e que ele havia declarado que iria na casa mãe
dele, assim sendo, em insistência desta oficial, diligenciei na casa da mãe do requerido, no endereço situado à Rua Interlagos,
nº 28, bairro Parque Santa Luzia, no Município de Barueri/SP., no dia 27/12/2013, às 18h30min, e lá estando, finalmente,
encontrei o requerido Carlos, no endereço e aí sendo, PROCEDI A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, SR. CARLOS
ALBERTO GOMES DE SOUZA, pelo inteiro teor do presente mandado e para os atos e termos da presente ação proposta,
conforme a cópia da petição inicial, que por mim lhe foi entregue, o qual após ouvir a leitura, de tudo bem ciente ficou, aceitando
as contrafés que lhe ofereci. CERTIFICO, finalmente, que o requerido Carlos, recusou-se, porém, ainda, no ato da diligência, em
exarar sua assinatura no mandado e em apresentar documentos a esta oficial, motivos pelos quais, passo a descrevê-lo como
sendo: um senhor de cor branca, olhos pretos, cabelos pretos, podendo ter uns 70 kg. de peso, aparentando ter uns 50 anos de
idade e com 1:75cm., de altura aproximadamente. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 15 de janeiro de 2014. - ADV: ANDRÉA
GOMES DE MORAES (OAB 174630/SP)
Processo 1003493-77.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - LUIZ FERNANDO
MEDEIROS GONÇALVES - Vistos. Indefiro os benefícios da Justiça Gratuita à(ao) requerente. A Constituição Federal reservou a
gratuidade processual aos comprovadamente necessitados (artigo 5º, LXXIV), de forma que deixou de recepcionar o disposto no
artigo 4º da Lei nº 1060/50. Em nosso entendimento, aquele que aufere mensalmente montante superior a 03 salários mínimos
e/ou detém patrimônio móvel ou imóvel de significativo valor, sem comprovar despesas extraordinárias, não pode, em principio,
ser considerado necessitado nos termos da lei. Frise-se que o fato de ter o(a) requerente constituído advogado particular, sem
se valer do Convenio existente entre a Defensoria e a OAB, bem como conseguiu financiamento no valor de mais de R$ 700,00
(setecentos reais), são indicios de que pode responder pelas custas do processo sem prejuízo do seu sustento ou de sua família.
Assim, intime-se o(a) requerente para comprovar sua condição de necessitado nos parâmetros acima mencionados, prazo
de 10 dias. Caso não se enquadre nos parâmetros acima mencionados, deverá o requerente recolher as custas e despesas
processuais iniciais em igual prazo, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição. Int. - ADV:
BARBARA RUIZ DOS SANTOS (OAB 327953/SP)
Processo 1003547-43.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L. C. da S. e outro - CERTIDÃO MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/015370-0
dirigi-me ao endereço: Rua dos Sul Americanos, n. 558, e aí sendo DEIXEI DE CITAR o requerido ADAILSON JOAQUIM DA
SILVA, por considerar o mesmo em local incerto e não sabido, sendo que o mesmo se mudou. INTIMEI a requerente LARISSA
CRUZ DA SILVA, na pessoa de sua genitora, pelo inteiro teor do presente mandado a qual de tudo ciente ficou, aceitando a
contrafé que lhe deixei. O referido é verdade e dou fé. - ADV: CRISTINA ROCHA (OAB 225643/SP)
Processo 1003610-68.2013.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Honda
S/A - CERTIDÃO CERTIFICO, eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/015426-0, aguardei o
prazo de 30 (trinta) dias, para que o representante legal do autor, entrasse em contato com esta oficial para fornecer os meios
necessários para o cumprimento do mandado, ocorre, que até a presente data, o representante legal do autor, não efetuou
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contato com esta oficial, assim sendo, dirigi-me à Estrada Elias Alves da Costa, nº 765, Bloco G, Apto. 52, Lote 02, bairro
Parque Boa Esperança, neste Município de Itapevi/SP., e lá estando, efetuei buscas nos estacionamentos dos prédios situados
na Estrada Elias Alves da Costa, nº 765, nas vagas abertas em frente aos prédios, entretanto, não avistei o veículo descrito na
inicial, no endereço diligenciado, bem como, indaguei ainda, aos moradores, comerciantes e as pesssoas que transitavam pelo
local, com o intuito de obter informações acerca do paradeiro do veículo descrito na inicial, portanto, embora várias tentativas
e indagações, não consegui obter nenhuma informação positiva quanto ao paradeiro do veículo mencionado na inicial. Ante
o exposto e em virtude da não localização do veículo, no endereço diligenciado, bem como, em razão de haver esgotado o
prazo de permanência do mandado em mãos desta oficial, assim sendo, DEIXEI DE PROCEDER A APREENSÃO DO VEÍCULO
descrito na inicial, aí sendo, baixo o presente mandado em cartório, para os devidos fins de direito. O referido é verdade e dou
fé. Itapevi, 15 de janeiro de 2014. - ADV: ERIC GARMES DE OLIVEIRA (OAB 173267/SP)
Processo 1003688-62.2013.8.26.0271 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - ANA ANGELINA SILVERIO
MONTESANO RITO - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento
ao mandado nº 271.2013/017221-7 dirigi-me ao endereço retro descrito, e aí sendo DEIXEI DE CITAR Andre Luiz Guimarães
tendo em vista não haver logrado êxito na localização do referido numero 74 na R. Eugenio silva, sendo esta uma rua curtinha,
de uma quadra apenas, ao lado da prefeitura municipal. Ente o exposto, baixo o presente em cartório a fim de que a autora
forneça referências á localização ou identificação da residência do requerido. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 17 de
janeiro de 2014. - ADV: ALDO DE OLIVEIRA (OAB 227776/SP)
Processo 1003721-52.2013.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
PANAMERICANO SA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento
ao mandado nº 271.2013/015873-7 dirigi-me ao endereço: Avenida Pedro Paulino, prédio 240, apto 31-B, e aí sendo DEIXEI DE
PROCEDER A BUSCA E APREENSÃO do veiculo retro uma vez que não logrei localizar o veiculo, nem o requerido. Indaguei
a vizinhos e nada souberam me dizer a respeito do veiculo e requerido. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 15 de janeiro de
2014. - ADV: .EVANDRO VLASIC CAMPELLO (OAB 211075/SP)
Processo 1003758-79.2013.8.26.0271 - Notificação - Inadimplemento - SPE Itapevi Empreendimentos Imobiliarios Ltda
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
271.2013/017292-6 dirigi-me ao endereço: Rua Calçoene, n. 12, Carapicuiba, e aí sendo NOTIFIQUEI JULIANA SILVA DOS
SANTOS, pelo inteiro teor do presente mandado a qual de tudo ciente ficou, aceitando a contrafé que lhe deixei, exarando sua
nota. O referido é verdade e dou fé. - ADV: ANDERSON BURIOLA CAVALCANTE (OAB 220480/SP)
Processo 1003785-62.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G. K. de M. A. C. e outros - G. C. C.
- I - Defiro ao(a) autor(a) os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. II - Tratando-se de direito de família, designo audiência de
tentativa de conciliação para o dia 06/11/2014 às 16:20 horas. Intime-se o(a) requerente e cite-se o(a) requerido(a), advertindo-o
de que a contestação deverá ser apresentada na audiência acima designada, através de advogado, sob pena de revelia. Fica
a parte autora advertida desde já que eventual réplica deverá ser oferecida na ocasião da própria audiência. Ficam as partes
advertidas de que o não comparecimento do(a) autor(a) importará em arquivamento do processo e o não comparecimento
do réu importará nos efeitos da revelia (artigo 7º da Lei de Alimentos). Ficam as partes intimadas de que, caso pretendam a
produção de prova oral, deverão apresentar o rol de testemunhas na ocasião da audiência de tentativa de conciliação, sob pena
preclusão da referida prova. Observo que as partes deverão informar se as testemunhas arroladas deverão ser intimadas ou
se comparecerão à audiência de instrução independentemente de intimação, lembrando-se que o comparecimento espontâneo
das testemunhas arroladas em muito contribuirá para o desenvolvimento dos trabalhos do ofício judicial, e portanto para a
celeridade na prestação jurisdicional. Visando celeridade processual e rápida solução do litígio, deve o patrono do(a) autor(a),
tanto quanto possível, diligenciar também no sentido de avisar seu cliente da data da audiência e solicitar seu comparecimento.
III Fixo os alimentos provisórios no importe de 1/3 (um terço) dos rendimentos líquidos do requerido, se estiver com registro
em carteira e em caso de desemprego, trabalho autônomo e outros, 1/2 (meio) do salário mínimo, devidos a partir da citação.
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: VAGNER OLIVEIRA
RODRIGUES (OAB 244703/SP)
Processo 1003796-91.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Seguro - RENATO CARVALHO DOS SANTOS - Defiro o
benefício da Justiça gratuita ao autor. Cite-se, ficando o(a) réu(ré) advertido(a) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar
a contestação, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do
Código de Processo Civil. - ADV: MARIA CRISTINA SERAFIM ALVES (OAB 81528/SP)
Processo 1003818-52.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Michele Aparecida
Batista - Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.Anote-se. Não é possível vislumbrar a presença dos requisitos
necessários à antecipação da tutela, eis que o reconhecimento da alegada abusividade das cláusulas contratuais que venham
a influir no valor das prestações não dispensa instrução probatória, inclusive com produção de prova técnica, incompatível com
a prova inequívoca exigida pelo art. 273 do Código de Processo Civil. Ademais, a Súmula 380 do E. STJ é clara no sentido de
que a simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor, de modo que não há
como impedir a inscrição do nome do autor no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, tratando-se de direito
assegurado ao credor na hipótese de inadimplência. Por tais razões, indefiro os pedidos de tutela antecipada. Cite-se, ficando
o(a) réu(ré) advertido(a) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a contestação, sob pena de serem presumidos como
verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia
digitada, como carta de Citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta
citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: IZABEL RUBIO LAHERA RODRIGUES (OAB
300795/SP)
Processo 1003832-36.2013.8.26.0271 - Exibição - Medida Cautelar - Adão Adaltom Alencar de Alcântara - Manifeste-se o
autor sobre a contestação apresentada. - ADV: BARBARA RUIZ DOS SANTOS (OAB 327953/SP)
Processo 1003836-73.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta - R. dos S. B. - CERTIDÃO CERTIFICO
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/017329-9 dirigi-me ao endereço retro descrito, e aí sendo
CITEI Larissa Vitoria Teles Barreto na pessoa de sua rep. Legal pelo inteiro teor do presente, do qual bem ciente ficou, aceitando
a contrafé que lhe ofereci e exarando a sua assinatura. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 15 de janeiro de 2014. - ADV:
JOSE CICERO LEITE DOS SANTOS (OAB 276980/SP)
Processo 1003852-27.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Seguro - ROBERTO COSME DOS SANTOS - Defiro o
benefício da Justiça gratuita ao autor. Cite-se, ficando o(a) réu(ré) advertido(a) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar
a contestação, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do
Código de Processo Civil. - ADV: MARIA CRISTINA SERAFIM ALVES (OAB 81528/SP)
Processo 1003866-11.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M. H. M. S. - CERTIDÃO - MANDADO
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CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/000197-0 dirigi-me
ao endereço declinado, em data de 15 de janeiro de 2013 às 09:00 hs, e, ali estando, INTIMEI ao requerente, na pessoa de sua
representante legal, Sra. Ivalda de Assis Marques, pelo inteiro teor do presente mandado que lhe foi lido, ficando de tudo ciente,
aceitando a contrafé oferecida, bem como exarando a sua assinatura. Isto posto, devolvo o presente mandado em cartório para
os fins de direito. O referido é verdade e dou fé. - ADV: SHIRLEY GUIMARÃES COSTA (OAB 190341/SP)
Processo 1003872-18.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Locação de Móvel - BIG CENTER SOROCABA
COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao
mandado nº 271.2013/017053-2 dirigi-me ao endereço retro descrito, e aí sendo DEIXEI DE CITAR a empresa Impacto Gouvea
Construções Ltda na pessoa de seu rep. Legal tendo em vista a mesma não mais se encontrar estabelecida no local há cerca de
aproximadamente 07 meses, tendo mudado para local ignorado. Ante o exposto, baixo o presente em cartório para os devidos
fins de direito. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 15 de janeiro de 2014. - ADV: VALERIA CRUZ (OAB 138268/SP)
Processo 1003886-02.2013.8.26.0271 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Lazaro Lamarque Laerte Vistos 1. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor. Anote-se. 2. Cite-se a demandada, que poderá indicar
assistente técnico se desejar (§ 1º, do art. 421 do CPC), ficando o Instituto Réu advertido do prazo de 60 (sessenta) dias para
apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 e
319 do Código de Processo Civil. 3. Para o cargo de Perito Judicial, nomeio o Dr. Rafael Zanotto Garcia que deverá ser intimada
através do telefone 3465-3663. Faculto às partes a formulação de quesitos e nomeação de assistentes técnicos, no prazo de 05
dias, observando-se que a prova pericial deve ser realizada, no caso de nomeação de assistente técnico, conjuntamente, nos
termos da Lei Acidentária. 4. Arbitro os honorários do Perito Judicial em R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais). 5. Intime-se
o requerido para que no prazo de 05 dias, efetue o pagamento dos honorários do Perito. 6. Oficie-se a demandada requisitando
as informações constantes de seus arquivos, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para a resposta. 7. A audiência de instrução
de conciliação, instrução e julgamento será designada oportunamente, caso necessário. 8. São quesitos do Juízo: a) O autor
apresenta a incapacidade laborativa alegada na inicial? b) A alegada incapacidade não possibilidade dificulta ou impossibilita o
exercício de atividade laborativa? c) A alegada incapacidade é definitiva ou temporária? Com tratamento tem possibilidade de
recuperação? d) A incapacidade do autor possui nexo causal com o trabalho realizado ao tempo que a adquiriu? Intimem-se. ADV: BENILDES SOCORRO COELHO PICANCO ZULLI (OAB 91025/SP)
Processo 1003928-51.2013.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
ITAUCARD S/A - CERTIDÃO CERTIFICO, eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/017592-5, dirigime à Rua Alfa, nº 257, bairro Jardim Gioia, neste Município de Itapevi/SP., devidamente acompanhada pelo representante legal
do autor, Sr. José Marcos dos Santos, onde diligenciamos por várias vezes, em dias diversos e em horários alternados, inclusive
nos finais de semana (sábado e domingo), porém, não avistamos o veículo descrito na inicial, no endereço diligenciado, nas
garagens dos estacionamentos dos prédios localizados na Rua Alfa, efetuamos buscas em algumas garagens abertas, outras
cercadas apenas por correntes, entretanto, não encontramos o veículo mencionado na inicial, nos endereços diligenciados,
assim sendo, em virtude de que o endereço mencionado no mandado encontra-se incompleto, faltando numeração do prédio,
cor do prédio, numeração do bloco, numeração do apartamento, dados necessários para exata localização do requerido, em
seguida, lá estando, indagamos ainda, aos moradores, comerciantes e as pessoas que transitavam pela Rua Alfa, com o intuito
de obter informações acerca do paradeiro do requerido Antonio Mario Magnavita Barbosa e do veículo mencionado na inicial,
assim sendo, embora várias tentativas e indagações, não conseguimos obter nenhuma informação positiva quanto ao paradeiro
do requerido e com relação ao paradeiro do veículo, sendo o requerido Antonio Mario Magnavita Barbosa, pessoa desconhecida
no referido local. Ante o exposto e em virtude da não localização do veículo e do requerido, no endereço diligenciado, bem como,
em virtude de haver esgotado o prazo de permanência do mandado em mãos desta oficial, aí sendo, DEIXEI DE PROCEDER A
APREENSÃO DO VEÍCULO descrito na inicial, bem como, DEIXEI DE PROCEDER A CITAÇÃO DO REQUERIDO, SR. ANTONIO
MARIO MAGNAVITA BARBOSA, assim sendo, baixo o presente mandado em cartório, considerando o requerido, como em
LOCAL INCERTO e NÃO SABIDO, desta oficial de justiça. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 14 de janeiro de 2014. - ADV:
LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP), HELENA MARIA MONACO FERREIRA (OAB 109348/SP)
Processo 1003966-63.2013.8.26.0271 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - ANDREIA ALESSANDRA
PEREIRA e outro - Autor fornecer no prazo de 05 dias, qualificação do “de cujus”, inclusive o numero do PIS/FGTS, que consta
na sua CTPS, dados fundamentais para expedição do alvará . - ADV: VALERIA LOUREIRO KOBAYASHI (OAB 251387/SP)
Processo 1003981-32.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G. dos S. F. - CERTIDÃO CERTIFICO
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/016216-5 dirigi-me ao endereço retro descrito, e aí sendo
INTIMEI Gabriel dos Santos Flor na pessoa de sua rep. Legal pelo inteiro teor do presente, do qual bem ciente ficou, aceitando
a contrafé que lhe ofereci e exarando a sua assinatura. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 15 de janeiro de 2014. - ADV:
SANDRA REGINA DOS SANTOS (OAB 235348/SP)
Processo 1004004-75.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - JOSÉ CARLOS DE
OLIVEIRA - Não é possível vislumbrar a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela, eis que o reconhecimento
da alegada abusividade das cláusulas contratuais que venham a influir no valor das prestações não dispensa instrução
probatória, inclusive com produção de prova técnica, incompatível com a prova inequívoca exigida pelo art. 273 do Código
de Processo Civil. Ademais, a Súmula 380 do E. STJ é clara no sentido de que a simples propositura da ação de revisão do
contrato não inibe a caracterização da mora do autor, de modo que não há como impedir a inscrição do nome do autor no rol de
inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, tratando-se de direito assegurado ao credor na hipótese de inadimplência. Por
tais razões, indefiro os pedidos de tutela antecipada. Cite-se, ficando o(a) réu(ré) advertido(a) do prazo de 15 (quinze) dias para
apresentar a contestação, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo
285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como carta de Citação, ficando, ainda, ciente de que o
recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.
Intime-se. - ADV: LUANA CAROLINE PAIVA CRUZ LEITE (OAB 334224/SP)
Processo 1004061-93.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - Y. A. de L. M. e outros - CERTIDÃO
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/013712-8 dirigi-me a R. Carmen Silvia de
Almeida 444, e aí sendo DEIXEI DE CITAR Odilon euclides Balbino Malaquias tendo em vista o mesmo n ão trabalhar no
local, sendo informado pelo supervisor local Sr. Eduardo de que o requerido é funcionário de uma outra unidade da empresa
localizada na estrada velha real de itu/jandira. Para lá me dirigindo fui informado em tres oportunidades acerca de sua ausência
e, na oportunidade em que me apresentaram o funcionário, constatei tratar-se de outra pessoa e não o requerido. Solicitando
então a presença de uma funcionaria do departamento de RH, se apresentou-se a Sra. Marineide Silva Andrade a qual após
pesquisar nos arquivos da empresa informou que o requerido nunca fora funcionário local uma vez que não consta cadastro na
empresa, podendo ser temporário ou terceirizado. Ante o exposto, baixo o presente em cartório para os devidos fins de direito. O
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referido é verdade e dou fé. Itapevi, 15 de janeiro de 2014. - ADV: ERCI RIBEIRO DO CARMO TROMEL (OAB 188453/SP)
Processo 1004096-53.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - ANA PAULA RAMOS ANTUNES Defiro a gratuidade processual. Anote-se. Cite-se para os termos e atos da ação, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de
15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial,
nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. - ADV: SIDNEY FRANCISCO CHIESA KETELHUT (OAB 235205/SP)
Processo 1004118-14.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - SISTEMA NOVA AMBIENTAL LTDA
EPP - Apensem-se a esse a cautelar nº 1003301-47.2013.8.26.0271. Deverá o autor recolher custas e taxa de postagem AR, no
prazo de 10 dias, visto que não há notícias do recolhimentos nos autos. Após, cite-se, ficando o(a) réu(ré) advertido(a) do prazo
de 15 (quinze) dias para apresentar a contestação, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na
inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. - ADV: VILMA SALES DE SOUSA (OAB 264650/SP)
Processo 1004131-13.2013.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. - CERTIDÃO CERTIFICO, eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
271.2013/015916-4, dirigi-me à Rua Florença Navas, nº 120, Vila Santa Flora, neste Município de Itapevi/SP., devidamente
acompanhada pelo representante legal do autor, Sr. Durval Bispo dos Santos, e ali estando, não avistamos o veículo descrito
na inicial, no endereço diligenciado, ocasião em que, fomos atendidos na residência pela moradora Dna. Amanda Martins Leão
de Souza, a qual informou ser esposa do requerido Wander Dias Almeida, informando ainda, que eles não mais encontram-se
na posse do veículo mencionado na inicial e que eles passaram o veículo a terceiros, não sabendo, portanto, a moradora Dna.
Amanda, informar nada quanto ao paradeiro do veículo a ser apreendido. Ante o exposto e em virtude da não localização do
veículo, no endereço diligenciado, bem como, em razão de haver esgotado o prazo de permanência do mandado em mãos
desta oficial, assim sendo, DEIXEI DE PROCEDER A APREENSÃO DO VEÍCULO descrito na inicial, aí sendo, baixo o presente
mandado em cartório, para os devidos fins de direito. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 15 de janeiro de 2014. - ADV:
ROSILENE ALVES DOS SANTOS (OAB 178232/SP), FLAVIA DOS REIS SILVA (OAB 226657/SP)
Processo 1004171-92.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - B. da S. S. - Manifeste-se o autor
sobre o ofício negativo ( Requerido foi desligado da empresa Benfica). - ADV: ANA MARIA SVIATEK PASCHOAL (OAB 177696/
SP)
Processo 1004173-62.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J. Y. S. R. - CERTIDÃO CERTIFICO
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/015941-5 dirigi-me ao endereço retro descrito, e aí sendo
INTIMEI Julia Yasmin Silva Roldão na pessoa de sua rep. Legal pelo inteiro teor do presente, do qual bem ciente ficou, aceitando
a contrafé que lhe ofereci e exarando a sua assinatura. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 15 de janeiro de 2014. - ADV: ANA
MARIA SVIATEK PASCHOAL (OAB 177696/SP)
Processo 1004174-47.2013.8.26.0271 - Monitória - Cheque - Fabiana Jandira Aparecida Vieira da Silva da Rocha
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
271.2013/017058-3 dirigi-me ao endereço retro descrito, e aí sendo DEIXEI DE CITAR Meiway Industria e Comercio Ltda tendo
em vista inexistir numero 746 na Estrada do Itaqui. Ante o exposto, baixo o presente em cartório para os devidos fins de direito.
O referido é verdade e dou fé. - ADV: MARCELO DA SILVA (OAB 266828/SP)
Processo 1004208-22.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - SUPERMERCADO ECONOMAX
LTDA - Cite-se, ficando o(a) réu(ré) advertido(a) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a contestação, sob pena de serem
presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. - ADV:
JONATAS SEVERIANO DA SILVA (OAB 273842/SP)
Processo 1004214-29.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - SUPERMERCADO ECONOMAX
LTDA - Cite-se, ficando o(a) réu(ré) advertido(a) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a contestação, sob pena de serem
presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. - ADV:
JONATAS SEVERIANO DA SILVA (OAB 273842/SP)
Processo 1004216-96.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - SUPERMERCADO ECONOMAX
LTDA - Cite-se, ficando o(a) réu(ré) advertido(a) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a contestação, sob pena de serem
presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. - ADV:
JONATAS SEVERIANO DA SILVA (OAB 273842/SP)
Processo 1004220-36.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - SCOPEL EMPREENDIMENTOS E
OBRAS S/A - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/015428-6 dirigi-me a
R. Osvaldo du Paim, 14 - Osasco/SP, e aí sendo DEIXEI DE CITAR E INTIMAR Paulo Sérgio de souza e Alessandra de Oliveira
Cavalcante de Souza tendo em vista os mesmos não mais residirem no local , conforme informações do morador Sr. José de
Souza que não soube declinar seus atuais paradeiros. Ante o exposto, baixo o presente em cartório para os devidos fins de
direito. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 15 de janeiro de 2014. - ADV: OTÁVIO JORGE ASSEF (OAB 221714/SP)
Processo 1004224-73.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - SUPERMERCADO ECONOMAX
LTDA - Cite-se, ficando o(a) réu(ré) advertido(a) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a contestação, sob pena de serem
presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. - ADV:
JONATAS SEVERIANO DA SILVA (OAB 273842/SP)
Processo 1004226-43.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - SUPERMERCADO ECONOMAX
LTDA - Cite-se, ficando o(a) réu(ré) advertido(a) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a contestação, sob pena de serem
presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. - ADV:
JONATAS SEVERIANO DA SILVA (OAB 273842/SP)
Processo 1004245-49.2013.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Alimentos - J. P. P. A. - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial
de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/016249-1 dirigi-me ao endereço retro descrito, e aí sendo DEIXEI DE
CITAR Claudinei Assis alves tendo em vista a empresa Bitron não mais se encontrar estabelecida no local, tendo ali encerrado
as suas atividades, encontrando-se o imóvel abandonado. Ante o exposto, baixo o presente em cartório para os devidos fins de
direito. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 15 de janeiro de 2014. - ADV: PEDRO NOVAES BONOME (OAB 213968/SP)
Processo 1004250-71.2013.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO FIAT
S/A - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
271.2013/015169-4 dirigi-me ao endereço: Rua João Inacio Velozo, n. 16, casa 2 e aí sendo DEIXEI DE PROCEDER A BUSCA
E APREENSÃO, do veiculo retro sendo não logrei localizar o veiculo nem a requerida sendo que a mesma se mudou, informou
a moradora Cida a qual nada soube dizer sobre o veiculo e do requerido. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 14 de janeiro de
2014. - ADV: PATRÍCIA FORSTER FRANCO SALGADO (OAB 225319/SP)
Processo 1004301-82.2013.8.26.0271 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - FUNDAÇÃO HERMÍNIO
OMETTO - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/016473-7 dirigi-me ao
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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endereço retro descrito, e aí sendo CITEI Rodrigo Faustino pelo inteiro teor do presente, do qual bem ciente ficou, aceitando a
contrafé que lhe ofereci e exarando a sua assinatura. Certifico mais que, decorrido o prazo legal e não constando pagamento,
retornei ao local e, lá estando, DEIXEI DE PROCEDER A PENHORA tendo em vista não haver encontrado bens visíveis e
suscetíveis de penhora que pudessem satisfazer o débito apontado, uma vez que o executado reside de favor na casa de seus
pais, razão pela qual INTIMEI-O a indicar os referidos bens nos autos no prazo legal. Ante o exposto, baixo o presente em
cartório para os devidos fins de direito. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 15 de janeiro de 2014. - ADV: DAIRUS RUSSO
(OAB 227611/SP), LUCIANA VIEIRA NASCIMENTO (OAB 184755/SP)
Processo 1004315-66.2013.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco GMAC
S/A - CERTIDÃO CERTIFICO, eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/015430-8, dirigi-me à Rua
Santa Tereza, nº 757, Estância São Francisco, neste Município de Itapevi/SP., devidamente acompanhada pelo representante
legal do autor, Sr. José Marcos dos Santos, e lá estando, não avistamos o veículo descrito na inicial, no endereço diligenciado,
ocasião em que, fomos atendidos na residência pela moradora e requerida Sra. Deise Garcia dos Santos Silva, a qual informou,
que o veículo mencionado na inicial foi furtado no dia 24/05/13, declarando ainda, que ela forneceu cópia do boletim de
ocorrência do furto para o banco. Ante o exposto e em virtude da não localização do veículo, no endereço diligenciado, aí sendo,
DEIXEI DE PROCEDER A APREENSÃO DO VEÍCULO descrito na inicial, assim sendo, baixo o presente mandado em cartório,
para os devidos fins de direito. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 14 de janeiro de 2014. - ADV: MARCOS ROBERTO DE
OLIVEIRA (OAB 158887/SP)
Processo 1004317-36.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Família - J. C. D. e outro - CERTIDÃO CERTIFICO eu,
Oficiala de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/000038-9 dirigi-me ao endereço indicado e, ali sendo, citei e
intimei o requerido Cleiton Brochado Francisco da Silva, pelo inteiro teor do presente mandado, o qual após a leitura que lhe fiz
de tudo bem ciente ficou, aceitou a contra fé que lhe ofereci e exarou a sua assinatura no mandado. O referido é verdade. Dou
fé. - ADV: DIEGO FELIPE DA SILVA DE TOLEDO (OAB 284830/SP)
Processo 1004339-94.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - C. de O. S. - CERTIDÃO MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/000115-6
dirigi-me ao endereço: Rua Maria Zibina de Carvalho, 84 - Jd., Sta. Rita , e aí sendo Citei/Intimei a parte requerida Milena Arico
Lopes pelo inteiro teor do presente mandado, que bem ciente de tudo ficou, exarando sua nota e aceitando a contrafé que lhe
ofereci acompanhada de cópias da inicial O referido é verdade e dou fé. - ADV: EMERSON RAMOS DE OLIVEIRA (OAB 143657/
SP)
Processo 1004341-64.2013.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Alimentos - J. E. L. A. - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial
de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/016222-0 dirigi-me ao endereço retro descrito, e aí sendo CITEI
Francisco das chagas Alves pelo inteiro teor do presente, do qual bem ciente ficou, aceitando a contrafé que lhe ofereci e
exarando a sua assinatura. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 15 de janeiro de 2014. - ADV: ELAINE RODRIGUES BUENO
DE FREITAS (OAB 154949/SP)
Processo 1004364-10.2013.8.26.0271 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - REGIANE
OLIVEIRA DA SILVA - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que DEIXEI DE CUMPRIR ao mandado nº 271.2013/017194-6
tendo em vista desde a retirada deste atá a presente data, a autora não haver contatado este oficial afim de fornecer os meios
necessários ao cumprimento. Ante o exposto, baixo o presente em cartório para os devidos fins de direito. O referido é verdade
e dou fé. Itapevi, 15 de janeiro de 2014. - ADV: ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA (OAB 146664/SP)
Processo 1004382-31.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - VERA LUCIA BATISTA - Defiro
o benefício da Justiça gratuita ao autor. Cite-se, ficando o(a) réu(ré) advertido(a) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar
a contestação, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do
Código de Processo Civil. - ADV: MAURICIO PEREIRA DE ARRUDA (OAB 157211/SP)
Processo 1004443-86.2013.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
ITAUCARD S/A - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao
mandado nº 271.2013/017586-0 dirigi-me ao endereço indicado e aí sendo procedi a apreensão do bem, objeto da presente
ação, conforme auto lavrado em anexo, sendo que tudo ocorreu de forma mansa e pacífica. Efetivada a preensão, citei e intimei
a requerida, que de tudo bem ciente ficou, aceitou a contrafé que lhe ofereci e exarou sua assinatura. Certifico que depositei o
bem em mãos da autora, na pessoa de seu representante, Sr. José Marcos dos Santos - RG 28.605.771-2. O referido é verdade
e dou fé. - ADV: CELSO MARCON (OAB 260289/SP)
Processo 1004473-24.2013.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B. V. F. S/A C.
F. e I. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado
nº 271.2013/017604-2 dirigi-me ao endereço: Rua Serra do Aracai, n. 25-A e aí sendo PROCEDI A BUSCA E APREENSÃO do
veiculo conforme auto em anexo e CITEI o requerido VICENTE RAIMUNDO DA SILVA, pelo inteiro teor do presente mandado o
qual de tudo ciente ficou, aceitando a contrafé que lhe deixei, exarando sua nota. O referido é verdade e dou fé. - ADV: SERGIO
SCHULZE (OAB 298933/SP)
Processo 1004488-90.2013.8.26.0271 - Notificação - Inadimplemento - ARGUMENTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado
nº 271.2013/017208-0 dirigi-me ao endereço: Rua Malmeria, n. 2785, e aí sendo DEIXEI DE NOTIFICAR LUIZ CARLOS LIMA
DA SILVA, por considerar o mesmo em local incerto e não sabido, sendo que o local encontra-se vazia de coisas e pessoas. O
referido é verdade e dou fé. Itapevi, 15 de janeiro de 2014. - ADV: THAÍS DA SILVA NUNES (OAB 247278/SP)
Processo 1004533-94.2013.8.26.0271 - Divórcio Litigioso - Dissolução - T. de J. P. - Providencie o autor a juntada aos
autos da certidão de casamento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial. - ADV: VALERIA LOUREIRO
KOBAYASHI (OAB 251387/SP)
Processo 1004538-19.2013.8.26.0271 - Procedimento Sumário - Espécies de Contratos - Fernando Euler Bueno e outro
- Cite-se, ficando o(a) réu(ré) advertido(a) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a contestação, sob pena de serem
presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. - ADV:
FERNANDO LUIS CARDOSO BUENO (OAB 19034/SP)
Processo 1004544-26.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Duplicata - MURALHA SEGURANÇA PRIVADA LTDA Cite-se, ficando o(a) réu(ré) advertido(a) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a contestação, sob pena de serem
presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. - ADV:
ROSANA DIAS FIGUEIREDO LINO (OAB 253466/SP)
Processo 1004573-76.2013.8.26.0271 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. A. de P. dos S. - DESPACHO-CARTA
PRECATÓRIA-RITO ORDINARIO - ADV: LAIS CRISTINA MATEOS PEREIRA DOS SANTOS (OAB 288313/SP)
Processo 1004602-29.2013.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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ITAUCARD S/A - CERTIDÃO CERTIFICO, eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/016849-0,
aguardei o prazo de 30 (trinta) dias, para que o representante legal do autor, entrasse em contato com esta oficial para fornecer
os meios necessários para o cumprimento do mandado, ocorre, que até a presente data, o representante legal do autor, não
efetuou contato com esta oficial, assim sendo, dirigi-me à Rua Maria Macena da Silva, nº 184, bairro Parque Miraflores, neste
Município de Itapevi/SP., e lá estando, onde no referido endereço localiza-se uma casa nos fundos, com portão e garagem de
madeira, completamente fechados, sendo que, a garagem encontra-se quebrada, onde permite um pouco a visibilidade na
parte interna, porém, não avistei o veículo descrito na inicial, no endereço diligenciado, bem como, não logrei êxito em localizar
nenhuma pessoa na residência ou nas proximidades da casa, que pudesse fornecer alguma informação quanto ao paradeiro do
veículo mencionado na inicial. Ante o exposto e em virtude da não localização do veículo, no endereço diligenciado, bem como,
em razão de haver esgotado o prazo de permanência do mandado em mãos desta oficial, aí sendo, DEIXEI DE PROCEDER A
APREENSÃO DO VEÍCULO descrito na inicial, assim sendo, baixo o presente mandado em cartório, para os devidos fins de
direito. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 14 de janeiro de 2014. - ADV: LUIS FERNANDO DE CASTRO (OAB 156342/SP)
Processo 1004604-96.2013.8.26.0271 - Embargos à Execução - Extinção da Execução - Condomínio Refugio dos Pinheiros
- Lecio de Freitas Bueno - Lecio de Freitas Bueno - Vistos. Recebo os embargos, para discussão, sem suspensão da execução,
na forma do art. 730 do Código de Processo Civil. Anote-se no processo principal. Deverá o embargante comprovar a propriedade
dos lotes 08 e 09, da quadra “D”, dentro do condomínio Refúgio dos Pinheiros, para servir como garantia . Intime-se a exeqüenteimpugnada, por sua advogada constituída nos autos da execução, via imprensa oficial, para manifestar-se em impugnação no
prazo de 15 dias (art. 740 do Código de Processo Civil). Neste sentido: “A intimação para impugnação dos embargos, a que
se refere o art. 740 do Código de Processo Civil, é feita ao advogado do exeqüente embargado, pela imprensa, pessoalmente
ou por carta registrada” (VI ENTA Conclusão 20, aprovada por unanimidade, nota art.740:2, Theotônio Negrão). Int. - ADV:
PATRICIA GONÇALVES SILVA MENDIZABAL (OAB 151544/SP), LECIO DE FREITAS BUENO (OAB 57759/SP)
Processo 1004613-58.2013.8.26.0271 - Divórcio Consensual - Dissolução - J. S. F. - Despacho - Genérico - ADV: SIRLEY
DO NASCIMENTO (OAB 101296/SP)
Processo 1004625-72.2013.8.26.0271 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. N. de A. C. - Vistos. 1 - Defiro os benefícios da
Justiça Gratuita a(o)(s) autor(a)(s). Anote-se. 2 - CITE-SE a(o)(s) requerido(o)(s), por edital, constando o prazo 15 dias para
contestar, com a advertência do artigo 285 do Código de Processo Civil. 3 - Sem prejuízo, expeçam-se ofícios para localização
do requerido. - ADV: EDSON DE OLIVEIRA FERRAZ (OAB 87790/SP)
Processo 1004641-26.2013.8.26.0271 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A. C. F. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO
POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/015938-5 dirigi-me ao endereço
retro descrito por diversas vezes, entre elas dias 04/01, 06/01, 10/01 e 13/01 sem contudo lograr êxito em ali encontrar o
requerido, sendo sempre informado pelas crianças que ficam sozinhas no imóvel de que o mesmo não se encontra e que não
tem horário para chegar ou ali ser encontrado, razão pela qual em diligência realizada em 15/01, designei o dia 16/01 as 17:00hs
para ali retornar, prontificando-se sua filha em cientificá-lo. No dia e hora designados retornei ao local e, novamente não o
encontrando, CITEI Marco Antonio Ferreira com hora certa na pessoa de sua filha Jessica Custodio Ferreira pelo inteiro teor do
presente, do qual bem ciente ficou, aceitando a contrafé que lhe ofereci e exarando a sua assinatura. O referido é verdade e dou
fé. - ADV: ROGERIO JOSE LEITAO (OAB 110298/SP)
Processo 1004644-78.2013.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
ITAUCARD S/A - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao
mandado nº 271.2013/016850-3 dirigi-me ao endereço indicado e aí sendo procedi a apreensão do bem, objeto da presente
ação, conforme auto lavrado em anexo, sendo que tudo ocorreu de forma mansa e pacífica. Efetivada a preensão, citei e intimei
a requerida, que de tudo bem ciente ficou, aceitou a contrafé que lhe ofereci e exarou sua assinatura. Certifico que depositei o
bem em mãos da autora, na pessoa de seu representante, Sr. José Marcos dos Santos - RG 28.605.771-2. O referido é verdade
e dou fé. - ADV: HELENA MARIA MONACO FERREIRA (OAB 109348/SP), LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/
SP)
Processo 1004654-25.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Revisão do Saldo Devedor - EUDA FRANCISCA ROCHA DA
SILVA - Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Não é possível vislumbrar a presença dos requisitos necessários
à antecipação da tutela, considerando que os referidos empréstimos foram solicitados pela autora pelo auto atendimento do
banco fls. 17 e 20, o reconhecimento da alegada abusividade, redução no valor no desconto ou exoneração da obrigação,
não dispensam instrução probatória, inclusive com produção de prova técnica. Por tais razões, indefiro o pedido de tutela
antecipada. Cite-se, ficando o(a) réu(ré) advertido(a) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a contestação, sob pena
de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil.
Servirá o presente, por cópia digitada, como carta de Citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá
como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ISRAEL
MOREIRA DE AZEVEDO (OAB 61593/SP)
Processo 1004665-54.2013.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
ITAUCARD S/A - CERTIDÃO CERTIFICO, eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/017624-7, dirigime à Rua Austria, nº 37, bairro Jardim Santa Rita, neste Município de Itapevi/SP., no dia 13/01/2014, às 10h15min, devidamente
acompanhada pelo representante legal do autor, Sr. José Marcos dos Santos, e lá estando, não avistamos o veículo descrito
na inicial, no endereço diligenciado, ocasião em que, fomos atendidos na residência pela moradora Dna. Catia Regina, a qual
informou, que ela encontra-se separada do requerido Wagner de Oliveira Barros, acerca de 04 (quatro) meses aproximadamente
e que ele mudou-se do local, declarando ainda, que ela soube através de terceiros que o requerido Wagner, encontra-se
residindo atualmente no Município de São Paulo/SP., indagamos ainda, a Sra. Catia Regina, quanto ao paradeiro do veículo
descrito na inicial, a qual, nada soube informar quanto ao paradeiro do veículo a ser apreendido. Ante o exposto e em virtude
da não localização do veículo e do requerido, no endereço diligenciado, aí sendo, DEIXEI DE PROCEDER A APREENSÃO DO
VEÍCULO descrito na inicial, bem como, DEIXEI DE PROCEDER A CITAÇÃO DO REQUERIDO, SR. WAGNER DE OLIVEIRA
BARROS, assim sendo, baixo o presente mandado em cartório, considerando o requerido, como em LOCAL INCERTO e NÃO
SABIDO, desta oficial de justiça. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 14 de janeiro de 2014. - ADV: PATRÍCIA FORSTER
FRANCO SALGADO (OAB 225319/SP)
Processo 1004667-24.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Guarda - A. da C. P. de O. - Tratando-se de direito de
família designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 13/11/2014, às 15:40 horas. Intime-se o(a)(s) autor. Cite-se e
intime-se o requerido, constando deste que o prazo para contestar será de quinze dias e fluirá a partir da data da audiência,
acaso resulte infrutífera a conciliação. Visando celeridade processual e rápida solução do litígio, deve o patrono do(a)(s)
autor(a)(res), tanto quanto possível, diligenciar também no sentido de avisar seu cliente da data da audiência e solicitar seu
comparecimento. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV:
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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EDWIL SANTOS NETO (OAB 212237/SP)
Processo 1004676-83.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Miguel Aneas - Não
é possível vislumbrar a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela, eis que o reconhecimento da alegada
abusividade das cláusulas contratuais que venham a influir no valor das prestações não dispensa instrução probatória, inclusive
com produção de prova técnica, incompatível com a prova inequívoca exigida pelo art. 273 do Código de Processo Civil.
Ademais, a Súmula 380 do E. STJ é clara no sentido de que a simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe
a caracterização da mora do autor, de modo que não há como impedir a inscrição do nome do autor no rol de inadimplentes
dos órgãos de proteção ao crédito, tratando-se de direito assegurado ao credor na hipótese de inadimplência. Por tais razões,
indefiro os pedidos de tutela antecipada. Cite-se, ficando o(a) réu(ré) advertido(a) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar
a contestação, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do
Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como carta de Citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo
que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intimese. - ADV: DIEGO FELIPE DA SILVA DE TOLEDO (OAB 284830/SP)
Processo 1004687-15.2013.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Alimentos - L. A. dos S. - 2 - Tratando-se de direito de
família designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 13/11/2014, às 16:00 horas. 3 - Intime-se o(a)(s) autor. Cite-se e
intime-se o requerido, nos termos do art. 475-J do Código de Processo Civil, para que no prazo de 15 (quinze) dias satisfaça a
divida que atinge o montante de R$ 488,75 em out/2013, constando deste que o prazo para contestar será de quinze dias e fluirá
a partir da data da audiência, acaso resulte infrutífera a conciliação. Em caso de não pagamento, fixo os honorários advocatícios
em 10% do valor da execução, e determino a expedição de mandado e penhora e avaliação. Visando celeridade processual
e rápida solução do litígio, deve o patrono do(a)(s) autor(a)(res), tanto quanto possível, diligenciar também no sentido de
avisar seu cliente da data da audiência e solicitar seu comparecimento. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV: JOAO CLAUDIO SILICANI (OAB 128215/SP)
Processo 1004689-82.2013.8.26.0271 - Divórcio Consensual - Dissolução - E. P. de B. e outro - HOMOLOGAÇÃO DE
DESISTÊNCIA, ART 267, VIII CPC - ADV: ICARO JAGUSKI FREITAS (OAB 313004/SP)
Processo 1004691-52.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L. I. da C. S. - CERTIDÃO
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/016256-4 dirigi-me ao endereço retro descrito,
e aí sendo INTIMEI Lucas Isaque da Costa Silva na pessoa de sua rep. Legal pelo inteiro teor do presente, do qual bem ciente
ficou, aceitando a contrafé que lhe ofereci e exarando a sua assinatura. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 15 de janeiro de
2014. - ADV: PRISCILA JULIANA BELLI SILICANI (OAB 286300/SP)
Processo 1004691-52.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L. I. da C. S. - CERTIDÃO MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/016257-2
dirigi-me ao endereço dirigi-me ao endereço retro descrito, e aí sendo CITEI Agilson Sousa da Silva pelo inteiro teor do presente,
do qual bem ciente ficou, aceitando a contrafé que lhe ofereci e exarando a sua assinatura. O referido é verdade e dou fé. - ADV:
PRISCILA JULIANA BELLI SILICANI (OAB 286300/SP)
Processo 1004695-89.2013.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO FIAT
S/A - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado
nº 271.2013/017625-5 dirigi-me ao endereço: Rua Serra de Itaberaba, 120, (casa de esquina, sobrado sem reboco, portão de
grade) e aí sendo DEIXEI DE PROCEDER A BUSCA E APREENSÃO do veiculo sendo que nas oportunidades que lá estive não
logrei localizar o veiculo no local, em razão de que até o momento a autora não se dispôs a fornecer os meios necessários. O
referido é verdade e dou fé. Itapevi, 16 de janeiro de 2014. - ADV: ANTONIO CEZAR RIBEIRO (OAB 69807/SP)
Processo 1004707-06.2013.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Alimentos - R. F. de O. - Vistos etc. Defiro os benefícios da
Justiça Gratuita a(o)(s) autor(a)(s). Anote-se. Cite-se o(a) requerido(a), advertindo-o(a) de que o prazo de três dias para efetuar
o pagamento das pensões supostamente em atraso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de, não
o fazendo, ser decretada a prisão. O prazo de três dias começará a fluir da data da juntada do mandado de citação aos autos.
Fica o(a) executado(a) expressamente advertido de que não será intimado novamente para efetuar o pagamento. Decorrido o
prazo, com ou sem justificativa do executado, abra-se vista ao Ministério Público, e, após tornem conclusos para decisão. - ADV:
MARCIO ROBERTO SANTOS DA SILVA (OAB 152611/SP)
Processo 1004715-80.2013.8.26.0271 - Divórcio Litigioso - Dissolução - L. de O. C. - Vistos. 1 - Defiro os benefícios da
Justiça Gratuita a(o)(s) autor(a)(s). Anote-se. 2 - CITE-SE a(o)(s) interessados(o)(s) dos termos da ação em epígrafe, cuja cópia
da petição inicial segue em anexo. Prazo: 15 dias. ADVERTÊNCIA: Nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil, não
sendo CONTESTADA a ação no prazo de 15 (quinze) dias, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo(s) autor(es),
ficando ainda, cientificado(s) de que as audiências desse Juízo realizam-se nesta vara, neste Fórum, nos termos do artigo 285
do Código de Processo Civil. - ADV: IRENE ELVIRA DA SILVA (OAB 80569/SP)
Processo 1004728-79.2013.8.26.0271 - Monitória - Prestação de Serviços - FIEO FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ENSINO PARA
OSASCO UNIFIEO - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento
ao mandado nº 271.2013/017339-6 dirigi-me ao endereço: DEIXEI DE CITAR a requerida FERNANDA RODRIGUES, por
considerar a mesma em local incerto e não sabido, sendo que a mesma não mora no local tendo se mudado, informou sua tia
Elizabeth a qual não soube dizer seu atual endereço. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 14 de janeiro de 2014. - ADV: HELIO
VICENTE DOS SANTOS (OAB 141484/SP)
Processo 1004735-71.2013.8.26.0271 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R. A. - Vistos. 1 - Defiro os benefícios da Justiça
Gratuita a(o)(s) autor(a)(s). Anote-se. 2 - Fixo os alimentos provisórios no importe de 1/2 (meio) do salário mínimo mensal,
devidos a partir da citação. 3 - CITE-SE a(o)(s) interessados(o)(s) dos termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição
inicial segue em anexo. Prazo: 15 dias. ADVERTÊNCIA: Nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil, não sendo
CONTESTADA a ação no prazo de 15 (quinze) dias, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo(s) autor(es), ficando
ainda, cientificado(s) de que as audiências desse Juízo realizam-se nesta vara, neste Fórum, nos termos do artigo 285 do
Código de Processo Civil. - ADV: IRENE ELVIRA DA SILVA (OAB 80569/SP)
Processo 1004756-47.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Paulo Alves de Azevedo
- Defiro o benefício da Justiça gratuita ao autor. Cite-se, ficando o(a) réu(ré) advertido(a) do prazo de 15 (quinze) dias para
apresentar a contestação, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo
285 do Código de Processo Civil. - ADV: TATIANA CONCEICAO ALMEIDA DA SILVA (OAB 146510/SP)
Processo 1004761-69.2013.8.26.0271 - Divórcio Litigioso - Dissolução - C. A. D. de S. S. - CERTIDÃO - MANDADO
CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/015823-0 dirigi-me
ao endereço: Rua Josenildo Tavares da Silva, 283, e aí sendo DEIXEI DE INTIMAR o requerente CAROLINA APARECIDA DIAS
DE SÁ SILVA, pessoalmente, em razão de não ter logrado êxito em encontrá-la por ocasião das diligencias efetuadas, sendo
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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que porém Sra. Janaina F. Dos Santos, prontificou e comprometeu a transmitir-lhe o presente, do qual de todo o inteiro teor bem
ciente ficou, inclusive exarando sua nota e aceitando a contrafé que lhe deixei. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 14 de
janeiro de 2014. - ADV: EMERSON BORTOLOZI (OAB 212243/SP)
Processo 1004762-54.2013.8.26.0271 - Interdição - Tutela e Curatela - C. V. L. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO
NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/016332-3 dirigi-me ao endereço:
Rua Benedito de Araujo de Novaes, n. 334, e aí sendo DEIXEI DE CITAR CONCEIÇÃO DO CARMO LEAL ALVES, por considerar
a mesma em local incerto e não sabido, sendo que é desconhecido do morador Fabio, indaguei a vizinhos e nada souberam me
dizer a respeito do citado. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 14 de janeiro de 2014. - ADV: SANDRA REGINA DOS SANTOS
(OAB 235348/SP)
Processo 1004768-61.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - EDUARDO DA
SILVA PEIXOTO - Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Não é possível vislumbrar a presença dos requisitos
necessários à antecipação da tutela, eis que o reconhecimento da alegada abusividade das cláusulas contratuais que venham
a influir no valor das prestações não dispensa instrução probatória, inclusive com produção de prova técnica, incompatível com
a prova inequívoca exigida pelo art. 273 do Código de Processo Civil. Ademais, a Súmula 380 do E. STJ é clara no sentido de
que a simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor, de modo que não há
como impedir a inscrição do nome do autor no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, tratando-se de direito
assegurado ao credor na hipótese de inadimplência. Por tais razões, indefiro os pedidos de tutela antecipada. Cite-se, ficando
o(a) réu(ré) advertido(a) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a contestação, sob pena de serem presumidos como
verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia
digitada, como carta de Citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta
citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ANITA PAULA PEREIRA (OAB 185112/SP)
Processo 1004779-90.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - V. de J. B. - I - Defiro ao(a) autor(a)
os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. II - Tratando-se de direito de família, designo audiência de tentativa de conciliação
para o dia 13/11/2014 às 16:20 horas. Intime-se o(a) requerente e cite-se o(a) requerido(a), por carta precatória, advertindo-o de
que a contestação deverá ser apresentada na audiência acima designada, através de advogado, sob pena de revelia. Expeça-se
carta precatória para citação e intimação do requerido. Fica a parte autora advertida desde já que eventual réplica deverá ser
oferecida na ocasião da própria audiência. Ficam as partes advertidas de que o não comparecimento do(a) autor(a) importará em
arquivamento do processo e o não comparecimento do réu importará nos efeitos da revelia (artigo 7º da Lei de Alimentos). Ficam
as partes intimadas de que, caso pretendam a produção de prova oral, deverão apresentar o rol de testemunhas na ocasião
da audiência de tentativa de conciliação, sob pena preclusão da referida prova. Observo que as partes deverão informar se as
testemunhas arroladas deverão ser intimadas ou se comparecerão à audiência de instrução independentemente de intimação,
lembrando-se que o comparecimento espontâneo das testemunhas arroladas em muito contribuirá para o desenvolvimento
dos trabalhos do ofício judicial, e portanto para a celeridade na prestação jurisdicional. Visando celeridade processual e rápida
solução do litígio, deve o patrono do(a) autor(a), tanto quanto possível, diligenciar também no sentido de avisar seu cliente da
data da audiência e solicitar seu comparecimento. III Fixo os alimentos provisórios no importe de 1/3 (um terço) dos rendimentos
líquidos do requerido, se estiver com registro em carteira e em caso de desemprego, trabalho autônomo e outros, 1/2 (meio) do
salário mínimo, devidos a partir da citação. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as
penas da Lei. - ADV: EDUARDO RODRIGUES DELFINO (OAB 223951/SP)
Processo 1004783-30.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - D. S. R. V. - Vistos. 1
- Defiro os benefícios da Justiça Gratuita a(o)(s) autor(a)(s). Anote-se. 2 - Fixo os alimentos provisórios devidos aos filhos
menores, no importe de 1/3 (um terço) dos rendimentos líquidos do requerido, se estiver com registro em carteira e em caso
de desemprego, trabalho autônomo e outros, 1/2 (meio) do salário mínimo, devidos a partir da citação. Expeça-se ofício para
abertura de conta corrente em nome da requerente. 3 - CITE-SE a(o)(s) interessados(o)(s) dos termos da ação em epígrafe,
cuja cópia da petição inicial segue em anexo. Prazo: 15 dias. ADVERTÊNCIA: Nos termos do artigo 285 do Código de Processo
Civil, não sendo CONTESTADA a ação no prazo de 15 (quinze) dias, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo(s)
autor(es), ficando ainda, cientificado(s) de que as audiências desse Juízo realizam-se nesta vara, neste Fórum, nos termos do
artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as
penas da Lei. Intime-se. - ADV: FERNANDO LOPES CAMPOS FERNANDES (OAB 261016/SP)
Processo 1004796-29.2013.8.26.0271 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - ITAU UNIBANCO SA CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
271.2013/017219-5 dirigi-me ao endereço declinado, em data de 14 de janeiro de 2013 às 11:00 hs, e, ali estando, DEIXEI
de citar ao executado, na pessoa de seu representante legal, tendo em vista encontra-se no local umpolo industrial, sendo ali
informado pelo porteiro/segurança, Sr. José Pereira, de que a executada encerrou suas atividades naquele local acerca de 01
ano. Isto posto, devolvo o presente mandado em cartório para os fins de direito. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 15 de
janeiro de 2014. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 1004797-14.2013.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Alimentos - V. E. A. da C. - Cite-se o(a) requerido(a),
advertindo-o(a) de que o prazo de três dias para efetuar o pagamento das pensões supostamente em atraso, provar que o fez ou
justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de, não o fazendo, ser decretada a prisão. O prazo de três dias começará a fluir
da data da juntada do mandado de citação aos autos. Fica o(a) executado(a) expressamente advertido de que não será intimado
novamente para efetuar o pagamento. Decorrido o prazo, com ou sem justificativa do executado, abra-se vista ao Ministério
Público, e, após tornem conclusos para decisão. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e
sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: SANDRA REGINA DOS SANTOS (OAB 235348/SP)
Processo 1004807-58.2013.8.26.0271 - Divórcio Litigioso - Dissolução - E. C. F. R. - Vistos. 1 - Defiro os benefícios da
Justiça Gratuita a(o)(s) autor(a)(s). Anote-se. 2 - Fixo os alimentos provisórios devidos aos filhos menores, no importe de 1/3
(um terço) dos rendimentos líquidos do requerido, se estiver com registro em carteira e em caso de desemprego, trabalho
autônomo e outros, 1/2 (meio) do salário mínimo, devidos a partir da citação. 3 - CITE-SE a(o)(s) interessados(o)(s) dos termos
da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue em anexo. Prazo: 15 dias. ADVERTÊNCIA: Nos termos do artigo 285
do Código de Processo Civil, não sendo CONTESTADA a ação no prazo de 15 (quinze) dias, presumir-se-ão verdadeiros os
fatos articulados pelo(s) autor(es), ficando ainda, cientificado(s) de que as audiências desse Juízo realizam-se nesta vara, neste
Fórum, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o - ADV: THIAGO SILVA PEREIRA (OAB 305741/SP)
Processo 1004812-80.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - IDEAL EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA - Comprove o autor o recolhimento das taxas judiciárias, no prazo de 10 dias, sob pena de cancelamento
da distribuição. Após, cite-se para os termos e atos da ação, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para
apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo
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285 do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios do artigo 172 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia
digitada, como mandado. - ADV: DANIELA CARUSO MARIANO ALMEIDA (OAB 248076/SP)
Processo 1004825-79.2013.8.26.0271 - Divórcio Litigioso - Dissolução - F. C. D. - Vistos. 1 - Defiro os benefícios da Justiça
Gratuita a(o)(s) autor(a)(s). Anote-se. 2 - CITE-SE a(o)(s) interessados(o)(s) dos termos da ação em epígrafe, cuja cópia da
petição inicial segue em anexo. Prazo: 15 dias. ADVERTÊNCIA: Nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil, não
sendo CONTESTADA a ação no prazo de 15 (quinze) dias, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo(s) autor(es),
ficando ainda, cientificado(s) de que as audiências desse Juízo realizam-se nesta vara, neste Fórum, nos termos do artigo 285
do Código de Processo Civil. - ADV: MAURICIO PEREIRA DE ARRUDA (OAB 157211/SP)
Processo 1004871-68.2013.8.26.0271 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - ADIMAX
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - Despacho - Genérico - ADV: RODRIGO LEONARDO ARAIUM (OAB 179098/
SP)
Processo 1004874-23.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - JOSÉ DIVANE RODRIGUES
LIMA - Defiro ao(à) autor(a) os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. I. Indefiro o pedido de antecipação de
tutela, porque a incapacidade laborativa do autor é justamente o que se irá provar no curso da instrução, inexistindo, por ora,
prova inequívoca que convença da verossimilhança de suas alegações. Demais disso, se eventualmente a ação for julgada
procedente, o autor receberá todos os benefícios devidos desde a citação, ou seja, não sofrerá prejuízo patrimonial. De outro
lado, se a tutela for antecipada nos termos propostos e, ao final, o pedido da autora for julgado improcedente, o INSS não
teria como reaver os valores pagos, dado o caráter alimentar das prestações. Tal situação oneraria os cofres do INSS em
manifesto prejuízo de todos os seus segurados. II. Cite-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 60 (sessenta) dias para
apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo
285 e 319 do Código de Processo Civil. III. Considerando a natureza da presente ação, determino a realização da prova pericial
médica, nomeio o perito Dr.Dr. Rafael Zanotto, que deverá apresentar o laudo em até 30 (trinta) dias, intimando-se as partes
para indicar assistentes técnicos, apresentar quesitos (CPC, artigo 421, parágrafo 1º, I e II) e os documentos que entender
necessários a solução da lide. Sem prejuízo, diante da necessária verificação da capacidade laborativa da parte autora, antecipo
a perícia médica. Desde já apresento os quesitos que seguem: 1- Há incapacidade para o trabalho? 2- A incapacidade é total ou
parcial? 3- A incapacidade é permanente ou não? 4- Tendo em vista a idade e o nível educacional, o requerente tem condições
de exercer outras funções? 5- Quando se iniciou a doença e/ou a incapacidade? IV. Após a entrega do laudo, oficie-se ao TRF3ª Região para reserva do valor dos honorários periciais, no valor previsto na tabela, de acordo com a Resolução nº 558/2007
do CJF. Int. - ADV: RENATO DE OLIVEIRA RIBEIRO (OAB 279387/SP)
Processo 1004883-82.2013.8.26.0271 - Divórcio Litigioso - Dissolução - L. G. de S. S. - Vistos. 1. Homologo a desistência
da ação, para os fins do artigo 158, § único do código de Processo Civil. 2.Julgo, em conseqüência, extinto o processo, com
fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 3.Oficie-se, se necessário. 4.Cientifique-se o Ministério
Público, se necessário. 5.Fica desde já homologada, se requerida, a desistência ao prazo recursal. 6.Fixo os honorários do(a)
advogado(a) do(a) autor(a), caso tenha sido nomeado(a) em decorrência do Convênio da Defensoria Pública do Estado de São
Paulo e OAB/SP, em 30% do valor constante da tabela vigente. P.R.I.C. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Int. - ADV:
JOAO CLAUDIO SILICANI (OAB 128215/SP)
Processo 1004908-95.2013.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
SANTANDER ( BRASIL ) S/A - Homologo o acordo noticiado às fls. 39/43. Suspendo o processo até o cumprimento integral do
acordo, quando o(a) autor(a) deverá manifestar-se sobre eventual prosseguimento do feito. Decorrido o prazo do acordo, sem
qualquer manifestação tornem os autos conclusos para extinção. - ADV: SANDRO AZEVEDO PONTE (OAB 306143/SP)
Processo 1004925-34.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J. P. da S. e outro - I - Defiro
ao(a) autor(a) os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. II - Tratando-se de direito de família, designo audiência de tentativa
de conciliação para o dia _13/11/2014 às 16:40 horas. Intime-se o(a) requerente e cite-se o(a) requerido(a), advertindo-o de
que a contestação deverá ser apresentada na audiência acima designada, através de advogado, sob pena de revelia. Fica a
parte autora advertida desde já que eventual réplica deverá ser oferecida na ocasião da própria audiência. Ficam as partes
advertidas de que o não comparecimento do(a) autor(a) importará em arquivamento do processo e o não comparecimento
do réu importará nos efeitos da revelia (artigo 7º da Lei de Alimentos). Ficam as partes intimadas de que, caso pretendam a
produção de prova oral, deverão apresentar o rol de testemunhas na ocasião da audiência de tentativa de conciliação, sob pena
preclusão da referida prova. Observo que as partes deverão informar se as testemunhas arroladas deverão ser intimadas ou
se comparecerão à audiência de instrução independentemente de intimação, lembrando-se que o comparecimento espontâneo
das testemunhas arroladas em muito contribuirá para o desenvolvimento dos trabalhos do ofício judicial, e portanto para a
celeridade na prestação jurisdicional. Visando celeridade processual e rápida solução do litígio, deve o patrono do(a) autor(a),
tanto quanto possível, diligenciar também no sentido de avisar seu cliente da data da audiência e solicitar seu comparecimento.
III Fixo os alimentos provisórios no importe de 1/3 (um terço) dos rendimentos líquidos do requerido, se estiver com registro
em carteira e em caso de desemprego, trabalho autônomo e outros, 1/2 (meio) do salário mínimo, devidos a partir da citação.
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: JOSE CARLOS DA
SILVA (OAB 135148/SP)
Processo 1004926-19.2013.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
BRADESCO SA - Vistos. 1. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no art. 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69.
Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo
de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL 911/69, art. 3º, § 2º), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze)
dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia
que segue anexa, nos termos do art. 285 do CPC. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, em favor do autor,
a posse e a propriedade plena do bem (art. 3º, § 1º, do DL 911/69), oficiando-se. 2. Caso o autor/localizador não forneça
os meios necessários para o cumprimento da liminar no prazo de 30 (trinta) dias, o Sr. Oficial de Justiça deverá certificar
pormenorizadamente o ocorrido e devolver o mandado independentemente de cumprimento, hipótese em que a demanda será
imediatamente extinta em razão da desistência (demonstrada pelo desinteresse do autor no cumprimento da liminar) e da
ausência de pressuposto processual de desenvolvimento regular do processo (CPC, art. 267, incisos IV e VIII). 3. Requisito
à Polícia Militar as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para acompanhar o Oficial de Justiça
no cumprimento da diligência, ficando desde já autorizado o arrombamento, se necessário. 4. Ficam desde já deferidos os
benefícios do art. 172 e parágrafo do CPC, servindo o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício, instruída com a
contrafé. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 107414/
SP)
Processo 1004931-41.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - EDITE MARTINHA
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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DE OLIVEIRA - CENTRAL PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Manifeste-se o autor sobre a contestação
apresentada. - ADV: GILMARQUES RODRIGUES SATELIS (OAB 237544/SP), ÉMERSON CALLEJON LINCKA (OAB 176707/
SP)
Processo 1004947-92.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - V. M. A. da C. e outros - I - Defiro
ao(a) autor(a) os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. II - Tratando-se de direito de família, designo audiência de tentativa
de conciliação para o dia 19/11/2014 às 10:00 horas. Intime-se o(a) requerente e cite-se o(a) requerido(a), advertindo-o de
que a contestação deverá ser apresentada na audiência acima designada, através de advogado, sob pena de revelia. Fica a
parte autora advertida desde já que eventual réplica deverá ser oferecida na ocasião da própria audiência. Ficam as partes
advertidas de que o não comparecimento do(a) autor(a) importará em arquivamento do processo e o não comparecimento
do réu importará nos efeitos da revelia (artigo 7º da Lei de Alimentos). Ficam as partes intimadas de que, caso pretendam a
produção de prova oral, deverão apresentar o rol de testemunhas na ocasião da audiência de tentativa de conciliação, sob pena
preclusão da referida prova. Observo que as partes deverão informar se as testemunhas arroladas deverão ser intimadas ou
se comparecerão à audiência de instrução independentemente de intimação, lembrando-se que o comparecimento espontâneo
das testemunhas arroladas em muito contribuirá para o desenvolvimento dos trabalhos do ofício judicial, e portanto para a
celeridade na prestação jurisdicional. Visando celeridade processual e rápida solução do litígio, deve o patrono do(a) autor(a),
tanto quanto possível, diligenciar também no sentido de avisar seu cliente da data da audiência e solicitar seu comparecimento.
III Fixo os alimentos provisórios no importe de 1/3 (um terço) dos rendimentos líquidos do requerido, se estiver com registro em
carteira e em caso de desemprego, trabalho autônomo e outros, 1/2 (meio) do salário mínimo, devidos a partir da citação. IV Servirá o presente, por cópia digitada, como ofício para o Banco do Brasil proceder abertura de conta em nome de Luciane da
Silva Araújo, RG 40.469.518-8, CPF 321.203.678-84. - ADV: EMERSON BORTOLOZI (OAB 212243/SP)
Processo 1004955-69.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J. M. C. - 1 - Defiro os benefícios da
Assistência Judiciária Gratuita ao autor. Anote-se. 2 - Fixo os alimentos provisórios em meio salário mínimo nacional, que deverá
ser pago pelo requerido até o dia 10 de cada mês. 3 - Como o réu reside no Estado do Paraná e dificilmente a carta precatória
para citação será cumprida antes de qualquer audiência, excepcionalmente, determino sua citação, com as formalidades legais.
4 - CITE-SE a(o) interessada(o) acima qualificada(o), para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue
anexa e desta passa a fazer parte integrante. ADVERTÊNCIA: Nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil, não sendo
CONTESTADA a ação no prazo de 15 (quinze) dias, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo(s) autor(es), ficando
ainda, cientificado(s) de que as audiências desse Juízo realizam-se nesta vara, neste Fórum. Servirá o presente despacho, por
cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. - ADV: ALCYONI APARECIDA DOS SANTOS (OAB 175401/SP)
Processo 1005017-12.2013.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - S. M. da C.
B. - Vistos etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita a(o)(s) autor(a)(s). Anote-se. Cite-se o(a) requerido(a), advertindo-o(a)
de que o prazo de três dias para efetuar o pagamento das pensões supostamente em atraso, provar que o fez ou justificar
a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de, não o fazendo, ser decretada a prisão. O prazo de três dias começará a fluir da
data da juntada do mandado de citação aos autos. Fica o(a) executado(a) expressamente advertido de que não será intimado
novamente para efetuar o pagamento. Decorrido o prazo, com ou sem justificativa do executado, abra-se vista ao Ministério
Público, e, após tornem conclusos para decisão. - ADV: PATRÍCIA GISELE COSTA LIMAS (OAB 197896/SP)
Processo 1005027-56.2013.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
PANAMERICANO SA - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/017595-0
dirigi-me ao endereço retro descrito, e aí sendo DEIXEI DE APREENDER inicialmente o bem descrito na inicial tendo em vista
não havê-lo avistado no local em nenhuma das diligências ali realizadas, sendo informado posteriormente pela moradora Sra.
Sueli de que o requerido é seu ex-marido e que há 03 anos foi embora para o pernambuco, não sabendo ela declinar seu
endereço com exatidão. Ante o exposto, baixo o presente em cartório para os devidos fins de direito. O referido é verdade e dou
fé. Itapevi, 15 de janeiro de 2014. - ADV: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA (OAB 157875/SP)
Processo 1005035-33.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L. P. da S. S. - Providencie o autor
a juntada aos autos do termo de guarda de sua representante, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
- ADV: VALERIA LOUREIRO KOBAYASHI (OAB 251387/SP)
Processo 1005039-70.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Guarda - G. C. D. S. - DESPACHO-CARTA PRECATÓRIARITO ORDINARIO - ADV: RAQUEL KATIA CRUZ (OAB 258822/SP)
Processo 1005052-69.2013.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - Vistos. Trata-se de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária promovida
por AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA em face de ADEMILSON DE ARAUJO CAMARCO, fls.01/03 .
Juntou documentos fls.04/12 . No curso do feito, o autor ofertou manifestação, requerendo a desistência fls. 23. É o breve relato.
DECIDO. O processo comporta extinção sem julgamento de mérito, diante da expressa manifestação do autor. Assim, homologo
a desistência da ação, para os fins do artigo 158, § único do código de Processo Civil. Julgo, em conseqüência, extinto o
processo, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Oficie-se, se necessário. Cientifique-se o
Ministério Público, se necessário. Fica desde já homologada, se requerida, a desistência ao prazo recursal. Fixo os honorários
do(a) advogado(a) do(a) autor(a), caso tenha sido nomeado(a) em decorrência do Convênio da Defensoria Pública do Estado
de São Paulo e OAB/SP, em 30% do valor constante da tabela vigente. P.R.I.C. Transitada em julgado, arquivem-se os autos.
Int. - ADV: ROBERTO STOCCO (OAB 169295/SP), ELIANA ESTEVÃO (OAB 161394/SP)
Processo 1005055-24.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Guarda - F. P. C. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO
POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/000160-1 dirigi-me ao endereço
constante no mandado e ali estando INTIMEI O AUTOR SR. FABIANO PEREIRA CRUZ pelo inteiro teor do presente mandado
conforme se comprova com sua assinatura exarada no mandado. CERTIFICO MAIS que CITEI E INTIMEI JENIFER DE ARAÚJO
CAMPOS pelo inteiro teor do presente mandado a qual bem ciente de tudo ficou aceitando a contrafé que lhe ofereci exarando
seu ciente. CERTIFICO MAIS QUE O ATUAL ENDEREÇO DA REQUERIDA É RUA ANDRADINA Nº 43- JARDIM SANTO
AMÉRICO. O referido é verdade e dou fé. - ADV: VALERIA LOUREIRO KOBAYASHI (OAB 251387/SP)
Processo 1005073-45.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta - R. C. V. - I - Defiro ao(a) autor(a)
os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. II - Tratando-se de direito de família, designo audiência de tentativa de conciliação
para o dia 19/11/2014 às 10:40 horas. Intime-se o(a) requerente e cite-se o(a) requerido(a), advertindo-o de que a contestação
deverá ser apresentada na audiência acima designada, através de advogado, sob pena de revelia. Fica a parte autora advertida
desde já que eventual réplica deverá ser oferecida na ocasião da própria audiência. Ficam as partes advertidas de que o não
comparecimento do(a) autor(a) importará em arquivamento do processo e o não comparecimento do réu importará nos efeitos
da revelia (artigo 7º da Lei de Alimentos). Ficam as partes intimadas de que, caso pretendam a produção de prova oral, deverão
apresentar o rol de testemunhas na ocasião da audiência de tentativa de conciliação, sob pena preclusão da referida prova.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Observo que as partes deverão informar se as testemunhas arroladas deverão ser intimadas ou se comparecerão à audiência
de instrução independentemente de intimação, lembrando-se que o comparecimento espontâneo das testemunhas arroladas em
muito contribuirá para o desenvolvimento dos trabalhos do ofício judicial, e portanto para a celeridade na prestação jurisdicional.
Visando celeridade processual e rápida solução do litígio, deve o patrono do(a) autor(a), tanto quanto possível, diligenciar
também no sentido de avisar seu cliente da data da audiência e solicitar seu comparecimento. III Fixo os alimentos provisórios no
importe de 1/3 (um terço) dos rendimentos líquidos do requerido, se estiver com registro em carteira e em caso de desemprego,
trabalho autônomo e outros, 1/2 (meio) do salário mínimo, devidos a partir da citação. Servirá o presente, por cópia digitada,
como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: ELAINE RODRIGUES BUENO DE FREITAS (OAB 154949/
SP)
Processo 1005075-15.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - B. da S. A. - I - Defiro ao(a) autor(a)
os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. II - Tratando-se de direito de família, designo audiência de tentativa de conciliação
para o dia 19/11/2014 às 10:20 horas. Intime-se o(a) requerente e cite-se o(a) requerido(a), advertindo-o de que a contestação
deverá ser apresentada na audiência acima designada, através de advogado, sob pena de revelia. Fica a parte autora advertida
desde já que eventual réplica deverá ser oferecida na ocasião da própria audiência. Ficam as partes advertidas de que o não
comparecimento do(a) autor(a) importará em arquivamento do processo e o não comparecimento do réu importará nos efeitos
da revelia (artigo 7º da Lei de Alimentos). Ficam as partes intimadas de que, caso pretendam a produção de prova oral, deverão
apresentar o rol de testemunhas na ocasião da audiência de tentativa de conciliação, sob pena preclusão da referida prova.
Observo que as partes deverão informar se as testemunhas arroladas deverão ser intimadas ou se comparecerão à audiência
de instrução independentemente de intimação, lembrando-se que o comparecimento espontâneo das testemunhas arroladas em
muito contribuirá para o desenvolvimento dos trabalhos do ofício judicial, e portanto para a celeridade na prestação jurisdicional.
Visando celeridade processual e rápida solução do litígio, deve o patrono do(a) autor(a), tanto quanto possível, diligenciar
também no sentido de avisar seu cliente da data da audiência e solicitar seu comparecimento. III Fixo os alimentos provisórios no
importe de 1/3 (um terço) dos rendimentos líquidos do requerido, se estiver com registro em carteira e em caso de desemprego,
trabalho autônomo e outros, 1/2 (meio) do salário mínimo, devidos a partir da citação. IV - Servirá a presente, por cópia digitada,
como ofício, para a empregadora SERVICEKLEEN BRASIL, situado na Rua João Dias Ribeiro, 53 - Pólo Industrial - Itapevi - SP.,
Cep: 06693-810, proceder ao desconto dos alimentos fixados no item III e depositá-los na conta indicada pela representante
legal do autor. - ADV: ANDRÉA GOMES DE MORAES (OAB 174630/SP)
Processo 1005080-37.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Guarda - J. R. D. I. - CERTIDÃO CERTIFICO
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/017325-6 dirigi-me ao endereço retro descrito, e aí sendo
CITEI André Felipe Reis Cristiano pelo inteiro teor do presente, do qual bem ciente ficou, aceitando a contrafé que lhe ofereci e
exarando a sua assinatura. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 15 de janeiro de 2014. - ADV: JOSE CARLOS DA SILVA (OAB
135148/SP)
Processo 1005086-44.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - JOSÉ FERREIRA
DA SILVA - Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor. Anote-se Não é possível vislumbrar a presença dos
requisitos necessários à antecipação da tutela, eis que o reconhecimento da alegada abusividade das cláusulas contratuais
que venham a influir no valor das prestações não dispensa instrução probatória, inclusive com produção de prova técnica,
incompatível com a prova inequívoca exigida pelo art. 273 do Código de Processo Civil. Ademais, a Súmula 380 do E. STJ é clara
no sentido de que a simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor, de modo
que não há como impedir a inscrição do nome do autor no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, tratando-se
de direito assegurado ao credor na hipótese de inadimplência. Por tais razões, indefiro os pedidos de tutela antecipada. Cite-se,
ficando o(a) réu(ré) advertido(a) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a contestação, sob pena de serem presumidos
como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por
cópia digitada, como carta de Citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de
que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: JOAO DALBERTO DE FARIA (OAB
49438/SP), JOÃO PAULO DE FARIA (OAB 173183/SP)
Processo 1005114-12.2013.8.26.0271 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BANCO ITAUCARD S/A - Vistos. 1.
Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no art. 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a
integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 05 (cinco) dias contados
do cumprimento da liminar (DL 911/69, art. 3º, § 2º), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da
medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue anexa, nos termos do
art. 285 do CPC. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, em favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem
(art. 3º, § 1º, do DL 911/69), oficiando-se. 2. Caso o autor/localizador não forneça os meios necessários para o cumprimento
da liminar no prazo de 30 (trinta) dias, o Sr. Oficial de Justiça deverá certificar pormenorizadamente o ocorrido e devolver
o mandado independentemente de cumprimento, hipótese em que a demanda será imediatamente extinta em razão da
desistência (demonstrada pelo desinteresse do autor no cumprimento da liminar) e da ausência de pressuposto processual de
desenvolvimento regular do processo (CPC, art. 267, incisos IV e VIII). 3. Requisito à Polícia Militar as providências necessárias
no sentido de disponibilizar força policial para acompanhar o Oficial de Justiça no cumprimento da diligência, ficando desde já
autorizado o arrombamento, se necessário. 4. Ficam desde já deferidos os benefícios do art. 172 e parágrafo do CPC, servindo
o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício, instruída com a contrafé. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.
Intime-se. - ADV: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP)
Processo 1005115-94.2013.8.26.0271 - Divórcio Litigioso - Dissolução - F. A. de S. S. - Vistos. 1 - Defiro os benefícios da
Justiça Gratuita a(o)(s) autor(a)(s). Anote-se. 2 - CITE-SE a(o)(s) interessados(o)(s) dos termos da ação em epígrafe, cuja cópia
da petição inicial segue em anexo. Prazo: 15 dias. ADVERTÊNCIA: Nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil, não
sendo CONTESTADA a ação no prazo de 15 (quinze) dias, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo(s) autor(es),
ficando ainda, cientificado(s) de que as audiências desse Juízo realizam-se nesta vara, neste Fórum, nos termos do artigo 285
do Código de Processo Civil. - ADV: GILMAR RODRIGUES SILVA (OAB 107697/SP)
Processo 1005125-41.2013.8.26.0271 - Alimentos - Provisionais - Fixação - Y. da S. D. C. e outro - I - Defiro ao(a) autor(a)
os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. II - Tratando-se de direito de família, designo audiência de tentativa de conciliação
para o dia 19/11/2014 às 11:00 horas. Intime-se o(a) requerente e cite-se o(a) requerido(a), advertindo-o de que a contestação
deverá ser apresentada na audiência acima designada, através de advogado, sob pena de revelia. Fica a parte autora advertida
desde já que eventual réplica deverá ser oferecida na ocasião da própria audiência. Ficam as partes advertidas de que o
não comparecimento do(a) autor(a) importará em arquivamento do processo e o não comparecimento do réu importará nos
efeitos da revelia (artigo 7º da Lei de Alimentos). Ficam as partes intimadas de que, caso pretendam a produção de prova oral,
deverão apresentar o rol de testemunhas na ocasião da audiência de tentativa de conciliação, sob pena preclusão da referida
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prova. Observo que as partes deverão informar se as testemunhas arroladas deverão ser intimadas ou se comparecerão à
audiência de instrução independentemente de intimação, lembrando-se que o comparecimento espontâneo das testemunhas
arroladas em muito contribuirá para o desenvolvimento dos trabalhos do ofício judicial, e portanto para a celeridade na prestação
jurisdicional. Visando celeridade processual e rápida solução do litígio, deve o patrono do(a) autor(a), tanto quanto possível,
diligenciar também no sentido de avisar seu cliente da data da audiência e solicitar seu comparecimento. III Fixo os alimentos
provisórios no importe de 1/3 (um terço) dos rendimentos líquidos do requerido, se estiver com registro em carteira e em
caso de desemprego, trabalho autônomo e outros, 1/2 (meio) do salário mínimo, devidos a partir da citação. IV - Servirá a
presente, por cópia digitada, como ofício, para a empregadora SET AR. ENGENHARIA DE APLICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E CONDICIONADORES, localizada na Rua Cláudio Rossi, 187 - Jardim Glória - São Paulo/SP., para proceder
ao desconto dos alimentos fixados no item III e depositá-los na conta poupança 013-00023836-8 da genitora da menor, Sra.
Wilma da Silva Souza, CPF 382.511.808-80. - ADV: FERNANDA ROMÃO CARDOSO MENEZES DOS SANTOS (OAB 217555/
SP)
Processo 1005136-70.2013.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
ITAUCARD S/A - Vistos. 1. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no art. 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69.
Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo
de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL 911/69, art. 3º, § 2º), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze)
dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia
que segue anexa, nos termos do art. 285 do CPC. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, em favor do autor,
a posse e a propriedade plena do bem (art. 3º, § 1º, do DL 911/69), oficiando-se. 2. Caso o autor/localizador não forneça
os meios necessários para o cumprimento da liminar no prazo de 30 (trinta) dias, o Sr. Oficial de Justiça deverá certificar
pormenorizadamente o ocorrido e devolver o mandado independentemente de cumprimento, hipótese em que a demanda será
imediatamente extinta em razão da desistência (demonstrada pelo desinteresse do autor no cumprimento da liminar) e da
ausência de pressuposto processual de desenvolvimento regular do processo (CPC, art. 267, incisos IV e VIII). 3. Requisito
à Polícia Militar as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para acompanhar o Oficial de Justiça
no cumprimento da diligência, ficando desde já autorizado o arrombamento, se necessário. 4. Ficam desde já deferidos os
benefícios do art. 172 e parágrafo do CPC, servindo o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício, instruída com a
contrafé. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: CELSO MARCON (OAB 260289/SP)
Processo 1005159-16.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - F. de L. M. - Deverá o
autor regularizar a petição inicial, juntando as folhas faltantes, sob pena de cancelamento da distribuição. - ADV: GILMAR
RODRIGUES SILVA (OAB 107697/SP)
Processo 1005163-53.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - H. F. C. - 1 - Defiro os benefícios
da Assistência Judiciária Gratuita ao autor. Anote-se. 2 - Como o réu reside no Estado de Santa Catarina e dificilmente a
carta precatória para citação será cumprida antes de qualquer audiência, excepcionalmente, determino sua citação, com as
formalidades legais. 3 - CITE-SE a(o) interessada(o) acima qualificada(o), para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da
petição inicial segue anexa e desta passa a fazer parte integrante. ADVERTÊNCIA: Nos termos do artigo 285 do Código de
Processo Civil, não sendo CONTESTADA a ação no prazo de 15 (quinze) dias, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados
pelo(s) autor(es), ficando ainda, cientificado(s) de que as audiências desse Juízo realizam-se nesta vara, neste Fórum. Servirá o
presente despacho, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. - ADV: ADILSON VIEIRA DA ROCHA (OAB 193104/SP)
Processo 1005165-23.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A. da S. S. - I - Defiro ao(a) autor(a)
os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. II - Tratando-se de direito de família, designo audiência de tentativa de conciliação
para o dia 19/11/2014 às 11:20 horas. Intime-se o(a) requerente e cite-se o(a) requerido(a), advertindo-o de que a contestação
deverá ser apresentada na audiência acima designada, através de advogado, sob pena de revelia. Fica a parte autora advertida
desde já que eventual réplica deverá ser oferecida na ocasião da própria audiência. Ficam as partes advertidas de que o
não comparecimento do(a) autor(a) importará em arquivamento do processo e o não comparecimento do réu importará nos
efeitos da revelia (artigo 7º da Lei de Alimentos). Ficam as partes intimadas de que, caso pretendam a produção de prova oral,
deverão apresentar o rol de testemunhas na ocasião da audiência de tentativa de conciliação, sob pena preclusão da referida
prova. Observo que as partes deverão informar se as testemunhas arroladas deverão ser intimadas ou se comparecerão à
audiência de instrução independentemente de intimação, lembrando-se que o comparecimento espontâneo das testemunhas
arroladas em muito contribuirá para o desenvolvimento dos trabalhos do ofício judicial, e portanto para a celeridade na prestação
jurisdicional. Visando celeridade processual e rápida solução do litígio, deve o patrono do(a) autor(a), tanto quanto possível,
diligenciar também no sentido de avisar seu cliente da data da audiência e solicitar seu comparecimento. III Fixo os alimentos
provisórios no importe de 1/3 (um terço) dos rendimentos líquidos do requerido, se estiver com registro em carteira e em caso
de desemprego, trabalho autônomo e outros, 1/2 (meio) do salário mínimo, devidos a partir da citação. IV - Servirá a presente,
por cópia digitada, como ofício, para a empregadora DIRECTLOG proceder ao desconto dos alimentos fixados no item III e
deposita-los na conta indicada pela representante legal do autor. V - Servirá o presente, por cópia digitada, como ofício para o
Banco do Brasil proceder abertura de conta em nome de Maria Aparecida Ramos da Silva, RG 42.163.918-0, CPF 356.389.51806. - ADV: REGINALDO GOMES MENDONÇA (OAB 184467/SP)
Processo 1005165-23.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A. da S. S. - Decisão Oficios:
Empregadora e Banco disponíveis no sistema SAJ para impressão. - ADV: REGINALDO GOMES MENDONÇA (OAB 184467/
SP)
Processo 1005183-44.2013.8.26.0271 - Alimentos - Provisionais - Revisão - D. R. M. e outro - Vistos. Defiro os benefícios
da Justiça Gratuita a(o)(s) autor(a)(s). Anote-se. Indefiro, por ora, o pedido de redução de pensão alimentícia, tendo em vista
que os fatos narrados na inicial não foram comprovados. Tratando-se de direito de família designo audiência de tentativa de
conciliação para o dia 19/11/2014, às 13:30 horas. Intime-se o(a)(s) autor. Cite-se e intime-se o requerido Danylo Rodrigues
Mendes, por mandado, constando deste que o prazo para contestar será de quinze dias e fluirá a partir da data da audiência,
acaso resulte infrutífera a conciliação. Expeça-se carta precatória para citação e intimação da requerida Danyella Fernanda
Mendes. Visando celeridade processual e rápida solução do litígio, deve o patrono do(a)(s) autor(a)(res), tanto quanto possível,
diligenciar também no sentido de avisar seu cliente da data da audiência e solicitar seu comparecimento. - ADV: ERNESTO DE
CAMARGO RIBEIRO NETO (OAB 189533/SP)
Processo 1005265-75.2013.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Alimentos - A. R. L. dos P. - 2 - Tratando-se de direito de
família designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 19/11/2014, às 13:45 horas. 3 - Intime-se o(a)(s) autor. Cite-se
e intime-se o requerido, nos termos do art. 475-J do Código de Processo Civil, para que no prazo de 15 (quinze) dias satisfaça
a divida que atinge o montante de R$ 268,86 em Dezembro/2013, constando deste que o prazo para contestar será de quinze
dias e fluirá a partir da data da audiência, acaso resulte infrutífera a conciliação. Em caso de não pagamento, fixo os honorários
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advocatícios em 10% do valor da execução, e determino a expedição de mandado e penhora e avaliação. Visando celeridade
processual e rápida solução do litígio, deve o patrono do(a)(s) autor(a)(res), tanto quanto possível, diligenciar também no
sentido de avisar seu cliente da data da audiência e solicitar seu comparecimento. Servirá o presente, por cópia digitada, como
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV: SHIRLEY GUIMARÃES COSTA (OAB 190341/SP)
Processo 1005269-15.2013.8.26.0271 - Divórcio Litigioso - Dissolução - L. B. da S. - DESPACHO-CARTA PRECATÓRIARITO ORDINARIO - ADV: ERETUZIA ALVES DE SANTANA (OAB 255724/SP)
Processo 1005293-43.2013.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Alimentos - R. P. F. da S. - 2 - Tratando-se de direito de
família designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 19/11/2014, às 14:00 horas. 3 - Intime-se o(a)(s) autor. Cite-se
e intime-se o requerido, nos termos do art. 475-J do Código de Processo Civil, para que no prazo de 15 (quinze) dias satisfaça
a divida que atinge o montante de R$ 7.229,74 em Dezembro/2013, constando deste que o prazo para contestar será de quinze
dias e fluirá a partir da data da audiência, acaso resulte infrutífera a conciliação. Em caso de não pagamento, fixo os honorários
advocatícios em 10% do valor da execução, e determino a expedição de mandado e penhora e avaliação. Visando celeridade
processual e rápida solução do litígio, deve o patrono do(a)(s) autor(a)(res), tanto quanto possível, diligenciar também no
sentido de avisar seu cliente da data da audiência e solicitar seu comparecimento. Servirá o presente, por cópia digitada, como
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV: THIAGO SILVA PEREIRA (OAB 305741/SP)
Processo 1005294-28.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Atos Administrativos - T. S. P. - Thiago Silva Pereira Comprove o autor o recolhimento da taxa de oficial de justiça, no prazo de 10 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
Após, cite-se, ficando o(a) réu(ré) advertido(a) do prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar a contestação, sob pena de
serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. ADV: THIAGO SILVA PEREIRA (OAB 305741/SP)
Processo 1005305-57.2013.8.26.0271 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - M. de L. D. de P. Deverá o autor regularizar a petição inicial, juntando as folhas faltantes, sob pena de cancelamento da distribuição. - ADV:
EDWIL SANTOS NETO (OAB 212237/SP)
Processo 1005333-25.2013.8.26.0271 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R. M. dos S. - 1 - Deverá o autor recolher as custas
judiciais, bem como a diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 2 Cumprido o item 1, CITE-SE a(o)(s) interessados(o)(s) dos termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue em
anexo. Prazo: 15 dias. ADVERTÊNCIA: Nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil, não sendo CONTESTADA a ação
no prazo de 15 (quinze) dias, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo(s) autor(es), ficando ainda, cientificado(s)
de que as audiências desse Juízo realizam-se nesta vara, neste Fórum, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil.
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: KATIA FOGACA
SIMOES (OAB 110365/SP)
Processo 1005359-23.2013.8.26.0271 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - R. T. L. - Vistos. 1
- Defiro os benefícios da Justiça Gratuita a(o)(s) autor(a)(s). Anote-se. 2 - CITE-SE a(o)(s) interessados(o)(s) dos termos da
ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue em anexo. Prazo: 15 dias. ADVERTÊNCIA: Nos termos do artigo 285 do
Código de Processo Civil, não sendo CONTESTADA a ação no prazo de 15 (quinze) dias, presumir-se-ão verdadeiros os fatos
articulados pelo(s) autor(es), ficando ainda, cientificado(s) de que as audiências desse Juízo realizam-se nesta vara, neste
Fórum, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. - ADV: EDWIL SANTOS NETO (OAB 212237/SP)
Processo 1005397-35.2013.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Alimentos - T. C. S. - Proceder a CITAÇÃO do(a) Sr(a). ADV: CIDMEIRE DE OLIVEIRA ANDRIOLI (OAB 217590/SP)
Processo 1005399-05.2013.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Alimentos - C. E. L. C. dos S. - Cite-se o(a) requerido(a),
advertindo-o(a) de que o prazo de três dias para efetuar o pagamento das três últimas pensões supostamente em atraso, provar
que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de, não o fazendo, ser decretada a prisão. O prazo de três dias
começará a fluir da data da juntada do mandado de citação aos autos. Fica o(a) executado(a) expressamente advertido de que
não será intimado novamente para efetuar o pagamento. Decorrido o prazo, com ou sem justificativa do executado, abra-se vista
ao Ministério Público, e, após tornem conclusos para decisão. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumprase na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA (OAB 135308/SP)
Processo 1005409-49.2013.8.26.0271 - Divórcio Litigioso - Dissolução - L. A. de S. - Vistos. 1 - Defiro os benefícios da
Justiça Gratuita a(o)(s) autor(a)(s). Anote-se. 2 - CITE-SE a(o)(s) interessados(o)(s) dos termos da ação em epígrafe, cuja cópia
da petição inicial segue em anexo. Prazo: 15 dias. ADVERTÊNCIA: Nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil, não
sendo CONTESTADA a ação no prazo de 15 (quinze) dias, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo(s) autor(es),
ficando ainda, cientificado(s) de que as audiências desse Juízo realizam-se nesta vara, neste Fórum, nos termos do artigo 285
do Código de Processo Civil. - ADV: TATIANA CONCEICAO ALMEIDA DA SILVA (OAB 146510/SP)
Processo 1005463-15.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta - R. Q. C. - I - Defiro ao(a) autor(a)
os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. II - Tratando-se de direito de família, designo audiência de tentativa de conciliação
para o dia 19/11/2014 às 14:20 horas. Intime-se o(a) requerente e cite-se o(a) requerido(a), advertindo-o de que a contestação
deverá ser apresentada na audiência acima designada, através de advogado, sob pena de revelia. Fica a parte autora advertida
desde já que eventual réplica deverá ser oferecida na ocasião da própria audiência. Ficam as partes advertidas de que o
não comparecimento do(a) autor(a) importará em arquivamento do processo e o não comparecimento do réu importará nos
efeitos da revelia (artigo 7º da Lei de Alimentos). Ficam as partes intimadas de que, caso pretendam a produção de prova oral,
deverão apresentar o rol de testemunhas na ocasião da audiência de tentativa de conciliação, sob pena preclusão da referida
prova. Observo que as partes deverão informar se as testemunhas arroladas deverão ser intimadas ou se comparecerão à
audiência de instrução independentemente de intimação, lembrando-se que o comparecimento espontâneo das testemunhas
arroladas em muito contribuirá para o desenvolvimento dos trabalhos do ofício judicial, e portanto para a celeridade na prestação
jurisdicional. Visando celeridade processual e rápida solução do litígio, deve o patrono do(a) autor(a), tanto quanto possível,
diligenciar também no sentido de avisar seu cliente da data da audiência e solicitar seu comparecimento. III Fixo os alimentos
provisórios no importe de 1/3 (um terço) dos rendimentos líquidos do requerente, se estiver com registro em carteira e em caso
de desemprego, trabalho autônomo e outros, 1/2 (meio) do salário mínimo, devidos a partir da citação. Servirá o presente, por
cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: ANA PAULA MAURICIO KRUMPOS DA
SILVEIRA (OAB 251506/SP)
Processo 4000017-14.2012.8.26.0271 - Interdição - Tutela e Curatela - I. L. de A. - Vistos. - ADV: KELI CRISTINA CANDIDO
DE MORAES (OAB 209950/SP)
Processo 4000463-17.2012.8.26.0271 - Interdição - Tutela e Curatela - J. F. de S. - Vistos. - ADV: FLÁVIA MARIA BARROS
PROENÇA (OAB 212959/SP)
Processo 4000522-05.2012.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - A. B. da S. S. - Intime-se
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o Dr. Jose Simeão da Silva Filho, para atuar no interesses da defesa dos direitos do Sr. Leone Vitor Borges da Silva Pletitsch
(curador especial), nos autos do processo acima citado. - ADV: IRENE ELVIRA DA SILVA (OAB 80569/SP)
Processo 4000568-91.2012.8.26.0271 - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez Acidentária - JOÃO MATIAS
DO NASCIMENTO - Ciência as partes sobre o ofício, que foi reagendado para o dia 27/06/2014 às 15:30 hs, para realização do
exame médico pericial do autor na Rua Cincinato Braga, 106 - Bela Vista - São Paulo. - ADV: EDIJAN NEVES DE SOUZA LINS
MACEDO (OAB 327512/SP)
Processo 4000672-83.2012.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao
mandado nº 271.2013/016487-7 dirigi-me ao endereço: Rua Veneza, n. 846, e aí sendo DEIXEI DE CITAR o requerido DUCIEL
DA SILVA SANTOS, por considerar o mesmo em local incerto e não sabido, sendo que o mesmo se mudou, informou sua mae
a qual não soube dizer seu atual endereço. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 15 de janeiro de 2014. - ADV: SERAFIM
AFONSO MARTINS MORAIS (OAB 77133/SP)
Processo 4001037-40.2012.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - L. S. de O. R. e outro Vistos. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita a(o)(s) autor(a)(s). Anote-se. Trata-se de Procedimento Ordinário promovida
por LUCIMAR SILVEIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES, VANDERLEI RIBEIRO DA CUNHA. Juntaram documentos. As partes
informaram a transação celebrada requerendo a homologação. É o breve relato. DECIDO. O processo comporta extinção com
julgamento de mérito diante da expressa manifestação das partes. Assim, homologo, por sentença, para que surta os jurídicos
e legais efeitos, o acordo celebrado. Julgo, em conseqüência, extinto o processo, com fundamento no artigo 269, inciso III, do
Código de Processo Civil. Oficie-se, se necessário. Cientifique-se o Ministério Público, se necessário. Fica desde já homologada,
se requerida, a desistência ao prazo recursal. Fixo os honorários do(a) advogado(a) do(a) autor(a), caso tenha sido nomeado(a)
em decorrência do Convênio da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB/SP, em 30% do valor constante da tabela
vigente. P.R.I.C. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Int. - ADV: MANUEL NONATO CARDOSO VERAS (OAB 118715/
SP)

ITAPIRA
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ SUBSTITUTO PAULO HENRIQUE ADUAN CORRÊA
ESCRIVÃ JUDICIAL GEISE RENATA DESTRO ZACCHI BRANDÃO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0067/2013
Petição protocolada sob nº 272.FIIA.13.28729-0 - referente ao Processo nº 114/1985 autora: Fátima Isabel Tonolli Petição
Irregular Fica a procuradora intimada a retirar a petição, ante a certidão da serventia que informa que os dados nela constantes
não estão de acordo como os dados do livro próprio de registro, não sendo possível seu desarquivamento. ADV: MARIA
DONISETE CORREA ALCICI (OAB 105206/SP)
Processo 0000005-03.1991.8.26.0272 (272.01.1991.000005) - Separação Consensual - Dissolução - B. M. - - M. Z. M. Manifeste-se o interessado ante o desarquivamento dos autos. - ADV: LUIZ MARTINHO STRINGUETTI (OAB 29593/SP)
Processo 0000052-54.2003.8.26.0272 (272.01.2003.000052) - Separação Litigiosa - Dissolução - Claudia Cristina Ribeiro do
Prado - Nilson Aparecido do Prado - Fica a autora intimada a retirar o Mandado de Averbação expedido. - ADV: ANALU JULIETA
GALLI (OAB 149625/SP)
Processo 0000065-38.2012.8.26.0272 (272.01.2012.000065) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - João Carlos Modesto - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ficam as partes intimadas, acerca, da petição de
fls. 86, através da qual o Dr. ANTONIO CARLOS CARDOSO DE SIQUEIRA RAYMUNDO, designa a perícia médica para o
dia 29 de janeiro de 2014, às 13h00, no endereço sito na Rua Soldado Constitucionalista, nº 327, Itapira/SP, ocasião em que
será a autora, examinada pelo(a) perito(a) judicial nomeado(a), devendo apresentar-se munido(a) de Cédula de Identidade,
Carteira Profissional e C.P.F. - ADV: KELLY CRISTINA JUGNI (OAB 252225/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/
SP), PAULO CESAR DA SILVA SIMÕES (OAB 264591/SP)
Processo 0000071-84.2008.8.26.0272 (272.01.2008.000071) - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Energia
Elétrica - Companhia Paulista de Força e Luz Cpfl - Maria José dos Santos Cutri Me - Pelo exposto, julgo PROCEDENTE o
pedido, com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, condenando a ré ao pagamento da dívida reclamada na
inicial (fls. 02/05), no valor histórico de R$ 1.590,58 (mil quinhentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos), atualizada
monetariamente e acrescida da multa contratual de 2% e juros legais de mora (de 0,5 ao mês até 10.01.2003 e de 1% a partir
de 11.01.2003), tudo calculado desde a data do vencimento de cada fatura. Por conseguinte, condeno a ré ao pagamento das
custas e despesas processuais incorridos pela autora, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento)
do valor da condenação, nos termos do art. 20,§ 3º, do Código de Processo Civil. P. R. I. - ADV: JOSE WILSON BREDA (OAB
70895/SP), VALDENIR REIS DE ANDRADE JUNIOR (OAB 145529/SP), BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR (OAB 131896/
SP)
Processo 0000194-43.2012.8.26.0272 (272.01.2012.000194) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Mirian Moema Alves Guidolim - Instituto Nacional do Seguro Social - Ficam as partes intimadas, acerca, da petição de fls.
76, através da qual o Dr. ANTONIO CARLOS CARDOSO DE SIQUEIRA RAYMUNDO, designa a perícia médica para o dia 29
de janeiro de 2014, às 13h00, no endereço sito na Rua Soldado Constitucionalista, nº 327, Itapira/SP, ocasião em que será a
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autora, examinada pelo(a) perito(a) judicial nomeado(a), devendo apresentar-se munido(a) de Cédula de Identidade, Carteira
Profissional e C.P.F. - ADV: LUIS ENRIQUE MARCHIONI (OAB 130696/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP),
MARIO LUCIO MARCHIONI (OAB 122466/SP)
Processo 0000274-41.2011.8.26.0272 (272.01.2011.000274) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez Nazareth Pereira de Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss, Agência da Previdência Social Em Itapira - 1. Homologo,
a fim de que surta os seus jurídicos e legais efeitos o laudo pericial acostado as fls. 98/99. 2. Nos termos da Resolução nº
541, de 18 e janeiro de 2007, do Conselho da Justiça Federal, arbitro os honorários do perito judicial em R$200,00 (duzentos
reais). Requisite-se o pagamento junto ao setor competente NUFO Rua Libero Badaró, nº 73, anexo II, 5º andar - centro - São
Paulo- Capital. 3. Dou a instrução processual por encerrada, concedo o prazo de 10 (dez) dias para cada uma das partes para
oferecimento de alegações finais por memoriais, podendo a autora ter consigo os autos nos primeiros dez dias e o réu nos dez
dias subsequentes, devendo os autos voltar conclusos após, para prolação da sentença. Int. - ADV: KELLY CRISTINA JUGNI
(OAB 252225/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP)
Processo 0000281-96.2012.8.26.0272 (272.01.2012.000281) - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - Miguel
Fernando da Paz - Espolio de Izaura da Silva Vieira Repres Por Maria Ap Vieira Bueno - Fica intimado o autor a manifestar-se
tendo em vista o decurso do prazo para oferecimento de contestação pelos confrontantes citados as fls. 81vº. - ADV: ALINE
PRADO DE MORAES FRANCISCO (OAB 241980/SP), ADRIANO FRANCISCO (OAB 281651/SP)
Processo 0000284-56.2009.8.26.0272 (272.01.2009.000284) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Cristália
Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda - - Ogari de Castro Pacheco - Comercial Frango Assado Ltda - Tokio Marine Seguradora
Sa - Ficam as partes intimadas de que foi designado o dia 17/03/2014, às 15h00, para a audiência em carta precatória, na
comarca de São Paulo, bem como de que em 19/03/2014, às 16h15min foi designada a audiência na comarca de Vinhedo. ADV: RICARDO DE OLIVEIRA REGINA (OAB 134588/SP), CHESMAN STOLF CAVALLARO (OAB 234523/SP), LUIZ PLACCO
JUNIOR (OAB 83805/SP), LUIZ FELIPE CONDE (OAB 310799/SP), CELSO GOMES POLAINO (OAB 258080/SP), JESUALDO
ALMEIDA LIMA (OAB 156422/SP)
Processo 0000326-03.2012.8.26.0272 (272.01.2012.000326) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - Dimas Salles Rocha - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Pelo exposto, julgo
PROCEDENTE o pedido, com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, para o fim de, confirmando a decisão que
antecipou os efeitos da tutela, determinar à ré que forneça ao autor pelo prazo de um ano, ou até quando o autor necessitar, o
medicamento “AVODART 0,5 MG (1 comprimido por dia)’’ ou o seu genérico com o mesmo princípio ativo e posologia, na dose,
quantidade e periodicidade descritas nas prescrições médicas, mediante apresentação de prescrição médica sempre atualizada.
Por conseguinte, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais incorridos pelo autor, bem como honorários
advocatícios que arbitro em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20,§ 4º, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo
para recurso voluntário, remetam-se os autos à instância superior para reexame necessário. P.R.I. - ADV: CINTIA CRISTINA
SILVERIO SANTOS (OAB 300907/SP), BRAS GERDAL DE FREITAS (OAB 87280/SP)
Processo 0000386-44.2010.8.26.0272 (272.01.2010.000386) - Inventário - Inventário e Partilha - Claudia Helena Cardoso
Pereira - Jose Soares Cardoso - - Maria de Lourdes Marciano Cardoso - Andre Luis Cardoso - Fica intimada a inventariante
a manifestar-se em termos de continuidade. - ADV: VANDRÉ BASSI CAVALHEIRO (OAB 175685/SP), LILIANE PELISSER
ZEFERINO (OAB 239149/SP), PAULO ROBERTO PELISSER (OAB 46179/SP)
Processo 0000428-25.2012.8.26.0272 (272.01.2012.000428) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - José
Aparecido Nogueira - Bfb Leasing Arrendamento Mercantil Sa - - DIBENS LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL - Fica
intimada a autora a manifestar-se em termos de continuidade. - ADV: ALEXANDRA ANTUNES GARCIA (OAB 245978/SP),
THAIS FERREIRA DAMIÃO (OAB 216692/SP), ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP)
Processo 0000465-18.2013.8.26.0272 (027.22.0130.000465) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- Mercedes Romano Andriuci - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Pelo exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com
fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, para o fim de, confirmando a tutela antecipada, determinar à ré que
forneça a autora os medicamentos “PROTOS 2mg, 30 comprimidos por mês; ADDERA D3, 02 frascos por mês; CITALOPRAM
20mg, 30 comprimidos por mês; ANCORON 200mg, 22 comprimidos por mês e SELOZOK 25mg, 30 comprimidos por mês” ou
os seus respectivos genéricos com o mesmo princípio ativo e posologia, na dose, quantidade e periodicidade descritas nas
prescrições médicas, mediante apresentação de prescrição médica sempre atualizada, até o término de seu tratamento. Por
conseguinte, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais incorridos pela autora, bem como honorários
advocatícios que arbitro em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20,§ 4º, do Código de Processo Civil. Considerando que
foi determinado fornecimento dos medicamentos por tempo indeterminado, esta sentença está sujeita ao reexame necessário,
conforme dispõe o art. 475, § 2º, do CPC. Assim, decorrido o prazo para recurso voluntário, remetam-se os autos à instância
superior para reexame necessário. P.R.I. - ADV: GABRIEL JOSÉ DOS SANTOS CORREA SILVA (OAB 202820/SP), CINTIA
CRISTINA SILVERIO SANTOS (OAB 300907/SP)
Processo 0000476-81.2012.8.26.0272 (272.01.2012.000476) - Interdição - Capacidade - N. F. de G. - D. de G. - III. ISTO
POSTO e ante o mais que dos autos consta, tenho por bem decretar a interdição de D. de G., declarando-a absolutamente
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 3º, inciso II, do Código Civil. Assim, em conformidade
aos artigos 1.767, inciso I, e 1.775 ambos do Código Civil, nomeio-lhe Curadora a requerente N.F. de G. Em respeito ao
disposto no artigo 1.184 do Código de Processo Civil e artigo 12, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro
Civil e publique-se pela Imprensa Oficial por três vezes, com intervalo de dez dias, tendo em vista a autora ser beneficiária
da assistência judiciária gratuita. Após o trânsito em julgado, comunique-se o Cartório Eleitoral acerca da presente decisão,
em cumprimento ao COMUNICADO CG nº 1302/2013, disponibilizado do D.J.E. aos 23/10/2013, devendo instruir o ofício com
dados completos do processo, inclusive, com o número e vara de origem, bem como com os elementos mínimos de qualificação
que possibilitem a individualização do interdito (nome completo, filiação, data e local de nascimento e nº de documento de
identificação). Fica a Curadora, ora nomeada, obrigada a prestar contas de sua gestão bianualmente, e ainda, oferecer balanço
anual ( artigos 434, 436 e 455, § 3º, do Código Civil ). Por fim, imponho à Curadora o ônus de, em quinze (15) dias contados
a partir da assinatura do termo de compromisso, apresentar o rol de bens do requerido, tendo em vista o fim preconizado pelo
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artigo 1.188, do Código de Processo Civil. Custas “ex-vi legis”. P.R.I. - ADV: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB
135328/SP)
Processo 0000513-74.2013.8.26.0272 (027.22.0130.000513) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - Ana Onofre Bosso Rotoli - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Pelo exposto, julgo
PROCEDENTE o pedido, com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, para o fim de, confirmando a tutela
antecipada, determinar à ré que forneça a autora os medicamentos “ISKEMIL 6mg e XENICAL 120 ml” ou os seus respectivos
genéricos com o mesmo princípio ativo e posologia, na dose, quantidade e periodicidade descritas nas prescrições médicas,
mediante apresentação de prescrição médica sempre atualizada, até o término de seu tratamento. Por conseguinte, condeno a
ré ao pagamento das custas e despesas processuais incorridos pela autora, bem como honorários advocatícios que arbitro em
R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20,§ 4º, do Código de Processo Civil. Considerando que foi determinado fornecimento
dos medicamentos por tempo indeterminado, esta sentença está sujeita ao reexame necessário, conforme dispõe o art. 475, § 2º,
do CPC. Assim, decorrido o prazo para recurso voluntário, remetam-se os autos à instância superior para reexame necessário.
Expeça-se certidão de honorários em favor do advogado nomeado nos termos do convênio com a OAB no valor correspondente
a 70% do máximo previsto na Tabela. Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão correspondente aos outros 30%. P.R.I. ADV: LUIZ ROBERTO DINI FERREIRA (OAB 30781/SP), CINTIA CRISTINA SILVERIO SANTOS (OAB 300907/SP)
Processo 0000538-34.2006.8.26.0272 (272.01.2006.000538) - Separação Litigiosa - Dissolução - G. C. C. de O. - A. de
O. - Fica a Requerente intimada acerca do ofício, o qual diz que o valor pago no período inicial do financiamento habitacional,
contrato 8.0308.5837121-4 até 20/06/2005 foi de R$ 10.531,18. Salientando ainda, que a posição da dívida em 28/06/2005 era
de R$ 12.220,79 - ADV: ANTONIO ZANI JUNIOR (OAB 102420/SP), ANTONIO HENRIQUE (OAB 67962/SP)
Processo 0000555-65.2009.8.26.0272 (272.01.2009.000555) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel Antonio de Lima - José Carlos Froes - Fica intimado o autor a manifestar-se em termos de continuidade. - ADV: TIAGO SANTI
LAURI (OAB 179198/SP)
Processo 0000580-73.2012.8.26.0272 (272.01.2012.000580) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Cr Centro
de Cobrança e Prestação de Serviços Sc Ltda - Milton Antonio Leitão - Vistos. Proc. Nº 171/2012 Inicialmente, o devedor deverá
ser intimado acerca do bloqueio “on line” de fls. 45/46. Providencie a exequente o complemento do recolhimento da diligência
do oficial de justiça para intimação do devedor. Int. Itapira, 02 de dezembro de 2013. - ADV: TIAGO GEROLIN MOYSÉS (OAB
255273/SP), EVANDRO LUIS RINOLDI (OAB 165242/SP)
Processo 0000598-94.2012.8.26.0272 (272.01.2012.000598) - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Joao Eudo da Silva - Santander Leasing Sa Arrendamento Mercantil - Vistos. JOÃO EUDO DA SILVA moveu
ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização por danos morais e de repetição em dobro, com pedido
de tutela antecipada, contra SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL. Aduziu que, sem prévia notificação,
foi inscrito nos cadastros de inadimplentes por conta de supostas dívida para com o réu, a qual, todavia, não existe. Sustentou
que do fato lhe advieram danos morais. Ao final, pediu seja declarada a inexistência das dívidas, bem como a condenação do
réu ao pagamento de indenização por danos morais e à devolução em dobro do valor da dívida inexistente. Foi deferida a tutela
antecipada (fl. 31). O réu foi citado (fl. 37) e ofereceu contestação (fls. 39/46). Arguiu que o autor efetivamente celebrou contrato
consigo, sendo por isso seu devedor. Conclui que o apontamento não foi indevido e que não poderia ser responsabilizado por
eventual fraude de terceiro. Em resumo, sustentou que não estão presentes os requisitos do dever de indenizar. Réplica a
fls. 55/56. Foi realizada audiência de instrução, com a oitiva de uma testemunha do autor (fls. 85/86). Declarada encerrada a
instrução, as partes apresentaram alegações finais (fls. 96/97, 100/102 e 105/108). É o relatório. Fundamento e decido. A ação
é parcialmente procedente. É incontroverso e, ademais, está provado pelo documento da fl. 18, que a parte autora foi inscrita
em cadastro de inadimplentes por conta de suposta dívida para com o réu, no valor de R$24.268,32. Tal dívida, porém, deve ser
declarada inexistente, haja vista que o réu não comprovou que o autor a contraiu. Com efeito, não foi juntado com a contestação
nenhum documento que comprove ter o autor assumido qualquer obrigação perante o réu, muito menos celebrado contrato de
arrendamento mercantil. A comprovação da existência de relação jurídica contratual é ônus probatório da parte demandada,
haja vista ser impossível a prova do fato negativo (isto é, da ausência de contratação). Vale ressaltar, a propósito, que este
Juízo concedeu ao réu várias oportunidades para que trouxesse ao autos a prova da contratação e da notificação prévia, sem
que nenhum desses documentos fosse apresentado (fls. 62 e 65/67). Sendo a dívida inexistente, conclui-se que a negativação
foi indevida. Daí que, a par do reconhecimento da inexistência da dívida, tem-se a responsabilidade do réu pelo pagamento
de indenização pelos danos morais causados pela negativação a que deu causa. Dada a natureza da atividade do réu, aplicase aqui a chamada “teoria do risco”, consubstanciada no art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Como a atividade das
instituições financeiras implica, por sua natureza, risco para o direito de terceiros, entende-se que, em casos como este, têm
eles a obrigação de reparar os danos causados pelas suas condutas, independentemente de culpa: “Ademais, vem se firmando
nos Tribunais o entendimento majoritário no sentido de que a responsabilidade dos fornecedores e prestadores de serviços,
independe da ocorrência de culpa, haja vista o risco inerente ao próprio serviço prestado que lhes garante lucro. Devem,
portanto, adotar procedimento mais rigoroso na verificação dos documentos que lhe são apresentados e a forma de solicitação
deles, a fim de prevenir a reiteração de possíveis fraudes.” (TJSP, 8ª Câm. Dir. Priv., Ap. 0008621-54.2012.8.26.0005, Rel.
Des. Salles Rossi, j. 3.7.2013). Ainda que o réu tenha sido vítima da fraude de terceiro, isso não o isenta de responsabilidade
perante o autor, até porque é responsável por conferir a autenticidade dos documentos que lhes são apresentados para a
realização dos negócios, bem como a própria qualificação das pessoas que se apresentam para celebrá-los. Nesse sentido é a
orientação majoritária do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo: “RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano moral. Inscrição indevida
do nome da autora em cadastro de maus pagadores. Fraude de terceiro. Ineficiência administrativa da instituição. Teoria do
risco da atividade. Responsabilidade objetiva. Dano presumido “Quantum” indenizatório fixado na sentença que se reputa
razoável. Ratificação dos fundamentos da sentença (art.252, do RITJSP/2009) Recurso desprovido.” (TJSP, 1ª Câm. Dir. Priv.,
Ap. 0111822-13.2008.8.26.0002 , Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j. 7.5.2013; destacou-se). Registre-se, ademais, que o
dano moral decorrente da inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes é presumido, conforme entendimento consolidado
do Eg. Superior Tribunal de Justiça: “É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a
manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou
seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (STJ, AgRg no Ag. 1.379.761, 4ª T.,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.4.2011). Presentes, assim, os pressupostos do dever de indenizar, passo a arbitrar o valor
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da indenização. Conforme reiterada jurisprudência, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado de maneira equitativa
e moderada, observando-se a gravidade do fato, a situação sócio-econômica das partes e demais peculiaridades do caso. Além
disso, a indenização deve servir tanto para compensar o dano sofrido quanto para desestimular o agressor a repetir a ofensa,
mas sem ensejar o enriquecimento injustificado do agredido. Considerando todas essas circunstâncias, arbitro a indenização
pelos danos morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor esse a ser atualizado monetariamente a partir desta data
(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de mora (de 1% ao mês) desde a citação, considerando-se que não foi feita
prova da data em que efetivada a inscrição no cadastro de maus pagadores. Por outro lado, o pedido de repetição em dobro
do valor do débito cobrado deve ser julgado improcedente, eis que o autor sequer alegou e muito menos provou ter realizado
o pagamento da dívida objeto da negativação, não constando que tenha sido demando judicialmente por conta dela (Código
Civil, art. 940) Pelo exposto, com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIAMENTE PROCEDENTE
a ação, para (i) declarar a inexistência da dívida descrita na inicial, confirmando a tutela antecipada; e (ii) condenar o réu ao
pagamento, a título de indenização por dano moral, da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizada monetariamente
a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais de mora (de 1% ao mês) desde a citação. Em razão da
sucumbência recíproca, ficam compensados os honorários advocatícios, cabendo a cada uma das partes arcar com as custas
e despesas processuais que despendeu (CPC, art. 21). P. R. I. - ADV: ÉDER GUILHERME RODRIGUES LOPES (OAB 292733/
SP), CARLOS EDUARDO DE FREITAS ROTOLI (OAB 251248/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), FABIO ANDRE
FADIGA (OAB 139961/SP)
Processo 0000598-94.2012.8.26.0272 (272.01.2012.000598) - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Joao Eudo da Silva - Santander Leasing Sa Arrendamento Mercantil - Taxa de preparo: R$ 100,00 - porte de
remessa e retorno: R$ 29,50 - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP),
CARLOS EDUARDO DE FREITAS ROTOLI (OAB 251248/SP), ÉDER GUILHERME RODRIGUES LOPES (OAB 292733/SP)
Processo 0000669-33.2011.8.26.0272 (272.01.2011.000669) - Divórcio Consensual - Dissolução - L. A. N. - - V. de A. L. N. Manifeste-se, o autor, acerca da informação do empregador de que o requerido não faz parte do quadro de funcionários. - ADV:
JOAO CARLOS MAZZER, PAULO ROGÉRIO BENACI (OAB 218324/SP)
Processo 0000682-32.2011.8.26.0272 (272.01.2011.000682) - Procedimento Ordinário - Alimentos - L. F. de O. - J. W. S.
- Vistos. Homologo, por sentença, a fim de que surta os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo a que chegaram as partes,
constante de fls. 52/53, devidamente ratificado pelas mesmas às fls. 67 e 68, contando com a anuência do i. Representante do
Ministério Público (fls.54 e 69). Em conseqüência, julgo extinto o presente processo de Regulamentação de Visitar movido por
I.M.F. de O. em face de J.W.S., autos nº. 167/2011, nos termos exatos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil.
Arbitro os honorários advocatícios do Dr. Nelson Guinato Júnior, Procurador dativo do requerido, em 100% da Tabela PGE.
Oportunamente expeça-se a certidão e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Custas “ ex-vi legis “. P.R. e Int. - ADV:
CLEIDE APARECIDA SARTORELLI (OAB 205432/SP), ADV: NELSON GUINATO JÚNIOR (OAB 74035/SP)
Processo 0000702-62.2007.8.26.0272 (272.01.2007.000702) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez
- Anderson Fernando Lamari - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Pelo que se depreende dos autos, o débito foi
integralmente satisfeito. Em conseqüência, julgo extinto o presente processo de ação de Procedimento Ordinário movido por
ANDERSON FERNANDO LAMARI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, autos nº. 136/2007, em
sua fase executiva, nos termos exatos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Oportunamente, arquivem-se os
autos com as cautelas de estilo. Custas “ ex-vi legis “. P.R. I. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), THOMAZ
ANTONIO DE MORAES (OAB 200524/SP)
Processo 0000804-45.2011.8.26.0272 (272.01.2011.000804) - Monitória - Pagamento - Alesat Combustíveis Sa - Auto Posto
Itapira Comércio e Serviços Automotivos Ltda - Vistos. Indefiro os pedido des fls. 97/100 e 105/106, eis que não demonstradas
as circunstâncias que, segundo o art. 50 do Código Civil, autorizam a desconsideração da personalidade jurídica. Com efeito,
a exequente não se desincumbiu de demonstrar o abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de personalidade, seja
pela confusão patrimonial, sendo certo que o mero inadimplemento ou mesmo a insolvabilidade não são suficientes para o
deferimento da medida postulada, haja vista que aqui se cuida de sociedade limitada, cujos sócios, em princípio, respondem
apenas pela integralização do capital social. De outro lado, tem-se que a inatividade da empresa, por si só, não é causa
para a desconsideração da sua personalidade jurídica, conforme precedentes do Eg. Tribunal de Justição de São Paulo:
“Ementa - Desconsideração da personalidade jurídica para penhora de bens particulares dos sócios proprietários da empresa
devedora - Sociedade de responsabilidade limitada por cotas - Inexistência de bens passíveis de constrição em nome da
empresa executada - Fechamento do estabelecimento - Condutas que não configuram, desde logo, infração à lei ou fraude na
administração da empresa - Recurso provido (...) Ademais, a inatividade da empresa ou a inexistência de bens suficientes para
garantir a execução não configuram, de pronto, infração à lei ou fraude na administração da sociedade.” (TJSP, 20ª Câm. Dir.
Priv., AI nº 7.284.2015-2, Rel. Des. Cunha Garcia, j. 13.10.2008). Manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento em
10 (dez) dias. Intime-se. - ADV: SILVIO ROBERTO DA SILVA (OAB 71703/SP), LUIZ EDUARDO DA SILVA (OAB 125541/SP)
Processo 0000830-43.2011.8.26.0272 (272.01.2011.000830) - Execução de Alimentos - Alimentos - A. K. M. da S. - D. F. da
S. - Vistos. Proc. Nº 195/2011 Ante o decurso do prazo de validade do mandado de prisão (fls. 54), manifeste-se a exequente.
Int. - ADV: ADRIANO PUGA DE CAMPOS VERGAL (OAB 120186/SP), WALNER JOSÉ CONSORTI DE GODOY (OAB 218372/
SP)
Processo 0000854-37.2012.8.26.0272 (272.01.2012.000854) - Interdição - Capacidade - D. da S. S. - A. da C. S. - Fica o
autor intimado a comparecer em Cartório, munido de documentos (RG e CPF), a fim de lavrar o termo de curador definitivo. ADV: WALKIRIA FÁTIMA CAUDURO (OAB 46289/SP)
Processo 0000926-24.2012.8.26.0272 (272.01.2012.000926) - Procedimento Ordinário - Alimentos - G. H. de O. - J. C. de O.
- Vistos. Para audiência de tentativa de conciliação redesigno o dia 07 de fevereiro de 2014, às 15:50 horas. No mais, cumpra-se
o despacho proferido as fls. 15, expedindo-se edital para citação do requerido, com prazo de 20 (vinte) dias Intime-se. - ADV:
JOSE MARIO SECOLIN (OAB 100415/SP)
Processo 0000933-16.2012.8.26.0272 (272.01.2012.000933) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
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Fiduciária - B V Financeira Sa Cfi - Fica intimada a autora a manifestar-se em termos de continuidade. - ADV: ELIZETE
APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP), PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP)
Processo 0000940-71.2013.8.26.0272 (027.22.0130.000940) - Monitória - Cheque - Marisa Martins de Castro Lopes Epp
- Leandro Augusto Storari Me - Fica intimada a autora a manifestar-se em termos de continuidade. - ADV: FABIANA GOMES
FERMINIANO DE OLIVEIRA (OAB 316447/SP)
Processo 0001007-70.2012.8.26.0272 (272.01.2012.001007) - Execução de Alimentos - Alimentos - J. V. L. de G. - J. C. A.
de G. - Fica intimada a exequente a manifestar-se ante o decurso do prazo de sobrestamento do feito. - ADV: ELLEN PEREIRA
HORTA (OAB 294038/SP)
Processo 0001032-49.2013.8.26.0272 (027.22.0130.001032) - Monitória - Cheque - X 5 Comércio de Tecidos Ltda - A
petição inicial está devidamente instruída com prova escrita que preenche os requisitos do art. 1.102-A do CPC. Com base no
art. 125, IV, do CPC determino a citação para comparecimento à audiência de conciliação designada para o dia 28 de março
de 2014, às 15h10min, a ser realizada no Fórum local, na sala de audiência no andar térreo, no Setor de Conciliação Cível.
(o(a) advogado(a) da parte autora deverá providenciar o comparecimento dela, caso tenha interesse em participar da audiência;
caso haja beneficiário da gratuidade, pelo convênio OAB/PGE, deverá ser intimado(a) pessoalmente). Caso não haja acordo
na audiência, a partir da data dela se iniciará o prazo de 15 dias para pagamento. Caso o(a)(s) réu(ré)(réus) paguem em 15
dias, ficam isentos do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Nesse mesmo prazo de quinze (15) dias,
o(a)(s) réu(ré)(réus) poderá(ão) oferecer embargos (defesa), necessariamente por meio de advogado, sob pena de constituirse, de pleno direito, o título executivo judicial e se presumirem verdadeiros os fatos narrados pelo(s) autor(es). Não sendo
apresentados embargos, a Serventia certificará o decurso do prazo. Ficam as partes cientificadas de que, em caso de mudança
de endereço residencial ou profissional, ainda que em caráter temporário, o fato deverá ser comunicado ao Juízo da 1ª Vara
Cível Local, sob pena de se presumirem validas as intimações encaminhadas ao endereço anterior. - ADV: DAVI CORREIA DE
MELO (OAB 221956/SP)
Processo 0001066-63.2009.8.26.0272 (272.01.2009.001066) - Depósito - Alienação Fiduciária - Fundo de Investimento Em
Direitos Creditórios Não Padronizados América Multicarteira - Fábio de Souza Cabral - Fica o autor(a) intimado(a) de que
o Oficial(a) de Justiça Deixou de intimar o réu, por não tê-lo(a) encontrado(a). - ADV: JOSÉ CARLOS RIBEIRO DE SOUZA
(OAB 24240/PR), SIRLENE ELIAS RIBEIRO (OAB 28933/PR), JOSE ANTONIO FRIGINI (OAB 115369/SP), MIRNA LUCHMANN
(OAB 28315/PR), DANIEL BARBOSA MAIA (OAB 32483/PR), RICARDO BORTOLOZZI (OAB 38097/PR), IDAMARA ROCHA
FERREIRA (OAB 14153/PR), DANIELE SCARANTE (OAB 34975/PR), ANA LUCIA FERREIRA FRIGINI (OAB 89673/SP),
DONIZETE APARECIDO RODRIGUES (OAB 184638/SP), IGOR RAFAEL MAYER (OAB 37263/PR)
Processo 0001142-19.2011.8.26.0272 (272.01.2011.001142) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez - Fabio
Aparecido Nucci - Instituto Nacional do Seguro Social(inss) - Ficam as partes intimadas, acerca, da petição de fls. 178, através
da qual o Dr. ANTONIO CARLOS CARDOSO DE SIQUEIRA RAYMUNDO, designa a perícia médica para o dia 22 de janeiro de
2014, às 13h00, no endereço sito na Rua Soldado Constitucionalista, nº 327, Itapira/SP, ocasião em que será a autora, examinada
pelo(a) perito(a) judicial nomeado(a), devendo apresentar-se munido(a) de Cédula de Identidade, Carteira Profissional e C.P.F.
- ADV: FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), KELLY CRISTINA JUGNI (OAB 252225/SP)
Processo 0001223-65.2011.8.26.0272 (272.01.2011.001223) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Graziele Suellen Vieira - Instituto Nacional do Seguro Social - Ficam as partes intimadas, acerca, da petição de fls. 98, através
da qual o Dr. ANTONIO CARLOS CARDOSO DE SIQUEIRA RAYMUNDO, designa a perícia médica para o dia 22 de janeiro de
2014, às 13h00, no endereço sito na Rua Soldado Constitucionalista, nº 327, Itapira/SP, ocasião em que será a autora, examinada
pelo(a) perito(a) judicial nomeado(a), devendo apresentar-se munido(a) de Cédula de Identidade, Carteira Profissional e C.P.F.
- ADV: FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), THOMAZ ANTONIO DE MORAES (OAB 200524/SP)
Processo 0001223-94.2013.8.26.0272 (027.22.0130.001223) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Isaura de Souza
Silva - Fica o inventariante intimado para manifestação acerca da certidão da escrivania, adiante transcrita: Certifico e dou
fé que procedendo a conferência dos presentes autos de arrolamento, verifiquei que todos os herdeiros estão devidamente
representados por documentos e procurações, não foram apresentadas as certidões de débitos municipal e federal e o
recolhimento do imposto causa mortis e que, não houve o recolhimento das custas correspondentes ao bens inventariados por
ser beneficiária da assistência judiciária . Nada Mais. - ADV: TIAGO SANTI LAURI (OAB 179198/SP)
Processo 0001237-49.2011.8.26.0272 (272.01.2011.001237) - Interdição - Capacidade - J. J. C. B. - J. C. B. F. - Vistos. Proc.
Nº 303/2011 Diante do teor da petição de folhas 98/99, informando o falecimento do requerido e sendo intransmissível o direito
material posto em Juízo, JULGO EXTINTA esta ação de Interdição nº 303/2011 movida por J.J.C.B. em face de J.C.B.F., o que
faço com fundamento no artigo 267, inciso IX, Código de Processo Civil. Sem prejuízo, intime-se o curador nos termos da cota
do Ministério Público de fls. 105/105vº. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Custas “ex-vi legis”.
P.R.I. Itapira, 27 de novembro de 2013. - ADV: JERONIMO JOSE CARVALHO BARBOSA (OAB 68164/SP)
Processo 0001319-46.2012.8.26.0272 (272.01.2012.001319) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Graciele Aparecida da Costa - Instituto Nacional do Seguro Social - Ficam as partes intimadas, acerca, da petição de fls. 73,
através da qual o Dr. ANTONIO CARLOS CARDOSO DE SIQUEIRA RAYMUNDO, designa a perícia médica para o dia 29 de
janeiro de 2014, às 13h00, no endereço sito na Rua Soldado Constitucionalista, nº 327, Itapira/SP, ocasião em que será a
autora, examinada pelo(a) perito(a) judicial nomeado(a), devendo apresentar-se munido(a) de Cédula de Identidade, Carteira
Profissional e C.P.F. - ADV: THOMAZ ANTONIO DE MORAES (OAB 200524/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/
SP)
Processo 0001325-19.2013.8.26.0272 (027.22.0130.001325) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Jussara César
de Oliveira Francisco e outros - Claudio Francisco - Homologo por sentença, a fim de que surta os seus jurídicos e legais efeitos,
a partilha amigável constante destes autos dos bens deixados pelo falecimento de CLÁUDIO FRANCISCO, proc. nº. 324/2013.
Em conseqüência, adjudico aos contemplados os seus respectivos quinhões, ressalvados, entretanto, erros, omissões e direitos
de terceiros prejudicados. Oportunamente, expeça-se o título respectivo e alvarás se necessário; arquivando-se os autos, após.
Custas “ ex-vi legis “, descabendo a fixação de honorários advocatícios. P.R. e Int. - ADV: ELIAS ORSINI (OAB 135442/SP)
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Processo 0001328-71.2013.8.26.0272 (027.22.0130.001328) - Restauração de Autos - Inventário e Partilha - Yvonne Vieira
de Faria - - Jose Francisco Vieira de Faria - Isaura da Silva Vieira - Jose Francisco Vieira de Faria - - Jose Francisco Vieira
de Faria - Fls. 15: “Razão assiste ao subscritor de fls. 14. Providencie a serventia retificação do polo ativo da ação, fazendo
constar JOSÉ FRANCISCO VIEIRA DE FARIA, excluindo-se Yvone Vieira de Faria. No mais, concedo ao requerente o prazo de
90(noventa) dias para os fins alvitrados. Int”. - ADV: JOSE FRANCISCO VIEIRA DE FARIA (OAB 22814/SP)
Processo 0001347-14.2012.8.26.0272 (272.01.2012.001347) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - E. G.
- E. R. dos S. - Ficam as partes intimadas a comparecerem no I.M.E.S.C., sito na Rua: Barra Funda, 824, Bairro: Barra Funda,
São Paulo - Capital, CEP nº 01152-000, Fone/Fax 3821.1200, no dia 22 de janeiro de 2014, às 07h30min, para realização
da perícia de Investigação de Paternidade, devendo ser observados os seguintes requisitos: a) o(s) periciando(s) deve(m)
estar munido(s) de um dos seguintes documentos: R.G., Carteira de Trabalho, Carteira de Habilitação Profissional, C.N.H. e/ou
Certidão de Nascimento, sempre legíveis e originais. Qualquer outro documento apresentado que não seja um dos acima citados
e não seja original ou legível, a perícia não será realizada; b) comparecimento simultâneo do(s) autor(es), da mãe e do suposto
pai, ou de todos os envolvidos; c) na hipótese de qualquer uma das partes ser absoluta ou relativamente incapaz, deverá estar,
respectivamente, representada ou assistida, na forma da lei, para a realização da perícia. Nestes casos, o representante legal,
pai, mãe, tutor ou curador deverá, no ato do exame, apresentar documento comprobatório de sua condição. - ADV: MARIA DA
PENHA DE SOUZA ARRUDA (OAB 73781/SP), ALEXANDRE PIRES BARBOSA MURER (OAB 304398/SP)
Processo 0001369-38.2013.8.26.0272 (027.22.0130.001369) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - A.
S. S. - B. dos S. - Vistos. Proc. Nº 343/2013 Recebo a petição de fls. 25 como pedido de desistência da ação. No mais, traga o
autor para os autos procuração específica para tanto. Int. Itapira, 27 de novembro de 2013. - ADV: ATILIO FRASSETTO GOMES
(OAB 142485/SP)
Processo 0001383-32.2007.8.26.0272 (272.01.2007.001383) - Execução de Alimentos - Alimentos - A. F. de S. e outro - J. G.
dos S. - Considerando que os autores, intimados pessoalmente, não promoveram o andamento do feito, julgo extinto o presente
processo de ação de Execução de Alimentos movido por A.F. de S. E OUTRO em face de J.G. dos S., autos nº 301/2007, nos
termos do artigo 267, III, do Código de Processo Civil. No ensejo, arbitro os honorários advocatícios da Dra. Solange Maria Pinto
e do Dr. Donisete Gomes da Silva em 60% da Tabela PGE. Oportunamente, expeçam-se as respectivas certidões e arquivem-se
os autos com as cautelas de estilo. Custas “ex-vi legis”. P.R.I. - ADV: SOLANGE MARIA PINTO (OAB 219242/SP), DONISETE
GOMES DA SILVA (OAB 90809/SP)
Processo 0001384-46.2009.8.26.0272 (272.01.2009.001384) - Procedimento Ordinário - Adicional de Horas Extras - Divanira
Sales Rocha Arruda - Prefeitura Municipal de Itapira - Fica intimada a exequente a manifestar-se tendo em vista o decurso do
prazo para interposição de embargos pelo executado. - ADV: JOSE AUGUSTO FRANCISCO URBINI (OAB 198472/SP), CAMILA
ROGATTO BELLUOMINI (OAB 289285/SP), JOAO BATISTA DA SILVA (OAB 88249/SP)
Processo 0001498-43.2013.8.26.0272 (027.22.0130.001498) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento Sa - Marcio Alexandre Cardoso - Vistos. Proc. Nº 362/2013 Arquivemse os autos com as cautelas de estilo. Int. Itapira, 03 de dezembro de 2013. - ADV: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB
94243/SP)
Processo 0001499-67.2009.8.26.0272 (272.01.2009.001499) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Adriana Márcia
Martins de Oliveira - José Liberato Martins - Fica a autora intimada, acerca, da certidão da escrivania de fls.84: -Certifico e dou
fé que, procedendo à conferência do presente arrolamento constatei o seguinte: 1- não foi atendido ao quanto determinado no r.
despacho de fls. 47; 2- o Sr. VALDEMIR A.OLIVEIRA, não se encontra representado nos autos; 3- não foi recolhido o IMPOSTO
CAUSA MORTIS; 4- não foram recolhidas as custas iniciais. Nada Mais. - ADV: DANIEL APARECIDO RANZATTO (OAB 124651/
SP)
Processo 0001527-69.2008.8.26.0272 (272.01.2008.001527) - Procedimento Ordinário - Companhia Paulista de Força e
Luz Cpfl - Supermercado Guezzi de Itapira Ltda - Vistos. Proc. Nº 369/2008 Fls. 182/185: Ciente da interposição do agravo,
anotando que não foram juntadas as razões do recurso. No mais, aguarde-se por 60(sessenta) dias o eventual julgamento
do recurso interposto. Int. Itapira, 02 de dezembro de 2013. - ADV: MARCELO ZANETTI GODOI (OAB 139051/SP), PAULO
ROGÉRIO BENACI (OAB 218324/SP), JOSÉ RENATO CAMILOTTI (OAB 184393/SP)
Processo 0001552-19.2007.8.26.0272 (272.01.2007.001552) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Supermercado
Dalalana de Itapira Ltda - Marcelo Aparecido Padavini Pereira - Fica intimado o autor a manifestar-se em termos de continuidade.
- ADV: DANIEL APARECIDO RANZATTO (OAB 124651/SP)
Processo 0001585-97.1993.8.26.0272 (272.01.1993.001585) - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis Sem despejo - Incomagri Indústria e Comércio de Máquinas Agrícolas Ltda - Cimag Comércio e Indústria de Máquinas Agrícolas
Ltda - - Sebastião Sabino de Mira Filho - - Paulo Nogueira - Banco do Estado de São Paulo - Municipio de Itapira - Fica intimada
a exequente a manifestar-se em termos de continuidade. - ADV: DANIEL APARECIDO RANZATTO (OAB 124651/SP), GABRIEL
FELICIO GIACOMINI ROCCO (OAB 246281/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), VITORINO JOSE ARADO
(OAB 81864/SP), CARLOS ALBERTO FERREIRA (OAB 27990/SP), FERNANDA CARDOSO DE ALMEIDA DIAS DA ROCHA
(OAB 271223/SP), JOSÉ AUGUSTO FRANCISCO URBINI (OAB 198472/SP), JOAO BATISTA DA SILVA (OAB 88249/SP)
Processo 0001610-80.2011.8.26.0272 (272.01.2011.001610) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Antonio de
Padua Colosso - Sidinei Ribeiro dos Santos - Vistos. Proc. nº 418/2011. Arbitro os honorários advocatícios da Dra Flavia Sartori
Fagundes, procuradora dativa do réu (fls. 31/32), em 70% da Tabela PGE. Expeça-se a respetiva certidão. Após, prossiga-se
nos termos do despacho proferido as fls. 75. Int.(Fica intimada a retirar a certidão de honorários). - ADV: FLAVIA SARTORI
FAGUNDES (OAB 257642/SP), JOSE WILSON BREDA (OAB 70895/SP)
Processo 0001620-90.2012.8.26.0272 (272.01.2012.001620) - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso - Associação
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Itapirense de Preparo do Adolescente Aipa - Gp Augusto Bicicletas Epp (wg Bike Acessórios Bicicletas Ltda) - Fica intimada
a exequente a manifestar-se ante o decurso do prazo para a executada indicar bens à penhora. - ADV: VANDRÉ BASSI
CAVALHEIRO (OAB 175685/SP)
Processo 0001768-82.2004.8.26.0272 (272.01.2004.001768) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Luis Fernando
Elias e outros - Manoel Elias e outro - Fazenda do Estado de São Paulo - Proc. Nº 1383/2004. Homologo, por sentença, a fim de
que surta os seus jurídicos e legais efeitos, a partilha amigável constante destes autos do bem deixado pelos falecimentos de
Manoel Elias e Vicentina Ferreira Elias, proc. nº. 1383/2.004. Em conseqüência, adjudico aos contemplados os seus respectivos
quinhões, ressalvados, entretanto, erros, omissões e direitos de terceiros prejudicados. Oportunamente, expeça-se o título
respectivo e alvarás se necessário; arquivando-se os autos, após. Custas “ ex-vi legis “, descabendo a fixação de honorários
advocatícios. P.R. e Int. - ADV: FABRIZIO DE LIMA PIERONI (OAB 228656/SP), CINTIA CRISTINA SILVERIO SANTOS (OAB
300907/SP), NELSON GUINATO JUNIOR (OAB 74035/SP), ELAINE CRISTINA DE ANTONIO FARIA (OAB 264902/SP)
Processo 0001828-45.2010.8.26.0272 (272.01.2010.001828) - Procedimento Ordinário - Reajustes e Revisões Específicos
- Paulo Francisco Bueno - Instituto Nacional do Seguro Social - Ficam as partes intimadas, acerca, da petição de fls. 293,
através da qual o Dr. ANTONIO CARLOS CARDOSO DE SIQUEIRA RAYMUNDO, designa a perícia médica para o dia 22 de
janeiro de 2014, às 13h00, no endereço sito na Rua Soldado Constitucionalista, nº 327, Itapira/SP, ocasião em que será a
autora, examinada pelo(a) perito(a) judicial nomeado(a), devendo apresentar-se munido(a) de Cédula de Identidade, Carteira
Profissional e C.P.F. - ADV: THOMAZ ANTONIO DE MORAES (OAB 200524/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/
SP)
Processo 0001835-76.2006.8.26.0272 (272.01.2006.001835) - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - José
Benedito Rodrigues - Município de Itapira - Manifestem-se, as partes, acerca do laudo pericial juntado aos autos. - ADV: JOSÉ
AUGUSTO FRANCISCO URBINI (OAB 198472/SP), JOAO BATISTA DA SILVA (OAB 88249/SP), BENEDITO ALVES DE LIMA
NETO (OAB 182606/SP), ANTONIO MAXIMO DE OLIVEIRA FILHO (OAB 148746/SP)
Processo 0001887-67.2009.8.26.0272 (272.01.2009.001887) - Monitória - Cheque - Antônio Carlos Lulio - Acoplast Indústria
e Comércio Limitada - Vistos. Tendo em vista a quitação do débito, comunicado às fl2.103.104 julgo extinta a presente ação
Monitória, em sua fase executiva, sob nº 456/2009, movida por Antonio Carlos Lulio em face Açoplast Indústria e Comércio Ltda,
o que faço com fundamento no artigo 794, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas “ ex-vi legis “. P.R. e Int. - ADV: ARIANA
DE PAULA ANDRADE AMORIM (OAB 265972/SP), DANIELA COSTA ZANOTTA, JOSE ANTONIO FRANZIN (OAB 87571/SP)
Processo 0001911-27.2011.8.26.0272 (272.01.2011.001911) - Procedimento Sumário - Euripides Adenir de Almeida Me Romalhas Indústria e Comércio de Tecidos Ltda - Pelo exposto, com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, julgo
PROCEDENTE a ação, para (i) declarar a inexistência da dívida descrita na inicial; e (ii) condenar a parte ré ao pagamento, a
título de indenização por dano moral, da quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), a ser atualizada monetariamente a partir
desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais de mora (de 1% ao mês) desde a citação. Por conseguinte, condeno
a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da
condenação, em observância ao disposto no art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil. P. R. I. - ADV: LUDMILA BATISTUZO
PALUDETO DE SOUZA (OAB 183896/SP), JOÃO FABIO VIEIRA (OAB 259155/SP), MARCOS DE ALMEIDA NOGUEIRA (OAB
216938/SP), MÁRCIO BONADIA DE SOUZA (OAB 191553/SP)
Processo 0001911-27.2011.8.26.0272 (272.01.2011.001911) - Procedimento Sumário - Euripides Adenir de Almeida Me Romalhas Indústria e Comércio de Tecidos Ltda - Taxa de preparo: R$ 96,85 - porte de remessa e retorno: R$ 29,50 - ADV:
MARCOS DE ALMEIDA NOGUEIRA (OAB 216938/SP), MÁRCIO BONADIA DE SOUZA (OAB 191553/SP), LUDMILA BATISTUZO
PALUDETO DE SOUZA (OAB 183896/SP), JOÃO FABIO VIEIRA (OAB 259155/SP)
Processo 0002016-53.2001.8.26.0272 (272.01.2001.002016) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação Walfredo Ceratti - - Giselda Domingues Ceratti - Gustavo Severino Sartori - - Maria Suely Cescon Sartori - Proc. 503/2001. Fls.
362: Por primeiro, tragam os executados para os autos, certidão de objeto e pé do processo mencionado. Int. - ADV: MARIA
ISABEL NASCIMENTO MORANO (OAB 128815/SP), LUIZ ARNALDO ALVES LIMA FILHO (OAB 245068/SP), JOAO BAPTISTA
MORANO (OAB 15504/SP), BRAS GERDAL DE FREITAS (OAB 87280/SP)
Processo 0002026-14.2012.8.26.0272 (272.01.2012.002026) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Sew Eurodrive
Brasil Ltda - G P Augusto Bicicletas Epp - Proc. Nº 571/2012. Consoante se verifica do detalhamento de ordem judicial
de bloqueio de valores em anexo, a medida foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, sendo certo que o valor
encontrado é ínfimo (R$0,12). Assim sendo, manifeste-se a exequente requerendo o que de direito. Int. - ADV: SILVIA CRISTINA
HERNANDES MENDES (OAB 149753/SP), NOEMIA MARIA DE LACERDA SCHUTZ (OAB 122124/SP)
Processo 0002031-36.2012.8.26.0272 (272.01.2012.002031) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Mecânica Bovo
Ltda - Vistos. Cuida-se de ação de cobrança movida por MECÂNICA BOVO LTDA. contra SOLUÇÕES QUÍMICAS BRASIL LTDA.
A autora alega ser credora da ré da importância de R$12.000,00, relativos ao fornecimento de produtos e serviços em meados
de 2009 e fevereiro de 2011. Afirma que, em meados de 2009, prestou inúmeros serviços à ré, “quer fabricando e entregando
máquinas, como realizando conserto e manutenção e outras”. Referidos serviços foram orçados em R$15.000,00, dos quais
apenas R$9.000,00 foram pagos pela ré, restando uma dívida de R$6.000,00. Posteriormente, em 01.02.2011, prestou serviços
de “serralheria em mastros para bandeira; montagens de lanternins, cortes, soldas e etc.”, orçados em R$3.000,00. Por conta
disso, afirma que a ré é devedora da importância de R$12.000,00, sem contar juros e correção monetária. Ao final, pede seja a
ré condenada ao pagamento dessa importância, com os acréscimos legais. Citada (fl. 40), a ré ofereceu contestação (fls. 42/46).
Preliminarmente, arguiu a inépcia da inicial. No mérito, ponderou não haver prova da prestação dos serviços nem do valor
ajustado. Réplica a fls. 49/50. É o relatório. Fundamento e decido. A preliminar de inépcia da inicial deve ser acolhida. A petição
inicial não descreve com precisão quais teriam sido os produtos e serviços prestados. Faz-se apenas uma descrição genérica,
imprecisa, que não permite identificar o “an debeatur” e, por conseguinte, inviabiliza o exercício pleno do direito de defesa e
o julgamento do mérito da pretensão. Nem a partir dos documentos juntados com a inicial é possível precisar quais seriam
os serviços e produtos fornecidos, nem tampouco estimar o valor de cada um deles. Com relação aos primeiros serviços e
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produtos, a petição inicial sequer indica com precisão as datas em que teriam sido prestados ou fornecidos. Além disso, a inicial
não foi instruída com nenhum contrato celebrado entre as partes, nem com orçamento discriminativo dos serviços, o que impede
até mesmo eventual arbitramento do valor da contraprestação. Como se não bastasse, a inicial apresenta-se contraditória.
A autora afirma que a ré pagou apenas R$9.000,00 dos R$15.000,00 inicialmente devidos, ficando devedora de R$6.000,00.
Posteriormente, a ré teria ficado devedora de outros R$3.000,00, por conta de outros serviços. Logo, pela própria leitura da
inicial, o crédito da autora, sem juros ou correção monetária, seria de R$9.000,00 e não de R$12.000,00, como afirmado, sendo
esse só mais um indicativo da inépcia da petição inicial. Por tudo isso, forçoso reconhecer que a causa de pedir não foi exposta
de modo a permitir o exercício pleno do direito de defesa e que da exposição dos fatos não decorre logicamente o pedido,
tudo a ensejar a inépcia da inicial e, por conseguinte, a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido
e regular do processo. Pelo exposto, em face da inépcia da inicial, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito,
com fundamento no art. 267, IV, do Código de Processo Civil, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em R$500,00 (quinhentos reais), em observância ao disposto no art.
20, § 4º, do Código de Processo Civil. P. R. I. - ADV: DANIEL APARECIDO RANZATTO (OAB 124651/SP)
Processo 0002031-36.2012.8.26.0272 (272.01.2012.002031) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Mecânica Bovo
Ltda - Taxa de preparo: R$ 262,85 - porte de remessa e retorno: R$ 29,50 - ADV: DANIEL APARECIDO RANZATTO (OAB
124651/SP)
Processo 0002109-98.2010.8.26.0272 (272.01.2010.002109) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Cr Centro
de Cobrança e Prestação de Serviços Ss Ltda - Aquiles Donizete Bueno Domingues - Vistos. Fls.134: Arbitro os honorários
advocatícios do Dr. Juraci Siqueira, Procurador dativo do requerido em 100% da Tabela PGE. Expeça-se a respectiva certidão.
No mais, reporto-me ao despacho de fl.130 (Ao arquivo no aguardo de provocação (artigo 475-J, §5º, do Código de Processo
Civil.)). Int. (Fica o procurador intimado a retirar a certidão de honorários). - ADV: TIAGO GEROLIN MOYSÉS (OAB 255273/SP),
JURACI SIQUEIRA (OAB
110208/SP), EVANDRO LUIS RINOLDI (OAB 165242/SP)
Processo 0002213-22.2012.8.26.0272 (272.01.2012.002213) - Procedimento Ordinário - Expurgos Inflacionários / Planos
Econômicos - Jose Roberto Mantoan e outros - Banco do Brasil Sa - Vistos. Trata-se de execução de título judicial promovida
por JOSÉ ROBERTO MANTOAN, ÂNGELA MARIA MANTOAN SABINO e ISMAEL SABINO, herdeiros e sucessores de Victorio
Mantoan e Yolanda Apparecida Mantoan em que se requer cumprimento de sentença proferida no âmbito de ação civil pública
movida pelo IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor contra o BANCO DO BRASIL S.A. Afirmam os exequente que
seu crédito é de R$127.216,79. Comprovou-se o trânsito em julgado da sentença (fl. 39). Com a inicial, vieram memória de
cálculo e extratos bancários (fls. 05 e 35/39). Determinou-se citação para pagamento (fls. 137). A parte executada garantiu o
juízo (fls. 146). Em impugnação (fls. 02/10), a parte executada sustentou o seguinte: a eficácia da sentença executada abrange
exclusivamente os limites territoriais onde foi dada, isto é, o Distrito Federal, sendo por isso inexigível; a inexigibilidade do título
executivo pela falta de prévia liquidação da sentença; a ilegitimidade ativa da parte exequente, que não ser associada ao IDEC;
o excesso de execução, em razão de critérios equivocados de correção. Os exequentes se manifestaram sobre a impugnação
(fls. 29/40). Os autos foram encaminhados ao contador, para apuração de eventual excesso de execução. Determinou-se, na
ocasião, que a apuração de eventual diferença tomasse por base os seguintes critérios: 1) correção do valor do depósito pelos
índices da popança até a data da propositura da ação civil pública e, partir de então, pelos índices da Tabela Prática do Eg.
Tribunal de Justiça de São Paulo; 2) acréscimo de juros remuneratórios (contratuais) de 0,5% ao mês por todo o período,
calculados mês a mês; e 3) acréscimo de juros e mora, a partir da citação na ação civil pública, sendo de 0,5% ao mês enquanto
vigia o Código Civil de 1916 (isto é, até 10.01.2003) e de 1% ao mês a partir de quando o Código Civil de 2002 passou a vigorar
(fl. 44). Cálculo do contador às fls. 45/47. Manifestação sobre o cálculo a fls. 48vº e 61/64 . É o relatório. Decido. Passo a
examinar, sistematicamente, as questões versadas na impugnação: Quanto aos limites subjetivos da sentença executada. O
artigo 91 c/c 82, inciso IV, do CDC, dispõe que as associações “poderão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou
seus sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos”. Com isto, autoriza que
substituam processualmente as vítimas do evento danoso, que podem, ao invés da ação de conhecimento, promover a execução
da sentença que lhes beneficiar, nos termos do artigo 97 do CDC. Procura-se, assim, evitar a multiplicidade de ações individuais,
além de ampliar a proteção dada às partes sujeitas a danos coletivos latu sensu. E, pela natureza e finalidade desta atuação, a
sentença coletiva tem efeito erga omnes, beneficiando todos os que houverem sido vítimas do dano comum, independentemente
de vínculo associativo ou de prévia autorização. Assim, é nesse sentido se firmou a jurisprudência do Eg. Tribunal de São Paulo:
“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO IDEC VERSANDO SOBRE A
DIFERENÇA DE RENDIMENTOS CREDITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA Limites subjetivos da sentença Ausência de
qualquer restrição no título judicial formado na fase de conhecimento quanto à sua eficácia subjetiva Possibilidade de execução
que se estende a todos os poupadores do banco agravante Recurso não provido.” (TJSP, 17ª Câm. Dir.Priv., Ai nº 020781062.2011.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Pastore Filho, j. 25.4.2012). Ademais, ao contrário do que sustenta o impugnante, não
existe limitação territorial dos efeitos da sentença proferida na ação civil pública, que pode ser executada individualmente no
foro do domicílio do poupador. Foi nesse exato sentido que decidiu o Eg. Superior Tribunal de Justiça em recurso processado
sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil: “DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E
SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO
JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Para efeitos do art.
543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada
no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos,
mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a
qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). 1.2. A sentença genérica
proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos
inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira
do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de
vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2º-A, caput, da Lei n. 9.494/97. 2. Ressalva
de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.” (STJ, Corte
Especial, REsp. 1.243.887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão j. 19.10.2011). Quanto à correção da via eleita desnecessidade de
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liquidação por artigos Os exequentes, sucessores de Victorio Mantoan e Yolanda Apparecida Mantoan conforme se verifica a fls.
11/34 dos autos de cumprimento de sentença, comprovaram nos autos, mediante os extratos de fls. 35/69 daqueles mesmos
autos, a titularidade das contas de poupança mantidas banco executado, cujo saldo somado em janeiro de 1989 era de
NCz$12.446,58 (valor correspondente à soma dos saldo existentes nas contas 100.008.727-9 e 200.008.727-7). Assim, tendo
em vista que a petição inicial veio acompanhada de documentos que comprovam a titularidade das contas e o saldo nelas
existente em janeiro de 1989, a prévia liquidação por artigos torna-se providência meramente burocrática e desnecessária, eis
que para a execução basta a mera realização de cálculos aritméticos. Conforme vem se firmando a jurisprudência do Eg.
Tribunal de Justiça, a prévia liquidação por artigo só deve ser exigida para os casos em que o poupador careça da documentação
necessária à comprovação do seu direito, o que não é o caso dos autos: “LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO
CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO IDEC VERSANDO SOBRE A DIFERENÇA DE RENDIMENTOS CREDITADOS EM
CADERNETA DE POUPANÇA Liquidação por artigos Desnecessidade No caso em que os exequentes apresentarem os
documentos que comprovem o número da conta e da agência, bem como o valor depositado em janeiro de 1989, basta a juntada
de simples cálculos aritméticos para apuração do valor devido Inteligência do art. 475-B do Código de Processo Civil Recurso
não provido. (...) Com efeito, conquanto seja ilíquida a sentença proferida na ação civil coletiva, não há regramento legal que
imponha exclusivamente a liquidação por artigos no tocante, Vislumbrando-se possível a liquidação por simples cálculos. Há de
se distinguir, no entanto, ao menos duas hipóteses: 1) aquela em que os exequentes apresentarem os documentos que
comprovem o número da conta e da agência, bem como o valor depositado em janeiro de 1989, caso em que bastariam cálculos
aritméticos para apuração do valor devido, nos termos do art. 475-B do Código de Processo Civil; 2) aquela em que os
exequentes não tenham documentos que comprovem a existência do seu direito, necessitando, para tanto, provar fato novo, o
que só seria possível em sede de liquidação por artigos, a teor do art. 475-E, do mesmo Codex. In casu, vê-se que os agravados
comprovaram documentalmente o quanto necessário para a apuração do quantum devido por simples cálculos.” (TJSP, 17ª
Câm. Dir.Priv., Ai nº 0207810-62.2011.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Pastore Filho, j. 25.4.2012). Quanto à incidência dos juros
remuneratórios mensais Os juros remuneratórios (de 0,5% ao mês) são devidos porque integram a obrigação pertinente ao
contrato de poupança. Fundam-se obrigação do bando de remunerar o capital que lhe foi emprestado, incidindo mês a mês.
Logo, são devidos até que o banco devolva o capital emprestado o que ainda não foi feito , sendo por isso irrelevante a data do
encerramento da conta. Nesse sentido, confira-se: “LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA
PROMOVIDA PELO IDEC VERSANDO SOBRE A DIFERENÇA DE RENDIMENTOS CREDITADOS EM CADERNETA DE
POUPANÇA Incidência de juros remuneratórios mensais. Possibilidade Espécie de juros que integram a obrigação principal do
contrato de depósito (poupança), acarretando a incidência mês a mês sobre a diferença entre os índices de atualização devidos
e aplicados Recurso não provido.” (TJSP, 17ª Câm. Dir.Priv., Ai nº 0207810-62.2011.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Pastore Filho, j.
25.4.2012). “CADERNETA DE POUPANÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO.
RECURSO IMPROVIDO. Os juros remuneratórios têm sempre fundamento contratual. Seu pagamento não está associado ao
inadimplemento de uma obrigação, mas na obrigação do banco depositário de remunerar o dinheiro que lhe foi emprestado.
Certo é que o poupador tem direito ao seu recebimento, que incide sobre a diferença de correção que não lhe foi paga, desde a
data que deveria ser creditada até o efetivo pagamento.” (TJSP, 31ª Câm. Dir. Priv., Ap. 990.10.094221-2, Rel. Adilson de
Araújo, j. 4.5.2010). JUROS REMUNERATÓRIOSE CORREÇÃO MONETÁRIA - Cabimento dejuros remuneratóriose correção
monetária, a ser realizada de acordo com a Tabela Prática de Atualização dos Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça de São
Paulo das datas em que deveriam ter sido realizados os créditos e até o efetivo pagamento, sendo irrelevante a data
deencerramento da conta. (TJSP, 38ª Câm. Dir. Priv., AI nº 0058597-11.2013.8.26.0000, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, j.
6.11.2013). Quanto aos juros moratórios e a forma de cálculo Os juros moratórios são devidos e devem incidir desde o momento
em que verificada a mora, isto é, desde quando se operou a citação na ação civil pública ajuizada pelo IDEC (ocorrida em
08.06.1993). Conforme bem decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, “é indubitável que os juros de mora contamse da citação na Ação Civil Pública, porquanto os consumidores-poupadores foram regularmente representados na ação coletiva
que diz respeito a direitos individuais homogêneos-difusos-metaindividuais. O contrário é o retrocesso e tachar de inútil para os
poupadores-consumidores a Ação Civil Pública. A decisão nela contida, que opera efeitos erga omnes, evidentemente não é de
ser mitigada ao atingir o seu desiderato”. (TJSP, 38ª Câm. Dir. Priv., AI nº 0080794-91.2012.8.26.0000, Rel. Des. Flávio Cunha
da Silva, j. 25.7.2012). Assim é que, a partir da citação na ação civil pública, são devidos juros moratórios de 0,5% ao mês
durante a vigência do Código Civil de 1916 (isto é, até 10.01.2003) e de 1% ao mês a partir de quando o Código Civil de 2002
entrou em vigor. Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo: “LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO IDEC VERSANDO SOBRE A DIFERENÇA DE RENDIMENTOS
CREDITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA Juros moratórios - Título judicial que fixou a inclusão de juros moratórios
desde a data da citação na ação coletiva - Alteração no termo inicial que configuraria flagrante ofensa à coisa julgada. Elevação
da taxa de juros moratórios após a vigência do atual Código Civil Possibilidade - Sentença proferida sob a égide do Código Civil
de 1916, quando os juros legais eram de 0,5% - Código Civil de 2002 que elevou os juros legais ao patamar mensal de 1% Majoração que atinge os contratos cujos efeitos se protraem no tempo, não havendo ofensa à coisa julgada por configurar mera
adequação do percentual legal. Inteligência do art. 2035 do Código Civil - Recurso não provido. (TJSP, 17ª Câm. Dir.Priv., Ai nº
0207810-62.2011.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Pastore Filho, j. 25.4.2012). Quanto à verificação do excesso de execução Na r.
decisão de fls. 44, prolatada por outro magistrado, determinou-se que a apuração do crédito da parte exequente observasse os
seguintes critérios: 1) correção do valor do depósito pelos índices da popança até a data da propositura da ação civil pública e,
partir de então, pelos índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo; 2) acréscimo de juros remuneratórios
(contratuais) de 0,5% ao mês por todo o período, calculados mês a mês; e 3) acréscimo de juros e mora, a partir da citação na
ação civil pública, sendo de 0,5% ao mês enquanto vigia o Código Civil de 1916 (isto é, até 10.01.2003) e de 1% ao mês a partir
de quando o Código Civil de 2002 passou a vigorar. Ressalvado o entendimento particular deste magistrado quando à forma de
correção do valor do depósito (que deveria obedecer somente aos índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça), reputo
preclusa a matéria, por não ter sido interposto recurso contra a decisão que definiu os critérios de cálculo. Vale aqui a regra do
art. 473 do Código de Processo Civil, que dispõe ser defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a
cujo respeito se operou a preclusão. Referido cálculo apurou, com base dos critérios acima referidos, que o a dívida do banco,
à época do depósito, seria de R$196.618,13, valor até maior do que aquele cobrado pela parte exequente (R$127.216,79).
Disso resulta a conclusão de que não há excesso de execução. Pelo exposto, REJEITO integralmente a impugnação ofertada
pelo executado, condenando-o, em razão da sucumbência, ao pagamento das custas e despesas processuais relativas ao
incidente, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor dado à execução (CPC, art. 20, §§ 3º e 4º). Com o
trânsito em julgado desta decisão, expeça-se guia de levantamento em favor dos exequentes do valor depositado à fl. 146 dos
autos de cumprimento de sentença. Intime-se. - ADV: MARIA DONISETE CORREA ALCICI (OAB 105206/SP), MARCELO
OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), DANIEL APARECIDO RANZATTO (OAB 124651/SP)
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Processo 0002213-22.2012.8.26.0272 (272.01.2012.002213) - Procedimento Ordinário - Expurgos Inflacionários / Planos
Econômicos - Jose Roberto Mantoan e outros - Banco do Brasil Sa - Taxa de preparo: R$ 2.768,82 - porte de remessa e
retorno: R$ 29,50 - ADV: MARIA DONISETE CORREA ALCICI (OAB 105206/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), DANIEL
APARECIDO RANZATTO (OAB 124651/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP)
Processo 0002252-19.2012.8.26.0272 (272.01.2012.002252) - Carta Precatória Cível - Estudo Psicológico (nº
001805289826010/2010 - 3ª. Vara de Família e Sucessões) - Laurinda Katsuko Kubagawa - Manifestem-se, as partes, acerca do
laudo pericial juntado aos autos. - ADV: ARMANDO NORIO MIYAZAKI JUNIOR (OAB 277576/SP)
Processo 0002257-75.2011.8.26.0272 (272.01.2011.002257) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Itaucard Sa - Claudio Honorio de Andrade - Fica intimado o autor a manifestar-se em termos de continuidade.
- ADV: DARIO BRAZ DA SILVA NETO (OAB 254878/SP), MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), FRANCISCO
BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP)
Processo 0002269-55.2012.8.26.0272 (272.01.2012.002269) - Monitória - Cheque - Divem Distribuidora de Veículos Mogi
Ltda - Homologo por sentença, a fim de que surta os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo a que chegaram as partes constante
de fls. 61. Em conseqüência, julgo extinta a presente ação Monitória movida por DIVEM DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MOGI
LTDA em face de AMAURI CESAR ALVES, proc. nº. 656/2012, nos termos exatos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo
Civil. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Custas “ ex-vi legis “. P.R. e Int. - ADV: GILBERTO SEIJI
KIKUCHI (OAB 68399/SP)
Processo 0002283-39.2012.8.26.0272 (272.01.2012.002283) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Difran Comércio
de Alimentos para Animais Ltda Me - Everton Roberto Barbosa - Proc. Nº 659/2012. Conforme se verifica do detalhamento de
ordem judicial de bloqueio de valores em anexo, não foram localizados ativos financeiros pertencentes ao(a) executado(a).
Manifeste-se, pois, o(a) exeqüente, em termos de prosseguimento. Caso silente, ao arquivo provisório. Int. - ADV: RHENAN
PELEGRINO CARBONARO JORGE LEITE (OAB 299727/SP), ADILSON MOURÃO (OAB 223855/SP), WALTECYR DINIZ (OAB
209414/SP)
Processo 0002298-42.2011.8.26.0272 (272.01.2011.002298) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco Sa - White Chicken Comercio e Exportação do Abate de Aves Ltda - - Fatme Mohsen - Fica o autor intimado a
manifestar-se acerca da Carta Precatória, na qual, o Oficial(a) de Justiça DEIXOU de Intimar o réu. - ADV: JOAO FERNANDO
DE SOUZA HAJAR (OAB 253313/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP), MARCIO DUARTE
NOVAES (OAB 206495/SP), PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP), CICERO NOBRE CASTELLO (OAB
71140/SP)
Processo 0002334-21.2010.8.26.0272 (272.01.2010.002334) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Ivone
de Freitas Barbosa - Inss Instituto Nacional de Seguro Social - Ficam as partes intimadas, acerca, da petição de fls. 86, através
da qual o Dr. ANTONIO CARLOS CARDOSO DE SIQUEIRA RAYMUNDO, designa a perícia médica para o dia 29 de janeiro de
2014, às 13h00, no endereço sito na Rua Soldado Constitucionalista, nº 327, Itapira/SP, ocasião em que será a autora, examinada
pelo(a) perito(a) judicial nomeado(a), devendo apresentar-se munido(a) de Cédula de Identidade, Carteira Profissional e C.P.F. ADV: FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), JOSE FLAVIO WOLFF CARDOSO SILVA (OAB 91278/SP)
Processo 0002401-15.2012.8.26.0272 (272.01.2012.002401) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - C.
de C. - F. C. P. - Fls. 91: “1. Fls. 81: Vista à ré nos termos do artigo 398 do Código de Processo Civil. 2. Dou a instrução processual
por encerrada, concedo o prazo de 10(dez) dias para cada uma das partes e ao Ministério Público para o oferecimento de
alegações finais por memoriais, podendo o autor ter consigo os autos nos primeiros dez dias, a ré nos dez dias subsequentes e
o Ministério Público nos 10(dez) últimos dias, devendo os autos voltar conclusos após, para prolação da sentença; Int”. - ADV:
JOAO CARLOS MAZZER, DANILA BOLOGNA LOURENÇONI (OAB 216508/SP)
Processo 0002440-51.2008.8.26.0272 (272.01.2008.002440) - Inventário - Inventário e Partilha - Ana Maria Alves da Silva
e outros - Fazenda do Estado de São Paulo e outro - Manifeste-se, o herdeiro Luiz Rogério Sartori, acerca da manifestação da
inventariante juntada aos autos. - ADV: FLAVIA SARTORI FAGUNDES (OAB 257642/SP), FABRIZIO DE LIMA PIERONI (OAB
228656/SP), RUBENS FALCO ALATI FILHO (OAB 112793/SP)
Processo 0002509-78.2011.8.26.0272 (272.01.2011.002509) - Execução de Alimentos - Alimentos - J. P. B. S. - Vistos. Proc.
Nº 665/2011 Arbitro os honorários advocatícios do Dr. HENRIQUE DE FREITAS NETO em 60% da Tabela PGE. Certificado o
trânsito em julgado da sentença, expeça-se a respectiva certidão. Int. Itapira, 29 de novembro de 2013.(Fica o procurador do
autor intimado a retirar a certidão de honorários). - ADV: HENRIQUE DE FREITAS NETO (OAB 277472/SP)
Processo 0002633-27.2012.8.26.0272 (272.01.2012.002633) - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Inadimplemento - Bentomar Indústria e Comércio de Minérios Ltda - Hipertrat
Fundição e Tratamento de Metais Ltda - Fica intimada a autora a manifestar-se em termos de continuidade. - ADV: CELSO
NOBUO HONDA (OAB 260940/SP), TOSHIO HONDA
Processo 0002634-12.2012.8.26.0272 (272.01.2012.002634) - Embargos à Execução - Prescrição e Decadência - Jose
Antonio Mendes - Cr Centro de Cobrança e Prestações de Serviços Ss Ltda - Fica intimada a embargada para oferecimento das
alegações finais no prazo de 10 (dez) dias. - ADV: EVANDRO LUIS RINOLDI (OAB 165242/SP), BENEDITO ALVES DE LIMA
NETO (OAB 182606/SP), TIAGO GEROLIN MOYSÉS (OAB 255273/SP)
Processo 0002634-46.2011.8.26.0272 (272.01.2011.002634) - Procedimento Sumário - Direitos da Personalidade - Municipio
de Itapira - Aline Santos Souza - Vistos. Proc. Nº 706/2011 Regularize o autor a petição de fls. 108 que se encontra apócrifa. Int.
Itapira, 29 de novembro de 2013. - ADV: JOSÉ AUGUSTO FRANCISCO URBINI (OAB 198472/SP), JOAO BATISTA DA SILVA
(OAB 88249/SP), RODRIGO PEREIRA DA SILVA GUEDES (OAB 193474/SP)
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Processo 0002660-44.2011.8.26.0272 (272.01.2011.002660) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - K. M. O. da
C. - 1. Recebo o petitório de fls. 36/37 como emenda à inicial. Anote-se e retifique-se a autuação. 2. Processe-se em segredo
de justiça nos termos do artigo 155 do Código de Processo Civil. 3. Ante a falta de comprovação dos rendimentos do requerido,
arbitro os alimentos provisórios no valor de 1/3(um terço) do salário mínimo. Em caso de desemprego fica mantido o mesmo
valor, devidos a partir da citação. 4. Encaminhem-se os presentes autos ao Setor de Conciliação Desde já, designo o dia 28 de
fevereiro de 2014, às 15:50 horas para audiência de conciliação. As audiências deste setor realizar-se-ão no seguinte endereço:
Praça Cel. Souza Ferreira, s/nº, sala de audiências, andar térreo, centro, Itapira-SP. 5. Cite-se o requerido, e, intime-se a
autora, a fim de que compareçam à audiência supra designada, no setor de conciliação desta Comarca, acompanhados de
seus advogados. 6. Expeçam-se ofícios para informações dos ganhos do requerido e respectivo desconto, caso requeridos. 7.
Caso não haja acordo na sessão de conciliação, a contestação, será apresentada no prazo de 15 dias que fluirá a partir do ato
descrito no item “4” supra, devendo neste caso os autos retornarem ao Ofício Judicial para prosseguimento pelo rito ordinário.
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: AUDRE
JAQUELINE DE SOUZA (OAB 272605/SP)
Processo 0002677-80.2011.8.26.0272 (272.01.2011.002677) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Idalina
Mesquiato Bruvina - Instituto Nacional do Seguro Socialinss - Pelo exposto, com fundamento no artigo 269, I, do Código de
Processo Civil julgo PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar o réu a conceder ao autor o benefício previdenciário da
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE desde a citação, ocorrida em 13.10.2011 (fl. 26),no valor equivalente a um salário
mínimo integral (art. 48 e seus §§ e arts. 33 e 50 da Lei 8213/91), vigente no momento da liquidação, condenando-o também
ao pagamento do abono anual, bem como ao pagamento das parcelas vencidas, com juros e correção monetária, até o efetivo
pagamento, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Por conseguinte, condeno
o réu a pagar honorários advocatícios, que ora fixo em 10% do valor da condenação, consideradas as parcelas vencidas até a
data da sentença (Súmula 111 do STJ), ficando isento das custas e despesas processuais, conforme dispõe o artigo 8º, § 1º, da
Lei nº 8.621/93. Conforme disposto no artigo 475, I, do CPC, decorrido o prazo para recurso voluntário, encaminhe-se os autos à
Egrégia Superior Instância para o reexame necessário. P. R. I. - ADV: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/
SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP)
Processo 0002736-68.2011.8.26.0272 (272.01.2011.002736) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Itaú Unibanco Sa - Masonic Comércio e Logística de Cosméticos Ltda Me - - Marcos Roberto Ribeiro Ramos - Vistos.
Proc. Nº 735/2011 Determino a suspensão da execução, nos termos do artigo 791, inciso III, do Código de Processo Civil.
Aguarde-se provocação no arquivo. Int. Itapira, 02 de dezembro de 2013. - ADV: NICOLAS PETRUCIO MAZARIN FERRO (OAB
264583/SP), PETRUCIO OMENA FERRO (OAB 55263/SP)
Processo 0002749-04.2010.8.26.0272 (272.01.2010.002749) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Aymoré Crédito Financiamento e Investimento Sa - - AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A - Valdir Teodoro de Carvalho - Fica intimada a autora a manifestar-se em termos de continuidade. - ADV: FABIO FRASATO
CAIRES (OAB 124809/SP), ADRIANO CASACIO (OAB 228513/SP), ROBERTA CARVALHO DOS ANJOS (OAB 262791/SP),
GIOVANA DE SOUZA SANTOS BRITO (OAB 277207/SP), HENRICH KELSEN PEREIRA DE CORDEIRO FERREIRA (OAB
21968/PE), NILSON SALUM CARDOSO DOURADO (OAB 30292/BA), LETICIA APARECIDA PASCOALINO (OAB 311491/SP)
Processo 0002798-79.2009.8.26.0272 (272.01.2009.002798) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Comércio de Ferros São João Ltda - Ferragro de Itapira Ltda - Fica o requerente intimado da expedição do mandado de
remoção expedido nos autos, bem como da certidão do oficial que dá conta da não efetivação do mandado de remoção. - ADV:
DANIEL APARECIDO RANZATTO (OAB 124651/SP), LUIS AUGUSTO LOUP (OAB 152813/SP)
Processo 0002810-25.2011.8.26.0272 (272.01.2011.002810) - Outros Feitos não Especificados - Flavio Barbieni - Instituto
Nacional do Seguro Social Inss - Ficam as partes intimadas, acerca, da petição de fls. 113, através da qual o Dr. ANTONIO
CARLOS CARDOSO DE SIQUEIRA RAYMUNDO, designa a perícia médica para o dia 29 de janeiro de 2014, às 13h00, no
endereço sito na Rua Soldado Constitucionalista, nº 327, Itapira/SP, ocasião em que será a autora, examinada pelo(a) perito(a)
judicial nomeado(a), devendo apresentar-se munido(a) de Cédula de Identidade, Carteira Profissional e C.P.F. - ADV: MARIA
APARECIDA DE SOUZA NANARTONIS (OAB 193438/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP)
Processo 0002836-23.2011.8.26.0272 (272.01.2011.002836) - Execução de Alimentos - Alimentos - G. H. M. de M. - P.
C. M. de M. - Vistos. Proc. Nº 764/2011 Recolha-se o MLJ que se encontra na contracapa dos autos e providencie-se o seu
cancelamento. Expeça-se novamente MLJ em favor do autor relativo ao depósito de fls. 19. Após, vista ao Ministério Público.
Int. Itapira, 20 de novembro de 2013. (Fica o autor intimado a retirar o M.L.J.). - ADV: JOSE WILSON BREDA (OAB 70895/SP),
EDUARDO SILVA DE CAMARGO FERRAZ (OAB 175126/SP)
Processo 0002899-73.1996.8.26.0272 (272.01.1996.002899) - Outros Feitos não Especificados - Alexandre Policarpo Manifeste-se, o interessado, acerca do desarquivamento dos autos. - ADV: ALEXANDRA ANTUNES GARCIA (OAB 245978/SP)
Processo 0002965-96.2009.8.26.0272 (272.01.2009.002965) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Associação Itapirense de Preparo do Adolescente Aipa - Valdemir Fernandes Variedades Me - - Valdemir Fernandes - Fica
intimada a autora a manifestar-se ante o decurso do prazo para os executados comprovarem o pagamento o débito. - ADV:
VANDRÉ BASSI CAVALHEIRO (OAB 175685/SP)
Processo 0003023-31.2011.8.26.0272 (272.01.2011.003023) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Daniela Marcatti Sanches - Natura Cosméticos Sa e outro - Vistos. DANIELA MARCATTI SANCHES moveu ação declaratória
de inexistência de débito c.c. pedido de indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada, contra AVON
COSMÉTICOS LTDA. e Natura Cosméticos S/A. Aduziu, em síntese, que foi inscrita nos cadastros de inadimplentes por conta
de supostas dívidas para com as rés, as quais, todavia, não existem. Sustentou que do fato lhe advieram danos morais. Ao
final, pediu seja declarada a inexistência das dívidas, bem como a condenação das rés ao pagamento de indenização por
danos morais. Foi deferida a tutela antecipada (fl. 18). As rés foram citadas (fls. 24 e 26) e ofereceram contestação. Em sua
contestação, a ré NATURA arguiu, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial, perante o qual a ação fora
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inicialmente ajuizada. No mérito, arguiu que a autora efetivamente celebrou contrato consigo, sendo por isso sua devedora.
Conclui que o apontamento não foi indevido e que não poderia ser responsabilizada por eventual fraude de terceiro. Em resumo,
sustenta que não estão presentes os requisitos do dever de indenizar (fls. 31/63). A ré AVON, por sua vez, contestou o feito
aduzindo que a dívida existe, que não pode ser responsabilizada por eventual fraude de terceiro e que não estão presentes os
requisitos do dever de indenizar (fls. 73/85) Réplica a fls. 96/100. Foi reconhecida a incompetência do Juizado Especial para a
decisão da lide, determinando-se a sua redistribuição. No curso do processo, a autora celebrou acordo com a ré NATURA, tendo
o processo sido extinto em relação a ela, nos termos do art. 269, III, do Código de Processo Civil (fl. 135). Instadas as partes a
especificarem as provas que pretendiam produzir, a ré AVON requereu o depoimento pessoal da autora, a oitiva de testemunhas
e a juntada de novos documentos (fls. 128/129). A autora, por sua vez, requereu o julgamento antecipado da lide (fl. 165). É o
relatório. Fundamento e decido. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do art. 330, I, do Código
de Processo Civil, eis que desnecessária a realização de audiência de instrução. Com efeito, entendo que a prova oral, no caso,
seria incapaz de alterar o resultado da lide. A ação é parcialmente procedente. É incontroverso e, ademais, está provado pelo
documento da fl. 15, que a parte autora foi inscrita em cadastro de inadimplentes por conta de suposta dívida para com a ré
AVON, no valor de R$886,81. Tal dívida, porém, deve ser declarada inexistente, haja vista que a ré AVON não comprovou ter
a autora a contraído. Com efeito, não foi juntado com a contestação nenhum documento que comprove ter a autora assumido
qualquer obrigação perante a ré, muito menos na qualidade de revendedora sua. Vale ressaltar, a propósito, que a comprovação
da existência de relação jurídica contratual é ônus probatório da demanda, haja vista ser impossível a prova do fato negativo
(isto é, da ausência de contratação). A par do reconhecimento da inexistência das dívidas, tem-se a responsabilidade da ré
pelo pagamento de indenização pelos danos morais causados pela inscrição indevida. Dada a natureza da atividade da ré,
aplica-se aqui a chamada “teoria do risco”, consubstanciada no art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Como a atividade
dos fornecedores implica, por sua natureza, risco para o direito de terceiros, entende-se que, em casos como este, têm eles
a obrigação de reparar os danos causados pelas suas condutas, independentemente de culpa: “Ademais, vem se firmando
nos Tribunais o entendimento majoritário no sentido de que a responsabilidade dos fornecedores e prestadores de serviços,
independe da ocorrência de culpa, haja vista o risco inerente ao próprio serviço prestado que lhes garante lucro. Devem,
portanto, adotar procedimento mais rigoroso na verificação dos documentos que lhe são apresentados e a forma de solicitação
deles, a fim de prevenir a reiteração de possíveis fraudes.” (TJSP, 8ª Câm. Dir. Priv., Ap. 0008621-54.2012.8.26.0005, Rel.
Des. Salles Rossi, j. 3.7.2013). Ainda que a ré tenha sido vítima da fraude de terceiro, isso não a isenta de responsabilidade
perante a autora, até porque é responsável por conferir a autenticidade dos documentos que lhes são apresentados para a
realização dos negócios, bem como a própria qualificação das pessoas que se apresentam para celebrá-los. Nesse sentido é a
orientação majoritária do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo: “RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano moral. Inscrição indevida
do nome da autora em cadastro de maus pagadores. Fraude de terceiro. Ineficiência administrativa da instituição. Teoria do
risco da atividade. Responsabilidade objetiva. Dano presumido “Quantum” indenizatório fixado na sentença que se reputa
razoável. Ratificação dos fundamentos da sentença (art.252, do RITJSP/2009) Recurso desprovido.” (TJSP, 1ª Câm. Dir. Priv.,
Ap. 0111822-13.2008.8.26.0002 , Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j. 7.5.2013; destacou-se). Registre-se, ademais, que o dano
moral decorrente da inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes é presumido, conforme entendimento consolidado do Eg.
Superior Tribunal de Justiça: “É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção
indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano
vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (STJ, AgRg no Ag. 1.379.761, 4ª T., Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. 26.4.2011). Presentes, assim, os pressupostos do dever de indenizar, passo a arbitrar o valor da indenização.
Conforme reiterada jurisprudência, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado de maneira equitativa e moderada,
observando-se a gravidade do fato, a situação sócio-econômica das partes e demais peculiaridades do caso. Além disso, a
indenização deve servir tanto para compensar o dano sofrido quanto para desestimular o agressor a repetir a ofensa, mas sem
ensejar o enriquecimento injustificado do agredido. Considerando todas essas circunstâncias, arbitro a indenização pelos danos
morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor esse a ser atualizado monetariamente a partir desta data (Súmula 362
do STJ) e acrescido de juros legais de mora (de 1% ao mês) desde a data da anotação no cadastro de maus pagadores, qual
seja, 20.05.2011 (fl. 14), conforme estabelece o art. 398 do Código Civil. Pelo exposto, com fundamento no art. 269, I, do Código
de Processo Civil, julgo PARCIAMENTE PROCEDENTE a ação, para (i) declarar a inexistência da dívida para com a ré AVON
COSMÉTICOS LTDA. descrita na inicial, confirmando a tutela antecipada; e (ii) condenar a ré AVON COSMÉTICOS LTDA. ao
pagamento, a título de indenização por dano moral, da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizada monetariamente
a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais de mora (de 1% ao mês) desde a data da inscrição indevida
(20.05.2011). Por conseguinte, condeno a ré AVON COSMÉTICOS LTDA. ao pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, em observância ao disposto no art. 20, § 3º, do
Código de Processo Civil. P. R. I. - ADV: EDUARDO LUIZ BROCK (OAB 91311/SP), FRANCISCO VIEIRA JUNIOR (OAB 127505/
SP), SOLANGE BATISTA DO PRADO VIEIRA (OAB 105591/SP)
Processo 0003023-31.2011.8.26.0272 (272.01.2011.003023) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Daniela Marcatti Sanches - Natura Cosméticos Sa e outro - Taxa de preparo: R$ 100,00 - porte de remessa e retorno: R$ 29,50
- ADV: FRANCISCO VIEIRA JUNIOR (OAB 127505/SP), EDUARDO LUIZ BROCK (OAB 91311/SP), SOLANGE BATISTA DO
PRADO VIEIRA (OAB 105591/SP)
Processo 0003041-18.2012.8.26.0272 (272.01.2012.003041) - Procedimento Ordinário - Adicional de Serviço Noturno - Edna
Zani Pereira - Municipio de Itapira - Recebo o recurso interposto pela autora as fls.92/94 nos seus regulares efeitos, devolutivo
e suspensivo, nos termos do artigo 520 do Código de Processo civil. Às contrarrazões. - ADV: LUIS EUGENIO BARDUCO
(OAB 91102/SP), PATRICIA NOEMIA G AYALA ABRAMOVICH (OAB 132324/SP), JOSE AUGUSTO FRANCISCO URBINI (OAB
198472/SP), CARLOS EDUARDO DE FREITAS ROTOLI (OAB 251248/SP), JOAO BATISTA DA SILVA (OAB 88249/SP)
Processo 0003132-21.2006.8.26.0272 (272.01.2006.003132) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - R. H. C. T. - Fica a Dra
Maria Ap. de Souza Nanartonis intimada a retirar a certidão de honorários. - ADV: MARIA APARECIDA DE SOUZA NANARTONIS
(OAB 193438/SP)
Processo 0003308-29.2008.8.26.0272 (272.01.2008.003308) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Geraldo Terrazan Pivoto - Instituto Nacional do Seguro Social - Pelo que se depreende dos autos, o débito foi integralmente
satisfeito. Em conseqüência, julgo extinto o presente processo de ação de Procedimento Ordinário movido por GERALDO
TERRAZAN PIVOTO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, autos nº. 788/2008, em sua fase
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executiva, nos termos exatos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se MLJ em favor do requerido da
importância relativa ao depósito de fls. 139, nos termos de fls. 146. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de
estilo. Custas “ ex-vi legis “.P.R. e Int. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), THOMAZ ANTONIO DE MORAES
(OAB 200524/SP)
Processo 0003386-81.2012.8.26.0272 (272.01.2012.003386) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria Especial (Art. 57/8) Edmilson Vieira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Pelo exposto, com fundamento no art. 269, I do Código de Processo
Civil, julgo IMPROCEDENTES os pedidos. Por conseguinte, condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (mil reais) em atenção ao art. 20, § 4º, do Código de Processo
Civil, devendo ser observada a gratuidade da justiça (fls. 52). Oportunamente, arquivem-se os autos. P. R. I. - ADV: PEDRO
HENRIQUE CUNHA DA SILVA (OAB 164258/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP)
Processo 0003468-49.2011.8.26.0272 (272.01.2011.003468) - Procedimento Ordinário - Licenças / Afastamentos - Elizabeth
do Amaral - Prefeitura Municipal de Itapira - Vistos. Proc. Nº 923/2011 Homologo a fim de que surta os seus jurídicos e legais
efeitos o laudo pericial de fls. 83/97. Dou a instrução processual por encerrada, concedo o prazo de 10 (dez) dias para cada
uma das partes para o oferecimento de alegações finais por memoriais, podendo a autora ter consigo os autos nos primeiros
dez dias e o réu nos dez dias subseqüentes, devendo os autos voltar conclusos após, para prolação da sentença. Int. - ADV:
CARLOS EDUARDO DE FREITAS ROTOLI (OAB 251248/SP), PATRICIA NOEMIA G AYALA ABRAMOVICH (OAB 132324/SP),
JOSÉ AUGUSTO FRANCISCO URBINI (OAB 198472/SP), JOAO BATISTA DA SILVA (OAB 88249/SP)
Processo 0003531-84.2005.8.26.0272 (272.01.2005.003531) - Procedimento Ordinário - Marcelo Moraes de Lima - Banco
Pecúnia Sa - Fica o requerente/executado intimado ao recolhimento das custas finais, no valor de R$ 96,85, conforme cálculo da
contadoria à fls. 245. - ADV: JAIRO MOACYR GIMENES (OAB 82675/SP), EVANDRO LUIS RINOLDI (OAB 165242/SP)
Processo 0003581-03.2011.8.26.0272 (272.01.2011.003581) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Paulo Achiles Santiago Campanini - - Francisco Ismair de Godoy - - Maria Elisa Martucci de Godoy - - Antonio Aparecido
Couto - - Elenice de Oliveira Martins - - Eliana Aparecida de Moraes Couto - Marcelo Felippe - - Eliane Baptista de Moraes
Felippe - Proc. nº 946/2011. Fls. 137: Concedo aos autores o prazo adicional de 15 (quinze) dias para comprovar o depósito dos
honorários periciais conforme pleiteado. Int. - ADV: LUIS EUGENIO BARDUCO (OAB 91102/SP), BRAS GERDAL DE FREITAS
(OAB 87280/SP)
Processo 0003685-29.2010.8.26.0272 (272.01.2010.003685) - Despejo por Falta de Pagamento - Inadimplemento - Doraci
Ribeiro de Lima - P Leandro Correa Transportadora Epp - - Milton Pedro Pereira - Fica intimada a autora a manifestar-se em
termos de continuidade. - ADV: TIAGO SANTI LAURI (OAB 179198/SP)
Processo 0003863-07.2012.8.26.0272 (272.01.2012.003863) - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Município de Itapirasp - Ober Sa Indústria e Comércio - Recebo recurso interposto pelo autor às fls. 47/60 nos
seus regulares efeitos, devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 520, do Código de Processo Civil. Às contrarrazões no
prazo legal. Int. - ADV: ROBERTO SCORIZA (OAB 64633/SP), LUIZ LEONARDO MENCHACA SCHWARCZ (OAB 227487/SP),
RONALDO RIBEIRO (OAB 134591/SP)
Processo 0003887-74.2008.8.26.0272 (272.01.2008.003887) - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - Ministério
Público do Estado de São Paulo - Antonio Hélio Nicolai - - Antonio Carlos dos Santos - - Admilson Roberto Rocha - - João
Evangelista Tenório - - José Aparecido Finelli - - Jose Antonio de Barroz Munhoz - - Cláudia Maria Rodrigues Gonçales - - Claúdio
Golgo Advogados Associados Sc - - Claúdio Roberto Nunes Golgo - - Fabiana Silva da Silva - - Prefeitura Municipal de Itapira Manifestem-se, as partes, ante a juntada da carta precatória aos autos. - ADV: FERNANDA CARDOSO DE ALMEIDA DIAS DA
ROCHA (OAB 271223/SP), LIGIA DE MORAES (OAB 53014/RS), LUIS EUGENIO BARDUCO (OAB 91102/SP), JOAO BATISTA
DA SILVA (OAB 88249/SP), LUIZ MARTINHO STRINGUETTI (OAB 29593/SP), CLAUDIO ROBERTO NUNES GOLGO (OAB
215204/SP), ÂNGELA VÂNIA POMPEU FRITOLI (OAB 165212/SP), ANTONIO MAXIMO DE OLIVEIRA FILHO (OAB 148746/
SP), PATRICIA NOEMIA G AYALA ABRAMOVICH (OAB 132324/SP), EDUARDO SECCHI MUNHOZ (OAB 126764/SP), JOSÉ
AUGUSTO FRANCISCO URBINI (OAB 198472/SP)
Processo 0003904-42.2010.8.26.0272 (272.01.2010.003904) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Dorival Joaquim de Freitas - Citi Factoring Ltda e outro - Vistos. DORIVAL JOAQUIM DE FREITAS moveu ação declaratória de
inexistência de débito c.c. pedido de indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada, contra CITI FACTORING
LTDA. e SERASA - CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS S/A. Aduziu que, sem prévia notificação, foi inscrito no
cadastro de inadimplentes por conta de suposta dívida para com o primeiro réu, a qual, todavia, não existe. Sustentou que do
fato lhe advieram danos morais. Ao final, pediu seja declarada a inexistência das dívidas, bem como a condenação dos réus ao
pagamento de indenização por danos morais. Foi deferida a tutela antecipada (fl. 39). A petição inicial foi emendada a fls. 69/85)
O réu CITI FACTORING foi citado por edital (fls. 96/99) e ofereceu contestação por negativa geral, aduzindo, preliminarmente, a
nulidade da citação (146/147). A ré SERASA foi citada pessoalmente (fl. 100) e ofereceu contestação (fls. 102/116). Aduziu que
não tem responsabilidade alguma pelo ocorrido, eis que se limita a realizar o cadastro, nada tendo a ver com a relação comercial
que teria dado causa ao apontamento. Ponderou, ainda, que enviou a notificação para o endereço do autor, invocando em seu
favor a Súmula nº 404 do Eg. Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defendeu que não estão presentes os requisitos do dever
de indenizar. Réplica a fls. 150/151 e 153/157 Foi realizada audiência de instrução, com a oitiva de uma testemunha do autor
(fls. 175/176). Declarada encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais (fls. 190/194, 195/211 e 217/219). É o
relatório. Fundamento e decido. Rejeito a preliminar de nulidade da citação. De acordo com o art. 231, I, do Código de Processo
Civil, far-se-á a citação por edital quando desconhecido ou incerto o réu, circunstância que se reputa verificada, nos termos dos
art. 232, I, do mesmo diploma, por afirmação do autor ou certidão do Oficial de Justiça. No caso dos autos, a citação por edital
se deu em face da declaração do autor de que o réu se acha em lugar não sabido, de modo que as exigências e formalidades
legais restaram atendidas. No mérito, o pedido é procedente em relação ao réu CITI FACTORING e improcedente em relação
à ré SERASA. É incontroverso e, ademais, está provado pelo documento da fl. 18, que o autor foi inscrito em cadastro de
inadimplentes por conta de suposta dívida para com o réu CITI FACTORING, no valor de R$2.135,54. Tal dívida, porém, deve ser
declarada inexistente, haja vista que o réu não comprovou que o autor a contraiu. Com efeito, não foi juntado aos autos nenhum
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documento que comprove ter o autor assumido qualquer obrigação perante o réu. A comprovação da existência de relação
jurídica contratual é ônus probatório da parte demandada, haja vista ser impossível a prova do fato negativo (isto é, da ausência
de contratação). Sendo a dívida inexistente, conclui-se que a negativação foi indevida. Daí que, a par do reconhecimento da
inexistência da dívida, tem-se a responsabilidade do réu CITI FACTORING pelo pagamento de indenização pelos danos morais
causados pela negativação a que deu causa, os quais são presumidos, conforme entendimento consolidado do Eg. Superior
Tribunal de Justiça: “É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida
em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado
a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (STJ, AgRg no Ag. 1.379.761, 4ª T., Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 26.4.2011). Não é possível, conduto, estender a responsabilidade pelos danos morais à ré SERASA, haja vista
não se verificar a prática de nenhum ato culposo por parte dela. Sua atividade consiste apenas e tão somente em proceder ao
cadastro dos apontamentos feitos pelos comerciantes, não possuindo, contudo, nenhuma ingerência sobre eles. Desde que
proceda ao apontamento exatamente de acordo com o que foi indicado, com a correta identificação do devedor, do valor da
dívida e do seu vencimento, não se lhe pode atribuir responsabilidade alguma, máxime diante da prova de que enviou ao autor
notificação dando conta do apontamento, conforme provam os documentos da fls. 123/126. Acerca dessa notificação, vale
ressaltar que, consoante entendimento consolidado do Eg. Superior Tribunal de Justiça, “é dispensável o aviso de recebimento
(AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros” (Súmula nº
404). Assim, definido que somente o réu CITI FACTORING tem responsabilidade perante o autor, e verificados os pressupostos
do dever de indenizar, passo a arbitrar o valor da indenização. Conforme reiterada jurisprudência, o valor da indenização por
dano moral deve ser fixado de maneira equitativa e moderada, observando-se a gravidade do fato, a situação sócio-econômica
das partes e demais peculiaridades do caso. Além disso, a indenização deve servir tanto para compensar o dano sofrido quanto
para desestimular o agressor a repetir a ofensa, mas sem ensejar o enriquecimento injustificado do agredido. Considerando
todas essas circunstâncias, arbitro a indenização pelos danos morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor esse
a ser atualizado monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de mora (de 1% ao mês)
desde a citação, considerando-se que não foi feita prova da data em que efetivada a inscrição no cadastro de maus pagadores.
Pelo exposto, com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTE a ação, para (i) declarar a
inexistência da dívida do autor para com o réu CITI FACTORING descrita na inicial, confirmando a tutela antecipada; e (ii)
condenar o réu CITI FACTORING a pagar ao autor, a título de indenização por dano moral, a quantia de R$5.000,00 (cinco mil
reais), a ser atualizada monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais de mora (de 1%
ao mês) desde a citação. Por outro lado, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados contra o réu SERASA. Em razão da
sucumbência, condeno o réu CITI FACTORING ao pagamento das custas e despesas processuais incorridas pelo autor, além
de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, em observância ao disposto no art. 20, § 3º, do Código
de Processo Civil. Ainda, condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais incorridas pela ré SERASA, além
de honorários advocatícios arbitrados em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo
Civil, devendo ser observada a gratuidade da Justiça. Expeça-se certidão de honorários em favor do advogado nomeado (fls.
138/140) nos termos do convênio com a OAB no valor correspondente a 70% do máximo previsto na Tabela. Com o trânsito
em julgado, expeça-se certidão correspondente aos outros 30%. P. R. I. - ADV: GISLAINE CRISTINA LUIZ (OAB 281404/SP),
EVANDRO LUIS RINOLDI (OAB 165242/SP), MARIA IVONISSE DA COSTA FELIPPE (OAB 110221/SP)
Processo 0003904-42.2010.8.26.0272 (272.01.2010.003904) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Dorival Joaquim de Freitas - Citi Factoring Ltda e outro - Taxa de preparo: R$ 100,00 - porte de remessa e retorno: R$ 29,50 ADV: MARIA IVONISSE DA COSTA FELIPPE (OAB 110221/SP), GISLAINE CRISTINA LUIZ (OAB 281404/SP), EVANDRO LUIS
RINOLDI (OAB 165242/SP)
Processo 0003952-35.2009.8.26.0272 (272.01.2009.003952) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Aymoré, Crédito, Financiamento e Investimento Sa - Fernando Aparecido de Sousa - Proc. nº 966/2009 Defiro o
sobrestamento do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. Int. - ADV: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP)
Processo 0004017-25.2012.8.26.0272 (272.01.2012.004017) - Execução de Alimentos - Alimentos - M. G. da C. e outro
- Pelo que se depreende da manifestação e documento de fls. 82, o débito foi integralmente satisfeito, motivo pelo qual a
exequente requereu a extinção do presente feito, com o que concordou o Ministério Público. Em conseqüência, julgo extinta a
presente ação de Execução de Alimentos movida por M.G. da S. E OUTRA em face de A.W.F. da C., proc. nº. 1065/2012, nos
termos exatos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. No ensejo, arbitro os honorários advocatícios do Dr. ÉDER
GUILHERME RODRIGUES LOPES, procurador dativo das exequentes, em 100% da Tabela PGE. Após a trânsito em julgado da
presente, expeça-se a respectiva certidão. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Custas “ ex-vi legis
“. P.R. e Int. - ADV: ÉDER GUILHERME RODRIGUES LOPES (OAB 292733/SP)
Processo 0004034-32.2010.8.26.0272 (272.01.2010.004034) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Scapex
Indústria e Comércio Ltda - Oswaldo Rodrigues Salvador - - Matilde de Oliveira - Fica intimada a exequente a manifestar-se em
termos de continuidade. - ADV: MARCEL BELASALMA RODRIGUES (OAB 301336/SP), JESUINO JOSE RODRIGUES (OAB
39036/SP), RENE DA COSTA ABBIATI (OAB 251670/SP)
Processo 0004043-96.2007.8.26.0272 (272.01.2007.004043) - Procedimento Ordinário - Reajustes e Revisões Específicos
- Antonio Semogini - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Fls. 128/142: Vista ao autor nos termos do artigo 398 do
Código de Processo Civil. (pedido do réu requerendo seja reconhecida a decadência do direito, juntado acórdão). Int. - ADV:
ELTON TAVARES DOMINGHETTI (OAB 186011/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP)
Processo 0004049-55.1997.8.26.0272 (272.01.1997.004049) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Jussara Cristina Siqueira e outros - Aergi Industria e Comercio de Papeis Ltda e outro - Fica a requerente intimada a retirar a
carta de sentença. - ADV: FABIO BATISTA DE SOUZA (OAB 124541/SP), ROBSON RAFAELI CAIXETA (OAB 136011/SP)
Processo 0004065-57.2007.8.26.0272 (272.01.2007.004065) - Procedimento Ordinário - Itapirense Combustiveis Ltda Telesp Celular Sa - Fica a requerida intimada ao recolhimento das custas finais, no valor de R$ 388,64, conforme cálculo da
contadoria à fls. 198. - ADV: PAULO ROBERTO ESTEVES (OAB 62754/SP), DANIEL ALVES FERREIRA (OAB 140613/SP),
RUBENS FALCO ALATI FILHO (OAB 112793/SP)
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Processo 0004069-21.2012.8.26.0272 (272.01.2012.004069) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Vera Lúcia dos Santos - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Homologo, a fim de que surta os seus jurídicos e
legais efeitos, a desistência da ação manifestada pela requerente a fl.85, contando com a anuência da requerida (fls.117/118).
Em consequência, julgo extinto o presente processo de ação de indenização, autos nº 1078/2012, movido por Vera Lúcia dos
Santos em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 267, VIII, do Código de Processo Civil.
Em virtude da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas do processo e em honorários advocatícios que fixo
em R$ 500,00, com atualização desta data, nos termos do artigo 26, do Código de Processo Civil, considerando o tempo e
o trabalho dispendidos, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da parte ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.
Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.R.I. - ADV: PATRICIA NOEMIA G AYALA ABRAMOVICH
(OAB 132324/SP), CINTIA CRISTINA SILVERIO SANTOS (OAB 300907/SP), CARLOS EDUARDO DE FREITAS ROTOLI (OAB
251248/SP)
Processo 0004093-49.2012.8.26.0272 (272.01.2012.004093) - Embargos à Execução - Cédula de Crédito Bancário Lucineide Laurindo da Silva - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I e outro 1. Fl. 146: Determino a substituição processual para figurar no pólo passivo da ação FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I. Providencie a serventia as anotações de praxe. 2. Recebo o recurso interposto
às fls. 162/171, nos seus regulares efeitos, devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 520, do Código de Processo Civil.
Às contrarrazões no prazo legal. Int. - ADV: MARCOS DE ALMEIDA NOGUEIRA (OAB 216938/SP), ILDA HELENA DUARTE
RODRIGUES (OAB 70148/SP), JOÃO FABIO VIEIRA (OAB 259155/SP), JOSE HERMINIO LUPPE CAMPANINI (OAB 306495/
SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)
Processo 0004152-37.2012.8.26.0272 (272.01.2012.004152) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - Maria de Lima - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. I- Recebo o recurso
interposto pela requerida às fls. 97/102, no efeito meramente devolutivo em relação à parte da sentença que confirma a tutela
antecipada e, nos efeitos devolutivo e suspensivo, em relação à parte condenatória e ônus da sucumbência, nos termos do
artigo 520, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: Agravo de instrumento nº 990.10.151646-2 - Rel. Manoel Justino
Bezerra Filho Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 13.04.2010. Às contrarrazões no prazo legal. II- Fls. 103: Oficie-se ao
DIR “XX”, para que, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de imposição da multa de R$50,00 por dia
de descumprimento, regularize o fornecimento do medicamento demandado pela autora, na quantidade recomendada por suas
prescrições médicas, conforme determinado na sentença. Int. - ADV: EDUARDO SILVA DE CAMARGO FERRAZ (OAB 175126/
SP), CINTIA CRISTINA SILVERIO SANTOS (OAB 300907/SP)
Processo 0004172-28.2012.8.26.0272 (272.01.2012.004172) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Leonilda Mantoan dos Santos - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - I As partes são legítimas e estão bem representadas;
o processo está em ordem, razão pela qual declaro-o saneado. II A matéria cerne da celeuma está a exigir maior amplitude
probatória, motivo pelo qual defiro a realização de prova técnica, oral e documental. Para realização da perícia médica nomeio
o Dr ANTONIO CARLOS C. DE SIQUEIRA RAYMUNDO, independentemente de compromisso. Esclareço que os honorários
perícias serão fixados após a apresentação do laudo, de acordo com a Resolução 541/2007 do Conselho Nacional de Justiça. III
Oportunamente, intime-se o “expert” para designar data, horário e local para realização dos trabalhos, comunicando previamente
este Juízo, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. IV - Com a informação sobre local e data da perícia, intimem-se as
partes, por seus advogados. Intime-se, ainda o(a) autor(a), pessoalmente, para que compareça à perícia V - As partes, em o
querendo, poderão indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos, em cinco dias. Desde já, acolho os quesitos formulados
às fls. 08 e as fls. 52/53, bem como a indicação de assistente técnico de 06 e 52. Apresento ainda, os quesitos do Juízo para
serem respondidos na ocasião da perícia, a saber: 1- Está o(a) autor(a) capaz ou incapaz para o exercício da atividade que
habitualmente exercia? 1.1. Em caso de incapacidade, esta é parcial ou total? Temporária ou permanente? VI - Os assistentes
das partes, poderão acompanhar a perícia no mesmo local e horário em que será realizada a perícia oficial para a qual tais
assistentes não serão intimados. VII - Oportunamente, será designada audiência de instrução e julgamento. VIII Os documentos
poderão ser juntados até 05 (cinco) dias antes da audiência. Int. - ADV: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB
135328/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP)
Processo 0004199-45.2011.8.26.0272 (272.01.2011.004199) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Helena Aparecida Carpanelli - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ficam as partes intimadas, acerca, da petição de fls.
70, através da qual o Dr. ANTONIO CARLOS CARDOSO DE SIQUEIRA RAYMUNDO, designa a perícia médica para o dia 29
de janeiro de 2014, às 13h00, no endereço sito na Rua Soldado Constitucionalista, nº 327, Itapira/SP, ocasião em que será a
autora, examinada pelo(a) perito(a) judicial nomeado(a), devendo apresentar-se munido(a) de Cédula de Identidade, Carteira
Profissional e C.P.F. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB
135328/SP)
Processo 0004228-95.2011.8.26.0272 (272.01.2011.004228) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Sociedade Campineira de Educação e Intrução - Matheus Tazinaffo Ribeiro - Vistos. Proc. Nº 1064/2011 Determino a suspensão
da execução, nos termos do artigo 791, inciso III, do Código de Processo Civil. Aguarde-se provocação no arquivo. Itapira, 29 de
novembro de 2013. - ADV: THIAGO GOUVEIA RIBEIRO (OAB 287270/SP)
Processo 0004322-29.2000.8.26.0272 (272.01.2000.004322) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Jose Orfeu
Ferreira - Celso Automoveis de Itapira Ltda - Pelo que se depreende dos autos o débito foi integralmente satisfeito. Em
conseqüência, julgo extinta a presente ação de procedimento ordinário, em fase executiva, movida por JOSÉ ORFEU FERREIRA
em face de CELSO AUTOMÓVEIS DE ITAPIRA LTDA, proc. nº. 1395/2000, nos termos exatos do artigo 794, inciso I, do Código
de Processo Civil. Expeça-se MLJ em favor do exequente, relativo ao depósito de fls.470 e após, arquivem-se os autos com
as cautelas de estilo. Custas “ ex-vi legis “. P.R. e Int. - ADV: LUIS ALBERTO AMARAL MOINO (OAB 165626/SP), ROBSON
RAFAELI CAIXETA (OAB 136011/SP), LUIZ ROBERTO DINI FERREIRA (OAB 30781/SP)
Processo 0004335-42.2011.8.26.0272 (272.01.2011.004335) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Josival de
Jesus - Banco Bv Financeira - Vistos. Proc. Nº 1098/2011 Cumpra-se o v. Acórdão. Manifeste-se o autor requerendo o que de
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direito. Int. Itapira, 03 de dezembro de 2013. - ADV: BENEDITO ALVES DE LIMA NETO (OAB 182606/SP), JOSE EDGARD DA
CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP)
Processo 0004379-03.2007.8.26.0272 (272.01.2007.004379) - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Hsbc Bank Brasil
Sa Banco Múltiplo - Rosa Maria Maranim - Manifeste-se o autor acerca da resposta da consulta Renajud, juntada aos autos.
- ADV: SIGISFREDO HOEPERS (OAB 186884/SP), RUBENS FALCO ALATI FILHO (OAB 112793/SP), PAULA MAGALHÃES
MASCARENHAS (OAB 83050/MG), GUSTAVO HENRIQUE BHERING HORTA (OAB 321758/SP)
Processo 0004419-77.2010.8.26.0272 (272.01.2010.004419) - Despejo por Falta de Pagamento - Melina Ferian Marcati Adriano de Queiróz - - Karina Vanessa Caio - Os autos permanecerão em Cartório por seis meses à espera de eventual pedido
de execução, prazo este contado da data do trânsito em julgado do acórdão(17/10/2013). Se nada for requerido no prazo,
aguardarão provocação no arquivo. (Código de Processo Civil, artigo 475-J, §5º). Int. - ADV: JOSE WILSON BREDA (OAB
70895/SP), FÁBIO CANISELA (OAB 181625/SP)
Processo 0004442-86.2011.8.26.0272 (272.01.2011.004442) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú
Unibanco Sa - Leandro Augusto Storari Me - Leandro Augusto Storari - Vistos. Proc. Nº 1163/2011 Determino a suspensão da
execução, nos termos do artigo 791, inciso III, do Código de Processo Civil. Aguarde-se provocação no arquivo. Int. Itapira, 02
de dezembro de 2013. - ADV: RUBENS FALCO ALATI FILHO (OAB 112793/SP), PETRUCIO OMENA FERRO (OAB 55263/SP),
NICOLAS PETRUCIO MAZARIN FERRO (OAB 264583/SP)
Processo 0004540-37.2012.8.26.0272 (272.01.2012.004540) - Usucapião - Usucapião Ordinária - José Augusto Rocha
Carvalho - - Maria de Fátima Molinari Carvalho - Vistos. Proc. Nº 1174/2012 Tornem aos autores, tendo em vista que o r.
despacho de fls. 32, itens 1.1, 1.2 e 1.3, não restaram cumpridos. Int. Itapira, 03 de dezembro de 2013. - ADV: LARISSA
BERNARDES DE SOUZA (OAB 303355/SP), RUBENS FALCO ALATI FILHO (OAB 112793/SP)
Processo 0004587-45.2011.8.26.0272 (272.01.2011.004587) - Interdição - Capacidade - N. E. D. B. - Vistos. Tendo em vista
a hipossuficiência econômica da autora, oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis local para remeter a este Juízo certidão
negativa de imóveis em nome do interditando MAURÍCIO CARDOSO, brasileiro, solteiro, RG. nº 62.668.264 SSP/RJ, CPF nº
767.218.337-00, isento de qualquer custa ou emolumento. Servirá o presente, por cópia digitada, como ofício. Int.(Fica o autor
intimado a retirar oficio). - ADV: ROSANA SILVERIO CUTRI (OAB 131288/SP)
Processo 0004597-55.2012.8.26.0272 (272.01.2012.004597) - Procedimento Ordinário - Gratificações Municipais Específicas
- Carmem Silvana Freitas Amaral - Municipio de Itapira - Vistos. Proc. Nº 1195/2012 O requerido apresentou um recurso de
apelação em 30/102/13 e outro em 04/11/2013. Ocorreu, nesse caso, a preclusão consumativa. Nesse sentido, a jurisprudência:
“Há preclusão consumativa, quando a parte ingressa com recurso já interposto anteriormente, ainda que subscrito por advogado
diverso” (STJ 3ª TREsp 542 367). “No sistema processual civil pátrio, interposto o recurso, ocorre a preclusão consumativa,
sendo inócua qualquer substituição ou aditamento das razões primeiramente ofertadas” (RESP 261020/RJ, Rel. Min. Launta
Vaz, em 05.03.2002, “in” RSTJ VOL 00156 PG 00180). Portanto, recebo o recurso interposto às fls. 142/149, nos seus regulares
efeitos, devolutivo e suspensivo, ficando decretada a preclusão consumativa em relação ao recurso de apelação apresentado
a folhas 151/158. Às contrarrazões no prazo legal. Int. Itapira, 02 de dezembro de 2013. - ADV: JOSE AUGUSTO FRANCISCO
URBINI (OAB 198472/SP), LUIS EUGENIO BARDUCO (OAB 91102/SP), CARLOS EDUARDO DE FREITAS ROTOLI (OAB
251248/SP), PATRICIA NOEMIA G AYALA ABRAMOVICH (OAB 132324/SP), JOAO BATISTA DA SILVA (OAB 88249/SP)
Processo 0004600-44.2011.8.26.0272 (272.01.2011.004600) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - João Batista Rogatto - Fazenda do Estado de São Paulo e outro - No mais, os autos
permanecerão em Cartório por seis meses à espera de eventual pedido de execução, prazo este contado da data do trânsito em
julgado do acórdão (25/11/2013). Se nada for requerido no prazo, aguardarão provocação no arquivo. (Código de Processo Civil,
artigo 475-J, §5º). (Fica a procuradora do autor intimada a retirar a certidão de honorários). - ADV: RITA DE CÁSSIA VIEIRA
(OAB 177208/SP), DENNER PEREIRA (OAB 227881/SP), ADV CÍNTIA CRISTINA SILVÉRIO SANTOS OAB/SP 300907
Processo 0004607-46.2005.8.26.0272 (272.01.2005.004607) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Aparecido Barbosa Lima
- Espólio de Izaura da Silva Vieira - Espolio de Isaura da Silva Vieira - Fica intimado o autor a manifestar-se em termos de
continuidade. - ADV: JOSE GUILHERME DA ROCHA FRANCO (OAB 91914/SP), LUCIO MARQUES DE MENEZES FILHO (OAB
38582/SP), JOSE FRANCISCO VIEIRA DE FARIA (OAB 22814/SP)
Processo 0004652-40.2011.8.26.0272 (272.01.2011.004652) - Outros Feitos não Especificados - Valdir Aparecido Rodrigues
Pinheiro - Banco Santander Sa - Vistos. Proc. Nº 1191/2011 Cumpra-se o v. Acórdão. Manifeste-se o autor requerendo o que de
direito. Int. Itapira, 02 de dezembro de 2013. - ADV: ALEXANDRA ANTUNES GARCIA (OAB 245978/SP)
Processo 0004714-46.2012.8.26.0272 (272.01.2012.004714) - Monitória - Espécies de Contratos - Fundação Hermínio
Ometto - Tatiana Pinheiro Cruz - Fica o(a) Requerente intimado acerca de devolução da Carta Precatória, após três tentativas. ADV: DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP), GUILHERME ALVARES BORGES
Processo 0004730-68.2010.8.26.0272 (272.01.2010.004730) - Procedimento Sumário - Sérgio Topan - Município de Itapira
- Fica intimado o autor a manifestar-se ante o decurso do prazo concedido as fls. 162. - ADV: MARIA DA PENHA DE SOUZA
ARRUDA (OAB 73781/SP), GLAUCO AYLTON CERAGIOLI (OAB 72603/SP), ÉRICA MARCONI CERAGIOLI (OAB 159556/SP),
JOSÉ AUGUSTO FRANCISCO URBINI (OAB 198472/SP), JOAO BATISTA DA SILVA (OAB 88249/SP)
Processo 0004906-18.2008.8.26.0272 (272.01.2008.004906) - Monitória - Cheque - Píton & Jacober Comércio Importação
e Exportação de Gêneros Alimentícios Ltda - Mercapolo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda - Vistos. Proc. Nº 1171/2008
Para consulta junto ao BACENJUD para os fins alvitrados as fls. 172, deverá o exeqüente comprovar o recolhimento instituído
pelo Provimento 1864/2011 do Conselho Superior da Magistratura de 03 de março de 2011. Int. Itapira, 02 de dezembro de 2013.
- ADV: RODRIGO FERREIRA DA COSTA SILVA (OAB 197933/SP), THOMÁS DE FIGUEIREDO FERREIRA (OAB 197980/SP),
DONISETE GOMES DA SILVA (OAB 90809/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

244

Processo 0004960-42.2012.8.26.0272 (272.01.2012.004960) - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade Silvana Fragoli Cypriano - Município de Itapira - Recebo recurso interposto pela autora às fls. 141/148 nos seus regulares
efeitos, devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 520, do Código de Processo Civil. Às contrarrazões no prazo legal. Int.
- ADV: JOAO BATISTA DA SILVA (OAB 88249/SP), JOSE AUGUSTO FRANCISCO URBINI (OAB 198472/SP), LUIS EUGENIO
BARDUCO (OAB 91102/SP), CARLOS EDUARDO DE FREITAS ROTOLI (OAB 251248/SP), PATRICIA NOEMIA G AYALA
ABRAMOVICH (OAB 132324/SP)
Processo 0004961-61.2011.8.26.0272 (272.01.2011.004961) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Oranice Soares da Silva Fadini - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ficam as partes intimadas, acerca, da petição de fls.
151, através da qual o Dr. ANTONIO CARLOS CARDOSO DE SIQUEIRA RAYMUNDO, designa a perícia médica para o dia 29
de janeiro de 2014, às 13h00, no endereço sito na Rua Soldado Constitucionalista, nº 327, Itapira/SP, ocasião em que será a
autora, examinada pelo(a) perito(a) judicial nomeado(a), devendo apresentar-se munido(a) de Cédula de Identidade, Carteira
Profissional e C.P.F. - ADV: ADRIANO FRANCISCO (OAB 281651/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), ALINE
PRADO DE MORAES FRANCISCO (OAB 241980/SP)
Processo 0004971-08.2011.8.26.0272 (272.01.2011.004971) - Monitória - Contratos Bancários - LIVORNO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - Fica o autor intimado a comprovar nos autos o
recolhimento da taxa de diligência para cumprimento do r. despacho de fls. 51. - ADV: PATRÍCIA DONATO MATHIAS (OAB
285959/SP), PRISCILA MARTINS CARDOZO DIAS (OAB 252569/SP)
Processo 0005059-80.2010.8.26.0272 (272.01.2010.005059) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Marizete Ferreira de Jesus - Instituto Nacional do Seguro Social (inss) - Ficam as partes intimadas, acerca, da petição de fls.
133, através da qual o Dr. ANTONIO CARLOS CARDOSO DE SIQUEIRA RAYMUNDO, designa a perícia médica para o dia 22
de janeiro de 2014, às 13h00, no endereço sito na Rua Soldado Constitucionalista, nº 327, Itapira/SP, ocasião em que será a
autora, examinada pelo(a) perito(a) judicial nomeado(a), devendo apresentar-se munido(a) de Cédula de Identidade, Carteira
Profissional e C.P.F. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), ALINE PRADO DE MORAES FRANCISCO (OAB
241980/SP)
Processo 0005095-54.2012.8.26.0272 (272.01.2012.005095) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Elvira Rampaso
de Oliveira - Durvalino Francisco de Oliveira - Vistos. Homologo, por sentença, a fim de que surta os seus jurídicos e legais
efeitos, a partilha amigável constante destes autos dos bens deixados pelo falecimento de Durvalino Francisco de Oliveira,
proc. nº.1364/2012. Em conseqüência, adjudico aos contemplados os seus respectivos quinhões, ressalvados, entretanto,
erros, omissões e direitos de terceiros prejudicados. Oportunamente, expeça-se o título respectivo e alvarás se necessário;
arquivando-se os autos, após. Custas “ ex-vi legis “, descabendo a fixação de honorários advocatícios. P.R. e Int. - ADV: PAULO
ROBERTO PELISSER (OAB 46179/SP)
Processo 0005095-59.2009.8.26.0272 (272.01.2009.005095) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Jose
Franco - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ficam as partes intimadas, acerca, da petição de fls. 96, através da qual o
Dr. ANTONIO CARLOS CARDOSO DE SIQUEIRA RAYMUNDO, designa a perícia médica para o dia 22 de janeiro de 2014, às
13h00, no endereço sito na Rua Soldado Constitucionalista, nº 327, Itapira/SP, ocasião em que será a autora, examinada pelo(a)
perito(a) judicial nomeado(a), devendo apresentar-se munido(a) de Cédula de Identidade, Carteira Profissional e C.P.F. - ADV:
THOMAZ ANTONIO DE MORAES (OAB 200524/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP)
Processo 0005105-69.2010.8.26.0272 (272.01.2010.005105) - Procedimento Ordinário - Água e/ou Esgoto - Companhia
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp - Municipio de Itapira - Os autos permanecerão em Cartório por seis
meses à espera de eventual pedido de execução, prazo este contado da data do trânsito em julgado do acórdão(18/10/2013).
Se nada for requerido no prazo, aguardarão provocação no arquivo. (Código de Processo Civil, artigo 475-J, §5º). - ADV: JOSÉ
AUGUSTO FRANCISCO URBINI (OAB 198472/SP), JOAO BATISTA DA SILVA (OAB 88249/SP), MARCO ANTONIO DA SILVA
(OAB 108505/SP)
Processo 0005122-13.2007.8.26.0272 (272.01.2007.005122) - Outros Feitos não Especificados - Helena Sabino Delfino
- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ficam as partes intimadas, acerca, da petição de fls. 207, através da qual o Dr.
ANTONIO CARLOS CARDOSO DE SIQUEIRA RAYMUNDO, designa a perícia médica para o dia 29 de janeiro de 2014, às
13h00, no endereço sito na Rua Soldado Constitucionalista, nº 327, Itapira/SP, ocasião em que será a autora, examinada pelo(a)
perito(a) judicial nomeado(a), devendo apresentar-se munido(a) de Cédula de Identidade, Carteira Profissional e C.P.F. - ADV:
THOMAZ ANTONIO DE MORAES (OAB 200524/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP)
Processo 0005189-02.2012.8.26.0272 (272.01.2012.005189) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Sebastião Ossamu
Kashiba - - Luzia Verginia Kashiba - A alegada condição de pobreza contradiz com o fato de os autores terem, ao ajuizarem
a presente ação, recolhido as custas iniciais no valor de R$600,00. Assim, e considerando não ter sido feita prova de que as
condições econômicas dos autores se modificaram no curso da demanda, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Int. - ADV:
EDISON LEME TAZINAFFO (OAB 108282/SP)
Processo 0005230-37.2010.8.26.0272 (272.01.2010.005230) - Monitória - Cheque - Cr Centro de Cobrança e Prestação de
Serviços Ss Ltda - Jose Francisco de Paula - Fica intimada a exequente a manifestar-se em termos de continuidade. - ADV:
EVANDRO LUIS RINOLDI (OAB 165242/SP), TIAGO GEROLIN MOYSÉS (OAB 255273/SP)
Processo 0005256-64.2012.8.26.0272 (272.01.2012.005256) - Inventário - Inventário e Partilha - Otávio Thadeu Franklin
da Cunha - Otávio Franklin da Cunha Neto - Homologo, por sentença, a fim de que surta os seus jurídicos e legais efeitos,
a partilha amigável constante destes autos dos bens deixados pelo falecimento de OTÁVIO FRANKLIN DA CUNHA NETO,
proc. nº. 1420/2012. Em conseqüência, adjudico aos contemplados os seus respectivos quinhões, ressalvados, entretanto,
erros, omissões e direitos de terceiros prejudicados. Oportunamente, expeça-se o título respectivo e alvarás se necessário;
arquivando-se os autos, após. Custas “ ex-vi legis “, descabendo a fixação de honorários advocatícios. P.R. e Int. - ADV: ATILIO
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FRASSETTO GOMES (OAB 142485/SP), BENEDICTO DE MATHEUS (OAB 21247/SP)
Processo 0005292-09.2012.8.26.0272 (272.01.2012.005292) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Vistos. Diante da concordância tácita do requerido com o pedido, uma vez que quitou as
parcelas vencidas (fl.60), JULGO EXTINTO este processo nº 1423/12, com resolução do mérito, o que faço com fundamento no
art. 269, inciso II, do Código de Processo Civil. Oficie-se à Ciretran local para desbloqueio do veículo indicado a fl. 03, a saber “um veículo marca/modelo GM/CLASSIC LS, ano fabricação/modelo 2011/2012, placa ETW 6123, chassi 9BGSU19F0CB151623,
cor cinza” - devendo o mesmo ser retirado pelo interessado. Não tendo havido resistência ao pedido, descabem honorários.
Oportunamente, arquivem-se o autos com as cautelas de estilo. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como ofício.
Custas “ ex-vi legis “. P.R. e Int. (Fica o autor intimado a retriar o oficio do Ciretran). - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA
MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI MARCONDES DA MOTA (OAB 99983/SP)
Processo 0005294-13.2011.8.26.0272 (272.01.2011.005294) - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - Marlene
Bernardes da Silva - Municipio de Itapira - Vistos. Proc. Nº 1365/2011 1. Fls 214/215: Com fundamento no art. 461 do CPC,
determino a intimação do executado para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à recomposição dos vencimentos do autor,
no prazo máximo de trinta dias, na forma determinada na sentença, sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais)
para cada mês em que ordem for descumprida, observando que esse valor poderá ser aumentado em caso de contumácia, sem
prejuízo da responsabilidade pela desobediência. 2- Sem prejuízo, intime-se o executado para, no prazo de 30 (trinta) dias,
apresentar a relação contendo as quantias correspondentes às verbas indevidamente suprimidas desde maio/2007 até a sua
recomposição, para a elaboração do cálculo de liquidação pelo autor, em conformidade com o artigo 475-B, §1º, do Código de
Processo Civil. Int. Itapira, 29 de novembro de 2013. - ADV: PATRICIA NOEMIA G AYALA ABRAMOVICH (OAB 132324/SP),
CARLOS EDUARDO DE FREITAS ROTOLI (OAB 251248/SP), JOSÉ AUGUSTO FRANCISCO URBINI (OAB 198472/SP), JOAO
BATISTA DA SILVA (OAB 88249/SP)
Processo 0005339-80.2012.8.26.0272 (272.01.2012.005339) - Procedimento Ordinário - Bancários - Leda Cristina Romeiro
Peralta - Sul Financeira Sa Cred Financ e Investimento - Proc. Nº1440/2012 Vistos. Homologo, a fim de que surta os seus
jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação manifestada pela requerente às fls.74, contando com a anuência da requerida
(fls.81/82). Em consequência, julgo extinto o presente processo de ação Revisional de Contrato c.c. ação de Locupletamento
Ilícito com Antecipação de Tutela, autos nº 1440/2012, movido por Leda Cristina Romeiro Peralta contra Sul Financeira SA Cred.
Financ. e Investimento, nos termos do artigo 267, VIII, do Código de Processo Civil. Em virtude da sucumbência, condeno a
autora ao pagamento das custas do processo e em honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00, com atualização desta data,
nos termos do artigo 26, do Código de Processo Civil, considerando o tempo e o trabalho dispendidos, cuja exigibilidade fica
suspensa em razão da parte ser beneficiária da assistência judiciária gratuita. Oportunamente, arquivem-se os autos com as
cautelas de estilo. P.R.I. - ADV: ALEXANDRA ANTUNES GARCIA (OAB 245978/SP), SONIA IZABEL FORCELLI (OAB 136181/
SP), LUIZ RENATO FORCELLI (OAB 116441/SP)
Processo 0005339-80.2012.8.26.0272 (272.01.2012.005339) - Procedimento Ordinário - Bancários - Leda Cristina Romeiro
Peralta - Sul Financeira Sa Cred Financ e Investimento - Taxa de preparo: R$ 199,03 - porte de remessa e retorno: R$ 29,50
- ADV: SONIA IZABEL FORCELLI (OAB 136181/SP), ALEXANDRA ANTUNES GARCIA (OAB 245978/SP), LUIZ RENATO
FORCELLI (OAB 116441/SP)
Processo 0005397-20.2011.8.26.0272 (272.01.2011.005397) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - V.
G. - E. R. dos S. - Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 60(sessenta) dias. Int. - ADV: ROSANA SILVERIO CUTRI (OAB
131288/SP), NADIA TICIANE BATISTA SARTORI (OAB 273656/SP), AMADEU ZONZINI JUNIOR (OAB 161514/SP)
Processo 0005418-64.2009.8.26.0272 (272.01.2009.005418) - Procedimento Sumário - Espécies de Contratos - Cooperativa
de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários Públicos Municipais de Itapira - Manifeste-se, o autor, acerca da resposta à
consulta Renajud, juntada aos autos. - ADV: MARIVELTO MAGNO PEREIRA DA CRUZ (OAB 280657/SP), DONISETE GOMES
DA SILVA (OAB 90809/SP), JOYCE GALAVERNA (OAB 291554/SP)
Processo 0005505-88.2007.8.26.0272 (272.01.2007.005505) - Usucapião - Usucapião da L 6.969/1981 - Rosana Dorotéia
da Silva - Fica intimada a autora a manifestar-se em termos de continuidade. - ADV: DANILA BOLOGNA LOURENÇONI (OAB
216508/SP)
Processo 0005515-59.2012.8.26.0272 (272.01.2012.005515) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta D.C.F.S. Recebo a petição de folhas 29 como pedido de desistência que homologo e, em conseqüência, JULGO EXTINTA esta ação
de Alimentos movida por D.C.F.S. em face de B.F.S.L., processo nº 1510/2012, sem resolução do mérito, o que faço com
fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Oportunamente, arquivem-se os mesmos com as cautelas de
estilo. Custas “ex-vi legis”. P.R.I. - ADV: THIAGO CASTANHO RAMOS (OAB 293197/SP)
Processo 0005542-13.2010.8.26.0272 (272.01.2010.005542) - Produção Antecipada de Provas - Medida Cautelar - Heloisa
Aparecida Victor Pereira da Silva e outro - Agropecuaria Nossa Senhora do Carmo Sa e outro - Ficam os executados intimados ao
recolhimento das custas finais, no valor de R$ 96,85, conforme cálculo da contadoria à fls. 163. - ADV: JOSE MARIO SECOLIN
(OAB 100415/SP), FERNANDO ELIAS DE CARVALHO (OAB 172614/SP), JOSE MAURICIO RISSETO ALVES BUENO (OAB
223434/SP)
Processo 0005560-68.2009.8.26.0272 (272.01.2009.005560) - Execução de Alimentos - Alimentos L.V. de M.C. Considerando que a autora intimada pessoalmente, não promoveu o andamento do feito, julgo extinto o presente processo de
ação de Execução de Alimentos movido por L.V. de M.C. em face de P.J.C., autos nº 1430/2009, nos termos do artigo 267, III,
do Código de Processo Civil. No ensejo, arbitro os honorários advocatícios do Dr. Alexandre Boretti em 60% da Tabela PGE.
Oportunamente, expeça-se a respectiva certidão e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Custas “ex-vi legis”. P.R.I. ADV: ALEXANDRE BORETTI (OAB 123145/SP)
Processo 0005599-94.2011.8.26.0272 (272.01.2011.005599) - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Previdenciário
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- Fabiana Teixeira - Instituto Nacional do Seguro Social (inss) - Ficam as partes intimadas, acerca, da petição de fls. 79,
através da qual o Dr. ANTONIO CARLOS CARDOSO DE SIQUEIRA RAYMUNDO, designa a perícia médica para o dia 22 de
janeiro de 2014, às 13h00, no endereço sito na Rua Soldado Constitucionalista, nº 327, Itapira/SP, ocasião em que será a
autora, examinada pelo(a) perito(a) judicial nomeado(a), devendo apresentar-se munido(a) de Cédula de Identidade, Carteira
Profissional e C.P.F. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), KELLY CRISTINA JUGNI (OAB 252225/SP)
Processo 0005601-30.2012.8.26.0272 (272.01.2012.005601) - Procedimento Ordinário - Cheque - Casa Express Construções
e Empreendimentos Imobiliários Ltda - Gilmar Bueno de Carvalho - - Renata Tomaz Macedo - Fica intimada a autora a manifestarse em termos de continuidade. - ADV: PAULA REGINA JOB (OAB 143902/SP)
Processo 0005621-55.2011.8.26.0272 (272.01.2011.005621) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - R.
de C. G. - - F. B. de O. - Manifeste-se o interessado ante o desarquivamento dos autos. - ADV: BENEDITO ALVES DE LIMA
NETO (OAB 182606/SP)
Processo 0005634-93.2007.8.26.0272 (272.01.2007.005634) - Embargos à Execução - Posto Rio Branco Ltda e Outros Banco do Brasil Sa - Proc. Nº 1114/2007 Pelo que se depreende da manifestação de fls. 531/532 as partes transigiram motivo
pelo qual houve pedido de extinção do feito. Em conseqüência, julgo extinta a presente ação de embargos à execução movida
por Posto Rio Branco Ltda em face de Banco do Brasil SA, proc. nº. 1.114/2007, nos termos exatos do artigo 269, inciso III, do
Código de Processo Civil. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Custas “ ex-vi legis “. P.R. e Int. ADV: RUBENS FALCO ALATI FILHO (OAB 112793/SP), FÁBIO IZIQUE CHEBABI (OAB 184668/SP)
Processo 0005667-10.2012.8.26.0272 (272.01.2012.005667) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - Flavio Benedito Marcatti - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Considerando o
elevadíssimo custo do medicamento (R$12.880,00 por ciclo), informem as partes, em 10 (dez) dias, se o medicamento pleiteado
(RITUXIMAB) possui registro na ANVISA, juntando os documentos pertinentes. - ADV: FIDELIS ANTONIO TRANI (OAB 116529/
SP)
Processo 0005709-93.2011.8.26.0272 (272.01.2011.005709) - Procedimento Ordinário - Bancários - Silmara Luciana
Tenorio - Banco Finasa Bmc Sa - Vistos. Aguarde-se por 60 (sessenta) dias a o trânsito em julgado do v. acórdão proferido no
Recurso Especial nº 1.251.331 RS (2011/009635-4), ante a decisão proferida pela Ministra Maria Isabel Gallotti que determinou
a suspensão do julgamento de mérito referente às ações relativas à cobrança de tarifas administrativas para concessão e
cobrança dos créditos objetos de contratos bancários (TAC e TEC). Int. - ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP), LUIZ
ARNALDO ALVES LIMA FILHO (OAB 245068/SP)
Processo 0005717-70.2011.8.26.0272 (272.01.2011.005717) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Francisco Osvaldo Momesso - Instituto Nacional do Seguro Social - Ficam as partes intimadas, acerca, da petição de fls. 107,
através da qual o Dr. ANTONIO CARLOS CARDOSO DE SIQUEIRA RAYMUNDO, designa a perícia médica para o dia 29 de
janeiro de 2014, às 13h00, no endereço sito na Rua Soldado Constitucionalista, nº 327, Itapira/SP, ocasião em que será a
autora, examinada pelo(a) perito(a) judicial nomeado(a), devendo apresentar-se munido(a) de Cédula de Identidade, Carteira
Profissional e C.P.F. - ADV: JOSE HORTENCIO FRANCISCHINI (OAB 69577/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/
SP), CARLOS JOSE DA SILVA (OAB 114470/SP)
Processo 0005750-60.2011.8.26.0272 (272.01.2011.005750) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Maria
Catarina dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ficam as partes intimadas, acerca, da petição de fls. 99,
através da qual o Dr. ANTONIO CARLOS CARDOSO DE SIQUEIRA RAYMUNDO, designa a perícia médica para o dia 22 de
janeiro de 2014, às 13h00, no endereço sito na Rua Soldado Constitucionalista, nº 327, Itapira/SP, ocasião em que será a
autora, examinada pelo(a) perito(a) judicial nomeado(a), devendo apresentar-se munido(a) de Cédula de Identidade, Carteira
Profissional e C.P.F. - ADV: KELLY CRISTINA JUGNI (OAB 252225/SP)
Processo 0005764-78.2010.8.26.0272 (272.01.2010.005764) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Panamericano Sa - Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, tornando definitiva a sua posse
sobre o bem objeto desta ação, ou seja: o veículo marca Volkswagen/Gol Special 1.0, ano 2001, cor branca, placa DDL3023
, consolidando seu domínio sobre ele. Cumpra-se o disposto no art. 2º do Decreto-Lei 911/69 e oficie-se ao departamento de
trânsito, comunicando estar o autor autorizado a transferência a terceiros que indicar. Diante da sucumbência, arcará o requerido
com despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa na inicial, devidamente
corrigido. Oportunamente ao arquivo. P.R.I. - ADV: MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), FRANCISCO BRAZ
DA SILVA (OAB 160262/SP)
Processo 0005764-78.2010.8.26.0272 (272.01.2010.005764) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Panamericano Sa - Taxa de preparo: R$ 455,52 - porte de remessa e retorno: R$ 29,50 - ADV: FRANCISCO
BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP), MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0005932-12.2012.8.26.0272 (272.01.2012.005932) - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade Rosemary Avancini Bueno - Municipio de Itapira - Recebo recurso interposto pela autora às fls. 110/114 nos seus regulares
efeitos, devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 520, do Código de Processo Civil. Às contrarrazões no prazo legal.
Int. - ADV: LUIS EUGENIO BARDUCO (OAB 91102/SP), JOAO BATISTA DA SILVA (OAB 88249/SP), CARLOS EDUARDO DE
FREITAS ROTOLI (OAB 251248/SP), JOSE AUGUSTO FRANCISCO URBINI (OAB 198472/SP), PATRICIA NOEMIA G AYALA
ABRAMOVICH (OAB 132324/SP)
Processo 0005982-38.2012.8.26.0272 (272.01.2012.005982) - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - Eunice
de Alvario Marques - Municipio de Itapira - Recebo recurso interposto pela autora às fls. 145/147 nos seus regulares efeitos,
devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 520, do Código de Processo Civil. Às contrarrazões no prazo legal. Int. - ADV:
JOAO BATISTA DA SILVA (OAB 88249/SP), PATRICIA NOEMIA G AYALA ABRAMOVICH (OAB 132324/SP), JOSE AUGUSTO
FRANCISCO URBINI (OAB 198472/SP), CARLOS EDUARDO DE FREITAS ROTOLI (OAB 251248/SP), LUIS EUGENIO
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BARDUCO (OAB 91102/SP)
Processo 0005982-38.2012.8.26.0272 (272.01.2012.005982) - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - Eunice
de Alvario Marques - Municipio de Itapira - Recebo recurso interposto pelo réu às fls. 166/172 nos seus regulares efeitos,
devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 520, do Código de Processo Civil. Às contrarrazões no prazo legal. Int. - ADV:
PATRICIA NOEMIA G AYALA ABRAMOVICH (OAB 132324/SP), JOSE AUGUSTO FRANCISCO URBINI (OAB 198472/SP), JOAO
BATISTA DA SILVA (OAB 88249/SP), LUIS EUGENIO BARDUCO (OAB 91102/SP)
Processo 0006035-19.2012.8.26.0272 (272.01.2012.006035) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Aymoré Crédito Financiamento e Investimento Sa - Geraldo Borges de Oliveira - Vistos. Proc. Nº 1661/2012 Fls.
112/123: Ciência às partes. Ficam intimadas as partes acerca do v. acórdão proferido nos autos de Agravo de Instrumento
nº 0091050-59.2013.8.26.0000 em que é agravante Geraldo Borges de Oliveira e agravada Aymoré Crédito Financiamento e
Investimento S/A: “ ACORDAM em Câmara Especial de Fal^3encias e Recuperações Judiciais do Estado de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: “Negaram provimento ao recurso V.U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão”.
No mais, manifeste-se a requerente em termos de continuidade. Itapira, 02 de dezembro de 2013. - ADV: ANTONIO SAMUEL DA
SILVEIRA (OAB 94243/SP), ROLDAO ALVES DE MAGALHAES (OAB 41026/SP)
Processo 0006113-13.2012.8.26.0272 (272.01.2012.006113) - Execução de Título Extrajudicial - Inadimplemento - Cristália
Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda - Proc. Nº 1683/2012. Pelo que se depreende de fls. 103/104 houve transação entre
as partes e o débito foi integralmente satisfeito. Em conseqüência, julgo extinto o presente processo de ação de execução
de título extrajudicial movido por Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda em face de Nutritec Nutrição Ciência SA e
Pietro Pedrinola, autos nº. 1683/2012, nos termos exatos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Oportunamente,
arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Custas “ ex-vi legis “. P.R. e Int. - ADV: CHESMAN STOLF CAVALLARO (OAB
234523/SP), RICARDO DE OLIVEIRA REGINA (OAB 134588/SP)
Processo 0006169-17.2010.8.26.0272 (272.01.2010.006169) - Cautelar Inominada - José Benedito Carmona - Grupo
Santander Sa - O autor fica intimado para se manifestar a respeito dos documentos juntados, conforme sentença de fls 77 e
77 verso. - ADV: BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP), BENEDITO ALVES DE LIMA NETO (OAB 182606/SP), FABIO ANDRE
FADIGA (OAB 139961/SP)
Processo 0006213-07.2008.8.26.0272 (272.01.2008.006213) - Procedimento Ordinário - Revisão - A. B. L. - B. M. L. Manifeste-se o interessado ante o desarquivamento dos autos. - ADV: DANIEL APARECIDO RANZATTO (OAB 124651/SP),
ANDRE DE SOUSA (OAB 294005/SP), LUIZ ARNALDO ALVES LIMA FILHO (OAB 245068/SP)
Processo 0006239-97.2011.8.26.0272 (272.01.2011.006239) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau
Unibanco Sa - R F Itapira Materiais para Construção Ltda Me - Rodrigo Aparecido de Souza - Vistos. Proc. Nº 1581/2011 Determino
a suspensão da execução, nos termos do artigo 791, inciso III, do Código de Processo Civil. Aguarde-se provocação no arquivo.
Int. Itapira, 02 de dezembro de 2013. - ADV: MARIVELTO MAGNO PEREIRA DA CRUZ (OAB 280657/SP), PETRUCIO OMENA
FERRO (OAB 55263/SP), NICOLAS PETRUCIO MAZARIN FERRO (OAB 264583/SP), CARLOS FRANCISCO BELENTANI (OAB
288157/SP)
Processo 0006254-66.2011.8.26.0272 (272.01.2011.006254) - Procedimento Ordinário - Invalidez Permanente - Denilson
Ferreira da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ficam as partes intimadas, acerca, da petição de fls. 146, através
da qual o Dr. ANTONIO CARLOS CARDOSO DE SIQUEIRA RAYMUNDO, designa a perícia médica para o dia 29 de janeiro de
2014, às 13h00, no endereço sito na Rua Soldado Constitucionalista, nº 327, Itapira/SP, ocasião em que será a autora, examinada
pelo(a) perito(a) judicial nomeado(a), devendo apresentar-se munido(a) de Cédula de Identidade, Carteira Profissional e C.P.F.
- ADV: CLEIDE APARECIDA SARTORELLI (OAB 205432/SP)
Processo 0006327-38.2011.8.26.0272 (272.01.2011.006327) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Dorival Augusto - Boa Vista Serviços Sa - Vistos. DORIVAL AUGUSTO moveu ação declaratória de inexistência de débito c.c.
pedido de indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada, contra BOA VISTA SERVIÇOS S/A, administradora
do SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito. Aduziu, em síntese, que foi inscrito nos cadastros de inadimplentes (SCPC)
por conta de execução de título extrajudicial movida por Caobianco Cia Ltda. perante a 3ª Vara Cível de São José do Rio Preto,
na qual figura como executado um homônimo seu, inscrito no CPF sob número diferente. Pede, assim, seja declarado inexistente
o débito apontado em seu nome, bem como a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Foi deferida tutela
antecipada, determinando a exclusão do nome do autor do cadastro do SCPC (fl. 31) A ré foi citada (fl. 55) e ofereceu contestação.
Contudo, por não ter promovido a regularização da sua representação processual, determinou-se o desentranhamento da sua
contestação (fl. 74). Contra esta decisão foi interposto agravo retido (fls. 79/85). É o relatório. Fundamento e decido. O feito
comporta julgamento no estado em que se encontra. A despeito da presunção de veracidade imposta pelo desentranhamento da
contestação, tenho que os fatos relevantes para o julgamento da lide se encontram devidamente comprovados pelos documentos
que instruíram a inicial. Preliminarmente, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da ré no tocante ao pedido declaratório
de inexistência de débito. A dívida objeto do apontamento questionado decorrente de uma execução por título extrajudicial seria
de titularidade de terceiro, exequente daquela ação. A ré, por outro lado, é responsável apenas pela efetivação do apontamento,
carecendo de legitimidade passiva no tocante a essa pretensão do autor. Contudo, à vista do princípio da instrumentalidade,
compreende-se que o que realmente busca o autor, com o pedido declaratório formulado, é o reconhecimento de que a anotação
sem si é indevida. Tanto assim que pediu a antecipação dos efeitos da tutela para excluir o apontamento. Compreendido nesses
termos, a pretensão da parte pode ser conhecida e acolhida. O documento da fl. 17 dá conta de que o autor foi inscrito no SCPC,
serviço administrado pela ré, por conta de uma execução de título extrajudicial movida por Caobianco Cia Ltda. perante a 3ª
Vara Cível de São José do Rio Preto (processo nº 045363/20011). Contudo, as cópias da referida execução juntadas a fls. 20/21
revelam que aquela ação não foi movida contra o autor, mas contra um homônimo, inscrito no CPF/MF sob número diferente. De
fato, enquanto o autor está inscrito no CPF sob o nº 441.391.448-15 (fl. 15), o executado está inscrito sob o nº 360.400.299-00.
O equívoco cometido pela ré é evidente. Tanto assim que, não obstante a execução tenha sido promovida contra apenas um
executado, fez o apontamento desta ação tanto em nome do ora autor (fl. 17) quanto em nome do verdadeiro executado (fls.
18). Nessas circunstâncias, reputa-se que a ré operou com culpa, ao fazer o apontamento em nome de pessoa diversa daquela
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que era realmente executada. Foi negligente por não ter conferido o número do CPF do executado, de modo que a negativação
por ela procedida configura ato ilícito, dando ensejo ao dever de reparar os danos morais causados ao autor, conforme decorre
dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Frise-se que o dano moral decorrente da inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes
é presumido, conforme entendimento consolidado do Eg. Superior Tribunal de Justiça: “É consolidado nesta Corte Superior de
Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever
de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são
presumidos” (STJ, AgRg no Ag. 1.379.761, 4ª T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.4.2011). Impõe-se, assim, o dever de
indenizar, em razão do que passo a arbitrar o valor da indenização. Conforme reiterada jurisprudência, o valor da indenização por
dano moral deve ser fixado de maneira equitativa e moderada, observando-se a gravidade do fato, a situação sócio-econômica
das partes e demais peculiaridades do caso. Além disso, a indenização deve servir tanto para compensar o dano sofrido quanto
para desestimular o agressor a repetir a ofensa, mas sem ensejar o enriquecimento injustificado do agredido. Considerando
todas essas circunstâncias, arbitro a indenização pelos danos morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor esse
a ser atualizado monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de mora (de 1% ao mês)
desde a citação, considerando-se que não foi feita prova da data em que efetivada a inscrição no cadastro de maus pagadores.
Pelo exposto, com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIAMENTE PROCEDENTE a ação, para
(i) declarar a indevida a anotação no SCPC reclamada na inicial, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela pra
determinar a sua exclusão (fl. 31); e (ii) condenar a parte ré ao pagamento, a título de indenização por dano moral, da quantia
de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizada monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros
legais de mora (de 1% ao mês) desde a citação. No tocante ao pedido de declaração da inexistência da dívida em si, reputo
a ré parte ilegítima, em razão do que, apenas nessa parte, extingo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento
no art. 267, VI, do Código de Processo Civil. Considerando que a sucumbência do autor foi mínima, condeno a parte ré ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação,
em observância ao disposto no art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil. P. R. I. - ADV: ADILSON DE CASTRO JUNIOR (OAB
255876/SP), RENE DA COSTA ABBIATI (OAB 251670/SP)
Processo 0006327-38.2011.8.26.0272 (272.01.2011.006327) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Dorival Augusto - Boa Vista Serviços Sa - Taxa de preparo: R$ 100,00 - porte de remessa e retorno: R$ 29,50 - ADV: ADILSON
DE CASTRO JUNIOR (OAB 255876/SP), RENE DA COSTA ABBIATI (OAB 251670/SP)
Processo 0006409-40.2009.8.26.0272 (272.01.2009.006409) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Tania
Aparecida Gervazoni Marques - Instituto Nacional do Seguro Social - Ficam as partes intimadas, acerca, da petição de fls.
111, através da qual o Dr. ANTONIO CARLOS CARDOSO DE SIQUEIRA RAYMUNDO, designa a perícia médica para o dia 22
de janeiro de 2014, às 13h00, no endereço sito na Rua Soldado Constitucionalista, nº 327, Itapira/SP, ocasião em que será a
autora, examinada pelo(a) perito(a) judicial nomeado(a), devendo apresentar-se munido(a) de Cédula de Identidade, Carteira
Profissional e C.P.F. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), KELLY CRISTINA JUGNI (OAB 252225/SP)
Processo 0006488-82.2010.8.26.0272 (272.01.2010.006488) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Dariani
Teodoro Armario - Instituto Nacional do Seguro Social - Ficam as partes intimadas, acerca, da petição de fls. 131, através da qual
o Dr. ANTONIO CARLOS CARDOSO DE SIQUEIRA RAYMUNDO, designa a perícia médica para o dia 22 de janeiro de 2014, às
13h00, no endereço sito na Rua Soldado Constitucionalista, nº 327, Itapira/SP, ocasião em que será a autora, examinada pelo(a)
perito(a) judicial nomeado(a), devendo apresentar-se munido(a) de Cédula de Identidade, Carteira Profissional e C.P.F. - ADV:
THOMAZ ANTONIO DE MORAES (OAB 200524/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP)
Processo 0006515-70.2007.8.26.0272 (272.01.2007.006515) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - Francisca Ferreira de Freitas - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Fl.267:
Aguarde-se por 01 (um) ano notícias acerca do precatório. Int. - ADV: CINTIA CRISTINA SILVERIO SANTOS (OAB 300907/SP),
CLEIDE APARECIDA SARTORELLI (OAB 205432/SP)
Processo 0006578-90.2010.8.26.0272 (272.01.2010.006578) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Rosana Tonolli - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1. Nos termos da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007,
do Conselho da Justiça Federal, arbitro os honorários do perito judicial (fls.69) em R$200,00 (duzentos reais). Requisite-se o
pagamento junto ao setor competente - NUFO - Rua Libero Badaró, nº 73, anexo II, 5º andar - centro - São Paulo - Capital. 2.
Dou a instrução processual por encerrada, concedo o prazo de 10 (dez) dias para cada uma das partes para o oferecimento
de alegações finais por memoriais, podendo a autora ter consigo os autos nos primeiros dez (10) dias, o réu nos dez (10) dias
subseqüentes, devendo os autos voltar conclusos após, para prolação da sentença. Int. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS GAMA
(OAB 73759/SP), PEDRO HENRIQUE CUNHA DA SILVA (OAB 164258/SP)
Processo 0006690-30.2008.8.26.0272 (272.01.2008.006690) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou
Fornecimento de Medicamentos - Maria Alexandrina Grassi Rodrigues - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Manifeste-se
o autor acerca da petição da Fazenda juntada aos autos. - ADV: ANDRESA DE FATIMA MAGYORI DE MATTOS (OAB 268002/
SP), LUIS EUGENIO BARDUCO (OAB 91102/SP), CINTIA CRISTINA SILVERIO SANTOS (OAB 300907/SP)
Processo 0006716-33.2005.8.26.0272 (272.01.2005.006716) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Carlos Alberto Baptista
Alves - - Ivonete Pelizari Alves - Incertos e Desconhecidos - Considerando que a autora, intimada pessoalmente, não promoveu
o andamento do feito, julgo extinto o presente processo de ação de usucapião movido por Carlos Alberto Baptista Alves
(falecido após o ajuizamento desta ação) e Ivonete Pelizari Alves, nos termos do artigo 267, III, do Código de Processo Civil.
Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Custas “ex-vi legis”. P.R.I. - ADV: MARCOS EURICO MIQUILINI
(OAB 106948/SP), MARIA ESTER DE SOUZA CASTILHO (OAB 142517/SP)
Processo 0006736-77.2012.8.26.0272 (272.01.2012.006736) - Divórcio Litigioso - Dissolução - A. B. da S. R. - Redesigno
o dia 07 de fevereiro de 2014, às 13:30 horas, para realização da audiência de tentativa de conciliação. No mais, cumpra-se,
integralmente, o despacho de fls. 20, observando o endereço fornecido as fls. 29. Int. - ADV: NELSON GUINATO JUNIOR (OAB
74035/SP)
Processo 0006938-30.2007.8.26.0272 (272.01.2007.006938) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Ronaldo
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Aparecido Gutierrez - Sylvia Cruz da Cunha Canto e outro - Manifeste-se o requerido acerca da manifestação do autor sobre
os cálculos da contadoria. - ADV: FIORAVANTE BIZIGATO, VANDRÉ BASSI CAVALHEIRO (OAB 175685/SP), ANTONIO ZANI
JUNIOR (OAB 102420/SP)
Processo 0007104-86.2012.8.26.0272 (272.01.2012.001675/1) - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Banco do Brasil
Sa - Arylza Therezinha Bonfá Camargo Pacheco - Fls. 68: I- Certifique-se se a sentença transitou em julgado. II - Fls. 65/66:
tendo em vista a juntada do contrato de honorários (fls. 67) e com fundamento do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94, determino,
ad cautelam, a reserva de 30% do valor depositado em juízo(fls. 130), correspondente ao valor dos honorários que teriam sido
contratados com os advogados Maria Donisete Correa Alcici e Daniel Aparecido Ranzatto. Diga a parte exequente sobre o
contido as fls. 65/66 em 05(cinco) dias. Intimem-se (inclusive os advogados que firma a petição das fls. 65/66). Int. - ADV: ALINE
KATSUMI HIGA DE LIMA (OAB 276660/SP), MARIA MERCEDES OLIVEIRA FERNANDES DE LIMA (OAB 82402/SP), DANIEL
APARECIDO RANZATTO (OAB 124651/SP), LENYDE HELENA POTERIO DOS SANTOS (OAB 74086/SP)
Processo 0007111-20.2008.8.26.0272 (272.01.2008.007111) - Interdição - Capacidade - M. G. R. da S. - D. C. da S. - Fica a
autora intimada a comparecer em Cartório, munida de documentos (RG e CPF), a fim de lavrar o termo de curadora definitiva. ADV: PATRICIA DUARTE FERREIRA (OAB 209351/SP)
Processo 0007111-78.2012.8.26.0272 (272.01.2012.001795/1) - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Efeito
Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - Banco do Brasil Sa - Guilherme Lopes Breda - Vistos. Trata-se de execução
de título judicial promovida por GUILHERME LOPES BREDA em que se requer cumprimento de sentença proferida no âmbito de
ação civil pública movida pelo IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor contra o BANCO DO BRASIL S.A. Afirma a
parte exequente que seu crédito é de R$5.143,37. Comprovou-se o trânsito em julgado da sentença (fl. 16 dos autos de
cumprimento de sentença). Com a inicial, vieram memória de cálculo e extratos bancários (fls. 12/15 dos autos de cumprimento
de sentença). Determinou-se citação para pagamento (fls. 114 dos autos de cumprimento de sentença). A parte executada
garantiu o juízo (fls. 122 dos autos de cumprimento de sentença). Em impugnação (fls. 02/17), a parte executada sustentou o
seguinte: a eficácia da sentença executada abrange exclusivamente os limites territoriais onde foi dada, isto é, o Distrito Federal,
sendo por isso inexigível; a ilegitimidade ativa da parte exequente, que não ser associada ao IDEC; a dívida está prescrita, eis
que decorridos mais de 20 anos da data em que deixou de ser paga a diferença de remuneração relativa aos depósitos na
poupança existentes em janeiro de 1989; o excesso de execução, em razão de critérios equivocados de correção, com a
cobrança equivocada juros remuneratórios de de mora. A parte exequente se manifestou sobre a impugnação (fls. 45/54). Os
autos foram encaminhados ao contador, para apuração de eventual excesso de execução. Determinou-se, na ocasião, que a
apuração de eventual diferença tomasse por base os seguintes critérios: 1) correção do valor do depósito pelos índices da
popança até a data da propositura da ação civil pública e, partir de então, pelos índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal de
Justiça de São Paulo; 2) acréscimo de juros remuneratórios (contratuais) de 0,5% ao mês por todo o período, calculados mês a
mês; e 3) acréscimo de juros e mora, a partir da citação na ação civil pública, sendo de 0,5% ao mês enquanto vigia o Código
Civil de 1916 (isto é, até 10.01.2003) e de 1% ao mês a partir de quando o Código Civil de 2002 passou a vigorar (fl. 72). Cálculo
do contador às fls. 74/76. Manifestação sobre o cálculo a fls. 77 e 82/89. É o relatório. Decido. Passo a examinar, sistematicamente,
as questões versadas na impugnação: Quanto aos limites subjetivos da sentença executada. O artigo 91 c/c 82, inciso IV, do
CDC, dispõe que as associações “poderão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores, ação civil
coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos”. Com isto, autoriza que substituam processualmente as
vítimas do evento danoso, que podem, ao invés da ação de conhecimento, promover a execução da sentença que lhes beneficiar,
nos termos do artigo 97 do CDC. Procura-se, assim, evitar a multiplicidade de ações individuais, além de ampliar a proteção
dada às partes sujeitas a danos coletivos latu sensu. E, pela natureza e finalidade desta atuação, a sentença coletiva tem efeito
erga omnes, beneficiando todos os que houverem sido vítimas do dano comum, independentemente de vínculo associativo ou
de prévia autorização. Assim, é nesse sentido se firmou a jurisprudência do Eg. Tribunal de São Paulo: “LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO IDEC VERSANDO SOBRE A DIFERENÇA DE
RENDIMENTOS CREDITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA Limites subjetivos da sentença Ausência de qualquer restrição
no título judicial formado na fase de conhecimento quanto à sua eficácia subjetiva Possibilidade de execução que se estende a
todos os poupadores do banco agravante Recurso não provido.” (TJSP, 17ª Câm. Dir.Priv., Ai nº 0207810-62.2011.8.26.0000,
Rel. Des. Paulo Pastore Filho, j. 25.4.2012). Ademais, ao contrário do que sustenta o impugnante, não existe limitação territorial
dos efeitos da sentença proferida na ação civil pública, que pode ser executada individualmente no foro do domicílio do poupador.
Foi nesse exato sentido que decidiu o Eg. Superior Tribunal de Justiça em recurso processado sob o rito do art. 543-C do
Código de Processo Civil: “DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC).
DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/
LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA
COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS.
INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual
de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os
efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi
decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em
juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). 1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela
Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança,
dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a
alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se
aplica ao caso a limitação contida no art. 2º-A, caput, da Lei n. 9.494/97. 2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino
Zavascki. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.” (STJ, Corte Especial, REsp. 1.243.887/PR, rel. Min. Luis
Felipe Salomão j. 19.10.2011). Quanto à prescrição - inocorrência A pretensão da parte exequente consubstancia-se na execução
do título executivo judicial formado a partir da ação civil pública promovida pelo IDEC. Logo, o prazo de prescricional (de 5 anos)
conta-se a partir do trânsito em julgado dessa sentença, ocorrido em 27.10.2009 (STJ, REsp 1.275.215-RS, rel. Min. Luís Felipe
Salomão, j. 27.9.2011). Portanto, ajuizada a presente ação dentro desse quinquênio, não há falar de prescrição: “LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO IDEC VERSANDO SOBRE A DIFERENÇA DE
RENDIMENTOS CREDITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. Prescrição do direito dos indivíduos não associados ao
instituto agravado de promoverem a execução da sentença. Inocorrência. Execução que prescreve no mesmo prazo que a ação
e tem por termo inicial o trânsito em julgado da decisão que deu origem ao título exequendo Recurso não provido”. (TJSP, 17ª
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Câm. Dir.Priv., Ai nº 0207810-62.2011.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Pastore Filho, j. 25.4.2012). “PRESCRIÇÃO. Inocorrência do
decurso de vinte anos para a propositura da ação de cognição. Execução individual, precedida de habilitação do crédito, que
não superou o lustro prescricional. (...) Concernente à prescrição, embora preclusa a matéria, já se decidiu anteriormente que
incogitável, na espécie, o seu implemento: ‘A uma porque a Ação Civil Pública foi ajuizada em 29 de março de 1993, e a
pretensão dizia respeito ao expurgo de inflação do mês de janeiro de 1989. Transitou em julgado conforme decisão de 01 de
outubro de 2009, antes do decurso vintenário. O aforamento da liquidação individual também ocorreu antes do qüinqüênio
prescricional. Vem a talhe a orientação jurisprudencial que, de forma hialina, define o prazo vintenário para a ação de
conhecimento e prazo qüinqüenal para a execução individual. Confira-se, a propósito, o lapidar voto do eminente Ministro Luis
Felipe Salomão (REsp 1.275.215-RS, com julgamento em 27/09/2011). No mesmo diapasão o REsp 1.070.896/SC, j. 14/4/2010.
(...) Vê-se que não houve o decurso de vinte anos para a propositura da ação de cognição, e a execução individual, precedida
de habilitaçãodo crédito, não superou o lustro prescricional, de modo que se arreda a prescrição’.” Quanto à incidência dos juros
remuneratórios mensais Os juros remuneratórios (de 0,5% ao mês) são devidos porque integram a obrigação pertinente ao
contrato de poupança. Fundam-se obrigação do bando de remunerar o capital que lhe foi emprestado, incidindo mês a mês.
Logo, são devidos até que o banco devolva o capital emprestado o que ainda não foi feito , sendo por isso irrelevante a data do
encerramento da conta. Nesse sentido, confira-se: “LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA
PROMOVIDA PELO IDEC VERSANDO SOBRE A DIFERENÇA DE RENDIMENTOS CREDITADOS EM CADERNETA DE
POUPANÇA Incidência de juros remuneratórios mensais. Possibilidade Espécie de juros que integram a obrigação principal do
contrato de depósito (poupança), acarretando a incidência mês a mês sobre a diferença entre os índices de atualização devidos
e aplicados Recurso não provido.” (TJSP, 17ª Câm. Dir.Priv., Ai nº 0207810-62.2011.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Pastore Filho, j.
25.4.2012). “CADERNETA DE POUPANÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO.
RECURSO IMPROVIDO. Os juros remuneratórios têm sempre fundamento contratual. Seu pagamento não está associado ao
inadimplemento de uma obrigação, mas na obrigação do banco depositário de remunerar o dinheiro que lhe foi emprestado.
Certo é que o poupador tem direito ao seu recebimento, que incide sobre a diferença de correção que não lhe foi paga, desde a
data que deveria ser creditada até o efetivo pagamento.” (TJSP, 31ª Câm. Dir. Priv., Ap. 990.10.094221-2, Rel. Adilson de
Araújo, j. 4.5.2010). JUROS REMUNERATÓRIOSE CORREÇÃO MONETÁRIA - Cabimento dejuros remuneratóriose correção
monetária, a ser realizada de acordo com a Tabela Prática de Atualização dos Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça de São
Paulo das datas em que deveriam ter sido realizados os créditos e até o efetivo pagamento, sendo irrelevante a data
deencerramento da conta. (TJSP, 38ª Câm. Dir. Priv., AI nº 0058597-11.2013.8.26.0000, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, j.
6.11.2013). Quanto aos juros moratórios e a forma de cálculo Os juros moratórios são devidos e devem incidir desde o momento
em que verificada a mora, isto é, desde quando se operou a citação na ação civil pública ajuizada pelo IDEC (ocorrida em
08.06.1993). A pretensão do Banco significaria enriquecimento ilícito, além de contrariar os artigos 389 e 397 do Código Civil.
Conforme bem decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, “é indubitável que os juros de mora contam-se da
citação na Ação Civil Pública, porquanto os consumidores-poupadores foram regularmente representados na ação coletiva que
diz respeito a direitos individuais homogêneos-difusos-metaindividuais. O contrário é o retrocesso e tachar de inútil para os
poupadores-consumidores a Ação Civil Pública. A decisão nela contida, que opera efeitos erga omnes, evidentemente não é de
ser mitigada ao atingir o seu desiderato”. (TJSP, 38ª Câm. Dir. Priv., AI nº 0080794-91.2012.8.26.0000, Rel. Des. Flávio Cunha
da Silva, j. 25.7.2012). Assim é que, a partir da citação na ação civil pública, são devidos juros moratórios de 0,5% ao mês
durante a vigência do Código Civil de 1916 (isto é, até 10.01.2003) e de 1% ao mês a partir de quando o Código Civil de 2002
entrou em vigor. Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo: “LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO IDEC VERSANDO SOBRE A DIFERENÇA DE RENDIMENTOS
CREDITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA Juros moratórios - Título judicial que fixou a inclusão de juros moratórios
desde a data da citação na ação coletiva - Alteração no termo inicial que configuraria flagrante ofensa à coisa julgada. Elevação
da taxa de juros moratórios após a vigência do atual Código Civil Possibilidade - Sentença proferida sob a égide do Código Civil
de 1916, quando os juros legais eram de 0,5% - Código Civil de 2002 que elevou os juros legais ao patamar mensal de 1% Majoração que atinge os contratos cujos efeitos se protraem no tempo, não havendo ofensa à coisa julgada por configurar mera
adequação do percentual legal. Inteligência do art. 2035 do Código Civil - Recurso não provido. (TJSP, 17ª Câm. Dir.Priv., Ai nº
0207810-62.2011.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Pastore Filho, j. 25.4.2012). Quanto à verificação do excesso de execução A parte
exequente comprovou nos autos, mediante os extratos de fls. 10/15 dos autos de cumprimento de sentença, que mantinha
contas de poupança no banco executado, cujo saldo somado em janeiro de 1989 era de NCz$510,27 (valor correspondente à
soma dos saldo existentes nas contas 120.006.246-6, 110.006.246-4 e 300.006.246-9). Na r. decisão de fls. 72, prolatada por
outro magistrado, determinou-se que a apuração do crédito da parte exequente observasse os seguintes critérios: 1) correção
do valor do depósito pelos índices da popança até a data da propositura da ação civil pública e, partir de então, pelos índices da
Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo; 2) acréscimo de juros remuneratórios (contratuais) de 0,5% ao mês por
todo o período, calculados mês a mês; e 3) acréscimo de juros e mora, a partir da citação na ação civil pública, sendo de 0,5%
ao mês enquanto vigia o Código Civil de 1916 (isto é, até 10.01.2003) e de 1% ao mês a partir de quando o Código Civil de 2002
passou a vigorar. Ressalvado o entendimento particular deste magistrado quando à forma de correção do valor do depósito (que
deveria obedecer somente aos índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça), reputo preclusa a matéria, por não ter sido
interposto recurso contra a decisão que definiu os critérios de cálculo. Vale aqui a regra do art. 473 do Código de Processo Civil,
que dispõe ser defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.
Referido cálculo apurou, com base dos critérios acima referidos, que o a dívida do banco, à época do depósito, seria de
R$8.176,47 (fls. 74/76), valor até maior do que aquele cobrado pela parte exequente (R$5.143,37). Disso resulta a conclusão de
que não há excesso de execução. Pelo exposto, REJEITO integralmente a impugnação ofertada pelo executado, condenando-o,
em razão da sucumbência, ao pagamento das custas e despesas processuais relativas ao incidente, além de honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor dado à execução (CPC, art. 20, §§ 3º e 4º). Com o trânsito em julgado desta decisão,
expeça-se guia de levantamento em favor da parte exequente do valor depositado à fl. 122 dos autos de cumprimento de
sentença. - ADV: MARIA DONISETE CORREA ALCICI (OAB 105206/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB
123199/SP), DANIEL APARECIDO RANZATTO (OAB 124651/SP), KELMA FERNANDA DOS SANTOS ZILLI TAVARES (OAB
253338/SP)
Processo 0007111-78.2012.8.26.0272 (272.01.2012.001795/1) - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Efeito
Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - Banco do Brasil Sa - Guilherme Lopes Breda - Taxa de preparo: R$ 112,66 porte de remessa e retorno: R$ 29,50 - ADV: DANIEL APARECIDO RANZATTO (OAB 124651/SP), MARIA DONISETE CORREA
ALCICI (OAB 105206/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), KELMA FERNANDA DOS SANTOS
ZILLI TAVARES (OAB 253338/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo 0007112-63.2012.8.26.0272 (272.01.2012.001796/1) - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Efeito
Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - Banco do Brasil Sa - Romeu Barbosa - Vistos. Trata-se de execução de
título judicial promovida por ROMEU BARBOSA em que se requer cumprimento de sentença proferida no âmbito de ação civil
pública movida pelo IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor contra o BANCO DO BRASIL S.A. Afirma a parte
exequente que seu crédito é de R$4.521,15. Comprovou-se o trânsito em julgado da sentença (fl. 12 dos autos de cumprimento
de sentença). Com a inicial, vieram memória de cálculo e extratos bancários (fls. 05/06 e 10/11 dos autos de cumprimento de
sentença). Determinou-se citação para pagamento (fls. 110 dos autos de cumprimento de sentença). A parte executada garantiu
o juízo (fls. 118 dos autos de cumprimento de sentença). Em impugnação (fls. 02/37), a parte executada sustentou o seguinte: a
eficácia da sentença executada abrange exclusivamente os limites territoriais onde foi dada, isto é, o Distrito Federal, sendo por
isso inexigível; a inexigibilidade do título executivo pela falta de prévia liquidação da sentença; a ilegitimidade ativa da parte
exequente, que não ser associada ao IDEC; a dívida está prescrita, eis que decorridos mais de 20 anos da data em que deixou
de ser paga a diferença de remuneração relativa aos depósitos na poupança existentes em janeiro de 1989; é indevida a
cobrança da diferença dos expurgos; a execução deve ser suspensa até que o STF decida se a diferença dos expurgos é de fato
devida. o excesso de execução, em razão de critérios equivocados de correção, cobrança equivocada juros remuneratórios e
juros de mora indevidos. A parte exequente se manifestou sobre a impugnação (fls. 46/56). Os autos foram encaminhados ao
contador, para apuração de eventual excesso de execução. Determinou-se, na ocasião, que a apuração de eventual diferença
tomasse por base os seguintes critérios: 1) correção do valor do depósito pelos índices da popança até a data da propositura da
ação civil pública e, partir de então, pelos índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo; 2) acréscimo de
juros remuneratórios (contratuais) de 0,5% ao mês por todo o período, calculados mês a mês; e 3) acréscimo de juros e mora, a
partir da citação na ação civil pública, sendo de 0,5% ao mês enquanto vigia o Código Civil de 1916 (isto é, até 10.01.2003) e de
1% ao mês a partir de quando o Código Civil de 2002 passou a vigorar (fl. 58). Cálculo do contador às fls. 59/61. Manifestação
sobre o cálculo a fls. 61vº e 71. É o relatório. Decido. Passo a examinar, sistematicamente, as questões versadas na impugnação:
Quanto aos limites subjetivos da sentença executada. O artigo 91 c/c 82, inciso IV, do CDC, dispõe que as associações “poderão
propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos
individualmente sofridos”. Com isto, autoriza que substituam processualmente as vítimas do evento danoso, que podem, ao
invés da ação de conhecimento, promover a execução da sentença que lhes beneficiar, nos termos do artigo 97 do CDC.
Procura-se, assim, evitar a multiplicidade de ações individuais, além de ampliar a proteção dada às partes sujeitas a danos
coletivos latu sensu. E, pela natureza e finalidade desta atuação, a sentença coletiva tem efeito erga omnes, beneficiando todos
os que houverem sido vítimas do dano comum, independentemente de vínculo associativo ou de prévia autorização. Assim, é
nesse sentido se firmou a jurisprudência do Eg. Tribunal de São Paulo: “LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO
CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO IDEC VERSANDO SOBRE A DIFERENÇA DE RENDIMENTOS CREDITADOS EM
CADERNETA DE POUPANÇA Limites subjetivos da sentença Ausência de qualquer restrição no título judicial formado na fase
de conhecimento quanto à sua eficácia subjetiva Possibilidade de execução que se estende a todos os poupadores do banco
agravante Recurso não provido.” (TJSP, 17ª Câm. Dir.Priv., Ai nº 0207810-62.2011.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Pastore Filho, j.
25.4.2012). Ademais, ao contrário do que sustenta o impugnante, não existe limitação territorial dos efeitos da sentença proferida
na ação civil pública, que pode ser executada individualmente no foro do domicílio do poupador. Foi nesse exato sentido que
decidiu o Eg. Superior Tribunal de Justiça em recurso processado sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil: “DIREITO
PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL.
FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO
TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA
À COISA JULGADA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica
proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da
sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em
conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e
474, CPC e 93 e 103, CDC). 1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o
Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos
alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance
em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação
contida no art. 2º-A, caput, da Lei n. 9.494/97. 2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki. 3. Recurso
especial parcialmente conhecido e não provido.” (STJ, Corte Especial, REsp. 1.243.887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão j.
19.10.2011). Quanto à correção da via eleita desnecessidade de liquidação por artigos A parte exequente comprovou nos autos,
mediante os extratos de fls. 10/11 dos autos de cumprimento de sentença, que mantinha conta poupança no banco executado,
cujo saldo em janeiro de 1989 era de NCz$448,54. Assim, tendo em vista que a petição inicial veio acompanhada de documentos
que comprovam a titularidade das contas e o saldo nelas existente em janeiro de 1989, a prévia liquidação por artigos torna-se
providência meramente burocrática e desnecessária, eis que para a execução basta a mera realização de cálculos aritméticos.
Conforme vem se firmando a jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça, a prévia liquidação por artigo só deve ser exigida para os
casos em que o poupador careça da documentação necessária à comprovação do seu direito, o que não é o caso dos autos:
“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO IDEC VERSANDO SOBRE A
DIFERENÇA DE RENDIMENTOS CREDITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA Liquidação por artigos Desnecessidade No
caso em que os exequentes apresentarem os documentos que comprovem o número da conta e da agência, bem como o valor
depositado em janeiro de 1989, basta a juntada de simples cálculos aritméticos para apuração do valor devido Inteligência do
art. 475-B do Código de Processo Civil Recurso não provido. (...) Com efeito, conquanto seja ilíquida a sentença proferida na
ação civil coletiva, não há regramento legal que imponha exclusivamente a liquidação por artigos no tocante, Vislumbrando-se
possível a liquidação por simples cálculos. Há de se distinguir, no entanto, ao menos duas hipóteses: 1) aquela em que os
exequentes apresentarem os documentos que comprovem o número da conta e da agência, bem como o valor depositado em
janeiro de 1989, caso em que bastariam cálculos aritméticos para apuração do valor devido, nos termos do art. 475-B do Código
de Processo Civil; 2) aquela em que os exequentes não tenham documentos que comprovem a existência do seu direito,
necessitando, para tanto, provar fato novo, o que só seria possível em sede de liquidação por artigos, a teor do art. 475-E, do
mesmo Codex. In casu, vê-se que os agravados comprovaram documentalmente o quanto necessário para a apuração do
quantum devido por simples cálculos.” (TJSP, 17ª Câm. Dir.Priv., Ai nº 0207810-62.2011.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Pastore
Filho, j. 25.4.2012). Quanto à prescrição - inocorrência A pretensão da parte exequente consubstancia-se na execução do título
executivo judicial formado a partir da ação civil pública promovida pelo IDEC. Logo, o prazo de prescricional (de 5 anos) contaPublicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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se a partir do trânsito em julgado dessa sentença, ocorrido em 27.10.2009 (STJ, REsp 1.275.215-RS, rel. Min. Luís Felipe
Salomão, j. 27.9.2011). Portanto, ajuizada a presente ação dentro desse quinquênio, não há falar de prescrição: “LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO IDEC VERSANDO SOBRE A DIFERENÇA DE
RENDIMENTOS CREDITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. Prescrição do direito dos indivíduos não associados ao
instituto agravado de promoverem a execução da sentença. Inocorrência. Execução que prescreve no mesmo prazo que a ação
e tem por termo inicial o trânsito em julgado da decisão que deu origem ao título exequendo Recurso não provido”. (TJSP, 17ª
Câm. Dir.Priv., Ai nº 0207810-62.2011.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Pastore Filho, j. 25.4.2012). “PRESCRIÇÃO. Inocorrência do
decurso de vinte anos para a propositura da ação de cognição. Execução individual, precedida de habilitação do crédito, que
não superou o lustro prescricional. (...) Concernente à prescrição, embora preclusa a matéria, já se decidiu anteriormente que
incogitável, na espécie, o seu implemento: ‘A uma porque a Ação Civil Pública foi ajuizada em 29 de março de 1993, e a
pretensão dizia respeito ao expurgo de inflação do mês de janeiro de 1989. Transitou em julgado conforme decisão de 01 de
outubro de 2009, antes do decurso vintenário. O aforamento da liquidação individual também ocorreu antes do qüinqüênio
prescricional. Vem a talhe a orientação jurisprudencial que, de forma hialina, define o prazo vintenário para a ação de
conhecimento e prazo qüinqüenal para a execução individual. Confira-se, a propósito, o lapidar voto do eminente Ministro Luis
Felipe Salomão (REsp 1.275.215-RS, com julgamento em 27/09/2011). No mesmo diapasão o REsp 1.070.896/SC, j. 14/4/2010.
(...) Vê-se que não houve o decurso de vinte anos para a propositura da ação de cognição, e a execução individual, precedida
de habilitaçãodo crédito, não superou o lustro prescricional, de modo que se arreda a prescrição’.” Quanto à cobrança da
diferença dos expurgos inflacionários É inviável discutir neste feito se a diferença dos expurgos inflacionária é ou não devida, já
que a matéria está acobertada pela coisa julgada. Cuida-se aqui de mero cumprimento de sentença se sentença transitada em
julgado que reconheceu que tal diferença é efetivamente devida. Quanto ao pedido de suspensão do feito até o julgamento da
matéria pelo STF Incabível o pedido de suspensão, eis que o próprio Supremo Tribunal Federal já determinou que a decisão que
suspendeu o julgamento dos feitos envolvendo os expurgos inflacionários não atinge os processos em fase de execução
definitiva (RExt nº 626.307-SP, rel. Min. Dias Toffoli). Nem poderia ser diferente, já a que execução em curso se acha amparada
em sentença transitada em julgado, que não será afetada nem mesmo pelo julgamento do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 5º,
XXXVI). Quanto à incidência dos juros remuneratórios mensais Os juros remuneratórios (de 0,5% ao mês) são devidos porque
integram a obrigação pertinente ao contrato de poupança. Fundam-se obrigação do bando de remunerar o capital que lhe foi
emprestado, incidindo mês a mês. Logo, são devidos até que o banco devolva o capital emprestado o que ainda não foi feito ,
sendo por isso irrelevante a data do encerramento da conta. Nesse sentido, confira-se: “LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO IDEC VERSANDO SOBRE A DIFERENÇA DE RENDIMENTOS
CREDITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA Incidência de juros remuneratórios mensais. Possibilidade Espécie de juros
que integram a obrigação principal do contrato de depósito (poupança), acarretando a incidência mês a mês sobre a diferença
entre os índices de atualização devidos e aplicados Recurso não provido.” (TJSP, 17ª Câm. Dir.Priv., Ai nº 020781062.2011.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Pastore Filho, j. 25.4.2012). “CADERNETA DE POUPANÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS.
INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. Os juros remuneratórios têm sempre fundamento
contratual. Seu pagamento não está associado ao inadimplemento de uma obrigação, mas na obrigação do banco depositário
de remunerar o dinheiro que lhe foi emprestado. Certo é que o poupador tem direito ao seu recebimento, que incide sobre a
diferença de correção que não lhe foi paga, desde a data que deveria ser creditada até o efetivo pagamento.” (TJSP, 31ª Câm.
Dir. Priv., Ap. 990.10.094221-2, Rel. Adilson de Araújo, j. 4.5.2010). JUROS REMUNERATÓRIOSE CORREÇÃO MONETÁRIA Cabimento dejuros remuneratóriose correção monetária, a ser realizada de acordo com a Tabela Prática de Atualização dos
Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo das datas em que deveriam ter sido realizados os créditos e até o efetivo
pagamento, sendo irrelevante a data deencerramento da conta. (TJSP, 38ª Câm. Dir. Priv., AI nº 0058597-11.2013.8.26.0000,
Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, j. 6.11.2013). Quanto aos juros moratórios e a forma de cálculo Os juros moratórios são devidos
e devem incidir desde o momento em que verificada a mora, isto é, desde quando se operou a citação na ação civil pública
ajuizada pelo IDEC (ocorrida em 08.06.1993). A pretensão do Banco significaria enriquecimento ilícito, além de contrariar os
artigos 389 e 397 do Código Civil. Conforme bem decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, “é indubitável que os
juros de mora contam-se da citação na Ação Civil Pública, porquanto os consumidores-poupadores foram regularmente
representados na ação coletiva que diz respeito a direitos individuais homogêneos-difusos-metaindividuais. O contrário é o
retrocesso e tachar de inútil para os poupadores-consumidores a Ação Civil Pública. A decisão nela contida, que opera efeitos
erga omnes, evidentemente não é de ser mitigada ao atingir o seu desiderato”. (TJSP, 38ª Câm. Dir. Priv., AI nº 008079491.2012.8.26.0000, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, j. 25.7.2012). Assim é que, a partir da citação na ação civil pública, são
devidos juros moratórios de 0,5% ao mês durante a vigência do Código Civil de 1916 (isto é, até 10.01.2003) e de 1% ao mês a
partir de quando o Código Civil de 2002 entrou em vigor. Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça de
São Paulo: “LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO IDEC VERSANDO
SOBRE A DIFERENÇA DE RENDIMENTOS CREDITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA Juros moratórios - Título judicial
que fixou a inclusão de juros moratórios desde a data da citação na ação coletiva - Alteração no termo inicial que configuraria
flagrante ofensa à coisa julgada. Elevação da taxa de juros moratórios após a vigência do atual Código Civil Possibilidade Sentença proferida sob a égide do Código Civil de 1916, quando os juros legais eram de 0,5% - Código Civil de 2002 que elevou
os juros legais ao patamar mensal de 1% - Majoração que atinge os contratos cujos efeitos se protraem no tempo, não havendo
ofensa à coisa julgada por configurar mera adequação do percentual legal. Inteligência do art. 2035 do Código Civil - Recurso
não provido. (TJSP, 17ª Câm. Dir.Priv., Ai nº 0207810-62.2011.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Pastore Filho, j. 25.4.2012). Quanto à
verificação do excesso de execução Na r. decisão de fls. 58, prolatada por outro magistrado, determinou-se que a apuração do
crédito da parte exequente observasse os seguintes critérios: 1) correção do valor do depósito pelos índices da popança até a
data da propositura da ação civil pública e, partir de então, pelos índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça de São
Paulo; 2) acréscimo de juros remuneratórios (contratuais) de 0,5% ao mês por todo o período, calculados mês a mês; e 3)
acréscimo de juros e mora, a partir da citação na ação civil pública, sendo de 0,5% ao mês enquanto vigia o Código Civil de
1916 (isto é, até 10.01.2003) e de 1% ao mês a partir de quando o Código Civil de 2002 passou a vigorar. Ressalvado o
entendimento particular deste magistrado quando à forma de correção do valor do depósito (que deveria obedecer somente aos
índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça), reputo preclusa a matéria, por não ter sido interposto recurso contra a
decisão que definiu os critérios de cálculo. Vale aqui a regra do art. 473 do Código de Processo Civil, que dispõe ser defeso à
parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Referido cálculo apurou,
com base dos critérios acima referidos, que o a dívida do banco, à época do depósito, seria de R$7.050,22, valor até maior do
que aquele cobrado pela parte exequente (R$4.521,15). Disso resulta a conclusão de que não há excesso de execução. Pelo
exposto, REJEITO integralmente a impugnação ofertada pelo executado, condenando-o, em razão da sucumbência, ao
pagamento das custas e despesas processuais relativas ao incidente, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% do
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valor dado à execução (CPC, art. 20, §§ 3º e 4º). Com o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se guia de levantamento em
favor da parte exequente do valor depositado à fl. 118 dos autos de cumprimento de sentença. Intime-se. - ADV: DANIEL
APARECIDO RANZATTO (OAB 124651/SP), MARIA DONISETE CORREA ALCICI (OAB 105206/SP), CARINA ADORNO
MIRANDA (OAB 293512/SP), EDILSON JOSÉ MAZON (OAB 161112/SP)
Processo 0007112-63.2012.8.26.0272 (272.01.2012.001796/1) - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Efeito
Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - Banco do Brasil Sa - Romeu Barbosa - Taxa de preparo: R$ 99,03 - porte
de remessa e retorno: R$ 29,50 - ADV: EDILSON JOSÉ MAZON (OAB 161112/SP), CARINA ADORNO MIRANDA (OAB 293512/
SP), DANIEL APARECIDO RANZATTO (OAB 124651/SP), MARIA DONISETE CORREA ALCICI (OAB 105206/SP)
Processo 0007520-54.2012.8.26.0272 (027.22.0120.007520) - Divórcio Consensual - Dissolução - E. dos S. F. e outro - Fica
a procuradora intimada a retirar a certidão de honorários. - ADV: MARIELLI CARLA DE FREITAS ROTOLI (OAB 254559/SP)
Processo 0007522-24.2012.8.26.0272 (027.22.0120.007522) - Carta Precatória Cível (nº 236.01.2009.007460-0/2009 - 2ª.
Vara Cível) - Elizabete Bueno da Motta - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ficam as partes intimadas, acerca, da petição
de fls. 35, através da qual o Dr. ANTONIO CARLOS CARDOSO DE SIQUEIRA RAYMUNDO, designa a perícia médica para o dia
22 de janeiro de 2014, às 13h00, no endereço sito na Rua Soldado Constitucionalista, nº 327, Itapira/SP, ocasião em que será
a autora, examinada pelo(a) perito(a) judicial nomeado(a), devendo apresentar-se munido(a) de Cédula de Identidade, Carteira
Profissional e C.P.F. - ADV: FLAVIO PINHEIRO JUNIOR (OAB 214311/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP)
Processo 0007599-33.2012.8.26.0272 (027.22.0120.007599) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material João Francisco de Oliveira - Proc. Nº 1884/2012. JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de
Procedimento Ordinário em face de CRISTIANO RIATTI E JOSE CARLOS BILATO. Determinada a emenda da inicial, consoante
despachos de fls. 44 e 47, o autora deixou de sanar o defeito da petição inicial. Este é, em síntese, o relatório. Passo à decisão.
O autor não sanou o defeito da petição inicial, como lhe fora determinada, razão pela qual deve ser ela indeferida, por não ser
hábil a iniciar a relação jurídica processual. Posto isso, INDEFIRO a inicial, e, via de conseqüência, JULGO EXTINTO este
processo, sem julgamento do mérito, o que faço com fundamento no artigo 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
c.c. artigo 295, inciso VI, do mesmo diploma legal. Custas “ex-vi legis” Oportunamente, arquivem-se. P.R.I. - ADV: SOLANGE
MARIA PINTO (OAB 219242/SP)
Processo 0007599-33.2012.8.26.0272 (027.22.0120.007599) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material João Francisco de Oliveira - Taxa de preparo: R$ 420,07 - porte de remessa e retorno: R$ 29,50 - ADV: SOLANGE MARIA
PINTO (OAB 219242/SP)
Processo 0007640-97.2012.8.26.0272 (027.22.0120.007640) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material Municipio de Itapira - Grêmio Recreativo Escola de Samba Madureira do Istor Luppi - Fica intimado o autor a manifestar-se
tendo em vista o decurso do prazo de sobrestamento do feito. - ADV: JOSÉ AUGUSTO FRANCISCO URBINI (OAB 198472/SP),
JOAO BATISTA DA SILVA (OAB 88249/SP)
Processo 0008290-23.2007.8.26.0272 (272.01.1998.003669/1) - Embargos à Execução - Orlando Batista de Moraes - Clara Ines Martins de Moraes - - Orlando Batista de Moraes - Auto Posto Santa Cruz de Itapira Ltda - Fica intimado o exequente
a manifestar-se em termos de continuidade ante o decurso do prazo de sobrestamento do feito. - ADV: ROSA ORLINDA DA
ROCHA SALGADO (OAB 93196/SP), BENEDITO GALVAO DOS SANTOS (OAB 117423/SP)
Processo 3000012-69.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Odete Ortolan de Souza
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Proc. Nº 384/2013. Evitando prática de atos desnecessários e protelatórios, em
prejuízo de uma tutela efetiva e tempestiva, buscando também economia e celeridade processual e considerando ainda o
disposto no §3º, do art. 331 do CPC, digam as partes se há interesse, mediante concessões recíprocas, em por fim ao litígio
pela via transacional, ficando cientes desde já que seu silêncio será considerado como circunstância a evidenciar a improvável
obtenção da transação, prosseguindo-se o processo em seus ulteriores termos, na forma da lei processual civil. Sem prejuízo
do julgamento antecipado da lide, esclareçam as partes quais as provas que efetivamente desejam realizar, justificando-as e
especificando-as. Int. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), JOSE MARIO SECOLIN (OAB 100415/SP)
Processo 3000156-43.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Luiz Hermano Colferai JOSÉ RENATO SILVA ME - Vistos. Proc. Nº 477/2013 Inicialmente, manifeste-se o autor acerca da contestação apresentada.
Int. Itapira, 27 de novembro de 2013. - ADV: ADRIANO PUGA DE CAMPOS VERGAL (OAB 120186/SP), JOSE WILSON BREDA
(OAB 70895/SP)
Processo 3000216-16.2013.8.26.0272 - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - Jose Paulo
Donatti - Manifeste-se, o autor, acerca da não efetivação da penhora. - ADV: JOSE WILSON BREDA (OAB 70895/SP)
Processo 3000248-21.2013.8.26.0272 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S.A. Crédito, Financiamento e Investimento - Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido da autora, tornando definitiva a sua
posse sobre o bem objeto desta ação, veículo “tipo automóvel marca Volkswagen, modelo Gol 16V 1.0 Mi, ano 2001/2001,
cor prata, placa MBB 0934, chassi 9BWCA05X81P113919” e, consolidando seu domínio sobre ele. Cumpra-se o disposto no
art. 2º do Decreto-Lei 911/69 e oficie-se ao departamento de trânsito, comunicando estar a autora autorizada a transferência
a terceiros que indicar. Diante da sucumbência, arcará a requerida com despesas processuais e honorários advocatícios que
fixo em 10% sobre o valor dado à causa na inicial, devidamente corrigido. P.R.I.C. - ADV: MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA
(OAB 150793/SP)
Processo 3000302-84.2013.8.26.0272 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M. F. P. C. R. - Vistos. Proc. Nº
500/2013 Homologo a fim de que surta os seus jurídicos e legais efeitos, a desistência do prazo para interposição de recurso
manifestada pelas partes as fls. 30. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. Int. Itapira, 28 de novembro de 2013. (Fica
o procurador do autor intimado a retirar a certidão de honorários). - ADV: HENRIQUE DE FREITAS NETO (OAB 277472/SP)

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

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

254

Processo 3000340-96.2013.8.26.0272 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecúnia
S/A - Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, tornando definitiva a sua posse sobre o bem objeto desta ação, o
veículo marca Volkswagen, modelo Gol, ano/mod 2003/2003, cor branca, placa DLA4079, consolidando seu domínio sobre
ele. Cumpra-se o disposto no art. 2º do Decreto-Lei 911/69 e oficie-se ao departamento de trânsito, comunicando estar o autor
autorizado a transferência a terceiros que indicar. Diante da sucumbência, arcará o requerido com despesas processuais e
honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa na inicial, devidamente corrigido. Oportunamente ao
arquivo. P.R.I.C. - ADV: ORESTES BACCHETTI JUNIOR (OAB 139203/SP)
Processo 3000425-82.2013.8.26.0272 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J. W. S. S. e outros - Vistos. Para
audiência a ser realizada no Setor de Conciliação da 1ª Vara Cível Local, redesigno o dia 14 de fevereiro de 2014, às 13:50
horas. As audiências deste setor realizar-se-ão no seguinte endereço: Praça Cel. Souza Ferreira, s/nº, sala de audiências, andar
térreo, centro, Itapira-SP. No mais, cumpra-se integralmente o despacho de fls. 20, sendo que a citação/intimação do requerido
deverá ser feita no endereço constante de fls. 26, “via postal”, de conformidade com o art. 5º, 2º da Lei 5.478/68. Int. - ADV:
SÍLVIA MARIA SARTORI BAYOD (OAB 175776/SP)
Processo 3000550-50.2013.8.26.0272 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel
- Benedito José Riberti - Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento c.c cobrança promovida por BENEDITO JOSÉ
RIBERTI em face de RUY DE MORAES VERGUEIRO e IVANA APARECIDA PIZZI. A parte autora alega que locou o imóvel
descrito na inicial, cujos aluguéis estão vencidos, conforme planilha de cálculo apresentada. Pediu, ao final, a rescisão do
contrato locatício e o conseqüente despejo do corréu e locatário Ruy de Moraes Vergueiro, condenando, ainda, os requeridos
ao pagamento da quantia de R$ 3.710,00, além das custas processuais e verba honorária. Às fls. 20/21, a parte autora informou
que o locatário desocupou voluntariamente o imóvel, em razão do que restringiu a sua pretensão à cobrança dos alugues e dos
demais encargos da locação. Embora regularmente citados (fls. 24/24º), os réus não apresentaram defesa (fls. 32), tornandose revéis. É o relatório. Fundamento e decido. O feito comporta julgamento antecipado, em razão da revelia, nos termos do
art. 330, inciso II, do Código de Processo Civil, reputando-se verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, nos termos do
art. 319 do mesmo diploma, a ensejar as consequências jurídicas referidas na inicial, devidamente amparadas pela Lei do
Inquilinato (Lei nº 8.245/91). Ademais, a parte autora comprovou a celebração da locação (fls. 08/09), o valor do aluguel e os
encargos contratados, impondo-se, em face da inadimplência, a condenação dos réus nos termos das cláusulas ajustadas entre
as partes, em respeito à força vinculante dos contratos. Pelo exposto, com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo
Civil, julgo PROCEDENTE a ação para declarar resolvido o contrato de locação firmado entre as partes e condenar os réus, em
caráter solidário, ao pagamento do débito referente aos aluguéis mensais vencidos entre 20.02.2013 e 16.07.2013, este último a
ser calculado pro rata die tempore, bem como aos encargos, inclusive a multa contratual, tudo atualizado monetariamente pelos
índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo e acrescido de juros legais de mora (de 1% ao mês) a partir do
respectivo vencimento de cada prestação. A apuração do montante exato da condenação, a ser feita na fase de cumprimento de
sentença, dependerá da apresentação de mero cálculo aritmético pela parte autora, na forma prevista no art. 475-B do Código
de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (CPC, art. 20, § 3º). P. R. I. - ADV: SILVIA HELENA SICOLI
BORETTI (OAB 143614/SP), LUIS EUGENIO BARDUCO (OAB 91102/SP)
Processo 3000550-50.2013.8.26.0272 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel
- Benedito José Riberti - Taxa de preparo: R$ 96,85 - porte de remessa e retorno: R$ 29,50 - ADV: SILVIA HELENA SICOLI
BORETTI (OAB 143614/SP), LUIS EUGENIO BARDUCO (OAB 91102/SP)
Processo 3000618-97.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - JOÃO MOREIRA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Sem prejuízo do julgamento antecipado, especifiquem as partes as provas que
pretendem produzir, justificando-as. Int. - ADV: THOMAZ ANTONIO DE MORAES (OAB 200524/SP), FRANCISCO DE ASSIS
GAMA (OAB 73759/SP), FERNANDA PARENTONI AVANCINI (OAB 317108/SP)
Processo 3000902-08.2013.8.26.0272 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - W. B. B. - Homologo por
sentença, a fim de que surta os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo a que chegaram as partes constante de fls. 18, que
contou com a anuência do Ministério Público. Em conseqüência, julgo extinta a presente Ação de regulamentação de visitas
movida por W.B.B. em face de A.A.B., proc. nº. 647/2013, nos termos exatos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo
Civil. No ensejo, arbitro os honorários advocatícios do Dr. Renato Breda Porcelli em 100% da Tabela PGE/OAB. Oportunamente,
expeça-se a respectiva certidão e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Custas “ ex-vi legis “. P.R. e Int. - ADV:
RENATO BREDA PORCELLI (OAB 282701/SP)
Processo 3000944-57.2013.8.26.0272 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Administradora
de Consório Nacional Honda Ltda - Francineto Pereira - Fica intimada a autora a manifestar-se em termos de continuidade. ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP), CAMILA BOGAZ DE SOUZA (OAB 212903/SP)
Processo 3001011-22.2013.8.26.0272 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - MARIA HELENA FERNANDES BARBOSA - Defiro o requerimento de
conversão (fls. 60/61), que foi manifestado com expressa estimação pecuniária do valor do bem (fls. 62) e, com fundamento
no artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação da Lei nº 6.071/74, converto a ação de Busca e Apreensão em Depósito.
Efetuem-se as necessárias anotações e retifiquem-se a atuação e registros. Cite-se a devedora na forma do artigo 902 do
Código de Processo Civil, para em cinco (05) dias: a) entregar o bem, depositá-lo em Juízo ou consignar o valor do débito: b)
contestar a ação (artigo 902, II, do Código de Processo Civil). Consigne-se no mandado que, não contestada a ação, presumirse-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora (artigos 285 e 319 do C.P.C.), mas não será decretada a prisão
do depositário, uma vez que tal medida foi recentemente considerada inconstitucional pelo plenário do STF. Int. - ADV: MARCO
ANTONIO CRESPO BARBOSA (OAB 115665/SP)
Processo 3001424-35.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - JOSÉ DONIZETE DA
SILVA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) - Fica o requerente intimado a manifestar-se acerca da contestação
apresentada. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), KELLY CRISTINA JUGNI (OAB 252225/SP)
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Processo 3001431-27.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - NAIR DOS SANTOS
HERMENEGILDO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) - Fica o(a) autor(a) intimado(a) para se manifestar em
réplica. - ADV: KELLY CRISTINA JUGNI (OAB 252225/SP). FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP)
Processo 3001493-67.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Maria Aparecida Inácio Celestino Instituto Nacional do Seguro Social INSS - Fica a requerente intimada a manifestar-se acerca da contestação apresentada. ADV: ELTON TAVARES DOMINGHETTI (OAB 186011/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP)
Processo 3001616-65.2013.8.26.0272 - Impugnação ao Valor da Causa - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à
Execução - Fundação Espírita Américo Bairral - Mondelli Indústria de Alimentos Sa (em Recuperação Judicial) - A impugnação
merece acolhimento. Os embargos à execução estão fundados na alegação de que, com a aprovação do plano de recuperação
pela Assembleia Geral de Credores, operou-se a novação da dívida, com a consequente extinção daquela objeto da execução.
Conclui-se, assim, que os embargos são voltados contra toda a dívida exequenda, e não apenas parte dela. Logo, o valor dos
embargos deve ser o mesmo da ação de execução, correspondente à importância econômica da causa: “Nos embargos à
execução, o valor da causa é igual ao quantum impugnado: se toda a execução, o valor da causa é o da execução...” (STJ-1ª T.,
REsp 426.972-AG-Rg, rel. Min. Teori Zavascki, j. 29.6.04; cf. THEOTONIO NEGRÃO. Código de Processo Civil. 44 ed., 2012, p.
359). Por outro lado, não há falar de correção de ofício, já que a presente decisão foi provocada mediante impugnação da parte
embargada. Pelo exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO, a fim de fixar o valor da causa em R$141.286,95. Em consequência,
intime-se a embargante para complementar o recolhimento das custas processuais. - ADV: AGEU LIBONATI JUNIOR (OAB
144716/SP), LETICIA JORGE BOTELHO (OAB 253344/SP), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), ANTONIO
RENATO MUSSI MALHEIROS (OAB 122250/SP)
Processo 3001654-77.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Guarda - E. R. V. - Ante o exposto, homologo a fim de que
surta os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as partes, contando com a anuência do Ministério Público, nos
termos do artigo 269, III, do Código de Processo Civil, fixando a guarda de W.W.B.V., para o autor, lavrando-se o respectivo
termo. Oportunamente, arquivem-se os autos. Custas “ex-vi legis”. P.R.I. - ADV: CRISTIANO FLORENCE (OAB 289682/SP)
Processo 3001772-53.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - Michel Moyses - Município de Itapira - Sem prejuízo do julgamento antecipado, especifiquem as partes as
provas que pretendem produzir, justificando-as. Int. - ADV: EVANDRO LUIS RINOLDI (OAB 165242/SP), JOSE AUGUSTO
FRANCISCO URBINI (OAB 198472/SP), TIAGO GEROLIN MOYSÉS (OAB 255273/SP), JOAO BATISTA DA SILVA (OAB 88249/
SP)
Processo 3001939-70.2013.8.26.0272 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - MAURO PEREIRA
DA SILVA - Vistos. A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, através de seu procurador, interpôs EMBARGOS À
EXECUÇÃO que lhe move MAURO PEREIRA DA SILVA, alegando em apertada síntese excesso de execução decorrente da
atualização incorreta de valores. Requer prevaleçam os cálculos que apresenta em detrimento dos cálculos apresentados pelo
embargado. O embargado manifestou-se concordando com os cálculos apresentado pela embargante (fls. 28). É o relatório.
Decido. Os embargos são procedentes. O embargado manifestou sua concordância com os cálculos apresentados pela
embargante, motivo pelo qual houve reconhecimento da procedência do pedido fls. 02/05. Desse modo, os cálculos de fls. 04
devem prevalecer sobre aqueles anteriormente acordados. Pelo exposto, julgo PROCEDENTES os embargos, nos termos acima
expostos, para determinar que a execução se processe pelo valor declinado pela embargante. Como a diferença é mínima,
incabível a condenação ao pagamento de honorários. P.R.I. - ADV: NELSON GUINATO JUNIOR (OAB 74035/SP)
Processo 3001939-70.2013.8.26.0272 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - MAURO
PEREIRA DA SILVA - Taxa de preparo: R$ 96,85 - porte de remessa e retorno: R$ 29,50 - ADV: NELSON GUINATO JUNIOR
(OAB 74035/SP)
Processo 3002001-13.2013.8.26.0272 - Monitória - Duplicata - Pedreira Mogiana Ltda - AUTO POSTO DESCANSENSE
LTDA - O autor deve manifestar-se sobre os embargos ao mandado monitório - ADV: ARTUR ROBERTO FENOLIO (OAB 57546/
SP)
Processo 3002246-24.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - SANDRA APARECIDA DE
RAMOS CUNHA - RIACHUELO SA - Evitando prática de atos desnecessários e protelatórios, em prejuízo de uma tutela efetiva
e tempestiva, buscando também economia e celeridade processual e considerando ainda o disposto no §3º, do art. 331 do
CPC, digam as partes se há interesse, mediante concessões recíprocas, em por fim ao litígio pela via transacional, ficando
cientes desde já que seu silêncio será considerado como circunstância a evidenciar a improvável obtenção da transação,
prosseguindo-se o processo em seus ulteriores termos, na forma da lei processual civil. Sem prejuízo do julgamento antecipado
da lide, esclareçam as partes quais as provas que efetivamente desejam realizar, justificando-as e especificando-as. Int. - ADV:
NATALIA HONORATO DAVID LUCENTI (OAB 236906/SP), NELSON GUINATO JUNIOR (OAB 74035/SP)
Processo 3002264-45.2013.8.26.0272 - Divórcio Litigioso - Dissolução - S. V. do P. - Encaminhem-se os presentes autos
ao Setor de Conciliação Desde já, designo o dia 14 de fevereiro de 2014, às 13:30 horas para audiência de conciliação. As
audiências deste setor se realizarão no seguinte endereço: Praça Cel. Souza Ferreira, s/nº, sala de audiências, andar térreo,
centro, Itapira-SP. Cite-se e intime-se a requerida com as advertências de praxe, bem como de que o prazo de contestação,
caso não obtida a conciliação é de 15 (quinze) dias e começará fluir da audiência supra designada, retornando os autos ao
ofício judicial para normal prosseguimento do feito. Intime-se ainda, o requerente para comparecimento na audiência designada.
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ROSARIO
ANTONIO CICOTTI (OAB 264031/SP)
Processo 3002342-39.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Rozenilda de Cassia Silva
- Manifeste-se o autor em réplica. - ADV: MÁRCIO APARECIDO VICENTE (OAB 170520/SP), JOSÉ AUGUSTO FRANCISCO
URBINI (OAB 198472/SP), JOAO BATISTA DA SILVA (OAB 88249/SP)
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Processo 3002385-73.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ELZA APARECIDA
MARTUCHI DE ALMEIDA - MUNICÍPIO DE ITAPIRA - Vistos. Proc. Nº 1079/2013 Fls. 27/36: Ciente da interposição do agravo.
No mais, aguarde-se por 60(sessenta) dias o eventual julgamento do recurso interposto. Int. - ADV: LUIS EUGENIO BARDUCO
(OAB 91102/SP), JOSÉ AUGUSTO FRANCISCO URBINI (OAB 198472/SP), JOAO BATISTA DA SILVA (OAB 88249/SP),
PATRICIA NOEMIA G AYALA ABRAMOVICH (OAB 132324/SP)
Processo 3002486-13.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - AMANDA DA SILVA
MANTOAN VIEIRA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Manifeste-se o autor em réplica. - ADV: CINTIA
BYCZKOWSKI (OAB 140949/SP), NEIMAR BARBOSA DOS SANTOS (OAB 287197/SP), ADV CÍNTIA CRISTINA SILVÉRIO
SANTOS OAB/SP 300907
Processo 3002531-17.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Concessão - Willians Franceschini Poloni - Instituto
Nacional do Seguro Social Inss - Fica o requerente intimado a manifestar-se acerca da contestação apresentada. - ADV:
FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), PAULO CESAR DA SILVA SIMÕES (OAB 264591/SP)
Processo 3002632-54.2013.8.26.0272 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Josélia Goulart - Carolina
Castilho Goulart - Vistos. Proc. Nº 1175/2013 Manifeste-se a autora acerca do ofício oriundo do Instituto Nacional do Seguro
Social-INSS de fls. 18. Int. Itapira, 27 de novembro de 2013. - ADV: JUVENAL SANTI LAURI (OAB 101701/SP)
Processo 3002732-09.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - Ivanir Narciso Modonesi Estado de São Paulo - Manifeste-se o autor em réplica. - ADV: BENEDITO ALVES DE LIMA NETO (OAB 182606/SP), MERCIVAL
PANSERINI (OAB 93399/SP), ADV CÍNTIA CRISTINA SILVÉRIO SANTOS OAB/SP 300907
Processo 3002883-72.2013.8.26.0272 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Vanderlei Augusto da Silva - Vistos. Fl. 50: Defiro o prazo improrrogável
de 15 dias para o autor comprovar a mora. Intime-se. - ADV: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA (OAB 115665/SP)
Processo 3002885-42.2013.8.26.0272 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S.A. Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Tendo em vista o reconhecimento do pedido, uma vez que o réu efetuou
o pagamento das parcelas vencidas (fl.31), JULGO EXTINTO este processo nº 1184/2013 com resolução do mérito, o que faço
com fundamento no art. 269, inciso II, do Código de Processo Civil. Deixo de determinar a expedição de ofício ao DETRAN
para desbloqueio do veículo, tendo em vista que não houve determinação de bloqueio. Homologo a fim de que surta os seus
jurídicos e legais efeitos, a desistência do prazo para interposição de recurso. Certifique a serventia o trânsito em julgado. Não
tendo havido resistência ao pedido, descabem honorários. Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Custas “ex lege”.
P.R.I. - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI MARCONDES DA MOTA
(OAB 99983/SP)
Processo 3003113-17.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Anulação - Antonio Hélio Nicolai - Vistos. Cuida-se de ação
anulatória, com pedido de tutela antecipada, do Decreto Legislativo nº 255, de 27.03.2013, da Câmara Municipal de Itapira,
que rejeitou as contas do ex-Prefeito municipal relativas ao exercício econômico-financeiro de 2010. Decido. I - Não é caso de
litisconsórcio passivo necessário. A presente ação visa apenas e tão somente à desconstituição de ato expedido pela Câmara
de Vereadores Local, que é a única que, conquanto carente de personalidade jurídica, detém personalidade judiciária para
integrar o pólo passivo desta demanda. Ainda que os Vereadores tenham concorrido para a formação do Decreto Legislativo
em causa, o ato em si não emana deles, mas da Câmara, de sorte que não têm legitimidade para figurar no pólo passivo desta
ação. Aliás, a eficácia da eventual sentença de anulação não depende da participação dos Vereadores na lide. Bem por isso,
determino a exclusão dos réus CARLOS ALBERTO SARTORI, MAURÍCIO LIMA, PEDRO STRINGUETTI e RAFAEL LOPES do
pólo passivo desta ação, julgando EXTINTO O PROCESSO em relação a eles, sem resolução do mérito, com fundamento no
art. 267, VI, do Código de Processo Civil. Proceda a Serventia às anotações necessárias. II Estão presentes os requisitos para
a antecipação dos efeitos da tutela. A partir dos documentos acostados à inicial, numa análise preliminar, própria desta fase
processual, infere-se que, no procedimento que culminou na aprovação do Decreto Legislativo nº 255, de 27.03.2013, não se
teria garantido ao autor, então Prefeito Municipal, o direito de defender-se. Com efeito, não consta tenha sido o autor intimado
ou notificado a apresentar defesa, o que vicia, ao menos em princípio, o procedimento que culminou na aprovação do referido
decreto, por violação do art. 5º, LV, da Constituição Federal. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o
controle externo das contas municipais, especialmente daquelas pertinentes ao Chefe do Poder Executivo local, representa uma
das mais expressivas prerrogativas institucionais da Câmara de Vereadores, que o exercerá com o auxílio do Tribunal de Contas
(CF, art. 31). Essa fiscalização institucional não pode ser exercida, de modo abusivo e arbitrário, pela Câmara de Vereadores, eis
que devendo efetivar-se no contexto de procedimento revestido de caráter político-administrativo está subordinada à necessária
observância, pelo Poder Legislativo local, dos postulados constitucionais que asseguram ao Prefeito Municipal, a prerrogativa da
plenitude de defesa e do contraditório.” (RExt 235.593-MG, rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 31.03.2004; destacou-se). A mesma
orientação tem sido seguida pelo Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, que reputa indispensável, no processo de julgamento das
contas do Prefeito pela Câmara Municipal, garantir-se o direito de defesa e o contraditório: “EX-PREFEITO. Ação declaratória
de desconstituição por nulidade do Decreto Legislativo de rejeição de contas públicas municipais do ano de 2007. Falta de
contraditório e ampla defesa. Necessidade de observância, mesmo se ausente a previsão no Regimento Interno da Câmara
Municipal - Sentença de improcedência reformada. Recurso provido - No julgamento de verificação de contas de alcaide, pela
Câmara Municipal, mesmo após parecer do Tribunal de Contas, deve-se observar os direitos de ampla defesa e contraditório,
pena de nulidade, pois trata-se de ato político administrativo”. (TJSP, 11ª Câm. Dir. Públ., Ap. 0001224-19.2012.8.26.0368, Rel.
Luis Ganzerla, j. 28.5.2013; destacou-se). Por outro lado, verifica-se o perigo de dano grave e irreparável em face das restrições
de ordem política decorrentes da desaprovação das contas pela Câmara de Vereadores. De mais a mais, não se vislumbra
periculum in mora inverso, eis que os efeitos desta decisão poderão ser facilmente revertidos, caso o mérito da demanda seja
julgado desfavoravelmente ao autor. Por isso, com fundamento no art. 273 do Código de Processo Civil, e sem prejuízo da
eventual reconsideração desta decisão após a resposta do réu, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, para o fim de suspender os
efeitos do Decreto Legislativo nº 255, de 27.03.2013, da Câmara Municipal de Itapira. III - Cite-se a Câmara Municipal de Itapira
e intimem-se.(Fica o autor intimado a manifestar-se acerca da cert. de fls. 503, ante falta de taxa de diligência). - ADV: WALNER
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JOSÉ CONSORTI DE GODOY (OAB 218372/SP)
Processo 3003195-48.2013.8.26.0272 - Execução de Alimentos - Alimentos - M. A. B. R. - F. V. R. - Vistos. Proc. Nº 1293/2013
Inicialmente, esclareça a exequente acerca dos valores devidos, trazendo para os autos cálculo do débito, descontando-se os
valores depositados. Sem prejuízo, esclareçam as partes a que título foi efetuado o depósito de fls. 23, juntado os documentos
pertinentes. Int. Itapira, 03 de dezembro de 2013. - ADV: ROSARIO ANTONIO CICOTTI (OAB 264031/SP), CARLOS ROBERTO
DA ROCHA FRANCO (OAB 181774/SP), LUIS EUGENIO BARDUCO (OAB 91102/SP), LAURA GUERREIRO (OAB 332662/SP)
Processo 3003281-19.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Jose Aparecido Carecho
- Municipio de Itapira - Sem prejuízo do julgamento antecipado, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir,
justificando-as. Int. - ADV: EVANDRO LUIS RINOLDI (OAB 165242/SP), TIAGO GEROLIN MOYSÉS (OAB 255273/SP), JOSÉ
AUGUSTO FRANCISCO URBINI (OAB 198472/SP), JOAO BATISTA DA SILVA (OAB 88249/SP)
Processo 3003343-59.2013.8.26.0272 - Divórcio Litigioso - Dissolução - F. C. de A. F. - I. Processe-se em segredo de justiça
nos termos do artigo 155 do Código de Processo Civil. II. Encaminhem-se os autos ao Setor de Conciliação desta Comarca.
Desde já, designo o dia 28 de março de 2014, às 14h30min para audiência de conciliação. As audiências deste setor realizarse-ão no seguinte endereço: Praça Cel. Souza Ferreira, s/nº, sala de audiências, andar térreo, centro, Itapira-SP. III. Cite-se e
intime-se o réu, além das advertências de praxe, que o prazo de contestação, caso não obtida a conciliação é de 15 (quinze)
dias e começará fluir da audiência supra designada, retornando os autos ao ofício judicial para normal prosseguimento do feito.
Intime-se ainda, a requerente para comparecimento na audiência designada. - ADV: LUIZ ARNALDO ALVES LIMA FILHO (OAB
245068/SP)
Processo 3003353-06.2013.8.26.0272 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Adilson Barbosa - - Gilson
Barbosa - - CRISTIANE BARBOSA - - Wilson Barbosa - Rui Barbosa - Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 30(trinta)
dias. Int. - ADV: JOSE MARIO SECOLIN (OAB 100415/SP)
Processo 3003384-26.2013.8.26.0272 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Margarida Gajaque Barroso
- Olívio Barroso - Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 30(trinta) dias. Int. - ADV: FERNANDA PARENTONI AVANCINI
(OAB 317108/SP), THOMAZ ANTONIO DE MORAES (OAB 200524/SP)
Processo 3003438-89.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Gratificações Municipais Específicas - Elenice Sabadini
Pontes - Manifeste-se o autor em réplica. - ADV: PATRICIA NOEMIA G AYALA ABRAMOVICH (OAB 132324/SP), CARLOS
EDUARDO DE FREITAS ROTOLI (OAB 251248/SP), JOSÉ AUGUSTO FRANCISCO URBINI (OAB 198472/SP), JOAO BATISTA
DA SILVA (OAB 88249/SP), LUIS EUGENIO BARDUCO (OAB 91102/SP)
Processo 3003672-71.2013.8.26.0272 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO ITAU
SA - SOARES OLIVEIRA AMBIENTAL LTDA - ME - Vistos. Proc. Nº 1446/2013 Inicialmente, manifeste-se o requerente acerca
da certidão do oficial de fls. 42vº, dando conta que obteve informações que o “equipamento hidráulico Roll-On-Roll-Off Gr 25/
Grimaldi” teria sido roubado há alguns meses e até a presente data não foi recuperado. Int. Itapira, 02 de dezembro de 2013. ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)
Processo 3003781-85.2013.8.26.0272 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Fiat S/A Homologo a fim de que surta os seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação manifestada pelo requerente, sendo certo
que o requerido sequer chegou a ser citado. Em consequência, julgo extinto o presente processo de ação de Busca e Apreensão,
autos nº 1479/2013, movido por BANCO FIAT S/A contra MURILO ALEXANDRE DE ALVARENGA PRADO, nos termos do artigo
267, VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de determinar a expedição de ofício ao DETRAN para desbloqueio do veículo,
tendo em vista que não houve determinação de bloqueio. Oportunamente, arquivem-se os mesmos com as cautelas de estilo.
Custas “ex-vi legis”. P.R.I. - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)
Processo 3004450-41.2013.8.26.0272 - Monitória - Serviços Hospitalares - Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Itapira - Manifeste-se o autor acerca da certidão do oficial que dá conta da não efetivação da citação da requerida ante sua
mudança de endereço. - ADV: CANDIDO LOURENCO CANDREVA (OAB 120342/SP)
Processo 3004499-82.2013.8.26.0272 - Carta Precatória Cível - Diligências (nº 0005928-90.2012.8.26.0363 - 1ª Vara
Judicial) - Diogo Batista de Oliveira - Antonio Roberto de Lima - Vistos. Para realização da oitiva das testemunhas, designo
o dia 11 de fevereiro de 2014, às 13h30min, intimando-as. Int. - ADV: CELINA CLEIDE DE LIMA (OAB 156245/SP), MARCOS
ANTONIO ZAFANI CORDEIRO (OAB 156257/SP)
Processo 3004684-23.2013.8.26.0272 - Ação Civil de Improbidade Administrativa - Improbidade Administrativa - FAZENDA
DO MUNICIPIO DE ITAPIRA - Antônio Hélio Nicolai - - Paulo Roberto Avancini - - HÉLIO CITRANGULO - - CARLOS VITÓRIO
BORETTI ORNELLAS - - Joaquim Barbosa Junior - I - Fls. 542/546: Ciência ao autor. II - Intime-se o autor para, no prazo de 10
(dez) dias e sob pena de indeferimento da inicial, regularizar sua representação processual, conforme anotado pelo Ministério
Público, bem como emendar a petição inicial para os fins de: (i) descrever pormenorizadamente qual foi participação de cada um
dos réus nos atos de improbidade que lhes são genericamente imputados; e (ii) esclarecer se a locação do ainda vigora ou se foi
extinta, juntando os documentos pertinentes. Após, dê-se nova vista ao Ministério Público. Intime-se. - ADV: JOSÉ AUGUSTO
FRANCISCO URBINI (OAB 198472/SP), JOAO BATISTA DA SILVA (OAB 88249/SP)
Processo 3004757-92.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Dirce de
Lurdes Sartorelli de Souza - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - 1. Concedo à requerente os benefícios da assistência
judiciária gratuita. Anote-se. 2. Indefiro o pedido de tutela antecipada, eis que as alegações da parte autora não se acham
consubstanciadas em prova inequívoca. 3. Cite-se pelo rito ordinário, observando-se as formalidades legais. - ADV: KELLY
CRISTINA JUGNI (OAB 252225/SP)
Processo 3004774-31.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - Maria de Lourdes Zeolo
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- Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Em face da declaração de pobreza, defiro à parte autora a gratuidade da Justiça.
A Constituição Federal preconiza, em seus artigos 6º e 196 e seguintes, o acesso universal e igualitário às ações e serviços
para a promoção, proteção e recuperação da saúde. A saúde é dever do Estado em todas as suas esferas, competindo-lhe a
sua adequada prestação à coletividade, inclusive mediante assistência farmacêutica, conforme decorre dos arts. 6º, I, “d”, 7º,
II e 9º, III, da Lei nº 81.080/90. No caso dos autos, a verossimilhança do direito invocado se acha consubstanciada em prova
inequívoca, consistente na declaração e receituário médicos acostados à inicial, que atestam a doença de que padece a parte
autora, bem como a necessidade do medicamento cujo fornecimento é pretendido, qual seja, “CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA
2, TARTARATO DE BRIMONIDINA 2MG, MALEATO DE TIMOLOL 5,05” (fl. 03). O perigo da demora, por outro lado, decorre dos
potenciais danos à saúde da parte autora, por conta da falta do medicamento. Nessas condições, e considerando a alegação
de que a parte a autora não possui renda para a aquisição do medicamento (estimado em R$1.575,00), não se afigura lícito
à Administração recusar fornecimento de medicamento, até porque não se vislumbra, a primeira vista, nenhuma razão que
justifique a restrição do acesso aos serviços de saúde. Pelo exposto, com fundamento no art. 273 do Código de Processo Civil,
DEFIRO o pedido de tutela antecipada, para determinar à ré que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, forneça à autora o
medicamento requerido (ou medicamento genérico, que contenha os mesmos princípios ativos e posologia). Cite-se a ré com as
advertências de estilo (artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil), ficando facultada a utilização dos benefícios do artigo
172, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como expeça-se mandado para cientificação do Superintendente Municipal de
Saúde. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa Excelência que após exarar
o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento desta. - ADV: FLAVIA SARTORI
FAGUNDES (OAB 257642/SP)
Processo 3004860-02.2013.8.26.0272 - Renovatória de Locação - Locação de Imóvel - HSBC BanK Brasil S/A - Banco
Múltiplo - Antonio Octávio da Fonseca Caio - - Maria Aparecida da Cunha Canto Caio - Vistos. Cite(m)-se e intime(m)-se,
ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos
como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por
cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se.(Fica o autor intimado a comprovar o
recolhimento da taxa de diligência para o devido cumprimento do r. despacho). - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS
(OAB 23134/SP), DANIEL DE SOUZA (OAB 150587/SP)
Processo 3004905-06.2013.8.26.0272 - Monitória - Cheque - Luiz e Barrios Modas e Acessórios Ltda - ME - A petição
inicial está devidamente instruída com prova escrita que preenche os requisitos do art. 1.102-A do CPC. Com base no art.
125, IV, do CPC determino a citação para comparecimento à audiência de conciliação designada para o dia 28 de março de
2014, às 15h30min, a ser realizada no Fórum local, na sala de audiência no andar térreo, no Setor de Conciliação Cível. (o(a)
advogado(a) da parte autora deverá providenciar o comparecimento dela, caso tenha interesse em participar da audiência;
caso haja beneficiário da gratuidade, pelo convênio OAB/PGE, deverá ser intimado(a) pessoalmente). Caso não haja acordo na
audiência, a partir da data dela se iniciará o prazo de 15 dias para pagamento. Caso o(a)(s) réu(ré)(réus) paguem em 15 dias,
ficam isentos do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Nesse mesmo prazo de quinze (15) dias, o(a)
(s) réu(ré)(réus) poderá(ão) oferecer embargos (defesa), necessariamente por meio de advogado, sob pena de constituir-se, de
pleno direito, o título executivo judicial e se presumirem verdadeiros os fatos narrados pelo(s) autor(es). Não sendo apresentados
embargos, a Serventia certificará o decurso do prazo. Ficam as partes cientificadas de que, em caso de mudança de endereço
residencial ou profissional, ainda que em caráter temporário, o fato deverá ser comunicado ao Juízo da 1ª Vara Cível Local, sob
pena de se presumirem validas as intimações encaminhadas ao endereço anterior. (Fica o autor intimado a manifestar-se acerca
da cert. de fls., dando conta de que não foi expedido o mandado de citação, ante a falta de taxa de diligência). - ADV: PAULO
ROBERTO PELISSER (OAB 46179/SP)
Processo 3004906-88.2013.8.26.0272 - Mandado de Segurança - Abuso de Poder - ROGÉRIO LOPES DE LIMA - MUNICÍPIO
DE ITAPIRA, Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE - Vistos. Proc. nº 1829/2013 Emende o autor a inicial em 10 (dez) dias
para o fim de corrigir o pólo passivo da ação, com a indicação da autoridade coatora em substituição do Município. Int. Itapira,
03 de dezembro de 2013. - ADV: ADILSON LUIZ BRANDÃO (OAB 308860/SP)
Processo 3004950-10.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Maria Aparecida Semolini Vistos. Concedo à requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita, anotando-se. Estão presentes os requisitos para
a antecipação dos efeitos da tutela. A verossimilhança das alegações da parte autora vem consubstanciada nos documentos
que instruiram a petição inicial, os quais dão conta de que ela teria pagado as faturas cujo inadimplemento lhe é imputado
pela ré. Nessas condições, a suspensão do fornecimento de telefonia e a anotação do nome da parte autora nos cadastros
de inadimplentes se mostram abusivas. Por outro lado, verifica-se o perigo de dano, seja porque a inscrição nos cadastros de
inadimplentes ensejam restrição ao crédito, seja porque, nos dias de hoje, o serviço de telefonia é essencial ao dia-a-dia das
pessoas. Por isso, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, para determinar à ré que: (i) não inscreva a autora nos cadastros de
inadimplentes no tocante aos débitos objeto da ação, ou, caso já a tenha inscrito, promova a sua imediata exclusão, no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas); (ii) restabeleça o serviço de telefonia relativo à linha telefônica nº 19-3863-6592, ressalvada a
possibilidade de interrompê-lo por conta de débitos não compreendidos nesta ação. Intime-se e cite-se a(o) ré(u) para os termos
da ação em epígrafe, cuja cópia da inicial segue em anexo, ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a
defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de
Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como ofício e carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que
a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se.
- ADV: GLAUCO AYLTON CERAGIOLI (OAB 72603/SP), MARIA DA PENHA DE SOUZA ARRUDA (OAB 73781/SP)
Processo 3004973-53.2013.8.26.0272 - Embargos à Execução - Cédula de Crédito Bancário - Francisco Mariano - BV
Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento - Vistos. Proc. Nº 1867/2013 Emende o embargante a inicial no prazo de
10 (dez) dias, nos termos do artigo 284 do CPC, para o fim de instruir o pedido com a cópia da procuração do embargado. Int.
Itapira, 03 de dezembro de 2013. - ADV: MÁRCIA MARÍLIA MACHADO DE CAMARGO FERRAZ (OAB 186079/SP)
Processo 3004988-22.2013.8.26.0272 - Divórcio Consensual - Dissolução - J. V. S. - - A. dos S. V. S. - Vistos. Proc. Nº
1869/2013 I - Concedo aos autores os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. II - Tendo em vista as alterações
promovidas pela Lei nº 11.441/2007, que permitiu que o divórcio seja feito até mesmo pela via extrajudicial, entendo
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desnecessária a designação da audiência de ratificação prevista no art. 1.122 do CPC quando não existir pedido das partes ou
do Ministério Público para que ela seja realizada. III Assim, intimem-se as partes, na pessoa do seu advogado, para, no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas, dizer se têm interesse na realização da audiência de ratificação. IV Sem prejuízo, dê-se vista ao
Ministério Público, nos termos do art. 1.122, §1º, do CPC, para apresentar seu parecer e dizer, inclusive, se reputa necessária
a realização de audiência de ratificação. IV - Se não houver requerimento das partes ou do Ministério Público para a realização
da audiência, venham conclusos para sentença. Int. Itapira, 02 de dezembro de 2013. - ADV: SOLANGE BATISTA DO PRADO
VIEIRA (OAB 105591/SP)

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO HELIA REGINA PICHOTANO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ORNILO DE OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0281/2013
Processo 0000022-05.1992.8.26.0272 (272.01.1992.000022) - Interdição - Capacidade - J. M. R. e outro - A. A. M. R. - A. A.
N. R. - Manifeste-se o requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a cota do MP de fls. 198.(Solicita novos esclarecimentos
sobre a situação do interdito - se está internado em clínica de tratamento ou está em casa com o curador; se recebe algum
benefício previdenciário e se tem bens em seu nome) . - ADV: ROBERTO GURGEL DE MAGALHAES PINHEIRO (OAB 117012/
SP), LUIZ CARLOS DA SILVA SANTOS (OAB 131375/SP)
Processo 0000156-65.2011.8.26.0272 (272.01.2011.000156) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Josefina Gouveia
Theodoro - Aguarde-se por mais 30 (trinta) dias eventual comprovação da regularização junto a CDHU. - ADV: DONISETE
GOMES DA SILVA (OAB 90809/SP), CAMILA POLONI MARTINHO (OAB 277844/SP)
Processo 0000172-14.2014.8.26.0272 - Mandado de Segurança - Atos Administrativos - Rosalina Maria de Jesus Damaceno
- Presidente do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Itapira e outro - Trata-se de Mandado de Segurança, com
requerimento de medida liminar, impetrado por ROSALINA MARIA DE JESUS DAMACENO contra ato praticado pelo PRESIDENTE
DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA e PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA
E ESGOTO DE ITAPIRA, ao argumento de ser ilegal e abusiva a cassação liminar do beneficio pensão por morte o qual fora
concedido em razão do falecimento de seu filho Edimar Aparecido de Jesus Damaceno, ora servidor público municipal de Itapira.
Requereu o deferimento de medida liminar, para que seja determinada a suspensão integral dos efeitos dos atos administrativos
e ao final a restrição definitiva dos atos administrativos guerreados que deu motivo ao pedido. (fls. 02/08) Com a inicial, juntou
procuração e documentos (fls. 09/63). Este é, em síntese, o relatório. Passo à decisão. Nos termos dos artigos 1.211-A e
1.211-B, ambos do Código de Processo Civil, e artigo 71 da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso), defiro o pedido formulado na
inicial, observando a serventia que doravante este feito terá prioridade na tramitação de todos os atos e diligências. Em respeito
ao artigo 3º, do Provimento nº 27/2001, da Corregedoria Geral da Justiça, determino à Serventia a identificação destes autos,
através da utilização de tarja, de cor azul, em sua capa, devendo ainda constar de todos os ofícios expedidos a solicitação de
“urgência” na resposta. Providencie-se. De rigor, na hipótese vertente, o deferimento da medida liminar pleiteada, posto que
presentes os requisitos insculpidos no artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016, de 07.08.2009, determinando a suspensão do ato
das autoridades coatoras, consistente na cassação do beneficio de pensão por morte concedido à impetrante, eis que, em uma
análise superficial do caso, o ato combatido por meio deste writ não parece ter atendido aos princípios do contraditório e da
ampla defesa. Com a comunicação da liminar, notifique-se a autoridade coatora para que preste as informações necessárias no
prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao Órgão de Representação Judicial da pessoa jurídica interessada. Prestadas as
informações, ao Ministério Público. - ADV: THOMAZ ANTONIO DE MORAES (OAB 200524/SP)
Processo 0000207-71.2014.8.26.0272 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S.A. Crédito, Financiamento e Investimento - THIAGO DA SILVA MAGYORI - Comprovada a mora, defiro a liminar, com
fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor
remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69,
artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da
medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a
propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP), DARIO BRAZ
DA SILVA NETO (OAB 254878/SP), ERIC EMERSON ARRUDA (OAB 260124/SP), MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA (OAB
150793/SP)
Processo 0000353-20.2011.8.26.0272 (272.01.2011.000353) - Embargos à Execução - Município de Itapira - Flávio Fiorillo Cumpra-se o v. acórdão, dando-se ciência às partes. Sem prejuízo, requeira a parte interessada, no prazo de 05 (cinco) dias, o
que de direito. Int. - ADV: PATRICIA NOEMIA G AYALA ABRAMOVICH (OAB 132324/SP), ELAINE DOS SANTOS (OAB 212238/
SP)
Processo 0000369-03.2013.8.26.0272 (027.22.0130.000369) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Indústrias
Pegorari Agrícola e Têxtil Ltda - INDÚSTRIAS PEGORARI AGRÍCOLA E TÊXTIL LTDA, por seu representante legal, qualificado
nos autos, ajuizou Ação de Cobrança, em face de LOJA DE AUTOMÓVEIS UNICAR e FABRÍCIO STORARI FILHO, igualmente
qualificados, aduzindo, em síntese, que vendeu a primeira requerida o veículo VW/ Gol Power 1.0 16v, branco, ano/modelo
2002, à gasolina, placas DBW-7198, chassi 9BWCA05X42P044339, por R$ 9.500,00, em 06/12/2011, e que esta não transferiu
o referido veículo pra ser nome, nem recolheu o IPVA do exercício de 2012, tendo a autora recebido cobrança por parte da
Secretaria da Fazenda do Estado de são Paulo. Disse, ainda, quem no final de janeiro de 2012, a primeira requerida vendeu
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o veículo ao segundo requerido, que também não transferiu o veículo pra seu nome. Para que não caísse em dívida ativa, a
requerente pagou o débito do IPVA do veículo, notificando a primeira requerida para que efetuasse o ressarcimento do valor
pago à autora. Afirmou que a requerida não cumpriu sua parte na avença, estando inadimplente na quantia de R$ 1.047,34
(um mil e querenta e sete reais e trinta e quatro centavos), relativo ao IPVA do exercício de 2012. Requereu a procedência da
ação, com as cominações de estilo (fls. 02/05). Com a inicial, vieram para os autos os documentos de fls. 06/39. Regularmente
citados (fls. 49vº), os requeridos deixaram transcorrer o prazo para contestação in albis (fls. 50). A autora requereu o julgamento
antecipado (fls. 52/53). Este é, em síntese, o relatório. Passo à decisão. Impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos
do artigo 330, inciso II, do Código de Processo Civil. A ação é procedente. Com efeito, apesar de devidamente citada e intimada,
a ré não apresentou contestação no prazo legal, fato este que tem como conseqüência jurídica a revelia, reputando-se como
verdadeiros os fatos alegados na inicial que, aliás, encontram-se satisfatoriamente demonstrados nos autos pela documentação
anexada. Nesse sentido é o artigo 319, do Código de Processo Civil, que reza: “Art. 319. Se a ré não contestar a ação, reputarse-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor”. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por INDÚSTRIAS
PEGORARI AGRÍCOLA E TEXTIL LTDA em face de LOJA DE AUTOMÓVEIS UNICAR e FACRICIO STORARI FILHO, e condeno
os réus a pagarem a autora a quantia de R$ 1.047,34 (um mil e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos), devidamente
atualizada desde a propositura da ação, e acrescida de juros a partir da citação. Condeno, ainda, a ré no pagamento das
despesas processuais, corrigidas desde o desembolso, mais honorários de advogado, que arbitro em 10% do valor da causa,
atualizados a partir do ajuizamento da ação. P.R.I. (Taxa de Preparo R$ 96,85 - Porte de Remessa/Retorno R$ 29,50). - ADV:
LUCIANA BICHARA BATTAGLINI (OAB 198797/SP)
Processo 0000463-92.2006.8.26.0272 (272.01.2006.000463) - Cumprimento de sentença - Companhia Paulista de Força e
Luz - Ana Luisa Sartori - Vistos. Defiro a penhora de dinheiro que a executada mantenha nas instituições financeiras vinculadas
ao Banco Central do Brasil, mediante bloqueio de valores financeiros positivos, até o limite da dívida ativa atualizada em
execução, conforme cálculo de fls. 292. Cumpra-se o provimento CG 21/2006, elaborando-se a minuta de bloqueio e conclusão
para protocolamento da ordem de bloqueio. (Manifeste-se a exeqüente, no prazo de 05 dias, acerca das informações do
BacenJud, que a executada está sem saldo positivo junto ao Banco Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco, não
houve informações de outros Bancos) - ADV: ROSANA SILVERIO CUTRI (OAB 131288/SP), ALINE CRISTINA PANZA MAINIERI
(OAB 153176/SP), THOMAZ ANTONIO DE MORAES (OAB 200524/SP)
Processo 0000465-86.2011.8.26.0272 (272.01.2011.000465) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Banco Bradesco Sa - Paula Regina Job - Ante a concordância do exequente, proceda a serventia o levantamento da penhora
sobre o veículo VW Santana GLS, ano 1989, placas BNT-2552. Int. - ADV: DANIEL APARECIDO RANZATTO (OAB 124651/SP),
ANTONIO ZANI JUNIOR (OAB 102420/SP)
Processo 0000480-21.2012.8.26.0272 (272.01.2012.000480) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Banco
Bradesco Sa - Fls. 53: Defiro. Proceda a serventia consulta através do sistema RENAJUD, acerca de eventual veículo em nome
do executado, procedendo o bloqueio do mesmo, caso a pesquisa reste frutífera.(Manifeste-se o exeqüente, no prazo de 05
dias, acerca do resultado da pesquisa junto ao Renajud, a fls. 57, que foram localizados dois veículos em nome do executado
Anderson Carlos Rosa, um Ford/Verona LX, Placa BFJ1213 SP e um Ford/Corcel II, Placa BZO2152 SP). - ADV: ANTONIO ZANI
JUNIOR (OAB 102420/SP)
Processo 0000500-46.2011.8.26.0272 (272.01.2011.000500) - Cumprimento de sentença - Cheque - Cr Centro de Cobrança
e Prestação de Serviços Ss Ltda - Exequente se manifestar em termos de prosseguimento, no prazo de 05 dias, tendo em vista
o decurso do prazo de sobrestamento. - ADV: TIAGO GEROLIN MOYSÉS (OAB 255273/SP), EVANDRO LUIS RINOLDI (OAB
165242/SP)
Processo 0000548-34.2013.8.26.0272 (027.22.0130.000548) - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos
- Odette Finelli de Souza - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Folhas 78: Arbitro honorários advocatícios ao nobre
procurador da requerente em R$ 392,67 (item 104), que corresponde a 70% do valor da tabela, em razão da interposição de
recurso. Expeça-se certidão de honorários em favor do Advogado nomeado. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal
de Justiça, Seção de Direito Público, a cujos membros rendo minhas homenagens. Int. - ADV: MURILO RODRIGUES JUNIOR
(OAB 329703/SP), MARCOS EURICO MIQUILINI (OAB 106948/SP)
Processo 0000720-10.2012.8.26.0272 (272.01.2012.000720) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Luiz
Francisco Miranda - Marcus Vinicius Frandi Butolo - Cuida-se de “ação ordinária de cobrança, cumulada com indenização por
dano moral e material”, promovida por LUIZ FRANCISO MIRANDA, qualificado nos autos, contra MARCUS VINÍCIUS FRANDI
BUTOLO, igualmente qualificado, aduzindo, em síntese, que é tradicional criador da raça quarto de milha com denominação
PADDOCK RANCH, sendo tradição em seus negócios realizar leilões virtuais para venda de seus produtos. Disse que, no último
evento, a 14 de julho de 2011, o réu adquiriu a fêmea CLEMGIL, no valor de R$ 34.200,00, de forma parcelada, com direito a
uma cobertura do garanhão Heavens ou Gold. Asseverou, porém, que o réu deixou de pagar as parcelas, estando a lhe dever
a importância de R$ 32.639,63. Juntou procuração e documentos (fls. 09/28). A petição e documentos de fls. 34/36 foram
recebidos como emenda à inicial (fls. 37). Citado, o réu apresentou contestação (fls. 41/46). Juntou procuração e documentos
(fls. 47/77). Réplica (fls. 79/81), juntando os documentos de fls. 82/90. Manifestação do réu a fls. 92/93. Instadas a especificarem
provas, as partes manifestaram-se a fls. 95 e 97. Por força do despacho de fls. 99, o réu foi intimado para juntar aos autos cópia
de seu documento de identidade. O réu manifestou-se fls. 100, juntando os documentos de fls. 101/102. Por força do despacho
de fls. 103, o autor foi intimado para juntar aos autos documento hábil a comprovar a propriedade do animal. Manifestação do
autor a fls. 105/108, juntando os documentos de fls. 109/114. O réu manifestou-se a fls. 117/118, juntando os documentos de
fls. 119/121. O autor manifestou-se a fls. 124/127. Esse é, em síntese, o relatório. Passo à decisão. O presente feito deve ser
extinto, por ilegitimidade ativa ad causam. Justifico. Como é cediço, a teor do artigo 6º do CPC, “Ninguém poderá pleitear, em
nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei”. Deveras, pelo que se depreende dos autos, o autor não provou
ser o proprietário do animal quando da realização do leilão, mesmo porque o rotulado “termo de cessão e transferência de
direitos de notas de leilão e contrato de compromisso, além de ter conteúdo não abarcado pelo direito, data de 02 de agosto de
2011, ou seja, foi emitido após a realização do leilão, aos 14 de julho de 2011. Ademais, o documento de fls. 112 indica ser o
proprietário do animal o Sr. Wilson Vitório Dosso. Portanto, não preenchida uma das condições da ação (legitimidade de parte),
impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito. Posto isso, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito,
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e o faço com fundamento no artigo 267, inciso VI, do CPC. Condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a teor do artigo 20, § 4º, do CPC. P.R.I.
(Taxa de Preparo R$ 722,90 - Porte Remessa/Retorno R$ 29,50). - ADV: CRISTIANO REIS CORTEZIA (OAB 177429/SP),
CELSO BENEVIDES DE CARVALHO (OAB 7310/SP), FLAVIA SARTORI FAGUNDES (OAB 257642/SP)
Processo 0000794-30.2013.8.26.0272 (027.22.0130.000794) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Aparecida Paulino Rabechi - I - A preliminar de decadência/prescrição ofertada pelo réu não merece guarida, eis que,
ao tempo da Lei 9.528/98, que deu nova redação ao artigo 103 da Lei 8.213/91, alterando a prazo decadencial de revisão para
cinco (05) anos, o direito do autor já estava em curso, razão por que não há que se falar em decadência do direito de revisão,
como quer fazer crer o réu. Sendo assim, afasto a preliminar em questão. II. Partes legítimas e bem representadas, estando o
processo em ordem, dou-o por saneado, já que presentes os pressupostos processuais e condições da ação. III. Necessária a
instrução processual, motivo pelo qual defiro a produção das provas úteis e tempestivamente requeridas, principalmente a pericial
com a realização de estudo social na residência da autora, a fim de atestar a condição ou não de necessitada. IV. Determino
a expedição de ofício ao Departamento de Assistência Social do Município, para que informe a este Juízo, a possibilidade de
indicação de profissional para realização do estudo social, ficando consignado no ofício que a autora é beneficiária da Justiça
Gratuita. V. Faculto às partes a indicação de quesitos, no prazo de 10 (dez) dias, ficando desde já acolhido os apresentados
pelo requerido às fls. 32. VI. Oportunamente, designarei audiência, se necessário. Intime-se. - ADV: NEIMAR BARBOSA DOS
SANTOS (OAB 287197/SP)
Processo 0000851-82.2012.8.26.0272 (272.01.2012.000851) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Joao Santos Pereira - Prescindindo o caso de produção de provas em audiência, dou por encerrada a instrução. Para
maior celeridade processual, concedo a cada uma das partes o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de alegações
finais, em memoriais, sendo, em primeiro, ao autor e, em seguida, ao requerido. Oportunamente, tornem os autos conclusos
para prolação de sentença. - ADV: LUIZA SEIXAS MENDONÇA (OAB 280955/SP)
Processo 0001020-89.2000.8.26.0272 (272.01.2000.001020) - Inventário - Inventário e Partilha - Celso Tadeu Pelizer - Zilda
Cima Pelizer e outro - Eduardo Isaias de Moraes Pelizer - Fica o herdeiro Eduardo intimado a retirar, no prazo de 05 dias, o
Formal de Partilha. - ADV: SERGIO DORIVAL GALLANO (OAB 156486/SP), PAULO ROBERTO PELISSER (OAB 46179/SP)
Processo 0001057-33.2011.8.26.0272 (272.01.2011.001057) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Jose Luis de Oliveira - Fica o autor intimado a se manifestar, no prazo de 10 dias, acerca do laudo pericial apresentado pelo Dr.
Genarino Berardinelli Neto, fls. 101/102. - ADV: THOMAZ ANTONIO DE MORAES (OAB 200524/SP)
Processo 0001267-16.2013.8.26.0272 (027.22.0130.001267) - Inventário - Inventário e Partilha - Michele Daiane de Almeida
e outro - Fls. 24: Anote-se. Folhas 65: Providencie a serventia as anotações necessárias, para o fim de incluir no sistema o nome
do novo procurador, excluindo-se o anteriormente cadastrado. No mais, cumpra, a inventariante, integralmente, a determinação
de fls. 20. Int. - ADV: ADRIANO FRANCISCO (OAB 281651/SP), ALINE PRADO DE MORAES FRANCISCO (OAB 241980/SP),
ANTONIO ZANI JUNIOR (OAB 102420/SP)
Processo 0001354-69.2013.8.26.0272 (027.22.0130.001354) - Procedimento Sumário - Concessão - Julia Marques de
Oliveira - Fica a autora intimada a se manifestar, no prazo de 10 dias, acerca do laudo pericial apresentado pelo Dr. Humberto
Carlos Barison, à fls. 91/100. - ADV: KELLY CRISTINA JUGNI (OAB 252225/SP)
Processo 0001429-21.2007.8.26.0272 (272.01.2007.001429) - Procedimento Ordinário - Descontos Indevidos - Benedicto
Spaside - Município de Itapira - Manifeste-se a autora, no prazo de 05 dias, acerca do decurso do prazo, sem oferecimento de
embargos. - ADV: PATRICIA NOEMIA G AYALA ABRAMOVICH (OAB 132324/SP), LUIS EUGENIO BARDUCO (OAB 91102/SP),
JOSE AUGUSTO FRANCISCO URBINI (OAB 198472/SP), ELAINE DOS SANTOS (OAB 212238/SP), JOAO BATISTA DA SILVA
(OAB 88249/SP)
Processo 0001975-03.2012.8.26.0272 (272.01.2012.001975) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - M.
R. dos S. - Tendo em vista a impossibilidade de coleta de material pelo IMESC, bem como, a locomoção até referido Instituto,
esclareça a requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da possibilidade de realização de exame, de forma particular, junto
a Laboratório existente junto a cidade de moradia do requerido. - ADV: ÉDER GUILHERME RODRIGUES LOPES (OAB 292733/
SP)
Processo 0002650-63.2012.8.26.0272 (272.01.2012.002650) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança Locação de Imóvel - Juraci Siqueira - Adilson Fernandes - JURACI SIQUEIRA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Despejo
por Falta de Pagamento c.c. Cobrança de Alugueres e Acessórios, em face de ADILSON FERNANDES, igualmente qualificado,
aduzindo, em síntese, que celebrou com o requerido, contrato de locação do imóvel localizado na Rua Marechal Hermes da
Fonseca, n.º 310, nesta cidade de Itapira, com aluguel mensal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Ocorre, que o requerido
deixou de pagar os aluguéis vencidos a partir de fevereiro de 2012, perfazendo o total de R$ 1.844,99 (hum mil, oitocentos e
quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), conforme demonstrativo de débito que apresentou com a exordial. Requereu
a procedência da ação, com as cominações de estilo (fls. 02/04). Com a inicial, vieram para os autos os documentos de fls. 05/07.
Através da petição de fls. 19, o autor requereu o aditamento da inicial, pleiteando a concessão de liminar de desocupação, sendo
caucionada a quantia equivalente a três meses de aluguel. Pela decisão de fls. 23, foi concedida a medida liminar pleiteada.
Citado, o requerido apresentou tempestiva contestação às fls. 36/39, aduzindo, em breve resumo, que não vem ocupando o
imóvel, apenas há um contrato em seus nome, mas quem realmente utiliza o imóvel seria seu irmão. Requereu a revogação
da liminar e a extinção do feito. Réplica às fls. 46/47. O autor comunicou que não houve desocupação voluntária do imóvel,
requerendo despejo coercitivo, o que foi deferido. Instadas a especificarem provas, o autor requereu o julgamento antecipado
da lide e o requerido manteve-se silente. Determinado às partes que esclarecessem a possibilidade de acordo, quedaram-se
inertes. Este é, em síntese, o relatório. Passo à decisão. As questões controvertidas ventiladas nestes autos não reclamam
para serem deslindadas de qualquer prova, comportando julgamento antecipado, nos termos do artigo 330, inciso I, do Código
de Processo Civil, reunindo prova documental bastante para apreciação do mérito. A procedência da ação é medida de rigor. É
que, a ação de despejo por falta de pagamento, tem por objeto fundamental a retomada do imóvel locado, como corolário natural
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da resilição contratual e legal. Esta se configura pela falta de pagamento do preço da locação, como contraprestação natural
pelo uso e gozo do bem. Da atenta análise dos autos, observo que o requerido não negou o débito, apenas alegou em sede de
contestação, que não é ele, e sim uma terceira pessoa, quem realmente ocupa o imóvel. Nesse sentido, reza a jurisprudência
que: “A contestação à ação de despejo por falta de pagamento apenas surtirá efeito desconstitutivo do direito do locador se
acompanhada do depósito da importância acaso tida como incontroversa” (CED do 2º TASP, ENUNCIADO 28, V.U., EM Bol.
AASP 1.854/supl.). E, ainda: “Nos termos do art. 62, V, da Lei n. 8.245, de 1991, o locatário pode contestar a ação de despejo
por falta de pagamento de alugueres, ficando, entretanto, obrigado a depositar o valor incontroverso dos aluguéis vencidos
até a sentença” (Lex-JTA 148/190). Destarte, inexistindo dúvida a respeito da relação locatícia estabelecida entre as partes,
posto que devidamente comprovada pelo contrato de locação, e da inadimplência do requerido, deve ser acolhido o pedido
inicial, sendo desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Por fim, não está o juiz obrigado a responder
a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar decisão, nem se obriga a ater-se
aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um os seus argumentos (RJTJESP 115/207). E, no mesmo
sentido, afirmou o Desembargador Ivan Sartori ao relatar a Apelação nº 17.942-4/2, junto à 5ª Câmara de Direito Privado, que
o magistrado não está obrigado a abordar todas as questões levantadas pelas partes, quando já encontrou motivo suficiente
ao desfecho que vem proclamar. Mais não é preciso. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado neste processo n.
781/12, e DECLARO rescindido o contrato de locação celebrado pelas partes, decretando o despejo do réu, tornando definitiva
a liminar. Condeno o réu, ainda, ao pagamento da importância de R$ 1.844,99 (hum mil, oitocentos e quarenta e quatro reais
e noventa e nove centavos), devidamente atualizada a partir da data da propositura da ação. Sucumbente, condeno o réu ao
pagamento das despesas processuais, atualizadas desde o desembolso, mais honorários de Advogado, que arbitro em 10% do
valor da causa, atualizados desde o ajuizamento da ação. P.R.I. (Taxa de Preparo R$ 96,85 - Porte Remessa/Retorno R$ 29,50).
- ADV: JURACI SIQUEIRA (OAB 110208/SP), JOSE HORTENCIO FRANCISCHINI (OAB 69577/SP), CARLOS JOSE DA SILVA
(OAB 114470/SP)
Processo 0002883-31.2010.8.26.0272 (272.01.2010.002883) - Procedimento Sumário - Pagamento - Marcelo de Carvalho
- Oficie-se a agência local do Banco Itaú S.A, a fim de que seja informado com a maior brevidade possível, se a conta onde os
valores bloqueados, trata-se de “conta salário”. Sem prejuízo, manifeste-se o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do
pedido formulado pelo executado, consistente no desbloqueio dos valores constantes do extrato de fls. 112/113, ante a alegação
de tratar-se de “conta salário”. - ADV: MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA (OAB 160487/SP), CARLOS ROBERTO DA
ROCHA FRANCO (OAB 181774/SP), VALÉRIA KELLY PEREIRA PINHEIRO (OAB 201141/SP), TIAGO GEROLIN MOYSÉS
(OAB 255273/SP), EVANDRO LUIS RINOLDI (OAB 165242/SP)
Processo 0003109-41.2007.8.26.0272 (272.01.2007.003109) - Procedimento Ordinário - Antonio Carlos Fuin - Cumpra-se
o v. acórdão, observando-se que há recurso pendente de julgamento. Sem prejuízo, dê-se ciência ao autor acerca do ofício de
fls.303(Ofício do INSS, informando que foi implantado o benefício 145544812-2, Aposentadoria por Tempo de Contribuição,
com Data Início do Beneficio fixada em 02/06/2005 e Data Início Pagamento 01/02/2010, valor R$ 720,62).. Requeira a parte
interessada , no prazo de 05 (cinco) dias, o que de direito. Int. - ADV: THOMAZ ANTONIO DE MORAES (OAB 200524/SP)
Processo 0003461-57.2011.8.26.0272 (272.01.2011.003461) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Ravol Peças e
Serviços Ltda - Exequente se manifestar em termos de prosseguimento, no prazo de 05 dias, tendo em vista o decurso do prazo
de sobrestamento. - ADV: JOSÉ EDUARDO TREVIZAN (OAB 233347/SP)
Processo 0003461-91.2010.8.26.0272 (272.01.2010.003461) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Eliana Aparecida Mathias Garcia - Fáquiner Adbel Pereira de Moraes - Trata-se de ação de
Embargos de Terceiro em fase de execução de sentença movida por Rita de Cássia Vieira em face de Eliana Aparecida Mathias
Garcia. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O processo está paralisado há mais de 30 dias, dependendo sua
movimentação de providência a ser tomada pela exeqüente, que consiste em manifestar-se em termos de prosseguimento. A
exeqüente foi intimada por edital, a providenciar o andamento do processo no prazo de 48 horas, suprindo a falta nele existente
que impede o seu prosseguimento. No entanto, deixou que se escoasse o prazo concedido sem cumprir a determinação judicial
(fls. 65). Posto isso e pelo que mais dos autos consta, JULGO EXTINTA esta ação de Embargos de Terceiro em fase de
execução de sentença nº 731/10, o que faço com fundamento no artigo 267, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, c.c.
artigo 598, do mesmo diploma legal. Transitada em julgado e pagas eventuais custas, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV:
RITA DE CÁSSIA VIEIRA (OAB 177208/SP), LUIZ GONZAGA MONTEIRO DE FARIA (OAB 107173/SP)
Processo 0003477-74.2012.8.26.0272 (272.01.2012.003477) - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - Livorno Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados e outro - Fica a autora intimada a manifestar-se, no prazo de 05 dias,
acerca da certidão da Oficial de Justiça, de fls. 181, informando que devolveu o mandado sem seu cumprimento, uma vez que,
se dirigiu à Avenida dos Italianos onde constatou não existir no local o nº 1.111. Dirigiu-se à Avenida Getúlio Vargas, nº 982,
sendo informada pela ex-mulher de Paulo, de que o mesmo ali não mais reside há cerca de três anos, afirmando não saber
informar seu atual endereço, estando o mesmo em local incerto e não sabido. - ADV: PATRÍCIA DONATO MATHIAS (OAB
285959/SP), PRISCILA MARTINS CARDOZO DIAS (OAB 252569/SP)
Processo 0003495-95.2012.8.26.0272 (272.01.2012.003495) - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título
- Davinson de Moraes Ferreira Bueno - Banco Bradesco Sa - Cuida-se de “embargos à execução” promovidos por DAVINSON
DE MORAES FERREIRA BUENO, qualificada nos autos, contra BANCO BRADESCO S/A, igualmente qualificado, aduzindo,
em síntese, a ilegitimidade passiva, denunciação da lide, excesso de execução, sob o argumento de que houve capitalização
de juros (anatocismo), comissão de permanência e ofensa ao Código de Defesa do Consumidor (fls. 02/08). Requereu, a
final, a procedência dos embargos. Juntou procuração e documentos (fls. 09/34). Os embargos foram recebidos (fls. 38).
Intimado, o Embargado apresentou impugnação (fls. 40/54). Juntou os documentos de fls. 55/63. Réplica a fls. 65/66. Instadas
a especificarem provas, as partes manifestaram-se a fls. 68/69 e 70. A audiência de tentativa de conciliação resultou infrutífera
(fls. 83). Esse é, em síntese, o relatório. Passo à decisão. Impõe-se o julgamento antecipado da lide, a teor do artigo 740
do Código de Processo Civil. Os embargos são improcedentes. Justifico. Quanto ao título que fundamenta o processo de
execução, observo que se trata de Cédula de Crédito Bancário, que tem força executiva, a teor dos artigos 28 e 29 da Lei nº
10.938/2004. Não obstante a discussão que se travou quanto à inconstitucionalidade da Lei de comento, com as reiteradas
decisões dos tribunais superiores, tal questão foi suplantada, resultando na validade da cédula de crédito bancário como título
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

263

executivo extrajudicial a estribar processo de execução. Deveras, a controvérsia a respeito da exequibilidade da Cédula de
Crédito Bancário, em abstrato, encontra-se pacificada na jurisprudência, não sendo diferente no âmbito do E. TJSP, tanto que
foi editado o verbete de Súmula nº 14, assim redigido: Verbete 14: A cédula de crédito bancário regida pela Lei nº 10.931/04
é título executivo extrajudicial. Com efeito, não se vislumbra do documento referido, o qual instrui o processo de execução,
qualquer irregularidade, estando, pois, formalmente em ordem. Portanto, rechaço a alegada invalidade do título. No pertinente
à alegada ilegitimidade passiva, dizendo o embargante ser parte ilegítima a figurar no polo passivo da execução, observo que
sua legitimidade se funda no título executivo referido, eis que nele figura como avalista, como se pode ver de fls. 22. Ou seja,
a alegação de ter se retirado da sociedade não macula o título, tampouco torna ilegítima a participação do embargante no polo
passivo da execução. Assim, afasto tal defesa. O pedido de denunciação da lide não se justifica, porque ausente qualquer
uma das hipóteses elencadas no artigo 70 do CPC. Sucede que, para a configuração de alguma das hipóteses do artigo 70
do CPC, é imprescindível a existência do garantidor, instituído por lei ou por contrato. No caso dos autos, não se vislumbra tal
requisito, daí porque a impertinência do pedido, o qual indefiro. No mais, o Embargante se limitou a alegações genéricas, sob
o título de excesso de execução. Entretanto, não se desincumbiu de sequer instruir a exordial com demonstrativo do débito,
em que viesse apontado o valor da dívida, que alega realmente estar devendo, e tudo isso em ofensa ao disposto no artigo
739-A, § 5º, do CPC, que diz: “Quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar
na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou
de não conhecimento desse fundamento”. No que pertine ao ônus da prova nos embargos à execução, a matéria foi analisada
com propriedade por Paulo Henrique dos Santos Lucon, que, com habitual clareza, preleciona: “Nos embargos, como em todo
processo de conhecimento, a prova de um fato geralmente é ônus de quem o alega. Assim, o embargante demandante em sede
de embargos à execução, tem a seu cargo o ônus da prova (CPC, art. 333, I), sendo apenas dele desincumbido mediante a
produção de elementos de convencimento concludentes. O embargante deve demonstrar que os fatos alegados são capazes de
inquinar a presunção relativa que emana do título. Tal presunção decorre do fato de indicar o título uma situação de considerável
grau de probabilidade de existência de violação de uma regra jurídica material ou de elevado preponderância do interesse do
embargado-exeqüente sobre o do embargante-executado” (in Embargos à execução, Ed. Saraiva, 1ª edição, 1996, p. 265) E
arremata: “O encargo de provar a veracidade de suas alegações, que devem ter alta relevância e podem se referir às matérias
processuais, às condições da ação e ao mérito do processo de execução, é todo do embargante” (idem ibidem) Ademais,
cumpre observar que a limitação dos juros prevista na Constituição Federal (art. 192) foi revogada pela EC nº 40/2003. Ainda
que assim não fosse, enquanto em vigor aludida disposição, era consenso na doutrina e jurisprudência que tal regra dependia
de Lei Complementar para tornar-se efetiva, isto é, que tal norma não era de aplicação imediata. O que realmente está em
vigor é Lei de Usura, a qual não se aplica às instituições financeiras (Súmulas 121 e 596 do STF). Ao derradeiro, revelamse inaplicáveis, in casu, as normas insertas nos artigos 51, inciso IV e 54, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, posto
inexistente cláusula abusiva ou possibilidade do embargante resilir o contrato celebrado. Não se pode deixar ao esquecimento
que o princípio da autonomia da vontade aplica-se, em sua integralidade, no campo do direito das obrigações. Assim, permitese que as partes livremente pactuem, clausulando obrigações, segundo seus interesses e conveniências. De integral aplicação,
neste passo, lição do festejado mestre Orlando Gomes, a saber: “A liberdade de contratar consiste ainda no poder de concluir
contratos de qualquer conteúdo” (“Contratos”, Forense, 5ª ed., 1975, p. 39). Destarte, o título que embasa a execução reúne, à
farta, os pressupostos da liquidez, certeza e exigibilidade, amoldando-se ao preceito contido no artigo 585, inciso I, do Código
de Processo Civil. De rigor, à luz dessas considerações, o desacolhimento dos embargos. Posto isso, julgo IMPROCEDENTES
os “embargos à execução” opostos por DAVINSON DE MORAES FERREIRA BUENO contra BANCO BRADESCO S/A. Condeno
a Embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por
cento) do valor da causa, observando-se, para a cobrança da verba de sucumbência, o disposto nos artigos 11, § 2º, e 12 da
Lei 1.060/50, por ser o vencido beneficiário da justiça gratuita. P.R.I. (Taxa de Preparo R$ 712,14 - Porte Remessa/Retorno R$
29,50). - ADV: GISLAINE CRISTINA LUIZ (OAB 281404/SP), ERIKA CRISTHIANE CAMARGO MARQUES (OAB 202953/SP),
ANTONIO ZANI JUNIOR (OAB 102420/SP)
Processo 0003524-19.2010.8.26.0272 (272.01.2010.003524) - Outros Feitos não Especificados - Estercita Rogatto Belluomini
- Municipio de Itapira - Dê-se ciência às partes da baixa dos autos. Cumpra-se o V. Acórdão. Manifeste-se o vencedor, no prazo
de 05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento. Nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo. Int. - ADV: PATRICIA
NOEMIA G AYALA ABRAMOVICH (OAB 132324/SP), ELAINE DOS SANTOS (OAB 212238/SP), LUIS EUGENIO BARDUCO
(OAB 91102/SP)
Processo 0003614-90.2011.8.26.0272 (272.01.2011.003614) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Fica a autora cientificada sobre as informações da
SERASA, fls. 87, informando que o endereço do requerido Erbi, em seus cadastros é: Rua Espírito Santo, nº 40, Vila Ilze,
Itapira-SP, CEP: 13.972-100. - ADV: MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0003698-28.2010.8.26.0272 (272.01.2010.003698) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel Espólio de Jacyr Sega - Adelita Maria Silva Abreu - ESPÓLIO DE JACYR SEGA, qualificado nos autos, promoveu “ação de
despejo por falta de pagamento” contra ADELITA MARIA SILVA ABREU, aduzindo, em síntese, que a ré, locatária, está em
atraso com os alugueres, referentes aos meses de março de 2008 até abril de 2010, cujo somatório é R$ 15.570,59. Ao final,
pediu a procedência da ação, para que, rescindido o contrato, fosse decretado o despejo do réu, condenando-se a locatária,
ainda, ao pagamento da importância de R$ 15.570,59, mais os alugueres vincendos, além das demais cominações legais. Com
a inicial, juntou procuração e documento (fls. 04/33). A ré foi citada e apresentou contestação (fls. 48/54). Réplica a fls. 67/68.
A conciliação resultou infrutífera (fls. 83). Saneador (fls. 87). Em audiência, foram ouvidas a testemunha de fls. 128. Alegações
da ré a fls. 133/135. O julgamento foi convertido em diligência, a fim de que se juntasse certidão de objeto e pé dos autos
de processo nº 1.121/2010, em trâmite nesta 2º Vara Cível (fls. 137). Juntou-se a certidão de fls. 138. Esse é, em síntese, o
relatório. Passo à decisão. A ação é procedente. Os fatos são incontroversos. Restaram bem comprovados. Justifico. A relação
locatícia que o autor mantém com a ré restou cabalmente demonstrada na hipótese em testilha, isso porque a Ré se limitou a
alegar união estável com o Sr. Jacyr Sega, já falecido, dizendo que “não alugou o imóvel em que reside, pois se mudou para o
imóvel com o intuito de estabelecer uma união, está com o Sr. Jacyr Sega, proprietário do imóvel” (fls. 49, segundo parágrafo).
Porém, sua tese não se coaduna com a realidade dos fatos, mesmo porque, promovendo ação de reconhecimento de sociedade
de fato c/c com partilha de bens, não obteve êxito, conforme cópia de sentença de fls. 119/126 e certidão de objeto e pé de fls.
138. Ou seja, não obstante a sentença proferida nos autos de proc. nº 1.121/2010 ainda não ter transitado em julgado, pois
contra tal decisão foi interposto recurso de apelação (fls. 138), é certo que, também nestes autos, a ré não se desincumbiu do
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ônus que lhe cabia, consistente em demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor (artigo 333, inciso II,
do CPC). Ademais, incumbia à ré, à luz do disposto no artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil, comprovar a existência
de fato extintivo do direito do autor, isto é, demonstrar documentalmente a quitação dos alugueres pleiteados pelo autor, ou,
então, purgar a mora. Porém, quedou-se inerte nesse mister, posto não ter trazido aos autos qualquer elemento de convicção
nesse sentido, limitando-se a dizer que nada devia. E, dito alhures, a sua tese de que não alugou o imóvel também caiu
por terra, em razão da sentença de improcedência quanto ao pedido de reconhecimento da união estável. Destarte, restando
incontroversa a relação locatícia celebrada entre as partes e inexistindo prova do pagamento dos alugueres pleiteados pelo
autor, cuja comprovação deveria ser realizada pela ré, de rigor o acolhimento do pedido inicial. Posto isso, julgo PROCEDENTE
a presente ação, proposta por ESPÓLIO DE JACYR SEGA contra ADELITA MARIA SILVA ABREU, para rescindir a locação e
decretar o despejo da Requerida do imóvel sito na Rua Joaquim Inácio, n.º 446, Centro, nesta cidade de Itapira-SP. Para a
desocupação voluntária do imóvel, assino o prazo de 30 (trinta) dias (artigo 63, caput, da Lei de Locação). Condeno a ré, ainda,
ao pagamento da importância de R$ 15.570,59 (quinze mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos), bem como
dos alugueres vincendos, devidamente corrigida a partir da data da propositura da ação, e acrescida de juros de mora, à taxa
de 12% (doze por cento) ao ano, desde a citação. Condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, a teor do artigo 20, § 3º, do CPC.
Consigno, por oportuno, que, para a execução da verba da sucumbência, deverá ser observado o disposto nos artigos 11, § 2º,
e 12 da Lei Federal nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, por ser a vencida beneficiária da judiciária gratuita. Para a hipótese
de execução provisória do despejo, arbitro em 12 (doze) aluguéis, atualizados até a data do depósito, o valor da caução a
ser prestada (artigo 64 da Lei de Locação). Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de notificação, providenciados os
meios. P.R.I. (Taxa de Preparo R$ 311,41 - Porte Remessa/Retorno R$ 29,50). - ADV: LUCAS RAFFAELLI ESTEVES (OAB
210939/SP), BENEDITO GALVAO DOS SANTOS (OAB 117423/SP)
Processo 0003885-46.2004.8.26.0272 (272.01.2004.003885) - Procedimento Ordinário - Fatima Belem Gonzalez da Luz Peixoto Comercio Industria Servicos e Transportes Ltda - Dê-se ciência às partes da baixa dos autos. Cumpra-se o V. Acórdão.
Manifeste-se o vencedor, no prazo de 05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento. Nada sendo requerido, remetam-se
os autos ao arquivo. Int. - ADV: JOAO CARLOS SERTORIO CANTO FILHO (OAB 136330/SP), ADRIANA CURY MARDUY
SEVERINI (OAB 106253/SP)
Processo 0003947-08.2012.8.26.0272 (272.01.2012.003947) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Maria de
Lourdes Costa Nunes - MARIA DE LOURDES COSTA NUNES, qualificada nos autos, ajuizou “ação de aposentadoria por idade
de trabalhadora rural c/c tutela antecipada” contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelas razões que
mencionou (fls. 02/08). Colacionando texto de lei e jurisprudência que entendeu pertinentes, requereu a procedência da ação,
com a concessão de aposentadoria por idade rural, no valor de um salário mínimo mensal (fls. 07/08). Com a inicial, vieram para
os autos procuração e documentos de fls. 09/37. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (fls. 39/41). Citado,
apresentou o réu contestação (fls. 48/51). Juntou os documentos de fls. 52/58. Réplica a fls. 60. Saneador a fls. 67. Em
audiência, foram ouvidas as testemunhas de fls. 79/80. Na oportunidade (fls. 78), dada por encerrada a instrução, a autora, em
alegações finais, reiterou seu pedido inicial. O réu não apresentou alegações finais (fls. 81vº). Esse é, em síntese, o relatório.
Passo à decisão. Pleiteou a Autora a concessão de aposentadoria por idade rural, mencionando ter atingido a idade necessária
para tanto e implementado todas as condições necessárias para concessão de tal benefício. A ação é procedente. Justifico. Da
atenta análise dos autos, observo que a Autora preencheu as condições necessárias para aposentadoria rural por idade,
conforme pleiteado. Senão Vejamos. Conforme documentos juntados a fls. 11/37, a Autora possui vários registros em sua CTPS
de atividade rural. Ademais, os depoimentos prestados pelas testemunhas estão em consonância com a prova documental
produzida (fls. 79/80). A respeito do sobredito, confira-se o julgado que porta a seguinte ementa: “PREVIDÊNCIA SOCIAL.
APOSENTADORIA POR VELHICE. A qualidade de trabalhador rural do autor prevalece, se os elementos probatórios
apresentados pelo segurado não são validamente ilididos pelo réu. A atividade de rurícula resulta comprovada se o autor
apresenta razoável início de prova material respaldada por depoimentos orais. Para auferir o benefício não é necessário que o
autor seja chefe de unidade familiar, uma vez que o art. 5º, I, da Constituição da República, instituiu a inteira igualdade de
homens e mulheres em direitos e obrigações, inclusive os de natureza familiar. O implemento da idade, a teor do que dispõe o
art. 202, inciso I, da Constituição da República, torna possível que se requeira o benefício previdenciário. Recurso a que se
nega provimento.” (TRF 3ª Região, 2ª T., Relator Juiz Souza pires, AC 91.03.000234-9/SP, V.U., J. 28.04.92, DOE 18.05.92,
pág. 90) Registre-se que a defesa do réu não procede, porquanto a lei em referência autoriza que a atividade rural seja
descontínua. Ou seja, não se faz mister que o período trabalhado seja exatamente os 13 anos (a autora completou 55 anos de
idade em 2007 fls. 11 - art. 142 da Lei 8.213/91), mas sim que a atividade rural tenha se desenvolvido durante esse período,
ainda que de forma descontínua. Há que se ressaltar, outrossim, que, como é sabido e notório, no meio rural, ainda neste nosso
tempo, prevalece o trabalho informal, o que dificulta a comprovação, por inteiro, da atividade em tela, razão pela qual, sob esse
aspecto, mostra-se suficientemente demonstrada a atividade rurícula praticada pela Autora. Ademais, o tempo de atividade
urbana significativamente menor que o do trabalho rural desempenhado durante a vida de um trabalhador do campo - como é
caso da autora fls. 52/53 -, não impossibilita a aposentadoria rural por idade, desde que sejam atendidos os demais requisitos
legalmente impostos para a concessão de tal benefício, quais sejam idade mínima que, no caso de mulher, é de 55 anos, e o
cumprimento do período de carência pelo efetivo exercício do trabalho rural, ainda que de forma descontínua. Esse é o
entendimento adotado pela Turma Nacional de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais (TNU). Eis a ementa do voto de
uniformização: VOTO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTARQUIA-RÉ. PEDIDO DE CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº
10.666/2003. VÍNCULO URBANO EXERCIDO DURANTE A CARÊNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 13 e Nº 46 DA TURMA
NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO TNU. NÃO CONHECIMENTO DO INCIDENTE. 1. Pedido de concessão de aposentadoria por
idade rural. 2. Sentença de procedência do pedido (fls. 97/100). 3. Interposição de recurso pela autarquia-ré (fls. 101/111). 4.
Manutenção da sentença pela Turma Recursal do Espírito Santo (fls. 124/125). 5. Incidente de uniformização de jurisprudência,
interposto pela autarquia-ré, com fundamento no art. 14, da Lei nº 10.259/2.001 (fls. 127/138). 6. Defesa de ser exigida a
concomitância do requisito etário como desempenho de labor rural para a concessão do benefício pleiteado na inicial. Alegação,
ainda, de inexistir nos autos início de prova material apta a caracterizar, pela parte autora, exercício de labor rural em regime de
economia familiar, em razão de vínculo urbano desempenhado durante o período de carência superior a 03 (três) anos. 7.
Indicação, pela parte recorrente, dos seguintes precedentes, da lavra da Turma Nacional de Uniformização: PEDLEFs nº
2004618416000072 e nº 200783045009515 .8. Oferecimento, pela parte autora, de contrarrazões (fls. 142/151).9. Não
conhecimento do incidente junto à Turma Recursal do Espírito Santo (fl. 153).10. Apresentação, pela autarquia-ré, de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

265

requerimento com pedido de processamento do incidente, nos termos do art. 15, § 4º, da Resolução nº 22/2008, do CJF Conselho da Justiça Federal (fls. 155/157).11. Admissão do incidente com fundamento no art. 7º, inciso VI, do Regimento Interno
da TNU - Turma Nacional de Uniformização.12. Ausência de similitude fático-jurídica entre a hipótese dos autos e os precedentes
invocados. Trechos importantes do voto da Turma Recursal que demonstram que “a trabalhadora rural demorou a requerer o
benefício, mas provou ter completado todos os requisitos para se aposentar (inclusive a idade mínima) antes de abandonar a
atividade rural”. Confiram-se, a respeito, fls. 124 e 153 dos autos. 13. Pontos diversos a analisar: Com relação ao implemento
concomitante dos requisitos idade e desempenho de labor rural, a Turma Nacional de Uniformização já se pronunciou com
orientação prevalente no sentido de ser possível a concessão do benefício de aposentadoria por idade de valor mínimo,
independentemente de contribuição, pressupondo exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento
do benefício, conforme exigido pelo art. 143 da Lei nº 8.213/91, não cabendo a aplicação da Lei nº 10.666/2003. Nesse sentido,
citam os seguintes julgados: PEDILEF nº 2005.70.95.001604-4/PR; PEDILEF nº 2007.70.95.005263-0/PR; PEDILEF nº
2005.72.95.015386-6/SC; PEDILEF nº 2007.83.04.500949-7/PE; PEDILEF nº 2007.72.95.005618-3/SC Referente ao
desempenho de atividade urbana durante o período de carência, aplicação da Súmula nº 46 da Turma Nacional de UniformizaçãoTNU, in verbis”: “O exercício de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício previdenciário de trabalhador
rural, condição que deve ser analisada no caso concreto.”14. Julgado objeto dos autos concernente à situação fática regularmente
provada.15. Incidência da Questão de Ordem nº 13 da Turma Nacional de Uniformização - TNU, “in verbis”: “Não cabe Pedido
de Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais
Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.16. Não conhecimento do incidente de uniformização de
jurisprudência, ofertado pela autarquia-ré, por dois motivos: a) ausência de similitude fático-jurídica entre o precedente invocado
e a hipótese dos autos e; b) incidência da questão de ordem nº 13, da TNU - Turma Nacional de Uniformização.” (TNU PEDILEF: 200850530006802 ES, Relator: JUÍZA FEDERAL VANESSA VIEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 25/04/2012,
Data de Publicação: DOU 18/05/2012) A Autora, portanto, preencheu os requisitos necessários para a aposentadoria por idade.
Como determina a Lei n. 8.213/91, arts. 48, §§ 1º e 2º, e 143, comprovou o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de
forma descontínua, no período imediatamente anterior àquele em que poderiam requerer o benefício, por tempo igual ao número
de meses de contribuição correspondente à carência da aposentadoria pretendida. Assim, tendo restado comprovado, por prova
documental e testemunhal, o implemento das condições para concessão da aposentadoria por idade rural, outra solução não há
senão a procedência do pedido. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação ajuizada por MARIA DE LOURDES COSTA NUNES
contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, para condenar o réu ao pagamento do benefício aposentadoria por
idade rural à autora, no valor de um (1) salário mínimo, a partir da data do requerimento administrativo (05/04/2012 - fls. 12),
incidindo, sobre as prestações em atraso, atualização monetária e incidência de juros de mora nos termos do artigo 1º-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09 (ajuizamento posterior a 30 de junho de 2009). Sendo a requerente beneficiária
da assistência judiciária gratuita, deixo de condenar o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais. Condeno o
requerido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor, atualizado, da condenação,
havendo como termo final a data da prolação da sentença, eis que, consoante o enunciado da Súmula n.º 111 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas”.
P.R.I. - ADV: CLEIDE APARECIDA SARTORELLI (OAB 205432/SP)
Processo 0004129-91.2012.8.26.0272 (272.01.2012.004129) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Aro Fomento
Mercantil Ltda - Pelo que se depreende dos autos, estabeleceu-se a penhora sobre 10% (dez por cento) do faturamento da
empresa executada (fls. 45), sendo, ao depois, o exequente a nomeação de Administrador Judicial (fls. 49). Às fls. 53, o
exeqüente informou não possuir condições e conhecimento técnico para apresentar plano de administração. Ante o exposto,
nomeio como Administrador Judicial o Sr. RODRIGO DAMASIO DE OLIVEIRA, o qual deverá, no prazo de 10 (dez) dias, estimar
seus honorários bem como, apresentar o plano de administração. - ADV: JOSE EDUARDO VUOLO (OAB 130580/SP)
Processo 0004204-33.2012.8.26.0272 (272.01.2012.004204) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Marco Antônio Alves - Fica o autor intimado a se manifestar acerca do laudo social, fls. 103/108, no prazo de 10 dias. ADV: NEIMAR BARBOSA DOS SANTOS (OAB 287197/SP)
Processo 0004431-23.2012.8.26.0272 (272.01.2012.004431) - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - Mauro
Luiz - Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Itapira Saae - Dê-se ciência às partes da baixa dos autos. Cumpra-se o V.
Acórdão. Manifeste-se o vencedor, no prazo de 05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento. Nada sendo requerido, remetamse os autos ao arquivo. Int. - ADV: CARLOS EDUARDO DE FREITAS ROTOLI (OAB 251248/SP), SILVIA DE CASSIA RANZATTI
(OAB 116729/SP), LUIS EUGENIO BARDUCO (OAB 91102/SP), PATRICIA NOEMIA G AYALA ABRAMOVICH (OAB 132324/
SP)
Processo 0004432-08.2012.8.26.0272 (272.01.2012.004432) - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - Juliana
Marangoni - Municipio de Itapira - Dê-se ciência às partes da baixa dos autos. Cumpra-se o V. Acórdão. Manifeste-se o vencedor,
no prazo de 05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento. Nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo. Int. - ADV:
ELAINE DOS SANTOS (OAB 212238/SP), PATRICIA NOEMIA G AYALA ABRAMOVICH (OAB 132324/SP), LUIS EUGENIO
BARDUCO (OAB 91102/SP), JOAO BATISTA DA SILVA (OAB 88249/SP), CARLOS EDUARDO DE FREITAS ROTOLI (OAB
251248/SP), JOSE AUGUSTO FRANCISCO URBINI (OAB 198472/SP)
Processo 0004614-62.2010.8.26.0272 (272.01.2010.004614) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Benedito
Adão do Rosário - Banco Santander Sa - Tendo em vista o teor da decisão proferida, conforme cópia de fls. 446, determino a
suspensão do presente feito até decisão final do agravo de instrumento. - ADV: WILLIAM CARMONA MAYA (OAB 257198/SP),
JOSÉ ALCIDES FORMIGARI (OAB 190674/SP)
Processo 0004614-62.2010.8.26.0272 (272.01.2010.004614) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Benedito
Adão do Rosário - Banco Santander Sa - Fls. 453/465, 466/467 e 468/482: Nada a prover, por ora, tendo em vista que o processo
encontra-se suspenso até decisão final do agravo de instrumento. Int. - ADV: WILLIAM CARMONA MAYA (OAB 257198/SP),
JOSÉ ALCIDES FORMIGARI (OAB 190674/SP)
Processo 0005001-48.2008.8.26.0272 (272.01.2008.005001) - Busca e Apreensão - Liminar - Alexandra Donofrio Ayala de
Suarez - Luis Francisco Miranda - Ficam as partes cientificadas, acerca da decisão no agravo de instrumento nº 2007285Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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59.2013.8.26.0000: Deram provimento ao recurso, para determinar a penhora do lote 23, matrícula 8.826, do CRI de Itapira.
Decisão transitada em julgado em 02/12/2013. - ADV: MAURICIO TASSINARI FARAGONE (OAB 131208/SP), MONICA
BENEVIDES DE CARVALHO BONANI (OAB 116801/SP)
Processo 0005143-86.2007.8.26.0272 (272.01.2007.005143) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Maria Terezinha Bueno Negreti - Instituto Nacional do Seguro Social - Fls. 253/254: Expeçam-se alvarás para levantamento com
o prazo de 360 dias. Fls. 255: Nada a prover, tendo em vista que os autos foram devolvidos pelo instituto-réu. (Fica a autora
intimada a retirar, no prazo de 05 dias, os alvarás expedidos). - ADV: MAÍRA SAYURI GADANHA (OAB 251178/SP), THOMAZ
ANTONIO DE MORAES (OAB 200524/SP)
Processo 0005457-56.2012.8.26.0272 (272.01.2012.005457) - Execução de Alimentos - Alimentos - B. A. M. da S. - Manifestese o exequente, no prazo de 05 dias, acerca do ofício da empregadora do executado, a fls. 39, informando que os rendimentos
médios recebidos nos meses de agosto/setembro e outubro de 2013 foi de R$ 1.900,04, conforme cópia dos holerites que o
acompanha. - ADV: SEBASTIAO GALVAO BENTO (OAB 106827/SP)
Processo 0005558-93.2012.8.26.0272 (272.01.2012.005558) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral
- Alexandre Aparecido Dorta - Partes legítimas, inexistindo nulidades a serem declaradas ou irregularidades para se sanar.
Processo em ordem, dou-o por saneado já que presentes os pressupostos processuais e condições da ação. Necessária a
dilação probatória. Defiro a produção de provas documental e testemunhal. Designo audiência de instrução e julgamento para
o dia 31 de março de 2.014, às 15:15 horas, oportunidade em que serão tomados os depoimentos pessoais das partes, em
razão dos requerimentos havido, que deverão ser intimados pessoalmente, com as advertências do artigo 343, §§ 1º e 2º, do
Código de Processo Civil, bem como inquiridas as testemunhas que forem arroladas no prazo de 10 dias, a contar da intimação
deste despacho, nos termos do artigo 407 do mesmo Codex. Os documentos poderão ser juntados até cinco (05) dias antes da
audiência. - ADV: ANDRE AUGUSTO DONATI BUZON (OAB 279205/SP), GABRIEL NARCISO (OAB 315898/SP)
Processo 0005643-16.2011.8.26.0272 (272.01.2011.005643) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Fica a autora cientificada que foi procedido o bloqueio do veículo VW/Voyage 1.0, Placas
EIN0622 SP, em nome da requerida, a fls. 76. - ADV: TIAGO CARREIRA (OAB 279690/SP), SÉRGIO RAGASI JÚNIOR (OAB
225347/SP)
Processo 0005662-95.2006.8.26.0272/01 (027.22.0060.005662/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento
/ Execução - Companhia Paulista de Força e Luz Cpfl - Aluísio Nicolau Júnior - Manifeste-se a exeqüente, no prazo de 05 dias,
sobre o bloqueio de valor em nome do executado, no importe de R$ 0,06, junto ao Banco Santander e acerca da cópia da
declaração de Imposto de Renda, apresentada pelo executado, junto à Receita Federal, que se encontra arquivada em pasta
própria. - ADV: EVANDRO LUIS RINOLDI (OAB 165242/SP), ALINE CRISTINA PANZA MAINIERI (OAB 153176/SP)
Processo 0005850-78.2012.8.26.0272 (272.01.2012.005850) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança Inadimplemento - Manoel Luiz de Carvalho Filho - Manifeste-se o requerente, no prazo de 05 dias, acerca da certidão de “objeto
e pé” dos autos de Inventário nº 0007632-23.2012.8.26.0272, Número de Ordem 3/2013, interposto por Manoel Luiz de Carvalho
Filho, junto a 1ª Vara Cível da Comarca de Itapira-SP. Fica o requerente, intimado a regularizar a representação processual, no
prazo de 15 dias, com a juntada de procuração. - ADV: ANTONIO ZANI JUNIOR (OAB 102420/SP)
Processo 0006114-95.2012.8.26.0272 (272.01.2012.006114) - Execução de Título Extrajudicial - Inadimplemento - Cristália
Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda - Nutritec Nutrição Ciência Sa e outro - Fica a exequente intimada a comprovar, no prazo
de 05 dias, o recolhimento das custas finais, devida ao Estado, no valor de R$ 12.174,79, apuradas a fls. 148, em 18/12/2013. ADV: CHESMAN STOLF CAVALLARO (OAB 234523/SP), RICARDO DE OLIVEIRA REGINA (OAB 134588/SP), LUIZ ROBERTO
HIJO SAMPIETRO (OAB 208254/SP), NADIME MEINBERG GERAIGE (OAB 196331/SP), PATRÍCIA FUDO (OAB 183190/SP),
FLAVIA MARIA DE MORAIS GERAIGIRE CLAPIS (OAB 155879/SP)
Processo 0006615-20.2010.8.26.0272 (272.01.2010.006615) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Rosenei Aparecida Formigoni - ROSENEI APARECIDA FORMIGONI, qualificada nos autos, ingressou com a presente ação
visando à concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente ou auxílio-doença, com pedido de antecipação dos efeitos
da tutela” contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelas razões que mencionou (fls. 02/04/04vº). A final,
requereu a procedência da ação, formulando os pedidos de fls. 04/04vº. Com a inicial, vieram procuração e documentos (fls.
05/32). Determinou-se a realização de prova pericial (fls. 41). Citado, o requerido ofertou contestação (fls. 48/52), juntando os
documentos de fls. 53/59. Réplica a fls. 64/65. Saneador (fls. 71). Laudo Pericial (fls. 106/110 e 117/118). Manifestação da autora
a fls. 113 e 119vº. Em audiência, foi ouvida a testemunha de fls. 133. Dada por encerrada a instrução (fls. 132), a autora, em
alegações finais, reiterou seu pedido inicial. O réu não apresentou alegações finais (fls. 135vº). Esse é, em síntese, o relatório.
Passo à decisão. A ação é improcedente. Justifico. Não obstante os respeitáveis argumentos da autora, a incapacidade total,
seja temporária ou permanente, não está demonstrada nos autos. Ademais, sequer restou comprovada a incapacidade parcial
e permanente. Sucede que do laudo pericial (fls. 106/110 e 117/118) se depreende que a incapacidade da autora é parcial e
temporária, porque o Sr. Perito, em “Discussão e Conclusão”, afirmou que “Do visto e exposto acima concluímos que a pericianda
apresenta uma incapacidade parcial e temporária para exercer suas atividades laborativas habituais, podendo ser readaptada
para exercer outra função de menor complexidade.” (fls. 108). Observo que, para ter direito ao benefício auxílio-doença, basta
a comprovação da incapacidade total e temporária, além da qualidade de segurado. No entanto, não há comprovação da
incapacidade total, tampouco parcial e permanente (para ter direito ao auxílio-acidente), sendo, pois, de rigor a improcedência
de tal pedido. Com maior razão, para ter direito à aposentadoria por invalidez, a incapacidade deve ser total e permanente, daí
porque a improcedência também de tal pedido. Este, aliás, é o entendimento jurisprudencial: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO. ART. 557, §1º, DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. I - O
laudo do perito judicial, elaborado em 07.05.2010, relata que a autora é portadora de artrose na coluna vertebral com dor
lombar e depressão, não apresentando sinais objetivos de incapacidade, nem mesmo para sua atividade habitual, conforme
se verifica da conclusão do parecer: “..As patologias encontradas não incapacitam a autora para o seu trabalho habitual e para
vida independente..” II - Não ficou caracterizada, no momento da perícia, a presença da incapacidade laboral da autora, o
qual refere na inicial exercer a atividade de costureira, a justificar a concessão dos benefícios em comento, não existindo nos
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

267

autos qualquer elemento probatório que pudesse desconstituir as conclusões do perito, nada obstando, entretanto, que venha
a pleiteá-los novamente, caso haja alteração de seu estado de saúde. III - Agravo da parte autora desprovido (art. 557, §1º,
do CPC).” (TRF 3ªRegião, Proc: 2010.03.99.033852-9, Rel. Desembargador Federal Sergio Nascimento, 10ªTurma, J: 29-032011, DJ: 06-04-2011, pág: 1683) “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. AUXÍLIO-DOENÇA
OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. CONCLUSÃO DA
PERÍCIA MÉDICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO. PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DO JUIZ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante do conjunto probatório apresentado, constata-se que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para a
concessão do benefício, porquanto não restou demonstrada a incapacidade laborativa, segundo a conclusão do laudo do perito.
2. Não se pode confundir o reconhecimento médico de existência de enfermidades sofridas pela litigante com a incapacidade
para o exercício da atividade habitual, eis que nem toda patologia apresenta-se como incapacitante. 3. Embora o sistema
da livre persuasão racional permita ao julgador não se vincular às conclusões da perícia, não se divisa dos autos nenhum
elemento que indique o contrário do afirmado no laudo. Precedente do STJ. 4. Recurso desprovido.” (TRF 3ªRegião - Proc:
2011.03.99.016400-3 Rel. Desembargador Federal Baptista Pereira, 10ª Turma, J: 04-10-2011, DJ: 13-10-2011, pág: 2058)
Posto isso, julgo IMPROCEDENTE a presente ação, proposta por ROSENEI APARECIDA FORMIGONI contra INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. Como corolário da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), a teor do artigo 20, § 4º, do CPC. Para a
cobrança da verba de sucumbência, deverá ser observado o disposto nos artigos 11, § 2º, e 12 da Lei 1.060/50, por ser a autora
beneficiária da assistência judiciária gratuita. P.R.I. - ADV: THOMAZ ANTONIO DE MORAES (OAB 200524/SP)
Processo 0006687-36.2012.8.26.0272 (272.01.2012.006687) - Execução de Alimentos - Alimentos - P. H. T. e outro - F. A.
T. - I - Fls. 207: Nada a prover, tendo em vista tratar-se de cópia idêntica da petição de fls. 199, que já foi apreciada às fls. 204.
II - Tendo em vista que o executado quitou o débito alimentício em atraso, JULGO EXTINTA a presente ação de EXECUÇÃO DE
ALIMENTOS nº 1841/12, o que faço com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado
de levantamento das quantias depositadas às fls. 188/189, em favor dos exequentes, independentemente de trânsito em julgado.
Autorizo a extração de cópias autenticadas conforme requerimento às fls. 215, item B, as quais deverão ser entregues aos
exequentes, mediante recibo nos autos. Oportunamente, arquivem-se. P.R.I. - ADV: MARIELLI CARLA DE FREITAS ROTOLI
(OAB 254559/SP), ALEXANDRE BELLINI (OAB 277150/SP), CARLOS ALBERTO ZANI (OAB 301581/SP)
Processo 0006701-25.2009.8.26.0272 (272.01.2009.006701) - Cumprimento de sentença - Depósito - Banco Finasa Sa Fica o exequente intimado a comprovar o recolhimento da taxa de postalização, no prazo de 05 dias, para expedição da carta de
intimação do executado. - ADV: MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0007148-08.2012.8.26.0272 (272.01.2012.002916/1) - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Valor da
Execução / Cálculo / Atualização - Banco do Brasil Sa - Manoel Luiz Osorio de Oliveira - Cuida-se de impugnação apresentada
pelo Executado, alegando que a sentença proferida, e que estriba o cumprimento de sentença, tem eficácia erga omnes apenas
no Distrito Federal, não beneficiando ou alcançando poupadores de outras unidades da Federação, e o excesso de execução.
Apresentou cálculo, querendo fosse o valor ali expresso acolhido como o correto. Requereu o acolhimento da impugnação (fls.
02/10). Juntou documentos (fls. 11/13). O impugnado manifestou-se a fls. 16/21. Informação da Contadoria Judicial a fls. 30 e
32. Manifestação das partes às fls. 33vº e 37. Esse é, em síntese, o relatório. Passo à decisão. Impõe-se a rejeição da
impugnação. Justifico. Concernente à ilegitimidade ativa/incompetência do Juízo, não obstante o brilho da tese de defesa,
inexiste a alegada ilegitimidade e/ou incompetência do Juízo. Com efeito, o escopo teleológico da ação civil pública em defesa
dos consumidores indisfarçavelmente é a abrangência da tutela de direitos coletivos. Na lapidar síntese do professor Kazuo
Watanabe, objetiva-se uma solução molecular obviando-se a atomização de processos judiciais. “O legislador claramente
percebeu que, na massa, quando essencialmente de natureza coletiva, o processo deve operar também como instrumento de
mediação de conflitos sociais nele envolvidos e, não apenas como instrumento de solução de lides. A estratégia tradicional de
tratamento das disputas tem sido de fragmentar os conflitos de configuração essencialmente coletiva em demandas-átomo. Já a
solução dos conflitos na dimensão molecular, como demandas coletivas, além de permitir o acesso mais fácil à justiça, pelo seu
barateamento e quebra de barreiras socioculturais, evitará a sua banalização que decorre de sua fragmentação e conferirá peso
político mais adequado às ações destinadas à solução desses conflitos coletivos” (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor
Comentado pelos Autores do Anteprojeto, Ada Pellegrini Grinover, Kazuo Watanabe, Nelson Nery Junior, pág. 4, Forense, 10ª
edição, 2011). Destaque nosso Pois bem, dirimida a questão molecular com o trânsito em julgado da ação civil pública, todos os
indivíduos-consumidores que tenham condições de demonstrar que foram lesados pela conduta do fornecedor-produtor podem
incoar a liquidação do julgado em seu domicílio. Cuida-se na espécie de um sistema que seria ilógico se determinasse ao final
da ação civil pública aos consumidores o ingresso com ações individuais de cognição. Fere bem a questão o julgado do E. TJSP
da lavra do eminente Desembargador Mauricio Ferreira Leite (AI 0011890-53.2011.8.26, Comarca de Bauru, agravante HSBC
Bank Brasil S/A Banco Múltiplo e agravada Eliane Gasparini dos Santos Alvarez): Inaplicável à espécie “o disposto no parágrafo
único, do art. 2º-A, da Lei n. 9.494/97, no sentido de que “nas ações coletivas, a petição inicial deverá estar acompanhada da
relação nominal dos associados”. “Referido requisito é obrigatório ‘nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o
Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações’, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido: “Processual.
Recurso especial. Ação de execução. Título executivo judicial. Sentença proferida em ação civil pública contra empresa pública,
favoravelmente aos poupadores do Estado. Extensão da coisa julgada. Comprovação da legitimidade ativa do credor.
Demonstração de vínculo associativo. Apresentação de relação nominal e de endereço dos associados. Desnecessidade.
Porquanto a sentença proferida na ação civil pública estendeu os seus efeitos a todos os poupadores do Estado do Paraná que
mantiveram contas de caderneta de poupança iniciadas ou renovadas até 15/6/87 e 15/1/89, a eles devem ser estendidos os
efeitos da coisa julgada, e não somente aos poupadores vinculados à associação proponente da ação. Para a comprovação da
legitimidade ativa de credor-poupador que propõe ação de execução com lastro no título executivo judicial exarado na ação civil
pública, despicienda se mostra a comprovação de vínculo com a associação proponente da ação ou a apresentação de relação
nominal e de endereço dos associados. Recurso Especial não conhecido.” (STJ - REsp 651037/PR, Relatora Ministra Nancy
Andrighi, j. 05/08/2004). - Destaques nosso Portanto, no que tange aos limites territoriais da coisa julgada (art. 16 da LACP), é
inegável que a sentença e o venerando Acórdão transitaram em julgado e não dispuseram sobre o limite do “decisum” apenas
aos associados da entidade que propôs a ação, tampouco que tal decisão estaria adstrita aos poupadores domiciliados no
Distrito Federal. Desse modo, a legitimidade do Exequente merece ratificação, bem assim a competência deste Juízo, razão por
que afasto a alegação de que a sentença teria eficácia apenas com relação aos poupadores do Distrito Federal, não alcançando
outros poupadores. No mais, impende o exame dos cálculos para verificação de eventual inexatidão. Conforme informação da
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Contadoria Judicial (fls. 30), o exequente/impugnado apresentou cálculo com incidência de juros de mora desde a citação na
ação civil pública, além da atualização pelos índices da poupança; o executado/impugnante, por sua vez, limitou-se à atualização
pelos índices da Tabela DEPRE, além de não incluir os juros de mora, desde a citação na ação civil pública. Assim, entendo que
o cálculo apresentado pelo impugnante não procede, impondo-se a rejeição de sua defesa consistente no excesso de execução.
Senão vejamos. Na precisa conceituação de Pontes de Miranda, “entende-se por juros o que o credor pode exigir pelo fato de
ter prestado ou de não ter recebido o que se lhe devia prestar. Numa e noutra espécie, foi privado do valor, que deu, ou de valor,
que teria de receber e não recebeu (...). Dois elementos conceptuais dos juros são o valor da prestação, feita ou a ser recebida,
e o tempo em que permanece a dívida. Daí o cálculo percentual ou outro cálculo adequado sobre o valor da dívida, para certo
trato de tempo. É fruto civil do crédito; no plano econômico, renda do capital”. Obtempera o mestre: “Se os juros derivam de ato
jurídico, há, de regra, termos para que se satisfaçam. A cada período nasce o crédito de juros, considerando-se tais juros “juros
corridos”. Diz o insigne jurista: “Se o devedor foi posto em mora, começaram desde esse momento de correr os juros moratórios.
Se o não foi e se propôs a ação para se haver o principal, consistente em dinheiro, a mora estabelece-se com a citação, que
contém interpelação, salvo se se trata de dívida que ainda não se venceu, porque, então, a mora só se caracteriza com o
vencimento (...). Os juros moratórios são os de seis por cento ao ano (art. 1062).” (Tratado de Direito Privado, Tomo XXIV, pág.
15/25 e 54, Revista dos Tribunais, 1984) destaque nosso Com efeito, não consta dos autos o pagamento dos juros contratados
e aqueles decorrentes da mora desde a citação da Ação Civil Pública, de modo que além dos juros convencionais, inarredável é
o pagamento dos juros moratórios que são devidos em face do “retardamento culposo no cumprimento da obrigação (...). A
obrigação de pagar juros de mora não tem necessariamente cunho indenizatório. É devida igualmente quando não se alega
prejuízo.” (Orlando Gomes, Obrigações, pág 173 e 157 Forense, 1998) destaque nosso Indubitável, pois, que os juros de mora
contam-se da citação na Ação Civil Pública, porquanto os consumidores-poupadores foram regularmente representados na ação
coletiva que diz respeito a direitos individuais homogêneos-difusos-Meta-individuais. O contrário é o retrocesso e tachar de inútil
para os poupadores-consumidores a Ação Civil Pública. A decisão nela contida, que opera efeitos erga omnes, evidentemente
não é de ser mitigada ao atingir o seu desiderato. Nos cálculos feitos pelo executado/impugnante, os juros de mora foram
considerados, ao passo que o exequente/impugnado acertadamente contou os juros de mora a partir da citação na ação coletiva
que teve como marco da constituição em mora do devedor a citação. A opção pela citação na ação civil pública tem respaldo na
lição do mestre Pontes de Miranda antes mencionado. No mais, bem de ver que correção monetária apenas recompõe o poder
aquisitivo da moeda não produzindo qualquer alteração em sua substância. Não há um plus a ser acrescido, apenas evita-se um
minus como é do conhecimento geral. O índice adotado na decisão da liquidação não onera o devedor. Recompõe o capital.
Ainda sem razão o impugnante, pois além da correção monetária devem incidir os expurgos dos planos subsequentes (conforme
informação da Contadoria - fls. 30 no cálculo do impugnante/executado não foram incluídos os juros de mora, procedendo
apenas a atualização pelos índices da Tabela DEPRE), pois, tal entendimento vem sendo acolhido pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “A correção monetária não se constitui em um plus; não é uma penalidade, sendo, apenas, a reposição do
valor real da moeda, corroído pela inflação, independe de culpa das partes. Pacífico neste Tribunal que é devida a aplicação dos
índices da inflação expurgados pelos planos econômicos (Planos Bresser, Verão, Collor I e II), como fatores de atualização
monetária de débitos judiciais”. (AgRg REsp 905.862/SP). - destaquei A fixação de honorários na fase de cumprimento da
sentença é possível no caso de ser apresentada impugnação, por exigir maior desempenho dos profissionais envolvidos na
defesa dos interesses de seus patrocinados, como no caso em testilha. Sendo assim, condeno o impugnante/executado no
pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da divida em execução, e o faço com
fundamento na primeira parte do artigo 20, § 4º do CPC.” Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo executado,
devendo prevalecer o cálculo de fls. 32, cujo valor deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento do débito. Intime-se. ADV: MARIA DONISETE CORREA ALCICI (OAB 105206/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), DANIEL
APARECIDO RANZATTO (OAB 124651/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP)
Processo 0007582-94.2012.8.26.0272 (027.22.0120.007582) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Banco Bradesco Sa - Vistos. Defiro a penhora de dinheiro que os executados mantenha(m) nas instituições financeiras
vinculadas ao Banco Central do Brasil, mediante bloqueio de valores financeiros positivos, até o limite da dívida ativa atualizada
em execução, conforme cálculo de fls. 43. Cumpra-se o provimento CG 21/2006, elaborando-se a minuta de bloqueio e conclusão
para protocolamento da ordem de bloqueio. (Manifeste-se o exeqüente, no prazo de 05 dias, sobre o bloqueio de valor, no
importe de R$ 0,55, junto ao Banco Santander, em nome de J.A. de Souza Soares Frios ME, no importe de R$ 963,58, junto a
Caixa Econômica Federal, em nome de José Alberto). - ADV: ANTONIO ZANI JUNIOR (OAB 102420/SP)
Processo 0007583-79.2012.8.26.0272 (027.22.0120.007583) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Banco Bradesco Sa - Vistos. Defiro a penhora de dinheiro que os executados mantenha(m) nas instituições financeiras
vinculadas ao Banco Central do Brasil, mediante bloqueio de valores financeiros positivos, até o limite da dívida ativa atualizada
em execução, conforme cálculo de fls. 43. Cumpra-se o provimento CG 21/2006, elaborando-se a minuta de bloqueio e
conclusão para protocolamento da ordem de bloqueio. (Manifeste-se o exeqüente, no prazo de 05 dias, sobre o bloqueio de
valor, no importe de R$ 30,29, junto ao Banco Santander, somente em nome de Maria Estela). - ADV: ANTONIO ZANI JUNIOR
(OAB 102420/SP)
Processo 0008286-49.2008.8.26.0272 (272.01.2000.001098/1) - Cumprimento de sentença - Intelig - A M Informatica Ltda Manifeste-se o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento, apresentando novo cálculo, nos termos
da decisão dada no incidente de Impugnação, em apenso. Int. - ADV: ANTONIO ZANI JUNIOR (OAB 102420/SP), CELSO
SIMOES VINHAS (OAB 23835/SP), GUSTAVO BARBOSA VINHAS (OAB 255427/SP)
Processo 0009179-45.2005.8.26.0272 (272.01.2004.004941/1) - Cumprimento de sentença - Eva Pompeu - Banco Nossa
Caixa Sa - Fica o requerido intimado a retirar, no prazo de 05 dias, o mandado de levantamento expedido. - ADV: KARINA DE
ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP)
Processo 3000043-89.2013.8.26.0272 - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Nelson Kiyoshi
Toshimitsu - BANCO ITAÚ S/A - Sem prejuízo do julgamento antecipado, especifiquem as partes, no prazo de (05) dias, as
provas que pretendem produzir, justificando-as. Int. - ADV: RICARDO DE ALMEIDA VIDAL ROMAGNOLI (OAB 142080/SP),
LAERTE APARECIDO MENDES MARTINS (OAB 110091/SP)
Processo 3000067-20.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Maria Benedita Marcelino
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Afonso - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - Ficam as partes intimadas sobre a designação da perícia
médica com o Dr. HUMBERTO CARLOS BARISON, para o dia 11 de março de 2014 às 14:00 horas, em seu consultório a Rua
Conselheiro Dantas nº 92, nesta comarca, telefones (19) 38630699 celular (19) 92807652 e email - Humberto@barrisaude.
com.br. Obs.: O periciando deverá apresentar documentação de identificação com foto, CTPS (novas e antigas), relatórios
médicos e de exames complementares antigos e atualizados para desenvolvimento da perícia e possibilidade de responder
adequadamente quesitos formulados pelas partes. - ADV: ALEXANDRA ANTUNES GARCIA (OAB 245978/SP)
Processo 3000284-63.2013.8.26.0272 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A. C. G. de O. - C. R. de O. - Sem prejuízo do
julgamento antecipado, especifiquem as partes, no prazo de (05) dias, as provas que pretendem produzir, justificando-as.
Int. - ADV: ANA PAULA CARDOSO LABIGALINI (OAB 273970/SP), JOSE CARLOS NOGUEIRA (OAB 133694/SP), RAFAEL
CIPOLETA (OAB 274177/SP)
Processo 3000339-14.2013.8.26.0272 - Depósito - Alienação Fiduciária - Banco Pecúnia S/A - I. Tendo em vista que o
bem alienado fiduciariamente não foi encontrado, defiro o requerimento formulado a fls. 30/31 e, converto a ação de busca e
apreensão em depósito, o que faço com fundamento no artigo 4º, do Decreto-Lei 911/69. Façam-se as devidas anotações e
retificações. II. Cite-se o devedor, nos termos do artigo 902, do C.P.C., para em 05 dias: a) Entregar a coisa, depositá-la em
Juízo ou consignar-lhe o equivalente em dinheiro; b) Contestar a ação. III. Anote-se no mandado que não sendo contestada a
ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor que, inclusive, já requereu a prisão do devedor,
como depositário infiel, até um ano, nos termos do art. 904, § único, do C.P.C. Int. - ADV: ORESTES BACCHETTI JUNIOR (OAB
139203/SP)
Processo 3001207-89.2013.8.26.0272 - Divórcio Litigioso - Dissolução - C. B. E. de O. - Manifeste-se a autora, no prazo de
05 dias, acerca do decurso do prazo, sem oferecimento de contestação. - ADV: GISLAINE CRISTINA LUIZ (OAB 281404/SP)
Processo 3001413-06.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Municipio de Itapira - I
- A alegada prescrição não merece guarida, eis que o prazo é de cinco (5) anos, a teor do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32,
sendo, pois, inaplicável ao caso o disposto no artigo 206, § 3º, V, do CC, que prevê prazo de três (3) anos. Portanto, da data da
sentença de fls. 737/740 não transcorreu o prazo de cinco anos antes da propositura da ação (14 de julho de 2013, fls. 02), daí
porque não há que se falar em prescrição. Outrossim, mesmo que seja considerado o termo inicial em 11 de setembro de 2008,
como quer fazer crer o réu, proposta a ação em 14 de junho de 2013, também não haveria que se falar em prescrição, eis que
não transcorrido o prazo de cinco anos. Ante o exposto, rechaço a alegada prescrição. II - Partes legítimas e bem representadas.
Não havendo irregularidades ou nulidades, e presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, dou o feito por
saneado. Defiro a produção de provas úteis e tempestivamente requeridas. Designo audiência de instrução e julgamento para o
dia 07 de abril de 2014, às 14:00 horas, oportunidade em que serão tomados os depoimentos pessoais das partes, em razão dos
requerimentos havidos, que deverão ser intimadas, com as advertências do artigo 343, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil,
bem como ouvidas as testemunhas que forem arroladas no prazo de 10 (dez) dias, a fluir da intimação do presente despacho,
na forma do artigo 407 do mesmo diploma legal. Os documentos poderão ser juntados até cinco (05) dias antes da audiência.
Int. - ADV: ELAINE DOS SANTOS (OAB 212238/SP), LUIS EUGENIO BARDUCO (OAB 91102/SP), PATRICIA NOEMIA G AYALA
ABRAMOVICH (OAB 132324/SP), JOSE AUGUSTO FRANCISCO URBINI (OAB 198472/SP), CARLOS EDUARDO DE FREITAS
ROTOLI (OAB 251248/SP), JOAO BATISTA DA SILVA (OAB 88249/SP)
Processo 3001540-41.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Aparecida de Oliveira Machado - Fica
a autora intimada a se manifestar sobre a contestação e documentos apresentados, à fls. 23/32, no prazo de 10 dias . - ADV:
NEIMAR BARBOSA DOS SANTOS (OAB 287197/SP)
Processo 3001781-15.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Adicional de Periculosidade - Municipio de Itapira - LUÍS
CARLOS RAMIL, qualificado nos autos, promoveu “ação de reconhecimento de tempo especial por atividade perigosa” contra
MUNICÍPIO DE ITAPIRA, objetivando ver reconhecido, como tempo especial, o período compreendido entre 14 de novembro de
1997 até 26 de junho de 2013, no qual desenvolveu suas funções em ambiente perigoso, aplicando-se, para tanto, o artigo 57,
§ 5º, da Lei Federal n1C 8.213/1991, e os artigos 66 e 68, §§ 1º e 2º, do Decreto 3.048/1999. Requereu a procedência da ação,
formulando os pedidos de fls. 06/07. Com a inicial, juntou procuração e documentos (fls. 08/116). Citado, o Requerido ofertou
contestação (fls. 122/126). Juntou os documentos de fls. 127/134. Réplica a fls. 137/138. Instadas as partes a especificarem
provas, as partes manifestaram-se a fls. 141 e 142. Esse é, em síntese, o relatório. Passo à decisão. Cabível o julgamento
antecipado da lide, a teor do artigo 330, inciso I, do CPC, por não haver necessidade de produção de outras provas que não
as constantes dos autos. A preliminar de inadequação da via processual não se sustenta, porque o autor não está obrigado
a utilizar-se a via exclusiva do mandado de segurança, e, estando presentes, no caso em testilha, as condições da ação,
mormente o interesse processual, que se perfaz no binômio necessidade-adequação, é de rigor o afastamento da defesa em
questão. Quanto à alegada perda do objeto, observo que o réu se enveredou por caminhos alheios ao presente feito, eis que
o fornecimento de informações não integra o pedido inicial, daí a impertinência de tal defesa. Sendo assim, afasto as defesas
preliminares. Quanto ao essencial, a ação é procedente. Justifico. As provas contidas nos autos são suficientes a demonstrar que
o autor exerceu atividade perigosa e que por tal atividade recebeu adicional (fls. 13/54), no percentual de 30% (trinta por cento).
Tal questão é incontroversa, e não é nova, tendo o E. Supremo Tribunal Federal assentado orientação de que, à míngua de
regulamentação do tema aos servidores públicos, por decisão judicial deve ser reconhecido o direito à averbação do tempo para
fins de aposentadoria especial (art. 40, § 4º da Constituição Federal), conforme os mesmos termos previstos aos trabalhadores
da iniciativa privada, nos termos da Lei Federal nº 8.213/91. Ademais, o direito do autor à contagem do tempo especial já foi
objeto de ação que tramitou nesta 2ª Vara Cível, conforme informado na peça vestibular (fls. 03), processo nº 803/2004 (ordem),
e documentos de fls. 55/62, conferindo-se a ele o direito ao tempo especial prestado em atividades insalubres e perigosas, com
fundamento na Lei Federal nº 8.213/91, artigo 57, § 5 (fls. 145/152). No mesmo sentido: “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO
- MANDADO DE INJUNÇÃO SERVIDOR PÚBLICO - APOSENTADORIA ESPECIAL - AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO MORA LEGISLATIVA - INCIDÊNCIA DE NORMA APLICÁVEL AOS TRABALHADORES DA INICIATIVA PRIVADA. 1. Compete
privativamente ao Prefeito Municipal a iniciativa de leis que versem sobre o regime jurídico dos servidores (art. 38, I, Lei
Orgânica do Município de Sorocaba). Ilegitimidade passiva ad causam. Reconhecimento. De negação da ordem em relação ao
litisconsorte. 2. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos
direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5o, LXXI, CF
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e art. 74, V, CE). Concorrência dos requisitos constitucionais. Alteração do entendimento do Colendo STF. Regulação provisória
pelo Poder Judiciário. Admissibilidade. Aplicação do art. 57 da Lei n° 8.213/91. Ordem concedida.” (Mandado de Injunção n.
0350368-91.2010.8.26.0000, Relator Desembargador Décio Notarangelli, j. 2.2.2011). “APOSENTADORIA ESPECIAL SERVIDOR
QUE PRESTOU SERVIÇOS EM HOSPITAL Cômputo do tempo de serviço em atividade insalubre para fins de aposentadoria
especial Aplicação por analogia da lei federal que rege os benefícios da Previdência Social Admissibilidade Precedentes do STF.
Subordinação do direito à aposentadoria, contudo, à demonstração administrativa do preenchimento dos requisitos temporais
exigidos pela lei. Recurso parcialmente provido.” (A. C. nº 0009745- 28.2011.8.26.0322 Rel. Des. Moacir Peres j. 27/08/2012)
ADMINISTRATIVO. Previdenciário. Aposentadoria especial Atividade insalubre. Pretensão à aplicação do art. 57, § 1º, da Lei nº
8.213/91, a pedido de aposentadoria especial a formular. 1. Servidora da área da saúde que habitualmente percebe adicional
de insalubridade, circunstancia que em tese o habilita à obtenção de aposentadoria especial. 2. Omitindo-se União e Estado no
dever de regulamentar a norma constitucional mora quem, inclusive, foi objeto de mandado de injunção é licito ao prejudicado
voltar-se contra a autoridade municipal omissa. 3. Inexistente a disciplina especifica da aposentadoria especial do servidor,
impõe-se a adoção, via pronunciamento judicial, daquela própria aos trabalhadores em geral: art. 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91.
4. Recurso parcialmente provido. (A.C. nº 0020730-09.2011.8.26.0564 Rel. Des. Coimbra Schmidt j. 30.08.2012) Com efeito,
o trabalho prestado em ambiente perigoso pelo autor deve ter tratamento especial, nos termos do art. 57 da Lei n. 8213/91,
devendo ser averbada a conversão do tempo de serviço prestado pelo autor em atividade perigosa. A mora legislativa quanto
à edição de lei complementar não pode resultar em prejuízo ao autor, vez que tal direito está assegurado tanto no art. 40, § 4º
da Constituição Feral, de modo que preservado o princípio da legalidade. O autor, portanto, comprovou nos autos através dos
documentos referidos que efetivamente trabalhou de 04 de novembro de 1997 até 26 de junho de 2013, em ambiente perigoso,
pelo que recebeu durante todo esse tempo o adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento). Assim, de rigor a procedência
da ação. Posto isso, julgo PROCEDENTE a “ação de reconhecimento de tempo especial por atividade perigosa”, proposta por
LUÍS CARLOS RAMIL contra MUNICÍPIO DE ITAPIRA, para reconhecer como especial o trabalho desempenhado pelo autor no
período compreendido entre 04 de novembro de 1997 data em que foi admitido no serviço público pela Municipalidade até 26
de junho de 2013, no qual desenvolveu suas funções em ambiente perigoso, em risco à sua integridade física, nos termos do
artigo 57, § 5º, da Lei Federal nº 8.213/91, e dos artigos 66 e 68, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.048/1999. Condeno o requerido ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos
reais), a teor do artigo 20, § 4º, do CPC. P.R.I. - ADV: LUIS EUGENIO BARDUCO (OAB 91102/SP), PATRICIA NOEMIA G AYALA
ABRAMOVICH (OAB 132324/SP), ELAINE DOS SANTOS (OAB 212238/SP), CARLOS EDUARDO DE FREITAS ROTOLI (OAB
251248/SP), JOAO BATISTA DA SILVA (OAB 88249/SP)
Processo 3001864-31.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Ivone Mantoan - Instituto Nacional do
Seguro Social - Ficam as partes intimadas sobre a designação da perícia médica com o Dr. HUMBERTO CARLOS BARISON,
para o dia 18 de fevereiro de 2014 às 15:00 horas, em seu consultório a Rua Conselheiro Dantas nº 92, nesta comarca,
telefones (19) 38630699 celular (19) 92807652 e email - Humberto@barrisaude.com.br. Obs.: O periciando deverá apresentar
documentação de identificação com foto, CTPS (novas e antigas), relatórios médicos e de exames complementares antigos e
atualizados para desenvolvimento da perícia e possibilidade de responder adequadamente quesitos formulados pelas partes. ADV: THOMAZ ANTONIO DE MORAES (OAB 200524/SP), FERNANDA PARENTONI AVANCINI (OAB 317108/SP)
Processo 3001945-77.2013.8.26.0272 - Carta Precatória Cível - Diligências (nº 0002111-85.2012.8.26.0082 - 2ª VARA
JUDICIAL FÓRUM DE BOITUVA-SP) - Sueli Aparecida Molina - Ficam as partes intimadas acerca da perícia designada pelo Dr.
Otávio Câmara Sant’Anna, para o dia 07 de fevereiro de 2014, às 15:30 horas, nas dependências da Fundação Espírita Américo
Bairral, na Rua Dr. Hortêncio Pereira da Silva, nº 313, Itapira-SP. - ADV: ALESSANDRA APARECIDA FOGACA ANTUNES (OAB
250994/SP)
Processo 3002083-44.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - IVETE ZANCHETTA SCARPIONI - Fica
a autora intimada a se manifestar sobre a contestação e documentos apresentados, à fls. 69/80, no prazo de 10 dias - ADV:
CAMILA POLONI MARTINHO (OAB 277844/SP), DONISETE GOMES DA SILVA (OAB 90809/SP)
Processo 3002465-37.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Averbação/Cômputo/Conversão de tempo de serviço
especial - Odair Moreira - Fica o autor intimado a se manifestar sobre a contestação e documentos apresentados, à fls. 82/94,
no prazo de 10 dias . - ADV: THOMAZ ANTONIO DE MORAES (OAB 200524/SP)
Processo 3002483-58.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - FERNANDO
HENRIQUE PIMENTA - Fica o autor intimado a se manifestar sobre a contestação e documentos apresentados, à fls. 56/76, no
prazo de 10 dias. - ADV: NEIMAR BARBOSA DOS SANTOS (OAB 287197/SP)
Processo 3002568-44.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria Especial (Art. 57/8) - José Aparecido
Siqueira - Fica o autor intimado a se manifestar sobre a contestação e documentos apresentados, à fls. 75/85, no prazo de 10
dias. - ADV: NEIMAR BARBOSA DOS SANTOS (OAB 287197/SP)
Processo 3002809-18.2013.8.26.0272 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - V. R. - Tornem os autos
ao MP para manifestação, tendo em vista que o que restou infrutífera foi a reconciliação do casal, proposta pelo conciliador.
Com relação ao feito, as partes conjuntamente, requereram a conversão em divórcio consensual. Int. - ADV: ROSANA SILVERIO
CUTRI (OAB 131288/SP)
Processo 3002966-88.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Maria Alves dos Reis Silva - Fica a
autora intimada a se manifestar sobre a contestação e documentos apresentados, à fls. 25/42, no prazo de 10 dias. - ADV:
EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/SP)
Processo 3003166-95.2013.8.26.0272 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens
- Jaime Cândido - Fica o embargante intimado a se manifestar sobre a contestação e documentos apresentados, à fls. 41/61,
no prazo de 10 dias . - ADV: RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (OAB 165046/SP), CAMILA ROGATTO BELLUOMINI
(OAB 289285/SP)
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Processo 3003256-06.2013.8.26.0272 - Homologação de Transação Extrajudicial - Transação - ADRIANA DE SOUZA - LUÍS
OTÁVIO PERUGINI DE ANDRADE - Fica a requerente intimada a comprovar, no prazo de 30 dias, o recolhimento da taxa
judiciária (custas iniciais, CPA), sob pena de cancelamento da distribuição. - ADV: DANIEL APARECIDO RANZATTO (OAB
124651/SP), GERALDO SILVIO PIERONI (OAB 47187/MG)
Processo 3003407-69.2013.8.26.0272 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A. P. M. de A. e outros - Ficam os
requerentes intimados a informarem, no prazo de 05 dias, o endereço atual do requerido. - ADV: RENATO BREDA PORCELLI
(OAB 282701/SP)
Processo 3003527-15.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Hora Extra - BENEDITO ANTONIO - Municipio de Itapira
- Fica o autor intimado a se manifestar sobre a contestação apresentada, à fls 23/28, no prazo de 10 dias. - ADV: CARLOS
EDUARDO DE FREITAS ROTOLI (OAB 251248/SP), JOAO BATISTA DA SILVA (OAB 88249/SP), LUIS EUGENIO BARDUCO
(OAB 91102/SP), AIMBERÊ HERCULES PAVEZI DANTAS (OAB 262322/SP), PATRICIA NOEMIA G AYALA ABRAMOVICH (OAB
132324/SP)
Processo 3003718-60.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Lusitano Indústria e
Comércio de Embalagens Plásticas Ltda - Tnt Mercúrio SA - Fica a autora intimada a se manifestar sobre a contestação e
documentos apresentados, à fls. 54/113, no prazo de 10 dias. - ADV: EDUARDO VITAL CHAVES (OAB 257874/SP), NILSON
ALVES CLEMENTINO (OAB 334261/SP), EVANDRO LUIS RINOLDI (OAB 165242/SP), RONALDO RAYES (OAB 114521/SP)
Processo 3003857-12.2013.8.26.0272 - Alimentos - Provisionais - Fixação - B. E. V. - Fls. 24/29: Dê-se ciência à autora
(Ofício da empregadora à fls. 24, informando os últimos rendimentos do executado, e a rescisão de contrato de trabalho, que
se efetivará em 20/12/2013, juntando o aviso prévio de dispensa). No mais, aguarde-se a realização da audiência. Int. - ADV:
ANDRESA DE FATIMA MAGYORI DE MATTOS (OAB 268002/SP)
Processo 3004070-18.2013.8.26.0272 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - R. O. - Fica o autor cientificado
acerca do ofício da empregadora do requerido, a fls. 25, encaminhando cópia dos holerites relativos aos últimos dois meses. ADV: DENIS PIVOTO TERRAZAN (OAB 277869/SP)
Processo 3004354-26.2013.8.26.0272 - Divórcio Consensual - Dissolução - C. C. J. e outro - Ficam os autores intimados a
retirarem, no prazo de 05 dias, o Formal de Partilha, expedido. - ADV: NELISE AMANDA BILATTO (OAB 322009/SP)
Processo 3004453-93.2013.8.26.0272 - Procedimento Sumário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Clube de Campo Santa
Fé - Rito sumário. Designo audiência de conciliação e oferecimento de contestação para o dia 31 de março de 2014, às 14:30
horas. Citem-se e intimem-se, nos termos dos artigos 277 e 278, do Código de Processo Civil. Int. - ADV: CANDIDO LOURENCO
CANDREVA (OAB 120342/SP)
Processo 3005019-42.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - Ademar Alves - Recebo
a petição de fls. 30/31 como emenda da inicial, devendo a Serventia proceder as anotações necessárias, ficando concedido
os benefícios da Justiça Gratuita. Trata-se de “ação declaratória de existência de relação jurídica para fornecimento de
medicamentos”, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, promovida por ADEMAR ALVES contra FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO. Alega o autor que em meados de abril de 2013 apresentou acidente vascular cerebral isquêmico,
sendo que necessita do medicamento RIVAROXABANA (XERELTO) 20 mg, informando que a medicação referida é de alto
custo, e dela necessitando para manter seu tratamento e a doença sob controle. Asseverou ser impossível arcar com o custo do
medicamento, que juntamente com outros medicamentos, consomem boa parte de seus rendimentos. Requereu a antecipação
dos efeitos da tutela, para que a ré seja compelida a fornecer-lhe, prontamente, os medicamentos de que necessita, acima
descrito, suficientes seu tratamento. Com a inicial, juntou procuração e documentos (fls. 02/22). Este é, em síntese, o relatório.
Passo à decisão. Ante a ameaça de iminente perecimento do direito, entendo dispensável observar-se o disposto no art. 2º da
Lei 8.437/92, que trata da intimação do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, para manifestar-se, no prazo
de setenta e duas horas, sobre o pedido liminar. Pois bem, nos termos do artigo 273, caput, do Código de Processo Civil, para
a concessão da antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela, há necessidade de prova inequívoca dos fatos afirmados
pelo autor, que permita o convencimento da verossimilhança de suas alegações. Nesse sentido, já decidiram os Egrégios
Tribunais: “Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do Autor, é que autoriza o
provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento” (RJTJERGS 179/251) “TUTELA - Antecipação Concessão - Faculdade atribuída ao juiz - Vinculação ao livre convencimento e prudente arbítrio do julgador - Prova inequívoca
e verossimilhança das alegações - Necessidade - Recurso não provido. Ficam ao critério discricionário do juiz, que ele exercerá
prudente e motivadamente em cada caso, a outorga da tutela antecipada total ou parcial. A exigência de prova inequívoca
significa que a mera aparência não basta e que a verossimilhança exigida é mais do que o fumus boni juris exigido para a
cautelar”. (Agravo de Instrumento n. 055.687-5 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Público - Relator: Celso Bonilha - 10.09.97 V.U.741/344/04) “TUTELA ANTECIPADA - Compromisso de compra e venda - Indeferimento - Admissibilidade - Não delineada
prova inequívoca da verossimilhança do alegado na exordial - Artigo 273, caput, do Código de Processo Civil - Discernimento
dos pontos concernentes à validade das cláusulas contratuais e aos índices aplicados para o cálculo das prestações depende
de exame mais acurado necessitando, talvez, de dilação probatória - Recurso não provido”. (Agravo de Instrumento n. 61.193-4
- São Paulo - 7ª Câmara de Direito Privado - Relator: Leite Cintra - 29.10.97 - V.U.) Fixadas tais premissas, cumpre reconhecer
que, in casu, as assertivas lançadas pelo autor, a meu aviso, se revestem de intensidade e força necessárias, para, mesmo
em mera cognição sumária, convencer da verossimilhança das alegações acerca dos fundamentos invocados. Vale dizer, os
elementos até então trazidos pelo autor oferecem grau de probabilidade da existência do direito alegado, ensejando, isto sim,
pela mera aparência que ainda representam, convicção do Julgador: permitem a firme conclusão de que “a realidade fática
pode ser como a descreve o autor”, concepção que, para parte da doutrina, significaria a expressão prova inequívoca, contida
no artigo 273 do Código de Processo Civil (cf. CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, “A Reforma do Código de Processo Civil”,
Malheiros, nº 106, pág. 143), a qual, para outra, “deve entender-se a que, por sua clareza e precisão, autorizaria, desde logo, um
julgamento de acolhimento do pedido formulado pelo autor (mérito), se o litígio, hipoteticamente, devesse ser julgado naquele
instante” (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, “Curso de Direito Processual Civil”, vol. I/370). Pois bem. Na hipótese sub judice,
pretende o autor seja a ré obrigada a fornecer-lhe o medicamento que mencionou, nas doses necessárias e de forma gratuita,
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pedindo a antecipação dos efeitos da tutela, como forma de se evitar prejuízo irreparável ou de difícil reparação, se deferida
a tutela somente ao final. Com efeito, a concessão da tutela antecipada se justifica, eis que presentes os requisitos elencados
no artigo 273 do CPC, consistentes na verossimilhança e no periculum in mora. Ademais, “a saúde é um direito fundamental do
ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (artigo 2º da Lei Federal 8.080/90,
que organizou o Sistema Único de Saúde SUS). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela, determinando
que a ré forneça, prontamente, o medicamento de que o autor necessita (RIVAROXABANA (XERELTO) 20 mg), suficiente para
seu tratamento, a ser retirado pelo autor no SUS (Serviço Único de Saúde) local, mediante prescrição médica (receita), se a
natureza do medicamento assim o exigir. Intime-se a ré, para que cumpra esta decisão, e expeça-se oficio a Procuradoria Geral
do Estado de São Paulo, ficando autorizado o encaminhamento via “email”, acompanhado da declaração médica e prescrição de
uso que instruiu a inicial. Após a efetivação da medida, cite-se a ré para contestar o pedido, no prazo legal. Int. - ADV: MARIANA
DE VASCONCELOS BONILHA (OAB 297340/SP)
Processo 3005203-95.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Bancários - Danilo Aparecido Crico - Concedo ao autor os
benefícios da justiça gratuita. Nos termos do artigo 273, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação,
total ou parcial, dos efeitos da tutela, há necessidade de prova inequívoca dos fatos afirmados pelo autor, que permita o
convencimento da verossimilhança de suas alegações. Pois bem, o deferimento da medida se justifica apenas de forma parcial,
tão-somente para autorizar que sejam depositadas judicialmente os valores do financiamento, o que, no entanto, não tem
o condão de evitar a mora contratual, tampouco tem força de quitação. Autorizo o depósito da quantia indicada na inicial.
Tratando-se de prestações periódicas, uma vez consignada a primeira, poderá o autor proceder ao depósito das demais, nos
termos e na forma da legislação aplicável à espécie. Para cumprimento do mandado, ficam concedidos os benefícios do artigo
172, do CPC. Intime-se. - ADV: ERIKA CRISTHIANE CAMARGO MARQUES (OAB 202953/SP)
Processo 3005364-08.2013.8.26.0272 - Outras medidas provisionais - Medida Cautelar - R. A. L. F. - ROSANGELA
APARECIDA LIMA FRANCO ajuizou ação cautelar de afastamento do lar contra SERGIO FRANCO, por suposta violência
praticada pelo requerido. A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 07/15. Manifestou-se nos autos o Ministério
Público às fls. 16. É O RELATÓRIO. DECIDO. Não se olvida da possibilidade jurídica de separação de corpos pela via da
cautelar preparatória em alguns casos como, exemplificadamente, quando a parte requer a própria saída do lar conjugal,
quando ajuizada de forma consensual pelas partes, quando por motivos que não a prática de qualquer violência pelo consorte
ou mesmo naquelas hipóteses que não se postula nenhuma medida protetiva, nos termos da lei 11.340/06, diante do decidido
nos conflitos de jurisdição n. 141.765.o/0-00 e 141.939.0/4-00. Oportuno consignar que já com o advento do preconizado pelo
artigo 273 da Lei 5.869/73 (tutela antecipada), substancial alteração havia ocorrido no que diz respeito à obtenção antecipada
do provimento jurisdicional pela parte, levando parcela da jurisprudência a entender que diante da previsão da tutela, mormente
diante do disposto no § 7º do art. 273 incabível a cautelar preparatório de separação de corpos. No caso entendia-se que antes
da existência jurídica da tutela antecipada (ou tutela de urgência), ter-se-ia um procedimento cautelar preparatório, visando a
parte assegurar eficácia da propositura posterior da ação principal a exigir sempre, necessária a presença do receio de grave
lesão ao direito da parte, quando não, de difícil reparação. Não se olvida também a previsão na Lei nº 6.515/77, bem como
na Lei nº 10.406/02, quanto à previsão da cautelar em tela, contudo, não passaria, como acima dito, de procedimento cautelar
preparatório, incabível por conseqüência, ante a nova ordem com o advento da tutela em antecipação, a ser requerida na
própria ação principal. Além disto, a Lei 10.455/02 alterou a redação do art. 69, da Lei 9.099/95, permitindo ao juiz do Jecrim,
em caso de violência doméstica, determinar o afastamento do autor do fato de seu lar, domicílio ou local de convivência com a
vítima. Some-se também a recente existência de previsão específica da lei 11.340/06 para separação de corpos de competência
do juízo criminal ou da vara específica se existente, quando a mulher se encontre em situações de risco previstas na referida lei
(de violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral), como é, em tese, o caso dos autos, diante da narrativa da inicial.
Digo apenas em tese, porque não há comprovação da indigitada violência, limitando-se a autora a trazer para os autos boletins
de ocorrência. É certo e indiscutível que não foi a intenção do legislador esvaziar as varas cíveis ou de família afastando a
competência para apreciar separação de corpos, que continua para hipóteses específicas, como dito acima. Sobre o assunto
Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto na obra “Violência Doméstica”, sobre a Lei 11.340/06, da editora RT, edição
de 2007 com clareza e objetividade preconizam a fls. 99 que: “Não é caso de competência do Juizado, por exemplo, quando se
tratar de uma separação de corpos manejada de foram consensual pelas partes, ou quando uma das partes almejar a própria
saída do lar por motivos outros que não a prática de qualquer violência pelo parceiro. Nessas hipóteses, não temos dúvida, a
competência para conhecer da matéria será de uma vara cível ou de família. Não temos dúvida em afirmar, ante o exposto, que,
a partir de 22 de setembro de 2006, data da entrada em vigor da lei (11346/06) existindo um pedido de separação de corpos (ou
medida similar) no qual a mulher se encontre em uma das situações previstas nesta lei (de violência física, psicológica, sexual,
patrimonial ou moral), a competência para sua apreciação é mesmo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher e, enquanto não instalados, da vara criminal, nos termos da disposição transitória do art. 33 da lei...” Assim, tratando-se
de suposta violência doméstica, especificamente como no caso em tela, deve a vítima pleitear junto ao juízo criminal enquanto
não instalada vara do juizado específica o afastamento perseguido do autor do fato cumulada ou não com outras medidas
protetivas que entender adequadas. Assim, depreende-se que a via cautelar é inadequada à obtenção da pretensão posta, de
modo a preservar ofensa grave ou irreparável do direito, merecendo assim o feito, extinção de plano, com o indeferimento da
inicial. É de se consignar que na ação de divórcio poderá a requerente, comprovando a verossimilhança da alegação, valerse do § 7º do art. 273 ou caso se encontrando em uma das situações de risco prevista na lei 11.340/06 pleitear a adoção de
medidas de urgência em sua proteção junto ao juízo competente. Isto posto, EXTINGO o feito sem julgamento de mérito, com
base no artigo 267, inciso I, c.c. artigo 295, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. Oportunamente, ao arquivo. Custas
“ex-vi legis”. P.R.I. - ADV: MARAISA ALVES DA SILVA COELHO (OAB 291117/SP)
Processo 3005395-28.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - ADRIELE KARINE
MIRANDA - Trata-se de “ação declaratória de existência de relação jurídica de obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos”,
cumulada com pedido de antecipação da tutela jurisdicional, promovida por ADRIELE KARINE MIRANDA, menor púbere,
assistida por sua genitora Aparecida de Fátima Escotom Miquelassa, contra FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Alega a autora, em apertada síntese, que é portadora de Diabettes Mellitus tipo 1 e que, em razão da doença que apresenta,
se submete a tratamento médico, que inclui o uso contínuo de medicação específica para seus males. Disse que necessita dos
fármacos apropriados ao controle de sua doença, ressaltando que o tratamento deve ser contínuo e ininterrupto, consoante se
infere do relatório e receituário anexos. Porém, informou que a medicação referida é de alto custo, e dela necessitando para
manter seu tratamento, minimizar os sintomas da doença e ter uma melhor qualidade de vida. Por não possuir renda suficiente,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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asseverou ser impossível arcar com os custos dos medicamentos. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela, para que a ré
seja compelida a fornecer-lhe, prontamente, os medicamentos de que necessita, de forma gratuita e na quantidade suficiente
para o seu tratamento da doença. Com a inicial, juntou documentos (folhas 02/07 e 08/15). Manifestação do Ministério Público às
fls. 16. Este é, em síntese, o relatório. Passo à decisão. Ante a ameaça de iminente perecimento do direito, entendo dispensável
observar-se o disposto no art. 2º da Lei 8.437/92, que trata da intimação do representante judicial da pessoa jurídica de direito
público, para manifestar-se, no prazo de setenta e duas horas, sobre o pedido liminar. Pois bem, nos termos do artigo 273,
caput, do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela, há necessidade
de prova inequívoca dos fatos afirmados pelo autor, que permita o convencimento da verossimilhança de suas alegações.
Nesse sentido, já decidiram os Egrégios Tribunais: “Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das
alegações do Autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento” (RJTJERGS
179/251) “TUTELA - Antecipação - Concessão - Faculdade atribuída ao juiz - Vinculação ao livre convencimento e prudente
arbítrio do julgador - Prova inequívoca e verossimilhança das alegações - Necessidade - Recurso não provido. Ficam ao critério
discricionário do juiz, que ele exercerá prudente e motivadamente em cada caso, a outorga da tutela antecipada total ou parcial.
A exigência de prova inequívoca significa que a mera aparência não basta e que a verossimilhança exigida é mais do que o
fumus boni juris exigido para a cautelar”. (Agravo de Instrumento n. 055.687-5 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Público Relator: Celso Bonilha - 10.09.97 - V.U.741/344/04) “TUTELA ANTECIPADA - Compromisso de compra e venda - Indeferimento
- Admissibilidade - Não delineada prova inequívoca da verossimilhança do alegado na exordial - Artigo 273, caput, do Código
de Processo Civil - Discernimento dos pontos concernentes à validade das cláusulas contratuais e aos índices aplicados para
o cálculo das prestações depende de exame mais acurado necessitando, talvez, de dilação probatória - Recurso não provido”.
(Agravo de Instrumento n. 61.193-4 - São Paulo - 7ª Câmara de Direito Privado - Relator: Leite Cintra - 29.10.97 - V.U.) Fixadas
tais premissas, cumpre reconhecer que, in casu, as assertivas lançadas pela autora, a meu aviso, se revestem de intensidade
e força necessárias, para, mesmo em mera cognição sumária, convencer da verossimilhança das alegações acerca dos
fundamentos invocados. Vale dizer, os elementos até então trazidos pela autora oferecem grau de probabilidade da existência
do direito alegado, ensejando, isto sim, pela mera aparência que ainda representam, convicção do Julgador: permitem a firme
conclusão de que “a realidade fática pode ser como a descreve a autora”, concepção que, para parte da doutrina, significaria
a expressão prova inequívoca, contida no artigo 273 do Código de Processo Civil (cf. CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, “A
Reforma do Código de Processo Civil”, Malheiros, nº 106, pág. 143), a qual, para outra, “deve entender-se a que, por sua
clareza e precisão, autorizaria, desde logo, um julgamento de acolhimento do pedido formulado pelo autor (mérito), se o litígio,
hipoteticamente, devesse ser julgado naquele instante” (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, “Curso de Direito Processual Civil”,
vol. I/370). Pois bem. Na hipótese sub judice, pretende a autora que seja a ré obrigada a fornecer-lhe os medicamentos que
mencionou, nas doses necessárias e de forma gratuita, pedindo a antecipação dos efeitos da tutela, como forma de se evitar
prejuízo irreparável ou de difícil reparação, se deferida a tutela somente ao final. Com efeito, a concessão da tutela antecipada
se justifica, eis que presentes os requisitos elencados no artigo 273 do CPC, consistentes na verossimilhança e no periculum
in mora. Ademais, “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao
seu pleno exercício” (artigo 2º da Lei Federal 8.080/90, que organizou o Sistema Único de Saúde SUS). Ante o exposto, DEFIRO
o pedido de antecipação da tutela, determinando que a ré forneça, prontamente, os medicamentos de que a autora necessita
(Insulina Lantus e Ulta Rápida, ou medicamentos com o mesmo princípio ativo), por tempo indeterminado, suficientes para o
tratamento que necessita, a ser retirado pela autora, na pessoa de sua representante legal, no SUS (Serviço Único de Saúde)
local, mediante prescrição médica (receita), se a natureza do medicamento assim o exigir. Intime-se a ré, para que cumpra esta
decisão, expeça-se ofício à Procuradoria Geral do Estado, ficando autorizado o encaminhamento via e-mail, acompanhado da
declaração médica e prescrição de uso que instruem a inicial. Após a efetivação da medida, cite-se a ré para contestar o pedido,
no prazo legal. Intime-se. - ADV: SEBASTIAO GALVAO BENTO (OAB 106827/SP)
Processo 3005421-26.2013.8.26.0272 - Imissão na Posse - Imissão - DANIEL MARCELO CASSIANO e outro - Recebo a
petição inicial como ação ordinária de imissão de posse como pedido de tutela antecipada. Trata-se de ação de “imissão de
posse c/c pedido de tutela antecipada” promovida por DANIEL MARCELO CASSIANO e LÚCIA ANGÉLICA MORAES BRAIDO
CASSIANO contra JOSÉ LUIZ MARCATTI e MARIA DE FÁTIMA CINTRA MARCATTI, pelas razões expostas na peça vestibular
(fls. 02/11). Requereram a antecipação dos efeitos da tutela, para que fossem imitidos imediatamente na posse do imóvel.
Juntou procuração e documentos (fls. 12/77). Este é, em síntese, o relatório. Passo à decisão. Nos termos do artigo 273,
caput, do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela, há necessidade
de prova inequívoca dos fatos afirmados pelo autor, que permita o convencimento da verossimilhança de suas alegações.
Nesse sentido, já decidiram os Egrégios Tribunais: “Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das
alegações do Autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento” (RJTJERGS
179/251) “TUTELA - Antecipação - Concessão - Faculdade atribuída ao juiz - Vinculação ao livre convencimento e prudente
arbítrio do julgador - Prova inequívoca e verossimilhança das alegações - Necessidade - Recurso não provido. Ficam ao critério
discricionário do juiz, que ele exercerá prudente e motivadamente em cada caso, a outorga da tutela antecipada total ou parcial.
A exigência de prova inequívoca significa que a mera aparência não basta e que a verossimilhança exigida é mais do que o
fumus boni juris exigido para a cautelar”. (Agravo de Instrumento n. 055.687-5 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Público Relator: Celso Bonilha - 10.09.97 - V.U.*741/344/04) “TUTELA ANTECIPADA - Compromisso de compra e venda - Indeferimento
- Admissibilidade - Não delineada prova inequívoca da verossimilhança do alegado na exordial - Artigo 273, caput, do Código
de Processo Civil - Discernimento dos pontos concernentes à validade das cláusulas contratuais e aos índices aplicados para
o cálculo das prestações depende de exame mais acurado necessitando, talvez, de dilação probatória - Recurso não provido”.
(Agravo de Instrumento n. 61.193-4 - São Paulo - 7ª Câmara de Direito Privado - Relator: Leite Cintra - 29.10.97 - V.U.)
Fixadas tais premissas, cumpre reconhecer que, in casu, as assertivas lançadas pelos autores, a meu aviso, se revestem de
intensidade e força necessárias, para, mesmo em mera cognição sumária, convencer da verossimilhança das alegações acerca
dos fundamentos invocados. Vale dizer, os elementos até então trazidos pelos autores oferecem grau de probabilidade da
existência do direito alegado, ensejando, isto sim, pela mera aparência que ainda representam, convicção do Julgador: permitem
a conclusão de que “a realidade fática pode ser como a descreve o autor”, concepção que, para parte da doutrina, significaria
a expressão prova inequívoca, contida no artigo 273 do Código de Processo Civil (cf. CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, “A
Reforma do Código de Processo Civil”, Malheiros, nº 106, pág. 143), a qual, para outra, “deve entender-se a que, por sua
clareza e precisão, autorizaria, desde logo, um julgamento de acolhimento do pedido formulado pelo autor (mérito), se o litígio,
hipoteticamente, devesse ser julgado naquele instante” (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, “Curso de Direito Processual Civil”,
vol. I/370). Com efeito. Na hipótese sub judice, pretendem os autores a antecipação dos efeitos da tutela, visando à sua imissão
na posse do imóvel referido. O deferimento da medida se justifica, eis que presentes os requisitos da verossimilhança, certo de
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que demonstrou o domínio do imóvel (fls. 18/22), e do periculum in mora, que se perfaz na necessidade iminente de sua imissão
na posse do imóvel, sob pena de acarretar-lhe prejuízo irreparável ou de difícil reparação, caso a tutela fosse deferida somente
a final. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela, imitindo os autores na posse do imóvel, expedindo-se, para
tanto, o respectivo mandado de imissão na posse, a ser cumprido por Oficial de Justiça, ficando autorizado o arrombamento e
o uso da força policial, em caso de resistência ao cumprimento do mandado. Contudo, entendo desnecessária a cominação de
pena pecuniária, haja vista a forma do cumprimento do mandado. No mais, cite-se os réus, com as advertências legais. Intimese. - ADV: PEDRO EMERSON MORAES DE PAULA (OAB 159922/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO HELIA REGINA PICHOTANO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ORNILO DE OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0282/2013
Processo 0000021-34.2003.8.26.0272 (272.01.2003.000021) - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso - Ana Paula
Meneguini Pereira - Heraldo Peres e outro - Aguarde-se o retorno dos autos de Embargos de Terceiro, permanecendo suspenso
o presente feito. Int. - ADV: SERGIO DORIVAL GALLANO (OAB 156486/SP), SERGIO ANTONIO DALRI (OAB 98388/SP)
Processo 0000056-18.2008.8.26.0272 (272.01.2008.000056) - Procedimento Ordinário - Reajustes de Remuneração,
Proventos ou Pensão - Manoel Nogueira - Município de Itapira - Fls. 282/283: Dê-se ciência ao requerente acerca do oficio
encaminhado pelo Depre 2.1.. - ADV: ELAINE DOS SANTOS (OAB 212238/SP), MARCOS DE ALMEIDA NOGUEIRA (OAB
216938/SP), JOAO BATISTA DA SILVA (OAB 88249/SP)
Processo 0000229-86.2001.8.26.0272 (272.01.2001.000229) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória Daimlerchrysler Leasing Arrendamento Mercantil Sa - Transportadora F Silva de Itapira Ltda e outros - Fica o autor intimado a
se manifestar em 05(cinco) dias, tendo em vista o decurso do prazo de sobrestamento concedido nos autos. - ADV: CLAUDIA
FABIANA GIACOMAZI (OAB 98072/SP), MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP), ALESSANDRO MOREIRA DO
SACRAMENTO (OAB 166822/SP), EDISON LEME TAZINAFFO (OAB 108282/SP), LUIS EUGENIO BARDUCO (OAB 91102/
SP)
Processo 0000535-69.2012.8.26.0272 (272.01.2012.000535) - Inventário - Inventário e Partilha - Marcella Chneider Golovaty
- Jacob David Golovaty - Myrian Golovaty e outro - Proceda a inventariante ao integral cumprimento do despacho proferido às
fls. 80. - ADV: ELAINE PINOTTI TORRES (OAB 130555/SP), JOYCE GALAVERNA (OAB 291554/SP)
Processo 0000603-19.2012.8.26.0272 (272.01.2012.000603) - Cumprimento de sentença - Locação de Imóvel - Fatima de
Souza Moraes Oliveira - Sebastião Luiz Tagliatti - Fls. 113/114: Indefiro o pedido, tendo em vista que um dos pré-requisitos para
emissão do CRLV é a não existência de bloqueio judicial. Int. - ADV: RENATO BREDA PORCELLI (OAB 282701/SP), JOSE
MARIO SECOLIN (OAB 100415/SP)
Processo 0000618-22.2011.8.26.0272 (272.01.2011.000618) - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Previdenciário
- Cleusa Aparecida da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social(inss) - Fls. 134/138: Recebo a apelação interposta pela
requerente em ambos os efeitos, ficando consignado, entretanto, que o efeito suspensivo do recurso não atinge a antecipação
da tutela concedida na sentença proferida. À parte contrária para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Int. - ADV:
KELLY CRISTINA JUGNI (OAB 252225/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP)
Processo 0000690-38.2013.8.26.0272 (027.22.0130.000690) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Pecúnia Sa - Manifeste-se o vencedor, no prazo de 05 dias, em termos de prosseguimento. Nada sendo
requerido, arquivem-se. Int. - ADV: PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP), ELIZETE APARECIDA DE
OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP)
Processo 0000707-74.2013.8.26.0272 (027.22.0130.000707) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - R.
A. de O. - S. F. de A. e outro - Esclareçam as partes, no prazo de 05 dias, se há possibilidade de composição amigável, ficando
consignado que em caso positivo poderá ser designada audiência de tentativa de conciliação para formalização de eventual
acordo. - ADV: JACQUELINE CAMPOS NOGUEIRA TRAVASSOS (OAB 16811/PB), DANILA BOLOGNA LOURENÇONI (OAB
216508/SP)
Processo 0000795-15.2013.8.26.0272 (027.22.0130.000795) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Dirce Longo Barbieni - I - A preliminar de decadência/prescrição ofertada pelo réu não merece guarida, eis que, ao tempo
da Lei 9.528/98, que deu nova redação ao artigo 103 da Lei 8.213/91, alterando a prazo decadencial de revisão para cinco (05)
anos, o direito do autor já estava em curso, razão por que não há que se falar em decadência do direito de revisão, como quer
fazer crer o réu. Sendo assim, afasto a preliminar em questão. II. Partes legítimas e bem representadas, estando o processo
em ordem, dou-o por saneado, já que presentes os pressupostos processuais e condições da ação. III. Necessária a instrução
processual, motivo pelo qual defiro a produção das provas úteis e tempestivamente requeridas, principalmente a pericial com
a realização de estudo social na residência da autora, a fim de atestar a condição ou não de necessitada. IV. Determino a
expedição de ofício ao Departamento de Assistência Social do Município, para que informe a este Juízo, a possibilidade de
indicação de profissional para realização do estudo social, ficando consignado no ofício que a autora é beneficiária da Justiça
Gratuita. V. Faculto às partes a indicação de quesitos, no prazo de 10 (dez) dias, ficando desde já acolhido os apresentados pelo
requerido às fls. 19vº. VI. Oportunamente, designarei audiência, se necessário. Int. Intime-se. - ADV: NEIMAR BARBOSA DOS
SANTOS (OAB 287197/SP)
Processo 0000984-90.2013.8.26.0272 (027.22.0130.000984) - Exibição - Medida Cautelar - Michelle Cristina Camargo Yoke
- Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça - Seção de
Direito Privado, a cujos membros rendo minhas homenagens. Int. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), ERIKA
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

275

CRISTHIANE CAMARGO MARQUES (OAB 202953/SP)
Processo 0001232-95.2009.8.26.0272 (272.01.2009.001232) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Marcelo
Mendonça Oliveira - Marcio Antonio Romanello Campos e outros - Fica a requerida Osteocamp Implantes e Materiais Cirúrgicos
Ltda ME, intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, sobre a devolução da carta precatória da Comarca de São Paulo, de
fls. 917/923, sem cumprimento, pois faltaram os seguintes requisitos: uma cópia da contestação da Osteocamp (completa),
uma cópia das contestação dos réus, uma cópia da petição inicial (completa), pagamento de uma guia de despesa de intimação
postal, procuração das partes. - ADV: LINCON THOMANN (OAB 260770/SP), JOSE EDUARDO PAULETTO (OAB 123123/
SP), CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BARRETTO FILHO (OAB 177961/SP), ROBERTO ROCHA BARROS (OAB 54301/SP),
JOSIVALDO DE ARAUJO (OAB 165981/SP), ANA LUIZA GALVAO DE B VILLALOBOS BUENO (OAB 151308/SP), JOAO LUIS
ZANI (OAB 143769/SP), FRANCISCO DE ASSIS GARCIA (OAB 116383/SP), JOSE MARIO SECOLIN (OAB 100415/SP)
Processo 0001476-82.2013.8.26.0272 (027.22.0130.001476) - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos
Econômicos - Julieta Carini Fiordomo de Miranda - Banco Itaú Sa - Manifeste-se a exequente, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre a petição de fls. 52/58, bem como sobre o depósito de fls. 60. Int. - ADV: TIAGO SANTI LAURI (OAB 179198/SP), PAULO
ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0001484-93.2012.8.26.0272 (272.01.2012.001484) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Pecúnia Sa - Leonardo Bezerra Zechetti - Trata-se de ação de Busca e Apreensão - Alienação Fiduciária
movida por BANCO PECÚNIA S.A em face de LEONARDO BEZERRA ZECHETTI. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E
DECIDO. O processo está paralisado há mais de 30 dias, dependendo sua movimentação de providência a ser tomada pelo autor,
que consiste em providenciar o seu regular prosseguimento. O autor foi intimado pessoalmente, na pessoa de seu representante
legal, a providenciar o andamento do processo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, suprindo a falta nele existente que
impede o seu prosseguimento. No entanto, deixou que se escoasse o prazo concedido sem cumprir a determinação judicial (fls.
38). Posto isso e pelo que mais dos autos consta, JULGO EXTINTA esta ação de Busca e Apreensão Alienação Fiduciária nº
434/12, o que faço com fundamento no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Pagas eventuais custas em aberto,
arquivem-se os autos. P.R.I.C. ( em caso de recurso o valor da taxa é de R$325,66 e o porte de remessa R$29,50 por volume) ADV: PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/
SP)
Processo 0001658-05.2012.8.26.0272 (272.01.2012.001658) - Interdição - Tutela e Curatela - Magda Aparecida da Silva Maria de Lourdes Silva - Fls. 111/112: Defiro. Expeça-se autorização, a fim de que a requerente represente a requerida junto aos
autos de Proc. sob nº 0197902-35.2012.8.26.0100, em curso perante a 37ª Vara Cível da Comarca da Capital. Após a devida
expedição do referido termo, dê-se vista ao representante do Ministério Público. - ADV: TARCILA DEL REY CAMPANELLA (OAB
287261/SP), EDNA FLAVIA CUNHA (OAB 151040/SP)
Processo 0001658-05.2012.8.26.0272 (272.01.2012.001658) - Interdição - Tutela e Curatela - Magda Aparecida da Silva Maria de Lourdes Silva - Fica a autora intimada a retirar a autorização expedida, no prazo de cinco dias. - ADV: TARCILA DEL
REY CAMPANELLA (OAB 287261/SP), EDNA FLAVIA CUNHA (OAB 151040/SP)
Processo 0001952-57.2012.8.26.0272 (272.01.2012.001952) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Associação
Amigos do Recanto União - Jose Edivaldo Pereira Sena - Silvia Helena Lauri - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO RECANTO UNIÃO,
qualificada nos autos, promoveu “ação sumária de cobrança” contra JOSÉ EDIVALDO PEREIRA SENA e SILVIA HELENA
LAURI, igualmente qualificados, alegando, em suma, que os requeridos são proprietários de dois imóveis designados de unidade
autônima de nº GAO2L23/ GALO2L24A e que estão inadimplentes com as suas mensalidades das despesas da Associação,
referentes ao período de 2007 a março de 2012, conforme demonstrativo que juntou (fls. 05/06), cujo somatório é R$ 35.648,95.
Requereu a procedência da ação para condenar os suplicados ao pagamento de R$ 35.648,95, além das despesas condominiais
vincendas. Juntou documentos (fls. 05/28). Infrutífera a conciliação (fls. 39), os réu ofereceram contestação (fls. 40/46 e 53/630,
juntando os documentos de fls. 49/52 e 66/124. Houve réplica (fls. 126/129), juntando-se os documentos de fls. 130/131). Os
réus manifestaram-se a fls. 133/134 e 136/140. Por força do despacho de fls. 146, a autora foi intimada para regularizar a
representação processual. Manifestação da autora (fls. 147), juntando o documento de fls. 148/149. A autora foi novamente
intimada para regularizar sua representação processual (fls. 150), sob pena de ser decretada a nulidade do processo e
consequente extinção. A autora manifestou-se a fls. 153, juntando os documentos de fls. 154/155. Nova manifestação da autora
(fls. 159), juntando a ata de fls. 160/161. Manifestação da autora a fls. 169/170, dizendo acerca da regularização da representação
processual, com a juntada da procuração de fls. 155 e da ata de fls. 148/149. Esse é, em síntese, o relatório. Passo à decisão.
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra. Conforme o entendimento pacífico da jurisprudência, colacionado
na conhecida obra de THEOTONIO NEGRÃO: “Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes paraformar
o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” (in “Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, Saraiva, 42ª edição, 2010, nota 2b ao art. 330, pág. 438). Pois bem. A
prescrição consiste em matéria de mérito (CPC, artigo 269, inciso IV), que, doravante, passa a ser examinado. Anoto, de início,
que a pretensão para cobrar despesas condominiais prescreve em 10 (dez) anos (art. 205 do Código Civil). Nesse sentido,
tem-se os seguintes julgados: “AÇÃO DE COBRANÇA DE QUOTAS CONDOMINIAIS - PRESCRIÇÃO AFASTADA - APLICAÇÃO
DO PRAZO DISPOSTO NO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL -INICIAL QUE PREENCHE OS REQUISITOS DOS ARTIGOS
282 E 283 DO CPC - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA - ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TJSP RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação nº 0002536-23.2009.8.26.0663, 31ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, Relator FRANCISCO CASCONI, j. 09/04/2013, v.u.). “CONDOMÍNIO - DESPESAS CONDOMINIAIS COBRANÇA
- PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL - NÃO RECONHECIMENTO - EXEGESE DOS ARTIGOS 177, DO CÓDIGO CIVIL DE
1916 E 205 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. Em se tratando de cobrança de despesas de condomínio, o prazo de prescrição era
de vinte anos, no Código Civil/1916 e, agora, no novo Código Civil, é de dez anos” (Ap. s/ Rev. 857.913-00/1 2ª Câmara, Rel.
Juiz GILBERTO DOS SANTOS, j. 16.08.2004). “CONDOMÍNIO - DESPESAS CONDOMINIAIS COBRANÇA - PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIMENTO - EXEGESE DO ARTIGO 205, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. A prescrição da cobrança das despesas
condominiais, de cunho pessoal, era regulada pelo artigo 177 do Código Civil de 1916, que estabelecia o prazo de 20 (vinte)
para as ações pessoais em geral. Atualmente, o novo diploma material reduziu o lapso de 20 (vinte) para 10 (dez) anos,
consoante previsão do seu artigo 205. Bem é de ver, as regras sobre prescrição devem ser interpretadas taxativamente, não
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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permitem interpretação analógica ou extensiva, por implicarem restrição de direitos” (Ap. s/ Rev. 852.466-00/6 3ª, Câmara,
Relator Juiz ANTONIO BENEDITO RIBEIRO PINTO, j. 10.08.2004). E atenta ao fato de que não decorreram mais de 10 (dez)
anos entre o vencimento da despesa condominial mais antiga (janeiro de 2007, fls. 05) e a propositura desta ação (abril de
2012, fls. 02), não há que se falar na consumação de prescrição. Ante o exposto, rechaço a alegada prescrição. Prosseguindo,
verifico que a autora demonstrou a relação jurídica entre ela e os réus, sendo eles proprietários dos lotes informados na inicial,
e consequentemente a dívida por eles adquirida, em razão do não pagamento das despesas do condomínio, conforme fls.
05/06. Os réus, por sua vez, limitaram-se a argumentações, sem conduto requerer prova pericial ou testemunhal, mesmo porque
se quedaram inertes, haja vista que, junto com a contestação, não arrolaram testemunhas, tampouco formularam quesitos, a
teor do artigo 278 do CPC, no tocante à prova pericial, razão por que a preclusão com relação à produção de tais provas. No
mais, quanto à acusada divergência entre os réus, no tocante à separação do casal, observo que tal questão não interfere na
cobrança, porque, em se tratando de condomínio, é opção do credor cobrar de um, ou de um e outro, o total da dívida. Eventual
acerto daquele que pagou a mais, deve ser feito entre os condôminos. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a “ação sumária
de cobrança”, proposta por ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO RECANTO UNIÃO contra JOSÉ EDIVALDO PEREIRA SENA e SILVIA
HELENA LAURI, e, consequentemente, condeno os réus ao pagamento solidário das despesas condominiais em atraso, no valor
de R$ 35.648,95 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos), bem como ao pagamento
das despesas condominiais vincendas, incidindo atualização monetária (tabela do TJSP) desde o vencimento de cada prestação
condominial, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Condeno os réus ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, a teor do artigo
20, § 3º, do CPC. P. R. I. ( em caso de recurso o valor da taxa é de R$712,98 e o porte de remessa R$29,50 por volume) ADV: JOSE HERMINIO LUPPE CAMPANINI (OAB 306495/SP), LUIZ CARLOS THIM (OAB 111850/SP), MARCOS DE ALMEIDA
NOGUEIRA (OAB 216938/SP), MARIELLI CARLA DE FREITAS ROTOLI (OAB 254559/SP)
Processo 0002169-03.2012.8.26.0272 (272.01.2012.002169) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - A. M. - V. A. M. - Tendo em vista que o requerido não constituiu novo procurador no prazo legal, contra ele passará
a correr os prazos, independentemente de intimação. No mais, manifeste-se o requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, em
termos de prosseguimento. Int. - ADV: JOAO BENEDITO CAMILO PELLISSER (OAB 128154/SP)
Processo 0002221-04.2009.8.26.0272 (272.01.2009.002221) - Interdição - Capacidade - E. M. F. S. e outro - M. F. - M. M. A.
- Tendo em vista a inércia da curadora nomeada e considerando que o requerimento recebeu a concordância da representante
do Ministério Público, DEFIRO o pedido formulado às fls. 622/623, destituindo MARCIA MARIA ALVES do cargo de Curadora,
nomeando em substituição MARIO FIORIM NETO. Proceda a Serventia as comunicações e anotações necessárias, expedindose o respectivo termo de curatela definitiva. - ADV: MARCOS DEVITO CARON (OAB 145297/SP), TIAGO GEROLIN MOYSÉS
(OAB 255273/SP), EVANDRO LUIS RINOLDI (OAB 165242/SP), THOMAZ ANTONIO DE MORAES (OAB 200524/SP)
Processo 0002251-34.2012.8.26.0272 (272.01.2012.002251) - Procedimento Ordinário - Pagamento em Consignação André Donisete Pinto - Banco Itauleasing Sa - Dê-se ciência às partes da baixa dos autos. HOMOLOGO, para que produza
seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes a fls. 125/127 e, em conseqüência, JULGO EXTINTO esta ação
Ordinária nº 663/12, movida por André Donisete Pinto em face de Banco Itauleasing S/A, com resolução do mérito, o que faço
com fundamento no art. 269, inciso III, do C.P.C. Homologo, ainda, a desistência do prazo recursal Expeça-se, ainda, mandado
de levantamento das importâncias depositadas junto ao processo em apenso em favor do autor. Custas e honorários na forma
combinada. Oportunamente, arquivem-se. P.R.I. - ADV: MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), GISLAINE
CRISTINA LUIZ (OAB 281404/SP), FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP), ERIKA CRISTHIANE CAMARGO MARQUES
(OAB 202953/SP)
Processo 0002813-77.2011.8.26.0272 (272.01.2011.002813) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Heloisa Maria Pepe de
Abreu - Trata-se de ação de Usucapião movida por Heloisa Maria Pepe de Abreu. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO
E DECIDO. O processo está paralisado há mais de 30 dias, dependendo sua movimentação de providência a ser tomada
pela autora, que consiste em providenciar o seu regular prosseguimento. A autora foi intimada pessoalmente, a providenciar o
andamento do processo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, suprindo a falta nele existente que impede o seu prosseguimento.
No entanto, deixou que se escoasse o prazo concedido sem cumprir a determinação judicial (fls. 86). Posto isso e pelo que
mais dos autos consta, JULGO EXTINTA esta ação de Usucapião nº 783/11, o que faço com fundamento no artigo 267, inciso
III, do Código de Processo Civil. Pagas eventuais custas em aberto, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: LUIZ MARTINHO
STRINGUETTI (OAB 29593/SP)
Processo 0003056-02.2003.8.26.0272 (272.01.2003.003056) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - K. E. E.
LTDA - U. U. de B. B. S. - A. P. F. - Fls. 5069/5074: Tendo em vista a documentação apresentada e em consonância com o artigo
42, § 2º do CPC, defiro o pedido formulado, devendo a Serventia proceder as anotações necessárias, inclusive na autuação,
a fim de constar ALVARO POLON FILHO como Assistente do requerente. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS
(OAB 23134/SP), MAURO MIZUTANI (OAB 252666/SP), NELSON JOSE COMEGNIO (OAB 97788/SP), MARCIA CRISTINA DE
SOUZA NOGUEIRA COSER, JOSE REINALDO COSER (OAB 110923/SP)
Processo 0003290-03.2011.8.26.0272 (272.01.2011.003290) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco Sa - Transportadora União de Itapira Ltda Me e outros - Manifeste-se o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias,
em termos de prosseguimento do feito. Int. - ADV: ANTONIO ZANI JUNIOR (OAB 102420/SP)
Processo 0003504-57.2012.8.26.0272 (272.01.2012.003504) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Ellen Pereira Horta e outro - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Tendo em vista o falecimento da autora,
conforme certidão de óbito juntada às fls. 123, e considerando ser a ação intransmissível, declaro extinta a obrigação de
fornecimento do medicamento e JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento do mérito, o que faço com fundamento no
artigo 267, inciso IX, do Código de Processo Civil, Custas “ex lege”. Prossiga-se na execução de sucumbência. P.R.I. - ADV:
ELLEN PEREIRA HORTA (OAB 294038/SP), CINTIA CRISTINA SILVERIO SANTOS (OAB 300907/SP), MURILO RODRIGUES
JUNIOR (OAB 329703/SP)
Processo 0003658-75.2012.8.26.0272 (272.01.2012.003658) - Procedimento Ordinário - Reajustes e Revisões Específicos
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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- Benedita Aparecida Rosa - Município de Itapira - Dê-se ciência às partes da baixa dos autos. Cumpra-se o V. Acórdão.
Manifeste-se o vencedor, no prazo de 05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento. Nada sendo requerido, remetam-se os
autos ao arquivo. Int. - ADV: PATRICIA NOEMIA G AYALA ABRAMOVICH (OAB 132324/SP), ELAINE DOS SANTOS (OAB
212238/SP), LUIS EUGENIO BARDUCO (OAB 91102/SP), LUIZ LEONARDO MENCHACA SCHWARCZ (OAB 227487/SP),
CARLOS EDUARDO DE FREITAS ROTOLI (OAB 251248/SP), JOAO BATISTA DA SILVA (OAB 88249/SP)
Processo 0003756-94.2011.8.26.0272 (272.01.2011.003756) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú
Unibanco Sa - Migfer Eletrotecnica de Itapira Ltda Me e outros - Folhas 116: Determino a suspensão da execução, nos termos
do artigo 791, inciso III, do Código de Processo Civil. Aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: CLÁUDIA MARIA LELIS
MELLO BERNARDI (OAB 306560/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), ELISANGELA URBANO
BATISTA (OAB 288213/SP)
Processo 0004077-80.2012.8.26.0180 (180.01.2012.004077) - Procedimento Ordinário - Busca e Apreensão de Menores V. F. R. B. - V. M. O. R. - Intime-se o DD. Procurador, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe o endereço atualizado da
requerente. - ADV: BENEDITO GALVAO DOS SANTOS (OAB 117423/SP), LUIZ ROBERTO DINI FERREIRA (OAB 30781/SP)
Processo 0004162-52.2010.8.26.0272 (272.01.2010.004162) - Procedimento Sumário - Sandro Batista - Cumpra-se o
v. acórdão, dando-se ciência às partes. Sem prejuízo, remetam-se os autos ao instituto réu para que apresente cálculo de
liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias. Int. - ADV: KELLY CRISTINA JUGNI (OAB 252225/SP)
Processo 0004975-45.2011.8.26.0272 (272.01.2011.004975) - Ação Civil de Improbidade Administrativa - Improbidade
Administrativa - Município de Itapira - Ademir de Assis Graciato e outros - Fls. 587/594: Manifeste-se o requerente, no prazo
de 05 (cinco) dias, acerca do pedido formulado pelos requeridos Ademir de Assis Graciato e Sandra Izabel Topan, consistente
no reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção do feito com a liberação dos bens valores bloqueados. - ADV:
JOSE HORTENCIO FRANCISCHINI (OAB 69577/SP), VANDRÉ BASSI CAVALHEIRO (OAB 175685/SP), JOSE AUGUSTO
FRANCISCO URBINI (OAB 198472/SP), ELAINE DOS SANTOS (OAB 212238/SP), LUIZ MARTINHO STRINGUETTI (OAB
29593/SP), JOAO BATISTA DA SILVA (OAB 88249/SP)
Processo 0005256-98.2011.8.26.0272 (272.01.2011.005256) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - M.
B. de S. - E. de A. N. - Recebo os recursos interpostos pelas partes às fls. 130/134 e 141/155 em seus efeitos devolutivo e
suspensivo. Deixo de determinar ao requerido que apresente contrarrazões, tendo em vista que o mesmo já o fez, conforme fls.
137/140. A parte autora para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Intime-se. - ADV: LUIS AUGUSTO PEREIRA JOB
(OAB 207855/SP), LUIS EUGENIO BARDUCO (OAB 91102/SP), ROSARIO ANTONIO CICOTTI (OAB 264031/SP)
Processo 0005368-33.2012.8.26.0272 (272.01.2012.005368) - Procedimento Ordinário - Adicional de Horas Extras - Roseli
Aparecida dos Santos Lagos - Municipio de Itapira - Fica o requerido, intimado a apresentar contrarrazões, querendo, no prazo
legal. - ADV: JOSE AUGUSTO FRANCISCO URBINI (OAB 198472/SP), ELAINE DOS SANTOS (OAB 212238/SP), CARLOS
EDUARDO DE FREITAS ROTOLI (OAB 251248/SP), JOAO BATISTA DA SILVA (OAB 88249/SP), PATRICIA NOEMIA G AYALA
ABRAMOVICH (OAB 132324/SP), LUIS EUGENIO BARDUCO (OAB 91102/SP)
Processo 0005440-20.2012.8.26.0272 (272.01.2012.005440) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Itaú Unibanco Sa - Valter Amarildo Marreira Epp e outro - Fica o exequente intimado a manifestar-se no prazo de 05(cinco)
dias, acerca da juntada do relatório Renajud, que informa a existência do(s) veículos(s), em nome dos executados, a saber:
Valter Amarildo Marreira- EPP: Fiat/Palio ELX, ano 2003/2004, placas DDQ.4291 (restrição existente - Alienação Fiduciária).
Valter Amarildo Marreira: (nenhum veículo encontrado) - ADV: ADRIANO FRANCISCO (OAB 281651/SP), ALINE PRADO DE
MORAES FRANCISCO (OAB 241980/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0005581-73.2011.8.26.0272 (272.01.2011.005581) - Monitória - Cheque - Cr Centro de Cobrança e Prestação de
Serviços Sc Ltda - Vistos. Defiro pela segunda vez a penhora de dinheiro que a executada mantenha nas instituições financeiras
vinculadas ao Banco Central do Brasil, mediante bloqueio de valores financeiros positivos, até o limite da dívida ativa atualizada
em execução, limitado ao valor de R$ 3.421,14. Cumpra-se o provimento CG 21/2006, elaborando-se a minuta de bloqueio e
conclusão para protocolamento da ordem de bloqueio. (Manifeste-se a exeqüente, no prazo de 05 dias, sobre os bloqueios de
valores, no importe de R$ 8,16, junto ao Banco do Brasil, R$ 0,45, junto ao Banco Itaú Unibanco e R$ 0,25, junto ao Banco
Santander). - ADV: TIAGO GEROLIN MOYSÉS (OAB 255273/SP), EVANDRO LUIS RINOLDI (OAB 165242/SP)
Processo 0005648-04.2012.8.26.0272 (272.01.2012.005648) - Cumprimento de sentença - Cheque - Cr Centro de Cobrança
e Prestação de Serviços Sc Ltda - Celco Pereira da Silva - Fica o exeqüente intimado para que no prazo de 05 (cinco) dias,
apresente cálculo atualizado do débito, bem como o recolhimento de diligências do oficial de justiça. - ADV: EVANDRO LUIS
RINOLDI (OAB 165242/SP), ALEXANDRE MISTRO (OAB 159932/SP), TIAGO GEROLIN MOYSÉS (OAB 255273/SP)
Processo 0005815-21.2012.8.26.0272 (272.01.2012.005815) - Divórcio Litigioso - Dissolução - R. A. F. - V. R. F. - Folhas
37/39: Nomeio defensor dativo ao autor o Dr. JOSELITO LUIZ GONÇALVES. Intime-o da nomeação, bem como para que no
prazo legal requeria o que de direito. Sem prejuízo, intime-se pessoalmente o autor para que compareça em cartório, no prazo
de 05 (cinco) dias, a fim de assinar o termo de nomeação. Int. - ADV: JOSELITO LUIZ GONCALVES (OAB 124938/SP)
Processo 0006022-35.2003.8.26.0272 (272.01.2003.006022) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Fernando
Antonio de Oliveira Alves e outro - Espólio de Luiz Edesio Cavenaghi - Ficam os executados intimados a comprovarem, no prazo
de 05 dias, o recolhimento das custas finais, devida ao Estado, no valor de R$ 4.056,07, apuradas a fls. 1370. - ADV: RICARDO
MARTINS AMORIM (OAB 216762/SP), MELISSA BOVO DA COSTA (OAB 207434/SP), EVANDRO LUIS RINOLDI (OAB 165242/
SP), GABRIEL BOVO DA COSTA (OAB 262788/SP), DANIEL APARECIDO RANZATTO (OAB 124651/SP)
Processo 0006240-82.2011.8.26.0272 (272.01.2011.006240) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Itau Unibanco Sa - Fls. 64: Providencie a Serventia o necessário para o bloqueio de ativos ao Bacen-Jud, via sistema on
line, limitado ao valor de R$ 61.154,49, último cálculo apresentado pelo exeqüente (fls. 65), juntando-se o respectivo extrato.
(Manifeste-se o exeqüente, no prazo de 05 dias, sobre o bloqueio de valor, no importe de R$ 1,55, junto ao Banco do Brasil).
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- ADV: NICOLAS PETRUCIO MAZARIN FERRO (OAB 264583/SP), PETRUCIO OMENA FERRO (OAB 55263/SP), CARLOS
FRANCISCO BELENTANI (OAB 288157/SP)
Processo 0006556-61.2012.8.26.0272 (272.01.2012.006556) - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos José Benedito Germano - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Dê-se ciência às partes da baixa dos autos. Cumpra-se o V.
Acórdão. Manifeste-se o vencedor, no prazo de 05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento. Nada sendo requerido, remetamse os autos ao arquivo. Int. - ADV: WLADIMIR NOVAES (OAB 104440/SP), CAMILA POLONI MARTINHO (OAB 277844/SP),
MURILO RODRIGUES JUNIOR (OAB 329703/SP)
Processo 0006821-63.2012.8.26.0272 (272.01.2012.006821) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - L. N. de F. K. N. de F. - Intime-se o autor para que, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos documento hábil a comprovar sua identidade
(CPF e RG). Int. - ADV: FLAVIA SARTORI FAGUNDES (OAB 257642/SP), RUBENS FALCO ALATI FILHO (OAB 112793/SP),
JUVENAL SANTI LAURI (OAB 101701/SP)
Processo 0006947-16.2012.8.26.0272 (272.01.2007.000714/1) - Habilitação - Substituição da Parte - Maria Célia Ramos de
Oliveira - Fica a autora intimada para que no prazo de 05(cinco) dias, apresente o novo endereço do requerido Antonio Cesar
Campanini, tendo em vista que ele não foi encontrado no endereço constante dos autos. - ADV: MARIA DONISETE CORREA
ALCICI (OAB 105206/SP), THOMAZ ANTONIO DE MORAES (OAB 200524/SP)
Processo 0007139-90.2005.8.26.0272 (272.01.2005.007139) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória Frigorifico Nossa Senhora da Saúde Ltda - Frigo Bell Comercio de Produtos Alimentícios Ltda e outros - Folhas 243: Defiro
o sobrestamento do feito por 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, nova vista ao exeqüente. Int. - ADV: RUBENS FALCO ALATI
FILHO (OAB 112793/SP), WILIAM LORO DE OLIVEIRA (OAB 167785/SP), LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA (OAB 78482/
SP)
Processo 0008487-41.2008.8.26.0272 (272.01.2004.003887/1) - Cumprimento de sentença - Concrepav Sa Engenharia
Industria e Comercio - Construtora Coesa de Itapira Ltda e outros - Ficam os executados intimados a comprovarem, no prazo
de 05 dias, o recolhimento das custas finais, devida ao Estado, no valor de R$ 779,59. - ADV: SPENCER ALVES CATULE DE
ALMEIDA JUNIOR (OAB 73438/SP), SPENCER ALVES CATULÉ DE ALMEIDA NETO (OAB 310512/SP), BORGUE E SANTOS
FILHO (OAB 244796/SP)
Processo 3000514-08.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Seguro - Selma de Fatima Aricetti e outro - ITAÚ SEGUROS
DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A - Esclareçam as partes, no prazo de 05 dias, se há possibilidade de composição amigável, ficando
consignado que em caso positivo poderá ser designada audiência de tentativa de conciliação para formalização de eventual
acordo. Int. - ADV: JOÃO FABIO VIEIRA (OAB 259155/SP), MARCOS DE ALMEIDA NOGUEIRA (OAB 216938/SP), ADILSON
MONTEIRO DE SOUZA (OAB 120095/SP)
Processo 3001385-38.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - José Francisco Filho - Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS - Sem prejuízo do julgamento antecipado, especifiquem as partes, no prazo de (05) dias, as
provas que pretendem produzir, justificando-as. Int. - ADV: ELTON TAVARES DOMINGHETTI (OAB 186011/SP)
Processo 3001785-52.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - RMI - Renda Mensal Inicial, Reajustes e Revisões
Específicas - Helio Domiciano Sartorelli - Sem prejuízo do julgamento antecipado, especifiquem as partes, no prazo de (05) dias,
as provas que pretendem produzir, justificando-as. Int. - ADV: CLEIDE APARECIDA SARTORELLI (OAB 205432/SP)
Processo 3001964-83.2013.8.26.0272 - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Locação de Imóvel - Sebastião Luiz
Tagliatti - Fatima de Souza Moraes Oliveira - Nada a prover quanto ao pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita,
uma vez que tal pedido já foi apreciado nos autos principais, sendo extensivo a este incidente. Ante a alegação de excesso de
execução, determino a remessa dos autos ao contador para conferência dos cálculos apresentados pelas partes.(atualização do
débito até 05/12/2013 - R$ 7.227,18, fls. 45/46) - ADV: RENATO BREDA PORCELLI (OAB 282701/SP), JOSE MARIO SECOLIN
(OAB 100415/SP)
Processo 3002481-88.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Reclusão (Art. 80) - JOSUÉ MIGUEL BARBOSA
DE OLIVEIRA - Fica o autor intimado, para que no prazo de 10(dez) dias, manifeste-se acerca da contestação apresentada nos
autos. - ADV: NEIMAR BARBOSA DOS SANTOS (OAB 287197/SP)
Processo 3002682-80.2013.8.26.0272 - Monitória - Bancários - Banco do Brasil S/A - Fls. 48: Defiro, ficando concedido
ao requerente o prazo de 05 (cinco) dias. II - Indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à empresa requerida, por
se tratar de pessoa jurídica. É que, a Lei 1.060/50, estabelece as normas para concessão da assistência judiciária gratuita, e
seu artigo 2o define quais os benefícios da gratuidade, anotando-se então que se trata de benefício personalíssimo, não se
estendendo às pessoas jurídicas. Nesse sentido: “Desde que seja entidade assistencial sem fins lucrativos, a pessoa jurídica
pode ser beneficiária da assistência jurídica ou judiciária (RT 539/184). No mesmo sentido: Lenz RT 674/63. Contra, entendendo
que o benefício da assistência judiciária não pode ser concedido para pessoa jurídica: RJTJRS 149/452, 133/167; TJSP RT
729/169. Nestes termos, concedo a requerida o prazo de 05 (cinco) dias, para recolhimento da taxa da CPA devida. Int. - ADV:
RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP)
Processo 3002899-26.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - BV Financeira S.A. Crédito,
Financiamento e Investimento - Fls. 67: Ante a informação quanto ao nº do CPF da autora, oficie-se ao SERASA e SCPC
informando o CPF correto da autora, para que seja cumprida a determinação de fls. 40/41. Fls. 76/77: Manifeste-se o requerido,
no prazo de 05 (cinco) dias (art. 398, do CPC). Int. - ADV: JOÃO FABIO VIEIRA (OAB 259155/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM
DOS REIS (OAB 23134/SP), MARCOS DE ALMEIDA NOGUEIRA (OAB 216938/SP)
Processo 3002970-28.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Departamento Estadual de
Transito Detran Sp e outro - Trata-se de “ação anulatória cumulada com indenização por danos morais”, com pedido de antecipação
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de tutela”, promovida por PAULO ROGÉRIO TENÓRIO contra DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-SP e
ARTVEL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pelas razões que mencionou. Este, em síntese, é o relatório. Passo à decisão.
Nos termos do artigo 273, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação, total ou parcial, dos efeitos da
tutela, há necessidade de prova inequívoca dos fatos afirmados pelo autor, que permita o convencimento da verossimilhança
de suas alegações. Nesse sentido, já decidiram os Egrégios Tribunais: “Só a existência de prova inequívoca, que convença
da verossimilhança das alegações do Autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de
conhecimento” (RJTJERGS 179/251) “TUTELA - Antecipação - Concessão - Faculdade atribuída ao juiz - Vinculação ao livre
convencimento e prudente arbítrio do julgador - Prova inequívoca e verossimilhança das alegações - Necessidade - Recurso não
provido. Ficam ao critério discricionário do juiz, que ele exercerá prudente e motivadamente em cada caso, a outorga da tutela
antecipada total ou parcial. A exigência de prova inequívoca significa que a mera aparência não basta e que a verossimilhança
exigida é mais do que o fumus boni juris exigido para a cautelar”. (Agravo de Instrumento n. 055.687-5 - São Paulo - 8ª Câmara
de Direito Público - Relator: Celso Bonilha - 10.09.97 - V.U.*741/344/04) “TUTELA ANTECIPADA - Compromisso de compra e
venda - Indeferimento - Admissibilidade - Não delineada prova inequívoca da verossimilhança do alegado na exordial - Artigo
273, caput, do Código de Processo Civil - Discernimento dos pontos concernentes à validade das cláusulas contratuais e aos
índices aplicados para o cálculo das prestações depende de exame mais acurado necessitando, talvez, de dilação probatória
- Recurso não provido”. (Agravo de Instrumento n. 61.193-4 - São Paulo - 7ª Câmara de Direito Privado - Relator: Leite Cintra
- 29.10.97 - V.U.) Fixadas tais premissas, cumpre reconhecer que, in casu, as assertivas lançadas pela autora, a meu aviso,
não se revestem de intensidade e força necessárias, para, mesmo em mera cognição sumária, convencer da verossimilhança
das alegações acerca dos fundamentos invocados. Vale dizer, os elementos até então trazidos pelo autor não oferecem grau
de probabilidade da existência do direito alegado, ensejando, isto sim, pela mera aparência que ainda representam, dúvida
na convicção do Julgador: não permitem a firme conclusão de que “a realidade fática pode ser como a descreve o autor”,
concepção que, para parte da doutrina, significaria a expressão prova inequívoca, contida no artigo 273 do Código de Processo
Civil (cf. CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, “A Reforma do Código de Processo Civil”, Malheiros, nº 106, pág. 143), a qual, para
outra, “deve entender-se a que, por sua clareza e precisão, autorizaria, desde logo, um julgamento de acolhimento do pedido
formulado pelo autor (mérito), se o litígio, hipoteticamente, devesse ser julgado naquele instante” (HUMBERTO THEODORO
JÚNIOR, “Curso de Direito Processual Civil”, vol. I/370). Com efeito. Na hipótese sub judice, pretende o autor a anulação dos
débitos de multa, IPVA e DPVAT, bem como a retirada da pontuação em sua CNH, alegando que o veículo objeto desses débitos
fora vendido e a comunicação de venda ao DETRAN foi efetuada em setembro de 2009, postulando a antecipação dos efeitos
da tutela, a fim de que “o requerido Detran seja compelido a retirar do nome do requerente todos os débitos, como multas,
IPVA e DPVAT, bem como retirar todas as pontuações da CNH do mesmo, decorrentes do veículo de placa DBW-6291 (fls. 22,
item “a”).” Porém, as provas constantes dos autos não indicam com precisão a verossimilhança necessária à concessão da
antecipação dos efeitos da tutela. Ademais, não ficou caracterizado o periculum in mora, outro requisito necessário à concessão
da medida, pois não se vislumbra a hipótese de o autor sofrer dano irreparável ou de difícil reparação, o que indica não restar
inócua a tutela se deferida somente a final. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela e DETERMINO a
citação dos réus, com as advertências legais. Sem prejuízo, manifeste-se o autor sobre os documentos de fls. 55/66, nos
termos do art. 398, do CPC. Intime-se. - ADV: RAFAEL CIPOLETA (OAB 274177/SP), ANA PAULA CARDOSO LABIGALINI (OAB
273970/SP), FABRIZIO DE LIMA PIERONI (OAB 228656/SP)
Processo 3003345-29.2013.8.26.0272 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - V. L. B. A. - E. B. A. - Fica o autor
intimado a se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre o ofício do Auto Posto Santa Marta de Itapira Ltda, informando a relação
dos 12 últimos pagamentos feito ao requerido, bem como informa que desde 10/10/2013 o mesmo não faz mais parte do quadro
de funcionários da empresa. - ADV: ANA PAULA CARDOSO LABIGALINI (OAB 273970/SP)
Processo 3003583-48.2013.8.26.0272 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Fazenda Pública
do Estado de São Paulo - Joao Rodrigues de Siqueira - Fls. 20/22: Manifeste-se a embargante, no prazo de 10 (dez) dias. Int.
- ADV: MURILO RODRIGUES JUNIOR (OAB 329703/SP), WLADIMIR NOVAES (OAB 104440/SP), ELLEN PEREIRA HORTA
(OAB 294038/SP)
Processo 3003594-77.2013.8.26.0272 - Impugnação ao Valor da Causa - Bv Financeira SA - Rogerio Colosso - Fls. 11/12:
Manifeste-se o impugnante, no prazo de 10 (dez) dias. Int. - ADV: BENEDITO ALVES DE LIMA NETO (OAB 182606/SP), MARIA
HELENA DE CARVALHO ROS (OAB 201076/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)
Processo 3003625-97.2013.8.26.0272 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - L. R. S. do C. e outro - Fica a
requerente cientificada acerca do ofício da Empresa Alloycoq, a fls. 19, informando que o requerido não faz parte do quadro de
funcionários. - ADV: ATILIO FRASSETTO GOMES (OAB 142485/SP)
Processo 3003653-65.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - PAULO SERGIO DA SILVA
- CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - Fica o autor intimado a se manifestar sobre a contestação e documentos apresentados, à
fls. 56/82, no prazo de 10 dias. - ADV: PATRICIA NOEMIA G AYALA ABRAMOVICH (OAB 132324/SP), PAULA RODRIGUES DA
SILVA (OAB 221271/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP)
Processo 3003673-56.2013.8.26.0272 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO ITAU
SA - SOARES OLIVEIRA AMBIENTAL LTDA - ME - Recebo a petição de folhas 45 como pedido de desistência que homologo
e, em conseqüência, JULGO EXTINTO esta ação de Busca e Apreensão nº 1614/2013, movida por Banco Itaú S.A em face de
Soares Oliveira Ambiental Ltda ME, sem resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de
Processo Civil. Indefiro o pedido de expedição de ofício para desbloqueio do veículo, uma vez que não foi oficiado anteriormente
para bloqueio do mesmo. Homologo a desistência do prazo recursal. Eventuais custas pelo requerente. Oportunamente,
arquivem-se. P.R.I. - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)
Processo 3003841-58.2013.8.26.0272 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Mercantil do
Brasil SA - M R Machine Industria Metalúrgica e outro - Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos,
o acordo celebrado pelas partes às fls. 27/29 e, em conseqüência, JULGO EXTINTA esta ação de execução de título extrajudicial
n.º 1704/13, com resolução do mérito, o que faço com fundamento nos artigos 269, inciso III, 598 e 794, inciso II, todos do
Código de Processo Civil. Custas pelos executados. Façam-se as anotações e comunicações necessárias. Oportunamente,
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arquivem-se. P.R.I. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 3003994-91.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - N. de L. B. - M. H. F. - Fica
o autor intimado a se manifestar sobre a contestação apresentada, à fls. 15/21, no prazo de 10 dias. - ADV: FRANCISCO VIEIRA
JUNIOR (OAB 127505/SP), SOLANGE BATISTA DO PRADO VIEIRA (OAB 105591/SP), ANTONIO CARLOS MANDETA (OAB
126080/SP)
Processo 3004206-15.2013.8.26.0272 - Divórcio Litigioso - Dissolução - E. C. de O. - Traga a requerente aos autos, no prazo
de 05 (cinco) dias, cópia da certidão de casamento atualizada, na qual conste a averbação da separação judicial. Int. - ADV:
MARIA CLAUDIA RANGEL BISINELLI (OAB 97518/SP)
Processo 3004601-07.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Guarda - R. M. B. - HOMOLOGO, por sentença e para que
produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado a folhas 24 e, em consequência, JULGO EXTINTO
esta ação de Guarda nº 1993/13, requerido por R.M.B. contra R.S., o que faço com fundamento nos artigos 267, inciso VIII,
do Código de Processo Civil. Custas pelo requerente. Oportunamente, arquivem-se. P.R.I. - ADV: CANDIDO LOURENCO
CANDREVA (OAB 120342/SP)
Processo 3004910-28.2013.8.26.0272 - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Alimentos - R. H. de S. - A. S. de S. - E. H. S. de S. - Fls. 02/15: Recebo a impugnação apresentada apenas no efeito devolutivo. A parte contrária para resposta, no
prazo de 15 (quinze) dias. Int. - ADV: JOAO BENEDITO CAMILO PELLISSER (OAB 128154/SP), CRISTIANO FLORENCE (OAB
289682/SP)
Processo 3005021-12.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Guarda - A. H. P. - Trata-se de pedido de Guarda de
menor com pedido de antecipação da tutela, sob alegação de que a genitora da menor encontra-se presa e que o requerido não
tem condições de cuidar da menor. (fls. 02/06). Manifestação do Representante Ministerial (fls. 16). Nos termos do artigo 273,
caput, do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela, há necessidade de
prova inequívoca dos fatos afirmados, que permitam o convencimento da verossimilhança de suas alegações, o que não existe
no caso “sub judice”, sendo certo, ainda, que o pedido não contou com a concordância ministerial. Assim sendo, INDEFIRO
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Ressalte-se, que a decisão pode ser revista a qualquer momento, se houver
motivos e elementos necessários para tanto. Ademais, a criança, ao que consta, já encontra-se em companhia da requerente,
situação esta que deverá por ora, subsistir. Citem-se os requeridos, pelo rito ordinário. Sem prejuízo, realize-se estudo social
com a autora e o requerido. Int. Intime-se. - ADV: BENEDITO ALVES DE LIMA NETO (OAB 182606/SP)
Processo 3005024-64.2013.8.26.0272 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios - J. W. B. - M. R. A. C. - Jose
Wilson Breda - Fls. 02: Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, no valor
de R$ 5.308,29 (cinco mil, trezentos e oito reais e vinte e nove centavos), sob pena de ser acrescido ao montante multa no
percentual de dez por cento, nos termos do artigo 475-J, do Código de Processo Civil. Int. - ADV: ANTONIO HENRIQUE (OAB
67962/SP), JOSE WILSON BREDA (OAB 70895/SP)
Processo 3005205-65.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - Jose Sussai - Concedo
ao requerente os benefícios da Justiça Gratuita. Nos termos dos artigos 1.211-A e 1.211-B, ambos do Código de Processo
Civil, e artigo 71 da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso), defiro o pedido formulado, observando a Serventia que doravante este
feito terá prioridade na tramitação de todos os atos e diligências. Em respeito ao artigo 3o, do Provimento n. 27/2001, da
Corregedoria Geral da Justiça, determino à Serventia a identificação destes autos, através da utilização de tarja, de cor azul,
em sua capa, devendo ainda constar de todos os ofícios expedidos a solicitação de “urgência” na resposta. Providencie-se.
No mais, trata-se de “ação declaratória de existência de relação jurídica para manutenção de fornecimento de medicamentos”,
com pedido de antecipação da tutela jurisdicional, promovida por JOSÉ SUSSAI contra FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO. Alega o autor, em apertada síntese, que em razão da doença que apresenta, se submete a tratamento médico
com uso de sonda nasoenteral e complemento alimentar NUTRISON, com a quantidade de 1.500 calorias por dia. Disse que
necessita do citado complemento, ressaltando que o tratamento deve ser contínuo e ininterrupto, consoante se infere do relatório
e receituário anexos. Porém, informou que o complemento referido é de alto custo, e dele necessitando para manter seu
tratamento, minimizar os sintomas da doença e ter uma melhor qualidade de vida. Por não possuir renda suficiente, asseverou
ser impossível arcar com os custos do mesmo. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela, para que a ré seja compelida
a fornecer-lhe, prontamente, o complemento alimentar de que necessita, de forma gratuita e na quantidade suficiente para
o seu tratamento da doença. Com a inicial, juntou documentos (folhas 02/08 e 09/15). Este é, em síntese, o relatório. Passo
à decisão. Ante a ameaça de iminente perecimento do direito, entendo dispensável observar-se o disposto no art. 2º da Lei
8.437/92, que trata da intimação do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, para manifestar-se, no prazo
de setenta e duas horas, sobre o pedido liminar. Pois bem, nos termos do artigo 273, caput, do Código de Processo Civil, para
a concessão da antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela, há necessidade de prova inequívoca dos fatos afirmados
pelo autor, que permita o convencimento da verossimilhança de suas alegações. Nesse sentido, já decidiram os Egrégios
Tribunais: “Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do Autor, é que autoriza o
provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento” (RJTJERGS 179/251) “TUTELA - Antecipação Concessão - Faculdade atribuída ao juiz - Vinculação ao livre convencimento e prudente arbítrio do julgador - Prova inequívoca
e verossimilhança das alegações - Necessidade - Recurso não provido. Ficam ao critério discricionário do juiz, que ele exercerá
prudente e motivadamente em cada caso, a outorga da tutela antecipada total ou parcial. A exigência de prova inequívoca
significa que a mera aparência não basta e que a verossimilhança exigida é mais do que o fumus boni juris exigido para a
cautelar”. (Agravo de Instrumento n. 055.687-5 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Público - Relator: Celso Bonilha - 10.09.97 V.U.741/344/04) “TUTELA ANTECIPADA - Compromisso de compra e venda - Indeferimento - Admissibilidade - Não delineada
prova inequívoca da verossimilhança do alegado na exordial - Artigo 273, caput, do Código de Processo Civil - Discernimento
dos pontos concernentes à validade das cláusulas contratuais e aos índices aplicados para o cálculo das prestações depende
de exame mais acurado necessitando, talvez, de dilação probatória - Recurso não provido”. (Agravo de Instrumento n. 61.193-4
- São Paulo - 7ª Câmara de Direito Privado - Relator: Leite Cintra - 29.10.97 - V.U.) Fixadas tais premissas, cumpre reconhecer
que, in casu, as assertivas lançadas pelo autor, a meu aviso, se revestem de intensidade e força necessárias, para, mesmo
em mera cognição sumária, convencer da verossimilhança das alegações acerca dos fundamentos invocados. Vale dizer, os
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elementos até então trazidos pelo autor oferecem grau de probabilidade da existência do direito alegado, ensejando, isto sim,
pela mera aparência que ainda representam, convicção do Julgador: permitem a firme conclusão de que “a realidade fática
pode ser como a descreve a autora”, concepção que, para parte da doutrina, significaria a expressão prova inequívoca, contida
no artigo 273 do Código de Processo Civil (cf. CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, “A Reforma do Código de Processo Civil”,
Malheiros, nº 106, pág. 143), a qual, para outra, “deve entender-se a que, por sua clareza e precisão, autorizaria, desde
logo, um julgamento de acolhimento do pedido formulado pelo autor (mérito), se o litígio, hipoteticamente, devesse ser julgado
naquele instante” (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, “Curso de Direito Processual Civil”, vol. I/370). Pois bem. Na hipótese sub
judice, pretende o autor que seja a ré obrigada a fornecer-lhe o complemento alimentar que mencionou, nas doses necessárias
e de forma gratuita, pedindo a antecipação dos efeitos da tutela, como forma de se evitar prejuízo irreparável ou de difícil
reparação, se deferida a tutela somente ao final. Com efeito, a concessão da tutela antecipada se justifica, eis que presentes
os requisitos elencados no artigo 273 do CPC, consistentes na verossimilhança e no periculum in mora. Ademais, “a saúde é
um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (artigo
2º da Lei Federal 8.080/90, que organizou o Sistema Único de Saúde SUS). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação
da tutela, determinando que a ré forneça, prontamente, o complemento alimentar de que o autor necessita (NUTRISON - 1.500
calorias por dia - 16 latas de 800 grs.), por tempo indeterminado, suficientes para o tratamento que necessita, a ser retirado
pelo autor, na pessoa de sua representante legal, no SUS (Serviço Único de Saúde) local, mediante prescrição médica (receita),
se a natureza do medicamento assim o exigir. Intime-se a ré, para que cumpra esta decisão, expeça-se ofício à Procuradoria
Geral do Estado, ficando autorizado o encaminhamento via e-mail, acompanhado da declaração médica e prescrição de uso que
instruem a inicial. Após a efetivação da medida, cite-se a ré para contestar o pedido, no prazo legal. Intime-se. - ADV: CANDIDO
LOURENCO CANDREVA (OAB 120342/SP)
Processo 3005424-78.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - Lianar Rosa Gomes
Martini - Concedo à autora os benefícios da Justiça Gratuita. Trata-se de “ação ordinário com tutela inibitória pelo descumprimento
de dever legal no fornecimento de medicamento”, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, promovida por LIANAR
ROSA GOMES MARTINI contra ESTADO DE SÃO PAULO. Alega a autora, em apertada síntese, que é portadora de Transtorno
Afetivo Bipolar, episódio atual Maníaco com Sintomas Psicóticos. Disse que, em razão da doença que apresenta, se submete
a tratamento médico, que inclui o uso contínuo de medicação específica para seus males. Disse que necessita dos fármacos
apropriados ao controle de sua doença, ressaltando que o tratamento deve ser contínuo e ininterrupto, consoante se infere do
relatório e receituário anexos. Porém, informou que a medicação referida é de alto custo, e dela necessitando para manter seu
tratamento, minimizar os sintomas da doença e ter uma melhor qualidade de vida. Por não possuir renda suficiente, asseverou
ser impossível arcar com os custos dos medicamentos. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela, para que o réu seja
compelido a fornecer-lhe, prontamente, os medicamentos de que necessita, de forma gratuita e na quantidade suficiente para
o seu tratamento da doença. Com a inicial, juntou documentos (folhas 02/16 e 17/26). Este é, em síntese, o relatório. Passo
à decisão. Ante a ameaça de iminente perecimento do direito, entendo dispensável observar-se o disposto no art. 2º da Lei
8.437/92, que trata da intimação do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, para manifestar-se, no prazo
de setenta e duas horas, sobre o pedido liminar. Pois bem, nos termos do artigo 273, caput, do Código de Processo Civil, para
a concessão da antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela, há necessidade de prova inequívoca dos fatos afirmados
pelo autor, que permita o convencimento da verossimilhança de suas alegações. Nesse sentido, já decidiram os Egrégios
Tribunais: “Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do Autor, é que autoriza o
provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento” (RJTJERGS 179/251) “TUTELA - Antecipação Concessão - Faculdade atribuída ao juiz - Vinculação ao livre convencimento e prudente arbítrio do julgador - Prova inequívoca
e verossimilhança das alegações - Necessidade - Recurso não provido. Ficam ao critério discricionário do juiz, que ele exercerá
prudente e motivadamente em cada caso, a outorga da tutela antecipada total ou parcial. A exigência de prova inequívoca
significa que a mera aparência não basta e que a verossimilhança exigida é mais do que o fumus boni juris exigido para a
cautelar”. (Agravo de Instrumento n. 055.687-5 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Público - Relator: Celso Bonilha - 10.09.97 V.U.741/344/04) “TUTELA ANTECIPADA - Compromisso de compra e venda - Indeferimento - Admissibilidade - Não delineada
prova inequívoca da verossimilhança do alegado na exordial - Artigo 273, caput, do Código de Processo Civil - Discernimento
dos pontos concernentes à validade das cláusulas contratuais e aos índices aplicados para o cálculo das prestações depende
de exame mais acurado necessitando, talvez, de dilação probatória - Recurso não provido”. (Agravo de Instrumento n. 61.193-4
- São Paulo - 7ª Câmara de Direito Privado - Relator: Leite Cintra - 29.10.97 - V.U.) Fixadas tais premissas, cumpre reconhecer
que, in casu, as assertivas lançadas pela autora, a meu aviso, se revestem de intensidade e força necessárias, para, mesmo
em mera cognição sumária, convencer da verossimilhança das alegações acerca dos fundamentos invocados. Vale dizer, os
elementos até então trazidos pela autora oferecem grau de probabilidade da existência do direito alegado, ensejando, isto
sim, pela mera aparência que ainda representam, convicção do Julgador: permitem a firme conclusão de que “a realidade
fática pode ser como a descreve a autora”, concepção que, para parte da doutrina, significaria a expressão prova inequívoca,
contida no artigo 273 do Código de Processo Civil (cf. CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, “A Reforma do Código de Processo
Civil”, Malheiros, nº 106, pág. 143), a qual, para outra, “deve entender-se a que, por sua clareza e precisão, autorizaria, desde
logo, um julgamento de acolhimento do pedido formulado pelo autor (mérito), se o litígio, hipoteticamente, devesse ser julgado
naquele instante” (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, “Curso de Direito Processual Civil”, vol. I/370). Pois bem. Na hipótese sub
judice, pretende a autora que seja o réu obrigado a fornecer-lhe o medicamento que mencionou, nas doses necessárias e de
forma gratuita, pedindo a antecipação dos efeitos da tutela, como forma de se evitar prejuízo irreparável ou de difícil reparação,
se deferida a tutela somente ao final. Com efeito, a concessão da tutela antecipada se justifica, eis que presentes os requisitos
elencados no artigo 273 do CPC, consistentes na verossimilhança e no periculum in mora. Ademais, “a saúde é um direito
fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (artigo 2º da Lei
Federal 8.080/90, que organizou o Sistema Único de Saúde SUS). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela,
determinando que o réu forneça, prontamente, o medicamento de que a autora necessita (Olanzapina 10 mg, ou medicamentos
com o mesmo princípio ativo), por tempo indeterminado, suficientes para o tratamento que necessita, a ser retirado pela autora,
na pessoa de sua representante legal, no SUS (Serviço Único de Saúde) local, mediante prescrição médica (receita), se a
natureza do medicamento assim o exigir. Intime-se o réu, para que cumpra esta decisão, expeça-se ofício à Procuradoria Geral
do Estado, ficando autorizado o encaminhamento via e-mail, acompanhado da declaração médica e prescrição de uso que
instruem a inicial. Após a efetivação da medida, cite-se o réu para contestar o pedido, no prazo legal. Int. - ADV: KELLY
CRISTINA JUGNI (OAB 252225/SP)
Processo 3005429-03.2013.8.26.0272 - Arresto - Medida Cautelar - NORMA RIBEIRO DE SOUZA e outro - Transp
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de Cargas Campanini Ltda - Concedo aos requerentes os benefícios da Justiça Gratuita, devendo a Serventia proceder o
apensamento do presente aos autos sob nº 3000154-73.2013.8.26.0272. Trata-se de medida cautelar de arresto, com pedido de
liminar, promovida por NORMA RIBEIRO DE SOUZA e ALEF DE SOUZA BRITO em face de TRANSPORTADORA DE CARGAS
CAMPANINI LTDA. Os pressupostos para outorga de medida liminar são o fumus boni iuris e periculum in mora. O requisito do
fumus boni iuris exige que os fatos descritos na peça vestibular levem, pelo menos, à viabilidade do pedido. É dizer, a situação
fática narrada induz à viabilidade, pelo menos aparente, da conclusão pedida, certo que o Juiz, nessa hipótese, contenta-se
com a aparência do Direito, o que não implica dizer que em casos que tais, ao decidir sobre a concessão da liminar, acabe o
Julgador a realizar análise do mérito, prejulgando, em conseqüência, a ação, posto que a quaestio juris é apreciada, apenas,
em cognição sumária. De outra banda, no que tange ao pressuposto do periculum in mora, preleciona o festejado Vicente
Greco Filho, “Direito Processual Civil Brasileiro”, vol. 3, Ed. Saraiva, p. 151, 1994, que na pendência de ação judicial “muitos
bens jurídicos permanecem, por longo tempo, envolvidos no processo ou aguardando os atos de satisfação final. Esses bens
jurídicos, em virtude do tempo, correm perigo de deterioração, a ponto de poder tornar-se inútil toda a atividade jurisdicional
se não existir um outro tipo de providências assecuratórias da subsistência e conservação, material e jurídica, desses bens”.
Idêntica é a lição de Galeno Lacerda, observando que “se a função cautelar se justifica, exatamente, pela necessidade de pronta
e eficaz segurança contra determinado risco, a tal ponto que constitui um de seus pressupostos fundamentais a existência do
periculum in mora, a concessão de mandado liminar assecuratório se revela instrumento indispensável à consecução desse
objetivo. Não teria sentido a preocupação em acudir à urgência do caso se a lei não autorizasse o Juiz a prover de imediato” (in
“Comentários ao Código de Processo Civil”, t. I/339, vol. 8, n. 58, Editora Forense). Assentadas essas premissas, resulta inviável
a concessão da medida liminar initio litis pleiteada pelo requerente, vez que ausentes os requisitos legais. Justifico: Exige a
lei, para a outorga do arresto, “prova literal da dívida líquida e certa” (Código de Processo Civil, artigo 814, inciso I). “Para fins
de arresto, o fumus boni iuris que corresponde ao interesse de agir desta ação cautelar - que só está presente se o requerente
dispuser de documento escrito que a lei reconheça como título executivo judicial ou extrajudicial (artigos 584 e 585). Quaisquer
outros documentos não justificam o arresto, uma vez que tal medida cautelar se presta exclusivamente à tutela da eficiência de
futuro processo de execução por quantia, de modo que a prévia constatação da inviabilidade deste exclui automaticamente o
propósito daquela” (ANTONIO CLÁUDIO DA COSTA MACHADO, “Código de Processo Civil Interpretado”, pág. 750). Da atenta
análise dos autos, observo que não prova literal da dívida líqüida e certa. De outra banda, inexiste prova documental, outrossim,
dos atos fraudulentos ou de dilapidação de bens acenados na inicial da medida (Código de Processo Civil, artigo 814, inciso II;
RT 578/231). Não trouxe o requerente elementos palpáveis de prova que façam inferir a ocorrência dos eventos relacionados
no artigo 813, incisos II e III do aludido Códex, mencionando a exordial a insuficiência de bens e possível tentame de fraude
contra credor, não prestando os documentos prestados ao fim colimado. Ora, o receio de lesão “deve ser objetivo, fundado em
motivo sério, isto é, em fato que represente ameaça atual ou virtual. Não basta o simples temor subjetivo, desacompanhado de
razões concretas” (GALENO LACERDA, “Comentários ao Código de Processo Civil, vol. VIII/303). Nesse sentido, aliás, já se
decidiu que “para a concessão do arresto é necessária a prova literal de dívida líquida e certa, bem como a prova da insolvência
do devedor e sua intenção de alienar fraudulentamente os bens, prejudicando créditos anteriormente constituídos. A mera
presunção dos requisitos legais é insuficiente para o deferimento da pretensão” (RT 660/149). Não se pode relegar ao oblívio,
ainda, que o arresto é medida cautelar drástica, violenta e excepcional, cuja concessão fica condicionada ao preenchimento,
quantum satis, dos requisitos legais, o que não ocorre no caso sub judice, como acima ressaltado. Posto isso, INDEFIRO a
medida liminar postulada, por ausentes os requisitos legais. Cite-se o requerido para contestar o pedido, no prazo de cinco (05)
dias, indicando as provas (art. 802), sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo requerente
(CPC, arts. 802, 285 e 319). Intime-se. - ADV: PATRICK FERREIRA VAZ (OAB 223036/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO HELIA REGINA PICHOTANO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ORNILO DE OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0285/2013
Processo 0000002-82.1990.8.26.0272 (272.01.1990.000002) - Desapropriação - Desapropriação - Prefeitura Municipal de
Itapira - Espolio de Nelson Guiraldelli e outro - Tendo em vista a informação de fls. 810, de que o Precatório sob nº 881/95
encontra-se “suspenso”, não havendo saldo a pagar, requeira a parte interessada, no prazo de 05 (cinco) dias, o que de direito.
- ADV: JOAO BATISTA DA SILVA (OAB 88249/SP), LUIS EUGENIO BARDUCO (OAB 91102/SP)
Processo 0000066-86.2013.8.26.0272 (027.22.0130.000066) - Procedimento Ordinário - Atos Administrativos - São Paulo
Previdência Spprev - Rafaela Zazera Toledo - Manifeste-se o (a) autor (a) em termos de prosseguimento, no prazo de cinco dias,
tendo em vista o decurso de prazo do sobrestamento do feito. - ADV: ELAINE CRISTINA DE ANTONIO FARIA (OAB 264902/
SP)
Processo 0000075-48.2013.8.26.0272 (027.22.0130.000075) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - D. C. e outro - A. L. C. - Tendo em vista que o executado quitou o débito alimentício em atraso, JULGO EXTINTA
a presente ação de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS nº 20/13, o que faço com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de
Processo Civil. Expeça-se mandado de levantamento em favor da exeqüente. Oportunamente, arquivem-se. P.R.I. (Fica o autor
intimado a retirar o mandado de levantamento expedido) - ADV: BENEDITO ALVES DE LIMA NETO (OAB 182606/SP)
Processo 0000085-68.2008.8.26.0272 (272.01.2008.000085) - Execução de Título Extrajudicial - Crefisa Sa Crédito
Financiamento e Investimentos - Paulo Roberto da Silva - Fls. 148/152: Primeiramente, traga o exeqüente, no prazo de 05 dias,
memória atualizada e discriminada do débito. Sem prejuízo, efetue o exequente o recolhimento da taxa de cobrança do serviço
de impressão de informações do Sistema BACENJUD, nos termos do Provimento CSM nº 1864/11 e Comunicado nº 170/2011.
Int. - ADV: LEILA MEJDALANI PEREIRA (OAB 128457/SP)
Processo 0000412-37.2013.8.26.0272 (027.22.0130.000412) - Exibição - Medida Cautelar - Benedito Alves Lima Neto Banco Bradesco Sa (finasa Bmc) - BENEDITO ALVES LIMA NETO, qualificado nos autos, ajuizou Medida Cautelar Preparatória
de Exibição de Documento(s) de Contrato(s) de Financiamento em face de BANCO BRADESCO S/A (FINASA BMC), igualmente
qualificado, aduzindo, em síntese, que pretende ajuizar ação revisioanl de contrato c/c/ ação de locupletamento ilícito, visando
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revisão de contrato de financiamento de um veículo firmado com a Aymoré, o qual restou cedido à ré. Ocorre que nunca
lhe foi fornecida cópia do contrato, documento indispensável à propositura da ação, Requereu a concessão de liminar para
fornecer cópia do contrato de financimento, e fixação de multa diária pelo descumprimento. Com a inicial, vieram para os
autos os documentos de fls. 11/17. Citado, o requerido apresentou tempestiva contestação às fls. 26/34, onde requereu a
improcedência. Réplica às fls. 37/40. A ré especificou provas. Este é, em síntese, o relatório. Passo à decisão. Impõe-se o
julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, face a desnecessidade de
produção de provas em audiência. Cuida-se de ação de Exibição de Documentos, mormente daqueles concernentes ao contrato
de financiamento de veículo identificado sob nº 000142.0.832096-9. A ação é procedente. Fundamento: Na hipótese dos autos,
o próprio requerido admitiu não possuir os documentos objetos da exibição pleiteada, muito embora tenha afirmado que nunca
se nega apresentar documentos solicitados pelos clientes. No caso vertente, a recusa do banco em exibir os documentos
pleiteados, afigura-se-me ilegítima, posto que, a meu aviso, as instituições financeiras registram todas suas transações, já que
os documentos ficam arquivados por cinco anos, e posteriormente são microfilmados. Estabelece o artigo 359, do Código de
Processo Civil que: “Art. 359. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da
coisa, a parte pretendia provar: I - se o requerido não efetuar a exibição, nem fizer qualquer declaração no prazo de art. 357;
II - se a recusa for havida por ilegítima”. Nesse sentido, reza a jurisprudência: “Se o demandado não exibir o documento mas
também não afirmar que não possui - caso em que o juiz permitirá que o requerente prove que tal declaração não corresponde
à verdade - ou se a recusa em mostrá-lo for tida como ilegítima, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do
referido documento, a parte pretenda provar” (Ac. unân. da 3ª Câm. do TJSC de 10.05.88, na Apel. n.º 28.594, Rel. Des.
Norberto Ungaretti; Jurisp. Cat., 60/181). De igual sorte, se o promovido destruir a coisa ou documento que deveria exibir, ficará,
além disso, responsável civilmente pelas perdas e danos que acarretar ao promovente, os quais poderão ser demandados em
ação ordinária ou indenização. Nesse passo, a medida cautelar promovida pelo requerente não atingiu seu objetivo, vez que o
requerido não exibiu todos os documentos solicitados, devendo ser admitidos como verdadeiros os fatos que o autor pretendia
provar por meio de tais documentos. Posto isso, JULGO PROCEDENTE este processo, o que faço com fundamento no artigo
359, inciso II, do Código de Processo Civil, por entender ilegítima a recusa do requerido em exibir os documentos solicitados
na inicial, quais sejam, aqueles concernentes ao contrato de financiamento de veículo identificado sob o nº 000142.0.832096-9,
ficando admitidos como verdadeiros os fatos que o autor pretendia provar por meio de tais documentos. Condeno o requerido ao
pagamento das custas e despesas processuais, atualizadas, além de honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da
causa, corrigidos. P.R.I. ( em caso de recurso o valor da taxa é de R$1.105,00 e o porte de remessa R$29,50 por volume) - ADV:
LUIZ ARNALDO ALVES LIMA FILHO (OAB 245068/SP), CARLA REGINA DE OLIVEIRA SOUZA (OAB 302035/SP)
Processo 0000422-14.1995.8.26.0272 (272.01.1995.000422) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Anna Aurora
Neves de Oliveira - Anna Alves da Silva - Manifeste-se a inventariante, no prazo de 05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento,
requerendo o que de direito. Em caso de inércia, aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: LUIS EUGENIO BARDUCO (OAB
91102/SP)
Processo 0000494-05.2012.8.26.0272 (272.01.2012.000494) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Caique de
Paulo - Charles Roberto Pacheco dos Santos e outros - Partes legítimas e bem representadas. Não havendo irregularidades
ou nulidades, dou o feito por saneado, já que presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, entendida como
direito abstrato. Necessária a dilação probatória, defiro a produção de provas úteis e tempestivamente requeridas, fixado o
ponto controvertido na alegada culpa do requerido Charles Roberto Pacheco dos Santos pelo infortúnio, que ceifou a vida o
pai do autor. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de março de 2014, às 16:00 horas, oportunidade em
que serão tomados os depoimentos pessoais dos requeridos, em razão do requerimento havido (fls. 162vº), que deverão ser
intimados, com as advertências do artigo 343, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, bem como inquiridas as testemunhas que
forem arroladas no prazo de 10 (dez) dias, a fluir da intimação do presente despacho, na forma do artigo 407 do mesmo diploma
legal. Os documentos poderão ser juntados até cinco (05) dias antes da audiência. Intime-se. - ADV: GABRIEL COPPI AQUINO
DE OLIVEIRA (OAB 300783/SP), THOMAZ ANTONIO DE MORAES (OAB 200524/SP), LUIZ FABIO COPPI (OAB 100861/SP),
ROSANA SILVERIO CUTRI (OAB 131288/SP)
Processo 0000543-12.2013.8.26.0272 (027.22.0130.000543) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Mara Alberti
Giacomelli - Instituto Nacional do Seguro Social - Nos termos da Resolução nº 558 de 22 de maio de 2007, arbitro honorários
ao sr. perito Humberto Carlos Barison em R$ 200,00 (duzentos reais). Requisite-se o pagamento, expedindo-se o necessário.
No mais, esclareçam as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, se desejam a produção de provas em audiência. Int. - ADV: JOSE
HORTENCIO FRANCISCHINI (OAB 69577/SP), CARLOS JOSE DA SILVA (OAB 114470/SP)
Processo 0000569-35.1998.8.26.0272 (272.01.1998.000569) - Monitória - Pagamento - Confederação Nacional da Agricultura
- Jose Ruette - Manifeste-se a requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento do feito. Int. - ADV:
CLAIDE MANOEL SERVILHA (OAB 95969/SP), LUIS FERNANDO AMARAL BINDA (OAB 79530/SP)
Processo 0000933-79.2013.8.26.0272 (027.22.0130.000933) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Coop de Credmutdos Profda Ada Saúde e dos Peqempmicre Micdo Cl P Sicredi Iclp - Brandão e Francischini Cosméticos e
Perfumaria Ltda e outros - Fls. 110/111: Proceda a Serventia o desbloqueio do valor constante do extrato de fls. 99/102, por ser
irrisório. No mais, indefiro a expedição de ofício ao CIRETRAN por ser desnecessária a diligência. De acordo com o relatório
de fls. 95/96, a restrição foi realizada no presente feito. Manifeste-se o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, em termos de
prosseguimento. Int. - ADV: LUIZ FRANCISCO ARAUJO SOEIRO DE FARIA (OAB 205453/SP)
Processo 0000974-46.2013.8.26.0272 (027.22.0130.000974) - Interdição - Tutela e Curatela - J. P. J. - J. P. J. P. - Ficam as
partes intimadas sobre a designação da perícia médica do interditando para o dia 11 de fevereiro de 2014, às 10:00 horas, no
consultório do Dr. Otávio Câmara Sant’Anna, sito à Rua Otávio Monezzi, nº 427, nesta Comarca. - ADV: CARLOS EDUARDO
DE FREITAS ROTOLI (OAB 251248/SP)
Processo 0000977-06.2010.8.26.0272 (272.01.2010.000977) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - L. F. Z. P. - L. F. P. - Oficie-se a empregadora do executado para que proceda o desconto do valor acordado
referente a pensão alimentícia, até maio de 2016, devendo ser observado os termos do acordo de fls. 83. Sem prejuízo, apresente
o exequente, memória discriminada e atualizada do débito. Com a apresentação, intime-se pessoalmente o executado a efetuar
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o pagamento no prazo de 03 (três) dias, sob pena de prisão. - ADV: SOLANGE MARIA PINTO (OAB 219242/SP), JOAO LUIS
ZANI (OAB 143769/SP)
Processo 0001131-19.2013.8.26.0272 (027.22.0130.001131) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A. V. C. G. e
outro - J. B. G. - Manifeste-se o (a) autor (a) sobre a certidão supra (decurso do prazo para apresentação de contestação pelo
(a) requerido (a)), no prazo de cinco dias. - ADV: BENEDITO GALVAO DOS SANTOS (OAB 117423/SP)
Processo 0001316-57.2013.8.26.0272 (027.22.0130.001316) - Interdição - Tutela e Curatela - D. A. R. - K. C. R. - Fica a
autora intimada sobre a designação da perícia médica da interditanda para o dia 08 de fevereiro de 2014, às 10:20 horas, nas
dependência do Centro de Reabilitação de Casa Branca, sito à Rodovia 340, Km 258, Bairro dos Cocais na comarca de Casa
Branca/SP, com pedido do Sr. Perito Judicial para que a perícia seja acompanhada por familiar ou pessoa habilitada a fornecer
as informações necessárias, bem como apresentar documento de identificação , exames médicos e medicamentos de uso
contínuo pela mesma . - ADV: WALKIRIA FÁTIMA CAUDURO (OAB 46289/SP), SILVANA MARIA DE SOUZA PINTO PEDROSO
(OAB 202675/SP)
Processo 0001419-40.2008.8.26.0272 (272.01.2008.001419) - Procedimento Ordinário - Condomínio - Denise Rocha Boretti
de Moura - Sergio Rocha Boretti e outros - Cuida-se de “ação de extinção de condomínio, com alienação judicial de coisa
comum”, proposta por DENISE ROCHA BORETTI DE MOURA, qualificada nos autos, contra SÉRGIO ROCHA BORETTI, JOSÉ
ANTONIO ROCHA BORETTI, NORMA JORGE COSTA BORETTI, ESPÓLIO DE HELÁDIO ROCHA BORETTI e VALQUÍRIA
LUZIA ZANETTI, igualmente qualificados, aduzindo, em síntese, que as partes são legítimos proprietários e comunheiros, em
cada um dos imóveis que descreveu (fls. 03/05), totalizando 18 imóveis constantes de um só registro, mas “in loco” cada um
possuindo suas medidas e confrontações específicas visivelmente demarcadas. Disse que, sendo estes imóveis indivisíveis e
não pretendendo a continuação da situação de comunheiros com os requeridos, pugnou pela extinção do condomínio, com a
consequente alienação judicial dos referidos imóveis e benfeitorias existentes. Disse ainda que os aluguéis dos imóveis são
recebidos pelo requerido Sergio Rocha Boretti, que não os repassa ou presta contas para os demais condôminos. Ao derradeiro,
formulou os pedidos de fls. 06/07. Juntou procuração e documentos (fls. 08/12). Citados os requeridos, houve a apresentação
da contestação de fls. 48/52. Por força da sentença de fls. 126, o processo foi extinto, com resolução do mérito, forte no artigo
269, inciso III, do CPC, com relação à requerida Valquíria Luzia Zanetti Mattielo. Por força do despacho de fls. 145, em que foi
indicado a existência de diversas impropriedades processuais, determinou-se à autora que juntasse aos autos certidão atualizada
da matrícula dos imóveis objetos da presente ação. Juntou-se a certidão de fls. 147/148. Por força do despacho de fls. 151,
determinou-se a intimação do Espólio de Heládio Rocha Boretti para que regularizasse a representação processual, com a
juntada aos autos de certidão de óbito, de documento hábil a comprovar a qualidade de inventariante e de certidão de objeto e
pé do processo de inventário. O Espólio de Heládio Rocha Boretti manifestou-se a fls. 153 e 157, juntando os documentos de fls.
154/155 e 158. Manifestação da autora a fls. 164/165. Esse é, em síntese, o relatório. Passo à decisão. Impõe-se a extinção do
processo, sem resolução do mérito. Justifico. Sucede que, além de outras impropriedades processuais, restou evidente, no caso
em testilha, a falta de pressuposto processual. Com efeito, segundo dispõe o art. 1.320 do Código Civil, “ A todo tempo será
lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da
divisão.” Por sua vez, o art. 1.322 do referido codex, estabelece que: “Art. 1.322. Quando a coisa for indivisível, e os consortes
não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em
condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas,
e, não as havendo, o de quinhão maior.” De acordo com os referidos dispositivos legais, podem os condôminos, a qualquer
momento, encerrar a copropriedade de um bem imóvel, sendo suficiente, para tanto, a vontade de apenas um deles. No entanto,
é pressuposto essencial da ação a comprovação da propriedade pelo requerente e pelo requerido, que, em se tratando de bem
imóvel, deve ser feita através do pertinente registro ou transcrição no registro imobiliário da escritura, do formal de partilha, ou
outro documento que lei formalmente autoriza a alienação imobiliária, com que se adquire o domínio, a propriedade de bem
imóvel, através da tradição, em se tratando de ação real. Sob esse enfoque, a análise dos autos permite constatar que o imóvel,
ou imóveis, sub judice, ainda encontra-se registrado também em nome de Heládio Rocha Boretti, não tendo os herdeiros do de
cujus registrado o seu quinhão ou o respectivo Formal de Partilha (fls. 147/147vº/148/148vº), expedido ao término de seu
inventário, e que contém as suas frações ideais do bem comum, pelo que não foram ainda formalmente constituídos
coproprietários do imóvel havido por herança, cuja comunhão ora pretende extinguir, com o que não poderá se operar a sua
pretendida alienação ou disponibilidade. Como se sabe, a ausência do registro do Formal de Partilha na matrícula do bem
inviabiliza a sua transferência de domínio, conforme o disposto no art. 172 da Lei 6.015/73: “No Registro de Imóveis serão
feitos, nos termos desta Lei, o registro e a averbação dos títulos ou atos constitutivos, declaratórios, translativos e extintivos de
direitos reais sobre imóveis reconhecidos em lei,”inter vivos” ou “causa mortis”, quer para sua constituição, transferência e
extinção, quer para sua validade em relação a terceiros, quer para sua disponibilidade.” Isso porque o registro como a averbação,
efetivados na matrícula do imóvel, devem obedecer ao requisito da continuidade, não sendo possível, antes do registro do
Formal de Partilha, alienar o imóvel a terceiro, ou mesmo dizer dele proprietário, uma vez que este não poderá regularizar o
imóvel com saltos na cadeia de matrículas. Ademais, basta a simples leitura dos textos da lei acima citados para ver da
necessidade do registro para instruir a extinção do condomínio de propriedade comum, vez que não há falar em propriedade
imobiliária sem a necessária transcrição do documento que contém a sua transferência no Cartório do Registro Imobiliário.
Coadunando deste posicionamento, o Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS: “AÇÃO DE
DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. CO-PROPRIEDADE. FORMAL DE PARTILHA. PROVA DO DOMÍNIO. INEXISTÊNCIA. FEITO
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Para se extinguir a comunhão pela via da alienação judicial, é indispensável que a
parte comprove o domínio apresentando título devidamente transcrito no registro imobiliário, não sendo suficiente, portanto, o
formal de partilha que não tenha sido levado à registro.” (Apelação Cível 1.0024.09.523380-5/001. Rel. Des. Alvimar de Ávila,
DJe: 17/08/09). “EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOMÍNIO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I) O registro imobiliário apto a demonstrar a co-propriedade sobre o bem imóvel é requisito
necessário à propositura da ação de extinção de condomínio. II) A alienação judicial de bem sobre o qual não se fez prova de
propriedade poderia implicar a criação de situação inusitada, em que o arrematante não conseguiria obter o título dominial. III)
Recurso conhecido e não provido.” (Apelação Cível 1.0672.06.204045-2/001. Rel. Des. Bitencourt Marcondes, DJ: 09/10/07).
“EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VENDA JUDICIAL DO BEM IMÓVEL. PROVA DA PROPRIEDADE. REGISTRO. NECESSIDADE.
Em nosso ordenamento jurídico a propriedade de bem imóvel somente é adquirida através do registro do título translatício do
domínio no cartório competente. Sendo a pretensão a extinção do condomínio com a venda judicial do bem deixado em herança,
é imperiosa a comprovação da propriedade do” de cujus “, com o registro da escritura de compra e venda, para viabilizar a
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própria alienação judicial e transferência do domínio.” (Apelação Cível 1.0024.06.000105-4/001, Rel. Des. Afrânio Vilela, DJ:
18/08/06). Não há negar que a herança é o acervo ou o conjunto de patrimônio deixado pelo de cujus, incluindo o ativo e o
passivo. Segundo o que dispõe o art. 1.784 do Código Civil, aberta a sucessão com a morte do proprietário, transmite-se desde
logo, isto é, de pleno direito, ipso jure, o seu acervo patrimonial, na sua totalidade, como a universalidade dos seus direitos, em
conjunto, aos seus herdeiros legítimos e testamentários, constituindo a sentença, que homologa a partilha de seu inventário, de
um caráter meramente declaratório, servindo para titular quantitativamente o cada quinhão hereditário, declarando a fração
individual da propriedade pertencente a cada herdeiro. Logo, enquanto não realizada a partilha dos bens do de cujus podem os
herdeiros exercer os seus direitos, desde que respeite e não exclua o direito dos demais herdeiros e comunheiros (art. 1.314 e
1.199 do Código Civil). No entanto, quando pretenderem judicialmente dividir os bens divisíveis, ou extinguir o condomínio dos
bens indivisíveis, por alienação judicial (art. 1.113 e seguintes, CPC), deixados por herança, para repartir o preço obtido ou o
seu valor alcançado em hasta pública, necessário se faz que demonstrem a individualidade de seu direito de propriedade, no
mister de comprovar o seu legítimo interesse processual, a ser exercido contra os demais condôminos. Ademais, se não é
levado a registro documento algum quanto a abertura da sucessão como poderá se resguardar o direito de terceiros, inclusive o
interesse na aquisição da propriedade comum, o que somente é alcançado pela transcrição do formal de partilha na matrícula
do registro imobiliário, com o que estará legitimado o direito do herdeiro àquele determinado quinhão hereditário. Assim, por se
tratar de regra cogente, para aquisição do domínio, o registro do imóvel no respectivo cartório, para sua validade e para que
prevaleça erga omnis, a constituição da propriedade imobiliária, individualizada, obtida por herança, se faz através de ato
complexo, que se perfaz, num primeiro momento, pela transmissão da universalidade do direito do finado proprietário e
complementado, posteriormente, conforme o disposto no art. 172 da Lei 6.015/73, pelo registro do título aquisitivo do domínio
pleno de cada herdeiro, da parcela do imóvel que lhe compete, pela individualização da quota hereditária ou pela quantificação
da sua co-propriedade, havida por herança, como devidamente homologado em partilha contida do inventário. Salienta-se, por
fim, que, no caso dos autos, conforme certidão de óbito de fls. 154, o condômino Heládio Rocha Boretti faleceu a 27 de março
de 1998, e o processo de inventário está com o curso suspenso, conforme certidão de fls. 158, não sendo cabível, pelos motivos
supramencionados, a extinção do condomínio, havendo como um dos requeridos o Espólio de Heládio Rocha Boretti, daí a
necessária extinção do processo, em resolução do mérito, por ausência de pressuposto para o desenvolvimento regular do
processo. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC. Condeno a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00 (oitocentos
reais) para cada réu que contestou o pedido exordial, nos termos do artigo 20, § 4º, do CPC. P.R.I. ( em caso de recurso o valor
da taxa é de R$1.370,02 e o porte de remessa R$29,50 por volume) - ADV: MARIO HENRIQUE STRINGUETTI (OAB 150168/
SP), JOSE CARLOS DE CAMPOS ADORNO (OAB 106222/SP), RUBENS FALCO ALATI FILHO (OAB 112793/SP), ADRIANO
PUGA DE CAMPOS VERGAL (OAB 120186/SP), MARIANA SALGADO MARTINS MARIOTONI (OAB 247230/SP), RUBENS
FALCO ALATI (OAB 39672/SP)
Processo 0001599-51.2011.8.26.0272 (272.01.2011.001599) - Reintegração / Manutenção de Posse - Reintegração - Banco
Santander Brasil Sa - Dicaflex Industria de Condutores Ltda - Fica o requerente intimado a se manifestar, no prazo de cinco dias,
sobre a certidão da oficiala de justiça as fls. 136 verso, informando que deixou de proceder a busca e apreensão, devolvendo o
mandado em cartório, em virtude de ter entrado em contado telefônico com o Dr. Tiago em 07/11/13 e até a presente data não
foi enviado representante para acompanhar a diligência e receber em depósito o aludido bem. Informa, ainda que, encontrase a disposição do autor, para dar cumprimento ao mandado, podendo o mesmo entrar em contato com a mesma através do
telefone celular nº (19) 99177-5045. - ADV: FRANCISCO CARLOS DOS S POLITANI (OAB 132660/SP), BEATRIZ APARECIDA
MESQUITA POLITANI
Processo 0001801-91.2012.8.26.0272 (272.01.2012.001801) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Honorio
Bartolomai - Banco do Brasil Sa - Fls. 165vº: Defiro. Expeça-se mandado de levantamento em favor do requerente. Comprovado
o levantamento, apresente o requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, memória discriminada e atualizada do débito. - ADV:
MARIA DONISETE CORREA ALCICI (OAB 105206/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), DANIEL
APARECIDO RANZATTO (OAB 124651/SP)
Processo 0001905-45.1996.8.26.0272 (272.01.1996.001905) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Zurlo
Implementos Rodoviários Ltda - Manifestem-se as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão de objeto e pé de fls.
139. Int. - ADV: FERNANDO JORGE DAMHA FILHO (OAB 109618/SP), JOSE WILSON BREDA (OAB 70895/SP)
Processo 0001972-82.2011.8.26.0272 (272.01.2011.001972) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco
Bradesco Sa - Anderson Carlos Rosa - Manifeste-se o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento.
Int. - ADV: PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), ANTONIO ZANI JUNIOR (OAB 102420/SP), KARINA DE ALMEIDA
BATISTUCI (OAB 178033/SP), EVANDRO LUIS RINOLDI (OAB 165242/SP)
Processo 0002410-74.2012.8.26.0272 (272.01.2012.002410) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - M. A.
V. da S. - I. N. da S. S. I. - Folhas 99/103: Recebo o recurso interposto em seus efeitos devolutivo e suspensivo. A parte contrária
para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Intime-se. - ADV: PAULO CELSO DA COSTA (OAB 272556/SP)
Processo 0002668-21.2011.8.26.0272 (272.01.2011.002668) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Rosa Maria da
Silva - Fls. 90: Defiro, ficando concedido à inventariante o prazo suplementar de 05 (cinco) dias para apresentar a documentação
faltante. Fls. 91:Anote-se. Int. - ADV: GABRIEL NARCISO (OAB 315898/SP)
Processo 0002814-62.2011.8.26.0272 (272.01.2011.002814) - Cautelar Inominada - Liminar - Mru Empreendimentos e
Participaçoes Ltda - O autor foi intimado, por correio, para dar andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção,
mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência. Em conseqüência, com fundamento no artigo 267, inciso
III, e § 1º, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO este processo, sem resolução do mérito, ordenando, para tanto, o
arquivamento dos autos. À luz do disposto no § 2º do artigo 267 do Código de Processo Civil, condeno o autor ao pagamento
das despesas processuais, corrigidas desde o desembolso, e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.
Oportunamente, arquivem-se. P.R.I.( taxa judiciária R$ 4.632,61 e porte e remessa R$ 29,50) - ADV: CARLOS JOSE DA SILVA
(OAB 114470/SP)
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Processo 0002971-06.2009.8.26.0272 (272.01.2009.002971) - Procedimento Ordinário - Revisão - F. S. R. e outro - M. A.
R. - Manifeste-se o requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os documentos de fls. 441/452. Int. - ADV: SILVIA MARIA
MARCHIORETTO (OAB 148937/SP), BRAS GERDAL DE FREITAS (OAB 87280/SP), MARIELLI CARLA DE FREITAS ROTOLI
(OAB 254559/SP)
Processo 0002990-22.2003.8.26.0272 (272.01.2003.002990) - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - Grupo
Educacional Integrado Sc Ltda - Sergio Mauricio Bueno Urbini e outro - Fls. 132/133: Proceda a Serventia a baixa na pauta
de leilões. No mais, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes e, via de
conseqüência, declaro suspensa a execução, pelo prazo concedido pelo exeqüente, o que faço com fundamento no artigo
792, do Código de Processo Civil. Aguarde-se o cumprimento do acordo, ficando as partes cientificadas que decorrido o prazo
para cumprimento do pacto e nada sendo reclamado em 30 (trinta) dias, o processo será extinto independentemente de nova
intimação. Int. - ADV: JOSE AUGUSTO FRANCISCO URBINI (OAB 198472/SP), CELSO BENEVIDES DE CARVALHO (OAB
7310/SP)
Processo 0002995-97.2010.8.26.0272 (272.01.2010.002995) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Kva
Engenharia e Equipamentos Ltda e outro - Pelo que se depreende dos autos (fls. 69), a execução prossegue somente com
relação ao executado Carlos Augusto Cavenaghi, cujo bem penhorado lhe pertence. Com efeito, com a decretação da falência
da pessoa jurídica, houve a suspensão do curso do processo com relação a ela, também conforme decisão de fls. 69, mesmo
porque, decretada a falência, uma das primeiras medidas do juiz é a nomeação do administrador judicial, a quem compete
administrar os bens e os negócios da massa falida, bem como representá-la em Juízo, nos termos do art. 62, XVI, do Decreto-lei
7.661/45 e artigo 22, III, “c” e “n”, da Lei 11.101/2005. Portanto,, o substabelecimento de fls. 206 nada representa com relação
à pessoa jurídica (Massa Falida). E no caso do executado Carlos Augusto Cavenaghi, não tendo “DAMHA FILHO SEIFFERT
PELICER ADVOGADOS ASSOCIADOS” poderes para representa-lo na execução, por consequência, não pode substabelecer
poderes a outrem. Ante o exposto, caracterizada a irregularidade da representação processual do executado Carlos Augusto
Cavenaghi, suspendo o curso do processo, e determino sua intimação para que, em dez (10) dias, junte autos o necessário
instrumento de mandado, sob as penas do artigo 13, inciso II, do CPC. No mais, quanto à pessoa jurídica, somente na hipótese
de inclusão da massa falida, representada pelo administrador, é que será possível sua representação processual nos autos,
daí porque eventual representação por parte do sócio não será aceita, devendo, portanto, abster-se de fazê-lo, sob pena
desentranhamento, sem prejuízo de condenação por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme artigo 600 do CPC. - ADV:
MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), EDNA FLAVIA CUNHA (OAB 151040/SP), SIDNEY GARCIA
(OAB 18179/SP)
Processo 0003012-51.2001.8.26.0272 (272.01.2001.003012) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Deise Luci Rocha Branco - Prefeitura Municipal de Itapira - Fica o Dr. Emerson Barjud Romero - OAB/SP nº 194.384, intimado
a regularizar sua representação processual no prazo de cinco dias, para que possa ser expedido o ofício requisitório em seu
nome. - ADV: EMERSON BARJUD ROMERO (OAB 194384/SP), ANTONIO BUENO NETO (OAB 71031/SP)
Processo 0003523-97.2011.8.26.0272 (272.01.2011.003523) - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos Osmar Benedito Beghini - Estado de São Paulo - Fls. 113: Anote-se. No mais, HOMOLOGO, por sentença, para que produza
seus jurídicos e legais efeitos, o cálculo de liquidação apresentado a fls. 104, ante a concordância tácita da executada. Após
o trânsito em julgado, requisite-se o pagamento junto à Egrégia Presidência do Tribunal de Justiça. P.R.I. - ADV: BENEDITO
ALVES DE LIMA NETO (OAB 182606/SP), CINTIA CRISTINA SILVERIO SANTOS (OAB 300907/SP)
Processo 0003949-75.2012.8.26.0272 (272.01.2012.003949) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Santander Sa e outro - Janilda Maria Carvalho e outro - Fls. 117: Defiro, ficando concedido o prazo suplementar de
20 (vinte) dias. Int. - ADV: RICARDO RAMOS BENEDETTI (OAB 204998/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB
23134/SP), JOSE REINALDO COSER (OAB 110923/SP)
Processo 0004429-53.2012.8.26.0272 (272.01.2012.004429) - Interdição - Família - S. B. E. D. - S. T. E. D. - Manifeste-se a
autora sobre o decurso de prazo sem que a requerida apresentasse impugnação. Após, ao MP. Int. - ADV: SIMONE COSTA DE
REZENDE (OAB 2907402/ES), FLAVIA SARTORI FAGUNDES (OAB 257642/SP)
Processo 0004799-32.2012.8.26.0272 (272.01.2012.004799) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Padaria e Confeitaria Paradise Ltda Me - Spal Indústria Brasileira de Bebidas Sa - Fls. 165: Acolho o rol de testemunha. Após o
recolhimento das diligências necessárias, expeça-se mandado de intimação. - ADV: CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ
(OAB 188439/SP), EVANDRO LUIS RINOLDI (OAB 165242/SP), TIAGO GEROLIN MOYSÉS (OAB 255273/SP)
Processo 0004920-60.2012.8.26.0272 (272.01.2012.004920) - Divórcio Consensual - Dissolução - S. R. L. e outro - Fica o
requerente intimado a retirar a carta de sentença, no prazo de cinco dias. - ADV: JOSE MARIO SECOLIN (OAB 100415/SP)
Processo 0005012-09.2010.8.26.0272/01 (027.22.0100.005012/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - J. M. da S. - R. A. B. de C. - Fls. 84: Já houve determinação deste juízo para intimar o executado a pagar o valor dos
honorários advocatícios a que foi condenado na sentença prolatada na fase de conhecimento. Ocorre que, até a presente data,
o executado não foi localizado para intimação. Assim, apresente o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, o endereço atual
do requerido. Com a informação, prossiga-se no despacho de fls. 51, observando-se o cálculo de fls. 84. Int. - ADV: JESUEL
MARIANO DA SILVA (OAB 278504/SP)
Processo 0005034-96.2012.8.26.0272 (272.01.2012.005034) - Embargos à Execução - Contratos Bancários - Janilda
Maria Carvalho e outro - Banco Santander Sa - Comprove o requerido, através de documento hábil, que a cessão de crédito
realizada refere-se ao presente feito. Int. - ADV: LUIS GUSTAVO MATTHES DE FREITAS (OAB 295231/SP), RICARDO RAMOS
BENEDETTI (OAB 204998/SP), MARIO HENRIQUE STRINGUETTI (OAB 150168/SP), JOSE REINALDO COSER (OAB 110923/
SP)
Processo 0005356-53.2011.8.26.0272 (272.01.2011.005356) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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CF/88) - Paula Cristina Bizari - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Ficam as partes intimadas sobre a designação da
perícia médica com o Dr. HUMBERTO CARLOS BARISON, para o dia 11 de março de 2014 às 15:00 horas, em seu consultório a
Rua Conselheiro Dantas nº 92, nesta comarca, telefones (19) 38630699 celular (19) 92807652 e email - Humberto@barrisaude.
com.br. Obs.: O periciando deverá apresentar documentação de identificação com foto, CTPS (novas e antigas), relatórios
médicos e de exames complementares antigos e atualizados para desenvolvimento da perícia e possibilidade de responder
adequadamente quesitos formulados pelas partes. - ADV: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/SP),
FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP)
Processo 0005463-63.2012.8.26.0272 (272.01.2012.005463) - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade Marli Aparecida Barreiro Domingues - Municipio de Itapira - Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça - Seção de
Direito Público, a cujos membros rendo minhas homenagens. Int. - ADV: JOAO BATISTA DA SILVA (OAB 88249/SP), PATRICIA
NOEMIA G AYALA ABRAMOVICH (OAB 132324/SP), CARLOS EDUARDO DE FREITAS ROTOLI (OAB 251248/SP), ELAINE
DOS SANTOS (OAB 212238/SP), LUIS EUGENIO BARDUCO (OAB 91102/SP)
Processo 0005686-55.2008.8.26.0272 (272.01.2008.005686) - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Policapas
Confecções Ltda Epp - Textil Cryb Ltda - Manifeste-se a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do pedido formulado pela
requerente de fls. 171/175, consistente no julgamento do feito no estado em que se encontra. - ADV: REINALDO KLASS (OAB
119855/SP), MARCOS DE ALMEIDA NOGUEIRA (OAB 216938/SP), FELIPE ALBERTO VERZA FERREIRA (OAB 232618/SP)
Processo 0005999-74.2012.8.26.0272 (272.01.2012.005999) - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - José
Carlos de Camargo Júnior - Municipio de Itapira - Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça - Seção de Direito
Público, a cujos membros rendo minhas homenagens. Int. - ADV: JOSE AUGUSTO FRANCISCO URBINI (OAB 198472/SP),
ELAINE DOS SANTOS (OAB 212238/SP), DANIEL APARECIDO RANZATTO (OAB 124651/SP), JOAO BATISTA DA SILVA (OAB
88249/SP)
Processo 0006320-12.2012.8.26.0272 (272.01.2012.006320) - Monitória - Duplicata - Imbil Indústria e Manutençao de
Bombas Ita Ltda - Everest Serviços e Obras Ltda - Fica o requerente intimado para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre
a carta precatória vinda da Comarca de Brasilia/DF as fls. 63/71, informando que deixou de citar a requerida, pois, no endereço
fornecido constatou que a sala nº 519 encontra-se fechada e desocupada atualmente, bem como dirigiu-se até a administração
do Condominio do Edifício Goiás, e foi informada pelo porteiro Sr. Reginaldo Rufino, de que referida sala encontra-se desocupada
a mais de um ano e desconhece qualquer informação sobre a requerida. - ADV: SERGIO ANTONIO DALRI (OAB 98388/SP)
Processo 0006392-96.2012.8.26.0272 (272.01.2012.006392) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento /
Execução - N. V. Z. de S. - Fica a exequente intimada a se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre a certidão da oficiala de
justiça as fls. 34, informando que deixou de proceder a citação do executado, pois, diligenciando no endereço fornecido verificou
que a numeração “236” não existe, diligenciando na empresa Fabrica e Papel e Papelão Penha S/A, na mesma rua nº 170, foi
informada pela funcionária da portaria Sra. Claudia, a qual verificou a relação de colaboradores da empresa, alegando que o
nome do executado não consta no rol de funcionários, sendo pessoa desconhecida. Após, a empresa vem os nºs 270 e 300
e em ambos se encontra instalado o estacionamento de Autos “Célio Automóveis” e o funcionário do local, que se apresentou
como Michel de Freitas, alegou que o executado não trabalha no local, bem como é pessoa desconhecida. - ADV: WALNER
JOSÉ CONSORTI DE GODOY (OAB 218372/SP)
Processo 0006748-96.2009.8.26.0272 (272.01.2009.006748) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) Juliana Aparecida Magalhães Bargas - Instituto Nacional do Seguro Social Inss e outros - Recebo os recursos interpostos às
fls. 263/272 e 274/277 em seus efeitos devolutivo e suspensivo. A parte contrária para apresentação de contrarrazões no prazo
legal. Intime-se. - ADV: ALEXANDRA ANTUNES GARCIA (OAB 245978/SP), NELSON GUINATO JUNIOR (OAB 74035/SP),
CANDIDO LOURENCO CANDREVA (OAB 120342/SP)
Processo 0006817-65.2008.8.26.0272 (272.01.2008.006817) - Outros Feitos não Especificados - Nulidade / Inexigibilidade
do Título - Camila Felix de Araújo - Cpfl Companhia Paulista de Força e Luz - Fica o patrono da autora intimado a retirar o
mandado de levantamento expedido, bem como a certidão de honorários expedida, no prazo de cinco dias. - ADV: JUVENAL
SANTI LAURI (OAB 101701/SP)
Processo 0006854-53.2012.8.26.0272 (272.01.2012.006854) - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil
- Retificação de Nome - Priscila de Souza Furtado e outro - PRISCILA DE SOUZA FURTADO, qualificada nos autos, requereu
a retificação de sua certidão de nascimento a fim de constar o sobrenome de seu padrasto, pelas razões que mencionou
(fls. 02/07). Com a inicial, vieram para os autos os documentos de fls. 08/12. Juntou-se certidões negativas (fls. 33/37). Em
audiência realizada foram ouvidas as testemunhas arroladas pela requerente (fls. 77/78). O pedido está devidamente instruído
e conta com a concordância do representante do Ministério Público (fls. 80/85). Este é, em síntese, o relatório. Passo à decisão.
O pedido comporta deferimento. Cuida-se de retificação de assento de nascimento requerido por Priscila de Souza Furtado,
solicitando autorização a fim de incluir em seu nome, o patronímico de seu padrasto, como forma de homenagear a pessoa
que participou ativamente de sua vida desde sua infância, pois contava com apenas 04 (quatro) anos de idade, quando sua
genitora passou a viver em união estável com Antonio Gilberto Ferrari, sendo tratada pelo mesmo com uma filha. Tendo em
vista que o pedido está em conformidade com a lei de registros públicos e existe anuência do Representante Ministerial, JULGO
PROCEDENTE o pedido formulado neste processo n.º 6854-53.2012, nº de ordem 1850/12 e determino que seja retificado o
assentamento de nascimento lavrado no Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca de Pindamonhangaba SP,
sob n.º 18576, fls. 514 do Livro A-147, a fim de constar o nome da requerente como sendo PRISCILA DE SOUZA FURTADO
FERRARI. Transitada em julgado, marco o prazo de 03 (três) dias para que sejam providenciadas as cópias necessárias para a
expedição do mandado. No silêncio, arquive-se. P.R.I. - ADV: CLAUDIO NASCIMENTO PINTO (OAB 35645/SP)
Processo 0007579-42.2012.8.26.0272 (027.22.0120.007579) - Monitória - Cheque - Claiton Franceschini - Eliel Aparecido
Espanhol Razera - CLAITON FRANCESCHINI, qualificado nos autos, promoveu “ação monitória” contra ELIEL APARECIDO
ESPANHOL RAZERA, igualmente qualificado, com fundamento no artigo 1.102a. do Código de Processo Civil. Juntou procuração
e documentos (fls. 06/15). Citado, o Réu ofertou embargos (fls. 24/27). O Embargado apresentou impugnação, batendo-se pelo
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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desacolhimento dos embargos (fls. 42/45). Juntou os documentos de fls. 46/47. Manifestação do embargante a fls. 51/54.
Instadas a especificarem provas, as partes manifestaram-se a fls. 57vº e 59. Esse é, em síntese, o relatório. Passo á decisão.
Por se tratar de questão de fato e de direito, sem a necessidade de produção de outras provas, julgo antecipadamente o feito,
nos termos do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil. Pois bem. A perda da executividade não afasta por completo a
natureza cambial (ou cambiariforme em se tratando de cheque) da relação jurídica corporificada no título, de maneira que ao
legítimo portador remanesce a possibilidade da monitória, a qual dispensa a indicação da causa debendi. Este, aliás, é o
entendimento jurisprudencial: “Ementas da Redação: Tratando-se de ação monitória, instruída com cheque prescrito e de
emissão incontroversa, é desnecessária a revelação da causa de pedir remota ou a descrição dos fatos que deram origem ao
direito creditório (AgIn 1.092.934.7 1ª Câm. do 1º TACiv - j. 17.06.2002 rel. Juiz Correia Lima).” (in RT 809/266) Sendo assim,
rechaço a acusada defesa, consistente na ausência de causa debendi. Quanto ao essencial, em momento algum o embargante
negou a emissão da cártula que deu ensejo à propositura da presente demanda; na realidade, confessou a emissão, todavia,
alegando a existência de agiotagem. Com efeito, hoje em dia é fácil a qualquer emitente de cheque alegar agiotagem para livrarse do pagamento, simplesmente apontando a Medida Provisória e a inversão do ônus da prova, sem maiores preocupações. Tal
atitude não pode prevalecer e a jurisprudência tem entendido caber ao devedor a prova da agiotagem. A inversão do ônus da
prova estabelecido pela Medida Provisória n. 1820/99 não pode ser interpretada de modo absoluto, pois em qualquer negócio
jurídico ou emissão de título de crédito a parte poderia alegá-la, restando à outra parte provar tais alegações. Portanto, a
inversão só deve ser observada se houver indícios de agiotagem e não apenas a sua alegação. Observe-se que o embargante
dignou-se apenas a alega-la, sem apresentar qualquer documento ou prova, mesmo dando oportunidade de dilação probatória,
quando, todavia, ficou inerte. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS A MONITÓRIA CHEQUE PRESCRITO PRÁTICA
DE AGIOTAGEM, NÃO PROVADA Compete ao embargante produzir prova do pagamento ou de eventual vício que prejudique o
cumprimento da obrigação pretendida pelo embargado. Apelo improvido.” (TJRS APC 70005656186 2ª C.Cív.Esp. Rel. Des. Luiz
Roberto Imperatore de Assis Brasil J. 08.05.2003) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS MONITÓRIOS PAGAMENTO
DO DÉBITO COM CHEQUE DE TERCEIRO PRÁTICA DE AGIOTAGEM NÃO DEMONSTRADA DECISÃO MONOCRÁTICA
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO Não tendo o apelante demonstrado o pagamento do débito nem a prática de agiotagem, não
se pode dar provimento a embargos monitório, manejado com a finalidade de desconstituir o título executivo judicial que
emprestou força executiva a cheque prescrito.” (TJMT AC 4974/2003 1ª C.Cív. Rel. Des. Munir Feguri J. 26.05.2003) “EMBARGOS
À EXECUÇÃO CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA CHEQUES AGIOTAGEM
AUSÊNCIA DE PROVA Cabe ao juiz da causa decidir sobre a necessidade da produção de provas (art. 130 CPC), pois toda ela
é dirigida ao mesmo, a quem incumbe sua direção e deferimento. O portador do título não tem que provar a sua origem. Ao
devedor que suscita a discussão do negócio subjacente cumpre o encargo de provar que o título não tem causa e que é fruto de
agiotagem. Devidamente revestido das formalidades legais e não prescrito, o cheque é título executivo sobre o qual não cabe
discutir a causa debendi.” (TAMG AP 0357834-5 (51148) Cambuquira 4ª C.Cív. Rel. Juiz Alvimar de Ávila J. 03.04.2002) “AÇÃO
MONITÓRIA CHEQUE PRESCRITO AGIOTAGEM INEXISTÊNCIA Tendo o réu admitido que contraiu empréstimo pessoal,
mediante caução de cheque, e uma vez não comprovado o seu pagamento, ônus que lhe incumbia, impõe-se a improcedência
dos embargos, com o prosseguimento da ação monitória. Apelação provida.” (TJRS AC 70003004132 11ª C.Cív. Rel. Des.
Voltaire de Lima Moraes J. 27.03.2002) Também não se desvencilhou de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do
direito da embargada, como de rigor para o acolhimento dos embargos, de acordo como quanto disposto no artigo 333, inciso II,
do Código de Processo Civil. Apenas para argumentação, note-se que o cheque é título de crédito consistente em ordem de
pagamento à vista e, ainda, não causal. Assim, pouco importa qual a origem da dívida, sendo certo que a única defesa admitida,
que seria a do pagamento do débito, não restou comprovada nos autos. A prova do pagamento é a quitação, passada pelo
credor ou quem legitimamente o represente, em forma escrita, onde conste o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do
devedor, ou de quem por ele pagou, o tempo e o lugar do pagamento. O devedor, a teor do artigo 939 do antigo Código Civil
(arts. 319 e 335, I, Novo CC), pode reter o pagamento enquanto não lhe for dada a quitação. É pacífico, na nossa jurisprudência,
o entendimento de que a posse do título, pelo credor, gera a presunção de que não foi pago, pois, ‘O portador é obrigado a
entregar a letra com a quitação àquele que efetua o pagamento, no caso do pagamento parcial em que se não opera a tradição
do título, além da quitação em separado, outra deve ser firmada na própria letra’, segundo dispõe o art. 22, §2º., do Decreto nº
2.044, de 31/12/1908. Da mesma forma estabelece a Lei nº 5.474, de 18/7/1968, que dispõe sobre as duplicatas, em seu art. 9º,
§ 1º: ‘A prova do pagamento é recebido, passado pelo legítimo portador ou seu representante com poderes especiais, no verso
do próprio título, ou documento, em separado, com referência expressa à duplicata’. Esclarece LAURO MUNIZ BARRETO que
‘O pagamento, segundo CARNELLUTTI, é um ato devido, e, com o pagamento, o devedor exonera-se da obrigação. Pagando
precisa comprovar a sua liberação, por forma a que não subsista dúvida de que cumpriu a obrigação. Por isso, a lei exige ato do
credor, que ateste, inequivocamente, que o devedor pagou. A esse ato do credor, se denomina quitação, também conhecido,
mais comumente, pelo termo recibo. Esse comprovante do pagamento, deve ser por escrito, onde conste o valor e a espécie da
dívida quitada, o nome do devedor, ou de quem por ele pagou, o tempo e o lugar do pagamento. É o que se chama uma
quitação, em devida forma. A quitação, também, é um ato devido”. Nesse sentido, é a jurisprudência do E. TJSP: “Ação monitoria
- cheque prescrito - inépcia da inicial afastada - cerceamento de defesa não caracterizado - ausência de prova de pagamento procedimento monitório adequadamente adotado - embargos rejeitados sentença mantida - recurso improvido.” (Apelação n°
908.099-7 - 16a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, - Rel. Coutínho de Arruda j. 20/08/09)
Saliente-se que sequer poderá ser invocado cerceamento de defesa. Com efeito, em seus embargos, o requerido, deixando
subentendida a ocorrência de agiotagem, e alegando ter pagou a dívida, mas não lhe foi dado qualquer recibo que comprovasse
o referido pagamento (fls. 25, terceiro parágrafo). Contudo, não informou qual seria o valor do débito original, nem qual o valor
das parcelas eventualmente adimplidas, isto, observando também a cartularidade já exposta. Assim, apenas com as afirmativas
genéricas, não havia como se produzir prova, inexistindo razão plausível a justificar uma instrução probatória. Mais uma vez,
nesse sentido, o entendimento jurisprudencial; MONITORIA - Cheques - Alegação de inclusão de juros abusivos - Ausência de
um indício mínimo da alegada agiotagem - Verossimilhança das alegações não evidenciada, na hipótese - Inversão do ônus da
prova preconizada pela M.P. 1.820 (art 3°) não autorizada - Depoimento pessoal do embargado que, no caso, além de
anteriormente dispensado e reiterado apenas após leitura da sentença, em nada contribuiria para a solução da lide - Embargos
à monitoria improcedentes Recurso desprovido. (APELAÇÃO N° 7.370.074-4 14ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo Rel. Melo Colombi j. 30.09.09) O embargante, não trouxe sequer um mínimo início de prova documental de
suas alegações. Pelos mesmos motivos (ausência de verossimilhança), sequer se poderia cogitar da inversão do ônus da prova
preconizada pela Medida Provisória 1.820 (atualmente reeditada sob o n. 2172-32), que reza: “Nas ações que visem à declaração
de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o
ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas
circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação”. Ainda, oportuna citação de precedente compilado pelo Desembargador
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Ribeiro de Souza: “anote-se, do STJ, o julgamento do REsp 525712/RS, Rei. Ministro CARI.OS ALBERTO MENEZES DIREITO,
3”. Turma, j . 16.12.2003, DJ 29.03.2004, p.235, destacando-se o seguinte: ‘Segundo a jurisprudência da Corte, a ‘ação monitoria
instruída com cheque prescrito dispensa a demonstração da causa de sua emissão, de acordo com a jurisprudência mais
recente, considerando a perda da natureza executiva em jace do transcurso do prazo prescricional”’’ (Ap.Civ. n. 973.671-0,
Catanduva, j . 23.11.05). Nesse passo, há que se considerar que existe sólido entendimento no sentido de que os embargos
monitórios são ação de natureza declaratória ou constitutiva negativa, e não simples peça de defesa, com todas as consequências
que daí resultam, em especial a inversão do ônus da iniciativa e da prova. A propósito, confiram-se as lições de Vicente Greco
Filho (Direito Processual Civil Brasileiro, 3º vol., Saraiva. 16ª ed., 2003, p. 263/264) e Luiz Rodrigues Wambier (Curso Avançado
de Processo Civil’, vol. 3, 7ª edição, Editora RT, p. 237). A prova documental, como é cediço, deve, em regra, ser produzida no
momento em que apresentada a petição inicial dos embargos monitórios (cf. art. 396 do CPC), e, não, durante a audiência de
instrução e julgamento. Repita-se, embora alegue o embargante que os cheques teriam sido dados em garantia do pagamento
de empréstimos a juros ilegais e extorsivos, não trouxe aos autos elementos que provem tais alegações, ônus que lhe incumbia,
conforme disposto no artigo 333, II, do Código de Processo Civil. É certo que a Medida Provisória 2.172-32, de 23 de agosto de
2001, que reeditou a de n° 1820/99 e que se encontra em vigor em face da Emenda Constitucional n° 32/2001 (art. 2º), impõe
ao credor o ônus de provar a regularidade da obrigação a qual se imputa ser decorrente de estipulação usurária, mas desde que
demonstrada a verossimilhança da alegação. A própria Medida Provisória, aliás, prescreve que a nulidade decorrente da
agiotagem leva apenas à revisão do contrato para que volte aos termos legais e, não, à inexistência completa da divida, o que
tornava obrigatória a declinação dos valores que entendia corretos: “São nulas de pleno direito as estipulações usurárias, assim
consideradas as que estabeleçam: I - nos contratos civis de mútuo, taxas de juros superiores às legalmente permitidas, caso em
que deverá o juiz, se requerido, ajustá-las à medida legal” Somados todos esses argumentos, não há como desconstituir o
crédito representado pelos cheques cobrados, que constituem confissão de dívida. Nesse sentido, os seguintes julgados tirados
de casos análogos: “ÔNUS DA PROVA - FALÊNCIA - IMPONTUAL IDADE - ART. 3° DA MEDIDA PROVISÓRIA 2172-32, DE
23.08.2001 ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM SEM INDICAÇÃO DO VALOR ORIGINAL DA DÍVIDA - VEROSSIMILHANÇA
NÃO CONFIGURADA - IMPOSIÇÃO DE CUSTEIO DA PERÍCIA Á CREDORA - INADMISSIBILIDADE - AGRAVO PROVIDO”
(Agravo de Instrumento n° 5381634600, Câmara Especial de Falências e Recup. Judiciais - TJ/SP, Rel. Elliot Akel, j. 27/02/2008).
“MONITORIA - Cambial - Cheque - Alegação de agiotagem - Pretensão de inversão do ônus da prova Medida Provisória 1.820,
reeditada sob o n° 2172-32 Inversão incabível, ante a inexistência de verossimilhança da alegação - Mera alegação que não
afasta o direito de crédito representado por cheques devidamente assinados - Recurso não provida” (Apelação Com Revisão
7038739400, 14a Câmara de Direito Privado - TJ/SP, Rel. Melo Colombi, j. 04/04/2007). Posto isso, REJEITO os embargos e
JULGO PROCEDENTE a ação monitória, constituindo título executivo judicial, no valor de R$ 5.534,29, que será acrescido de
juros de 1% ao mês, contados a partir da citação e correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a partir da
propositura da ação. Condeno ainda a embargante ao pagamento das custas, processuais e honorários advocatícios que fixo
em 10% do valor do débito. P.R.I.( em caso de recurso o valor da taxa é de R$116,87 e o porte de remessa R$29,50 por volume)
- ADV: ROSARIO ANTONIO CICOTTI (OAB 264031/SP), LUIS EUGENIO BARDUCO (OAB 91102/SP), ANTONIO ZANI JUNIOR
(OAB 102420/SP)
Processo 0008339-64.2007.8.26.0272 (272.01.1999.004501/1) - Cumprimento de sentença - Banco Nossa Caixa Sa Orlando Batista de Moraes e outro - O autor foi intimado, por correio, para dar andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob
pena de extinção, mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência. Em conseqüência, com fundamento no
artigo 267, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO este processo, sem resolução do mérito, ordenando,
para tanto, o arquivamento dos autos. À luz do disposto no § 2º do artigo 267 do Código de Processo Civil, condeno o autor ao
pagamento das despesas processuais, corrigidas desde o desembolso, e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da
causa. Oportunamente, arquivem-se. P.R.I.( em caso de recurso o valor da taxa é de R$96,85 e o porte de remessa R$29,50
por volume) - ADV: BRAS GERDAL DE FREITAS (OAB 87280/SP), CLAUDIA GARCIA GOMES (OAB 264878/SP), KARINA DE
ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP)
Processo 3000006-62.2013.8.26.0272 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - T. I. Z. de M. - D. I. B. de M. e outro Manifeste-se o (a) autor (a) sobre a certidão supra (decurso do prazo para apresentação de contestação pelo (a) requerido (a)),
no prazo de cinco dias. - ADV: JOSE MARIO SECOLIN (OAB 100415/SP)
Processo 3000066-35.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Adriano Francisco Alves - Instituto
Nacional de Seguro Social INSS - Ficam as partes intimadas sobre a designação da perícia médica com o Dr. HUMBERTO
CARLOS BARISON, para o dia 18 de fevereiro de 2014 às 14:30 horas, em seu consultório a Rua Conselheiro Dantas nº 92, nesta
comarca, telefones (19) 38630699 celular (19) 92807652 e email - Humberto@barrisaude.com.br. Obs.: O periciando deverá
apresentar documentação de identificação com foto, CTPS (novas e antigas), relatórios médicos e de exames complementares
antigos e atualizados para desenvolvimento da perícia e possibilidade de responder adequadamente quesitos formulados pelas
partes. - ADV: ALEXANDRA ANTUNES GARCIA (OAB 245978/SP)
Processo 3000305-39.2013.8.26.0272 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - LUIZ CARLOS BARBOZA
JUNIOR - SUPERMERCADO TOPAN LTDA EPP - LUIZ CARLOS BARBOZA JUNIOR, qualificado nos autos, promoveu “ação de
despejo por falta de pagamento” contra SUPERMERCADO TOPAN LTDA EPP, igualmente qualificado, aduzindo, em síntese, que
é o atual proprietário do imóvel localizado na Rua Lindóia, nº 359, Jardim Macucos, o qual está locado ao réu. Disse que o réu
lhe deve os aluguéis a partir de fevereiro de 2013, cujo montante é de R$ 3.904,72. Ao derradeiro, pugnando pela antecipação
dos efeitos da tutela, com o despejo liminar do réu, pediu a procedência da ação, para que fosse decretado o despejo do réu,
condenando-se-o, ainda, ao pagamento da importância de R$ 3.904,72, além dos aluguéis vincendos, e as demais cominações
legais. Com a inicial, juntou procuração e documentos (fls. 07/32). O pedido de antecipação da tutela foi indeferido (fls. 34/35).
O réu foi citado e apresentou contestação (fls. 52/58). Adunou documentos (fls. 59/61). Réplica a fls. 63/70. O autor informou,
a fls. 74, ter o réu desocupado, na data de 24 de junho de 2013, voluntariamente o imóvel. Instadas a especificaram provas, as
partes manifestaram-se a fls. 74 e 75. Este é, em síntese, o relatório. Passo à decisão. Impõe-se o julgamento antecipado da
lide, nos termos do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, vez que despicienda a produção de provas em audiência. A
ação é procedente. Os fatos são incontroversos. Restaram bem comprovados. Justifico. A relação locatícia que o autor mantém
com o réu restou cabalmente demonstrada na hipótese em testilha, ante o reconhecimento do réu e os demais elementos de
prova constantes dos autos (fls. 52/58). Incumbia ao réu, à luz do disposto no artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil,
comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor, isto é, demonstrar documentalmente a quitação dos alugueres
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pleiteados pelo autor, ou, então, purgar a mora. Porém, quedou-se inerte nesse mister, posto não ter trazido aos autos qualquer
elemento de convicção nesse sentido, mesmo porque desocupou voluntariamente o imóvel, daí admitindo, também nesse ponto,
o pedido exordial de despejo. Destarte, restando incontroversa a relação locatícia celebrada entre as partes e inexistindo prova
do pagamento dos alugueres pleiteados pelo autor, é de rigor o acolhimento do pedido inicial. Posto isso, julgo PROCEDENTE a
presente ação, promovida por LUIZ CARLOS BARBOZA JUNIOR contra SUPERMERCADO TOPAN LTDA EPP, para rescindir a
locação e decretar o despejo do réu do imóvel situado na Rua Lindóia, n.º 359, Jardim Macucos, nesta Cidade de Itapira. Tendo
em vista a desocupação voluntária do imóvel (fls. 74), deixo de assinar prazo para o caso, conforme artigo 63, caput, da Lei de
Inquilinato. Condeno o réu, ainda, ao pagamento da importância de R$ 3.904,72 (três mil, novecentos e quatro reais e setenta
e dois centavos), além dos aluguéis vincendos até a data da desocupação (24/06/2013), devidamente corrigida a partir da data
da propositura da ação, e acrescida de juros de mora, à taxa de 12% (doze por cento) ao ano, desde a citação. Condeno o réu
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor
atualizado da condenação. P.R.I. ( em caso de recurso o valor da taxa é de R$96,85 e o porte de remessa R$29,50 por volume)
- ADV: JOAO CARLOS MAZZER, ALEXANDRA DOS SANTOS COSTA (OAB 189937/SP), PAULO ROGÉRIO BENACI (OAB
218324/SP), AUDRE JAQUELINE DE SOUZA (OAB 272605/SP)
Processo 3000439-66.2013.8.26.0272 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Santander
Brasil Sa - João Vitor da Silva Itapira Me e outro - Folhas 55: I Defiro o pedido de consulta de bens junto ao sistema INFOJUD,
bem como a consulta de veículos em nome dos executados junto ao sistema RENAJUD. Intime-se o exeqüente para, no prazo
de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento da taxa de cobrança do serviço de impressão de informações dos Sistemas INFOJUD
e RENAJUD, nos termos do Provimento CSM nº 1864/11 e Comunicado nº 170/2011. Após a comprovação do recolhimento da
respectiva taxa, providencie a serventia consulta junto ao sistema INFOJUD, a fim de obter informações acerca acerca das
últimas 03 declarações de rendas dos executados, bem como consulta junto ao sistema RENAJUD, a fim de obter informações
acerca de eventuais veículos em nome dos executados, na tentativa de localizar bens passíveis de constrição. Int. - ADV:
JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)
Processo 3000585-10.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - NANCI APARECIDA
FRANÇA BASTON - MUNICÍPIO DE ITAPIRA e outro - HOMOLOGO, por sentença e para que produza seus jurídicos e legais
efeitos, o pedido de desistência formulado a fls. 65, o qual recebeu a concordância dos requeridos e, em conseqüência, JULGO
EXTINTO este processo nº 560/13, movido por NANCI APARECIDA FRANÇA BASTON contra MUNICIPIO DE ITAPIRA e
TALES BASTON, o que faço com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do C.P.C. Custas “ex lege”. Façam-se as anotações
e comunicações cabíveis. Oportunamente, arquivem-se. P.R.I. - ADV: TIAGO GEROLIN MOYSÉS (OAB 255273/SP), JOAO
BATISTA DA SILVA (OAB 88249/SP)
Processo 3001101-30.2013.8.26.0272 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Ana Maria Fernandes Teixeira
e outros - Fls. 44: Dê-se ciência aos autores. Int. (ofício do Banco Itau) - ADV: CARLOS JOSE DA SILVA (OAB 114470/SP),
JOSE HORTENCIO FRANCISCHINI (OAB 69577/SP)
Processo 3001601-96.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - ALCIDES BARBOSA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Ficam as partes intimadas sobre a designação da perícia médica com
o Dr. HUMBERTO CARLOS BARISON, para o dia 11 de março de 2014 às 14:30 horas, em seu consultório a Rua Conselheiro
Dantas nº 92, nesta comarca, telefones (19) 38630699 celular (19) 92807652 e email - Humberto@barrisaude.com.br. Obs.: O
periciando deverá apresentar documentação de identificação com foto, CTPS (novas e antigas), relatórios médicos e de exames
complementares antigos e atualizados para desenvolvimento da perícia e possibilidade de responder adequadamente quesitos
formulados pelas partes. - ADV: MARIA APARECIDA DE SOUZA NANARTONIS (OAB 193438/SP), FRANCISCO DE ASSIS
GAMA (OAB 73759/SP)
Processo 3002193-43.2013.8.26.0272 - Interdição - Tutela e Curatela - M. A. R. B. e outro - L. R. B. - Manifeste-se o (a) autor
(a) sobre a certidão supra (decurso do prazo para apresentação de impugnação pelo (a) requerido (a)), no prazo de cinco dias.
- ADV: CARLOS ROBERTO DA ROCHA FRANCO (OAB 181774/SP)
Processo 3002437-69.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Tempo de serviço - Nilce Armani - Manifeste-se o (a) autor
(a) sobre a contestação de fls. 95/102, no prazo de dez dias. - ADV: KELLY CRISTINA JUGNI (OAB 252225/SP)
Processo 3002479-21.2013.8.26.0272 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - ROSA MARIA DA SILVA KATIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO - Manifeste-se a autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o ofício de fls. 20/21. Int. - ADV:
JOEL ORCINI (OAB 264939/SP)
Processo 3002513-93.2013.8.26.0272 - Despejo - Despejo por Denúncia Vazia - Maria José Maciel Monezzi e outros - Maria
de Lourdes Garcia e outro - Manifeste-se o (a) autor (a) sobre a contestação de fls. 25/78, no prazo de dez dias. - ADV: LUIS
EUGENIO BARDUCO (OAB 91102/SP)
Processo 3002513-93.2013.8.26.0272 - Despejo - Despejo por Denúncia Vazia - Maria José Maciel Monezzi e outros - Maria
de Lourdes Garcia e outro - Ciência ao autor sobre a declaração da co-requerida Adriana Cristina Pressato, as fls. 23, de que
não se opõe ao pedido na inicial. - ADV: RUBENS FALCO ALATI FILHO (OAB 112793/SP), LUIS EUGENIO BARDUCO (OAB
91102/SP)
Processo 3002571-96.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - LEONICE DOS SANTOS
DUARTE - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Manifeste-se o (a) autor (a) sobre a contestação de fls. 15/31, no
prazo de dez dias. - ADV: NEIMAR BARBOSA DOS SANTOS (OAB 287197/SP)
Processo 3002875-95.2013.8.26.0272 - Inventário - Inventário e Partilha - Beatriz Soares Eduvirgen e outro - Edson Carlos
Eduvirgen - Fls. 28: Indefiro o pedido formulado, não havendo que se falar em devolução de prazo. No mais, manifeste-se a
inventariante, no prazo de 05 (cinco) dias em termos de prosseguimento com o integral cumprimento do despacho proferido às
fls. 25. - ADV: JOSÉ ALCIDES FORMIGARI (OAB 190674/SP)
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Processo 3002962-51.2013.8.26.0272 - Exceção de Incompetência - Prefeitura Municipal de Juazeiro - Imbil Indústria e
Manutenção de Bombas Ita Ltda - Republicação: Folhas 02/32: Recebo a exceção e determino a suspensão do processo
principal, certificando-se. Manifeste-se o excepto no prazo de 10 dias. Int. - ADV: SERGIO ANTONIO DALRI (OAB 98388/SP),
CARLOS LUCIANO DE BRITO SANTANA (OAB 25406/BA)
Processo 3003254-36.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Adicional de Horas Extras - Adão Pesuto - Municipio de
Itapira - Sem prejuízo do julgamento antecipado, especifiquem as partes, no prazo de (05) dias, as provas que pretendem
produzir, justificando-as. Int. - ADV: LUIS EUGENIO BARDUCO (OAB 91102/SP), ELAINE DOS SANTOS (OAB 212238/SP),
JOAO BATISTA DA SILVA (OAB 88249/SP), PATRICIA NOEMIA G AYALA ABRAMOVICH (OAB 132324/SP)
Processo 3003355-73.2013.8.26.0272 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Fazenda Pública
do Estado de São Paulo - Aline Prado de Moraes Francisco - Fls. 31: Manifeste-se a embargante, no prazo de 10 (dez) dias.
Int. - ADV: MERCIVAL PANSERINI (OAB 93399/SP), MURILO RODRIGUES JUNIOR (OAB 329703/SP), ALINE PRADO DE
MORAES FRANCISCO (OAB 241980/SP)
Processo 3003380-86.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Honorários Advocatícios - José Wilson Breda - Espólio de
Jani Silva - Fica o procurador da requerida intimado a regularizar sua representação processual, com a juntada da procuração,
no prazo de quinze dias, sob pena de revelia. - ADV: BENEDITO GALVAO DOS SANTOS (OAB 117423/SP)
Processo 3003404-17.2013.8.26.0272 - Execução de Alimentos - Alimentos - J. F. M. - L. B. M. F. - Manifeste-se a exequente,
no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a justificativa de fls. 21/34. Após, ao MP. Int. - ADV: LUCAS SARTORI FAGUNDES (OAB
300412/SP), DANILA BOLOGNA LOURENÇONI (OAB 216508/SP)
Processo 3003418-98.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - A. V. - L. F. C. - Cuida-se de
“ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, com pedido de alimentos”, promovida por A.V. contra L.F.C., pelas
razões que mencionou (fls. 02/10). Juntou procuração e documentos (fls. 11/32). O Dr. Promotor de Justiça manifestou-se às fls.
34. Este é, em síntese, o relatório. Passo à decisão. Na hipótese sub judice, pretende a autora o reconhecimento e dissolução
da sociedade de fato com pedido liminar de concessão de alimentos provisórios. Os alimentos podem ser definidos initio litis,
incidentalmente ou na sentença, e isso tanto na ação de alimentos quanto nas revisionais ou exoneratórias. Como a demanda de
alimentos pode ser cumulada a outras ações, nada impede que seja fixada liminarmente ou através de procedimento incidental.
Desnecessária, portanto, é a instauração de medida cautelar à parte, quando na própria ação principal a providência reclamada
pode ser obtida em vista de expressa previsão legal. Assim, não há que se negar o deferimento da liminar, pois, perfeitamente
possível o pedido de alimentos provisórios em favor dos filhos cumulativamente com a ação de reconhecimento e dissolução da
sociedade de fato. Está evidente que não há lei que impeça a fixação. A cumulação é possível, dada as circunstâncias de que os
alimentos são para o sustento dos filhos do casal e constitui-se em decorrência do sustento da prole, como dever conseqüente
ao poder familiar. Assim, se é possível cumular o pedido, possível é também arbitrar os alimentos em caráter liminar, a título de
antecipação de tutela, não sendo nenhuma pretensão estranha à tutela jurisdicional, porque a sentença, ainda não outorgando
o reconhecimento e dissolução, poderá conceder os alimentos para os filhos. Diante dos vários acórdãos existentes e recentes
com referência aos alimentos provisionais nas ações de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, nada impede o
deferimento dos alimentos provisórios destinados aos filhos quando da propositura da presente, com a finalidade de garantir
sua subsistência no fluir do processo. Nesse sentido: EMENTA: Separação judicial - Possibilidade de cumulação com alimentos
provisionais - Desnecessidade da propositura de ação cautelar própria - Fixação da verba em quantum razoável às necessidades
dos alimentados e capacidade do alimentante - Inconfundibilidade de rendimentos com patrimônio. Decisão reformada, em parte,
apenas para conceder à agravante o direito de percepção de alimentos, a razão de dez (10) salários-mínimos mensais - Agravo
parcialmente provido. “(...) É possível a cumulação dos pedidos de separação judicial com alimentos provisórios; por isto, ao
despachar a inicial, pode o magistrado fixar alimentos provisórios, sendo desnecessária, neste caso, a instauração de medida
cautelar em autos apartados”. AI nº 9.741 de Mafra, Rel. Des. Nílton Macedo Machado). DECISÃO: Por votação unânime, dar
provimento, em parte, ao recurso. Custas legais. (TJSC - 2ª CC - AI nº 9813579-6 - Rel. Des. Gaspar Rubick - DJSC 30.03.1999
- pág. 5. Portanto, estando presentes os requisitos necessários para sua concessão, eis que há prova pré-constituída quanto
ao alegado pela requerente, arbitro os alimentos provisórios em 50% (cinqüenta por cento) do salário mínimo, em favor do filho
das partes, à mingua de informações seguras quanto ao ganho do alimentante, a partir da citação. Oficie-se a empregadora
do requerido solicitando informações acerca de seus rendimentos, bem como, a agência do Banco do Brasil S.A, solicitando a
abertura de conta para deposito da pensão alimentícia. Dê-se ciência ao representante do Ministério Público. Designo audiência
de tentativa de conciliação junto ao Setor de Conciliação para o dia 27 de março de 2.014, às 14:15 horas. As audiências deste
setor realizar-se-ão no seguinte endereço: Praça Cel. Souza Ferreira, s/nº, sala de audiências, andar térreo, centro Itapira/
SP. Cite-se e intime-se o réu, cientificando-o de que o prazo para contestação, de 15 dias, será contado a partir da data da
audiência, acaso resulte infrutífera a conciliação, sendo recomendável que o requerido compareça à audiência infra designada
acompanhado de Advogado. Intimem-se as partes pessoalmente e seus Advogados através da Imprensa Oficial. Sem prejuízo,
intime-se a requerente a comparecer em Cartório com a finalidade de regularizar a procuração de fls. 43, assinando-a. Int. (Fica
a requerentte intimada a retirar o oficio para abertura de conta) - ADV: ALINE PRADO DE MORAES FRANCISCO (OAB 241980/
SP)
Processo 3003622-45.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Concessão / Permissão / Autorização - Paulo Aparecido
Costa - São Paulo Previdência Spprev - Fica o autor intimado a recolher a taxa de postalização, para encaminhamento da carta
de citação já expedida, no prazo de cinco dias. - ADV: RAFAEL JONATAN MARCATTO (OAB 141237/SP), CLELIA CONSUELO
BASTIDAS DE PRINCE (OAB 163569/SP)
Processo 3003675-26.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - JOSÉ RONALDO DOS
SANTOS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Manifeste-se o (a) autor (a) sobre a contestação de fls. 23/34, no
prazo de dez dias. - ADV: JOSÉ ALCIDES FORMIGARI (OAB 190674/SP)
Processo 3003825-07.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - José Olivio Gonçalves INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - *Ficam as partes intimadas sobre a designação da perícia médica com o
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Dr. HUMBERTO CARLOS BARISON, para o dia 18 de fevereiro de 2014 às 14:00 horas, em seu consultório a Rua Conselheiro
Dantas nº 92, nesta comarca, telefones (19) 38630699 celular (19) 92807652 e email - Humberto@barrisaude.com.br. Obs.: O
periciando deverá apresentar documentação de identificação com foto, CTPS (novas e antigas), relatórios médicos e de exames
complementares antigos e atualizados para desenvolvimento da perícia e possibilidade de responder adequadamente quesitos
formulados pelas partes. - ADV: MARIA APARECIDA DE SOUZA NANARTONIS (OAB 193438/SP)
Processo 3004226-06.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Felipe
Schmitz Nogueira - BANCO PANAMERICANO S/A - Manifeste-se o (a) autor (a) sobre a contestação de fls. 50/72, no prazo de
dez dias. - ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), JOSE HERMINIO LUPPE CAMPANINI (OAB 306495/SP),
MARCOS DE ALMEIDA NOGUEIRA (OAB 216938/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP)
Processo 3004292-83.2013.8.26.0272 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Wesley Henrique Gomes - Fica o requerente intimado a se manifestar,
no prazo de cinco dias, sobre a certidão da oficiala de justiça as fls. 44 verso, informando que deixou de proceder a busca e
apreensão, pois, não obteve êxito em localizar o veículo a ser apreendido, tendo sido informada ora pela mãe, ora pelo pai do
requerido, que o veículo não está mais na posse do mesmo. Em todas as vezes que diligenciou no endereço, era informada pelos
pais de que o requerido não estava em casa, não possui telefone celular e nunca sabiam informar onde poderia ser encontrado,
foi dito apenas para entrar em contato telefônico com o pai Sr. Jair no celular nº (996360551), com quem o requerido trabalha,
mas em todas as vezes que ligou o Sr. Jair alegou que o filho não se encontrava trabalhando com ele, desconhecendo onde ele
poderia estar. - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP), RODOLFO GERD SEIFERT (OAB 183944/SP)
Processo 3005127-71.2013.8.26.0272 - Divórcio Consensual - Dissolução - L. J. de O. M. S. e outro - A fim de proceder a
homologação do acordo celebrado às fls. 02/04, apresentem os requerentes, no prazo de 10 (dez) dias, cópia da matricula do
imóvel e dos documentos referentes aos veículos informados na petição inicial. - ADV: DONISETE GOMES DA SILVA (OAB
90809/SP)
Processo 3005175-30.2013.8.26.0272 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - E. R. B. - C. B. D. - Pela
análise da inicial observa-se que a ré está com a guarda de fato, razão por que não há que se falar em regulamentação de
visitas antes da regulamentação da guarda. Ante o exposto, emende o autor a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de
indeferimento, nos termos do parágrafo único do 284 do CPC, eis que o pedido de regulamentação de visitas pressupõe a
existência de guarda legal, o que não há na hipótese vertente. Int. - ADV: JOAO CARLOS MAZZER, PAULO ROGÉRIO BENACI
(OAB 218324/SP)
Processo 3005251-54.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - FLÁVIO ALVES
DE AZEVEDO - Certidão supra: Assiste razão à Serventia, sendo desnecessário o cumprimento do despacho proferido às fls.
29, devendo ser procedida a juntada do oficio anexado a contracapa do presente, independentemente de cumprimento. No mais,
é essencial a intervenção do Ministério Público nas causas referentes ao beneficio assistencial, haja vista a outorga conferida
pelo art. 31 da Lei nº 8.742/93 (LOAS), que assim dispõe: “Cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos
estabelecidos nesta lei”. Com efeito, no caso em testilha, a não intimação do representante do Parquet, em desatenção ao
comando expresso no art. 83, I, do CPC implica na decretação de nulidade de todos os atos processuais, desde o momento em
que se fizesse necessária a intervenção ministerial. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestarse sobre todo o processado, emitindo seu parecer. - ADV: NEIMAR BARBOSA DOS SANTOS (OAB 287197/SP)
Processo 3005251-54.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - FLÁVIO ALVES
DE AZEVEDO - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Na hipótese sub judice, pretende o autor a concessão
do beneficio assistencial de prestação continuada ao idoso (LOAS). O perigo na demora revela-se patente tendo em vista o
caráter alimentar do benefício indicado. No entanto, entendo que neste momento processual não se faz presente o requisito da
verossimilhança, na medida em inexiste nos autos prova técnica capaz de constatar os fatos alegados na inicial. Assim, antes
de apreciar o pedido de tutela antecipada, necessária a instrução processual, motivo pelo qual determino a realização de estudo
social na residência do autor, a fim de atestar a condição ou não de necessitada. Cite-se e intimem-se as partes facultando a
indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo ou apresentado os
quesitos, expeça-se ofício ao Departamento de Assistência Social do Município, para que informe a este Juízo, a possibilidade
de indicação de profissional para realização do estudo social, ficando consignado no ofício que o autor é beneficiário da Justiça
Gratuita. Com a indicação, intime-se o perito da nomeação, bem como para que realize o exame pericial. Oportunamente, dê-se
vista ao representante do Ministério Público. Int. - ADV: NEIMAR BARBOSA DOS SANTOS (OAB 287197/SP)
Processo 3005412-64.2013.8.26.0272 - Procedimento Ordinário - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - CRISTIANO
GATTEI - CRISTIANE ADORNATO EZIDIO - Trata-se de “ação declaratória de inexistência de divida c.c. Suspensão dos efeitos
da inclusão no CCF e Protesto com pedido de antecipação da tutela”, promovida por CRISTIANO GATTEI contra CRISTIANE
ADORNATO EZIDIO, pelas razões que mencionou. (fls. 02/10) Juntou procuração de documentos (fls. 11/24). Este, em síntese,
é o relatório. Passo à decisão. Nos termos do artigo 273, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação,
total ou parcial, dos efeitos da tutela, há necessidade de prova inequívoca dos fatos afirmados pelo autor, que permita o
convencimento da verossimilhança de suas alegações. Nesse sentido, já decidiram os Egrégios Tribunais: “Só a existência de
prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do Autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela
jurisdicional em processo de conhecimento” (RJTJERGS 179/251) “TUTELA - Antecipação - Concessão - Faculdade atribuída ao
juiz - Vinculação ao livre convencimento e prudente arbítrio do julgador - Prova inequívoca e verossimilhança das alegações Necessidade - Recurso não provido. Ficam ao critério discricionário do juiz, que ele exercerá prudente e motivadamente em cada
caso, a outorga da tutela antecipada total ou parcial. A exigência de prova inequívoca significa que a mera aparência não basta
e que a verossimilhança exigida é mais do que o fumus boni juris exigido para a cautelar”. (Agravo de Instrumento n. 055.687-5
- São Paulo - 8ª Câmara de Direito Público - Relator: Celso Bonilha - 10.09.97 - V.U.*741/344/04) “TUTELA ANTECIPADA Compromisso de compra e venda - Indeferimento - Admissibilidade - Não delineada prova inequívoca da verossimilhança do
alegado na exordial - Artigo 273, caput, do Código de Processo Civil - Discernimento dos pontos concernentes à validade das
cláusulas contratuais e aos índices aplicados para o cálculo das prestações depende de exame mais acurado necessitando,
talvez, de dilação probatória - Recurso não provido”. (Agravo de Instrumento n. 61.193-4 - São Paulo - 7ª Câmara de Direito
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Privado - Relator: Leite Cintra - 29.10.97 - V.U.) Fixadas tais premissas, cumpre reconhecer que, in casu, as assertivas lançadas
pelo autor, a meu aviso, não se revestem de intensidade e força necessárias, para, mesmo em mera cognição sumária,
convencer da verossimilhança das alegações acerca dos fundamentos invocados. Vale dizer, os elementos até então trazidos
pelo autor não oferecem grau de probabilidade da existência do direito alegado, ensejando, isto sim, pela mera aparência que
ainda representam, dúvida na convicção do Julgador: não permitem a firme conclusão de que “a realidade fática pode ser como
a descreve o autor”, concepção que, para parte da doutrina, significaria a expressão prova inequívoca, contida no artigo 273
do Código de Processo Civil (cf. CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, “A Reforma do Código de Processo Civil”, Malheiros, nº
106, pág. 143), a qual, para outra, “deve entender-se a que, por sua clareza e precisão, autorizaria, desde logo, um julgamento
de acolhimento do pedido formulado pelo autor (mérito), se o litígio, hipoteticamente, devesse ser julgado naquele instante”
(HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, “Curso de Direito Processual Civil”, vol. I/370). Com efeito. Na hipótese sub judice, pretende
o autor a titulo de tutela antecipada a suspensão doe efeitos da inclusão no CCF do cheque nº 316, referente a conta 01 18092,
agência 0332, banco 033, bem como, a expedição de oficio ao Cartório Distribuidor de Notas e Protestos de Letras e Títulos
de Itapira, com a finalidade de obstar eventual protesto do cheque supracitado e ao final a procedência da ação declarando a
inexistência da divida. No entanto, a prova pré-constituída não é suficiente para caracterizar a necessária verossimilhança. Ante
o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela e DETERMINO a citação da requerida, com as advertências legais,
ficando concedido os beneficios da Justiça Gratuita. Intime-se. - ADV: ANDRE AUGUSTO DONATI BUZON (OAB 279205/SP)

Anexo Fiscal I
JUÍZO DE DIREITO DA SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
JUIZ(A) DE DIREITO HELIA REGINA PICHOTANO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL BERNARDO DONATI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0001/2014
Processo 0000278-35.1998.8.26.0272 (272.01.1998.000278) - Execução Fiscal - IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física Uniao - Plinio Cremasco - Fls. 133. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo requerido (90 dias). Decorrido o prazo, nova vista
a exequente. Intime-se. - ADV: BRAS GERDAL DE FREITAS (OAB 87280/SP)
Processo 0000622-93.2010.8.26.0272 (272.01.2010.000622) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de São Paulo - Jorsa Embalagens Ltda - Fls. 67. Ante a concordância da Fazenda Pública
Estadual (fls. 69), defiro o pedido de fls. 67, ficando a executada dispensada do pagamento da taxa judiciária. Prossiga na
sentença de fls. 61. Int. - ADV: JOSE ADALBERTO ROCHA (OAB 34732/SP), JULIANO ROCHA (OAB 181357/SP), GIOVANA
ROCHA (OAB 179145/SP)
Processo 0001197-14.2004.8.26.0272 (272.01.2004.001197) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Massa Falida: Alcici Sa - Fls. 470. Defiro o sobrestamento do feito pelo
prazo requerido (180 dias). Decorrido o prazo, nova vista a exequente. Intime-se. - ADV: LUIZ AUGUSTO WINTHER REBELLO
JUNIOR (OAB 139300/SP)
Processo 0001582-54.2007.8.26.0272 (272.01.2007.001582) - Execução Fiscal - Gilberto Giansante - Fls. 96. Defiro
o sobrestamento do feito pelo prazo requerido. Decorrido o prazo, nova vista a exequente. Intime-se. - ADV: GILBERTO
GIANSANTE (OAB 76519/SP)
Processo 0001705-28.2002.8.26.0272 (272.01.2002.001705) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Fabrica de Papel Papelao N S Penha Sa - Fica intimada a executada, na
pessoa do Advogado MARCO ANTONIO VIANA para, no prazo de cinco dias, retirar o Alvará de levantamento, expedido. - ADV:
JOSE PAULO DE CASTRO EMSENHUBER (OAB 72400/SP)
Processo 0001714-58.2000.8.26.0272 (272.01.2000.001714) - Execução Fiscal - Uniao - Ceramica Cezaretto Ltda - Tendo
em vista o pagamento do débito e demais acessórios, conforme informação da exeqüente às folhas 139, JULGO EXTINTA
esta ação de Execução Fiscal, e as de numeros 272.01.2000.001740 e 272.01.2000.001742, movidas pela UNIÃO em face
de CERAMICA CEZARETTO LTDA, o que faço com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Intimese a executada para que, no prazo de sessenta (60) dias, comprove o recolhimento da taxa judiciaria, sob pena de inscrição.
Oportunamente, arquivem-se. P.R.I. (Valor da taxa de preparo: R$ 100,70. Valor de Porte de remessa/retorno: R$ 29,50. Valor
da taxa judiciária (custas em aberto): R$ 604,20) - ADV: FERNANDO JORGE DAMHA FILHO (OAB 109618/SP)
Processo 0001840-25.2011.8.26.0272 (272.01.2011.001840) - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - Fazenda do
Municipio de Itapira - Sudameris Arrendamento Mercantil Sa - Fls. 25/88. Ante as razões trazidas aos autos pela executada, as
quais, em princípio, se mostram pertinentes ao instituto da exceção de pré-executividade, determino a suspensão do andamento
do processo, em relação a excipiente, com fundamento no artigo 1º, da Lei 6.830/1980 e, por aplicação analógica, permitida
em direito processual (artigo 126, c.c. artigo 598, do Código de Processo Civil), com fundamento no artigo 791, II, do Código
de Processo Civil, que remete para as hipóteses previstas no artigo 265, III, do mesmo Estatuto. Intime-se a exeqüente para,
querendo, apresentar impugnação, no prazo de trinta (30) dias, por analogia ao artigo 17, da Lei 6.830/1980. Intime-se. - ADV:
GLAUCIA MARIA LAULETTA FRASCINO (OAB 113570/SP)
Processo 0002033-65.1996.8.26.0272 (272.01.1996.002033) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Massa Falida de Mecanica Valben Ltda - Benedito Alves de Lima Neto - Fls.
203. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo requerido (90 dias). Decorrido o prazo, nova vista a exequente. Intime-se. ADV: BENEDITO ALVES DE LIMA NETO (OAB 182606/SP)
Processo 0002984-73.2007.8.26.0272 (272.01.2007.002984) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de São Paulo - Manufatura de Brinquedos Estrela Sa - Fls. 118. Expeça-se mandado para
constatação e reavaliação do bem penhorado. Após, nomeio perito leiloeiro o Senhor DOUGLAS TUPINAMBA CAMARGO,
independentemente de compromisso. Intime-se o da nomeação bem como para que designe datas para realização do leilão do
bem penhorado, disponibilizando as mesmas para a serventia e apresentando minuta de edital. Após, providencie a serventia às
intimações de praxe. Intime-se. - ADV: ADEMIR BUITONI (OAB 25271/SP)
Processo 0003425-78.2012.8.26.0272 (272.01.2012.003425) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de São Paulo - Antonio Reinaldo Leite Epp - Fls. 27. Defiro o sobrestamento do feito pelo
prazo da moratória, devendo a exequente, em caso de descumprimento, a qualquer momento, requerer o prosseguimento da
execução. O prazo requerido de cento e oitenta (180) dias, não se justifica, porque acaba causando demanda desnecessária, na
medida em que, decorrido tal prazo, a serventia terá que intimar a exequente para manifestar-se em termos de prosseguimento,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

294

o que deve ser evitado, porquanto, nos termos do artigo 151, inciso I, do CTN, com a moratória, a exigibilidade do crédito
tributário fica suspensa, bastando à exequente, em caso de descumprimento, requerer o prosseguimento da execução. Somente
a titulo de cautela e para possibilitar a verificação e controle do feito, os autos de processo permanecerão no prazo de um
(01) ano, findo o qual deverá a serventia tão somente verificar se não houve nenhuma alteração (pedido de prosseguimento
do feito, de extinção, etc), devendo, pra tanto, certificar, na hipótese de não haver nenhuma alteração, e retornar os autos ao
sobrestamento, observando novamente o prazo de um ano, e assim sucessivamente. Intime-se. - ADV: RUBENS FALCO ALATI
FILHO (OAB 112793/SP)
Processo 0003426-63.2012.8.26.0272 (272.01.2012.003426) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de São Paulo - Pastora Industria de Laticinios Ltda M - Fls. 61. Defiro o sobrestamento do feito
pelo prazo da moratória, devendo a exequente, em caso de descumprimento, a qualquer momento, requerer o prosseguimento da
execução. O prazo requerido de cento e oitenta (180) dias, não se justifica, porque acaba causando demanda desnecessária, na
medida em que, decorrido tal prazo, a serventia terá que intimar a exequente para manifestar-se em termos de prosseguimento,
o que deve ser evitado, porquanto, nos termos do artigo 151, inciso I, do CTN, com a moratória, a exigibilidade do crédito
tributário fica suspensa, bastando à exequente, em caso de descumprimento, requerer o prosseguimento da execução. Somente
a titulo de cautela e para possibilitar a verificação e controle do feito, os autos de processo permanecerão no prazo de um
(01) ano, findo o qual deverá a serventia tão somente verificar se não houve nenhuma alteração (pedido de prosseguimento
do feito, de extinção, etc), devendo, pra tanto, certificar, na hipótese de não haver nenhuma alteração, e retornar os autos ao
sobrestamento, observando novamente o prazo de um ano, e assim sucessivamente. Intime-se. - ADV: LUCAS AUGUSTO
PRACA COSTA (OAB 223110/SP), RYAN CARLOS BAGGIO GUERSONI (OAB 220142/SP)
Processo 0003428-19.2001.8.26.0272 (272.01.2001.003428) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Defesacom e Ind de Mat para Constr Lt - Gilberto Rene Dellargine - - Espólio
de José Rocha Clemente - Fls. 118. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo requerido. Decorrido o prazo, nova vista a
exequente. Intime-se. - ADV: ALEXANDRA DOS SANTOS COSTA (OAB 189937/SP), ANDRE LUIS BRUNIALTI DE GODOY
(OAB 144172/SP)
Processo 0003508-12.2003.8.26.0272 (272.01.2003.003508) - Execução Fiscal - Contribuições para o SEBRAE, SESC,
SENAC, SENAI e outros - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Jose Aparecido Formigari Me - - Jose Aparecido Formigari
- Fls. 231. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de um (01) ano. Decorrido o prazo, nova vista a exequente. Intime-se. ADV: JOSÉ ALCIDES FORMIGARI (OAB 190674/SP)
Processo 0003932-73.2011.8.26.0272 (272.01.2011.003932) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda do Município de Itapira - Cia Hab Pop Campinas (cohab) - Fls. 67/70. Ante os argumentos trazidos pela executada,
determinei, nesta, data, a transferencia da quantia suficiente e bloqueada junto ao Banco do Brasil S/A, e a consequente
liberação das demais importâncias. Com a vinda do comprovante da transferencia bancaria, tome-se por termo de penhora,
intimando-se a executada. Int. - ADV: KARINA CREN (OAB 274997/SP), MANOEL POLYCARPO DE AZEVEDO JOFFILY (OAB
46149/SP)
Processo 0004064-43.2005.8.26.0272 (272.01.2005.004064) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de São Paulo - Manufatura de Brinquedos Estrela Sa - Fls. 123. Esclareçam as partes, em
cinco dias, se tem interesse no apensamento destes autos com os demais onde, também, ocorreu parcelamento do débito.
Intime-se. - ADV: ADEMIR BUITONI (OAB 25271/SP)
Processo 0004304-37.2002.8.26.0272 (272.01.2002.004304) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Itapapel Edit Educacao Organizac Ltda - Dorvina de Souza Vieira - Fls.
236. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo requerido. Decorrido o prazo, nova vista a exequente. Intime-se. - ADV:
JOSÉ ALCIDES FORMIGARI (OAB 190674/SP), JOSÉ CARLOS DE ARAUJO CUNHA (OAB 32756/MG), JOSE HORTENCIO
FRANCISCHINI (OAB 69577/SP)
Processo 0004371-84.2011.8.26.0272 (272.01.2011.004371) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de São Paulo - G P Augusto Mecanica Epp - Fls. 47/54. Regularize a executada, em cinco
dias, sua representação processual com a juntada de contrato social, instrumento de procuração e comprovante de recolhimento
da taxa da CPA. Sem prejuízo, manifeste-se a exequente, no prazo de cinco dias, acerca do noticiado parcelamento do débito.
Int. - ADV: RENE DA COSTA ABBIATI (OAB 251670/SP)
Processo 0004372-69.2011.8.26.0272 (272.01.2011.004372) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de São Paulo - Guss Industria e Comercio de Produtos Alimenticios Ltda Epp - Fls. 52.
Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo da moratória, devendo a exequente, em caso de descumprimento, a qualquer
momento, requerer o prosseguimento da execução. O prazo requerido de cento e oitenta (180) dias, não se justifica, porque
acaba causando demanda desnecessária, na medida em que, decorrido tal prazo, a serventia terá que intimar a exequente para
manifestar-se em termos de prosseguimento, o que deve ser evitado, porquanto, nos termos do artigo 151, inciso I, do CTN, com
a moratória, a exigibilidade do crédito tributário fica suspensa, bastando à exequente, em caso de descumprimento, requerer
o prosseguimento da execução. Somente a titulo de cautela e para possibilitar a verificação e controle do feito, os autos de
processo permanecerão no prazo de um (01) ano, findo o qual deverá a serventia tão somente verificar se não houve nenhuma
alteração (pedido de prosseguimento do feito, de extinção, etc), devendo, pra tanto, certificar, na hipótese de não haver nenhuma
alteração, e retornar os autos ao sobrestamento, observando novamente o prazo de um ano, e assim sucessivamente. Intimese. - ADV: RUBENS FALCO ALATI FILHO (OAB 112793/SP)
Processo 0004586-94.2010.8.26.0272 (272.01.2010.004586) - Execução Fiscal - IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
- Uniao - Gp Augusto Bicicletas Epp - Fls. 183. Expeça-se mandado para constatação e reavaliação do bem penhorado. Após,
nomeio perito leiloeiro o Senhor NILTON BRANCALLIÃO, independentemente de compromisso. Intime-se o da nomeação bem
como para que designe datas para realização do leilão do bem penhorado, disponibilizando as mesmas para a serventia e
apresentando minuta de edital. Após, providencie a serventia às intimações de praxe. Intime-se. - ADV: RENE DA COSTA
ABBIATI (OAB 251670/SP)
Processo 0004757-51.2010.8.26.0272 (272.01.2010.004757) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de São Paulo - G P Augusto Mecanica Epp - Fls. 56. Prossiga no despacho de fls. 53. Int. ADV: RENE DA COSTA ABBIATI (OAB 251670/SP)
Processo 0005712-63.2002.8.26.0272 (272.01.2002.005712) - Execução Fiscal - Impostos - Uniao - Ceramica Cezaretto
Ltda - Fls. 242. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo da moratória, devendo a exequente, em caso de descumprimento, a
qualquer momento, requerer o prosseguimento da execução. O prazo requerido de cento e oitenta (180) dias, não se justifica,
porque acaba causando demanda desnecessária, na medida em que, decorrido tal prazo, a serventia terá que intimar a exequente
para manifestar-se em termos de prosseguimento, o que deve ser evitado, porquanto, nos termos do artigo 151, inciso I, do
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CTN, com a moratória, a exigibilidade do crédito tributário fica suspensa, bastando à exequente, em caso de descumprimento,
requerer o prosseguimento da execução. Somente a titulo de cautela e para possibilitar a verificação e controle do feito, os
autos de processo permanecerão no prazo de um (01) ano, findo o qual deverá a serventia tão somente verificar se não houve
nenhuma alteração (pedido de prosseguimento do feito, de extinção, etc), devendo, pra tanto, certificar, na hipótese de não haver
nenhuma alteração, e retornar os autos ao sobrestamento, observando novamente o prazo de um ano, e assim sucessivamente.
Intime-se. - ADV: FERNANDO JORGE DAMHA FILHO (OAB 109618/SP)
Processo 0005760-12.2008.8.26.0272 (272.01.2008.005760) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de São Paulo - Ecos Industria e Comercio de Pecas para Bicicletas Ltda Epp - Fls. 120. Defiro
o sobrestamento do feito pelo prazo requerido (180 dias). Decorrido o prazo, nova vista a exequente. Intime-se. - ADV: LUIZ
CARLOS THIM (OAB 111850/SP)
Processo 0005990-25.2006.8.26.0272 (272.01.2006.005990) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de São Paulo - Manufatura de Brinquedos Estrela Sa - Fls. 241. Defiro o sobrestamento do feito
pelo prazo da moratória, devendo a exequente, em caso de descumprimento, a qualquer momento, requerer o prosseguimento da
execução. O prazo requerido de cento e oitenta (180) dias, não se justifica, porque acaba causando demanda desnecessária, na
medida em que, decorrido tal prazo, a serventia terá que intimar a exequente para manifestar-se em termos de prosseguimento,
o que deve ser evitado, porquanto, nos termos do artigo 151, inciso I, do CTN, com a moratória, a exigibilidade do crédito
tributário fica suspensa, bastando à exequente, em caso de descumprimento, requerer o prosseguimento da execução. Somente
a titulo de cautela e para possibilitar a verificação e controle do feito, os autos de processo permanecerão no prazo de um
(01) ano, findo o qual deverá a serventia tão somente verificar se não houve nenhuma alteração (pedido de prosseguimento
do feito, de extinção, etc), devendo, pra tanto, certificar, na hipótese de não haver nenhuma alteração, e retornar os autos ao
sobrestamento, observando novamente o prazo de um ano, e assim sucessivamente. Intime-se. - ADV: ADEMIR BUITONI (OAB
25271/SP)
Processo 0006720-94.2010.8.26.0272 (272.01.2010.006720) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda do Município de Itapira - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - Posto
isso, acolho a exceção de pré-executividade, para julgar EXTINTO o processo de execução, e o faço com fundamento no artigo
267, inciso IV, do CPC e artigo 1º da Lei 6.830/80. Condeno a Exceta/exequente ao pagamento dos honorários advocatícios,
fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), a teor do artigo 20, § 4º, do CPC. P.R.I. (Valor da taxa de preparo: R$ 96,85 + porte de
remessa/retorno dos autos: R$ 29,50. Total = R$ 126,35). - ADV: HENRIQUE SIN ITI SOMEHARA (OAB 200832/SP)
Processo 0008810-85.2004.8.26.0272 (272.01.2004.008810) - Execução Fiscal - Contribuições - Instituto Nacional do
Seguro Social Inss - Massa Falida de Aergi Industria e Comercio de Papeis Ltda - - Almir Edircio Pessoa - - Jose Carlos Alves da
Silva - Gilberto Giansante - Fls. 186. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de um (01) ano. Decorrido o prazo, nova vista
ao exequente. Intime-se. - ADV: GILBERTO GIANSANTE (OAB 76519/SP)
Processo 3000395-47.2013.8.26.0272 - Embargos à Execução Fiscal - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Claudio Martin
- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama - Fls. 35/84. Manifeste-se o embargante
em cinco dias (artigo 398, do CPC). Int. - ADV: ALEXANDRA DOS SANTOS COSTA (OAB 189937/SP), AUDRE JAQUELINE DE
SOUZA (OAB 272605/SP)
Processo 3003231-90.2013.8.26.0272 - Embargos à Execução Fiscal - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Massa Falida de
Alcici Comércio e Indústria de Papéis Ltda - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. A petição inicial foi reputada inepta
porque a embargante deixou de atribuir valor à causa e de juntar as cópias relativa à execução embargada. Instada a emendar
a petição inicial, a fim de corrigir tais vícios, a embargante quedou-se inerte (fls. 12/15). Impõe-se, assim, o indeferimento da
petição inicial, conforme determina o art. 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, com fundamento nos
arts. 284, parágrafo único, e 295, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o processo
dos embargos à execução fiscal opostos pela MASSA FALIDA DE ALCICI COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PAPÉIS LTDA em face
do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 267, I, do Código de
Processo Civil. Custas pelo exeqüente. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. PRI. (Valor da taxa de preparo: R$ 96,85
+ Porte de remessa e retorno dos autos: R$ 29,50 - Total = R$ 126,35). - ADV: LUIZ AUGUSTO WINTHER REBELLO JUNIOR
(OAB 139300/SP)
Processo 3003884-92.2013.8.26.0272 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - FAZENDA DO
MUNICIPIO DE ITAPIRA - Maria de Fátima Prado Moraes - Fls. 13. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo da moratória,
devendo a exequente, em caso de descumprimento, a qualquer momento, requerer o prosseguimento da execução. O prazo
requerido de sessenta (60) dias, não se justifica, porque acaba causando demanda desnecessária, na medida em que, decorrido
tal prazo, a serventia terá que intimar a exequente para manifestar-se em termos de prosseguimento, o que deve ser evitado,
porquanto, nos termos do artigo 151, inciso I, do CTN, com a moratória, a exigibilidade do crédito tributário fica suspensa,
bastando à exequente, em caso de descumprimento, requerer o prosseguimento da execução. Somente a titulo de cautela e
para possibilitar a verificação e controle do feito, os autos de processo permanecerão no prazo de um (01) ano, findo o qual
deverá a serventia tão somente verificar se não houve nenhuma alteração (pedido de prosseguimento do feito, de extinção, etc),
devendo, pra tanto, certificar, na hipótese de não haver nenhuma alteração, e retornar os autos ao sobrestamento, observando
novamente o prazo de um ano, e assim sucessivamente. Intime-se. - ADV: ALINE PRADO DE MORAES FRANCISCO (OAB
241980/SP)
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RELAÇÃO Nº 0049/2013
Processo 0000062-15.1991.8.26.0274 (274.01.1991.000062) - Inventário - Inventário e Partilha - Vera Lucia Batista Bueno
Vila Real - José Alves Vila Real - Aguarde-se por mais vinte (20) dias o plano de partilha. Se decorrido o prazo, permanecer
a inércia, tornem os autos ao arquivo, aguardando nova provocação. - ADV: ANTONIO CARLOS SANTOS DO NASCIMENTO
(OAB 257587/SP), CAETANO CAVICCHIOLI JUNIOR (OAB 121310/SP)
Processo 0000232-54.2009.8.26.0274 (274.01.2009.000232) - Monitória - Cheque - Supermercado Rufino Ltda - Valtemir
Tambarussi - Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal de sobrestamento do feito. Nada Mais - ADV: ANA CLAUDIA
FERRAREZI DE OLIVEIRA ROMANINI (OAB 129878/SP), ANGELA FABIANA CAMPOPIANO (OAB 226489/SP)
Processo 0000288-48.2013.8.26.0274 (027.42.0130.000288) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - G. R. - - V. H. R. - Tendo em vista que decorreu o prazo legal sem que o executado efetuasse o pagamento do
débito ou justificasse sua impossibilidade, manifeste-se o exequente. - ADV: CARLOS EDUARDO GENTILE CAVICCHIOLLI
(OAB 181979/SP)
Processo 0000438-29.2013.8.26.0274 (027.42.0130.000438) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Omni Sa Crédito Financiamento e Investimento - Eva Aparecida da Silva Lupe - Publicação de ato ordinatório em
conformidade com o artigo 162, § 4º do CPC: Manifeste-se o autor, uma vez que o Sr. Oficial de Justiça devolveu o mandado
sem cumprimento, com a informação que a parte interessada não compareceu para realização da diligência. - ADV: CLAUDIO
LUIZ LOMBARDI (OAB 30236/SP)
Processo 0001017-74.2013.8.26.0274 (027.42.0130.001017) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Naiara dos
Reis Bispo - Deverá a inventariante comparecer em cartório para assinatura do termo de compromisso de inventariante - ADV:
WILSON JOSÉ PAVAN (OAB 214415/SP)
Processo 0001059-12.2002.8.26.0274 (274.01.2002.001059) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Matheus Gallo
Espólio - Rozinei Aparecida da Silva e outro - Publicação de ato ordinatório em conformidade com o artigo 162, § 4º do CPC:
Manifeste-se o exequente uma vez que o Sr. Oficial de Justiça devolveu o mandado sem cumprimento, com a informação de que
deixou de efetuar a penhora, pois não encontrou o veículo indicado. O executado Maurílio Leite não apresentou o caminhão,
afirmando que não é o proprietário do mesmo, pois o mencionado caminhão foi vendido há mais de dois anos. Maurílio afirmou
ainda que não sebe onde referido caminhão se encontra atualmente. - ADV: JOÃO RICARDO SEVERINO CLAUDINO (OAB
263061/SP), MARCOS NOGUEIRA RANGEL FABER (OAB 84621/SP)
Processo 0001087-96.2010.8.26.0274 (274.01.2010.001087) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Itaucard Sa - Wandir Carreira - Pela certidão de fls. 67 vº constata-se que ainda não foram esgotados os meios
para localização do veículo, uma vez que a diligência não foi cumprida por inércia da parte interessada. Portanto, INDEFIRO o
pedido de conversão da presente em ação de depósito, por não se encontrarem presentes os requisitos necessários. Manifestese o requerente quanto ao cumprimento. Se decorridos trinta (30) dias, permanecer a inércia, intime-o pessoalmente a dar
andamento ao feito em quarenta e oito (48) horas, sob pena de extinção ( art. 267, III do CPC). - ADV: JOSE MARTINS (OAB
84314/SP), FRANCISCO MORATO CRENITTE (OAB 98479/SP)
Processo 0001112-07.2013.8.26.0274 (027.42.0130.001112) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Macc Marmores e
Granitos Ltda Epp - Cinthia Patricia Bonani - Tendo em vista que decorreu o prazo legal sem que fosse apresentado embargos,
manifeste-se o exequente. - ADV: MARIA LUCIA DELFINA DUARTE SACILOTTO (OAB 99566/SP), ANTONIO DINIZETE
SACILOTTO (OAB 88660/SP)
Processo 0001113-65.2008.8.26.0274 (274.01.2008.001113) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Supermercado
Rufino Ltda - Luis Alberto Janzante - Publicação de ato ordinatório em conformidade com o artigo 162, § 4º do CPC: Manifestese o exequente uma vez que o Sr. Oficial de Justiça devolveu o mandado sem cumprimento, com a informação de que não foi
procurado para efetuar a diligência. - ADV: ANGELA FABIANA CAMPOPIANO (OAB 226489/SP), ANA CLAUDIA FERRAREZI
DE OLIVEIRA ROMANINI (OAB 129878/SP)
Processo 0001177-70.2011.8.26.0274 (274.01.2011.001177) - Reintegração / Manutenção de Posse - Desapropriação por
Utilidade Pública / DL 3.365/1941 - Interligação Elétrica do Madeira Sa - José Pires Garcia - - Elizabeth de Jesus Salvador - J.
Defiro. (deferimento para extração de xerox) - ADV: UBALDO JOSE MASSARI JUNIOR (OAB 62297/SP), PEDRO VINICIUS
GALACINI MASSARI (OAB 274869/SP), SYLVIO CLEMENTE CARLONI (OAB 228252/SP), ELISANGELA DA SILVA GUIMARAES
(OAB 285875/SP), MURILO DE OLIVEIRA FILHO (OAB 284261/SP)
Processo 0001428-93.2008.8.26.0274 (274.01.2008.001428) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - Ivone Severina Florencio Cardoso - Município de Itápolis - Tendo em vista que decorreu o
prazo legal sem que fosse apresentado embargos nos presentes autos, manifeste-se o exequente. - ADV: RODOLFO VALENTIM
SILVA (OAB 102438/SP), JOSE AUGUSTO PEREIRA DE OLIVEIRA (OAB 87325/SP), JOSE ANTONIO PAVAN (OAB 92591/
SP)
Processo 0001509-66.2013.8.26.0274 (027.42.0130.001509) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Colégio Educare de Itápolis Ltda - Ivonete Maria da Silva - Publicação de ato ordinatório em conformidade com o artigo 162, §
4º do CPC: Manifeste-se o exequente uma vez que o mandado de citação foi devolvido cumprido negativo. O(a) Sr(a). Oficial de
Justiça informa que não encontrou a executada no local indicado. Ali reside o Sr. Leonardo Costa Cruvinel, há meses. Vizinhos
informaram que a executada mudou-se há um ano aproximadamente, e seu endereço é desconhecido. - ADV: MIRNA ELIZA DA
SILVA (OAB 269000/SP), MILTON FABIANO CAMARGO (OAB 179759/SP)
Processo 0001592-82.2013.8.26.0274 (027.42.0130.001592) - Procedimento Ordinário - Nulidade / Anulação - Silvia
Aparecida Sambini Longhini - - Leonardo Sambini Longhini - Luís Antonio Cogo - - Berenice Fabre Cogo - - Adler José Rolla - Como
o objeto da presente demanda é a declaração de nulidade de compra e venda de imóvel por suposta simulação (controvérsia
envolvendo direito real sobre imóvel, portanto), o juízo competente é o foro da situação da coisa (forum rei sitae). No presente
caso, o imóvel localiza-se no distrito e município de Tabatinga, pertencente à Comarca de Ibitinga (fls. 46), impondo-se a
declaração da incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar a demanda. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO DE
INSTRUMENTO COMPETÊNCIA - Ação de Anulação de Escrituras de Compra e Venda de Imóvel Decisão ‘a quo’ que acolheu
a exceção sob o fundamento de que se trata de direito real, sendo competente o foro da situação da coisa para processar e
julgar a demanda. Inconformismo. Ação ajuizada com o objetivo de anular escrituras, registradas, que teriam sido lavradas
mediante fraude e simulação. Alegação de que se trata de demanda que versa sobre direito pessoal. Descabimento. Discussão
de direito real Incidência do artigo 95 do CPC. Recurso não provido.” (TJSP. AI 0192973-65.2012.8.26.0000.Relator(a): Walter
Barone. Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 03/04/2013 Data de registro: 04/04/2013) Diante da
incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar a presente demanda, com fundamento no art. 95 do CPC, determino
a redistribuição do processo para uma das Varas Cíveis de Ibitinga. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: ALAN EMIDIO DA SILVA
(OAB 303684/SP), ARIOVALDO DESSIMONE (OAB 84922/SP), MANOEL SAYON NETO (OAB 21997/SP)
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Processo 0001723-62.2010.8.26.0274 (274.01.2010.001723) - Inventário - Inventário e Partilha - José Valdecir Laguilo João Mário Laguilo - Aguarde-se as primeiras declarações por mais sessenta (60) dias. Na inércia, tornem os autos ao arquivo,
fazendo-se as devidas anotações. - ADV: MARIA APARECIDA DA SILVA RINALDI (OAB 103687/SP)
Processo 0002314-53.2012.8.26.0274 (274.01.2012.002314) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Bradesco Sa - Publicação de ato ordinatório em conformidade com o artigo 162, § 4º do CPC: Manifeste-se
o autor, uma vez que o Sr. Oficial de Justiça devolveu o mandado sem cumprimento, com a informação que a parte interessada
não compareceu para realização da diligência. - ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP)
Processo 0002348-28.2012.8.26.0274 (274.01.2012.002348) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Pecunia Sa - Agnaldo Moro - Publicação de ato ordinatório em conformidade com o artigo 162, § 4º do CPC:
Manifeste-se o autor, uma vez que o Sr. Oficial de Justiça devolveu o mandado sem cumprimento, com a informação que a parte
interessada não compareceu para realização da diligência. - ADV: MILENA TARZIA BARBOSA DA SILVA (OAB 296518/SP),
NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)
Processo 0002378-63.2012.8.26.0274 (274.01.2012.002378) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço
(Art. 52/4) - Fernandes Rinaldi - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Publicação de ato ordinatório em conformidade com
o artigo 162, § 4º do CPC: Manifeste-se o (a) autor(a) quanto ao laudo pericial apresentado. - ADV: ALEXANDRE AUGUSTO
FORCINITTI VALERA (OAB 140741/SP)
Processo 0002776-78.2010.8.26.0274 (274.01.2010.002776) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Henrique da Cruz Alves - Tendo em vista que decorreu
o prazo legal sem que houvesse pagamento do débito, manifeste-se o exequente. - ADV: MARIA LUCIA DELFINA DUARTE
SACILOTTO (OAB 99566/SP), ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP)
Processo 0002979-06.2011.8.26.0274 (274.01.2011.002979) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Luciana Regiane da Silva - Carlos Alberto Ferrarezi - 1) Cumpra-se o v. acórdão. 2) Manifeste-se o vencedor . 3) Se decorrido
o prazo de seis (06) meses estabelecido no artigo 475, “j”, § 5ºdo CPC, sem qualquer requerimento para execução da sentença
pelo interessado, remetam-se os autos ao arquivo, aguardando nova provocação, com as anotações de praxe. Int. - ADV:
CRISTIANE STECH FURLAN (OAB 218874/SP)
Processo 0003027-28.2012.8.26.0274 (274.01.2012.003027) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Marcelo
Tamburi - Carlos Alexandre de Oliveira - 1) Os embargos foram opostos tempestivamente, entretanto, a eles não foi concedido
efeito suspensivo, portanto, com o recolhimento da taxa devida e a apresentação atualizada do débito inclua-se o valor em
minuta BACENJUD. 2) Restando frustrada a diligência, defiro desde já a penhora do veículo indicado a fls. 31, expedindose mandado após o prévio depósito da diligência. Efetuada a penhora, comunique-se a Ciretran. - ADV: JOSE DOMINGOS
RINALDI (OAB 101589/SP), AGNALDO MÁRIO GALLO (OAB 238905/SP)
Processo 0003383-86.2013.8.26.0274 (027.42.0130.003383) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)
- Aparecida Barboza dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Publicação de ato ordinatório em conformidade com
o artigo 162, § 4º do CPC:- Manifeste-se o(a) autor(a) em impugnação. - ADV: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA
(OAB 140741/SP)
Processo 0003388-45.2012.8.26.0274 (274.01.2012.003388) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Esmeria Luiza da Silva - Publicação de ato ordinatório em
conformidade com o artigo 162, § 4º do CPC: Manifeste-se o autor, uma vez que o Sr. Oficial de Justiça devolveu o mandado
sem cumprimento, com a informação que a parte interessada não compareceu para realização da diligência. - ADV: GUSTAVO
PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP)
Processo 0003442-74.2013.8.26.0274 (027.42.0130.003442) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Maria Aparecida
Adorno de Oliveira - Antonio Aparecido Guirro - Publicação de ato ordinatório em conformidade com o artigo 162, § 4º do CPC:
Manifeste-se o exequente uma vez que o mandado de citação foi devolvido cumprido negativo. O(a) Sr(a). Oficial de Justiça
informa que por diversas vezes, em dias e horários distintos, dirigiu-se ao local indicado, mas não encontrou o executado.
Vizinhos informaram que o executado é caminhoneiro, e encontra-se trabalhando em Mato Grosso, há alguns meses, e que não
sabem quanto retorna. - ADV: RICARDO ALEXANDRE IDALGO (OAB 189667/SP)
Processo 0003505-02.2013.8.26.0274 (027.42.0130.003505) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
- Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais - Roberto Valentim Carraschi e outros - Publicação de ato ordinatório em
conformidade com o artigo 162, § 4º do CPC: Manifeste-se a exequente uma vez que o Sr. Oficial de Justiça devolveu o
mandado de citação sem citar o co-executado Roberto Valentim Carraschi, uma vez que não o encontrou, seus país, Sr. José
e Dona Ana, afirmaram que ele reside atualmente em Fernando Prestes, e que desconhecem seu endereço naquela cidade;
apenas informaram que pode ser encontrado pelo celular nº 99796-0206. - ADV: FLAVIO REIFF TOLLER (OAB 188968/SP),
JOSE CARLOS DE MORAIS FILHO (OAB 145755/SP)
Processo 0003917-98.2011.8.26.0274 (274.01.2011.003917) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Silvia Batista Ribeiro - Fls. 56 - Defiro o sobrestamento
do feito pelo prazo de cento e vinte (120) dias para que a parte requerente localize tanto o bem quanto o endereço da parte
requerida. Se decorrido o prazo, permanecer a inércia, intime-a pessoalmente a dar andamento ao feito em quarenta e oito (48)
horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)
Processo 0004233-77.2012.8.26.0274 (274.01.2012.004233) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9)
- Benedito Rodrigues - 1) Não há preliminares, sendo as partes legítimas. Está presente, ainda, o interesse de agir e o
pedido é juridicamente possível. Declaro, pois, o feito saneado. 2) Defiro a produção de prova oral e designo audiência para
o dia 30/04/2014, às 14:45 horas. O rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo legal, caso ainda não o tenha
feito e, em havendo necessidade de sua intimação, com trinta (30) dias de antecedência. O procurador deverá providenciar
o comparecimento da parte requerente. - ADV: VANDERLEIA ROSANA PALHARI BISPO (OAB 134434/SP), EDGAR JOSE
ADABO (OAB 85380/SP)
Processo 0004298-09.2011.8.26.0274 (274.01.2011.004298) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco
Bradesco Financiamentos Sa - Davi Ferreira Pinto - Publicação de ato ordinatório em conformidade com o artigo 162, § 4º do
CPC: Manifeste-se o exequente uma vez que o Sr. Oficial de Justiça devolveu o mandado sem cumprimento, com a informação
de que deixou de citar o executado, pois não o encontrou no Al. Pera Valência nº 170, ali reside há três anos a Sra. Adriana dos
Santos, que o desconhece. Dirigiu-se então à rua Pero Neto, 575, e deixou de citar o executado pois não o encontrou. Neste
local esta instalada a Multi Cartuchos há quatro anos, aproximadamente, e ali desconhecem o executado. - ADV: GILMAR
WELTON DA SILVA DE BIAGGIO (OAB 323546/SP), THATIANA ROMANO CAMARGO OKUSU (OAB 286365/SP)
Processo 0004392-88.2010.8.26.0274 (274.01.2010.004392) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Maria Lydia
Robert - Tome-se por termo a renúncia de fls. 29/30. Após, tornem conclusos para homologação, se em ordem. - ADV: LAERTE
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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DANTE BIAZOTTI (OAB 29800/SP), FÁBIO RODRIGO CAMPOPIANO (OAB 154954/SP)
Processo 0004735-50.2011.8.26.0274 (274.01.2011.001572/1) - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Banco do Brasil
Sa - Adilson Curioni e outros - Publicação de ato ordinatório em conformidade com o artigo 162, § 4º do CPC: Ciência as partes da
certidão a saber: C E R T I D Ã O: Certifico e dou fé, que conforme peças juntadas as fls. 198/209, dos autos de CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA EM APENSO, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conhceu do agravo para negar seguimento ao recurso
especial interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra o r. despacho denegatório de recurso especial. O referido é verdade.
Itápolis, 10 de dezembro de 2013. - ADV: CARLOS ADROALDO RAMOS COVIZZI (OAB 40869/SP), ROSICLEIA APARECIDA
STECHE DOS SANTOS (OAB 146540/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)
Processo 0004902-38.2009.8.26.0274 (274.01.2009.004902) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Menil Comércio
de Peças Ltda - Ronaldo Coletto - Publicação de ato ordinatório em conformidade com o artigo 162, § 4º do CPC: Manifestese o exequente uma vez que o Sr. Oficial de Justiça devolveu o mandado sem cumprimento, com a informação de que não
foi procurado pelo autor. - ADV: FELIPE ZAMBON GARCIA (OAB 306467/SP), EDUARDO MARCANTONIO LIZARELLI (OAB
152776/SP)
Processo 0004970-22.2008.8.26.0274 (274.01.2008.004970) - Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo Cdhu - Publicação de ato ordinatório em
conformidade com o artigo 162, § 4º do CPC: Manifeste-se o autor uma vez que o Sr. Oficial de Justiça devolveu o mandado
sem cumprimento, com a informação de que deixou de citar o Espólio de Edson Luiz Terentin, representado por Neusa Terentin,
pois sempre encontrou a residência com as portas e janelas fichadas, os portões ficam fechado com cadeados. Os vizinhos
informaram que a Sra, Neusa é pessoa idosa, mora sozinha, e não atende aos chamados, não abrindo as portas da casa para
ninguém. - ADV: EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO (OAB 146878/SP)
Processo 3000338-23.2013.8.26.0274 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - G. Z. de T. P. L. R. de T. P. - Tendo em vista que decorreu o prazo legal sem que executado efetuasse o pagamento do débito ou justificasse
sua impossibilidade, manifeste-se o exequente. - ADV: ELIANA DO VALE (OAB 225250/SP)

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CLÁUDIA HABICE KOCK
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JULIO CESAR SANTARELLI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2014
Processo 0000135-49.2012.8.26.0274 (274.01.2012.000135) - Reintegração / Manutenção de Posse - Coisas - Izildinha
das Graças Sene - - João Paulo Fioco - Onofre Ferreira da Silva - DEVERÁ O REQUERENTE RETIRAR OFÍCIOS PARA
ENCAMINHAMENTO. - ADV: ANDREA ALESSANDRA DA SILVA CAMARGO (OAB 212887/SP)
Processo 0000135-49.2012.8.26.0274 (274.01.2012.000135) - Reintegração / Manutenção de Posse - Coisas - Izildinha das
Graças Sene - - João Paulo Fioco - Onofre Ferreira da Silva - Vistos. Fls. 78 - Defiro o pedido providenciando-se o necessário.
Intime-se. - ADV: ANDREA ALESSANDRA DA SILVA CAMARGO (OAB 212887/SP)
Processo 0000200-73.2014.8.26.0274 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - D. H. B. dos S.
- S. A. B. - O EXEQUENTE DEVERÁ PROVIDENCIAR A CONTRAFÉ. - ADV: MARIANA JACOMELLI PRÓSPERO (OAB 212798/
SP)
Processo 0000301-18.2011.8.26.0274 (274.01.2011.000301) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Edmar
Antonio Primila - Gleice Keli Teodoro - - Maxiauto Service Ltda - Indiana Seguros Sa - Vistos. Fls. 468/469 - Oficie-se conforme
requerido. Int. - ADV: JOAO ALBERTO GODOY GOULART (OAB 62910/SP), UBALDO JOSE MASSARI JUNIOR (OAB 62297/
SP), PEDRO VINICIUS GALACINI MASSARI (OAB 274869/SP), ANDRÉA APARECIDA BERGAMASCHI (OAB 195957/SP),
VIVIANNE CRISTINA DOS REIS BATISTA (OAB 189927/SP), VICTOR ALEXANDRE ZILIOLI FLORIANO (OAB 164791/SP),
JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA (OAB 41775/SP)
Processo 0000335-22.2013.8.26.0274 (027.42.0130.000335) - Embargos à Execução Fiscal - Efeito Suspensivo / Impugnação
/ Embargos à Execução - Codeagro Defensivos Agricolas Ltda - Fazenda Nacional União - Vistos. Trata-se de Embargos à
Execução Fiscal nº 326/2004, ajuizados pelo devedor CODEAGRO DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA, alegando em matéria
de defesa a existência de prescrição dos débitos tributários cobrados, bem como impugnando a avaliação realizada sobre o
bem penhorado. Verifico às fls. 50 a existência de certidão da serventia dando conta de que a execução foi julgada extinta
ante o reconhecimento da prescrição, alegada naqueles autos através de exceção de pré-executividade. Ademais, verificase que o devedor já havia ajuizado embargos em relação a esta mesma execução, os quais foram julgados improcedentes
em primeira instância, estando atualmente aguardando julgamento no TRF-3. Assim, tendo em vista que a matéria de defesa
alegada nestes embargos já foi analisada e reconhecida, tendo a execução sido EXTINTA com o reconhecimento da prescrição,
houve portanto a perda do objeto dos presentes Embargos, razão pela qual deve este ser julgado EXTINTO sem resolução do
mérito, nos termos do art. 267, VI do CPC. Ademais, há de se reconhecer a existência de preclusão consumativa, visto que já
foram ajuizados Embargos anteriormente, versando sobre a mesma execução, embora com matéria de defesa distinta. Assim,
inadimissível a oposição de novos embargos, ainda que estes tenham matéria de defesa diversa. Por fim, julgo EXTINTOS os
presentes Embargos ante a ausência superveniente de interesse processual, com fundamento no art. 267, VI do CPC. Condeno
o Embargante ao pagamento de verba sucumbencial no valor de R$ 500,00. P.R.I.C - ADV: MARIA ELVIRA CARDOSO DE SA
(OAB 142595/SP), RONALDO LEANDRO MIGUEL (OAB 223553/SP)
Processo 0000335-22.2013.8.26.0274 (027.42.0130.000335) - Embargos à Execução Fiscal - Efeito Suspensivo
/ Impugnação / Embargos à Execução - Codeagro Defensivos Agricolas Ltda - Fazenda Nacional União - PREPARO PARA
SEGUNDA INSTÂNCIA ( LEI Nº 11.608 DE 29/12/2003 ) Valor da causa - mês (01/2013) - R$ 2.488,44 (: 49,768770 x 52,537233
x 2%) = R$ 52,53 Valor mínimo a ser recolhido nos termos do § 1º do artigo 4º da lei supramencionada. TOTAL A RECOLHER
(código 230-6) - R$ 96,85. Valor do porte de remessa e retorno dos autos. TOTAL A RECOLHER (código 110-4) - 01 vol. - R$
29,50. - ADV: RONALDO LEANDRO MIGUEL (OAB 223553/SP), MARIA ELVIRA CARDOSO DE SA (OAB 142595/SP)
Processo 0000861-28.2009.8.26.0274 (274.01.2009.000861) - Reintegração / Manutenção de Posse - Servidão Administrativa
- Gas Brasiliano Distribuidora Sa - Empreendimento Imobiliário Jardim Morumbi Sociedade Civil Ltda - Vistos. 1-) Cumpra-se o V.
Acórdão. 2-) Anote-se a serventia a decisão no sistema, bem como a alteração de patronos noticiada às fls. 817. 3-) ManifestePublicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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se o vencedor, aguardando-se em cartório pelo prazo de seis (06) meses. Na inércia, ao arquivo. Int. - ADV: FABIO DA COSTA
BOCCO (OAB 78874/SP), LUIS CARLOS BARELLI (OAB 85385/SP), GILVANY MARIA MENDONCA B MARTINS (OAB 54762/
SP), RONALDO LEANDRO MIGUEL (OAB 223553/SP), MARIA ELVIRA CARDOSO DE SA (OAB 142595/SP), MAURO SERGIO
GODOY (OAB 56097/SP)
Processo 0001391-61.2011.8.26.0274 (274.01.2011.001391) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Interligação
Elétrica do Madeira Sa - Roberto Brumatti - - Marceneide Benedita Pinheiro Brumatti - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE para, declarar instituída em favor da autora a servidão administrativa de passagem da linha de transmissão de
energia elétrica no interior dos imóveis matriculados sob nºs 9.336 e 10.433 do Cartório de Registro de Imóveis de Itápolis, em
conformidade com a área identificada no memorial descritivo e levantamento topográfico acostados às fls. 59/61, mediante o
pagamento, pela demandante em favor dos réus, da quantia total de R$ 64.332,58 (sessenta e quatro mil, trezentos e trinta
e dois reais e cinquenta e oito centavos), com correção monetária, pelos índices previstos na Tabela Prática pertinente do E.
Tribunal de Justiça do Estado, desde o dia 27 de setembro de 2011, e acrescida de juros de mora, à taxa de 6,0% (seis por
cento) ao ano, incidente sobre a diferença entre o valor dos depósitos prévios existentes nos autos, considerada, inclusive, a
complementação procedida para imissão provisória na posse, devidamente atualizados pelos mesmos índices, e o montante
total da indenização ora definida, a partir da data do trânsito em julgado, ambas as verbas incidindo até a liquidação completa do
débito, abatidas, porém, as importâncias já depositadas a este título, com os acréscimos aplicados pela instituição financeiradepositária, cumulado com juros compensatórios, no valor de 12% ao ano, desde a data da imissão na posse, de conformidade
com a Súmula nº 618 do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o STF suspendeu por inconstitucionalidade a expressão
de “até 6% ao ano” (ADIN 2.332-2 DF Medida Cautelar- Rel. Min. Moreira Alves). Condeno a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados de acordo com o disposto no art. 27, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/41,
combinado com o art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil, na quantia equivalente a 5% da importância correspondente
à diferença entre o valor ofertado na exordial e o montante total da indenização fixada na data do cumprimento voluntário
ou da propositura da execução, com correção monetária a partir de então pelos mesmos indexadores, não incidindo juros
sobre estas verbas senão depois de constituída em mora a parte devedora, com o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para
pagamento após o trânsito em julgado e regular intimação. Com o trânsito em julgado desta decisão e exibição, se o caso,
de memorial descritivo e levantamento topográfico específicos da área da presente servidão pública situada em cada imóvel
serviente, servirá esta sentença de título para inscrição no Registro Imobiliário, expedindo-se a respectiva carta, sendo que
o levantamento, pelos réus, dos valores depositados nos autos está condicionado ao cumprimento do disposto no art. 34, do
mesmo Decreto-lei. Afasta-se o reexame obrigatório, pois trata-se de concessionária de serviço público empresa privada e,
assim, não há como se aplicar o disposto no art. 475, II, do Cód. Proc. Civil, o qual abriga, além dos órgãos públicos, somente
“...as autarquias e fundações de direito público.” Condeno o requerente, ainda, a pagar os honorários do perito judicial, fixados
às fls. 163, com reiteração às fls. 228. P.R.I.C. PREPARO PARA SEGUNDA INSTÂNCIA ( LEI Nº 11.608 DE 29/12/2003 ) Valor
da condenação - mês (12/2013) - R$ 64.332,58 (: 51,881509 x 51,881509 x 2%) = R$ 1.286,65 TOTAL A RECOLHER (código
230-6) - R$ 1.286,65. Valor do porte de remessa e retorno dos autos. TOTAL A RECOLHER (código 110-4) - 03 vol. - R$ 88,50.
- ADV: MURILO DE OLIVEIRA FILHO (OAB 284261/SP), PEDRO VINICIUS GALACINI MASSARI (OAB 274869/SP), UBALDO
JOSE MASSARI JUNIOR (OAB 62297/SP)
Processo 0001391-61.2011.8.26.0274 (274.01.2011.001391) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Interligação
Elétrica do Madeira Sa - Roberto Brumatti - - Marceneide Benedita Pinheiro Brumatti - PREPARO PARA SEGUNDA INSTÂNCIA:
CÓDIGO 230-6: R$ 1.286,65 CÓDIGO 110-4: R$ 88,50 - ADV: MURILO DE OLIVEIRA FILHO (OAB 284261/SP), PEDRO
VINICIUS GALACINI MASSARI (OAB 274869/SP), UBALDO JOSE MASSARI JUNIOR (OAB 62297/SP)
Processo 0001868-16.2013.8.26.0274 (027.42.0130.001868) - Monitória - Compra e Venda - Macfrutas Comércio de Frutas
Ltda - Alex de Cassio Avansi - Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o requerido ALEX DE CÁSSIO
AVANSI a pagar ao requerente a importância de R$ 6.351,50, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
e correção monetária a partir do ajuizamento de demanda. Arcará o réu com o pagamento das custas e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor total da condenação. PREPARO PARA SEGUNDA INSTÂNCIA ( LEI Nº 11.608 DE 29/12/2003 ) Valor
da condenação - mês (01/2014) - R$ 6.351,50 (: 52,537233 x 52,537233 x 2%) = R$ 127,03 TOTAL A RECOLHER (código 230-6)
- R$ 127,03. Valor do porte de remessa e retorno dos autos. TOTAL A RECOLHER (código 110-4) - 01 vol. - R$ 29,50. - ADV:
MARA SILVIA DE SOUZA POSSI (OAB 141075/SP), LUIZ FABIANO CORREA (OAB 13240/SP), ALEX SIQUEIRA RIPAMONTE
(OAB 284810/SP)
Processo 0001880-64.2012.8.26.0274 (274.01.2012.001880) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade
Fiduciária - Banco Finasa Bmc Sa - Maisa Priscila Maschiari - DEVERÁ O REQUERENTE ENTRAR EM CONTATO COM O
SR. OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO. - ADV: JULIANA
OLIVEIRA SANTOS (OAB 238665/SP)
Processo 0001906-96.2011.8.26.0274 (274.01.2011.001906) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Sônia
Evangelista da Cruz Baltazar - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 2. Determino que o perito judicial responda às
indagações feitas pela autora, intimando-o a prestar esclarecimentos. 3. INt. - ADV: JOEL ALEXANDRE SCARPIN AGOSTINI
(OAB 245469/SP)
Processo 0002048-32.2013.8.26.0274 (027.42.0130.002048) - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo
/ Atualização - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Osnir Emídio Sbracci - Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os
embargos para extinguir a execução no que pertine à cobrança da multa (processo nº 001311-29.2013.8.26.0274- incidente 1),
nos termos do art. 618, inciso I do Código de Processo Civil. Arcará o embargado com o pagamento das custas e honorários
advocatícios fixados em R$ 3.000,00, eis que não se trata de beneficiário da justiça gratuita (fls. 87 e 89 - ação principal). Pric.
PREPARO PARA SEGUNDA INSTÂNCIA ( LEI Nº 11.608 DE 29/12/2003 ) Valor da causa - mês (06/2013) - R$ 288.000,00 (:
51,269227 x 52,537233 x 2%) = R$ 5.902,45 TOTAL A RECOLHER (código 230-6) - R$ 5.902,45. Valor do porte de remessa
e retorno dos autos. TOTAL A RECOLHER (código 110-4) - 04 vol. - R$ 118,00. - ADV: ALVARO VENTURINI (OAB 57257/SP),
JOSE VALDIR MARTELLI (OAB 135509/SP), RAFAEL DUARTE RAMOS (OAB 269285/SP)
Processo 0002127-45.2012.8.26.0274 (274.01.2012.002127) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação /
Embargos à Execução - Município de Itápolis - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição Ecad - Ante o exposto, julgo
PROCEDENTES os embargos à execução para determinar que a execução prossiga tal como os cálculos apresentados às
fls. 11, ficando autorizado, desde já, o levantamento pelo ECAD do valor depositado nos autos da ação cautelar. Arcará a
embargada com o pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da diferença entre aquele de fls.
55 e 11. PRIC. PREPARO PARA SEGUNDA INSTÂNCIA ( LEI Nº 11.608 DE 29/12/2003 ) Valor da causa - mês (06/2012) - R$
69.624,59 (: 47,937451 x 52,537233 x 2%) = R$ 1.526,10 TOTAL A RECOLHER (código 230-6) - R$ 1.526,10. Valor do porte de
remessa e retorno dos autos. TOTAL A RECOLHER (código 110-4) - 01 vol. - R$ 29,50. - ADV: JOSE ANTONIO PAVAN (OAB
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92591/SP), JUDITE BEATRIZ TURIM (OAB 137138/SP), DÁRCIO MARCELINO FILHO (OAB 209151/SP)
Processo 0002178-90.2011.8.26.0274 (274.01.2011.002178) - Procedimento Ordinário - Pagamento - Aeroclube de Itápolis
- Espólio de Ronaldo Javarotti Soares - Vistos. 1. Recebo a apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo. 2. À parte contrária
para as contrarrazões. 3. Subam os autos ao E. Tribunal de Justiça - Seção de Direito Privado, com as nossas homenagens.
Int. - ADV: UBALDO JOSE MASSARI JUNIOR (OAB 62297/SP), JUSSARA APARECIDA FARIA (OAB 194658/SP), PEDRO
VINICIUS GALACINI MASSARI (OAB 274869/SP)
Processo 0002254-46.2013.8.26.0274 (027.42.0130.002254) - Embargos à Execução Fiscal - Dívida Ativa - Adriano
Aparecido Ferreira - Município de Itápolis - Vistos. 1 - Conforme despacho proferido nos autos da execução, a certidão dando
conta de que os embargos são intempestivos está materialmente errada. 2 - Havendo oferecimento de bens à penhora, o prazo
para embargos somente começará a fluir a partir do momento em que for homologada a aceitação da indicação dos bens por
parte exequente. 3 - Assim, têm-se que o prazo para embargos sequer iniciou-se, razão pela qual determino o sobrestamento
dos presentes embargos, até que seja homologada a aceitação dos bens oferecidos à penhora. Int. - ADV: ANTONIO DINIZETE
SACILOTTO (OAB 88660/SP), MARIA LUCIA DELFINA DUARTE SACILOTTO (OAB 99566/SP)
Processo 0002603-49.2013.8.26.0274 (027.42.0130.002603) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Rodrigo Antonio Fabiano - Companhia Paulista de Força e Luz Cpfl - Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para: a)
condenar a requerida a cancelar em caráter definitivo a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes no que
se refere às dívidas dos meses de janeiro a abril de 2013; b) condená-la a pagar danos morais fixados em R$ 600,00, com a
incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data desta decisão; c) condená-la
ainda a restabelecer o fornecimento de energia no imóvel do autor, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária a ser fixada na
fase de execução; Arcará o requerido com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
20% do valor total da condenação. P.R.I.C. PREPARO PARA SEGUNDA INSTÂNCIA ( LEI Nº 11.608 DE 29/12/2003 ) Valor da
causa - mês (01/2014) - R$ 600,00 (: 52, 537233 x 52,537233 x 2%) = R$ 12,00 Valor mínimo a ser recolhido nos termos do § 1º
do artigo 4º da lei supramencionada. TOTAL A RECOLHER (código 230-6) - R$ 96,85. Valor do porte de remessa e retorno dos
autos. TOTAL A RECOLHER (código 110-4) - 01 vol. - R$ 29,50. - ADV: FERNANDO JOSE DE CUNTO RONDELLI (OAB 65525/
SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), AGNALDO AILTON GUIRRO (OAB 287789/SP)
Processo 0002845-08.2013.8.26.0274 (027.42.0130.002845) - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos
Econômicos - Aug e Resp Loja Simbolica Dr João Carlos Ferraro - Banco do Brasil Sa - MANIFESTE-SE A REQUERENTE
ACERCA DA PETIÇÃO DO REQUERIDO E DOCUMENTOS DE FLS. 91/99. - ADV: DIRCEU MIRANDA JUNIOR (OAB 206229/
SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)
Processo 0002952-23.2011.8.26.0274 (274.01.2011.002952) - Tutela e Curatela - Nomeação - Família - M. A. T. - - M. A.
T. M. - L. T. - Vistos. 1 - Verifica-se que, após prestadas as contas do mês de julho, não houve mais levantamentos nos autos.
Assim, libere-se o valor de R$ 15.000,00 para fazer frente às despesas dos meses de agosto a dezembro, devendo a curadora
prestar contas referente à estes meses até o último dia útil de janeiro. Após, as contas serão prestadas trimestralmente,
conforme concordou o MP. 2 - Int. - ADV: ANTONIO DINIZETE SACILOTTO (OAB 88660/SP), MARIA LUCIA DELFINA DUARTE
SACILOTTO (OAB 99566/SP)
Processo 0002953-37.2013.8.26.0274 (027.42.0130.002953) - Embargos à Execução Fiscal - Efeito Suspensivo /
Impugnação / Embargos à Execução - Fênix Itápolis Veículos e Peças Ltda - Fazenda do Estado de São Paulo - 1.Trata-se de
embargos à execução fiscal interposto por Fênix Itápolis Veículos e Peças Ltda em face de Fazenda do Estado de São Paulo.
2.Não se encontram presentes os requisitos do art. 739-A, § 1º do Código de Processo Civil, razão pela qual o efeito suspensivo
ao processo de execução deve ser indeferido. 3.De fato, induvidosa a inexistência de fundamentos tocante à demonstração de
“dano de difícil ou incerta reparação” (Código de Processo Civil, art. 739-A, § lº), pois não consta que os bens do(a) executado(a)
estejam sendo levados a leilão ou lhe foram retirados da esfera de disponibilidade. 4.Assim, recebo os embargos à execução
sem efeito suspensivo, certificando-se no processo de execução. 5.À parte contrária para manifestar-se no prazo de trinta dias
(art. 17 da lei 6.830/80). Int - ADV: JOAO LUIZ BRANDAO (OAB 153097/SP)
Processo 0003256-03.2003.8.26.0274 (274.01.2003.003256) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Fenix Itapolis
Sociedade Civil Ltda - Jose Roberto Pascoalatti - - Gisele Moreira Duarte Pascoalatti - - Francisco Carlos Falavigna - Vistos. Fls.
517: Defiro pelo prazo requerido. Fls. 519/520: Anote-se, devendo o subscritor recolher a taxa de mandato. Int. - ADV: JOAO
LUIZ BRANDAO (OAB 153097/SP), WANDERLEY SIMOES FILHO (OAB 141329/SP), ELIANDRO MARCOLINO (OAB 134825/
SP)
Processo 0003267-22.2009.8.26.0274 (274.01.2009.003267) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação
- Edson Francisco Aguilheira Drogaria Me - Andorinha Comércio e Representação Ltda - Vistos. 1) Fls. 136/139: Intime-se
o(a) executado(a), na pessoa de seu advogado (pela imprensa oficial), para que, no prazo de quinze (15) dias, cumpra o
julgado efetuando o pagamento da quantia devida, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação e de honorários
advocatícios no mesmo percentual. 2.) Havendo pedido do exeqüente devidamente instruído nos termos do artigo 614, II do
CPC, proceda-se a penhora na forma requerida. Em seguida, intime-se o devedor, através de seu advogado, ou, na falta deste,
o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo
de quinze (15) dias. Int. - ADV: FÁBIO RICARDO MARTINS CERONI (OAB 156198/SP), MÁRCIA BATISTA MARTINS CERONI
(OAB 238160/SP), JOSE DOMINGOS RINALDI (OAB 101589/SP)
Processo 0003267-22.2009.8.26.0274 (274.01.2009.003267) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação
- Edson Francisco Aguilheira Drogaria Me - Andorinha Comércio e Representação Ltda - FICA O EXECUTADO EDSON
FRANCISCO AGUILHEIRA DROGARIA ME INTIMADO, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, DR. JOSÉ DOMINGOS RINALDI,
OAB/SP 101.589, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 8.852,35 (OITO MIL, OITOCENTOS
E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), ATUALIZADO ATÉ SETEMBRO DE 2013, NO PRAZO DE
QUINZE DIAS, SOB PENA DE MULTA DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
NO MESMO PERCENTUAL. - ADV: JOSE DOMINGOS RINALDI (OAB 101589/SP), FÁBIO RICARDO MARTINS CERONI (OAB
156198/SP), MÁRCIA BATISTA MARTINS CERONI (OAB 238160/SP)
Processo 0003610-23.2006.8.26.0274 (274.01.2006.003610) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens - Kleber Braz Avelino - Banco Bradesco Sa - Vistos. 1) Fls. 195/199: Intime-se o(a) executado(a),
na pessoa de seu advogado (pela imprensa oficial), para que, no prazo de quinze (15) dias, cumpra o julgado efetuando o
pagamento da quantia devida, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação e de honorários advocatícios no mesmo
percentual. 2.) Havendo pedido do exeqüente devidamente instruído nos termos do artigo 614, II do CPC, proceda-se a penhora
na forma requerida. Em seguida, intime-se o devedor, através de seu advogado, ou, na falta deste, o seu representante legal, ou
pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze (15) dias. Int. - ADV:
LUZIA APARECIDA JOSE (OAB 67269/SP), EZIO PEDRO FULAN (OAB 60393/SP), MATILDE DUARTE GONCALVES (OAB
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48519/SP), UBALDO JOSE MASSARI JUNIOR (OAB 62297/SP), ANDRESSA CAVALCA (OAB 186718/SP), TAÍS VANESSA
MONTEIRO (OAB 167647/SP)
Processo 0003610-23.2006.8.26.0274 (274.01.2006.003610) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Kleber Braz Avelino - Banco Bradesco Sa - FICA O EXECUTADO KLEBER BRAZ AVELINO
INTIMADO, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, DR. UBALDO JOSÉ MASSARI JÚNIOR, OAB/SP 62.297, PARA QUE EFETUE
O PAGAMENTO DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 5.522,70 (CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA
CENTAVOS), ATUALIZADO ATÉ SETEMBRO DE 2013, NO PRAZO DE QUINZE DIAS, SOB PENA DE MULTA DE 10% SOBRE
O VALOR DA CONDENAÇÃO E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO MESMO PERCENTUAL. - ADV: ANDRESSA CAVALCA
(OAB 186718/SP), TAÍS VANESSA MONTEIRO (OAB 167647/SP), MATILDE DUARTE GONCALVES (OAB 48519/SP), EZIO
PEDRO FULAN (OAB 60393/SP), LUZIA APARECIDA JOSE (OAB 67269/SP), UBALDO JOSE MASSARI JUNIOR (OAB 62297/
SP)
Processo 0003676-90.2012.8.26.0274 (274.01.2012.003676) - Procedimento Ordinário - Parceria Agrícola e/ou pecuária
- Leonildo Colombo - Antônio Fernando Camargo - - Décio Aparecido Camargo - Providencie o procurador dos requeridos
a juntada do instrumento procuratório, no prazo de 10 dias, acompanhada do recolhimento da taxa de mandato, a fim de
regularizar sua representação processual. - ADV: DIEGO CAMARGO BIANCO (OAB 199959/SP), JOSE DOMINGOS RINALDI
(OAB 101589/SP)
Processo 0003679-11.2013.8.26.0274 (027.42.0130.003679) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Gislaine Aparecida Sabino - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1 - Fls. 76/79: Dê-se vista dos autos ao INSS, a
fim de que este manifeste-se acerca do pedido de emenda à inicial. 2 - Após, conclusos. - ADV: JOSE DARIO DA SILVA (OAB
142170/SP), DARIO ZANI DA SILVA (OAB 236769/SP)
Processo 0003933-18.2012.8.26.0274 (274.01.2012.003933) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Marina Mourão Lingerie Ltda - - Juversino Carlos Rodrigues - Banco Bradesco Sa - Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido para determinar o recálculo da dívida dos autores, aplicando-se a comissão de permanência
(denominada, na espécie, “Taxa de Remuneração Operações em atraso”), nunca superior à soma dos encargos remuneratórios
e moratórios previstos no contrato, nem cumulada com outros encargos (juros remuneratórios, moratórios, correção monetária
e multa), possibilitando-se a repetição de valores indevidamente cobrados ou a compensação com o débito, se o caso. Arcarão
os autores com o pagamento de 75% das custas e cada parte arcará com os honorários de seu próprio advogado. P.R.I.C.
PREPARO PARA SEGUNDA INSTÂNCIA ( LEI Nº 11.608 DE 29/12/2003 ) Valor da causa - mês (11/2012) - R$ 10.000,00 (:
49,137843 x 52,537233 x 2%) = R$ 213,83 TOTAL A RECOLHER (código 230-6) - R$ 213,83. Valor do porte de remessa e
retorno dos autos. TOTAL A RECOLHER (código 110-4) - 02 vol. - R$ 59,00. - ADV: EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP),
EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), FERNANDO JOSE DE CUNTO RONDELLI (OAB 65525/SP), FABIO ANDRE FADIGA
(OAB 139961/SP)
Processo 0004621-77.2012.8.26.0274 (027.42.0120.004621) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Fênix Londrina Sociedade Simples Ltda - José Evaristo - Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o
requerido a pagar ao requerente a importância de R$ 11.805,11, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da
data do evento danoso e correção monetária também a partir daquela data, nos termos das Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal
de Justiça. Arcará o réu com o pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor total da condenação.
PRIC. PREPARO PARA SEGUNDA INSTÂNCIA ( LEI Nº 11.608 DE 29/12/2003 ) Valor da condenação - mês (01/2014) - R$
11.805,11 (: 52,537233 x 52,537233 x 2%) = R$ 236,10 TOTAL A RECOLHER (código 230-6) - R$ 236,10. Valor do porte de
remessa e retorno dos autos. TOTAL A RECOLHER (código 110-4) - 01 vol. - R$ 29,50. - ADV: JOAO LUIZ BRANDAO (OAB
153097/SP), WANDERLEY SIMOES FILHO (OAB 141329/SP), RENATO GARIERI (OAB 274186/SP)
Processo 0006668-34.2006.8.26.0274 (274.01.2006.006668) - Monitória - Contratos Bancários - Banco Bradesco Sa - Mara
Lúcia Romanini dos Santos - Vistos. As pesquisas junto ao Infojud e Renajud já se encontram nos autos (fls. 212/213). Aguardese manifestação da exequente pelo prazo de 30 dias. Na inércia, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: MARIA LUCIA
NIGRO (OAB 171210/SP), TAÍS VANESSA MONTEIRO (OAB 167647/SP), DALILA GALDEANO LOPES (OAB 65611/SP)
Processo 0007930-65.2010.8.26.0084 (114.02.2010.007930) - Procedimento Ordinário - Guarda - V. J. F. - M. H. B. - Posto
isso, JULGO EXTINTA a presente ação de GUARDA movido por VALMIR JOSÉ FILHO contra MARTA HELENA BARBUI, com
fundamento no art. 267 inciso III, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, e, por conseqüência. O requerente arcará com
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 800,00, corrigidos a partir desta data. Tal verba só
poderá ser cobrada nos termos do artigo 11, § 2º da Lei 1060/50, isto é, mediante a prova de que a(o) vencida(o) perdeu a
condição legal de necessitada(o), atendendo-se na cobrança o disposto nos artigos 12 e 13 do mesmo diploma legal. P. R. I. ADV: GABRIEL AUGUSTO PORTELA DE SANTANA (OAB 236372/SP), VANESSA BRAGA PINHEIRO (OAB 214660/SP), ANA
RODRIGUES DO PRADO FIGUEIREDO (OAB 106465/SP)
Processo 0008339-41.2010.8.26.0084 (114.02.2010.008339) - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas M. H. B. - V. J. F. - 1. Vistos. 2. Tendo em vista a revelia do requerido (fls. 48), diga a autora e o Promotor de Justiça. 3. Após,
conclusos para sentença. - ADV: GABRIEL AUGUSTO PORTELA DE SANTANA (OAB 236372/SP)
Processo 0009159-09.2009.8.26.0274 (274.01.2009.009159) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Município de Itápolis - Adriano Aparecido Ferreira - Vistos. A certidão de fls. 25 está materialmente errada. Conforme art. 16 da
lei 6830/80, o prazo para embargos começa a contar a partir da intimação da penhora, e não da citação. Assim, torno sem efeito
a certidão de fls. 25. Dê-se vista ao exequente para manifestar-se acerca dos bens oferecidos à penhora. Após, conclusos. Int. ADV: MARIA LUCIA DELFINA DUARTE SACILOTTO (OAB 99566/SP), ANTONIO DINIZETE SACILOTTO (OAB 88660/SP)
Processo 0012005-96.2009.8.26.0274 (274.01.2000.002217/2) - Cumprimento de sentença - Municipio de Itapolis - Bento
Ari Aparicido Bellentani - Vistos. Tendo em vista que as partes divergem no tocante ao valor objeto da execução, circunstância
que influenciaria no tempo de funcionamento do equipamento, observo que, na verdade, inexiste acordo a ser homologado.
Desta forma, defiro o contido às fls. 50, expedindo-se mandado de penhora, avaliação e remoção. Intime-se. - ADV: MARIA
LUCIA NIGRO (OAB 171210/SP), JOAO ROBERTO DE MELO (OAB 21560/SP), JAIR LUIS DO AMARAL (OAB 94703/SP)
Processo 0012005-96.2009.8.26.0274 (274.01.2000.002217/2) - Cumprimento de sentença - Municipio de Itapolis - Bento
Ari Aparicido Bellentani - DEVERÁ O EXEQUENTE RECOLHER DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA. - ADV: JOAO
ROBERTO DE MELO (OAB 21560/SP), MARIA LUCIA NIGRO (OAB 171210/SP), JAIR LUIS DO AMARAL (OAB 94703/SP)
Processo 3000195-34.2013.8.26.0274 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Cristiano Aurélio Bonini
- Net Serviços de Comunicação S/A - Cristiano Aurélio Bonini - Vistos. Defiro ao autor os benefícios da gratuidade judiciária.
CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da inicial segue em anexo, ficando advertida(o) do prazo de
15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos
termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda,
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ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob
as penas da Lei. Intime-se. - ADV: CRISTIANO AURÉLIO BONINI (OAB 317069/SP)
Processo 3000479-42.2013.8.26.0274 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Agro Riva Comercio e Representações
Ltda - Antonio Vicente Bilmaia - - José Alfredo Bilmaia - Vistos. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja
cópia da inicial segue em anexo, ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de
serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil.
Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá
como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: MARIA LUCIA
DELFINA DUARTE SACILOTTO (OAB 99566/SP), ANTONIO DINIZETE SACILOTTO (OAB 88660/SP)
Processo 3000479-42.2013.8.26.0274 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Agro Riva Comercio e Representações
Ltda - Antonio Vicente Bilmaia - - José Alfredo Bilmaia - Vistos. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja
cópia da inicial segue em anexo, ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de
serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil.
Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá
como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: MARIA LUCIA
DELFINA DUARTE SACILOTTO (OAB 99566/SP), ANTONIO DINIZETE SACILOTTO (OAB 88660/SP)
Processo 3000479-42.2013.8.26.0274 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Agro Riva Comercio e Representações
Ltda - Antonio Vicente Bilmaia - - José Alfredo Bilmaia - MANIFESTE O AUTOR ACERCA DA JUNTADA DAS CARTAS DE
CITAÇÃO, DEVOLVIDA SEM CUMPRIMENTO. - ADV: MARIA LUCIA DELFINA DUARTE SACILOTTO (OAB 99566/SP),
ANTONIO DINIZETE SACILOTTO (OAB 88660/SP)
Processo 3000939-29.2013.8.26.0274 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Jeanette Pellizzari Porta ITAU UNIBANCO S/A - Vistos. Defiro à autora os benefícios da gratuidade judiciária. Anote-se. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos
da ação em epígrafe, cuja cópia da inicial segue em anexo, ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar
a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código
de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a
acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. ADV: UBALDO JOSE MASSARI JUNIOR (OAB 62297/SP), PEDRO VINICIUS GALACINI MASSARI (OAB 274869/SP)
Processo 3001020-75.2013.8.26.0274 - Procedimento Ordinário - Reajustes e Revisões Específicos - Lucilena de Oliveira
Freitas - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. 1.Considerando que o Colendo Supremo Tribunal Federal, pela
decisão tomada no Recurso Extraordinário nº 661.256, reconheceu a repercussão geral nos processos envolvendo pedido
de “desaposentação”. 2.Assim, determino a suspensão destes autos até julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº
661.256, que deverá ser noticiado pelo autor. 3.Int. - ADV: PAULA FERRARI BARCAROLO (OAB 319843/SP)

Criminal
2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CLÁUDIA HABICE KOCK
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JULIO CESAR SANTARELLI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2014
Processo 0000008-77.2013.8.26.0274 (027.42.0130.000008) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito F. M. - Vistos. Fls. 80/81: mantenho a decisão de fls. 73 por seus próprios fundamentos. Aguarde-se a audiência designada. Int.
- ADV: MARIANA JACOMELLI PRÓSPERO (OAB 212798/SP)
Processo 0000012-17.2013.8.26.0274 (027.42.0130.000012) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Claudio
Cristiano Garbo Lauriano - Vistos. Para a audiência de interrogatório, debates e julgamento designo o dia 15 de Abril de 2014,
às 14h30. Intime-se e requisite-se, se necessário. Int. - ADV: RONALDO LEANDRO MIGUEL (OAB 223553/SP)
Processo 0000055-51.2013.8.26.0274 (027.42.0130.000055) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Decorrente de
Violência Doméstica - M. F. - Vistos em saneador. Fls. 46/49: As questões invocadas na resposta apresentada pelo acusado são
insuficientes para a absolvição sumária prevista no art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, pois se referem ao mérito
da acusação, exigindo exame aprofundado de provas, não sendo esta a fase adequada para tanto, bastando os indícios de
autoria e a prova da materialidade do delito. Verifica-se que a vítima faleceu. Todavia, mantenho a medida protetiva em relação
aos seus familiares e testemunhas. No mais, tem-se que as alegações da defesa somente poderão ser apuradas durante o
transcorrer da instrução, sendo inviável analisá-las neste momento processual. Dou o feito por saneado. Para a audiência de
instrução, debates e julgamento, designo o dia 10 de Junho de 2014, pf., às 15h15. Intimem-se e requisite-se, se necessário.
Expeça-se o necessário. Int. - ADV: CAETANO CAVICCHIOLI JUNIOR (OAB 121310/SP)
Processo 0000485-03.2013.8.26.0274 (027.42.0130.000485) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Decorrente de
Violência Doméstica - J. C. de A. da S. - 1. Recebo a apelação para que produza seus regulares efeitos. 2. Ao Representante do
Ministério Público para as contrarrazões. 3. Fixo os honorários advocatícios em 70% do valor da tabela. Expeça-se a certidão.
4. Oficie-se ao IIRGD, comunicando-se a decisão de 1ª Instância. 5. Subam os autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO CRIMINAL, com as homenagens deste Juízo, observadas as cautelas de estilo; observando-se que o termo final da
prescrição, com base na pena imposta, é 04/09/2016. Anote-se. Int. - ADV: CESAR ROMERO SIMOES PAGANOTTI (OAB
64934/SP)
Processo 0000668-71.2013.8.26.0274 (027.42.0130.000668) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para
a Produção e Tráfico e Condutas Afins - Euler Matheus Ribas da Silva - Recebo a apelação para que produza seus regulares
efeitos. Ao Representante do Ministério Público para as contrarrazões. Oficie-se ao IIRGD, comunicando-se a decisão de
1ª Instância. Expeça-se guia de recolhimento provisória encaminhando-a à Vec e Presídio competentes. Com a devolução
da precatória, subam os autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEÇÃO CRIMINAL, com as homenagens deste Juízo,
observadas as cautelas de estilo; observando-se que o termo final da prescrição, com base na pena imposta, é 04/09/2017.
Anote-se e forme-se o traslado. Intime-se. - ADV: ADRIANO BREVIGLIERI (OAB 168885/SP), DANIELA BOCCHI GOMEZ (OAB
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172048/SP)
Processo 0000668-71.2013.8.26.0274 (027.42.0130.000668) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a
Produção e Tráfico e Condutas Afins - Euler Matheus Ribas da Silva - Intime-se com urgência o réu para no prazo de 05(cinco)
dias constituir novo defensor para apresentação das razões de recurso. Na inércia, será oficiado à OAB para nomeação de
defensor dativo. - ADV: DANIELA BOCCHI GOMEZ (OAB 172048/SP)
Processo 0000916-37.2013.8.26.0274 (027.42.0130.000916/00/01) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - A. A. G.
- - A. A. G. - - J. A. O. - - J. A. O. - 1. Vistos. 2. Tendo em vista que o acusado Josivaldo modificou seu domicílio e não comunicou
previamente este juízo, razão de sua não intimação à audiência (fls. 290), decreto sua revelia, nos termos do art. 367 do Código
de Processo Penal. 3. Cumpra-se o contido às fls. 274. 4. Int. - ADV: WANDERLEY SIMOES FILHO (OAB 141329/SP), PAMELA
RIBEIRO DOS REIS SILVA CASTANHEIRO (OAB 280073/SP)
Processo 0000949-27.2013.8.26.0274 (027.42.0130.000949) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Justiça Pública
- Vanderlei de Favere - João Luiz Carvalho - Fls. 143/146: defiro o pedido e redesigno a audiência anteriormente designada,
para o dia 5 de junho de 2014, às 14h00. Intimem-se e requisite-se, expedindo-se o necessário. - ADV: ROSEMARIE GAZETTA
MARCONATO (OAB 139831/SP)
Processo 0001094-83.2013.8.26.0274 (027.42.0130.001094) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito Justiça Pública - Miguel Aparecido Pereira - Vistos em saneador. Fls. 56/58: A alegação de não aferição do etilômetro deve ser
afastada. Diferenciam-se os procedimentos de aferição e calibração do etilômetro. A aferição é feita anualmente por imposição
do artigo 6º da Resolução 206/2006 do Contran. Já a calibração se realiza quando constatado desajuste, ou seja, quando
apresenta divergência entre o resultado alcançado e o padrão definido pela Inmetro. Por questões de ordem técnica a data da
calibração somente pode ser alterada quando há sua ocorrência, e não em virtude da aferição. Portanto, considera-se a data
da próxima certificação e não da última calibração para o fim de constatar a irregularidade do medidor de alcoolemia. No mais,
as questões invocadas na resposta apresentada pelo acusado são insuficientes para a absolvição sumária prevista no art. 397
e incisos do Código de Processo Penal, pois se referem ao mérito da acusação, exigindo exame aprofundado de provas, não
sendo esta a fase adequada para tanto, bastando os indícios de autoria e a prova da materialidade do delito. Dou o feito por
saneado. Tendo em vista a proposta formulada pelo Promotor de Justiça nos termos do art. 89 da Lei 9099/95, designo audiência
para o dia 24 de Fevereiro de 2014, às 14h00. Intimem-se o acusado e seu defensor para comparecimento à audiência e se
manifestarem sobre a proposta ministerial. Caso não aceitarem a proposta formulada, os autos terão prosseguimento normal
com a designação de audiência de instrução e julgamento. Int. - ADV: OLDEMAR DOMINGOS TRAZZI (OAB 55917/SP)
Processo 0001219-85.2012.8.26.0274 (274.01.2012.001219) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado Flávio Alves de Lima - Aguinaldo Vieira Luiz - Vistos. 1. Para interrogatório do(s) réu(s), designo o dia 03/02/2014 às 14:20h. 2.
Intime-se e requisitem-se, expedindo-se o necessário. - ADV: WILSON JOSÉ PAVAN (OAB 214415/SP)
Processo 0001542-56.2013.8.26.0274 (027.42.0130.001542) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Jaqueline
Pereira Novaes - Vistos em saneador. Fls. 59/61: As questões invocadas na resposta apresentada pela acusada são insuficientes
para a absolvição sumária prevista no art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, pois se referem ao mérito da acusação,
exigindo exame aprofundado de provas, não sendo esta a fase adequada para tanto, bastando os indícios de autoria e a prova
da materialidade do delito. No tocante a preliminar, a legislação penal brasileira não consagra o “princípio da insignificância” ou
o do “crime de bagatela”. Independentemente de valores reais econômicos, o que se preserva com a apuração da conduta de
agentes que possam burlar a lei penal, são, isto sim, os valores morais, cobrados pela sociedade. Portanto e por isso mesmo
que não importa o “quantum” da coisa que se subtrai, mas sim e especificamente o que se subtrai. Observa-se que a denúncia
preenche os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal, estando presentes, ainda, justa causa para a
promoção da ação, consubstanciado no inquérito policial que acompanha a inicial. No mais, tem-se que as alegações da defesa
somente poderão ser apuradas durante o transcorrer da instrução, sendo inviável analisá-las neste momento processual. Dou
o feito por saneado. Tendo em vista a proposta formulada pelo Dr. Promotor de Justiça nos termos do art. 89 da Lei 9099/95,
designo o dia 24 de Fevereiro de 2014, às 13h45. Intime-se a acusada e seu defensor para comparecimento à audiência e se
manifestarem sobre a proposta ministerial. Caso a acusada e seu defensor não aceitem a proposta, o feito terá prosseguimento
normal, com a designação de audiência de instrução e julgamento. Int.. - ADV: ELIANE CRISTINA VICENTIN SEMENSATO
(OAB 212936/SP)
Processo 0001743-48.2013.8.26.0274 (027.42.0130.001743) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito Fernando Henrique Rodrigues Spinardi - 1) Tendo em vista a proposta formulada pelo doutor Promotor de Justiça, nos termos
do artigo 89 da Lei n. 9.099/95, designo o dia 24 de Fevereiro de 2014, às 14h15 horas. 2) INTIME-SE o(a) réu(é) para,
na companhia de seu Defensor, comparecer à aludida audiência e se manifestar sobre a proposta Ministerial. 3) Caso o (a)
acusado (a) e seu defensor não aceitarem a proposta formulada, o feito terá prosseguimento normal. 4) Oficie-se ao IIRGD,
comunicando-se. - ADV: ADRIANO BREVIGLIERI (OAB 168885/SP)
Processo 0001759-02.2013.8.26.0274 (027.42.0130.001759) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito R. L. - Vistos em saneador. As questões invocadas na resposta apresentada pelo acusado são insuficientes para a absolvição
sumária prevista no art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, pois se referem ao mérito da acusação, exigindo exame
aprofundado de provas, não sendo esta a fase adequada para tanto, bastando os indícios de autoria e a prova da materialidade
do delito. Dou o feito por saneado e tendo em vista a proposta formulada pelo doutor Promotor de Justiça (fls. 92), nos termos do
artigo 89 da Lei n. 9.099/95, designo o dia 24 e fevereiro de 2014, às 14h30. INTIME-SE o(a) réu(é) para, na companhia de seu
Defensor, comparecer à aludida audiência e se manifestar sobre a proposta Ministerial. Caso o (a) acusado (a) e seu defensor
não aceitarem a proposta formulada, o feito terá prosseguimento normal. Oficie-se ao IIRGD, comunicando-se. Intime-se. - ADV:
ANGELA FABIANA CAMPOPIANO (OAB 226489/SP)
Processo 0001846-89.2012.8.26.0274 (274.01.2012.001846) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes do Sistema
Nacional de Armas - Willian de Assis - 1. Recebo a apelação para que produza seus regulares efeitos. 2. Ao Representante do
Ministério Público para as contrarrazões. 3. Fixo os honorários advocatícios em 70% do valor da tabela. Expeça-se a certidão. 4.
Oficie-se ao IIRGD, comunicando-se a decisão de 1ª Instância. 5. Com a devolução do mandado, subam os autos ao EGRÉGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEÇÃO CRIMINAL, com as homenagens deste Juízo, observadas as cautelas de estilo; observandose que o termo final da prescrição, com base na pena imposta, é 22/10/2017. Anote-se. Intime-se. - ADV: AGNALDO MÁRIO
GALLO (OAB 238905/SP)
Processo 0001905-48.2010.8.26.0274 (274.01.2010.001905) - Crimes de Arma de Fogo (Lei 10.826/2003) - Do Sistema
Nacional de Armas - V. M. - Vistos. 1. Tendo decorrido o prazo do benefício sem que o(a) acusado(a) tenha dado causa à sua
revogação, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE do(a) acusado(a) VALDEMAR MARCHI, com fundamento no artigo 89, parágrafo
5º, da Lei n. 9.099/95. 2. Expeça-se ofício ao IIRGD. 3. Após, arquivem-se os autos observadas as cautelas de praxe. PRIC. ADV: CÉLIA REGINA SALA (OAB 169411/SP)
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Processo 0002558-45.2013.8.26.0274 (027.42.0130.002558) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça - Robson
Aparecido Pereira - Fls. 47/51: As questões invocadas na(s) resposta(s) apresentada(s) pelo(s) acusado(s) são insuficientes
para a absolvição sumária prevista no art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, pois se referem ao mérito da acusação,
exigindo exame aprofundado de provas, não sendo esta a fase adequada para tanto, bastando os indícios de autoria e a
prova da materialidade do delito. No mais, tem-se que as alegações da(s) defesa(s) somente poderão ser apuradas durante o
transcorrer da instrução, sendo inviável analisá-las neste momento processual. Dou o feito por saneado. Para a audiência de
instrução, debates e julgamento, designo o dia 05 de Junho de 2014, pf., às 14h30. Intimem-se e requisite-se, se necessário.
Expeça-se o necessário - ADV: RODOLFO VALENTIM SILVA (OAB 102438/SP)
Processo 0002611-31.2010.8.26.0274 (274.01.2010.002611) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito
- João Ari Simoni - Vistos. 1- Ante o interrogatório do acusado, dou por encerrada a instrução, convertendo os debates em
memoriais, concedendo a cada parte o prazo de 10 (dez) dias sucessivos para apresentação. 2- Após, subam os autos conclusos
para prolação da sentença. Int. - ADV: CARLOS VALÉRIO DA ROCHA (OAB 156965/SP), VALDIR APARECIDO BARELLI (OAB
236502/SP)
Processo 0002764-93.2012.8.26.0274 (274.01.2012.002764) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
- Magno Bertoldo Dias - Foi expedida carta precatória de inquirição das testemunhas arroladas pela defesa à Comarca de
Araraquara-SP. - ADV: ROSEMARIE GAZETTA MARCONATO (OAB 139831/SP)
Processo 0002934-65.2012.8.26.0274 (274.01.2012.002934) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
e Condutas Afins - Flávio Eduardo Regiani - Vistos. 1. Recebo a apelação para que produza seus regulares efeitos. 2. Apresente
a defesa as razões de recurso. Após, ao Representante do Ministério Público para as contrarrazões. 3. Fixo os honorários
advocatícios em 70% do valor da tabela. Expeça-se a certidão. 4. Oficie-se ao IIRGD, comunicando-se a decisão de 1ª Instância.
5. Subam os autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEÇÃO CRIMINAL, com as homenagens deste Juízo, observadas as
cautelas de estilo; observando-se que o termo final da prescrição, com base na pena imposta, é 06/09/2019.. Anote-se. Int. ADV: MÁRCIO JOSÉ RODRIGUES (OAB 197850/SP)
Processo 0002974-13.2013.8.26.0274 (027.42.0130.002974) - Representação Criminal/Notícia de Crime - Difamação - O.
M. - C. F. Z. - Ante o exposto, rejeito a queixa crime oferecida por OLIVIO MASCARO contra CELSO FERNANDO ZILIO, de
acordo com o art. 395, inciso II do CPP e, de ofício, julgo EXTINTA a punibilidade de CELSO FERNANDO ZILIO, nos termos do
art. 107, inciso IV do Código Penal e art. 61 do Código de Processo Penal. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as
cautelas de praxe. PRIC. - ADV: ANDERSON LOPES VICENTIN (OAB 252202/SP)
Processo 0003039-47.2009.8.26.0274 (274.01.2009.003039) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - Cilene
Cristiane da Silva - - José Roberto Dutra Robles - - Emilton dos Santos Barreto - - Alessandro Carlos Ferreira - Vistos. Os
acusados requereram a restituição dos valores apreendidos nestes autos. A pena de perdimento do(s) valore(s) apreendido(s)
deverá constar expressamente na decisão, o que não ocorreu nestes autos, tendo sido julgada extinta a punibilidade dos réus
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Assim sendo, determino a restituição do(s) valore(s) apreendido(s)
ao(s) seu(s) respectivo(s) proprietário(s). Providencie a serventia, expedindo-se o necessário. Após, arquivem-se os autos
observadas as cautelas de praxe. Int. - ADV: WLADEMIR VARLEI CAGNIN (OAB 76259/SP)
Processo 0003039-47.2009.8.26.0274 (274.01.2009.003039) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - Cilene
Cristiane da Silva - - José Roberto Dutra Robles - - Emilton dos Santos Barreto - - Alessandro Carlos Ferreira - A GUIA DE
LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL ENCONTRA-SE EM CARTÓRIO PARA RETIRADA PELO PROCURADOR. - ADV:
WLADEMIR VARLEI CAGNIN (OAB 76259/SP)
Processo 0003351-86.2010.8.26.0274 (274.01.2010.003351) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado Laércio Simão - Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para declarar LAÉRCIO SIMÃO como incurso no art. 155,
§4º, inciso I do Código Penal e condená-lo a três anos de reclusão e quinze dias-multa, fixado o regime inicialmente fechado
para o cumprimento da pena. O acusado poderá apelar em liberdade. Após o trânsito em julgado, seja seu nome lançado no
rol dos culpados. Ainda, condeno o réu ao pagamento das custas no valor de100 UFESPs, nos termos da lei. O pagamento dos
valores fica sobrestado se beneficiário(s) do disposto na Lei nº 1060/50. Autorizo a expedição de certidão de honorários dos
atos praticados PRIC. - ADV: MARIA LUCIA NIGRO (OAB 171210/SP)
Processo 0003520-05.2012.8.26.0274 (274.01.2012.003520) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Violação de direito
autoral - J. P. - J. M. - Vistos. 1. Recebo a apelação para que produza seus regulares efeitos. 2. Apresente a defesa às razões de
recurso. Após, ao Representante do Ministério Público para as contrarrazões. 3. Oficie-se ao IIRGD, comunicando-se a decisão
de 1ª Instância. 4. Subam os autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEÇÃO CRIMINAL, com as homenagens deste Juízo,
observadas as cautelas de estilo; observando-se que o termo final da prescrição, com base na pena imposta, é 12/09/2017.
Anote-se. Int. - ADV: RODOLFO VALENTIM SILVA (OAB 102438/SP)
Processo 0003975-67.2012.8.26.0274 (274.01.2012.003975) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Decorrente de
Violência Doméstica - F. C. P. - 1. Recebo a apelação para que produza seus regulares efeitos. 2. Apresente a defesa as razões
de recurso. Após, ao Representante do Ministério Público para as contrarrazões. 3. Fixo os honorários advocatícios em 70%
do valor da tabela. Expeça-se a certidão. 4. Oficie-se ao IIRGD, comunicando-se a decisão de 1ª Instância. 5. Subam os autos
ao EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEÇÃO CRIMINAL, com as homenagens deste Juízo, observadas as cautelas de estilo;
observando-se que o termo final da prescrição, com base na pena imposta, é 11/10/2016. Anote-se. Intime-se. - ADV: FÁBIO
RODRIGO CAMPOPIANO (OAB 154954/SP)
Processo 0004028-48.2012.8.26.0274 (274.01.2012.004028) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - J. P. - M. E. da
S. - Vistos. Indefiro o pedido para instauração do incidente de insanidade mental, porquanto nada nos autos indica a existência
de doença mental, havendo somente indícios de que o acusado é usuário de entorpecente. E, em se tratando de usuário, é
sabido que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade
penal (art. 28, inciso II do Código Penal). Diga-se, por fim, que a instauração do respectivo incidente em outro processo não
obriga esta magistrada a fazê-lo. Assim, indefiro o pedido. As questões invocadas na resposta apresentada pelo acusado são
insuficientes para a absolvição sumária prevista no art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, pois se referem ao mérito da
acusação, exigindo exame aprofundado de provas, não sendo esta a fase adequada para tanto, bastando os indícios de autoria
e a prova da materialidade do delito. Dou o feito por saneado. Para a audiência de instrução, debates e julgamento, designo
o dia 10 de abril de 2014, às 14h00. Intimem-se e requisite-se, se necessário. Int - ADV: ALEX SIQUEIRA RIPAMONTE (OAB
284810/SP)
Processo 0004082-48.2011.8.26.0274 (274.01.2011.004082) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado Marcos Fernandes da Silva Junior - 1. Recebo a apelação para que produza seus regulares efeitos. 2. Ao Representante do
Ministério Público para as contrarrazões. 3. Oficie-se ao IIRGD, comunicando-se a decisão de 1ª Instância. 4. Com a devolução
da precatória, subam os autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEÇÃO CRIMINAL, com as homenagens deste Juízo,
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observadas as cautelas de estilo; observando-se que o termo final da prescrição, com base na pena imposta, é 23/10/2017.
Anote-se. Intime-se. - ADV: AGNALDO MÁRIO GALLO (OAB 238905/SP)
Processo 0004149-47.2010.8.26.0274 (274.01.2010.004149) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - F. A. de L. - G. F. M. - Vistos. Expeça-se mandado de prisão contra o sentenciado. Após, expeça-se guia de recolhimento encaminhando-se
à VEC e ao Presídio competentes. A seguir, arquivem-se os autos procedendo-se as anotações e comunicações de praxe. Int.
- ADV: MARIA CRISTINA CASTILHO (OAB 238171/SP), CAETANO CAVICCHIOLI JUNIOR (OAB 121310/SP)
Processo 0004541-21.2009.8.26.0274 (274.01.2009.004541) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito Justiça Pública - Marcel Antonio Pirola - Vistos. 1. Ante a certidão de óbito de fls. 80, comprovando o falecimento do réu, JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARCEL ANTONIO PIROLA, qualificado nos autos, com fundamento no art. 107, inciso I, do
Código Penal. 2. Oficie-se ao IIRGD. 3. Após, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de estilo. P. R. I. - ADV: ANGELA
FABIANA CAMPOPIANO (OAB 226489/SP), MARIANA JACOMELLI PRÓSPERO (OAB 212798/SP)
Processo 0005693-41.2008.8.26.0274 (274.01.2008.005693) - Crime Contra a Lib.Individual(arts146 a 147 e 149 a 154,
CP) - Extorção mediante restrição da liberdade da vítima - Alfredo de Oliveira Júnior - Apresente a defesa o novo endereço das
testemunhas, sob pena de preclusão da prova. - ADV: AGNALDO MÁRIO GALLO (OAB 238905/SP)
Processo 0007131-05.2008.8.26.0274 (274.01.2008.007131) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
e Condutas Afins - Samuel Fernandes da Silva - Vistos. 1. Recebo a apelação para que produza seus regulares efeitos. 2. A
defesa para as razões de recurso. Após, ao Representante do Ministério Público para as contrarrazões. 3. Fixo os honorários
advocatícios em 70% do valor da tabela. Expeça-se a certidão. 4. Oficie-se ao IIRGD, comunicando-se a decisão de 1ª Instância.
5. Subam os autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEÇÃO CRIMINAL, com as homenagens deste Juízo, observadas
as cautelas de estilo; observando-se que o termo final da prescrição, com base na pena imposta, é 30/08/2021. Anote-se. Int. ADV: PEDRO VINICIUS GALACINI MASSARI (OAB 274869/SP), UBALDO JOSE MASSARI JUNIOR (OAB 62297/SP)
Processo 3001131-59.2013.8.26.0274 - Restituição de Coisas Apreendidas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Tatiana
Helena Arduim - Desta forma, julgo PROCEDENTE o pedido de restituição e determino a restituição do bem apreendido (Veículo
Ford Fiesta - ano 2010/2011, cor preta, placas EYO 7363) em favor da requerente, expedindo-se o necessário. Int. - ADV: JOSE
LUIZ MARTINS COELHO (OAB 97726/SP)

Juizado Especial Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CLÁUDIA HABICE KOCK
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULO SÉRGIO RELCK
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2014
Processo 0002649-72.2012.8.26.0274 (274.01.2012.002649) - Termo Circunstanciado - Abandono Intelectual - É V. da S. C. A. G. - Isto posto, e pelo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a presente Ação Penal, para CONDENAR a Érica
Vanessa da Silva, qualificado nos autos, como incursa no artigo 246 do Código Penal, à pena de 10 (dez) dias-multa, no piso
unitário legal. Com a qualificação completa da sentenciada comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço do distribuidor
e ao IIRGD. Com o trânsito em julgado, inclua-se o nome da ré no rol dos culpados. Fixo os honorários do advogado dativo no
topo do valor da tabela DPE/OAB, expedindo-se certidão após o trânsito em julgado. Custas na forma da lei. - ADV: LEANDRO
PRÓSPERO (OAB 173899/SP)
Processo 0003782-52.2012.8.26.0274 (274.01.2012.003782) - Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo
Pessoal - A. F. - Vistos. Dê-se vista às partes para suas alegações finais. Após, tornem conclusos. Int. - ADV: ANDERSON
LOPES VICENTIN (OAB 252202/SP)
Processo 0004130-70.2012.8.26.0274 (274.01.2012.004130) - Termo Circunstanciado - Crimes de Trânsito - D. B. P. Vistos. Para melhor adequação da pauta, redesigno a audiência de fls. 52 para o dia 01/04/2014, às 17:00 horas. Expeça-se o
necessário e dê-se ciência ao M. P. Int. - ADV: MARCOS ANTONIO REMANZINI (OAB 122267/SP)
Processo 0004168-82.2012.8.26.0274 (274.01.2012.004168) - Termo Circunstanciado - Contravenções Penais - J. P. - A.
B. C. - Vistos. Arbitro os honorários do advogado nomeado para defender os interesses do autor do fato em 100% do valor da
Tabela do Convênio OAB/Defensoria, ou seja, R$ 764,47. Expeça-se a regular certidão. Quando do próximo comparecimento do
autor do fato, intime-se o para comprovar o depósito das parcelas constantes dos termos da suspensão. Int. - ADV: ANDERSON
LOPES VICENTIN (OAB 252202/SP)

Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CLÁUDIA HABICE KOCK
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JULIO CESAR SANTARELLI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2014
Processo 0001798-96.2013.8.26.0274 (027.42.0130.001798) - Guarda - Seção Cível - V. de S. - Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE o pedido para conceder a guarda do menor Rian Felipe de Souza ao requerente VALDEMAR DE SOUZA ,
sem prejuízo de revogação a qualquer tempo, nos termos do art. 35 do Estatuto da Criança e do Adolescente, expedindo-se
o competente termo de guarda. Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários no valor máximo da tabela e
arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: CLAUDIO SICHIERI FILHO (OAB 226910/SP)
Processo 0002806-45.2012.8.26.0274 (274.01.2012.002806) - Adoção c/c Destituição do Poder Familiar - Adoção de
Adolescente - C. A. R. - C. de M. C. - Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do
art. 267, inciso IV do Código de Processo Civil. Arcará a autora com o pagamento dos honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00, corrigidos a partir desta data. - ADV: AFONSO RODEGUER NETO (OAB 60583/SP), ALESSANDRA GRANUCCI
RODEGUER (OAB 300933/SP), JOÃO LUCIDORO RIBEIRO (OAB 14522/PR), ROGÉRIO TADEU DA SILVA (OAB 48049/PR)
Processo 0002953-08.2011.8.26.0274 (274.01.2011.002953) - Processo de Apuração de Ato Infracional - Contra o Patrimônio
- S. D. de A. J. - A. M. - Ante o exposto, concedo a REMISSÃO ao representado SÉRGIO DAVID DE AMORIM JÚNIOR, com
fundamento no art. 126, parágrafo único, artigo 148, inciso II, e artigo 188, todos da Lei nº 8.069/90. Após o trânsito em
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julgado, expeça-se certidão de honorários no valor máximo da tabela e arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: ELBER DOUGLAS
BUTARELLO RODRIGUES (OAB 168025/SP), EDERA SEMEGHINI (OAB 98671/SP)
Processo 3000085-35.2013.8.26.0274 - Mandado de Segurança - Requisição de tratamento médico, psicológico ou
psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial - MINISTÉRIO PÚBLICO - LUCILENE DENISE DANIEL - Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA para determinar que a autoridade coatora forneça gratuitamente os medicamentos Glucagon Frasco/
Ampola 1 mg, agulha de insulina para caneta de 4mm, insulina de ação prolongada (glargina) e insulina ultra rápida 100UI/ml,
tornando definitiva a liminar concedida às fls. 18, inclusive no que pertine à multa diária. P.R.I.C. - ADV: VALDINÉIA VALENTINA
DE CAMPOS (OAB 220214/SP)

ITAQUAQUECETUBA
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ITAQUAQUECETUBA EM 16/01/2014
PROCESSO :1000180-53.2014.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Ezequiel Castro dos Santos
ADVOGADO : 257036/SP - Marco Aurelio Costa dos Santos
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000181-38.2014.8.26.0278
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Banco Pecúnia S/A
ADVOGADO : 224325/SP - Roberta Sanches da Ponte
REQDA
: ELZA ALVES FLORIANO
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000182-23.2014.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: F. M. DE S.
ADVOGADO : 129657/SP - Gilson Zacarias Sampaio
REQDO
: J. P. DE S.
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0003149-59.1994.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: R. DOS S. ( P. M. J. DOS S.
ADVOGADO : 119390/SP - Juvencio de Godoi
REQDO
: A. A. DA S.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0004814-71.1998.8.26.0278
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL
REQTE
: Josefa Maria da Silva Romao
REQDO
: Juizo de Direito Local
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000568-70.2014.8.26.0278
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : SONIA MARIA RIBEIRO DE SANTANA
RECLAMADO : Helio Toth Goncalves
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÕES DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :1000183-08.2014.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: ROBERTO CARLOS JOSÉ ALVES
ADVOGADO : 146556/SP - Cedric Darwin Andrade de Paula Alves
REQDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000184-90.2014.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: D. DE A. P.
ADVOGADO : 178997/SP - José Orlando dos Santos Bouças
REQDO
: G. S. L. C.
VARA:3ª VARA CÍVEL

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

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

PROCESSO :0000570-40.2014.8.26.0278
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : KLAUSLENY PESSOA DA SILVA
RECLAMADA : SKY Brasil Serviços LTDA
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÕES DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000185-75.2014.8.26.0278
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: D. S. B.
: 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo

PROCESSO :0000572-10.2014.8.26.0278
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Clelia de Oliveira
RECLAMADO : Mercantil do Brasil
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÕES DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :1000186-60.2014.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: JOSE ROGÉRIO MOTA DOS SANTOS
ADVOGADO : 212043/SP - Pauli Alexandre Quintanilha
REQDA
: Credifibra S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000187-45.2014.8.26.0278
CLASSE
:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE
: SANTANDER BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
ADVOGADO : 248970/SP - Carla Cristina Lopes Scortecci
REQDO
: EDILSON DE SOUZA RAMOS
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000188-30.2014.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: SAVIANO ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
ADVOGADO : 222594/SP - Mauricio Abenza Cicale
REQDO
: WAT ALIMENTOS LTDA.
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:0000590-31.2014.8.26.0278
:PROVIDÊNCIA
: M. P. DO E. DE S. P.

PROCESSO :0000592-98.2014.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Gilmar Gomes da Silva
REQDO
: Magazine Luiza S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000589-46.2014.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Marcio Pereira da Silva
REQDO
: Magazine Luiza S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000593-83.2014.8.26.0278
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Givanilda Holanda Telmo
RECLAMADO : JOSE GALINDO
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÕES DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0000595-53.2014.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Marco Aurelio Paes Landim
REQDO
: Rotatoria Multimarcas
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000189-15.2014.8.26.0278
:HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
: V. S. DOS S.
: 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo

PROCESSO :0000594-68.2014.8.26.0278
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : RODSON JOSE DA ROCHA
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RECLAMADO : MARIO LOPES
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÕES DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0000596-38.2014.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Antonio Nilton Loiola dos Santos
REQDA
: Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000597-23.2014.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Ailton Gomes da Silva
REQDA
: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000598-08.2014.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Milton Galdencio da Silva
REQDA
: Tim Celular S.A.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000190-97.2014.8.26.0278
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: L. S. M.
: 213512/SP - Ana Maria Rosa Narciso dos Santos

PROCESSO :0000599-90.2014.8.26.0278
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : RAFAEL BUENO DOS SANTOS
RECLAMADO : CEJUSC DE ITAQUAQUECETUBA
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÕES DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :1000191-82.2014.8.26.0278
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: G. C. D. DOS S.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
EXECTDO
: M. J. DOS S.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000625-88.2014.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Amilton Cabral de Melo
REQDO
: CIAO TELECOM S/A / CIAO SOCIAL NETWORK - CSN
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000628-43.2014.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Eni Pereira dos Santos
REQDO
: VALDIVO PORTO OLIVEIRA
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000626-73.2014.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Lucia Ferreira da Costa
REQDA
: Lucilia de Tal
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000629-28.2014.8.26.0278
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Edmundo Florêncio de Macedo
RECLAMADO : QUITANDA DOS PNEUS LTDA
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÕES DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:0000633-65.2014.8.26.0278
:PROVIDÊNCIA
: M. P. DO E. DE S. P.

PROCESSO :0000565-18.2014.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Edison Mendes de Farias
ADVOGADO : 146556/SP - Cedric Darwin Andrade de Paula Alves
REQDO
: Azul Companhia de Seguros Gerais S.A.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

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

308

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

PROCESSO :1000192-67.2014.8.26.0278
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: ‘Banco Itaucard S/A
ADVOGADO : 294325/SP - Tatiane Paulino da Silva
REQDO
: OSCAR RIOTA NAKAHARA JUNIOR
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000632-80.2014.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Maria Paulina de Carvalho Pinheiro
REQDO
: Lojas Poupe Brasil ( MOIP PANX)
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:0000634-50.2014.8.26.0278
:PROVIDÊNCIA
: M. P. DO E. DE S. P.

PROCESSO :0000627-58.2014.8.26.0278
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Eder Aparecido Henriques do Carmo
RECLAMADO : TAM LINHAS AEREAS
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÕES DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0000571-25.2014.8.26.0278
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Gláucio de Assis Natividade
ADVOGADO : 166537/SP - Gláucio de Assis Natividade
EXECTDA
: Teresinha de Jesus Ortiz
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000635-35.2014.8.26.0278
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : A. A. DE O.
RECLAMADO : C. DE I.
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÕES DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :1000193-52.2014.8.26.0278
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADO : D. L. DE S.
ADVOGADO : 313815/SP - Sulamita Augusto da Silva
ALIMENTANTE
: J. M. DE S.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000194-37.2014.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Arpol Conforto Termico Ltda EPP
ADVOGADO : 187178/SP - Alessandro Araujo
REQDO
: Juarez Alves de Oliveira
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000600-75.2014.8.26.0278
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Kellen Cristiane de Carvalho Me (otica Visão Clara)
ADVOGADO : 235715/SP - Wilson Lopes Guimarães
EXECTDO
: Saulo Correa
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000601-60.2014.8.26.0278
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Kellen Cristiane de Carvalho Me (otica Visão Clara)
ADVOGADO : 235715/SP - Wilson Lopes Guimarães
EXECTDA
: Matilde Lima da Silva
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000639-72.2014.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Joselita Vieira da Silva
ADVOGADO : 315908/SP - Guilherme Almeida Ferreira dos Santos
REQDO
: Telefonica Brasil S.A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:0000640-57.2014.8.26.0278
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
: Ricardo de Souza
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ADVOGADO : 315908/SP - Guilherme Almeida Ferreira dos Santos
REQDO
: Start Pro Treinamentos Ltda - EPP
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000195-22.2014.8.26.0278
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Itaú Unibanco S/A.
ADVOGADO : 323226/SP - Luciano Lopes Souza
EXECTDO
: Gevaldo Lima de souza - Me
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000196-07.2014.8.26.0278
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: ‘Banco Itaucard S/A
ADVOGADO : 225319/SP - Patrícia Forster Franco Salgado
REQDA
: Ana Flavia Santos De Freitas
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000602-45.2014.8.26.0278
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Kellen Cristiane de Carvalho Me (otica Visão Clara)
ADVOGADO : 235715/SP - Wilson Lopes Guimarães
EXECTDA
: Taine da Silva Moreira
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000603-30.2014.8.26.0278
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Kellen Cristiane de Carvalho Me (otica Visão Clara)
ADVOGADO : 235715/SP - Wilson Lopes Guimarães
EXECTDO
: Jonathan Pereira
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000604-15.2014.8.26.0278
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Kellen Cristiane de Carvalho Me (otica Visão Clara)
ADVOGADO : 235715/SP - Wilson Lopes Guimarães
EXECTDO
: Cristiano Aparecido Ribeiro
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000605-97.2014.8.26.0278
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Kellen Cristiane de Carvalho Me (otica Visão Clara)
ADVOGADO : 235715/SP - Wilson Lopes Guimarães
EXECTDA
: Barbara Cristina Lima de Alencar
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000606-82.2014.8.26.0278
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Kellen Cristiane de Carvalho Me (otica Visão Clara)
ADVOGADO : 235715/SP - Wilson Lopes Guimarães
EXECTDA
: Franciely Rocha Evangelista
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000607-67.2014.8.26.0278
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Kellen Cristiane de Carvalho Me (otica Visão Clara)
ADVOGADO : 235715/SP - Wilson Lopes Guimarães
EXECTDO
: Maria de Loudes da Rocha de Souza
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000608-52.2014.8.26.0278
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Kellen Cristiane de Carvalho Me (otica Visão Clara)
ADVOGADO : 235715/SP - Wilson Lopes Guimarães
EXECTDO
: Jose Ricardo Campos dos Santos
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000609-37.2014.8.26.0278
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Kellen Cristiane de Carvalho Me (otica Visão Clara)
ADVOGADO : 235715/SP - Wilson Lopes Guimarães
EXECTDA
: Maria Aparecida Santos Pereira
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
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PROCESSO :0000610-22.2014.8.26.0278
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Kellen Cristiane de Carvalho Me (otica Visão Clara)
ADVOGADO : 235715/SP - Wilson Lopes Guimarães
EXECTDA
: Raquel Reis Sampaio
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000611-07.2014.8.26.0278
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Kellen Cristiane de Carvalho Me (otica Visão Clara)
ADVOGADO : 235715/SP - Wilson Lopes Guimarães
EXECTDA
: Irineide Ferreira Vasconcelos
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000612-89.2014.8.26.0278
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Kellen Cristiane de Carvalho Me (otica Visão Clara)
ADVOGADO : 235715/SP - Wilson Lopes Guimarães
EXECTDA
: Arlinda Chagas da Silva
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000613-74.2014.8.26.0278
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Kellen Cristiane de Carvalho Me (otica Visão Clara)
ADVOGADO : 235715/SP - Wilson Lopes Guimarães
EXECTDA
: Maria Jose Lima de Azevedo
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000614-59.2014.8.26.0278
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Kellen Cristiane de Carvalho Me (otica Visão Clara)
ADVOGADO : 235715/SP - Wilson Lopes Guimarães
EXECTDA
: Aurilucia Torres Moreira de Souza
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000615-44.2014.8.26.0278
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Kellen Cristiane de Carvalho Me (otica Visão Clara)
ADVOGADO : 235715/SP - Wilson Lopes Guimarães
EXECTDO
: Suelson Marques dos Santos
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000616-29.2014.8.26.0278
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Kellen Cristiane de Carvalho Me (otica Visão Clara)
ADVOGADO : 235715/SP - Wilson Lopes Guimarães
EXECTDO
: Genildo Soares de Oliveira
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000617-14.2014.8.26.0278
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Kellen Cristiane de Carvalho Me (otica Visão Clara)
ADVOGADO : 235715/SP - Wilson Lopes Guimarães
EXECTDO
: Adriana Cristina da Silva
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000618-96.2014.8.26.0278
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Kellen Cristiane de Carvalho Me (otica Visão Clara)
ADVOGADO : 235715/SP - Wilson Lopes Guimarães
EXECTDO
: Edson Ferreira Barbosa
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

1ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
DR. CARLOS EDUARDO XAVIER BRITO
RELAÇÃO Nº 0012/2014- FISICO SS
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Everson dos Santos Vieira - recado: Ciência as partes de que foi expedido o contramandado de prisão e de que foi devidamente
encaminhado. - ADV: DENILSON CRUZ PINHEIRO (OAB 146265/SP), DOUGLAS MOREIRA SILVA (OAB 232467/SP)
PRIMEIRA VARA CIVEL DA COMARCA DE ITAQUAQUECETUBA
JUIZ DE DIREITO: CARLOS EDUARDO XAVIER BRITO
RELAÇÃO Nº 0008/2014- digital
Processo 0010278-51.2013.8.26.0278 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
- Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) - Josiel Domingos Gomes - Certifique a eventual tempestividade dos embargos
opostos. Consigno que o pleito relativo à atribuição do efeito suspensivo aos embargos será apreciada oportunamente.
Regularizados, tornem os autos conclusos. Dil. e int. - ADV: MARCELA ESTEVES BORGES (OAB 20483/CE), VAGNER DA
COSTA (OAB 57790/SP)
Processo 0012563-17.2013.8.26.0278 - Impugnação de Assistência Judiciária - Regulamentação de Visitas - J. F. da S. - C.
A. da S. - Despachei nos autos principais, nesta data. Recebo a presente impugnação. Ouça-se a parte contrária, no prazo legal.
- ADV: THAIS MASSAE KANAZAWA (OAB 279814/SP), JOÃO FRANCISCO DA SILVA (OAB 245468/SP)
Processo 1000090-79.2013.8.26.0278 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO FICSA
S.A. - WESLEY ELIAS FONSECA - Fls. 57: Pelo que se depreende das certidões de fls. 38 e 56 a busca e apreensão não se
consumou pela reiterada falta de oferecimento de meios pelo autor, razão pela qual, por ora, indefiro o pleito. Assim, manifestese o autor, por intermédio de seu patrono, imprimindo andamento ao feito, requerendo o que entender de direito. Prazo dez dias.
No silêncio, intime-se pessoalmente a parte autora, para dar andamento ao feito em 48 horas, SOB PENA DE EXTINÇÃO E
CONSEQUENTE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. Int. e dil. - ADV: MARCUS VINICIUS GUIMARÃES SANCHES (OAB 195084/
SP)
Processo 1000256-14.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - ANA MARIA DA SILVA
MATOS - MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA - - IPSMI INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA - Consigno que os benefícios da Justiça Gratuita foram deferidos pela Egrégia Corte.
Providencie a serventia as anotações necessárias. No mais, o feito prosseguirá nesta Vara, em cumprimento ao v. acórdão nº
2013.0000456659 (fls. 120/124). Cite-se a(o) ré(u) advertindo-se do prazo legal para apresentar a defesa, sob pena de serem
presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Cumpra-se
com urgência. Dil. - ADV: VAGNER DA COSTA (OAB 57790/SP)
Processo 1000376-57.2013.8.26.0278 - Imissão na Posse - Propriedade - Concessionária SPMAR S/A - ITAQUAREIA
INDUSTRIA EXTRATIVA DE MINERIOS LTDA. - Vistos. Ocorre a hipótese do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil.
Assim, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos de direito, o acordo de vontade celebrado
entre as partes. Em conseqüência, RESOLVE-SE O MÉRITO do feito supracitado, com fundamento no artigo 269, inciso III, do
CPC. Considerando que o valor da indenização foi pago diretamente para a expropriada, desnecessária a publicação dos editais
(art. 34 do referido Decreto-lei). Homologo, para que produzam seus efeitos de direito, a renúncia ao prazo recursal. Expeça-se
o mandado de levantamento dos valores depositados nos autos a título de oferta em favor da autora. Tendo em vista a entrega
do laudo prévio, expeça-se o mandado de levantamento dos honorários periciais em favor do Expert, intimando-se o mesmo
pela via eletrônica para a retirada. Autorizo o levantamento de eventuais diligências remanescentes não utilizadas, devendo
a parte interessada pleitear o seu levantamento. Efetivado o pedido, expeça-se o mandado de levantamento em favor do(a)
interessado(a). Expeça-se a carta de adjudicação, devendo a parte autora providenciar a vinda das cópias e o recolhimento das
custas necessárias. Recolha-se eventual mandado em carga com a Central de Mandados. Certifique-se o trânsito em julgado
e cumpridas as determinações supra e as formalidades legais, arquivem-se os autos, com as anotações e comunicações de
estilo. P.R.I.C. - ADV: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (OAB 131600/SP), VENTURA ALONSO PIRES (OAB 132321/SP),
GISELE DE ALMEIDA URIAS (OAB 242593/SP)
Processo 1000381-79.2013.8.26.0278 - Imissão na Posse - Propriedade - Concessionária SPMAR S/A - Brian Martin
Macpherson e outros - Tamara de Castro Santana Leite - Itaquareia Indústria Extrativa de Minérios Ltda. - Vistos. Inicialmente,
observo que o acordo foi celebrado com a empresa Itaquareia e que esta não está inserida no polo passivo da ação. A referida
empresa ingressou espontaneamente nos autos e ofertou contestação, alegando ser a legítima proprietária do imóvel descrito na
inicial, na medida em que adquiriu referido imóvel e para embasar seus argumentos juntou os documentos que acompanharam
sua defesa. Os requeridos apontados pela autora não foram citados e o bem, objeto da lide, se encontra registrado em nome
deles. Entretanto, a empresa Itaquareia comprovou nos autos a aquisição da área em litígio, mediante instrumentos particulares
carreados aos autos. Assim, verifico que ocorre a hipótese do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Desta feita,
HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos de direito, o acordo de vontade celebrado
entre as partes. Em conseqüência, RESOLVE-SE O MÉRITO do feito supracitado, com fundamento no artigo 269, inciso III, do
CPC. Corrija-se o polo passivo da ação para que passe a constar o nome da empresa Itaquareia, na forma pleiteada em sua
contestação. O valor da indenização foi pago diretamente para a expropriada, desse modo, desnecessária a publicação dos
editais (art. 34 do referido Decreto-lei). Homologo, para que produzam seus efeitos de direito, a renúncia ao prazo recursal.
Expeça-se o mandado de levantamento dos valores depositados nos autos a título de oferta em favor da autora. Tendo em vista
a entrega do laudo prévio, expeça-se o mandado de levantamento dos honorários periciais em favor da Expert, intimando-se
a mesma pela via eletrônica para a retirada. Autorizo o levantamento de eventuais diligências remanescentes não utilizadas,
devendo a parte interessada pleitear o seu levantamento. Efetivado o pedido, expeça-se o mandado de levantamento em favor
do(a) interessado(a). Oportunamente, com o requerimento da parte interessada, expeça-se a carta de adjudicação, devendo
o interessado providenciar a vinda das cópias e o recolhimento das custas necessárias. Recolha-se eventual mandado em
carga com a Central de Mandados. Sem prejuízo, tendo em vista a interposição de agravo de instrumento, comunique-se à
Superior Instância que as partes celebraram acordo e que o mesmo foi devidamente homologado por este Juízo. Certifique-se
o trânsito em julgado e cumpridas as determinações supra e as formalidades legais, arquivem-se os autos, com as anotações
e comunicações de estilo. P.R.I.C. - ADV: VENTURA ALONSO PIRES (OAB 132321/SP), GISELE DE ALMEIDA URIAS (OAB
242593/SP), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (OAB 131600/SP)
Processo 1000384-34.2013.8.26.0278 - Imissão na Posse - Propriedade - Concessionária SPMAR S/A - ITAQUAREIA
INDUSTRIA EXTRATIVA DE MINERIOS LTDA. - Vistos. Ocorre a hipótese do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil.
Desta feita, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos de direito, o acordo de vontade
celebrado entre as partes. Em conseqüência, RESOLVE-SE O MÉRITO do feito supracitado, com fundamento no artigo 269,
inciso III, do CPC. O valor da indenização foi pago diretamente para a expropriada, desse modo, desnecessária a publicação
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dos editais (art. 34 do referido Decreto-lei). Homologo, para que produzam seus efeitos de direito, a renúncia ao prazo recursal.
Expeça-se o mandado de levantamento dos valores depositados nos autos a título de oferta em favor da autora. Tendo em vista
a entrega do laudo prévio, expeça-se o mandado de levantamento dos honorários periciais em favor da Expert, intimando-se
a mesma pela via eletrônica para a retirada. Autorizo o levantamento de eventuais diligências remanescentes não utilizadas,
devendo a parte interessada pleitear o seu levantamento. Efetivado o pedido, expeça-se o mandado de levantamento em favor
do(a) interessado(a). Oportunamente, com o requerimento da parte interessada, expeça-se a carta de adjudicação, devendo o
interessado providenciar a vinda das cópias e o recolhimento das custas necessárias. Recolha-se eventual mandado em carga
com a Central de Mandados. Certifique-se o trânsito em julgado e cumpridas as determinações supra e as formalidades legais,
arquivem-se os autos, com as anotações e comunicações de estilo. P.R.I.C. - ADV: VENTURA ALONSO PIRES (OAB 132321/
SP), GISELE DE ALMEIDA URIAS (OAB 242593/SP), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (OAB 131600/SP)
Processo 1000413-84.2013.8.26.0278 - Alvará Judicial - Família - BERTOLINA PLATA DA SILVA - - FELIPE CALIXTO DA
SILVA e outros - Fls. Retro - ciente. Arquivem os autos, com as anotações e comunicações necessárias. Intime. - ADV: ROSA
MARIA DE ALMEIDA (OAB 67480/SP)
Processo 1000590-48.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Reivindicação - ITAUBA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. - ERICO DIAS MOREIRA - - MIRIAM CRISTINA DE OLIVEIRA e outro - Vistos. Considerando a concordância
da autora, defiro a alteração do polo passivo na forma pretendida. Providencie a serventia as necessárias alterações para a
exclusão da requerida Neusa Oliveira Romano e a inclusão dos requeridos (fls. 72). Sem prejuízo, especifiquem as partes as
provas que pretendem produzir, em cinco dias, justificando a sua pertinência, sob pena de preclusão. Int. - ADV: EVANDRO
GARCIA (OAB 146317/SP), ROQUE LEVI SANTOS TAVARES (OAB 94814/SP)
Processo 1000661-50.2013.8.26.0278 - Divórcio Consensual - Dissolução - J. M. F. e outro - Certifico e dou fé que, nos
termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):
Fica o autor intimado a proceder a impressão do mandado de averbação expedido nos autos. - ADV: EMILENE MIRANDA DE
ALMEIDA (OAB 260586/SP)
Processo 1000773-19.2013.8.26.0278 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel Horacio Hartman Junior - FABIANA SERAFIM DE SIQUEIRA - - EZEQUIEL DE CARVALHO ALVES - Fls. 48/49: Recebo como
aditamento à inicial. Considerando a desocupação do imóvel pelos réus, o presente feito seguirá com relação à cobrança
cumulada com dano material, como pleiteado pelo autor. Consigno o novo valor dado à causa. Procedam-se as anotações
necessárias. Regularizado, citem-se os réus no endereço declinado pelo autor. Dil. e int. - ADV: MARLUCIA SOUZA DE
OLIVEIRA RODRIGUES (OAB 254937/SP)
Processo 1000796-62.2013.8.26.0278 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - MARINA TINTI - Vistos. Ocorre a hipótese do artigo 267, inciso VIII, do
Código de Processo Civil. Assim, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos, o pedido
de desistência da ação e, conseqüentemente, JULGO EXTINTA sem resolução do mérito, a presente ação. Condeno o autor
nas custas e despesas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, visto que a relação processual não se
consumou. Observo, no entanto, que as custas já foram recolhidas. Autorizo o levantamento dos valores relativos a diligências
não utilizadas, devendo o interessado pleitear referido levantamento. Efetivado o requerimento, expeça-se o mandado de
levantamento dos valores. Indefiro a expedição do(s) ofício(s) requerido(s), tendo em vista que este Juízo não determinou o
bloqueio do bem ou a inscrição do nome do réu nos órgão de proteção ao crédito. Certificado o trânsito em julgado, arquivemse os autos com as anotações e comunicações de praxe. P.R.I. e C. - ADV: SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA
SANTOS (OAB 157721/SP)
Processo 1000806-09.2013.8.26.0278 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - W. E. da S. S. - F. S. da S. Manifeste-se a parte autora, por intermédio de seu patrono, requerendo o que entender de direito em termos de prosseguimento
do feito. Prazo dez dias. Intime. - ADV: ADERVALDO JOSE DOS SANTOS (OAB 272567/SP)
Processo 1000958-57.2013.8.26.0278 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Itauleasing
S/A - Vistas dos autos ao autor para: (x) recolher, em 05 dias, a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, sob pena de extinção do
processo (art.267, IV do CPC). - ADV: ANTONIO CEZAR RIBEIRO (OAB 69807/SP)
Processo 1001134-36.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - DJALMA MARQUES
DOS SANTOS - BANCO PECUNIA S/A - Vistos Em retificação à decisão anteriormente lançada e tendo em vista a mantença
da sentença, oportunamente, e se o caso, será determinada a citação do réu para responder ao recurso, tudo nos termos
do art. 285-A, § 2º do Código de Processo Civil. Por ora, considerando tratar-se de ação revisional de contrato bancário,
alegando a parte autora, além da incidência de cobrança de juros ilegais, também cobrança abusiva de tarifas para concessão
de crédito bancário. O E. STJ, reconhecendo a repercussão geral do tema, determinou o sobrestamento das referidas ações,
em fase de conhecimento, até que questão esteja sedimentada naquela corte. Nesse sentido houve comunicação por meio de
telegrama, tirado do Resp 1251331/RS, 2011/0096435-4, número de origem 70029916079/161/1.080000134-7/10800001347/70028860674. Aymoré Crédito e Financiamento e Enéas da Silva Amaral, interessados Banco Central do Brasil na qualidade
de “Amicus Curiae”. Assim, determino o sobrestamento do feito, até ordem em contrário do referido Tribunal Superior. Dilig. e
int. - ADV: MARCELO RIBEIRO (OAB 229570/SP)
Processo 1001161-19.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - JOSE BORGES
DE ALMEIDA - ‘Banco Itaucard S/A - Vistos Em retificação à decisão anteriormente lançada e tendo em vista a mantença
da sentença, oportunamente, e se o caso, será determinada a citação do réu para responder ao recurso, tudo nos termos
do art. 285-A, § 2º do Código de Processo Civil. Por ora, considerando tratar-se de ação revisional de contrato bancário,
alegando a parte autora, além da incidência de cobrança de juros ilegais, também cobrança abusiva de tarifas para concessão
de crédito bancário. O E. STJ, reconhecendo a repercussão geral do tema, determinou o sobrestamento das referidas ações,
em fase de conhecimento, até que questão esteja sedimentada naquela corte. Nesse sentido houve comunicação por meio de
telegrama, tirado do Resp 1251331/RS, 2011/0096435-4, número de origem 70029916079/161/1.080000134-7/10800001347/70028860674. Aymoré Crédito e Financiamento e Enéas da Silva Amaral, interessados Banco Central do Brasil na qualidade
de “Amicus Curiae”. Assim, determino o sobrestamento do feito, até ordem em contrário do referido Tribunal Superior. Dilig. e
int. - ADV: MARCELO RIBEIRO (OAB 229570/SP)
Processo 1001520-66.2013.8.26.0278 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A. - FRANCISCO ANTONIO PINTO EBOLI e outros - Vistos. Homologo, para que produzam seus efeitos de direito,
o acordo celebrado entre as partes e, nos termos do artigo 792 do CPC suspendo o curso da execução, conforme requerido pela
parte exequente em sua petição retro. Aguarde-se, pois, a manifestação da parte interessada acerca do cumprimento do acordo
de modo a viabilizar a extinção da execução. Procedam-se as necessárias anotações para fins estatísticos. Intime-se. - ADV:
ADRIANA SANTOS BARROS (OAB 117017/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo 1001559-63.2013.8.26.0278 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco
Panamericano S/A - JANETE BATISTA DA SILVA - Fls. 38/40: Pelo que se depreende da certidão do Sr. Oficial de Justiça, às
fls. 35, o bem fora localizado. Assim, indefiro a conversão, na forma pretendida. Requeira o autor, no prazo de dez dias, o que
entender de direito, em termos de prosseguimento da ação. Int. - ADV: EVANDRO VLASIC CAMPELLO (OAB 211075/SP)
Processo 1001622-88.2013.8.26.0278 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
PECUNIA S/A - EDUARDO OLIVEIRA ROCHA - Vistos. Ocorre a hipótese do artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo
Civil. Assim, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos, o pedido de desistência da ação
e, conseqüentemente, JULGO EXTINTA sem resolução do mérito, a presente ação. Condeno o autor nas custas e despesas
processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, visto que a relação processual não se consumou. Observo, no
entanto, que as custas já foram recolhidas. Autorizo o levantamento dos valores relativos a diligências não utilizadas, devendo
o interessado pleitear referido levantamento. Efetivado o requerimento, expeça-se o mandado de levantamento dos valores.
Homologo, para que produzam seus efeitos de direito, a desistência do prazo recursal. Certifique-se o trânsito em julgado e
arquivem-se os autos com as anotações e comunicações de praxe. P.R.I. e C. - ADV: EVANDRO VLASIC CAMPELLO (OAB
211075/SP)
Processo 1001918-13.2013.8.26.0278 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Psa Finance
Arrendamento Mercatil S.A. - AGOSTINHO FREITAS - Vistos. Ocorre a hipótese do artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo
Civil. Assim, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos, o pedido de desistência da ação
e, conseqüentemente, JULGO EXTINTA sem resolução do mérito, a presente ação. Condeno o autor nas custas e despesas
processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, visto que a relação processual não se consumou. Observo, no
entanto, que as custas já foram recolhidas. Autorizo o levantamento dos valores relativos a diligências não utilizadas, devendo
o interessado pleitear referido levantamento. Efetivado o requerimento, expeça-se o mandado de levantamento dos valores.
Indefiro a expedição do(s) ofício(s) requerido(s), tendo em vista que este Juízo não determinou o bloqueio do bem ou a inscrição
do nome do réu nos órgão de proteção ao crédito. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e
comunicações de praxe. P.R.I. e C. - ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 298933/SP)
Processo 1001947-63.2013.8.26.0278 - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso - ASSOCIAÇÃO DOS
PROPRIETARIOS EM RESIDENCIAL ARUÃ ECO PARK - DENISE SOARES LIMA - Vistos. Considerando a notícia de
cumprimento integral da obrigação, verifico a ocorrência da hipótese do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim,
JULGO EXTINTA a presente ação de Execução e o faço nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Autorizo
o levantamento das diligências não utilizadas, devendo o autor, em querendo, providenciar o requerimento. Efetivado o pedido,
expeça-se o mandado de levantamento, intimando-se pelo DJE para a retirada. Certificado o trânsito em julgado e cumpridas as
formalidades legais, arquivem-se os autos, com as anotações e comunicações de praxe. P.R.I. e C. - ADV: MARCELO PARISE
CABRERA (OAB 142240/SP)
Processo 1001979-68.2013.8.26.0278 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - C. A. da S. - I. F. da S. e
outro - Manifeste-se a parte autora, por intermédio de seu patrono, acerca da contestação ofertada. Prazo dez dias. Int. - ADV:
JOÃO FRANCISCO DA SILVA (OAB 245468/SP), THAIS MASSAE KANAZAWA (OAB 279814/SP)
Processo 1002018-65.2013.8.26.0278 - Divórcio Consensual - Dissolução - F. de S. N. - - E. A. de O. N. - As partes acordaram
quanto ao divórcio do casal, tendo em vista a impossibilidade de restabelecimento, bem como celebraram acordo referente a
guarda, compartilhada, do(a)(s) filho(a)(s) menor(es). Diante do exposto, homologo o acordo a que chegaram as partes, noticiado
na petição inicial, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e conseqüentemente DECRETO o divórcio do casal, voltando
a mulher a usar o nome de solteira, qual seja, ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA. RESOLVE-SE O MÉRITO com fundamento no
artigo 269, inc. III, do CPC. Custas na forma da Lei, ressalvados os benefícios da gratuidade da Justiça, concedidos. Transitada
esta em julgado, expeça-se mandado de averbação e ofícios, se requeridos. Cumpridas todas as determinações, arquivem-se
os autos com as anotações e comunicações de praxe. - ADV: MICHAEL DELLA TORRE NETO (OAB 282674/SP)
Processo 1002020-35.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - ELIANA BORGES
VASCONCELOS - ‘Banco Itaucard S/A - Vistos. Trata-se de ação revisional de contrato bancário, alegando a parte autora,
além da incidência de cobrança de juros ilegais, também cobrança abusiva de tarifas para concessão de crédito bancário. O E.
STJ, reconhecendo a repercussão geral do tema, determinou o sobrestamento das referidas ações, em fase de conhecimento,
até que questão esteja sedimentada naquela corte. Nesse sentido houve comunicação por meio de telegrama, tirado do Resp
1251331/RS, 2011/0096435-4, número de origem 70029916079/161/1.080000134-7/1080000134-7/70028860674. Aymoré
Crédito e Financiamento e Enéas da Silva Amaral, interessados Banco Central do Brasil na qualidade de “Amicus Curiae”. Assim,
determino o sobrestamento do feito, até ordem em contrário do referido Tribunal Superior. Int. - ADV: MARCELO RIBEIRO (OAB
229570/SP)
Processo 1002171-98.2013.8.26.0278 - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário - Gildário Alves de Almeida Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Fls. 28/41: Consigno
o regularização das peças ilegíveis. No mais, cite-se e intime-se a autarquia previdenciária, com as cautelas e advertências
legais. Cumpra-se com urgência. Dil. - ADV: JULIANA DE ALMEIDA BARBOSA (OAB 329085/SP)
Processo 1002398-88.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - GIOVANA ALVES DA SILVA - PALOMA LAYANE DA SILVA NUNES - JAQUELINE DE SOUZA SANTOS COELHO - - JOSÉ MARIA COELHO FERREIRA Cite(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem
presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá
o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: SUSIANE DE
CARVALHO BUENO (OAB 178659/SP), IRANY DE MATOS DOURADO (OAB 193945/SP)
Processo 1002430-93.2013.8.26.0278 - Procedimento Sumário - Perdas e Danos - adolfo martins vaz junior - Banco IBI
S.A. - Banco Múltiplo - Consigno o decurso de prazo para manifestação do autor. Assim, manifeste-se o autor, por intermédio
de seu patrono, imprimindo andamento ao feito, requerendo o que entender de direito. Prazo dez dias. No silêncio, intimese pessoalmente a parte autora, para dar andamento ao feito em 48 horas, SOB PENA DE EXTINÇÃO E CONSEQUENTE
ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. Int. e dil. - ADV: CINTIA VIVIANI NOVELLI SILVA (OAB 240012/SP), ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA
(OAB 279818/SP)
Processo 1002450-84.2013.8.26.0278 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - HSBC BANK
BRASIL S.A BANCO MULTIPLO - DEBORA CRISTINA KOL RODRIGUES SILVA - Fls. 26/27: Ocorre a hipótese do artigo
267, inciso VIII do Estatuto Processual Civil. Assim, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares
efeitos, o pedido de desistência da ação. Consequentemente, JULGO EXTINTA, sem apreciação do mérito, a ação de Busca
e Apreensão Alienação Fiduciária, ajuizada por HSBC BANK BRASIL S.A BANCO MULTIPLO em face de DEBORA CRISTINA
KOL RODRIGUES SILVA. Condeno o autor nas custas e despesas processuais. Consigno, contudo, que foram recolhidas, na
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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propositura da ação. Autorizo o levantamento das diligências eventualmente não utilizadas, devendo o autor, em querendo,
providenciar o requerimento. Efetivado o pedido, expeça-se o mandado de levantamento, intimando-se pelo DJE para a retirada.
Indefiro a expedição de ofício para desbloqueio do bem considerando que este juízo não deu causa à eventual constrição. Com
o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e comunicações de estilo. P.R.I. - ADV: ROBERTA SANCHES DA
PONTE (OAB 224325/SP)
Processo 1002476-82.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - JOSÉ DOMINGOS
NETO - Banco Daycoval S/A - Vistos Em retificação à decisão anteriormente lançada e tendo em vista a mantença da sentença,
oportunamente, e se o caso, será determinada a citação do réu para responder ao recurso, tudo nos termos do art. 285-A, § 2º
do Código de Processo Civil. Por ora, considerando tratar-se de ação revisional de contrato bancário, alegando a parte autora,
além da incidência de cobrança de juros ilegais, também cobrança abusiva de tarifas para concessão de crédito bancário. O E.
STJ, reconhecendo a repercussão geral do tema, determinou o sobrestamento das referidas ações, em fase de conhecimento,
até que questão esteja sedimentada naquela corte. Nesse sentido houve comunicação por meio de telegrama, tirado do Resp
1251331/RS, 2011/0096435-4, número de origem 70029916079/161/1.080000134-7/1080000134-7/70028860674. Aymoré
Crédito e Financiamento e Enéas da Silva Amaral, interessados Banco Central do Brasil na qualidade de “Amicus Curiae”.
Assim, determino o sobrestamento do feito, até ordem em contrário do referido Tribunal Superior. Dilig. e int. - ADV: BARBARA
RUIZ DOS SANTOS (OAB 327953/SP)
Processo 1002511-42.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Exoneração - A. B. dos S. - A. A. da S. S. - Ocorre a
hipótese do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Assim, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus
jurídicos e regulares efeitos de direito, o acordo de vontade celebrado entre as partes perante o CEJUSC - Centro Judiciário
de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Itaquaquecetuba/SP nos autos da Ação em epígrafe. Em conseqüência,
RESOLVE-SE O MÉRITO do feito supracitado, com fundamento no mencionado artigo 269, inciso III, do CPC. Expeça-se,
de imediato, ofício para cessação dos descontos, somente em relação a requerida Agatha, em conformidade com os termos
avençados entre as partes. Sem custas em virtude dos benefícios da gratuidade da Justiça, concedidos. Fica homologado
eventual pedido de renúncia ao prazo recursal. Transitada esta em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os
autos, com as anotações e comunicações de estilo. Ciência ao Ministério Público. - ADV: LUIZ CARLOS DOS SANTOS (OAB
134848/SP), RENATA CAROLINE LIMA DOS SANTOS (OAB 318456/SP)
Processo 1002553-24.2013.8.26.0462 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - BRADESCO
LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL - Arlinda Maria Nogueira - Vistos. Ocorre a hipótese do artigo 267, inciso VIII,
do Código de Processo Civil. Assim, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos, o pedido
de desistência da ação e, conseqüentemente, JULGO EXTINTA sem resolução do mérito, a presente ação. Condeno o autor
nas custas e despesas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, visto que a relação processual não se
consumou. Observo, no entanto, que as custas já foram recolhidas. Autorizo o levantamento dos valores relativos a diligências
não utilizadas, devendo o interessado pleitear referido levantamento. Efetivado o requerimento, expeça-se o mandado de
levantamento dos valores. Indefiro a expedição do(s) ofício(s) requerido(s), tendo em vista que este Juízo não determinou o
bloqueio do bem ou a inscrição do nome do réu nos órgão de proteção ao crédito. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se
os autos com as anotações e comunicações de praxe. P.R.I. e C. - ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 107414/
SP)
Processo 1002606-72.2013.8.26.0278 - Procedimento Sumário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - CONCEIÇÃO DE MARIA
RIBEIRO SANTOS PEREIRA - - ABIMAEL ALVES PEREIRA - ECL ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA - Defiro aos autores
os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Fls. 53: Ciente. Por primeiro, cite-se o requerido, por precatória, nos endereços
declinados pela parte autora às fls. 60, com as cautelas e advertências legais Consigno que os pleitos de fls. 51/52 e 61/62
serão apreciados oportunamente. Dil. e int. - ADV: LUIS FREIRE JUNIOR (OAB 331476/SP)
Processo 1003053-60.2013.8.26.0278 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral - JOÃO GREGORIO DOS
SANTOS - EDUARDO PEREIRA e outros - Vistos. Fls. 61/63 - considerando que não decorreu o prazo para defesa, homologo
o pedido de desistência quanto ao corréu Fernando. Procedam-se as necessárias anotações. No mais, aguarde-se a devolução
da precatória expedida para a citação de Eduardo. Aguarde-se, por fim, a realização da audiência designada. Cumpra-se com
urgência. Int. - ADV: ANDREA CRISTINA TEGÃO (OAB 176603/SP), MARCELO RODRIGUES BARRETO JUNIOR (OAB 213448/
SP)
Processo 1003100-34.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. - LOURDES
MARIA DE RAMOS SOARES - Vistos. Ocorre a hipótese do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Assim,
HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos de direito, o acordo de vontade celebrado entre
as partes. Em conseqüência, RESOLVE-SE O MÉRITO do feito supracitado, com fundamento no artigo 269, inciso III, do CPC.
Custas recolhidas. Homologo, para que produzam seus efeitos de direito, a renúncia ao prazo recursal. Autorizo o levantamento
de eventuais diligências remanescentes não utilizadas, devendo a parte interessada pleitear o seu levantamento. Efetivado o
pedido, expeça-se o mandado de levantamento em favor do(a) interessado(a). Certifique-se o trânsito em julgado e cumpridas
as formalidades legais, arquivem-se os autos, com as anotações e comunicações de estilo. P.R.I.C. - ADV: SIMONE DA SILVA
THALLINGER (OAB 91092/SP)
Processo 1003227-69.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Usucapião Especial (Constitucional) - JOÃO DE MATOS
ALVES FERREIRA - - SALETE MENEZES FERREIRA, - Fls. 31/32: Recebo como aditamento à inicial. Procedam-se as
anotações e inclusões necessárias. Regularizado, oficie-se a Prefeitura Municipal, como requerido na cota ministerial retro.
Com a resposta, abra-se nova vista ao Ministério Público. Consigno que antes da citação será analisada a viabilidade da vinda
de laudo prévio. Sem prejuízo, providencie a parte autora a vinda aos autos da certidão de objeto e pé da ação reinvindicatória
nº 1000581-86.2013, mencionada às fls. 31. Dil. e int. - ADV: CRISTIANO DA ROCHA FERNANDES (OAB 204903/SP)
Processo 1003236-31.2013.8.26.0278 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - J. F. da S. - A. F. da S. - Concedo à
parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça. Observo que, dada a natureza da ação, o feito processa-se em “SEGREDO
DE JUSTIÇA”, com base no artigo 155, inciso II do Estatuto Processual Civil c.c. artigo 5º, inciso LX da Magna Carta. Proceda a
serventia as devidas anotações, atentando-se para as cautelas necessárias. Recebo a petição e documentos de fls. 19/22 como
aditamento à inicial. Procedam as retificações necessárias. Presentes os requisitos legais. Assim, levando-se em conta que
alcançada, eventualmente, a pretensão, no fim da demanda, poderá causar dano irreparável ao autor, e ante os documentos
carreados aos autos, bem como o parecer favorável do Ministério Público, DEFIRO parcialmente a antecipação da tutela para
reduzir os valores pagos a título de alimentos à requerida, para proporção de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do
autor. Oficie-se a empregadora, com urgência, se o caso. Designo audiência de tentativa de conciliação, no setor competente,
para o dia 17/02/2014 às 15:30h, a qual será realizada no CEJUSC - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS
E CIDADANIA, localizado na Estrada de Santa Isabel, n. 1100 - Monte Belo, nesta cidade e Comarca de Itaquaquecetuba.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

316

Cite(m)-se e intime(m)-se o(s) requerido(s), bem como intime-se o(a)(s) autor(a) (es), a fim de que compareçam à audiência,
importando a ausência do(a) requerente em extinção e arquivamento do processo e a do réu em confissão e revelia quando
serão presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 319, CPC), cuja cópia segue anexa (art. 285, CPC).
Observe a serventia, para que do ato citatório conste, inclusive, cópia do aditamento supra. Na audiência, se não for obtida a
conciliação, começará a fluir o prazo para resposta, sem prejuízo da designação de audiência de instrução e julgamento. Intime
o(a) patrono(a) e cientifique o Ministério Público. Servirá a presente decisão, por cópia impressa, de mandado (CPC, art. 285,
e Protocolado CG nº 24.746/2007 DEGE 1.3), ficando o oficial de justiça autorizado a proceder à citação na forma do art. 172,
§ 2º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, na forma e sob as penas da Lei. - ADV: MARCIA MONTEIRO DA CRUZ (OAB
142671/SP)
Processo 1003411-25.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Usucapião Extraordinária - NILMA FERREIRA GUEDES IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA - Por primeiro, oficie-se a Prefeitura Municipal, como requerido. Com a
resposta, abra-se nova vista ao Ministério Público. Consigno que antes da citação será analisada a viabilidade da vinda de laudo
prévio. Dil. - ADV: ANA PAULA DE ARAUJO OLIVEIRA (OAB 319836/SP)
Processo 1003463-21.2013.8.26.0278 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Fiat
S/A - VIVIAN CUSTODIO CIUFFO SARAIVA - Vistos. Ocorre a hipótese do artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil.
Assim, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos, o pedido de desistência da ação e,
conseqüentemente, JULGO EXTINTA sem resolução do mérito, a presente ação. Condeno o autor nas custas e despesas
processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, visto que a relação processual não se consumou. Observo, no
entanto, que as custas já foram recolhidas. Autorizo o levantamento dos valores relativos a diligências não utilizadas, devendo
o interessado pleitear referido levantamento. Efetivado o requerimento, expeça-se o mandado de levantamento dos valores.
Indefiro eventual pedido para a expedição do(s) ofício(s) requerido(s), tendo em vista que este Juízo não determinou o bloqueio
do bem ou a inscrição do nome do réu nos órgão de proteção ao crédito. Homologo a renúncia do prazo recursal. Certificado
o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e comunicações de praxe. P.R.I. e C. - ADV: ANTONIO CEZAR
RIBEIRO (OAB 69807/SP)
Processo 1003596-63.2013.8.26.0278 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - MENDES & MENDES
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA - CLEVERSON PARREIRA SCARPARO - Vistos. O pedido de desistência do prosseguimento
da ação executiva merece ser acolhido. Neste sentido: “Constitui princípio, albergado na legislação vigente (CPC, art. 569), que
o exeqüente tem a livre disponibilidade da execução, podendo desistir a qualquer momento, em relação a um, a alguns ou a
todos os executados, mesmo porque a execução existe em proveito do credor, para a satisfação do seu crédito.”(RSTJ 6/419)
Assim, HOMOLOGO por sentença, para que produzam seus efeitos de direito, a desistência manifestada e em conseqüência,
JULGO EXTINTA a presente ação de Execução, nos termos do artigo 267, inciso VIII c.c. artigo 569, ambos do CPC. Custas
recolhidas. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e comunicações de estilo. P.R.I.C. - ADV:
FIORAVANTE LAURIMAR GOUVEIA (OAB 126047/SP)
Processo 1003718-76.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Rozelaine Caetano Claudio Lopes BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Recebo os embargos de declaração (fls. 44/45), uma vez que opostos
no prazo legal. No mérito, eles merecem provimento. A autora, na petição inicial, requereu os benefícios da Justiça Gratuita e
não consta dos autos decisão que tenha apreciado esse requerimento. Assim, considerando tudo mais que do processo consta,
CONHEÇO dos embargos pela tempestividade, e no mérito dou provimento para conceder os benefícios da Justiça Gratuita
à embargante. Providencie a serventia as anotações necessárias. P. R. I. e C. - ADV: MARCIO FERNANDO BEZERRA (OAB
294248/SP)
Processo 1003719-61.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Claudio do Nacimento Gomes Banco Bradesco Financiamentos S/A - Recebo os embargos de declaração (fls. 46/47), uma vez que opostos no prazo legal.
No mérito, eles merecem provimento. O autor, na petição inicial, requereu os benefícios da Justiça Gratuita e não consta dos
autos decisão que tenha apreciado esse requerimento. Assim, considerando tudo mais que do processo consta, CONHEÇO dos
embargos pela tempestividade, e no mérito dou provimento para conceder os benefícios da Justiça Gratuita ao embargante.
Providencie a serventia as anotações necessárias. P. R. I. e C. - ADV: MARCIO FERNANDO BEZERRA (OAB 294248/SP)
Processo 1003754-21.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - LEONICE COSTA
AGUIAR - Banco Bradesco Financiamentos S/A - Recebo os embargos de declaração (fls. 37/38), uma vez que opostos no prazo
legal. No mérito, eles merecem provimento. A autora, na petição inicial, requereu os benefícios da Justiça Gratuita e não consta
dos autos decisão que tenha apreciado esse requerimento. Assim, considerando tudo mais que do processo consta, CONHEÇO
dos embargos pela tempestividade, e no mérito dou provimento para conceder os benefícios da Justiça Gratuita à embargante.
Providencie a serventia as anotações necessárias. P. R. I. e C. - ADV: MARCIO FERNANDO BEZERRA (OAB 294248/SP)
Processo 1003762-95.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - SILVANO GOMES
DOS SANTOS - ‘Banco Itaucard S/A - Fls. 56: Consigno que a tentativa de conciliação restou prejudicada ante a ausência
das partes, devidamente citadas e intimadas. Assim, em que pese a contestação ofertada às fls. 57/75, o feito permanecerá
sobrestado, nos exatos termos da decisão de fls. 44. Int. - ADV: CELSO MARCON (OAB 260289/SP), MARCELO RIBEIRO (OAB
229570/SP)
Processo 1004039-14.2013.8.26.0278 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - ‘Banco Itaucard
S/A - JOSE CAIRES DOS SANTOS - (tópico final da sentença): Isto posto e o mais que dos autos constam, INDEFIRO A
PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 284, parágrafo único, c.c. 295, inciso VI , ambos do Código de Processo Civil e,
conseqüentemente, JULGO EXTINTA A AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, sob o crivo do artigo 267, inciso I, do Código de
Processo Civil. Condeno a autora nas custas e despesas processuais. Deixo de condenar em honorários tendo em vista que a
parte requerida não foi citada. Observo, no entanto, que as custas foram recolhidas. Autorizo o levantamento das diligências não
utilizadas, desde que a parte interessada solicite seu levantamento. Efetivado o pedido, expeça-se o mandado de levantamento,
devendo a autora providenciar a sua retirada. Certificado o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se
os autos, com as anotações e comunicações de praxe. P.R.I. e C. VALOR TOTAL DE R$130,20 (preparo no valor de R$100,70
mais porte de remessa/retorno no valor de R$29,50 por volume - 01) - ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB
278281/SP)
Processo 1004112-83.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 Concessionária SPMAR S/A - Edwiges Maria do Carmo - - Josefina Maria do Carmo - - Serafina Maria do Carmo - - Albino de
Lima - - Benedicto Jose de Almeida - - Jandira Feliciano de Moraes - - Flavio Feliciano de Moraes - - Benedita Maria de Jesus
- - Sebastião Feliciano de Moraes - - Eufrozina Pereira de Moraes - - Ernesto Domenico Savina - - Antonia Lura Savina - Benedito Lima - - Vicentina de Souza Lima - - Maria do Carmo - - Benedito Jose Leme - Trata-se de pedido de desapropriação de
imóvel urbano sem benfeitorias cumulada com pedido liminar, formulado por Concessionária SPMAR S.A em face de EDWIGES
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MARIA DO CARMO, JOSEFINA MARIA DO CARMO e seu marido BENEDITO JOSÉ LEME, SERAFINA MARIA DO CARMO,
ALBINO DE LIMA, BENEDICTO JOSÉ DE ALMEIDA, JANDIRA FELICIANO DE MORAES, FLÁVIO FELICIANO DE MORAES,
BENEDITA MARIA DE JESUS, SEBASTIÃO FELICIANO DE MORAES e sua mulher EUFROZINA PEREIRA DE MORAES,
ERNESTO DOMÊNICO SAVINA e sua mulher ANTÔNIA LURA SAVINA, BENEDITO LIMA e sua mulher VICENTINA DE SOUZA
DE LIMA e MARIA DO CARMO, todos qualificado nos autos. Pediu a medida liminar de imissão na posse do imóvel, sugerindo
a autora, desde logo o valor real da indenização no importe de R$ 26.878,11, valor esse que teria sido encontrado por empresa
especializada no ramo e consoante pesquisa de preço levado a efeito no mercado. Este um breve relato. Decido. Tendo em
vista que a área veio descrita de forma bem individualizada na planta e memorial descritivo, sendo desnecessário que o Decreto
individualize cada área objeto de seu desiderato, basta que se atenda os requisitos do Decreto 3.365/41 aos comandos do
Código de Processo Civil, (AI0049807-72.2012-comarca Itaquaquecetuba). Também há de se exigir uma avaliação prévia e
o consequente depósito integral para fins de concessão da medida liminar de imissão na posse do imóvel desapropriado,
em respeito aos cânones constitucionais. Com efeito: Já decidi em casos semelhantes, Comarca de Pindamonhangaba, e
com olhos postos no comunicado n° 545/1995, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, a exigência em
que foi justificada a legitimidade da exigência do depósito prévio e integral do valor do bem expropriado, para fins de imissão
provisória na posse pelo poder público expropriante. Também considero que para a imissão provisória no imóvel, tudo para fins
de medida liminar de imissão na posse, é indispensável à avaliação prévia do imóvel descrito para o que é mister a nomeação
de perito, o que para tanto aceito o valor indicado pelo experto do juízo, e determino o seguinte: Intime-se o autor para, no
prazo, de três dias, depositar o valor da indenização apurado por perito, isto é, deverá depositar o valor integral encontrado e
que aceito provisoriamente. Após o depósito supra referido, nos termos do art. 15, “caput” do Decreto Lei n° 3.365/41, defiro
a imissão provisória na posse do bem expropriado, independentemente de citação do requerido. Expeça-se, portanto, após o
depósito, inclusive honorários do perito judicial abaixo fixado, o mandado de imissão provisória na posse. Nos termos do art.
14 e parágrafo único, do Dec. Lei 3.365/1941, que determina a nomeação de perito já no despacho inicial, desde logo nomeio
perito judicial para a avaliação definitiva dos bens a Drª Tamara de Castro S. Leite, independentemente de compromisso, CPC,
art. 422, laudo em 90 dias. As partes poderão indicar assistentes técnicos e formular quesitos, em 10 dias. Nos termos dos
art. 16 e 19 do referido Decreto Lei, cite-se o requerido para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 dias. Feita a citação
o processo tomará o rito ordinário, art. 19. Havendo concordância quanto ao preço o juiz homologará no despacho saneador,
art. 22. a propósito, nada impede que a transação seja extrajudicial (notas ao art. 158, n° 3, do CPC, in Código de Processo
Civil e legislação em Vigor, de Theotonio Negrão, Revista dos Tribunais, pág. 842, art. 22, da Lei das Desapropriações) Para
levantamento do preço, os requeridos deverão fazer prova da propriedade e da quitação das dívidas fiscais (art. 34). Manifeste
o Ministério Público, se for o caso. Fixo os honorários provisórios da perita judicial em 05 salários mínimos. A autora deverá
depositar o valor em cinco dias. Após a juntada do laudo, manifestem-se as partes sobre este e inclusive sobre o julgamento,
independentemente de produção de outras provas. Intime-se. - ADV: GISELE DE ALMEIDA URIAS (OAB 242593/SP)
Processo 1004153-50.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - ADRIANA SOARES
RIBEIRO DE ALMEIDA - ‘Banco Itaucard S/A - (tópico final da sentença): Isto posto e o mais que dos autos constam, INDEFIRO
A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 284, parágrafo único, c.c. 295, inciso VI , ambos do Código de Processo Civil e,
conseqüentemente, JULGO EXTINTA A AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, sob o crivo do artigo 267, inciso I, do Código
de Processo Civil. Deixo de condeno a autora nas custas e despesas processuais ante a gratuidade que ora concedo. Deixo
de condenar em honorários tendo em vista que a parte requerida não foi citada. Observo, no entanto, que as custas foram
recolhidas. Certificado o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos, com as anotações e
comunicações de praxe. P.R.I. e C. - ADV: BARBARA RUIZ DOS SANTOS (OAB 327953/SP)
Processo 1004425-44.2013.8.26.0278 - Produção Antecipada de Provas - Medida Cautelar - A. S. I. e outro - A. R. e A.
LTDA. - Vistos. Ocorre a hipótese do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Assim, HOMOLOGO, por sentença, para
que produza seus jurídicos e regulares efeitos de direito, o acordo de vontade celebrado entre as partes. Em conseqüência,
RESOLVE-SE O MÉRITO do feito supracitado, com fundamento no artigo 269, inciso III, do CPC. Custas recolhidas. Autorizo o
levantamento de eventuais diligências remanescentes não utilizadas, devendo a parte interessada pleitear o seu levantamento.
Efetivado o pedido, expeça-se o mandado de levantamento em favor do(a) interessado(a). Cumpra-se, de imediato, o determinado
às fls. 257, expedindo-se os mandados de levantamento em favor dos peritos judiciais, intimando-se para a retirada. Intimemse os peritos para que apresentem, em cinco dias, eventual estimativa de honorários definitivos, justificando o orçamento e
descontando os provisórios levantados. Consigno que, conforme acordado pelas partes, eventual valor apurado será suportado
pela requerida. Certifique-se o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos, com as anotações
e comunicações de estilo. P.R.I.C. - ADV: PATRICIA CORREA GEBARA (OAB 158319/SP), MAURICIO MARQUES DOMINGUES
(OAB 175513/SP)
Processo 1004437-58.2013.8.26.0278 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao
mandado nº 278.2013/030731-1 dirigi-me à Rua Apucarana e não localizei o nº 29. Ante o exposto, deixei de apreender o bem
descrito na inicial e devolvo em cartório para os devidos fins de direito. O referido é verdade e dou fé. Itaquaquecetuba, 04 de
dezembro de 2013. - ADV: SERAFIM AFONSO MARTINS MORAIS (OAB 77133/SP)
Processo 1004437-58.2013.8.26.0278 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - WILSON RODRIGUES DA SILVA - Vistos. Ocorre a hipótese do artigo
267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Assim, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares
efeitos, o pedido de desistência da ação e, conseqüentemente, JULGO EXTINTA sem resolução do mérito, a presente ação.
Condeno o autor nas custas e despesas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, visto que a relação
processual não se consumou. Observo, no entanto, que as custas já foram recolhidas. Autorizo o levantamento dos valores
relativos a diligências não utilizadas, devendo o interessado pleitear referido levantamento. Efetivado o requerimento, expeçase o mandado de levantamento dos valores. Indefiro a expedição do(s) ofício(s) requerido(s), tendo em vista que este Juízo
não determinou o bloqueio do bem ou a inscrição do nome do réu nos órgão de proteção ao crédito. Certificado o trânsito em
julgado, arquivem-se os autos com as anotações e comunicações de praxe. P.R.I. e C. - ADV: SERAFIM AFONSO MARTINS
MORAIS (OAB 77133/SP)
Processo 1004803-97.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - RENATO
DE ALMEIDA SANTOS - JOSE QUITERIO DA SILVA e outros - Vistos. Ocorre a hipótese do artigo 269, inciso III, do Código de
Processo Civil. Assim, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos de direito, o acordo de
vontade celebrado entre as partes. Em conseqüência, RESOLVE-SE O MÉRITO do feito supracitado, com fundamento no artigo
269, inciso III, do CPC. Sem custas ante a gratuidade concedida. Certifique-se o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades
legais, arquivem-se os autos, com as anotações e comunicações de estilo. P.R.I.C. - ADV: RENILTON DE ANDRADE E SILVA
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(OAB 167576/SP)
Processo 1004856-78.2013.8.26.0278 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Santander Leasing
S/A Arrendamento Mercantil - ELZA FERREIRA DA COSTA - Vistos. Ocorre a hipótese do artigo 267, inciso VIII, do Código de
Processo Civil. Assim, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos, o pedido de desistência
da ação e, conseqüentemente, JULGO EXTINTA sem resolução do mérito, a presente ação. Condeno o autor nas custas e
despesas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, visto que a relação processual não se consumou.
Observo, no entanto, que as custas já foram recolhidas. Autorizo o levantamento dos valores relativos a diligências não utilizadas,
devendo o interessado pleitear referido levantamento. Efetivado o requerimento, expeça-se o mandado de levantamento dos
valores. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e comunicações de praxe. P.R.I. e C. - ADV:
SERAFIM AFONSO MARTINS MORAIS (OAB 77133/SP)
Processo 1004861-03.2013.8.26.0278 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de
Nome - G. S. O. - Defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Cota ministerial retro: Expeçam-se os ofícios,
como requerido. Com as respostas dos ofícios nos autos, abra-se nova vista ao Ministério Público. Dil. - ADV: BERNARDETE
GUERINO PEDRO (OAB 101812/SP)
Processo 1004875-84.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - GIDIMARA PEREIRA DA SILVA Júlio Simões Logística S/A - - CLAUDINEI ALVES MARTINS - Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.
CITEM-SE os réus para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da inicial segue em anexo, ficando advertidos do prazo de 15
(quinze) dias para apresentarem a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos
termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda,
cientes de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob
as penas da Lei. Dil. e int. - ADV: WANDERLEY ALVES DOS SANTOS (OAB 310274/SP)
Processo 1004888-83.2013.8.26.0278 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - VANESSA PAULO LINS DA SILVA - Vistos. Ocorre a hipótese do artigo 267, inciso
VIII, do Código de Processo Civil. Assim, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos, o
pedido de desistência da ação e, conseqüentemente, JULGO EXTINTA sem resolução do mérito, a presente ação. Condeno o
autor nas custas e despesas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, visto que a relação processual não se
consumou. Observo, no entanto, que as custas já foram recolhidas. Autorizo o levantamento dos valores relativos a diligências
não utilizadas, devendo o interessado pleitear referido levantamento. Efetivado o requerimento, expeça-se o mandado de
levantamento dos valores. Indefiro a expedição do(s) ofício(s) requerido(s), tendo em vista que este Juízo não determinou o
bloqueio do bem ou a inscrição do nome do réu nos órgão de proteção ao crédito. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se
os autos com as anotações e comunicações de praxe. P.R.I. e C. - ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 298933/SP)
Processo 1004895-75.2013.8.26.0278 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. - Tiago
Esdras G. de Souza Confecções ME, cujo nome fantasia é: BAG PLANET CONFECÇÕES PROMOCIONAIS - Considerando a
existência de devedor solidário às fls. 16, emende a parte autora a inicial para que o inclua no polo passivo da demanda. Prazo
de dez dias, sob pena de indeferimento da inicial. Regularizados, tornem conclusos com urgência. Int. e dil. - ADV: MIGUEL
LUIS CASTILHO MANSOR (OAB 139405/SP), EDUARDO INGRACIA DEVIDES (OAB 274483/SP)
Processo 1004904-37.2013.8.26.0278 - Monitória - Cheque - LEO MADEIRAS , MAQUINAS E FERRAGENS LTDA JONAILTON FERNANDES SALES - A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em
petição devidamente instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente,
artigo 1102-a do Código de Processo Civil. DEFIRO, pois, de plano, a expedição de mandado, com o prazo de quinze(15)
dias, nos termos pedido na inicial, artigo 1102-b do CPC, consignando-se que adimplemento espontâneo do débito importará
em isenção de custas e honorários advocatícios (artigo 1102-c, parágrafo 1º, do CPC). No mesmo prazo, poderá interpor
embargos, devendo constar do mandado que, não o fazendo, a inicial converter-se-á, de pleno direito, em título executivo
judicial, constituindo-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se com a execução, por seus atos e termos
até final pagamento (nos moldes do artigo 475-J, do CPC). Cumpra-se com urgência. Dil. e int. - ADV: MARCOS ANTONIO
RODRIGUES DOS SANTOS (OAB 196317/SP)
Processo 1004906-07.2013.8.26.0278 - Notificação - Inadimplemento - ROBERTO GALBRAITH HADDAD - - LEIDE
CAVALOTTI HADDAD - VERA LÚCIA PONTES COSTA ALMEIDA - - CLÁUDIO JOSÉ DE ALMEIDA - Considerando a
documentação carreada aos autos, defiro o trâmite mais célere em vista das disposições do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03),
notadamente nos artigos 69 e 71 do referido diploma legal, anote-se e tarje-se corretamente o feito. Intime-se o autor para
que, no prazo de dez dias, providencie o recolhimento das despesas necessárias para o cumprimento do ato. Regularizado o
recolhimento, notifique(m)-se, servindo a presente de mandado. Após, decorrido o prazo legal, devidamente certificado, se o
caso, entreguem-se os autos, independentemente de traslado, procedendo-se, oportunamente, as devidas anotações. Observe
a serventia, para que haja comunicação no sistema, antes da eventual entrega dos autos. Cumpra-se com urgência. Dil. e int. ADV: ANTONIO AUGUSTO PILOTTO DO NASCIMENTO (OAB 140449/SP)
Processo 1004921-73.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - ADAUTO JOSÉ DO
NASCIMENTO - - APARECIDA CRISOSTOMO DE MELO - Santa Tereza S/A - Imobiliaria e Construtora - Defiro à parte autora
os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Considerando a documentação carreada aos autos, defiro o trâmite mais célere
em vista das disposições do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03), notadamente nos artigos 69 e 71 do referido diploma legal,
anote-se e tarje-se corretamente o feito. No mais, providenciem, os autores, a vinda aos autos da certidão de objeto e pé dos
autos do processo nº 278.01.2009.005516-4 (fls. 02), em trâmite na 2ª Vara Cível desta Comarca. Prazo: Dez dias, sob pena
de indeferimento da inicial. Regularizados, tornem os autos conclusos, com urgência. Int. e dil. - ADV: FABIANA MELO DO
NASCIMENTO (OAB 249025/SP)
Processo 1004935-57.2013.8.26.0278 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Maritima Seguros s/A - Sultantex
Indústria e Comércio Ltda - Defiro a conversão do rito sumário para o ordinário. Providencie a serventia as anotações e alterações
necessárias no sistema. No mais, cite-se, na pessoa de seu representante legal, ficando o réu advertido do prazo de 15 (quinze)
dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue
anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumprase na forma e sob as penas da Lei. Cumpra-se com urgência. Dil. e int. - ADV: ROGÉRIO ANTONIO CARDAMONE MARTINS
CALOI (OAB 165119/SP), RAFAEL PIMENTEL RIBEIRO (OAB 259743/SP)
Processo 1004948-56.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Servidor Público Civil - CLODOALDO CAMARGO DOS
SANTOS - Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba - Defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Emende o
requerente a petição inicial para regularizar o pólo ativo, devendo constar: MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA. Prazo de
10 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Regularizado, tornem os autos conclusos com urgência. Int. e dil. - ADV:
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ARACI CARRASCO MARTINS MOTA (OAB 51552/SP)
Processo 1004957-18.2013.8.26.0278 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. CRISTIANE LOPES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME - - CRISTIANE LOPES - Intime-se o exequente para que, no prazo
de dez dias, providencie o recolhimento complementar, para o cumprimento dos atos pelo Sr. Oficial de Justiça (citação e
penhora). Regularizado o recolhimento, citem-se os(as) executados(as), para no prazo de 03 (três) dias, contados da citação,
efetuar o pagamento da quantia devida. Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o sr. Oficial de Justiça
procederá de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos, intimando, na mesma
oportunidade, os executados. Deverá constar do mandado, ainda, que os executados deverão indicar a localização de eventuais
bens/direitos de sua propriedade, no prazo de cinco dias, sob as penas contidas nos artigos 600, IV e 601, ambos do CPC.
Os(As) executados(as) poderão defender-se, por meio de oposição de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 738 do
CPC) independentemente de penhora, depósito ou caução (artigo 736 do CPC), contados da juntada aos autos do mandado de
citação. Advirtam-se os executados de que reconhecido o crédito do exequente e comprovado o depósito de 30% do valor da
dívida, inclusive custas e honorários de advogado, no prazo para oposição de embargos, poderá proceder ao parcelamento do
débito restante em 06 (seis) vezes. (art. 745-A do CPC) Para as hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos,
fixo os honorários advocatícios em 10% do débito. No caso de pagamento integral do débito no prazo de três dias, a verba
honorária será reduzida pela metade. Atente a serventia para as execuções por carta precatória, eis que a citação do executado
deverá ser imediatamente comunicada pelo Juízo Deprecado (artigo 738, §2º, do CPC), eis que o prazo para embargos será
computado a partir da referida comunicação. Cumpra-se, na forma e sob as penas da Lei. Int. e dil. - ADV: JULIO CESAR GUZZI
DOS SANTOS (OAB 211245/SP)
Processo 1004958-03.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Usucapião Extraordinária - Adonizete Pereira de Queiroz
- - Maria Barbosa de Queiroz - Considerando que a declaração de hipossuficiência financeira deve ser individual, providencie,
cada autor, a respectiva declaração, no prazo de dez dias. No silêncio, intimem-se os autores para que recolham as custas, sob
pena de cancelamento da distribuição, nos moldes do art. 257 do CPC. Regularizados, tornem conclusos com urgência. Int. e
dil. - ADV: VIRGINIA CARVALHO (OAB 169088/SP), ELAINE CRISTINA DOS SANTOS (OAB 324395/SP)
Processo 1004962-40.2013.8.26.0278 - Consignação em Pagamento - Adimplemento e Extinção - Nina Perkusich MESSIAS DE ANDRADE SILVA - Nina Perkusich - Fls. 22/23: Ocorre a hipótese do artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo
Civil. Assim, homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos, o pedido de desistência da ação.
Consequentemente, julgo extinta, sem apreciação do mérito, a ação ajuizada por NINA PERKUSICH em face de MESSIAS DE
ANDRADE SILVA. Custas na forma da lei, ressalvados os benefícios da justiça gratuita, que ora defiro à autora. Com o trânsito
em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e comunicações de estilo. P.R.I. - ADV: NINA PERKUSICH (OAB 103142/
SP)
Processo 1004968-47.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - MARIA INEZ DE SOUZA
ROCHA - MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA - Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Cite-se a(o) ré(u)
advertindo-se do prazo legal para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na
inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Cumpra-se com urgência. Dil. - ADV: VAGNER DA COSTA (OAB
57790/SP)
Processo 1004983-16.2013.8.26.0278 - Execução de Título Extrajudicial - Estabelecimentos de Ensino - CRUZ AZUL DE
SÃO PAULO - Ana Claudia de Paula Simões - Cite-se a executada, para no prazo de 03 (três) dias, contados da citação,
efetuar o pagamento da quantia devida. Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o sr. Oficial de
Justiça procederá de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos, intimando,
na mesma oportunidade, a executada. Deverá constar do mandado, ainda, que a executada deverá indicar a localização de
eventuais bens/direitos de sua propriedade, no prazo de cinco dias, sob as penas contidas nos artigos 600, IV e 601, ambos
do CPC. A executada poderá defender-se, por meio de oposição de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 738 do
CPC) independentemente de penhora, depósito ou caução (artigo 736 do CPC), contados da juntada aos autos do mandado de
citação. Advirta-se a executada de que reconhecido o crédito do exequente e comprovado o depósito de 30% do valor da dívida,
inclusive custas e honorários de advogado, no prazo para oposição de embargos, poderá proceder ao parcelamento do débito
restante em 06 (seis) vezes. (art. 745-A do CPC) Para as hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos, fixo os
honorários advocatícios em 10% do débito. No caso de pagamento integral do débito no prazo de três dias, a verba honorária
será reduzida pela metade. Atente a serventia para as execuções por carta precatória, eis que a citação da executada deverá
ser imediatamente comunicada pelo Juízo Deprecado (artigo 738, §2º, do CPC), eis que o prazo para embargos será computado
a partir da referida comunicação. Cumpra-se, na forma e sob as penas da Lei. Dil e int. - ADV: MATILDE REGINA MARTINES
COUTINHO (OAB 88494/SP)
Processo 1004984-98.2013.8.26.0278 - Procedimento Sumário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ALEXSANDRO RINALDI
SANTOS - - Osnilda de Souza Rinaldi - Manoel de Jesus Ferreira - - MARIA ALICE FERNANDES FERREIRA - - Associação das
Familias do Jardim Roseli - Considerando que a declaração de hipossuficiência financeira deve ser individual, providencie, cada
autor, a respectiva declaração, no prazo de dez dias. No silêncio, intimem-se os autores para que recolham as custas, sob pena
de cancelamento da distribuição, nos moldes do art. 257 do CPC. Int. e dil. - ADV: NABIL ABOU ARABI (OAB 257070/SP)
Processo 1004996-15.2013.8.26.0278 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
- ‘Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - JOAO DA CRUZ REIS DA SILVA - Certifique a eventual tempestividade dos
embargos opostos. Consigno que o pleito relativo à atribuição do efeito suspensivo aos embargos será apreciada oportunamente.
Regularizados, tornem os autos conclusos. Dil. e int. - ADV: MARCELA ESTEVES BORGES (OAB 20483/CE)
Processo 1005025-65.2013.8.26.0278 - Notificação - Inadimplemento - SÃO LUCAS IMÓVEIS LTDA - WELLINGTON BERTO
DA SILVA - - MARIANA DIAS DE LIMA BERTO SILVA - Notifique(m)-se, nos termos da petição inicial que segue anexa, ficando
o(s) réu(s) advertido(s) que decorrido o prazo de quarenta e oito horas (artigo 872 do Código de Processo Civil), os autos serão
entregues, independentemente de traslado, anotando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se
na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ANA MARIA CARVALHO MARANTES (OAB 66425/SP), NICEAS HOLANDA
GURGEL (OAB 29811/SP)
Processo 1005031-72.2013.8.26.0278 - Notificação - Inadimplemento - SÃO LUCAS IMÓVEIS LTDA - Igreja Evangélica
Assembléia de Deus em São Paulo - Fls. 14: Ocorre a hipótese do artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil.
Assim, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos, o pedido de desistência da ação.
Consequentemente, JULGO EXTINTA, a ação de Notificação, requerida por SÃO LUCAS IMÓVEIS LTDA. Condeno o autor nas
custas e despesas processuais. Consigno, contudo, que foram recolhidas, na propositura da ação. Autorizo o levantamento
das diligências eventualmente não utilizadas, devendo o autor, em querendo, providenciar o requerimento. Efetivado o pedido,
expeça-se o mandado de levantamento, intimando-se pelo DJE para a retirada. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os
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autos com as anotações e comunicações de estilo. P.R.I. - ADV: NICEAS HOLANDA GURGEL (OAB 29811/SP), ANA MARIA
CARVALHO MARANTES (OAB 66425/SP)
Processo 1005040-34.2013.8.26.0278 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - AZUL COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS - PRIMAVERA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - - ANTONIO CABRERA - Defiro a conversão do rito sumário
para o ordinário. Providencie a serventia as anotações e alterações necessárias no sistema. No mais, citem-se, ficando os réus
advertidos do prazo de 15 (quinze) dias para apresentarem a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos
articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por
cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Cumpra-se com urgência. Dil. e int. - ADV: JOSE
CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (OAB 273843/SP)
Processo 1005053-33.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Sistema Financeiro da Habitação - ANTONIO GOMES DO
CARMO - CDHU - Defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em
epígrafe, cuja cópia da inicial segue em anexo, ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob
pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo
Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha
valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Dil. e int. - ADV: ELY
SOARES CARDOSO (OAB 156111/SP)
Processo 1005070-69.2013.8.26.0278 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. ERALDO DE OLIVEIRA RIBEIRO - Considerando que a peça inicial está incompleta, providencie o autor, no prazo de dez dias,
a regularização, sob pena de indeferimento da inicial. Regularizados, tornem os autos conclusos com urgência. Int. e dil. - ADV:
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP)
Processo 1005082-83.2013.8.26.0278 - Alienação Judicial de Bens - Propriedade - TÂNIA DE SOUZA NUNES - CARLOMAR
NEVES DA CRUZ - Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Por primeiro, providencie a parte autora a
vinda aos autos da certidão de objeto e pé do processo nº 278.01.2011.009597-4 (fls. 14/17). Regularizado, tornem conclusos
com urgência. Dil. e int. - ADV: GISLENE APARECIDA FERREIRA (OAB 284509/SP)
Processo 1005098-37.2013.8.26.0278 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - ITAQUÁ COMÉRCIO DE MATERIAIS
PARA SOLDA LTDA - STEEL TRUCK INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. - Emende a parte exequente a inicial,
carreando aos autos a fatura nº 465/500, correspondente ao instrumento de protesto de fls. 20. Prazo de dez dias, sob pena de
indeferimento da inicial. Regularizado, tornem conclusos com urgência. Int. e dil. - ADV: CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA (OAB
126065/SP)
Processo 1005124-35.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Seguro - Andre Justiniano da Silva - Seguradora Lider
dos Consorcios do Seguro DPVAT S/A - Defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. CITE-SE a(o) ré(u) para
os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da inicial segue em anexo, ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias para
apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo
285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o
recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.
Dil. e int. - ADV: CAROLINE MEIRELLES LINHARES (OAB 327326/SP)
Processo 1005126-05.2013.8.26.0278 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. - JOTEC
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. - EPP - - JOSE GOMES DA SILVA - Citem-se os(as) executados(as), para no prazo de 03 (três)
dias, contados da citação, efetuar o pagamento da quantia devida. Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do
mandado, o sr. Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de
tais atos, intimando, na mesma oportunidade, os executados. Deverá constar do mandado, ainda, que os executados deverão
indicar a localização de eventuais bens/direitos de sua propriedade, no prazo de cinco dias, sob as penas contidas nos artigos
600, IV e 601, ambos do CPC. Os(As) executados(as) poderão defender-se, por meio de oposição de embargos, no prazo de
15 (quinze) dias (artigo 738 do CPC) independentemente de penhora, depósito ou caução (artigo 736 do CPC), contados da
juntada aos autos do mandado de citação. Advirtam-se os executados de que reconhecido o crédito do exequente e comprovado
o depósito de 30% do valor da dívida, inclusive custas e honorários de advogado, no prazo para oposição de embargos, poderá
proceder ao parcelamento do débito restante em 06 (seis) vezes. (art. 745-A do CPC) Para as hipóteses de pagamento ou de
não oferecimento de embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% do débito. No caso de pagamento integral do débito no
prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade. Atente a serventia para as execuções por carta precatória, eis
que a citação do executado deverá ser imediatamente comunicada pelo Juízo Deprecado (artigo 738, §2º, do CPC), eis que o
prazo para embargos será computado a partir da referida comunicação. Cumpra-se, na forma e sob as penas da Lei. Dil e int. ADV: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP)
Processo 1005134-79.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 Concessionária SPMAR S/A - Ernst Fritz Arnold - Por primeiro, providencie a serventia a inclusão de GERTRUD ARNOLD, no
polo passivo da demanda, nos termos da exordial. Trata-se de pedido de desapropriação de imóvel urbano sem benfeitorias,
com área de 127,57 m², formulado por Concessionária SPMAR S.A em face de Ernst Fritz Arnold e sua mulher, Gertrud Arnold,
qualificados nos autos. Sugere o autor, desde logo o valor real da indenização no importe de R$11.310,20, valor esse que teria
sido encontrado por empresa especializada no ramo e consoante pesquisa de preço levado a efeito no mercado. Este um breve
relato. Decido. a) Nos termos do art. 14 e parágrafo único, do Dec. Lei 3.365/1941, que determina a nomeação de perito já no
despacho inicial, desde logo nomeio perito judicial para a avaliação definitiva dos bens o Dr. JOSÉ EDUARDO SANTANA LEITE,
independentemente de compromisso, CPC, art. 422, laudo em 90 dias. Intime-o para que, no prazo de dez dias, estime seus
honorários, provisórios e definitivos. b) As partes poderão indicar assistentes técnicos e formular quesitos, em 10 dias. c) Nos
termos dos art. 16 e 19 do referido Decreto Lei, citem-se os requeridos para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 dias.
Intime-se a autora para recolha as diligências necessárias para o cumprimento do ato pelo Sr. Oficial de Justiça. Feita a citação
o processo tomará o rito ordinário, art. 19. Havendo concordância quanto ao preço o juiz homologará no despacho saneador,
art. 22. a propósito, nada impede que a transação seja extrajudicial (notas ao art. 158, n° 3, do CPC, in Código de Processo
Civil e legislação em Vigor, de Theotonio Negrão, Revista dos Tribunais, pág. 842, art. 22, da Lei das Desapropriações) d) Para
levantamento do preço, o requerido deverá fazer prova da propriedade e da quitação das dívidas fiscais (art. 34). e) Manifeste
o Ministério Público, se for o caso. e) Com a estimativa dos horários periciais intime-se a autora para que deposite o valor em
cinco dias e, com o valor nos autos, intime-se o perito para que inicie seus trabalhos. f) Após a juntada do laudo, manifestem-se
as partes sobre este e inclusive sobre o julgamento, independentemente de produção de outras provas. Dil. e int. - ADV: GISELE
DE ALMEIDA URIAS (OAB 242593/SP)
Processo 1005138-19.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - MARIA DE FATIMA DA
SILVA OLIVEIRA - DIÁRIO DO ALTO TIETÊ - Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. CITE-SE a(o) ré(u)
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para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da inicial segue em anexo, ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias
para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo
285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o
recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.
Dil. e int. - ADV: SHIRLENE COELHO DE MACEDO (OAB 295963/SP)
Processo 1005163-32.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Benefícios em Espécie - GERISNADO SOUZA DE
AMORIM - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Fls. 47/49:
Providencie a parte autora a certidão de objeto e pé do processo nº 1005162-47.2013 que ora tramita na 2ª Vara Cível desta
Comarca, no prazo de dez dias. No mais, expeça-se a certidão de objeto e pé dos presentes autos, como requerido. Dil. e int. ADV: GUILHERME DE CARVALHO (OAB 229461/SP)
Processo 1005181-53.2013.8.26.0278 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. - J M
S COMÉRCIO DE PISO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP - - CARLOS ABRAÃO RAMOS
- Intime-se o exequente para que, no prazo de dez dias, providencie o recolhimento complementar, para o cumprimento dos
atos pelo Sr. Oficial de Justiça (penhora). Regularizado o recolhimento, citem-se os(as) executados(as), para no prazo de 03
(três) dias, contados da citação, efetuar o pagamento da quantia devida. Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do
mandado, o sr. Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de
tais atos, intimando, na mesma oportunidade, os executados. Deverá constar do mandado, ainda, que os executados deverão
indicar a localização de eventuais bens/direitos de sua propriedade, no prazo de cinco dias, sob as penas contidas nos artigos
600, IV e 601, ambos do CPC. Os(As) executados(as) poderão defender-se, por meio de oposição de embargos, no prazo de
15 (quinze) dias (artigo 738 do CPC) independentemente de penhora, depósito ou caução (artigo 736 do CPC), contados da
juntada aos autos do mandado de citação. Advirtam-se os executados de que reconhecido o crédito do exequente e comprovado
o depósito de 30% do valor da dívida, inclusive custas e honorários de advogado, no prazo para oposição de embargos, poderá
proceder ao parcelamento do débito restante em 06 (seis) vezes. (art. 745-A do CPC) Para as hipóteses de pagamento ou de
não oferecimento de embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% do débito. No caso de pagamento integral do débito no
prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade. Atente a serventia para as execuções por carta precatória, eis
que a citação do executado deverá ser imediatamente comunicada pelo Juízo Deprecado (artigo 738, §2º, do CPC), eis que o
prazo para embargos será computado a partir da referida comunicação. Cumpra-se, na forma e sob as penas da Lei. Dil e int. ADV: MIGUEL LUIS CASTILHO MANSOR (OAB 139405/SP), EDUARDO INGRACIA DEVIDES (OAB 274483/SP)
Processo 1005192-82.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - GISELIA RIBEIRO MASCARO BANCO ITAU S/A - Defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Considerando a documentação carreada
aos autos, defiro o trâmite mais célere em vista das disposições do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03), notadamente nos artigos
69 e 71 do referido diploma legal, anote-se e tarje-se corretamente o feito. Providencie, a autora, a vinda aos autos das certidões
de objeto e pé dos autos dos processos nº 278.01.2011009978-8 e nº 002160-23.2012 que tramitaram no Juizado Especial Cível
desta Comarca. Prazo: dez dias. Regularizados, tornem os autos conclusos, com urgência. Dil. e int. - ADV: CINIRA GOMES
LIMA MÉLO (OAB 207660/SP)
Processo 1005199-74.2013.8.26.0278 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução ‘Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Maria de Lourdes Botelho Castanheira - Certifique a eventual tempestividade dos
embargos opostos. Consigno que o pleito relativo à atribuição do efeito suspensivo aos embargos será apreciada oportunamente.
Regularizados, tornem os autos conclusos. Dil. e int. - ADV: MARCELA ESTEVES BORGES (OAB 20483/CE)
Processo 1005200-59.2013.8.26.0278 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - WAT ALIMENTOS LTDA. - CASA
DE CARNES RENASCER MAZIEIRO LTDA ME - Fls. 17/18: Consigno que as custas foram recolhidas em 2012 e a ação foi
distribuída em 2013. Assim, providencie a parte autora a complementação do recolhimento das custas, no prazo de trinta
dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 257 do Código de Processo Civil). Regularizado o recolhimento, tornem
conclusos com urgência. Int. e dil. - ADV: ALONSO SANTOS ALVARES (OAB 246387/SP)
Processo 1005202-29.2013.8.26.0278 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução ‘Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - LEONOR PAES LEME - Certifique a eventual tempestividade dos embargos opostos.
Consigno que o pleito relativo à atribuição do efeito suspensivo aos embargos será apreciada oportunamente. Regularizados,
tornem os autos conclusos. Dil. e int. - ADV: MARCELA ESTEVES BORGES (OAB 20483/CE)
Processo 1005225-72.2013.8.26.0278 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Itauleasing S/A ADEILTON PEREIRA RODRIGUES ME - Cite-se o executado, para no prazo de 03 (três) dias, contados da citação, efetuar
o pagamento da quantia devida. Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o sr. Oficial de Justiça
procederá de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos, intimando, na
mesma oportunidade, o executado. Deverá constar do mandado, ainda, que o executado deverá indicar a localização de
eventuais bens/direitos de sua propriedade, no prazo de cinco dias, sob as penas contidas nos artigos 600, IV e 601, ambos
do CPC. O executado poderá defender-se, por meio de oposição de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 738 do
CPC) independentemente de penhora, depósito ou caução (artigo 736 do CPC), contados da juntada aos autos do mandado
de citação. Advirta-se o executado de que reconhecido o crédito do exequente e comprovado o depósito de 30% do valor da
dívida, inclusive custas e honorários de advogado, no prazo para oposição de embargos, poderá proceder ao parcelamento do
débito restante em 06 (seis) vezes. (art. 745-A do CPC) Para as hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos,
fixo os honorários advocatícios em 10% do débito. No caso de pagamento integral do débito no prazo de três dias, a verba
honorária será reduzida pela metade. Atente a serventia para as execuções por carta precatória, eis que a citação do executado
deverá ser imediatamente comunicada pelo Juízo Deprecado (artigo 738, §2º, do CPC), eis que o prazo para embargos será
computado a partir da referida comunicação. Cumpra-se, na forma e sob as penas da Lei. Dil e int. - ADV: CARLA CRISTINA
LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP)
Processo 1005230-94.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 Concessionária SPMAR S/A - Espólio de Álvaro José Moutinho - - José Assunção Moutinho - - Espólio de Antonieta Moutinho
- - Ana Rosa Moutinho - Fls. 96/98: Antes de homologar o acordo celebrado, informe o autor se há concordância dos demais
requeridos (José Assunção Moutinho e Ana Rosa Moutinho), carreando aos autos a anuência dos mesmos. Prazo de dez dias.
Publique-se com urgência. Dil. - ADV: GISELE DE ALMEIDA URIAS (OAB 242593/SP)
Processo 1005260-32.2013.8.26.0278 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - WAT ALIMENTOS LTDA. - PALOMA
& THIAGO PAES E DOCES LTDA. - Fls. 17/18: Consigno que as custas foram recolhidas em 2012 e a ação foi distribuída em
2013. Assim, providencie a parte autora a complementação do recolhimento das custas, no prazo de trinta dias, sob pena de
cancelamento da distribuição (art. 257 do Código de Processo Civil). Regularizado o recolhimento, tornem conclusos com
urgência. Int. e dil. - ADV: ALONSO SANTOS ALVARES (OAB 246387/SP)
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Processo 1005272-46.2013.8.26.0278 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. LOURENÇO LOPES ME - - LOURENÇO LOPES - Citem-se os executados, para no prazo de 03 (três) dias, contados da
citação, efetuar o pagamento da quantia devida. Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o sr. Oficial
de Justiça procederá de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos, intimando,
na mesma oportunidade, os executados. Deverá constar do mandado, ainda, que os executados deverão indicar a localização
de eventuais bens/direitos de sua propriedade, no prazo de cinco dias, sob as penas contidas nos artigos 600, IV e 601, ambos
do CPC. Os executados poderão defender-se, por meio de oposição de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 738 do
CPC) independentemente de penhora, depósito ou caução (artigo 736 do CPC), contados da juntada aos autos do mandado de
citação. Advirtam-se os executados de que reconhecido o crédito do exequente e comprovado o depósito de 30% do valor da
dívida, inclusive custas e honorários de advogado, no prazo para oposição de embargos, poderá proceder ao parcelamento do
débito restante em 06 (seis) vezes. (art. 745-A do CPC) Para as hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos,
fixo os honorários advocatícios em 10% do débito. No caso de pagamento integral do débito no prazo de três dias, a verba
honorária será reduzida pela metade. Atente a serventia para as execuções por carta precatória, eis que a citação do executado
deverá ser imediatamente comunicada pelo Juízo Deprecado (artigo 738, §2º, do CPC), eis que o prazo para embargos será
computado a partir da referida comunicação. Cumpra-se, na forma e sob as penas da Lei. Dil e int. - ADV: HENRIQUE JOSÉ
PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP)
Processo 1005307-06.2013.8.26.0278 - Monitória - Duplicata - WAT ALIMENTOS LTDA. - VIG SUPERMERCADO LTDA
- Fls. 18/19: Consigno que as custas foram recolhidas em 2012 e a ação foi distribuída em 2013. Assim, providencie a parte
autora a complementação do recolhimento das custas, no prazo de trinta dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art.
257 do Código de Processo Civil). Indefiro a citação pela via postal. O artigo 1102b do Código de Processo Civil determina a
expedição de mandado de pagamento, o que pressupõe a necessidade da realização do ato por Oficial de Justiça. Recolha o
autor, no mesmo prazo, as despesas necessárias ao cumprimento do ato. Regularizados os recolhimentos, tornem conclusos
com urgência. Int. e dil. - ADV: ALONSO SANTOS ALVARES (OAB 246387/SP)
Processo 1005309-73.2013.8.26.0278 - Monitória - Duplicata - WAT ALIMENTOS LTDA. - VALDENIR DE PAIVA CASTRO
MINIMERCADO LTDA - Fls. 18/19: Consigno que as custas foram recolhidas em 2012 e a ação foi distribuída em 2013. Assim,
providencie a parte autora a complementação do recolhimento das custas, no prazo de trinta dias, sob pena de cancelamento
da distribuição (art. 257 do Código de Processo Civil). Regularizado o recolhimento, tornem conclusos com urgência. Int. e dil. ADV: ALONSO SANTOS ALVARES (OAB 246387/SP)
Processo 1005310-58.2013.8.26.0278 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL PRESIDENTE KENNEDY - VANIA ALEXANDRINA DA SILVA - Cite-se a executada, para no prazo de 03 (três)
dias, contados da citação, efetuar o pagamento da quantia devida. Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do
mandado, o sr. Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto
e de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, a executada. Deverá constar do mandado, ainda, que a executada deverá
indicar a localização de eventuais bens/direitos de sua propriedade, no prazo de cinco dias, sob as penas contidas nos artigos
600, IV e 601, ambos do CPC. A executada poderá defender-se, por meio de oposição de embargos, no prazo de 15 (quinze)
dias (artigo 738 do CPC) independentemente de penhora, depósito ou caução (artigo 736 do CPC), contados da juntada aos
autos do mandado de citação. Advirta-se a executada de que reconhecido o crédito do exequente e comprovado o depósito
de 30% do valor da dívida, inclusive custas e honorários de advogado, no prazo para oposição de embargos, poderá proceder
ao parcelamento do débito restante em 06 (seis) vezes. (art. 745-A do CPC) Para as hipóteses de pagamento ou de não
oferecimento de embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% do débito. No caso de pagamento integral do débito no
prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade. Atente a serventia para as execuções por carta precatória, eis
que a citação do executado deverá ser imediatamente comunicada pelo Juízo Deprecado (artigo 738, §2º, do CPC), eis que o
prazo para embargos será computado a partir da referida comunicação. Cumpra-se, na forma e sob as penas da Lei. Dil e int. ADV: BETI FERREIRA DOS REIS PIERRO (OAB 211731/SP), MARCELO HENRIQUE TRILHA (OAB 178048/SP)
Processo 1005314-95.2013.8.26.0278 - Monitória - Duplicata - WAT ALIMENTOS LTDA. - MERCEARIA MARGUES LTDA
- Fls. 18/19: Consigno que as custas foram recolhidas em 2012 e a ação foi distribuída em 2013. Assim, providencie a parte
autora a complementação do recolhimento das custas, no prazo de trinta dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art.
257 do Código de Processo Civil). Regularizado o recolhimento, tornem conclusos com urgência. Int. e dil. - ADV: ALONSO
SANTOS ALVARES (OAB 246387/SP)
Processo 1005315-80.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - REGINA ALVES
CAMARGO - ‘Banco Itaucard S/A - Trata-se de ação revisional de contrato bancário, alegando a autora, além da incidência de
cobrança de juros ilegais, também cobrança abusiva de tarifas para concessão de crédito bancário. O E. STJ, reconhecendo
a repercussão geral do tema, determinou o sobrestamento das referidas ações, em fase de conhecimento, até que questão
esteja sedimentada naquela corte. Nesse sentido houve comunicação por meio de telegrama, tirado do Resp 1251331/
RS, 2011/0096435-4, número de origem 70029916079/161/1.080000134-7/1080000134-7/70028860674. Aymoré Crédito
e Financiamento e Enéas da Silva Amaral, interessados Banco Central do Brasil na qualidade de “Amicus Curiae”. Assim,
determino o sobrestamento do feito, até ordem em contrário do referido Tribunal Superior. Intime-se. - ADV: SERGIO DA SILVA
(OAB 290043/SP)
Processo 1005326-12.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Concessão - JOÃO APARÍCIO DOS SANTOS - INSS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. No mais,
cite-se e intime-se a autarquia previdenciária, com as cautelas e advertências legais. Cumpra-se com urgência. Dil. - ADV:
CARLOS MOLTENI JUNIOR (OAB 15155/SP)
Processo 1005356-47.2013.8.26.0278 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução ‘Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - FERMINIANA MARIA DE JESUS OLIVEIRA - Certifique a eventual tempestividade
dos embargos opostos. Consigno que o pleito relativo à atribuição do efeito suspensivo aos embargos será apreciada
oportunamente. Regularizados, tornem os autos conclusos. Dil. e int. - ADV: MARCELA ESTEVES BORGES (OAB 20483/CE)
Processo 1005357-32.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO S/A - ADALTO
INÁCIO GONÇALVES - Cite-se, ficando o réu advertido do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de
serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil.
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: WALDIR
VIEIRA DE CAMPOS HELU (OAB 43338/SP)
Processo 1005383-30.2013.8.26.0278 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. - JOSÉ
DOMECINO DE MORAIS MÓVEIS - ME - - JOSÉ DOMECINO DE MORAIS - Citem-se os executados, para no prazo de 03
(três) dias, contados da citação, efetuar o pagamento da quantia devida. Não efetuado o pagamento, munido da segunda via
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do mandado, o sr. Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto
e de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, os executados. Deverá constar do mandado, ainda, que os executados
deverão indicar a localização de eventuais bens/direitos de sua propriedade, no prazo de cinco dias, sob as penas contidas
nos artigos 600, IV e 601, ambos do CPC. Os executados poderão defender-se, por meio de oposição de embargos, no prazo
de 15 (quinze) dias (artigo 738 do CPC) independentemente de penhora, depósito ou caução (artigo 736 do CPC), contados da
juntada aos autos do mandado de citação. Advirtam-se os executados de que reconhecido o crédito do exequente e comprovado
o depósito de 30% do valor da dívida, inclusive custas e honorários de advogado, no prazo para oposição de embargos, poderá
proceder ao parcelamento do débito restante em 06 (seis) vezes. (art. 745-A do CPC) Para as hipóteses de pagamento ou de
não oferecimento de embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% do débito. No caso de pagamento integral do débito no
prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade. Atente a serventia para as execuções por carta precatória, eis
que a citação do executado deverá ser imediatamente comunicada pelo Juízo Deprecado (artigo 738, §2º, do CPC), eis que o
prazo para embargos será computado a partir da referida comunicação. Cumpra-se, na forma e sob as penas da Lei. Dil e int. ADV: MIGUEL LUIS CASTILHO MANSOR (OAB 139405/SP), EDUARDO INGRACIA DEVIDES (OAB 274483/SP)
Processo 1005520-12.2013.8.26.0278 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - DERNEVALDO ALMEIDA FRANCO - Vistos. Ocorre a hipótese do artigo
267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Assim, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares
efeitos, o pedido de desistência da ação e, conseqüentemente, JULGO EXTINTA sem resolução do mérito, a presente ação.
Condeno o autor nas custas e despesas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, visto que a relação
processual não se consumou. Observo, no entanto, que as custas já foram recolhidas. Autorizo o levantamento dos valores
relativos a diligências não utilizadas, devendo o interessado pleitear referido levantamento. Efetivado o requerimento, expeçase o mandado de levantamento dos valores. Homologo a desistência do prazo recursal. Certifique-se o trânsito em julgado e
arquivem-se os autos com as anotações e comunicações de praxe. P.R.I. e C. - ADV: PAULO EDUARDO MELILLO (OAB 76940/
SP)
Processo 1005555-69.2013.8.26.0278 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - ‘Banco Itaucard
S/A - JOSE SILVA LIMA - Vistos. BANCO ITAUCARD S/A, qualificado(s) na inicial, ajuizou(aram) ação de Busca e Apreensão
Em Alienação Fiduciária em face de JOSE SILVA LIMA, alegando, em síntese, que celebrou contrato com a parte requerida,
objetivando a compra do veículo descrito na inicial. Afirma que o(a) réu(ré) deixou de cumprir o avençado, não efetuando o
pagamento das parcelas devidas. Pleiteia a busca e apreensão do veículo. Com a inicial vieram os documentos. Determinada
a emenda à inicial para que a autora corrigisse o valor da causa que, no caso em testilha, deve corresponder ao proveito
econômico pretendido, bem como para a regularização da representação processual, a parte postulante quedou-se inerte.
É o relatório do necessário. D E C I D O. A inicial merece ser indeferida. Pois bem. A requerente, devidamente intimada para
emendar sua inicial, deixou transcorrer “in albis” o prazo para tanto, sendo o indeferimento de rigor. Isto posto e o mais que
dos autos constam, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 284, parágrafo único, c.c. 295, inciso VI , ambos do
Código de Processo Civil e, conseqüentemente, JULGO EXTINTA A AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, sob o crivo do
artigo 267, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora nas custas e despesas processuais. Deixo de condenar em
honorários tendo em vista que a parte requerida não foi citada. Observo, no entanto, que as custas foram recolhidas. Autorizo
o levantamento das diligências não utilizadas, desde que a parte interessada solicite seu levantamento. Efetivado o pedido,
expeça-se o mandado de levantamento, devendo a autora providenciar a sua retirada. Certificado o trânsito em julgado e
cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos, com as anotações e comunicações de praxe. P.R.I. e C. VALOR TOTAL
DE R$130,20 (preparo no valor de R$100,70 mais porte de remessa/retorno no valor de R$29,50 por volume - 01) - ADV: CARLA
CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP)
Processo 1005607-65.2013.8.26.0278 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - V. S. A. e outro - J. A. C. L. Concedo a parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça. Anote-se. Em análise aos autos verifico tratar-se de ação de
GUARDA c.c. VISITAS e ALIMENTOS. O presente feito deverá prosseguir observando-se o rito ordinário. Arbitro os alimentos
provisórios em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do réu, caso encontre-se empregado, com vínculo empregatício,
incidindo sobre 13º salário, férias, horas extras e eventuais verbas rescisórias, ou ½ (meio) salário mínimo, caso encontre-se
desempregado. O pagamento deverá ser feito diretamente à representante legal do(a) (s) requerente(s), mensalmente e a partir
da citação. Designo designo audiência de tentativa de conciliação, no setor competente, para o dia 17/02/2014 às 15:30h, a
qual será realizada no CEJUSC - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA, localizado na Estrada
de Santa Isabel, n. 1100 - Monte Belo, nesta cidade e Comarca de Itaquaquecetuba. Cite-se e intime-se o(a) réu(ré), bem como
intime-se a(o) autora(autor), a fim de que compareçam à audiência. Na audiência, se não for obtida a conciliação, começará
a fluir o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar (em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos
narrados na inicial, cuja cópia segue em anexo, nos termos do art. 285 do Código de Processo Civil. Artigo 285 do CPC: “...
não sendo contestada a ação se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor”. Artigo 320,
inc. II do CPC: “Se o réu não contestar a ação, não serão reputados verdadeiros os fatos articulados pelo autor.” PRAZO PARA
CONTESTAR: 15 DIAS Intime o(a) patrono(a) e cientifique o Ministério Público. Servirá a presente decisão, por cópia impressa,
de mandado (CPC, art. 285, e Protocolado CG nº 24.746/2007 DEGE 1.3), ficando o oficial de justiça autorizado a proceder à
citação na forma do art. 172, § 2º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, na forma e sob as penas da Lei. - ADV: PAULO
SERGIO GUARDIA FILHO (OAB 294745/SP)
Processo 1005704-65.2013.8.26.0278 - Divórcio Consensual - Dissolução - E. A. dos S. - - O. F. de S. - Ocorre a hipótese
do artigo 267, inciso VIII, do Estatuto Processual Civil. Assim, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e
regulares efeitos, o pedido de desistência da ação (fls. 18). Consequentemente, JULGO EXTINTA, sem resolução do mérito,
a ação de Divórcio Consensual c.C. Partilha de Bens e Alimentos ajuizada pelas partes acima mencionadas. Sem custas em
virtude dos benefícios da gratuidade da Justiça, que ora concedo aos requerentes. Transitada esta em julgado, arquivem-se
os autos com as anotações e comunicações de praxe. Ciência ao Ministério Público. - ADV: CEDRIC DARWIN ANDRADE DE
PAULA ALVES (OAB 146556/SP)
Processo 1005745-32.2013.8.26.0278 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO
NACIONAL HONDA LTDA. - RITA DE CASSIA SERRONI DE MORAES - ( X) manifestar-se o autor, em 05 dias, sobre a certidão
de fls.33 dos autos *. - ADV: ERIC GARMES DE OLIVEIRA (OAB 173267/SP)
Processo 1005946-24.2013.8.26.0278 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - FASTINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE VÁLVULAS E CONEXÕES LTDA - NOBRETECH COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA
- Vistos. Ocorre a hipótese do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Assim, HOMOLOGO, por sentença, para
que produza seus jurídicos e regulares efeitos de direito, o acordo de vontade celebrado entre as partes. Em conseqüência,
RESOLVE-SE O MÉRITO do feito supracitado, com fundamento no artigo 269, inciso III, do CPC. Homologo, para que produzam
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

324

seus efeitos de direito, a renúncia ao prazo recursal. Autorizo o levantamento de eventuais diligências remanescentes não
utilizadas, devendo a parte interessada pleitear o seu levantamento. Efetivado o pedido, expeça-se o mandado de levantamento
em favor do(a) interessado(a). Oficie-se para sustação definitiva do protesto, devendo o autor providenciar a impressão e o
protocolo junto ao Tabelionato competente. As custas serão suportadas na forma acordada. Libere-se em favor do autor eventual
caução prestada, expedindo-se o necessário. Certifique-se o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivemse os autos, com as anotações e comunicações de estilo. P.R.I.C. - ADV: MARCOS ROBERTO MONTEIRO (OAB 124798/SP)
Processo 1006490-12.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Guarda - E. de S. C. - J. G. da S. C. - Ciência da
certidão negativa do oficial de justiça: CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
278.2013/035006-3, deixei de intimar a requerente Joseane Gonçalves da Silva Correa, em 19-12-13, visto que não localizei o
nº 386 na rua Rua Guariri, sendo que o autor Eduardo não soube informar o atual endereço da requerida. O referido é verdade
e dou fé. - ADV: JULIANA YUKIE OTANI (OAB 210930/SP), FABIO ADRIANO GOMES (OAB 205443/SP)
Processo 1006684-12.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Fixação - M. S. B. e outro - J. H. B. - Manifeste-se a parte
autora, por intermédio de seu patrono, nos termos da parte final da cota ministerial retro, que ora defiro. Prazo dez dias. Intime.
- ADV: ANDERSON DE MACEDO TEIXEIRA (OAB 322609/SP)
Processo 1006763-88.2013.8.26.0278 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - G. C. e outro - recado : Designado
o dia 19/05/14, às 14 :00 horas para a realização do Estudo Social, no Fórum de Itaquaquecetuba, no setor social, devendo a
parte autora comparecer no referido setor , na data e horário supra, munido de documento de identificação. - ADV: ROBERVAL
BIANCO AMORIM (OAB 171003/SP)
Processo 1006879-94.2013.8.26.0278 - Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência - Tecidos Valentina Indústria
e Comércio Ltda - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça
Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica o autor intimado a proceder à impressão da carta precatória expedida, bem
como a providenciar as cópias para sua instrução e comprovar nos autos a sua distribuição. - ADV: MARCOS ANTONIO DA
CONCEICAO (OAB 134397/SP)
Processo 1007084-26.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Município de
Itaquaquecetuba/SP - Bandeirante Energia S/A - Trata-se de ação cujo objeto da obrigação de fazer é a ligação de energia
elétrica, a fim de possibilitar a efetiva inauguração de três escolas. A autora postula, em síntese, em antecipação de tutela a
providencia útil específica encimada. Juntou documentos. É intuitivo mesmo todo o transtorno que se causará para os estudante
relativos ao ano letivo de 2014, sem que as escolas referidas a fls. 62, estejam inauguradas. No entanto, a providencia requestada,
ligação de energia, embora esteja estribada em bom lastro documental, perpassa questões de ordem técnica e disponibilidade
de aparato para ligação de energia elétrica, como, por exemplo, sufiencia da rede, redimensionamento, aquisição de eventuais
transformadores, capacidade, tensão, etc. Não se podendo, a toda, evidencia, se fazer cumprir ordem judicial que não se
sabe, de pronto, se é factível. Dessa forma, deve a municipalidade autora, por ora, dimensionar na rede pública de ensino
acomodação para os novos estudantes, até que se resolva a instalação de energia elétrica nas unidades a serem inauguradas.
Por ora, indefiro a antecipação da tutela e determino seja citada a ré para responder aos termos da ação, sob os consectários
legais e processuais. Int. - ADV: GABRIEL BAZZEGGIO DA FONSECA (OAB 258142/SP)
Processo 1007223-75.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Guarda - I. B. de A. - D. S. do C. - Defiro a parte autora
os benefícios da gratuidade da Justiça. Presentes os requisitos legais e, levando-se em conta que alcançada, eventualmente, a
pretensão, no fim da demanda, poderá causar dano irreparável ao autor, e ante os documentos carreados aos autos, bem como
o parecer favorável do Ministério Público, DEFIRO parcialmente a antecipação da tutela para o fim de fixar provisoriamente a
visita do genitor aos menores, que se dará quinzenalmente, podendo o requerente retirar as crianças do lar materno aos sábados
e domingos, retirando-a às 09h00 e devolvendo-a no mesmo dia às 18h00, levando-se em conta a tenra idade das crianças
e o desconhecimento por parte deste Juízo de eventual circunstância que desaconselhe as crianças a permanecerem fora do
lar materno no período noturno. Designo audiência de tentativa de conciliação, no setor competente, para o dia 17/02/2014 às
14:30h, a qual será realizada no CEJUSC - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA, localizado
na Estrada de Santa Isabel, n. 1100 - Monte Belo, nesta cidade e Comarca de Itaquaquecetuba. Cite-se e intime-se a ré, bem
como intime-se o autor, a fim de que compareçam à audiência. Na audiência, se não for obtida a conciliação, começará a fluir
o prazo para resposta, sem prejuízo da designação de audiência de instrução e julgamento. Artigo 285 do CPC: “... não sendo
contestada a ação se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor”. Artigo 320, inc. II do CPC:
“Se o réu não contestar a ação, não serão reputados verdadeiros os fatos articulados pelo autor.” PRAZO PARA CONTESTAR:
15 DIAS Intime o(a) patrono(a) e cientifique o Ministério Público. Servirá a presente decisão, por cópia impressa, de mandado/
carta (CPC, art. 285, e Protocolado CG nº 24.746/2007 DEGE 1.3), ficando o oficial de justiça autorizado a proceder à citação na
forma do art. 172, § 2º, do Código de Processo Civil. - ADV: JOAQUIM CLEMENTE NETO (OAB 313312/SP)
Processo 4000006-61.2012.8.26.0278 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G. H. da S. P. A. - R. P. A. - Arquivem
os autos com as anotações e comunicações necessárias. Ciência ao Ministério Público. Int. - ADV: JOAO CAPELOA DA MAIA
TARENTO (OAB 30937/SP)
Processo 4000179-85.2012.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Itaú Unibanco S.A. - MARIA DE
LOURDES DE LIMA - Vistos. Compulsando os autos, verifico que o endereço das partes não pertence a esta Comarca. Desse
modo, no prazo de cinco dias, justifique a parte postulante o motivo da propositura da presente ação neste Juízo. No silêncio,
redistribua-se o presente feito à Comarca da Capital, com nossas homenagens e anotações de praxe. Publique-se com urgência.
Int. - ADV: PAULO ROGERIO BEJAR (OAB 141410/SP)
Processo 4000333-06.2012.8.26.0278 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel ANTONIO LUIZ GOUVEIA FILHO - FLÁVIO DANIEL CORREIA FRANCO - (tópico final da sentença): Isto posto e o mais que
dos autos consta, JULGO EXTINTO a ação, sem apreciação do mérito, com fundamento no previsto no artigo 267, inciso VI, do
Estatuto Processual Civil. Custas recolhidas. Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as cautelas e as anotações de
praxe e comunicações de estilo. Autorizo o levantamento de eventuais diligências não utilizadas, mediante requerimento da parte
interessada. Efetivado o pedido, expeça-se o mandado de levantamento em seu favor. Nada sendo requerido nesse sentido,
arquivem-se os autos, conforme acima determinado. P.R.I.C. VALOR TOTAL DE R$130,20 (preparo no valor de R$100,70 mais
porte de remessa/retorno no valor de R$29,50 por volume - 01) - ADV: JOAO CAPELOA DA MAIA TARENTO (OAB 30937/SP)
Processo 4000344-35.2012.8.26.0278 - Inventário - Inventário e Partilha - MARIA EDITE DOS SANTOS VOLPE - LIDIO
VOLPE - Providencie a inventariante, no prazo de vinte (20) dias: a) plano de partilha, atribuindo discriminadamente os quinhões
hereditários, nos termos da manifestação do contador; b) certidões negativas federal e c) demais documentos indispensáveis,
como cópia da certidão de fls. 48, a qual está ilegível, e ainda, cópia de eventual certidão de óbito do cônjuge da herdeira
Malzinete e do herdeiro Natalício. Cumpra, no mesmo prazo, a providência estabelecida pela Portaria CAT nº 102/2003, que
disciplinou o cumprimento das obrigações acessórias e os procedimentos administrativos relacionados com o imposto sobre
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Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos ITCMD ( Lei 10.705 de 28/12/2000, alterada pela Lei
10.992/2001, regulada pelo Decreto Estadual nº 45.837 de 04/06/2001). - ADV: NADIA MARIA DE SOUZA (OAB 123438/SP)
Processo 4000484-69.2012.8.26.0278 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco
Bradesco Financiamentos S/A - RF Brasil Ltda - Vistos. Ocorre a hipótese do artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo
Civil. Assim, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos, o pedido de desistência da ação
e, conseqüentemente, JULGO EXTINTA sem resolução do mérito, a presente ação. Condeno o autor nas custas e despesas
processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, visto que a relação processual não se consumou. Observo, no
entanto, que as custas já foram recolhidas. Autorizo o levantamento dos valores relativos a diligências não utilizadas, devendo
o interessado pleitear referido levantamento. Efetivado o requerimento, expeça-se o mandado de levantamento dos valores.
Indefiro a expedição do(s) ofício(s) requerido(s), tendo em vista que este Juízo não determinou o bloqueio do bem ou a inscrição
do nome do réu nos órgão de proteção ao crédito. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e
comunicações de praxe. P.R.I. e C. - ADV: OLAVO PEREIRA DE OLIVEIRA (OAB 49142/SP)

2ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO RENATA VERGARA EMMERICH DE SOUZA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS LOPES MARTINS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2014 digital
Processo 0000081-37.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Claudio Luiz Tofani de
Almeida - Vistos. Trata-se de obrigação de fazer ajuizada por CLAUDIO LUIZ TOFANI DE ALMEIDA contra LETÍCIA APARECIDA
PEREIRA. Aduz o autor que fora estabelecido em acordo, devidamente homologado pelo juízo da 2a Vara de Família da
Comarca de Montes Claros, o regime de visitas a ser por ele exercido em relação à filha comum das partes CAMILA SANTOS
TOFANI. Disse que em dezembro de 2012 não conseguiu retirar a criança para passar o natal em companhia de sua família e
vem enfrentando obstáculos para exercer as visitações. Requereu a concessão de liminar para a que a requerida fosse obrigada
a cumprir o quanto estabelecido em acordo judicial, garantindo-se as visitas no período de festas e de férias escolares de
janeiro de 2013. O pedido forma apresentado em plantão judicial e fora negado por não ser matéria afeta a plantão judiciário.
O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento da inicial em razão de o autor não ter interesse no feito. O autor noticiou
ainda enfrentar problemas para realizar as visitas à menor. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Com efeito, a inicial
merece ser indeferida. Em verdade, as visitas foram estabelecidas nos autos de um processo que tramitou perante o juízo da
Vara de Família da Comarca de Montes Claros. Ora, havendo descumprimento do quanto estabelecido em acordo homologado
judicialmente, deverá haver o regular processamento da fase de cumprimento de título judicial, a ser realizado naqueles autos.
Não caberia o ajuizamento de uma ação ordinária para fazer cumprir o que fora estabelecido em acordo judicial formalizado
entre as partes. Ademais, como bem salientado pelo Ministério Público, já está em trâmite perante o juízo da 3a Vara Cível local
ação de modificação de guarda em que poderá o autor discutir a questão de visitas, de forma a atender seus interesses de forma
mais adequada e efetiva. Outrossim, o autor ajuizou ação para exercer seu direito de visitas quanto às festas de final de ano
de 2012 e férias escolares de 2013. Portanto, com o decurso do tempo, houve perda superveniente do objeto deste processo, o
que também impõe o reconhecimento da carência de ação pela falta de interesse do autor, na modalidade utilidade. Isto posto,
indefiro a petição inicial com fulcro no artigo 295, inciso III, combinado com artigo 267, inciso VI, ambos do Código de Processo
Civil. O autor arcará com as custas e despesas processsuais. PRI - ADV: SUSIANE DE CARVALHO BUENO (OAB 178659/SP)
Processo 0008121-08.2013.8.26.0278 - Impugnação de Assistência Judiciária - M. F. de M. - J. M. de L. - Vistos. Diante da
decisão proferida nos autos da Exceção de Incompetência (n.º 0008120-23.2013), aguarde-se o encaminhamento destes a uma
das Varas da Comarca de Caraguatatuba/SP para apreciação da presente impugnação por aquele juízo. Int. - ADV: MACHEL DE
PAULA SANTOS (OAB 269532/SP), VAGNER MARCELO DOS SANTOS (OAB 286792/SP)
Processo 1000080-98.2014.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - ADALVINA CEZAR DOS
SANTOS - Vistos. 1. À luz do artigo 5º, LXXIV, da Lei Maior pátria: 2. “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos” 3. Desta feita, não basta a mera declaração de pobreza para que o benefício
seja concedido, devendo a parte trazer efetiva prova de que não pode suportar os custos do processo, sem privação do sustento
próprio ou da família. 4. Note-se que, consoante pacificado pelos Tribunais brasileiros, a declaração aludida não vincula o
magistrado, que não está obrigado a deferir a gratuidade aos que se propalarem pobres nos termos da lei: 5. “A apresentação
da declaração de pobreza é insuficiente para o requerente fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, devendo a
alegação ser devidamente comprovada, nos termos do art. 5, LXXIV, da CF, mormente se os elementos dos autos revelam a
possibilidade de a parte arcar com as custas processuais.” (TJSP RT 833/213)”. 6. “Esse instituto, extremamente importante
num País pobre como é o nosso, tem, pela própria ausência de severa sanção, sofrido distorções, sendo indevidamente
utilizado por quem não necessita e não quer nem despender com custas, nem se sujeitar à condenação na sucumbência.”
7. A verdadeira avalanche de ações com pedido de assistência judiciária está a exigir atenção redobrada dos Magistrados.
8. Se é certo que para pleitear o benefício basta declarar, para conceder, deve o Juiz verificar as circunstâncias que cercam
a postulante, tais como profissão, local da residência e o valor objeto do litígio.” (Agravo de Instrumento 7.169.606 - 5, Rel.
Des. Souza Lopes, j. 31/10/07)” 9. No mesmo sentido: RT 845/358, 830/266, 809/237, 794/425, 776/258, 775/237, 774/343,
771/250; JTJ 294/417, 286/325, 285/286, 278/357, 275/367, 271/340, 267/395. 10. Esta, igualmente, o ensinamento de Nelson
e Rosa Nery, professores da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo: 11. “A declaração pura e simples do interessado,
conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não
é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a seus dizeres se de outras provas e circunstâncias
ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao
magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (Código de Processo Civil
Comentado, RT, 2002, p. 1494)”. 12. A necessidade de comprovação da alegada situação de pobreza mais se evidencia pelo teor
do artigo 5º da Lei Estadual 11608/03, ao dispor: 13. “Artigo 5º - O recolhimento da taxa judiciária será diferido para depois da
satisfação da execução quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento,
ainda que parcial”. 14. Por óbvio, se, para o diferimento do pagamento da taxa judiciária exige-se comprovação, por meio
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idôneo, da impossibilidade financeira do interessado, com mais razão é de se exigir a prova para a concessão de gratuidade
judicial, benefício mais amplo. 15. Ainda, conta o(a) autor(a) com advogado particular, contratado às suas expensas, novo fator
a afastar a alegada miserabilidade. Consoante orientação do E. TJSP: 16. “O próprio fato de ter advogado particular constituído
e de já ter recolhido as custas iniciais, por outro lado, indica a desnecessidade da assistência jurídica mencionada naquele
dispositivo constitucional, que não se confunde com a assistência judiciária prevista na lei especial.” (Agravo 7.198.049 - 5, Rel.
Des. Ulisses do Valle Ramos, DJ 18/1/08)”. 17. “Não se pode deixar de reconhecer que estão ocorrendo abusos da litigiosidade,
com base na assistência judiciária, com pedidos sendo formulados sem qualquer critério, o que fere o objetivo da lei e mesmo
a questão da garantia do direito de defesa.” 18. (...) Note-se que a questão da remuneração de profissional (advogado), que
alguns sustentam não ser motivo para o indeferimento, não é o sentido correto da lei. A isenção do beneficiário da assistência
judiciária alcança as custas e despesas processuais (inclusive sucumbência), como também do próprio patrono que aceitou
representar a parte. E não consta que esteja trabalhando de graça nestes autos.” (AI 7.075.932 - 5, Rel. Des. Antonio Ribeiro, j.
20/6/06) 19. No mesmo sentido, também do E. TJSP, JTJ 294/428; ainda, AI 546.137-4/1, Rel. Des. Maia da Cunha, j. 6/12/07.
20. O patrocínio estatal de demandas judiciais é deveras oneroso ao erário, em prejuízo da coletividade local, mormente quando
assume proporções consideráveis, como se tem observado em São Paulo. Ademais, é notório que os pedidos de gratuidade,
no mais das vezes, são feitos para permitir a dedução de pretensões temerárias em juízo, sem que, em caso de derrota tenhase que desembolsar valores. Intenta-se, com isso, neutralizar a área inerente aos litígios em juízo, no tocante aos ônus do
sucumbimento . 21. Nesta esteira, os próprios advogados sofrem as maléficas consequências da gratuidade, ficando sem
auferir seus devidos honorários. Igualmente, peritos vêem-se constrangidos a aguardar o pagamento de seus honorários por
precatórios, o que praticamente inviabiliza a colheita de prova técnica, diante do desinteresse dos expertos em trabalhar sem a
segurança de que receberão a contraprestação de seus esforços. 22. Em conformidade com os ensinamentos de Adolf Schönke,
perfeitamente aplicáveis ao sistema processual pátrio: 23. “O direito de pobreza tem por objetivo impedir que a uma parte, por
carecer de meios, fique privada do direito de acudir aos Organismos judiciais do Estado. Portanto, se existe qualquer pessoa,
à qual seja possível e exigível obrigar a que responda por gastos do processo, o benefício não deve ser concedido; este tem
caráter simplesmente subsidiário.” 24. Daqui se segue que referido benefício tem que ser negado, caso o interessado procure
por uma situação de pobreza artificial com artifício imoral, como, por exemplo, transmitindo o crédito a um terceiro com direito
ao benefício, prejudicando de tal sorte ao adversário e ao Fisco. 25. Tampouco pode ser usado do direito de pobreza, para
fazer possível a pessoas de posses litigar sem risco algum, enquanto tais indivíduos tenham um interesse direto no resultado
do litígio, para o qual o benefício se tem concedido.” (Direito Processual Civil, Romana, 2003, p. 533). 26. Por todo o aduzido,
em 05 (cinco) dias, comprove a alegada pobreza, por meio de cópias das últimas 03 (três) declarações do imposto de renda
ou comprovantes de rendimentos (holerites), ou recolha as custas processuais, sob pena de cancelamento da Distribuição. 27.
Após, tornem os autos conclusos com urgência para apreciação do pedido inicial com o de gratuidade processual. Int. - ADV:
EDISON LORENZINI JÚNIOR (OAB 160208/SP)
Processo 1000901-39.2013.8.26.0278 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - CLARINDA LOPES
GONÇALVES - Vistos. 1. À luz do artigo 5º, LXXIV, da Lei Maior pátria: 2. “O Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” 3. Desta feita, não basta a mera declaração de pobreza para que o
benefício seja concedido, devendo a parte trazer efetiva prova de que não pode suportar os custos do processo, sem privação do
sustento próprio ou da família. 4. Note-se que, consoante pacificado pelos Tribunais brasileiros, a declaração aludida não vincula
o magistrado, que não está obrigado a deferir a gratuidade aos que se propalarem pobres nos termos da lei: 5. “A apresentação
da declaração de pobreza é insuficiente para o requerente fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, devendo a
alegação ser devidamente comprovada, nos termos do art. 5, LXXIV, da CF, mormente se os elementos dos autos revelam a
possibilidade de a parte arcar com as custas processuais.” (TJSP RT 833/213)”. 6. “Esse instituto, extremamente importante
num País pobre como é o nosso, tem, pela própria ausência de severa sanção, sofrido distorções, sendo indevidamente
utilizado por quem não necessita e não quer nem despender com custas, nem se sujeitar à condenação na sucumbência.”
7. A verdadeira avalanche de ações com pedido de assistência judiciária está a exigir atenção redobrada dos Magistrados.
8. Se é certo que para pleitear o benefício basta declarar, para conceder, deve o Juiz verificar as circunstâncias que cercam
a postulante, tais como profissão, local da residência e o valor objeto do litígio.” (Agravo de Instrumento 7.169.606 - 5, Rel.
Des. Souza Lopes, j. 31/10/07)” 9. No mesmo sentido: RT 845/358, 830/266, 809/237, 794/425, 776/258, 775/237, 774/343,
771/250; JTJ 294/417, 286/325, 285/286, 278/357, 275/367, 271/340, 267/395. 10. Esta, igualmente, o ensinamento de Nelson
e Rosa Nery, professores da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo: 11. “A declaração pura e simples do interessado,
conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não
é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a seus dizeres se de outras provas e circunstâncias
ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao
magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (Código de Processo Civil
Comentado, RT, 2002, p. 1494)”. 12. A necessidade de comprovação da alegada situação de pobreza mais se evidencia pelo teor
do artigo 5º da Lei Estadual 11608/03, ao dispor: 13. “Artigo 5º - O recolhimento da taxa judiciária será diferido para depois da
satisfação da execução quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento,
ainda que parcial”. 14. Por óbvio, se, para o diferimento do pagamento da taxa judiciária exige-se comprovação, por meio
idôneo, da impossibilidade financeira do interessado, com mais razão é de se exigir a prova para a concessão de gratuidade
judicial, benefício mais amplo. 15. Ainda, conta o(a) autor(a) com advogado particular, contratado às suas expensas, novo fator
a afastar a alegada miserabilidade. Consoante orientação do E. TJSP: 16. “O próprio fato de ter advogado particular constituído
e de já ter recolhido as custas iniciais, por outro lado, indica a desnecessidade da assistência jurídica mencionada naquele
dispositivo constitucional, que não se confunde com a assistência judiciária prevista na lei especial.” (Agravo 7.198.049 - 5, Rel.
Des. Ulisses do Valle Ramos, DJ 18/1/08)”. 17. “Não se pode deixar de reconhecer que estão ocorrendo abusos da litigiosidade,
com base na assistência judiciária, com pedidos sendo formulados sem qualquer critério, o que fere o objetivo da lei e mesmo
a questão da garantia do direito de defesa.” 18. (...) Note-se que a questão da remuneração de profissional (advogado), que
alguns sustentam não ser motivo para o indeferimento, não é o sentido correto da lei. A isenção do beneficiário da assistência
judiciária alcança as custas e despesas processuais (inclusive sucumbência), como também do próprio patrono que aceitou
representar a parte. E não consta que esteja trabalhando de graça nestes autos.” (AI 7.075.932 - 5, Rel. Des. Antonio Ribeiro, j.
20/6/06) 19. No mesmo sentido, também do E. TJSP, JTJ 294/428; ainda, AI 546.137-4/1, Rel. Des. Maia da Cunha, j. 6/12/07.
20. O patrocínio estatal de demandas judiciais é deveras oneroso ao erário, em prejuízo da coletividade local, mormente quando
assume proporções consideráveis, como se tem observado em São Paulo. Ademais, é notório que os pedidos de gratuidade,
no mais das vezes, são feitos para permitir a dedução de pretensões temerárias em juízo, sem que, em caso de derrota tenhase que desembolsar valores. Intenta-se, com isso, neutralizar a área inerente aos litígios em juízo, no tocante aos ônus do
sucumbimento . 21. Nesta esteira, os próprios advogados sofrem as maléficas consequências da gratuidade, ficando sem
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auferir seus devidos honorários. Igualmente, peritos vêem-se constrangidos a aguardar o pagamento de seus honorários por
precatórios, o que praticamente inviabiliza a colheita de prova técnica, diante do desinteresse dos expertos em trabalhar sem a
segurança de que receberão a contraprestação de seus esforços. 22. Em conformidade com os ensinamentos de Adolf Schönke,
perfeitamente aplicáveis ao sistema processual pátrio: 23. “O direito de pobreza tem por objetivo impedir que a uma parte, por
carecer de meios, fique privada do direito de acudir aos Organismos judiciais do Estado. Portanto, se existe qualquer pessoa,
à qual seja possível e exigível obrigar a que responda por gastos do processo, o benefício não deve ser concedido; este tem
caráter simplesmente subsidiário.” 24. Daqui se segue que referido benefício tem que ser negado, caso o interessado procure
por uma situação de pobreza artificial com artifício imoral, como, por exemplo, transmitindo o crédito a um terceiro com direito
ao benefício, prejudicando de tal sorte ao adversário e ao Fisco. 25. Tampouco pode ser usado do direito de pobreza, para
fazer possível a pessoas de posses litigar sem risco algum, enquanto tais indivíduos tenham um interesse direto no resultado
do litígio, para o qual o benefício se tem concedido.” (Direito Processual Civil, Romana, 2003, p. 533). 26. Por todo o aduzido,
em 05 (cinco) dias, comprove a alegada pobreza, por meio de cópias das últimas 03 (três) declarações do imposto de renda
ou comprovantes de rendimentos (holerites), ou recolha as custas processuais, sob pena de cancelamento da Distribuição. 27.
Considerando a certidão de óbito juntada a fls. 04, emende a autora a inicial, no mesmo prazo, sob pena de indeferimento, para
esclarecer a não inclusão do descendente Carlos no pólo ativo da relação processual (fls. 16/17), bem como se houve abertura
de inventário visto que consta a informação de que o falecido deixou bens. 28. Após, tornem os autos conclusos com urgência
para apreciação do pedido inicial com o de gratuidade processual. Int. - ADV: WALDINEI SILVA CASSIANO (OAB 114709/SP)
Processo 1001324-96.2013.8.26.0278 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - E. A. G. - Vistos etc. INTIME(M)SE a(s) pessoa(s) acima indicada(s) para que compareçam ao INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E CRIMINOLOGIA DE SÃO
PAULO - IMESC, na Rua Barra Funda, nº 824, Barra Funda São Paulo/SP, na data de 07/02/2014, às 10:15 horas, a fim de ser
realizada a PERÍCIA MÉDICA, referente ao prontuário n. 0001168/12/2013. O(a) interditando(a) deverá comparecer munido(a)
de documento de identificação original e com foto, sem o qual não será atendido, carteira de trabalho- CTPS ( todas que possuir
) e todo material de interesse médico-legal ( exames laboratoriais, de imagem, relatórios e/ou prontuários médico-hospitalares)
, devendo comparecer com pelo menos 30 minutos de antecedência. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: SHIRLENE COELHO DE MACEDO (OAB 295963/SP)
Processo 1001994-37.2013.8.26.0278 - Busca e Apreensão - Liminar - ‘Banco Itaucard S/A - Vistos. Trata-se de ação de
Busca e Apreensão em alienação fiduciária, requerida pelo Banco Itaucard S/A em face de Manoel Alves da Silva, versando
acerca do veículo Chevrolet/Corsa descrito na inicial (fls.01). A inicial veio instruída com documentos (fls. 04/31). Apesar de
regularmente intimado a sanar o defeito da petição inicial (fls. 69), o autor não cumpriu integralmente a determinação deste
Juízo, uma vez que deixou de juntar aos autos o comprovante da efetiva notificação do réu por intermédio do Cartório de
Títulos e Documentos ou o protesto do título representativo das parcelas vencidas, consoante certidão de fls. 72. É o relatório.
DECIDO. O caso é de indeferimento da inicial. Em tema de busca e apreensão regulamentada pelo Decreto 911/69, imperativa
a regra do art. 2º, § 2º, desse Diploma, que estabelece a forma para a constituição em mora, condição de admissibilidade desta
demanda: o protesto ou a notificação promovida pelo Cartório de Títulos e Documentos (grifei). No caso em apreço, de se ver
que o requerente não observou esse requisito legal, uma vez que não há nos autos a indicar haver o autor logrado notificar o
devedor, a fim de lhe dar oportunidade de purgar a mora. Há apenas comprovante de que a notificação foi emitida e endereçada,
sem atestar o seu recebimento (fls. 27/28). A forma é de ser observada porque expressa em Lei a fim de que haja a constituição
em mora do devedor. Aliás, o enunciado da Súmula n.º 72 do Colendo Superior Tribunal de Justiça é claro ao dispor que: “A
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Isto posto, INDEFIRO A INCIAL,
com fundamento no art. 295, III, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO, nos termos do art. 267, I, do mesmo Estatuto, condenando o autor nas custas e despesas processuais eventualmente
pendentes. P.R.I.C. e certificando-se o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. - ADV:
CELSO MARCON (OAB 260289/SP)
Processo 1002042-93.2013.8.26.0278 - Inventário - Sucessões - MARIA APARECIDA AUGUSTO - Vistos. 1. Preliminarmente,
manifeste a autora, em 10 (dez) dias, sobre a petição de fls. 120/126. 2. Deverá a autora, ainda, no mesmo prazo, juntar aos
autos certidão de objeto e pé atualizada da ação de reconhecimento de união estável. 3. Providencie a genitora do “de cujus” a
juntada aos autos de certidão de óbito de Noe Orlandi. 4. Servindo o presente, por cópia digitada, como OFÍCIO, requisite-se ao
Banco HSBC - Agência 0728 (fls. 117), informações sobre os saldos existentes em contas, bem como a existência de contratos
em nome do “de cujus” DENIZARD MILTON ORLANDI, portador do RG n.º 3.510.875-7 e inscrito no CPF/MF sob n.º 301.791.06872, enviando extratos e cópias dos referidos contratos, a fim de instruir o processo supramencionado. 5. Oportunamente, tornem
conclusos para nomeação de inventariante. Int. - ADV: MARCELO OLIVEIRA VIEIRA (OAB 186150/SP)
Processo 1002053-25.2013.8.26.0278 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - ‘Banco Itaucard
S/A - Vistos. BANCO ITAUCARD S/A propôs a presente ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar em face de ELAINE
ABREU C. REIS ANDRADE versando acerca do veículo Chevrolet/Celta descrito na inicial (fls. 02). Juntou os documentos de fls.
09/35. Determinado que o autor regularizasse a inicial emendando-a termos do despacho de fls. 47, deixou transcorrer o prazo
sem atender a determinação (certidão de fls. 50). É o relatório. DECIDO. O autor não sanou o defeito da petição inicial, como foi
determinado, de maneira que deve ela ser indeferida por inábil a dar início à relação jurídica processual. Ante o exposto, com
fundamento no artigo 267, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, condenando o autor nas
custas e despesas processuais eventualmente pendentes. P.R.I., transitada em julgado, comunique-se e arquivem-se. - ADV:
MARIO HENRIQUE DA SILVEIRA (OAB 201605/SP)
Processo 1002132-04.2013.8.26.0278 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Vistos. Trata-se de ação de Busca e Apreensão em alienação fiduciária,
requerida pela Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em face de Deise Maria da Silva, versando acerca do veículo
Chery/Face descrito na inicial (fls.01). A inicial veio instruída com documentos (fls. 05/37). Apesar de regularmente intimada a
sanar o defeito da petição inicial (fls. 40), a autora não cumpriu integralmente a determinação deste Juízo, uma vez que deixou
de juntar aos autos o comprovante da efetiva notificação da ré por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou o protesto
do título representativo das parcelas vencidas. É o relatório. DECIDO. O caso é de indeferimento da inicial. Em tema de busca e
apreensão regulamentada pelo Decreto 911/69, imperativa a regra do art. 2º, § 2º, desse Diploma, que estabelece a forma para
a constituição em mora, condição de admissibilidade desta demanda: o protesto ou a notificação promovida pelo Cartório de
Títulos e Documentos (grifei). No caso em apreço, de se ver que a requerente não observou esse requisito legal sendo que a fls.
22 consta que a notificação expedida o foi devolvida pelo motivo “Ausente”, desatendendo ao comando legislativo. A forma é de
ser observada porque expressa em Lei a fim de que haja a constituição em mora da devedora. Isto posto, INDEFIRO A INCIAL,
com fundamento no art. 295, III, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO, nos termos do art. 267, I, do mesmo Estatuto, condenando a autora nas custas e despesas processuais eventualmente
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pendentes. P.R.I.C. e certificando-se o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. - ADV:
SERAFIM AFONSO MARTINS MORAIS (OAB 77133/SP)
Processo 1002149-40.2013.8.26.0278 - Procedimento Sumário - Defeito, nulidade ou anulação - DAMIAO CORREIA DA
SILVA - Vistos. Nos termos da decisão de fls. 42/43 foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita e determinado que
o autor providenciasse o recolhimento da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição. Conforme certidão de fls.
48, decorreu o prazo legal sem qualquer manifestação do autor. Desta feita, cancele-se a distribuição. Após, arquivem-se. Int. ADV: ALEX CANDIDO DE OLIVEIRA MARQUES (OAB 272394/SP)
Processo 1002272-38.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Alienação Judicial - jose dos santos coqueiro - Vistos. 1. À
luz do artigo 5º, LXXIV, da Lei Maior pátria: 2. “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos” 3. Desta feita, não basta a mera declaração de pobreza para que o benefício seja concedido, devendo
a parte trazer efetiva prova de que não pode suportar os custos do processo, sem privação do sustento próprio ou da família.
4. Note-se que, consoante pacificado pelos Tribunais brasileiros, a declaração aludida não vincula o magistrado, que não está
obrigado a deferir a gratuidade aos que se propalarem pobres nos termos da lei: 5. “A apresentação da declaração de pobreza
é insuficiente para o requerente fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, devendo a alegação ser devidamente
comprovada, nos termos do art. 5, LXXIV, da CF, mormente se os elementos dos autos revelam a possibilidade de a parte arcar
com as custas processuais.” (TJSP RT 833/213)”. 6. “Esse instituto, extremamente importante num País pobre como é o nosso,
tem, pela própria ausência de severa sanção, sofrido distorções, sendo indevidamente utilizado por quem não necessita e não
quer nem despender com custas, nem se sujeitar à condenação na sucumbência.” 7. A verdadeira avalanche de ações com
pedido de assistência judiciária está a exigir atenção redobrada dos Magistrados. 8. Se é certo que para pleitear o benefício
basta declarar, para conceder, deve o Juiz verificar as circunstâncias que cercam a postulante, tais como profissão, local da
residência e o valor objeto do litígio.” (Agravo de Instrumento 7.169.606 - 5, Rel. Des. Souza Lopes, j. 31/10/07)” 9. No mesmo
sentido: RT 845/358, 830/266, 809/237, 794/425, 776/258, 775/237, 774/343, 771/250; JTJ 294/417, 286/325, 285/286, 278/357,
275/367, 271/340, 267/395. 10. Esta, igualmente, o ensinamento de Nelson e Rosa Nery, professores da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo: 11. “A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se
exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga
o juiz a se curvar a seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte
invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do
termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (Código de Processo Civil Comentado, RT, 2002, p. 1494)”. 12. A necessidade de
comprovação da alegada situação de pobreza mais se evidencia pelo teor do artigo 5º da Lei Estadual 11608/03, ao dispor: 13.
“Artigo 5º - O recolhimento da taxa judiciária será diferido para depois da satisfação da execução quando comprovada, por meio
idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que parcial”. 14. Por óbvio, se, para o diferimento
do pagamento da taxa judiciária exige-se comprovação, por meio idôneo, da impossibilidade financeira do interessado, com
mais razão é de se exigir a prova para a concessão de gratuidade judicial, benefício mais amplo. 15. Ainda, conta o(a) autor(a)
com advogado particular, contratado às suas expensas, novo fator a afastar a alegada miserabilidade. Consoante orientação
do E. TJSP: 16. “O próprio fato de ter advogado particular constituído e de já ter recolhido as custas iniciais, por outro lado,
indica a desnecessidade da assistência jurídica mencionada naquele dispositivo constitucional, que não se confunde com a
assistência judiciária prevista na lei especial.” (Agravo 7.198.049 - 5, Rel. Des. Ulisses do Valle Ramos, DJ 18/1/08)”. 17. “Não
se pode deixar de reconhecer que estão ocorrendo abusos da litigiosidade, com base na assistência judiciária, com pedidos
sendo formulados sem qualquer critério, o que fere o objetivo da lei e mesmo a questão da garantia do direito de defesa.”
18. (...) Note-se que a questão da remuneração de profissional (advogado), que alguns sustentam não ser motivo para o
indeferimento, não é o sentido correto da lei. A isenção do beneficiário da assistência judiciária alcança as custas e despesas
processuais (inclusive sucumbência), como também do próprio patrono que aceitou representar a parte. E não consta que esteja
trabalhando de graça nestes autos.” (AI 7.075.932 - 5, Rel. Des. Antonio Ribeiro, j. 20/6/06) 19. No mesmo sentido, também do
E. TJSP, JTJ 294/428; ainda, AI 546.137-4/1, Rel. Des. Maia da Cunha, j. 6/12/07. 20. O patrocínio estatal de demandas judiciais
é deveras oneroso ao erário, em prejuízo da coletividade local, mormente quando assume proporções consideráveis, como se
tem observado em São Paulo. Ademais, é notório que os pedidos de gratuidade, no mais das vezes, são feitos para permitir a
dedução de pretensões temerárias em juízo, sem que, em caso de derrota tenha-se que desembolsar valores. Intenta-se, com
isso, neutralizar a área inerente aos litígios em juízo, no tocante aos ônus do sucumbimento . 21. Nesta esteira, os próprios
advogados sofrem as maléficas consequências da gratuidade, ficando sem auferir seus devidos honorários. Igualmente, peritos
vêem-se constrangidos a aguardar o pagamento de seus honorários por precatórios, o que praticamente inviabiliza a colheita
de prova técnica, diante do desinteresse dos expertos em trabalhar sem a segurança de que receberão a contraprestação de
seus esforços. 22. Em conformidade com os ensinamentos de Adolf Schönke, perfeitamente aplicáveis ao sistema processual
pátrio: 23. “O direito de pobreza tem por objetivo impedir que a uma parte, por carecer de meios, fique privada do direito de
acudir aos Organismos judiciais do Estado. Portanto, se existe qualquer pessoa, à qual seja possível e exigível obrigar a que
responda por gastos do processo, o benefício não deve ser concedido; este tem caráter simplesmente subsidiário.” 24. Daqui
se segue que referido benefício tem que ser negado, caso o interessado procure por uma situação de pobreza artificial com
artifício imoral, como, por exemplo, transmitindo o crédito a um terceiro com direito ao benefício, prejudicando de tal sorte ao
adversário e ao Fisco. 25. Tampouco pode ser usado do direito de pobreza, para fazer possível a pessoas de posses litigar
sem risco algum, enquanto tais indivíduos tenham um interesse direto no resultado do litígio, para o qual o benefício se tem
concedido.” (Direito Processual Civil, Romana, 2003, p. 533). 26. Por todo o aduzido, em 05 (cinco) dias, comprove a alegada
pobreza, por meio de cópias das últimas 03 (três) declarações do imposto de renda ou comprovantes de rendimentos (holerites),
ou recolha as custas processuais, sob pena de cancelamento da Distribuição. 27. Emende o autor a inicial, no mesmo prazo,
sob pena de indeferimento, para juntar aos autos cópia dos seus documentos pessoais, inclusive para fins de apreciação do
pedido de prioridade na tramitação. 28. Após, tornem os autos conclusos com urgência para apreciação do pedido inicial com o
de gratuidade processual. Int. - ADV: JOSE LUCIO NETO (OAB 107165/SP)
Processo 1002529-63.2013.8.26.0278 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni S/A
Financiamento e Investimento - HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos (CPC, art. 158, parágrafo único),
a desistência da ação manifestada pela autora e, conseqüentemente, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito,
com fundamento no art. 267, caput, inciso VIII, do Código de Processo Civil. As custas e despesas processuais serão de
responsabilidade da autora. Tão-logo seja publicada esta sentença, certifique-se o trânsito em julgado, porquanto a desistência
da ação ora homologada é ato incompatível com a vontade de recorrer (CPC, art. 503, parágrafo único). Oportunamente,
arquivem-se os autos. - ADV: CLAUDIO LUIZ LOMBARDI (OAB 30236/SP)
Processo 1002599-80.2013.8.26.0278 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Manifestar-se, o autor, em 05 dias, acerca da certidão do Sr. Oficial de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Justiça de fls 49. - ADV: ELAINE MARTINS WILKE (OAB 159995/SP), ROBERTO STOCCO (OAB 169295/SP)
Processo 1003025-92.2013.8.26.0278 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Fiat S/A
- Vistos. 1. Em razão do requerimento conjunto de fls. 41/43, nos autos da ação em epígrafe, JULGO EXTINTO O PROCESSO
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. Eventual inadimplência
ensejará a execução nos próprios autos e, por força disso, desnecessária a suspensão do processo executório. 3. Desde já,
certifique-se o trânsito em julgado e providencie-se a baixa no sistema. 4. Em seguida, comunique-se o cartório distribuidor e
arquive-se. P.R.I.C. - ADV: PAULO CESAR MEDEIROS EYZANO (OAB 272353/SP)
Processo 1003146-23.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - RODRIGO DE LIMA
RODRIGUES - Vistos. 1. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 2. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em
epígrafe, cuja cópia da inicial segue em anexo, ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa,
contados a partir da juntada aos autos do respectivo AR, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados
na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. 3. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação,
ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se
na forma e sob as penas da Lei. 4. Intime-se. - ADV: ANTONIO SOUZA DOS SANTOS (OAB 303467/SP)
Processo 1003358-44.2013.8.26.0278 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco
Panamericano S/A - Vistos. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos (CPC, art. 158, parágrafo único), a
desistência da ação manifestada pela autora às fls.29 e, conseqüentemente, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do
mérito, com fundamento no art. 267, caput, inciso VIII, do Código de Processo Civil. As custas e despesas processuais serão de
responsabilidade da autora. Tão-logo seja publicada esta sentença, certifique-se o trânsito em julgado, porquanto a desistência
da ação ora homologada é ato incompatível com a vontade de recorrer (CPC, art. 503, parágrafo único). Oportunamente,
arquivem-se os autos. Revogo a liminar concedida. P.R.I.C. Itaquaquecetuba, 09 de dezembro de 2013. - ADV: EVANDRO
VLASIC CAMPELLO (OAB 211075/SP)
Processo 1003451-07.2013.8.26.0278 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Vistos. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos
(CPC, art. 158, parágrafo único), a desistência da ação manifestada pela autora às fls. 35 e, conseqüentemente, JULGO
EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, caput, inciso VIII, do Código de Processo Civil.
As custas e despesas processuais serão de responsabilidade da autora. Tão-logo seja publicada esta sentença, certifique-se o
trânsito em julgado, porquanto a desistência da ação ora homologada é ato incompatível com a vontade de recorrer (CPC, art.
503, parágrafo único). Oportunamente, arquivem-se os autos. Revogo a liminar concedida. P.R.I.C. - ADV: SILVIA APARECIDA
VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS (OAB 157721/SP)
Processo 1003471-95.2013.8.26.0278 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - ‘Banco Itaucard
S/A - Vistos. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos (CPC, art. 158, parágrafo único), a desistência da
ação manifestada pela autora e, conseqüentemente, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento
no art. 267, caput, inciso VIII, do Código de Processo Civil. As custas e despesas processuais serão de responsabilidade
da autora. Tão-logo seja publicada esta sentença, certifique-se o trânsito em julgado, porquanto a desistência da ação ora
homologada é ato incompatível com a vontade de recorrer (CPC, art. 503, parágrafo único). Oportunamente, arquivem-se os
autos. P.R.I.C. - ADV: TATIANE PAULINO DA SILVA (OAB 294325/SP)
Processo 1003492-71.2013.8.26.0278 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - SANTANA S/A
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - Vistos. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos (CPC,
art. 158, parágrafo único), a desistência da ação manifestada pelo autor as fls. 28 e, conseqüentemente, JULGO EXTINTO o
processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, caput, inciso VIII, do Código de Processo Civil. As custas
e despesas processuais serão de responsabilidade do autor. Tão-logo seja publicada esta sentença, certifique-se o trânsito
em julgado, porquanto a desistência da ação ora homologada é ato incompatível com a vontade de recorrer (CPC, art. 503,
parágrafo único). Oportunamente, arquivem-se os autos. Revogo a liminar concedida. P.R.I.C. - ADV: SIDNEI FERRARIA (OAB
253137/SP)
Processo 1003685-86.2013.8.26.0278 - Cautelar Inominada - Liminar - JOSÉ DE SOUSA - Vistos. Trata-se de AÇÃO
CAUTELAR ajuizada por JOSÉ DE SOUSA e ELISABETE DE SOUSA em face de JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA. Narra os
requerentes que adquiriam um determinado imóvel de Romualdo Nobre e que pagaram o preço de R$ 13.000,00. Disseram
que o requerido entende que o imóvel e de sua propriedade e não permite que os autores se aproximem do imóvel, tampouco
atendam às notificações da Prefeitura para a manutenção do imóvel e passeio público. Requerem a concessão de medida
cautelar para o fim de possibilitar o cumprimento das notificações municipais, visto as imposições de penalidades pelo não
cumprimento das exigências de cunho administrativo. Ofertara os autores emenda à inicial para retificar o pedido de liminar
para que o requerido seja proibido de se aproximar dos autores para lhes asseguar a integridade física e avida, dado ser o
requerido pessoa violenta. Decido. A inicial deve ser indeferida. Em primeiro lugar, os autores não formularam pedido de forma
objetiva e especificada, de forma que nem sequer demonstraram a aquisição de bem imóvel, tampouco forneceram a exata
descrição do bem. Ademais, em análise aos documentos emitidos pela Municipalidade, consta como proprietário em cadastro
imobiliário o nome de Paulo José Vidal, sem qualquer relação com as partes litigantes ou com a pessoa mencionada pelo
autor, com quem teria ele, supostamente, celebrado contrato de compra e venda de bem imóvel. Outrossim, a ação cautelar
deve ser manejada para a garantia de futuro provimento jurisdicional em ação principal. Como se constata, os requerentes
noticiaram que a presente medida visa a garantir futura ação de usucapião a ser ajuizada pelo autores. Em verdade, não se
trata de via adequada, seja para a ação de usucapião, seja para garantir o afastamento do requerido dos autores nos moldes
solicitados, visto não haver previsão em nosso ordenamento jurídico de mandado de afastamento para situações não afetas à
Lei n° 11.340/06. A providência requerida pelos autores não guarda qualquer relação lógica-jurídica com o objeto da ação de
usucapião, tampouco poderá ser considerada cautelar de cunho satisfativo diante da impossibilidade jurídica do pedido. Isto
posto, julgo o feito extinto sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 295, inciso I, e artigo 267, inciso I, ambos do Código
de Processo Civil. Os autores deverão arcar com o recolhimento das custas processuais, visto não terem demonstrado a sua
hipossuficiência. PRI - ADV: MARISA LOPES SABINO DOS SANTOS (OAB 151890/SP)
Processo 1003709-17.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Alimentos - V. N. A. - Vistos. HOMOLOGO, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos (CPC, art. 158, parágrafo único), a desistência da ação manifestada pela autora e,
conseqüentemente, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, caput, inciso VIII,
do Código de Processo Civil. As custas e despesas processuais serão de responsabilidade da autora. Tão-logo seja publicada
esta sentença, certifique-se o trânsito em julgado, porquanto a desistência da ação ora homologada é ato incompatível com
a vontade de recorrer (CPC, art. 503, parágrafo único). Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: ROSANGELA
MARIA MATIAS (OAB 193780/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo 1003825-23.2013.8.26.0278 - Procedimento Sumário - Inadimplemento - Trucks Control Serviços de Logistica
Ltda - Vistos. 1. Designo audiência de conciliação nos termos do artigo 277 do Código de Processo Civil para o dia 13/02/2014
às 16:00 horas, sendo obrigatório o comparecimento das partes que, na hipótese de transigirem, poderão estar representados
por prepostos. O(A) advogado(a) do(s) autor(es) providenciará o comparecimento, independentemente de intimação. 2. CITESE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue em anexo, e INTIME-SE para comparecer
pessoalmente à audiência acima designada que se realizará neste Fórum, no endereço acima citado, nos termos do artigo 277 e
seguintes do Código de Processo Civil. Prazo para contestar: em audiência sob pena de serem presumidos como verdadeiros os
fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil, cuja cópia segue anexa. 3. Servirá a presente,
por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de
que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 4. Intime-se. - ADV: DOUGLAS WILLYAN MARTINS
(OAB 47560PR)
Processo 1003886-78.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - WALCIR PAULINO
FERREIRA - Vistos. 1. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 2. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em
epígrafe, cuja cópia da inicial segue em anexo, ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa,
contados a partir da juntada aos autos do respectivo AR, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados
na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. 3. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação,
ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se
na forma e sob as penas da Lei. 4. Intime-se. - ADV: EUDER MELO DE ALMEIDA (OAB 332045/SP)
Processo 1004026-15.2013.8.26.0278 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A. - Vistos. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos (CPC, art. 158, parágrafo
único), a desistência da ação manifestada pelo autor e, conseqüentemente, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do
mérito, com fundamento no art. 267, caput, inciso VIII, do Código de Processo Civil. As custas e despesas processuais serão de
responsabilidade da autora. Tão-logo seja publicada esta sentença, certifique-se o trânsito em julgado, porquanto a desistência
da ação ora homologada é ato incompatível com a vontade de recorrer (CPC, art. 503, parágrafo único). Oportunamente,
arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: EDUARDO AUGUSTO MENDONÇA DE ALMEIDA (OAB 101180/SP)
Processo 1004642-87.2013.8.26.0278 - Homologação de Transação Extrajudicial - Alimentos - B. R. A. e outro - Vistos.
Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de fls. 01/05, celebrado nestes autos da Homologação
de acordo na fixação e alimentos e regulamentação de guarda e visitas movida por B. R. A. e V. B. dos S.. Em conseqüência,
tendo o acordo efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 269,
inciso III, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em custas e despesas processuais em razão da gratuidade. P.R.I. e
, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Itaquaquecetuba, 05 de dezembro
de 2013. - ADV: FILOVALTER MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR (OAB 220106/SP)
Processo 1004841-12.2013.8.26.0278 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. - Vistos.
1. Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada. 2. CITE-SE(M) o(a)(s) executado(a)(s)
acima qualificado(a)(s) para, no prazo de 03 dias, efetuar o pagamento da dívida (art. 652 do CPC), acrescida de honorários
advocatícios que arbitro em 10% do valor da execução (art. 652-A do CPC), ou oferecer embargos, no prazo de 15 dias da
data da juntada do mandado de citação (art. 738 do CPC). Ressalte-se que, se houver pagamento integral do débito no prazo
mencionado, os honorários serão reduzidos pela metade (art. 652-A, § único do CPC). 3. Advirtam-se o(a) executado(a) da
possibilidade do art. 745-A do CPC, para parcelar o débito em 6 vezes, depositando-se, de início 30% do valor da dívida. 4.
Não efetivado o pagamento no prazo legal, proceda, o Oficial de Justiça, a penhora e avaliação (art. 680 do CPC), lavrandose termos, dos bens indicados pela credora (art. 652, §1º e 2º do CPC), até o valor da execução (art. 659 do CPC). Não tendo
sido feita tal indicação, a constrição recairá sobre os bens apontados, na mesma oportunidade, pelo(a) executado(a) (art. 656,
§1º do CPC), sob as penas do art. 600, IV do CPC, observando-se os impedimentos do art. 649 do CPC e a necessidade de
intimação do cônjuge, nas hipóteses dos arts. 655, §2º e 655-B do CPC. 5. Efetivada a penhora, intime-se o(a) executado(a)
pessoalmente, na mesma oportunidade, se possível. Caso contrário, se negativa a tentativa de localização do(a) executado(a),
uma vez certificado tal fato pelo Oficial de Justiça, fica dispensada sua intimação (art. 652, §5º do CPC), prosseguindo-se
a execução. 6. Para a avaliação dos bens penhorados pelo Oficial de Justiça, não havendo necessidade de conhecimentos
específicos, fixo o prazo de 10 dias, observando-se o disposto no art. 681 do CPC. 7. Ressalte-se que, uma vez constituído
defensor, todas as intimações serão feitas na pessoa do advogado, na forma do art. 652, §4º do CPC. 8. Desde já, autorizo
o cumprimento do ato processual em todos os dias da semana, em qualquer horário, em conformidade com o artigo 172 do
Código de Processo Civil. Neste sentido: RT 494/107 e RJTJESP110/305. 9. Servirá a presente decisão, por cópia digitada,
como MANDADO. 10. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. 11. Intime-se. - ADV: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB
103587/SP)
Processo 1004872-32.2013.8.26.0278 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta - R. R. A. - Vistos. 1. Para audiência de
conciliação, instrução e julgamento, designo o dia 25/02/2014, às 16:00 horas. 2. Intimem-se os requeridos, acima qualificados,
a fim de comparecerem à audiência. 3. As partes devem se apresentar à audiência acompanhadas de seus advogados e suas
testemunhas independentemente de prévio depósito de rol. 4. As audiências deste Juízo realizam-se no seguinte endereço:
Estrada Santa Isabel, 1170-1194, sala de audiência 117, Jd Cláudia, Itaquaquecetuba/SP. 5. Ciência ao MP. 6. Servirá o presente,
por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 7. Intime-se. - ADV: ADIELE FERREIRA LOPES
(OAB 243823/SP)
Processo 1004883-61.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - REAL COMERCIO DE
AUTO PEÇAS S/A - 1. Diante do decurso de prazo sem comprovação do recolhimento de caução conforme certidão de fls. 56,
revogo a liminar anteriormente concedida (fls. 48/49). 2. Expeça-se ofício ao Tabelião de Notas e de Protesto de Itaquaquecetuba/
SP. Int. - ADV: DIMITRIOS TOLEDO LAZAROU (OAB 262356/SP)
Processo 1004937-27.2013.8.26.0278 - Interdição - Tutela e Curatela - C. de O. M. N. - Vistos etc. INTIME(M)-SE a(s)
pessoa(s) acima indicada(s) para que compareçam ao INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E CRIMINOLOGIA DE SÃO PAULO
- IMESC, na Rua Barra Funda, nº 824, Barra Funda São Paulo/SP, na data de 21/02/2014, às 10:45 horas, a fim de ser
realizada a PERÍCIA MÉDICA, referente ao prontuário n. 0001057/12/2013. O(a) interditando(a) deverá comparecer munido(a)
de documento de identificação original e com foto, sem o qual não será atendido, carteira de trabalho- CTPS ( todas que possuir
) e todo material de interesse médico-legal ( exames laboratoriais, de imagem, relatórios e/ou prontuários médico-hospitalares)
, devendo comparecer com pelo menos 30 minutos de antecedência. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: LAERCIO MARQUES DA CONCEIÇÃO (OAB 260854/SP)
Processo 1005318-35.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - APLICON EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. - Vistos. 1. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da inicial segue em anexo,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, contados a partir da juntada aos autos do respectivo
AR, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de
Processo Civil. 2. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a
acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 3. Intime-se.
- ADV: MARINA MORENA AZEVEDO FRAGA CHAGAS (OAB 306515/SP)
Processo 1005733-18.2013.8.26.0278 - Interdição - Tutela e Curatela - R. S. - Vistos etc. INTIME(M)-SE a(s) pessoa(s)
acima indicada(s) para que compareçam ao INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E CRIMINOLOGIA DE SÃO PAULO - IMESC, na
Rua Barra Funda, nº 824, Barra Funda São Paulo/SP, na data de 27/02/2014, às 12:40 horas, a fim de ser realizada a PERÍCIA
MÉDICA, referente ao prontuário n. 0001022/12/2013. O(a) interditando(a) deverá comparecer munido(a) de documento de
identificação original e com foto, sem o qual não será atendido, carteira de trabalho- CTPS ( todas que possuir ) e todo material
de interesse médico-legal ( exames laboratoriais, de imagem, relatórios e/ou prontuários médico-hospitalares) , devendo
comparecer com pelo menos 30 minutos de antecedência. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: EMERSON ALEX DE ALMEIDA ARAUJO (OAB 255123/SP)
Processo 1005765-23.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - LEANDRO MILAGRE
- Vistos. 1. À luz do artigo 5º, LXXIV, da Lei Maior pátria: 2. “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos” 3. Desta feita, não basta a mera declaração de pobreza para que o benefício seja
concedido, devendo a parte trazer efetiva prova de que não pode suportar os custos do processo, sem privação do sustento próprio
ou da família. 4. Note-se que, consoante pacificado pelos Tribunais brasileiros, a declaração aludida não vincula o magistrado,
que não está obrigado a deferir a gratuidade aos que se propalarem pobres nos termos da lei: 5. “A apresentação da declaração
de pobreza é insuficiente para o requerente fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, devendo a alegação ser
devidamente comprovada, nos termos do art. 5, LXXIV, da CF, mormente se os elementos dos autos revelam a possibilidade
de a parte arcar com as custas processuais.” (TJSP RT 833/213)”. 6. “Esse instituto, extremamente importante num País pobre
como é o nosso, tem, pela própria ausência de severa sanção, sofrido distorções, sendo indevidamente utilizado por quem não
necessita e não quer nem despender com custas, nem se sujeitar à condenação na sucumbência.” 7. A verdadeira avalanche
de ações com pedido de assistência judiciária está a exigir atenção redobrada dos Magistrados. 8. Se é certo que para pleitear
o benefício basta declarar, para conceder, deve o Juiz verificar as circunstâncias que cercam a postulante, tais como profissão,
local da residência e o valor objeto do litígio.” (Agravo de Instrumento 7.169.606 - 5, Rel. Des. Souza Lopes, j. 31/10/07)” 9. No
mesmo sentido: RT 845/358, 830/266, 809/237, 794/425, 776/258, 775/237, 774/343, 771/250; JTJ 294/417, 286/325, 285/286,
278/357, 275/367, 271/340, 267/395. 10. Esta, igualmente, o ensinamento de Nelson e Rosa Nery, professores da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo: 11. “A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático
que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem
obriga o juiz a se curvar a seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a
parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do
termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (Código de Processo Civil Comentado, RT, 2002, p. 1494)”. 12. A necessidade de
comprovação da alegada situação de pobreza mais se evidencia pelo teor do artigo 5º da Lei Estadual 11608/03, ao dispor: 13.
“Artigo 5º - O recolhimento da taxa judiciária será diferido para depois da satisfação da execução quando comprovada, por meio
idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que parcial”. 14. Por óbvio, se, para o diferimento
do pagamento da taxa judiciária exige-se comprovação, por meio idôneo, da impossibilidade financeira do interessado, com
mais razão é de se exigir a prova para a concessão de gratuidade judicial, benefício mais amplo. 15. Ainda, conta o(a) autor(a)
com advogado particular, contratado às suas expensas, novo fator a afastar a alegada miserabilidade. Consoante orientação
do E. TJSP: 16. “O próprio fato de ter advogado particular constituído e de já ter recolhido as custas iniciais, por outro lado,
indica a desnecessidade da assistência jurídica mencionada naquele dispositivo constitucional, que não se confunde com a
assistência judiciária prevista na lei especial.” (Agravo 7.198.049 - 5, Rel. Des. Ulisses do Valle Ramos, DJ 18/1/08)”. 17. “Não
se pode deixar de reconhecer que estão ocorrendo abusos da litigiosidade, com base na assistência judiciária, com pedidos
sendo formulados sem qualquer critério, o que fere o objetivo da lei e mesmo a questão da garantia do direito de defesa.”
18. (...) Note-se que a questão da remuneração de profissional (advogado), que alguns sustentam não ser motivo para o
indeferimento, não é o sentido correto da lei. A isenção do beneficiário da assistência judiciária alcança as custas e despesas
processuais (inclusive sucumbência), como também do próprio patrono que aceitou representar a parte. E não consta que esteja
trabalhando de graça nestes autos.” (AI 7.075.932 - 5, Rel. Des. Antonio Ribeiro, j. 20/6/06) 19. No mesmo sentido, também do
E. TJSP, JTJ 294/428; ainda, AI 546.137-4/1, Rel. Des. Maia da Cunha, j. 6/12/07. 20. O patrocínio estatal de demandas judiciais
é deveras oneroso ao erário, em prejuízo da coletividade local, mormente quando assume proporções consideráveis, como se
tem observado em São Paulo. Ademais, é notório que os pedidos de gratuidade, no mais das vezes, são feitos para permitir a
dedução de pretensões temerárias em juízo, sem que, em caso de derrota tenha-se que desembolsar valores. Intenta-se, com
isso, neutralizar a área inerente aos litígios em juízo, no tocante aos ônus do sucumbimento . 21. Nesta esteira, os próprios
advogados sofrem as maléficas consequências da gratuidade, ficando sem auferir seus devidos honorários. Igualmente, peritos
vêem-se constrangidos a aguardar o pagamento de seus honorários por precatórios, o que praticamente inviabiliza a colheita de
prova técnica, diante do desinteresse dos expertos em trabalhar sem a segurança de que receberão a contraprestação de seus
esforços. 22. Em conformidade com os ensinamentos de Adolf Schönke, perfeitamente aplicáveis ao sistema processual pátrio:
23. “O direito de pobreza tem por objetivo impedir que a uma parte, por carecer de meios, fique privada do direito de acudir aos
Organismos judiciais do Estado. Portanto, se existe qualquer pessoa, à qual seja possível e exigível obrigar a que responda por
gastos do processo, o benefício não deve ser concedido; este tem caráter simplesmente subsidiário.” 24. Daqui se segue que
referido benefício tem que ser negado, caso o interessado procure por uma situação de pobreza artificial com artifício imoral,
como, por exemplo, transmitindo o crédito a um terceiro com direito ao benefício, prejudicando de tal sorte ao adversário e ao
Fisco. 25. Tampouco pode ser usado do direito de pobreza, para fazer possível a pessoas de posses litigar sem risco algum,
enquanto tais indivíduos tenham um interesse direto no resultado do litígio, para o qual o benefício se tem concedido.” (Direito
Processual Civil, Romana, 2003, p. 533). 26. Por todo o aduzido, em 05 (cinco) dias, comprove a alegada pobreza, por meio de
cópias das últimas 03 (três) declarações do imposto de renda ou comprovantes de rendimentos (holerites), ou recolha as custas
processuais, sob pena de cancelamento da Distribuição. 27. Após, tornem os autos conclusos com urgência para apreciação do
pedido inicial com o de gratuidade processual. Int. - ADV: BARBARA RUIZ DOS SANTOS (OAB 327953/SP)
Processo 1005862-23.2013.8.26.0278 - Despejo - Espécies de Contratos - ZULEIDE DOS SANTOS PAULINO - Vistos. 1. À
luz do artigo 5º, LXXIV, da Lei Maior pátria: 2. “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos” 3. Desta feita, não basta a mera declaração de pobreza para que o benefício seja concedido, devendo
a parte trazer efetiva prova de que não pode suportar os custos do processo, sem privação do sustento próprio ou da família.
4. Note-se que, consoante pacificado pelos Tribunais brasileiros, a declaração aludida não vincula o magistrado, que não está
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obrigado a deferir a gratuidade aos que se propalarem pobres nos termos da lei: 5. “A apresentação da declaração de pobreza
é insuficiente para o requerente fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, devendo a alegação ser devidamente
comprovada, nos termos do art. 5, LXXIV, da CF, mormente se os elementos dos autos revelam a possibilidade de a parte arcar
com as custas processuais.” (TJSP RT 833/213)”. 6. “Esse instituto, extremamente importante num País pobre como é o nosso,
tem, pela própria ausência de severa sanção, sofrido distorções, sendo indevidamente utilizado por quem não necessita e não
quer nem despender com custas, nem se sujeitar à condenação na sucumbência.” 7. A verdadeira avalanche de ações com
pedido de assistência judiciária está a exigir atenção redobrada dos Magistrados. 8. Se é certo que para pleitear o benefício
basta declarar, para conceder, deve o Juiz verificar as circunstâncias que cercam a postulante, tais como profissão, local da
residência e o valor objeto do litígio.” (Agravo de Instrumento 7.169.606 - 5, Rel. Des. Souza Lopes, j. 31/10/07)” 9. No mesmo
sentido: RT 845/358, 830/266, 809/237, 794/425, 776/258, 775/237, 774/343, 771/250; JTJ 294/417, 286/325, 285/286, 278/357,
275/367, 271/340, 267/395. 10. Esta, igualmente, o ensinamento de Nelson e Rosa Nery, professores da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo: 11. “A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se
exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga
o juiz a se curvar a seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte
invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do
termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (Código de Processo Civil Comentado, RT, 2002, p. 1494)”. 12. A necessidade de
comprovação da alegada situação de pobreza mais se evidencia pelo teor do artigo 5º da Lei Estadual 11608/03, ao dispor: 13.
“Artigo 5º - O recolhimento da taxa judiciária será diferido para depois da satisfação da execução quando comprovada, por meio
idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que parcial”. 14. Por óbvio, se, para o diferimento
do pagamento da taxa judiciária exige-se comprovação, por meio idôneo, da impossibilidade financeira do interessado, com
mais razão é de se exigir a prova para a concessão de gratuidade judicial, benefício mais amplo. 15. Ainda, conta o(a) autor(a)
com advogado particular, contratado às suas expensas, novo fator a afastar a alegada miserabilidade. Consoante orientação
do E. TJSP: 16. “O próprio fato de ter advogado particular constituído e de já ter recolhido as custas iniciais, por outro lado,
indica a desnecessidade da assistência jurídica mencionada naquele dispositivo constitucional, que não se confunde com a
assistência judiciária prevista na lei especial.” (Agravo 7.198.049 - 5, Rel. Des. Ulisses do Valle Ramos, DJ 18/1/08)”. 17. “Não
se pode deixar de reconhecer que estão ocorrendo abusos da litigiosidade, com base na assistência judiciária, com pedidos
sendo formulados sem qualquer critério, o que fere o objetivo da lei e mesmo a questão da garantia do direito de defesa.”
18. (...) Note-se que a questão da remuneração de profissional (advogado), que alguns sustentam não ser motivo para o
indeferimento, não é o sentido correto da lei. A isenção do beneficiário da assistência judiciária alcança as custas e despesas
processuais (inclusive sucumbência), como também do próprio patrono que aceitou representar a parte. E não consta que esteja
trabalhando de graça nestes autos.” (AI 7.075.932 - 5, Rel. Des. Antonio Ribeiro, j. 20/6/06) 19. No mesmo sentido, também do
E. TJSP, JTJ 294/428; ainda, AI 546.137-4/1, Rel. Des. Maia da Cunha, j. 6/12/07. 20. O patrocínio estatal de demandas judiciais
é deveras oneroso ao erário, em prejuízo da coletividade local, mormente quando assume proporções consideráveis, como se
tem observado em São Paulo. Ademais, é notório que os pedidos de gratuidade, no mais das vezes, são feitos para permitir a
dedução de pretensões temerárias em juízo, sem que, em caso de derrota tenha-se que desembolsar valores. Intenta-se, com
isso, neutralizar a área inerente aos litígios em juízo, no tocante aos ônus do sucumbimento . 21. Nesta esteira, os próprios
advogados sofrem as maléficas consequências da gratuidade, ficando sem auferir seus devidos honorários. Igualmente, peritos
vêem-se constrangidos a aguardar o pagamento de seus honorários por precatórios, o que praticamente inviabiliza a colheita de
prova técnica, diante do desinteresse dos expertos em trabalhar sem a segurança de que receberão a contraprestação de seus
esforços. 22. Em conformidade com os ensinamentos de Adolf Schönke, perfeitamente aplicáveis ao sistema processual pátrio:
23. “O direito de pobreza tem por objetivo impedir que a uma parte, por carecer de meios, fique privada do direito de acudir aos
Organismos judiciais do Estado. Portanto, se existe qualquer pessoa, à qual seja possível e exigível obrigar a que responda por
gastos do processo, o benefício não deve ser concedido; este tem caráter simplesmente subsidiário.” 24. Daqui se segue que
referido benefício tem que ser negado, caso o interessado procure por uma situação de pobreza artificial com artifício imoral,
como, por exemplo, transmitindo o crédito a um terceiro com direito ao benefício, prejudicando de tal sorte ao adversário e ao
Fisco. 25. Tampouco pode ser usado do direito de pobreza, para fazer possível a pessoas de posses litigar sem risco algum,
enquanto tais indivíduos tenham um interesse direto no resultado do litígio, para o qual o benefício se tem concedido.” (Direito
Processual Civil, Romana, 2003, p. 533). 26. Por todo o aduzido, em 05 (cinco) dias, comprove a alegada pobreza, por meio de
cópias das últimas 03 (três) declarações do imposto de renda ou comprovantes de rendimentos (holerites), ou recolha as custas
processuais, sob pena de cancelamento da Distribuição. 27. Após, tornem os autos conclusos com urgência para apreciação
do pedido inicial com o de gratuidade processual. Int. - ADV: JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA (OAB 163729/SP), GILSON
PEREIRA DOS SANTOS (OAB 266711/SP)
Processo 1005883-96.2013.8.26.0278 - Procedimento Sumário - Seguro - JEFERSON SANTANA DA SILVA - 1. Defiro os
benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 2. Designo audiência de conciliação nos termos do artigo 277 do Código de Processo Civil
para o dia 06/03/2014 às 15:30 horas, sendo obrigatório o comparecimento das partes que, na hipótese de transigirem, poderão
estar representados por prepostos. O(A) advogado(a) do(s) autor(es) providenciará o comparecimento, independentemente de
intimação. 3. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue em anexo, e INTIMESE para comparecer pessoalmente à audiência acima designada que se realizará neste Fórum, no endereço acima citado,
nos termos do artigo 277 e seguintes do Código de Processo Civil. Prazo para contestar: em audiência sob pena de serem
presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil, cuja cópia
segue anexa. 4. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a
acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 5. Intime-se.
- ADV: ROSANE RODRIGUES DE LUCENA BEGLIOMINI (OAB 255256/SP), ANDERSON AURELIO MARQUES BEGLIOMINI
(OAB 155335/SP)
Processo 1005897-80.2013.8.26.0278 - Procedimento Sumário - Seguro - JELINGTON MARQUES DE SOUZA - Vistos.
1. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 2. Designo audiência de conciliação nos termos do artigo 277 do Código
de Processo Civil para o dia 06/03/2014 às 16:00 horas, sendo obrigatório o comparecimento das partes que, na hipótese de
transigirem, poderão estar representados por prepostos. O(A) advogado(a) do(s) autor(es) providenciará o comparecimento,
independentemente de intimação. 3. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial
segue em anexo, e INTIME-SE para comparecer pessoalmente à audiência acima designada que se realizará neste Fórum, no
endereço acima citado, nos termos do artigo 277 e seguintes do Código de Processo Civil. Prazo para contestar: em audiência
sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo
Civil, cuja cópia segue anexa. 4. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o
recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.
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5. Intime-se. - ADV: ANDERSON AURELIO MARQUES BEGLIOMINI (OAB 155335/SP), ROSANE RODRIGUES DE LUCENA
BEGLIOMINI (OAB 255256/SP)
Processo 1005943-69.2013.8.26.0278 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condomínio Villagio Promissão
II - Vistos. 1. Para audiência de conciliação, designo o dia 18/02/2014 às 16:00 horas, sendo obrigatório o comparecimento
das partes que, na hipótese de transigirem, poderão estar representados por prepostos. O(A) advogado(a) do(s) autor(es)
providenciará o comparecimento, independentemente de intimação. 2. CITE(M)-SE a(o)(s) ré(u)(s), acima qualificado, nos termos
do artigo 277 e seguintes do Código de Processo Civil. Prazo para contestar: em audiência sob pena de serem presumidos
como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. 3. Desde já, autorizo o
cumprimento do ato processual em todos os dias da semana, em qualquer horário, em conformidade com o artigo 172 do Código
de Processo Civil. Neste sentido: RT 494/107 e RJTJESP110/305. 4. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 5. Intime-se. - ADV: JOSE ROBERTO ZUARDI MARTINHO (OAB 214827/SP)
Processo 1006011-19.2013.8.26.0278 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. - Vistos.
1. Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada. 2. CITE-SE(M) o(a)(s) executado(a)(s)
acima qualificado(a)(s) para, no prazo de 03 dias, efetuar o pagamento da dívida (art. 652 do CPC), acrescida de honorários
advocatícios que arbitro em 10% do valor da execução (art. 652-A do CPC), ou oferecer embargos, no prazo de 15 dias da
data da juntada do mandado de citação (art. 738 do CPC). Ressalte-se que, se houver pagamento integral do débito no prazo
mencionado, os honorários serão reduzidos pela metade (art. 652-A, § único do CPC). 3. Advirtam-se o(a) executado(a) da
possibilidade do art. 745-A do CPC, para parcelar o débito em 6 vezes, depositando-se, de início 30% do valor da dívida. 4.
Não efetivado o pagamento no prazo legal, proceda, o Oficial de Justiça, a penhora e avaliação (art. 680 do CPC), lavrandose termos, dos bens indicados pela credora (art. 652, §1º e 2º do CPC), até o valor da execução (art. 659 do CPC). Não tendo
sido feita tal indicação, a constrição recairá sobre os bens apontados, na mesma oportunidade, pelo(a) executado(a) (art. 656,
§1º do CPC), sob as penas do art. 600, IV do CPC, observando-se os impedimentos do art. 649 do CPC e a necessidade de
intimação do cônjuge, nas hipóteses dos arts. 655, §2º e 655-B do CPC. 5. Efetivada a penhora, intime-se o(a) executado(a)
pessoalmente, na mesma oportunidade, se possível. Caso contrário, se negativa a tentativa de localização do(a) executado(a),
uma vez certificado tal fato pelo Oficial de Justiça, fica dispensada sua intimação (art. 652, §5º do CPC), prosseguindo-se
a execução. 6. Para a avaliação dos bens penhorados pelo Oficial de Justiça, não havendo necessidade de conhecimentos
específicos, fixo o prazo de 10 dias, observando-se o disposto no art. 681 do CPC. 7. Ressalte-se que, uma vez constituído
defensor, todas as intimações serão feitas na pessoa do advogado, na forma do art. 652, §4º do CPC. 8. Desde já, autorizo o
cumprimento do ato processual em todos os dias da semana, em qualquer horário, em conformidade com o artigo 172 do Código
de Processo Civil. Neste sentido: RT 494/107 e RJTJESP110/305. 9. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como
MANDADO. 10. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. 11. Intime-se. - ADV: MIGUEL LUIS CASTILHO MANSOR (OAB
139405/SP), EDIMARA DE AVILA BASTOS (OAB 316722/SP)
Processo 1006864-28.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - JOSE DONIZETTI
GOMES - Vistos. 1. Conforme se tem constatado costumeiramente neste Fórum, por vezes, a Justiça Gratuita vem sendo
utilizada por pessoas que jamais fariam jus ao benefício, sempre como forma de se eximir dos riscos de uma demanda, já que
em caso de improcedência da ação não irá suportar as verbas de sucumbência. 2. Tal costumeiro procedimento vem gerando
distorções processuais injustas, violando o princípio da isonomia e outorgando aos interessados “passe livre” para postular
o que entenda de direito, sem os riscos patrimoniais inerentes a qualquer demanda. 3. No caso em tela, observe-se que o
autor (mecânico), não se valeu do serviço de assistência judiciária, pelo contrário, contratou advogados para o patrocínio da
causa (procuração de fls. 22), o que sem dúvida é muito mais oneroso do que efetuar o pagamento correspondente às custas
processuais. 4. Outrossim, determinado que juntasse aos autos comprovantes de rendimentos (holerites) e cópia das três
últimas declarações de imposto de renda, não atendeu à determinação, se limitando a acostar aos autos os documentos de
fls. 40/41. 5. Além disso, conforme o próprio autor afirma na inicial, teve condições de comprar veículo com prestações no
valor de R$ 1.074,39 (um mil e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos), o que não se coaduna com a condição de
hipossuficiente alegada e, ainda, não permite concluir que não tenha recurso para prover as custas processuais. 6. Ademais,
não existe nos autos qualquer prova acerca da situação econômica do autor que possibilite a concessão do benefício da
assistência judiciária. A presunção de hipossuficiência não é absoluta e depende de comprovação. 7. Sobre a questão confirase: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Benefício - Denegação, ante a presença de elementos nos autos a autorizar a conclusão
quanto à incompatibilidade entre o estado de pobreza declarado pelo requerente e o seu padrão de vida - Precedente - Agravo
improvido (1º TAC-SP - 3ª Câmara - AI n º 1.135.775-4 - Itapeva/SP - rel. Juiz Itamar Gaino - j. 01.10.02 - v.u.); JUSTIÇA
GRATUITA - Benefícios - Revogação - Cabimento - Requerimento feito na inicial por advogado sem poderes para emitir essa
declaração - Agravado que, ademais, não procurou os serviços de assistência judiciária gratuita - Advogado particular - Recurso
provido. (Agravo de Instrumento n. 63.520-4 - São Paulo - 7ª Câmara de Direito Privado - Relator: Sousa Lima - 08.10.97 - V.U.).
E ainda: Apel. C/ Ver. N º 497.462, da 5 ª Câmara, rel. Juiz Luis de Carvalho, julgado em 19.11.97. 8. A própria lei da Justiça
Gratuita autoriza o magistrado a indeferir pedidos desprovidos de fundamento, justamente para impedir abusos como o do caso
em tela. 9. Ademais, data maxima venia, a própria Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, prevê expressamente
que: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos” (grifo nosso).
10. A presunção gerada pela afirmação de pobreza é relativa e não pode deixar de se submeter ao crivo judicial, principalmente
no aspecto da veracidade, não sendo necessário que seja o requerimento impugnado pela parte contrária. 11. Torna-se claro,
aliás conforme em todos os processos desta natureza, que o requerimento da Justiça Gratuita nada mais significa do que a
garantia da isenção das verbas de sucumbência, em caso de derrota na demanda, já experimentada em primeiro grau. 12. Notese que a afirmação de pobreza muito embora acompanhada da indispensável declaração, de forma alguma gera a presunção
de veracidade, como dito acima. 13. Ao magistrado cabe a discricionariedade, devidamente fundamentada, após análise de
situação pautada, indeferir de plano o pedido, nos termos do art. 6 º citado retro, quando feito o pedido no curso da ação, não
se convença da situação relatada no pedido. 14. Tal discricionariedade é dada ao juiz, tendo como fundamento coibir o abusivo
uso do instrumento colocado à viabilização da justiça aos menos favorecidos: “Ao juiz, sem dúvida alguma, cumpre zelar para
que não se deturpe o instituto da assistência judiciária, que se destina às pessoas realmente pobres e necessitadas, e não
àquelas que possuem condições para prover as despesas do processo...” (Revista Forense 320/153). 15. Não se olvide que,
confiante que deve estar em sua tese, adiantar as despesas processuais é seu ônus, sabente que, caso logre ser vencedora, os
valores despendidos reverterão em seu favor. 16. Sobre tal situação, consulte-se v. acórdão prolatado em sede de Mandado de
Segurança n º 269.387-1, o qual endossou o entendimento esposado pelo d. juiz titular da 3ª Vara de Cubatão, à época, o Dr.
Manoel Luiz Ribeiro, nestes termos: “Outrossim, como bem demonstrado pelo Juízo “a quo” e, bem assim, pela Procuradoria de
Justiça, a alegação de impossibilidade econômica de custear demanda judicial para não arcar com os custos de uma demanda
em que o pedido indenizatório é elevado, e o impetrante não pode ser equiparado a hipossuficiente econômico. E é claro que o
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texto constitucional invocado pelo impetrante não lhe é aplicável. Cabível que, de ofício, e diante da discricionariedade do Juízo
“a quo” fosse indeferido o benefício assistencial requerido. Não quadra em favor do impetrante, em tese, a garantia da isenção
de custas para perseguir indenização de alto valor contra o Poder Público porque não é pobre e, se sabe que tem direito, arcará
com os ônus da demanda.” (3 ª Câmara Civil do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, rel. Des. Alfredo Migliori). 17.
Indefiro, pois, o pedido de Justiça Gratuita. 18. Deverá o autor, em 30 dias, recolher a taxa judiciária, sob pena de cancelamento
da distribuição (art. 257 do Código de Processo Civil). Int. - ADV: WALTER JOAQUIM CASTRO (OAB 128563/SP)
Processo 1007165-72.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Sustação de Protesto - SAMARIA COMERCIO E
CONFECCOES ITAQUA LTDA - Vistos. 1. O instituto da tutela antecipada foi introduzido no Direito Brasileiro em 1994, visando
entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em Juízo, exigindo, para tanto, a demonstração de prova
inequívoca da alegação e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. A antecipação dos efeitos da tutela,
ao lado das liminares, constituem as chamadas “tutelas de urgência”, as quais foram trazidas para o sistema processual, a fim
de resguardar o direito alegado, evitando-se, assim, que o tempo de duração do processo comprometa a eficácia e a utilidade
do provimento jurisdicional esperado na composição definitiva do litígio. 3. No presente caso, não há como se comprovar, de
modo satisfatório, presentes os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do artigo 273, caput
e inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que não há elementos suficientes a demonstrar sobre quais parcelas se refere
a notificação (fls. 21) e ainda, o contrato de financiamento não foi sequer juntado aos autos. 4. Desse modo, não se mostra
possível a antecipação da tutela, isso porque não se pode dar maior flexibilidade ao que o art. 273 do Código de Processo
Civil admite. 5. Para que se possibilite o deferimento da tutela requerida impunha-se a presença dos requisitos do dispositivo
regulador, sem os quais, a cognição torna-se incompleta, impeditiva da prestação almejada. 6. A complexidade do caso não
admite neste momento um aprofundamento maior, sendo razoável que se aguarde a formação da relação processual, com a
apresentação de maiores elementos de convicção para, só então, ter uma melhor compreensão dos pontos articulados, tanto
na inicial como na resposta. 7. Assim, ante o exposto, indefiro o requerimento de tutela antecipada 8. CITEM-SE a(o)(s) ré(u)
(s) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da inicial segue em anexo, ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze)
dias para apresentar a defesa, contados a partir da juntada aos autos do respectivo AR, sob pena de serem presumidos como
verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. 9. Servirá a presente, por
cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que
esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 10. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE FRANCISCO PAZELLO
MAFRA (OAB 307202/SP), ADILSON RIBEIRO (OAB 323292/SP)
Processo 1007222-90.2013.8.26.0278 - Protesto - Protesto Indevido de Título - WAT ALIMENTOS LTDA. - O peticionado
à fls. 25/47, não atende ao quanto determinado à fls. 24, visto que não procedeu a regularização do polo passivo da presente
demanda já que um dos títulos foi emitido por pessoa jurídica não constante do polo passivo da ação nem mesmo o autor
justificou conforme determinado. Assim, deverá o autor pela derradeira vez emendar sua inicial sob pena de extinção ficando
prejudicada a análise da medida de urgência requerida. Int. - ADV: RICARDO RODRIGUES DE AGUIAR (OAB 177379/SP)
Processo 4000113-08.2012.8.26.0278 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - E. V. J. dos S.
- T. S. de J. - R. S. dos S. - Vistos. 1. Deverão os exequentes, em 10 (dez) dias, providenciar a juntada aos autos da planilha de
cálculo do débito atualizado. 2. Oportunamente, tornem conclusos para apreciação do pedido de prisão. Int. - ADV: JANDERSON
ALVES DOS SANTOS (OAB 237097/SP)

3ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO EMERSON NORIO CHINEN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2014
Processo 0000113-81.2009.8.26.0278 (278.01.2009.000113) - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Energia Elétrica
- Miriam Regina Silveira de Moraes - Bandeirante Energia S/A - Vistos. Concedo o prazo de 10 (dez) dias para que a parte ré
apresente seus memoriais. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos para sentença. Int. - ADV: GUSTAVO
ANTONIO FERES PAIXÃO (OAB 95502/RJ), ALTAIR BRAGA JUNIOR (OAB 316383/SP), JACK IZUMI OKADA (OAB 90393/SP),
BRAZ PESCE RUSSO (OAB 21585/SP), MARCELO VALENTE OLIVEIRA (OAB 148551/SP)
Processo 0002941-50.2009.8.26.0278 (278.01.2009.002941) - Mandado de Segurança - Nilton Ferreira Lopes - Diretor da
254 Ciretran de Itaquaquecetuba - Sp - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Na inércia, arquivem-se os autos. Int. - ADV: CARLOS
CARAM CALIL (OAB 235972/SP), ALVARO LUIS CARVALHO WALDEMAR (OAB 279719/SP), ALEXANDRE ZAGER MONTEIRO
(OAB 209820/SP)
Processo 0003068-85.2009.8.26.0278 (278.01.2009.003068) - Procedimento Ordinário - Mario Luiz Moreno - Câmara
Municipal de Itaquaquecetuba - Dar vista dos autos à parte-autora, acerca de fls. 552/681. - ADV: ROBERVAL BIANCO AMORIM
(OAB 171003/SP), FABIO DE OLIVEIRA PROENCA (OAB 151819/SP), QUITERIA FERREIRA DE MELO (OAB 93126/SP)
Processo 0003580-63.2012.8.26.0278 (278.01.2012.003580) - Execução de Alimentos - Alimentos - M. H. S. S. - V. A. S. dos
S. S. - Vistos. Intime-se o executado para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento das prestações alimentícias vencidas
(cf. cálculo de fls. 50), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de lhe ser decretada a prisão civil
pelo prazo de até 60 (sessenta) dias (Lei n° 5.478, de 25.7.1968, art. 19, caput). Int. - ADV: ELIZABETE RODRIGUES DOS
SANTOS GUERRA (OAB 308601/SP)
Processo 0003580-63.2012.8.26.0278 (278.01.2012.003580) - Execução de Alimentos - Alimentos - M. H. S. S. Considerando a certidão positiva do Sr. Oficial de Justiça (fls. 55), manifeste-se a parte autora em termos de prosseguimento.
- ADV: ELIZABETE RODRIGUES DOS SANTOS GUERRA (OAB 308601/SP)
Processo 0003946-05.2012.8.26.0278 (278.01.2012.003946) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira S/A Credito Financiamento e Investimento - Vistos. 1-) Cumpra-se o v. Acórdão. 2-) Contrato de
alienação fiduciária. Comprovada a mora do (a) devedor(a) por notificação/protesto, defiro liminarmente a busca e apreensão do
bem alienado (DL 911/69, art. 3º, caput). No prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, o (a,s) réu (é,s) poderá (ão) pagar
a integralidade da dívida pendente, para efeito de emenda da mora, e o bem lhe será restituído; e também contestar a ação
no prazo de 15 (quinze) dias (cf. §§ 2º e 3º do art. 3º, redação da Lei 10.931 de 02-8-04). Incontinenti, cite-se o (a,s) réu (é,s).
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Expeça-se o necessário, ficando o oficial de justiça autorizado a proceder à citação na forma do art. 172, § 2º, do Código de
Processo Civil e a permanecer com o mandado pelo prazo de 30 (trinta) dias aguardando que lhe sejam fornecidos meios para o
cumprimento, se for o caso. Na inércia da parte, intime-se por AR nos termos do artigo 267, III, § 1º do Código de Processo Civil.
Int. - ADV: ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP)
Processo 0004879-75.2012.8.26.0278 (278.01.2012.004879) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Molamec
Comercio e Serviço de Molas e Mecanica Ltda Epp - Dar vista à parte autora/exequente, acerca da certidão do Sr. Oficial
de Jutiça de fls. 39, bem como do auto de penhora e depósito de fls 40: “FLS 39: CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em
cumprimento ao mandado nº 278.2013/030244-1 dirigi-me ao endereço constante no dia 09/11/13 e, ali estando, fui atendido
por Sidnei Roberto Dias Montes, tendo, pois, o informado acerca do inteiro teor da ordem de penhora e da necessidade de
seu cumprimento, após se mostrar, em princípio, contrário a sua realização, acabou por permitir o ingresso deste oficial em
sua residência, de modo que procedi à penhora em bens do executado Sr. Sidnei Roberto Dias Montes, conforme auto anexo.
Certifico, ademais, tê-lo(a) intimado acerca da penhora realizada, bem como do prazo para o oferecimento da defesa processual
cabível”. - ADV: MAURO REINALDO RICARDO (OAB 290640/SP)
Processo 0004944-70.2012.8.26.0278 (278.01.2012.004944) - Inventário - Inventário e Partilha - Claudio Jose Rodrigues
e outros - Aloisio Jose Rodrigues - Vistos. 1) Para melhor apreciação do pedido de justiça gratuita, no prazo de dez (10) dias,
esclareça a parte interessada e todos os herdeiros sua renda mensal familiar, patrimônio e se possuem dependentes, ou,
preferindo, no mesmo prazo, preparem a ação recolhendo as custas devidas para prosseguimento. 2) Nomeio inventariante
MARIA BATISTA RODRIGUES, que prestará, dentro de cinco dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo
(CPC, art. 990, parágrafo único). 3) Venham primeiras declarações. 4) No mais, traga a parte autora os documentos relativos
aos bens e seus respectivos valores à época do falecimento, no prazo de 20 dias, bem como o comprovante do recolhimento do
imposto “causa mortis”. Int. - ADV: GILSON PEREIRA DOS SANTOS (OAB 266711/SP), CARLOS EDUARDO HIDALGO BRITO
(OAB 268878/SP), KAREN GISELE VAZ DE LIMA (OAB 301667/SP)
Processo 0004992-63.2011.8.26.0278 (278.01.2011.004992) - Execução de Título Extrajudicial - Itaú Unibanco S/A - Intimar
a parte interessada para proceder ao recolhimento do valor a que se refere o Com. CSM nº 170/2011. - ADV: EDUARDO
INGRACIA DEVIDES (OAB 274483/SP), MIGUEL LUIS CASTILHO MANSOR (OAB 139405/SP)
Processo 0007091-55.2001.8.26.0278 (278.01.2001.007091) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Maria
Jose Aparecida da Cruz - Cptm - Cia Paulista de Trens Metropolitanos - Vistos. Manifeste-se a parte exequente expressamente
se o depósito de fls. 443 satisfaz a obrigação. Em caso negativo, deverá trazer para os autos memória pormenorizada do cálculo
da diferença. O silêncio será interpretado como concordância tácita ao depósito e a obrigação será considerada cumprida. Sem
prejuízo, manifeste-se a parte exequente sobre o item “c” de fls. 445. Int. - ADV: RUBENS BRAGA DO AMARAL (OAB 146820/
SP), MAURO DE MORAIS (OAB 35435/SP), ANTONIO LEIROZA NETO (OAB 83287/SP), REGIANE CRISTINA FERREIRA
BRAGA (OAB 174363/SP)
Processo 0008142-18.2012.8.26.0278 (278.01.2012.008142) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico - Adriana Pereira Lacerda - Vistos. Sem preliminares, dou o feito
por saneado. O ponto controvertido visa analisar a situação fática, estabelecer as datas de início da doença e do tratamento, se
doença preexistente ou objeto de cobertura parcial temporária, se houve fraude ou declaração omissa quando da contratação
do plano de saúde conforme o obejto da causa. Defiro provas úteis, requeridas tempestivamente. Defiro prova pericial médica e
nomeio perito judicial o médico Sr. Ronaldo Jorge para elaboração do laudo. Honorários provisórios em R$ 2.000,00. Depósito
dos honorários, em 10 dias, pela parte autora, a qual pediu expressamente a prova e também em atenção às normas do CDC.
Indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos, no prazo de 5 dias. Após, proceda-se à perícia. Laudo em 30
dias. Prova oral oportunamente, se for o caso. Diligencie-se sucessivamente. Int. - ADV: LILIAN CHIARA SERDOZ (OAB 254779/
SP), EDUARDO SEBASTIÃO DA COSTA (OAB 243345/SP), DANIEL BATTAGLIA DE NUEVO CAMPOS (OAB 305561/SP)
Processo 0008737-51.2011.8.26.0278 (278.01.2011.008737) - Reintegração / Manutenção de Posse - Santander Leasing
S/A Arrendamento Mercantil - Dar vista à parte autora/exequente, acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça: “CERTIFICO
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 278.2013/029803-7 dirigi-me ao endereço constante do mandado,
e aí sendo, deixei de reintegrar o autor na posse do bem descrito na inicial visto que a empresa Itaqua Indústria e Comércio
de Termoplasticos Ltda encontra-se fechada com suas atividades encerradas. O referido é verdade e dou fé”. - ADV: IONÁ
KIYONAGA MARCOS (OAB 159633/SP), SIMONE APARECIDA GASTALDELLO (OAB 66553/SP)
Processo 0009228-73.2002.8.26.0278 (278.01.2002.009228) - Consignação em Pagamento - Juízo de Direito da Terceira Vara
Civel Local - Municipio de Arujá e outro - Vistos. Fls. 244 - Manifestem-se as partes no prazo legal. Int. - ADV: MARCIA ANDREA
DA SILVA RIZZO (OAB 140501/SP), KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO (OAB 140436/SP), ANTONIA ALIXANDRINA (OAB
158397/SP), RENATO SWENSSON NETO (OAB 161581/SP), MILO ITALO DELA TORRE (OAB 84808/SP), RENATO MONACO
(OAB 34015/SP)
Processo 0009771-32.2009.8.26.0278 (278.01.2009.009771) - Divórcio Litigioso - Dissolução - S. S. da S. - Ciência à parte
autora: autos desarquivados, aguardando manifestação da parte interessada pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo
sem manifestação os autos retornarão ao arquivo. - ADV: RODRIGO JOSE ACCACIO (OAB 239813/SP)
Processo 0010074-51.2006.8.26.0278 (278.01.2006.010074) - Reintegração / Manutenção de Posse - Cia Itauleasing de
Arrend. Mercantil - Rodrigo Pereira de Souza - Tendo em vista que r .Sentença de fls. 108 foi publicada sem o valor das
custas de eventual recurso, procedo nova publicação da referida sentença, com as devidas correções. “Vistos. A parte-autora
deixou de promover os atos e diligências que lhe competia, abandonando a causa e quedando-se inerte por mais de 30 dias,
conforme intimação por mandado (fls. 106). Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com
fundamento no artigo 267, inciso III, combinado com o § 1º, do Código de Processo Civil. Nos termos do §2º do artigo 267
do Código de Processo Civil, condeno a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e, caso tenha havido
citação válida da parte contrária, honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00, atualizados, ressalvada a hipótese de ser a
parte referida beneficiária da gratuidade processual. Decorrência lógica, fica revogada ordem liminar eventualmente concedida.
Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I. a de fls.” (PREPARO R$ 96,85 - PORTE DE REMESSA R$ 29,50) - ADV: NICOLAS
MEDINA ALONSO (OAB 87296/SP)
Processo 0011463-61.2012.8.26.0278 (278.01.2012.011463) - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Itaú Unibanco
S/A - Eloflex Comercio de Moveis para Escritório Ltda Me - Conforme petição de fls. 73, informo ao Sr. Advogado que está
disponibilizada para impressão e devida instrução da Carta Precatória expedida, com a consequente distribuição e comprovação
nos autos em dez dias. - ADV: IONÁ KIYONAGA MARCOS (OAB 159633/SP), SIMONE APARECIDA GASTALDELLO (OAB
66553/SP)
Processo 0011832-60.2009.8.26.0278 (278.01.2009.011832) - Procedimento Ordinário - Guarda - M. G. C. D. F. - A. P.
N. - Dar vista às partes, acerca de fls. 140 (Informo a Vossa Senhoria que foi determinada a realização de estudo social para
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Angelica Pereira Novais, para o dia 07/05/14, às 17h00, no Setor Técnico da Comarca de Itaquaquecetuba/SP. - ADV: MARCIO
ROBERTO RODRIGUES (OAB 151868/SP), VALQUIRIA GOMES ALVES DOS SANTOS (OAB 79101/SP)
Processo 0012065-86.2011.8.26.0278 (278.01.2011.012065) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Lekker Transportadora Turistica Ltda - Mauro Boniolo Ruiz - “Manifeste-se a parte exequente acerca do resultado da diligência
eletrônica que reportou “NAO CONSTA DECLARACAO ENTREGUE PARA NI E EXERCICIO INFORMADOS” - ADV: CELSO DE
LIMA BUZZONI (OAB 39876/SP)
Processo 0013702-43.2009.8.26.0278 (278.01.2009.013702) - Procedimento Ordinário - Elaine Guimaraes Feitosa - Vistos.
ELAINE GUIMARÃES FEITOSA, qualificada nos autos, ajuizou ação em face da CA MODAS LTDA e BANCO IBI S/A MÚLTIPLO.
Alegou, em síntese, ter sido surpreendida com cobrança indevida no valor de R$ 961,66 (fls. 10), referente a dívida inadimplida
com a parte requerida. Noticiou ter quitado o débito, entretanto a parte requerida não providenciou a retirada de seu nome dos
órgãos de proteção ao crédito. Assim, requereu declaração de inexistência e inexigibilidade do débito e indenização por dano
moral (fls. 02/06). Juntou documentos a fls. 07/14. Houve emenda à petição inicial a fls. 22 A tutela antecipada foi deferida a fls.
24. A parte requerida foi citada e ofertou contestação, na qual alegou matéria preliminar. No mérito, requereu a improcedência,
afirmando ausência de pressupostos para a responsabilidade civil, fato de terceiro, além da legalidade da cobrança e da
negativação. Por fim, impugnou o valor pretendido a título de indenização (fls. 34/50). Juntou documentos a fls. 51/133. Houve
oportunidade para réplica. Instadas, as partes concordaram com o julgamento antecipado da lide (fls. 144 e 149/150). É o
relatório. D E C I D O. Prescinde o feito de dilação probatória comportando seu julgamento antecipado, conforme o disposto
no artigo 330, I do Código de Processo Civil, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, estando os fatos devidamente
comprovados nos autos. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito. A matéria preliminar deve ser afastada. No
caso em tela, a legitimidade e o interesse de agir estão, a princípio, evidenciados pela narrativa dos fatos na petição inicial
e pelos documentos juntados, assim como o pedido mostra-se juridicamente possível, ante a ausência de vedação legal nos
termos propostos. “Segundo esmerada doutrina, ‘causa petendi’ é o fato ou o conjunto de fatos suscetível de produzir, por si,
o efeito jurídico pretendido pelo autor” (STJ 4ª Turma, Resp 2.403 RS, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 28.8.90, in, “Código de
processo Civil e legislação processual em vigor, Theotônio Negrão, nota 8a ao artigo 282, p.348, 30ª). E, no caso em tela, não
podem ser desconsiderados os fatos narrados na petição inicial ou tê-los como não apresentados, negando a possibilidade
de comprovação efetiva, logo inexiste violação da teoria da substanciação. Outrossim, da leitura da petição inicial verifica-se
que dos fatos e fundamentos jurídicos decorre logicamente o objeto da lide, e estando a inicial clara, permitindo a total defesa,
não há falar em inépcia. Em resumo, a parte autora sustentou ter quitado a dívida com a parte requerida e não reconheceu o
débito indicado a fls. 10, o qual não tem origem posterior. Requereu cancelamento da cobrança. E, conforme restou provado
nos autos, a parte autora quitou o débito em data de 03.09.2008, conforme documentos de fls. 11/12, logo tornou por esta
razão a persistência da cobrança absolutamente indevida, bem como ilegítimo o seu apontamento restritivo, na medida em que
sem razão aparente para a sua persistência, após o pagamento. Bem comprovado que a empresa requerida não diligenciou
a retirada e fez cobrança por apontamento restritivo, mesmo após receber o pagamento em quitação levado a efeito pela
parte consumidora, de forma a derrubar a alegação defensiva de seu não recebimento pela parte credora. Destarte, as teses
defensivas de culpa exclusiva da parte devedora, falha sistêmica ou que não agiu com culpa o credor, face ao conjunto de provas
trazido aos autos, não encontra qualquer respaldo. Ademais, questões outras, tais como a dificuldade ou o erro no repasse dos
valores pagos pela parte também não merece acolhida, pois foi a empresa por sua culpa exclusiva, quem promoveu a cobrança
indevidamente, devendo responder pelos danos causados. O reconhecimento da relação de consumo é insuperável, tanto que o
Código de Defesa do Consumidor veio a lume a fim de atender uma insatisfação social contra o tratamento dado pelo mercado
a uma sociedade de massa, e objetivando dar paridade de armas a partes notoriamente desiguais, criou um microsistema que
tem em seu seio promover a boa-fé, a lealdade na transmissão de informações e o correto oferecimento de produtos e serviços,
repudiando embustes retóricos. Aliás, ainda que a princípio houvesse inadimplência, uma vez quitada a dívida, indevida a
cobrança ou a manutenção do registro negativo em órgão de proteção ao crédito. Não se pode admitir que passado vários dias
do pagamento, ainda que em atraso, tenha a parte consumidora permanecido com a cobrança em aberto em seu nome, com
pecha de mau pagador, quando não mais estava inadimplente, em situação geradora de inequívoco dano moral, que, em casos
como este, decorre da simples angústia pessoal, da necessidade de verificar a procedência do pretenso débito, dos transtornos
decorrentes em solicitar providências da empresa e da indesejada aflição de se ver cobrado e ameaçado por dívida já paga.
Diante deste quadro, verifica-se que com a presença da verossimilhança das alegações do consumidor, enseja-se a inversão do
ônus da prova a seu favor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, razões que logicamente conduzem à procedência da
demanda. A cobrança transmudou-se, portanto, em abusiva, indevida e absolutamente despropositada. Nestas circunstâncias,
de rigor ser declarada inexigível a dívida cobrada. Decorrência lógica, o que se infere é o dever de indenizar da empresa
requerida em face da parte mais fraca consumidor, em virtude da falta de sua boa-fé objetiva na contratação, no recebimento do
pagamento e na baixa da cobrança, além da ausência de providências a serem adotadas que culminaram nos acontecimentos
indevidos narrados nos autos. Incumbia à empresa adotar redobradas diligências para evitar a cobrança indevida. Desse modo,
impõe-se o reconhecimento do equívoco da empresa ré que ensejou a cobrança indevida. Quanto aos danos morais, bem
caracterizados, e como deve haver uma relação de proporcionalidade entre tais constrangimentos e a punição para que a parte
ré se acautele em casos semelhantes, entendo que o valor indenizável, para sua composição, sem representar enriquecimento
ilícito da parte autora, deve ser fixado no valor de R$ 4.000,00, a título de danos morais. Na hipótese concreta dos autos,
o documento de fls. 10 evidencia a inexistência de outro apontamento pré-existente a justificar a incidência da Súmula STJ
385. Ante o acima exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado, para declarar a
inexigibilidade do débito apontado na inicial, bem como determinar a baixa dos registros negativos nos órgãos competentes e
condenar a parte ré ao pagamento por dano moral da importância de R$ 4.000,00, corrigido monetariamente (Súmula STJ 362)
e com juros legais de mora desde a citação. Arcará a parte ré vencida com as custas, despesas processuais e honorários de
advogado arbitrados em 10% do valor da condenação atualizada, nos termos do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil,
pelo zelo profissional e grau de dificuldade da causa. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I. (PREPARO R$ 490,36 - PORTE DE
REMESSA R$ 29,50) - ADV: RENATA MARIA SILVEIRA TOLEDO (OAB 165255/SP), GLEBER PACHECO (OAB 136416/SP)
Processo 0014954-52.2007.8.26.0278 (278.01.2007.014954) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Imobiliária
Parque Residencial Scaffidi Ltda - Expedir mandado(s) conforme requerido/certificado a fls. 100/101, bem como o recolhimento
das custas de diligência do Oficial de Justiça. - ADV: ROSELI MARIA DE ALMEIDA SANTOS (OAB 90299/SP), FERNANDA
SOUZA CAMARA (OAB 259819/SP)
Processo 0015871-66.2010.8.26.0278 (278.01.2010.015871) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Ana Lucia dos Santos
de Souza - El Shaday Veiculos - - Cia Itau Leasing de Arrendamento Mercantil - - Katia Gomes Moreira dos Santos - Intimar a
parte interessada para comprovar o recolhimento das custas/GRD para a expedição de mandado de citação. - ADV: SULAMITA
AUGUSTO DA SILVA (OAB 313815/SP), CELSO MARCON (OAB 260289/SP), MAURICIO SEGANTIN (OAB 189717/SP)
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Processo 0017044-91.2011.8.26.0278 (278.01.2011.017044) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação
- Cicero Gonçalves de Souza - Dar vista à parte interessada, acerca de fls. 26, CE - Comprovante de Entrega, assinado e
recebido por terceiros. - ADV: ELIZARDO APARECIDO GARCIA NOVAES (OAB 130713/SP)
Processo 0017539-72.2010.8.26.0278 (278.01.2010.017539) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Fabiola
Campagnoli - Banco Rural S/A - Vistos. Fls. 116 - Artigo 398 do CPC, bem como para esclarecer se subsiste interesse no feito.
Int. - ADV: MAURICIO SGARBI MARKS (OAB 151822/SP), FLAVIA ORTIZ RODRIGUES GARCIA (OAB 169022/SP), CARLOS
BODRA KARPAVICIUS (OAB 292107/SP)
Processo 0017612-44.2010.8.26.0278 (278.01.2010.017612) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Aparecida
Dionizete dos Santos - Banco Santander Brasil S/A - Vistos. Nada mais a tratar, arquivem-se os autos. Int. - ADV: HENRIQUE
JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP), SANDRA REGINA ASCENSO BARZAN (OAB 68636/SP), SULAMITA AUGUSTO DA
SILVA (OAB 313815/SP), ELÍSIA HELENA DE MELO MARTINI (OAB 1853/RN)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO EMERSON NORIO CHINEN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0016/2014
Processo 0000012-45.1989.8.26.0278 (278.01.1989.000012) - Usucapião - Aquisição - Luiz Caraça Sobrinho e outro - Vistos.
1-) Ante o peticionado a fls. 269/270 e a certidão de fls. 309, intime-se os autores a esclarecerem quem de fato está no patrocínio
de seus interesses neste processo, regularizando a sua representação processual, se necessário, no prazo de 15 (quinze) dias.
2-) Sem prejuízo, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, deverá ser atendido os itens “1” e “2” de fls. 308, sob pena de extinção
do feito. Int. - ADV: MARCELO PAIVA DE MEDEIROS (OAB 232423/SP), ERIC TRIMBOLI TEIXEIRA (OAB 260734/SP)
Processo 0000016-76.2012.8.26.0278 (278.01.2012.000016) - Procedimento Ordinário - Marta Pacheco Frade Moura Fazenda Pública Municipal de Itaquaquecetuba - Vistos. Por ora, despachei no apenso. Int. - ADV: RENATO MONACO (OAB
34015/SP), VAGNER DA COSTA (OAB 57790/SP)
Processo 0000023-40.1990.8.26.0278 (278.01.1990.000023) - Procedimento Sumário - Arlindo Medrado da Silva - Inps
Instituto Nacional de Previdencia Social - Vistos. Fls. 566/571 - Reporto-me a decisão de fls. 466/467. Fls. 576 - Defiro vista
dos autos à parte-ré. Int. - ADV: ALEXANDRE AZEVEDO (OAB 165285/SP), VAGNER DA COSTA (OAB 57790/SP), MARLENE
ALVARES DA COSTA (OAB 26910/SP), MARTA ILACI MENDES MONTEFUSCO (OAB 135504/SP), ANA PAULA QUEIROZ DE
SOUZA (OAB 163198/SP)
Processo 0000163-20.2003.8.26.0278 (278.01.2003.000163) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Cleonice dos Santos - Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba - Vistos. CLEONICA DOS SANTOS propôs a presente ação de
indenização em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA, aduzindo que NO DIA 29.10.1999, ÀS 02H15MIN,
DEU ENTRADA NA EMERGÊNCIA DO Hospital Municipal de Itaquaquecetuba em início de trabalho de parto. Narrou ter havido
atendimento médico, mas houve demora na realização do parto e o feto acabou aspirando líquido amniótico e mecônio, nascendo
com capacidade respiratória comprometida, vindo a falecer em seguida. Imputou responsabilidade à municipalidade por ato de
seus prepostos. Ainda, noticiou que o primeiro médico que a atendeu, Oscar Jesus Suares Roca, apresentou-se como tal, mas
posteriormente descobriu tratar-se de profissional médico estrangeiro, de origem boliviana, que na época não possuía licença
para atuar profissionalmente como médico no país, segundo apurado pelo Cremesp. Assim, requereu indenização. A inicial (fls.
02/24) veio acompanhada de documentos (fls. 25/161). A parte ré foi citada e ofertou contestação a fls. 165/173, sustentando
ausência de responsabilidade civil pelo óbito do recém-nascido, que ocorreu por causas diversas, ante a ausência de demora
imputável a equipe médica ou que o médico Oscar Jesus Suares Roca não era profissional habilitado. Assim, requereu a
improcedência da ação. Houve oportunidade para réplica. Frustrada a tentativa de conciliação, o feito foi saneado a fls. 242/243.
O laudo pericial médico do IMESC foi apresentado a fls. 277/280 e complementado a fls. 290/291. Encerrada a instrução
(fls. 296), apenas a parte requerida apresentou razões finais (fls. 300/302). É o relatório. D E C I D O. A ação é procedente.
Conforme se depreende da prova dos autos, em especial da análise do prontuário médico da paciente, do laudo pericial do
IMESC a fls. 277/280, complementado a fls. 290/291 e das cópias do processo administrativo do Cremesp (fls. 205/213), em
29.10.1999, no período da madrugada, por volta das 02h15min, a parte autora, gestante e em trabalho de parto prematuro,
com bolsa estourada, foi examinada e internada no Hospital Municipal de Itaquaquecetuba pelo médico boliviano Oscar Jesus
Suares Roca, o qual na época possuía apenas registro temporário no país concedido pelo CRM para realizar estágio na Clínica
Amparo Maternal da Unifesp, sendo-lhe vedado o exercício de atividade médica remunerada. Ocorre que não foi realizado o
parto de imediato. Posteriormente, às 7:00hs da manha, a paciente foi novamente examinada agora pelo médico Dr. Alejandro
M. Torregon que detectou sofrimento fetal agudo com presença de mecônio e então procedeu ao parto cesárea por volta das
10h40min. E, em seguida, o recém-nascido foi atendido por profissionais de saúde disponíveis no Hospital, entretanto veio a
óbito, por insuficiência respiratória e broncopneumonia. Consta ainda síndrome de aspiração meconial e prematuridade e baixo
peso (conforme atestado de óbito de fls. 29). Por primeiro, as informações e dados lançados no prontuário da paciente pelos
profissionais médicos que a atenderam não revelaram a ausência de erro médico, de procedimento ou mesmo de estrutura,
pois conforme salientado pelo Sr. Perito do IMESC as anotações sugerem apresentar inconsistência e aspectos incompatíveis,
conforme se verificou na descrição da cirurgia e na evolução do berçário e na declaração de nascido vivo. (Nesse sentido as
informações prestadas pelo Sr. Expert a fls. 279). Ademais, a prova pericial realizada foi conclusiva pela ocorrência de demora
na realização do parto, o qual em caso de sofrimento fetal com presença de mecônio (como descrito pelo médico em prontuário),
o ideal é ser realizado mais rápido possível, segundo a orientação médica. Aliás, no laudo complementar, o Sr. Perito Judicial
Médico asseverou que o tempo entre a indicação da cesárea e sua realização foi de mais de 3 horas, não se podendo estabelecer
a causa da demora, mas que o ideal seria que o tempo tivesse sido menor (fls. 291). Assim, restou bem caracterizado o nexo
causal entre a falha no atendimento médico e o óbito do recém nascido, além da culpabilidade do Município de Itaquaquecetuba
pelo erro médico, prescindindo-se de aferição da causa efetiva da demora do parto, se causada por falha ou insuficiência
estrutural ou atraso da equipe médica, ante a responsabilidade objetiva do ente de direito público. Ademais, a culpabilidade da
Fazenda Municipal, por ato de seu servidor, médico contratado, também restou evidenciada porque a paciente foi inicialmente
atendida pelo médico de origem boliviana, Oscar Jesus Suares Roca, o qual apenas tinha registro temporário para realizar
estágio na Clínica Amparo Maternal, sendo-lhe vedado o exercício de atividade médica remunerado, atividade que por ele era
desempenhada irregularmente, na medida em que conforme apurado no processo administrativo do Cremesp, o médico efetivo
contratado e responsável pelo plantão no dia dos fatos era outro médico, quem seja, Dr. Pieraldo J. Santos Suazo, que se
ausentou do Hospital de Itaquaquecetuba, delegando suas funções ao médico boliviano que ficou em seu lugar naquele dia (fls.
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209/210). Nesse contexto, é evidente a responsabilidade civil da Municipalidade ré pela morte do recém-nascido, como ocorreu
na hipótese dos autos, seja pela demora na realização do parto após o diagnóstico, seja pela falha no dever de vigilância e
adequação da atividade do profissional que atua em seu Hospital Municipal ou daquele que se ausenta deixando outro em seu
lugar irregularmente, bem como de se assegurar de sua habilidade e perícia profissional. Portanto, de rigor a condenação da
parte ré. Sobre os danos materiais, estes careceram de indicação ou mínima comprovação de sua ocorrência, razão pela qual
não podem ser reconhecidos sem qualquer indício de prova nesse sentido. O arbitramento da indenização pelos danos morais
suportados pela vítima faz-se necessário. A indenização é reparação, conserto, compensação. Deve ser buscada sempre a
restitutio in integrum. Assim, os danos morais não podem ser olvidados, cabendo a compensação pela dor, vexame, vergonha,
sofrimento, pelo óbito de recém-nascido por erro médico, sendo ora fixados em R$ 100.000,00, quantia justa e razoável, não se
devendo menosprezar o dano alheio e sem representar enriquecimento sem causa. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o
pedido inicial formulado para condenar a parte ré ao pagamento de indenização moral na quantia de R$ 100.000,00, devidamente
corrigido (Súmula STJ 362). Os juros de mora de 0,5% a.m. são devidos desde a citação, por se tratar de condenação em face
da Fazenda Pública Municipal. Pela sucumbência, a parte ré arcará com as custas, despesas processuais e com os honorários
de advogado de 10% sobre o valor da condenação atualizada. P.R.I. (Valor do preparo a recolher: R$ 8.294,46, valor do porte
de remessa a recolher: R$ 59,00, valores calculados em 16/01/14, conforme fls. 310). - ADV: ERIVANIA ROSA ANDRADE EL
KADRI (OAB 208179/SP), RENATO MONACO (OAB 34015/SP), REGIANE CRISTINA FERREIRA BRAGA (OAB 174363/SP)
Processo 0000274-91.2009.8.26.0278 (278.01.2009.000274) - Procedimento Ordinário - Condomínio - Aldenice Raimunda
de Freitas - Lucimar Anselmo - Vistos. Fls. 82 - Indefiro, devendo as diligências de tentativa de localização da parte serem
esgotadas. Nesse sentido, reporto-me ao despacho de fls. 79. Int. - ADV: FRANCISCO BATISTA FILHO (OAB 82374/SP),
EDSON SILVA DE SAMPAIO (OAB 209045/SP)
Processo 0000553-34.1996.8.26.0278 (278.01.1996.000553) - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Jaya Embalagens Indústria e Comercio Ltda - Rotular Rotulos e Embalagens
Flexiveis Ltda - Vistos. JAYA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA requereu a Falência de ROTULAR ROTULOS E
EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA. Alegou, em síntese, ser credora da parte requerida na importância de R$ 4.307,67, referente
a duplicatas mercantis, notas fiscais e comprovantes de entrega de mercadorias (fls. 02/05). Juntou documentos (fls. 06/45). O
Ministério Público se manifestou a fls. 46, 78-verso, 96/98. A parte ré foi citada (fl. 145-verso) e o ofertou defesa (fls. 135/137).
Juntou documentos (fls. 138/143). Houve oportunidade para a réplica (fls. 150/152). O feito foi extinto sem julgamento do
mérito (fls. 155/157). A parte autora interpôs recurso de apelação (fls. 159/162). Advindo o v. Acórdão, dando provimento ao
recurso interposto (fls. 188/191). A audiência de instrução e julgamento ficou prejudicada (fls. 204). A falência da requerida
foi decretada em data de 21 de maio de 2002 (fls. 207/209). O feito falimentar foi regularmente processado. O Sr. Síndico
apresentou relatórios (fls. 446/447), informando a inexistência de ativos da massa, eis que não foi arrecadado nenhum bem, e
que há credores habilitados, requerendo, ao final o encerramento da falência. O Ministério público opinou pelo encerramento da
falência (fl. 448). Foi publicado o edital previsto no artigo 75, do Dec-lei nº 7.661/45 (fls. 322/323), com ausência de manifestação
de interessados. E o relatório. DECIDO. O presente processo de falência enquadra-se na hipótese prevista no artigo 75 do
Decreto-lei nº 7.661/45, devendo, sumariamente, ser encerrado, conforme requerimento do Sr. Síndico e o parecer ministerial.
No curso do feito, informou o Sr. Síndico em seu relatório de fls. 446/447, as causas da quebra, a inexistência de bens,
concluindo pelo encerramento do presente processo, por tratar-se de falência frustrada, face à ausência de bens arrecadados. E,
mesmo havendo credores habilitados, verifica-se que, após a publicação do competente edital, nenhum interessado manifestou
interesse no prosseguimento do feito. Ante o exposto, DECLARO ENCERRADO o processo de falência de ROTULAR ROTULOS
E EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, continuando a falida com a responsabilidade pelo passivo que houver até sua liquidação.
Expeça-se editais e comunicações necessárias. Cumpra-se o disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 132 da Lei de Falências. P.R.I.
(Valor do preparo a recolher: R$ 322,77, valor do porte de remessa a recolher: R$ 88,50. Valores calculados em 16/01/2014,
conf. fls. 452). - ADV: ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA (OAB 101471/SP), LIBERO CAMPOS GARCIA (OAB 94874/SP),
NELSON GAREY (OAB 44456/SP)
Processo 0000945-80.2010.8.26.0278 (278.01.2010.000945) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Banco do Brasil S.a - nº de ordem 176/2010 - Vistos. Deixo de receber os embargos de declaração de fls. 102/104, tendo em
vista ser eles manifestamente intempestivo. Com efeito, verifica-se que o advogado da parte executada manifestou-se nos
autos aos 06.06.2013 (fls. 95) e posteriormente compareceu nos autos acusando o recebimento do MJL, aos 27.07.2013 (fls.
97), sendo possível concluir, dessarte, que teve ciência inequívoca do teor da decisão. Todavia, seus embargos somente foram
protocolados aos 18.11.2103, portanto, fora do prazo. Eventual pretensão indenizaória, somente poderá ser deduzida pela via
processual própria. Permanece, pois, a sentença tal como lançada. Int. - ADV: MARCOS ANTONIO HENRIQUE (OAB 253689/
SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)
Processo 0001156-87.2008.8.26.0278 (278.01.2008.001156) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Banco Finasa S/A - Vistos. Fls. 92 - Indefiro, reportando-me ao despacho de fls. 86. Int. - ADV: SILVIA APARECIDA
VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS (OAB 157721/SP)
Processo 0001217-74.2010.8.26.0278 (278.01.2010.001217) - Interdição - Capacidade - E. G. L. de O. - Intimar a parte
autora para comprovar nos autos o registro do mandado de interdição. - ADV: DOUGLAS MOREIRA SILVA (OAB 232467/SP)
Processo 0001240-20.2010.8.26.0278 (278.01.2010.001240) - Notificação - Pagamento - Volkswagen do Brasil Industria de
Veiculos Automotores Ltda - Proceder da seguinte forma: intimar a parte requerente pelo DJE para retirar os autos em cartório,
já que decorrido prazo a que se refere o art. 872 do CPC. - ADV: DANIEL RUSSO CHECCHINATO (OAB 163580/SP), KELEM
LEMES BEIRIGO (OAB 237747/SP)
Processo 0001460-62.2003.8.26.0278 (278.01.2003.001460) - Procedimento Ordinário - Joao Aureliano de Santana e outro Sao Lucas Imoveis Ltda - Vistos. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por SAO LUCAS IMOVEIS LTDA (fls. 334/338)
em face da r. Sentença de fls. 319/326. Conheço dos Embargos, visto que tempestivos, porém nego-lhes provimento. Não se
vislumbra qualquer vício na r. Sentença proferida. As teses e argumentos referentes à análise dos fatos foram detidamente
analisadas e já ficaram decididas expressamente na r. Sentença, não havendo que se falar em omissão ou contradição. Nesse
sentido, inviável o acolhimento dos embargos, inclusive por ter nítido caráter infringente, sendo impossível o juízo de retratação
pretendido ou reapreciação do mérito. Diante do exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração, mantendo-se
integralmente a sentença atacada, nos termos em que foi exarada. Int. - ADV: MADALENA TIBIRICA (OAB 112113/SP), NICEAS
HOLANDA GURGEL (OAB 29811/SP), DALETE TIBIRICA (OAB 115472/SP), ESTELA MARIS BONOME (OAB 160971/SP), ANA
MARIA CARVALHO MARANTES (OAB 66425/SP)
Processo 0001570-90.2005.8.26.0278 (278.01.2005.001570) - Usucapião - Noemi Pereira Silva e outro - Itaubá
Empreendimentos Imobiliários Ltda - Vista dos autos ao autor para: atribuir o valor à causa, que equivale ao valor de mercado
atualizado do imóvel correspondente ao efeito provento econômico; juntar planta ou croqui com elementos suficientes para
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

339

a identificação do imóvel, contendo localização exata, confrontações, medidas perimetrais, área e benfeitorias existentes no
local; juntar certidão de Registro de Imóveis da Circunscrição a que pertence o imóvel usucapiendo comprovando que a parte
autora não é proprietária de outro imóvel destinado à moradia. - ADV: CRISTIANO DA ROCHA FERNANDES (OAB 204903/SP),
LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES (OAB 104616/SP), ASDRUBAL SPINA FERTONANI (OAB 35904/SP), ROQUE LEVI
SANTOS TAVARES (OAB 94814/SP)
Processo 0002261-22.1996.8.26.0278 (278.01.1996.002261) - Procedimento Ordinário - Gerson Fernandes Paes - Prefeitura
Municipal de Itaquaquecetuba - Vistos. Fls. 566/567 - Defiro a devolução de prazo à parte-ré. Int. - ADV: RENATO MONACO
(OAB 34015/SP), VAGNER DA COSTA (OAB 57790/SP)
Processo 0002761-20.1998.8.26.0278 (278.01.1998.002761) - Procedimento Ordinário - Posse - Município de Itaquaquecetuba
- Dar vista à parte autora acerca de fls. 212 (expedido novo mandado de citação, conforme solicitado a fls. 209). - ADV: MARCOS
FELIPE DE PAULA BRASIL (OAB 244714/SP), ELIO OLIVEIRA DA SILVA (OAB 172887/SP), CRISTINA LUZIA FARIAS VALERO
(OAB 234974/SP), RENATO MONACO (OAB 34015/SP), RENATO MOREIRA (OAB 76283/SP), IVELISE NUCCI GONZAGA
(OAB 47989/SP)
Processo 0003352-64.2007.8.26.0278 (278.01.2007.003352) - Procedimento Ordinário - Reivindicação - São Lucas Imoveis
Ltda - Vistos. 1-) Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso de apelação apresentado à fls. 387/406, em
ambos os efeitos. 2-) Intime-se a parte contrária para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar suas contrarrazões. 3-) Com
ou sem elas, remetam-se os autos à Superior Instância, com as homenagens deste Juízo. Intimem-se. Int. - ADV: EDUARDO
GALDAO DE ALBUQUERQUE (OAB 138646/SP), ELAINE LUZ SOUZA (OAB 222738/SP), ELISANGELA GOMES DA SILVA
(OAB 228021/SP), ANA MARIA CARVALHO MARANTES (OAB 66425/SP), LUIZ HENRIQUE MORAES BARROS CARDIM (OAB
176942/SP), ESTELA MARIS BONOME (OAB 160971/SP), JOSÉ BARBOSA DA SILVA (OAB 192119/SP), EDUARDO SUDAIA
TEIXEIRA (OAB 196652/SP), ELIANE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA GAMA (OAB 207814/SP), NICEAS HOLANDA GURGEL (OAB
29811/SP)
Processo 0003867-26.2012.8.26.0278 (278.01.2012.003867) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Panamericano S/A - Dar vista à parte autora acerca de certidão de fls. 50 (expedido novo mandado de busca
e apreensão). - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP), RENATO GUEDES DE AZEVEDO (OAB 100673/SP)
Processo 0003884-72.2006.8.26.0278 (278.01.2006.003884) - Procedimento Ordinário - Contratos Administrativos
- Neoformar Assessoria e Consultoria Médico Ocupacional S/c Ltda - Município de Itaquaquecetuba - Dar vista à parte ré/
executada, acerca de fls.124/380 ( processos administrativos). - ADV: LUIS ANTONIO DE CAMARGO (OAB 93082/SP), LUIZ
CARLOS DATTOLA (OAB 108066/SP), FERNANDA AQUINO LISBOA (OAB 244402/SP), MARINA MEDEIROS QUEIROZ DE
MORAES (OAB 223245/SP), RENATO MONACO (OAB 34015/SP)
Processo 0004118-06.1996.8.26.0278 (278.01.1996.004118) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora /
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Ondunorte - Cia de Papeis e Papelao Ondulado do Norte - Estefano Madjarof e outros
- Vistos. Fls. 226/229 - Para melhor apreciação do pedido, entendo necessária a vinda dos extratos dos últimos 3 (três) meses
das contas que sofrerão constrição. Isso porque ao analisar somente o extrato de fls. 234, verifico que há movimentação
que apontam que aquela conta não se prestava somente ao manejo de aposentadoria. Nesses termos, aguarde-se por 10
(dez) dias. Int. - ADV: WALTER DE OLIVEIRA LIMA TEIXEIRA (OAB 87936/SP), JONAS JAKUTIS FILHO (OAB 47948/SP),
FATIMA APARECIDA PERRUCCI SALOMONE (OAB 47002/SP), CELSO MANOEL FACHADA (OAB 38658/SP), ALESSANDRA
PINHEIRO FACHADA BONILHA (OAB 110731/SP), MARCO AURELIO ROSSI (OAB 60745/SP)
Processo 0004266-55.2012.8.26.0278 (278.01.2012.004266) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira S/A Cfi - Vistos. BV FINANCEIRA S/A CFI, qualificada nos autos, ofereceu embargos de declaração
da sentença de fls. 32, aduzindo, em síntese, que o patrono da parte-autora não fora intimada para dar andamento ao feito.
Requereu seja dado provimento ao recurso para o fim de sanar a omissão e contradição. Os embargos foram interpostos
tempestivamente. Fundamento e decido. Conheço dos embargos, na forma do artigo 537 do Código de Processo Civil, e os
rejeito visto o seu caráter nitidamente infringente posto que a autora foi intimada pessoalmente através do comprovante de
entrega que se encontra juntado às fls. 30, satisfazendo, assim, o comando do artigo 267, § 2º, do Código de Processo Civil.
Ademais, o advogado da parte-autora foi de fato intimado a se manifestar nos autos, segundo fls. 25, aos 21-08-2012 e deixou
os autos paralisados, conforme certidão de fls. 26 o que ensejou a posterior intimação pessoal da parte-autora, que por sua vez
também permaneceu silente acarretando, por fim, a extinção. Persiste a sentença tal como está lançada. Int. - ADV: CHANDER
ALONSO MANFREDI MENEGOLLA (OAB 302572/SP)
Processo 0004490-27.2011.8.26.0278 (278.01.2011.004490) - Procedimento Ordinário - Sinvaldo Lino Ferreira - Bv
Financeira S/A Credito e Investimento - Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos.
Int. - ADV: ROBSON PEREIRA DA SILVA (OAB 259484/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP),
PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP)
Processo 0004896-82.2010.8.26.0278 (278.01.2010.004896) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Jorge
Leonardo da Silva - Rogerio Aparecido Santos - Vistos. JORGE LEONARDO DA SILVA, qualificado nos autos, ajuizou ação de
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA contra ROGERIO APARECIDO SANTOS, alegando,
em síntese, que celebraram contrato de locação referente ao imóvel descrito na inicial, pela importância mensal de R$ 400,00
e a parte ré encontra-se em atraso no pagamento dos aluguéis referentes ao período consignado a fls. 3, perfazendo o débito
de R$ 6.366,50. Requereu a desocupação do imóvel e o julgamento de procedência. Juntou documentos a fls. 5/19. A parte ré
foi citada (fls. 45), porém preferiu a revelia (fls. 46). O autor informou abandono do imóvel (fls. 27/8). É o relatório. D E C I D O.
Prescinde o feito de dilação probatória comportando seu julgamento antecipado. A revelia verificada faz presumir verdadeiros os
fatos narrados na inicial e o desinteresse da parte aliado à notícia da desocupação espontânea do imóvel locado, determinar,
sem sombra de dúvidas, a procedência da demanda. Desnecessária a produção de prova oral, pois comprovado o vínculo
obrigacional entre as partes, o que determina sua obrigação de realizar o regular pagamento dos alugueis e demais encargos
contratuais, os quais a parte requerida está mesmo inadimplente. Há nos autos contrato de locação escrito celebrado entre as
partes, com disposições expressas aplicáveis (fls. 10/11). Os documentos carreados aos autos comprovam o inadimplemento
dos valores ora cobrados e não há que se falar em cobrança indevida, em face do contrato celebrado. Ademais, a parte ré
não demonstrou o pagamento das parcelas ou admissível a purga da mora. Aliás, tampouco a parte se manifestou ou se fez
representar, o que conclui-se pela procedência do pedido de despejo por falta de pagamento ante o débito relativo aos aluguéis
vencidos e não pagos. Diante do exposto e o mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido formulado por JORGE
LEONARDO DA SILVA em face de ROGERIO APARECIDO SANTOS , e, declaro rescindido o contrato de locação celebrado.
Decreto o despejo. Ainda, condeno a parte requerida ao pagamento dos aluguéis e demais encargos contratuais, devidos até
a data da efetiva desocupação, cujo montante será apurado em liquidação, acrescido de correção monetária e juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês, a partir dos respectivos vencimentos. Em virtude da sucumbência, arcará a parte ré com as
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custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atribuído à causa. Por cautela, entretanto,
à vista de fls. 27/8, desde logo defiro a constatação, por oficial de justiça, de eventual abandono e a consequente imissão na
posse do imóvel (artigo 66, da Lei de Locações). Se ao contrário do que o autor afirmou, o imóvel estiver ocupado e não for
possível a imissão, fixo, nos termos do artigo 64 da lei nº 8.245/91, com a redação dada pela Lei nº 12.112, de 2009, o valor
da caução para eventual execução provisória desta sentença no equivalente a 6 (seis) meses do aluguel, atualizado até a data
da prestação da caução. Para efeito de preparo do recurso de apelação (artigo 4º, parágrafo segundo da Lei n.º 11.608 de
29 de dezembro de 2.003), fixo o valor base de cálculo, aquele dado à causa, corrigido monetariamente desde a propositura.
Providencie a serventia o cálculo. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I. (Valor do preparo a recolher: R$ 157,58, valor
do porte de remessa a recolher: R$ 29,50, valores calculados em 14/01/2014, conforme planilha de fls. 55) - ADV: MARCOS DE
SOUZA (OAB 119775/SP)
Processo 0004907-92.2002.8.26.0278 (278.01.2002.004907) - Notificação - Inadimplemento - Imobiliaria Parque Residencial
Scaffidi Ltda - Dar ciência à advogada da parte autora acerca da certidão acima, bem como para que especifique a qual Cartório
deverá ser solicitada a certidão. - ADV: FERNANDA SOUZA CAMARA (OAB 259819/SP), ROSELI MARIA DE ALMEIDA SANTOS
(OAB 90299/SP), LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES (OAB 104616/SP)
Processo 0005004-58.2003.8.26.0278 (278.01.2003.005004) - Procedimento Ordinário - Diva Marcelina Lopes e outro Cptm - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - Vistos. Aguarde-se decisão da Instancia Superior. Int. - ADV: PAULO
SAMUEL DOS SANTOS (OAB 97013/SP), WILSON ANDREOTTI (OAB 69614/SP), GILSON KIRSTEN (OAB 98077/SP), PAULO
ALVES PEREIRA (OAB 100007/SP), SIDNEY FERREIRA (OAB 24253/SP), ANTONIO CESAR ACHOA MORANDI (OAB 113910/
SP)
Processo 0005062-80.2011.8.26.0278 (278.01.2011.005062) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Instituto
Nacional do Seguro Social - Inss - Vistos. 1-) Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso de apelação
apresentado à fls. 159/162, em ambos os efeitos. 2-) Intime-se a parte contrária para, no prazo de quinze dias, apresentar suas
contrarrazões. 3-) Com ou sem elas, remetam-se os autos à Superior Instância, com as homenagens deste Juízo. Intimem-se.
Int. - ADV: MARCELA ESTEVES BORGES (OAB 20483/CE), MARCIO SILVA COELHO (OAB 45683/SP)
Processo 0005170-80.2009.8.26.0278 (278.01.2009.005170) - Procedimento Ordinário - Invalidez Permanente - Maria
Conceição Barbosa de Almeida Castro - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Vistos. 1-) Presentes os requisitos de
admissibilidade, recebo o recurso de apelação apresentado à fls. 161/166, em ambos os efeitos. 2-) Intime-se a parte contrária
para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar suas contrarrazões. 3-) Com ou sem elas, remetam-se os autos à Superior
Instância, com as homenagens deste Juízo. Intimem-se. Int. - ADV: MARCELA ESTEVES BORGES (OAB 20483/CE), ANGELA
FABIANA QUIRINO DE OLIVEIRA (OAB 186299/SP)
Processo 0005870-56.2009.8.26.0278 (278.01.2009.005870) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel Benedito Adauto Lourenço - Ana Bezerra Torres - Vistos. BENEDITO ADAUTO LOURENÇO, qualificado nos autos, ajuizou
ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança contra ANA BEZERRA TORRES. Alegou, em síntese, que
celebraram contrato verbal de locação referente ao imóvel descrito na inicial e a parte ré encontra-se em atraso no pagamento
dos aluguéis referentes ao período consignado a fls. 04/05, perfazendo o débito de R$ 11.056,60 (fls. 02/08). Juntou documentos
a fls. 09/15. Houve emenda à petição inicial a fls. 26/27 A parte requerida foi citada (fls. 39) e apresentou contestação, na qual
sustentou dificuldades financeiras e comodato verbal a título de ajuda por serem da mesma igreja. Alegou ainda desconhecer
obrigação de pagar aluguéis. Assim, requereu a improcedência (fls. 42/44). Juntou documentos a fls. 45/49. Houve oportunidade
para a réplica. Instadas, as partes especificaram as provas que pretendiam produzir (fls. 58 e 60). Houve audiência de instrução
e julgamento com produção de prova oral (fls. 85/88). Houve a juntada aos autos de documento novo pela parte autora (fls.
91/117), com manifestação da parte requerida a fls. 129/130. As partes apresentaram memoriais finais (fls. 119/121 e 123/126).
Houve a juntada aos autos de Boletim de Ocorrência (fls. 132/136). Instada, a parte requerida deixou de se manifestar (fls.
147). É o relatório. D E C I D O. No mérito, produzida prova oral em audiência somada à prova documental, em especial os
extratos bancários reveladores de indício probatório, foi possível comprovar o vínculo obrigacional entre as partes em relação a
locação do imóvel, o que determina sua obrigação de realizar o regular pagamento dos alugueis no valor de R$ 130,00 e demais
despesas incidentes sobre o imóvel, os quais a parte requerida está mesmo inadimplente. Aliás, os documentos carreados aos
autos comprovam o inadimplemento dos valores ora cobrados e não há que se falar em cobrança indevida, em face do contrato
verbal celebrado. Ademais, a parte ré não demonstrou ocupação a outro título, o pagamento das parcelas ou admissível a
purga da mora. Aliás, tampouco os argumentos defensivos genéricos e desprovidos de comprovação abalam a conclusão pela
procedência do pedido de despejo por falta de pagamento ante o débito relativo aos aluguéis vencidos e não pagos. Diante
do exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por BENEDITO ADAUTO LOURENÇO
contra ANA BEZERRA TORRES, e, declaro rescindido o contrato de locação verbal celebrado. DECRETO o DESPEJO. Ainda,
CONDENO a parte requerida ao pagamento dos aluguéis e demais despesas incidentes sobre o imóvel, devidos até a data da
efetiva desocupação, cujo montante será apurado em liquidação, acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao
mês, a partir dos respectivos vencimentos. Concedo o prazo de 15 dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de
despejo forçado. Em virtude da sucumbência, arcará a parte ré com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 10% do valor atribuído à causa. Na forma do artigo 64 da Lei nº 8.245/91, desnecessária a fixação de caução.
Oportunamente, ao arquivo. P.R.I. (Valor do preparo a recolher: R$ 345,80, valor do porte de remessa a recolher: R$ 29,50.
Valores calculados em 16/01/14, conforme fls. 152). - ADV: LEVI DE CARVALHO LOBO JUNIOR (OAB 229979/SP), ÁUREA
CRISTINA DE SIQUEIRA CABRAL (OAB 193567/SP), RENATA MENDES PALAIO RIBEIRO (OAB 188176/SP), JONATÃ DOS
SANTOS (OAB 305042/SP)
Processo 0007359-60.2011.8.26.0278 (278.01.2011.007359) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trabalho - Instituto
Nacional do Seguro Social - Agencia Santa Ifigenia - Dar vista dos autos às partes, acerca de fls. 37/40. - ADV: MARCELA
ESTEVES BORGES (OAB 20483/CE), GABRIEL DE SOUZA (OAB 129090/SP)
Processo 0008288-59.2012.8.26.0278 (278.01.2012.008288) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de
Contribuição (Art. 55/6) - Sebastião João da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Presentes os pressupostos
processuais e as condições da ação, e não havendo, por outro lado, preliminares a serem enfrentadas e irregularidades ou
nulidades sanáveis a serem supridas, dou o feito por saneado. Remetam-se os autos ao contador judicial. Int. - ADV: LUCIANA
ALVES (OAB 254927/SP), MARTA ILACI MENDES MONTEFUSCO (OAB 135504/SP)
Processo 0008288-59.2012.8.26.0278 (278.01.2012.008288) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de
Contribuição (Art. 55/6) - Sebastião João da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social - Dar vista dos autos às partes, acerca de
fls. 84. - ADV: LUCIANA ALVES (OAB 254927/SP), MARTA ILACI MENDES MONTEFUSCO (OAB 135504/SP)
Processo 0009152-68.2010.8.26.0278 (278.01.2010.009152) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Santander
Leasing S/A Arrendamento Mercantil - Dar vista à parte autora/exequente, acerca de certidão de fls. 72 (“...até a presente data
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não foi juntado aos autos o Recurso de Apelação, já que em 13/11/13 foram juntadas guias recursais de Preparo de Porte e
Remessa.”) - ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 298933/SP), ANA ROSA DE LIMA LOPES BERNARDES (OAB 298923/SP)
Processo 0010557-08.2011.8.26.0278 (278.01.2011.010557) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Aymore Credito, Financiamento e Investimento S/A - Jailton Jose da Costa - Detalhamento BacenJud - diga o autor
- ADV: ANA ROSA DE LIMA LOPES BERNARDES (OAB 298923/SP), SERGIO SCHULZE (OAB 298933/SP)
Processo 0011160-57.2006.8.26.0278 (278.01.2006.011160) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução Antenor Tadeu Farias - Maria César Ventura Leite - Dar ciência à parte interessada de que os autos se encontram desarquivados
para consulta em Cartório pelo prazo de 10 (dez) dias. Findo o prazo e nada sendo requerido, retornarão ao arquivo. - ADV: LUIZ
ROBERTO ALVES ROSA (OAB 100422/SP), MARCIA BARBOSA DA CRUZ (OAB 200868/SP), DAVI MARQUES DE ARAUJO
(OAB 198333/SP)
Processo 0011490-44.2012.8.26.0278 (278.01.2012.011490) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer Maria Ignez Pereira - Vistos. Recebo os embargos de fls. 50/51 e, no mérito, dou-lhes acolhimento uma vez que a sentença de
fls. 45 realmente padece do vício da omissão apontada pela parte embargante. Passa, pois, o 3º parágrafo da sentença de fls.
46 ter a seguinte redação: “Nos termos do art. 26, caput, do Código de Processo Civil, condeno a parte-autora ao pagamento
de custas processuais, ficando isenta de pagamento por ser beneficiária da gratuidade processual, que ora defiro”. No mais, a
sentença permanece inalterada. Registre-se no SAJ e publique-se. Int. - ADV: NILTON NEDES LOPES (OAB 155553/SP)
Processo 0011868-97.2012.8.26.0278 (278.01.2012.011868) - Procedimento Ordinário - Reivindicação - Itaúba
Empreendimentos Imobiliários Ltda - Raquel de Lima Bezerra - Vistos. 1-) Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o
recurso de apelação apresentado à fls. 48/55, em ambos os efeitos. 2-) Intime-se a parte contrária para, no prazo de 15 (quinze)
dias, apresentar suas contrarrazões. 3-) Com ou sem elas, remetam-se os autos à Superior Instância, com as homenagens
deste Juízo. Intimem-se. Int. - ADV: EDUARDO DE MELLO WEISS (OAB 194734/SP), BENEDITO APARECIDO SANTANA (OAB
101735/SP), EVANDRO GARCIA (OAB 146317/SP)
Processo 0013576-27.2008.8.26.0278 (278.01.2008.013576) - Procedimento Ordinário - Maria Dalva Teixeira - Fazenda
Pública do Município de Itaquaquecetuba - Manifestem-se as partes acerca de laudo de vistoria do imóvel. - ADV: MARCELA
CUNHA ALVARES PIRES (OAB 227000/SP), RENATO MONACO (OAB 34015/SP), LUIZ CARLOS DATTOLA (OAB 108066/SP),
ELISABETH TRUGLIO (OAB 130155/SP)
Processo 0013576-27.2008.8.26.0278 (278.01.2008.013576) - Procedimento Ordinário - Maria Dalva Teixeira - Fazenda
Pública do Município de Itaquaquecetuba - Manifestem-se as partes acerca de fls.130/132 e 136/137 (considerações e
solicitações do Perito Judicial). - ADV: LUIZ CARLOS DATTOLA (OAB 108066/SP), MARCELA CUNHA ALVARES PIRES (OAB
227000/SP), ELISABETH TRUGLIO (OAB 130155/SP), RENATO MONACO (OAB 34015/SP)
Processo 0014067-97.2009.8.26.0278 (278.01.2009.014067) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Imobiliaria e
Construtora Continental Ltda - Luzinete Lima dos Santos - Vistos. 1-) Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso
de apelação apresentado à fls. 272/309, em ambos os efeitos. 2-) Intime-se a parte contrária para, no prazo de 15 (quinze) dias,
apresentar suas contrarrazões. 3-) Com ou sem elas, remetam-se os autos à Superior Instância, com as homenagens deste
Juízo. Intimem-se. Int. - ADV: CRISTIANO DA ROCHA FERNANDES (OAB 204903/SP), ROQUE LEVI SANTOS TAVARES (OAB
94814/SP), SILVIA FERREIRA PINHEIRO GODOY (OAB 279783/SP), ANDRÉA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA (OAB 189464/
SP)
Processo 0014204-40.2013.8.26.0278 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 41838520104013302 - 1º JEF Cível e Criminal da
Subseção Judiciária de Campo Formoso) - Sandra Brito Pereira - Vistos. 1) Confira o cartório se foram cumpridas as exigências
legais (CPC, arts. 202 e 203) e as do item 74 do Capítulo II das NSCGJ, bem assim se as despesas de condução do oficial
de justiça foram recolhidas, se for o caso. 2) Se em termos, para a realização da audiência, designo o dia 20 de março de
2014, às 13:30 horas. 3) Intimem-se as partes e a(s) testemunha(s), e comunique-se ao Juízo Deprecante. 4) Oportunamente,
devolva-se ao Juízo deprecante, com as cautelas legais. 5) Se faltar cumprir algumas das exigências legais, intime-se a parte
interessada para as providências necessárias. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem atendimento, devolva-se à origem,
independentemente de conclusão. 6) Na hipótese de ser informado endereço certo em outra comarca, encaminhe-se a presente
ao Juízo competente (CPC, art. 204), comunicando-se o Juízo deprecante. Int. - ADV: DORIVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR
(OAB 23815/BA)
Processo 0014884-64.2009.8.26.0278 (278.01.2009.014884) - Procedimento Ordinário - São Lucas Imóveis Ltda - Selma
Melo de Lima - Vistos. 1-) Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso de apelação apresentado à fls. 142/172,
em ambos os efeitos. 2-) Intime-se a parte contrária para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar suas contrarrazões. 3-) Com
ou sem elas, remetam-se os autos à Superior Instância, com as homenagens deste Juízo. Intimem-se. Int. - ADV: ANA MARIA
CARVALHO MARANTES (OAB 66425/SP), NADIA MARIA DE SOUZA (OAB 123438/SP), ROQUE LEVI SANTOS TAVARES
(OAB 94814/SP), CRISTIANO DA ROCHA FERNANDES (OAB 204903/SP)
Processo 0014906-54.2011.8.26.0278 (278.01.2011.014906) - Procedimento Ordinário - Raquel Miguel Ribeiro Barros Banco Bradesco S/A - Vistos. 1-) Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso de apelação apresentado à fls.
102/126, em ambos os efeitos. 2-) Intime-se a parte contrária para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar suas contrarrazões.
3-) Com ou sem elas, remetam-se os autos à Superior Instância, com as homenagens deste Juízo. Intimem-se. Int. - ADV:
CLEBER PINHEIRO (OAB 94092/SP), CLÁUDIA CRISTIANE FERREIRA (OAB 165969/SP)
Processo 0015582-07.2008.8.26.0278 (278.01.2008.015582) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) Anderson Istoski Santos - Inss - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. 1-) Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
recebo o recurso de apelação apresentado à fls. 123/128, em ambos os efeitos. 2-) Intime-se a parte contrária para, no prazo
de 15 (quinze) dias, apresentar suas contrarrazões. 3-) Com ou sem elas, remetam-se os autos à Superior Instância, com as
homenagens deste Juízo. Intimem-se. Int. - ADV: PAULO HENRIQUE DE JESUS BARBOSA (OAB 296317/SP), THAIS MENEZES
SIRINO (OAB 290490/SP), JOYCE DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOZA (OAB 306281/SP), SANDRA RIBEIRO MAGALHÃES
(OAB 270913/SP), MARCELA ESTEVES BORGES (OAB 20483/CE), DALMIR VASCONCELOS MAGALHAES (OAB 90130/
SP), VALMIR SPINULA COSTA (OAB 235256/SP), ELISANGELA TEIXEIRA DE CAMPOS (OAB 221964/SP), HERTZ JACINTO
COSTA (OAB 10227/SP)
Processo 0016480-78.2012.8.26.0278 (278.01.2012.016480) - Ação Civil de Improbidade Administrativa - Afastamento do
Cargo - Armando Tavares Filho e outros - O. P. S. - Vistos. 1-) Fls. 8661/8662: ante a certidão de fls. 8697, defiro o pedido ao
peticionário, concedendo a devolução do prazo, a contar da publicação desta decisão no DJE. 2-) Fls. 8663/8667 e 8670/8696:
ouça-se o Ministério Público. Int. - ADV: FABIO SIMAS GONÇALVES (OAB 225269/SP), ITAMAR ALVES DOS SANTOS (OAB
245146/SP), DIRCEU AUGUSTO DA CÂMARA VALLE (OAB 175619/SP), MARCELA CALDAS DOS REIS (OAB 200674/SP),
REGIANE CRISTINA FERREIRA BRAGA (OAB 174363/SP), ELIANE AMORIM DE MATOS (OAB 284127/SP), VIVIANE DA
COSTA DENIPOTI (OAB 314236/SP), ROBERTO RICOMINI PICCELLI (OAB 310376/SP), NATALIA DE CASTRO COAM (OAB
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

342

298248/SP), JETER CANTUÁRIA CARNEIRO FILHO (OAB 296293/SP), JAIRO SATURNINO MENDES (OAB 292035/SP),
FELIPE MATECKI (OAB 292210/SP), ANDRE NOVAES DA SILVA (OAB 247573/SP), SERGIO RABELLO TAMM RENAULT (OAB
66823/SP), MARCELO TADEU SALUM (OAB 97391/SP), PEDRO ESTEVAM ALVES PINTO SERRANO (OAB 90846/SP), LUIZ
ALBERTO BUSSAB (OAB 79886/SP), SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL (OAB 66905/SP), JOAO CAPELOA DA MAIA
TARENTO (OAB 30937/SP), ARIDES DE CAMPOS JUNIOR (OAB 315195/SP), WALDINEI DIMAURA COUTO (OAB 150878/
SP), POLYANA HORTA PEREIRA (OAB 148318/SP), RUBENS BRAGA DO AMARAL (OAB 146820/SP), ROGÉRIO PEREIRA
MAIA TARENTO (OAB 158674/SP)
Processo 0016539-71.2009.8.26.0278 (278.01.2009.016539) - Procedimento Ordinário - Elizabete Nascimento da Costa Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1-) Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso de apelação
apresentado à fls. 215/223, em ambos os efeitos. 2-) Intime-se a parte contrária para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar
suas contrarrazões. 3-) Com ou sem elas, remetam-se os autos à Superior Instância, com as homenagens deste Juízo. Intimemse. Int. - ADV: FABIANA ALVES DA SILVA MATTEO (OAB 271118/SP), RUTH LOPES DA SILVA CHAVES (OAB 110392/SP),
NOEMI CRISTINA DE OLIVEIRA (OAB 147733/SP), ANA PAULA QUEIROZ DE SOUZA (OAB 163198/SP), ALEXANDRE
AZEVEDO (OAB 165285/SP)
Processo 0016664-34.2012.8.26.0278 (278.01.2012.016664) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação /
Ameaça - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - Cdhu - Luciana Ferreira Silva - Vistos.
A COMPANHIA DE DESENVOLVEIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, qualificada nos
autos, ajuizou ação visando à reintegração de posse em face de LUCIANA FERREIRA SILVA, qualificada nos autos, visando à
reintegração de posse do imóvel localizado na Rua Etruo Okamoto, s/nº - B:01, apto 34, Conjunto Habitacional Itaquaquecetuba
F, destinado à habitação popular, ocupado irregularmente pela parte ré (fls. 02/06). Juntou documentos (fls. 07/100). Citada
(fls. 104/105), a parte ré ofertou contestação, afirmando sua condição de ocupante. Invocou boa-fé e o direito de moradia.
Requereu indenização pelas benfeitorias, inclusive com reconhecimento do direito à retenção (fls. 106/112). Juntou documentos
(fls. 113/146). Houve oportunidade para réplica. É o relatório. Decido. Prescinde o feito dilação probatória, comportando o feito
julgamento antecipado. No mérito, trata-se de ação proposta pela proprietária e possuidora indireta do bem imóvel, objetivando
a reintegração de posse e indenização por perdas e danos, proposta contra os invasores requeridos ocupantes do imóvel. A
posse indireta está demonstrada pelos documentos da inicial. Assim, como não consta nos autos qualquer negócio jurídico ou
contrato que vincule as partes, sendo mesmo constatada a invasão e a posse clandestina da parte requerida, sem contrato ou
autorização, tudo conforme se pode aferir da análise dos documentos juntados aos autos. De rigor, portanto, a reintegração da
parte autora na posse do imóvel. De sua parte, não há que se falar em prescrição aquisitiva, certo é que a parte ré não provou
posse antiga, aceita e legítima, pelo tempo exigido na lei, a justificar a pretensão. Ademais, é certo que a parte, sabedora da
própria clandestinidade, já tentou diligenciar anteriormente a regularização da ocupação em verdadeiro reconhecimento de sua
ciência acerca do vício da ocupação. De outro lado, não se divisa ofensa ao direito de moradia, tampouco aplicável à hipótese
dos presentes autos a concessão de uso. Infelizmente, a parte ré, como inúmeras outras pessoas em situação assemelhada,
não tem título de posse, restando-lhes, nesta hipótese, desocupar a área ocupada clandestinamente. Com relação ao direito
invocado de retenção e de indenização pelas benfeitorias ditas realizadas, somente o possuidor de boa-fé teria direito a estas,
as quais também deveriam ter sido especificadas e provadas para que houvesse indenização, isto apenas das necessárias, mas
sem direito de retenção, nos termos do artigo 1.220, do Código Civil. Aliás, a par da questão da ausência de posse de boa-fé,
estas efetivamente careceram de comprovação de sua efetiva realização, bem como de sua regularidade de engenharia, fiscal
ou jurídica, a revelar a existência de qualquer valor econômico a ser eventualmente indenizado ao menos nos limites desta
demanda. Nesse contexto, diante da ausência de início de prova de sua efetiva existência enquanto benfeitoria, acessão ou
de suposto valor despendido, não há que se falar em cerceamento de defesa, devendo a parte, eventualmente, sem direito
de retenção e arcar com o seu ônus processual. De outro lado, não há obstáculo à pretensão inicial à condenação da parte ré
em perdas e danos. Nesse contexto, a jurisprudência tem admitido a cobrança pelo proprietário do imóvel esbulhado, daquele
que usa e/ou fruiu com exclusividade do imóvel como esbulhador, de indenização, na forma de aluguel mensal, cujo valor deve
corresponder ao de mercado, ora arbitrado em percentual de 0,5% do preço contratual do imóvel atualizado. Tal aluguel será
devido desde a data da posse de má-fé (constituição em mora), até sua efetiva desocupação. O valor do aluguel será apurado na
ocasião da liquidação, sendo, a partir de então, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês. Deve
a parte ré, também, por decorrência lógica, responder por eventuais dívidas consistentes em tributos, despesas condominiais
e tarifas de serviços públicos como água e esgoto e energia elétrica, relativos ao imóvel, surgidas durante o período em que
o ocupa. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para determinar seja a parte autora reintegrada na posse do
imóvel, área melhor descrita na inicial. E, para reconhecer o direito da parte autora a receber da parte ré esbulhadora, perdas
e danos no imóvel, indenização pelo uso e fruição, por parte deste, que consistirá no pagamento de valor do aluguel mensal,
pelo tempo da ocupação de má-fé, até a efetiva reintegração de posse e demais valores acima, a ser apurado nos termos da
fundamentação. Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, atualizadas desde os desembolsos e
dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00, atualizados, nos termos do artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil,
observado o benefício da Justiça Gratuita, que ora concedo tendo em vista a declaração de fls. 114. Defiro a antecipação da
tutela na sentença para reintegrar a autora de imediato na posse do imóvel. Excepcionalmente, concedo o prazo de 15 dias para
desocupação voluntária. Após, expeça-se mandado de reintegração de posse. Eventual recurso de apelação não suspenderá
o cumprimento imediato da antecipação da tutela a teor do artigo 520, inciso VII, do Código de Processo Civil. Oportunamente,
ao arquivo. P.R.I. (Valor do preparo a recolher: R$ 198,56, valor do porte de remessa a recolher: R$ 29,50. Valores calculados
em 16/01/14, conforme fls. 160) - ADV: LORRANA LARISSA COQUEIRO (OAB 319310/SP), ANDRE ROCHA (OAB 249910/SP),
ANGELA FABIANA QUIRINO DE OLIVEIRA (OAB 186299/SP), LUCIANA DE ARRUDA MIRANDA (OAB 180587/SP)
Processo 0016897-31.2012.8.26.0278 (278.01.2012.016897) - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título Regina Moraes Bonilha - Vistos. 1-) Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso de apelação apresentado à fls.
74/87, em ambos os efeitos. 2-) Intime-se a parte contrária para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar suas contrarrazões.
3-) Com ou sem elas, remetam-se os autos à Superior Instância, com as homenagens deste Juízo. Intimem-se. Int. - ADV:
SEBASTIAO VIEIRA (OAB 282758/SP), SULAMITA AUGUSTO DA SILVA (OAB 313815/SP), HELOISE BIZAROLI HAUER (OAB
315915/SP)
Processo 0017065-33.2012.8.26.0278 (278.01.2012.017065) - Interdição - Tutela e Curatela - J. A. de S. - Vistos. Fls.
35/36 - Indefiro, nos termos do art. 87, CPC. No mais, cumpra-se integralmente determinações de fls. 35/37. Int. - ADV: CESAR
AUGUSTO DO NASCIMENTO (OAB 280763/SP)
Processo 0017687-49.2011.8.26.0278 (278.01.2011.017687) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria da Penha Pereira
Santana - Vistos. Fls.50 Sem comprovação de renúncia nos termos do convênio Def.Pub./OAB, permanece o Advogado na
representação do seu constituinte. Somente se provada a regular renúncia, apreciarei pedidos de substituição e arbitramento
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de honorários. Na inércia indevida do advogado nomeado renunciante, vista à Defensoria Pública para adotar medidas
administrativas que entender cabíveis, inclusive para promover substituição, assumir a representação ou indicar outro Advogado
conveniado para prosseguimento. Certifique-se eventual decurso de prazo de fls. 48. Int. - ADV: HELCIO GUIMARAES (OAB
111416/SP)
Processo 0017694-07.2012.8.26.0278 (278.01.2012.017694) - Notificação - Inadimplemento - Imobiliaria e Construtora
Continental Ltda - Jose Pedro dos Santos - Vistos. Defiro a notificação conforme requerido, inclusive o cônjuge se houver,
observadas as formalidades legais. Expeça-se o necessário. Fica autorizada a realização de diligências nos termos do art. 172,
2º do CPC. Após, cumprida a notificação, aguarde-se a fluência do prazo de 48 horas previsto no art. 872 do CPC e efetuemse as anotações de praxe, ficando a notificante intimada a promover a retirada dos autos, no prazo de 10 dias. Decorrido
o prazo sem a retirada, arquivem-se com as cautelas de praxe. Int. Recado da serventia: Carta precatória expedida, conf.
fls. 26, podendo ser impressa diretamente pelo site do TJ: tjsp.jus.br. Favor instruí-la com procuaração e cópia da contra-fé,
comprovando a distribuição no prazo de 10 dias. - ADV: EVANDRO GARCIA (OAB 146317/SP)
Processo 0018186-33.2011.8.26.0278 (278.01.2011.018186) - Mandado de Segurança - Licenças - Tatiana de Oliveira
Bezerra - Diretor da Escola Estadual Jose Gama de Miranda - Vistos. TATIANA DE OLIVEIRA BEZERRA impetrou mandado
de segurança em face do Sr. DIRETOR DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ GAMA DE MIRANDA, por meio do qual objetiva, em
suma, seja reconhecido o direito de manutenção da carga horária que lhe foi atribuída de 40 aulas semanais ou 200 aulas
mensais, que lhe está sendo indevidamente suprimida no momento de concessão de licença-gestante a partir de 22.11.2011,
posto que sua carga horária será diminuída para 12 aulas semanais ou 60 mensais. Requereu a concessão da segurança (fls.
02/09). Juntou documentos (fls. 10/26). A liminar foi deferida (fls. 30). O impetrado foi notificado (fls. 34). A FESP noticiou o
cumprimento da medida liminar (fls. 40/44). A representante do Ministério Público deixou de se pronunciar sobre o mérito da
impetração, conforme manifestação de fls. 47/50. A FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO requereu seu ingresso na relação
jurídica processual como assistente litisconsorcial, tendo oferecido manifestação a fls. 52. É o relatório. DECIDO. Por primeiro,
admito a FESP como assistente litisconsorcial. Anote-se. Pretende a parte autora seja assegurado a ela o recebimento de
seus vencimentos calculados com base em 40 aulas semanais ou 200 aulas mensais, que recebia até a concessão da licença
gestante remunerada, havendo ameaça da autoridade impetrada de diminuição da carga horária da parte impetrante para 12
aulas semanais ou 60 mensais durante o período em que estiver afastada do serviço em virtude da licença em que pese a sua
condição de professora admitida com base na Lei 500/74. Com efeito, prescreve a LEI 500/74: Artigo 25 - Poderá ser concedida
licença: I - para o servidor acidentado no exercício de suas atribuições ou acometido de doença profissional; II - para tratamento
de saúde; III - por motivo de doença em pessoa da família; IV - para cumprimento de obrigações concernentes ao serviço militar;
V - compulsoriamente, como medida profilática; VI - para a servidora gestante. VII - para tratar de interesses particulares.(NR)
Parágrafo único - A licença de que trata o inciso VII deste artigo somente poderá ser concedida aos servidores, admitidos com
fundamento nos incisos I ou II do artigo 1º desta lei, que tenham adquirido estabilidade em decorrência do disposto no artigo
19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. (NR) Artigo 26 - Aplicam -se às licenças a que
se refere o artigo anterior as normas a elas pertinentes contidas na legislação em vigor para os funcionários públicos civis do
Estado. No mesmo sentido o ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO dispõe: “À funcionária
gestante será concedida, mediante inspeção médica, licença de 120 (cento e vinte) dias com vencimento ou remuneração (art.
198, caput). Por sua vez, dispõe o Estatuto do Magistério (Lei Complementar nº. 444/85), em seu artigo 91 estabelece: Artigo 91
- Consideram-se efetivamente exercidas as horas aula e/ou horas-atividade que o docente deixar de prestar por motivo de férias
escolares, suspensão de aulas por determinação superior, recesso escolar, e de outras ausências que a legislação considere
como de efetivo exercício para todos os efeitos legais. Portanto, com ou sem atribuição de aulas há de persistir o vínculo e a
carga horária da autora com o Estado, sem prejuízo dos vencimentos e demais vantagens ao menos durante o período de licença
gestante. Sem dúvida, os servidores admitidos no regime da Lei 500/74 possuem o direito à concessão de licença-saúde e/ou
licença gestante, aplicando-se à mesma as normas pertinentes aos funcionários públicos como tem entendido a jurisprudência
dominante. Nessa linha, normas inferiores existentes em Resoluções da Secretária da Educação não podem se sobrepor à
Lei Estadual ou à Constituição Federal, trazendo óbices ou discriminações ao direito da impetrante. Inadmissível que a autora
tenha reduzido seu número de aulas após o início de sua licença, porquanto não pode haver alteração nas atribuições de aulas
dos servidores que estão em gozo de licença saúde e/ou licença gestante, posto que a manutenção dos vencimentos decorre
de expressa previsão legal. A propósito confira-se: “(...)não havendo norma administrativa que disponha sobre vencimentos
variáveis (como é o caso dos professores admitidos pela Lei 500, cujos vencimentos variam conforme as aulas dadas), não vejo
outra solução que aplicar a interpretação objetiva. A servidora terá a licença gestante remunerada segundo os vencimentos que
recebia por ocasião da concessão da licença, excluídas as verbas eventuais e indenizatórias” (TJSP - Apelação Cível nº 703.0895/9-00 10ª Câmara de Direito Público 28.01.08). Ainda, “MANDADO DE SEGURANÇA - Professora admitida pela Lei Estadual
500/74 - Redução de carga horária na vigência de licença saúde - Impossibilidade - Segurança concedida - Assegurado o direito
de receber vencimentos equivalentes aos que recebia quando foi afastada para tratamento de saúde - Recurso não provido “
(Apelação Cível n° 601.467-5/0, Relator Peiretti de Godoy, julgada em 06/06/07). Ante o exposto, CONCEDO a segurança para
reconhecer à autora o direito à licença gestante remunerada segundo os vencimentos que recebia por ocasião da concessão
da licença, excluídas as verbas eventuais e indenizatórias. Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Súmula
512 do Eg. Supremo Tribunal Federal e Súmula 105, do Eg. Superior Tribunal de Justiça. Custas ex lege. Subam ao reexame
necessário. P.R.I. - ADV: MARCELA GONÇALVES GODOI (OAB 300920/SP), CINTHIA AOKI MELLO (OAB 124701/SP)
Processo 0018290-59.2010.8.26.0278 (278.01.2010.018290) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Vistos. 1-) Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso de apelação
apresentado à fls. 91/100, em ambos os efeitos. 2-) Intime-se a parte contrária para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar
suas contrarrazões. 3-) Com ou sem elas, remetam-se os autos à Superior Instância, com as homenagens deste Juízo. Intimemse. Int. - ADV: MARCELA ESTEVES BORGES (OAB 20483/CE), DOUGLAS MOREIRA SILVA (OAB 232467/SP), CAMILA
BENIGNO FLORES (OAB 224126/SP)
Processo 1000211-30.2001.8.26.0278 (278.01.2001.002482/2) - Impugnação de Assistência Judiciária - Ana Paula de Angeli
- Sandra Regina Reis Sampaio - Vistos. 1-) Recebo o recurso de apelação apresentado à fls. 38/60, apenas no efeito devolutivo.
2-) Certifique o eventual trânsito em julgado nos demais apensos. 3-) Remetam-se os autos à Superior Instância, com as
homenagens deste Juízo. Intimem-se. Int. - ADV: EDGARD ROMANO GARCIA RUIZ (OAB 42257/SP), JORGE MATOUK (OAB
136980/SP)
Processo 3001267-78.2012.8.26.0278 - Impugnação de Assistência Judiciária - Assunto não Especificado - Fazenda Pública
Municipal de Itaquaquecetuba - Marta Pacheco Frade Moura - Vistos. A parte impugnada para se manifestar sobre a impugnação
ao valor da causa, no prazo de 5 (cinco) dias; Int. - ADV: VAGNER DA COSTA (OAB 57790/SP), RENATO MONACO (OAB
34015/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

344

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ITAQUAQUECETUBA EM 16/01/2014
PROCESSO :0000567-85.2014.8.26.0278
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 296/2014 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: M. P. DO E. DE S. P.
INFRATORA : A. P. L.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0003601-39.2012.8.26.0278
CLASSE
:CRIMES AMBIENTAIS
BO : 8199/2011 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: Justiça Pública
DECLARANTE : Felipe Soares Martins
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000528-88.2014.8.26.0278
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 310/2013 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : E. F. DOS S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000529-73.2014.8.26.0278
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 309/2013 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : E. F. DOS S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000530-58.2014.8.26.0278
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 308/2013 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : A E.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000531-43.2014.8.26.0278
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
IP
: 307/2013 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: A E.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000532-28.2014.8.26.0278
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
IP
: 306/2013 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : F. G. R.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000533-13.2014.8.26.0278
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 305/2013 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : F. G. R.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000534-95.2014.8.26.0278
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 304/2013 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : F. I. T. LTDA
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE

:0000535-80.2014.8.26.0278
:INQUÉRITO POLICIAL
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IP
: 303/2013 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : A. I. DE E. DE A. LTDA.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000537-50.2014.8.26.0278
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1760/2013 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : M. DA C. R. M.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000538-35.2014.8.26.0278
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1754/2013 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : A E.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000539-20.2014.8.26.0278
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1647/2013 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : L. C. DE A.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000540-05.2014.8.26.0278
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1766/2013 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : C. D. D. C.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000541-87.2014.8.26.0278
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1774/2013 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : I. C. S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000542-72.2014.8.26.0278
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1803/2013 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : M. S. DA C.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000543-57.2014.8.26.0278
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1845/2013 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : E. DE A. C.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000546-12.2014.8.26.0278
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1808/2013 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : E. B. DOS S. M.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000544-42.2014.8.26.0278
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1778/2013 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : S. DOS T. N. I. DE F. E T. E. G. DE M. DAS C. E R.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000547-94.2014.8.26.0278
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1817/2013 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : A E.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
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PROCESSO :0000548-79.2014.8.26.0278
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1828/2013 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : J. A. DA S. B.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000549-64.2014.8.26.0278
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1840/2013 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : L. DA C.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000545-27.2014.8.26.0278
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1798/2013 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : H. C.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000553-04.2014.8.26.0278
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 7/2014 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : J. L.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000550-49.2014.8.26.0278
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1759/2013 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : A E.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000630-13.2014.8.26.0278
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 287/2014 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: R. L. A. R.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000631-95.2014.8.26.0278
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 309/2014 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: E. M. DOS R. J.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000554-86.2014.8.26.0278
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 18358/2013 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : J. S. P.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000586-91.2014.8.26.0278
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 6/2014 - São Paulo
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: G. M. DA S.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000587-76.2014.8.26.0278
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 7/2014 - São Paulo
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: E. G. O.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

2ª Vara Criminal
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JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES LADEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FERNANDO CARLOS DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2014
Processo 0003185-37.2013.8.26.0278 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Violência Doméstica Contra a Mulher - A. G.
F. - INTIMAÇÃO DA DEFESA para ficar ciente da sentença proferida nos autos em 02/12/2013: Ante o exposto, PRONUNCIO
o réu ANTONIO GONÇALVES FILHO por infração ao artigo 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, II, ambos Código
Penal, com fundamento no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal. - ADV: SILVIA FERREIRA PINHEIRO GODOY (OAB
279783/SP)
Processo 0003578-93.2012.8.26.0278 (278.01.2012.003578) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Homicídio Simples
- Ademario Costa de Deus - Vistos. Trata-se de prisão decorrente de pronúncia e os fundamentos que justificaram a prisão
encontram-se detidamente justificadas na decisão interlocutória mista não terminativa. Por conseguinte, não existe alteração
fática e a hipótese também se reveste da necessidade de tutelar o direito da mulher vítima de violência doméstica. Por
conseguinte, mantenho a prisão. Apresente a defesa razões de recurso ante a interposição do mesmo pelo réu. Após, cumprase como já determinado. Intime-se. - ADV: LOURIVAL ARANTES MARQUES (OAB 110210/SP)
Processo 0004043-73.2010.8.26.0278 (278.01.2010.004043) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) Janaina Angelica Oliveira da Silva - INTIMAÇÃO DA DEFESA para ficar ciente do Acórdão proferido nos autos em 04/11/2013:
“Deram parcial provimento ao recurso do ora apelante Janaina Angelica Oliveira da Silva, para reduzir a pena privativa de
liberdade a 4 meses de reclusão e na forma do art 107, IV do CP, julgar extinta a pretensão Punitiva deduzida neste autos. v.u.”
- ADV: LILIA CRISTINA ALVES DA SILVA RIOS (OAB 170861/SP)
Processo 0005425-33.2012.8.26.0278 (278.01.2012.005425) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema
Nacional de Armas - Rafael Silva Santos - INTIMAÇÃO da defesa para ficar ciente da Carta Precatória expedida no dia
16/01/2014 para Inquirição da testemunha de defesa Maria do Carmo - ADV: WANDERLEY DA SILVA JUNIOR (OAB 243637/
SP), JOAO ROBERTO CAROBENI (OAB 243010/SP)
Processo 0007495-86.2013.8.26.0278 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - S.
E. A. e outros - Vistos. Fls. 160/161: Intime-se o DR. MARCOS ANTONIO NUNES através de imprensa oficial, com urgência.
“INTIMAÇÃO DA DEFESA para que fique ciente da sua indicação para defender os interesses do réu Solomon Ezinwanne
Agbasi, de todo o processado, para que compareça em cartório para assinar o termo de compromisso, bem como, para que no
prazo legal, ofereça defesa preliminar. “ - ADV: MARCOS ANTONIO NUNES (OAB 169516/SP)
Processo 0009531-09.2010.8.26.0278 (278.01.2010.009531) - Crimes de Arma de Fogo (Lei 10.826/2003) - Do Sistema
Nacional de Armas - J. P. - C. de C. B. e outros - INTIMAÇÃO DA DEFESA para ficar ciente do acórdão proferido no dia
08/11/2013: “Negaram provimento ao recurso v.u.” - ADV: CLEÓPATRA LINS GUEDES (OAB 198951/SP)
Processo 0010521-92.2013.8.26.0278 - Inquérito Policial - Roubo Majorado - Fabio Rodrigues da Paixão e outros - Ciência
à defesa da CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao
mandado nº 278.2013/032605-7 que me dirigi na Rua Carlópolis e ali estando, não obtive êxito em encontrar o numeral 77-A,
sendo que na sequencia dos números, após o 65 0 seguinte é o 88, e pessoas que indaguei nas imediações, desconhecem
a referida testemunha. Em face do acima exposto, DEIXO DE INTIMAR testemunha, José. Matos O. dos Santos e devolvo o
presente para os devidos fins.. O referido é verdade e dou fé. Itaquaquecetuba, 06 de dezembro de 2013. - ADV: WILSON
PEREIRA DA SILVA (OAB 177922/SP)
Processo 0011463-76.2003.8.26.0278 (278.01.2003.011463) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes contra a Ordem
Tributária - Carlos Alberto Sordi da Silva e outros - INTIMAÇÃO DA DEFESA para ficar ciente Carta Precatoria juntada nos autos,
fls 527/533 - ADV: RUI MARTINHO DE OLIVEIRA (OAB 130176/SP), SUSIANE DE CARVALHO BUENO (OAB 178659/SP)
Processo 0012101-12.2003.8.26.0278 (278.01.2003.012101) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Apropriação indébita
- Valdeci Alves Moreira - INTIMAÇÃO DA DEFESA para ficar ciente do Acórdão proferido nos autos em 20/08/2013: “Deram
parcial provimento ao apelo de Valdeci Alves Moreira, apenas para reduzir as penas impostas a 1 ano e 9 meses de reclusao,
em regime inicial semiaberto, mais 17 salarios minimos vigentes, mas de oficio, declararam extinta sua punibilidade em face do
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal *(Art 107, IV do CP) v.u.” - ADV: IVONE CAETANA DA SILVA (OAB
131394/SP)
Processo 0018015-47.2009.8.26.0278 (278.01.2009.018015) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
e Condutas Afins - Justiça Pública - Jose Adriano Franca da Silva - A Saúde Pública - INTIMAÇÃO DA DEFESA para ficar ciente
do Acórdão proferido no dia 24/10/2013: “Deram parcial provimento ao recurso para reduzir a pena do apelante para 1 ano e 8
meses de reclusão de regime fechado e ao pagamento de 166 dias-multa, de valor unitario minimo e em seguida, declara-se
extinta a punibilidade de José Adriano França da Silva pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no
art 109, inciso V art 110, paragrafo 1º, art 15 e art 117. inciso IV todos do CP. Prejudicado o exame do mérito do recurso, expeçase alvará de soltura clausulado em favor ao apelante. v.u.” - ADV: CLAUDIA VANUSA DE FREITAS (OAB 150688/SP)
Processo 3000823-45.2012.8.26.0278 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado - A. L. da S. - “Ante
o exposto, PRONUNCIO o réu ADEMIR LEME DA SILVA por infração ao artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal, com
fundamento no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal.” - ADV: EDSON SILVA DE SAMPAIO (OAB 209045/SP)

Juizado Especial Cível
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JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO RENATA VERGARA EMMERICH DE SOUZA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSE ROBERTO SIMON
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0014/2014
Processo 0015572-89.2010.8.26.0278 (278.01.2010.015572) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
- Irani Delmaschio Oliveira - Cptm Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - Ocorrido erro material referente à publicação
constante da relação de n. 012/2014, desconsidere e torne sem efeito o conteúdo nela subscrito. - ADV: HERLLEY FUZETTI
(OAB 110358/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO LUIZ BATALHA NAVAJAS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSE ROBERTO SIMON
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0015/2014- (Em 17/01/2014) - Glória
-Processo 0004117-25.2013.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU e outros - INTIMADO(A), conforme o
disposto no art. 18, incs. I e II, e no art. 19, caput, ambos da Lei nº 9.099/1995, a comparecer perante este Juízo da Vara do
Juizado Especial Cível e Criminal para participar da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 30/01/2014,
ÀS 11:00 H, SALA 116 - CONCILIAÇÃO, no Edifício do Fórum mencionado acima, oportunidade em que, não havendo acordo,
poderá ser designada audiência de instrução e julgamento para a mesma data às 14:00 horas, ocasião em que poderá, querendo,
apresentar defesa oral ou escrita e até três testemunhas, que deverão comparecer independentemente de intimação. Caso seja
realmente necessária a intimação das testemunhas, deverão ser arroladas, no máximo, em até 10 (DEZ) dias antes da audiência
designada. - ADV: RUY RAMOS E SILVA (OAB 142474/SP), RAPHAEL ALVES DA SILVA CARDOSO (OAB 298351/SP)
-Processo 0006086-75.2013.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer Bandeirante Energia SA - Retifico a decisão retro para que a audiência fique designada para o dia 29 de janeiro de 2014, às 12h.
Int. - ADV: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO (OAB 186458/SP)
-Processo 0006086-75.2013.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer Bandeirante Energia SA - INTIMADO(A), conforme o disposto no art. 18, incs. I e II, e no art. 19, caput, ambos da Lei nº
9.099/1995, a comparecer perante este Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal para participar da AUDIÊNCIA
DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 29/01/2014, ÀS 12:00 H, SALA 116 - CONCILIAÇÃO, no Edifício do Fórum
mencionado acima, oportunidade em que, não havendo acordo, poderá ser designada audiência de instrução e julgamento para
a mesma data às 15:00 horas, ocasião em que poderá, querendo, apresentar defesa oral ou escrita e até três testemunhas, que
deverão comparecer independentemente de intimação. Caso seja realmente necessária a intimação das testemunhas, deverão
ser arroladas, no máximo, em até 10 (DEZ) dias antes da audiência designada. - ADV: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO
(OAB 186458/SP)
-Processo 0006086-75.2013.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer Bandeirante Energia SA - Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Luiz Batalha Navajas Vistos. Aceito a justificativa apresentada pelo
autor a fls. 72 e revejo a decisão de fls. 44. Designo nova audiência de tentativa de conciliação para o dia 29 de janeiro de 2014.
Itaquaquecetuba, 23 de outubro de 2013. - ADV: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO (OAB 186458/SP)
-Processo 0008203-39.2013.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer Edjevan Venancio Santos - INTIMADO(A), conforme o disposto no art. 18, incs. I e II, e no art. 19, caput, ambos da Lei nº
9.099/1995, a comparecer perante este Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal para participar da AUDIÊNCIA
DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 30/01/2014, ÀS 10:30 H, SALA 116 - CONCILIAÇÃO, no Edifício do Fórum
mencionado acima, oportunidade em que, não havendo acordo, poderá ser designada audiência de instrução e julgamento para
a mesma data às 13:30 horas, ocasião em que poderá, querendo, apresentar defesa oral ou escrita e até três testemunhas, que
deverão comparecer independentemente de intimação. Caso seja realmente necessária a intimação das testemunhas, deverão
ser arroladas, no máximo, em até 10 (DEZ) dias antes da audiência designada. - ADV: ANA PAULA MARIA SOARES DOS
SANTOS (OAB 295788/SP)
-Processo 0009734-97.2012.8.26.0278 (278.01.2012.009734) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Ronaldo Savedra - INTIMADO(A), conforme o disposto no art. 18, incs. I e II, e no art. 19, caput, ambos da
Lei nº 9.099/1995, a comparecer perante este Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal para participar da AUDIÊNCIA
DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 31/01/2014, ÀS 10:00 H, SALA 116 - CONCILIAÇÃO, no Edifício do Fórum
mencionado acima, oportunidade em que apresentar defesa oral ou escrita e até três testemunhas, que deverão comparecer
independentemente de intimação. Caso seja realmente necessária a intimação das testemunhas, deverão ser arroladas, no
máximo, em até 10 (DEZ) dias antes da audiência designada. - ADV: RONALDO SAVEDRA (OAB 263233/SP)
-Processo 0011947-42.2013.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Aurea
Alves Beserra - INTIMADO(A), conforme o disposto no art. 18, incs. I e II, e no art. 19, caput, ambos da Lei nº 9.099/1995, a
comparecer perante este Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal para participar da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO,
DESIGNADA PARA O DIA 29/01/2014, ÀS 10:30 H, SALA 116 - CONCILIAÇÃO, no Edifício do Fórum mencionado acima,
oportunidade em que, não havendo acordo, poderá ser designada audiência de instrução e julgamento para a mesma data
às 13:30 horas, ocasião em que poderá, querendo, apresentar defesa oral ou escrita e até três testemunhas, que deverão
comparecer independentemente de intimação. Caso seja realmente necessária a intimação das testemunhas, deverão ser
arroladas, no máximo, em até 10 (DEZ) dias antes da audiência designada. - ADV: CECILIA SEFORA ALVES BESERRA (OAB
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150889/SP)
-Processo 0012023-66.2013.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Katia
Cristiele Silva de Siqueira e outro - INTIMADO(A), conforme o disposto no art. 18, incs. I e II, e no art. 19, caput, ambos da Lei
nº 9.099/1995, a comparecer perante este Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal para participar da AUDIÊNCIA
DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 29/01/2014, ÀS 11:30 H, SALA 116 - CONCILIAÇÃO, no Edifício do Fórum
mencionado acima, oportunidade em que, não havendo acordo, poderá ser designada audiência de instrução e julgamento para
a mesma data às 14:30 horas, ocasião em que poderá, querendo, apresentar defesa oral ou escrita e até três testemunhas,
que deverão comparecer independentemente de intimação. Caso seja realmente necessária a intimação das testemunhas,
deverão ser arroladas, no máximo, em até 10 (DEZ) dias antes da audiência designada. - ADV: JOSÉ ORLANDO DOS SANTOS
BOUÇAS (OAB 178997/SP)
-Processo 0012026-21.2013.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Valter
Affonso - INTIMADO(A), conforme o disposto no art. 18, incs. I e II, e no art. 19, caput, ambos da Lei nº 9.099/1995, a comparecer
perante este Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal para participar da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA
PARA O DIA 29/01/2014, ÀS 11:00 H, SALA 116 - CONCILIAÇÃO, no Edifício do Fórum mencionado acima, oportunidade em que,
não havendo acordo, poderá ser designada audiência de instrução e julgamento para a mesma data às 14:00 horas, ocasião em
que poderá, querendo, apresentar defesa oral ou escrita e até três testemunhas, que deverão comparecer independentemente
de intimação. Caso seja realmente necessária a intimação das testemunhas, deverão ser arroladas, no máximo, em até 10
(DEZ) dias antes da audiência designada. - ADV: FRANCISCO LUCENA GOMES (OAB 117352/SP)
-Processo 0012027-06.2013.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Antonio
Carlos Benevento - INTIMADO(A), conforme o disposto no art. 18, incs. I e II, e no art. 19, caput, ambos da Lei nº 9.099/1995, a
comparecer perante este Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal para participar da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO,
DESIGNADA PARA O DIA 29/01/2014, ÀS 11:00 H, SALA 116 - CONCILIAÇÃO, no Edifício do Fórum mencionado acima,
oportunidade em que, não havendo acordo, poderá ser designada audiência de instrução e julgamento para a mesma data
às 14:00 horas, ocasião em que poderá, querendo, apresentar defesa oral ou escrita e até três testemunhas, que deverão
comparecer independentemente de intimação. Caso seja realmente necessária a intimação das testemunhas, deverão ser
arroladas, no máximo, em até 10 (DEZ) dias antes da audiência designada. - ADV: JOSE LUIZ ALVES DOS SANTOS (OAB
295688/SP), JOSE RICARDO PRUDENTE (OAB 226832/SP)
-Processo 0012028-88.2013.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Jose
Carlos Prado dos Santos - INTIMADO(A), conforme o disposto no art. 18, incs. I e II, e no art. 19, caput, ambos da Lei nº
9.099/1995, a comparecer perante este Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal para participar da AUDIÊNCIA
DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 29/01/2014, ÀS 11:00 H, SALA 116 - CONCILIAÇÃO, no Edifício do Fórum
mencionado acima, oportunidade em que, não havendo acordo, poderá ser designada audiência de instrução e julgamento para
a mesma data às 14:00 horas, ocasião em que poderá, querendo, apresentar defesa oral ou escrita e até três testemunhas, que
deverão comparecer independentemente de intimação. Caso seja realmente necessária a intimação das testemunhas, deverão
ser arroladas, no máximo, em até 10 (DEZ) dias antes da audiência designada. - ADV: EDMILSON JORGE SOARES DA SILVA
(OAB 314322/SP)
-Processo 0012029-73.2013.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Juliana Maiara de
Lima Tedeschi - INTIMADO(A), conforme o disposto no art. 18, incs. I e II, e no art. 19, caput, ambos da Lei nº 9.099/1995, a
comparecer perante este Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal para participar da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO,
DESIGNADA PARA O DIA 30/01/2014, ÀS 10:00 H, SALA 116 - CONCILIAÇÃO, no Edifício do Fórum mencionado acima,
oportunidade em que, não havendo acordo, poderá ser designada audiência de instrução e julgamento para a mesma data
às 13:00 horas, ocasião em que poderá, querendo, apresentar defesa oral ou escrita e até três testemunhas, que deverão
comparecer independentemente de intimação. Caso seja realmente necessária a intimação das testemunhas, deverão ser
arroladas, no máximo, em até 10 (DEZ) dias antes da audiência designada. - ADV: WILSON LOPES GUIMARÃES (OAB 235715/
SP)
-Processo 0012030-58.2013.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Juliana Maiara de
Lima Tedeschi - INTIMADO(A), conforme o disposto no art. 18, incs. I e II, e no art. 19, caput, ambos da Lei nº 9.099/1995, a
comparecer perante este Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal para participar da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO,
DESIGNADA PARA O DIA 30/01/2014, ÀS 10:00 H, SALA 116 - CONCILIAÇÃO, no Edifício do Fórum mencionado acima,
oportunidade em que, não havendo acordo, poderá ser designada audiência de instrução e julgamento para a mesma data
às 13:00 horas, ocasião em que poderá, querendo, apresentar defesa oral ou escrita e até três testemunhas, que deverão
comparecer independentemente de intimação. Caso seja realmente necessária a intimação das testemunhas, deverão ser
arroladas, no máximo, em até 10 (DEZ) dias antes da audiência designada. - ADV: WILSON LOPES GUIMARÃES (OAB 235715/
SP)
-Processo 0012031-43.2013.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Juliana Maiara de
Lima Tedeschi - INTIMADO(A), conforme o disposto no art. 18, incs. I e II, e no art. 19, caput, ambos da Lei nº 9.099/1995, a
comparecer perante este Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal para participar da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO,
DESIGNADA PARA O DIA 30/01/2014, ÀS 10:30 H, SALA 116 - CONCILIAÇÃO, no Edifício do Fórum mencionado acima,
oportunidade em que, não havendo acordo, poderá ser designada audiência de instrução e julgamento para a mesma data
às 13:30 horas, ocasião em que poderá, querendo, apresentar defesa oral ou escrita e até três testemunhas, que deverão
comparecer independentemente de intimação. Caso seja realmente necessária a intimação das testemunhas, deverão ser
arroladas, no máximo, em até 10 (DEZ) dias antes da audiência designada. - ADV: WILSON LOPES GUIMARÃES (OAB 235715/
SP)
-Processo 0012032-28.2013.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Juliana Maiara de
Lima Tedeschi - INTIMADO(A), conforme o disposto no art. 18, incs. I e II, e no art. 19, caput, ambos da Lei nº 9.099/1995, a
comparecer perante este Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal para participar da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO,
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DESIGNADA PARA O DIA 30/01/2014, ÀS 10:30 H, SALA 116 - CONCILIAÇÃO, no Edifício do Fórum mencionado acima,
oportunidade em que, não havendo acordo, poderá ser designada audiência de instrução e julgamento para a mesma data
às 13:30 horas, ocasião em que poderá, querendo, apresentar defesa oral ou escrita e até três testemunhas, que deverão
comparecer independentemente de intimação. Caso seja realmente necessária a intimação das testemunhas, deverão ser
arroladas, no máximo, em até 10 (DEZ) dias antes da audiência designada. - ADV: WILSON LOPES GUIMARÃES (OAB 235715/
SP)
-Processo 0012033-13.2013.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Juliana Maiara de
Lima Tedeschi - INTIMADO(A), conforme o disposto no art. 18, incs. I e II, e no art. 19, caput, ambos da Lei nº 9.099/1995, a
comparecer perante este Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal para participar da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO,
DESIGNADA PARA O DIA 30/01/2014, ÀS 11:00 H, SALA 116 - CONCILIAÇÃO, no Edifício do Fórum mencionado acima,
oportunidade em que, não havendo acordo, poderá ser designada audiência de instrução e julgamento para a mesma data
às 14:00 horas, ocasião em que poderá, querendo, apresentar defesa oral ou escrita e até três testemunhas, que deverão
comparecer independentemente de intimação. Caso seja realmente necessária a intimação das testemunhas, deverão ser
arroladas, no máximo, em até 10 (DEZ) dias antes da audiência designada. - ADV: WILSON LOPES GUIMARÃES (OAB 235715/
SP)
-Processo 0012034-95.2013.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Juliana Maiara de
Lima Tedeschi - INTIMADO(A), conforme o disposto no art. 18, incs. I e II, e no art. 19, caput, ambos da Lei nº 9.099/1995, a
comparecer perante este Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal para participar da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO,
DESIGNADA PARA O DIA 30/01/2014, ÀS 11:00 H, SALA 116 - CONCILIAÇÃO, no Edifício do Fórum mencionado acima,
oportunidade em que, não havendo acordo, poderá ser designada audiência de instrução e julgamento para a mesma data
às 14:00 horas, ocasião em que poderá, querendo, apresentar defesa oral ou escrita e até três testemunhas, que deverão
comparecer independentemente de intimação. Caso seja realmente necessária a intimação das testemunhas, deverão ser
arroladas, no máximo, em até 10 (DEZ) dias antes da audiência designada. - ADV: WILSON LOPES GUIMARÃES (OAB 235715/
SP)
-Processo 0012035-80.2013.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Juliana Maiara de
Lima Tedeschi - INTIMADO(A), conforme o disposto no art. 18, incs. I e II, e no art. 19, caput, ambos da Lei nº 9.099/1995, a
comparecer perante este Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal para participar da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO,
DESIGNADA PARA O DIA 30/01/2014, ÀS 11:30 H, SALA 116 - CONCILIAÇÃO, no Edifício do Fórum mencionado acima,
oportunidade em que, não havendo acordo, poderá ser designada audiência de instrução e julgamento para a mesma data
às 14:30 horas, ocasião em que poderá, querendo, apresentar defesa oral ou escrita e até três testemunhas, que deverão
comparecer independentemente de intimação. Caso seja realmente necessária a intimação das testemunhas, deverão ser
arroladas, no máximo, em até 10 (DEZ) dias antes da audiência designada. - ADV: WILSON LOPES GUIMARÃES (OAB 235715/
SP)
-Processo 0012036-65.2013.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Juliana Maiara de
Lima Tedeschi - INTIMADO(A), conforme o disposto no art. 18, incs. I e II, e no art. 19, caput, ambos da Lei nº 9.099/1995, a
comparecer perante este Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal para participar da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO,
DESIGNADA PARA O DIA 30/01/2014, ÀS 11:30 H, SALA 116 - CONCILIAÇÃO, no Edifício do Fórum mencionado acima,
oportunidade em que, não havendo acordo, poderá ser designada audiência de instrução e julgamento para a mesma data
às 14:30 horas, ocasião em que poderá, querendo, apresentar defesa oral ou escrita e até três testemunhas, que deverão
comparecer independentemente de intimação. Caso seja realmente necessária a intimação das testemunhas, deverão ser
arroladas, no máximo, em até 10 (DEZ) dias antes da audiência designada. - ADV: WILSON LOPES GUIMARÃES (OAB 235715/
SP)
-Processo 0012058-26.2013.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Adilson
Macedo Teixeira - INTIMADO(A), conforme o disposto no art. 18, incs. I e II, e no art. 19, caput, ambos da Lei nº 9.099/1995, a
comparecer perante este Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal para participar da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO,
DESIGNADA PARA O DIA 29/01/2014, ÀS 10:30 H, SALA 116 - CONCILIAÇÃO, no Edifício do Fórum mencionado acima,
oportunidade em que, não havendo acordo, poderá ser designada audiência de instrução e julgamento para a mesma data
às 13:30 horas, ocasião em que poderá, querendo, apresentar defesa oral ou escrita e até três testemunhas, que deverão
comparecer independentemente de intimação. Caso seja realmente necessária a intimação das testemunhas, deverão ser
arroladas, no máximo, em até 10 (DEZ) dias antes da audiência designada. - ADV: ANDERSON DE MACEDO TEIXEIRA (OAB
322609/SP)
-Processo 0012065-18.2013.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - Raquel
dos Santos Souza - Vistos. Em sede de cognição sumária, considerando que a própria existência da obrigação é questionada,
defiro o pedido de antecipação de tutela para fins de que o nome da parte autora seja excluído dos órgãos de proteção ao
crédito pela obrigação aqui tratada. Oficie-se para tais órgãos. Audiência de tentativa de conciliação para o dia 29 de janeiro de
2014, às 10h. Cite-se. Intime-se. - ADV: LUCILENE ULTREI PARRA (OAB 238146/SP)
-Processo 0012065-18.2013.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - Raquel
dos Santos Souza - INTIMADO(A), conforme o disposto no art. 18, incs. I e II, e no art. 19, caput, ambos da Lei nº 9.099/1995, a
comparecer perante este Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal para participar da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO,
DESIGNADA PARA O DIA 29/01/2014, ÀS 10:00 H, SALA 116 - CONCILIAÇÃO, no Edifício do Fórum mencionado acima,
oportunidade em que, não havendo acordo, poderá ser designada audiência de instrução e julgamento para a mesma data
às 13:00 horas, ocasião em que poderá, querendo, apresentar defesa oral ou escrita e até três testemunhas, que deverão
comparecer independentemente de intimação. Caso seja realmente necessária a intimação das testemunhas, deverão ser
arroladas, no máximo, em até 10 (DEZ) dias antes da audiência designada. - ADV: LUCILENE ULTREI PARRA (OAB 238146/
SP)
-Processo 0012066-03.2013.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - João
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Pinheiro dos Santos - Vistos. Em sede de cognição sumária, considerando que a própria existência da obrigação é questionada,
defiro o pedido de antecipação de tutela a fim de que o nome da parte autora seja retirado dos órgãos de proteção ao crédito
pela obrigação aqui tratada. Oficie-se para tais órgãos. Audiência de tentativa de conciliação para o dia 29 de janeiro de 2014,
às 10h30min. Cite-se. Intime-se. - ADV: SANDRO JEFFERSON DA SILVA (OAB 208285/SP), ANA PAULA ARAUJO SILVA (OAB
335306/SP)
-Processo 0012066-03.2013.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - João
Pinheiro dos Santos - INTIMADO(A), conforme o disposto no art. 18, incs. I e II, e no art. 19, caput, ambos da Lei nº 9.099/1995,
a comparecer perante este Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal para participar da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO,
DESIGNADA PARA O DIA 29/01/2014, ÀS 10:30 H, SALA 116 - CONCILIAÇÃO, no Edifício do Fórum mencionado acima,
oportunidade em que, não havendo acordo, poderá ser designada audiência de instrução e julgamento para a mesma data
às 13:30 horas, ocasião em que poderá, querendo, apresentar defesa oral ou escrita e até três testemunhas, que deverão
comparecer independentemente de intimação. Caso seja realmente necessária a intimação das testemunhas, deverão ser
arroladas, no máximo, em até 10 (DEZ) dias antes da audiência designada. - ADV: SANDRO JEFFERSON DA SILVA (OAB
208285/SP), ANA PAULA ARAUJO SILVA (OAB 335306/SP)
-Processo 0012067-85.2013.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Sebastião
de Asevedo Balbino - Vistos. Em sede de cognição sumária, considerando que a suposta existência de lastro contratual entre
as partes, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Audiência de tentativa de conciliação para o dia 29 de janeiro de 2014, às
10h30min. Cite-se. Intime-se. - ADV: SANDRO JEFFERSON DA SILVA (OAB 208285/SP)
-Processo 0012067-85.2013.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Sebastião
de Asevedo Balbino - INTIMADO(A), conforme o disposto no art. 18, incs. I e II, e no art. 19, caput, ambos da Lei nº 9.099/1995, a
comparecer perante este Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal para participar da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO,
DESIGNADA PARA O DIA 29/01/2014, ÀS 10:30 H, SALA 116 - CONCILIAÇÃO, no Edifício do Fórum mencionado acima,
oportunidade em que, não havendo acordo, poderá ser designada audiência de instrução e julgamento para a mesma data
às 13:30 horas, ocasião em que poderá, querendo, apresentar defesa oral ou escrita e até três testemunhas, que deverão
comparecer independentemente de intimação. Caso seja realmente necessária a intimação das testemunhas, deverão ser
arroladas, no máximo, em até 10 (DEZ) dias antes da audiência designada. - ADV: SANDRO JEFFERSON DA SILVA (OAB
208285/SP)
-Processo 0012184-76.2013.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - Fabiana
Le Senechal Paiatto - Vistos. Em sede de cognição sumária, considerando que a própria existência da obrigação é questionada,
defiro o pedido de antecipação de tutela a fim de que o nome da parte autora seja retirado dos órgãos de proteção ao crédito
pela obrigação aqui tratada e o protesto tenha sua publicidade suspensa. Oficie-se para tais órgãos e para a serventia notarial
correspondente. Audiência de tentativa de conciliação para o dia 29 de janeiro de 2014, às 11h. Cite-se. Intime-se. - ADV:
CESAR ALEXANDRE PAIATTO (OAB 186530/SP)
-Processo 0012184-76.2013.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação Fabiana Le Senechal Paiatto - INTIMADO(A), conforme o disposto no art. 18, incs. I e II, e no art. 19, caput, ambos da Lei
nº 9.099/1995, a comparecer perante este Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal para participar da AUDIÊNCIA
DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 29/01/2014, ÀS 11:00 H, SALA 116 - CONCILIAÇÃO, no Edifício do Fórum
mencionado acima, oportunidade em que, não havendo acordo, poderá ser designada audiência de instrução e julgamento para
a mesma data às 14:00 horas, ocasião em que poderá, querendo, apresentar defesa oral ou escrita e até três testemunhas, que
deverão comparecer independentemente de intimação. Caso seja realmente necessária a intimação das testemunhas, deverão
ser arroladas, no máximo, em até 10 (DEZ) dias antes da audiência designada. - ADV: CESAR ALEXANDRE PAIATTO (OAB
186530/SP)
-Processo 0012334-57.2013.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Maria do
Socorro Malheiros Rodrigues - Vistos. Em sede de cognição sumária, considerando que a própria existência da obrigação é
questionada, defiro o pedido de antecipação de tutela a fim de que o nome da parte autora seja retirado dos órgãos de proteção
ao crédito pela obrigação aqui tratada. Oficie-se para tais órgãos. Audiência de tentativa de conciliação para o dia 30 de janeiro
de 2014, às 12h. Cite-se. Intime-se. - ADV: ROSANGELA MENDES DOS SANTOS RAPOSO (OAB 247868/SP)
-Processo 0012334-57.2013.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Maria
do Socorro Malheiros Rodrigues - INTIMADO(A), conforme o disposto no art. 18, incs. I e II, e no art. 19, caput, ambos da Lei
nº 9.099/1995, a comparecer perante este Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal para participar da AUDIÊNCIA
DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 30/01/2014, ÀS 12:00 H, SALA 116 - CONCILIAÇÃO, no Edifício do Fórum
mencionado acima, oportunidade em que, não havendo acordo, poderá ser designada audiência de instrução e julgamento para
a mesma data às 15:00 horas, ocasião em que poderá, querendo, apresentar defesa oral ou escrita e até três testemunhas, que
deverão comparecer independentemente de intimação. Caso seja realmente necessária a intimação das testemunhas, deverão
ser arroladas, no máximo, em até 10 (DEZ) dias antes da audiência designada. - ADV: ROSANGELA MENDES DOS SANTOS
RAPOSO (OAB 247868/SP)
-Processo 0012337-12.2013.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - Francisca
Alessandra Alves Felicio - Vistos. Em sede de cognição sumária, considerando que a própria existência da obrigação é
questionada, defiro o pedido de antecipação de tutela a fim de que o nome da parte autora seja retirado dos órgãos de proteção
ao crédito pela obrigação aqui tratada. Oficie-se para tais órgãos. Audiência de tentativa de conciliação para o dia 30 de janeiro
de 2014, às 12h. Cite-se. Intime-se. - ADV: ANDRE LUIS FERREIRA SILVA (OAB 112414/SP)
-Processo 0012337-12.2013.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - Francisca
Alessandra Alves Felicio - INTIMADO(A), conforme o disposto no art. 18, incs. I e II, e no art. 19, caput, ambos da Lei nº
9.099/1995, a comparecer perante este Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal para participar da AUDIÊNCIA
DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 30/01/2014, ÀS 12:00 H, SALA 116 - CONCILIAÇÃO, no Edifício do Fórum
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mencionado acima, oportunidade em que, não havendo acordo, poderá ser designada audiência de instrução e julgamento para
a mesma data às 15:00 horas, ocasião em que poderá, querendo, apresentar defesa oral ou escrita e até três testemunhas, que
deverão comparecer independentemente de intimação. Caso seja realmente necessária a intimação das testemunhas, deverão
ser arroladas, no máximo, em até 10 (DEZ) dias antes da audiência designada. - ADV: ANDRE LUIS FERREIRA SILVA (OAB
112414/SP)
-Processo 0012350-11.2013.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - Givanildo
Alves da Silva - Vistos. Em sede de cognição sumária, considerando que a própria existência da obrigação é questionada, defiro
o pedido de antecipação de tutela a fim de que o nome da parte autora seja retirado dos órgãos de proteção ao crédito pela
obrigação aqui tratada. Oficie-se para tais órgãos. Audiência de tentativa de conciliação para o dia 30 de janeiro de 2014, às
12h. Cite-se. Intime-se. - ADV: JOSE PAULO ARRUDA DA SILVA (OAB 323723/SP)
-Processo 0012350-11.2013.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - Givanildo
Alves da Silva - INTIMADO(A), conforme o disposto no art. 18, incs. I e II, e no art. 19, caput, ambos da Lei nº 9.099/1995, a
comparecer perante este Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal para participar da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO,
DESIGNADA PARA O DIA 30/01/2014, ÀS 12:00 H, SALA 116 - CONCILIAÇÃO, no Edifício do Fórum mencionado acima,
oportunidade em que, não havendo acordo, poderá ser designada audiência de instrução e julgamento para a mesma data
às 15:00 horas, ocasião em que poderá, querendo, apresentar defesa oral ou escrita e até três testemunhas, que deverão
comparecer independentemente de intimação. Caso seja realmente necessária a intimação das testemunhas, deverão ser
arroladas, no máximo, em até 10 (DEZ) dias antes da audiência designada. - ADV: JOSE PAULO ARRUDA DA SILVA (OAB
323723/SP)
-Processo 0012612-58.2013.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Ivison
da Silva Oliveira - Vistos. Em sede de cognição sumária, considerando o risco de perecimento do numerário e a alegação de
estelionato, defiro a antecipação da tutela para fins de determinar o bloqueio do numerário na conta indicada. Proceda-se ao
bloqueio via Bacenjud e oficie-se para tanto. Após, conclusos para designação de audiência. Intime-se. - ADV: IEDA MATOS
PEDRO (OAB 298219/SP)
-Processo 0012612-58.2013.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Ivison
da Silva Oliveira - A fim de se dar total cumprimento ao decidido, proceda-se à penhora on line do remanescente, com urgência.
Audiência de tentativa de conciliação para o dia 29 de janeiro de 2014, às 11h30min. Citem-se. Int. - ADV: IEDA MATOS PEDRO
(OAB 298219/SP)
-Processo 0012612-58.2013.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Ivison
da Silva Oliveira - INTIMADO(A), conforme o disposto no art. 18, incs. I e II, e no art. 19, caput, ambos da Lei nº 9.099/1995, a
comparecer perante este Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal para participar da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO,
DESIGNADA PARA O DIA 29/01/2014, ÀS 11:30 H, SALA 116 - CONCILIAÇÃO, no Edifício do Fórum mencionado acima,
oportunidade em que, não havendo acordo, poderá ser designada audiência de instrução e julgamento para a mesma data
às 14:30 horas, ocasião em que poderá, querendo, apresentar defesa oral ou escrita e até três testemunhas, que deverão
comparecer independentemente de intimação. Caso seja realmente necessária a intimação das testemunhas, deverão ser
arroladas, no máximo, em até 10 (DEZ) dias antes da audiência designada. - ADV: IEDA MATOS PEDRO (OAB 298219/SP)
-Processo 0013742-20.2012.8.26.0278 (278.01.2012.013742) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Daniele
Cristina Souza Nascimento Ótica Me - Ótica Evangélica - INTIMADO(A), conforme o disposto no art. 18, incs. I e II, e no art.
19, caput, ambos da Lei nº 9.099/1995, a comparecer perante este Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal para
participar da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 31/01/2014, ÀS 10:00 H, SALA 116 - CONCILIAÇÃO,
no Edifício do Fórum mencionado acima, oportunidade em que apresentar defesa oral ou escrita e até três testemunhas, que
deverão comparecer independentemente de intimação. Caso seja realmente necessária a intimação das testemunhas, deverão
ser arroladas, no máximo, em até 10 (DEZ) dias antes da audiência designada. - ADV: WILSON LOPES GUIMARÃES (OAB
235715/SP)

Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES LADEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FERNANDO CARLOS DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2014
Processo 0000420-93.2013.8.26.0278 - Adoção c/c Destituição do Poder Familiar - Adoção de Criança - R. R. da S. - J. F.
de M. - - E. da C. R. - Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para destituir o genitor
biológico, José F. de M. do poder familiar que detinha sobre a menor Gabrielle C. de M. e deferir ao autor, nos termos dos artigos
38 e seguintes da lei 8.069/90, sua adoção, constando como sobrenome da criança o sobrenome do pai adotivo, nos termos
acima consignados, e terá os pais dele como avós, mantendo-se os vínculos entre o adotado e sua genitora, que é casada com
o autor. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 269, I, do
Código de Processo Civil. Não há incidência de custas em razão da isenção legal. Pelo trabalho desenvolvido pelo advogado
nestes autos, atribuo ao Dr. Renilton de Andrade e Silva honorários advocatícios correspondentes à 100% do valor previsto na
tabela do convênio firmado entre a OAB e a DPE. Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários e mandado
para inscrição do nome do adotante como pai, bem como do nome dos ascendentes, cancelando-se o registro de nascimento
original da adotada, tudo na forma do art. 47 da Lei nº 8.069/90. Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar
nas certidões do registro, mantendo-se, contudo, o vínculo entre o adotado e sua genitora, que é casada com o adotante.
Oportunamente arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I.C. - ADV: RENILTON DE ANDRADE E SILVA
(OAB 167576/SP), FILOVALTER MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR (OAB 220106/SP)
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Processo 0003391-51.2013.8.26.0278 - Processo de Apuração de Ato Infracional - De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de
Drogas - M. J. dos S. - Vistos. Cumpra-se o V.Acórdão. Para audiência de apresentação designo o dia 19 de maio de 2014, às
14:30 horas. Expeça-se mandado para notificação e intimação do menor e seus representantes legais. Ciência ao Ministério
Público e à Defensoria. - ADV: MAURO JOSE DE ANDRADE (OAB 128819/SP)
EXECUÇÃO - 65/2011 P.H.O. de A. Fls. 168/178: Manifeste-se o patrono do menor acerca do Relatório Técnico Conclusivo/
Documentos acostados aos autos. ADVS: RAIMUNDO TADEU COÊLHO BELARMINO OAB/SP 134431

ITARARÉ
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ITARARÉ EM 13/01/2014
PROCESSO :3004110-76.2013.8.26.0279
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: N. S. B. J.
ADVOGADO : 119748/SP - Maria Catarina Benini Tomass
REQDA
: C. B. B.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000103-58.2014.8.26.0279
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Fundação Sabesp de Seguridade Social Sabesprev
ADVOGADO : 86568/SP - Janete Sanches Morales dos Santos
EXECTDO
: Luiz Souza Amaral
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000107-95.2014.8.26.0279
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Cal Sinhá S/A - Indústria e Comércio de Calcareos
ADVOGADO : 91210/SP - Pedro Sales
EMBARGDO : A União
VARA:2ª VARA
PROCESSO :3003102-64.2013.8.26.0279
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Harley Enéias Stange
ADVOGADO : 290261/SP - Harley Enéias Stange
REQDO
: Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000109-65.2014.8.26.0279
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Joaquim de Oliveira Barbosa
ADVOGADO : 283112/SP - Nelson Ribas Júnior
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000110-50.2014.8.26.0279
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: Débora Rodrigues Horochk
ADVOGADO : 279559/SP - Flávio Augusto Oville Couto
IMPTDO
: Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino de Itararé
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000114-87.2014.8.26.0279
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Banco Bradesco S/A
ADVOGADO : 91473/SP - Vidal Ribeiro Poncano
EXECTDO
: Paraíso Agropecuária Ltda. ME
VARA:1ª VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO
REQDA

:0000112-20.2014.8.26.0279
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
: R. R. B.
: 293654/SP - Carlos Alberto Gonçalves
: D. C. B.
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VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000115-72.2014.8.26.0279
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Adilson Antonio Meneguela
ADVOGADO : 277228/SP - Israel Bera
REQDO
: Município de Itararé
ADVOGADO : 301503/SP - David Gilberto Moreno Junior
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ITARARÉ EM 14/01/2014
PROCESSO :0000119-12.2014.8.26.0279
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: P. R. DE M.
ADVOGADO : 97881/SP - Fatima Civolani de Genaro
REQDA
: A. L. M. DE M.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :3003201-34.2013.8.26.0279
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Karina Maria Santos Silva
ADVOGADO : 254727/SP - Aline Jacopetti E Silva Flauzino
REQDO
: Governo do Estado de São Paulo - Secretaria da Saúde
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000120-94.2014.8.26.0279
CLASSE
:CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: Gilmar Ferreira
ADVOGADO : 93018/SP - Ricardo da Silva Barddal
REQDO
: Marcos Antonio Xavier
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000128-71.2014.8.26.0279
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: M. L. DA S. R.
ADVOGADO : 96262/SP - Tania Maristela Munhoz
REQDO
: C. B. J.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000121-79.2014.8.26.0279
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: C. V.
ADVOGADO : 268353/SP - Claudia de Lima
REQDO
: B. L.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000122-64.2014.8.26.0279
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Lucas Pereira dos Santos
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000123-49.2014.8.26.0279
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Claudinéia Aparecida dos Anjos
ADVOGADO : 96262/SP - Tania Maristela Munhoz
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000125-19.2014.8.26.0279
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Maria Irani Marques
ADVOGADO : 96262/SP - Tania Maristela Munhoz
REQDO
: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000124-34.2014.8.26.0279
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Herculano Dias Batista
ADVOGADO : 96262/SP - Tania Maristela Munhoz
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA:2ª VARA
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PROCESSO :0000126-04.2014.8.26.0279
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Rosalina de Jesus Galhoti Nascimento
ADVOGADO : 96262/SP - Tania Maristela Munhoz
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000127-86.2014.8.26.0279
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Rosa Jorge Amaral
ADVOGADO : 96262/SP - Tania Maristela Munhoz
REQDO
: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000131-26.2014.8.26.0279
CLASSE
:EMBARGOS DE TERCEIRO
EMBARGTE : Sandra Cristina Barreto
ADVOGADO : 324510/SP - Wesley Toledo Ribeiro
EMBARGDO : Jose Barreto Junior
ADVOGADO : 73366/SP - Joao Aquiles Assaf
VARA:1ª VARA
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ITARARÉ EM 15/01/2014
PROCESSO :0000144-25.2014.8.26.0279
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo - CRECI Segunda Região
ADVOGADO : 205792/SP - Marcio Andre Rossi Fonseca
EXECTDO
: Enivaldo Luiz Mota
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000145-10.2014.8.26.0279
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo - CRECI Segunda Região
ADVOGADO : 205792/SP - Marcio Andre Rossi Fonseca
EXECTDO
: Waldecyr Paulo de Oliveira
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000146-92.2014.8.26.0279
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo - CRECI - Segunda Região
ADVOGADO : 205792/SP - Marcio Andre Rossi Fonseca
EXECTDO
: Luiz Gilberto Maier
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000147-77.2014.8.26.0279
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo - CRECI Segunda Região
ADVOGADO : 205792/SP - Marcio Andre Rossi Fonseca
EXECTDO
: Método Desenvolvimento Urbano e Emp. Imob. S/C. Ltda.
VARA:1ª VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:0000148-62.2014.8.26.0279
:ALVARÁ JUDICIAL
: Silvana Aparecida Pinto
: 97881/SP - Fatima Civolani de Genaro

PROCESSO :0000149-47.2014.8.26.0279
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: B. DE O.
ADVOGADO : 279283/SP - Herega Casagrande Carlos dos Santos
REQDA
: F. L. DE O.
VARA:1ª VARA
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ITARARÉ EM 16/01/2014
PROCESSO :0000158-09.2014.8.26.0279
CLASSE
:CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: Ministério Público do Estado de São Paulo
REQDO
: Jonhy Everton de Moraes
VARA:2ª VARA
PROCESSO
CLASSE

:0000160-76.2014.8.26.0279
:EXECUÇÃO FISCAL
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EXEQTE
: Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial - INMETRO
EXECTDO
: Antônio Augusto Gelin Me
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000161-61.2014.8.26.0279
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
EXECTDO
: I. R. Jorge ME
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000159-91.2014.8.26.0279
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO
EXECTDO
: Magazine Luiza S/A
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000113-05.2014.8.26.0279
CLASSE
:SEPARAÇÃO DE CORPOS
REQTE
: R. R. B.
ADVOGADO : 293654/SP - Carlos Alberto Gonçalves
REQDA
: D. C. B.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000163-31.2014.8.26.0279
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: BV Financeira S/A - C.F.I.
ADVOGADO : 192562/SP - Cristina Eliane Ferreira da Mota
REQDO
: Luan Meira de Morais Lemes
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000162-46.2014.8.26.0279
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Aymoré, Crédito, Financiamento e Investimento S/A
ADVOGADO : 94243/SP - Antonio Samuel da Silveira
REQDO
: Marlon Rafael Ribeiro
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000164-16.2014.8.26.0279
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Banco Itaú S.A.
ADVOGADO : 122626/SP - Claudio Kazuyoshi Kawasaki
REQDA
: Maria Fernandes Galhoti
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000166-83.2014.8.26.0279
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: N. DE O.
ADVOGADO : 282049/SP - Carolina Barreto
REQDA
: R. C. F.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000165-98.2014.8.26.0279
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: R. P. N.
ADVOGADO : 256439/SP - Marcia Elaine Perin Leite Lavagnini
REQDO
: G. M. DA R.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000167-68.2014.8.26.0279
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Sirlei Ramos Volica
ADVOGADO : 326880/SP - Geraldo José Holtz de Freitas
EXECTDA
: Floriza Rodrigues
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000168-53.2014.8.26.0279
CLASSE
:EMBARGOS DE TERCEIRO
EMBARGTE : Genésia Lepinski de Oliveira
ADVOGADO : 324510/SP - Wesley Toledo Ribeiro
EMBARGDO : José Barreto Junior
VARA:1ª VARA
PROCESSO
CLASSE

:0000169-38.2014.8.26.0279
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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EXEQTE
: Mario Candido de Souza
EXECTDO
: Rafael Freitas Ramos
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :3004275-26.2013.8.26.0279
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Savivel Veículos Ltda.
ADVOGADO : 290261/SP - Harley Enéias Stange
REQDO
: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000172-90.2014.8.26.0279
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Aguinéas Marino dos Santos
ADVOGADO : 306774/SP - Everton Luis de Souza Furlani
REQDO
: CREFISA S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000173-75.2014.8.26.0279
CLASSE
:INTERDIÇÃO
REQTE
: N. A. L.
REQDO
: A. C. DE L.
VARA:2ª VARA

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LETICIA ANTUNES TAVARES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDMILSON SILVA OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0017/2014
Processo 0001191-39.2011.8.26.0279 (279.01.2011.001191) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens - Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - Ipesp - Thalita Froes de Paiva - Providenciar o
necessário para cumprimento da determinação retro. - ADV: JAMES TALBERG (OAB 208649/SP), CELIA MARIA ALBERTINI
NANI TURQUETO (OAB 65006/SP)
Processo 0001448-64.2011.8.26.0279 (279.01.2011.001448) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - José Lauro
Borges - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Para a realização da perícia, nomeio o Dr. CARLOS EDUARDO SUARDI
MARGARIDO. À Serventia para designação de data. Int-se. - ADV: ELIAS ISAAC FADEL NETO (OAB 93468/SP)
Processo 0003527-79.2012.8.26.0279 (279.01.2012.003527) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira S/A - C. F. I. - Edenilson Santos Portela - - Em consulta ao sistema Infojud verificou-se constar o
endereço do requerido como sendo: Rua Pedro Dias Tatit, 156, CDHU, Itararé/SP. Manifeste-se o requerente. - ADV: BARBARA
RAQUEL AURELIO PORTO (OAB 259040/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE
FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP)
Processo 0004461-71.2011.8.26.0279 (279.01.2011.004461) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira S/A - C. F. I. - Silvio Ferreira de Miranda - Defiro o pedido de sobrestamento do feito pelo prazo de 180
dias. Após, manifeste-se a autora - ADV: BARBARA RAQUEL AURELIO PORTO (OAB 259040/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M
DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA
SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP)
Processo 0005465-46.2011.8.26.0279 (279.01.2011.005465) - Outros Feitos não Especificados - Município de Itararé Edilson Barreiro - Defiro ao requerido os benefícios da Justiça Gratuita, anotando-se. Especifiquem as partes as provas que
efetivamente pretendem produzir, justificando-as. - ADV: DAVID GILBERTO MORENO JUNIOR (OAB 301503/SP), EMANUEL
BARBOSA DE LIMA (OAB 317803/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LETICIA ANTUNES TAVARES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDMILSON SILVA OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0023/2014
Processo 0000265-92.2010.8.26.0279 (279.01.2010.000265) - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - Associação
Itarareense de Ensino - Marcos Vinícius Belantoni Lara - Defiro a penhora de ativos através do sistema Bacen/Jud. Aguarde-se
resposta das instituições financeiras pelo prazo de dez dias. Após, realize a serventia a consulta ao sistema sobre o resultado
da ordem, restando positivo, requisite-se a transferência e lavre-se o respectivo termo de penhora, intimando-se o(a) executado;
caso recaia o bloqueio sobre valor ínfimo, deverá ser imediatamente levantado. - ADV: RONALDO BARRETO DUARTE (OAB
271158/SP), JOSÉ REINALDO SILVA (OAB 277245/SP), CLAUDIA DE LIMA (OAB 268353/SP)
Processo 0001038-40.2010.8.26.0279 (279.01.2010.001038) - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Associação
Itarareense de Ensino - Davis Thiago Ribeiro - Manifeste sobre a certidão de fls. retro. - ADV: JOSÉ REINALDO SILVA (OAB
277245/SP)
Processo 0001403-94.2010.8.26.0279 (279.01.2010.001403) - Execução de Alimentos - Alimentos - D. K. de S. - D. B. Decorreu o prazo sem o devido pagamento.Manifeste-se cert fls. 89 - ADV: CLEIA ELIZABETH ZANIN (OAB 72565/SP)
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Processo 0001918-95.2011.8.26.0279 (279.01.2011.001918) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Isaías Almeida
- Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Manifeste-se a parte autora, dentro do prazo legal, quanto ao cálculo apresentado. ADV: SOLANGE GOMES ROSA (OAB 233235/SP), ANA CLAUDIA FURQUIM PINHEIRO (OAB 247567/SP), GUSTAVO MARTINI
MULLER (OAB 87017/SP)
Processo 0002228-48.2004.8.26.0279 (279.01.2004.002228) - Outros Feitos não Especificados - Codof Supermercados
Ltda - Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itarare - Aguarde-se o preparo do mandado de citação por mais 10 dias. No
silêncio da exequente, aguarde-se provocação em arquivo. - ADV: WANDERLEY VERNECK ROMANOFF (OAB 101679/SP),
GUILHERMO PETTRUS BILATTO MARIANO CESAR (OAB 266358/SP), TANIA MARISTELA MUNHOZ (OAB 96262/SP)
Processo 0002972-33.2010.8.26.0279 (279.01.2010.002972) - Execução de Alimentos - Alimentos - D. N. M. R. - D. R. de
S. - Manifeste-se a parte autora, dentro do prazo legal, em réplica a contestação. - ADV: DIRCEU JOSE MENDES (OAB 118011/
SP), DAIANE DE PAULA ROSA VIEIRA (OAB 303330/SP), JAMES TALBERG (OAB 208649/SP)
Processo 0003030-75.2006.8.26.0279 (279.01.2006.003030) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Ítalo José Salgadinho
- Laércio Cusin - Para o desarquivamento dos autos é necessário o recolhimento de taxa própria, aguarda-se o pagamento
para o efetivo desarquivamento. - ADV: JOSE CARLOS MENDONCA MARTINS JUNIOR (OAB 143079/SP), FABIANO GOMES
RASMUSSEN (OAB 287000/SP), SILMARA JUDEIKIS MARTINS (OAB 247874/SP)
Processo 0004067-64.2011.8.26.0279 (279.01.2011.004067) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - Y. J.
P. L. - A. de M. M. - Manifeste sobre a certidão de fls. retro. - ADV: GUSTAVO MARTINI MULLER (OAB 87017/SP), CLAUDIA DE
LIMA (OAB 268353/SP)
Processo 0004456-49.2011.8.26.0279 (279.01.2011.004456) - Usucapião - Sonia Cristina Soares - Antonia Lucia Maciel
- - Antonia Waldomira - - Wilson - - Antonio - - Fazenda Pública Federal - - Fazenda Pública Estadual - - Fazenda Pública
Municipal - - Réus Incertos - Fls. 80/84: Anote-se. Fls. 70/71: Proceda-se a consulta junto ao sistema infojud para localização
dos endereços daqueles que ainda não foram citados. Int-se. - ADV: SILMARA DE LIMA (OAB 277356/SP)
Processo 0004640-39.2010.8.26.0279 (279.01.2010.004640) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Aparecida de Oliveira
- - Angela Mara Panham - - Roberto Douglas Leme dos Santos - - Fábio Luiz Leme dos Santos - - Osório Alício Panham - Patrícia Leme Menezes Vidoca - - Carlos Eduardo Menezes Vidoca - - Sandra Filomena Leme dos Santos - - Regina de Fátima
Leme dos Santos - Onofre Francisco de Oliveira - - Adelaide Fernandes de Oliveira - Deve a inventariante providenciar a
correção tanto dos valores atribuídos aos valores totais dos espólios, bem como, atender o despacho de fls. 97 na parte
que determinou “adequar os valores atribuídos aos herdeiros para totalizar 100% do valor da herança”. Int. - ADV: ROSELI
APARECIDA SANTOS HRETIUK (OAB 104290/SP), TANIA MARIA VIEIRA (OAB 288440/SP)
Processo 0005240-89.2012.8.26.0279 (027.92.0120.005240) - Procedimento Ordinário - Exoneração - R. L. P. - A. M. B.
- Por ora, requisite-se o endereço da requerida pelos sistemas Infojud e Siel. - ADV: ANTONIO EDUARDO FURLANI SILVA
GRADIN (OAB 283706/SP)
Processo 0005446-40.2011.8.26.0279 (279.01.2011.005446) - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Glaucia
Iurico Inamassu - Alberto Iromi Inamassu - - Vanilda Mayeski Inamassu - Remetam-se os autos à superior instância. - ADV:
MARIA CATARINA BENINI TOMASS (OAB 119748/SP), CRISTIANE SANTOS GUSMÃO PEREIRA (OAB 181506/SP), DAIANE
DE PAULA ROSA VIEIRA (OAB 303330/SP)
Processo 3001333-21.2013.8.26.0279 - Procedimento Ordinário - Revisão - G. G. T. S. - E. S. - Diante da ausência da autora
à audiência de fls. 26, arquivem-se os autos, anotando-se(artigo 7º da lei 5.478/68). - ADV: DANIEL PEREIRA FONTE BOA
(OAB 303331/SP), JAMILE CARLOS MAGNO ZABAD (OAB 265668/SP)
Processo 3002723-26.2013.8.26.0279 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Liminar - Bv Financeira S/A - C.F.I. Giovanna Maria de Almeida - Manifeste sobre a certidão de fls. retro. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/
SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)
Processo 3003447-30.2013.8.26.0279 - Procedimento Ordinário - Salário-Maternidade (Art. 71/73) - Cintia André da Silva
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Cumpra-se o V. Acórdão. No prazo de 10 dias, apresente a autora cópia de sua
certidão de casamento, bem como comprovante atualizado de endereço, sob pena de extinção. - ADV: ROSINETE MATOS
BRAGA (OAB 331607/SP)
Processo 3003705-40.2013.8.26.0279 - Procedimento Ordinário - Usucapião Ordinária - Alzira Fernandes de Lima - A petição
inicial deve também ser instruída com a certidão de distribuição cível em nome do autor Gregório. Prazo de 10 (dez) dias. Int-se.
- ADV: LILIAN CRISTINA DE PAULA CAMARGO (OAB 277491/SP)
Processo 3003768-65.2013.8.26.0279 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - T. N. M. da
S. - J. M. da S. - Manifestação quanto a certidão negativa de fls retro. - ADV: HEREGA CASAGRANDE CARLOS DOS SANTOS
(OAB 279283/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ITARARÉ EM 13/01/2014
PROCESSO :0000104-43.2014.8.26.0279
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 245/2013 - Itararé
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : A. A. DOS S. S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000105-28.2014.8.26.0279
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 04/2014 - Itararé
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: R. L. DE A.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
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PROCESSO :0000106-13.2014.8.26.0279
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 10/2014 - Itararé
AUTOR
: J. P.
AUTORA DO FATO
: J. C. DE M.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000111-35.2014.8.26.0279
CLASSE
:MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)
OF : 62/2014 - Itararé
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : J. F. R.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000116-57.2014.8.26.0279
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 327/2013 - Itararé
AUTOR
: J. P.
AUTORA DO FATO
: N. P. DE S.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :3002645-32.2013.8.26.0279
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 180/2013 - Itararé
AUTOR
: J. P.
AUTORA DO FATO
: S. S. D.
VARA:2ª VARA
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ITARARÉ EM 14/01/2014
PROCESSO :0000130-41.2014.8.26.0279
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 250/2013 - Itararé
AUTORA
: J. P.
DECLARANTE : M. H. DOS S. J.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000132-11.2014.8.26.0279
CLASSE
:MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)
OF : 056/2014 - Itararé
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : R. A. M.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000133-93.2014.8.26.0279
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 285/2013 - Itararé
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : J. P. DE A.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000134-78.2014.8.26.0279
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 286/2013 - Itararé
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : A. D. A. P.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000135-63.2014.8.26.0279
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 281/2013 - Itararé
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : D. S. DE C.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000137-33.2014.8.26.0279
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 314/2013 - Itararé
AUTOR
: J. P.
AUTORA DO FATO
: P. A. DE A.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO

:0000136-48.2014.8.26.0279
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CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 287/2013 - Itararé
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : L. C. P.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000420-90.2013.8.26.0279
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 3/2013 - Itararé
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : A A.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000139-03.2014.8.26.0279
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 013/2014 - Itararé
AUTOR
: J. P.
AUTORA DO FATO
: M. M.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000138-18.2014.8.26.0279
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 316/2013 - Itararé
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: R. DA S. A.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000140-85.2014.8.26.0279
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 331/2013 - Itararé
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: A. N. B.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000141-70.2014.8.26.0279
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 333/2013 - Itararé
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: W. T. DA R. M.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ITARARÉ EM 15/01/2014
PROCESSO :0000142-55.2014.8.26.0279
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 336/2013 - Itararé
AUTORA
: J. P.
AUTOR DO FATO
: C. M. DE O.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000143-40.2014.8.26.0279
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 038/2013 - Bom Sucesso de Itarare
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: E. W. P.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000150-32.2014.8.26.0279
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 342/2013 - Itararé
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: M. C. F. DE L.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000156-39.2014.8.26.0279
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 293/2013 - Itararé
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : G. C.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000155-54.2014.8.26.0279
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 294/2013 - Itararé
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AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : G. C.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000154-69.2014.8.26.0279
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 008/2014 - Itararé
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: C. M. DOS S.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ITARARÉ EM 16/01/2014
PROCESSO :0000170-23.2014.8.26.0279
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 11/2014 - Itararé
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: S. C.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000171-08.2014.8.26.0279
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 012/2014 - Itararé
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: I. F. S. G.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000174-60.2014.8.26.0279
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 001/2014 - Itararé
AUTOR
: J. P.
AUTORA DO FATO
: L. D. N.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000175-45.2014.8.26.0279
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 335/2013 - Itararé
AUTOR
: J. P.
AUTORA DO FATO
: M. L. R.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000177-15.2014.8.26.0279
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 288/2013 - Itararé
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : T. F. DOS S.
VARA:1ª VARA

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LETICIA ANTUNES TAVARES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDMILSON SILVA OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0020/2014
Processo 3000220-32.2013.8.26.0279 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Valdeci Bento dos Santos - Subam
os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Seção Criminal, anotando-se. Sem prejuízo, formem-se autos
suplementares, certificando-se. Int. - ADV: JOSE CARLOS MENDONCA MARTINS JUNIOR (OAB 143079/SP)
Processo 3002189-82.2013.8.26.0279 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
- David Rodrigo Martins e outro - Subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Seção Criminal,
anotando-se. Sem prejuízo, formem-se autos suplementares, certificando-se. Int. - ADV: LUIZ CARLOS GUILHERME (OAB
70144/SP), LUIZ CARLOS GUILHERME JUNIOR (OAB 313101/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LETICIA ANTUNES TAVARES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDMILSON SILVA OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0022/2014
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Processo 3001757-63.2013.8.26.0279 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Homicídio Qualificado - Rafael Rodrigues de
Camargo e outro - Os autos se encontram com vista ao defensor nomeado para apresentação de memoriais, no prazo de cinco
dias. - ADV: CARLOS ALBERTO GONÇALVES (OAB 293654/SP)

Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LETICIA ANTUNES TAVARES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDMILSON SILVA OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0021/2014
Processo 0008407-85.2010.8.26.0279 (279.01.2010.008407) - Adoção - Adoção de Criança - W. L. L. de S. - - E. M. R. - N.
A. R. - Vistos. Com vistas ao melhor interesse da criança e considerando a existência de parecer favorável, nos termos do artigo
33, parágrafo 1º, do ECA, defiro a guarda provisória requerida, regularizando a situação de fato já existente. Expeça-se o termo
de guarda provisória. Sem prejuízo, aguarde-se o cumprimento integral da decisão de fls. 190/191. Intime-se. Cumpra-se. - ADV:
MARIA FLAVIA MELLO RIBEIRO (OAB 202034/SP), CAROLINA BARRETO (OAB 282049/SP)
Processo 3003629-16.2013.8.26.0279 - Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder Familiar - Abandono Material M. da S. e outro - Os autos se encontram com vista à defensora nomeada à requerida, para apresentação de contestação, pelo
prazo de dez dias. - ADV: LETHICIA DE PAULA MONTEIRO ROCHA BUENO (OAB 278100/SP)

ITATIBA
Cível
1ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ROBERTA CRISTINA MORÃO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SILVANA BOCALETTO GIARETTA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2014
Processo 0000088-35.2004.8.26.0281/01 (281.01.2004.000088/1) - Cumprimento de sentença - Dagranja Agroindustrial Ltda.
- Friaves Comercial e Distribuidora Ltda. e outros - Diante do decurso de prazo de mais de trinta dias sem qualquer manifestação,
certidão fls. 369, presume-se o não interesse em prosseguir por ora com a fase expropriatória. Dessa forma, providencie, pois,
a serventia, o arquivamento destes autos, sem prejuízo de posterior desarquivamento às expensas do interessado. - ADV:
EDMILSON MARCELO CEOLIM (OAB 104832/SP), VALDENIR REIS DE ANDRADE JUNIOR (OAB 145529/SP)
Processo 0000217-79.2000.8.26.0281 (281.01.2000.000217) - Embargos à Execução - Vanda Elene Stefano Piton - Banco
do Brasil S/A - Vistos. Comunique-se a extinção e arquivem estes autos, fazendo as anotações de praxe. No mais, prossigam-se
nos autos da execução. Intime-se. - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE
AZEVEDO (OAB 34248/SP), ROSANGELA MARIA STEFANO SIMAO (OAB 78556/SP)
Processo 0000536-27.2012.8.26.0281/01 - Cumprimento de sentença - Espécies de Contratos - Bradesco Leasing S/A
Arrendamento Mercantil - Diante do decurso de prazo de mais de trinta dias sem qualquer manifestação, certidão fls. 68,
presume-se o não interesse em prosseguir por ora com a fase expropriatória. Dessa forma, providencie, pois, a serventia,
o arquivamento destes autos, sem prejuízo de posterior desarquivamento às expensas do interessado. - ADV: AMANDIO
FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 107414/SP), MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP)
Processo 0000683-78.1997.8.26.0281 (281.01.1997.000683) - Cumprimento Provisório de Sentença - Constrição / Penhora /
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Orlando Carichio Boseli - Sergio Luiz Tescarollo e outro - Manifeste-se a requerente acerca
da pesquisa BACENJUD realizada às fls. 599/601. - ADV: DILCO JOSE FELTRAN (OAB 30581/SP), ROBERTO CARDOSO DE
LIMA JUNIOR (OAB 88645/SP), MARCOS AUGUSTO VICENTINI CREDIDIO (OAB 184781/SP), FABIO SUGUIMOTO (OAB
190204/SP)
Processo 0000881-90.2012.8.26.0281 (281.01.2012.000881) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
- Banco Bradesco S.a. - M & T Consultoria Empresarial Ltda e outro - Tendo em vista o não cumprimento do acordo entre
as partes, DEFIRO a penhora sobre o imóvel da executada, indicado pela exequente em fls. 40, objeto da matrícula de fls.
43 sob nº46.039 do Cartório do Registro de Imóveis desta comarca. Desde logo, nomeio a co-executada, Claudia Maria
ordine, como fiel depositária do aludido bem. Tome-se a penhora por termo nos autos. Na sequência, expeça-se mandado de
avaliação e intimação da penhora. Intimando-se os executados, e seus cônjuges, se casado forem e eventuais condôminos, da
constrição (e para que exerçam eventual direito de preferência na aquisição, em momento oportuno), pela imprensa oficial, os
aqui representados por advogado e pessoalmente, por carta com aviso de recebimento os não assistidos (art. 475-J, § 1º do
Código de Processo Civil), para apresentação de impugnação, se caso. Providencie o exequente, para presunção absoluta de
conhecimento por terceiros, o respectivo registro no ofício imobiliário competente, mediante apresentação de certidão de inteiro
teor do ato e independentemente de mandado judicial (art. 659, § 4º do Código de Processo Civil). Sem prejuízo, certifique a
Serventia o atual andamento dos autos de Embargos á Execução. - ADV: FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP), FABIANA PIOVAN
AVILA (OAB 177709/SP), JOSE ROBERTO APPARECIDO (OAB 66581/SP)
Processo 0000911-09.2004.8.26.0281/01 (281.01.2004.000911/1) - Cumprimento de sentença - Associação dos Moradores
do Codomínio Sítio da Moenda - Edmur Pereira de Oliveira - Requeira o exequente que de direito no prazo legal. Sem prejuízo,
certifique a Serventia o atual andamento dos Embargos à arrematação. - ADV: MARCELO TORSO (OAB 136747/SP), EDMUR
PEREIRA DE OLIVEIRA (OAB 91310/SP)
Processo 0000924-27.2012.8.26.0281 (281.01.2012.000924) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Adriano de Souza Júnior e outros - Rigor Alimentos Ltda e outro - Vistos. Oficie-se ao Cartório Criminal solicitando certidão de
objeto e pé da ação penal nº 415/11 e cópia de eventual sentença. Com a juntada, dê-se vista ao representante do Ministério
Público. Intime-se. - ADV: JAQUELINE SUZANA MARTIN (OAB 141898/SP), GASTAO MEIRELLES PEREIRA (OAB 130203/
SP), NATALIA LEONE BASSETTO (OAB 142827/SP), FERNANDO BRANDAO WHITAKER (OAB 105692/SP)
Processo 0001625-03.2003.8.26.0281 (281.01.2003.001625) - Procedimento Sumário - Antonio Gomes de Oliveira - Instituto
Nacional do Seguro Social - Inss - Cumpra-se o V. Acórdão. Manifeste-se o interessado em cinco dias, requerendo o que de
direito. - ADV: JOAQUIM ROQUE NOGUEIRA PAIM (OAB 111937/SP), ADRIANA OLIVEIRA SOARES (OAB 252333/SP)
Processo 0001818-03.2012.8.26.0281 (281.01.2012.001818) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - D. F. de O. da S. e
outro - Vistos. Tendo em vista a certidão de fls. 79vº, expeça-se ofício ao Juízo da Comarca de Curitiba, solicitando informações
acerca da precatória redesignando a data da audiência e expedida em 26 de abril de 2013. Intime-se. - ADV: MARLY ALVES DA
SILVA (OAB 216635/SP)
Processo 0001822-11.2010.8.26.0281 (281.01.2010.001822) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Formulaink
Indústria de Suprimentos para Informática Ltda - Banco do Brasil S/A - Comprove a exequente em cinco dias o depósito das
duas últimas parcelas dos honorários periciais, sob pena de preclusão. - ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/
SP), MARCELO CHOINHET (OAB 143416/SP), EDILSON JOSÉ MAZON (OAB 161112/SP)
Processo 0001917-46.2007.8.26.0281/01 - Cumprimento de sentença - Aquisição - José Maria dos Santos - Banco
Panamericano S/A - Retirar mandado de levantamento. - ADV: FLAVIO LUIS UBINHA (OAB 127833/SP), NEI CALDERON (OAB
114904/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), EDINA VERSUTTO (OAB 132269/SP)
Processo 0002000-86.2012.8.26.0281 (281.01.2012.002000) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Rápido Fênix Viação Ltda - Transfada Transporte Coletivo e Encomendas Ltda - Vistos. Trata-se de autos de execução, pelos
quais a exequente cobra a multa cominatória, no valor de R$ 11.274,99 (março/2012), fixada em sede liminar de antecipação
de tutela nos autos do processo nº 182/2011. Intimada a executada na pessoa de seu advogado para pagar o débito, ela não
se manifestou (fls. 80). Foi efetuada busca de bens por meio do BACENJUD, a qual restou frutífera, bloqueando o valor de
R$ 2.854,68 (fls. 86/87). Diante da não impugnado desse bloqueio, o valor foi levantado pela exequente (fls. 105). Por meio
do RENAJUD, constatou-se vários veículos em nome da executada, porém todos com restrição judicial (fls. 111/128), o que
foi causa da recusa da exequente em penhorar tais veículos (fls. 133/134). Após, foi efetuada consulta ao INFOJUD, para
localizar bens passíveis de satisfazer a execução. A exequente consultou a declaração de renda da executada em cartório
(fls. 139), e requereu a penhora sobre 10% do faturamento mensal da executada ou que esta indique onde estão localizados
os bens descritos na declaração (fls. 141/142). Foi deferido apenas o pedido quanto à intimação da executada para indicar os
bens constantes na sua declaração de imposto de renda, a fim de serem penhorados (fls. 144). Depois de intimada para tanto,
a executada também não se manifestou (fls. 146). A exequente tentou localizar bens imóveis em nome da executada, mas
não localizou nenhum (fls. 157/161). Na mesma petição, a exequente pediu a desconsideração da personalidade jurídica da
executada. Pois bem. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser indeferido, pois a empresa executada
continua em atividade, inclusive obtendo receita. Tanto que a exequente pediu penhora sobre o faturamento dela. Além disso, a
executada possui diversos bens para satisfazer a execução, conforme afirmado pela própria exequente quando da consulta da
declaração de imposto de renda da executada. Observo, ainda, que naquela mesma petição (157/161), a exequente apresentou
memória de cálculo que não condiz com estes autos de execução, pois aqui somente é cobrada a multa cominatória fixada
em sede liminar nos autos do processo nº 182/2011. Assim, apresente a exequente novo cálculo do débito, bem como diga
em termos de prosseguimento. Int. - ADV: SERGIO ANTONIO DALRI (OAB 98388/SP), RONALDO BARRETO DUARTE (OAB
271158/SP)
Processo 0002038-35.2011.8.26.0281 (281.01.2011.002038) - Procedimento Ordinário - Condomínio - Valentina Célia
Gonçalves Oliveira - Jorge Gonçalves e outro - Vistos. Requeira a autora o que de direito em termos de prosseguimento, no
prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. - ADV: VANIA DE FATIMA BAPTISTELLA (OAB 236997/SP), ADRIANO ANTONIO FONTANA
(OAB 242720/SP)
Processo 0002042-19.2004.8.26.0281/01 (281.01.2004.002042/1) - Cumprimento de sentença - Direção S/A - Crédito
Financiamento e Investimento - Global Papper Indústria e Comércio de Embalagens Ltda e outros - Fls. Retro, se caso, expeçase outra carta precatória, caso tenha sido retirada a de fls. 228 e extraviado, considerando a distribuição da outra expedida em
fls. 227 e o requerido pelo exequente. Caso ainda se encontre em cartório para retirada, providencie a exequente o necessário.
- ADV: LUIZ ROBERTO SOUZA NORONHA (OAB 141855/SP), RODRIGO VALLEJO MARSAIOLI (OAB 127883/SP)
Processo 0002409-77.2003.8.26.0281/01 - Cumprimento de sentença - Promessa de Compra e Venda - Construtora Lr Ltda
- Luis Henrique Vaccare - Retirar mandado de levantamento. - ADV: PAULO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS (OAB 102546/
SP), DILCO JOSE FELTRAN (OAB 30581/SP), ROBERTO CARDOSO DE LIMA JUNIOR (OAB 88645/SP)
Processo 0002518-57.2004.8.26.0281 (281.01.2004.002518) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação /
Embargos à Execução - Espólio de Jair Marciano - Zilda Frare Miguel e outro - Marcos Jose Miguel e outros - Autos desarquivados
e disponíveis em cartório por 30 (trinta) dias. - ADV: JOSE ANTONIO PAVANI (OAB 72302/SP), OPHELIA MARIA AMORIM
DUNHOFER REINECKE (OAB 18210/SP)
Processo 0002661-07.2008.8.26.0281/02 (281.01.2008.002661/2) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Arnaldo Luz - Frei Galvão Gráfica e Editora Ltda. - Ciência ao exequente de que a Certidão de Óbito do coexecutado
Claudio Augusto Rangel Credidio encontra-se nos autos (fls. 220). - ADV: PUBLIUS RANIERI (OAB 182955/SP), FLAVIO LUIS
UBINHA (OAB 127833/SP), ANA CAMILA UBINHA DA SILVA ANDRETTA (OAB 267597/SP)
Processo 0002798-18.2010.8.26.0281 (281.01.2010.002798) - Procedimento Ordinário - Guarda - M. M. P. de S. - K.
P. S. - Foi ofertada contestação. Vista ao ex adverso para se manifestar em 10 dias. Na sequência, decorrido esse prazo,
independentemente de nova intimação, especifiquem, no quinquídio, as partes as provas que pretendem produzir, justificandoas. - ADV: CARMEN SILVIA PAPIK (OAB 112987/SP), VIVIAN RAMOS BOCALETTO (OAB 310530/SP)
Processo 0002920-02.2008.8.26.0281/01 - Cumprimento de sentença - Perdas e Danos - Antonio Renato Stocco - Marcos
Antonio Palline - - Lucilene de Fátima Bueno Palline - Manifeste-se o requerente acerca da certidão do Oficial de Justiça:
“CERTIFICO eu, Oficial de Justiça , (...) que deixei de citar o Sr. Marco Antonio Palline, sendo informada no local que o mesmo
já é falecido, e a sra. Lucilene de Fátima Bueno Palline não reside mais no endereço informado, e os informantes não souberam
precisar seu atual endereço.” - ADV: LUIZ PEIXOTO (OAB 133364/SP), EDMILSON MARCELO CEOLIM (OAB 104832/SP)
Processo 0002923-49.2011.8.26.0281 (281.01.2011.002923) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Automotivo
Portal de Itatiba Ltda - Manifeste-se o requerente acerca da pesquisa BACENJUD às fls. 80/81. - ADV: JOÃO APARECIDO
GONÇALVES DA CUNHA (OAB 218535/SP)
Processo 0002930-12.2009.8.26.0281 (281.01.2009.002930) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - A.
F. F. M. - S. R. de C. - Autos desarquivados e disponíveis em cartório por 30 (trinta) dias. - ADV: ÉRIKA CRISTINA DA SILVA
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OLIVEIRA (OAB 262369/SP), SIMONE APARECIDA VERONA (OAB 122018/SP)
Processo 0002984-75.2009.8.26.0281/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - Vania Regina Congilio
Lima Claus - Moretto Industria e Comercio de Moveis Ltda Me e outro - Providencie a exequente o recolhimento da taxa do
serviço de obtenção das informações visadas (R$ 11,00 para cada procedimento), a ser recolhida na Guia do Fundo Especial de
Despesa do Tribunal de Justiça, no código 434-1. Após, se em termos, defiro o bloqueio on-line, pelo que determino a serventia
que providencie a requisição, por meio do sistema BACENJUD. Em sendo positivo o bloqueio ou ínfimo o valor, desde já,
determino que a serventia providencie a transferência ou desbloqueio. - ADV: JAQUELINE SUZANA MARTIN (OAB 141898/SP),
NATALIA LEONE BASSETTO (OAB 142827/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO
DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), CARZENI FARIA NUNES MORENO (OAB 87736/SP), ROSANGELA MARIA STEFANO SIMAO
(OAB 78556/SP)
Processo 0003267-98.2009.8.26.0281/01 - Cumprimento de sentença - Alexandre Santiago Comegno - Dulcemar Luci de
Antoni - Alexandre Santiago Comegno - Retirar mandado de levantamento. - ADV: ALEXANDRE SANTIAGO COMEGNO (OAB
183800/SP), WILLIAM TULLIO SIMI (OAB 118776/SP)
Processo 0003355-73.2008.8.26.0281 (281.01.2008.003355) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Petrocamp
Derivados de Petróleo Ltda - Bufalo & Bufalo Ltda - Prefeitura Municipal de Itatiba - - Colina Indústria e Comércio de Artefatos
de Madeira Ltda. - Vistos. Requeira a exequente o que de direito em termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias.
Intime-se. - ADV: ANTONIO CARLOS PELLIZER (OAB 56794/SP), REINALDO ANTONIO BRESSAN (OAB 109833/SP), RENATO
SÉRGIO DA ROCHA (OAB 217451/SP), SERGIO LUIS GREGOLINI (OAB 248634/SP)
Processo 0003379-62.2012.8.26.0281/01 - Cumprimento de sentença - Alienação Fiduciária - Bv Financeira S.a. Crédito,
Financiamento e Investimento - Manifeste-se a requerente acerca da pesquisa BACENJUD realizada às fls. 71/72. - ADV:
FRANCISCO CLAUDINEI MARCONDES DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/
SP)
Processo 0003619-51.2012.8.26.0281 (281.01.2012.003619) - Consignatória de Aluguéis - Espécies de Contratos - Jm
Oliveira Indústria e Comércio de Plásticos Ltda - André Zanella Bernardo e outro - Vistos. Decorrido o prazo para cumprimento
voluntário da sentença defiro o acréscimo da multa de 10% ao montante da condenação atualizada. Caso não haja impugnação
ao cumprimento da sentença, arbitro desde já, os honorários advocatícios em favor do exequente em 10% sobre o valor do
débito atualizado. Cadastre-se o incidente. Dessa forma, tendo em vista que havia conhecimento para cumprimento da obrigação
e o(a) executado (a) não a satisfez, considerando que a penhora de valores é efetuado por este juízo através do sistema
BACENJUD, bem como o dinheiro ter preferência aos demais bens penhorados, defiro a penhora sobre os ativos (dinheiro), em
espécie ou em depósito, ou aplicações em instituições financeiras mantidas pelos executados, pelo que, em consequência, e
por meio do sistema BACENJUD, proceda a Serventia o necessário. Requeira, pois, o exequente, o que de direito em termos
de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. - ADV: EDNA VILELA DA MATA BIANCHINI (OAB 282929/SP),
DANIEL FERREIRA BENATI (OAB 208720/SP)
Processo 0003649-23.2011.8.26.0281 (281.01.2011.003649) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - João Rubens
Quaglia - Fls. Retro: nada obstante não ter sido desconsiderada a personalidade jurídica e diante das tentativas frustradas de
citação, defiro a pesquisa de endereços da executada e do sócio por meio dos sistemas on-line, BACENJUD, INFOJUD e SIEL,
objetivando posterior citação da executada. Proceda a Serventia o necessário. - ADV: FÁBIO HENRIQUE DI FIORE PIOVANI
(OAB 167079/SP)
Processo 0003782-02.2010.8.26.0281 (281.01.2010.003782) - Retificação de Registro de Imóvel - Retificação de Área
de Imóvel - Rgsa - Empreendimentos Imobiliários Ltda - Carta de Sentença expedida. Deverá o interessado comparecer em
Cartório para retirada. - ADV: EDSON LUIZ SPANHOLETO CONTI (OAB 136195/SP), EDERSON MARCELO VALENCIO (OAB
125704/SP)
Processo 0003832-57.2012.8.26.0281 (281.01.2012.003832) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira S.a. Crédito, Financiamento e Investimento - Fls. retro: defiro, aguarde-se pelo prazo de trinta dias
como requerido, decorrido, comprove o autor o encaminhamento do ofício. - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA
(OAB 192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI MARCONDES DA MOTA (OAB 99983/SP)
Processo 0004221-18.2007.8.26.0281/01 - Cumprimento de sentença - Claudio Ferreira de Souza - - Marli Ferreira de Souza
- Br Fomento Mercantil e Participações Ltda - Retirar mandado de levantamento. - ADV: FERNANDO MELRO MENDONÇA (OAB
200612/SP), LEANDRA MANTOVANI PRADO (OAB 125884/SP), PAULO HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO (OAB 114908/
SP), ABRAO LOWENTHAL (OAB 23254/SP), MARIA FERNANDA LADEIRA (OAB 237365/SP)
Processo 0004614-64.2012.8.26.0281 (281.01.2012.004614) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - E. C. M. Vistos. Vincule-se o nome do patrono do requerido, Dr. Washington Bortolossi, tendo em vista o falecimento do Dr. Alvaro. Após,
providencie a serventia a republicação da decisão de fls. 78 Intimem-se. - ADV: GUARACI MOURA TAKEDA (OAB 94593/SP),
WASHINGTON BORTOLOSSI (OAB 223235/SP)
Processo 0004690-98.2006.8.26.0281/01 (281.01.2006.004690/1) - Cumprimento de sentença - Banco Itaú S/A - Marcos
Antonio Galvao Silva - Autos desarquivados e disponíveis em cartório por 30 (trinta) dias. - ADV: FRANCISCO BRAZ DA SILVA
(OAB 160262/SP), MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), MANOEL MARCULINO DA SILVA FILHO (OAB
115959/SP), IARA MARIA ALENCAR DA SILVA (OAB 113329/SP)
Processo 0004893-50.2012.8.26.0281 (281.01.2012.004893) - Procedimento Ordinário - Cancelamento de Protesto - Atibaia
Alimentos Abatedouro de Aves Ltda - Mr Comércio e Armazenagem de Cereais Ltda - Vistos. Diga o credor, em trinta dias, o
que pretende em termos de cumprimento da sentença, apresentando, em caso de desejá-lo, planilha de cálculo do que entende
devido, se caso. Decorrido o prazo assinado e nada sendo requerido, e mais, tendo em vista que o número excessivo de
processos em trâmite na Vara e as instalações físicas do respectivo ofício, inviabilizam que se aguarde em cartório pelo prazo
previsto no artigo 475-J, § 5º do Código de Processo Civil, desde já fica o credor advertido que seu silêncio será interpretado
como concordância com a remessa dos autos ao arquivo, sem prejuízo de posterior desarquivamento às suas expensas.
Providencie, pois, a serventia, se caso, o arquivamento destes autos, independentemente de novo despacho. Intimem-se. ADV: JULIANA POMAROLI DE OLIVEIRA (OAB 162460/SP), EDUARDO BIRKMAN (OAB 93497/SP), GIOVANA SOARES SILVA
PAVANI (OAB 241566/SP)
Processo 0005093-57.2012.8.26.0281 (281.01.2012.005093) - Procedimento Ordinário - Guarda - R. W. - Manifeste-se o
requerente acerca do ofício de fls.264/265 (carta precatória com cumprimento negativo). - ADV: SIMONE DOS REIS BIELESKI
MARQUES (OAB 11609/SC), MARCIO DONIZETE CRUZ SILVA (OAB 294432/SP)
Processo 0005143-20.2011.8.26.0281 (281.01.2011.005143) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Banco do Brasil S/A - Manifeste-se a requerente acerca da pesquisa BACENJUD realizada às fls. 156/158. - ADV:
EMERSON ALESSANDRO GAUDENCIO (OAB 308140/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP)
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Processo 0005192-95.2010.8.26.0281 (281.01.2010.005192) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Metal Forte
Souza Ltda - Vistos. Reporto-me à decisão de fls. 115. Requeira a exequente o que de direito em termos de prosseguimento,
no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE PERETE (OAB 265205/SP), ROBERTO LAFFYTHY LINO (OAB
151539/SP)
Processo 0005441-41.2013.8.26.0281 - Exceção de Incompetência - Dissolução - R. M. da S. L. - J. D. L. - Alega a excipiente
que o foro competente para processar e julgar a ação de divórcio é do seu domicílio, ou seja, na Comarca de Guapé/MG, por
força do artigo 100, inciso I, do Código de Processo Civil. Intimado, o excepto apresentou impugnação, alegando que o princípio
da isonomia e a não aplicabilidade do artigo 100, I, do Código de Processo Civil. Ao final, menciona que deve ser aplicada a
norma geral contida no artigo 94, do Código de Processo Civil. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Incontroverso que a ré
reside no município de Guapé, no Estado de Minas Gerais. O constituinte originário de 1988, reconhecendo os avanços sociais
quanto à equiparação entre os sexos, entendeu por bem declarar, de forma definitiva, a igualdade em direitos e obrigações entre
homens e mulheres, com a ressalva de que apenas a Constituição poderia estabelecer diferenças, assim compreendido face
a expressão “nos termos desta Constituição” (art. 5º, inciso I). Nestes novos tempos, a igualdade se impõe. Não como forma
de prejudicar a mulher, mas sim para reafirmar sua equiparação com relação aos homens. Assim, afastado o foro privilegiado
da mulher, prevalece a regra geral de competência territorial, prevista no artigo 94, do Código de Processo Civil, ou seja, a
ação será ajuizada no domicílio do réu. Então, por este fundamento, entendo que o foro competente é o do domicílio da ré, ora
excipiente. Desta forma, reconheço a incompetência desse Juízo e determino a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de
Guapé/MG, com as nossas homenagens. - ADV: GABRIELA GONÇALVES CARDOZO (OAB 246862/SP), NEUSA APARECIDA
GONCALVES CARDOZO (OAB 113119/SP), LIDIANE PEREIRA DOS SANTOS CARLOTA (OAB 134320/MG)
Processo 0005446-73.2007.8.26.0281 (281.01.2007.005446) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Banco do Brasil S/A - Fls. retro: defiro, aguarde-se por mais trinta dias , decorrido, providencie o exequente o necessário. - ADV:
RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP)
Processo 0005843-30.2010.8.26.0281/02 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Sociedade
dos Proprietários das Glebas Nova Suíça Ii - Adriana Maria Silva Jacondino - Vistos. Considerado o ínfimo valor bloqueado via
on-line (R$ 15,76), a manifestação do exequente de fls. 445 e o disposto no artigo 659, parágrafo 2º do Código de Processo
Civil e o pedido formulado pelo exequente a fls. 57, de presumir desistência quanto à penhora, pelo que, em consequência,
procedi nesta data o desbloqueio da quantia. No mais, tendo em vista o pedido formulado pela exequente, DEFIRO a consulta
do cadastro junto ao sistema RENAJUD e, caso o veículo se encontre em nome da parte, proceda-se ao bloqueio. Requeira
o exequente o que de direito em termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. - ADV: LUIZ CARLOS
NUNES DA SILVA (OAB 157951/SP), JOSE CARLOS MANOEL (OAB 82560/SP)
Processo 0006078-60.2011.8.26.0281/01 - Cumprimento de sentença - Cheque - Cezar Augusto da Silva - Nossa Casa
Serviços de Construção e Reforma Ltda - Vistos. Considerando o pedido formulado pela requerente, DEFIRO a consulta do
cadastro junto ao sistema RENAJUD e, caso o veículo se encontre em nome da parte, proceda-se ao bloqueio. Requeira o
exequente o que de direito em termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. - ADV: ELIZABETE GOMES
DOS SANTOS PEIXOTO (OAB 132154/SP), LUIZ PEIXOTO (OAB 133364/SP), REYNERY PELLEGRINI (OAB 161040/SP)
Processo 0006104-92.2010.8.26.0281 (281.01.2010.006104) - Execução de Alimentos - Alimentos - G. L. dos S. R. - L. da S.
R. - Manifeste-se o requerente acerca da petição às fls. 162/165. (requerido juntou comprovante de pagamento) - ADV: ANDRE
LUIZ TORSO (OAB 248820/SP), MÔNICA CRISTINA M.R. L. LUCENA (OAB 12377/PB)
Processo 0006442-95.2012.8.26.0281 (281.01.2012.006442) - Divórcio Litigioso - Dissolução - J. S. M. - M. M. da S. M. - Fls.
400/401 Não há falar em descumprimento da estipulação judicial, porquanto não foi o próprio requerido quem foi buscar o filho
para a visitação, conforme constou do termo de acordo provisório e decisão de fls. 396. Obviamente que a flexibilização nos
tratos da vida, como é costumeiro entre as pessoas que utilizam o bom senso e o relacionamento amistoso, só tende a gerar
maior harmonia e, consequentemente, um desenvolvimento saudável dos filhos. Muito embora as partes tenham ajustado acordo
provisório de visita, vêm constantemente pleitear soluções para situações cotidianas, como é o caso presente. Considerando
que o requerido não pode buscar pessoalmente o filho e, ainda, que as partes encontram-se em litigiosidade exacerbada e não
conseguem conversar sobre pequenas coisas, tal como ajustar outro dia para a retirada e a devolução do filho, ou a permissão
dos avós paternos para a retirada do menor, é de rigor que o próprio autor retire o filho para visitação no dia seguinte, ou seja,
em 11/01/2014. Não se trata de uma questão de prejuízo ou não da entrega do menor aos avós paternos, conforme parecer do
Ministério Público, mas sim uma situação de cumprimento ou não do ajustado. Já que as partes não conseguem flexibilizar as
decisões, o acordo provisório e a decisão de fls. 396 deve ser rigorosamente cumprida, ressalvado o fato de o requerido poder
retirar o menor no dia 11/01. Intime-se a autora, por meio de sua patrona. Autorizo a comunicação via telefone, o que deverá ser
certificado. Eventual impedimento por parte da autora para retirada do menor pelo pai no dia 11/01, dará ensejo ao cumprimento
forçado. Fica desde já autorizada a expedição de mandado de busca e apreensão e entrega ao pai, caso haja comunicação de
descumprimento do direito de visitas. Intime-se. - ADV: EMILIO ESPER FILHO (OAB 153978/SP), JOÃO AUGUSTO FASCINA
(OAB 264509/SP), PAULO ROBERTO GABUARDI JUNIOR (OAB 227923/SP), CRISTIANE MARTINELLI ALVES (OAB 293796/
SP)
Processo 0006567-63.2012.8.26.0281 (281.01.2012.006567) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Clube de Campo
Fazenda - Manifeste-se o requerente acerca dos ARs negativos (motivo: mudou-se). - ADV: MARCELO CHOINHET (OAB
143416/SP)
Processo 0007020-29.2010.8.26.0281 (281.01.2010.007020) - Inventário - Inventário e Partilha - E. A. G. - T. R. R. P. - G.
S. R. F. - Vistos. Defiro o pedido de fls. 343, concedendo ao autor o prazo de trinta dias para manifestar nos autos. Intime-se. ADV: MARIA APARECIDA DE SOUZA SEGRETTI (OAB 118881/SP), EVAIR PIOVESANA (OAB 235805/SP)
Processo 0007027-50.2012.8.26.0281 (281.01.2012.007027) - Divórcio Consensual - Regime de Bens Entre os Cônjuges
- G. F. de S. e outro - Autos desarquivados e disponíveis em cartório por 30 (trinta) dias. - ADV: FERNANDO LUIS CARDOSO
(OAB 220394/SP)
Processo 0007246-97.2011.8.26.0281 (281.01.2011.007246) - Procedimento Ordinário - Fernandes Pereira de Souza Cumpra-se o V. Acórdão, manifestando-se o vencedor em cinco dias requerendo o que de direito. Sem prejuízo, visando mais
celeridade na liquidação da sentença, apresente a autarquia a memória de cálculo nos termos do artigo 475-B, § 1º do Código
de Processo Civil, no prazo de sessenta (60) dias. Com a juntada, manifeste-se o vencedor. - ADV: PRISCILA FERNANDES
RELA (OAB 247831/SP)
Processo 0007296-26.2011.8.26.0281/01 (281.01.2011.007296/1) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora
/ Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Associação dos Proprietários do Residencial Villa Ravenna - Vistos. Nada sendo
providenciado (fls. 142), e mais, tendo em vista que o número excessivo de processos em trâmite na Vara e as instalações físicas
do respectivo ofício, inviabilizam que se aguarde em cartório pelo prazo previsto no artigo 475-J, § 5º do Código de Processo
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Civil, desde já fica o credor advertido que seu silêncio será interpretado como concordância com a remessa dos autos ao arquivo,
sem prejuízo de posterior desarquivamento às suas expensas. Providencie, pois, a serventia, se caso, o arquivamento destes
autos, independentemente de novo despacho. Intimem-se. - ADV: VANESSA DANIELLE TEGA BERNARDES (OAB 253502/SP)
Processo 0007408-68.2006.8.26.0281 (281.01.2006.007408) - Execução de Título Extrajudicial - Maria Francisca Thereza
da Silveira - Qualis Farmacêutica Ltda Me e outro - Aline Moreira Bomfim Santos - Vistos. Primeiramente, a fls. 87 consta
substabelecimento em favor do patrono do coexecutado JOSÉ. Fls. 308/313: trata-se de impugnação em que o coexecutado
JOSÉ alega que o imóvel penhorado a fls. 302 é bem de família, assim, requer seja expedida carta precatória para que o
oficial de justiça constate tal fato. Além disso, alega excesso de execução, pois a exequente além de atualizar o valor de forma
equivocada, incluiu indevidamente honorários advocatícios. O valor correto da execução seria de R$ 175.332,11 (agosto de
2013). Fls. 314/316: trata-se de impugnação da coexecutada QUALIS, na qual alega, também, excesso de execução, pelos
mesmos motivos da impugnação anterior. A exequente se manifestou a fls. 320/323. Diz que os executados dilapidaram o
patrimônio deles, inclusive, a máquina anteriormente penhorada nos autos foi alienada em outro processo, para pagamento de
verbas trabalhistas. O imóvel penhorado já o fora em outro processo. Os cálculos apresentados por ela estão corretos e que,
caso os executados quisessem impugnar os cálculos, já o deveriam ter feito nos autos. Requer a manutenção da penhora. Pelos
documentos e alegações dos autos, não dá para saber se o imóvel penhorado é bem de família. Assim, para sanar a dúvida,
acolho o pedido para expedição de precatória, a fim de verificar se referido imóvel é mesmo bem de família. Em relação ao
valor do débito atualizado, conforme o acordo de fls. 70/71, o montante acordado foi de R$ 110.000,00, e já estavam incluídos
nele os honorários advocatícios do patrono da autora. Referido valor deveria ser pago em 11 parcelas iguais, no valor de R$
10.000,00 cada uma delas. Incontroverso que foram pagas algumas parcelas, sendo o saldo remanescente de R$ 80.000,00.
Aliás, o cálculo tanto da exequente quanto dos executados partem desse valor. Assim, é de se verificar que a execução está
baseada no total remanescente do débito, devendo ser aplicada sobre ele juros de 1% ao mês (cláusula 3ª) e a multa prevista
de 20% (cláusula 5ª). Não se aplica ao cálculo a cláusula 6ª do contrato, que prevê multa moratória de 10%, juros na forma
convencionada, correção monetária, além de honorários advocatício de 20%. Isso porque essa cláusula só seria aplicada caso
o cálculo se fundamentasse nas parcelas não pagas. Porém, o cálculo parte do montante devido e não do inadimplemento de
cada parcela, assim, não se aplica a clausula 6ª do acordo (fls. 70/72). Entendo que o cálculo apresentado pelos executados
está correto, pois foi elaborado de acordo com fls. 70/72. Dessa forma, homologo o cálculo apresentado pelos executados (fls.
312 e 316), para constar o valor correto da execução de R$ 175.332,11 (agosto de 2013). Observo que o cálculo da execução
pode ser impugnado toda vez que a exequente juntar aos autos um novo demonstrativo do débito atualizado. Expeça-se carta
precatória, para que o oficial de justiça constate se o imóvel penhorado a fls. 302 é bem da família. Devem os executados
retirar a precatória e distribuí-la, comprovando-se nos autos. Int. - ADV: JOAO BATISTA MOREIRA (OAB 43944/SP), PAULO
HERALDO RODRIGUES DE SOUZA (OAB 188566/SP), DANIELA VIÑAS DE FELIPPE (OAB 180845/SP), ELCIO BOCALETTO
(OAB 136552/SP)
Processo 0007792-21.2012.8.26.0281 (281.01.2012.007792) - Procedimento Ordinário - Inclusão de Dependente - José
Bassan - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Autos desarquivados e disponíveis em cartório por 30 (trinta) dias. - ADV:
ADRIANA OLIVEIRA SOARES (OAB 252333/SP), TOMAZ VAQUERO BRASIL BICCA (OAB 29216/SP)
Processo 0008138-69.2012.8.26.0281 (281.01.2012.008138) - Procedimento Ordinário - Condomínio - Edivaldo da Silva Prado
- Rosemary Aparecida Duarte - Assim, acolho os embargos de declaração, com efeito infringente, para constar do dispositivo
da sentença: “Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a ação, extinguindo o condomínio
do imóvel indivisível matriculado perante o Oficial de Registro de Imóveis de Itatiba sob o nº 008173, e, consequentemente,
autorizo a alienação judicial do bem. Por conseguinte, resolvo o mérito com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo
Civil. Defiro à ré os benefícios da assistência judiciária gratuita. Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00, devendo-se observar o disposto no artigo 12 da Lei nº
1.060/50. P.R.I.” No mais, permanece a sentença como lançada. PRI. - ADV: ADRIANO ANTONIO FONTANA (OAB 242720/SP),
NAIARA RENATA FERREIRA GONÇALVES (OAB 301886/SP)
Processo 0008274-66.2012.8.26.0281 (281.01.2012.008274) - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título
- Fernando Macias Martinez - D2n Vídeo Comércio e Serviços Ltda - Vistos etc., HOMOLOGO para que produza seus jurídicos
e legais efeitos a transação celebrada pelas partes a fls. 78/80. Em consequência, com fulcro no artigo 792 do Código de
Processo Civil, defiro o sobrestamento do feito pelo prazo necessário ao cumprimento voluntário do acordado. Decorrido o
prazo convencionado, manifeste-se o exequente, em dez dias, acerca do adimplemento, importando o silêncio na extinção
e arquivamento do processo. Traslade-se cópia do acordo e desta decisão para os autos mencionados (0002449-15.2010 e
0008944-75.2010 desta Vara). Oficie-se à 2ª Vara local comunicando o aqui decidido, remetendo-se cópia do acordo e desta
decisão para os autos 0002450-97.2010. Intimem-se. - ADV: FABIO PRANDINI AZZAR (OAB 103191/SP), ELIZABETE GOMES
DOS SANTOS PEIXOTO (OAB 132154/SP)
Processo 0008322-59.2011.8.26.0281 (281.01.2011.008322) - Procedimento Ordinário - Elenildo Freitas da Silva - Seguradora
Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat - S/A - A ré efetuou depósito da quantia que entende correta, ou seja, R$ 244,84, através
de fls. 173/177, requerendo a extinção do processo. Considerando que esta quantia é incontroversa, expeça-se, mandado de
levantamento do depósito de fls. 180 em favor do autor. Consigno que, assim que expedido o mandado de levantamento, a
serventia lançará ato ordinatório, intimando, pela imprensa oficial, o patrono do interessado a retirar o documento, evitando,
assim, vindas desnecessárias do advogado ao Cartório. No mais, manifeste-se o autor na sequência acerca de eventual débito
remanescente, importando o silêncio na extinção e arquivamento. - ADV: FABIANA FERNANDEZ, CELSO DE FARIA MONTEIRO
(OAB 138436/SP)
Processo 0008467-81.2012.8.26.0281 (281.01.2012.008467) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Romilda de Gois Maciel Furlan - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Vistos. Recebo o recurso interposto às folhas
150/158 pela autora, por tempestivo, em seus regulares efeitos (suspensivo e devolutivo). Às contrarrazões no prazo legal.
Decorrido o prazo com ou sem a apresentação de contrarrazões, o que o Cartório certificará, subam os autos ao Egrégio
Tribunal Regional Federal da 3ª Região do Estado de São Paulo, com as homenagens deste Juízo. Intimem-se. - ADV: ADRIANA
OLIVEIRA SOARES (OAB 252333/SP), JOSE WAGNER CORREIA DE SAMPAIO (OAB 152803/SP)
Processo 0008521-47.2012.8.26.0281/01 - Cumprimento de sentença - Locação de Móvel - Souza & Fumachi Locação de
Máquinas Ltda Me - Fls. Retro: defiro, desentranhe-se a petição de fls. 77/78 entregando-se à exequente. No mais, prossigamse. - ADV: NEUSA APARECIDA GONCALVES CARDOZO (OAB 113119/SP)
Processo 0008558-40.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Vitor José Pereira Considerando que r. Juízo da 17ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro-RJ, declinou de ofício de sua competência e remeteu
os autos a este Juízo, entendendo este Juízo que a ação foi ajuizada nos termos do artigo 100, inciso IV, alínea “b” do Código de
Processo Civil, suscito o necessário conflito negativo, conforme as razões constantes do ofício anexo. Encaminhe-se, com cópia
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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integral do autos. Aguarde-se a decisão do conflito ora suscitado. - ADV: MONALISA VIEIRA GUIMARÃES (OAB 171795/RJ)
Processo 0008691-92.2007.8.26.0281 (281.01.2007.008691) - Monitória - Banco do Brasil S.a - Aguia Marrom Segurança
e Vigilância Patrimonial S/c Ltda e outros - Fls. retro: defiro, aguarde-se pelo prazo de vinte dias como requerido, decorrido,
manifestem-se a exequente requerendo o que de direito em termos de prosseguimento. Cadastre-se a atual fase processual.
- ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), AURÉLIO COSENZA RELA ZATTONI (OAB 214468/SP), RENATO
OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP)
Processo 0008875-82.2006.8.26.0281 (281.01.2006.008875) - Depósito - Depósito - Banco Finasa S/A - Lucineia Nascimento
das Neves - Carta Precatória expedida. Deverá o requerente providenciar a impressão e o encaminhamento, posteriormente
comprovando-os nos autos. - ADV: FERNANDA TEGANI (OAB 229450/SP), JOSE FRANCISCO FERES (OAB 105564/SP)
Processo 0009026-09.2010.8.26.0281 (281.01.2010.009026) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Itaú S/A - Autos
desarquivados e disponíveis em cartório por 30 (trinta) dias. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0009164-15.2006.8.26.0281 (281.01.2006.009164) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Nair Endler e outro
- Construtora L.r. Ltda - Cumpra-se o V. Acórdão. Diga o credor, em trinta dias, o que pretende em termos de cumprimento da
sentença, apresentando, em caso de desejá-lo, planilha de cálculo do que entende devido, se caso. Decorrido o prazo assinado
e nada sendo requerido, e mais, tendo em vista que o número excessivo de processos em trâmite na Vara e as instalações
físicas do respectivo ofício, inviabilizam que se aguarde em cartório pelo prazo previsto no artigo 475-J, § 5º do Código de
Processo Civil, desde já fica o credor advertido que seu silêncio será interpretado como concordância com a remessa dos
autos ao arquivo, sem prejuízo de posterior desarquivamento às suas expensas. Providencie, pois, a serventia, se caso, o
arquivamento destes autos, independentemente de novo despacho. - ADV: DÉBORA PAULOVICH PITTOLI PEGORARO (OAB
161599/SP), ANA MARIA GIORDANO PENTEADO (OAB 159609/SP)
Processo 0009279-60.2011.8.26.0281 (281.01.2011.009279) - Usucapião - Usucapião da L 6.969/1981 - Octávio Eduardo
Fernandes e outros - Ciência ao requerente acerca da resposta da Prefeitura Municipal de Itatiba às fls. 101/103. - ADV:
PRISCILA FERNANDES RELA (OAB 247831/SP)
Processo 0009308-42.2013.8.26.0281 - Carta Precatória Cível - Diligências (nº 0002260-86.2012.8.26.0048 - Juizo de Direito
da 2ª Vara Cível da Comarca de Atibaia) - Itau Unibanco S/A - Deverá o banco autor recolher custas referentes à distribuição da
Carta Precatória. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0009473-31.2009.8.26.0281 (281.01.2009.009473) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de Crédito
- White Martins Gases Industriais Ltda - Manifeste-se a requerente acerca da pesquisa RENAJUD realizada às fls. 179/182. ADV: GUILHERME PALANCH MEKARU (OAB 196261/SP)
Processo 0009824-38.2008.8.26.0281/01 (281.01.2008.009824/1) - Cumprimento de sentença - Gleice Ely Bueno Lando
- Sérgio Fernande Lando - Autos desarquivados e disponíveis em cartório por 30 (trinta) dias. - ADV: EVELYN MOREIRA
LANDMANN TORSO DA CUNHA (OAB 214507/SP), AIRTON JACQUES FERRAZ (OAB 17182/PR)
Processo 0009857-91.2009.8.26.0281 (281.01.2009.009857) - Procedimento Sumário - Agropecuaria Santa Rosa Ltda Roque Santana de Jesus - - Rosimary Silva de Jesus - Mantenho a audiência designada em fls. 114. - ADV: FRANCISCO DE
ASSIS COSTA DA SILVA (OAB 217178/SP), PATRÍCIA MARGOTTI MAROCHI (OAB 157374/SP)
Processo 0009903-12.2011.8.26.0281 (281.01.2011.009903) - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - Fiação
Alpina Ltda - Moda Livre Indústria e Comércio de Confecções de Muriaé Ltda - - Carlos Magno de Oliveira - - Júnia Sabrina
Ribeiro Rocha - Retirar mandado de levantamento. - ADV: JÚNIA SABRINA RIBEIRO ROCHA DE OLIVEIRA (OAB 95434/MG),
CAMILA PALLADINO (OAB 272608/SP), MARCUS RAFAEL BERNARDI (OAB 57976/SP)
Processo 0009921-33.2011.8.26.0281 (281.01.2011.009921) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Hsbc
Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo - Vistos. Indefiro o pedido da pretendida quebra de sigilo fiscal dos executados, haja vista que
o exequente deverá promover, primeiramente, a citação dos executados, o que ainda não ocorreu. Manifeste-se o exequente, no
prazo de dez dias, acerca dos endereços encontrados pela pesquisa on line (fls.96/100). Requeira o que de direito em termos de
prosseguimento do feito no prazo legal. Intime-se. - ADV: JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/SP)
Processo 0010356-46.2007.8.26.0281/01 - Cumprimento de sentença - Roberto Carlos de Sousa - Instituto Nacional do
Seguro Social - Inss - Tendo em vista a manifestação de fls. 182, JULGO EXTINTO O PROCESSO, o que faço com fulcro
no artigo 794, inciso I do Código de Processo Civil. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas, anotações e
comunicações de praxe. P.R.I.C. - ADV: JOSE WAGNER CORREIA DE SAMPAIO (OAB 152803/SP), ADRIANA OLIVEIRA
SOARES (OAB 252333/SP)
Processo 0010684-10.2006.8.26.0281/01 - Cumprimento de sentença - Zuleide Targino Teodoro - Luis Carlos Casarin Converto o bloqueio on-line de fls. 160, em penhora. Ainda, considerando que o bloqueio efetuado encontra-se a disposição
do Juízo, dispensável a tomada por termo. Tendo em vista a representação do executado por advogado constituído, intimese o pela imprensa para que em querendo, apresente impugnação no prazo de quinze dias (artigo 475-J, § 1º, do Código de
Processo Civil). Decorrido o prazo, manifeste-se o exequente requerendo o que de direito. - ADV: CLAUDIO MARTINS COELI
(OAB 187190/SP), FLAVIO LUIS UBINHA (OAB 127833/SP)
Processo 0010696-48.2011.8.26.0281 (281.01.2011.010696) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - I. O. R. Autos desarquivados e disponíveis em cartório por 30 (trinta) dias. - ADV: MARCELO CHOINHET (OAB 143416/SP)
Processo 0011008-29.2008.8.26.0281 (281.01.2008.011008) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco S/A - Fenix Jeans Confecção Importação e Exportação Ltda Me e outros - Vistos. Expeça-se mandado de
levantamento em favor do exequente, uma vez que a anterior foi cancelada pois está com prazo expirado (fls. 289). Após
a retirada, arquivem os autos, fazendo as comunicações e anotações de praxe. Intime-se. - ADV: FABIANA PIOVAN AVILA
(OAB 177709/SP), ANTONIO VANDERLEI DESUO (OAB 39166/SP), FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP), ANDRE FERREIRA
ZOCCOLI (OAB 131015/SP)
Processo 0015711-66.2009.8.26.0281 (281.01.2009.015711) - Outros Feitos não Especificados - M. de O. P. de M. e outro Autos desarquivados e disponíveis em cartório por 30 (trinta) dias. - ADV: RUBENS ROSA CASTRO (OAB 28524/SP)
Processo 1000030-63.2014.8.26.0281 - Mandado de Segurança - Liminar - Leonídia Carvalho Caltabiano - Defiro a
impetrante os benefícios da justiça gratuita. Tratando-se de pessoa idosa com 88 anos de idade e acometida de doença, sem
que tenha condições de se manter sozinha ou sob os cuidados de seu filho que é dependente de álcool, segundo informações
prestadas na inicial, bem como, considerando o dever inarredável do Poder Público no atendimento integral ao idoso, defiro o
pedido liminar para que o impetrado providencie vaga em asilo para a impetrante, no prazo de 15 dias. Notifique-se a autoridade
coatora para que cumpra a decisão acima e, no prazo de 10 dias, preste as informações. - ADV: VANDERLEI VEDOVATTO
(OAB 168977/SP)
Processo 1000188-55.2013.8.26.0281 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - DANIEL JOSE DA
SILVA - Manifeste-se a parte autora em relação à restituição da carta de citação diante de sua recusa (AR a fls. 50). - ADV:
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ALESSANDRO DINIS (OAB 260706/SP)
Processo 1000362-64.2013.8.26.0281 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - V. M. P. - CERTIDÃO - MANDADO
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 281.2013/012999-6 dirigi-me ao
endereço indicado, onde procedi a Intimação de Carlos Pitombo, na pessoa de sua Curadora Vicentina Machado Pitombo, que
de tudo bem ciente(s) ficou(aram), aceitou(aram) a(s) contra-fé(s) que lhe(s) ofereci e exarou(aram) a(s) sua(s) assinatura(s) no
mandado. O referido é verdade e dou fé. - ADV: LEANDRA MANTOVANI PRADO (OAB 125884/SP)
Processo 1000498-61.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - André Donizetti Cezário Leite
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Manifestem-se as partes sobre o laudo pericial. - ADV: PRISCILA FERNANDES
RELA (OAB 247831/SP), AGNALDO LUIS FERNANDES (OAB 112438/SP)
Processo 1000693-46.2013.8.26.0281 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - Y. C. de M.
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
281.2013/013978-9 dirigi-me ao endereço - ADV: DANIEL FERREIRA BENATI (OAB 208720/SP)
Processo 1000887-46.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - PETER WELLINGTON
MARTHO - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 281.2013/013196-6 dirigi-me ao endereço: INTIMEI PETER
WELLINGTON MARTHO, - ADV: SERGIO LUIS QUAGLIA SILVA (OAB 107489/SP), FÁBIO HENRIQUE DI FIORE PIOVANI
(OAB 167079/SP), MARIA CRISTINA ALVES (OAB 50664/SP)
Processo 1001103-07.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - IRACEMA MARIA DA CONCEIÇÃO DA
ROSA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
281.2013/013181-8 dirigi-me ao endereço bem como ao endereço de trabalho da testemunha Mario (Floricultura B S. Benedito),
- ADV: ALEXANDRE BULGARI PIAZZA (OAB 208595/SP)
Processo 1001103-07.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - IRACEMA MARIA DA CONCEIÇÃO
DA ROSA - Vistas dos autos ao autor para manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado de intimação da
testemunha - ADV: ALEXANDRE BULGARI PIAZZA (OAB 208595/SP)
Processo 1001118-73.2013.8.26.0281 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
- L. E. D. - L. C. G. D. - Foram recebidos os presentes embargos sem o efeito suspensivo, segundo a regra do artigo 739-A do
Código de rito. Ao embargado para impugnação no prazo de quinze (15) dias (art. 740 do CPC). - ADV: ALVARO RODRIGO
MOREIRA GOMES (OAB 245769/SP), THAIS HELENA DOS SANTOS (OAB 220058/SP), SOLANGE SUELI PINHEIRO (OAB
218357/SP)
Processo 1001141-19.2013.8.26.0281 - Revisional de Aluguel - Locação de Móvel - LUCIANO CONSOLINI FILHO - Itau
Unibanco S/A - Manifestem-se as partes sobre o laudo pericial. Manifeste-se o autor quanto ao pedido de fixação dos honorários
definitivos do perito em R$4.500,00, efetuando o depósito da diferença, se caso. - ADV: ANA LIGIA RIBEIRO DE MENDONCA
(OAB 78723/SP), MARCUS RAFAEL BERNARDI (OAB 57976/SP), JULIANA RENATA TEGON LOURENÇO (OAB 202131/SP),
LUCIANA CAVALCANTE URZE PRADO (OAB 148984/SP)
Processo 1001151-63.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - RENATO DOS SANTOS RIBEIRO Companhia Brasileira de Distribuição - Extra Hipermercados - Vistos. Manifeste-se a ré acerca dos documentos juntados pelo
autor (págs. 189/215) no prazo de 05 dias. Intime-se. - ADV: MAURICIO MARQUES DOMINGUES (OAB 175513/SP), PAULO
AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO (OAB 130053/SP), NEUSA APARECIDA GONCALVES CARDOZO (OAB 113119/SP)
Processo 1001151-63.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - RENATO DOS SANTOS RIBEIRO Companhia Brasileira de Distribuição - Extra Hipermercados - Vistos. Manifeste-se a ré acerca dos documentos juntados pelo
autor (págs. 189/215) no prazo de 05 dias. Intime-se. - ADV: PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO (OAB 130053/SP),
MAURICIO MARQUES DOMINGUES (OAB 175513/SP), NEUSA APARECIDA GONCALVES CARDOZO (OAB 113119/SP)
Processo 1001253-85.2013.8.26.0281 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - SILVIA CRISTINA
LIOTTI MARAFON - BANCO ITAUCARD S.A. - Rejeito, pois, estes embargos declaratórios e de sorte que a sentença permanece
tal como está lançada. P.I. - ADV: MAIRA APARECIDA FERRARI (OAB 298555/SP), JOSÉ CARLOS AMARO DE FREITAS (OAB
169674/SP)
Processo 1001253-85.2013.8.26.0281 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - SILVIA CRISTINA
LIOTTI MARAFON - BANCO ITAUCARD S.A. - Rejeito, pois, estes embargos declaratórios e de sorte que a sentença permanece
tal como está lançada. P.I. - ADV: MAIRA APARECIDA FERRARI (OAB 298555/SP), JOSÉ CARLOS AMARO DE FREITAS (OAB
169674/SP)
Processo 1001330-94.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - FRANCISCA BEZERRA
DE VASCONCELOS SOARES - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 281.2013/013749-2 dirigi-me ao endereço indicado,
onde procedi a intimação de Francisca Bezerra De Vasconcelos Soares, que de tudo bem ciente(s) ficou(aram), aceitou(aram)
a(s) contra-fé(s) que lhe(s) ofereci e exarou(aram) a(s) sua(s) assinatura(s) no mandado. O referido é verdade e dou fé. - ADV:
ADRIANA OLIVEIRA SOARES (OAB 252333/SP), RAFAEL ALVARENGA STELLA (OAB 311761/SP), LUIZ ALBERTO VICENTE
(OAB 73060/SP), ABEL VICENTE NETO (OAB 276737/SP)
Processo 1001349-03.2013.8.26.0281 - Desapropriação - Imissão na Posse - Concessionária Rota das Bandeiras S/A Osmar Antonio Müller - - Selma Catarina Bortoletto Müller e outros - Na certidão do oficial de justiça juntada a fls. 166, foi
mencionado que estavam em anexo a ela alguns documentos, como a carta de autorização do DER e alvará de funcionamento.
No entanto, não constam dos autos tais documentos. Dessa forma, intime-se com urgência o oficial de justiça para que junte os
documentos mencionados na certidão. Mantenho a decisão agravada, observando que foi determinada apenas uma avaliação
prévia no imóvel a ser expropriado, para saber o justo valor da indenização. Isso, para que a autora fosse imitida provisoriamente
na posse do imóvel, devido ao caráter de urgência da medida. Além disso, poderá posteriormente elaborar laudo definitivo.
Indefiro, por ora, o levantamento de 80% do valor da indenização, pois é necessário a expedição de editais, nos termos do art.
34 da Lei nº 3365/41: “O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que
recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros”. Intime-se.
- ADV: EDMILSON MARCELO CEOLIM (OAB 104832/SP), CELSO MIRIM DA ROSA NETO (OAB 286489/SP)
Processo 1001349-03.2013.8.26.0281 - Desapropriação - Imissão na Posse - Concessionária Rota das Bandeiras S/A Osmar Antonio Müller - - Selma Catarina Bortoletto Müller e outros - Na certidão do oficial de justiça juntada a fls. 166, foi
mencionado que estavam em anexo a ela alguns documentos, como a carta de autorização do DER e alvará de funcionamento.
No entanto, não constam dos autos tais documentos. Dessa forma, intime-se com urgência o oficial de justiça para que junte os
documentos mencionados na certidão. Mantenho a decisão agravada, observando que foi determinada apenas uma avaliação
prévia no imóvel a ser expropriado, para saber o justo valor da indenização. Isso, para que a autora fosse imitida provisoriamente
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na posse do imóvel, devido ao caráter de urgência da medida. Além disso, poderá posteriormente elaborar laudo definitivo.
Indefiro, por ora, o levantamento de 80% do valor da indenização, pois é necessário a expedição de editais, nos termos do art.
34 da Lei nº 3365/41: “O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que
recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros”. Intime-se.
- ADV: CELSO MIRIM DA ROSA NETO (OAB 286489/SP), EDMILSON MARCELO CEOLIM (OAB 104832/SP)
Processo 1001508-43.2013.8.26.0281 - Depósito - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco S/A - Eliana Rodrigues Barbosa
- Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de Depósito formuladopor BANCO BRADESCO S/A contra ELIANA
RODRIGUES BARBOSA, para condenar a ré,como devedor fiduciário, equiparado a depositário, a restituir ao autor o veículo
descrito napetição inicial, ou o efetivo equivalente em dinheiro, assim considerado o saldo devedor-principaldo mútuo, isto é,
a somatória das prestações em aberto, atualizadas desde as datas em que seriamordinariamente devidas, limitado ao valor
de mercado do bem à época do ajuizamento da ação,também atualizado, sob pena de execução do crédito disso resultante
(art. 906).Condeno a ré a arcar com as custas processuais, atualizadas desde odesembolso, e ao pagamento de honorários
advocatícios que desde já fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação. PI - ADV: THIAGO ANTONIO VITOR VILELA
(OAB 239947/SP), MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 107414/SP),
DANILO CALHADO RODRIGUES (OAB 246664/SP)
Processo 1001853-09.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Pagamento Indevido - Andritz Hydro Brasil Ltda - Dimetrica
Ferramentaria e Usinagem Ltda - - José Aloisio Bertaglia - Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, julgo
PROCEDENTE a ação para condenar a empresa ré ao pagamento do valor de R$ 333.701,90, corrigidos monetariamente a
partir do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Por conseguinte, resolvo o mérito com fundamento
no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, com fulcro no artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil.
Julgo extinto o processo em relação ao réu José Aloisio Bertaglia, com fundamento no artigo 267, VI, do Código de Processo
Civil. Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do réu José Aloisio no valor de R$ 2.000,00, fixado
com fulcro no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil. P.I. (Preparo: R$6.674,03) - ADV: LEANDRO AUGUSTO GABOARDI
(OAB 295888/SP), EDUARDO DE OLIVEIRA CERDEIRA (OAB 234634/SP), ANDRÉ RODRIGUES DUARTE (OAB 207794/SP),
NATÁLIA PENTEADO SANFINS (OAB 241243/SP), GUTEMBERG DE SIQUEIRA ROCHA (OAB 248741/SP)
Processo 1001981-29.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - P. V. - P. C. da S.
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado
nº 281.2013/013017-0 dirigi-me ao endereço indicado, onde procedi a Intimação de E P Dos S, que de tudo bem ciente(s)
ficou(aram), aceitou(aram) a(s) contra-fé(s) que lhe(s) ofereci e exarou(aram) a(s) sua(s) assinatura(s) no mandado. O referido
é verdade e dou fé. - ADV: MARCELO TORSO (OAB 136747/SP), DILCO JOSE FELTRAN (OAB 30581/SP), RITA DE CASSIA
FELTRAN GARBELLINE (OAB 143210/SP)
Processo 1001981-29.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - P. V. - P. C. da S.
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
281.2013/013016-1 dirigi-me ao endereço indicado, onde procedi a Intimação de S S S, que de tudo bem ciente(s) ficou(aram),
aceitou(aram) a(s) contra-fé(s) que lhe(s) ofereci e exarou(aram) a(s) sua(s) assinatura(s) no mandado. O referido é verdade
e dou fé. - ADV: DILCO JOSE FELTRAN (OAB 30581/SP), RITA DE CASSIA FELTRAN GARBELLINE (OAB 143210/SP),
MARCELO TORSO (OAB 136747/SP)
Processo 1001981-29.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - P. V. - P. C. da S.
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado
nº 281.2013/013015-3 dirigi-me ao endereço indicado, onde procedi a Intimação de T A Da S P, que de tudo bem ciente(s)
ficou(aram), aceitou(aram) a(s) contra-fé(s) que lhe(s) ofereci e exarou(aram) a(s) sua(s) assinatura(s) no mandado. O referido
é verdade e dou fé. - ADV: RITA DE CASSIA FELTRAN GARBELLINE (OAB 143210/SP), DILCO JOSE FELTRAN (OAB 30581/
SP), MARCELO TORSO (OAB 136747/SP)
Processo 1002051-46.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - FRANCISCA
MARTINS DA SILVA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento
ao mandado nº 281.2013/013531-7 dirigi-me ao endereço: INTIMEI SUELY DE FÁTIMA NUNES SILVA, a - ADV: AGNALDO LUIS
FERNANDES (OAB 112438/SP), PRISCILA FERNANDES RELA (OAB 247831/SP)
Processo 1002139-84.2013.8.26.0281 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - A. N. F. de M. - J. N. F. de M.
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
281.2013/013495-7 dirigi-me ao endereço declinado, onde intimei A. N. F. de M., na pessoa de sua genitora M. A. F. Nos termos
do r. Mandado, recebendo a contrafé e exarando nota de ciente. O referido é verdade e dou fé. - ADV: FABIANA BIZETTO (OAB
227886/SP), KATIA BELLI (OAB 135941/SP)
Processo 1002213-41.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - SIDNEI PINHEIRO - Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em
cumprimento ao mandado nº 281.2013/013519-8 dirigi-me ao endereço declinado, onde intimei pessoalmente Sidnei Pinheiro
nos termos do r. Mandado, recebendo a contrafé e exarando nota de ciente. O referido é verdade e dou fé. - ADV: ADRIANA
OLIVEIRA SOARES (OAB 252333/SP), TERESA SANTANA (OAB 116420/SP), DANIEL FERREIRA BENATI (OAB 208720/SP)
Processo 1002364-07.2013.8.26.0281 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - RICARDO
LUIZ ROMÃO - Sobre a contestação e documentos, no prazo decendial, diga o ex adverso. Na seqüência, decorrido esse prazo,
independentemente de nova intimação, especifiquem, no quinquídio, as partes as provas que pretendem produzir, justificandoas. - ADV: ÉRIKA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA (OAB 262369/SP), ELIZABETE GOMES DOS SANTOS PEIXOTO (OAB
132154/SP)
Processo 1002495-79.2013.8.26.0281 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R. M. da S. L. - Regularize a requerida sua
representação processual no prazo de cinco dias, sob as penas da lei. Intime-se. - ADV: GABRIELA GONÇALVES CARDOZO
(OAB 246862/SP), NEUSA APARECIDA GONCALVES CARDOZO (OAB 113119/SP), LIDIANE PEREIRA DOS SANTOS
CARLOTA (OAB 134320/MG)
Processo 1002797-11.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Propriedade - Carlos Oliver Bufalo - Antonio Roque Bufalo - Rosa Ernesta Borella Sciamarelli - - José Flávio Bufalo - - MARIA DE LOURDES FERRARI BUFALO, - CERTIDÃO - MANDADO
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 281.2013/013010-2 dirigi-me ao
endereço indicado e estando nele INTIMEI os Srs. Antonio Roque Bufalo e Rosa Ernesta Borella Sciamarelli, do inteiro teor do
mandado, que lhes li e de tudo bem cientes ficaram, receberam suas contrafés, que lhes ofereci e apenas a Sra. Rosa exarou
sua nota de ciente, como se vê. O referido é verdade e dou fé. - ADV: LEANDRA MANTOVANI PRADO (OAB 125884/SP),
ADNAN ABDEL KADER SALEM (OAB 180675/SP), IVAN BEDANI (OAB 220649/SP), ADEMIR ANTONIO DE BARROS (OAB
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60231/SP)
Processo 1002830-98.2013.8.26.0281 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - H. F. - T. de A. - Vistas dos autos ao
autor para manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo da carta de intimação. - ADV: SANDRA REGINA VILELA (OAB
155350/SP), DENISE JAENSCH ADLER (OAB 109096/SP)
Processo 1002901-03.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - E. P. F. - V. D. F.
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
281.2013/014441-3 dirigi-me ao endereço: INTIMEI VIVIAN DANIELA FRANCISCON, a - ADV: ROBERTA FRANCISCON DE
ALMEIDA SALLES (OAB 297866/SP), THOMAZ RAFAEL PIZARRO (OAB 320505/SP)
Processo 1002983-34.2013.8.26.0281 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - MARIA AMÉLIA FREDIANI - LIGIA
ILIANA FREDIANI DA CUNHA e outros - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça,
que em cumprimento ao mandado nº 281.2013/012850-7 dirigi-me ao endereço indicado, onde procedi a Citação de M G de B F,
na pessoa de seu representante legal, que de tudo bem ciente(s) ficou(aram), aceitou(aram) a(s) contra-fé(s) que lhe(s) ofereci
e exarou(aram) a(s) sua(s) assinatura(s) no mandado. O referido é verdade e dou fé. - ADV: LEANDRA MANTOVANI PRADO
(OAB 125884/SP), ADEMIR ANTONIO DE BARROS (OAB 60231/SP)
Processo 1003040-52.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - CAMILA DIAS LADEIRA
CAETANO - RODRIGO SANTANA BARONE e outro - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial
de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 281.2013/013996-7 dirigi-me ao endereço indicado, e estando no local CITEI a
firma Vimac Comércio de Veículos e Serviços Ltda., na pessoa de seu representante legal, o Sr. Juliano Allez Ferraz, do inteiro
teor do mandado, que lhe li e de tudo bem ciente ficou, recebeu sua contrafé, que lhe ofereci e exarou seu ciente, como se
vê. O referido é verdade e dou fé. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA (OAB 217178/SP), REINALDO ANTONIO
FERREIRA (OAB 299722/SP)
Processo 1003120-16.2013.8.26.0281 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - J. do C. M. - V. M. da
S. J. - Vistas dos autos ao autor para manifestar-se, em 05 dias, sobre o cumprimento da obrigação apresentado pelo devedor.
- ADV: GUSTAVO GONÇALVES CARDOZO (OAB 298218/SP), ALVARO BORTOLOSSI (OAB 106885/SP), WASHINGTON
BORTOLOSSI (OAB 223235/SP)
Processo 1003206-84.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Seguro - MARCOS LEANDRO DOS SANTOS ROCHA seguradora lider dos consórcios dpvat - Vistas dos autos ao autor para manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada de documentos
novos (art. 398 do CPC). - ADV: SIMONE AZEVEDO LEITE GODINHO (OAB 111453/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB
138436/SP), ANA PAULA DE ARAUJO (OAB 274910/SP)
Processo 1003206-84.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Seguro - MARCOS LEANDRO DOS SANTOS ROCHA seguradora lider dos consórcios dpvat - Vistas dos autos ao autor para manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada de documentos
novos (art. 398 do CPC). - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), ANA PAULA DE ARAUJO (OAB 274910/SP),
SIMONE AZEVEDO LEITE GODINHO (OAB 111453/SP)
Processo 1003232-82.2013.8.26.0281 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - K. M. das N.
- C. M. das N. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao
mandado nº 281.2013/013535-0 dirigi-me ao endereço - ADV: MARCELO AUGUSTO DA SILVA (OAB 285442/SP), CLAUDIA
REGINA DOS SANTOS (OAB 295816/SP)
Processo 1003256-13.2013.8.26.0281 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - A. A. R. - CERTIDÃO - MANDADO
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 281.2013/014028-0 dirigi-me
ao endereço declinado, onde citei, bem como intimei pessoalmente Karen Layne Rossi nos termos do r. Mandado, recebendo
a contrafé e exarando nota de ciente. O referido é verdade e dou fé. - ADV: SOLANGE SUELI PINHEIRO (OAB 218357/SP),
THAIS HELENA DOS SANTOS (OAB 220058/SP)
Processo 1003376-56.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) - CLAUDIA
APARECIDA LOURENÇO - Considerando que na decisão prolatada a fls. 41 houve erro material, que pode ser declarado de
ofício pelo Juízo, referida decisão em seu tópico passa a ter a seguinte redação: Vistos. Defiro à autora os benefícios da
gratuidade da justiça. Anote-se e observe-se. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da inicial
segue em anexo, ficando advertida(o) do prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos
como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por
cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que
esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se”. Intimem-se. - ADV: ROSANA DA SILVA GARCIA
(OAB 190097/SP), THAIS HELENA DOS SANTOS (OAB 220058/SP)
Processo 1003418-08.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - MARIA DE FATIMA
FERREIRA DE SOUSA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento
ao mandado nº 281.2013/013552-0 dirigi-me ao endereço: retro, procedendo a Intimação da requerente Maira de Fatima de
Souza , do inteiro teor do r. mandado. O referido é verdade e dou fé. - ADV: PRISCILA FERNANDES RELA (OAB 247831/SP),
AGNALDO LUIS FERNANDES (OAB 112438/SP)
Processo 1003420-75.2013.8.26.0281 - Interdição - Tutela e Curatela - G. de O. C. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO
POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 281.2013/012801-9 dirigi-me ao endereço
indicado, onde procedi a Intimação de José Pedro Conde, na pessoa de sua curadora Georgina De Oliveira Conde, que de
tudo bem ciente(s) ficou(aram), aceitou(aram) a(s) contra-fé(s) que lhe(s) ofereci e exarou(aram) a(s) sua(s) assinatura(s) no
mandado. O referido é verdade e dou fé. - ADV: ALFIO DE BARROS PINTO VIVIANI (OAB 279201/SP)
Processo 1003606-98.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio,
orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso o à pessoa de sua convivência
que lhe cause perturbação - M. do C. S. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça,
que em cumprimento ao mandado nº 281.2013/013041-2 dirigi-me ao endereço indicado, onde procedi a Intimação de Diretor
Responsável Caps II, que de tudo bem ciente(s) ficou(aram), aceitou(aram) a(s) contra-fé(s) que lhe(s) ofereci e exarou(aram)
a(s) sua(s) assinatura(s) no mandado. O referido é verdade e dou fé. - ADV: ANA CAMILA UBINHA DA SILVA ANDRETTA (OAB
267597/SP)
Processo 1003644-13.2013.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - COMEXPORT COMPANHIA DE
COMÉRCIO EXTERIOR S/A - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em
cumprimento ao mandado nº 281.2013/014294-1 dirigi-me ao endereço indicado, onde inicialmente, não foi permitida a nossa
entrada nas instalações da executada, porem, posteriormente após a concessão da Ordem de Arrombamento, nos foi permitida
o acesso a fabrica, bem como nos foi fornecido um laudo onde consta a descrição das maquinas, assim, procedi a penhora de
bens da executada, conforme auto anexo, sendo que a empresa esta desativada, assim, no local apenas foram encontrados
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alguns funcionarios, bem como as maquinas penhoradas não tem como sair do imóvel sem ser desmontadas, assim a exequente
não teve interesse em ficar como depositaria, desta forma, como não ha depositário oficial na comarca deixei de proceder a
nomeação do depositário. O referido é verdade e dou fé. - ADV: WALDEMAR DECCACHE (OAB 140500/SP)
Processo 1003761-04.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Guarda - G. de A. dos S. - T. E. G. - CERTIDÃO - MANDADO
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 281.2013/013164-8 dirigi-me
ao endereço indicado, onde procedi a Intimação de T E G, que de tudo bem ciente(s) ficou(aram), aceitou(aram) a(s) contrafé(s) que lhe(s) ofereci e exarou(aram) a(s) sua(s) assinatura(s) no mandado O referido é verdade e dou fé. - ADV: ELIZABETE
GOMES DOS SANTOS PEIXOTO (OAB 132154/SP), LUIZ PEIXOTO (OAB 133364/SP), LEANDRA MANTOVANI PRADO (OAB
125884/SP)
Processo 1003915-22.2013.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - JOSE ROBERTO BORGES - GOUVEA
& GOUVEA MECÂNICA E AUTO ELÉTRICA LTDA ME - Retirar mandado de levantamento. - ADV: FERNANDO LUIS CARDOSO
(OAB 220394/SP), CRISTIANE DE LIMA COLETTI (OAB 262026/SP), HENRIQUE DE LIMA COLETTI (OAB 317873/SP)
Processo 1003970-70.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Wesley Chagas de Miranda Instituto Nacional do Seguro Social - Sobre a contestação e documentos, no prazo decendial, diga o ex adverso. Na seqüência,
decorrido esse prazo, independentemente de nova intimação, especifiquem, no quinquídio, as partes as provas que pretendem
produzir, justificando-as. - ADV: ADRIANA OLIVEIRA SOARES (OAB 252333/SP), ALESSANDRO DONIZETE PERINI (OAB
272572/SP)
Processo 1004009-67.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - JOSÉ DE SOUZA
ORMUNDO - Recebo fls. 23 como emenda da petição incial. Anote-se e observe-se. O pedido de tutela antecipada deve
manter correlação com o pedido de mérito, mesmo porque o instituto tem como objetivo adiantar a prestação jurisdicional, caso
preenchidos os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil. Nada obstante o pedido de suspensão do contrato, verificase que o intuito é obstar a cobrança do valor de entende indevido, entretanto, não se verifica nos autos provas inequívocas que
convencem da verossimilhança das alegações. O autor junta comprovante de pagamento de março de 2013 e o comprovante de
outubro de 2013, não sendo possível, ab initio, aferir qual a razão do valor cobrado em outubro de 2013. Fica, pois, indeferido
o pedido de tutela antecipada. CITE-SE a ré para que, querendo, apresente resposta no prazo de 15 dias, sob pena de serem
presumidos verdadeiros os fatos alegados na inicial. SERVE O PRESENTE COMO CARTA DE CITAÇÃO. - ADV: EDA MARIA
BRAGA DE MELO
Processo 1004119-66.2013.8.26.0281 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento José Angelo Carrara e outro - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em
cumprimento ao mandado nº 281.2013/013127-3 dirigi-me ao endereço indicado, onde procedi a Citação e Intimação de Claudia
Aparecida Cassimiro, que de tudo bem ciente(s) ficou(aram), aceitou(aram) a(s) contra-fé(s) que lhe(s) ofereci e exarou(aram)
a(s) sua(s) assinatura(s) no mandado. O referido é verdade e dou fé. - ADV: IVAN BEDANI (OAB 220649/SP)
Processo 1004159-48.2013.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Bradesco
S/A - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
281.2013/013817-0 dirigi-me ao endereço: CITEI F. A. SANTULO M.E, na pessoa de seu representante legal, - ADV: EVANDRO
MARDULA (OAB 258368/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)
Processo 1004237-42.2013.8.26.0281 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento PAULO SHIZUO TANAKA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em
cumprimento ao mandado nº 281.2013/013899-5 dirigi-me ao endereço declinado, contudo deixei de citar Israel de Oliveira, em
razão de ser informado pelo Sr. Denis Márcio de Oliveira ( filho), que ele não reside no local. Outrossim, cientifiquei pessoalmente
o ocupante do imóvel Denis Márcio de Oliveira nos termos do r. Mandado, recebendo a contrafé e exarando nota de ciente. O
referido é verdade e dou fé. Itatiba, 19 de dezembro de 2013. - ADV: NILCE BERNADETE MANACERO (OAB 145023/SP), LUIZ
ODA (OAB 80070/SP)
Processo 1004254-78.2013.8.26.0281 - Homologação de Transação Extrajudicial - Exoneração - D. R. e outros - Realmente
houve erro material na sentença de fls. 19, assim, onde se lê “Daiani Machado Rampasso” leia-se “Joana Daiani Machado
Rampasso”. P.I. - ADV: NEUSA APARECIDA GONCALVES CARDOZO (OAB 113119/SP), GUSTAVO GONÇALVES CARDOZO
(OAB 298218/SP)
Processo 1004276-39.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - C. C. da S. - CERTIDÃO MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 281.2013/014091-4
dirigi-me ao endereço - ADV: VANIA DE FATIMA BAPTISTELLA (OAB 236997/SP)
Processo 1004280-76.2013.8.26.0281 - Embargos de Terceiro - Esbulho / Turbação / Ameaça - ALVARO CESAR DE SOUZA
BARROS - Marcos Raimundo Piovani - Sobre a contestação e documentos, no prazo decendial, diga o ex adverso. Na seqüência,
decorrido esse prazo, independentemente de nova intimação, especifiquem, no quinquídio, as partes as provas que pretendem
produzir, justificando-as. - ADV: IVAN BEDANI (OAB 220649/SP), MARX ENGELS MOURAO LOURENCO (OAB 97592/SP)
Processo 1004421-95.2013.8.26.0281 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - W. F. F. - CERTIDÃO - MANDADO
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 281.2013/014383-2 dirigi-me
ao endereço constante do mandado e estando nele CITEI E INTIMEI os menores L.J.F. e A.G.F., e sua genitora a Sra. Mirta
Noemi Aguirre, bem como, INTIMEI o Sr. Walter Fabian Figueiroa, do inteiro teor do mandado, que lhes li e de tudo bem cientes
ficaram, receberam suas contrafés, que lhes ofereci e exararam suas notas de cientes, como se vê. O referido é verdade e dou
fé. - ADV: ALEXANDRE ROZENTRAUB ALVES SILVA (OAB 174735/SP), ADOLPHO DIMANTAS (OAB 10656/SP)
Processo 1004442-71.2013.8.26.0281 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel MARGARETE MUTTON DE CARVALHO - HOMOLOGO a desistência do presente feito, para fins do artigo 158, parágrafo único,
do Código de Processo Civil. Julgo, em conseqüência, extinto o processo, com fundamento no artigo 267, VIII, do CPC. P.R.I.
- ADV: CARZENI FARIA NUNES MORENO (OAB 87736/SP), JOSE CARLOS MILONI (OAB 125448/SP)
Processo 1004467-84.2013.8.26.0281 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução C. A. G. - G. V. G. e outro - Vistos. Defiro ao embargante os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se e observe-se.
No mais, providencie o embargante a regular instrução dos embargos com cópias das principais peças do processo principal tais
como petição inicial, procurações, título executivo, citação. Intime-se. - ADV: CLAUDIA REGINA DOS SANTOS (OAB 295816/
SP), MARCIO CLEITON MUROLO (OAB 270953/SP), AGLAIDE DOMINGUES DE CAMARGO JUNIOR (OAB 327469/SP)
Processo 1004550-03.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento
de Medicamentos - NORMA FORNACIARI TUROLA - Vistos. Defiro à autora os benefícios da gratuidade da justiça. Recebo
a petição de fls. 34/35 como aditamento à inicial, pelo que, em consequência, determino a retificação do valor da causa.
Proceda a Serventia as anotações e comunicações necessárias. No mais, o perigo de demora é evidente, diante da comprovada
necessidade do medicamento para o tratamento da patologia da qual a autora é portadora. O sistema constitucional dispõe ser
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dever do Estado, em sentido amplo e incluindo os entes estaduais e municipais, zelar pela saúde dos cidadãos, estabelecendo
políticas que visem o tratamento de todas as pessoas de forma universal. Dessa forma, sabendo-se que o medicamento que foi
negado à autora é essencial à sua saúde e à sua digna sobrevivência, conforme atesta profissional da área médica, e que ela
não possui condições financeiras de adquirir o medicamento, deve-se considerar presente a indispensável prova inequívoca da
verossimilhança. Presentes os requisitos legais, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA para determinar ao Município requerido
que proceda ao fornecimento gratuito à autora do medicamento indicado nos autos (Everolimo 10mg), nos termos em que
requerido e consoante prescrição médica de fls. 16, no prazo máximo de 10 dias. Expeça-se com urgência mandado para
intimação da Municipalidade, citando-a para que, querendo, ofereça contestação, no prazo de 15 dias, sob as penas da lei. ADV: NATÁLIA PENTEADO SANFINS (OAB 241243/SP)
Processo 2010802-83.2005.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) - José
Donizetti Trausula - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Cumpra-se o V. Acórdão, manifestando-se o autor no prazo
legal, requerendo o que de direito. Sem prejuízo, visando mais celeridade na liquidação da sentença, apresente a autarquia
a memória de cálculo nos termos do artigo 475-B, § 1º do Código de Processo Civil, no prazo de sessenta (60) dias. Com a
juntada, manifeste-se o vencedor. - ADV: JOAQUIM ROQUE NOGUEIRA PAIM (OAB 111937/SP), ADRIANA OLIVEIRA SOARES
(OAB 252333/SP)
Processo 4000022-06.2012.8.26.0281 - Divórcio Litigioso - Dissolução - E. A. G. da C. M. - Manifeste-se a parte autora em
relação ao teor do ofício encaminhado pelo INSS a fls. 52/56. - ADV: PAULO ROBERTO GABUARDI JUNIOR (OAB 227923/
SP)
Processo 4000304-44.2012.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Alienação Parental - M. C. - A. C. C. R. - Nos termos
do parecer do Ministério Público, digam as partes se pretendem produzir prova testemunhal, protocolizando o rol no prazo
de 20 dias, ou se já fizeram, indicar as folhas dos autos, para cumprimento mais célere. Consigno que as partes já prestaram
depoimento pessoal, bem como os filhos foram ouvidos pelo Juízo. Intime-se. - ADV: KELLY GISLAINE DELFORNO (OAB
293834/SP), CLAUDIO MARTINS COELI (OAB 187190/SP)
Processo 4000382-38.2012.8.26.0281 - Consignação em Pagamento - Adimplemento e Extinção - WRA CENTRO
AUTOMOTIVO LTDA ME - Considerando a citação por edital (fls. 67/68), oficie-se à OAB local para designação de curador
especial para representar a requerida. Noticiada a nomeação, dê-se-lhe vista dos autos, para requerer o que de direito. Intimese. - ADV: VALDIR JOSÉ PATUTTI (OAB 242895/SP), FERNANDO LUIS CARDOSO (OAB 220394/SP)

2ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVELJUIZ(A) DE DIREITO CRISTIANE AMOR ESPIN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANTONIO ADEMIR MONTANHEZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2014
Processo 0000838-90.2011.8.26.0281 (281.01.2011.000838) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Itapeva Ii Multicarteira Fidc Np - Vistos. 1) Efetuada penhora on line através do sistema BACEN-JUD, a mesma restou infrutífera,
conforme comprovantes que adiante seguem. 2) Requeira, pois, o(a) exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, o que de direito em
termos de prosseguimento do feito. Intimem-se. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO
Processo 0000838-90.2011.8.26.0281 (281.01.2011.000838) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Itapeva Ii Multicarteira Fidc Np - Vistos. 1) Considerando o pedido formulado pelo exequente e a ordem estabelecida pelo artigo
655 do Código de Processo Civil, através do sistema BACEN-JUD, protocolei ordem judicial de bloqueio de valores, conforme
comprovante que adiante segue. 2) Decorrido o prazo de 48 horas, retornem os autos conclusos para visualização on line do
resultado da ordem de bloqueio de valores e para ulteriores deliberações. 3) Intimem-se. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA
BUENO FILHO
Processo 0001091-93.2002.8.26.0281 (281.01.2002.001091) - Procedimento Sumário - Vicente Dimas de Almeida - Vistos
etc., HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado entre as partes a fls. 162, 167, 177/178, 181, 186 e 189/192, para que
produza seus regulares efeitos jurídicos. Em consequência, RESOLVE-SE o processo, com apreciação de mérito, o que faço
com fulcro no disposto no artigo 269, inciso III do Código de Processo Civil c.c. artigo 329 do mesmo Código. Consigno que o
trânsito em julgado desta decisão ocorrerá nesta data, tendo em vista o caráter consensual do pedido. No mais, oficie-se ao
E. TRF da 3ª Região, em vista composição celebrada, objetivando o estorno dos depósitos de fls. 159/160 aos cofres públicos.
P.R.I. e, inexistindo custas remanescentes a serem recolhidas, o que a Serventia certificará, arquive-se o processo. - ADV:
JOAQUIM ROQUE NOGUEIRA PAIM (OAB 111937/SP), EDMAR CORREIA DIAS (OAB 29987/SP)
Processo 0001155-06.2002.8.26.0281 (281.01.2002.001155) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Adriano Aparecido
Ambrosin e outro - Vistos, HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado entre as partes a fls. 391/392, relativamente ao
débito remanescente, para que produza seus regulares efeitos jurídicos. Em consequência, RESOLVE-SE o processo, com
apreciação de mérito, o que faço com fulcro no disposto no artigo 269, inciso III do Código de Processo Civil c.c. artigo 329 do
mesmo Código. Consigno que o trânsito em julgado desta decisão ocorrerá nesta data, tendo em vista o caráter consensual do
pedido. P.R.I. e, inexistindo custas remanescentes a serem recolhidas, o que a Serventia certificará, arquive-se o processo. ADV: FLAVIO LUIS UBINHA (OAB 127833/SP), CELIA CRISTINA MARTINHO (OAB 140553/SP), ERIKA ALVARES DE GODOY
(OAB 220098/SP), PAULO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS (OAB 102546/SP)
Processo 0001155-54.2012.8.26.0281 (281.01.2012.001155) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de Crédito
- Banco Bradesco S/A - NOTA DE CARTÓRIO : Para autor informar, no prazo legal, o endereço da requerida Maria Aparecida
Caetano Silva, para expedição de mandado de intimação da penhora. - ADV: EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP)
Processo 0001214-42.2012.8.26.0281 (281.01.2012.001214) - Depósito - Alienação Fiduciária - Bv Financeira S.a. Crédito,
Financiamento e Investimento - Vistos. Diante da manifestação da autora (fls. 115), EXTINGUE-SE o presente processo,
sem apreciação de mérito, o que faço com fulcro no disposto no artigo 267, inciso VIII do Código de Processo Civil. Havendo
interesse, fica autorizado o desentranhamento dos documentos que instruíram a ação, mediante recibo e xerocópia no lugar. No
mais, promova a serventia ao desbloqueio do veículo objeto da lide junto ao DETRAN, via sistema RENAJUD. Por fim, promova
a serventia ao recolhimento da carta precatória expedida (fls. 111), independentemente de cumprimento. P.R.I., arquivando-se
os autos, oportunamente, com as cautelas de praxe. - ADV: MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0001287-82.2010.8.26.0281 (281.01.2010.001287) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Adimar Nobre
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dos Santos - Fabrizio Flaminio Volonte e outro - NOTA DE CARTÓRIO: fls. 330, vista ao autor. - ADV: MARCUS RAFAEL
BERNARDI (OAB 57976/SP), CESAR AUGUSTO ELIAS MARCON (OAB 152391/SP), MAGALI ALVES DE ANDRADE COSENZA
(OAB 186267/SP), ADRIANA ALVES DE ANDRADE FRANCISCON (OAB 208966/SP), JULIANA RENATA TEGON LOURENÇO
(OAB 202131/SP), RICARDO COBO ALCORTA (OAB 143610/SP)
Processo 0001316-74.2006.8.26.0281/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Sydney de
Carvalho Alves - Lauro Ribeiro de Souza - Vistos. 1) Efetuada penhora on line através do sistema BACEN-JUD, verificou-se
o excesso da constrição, conforme comprovantes que adiante seguem. 2) Deixa-se de proceder ao desbloqueio do excesso
imediatamente, porque pertinente saber se alguma das contas está protegida por impenhorabilidade, possibilitando, assim, se
o caso, a liberação da quantia excedente de forma adequada, e sem frustrar a garantia da execução. 3) Intime-se o executado,
pela imprensa oficial, na pessoa de seu advogado (art. 475-J, § 1º, CPC), da constrição levada a efeito, para, querendo,
apresentar impugnação em 15 (quinze) dias. 4) Consigna-se, por fim, que em caso de inexistência de impugnação (art. 475-J,
§ 1º, CPC), o que a Serventia certificará, será desbloqueado o excesso junto ao sistema BACEN-JUD. 5) Intimem-se, com
urgência. Itatiba, 14 de janeiro de 2014. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA (OAB 217178/SP), CHRYSTYAN REIS
ALVES (OAB 221013/SP), PIERRE REIS ALVES (OAB 228456/SP), JOSE MARIA RIBAS (OAB 198477/SP), WALDEMAR DE
OLIVEIRA RAMOS JUNIOR (OAB 95226/SP)
Processo 0001316-74.2006.8.26.0281/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Sydney de
Carvalho Alves - Lauro Ribeiro de Souza - Vistos. 1) Considerando o pedido formulado pelo exequente e a ordem estabelecida
pelo artigo 655 do Código de Processo Civil, através do sistema BACEN-JUD, protocolei ordem judicial de bloqueio de valores,
conforme comprovante que adiante segue. 2) Decorrido o prazo de 48 horas, retornem os autos conclusos para visualização on
line do resultado da ordem de bloqueio de valores e para ulteriores deliberações. 3) Intimem-se. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS
COSTA DA SILVA (OAB 217178/SP), CHRYSTYAN REIS ALVES (OAB 221013/SP), PIERRE REIS ALVES (OAB 228456/SP),
WALDEMAR DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR (OAB 95226/SP), JOSE MARIA RIBAS (OAB 198477/SP)
Processo 0001419-76.2009.8.26.0281 (281.01.2009.001419) - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência - Julia Yamashita - Vecan Papelaria e
Informática Ltda. - Rolff Milani de Carvalho - A Fazenda do Estado de São Paulo e outro - Vistos. Expeça-se certidão de objeto
e pé em favor do Administrador Judicial, tal como solicitado (fls. 627/628). Após, anote-se a extinção do processo no sistema
informatizado (fls. 502/503), e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se e dê-se ciência ao representante do
Ministério Público. Nota de cartório: Ao Sr. Administrador Judicial: retirar certidão de objeto e pé, em cinco dias; ou se melhor
lhe convier, poderá imprimir a respectiva certidão disponibilizada integralmente no sistema SAJ (site do TJ/SP). - ADV: ROLFF
MILANI DE CARVALHO (OAB 84441/SP), KAREN AOKI ITO (OAB 257417/SP), INES TOMAZ (OAB 93182/SP), ANDERSON
FRAGOSO (OAB 195160/SP), YOSHIO SAKANO (OAB 36831/SP), JAIRO GERALDO GUIMARÃES (OAB 238659/SP), PAULO
HENRIQUE LEITE (OAB 222189/SP), OMAR MOHAMAD SALEH (OAB 266486/SP)
Processo 0001589-77.2011.8.26.0281 (281.01.2011.001589) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - A.
C. da S. D. - J. W. D. e outros - NOTA DE CARTÓRIO: Vista sobre cota do MP de fls. 183 (...intimação da autora e dos dois
curadores para que se manifestem sobre o depoimento de fls. 181 e requeiram o quê de direito) - ADV: THAIS HELENA DOS
SANTOS (OAB 220058/SP), FLAVIO LUIS UBINHA (OAB 127833/SP), ANTONIO LUIZ DIAS DE LIMA (OAB 108797/SP)
Processo 0002020-87.2006.8.26.0281 (281.01.2006.002020) - Execução de Alimentos - Alimentos - M. A. J. - J. A. J. Vistos etc., Diante da satisfação da obrigação (fls. 463/464), EXTINGUE-SE a presente execução, o que faço com fulcro no
disposto no artigo 794, inciso I do Código de Processo Civil. Consigno que o trânsito em julgado desta decisão ocorrerá nesta
data, tendo em vista o caráter consensual do pedido. P.R.I., e, inexistindo custas remanescentes a serem recolhidas, o que
a Serventia certificará, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Itatiba, . - ADV: JOSE FRANCISCO FERES (OAB
105564/SP), FLAVIO LUIS UBINHA (OAB 127833/SP), FABIANA BIZETTO (OAB 227886/SP)
Processo 0002241-60.2012.8.26.0281 (281.01.2012.002241) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação
- Fernandes Engenharia Piso Pronto Ltda - Tapflex Serviços e Suprimentos Ltda e outros - Vistos etc., Diante da manifestação
das partes (fls. 365/366), EXTINGUE-SE o presente processo, sem apreciação de mérito, relativamente aos réus TAPFLEX
SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA e AURELICE ALVES DE LIMA EPP - AURIFLEX, o que faço com fulcro no disposto no artigo
267, inciso VIII do Código de Processo Civil. No mais, HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado entre o autor e o réu
ANDRÔMEDA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL (fls. 365/366), para que produza
seus regulares efeitos jurídicos. Em consequência, RESOLVE-SE o processo, com apreciação de mérito, o que faço com fulcro
no disposto no artigo 269, inciso III do Código de Processo Civil c.c. artigo 329 do mesmo Código. Consigno que o trânsito em
julgado desta decisão ocorrerá nesta data, tendo em vista o caráter consensual do pedido. Por fim, expeça-se mandado de
levantamento judicial do depósito de fls. 112, no valor de R$ 7.240,93, mais acréscimos legais, em favor da ré ANDRÔMEDA
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL. P.R.I. e, inexistindo custas remanescentes
a serem recolhidas, o que a Serventia certificará, arquive-se o processo. - ADV: RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN (OAB
164498/SP), ALEXANDRE BISKER (OAB 118681/SP), ALEXANDRE LESSMANN BUTTAZZI (OAB 154191/SP), ANA ROSA RUY
(OAB 108521/SP), ITAMAR RODRIGUES (OAB 244323/SP), RENATO LUIZ DE MACEDO MANGE (OAB 35585/SP), ADRIANO
BISKER (OAB 187448/SP)
Processo 0002353-05.2007.8.26.0281 (281.01.2007.002353) - Procedimento Ordinário - Walther Yoshiharu Ishikawa e outro
- Business Park Empreendimentos Imobiliários Ltda - Vistos. Fls. 551: Indefiro o pedido de sobrestamento do feito por 90 dias,
já que embora realizadas diversas diligências não foram localizados bens passíveis de penhora. Assim, SUSPENDO o curso
da presente execução, o que faço com fulcro no disposto no artigo 791, inciso III do Código de Processo Civil. Arquivem-se
os autos com as cautelas de praxe, até eventual provocação em contrário da parte interessada. Intimem-se. - ADV: EDMUR
PEREIRA DE OLIVEIRA (OAB 91310/SP), PEDRO LUIS BIZZO (OAB 225295/SP), ANTONIO DE PADUA NOTARIANO JUNIOR
(OAB 154695/SP)
Processo 0002727-45.2012.8.26.0281 (281.01.2012.002727) - Procedimento Ordinário - Financiamento de Produto Antonio Ailton Alvim - Banco Itaucard S.a. - Vistos. 1) Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 135/144), foi
determinada a realização de perícia (fls. 156/158), não sendo realizado, pelo impugnante, o depósito dos honorários periciais
(fls. 160). Assim, a rejeição da impugnação é de rigor. Com efeito, estabelecida a controvérsia de valores em execução, entendeu
o Juízo pela necessidade de realização de perícia (fls. 156/158), cumprindo ao impugnante provar a incorreção do cálculo
que embasou o cumprimento de sentença, sendo que desse ônus não se desincumbiu. Veja-se que a análise das planilhas
pressupõe conhecimento técnico, até porque a impugnação não traz, com a clareza necessária, qual o equívoco do cálculo
apresentado pelo credor. Posto isso, REJEITA-SE o incidente de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado a fls.
135/144. 2) Considerando o depósito da quantia remanescente pelo devedor (fls. 143/144), satisfazendo a obrigação, em vista
da decisão ora proferida (item “1”), EXTINGUE-SE a presente execução, o que faço com fulcro no disposto no artigo 794, inciso
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I do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, o que a serventia certificará, expeça-se mandado de levantamento
judicial do depósito de fls. 132, no valor de R$ 231,60, em favor do autor. 3) P.R.I., e, inexistindo custas remanescentes a serem
recolhidas, o que a Serventia certificará, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. - ADV: THAIS MARIANE GRILO (OAB
297888/SP), MAIRA APARECIDA FERRARI (OAB 298555/SP), ROBERTO GUENDA (OAB 101856/SP), JOSÉ CARLOS AMARO
DE FREITAS (OAB 169674/SP)
Processo 0002793-25.2012.8.26.0281 (281.01.2012.002793) - Monitória - Contratos Bancários - Banco Itaucard S/A - Vistos.
1) Considerando o pedido formulado pelo exequente e a ordem estabelecida pelo artigo 655 do Código de Processo Civil,
através do sistema BACEN-JUD, protocolei ordem judicial de bloqueio de valores, conforme comprovante que adiante segue.
2) Decorrido o prazo de 48 horas, retornem os autos conclusos para visualização on line do resultado da ordem de bloqueio de
valores e para ulteriores deliberações. 3) Intimem-se. - ADV: ROBERTO GUENDA (OAB 101856/SP)
Processo 0002793-25.2012.8.26.0281 (281.01.2012.002793) - Monitória - Contratos Bancários - Banco Itaucard S/A Vistos. 1) Efetuada penhora on line através do sistema BACEN-JUD, a mesma restou infrutífera, conforme comprovantes que
adiante seguem. 2) Requeira, pois, o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, o que de direito em termos de prosseguimento do
feito. Intimem-se. - ADV: ROBERTO GUENDA (OAB 101856/SP)
Processo 0003021-63.2013.8.26.0281 - Habilitação de Crédito - Recuperação judicial e Falência - Jobinvest Fomento
Mercantil Ltda - Massa Falida de Marcus Industria de Condutores Elétricos Ltda - Vistos. Tratam os presentes autos de
pedido de habilitação de crédito, deduzido por JOBINVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA no processo de falência de MARCUS
INDUSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA. Juntou documentos (fls. 2/10 e 34/40). Por meio deste procedimento,
pretende o requerente habilitar seu crédito, originário de títulos de crédito emitidos (notas promissórias), no valor de R$ 20.012,62.
Instado, o Administrador Judicial nomeado manifestou-se favoravelmente ao deferimento da presente habilitação, adequandose, todavia, a conta de liquidação apresentada (fls. 13/18). Houve intervenção obrigatória do representante do Ministério Público
no processo (fls. 42). Intimado a se manifestar quanto aos cálculos apresentados pelo Administrador (fls. 33), quedou-se inerte
o habilitante (fls. 34). É o relatório. DECIDO. Deve ser acolhido o cálculo do Administrador, considerando que observa o disposto
no artigo 124, da Lei nº 11.101/05, atentando-se à data da quebra e com separação dos juros para inclusão no quadro geral de
credores, bem como a amortização do crédito parcial percebido no curso da execução nº 281.01.2003.001677-5, que tramitou
perante este Juízo, o que não foi impugnado pelo habilitante. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e,
em consequência, EXTINGUE-SE o processo, com apreciação de mérito, o que faço, por analogia, com fulcro no disposto no
artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil c.c. artigo 329 do mesmo Código, para DETERMINAR a inclusão, no quadro
geral de credores da falência de MARCUS INDUSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA, do crédito de R$ 19.133,79,
sendo R$ 12.931,29, referente ao principal, e R$ 6.202,50, referente aos juros, com validade para 26 de setembro de 2006 (data
da falência), em favor de JOBINVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA, na categoria de crédito quirografário, sem o ônus derivado
da sucumbência, por incabível na espécie. Expeça-se a necessária certidão, para juntada nos autos do processo falimentar.
P.R.I. - ADV: ROLFF MILANI DE CARVALHO (OAB 84441/SP), LAERCIO BENKO LOPES (OAB 139012/SP), MARCELO SERRA
(OAB 132606/SP)
Processo 0003266-74.2013.8.26.0281 - Habilitação de Crédito - Empresas - I&M Papéis e Embalagens Ltda. - Angarani
Indústria e Comércio de Embalagens Ltda. - Vistos. Tratam os presentes autos de pedido de habilitação de crédito, deduzido
por ISIDORIO MORAES PAPÉIS EMBALAGENS LTDA no processo de falência de ANGARANI INDUSTRIA E COMÉRCIO
DE EMBALAGENS LTDA. Juntou documentos (fls. 5/111). Por meio deste procedimento, pretende o requerente habilitar seu
crédito, proveniente da comercialização de caixas de papelão ondulado, que deu origem a duplicatas vencidas, bem como notas
fiscais instruídas com comprovantes de entrega de mercadorias assinados, no valor de R$ 90.995,98. Instado, o Administrador
Judicial nomeado manifestou-se favoravelmente ao deferimento da presente habilitação, adequando-se, todavia, a conta de
liquidação apresentada (fls. 117/122). Houve intervenção obrigatória do representante do Ministério Público no processo (fls.
123). Intimado a se manifestar quanto aos cálculos apresentados pelo Administrador (fls. 124), o habilitante manifestou-se (fls.
128). É o relatório. DECIDO. Deve ser acolhido o cálculo do Administrador, considerando que observa o disposto no artigo 124,
da Lei nº 11.101/05, atentando-se à data da quebra e com separação dos juros para inclusão no quadro geral de credores, o
que não foi impugnado pelo habilitante. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e, em consequência,
EXTINGUE-SE o processo, com apreciação de mérito, o que faço, por analogia, com fulcro no disposto no artigo 269, inciso I
do Código de Processo Civil c.c. artigo 329 do mesmo Código, para DETERMINAR a inclusão, no quadro geral de credores da
falência de ANGARANI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, do crédito de R$ 97.104,23, sendo R$ 81.365,73,
referente ao principal, e R$ 15.738,50, referente aos juros, com validade para 19 de outubro de 2011 (data da falência), em
favor de ISIDORIO MORAES PAPÉIS EMBALAGENS LTDA, na categoria de crédito quirografário, sem o ônus derivado da
sucumbência, por incabível na espécie. Expeça-se a necessária certidão, para juntada nos autos do processo falimentar. P.R.I.
- ADV: WLADMIR DE OLIVEIRA BRITO (OAB 133674/SP), ADNAN ABDEL KADER SALEM (OAB 180675/SP)
Processo 0003921-80.2012.8.26.0281 (281.01.2012.003921) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Digabel Depósito Itatibense de Gás e Bebidas Ltda - Vistos etc., Diante da satisfação da obrigação (fls. 128), EXTINGUE-SE a presente
execução, o que faço com fulcro no disposto no artigo 794, inciso I do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de
levantamento judicial do depósito de fls. 128, no valor de R$ 605,70, em favor da ré, a título de sucumbência processual. P.R.I.,
e, inexistindo custas remanescentes a serem recolhidas, o que a Serventia certificará, arquivem-se os autos, com as cautelas
de praxe. - ADV: LEANDRO AUGUSTO GABOARDI (OAB 295888/SP), MARCOS WILLIAM GO (OAB 287885/SP), NATÁLIA
PENTEADO SANFINS (OAB 241243/SP)
Processo 0004025-77.2009.8.26.0281 (281.01.2009.004025) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Ricardo de Oliveira Vieira - M. V. Car - Comércio de Veículos Ltda. - Fica deferido ao autor o prazo de 30 (trinta) dias,
conforme requerido a fls. 288 dos autos. - ADV: GIULIANO PIOVAN (OAB 195538/SP), POLIANA MOREIRA PRATA, MICHELE
BAPTISTELLA (OAB 260789/SP), GUSTAVO PUCCINELLI (OAB 221846/SP)
Processo 0004587-18.2011.8.26.0281 (281.01.2011.004587) - Divórcio Litigioso - Dissolução - L. C. de A. - Vistos. 1)
Efetuada penhora on line através do sistema BACEN-JUD, a mesma restou infrutífera, conforme comprovantes que adiante
seguem. 2) Requeira, pois, o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, o que de direito em termos de prosseguimento do feito.
Intimem-se. - ADV: CLAUDIA REGINA DOS SANTOS (OAB 295816/SP), LUIS FERNANDO DE CAMARGO (OAB 158371/SP)
Processo 0004587-18.2011.8.26.0281 (281.01.2011.004587) - Divórcio Litigioso - Dissolução - L. C. de A. - Vistos. 1)
Considerando o pedido formulado pelo exequente e a ordem estabelecida pelo artigo 655 do Código de Processo Civil, através
do sistema BACEN-JUD, protocolei ordem judicial de bloqueio de valores, conforme comprovante que adiante segue. 2)
Decorrido o prazo de 48 horas, retornem os autos conclusos para visualização on line do resultado da ordem de bloqueio de
valores e para ulteriores deliberações. 3) Intimem-se. - ADV: LUIS FERNANDO DE CAMARGO (OAB 158371/SP), CLAUDIA
REGINA DOS SANTOS (OAB 295816/SP)
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Processo 0004595-58.2012.8.26.0281 (281.01.2012.004595) - Alvará Judicial - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de
Serviço - C. R. de A. e outro - NOTA DE CARTÓRIO: retirar alvará. - ADV: FERNANDO LUIS CARDOSO (OAB 220394/SP)
Processo 0004608-57.2012.8.26.0281 (281.01.2012.004608) - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - C.
F. P. - L. A. B. - Vistos. C.F.P. ajuizou ação em face de L.A.B. objetivando o reconhecimento da existência e dissolução de união
estável, a partilha de bem imóvel e a condenação ao pagamento de alimentos. Afirmou que conviveu com o réu em união estável
desde 1996. Na constância da união foi adquirido um imóvel, cabendo-lhe, em virtude disso, 50% do bem. Não tem meios
próprios de subsistência, devendo haver a fixação de alimentos. Juntou documentos. Citado, o réu apresentou contestação.
Afirmou que conviveu em união estável por apenas três anos. Adquiriu o imóvel antes do início da união. Descabem a partilha
e os alimentos (fls. 61/64). Em audiência de instrução e julgamento foi produzida prova oral (fls. 167/176 e 187/200). Foram
juntados documentos. É O RELATÓRIO. DECIDO. O pedido é parcialmente procedente. Deve ser declarada a união estável, tão
só, pelo período incontroverso, com duração de três anos, com início em meados de 2008 e término em meados de 2011 (fls.
62; com apoio analógico do art. 132, do Código Civil). Com efeito, em que pesem as declarações dos informantes ouvidos a fls.
167/176, a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório. É que se tornou controvertido o tempo da união estável, com
reflexos patrimoniais, motivo pelo qual foi determinada a juntada de documentos que demonstrassem, ao menos, o domicílio
comum desde 1996. Apesar disso, a autora apresentou, tão só, documentos de anos posteriores (fls. 205/220), todos após a
aquisição do terreno e construção da casa que, segundo o documento de fls. 31, foi realizada já em 1999, em nome do réu e de
terceiro (Adão Tadeu de Carvalho). Outrossim, o documento mais antigo apresentado por ela, que data de 1998, está rasurado
e somente comprova a compra de alguns materiais de construção (fls. 104), nada elucidando acerca do início da união. Nesse
cenário, não se pode concluir que as partes tivessem comunhão de vida e de interesses, e que vivessem como se casados
fossem, com o objetivo de constituir família, desde 1996. Destaque-se que a prova deveria demonstrar a relação duradoura e
estável: “Decorre da própria nomenclatura abraçada constitucionalmente que a família exige um caráter estável, uma duração
prolongada no tempo. Impõe-se, assim, à relação entre os companheiros uma feição não acidental, não momentânea. Por
óbvio, convém rechaçar, de logo, que a durabilidade esteja conectada à exigência de algum lapso temporal mínimo. Não se
exige, como visto alhures, prazo mínimo de convivência, dependendo a caracterização da união estável das circunstâncias
concretas de cada caso. Confere-se, então, ao intérprete, casuisticamente, a tarefa de verificar se a união perdura por tempo
suficiente para a estabilidade familiar. E perceba-se que o traço caracterizador da estabilidade é a convivência prolongada no
tempo, durante bons e maus momentos, a repartição das alegrias e tristezas experimentadas reciprocamente, a expectativa
criada entre ambos de alcançar projetos futuros comuns... Tais situações, sem dúvida, servem para estabilizar a convivência”.
Em consequência, descabida a partilha, porquanto não é possível concluir que o imóvel e a construção se deram no decorrer
da convivência, não representando, assim, patrimônio comum. Para rematar, não há alimentos a fixar, considerando que a
prova oral demonstra que a autora sempre teve meios próprios de subsistência, ausente, portanto, a necessidade (fls. 167/176
e 187/200). Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por C.F.P. em face de L.A.B. para
DECLARAR a existência e dissolução da união estável, por três anos, com início em meados de 2008 e término em meados de
2011. Face à sucumbência recíproca, cada parte arcará com as despesas e honorários de seus patronos. P.R.I. Itatiba, 09 de
janeiro de 2014. - ADV: PATRICIA CRISTINA MANDALHO (OAB 140470/SP), ARTEMIO ANTONIO MUROLO (OAB 163893/SP)
Processo 0004767-68.2010.8.26.0281 (281.01.2010.004767) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação
- Vmax Net Telecomunicações do Brasil Ltda - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S.a. - Vistos etc., Diante
da satisfação da obrigação (fls. 845 e 863), EXTINGUE-SE a presente execução, o que faço com fulcro no disposto no artigo
794, inciso I do Código de Processo Civil. Consigno que o trânsito em julgado desta decisão ocorrerá nesta data, tendo em
vista o caráter consensual do pedido. Expeça-se mandado de levantamento judicial do depósito de fls. 863, no valor de R$
175,97, em favor da autora, conforme solicitado (fls. 870). P.R.I., e, inexistindo custas remanescentes a serem recolhidas, o
que a Serventia certificará, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. - ADV: ROBERTO DALFORNO (OAB 33631/SP),
MARCUS RAFAEL BERNARDI (OAB 57976/SP), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (OAB 98709/SP), JULIANA
RENATA TEGON LOURENÇO (OAB 202131/SP)
Processo 0005257-85.2013.8.26.0281 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 0000308-65.2012.8.26.0309 - Vara da Fazenda
Pública de Jundiaí) - Estado de São Paulo - Jones Anselmo Drey e outro - EM TEMPO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que ao
Certificar o mandado nº 281.2013/012835-3 lancei erroneamente o nome do requerido. Assim sendo, Retifico a referida certidão
fazendo constar aonde encontra-se consignado “deixei de Citar o requerido Jones Anselmo Drey” quando que o correto é “deixei
de Citar o requerido Ademilton Cesar Santos”. O que me cumpria retificar. O referido é verdade e dou fé. Itatiba, 09 de janeiro de
2014. - ADV: WASHINGTON BORTOLOSSI (OAB 223235/SP), ALVARO BORTOLOSSI (OAB 106885/SP), WLADIMIR NOVAES
(OAB 104440/SP)
Processo 0005257-85.2013.8.26.0281 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 0000308-65.2012.8.26.0309 - Vara da Fazenda
Pública de Jundiaí) - Estado de São Paulo - Jones Anselmo Drey e outro - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 281.2013/012835-3 dirigi-me ao endereço retro,
contatando atuais residentes que nada souberam informar sobre o executado. Ante o exposto, deixo de Citar o requerido Jones
Anselmo Drey, que para este Oficial de Justiça, encontra-se em lugar incerto e não sabido. O referido é verdade e dou fé. ADV: WLADIMIR NOVAES (OAB 104440/SP), ALVARO BORTOLOSSI (OAB 106885/SP), WASHINGTON BORTOLOSSI (OAB
223235/SP)
Processo 0005573-35.2012.8.26.0281 (281.01.2012.005573) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução
do dinheiro - Jucelino de Oliveira Santana e outro - NOTA DE CARTÓRIO: Manifeste-se a parte autora acerca da Certidão do
Oficial de Justiça de fls. 174, de seguinte teor: “... dirigi-me ao endereço retro, contatando atuais residentes que declararam
haver o requerido, mudado sem deixar maiores referências de seus atual paradeiro. Ante o exposto, deixo de citar o requerido
Hilberto dos Santos, que para este Oficial de Justiça, encontra-se em lugar incerto e não sabido.” - ADV: MARCEL PEDROSO
(OAB 98491/SP)
Processo 0006227-90.2010.8.26.0281 (281.01.2010.006227) - Consignação em Pagamento - Cheque - Francisco das
Chagas Pereira Gomes - Vistos. FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA GOMES ajuizou ação em face de J. CARVALHO, JOSÉ
CARLOS CAPUZZO JR e A. B. LAUDE CENTRO MÉDICO objetivando o depósito de quantia devida em virtude de cheques
emitidos e que são nominais aos réus, com a extinção da obrigação e a exclusão de seu nome de Cadastro de Emitentes de
Cheque sem fundos. Os cheques foram devolvidos por falta de pagamento. Não localizou os réus para pagamento. Pretende
realizar o depósito do valor atualizado e ver extinta a obrigação. Requereu tutela antecipada para exclusão de seu nome
de cadastro relativo a cheques devolvidos sem provisão de fundos. Juntou documentos. A tutela antecipada foi deferida. O
depósito foi deferido e efetuado. O réu JOSÉ CARLOS CAPUZZO JR foi citado e alegou insuficiência de depósito (fls. 74/75),
complementado a fls. 81/82. Os demais réus foram citados por edital, sendo nomeado curador especial (fls. 109/110), que alegou
insuficiência de depósito quanto ao réu A. B. LAUDE CENTRO MÉDICO. Intimado, o autor não efetuou o depósito (fls. 238). É
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O RELATÓRIO. DECIDO. Cabível o julgamento do processo no estado em que se encontra, pois a prova documental produzida
é suficiente à formação do convencimento para desfecho da lide. O pedido formulado na ação consignatória é procedente,
mas somente quanto aos réus J. CARVALHO e JOSÉ CARLOS CAPUZZO JR. Os documentos de fls. 12/17 evidenciam que os
cheques mencionados na inicial são nominais aos réus. Outrossim, tais documentos são suficientes a demonstrar a titularidade
do crédito, seja porque não foram impugnados especificamente, seja porque sequer se alegou tenham circulado os títulos, de
modo a se afirmar que houve transferência a terceiros. No mais, suficientes os depósitos efetuados em favor dos réus JOSÉ
CARLOS CAPUZZO JR e J. CARVALHO, em vista da complementação em favor do primeiro e da ausência de impugnação
quanto ao segundo (fls. 81, 109/110). O mesmo não ocorreu, porém, quanto ao réu A. B. LAUDE CENTRO MÉDICO, porquanto
indicada a insuficiência do depósito (fls. 109), o autor foi intimado, e não o realizou (fls. 238/240). Nesse contexto, improcede
o pedido consignatório com relação a ele e, nos termos do art. 899, § 2º, do Código de Processo Civil, fixa-se a dívida em R$
105,32 (fls. 109), servindo a presente como título executivo em favor do credor. Posto isso, e considerando tudo o mais que
dos autos consta, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado por FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA GOMES em face
de JOSÉ CARLOS CAPUZZO JR e J. CARVALHO para DECLARAR extinta a obrigação retratada nos cheques no valor de R$
168,00 e R$ 100,00 (fls. 12/14), do Banco HSBC. Torna-se definitiva a tutela antecipada concedida quanto a referidos títulos,
oficiando-se para exclusão da restrição junto ao Cadastro de Emitentes de Cheque sem Fundos do Banco Central. Ainda,
JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado em face de A. B. LAUDE CENTRO MÉDICO. Nos termos do art. 899, § 2º, do
Código de Processo Civil, fixa-se a dívida em R$ 105,32 (fls. 109), facultando-se ao credor a execução nestes autos, motivo
pelo qual fica autorizado o levantamento do valor depositado em seu favor. Fica revogada a tutela antecipada quanto a referido
réu, oficiando-se independentemente de trânsito em julgado. Comparecendo pessoalmente os réus citados por edital, expeçase mandado levantamento judicial. Quanto ao réu JOSÉ CARLOS CAPUZZO JR, oficie-se conforme requerido a fls. 84/85,
devendo ser indicada conta para depósito, considerando a ausência de processo na comarca de Ribeirão Preto. Em vista do
princípio da causalidade, e observando-se a impossibilidade de localização dos réus citados por edital, bem como a ausência
de lide quanto ao réu citado pessoalmente, deixa-se de fixar os ônus de sucumbência. Com as cautelas de praxe. P.R.I. (SC).
Itatiba, 7 de janeiro de 2014. - ADV: SANDRO LUIZ DE CARVALHO (OAB 189350/SP), THAIS HELENA DOS SANTOS (OAB
220058/SP), LUÍS OTÁVIO DALTO DE MORAES (OAB 163381/SP), RENATA GOUVEA MEGDA (OAB 141926/SP)
Processo 0006255-24.2011.8.26.0281 (281.01.2011.006255) - Procedimento Ordinário - Agêncie e Distribuição - Daniela
Regina Cardelli Costa - Vistos. Considerando o pedido formulado pelo exequente e a necessidade de conhecimento da
existência de bens para garantia da execução, através do sistema INFOJUD, mediante senha desta magistrada, foram obtidas
as declarações de renda da executada, as quais se encontram arquivadas em cartório. No mais, através do sistema RENAJUD,
seguem informações acerca da existência de veículos automotores cadastrados em nome da executada. Sem prejuízo, solicitese a z. Serventia, via on line, nos termos do Provimento nº 6/09 da E. Corregedoria Geral da Justiça, certidão de eventuais
imóveis registrados em nome do executado, tal como solicitado pelo exequente. Após, manifeste-se o exequente, em cinco
dias, quanto a tais documentos, requerendo o que de direito em termos de prosseguimento do feito. Intimem-se. Itatiba, . - ADV:
CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAÓLIO (OAB 172723/SP), JOÃO FABIO AZEVEDO E AZEREDO (OAB 182454/SP)
Processo 0006597-98.2012.8.26.0281 (281.01.2012.006597) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Hsbc Bank Brasil S.a. - Banco Múltiplo - 29 Info Soluções Em Informática Ltda - Epp e outros - Vistos. 1) Efetuada penhora
on line através do sistema BACENJUD, nos termos do disposto no artigo 659, § 2º, do CPC, reputo-a de valor ínfimo perante o
crédito excutido, motivo pelo qual protocolei ordem judicial de desbloqueio, conforme comprovantes que seguem. 2) Manifestese o credor, pois, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que de direito em termos de prosseguimento da execução. 3)
Intimem-se. - ADV: FÁBIO HENRIQUE DI FIORE PIOVANI (OAB 167079/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ
Processo 0006597-98.2012.8.26.0281 (281.01.2012.006597) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Hsbc Bank Brasil S.a. - Banco Múltiplo - 29 Info Soluções Em Informática Ltda - Epp e outros - Vistos. 1) Considerando o pedido
formulado pelo exequente e a ordem estabelecida pelo artigo 655 do Código de Processo Civil, através do sistema BACENJUD, protocolei ordem judicial de bloqueio de valores, conforme comprovante que adiante segue. 2) Decorrido o prazo de 48
horas, retornem os autos conclusos para visualização on line do resultado da ordem de bloqueio de valores e para ulteriores
deliberações. 3) Intimem-se. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ, FÁBIO HENRIQUE DI FIORE PIOVANI (OAB 167079/SP)
Processo 0006910-35.2007.8.26.0281 (281.01.2007.006910) - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - Inipla
Veículos Ltda - Loja 06 - Marilaide dos Santos - Vistos. 1) Efetuada penhora on line através do sistema BACEN-JUD, a mesma
restou infrutífera, conforme comprovantes que adiante seguem. 2) Requeira, pois, a exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, o
que de direito em termos de prosseguimento do feito. Intimem-se. - ADV: IARA MARIA ALENCAR DA SILVA (OAB 113329/SP),
FELIPE NOBRE DE AGUIAR VALLIM (OAB 223062/SP), PRISCILLA MILAN LOBO (OAB 266076/SP)
Processo 0006910-35.2007.8.26.0281 (281.01.2007.006910) - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - Inipla
Veículos Ltda - Loja 06 - Marilaide dos Santos - Vistos. 1) Considerando o pedido formulado pelo exequente e a ordem
estabelecida pelo artigo 655 do Código de Processo Civil, através do sistema BACEN-JUD, protocolei ordem judicial de
bloqueio de valores, conforme comprovante que adiante segue. 2) Decorrido o prazo de 48 horas, retornem os autos conclusos
para visualização on line do resultado da ordem de bloqueio de valores e para ulteriores deliberações. 3) Intimem-se. - ADV:
PRISCILLA MILAN LOBO (OAB 266076/SP), FELIPE NOBRE DE AGUIAR VALLIM (OAB 223062/SP), IARA MARIA ALENCAR
DA SILVA (OAB 113329/SP)
Processo 0007539-04.2010.8.26.0281 (281.01.2010.007539) - Depósito - Depósito - Bv Financeira S/A - Credito,
Financiamento e Investimento - Janaina Maria Segato Vila Boas - Vistos. Diante da satisfação da obrigação (fls. 229),
EXTINGUE-SE a presente execução, o que faço com fulcro no disposto no artigo 794, inciso I do Código de Processo Civil.
Consigno que o trânsito em julgado desta decisão ocorrerá nesta data, tendo em vista o caráter consensual do pedido. No mais,
deixa-se de determinar a expedição de ofício ao DETRAN, já que não consta dos autos o bloqueio judicial aludido pela autora.
P.R.I., e, inexistindo custas remanescentes a serem recolhidas, o que a Serventia certificará, arquivem-se os autos, com as
cautelas de praxe. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI MARCONDES DA MOTA (OAB 99983/SP), GUSTAVO ALVES RIBEIRO
(OAB 288753/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)
Processo 0008407-11.2012.8.26.0281 (281.01.2012.008407) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança Inadimplemento - José Carlos Bredariol - Vistos. Para prova da data de desocupação do imóvel e entrega das chaves, designo
audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de abril de 2014, às 15h30min. Intimem-se as partes e as testemunhas
eventualmente arroladas, via correio, por carta registrada (AR) em mão própria (MP). Sem prejuízo, as partes poderão juntar
documentos comprobatórios de tais fatos caso possuam. Intimem-se. - ADV: AMADEU RICARDO PARODI, ADRIANA ALVES DE
ANDRADE FRANCISCON (OAB 208966/SP), MAGALI ALVES DE ANDRADE COSENZA (OAB 186267/SP), IVAN BEDANI (OAB
220649/SP)
Processo 0009063-02.2011.8.26.0281 (281.01.2011.009063) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Auto R.
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Comercial Ltda - Vistos. 1) Considerando o pedido formulado pelo exequente e a ordem estabelecida pelo artigo 655 do Código
de Processo Civil, através do sistema BACEN-JUD, protocolei ordem judicial de bloqueio de valores, conforme comprovante que
adiante segue. 2) Decorrido o prazo de 48 horas, retornem os autos conclusos para visualização on line do resultado da ordem
de bloqueio de valores e para ulteriores deliberações. 3) Intimem-se. - ADV: JANICE HELENA FERRERI MORBIDELLI (OAB
69011/SP), SABRINA ZAMANA DOS SANTOS (OAB 262465/SP)
Processo 0009063-02.2011.8.26.0281 (281.01.2011.009063) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Auto R.
Comercial Ltda - Vistos. 1) Efetuada penhora on line através do sistema BACENJUD, nos termos do disposto no artigo 659,
§ 2º, do CPC, reputo-a de valor ínfimo perante o crédito excutido, motivo pelo qual protocolei ordem judicial de desbloqueio,
conforme comprovantes que seguem. 2) Manifeste-se o credor, pois, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que de direito em
termos de prosseguimento da execução. 3) Intimem-se. - ADV: SABRINA ZAMANA DOS SANTOS (OAB 262465/SP), JANICE
HELENA FERRERI MORBIDELLI (OAB 69011/SP)
Processo 0009696-52.2007.8.26.0281 (281.01.2007.009696) - Procedimento Sumário - Vila Olympica Podium S/c Ltda Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - Ecad - Vistos. 1) Fls. 276 e 279/280: Defiro. Expeça-se mandado, pois,
objetivando a penhora e avaliação de bens de propriedade do devedor, tal como solicitado pelo credor. 2) Intimem-se. - ADV:
RENATO SIMIONI BERNARDO (OAB 227926/SP), JOAO LUIZ PORTA (OAB 105274/SP)
Processo 0009814-86.2011.8.26.0281 (281.01.2011.009814) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - General Wiring
do Brasil Imp. Exp. Com. Ltda - NOTA DE CARTÓRIO: Manifeste-se a parte autora acerca da devolução da Carta Precatória
com certidão de seguinte teor: “... deixei de dar cabal cumprimento ao referido mandado uma vez que no local há apenas um
terreno baldio...” - ADV: RITA CRISTINA FRANCO BARBOSA ARAUJO DE SOUZA (OAB 152702/SP)
Processo 0010884-41.2011.8.26.0281 (281.01.2011.010884) - Divórcio Consensual - Dissolução - A. P. J. e outro - NOTA DE
CARTÓRIO: Dr. Fabio retirar certidão de honorários. - ADV: EVAIR PIOVESANA (OAB 235805/SP), CRISTIANE MARTINELLI
ALVES (OAB 293796/SP), JOÃO AUGUSTO FASCINA (OAB 264509/SP), FABIO HENRIQUE COSTA VIEIRA (OAB 260740/SP),
CLAUDIO RENATO FORSSELL FERREIRA (OAB 98971/SP)
Processo 0011052-82.2007.8.26.0281/01 (281.01.2007.011052/1) - Cumprimento de sentença - Banco Itaú S/A - NOTA
DE CARTÓRIO: Para apreciação do pedido formulado pelo credor, comprove o interessado, em cinco dias, o recolhimento da
taxa incidente (R$ 11,00 para cada parte integrante do pólo passivo), instituída pelo Provimento CSM nº 1.864/2011, na guia do
FEDTJ, código 434-1. Para apreciar o pedido formulado pelo credor, apresente planilha atualizada do crédito. - ADV: NICOLAS
MEDINA ALONSO (OAB 87296/SP)
Processo 0012073-59.2008.8.26.0281/01 (281.01.2008.012073/1) - Cumprimento de sentença - Condomínio A Montanha Francisco F. Machado - Vistos. 1) Fls. 73/74: Anote-se e observe-se. 2) Apresente o credor cópia atualizada da matrícula do
imóvel penhorado, comprovando-se a averbação da constrição junto ao fólio real. 3) Sem tentar desmerecer o trabalho a ser
desenvolvido pelo ilustre perito, ao contrário, ressaltando que é necessário ao deslinde da causa, atuando na qualidade de
auxiliar do Juízo, tenho como cabível acolher, em parte, o requerimento de fls. 209/211. Isto porque a fixação dos honorários
periciais deve ser feita com moderação e razoabilidade, considerando-se, além da extensão e do tempo despendido para a
elaboração do laudo, o grau de complexidade da perícia. Posto isso, fixo os honorários definitivos do perito em R$ 2.300,00,
devendo a credora providenciar o depósito da quantia remanescente, de R$ 1.500,00 (R$ 2.300,00 - R$ 800,00 = R$ 1.500,00),
no prazo de dez dias. 4) Diante da anuência das partes quanto ao laudo de avaliação de fls. 213/235, que ora se homologa,
atribui-se ao imóvel penhorado, objeto da matrícula nº 8405, do C.R.I. local, o valor de R$ 365.400,00, válido para setembro de
2013. 5) Nos termos do art. 689-A, do CPC, designa-se hasta pública eletrônica, relativamente ao bem penhorado (fls. 66/69),
consistente no imóvel objeto da matrícula nº 8405, do C.R.I. local, que se encerrará dia 11 de abril de 2014, às 16:00 horas.
Nomeia-se a gestora ZUKERMAN LEILÕES, com endereço na Avenida Angélica nº 1996, 6º andar, São Paulo (fone: (11) 21840900, (11) 2193-4090 e (11) 2184-0949), empresa de sistema de alienação judicial devidamente habilitada perante a Secretaria
de Tecnologia da Informação do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Provimento CSM Nº 1625/2009), para realizar a
venda dos bens penhorados, com captação e divulgação de lanços em tempo real, através do portal http://zukerman.com.br e/ou
www.sold.com.br. Consigna-se que a alienação judicial, que se dará exclusivamente por meio eletrônico, obedecerá às regras
contempladas no Provimento CSM nº 1625/2009 (cuja cópia pode ser consultada em cartório pelos interessados), sendo que o
primeiro pregão terá início no primeiro dia útil subseqüente ao da publicação do edital (art. 11). Não havendo lanço superior à
importância da avaliação nos três dias seguintes ao início do primeiro pregão, seguir-se-á, sem interrupção, o segundo pregão,
que se estenderá por no mínimo vinte dias e se encerrará na data e horário acima definidos (art. 12). No segundo pregão, não
serão admitidos lanços inferiores a 60% do valor da avaliação (art. 13), sendo que a alienação se dará pelo maior lanço ofertado
(art. 16). Os interessados em participar da hasta pública deverão se cadastrar previamente no site em que se desenvolverá
a alienação judicial eletrônica (art. 3º), gratuitamente (art. 4º), fornecendo todas as informações solicitadas pela gestora do
sistema de alienação judicial e previstas pelo referido provimento. Estarão sujeitos, visando a preservação da segurança e
confiabilidade dos lanços, à conferência de identidade em banco de dados oficial (art. 5º, § único). Pela imprensa oficial, ficam
as partes intimadas das datas, locais e forma de realização da alienação. Caso o executado não possua advogado constituído
nos autos, a serventia deverá providenciar a intimação por correio (art. 687, § 5º, do CPC), valendo o que dispõe o art. 238, do
CPC, regra geral aplicável também às execuções (art. 598, do CPC). Intime-se a co-proprietária acerca da designação do ato
expropriatório (fls. 170). A gestora suportará os custos e se encarregará da divulgação da alienação, observadas as disposições
legais (art. 10). O arrematante efetuará o depósito no prazo de três dias (art. 19). Correrão por conta do arrematante eventuais
despesas e custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial do bem arrematado (art. 24),
além da comissão devida ao gestor/leiloeiro, ora fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, não se incluindo
no valor do lanço (art. 17). Vale cópia deste despacho como alvará para autorizar os funcionários da ZUKERMAN LEILÕES,
devidamente identificados, a providenciar cópia dos autos e fotografias da coisa (art. 7º). Por fim, providencie o credor, em cinco
dias, cópia da capa dos autos, do termo de penhora e depósito, do laudo de avaliação, da matrícula (em caso de bem imóvel),
para serem encaminhadas à gestora acima nomeada. Dê-se ciência da nomeação à gestora ZUKERMAN LEILÕES, via e-mail
(contato@zukerman.com.br), para as providências necessárias, encaminhando-se o teor da presente decisão. 6) Vincule a
serventia, para fins de recebimento de publicações via diário eletrônico e, querendo, possa acompanhar os atos expropriatórios
do bem imóvel penhorado, o nome dos procuradores do Município de Itatiba, SERGIO LUIS GREGOLINI, inscrito na OAB/
SP sob nº 248.634, e JONATHAS TOFANELO VIANA, inscrito na OAB/SP sob nº 241.852. 7) Intimem-se. - ADV: MARCIO
GIMENEZ (OAB 208721/SP), SERGIO LUIS GREGOLINI (OAB 248634/SP), JONATHAS TOFANELO VIANA (OAB 241852/SP),
ELISABETE PERES (OAB 127086/SP)
Processo 0088711-41.2005.8.26.0281 (281.01.2005.088711) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Maria
Auxiliadora Shimabukuro e outros - Rossana Bento da Costa Haddad e outro - NOTA DE CARTÓRIO: para os exequentes
retirarem mandado de levantamento em cartório. - ADV: HELIO MADASCHI (OAB 72608/SP), LUIZ ODA (OAB 80070/SP), NILCE
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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BERNADETE MANACERO (OAB 145023/SP), SERGIO LUIS GREGOLINI (OAB 248634/SP), ARNALDO GALVÃO GONÇALVES
(OAB 168122/SP), ANTONIO GALVAO GONÇALVES (OAB 43818/SP), JONATHAS TOFANELO VIANA (OAB 241852/SP)
Processo 1000009-87.2014.8.26.0281 - Despejo por Falta de Pagamento - Inadimplemento - ALOÍSIO GOMES DE ARAÚJO
- Vistos. HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado entre as partes a fls. 17/21, para que produza seus regulares efeitos
jurídicos. Em consequência, RESOLVE-SE o processo, com apreciação de mérito, o que faço com fulcro no disposto no artigo
269, inciso III do Código de Processo Civil c.c. artigo 329 do mesmo Código. Consigno que o trânsito em julgado desta decisão
ocorrerá nesta data, tendo em vista o caráter consensual do pedido. P.R.I. e, inexistindo custas remanescentes a serem
recolhidas, o que a Serventia certificará, arquive-se o processo. - ADV: JOSE HENRIQUE PALMIERI GABI (OAB 93201/SP)
Processo 1000074-19.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Locação de Móvel - Bertami Consultoria e Comércio LTDA
ME - NOTA DE CARTÓRIO: Para apreciação do pedido formulado pelo credor, consistente na obtenção de informações junto à
Secretaria da Receita Federal, via sistema INFOJUD, comprove o interessado, em cinco dias, o recolhimento da taxa incidente,
instituída pelo Provimento CSM nº 1.826/10, na guia do FEDTJ, código 434-1, observando-se os seguintes valores: Referente
aos últimos cinco anos = R$ 11,00; Solicitação feita por Pessoa Jurídica, por exercício = R$ 11,00. Solicitação de endereço R$
11,00 por CPF ou CNPJ - ADV: EVERTON MATHIAS PALMEIRA (OAB 243902/SP)
Processo 1000083-78.2013.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A Fls. 68: Oficie-se à Ciretran local, conforme solicitado. Intimem-se. - ADV: FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP), RONALDO
PROVENCALE (OAB 104495/SP)
Processo 1000098-47.2013.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A Palmonari e Grion Ltda ME e outro - Vistos. Considerando o pedido formulado pelo exequente e a necessidade de conhecimento
da existência de bens para garantia da execução, através do sistema INFOJUD, mediante senha desta magistrada, foram
obtidas as declarações de renda dos executados, que seguem. Registre-se, todavia, em vista da disponibilização de documentos
sigilosos, nos termos do artigo 11, § 6º, da lei nº 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo digital: a) o dever
de cumprimento, pelos procuradores atuantes, bem com às partes que detenham senha de acesso aos autos digitais, da
regra constitucional que tutela a privacidade, intimidade e sigilo fiscal (art. 5º, X e XII, da CF), e b) observar o disposto no
provimento CSM nº 296/86, sendo vedada a extração de cópias para quaisquer fins. No mais, através do sistema RENAJUD,
seguem informações acerca da existência de veículos automotores cadastrados em nome dos executados. Após, manifeste-se
o exequente, em cinco dias, quanto a tais documentos, requerendo o que de direito em termos de prosseguimento do feito.
Intimem-se. Itatiba, . - ADV: FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP), JOSE FRANCISCO FERES (OAB 105564/SP), RONALDO
PROVENCALE (OAB 104495/SP), FABIANA BIZETTO (OAB 227886/SP)
Processo 1000104-20.2014.8.26.0281 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução UBIRATAN LOPES DA SILVA e outro - Vistos. 1) Recebo os presentes embargos, por tempestivos, sem efeito suspensivo, nos
termos do disposto no artigo 739-A, do Código de Processo Civil. 2) Promova a serventia a anotação da oposição dos presentes
Embargos junto aos autos principais, nos termos do Comunicado SPI nº 119/2012 (anotar a oposição dos Embargos e que estes
tramitam em formato eletrônico, certificando-se, ainda, em ambos sobre o número dos processos e forma de tramitação). 3)
Providencie a embargante a extração de cópias das peças processuais relevantes da execução, para instrução destes autos.
4) Devidamente instruído, intime-se a embargada, para manifestação, no prazo de quinze dias. 5) Decorrido o prazo para
manifestação e independentemente de nova intimação, indiquem as partes, em cinco dias, as provas que pretendem produzir,
especificando-as e esclarecendo o que desejam demonstrar com elas. 6) Intimem-se. - ADV: MARCELO AUGUSTO DA SILVA
(OAB 285442/SP)
Processo 1000109-42.2014.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) - CID
RODRIGUES DA SILVA - Vistos. 1) Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor (fls. 8/9). Anote-se e observe-se. 2) CITE-SE
o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, com as expressas advertências da lei. Prazo de 60 (sessenta) dias para resposta. 3)
Intimem-se. - ADV: AGNALDO LUIS FERNANDES (OAB 112438/SP), PRISCILA FERNANDES RELA (OAB 247831/SP)
Processo 1000115-49.2014.8.26.0281 - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - Benedito de Britto Oliveira Vistos. Para apreciação do pedido de justiça gratuita formulado na inicial, apresente o autor, em dez dias, cópias de suas últimas
declarações de imposto de renda. Sem prejuízo, regularize o autor, no mesmo prazo, o polo passivo da lide, já que informa na
inicial que o réu é falecido. Intimem-se. - ADV: JOSE FRANCISCO FERES (OAB 105564/SP), JOICE HELENA CORDEIRO (OAB
301115/SP)
Processo 1000121-56.2014.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Colégio Cidade Itatiba
Ltda - Vistos. 1) CITE-SE o executado, com as expressas advertências da lei, para, no prazo de três dias, efetuar o pagamento
da dívida reclamada na inicial, a ser corrigida na forma da lei. Consigna-se que, no prazo para embargos (quinze dias),
reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive
custas e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a pagar o restante em até seis parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do disposto no artigo 745-A, do Código de
Processo Civil. Em caso de pagamento ou inexistência de embargos, fixo os honorários advocatícios do patrono do exeqüente
em dez por cento sobre o valor do débito atualizado. No caso de integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária
será reduzida pela metade, de acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 652-A, do Código de Processo Civil. Não
efetuado o pagamento, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de tantos bens quantos bastem à garantia da
execução e a sua avaliação, se o caso, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o
executado, nos termos do disposto no parágrafo 1º do artigo 652, do Código de Processo Civil. 2) Intime-se o(a) devedor(a) para
que indique quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora, informando, ainda, seus respectivos valores (art. 600,
IV, do CPC), sob as sanções do art. 601, do CPC. 3) Serve a presente como mandado, cumprindo o Sr. Oficial de Justiça o que
dispõe o artigo 226 do Código de Processo Civil. 4) Intimem-se. - ADV: POLIANA MOREIRA PRATA, ROBERTO CARDOSO DE
LIMA JUNIOR (OAB 88645/SP)
Processo 1000124-11.2014.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - RMI - Renda Mensal Inicial - MARCO PEREIRA DE
SIQUEIRA - Vistos. 1) Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor (fls. 11). Anote-se e observe-se. 2) CITE-SE o Instituto
Nacional do Seguro Social INSS, com as expressas advertências da lei. Prazo de 60 (sessenta) dias para resposta. 3) Intimemse. - ADV: AGNALDO LUIS FERNANDES (OAB 112438/SP), PRISCILA FERNANDES RELA (OAB 247831/SP)
Processo 1000189-40.2013.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Móvel - BELMIRO FURLAN - Vistos.
Diante do desinteresse na promoção do andamento do feito, apesar de intimado, EXTINGUE-SE o presente processo, sem
apreciação de mérito, o que faço com fulcro no disposto no artigo 267, inciso III do Código de Processo Civil. P.R.I., arquivandose os autos, oportunamente, com as cautelas de praxe. - ADV: JOAO BATISTA MOREIRA (OAB 43944/SP)
Processo 1000356-57.2013.8.26.0281 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
PANAMERICANO S.A. - Vistos. 1) Defiro o sobrestamento do processo pelo prazo de vinte dias, tal como solicitado pelo
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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autor (fls. 61). Decorrido esse prazo e independentemente de qualquer nova intimação, não havendo manifestação da parte
interessada, intime-se, via correio, para o efetivo prosseguimento do processo, em 48 horas, pena de extinção. 2) Intimem-se. ADV: ANA ROSA DE LIMA LOPES BERNARDES (OAB 298923/SP), SERGIO SCHULZE (OAB 298933/SP)
Processo 1000504-68.2013.8.26.0281 - Procedimento Sumário - Consórcio - LOURIVAL OLIVEIRA COSTA - Consórcio
Nacional Volkswagen - Administradora de Consórcios Ltda. - Vistos. 1) Anote-se a extinção do processo no sistema informatizado,
relativamente à fase cognitiva, e, inexistindo custas remanescentes a serem recolhidas, o que a serventia certificará, arquivemse os autos com as cautelas de praxe. 2) Intimem-se. - ADV: FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP), RICARDO NEVES
COSTA (OAB 120394/SP), HEITOR EVARISTO FABRICIO DA COSTA (OAB 23659/MS), RAPHAEL NEVES COSTA (OAB
225061/SP), FERNANDO LUIS CARDOSO (OAB 220394/SP)
Processo 1000726-36.2013.8.26.0281 - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 - Cia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - JR Terra Administradora - NOTA DE CARTÓRIO: Fls.220/225: Vista à
expropriante. Após, conclusos. - ADV: ELISEU DANIEL DOS SANTOS (OAB 139373/SP), ANALUCIA KELER (OAB 149615/SP),
LEANDRO CARELLI DE FARIA (OAB 208121/SP)
Processo 1000752-34.2013.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A Considerando o pedido formulado pelo exequente, proceda a serventia o bloqueio do veículo I/Jeep GCherokee Limited, mod/
fabricação 1996/1997, placa COG 1916, junto ao DENATRAN, na modalidade circulação, mediante a utilização do sistema
RENAJUD (justificando-se a escolha do bloqueio mais amplo porque para formalização do arresto necessária a apreensão e
depósito do bem). No mais, expeça-se mandado objetivando o arresto do veículo, bem como a intimação dos executados acerca
da constrição levada a efeito, no endereço indicado a fls. 122. Sem prejuízo, oficie-se ao Banco Panamericano S/A., para que
informe a este Juízo acerca do contrato de financiamento do veículo marca Volvo modelo FH12.380, placa HBG 6607, registrado
em nome do executado, conforme requerido. Intimem-se. - ADV: RONALDO PROVENCALE (OAB 104495/SP), FLAVIO DEL
PRA (OAB 19817/SP)
Processo 1000937-72.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Banco do
Brasil S/A - NOTA DE CARTÓRIO: Manifestem-se as partes acerca do laudo pericial, bem como das estimativas dos honorários.
- ADV: NEI CALDERON (OAB 114904/SP), DIRCEU MIRANDA JUNIOR (OAB 206229/SP)
Processo 1000977-54.2013.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - HSBC BanK Brasil
S/A - Banco Múltiplo - NOTA DE CARTÓRIO: depositar diligências do Oficial de Justiça. - ADV: FERNANDO DENIS MARTINS
(OAB 182424/SP)
Processo 1000990-53.2013.8.26.0281 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Itau Unibanco
S/A - Vistos. 1) Fls. 269/271 e 273/275: Comprove a embargante, em cinco dias, o depósito dos honorários periciais fixados
a fls. 267/268, no valor de R$ 800,00, pena de preclusão. 2) Intimem-se. - ADV: JULIANA RENATA TEGON LOURENÇO (OAB
202131/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), CAMILA PALLADINO (OAB 272608/SP)
Processo 1001087-53.2013.8.26.0281 - Procedimento Sumário - Condomínio - RESIDENCIAL ITATIBA COUNTRY CLUB NOTA DE CARTÓRIO: Depositar taxa de postagem. - ADV: RODOLPHO VANNUCCI (OAB 217402/SP), EMILIO ESPER FILHO
(OAB 153978/SP), PAULO ROBERTO GABUARDI JUNIOR (OAB 227923/SP), ALFIO DE BARROS PINTO VIVIANI (OAB
279201/SP)
Processo 1001156-85.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARIANO JOSE DA
SILVA BAPTISTA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento
ao mandado nº 281.2013/012343-2 dirigi-me ao endereço indicado, onde deixei de proceder ascitações de Cassio Alexandre
Rasoppi E Ivete Aparecida Salmaso Rasoppi, em razão do(a) mesmo(a), não residirem no endereço indicado, sendo que na Rua
Antonio Luiz Sanfins, 107 fui informado que residia o filho dos requeridoso Sr. a Sra. no local - Vanessa - Celia, informou não
soube informar sobre o Cassio Alexandre Rasoppi E Ivete Aparecida Salmaso Rasoppi ou onde o mesmo pode ser encontrado O
referido é verdade e dou fé. Itatiba, 18 de dezembro de 2013. - ADV: SOLANGE SUELI PINHEIRO (OAB 218357/SP)
Processo 1001156-85.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARIANO JOSE DA
SILVA BAPTISTA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO RETIFICADORA CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que
em cumprimento ao mandado nº 281.2013/012343-2 dirigi-me ao endereço indicado, onde deixei de proceder as citações de
Cassio Alexandre Rasoppi E Ivete Aparecida Salmaso Rasoppi, em razão do(a) mesmo(a), não residirem no endereço indicado,
sendo que na Rua Antonio Luiz Sanfins, 107 fui informado que no local apenas residia o filho dos requeridoso e nas Ruas Pedro
Merengue e Cel Peroba as Sras.Vanessa e Celia, não souberam informar sobre o Cassio Alexandre Rasoppi E Ivete Aparecida
Salmaso Rasoppi ou onde o mesmo pode ser encontrados. O referido é verdade e dou fé. Itatiba, 10 de janeiro de 2014. - ADV:
SOLANGE SUELI PINHEIRO (OAB 218357/SP)
Processo 1001156-85.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARIANO JOSE DA
SILVA BAPTISTA - Vistos. Fls. 107: Considerando-se o disposto no art. 233 do CPC, cujo teor é de conhecimento do autor,
CITE-SE, por edital, com as expressas advertências da lei, com prazo de trinta dias (art. 232, IV, do CPC), após a apresentação
de minuta pela interessada. Intimem-se. Itatiba, 15 de janeiro de 2014. - ADV: SOLANGE SUELI PINHEIRO (OAB 218357/SP)
Processo 1001218-28.2013.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Olivar Pretti - NOTA DE
CARTÓRIO: Para o autor dar andamento ao feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção dos autos. - ADV: HENRI HELDER
SILVA (OAB 196683/SP)
Processo 1001370-76.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Celso Marcondes Gibrail
- Brag Moto - NOTA DE CARTÓRIO: Fls. 277/278: Vista ao exequente. - ADV: JONAS ALVES VIANA (OAB 136331/SP),
ROBERTO TADEU DE OLIVEIRA (OAB 135489/SP), FABÍOLA ANGÉLICA MACHARETH DE OLIVEIRA (OAB 185223/SP)
Processo 1001374-16.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Sustação de Protesto - CATMANIA LTDA ME - NOTA DE
CARTÓRIO: Diante do aceno favorável do autor (fls.375), digam os réus se há interesse na designação de audiência de tentativa
de conciliação, considerando-se a rápida solução da lide. - ADV: EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), CYLMAR PITELLI
TEIXEIRA FORTES (OAB 107950/SP), ANDERSON BENEVIDES CAMPOS (OAB 285896/SP), PAULO EDSON FERREIRA
FILHO (OAB 272354/SP), FERNANDO ALFREDO PARIS MARCONDES (OAB 134514/SP), GLAUBER RODOLFO SANFINS
(OAB 204696/SP), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (OAB 152305/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), FABIO
ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)
Processo 1001581-15.2013.8.26.0281 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
PANAMERICANO S/A - Vistos. Defiro o sobrestamento do processo pelo prazo de vinte dias, tal como solicitado pelo autor (fls.
46). Decorrido esse prazo e independentemente de qualquer nova intimação, não havendo manifestação da parte interessada,
intime-se, via correio, para o efetivo prosseguimento do processo, em 48 horas, pena de extinção. Intimem-se. - ADV: ANA
ROSA DE LIMA LOPES BERNARDES (OAB 298923/SP), SERGIO SCHULZE (OAB 298933/SP)
Processo 1001752-69.2013.8.26.0281 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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SHM MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - BANCO CNH CAPITAL S/A - Vistos etc., Diante da satisfação da obrigação (fls. 162
e 168), EXTINGUE-SE a presente execução, o que faço com fulcro no disposto no artigo 794, inciso I do Código de Processo
Civil. Consigno que o trânsito em julgado desta decisão ocorrerá nesta data, tendo em vista o caráter consensual do pedido.
Expeça-se mandado de levantamento judicial do depósito de fls. 160, no valor de R$ 12.630,22, em favor da embargante, a
título de sucumbência processual. P.R.I., e, inexistindo custas remanescentes a serem recolhidas, o que a Serventia certificará,
arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. - ADV: ADRIANO MUNIZ REBELLO (OAB 256465/SP), FLAVIO ROBERTO
MONTEIRO DE BARROS (OAB 227639/SP), HORST PETER GIBSON JUNIOR (OAB 151973/SP)
Processo 1001805-50.2013.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - MARCELO MILANEZ Vistos. 1) Aguarde-se a comunicação sobre o trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos à Execução, copiada a
fls. 37/38. 2) Intimem-se. - ADV: MARCUS RAFAEL BERNARDI (OAB 57976/SP), JOÃO AUGUSTO FASCINA (OAB 264509/SP),
CRISTIANE MARTINELLI ALVES (OAB 293796/SP)
Processo 1001810-72.2013.8.26.0281 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - SAMARA CANAL - Vistos. 1) Intime-se a autora, via correio, para
devolução do bem em cinco dias, pena de multa diária de R$ 100,00, tal como já determinado (fls. 83). 2) Recebo o recurso de
apelação interposto pela autora a fls. 88/96, porque tempestivo e preparado, em seu efeito devolutivo (art. 3º, § 5º, Decreto-Lei
nº 911/69). À parte contrária para ofertar, querendo, no prazo legal, suas contrarrazões. Decorrido esse prazo, independente de
qualquer nova intimação, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Seção de Direito Privado
(25ª a 36ª Câmaras), observadas as formalidades legais. 3) Intimem-se. - ADV: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA (OAB
115665/SP), ALEX SANDRO FONSECA MARTINS (OAB 292683/SP)
Processo 1001822-86.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - ANDREIA CRISTINA
SANTANA - BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento - NOTA DE CARTÓRIO: Fls. 144/155: Vista às partes
acerca no laudo pericial, no prazo de 10 dias. - ADV: ADJAIR ANTONIO DE OLIVEIRA (OAB 151776/SP), THALES CAPELETTO
DE OLIVEIRA (OAB 221303/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)
Processo 1001825-41.2013.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - HSBC BanK Brasil S/A Banco Múltiplo - Vistos. Defiro o sobrestamento do processo pelo prazo de trinta dias, tal como solicitado pelo credor (fls. 120).
Decorrido esse prazo e independentemente de qualquer nova intimação, não havendo manifestação da parte interessada para o
efetivo prosseguimento da execução, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe, até eventual provocação em contrário da
parte interessada. Intimem-se. - ADV: MARCO ANTONIO LOTTI (OAB 98089/SP), FABIO ROBERTO LOTTI (OAB 142444/SP)
Processo 1001868-75.2013.8.26.0281 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - SILVIA MARIANE DE
OLIVEIRA BUENO - NOTA DE CARTÓRIO : Para autora se manifestar sobre resposta de ofício de fls. 67/68. - ADV: NEUSA
APARECIDA GONCALVES CARDOZO (OAB 113119/SP), GABRIELA GONÇALVES CARDOZO (OAB 246862/SP), GUSTAVO
GONÇALVES CARDOZO (OAB 298218/SP)
Processo 1001899-95.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - WISEWOOD SOLUÇÕES ECOLÓGICAS
S/A - Mediante senha desta magistrada, solicitei informações junto ao Banco Central e à Receita Federal, via sistemas
BACENDJUD e INFOJUD, respectivamente. Por fim, informado(s) endereço(s) diverso(s), CITE-SE, com as expressas
advertências da lei, após o fornecimento dos meios pelo interessado (diligências, contrafés, etc). Intimem-se. Itatiba, 15 de
janeiro de 2014. - ADV: LEANDRO HENRIQUE RODRIGUES DO NASCIMENTO (OAB 319306/SP), CANDIDA TEREZINHA
ROSA BRITES (OAB 213621/SP)
Processo 1001930-18.2013.8.26.0281 - Depósito - Alienação Fiduciária - BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e
Investimento - NOTA DE CARTÓRIO: Depositar diligência do oficial de justiça. - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA
(OAB 192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI MARCONDES DA MOTA (OAB 99983/SP)
Processo 1001934-55.2013.8.26.0281 - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 Concessionária Rota das Bandeiras S/A - NOTA DE CARTÓRIO: Por favor, enviar minuta do edital para o e-mail itatiba2cv@
tjsp.jus.br. - ADV: PATRICIA LUCCHI PEIXOTO (OAB 166297/SP), GISELE DE ALMEIDA URIAS (OAB 242593/SP)
Processo 1001980-44.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - LGA Translog Ltda - EPP - MARCO ANTÔNIO ALVES - MARCOS APARECIDO DA ROCHA - - PEDRO SERGIO FANTAUZZI PIERONI - Vistos. 1) Fls.
77/78: Esclareça o réu, em cinco dias, a pretensão de reaver os bens objeto da lide (JET SKI e REBOQUE), já que não
prevista no acordo celebrado, homologado pelo Juízo (conforme composição celebrada pelas partes, o inadimplemento das
parcelas acarretaria o vencimento antecipado da dívida, acrescida de multa compensatória de 30%). Após, tornem conclusos. 2)
Intimem-se. - ADV: ALOYSIO VIEIRA SANFINS BOAVA (OAB 11348/SP), TÉRCIO DE OLIVEIRA CARDOSO (OAB 189695/SP),
LUCIANA DE TOLEDO LEME (OAB 226168/SP), SANDRILENE MARIA ZAGHI (OAB 266168/SP), MARCUS BOAVA BERTONI
(OAB 293912/SP)
Processo 1001983-96.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - JUAREZ TRAVASSOS
- - VANDERLEI DO NASCIMENTO - NOTA DE CARTÓRIO: Digam as partes, objetivamente, se há interesse na designação de
audiência de tentativa de conciliação, considerando-se a rápida solução da lide. - ADV: MARX ENGELS MOURAO LOURENCO
(OAB 97592/SP), FLAVIO EDUARDO DA ANUNCIAÇÃO (OAB 318610/SP), CLAUDIO RENATO FORSSELL FERREIRA (OAB
98971/SP)
Processo 1002003-87.2013.8.26.0281 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução AUTO POSTO ROSSI & NETOS LTDA e outros - Banco Bradesco S/A - Vistos. 1) Fls. 226/227: Defiro. Aguarde-se a comprovação
do recolhimento dos honorários periciais fixados a fls. 197/198, no valor de R$ 800,00, pelo embargante, pena de preclusão. 2)
Intimem-se. - ADV: FELIPE SALGUEIRO ARAUJO (OAB 286143/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)
Processo 1002194-35.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - AURORA
FERREIRA MOLERO - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento
ao mandado nº 281.2013/013320-9 dirigi-me ao endereço indicado e estando nele INTIMEI a Sra. Aurora Ferreira Molero, do
inteiro teor do mandado, que lhe li e de tudo bem ciente ficou, recebeu sua contrafé, que lhe ofereci e exarou sua nota de ciente,
como se vê. O referido é verdade e dou fé. - ADV: JOSE WAGNER CORREIA DE SAMPAIO (OAB 152803/SP), THAIS SEGATTO
SAMPAIO (OAB 303818/SP)
Processo 1002240-24.2013.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - Aglaide Domingues de Camargo
Junior - Aglaide Domingues de Camargo Junior - Vistos. 1) Efetuada penhora on line através do sistema BACEN-JUD, a mesma
restou infrutífera, conforme comprovantes que adiante seguem. 2) Requeira, pois, o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, o
que de direito em termos de prosseguimento do feito. Intimem-se. - ADV: AGLAIDE DOMINGUES DE CAMARGO JUNIOR (OAB
327469/SP)
Processo 1002347-68.2013.8.26.0281 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - C. C. da S. A. - NOTA
DE CARTÓRIO: Manifestar sobre devolução da carta precatória. - ADV: JAQUELINE SUZANA MARTIN (OAB 141898/SP)
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Processo 1002442-98.2013.8.26.0281 - Justificação - Provas - Claudemir Bueno - Vistos. Fls. 45: Indefiro o pedido de
sobrestamento, já que o feito está paralisado desde setembro/2013 (fls. 36), sendo que a providência não demanda maior
complexidade. Intime-se o autor, pois, via correio, para a efetiva promoção do andamento do feito, em 48 horas, sob pena de
extinção. Intimem-se. - ADV: ROBERTO PERRONE JUNIOR (OAB 136639/SP)
Processo 1002574-58.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - INSTITUTO
EDUCACIONAL LUIS ROSA LTDA - NOTA DE CARTÓRIO: Digam as partes, objetivamente, se há interesse na designação de
audiência de tentativa de conciliação, considerando-se a rápida solução da lide. - ADV: PAULO GUILHERME DARIO AZEVEDO
(OAB 253418/SP), ALFIO DE BARROS PINTO VIVIANI (OAB 279201/SP), BRUNO AMANO DOS SANTOS (OAB 305409/SP)
Processo 1002590-12.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS
EM GIARDINO D’ITÁLIA - NOTA DE CARTÓRIO: Para o autor dar andamento ao feito, no prazo de 48 horas sob pena de
extinção. - ADV: WILLIANS BOTER GRILLO (OAB 93936/SP)
Processo 1002615-25.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - JOLECAR COMÉRCIO
DE CAMINHÕES LTDA - Vistos. 1) Fls. 111/115: Reporto-me à decisão proferida a fls. 108/109, que determinou a realização de
perícia, nada havendo a ser retificado, ou acrescentado. Aguarde-se, pois, pelo prazo assinado, o recolhimento dos honorários
periciais pelos autores, pena de preclusão. 2) Intimem-se. - ADV: EDA MARIA BRAGA DE MELO, THOMAZ RAFAEL PIZARRO
(OAB 320505/SP)
Processo 1002648-15.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - J. P. - NOTA DE CARTÓRIO
: Certidão de honorários pronta para impressão e encaminhamento à OAB. - ADV: SILVANIA MARIA PASCOAL DA SILVA (OAB
250193/SP)
Processo 1002701-93.2013.8.26.0281 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Fibra
S/A - Vistos. 1) Inexistindo interesse do autor na execução do julgado, relativamente à sucumbência processual, anote-se a
extinção do processo no sistema informatizado, quanto à fase cognitiva, e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. 2)
Intimem-se. - ADV: MARCUS VINICIUS GUIMARÃES SANCHES (OAB 195084/SP), JOYCE ELLEN DE CARVALHO TEIXEIRA
SANCHES (OAB 220568/SP)
Processo 1002764-21.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Associação - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO
“VILLAGGIO PARADISO” - Mediante senha desta magistrada, solicitei informações junto ao Banco Central e à Receita Federal,
via sistemas BACENDJUD e INFOJUD, respectivamente. Por fim, informado(s) endereço(s) diverso(s), CITEM-SE, com as
expressas advertências da lei, após o fornecimento dos meios pelo interessado (diligências, contrafés, etc). Intimem-se. Itatiba,
15 de janeiro de 2014. - ADV: MAURO WAITMAN (OAB 206306/SP), RODRIGO LO BUIO DE ANDRADE (OAB 207617/SP)
Processo 1002841-30.2013.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - FERRARI
TRANSPORTES E TURISMO DE ITATIBA LTDA ME e outros - Vistos. 1) Considerando que pela terceira vez consecutiva o
credor se manifesta equivocadamente nos autos, protocolizando manifestações relativas aos embargos nesta execução (fls.
40/58, 61 e 65/84), que indica desinteresse na efetiva promoção desta execução, arquivem-se os autos com as cautelas de
praxe. 2) Intimem-se. - ADV: LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS (OAB 253676/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS
(OAB 23134/SP), NEUSA APARECIDA GONCALVES CARDOZO (OAB 113119/SP), GUSTAVO GONÇALVES CARDOZO (OAB
298218/SP)
Processo 1002926-16.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - TCI TRANSPORTE
COLETIVO DE ITATIBA LTDA - - Nobre Seguradora do Brasil S/A - NOTA DE CARTÓRIO: Fls. 237/239: manifeste-se o autor
acerca da devolução dos AR’s. - ADV: ADRIANA ALVES DE ANDRADE FRANCISCON (OAB 208966/SP), MAGALI ALVES DE
ANDRADE COSENZA (OAB 186267/SP), LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE (OAB 72973/SP), EDINILSON
FERREIRA DA SILVA (OAB 252616/SP), PAULO ANTONINO SCOLLO (OAB 148187/SP)
Processo 1002937-45.2013.8.26.0281 - Divórcio Litigioso - Dissolução - D. de A. C. B. - NOTA DE CARTÓRIO: Manifestese o autor, em cinco dias, acerca da devolução do AR de fls.147. - ADV: EDSON MONTICELLI JUNIOR (OAB 234529/SP),
STEFANIA PENTEADO CORRADINI RELA (OAB 226334/SP)
Processo 1002954-81.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Erro Médico - CENTRO DE CITODIAGNOSTICO E
GINECOLOGIA DR. IGNACY WULKAN LTDA. - - MARCELO WULKAN e outro - Vistos. Fls. 233/236: Desentranhe-se para juntada
aos autos de impugnação aos benefícios da Justiça Gratuita, que tramita em apenso (autos nº 0005161-70.2013.8.26.0281).
No mais, aguarde-se a formalização da citação da denunciada (fls. 232). Intimem-se. - ADV: CLAUDIO RENATO FORSSELL
FERREIRA (OAB 98971/SP), DANIELA SANTOS VALLILO DIAS (OAB 172331/SP), ERNESTO BELTRAMI FILHO (OAB 100188/
SP)
Processo 1003021-46.2013.8.26.0281 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento Cleide de Rizzo Saab - Vistos. CLEIDE DE RIZZO SAAB ajuizou ação de despejo por falta de pagamento cumulada com
cobrança em face de ERNESTO MAHLE, afirmando ter locado o imóvel residencial situado na Rua Europa nº 38, Edifício Monte
Castelo, Apartamento nº 91, Vila Brasileira, nesta, com aluguel estipulado em R$ 1.730,00 mensais. Alegou o inadimplemento
do locatário, tendo deixado de pagar os acessórios da locação desde março de 2012 (contribuições condominiais e IPTU). O
débito atualmente alcança R$ 11.956,82, sendo R$ 9.630,00 referente a despesas de condomínio, R$ 436,88 relativo a débitos
de IPTU, e R$ 5.190,00 a título de multa contratual. Pretende, assim, o decreto do despejo e a condenação ao pagamento
do débito pendente, incluindo-se eventuais prestações vencidas e vincendas. Juntou documentos (fls. 6/16). O réu foi citado
(fls. 36), deixando decorrer o prazo legal sem oferecer contestação ou purgar a mora (fls. 38). É O RELATÓRIO. DECIDO.
Cabível o julgamento do processo no estado em que se encontra, por ser desnecessária a produção de outras provas. O
pedido procede. Diante da revelia, incontroversos os fatos afirmados pela autora, em especial a existência de mora quanto aos
encargos da locação, cuja obrigação, ademais, consta de contrato escrito (fls. 11/14). Assim, impõe-se a rescisão da locação
com o conseqüente decreto de despejo. Outrossim, por ausência de impugnação, tem-se como corretos os valores apontados
como devidos a fls. 3, devendo a condenação ocorrer em referido quantum, mais as quantias referentes aos encargos locatícios
vencidos durante o transcorrer do processo, até a efetiva desocupação, nos termos do artigo 290, do Código de Processo Civil.
Posto isso, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por CLEIDE DE
RIZZO SAAB para RESCINDIR o contrato de locação celebrado entre as partes e decretar o despejo de ERNESTO MAHLE,
por falta de pagamento de encargos da locação. Outrossim, CONDENO o réu ao pagamento de R$ 11.956,82, com correção
monetária e juros de mora de 1% ao mês desde o último cálculo (art. 397, do CC), mais as prestações vencidas no decorrer do
processo, nos termos do artigo 290, do Código de Processo Civil. Desnecessária a prestação de caução (art. 9º, III e 64, da Lei
de Locação). Expeça-se, independentemente de trânsito em julgado, mandado de notificação para desocupação voluntária, em
quinze dias (art. 63, § 1º, “b”, Lei de Locação). Por fim, CONDENO o réu ao pagamento das despesas processuais, corrigidas
a partir do desembolso, e os honorários advocatícios, que fixo, nos termos do artigo 20, § 3° do Código de Processo Civil, em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, corrigido. No mais, aguarde-se o decurso do prazo de quinze dias para
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cumprimento voluntário da sentença, a contar do trânsito em julgado, independentemente de intimação do réu revel (art. 322, do
CPC). Decorrido o prazo, ao credor para promoção da execução, com acréscimo da multa prevista no artigo 475-J, do Código de
Processo Civil. Com as cautelas de praxe. P.R.I. - ADV: STEFANIA PENTEADO CORRADINI RELA (OAB 226334/SP)
Processo 1003065-65.2013.8.26.0281 - Monitória - Cheque - Patrícia Keliane Martins de Melo - NOTA DE CARTÓRIO: Para
apreciação do pedido formulado pelo credor, comprove o interessado, em cinco dias, o recolhimento da taxa incidente (R$ 11,00
para cada parte integrante do pólo passivo), instituída pelo Provimento CSM nº 1.864/2011, na guia do FEDTJ, código 434-1. ADV: AURÉLIO COSENZA RELA ZATTONI (OAB 214468/SP)
Processo 1003087-26.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARCELO PEREIRA
NUNES - LUIS FERNANDO MONTINI - NOTA DE CARTÓRIO: Manifeste-se a parte autora, em réplica, no prazo de 10
(dez) dias, sobre a contestação e documentos apresentados. Após, digam as partes, em 5 (cinco) dias, sobre as provas que
pretendem produzir, especificando-as e justificando a necessidade e pertinência das mesmas, sob pena de entender-se que
desistiram daquelas pelas quais protestaram genericamente. No mesmo lapso temporal, esclareçam as partes se há interesse
na realização de audiência de conciliação, pois, inexistindo manifestação expressa quanto ao interesse na composição, não
será designado o ato, considerando-se a rápida solução do litígio. - ADV: EVAIR PIOVESANA (OAB 235805/SP), MARCELO
AUGUSTO DA SILVA (OAB 285442/SP)
Processo 1003129-75.2013.8.26.0281/01 - Cumprimento de sentença - Inadimplemento - MARIA FÁTIMA GARCIA OLMO Vistos. 1) Tratando-se de petição intermediária, promova a serventia ao cancelamento da distribuição do incidente para juntada
aos autos principais (autos nº 1003129-75.2013.8.26.0281). 2) Intimem-se. - ADV: ANTONIO CARLOS SOAVE (OAB 55599/SP),
PRISCILA RACHEL SOAVE (OAB 204071/SP)
Processo 1003132-30.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - ANDRETINA
MARTINS FERREIRA - AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Vistos. 1) Fls. 94: Indefiro o pedido
formulado pela ré, já que se trata do quarto pedido consecutivo de dilação de prazo, sem o efetivo cumprimento da decisão
proferida a fls. 79/82, datada de outubro de 2013, que não demanda maior complexidade, motivo pelo qual declara-se preclusa
a produção da prova pericial, cujo ônus pela realização foi atribuído à ré. Vencido o prazo para interposição de eventual recurso
contra esta decisão, o que a serventia certificará, tornem conclusos para decisão. 2) Intimem-se. - ADV: JORGE DONIZETI
SANCHEZ (OAB 73055/SP), LEANDRO AUGUSTO GABOARDI (OAB 295888/SP), NATÁLIA PENTEADO SANFINS (OAB
241243/SP)
Processo 1003212-91.2013.8.26.0281 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B. I. S/A Vistos. Diante da manifestação da autora (fls. 45), EXTINGUE-SE o presente processo, sem apreciação de mérito, o que faço
com fulcro no disposto no artigo 267, inciso VIII do Código de Processo Civil. P.R.I., arquivando-se os autos, oportunamente,
com as cautelas de praxe. - ADV: EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/SP)
Processo 1003290-85.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - ALDO DONIZETE
GOMES - FINAMAX S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - Vistos. 1) Aguarde-se o desfecho, em definitivo,
do recurso de agravo interposto pela ré contra a decisão proferida a fls. 104/107 (agravo de instrumento nº 204863005.2013.8.26.0000). 2) Intimem-se. - ADV: MAIRA APARECIDA FERRARI (OAB 298555/SP), PATRICIA LEONE NASSUR (OAB
131474/SP)
Processo 1003309-91.2013.8.26.0281 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - Vistos. Fls. 45: Indefiro o pedido de sobrestamento do feito por 60 dias, já que se trata
do quarto pedido consecutivo de dilação de prazo, sem o efetivo cumprimento da decisão proferida a fls. 29, datada de setembro
de 2013, que não demanda maior complexidade (comprovação da mora). Intime-se o autor, pois, via correio, para a efetiva
promoção do andamento do feito, em 48 horas, sob pena de extinção. Intimem-se. - ADV: MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA
(OAB 150793/SP)
Processo 1003371-34.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - JURANDIR FRANCO DA
ROCHA - Cumpra-se o despacho de fls. 95/96, expedindo-se carta para citação da requerida, com aviso de recebimento (AR)
em mão própria (MP), na pessoa de seu sócio Diogo Martinez Madrid, com as expressas advertências da lei. No mais, intimese a advogada da requerente, pela imprensa oficial, para que se manifeste, no prazo de dez dias, acerca dos documentos
digitalizados a fls. 116/140, podendo retira-los no balcão deste cartório, se necessário. Intimem-se. - ADV: GLACIELE LEARDINE
(OAB 235821/SP)
Processo 1003476-11.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Guarda - M. E. P. - NOTA DE CARTÓRIO: Comparecer
em Cartório para lavrar termo de guarda. - ADV: MARCELO AUGUSTO DA SILVA (OAB 285442/SP), LEANDRO AUGUSTO
GABOARDI (OAB 295888/SP)
Processo 1003540-21.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - E. D. P. e outros - F. do E.
de S. P. - NOTA DE CARTÓRIO: Manifeste-se a parte autora, em réplica, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a contestação e
documentos apresentados. Após, digam as partes, em 5 (cinco) dias, sobre as provas que pretendem produzir, especificando-as e
justificando a necessidade e pertinência das mesmas, sob pena de entender-se que desistiram daquelas pelas quais protestaram
genericamente. No mesmo lapso temporal, esclareçam as partes se há interesse na realização de audiência de conciliação,
pois, inexistindo manifestação expressa quanto ao interesse na composição, não será designado o ato, considerando-se a
rápida solução do litígio. - ADV: EDUARDO DA SILVEIRA GUSKUMA (OAB 121996/SP), ALESSANDRO DONIZETE PERINI
(OAB 272572/SP)
Processo 1003541-06.2013.8.26.0281 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Rescisão / Resolução
- LUIS CARLOS DE MORAES - Vistos. 1) Fls. 47: Diante do pagamento parcial do débito (fls. 42/43), esclareça o autor,
objetivamente, em cinco dias, se persiste a pretensão inicial. Positiva a resposta, tornem conclusos para decisão. 2) Intimem-se.
- ADV: MARCUS RAFAEL BERNARDI (OAB 57976/SP), JULIANA RENATA TEGON LOURENÇO (OAB 202131/SP)
Processo 1003701-31.2013.8.26.0281 - Monitória - Cheque - SUPERMERCADO TESCAROLLO LTDA.
- Vistos.
SUPERMERCADO TESCAROLLO LTDA ajuizou ação em face de JOSANA APARECIDA DA SILVA HERCULANO, na qual visou
o recebimento de importância relativa a documento sem eficácia de título executivo (fls. 5/14). Juntou documentos (fls. 4/38).
Citada (fls. 45), a ré deixou transcorrer in albis o prazo para cumprimento da ordem de pagamento, ou para oposição de
embargos à monitória (fls. 47). DECIDO. O pedido formulado na ação monitória é procedente. Os cheques juntados a fls.
5/14 evidenciam a obrigação de pagar quantia certa, assumida pela ré. Ainda, não há prova do pagamento, tampouco do
desfazimento do negócio que deu origem aos títulos, restando ausente, assim, qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor. Impõe-se, pois, a formação de título para pagamento do quantum. Posto isso, e considerando tudo o mais
que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por SUPERMERCADO TESCAROLLO LTDA em face de
JOSANA APARECIDA DA SILVA HERCULANO. FICA CONSTITUÍDO o título executivo judicial, nos termos do artigo 1.102, § 3º,
do Código de Processo Civil, no valor de R$ 1.378,88, com correção monetária e juros de 1% ao mês, desde o último cálculo
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(fls. 4). Face à sucumbência, CONDENO a ré ao pagamento das despesas processuais, corrigidas a partir do desembolso, e
honorários advocatícios, que fixo, nos termos do artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o
valor do crédito atualizado. Por fim, aguarde-se o decurso do prazo de quinze dias para cumprimento voluntário da sentença,
a contar do trânsito em julgado, independentemente de intimação do réu revel (art. 322, do CPC). Decorrido o prazo, ao credor
para promoção da execução, com acréscimo da multa prevista no artigo 475-J, do Código de Processo Civil. P.R.I. - ADV:
EDMILSON MARCELO CEOLIM (OAB 104832/SP)
Processo 1003738-58.2013.8.26.0281 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - NOTA DE CARTÓRIO: Para apreciação do pedido formulado pelo credor,
comprove o interessado, em cinco dias, o recolhimento da taxa incidente (R$ 11,00 para cada parte integrante do pólo passivo),
instituída pelo Provimento CSM nº 1.864/2011, na guia do FEDTJ, código 434-1. NOTA DE CARTÓRIO: Para apreciação do
pedido formulado pelo credor, consistente na obtenção de informações junto ao DETRAN, via sistema RENAJUD, comprove
o interessado, em cinco dias, o recolhimento da taxa incidente, instituída pelo Provimento CSM nº 1.864/2011, na guia do
FEDTJ, código 434-1, observando-se os seguintes valores: Solicitação de endereço(s) de pessoa física ou jurídica = R$ 11,00;
Solicitação de busca de veículos de pessoa física ou jurídica (incluídos o ato seqüencial de registro de restrição/bloqueio de
transferência da propriedade do bem) = R$ 11,00. - ADV: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP)
Processo 1003782-77.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Paulo Fernando
Fumache - Banco do Brasil S/A - Vistos. 1) Fls. 75/76: Indefiro o pedido de depósito das prestações, porque, além de inexistir
pedido consignatória na inicial, para se constatar a verossimilhança das alegações, necessária a produção de prova pericial.
Ainda, caso constatado o excesso, o réu possui liquidez para pronta restituição. Não bastasse, a realização dos depósitos
judiciais das prestações não afasta a mora, em vista do disposto na Súmula nº 380, do E. STJ, motivo pelo qual inócua a
providência. 2) Prematuro o julgamento, determina-se a produção de prova pericial contábil, por indispensável, para o que
nomeio, como perito judicial, EDUARDO ROBERTO MASSA DREZZA, com endereço na Rua do Alecrim nº 77, Chácara
Malota, Jundiaí/SP, CEP 13.211-546, telefone (011) 3964-6461, e-mail eduardo@expertcon.com.br e/ou dudrezza@uol.com.
br. Apresentem as partes quesitos e indiquem assistentes técnicos, querendo. Arbitro os honorários provisórios do experto do
Juízo em R$ 800,00, que deverão ser depositados pelo réu, no prazo de dez dias. Com efeito, aplica-se, na hipótese, a “Teoria
das Cargas Processuais Dinâmicas”, que permite incumbir a carga probatória a quem, pelas circunstâncias do caso, encontrese em melhor condição para produzi-la. Quanto ao tema: Como cediço, o ônus probatório recai diretamente sobre as partes,
conforme as regras do artigo 333 do CPC. Assim, ao autor cumpre provar os fatos que embasam sua pretensão e ao réu os
fatos obstativos da pretensão contra ele articulada, ou seja, fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor.
Mas esta regra foi erigida à luz de um processo concebido sob a ótica dos direitos privados e da igualdade formal, que não
condiz com a realidade de relações de massa e assimétricas, como é o caso das relações de consumo e também das ações
civis ambientais. Assim, em princípio, há necessidade de flexibilização das regras, para que possa ser encontrada a verdade
real e para que questões formais não superem as de fundo. Por isso, a luz de moderna orientação doutrinária, que como se verá
mais adiante já vem sendo encampada pela jurisprudência, em casos como o presente a produção da prova deve ser carreada
à parte que apresente melhores condições de produzi-la, à luz da chamada Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. Observese que tal teoria não se confunde com a inversão do ônus da prova, tendo em vista que este não é repassado por inteiro à
parte contrária, que, apenas, fica incumbida de complementar a prova no interesse da elucidação dos fatos. Para ANTONIO
JANYR DALL’AGNOL JÚNIOR (Distribuição Dinâmica dos Ônus Probatórios, Revista Jurídica, 137, Porto Alegre, n. 280), a
Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas permite ‘que se imponha ao demandado o ônus de antecipar as despesas necessárias
para produção de perícia destinada à prova de fato constitutivo alegado pelo autor’, entre outras medidas que também elenca.
A chamada Teoria Dinâmica de Distribuição do Ônus da Prova tem suas raízes fincadas especialmente na Argentina, com a
denominação também de Teoria das Cargas Processuais Dinâmicas, tendo sido um de seus precursores o jurista Jorge W.
Peyrano. A Teoria está lastreada na simples idéia de que se pode incumbir a carga probatória a quem, pelas circunstâncias
do caso e sem interessar se é autor ou réu na ação, se encontre em melhor condição para produzi-la. Aliás, de ‘lege ferenda’
o Anteprojeto do Código Brasileiro de Processos Coletivos, no seu art. 10, § 1º, adota integralmente o critério dinâmico, pelo
qual a prova dos fatos cabe a quem estiver mais próximo dela e tiver maior facilidade para produzi-la... Além disso, também de
‘lege ferenda’, recente Projeto de Lei (PL 3015/2008), em tramitação no Congresso Nacional, visa alterar o artigo 333 do CPC,
inserindo um parágrafo segundo, com a seguinte redação: ‘§ 2º É facultado ao juiz, diante da complexidade do caso, estabelecer
a incumbência do ônus da prova de acordo com o caso concreto’... E nada impede que tal Teoria, principalmente, em situações
como a presente, seja aplicada de ofício pelo Tribunal, ainda que em sede de agravo, já que a destinatária da prova é a própria
Justiça. Nessa trilha, e sob a ótica da citada teoria, verifica-se que quem detém, in casu, melhores condições para proporcionar
a produção da prova pericial, é o réu. Trata-se, pois, de instituição financeira, que conta com suporte técnico e financeiro
evidentemente superior ao do autor. Assim, deposite o réu os honorários periciais, no prazo de dez dias. 3) Intimem-se. - ADV:
ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP), ELCIO APARECIDO REIS (OAB 326783/SP)
Processo 1003836-43.2013.8.26.0281 - Procedimento Sumário - Compra e Venda - Carmo Rodolfo Sanfins - ME - Antonio
Sebastião de Paula Costa - NOTA DE CARTÓRIO: Manifeste-se a parte autora, em réplica, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a
contestação e documentos apresentados. Após, digam as partes, em 5 (cinco) dias, sobre as provas que pretendem produzir,
especificando-as e justificando a necessidade e pertinência das mesmas, sob pena de entender-se que desistiram daquelas
pelas quais protestaram genericamente. No mesmo lapso temporal, esclareçam as partes se há interesse na realização de
audiência de conciliação, pois, inexistindo manifestação expressa quanto ao interesse na composição, não será designado
o ato, considerando-se a rápida solução do litígio. - ADV: RENATA GOUVEA MEGDA (OAB 141926/SP), DANIEL FERREIRA
BENATI (OAB 208720/SP)
Processo 1003839-95.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - VITOR
JOSÉ INÁCIO DE SOUZA - Banco Bradesco S/A - Vistos. 1) Prematuro o julgamento, determina-se a produção de prova
pericial de informática para demonstração da regularidade da transação efetuada (realizada por cartão e senha original do
autor), para o que nomeio, como perito judicial, o engenheiro JOSÉ PIO TAMASSIA SANTOS, com endereço na Praça da
República nº 465, conjunto 81, São Paulo/SP, CEP 01.045-001, telefone (011) 3337-1707, e-mail pio@pobox.com. Apresentem
as partes quesitos e indiquem assistentes técnicos, querendo. Arbitro os honorários provisórios do experto do Juízo em R$
1.000,00, que deverão ser depositados pelo réu no prazo de dez dias. Com efeito, aplica-se, na hipótese, a “Teoria das Cargas
Processuais Dinâmicas”, que permite incumbir a carga probatória a quem, pelas circunstâncias do caso, encontre-se em melhor
condição para produzi-la. Quanto ao tema: Como cediço, o ônus probatório recai diretamente sobre as partes, conforme as
regras do artigo 333 do CPC. Assim, ao autor cumpre provar os fatos que embasam sua pretensão e ao réu os fatos obstativos
da pretensão contra ele articulada, ou seja, fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. Mas esta regra foi
erigida à luz de um processo concebido sob a ótica dos direitos privados e da igualdade formal, que não condiz com a realidade
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de relações de massa e assimétricas, como é o caso das relações de consumo e também das ações civis ambientais. Assim,
em princípio, há necessidade de flexibilização das regras, para que possa ser encontrada a verdade real e para que questões
formais não superem as de fundo. Por isso, a luz de moderna orientação doutrinária, que como se verá mais adiante já vem
sendo encampada pela jurisprudência, em casos como o presente a produção da prova deve ser carreada à parte que apresente
melhores condições de produzi-la, à luz da chamada Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. Observe-se que tal teoria não se
confunde com a inversão do ônus da prova, tendo em vista que este não é repassado por inteiro à parte contrária, que, apenas,
fica incumbida de complementar a prova no interesse da elucidação dos fatos. Para ANTONIO JANYR DALL’AGNOL JÚNIOR
(Distribuição Dinâmica dos Ônus Probatórios, Revista Jurídica, 137, Porto Alegre, n. 280), a Teoria das Cargas Probatórias
Dinâmicas permite ‘que se imponha ao demandado o ônus de antecipar as despesas necessárias para produção de perícia
destinada à prova de fato constitutivo alegado pelo autor’, entre outras medidas que também elenca. A chamada Teoria Dinâmica
de Distribuição do Ônus da Prova tem suas raízes fincadas especialmente na Argentina, com a denominação também de Teoria
das Cargas Processuais Dinâmicas, tendo sido um de seus precursores o jurista Jorge W. Peyrano. A Teoria está lastreada na
simples idéia de que se pode incumbir a carga probatória a quem, pelas circunstâncias do caso e sem interessar se é autor
ou réu na ação, se encontre em melhor condição para produzi-la. Aliás, de ‘lege ferenda’ o Anteprojeto do Código Brasileiro
de Processos Coletivos, no seu art. 10, § 1º, adota integralmente o critério dinâmico, pelo qual a prova dos fatos cabe a quem
estiver mais próximo dela e tiver maior facilidade para produzi-la... Além disso, também de ‘lege ferenda’, recente Projeto de Lei
(PL 3015/2008), em tramitação no Congresso Nacional, visa alterar o artigo 333 do CPC, inserindo um parágrafo segundo, com
a seguinte redação: ‘§ 2º É facultado ao juiz, diante da complexidade do caso, estabelecer a incumbência do ônus da prova de
acordo com o caso concreto’... E nada impede que tal Teoria, principalmente, em situações como a presente, seja aplicada de
ofício pelo Tribunal, ainda que em sede de agravo, já que a destinatária da prova é a própria Justiça. Nessa trilha, e sob a ótica
da citada teoria, verifica-se que quem detém, in casu, melhores condições para proporcionar a produção da prova pericial, é
o réu. Trata-se, pois, de instituição financeira, que conta com suporte técnico e financeiro evidentemente superior ao do autor.
Assim, deposite o réu os honorários periciais, no prazo de dez dias. 2) Intimem-se. - ADV: ELIZABETE GOMES DOS SANTOS
PEIXOTO (OAB 132154/SP), LUIZ PEIXOTO (OAB 133364/SP), BRAZ PESCE RUSSO (OAB 21585/SP), JACK IZUMI OKADA
(OAB 90393/SP)
Processo 1003870-18.2013.8.26.0281 - Exibição - Liminar - MAURILIO MARQUES DA SILVA - Itau Unibanco S/A - Vistos.
Diante da manifestação do autor (fls. 94), EXTINGUE-SE o presente processo, com apreciação de mérito, o que faço com
fulcro no disposto no artigo 269, inciso II do Código de Processo Civil. No mais, indevida, em vista da inexistência de lide,
verbas derivadas do ônus de sucumbência. Sobre o tema, o E. STJ já decidiu: Para existência de verba honorária, é necessário
existir sucumbência da parte contrária. Inexistente esta, inexiste aquela. P.R.I., e, inexistindo custas remanescentes a serem
recolhidas, o que a Serventia certificará, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. - ADV: NEUZA MARIA DE SOUZA
SATIRO E SILVA (OAB 85554/SP), LUCIA HELENA DE ASSIS BRUNELLI (OAB 274115/SP), KELLY GISLAINE DELFORNO
(OAB 293834/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 1003882-32.2013.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Mútuo - HSBC BanK Brasil S/A - Banco Múltiplo RAVENA RIYOKO SILVA MORIHIRO e outros - Vistos. 1) Regularize o executado, em dez dias, sua representação processual.
Após, tornem conclusos para apreciação da composição celebrada (fls. 41/44). 2) Intimem-se. - ADV: PAULO SERGIO ZAGO
(OAB 142155/SP), JULIANA RENATA TEGON LOURENÇO (OAB 202131/SP), MARCUS RAFAEL BERNARDI (OAB 57976/SP),
CAMILA PALLADINO (OAB 272608/SP)
Processo 1003918-74.2013.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - TROP COMÉRCIO EXTERIOR
LTDA - TEXTIL ITATIBA S/A e outros - NOTA DE CARTÓRIO: Carta precatória pronta para ser impressa e encaminhada, e
após, comprovar a sua distribuição. - ADV: WALDEMAR DECCACHE (OAB 140500/SP), ADNAN ABDEL KADER SALEM (OAB
180675/SP)
Processo 1003947-27.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes EDUARDO ALVES DOS SANTOS - CLARO S/A - Vistos. Fls. 65/66: Anote-se e observe-se. No mais, HOMOLOGO, por
sentença, o acordo celebrado entre as partes a fls. 69/71, para que produza seus regulares efeitos jurídicos. Em consequência,
RESOLVE-SE o processo, com apreciação de mérito, o que faço com fulcro no disposto no artigo 269, inciso III do Código de
Processo Civil c.c. artigo 329 do mesmo Código. Consigno que o trânsito em julgado desta decisão ocorrerá nesta data, tendo
em vista o caráter consensual do pedido. P.R.I. e, inexistindo custas remanescentes a serem recolhidas, o que a Serventia
certificará, arquive-se o processo. - ADV: JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL (OAB 146752/SP), LUIZ PEIXOTO (OAB
133364/SP), ELIZABETE GOMES DOS SANTOS PEIXOTO (OAB 132154/SP)
Processo 1003952-49.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - LUZIA RELA JUNQUEIRA
CINTRA DE JESUS - Banco Santander Brasil Sa - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado entre as partes
a fls. 55/56, para que produza seus regulares efeitos jurídicos. Em consequência, RESOLVE-SE o processo, com apreciação
de mérito, o que faço com fulcro no disposto no artigo 269, inciso III do Código de Processo Civil c.c. artigo 329 do mesmo
Código. Consigno que o trânsito em julgado desta decisão ocorrerá nesta data, tendo em vista o caráter consensual do pedido.
P.R.I. e, inexistindo custas remanescentes a serem recolhidas, o que a Serventia certificará, arquive-se o processo. - ADV:
EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), EVAIR PIOVESANA (OAB 235805/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP),
FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)
Processo 1004002-75.2013.8.26.0281 - Embargos de Terceiro - Esbulho / Turbação / Ameaça - AURÉLIO DONISETE DE
OLIVEIRA e outro - RUTE GOTO - Vistos. Diante da ausência de manifestação do embargado (fls. 74/75), que pressupõe
reconhecimento do pedido, EXTINGUE-SE o presente processo, com apreciação de mérito, o que faço com fulcro no disposto
no artigo 269, inciso II do Código de Processo Civil. Por consequência, levanta-se a penhora que recaiu sobre a parte ideal
pertencente aos embargantes, relativamente ao imóvel objeto da matrícula nº 003468 do C.R.I. local. Expeça-se o necessário.
Deixa-se de fixar ônus de sucumbência em desfavor do embargado, considerando que não tinha meios de identificar, de plano,
o direito alegado, pela ausência de registro do contrato de compromisso de venda e compra (fls. 31/34). P.R.I., e, inexistindo
custas remanescentes a serem recolhidas, o que a Serventia certificará, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. - ADV:
ANDRE LUIZ TORSO (OAB 248820/SP), ALEXANDRE SEGATTO CIARBELLO (OAB 229895/SP)
Processo 1004007-97.2013.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - DISPARCON DISTRIBUIDORA DE
PEÇAS PARA AR CONDICIONADO LTDA - Vistos. Recebo a petição de fls. 46/47 como aditamento à inicial, promovendo
a serventia as devidas anotações no sistema informatizado e demais apontamentos cartorários quanto à retificação do polo
passivo, constando, doravante, VITRINE NO AR - COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA EPP. No mais, CITE-SE a
executada, por carta precatória, com as expressas advertências da lei (fls. 28/30). Intimem-se. - ADV: LILIANA BAPTISTA
FERNANDES (OAB 130590/SP)
Processo 1004036-50.2013.8.26.0281 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - L. M. F. e outros
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- NOTA DE CARTÓRIO: Manifeste-se o autor acerca da devolução da carta precatória. - ADV: FLAVIO LUIS UBINHA (OAB
127833/SP)
Processo 1004053-86.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - CLAUDIA R. DE GODOY
AZEVEDO ACADEMIA ME - Vistos. 1) Fls. 202/203: Necessária a repetição da citação, já que o comprovante de recebimento
não foi recepcionado pelo réu (fls. 201), em afronta ao disposto no art. 223, § único, do CPC. Nesse sentido: Cobrança. Revelia.
Ação julgada procedente. Citação de pessoa física. Recebimento por pessoa estranha à lide. Autor que não se desincumbiu
do ônus de demonstrar ciência da parte contrária. Inaplicabilidade da teoria da aparência. Declaração de nulidade da citação,
bem como de todos os atos processuais que a sucederam. Recurso provido. CITE-SE, pois, por mandado, com as expressas
advertências da lei, após a comprovação do depósito das diligências do Oficial de Justiça. 2) Intimem-se. - ADV: EVAIR
PIOVESANA (OAB 235805/SP), CLAUDIO RENATO FORSSELL FERREIRA (OAB 98971/SP)
Processo 1004081-54.2013.8.26.0281 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - AUTO POSTO
ROSSI & NETOS LTDA e outros - Banco Bradesco S/A - Vistos. 1) Considerando a sustentação de excesso de execução,
declare o embargante, em dez dias, nos termos do art. 739-A, § 5º, do CPC, o valor da dívida que entende devido, apresentando
memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos opostos. Promovido o aditamento à inicial pelo embargante,
tornem conclusos. 2) Intimem-se. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), FELIPE SALGUEIRO ARAUJO (OAB
286143/SP)
Processo 1004144-79.2013.8.26.0281 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária - AYMORE
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Vistos. Defiro, em parte, o pedido de dilação de prazo pleiteado (fls.
38), concedendo 30 dias, suficientes à prática do ato, nada justificando a paralisação do processo por 90 dias, pois não há
complexidade na diligência a ser cumprida (comprovação do mora do devedor). Deve-se destacar que a razoável duração do
processo, na forma garantida no art. 5º, LXXVIII, da CF, é incumbência não só do Poder Judiciário, mas também das partes e
advogados, o que deverá ser observado. Decorrido o prazo, será aplicado o que dispõe o art. 183, do CPC: “Art. 183. Decorrido
o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar o ato, ficando salvo, porém, à parte provar
que o não realizou por justa causa. § 1o Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte, e que a impediu
de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe
assinar”. Intimem-se. - ADV: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA (OAB 115665/SP)
Processo 1004175-02.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Multa Cominatória / Astreintes - WILSON PETROLI UNISUPER UNIÃO SUPERMERCADO LTDA - Vistos. Fls. 134, 135/156, 167/244 e 245/251: Vista ao autor. Sem prejuízo,
digam as partes, objetivamente, se há interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação, considerando a rápida
solução da lide, que se realizará perante o CEJUSCC. Intimem-se. - ADV: CLAUDIO RENATO FORSSELL FERREIRA (OAB
98971/SP), EVAIR PIOVESANA (OAB 235805/SP), JIVAGO DE LIMA TIVELLI (OAB 219188/SP)
Processo 1004278-09.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - JOSE TITO DA SILVA CIA LTDA
ME - Vistos. Apresente a autora, pela derradeira vez, em 48 horas, cópia integral da petição inicial, já que do sistema SAJ
consta apenas a primeira página (fls. 1), pena de indeferimento da inicial, ressaltando-se que a manifestação de fls. 26 e
seguintes não supriram a irregularidade. Sem prejuízo, apresente o autor, no mesmo prazo, cópias de suas últimas declarações
de imposto de renda, pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado na inicial. Intimem-se. - ADV: ANA ROSA
RUY (OAB 108521/SP)
Processo 1004332-72.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Pagamento Indevido - MARCIO HENRIQUE CORREA Vistos. 1) Apresente o autor, em cinco dias, cópia integral de sua última declaração de imposto de renda, tal como já determinado
(fls. 69/72). Após, tornem conclusos. 2) Intimem-se. - ADV: ELOISA ROCHA DE MIRANDA (OAB 145983/SP)
Processo 1004388-08.2013.8.26.0281 - Monitória - Prestação de Serviços - Colégio Cidade Itatiba Ltda - NOTA DE
CARTÓRIO: Depositar diligência do oficial de justiça. - ADV: POLIANA MOREIRA PRATA, ROBERTO CARDOSO DE LIMA
JUNIOR (OAB 88645/SP)
Processo 1004450-48.2013.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Prefeitura do Município
de Itatiba - A inicial deve ser emendada, porque adequado é o rito ordinário. Com efeito, o cumprimento, ou não, dos termos
do convênio pressupõe a análise de provas e discussão de cláusulas em contrato bilateral, não se verificando, ainda, na forma
exigida pelo art. 582, do Código de Processo Civil, que houve cumprimento integral da obrigação a cargo do exequente. Assim,
inexiste a certeza, liquidez e exigibilidade própria dos títulos executivos judiciais e extrajudiciais. Nesse sentido: “EXECUÇÃO
POR TITULO EXTRAJUDICIAL - Dívida alegadamente constituída em instrumento de contrato de “franquia empresarial” e
referente a multa por seu descumprimento - Inadmissibilidade - Não é título executivo contrato bilateral, cujo cumprimento está
sujeito a fatos dependentes de prova - Extinção do processo mantida, embora por tal fundamento - Apelação improvida. Prazo
de dez dias, sob pena de indeferimento. - ADV: JONATHAS TOFANELO VIANA (OAB 241852/SP)
Processo 2050036-77.2002.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Ilídia Bufolo Belgini
e outros - Prefeitura Municipal de Itatiba - Vistos. 1) Considerando a manifestação do devedor (fls. 283), expeçam-se os
respectivos precatórios, observando-se os cálculos apresentados pelo credor a fls. 275/278. 2) Intimem-se. - ADV: SERGIO
LUIS GREGOLINI (OAB 248634/SP), ROBERTO FRANCO DE CAMARGO JUNIOR (OAB 196589/SP), GUSTAVO SESTI DE
PAULA (OAB 301774/SP), JOSE AILTON PELLIZER (OAB 53779/SP)
Processo 3000067-27.2012.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - P. D. da S. - Vistos. Fls.
61/62: À ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB, com endereço na Rua Miguel Hercules nº 223, Itatiba/SP, para nomeação
de advogado para defender os interesses do autor, R.P.P., com endereço na Rua Angelo Minosi, nº 439, São Francisco, Itatiba/
SP, representado por sua genitora, M.C.T.P., portadora do RG nº 43.921.100-1, em substituição à profissional anteriormente
nomeada, SILVANA MARIA PASCOAL DA SILVA, que declinou do encargo. Serve a presente como ofício, que deverá ser
encaminhado ao destinatário pela Serventia. Por fim, ante o pedido formulado a fls. 61, arbitro os honorários profissionais da
Dra. SILVANA MARIA PASCOAL DA SILVA, para fins do convênio de assistência judiciária firmado entre a Defensoria e a Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB-SP), em 70% do valor fixado na tabela vigente. Expeça-se certidão. Intimem-se e dê-se ciência
ao representante do Ministério Público. - ADV: SILVANIA MARIA PASCOAL DA SILVA (OAB 250193/SP), VANIA DE FATIMA
BAPTISTELLA (OAB 236997/SP)
Processo 3000284-70.2012.8.26.0281 - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Profisa Comércio
de Peças para Eletrodomésticos Brasil Ltda e outro - Banco do Brasil S/A - Vistos. 1) Considerando o pedido formulado pelo
exequente e a ordem estabelecida pelo artigo 655 do Código de Processo Civil, através do sistema BACEN-JUD, protocolei
ordem judicial de bloqueio de valores, conforme comprovante que adiante segue. 2) Decorrido o prazo de 48 horas, retornem
os autos conclusos para visualização on line do resultado da ordem de bloqueio de valores e para ulteriores deliberações. 3)
Intimem-se. - ADV: ROBSON JACINTO DOS SANTOS (OAB 141748/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB
109631/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo 3002592-05.2013.8.26.0650 - Execução de Título Extrajudicial - Estabelecimentos de Ensino - FUNDAÇÃO
VISCONDE DE PORTO SEGURO - Vistos. 1) Efetuada penhora on line através do sistema BACENJUD, nos termos do disposto
no artigo 659, § 2º, do CPC, reputo-a de valor ínfimo perante o crédito excutido, motivo pelo qual protocolei ordem judicial de
desbloqueio, conforme comprovantes que seguem. 2) Manifeste-se a credora, pois, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o
que de direito em termos de prosseguimento da execução. 3) Intimem-se. - ADV: MÁRIO VICENTE DE NATAL ZARZANA FILHO
(OAB 200690/SP)
Processo 3002592-05.2013.8.26.0650 - Execução de Título Extrajudicial - Estabelecimentos de Ensino - FUNDAÇÃO
VISCONDE DE PORTO SEGURO - Vistos. 1) Considerando o pedido formulado pelo exequente e a ordem estabelecida pelo
artigo 655 do Código de Processo Civil, através do sistema BACEN-JUD, protocolei ordem judicial de bloqueio de valores,
conforme comprovante que adiante segue. 2) Decorrido o prazo de 48 horas, retornem os autos conclusos para visualização on
line do resultado da ordem de bloqueio de valores e para ulteriores deliberações. 3) Intimem-se. - ADV: MÁRIO VICENTE DE
NATAL ZARZANA FILHO (OAB 200690/SP)
Processo 4000023-88.2012.8.26.0281 - Busca e Apreensão - Liminar - A. P. de S. - NOTA DE CARTÓRIO: Manifeste-se o
autor, em cinco dias, acerca da devolução do AR de fls. 144. - ADV: CARLOS HENRIQUE BATISTA (OAB 262015/SP), PRISCILA
FERNANDES RELA (OAB 247831/SP)
Processo 4000118-21.2012.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Locação de Móvel - MUNICÍPIO DE ITATIBA - HENEDINA
CANALE DE PALMA e outros - NOTA DE CARTÓRIO: Manifeste-se o autor, em cinco dias, acerca da devolução do AR de
fls.242/243. - ADV: PRISCILA RACHEL SOAVE (OAB 204071/SP), SERGIO LUIS GREGOLINI (OAB 248634/SP), ANTONIO
CARLOS SOAVE (OAB 55599/SP)
Processo 4000341-71.2012.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - E. de F. R. - NOTA DE
CARTÓRIO: Para o autor dar andamento ao feito, no prazo de 48 horas sob pena de extinção. - ADV: IVONE APARECIDA DA
ROCHA CASTRO (OAB 246865/SP)
Processo 4000482-90.2012.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - GUMERCINDO GORDINHO - Ivan
Tadeu Meyer - Fls. 113/115. O empresário individual nada mais é que a pessoa física, no exercício de empresa. Não há
distinção de patrimônios, porquanto não há dupla personalidade jurídica (tal como ocorre quando se trata de sociedade distinta
da pessoa física do sócio). Na verdade, a identificação por CNPJ e CPF dá-se apenas para fins fiscais junto à Fazenda Pública.
Considerando o pedido formulado pela exequente e a ordem estabelecida pelo artigo 655 do Código de Processo Civil, através
do sistema BACEN-JUD, protocolei ordem judicial de bloqueio de valores, conforme comprovante que adiante segue. Decorrido
o prazo de 48 horas, retornem os autos conclusos para visualização on line do resultado da ordem de bloqueio de valores e para
ulteriores deliberações. Intimem-se. - ADV: ADEMAR PEREIRA (OAB 103463/SP), LUCINEIA RODRIGUES PEREIRA (OAB
149844/SP), EUCLYDES FERNANDES FILHO (OAB 83119/SP), PAULO RODRIGO PALEARI (OAB 330156/SP)
Processo 4000733-11.2012.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Concessão - LAZARA ANTONIA DE FARIA PEREIRA NOTA DE CARTÓRIO: Manifeste-se a parte autora, em réplica, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a contestação e documentos
apresentados. Após, digam as partes, em 5 (cinco) dias, sobre as provas que pretendem produzir, especificando-as e
justificando a necessidade e pertinência das mesmas, sob pena de entender-se que desistiram daquelas pelas quais protestaram
genericamente. No mesmo lapso temporal, esclareçam as partes se há interesse na realização de audiência de conciliação,
pois, inexistindo manifestação expressa quanto ao interesse na composição, não será designado o ato, considerando-se a
rápida solução do litígio. - ADV: EVELYN MOREIRA LANDMANN TORSO DA CUNHA (OAB 214507/SP), DENNER PEREIRA
(OAB 227881/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVELJUIZ(A) DE DIREITO CRISTIANE AMOR ESPIN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANTONIO ADEMIR MONTANHEZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2014
Processo 0000254-82.1995.8.26.0281 (281.01.1995.000254) - Execução de Título Extrajudicial - Banco do Brasil S/A - Abel
Babini e outro - NOTA DE CARTÓRIO: fica deferido ao autor o prazo suplementar de 10 dias para dar o devido andamento
ao feito. - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), EVAIR PIOVESANA (OAB 235805/SP), FLAVIO
OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), CLAUDIO RENATO FORSSELL FERREIRA (OAB 98971/SP)
Processo 0000254-91.2009.8.26.0281 (281.01.2009.000254) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários
- Banco Santander S/A - NOTA DE CARTÓRIO: autos arquivados, recolher taxa de desarquivamento. - ADV: ANAMARIA
SANCHES DOS SANTOS BACCHETTI (OAB 136050/SP), ORESTES BACCHETTI JUNIOR (OAB 139203/SP)
Processo 0000290-27.1995.8.26.0281 (281.01.1995.000290) - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência - Cosinox Indústria e Comércio Ltda - Estatron
Indústria e Comércio Ltda - Ana Matiuzzo - Dilson Eraldo Apostólico e outros - Vistos. 1) Fls. 1226/1227: Providencie o
Síndico a prestação das informações solicitadas pela Fazenda Nacional, comprovando-se nos autos, após. 2) Fls. 1230/1231:
Defiro, providenciando a serventia o necessário. 3) Fls. 1232/1233: Expeça-se certidão de objeto e pé, conforme solicitado pela
Vara do Trabalho local. 4) Cumpridas as determinações anteriores, dê-se nova vista ao representante do Ministério Público,
conforme solicitado (fls. 1236). 5) Intimem-se. - ADV: KATIA NAVARRO RODRIGUES (OAB 175491/SP), CINTIA BYCZKOWSKI
(OAB 140949/SP), JONATHAS TOFANELO VIANA (OAB 241852/SP), SERGIO LUIS GREGOLINI (OAB 248634/SP), PEDRO
ORLANDO PIRAINO (OAB 26599/SP), JOSE LOPES PEREIRA (OAB 28237/SP), FRANCISCO LOPES PEREIRA (OAB 38128/
SP), MARIA VALDA BRUNO VIEIRA (OAB 43056/SP), ANA RITA MARCONDES KANASHIRO (OAB 139188/SP), MARCIO
MANOEL JOSE DE CAMPOS (OAB 44118/SP), ANTONIO MILTON ASTORINO (OAB 44862/SP), WILLIANS BOTER GRILLO
(OAB 93936/SP), INES TOMAZ (OAB 93182/SP), LAZARO GALVÃO DE OLIVEIRA FILHO (OAB 85630/SP), ANA MARIA
LATARULLA (OAB 85491/SP), ANAHI BICHIR (OAB 78685/SP), AMAURI COLLUCCI (OAB 74823/SP), JOAO ARMANDO DE
LIMA TORTORELLI (OAB 53878/SP), ANTONIO CARLOS GONCALES (OAB 52422/SP), SERGIO FERNANDES (OAB 113335/
SP), FRANCISCO CARLOS TIRELI DE CAMPOS (OAB 121908/SP), RENATA MAGALHAES SOARES (OAB 121844/SP), LUIZ
HENRIQUE DALMASO (OAB 121020/SP), MANOEL MARCULINO DA SILVA FILHO (OAB 115959/SP), RICARDO BOCCHINO
FERRARI (OAB 130678/SP), IARA MARIA ALENCAR DA SILVA (OAB 113329/SP), SERGIO LUIS QUAGLIA SILVA (OAB 107489/
SP), EDA MARIA BRAGA DE MELO, ROBERTO PEREIRA GONCALVES (OAB 105077/SP), JEFFERSON FERES ASSIS (OAB
103614/SP), ELIANA REGINA VITIELLO (OAB 134248/SP)
Processo 0000858-86.2008.8.26.0281 (281.01.2008.000858) - Procedimento Ordinário - Neide Frare - Instituto Nacional do
Seguro Social - Inss - Vistos. 1) Considerando a manifestação do credor (fls. 260), homologo os cálculos apresentados pelo
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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devedor a fls. 254/257. 2) Certifique a z. serventia o decurso de prazo para oposição de embargos à execução. 3) Expeçamse os respectivos precatórios, via on line. 4) Intimem-se. - ADV: JOSE WAGNER CORREIA DE SAMPAIO (OAB 152803/SP),
ADRIANA OLIVEIRA SOARES (OAB 252333/SP)
Processo 0001091-93.2002.8.26.0281 (281.01.2002.001091) - Procedimento Sumário - DIREITO PREVIDENCIÁRIO Vicente Dimas de Almeida - NOTA DE CARTÓRIO: Vistos etc., HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado entre as partes
a fls. 162, 167, 177/178, 181, 186 e 189/192, para que produza seus regulares efeitos jurídicos. Em consequência, RESOLVESE o processo, com apreciação de mérito, o que faço com fulcro no disposto no artigo 269, inciso III do Código de Processo
Civil c.c. artigo 329 do mesmo Código. Consigno que o trânsito em julgado desta decisão ocorrerá nesta data, tendo em vista
o caráter consensual do pedido. No mais, oficie-se ao E. TRF da 3ª Região, em vista composição celebrada, objetivando o
estorno dos depósitos de fls. 159/160 aos cofres públicos. P.R.I. e, inexistindo custas remanescentes a serem recolhidas, o que
a Serventia certificará, arquive-se o processo. - ADV: EDMAR CORREIA DIAS (OAB 29987/SP), JOAQUIM ROQUE NOGUEIRA
PAIM (OAB 111937/SP)
Processo 0001421-75.2011.8.26.0281 (281.01.2011.001421) - Monitória - Construtora Lr Ltda - Humberto Tranquilo - NOTA
DE CARTÓRIO: Aos 8 de janeiro de 2014 às 15:30 horas, nesta cidade e Comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, na sala
do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, sob a presidência do Meritíssima Juíza de Direito, Doutora Cristiane
Amor Espin, foi aberta a audiência de conciliação. Compareceram as partes e seus respectivos advogados. Pela MM. Juíza
foi tentada a conciliação das partes, a qual restou frutífera nos seguintes termos: Para a solução de ambos os processos de
números 0001421-75.2011 e 281.01.2011.002538. A) O réu pagará à autora a importância de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), o
que será feito em uma entrada de 10.000,00 (Dez mil reais), com vencimento para o dia 20 de fevereiro, e o restante no valor
de 20.000,00 (Vinte mil reais) será dividido em 10 (dez) , no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais) cada uma, vencendo-se a
primeira no dia 20 de março de 2014, e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes. B) O pagamento do acordo ora
celebrado será realizado mediante recibo, diretamente no escritório localizado na Rua Antonio Leoni, 82, Centro. C) Em caso
de inadimplemento de quaisquer das parcelas, ocorrerá a desocupação do imóvel, obrigando-se o requerido a deixá-lo livre
de coisas e pessoas dentro do prazo de 15 dias a contar da data do inadimplemento, sob pena da expedição de mandado,
bem como a rescisão do contrato, e ressarcimento no valor de 10% do valor venal do imóvel na época do inadimplemento,
por mês de ocupação. D) As partes requerem a expedição de guia de levantamento imediato em favor do requerido (fls. 266).
E) Cada parte arcará com os honorários de seu respectivo patrono e eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do réu.
F) Com o pagamento total das parcelas, as partes dão como quitado o contrato, não podendo reclamar de eventuais valores
referentes a estes autos; Requerem a homologação do presente acordo para que produza seus regulares efeitos jurídicos.
Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte decisão: Vistos etc., HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado entre as partes,
para que produza seus regulares efeitos jurídicos. Em consequência, RESOLVO os processos de números 0001421-75.2011
e 281.01.2011.002538, com apreciação de mérito, o que faço com fulcro no disposto no artigo 269, inciso III do Código de
Processo Civil. Registre-se. Pelos interessados, por intermédio dos Advogados, houve a renúncia do direito de recurso. Pela
MM. Juíza foi proferida a seguinte decisão: Vistos, HOMOLOGO a renúncia ao direito de recorrer. Arquive(m)-se, a seguir, o
processo. Sentença publicada na audiência, saem intimadas as partes presentes. Nada mais. Eu, _______ (Juliana Regina de
Oliveira Penteado), conciliadora, digitei. - ADV: DANIEL FERREIRA BENATI (OAB 208720/SP), ANTONIO DE CARVALHO (OAB
90460/SP), PAULO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS (OAB 102546/SP)
Processo 0001421-75.2011.8.26.0281 (281.01.2011.001421) - Monitória - Construtora Lr Ltda - Humberto Tranquilo - NOTA
DE CARTÓRIO: Ao requerido para retirar guia de levantamento. - ADV: DANIEL FERREIRA BENATI (OAB 208720/SP), PAULO
HENRIQUE DE SOUZA FREITAS (OAB 102546/SP), ANTONIO DE CARVALHO (OAB 90460/SP)
Processo 0001582-85.2011.8.26.0281 (281.01.2011.001582) - Monitória - Contratos Bancários - Hsbc Bank Brasil S/A Banco Multiplo - Vistos. Fls. 198: INDEFIRO, pois já foram solicitadas informações junto ao Banco Central e à Receita Federal,
via sistemas BACENDJUD e INFOJUD, respectivamente (fls. 157/160 e 182/183). No mais, apresente o autor, no prazo de cinco
dias, minuta do edital de citação a ser expedido, sob pena de arquivamento. Intimem-se. - ADV: JULIO CESAR GARCIA (OAB
132679/SP), CLÁUDIA REGINA DE SOUZA RAMOS (OAB 187089/SP)
Processo 0002033-91.2003.8.26.0281 (281.01.2003.002033) - Procedimento Ordinário - Pagamento Indevido - Brisa
Locadora Ltda. - Municipalidade de Morungaba - NOTA DE CARTÓRIO: Dr. José Guilherme regularizar representação
processual e recolher taxa de mandato. - ADV: ANA CLAUDIA TELES SILVA BLOISI (OAB 143086/SP), JOSÉ GUILHERME
CARNEIRO QUEIROZ (OAB 163613/SP), KEITH NAKANO (OAB 231513/SP), MARCELO SCAFF PADILHA (OAB 109492/SP)
Processo 0002035-51.2009.8.26.0281 (281.01.2009.002035) - Execução de Título Extrajudicial - Banco do Brasil S/A Vistos. 1) Obtidos novos endereços, expeça-se carta precatória à Comarca de Valinhos/SP, objetivando a citação, penhora,
avaliação e leilão/praça de bens de propriedade dos executados, tal como solicitado pelo exequente. 2) Intimem-se. - ADV:
RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP)
Processo 0002258-96.2012.8.26.0281 (281.01.2012.002258) - Procedimento Ordinário - Aquisição - Companhia Paulista de
Força e Luz - CPFL - Ana Paola de Abreu Gonzales e outros - NOTA DE CARTÓRIO: Recolher guia complementar do edital
no valor de R$11,48. - ADV: LUIZ ROBERTO DE AZEVEDO SOARES CURY (OAB 111465/SP), ROBERTO ELIAS CURY (OAB
11747/SP), HENRIQUE CESAR FERRARO SILVA (OAB 156062/SP), ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES (OAB 146338/SP),
CELSO SHOJI OGAWA (OAB 177262/SP), MÁRCIA BATISTA MARTINS CERONI (OAB 238160/SP), JOSE AUGUSTO PRADO
RODRIGUES (OAB 25665/SP), SILVIA DE ALMEIDA CALDAS GOMES (OAB 79028/SP), FERNANDA CURY ZAMBELLO VICHI
(OAB 267142/SP), ANDRE LIMOLI TOZZI (OAB 272027/SP)
Processo 0002470-30.2006.8.26.0281 (281.01.2006.002470) - Procedimento Ordinário - Hsbc Bank Brasil S/A Banco
Múltiplo - NOTA DE CARTÓRIO: Autos desarquivados e em cartório pelo prazo de 30 dias. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ
(OAB 73055/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ, SABRINA MOSCHINI (OAB 216318/SP), EDMILSON MARCELO CEOLIM (OAB
104832/SP)
Processo 0002669-76.2011.8.26.0281 (281.01.2011.002669) - Monitória - Supermercado Tescarollo Ltda. - Graziela
Aparecida Pesola - NOTA DE CARTÓRIO: Recolher R$304,92 para expedição de edital de citação e posterior retirada para
publicar na imprensa local. - ADV: MONICA RONCADA ESTEVAM DE MELLO (OAB 237634/SP), EDMILSON MARCELO
CEOLIM (OAB 104832/SP)
Processo 0002929-27.2009.8.26.0281 (281.01.2009.002929) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - A.
F. F. M. - NOTA DE CARTÓRIO: Autos desarquivados e disponíveis em Cartório pelo prazo de 30 dias. - ADV: SIMONE
APARECIDA VERONA (OAB 122018/SP)
Processo 0003398-68.2012.8.26.0281 (281.01.2012.003398) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Carbocloro S/A - Indústrias Químicas - Biocloro Indústria e Comércio Ltda Epp - NOTA DE CARTÓRIO: Manifestese o autor, em cinco dias, requerendo o que de direito, em termos de prosseguimento. - ADV: ARTUR GOMES FERREIRA
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(OAB 125373/SP), ELAINE CRISTINA PETRUCI FERREIRA DA SILVA (OAB 183549/SP), HELIO CRESCENCIO FUZARO (OAB
33069/SP)
Processo 0003498-91.2010.8.26.0281 (281.01.2010.003498) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Luiz Henrique
Piza - Vistos. 1) Considerando a manifestação do credor (fls. 237), homologo os cálculos apresentados pelo devedor a fls.
229/233. 2) Certifique a z. serventia o decurso de prazo para oposição de embargos à execução. 3) Expeçam-se os respectivos
precatórios, via on line. 4) Intimem-se. - ADV: PRISCILA FERNANDES RELA (OAB 247831/SP)
Processo 0003843-86.2012.8.26.0281 (281.01.2012.003843) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de Crédito
- Itaú Unibanco Sa - Vistos. Vistos. 1) Fls. 120/121: Defiro o pedido de arresto de crédito do devedor (art. 671, I do CPC). Com
efeito, o executado responde com todos os seus bens, presentes e futuros, salvo os bens considerados impenhoráveis por
lei. Assim, os dispositivos legais referentes a bens impenhoráveis são normas de exceção e, desse modo, não comportam
interpretação extensiva. Nessa linha, ao relacionar os bens absolutamente impenhoráveis, o art. 649, do CPC, não prevê as
restituições relativas ao programa “Nota Fiscal Paulista”. Nesse sentido, posicionamento análogo do E. Tribunal de Justiça:
Agravo de instrumento - Ação de reparação de danos oriundos de acidente automobilístico - Evento fatal - Indenização por
danos morais - Etapa de execução - Penhora on line incidente sobre numerário proveniente de restituição de imposto de
renda retido na fonte Verba penhorável, por não se incluir na taxativa relação do art. 649 do CPC - Interlocutória confirmada.
Agravo a que se nega provimento. Oficie-se, pois, à Secretaria da Fazenda do Estado de são Paulo, para o fim especificado,
conforme requerido pelo credor. 2) Intimem-se. NOTA DE CARTÓRIO: Retirar ofício e comprovar distribuição. - ADV: MARISA
DE CASTRO (OAB 130008/SP)
Processo 0003891-55.2006.8.26.0281 (281.01.2006.003891) - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário - Natalicio
Pereira Leite - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - NOTA DE CARTÓRIO: Autor vista às fls. 206/209. - ADV: AMAURI
COLLUCCI (OAB 74823/SP), PAULO DE JESUS GARCIA (OAB 117741/SP), CARLOS PUTTINI SOBRINHO (OAB 35513/SP)
Processo 0004912-56.2012.8.26.0281 (281.01.2012.004912) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Orlando
Ferreira - Kgt Logística e Distribuição - Vistos. 1) Converto o julgamento em diligência. Com fundamento no art. 130, do CPC,
determina-se a realização de perícia para análise do carro, documentos e a reforma realizada no veículo, objetivando verificar
o estado do bem à data do acidente e eventuais reparos não relacionados com o infortúnio. Para exercer o encargo de perito
judicial, nomeio o engenheiro mecânico, GAUDÊNCIO JOSÉ PINOTTI MARTINS, com endereço na Rua dos Bandeirantes
nº 607, Apartamento 21, Cambuí, Campinas/SP, habilitado perante este Juízo. Deverá o autor indicar o local onde realizada
a reforma noticiada no interrogatório (fls. 195), que aduziu ter despendido R$ 7.000,00, para início das diligências do perito.
Apresentem as partes quesitos e indiquem assistentes técnicos, querendo. Considerando que o autor é beneficiário da justiça
gratuita (fls. 32), nos termos da Deliberação nº 92/08, do Conselho Superior Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
arbitro os honorários do experto do Juízo em R$ 484,00. Oficie-se para reserva, intimando-se o experto, via e-mail institucional,
para início dos trabalhos, quando da comunicação da reserva dos honorários periciais pela Defensoria. 2) Intimem-se. - ADV:
ANDREA PUZZI FRONZAGLIA CIRIGLIANO (OAB 319709/SP), JOSE DA COSTA JUNIOR (OAB 134644/SP)
Processo 0005732-75.2012.8.26.0281 (281.01.2012.005732) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Tempo de Serviço
(Art. 52/4) - José Aparecido de Campos - NOTA DE CARTÓRIO: Manifeste-se a parte autora, em réplica, no prazo de 10
(dez) dias, sobre a contestação e documentos apresentados. Após, digam as partes, em 5 (cinco) dias, sobre as provas que
pretendem produzir, especificando-as e justificando a necessidade e pertinência das mesmas, sob pena de entender-se que
desistiram daquelas pelas quais protestaram genericamente. No mesmo lapso temporal, esclareçam as partes se há interesse
na realização de audiência de conciliação. - ADV: ALEXANDRE BULGARI PIAZZA (OAB 208595/SP)
Processo 0005764-80.2012.8.26.0281 (281.01.2012.005764) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material Odilon Cláudio Renault de Castro Júnior - J Gava Auto Posto Ltda - Vistos. 1) Designo audiência de instrução e julgamento
para o dia 25 de março de 2014, às 15 horas. Intimem-se as partes e as testemunhas eventualmente arroladas, via correio, por
carta registrada (AR) em mão própria (MP), nos termos do art. 412, § 3º, do CPC, consignando-se as expressas advertências
da lei. O rol de testemunhas deverá ser protocolizado no prazo de vinte dias, contados da intimação desta decisão, consoante
o disposto no artigo 407 do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão. 2) Intimem-se. - ADV: MAGALI ALVES DE
ANDRADE COSENZA (OAB 186267/SP), LUÍS HENRIQUE HÉRCULES (OAB 171726/SP)
Processo 0005790-78.2012.8.26.0281 (281.01.2012.005790) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Cpfl Comercialização do Brasil S/A - Vistos. 1) Decorrido o prazo para cumprimento voluntário do julgado, bem como esgotados os
meios de tentativa de expropriação de bens de propriedade do devedor, após busca frustrada junto aos sistemas BACENJUD
(fls. 81/84 e 90/95), INFOJUD e RENAJUD (fls. 104/113), DEFIRO a penhora de 10% sobre o faturamento líquido da executada.
Para o encargo de depositário, nos termos do art. 655-A, § 3º, do CPC, nomeio EDUARDO ROBERTO MASSA DREZZA, com
endereço na Rua do Alecrim nº 77, Chácara Malota, Jundiaí/SP, CEP 13.211-546, telefone (011) 3964-6461, e-mail eduardo@
expertcon.com.br e/ou dudrezza@uol.com.br, independentemente de compromisso, que terá a atribuição de submeter à
aprovação judicial a forma de efetivação da constrição, bem como de prestar contas mensalmente, entregando ao exequente
as quantias recebidas, que serão imputadas para pagamento da dívida. Intime-se o profissional nomeado para se manifestar
em vinte dias. Expeça-se mandado, pois, objetivando a formalização da constrição determinada. 2) Intimem-se. NOTA DE
CARTÓRIO: Para o autor depositar diligências do Oficial de Justiça. - ADV: JOSÉ RENATO CAMILOTTI (OAB 184393/SP),
CAMILO FRANCISCO PAES DE BARROS E PENATI (OAB 206403/SP), MARCELO ZANETTI GODOI (OAB 139051/SP)
Processo 0005902-23.2007.8.26.0281 (281.01.2007.005902) - Monitória - Lauda Editora, Consultorias e Comunicações
Ltda - NOTA DE CARTÓRIO: Ao credor para retirar guia de levantamento judicial a título de pagamento parcial do débito,
apresentar planilha atualizada do débito remanescente e dizer em termos de prosseguimento da execução. - ADV: ANTONIO DE
CARVALHO (OAB 90460/SP), ADNAN ABDEL KADER SALEM (OAB 180675/SP), RAFAEL BARBINI PETTA (OAB 321517/SP)
Processo 0006395-92.2010.8.26.0281 (281.01.2010.006395) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Banco Bradesco S.a. - Vistos. Fls. 183: Indefiro o pedido de sobrestamento do feito por 90 dias, já que a inicial foi
distribuída em agosto de 2010, e ainda não efetivada a citação, sendo que a providência não demanda maior complexidade.
Intime-se o credor, pois, via correio, para a efetiva promoção do andamento do feito, em 48 horas, sob pena de extinção.
Intimem-se. - ADV: FABIANA PIOVAN AVILA (OAB 177709/SP), FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP)
Processo 0006682-55.2010.8.26.0281 (281.01.2010.006682) - Procedimento Ordinário - Rosangela Mattiuzzo Cardoso de
Moraes - Heraldo Barcellos dos Santos - Vistos. 1) Fls. 200: Defiro. Expeça-se carta precatória, pois, à Comarca de Atibaia/SP,
objetivando a penhora, avaliação e leilão/praça de bens de propriedade do devedor, observando-se o endereço indicado pela
exequente (fls. 200). 2) Intimem-se. - ADV: JAMES DA SILVA (OAB 181353/SP), GUARACI MOURA TAKEDA (OAB 94593/SP)
Processo 0006979-91.2012.8.26.0281 (281.01.2012.006979) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução
do dinheiro - Bv Financeira S.a. - Crédito Financiamento e Investimento e outro - Vistos. 1) Intime-se o executado, aqui
representado, por intermédio de seu procurador, via imprensa oficial, para que, no prazo de quinze dias, cumpra voluntariamente
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a sentença de fls. 91/92 , efetuando o pagamento da quantia a que foi condenado, conforme cálculo apresentado pelo autor a
fls. 98, no valor de R$ 500,00, sob pena de incidência de multa de dez por cento e início de atos constritivos. Decorrido o prazo
sem cumprimento voluntário, incidirá o devedor em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da execução. 2)
Considerando que a requisição de informações a órgãos públicos se coaduna com a nova sistemática executiva, que prestigia os
meios eletrônicos para localização de bens do devedor, instrumentos importantes para implementar maior economia e celeridade
da jurisdição, justifica-se a quebra de sigilo para eficácia da execução (que se processa no interesse do credor). Assim, vencido
o prazo para cumprimento voluntário do julgado, o que a serventia certificará, ficam deferidas, desde logo, pesquisas para
localização de bens de propriedade do devedor junto ao Banco Central, à Receita Federal, DETRAN e Cartório de Registro de
Imóveis, via sistemas eletrônicos BACENJUD, INFOJUD, DENATRAN e ARISP, respectivamente. Por ocasião da formalização
dos pedidos, todavia, deverá o credor providenciar a juntada de planilha atualizada do débito, bem como, relativamente aos
sistemas INFOJUD e DENATRAN, comprovar o recolhimento da taxa incidente, instituída pelo Provimento CSM nº 1.826/10, na
guia do FEDTJ, código 434-1. 3) Intimem-se. - ADV: ADRIANA ALVES DE ANDRADE FRANCISCON (OAB 208966/SP), PAULO
ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), MAGALI ALVES DE ANDRADE COSENZA (OAB 186267/SP)
Processo 0006992-61.2010.8.26.0281 (281.01.2010.006992) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco S.a. - Vistos. Fls. 167: Indefiro o pedido de sobrestamento do feito por 90 dias, já que a inicial foi distribuída
em setembro de 2010, e ainda não efetivada a citação, sendo que a providência não demanda maior complexidade. Intime-se o
credor, pois, via correio, para a efetiva promoção do andamento do feito, em 48 horas, sob pena de extinção. Intimem-se. - ADV:
RONALDO PROVENCALE (OAB 104495/SP), FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP)
Processo 0007046-90.2011.8.26.0281 (281.01.2011.007046) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Brunelli &
Souza Ltda Epp - Profisa Comércio de Peças para Eletrodomésticos Ltda e outro - Após a apresentação das fichas cadastrais
arquivadas na Jucesp, dos coexecutados Profisa Com. De Peças Para Eletrodomésticos Ltda. e Distribuidora de Peças para
Eletrodomésticos Brasil Ltda., expeça-se mandado/carta precatória objetivando a constatação, por oficial de justiça, de eventual
desaparecimento dos estabelecimentos, denotando a alegada dissolução irregular (fls. 153/156, 159/160, 197/198, 201/203,
211/212, 232/235 e 244/245). No mais, observa-se que para a determinação de busca de bens dos sócios das executadas,
necessária a prévia desconsideração da personalidade jurídica, o que ainda não ocorreu. Intimem-se. - ADV: ROBSON JACINTO
DOS SANTOS (OAB 141748/SP), ALESSANDRO JACINTO DOS SANTOS (OAB 176573/SP), HAILE MARIA DA SILVA SOARES
(OAB 291077/SP)
Processo 0008179-36.2012.8.26.0281 (281.01.2012.008179) - Cautelar Inominada - Medida Cautelar - Mirian Renata
Prevaleu - Vistos. 1) Fls. 153: Pendente a sentença do reexame necessário (Súmula 490, STJ), melhor revendo os autos,
reconheço inexatidão material na decisão proferida (fls. 138/144), já que não apreciado o pedido de tutela antecipada formulado
pela autora a fls. 134, motivo pelo qual, com apoio no art. 463, I, do CPC, declaro-a para que à parte dispositiva seja acrescentada
o seguinte parágrafo: (...). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONDENO o réu a restabelecer à autora MIRIAN
RENATA PREVEDELI o benefício de auxílio-doença, a partir da cessação na via administrativa, com pagamento das verbas
atrasadas, com atualização e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Outrossim, tendo em vista o requerimento
contido na inicial, reiterado expressamente a fls. 134, e estando presentes os requisitos autorizadores do artigo 273, do Código
de Processo Civil, especialmente a verossimilhança das alegações (pois comprovado o direito ao benefício) e o fundado receio
de dano irreparável (por tratar-se de verba de caráter alimentar), DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, para que o réu
proceda ao restabelecimento do auxílio-doença, no prazo de trinta dias, sob pena de incidir em multa diária. Intime-se o réu para
cumprimento, via correio. (...). P.R.I.. Retifique-se o registro e prossiga-se como de direito. 2) Cumprida a determinação anterior,
remetam-se os autos ao E. TRF da 3ª Região, para reexame necessário da matéria (Súmula 490, STJ), tal como determinado
na sentença (fls. 144). 3) Intimem-se. - ADV: RITA DE CASSIA FELTRAN GARBELLINE (OAB 143210/SP), THAIS HELENA DOS
SANTOS (OAB 220058/SP), ROSANA DA SILVA GARCIA (OAB 190097/SP)
Processo 0008411-48.2012.8.26.0281 (281.01.2012.008411) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Andreia Aparecida
de Moraes - Vistos. Efetuada penhora on line através do sistema BACEN-JUD, conforme comprovantes que adiante seguem,
intime-se o executado, por carta registrada (AR) em mão própria (art. 475-J, § 1º, CPC), da constrição levada a efeito, para,
querendo, apresentar impugnação em 15 (quinze) dias. Intimem-se. Itatiba, 14 de janeiro de 2014. - ADV: EDMILSON MARCELO
CEOLIM (OAB 104832/SP)
Processo 0008411-48.2012.8.26.0281 (281.01.2012.008411) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Andreia Aparecida
de Moraes - Vistos. 1) Considerando o pedido formulado pelo exequente e a ordem estabelecida pelo artigo 655 do Código de
Processo Civil, através do sistema BACEN-JUD, protocolei ordem judicial de bloqueio de valores, conforme comprovante que
adiante segue. 2) Decorrido o prazo de 48 horas, retornem os autos conclusos para visualização on line do resultado da ordem
de bloqueio de valores e para ulteriores deliberações. 3) Intimem-se. - ADV: EDMILSON MARCELO CEOLIM (OAB 104832/SP)
Processo 0008451-30.2012.8.26.0281 (281.01.2012.008451) - Monitória - Empreitada - Associação de Eventos para
Divulgação da Bíblia - Meneguim & Dondici Terraplenagem Ltda - NOTA DE CARTÓRIO: fls. 226, manifeste-se o autor acerca
da devolução do AR sem cumprimento com a informação “não procurado”. - ADV: VITOR CAPELETTE MENEGHIM (OAB
314741/SP), JOSE ANTONIO COZZI (OAB 258175/SP)
Processo 0008520-62.2012.8.26.0281 (281.01.2012.008520) - Monitória - Locação de Móvel - Souza & Fumachi Locação
de Máquinas Ltda Me - Vistos. 1) Fls. 126 e 129/130: Defiro. Expeça-se mandado, pois, objetivando a penhora e avaliação do
veículo indicado à constrição pelo credor (fls. 126). 2) Intimem-se. NOTA DE CARTÓRIO: Informar a localização do veiculo. ADV: NEUSA APARECIDA GONCALVES CARDOZO (OAB 113119/SP)
Processo 0009576-09.2007.8.26.0281 (281.01.2007.009576) - Procedimento Ordinário - Alimentos - R. C. F. - R. F. F. NOTA DE CARTÓRIO: autos desarquivados e disponíveis em cartório por 30 dias. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA
SILVA (OAB 217178/SP), JOICE HELENA CORDEIRO (OAB 301115/SP), AURÉLIO COSENZA RELA ZATTONI (OAB 214468/
SP)
Processo 0009986-67.2007.8.26.0281 (281.01.2007.009986) - Despejo por Falta de Pagamento - Leonor Aparecida Tuffani
Belgini - João Silvano e outros - Vistos. Nos termos do art. 689-A, do CPC, designa-se leilão público eletrônico, relativamente ao
bem penhorado a fls. 259, consistente em uma motocicleta marca HONDA, modelo C100 BIZ, ano fabricação/modelo 2003/2003,
placa BSA 0433, que se encerrará dia 25 de abril de 2014, às 16:00 horas. Nomeia-se a gestora ZUKERMAN LEILÕES, com
endereço na Avenida Angélica nº 1996, 6º andar, São Paulo (fone: (11) 2184-0900, (11) 2193-4090 e (11) 2184-0949), empresa
de sistema de alienação judicial devidamente habilitada perante a Secretaria de Tecnologia da Informação do E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (Provimento CSM Nº 1625/2009), para realizar a venda dos bens penhorados, com captação
e divulgação de lanços em tempo real, através do portal http://zukerman.com.br e/ou www.sold.com.br. Consigna-se que a
alienação judicial, que se dará exclusivamente por meio eletrônico, obedecerá às regras contempladas no Provimento CSM nº
1625/2009 (cuja cópia pode ser consultada em cartório pelos interessados), sendo que o primeiro pregão terá início no primeiro
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

390

dia útil subseqüente ao da publicação do edital (art. 11). Não havendo lanço superior à importância da avaliação nos três dias
seguintes ao início do primeiro pregão, seguir-se-á, sem interrupção, o segundo pregão, que se estenderá por no mínimo vinte
dias e se encerrará na data e horário acima definidos (art. 12). No segundo pregão, não serão admitidos lanços inferiores a 60%
do valor da avaliação (art. 13), sendo que a alienação se dará pelo maior lanço ofertado (art. 16). Os interessados em participar
da hasta pública deverão se cadastrar previamente no site em que se desenvolverá a alienação judicial eletrônica (art. 3º),
gratuitamente (art. 4º), fornecendo todas as informações solicitadas pela gestora do sistema de alienação judicial e previstas
pelo referido provimento. Estarão sujeitos, visando a preservação da segurança e confiabilidade dos lanços, à conferência de
identidade em banco de dados oficial (art. 5º, § único). Pela imprensa oficial, ficam as partes intimadas das datas, locais e forma
de realização da alienação. Caso o executado não possua advogado constituído nos autos, a serventia deverá providenciar
a intimação por correio (art. 687, § 5º, do CPC), valendo o que dispõe o art. 238, do CPC, regra geral aplicável também às
execuções (art. 598, do CPC). A gestora suportará os custos e se encarregará da divulgação da alienação, observadas as
disposições legais (art. 10). O arrematante efetuará o depósito no prazo de três dias (art. 19). Correrão por conta do arrematante
eventuais despesas e custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial do bem arrematado
(art. 24), além da comissão devida ao gestor/leiloeiro, ora fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, não
se incluindo no valor do lanço (art. 17). Vale cópia deste despacho como alvará para autorizar os funcionários da ZUKERMAN
LEILÕES, devidamente identificados, a providenciar cópia dos autos e fotografias da coisa (art. 7º). No mais, providencie o
credor, em cinco dias, cópia da capa dos autos, do termo de penhora e depósito, do laudo de avaliação, da matrícula (em caso
de bem imóvel), para serem encaminhadas à gestora acima nomeada. Dê-se ciência da nomeação à gestora ZUKERMAN
LEILÕES, via e-mail (contato@zukerman.com.br), para as providências necessárias, encaminhando-se o teor da presente
decisão. 2) Intimem-se. - ADV: PRISCILA FERNANDES RELA (OAB 247831/SP), PAULO SERGIO ZIMINIANI (OAB 170494/SP),
AGNALDO LUIS FERNANDES (OAB 112438/SP)
Processo 0010574-35.2011.8.26.0281 (281.01.2011.010574) - Consignação em Pagamento - Renan Ribeiro - Frigorífico
Interbeef - Vistos. Fls. 173: Considerando-se o disposto no art. 233 do CPC, cujo teor é de conhecimento da autora, CITE-SE,
por edital, com as expressas advertências da lei, com prazo de trinta dias (art. 232, IV, do CPC), após a apresentação de minuta
pela interessada. Intimem-se. Itatiba, 14 de janeiro de 2014. - ADV: MARCIA CHRISTINA MENEGASSI GALLI (OAB 296626/
SP), CLAUDIA REGINA DOS SANTOS (OAB 295816/SP)
Processo 0011077-56.2011.8.26.0281 (281.01.2011.011077) - Procedimento Ordinário - Condomínio - Associação dos
Proprietários do Loteamento Parque da Fazenda - Nota de cartório: Esclareça a peticionária acerca do quanto requerido, visto
que os autos já possuem sentença homologatória transitada em julgado (07/11/2012), sendo ainda que encontram-se no arquivo
geral. - ADV: RAQUEL MERCURI DE CAMARGO (OAB 119012/SP), FABIANA MERCURI CYRINO KALAF (OAB 172248/SP)
Processo 0013424-33.2009.8.26.0281 (281.01.2009.013424) - Procedimento Ordinário - Quirino da Silva - Banco Itaucard
S/A - Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A - NOTA DE CARTÓRIO: Retirar guia. - ADV: THAIS FERREIRA DAMIÃO (OAB 216692/
SP), HOMERO STABELINE MINHOTO (OAB 26346/SP), DECIO GERALDO PACCOLA (OAB 126429/SP), NADIR GONCALVES
DE AQUINO (OAB 116353/SP)
Processo 0089478-79.2005.8.26.0281 (281.01.2005.089478) - Procedimento Ordinário - Jozafa Amaro de Oliveira e outro Mario Aladino Barci Junior e outro - NOTA DE CARTÓRIO: autos desarquivados e disponíveis em cartório por 30 dias. - ADV:
ENRIQUE DE GOEYE NETO (OAB 51205/SP), ADRIANA ALVES DE ANDRADE FRANCISCON (OAB 208966/SP), MAGALI
ALVES DE ANDRADE COSENZA (OAB 186267/SP), DAVID YAMAKAWA (OAB 157238/SP)
Processo 1000032-67.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - GABRIEL GRECO
PEREIRA DA SILVA - Banco Bradesco S/A - Vistos. 1) Fls. 140/152: Mantenho a decisão proferida a fls. 137/138 por seus
próprios fundamentos. Anote-se (art. 193, VI, NSCGJ). 2) Ciência à parte contrária. 3) Inexistindo comunicação de concessão
de efeito suspensivo à decisão agravada pelo E. Tribunal de Justiça, aguarde-se, pelo prazo assinado, a apresentação dos
documentos pelo réu (fls. 98/99). 4) Intimem-se e dê-se ciência ao representante do Ministério Público. - ADV: BRUNO HENRIQUE
GONCALVES (OAB 131351/SP), ANGELA APARECIDA CANTELLI ARAUJO (OAB 255056/SP), RODRIGO HENRIQUE RUANO
MORENO (OAB 252160/SP)
Processo 1000069-94.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Monica Megumi Ito de
Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e outro - VISTOS. MONICA MEGUMI ITO DE OLIVEIRA propôs ação em
face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de pensão por morte. Afirmou que era
companheira de Francisco José Nunes, falecido, fazendo jus ao benefício. Citado, o réu contestou. Pugnou pela improcedência
do pedido, afirmando que não foram preenchidos os requisitos legais exigidos. Houve citação de filho maior do falecido. Em
audiência de instrução foram ouvidas testemunhas. É O RELATÓRIO. DECIDO. Não é o caso de exclusão do filho do falecido,
em vista do interesse jurídico, na forma exposta pelo réu. No mérito, o pedido é procedente. Trata-se de benefício previdenciário,
cujos requisitos encontram-se elencados no artigo 74 e seguintes da Lei 8.213/91. A união estável restou demonstrada. Com
efeito, as testemunhas ouvidas afirmaram, de forma unânime, que a autora convivia com o falecido, de forma pública e duradoura,
como se casados fossem. Ainda, os documentos que instruem a inicial confirmam a prova oral e denotam o domicílio comum e
a mútua assistência. Outrossim, a dependência econômica da companheira é presumida, conforme dispõe o art. 16, § 4º, da lei
8.213/91. No que se refere à eventual restituição de valores pagos, pelo filho, cabe à autarquia ré a propositura de procedimento
administrativo ou judicial cabível, nada havendo a ser deliberado nestes autos quanto a isso. Por fim, deve-se entender que
inaplicável o art. 1º-F da Lei 9.494/97. É que decidiu o E. Supremo Tribunal Federal que presente inconstitucionalidade na
aplicação do índice de cadernetas de poupança como forma de correção, raciocínio que também deve se estender à legislação
infraconstitucional, em vista da hierarquia das normas. Quanto ao tema: “E no que tange à aplicabilidade dos critérios de juros
moratórios e atualização monetária, previstos na Lei nº 11.960/09 a partir de seu advento, aos processos em trâmite, a decisão
recorrida deve mesmo ser mantida. Inicialmente, destaque-se que, em 17 de outubro de 2012, a Corte Especial do Colendo
Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão no EDcl no REsp nº 1.205.946/SP, solidando o entendimento de que a coisa julgada
não impede a imediata aplicação da Lei nº 11.960/09, de modo que os critérios nela insculpidos (art. 5º, que alterou o art. 1º-F
da Lei nº 9.494/97) deveriam ser aplicados imediatamente aos processos em trâmite, em relação ao período posterior à sua
vigência, até o efetivo cumprimento da obrigação, em observância ao princípio do tempus regit actum. No entanto, importante
ressaltar que o Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, em 14 de março de 2013, julgou parcialmente procedentes
as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) nº 4357 e 4425, reconhecendo a inconstitucionalidade do disposto no §12
do art. 100 da Constituição Federal, na parte em que determina a correção do débito e juros moratórios pelo índice oficial
da remuneração básica da caderneta de poupança, entendimento que implicou na inconstitucionalidade por arrastamento do
dispositivo de igual teor constante da Lei nº 11.960/09 (art. 5º). Em suma, diante da declaração de inconstitucionalidade do
dispositivo legal da Lei nº 11.960/09, que definia novos critérios de fixação dos juros e correção monetária, não há que se falar
mais na sua aplicabilidade, razão pela qual deve ser mantido o julgado em seus exatos termos. Isso porque, de acordo com o
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que já restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a declaração de inconstitucionalidade de uma lei “(...) inquina de total
nulidade os atos emanados do Poder Público, desampara as situações constituídas sob sua égide e inibe - ante a sua inaptidão
para produzir efeitos jurídicos válidos - a possibilidade de invocação de qualquer direito - A declaração de inconstitucionalidade
em tese encerra um juízo de exclusão, que, fundado numa competência de rejeição deferida ao Supremo Tribunal Federal,
consiste em remover do ordenamento positivo a manifestação estatal inválida e desconforme ao modelo plasmado na Carta
Política, com todas as conseqüências daí decorrentes, inclusive a plena restauração de eficácia das leis e das normas afetadas
pelo ato declarado inconstitucional” (STF - Pleno, Ac. un. ADIn 652-5-MA - Questão de Ordem - Rel. Min. Celso de Mello,
DJU de 02.04.93, p. 5.615)”. (TJSP, 0263379-19.2009.8.26.0000, Oscild de Lima Júnior, 18/06/2013). Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE o pedido formulado por MONICA MEGUMI ITO DE OLIVEIRA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL e LEANDRO DE OLIVEIRA NUNES para CONDENAR a autarquia ré à implantação de pensão por morte, desde a
data do pedido administrativo (art. 74, II, da lei 8.213/91), devendo cada parcela ser atualizada com base no Índice Nacional
de Preços ao Consumidor INPC, apurado no período (art. 31 da lei 10.741/03 e art. 41-A da lei 8.213/91) e acrescida de juros
de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Outrossim, tendo em vista o requerimento expresso contido na inicial, e estando
presentes os requisitos autorizadores do art. 273, do Código de Processo Civil, especialmente a verossimilhança das alegações
(pois comprovado o direito ao benefício) e o fundado receio de dano irreparável (por trata-se de verba de caráter alimentar),
DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, para que o réu proceda à implantação da pensão por morte, no prazo de trinta dias,
sob pena de incidir em multa diária. Expeça-se intimação por correio ao INSS, para cumprimento. Não há custas de reembolso,
em virtude da concessão do benefício da gratuidade da justiça. Não há, de igual modo, condenação ao pagamento de outras
custas, nos termos do artigo 4º, I, da Lei Federal nº 9.289/96 e do artigo 6º da Lei nº 11.608/2003. Responderá o INSS pelo
pagamento da verba honorária, que fixo em 10% do somatório das parcelas vencidas até esta data, atualizadas. Não há verbas
de sucumbência em desfavor do réu LEANDRO, pela ausência de lide. Tratando-se de sentença ilíquida, subam os autos
ao E. Tribunal, independentemente de recurso voluntário. - ADV: PRICILA DOS REIS TORRES (OAB 142608/MG), PRISCILA
FERNANDES RELA (OAB 247831/SP), AGNALDO LUIS FERNANDES (OAB 112438/SP)
Processo 1000072-15.2014.8.26.0281 - Monitória - Cheque - CAROLINE MODAS LTDA ME - Vistos. CITE-SE o réu, com
as expressas advertências da lei, para, no prazo de quinze dias, pagar a quantia reclamada na inicial, corrigida na forma da lei,
ou, querendo, interpor embargos, sob pena de constituir-se o título em executivo judicial. Fica ciente o réu que, cumprimento
o mandado no prazo de quinze dias, ficará isento de custas e honorários advocatícios. Serve a presente como mandado,
cumprindo o Sr. Oficial de Justiça o que dispõe o artigo 226 do Código de Processo Civil. Intimem-se. - ADV: FLAVIO LUIS
UBINHA (OAB 127833/SP), ANA CAMILA UBINHA DA SILVA ANDRETTA (OAB 267597/SP)
Processo 1000078-56.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Seguro - seguradora lider dos consórcios dpvat - NOTA DE
CARTÓRIO : Vistos. 1) Fls. 89/97: Cumpra-se o v. Acórdão. 2) Considerando o quanto determinado pelo E. Tribunal de Justiça
(fls. 94/95), fica o réu intimado, por intermédio de seus procuradores, via imprensa oficial, para apresentação contestação, em
quinze dias, pena de revelia e confissão. 3) Intimem-se. - ADV: CLAUDIO RENATO FORSSELL FERREIRA (OAB 98971/SP),
EVAIR PIOVESANA (OAB 235805/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP)
Processo 1000126-78.2014.8.26.0281 - Monitória - Duplicata - NUTR’S REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA - Vistos. CITE-SE
o réu, com as expressas advertências da lei, para, no prazo de quinze dias, pagar a quantia reclamada na inicial, corrigida na
forma da lei, ou, querendo, interpor embargos, sob pena de constituir-se o título em executivo judicial. Fica ciente o réu que,
cumprimento o mandado no prazo de quinze dias, ficará isento de custas e honorários advocatícios. Serve a presente como
mandado, cumprindo o Sr. Oficial de Justiça o que dispõe o artigo 226 do Código de Processo Civil. Intimem-se. - ADV: EDMAR
JOSÉ BARROCAS (OAB 262040/SP), PEDRO GROTTA FILHO (OAB 139621/SP)
Processo 1000127-63.2014.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - NUTR’S REFEIÇÕES COLETIVAS
LTDA - Vistos. 1) CITE-SE a executada, com as expressas advertências da lei, para, no prazo de três dias, efetuar o pagamento
da dívida reclamada na inicial, a ser corrigida na forma da lei. Consigna-se que, no prazo para embargos (quinze dias),
reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive
custas e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a pagar o restante em até seis parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do disposto no artigo 745-A, do Código de
Processo Civil. Em caso de pagamento ou inexistência de embargos, fixo os honorários advocatícios do patrono do exeqüente
em dez por cento sobre o valor do débito atualizado. No caso de integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária
será reduzida pela metade, de acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 652-A, do Código de Processo Civil. Não
efetuado o pagamento, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de tantos bens quantos bastem à garantia da
execução e a sua avaliação, se o caso, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o
executado, nos termos do disposto no parágrafo 1º do artigo 652, do Código de Processo Civil. 2) Intime-se o(a) devedor(a)
para que indique quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora, informando, ainda, seus respectivos valores (art.
600, IV, do CPC), sob as sanções do art. 601, do CPC. 3) Serve a presente como mandado, cumprindo o Sr. Oficial de Justiça o
que dispõe o artigo 226 do Código de Processo Civil. 4) Intimem-se. - ADV: PEDRO GROTTA FILHO (OAB 139621/SP), EDMAR
JOSÉ BARROCAS (OAB 262040/SP)
Processo 1000129-33.2014.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Reclusão (Art. 80) - Katia da Conceição Prado Vistos. 1) Defiro os benefícios da justiça gratuita à autora (fls. 5). Anote-se e observe-se. 2) CITE-SE o Instituto Nacional do
Seguro Social INSS, com as expressas advertências da lei. Prazo de 60 (sessenta) dias para resposta. 3) Intimem-se. - ADV:
JOSE WAGNER CORREIA DE SAMPAIO (OAB 152803/SP), JOAQUIM ROQUE NOGUEIRA PAIM (OAB 111937/SP)
Processo 1000136-25.2014.8.26.0281 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento JOSÉ CARLOS PICOLO - Vistos. CITEM-SE os réus, com as expressas advertências da lei, para, no prazo de quinze dias,
requerer a purgação da mora ou apresentar resposta, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados
pelo autor. Arbitro, desde já, os honorários advocatícios do patrono do autor, para o caso de eventual purgação da mora, em
dez por cento do valor do débito apurado no dia do efetivo pagamento. Cientifiquem-se os fiadores e eventuais sublocatários e
ocupantes do imóvel, se o caso. Serve a presente como mandado, cumprindo o Sr. Oficial de Justiça o que dispõe o artigo 226
do Código de Processo Civil. Intimem-se. - ADV: LEANDRA MANTOVANI PRADO (OAB 125884/SP)
Processo 1000137-10.2014.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes ROBSON MARCOS RODRIGUES - Vistos. 1) Diante da declaração de hipossuficiência financeira firmada a fls. 19, defiro ao
autor os benefícios da justiça gratuita. Anote-se e observe-se. 2) Havendo discussão judicial acerca da existência do débito, não
se justifica a restrição em nome do autor, sendo certo, ademais, que a permanência de apontamentos poderá causar prejuízos de
difícil ou incerta reparação, por possível abalo de crédito. Oficie-se, pois, ao SCPC e SERASA, para a suspensão da publicidade
determinada, bem como para que informem as eventuais restrições ainda vigentes, bem como eventuais restrições já excluídas
em nome dos autores, objetivando-se aferir a ocorrência de danos e sua extensão, neste caso concreto. 3) CITE-SE o réu, por
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carta registrada (AR), com as expressas advertências da lei. Prazo de 15 dias para, querendo, apresentar resposta, penas de
revelia e de confissão. Advertência Nos termos do artigo 285 e 319 do Código de Processo Civil, fica(m) o(a)(s) requerido(a)(s)
advertidos de que terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias, para, querendo, apresentar contestação, pena de, em não o fazendo,
serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo(a)(s) autor(a)(es). 3) Manifestem-se as partes, expressamente, na
primeira oportunidade, sobre eventual interesse na designação de audiência de tentativa de composição, pois, em caso contrário,
não será designado o ato, considerando-se a rápida solução do litígio, bem como a adequada utilização da pauta de audiências.
4) Serve a presente, assinada digitalmente, como CARTA de CITAÇÃO, que, com cópia da contrafé, deverá se encaminhada ao
réu pela serventia. 5) Intimem-se. - ADV: STEFANIA PENTEADO CORRADINI RELA (OAB 226334/SP)
Processo 1000139-77.2014.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - VERA LUCIA DE
CAMPOS PEREIRA e outros - Vistos. Emende-se a inicial para que sejam expostos a causa de pedir e o pedido no que se refere
ao réu MUNICÍPIO DE MORUNGABA. Prazo de dez dias, sob pena de indeferimento. Intimem-se. - ADV: SUELI APARECIDA
FLAIBAM (OAB 210979/SP)
Processo 1000142-32.2014.8.26.0281 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaú S/A
- Vistos. Comprove o autor, em trinta dias, a entrega de notificação endereçada ao domicílio do devedor, tal como informado no
contrato de alienação fiduciária, sob pena de indeferimento da inicial. Comprovada a mora, nos termos da Súmula nº 72, do STJ,
tornem conclusos para deliberações. Intimem-se. - ADV: EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/SP)
Processo 1000148-39.2014.8.26.0281 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - Vistos. Presentes os requisitos legais exigidos à espécie, quais sejam, a mora ou o
inadimplemento do devedor, defiro, liminarmente, a medida pleiteada de busca e apreensão do bem móvel descrito na petição
inicial, depositando-o em mãos do autor. Executada a liminar, CITE-SE o(a) requerido(a), com as advertências da lei, para:
no prazo de cinco dias, pagar a integralidade da dívida, conforme valores apresentados na inicial, ressalvando-se que, assim
o fazendo, obterá a restituição do bem livre de quaisquer ônus; e no prazo de quinze dias, apresentar resposta, sob pena de
presumirem verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Observação: Ambos os prazos terão início a partir da execução da
liminar. Serve a presente como mandado de busca e apreensão e de citação do(a) réu(ré), cumprindo o Sr. Oficial de Justiça
o que dispõe o artigo 226 do Código de Processo Civil. Intimem-se. - ADV: MICHELLA CRISTINA VALERIO (OAB 270177/SP),
LUDWIG JOSE DE CAMPOS LOPES (OAB 292257/SP)
Processo 1000149-24.2014.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - JOÃO
PAULO PEREIRA DE ANDRADE - Vistos. 1) Diante da declaração de hipossuficiência financeira firmada a fls. 10, defiro ao autor
os benefícios da justiça gratuita. Anote-se e observe-se. 2) Havendo discussão judicial acerca da existência do débito, não se
justifica a restrição em nome do autor, sendo certo, ademais, que a permanência de apontamentos poderá causar prejuízos de
difícil ou incerta reparação, por possível abalo de crédito. Oficie-se, pois, ao SCPC e SERASA, para a suspensão da publicidade
determinada, bem como para que informem as eventuais restrições ainda vigentes, bem como eventuais restrições já excluídas
em nome dos autores, objetivando-se aferir a ocorrência de danos e sua extensão, neste caso concreto. 3) CITE-SE o réu, por
carta registrada (AR), com as expressas advertências da lei. Prazo de 15 dias para, querendo, apresentar resposta, penas de
revelia e de confissão. Advertência Nos termos do artigo 285 e 319 do Código de Processo Civil, fica(m) o(a)(s) requerido(a)(s)
advertidos de que terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias, para, querendo, apresentar contestação, pena de, em não o fazendo,
serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo(a)(s) autor(a)(es). 4) Manifestem-se as partes, expressamente, na
primeira oportunidade, sobre eventual interesse na designação de audiência de tentativa de composição, pois, em caso contrário,
não será designado o ato, considerando-se a rápida solução do litígio, bem como a adequada utilização da pauta de audiências.
5) Serve a presente, assinada digitalmente, como CARTA de CITAÇÃO, que, com cópia da contrafé, deverá se encaminhada ao
réu pela serventia. 6) Intimem-se. - ADV: NATÁLIA PENTEADO SANFINS (OAB 241243/SP), MARCELO AUGUSTO DA SILVA
(OAB 285442/SP)
Processo 1000155-31.2014.8.26.0281 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento GUIOMAR AZONI STEFANI - Vistos. CITEM-SE os réus, com as expressas advertências da lei, para, no prazo de quinze dias,
requerer a purgação da mora ou apresentar resposta, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados
pelo autor. Arbitro, desde já, os honorários advocatícios do patrono do autor, para o caso de eventual purgação da mora, em
dez por cento do valor do débito apurado no dia do efetivo pagamento. Cientifiquem-se os fiadores e eventuais sublocatários e
ocupantes do imóvel, se o caso. Serve a presente como mandado, cumprindo o Sr. Oficial de Justiça o que dispõe o artigo 226
do Código de Processo Civil. Intimem-se. - ADV: JOAO BATISTA MOREIRA (OAB 43944/SP)
Processo 1000179-93.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - EDNA RELA
REGINATTO - BANCO DO BRASIL S.A. - Vistos. 1) Fls. 152: Desentranhe-se o documento, já que estranho aos autos. 2)
Reputada indispensável a realização da perícia contábil (fls. 28/29), e diante da impugnação apresentada (fls. 142/143), assinalase, de forma derradeira, o prazo de cinco dias para que o réu apresente os documentos solicitados pelo perito a fls. 150/151,
viabilizando-se o exaurimento das questões técnicas pelo perito (fls. 148/151), sob as sanções do art. 359, do CPC. Nesse
sentido: CONTRATO BANCÁRIO. AÇAO REVISIONAL. Capitalização de juros pode ser cobrada, desde que expressamente
pactuada. Exibição dos contratos. Determinação judicial não atendida pelo Banco réu. Admitida como verdadeira a cobrança
ilegal de juros capitalizados. Inteligência do art. 359 do Código de Processo Civil. Capitalização afastada. (...) Recursos providos.
PROVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CONTRATO BANCÁRIO. Pode o juiz
determinar que o réu apresente a cópia do contrato que o autor pretende revisar em juízo. Aplicação do disposto no artigo 3º, §
2°, do Código de Defesa do Consumidor. Arts. 396 e 283 do CPC. Na inércia, tornem conclusos para decisão. 3) Intimem-se. ADV: ELIZA MARGINI PEREZ GARCIA (OAB 286989/SP), PAULO ROBERTO GABUARDI JUNIOR (OAB 227923/SP), EDILSON
JOSÉ MAZON (OAB 161112/SP), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP)
Processo 1000277-78.2013.8.26.0281 - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - Alice de Oliveira Carniatto - NOTA DE
CARTÓRIO : Retirar formal de partilha. - ADV: PAULO GUILHERME GORSKI DE QUEIROZ (OAB 223839/SP), EDUARDO DA
SILVEIRA GUSKUMA (OAB 121996/SP), ANAHI BICHIR (OAB 78685/SP), LIVIA MORALES CARNIATTO (OAB 259196/SP)
Processo 1000293-32.2013.8.26.0281 - Monitória - Prestação de Serviços - Casa de Nossa Senhora da Paz - Ação Social
Franciscana - Vistos. 1) Regularize o réu, em dez dias, sua representação processual (fls. 73/77). 2) Considerando o quanto
exposto pela autora (fls. 81), certifique a serventia acerca da tempestividade dos embargos apresentados pelo réu. 3) Esclareçam
as partes, objetivamente, se há interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação, considerando-se a rápida
solução da lide. 4) Intimem-se. - ADV: VALDETE APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA (OAB 280387/SP)
Processo 1000537-58.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Guarda - A. C. A. M. - NOTA DE CARTÓRIO: Manifestar
sobre devolução da carta precatória. - ADV: SUELI APARECIDA FLAIBAM (OAB 210979/SP)
Processo 1000558-34.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - SUELLEN DE OLIVEIRA BAPTISTA
- BANCO BRADESCO S/A - Vistos. 1) Fls. 122/123: Esclareça a autora o andamento do recurso de agravo interposto pelo réu
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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contra a decisão proferida a fls. 108/109, em especial se concedido efeito suspensivo pelo E. Tribunal. Após, tornem conclusos.
2) Fls. 124/135: Mantenho a decisão proferida a fls. 108/109 por seus próprios fundamentos. Anote-se (art. 193, VI, NSCGJ).
3) Intimem-se. - ADV: LEANDRA MANTOVANI PRADO (OAB 125884/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EDGAR
FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP)
Processo 1000923-88.2013.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Bradesco
S/A - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado
nº 281.2013/014470-7 dirigi-me a Rua Pedro Fumachi, 41 e lá estando constatei tratar-se de um endereço residencial; em
conversa com o morador do local, Sr. Emiliano, o mesmo informou que reside no local há cerca de cinco anos e que o mesmo
desconhece a empresa executada não sabendo dar maiores informações, e, tendo em vista os motivos expostos acima, DEIXEI
DE CITAR WINDOW DOOR VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA. ME e devolvo o presente para os fins de direito, aguardando novas
determinações. O referido é verdade e dou fé. Itatiba, 14 de janeiro de 2014. - ADV: RONALDO PROVENCALE (OAB 104495/
SP), FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP)
Processo 1000923-88.2013.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Bradesco S/A
- NOTA DE CARTÓRIO: Manifeste-se o(a) autor(a) acerca da certidão do(a) Oficial(a) de Justiça de fls. 106. - ADV: FLAVIO DEL
PRA (OAB 19817/SP), RONALDO PROVENCALE (OAB 104495/SP)
Processo 1000931-65.2013.8.26.0281 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Liminar - SERGIO
ANTONIO MONTE - RISSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PEÇAS LTDA - NOTA DE CARTÓRIO: Fls.235/246:
Vista ao autor, esclarecendo o ocorrido e viabilizando-se o necessário para que o locatário promova a desocupação do imóvel.
- ADV: ANDRÉ RODRIGUES DUARTE (OAB 207794/SP), PAULO ROBERTO GABUARDI JUNIOR (OAB 227923/SP), EMILIO
ESPER FILHO (OAB 153978/SP)
Processo 1001109-14.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - EDME
LEARDINI - LUIZA CRED S/A SOC DE CRED FIN. E INVESTIMENTO e outro - Vistos. 1) Recebo o recurso de apelação
interposto pela autora a fls. 81/85, porque tempestivo, em seu efeito devolutivo, quanto à pretensão alcançada em sede de
tutela antecipada, com fundamento no artigo 520, VII, do CPC, e, no mais, no duplo efeito. 2) À parte contrária para ofertar,
querendo, no prazo legal, suas contrarrazões. 3) Decorrido esse prazo, independente de qualquer nova intimação, remetam-se
os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Seção de Direito Privado (11ª a 24ª Câmaras), observadas
as formalidades legais. 4) Intimem-se. - ADV: AGNALDO LUIS FERNANDES (OAB 112438/SP), PRISCILA FERNANDES RELA
(OAB 247831/SP), LUIZ DE CAMARGO ARANHA NETO (OAB 44789/SP)
Processo 1001158-55.2013.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - FORTYMIL INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS
LTDA - Vistos. Considerando o pedido formulado pelo exequente e a necessidade de conhecimento da existência de bens
para garantia da execução, através do sistema RENAJUD, seguem informações acerca da existência de veículos automotores
cadastrados em nome do executado. Sem prejuízo, solicite-se a z. Serventia, via on line, nos termos do Provimento nº 6/09 da
E. Corregedoria Geral da Justiça, certidão de eventuais imóveis registrados em nome do executado, tal como solicitado pelo
exequente. Após, manifeste-se o exequente, em cinco dias, quanto a tais documentos, requerendo o que de direito em termos
de prosseguimento do feito. Intimem-se. Itatiba, . - ADV: JOHANNES ANTONIUS FONSECA WIEGERINCK (OAB 183689/SP)
Processo 1001209-66.2013.8.26.0281 - Cautelar Inominada - Liminar - LUCY DO CARMO CARVALHO e outro - Vistos.
1) Defiro o sobrestamento do processo pelo prazo de trinta dias, tal como solicitado pela autora (fls. 166), viabilizando-se
eventual composição entre as partes. Decorrido esse prazo e independentemente de qualquer nova intimação, não havendo
manifestação da parte interessada, intime-se a autora, via correio, para o efetivo prosseguimento do processo, em 48 horas,
pena de extinção. 2) Intimem-se. - ADV: IVANES DA GLORIA MATTOS (OAB 323488/SP), MICHEL HEITOR MENEGUIM (OAB
159791/SP), MONALISA LETÍCIA MENEGUIM (OAB 189639/SP), JOSIANE MARIA DE OLIVEIRA BRANCO (OAB 323498/SP)
Processo 1001338-71.2013.8.26.0281 - Desapropriação - Imissão na Posse - Concessionária Rota das Bandeiras S/A NOTA DE CARTÓRIO: Providencie a expropriante o recolhimento das taxas necessárias para expedição de carta de adjudicação
(taxa de cópias, taxa de autenticação e taxa de expedição). - ADV: GISELE DE ALMEIDA URIAS (OAB 242593/SP), CELSO
MIRIM DA ROSA NETO (OAB 286489/SP)
Processo 1001419-20.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Condomínio - CONDOMINIO VILLE DE CHAMONIX
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
281.2013/013565-1 dirigi-me ao endereço: INTIMEI WALTER BASILIO ULLOA ALANEZ e BLANCA MIRIAM SEJAS DE ULLOA
(não assinou), - ADV: PILAR CASARES MORANT (OAB 47637/SP), CRISTINA CASARES ROSA DA SILVA (OAB 166842/SP)
Processo 1001425-27.2013.8.26.0281 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - S. de A. - Vistos.
Providencie a serventia a expedição de carta(s) precatória(s) para citação do réu, nos termos da decisão de página 13, nos
endereços obtidos a páginas 38/39, onde ainda não tentado o ato citatório. Intimem-se e dê-se ciência ao representante do
Ministério Público. - ADV: TERESA SANTANA (OAB 116420/SP)
Processo 1001447-85.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes Cinibaldo Antonio de Oliveira - NOTA DE CARTÓRIO:. Para o autor dar andamento ao feito, em quarenta e oito horas, sob pena
de extinção do processo. - ADV: SUELI APARECIDA FLAIBAM (OAB 210979/SP)
Processo 1001506-73.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Dia Brasil Sociedade
Limitada - NOTA DE CARTÓRIO : Para partes se manifestarem sobre laudo de fls. 109/113, no prazo de dez dias. - ADV:
PAULO SOARES DE MORAIS (OAB 183461/SP), FABIANA BIZETTO (OAB 227886/SP), ARNALDO FARIA DA SILVA (OAB
116663/SP), JOICE HELENA CORDEIRO (OAB 301115/SP), JOSE FRANCISCO FERES (OAB 105564/SP)
Processo 1001601-06.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Transporte de Coisas - TNT Mercúrio Cargas e Encomendas
Expressas S.A. - Têxtil Itatiba Ltda - NOTA DE CARTÓRIO : Fls. 79/80 e 82: Vista ao Administrador. - ADV: JOÃO PAULO
FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES (OAB 154384/SP), EDUARDO VITAL CHAVES (OAB 257874/SP), ADNAN ABDEL KADER
SALEM (OAB 180675/SP)
Processo 1001608-95.2013.8.26.0281 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - S. J. da C. F. NOTA DE CARTÓRIO: Manifeste-se o autor, em cinco dias, acerca da devolução da carta precatória. - ADV: FERNANDO LUIS
CARDOSO (OAB 220394/SP)
Processo 1001801-13.2013.8.26.0281 - Monitória - Nota Promissória - José Adão Laveli - Valter Augusto da Silva - NOTA
DE CARTÓRIO: Para as partes manifestarem sobre esclarecimentos prestados pela perita judicial. - ADV: RITA DE CASSIA
FELTRAN GARBELLINE (OAB 143210/SP), ROSANA DA SILVA GARCIA (OAB 190097/SP), THAIS HELENA DOS SANTOS
(OAB 220058/SP), MAYCON MONTEIRO MANTOVANI (OAB 281695/SP)
Processo 1001841-92.2013.8.26.0281 - Despejo - Despejo para Uso Próprio - SEBASTIAO JORGE MARCELINO - Vistos.
1) Fls. 39: Defiro. Expeça-se mandado, pois, objetivando a notificação do réu para que providencie a desocupação voluntária do
imóvel objeto da lide em quinze dias, tal como determinado na sentença (fls. 33), pena de evacuação compulsória. 2) IntimemPublicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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se. - ADV: SUELI APARECIDA FLAIBAM (OAB 210979/SP)
Processo 1001913-79.2013.8.26.0281 - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 Concessionária Rota das Bandeiras S/A - Antonio Leone Filho & Cia Ltda - ME - NOTA DE CARTÓRIO: Para autor retirar edital
e comprovar sua publicação em jornal local e recolher as custas para publicação no Diário Oficial no valor de R$ 209,30, na
guia de Fundo de Despesas do Tribunal de Justiça - código 435-9, conforme Provimento nº 1668/09. - ADV: PATRICIA LUCCHI
PEIXOTO (OAB 166297/SP), PAULO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE (OAB 124286/SP), VICENTE RENATO PAOLILLO
(OAB 13612/SP), GISELE DE ALMEIDA URIAS (OAB 242593/SP)
Processo 1001914-64.2013.8.26.0281 - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 Concessionária Rota das Bandeiras S/A - Antonio Leone Filho & Cia Ltda - ME - NOTA DE CARTÓRIO: Comprove a expropriante
a publicação do edital expedido (fls.306) junto à imprensa local, tal como deliberado a fls.350/351, item “3”. - ADV: PATRICIA
LUCCHI PEIXOTO (OAB 166297/SP), ALEXANDRE HUSNI (OAB 21111/SP), VICENTE RENATO PAOLILLO (OAB 13612/SP),
GISELE DE ALMEIDA URIAS (OAB 242593/SP)
Processo 1001962-23.2013.8.26.0281 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - MARIA GORETE PEREIRA - Vistos. À
Inventariante, para que dê integral cumprimento às determinações de página 77, no prazo de trinta dias, pena de arquivamento.
Intimem-se. - ADV: SUELI APARECIDA FLAIBAM (OAB 210979/SP), PAULO GUILHERME GORSKI DE QUEIROZ (OAB 223839/
SP), ANAHI BICHIR (OAB 78685/SP)
Processo 1002010-79.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - MARIA GARRIO DENIZE VISTOS. MARIA GARRIO DENIZE ajuizou ação em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS objetivando
a condenação do réu à concessão de pensão por morte. Afirmou que o filho faleceu. Era dependente dele e, por tal motivo,
faz jus ao benefício pleiteado. Juntou documentos. Citado, o réu contestou. Pugnou pela improcedência do pedido, alegando
que não há prova de dependência econômica da autora em relação ao segurado falecido. Em audiência de instrução foram
ouvidas testemunhas. É O RELATÓRIO. DECIDO. O pedido é procedente. Trata-se de benefício previdenciário, cujos requisitos
encontram-se elencados nos artigos 16, 74 e seguintes da Lei 8.213/91. A autora comprovou o preenchimento de todos os
requisitos legais. A qualidade de segurado do falecido é incontroversa. No mais, os pais são beneficiários do Regime Geral de
Previdência, na condição de dependentes (art. 16, I, da lei 8.213/91), se comprovada a dependência econômica do segurado
(art. 16, § 4º, da mesma lei). In casu a dependência econômica restou suficientemente demonstrada. Quanto a isso, o teor dos
depoimentos das testemunhas, que narraram que o filho da autora com ela morava e colaborava no sustento da casa, o que
vem conformado pelos documentos que instruem a inicial. Veja-se, outrossim, que se tem entendido que não é necessária a
dependência total, mas apenas a diminuição de meios de sustento até então proporcionados pelo segurado. Nesse sentido:
“PREVIDENCIÁRIO - Pensão por morte - Dependência econômica- Prova. I - Não há óbice para que a comprovação da relação
de dependência econômica seja realizada através de prova testemunhal. II - A dependência econômica não precisa ser total
para que os dependentes da classe II (pais) tenham direito à pensão. III - Recurso ex oficio e apelação do INSS improvidos”.
“PENSÃO POR MORTE DE FILHO - Dependência econômica - Exclusividade - Desnecessidade - Custas. 1. Tratando-se de
família pobre, tendo prova do filho coabitar com os pais e começado a trabalhar desde tenra idade, além de início de prova
material, corroborada por prova testemunhal uníssona, resta comprovada a dependência econômica da mãe em relação ao filho.
2. Comprovada a dependência econômica. Desnecessária que esta seja exclusiva...”. Nessa trilha, impõe-se a procedência
do pedido. Por fim, deve-se entender que inaplicável o art. 1º-F da Lei 9.494/97. É que decidiu o E. Supremo Tribunal Federal
que presente inconstitucionalidade na aplicação do índice de cadernetas de poupança como forma de correção, raciocínio
que também deve se estender à legislação infraconstitucional, em vista da hierarquia das normas. Quanto ao tema: “E no que
tange à aplicabilidade dos critérios de juros moratórios e atualização monetária, previstos na Lei nº 11.960/09 a partir de seu
advento, aos processos em trâmite, a decisão recorrida deve mesmo ser mantida. Inicialmente, destaque-se que, em 17 de
outubro de 2012, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão no EDcl no REsp nº 1.205.946/
SP, solidando o entendimento de que a coisa julgada não impede a imediata aplicação da Lei nº 11.960/09, de modo que
os critérios nela insculpidos (art. 5º, que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97) deveriam ser aplicados imediatamente aos
processos em trâmite, em relação ao período posterior à sua vigência, até o efetivo cumprimento da obrigação, em observância
ao princípio do tempus regit actum. No entanto, importante ressaltar que o Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal,
em 14 de março de 2013, julgou parcialmente procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) nº 4357 e 4425,
reconhecendo a inconstitucionalidade do disposto no §12 do art. 100 da Constituição Federal, na parte em que determina a
correção do débito e juros moratórios pelo índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança, entendimento
que implicou na inconstitucionalidade por arrastamento do dispositivo de igual teor constante da Lei nº 11.960/09 (art. 5º).
Em suma, diante da declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal da Lei nº 11.960/09, que definia novos critérios
de fixação dos juros e correção monetária, não há que se falar mais na sua aplicabilidade, razão pela qual deve ser mantido
o julgado em seus exatos termos. Isso porque, de acordo com o que já restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a
declaração de inconstitucionalidade de uma lei “(...) inquina de total nulidade os atos emanados do Poder Público, desampara
as situações constituídas sob sua égide e inibe - ante a sua inaptidão para produzir efeitos jurídicos válidos - a possibilidade de
invocação de qualquer direito - A declaração de inconstitucionalidade em tese encerra um juízo de exclusão, que, fundado numa
competência de rejeição deferida ao Supremo Tribunal Federal, consiste em remover do ordenamento positivo a manifestação
estatal inválida e desconforme ao modelo plasmado na Carta Política, com todas as conseqüências daí decorrentes, inclusive
a plena restauração de eficácia das leis e das normas afetadas pelo ato declarado inconstitucional” (STF - Pleno, Ac. un. ADIn
652-5-MA - Questão de Ordem - Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 02.04.93, p. 5.615)”. (TJSP, 0263379-19.2009.8.26.0000,
Oscild de Lima Júnior, 18/06/2013). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por MARIA GARRIO DENIZE
em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para CONDENAR o réu à implantação de pensão por morte
desde a data do pedido administrativo (art. 74, II, da lei 8.213/91), devendo cada parcela ser atualizada com base no Índice
Nacional de Preços ao Consumidor INPC, apurado no período (art. 31 da lei 10.741/03 e art. 41-A da lei 8.213/91) e acrescida
de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Outrossim, tendo em vista o requerimento expresso contido na inicial, e
estando presentes os requisitos autorizadores do art. 273, do Código de Processo Civil, especialmente a verossimilhança das
alegações (pois comprovado o direito ao benefício) e o fundado receio de dano irreparável (por trata-se de verba de caráter
alimentar), DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, para que o réu proceda à implantação da pensão por morte, no prazo de
trinta dias, sob pena de incidir em multa diária. Expeça-se intimação por correio ao INSS, para cumprimento. Não há custas de
reembolso, em virtude da concessão do benefício da gratuidade da justiça. Não há, de igual modo, condenação ao pagamento
de outras custas, nos termos do artigo 4º, I, da Lei Federal nº 9.289/96 e do artigo 6º da Lei nº 11.608/2003. Responderá o réu
pelo pagamento da verba honorária, que fixo em 10% do somatório das parcelas vencidas até esta data, atualizadas. Subam os
autos ao E. Tribunal para reexame (Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça: “A dispensa de reexame necessário, quando o
valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”). Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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ADV: AGNALDO LUIS FERNANDES (OAB 112438/SP), PRISCILA FERNANDES RELA (OAB 247831/SP)
Processo 1002057-53.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Fixação - G. A. M. M. - NOTA DE CARTÓRIO: Fls. 30:
Fica deferido o prazo de trinta dias, conforme solicitado pela autora. - ADV: SUELI APARECIDA FLAIBAM (OAB 210979/SP)
Processo 1002159-75.2013.8.26.0281 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - G. C. N. - NOTA DE
CARTÓRIO: Fls. 28/34: Vista ao exequente. - ADV: GUSTAVO GONÇALVES CARDOZO (OAB 298218/SP)
Processo 1002160-60.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - ELOI
MATEUS - GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM - HOLDING S/A - Vistos. 1) Recebo o recurso de apelação interposto pela
ré a fls. 100/119, porque tempestivo e preparado, em seu efeito devolutivo, quanto à pretensão alcançada em sede de tutela
antecipada, com fundamento no artigo 520, VII, do CPC, e, no mais, no duplo efeito. À parte contrária para ofertar, querendo,
no prazo legal, suas contrarrazões. Decorrido esse prazo, independente de qualquer nova intimação, remetam-se os autos ao
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Seção de Direito Privado (11ª a 24ª Câmaras), observadas as formalidades
legais. 2) Considerando que a preclusão consumativa, o que veda o oferecimento de novas razões, ou aditamentos, deixa de
exercer o juízo de admissibilidade do segundo recurso de apelação interposto pela ré a fls. 122/141. 3) Intimem-se. - ADV:
ADRIANA ALVES DE ANDRADE FRANCISCON (OAB 208966/SP), DANIEL ALVES FERREIRA (OAB 140613/SP), TALITA CAR
VIDOTTO (OAB 208928/SP), MAGALI ALVES DE ANDRADE COSENZA (OAB 186267/SP)
Processo 1002266-22.2013.8.26.0281 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - NOEMIA MARIA DA
SILVA SOUZA - NOTA DE CARTÓRIO: Por gentileza, enviar a minuta do edital para o e-mail itatiba2cv@tjsp.jus.br. - ADV:
LEANDRO POLI DOS REIS (OAB 317150/SP)
Processo 1002270-59.2013.8.26.0281 - Divórcio Consensual - Dissolução - M. A. dos S. B. B. e outro - NOTA DE CARTÓRIO:
A certidão de casamento averbada está disponível para ser retirada em Cartório. - ADV: MARCELA DA SILVA DIAS BAPTISTELLA
(OAB 261699/SP), THAIS MARIANE GRILO (OAB 297888/SP)
Processo 1002275-81.2013.8.26.0281 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - E. A. A. C. - NOTA
DE CARTÓRIO : Fls. 69/112: Vista ao executado (art. 398 do CPC) - ADV: NICOLAS PETRUCIO MAZARIN FERRO (OAB
264583/SP), ELISABETE PERES (OAB 127086/SP), PETRUCIO OMENA FERRO (OAB 55263/SP)
Processo 1002310-41.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Direitos / Deveres do Condômino - CONDOMÍNIO VILLE
DE CHAMONIX - Vistos. 1) Fls. 247/374: Manifestem-se os autores acerca da reconvenção e documentos apresentados pelo
réu. 2) Fls. 381/383: Tratando-se de documento comum, apresente o réu, em cinco dias, cópia da ata da reunião realizada
em 26 de outubro de 2013, conforme solicitado pelos autores. No mais, fica indeferido o pedido de exibição da mídia relativa
à filmagem realizada, já que não contribuirá ao desfecho da lide. 3) Fls. 384/394: Vista ao réu. 4) Intimem-se. - ADV: ODAIR
DE CARVALHO (OAB 36202/SP), PILAR CASARES MORANT (OAB 47637/SP), MARCO ANTONIO C DE CARVALHO (OAB
127584/SP)
Processo 1002372-81.2013.8.26.0281 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel
- MARIA DE LOURDES NETTO - NOTA DE CARTÓRIO: Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento do feito. - ADV:
ADRIANO ANTONIO FONTANA (OAB 242720/SP)
Processo 1002428-17.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - SPIG TORRES DE RESFRIAMENTO
LTDA - Vistos. 1) Reputada indispensável a realização de perícia de engenharia (fls. 565/566), e a atividade fora da comarca
(fls. 615/616), expeça-se carta precatória à Comarca de Ipojuca/PE, objetivando a produção da prova determinada (fls. 565/566).
2) Intimem-se. - ADV: RAFAEL ZANATTA E FONSECA (OAB 286310/SP), JOÃO PAULO BUENO CARNELOSSO (OAB 243935/
SP), VALTENCIR PICCOLO SOMBINI (OAB 123416/SP), ANTÔNIO GABRIEL SPINA (OAB 173853/SP)
Processo 1002602-26.2013.8.26.0281 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - E. A. B. Vistos. Ao executado, para que comprove documentalmente nos autos digitais, em três dias, o adimplemento do acordo levado
a efeito a páginas 55/56, 61 e 66/67. Ultrapassados, tornem conclusos para as deliberações que se fizerem necessárias
(prosseguimento da execução ou extinção). Intimem-se, dando-se ciência ao Ministério Público. - ADV: ADRIANA ALVES DE
ANDRADE FRANCISCON (OAB 208966/SP), MAGALI ALVES DE ANDRADE COSENZA (OAB 186267/SP), NEUSA APARECIDA
GONCALVES CARDOZO (OAB 113119/SP)
Processo 1002629-09.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Timavo do Brasil S.A.
Industria Textil - Companhia Paulista de Força e Luz S.A. - CPFL Energia - Vistos. 1) Fls. 494/677: Ciência à ré (documentos
e informações prestadas pela autora ao perito). 2) Fls. 678: Defiro. Aguarde-se, por mais trinta dias, a apresentação dos
documentos solicitados pelo perito à ré a fls. 483/484. Após, apresentados os documentos e informações pela ré, intime-se
o perito, via e-mail institucional, para continuidade dos trabalhos a que foi nomeado. 3) Intimem-se. - ADV: JULIANA RENATA
TEGON LOURENÇO (OAB 202131/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), MARCUS RAFAEL
BERNARDI (OAB 57976/SP)
Processo 1002854-29.2013.8.26.0281 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - M. F. F. L. - NOTA
DE CARTÓRIO: Fls. 18/20: Ciência ao autor. - ADV: ÉRIKA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA (OAB 262369/SP)
Processo 1002908-92.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Banco Bradesco S/A Vistos. 1) Expeça-se mandado de levantamento judicial do depósito de fls. 135, no valor de R$ 5.000,00, em favor do autor,
conforme composição celebrada (fls. 131/132). No mais, cumpra-se a sentença proferida a fls. 133/134. 2) Intimem-se. - ADV:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), JAQUELINE SUZANA MARTIN (OAB 141898/SP), NATALIA LEONE
BASSETTO (OAB 142827/SP)
Processo 1002945-22.2013.8.26.0281 - Monitória - Cheque - ANA PAULA DA CRUZ BODO - Vistos. Fls. 41/42: Vencido o
prazo para cumprimento voluntário do julgado, incidirá o devedor em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
execução. No mais, apresente o credor planilha atualizada do débito, e requeira o que de direito em termos de prosseguimento
da execução, pena de arquivamento. Intimem-se. - ADV: GUSTAVO SESTI DE PAULA (OAB 301774/SP)
Processo 1002985-04.2013.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - FINAMAX S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça,
que em cumprimento ao mandado nº 281.2013/014420-0 dirigi-me ao endereço declinado, contudo deixei de citar José Adgilson
Ângelo da silva, em razão de ser informado junto à Administração daquele Condomínio, que não reside no local. O referido é
verdade e dou fé. Itatiba, 14 de janeiro de 2014. - ADV: PATRICIA LEONE NASSUR (OAB 131474/SP)
Processo 1002985-04.2013.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - FINAMAX S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - NOTA DE CARTÓRIO: Manifeste-se o(a) autor(a) acerca da certidão do(a) Oficial(a) de
Justiça de fls. 78. - ADV: PATRICIA LEONE NASSUR (OAB 131474/SP)
Processo 1003021-46.2013.8.26.0281 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento Cleide de Rizzo Saab - NOTA DE CARTÓRIO: Depositar diligência para Oficial de Justiça. - ADV: STEFANIA PENTEADO
CORRADINI RELA (OAB 226334/SP)
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Processo 1003069-05.2013.8.26.0281 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. L. H. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO
POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 281.2013/014184-8 dirigi-me ao endereço
declinado, onde citei, bem como intimei pessoalmente F. A. H. nos termos do r. Mandado, recebendo a contrafé e exarando nota
de ciente. O referido é verdade e dou fé. - ADV: WASHINGTON BORTOLOSSI (OAB 223235/SP), ALVARO BORTOLOSSI (OAB
106885/SP)
Processo 1003123-68.2013.8.26.0281 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
- IVAN TADEU MEYER e outro - JOÃO RICARDO NANI - NOTA DE CARTÓRIO : Para autor se manifestar sobe retorno de AR fls. 164. - ADV: MARCIO CLEMENS GASPARI (OAB 128940/SP), FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO (OAB 238786/SP)
Processo 1003289-03.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - E. C. G. e outro - V. I.
S/A e outro - Vistos. 1) Comprove o réu MARCIO ABEL RODRIGUES BUENO ME, em cinco dias, a relação securitária com
a Seguradora BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS, a relação comercial com a empresa RITMO LOGÍSTICA, bem como a
relação empregatícia com RAFAEL LUIS CHRISTOFF, motorista do caminhão envolvido no acidente, viabilizando-se a apreciação
do pedido de denunciação da lide formulado em contestação (fls. 206/209). 2) Diante do aceno favorável das autoras (fls. 64 e
227), esclareçam os réus, objetivamente, em cinco dias, se há interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação,
considerando-se a rápida solução da lide. 3) Intimem-se. - ADV: SABRINA MESSERSCHMIDT (OAB 77591/RS), PAULO ALVES
DA SILVA (OAB 93076/SP), MAYCON MONTEIRO MANTOVANI (OAB 281695/SP), RENAN DUZAC RENNER (OAB 59146/RS)
Processo 1003326-30.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro LAURYANE PETROLINO CAMARGO - IMOBILIARIA BENJAMIN e outro - Vistos. 1) Diante da inércia dos reconvintes quanto ao
cumprimento da decisão proferida a fls. 90, item “2”, fica indeferido o pedido de justiça gratuita formulado em reconvenção (fls.
82/83). Comprovem os réus o recolhimento da taxa judiciária relativa ao ajuizamento da reconvenção, pena de cancelamento
da distribuição (art. 257, do CPC). 2) Esclareça a autora, em cinco dias, o que pretende com a juntada da petição e documentos
de fls. 99/103, já que direcionada à Vara do Trabalho de Itatiba. 3) Esclareçam as partes, objetivamente, se há interesse na
designação de audiência de tentativa de conciliação, considerando-se a rápida solução da lide. 4) Intimem-se. - ADV: ELIZABETE
GOMES DOS SANTOS PEIXOTO (OAB 132154/SP), LUIZ PEIXOTO (OAB 133364/SP), NATÁLIA PENTEADO SANFINS (OAB
241243/SP), MARCELO AUGUSTO DA SILVA (OAB 285442/SP)
Processo 1003423-30.2013.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Bradesco S/A
- Vistos. 1) Considerando o pedido formulado pelo exequente e a ordem estabelecida pelo artigo 655 do Código de Processo
Civil, através do sistema BACEN-JUD, protocolei ordem judicial de bloqueio de valores, conforme comprovante que adiante
segue. 2) Decorrido o prazo de 48 horas, retornem os autos conclusos para visualização on line do resultado da ordem de
bloqueio de valores e para ulteriores deliberações. 3) Intimem-se. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)
Processo 1003507-31.2013.8.26.0281 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - Luis
Renato de Camargo - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento
ao mandado nº 281.2013/012983-0 dirigi-me ao endereço: CITEI CARLOS EDUARDO TREVINE, - ADV: VANESSA DANIELLE
TEGA BERNARDES (OAB 253502/SP)
Processo 1003560-12.2013.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Bradesco
S/A - Nota de Cartório: Para apreciar o pedido formulado pelo credor, apresente planilha atualizada do crédito. - ADV: FABIO
ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)
Processo 1003577-48.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - MARIA HELENA ARRIVABENE
DE OLIVEIRA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento
ao mandado nº 281.2013/014236-4 dirigi-me ao endereço declinado, onde intimei pessoalmente Luiz Cláudio Pedroso nos
termos do r. Mandado, recebendo a contrafé e exarando nota de ciente. O referido é verdade e dou fé. - ADV: AGNALDO LUIS
FERNANDES (OAB 112438/SP), PRISCILA FERNANDES RELA (OAB 247831/SP)
Processo 1003590-47.2013.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - LAURINDA PAGOTTO SABINI
e outros - CARLA SANGERMANO SILVA e outro - NOTA DE CARTÓRIO : Ciência às partes da certidão de fls. 49. - ADV:
MARCELO AUGUSTO DA SILVA (OAB 285442/SP), CAMILA ALVES RIBEIRO (OAB 331255/SP), PRISCILA RENATA LEARDINI
(OAB 227501/SP)
Processo 1003625-07.2013.8.26.0281 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Melissa
Biajoni - Marcus Vinicius Roson - Vistos. 1) Prematuro o julgamento, determina-se a produção de prova pericial contábil,
por indispensável, para o que nomeio, como perito judicial, EDUARDO ROBERTO MASSA DREZZA, com endereço na Rua
do Alecrim nº 77, Chácara Malota, Jundiaí/SP, CEP 13.211-546, telefone (011) 3964-6461, e-mail eduardo@expertcon.com.br
e/ou dudrezza@uol.com.br. Apresentem as partes quesitos e indiquem assistentes técnicos, querendo. Arbitro os honorários
provisórios do experto do Juízo em R$ 800,00, que deverão ser depositados pela embargante no prazo de dez dias. 2) Intimemse. - ADV: ANDRÉ KOSHIRO SAITO (OAB 187042/SP), POLIANA MOREIRA PRATA, JULIANA ROBERTA SAITO (OAB 211299/
SP), MASSARU SAITO (OAB 85237/SP), ROBERTO CARDOSO DE LIMA JUNIOR (OAB 88645/SP), CLAUDIO RENATO
FORSSELL FERREIRA (OAB 98971/SP)
Processo 1003637-21.2013.8.26.0281 - Interdição - Tutela e Curatela - M. P. L. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO
POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 281.2013/014275-5 dirigi-me ao endereço
declinado, onde intimei Mércia Pereira Lopes, na pessoa de sua Curadora Melissa Pereira Lopes nos termos do r. Mandado,
recebendo a contrafé e exarando nota de ciente. O referido é verdade e dou fé. - ADV: LEANDRO POLI DOS REIS (OAB
317150/SP)
Processo 1003666-71.2013.8.26.0281 - Interdição - Tutela e Curatela - C. F. de S. - NOTA DE CARTÓRIO: Designado o dia
16 de abril de 2014, às 11h30min, para realização da perícia médica, perante o Setor de Perícias Médicas do Fórum de Jundiaí/
SP. - ADV: LEANDRO POLI DOS REIS (OAB 317150/SP)
Processo 1003671-93.2013.8.26.0281 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - B.
E. e P. LTDA - NOTA DE CARTÓRIO: Recolher, com urgência, recolhimento da diligência para Oficial de Justiça (fls. 19/20),
considerando que o recolhimento a fls. 18 não é pagamento de diligência. - ADV: FRANCO EDOARDO GIANNUBILO MARTINI
(OAB 244318/SP)
Processo 1003742-95.2013.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A 1) Considerando o pedido formulado pelo exequente e o contido no art. 653, além do art. 655, ambos do CPC, através do
sistema BACEN-JUD, protocolei ordem judicial de bloqueio de valores, conforme comprovante que adiante segue. Quanto à
possibilidade de se proceder ao arresto on line já se decidiu: ARRESTO ON LINE Cabimento Devedores não localizados Se é
possível a penhora on line, quando não localizados os devedores, viável também o arresto on line, desde que não encontrados
os devedores para citação Conheceram em parte do recurso e na parte conhecida deram provimento. ARRESTO ON LINE
- Execução - Possibilidade em não sendo encontrado o executado - Inteligência do art. 653 ddo CPC - Agravo provido. 2)
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Decorrido o prazo de 48 horas, retornem os autos conclusos para visualização on line do resultado da ordem de bloqueio
de valores e para ulteriores deliberações. 3) Intimem-se. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EDGAR FADIGA
JUNIOR (OAB 141123/SP)
Processo 1003778-40.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - BRUNO CESAR DA
SILVA - MICHEL ALVES CARDOSO - Vistos. 1) Diante do aceno favorável das partes quanto à possibilidade de composição
(fls. 102 e 105), nos termos do disposto no artigo 125, IV do CPC, designo, para audiência exclusiva de tentativa de conciliação,
o dia 31 de janeiro de 2014, às 13hs30min, que se realizará perante o CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E
CIDADANIA instalado na Comarca. Providenciem os procuradores pelo comparecimento das partes na audiência designada. 2)
Intimem-se. - ADV: ANTONIO CESAR SQUILLANTE (OAB 177748/SP), MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA (OAB 195239/
SP), CLAYTON FLORENCIO DOS REIS (OAB 221825/SP)
Processo 1003899-68.2013.8.26.0281 - Monitória - Cheque - Comercial Rodrigues & Almeida LTDA. - Fabiana Nogueira Vistos. 1) Diante do aceno favorável das partes quanto à possibilidade de composição (fls. 67 e 68/69), nos termos do disposto
no artigo 125, IV do CPC, designo, para audiência exclusiva de tentativa de conciliação, o dia 31 de janeiro de 2014, às
14hs30min, que se realizará perante o CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA instalado na
Comarca. Providenciem os procuradores pelo comparecimento das partes na audiência designada. 2) Intimem-se. - ADV:
ALESSANDRO NEZI RAGAZZI (OAB 137873/SP), MAGALI ALVES DE ANDRADE COSENZA (OAB 186267/SP)
Processo 1003924-81.2013.8.26.0281 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - ÁRBORE
ENGENHARIA LTDA - CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, em cumprimento ao mandado nº 281.2013/013874-0, que me dirigi
ao endereço, indicado do mandado e não encontrando as pessoas procuradas, fiquei de retornar novamente ao local, em outro
dia e hora, mas com o acumulo de mandados, que tenho em mãos, acabei por deixar de retornar há tempo, não observando
que, a data da audiência estava tão proxima, pelo ocorrido DEIXEI DE CITAR E INTIMAR os Srs. Fernando Itria Martins e Cintia
da Silva Andrade. Pelos motivos expostos, e pelo acumulo de serviço, e falta de provisional, na função, peço desculpas pelo
ocorrido, e devolvo o presente mandado, em cartório, sem o devido cumprimento, para a consideração que merecer. - ADV:
RAFAEL FIGUEIREDO NUNES (OAB 239243/SP), MARCIO VICTOR CATANZARO (OAB 209527/SP)
Processo 1003947-27.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes EDUARDO ALVES DOS SANTOS - CLARO S/A - NOTA DE CARTÓRIO: Fls. 86/87: Vista ao autor. - ADV: LUIZ PEIXOTO (OAB
133364/SP), ELIZABETE GOMES DOS SANTOS PEIXOTO (OAB 132154/SP), JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL
(OAB 146752/SP)
Processo 1003968-03.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Telefonia - TIM CELULAR S/A - Autran Transportes e
Turismo Ltda - Vistos. Defiro o sobrestamento do processo pelo prazo de quinze dias, tal como solicitado pela autora (fls. 232),
viabilizando-se eventual composição entre as partes. Decorrido esse prazo e independentemente de qualquer nova intimação,
não havendo manifestação da parte interessada, intime-se, via correio, para o efetivo prosseguimento do processo, em 48 horas,
pena de extinção. Intimem-se. - ADV: ALVIN FIGUEIREDO LEITE (OAB 178551/SP), JULIANA RENATA TEGON LOURENÇO
(OAB 202131/SP), MARCUS RAFAEL BERNARDI (OAB 57976/SP), CAMILA PALLADINO (OAB 272608/SP)
Processo 1003981-02.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Exoneração - P. C. M. - CERTIDÃO - MANDADO
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 281.2013/014209-7 dirigi-me ao
endereço declinado, onde intimei pessoalmente P. C. M. Nos termos do r. Mandado, recebendo a contrafé e exarando nota de
ciente. O referido é verdade e dou fé. - ADV: REINALDO ANTONIO FERREIRA (OAB 299722/SP)
Processo 1003988-91.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - CREUZA CONCEIÇÃO
INES ZANELLA - PREFEITURA DA CIDADE DE ITATIBA/SP - NOTA DE CARTÓRIO: Manifeste-se a parte autora, em réplica,
no prazo de 10 (dez) dias, sobre a contestação e documentos apresentados. Após, digam as partes, em 5 (cinco) dias, sobre
as provas que pretendem produzir, especificando-as e justificando a necessidade e pertinência das mesmas, sob pena de
entender-se que desistiram daquelas pelas quais protestaram genericamente. No mesmo lapso temporal, esclareçam as partes
se há interesse na realização de audiência de conciliação, pois, inexistindo manifestação expressa quanto ao interesse na
composição, não será designado o ato, considerando-se a rápida solução do litígio. - ADV: JOSE FRANCISCO FERES (OAB
105564/SP), SERGIO LUIS GREGOLINI (OAB 248634/SP)
Processo 1004005-30.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Anulação - I. M. GRACIANO EQUIPAMENTOS ME. Vistos. 1) Considerando o quanto exposto pelo autor (fls. 63/64), expeça-se carta precatória objetivando a citação do réu, com
as expressas advertências da lei, consignando-se que, se presentes os requisitos insertos no art. 227, do CPC, proceder-se-á a
citação por hora certa. 2) Intimem-se. - ADV: JURACI FRANCO JUNIOR (OAB 141835/SP)
Processo 1004026-06.2013.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - BANCO DO BRASIL
S/A - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado
nº 281.2013/012766-7 dirigi-me ao endereço - ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), NEI CALDERON (OAB
114904/SP)
Processo 1004084-09.2013.8.26.0281 - Mandado de Segurança - Fornecimento de Medicamentos - RENAN MONTEIRO
OLIVEIRA - SECRETÁRIO DA SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA-SP, SR. LUIZ GONÇALVES SIMÕES Vistos. RENAN MONTEIRO OLIVEIRA, menor impúbere representado por sua mãe Edna Aparecida Monteiro Oliveira, impetrou
MANDADO DE SEGURANÇA em face de SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITATIBA, objetivando o fornecimento
de alimento infantil à base de soja. Afirmou que é alérgico ao leite de vaca, necessitando, por indicação médica, substitui-lo
por leite de soja, sendo que sua família não possui condições financeiras para adquiri-lo. O impetrado forneceu-lhe oito latas
da fórmula de soja por mês, até a idade de dois anos, completados em 06/10/2013, quando cessou o fornecimento, o que é
ilegal. Há direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, 6º e 196, da Constituição Federal. Requereu concessão de liminar.
Juntou documentos. A liminar foi deferida, determinando-se ao impetrado o fornecimento mensal do produto pleiteado, conforme
prescrição médica (páginas 23/24). O Secretário de Saúde Municipal e o Município de Itatiba, que pleiteou seu ingresso no
feito, prestaram informações a páginas 29/34. Arguiram, em matéria preliminar, falta de interesse processual, impossibilidade
jurídica do pedido e perda de objeto superveniente. No mérito, sustentaram a inexistência de negativa do órgão público em
fornecer o produto ao impetrante. Deve ser observado o Princípio da Reserva do Possível. Requereram a extinção do processo
sem julgamento do mérito ou a denegação da segurança. O Ministério Público opinou pela concessão da segurança. É O
RELATÓRIO. DECIDO. Rejeitam-se as preliminares arguidas. O pedido é juridicamente possível, considerando que não encontra
vedação no ordenamento jurídico. Ainda, está demonstrado o interesse processual, em especial ante as informações trazidas
pelo impetrado, que denotam que o fornecimento do alimento de soja foi restabelecido somente após o deferimento da liminar
nesta via, sendo o pleito do impetrante avaliado por nutricionista da rede pública municipal (página 32). Por tal razão, não
há que se falar em perda superveniente do objeto. No mérito, a ordem deve ser concedida. Há que se reconhecer a violação
de direito líquido e certo do impetrante. Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, a saúde é dever do Estado (lato
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sensu) e direito de todos. Naturalmente, tal dever abrange o fornecimento de medicamento, bem como a “promoção, proteção
e recuperação” da saúde, expressões contidas no próprio texto constitucional. Oportuno lembrar, outrossim, que o Estado é
também responsável em promover a dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1º, inciso III, da Constituição Federal. In
casu, impõe-se o cumprimento desse dever constitucional, concedendo-se ao impetrante a fórmula de soja pleiteada na inicial
e prescrita pelo profissional da saúde que acompanha seu tratamento (páginas 17 e 19). Ressalte-se que o alimento especial
foi indicado por profissional da área da saúde, que tem sua conduta pautada pelo Código de Ética Médica e o dever de indicar
o melhor tratamento ao paciente, não havendo razão para desconsiderar a prescrição. Ainda, argumentos como inexistência
de previsão orçamentária e teoria da reserva do possível não são razões jurídicas para desacolhimento do pedido, pois no
conflito entre a proteção a um ou outro princípio ou direito, deve preponderar o direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa
humana. Nesse sentido: “APELAÇÃO - Obrigação de Fazer - Medicamentos - Solidariedade entre União, Estados e Municípios
em relação ao dever de prestar assistência à população na área da saúde - Inocorrência de violação ao principio da isonomia.
O fornecimento dos medicamentos à apelada é medida de rigor, ante a proteção constitucionalmente prevista que se relaciona
com o direito à vida e a dignidade da pessoa humana - Inteligência do artigo 196 da Constituição Federal - Inaplicabilidade da
Teoria da Reserva do Possível em matéria de preservação do direito à vida e à saúde - Recursos desprovidos.” Por fim, quanto
ao direito aqui discutido, o julgado: “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, PELO ESTADO, À PESSOA IDOSA HIPOSSUFICIENTE,
PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. OBRIGATORIEDADE. AFASTAMENTO DAS DELIMITAÇÕES. PROTEÇÃO A DIREITOS
FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL. ARTS. 5º, CAPUT, 6º, 196 E 227 DA CF/1988.
PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR E DO COLENDO STF. 1. Recurso especial contra acórdão que extinguiu o
processo, sem julgamento do mérito, em face da ilegitimidade ativa do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, o
qual ajuizou ação civil pública objetivando a proteção de interesses individuais indisponíveis (direito à vida e à saúde de pessoa
idosa hipossuficiente), com pedido liminar para fornecimento de medicamentos por parte do Estado. 2. Os arts. 196 e 227 da
CF/88 inibem a omissão do ente público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) em garantir o efetivo tratamento médico
a pessoa necessitada, inclusive com o fornecimento, se necessário, de medicamentos de forma gratuita para o tratamento,
cuja medida, no caso dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da urgência e conseqüências que possam acarretar a
não-realização. 3. Constitui função institucional e nobre do Ministério Público buscar a entrega da prestação jurisdicional para
obrigar o Estado a fornecer medicamento essencial à saúde de pessoa carente, especialmente quando sofre de doença grave
que se não for tratada poderá causar, prematuramente, a sua morte. 4. O Estado, ao se negar a proteção perseguida nas
circunstâncias dos autos, omitindo-se em garantir o direito fundamental à saúde, humilha a cidadania, descumpre o seu dever
constitucional e ostenta prática violenta de atentado à dignidade humana e à vida. É totalitário e insensível. 5. Pela peculiaridade
do caso e, em face da sua urgência, há que se afastarem delimitações na efetivação da medida sócio-protetiva pleiteada, não
padecendo de qualquer ilegalidade a decisão que ordena que a Administração Pública dê continuidade a tratamento médico.
6. Legitimidade ativa do Ministério Público para propor ação civil pública em defesa de direito indisponível, como é o direito à
saúde, em benefício de pessoa pobre. 7. Precedentes desta Corte Superior e do colendo STF. 8. Recurso especial provido para,
reconhecendo a legitimidade do Ministério Público para a presente ação, determinar o reenvio dos autos ao Tribunal a quo, a
fim de que se pronuncie quanto ao mérito.” (g.n.) Para rematar, o impetrante é hipossuficiente, tanto que nomeada advogada
pelo convênio DPE/OAB para a defesa de seus interesses (página 12). POSTO ISSO e considerando todo o mais que dos
autos consta, CONCEDO A SEGURANÇA para que o impetrado forneça ao impetrante, mensalmente, latas de leite de soja, na
quantidade necessária segundo conforme prescrição médica. Serve a presente de ofício à autoridade impetrada, comunicandose o teor da decisão, que deverá cumpri-la, independentemente de eventual recurso, que não tem efeito suspensivo (art. 14,
§ 3º, da lei 12.016/09). Não são devidos honorários advocatícios (art. 25, da lei 12.016/09). Por fim, independentemente da
interposição de eventual recurso voluntário, subam os autos à Superior Instância, para reexame necessário da matéria (art.
14, § 1º, da lei 12.016/09). P.R.I. - ADV: PRISCILA FERNANDES RELA (OAB 247831/SP), SERGIO LUIS GREGOLINI (OAB
248634/SP)
Processo 1004132-65.2013.8.26.0281 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - MESSIAS DO NASCIMENTO DA
SILVA - ESTER FERREIRA LIMA DA SILVA e outro - Vistos. 1) Fls. 102/107: Vista aos réus (art. 398, do CPC). 2) Esclareçam as
partes, objetivamente, em cinco dias, se há interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação, que se realizará
junto ao CEJUSCC, considerando-se a rápida solução da lide. Na inércia, tornem conclusos para decisão saneadora. 3) Intimemse. - ADV: WASHINGTON BORTOLOSSI (OAB 223235/SP), ALESSANDRO DONIZETE PERINI (OAB 272572/SP), ANA PAULA
MENDES MORINI BORTOLOSSI (OAB 328089/SP)
Processo 1004199-30.2013.8.26.0281 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução Autran Transportes e Turismo Ltda Epp - HSBC BanK Brasil S/A - Banco Múltiplo - Vistos. 1) Considerando que a composição
celebrada entre as partes, copiada a fls. 40/44, está direcionada aos autos principais, esclareça o embargante se a manifestação
de fls. 39 pressupõe a desistência dos presentes embargos. Após, tornem conclusos. 2) Intimem-se. - ADV: PAULO SERGIO
ZAGO (OAB 142155/SP), JULIANA RENATA TEGON LOURENÇO (OAB 202131/SP), MARCUS RAFAEL BERNARDI (OAB
57976/SP)
Processo 1004201-97.2013.8.26.0281 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
- RAVENA RIYOKO SILVA MORIHIRO AUTRAN - HSBC BanK Brasil S/A - Banco Múltiplo - Vistos. 1) Considerando que a
composição celebrada entre as partes, copiada a fls. 25/29, está direcionada aos autos principais, esclareça a embargante se a
manifestação de fls. 24 pressupõe a desistência dos presentes embargos. Após, tornem conclusos. 2) Intimem-se. - ADV: PAULO
SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP), JULIANA RENATA TEGON LOURENÇO (OAB 202131/SP), MARCUS RAFAEL BERNARDI
(OAB 57976/SP)
Processo 1004202-82.2013.8.26.0281 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução ISMENIA LUIZA BERNARDI - HSBC BanK Brasil S/A - Banco Múltiplo - Vistos. 1) Considerando que a composição celebrada
entre as partes, copiada a fls. 26/30, está direcionada aos autos principais, esclareça a embargante se a manifestação de fls. 25
pressupõe a desistência dos presentes embargos. Após, tornem conclusos. 2) Intimem-se. - ADV: PAULO SERGIO ZAGO (OAB
142155/SP), JULIANA RENATA TEGON LOURENÇO (OAB 202131/SP), MARCUS RAFAEL BERNARDI (OAB 57976/SP)
Processo 1004204-52.2013.8.26.0281 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução CARLOS ALBERTO BERNARDI AUTRAN - HSBC BanK Brasil S/A - Banco Múltiplo - Vistos. 1) Considerando que a composição
celebrada entre as partes, copiada a fls. 26/30, está direcionada aos autos principais, esclareça o embargante se a manifestação
de fls. 25 pressupõe a desistência dos presentes embargos. Após, tornem conclusos. 2) Intimem-se. - ADV: PAULO SERGIO
ZAGO (OAB 142155/SP), JULIANA RENATA TEGON LOURENÇO (OAB 202131/SP), MARCUS RAFAEL BERNARDI (OAB
57976/SP)
Processo 1004255-63.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Liquidação / Cumprimento / Execução - ANA MARIA
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POLESSI NARDIN e outros - NOTA DE CARTÓRIO: Fls.97/118: Vista ao credor-impugnado, por 15 dias. - ADV: DIRCEU
MIRANDA JUNIOR (OAB 206229/SP)
Processo 1004295-45.2013.8.26.0281 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaú
S/A - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
281.2013/013597-0 dirigi-me ao endereço indicado e estando nele PROCEDI A BUSCA E APREENSÃO do veículo indicado do
mandado, em nome da Sra. Sônia Aparecida Santos Segatto, conforme auto que segue anexo, bem como CITEI-A do inteiro teor
do mandado, que lhe li e de tudo bem ciente ficou, recebeu sua contrafé, que lhe ofereci e exarou sua nota de ciente, como se
vê. O referido é verdade e dou fé. - ADV: CELSO MARCON (OAB 260289/SP)
Processo 1004305-89.2013.8.26.0281 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - M. R. dos S. CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
281.2013/014138-4 dirigi-me ao endereço declinado, onde citei J. E. E. Nos termos do r. Mandado, recebendo a contrafé e
exarando nota de ciente. O referido é verdade e dou fé. - ADV: RENATO SIMIONI BERNARDO (OAB 227926/SP)
Processo 1004326-65.2013.8.26.0281 - Cautelar Inominada - Liminar - MOISÉS BISETTO - NOTA DE CARTÓRIO:
Manifeste-se o(a) autor(a) acerca da certidão do(a) Oficial(a) de Justiça de fls. 72. - ADV: NATÁLIA PENTEADO SANFINS (OAB
241243/SP), MARCELO AUGUSTO DA SILVA (OAB 285442/SP)
Processo 1004409-81.2013.8.26.0281 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel Izabel Belzunce Martinez da Fonseca, - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça,
que em cumprimento ao mandado nº 281.2013/014218-6 dirigi-me ao endereço indicado em 02/01/2014 onde citei e intimei
o Sr. Nelson Silvestre, o qual apôs o ciente no Mandado e recebeu a contrafé. O referido é verdade e dou fé. - ADV: FÁBIO
HENRIQUE DI FIORE PIOVANI (OAB 167079/SP), VANESSA DANIELLE TEGA BERNARDES (OAB 253502/SP)
Processo 1004417-58.2013.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - DROGARIA
MARCELO LTDA - Vistos. 1) CITE-SE o executado, com as expressas advertências da lei, para, no prazo de três dias, efetuar
o pagamento da dívida reclamada na inicial, a ser corrigida na forma da lei. Consigna-se que, no prazo para embargos (quinze
dias), reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive
custas e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a pagar o restante em até seis parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do disposto no artigo 745-A, do Código de
Processo Civil. Em caso de pagamento ou inexistência de embargos, fixo os honorários advocatícios do patrono do exeqüente
em dez por cento sobre o valor do débito atualizado. No caso de integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária
será reduzida pela metade, de acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 652-A, do Código de Processo Civil. Não
efetuado o pagamento, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de tantos bens quantos bastem à garantia da
execução e a sua avaliação, se o caso, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o
executado, nos termos do disposto no parágrafo 1º do artigo 652, do Código de Processo Civil. 2) Intime-se o(a) devedor(a) para
que indique quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora, informando, ainda, seus respectivos valores (art. 600,
IV, do CPC), sob as sanções do art. 601, do CPC. 3) Serve a presente como mandado, cumprindo o Sr. Oficial de Justiça o que
dispõe o artigo 226 do Código de Processo Civil. 4) Intimem-se. - ADV: FÁBIO HENRIQUE DI FIORE PIOVANI (OAB 167079/
SP), VANESSA DANIELLE TEGA BERNARDES (OAB 253502/SP)
Processo 1004486-90.2013.8.26.0281 - Monitória - Espécies de Contratos - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
SENAC Administração Regional no Estado de São Paulo - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu,
Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 281.2014/000004-0 dirigi-me ao endereço constante no mandado
(pode ser encontrada em seu local de trabalho sito LIDER CARTUCHOS - AV. CAMPOS SALLES, 708) e lá estando CITEI E
CIENTIFIQUEI ADRIANA CRISTINA DA CRUZ do inteiro teor do mandado tendo a mesma aceito a contrafé e lançado sua nota
de ciente no corpo do mandado. O referido é verdade e dou fé. - ADV: MAURO FABIANO PEREIRA NOGUEIRA (OAB 316873/
SP), ROBERTO MOREIRA DA SILVA LIMA (OAB 19993/SP)
Processo 2000023-16.1998.8.26.0281 - Separação Consensual - Dissolução - E. de J. R. F. e outro - NOTA DE CARTÓRIO:
Autos desarquivados e disponíveis em Cartório pelo prazo de 30 dias. - ADV: ALVARO BORTOLOSSI (OAB 106885/SP)
Processo 2050068-14.2004.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Averbação/Cômputo de tempo de serviço rural (empregado/
empregador) - Diogo de Moraes - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. 1) Considerando a manifestação do
credor (fls. 141), homologo os cálculos apresentados pelo devedor a fls. 127/139. 2) Certifique a z. serventia o decurso de
prazo para oposição de embargos à execução. 3) Expeçam-se os respectivos precatórios, via on line. 4) Intimem-se. - ADV:
CARLOS PUTTINI SOBRINHO (OAB 35513/SP), HERMES ARRAIS ALENCAR (OAB 172114/SP), JOSE WAGNER CORREIA
DE SAMPAIO (OAB 152803/SP), JOAQUIM ROQUE NOGUEIRA PAIM (OAB 111937/SP)
Processo 4000135-57.2012.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - VANDOIR CASTANHO BUENO CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
281.2013/014263-1 dirigi-me ao endereço declinado, contudo deixei de proceder a penhora sobre o veículo indicado, em razão
de não o localizar na posse do executado Antenor Silva de Araújo e este tampouco sabe informar onde possa ser encontrado.
O referido é verdade e dou fé. Itatiba, 14 de janeiro de 2014. - ADV: FLAVIO LUIS UBINHA (OAB 127833/SP), ANA CAMILA
UBINHA DA SILVA ANDRETTA (OAB 267597/SP)
Processo 4000135-57.2012.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - VANDOIR CASTANHO BUENO - NOTA
DE CARTÓRIO: Manifeste-se o(a) autor(a) acerca da certidão do(a) Oficial(a) de Justiça de fls. 91. - ADV: FLAVIO LUIS UBINHA
(OAB 127833/SP), ANA CAMILA UBINHA DA SILVA ANDRETTA (OAB 267597/SP)
Processo 4000189-23.2012.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander (Brasil)
S/A - Vistos. 1) Considerando o pedido formulado pelo exequente e a ordem estabelecida pelo artigo 655 do Código de
Processo Civil, através do sistema BACEN-JUD, protocolei ordem judicial de bloqueio de valores, conforme comprovante que
adiante segue. 2) Decorrido o prazo de 48 horas, retornem os autos conclusos para visualização on line do resultado da ordem
de bloqueio de valores e para ulteriores deliberações. 3) Intimem-se. - ADV: HEITOR EVARISTO FABRICIO COSTA (OAB
23569/SP), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP)
Processo 4000264-62.2012.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Luis Henrique Giovanelli seguradora lider dos consórcios dpvat - Vistos. 1) Recebo o recurso de apelação interposto pelo autor a fls. 130/173, porque
tempestivo, em seus regulares efeitos (devolutivo e suspensivo). 2) À parte contrária para ofertar, querendo, no prazo legal, suas
contrarrazões. 3) Decorrido esse prazo, independente de qualquer nova intimação, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo Seção de Direito Privado (25ª a 36ª Câmaras), observadas as formalidades legais. 4) Intimemse. - ADV: PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), MARCO WILD (OAB 188771/SP), LUÍS GUSTAVO NARDEZ BÔA
VISTA (OAB 184759/SP)
Processo 4000374-61.2012.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Associação dos Proprietários
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das Glebas de San Diego - Torso & Melo Empreendimentos Ltda e outro - NOTA DE CARTÓRIO : Para partes se manifestarem
sobre laudo de fls. 569/582, no prazo de dez dias. - ADV: EDA MARIA BRAGA DE MELO, AURÉLIO COSENZA RELA ZATTONI
(OAB 214468/SP), MARCIO CLEITON MUROLO (OAB 270953/SP)
Processo 4000549-55.2012.8.26.0281 - Monitória - Cheque - SUPERMERCADO TESCAROLLO LTDA. - Vistos. 1)
Considerando o pedido formulado pelo exequente e a ordem estabelecida pelo artigo 655 do Código de Processo Civil, através do
sistema BACEN-JUD, protocolei ordem judicial de bloqueio de valores, conforme comprovante que adiante segue. 2) Decorrido
o prazo de 48 horas, retornem os autos conclusos para visualização on line do resultado da ordem de bloqueio de valores e para
ulteriores deliberações. 3) Intimem-se. - ADV: EDMILSON MARCELO CEOLIM (OAB 104832/SP)
Processo 4000739-18.2012.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Itau Unibanco S/A
- Vistos. Considerando que restou frustrada a penhora on line levada a efeito a fls. 54/60, bem como a pesquisa de eventuais
bens passíveis de penhora junto à Receita Federal e DETRAN (fls. 71/94), defiro a penhora de 10% sobre o faturamento líquido
da sociedade executada. Para o encargo de depositário, nos termos do art. 655-A, § 3º, do CPC, nomeio EDUARDO ROBERTO
MASSA DREZZA, independentemente de compromisso, que terá a atribuição de submeter à aprovação judicial a forma de
efetivação da constrição, bem como de prestar contas mensalmente, entregando ao exequente as quantias recebidas, que
serão imputadas para pagamento da dívida. Intime-se o profissional nomeado para se manifestar em vinte dias. Expeça-se
mandado objetivando a formalização da constrição. Intimem-se. - ADV: MARIA ELISA PERRONE DOS REIS (OAB 178060/SP),
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 4002916-38.2013.8.26.0048 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Silvio Aparecido Ribeiro - NOTA DE
CARTÓRIO: depositar diligências do Oficial de Justiça. - ADV: MIRIAM CAPELETTE PIRES DE CAMPOS (OAB 132920/SP)

ITU
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ITU EM 16/01/2014
PROCESSO :1000229-70.2014.8.26.0286
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: ANDREA GESSULI
ADVOGADO : 247807/SP - Michel Douglas Siqueira
REQDO
: GANDINI AUTOMÓVEIS LTDA
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000234-92.2014.8.26.0286
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
REQTE
: Marlene Maria da Conceição Fischer
ADVOGADO : 161666/SP - Ana Paula Fontes Caricatti Borba
REQDO
: Adiblio Aparecido da Conceição Fisher
VARA:VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :0013451-16.2000.8.26.0286
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
REQTE
: Fazenda do Estado de Sao Paulo
ADVOGADO : 132206/SP - Renata Barros Gretzitz
REQDO
: Construtora Santa Rita de Itume
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :1000194-13.2014.8.26.0286
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: K. F. G.
ADVOGADO : 90773/SP - Robinson Jesus Rosa
REQDO
: M. DA E. T. DE I.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :1000238-32.2014.8.26.0286
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Alessandro Carlo Bernardi Valerio
ADVOGADO : 71501/SP - Cristina de Fatima Daldon Lotto
REQDA
: JOSEFA APARECIDA SANTA ROSA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000211-49.2014.8.26.0286
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: SILVANA BENEDITA COSTA MARTINS
ADVOGADO : 313011/SP - Adriano Alves dos Santos
REQDO
: Net Serviços de Comunicação S/A
VARA:3ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1000239-17.2014.8.26.0286
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE
: SERGIO MAKOTO YAMASHITA
ADVOGADO : 71501/SP - Cristina de Fatima Daldon Lotto
REQDO
: ANDRE APARECIDO RIBEIRO SUMAN
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000242-69.2014.8.26.0286
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: J. DA S. DE J.
ADVOGADO : 90773/SP - Robinson Jesus Rosa
REQDO
: J. P. S. DE J.
VARA:VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000221-93.2014.8.26.0286
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: VANEIDE VICENTE GRISOSTIMO
ADVOGADO : 277306/SP - Milena Sola Antunes
REQDO
: HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000255-85.2014.8.26.0286
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Lourdes Conceição André Mendes
REQDO
: Andrisa Locadora de Veiculos Ltda Me
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000226-18.2014.8.26.0286
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: A. P. U.
ADVOGADO : 134655/SP - Neide Maria Vieira Borgo
REQDO
: A. F. S.
VARA:VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000231-40.2014.8.26.0286
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: CLAUDINEI DE LIMA PRADO
ADVOGADO : 277306/SP - Milena Sola Antunes
REQDO
: Banco Pecúnia S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000235-77.2014.8.26.0286
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Condomínio Residencial Villagios D’Itália
ADVOGADO : 254479/SP - Alexandre Soares Ferreira
REQDO
: NILTON FABIO DE JESUS
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000240-02.2014.8.26.0286
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: Banco Itaucard S/A
ADVOGADO : 109348/SP - Helena Maria Monaco Ferreira
REQDA
: VIRGINIA HELENA RADI
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000241-84.2014.8.26.0286
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: Aymoré, Crédito, Financiamento e Investimento S/A
ADVOGADO : 124809/SP - Fabio Frasato Caires
REQDO
: LUCAS SANTANA NADALETI
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000206-27.2014.8.26.0286
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: A. J. R. P.
ADVOGADO : 134655/SP - Neide Maria Vieira Borgo
REQDO
: F. R. P.
VARA:VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO
REQDO

:1000244-39.2014.8.26.0286
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: E. M. B.
: 305792/SP - Bruno Marcel Melo Verderi da Silva
: P. DA E. T. DE I.
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VARA:VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000216-71.2014.8.26.0286
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: JACIRA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO : 231280/SP - José Carlos da Silveira Camargo
REQDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000245-24.2014.8.26.0286
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: ELIELCE ADRIANO DE ALMEIDA
ADVOGADO : 277306/SP - Milena Sola Antunes
REQDO
: HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000217-56.2014.8.26.0286
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQTE
: J. P. DA S. M.
ADVOGADO : 85958/SP - Maria Cecilia Marques Tavares
REQDO
: J. C. R. M.
VARA:VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000236-62.2014.8.26.0286
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: J. DA S. F.
ADVOGADO : 90773/SP - Robinson Jesus Rosa
REQDA
: F. A. C. DE F.
VARA:VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000247-91.2014.8.26.0286
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE
: HELIO ANTONIO DE ARRUDA
ADVOGADO : 258165/SP - Joais Henrique do Nascimento da Silva
REQDA
: Elizabete Roseli Mozini
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000249-61.2014.8.26.0286
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Eliana Gomes dos Santos
ADVOGADO : 300736/SP - Alexandra Buzolin Dias Cunha
REQDO
: ONIX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000246-09.2014.8.26.0286
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: C. DE A. P. DE L.
ADVOGADO : 296208/SP - Willian Bruno Carvalho Ribeiro de Sá
REQDA
: J. R. DO N. S.
VARA:VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000251-31.2014.8.26.0286
CLASSE
:INTERDIÇÃO
REQTE
: M. E. B. DOS S.
ADVOGADO : 269043/SP - Tais Fernanda Candiani Agape
REQDO
: R. B. DOS S.
VARA:VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :0000261-92.2014.8.26.0286
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: S. C. M.
ADVOGADO : 305792/SP - Bruno Marcel Melo Verderi da Silva
REQDO
: M. DA E. T. DE I. S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000262-77.2014.8.26.0286
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: K. F. G.
ADVOGADO : 90773/SP - Robinson Jesus Rosa
REQDO
: M. DA E. T. DE I. S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE

:1000243-54.2014.8.26.0286
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
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N. DE A. C.
154484/SP - Patrícia Peterson dos Santos Vanini
R. M. C.
FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000248-76.2014.8.26.0286
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Condomínio Residencial Villagios D’Itália
ADVOGADO : 254479/SP - Alexandre Soares Ferreira
REQDO
: Alexandre Antonio Benedetti
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000253-98.2014.8.26.0286
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: V. A. L. G.
ADVOGADO : 223957/SP - Erica Leandro de Souza
REQDO
: T. L. G.
VARA:VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :0016289-97.1998.8.26.0286
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
REQTE
: Instituto Nacional do Seguro Social I N S S
ADVOGADO : 102811/SP - Joaquim Rodrigues da Silveira
REQDO
: Proveza Facas Industriais Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000260-10.2014.8.26.0286
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
REQTE
: Proveza Facas Industriais Ltda
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000267-02.2014.8.26.0286
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Elizabeth Sanches de Mello
REQDA
: Sheila Cristina Soares Dias da Cruz
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000250-46.2014.8.26.0286
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: Banco Itaucard S/A
ADVOGADO : 238701/SP - Renata Cristina Bertolino
REQDA
: JAKELINE FERREIRA QUEIROZ
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000252-16.2014.8.26.0286
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: G. M. M.
ADVOGADO : Roberto de Camargo
REQDO
: V. F. M. P.
VARA:VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000232-25.2014.8.26.0286
CLASSE
:CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
REQTE
: IVANEZA NUNES SAMPAIO CREMASCO
ADVOGADO : 118799/SP - Gibeon Orlandim
REQDO
: Banco Itaucard S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000255-68.2014.8.26.0286
CLASSE
:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE
: DERCIO LUIZ GUITTE
ADVOGADO : 260780/SP - Marcelo Luis Teixeira
REQDA
: Valéria Cecília de Freitas
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000237-47.2014.8.26.0286
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Rosangela Pace Leite
ADVOGADO : 320182/SP - Lucas de Francisco Longue Del Campo
REQDO
: MRV MRL L INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO

:0010519-31.1995.8.26.0286
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CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
REQTE
: Fazenda do Estado de Sao Paulo
REQDO
: Marcos Antonio Freitas Oliveira
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL

1ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANDREA LEME LUCHINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUÍS ANTÔNIO SCUCIATTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0053/2014
Processo 4000480-71.2013.8.26.0286 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco
Financiamentos S/A - LUCIANO ARMANDO SILVA OLIVEIRA - Ciência minuta BacenJud endereço positiva. - ADV: DANIEL
APRILE LEME (OAB 190169/SP)
Processo 4002709-04.2013.8.26.0286 - Protesto - Sustação de Protesto - Olinto Rodrigues de Arruda e Outro DEDETDedezido DHP Ltda - Ciência do ofício do 1º Tabelião de Notas e Protestos de Itu. - ADV: ANA CARLA XAVIER DA
SILVEIRA BENITO CHRISTOFOLETTI (OAB 205244/SP)
Processo 4003319-69.2013.8.26.0286 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - ZILDA
TRETTEL DA COSTA - Banco do Brasil S/A - Manifestar-se a parte autora sobre a contestação no prazo de 10 (dez) dias. - ADV:
ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), MARIA CECILIA MARQUES TAVARES (OAB 85958/SP)
Processo 4004464-63.2013.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - MARIA MADALENA DE SOUZA
- Ciência de depósito judicial no valor de R$ 279,28 (duzentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos). - ADV: MILENA
SOLA ANTUNES (OAB 277306/SP)
Processo 4004916-73.2013.8.26.0286 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Aymoré, Crédito,
Financiamento e Investimento S/A - EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - Manifestar-se a parte autora sobre a contestação no
prazo de 10 (dez) dias. Ciência à parte autora de depósito judicial no valor de R$ 3.912,24 (três mil novecentos e doze reais e
vinte e quatro centavos). - ADV: MARIA DE CASSIA A CAMPOS DE ALMEIDA (OAB 125496/SP)
Processo 4004916-73.2013.8.26.0286 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Aymoré, Crédito,
Financiamento e Investimento S/A - EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - Parte ré juntar procuração e recolher taxa. - ADV:
MARIA DE CASSIA A CAMPOS DE ALMEIDA (OAB 125496/SP), ALEXANDRE FABRICIO BORRO BARBOSA (OAB 154939/SP),
ANDRE CARNEIRO SBRISSA (OAB 276262/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANDREA LEME LUCHINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUÍS ANTÔNIO SCUCIATTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0054/2014
Processo 1000063-38.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - JULIANA MARIA LUI INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Vistos. Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Anote-se. Defiro o pedido de tutela antecipada, com fulcro no art. 273 do Código de Processo Civil, por reputar presentes
os requisitos que autorizam a concessão da medida. Os documentos que instruíram a petição inicial levam a concluir pela
verossimilhança do direito da autora, uma vez que constituem elemento de prova da união estável. O perigo de dano de difícil
reparação está consubstanciado pela redução da renda da autora. Destarte, determino ao réu a implantação do benefício de
pensão por morte em favor da autora, no prazo de trinta dias, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 724,00
(setecentos e vinte e quatro reais). Valerá como ofício copia da presente decisão. Expeça-se carta precatória para a intimação
do réu da presente decisão e citação dele para oferecer resposta em 60 (sessenta) dias, por meio de advogado, sob pena de
serem presumidos como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do
Código de Processo Civil. Providencie a Serventia o necessário. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV:
ESTER LEME (OAB 101158/SP)
Processo 1000129-18.2014.8.26.0286 - Monitória - Cheque - ANNUNZIO COMERCIO DE MODAS LTDA - CAROLINE DE
MELLO ITALIANI - Vistos. Fixo o prazo de dez dias para a emenda da petição inicial, sob pena de indeferimento, a fim de
que a autora esclareça o negócio jurídico celebrado entre as partes que originou a emissão do(s) título(s) de crédito que
embasa(m) a presente ação, bem como juntar cópia digitalizada do seu contrato social e comprovar o recolhimento das custas
processuais devidas. No mesmo prazo deverá, outrossim, comprovar o recolhimento da taxa de mandato. Decorrido o prazo
sem o cumprimento, certifique a Serventia e oficie-se a SP-Prev, comunicando o ocorrido. Intime-se. - ADV: SAULO MOTTA
PEREIRA GARCIA (OAB 262301/SP)
Processo 1000187-21.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Revisão do Saldo Devedor - EDILSON QUIRINO DOS
SANTOS - Banco Itaucard S/A - Vistos. 1) Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. 2)
Cite-se parte ré para oferecer resposta em 15 (quinze) dias, por meio de advogado, sob pena de serem presumidos como
verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil.
Servirá cópia da presente decisão como mandado/carta. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: BRUNO
BARRETO LEONEL DE SOUZA (OAB 317689/SP), ARESIO LEONEL DE SOUZA (OAB 209600/SP)
Processo 1000192-43.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - MARCO AURELIO PAZZINI
- Banco Santander (Brasil) S/A - Vistos. 1) Não se desconhece que, nos termos do artigo 275 do Código de Processo Civil, o
procedimento a ser adotado para ações como a tratada nestes autos deve ser o sumário. Entretanto, a imposição legal, em tal
rito, da realização de audiência prévia para tentativa de conciliação e apresentação de defesa, consoante o artigo 277, caput, do
Código de Processo Civil, antes da citação do réu, tem, na prática, acabado por retardar o andamento dos feitos que trilham sob
o procedimento referido. Assim, não sendo possível, em razão da circunstância mencionada, atingir-se a celeridade objetivada
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pelo legislador, é lícita, como medida de economia processual, a conversão do rito para o ordinário, uma vez que não enseja o
reconhecimento de nenhuma nulidade, porquanto inexiste prejuízo que possa ser alegado pelas partes, achando-se garantida
não apenas a ampla defesa, como também o pleno exercício do contraditório (cf. STJ, REsp 737.260/MG, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21.06.2005, DJ 01.07.2005 p. 533). Cumpre observar, finalmente, que a tentativa
de composição amigável, que seria promovida na solenidade, pode ser feita a qualquer tempo, notadamente na audiência
preliminar prevista no artigo 331 do Código de Processo Civil, caso haja interesse ou ausência de oposição das partes. Em
face do exposto, processe-se a demanda pelo rito ordinário, mantidos os autos na mesma seção cartorária. 2) Cite-se a parte
demandada para que, querendo, ofereça resposta à demanda, no prazo de quinze dias. Não sendo contestada a presente ação,
no prazo legal, por advogado legalmente habilitado, presumir-se-ão aceitos os fatos articulados na petição inicial, consoante
o disposto no artigo 285 do Código de Processo Civil. Considerando o reduzido número de funcionários prestando serviços no
Cartório e buscando atender a celeridade imposta pela Emenda Constitucional nº 45 (reforma do Judiciário), o presente servirá
de mandado ou carta, instruído com a contrafé, devendo o Sr. Oficial de Justiça, atender os ditames legais, observando-se o
disposto no Capítulo VI da NSCGJ, itens 04 e 05. Intime-se. - ADV: BRUNO MARCEL MELO VERDERI DA SILVA (OAB 305792/
SP), RICARDO RIBEIRO DA SILVA (OAB 127527/SP)
Processo 4002502-05.2013.8.26.0286 - Ação Civil Pública - Pessoas com deficiência - Ministério Público do Estado de São
Paulo - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Fls.156: Defiro. Providencie-se. - ADV: CLAUDIO TAKESHI TUDA (OAB
119151/SP), CARLOS ROBERTO MARQUES JUNIOR (OAB 229163/SP)
Processo 4002837-24.2013.8.26.0286 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condomínio Portal de Itu - José
Ricardo Prieto - - Cecilia Belon Prieto - Vistos. I. Designo audiência de tentativa de conciliação, a realizar-se junto ao Núcleo
de Solução de Conflitos instalado nas dependências do Fórum da Comarca de Itu, para o próximo dia 15 de abril, às 14:30
horas. II. Em se tratando de uma tentativa de acordo, é imprescindível que as partes compareçam pessoalmente a audiência,
acompanhado de seu advogado. III - Após, em não havendo acordo, intimem-se as partes a especificar as provas que pretendem
produzir, justificando sua pertinência, no prazo de cinco dias, sob pena de preclusão. IV. Decorridos, tornem os autos conclusos
para saneamento do feito. Servirá a presente por cópia digitada como carta ou mandado/carta. Cumpra-se na forma e sob as
penas da lei. Int. - ADV: RICARDO GIORDANI (OAB 200725/SP), EDWARD GABRIEL ACUIO SIMEIRA, MARIA ANTONIETA
LEIS (OAB 111176/SP), TIAGO VILHENA SIMEIRA (OAB 184877/SP), CRISTIANE MARIA PRIETO (OAB 193679/SP)
Processo 4003538-82.2013.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) - JOSE
ROBERTO DA SILVA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Vistos. No prazo de dez dias, especifiquem as
partes as provas que pretendem produzir, justificando-as. Após, tornem os autos conclusos para saneamento do processo ou
eventual julgamento antecipado da lide. Int. - ADV: PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS (OAB 259333/SP), JOSÉ ALFREDO
GEMENTE SANCHES (OAB 233283/SP)
Processo 4003812-46.2013.8.26.0286 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Finamax S/A Crédito, Financiamento e Investimento - JENILMA MATOS DE SOUZA - Vistos. Defiro o bloqueio do veículo via RENAJUD na
modalidade transferência conforme requerido às pgs. 33. Após, manifeste-se a autora em termos de prosseguimento do feito.
Int. - ADV: LUCAS MARQUES MENDONÇA (OAB 229107/SP), FELIPE MARTINS PEREIRA (OAB 279264/SP)
Processo 4003812-46.2013.8.26.0286 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Finamax S/A Crédito, Financiamento e Investimento - JENILMA MATOS DE SOUZA - Vistos. Fls. 38: Tendo em vista o recolhimento da taxa
necessária, defiro o pedido de pesquisa de endereço da parte ré (JENILMA MATOS DE SOUZA, CPF 383.923.328-30) pelo
Sistema Info-Jud. Providencie a Serventia o necessário. Após, dê-se ciência à parte autora para que se manifeste, no prazo de
dez dias, em termos de prosseguimento do processo. Intime-se. - ADV: FELIPE MARTINS PEREIRA (OAB 279264/SP), LUCAS
MARQUES MENDONÇA (OAB 229107/SP)
Processo 4004510-52.2013.8.26.0286 - Procedimento Sumário - Revisão do Saldo Devedor - MARCO ROBERTO ALBAL Omni S/A - Credito, Financiamento e Investimento - Vistos. Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Anote-se. Indefiro o pedido de concessão de tutela antecipada por entender que não estão presentes no caso vertente os
requisitos legais para a concessão da medida (CPC, art. 273), uma vez que em cognição sumária reputo não configurada a
cobrança abusiva alegada pela parte autora. De fato, a parte autora não demonstrou que os juros contratados são abusivos ou
que a forma como são computados não estava prevista no ajuste. Em cognição sumária deve prevalecer a força obrigatória dos
contratos, uma vez que o valor das prestações de financiamento foi previamente fixado para a adesão do consumidor. Demais
disso, somente o valor integral das parcelas afasta os efeitos da mora e garante a manutenção do bem na posse da parte autora.
Nos termos da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, indefiro, pois, o pedido de abstenção de inclusão do nome da parte
autora ou, caso já feito, sua retirada, dos órgãos de proteção ao crédito. Cite-se o réu, na pessoa de seu representante legal,
para oferecer resposta em 15 (quinze) dias, por meio de advogado, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos
alegados na petição inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Ficam advertidas as
partes de que, na eventual hipótese de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo, serão consideradas intimadas para
todos os efeitos legais, nos termos do parágrafo único do artigo 238 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia
digitada, como mandado ou carta. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: RODRIGO FRASSETTO GOES
(OAB 326454/SP), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETO (OAB 321751/SP), GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI (OAB
319501/SP), JOAQUIM RODRIGUES DA SILVEIRA (OAB 102811/SP), PAULO CESAR DA ROSA GÓES (OAB 319525/SP)
Processo 4005001-59.2013.8.26.0286 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel
- Pedro Lopes de Souza - - Cleonice Lopes de Souza - RENATA LOURENCINI DE SOUZA - - RITA MARGARIDA MARQUES
DOS SANTOS - Vistos. Citem-se os requeridos, por meio de oficial de justiça, para oferecer resposta em 15 (quinze) dias, por
meio de advogado, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, cuja cópia segue
anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. O prazo para resposta será computado a partir da juntada aos
autos do comprovante de citação, nos termos do artigo do Código de Processo Civil. Os réus poderão evitar a rescisão da
locação requerendo, no prazo de 15 dias, contados de sua intimação desta decisão, permissão para o pagamento do aluguel e
encargos devidos, nos termos do inciso II do artigo 62 da Lei 8.245/1991, vale dizer: a) os aluguéis e acessórios da locação que
vencerem até a sua efetivação; b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; c) os juros de mora e d) as custas
processuais e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não
constar disposição diversa. Intime-se-as. Ficam advertidas as partes de que, na eventual hipótese de mudança de endereço
sem comunicação ao Juízo, serão consideradas intimadas para todos os efeitos legais, nos termos do parágrafo único do artigo
238 do Código de Processo Civil. Fica desde já deferida a citação dos réus em qualquer outro endereço futuramente informado
nos autos, na hipótese de não ser localizada no endereço constante da petição inicial. Servirá o presente, por cópia digitada,
como mandado ou carta. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intimem-se. - ADV: CRISTINA DE FATIMA DALDON
LOTTO (OAB 71501/SP)
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JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANDREA LEME LUCHINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUÍS ANTÔNIO SCUCIATTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0055/2014
Processo 0000082-71.2008.8.26.0286 (286.01.2008.000082) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Itaú Sa - Sebastião do Carmo - (N. Ordem 31/08) Vistos. Intime-se a parte autora, pelo correio, para, no prazo
de 48 horas, dar prosseguimento ao processo, sob pena de extinção, com fulcro no artigo 267, inciso III, do CPC. Servirá o
presente, por cópia digitada, como carta. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ALESSANDRO TORRES
DATTE (OAB 171042/SP), CHARLOTE BOU ASSI PERIC LOPES AFONSO (OAB 179217/SP), JOAO FLAVIO RIBEIRO (OAB
66919/SP)
Processo 0000912-61.2013.8.26.0286 (028.62.0130.000912) - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil
- Retificação de Nome - A. S. G. - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e AUTORIZO a retificação
a ser lançada no assento de nascimento de Aranita Soares, nos termos do requerido na inicial e determinada nesta sentença,
para que passe a constar seu nome como ARENITA SOARES. Nesses termos, expeça-se mandado de averbação, nos termos
do disposto no artigo 109, §4º, da Lei de Registros Públicos. Custas processuais na forma da Lei. Cumpridas as formalidades
legais, expeça-se o mandado necessário e arquivem-se os autos. P.R.I.C - ADV: ANA PAULA FONTES CARICATTI BORBA
(OAB 161666/SP)
Processo 0001845-05.2011.8.26.0286 (286.01.2011.001845) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança Inadimplemento - Eike Kubota - Edmilson Chaves de Oliveira - - José Carlos de Oliveira - Vistos. Fls. 160/162: Não há o aludido
erro material eis que a data de desocupação do imóvel, informado pelo próprio requerente (fls.115/116), não se confunde com
a data da imissão na posse (fls. 126). Indefiro, por isso, o requerido. Intime-se. - ADV: ANDREA BARBIERI (OAB 323677/SP),
JOAIS HENRIQUE DO NASCIMENTO DA SILVA (OAB 258165/SP), JOAO TEIXEIRA ALVES
Processo 0003757-52.2002.8.26.0286 (286.01.2002.003757) - Procedimento Ordinário - Consórcio - Lucchesi Lavanderia
Industrial Ltda - Gaplan Administradora de Bens S C Ltda - Benedito Sergio Lucchesi - Nº Ordem:- 188/08 Vistos. Tendo em vista
o recolhimento ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça (Cód. 434-1) do valor fixado pelo Conselho Superior de
Magistratura, defiro o pedido para obtenção da informação pelo Sistema Renajud-bens. Int. (ciência minuta RenaJud positiva
com restrições). - ADV: MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA, REGINALDO FRANCA PAZ (OAB 46416/SP)
Processo 0005864-88.2010.8.26.0286 (286.01.2010.005864) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Itapeva Ii Multicarteira Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados - Filadelfia Distribuidora de Peças para
Bicicletas Ltda Epp - - Francisco Josivan de Alencar - Ciência minuta RenaJud negativa. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA
BUENO FILHO (OAB 126504/SP)
Processo 0006925-18.2009.8.26.0286 (286.01.2009.006925) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Pcgbrasil Multicarteira - Oscar Jose de Oliveira - Nº
Ordem:- 1041/09 Vistos. Tendo em vista o Provimento CSM nº 1826/2010 e 1864/2011 providencie a parte autora o recolhimento
ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça (Cód. 434-1) do valor fixado pelo Conselho Superior de Magistratura, para
obtenção da informação pelo Sistema Infojud-endereço, vale dizer: Pessoa Física: R$11,00. Efetuado o depósito fica deferido
o pedido. Int. - ADV: WAGNER BRISOLLA MARTINS NOGUEIRA (OAB 133081/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA
(OAB 192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), FELIPE SALGUEIRO ARAUJO (OAB 286143/SP)
Processo 0007821-27.2010.8.26.0286 (286.01.2010.007821) - Procedimento Sumário - Serviços - Auto Posto 91 Ltda Irineu Santos Itume - Nº Ordem:- 1058/10 Vistos. Tendo em vista o recolhimento ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal
de Justiça (Cód. 434-1) do valor fixado pelo Conselho Superior de Magistratura, defiro o pedido para obtenção da informação
pelo Sistema Infojud. Int. (ciência minuta Infojud negativa) - ADV: SAMARA HELENA ROQUE CAMARGO (OAB 216319/SP),
FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS (OAB 196461/SP)
Processo 0010931-97.2011.8.26.0286 (286.01.2011.010931) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Fabio Eduardo Gomes da Fonseca - Nº Ordem:- 1338/11 Vistos. Tendo em vista o Provimento
CSM nº 1826/2010 e 1864/2011 providencie a parte autora o recolhimento ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal de
Justiça (Cód. 434-1) do valor fixado pelo Conselho Superior de Magistratura, para obtenção da informação pelo Sistema BacenJud-endereço, vale dizer: Pessoa Física: R$11,00. Efetuado o depósito fica deferido o pedido. Int. - ADV: CRISTINA ELIANE
FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP)
Processo 0012621-98.2010.8.26.0286 (286.01.2010.012621) - Prestação de Contas - Oferecidas - Espécies de Contratos Masaru Sakamoto - - Yoshiko Sakamoto - João Roberto Mendes - Nº Ordem:- 1651/10 Vistos. Manifeste-se a parte autora em
termos de prosseguimento do processo. Int. - ADV: MANOEL HENRIQUE GIMENEZ ROLDAN (OAB 208673/SP), ANDRÉIA
RAMOS (OAB 212889/SP), SHIRLEY HALEKXANDRA GONÇALVES CIPRIANO (OAB 289415/SP), JOÃO MENDES NETO
(OAB 289774/SP)
Processo 0013073-40.2012.8.26.0286 (286.01.2012.013073) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Bv Financeira Sa Cfi - Rodrigo Teixeira de Lima - (N. Ordem 1618/12) Vistos. Em face do desinteresse da parte exequente,
regularmente intimada, na forma do art. 267, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo acima
mencionado. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.R.I.C. - ADV: PAULO EDUARDO DIAS DE
CARVALHO (OAB 12199/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP)
Processo 0014080-09.2008.8.26.0286 (286.01.2008.014080) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - A. E.
e C. LTDA - E. P. C. - Juntada de carta precatória de intimação com cumprimento negativo, conforme certidão do Sr. Oficial de
Justiça, em resumo,a seguir: “... dirigi-me ao endereço acima indicado e, aí sendo, não obtive êxito em localizar o número 58
a que se refere a precatória. A sequência de numeração mais próxima encontrada foi: 66, 72, 78, (terreno sem edificações ou
número, 94. Portanto, diante do exposto, não procedi ao determinado.” - ADV: DANILA OLEINIK (OAB 192727/SP), PRISCILA
DE CASTRO BAPTISTA (OAB 272736/SP), FRANCISCO DOS SANTOS DIAS BLOCH (OAB 196787/SP)
Processo 0014800-34.2012.8.26.0286 (028.62.0120.014800) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Silvana Maria Perina Arruda - - Juliana Perina Arruda - Sul América Cia Nacional de Seguros - - Pericia Adm Corr Segs Sc Ltda Diante do exposto, e do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, nos termos do artigo
269, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar a requerida SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS ao
pagamento para as autoras da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), atualizada monetariamente de acordo com
a Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a
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partir da data do evento danoso (17 de junho de 2011 data do comprovado envio da documentação) e acrescida de juros de 1%
(um por cento) ao mês a contar da citação. Condeno as partes ao pagamento das respectivas custas e despesas processuais,
fixados os honorários em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, atualizado monetariamente pela Tabela Prática do E.
TJSP desde a data do ajuizamento da ação. P.R.I. - ADV: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS (OAB 182694/SP), ESTER
LEME (OAB 101158/SP), ANA CAROLINA CLAUSS (OAB 200396/SP), BENEDICTO CELSO BENICIO (OAB 20047/SP)
Processo 3001727-07.2013.8.26.0286 - Impugnação de Assistência Judiciária - Extinção da Execução - Hsbc Bank Brasil
Sa Banco Multiplo - Felipe Aparecido dos Santos - Vistos. HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, representado nos
autos, ajuizou o presente incidente de IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA concedidos a FELIPE
APARECIDO DOS SANTOS ITU-ME, também qualificado, aduzindo, que a impugnada está sendo indevidamente beneficiada
com a assistência judiciária gratuita pois a Lei nº 1.060/50 não contempla sociedades comercias de finalidade lucrativa.
Alegou, ainda, que a impugnada aufere rendimento suficiente para arcar com as custas processuais, haja vista os documentos
juntados nos autos principais. Por derradeiro, afirmou que o fato de a parte impugnada constituir patrono particular também
descaracteriza a pobreza alegada.Juntou os documentos de fls. 07/24. Intimada a manifestar-se acerca da impugnação, a
parte impugnada quedou-se inerte, conforme consta da certidão de fls. 25. Vieram-me conclusos os autos. É o breve relatório.
D E C I D O. O presente pedido de impugnação não merece ser acolhido, segundo a Lei nº 1.060/50, que estabelece normas
para a concessão da assistência judiciária gratuita. Deveria a instituição impugnante ter comprovado documentalmente suas
alegações, para que assim fossem aceitas em conformidade com o que dispõe o artigo 7º da lei acima mencionada, ou seja,
provar que sobreveio mudança nas condições financeiras da impugnada, pois o simples fato de a empresa estar ativa, ou seja,
exercendo suas atividades, não a retira o benefício da justiça gratuita. Registro que o fato de se tratar de pessoa jurídica não
impede a concessão do beneficio. Isto porque a firma individual, pessoa jurídica, confunde-se com a pessoa física de seu
titular, e as carências de uma refletem no sustento do outro e sua família. Neste sentido: “(...) PEDIDO DE GRATUIDADE MICROEMPRESA COMPROVAÇÃO MOMENTÂNEA DE IMPOSSIBILIDADE DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E DESPESAS
PROCESSUAIS - PERTINÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Cuidando-se a agravante de micro-empresa, ou seja, firma individual,
em havendo pedido e a comprovação da momentânea impossibilidade de recolhimento de custas e despesas processuais, é
possível a concessão dos benefícios da assistência jurídica gratuita, nos termos da Lei n.º 1.060/50. Apenas será pessoa jurídica
para efeitos tributários”. (Apelação nº 0001631-81.2009.8.26.0157, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 14/02/2.012). Ademais, eventual
propriedade de bem móvel ou imóvel, por si só, também não elide presunção hipossuficiência. Nesse sentido: “Ação cautelar
inominada. Impugnação à justiça gratuita. 1. A existência de bens móveis e imóveis em nome dos autores não revela condição
financeira saudável se de parte desses bens necessitaram se desfazer para o pagamento de dívidas. 2. Não demonstrando o
impugnante a existência de liquidez financeira em nome dos assistidos pela gratuidade da justiça, não subsiste sua pretensão
de cassar o benefício concedido. 3. Recurso improvido.” ( TJSP Apel. nº 9178221-42.2006.8.26.0000 - 25ª Câmara de Direito
Privado Rel. Vanderci Álvares J. 26.10.2012). Outrossim, o fato de a impugnada constituir patrono particular para a demanda, sem
outros elementos de prova, também não conduz à revogação necessária da assistência judiciária. Nesse sentido: “Assistência
Judiciária. Impugnação. Sentença que julgou procedente o pedido. Apelante que tem bens recebidos por herança, mas deles não
aufere rendimentos. Contratação de advogado particular que não elide a presunção de necessidade. Recurso provido.” (TJSP
Apel. nº 0008784-64.2009.8.26.0223 - 1ª Câmara de Direito Privado Rel. Daniela Menegatti Milano J. 3.7.2012). “ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA Impugnação Acolhimento Revogação dos benefícios O fato do impugnado ter contratado advogado particular para
a ação, isoladamente considerado, mostra-se irrelevante para a concessão dos benefícios Ausência de prova concreta de que
o impugnado deixou o estado de hipossuficiência econômica que autorizou a anterior concessão do benefício Recurso provido.”
(TJSP Apel. nº 0138464-58.2010.8.26.0000) - 5ª Câmara de Direito Privado Rel. Moreira Viegas J. 17.10.2012). Assim, não
assiste razão ao impugnante. Diante do exposto, REJEITO a presente impugnação proposta por HSBC BANK BRASIL S/A
BANCO MÚLTIPLO. em face de FELIPE APARECIDO DOS SANTOS-ME, e mantenho a concessão do benefício da assistência
judiciária gratuita à impugnada, autora da ação principal. Sem condenação em honorários advocatícios por se tratar de incidente
processual. Intime-se. - ADV: MARIA HELENA DE CARVALHO ROS (OAB 201076/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB
73055/SP)
Processo 3002976-90.2013.8.26.0286 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 000251-45.2013.403.6110 - 3ª Vara Federal) Caixa Economica Federal - CEF - Arnaldo Rodrigues de Souza - Nº Ordem:- 1128/13 Vistos. Fls. 19: Defiro o pedido. Devolva-se
a carta precatória ao Juízo deprecante com as homenagens deste Juízo. Int. - ADV: MARIO SERGIO TOGNOLO (OAB 119411/
SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANDREA LEME LUCHINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUÍS ANTÔNIO SCUCIATTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0056/2014
Processo 4000265-95.2013.8.26.0286 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - AGENOR MUJOLLO - A taxa de Oficial de Justiça foi recolhida a menor. O Valor
correto é R$ 20,34. Favor recolher a diferença. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 4003927-67.2013.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do Brasil S/A TRANSPORTADORA EXPRESSO ITU LTDA - ME - Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão requerido - ADV:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP)
Processo 4003993-47.2013.8.26.0286 - Execução de Título Extrajudicial - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Juresa
Industrial de Ferro Ltda - DSI Industria Metalurgica Ltda - - DURVAL BLAS DE BARROS - - SIDNEY DANTAS - Imprimir e instruir
a carta precatória citatória. Comprovar a distribuição nos autos. - ADV: THAÍS DINANA MARINO (OAB 210109/SP)
Processo 4004050-65.2013.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - WALTER ROBERTO
LOURENZANI - Certidão - Oficial de Justiça - Mandado Cumprido Positivo - Processo Digital - ADV: PRISCILA DE CASTRO
BAPTISTA (OAB 272736/SP)
Processo 4004050-65.2013.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - WALTER ROBERTO
LOURENZANI - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU - Manifestar-se a parte autora sobre a contestação no prazo de 10 dias. ADV: RAIMUNDO NONATO SILVA (OAB 148878/SP), PRISCILA DE CASTRO BAPTISTA (OAB 272736/SP)
Processo 4004210-90.2013.8.26.0286 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - LIVIA MARIA IANNI
- BANCO DO BRASIL S/A - Manifestar-se a parte autora sobre a contestação, no prazo de 10 dias. - ADV: JOÃO PAULO
SILVEIRA RUIZ (OAB 208777/SP)
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JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANDREA LEME LUCHINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUÍS ANTÔNIO SCUCIATTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0058/2014
Processo 0001694-25.2000.8.26.0286 (286.01.2000.001694) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Michele Cristina Barbosa Teixeira - Carmem Ribeiro Landsmann - Vistos. Tendo em vista a petição de fls. 418/423 tornem os
autos ao Contador Judicial para atualizar o valor total da dívida pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça até a data atual,
acrescida de juros legais de mora, proceda o desconto dos valores pagos e informe se há saldo devedor ou credor, demonstrando
que foram observados os critérios ora determinados. Após, manifestem-se as partes e tornem os autos conclusos. Intime-se.
Ciência da informação do senhor contador - ADV: EDUARDO LUIS IARUSSI (OAB 80323/SP), CRISTINA FATIMA DE ATHAYDE
ARFELLI (OAB 99645/SP), ELISA DE PAIVA SANTOS (OAB 262045/SP)
Processo 0002184-66.2008.8.26.0286 (286.01.2008.002184) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Márcia de Campos Maciel - Eliano Alves de Oliveira - Ciência do ofício do Cartório de Registro de Imóveis de Itu, juntado nos
autos. - ADV: MOISES FRANCISCO SANCHES, CYNTHIA CHRISTINA PASCHOAL (OAB 250736/SP)
Processo 0002222-49.2006.8.26.0286 (286.01.2006.002222) - Procedimento Ordinário - Consórcio - A. G. de O. - G. A. de B.
LTDA - Nº Ordem:- 755/06 Vistos. Aguarde-se por mais 90 dias o cumprimento da carta precatória. Int. - ADV: MARIA RAQUEL
BELCULFINE SILVEIRA, CLEIDE APARECIDA GOMES RODRIGUES FERMENTÃO (OAB 7627/PR), LIDIA MARIA DEL RIO
GATTI (OAB 58244/SP)
Processo 0003079-18.1994.8.26.0286 (286.01.1994.003079) - Depósito - Depósito - Gaplan Administradora de Bens S C
Ltda - Espólio de Joao Quildes Andrade Prado - - Kildes Lobo de Andrade Prado - Diante do exposto e do mais que dos autos
consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, objeto da ação de depósito, nos termos do art. 269, inciso I do Código de Processo
Civil, para o fim de condenar o réu a entregar à autora o bem descrito na petição inicial no prazo de vinte e quatro horas, ou
seu equivalente em dinheiro, que deverá ser calculado sobre o preço de tabela do bem padrão do grupo, vigente na data do
pagamento. Condeno o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, de comprovado desembolso nos autos, bem como
honorários advocatícios, que com fulcro no art. 20, § 4º do Código de Processo Civil, fixo “por equidade”, diante da ausência de
contestação, em R$1.000,00 (um mil reais), corrigidos monetariamente, de acordo com o índice adotado pela Tabela do Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo, até a data do efetivo pagamento. P. R. I. C. - ADV: EDUARDO SILVEIRA ARRUDA (OAB
47049/SP), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA, BENEDITO DE JESUS SILVEIRA LEITE (OAB 71036/SP)
Processo 0003209-41.2013.8.26.0286 (028.62.0130.003209) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Ana
Cristina Antonio - - Elaine Maria Antonio - - Marcio Antonio - Sociedade Benificiente São Camilo Santa Casa de Itusp - - Jose
Eduardo Dantas do Amaral Campos - Nº Ordem:- 382/13 Vistos. Designo audiência de tentativa de conciliação, a realizar-se
junto ao Núcleo de Solução de Conflitos, instalado nas dependências do Fórum da Comarca de Itu, para o próximo dia 08 de
abril p.f, às 13:30 horas. Em se tratando de uma tentativa de acordo, é imprescindível que a parte compareça pessoalmente a
audiência, acompanhado de seu advogado. Em não havendo acordo, as partes deverão ser intimadas a fim de especificar as
provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência, no prazo de cinco dias, sob pena de preclusão. Decorridos, tornem
os autos conclusos para saneamento do feito, Servira o presente, por cópia digitada, como carta. Cumpra-se na forma e sob as
penas da lei. Int. - ADV: MARCELO DE JESUS MATEUS (OAB 314847/SP), MICHEL GERMANO DE BRITO (OAB 291987/SP),
VINICIUS DE OLIVEIRA DELFINO (OAB 274233/SP), LUIZ FERNANDO DE SANTO (OAB 124598/SP), ANTONIO CLAUDIO DA
SILVEIRA (OAB 77708/SP)
Processo 0003341-98.2013.8.26.0286 (028.62.0130.003341) - Ação Civil Coletiva - Bancários - Unicons União Nacional
Em Defesa de Consumidores Consorciados e Usuários do Sistema Fin - Andreta Motors Ltda - Diante do exposto, INDEFIRO A
PETIÇÃO INICIAL, e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, incisos I e VI do Código
de Processo Civil. Sem custas processuais, porque a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Sem sucumbência,
porque a lide não foi integralizada. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.R.I. - ADV:
NELSON GILBERTO CAMPOS FEIJÓ (OAB 302575/SP), RAIMUNDO FLORES (OAB 258994/SP), MARIA CRISTINA D’AMICO
(OAB 57705/RS)
Processo 0003979-68.2012.8.26.0286 (286.01.2012.003979) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de
Contribuição (Art. 55/6) - Francisco Jorge Messias Filho - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Nº Ordem:- 500/12 Vistos.
Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Ciência às partes. Informe a Serventia sobre o cumprimento da carta
precatória expedida às fls. 54. Int. - ADV: MARIA CECILIA MARQUES TAVARES (OAB 85958/SP), FÁBIO EDUARDO NEGRINI
FERRO (OAB 163717/SP)
Processo 0004727-66.2013.8.26.0286 (028.62.0130.004727) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Finamax S A Crédito Financiamento e Investimento - Roberto Ferri Filho - Nº Ordem:- 529/13 Vistos. Manifeste-se
a parte autora sobre o não cumprimento da liminar. Int. - ADV: MARCIO ALEXANDRE DE ASSIS CUNHA (OAB 118409/SP),
JOAQUIM RODRIGUES DA SILVEIRA (OAB 102811/SP)
Processo 0005101-19.2012.8.26.0286 (286.01.2012.005101) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Laudiceia de Oliveira - - Samuel Alan de Oliveira - Ct Vargem Grande Paulista Sc Ltda Me - Ante o exposto, e do que mais dos
autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 269,
I, do Código de Processo Civil. Condeno os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
que, com base no art. 20, § 4º do Código de Processo Civil, arbitro em 10% do valor da causa, atualizado monetariamente de
acordo com a Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, a contar desta data, ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária porquanto militam sob o
auspício da gratuidade processual. Em atendimento à cota do d. representante do Ministério Público (fls. 143), providencie a
Serventia a extração de cópias da petição inicial e remessa para a Promotoria de Justiça de Direitos Humanos de Piedade/
SP, para as providências que entender cabíveis. P.R.I.C. - ADV: FELIPE DE LIMA GRESPAN (OAB 239555/SP), DOUGLAS
CAMARGO PINTO (OAB 336951/SP), LUIS HENRIQUE FERRAZ (OAB 150278/SP), ADRIANO MARTINS (OAB 156009/SP)
Processo 0005629-53.2012.8.26.0286 (286.01.2012.005629) - Procedimento Ordinário - Pagamento - Associação Parque
Village Castelo - Luiz Henrique Teotonio Lopes - - Nilceia Alves da Silva Lopes - Nº Ordem:- 732/12 Vistos. Fls. 434/437: Ciência
à parte contrária. Fls. 441/511: Manifeste-se a parte contrária. Int. - ADV: ROGERIO LUIS BINOTTO MING (OAB 262751/SP),
VÂNIA DANIELA ESTEVÃO (OAB 291201/SP), LUIS HENRIQUE TEOTONIO LOPES (OAB 341534/SP)
Processo 0005660-78.2009.8.26.0286 (286.01.2009.005660) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Pedro Fernando
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Cotait - Silvio Luis David - Nº Ordem:- 885/09 Vistos. Ciente da interposição do agravo de instrumento. Mantenho a decisão
por seus próprios fundamentos. Dê-se ciência à parte contrária. Aguarde-se eventual pedido de informações ou comunicação
sobre a concessão de efeito suspensivo. Int. - ADV: CRISTIANE APARECIDA DE BARROS (OAB 206335/SP), LEANDRO
MARCANTONIO (OAB 180586/SP), VALDIR DONIZETI DE OLIVEIRA MOCO (OAB 128706/SP), MILENA LOPES CHIORLIN
(OAB 205532/SP), DENIS DONAIRE JUNIOR (OAB 147015/SP)
Processo 0007126-39.2011.8.26.0286 (286.01.2011.007126) - Monitória - Cheque - Ankara Fomento Mercantil Ltda Joselina Vieira Pinto de Souza - Nº Ordem:- 882/11 Vistos. Intime-se a parte autora, pelo correio, para no prazo de 48 horas
dar prosseguimento ao processo, sob pena de extinção, com fulcro no artigo 267, inciso III do CPC. Servira o presente, por
cópia digitada, como carta. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Int. - ADV: EDUARDO FELIPE SOARES TAVARES (OAB
152686/SP)
Processo 0008514-55.2003.8.26.0286 (286.01.2003.008514) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Tulio
Mendes Ribeiro - Padaria e Mercearia City Castelo de Itu Ltda - Recolher as custas devidas o valor de R$ 137,43 - ADV: LUIZ
ANTONIO NUNES (OAB 144104/SP), MARISSOL CRISTIANE CAÇÃO ROSA (OAB 184790/SP)
Processo 0009024-29.2007.8.26.0286 (286.01.2007.009024) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
- Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Npl I - Tania Maria Fernandes Takaki Me - - Tania Maria
Fernandes Takaki - Nº Ordem:- 1010/07 Vistos. Fls. 141: Anote-se. Tendo em vista o Provimento CSM nº 1826/2010 e 1864/2011
providencie a parte autora o recolhimento ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça (Cód. 434-1) do valor fixado
pelo Conselho Superior de Magistratura, para obtenção da informação pelo Sistema Renajud-( ), vale dizer: Pessoa Física:
R$11,00. Efetuado o depósito fica deferido o pedido. Int. - ADV: CECILIA DE OLIVEIRA CRESPI (OAB 120650/SP), FLAVIA
REGINA FERRAZ DA SILVA (OAB 151847/SP), RICARDO ALEXANDRE ROSA NOGUEIRA (OAB 158330/SP), RAFAEL MIGLIO
(OAB 285791/SP), RÚBIA HELENA FILASI GIRELLI (OAB 206838/SP), ALEXANDRE FRANCO DE CAMARGO (OAB 189414/
SP)
Processo 0009306-62.2010.8.26.0286 (286.01.2010.009306) - Procedimento Ordinário - Vebj Construção Civil Ltda - Pantera
Alimentos Ltda - Nº Ordem:- 1242/10 Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Manifeste-se a parte vencedora. Int. - ADV: GUILHERME
MARTINS FONTE PEREIRA (OAB 109979/SP), FERNANDO LUIZ FERRUCCI (OAB 244314/SP), VALTER ALVES DE SOUZA
(OAB 85974/SP), MARCELO RONALD PEREIRA ROSA (OAB 177195/SP)
Processo 0009480-42.2008.8.26.0286 (286.01.2008.009480) - Monitória - Espécies de Contratos - Banco Bradesco Sa José Marcelo Galvão de Souza Lima - Nº Ordem:- 1262/08 Vistos. Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Int. - ADV:
ANDREA DE FATIMA CAMARGO (OAB 127730/SP), ROBERTO DE CAMARGO, MILTON BENEDITO RISSI (OAB 72145/SP)
Processo 0009493-12.2006.8.26.0286 (286.01.2006.009493) - Procedimento Ordinário - Zilda Maria Leite Francischinelli
- - Hélio Domingos Francischinelli - - Celina Leite de Moraes - - Isaltino Ignacio Leite - - Argemiro Leite - - Benedita Moraes
Leite - - Sebastiana de Almeida Leite - - Nilza Leite de Moraes - - José Benedito Moraes - - Jandira Leite Scarpa - - Mário
Scarpa - - Edir Leite Scarpa - - Nirza Scarpa de Oliveira Leite - - Odair Leite - - Maria Aparecida Oliveira Leite - - José Inácio
Leite Filho - Rubens dos Santos e outro - A teor do que determinou a r. Sentença de fls.148/150, mantida na íntegra em sede
recursal, defiro a reintegração dos autores na posse da metade ideal do imóvel ocupada por RUBENS DOS SANTOS. A posterior
regularização do imóvel, incluído seu desmembramento e outorga de escritura pública, caberá às partes, em sede extrajudicial.
- ADV: MARIA APARECIDA DE O L C A PINHEIRO (OAB 46945/SP), ARNALDO NOGUEIRA BAPTISTELLA (OAB 225600/SP),
GISELA SCHINCARIOL FERRARI MARTINI (OAB 214806/SP), EVANGELISTA ALVES PINHEIRO (OAB 113825/SP)
Processo 0009504-70.2008.8.26.0286 (286.01.2008.009504) - Monitória - Sociedade Educacional Cidade de Itu Ltda - Luis
Roberto Exner - Nº Ordem:- 1265/08 Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Manifeste-se a parte vencedora. Int. - ADV: NAIRA
ADRIANA FERREIRA SOUTO (OAB 89238/SP), FABIO EDUARDO CARVALHO PACHECO (OAB 121906/SP)
Processo 0009567-56.2012.8.26.0286 (286.01.2012.009567) - Interdito Proibitório - Esbulho / Turbação / Ameaça - Maria
Eunice de Andrade Graciano - Tania Regina Romanato Leite - - Paulo Roberto Leite - Nº Ordem:- 1165/12 Vistos. Tendo em
vista o pedido de fls. 137 e 154/155 designo nova data de audiência de tentativa de conciliação, a realizar-se junto ao Núcleo de
Solução de Conflitos, instalado nas dependências do Fórum da Comarca de Itu, para o próximo dia 1 de abril, às 16:00 horas.
Em se tratando de uma tentativa de acordo, é imprescindível que a parte compareça pessoalmente a audiência, acompanhado
de seu advogado. Em não havendo acordo, as partes deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando sua
pertinência, no prazo de cinco dias, sob pena de preclusão. Decorridos, tornem os autos conclusos para saneamento do feito,
Servira o presente, por cópia digitada, como carta. Baixe-se a pauta do dia 25 de fevereiro. Cumpra-se na forma e sob as penas
da lei. Int. - ADV: JEAN CLAYTON THOMAZ (OAB 146620/SP), LEANDRO DE CAMPOS BOCHINI (OAB 288791/SP), MAIRA
GASPARETO VIEIRA (OAB 291561/SP), VANIA CLAUDIE THOMAZ (OAB 311177/SP)
Processo 0010015-29.2012.8.26.0286 (286.01.2012.010015) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Fernanda Suelen Anselmo Ribeiro - - Tiago Santos de Araujo - Martin Brower Comercio Transportes e Serviços Ltda - - Plaza
Shopping Itu - Nº Ordem:- 1222/12 Vistos. Aguarde-se a designação de nova data de perícia pelo IMESC. Int. - ADV: TOSHITERU
ABE (OAB 181683/SP), ALMIR JOSE DIAS VALVERDE FILHO (OAB 306694/SP), MICHELE COSTA GILIOTI (OAB 219877/SP),
RENATO CHRISTOFOLETTI (OAB 121845/SP), FADIA MARIA WILSON ABE, ALI SAID EL HAJJ (OAB 123510/SP)
Processo 0010168-14.2002.8.26.0286 (286.01.2002.010168) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - J.
C. D. - H. V. de O. - Nº Ordem:- 98/06 Vistos. Defiro a constatação, penhora, depósito e avaliação dos bens que guarnecem
a residência do executado, situada à Rua Marli Pereira dos Santos, n. 382, Bairro Parque América, CEP 13.304-375, nesta
cidade, ressalvando-se os protegidos pelo artigo 649, IV e X do CPC. Ciência ao Oficial de Justiça de fls. 412. Intime-se a parte
executada da penhora e do prazo de quinze dias para oferecer impugnação (art. 475-J § 1º do CPC). Servira o presente, por
cópia digitada, como mandado ou carta. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Int. - ADV: TAIS FERNANDA CANDIANI
AGAPE (OAB 269043/SP), OLAVO GLIORIO GOZZANO (OAB 99916/SP), MARIA CECILIA MARQUES TAVARES (OAB 85958/
SP), MARCELLO ALCKMIN DE CARVALHO (OAB 163818/SP)
Processo 0010640-63.2012.8.26.0286 (286.01.2012.010640) - Monitória - Pagamento - Osac Organização Sorocabana de
Assistencia e Cultura Faditu - Pedro Ernesto da Silva Iaquinto - Nº Ordem:- 1312/12 Vistos. Tendo em vista a informação de
cumprimento de acordo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Int. - ADV: CAMILA MARTINS DE SIQUEIRA (OAB
224696/SP)
Processo 0010764-85.2008.8.26.0286 (286.01.2008.010764) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Brasil Sa, Sucessor do Banco Nossa Caixa Sa - Espólio de Milton Fanti - - Aparecida de Fátima Fanti - Indique o
patrono regularmente constituído da parte executada, o endereço completo a fim de que seja expedida carta de intimação da
penhora para o executado, sob pena de configurar-se ato atentatório à dignidade da Justiça (at. 600) - ADV: BRUNO RUIZ
ALVES (OAB 314128/SP), FÁBIO CENCI MARINES (OAB 154147/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/
SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP)
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Processo 0011134-59.2011.8.26.0286 (286.01.2011.011134) - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Padovani &
Padovani Ltda - Sueli de Fatima Barcelli Cremasco - Nº Ordem:- 1372/11 Vistos. Tendo em vista que a parte executado mudou
de endereço sem comunicar o Juízo, considero-a intimada do despacho de fls. 88. Fixo os honorários advocatícios da parte
exequente em 10% do valor do débito. Tendo em vista o Provimento CSM nº 1826/2010 e 1864/2011 providencie a parte autora
o recolhimento ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça (Cód. 434-1) do valor fixado pelo Conselho Superior de
Magistratura, para obtenção da informação pelo Sistema Bacen-Jud, vale dizer: Pessoa Física: R$11,00. Efetuado o depósito
fica deferido o pedido. Int. - ADV: ANA MARIA DOS SANTOS (OAB 116367/SP)
Processo 0011187-06.2012.8.26.0286 (286.01.2012.011187) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança
- Locação de Imóvel - Elizabete Angélica de Andrade Ikeda - - Eduardo Toshio Ikeda - Thiago Fernando Eduvirgen - - Denise
Akemi Doi - - Genival Vaz Ferreira - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficiala de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
286.2013/012027-3 dirigi-me à R. Capitão Evandro Mureb, 28 - Pq Res. Mayard - Itu em 02/11/2013 às 10:00h, onde DEIXEI
DE INTIMAR THIAGO FERNANDO EDUVIRGEN, tendo em vista não residir mais no local, conforme declaração da Srª Lúcia de
Fátima Pereira que afirmou ocupar o imóvel há 01 ano e desconhecer o requerido e seu paradeiro, razão pela qual, e devolvo
o mandado para os devido fins. O referido é verdade e dou fé. O referido é verdade e dou fé. Itu, 04 de novembro de 2013.
Número de Atos: 01 ato. Valor da diligência R$ 13,59 nº do docto 800.152 - ADV: CRISTINA DE FATIMA DALDON LOTTO (OAB
71501/SP), ANA CAROLINA DALDON LOTTO (OAB 284064/SP), ANTONIO CESAR VITORINO DE ALMEIDA (OAB 85493/SP)
Processo 0014617-63.2012.8.26.0286 (028.62.0120.014617) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Hsbc Bank Brasil Sa Banco Multiplo - Felipe Aparecido dos Santos - Nº Ordem:- 1732/12 Vistos. Tendo em vista o Provimento
CSM nº 1826/2010 e 1864/2011 providencie a parte autora o recolhimento ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça
(Cód. 434-1) do valor fixado pelo Conselho Superior de Magistratura, para obtenção da informação pelo Sistema Bacen-Jud,
vale dizer: Pessoa Física: R$11,00. Efetuado o depósito fica deferido o pedido. Int. - ADV: EDWARD GABRIEL ACUIO SIMEIRA,
RICARDO GIORDANI (OAB 200725/SP), TIAGO VILHENA SIMEIRA (OAB 184877/SP), PAULO SERGIO ZAGO (OAB 142155/
SP)
Processo 0030059-28.2011.8.26.0602 (602.01.2011.030059) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade da Administração
- Adriana Aparecida Rosa - Fazenda do Estado de São Paulo - Nº Ordem:- 1599/11 Vistos. Recebo o recurso de apelação de
fls. 85/93 da parte requerida, nos efeitos devolutivo e suspensivo. Vista à parte contrária para oferecimento de contrarrazões.
Int. - ADV: CLAUDIO TAKESHI TUDA (OAB 119151/SP), ALEXANDRE NAVARRO EMANUELLI (OAB 208979/SP), CARLOS
ROBERTO MARQUES JUNIOR (OAB 229163/SP)
Processo 3004468-20.2013.8.26.0286 - Impugnação ao Valor da Causa - Usucapião Especial (Constitucional) - Chaim Ben
Avram - - IRENE BEN AWRAM - - David Ben Avram - Rosemeire dos Santos Pereira - Nº Ordem:- 810/08 Vistos. Manifeste-se
a parte impugnada em quarenta e oito horas (art. 8º da Lei 1.060/50). Int. - ADV: MARIA DOMITILLA BORGES HADADE (OAB
322636/SP), EDISON ANTONIO SCANDALO (OAB 61658/SP), MARIA CONCEICAO PERRONI CASSIOLATO (OAB 49969/SP),
REINALDO KLASS (OAB 119855/SP)

2ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CÁSSIO HENRIQUE DOLCE DE FARIA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ERALDO BENEDETTI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0048/2014
Processo 0000691-74.1996.8.26.0286 (286.01.1996.000691) - Procedimento Ordinário - Gaplan Administradora de Bens
Sc Ltda - Elisabeth Aparecida Leal Oliveira Camargo - - Luiz Francisco Galvao de Moura - - Leonildes Aparecida Simonetti de
Moura - INT: AUTOR recolher custas conforme fls. 347: CÓD. 230-6 valor R$1.716,73 - ADV: EDUARDO SILVEIRA ARRUDA
(OAB 47049/SP), RUBENS LIBERTINI NETO (OAB 217413/SP), HAMILTON DE OLIVEIRA (OAB 20200/SP), FÁBIO GINDLER
DE OLIVEIRA (OAB 173757/SP), DAHYL SALLES (OAB 13651/SP)
Processo 0001698-08.2013.8.26.0286 (028.62.0130.001698) - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - Jusceli
Reinaldo Santos Freitas - - Eliene Oliveira de Sousa - Antonio Ribeiro - - Maria Célia Domingos Ribeiro - Vistos, etc. Fls. 25:
recebo como aditamento da inicial. Anote-se. O espólio deve ser representado por seu administrador provisório ou inventariante,
para que possa estar em juízo. Obviamente, esta pessoa deve ser qualificada a contento, até porque, ao que tudo indica, os
autores tiveram acesso ao inventário do falecido Antonio Ribeiro. Não basta a menção genérica e inominada realizada na inicial
(“representado neste ato por seu sucessor a ser verificado nos autos do arrolamento ora arquivado” - fls. 2). A regularização da
representação processual da parte, por seu turno, é pressuposto processual positivo. Posto isso, com fulcro no artigo 13, do
Código de Processo Civil, suspenso o processo por trinta dias. Neste prazo, deverão os autores providenciar a individualização
satisfatória do representante legal do espólio de Antonio Ribeiro, ou a qualificação de todos os seus herdeiros, se findo o
inventário. Na omissão, o processo será extinto, por falta de pressuposto para seu desenvolvimento válido e regular. Somente
nesta data, em razão do brutal acúmulo de serviço, fato notório. Int. Itu, 9 de janeiro de 2.014. - ADV: NATALIA CINDE PIRONDI
(OAB 220134/SP)
Processo 0002052-53.2001.8.26.0286 (286.01.2001.002052) - Desapropriação - Desapropriação - Concessionaria de
Rodovias do Oeste de Sao Paulo Viaoeste S A - Homero Pinto Vallada - - Vilma Sarmento Vallada - int: AUTOR retirar carta
de adjudicação - ADV: WAGNER MORRONI DE PAIVA (OAB 162360/SP), PATRICIA LUCCHI PEIXOTO (OAB 166297/SP),
GISELE DE ALMEIDA URIAS (OAB 242593/SP), ANTONIO ZEENNI (OAB 27766/SP), JOSE MARIA WHITAKER (OAB 75376/
SP), MARCELO JOSE DEPENTOR (OAB 89370/SP)
Processo 0002141-90.2012.8.26.0286 (286.01.2012.002141) - Procedimento Ordinário - Títulos da Dívida Pública Municipio da Estancia Turistica de Itu - José Elias de Queiroz - Vistos, etc. Fls. 29/48: diga a exeqüente sobre a exceção de préexecutividade apresentada, em cinco dias. Sem prejuízo, regularize o executado sua representação processual, em cinco dias.
Int. Itu, 09 de janeiro de 2014. - ADV: EDISON ARAUJO MEI (OAB 111087/SP), DAMIL CARLOS ROLDAN (OAB 162913/SP)
Processo 0002686-29.2013.8.26.0286 (028.62.0130.002686) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação /
Embargos à Execução - Rubens Carnelos - Gazzola Assessoria e Planejamento Ltda - Vistos, etc. Sem prejuízo de eventual
julgamento antecipado, digam as partes se têm interesse na realização de audiência de tentativa de conciliação e especifiquem
quais provas pretendem produzir, justificando, de forma detalhada, sua pertinência e relevância para o deslinde da controvérsia,
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sob pena de indeferimento. No silêncio quanto aos pontos, se presumirá que os litigantes não desejam a realização de audiência
de tentativa de conciliação e tampouco têm interesse na produção de provas outras, afora as já acostadas aos autos. Fls.
253/256: ciência à parte contrária, facultada a possibilidade de manifestação sobre os documentos juntados, em cinco dias
(CPC, artigo 398). Int. Itu, 10 de janeiro de 2014. - ADV: VALDEMIR BARSALINI (OAB 20591/SP), KATIA ALINE LOPES SILVA
(OAB 221857/SP), ANDERSON RODRIGUES PINTO DA SILVA (OAB 244098/SP), PEDRO LUIZ STUCCHI (OAB 48462/SP)
Processo 0003015-27.2002.8.26.0286 (286.01.2002.003015) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Gaplan Administradora de Bens S C Ltda - Juracy Antunes Gomes - Vistos, etc. Fls. 298/299: aguarde-se pelo prazo
requerido, abrindo-se vista após. Int. Itu, 09 de janeiro de 2014. - ADV: VALDEMIR BARSALINI (OAB 20591/SP)
Processo 0008786-05.2010.8.26.0286 (286.01.2010.008786) - Execução de Título Extrajudicial - Itupetro Comércio e
Transportes de Derivados de Petroleo Ltda - Transportadora Chiquetano Ltda - INT: CREDOR RECOLHER CUSTAS CONFORME
FLS 70: cód 230-6 valor : R$146,81 - ADV: ALESSANDRA BEVILACQUA REBELO (OAB 215533/SP), ANA PAULA PEDROZO
MACHADO (OAB 237445/SP)
Processo 0009757-19.2012.8.26.0286 (286.01.2012.009757) - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - Wilson &
Abe Sociedade de Advogados - Marcos Paulo de Paula Souza - Vistos, etc. Fls. 85/95: ciência à parte contrária, facultada a
possibilidade de manifestação sobre os documentos juntados, em cinco dias (CPC, artigo 398). Decorrido tal prazo, com ou sem
manifestação , tornem. Int. Itu, 09 de janeiro de 2014. - ADV: MARIA LUIZA DE TOLEDO PIZA (OAB 315966/SP), FADIA MARIA
WILSON ABE
Processo 0009919-82.2010.8.26.0286 (286.01.2010.009919) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Luis Sidnei dos Santos
- Embrasol Sa Empresa Brasileira de Oleos - INT: AUTOR fornecer nomes e endereços dos requeridos e confrontantes para
citação. - ADV: JULIO CORREA DE OLIVEIRA
Processo 0010018-23.2008.8.26.0286 (286.01.2008.010018) - Procedimento Ordinário - Cristiano Gomes Mariano - Fazenda
Pública do Estado de São Paulo - INT: AUTOR: Ciência/ manifestação sobre fls. 305 - ADV: WATSON ROBERTO FERREIRA
(OAB 89287/SP), CARLOS ROBERTO MARQUES JUNIOR (OAB 229163/SP)
Processo 0013513-70.2011.8.26.0286 (286.01.1995.000379/1) - Embargos à Arrematação (Inativa) - Ceramica Viva Ltda
- - Emilio Wardomil Tortosa Gimenes - - Walter Gimenes Felix - Banco do Brasil S A - INT: EMBARGADA manifestar sobre
prosseguimento do feito/ DECURSO do prazo requerido fls. 413 - ADV: JOSE LUIS DO VALLE (OAB 151063/SP), WANDELSON
LEITE, JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP)
Processo 0013821-77.2009.8.26.0286 (286.01.2009.013821) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Hsbc
Bank Brasil Sa Banco Múltiplo - José Edson Elpidio de Novaes Epp - - José Edson Elpidio de Novaes - Vistos, etc. 1) Foi
realizada pesquisa pelo RENAJUD, a respeito dos veículos bloqueados a fls. 100, como provam os protocolos em anexo. 2) Ante
o resultado da pesquisa, manifeste-se a parte autora em termos de prosseguimento. 3) Int. Itu, 12 de dezembro de 2013. - ADV:
PAULO DE TARSO CRUZ SAMPAIO JUNIOR (OAB 155211/SP), ADRIANA MÂNCIO BEZERRA HENRIQUE (OAB 172456/SP),
PEDRO ROBERTO ROMÃO (OAB 209551/SP), ANDREA TATTINI ROSA (OAB 210738/SP), GUSTAVO HENRIQUE BHERING
HORTA (OAB 321758/SP), PAULA MAGALHÃES MASCARENHAS (OAB 83050/MG)
Processo 0014208-97.2006.8.26.0286 (286.01.2006.014208) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
- Centro Educacional e Assistencial Divino Salvador - Sérgio Benedito Andreazza Costa - - Maria de Fátima dos Santos Costa INT: Exequente recolher custas conforme fls 121: cÓD. 230-6 R$96,85 - ADV: PEDRO LUIZ STUCCHI (OAB 48462/SP), MARIA
FERNANDA DOS SANTOS COSTA (OAB 247788/SP)
Processo 0014650-53.2012.8.26.0286 (028.62.0120.014650) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Gabriel Roma - Escola Fundamental Alegria de Viver Ltda Epp - INT; AUTOR manifestar sobre contestação - ADV: ANA PAULA
CARDERARO (OAB 197582/SP), RUI LUIZ LOURENSETTO JUNIOR (OAB 248931/SP), ROBSON BARSANULFO DE ARAUJO
(OAB 281412/SP), MARILICE APARECIDA CARUZO (OAB 276440/SP), IZABEL CRISTINA BONINI (OAB 69916/SP)
Processo 0015392-88.2006.8.26.0286 (286.01.2006.015392) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Eduardo Chierighini Cancherini - Eg Turbinas Consultoria e Serviços Especiais Ltda - Vanda Maria Machado Gomides - Eustáquio
Gomides da Silva - Vistos, etc. Fls. 213: nas hipóteses em que a parte credora não é beneficiária da assistência judiciária gratuita,
a pesquisa de bens pelo sistema ARISP deve ser realizada pelo próprio advogado da parte, através do site www.arisp.com.br,
conforme informado ao Cartório pela própria associação, após consulta via fone. Anoto que a providência disponível ao juízo,
em relação ao sistema ARISP, em processos nos quais o credor não é beneficiário da assistência judiciária, é somente o registro
ou averbação da penhora, após esta já ter se realizado nos autos por auto ou termo, inclusive com a respectiva intimação do
devedor e cônjuge, se for o caso. Posto isso, manifeste-se a parte credora em termos de prosseguimento. Fls. 214/215: anote-se
o nome do patrono nos locais de praxe, dirigindo-se-lhe intimações, doravante. Int. Itu, 10 de janeiro de 2.014. - ADV: LETÍCIA
MEIRA (OAB 194409/SP), RENATA ALVES SILVA HERNANDEZ (OAB 159565/SP), RICARDO DEL GROSSI HERNANDEZ (OAB
146326/SP), ROBERTO MEIRA (OAB 111751/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CÁSSIO HENRIQUE DOLCE DE FARIA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADRIANA DE ARRUDA PEREIRA LEITE NOGUEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0047/2014
Processo 0001165-49.2013.8.26.0286 (028.62.0130.001165) - Despejo - Locação de Imóvel - Leticia de Mello Comoretto
Gall - Sebastião Candido Oliveira - Autora retirar a guia de levantamento. - ADV: GERCIEL GERSON DE LIMA (OAB 170939/
SP), KARINA DE FATIMA SEGAGLIO BOFF (OAB 271771/SP)
Processo 0001525-18.2012.8.26.0286 (286.01.2012.001525) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Santander (brasil) Sa - Leticia Bernini de Oliveira Me - Vistos, etc. Consultando o sistema do BACENJUD, constatei que
a ordem de bloqueio não pôde ser cumprida, conforme minuta que segue. Indique a parte credora bens penhoráveis ou requeira
o quê de direito, em cinco dias. Na hipótese de já ter sido deferida realização de pesquisa virtual outra, após o decurso do prazo
indicado no parágrafo anterior, simplesmente tornem conclusos, para execução da próxima diligência, independentemente de
reiteração do pedido. Int. - ADV: ORESTES BACCHETTI JUNIOR (OAB 139203/SP)
Processo 0001855-25.2006.8.26.0286 (286.01.2006.001855) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Primo Schincariol Industria de Cervejas e Refrigerantes Sa - Comercial Futebol Clube - Vistos, etc. Consultando o sistema do
BACENJUD, constatei que a ordem de bloqueio não pôde ser cumprida, conforme minuta que segue. Indique a parte credora
bens penhoráveis ou requeira o quê de direito, em cinco dias. Na hipótese de já ter sido deferida realização de pesquisa virtual
outra, após o decurso do prazo indicado no parágrafo anterior, simplesmente tornem conclusos, para execução da próxima
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diligência, independentemente de reiteração do pedido. Int. - ADV: LUCIANA APARECIDA CAPARELLI OLIVEIRA (OAB 175300/
SP), FABIO PINTO NASCIMENTO (OAB 309787/SP), JULIANO IAFELIX SILVEIRA (OAB 262093/SP), MARIA INES BELUCCI
(OAB 96304/SP), ILDA CAPARELLI (OAB 70363/SP), RICARDO AUGUSTO GALVÃO DE SOUZA (OAB 184475/SP), GUSTAVO
ALMEIDA E DIAS DE SOUZA (OAB 154074/SP), VINICIUS CAMARGO SILVA (OAB 155613/SP)
Processo 0002633-82.2012.8.26.0286 (286.01.2012.002633) - Procedimento Ordinário - Posse - Rovilton Lazaro da Silva
- Bv Financeira - Autor recolher as custas finais no valor de R$ 1.116,59 - cód. 230-6 - ADV: LEONARDO MARQUES XAVIER
(OAB 287114/SP), RAIMUNDO MARQUES QUEIROZ JUNIOR (OAB 303248/SP)
Processo 0003824-65.2012.8.26.0286 (286.01.2012.003824) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Tiago Luiz da Costa - Vistos, etc. Diga a parte interessada sobre a resposta positiva à
consulta de endereços, requerendo o que for pertinente, em cinco dias, sob pena de extinção ou arquivamento, conforme o
caso. Somente nesta data, em razão do brutal acúmulo de serviço, fato notório. Int. - ADV: TIAGO CARREIRA (OAB 279690/
SP)
Processo 0005546-81.2005.8.26.0286 (286.01.2005.005546) - Depósito - Depósito - Gaplan Administradora de Bens S C
Ltda - Marcos Sanches - Vistos, etc. Fls. 369/370: aguarde-se por seis meses o cumprimento da carta precatória expedida a fls.
363. Int. Itu, 02 de dezembro de 2.013. - ADV: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA CAMARGO (OAB 231280/SP), MARIA RAQUEL
BELCULFINE SILVEIRA
Processo 0005742-41.2011.8.26.0286 (286.01.2011.005742) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Lucas Santana Ferreira - Vistos, etc. Fls. 75: aguarde-se pelo prazo requerido, abrindo-se
vista após. Int. Itu, 11 de dezembro de 2.013. - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO
CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP)
Processo 0007468-94.2004.8.26.0286 (286.01.2004.007468) - Procedimento Sumário - Espécies de Contratos - Bradesco
Seguros S A - Paulo Roberto Andrade Rosa - Autor manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça às fls. 472 e o Auto de
Constatação de fls. 471. - ADV: CAIO CEZAR CORREA DE MELLO (OAB 212901/SP), DANIELA DE GRAZIA FARIA PERES
(OAB 142693/SP), CESAR GOMES CALILLE (OAB 115863/SP)
Processo 0008953-27.2007.8.26.0286 (286.01.2007.008953) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Gaplan Administradora de Bens Ltda - Edmilso Viturino da Silva - - José Vianey da Silva - Vistos, etc. Dou por penhorado o
depósito de fls. 200, independentemente de lavratura do termo. Decorrido o prazo sem oferecimento de embargos conforme
certificado às fls. 78, levante-se o valor penhorado em proveito da parte exeqüente, após o decurso do prazo para interposição
de agravo contra esta decisão. Em seguida, manifeste-se a credora em termos de prosseguimento, em 05 dias, pena de
arquivamento. Int. Itu, 10 de dezembro de 2013. - ADV: MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA, MAURICIO CORRÊA
Processo 0010308-38.2008.8.26.0286 (286.01.2008.010308) - Execução de Título Extrajudicial - Cerealista Nardo Ltda Claudia Nunes de Sousa Correa Me - Vistos, etc. Fls. 193: antes do mais, deve a credora empreender diligências no sentido
de localizar bens penhoráveis da empresa devedora. Só depois disso, se não encontrados tais bens, será viável o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica. Na linha ora traçada, requeira a exequente o quê de direito, em cinco dias. Int. Itu,
10 de dezembro de 2013. - ADV: PAULO MAZZANTE DE PAULA (OAB 85639/SP), MILTON ROBERTO DRUZIAN (OAB 258248/
SP)
Processo 0012037-60.2012.8.26.0286 (286.01.2012.012037) - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - Fatima
Aparecida de Almeida - Gafisa Sa - - Independencia Engenharia Ltda - Autora retirar a carta de adjudicação. - ADV: ALESSANDRO
CARDOSO DE SÁ (OAB 240999/SP), NICOLE EHRENTREICH (OAB 323237/SP), JOSE CARLOS SOARES DE SOUZA (OAB
305819/SP), FERNANDO ANTONIO A DE OLIVEIRA (OAB 22998/SP), CELSO FRANCISCO BRISOTTI (OAB 154160/SP)
Processo 3002216-44.2013.8.26.0286 - Cumprimento de sentença - Serviços Hospitalares - Alvaro Ozorio Lima Filho
- Roberto Custodio Braga - Vistos, etc. Foi realizada a pesquisa de bens e rendimentos solicitada pelo sistema INFOJUD.
Porquanto acobertadas pelo sigilo fiscal, as respostas positivas têm seu arquivamento em pasta própria, sem anexação aos
autos, por este despacho ordenado. Diga a parte interessada sobre aquilo pesquisado, em cinco dias, sob pena de extinção
ou arquivamento, conforme o caso. Int. (A pesquisa do Infojud encontra-se arquivada em pasta própria sob nº 75/13). - ADV:
JOSE DO CARMO ANTUNES (OAB 88885/SP), ANDRÉ BRANCO DE MIRANDA (OAB 165161/SP), ROSALIA TOLEDO VEIGA
OMETTO (OAB 120022/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CÁSSIO HENRIQUE DOLCE DE FARIA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ERALDO BENEDETTI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0049/2014
Processo 0000462-55.2012.8.26.0286 (286.01.2012.000462) - Procedimento Ordinário - Ingresso e Exclusão dos Sócios na
Sociedade - Léia Borges Carneiro - Regional Taxi Aereo Ltda - - Carlos Antonio Marques - INT: PARTES ciência/manifestação
sobre ofício de fls. 84/87 da JuntaComercial do Estado do ACRE.: - ADV: CAROLINE BORGES CARNEIRO MARQUES (OAB
256067/SP), JOSE JORGE NOGUEIRA DE MELLO (OAB 21705/SP), RITA DE CASSIA CARVALHO PIMENTA (OAB 98098/SP)
Processo 0005889-19.2001.8.26.0286 (286.01.2001.005889) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Veni
Nascimento Pio - Joao Batista de Falco - INT: AUTOR manifestar sobre certidão do oficial de justiça fls. 174: DEIXOU de
proceder à penhora pois o bem não foi avistado e o executado declarou que o veiculo ja foi vendido há mais de 10 anos e não
se lembra nome do comprador. - ADV: CAMILA GODOY MENOCHELLI (OAB 290520/SP), LAIS ZOTTI MAESTRELLO (OAB
319633/SP), BEATRIZ PADOVANI GARAVELLO (OAB 265977/SP), MOISES FRANCISCO SANCHES, LÍGIA MARIA OLIVEIRA
DE ASSUMPÇÃO (OAB 202836/SP)
Processo 0006176-35.2008.8.26.0286 (286.01.2008.006176) - Procedimento Ordinário - Base de Cálculo - Transpotencial
Ltda - Prefeitura da Estância Turística de Itu - INT: Credor manifestar sobre fls. 308/318 - ADV: NILZA DE MELO CARDOSO
(OAB 159325/SP), DAMIL CARLOS ROLDAN (OAB 162913/SP), ANDRÉIA TEZOTTO SANTA ROSA (OAB 224410/SP), CLEUZA
MARIA SCALET (OAB 39131/SP)
Processo 0006582-37.2000.8.26.0286 (286.01.2000.006582) - Busca e Apreensão - Propriedade - Gaplan Administradora de
Bens S C Ltda - Valdeci Purdente de Oliveira - Vistos, etc. Nesta data, solicitei a transferência de valores outrora bloqueados pelo
convênio BACENJUD, como prova a minuta em anexo. Aguarde-se a vinda da via judicial comprobatória de cada transferência,
após o que as quantias serão dadas por penhoradas, prosseguindo-se. Somente nesta data, em razão do brutal acúmulo de
serviço, fato notório. Int.- INT: PARTES- ciência do ofício de fls. 189- informação transferência -Banco do Brasil . - ADV: LIDIA
MARIA DEL RIO GATTI (OAB 58244/SP), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA
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JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CÁSSIO HENRIQUE DOLCE DE FARIA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ERALDO BENEDETTI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0050/2014
Processo 0001044-21.2013.8.26.0286 (028.62.0130.001044) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral Juscelino Alves Indig - Sempre Diesel Comercio de Peças Ltda e outro - Vistos, etc. 1) Fls. 67: homologo, para os fins do artigo
158, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o pedido de desistência da ação com relação à corré SEMPRE DIESEL
COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. Para tal ré, portanto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de seu mérito, com fulcro
no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. P.R.C. 2) Em termos de prosseguimento, passo ao saneamento do feito.
À luz do relato dos fatos constante da inicial, estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais positivos.
Ausentes, por sua vez, os pressupostos processuais negativos. Não foram levantadas preliminares em resposta. Dou, por isso,
o processo por saneado. Fixo como pontos controvertidos os pressupostos para o aperfeiçoamento da responsabilidade civil da
ré. Não vislumbro utilidade alguma na colheita dos depoimentos pessoais, porquanto as versões das partes são conhecidas e
foram minudentemente narradas na inicial e na contestação. Indefiro, portanto, a produção desta prova. Prova exclusivamente
testemunhal, requerida na ocasião oportuna pelos litigantes, pode vir a ser relevante para o desfecho. Designo audiência de
instrução, debates e julgamento para o dia 6 de maio de 2.014, às 15:30 horas. Intimem-se para comparecimento as testemunhas
da terra arroladas a fls. 31 e 47. Depreque-se a oitiva da testemunha de fora da terra arrolada a fls. 31. Observe-se, nas
intimações, que o autor é beneficiário da assistência judiciária. Deverá a ré, por outro lado, providenciar o necessário para
a intimação das testemunhas por ela arroladas com antecedência mínima de trinta dias em relação à data da audiência, sob
pena de preclusão da faculdade. Prova pericial não foi requerida na ocasião oportuna, motivo pelo qual dou por preclusa a
faculdade de sua produção. Novos documentos serão admitidos nas hipóteses do artigo 397, do Código de Processo Civil,
sempre se observando, com relação a eles, o artigo 398, do mesmo Código. 3) Somente nesta data, em razão do brutal acúmulo
de serviço, fato notório. 4) Int. Itu, 9 de janeiro de 2.014. - ADV: SEBASTIÃO JOSÉ ROMAGNOLO (OAB 70711/SP), MARIA
BEATRIZ GIANNECCHINI ROMAGNOLO (OAB 73704/SP), ANNA ALICE PRADO AVALLONE DA SILVA M. DE MORAES FRÓES
(OAB 242742/SP)
Processo 0001410-60.2013.8.26.0286 (028.62.0130.001410) - Procedimento Ordinário - Regime Estatutário - José Edinor
da Silva - Governo do Estado de São Paulo - Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, nos termos do inciso I do art.
269 do C.P.C., já que a fixação da base de cálculo do adicional de insalubridade em salários-mínimos ofende a Constituição
da República (art. 7°, IV, parte final). Sucumbente, condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, nos termos do §4° do art. 20 do C.P.C., sendo que a execução
de quaisquer destas verbas fica condicionada ao que prevê o art. 12 da Lei 1.060/50. P.R.I.C. SP, 12 de dezembro de 2013.
ALUÍSIO MOREIRA BUENO Juiz de Direito - ADV: JANAINA DE CAMARGO OLIVEIRA (OAB 251298/SP), GUSTAVO JUSTUS
DO AMARANTE (OAB 302012/SP), CARLOS ROBERTO MARQUES JUNIOR (OAB 229163/SP)
Processo 0001454-26.2006.8.26.0286 (286.01.2006.001454) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Agda Jesus Prendim
Cutschera e outros - Vistos, etc. Chamei o processo para conclusão nesta data, porque ele deve ter seu trâmite acelerado. Afinal,
há meta do Conselho Nacional de Justiça estabelecendo o julgamento prioritário para ações distribuídas até 31 de dezembro de
2.006. Observe o cartório a prioridade de tramitação ora determinada. Sem prejuízo, conclamo os litigantes para que contribuam,
na parte que lhes for cabente, para o rápido desfecho deste processo. Posto isso, em termos de prosseguimento, publique-se na
imprensa oficial o edital de fls. 307/308, independentemente do pagamento de qualquer taxa (autora beneficiária da assistência
judiciária). Int. Itu, 16 de janeiro de 2014. - ADV: ALEXANDRA BUZOLIN DIAS CUNHA (OAB 300736/SP), ADRIANA MÂNCIO
BEZERRA HENRIQUE (OAB 172456/SP), PAULO DE TARSO CRUZ SAMPAIO JUNIOR (OAB 155211/SP)
Processo 0001520-06.2006.8.26.0286 (286.01.2006.001520) - Protesto - Comercial Padre Bento Secos e Molhados Ltda
- Tzion Comercio Importacao e Exportacao Ltda - Vistos, etc. Chamei o processo para conclusão nesta data, porque ele deve
ter seu trâmite acelerado. Afinal, há meta do Conselho Nacional de Justiça estabelecendo o julgamento prioritário para ações
distribuídas até 31 de dezembro de 2.006. Observe o cartório a prioridade de tramitação ora determinada. Sem prejuízo, conclamo
os litigantes para que contribuam, na parte que lhes for cabente, para o rápido desfecho deste processo. Posto isso, em termos
de prosseguimento, respeitado o entendimento do nobre juiz prolator de tal decisão, reconsidero aquilo decidido a fls. 24, em
seu terceiro parágrafo. Isso porque o processo cautelar, embora assecuratório, guarda autonomia em relação ao processo
principal. Logo, há que ser viabilizado o exercício do contraditório também neste feito. Determino que a ré seja citada para que,
querendo, ofereça resposta, em cinco dias. Na omissão, serão presumidos aceitos como verdadeiros os fatos narrados na inicial
e em seus aditamentos, cujas cópias seguem em anexo. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na
forma e sob as penas da lei. Int. Itu, 16 de janeiro de 2014. - ADV: FERNANDA MARIA SCHINCARIOL (OAB 139442/SP), JEAN
CARLO BATISTA DUARTE (OAB 167877/SP), JUAREZ ANTONIO ITALIANI (OAB 60973/SP), CRISTINA DE FATIMA DALDON
LOTTO (OAB 71501/SP)
Processo 0002126-34.2006.8.26.0286 (286.01.2006.002126) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Davi Gilmar de Andrade - Vistos, etc. Fls. 223: defiro. Oficie-se ao IMESC para que o laudo pericial seja encaminhado a este
Juízo, com a maior brevidade possível. Int. - ADV: LUCIANO GUSMÃO RIBEIRO (OAB 171938/SP), SUELI APARECIDA DE
ROSSI (OAB 92400/SP), ARMANDO DE ABREU LIMA JUNIOR (OAB 124022/SP), NILSON DOS SANTOS ALMEIDA (OAB
128845/SP), RICARDO LUIS DE CAMPOS MENDES (OAB 155875/SP)
Processo 0002126-34.2006.8.26.0286 (286.01.2006.002126) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Davi Gilmar de Andrade - Vistos, etc. Chamei o processo para conclusão nesta data, porque ele deve ter seu trâmite acelerado.
Afinal, há meta do Conselho Nacional de Justiça estabelecendo o julgamento prioritário para ações distribuídas até 31 de
dezembro de 2.006. Observe o cartório a prioridade de tramitação ora determinada. Sem prejuízo, conclamo os litigantes para
que contribuam, na parte que lhes for cabente, para o rápido desfecho deste processo. Posto isso, em termos de prosseguimento,
expeça-se carta precatória para que o Sr. Diretor do IMESC seja pessoalmente intimado para que encaminhe ao juízo o laudo
pericial referente a este processo, em cinco dias, sob as penas da lei. Caberá ao Sr. Oficial de Justiça qualificar a contento o Sr.
Diretor do IMESC responsável pela recepção do mandado, que deverá ser instruído com todas as peças processuais pertinentes
a permitir a rápida identificação daquilo solicitado ao órgão público. Int. Itu, 16 de janeiro de 2014. - ADV: SUELI APARECIDA
DE ROSSI (OAB 92400/SP), LUCIANO GUSMÃO RIBEIRO (OAB 171938/SP), RICARDO LUIS DE CAMPOS MENDES (OAB
155875/SP), NILSON DOS SANTOS ALMEIDA (OAB 128845/SP), ARMANDO DE ABREU LIMA JUNIOR (OAB 124022/SP)
Processo 0004117-50.2003.8.26.0286 (286.01.2003.004117) - Procedimento Ordinário - Sidney dos Santos - Instituto
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Nacional do Seguro Social I N S S - Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO movida por SIDNEY DOS SANTOS
em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, em fase de satisfação do julgado. Efetuado o depósito judicial
do valor devido e levantadas as guias, a parte credora deu, tacitamente, o débito por quitado (fls. 181, 183 e 187). É o relatório.
Fundamento e decido. Ante a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTA A, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no
artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, se requerido, defere-se o desentranhamento e
entrega, mediante substituição por cópia: a) de eventual título de crédito juntado ao processo à parte devedora (Código Civil,
artigo 324); b) de outros documentos à parte que os tiver juntado. Custas finais pelo exequente (que deu o débito por quitado,
sem ressalvas), observados os benefícios da Lei n.º 1.060/50, outrora concedidos. P.R.I.C. Itu, 09 de dezembro de 2.013. ADV: FÁBIO EDUARDO NEGRINI FERRO (OAB 163717/SP), MARTHA MARIA BRUNI PALOMO DALDON, MARIA JUDITE
PADOVANI NUNES
Processo 0004393-76.2006.8.26.0286 (286.01.2006.004393) - Procedimento Sumário - Comercial Padre Bento Secos e
Molhados Ltda - Tzion Comércio Importaçao e Exportação Ltda - Vistos, etc. Chamei o processo para conclusão nesta data, porque
ele deve ter seu trâmite acelerado. Afinal, há meta do Conselho Nacional de Justiça estabelecendo o julgamento prioritário para
ações distribuídas até 31 de dezembro de 2.006. Observe o cartório a prioridade de tramitação ora determinada. Sem prejuízo,
conclamo os litigantes para que contribuam, na parte que lhes for cabente, para o rápido desfecho deste processo. Posto isso,
em termos de prosseguimento, defiro em parte o pedido formulado a fls. 594, concedendo à parte ré o prazo improrrogável
de cinco dias para se manifestar acerca da prova pericial acrescida, estendido igual direito à parte à contrária. Após, tornem
conclusos, para designação de audiência, debates e julgamento. Int. Itu, 16 de janeiro de 2.014. - ADV: JUAREZ ANTONIO
ITALIANI (OAB 60973/SP), CRISTINA DE FATIMA DALDON LOTTO (OAB 71501/SP), JEAN CARLO BATISTA DUARTE (OAB
167877/SP), FERNANDA MARIA SCHINCARIOL (OAB 139442/SP)
Processo 0004412-72.2012.8.26.0286 (286.01.2012.004412) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Gonçales & Cia Ltda Epp - Vistos, etc. Trata-se de ação de EXECUÇÃO movida por GONÇALES CIA. LTDA. EPP.
em face de ADILSEV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - ME. A parte autora requereu a desistência da ação (fls. 64). É o
relatório. Fundamento e decido. Homologo, para os fins do artigo 158, do Código de Processo Civil, o pedido de desistência
da ação formulado. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de seu mérito, com fulcro no artigo 267,
inciso VIII, c.c. o artigo 569, ambos do Código de Processo Civil. Em razão do ora decidido: a) defiro o desentranhamento dos
documentos que instruíram o processo, mediante substituição por cópias, após o trânsito em julgado; b) fica revogada eventual
tutela de urgência outrora concedida. Homologo, outrossim, eventual desistência do direito de interpor recurso contra esta
sentença. Certifique-se o imediato trânsito em julgado, se o caso. Custas pendentes a cargo da parte autora. Sem condenação
em honorários, ante a ausência de formalização de resistência. Somente nesta data, em razão do brutal acúmulo de serviço,
fato notório. P.R.I.C. Itu, 17 de dezembro de 2.013. - ADV: LEANDRO CESAR VENTURA (OAB 266379/SP)
Processo 0005553-39.2006.8.26.0286 (286.01.2006.005553) - Procedimento Ordinário - Gaplan Veículos Pesados Ltda Nobre Engenharia Ltda - Vistos, etc. Chamei o processo para conclusão nesta data, porque ele deve ter seu trâmite acelerado.
Afinal, há meta do Conselho Nacional de Justiça estabelecendo o julgamento prioritário para ações distribuídas até 31 de
dezembro de 2.006. Observe o cartório a prioridade de tramitação ora determinada. Sem prejuízo, conclamo os litigantes para
que contribuam, na parte que lhes for cabente, para o rápido desfecho deste processo. Posto isso, em termos de prosseguimento,
dê-se ciência às partes sobre a prova acrescida. Após, tornem conclusos para encerramento formal da instrução. Int. Itu, 16
de janeiro de 2.014. ( r. intimação fls. 43: partes ciência da devolução da carta precatória de fls. 2041/2060). - ADV: OLAVO
GLIORIO GOZZANO (OAB 99916/SP), PAULO CESAR CHAVES (OAB 72163/MG), VALDEMIR BARSALINI (OAB 20591/SP)
Processo 0006445-45.2006.8.26.0286 (286.01.2006.006445) - Depósito - Depósito - Gaplan Administradora de Bens Ltda
- Bacia Amazônica Representação Comercial e Transportes Rodoviários Ltda - Vistos, etc. Chamei o processo para conclusão
nesta data, porque ele deve ter seu trâmite acelerado. Afinal, há meta do Conselho Nacional de Justiça estabelecendo o
julgamento prioritário para ações distribuídas até 31 de dezembro de 2.006. Observe o cartório a prioridade de tramitação ora
determinada. Sem prejuízo, conclamo os litigantes para que contribuam, na parte que lhes for cabente, para o rápido desfecho
deste processo. Posto isso, em termos de prosseguimento, destituo de sua função o curador especial nomeado, que, até o
momento, não praticou nenhum ato processual em favor da parte por ele representada. Oficie-se à OAB local, solicitando-lhe
a indicação de outro advogado para funcionar como curador especial da ré. Com a nomeação, intime-se o curador especial
indicado para que apresente resposta, no prazo legal. Sem prejuízo, comprove a autora o andamento produtivo da carta
precatória expedida com a finalidade de intimar os fiadores. Na omissão, em cinco dias, se presumirá o desinteresse da autora
na efetiva realização da diligência, com seus consectários legais. Desde já observo que a ausência de intimação dos fiadores
não constitui obstáculo para o julgamento da lide principal, que contra eles não é voltada. Int. Itu, 16 de janeiro de 2014. - ADV:
ANA CARLA XAVIER DA SILVEIRA BENITO CHRISTOFOLETTI (OAB 205244/SP), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA,
LEANDRO CAVICHIOLI DOS SANTOS (OAB 245645/SP)
Processo 0007938-23.2007.8.26.0286 (286.01.2007.007938) - Procedimento Ordinário - Serviços Profissionais - Tonhão Itu
Transportes Ltda Me - Mobisat Sistema de Rastreamento Ltda - Vistos, etc. Fls. 1075/1077: homologo a desistência ao direito
de recorrer da decisão de fls. 1072, conforme estabelecido entre as partes às fls. 1070, item 6. No mais, conforme fls. 1070,
item 7, desentranhe-se a carta de fiança juntada no incidente apenso a este processo, entregando-se à devedora mediante
substituição por cópias nos autos. Int. ( r. intimação fls. 1089: requerido retirar guia de levantamento que se encontra em
pasta própria.) - ADV: JOSE EDUARDO PATRICIO LIMA (OAB 87251/SP), ELAINE CRISTINA MINGANTI (OAB 139465/SP),
ALEXANDRE RODRIGUES RIGOBELO (OAB 176581/SP), ANA CAROLINA FONTES CARICATTI CONDE (OAB 208848/SP),
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR (OAB 247319/SP)
Processo 0008518-87.2006.8.26.0286 (286.01.2006.008518) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Finasa Sa - Vistos, etc. Chamei o processo para conclusão nesta data, porque ele deve ter seu trâmite
acelerado. Afinal, há meta do Conselho Nacional de Justiça estabelecendo o julgamento prioritário para ações distribuídas
até 31 de dezembro de 2.006. Observe o cartório a prioridade de tramitação ora determinada. Sem prejuízo, conclamo os
litigantes para que contribuam, na parte que lhes for cabente, para o rápido desfecho deste processo. Posto isso, em termos de
prosseguimento, dê a parte interessada andamento produtivo ao processo, em cinco dias, sob pena de extinção. Na omissão,
ao artigo 267, § 1º, do Código de Processo Civil. Int. Itu, 16 de janeiro de 2.014. - ADV: ANDRÉ SOBRAL FERRER (OAB
299795/SP), CINTIA OLIVEIRA DE ALMEIDA (OAB 260944/SP), VANESSA GISLAINE TAVARES LARUCCIA (OAB 211441/SP),
FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP)
Processo 0011366-47.2006.8.26.0286 (286.01.2006.011366) - Procedimento Ordinário - Veículos - Gaplan Administradora
de Bens Ltda - Valdeir de Assis - Vistos, etc. Chamei o processo para conclusão nesta data, porque ele deve ter seu trâmite
acelerado. Afinal, há meta do Conselho Nacional de Justiça estabelecendo o julgamento prioritário para ações distribuídas
até 31 de dezembro de 2.006. Observe o cartório a prioridade de tramitação ora determinada. Sem prejuízo, conclamo os
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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litigantes para que contribuam, na parte que lhes for cabente, para o rápido desfecho deste processo. Posto isso, em termos de
prosseguimento, desentranhe-se e adite-se a precatória de fls. 277/288 para integral cumprimento, vez que não houve diligência
em quatro dos cinco endereços apontados na deprecata. Caberá à autora providenciar a retirada e o encaminhamento da
precatória, comprovando a sua distribuição no juízo deprecado, em cinco dias, sob pena de extinção. Int. Itu, 16 de janeiro de
2.014. - ADV: LIDIA MARIA DEL RIO GATTI (OAB 58244/SP), SÓSTHENES HALTER MENEZES (OAB 170311/SP)
Processo 0015064-61.2006.8.26.0286 (286.01.2006.015064) - Ação Civil Pública - Posse - Jose Nastri e outros - Vistos,
etc. Chamei o processo para conclusão nesta data, porque ele deve ter seu trâmite acelerado. Afinal, há meta do Conselho
Nacional de Justiça estabelecendo o julgamento prioritário para ações distribuídas até 31 de dezembro de 2.006. Observe o
cartório a prioridade de tramitação ora determinada. Sem prejuízo, conclamo os litigantes para que contribuam, na parte que
lhes for cabente, para o rápido desfecho deste processo. Posto isso, em termos de prosseguimento: a) providencie o Cartório
o atendimento ao informado a fls. 851, se necessário com as inclusões de andamentos; b) cumpra a serventia o determinado
no item “IV”, subitem “6”, da decisão de fls. 846. Int. Itu, 15 de janeiro de 2.014. ( partes manifestar sobre a certidão supr: foi
juntado aos autos andamento conforme determinado no r. despacho de fls. 856, e para dar atendimento ao determnado no
item “b” é necessário o fornecimento do CPF dos interessados indicados). - ADV: MAIRA MILITO GOES (OAB 79091/SP),
BENEDITO DE JESUS SILVEIRA LEITE (OAB 71036/SP), SILVANO ANDRADE DO BOMFIM (OAB 154691/SP), NEUSA MARIA
DE MORAES S BERTOLAZZI (OAB 107649/SP), JOSE MARIA MARCIANO (OAB 129990/SP), ADRIANA CRISTINA FRANÇA
LEITE DE CARVALHO (OAB 134958/SP), MARCO ANTONIO GONÇALVES (OAB 154295/SP), ANTONIO MARCOS DOS REIS
(OAB 232041/SP), MILTON RODRIGUES (OAB 167017/SP), GERSON LOURENÇO PATACA (OAB 191136/SP), MURILO
ALARCON SAMPAIO (OAB 191994/SP), GUILHERME EDUARDO NOVARETTI (OAB 219348/SP)
Processo 3003942-53.2013.8.26.0286 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 40090000-42.2013.8.26.060 - 4ª Vara Cível) Fundação Dom Aguirre - r. intimação fls. 21: Autor depositar condução complementar oficial de justiça, valor R$ 20,34, conforme
crtidão de fls. 20. - ADV: FERNANDA DE ALMEIDA (OAB 308827/SP), ANDRESSA SAYURI FLEURY
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CÁSSIO HENRIQUE DOLCE DE FARIA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADRIANA DE ARRUDA PEREIRA LEITE NOGUEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0051/2014
Processo 0001591-61.2013.8.26.0286 (028.62.0130.001591) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou
Fornecimento de Medicamentos - Luciana Harumi Maeda - Municipio de Itu - Vistos em saneador. A alegação de ilegitimidade
passiva e o pedido de denunciação da lide não vingam. Com efeito, a saúde é um direito fundamental do ser humano, e sua
proteção, promoção e recuperação são deveres do Estado, conforme disposto no artigo 196 da Carta Magna. Trata-se de
obrigação solidária imposta à União, ao Estado, ao Município, incumbindo-lhes, de igual maneira, o dever de oferecer meios
necessários para o exercício pleno desse direito fundamental, garantindo-se assim uma vida digna às pessoas, objetivo maior
do ordenamento jurídico pátrio. Em se tratando de hipótese de responsabilidade solidária, cabe ao cidadão necessitado a livre
escolha de qual pessoa política acionar, isolada ou cumulativamente com outra. Logo, rejeito as preliminares levantadas. Declaro
saneado o feito. A controvérsia reside na necessidade de entrega dos medicamentos indicados na exordial para tratamento da
parte autora. Necessária apenas produção de prova pericial consistente em exame clínico na parte autora. Oficie-se ao IMESC
para o fim, consignando-se que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária. Agendada a data, intime-se a autora para
comparecimento. Quesitos do juízo: I) a parte autora apresenta as enfermidades por ela narradas na peça vestibular?; II) são
necessários os medicamentos solicitados para a manutenção da saúde da parte autora? As partes poderão indicar assistentes
técnicos e formular quesitos no prazo de cinco dias, desde já aprovados aqueles porventura já formulados nos autos. Com o
laudo, digam. Após, tornem conclusos, para encerramento formal da instrução. Int. - ADV: MARIA BEATRIZ SILVA MOREIRA DE
SOUZA COELHO (OAB 250784/SP), SHEILA FERNANDA DOS SANTOS (OAB 243610/SP)
Processo 0002075-81.2010.8.26.0286 (286.01.2010.002075) - Procedimento Ordinário - Gaplan Empreendimentos
Imobiliários Ltda - Município da Estância Turistica de Itu - Intim. Autora: Recolher a condução do oficial de justiça e retirar a guia de
levantamento. - ADV: MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA, ANA CARLA XAVIER DA SILVEIRA BENITO CHRISTOFOLETTI
(OAB 205244/SP), DAMIL CARLOS ROLDAN (OAB 162913/SP)
Processo 0002473-57.2012.8.26.0286 (286.01.2012.002473) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Juverlice Cruz de Oliveira - Intimação: recolher R$ 11,00 para a pesquisa Bacenjud por CPF
pesquisado. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB
192562/SP)
Processo 0002527-28.2009.8.26.0286 (286.01.2009.002527) - Monitória - Sidney Rosa - Jangada Indústria e Comércio
de Sabão e Derivados - - Sandra Regina Palmyro de Oliveira - - Wladimir Gonçalves de Oliveira - Ciência da certidão: “ ...
até a presente data, a Carta Precatória não retornou cumprida”. - ADV: PRISCILA DE CASTRO BAPTISTA (OAB 272736/SP),
DANIELE DE OLIVEIRA (OAB 324557/SP), RONALDO APARECIDO FABRICIO (OAB 265492/SP)
Processo 0005068-63.2011.8.26.0286 (286.01.2011.005068) - Execução de Título Extrajudicial - Transação - A. A. C. A. - V.
J. dos S. - Vistos, etc. Fls. 67/68: depreque-se a penhora dos veículos bloqueados (fls. 65). Int. (Retirar a Carta Precatória). ADV: ALESSANDRO ALCYR CARRIEL ASSUGENI (OAB 248999/SP)
Processo 0006049-10.2002.8.26.0286 (286.01.2002.006049) - Procedimento Sumário - Gaplan Administradora de Bens S
C Ltda - Joao Paulo Vidotto Pontes - KARINA FORESTO LIZIER PONTES e outro - Intimação: manifestar sobre a contestação
de fls. 272/280. - ADV: MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA, LIDIA MARIA DEL RIO GATTI (OAB 58244/SP), LUCIMARA
APARECIDA ZACHARIAS (OAB 212292/SP), LUCIANO CASARI FLORIAN (OAB 220119/SP)
Processo 0006495-66.2009.8.26.0286 (286.01.2009.006495) - Procedimento Ordinário - Anselmo Vitorino dos Santos - Inss
Instituto Nacional do Seguro Social - Intim.: Ciência do retorno dos autos do Tribunal. - ADV: FÁBIO EDUARDO NEGRINI
FERRO (OAB 163717/SP), ANTONIO CESAR VITORINO DE ALMEIDA (OAB 85493/SP)
Processo 0008002-48.1998.8.26.0286 (286.01.1998.008002) - Depósito - Depósito - Gaplan Administradora de Bens Sc
Ltda - Ailton Duarte - Vistos, etc. Fls. 234: depreque-se a penhora e avaliação do bem indicado. Int. Itu, 25 de outubro de
2013. (retirar a carta precatória) - ADV: HELEN PETRUCIA FRÓES DE CAMARGO LOPES (OAB 190665/SP), MARIA RAQUEL
BELCULFINE SILVEIRA, KELLY CRISTINA DA SILVA BORTOLETO (OAB 255295/SP)
Processo 0008647-53.2010.8.26.0286 (286.01.2010.008647) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio
Campos de Santo Antonio - Antonio Donizete Ferraz - - Maria Aline dos Santos Lourenço Ferraz - Intimação: manifestar sobre o
decurso de prazo sem que os requeridos efetuassem o pagamento do débito. - ADV: ANTONIO CESAR VITORINO DE ALMEIDA
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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(OAB 85493/SP)
Processo 0008713-33.2010.8.26.0286 (286.01.2010.008713) - Monitória - Lucheti Lubrificantes Ltda - Andrea Santos Tojeiro
Me - Intimação: prazo de quinze (15) dias para as duas (02) publicações no Jornal Local contados a partir desta publicação do
Edital. - ADV: RODRIGO KAWAMURA (OAB 242874/SP)
Processo 0010187-68.2012.8.26.0286 (286.01.2012.010187) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - Maria
Marluce Galdino - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Intimação: manifestar sobre o laudo pericial médico de fls. 103/109.
- ADV: MILTON ALVES MACHADO JUNIOR (OAB 159986/SP), FÁBIO EDUARDO NEGRINI FERRO (OAB 163717/SP), LILIAN
LUZ SILVA PRAVATTI (OAB 269400/SP)
Processo 0011389-56.2007.8.26.0286 (286.01.2007.011389) - Execução de Título Extrajudicial - Organização Sorocabana
de Assistência À Cultura Faditu - Tatiane Cristina dos Santos Marcon - Intimação: manifestar sobre decurso de prazo requerido
e deferido, sem manifestação. - ADV: CAMILA MARTINS DE SIQUEIRA (OAB 224696/SP)
Processo 0011501-49.2012.8.26.0286 (286.01.2012.011501) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Omni Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Wilson Aparecido Bueno - Vistos, etc. Fls. 53/55 e 56/59: na
verdade, a conversão da busca e apreensão em ação de execução nada mais é que a propositura de uma nova ação, sujeita a
novo preparo. A previsão legal da conversibilidade não tem o condão de dispensar o recolhimento da diferença de custas. Posto
isso, providencie a autora, em cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de aditamento, o recolhimento da diferença. Int.
- ADV: GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI (OAB 319501/SP), PAULO CESAR DA ROSA GÓES (OAB 319525/SP)
Processo 0013200-17.2008.8.26.0286 (286.01.2008.013200) - Procedimento Ordinário - Marcelo Paulino - Associação
Educacional Pascale e Castro Sc Ltda - Intim.: Ciência do retorno dos autos do Tribunal. - ADV: ALCIDES GERONUTTI (OAB
118203/SP), NEIDE MARIA VIEIRA BORGO (OAB 134655/SP), PATRICIA MARA GERONUTTI (OAB 137245/SP)

3ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO FRANÇA VIANA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUCIMARA SILVA MANTOVANELI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0035/2014
Processo 0002702-80.2013.8.26.0286 (028.62.0130.002702) - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Diverlav Produtos de Limpeza Ltda - - Claudinei dos Santos Raimundo - - Vivian Souza de Carvalho - Banco
Itaú Unibanco S A - (326/13) - CUSTAS DEVIDAS - Ao Estado (230-6)......................R$ 2.455,06 - ADV: VANESSA CRISTINA
GIMENES FARIA E SILVA (OAB 167940/SP), JORGE VICENTE LUZ (OAB 34204/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO FRANÇA VIANA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VALDIRENE APARECIDA ZACCHARIAS BARBIERI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0032/2014
Processo 0000352-47.1998.8.26.0286 (286.01.1998.000352) - Procedimento Ordinário - Direitos e Títulos de Crédito - G F
Distribuidora de Bebidas Ltda - Palhinha Produtos Alimenticios Ltda - - Money Participações Sa Ltda - - Mont Blanc Participações
Sc Ltda - - Eduardo Meira Leite - - Alexander Meira Leite - Vistos.(Proc. 1279/98) Apresente a autora a matrícula atualizada do
imóvel, no prazo de 10 dias. Após, tornem conclusos. Int. - ADV: ROBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA (OAB 142157/SP)
Processo 0000982-64.2002.8.26.0286 (286.01.2002.000982) - Procedimento Ordinário - RMI - Renda Mensal Inicial,
Reajustes e Revisões Específicas - Nelci Rodrigues de Lima - Instituto Nacional do Seguro Social I N S S - (2035/05) - Diante
do exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação movida por NELCI RODRIGUES DE LIMA contra o INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS. Outrossim, condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em R$ 500,00, com a ressalva de que estas verbas somente poderão ser cobradas se demonstrada a
perda da condição de necessitada. P.R.I.C. - ADV: FÁBIO EDUARDO NEGRINI FERRO (OAB 163717/SP), WATSON ROBERTO
FERREIRA (OAB 89287/SP)
Processo 0002097-52.2004.8.26.0286 (286.01.2004.002097) - Monitória - Espécies de Contratos - Organizacao Sorocabana
de Assistencia A Cultura Faditu - Artur Vieira Aloisio - Proc. 2276/05 - Fls. 371: Defiro a devolução do prazo conforme requerido.
Int. - ADV: ANESIO MARTINS DE SIQUEIRA (OAB 50058/SP), VANESSA AVANZI FLAUSINO RODRIGUES (OAB 297494/SP),
CAMILA MARTINS DE SIQUEIRA (OAB 224696/SP), ELIANA GUITTI (OAB 171224/SP)
Processo 0002301-43.1997.8.26.0286 (286.01.1997.002301) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução
do dinheiro - Gaplan Administradora de Bens Sc Ltda - Proc. 1686/97 - Homologo, para que produza os jurídicos e legais efeitos,
o acordo de fls. 334/335, nestes autos da ação de Rescisão Contratual, requerida por Gaplan Administradora de Bens S/C Ltda
contra Marcio Fernando Toselli, julgando extinto, com fulcro no artigo 269, III do CPC. Após o trânsito em julgado, expeça-se a
guia de levantamento em favor da exequente. Pagas eventuais custas finais, que ficarão a cargo do executado, oportunamente,
arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA
Processo 0002301-43.1997.8.26.0286 (286.01.1997.002301) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - Gaplan Administradora de Bens Sc Ltda - Marcio Fernando Toselli - CUSTAS DEVIDAS Ao Estado (230-6)......................
R$ 96,85 - ADV: MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA
Processo 0006294-55.2001.8.26.0286 (286.01.2001.006294) - Procedimento Ordinário - Consórcio - Gaplan Administradora
de Bens S C Ltda - Claudio Sidnei de Camargo Junior - - Ailson Vieira Ramos - Proc. 1975/05 - Face ao pagamento anunciado
às fls. 290, julgo extinto os autos da ação Ordinária que Gaplan Administradora de Bens S/C Ltda move contra Claudio Sidnei
de Camargo Junior e Ailson Vieira Ramos, com fulcro no art. 794, inc. I do CPC. Pagas eventuais custas remanescentes que
ficarão a cargo do executado, oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: RICARDO BRUZDZENSKY GARCIA (OAB
119709/SP), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA, SEBASTIÃO JOSÉ ROMAGNOLO (OAB 70711/SP), MARCIO RENATO
SURPILI (OAB 127332/SP)
Processo 0006294-55.2001.8.26.0286 (286.01.2001.006294) - Procedimento Ordinário - Consórcio - Gaplan Administradora
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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de Bens S C Ltda - Claudio Sidnei de Camargo Junior - - Ailson Vieira Ramos - CUSTAS DEVIDAS Ao Estado (230-6)......................
R$ 181,74 - ADV: MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA, SEBASTIÃO JOSÉ ROMAGNOLO (OAB 70711/SP), MARCIO
RENATO SURPILI (OAB 127332/SP), RICARDO BRUZDZENSKY GARCIA (OAB 119709/SP)
Processo 0006699-86.2004.8.26.0286 (286.01.2004.006699) - Procedimento Sumário - Consórcio - Gaplan Administradora
de Bens S C Ltda - Ermelindo Bellarmino - - Jose Branco Souto - - Irma da Silva Vicentini Souto - Proc. 2225/05 - Face ao
pagamento anunciado às fls. 369, julgo extinto os autos da ação de Sumária de Cobrança que Gaplan Administradora de Bens
S/C Ltda move contra Ermelindo Bellarmino, Irma da Silva Vicentini Souto e José Branco Souto, com fulcro no art. 794, inc. I
do CPC. Pagas eventuais custas remanescentes que ficarão a cargo dos executados, oportunamente, arquivem-se os autos.
P.R.I.C. - ADV: MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA, JULIANA DA SILVA ALVES (OAB 261837/SP)
Processo 0008293-82.1997.8.26.0286 (286.01.1997.008293) - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - Chacaras
Castelo Country Club Rep P Giacomo Cacici - Marco Antonio Moreira - - Maria Aparecida Gomes Moreira - Proc. 1185/97 Primeiramente, inclua-se no sistema como terceiro interessado ao processo o arrematante de fls. 813/814. Após, manifestem-se
sobre a petição de fls. 820/821. Int. - ADV: ERCULES MATOS E SILVA (OAB 159169/SP), VALDEMIR BARSALINI (OAB 20591/
SP), LUIZ CARLOS ESTACIO DE PAULA (OAB 84493/SP)
Processo 0010619-92.2009.8.26.0286 (286.01.2009.010619) - Monitória - Cheque - Rc & Reis Comércio de Piscinas Ltda Me
- Helio Menon Filho - Proc. 1526/09 - Fls. 196: Defiro, aguardando-se pelo prazo improrrogável de 45 dias conforme requerido.
No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: PLINIO AMARO MARTINS PALMEIRA (OAB 135316/SP), ROQUE
FERNANDES SERRA (OAB 101320/SP), KEILA ADRIANA BORGES (OAB 235436/SP)
Processo 0011754-37.2012.8.26.0286 (286.01.2012.011754) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Vanessa Cristina
Ferreira - Vera Lucia da Silva Me - Vistos. N.1416/12 Fls.59: Nos termos do Comunicado n.31/12 mostra-se suficiente a tentativa
de localização da parte por meio dos sistemas INFOSEG e INFOJUD. Ressalto que no presente feito foi tentado também a
pesquisa pelo sistema BACENJUD. Ademais por se tratar de pessoa jurídica não há como tentar a localização pelo sistema
SIEL. Por fim o sistema RENAJUD não fornece endereço da partes. Ante o exposto, não há que se falar en nulidade de citação.
Concedo o prazo de dez dias para que a autora apresente cálculo atualizado do débito. Após providencie a serventia o bloqueio
on line. Int. - ADV: LEDA CECILIA LOUREIRO (OAB 276078/SP), NATÁLIA DE FÁTIMA BONATTI (OAB 290310/SP)
Processo 0011838-72.2011.8.26.0286 (286.01.2011.011838) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Carlos
Alexandre Pereira da Silva - Ccr Viaoeste - (PROC. 1398/11) Vistos. Indispensável a oitiva de testemunha para ser fixada a
responsabilidade pelo acidente e os danos alegados na inicial. Para se evitar futura alegação de inversão de provas, por ora,
depreque-se a oitiva das testemunhas arroladas pelo autor às fls. 17. Após, será determinada a expedição de carta precatória
para a oitiva da testemunha da empresa ré. Intime-se. - ADV: CARLOS EDUARDO CARDOSO (OAB 29038/SP), FERNANDO
PIRES MARTINS CARDOSO (OAB 154267/SP), JOAO DE OLIVEIRA ROMERO (OAB 106248/SP), LUIZ GUSTAVO RODRIGUES
ARECO (OAB 242826/SP)
Processo 0012089-61.2009.8.26.0286 (286.01.2009.012089) - Procedimento Sumário - Lucas Rodrigues Cordeiro Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro Dpvat Sa - Proc. 1724/09 - Cumpra-se o v. acórdão. Após as anotações de praxe,
arquivem-se os autos. Int. - ADV: CISLENE DIAS HENRIQUE (OAB 153988/SP), FERNANDA APARECIDA PEREIRA (OAB
229796/SP), JOSE BRUNO DE AZEVEDO OLIVEIRA (OAB 48098/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP), INALDO
BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP)
Processo 0012264-55.2009.8.26.0286 (286.01.2009.012264) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Francisco
Peixoto Filho - José Miguel Camargo Chumacero - (PROC. 1754/09) Vistos. Mantenho a decisão de fls. 150 por seus próprios
fundamentos. Por outro lado não há como afirmar que o valor bloqueado corresponde ao pagamento do INSS, tendo em vista que
o executado recebeu a quantia de R$ 700,00 sem a comprovação da origem, conforme depósito indicado às fls. 157. Aguardese o comprovante de transferência de valor para conversão em penhora. Recebo o agravo retido de fls. 158/161. Mantenho a
decisão agravada por seus próprios fundamentos. Abra-se vista à parte contrária para apresentação de contraminuta. Intime-se.
- ADV: BENEDITO ANTONIO BARCELLI (OAB 118320/SP), GERCIEL GERSON DE LIMA (OAB 170939/SP)
Processo 0012386-63.2012.8.26.0286 (286.01.2012.012386) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança Locação de Imóvel - Maria José Pavani - Adelmo Nunes de Oliveira - - Boff Pereira Negócios Imobiliários Sc Ltda - Proc. 1485/12
- Designo audiência para os fins do art. 331 do Código de Processo Civil, para o dia 13 de fevereiro de 2014, às 14:00 horas.
Intimem-se as partes por meio de seus advogados. A audiência será realizada no Setor Processual do Centro Judiciário de
Solução de Conflito, localizado no prédio do Fórum, e presidido por conciliador habilitado. Intime-se. - ADV: SIMONE SCANDALO
DE MORAIS (OAB 214402/SP), KARINA DE FATIMA SEGAGLIO BOFF (OAB 271771/SP), SIDNEIA LOPES (OAB 289956/SP),
MARIA CLAUDETE PAVANI (OAB 112551/SP)
Processo 0012412-32.2010.8.26.0286 (286.01.2010.012412) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Dacca
Empreendimentos Imobiliários Ltda - Avanildo Wanderley de Lima - - Fabiola Santos de Lima - (1536/10) - Diante do exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda fazendo-o para, confirmando a liminar anteriormente concedida:
a) reintegrar a autora de maneira definitiva na posse do imóvel objeto do contrato rescindido; b) condenar a autora a devolver
aos requeridos 40% dos valores pagos, devidamente corrigidos pela a Tabela do Tribunal de Justiça a partir do desembolso; c)
declarar a perda em favor da autora de 60% dos valores pagos pelos requeridos como forma de indenização por perdas e danos;
d) autorizar a retenção de eventuais benfeitorias úteis e necessárias introduzidas no imóvel pelos requeridos com fundamento
no artigo 1219 do Código Civil, a serem apuradas em embargos de retenção, na forma do artigo 745, do Código de Processo
Civil. Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, compensando-se a verba honorária
(Súmula 306, STJ). Ressalvo que os requeridos são beneficiários da assistência judiciária gratuita. P.R.I.C. PREPARO PRARA
RECURSO - AO ESTADO (230-6) : R$493,83 - PORTE DE REMESSA/RETORNO: R$29,50 (CADA VOLUME) - ADV: RENATA
MATHIAS DE CASTRO NEVES (OAB 121074/SP), MOISES FRANCISCO SANCHES, JANCEMAR LOPES BILEU JUNIOR (OAB
292780/SP), MARIA CLAUDIA SANCHES LONARDI (OAB 126903/SP)
Processo 0012453-62.2011.8.26.0286 (286.01.2011.012453) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Mercia
Rogeria Miguel Tobaja - Banco do Brasil S A - Proc. 1444/11 - Intime-se, através de seu procurador, o executado, para no prazo
de 15 dias, efetuar o pagamento do débito, nos termos do artigo 475-J, (do CPC). Na hipótese de inércia do devedor, intimese o exequente para apresentar memória de cálculo do débito, acrescido de multa do art. 475-J, CPC, no prazo de 10 dias,
e providencie a serventia o bloqueio “on-line” pelo sistema BACENJUD. Nada sendo requerido, aguarde-se provocação no
arquivo. Int. - ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), HELOÍSA MANZONI GONÇALVES CABRERA (OAB
277647/SP), GERCIEL GERSON DE LIMA (OAB 170939/SP), EDILSON JOSÉ MAZON (OAB 161112/SP)
Processo 0012742-58.2012.8.26.0286 (286.01.2012.012742) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - Iracema de Fátima dos Santos Dias - Prefeitura Municipal de Itu - (1526/12) - Diante do
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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exposto, julgo PROCEDENTE a presente demanda para, confirmando a liminar deferida, determinar que o requerido, em caráter
definitivo, forneça para a autora o medicamento denominado “Prebictal/ Pregabalina 150mg”, necessário para o seu tratamento
na forma pretendida na inicial. Outrossim, condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. P.R.I.C. - ADV: RAIMUNDO NONATO SILVA (OAB 148878/SP), MARIA
BEATRIZ SILVA MOREIRA DE SOUZA COELHO (OAB 250784/SP), RITA DE CASSIA AMARAL DE PAULA (OAB 82395/SP)
Processo 0012775-53.2009.8.26.0286 (286.01.2009.012775) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Companhia
Piratininga de Força e Luz Cpfl - Carthezzi Comércio de Gondolas Ltda Me - - Evaldo Ferreira Dias - Proc. 1816/09 - Fls. 238:
Defiro, aguardando-se pelo prazo de 30 dias conforme requerido. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV:
CAMILO FRANCISCO PAES DE BARROS E PENATI (OAB 206403/SP), MILTON ROBERTO DRUZIAN (OAB 258248/SP), G
(OAB 184393/SP), MARCELO ZANETTI GODOI, JULIANO TASSO (OAB 270946/SP)
Processo 0012823-46.2008.8.26.0286 (286.01.2008.012823) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens - Maria Clarete Tavernaro Cruchello - Antonio Luiz Fadul - - Regina Soares Brazão Fadul - Vistos.
N.1524/08 Fls. 101: Não há como proceder a adjudicação nesta demanda. Intimem-se pessoalmente os embargados (Súmula
410 STJ), para cumprir o item “d” da sentença de fls. 77, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00
limitada a 70 (setenta) dias. Int. - ADV: ROBINSON JESUS ROSA (OAB 90773/SP), LUIS RENATO BARCELLOS GASPAR (OAB
115002/SP), MARCO ANTONIO GESUELLI (OAB 171326/SP)
Processo 0013412-96.2012.8.26.0286 (286.01.2012.013412) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material Erivaldo Bessa da Cruz - - Tatiane Gomes da Silva - Wagner de Oliveira Neves - (PROC. 1614/12) Diante do exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda para condenar o requerido ao pagamento aos autores de danos materiais
no valor de R$ 5.812,00, devidamente atualizado pela tabela prática do Tribunal de Justiça a partir do desembolso, acrescido
de juros de 1% ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54, STJ). Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes
ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação
na proporção de 50% para cada parte, com a ressalva de que os autores são beneficiários da assistência judiciária gratuita.
P.R.I.C. - ADV: TÁCITO ENRICO SEBASTIAN ALVES (OAB 278420/SP), BRUNO BARRETO LEONEL DE SOUZA (OAB 317689/
SP), THIAGO ENDRIGO JUSTINIANO ALVES (OAB 204003/SP), ARESIO LEONEL DE SOUZA (OAB 209600/SP)
Processo 0013412-96.2012.8.26.0286 (286.01.2012.013412) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material Erivaldo Bessa da Cruz - - Tatiane Gomes da Silva - Wagner de Oliveira Neves - PREPARO PARA RECURSO Ao Estado
(230-6)......................R$ 150,92 Porte de remessa/retorno..........R$ 29,50 (cada volume) - ADV: THIAGO ENDRIGO JUSTINIANO
ALVES (OAB 204003/SP), ARESIO LEONEL DE SOUZA (OAB 209600/SP), TÁCITO ENRICO SEBASTIAN ALVES (OAB 278420/
SP), BRUNO BARRETO LEONEL DE SOUZA (OAB 317689/SP)
Processo 0013543-71.2012.8.26.0286 (286.01.2012.013543) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer Ana Paula Firmino de Oliveira - Associação Protetora dos Insanos de Sorocaba ( Hospital Jardim das Acácias ) - - Fazenda do
Estado de Spaulo - Vistos. (Proc. 1619/12) Fls.646: Defiro vista dos autos pelo prazo legal. Após, aguarde-se a devolução da
carta precatória de fls. 631. Int. - ADV: MARCUS VINICIUS MARQUES LUZ (OAB 189624/SP), MARIA ALESSANDRA SILVA
NUNES AGARUSSI, CARLOS ROBERTO MARQUES JUNIOR (OAB 229163/SP), PEDRO JOSE SISTERNAS FIORENZO (OAB
97721/SP)
Processo 0013587-90.2012.8.26.0286 (286.01.2012.013587) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material Daniela Consuelo Rodrigues Lopes Zinsly - Viação Santa Cruz - (PROC. 1629/12) Vistos. Em razão da apólice de fls. 97, defiro
a denunciação à lide da seguradora indicada às fls. 84. Concedo o prazo de 10 dias para que a empresa requerida providencie
o necessário para a citação , por cata, da seguradora denunciada, sob pena de preclusão. Intime-se. - ADV: PEDRO ROBERTO
DAS GRAÇAS SANTOS (OAB 169985/SP), CARLOS EDUARDO DA SILVA FEITOSA (OAB 170471/SP), AUGUSTO JORGE
SACHETO (OAB 133086/SP), ESTEFÂNIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA (OAB 174297/SP), ANA LETÍCIA PERINA
MONFERDINI (OAB 277156/SP)
Processo 0013656-25.2012.8.26.0286 (286.01.2012.013656) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do
Brasil Sa - Panificadora Bensil Ltda Epp - - Rosemildo da Conceição Rufino - Proc. 1635/12 - Fls. 60/61: Cumpra-se integralmente
o despacho de fls. 58. Na inércia, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB
142452/SP), EDILSON JOSÉ MAZON (OAB 161112/SP), PRISCILA DE CASTRO BAPTISTA (OAB 272736/SP)
Processo 0014039-03.2012.8.26.0286 (028.62.0120.014039) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Alessandro Pires - Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S/A - Intervias - (PROC. 1684/12) Vistos. Trata-se de ação
de reparação de danos movida por ALESSANDRO PIRES contra CONCESSIONÁRIA INTERVIAS - GRUPO OHL. Alega, em
síntese, que no dia 04 de janeiro de 2012, trafegava pela Rodovia Anhanguera, próximo à cidade de Porto Ferreira, quando
passou com seu veículo por cima de um objeto parecido com um pedaço de freio de caminhão. Afirma que o impacto danificou o
automóvel. Alega que identificou as avarias somente no dia seguinte, porque os fatos ocorreram à noite. Sustenta que a requerida
é a responsável pelo ocorrido, na medida em que não tomou as providências necessárias para impedir o acidente e manter a
estrada limpa para os usuários. Esgotados os meios amigáveis, ajuizou a presente demanda. Ao final, requereu a procedência
da ação com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Devidamente citada, a requerida
apresentou contestação alegando, em preliminar, irregularidade na representação processual do autor, não comprovação do
fato e ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que dispõe equipe de inspetores de tráfego que realiza a limpeza das pistas
24 horas por dia, mas que o fato se deu em um dos intervalos entre as inspeções. Argumenta que não possui poder de polícia
e não pode fiscalizar atividades criminosas de terceiros. Sustenta, ainda, fato de terceiro e culpa da vítima como excludente da
sua responsabilidade. Ao final, impugnou a ocorrência dos danos alegados e requereu a improcedência do pedido. O autor não
apresentou réplica. É o relatório. Decido. Deixo de designar audiência de tentativa de conciliação em face da expressa oposição
da requerida. A preliminar de irregularidade na representação processual do autor não deve prosperar. Não há previsão legal
obrigando que na procuração deva constar outorga de poderes específicos para mover ação em face de uma determinada pessoa.
Basta que estejam expressos os poderes para atuar em juízo. Ademais, conforme se observa da procuração de fls. 13, o autor/
outorgante conferiu amplos poderes para o foro em geral ao seu procurador, de modo que o documento se amolda ao disposto
no art. 5º, § 2 do Estatuto da OAB. A preliminar de ausência de prova do fato também não merece ser acolhida, tendo em vista
que a controvérsia constitui matéria de mérito. Por fim, a preliminar de ilegitimidade passiva também não merece prosperar. Isso
porque a requerida, na qualidade de concessionária de serviço público de conservação e manutenção das estradas, responde
de forma objetiva perante o consumidor pela má prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do
Consumidor. A falta de vigilância nas estradas, principalmente diante da modernidade de equipamentos de câmeras, implica
no reconhecimento de falha na referida prestação. Por conseguinte, deve responder pelos danos provocados nos motoristas e
passageiros. Rui Stoco, na obra “Tratado de Responsabilidade Civil”, 6ª edição, RT, 2004, p. 1389, ensina: “Sob esse aspecto,
ressurge a responsabilidade da entidade responsável pela administração, conservação e exploração da rodovia pelos danos
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causados ao usuário, independentemente da verificação de culpa, por força do referido art. 14, do CDC, pois a permanência
de animal na pista de rolamento equipara-se, segundo a diretriz desse Estatuto, a defeito na prestação de serviços. (...) Ora, a
obrigação da empresa administradora da rodovia é fundamentalmente, propiciar condições de dirigibilidade e segurança. Tem
o dever de guarda e de incolumidade para com o motorista e passageiros, salvo, evidentemente, culpa exclusiva da vítima.”.
Assim entende a jurisprudência: “Apelação cível - Indenização por danos morais e materiais Responsabilidade Civil - Acidente
de veículo - Para-choque traseiro de caminhão solto na pista - Responsabilidade da concessionária da rodovia de manter as
pistas livres de objetos e semoventes - Responsabilidade da concessionária caracterizada - Dano moral não caracterizado, pois
o evento caracteriza mero dissabor da vida cotidiana - Sentença modificada - Recurso parcialmente provido”. (Apel. nº 016596422.2012.8.26.0100 - 5ª Câm. de Dir. Priv. Rel. Des. Maria Laura Tavares J. 10/06/2013); “Acidente de transito. Indenização por
danos materiais e morais. 1. É dever da concessionária de serviço público arcar com os prejuízos causados pela presença
de objeto na pista de rolamento. Inteligência do artigo 37, § 6o, da constituição federal. 2. Cabe a ré demonstrar a ocorrência
de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. Aplicação do artigo 333, ii do código de processo civil.
3. A parcial procedência do pedido formulado na inicial configura a sucumbência recíproca, já que formulados dois pedidos
indenizatórios, um pelos danos materiais e outro pelo dano moral, o autor foi vitorioso apenas em um. Inteligência do artigo
21, do código de processo civil. Recurso parcialmente provido”. (Apel. nº 0047537-92.2010.8.26.0405- 26ª Câm. de Dir. Priv.
Rel. Des. Felipe Ferreira J. 23/11/2011). No mais, partes legítimas e bem representadas. Dou o feito por saneado. Fixo como
pontos controvertidos: a) se os danos alegados na inicial foram provocados pela presença de objeto na pista de rolamento; b) a
responsabilidade da requerida pela reparação dos danos; c) o nexo causal; d) os danos materiais; d) os danos morais. Defiro a
produção de prova exclusivamente testemunhal por ser suficiente e adequada para a solução da controvérsia. Designo audiência
de instrução e julgamento para o dia 10 de março de 2014 às 15:00 horas. Com fundamento no artigo 407, do CPC, intimem-se
as testemunhas arroladas até 20 dias antes da audiência, sob pena de preclusão. “O prazo do art. 407 é preclusivo” (JTA 93/324,
112/41). Advirto às partes que este prazo deverá ser respeitado ainda que as testemunhas compareçam independentemente de
intimação. “O prazo do art. 407 do estatuto processual civil deve ser observado mesmo quando as testemunhas vão comparecer
independentemente de intimação, pois o seu objetivo é sobretudo ensejar às partes ciência das pessoas que irão depor” (STJ 4ª
T., AI 88.563-AgRg, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 27.6.96, DJU 26.8.96). No mesmo sentido: RT 788/300 e 873/246. Providencie
a serventia a retificação do pólo passivo, para que conste o nome da requerida como “Concessionária de Rodovias do Interior
Paulista S/A INTERVIAS”. Intime-se. - ADV: TAÍS DE FREITAS DONÁ (OAB 164409/SP), ALINE APARECIDA SILVA RESENDE
(OAB 319698/SP)
Processo 0014041-70.2012.8.26.0286 (028.62.0120.014041) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Luciana de Souza Santos Nascimento - Tenda Atacado Ltda - - Selecta Alimentos - - Panificadora e Distribuidora Iguape Ltda
- (1685/12) - Trata-se de ação de indenização de danos morais movida por LUCIANA DE SOUZA SANTOS NASCIMENTO em
face de TENDA ATACADO LTDA., SELECT ALIMENTOS e PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA IGUAPE LTDA.. Alega, em
síntese, que adquiriu no estabelecimento da primeira requerida um produto fabricado pela Panificadora Iguape, denominado
“Pão de Forma Select”. Afirma que quando seu marido abriu o pacote do pão foi surpreendido com um objeto estranho em uma
das fatias. Sustenta que seu marido imediatamente acondicionou o produto no freezer e ligou para a central de atendimento
ao cliente da corré Select para informar o ocorrido. Argumenta que a atendente do SAC lhe garantiu que uma equipe iria
ao local para verificar o que continha no pão e que a autora seria presenteada com uma cesta de produtos como forma de
compensação pelo ocorrido. Entretanto, a corré Select não cumpriu com o prometido. Esgotados os meios amigáveis, ajuizou a
presente demanda. Ao final, requereu a procedência do pedido com a condenação das requeridas ao pagamento de indenização
por danos morais. Devidamente citadas, a primeira e a terceira requerida apresentaram defesas. A corré TENDA ATACADO
LTDA. alegou em preliminar, ilegitimidade passiva, falta de interesse processual e ilegitimidade da requerida Select Alimentos,
uma vez que esta é uma marca de propriedade da corré Tenda Atacado Ltda. No mérito, impugnou os danos alegados e o
valor pretendido. Ao final, requereu a improcedência da ação. A requerida PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA IGUAPE LTDA.
alegou, em preliminar, inépcia da inicial. No mérito, impugnou os danos alegados e o valor pretendido. Ao final, requereu a
improcedência da ação. Réplica às fls. 83/87. Realizada a audiência de tentativa de conciliação, as partes não se compuseram
amigavelmente (fls. 102). É o relatório. Decido. A preliminar de ilegitimidade passiva em relação à requerida “Select Kitchen”
deve ser acolhida. A marca “Select Kitchen” não possui capacidade para estar em juízo, razão pela qual não pode figurar no
pólo passivo da presente demanda. Por outro lado, a preliminar de ilegitimidade passiva da corré Tenda Atacado Ltda. não
pode prosperar. Isso porque, o produto em que teria sido encontrado o “corpo estranho” descrito na inicial foi adquirido nas
dependências do supermercado requerido. Com efeito, a ré possui responsabilidade solidária pelo pagamento de eventual
indenização, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido: “Responsabilidade Civil. Indenização
por danos morais. Produto impróprio para consumo. Responsabilidade objetiva de todos os sujeitos que, direta ou indiretamente,
participam da cadeia de distribuição do produto. Art. 931, do CC e art. 12, do CDC. Insetos encontrados em massa de lasanha.
Produto trocado por outro com o mesmo defeito. Sentimentos de nojo e mal estar causados ao autor. Dano moral configurado.
Indenização devida. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.” (TJSP Apel. nº 0013412-96.2009.8.26.0223 8ª Câm.
Dir. Priv. rel. Des. Pedro Alcântara da Silva Leme Filho j. 02.10.2013). “Agravo de instrumento - Ação de indenização por perdas
e danos morais e materiais - Relação de consumo - Responsabilidade solidária do supermercado na qualidade de fornecedor
do produto por vicio de qualidade (art. 18, “caput”, do CDC) - Recurso improvido” (TJSP AI nº 0198574-86.2011.8.26.0000 7ª
Câm. Dir. Priv. rel. Des. Gilberto de Souza Moreira j. 05.10.2011). Da mesma forma, a preliminar de carência da ação não pode
ser acolhida. Pretende a autora indenização por danos morais. Portanto, a presente demanda é necessária e adequada para a
satisfação da pretensão da requerente, de sorte que não há o que se falar em carência da ação por falta de interesse de agir.
A controvérsia a respeito dos danos sofridos constitui matéria de mérito. Por fim, a preliminar de inépcia da inicial também não
pode prosperar, tendo em vista que a petição inicial preenche todos os requisitos do artigo 282, do Código de Processo Civil, e
o pedido decorre logicamente da narração dos fatos. No mais, partes legítimas e bem representadas. Dou o feito por saneado.
Fixo como pontos controvertidos: 1) a venda do produto contendo no seu interior objeto estranho; 2) o nexo causal; 3) os danos
morais. Defiro a produção de prova exclusivamente testemunhal por ser suficiente e adequada para a solução da controvérsia.
Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de março de 2014, às 14:00 horas. Com fundamento no artigo 407,
do CPC, intimem-se as testemunhas arroladas até 20 dias antes da audiência, sob pena de preclusão. “O prazo do art. 407 é
preclusivo” (JTA 93/324, 112/41). Advirto às partes que este prazo deverá ser respeitado ainda que as testemunhas compareçam
independentemente de intimação. “O prazo do art. 407 do estatuto processual civil deve ser observado mesmo quando as
testemunhas vão comparecer independentemente de intimação, pois o seu objetivo é sobretudo ensejar às partes ciência das
pessoas que irão depor” (STJ 4ª T., AI 88.563-AgRg, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 27.6.96, DJU 26.8.96). No mesmo sentido: RT
788/300 e 873/246. Providencie a serventia a exclusão da requerida SELECT ALIMENTOS junto ao sistema. Intime-se. - ADV:
FABIANA CAMPÃO PIRES FERNANDES BERTINI (OAB 158772/SP), CARLA CRISTINA CHELLE (OAB 184935/SP), ALINE
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APARECIDA SILVA RESENDE (OAB 319698/SP)
Processo 0014663-52.2012.8.26.0286 (028.62.0120.014663) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Antonio Claudio Daldon - Proc. 1694/12 - Homologo a
desistência da ação manifestada pela requerente BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento, nos autos da ação
de Busca e Apreensão contra Antonio Claudio Daldon e declaro extinto o processo, com fulcro no art. 267, nº VIII do C.P.C, sem
resolução do mérito. Providencie a serventia o desbloqueio do veículo conforme requerido. Feitas as comunicações de praxe,
oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0014684-28.2012.8.26.0286 (028.62.0120.014684) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - Regina Celia Branco - Municipalidade de Itu - Proc. 1696/12 - Homologo o laudo pericial
médico de fls. 68/75. Após, digam as partes se têm outras provas a serem produzidas, justificando a pertinência em cinco dias.
Int. - ADV: RAIMUNDO NONATO SILVA (OAB 148878/SP), GILMAR DONIZETI MENIGHINI JUNIOR (OAB 282597/SP)
Processo 0014920-77.2012.8.26.0286 (028.62.0120.014920) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Planet
Manutenção Ltda - Aeromarte Ltda - Proc. 1714/12 - Homologo, para que produza os jurídicos e legais efeitos, o acordo de fls.
399/401, nestes autos da ação Ordinária, requerida por Planet Manutenção Ltda contra Aeromarte Ltda, julgando extinto, com
fulcro no artigo 269, III do CPC. Pagas eventuais custas finais, que ficarão a cargo do autor, oportunamente, arquivem-se os
autos. P.R.I.C. - ADV: BENTO PUCCI NETO (OAB 73165/SP), DANIELA DE GRAZIA FARIA PERES (OAB 142693/SP)
Processo 0015398-95.2006.8.26.0286 (286.01.2006.015398) - Depósito - Depósito - Consórcio Nacional Massey Ferguson
Ltda - Lozar Reutov - Proc. 1594/06 - Intime-se o exequente para informar sobre o andamento da carta precatória no prazo de
10 dias. Int. - ADV: MILTON SAAD (OAB 16311/SP), JOÃO MARCELO GUERRA SAAD (OAB 234665/SP), MIRIAN RIBEIRO
RODRIGUES DE MELLO (OAB 17956/DF), GILBERTO SAAD (OAB 24956/SP)
Processo 3004662-20.2013.8.26.0286 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 0003062-93.2010.8.26.0003 - 5ª Vara Cível Foro
Regional III Jabaquara) - Mateus Robert Machado Santo Andre - Raphael Ribeiro de Oliveira - Prec. 1544/13 - Designo o dia 17
de março de 2014, às 15:30 horas, para oitiva da testemunha. Oficie-se ao Juízo Deprecante, informando a data designada para
o ato deprecado. Int. - ADV: LEONARDO MARTIN DE FREITAS (OAB 262683/SP), MARIANA DENUZZO (OAB 253384/SP),
JAIME RODRIGUES DE ALMEIDA NETO (OAB 174547/SP), GUSTAVO HENRIQUE COIMBRA CAMPANATI (OAB 174542/SP),
RICARDO SORDI MARCHI (OAB 154127/SP)
Processo 0014886-78.2007.8.26.0286 (286.01.2007.014886 Sumária COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E PRESENTES
NOGUEIRA LTDA EPP EXPRESSO GB TRANSPORTES LTDA EPP Proc. 1675/07 - Face ao pagamento das custas, oficie-se à
Delegacia Regional de Sorocaba, solicitando o cancelamento da inscrição na dívida ativa em nome do executado.Após, feitas as
anotações de praxe, arquive-se os autos.Int. ADV. LUIZ ACÁCIO KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO 0AB/SP 262520 SIMNE
NUNES BRENHA DE CAMARGO OAB/SP 153244 LUIZ FRANCISCO BRENHA DE CAMARGO FILHO MICHEL D. SIQUEIRA
OAB/SP 247807
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO FRANÇA VIANA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VALDIRENE APARECIDA ZACCHARIAS BARBIERI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0033/2014
Processo 0000358-63.2012.8.26.0286 (286.01.2012.000358) - Outros Feitos não Especificados - Maria Iracema Sai - Unimed
de Saltoitu Cooperativa de Trabalho Médico - Vistos. N.70/12 Fls. 256/257: Manifeste-se a exequente em dez dias. Após, tornem
conclusos. Int. (fls. 256/257: petição da reqdo informando o cumprimento da sentença) - ADV: PAULO HENRIQUE MARQUES
DE OLIVEIRA (OAB 128222/SP), CARLOS ARTHUR CHRISTMANN JUNIOR (OAB 225613/SP), LUCIANA CAMPREGHER
DOBLAS BARONI (OAB 250474/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO FRANÇA VIANA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUCIMARA SILVA MANTOVANELI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0037/2014
Processo 4003034-76.2013.8.26.0286 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil Pessoas Naturais - T. S. B. T. - Teresa Sueli Brancalione Teixeira - Vistos. Manifeste-se o Representante do
Intime-se. - ADV: TERESA SUELI BRANCALIONE TEIXEIRA (OAB 145969/SP)
Processo 4003034-76.2013.8.26.0286 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil Pessoas Naturais - T. S. B. T. - Teresa Sueli Brancalione Teixeira - Imprimir e encaminhar o mandado de
TERESA SUELI BRANCALIONE TEIXEIRA (OAB 145969/SP)

Registro Civil das
Ministério Público.
Registro Civil das
retificação. - ADV:

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO FRANÇA VIANA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUCIMARA SILVA MANTOVANELI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0034/2014
Processo 4001794-52.2013.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - JESSE PAULO DE CAMARGO Banco Bradesco Financiamentos S/A - Manifestar-se sobre a Contestação. - ADV: JULIANA PENAFIEL (OAB 308980/SP), JULIA
BOTOSSI MEIRELLES (OAB 331420/SP), SERGIO RAGASI JUNIOR (OAB 225347/SP)
Processo 4001794-52.2013.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - JESSE PAULO DE CAMARGO Banco Bradesco Financiamentos S/A - Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência,
no prazo de dez dias. Sem prejuízo, informe se têm interesse na realização de audiência de tentativa de conciliação. Int. ADV: SERGIO RAGASI JUNIOR (OAB 225347/SP), JULIANA PENAFIEL (OAB 308980/SP), JULIA BOTOSSI MEIRELLES (OAB
331420/SP)
Processo 4002840-76.2013.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - João Damasceno de Calais Filho
- - Timo Tapani Aaltonen - - Paulo Portocarrero Velloso - Marcionirio Fabretti - - Neiza Corzanego Fabretti - PREPARO PARA
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RECURSO Ao Estado (230-6)......................R$ 204,31 - ADV: RAPHAEL THIAGO FERNANDES DA SILVA LIMA (OAB 253435/
SP)
Processo 4004699-30.2013.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - Olimpio Antonio Bispo
- Município da Estância Turística de Itu - Manifestar-se sobre a contestação apresentada. - ADV: MARIA JOSEFINA OLIVEIRA
REZENDE (OAB 74439/SP), RAIMUNDO NONATO SILVA (OAB 148878/SP)
Processo 4004735-72.2013.8.26.0286 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Itaú Unibanco
SA - DSI INDUSTRIA METALURGICA LTDA - CERTIDÃO - MANDADO SEM CUMPRIMENTO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça,
que deixei de dar cumprimento ao mandado nº 286.2014/000029-7, tendo em vista: - o endereço declinado não pertence à
região da Castelo Branco, mas à da Zona Verde; e - a comprovação a menor do depósito relativo às despesas de condução,
tendo em vista que, conforme tabela vigente na Comarca, o valor necessário é o de R$ 20,34, e, considerando haver o depósito
de R$ 13,59, necessária se faz a complementação do valor de R$ 6,75. , O referido é verdade e dou fé. Itu, 14 de janeiro de
2014. - ADV: RENATA CRISTINA BERTOLINO (OAB 238701/SP), JOAO FLAVIO RIBEIRO (OAB 66919/SP)
Processo 4004735-72.2013.8.26.0286 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Itaú Unibanco
SA - DSI INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Manifestar-se sobre a certidão do oficial - ADV: RENATA CRISTINA BERTOLINO
(OAB 238701/SP), JOAO FLAVIO RIBEIRO (OAB 66919/SP)
Processo 4005065-69.2013.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - Isabel Simão Fruet Municipio da Estancia Turistica de Itu - Manifestar-se sobre a contestação apresentada. - ADV: RAIMUNDO NONATO SILVA
(OAB 148878/SP), MARIA JUDITE PADOVANI NUNES
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO FRANÇA VIANA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUCIMARA SILVA MANTOVANELI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0036/2014
Processo 4001310-37.2013.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - Ceciliana Galvão Rosário
- PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU - Manifeste-se as partes sobre o laudo pericial juntado. - ADV: RAIMUNDO
NONATO SILVA (OAB 148878/SP), RENATO DEL RIO DO PRADO (OAB 198564/SP), MARIA BEATRIZ SILVA MOREIRA DE
SOUZA COELHO (OAB 250784/SP)

Vara da Família e Sucessões
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO TATIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TERESA CRISTINA BENEDETTI SCANDALO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0054/2014
Processo 0000503-95.2007.8.26.0286 (286.01.2007.000503) - Inventário - Inventário e Partilha - Ercilia Maria Bovino Simeira
- Fls.362/363 - Defiro por dez dias, devendo a inventariante após, comprovar o protocolo do procedimento administrativo para
recolhimento do imposto. - ADV: RENE PASCHOAL LIBERATORE (OAB 36290/SP)
Processo 0001261-64.2013.8.26.0286 (028.62.0130.001261) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - A. B. de A. - M. M. de A. - Manifeste-se a exequente nos termos da cota do Ministério Público de fls. 50. Prazo: 10
dias. - ADV: LUIZ CARLOS MASSELLA (OAB 198518/SP)
Processo 0001382-63.2011.8.26.0286 (286.01.2011.001382) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - M.
das D. A. - A. K. C. B. L. e outro - Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão. Ao arquivo, após as devidas anotações. Int. - ADV: NEIDE
MARIA VIEIRA BORGO (OAB 134655/SP), ANA CARLA XAVIER DA SILVEIRA BENITO CHRISTOFOLETTI (OAB 205244/SP)
Processo 0003731-88.2001.8.26.0286 (286.01.2001.003731) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Vera Lucia Alves
Muniz - Aguarde-se por 30 dias eventual provocação. No silêncio, remetam-se os autos ao arquivo. Int. - ADV: ROJAS TADEU
FLINK DA SILVA (OAB 102639/SP), SONIA MARIA BASSOTO (OAB 110723/SP)
Processo 0004828-06.2013.8.26.0286 (028.62.0130.004828) - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - J. C.
D. - R. S. da S. - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 286.2014/000194-3 dirigime ao endereço declinado, onde encontrei o imóvel fechado e com uma placa informando que o mesmo está disponível para
locação. Certifico mais que, indaguei o morador do nr. 855, o qual disse que a requerente Juliana mudou-se daquele endereço
há aproximadamente um mês e não soube precisar seu atual endereço. Assim sendo, em razão do informado acima, e do
esgotamento do prazo para cumprimento, devolvo o presente mandado em cartório para os devidos fins. O referido é verdade e
dou fé. Itu, 14 de janeiro de 2014. - ADV: AMANDA VICENTIN LAO (OAB 279816/SP), CAMILA BOVOLON (OAB 189478/SP)
Processo 0005929-06.1998.8.26.0286 (286.01.1998.005929) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - S. L. de A. - Fls. 76/77:
manifestem-se os autores, no prazo de 10 dias. - ADV: WATSON ROBERTO FERREIRA (OAB 89287/SP)
Processo 0006898-30.2012.8.26.0286 (286.01.2012.006898) - Inventário - Inventário e Partilha - José Rodrigues Silveira e
outro - Por primeiro, remetam-se os autos à FESP para que se manifeste acerca do imposto “causa mortis” referente ao óbito de
Sebastião Rodrigues da Silveira, recolhido (fls.145vº e 151). - ADV: CARLOS ALBERTO FERRARI (OAB 74729/SP)
Processo 0006898-30.2012.8.26.0286 (286.01.2012.006898) - Inventário - Inventário e Partilha - José Rodrigues Silveira e
outro - Tendo em vista que necessária a homologação do plano de partilha, de bom alvitre a elaboração de um único esboço de
forma individualizada, como preceitua o artigo 1025 do CPC. Assim, no prazo de dez dias, apresente novo esboço observandose o acima especificado. Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos. - ADV: CARLOS ALBERTO FERRARI
(OAB 74729/SP)
Processo 0006976-24.2012.8.26.0286 (286.01.2012.006976) - Procedimento Ordinário - Guarda - F. L. A. M. - V. F. do P. Vistos. Ante a produção de prova oral, concedo às partes o prazo de 05 dias, sucessivamente, para apresentação de memoriais.
Após, tornem os autos conclusos para sentença. Int. - ADV: LAERTE SONSIN JUNIOR (OAB 127331/SP), DANIEL BENEDITO
DO CARMO (OAB 144023/SP), MARCELLO ALCKMIN DE CARVALHO (OAB 163818/SP)
Processo 0008058-90.2012.8.26.0286 (286.01.2012.008058) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Isolina Marques
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

422

Pizzo - Fls. 41 - Aguarde-se por 60 dias como requerido, observando-se que este prazo independe daquele do ITCMD. Decorrido
o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos. - ADV: ANDRÉIA RAMOS (OAB 212889/SP)
Processo 0009636-30.2008.8.26.0286 (286.01.2008.009636) - Arrolamento de Bens - Roberto de Castro - Autos
desarquivados, disponíveis em Cartório. - ADV: ANDRÉA DONIZETI MUNIZ DO PRADO AMANO (OAB 169256/SP)
Processo 0011629-45.2007.8.26.0286 (286.01.2007.011629) - Separação Consensual - Dissolução - M. S. M. e outro - Autos
desarquivados, disponíveis em Cartório. - ADV: JOSÉ ALDO RIBEIRO DA SILVA (OAB 59002/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO TATIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TERESA CRISTINA BENEDETTI SCANDALO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0057/2014
Processo 0002552-41.2009.8.26.0286 (286.01.2009.002552) Conversão de Separação Judicial em Divórcio Dissolução
G.J.G. F. da S. Fls. 45: indefiro, tendo em vista que os autos tramitam em segredo de justiça. Publique-se para o Dr. Anderson
Arbues Andrade. Nada requerido em 30 dias, ao arquivo, após o regular arquivamento da guia de fls. 46. ADV: ANDERSON
ARBUES ANDRADE (OAB/SP 197712-E)
Processo 0002590-14.2013.8.26.0286 (028.62.0130.002590) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Janci Telma Xavier da Silva - José Xavier da Silva - Tendo em vista a informação contida nas
petições de fls. 74/75 dos autos do processo de embargos à execução nº 4000343-89.2013.8.26.0286, que estão vinculados
a estes, no sentido de que o débito exequendo foi integralmente satisfeito, julgo, por sentença, para que produza os seus
jurídicos e legais efeitos, extinta a execução, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Com lastro
no princípio da causalidade, o executado arcará com as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios,
que fixo em 10% do valor atribuído à causa, atualizado até a sentença. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: GILMAR
DONIZETI MENIGHINI JUNIOR (OAB 282597/SP), LEDA CECILIA LOUREIRO (OAB 276078/SP), DANIEL GONÇALES BUENO
DE CAMARGO (OAB 183336/SP)
Processo 0003871-44.2009.8.26.0286 (286.01.2009.003871) - Inventário - Inventário e Partilha - Homero Valente de Almeida
Junior - Maria de Lourdes Esteves de Almeida - João Guilherme Carvalho de Oliveira Valente e outro - Manifestar sobre o
ofício de fls. 812. - ADV: JOAO CANAVEZE FILHO (OAB 100587/SP), MARIA OLIMPIA BARROS ARANHA (OAB 225795/SP),
MARCELO HIGUTI FIGUEIRA (OAB 260779/SP)
Processo 0006098-02.2012.8.26.0286 (286.01.2012.006098) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - G.
de J. G. - R. A. G. - Nos termos do art. 125, inc. IV do C.P.Civil, designo audiência de conciliação para o dia 31 DE MARÇO DE
2014, ÀS 16 HORAS. Intimem-se as partes para comparecimento. - ADV: BENEDITO DE JESUS SILVEIRA LEITE (OAB 71036/
SP), ROSANGELA APARECIDA BORDINI RIGOLIN (OAB 142867/SP)
Processo 0008677-54.2011.8.26.0286 (286.01.2011.008677) - Execução de Alimentos - Alimentos - M. S. de M. e outros H. C. de M. - Trata-se de Ação de Execução de Alimentos iniciada em 20/08/11, com a finalidade de cobrar alimentos devidos
desde junho de 2011. Devidamente citado e intimado a pagar o débito, com as advertências cabíveis, inclusive possibilidade
de prisão civil, o executado apresentou justificativa. Entretanto, esta não comporta acolhimento. O executado argumenta estar
desempregado, requerendo designação e audiência de conciliação, pedido que foi rejeitado pelos exequentes. Ocorre que
desemprego não justifica o inadimplemento, uma vez que o executado deveria valer-se de trabalho informal para cumprir com
sua obrigação ou, ainda, ingressar com ação revisional de alimentos, no caso de não estar suportando a obrigação assumida.
Assim, diante da existência de débito alimentar e da ausência de comprovação de impossibilidade de pagamento integral,
afasto a justificativa. Intime-se o executado, pessoalmente, a efetuar o pagamento do débito apontado a fls. 161 e das pensões
a vencerem no curso da execução, em 03 dias, sob pena de prisão. - ADV: TERESA SUELI BRANCALIONE TEIXEIRA (OAB
145969/SP), JULIO CORREA DE OLIVEIRA (OAB 224935/SP)
Processo 0008677-54.2011.8.26.0286 (286.01.2011.008677) - Execução de Alimentos - Alimentos - M. S. de M. e outros - H.
C. de M. - Informar o endereço atual do executado. - ADV: JULIO CORREA DE OLIVEIRA (OAB 224935/SP), TERESA SUELI
BRANCALIONE TEIXEIRA (OAB 145969/SP)
Processo 0008836-94.2011.8.26.0286 (286.01.2011.008836) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - A.
F. R. - V. R. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO PARCIALMENTE CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento
ao mandado nº 286.2014/000016-5 dirigi-me à Rua John Celso Valente Carneiro e não encontrei MILTON SERGIO depois
de percorrer a rua e perguntar a alguns moradores. Assim, DEIXEI DE INTIMAR MILTON SERGIO DOS SANTOS. Na Rua
Mercúrio, 70, INTIMEI MARIA APARECIDA DE ALMEIDA e NELSON ALVES DOS SANTOS de todo teor do mandado; receberam
cópia e assinaram. O referido é verdade e dou fé. Itu, 14 de janeiro de 2014. - ADV: CARLOS ARTHUR CHRISTMANN JUNIOR
(OAB 225613/SP)
Processo 0008836-94.2011.8.26.0286 (286.01.2011.008836) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - A.
F. R. - V. R. - Manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 143. - ADV: CARLOS ARTHUR CHRISTMANN JUNIOR
(OAB 225613/SP)
Processo 0009172-64.2012.8.26.0286 (286.01.2012.009172) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Maria José
Rodrigues - Maria Aparecida Silva - Ciência do ofício de fls. 114. - ADV: ANA MARIA DOS SANTOS (OAB 116367/SP)
Processo 0010300-22.2012.8.26.0286 (286.01.2012.010300) - Procedimento Ordinário - Revisão - M. do C. da S. - A.
D. da S. - Oficie-se ao Inss solicitando seja esclarecido se a informação de fls. 97 se refere a todo o território nacional. ADV: ARGEMIRA DA SILVA NUNES (OAB 49201/SP), EDISON ANTONIO SCANDALO (OAB 61658/SP), ELIANE TREVISANI
MOREIRA (OAB 84483/SP)
Processo 0014224-51.2006.8.26.0286 (286.01.2006.014224) - Execução de Alimentos - Alimentos - A. K. S. T. - J. A. T. Vistos. Aguarde-se em cartório pelo prazo de 30 dias como requerido; após, decorrido o prazo, manifeste-se a exequente quanto
ao prosseguimento. Int. - ADV: NICODEMOS ROCHA (OAB 64048/SP), CRISTIANE BOVOLON (OAB 143877/SP)
Processo 0014224-51.2006.8.26.0286 (286.01.2006.014224) - Execução de Alimentos - Alimentos - A. K. S. T. - J. A. T. Primeiramente, apresente a exequente cálculo discriminado e atualizado do débito, no prazo de 10 dias. - ADV: NICODEMOS
ROCHA (OAB 64048/SP), CRISTIANE BOVOLON (OAB 143877/SP)
Processo 0014504-51.2008.8.26.0286 (286.01.2008.014504) - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - R.
S. da S. - A. de A. R. - Vistas dos autos ao autor para: cientificá-lo do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo
de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: WILSON OLIVEIRA
BRITO JUNIOR (OAB 260442/SP)
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JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO TATIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TERESA CRISTINA BENEDETTI SCANDALO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0053/2014
Processo 0000249-15.2013.8.26.0286 (028.62.0130.000249) - Interdição - Tutela e Curatela - K. A. de L. - A. P. de L. Kleber Alves de Lima requereu a Interdição de Aparecida Poloni de Lima, qualificada nos autos, alegando que ela é incapaz de
gerir os atos de sua vida. A interditanda foi interrogada às fls. 40. Colheu-se informação técnica (fls. 41/42) e o Ministério Público
opinou pelo deferimento (fls. 46/48). É O RELATÓRIO DECIDO A requerida deve realmente ser interditada, pois, examinada,
veio a conclusão de que é portadora de transtornos mentais devidos à lesão e disfunção cerebral e doença física -CID 10 F06 e,
portanto, incapaz de gerir sua vida e administrar seus bens. Assim, tendo em vista ainda o que exposto no parecer ministerial,
verifica-se que não tem a interditanda condições de se reger sozinha na prática de atos civis. Ante o exposto, DECRETO a
Interdição de Aparecida Poloni de Lima, declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil na
forma do artigo 3º, II, do C. Civil, e, de acordo com o artigo 1775 § 1º do mesmo “codex”, nomeio-lhe Curador o requerente.
Cumpra-se o disposto nos artigos 1184 e 1187 do C.P.Civil e artigo 9º, III, do Código Civil, devendo a serventia observar o teor
do artigo 93 da Lei de Registros Públicos. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: TAIS FERNANDA CANDIANI AGAPE
(OAB 269043/SP)
Processo 0000581-79.2013.8.26.0286 (028.62.0130.000581) - Inventário - Inventário e Partilha - Emerson Carriero - Daniele
Vanessa Almeida Carriero - Homologo, por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o plano de partilha de
fls. 83/88, ressalvados erros e omissões, bem como eventuais direitos fazendários e de terceiros. Oportunamente, expeça-se
Formal de Partilha, após o recolhimento de eventuais custas processuais remanescentes, o trânsito em julgado, a indicação, pelo
advogado constituído, das peças, bem como recolhimento das custas para extração e autenticação das cópias e expedição de
formal. Aguarde-se o cumprimento deste pelo prazo de 60 dias. Cumprido ou no silêncio, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: EDUARDO
FELIPE SOARES TAVARES (OAB 152686/SP)
Processo 0001097-36.2012.8.26.0286 (286.01.2012.001097) - Procedimento Ordinário - Guarda - A. G. S. - J. D. P. da
S. - Vistos I- ANAIL GOMES SOARES, qualificado nos autos, ajuizou a presente ação de modificação de guarda de seu filho
MATHEUS GOMES SOARES em face de JOANA DARQUES PEREIRA DA SILVA, igualmente qualificada, alegando que à época
da separação do casal, a requerida, contra a vontade do autor, mudou para a cidade de Campina Grande, Paraíba, levando com
ela o menor. Afirma que o menor estava sofrendo maus-tratos praticados pela requerida, que vendeu a casa e foi morar em uma
favela com a criança. Argumenta que providenciou a guarda provisória do menor via Conselho Tutelar na Comarca de Campina
Grande. Citada, a requerida apresentou contestação em que alega que foi expulsa do lar pelo requerente porque o outro filho
possuía problemas de saúde e dava trabalho. Argumenta que o menor foi entregue ao requerente apenas por um período e que
ele não permite a visita dos familiares maternos da criança. Pede a guarda do menor. Apresentada réplica e realizado estudo
psicossocial (fls. 63/67), as partes se manifestaram, mas a requerida não mais foi localizada. O Ministério Público opinou pela
procedência do pedido. É O RELATÓRIO. DECIDO. II- Trata-se de ação de guarda de menor promovida pelo genitor em face
da mãe da criança. O pedido merece ser acolhido. Os documentos que instruem a inicial revelam que o menor, quando estava
sob a guarda da mãe, sofria maus-tratos. O relatório de fls. 09 demonstra que ele chegava sujo e com fome na creche, comia
com ganância e noticiou para as professoras que em sua casa comia arroz, feijão e carne podre. Além disso, demonstrava
comportamento agressivo e agitado. Gritava, se jogava o chão, batia a própria cabeça na parede, além de outros comportamentos
que revelam total desamparo por parte da família materna. O laudo de fls. 10 revela que ele sofreu várias agressões por parte
da mãe e do padrasto. O relatório de fls. 11/13 informa ainda que o menor e seus irmãos sofriam exploração do trabalho infantil
e ficavam perambulando pelas ruas enquanto a mãe e o padrasto usavam drogas. Destaca-se que foi concedida a guarda
provisória do menor ao requerente pela Vara da Infância e Juventude de Campina Grande/PB (fls. 17). O estudo social realizado
junto à família paterna revela que o menor está residindo com o pai e com a madrasta. O menor relatou no setor técnico que
morava com a mãe e com o padrasto em uma favela e que o padrasto o mandava soltar pipa enquanto ele e a mãe do menor
usavam drogas. Disse que várias vezes foi buscar bebida alcóolica para eles. Relatou ainda que frequentemente não havia
comida em casa, ocasiões em que pegava comida em latas de lixo. Citou que diversas vezes ele e a irmãzinha comeram fruta
podre e outras coisas sujas que encontravam no lixão perto da favela. Citou que apanhava de cinta e de pau e que a mãe não
se importava com ele e nem com a irmãzinha. O menor afirmou que atualmente mora com o pai e com a mãe Ana (madrasta) e
que gosta de estar com eles. Disse que não quer mais saber da mãe e que tem medo de encontrá-la. O estudo informa que o
menor estuda e que vem recebendo do pai os cuidados adequados para um desenvolvimento saudável e harmonioso. Ele reside
com o pai há dois anos e está inserido no contexto familiar. Demonstra forte vinculação afetiva com o genitor. O requerente, por
seu turno, demonstrou bom desempenho do papel parental, consciência de sua responsabilidade, afetivida e vinculação com o
filho. Apresenta estabilidade socio-emocional, econômica, habitacional e familiar. O conjunto probatório revela que o menor foi
submetivo a intensos maus-tratos enquanto vivia sob a responsabilidade da mãe. Os documentos apresentados demonstram
que ela não possui qualquer condição para assumir a guarda do filho. O requerente, por sua vez, exerce a guarda do filho
há dois anos e tem demonstrado que cuida de Matheus com responsabilidade e afetividade. O menor está adaptado ao lar
paterno, possui forte vinculação com o pai e a madrasta, está feliz com eles e não quer nem mesmo contato com a genitora,
por ter medo dela. Em suma, o conjunto probatório revela que a guarda pleiteada trará benefícios para o menor. III- Ante o
exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para o fim de conceder a ANAIL GOMES SOARES a guarda do filho MATHEUS GOMES
SOARES. Expeça-se termo de guarda. A requerida arcará com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios da
parte adversa, que fixo em R$ 700,00. Ficará isenta de tias pagamentos, nos termos da Lei nº 1.060/50. P. R. I. C. - ADV: JOSÉ
CARLOS DA SILVEIRA CAMARGO (OAB 231280/SP), MURILO ALARCON SAMPAIO (OAB 191994/SP)
Processo 0003306-41.2013.8.26.0286 (028.62.0130.003306) - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - M.
A. B. - J. de O. S. - Comparecer a autora em Cartório para assinar Termos de Guarda e ciência da expedição e liberação da
certidão de honorários nos autos, podendo ser impressa pelo Procurador. - ADV: EDSON BATISTA DA SILVA (OAB 300771/SP)
Processo 0004412-38.2013.8.26.0286 (028.62.0130.004412) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - P. R. de O.
V. - R. A. V. - Ciência do ofício de fls. 48 inforrmando que o alimentante não faz parte do seu quadro de funcionários. - ADV:
WALDO SCAVACINI (OAB 27508/SP), IZABEL CRISTINA BONINI (OAB 69916/SP)
Processo 0004868-85.2013.8.26.0286 (028.62.0130.004868) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento /
Execução - N. dos R. S. - - N. dos R. S. - - N. dos R. S. - - N. dos R. S. - V. F. da S. - Tendo em vista a informação de fls. 71,
julgo, por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, extinta a execução (art. 794, inc. I, do CPC). Defiro o
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pedido de justiça gratuita formulado pelo executado.. O executado arcará com as custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, que fixo em R$ 600,00, ficando isento de tais pagamentos enquanto perdurar seu estado de pobreza.
Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários à procuradora dos exequentes, constando os atos praticados.
Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: FABIANA LEITE DE CAMARGO FRANCISCHINELLI (OAB 247662/SP), BRUNO
HENRIQUE ANTIQUEIRA LYRA (OAB 320131/SP)
Processo 0006261-50.2010.8.26.0286 (286.01.2010.006261) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento /
Execução - P. C. B. da S. - - W. N. B. da S. - N. B. da S. - Manifestar-se os exequentes sobre o cumprimento do acordo. - ADV:
ELZA TOME (OAB 59472/SP), ANDRÉA DONIZETI MUNIZ DO PRADO AMANO (OAB 169256/SP)
Processo 0006555-34.2012.8.26.0286 (286.01.2012.006555) - Procedimento Ordinário - Guarda - L. F. de S. - - J. A. F.
- - M. F. A. - C. S. P. - Cobre-se a devolução da carta precatória de fls. 140, bem como informações sobre seu cumprimento,
via correio eletrônico, com urgência. */*/* Ciência das informações quanto ao cumprimento da Carta Precatória , conforme
pesquisa de fls.159/160 (houve despacho designando assistente social para realização do estudo aos 12/12/2013). - ADV:
MARIA ALESSANDRA SILVA NUNES AGARUSSI, DIEGO PEIXOTO
Processo 0006673-10.2012.8.26.0286 (286.01.2012.006673) - Alvará Judicial - Compra e Venda - Ruth Maria Galvão
Sandoval - - Francisco João Galvão Ming - - Vera Maria Galvão Sandoval Ming - Vistas dos autos ao autor para: ( x ) manifestarse, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de 30 dias. Decorrido o prazo, será o autor
intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção do processo (art. 267, III e §
1º do CPC). - ADV: WILSON OLIVEIRA BRITO JUNIOR (OAB 260442/SP), MARIA LUCIA PEREIRA GUITTE (OAB 105404/SP)
Processo 0007134-79.2012.8.26.0286 (286.01.2012.007134) - Procedimento Ordinário - Guarda - L. A. - - F. R. da S. Manifestar-se os requerentes sobre o decurso do prazo solicitado. - ADV: JOAO CESAR DE OLIVEIRA ROCHA (OAB 107539/
SP)
Processo 0008750-07.2003.8.26.0286 (286.01.2003.008750) - Procedimento Ordinário - Jose Roberto Barcelli Junior - Carlos
Pinto Marinho Neto - Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão, intimando-se o inventariante a se manifestar sobre o prosseguimento,
no prazo de dez dias. Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos. Int. - ADV: WATSON ROBERTO FERREIRA
(OAB 89287/SP), CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA (OAB 154523/SP), GISELE LUIZON CARLOS CERA (OAB 135697/SP)
Processo 0010013-59.2012.8.26.0286 (286.01.2012.010013) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria de Fátima Messias
Correa - - Alexsandro Massuia Bavaresco e outros - Ernesto Alves Correa - Indicar a inventariante as peças para Formal de
Partilha. - ADV: MARIA FERNANDA ELIAS SCHANOSKI (OAB 195087/SP)
Processo 0010487-30.2012.8.26.0286 (286.01.2012.010487) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - B. A. S. V. - M. V. V. - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao
feito que se encontra paralisado há mais de 30 dias. Decorrido o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar
andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: SILVANA LOPES DE
ARAUJO TODESHINI ALVES (OAB 100436/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO TATIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TERESA CRISTINA BENEDETTI SCANDALO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0051/2014
Processo 1000038-25.2014.8.26.0286 - Interdição - Tutela e Curatela - D. I. B. - I. P. T. - Vistos. Emende a autora a inicial
para o fim de juntar aos autos certidões previstas no art. 1.735, IV do Código Civil, e especificar se a interditanda possui
bens. Prazo: 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Oficie-se ao INSS, solicitando informações sobre eventual
rendimento da interditanda, e ao CRI sobre imóveis em nome dela. Para análise do pedido de tutela antecipada, providencie
a requerente a juntada de documentos que comprovem seu parentesco com a requerida, no prazo de 10 dias. Designo o
interrogatório do(a) interditando(a) para o dia 01 de Abril de 2014 às 13:30 HS, a ser realizado na residência da interditanda.
Oficie-se ao IMESC, para designação de dia e hora para realização de perícia. Cite-se e intime-se, devendo o Oficial de Justiça
descrever pormenorizadamente as condições e o estado em que encontrar o interditando. O prazo para impugnação ao pedido
é de 05 (cinco) dias contados da data do interrogatório. As audiências deste Juízo realizam-se no seguinte endereço: Rua Luiz
Bolognesi, s/n, sala de Audiência, Brasil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as
penas da Lei. Intime-se. - ADV: MARIA CRISTINA BORGES DE MORAIS (OAB 65096/SP)
Processo 1000078-07.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Exoneração - E. de A. B. - - M. V. A. B. - Vistos. Homologo
o acordo a que chegaram as partes, bem como a desistência do prazo recursal, para que produza seus jurídicos e legais efeitos,
e em consequência julgo extinto o processo, nos termos do Art. 269, inciso III do Código de Processo Civil. Fica, portanto, o
autor EXONERADO da obrigação de pagar alimentos à filha Mariana Verdugo de Alcântara Brecht. Cada parte arcará com as
custas que despenderam e com eventuais honorários de seus advogados. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: ANA
CAROLINA CLAUSS (OAB 200396/SP)
Processo 1000079-89.2014.8.26.0286 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - adao francisco da silva - JOAO PINTO
DA SILVA NETO - Tendo em vista que a certidão juntada às fls.15 é a de nascimento e não de óbito, concedo o derradeiro prazo
de cinco dias para que apresente a certidão requerida, sob pena de indeferimento da inicial. - ADV: EDUARDO LUIS IARUSSI
(OAB 80323/SP)
Processo 1000100-65.2014.8.26.0286 - Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento - Administração de Herança - C.
K. S. - P. C. de B. - Assiste razão ao Ministério Público. O documento de fls.06/07 está ilegível Assim,no prazo de dez dias,
apresente o requerente documento de forma legível. No mesmo prazo deverá apresentar Certidão do Colégio Notarial acerca da
existência ou inexistência de testamento posterior ao ora apresentado, ou mesmo eventual revogação. - ADV: ROSANA MARIA
ORTEGA QUINTERO DOS SANTOS (OAB 124878/SP)
Processo 1000138-77.2014.8.26.0286 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L. de F. e outro - Vistos. Emendem
os autores a inicial, para o fim de incluir sua genitora no polo ativo da presente ação, tendo-se em vista que é ela quem
possui legitimidade para o pedido de guarda no prazo de 10 (dez) dias sob pena de indeferimento da inicial. No mesmo prazo,
providencie a parte autora nova juntada dos documentos indispensáveis à propositura da ação, visto que os apresentados estão
ilegíveis (página 10). Após, ao Ministério Público e conclusos. Int. - ADV: IZABEL CRISTINA BONINI (OAB 69916/SP)
Processo 1000165-60.2014.8.26.0286 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - S. F. G. da C. - R. D. da C. - Vistos.
Considerando o pedido de guarda definitiva constante à página 4, item “c”, emende o autor a inicial, para o fim de incluir sua
genitora no polo ativo da presente ação, tendo-se em vista que é ela quem possui legitimidade para o pedido de guarda no prazo
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de 10 (dez) dias sob pena de indeferimento da inicial. Int. - ADV: IZABEL CRISTINA BONINI (OAB 69916/SP)
Processo 1000166-45.2014.8.26.0286 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G. D. R. - - B. D. R. - - T. C. D. - V.
E. de A. R. - Ante a informação dos autores de que os genitores viviam em união estável, esclareça se haverá interesse no
reconhecimento e dissolução da união, ressaltando-se que o Convênio OAB/SP Defensoria estabelece que todos os pedidos
devem ser formulados na mesma ação (cláusula Quarta, parágrafo sexto). Assim, em caso positivo, deverá a inicial ser
emendada no prazo de 10 dias para que sejam incluídos todos os pedidos na ação, que deverá passar a ser de reconhecimento
e dissolução de união estável. Em caso negativo, deverá o autor, no mesmo prazo, emendar a inicial indicando qual o valor
pretendido em relação aos alimentos provisórios. - ADV: JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA (OAB 262670/SP)
Processo 1000169-97.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - J. L. da S. - Vistos. Diante
da alteração das normas extrajudiciais da Corregedoria Geral da Justiça para eventual registro de sentença declaratória de
união estável, deverá haver nos autos a comprovação de data e Registro Civil das Pessoas Naturais em que foram registrados
os nascimentos das partes, seus casamentos e, ou, uniões estáveis anteriores, assim como os óbitos de seus outros cônjuges
ou companheiros, quando houver. Assim, deverá a parte autora apresentar cópia atualizada das certidões de nascimento ou
casamento das partes. Designo audiência de conciliação para o dia 01 de Abril de 2014 às 16:00 HS, a ser conduzida por
conciliador, na sala de conciliação da Vara da Família e Sucessões, sito à Rua Luís Bolognesi s/n º - Bairro Brasil - intimandose as partes para comparecimento pessoal. Uma via do presente vale como mandado de intimação. Cite-se a parte ré com as
advertências de lei, e os benefícios do Código de Processo Civil, arts. 172, consignando-se que o prazo para resposta é de
quinze (15) dias (art. 297 do CPC), contados a partir da citação, valendo uma via do presente como mandado de citação. Fica a
parte ré advertida de que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos por ela, como verdadeiros, os fatos articulados
pela parte autora (art. 285 do CPC). I. Ciência ao MP. - ADV: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA CAMARGO (OAB 231280/SP)
Processo 1000178-59.2014.8.26.0286 - Separação de Corpos - Liminar - V. P. de O. - A. L. de M. - Vistos. Para análise dos
pedidos de liminar (separação de corpos e guarda provisória), expeça-se mandado de constatação para verificar se a menor, de
fato, reside com a requerente e se o requerido, de fato, deixou o lar conjugal. Após, tornem os autos conclusos com urgência. ADV: RENATO DEL RIO DO PRADO (OAB 198564/SP)
Processo 1000191-58.2014.8.26.0286 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - R. V. da S. S.
- - R. da S. S. - L. S. L. de S. - Cite-se o alimentante, com benefícios do artigo 172 do CPC, valendo uma via do presente como
mandado de citação para que, no prazo de 03 (três) dias efetue o pagamento das pensões em atraso e as que vencerem no
curso do processo, prove que o fez ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão de até 90 (noventa) dias (art.
733 do CPC). Defiro gratuidade. I. Ciência ao MP. - ADV: TOSHITERU ABE (OAB 181683/SP)
Processo 1000199-35.2014.8.26.0286 - Divórcio Litigioso - Dissolução - E. M. da S. - R. R. P. da S. - Vistos. Ante a apresentação
dos documentos que comprovam o recolhimento das custas processuais às páginas 18/19 da inicial, resta prejudicado o pedido
de gratuidade. Designo audiência de conciliação para o dia 02 de Abril de 2014 às 16:00 HS, a ser conduzida por conciliador, na
sala de conciliação da Vara da Família e Sucessões, sito à Rua Luís Bolognesi s/n º - Bairro Brasil - intimando-se as partes para
comparecimento pessoal. Uma via do presente vale como mandado de intimação. Cite-se a parte ré com as advertências de lei,
e os benefícios do Código de Processo Civil, arts. 172, consignando-se que o prazo para resposta é de quinze (15) dias (art. 297
do CPC), contados a partir da citação, valendo uma via do presente como mandado de citação. Fica a parte ré advertida de que,
não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos por ela, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora (art. 285
do CPC). I. Ciência ao MP. - ADV: TÂNIA REGINA TROMBINI FAGA (OAB 163483/SP)
Processo 4000112-62.2013.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Guarda - L. C. N. - - J. de J. C. - L. de J. C. - - M. de O.
F. dos S. S. - Ao Ministério Público para parecer final e, após, conclusos para sentença. - ADV: TAIS FERNANDA CANDIANI
AGAPE (OAB 269043/SP)
Processo 4000145-52.2013.8.26.0286 - Interdição - Tutela e Curatela - C. R. D. P. - M. A. D. P. - Retifique-se o cadastro
das partes para constar corretamente o nome da requerida de acordo com a certidão de casamento acostada às fls. 56. Após,
tornem conclusos. - ADV: CYNTHIA CHRISTINA PASCHOAL (OAB 250736/SP)
Processo 4000331-75.2013.8.26.0286 - Divórcio Litigioso - Dissolução - E. de S. O. C. - J. C. F. - Vistas dos autos ao autor
para: manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de 30 dias. Decorrido o prazo,
será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção do processo (art.
267, III e § 1º do CPC). - ADV: FAUZE GAZEL JUNIOR (OAB 79131/MG), GERCIEL GERSON DE LIMA (OAB 170939/SP)
Processo 4000682-48.2013.8.26.0286 - Execução de Alimentos - Expropriação de Bens - R. H. R. da S. - J. G. M. F. - Vistos.
Aguarde-se em cartório pelo prazo de 30 dias; após, decorrido o prazo, manifeste-se o exequente quanto ao prosseguimento.
Int. - ADV: ANDRÉIA RAMOS (OAB 212889/SP), ANA PAULA FONTES CARICATTI BORBA (OAB 161666/SP)
Processo 4000814-08.2013.8.26.0286 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - D. M. P. S. - - J.
M. P. S. - N. da S. S. - Trata-se de novo pedido de prisão por débito alimentar em razão de descumprimento da obrigação de
pagar pensão alimentícia. Observa-se nos autos que em outubro de 2013 foi decretada a prisão civil do executado. Tal medida,
entretanto, apenas foi cumprida em 16/11/13 do corrente ano, por não ter sido o executado encontrado até então. O executado
permaneceu preso pelo período determinado, sem efetuar qualquer pagamento do débito. Os exequentes requereram nova
prisão com a apresentação de nova planilha com débitos vencidos a partir de março de 2013. Contudo, tal pedido não merece
acolhimento nos moldes em que foi requerido. Cumprido integralmente o período de prisão, novo decreto prisional apenas
pode ser determinado em relação aos alimentos vencidos em período posterior à soltura do executado, já que os anteriores já
deram ensejo à primeira prisão. A jurisprudência é no seguinte sentido: “EXECUÇÃO DE ALIMENTOS Prisão civil pelo prazo
de trinta dias, inteiramente cumprido - Impossibilidade de se determinar o prosseguimento da execução pelo rito do artigo
733 do CPC, relativo ao mesmo período Sanção lateral da prisão civil que não extingue a obrigação alimentar, mas não pode
ser renovada em relação ao período que engloba os três meses anteriores ao ajuizamento da execução, até o último dia de
prisão Possibilidade de, no mesmo processo, serem decretadas tantas prisões quanto forem necessárias para constranger o
devedor ao pontual desempenho de sua obrigação, desde que referentes a períodos diversos de inadimplemento, posteriores
à libertação do devedor Recurso provido, com observação” (TJSP Agravo de Instrumento nº 589.134-4/2-00, Rel. FRANCISCO
LOUREIRO, v.u., 18/12/2008) Portanto, diante da impossibilidade de nova prisão pelo mesmo período de inadimplemento,
deverá a exequente pleitear nova prisão com débito a partir de janeiro de 2014, com a propositura de nova execução pelo rito
do artigo 732 do CPC das pensões até então vencidas ou a conversão do rito da presente ação para o previsto no artigo 732 do
CPC. Intime-se. - ADV: KELLY CRISTINA DA SILVA BORTOLETO (OAB 255295/SP)
Processo 4001045-35.2013.8.26.0286 - Inventário - Levantamento de Valor - ELISA MARIA GONÇALVES MORAES - RICARDO JOSE GONÇALVES DA SILVA - - Zeferina Boa Morte Gonçalves da Silva - No prazo de 20 (vinte) dias, providencie
a inventariante o cumprimento integral do despacho de fls. 59/60, em especial mediante a apresentação de: 1) Certidão de
Casamento atualizada da única herdeira; 2) Matrícula atualizada do imóvel situado na Rua Um, nº 819, Parque Nossa Senhora
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da Candelária, nesta; 3) Certidão Negativa Municipal relacionada ao imóvel situado na Rua Um, nº 819, Parque Nossa Senhora
da Candelária, nesta; 4) Prova do valor venal dos imóveis inventariados na época da abertura da sucessão; 5) Esclarecimentos
quanto ao estágio atual do processo de inventário do genitor do autor da herança, que tramita na Comarca de Indaiatuba-SP,
comprovando-se documentalmente eventual plano de partilha nele apresentado e eventual sentença homologatória proferida; 6)
Comprovação da abertura do procedimento administrativo que visa à apuração e recolhimento do ITCMD, mediante a juntada
de cópia da Declaração do ITCMD contendo carimbo de protocolo do Posto Fiscal. Indefiro, por ora, o pedido formulado nas
primeiras declarações de fls. 91/95, consistente no levantamento integral dos valores depositados em contas bancárias e a
título de PASEP. Para que se autorize o levantamento de recursos financeiros do espólio para pagamento do ITCMD, deve ser
apresentado extrato de cálculo da exação, bem como cópia da guia de recolhimento, para que tão-somente a exata quantia
devida seja resgatada. Da mesma forma se dará quanto as custas processuais a serem recolhidas ao final do feito. - ADV:
VALDETE APARECIDA CAMPOS CHICONATO (OAB 103105/SP)
Processo 4001061-24.2013.8.26.0048 - Inventário - Inventário e Partilha - RENATA FERRO FAGUNDES - Assiste razão ao
Ministério Público. No presente caso, casados sob o regime da comunhão parcial de bens e não havendo bens particulares,
a viúva apenas meeira e não herdeira do “de cujus”. Assim, no prazo de dez dias, apresente a inventariante novo esboço
de partilha observando o acima descrito. No mais, aguarde-se por 90 dias a conclusão do procedimento administrativo de
recolhimento do ITCMD. Decorrido o prazo sem manifestação do fisco, remetam-se os autos a FESP. - ADV: CARLA RACHEL
RONCOLETTA (OAB 164341/SP)
Processo 4001181-32.2013.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - S. S. B. - T. M. - Intime-se o
requerido, por carta AR, da conta para depósito da pensão informada às fls. 82. Após, cumpra-se integralmente a sentença de
fls. 47/50. - ADV: ODILA SUELI DA SILVEIRA CAMARGO (OAB 141637/SP)
Processo 4001291-31.2013.8.26.0286 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - M. A. de M. - Vistas
dos autos ao autor para: manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de 30 dias.
Decorrido o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção
do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: LUIZ ACACIO KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO (OAB 262520/SP)
Processo 4001551-11.2013.8.26.0286 - Divórcio Litigioso - Dissolução - F. L. D. - R. R. D. - Vistos. Ante a informação de fls.
150, defiro a expedição de mandado de levantamento dos valores depositados às fls. 106. Fls. 151/159: ciência à requerida.
Fls. 160/161: manifeste-se o autor. No mais, deverá a zelosa serventia republicar a decisão de fls. 137/138, para o procurador
do autor. Intime-se. - ADV: ANNA ALICE PRADO AVALLONE DA SILVA M. DE MORAES FRÓES (OAB 242742/SP), MARCELO
FUNCK LO SARDO (OAB 69504/SP)
Processo 4001597-97.2013.8.26.0286 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - G. F. da S. - D.
F. da S. - Por ora, aguarde-se manifestação das partes nos autos em apenso. - ADV: EDSON DE CAMARGO BISPO DO PRADO
(OAB 262620/SP)
Processo 4001720-95.2013.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Guarda - N. L. do C. - - G. P. L. do C. - G. B. do C. Processo com vista como requerido. - ADV: JOAO CEZARIO DE ALMEIDA (OAB 103615/SP), ANTONIO CESAR VITORINO DE
ALMEIDA (OAB 85493/SP)
Processo 4001720-95.2013.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Guarda - N. L. do C. - - G. P. L. do C. - G. B. do C. Manifestar sobre a contestação. - ADV: JOAO CEZARIO DE ALMEIDA (OAB 103615/SP), ANTONIO CESAR VITORINO DE
ALMEIDA (OAB 85493/SP)
Processo 4002137-48.2013.8.26.0286 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - R. L. O. - - M. F. de O.
- A. V. de O. - Realize a zelosa serventia pesquisa pelo sistema Infojud para obtenção dos dados do executado. Com o mesmo
objetivo, expeçam-se os ofícios requeridos às fls. 41. - ADV: JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA (OAB 262670/SP)
Processo 4002187-74.2013.8.26.0286 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - A. V. da S.
- J. da S. - Ante o consentimento do exequente, intime-se o executado a iniciar o pagamento do parcelamento do débito,
encaminhando-se cópia da petição de fls. 44/46. - ADV: CASSIANA PARRA RIBEIRO DOS SANTOS (OAB 210461/SP), JULIO
CORREA DE OLIVEIRA
Processo 4002187-74.2013.8.26.0286 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - A. V. da S.
- J. da S. - Intime-se o executado para pagar, em 3 dias, o débito informado às fls. 55/56, devidamente atualizado, mais as
prestações que se vencerem no curso do processo, sob pena de prisão. - ADV: CASSIANA PARRA RIBEIRO DOS SANTOS
(OAB 210461/SP), JULIO CORREA DE OLIVEIRA
Processo 4002341-92.2013.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - E. J. B. - - C. L. dos S. Concedo à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Após, cumpra-se fls. 65 - ADV: MAIRA GASPARETO
VIEIRA (OAB 291561/SP)
Processo 4002492-58.2013.8.26.0286 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - GUILHERME SOUZA DE
DEUS - Fernanda de Oliveira Souza - Vistos. Expeça-se novo ofício como requerido, observando-se os dados conseguidos pelo
Ministério Público. Int. - ADV: ALESSANDRA SALES (OAB 173843/SP)
Processo 4002540-17.2013.8.26.0286 - Divórcio Consensual - Dissolução - E. F. - - M. L. S. F. - Vistas dos autos ao autor
para: (x) Retirar/Imprimir Mandado de Averbação. (x) Comparecer em Cartório para assinar e retirar Termo de Guarda (Maria
Luisa). - ADV: MAGALI FIORAVANTI (OAB 126892/SP)
Processo 4002562-75.2013.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - J. F. dos S. C. - R. C. dos
S. C. - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado
há mais de 30 dias. Decorrido o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas,
sob pena de extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: ANDRÉA DONIZETI MUNIZ DO PRADO AMANO (OAB
169256/SP)
Processo 4002748-98.2013.8.26.0286 - Execução de Alimentos - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de
Bens - C. V. B. A. - J. R. A. - Republicação do despacho de fls. 47 à Dr.ª Maria J. O. Rezende, visto que seu nome não consta
da certidão de remessa de fls. 48: “Fls. 44/46: a Dra. Maria J. O. Rezende deverá formular o pedido corretamente nos autos de
embargos à execução. Intime-se. Após, a zelosa serventia deverá tornar referida petição sem efeito. Sem prejuízo, apensem-se
a estes os embargos e, após, tornem conclusos.” - ADV: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA (OAB 154523/SP), MARIA JOSEFINA
OLIVEIRA REZENDE (OAB 74439/SP)
Processo 4002768-89.2013.8.26.0286 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - V. M. V. da C.
- C. R. da C. - Concedo ao executado os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Após, cumpra-se fls. 53 - ADV:
CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 317051/SP), WATSON ROBERTO FERREIRA (OAB 89287/SP), ESSIO DE
MORAES (OAB 81240/SP)
Processo 4002852-90.2013.8.26.0286 - Divórcio Litigioso - Dissolução - L. C. R. - D. C. da S. R. - Ante a existência de litígio a
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respeito da guarda dos filhos, encaminhem-se os autos com brevidade ao setor técnico, para realização de estudo psicossocial.
- ADV: MÁRCIA DE FÁTIMA RUTKA DEZOPI (OAB 206267/SP), TAIS FERNANDA CANDIANI AGAPE (OAB 269043/SP)
Processo 4002860-67.2013.8.26.0286 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - A. R. R. S.
- R. A. de S. S. - Ante o teor das Declarações de Imposto de Renda do executado, que revela que é sócio proprietário de
empresa com capital social superior a R$ 1.200.000,00, além de possuir cotas de outra empresa e considerando os bens de sua
propriedade, indefiro o pedido de Justiça Gratuita. Cumpra-se a sentença. - ADV: SARA GONZALES LOBUI (OAB 306962/SP),
LISANDRE ROCHA PATRÍCIO CARNEIRO (OAB 163735/SP), CYNTHIA CHRISTINA PASCHOAL (OAB 250736/SP)
Processo 4003103-11.2013.8.26.0286 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - J. L. S. R. - - M.
E. S. R. - J. do N. R. - Concedo ao executado os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Intime-se o executado
para pagar, em 3 dias, o débito informado às fls. 39, devidamente atualizado, mais as prestações que se vencerem no curso do
processo, sob pena de prisão. A análise do pedido de litigância de má-fé será analisada após manifestação do executado em
relação a tais pagamentos. - ADV: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA CAMARGO (OAB 231280/SP), NEUSA MARIA DE MORAES S
BERTOLAZZI (OAB 107649/SP)
Processo 4003216-62.2013.8.26.0286 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - A. F. N. S. - E. S. - Fls. 70: Indefiro
o pedido de alvará para levantamento integral dos valores deixados pelo de cujus a título de FGTS, por absoluta ausência de
justo motivo para a medida buscada no curso do processo de inventário. Tais direitos sequer foram mencionados dentre aqueles
a serem submetidos a inventário e partilha em primeiras declarações. Destaca-se ainda que as determinações de fls. 69 não
foram atendidas, havendo débitos do espólio a serem satisfeitos. Assim sendo, aguarde-se o cumprimento integral do despacho
de fls. 69, bem como, no prazo concedido, o aditamento das primeiras declarações para inclusão do saldo de FGTS deixado
pelo autor da herança. - ADV: MARIA APARECIDA DE O L C A PINHEIRO (OAB 46945/SP), EVANGELISTA ALVES PINHEIRO
(OAB 113825/SP)
Processo 4003241-75.2013.8.26.0286 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - Y. C. P. R. - R. W. da C. R. - A
preliminar arguida em contestação confunde-se com o mérito e com ele será analisada. Especifiquem as partes as provas que
pretendem produzir, justificando a pertinência. Para a hipótese de prova oral deverão, desde logo, arrolar as testemunhas (prazo
de 05 dias a contar da intimação desta decisão). - ADV: MARIA ALESSANDRA SILVA NUNES AGARUSSI, ANA MARIA DOS
SANTOS (OAB 116367/SP)
Processo 4003331-83.2013.8.26.0286 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - I. V. - G. F. V. - - B. B. V. - - T. B. V.
- - C. B. V. - Fls. 114/118: ciências às partes. Após, aguarde-se a apresentação de réplica. - ADV: RENATO ALFREDO AMERICO
BORBA (OAB 152484/SP), MARIA JOSEFINA OLIVEIRA REZENDE (OAB 74439/SP)
Processo 4003333-53.2013.8.26.0286 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J. W. E. da S. - S. A. E. da S. - - M. A.
E. da S. - - S. E. da S. - - N. W. E. da S. - V. E. da S. - Vistos I- SUELLEN ADRYANE ENIS DA SILVA, MAYARA APARECIDA ENIS
DA SILVA, SABRYNA ENIS DA SILVA, JEFFERSON WENDEL ENIS DA SILVA e NAYARA WENDY ENIS DA SILVA, qualificados
nos autos, representados pela genitora ADRIANA APARECIDA DO AMARAL, ajuizaram a presente ação de alimentos em face
de VALDECIR ENIS DA SILVA, igualmente qualificado, alegando que são filhos do requerido e que necessitam de alimentos
para sua sobrevivência. Destacam o requerido abandonou o lar e que não colabora com o sustento deles, apesar de trabalhar na
Loja Carroção Móveis rústicos como ajudante geral. Destacam que a genitora trabalha como doméstica e que conta com a ajuda
de familiares para alimentar os filhos. Pedem a fixação de alimentos no percentual de 40% dos rendimentos do requerido e, na
hipótese de desemprego ou emprego informal, no valor de 01 do salário mínimo federal. Fixados os alimentos provisórios (pag.
13/14), o requerido, apesar de citado, não apresentou contestação e não compareceu à audiência de tentativa de conciliação.
O Ministério Público opinou pela procedência do pedido. É O RELATÓRIO. DECIDO. II- Trata-se de ação de alimentos, na
qual a questão central a ser apreciada é a análise do binômio possibilidade/necessidade. Diante da ausência de contestação,
operam-se os efeitos da revelia. Com relação aos alimentos, os autores pleiteiam recebimento da pensão no importe 40% dos
rendimentos líquidos do requerido ou, na hipótese de desemprego ou trabalho informal, de 01 salário mínimo federal. O dever
de sustento cabe aos pais dos menores. Como eles estão sob a guarda da mãe, cabe ao genitor pagar alimentos. A obrigação
é decorrente do vínculo de filiação entre os autores e o réu, comprovado pelas certidões de nascimento que instruem a inicial.
Certo, pois, o direito a alimentos por parte dos requerentes e o dever de prestá-los pelo requerido. Resta apenas a fixação do
valor. Não há provas da possibilidade do réu. Deve-se ressaltar, entretanto, que os alimentos são indispensáveis ao sustento
dos autors. Soma-se a isso, o fato de não ter o requerido apresentado contestação, apesar de citado e intimado a tanto, com
as advertências pertinentes. Caracterizada está, portanto, a revelia, devendo-se presumir verdadeiros os fatos narrados na
inicial. Ressalta-se que são cinco os menores a serem alimentados, com idade de 04 a 10 anos. Portanto, o valor pretendido não
pode ser considerado exorbitante, mas sim necessário para o sustento das crianças. Destaca-se que a genitora é empregada
doméstica e, portanto, os autores precisam de ajuda efetiva para viverem de forma digna. Por tais razões, considerando-se
as necessidades dos menores a serem alimentados e a ausência de contestação, fixo os alimentos em 40% dos rendimentos
líquidos do requerido. Consideram-se rendimentos líquidos o total do ganho bruto do requerido com os descontos legais de
imposto de renda e previdência, devendo o percentual incidir sobre 13º salário, horas extras, férias remuneradas e acréscimo
de um terço de férias excluindo FGTS, verbas rescisórias e férias indenizadas. Os alimentos serão pagos mediante desconto
em folha de pagamento e depósito em conta corrente da representante legal do autor. Na hipótese de desemprego ou trabalho
informal, o valor dos alimentos será equivalente a 01 salário mínimo de vigência federal e deverão ser pagos até o dia 10 de
cada mês. III- Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim condenar VALDECIR ENIS DA SILVA ao pagamento de
pensão alimentícia mensal em favor dos menores SUELLEN ADRYANE ENIS DA SILVA, MAYARA APARECIDA ENIS DA SILVA,
SABRYNA ENIS DA SILVA, JEFFERSON WENDEL ENIS DA SILVA e NAYARA WENDY ENIS DA SILVA, no valor equivalente
a 40% dos rendimentos líquidos do requerido. Consideram-se rendimentos líquidos o total do ganho bruto do requerido com
os descontos legais de imposto de renda e previdência, devendo o percentual incidir sobre 13º salário, horas extras, férias
remuneradas e acréscimo de um terço de férias excluindo FGTS, verbas rescisórias e férias indenizadas. Os alimentos serão
pagos mediante desconto em folha de pagamento e depósito em conta corrente da representante legal do autor. Na hipótese
de desemprego ou trabalho informal, o valor dos alimentos será equivalente a 01 salário mínimo de vigência federal e deverão
ser pagos até o dia 10 de cada mês. O réu arcará ainda com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios da parte adversa, que fixo em R$ 700,00. Após trânsito em julgado, oportunamente, ao arquivo. - ADV: DENISE
APARECIDA BARON
Processo 4003396-78.2013.8.26.0286 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - A. L. M. Z. - R. A. - Vistos.
Trata-se de pedido de tutela antecipada em que o genitor pede a regulamentação das visitas. Presentes estão os requisitos
para a concessão, em parte, da tutela antecipada. O autor é genitor da criança. O estudo social realizado revela que, por ora,
as visitas devem ocorrer sem pernoite. No mais, é indispensável a fixação das visitas desde logo para evitar o risco de dano
irreparável ou de difícil reparação, consistente enfraquecimento do laço afetivo entre pai e filha, prejudicial para a condição
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peculiar da pessoa em desenvolvimento. Assim, CONCEDO EM PARTE a antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de fixar
o regime de visitas do requerente à filha, para que ocorram quinzenalmente, aos domingos, sem pernoite, podendo o genitor
retirar a filha da casa materna a partir das 9 horas, devendo devolvê-la até às 18 horas do mesmo dia. Cite-se a parte ré com
as advertências de lei, e os benefícios do Código de Processo Civil , arts. 172 , consignando-se que o prazo para resposta é
de quinze (15) dias (art. 297 do CPC). Fica a parte ré advertida de que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos
por ela, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora (art. 285 do CPC). Desde logo, designo audiência de tentativa
de conciliação para o dia 01 de Abril de 2014 às 13:30 HS. Uma via do presente vale como mandado de citação e intimação.
Defiro gratuidade. A realização de estudo social junto ao requerido será determinada oportunamente, na hipótese de ausência
de conciliação. I. Ciência ao MP. Intime-se. - ADV: LUIZ FRANCISCO B DE CAMARGO FILHO (OAB 128438/SP)
Processo 4003413-17.2013.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Guarda - A. C. B. C. - E. M. da S. - Manifeste-se a autora,
em 10 dias, sobre petição e documentos de fls. 55/61. - ADV: MARIA ALESSANDRA SILVA NUNES AGARUSSI, THIAGO
CAMARGO MARICATO (OAB 303570/SP)
Processo 4003471-20.2013.8.26.0286 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A. P. L. dos S. - J. L. C. dos S. - CERTIDÃO
- MANDADO CUMPRIDO PARCIALMENTE CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
286.2013/011555-5, diligenciei nesta cidade nos endereços indicados e, ali estando, INTIMEI ANA PAULA LIOSE DOS SANTOS
que ficou ciente do inteiro teor deste, aceitou a cópia que lhe ofereci e exarou seu ciente no anverso do mandado mas DEIXEI
DE CITAR E INTIMAR JOSE LUIS CORREA DOS SANTOS em razão de não o ter encontrado no local. Fui atendida pela
senhora Maria Conceição Camargo que se declarou mãe dele declarando, ainda, que seu filho reside atualmente em Salto em
endereço por ela ignorado motivo porque devolvo o presente em cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Itu,
08 de novembro de 2013. - ADV: NILSON DOS SANTOS ALMEIDA (OAB 128845/SP)
Processo 4003471-20.2013.8.26.0286 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A. P. L. dos S. - Ao Ministério Público para parecer
final. Após, conclusos para sentença. - ADV: NILSON DOS SANTOS ALMEIDA (OAB 128845/SP)
Processo 4003545-74.2013.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - A. C. C. P. R. P. M. M. C. - F.
M. J. - - A. de O. P. - Vistos. Recebo petição de páginas 40/41 como emenda à inicial. Anote-se. Retifique-se excluindo André de
Oliveira Pegoraro do polo passivo da ação. Cite-se a parte ré com as advertências de lei, e os benefícios do Código de Processo
Civil , arts. 172, consignando-se que o prazo para resposta é de quinze (15) dias (art. 297 do CPC), valendo uma via do presente
como mandado de citação. Fica a parte ré advertida de que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos por ela, como
verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora (art. 285 do CPC). Defiro gratuidade. I. Ciência ao MP. - ADV: JOSE CARLOS
CLEMENTINO (OAB 270629/SP)
Processo 4003597-70.2013.8.26.0286 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - D. da C. C. - K. C. C.
A. - Cobre a Escrivã, junto ao setor técnico, a apresentação do estudo no prazo de 24 horas. Após, tornem os autos conclusos
imediatamente e com urgência. - ADV: PAULO ROBERTO BAILLO (OAB 121130/SP)
Processo 4003789-03.2013.8.26.0286 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M. F. R. da
S. - F. R. da S. - Certifique a zelosa serventia o andamento atual dos autos informados às fls. 24, especialmente em relação
à fixação dos alimentos. - ADV: BENEDITO ANTONIO BARCELLI (OAB 118320/SP), RODRIGO BENEDITO TAROSSI (OAB
208700/SP)
Processo 4003879-11.2013.8.26.0286 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - L. G. A.
- CRISTIANO ROBERTO DE JESUS ARRUDA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de
Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 286.2013/014451-2, diligenciei nesta cidade no endereço indicado e, ali estando,
DEIXEI DE CITAR CRISTIANO ROBERTO DE JESUS ARRUDA em razão de não o ter encontrado no local. Fui atendida pela
senhora Rosa Del Nero do Espírito Santo que se declarou mãe do requerido declarando, ainda, que ele não reside ali em sua
casa e ela desconhece o paradeiro do mesmo motivo porque devolvo o presente em cartório para os devidos fins. O referido é
verdade e dou fé. Itu, 14 de janeiro de 2014. - ADV: RICARDO LUIS DE CAMPOS MENDES (OAB 155875/SP)
Processo 4003966-64.2013.8.26.0286 - Interdição - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - A. M. da S. - D. M. A. Vistos. Oficie-se como requerido às fls. 33. Int. - ADV: ANDRÉIA RAMOS (OAB 212889/SP)
Processo 4004037-66.2013.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Dissolução - J. P. B. S. - I. S. - Tendo em vista que a
reconvinte já foi intimada a regularizar sua representação processual nos autos em apenso, suspendo o andamento destes
autos para julgamento em conjunto com os autos principais. - ADV: RODRIGO BARSALINI (OAB 222195/SP), ANTONIO CESAR
VITORINO DE ALMEIDA (OAB 85493/SP)
Processo 4004120-82.2013.8.26.0286 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - L. C. A. - E. T.
A. - Ante o acordo celebrado a fls. 26/27, suspendo a execução pelo período previsto para seu cumprimento. Decorrido o prazo
do acordo, manifeste-se a parte exequente sobre o seu cumprimento, salientando-se que o silêncio será interpretado como
resposta positiva e a execução será extinta pelo pagamento do débito alimentar. Int. - ADV: ELZA TOME (OAB 59472/SP), ANA
CARLA XAVIER DA SILVEIRA BENITO CHRISTOFOLETTI (OAB 205244/SP)
Processo 4004343-35.2013.8.26.0286 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - P. F. T. da R. - R. T. da
R. - (x ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a justificativa e documentos de fls. 27/35 - ADV: GIBEON ORLANDIM (OAB 118799/
SP), ROBERTA PAIFER (OAB 294827/SP)
Processo 4004345-05.2013.8.26.0286 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - M. de F. M. - Fls. 41/47 - Recebo
como aditamento às primeiras declarações anotando-se. No mais, aguarde-se por 60 dias como requerido, observando-se que
este prazo independe daquele do ITCMD. Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos. - ADV: FRANCLAFILA
ANDREINA DOS SANTOS (OAB 261972/SP), ALAN TOBIAS DO ESPIRITO SANTO (OAB 199293/SP)
Processo 4004436-95.2013.8.26.0286 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - V. L. da S. - M. E. L. da S. Vistos. Aguarde-se em cartório pelo prazo de 30 dias como requerido; após, decorrido o prazo, manifeste-se o autor quanto ao
prosseguimento. Int. - ADV: MARINE OLIVEIRA VASCONCELOS (OAB 322512/SP)
Processo 4004560-78.2013.8.26.0286 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - M. E. T. - E. A. T. - Fls.68/69 - deixo
de receber como aditamento às primeiras declarações, haja vista que o esboço de partilha deve ser apresentado de forma
individualizada, atribuindo a cada herdeiro seu quinhão em porcentagem e em valores (art.1025 do CPC). Assim, deverá a
inventariante, no prazo de dez dias, apresentar novo esboço de partilha observando o acima descrito, a certidão do Colégio
Notarial, bem como comprovar o protocolo do procedimento administrativo junto ao Posto Fiscal. Decorrido o prazo sem
manifestação, arquivem-se os autos. | - ADV: MAURICIO ALMEIDA BRANCO (OAB 91144/SP)
Processo 4004584-09.2013.8.26.0286 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. M. R. dos S. - M. M. dos S. - Vistos. Aguarde-se
em cartório pelo prazo de 30 dias como requerido; após, decorrido o prazo, manifeste-se o autor quanto ao prosseguimento. No
mesmo prazo, deverá o autor apresentar comprovante do valor do imóvel a ser partilhado. Int. - ADV: JOAO TEIXEIRA ALVES
Processo 4004625-73.2013.8.26.0286 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - K. H. A. L. - J. C. A. L. - R. D. J. L.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

429

- Concedo ao requerido os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Aguarde-se a realização da audiência. - ADV:
ANDREA DE FATIMA CAMARGO (OAB 127730/SP), MARCIO JOSE SIRTORI (OAB 301340/SP)
Processo 4004734-87.2013.8.26.0286 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - B. S. C. - J. A.
C. P. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
286.2013/015033-4, diligenciei nesta cidade no endereço indicado e, ali estando, DEIXEI DE CITAR JOÃO APARECIDO COSTA
PEREIRA em razão de não o ter encontrado no local. Fui atendida pela senhora Maria Consolação Correa que se declarou
moradora da casa declarando, ainda, que o requerido morou ali uns tempos mas já não mais reside no local há mais de ano não
sabendo declarar seu atual paradeiro. Era o que me cumpria certificar. O referido é verdade e dou fé. Itu, 15 de janeiro de 2014.
- ADV: MAGALI FIORAVANTI (OAB 126892/SP)
Processo 4004734-87.2013.8.26.0286 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - B. S. C. - J. A.
C. P. - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/
intimação. - ADV: MAGALI FIORAVANTI (OAB 126892/SP)
Processo 4004817-06.2013.8.26.0286 - Interdição - Tutela e Curatela - N. de M. C. - J. de M. C. - Fls. 43: manifeste-se a
autora, devendo, se o caso, regulariza seu cadastro de advogada. - ADV: LILIANE GAZZOLA FAUS (OAB 87289/SP)
Processo 4005167-91.2013.8.26.0286 - Divórcio Litigioso - Dissolução - T. F. de G. - V. S. da C. - Fls. 21 : recebo como
aditamento. Anote-se. Retifique-se e intime-se a requerida. - ADV: ALBÉRI ITALIANI DE OLIVEIRA (OAB 249424/SP)
Processo 4005186-97.2013.8.26.0286 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - V. A. da S. - - E. G. da S. - E. A. da
S. - A. da S. - Vistos. Esclareça a autora Ednéia o seu pedido, tendo-se em vista que o documento anexado à inicial de página
10 (certidão de casamento atualizada) comprova a relação conjugal ainda existente entre ela e requerido. Portanto, almejando
o divórcio deverá a requerente emendar a inicial para fazer contar que a ação é de divórcio e formular pedidos em relação
à partilha de bens e nome, além dos já formulados. Destaca-se que nos termos de Enunciado do Convênio OAB/Defensoria
Pública, todos os pedidos devem ser formulados na mesma ação. Prazo: 10 dias. - ADV: RITA DE CASSIA AMARAL DE PAULA
(OAB 82395/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO TATIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TERESA CRISTINA BENEDETTI SCANDALO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0055/2014
Processo 0002227-76.2003.8.26.0286 (286.01.2003.002227) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - A. P. F. R. - I. R. - Patente o abandono da causa pela exequente, julgo por sentença, para que produza os seus
jurídicos e legais efeitos, extinto o processo com fundamento no Art. 267, inc. III do CPC. A exequente arcará com as custas e
despesas processuais, ficando isenta de tais pagamentos enquanto perdurar seu estado de pobreza. Após o trânsito em julgado,
expeçam-se certidões de honorários aos procuradores das partes , constando os atos praticados. Oportunamente, ao arquivo.
P.R.I.C - ADV: DANIELA DE GRAZIA FARIA PERES (OAB 142693/SP), JOSE EDUARDO PERES REIS (OAB 75161/SP)
Processo 0006543-88.2010.8.26.0286 (286.01.2010.006543) - Execução de Alimentos - Alimentos - A. C. R. de A. A. dos
S. - A. A. dos S. - Manifestar sobre o prosseguimento. - ADV: ALEXANDRE LUIZ RODRIGUES FONSECA (OAB 218530/SP),
MAURICIO BRAWERMAN (OAB 37845/SP), JOSÉ RODRIGUES UMBELINO FILHO (OAB 2657/AC)
Processo 0007179-20.2011.8.26.0286 (286.01.2011.007179) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução C. A. C. - Manifestar sobre a contestaçaõ. - ADV: ROJAS TADEU FLINK DA SILVA (OAB 102639/SP)
Processo 0007768-51.2007.8.26.0286 (286.01.2007.007768) - Arrolamento de Bens - Natálio Pedrozo e outro - Por primeiro,
para averiguar a eventual incidência de imposto, oficie-se à instituição financeira, requerendo informações acerca do saldo
existente na data do óbito, na conta indicada às fls.116, em nome do “de cujus”. - ADV: AMAURI BENEDITO HULMANN (OAB
69955/SP)
Processo 0010698-03.2011.8.26.0286 (286.01.2011.010698) - Execução de Alimentos - Alimentos - M. L. F. V. - Ante o
acordo celebrado a fls. 112/113, suspendo a execução pelo período previsto para seu cumprimento. Decorrido o prazo do
acordo, manifeste-se a exequente sobre o seu cumprimento, salientando-se que o silêncio será interpretado como resposta
positiva e a execução será extinta pelo pagamento do débito alimentar. Int. - ADV: MOISES FRANCISCO SANCHES, VANIA
CLAUDIE THOMAZ (OAB 311177/SP)
Processo 0014000-06.2012.8.26.0286 (286.01.2012.014000) - Alvará Judicial - Compra e Venda - Geraldo Pedro dos Santos
Vicente e outros - Manifestar sobre o desarquivamento. - ADV: RICARDO LUIS DE CAMPOS MENDES (OAB 155875/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO TATIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TERESA CRISTINA BENEDETTI SCANDALO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0052/2014
Processo 0001741-42.2013.8.26.0286 (028.62.0130.001741) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - G. N. M. e outro - Vistas dos autos ao autor para: ( ) apresentar, em 05 dias, a planilha atualizada do débito para
instruir mandado de citação. - ADV: LUIZ FRANCISCO B DE CAMARGO FILHO (OAB 128438/SP)
Processo 0002486-56.2012.8.26.0286 (286.01.2012.002486) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Y. K. C. de S. - P. R. de S. - Manifestar sobre a certidão de fls. 117, verso. - ADV: TIAGO DE
OLIVEIRA BUZZO (OAB 122090/SP)
Processo 0002724-41.2013.8.26.0286 (028.62.0130.002724) - Divórcio Litigioso - Dissolução - S. A. R. - J. M. R. - Vistos.
Aguarde-se em cartório pelo prazo de 30 dias o recolhimento da taxa e a apresentação das cópias para expedição de formal de
partilha. No silêncio, ao arquivo. Int. - ADV: NILTON SERGIO DOS SANTOS (OAB 79925/SP), ANA PAULA FONTES CARICATTI
BORBA (OAB 161666/SP), PATRÍCIA PETERSON DOS SANTOS VANINI (OAB 154484/SP)
Processo 0003278-73.2013.8.26.0286 (028.62.0130.003278) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
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/ Indisponibilidade de Bens - Ana Luiza Ferreira da Silva Camões - Ciência ao exequente para juntar aos autos cálculo atualizado
do débito para cumprimento de fls. 27. - ADV: EDSON DE CAMARGO BISPO DO PRADO (OAB 262620/SP)
Processo 0003810-47.2013.8.26.0286 (028.62.0130.003810) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - W. O. - Intime-se o executado para pagar, em 3 dias, o débito informado às fls. 62, devidamente atualizado, mais
as prestações que se vencerem no curso do
processo, sob pena de prisão. Sem prejuízo, oficie-se à empregadora como requerido às fls. 60. - ADV: JOSÉ AUGUSTO
SAVIOLI (OAB 210203/SP), CARLOS ARTHUR CHRISTMANN JUNIOR (OAB 225613/SP)
Processo 0004610-12.2012.8.26.0286 (286.01.2012.004610) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Eduarda Roberta Amaral Santos - Robson de Sousa Santos - Fls. 83: oficie-se como requerido. ADV: MAYCO MARTINEZ (OAB 323579/SP), MOISES FRANCISCO SANCHES
Processo 0005314-25.2012.8.26.0286 (286.01.2012.005314) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L. H. A. da
C. - I. de C. A. de J. - manifestar o autor sobre o prosseguimento dos autos. - ADV: MARCIO JOSE SIRTORI (OAB 301340/SP)
Processo 0007290-04.2011.8.26.0286 (286.01.2011.007290) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - G. F. R. - A. C. R. - Indefiro, por ora, a expedição de alvará de soltura tendo em vista que o executado não
comprovou o pagamento integral do débito. No mais, manifeste-se a parte exequente sobre o pedido de fls. 122/124, no prazo
de 48 horas. Publique-se com urgência. - ADV: JOAO TEIXEIRA ALVES, FLAVIO ANTUNES (OAB 28335/SP)
Processo 0008554-95.2007.8.26.0286 (286.01.2007.008554) - Separação Consensual - Dissolução - A. M. V. Q. e outro
- Vistos. Aguarde-se em cartório pelo prazo de 30 dias o recolhimento da taxa de desarquivamento. No silêncio, retornem ao
arquivo. Int. - ADV: ADALZINO MODESTO DE PAULA JUNIOR (OAB 62074/SP)
Processo 0011626-56.2008.8.26.0286 (286.01.2008.011626) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - H.
F. - Manifestar sobre o ofício de fls. 138. - ADV: EDSON DE CAMARGO BISPO DO PRADO (OAB 262620/SP), WATSON
ROBERTO FERREIRA (OAB 89287/SP)
Processo 0013375-06.2011.8.26.0286 (286.01.2011.013375) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - N. D. B. - D. da S. B. - A presente execução tramita pelo rito previsto no art. 733 do CPC, que não prevê a
penhora de bens, estabelecida apenas para as execuções que seguem o procedimento estabelecido no art. 732 do CPC. Assim,
esclareça a parte exequente se pretende prosseguir a execução pelo rito do art. 733 do CPC (em que é possível a decretação
de prisão apenas por inadimplemento das parcelas posteriores ao do período em que o executado esteve preso) ou se pretende
a modificação do rito. Neste último caso, não será possível a prisão mas apenas penhora de bens. - ADV: MAURICIO CORRÊA,
CIBELE CURY (OAB 103935/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO TATIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TERESA CRISTINA BENEDETTI SCANDALO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0046/2014
Processo 0000085-50.2013.8.26.0286 (028.62.0130.000085) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - G. H. G. de O. - Tendo em vista a informação de fls. 45/46, julgo, por sentença, para que produza os seus jurídicos
e legais efeitos, extinta a execução (art. 794, inc. I, do CPC). O executado arcará com as custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 Expeça-se mandado de levantamento dos valores depositados às fls. 40..
Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários à procuradora dos exequentes, constando os atos praticados.
Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: REGIANE FERREIRA DOURADO (OAB 241913/SP)
Processo 0001116-08.2013.8.26.0286 (028.62.0130.001116) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - J. R. N. de A. - Ante os comprovantes de fls. 138/140, determino a expedição de contramandado de prisão, com
urgência. Após, ao contador para conferência dos cálculos apresentados.. - ADV: MARCELO MASCARENHAS ALONSO (OAB
181533/SP), HELDER ALVES DA COSTA (OAB 110432/SP)
Processo 0001116-08.2013.8.26.0286 (028.62.0130.001116) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - J. R. N. de A. - Ciência do cálculo apresentado pelo contados (fls. 143) - ADV: MARCELO MASCARENHAS
ALONSO (OAB 181533/SP), HELDER ALVES DA COSTA (OAB 110432/SP)
Processo 0001291-02.2013.8.26.0286 (028.62.0130.001291) - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. A. dos S. M. - Vistos. Ao
arquivo, após as devidas anotações. Int. - ADV: LUCIO LEONARDI (OAB 143414/SP)
Processo 0001347-35.2013.8.26.0286 (028.62.0130.001347) - Interdição - Tutela e Curatela - M. M. S. A. - Tendo em vista
o falecimento da interditanda, julgo, por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, extinto o processo com
fundamento no Art. 267, inc. IX do CPC. Custas na forma da lei. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: THIAGO CAMARGO
MARICATO (OAB 303570/SP)
Processo 0001382-92.2013.8.26.0286 (028.62.0130.001382) - Procedimento Ordinário - Exoneração - J. L. B. - Vistos.
Recebo o recurso de apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, abrindo-se vista à parte contrária para contrarrazões.
Apresentadas estas, ao Ministério Público. Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para julgamento do
recurso. Intime-se. - ADV: ANDRÉIA RAMOS (OAB 212889/SP), GILBERTO LEONEL DA SILVA (OAB 265325/SP), MANOEL
HENRIQUE GIMENEZ ROLDAN (OAB 208673/SP)
Processo 0001699-27.2012.8.26.0286 (286.01.2012.001699) - Procedimento Ordinário - Guarda - C. M. F. - Manifeste-se o
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procurador da autora em termos de prosseguimento. Prazo: 10 dias. - ADV: GERCIEL GERSON DE LIMA (OAB 170939/SP)
Processo 0002362-39.2013.8.26.0286 (028.62.0130.002362) - Divórcio Litigioso - Dissolução - S. M. dos S. A. - A. G. de
A. - Ante o teor do enunciado nº 03 da Cartilha e Enunciados da Corregedoria Geral da Justiça - Convênio DPE/OAB, oficie-se à
OAB com comunicação da renúncia e solicitação de indicação de novo advogado ao requerido.. Arbitro honorários à Dra. Renata
Vianna de Andrade. Lima em 30% do valor da tabela, expedindo-se certidão. Fls. 26: manifeste-se a autora. - ADV: RENATA
VIANNA DE ANDRADE LIMA (OAB 163470/SP), MARCELO LUIS TEIXEIRA (OAB 260780/SP)
Processo 0003074-29.2013.8.26.0286 (028.62.0130.003074) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M. E. M. J. A. M. - Oficie-se conforme o requerido às fls. 177. A presente ação é de alimentos. Os pedidos de fls. 186/187 e 194 dizem
respeito a matérias que não constituem objeto da presente ação e, portanto, devem ser formulados pelas vias adequadas. ADV: MOISES FRANCISCO SANCHES (OAB/SP 58246), JOSE ROBERTO OKAMA (OAB 249043/SP)
Processo 0003169-59.2013.8.26.0286 (028.62.0130.003169) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Nathalia Fernandes Vieira - Por ora aguarde-se decisão nos autos de embargos à execução
vinculados a estes. - ADV: EDWARD GABRIEL ACUIO SIMEIRA (OAB/SP 31446)
Processo 0003460-93.2012.8.26.0286 (286.01.2012.003460) - Procedimento Ordinário - Guarda - W. S. P. - T. F. de M. Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença, tendo em vista que a requerida não desistiu do prazo recursal. - ADV: JULIANA
MARA RAIMUNDO SBRISSA DO AMARAL (OAB 261663/SP), ANA PAULA FONTES CARICATTI BORBA (OAB 161666/SP)
Processo 0004331-89.2013.8.26.0286 (028.62.0130.004331) - Procedimento Ordinário - Exoneração - I. W. X. de C. F. Vistos. Oficie-se ao IMESC solicitando-se a realização de perícia médica junto ao requerido, que deverá esclarecer se ele está
incapacitado para o trabalho de forma total ou parcial. Antes, porém, providenciem as partes a apresentação de quesitos, no
prazo legal, que deverão acompanhar o ofício. - ADV: CLAUDIO CARUSO (OAB 203776/SP), TARCISO TEIXEIRA (OAB 85416/
SP)
Processo 0004601-16.2013.8.26.0286 (028.62.0130.004601) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - V. G. S. dos S. - Manifestar sobre fls. 39/44. - ADV: WILSON OLIVEIRA BRITO JUNIOR (OAB 260442/SP)
Processo 0005022-40.2012.8.26.0286 (286.01.2012.005022) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - J. A. C. P. B. S. C. - Vistos. Aguarde-se em cartório pelo prazo de 60 dias; após, decorrido o prazo sem manifestação, retornem ao arquivo.
Int. - ADV: ERICA LEANDRO DE SOUZA (OAB 223957/SP), MAGALI FIORAVANTI (OAB 126892/SP)
Processo 0006058-98.2004.8.26.0286 (286.01.2004.006058) - Procedimento Ordinário - Revisão - J. R. G. B. - ( x ) cientificálos do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo
(item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - Juntar procuração (Dr. ROBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA - (OAB/SP 142.157) - ADV:
ELISA LOPES (OAB 93000/SP)
Processo 0006752-23.2011.8.26.0286 (286.01.2011.006752) - Execução de Alimentos - Alimentos - S. C. G. - M. R. de S.
A. - Primeiramente, apresente a exequente cálculo discriminado e atualizado do débito, no prazo de 10 dias. - ADV: EDUARDO
SILVEIRA ARRUDA (OAB 47049/SP), CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS ROCHA (OAB 214476/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ITU EM 16/01/2014
PROCESSO :
0000110-29.2014.8.26.0286
CLASSE
:
CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
BO : 524/2013 - Itu
REQTE
: Lilian Aparecida Simôes Correa
ADVOGADO : 48806/SP - Paulo Miranda Campos Filho
REQDO
: Mário Russo
VARA:
1ª VARA CRIMINAL

2ª Vara Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO HÉLIO VILLAÇA FURUKAWA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MÁRCIA CAJUEIRO VAZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2014
Processo 0001775-17.2013.8.26.0286 (028.62.0130.001775) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema
Nacional de Armas - Daniel Borges Soares e outro - Apresente o defensor os memoriais, no prazo de 05 dias. Int. - ADV:
RAPHAEL THIAGO FERNANDES DA SILVA LIMA (OAB 253435/SP)
Processo 0004879-17.2013.8.26.0286 (028.62.0130.004879) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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E. A. C. - - E. F. R. C. - - M. R. Q. da S. - Recebo o recurso interposto pelo Ministério Público, para que produza seus
jurídicos e regulares efeitos. Dê-se vista ao MP. para apresentação das razões e contrarrazões. Após, aos Defensores para as
contrarrazões, tornando conclusos. Int. - ADV: JOAO TEIXEIRA ALVES, JOSE ANTONIO MAYRINK ARANHA (OAB 63260/SP),
MARILICE APARECIDA CARUZO (OAB 276440/SP)
Processo 0005606-44.2011.8.26.0286 (286.01.2011.005606) - Crime Violência Dom.e Familiar Contra Mulher(Lei 11.340/06)
- Decorrente de Violência Doméstica - L. H. R. - Vistos, As preliminares argüidas pela Defesa dizem respeito ao mérito e não
ensejam a absolvição sumária. Necessário que se aguarde o final da instrução para análise do mérito da acusação. Designo
audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de abril de 2014, às 13:30 horas. Intime-se/Requisite-se as testemunhas
arroladas pelo Ministério Público, em comum com a Defesa. Intime-se o acusado acerca da audiência, consignando-se que
será interrogado ao final e que sua ausência acarretará revelia. A necessidade de expedição de carta precatória à Comarca de
Cabreúva, para oitiva da testemunha Thais, será analisada em audiência. Int. - ADV: DAITON ZAGATO (OAB 155285/SP)
Processo 0008818-73.2011.8.26.0286 (286.01.2011.008818) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Willian Nazario
Ferreira - - Andre Henrique Ferreira Lisboa Alencar e outro - Recebo o recurso interposto pelos acusados Willian e André para
que produzam seus jurídicos e regulares efeitos. Dê-se vista à Defesa de Willian para a apresentação das razões recursais.
Após, ao Ministério Público para as contrarrazões, tornando conclusos. Int. - ADV: MARCOS ALEXANDRE BOCCHINI (OAB
163641/SP), ANA PAULA FONTES CARICATTI BORBA (OAB 161666/SP)
Processo 0011419-96.2004.8.26.0286 (286.01.2004.011419) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado
- Fernando Dias Ramos - Vistos, Mandado de Prisão em regime aberto cumprido e realizada audiência admonitória, expeça-se
guia de recolhimento definitiva, encaminhando-a à VEC competente. Arbitro os honorários advocatícios do defensor dativo em
100% do valor da tabela. Expeça-se certidão. Isento o réu do pagamento das custas processuais, por ter sido defendido por
advogado dativo, presumindo-se situação de miserabilidade. Após, arquivem-se os autos com as comunicações e anotações
de praxe. Int. (RETIRAR CERTIDÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO PRAZO DE CINCO DIAS. AUTOS SENDO
REMETIDOS AO ARQUIVO GERAL) - ADV: EDUARDO SILVEIRA ARRUDA (OAB 47049/SP)
Processo 0015883-05.2012.8.26.0248 (248.01.2012.015883) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação - J. A. dos
S. e outros - Designada audiência de oitiva de testemunha de acusação para o dia 26/03/2014, às 13:45 horas, na Vara Criminal
de Votorantim, à Av. Luiz do Patrocínio Fernandes, 762, Rio Acima, Votorantim/SP. Int. - ADV: ROGÉRIO BATISTA GABBELINI
(OAB 176163/SP)
Processo 3000654-97.2013.8.26.0286 - Inquérito Policial - Posse de Drogas para Consumo Pessoal - R. A. do P. - Vistos,
Presentes os requisitos legais, recebo a denúncia oferecida contra Ramon Antonio do Prado. Há provas da materialidade e
indícios suficientes de autoria. Comunique-se e anote-se. As preliminares suscitadas pela Defesa dizem respeito ao mérito e
não são aptas a acarretar a rejeição da denúncia. Necessário que se aguarde o final da instrução. Na forma do art. 57, da Lei
11.343/06, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de abril de 2014, às 14:50 horas. Requisite-se/intime-se
as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela Defesa. Intime-se o acusado, consignando que será interrogado e que
sua ausência injustificada acarretará revelia. Ciência ao MP e à Defesa. - ADV: RICARDO RIBEIRO DA SILVA (OAB 127527/
SP)
Processo 3004598-10.2013.8.26.0286 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - B.
D. P. S. A. - Vistos, Ciente de todo o processado. Em razão do processo envolver interesse de criança, da repercussão que
fato teve na comarca e pela circunstância do denunciado ser filho de Oficial de Justiça atuante neste fórum, decreto o segredo
de justiça. Anote-se. Fls. 94/95: Anote-se. Defiro vista dos autos ao novo defensor constituído pelo prazo de 10 dias, devendo
apresentar defesa preliminar na forma do art. 55, da Lei 11.343/06. Ciência às partes. - ADV: DANIELE ROCHA RODRIGUES
(OAB 263368/SP), CARLOS ALBERTO CESÁRIO VADALA (OAB 219506/SP)
Processo 3004598-10.2013.8.26.0286 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - B. D.
P. S. A. - Vistos, Inicialmente, intime-se os Drs. Carlos A. C. Vadalá e Daniele R. Rodrigues para que esclareçam se patrocinarão
a defesa do denunciado conjuntamente, no prazo de 03 dias. Em caso positivo, deverão apresentar defesa preliminar, na
forma do art. 55, da Lei 11.343/06, no prazo de 10 dias. Em caso negativo, deverão esclarecer qual das procurações deverá
prevalecer. Fica consignado que a ausência de manifestação acarretará a expedição de carta precatória para que o réu seja
consultado a respeito, o que poderá acarretar o retardamento do feito. A petição de fls. 98/102 será analisada oportunamente.
Int. - ADV: DANIELE ROCHA RODRIGUES (OAB 263368/SP), CARLOS ALBERTO CESÁRIO VADALA (OAB 219506/SP)
Processo 3004736-74.2013.8.26.0286 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - W. R. C. e outro Apresente o defensor resposta por escrito, no prazo de 10 dias, na forma do art. 396-A, do CPP. Comparecer em Cartório para
assinar o Termo de Compromisso de defensor dativo. Int. - ADV: EDISON ANTONIO SCANDALO (OAB 61658/SP)
MM. Juiz Hélio Villaça Furukawa - Juiz de Direito Titular
Execução Criminal nº 992.256 - Sentenciado(a): ROBERTO VICENTE Desp. fl. 84 ap. RP: Fls. 83: defiro. Intime-se o
sentenciado, através de seu Defensor, a apresentar comprovante de rendimentos para análise da solicitação de substituição da
prestação de serviços comunitários em prestação pecuniária. - Advogado(a): Dr. Gerciel Gerson de Lima-OAB/SP 170.939
Execução Criminal nº 1.082.364
Sentenciado JULIANO FAVARO (ref.: AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 018856764.2013.8.26.0000) Desp. fl. 124 autos Agravo (devolvidos os autos para cumprimento de diligência): Mantenho a decisão
agravada por não convencer-me de seu desacerto. Retornem estes autos ao E. Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe e
as minhas homenagens. Advogado(a): Dr. Nilton Sergio dos Santos OAB/SP 79.925; Dra. Patrícia Peterson dos Santos Vanini
OAB/SP 154.484

Juizado Especial Cível
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JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS SOARES MACHADO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSEMARY DE ANDRADE NARDY
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2014
Processo 0000306-33.2013.8.26.0286 (028.62.0130.000306) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Reparo de Autos
Oliveira & Oliveira Ltda Meauto Mecanica Tempra - Comércio General Móveis Ltda Me - Vistos. Diante da manifestação da
exequente de fls. 48, julgo extinto o processo com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro o
desentranhamento do título de fls. 11, em favor da executada. Declaro insubsistente a penhora de fls. 53. Intimem-se as partes
que decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado, sem a retirada dos documentos que instruíram a ação, esses serão
inutilizados. P.R.I. - ADV: PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS (OAB 259333/SP)
Processo 0000785-65.2009.8.26.0286 (286.01.2009.000785) - Outros Feitos não Especificados - Carmo Antonio Duarte Itaú Unibanco Sa - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que tenha eficácia de título executivo (parágrafo único do artigo 22,
da Lei nº 9.099/95), o acordo a que chegaram as partes. Fica o credor intimado de que deverá comunicar à Secretaria da Vara
do Juizado do efetivo cumprimento da obrigação até 90 (noventa) dias depois do vencimento da única prestação. Não havendo
manifestação, o processo e os documentos nele contidos será destruídos. P.R.I. - ADV: EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP),
INACIO VENANCIO FILHO (OAB 91217/SP)
Processo 0000905-40.2011.8.26.0286 (286.01.2011.000905) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - Mega Assessoria Financeira Ltda - Vistos. Julgo extinto o processo com fundamento no artigo
794, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro o levantamento dos valores estampados nas guias de depósito juntadas as
fls. 263 e 271-B, ao exequente, expedindo-se os mandados. Intimem-se as partes que decorrido o prazo de 90 dias do trânsito
em julgado, sem a retirada dos documentos que instruíram a ação, esses serão inutilizados. P.R.I. - ADV: PAULO SIMON DE
OLIVEIRA (OAB 124750/SP)
Processo 0001027-82.2013.8.26.0286/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Bethania
Carla de Paula - Iso Construções e Incorporações Ltda - Vistos. Primeiramente, intime-se a ré a cumprir a sentença de fls. no
prazo de 15 dias, sob pena de incidir a multa estabelecida no artigo 475-J do Código de Processo Civil. Int. - fica a requerida
intimada a cumprir a sentença efetuando o pagamento de R$ 5.208,95 no prazo de 15 dias, sob pena de incidir na multa de 10%
do referido valor - ADV: JOÃO PAULO SILVEIRA RUIZ (OAB 208777/SP), EDIVALDO DE OLIVEIRA CINTRA (OAB 268606/SP)
Processo 0002010-81.2013.8.26.0286/01 - Cumprimento de sentença - Lucas Leonel Oliveira Ruvilo e outro - Em face do
exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para reservar em favor do exequente a quantia de R$1.102,67
estampado na guia de depósito juntada a fls. 73 ao exequente, liberando-se em favor do embargante o valor remanescente,
expedindo-se o mandado. Sem condenação em verbas de sucumbência.(Prazo para recurso: 10 dias. Valor do Preparo: R$
201,40). - ADV: SÉRGIO DE OLIVEIRA JÚNIOR (OAB 195609/SP), VITOR EDUARDO NUNES DE MELO (OAB 207908/SP),
MARCELO NASCIMENTO SALZANO (OAB 194666/SP)
Processo 0002320-87.2013.8.26.0286/01 - Cumprimento de sentença - Willian Martins Ribeiro de Almeida - União das
Instituições Educacionais do Estado de São Paulo Ltda Uniesp - Vistos. Intime-se a ré a cumprir o acórdão de fls. 71 no prazo
de 15 dias, sob pena de incidir a multa estabelecida no artigo 475-J do Código de Processo Civil. Int.Fica a ré intimada, através
de seu advogado, a efetuar o pagamento da quantia de R$ 16.294,55, sob pena de incidir na multa do 475, J do CPC. - ADV:
VINICIUS FREIXEDA GUERRA (OAB 213074/SP), JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA (OAB 262670/SP)
Processo 0002644-77.2013.8.26.0286/01 - Cumprimento de sentença - Rodrigo Andreazza - - Marcia Elvira de Oliveira
Andreazza - Terrasol Comercial Construtora Ltda - Vistos. Recebo os embargos. Vista à parte contrária para a impugnação no
prazo legal. Int. - ADV: ANDERSON BURIOLA CAVALCANTE (OAB 220480/SP), JOÃO PAULO SILVEIRA RUIZ (OAB 208777/
SP)
Processo 0002972-07.2013.8.26.0286 (028.62.0130.002972) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Locação de Imóvel
- Alexandre Andreazza Filho - Decorrido o prazo de 60 dias sem manifestação do autor nos autos.Diga o autor. - ADV: VANIA
CLAUDIE THOMAZ (OAB 311177/SP), JEAN CLAYTON THOMAZ (OAB 146620/SP)
Processo 0003239-76.2013.8.26.0286/01 - Cumprimento de sentença - Fantasy de Itu Buffet Infantil Ltda Me - Vistos.
Aguarde-se por 30 (noventa) dias. Não havendo manifestação, voltem os autos conclusos para extinção. Int. - ADV: PATRICIA
PEREIRA DOS SANTOS (OAB 259333/SP)
Processo 0003446-75.2013.8.26.0286 (028.62.0130.003446) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Alaor
Paulo Jacinto Xavier - sentença - artigo 53 - Se assim é, julgo extinto o processo com fundamento no artigo 53, § 4º da Lei
9.099/95. P.R.I. - ADV: THALYS RENATO VENDRAMINI XAVIER (OAB 299747/SP)
Processo 0003472-73.2013.8.26.0286 (028.62.0130.003472) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Denilson Luis
Sai Me - Sergio Roberto de Oliveira Junior - Vistos. Cuida-se de ação de execução de título executivo extrajudicial que desde a
sua propositura, ou seja, em abril de 2013, não se efetivou a citação do executado. Inviável, diante dos princípios da celeridade
e simplicidade, que uma execução tramite indefinidamente no juizado especial, sob pena de convertê-lo em uma unidade da
justiça comum. A propósito, inaplicável a regra insculpida no Art. 267, § 1º, do CPC, porque a extinção é decretada não por
inércia da parte em dar impulso ao processo, mas sim por absoluta falta de citação. Se assim é, julgo extinto o processo com
fundamento no artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95. P.R.I. - ADV: EVANGELISTA ALVES PINHEIRO (OAB 113825/SP)
Processo 0003789-71.2013.8.26.0286 (028.62.0130.003789) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Valton Gonçalves Miranda Filho - Diego do Nascimento Flor e outro - Vistos. Intime-se o réu a cumprir a
sentença de fls. 37/38 no prazo de 15 dias, sob pena de incidir a multa estabelecida no artigo 475-J do Código de Processo Civil.
Int. (Fica o réu intimado, através de seu advogado, a cumprir a sentença no prazo de 15 dias, efetuando o depósito da quantia
de R$ 12.294,40, sob pena de incidir a multa de 10% estabelecida no artigo 475-J do Código de Processo Civil) - ADV: GERCIEL
GERSON DE LIMA (OAB 170939/SP)
Processo 0004148-21.2013.8.26.0286 (028.62.0130.004148) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Denilson
Luis Sai Me - José Simplicio Neto - Vistos. Diante da inércia do autor, julgo extinto o processo com fundamento no artigo 267,
inciso III, do Código de Processo Civil. Defiro o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial ao autor. Intime-se
o autor que decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado, sem a retirada dos documentos que instruíram a ação, esses
serão inutilizados. P.R.I. - ADV: EVANGELISTA ALVES PINHEIRO (OAB 113825/SP)
Processo 0004341-36.2013.8.26.0286/01 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Lauro
Natali Neto - Tunel Lanchonete Ltda Me - Vistos. Diante da informação de quitação do débito, diretamente ao autor, considero
cumprida a obrigação estabelecida na sentença para todos os efeitos legais. Intimem-se as partes que decorrido o prazo de
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90 dias do trânsito em julgado, sem a retirada dos documentos que instruíram a ação, esses serão inutilizados. Após, anote-se
a extinção e aguarde-se o prazo para destruição do processo. Int. - ADV: ALESSANDRO ALCYR CARRIEL ASSUGENI (OAB
248999/SP), PRISCILA MARA GERONUTTI (OAB 318119/SP)
Processo 0004431-44.2013.8.26.0286/01 - Cumprimento de sentença - Carlos Alberto Cícero Rodrigues - Itaú Unibanco
Sa - Vistos. Tendo em vista o decurso do prazo sem a oposição de embargos, julgo extinto o processo com fundamento no
artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro o levantamento do valor estampado na guia de depósito juntada a fls
55 ao exequente, expedindo-se o mandado. Intimem-se as partes que decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado, sem
a retirada dos documentos que instruíram a ação, esses serão inutilizados. P.R.I. Itu, d.s. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM
DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0004686-02.2013.8.26.0286 (028.62.0130.004686) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Indevido - Ikaros Ricardo Braimis - Aymoré Crédito Financiamento e Inv Sa - Converto o julgamento em diligência. Apresente
o autor, no prazo de 10 (dez) dias, cópia do contrato de financiamento. No silêncio, tornem conclusos para extinção. - ADV:
LUCIANO RICARDO BRAIMIS (OAB 268100/SP)
Processo 0004764-93.2013.8.26.0286 (028.62.0130.004764) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Denilson
Luis Sai Me - Vistos. Diante da inércia do autor, julgo extinto o processo com fundamento no artigo 267, inciso III, do Código de
Processo Civil. Defiro o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial ao autor. Intime-se o autor que decorrido o
prazo de 90 dias do trânsito em julgado, sem a retirada dos documentos que instruíram a ação, esses serão inutilizados. P.R.I.
- ADV: EVANGELISTA ALVES PINHEIRO (OAB 113825/SP)
Processo 0004766-63.2013.8.26.0286 (028.62.0130.004766) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Denilson
Luis Sai Me - Vistos. Diante da inércia do autor, julgo extinto o processo com fundamento no artigo 267, inciso III, do Código de
Processo Civil. Defiro o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial ao autor. Intime-se o autor que decorrido o
prazo de 90 dias do trânsito em julgado, sem a retirada dos documentos que instruíram a ação, esses serão inutilizados. P.R.I. ADV: EVANGELISTA ALVES PINHEIRO (OAB 113825/SP), MARIA APARECIDA DE O L C A PINHEIRO (OAB 46945/SP)
Processo 0004768-33.2013.8.26.0286 (028.62.0130.004768) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Denilson
Luis Sai Me - Vistos. Diante da inércia do autor, julgo extinto o processo com fundamento no artigo 267, inciso III, do Código de
Processo Civil. Defiro o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial ao autor. Intime-se o autor que decorrido o
prazo de 90 dias do trânsito em julgado, sem a retirada dos documentos que instruíram a ação, esses serão inutilizados. P.R.I. ADV: MARIA APARECIDA DE O L C A PINHEIRO (OAB 46945/SP), EVANGELISTA ALVES PINHEIRO (OAB 113825/SP)
Processo 0004776-10.2013.8.26.0286 (028.62.0130.004776) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Denilson
Luis Sai Me - Vistos. Diante da inércia do autor, julgo extinto o processo com fundamento no artigo 267, inciso III, do Código de
Processo Civil. Defiro o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial ao autor. Intime-se o autor que decorrido o
prazo de 90 dias do trânsito em julgado, sem a retirada dos documentos que instruíram a ação, esses serão inutilizados. P.R.I. ADV: EVANGELISTA ALVES PINHEIRO (OAB 113825/SP), MARIA APARECIDA DE O L C A PINHEIRO (OAB 46945/SP)
Processo 0004835-95.2013.8.26.0286 (028.62.0130.004835) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Lidia Dias Rodrigues Bueno - - Fernanda Rodrigues Bueno - Walcon Villa Verde Empreendimentos Imobiliários
Ltda - Vistos. Encaminhem-se os autos do processo ao Eg. Colégio Recursal desta Comarca, com as formalidades legais e
cautelas de estilo. Int. - ADV: CELSO GONÇALVES JUNIOR (OAB 158281/SP), SAMANTHA ANDREOTTI GONÇALVES (OAB
167689/SP), SIDNEY EVARISTO DA SILVA JUNIOR (OAB 320736/SP)
Processo 0004836-80.2013.8.26.0286 (028.62.0130.004836) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Gabriel Milanelo Campregher - - Camila Camargo Campregher - Walcon Villa Verde Empreendimentos Imobiliários
Ltda - Vistos. Remetam-se os presentes autos do processo ao Eg. Colégio Recursal desta comarca de Itu, observando-se as
formalidades legais e cautelas de estilo. Int. - ADV: CELSO GONÇALVES JUNIOR (OAB 158281/SP), SAMANTHA ANDREOTTI
GONÇALVES (OAB 167689/SP), SIDNEY EVARISTO DA SILVA JUNIOR (OAB 320736/SP)
Processo 0004839-35.2013.8.26.0286 (028.62.0130.004839) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Paulo Keneddy Nascimento e outro - Walcon Villa Verde Empreendimentos Imobiliários Ltda - Vistos. Recebo o
recurso de fls. 152/161, no efeito devolutivo, na forma da lei. Remetam-se os autos do processo ao Eg. Colégio Recursal deste
juizado, observando-se as formalidades legais e cautelas de estilo. Int. - ADV: CELSO GONÇALVES JUNIOR (OAB 158281/SP),
SAMANTHA ANDREOTTI GONÇALVES (OAB 167689/SP), SIDNEY EVARISTO DA SILVA JUNIOR (OAB 320736/SP)
Processo 0005015-14.2013.8.26.0286 (028.62.0130.005015) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Aparecida Claro - Sentença com transito em julgado.Diga a autora. - ADV: DAGMARA BATTAGLIN BEGO (OAB
81238/SP)
Processo 0006327-74.2003.8.26.0286 (286.01.2003.006327) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Turismo - Maria da
Gloria Lupurini Sampaio - Agencia Sanmarco Turismo e outros - Vistos. Aguarde-se por 90 (noventa) dias. Int. - ADV: MURILO
ALARCON SAMPAIO (OAB 191994/SP), JOSE ARTHUR ALARCON SAMPAIO (OAB 120055/SP)
Processo 0007354-77.2012.8.26.0286 (286.01.2012.007354) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Locação de Móvel
- Aluisio Manoel de Oliveira - Fernanda de Oliveira Pinto - - Maria de Oliveira Pinto - - Jayme Pinto - Vistos. Diante da informação
do credor que houve a quitação da dívida, julgo extinto o processo com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de
Processo Civil. P.R.I. - ADV: VIVIAN MEDINA GUARDIA (OAB 157225/SP)
Processo 0008496-19.2012.8.26.0286 (286.01.2012.008496) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de
Trânsito - Rivelino Neres dos Santos - Francisco Manoel Nunes - Fica o exequente intimado a apresentar planilha de cálculo do
débito devidamente atualizada, no prazo legal. - ADV: DANIEL BENEDITO DO CARMO (OAB 144023/SP)
Processo 0008625-78.1999.8.26.0286 (286.01.1999.008625) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
- Leonardo Silviano da Rosa - Cajuru Industria e Comercio de Cafe Ltda e outros - Vistos. Aguarde-se por improrrogáveis 15
(quinze) dias. Não havendo indicação de bens à penhora, voltem os autos conclusos para extinção. Int. - ADV: ROBSON ALVES
BILOTTA (OAB 142158/SP)
Processo 0009868-03.2012.8.26.0286 (286.01.2012.009868) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Alomar Santos Campanha e outro - Agnaldo Martins de Proença - Ficam os exequentes intimados a apresentar
planilha de cálculo do débito devidamente atualizada, no prazo legal. - ADV: TAMARA CELIS LARA CORREA (OAB 240425/SP)
Processo 0010738-48.2012.8.26.0286 (286.01.2012.010738) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de
Trânsito - Luiz Carlos Genuino Gonçalves Epp - - Rosangela Gonçalves de Magalhães - Vistos. Melhor compulsando os autos,
verifico que o veículo dos réus envolvido no acidente mencionado na petição inicial, registrado em nome da pessoa jurídica,
foi transferido para a mãe da executada, Rosângela Gonçalves de Magalhães. Diante disso, evidente a fraude à execução
em razão da má-fé da atual proprietária do veículo que sendo mãe da executada obviamente tinha conhecimento da presente
execução. Se assim é, reconsidero a decisão de fls. 90 e determino a penhora do veículo indicado a fl. 89, com a sua remoção
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ao exequente que assumirá o encargo de depositário. Int. - ADV: FABIANO CAMARGO FRANCISCO (OAB 164011/SP)
Processo 0011120-80.2008.8.26.0286 (286.01.2008.011120) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Rui Carlos Leonardi - Gustavo Henrique Castro Ciesillski - Vistos. Tendo em vista que o executado mudou de
endereço sem a devida comunicação no processo, reputo-o intimado do prazo para oferecimento de embargos a partir desta
data. Aguarde-se o decurso do prazo. Int. - ADV: LUCIO LEONARDI (OAB 143414/SP), TIAGO DE OLIVEIRA BUZZO (OAB
122090/SP), CAMILA DE CAMPOS (OAB 264869/SP)
Processo 0012607-56.2006.8.26.0286 (286.01.2006.012607) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Robson Hitoshi
Tanaka - Produtos Cárneos e Alimentícios Federzoni Ltda - Vistos. Aguarde-se por 30 (trinta) dias. Não havendo manifestação,
voltem os autos conclusos para extinção. Int. - ADV: BENEDITO TADEU FERRAREZZI (OAB 150603/SP)
Processo 0012738-55.2011.8.26.0286/01 - Cumprimento de sentença - David Gustavo Benito - Oswaldo Munhoz - Vistos.
Fls. 99: Indefiro por falta de amparo legal. Eventual acordo poderá ser realizado independente de intervenção deste Juízo. Int. ADV: DANIEL BENEDITO DO CARMO (OAB 144023/SP)
Processo 0013034-43.2012.8.26.0286 (286.01.2012.013034) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização
por Dano Moral - Jorge Reginaldo Gutierre e outro - Jhonny Fernandes Pereira - - Lucas dos Santos - Vistos. Aguarde-se a
transferência do valor penhorado no rosto dos autos do processo em trâmite pela 3ª Vara Cível desta Comarca. Após, voltem os
autos conclusos. Int. - ADV: LEANDRO DE CAMPOS BOCHINI (OAB 288791/SP)
Processo 0013419-88.2012.8.26.0286 (286.01.2012.013419) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de
Serviços - José Josué de Mello - Luciano Garcia Bierley - Vistos. Recebo o recurso de fls. 127/134, no efeito devolutivo, na
forma da lei. Remetam-se os autos do processo ao Eg. Colégio Recursal deste juizado, observando-se as formalidades legais e
cautelas de estilo. Int. - ADV: RENATO ZENKER (OAB 196916/SP), MAURICIO SGARBI MARKS (OAB 151822/SP)
Processo 0014870-51.2012.8.26.0286 (028.62.0120.014870) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Carlos Bernardes da Silva - Banco Santander Brasil Sa - Vistos. Aguarde-se por 30 (trinta) dias. Não havendo
manifestação, voltem os autos conclusos para extinção. Int. - ADV: EDSON DE CAMARGO BISPO DO PRADO (OAB 262620/
SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP)
Processo 3003382-14.2013.8.26.0286 - Cumprimento Provisório de Sentença - Acidente de Trânsito - Stephen Philip Fraiser
Caliman - Vonilson Pereira de Souza - Providencie o advogado do autor a regularização de sua petição de fls.26/27. - ADV:
MAURICIO CORRÊA, CARLOS ALBERTO ALONSO DE OLIVEIRA (OAB 102813/SP)
Processo 3003983-20.2013.8.26.0286 - Carta Precatória Cível - Depoimento (nº 0018756-75.2012.8.26.0248 - Juizado
Especial Cível) - Eduardo Yassuo Tanaka - Ciência ao autor da petição de fls. 46/47. Ré requer a substituição da testemunha
anteriormente arrolada pela testemunha: Edmar Vanetti Maximiano. - ADV: CHARLINE CIOCHETTI DE MEDEIROS (OAB
270326/SP)

Colégio Recursal
20ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA \<ITU\>
COLÉGIO RECURSAL
JUIZ DE DIREITO PRESIDENTE \<FÁBIO LUÍS CASTALDELLO\>
Proc. nº 783/2012 - JEC BOITUVA/SP - Rec. nº 196/2013
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Agravante:- BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
Adv.:- Edgar Fadiga Junior, OAB/SP 141.123; Fábio André Fadiga, OAB/SP 139.961; BERNARDO BUOSI, OAB/SP 227.541
Agravado:- JOSÉ CARLOS DA SILVA
Adv.:- Fábio Alexandre Carvalho de Souza, OAB/SP 276.674
Juiz Relator:- Dr. FÁBIO LUÍS CASTALDELLO
Data Julgamento:- 12 de novembro de 2013
Súmula do Julgamento:- Acordam os membros do Egrégio Colégio Recursal, por unanimidade, na forma do voto do relator,
negar provimento ao recurso.
Proc. nº 1148/2012 - JEC ITU/SP - Rec. nº 197/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Embargante:- MAGGI CAMINHÕES LTDA.
Adv.:- Fernando Rodrigues dos Santos, OAB/SP 196.461
Embargado:- GTSM1 DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA BICICLETAS LTDA. - EPP
Adv.:- Alini de Moraes Bolognesi, OAB/SP 268.203
Juiz Relator:- Dr. FÁBIO LUÍS CASTALDELLO
Data Julgamento:- 12 de novembro de 2013
Súmula do Julgamento:- Acordam os membros do Egrégio Colégio Recursal, por unanimidade, negar provimento aos
embargos declaratórios apresentados pela recorrente Maggi.
Proc. nº 83/2013 - JEC ITU/SP - Rec. nº 282/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Embargante:- MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
Adv.:- Rafael Mondelli, OAB/SP 166.110
Embargado:- LEANDRO PASSARELI
Adv.:- Rodolfo Andreazza Bertagnoli, OAB/SP 306.950
Juiz Relator:- Dr. FÁBIO LUÍS CASTALDELLO
Data Julgamento:- 12 de novembro de 2013
Súmula do Julgamento:- Acordam os membros do Egrégio Colégio Recursal, por unanimidade, na forma do voto do relator,
negar provimento aos embargos declaratórios.
Proc. nº 632/2013 - JEC BOITUVA/SP - Rec. nº 295/2013
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Agravante:- VIVO S.A.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

436

Adv.:- Alessandra Francisco, OAB/SP 179.209
Agravada:- CHRISTINE NEIVA SUZUKI
Adv.:- n.c.
Juiz Relator:- Dr. FÁBIO LUÍS CASTALDELLO
Data Julgamento:- 12 de novembro de 2013
Súmula do Julgamento:- Acordam os membros do Egrégio Colégio Recursal, por unanimidade, na forma do voto do relator,
dar provimento ao recurso.
Proc. nº 1916/2012 - JEC SALTO/SP - Rec. nº 379/2013
Recorrente:- FAST SHOP S.A.
Adv.:- Eduardo Barros Miranda Perillier, OAB/SP 301.920; Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/SP 228.213
Recorrido:- VICENTE DONALISIO NETO
Adv.:- Aparecido Antonio de Oliveira, OAB/SP 61.644
Interessada:- ASSURANT SEGURADORA S.A.
Adv.:- Antonio Ary Franco César, OAB/SP 123.514
Juiz Relator:- Dr. FÁBIO LUÍS CASTALDELLO
Data Julgamento:- 12 de novembro de 2013
Súmula do Julgamento:- Acordam os membros do Egrégio Colégio Recursal, por unanimidade, na forma do voto do relator,
dar parcial provimento ao recurso somente para excluir da condenação a quantia de R$4.161,40.
Proc. nº 332/2013 - JEC ITU/SP - Rec. nº 394/2013
Recorrente:- MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
Adv.:- Rafael Mondelli, OAB/SP 166.110
Recorrido:- ANTONIO FERNANDO FELIX
Adv.:- Luís Felipi Andreazza Bertagnoli, OAB/SP 278.797
Juiz Relator:- Dr. FÁBIO LUÍS CASTALDELLO
Data Julgamento:- 12 de novembro de 2013
Súmula do Julgamento:- Acordam os membros do Egrégio Colégio Recursal, por unanimidade, na forma do voto do relator,
dar parcial provimento ao recurso somente para excluir da condenação a quantia de R$400,00.
Proc. nº 271/2013 - JEC ITU/SP - Rec. nº 398/2013
Recorrente:- MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
Adv.:- Rafael Mondelli, OAB/SP 166.110
Recorrido:- WILSON MATIAS DE ALMEIDA LIMA
Adv.:- Luís Felipi Andreazza Bertagnoli, OAB/SP 278.797
Juiz Relator:- Dr. FÁBIO LUÍS CASTALDELLO
Data Julgamento:- 12 de novembro de 2013
Súmula do Julgamento:- Acordam os membros do Egrégio Colégio Recursal, por unanimidade, na forma do art. 46 da Lei nº
9.099/95, negar provimento ao recurso e condenar a recorrente no pagamento de honorários advocatícios de 20% do valor da
condenação.
Proc. nº 275/2012 - JEC BOITUVA/SP - Rec. nº 402/2013
Recorrente:- ODAIR JOSÉ PEREIRA
Adv.:- Moacyr Simioni Filho, OAB/SP 53.386
Recorrido:- CASA DE CARNES IRMÃOS RUSCONI LTDA. - ME
Adv.:- Andrea Maria Lousada Tirabassi Mouro, OAB/SP 276.664
Juiz Relator:- Dr. FÁBIO LUÍS CASTALDELLO
Data Julgamento:- 12 de novembro de 2013
Súmula do Julgamento:- Acordam os membros do Egrégio Colégio Recursal, por unanimidade, na forma do voto do relator,
negar provimento ao recurso.
Proc. nº 514/2012 - JEC PORTO FELIZ/SP - Rec. nº 404/2013
Recorrente:- BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Adv.:- Fabíola Prestes Beyrodt de Toledo Machado, OAB/SP 105.400; Alessandro Alcântara Couceiro, OAB/SP 177.274
Recorrido:- RICARDO JOSÉ DOS SANTOS SILVA
Adv.:- n.p.
Juiz Relator:- Dr. FÁBIO LUÍS CASTALDELLO
Data Julgamento:- 12 de novembro de 2013
Súmula do Julgamento:- Acordam os membros do Egrégio Colégio Recursal, por unanimidade, na forma do voto do relator,
dar parcial provimento ao recurso apenas para reduzir o valor da indenização devida para R$2.500,00, quantia que será acrescida
de correção monetária de acordo com os índices divulgados pelo TJSP e de juros de mora de 1% ao ano, tudo contado desde a
data desta decisão colegiada.
Proc. nº 1008/2012 - JEC BOITUVA/SP - Rec. nº 405/2013
Recorrente:- JORNAL FOLHA DE BOITUVA, FENIX JORNALISMO, PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Adv.:- Cristiane Perruci Rodrigues, OAB/SP 210.769
Recorrido:- DANIEL TRABANCA
Adv.:- Vagner Antonio Cosenza, OAB/SP 41.213
Juiz Relator:- Dr. FÁBIO LUÍS CASTALDELLO
Data Julgamento:- 12 de novembro de 2013
Súmula do Julgamento:- Acordam os membros do Egrégio Colégio Recursal, por unanimidade, na forma do voto do relator,
anular a sentença recorrida para que outra seja proferida.
Proc. nº 464/2013 - JEC ITU/SP - Rec. nº 408/2013
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Recorrente:- COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
Adv.:- José Edgard da Cunha Bueno Filho, OAB/SP 126.504
Recorrida:- BIANCA MARIA BONATO
Adv.:- Patrícia Peterson dos Santos Vanini, OAB/SP 154.484
Juiz Relator:- Dr. FÁBIO LUÍS CASTALDELLO
Data Julgamento:- 12 de novembro de 2013
Súmula do Julgamento:- Acordam os membros do Egrégio Colégio Recursal, por unanimidade, na forma do art. 46 da Lei nº
9.099/95, negar provimento ao recurso e condenar a recorrente no pagamento de honorários advocatícios de 20% do valor da
condenação.
Proc. nº 1206/2012 - JEC ITU/SP - Rec. nº 409/2013
Recorrente:- MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA.
Adv.:- Vanessa Guazzelli Braga, OAB/SP 284.889; Telma Cecília Torrano, OAB/SP 284.888
Recorrido:- GERCIEL GERSON DE LIMA
Adv.:- Gerciel Gerson De Lima, OAB/SP 170.939
Juiz Relator:- Dr. FÁBIO LUÍS CASTALDELLO
Data Julgamento:- 12 de novembro de 2013
Súmula do Julgamento:- Acordam os membros do Egrégio Colégio Recursal, por maioria, na forma do art. 46 da Lei nº
9.099/95, manter a sentença tal como proferida e condenar a recorrente no pagamento das custas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 20% do valor da causa. Vencido o relator.
Proc. nº 2165/2012 - JEC SALTO/SP - Rec. nº 410/2013
Recorrente:- AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG BRASIL MULTICARTEIRA
Adv.:- Fábio André Fadiga, OAB/SP 139.961; Edgar Fadiga Junior, OAB/SP 141.123; Evandro Mardula, OAB/SP 258.368
Recorrida:- RITA DE CÁSSIA CORREA MIAZZO
Adv.:- Leandro Correa Leme, OAB/SP 156.177
Juiz Relator:- Dr. FÁBIO LUÍS CASTALDELLO
Data Julgamento:- 12 de novembro de 2013
Súmula do Julgamento:- Acordam os membros do Egrégio Colégio Recursal, por unanimidade, na forma do art. 46 da Lei nº
9.099/95, negar provimento ao recurso e condenar a recorrente no pagamento de honorários advocatícios de 20% do valor da
condenação.
Proc. nº 2121/2012 - JEC SALTO/SP - Rec. nº 411/2013
Recorrente:- DIOGO SILVA MACHADO
Adv.:- Rivan Araújo Lima, OAB/SP 308.538
Recorrido:- BANCO ITAUCARD S.A.
Adv.:- Benedicto Celso Benício, OAB/SP 20.047; Taylise Catarina Rogério Seixas, OAB/SP 182.694
Juiz Relator:- Dr. FÁBIO LUÍS CASTALDELLO
Data Julgamento:- 12 de novembro de 2013
Súmula do Julgamento:- Acordam os membros do Egrégio Colégio Recursal, por unanimidade, na forma do art. 46 da Lei nº
9.099/95, e considerando a decisão proferida pelo STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.251.331, negar provimento ao
recurso e condenar o recorrente no pagamento de honorários advocatícios de R$750,00, conforme par. 4º do art. 20 do CPC,
observado o benefício da assistência judiciária gratuita já concedido em fls. 81.
Proc. nº 2914/2012 JEC SALTO/SP - Rec. nº 412/2013
Recorrente:- COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
Adv.:- José Edgard da Cunha Bueno Filho, OAB/SP 126.504
Recorrida:- RAQUEL APARECIDA SILVEIRA BARBOSA
Adv.:- Joaquim Rodrigues da Silveira, OAB/SP 102.811
Juiz Relator:- Dr. FÁBIO LUÍS CASTALDELLO
Data Julgamento:- 12 de novembro de 2013
Súmula do Julgamento:- Acordam os membros do Egrégio Colégio Recursal, por unanimidade, na forma do voto do relator,
negar provimento ao recurso.
Proc. nº 1431/2011 - JEC ITU/SP - Rec. nº 433/2013
Recorrente:- JER PICAPI SANTO ANDRÉ LTDA.
Adv.:- Rogério Barbosa Lima, OAB/SP 158.673
Recorrida:- ISABEL KIMIE PRÓSPERO
Adv.:- Kelly Scavacini, OAB/SP 279.591
Juiz Relator:- Dr. FÁBIO LUÍS CASTALDELLO
Data Julgamento:- 12 de novembro de 2013
Súmula do Julgamento:- Acordam os membros do Egrégio Colégio Recursal, por unanimidade, na forma do voto do relator,
negar provimento ao recurso e condenar o recorrente no pagamento de 20% do valor da condenação.
Proc. nº 1639/2010 - JEC BOITUVA/SP - Rec. nº 442/2013
Recorrentes:- VALE DO VERDÃO S.A. ACÚCAR E ÁLCOOL e FÁBIO ADAILTON RIBEIRO DA SILVA
Adv.:- Edson Ferreira Quirino, OAB/SP 246.469; Hélio Rubens Pereira Navarro, OAB/SP 34.847
Recorrido:- JOAÕ BATISTA TIRABASSI
Adv.:- Milton José Bíscaro, OAB/SP 33.247
Juiz Relator:- Dr. FÁBIO LUÍS CASTALDELLO
Data Julgamento:- 12 de novembro de 2013
Súmula do Julgamento:- Acordam os membros do Egrégio Colégio Recursal, por unanimidade, na forma do voto do relator,
negar provimento ao recurso e condenar os recorrentes no pagamento de 20% do valor da condenação.
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Proc. nº 552/2012 - JEC PORTO FELIZ/SP - Rec. nº 480/2013
Recorrente:- BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
Adv.:- Fábio André Fadiga, OAB/SP 139.961; BERNARDO BUOSI, OAB/SP 227.541
Recorrido:- ROQUE ADÃO GONÇALVES
Adv.:- José Feliz Rocco, OAB/SP 107.599
Juiz Relator:- Dr. FÁBIO LUÍS CASTALDELLO
Data Julgamento:- 12 de novembro de 2013
Súmula do Julgamento:- Acordam os membros do Egrégio Colégio Recursal, por unanimidade, na forma do voto do relator,
dar parcial provimento ao recurso apenas para afastar a condenação relacionada à restituição de valores cobrados de impostos,
taxas e contratação de seguro.
Proc. nº 515/2013 - JEC ITU/SP - Rec. nº 481/2013
Recorrente:- AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Adv.:- Fábio André Fadiga, OAB/SP 139.961; BERNARDO BUOSI, OAB/SP 227.541
Recorrida:- ZOSIMA APARECIDA CAVALHEIRO
Adv.:- Ronaldo Aparecido Fabrício, OAB/SP 265.492
Juiz Relator:- Dr. FÁBIO LUÍS CASTALDELLO
Data Julgamento:- 12 de novembro de 2013
Súmula do Julgamento:- Acordam os membros do Egrégio Colégio Recursal, por unanimidade, na forma do art. 46 da Lei nº
9.099/95, negar provimento ao recurso e condenar o recorrente no pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do
valor da condenação.
Proc. nº 506/2013 - JEC ITU/SP - Rec. nº 483/2013
Recorrente:- MIGUEL DOS SANTOS
Adv.:- Moisés Francisco Sanches, OAB/SP 58.246
Recorrido:- BANCO DO BRASIL S.A.
Adv.:- Nei Calderon, OAB/SP 114.904; Marcelo Oliveira Rocha, OAB/SP 113.887
Juiz Relator:- Dr. FÁBIO LUÍS CASTALDELLO
Data Julgamento:- 12 de novembro de 2013
Súmula do Julgamento:- Acordam os membros do Egrégio Colégio Recursal, por unanimidade, na forma do art. 46 da Lei
nº 9.099/95, negar provimento ao recurso e condenar o recorrente no pagamento de honorários advocatícios de R$750,00,
observado o benefício da assistência judiciária já concedido ao autor.
Proc. nº 599/2013 - JEC ITU/SP - Rec. nº 492/2013
Recorrente:- MAURÍLIO JOÃO FRANCHIN JUNIOR
Adv.:- Edson Luiz Franco Ribeiro, OAB/SP 154.519
Recorrido:- EFS PARTICIPAÇÕES EIRELI
Adv.:- Octávio de Paula Santos Neto, OAB/SP 196.717
Juiz Relator:- Dr. FÁBIO LUÍS CASTALDELLO
Data Julgamento:- 12 de novembro de 2013
Súmula do Julgamento:- Acordam os membros do Egrégio Colégio Recursal, por unanimidade, na forma do art. 46 da Lei
nº 9.099/95, negar provimento ao recurso e condenar o recorrente no pagamento de honorários advocatícios de R$750,00,
observado o benefício da assistência judiciária já concedido ao autor.
Proc. nº 663/2012 - JEC BOITUVA/SP - Rec. nº 493/2013
Recorrente:- CLARO S.A.
Adv.:- Juliana Guaritá Quintas Rosenthal, OAB/SP 146.752
Recorrida:- TAÍS CRISTINA RIELLO BUENO
Adv.:- Francine Amaro Andrade, OAB/SP 234.546
Juiz Relator:- Dr. FÁBIO LUÍS CASTALDELLO
Data Julgamento:- 12 de novembro de 2013
Súmula do Julgamento:- Acordam os membros do Egrégio Colégio Recursal, por unanimidade, na forma do art. 46 da Lei nº
9.099/95, negar provimento ao recurso e condenar a recorrente no pagamento de honorários advocatícios fixados em R$750,00,
na forma do par. 4º do art. 20 do CPC.
Proc. nº 382/2013 - JEC ITU/SP - Rec. nº 528/2013
Recorrente:- MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
Adv.:- Rafael Mondelli, OAB/SP 166.110
Recorrido:- JADIEL APARECIDO DA MOTA
Adv.:- João Paulo Silveira Ruiz, OAB/SP 208.777
Juiz Relator:- Dr. FÁBIO LUÍS CASTALDELLO
Data Julgamento:- 12 de novembro de 2013
Súmula do Julgamento:- Acordam os membros do Egrégio Colégio Recursal, por unanimidade, na forma do art. 46 da Lei nº
9.099/95, negar provimento ao recurso e condenar a recorrente no pagamento de honorários advocatícios de 20% do valor da
condenação.
Proc. nº 250/2013 - JEC ITU/SP - Rec. nº 529/2013
Recorrente:- MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
Adv.:- Rafael Mondelli, OAB/SP 166.110
Recorridos:- GUILHERME BRIDI ROCHA e CAMILA MARIA SANTOS BOSCARIOL
Adv.:- José Antenor Nogueira da Rocha, OAB/SP 173.773
Juiz Relator:- Dr. FÁBIO LUÍS CASTALDELLO
Data Julgamento:- 12 de novembro de 2013
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Súmula do Julgamento:- Acordam os membros do Egrégio Colégio Recursal, por unanimidade, na forma do art. 46 da Lei nº
9.099/95, negar provimento ao recurso e condenar a recorrente no pagamento de honorários advocatícios de 20% do valor da
condenação.
Proc. nº 437/2013 - JEC SALTO/SP - Rec. nº 559/2013
Recorrente:- EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
Adv.:- Marcelo Lopes Valente, OAB/SP 159.418
Recorrido:- VANDERSON ADAN SILVA
Adv.:- n.p.
Juiz Relator:- Dr. FÁBIO LUÍS CASTALDELLO
Data Julgamento:- 12 de novembro de 2013
Súmula do Julgamento:- Acordam os membros do Egrégio Colégio Recursal, por unanimidade, na forma do art. 46 da Lei nº
9.099/95, negar provimento ao recurso e condenar a recorrente no pagamento de honorários advocatícios de 20% do valor da
condenação.

Anexo Fiscal I
JUÍZO DE DIREITO DA SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO FRANÇA VIANA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANTONIO DONIZETI CARRETERO DE MELO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2014
Processo 0012215-92.2001.8.26.0286 (286.01.2001.012215) - Execução Fiscal - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de
Serviço - Caixa Economica Federal Cef - Metalurgica Itu Ltda - - Carlos Jose Scalet - - Atilio Antonio Scalet - Vistos. Fls. 99:
Defiro a penhora da fração ideal pertencente aos executados Carlos José Scalet e Atílio Antonio Scalet dos imóveis matriculados
sob nº 21075 e nº 417, conforme matrículas de fls. 100/104. Expeça-se o necessário. Após, proceda-se através do sistema
informatizado ao registro da penhora realizada. Int. Itu, 15 de outubro de 2013. - (OBSERVAÇÃO: MANDADO DE PENHORA
EXPEDIDO, AGUARDANDO DEVOLUÇÃO). - ADV: ROSIMARA DIAS ROCHA (OAB 116304/SP), CELIA MIEKO ONO BADARO
(OAB 97807/SP)
Processo 0012922-60.2001.8.26.0286 (286.01.2001.012922) - Execução Fiscal - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo
de Serviço - Fazenda Nacional( Caixa Economica Federal) - Metalurgica Fundicas Ltda - - Alice Teresa Gasperazzo Scalet
- - Cristina Maria Scalet Medina - - Atilio Antonio Scalet - - Carlos Scalet - Vistos. Fls. 115: Defiro a penhora da fração ideal
pertencente aos executados Atílio Antonio Scalet e Cristina Maria Scalet Medina dos imóveis matriculados sob nº 21075 e nº 417,
conforme matrículas de fls. 102/106. Expeça-se o necessário. Após, proceda-se através do sistema informatizado ao registro da
penhora realizada. Int. Itu, 16 de outubro de 2013. - (OBSERVAÇÃO: MANDADO DE PENHORA EXPEDIDO, AGUARDANDO
DEVOLUÇÃO). - ADV: ROSIMARA DIAS ROCHA (OAB 116304/SP), MARIO SERGIO TOGNOLO (OAB 119411/SP), NANCI
SIMON PEREZ LOPES (OAB 193625/SP)
Processo 0019076-65.1999.8.26.0286 (286.01.1999.019076) - Execução Fiscal - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de
Serviço - Caixa Economica Federal Cef - Metalurgica Itu Ltda - - Carlos Jose Scalet - - Atilio Antonio Scalet - Vistos. Fls. 174:
Defiro a penhora da fração ideal pertencente aos executados Carlos José Scalet e Atílio Antonio Scalet do imóveis matriculados
sob nº 21075 e nº 417, conforme matrículas de fls. 175/179. Expeça-se o necessário. Após, proceda-se através do sistema
informatizado ao registro da penhora realizada. Int. Itu, 16 de outubro de 2013. - (OBSERVAÇÃO: MANDADO DE PENHORA
EXPEDIDO, AGUARDANDO DEVOLUÇÃO). - ADV: ROSIMARA DIAS ROCHA (OAB 116304/SP), CELIA MIEKO ONO BADARO
(OAB 97807/SP), NILSON DOS SANTOS ALMEIDA (OAB 128845/SP)
Processo 0015702-41.1999.8.26.0286 (286.01.1999.015702) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Vasatex Ind de Ceramica Lt - Vistos. Fls. 296/301: 1. Defiro a transferência
do valor depositado nestes Autos às Execuções Fiscais nº 9602/04, nº 8088/04, nº 9821/04, nº 664/04 e nº 13937/04, conforme
requerido. 2. Defiro a penhora sobre o Imóvel matriculado sob nº 36.478 do C.R.I. de Itu/SP para garantia da presente
execução. Expeça-se o necessário. Após, proceda-se através do sistema informatizado ao registro da penhora realizada. Int.
Itu, 18 de dezembro de 2013. (OBSERVAÇÃO: MANDADO DE PENHORA EXPEDIDO, AGUARDANDO DEVOLUÇÃO) - ADV:
WANDELSON LEITE (OAB 145569/SP)
Processo 0008983-57.2010.8.26.0286 (286.01.2010.008983) Embargos à Execução Fiscal nº 286.01.2005.018695-0
GAPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA X PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU INTIMAÇÃO DAS
PARTES PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO PERICIAL APRESENTADO ÀS FLS. 281/317 DIANTE DO R. DESPACHO
PROFERIDOÀS FLS. 281: J. DIGAM. ITU, 17/12/2013. FERNANDO FRANÇA VIANA Juiz de Direito. ADV: VALDEMIR
BARSALINI (OAB 20591/SP), MARIA RAQUEL BELCULFINE (OAB 160487/SP)

Petições Retidas
Petições retidas no Protocolo Geral da Comarca de Itu, aguardando providências das partes ou de seus patronos de acordo
com o provimento XLIV de 31 de outubro de 1969, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura.
PROTOCOLO Nº 00004771-6 -Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 13/12/2013
Munícípio da Estância Turística de Itu x Matheus Henrique Souza Correa
Adv.Dr.Damil Carlos Roldan OAB/SP 162.913
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ITUVERAVA
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO DR.LEONARDO BREDA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MURILO BARBOSA PASCHOIM
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0016/2014
Processo 0000029-41.1995.8.26.0288 (288.01.1995.000029) - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Santa Marianna
Agropastoril Sa - José Reinaldo Pontes - Banco do Brasil Sa - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que, no prazo de cinco (05)
dias, deverá o procurador do autor, manifestar-se nos autos. - ADV: GILBERTO FRANCA (OAB 43864/SP), EDILSON JOSÉ
MAZON (OAB 161112/SP), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), EDNESIO GERALDO DE PAULA SILVA (OAB
102743/SP), MARLENE BOLDRINI FRANCA (OAB 47041/SP), BRUNO HUMBERTO NEVES (OAB 299571/SP), LUIZ GUSTAVO
RODRIGUES SEARA CORDARO (OAB 162183/SP)
Processo 0000083-07.1995.8.26.0288 (288.01.1995.000083) - Inventário - Inventário e Partilha - Zélia Ferreira de Melo
- - Marcus Vinicius de Melo - - Adriana Cristina de Melo - - Rodrigo Augusto de Melo - Marcos Reducino de Melo - Drpaulo
Roberto Mota Ferreira - Em 20 dias, providencie a inventariante a juntada aos autos de suas últimas declarações. Com a
juntada, remetam-se os autos ao Partidor Judicial para conferência. Int. - ADV: CLAUDIA VALERIA DE MELO (OAB 119090/
SP), ROBERTO MIRANDOLA (OAB 27829/SP), CARLOS ROBERTO FALEIROS DINIZ (OAB 25643/SP), JOSÉ EDUARDO
MIRANDOLA BARBOSA (OAB 189584/SP), ROMEU BARBOSA JUNIOR (OAB 143611/SP), PAULO ROBERTO MOTA FERREIRA
(OAB 64367/SP), GIOVANA HELENA VIEIRA RIBEIRO NEGRIJO (OAB 263891/SP)
Processo 0000083-07.1995.8.26.0288 (288.01.1995.000083) - Inventário - Inventário e Partilha - Zélia Ferreira de Melo - Marcus Vinicius de Melo - - Adriana Cristina de Melo - - Rodrigo Augusto de Melo - Marcos Reducino de Melo - Drpaulo Roberto
Mota Ferreira - Prossiga-se nos ulteriores termos de fls. 384. - ADV: CLAUDIA VALERIA DE MELO (OAB 119090/SP), ROMEU
BARBOSA JUNIOR (OAB 143611/SP), JOSÉ EDUARDO MIRANDOLA BARBOSA (OAB 189584/SP), CARLOS ROBERTO
FALEIROS DINIZ (OAB 25643/SP), ROBERTO MIRANDOLA (OAB 27829/SP), GIOVANA HELENA VIEIRA RIBEIRO NEGRIJO
(OAB 263891/SP), PAULO ROBERTO MOTA FERREIRA (OAB 64367/SP)
Processo 0000198-28.1995.8.26.0288 (288.01.1995.000198) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Itaú Sa - Angela Maria Rodrigues Santos - - Davi Pereira dos Santos - - Ageu Pereira dos Santos - Vistas dos autos ao
autor para Apresentar devidamente recolhida a guia referente a penhora on-line Bacenjud no valor de R$ 11,00 (onze reais)
por CPF-MF. - ADV: DANIEL DE SOUZA (OAB 150587/SP), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS (OAB 178060/SP), GRAZIELA
ANGELO MARQUES (OAB 251587/SP), ELAINE EVANGELISTA (OAB 224891/SP)
Processo 0000794-55.2008.8.26.0288 (288.01.2008.000794) - Procedimento Sumário - Compra e Venda - Comercial Divino
Penus e Peças Ltda Epp - L M Inácio Transporte Me - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que, decorreu o prazo legal e até a
presente data, não consta nos autos manifestação do procurador do autor. Nada Mais. Ituverava, 04 de dezembro de 2013.
Eu, ___, Ana Lucia da Luz Leão Oliveira, Escrevente Técnico Judiciário. - ADV: ALMIR CARACATO (OAB 77560/SP), GILSON
CARAÇATO (OAB 186172/SP), ELTON FERNANDES RÉU (OAB 185631/SP)
Processo 0000794-55.2008.8.26.0288 (288.01.2008.000794) - Procedimento Sumário - Compra e Venda - Comercial Divino
Penus e Peças Ltda Epp - L M Inácio Transporte Me - Aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: GILSON CARAÇATO (OAB
186172/SP), ALMIR CARACATO (OAB 77560/SP), ELTON FERNANDES RÉU (OAB 185631/SP)
Processo 0001198-04.2011.8.26.0288/01 (028.82.0110.001198/1) - Cumprimento de sentença - Ednésio Geraldo de Paula
Silva - Município de Ituverava - Processo nº 349/11-1 Vistos. Fls. 36-37: Cite-se, nos termos do artigo 730 do C.P.C. Sem
prejuízo, com o trânsito em julgado da sentença de fls. 34, cumpra-se o lá determinado. (AGUARDANDO RECOLHIMENTO DE
DILIGÊNCIA) - ADV: EDNESIO GERALDO DE PAULA SILVA (OAB 102743/SP), JIULIAN CESAR BELARMINO PANDOLFI (OAB
199656/SP)
Processo 0001560-21.2002.8.26.0288 (288.01.2002.001560) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Banco Nossa
Caixa Sa - Davi Rabelo - - Silza do Carmo Rabelo - Acolho o requerimento de fls. 162 e, por conseguinte, suspendo o curso da
presente execução, com fulcro no artigo 791, inciso III do C.P.C. Aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: FERNANDO
CORDARO (OAB 22681/SP), VINICIUS DOS SANTOS GUERRA (OAB 299753/SP), GIORDANO BAPTISTA CUSUMANO (OAB
277894/SP), RAFAEL PRADO BARRETO (OAB 276131/SP), YARA AMBROSIO POLITI (OAB 277991/SP), SERGIO RENATO
TARIFA PINTO (OAB 277354/SP), PATRICIA COELHO MOREIRA BAZZO (OAB 244214/SP), THIAGO HENRIQUE FACHINI
IANNACCIO (OAB 301905/SP), TATIANA MIGUEL RIBEIRO (OAB 209396/SP), PRISCILLA DE ARAUJO SILVA (OAB 188168/
SP), ISABEL CRISTINA RODRIGUES (OAB 161497/SP), ROSIMARA PACIENCIA (OAB 110615/SP), MARINA EMILIA BARUFFI
VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)
Processo 0001642-76.2007.8.26.0288/01 (028.82.0070.001642/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento
/ Execução - Anisia Fidelis - Companhia Paulista de Força e Luz - Arquivem-se os autos com as anotações de estilo. - ADV:
MARCELO MARTINS DE CASTRO PERES (OAB 228239/SP), EDUARDO NOGUEIRA MONNAZZI (OAB 164539/SP), ELAINE
CRISTINA PERUCHI (OAB 151275/SP)
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Processo 0001658-88.2011.8.26.0288/01 (028.82.0110.001658/1) - Cumprimento de sentença - Neuza de Sousa Oliveira
Pereira - - Silvio Soares Pereira - Genildo Ferreira Francino - Processo nº 473/11-1 Vistos. 1. Intime-se o(a) executado(a) para
que no prazo de 15 dias efetue o pagamento do valor que consta no demonstrativo apresentado (fls. 58-59) pelo exeqüente
voluntariamente nos termos do artigo 475-J do CPC. A inércia do(a) executado(a) no cumprimento voluntário da obrigação
ensejará a aplicação de multa prevista no dispositivo legal já referido no percentual de 10%. 2. Decorrido o prazo referido no
item ?1? a requerimento do exeqüente, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, que deverá observar o artigo 614, inciso
II, do CPC, fornecendo nova planilha com o valor da multa acrescido, podendo indicar, desde logo, bens a serem penhorados.
3. Decorrido o prazo de seis meses contados a partir desta decisão sem provocação do exeqüente arquivem-se os autos nos
termos do artigo 475-J, §5º, do CPC. 4. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado do débito. Int. - ADV:
THALLES OLIVEIRA CUNHA (OAB 261820/SP)
Processo 0002051-86.2006.8.26.0288 (288.01.2006.002051) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Nossa Caixa Sa - Ronan Gomes Maciel Nassif Me - - Ronan Gomes Maciel Nassif - - Luciana Moreira Inacio - Fls. 151:
Considerando a pesquisa já efetuada, via Renajud, consoante se depreende de fls. 142-147, concedo ao exequente o prazo
de 10 dias para que providencie a indicação dos veículos sobre os quais pretende a penhora, bem como o recolhimento da
diligência necessária. - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), YARA AMBROSIO POLITI (OAB
277991/SP), ELTON FERNANDES RÉU (OAB 185631/SP), VINICIUS DOS SANTOS GUERRA (OAB 299753/SP), GIORDANO
BAPTISTA CUSUMANO (OAB 277894/SP), RAFAEL PRADO BARRETO (OAB 276131/SP), PATRICIA COELHO MOREIRA
BAZZO (OAB 244214/SP), TATIANA MIGUEL RIBEIRO (OAB 209396/SP), PRISCILLA DE ARAUJO SILVA (OAB 188168/SP),
THIAGO HENRIQUE FACHINI IANNACCIO (OAB 301905/SP), SERGIO RENATO TARIFA PINTO (OAB 277354/SP), ROSIMARA
PACIENCIA (OAB 110615/SP), ISABEL CRISTINA RODRIGUES (OAB 161497/SP)
Processo 0002505-61.2009.8.26.0288 (288.01.2009.002505) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Companhia
de Habitação Popular de Bauru Cohabbauru - Celma Regina de Castro Silva - - José Wilson da Silva - Fls. 166: Ingressou a
autora com a presente demanda, oportunidade em que, após regular trâmite processual, foi prolatada a sentença de fls. 125132, com trânsito em julgado lançado às fls. 137. Cumprida a reintegração de posse em favor da Companhia de Habitação
Popular de Bauru - Cohab (fls. 151v), expeça-se mandado de cancelamento de registro junto à matrícula do respectivo imóvel
em razão da rescisão do contrato celebrado entre as partes. Nada sendo requerido ou juntado, arquivem-se os autos com as
cautelas de estilo. (AGUARDANDO RETIRADA DE MANDADO DE CANCELAMENTO) - ADV: ARTHUR CELIO CRUZ FERREIRA
JORGE GARCIA (OAB 232594/SP), ANDREIA CRISTINA FABRI DOS RIOS (OAB 199309/SP), CLEBER SPERI (OAB 207285/
SP), APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA (OAB 212893/SP)
Processo 0002536-47.2010.8.26.0288 (288.01.2010.002536) - Monitória - Cheque - Wm Tannous Ltda - Moises Dias Pereira
- Para requerente manifestar-se sobre a certidão de contestação de fls. 79. - ADV: ALMIR BENEDITO PEREIRA DA ROCHA
(OAB 229364/SP)
Processo 0002572-84.2013.8.26.0288 (028.82.0130.002572) - Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa - Tutela e Curatela
- B. S. da S. N. - F. A. C. de O. - Oficie-se à OAB local, a fim de solicitar a indicação de advogado para ser nomeado curador
especial ao requerido, a fim de receber a citação (CPC, art. 218, § 2º), e aguarde-se 30 dias. Com a indicação, cite-o com as
cautelas de estilo. Sem prejuízo, intime-se a Equipe Técnica do Juízo para que atenda ao requerimento Ministerial de fls. 39.
Int. - ADV: MAURICIO DIAS DOS SANTOS (OAB 283419/SP), CLEBER ILÁRIO DE PAULA (OAB 225210/SP)
Processo 0002572-84.2013.8.26.0288 (028.82.0130.002572) - Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa - Tutela e Curatela B. S. da S. N. - F. A. C. de O. - Vistas dos autos ao curador especial para: manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art.
326 ou 327 do CPC). - ADV: MAURICIO DIAS DOS SANTOS (OAB 283419/SP), CLEBER ILÁRIO DE PAULA (OAB 225210/SP)
Processo 0003052-62.2013.8.26.0288 (028.82.0130.003052) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - Ademir Evangelista da Silva - Estado de São Paulo - Certifico e dou fé que pratiquei o ato
ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG
nº. 1307/2007. Ciência ao autor : (x) do ofício juntado às fls. 68, da Secretaria de Estado da Saúde de Franca-SP, informando que
os medicamentos requeridos estão disponíveis ao paciente, e que, para a retirada dos mesmos, o paciente ou seu representante
legal, deverá dirigir-se à Secretaria Municipal de Saúde do Município de sua residência, munido de prescrição médica atualizada
original, cópias (xerox) dos documentos do paciente: RG, CPF, CNS- Cartão Nacional SUS, Comprovante de residência com CP,
e procuração com a devida autorização. - ADV: ALCIDES BARBOSA GARCIA (OAB 228958/SP)
Processo 0003400-27.2006.8.26.0288 (288.01.2006.003400) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Sebastiana
Elidia Machado Lourenço - Joaquim Francisco Machado - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que, no prazo de cinco (05)
dias, deverá a procuradora da requerente, manifestar-se nos autos, acerca do comprovação nos autos, do Formal de Partilha
expedido. - ADV: VANESSA FIGUEIRA MENEZES (OAB 286377/SP)
Processo 0003615-27.2011.8.26.0288 (288.01.2011.003615) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Banco Triangulo Sa - Maximo e Neto Construtora e Incorporadora Ltda Me - - Valdir Pereira Maximo - - Luiz Henrique Rodrigues
Neto - Aguarde-se provocação em arquivo. - ADV: KELITA ROSA DE OLIVEIRA MENDONÇA (OAB 262551/SP), ADAHILTON DE
OLIVEIRA PINHO (OAB 152305/SP)
Processo 0003857-64.2003.8.26.0288 (288.01.2003.003857) - Execução de Título Extrajudicial - Moacyr Ferreira Junior Luiz Antonio Fernandes Oliveira - Para o executado de que fica intimado da penhora que recaiu sobre o numerário de fls. 104/105
e 108 e do prazo de 15 dias para oposição de embargos. - ADV: ELTON FERNANDES RÉU (OAB 185631/SP), GUILHERME
SINHORINI CHAIBUB (OAB 94457/SP)
Processo 0004401-13.2007.8.26.0288 (288.01.2007.004401) - Inventário - Inventário e Partilha - Edina Aparecida da Silva João Alves da Silva - Vistos. 1. Fls. 98: Acolho. Anote-se. Oficie-se à OAB local, instruindo-se com cópia da petição, solicitando
a indicação de um novo patrono para defender os interesses do(a) inventariante nestes autos, e aguarde-se 30 dias. Decorridos,
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sem resposta, reitere-se. 2. Fixo os honorários advocatícios em 30% do valor previsto na tabela do convênio da Defensoria
Pública com a OAB de acordo com o código fixado para a causa. Expeça-se certidão. Int. (AGUARDANDO RETIRADA DE
CERTIDÃO DE HONORÁRIOS EM NOME DE ARTUR HENRIQUE FERREIRA PEREIRA - OAB/SP 169641) - ADV: CARINA
GONÇALVES DE OLIVEIRA (OAB 286049/SP) - ADV: ARTUR HENRIQUE FERREIRA PEREIRA - OAB/SP 169641
Processo 0004401-13.2007.8.26.0288 (288.01.2007.004401) - Inventário - Inventário e Partilha - Edina Aparecida da Silva
- João Alves da Silva - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do
C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor para Manifestar-se nos
autos requerendo o que de direito. - ADV: CARINA GONÇALVES DE OLIVEIRA (OAB 286049/SP)
Processo 0004509-03.2011.8.26.0288 (288.01.2011.004509) - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - M.
L. da S. - E. R. da S. S. - Processo nº 1166/11 Vistos. Expeça-se mandado de citação do requerido no endereço ora declinado,
com as advertências de estilo. Int. - ADV: RAQUEL DOS ANJOS GALDIANO (OAB 288407/SP), WANDER FREGNANI BARBOSA
(OAB 143089/SP)
Processo 0004509-03.2011.8.26.0288 (288.01.2011.004509) - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - M.
L. da S. - E. R. da S. S. - Para requerente manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV:
RAQUEL DOS ANJOS GALDIANO (OAB 288407/SP), WANDER FREGNANI BARBOSA (OAB 143089/SP)
Processo 0005098-63.2009.8.26.0288 (288.01.2009.005098) - Inventário - Inventário e Partilha - Ana Claudia Teoro Eleuterio
Cucato - Fernando da Rocha Cucato - Antes de julgar as contas prestadas nestes autos, concedo à representante dos menores
o prazo de cinco dias para trazer aos autos cópia atualizada da matrícula do imóvel adquirido em favor dos menores, qual seja,
registrada sob nº 9.600. Int. - ADV: LUIZ CARLOS DA FONSECA JUNIOR (OAB 258208/SP)
Processo 0005231-08.2009.8.26.0288 (288.01.2009.005231) - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - J.
G. F. - J. da S. D. - Em que pese o acordo devidamente homologado (fls. 35), além da audiência realizada às fls. 51, atento à
matéria aventada nestes autos, a qual não faz coisa julgada material e que deve ser relativizada na tentativa de solucionar a
questão vivenciada pela adolescente Ana Laura Dias Ferreira, designo audiência de conciliação para o dia 11 de março de 2014,
às 16:20horas, com fulcro no artigo 125, inciso IV do C.P.C. Intimem-se as partes pessoalmente e seus patronos via imprensa.
Intime-se. - ADV: EDNESIO GERALDO DE PAULA SILVA (OAB 102743/SP), CARINA GONÇALVES DE OLIVEIRA (OAB 286049/
SP)
Processo 0006255-71.2009.8.26.0288 (288.01.2009.006255) - Procedimento Ordinário - Expurgos Inflacionários / Planos
Econômicos - Aparecida Abdalla - Banco Bradesco Sa - Fls. 72: DEFIRO. Aguarde-se pelo prazo pleiteado. Decorrido, sem
manifestação, dê-se vista à autora. Int. - ADV: GUILHERME SINHORINI CHAIBUB (OAB 94457/SP), ARTUR HENRIQUE
FERREIRA PEREIRA (OAB 169641/SP)
Processo 0006314-54.2012.8.26.0288 (288.01.2009.000542/1) - Cumprimento de sentença - Joander Alves da Silva - Inss
Instituto Nacional do Seguro Social - Manifeste-se o exeqüente acerca da extinção e arquivamento do feito, no prazo de dez
dias, sob pena de, não o fazendo, ser considerada satisfeita a obrigação. Int. - ADV: VANESSA DE OLIVEIRA RODRIGUES
(OAB 86267/MG), FABIO BLANGIS (OAB 191187/SP), FABIO VIEIRA BLANGIS (OAB 213180/SP), SILVIO MARQUES GARCIA
(OAB 265924/SP)
Processo 0006674-91.2009.8.26.0288 (288.01.2007.004013/1) - Cumprimento de sentença - Expedita de Souza Alves - Inss
Instituto Nacional do Seguro Social - Manifeste-se o exeqüente acerca da extinção e arquivamento do feito, no prazo de dez
dias, sob pena de, não o fazendo, ser considerada satisfeita a obrigação. - ADV: SILVIO MARQUES GARCIA (OAB 265924/
SP), FERNANDA SOARES FERREIRA DOS SANTOS (OAB 234649/SP), GUILHERME HENRIQUE BARBOSA FIDELIS (OAB
209097/SP), NATÁLIA HALLIT MOYSÉS (OAB 101616/MG)
Processo 3000472-08.2013.8.26.0288 - Procedimento Ordinário - Usufruto - Gabriel Barbosa Ribeiro - - Joao Paulo Barbosa
Ribeiro - Helio Rodrigues Ribeiro - Aguardando o advogado do requerente apresentar diligência do Sr. Oficial de Justiça para
cumprimento do mandado de citação. - ADV: ADRIANO MENDES FERREIRA (OAB 87990/SP)
Processo 3000586-44.2013.8.26.0288 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - Silvana Pereira Machado - ESTADO DE SÃO PAULO - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo
discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007.
Ciência à autora : (x) do ofício juntado às fls. 31, da Secretaria de Estado da Saúde de Franca-SP, informando que o medicamento
requerido está disponível ao paciente, e que, para a retirada do mesmo, o paciente ou seu representante legal, deverá dirigirse à Secretaria Municipal de Saúde do Município de sua residência, munido de prescrição médica atualizada original, cópias
(xerox) dos documentos do paciente: RG, CPF, CNS- Cartão Nacional SUS, Comprovante de residência com CEP, e procuração
com a devida autorização. - ADV: MILLENA CHRISTINA MENEZES DIAS (OAB 323094/SP)
Processo 3000859-23.2013.8.26.0288 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Renata Cristina da Silva
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Vistos. 1. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. 2.
Pelos documentos juntados aos autos presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada. A verossimilhança
das alegações decorre dos documentos juntados aos autos que informam que o(a) autor(a) não apresenta condições de retorno
ao trabalho (fls. 15). O risco de dano irreparável e de difícil reparação mostra-se claro em razão de trata-se de verba de natureza
alimentar. Assim, DEFIRO, a antecipação da tutela pleiteada, para determinar que o Instituto-réu, no prazo de 20 dias contados
a partir da intimação desta decisão, pague ao(à) autor(a) o auxílio doença, sob pena de multa diária de ½ (meio) salário mínimo,
limitada ao valor dado à causa. 3. Seguirá o presente feito o rito ordinário. 4. Com vistas a atender ao princípio constitucional da
celeridade em consonância com as demais garantias processuais, atento à realização de procedimentos processuais céleres,
garantindo como resultado uma decisão justa, desde já, nomeio o Dr. LUIZ ALVES FERREIRA AVEZUM, independentemente de
compromisso para realizar prova pericial neste feito. Fixo os honorários provisórios em R$ 200,00 (duzentos reais). Nos termos
da Resolução 541, de 18.02.2007 do Conselho da Justiça Federal artigo 3º, o pagamento dos honorários só ocorrerá após o
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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término do prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo. 5. Independentemente do depósito dos honorários, designo
perícia em consultório, instalado neste Fórum, na rua Anhanguera, nº 778, para o dia 19 de MARÇO de 2014, às 17:00 horas. 6.
Faculto à parte a indicação de assistente técnico, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação deste despacho. Quesitos
já formulados e apresentados pelas partes (autora às fls. 05 e autarquia ré arquivados em pasta própria neste Ofício Judicial).
7. Os advogados providenciarão o comparecimento do(s) assistente(s) eventualmente indicados, na perícia, devendo ser o(a)
autor(a) intimado(a), expedindo-se o necessário, informando-lhe para comparecer munida de seus documentos pessoais, bem
como de eventuais exames médicos. 8. Com a juntada do laudo, dê-se vista à autora e cite-se, com as advertências de estilo.
9. Em seguida, expeça-se ofício para pagamento dos honorários periciais e, regularizados os autos, tornem conclusos. Int. ADV: SILVIO MARQUES GARCIA (OAB 265924/SP), FABIO VIEIRA BLANGIS (OAB 213180/SP), MOUNIF JOSE MURAD (OAB
136482/SP)
Processo 3000948-46.2013.8.26.0288 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Daniela Batista Gonçalves
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Vistos. 1. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. 2.
Seguirá o presente feito o rito ordinário. 3. Com vistas a atender ao princípio constitucional da celeridade em consonância com
as demais garantias processuais, atento à realização de procedimentos processuais céleres, garantindo como resultado uma
decisão justa, desde já, nomeio o Dr. LUIZ ALVES FERREIRA AVEZUM, independentemente de compromisso para realizar prova
pericial neste feito. Fixo os honorários provisórios em R$ 200,00 (duzentos reais). Nos termos da Resolução 541, de 18.02.2007
do Conselho da Justiça Federal artigo 3º, o pagamento dos honorários só ocorrerá após o término do prazo para que as partes
se manifestem sobre o laudo. 4. Independentemente do depósito dos honorários, designo perícia em consultório, instalado
neste Fórum, na rua Anhanguera, nº 778, para o dia 19 de MARÇO de 2014, às 17:00 horas. 5. Faculto à parte a indicação de
assistente técnico, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação deste despacho. Quesitos já formulados e apresentados
pelas partes (autora às fls. * e autarquia ré arquivados em pasta própria neste Ofício Judicial). 6. Os advogados providenciarão
o comparecimento do(s) assistente(s) eventualmente indicados, na perícia, devendo ser o(a) autor(a) intimado(a), expedindo-se
o necessário, informando-lhe para comparecer munida de seus documentos pessoais, bem como de eventuais exames médicos.
7. Com a juntada do laudo, dê-se vista à autora e cite-se, com as advertências de estilo. 8. Em seguida, expeça-se ofício para
pagamento dos honorários periciais e, regularizados os autos, tornem conclusos. Int. - ADV: SILVIO MARQUES GARCIA (OAB
265924/SP), MARCO ANTÔNIO BARBOSA DE OLIVEIRA (OAB 250484/SP), FABIO VIEIRA BLANGIS (OAB 213180/SP)

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LUÍSA HELENA CARVALHO PITA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL HELIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0059/2013
Processo 0000140-63.2011.8.26.0288 (288.01.2011.000140) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios Não Padronizados Pcgbrasil Multicarteira - Hilter Gonçalves dos
Santos Junior - Vistos. Fls. 132: esclareça a autora o seu pedido, já que não se trata de ação de execução. Int. - ADV: LEANDRO
BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP)
Processo 0000209-32.2010.8.26.0288 (288.01.2010.000209) - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Fundação
Educacional de Ituverava - Ariovaldo de Oliveira - Vistos. Fls. 143: defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 90 dias.
Aguarde-se. Int. - ADV: ANA PAULA PINHEIRO (OAB 252201/SP)
Processo 0000313-24.2010.8.26.0288 (288.01.2010.000313) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art.
48/51) - Jalmira Isaias e outros - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Fls. 182, 183 e 184: expeçam-se alvarás
de levantamento, sendo R$ 2.144,22 à exequente Jalmira Isaias, R$ 2.144,22, ao exequente Euripedes Isaias Santana e R$
2.144,22 à exequente Aparecida Isaias Lima. Após, requeiram os exequentes o quê de direito. Int. (aguardando retirar alvarás) ADV: SILVIO MARQUES GARCIA (OAB 265924/SP), THALLES OLIVEIRA CUNHA (OAB 261820/SP)
Processo 0000462-49.2012.8.26.0288 (288.01.2012.000462) - Execução de Alimentos - Alimentos - D. de P. L. S. - A. de
S. - Vistos. Trata-se de execução de alimentos movida por DANIELA DE PAULA LIMA SOUZA, representada por sua genitora
Inês das Graças Lima contra ADEMIR DE SOUZA, alegando, em síntese, ser credor do executado das importâncias relativas
às pensões alimentícias devidas nestes autos, por força de arbitramento perante este Juízo, nos autos do processo nº 1279/06.
Intimado às fls. 73vº, o executado quedou-se silente, não comprovando o pagamento do débito, nem tampouco apresentando
justificativa de não poder fazê-lo (fls. 74). Em sua manifestação, a exequente pugnou pelo decreto prisional, o que corroborou
o i. representante do Ministério Público (fls. 78vº). É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da inércia do
executado que, embora intimado pessoalmente, não pagou nem justificou a impossibilidade de fazê-lo, DECRETO A PRISÃO
CIVIL de ADEMIR DE SOUZA, pelo prazo de trinta (30) dias,
nos termos do artigo 733, § 1º, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de prisão, observando-se que, para a
hipótese de pagamento, deverão incidir, além do débito constante de fls. 70 (R$3.320,21), os valores das prestações porventura
vencidas no curso da presente ação (Súmula 309, do Superior Tribunal de Justiça). Intimem-se. - ADV: DIEGO CARNEIRO
TEIXEIRA (OAB 310806/SP), MARCO ANTÔNIO BARBOSA DE OLIVEIRA (OAB 250484/SP)
Processo 0000518-92.2006.8.26.0288 (288.01.2006.000518) - Outros Feitos não Especificados - Instituto Nacional
de Seguridade Social Inss - Vistos. Diante da certidão de fls. 209, aguarde-se o julgamento do recurso. Int. - ADV: SILVIO
MARQUES GARCIA (OAB 265924/SP)
Processo 0000558-35.2010.8.26.0288 (288.01.2010.000558) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Aymore Crédito, Financiamento e Investimento Sa - Karina Paulo Coelho - Vistos. Recebo o recurso de apelação de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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fls. 166/196, interposto pela autora, no efeito devolutivo. Às contrarrazões. Após, encaminhem os autos ao Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, Seção de Direito Privado, 25ª à 36ª Câmaras, com nossas homenagens. Int. - ADV: MARCO
ANTONIO CRESPO BARBOSA (OAB 115665/SP), ULYSSES BUENO DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 235457/SP)
Processo 0000709-93.2013.8.26.0288 (028.82.0130.000709) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Concreteira
Ituverava Industria e Comercio de Concreto Ltda - Banco Santander Brasil Sa - Vistos. Devidamente intimada pessoalmente às
fls. 68, à promover o regular andamento ao feito, a autora quedou-se inerte, demonstrando total desinteresse na causa. Assim,
julgo extinto o feito sem julgamento de mérito com fundamento no artigo 267, § 1º, 2ª figura, do Código de Processo Civil. Com o
trânsito em julgado e, recolhidas eventuais custas, arquivem-se os autos com as anotações de praxe e estilo. P.R.I. - ADV: JOSE
EDUARDO MARQUES BORDONAL (OAB 297264/SP), SERGIO URBANO DE ALMEIDA BARBOSA (OAB 237694/SP)
Processo 0000873-58.2013.8.26.0288 (028.82.0130.000873) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Maria
do Carmo Guimarães - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - VISTOS. MARIA DO CARMO GUIMARÃES, já qualificada nos
autos, ajuizou a presente ação contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, também qualificado, objetivando a
concessão da aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, o benefício do auxílio-doença. Alega ser segurada da Previdência
Social, sendo que sempre exercer atividades de costureira. Que está totalmente incapacitada para o trabalho, diante de sua
idade e por ser portadora de insuficiência, tendo se submetido a angioplastia com implante de stent, dentre outros males.
Requereu a concessão da aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, a concessão do benefício do auxílio-doença, além
da condenação da Autarquia nos ônus da sucumbência. Atribuiu à causa o valor de R$-8.136,00 (fls. 2/23). Juntou documentos
(fls. 25/43). Tutela antecipada indeferida a fls. 44. Citada (fls. 47), a Autarquia apresentou contestação (fls. 48/55), alegando, em
síntese, que a autora não comprovou sua incapacidade total e absoluta para o trabalho, nem mesmo parcial, cujo ônus lhe
incumbia, devendo ser realizado exame médico-pericial. Defendeu o exame pericial realizado pelos médicos da Previdência,
que tem presunção de veracidade. Requereu a improcedência da ação. Na hipótese de ser deferido algum benefício, deverá o
mesmo ser concedido somente a partir da data da juntada aos autos do laudo de perícia médica. Juntou documentos (fls.
57/63). Impugnação a fls. 66/71. Despacho saneador a fls. 72. Laudo pericial a fls. 77/103, sobre o qual manifestaram as partes
(fls. 105/107 e 108). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. Conheço diretamente do pedido, na forma do artigo 330,
inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo necessidade de dilação probatória. Na espécie, a realização da prova
postulada pelo autor na inicial (prova testemunhal), não teria o condão de sobrepujar a prova pericial produzida, tendo em conta
que o ponto controvertido centra-se em questão técnica, suficientemente esclarecida pelo perito. (Apelação nº 1297963, Egrégio
Tribunal Regional Federal 3ª Região, rel. Des. Fed. Anna Maria Pimentel 10ª Turma - 07.11.2008). A prova pericial não é
produzida de forma unilateral e sim sob o crivo do contraditório, competindo às partes formular quesitos e indicar assistente
técnico, que deverá acompanhar todo o exame e avaliação, para a hipótese de impugnação às conclusões do perito judicial.
Quanto à indicação de assistente técnico (artigo 421, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil), quedou silente a autora. De
acordo com o artigo 130, do Código de Processo Civil, “cabe ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. Lado outro, segundo
entendimento jurisprudencial, “sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de
sua realização (TRF 5ª Turma, Ag. Nº 51.774/MG, Rel. Geraldo Sobral, j. 27.02.89).” Como se vê, cabe ao Juiz, em sua função
jurisdicional, apreciar a suficiência ou insuficiência da instrução do feito e deferir as inúteis e desnecessárias, que só viriam a
protelar o desfecho do processo, causando maior morosidade ao já assolado Poder Judiciário. Desnecessária, portanto, a
realização de prova oral. Pois bem, para a concessão de aposentadoria por invalidez é necessário que o pretenso beneficiário
seja a) segurado do sistema previdenciário, b) cumpra a carência, quando exigível, e c) comprove a incapacidade total e
permanente para o trabalho. Já para fazer jus ao benefício denominado auxílio doença, além dos dois primeiros requisitos
acima mencionados, o pretenso beneficiário deverá comprovar a incapacidade temporária para o trabalho. Dispensável analisar
a existência da qualidade de segurada da parte autora, bem como as espécies de atividades que desenvolveu, porque não tem
direito ao benefício pretendido, eis que não está incapacitada para o trabalho, quer total, quer parcialmente. O laudo pericial foi
conclusivo ao estabelecer que “A autora é portadora de Hipertensão Arterial Sistêmica e Cardiopatia Isquêmica. A condição
médica apresentada não é geradora de incapacidade laborativa.” (fls. 99 - destaquei). Assim a prova pericial produzida foi capaz
de espancar qualquer dúvida acerca de eventual incapacidade. Nesse sentido a jurisprudência pátria: “PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ARTIGO 42, CAPUT E 2º, DA LEI Nº 8.213/91. QUALIDADE DE SEGURADA. CARÊNCIA.
LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEVIDO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Agravo
retido do INSS não conhecido, uma vez que sua apreciação por este Tribunal não foi expressamente requerida pelo Agravante
nas suas contra-razões de apelação, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. A aposentadoria por
invalidez somente é devida ao segurado que comprove os requisitos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91. 3. Existindo início razoável
de prova documental, contemporânea à época dos fatos, complementada pelos depoimentos das testemunhas de que a autora
exerceu atividade rural, resta comprovada a qualidade de segurado da Previdência Social. Observa-se, na hipótese, a Súmula
149 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91. 4. Comprovada a condição de trabalhadora rural pelo
período equivalente à carência, desnecessário o recolhimento das respectivas contribuições para a obtenção da aposentadoria
por invalidez. 5. Tendo o laudo pericial concluído que a Autora não está incapacitada para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência, não faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez. 6. Ante a ausência de comprovação de
incapacidade total e definitiva, é desnecessária a incursão sobre os demais requisitos exigidos para a concessão da
aposentadoria por invalidez. 7. Da mesma forma, não há que se falar em concessão de auxílio-doença, nos termos dos artigos
59 e 62 da Lei nº 8.213/91, uma vez que não se trata de hipótese de reabilitação profissional, uma vez que o autor não se
encontra incapacitado para o exercício de suas funções habituais. 8. Agravo retido do INSS não conhecido. Apelação da Autora
improvida.” (AC 915217 Rel. Des. Fed. Jediael Galvão, j. 06/04/2004, v.u., DJU. 28/5/2004, p. 690). “PREVIDENCIÁRIO.
PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RURAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO.
LAUDO DESFAVORÁVEL. INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. I O apelante não comprovou a qualidade de
segurado da previdência social, não se verificando a existência nos autos de prova relativa à atividade rural que alega ter
exercido, para os fins do art. 39, I, da Lei nº 8.213/91. II O laudo pericial revela que o autor é portador de enfermidade que não
acarreta incapacidade laboral, revelando-se inviável a concessão do benefício pleiteado. III Apelação do autor improvida.” (AC
555683 Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, j. 22/02/2005, v.u., DJU 14/3/2005, p. 479). Como dito, para a concessão dos
benefícios pleiteados, necessário o preenchimento de todos os seus requisitos legais. No caso em tela, restou demonstrada a
capacidade da autora, sendo de rigor a improcedência dos pedidos. Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos
consta JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial e, em conseqüência, JULGO EXTINTO o processo, com
resolução do mérito, com fulcro no artigo 269, inciso I, Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a parte
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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autora, vencida, no pagamento das custas e despesas processuais porventura existentes e honorários advocatícios da parte
contrária, que fixo com base no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, em R$ 800,00, com observância ao disposto nos
artigos 11, § 2º e 12, ambos da Lei n.º 1.060/50. P.R.I. - ADV: DIEGO CARNEIRO TEIXEIRA (OAB 310806/SP), MARCO
ANTÔNIO BARBOSA DE OLIVEIRA (OAB 250484/SP), SILVIO MARQUES GARCIA (OAB 265924/SP)
Processo 0001626-83.2011.8.26.0288 (288.01.2011.001626) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Banco do Brasil Sa - Kenjiro Mine - - Rosa Sigueku Nagata Mine - - Luciana Massako Mine Nishimoto - - Sueli Yassuko
Mine Ho - - Erica Tiemi Mine - - Marcela Akiko Mine Alves - Vistos. Fls. 161: defiro o prazo requerido pelo exequente para juntada
da matrícula nº 7755 do CRI local, atualizada. Aguarde-se. Int. - ADV: ALCIDES BARBOSA GARCIA (OAB 228958/SP), CLOVIS
ALBERTO VOLPE FILHO (OAB 225214/SP), JEAN GUSTAVO MOISÉS (OAB 186557/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE
NOGUEIRA (OAB 123199/SP)
Processo 0001731-60.2011.8.26.0288 (288.01.2011.001731) - Procedimento Ordinário - Fatos Jurídicos - Ângelo Enrique
Pilotto - - Ana Rosa Matos Galdiano Pilotto - - Antonio Claudio Pilotto - - Nilza Mazetti Pilotto - - Aparecida Mian Pilotto - Andre Luis Pilotto - Banco do Brasil Sa - Vistos. Sobre o depósito efetuado às fls. 239 e não levantado, manifestem os autores,
requerendo o quê de direito. No silêncio, arquivem-se os autos. Int. - ADV: JOSE FELIPE DE OLIVEIRA MUJALLI (OAB 33425/
MG), JOSE FELIPE DE OLIVEIRA MUJALLI (OAB 33425/MG), PEDRO CARLOS DE PAULA FONTES (OAB 108110/SP), VITOR
BOMBIG (OAB 220230/SP)
Processo 0001856-57.2013.8.26.0288 (028.82.0130.001856) - Alvará Judicial - Família - Marcelo Jacinto Bernardo e outros
- Vistos. Fls. 37: defiro. Expeça-se novo alvará judicial autorizando os requerentes, na pessoa de seu advogado, à proceder
ao levantamento dos valores depositados em nome da “de cujus” Antonia Leonides Jacinto. Após, arquivem-se os autos. Int.(
aguardando retirar alvará) - ADV: SÉRGIO EDUARDO PIMENTA DE FREITAS (OAB 212594/SP)
Processo 0002260-45.2012.8.26.0288 (288.01.2012.002260) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez - Silvino
Silva Santos - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - VISTOS. SILVINO SILVA SANTOS, qualificado nos autos, ajuizou a
presente ação contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por
invalidez, ou alternativamente, auxílio-doença, c.c. pensão por morte. Alegou que é segurada do INSS que lhe concedeu,
administrativamente, os benefícios do auxílio-doença, que foi cessado injustamente, sob a alegação de estar o mesmo apto ao
labor. Que diante de seu quadro clínico, pois portador de problemas cardíacos, hipertensão, diabetes e fortes cansaços, está
impossibilitado de exercer suas atividades laborais. Requereu a concessão da tutela antecipada e, a final, a procedência do
pedido. Atribuiu à causa o valor de R$-6.000,00(fls. 2/8). Juntou documentos (fls. 9/41). Tutela antecipada indeferida a fls. 42.
Informações prestadas pela Autarquia a fls. 50/60. O requerido apresentou contestação (fls. 63/75), alega, em resumo, que o
requerente não comprovou sua qualidade de segurado, nem tem direito ao benefício por não ser caso de incapacidade total
e absoluta para o trabalho, nem mesmo parcial. Alegou, também, que não há invalidez para o trabalho, pois a requerente não
demonstra preencher os requisitos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 42 da Lei nº 8.213/91. Aduziu que quanto à higidez física a
requerente encontra-se apta para o trabalho e que não há elementos ofertados que permitam saber quando adquiriu os males
de que se queixa. Sustentou, ainda, que o fato de continuar trabalhando até recentemente induz à conclusão de que não há a
alegada incapacidade total e permanente. Requereu a improcedência da ação. Quanto ao pedido de pensão por morte, aduz
que não demonstrou sua deficiência e dependência econômica. Na hipótese de procedência do pedido, o termo inicial deverá
ser fixado a partir da juntada do laudo médico judicial aos autos. Juntou documentos (fls. 77/84). Réplica a fls. 86/92. Despacho
saneador a fls. 93. Documentos juntados pela parte autora a fls. 107/113. Laudo pericial a fls. 115/157, com manifestação das
partes a fls. 159/162 e 163.. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. Conheço diretamente do pedido, na forma do artigo
330, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo necessidade de dilação probatória. Na espécie, a realização da prova
postulada pelo autor na inicial (prova testemunhal), não teria o condão de sobrepujar a prova pericial produzida, tendo em
conta que o ponto controvertido centra-se em questão técnica, suficientemente esclarecida pelo perito. (Apelação nº 1297963,
Egrégio Tribunal Regional Federal 3ª Região, rel. Des. Fed. Anna Maria Pimentel 10ª Turma - 07.11.2008). A prova pericial não
é produzida de forma unilateral e sim sob o crivo do contraditório, competindo às partes formular quesitos e indicar assistente
técnico, que deverá acompanhar todo o exame e avaliação, para a hipótese de impugnação às conclusões do perito judicial.
Quanto à indicação de assistente técnico (artigo 421, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil), quedou silente a autora.
De acordo com o artigo 130, do Código de Processo Civil, “cabe ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. Lado outro, segundo
entendimento jurisprudencial, “sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de
sua realização (TRF 5ª Turma, Ag. Nº 51.774/MG, Rel. Geraldo Sobral, j. 27.02.89).” Como se vê, cabe ao Juiz, em sua função
jurisdicional, apreciar a suficiência ou insuficiência da instrução do feito e deferir as inúteis e desnecessárias, que só viriam
a protelar o desfecho do processo, causando maior morosidade ao já assolado Poder Judiciário. Desnecessária, portanto, a
realização de prova oral. Pois bem, para a concessão de aposentadoria por invalidez é necessário que o pretenso beneficiário
seja a) segurado do sistema previdenciário, b) cumpra a carência, quando exigível, e c) comprove a incapacidade total e
permanente para o trabalho. Para fazer jus ao benefício denominado auxílio doença, além dos dois primeiros requisitos acima
mencionados, o pretenso beneficiário deverá comprovar a incapacidade temporária para o trabalho. Já o benefício previdenciário
da pensão por morte não pode ser almejado como uma forma de complementação de renda, devida a qualquer hipossuficiente,
mas como substituto da remuneração do segurado falecido, no sustento de seus dependentes, os quais devem ser socorridos
na ausência daquele que lhes prestava assistência. Dispensável analisar a ausência da carência exigida ou a existência da
qualidade de segurado da parte autora, bem como as espécies de atividades que desenvolveu, porque não tem direito ao
benefício da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, eis que não está incapacitada, de forma total e permanente, para
o trabalho. Pois bem, concluiu o i. Perito Judicial: “O autor é portador de Hipertensão Arterial Sistêmica, Cardiopatia Hipertensiva
e Diabetes Mellitus. A condição médica apresentada não é geradora de incapacidade laborativa.” (fls. 154 destaquei). Da mesma
forma, não lhe socorre o direito a pensão por morte, diante da sua capacidade laborativa. Destarte de rigor a improcedência
dos pedidos. Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, condeno a
parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que ora fixo em R$ 800,00,
nos termos do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, com a ressalva do disposto nos artigos 11, § 2º e 12, todos da Lei
nº 1.060/50. P.R.I. - ADV: SILVIO MARQUES GARCIA (OAB 265924/SP), PABLA ALANA SCAPIM DA SILVA (OAB 300492/SP),
LEONARDO CORDARO DIAS CAMPOS (OAB 313329/SP)
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Processo 0002270-75.2001.8.26.0288 (288.01.2001.002270) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Noe Gomes de Aguiar - Paulo Jose de Oliveira Neto - Vistos. Fls. 314: defiro. Oficie-se ao INSS para que informe sobre
eventual benefício previdenciário e o valor percebido em nome do executado. Int. - ADV: MÁRIO MÁRCIO SOARES JUNIOR
(OAB 159422/SP), JOSÉ EDUARDO MIRANDOLA BARBOSA (OAB 189584/SP)
Processo 0002418-71.2010.8.26.0288 (288.01.2010.002418) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação /
Embargos à Execução - Ricardo Antonio Dias - - Dalva Dias - Banco Bradesco Sa - Vistos. Ao arquivo, com as anotações de
praxe e estilo. Int. - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), RODRIGO PEDROSO ZARRO (OAB
83022/MG), ALINY C. RODRIGUES CORREA (OAB 99263/MG)
Processo 0002495-46.2011.8.26.0288 (288.01.2011.002495) - Cautelar Inominada - Medida Cautelar - Ilda Apparecida de
Souza Menezes - Banco do Brasil Sa - Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão. Apensem-se aos autos nº 1253/2005. Após, manifeste
a autora requerendo o quê de direito. Int. - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), TARCISA
AUGUSTA FELOMENA DE SOUZA CRUZ (OAB 81016/SP)
Processo 0002690-94.2012.8.26.0288 (288.01.2012.002690) - Procedimento Sumário - Compra e Venda - Analia Teixeira
Sobrinho Ito - - Gustavo Norio Teixeira Ito - - Daniela Regina de Souza Ito - - Carlos Augusto Tetsuo Ito - João Bitar - - Jorjete
Abdallah Bitar - Vistos. Sobre a contestação e documentos (fls. 72/156), manifestem os autores em impugnação. Int. - ADV:
MARCEL MUJALI RIBEIRO (OAB 122743/MG), JOSE FELIPE DE OLIVEIRA MUJALLI (OAB 33425/MG), JOSE FELIPE DE
OLIVEIRA MUJALLI (OAB 33425/MG), CLAUDIO GOMES (OAB 23877/SP), ALEXANDRE GIR GOMES (OAB 162732/SP)
Processo 0002742-90.2012.8.26.0288 (288.01.2012.002742) - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Bv Financeira
Sa Crédito Financiamento e Investimento - Vistos. Fls. 74: defiro o sobrestamento do feito pelo prazo pleiteado. Aguarde-se. Int.
- ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP)
Processo 0002775-46.2013.8.26.0288 (028.82.0130.002775) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Daycoval Sa - Wellington Barbosa da Silva - Vistos. Homologo, para que produza seus legais e jurídicos
efeitos, a desistência da ação manifestada à fls. 39, pelo autor e, em consequência, julgo extinto o feito sem julgamento de
mérito com fulcro no artigo 267, inciso VIII do Código de Processo Civil, ficando revogada a liminar concedida à fls. 29. Com
o trânsito em julgado e, recolhidas eventuais custas, arquive-se os autos com as anotações de praxe e estilo. P.R.I. - ADV:
MARCELO CORTONA RANIERI (OAB 129679/SP)
Processo 0002887-15.2013.8.26.0288 (028.82.0130.002887) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Companhia de
Bebidas Ipiranga - Vistos. Fls. 36: a fim de possibilitar a pesquisa através do sistema informatizado “Bacenjud”, recolha-se a
taxa judiciária nos termos do provimento 1864/11 e Comunicados 170/11 e 306/13. Int. - ADV: FERNANDO CORREA DA SILVA
(OAB 80833/SP)
Processo 0003062-09.2013.8.26.0288 (028.82.0130.003062) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do
Brasil Sa - Ponto Focal Planejamento Empresarial Ltda - - Luiz Antonio de Medeiros Monteiro de Barros - - Maria da Glória
Rodrigues Monteiro de Barros - Vistos. Especifiquem as partes, em 10 dias, as provas que pretendem produzir, justificando suas
pertinências, sob pena de indeferimento. Int. - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), JEAN
GUSTAVO MOISÉS (OAB 186557/SP), TATIANA MIGUEL RIBEIRO (OAB 209396/SP), CLOVIS ALBERTO VOLPE FILHO (OAB
225214/SP)
Processo 0003067-31.2013.8.26.0288 (028.82.0130.003067) - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - Eunice Brunato
Gomes Silva - Vistos. Fls. 18/19: defiro. Expeça-se novo alvará judicial constando que se trata de resíduo referente ao benefício
previdenciário pensão por morte. Após, arquivem-se os autos. Int. (aguardando retirar alvará) - ADV: GENILDO VILELA LACERDA
CAVALCANTE (OAB 247006/SP), GENILDO LACERDA CAVALCANTE (OAB 46403/SP)
Processo 0003234-82.2012.8.26.0288 (288.01.2012.003234) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou
Fornecimento de Medicamentos - Cleonice Vieira dos Santos - Municipio de Ituverava - Vistos. Recebo o recurso de apelação
de fls. 160/167, interposto pelo Município de Ituverava, no efeito devolutivo. Às contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Seção de Direito Público, com as nossas homenagens. Int. - ADV: JIULIAN
CESAR BELARMINO PANDOLFI (OAB 199656/SP), DIEGO CARNEIRO TEIXEIRA (OAB 310806/SP)
Processo 0003461-72.2012.8.26.0288 (288.01.2012.003461) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Clicia Aparecida Martins dos Santos Lopes - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - V I S T O S. CLICIA APARECIDA
MARTINS DOS SANTOS LOPES, qualificada nos autos, promoveu ação de Benefício Assistencial de Prestação Continuada
contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, alegando, em síntese, ter nascido aos 02 de outubro de 1973,
sendo que se encontra acometida de sérios problemas de saúde, vez que portadora de obesidade mórbida, de hipertensão
arterial, diabetes melittus, sopro cardíaco em 2º espaço intercostal, bloqueio átrio-ventricular e doença mental de depressão,
que a impossibilita de exercer suas atividades habituais. Que o núcleo familiar é composto de seu esposo e de seu filho, que é
deficiente físico, portador da Sindrome de Prader Willy, sem vida independente e que recebe benefício assistencial. Que vivem
em extrema dificuldade, necessitando do auxílio de am
gos para sobreviver. Requereu a concessão do benefício assistencial, além dos demais consectários legais. Atribuiu à causa
o valor de R$-7.464,00(fls. 2/7). Juntou documentos a fls. 8/66. Estudo social a fls. 70/72. A Autarquia ofereceu resposta, na
forma de contestação, alegando, em síntese, que a autora não fez prova de sua deficiência, nem tampouco a impossibilidade
de prover sua própria sobrevivência ou de tê-la provida por seus familiares. Afirma também que, outro requisito legal é que a
renda familiar seja inferior a ¼ do salário mínimo per capita. Na hipótese de procedência do pedido, deverá ser concedido desde
a data da perícia. Requereu a total improcedência da ação, bem como a condenação da parte autora nos ônus da sucumbência
(fls. 74/82). Juntou documentos a fls. 85/91. Manifestação acerca do estudo social a fls. 93. Impugnação à contestação a
fls. 96100. Despacho saneador a fls. 101. Laudo pericial a fls. 111/145, e manifestação das partes a fls. 151/152 e 154. É O
RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.
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O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, afigurando-se despicienda dilação probatória. O pedido é
improcedente. O benefício de amparo assistencial ao deficiente tem fundamento constitucional (art. 203, da Constituição
Federal), objetivando garantir a subsistência do deficiente ou do idoso que não tenha condições de manter seu sustento e
nem de receber assistência de seus familiares. E a Constituição Federal delegou ao legislador ordinário a regulamentação do
referido benefício assistencial, que o fez através da Lei n.º 8742/93, conhecida como Lei da Assistência Social. Assim, um dos
requisitos exigidos tanto pela Constituição da República quanto pela legislação infraconstitucional é que a pessoa seja deficiente
ou idosa. E, nos moldes do art. 20, § 2º, Lei n.º 8.742/93, pessoa portadora de deficiência é aquela incapacitada para a sua vida
independente e para o trabalho. Não se trata aqui de mera incapacidade laborativa, mas incapacidade para a vida independente
“e” para o trabalho. Para o benefício assistencial a lei exige mais porque, ao contrário do benefício previdenciário, aquele é
ofertado sem que haja qualquer contraprestação do beneficiário. Em outras palavras, nos precisos termos do artigo 203, inciso
V, da Constituição da República, o benefício em tela consiste na “garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa
portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida
por sua família, conforme dispuser a lei”. E, como dito, conforme o artigo 20 da Lei n.º 8.742 de 07/12/1993, que disciplinou
a matéria, pessoa portadora de deficiência “é aquela incapacitada para a vida independente e para o trabalho”. O parágrafo
terceiro da mencionada Lei determina que “considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou
idosa a família cuja renda mensal “per capita” seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo”, e o parágrafo quarto proíbe que
o benefício em tela seja “acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime,
salvo o da assistência médica”. Ora, a perícia médica (fls. 111/145) concluiu que “A autora é portadora de Hipertensão Arterial
Sistêmica, Diabetes Mellitus e Obesidade Mórbida. A condição médica apresentada é geradora de incapacidade laborativa
total e temporária o tempo necessário para o restabelecimento da higidez físico/funcional e laboral dependerá da resposta a
terapêutica instituída e do acesso da autora ao tratamento preconizado.” (fls. 142 - grifei). Destarte, o laudo pericial elaborado
por perito de confiança deste Juízo faz prova de que a autora está incapacitada total e temporariamente, apenas para o trabalho,
em razão dos males que a acometem, não havendo que se falar em deficiência, ou seja, incapacidade para a vida independente
e para o trabalho, restando afastado o requisito legal, o que conduz inarredavelmente à improcedência dos pedidos. Ante o
exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial
desta ação, ajuizada por CLICIA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS LOPES em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante
da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que
fixo em R$-800,00, nos termos do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, atualizável a partir desta data até efetivo
pagamento, observado quanto a sua execução, os termos dos artigos 11, § 2º e 12, todos da Lei n. 1.060/50. P.R.I. - ADV:
BRUNO SANDOVAL ALVES (OAB 261565/SP), SILVIO MARQUES GARCIA (OAB 265924/SP), IVO ALVES (OAB 150543/SP)
Processo 0003661-79.2012.8.26.0288 (288.01.2012.003661) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - R.
dos S. S. - C. A. dos S. E. - - V. S. E. - - M. L. dos S. S. - Vistos. Tendo em vista o não ajuizamento do inventário, a substituição
processual do pólo passivo dar-se-á na pessoa dos sucessores do falecido, cujos nomes, qualificações e endereços deverão ser
fornecidos em 5 (cinco) dias. Assim, suspendo o presente feito até que haja a regularização do polo passivo da presente ação.
Int. - ADV: RAQUEL DOS ANJOS GALDIANO (OAB 288407/SP), WILSON ANTONIO DE OLIVEIRA MENDONÇA (OAB 250913/
SP)
Processo 0003713-80.2009.8.26.0288 (288.01.2009.003713) - Execução de Alimentos - Alimentos - G. S. F. G. - P. R. G.
- Vistos. Face à notícia de que a parte exequente deixou de dar andamento ao feito em razão da mudança de endereço, sem
que fosse previamente comunicado ao Juízo, deixando de atualizar seu endereço, considero válida a intimação efetuada via
imprensa. Assim, julgo extinto o feito sem julgamento de mérito com fulcro no artigo 267, inciso III, do Código de Processo
Civil. Fixo os honorários advocatícios aos patronos das partes em R$ 266,43 (cód. 206). Fls. 195: retirem as tarjas de atuação
ministerial. Transitada em julgado, expeçam-se certidões de honorários e arquivem-se os autos com as anotações de praxe
e estilo. P.R.I. - ADV: ANTONINHO CARLOS VIEIRA DE MATOS (OAB 64100/SP), SEBASTIAO CELSO DE OLIVEIRA (OAB
92330/SP)
Processo 0004086-09.2012.8.26.0288/01 (028.82.0120.004086/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento
/ Execução - Antonio Rocha de Oliveira - Priscila Novata Pereira - Vistos. Fls. 61: fixo os honorários advocatícios à advogada
do autor, na fase de conhecimento, em R$ 846,10 (cód. 101). Quanto a fase de execução, deixo de fixar os honorários uma vez
não extinta. Expeça-se certidão e arquive-se. Int. (retirar certidão de honorarios) - ADV: TATIANA PIMENTEL NOGUEIRA (OAB
250557/SP)
Processo 0004397-34.2011.8.26.0288 (288.01.2011.004397) - Inventário - Inventário e Partilha - Carmelina Raquel Barbara
Silva - Sebastiana Matos Machado Barbara - Vistos. Traga a inventariante aos autos, em vinte dias, concordância do credor
fiduciário, acerca do sua pretensão. Sem prejuízo, concedo à inventariante vista dos autos, fora de cartório, pelo mesmo prazo,
mediante carga em livro próprio. Int. - ADV: GISELLE SOARES DE OLIVEIRA SANTOS (OAB 241199/SP), HELDER MACHADO
DE REZENDE (OAB 302765/SP)
Processo 0004409-53.2008.8.26.0288 (288.01.2008.004409) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Companhia
de Habitação Popular de Bauru Cohabbauru - Carlos Roberto Costa - - Nilce Aparecida Louzada - Vistos. Fls. 127/131: face à
revogação da liminar concedida nos autos 1244/2009 (fls. 133/142), defiro o quanto pleiteado pela autora. Com o depósito das
diligências do Oficial de Justiça, necessárias ao cumprimento do ato, desentranhe-se o mandado de reintegração de posse de
fls. 81, aditando-o para o seu devido cumprimento, cientificando o Oficial de Justiça. Int. - ADV: ROBERTO ANTONIO CLAUS
(OAB 118175/SP), CLEBER SPERI (OAB 207285/SP), ARTHUR CELIO CRUZ FERREIRA JORGE GARCIA (OAB 232594/SP),
PRISCILA FERNANDA XAVIER ARANTES (OAB 250518/SP)
Processo 0004420-14.2010.8.26.0288 (288.01.2010.004420) - Outros Feitos não Especificados - Cecilia Maria da Silva
Pereira - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Cumpra-se a r. Decisão de fls. 154/156vº, requerendo a autora o
quê de direito. Int. - ADV: SILVIO MARQUES GARCIA (OAB 265924/SP), GUILHERME HENRIQUE BARBOSA FIDELIS (OAB
209097/SP)
Processo 0004464-62.2012.8.26.0288 (288.01.2012.004464) - Procedimento Ordinário - Bancários - Vanderlei Luiz da Silva
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- Banco do Brasil Sa - Vistos. Fls. 97/98: intime-se o Banco réu, na pessoa de seu procurador, para que cumpra o quanto
determinado na r. decisão de fls. 34 e verso. No mais, reporto-me à decisão de fls. 92 e verso. Int. - ADV: FLAVIO OLIMPIO
DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), MOUNIF JOSE MURAD (OAB 136482/SP), DANIEL FERNANDO PAZETO (OAB 226527/SP),
RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP)
Processo 0004683-46.2010.8.26.0288 (288.01.2010.004683) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Fundação
Educacional de Ituverava - Willian Carlos de Moura Fonseca - Vistos. Acolho o requerimento de fls. 100, de modo a suspender o
curso do processo, nos termos do art. 791, III, do C.P.C., e determino o arquivamento dos autos até que haja nova provocação
pelo interessado. Int. - ADV: ANA PAULA PINHEIRO (OAB 252201/SP)
Processo 0004872-58.2009.8.26.0288 (288.01.2009.004872) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Banco Bradesco Sa - Elio Donizete Gonçalves Rodrigues Me - - Elio Donizete Gonçalves Rodrigues - Vistos. Acolho o
requerimento de fls. 155, de modo a suspender o curso do processo nos termos do artigo 791, inciso III do Código de Processo
Civil. Arquivem-se os autos. Int. - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)
Processo 0004944-40.2012.8.26.0288 (288.01.2012.004944) - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Bv Financeira Sa
Credito, Financimento e Investimento - Paulo Donizeti Gonçalves - Vistos. Fls. 67/68: o artigo 1º, da Lei nº 1.060/50, estabelece
que o Estado garantirá a assistência judiciária aos necessitados e, no seu artigo 4º, estabelece que a parte gozará desse
benefício quando o pagamento das custas acarretar prejuízo próprio ou da família. Logo, na conjugação do texto constitucional
com o texto infraconstitucional, é indiscutível que ou a condição de necessitado se apresenta clara e isenta de dúvida ou
haverá necessidade de prova da condição de necessitado ou de prejuízo ao sustento próprio ou da família. Tem-se, assim,
que a gratuidade deve ser postulada com base na necessidade de sua concessão, não bastando a tanto a simples declaração
de ausência de condições para arcar com custas do processo. No caso, apenas a declaração de pobreza não é suficiente
para corroborar a presunção de hipossuficiência, máxime levando-se em consideração que contratou advogado particular. A
princípio, a declaração de miserabilidade faz prova da pobreza quando esta é manifesta ou patente. De outro lado, o Julgador
não está obrigado a deferir o benefício, se os elementos constantes dos autos evidenciam o contrário ou pouco esclarecem
quanto à real capacidade econômica da parte, fazendo com que pairem dúvidas quanto à real necessidade da requerente.
Não bastasse, a experiência revela a existência de excessivos pedidos de concessão de justiça gratuita diretamente em Juízo,
especialmente após o advento da Lei Estadual nº 11.608/03, tudo com o escopo de procurar se livrar dos ônus inerentes à
utilização do complexo judiciário envolvido no processamento das ações. Além do mais, o Estado de São Paulo, através da
Defensoria Pública, mantém convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil, destinado à prestação de justiça gratuita aos
necessitados. Ademais, são as custas processuais que movem a máquina judiciária (insumos, consumos, pessoal, material e
estrutura imobiliária), devendo o pleito de gratuidade ser visto sempre com cuidado, a fim de se evitar benefício individual em
prejuízo público. Assim, objetivando resguardar o interesse público e impedir a indevida concessão do benefício de gratuidade
a quem não faz jus, concedo à parte ré o prazo de dez (10) dias para comprovar documentalmente a alegada necessidade,
sob pena de indeferimento, bem assim comprovar o recolhimento de CPA relativa ao instrumento de procuração, sob pena de
desentranhamento. Int. - ADV: ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP), CLÍCIA HELENA REZENDE FRANCO DO
AMARAL (OAB 288699/SP)
Processo 0005223-26.2012.8.26.0288 (288.01.2012.005223) - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Energia Elétrica
- Gilmar Jacinto - Cpfl Companhia Paulista de Força e Luz - Vistos. Especifiquem as partes, em 10 dias, provas que pretendem
produzir, justificando suas pertinências, sob pena de indeferimento. Int. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB
126504/SP), EDNESIO GERALDO DE PAULA SILVA (OAB 102743/SP)
Processo 0005223-47.2012.8.26.0572 (572.01.2012.005223) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Carlos Alberto Loureiro - - Neiva Maria Ribeiro Loureiro - Teixeira Bento e Ponciano Publianis Ltda Comunicade Terapeutica de
Farmacodependentes - - Valeria Valdisser Jacule Teixeira Bento - - Claudia Ponciano Pugliani - Vistos. Nos termos do artigo
125, inciso IV do Código de Processo Civil, manifestem as partes, em 10 dias, sobre a possibilidade de conciliação. Int. - ADV:
LEONARDO VALDISSER JACULI (OAB 89534/MG), LUIZ ANTONIO DE CASTRO (OAB 148224/SP)
Processo 0005275-22.2012.8.26.0288 (288.01.2012.005275) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banesprev Fundo Banespa de Seguridade Social - Vistos. Recolha o exequente a taxa para emissão do relatório da pesquisa
pleiteada a fl. 88, no prazo de dez dias (Provimento CSM nº 1864/2011). Int. - ADV: CAIO MARCELO REBOUCAS DE BIASI
(OAB 22370/PR)
Processo 0005527-93.2010.8.26.0288 (288.01.2001.002484/2) - Cumprimento de sentença - Lourdes Donizete Carrera
Pereira - - Alair Tinasso da Silva - - Alcides Palhares - - Analice de Freitas Seixas - - Antonio Carlos Ferreira - - Antonio Nunes
de Menezes - - Arlindo Marchiori e outros - Aparecido Fátimo Bento - - Apparecida Anna de Souza Carreta e outros - Prefeitura
Municipal de Ituverava - Vistos. Fls. 3807: junte-se o original da procuração de fls. 3808 em 10 dias. Int. - ADV: FERNANDO
GUILHERME DE AGUIAR TINASI (OAB 98374/SP), JIULIAN CESAR BELARMINO PANDOLFI (OAB 199656/SP)
Processo 0005610-75.2011.8.26.0288 (288.01.2011.005610) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Helder de Souza Lima - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Fls. 71/73: manifeste a Fazenda Pública
do Estado de São Paulo. Int. - ADV: ÉRICA GOMES DE ALMEIDA RABELO (OAB 279541/SP)
Processo 0005661-52.2012.8.26.0288 (288.01.2012.005661) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L. J. L. de
A. D. A. - L. F. de A. - Vistos. Fls. 69: fixo os honorários advocatícios em R$ 266,43 (cód. 206) da tabela elaborada entre a
Defensoria Pública e OAB/SP, observando-se a Serventia. Expeça-se certidão e arquive-se. Int. (retirar certidão de honorarios)
- ADV: DONIZETI GABRIEL DE SOUSA (OAB 105265/SP), IZABEL CRISTINA FERREIRA VIEIRA PEREIRA (OAB 200450/SP),
MARIO ALVES PEREIRA NETO (OAB 252403/SP)
Processo 0005697-31.2011.8.26.0288 (288.01.2011.005697) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Valter Delefrate e outro - Companhia de Habitação Popular de Bauru Cohabbauru - Vistos. Recebo o recurso de apelação de
fls. 168/187, interposto pelo autor, no duplo efeito. Às contrarrazões. Após, encaminhem os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça
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do Estado de São Paulo, Seção de Direito Privado, 1ª à 10ª Câmaras, com as nossas homenagens. Int. - ADV: CLEBER SPERI
(OAB 207285/SP), ULYSSES BUENO DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 235457/SP), ANDREIA CRISTINA FABRI DOS RIOS (OAB
199309/SP)
Processo 0006048-04.2011.8.26.0288 (288.01.2006.002365/3) - Cumprimento de sentença - Bunge Fertilizantes Sa - Lena
Rita Vetorasso Topjian Spirlandelli de Oliveira - Vistos. Fls. 751: defiro o prazo requerido para recolhimento das diligências do
Oficial de Justiça. Aguarde-se. Int. - ADV: CLEY JORGE DE OLIVEIRA (OAB 60515/SP), NADIR CARDOSO VITORIANO (OAB
170196/SP), RONALDO SPIRLANDELLI DE OLIVEIRA (OAB 107613/SP)
Processo 0006123-48.2008.8.26.0288 (288.01.2008.006123) - Outros Feitos não Especificados - Alcino Batista de Menezes Cpfl Companhia Paulista de Força e Luz - Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão, requerendo a parte autora o quê de direito. Int. - ADV:
ALINE PIORKOWSKY DE ALMEIDA BASTOS (OAB 223909/SP), RENATA PINHEIRO GAMITO (OAB 226247/SP), REINALDO
LUIS TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 257220/SP), ROSELI MARIANO CORREA (OAB 261800/SP)
Processo 0006390-20.2008.8.26.0288 (288.01.2008.006390) - Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da Habitação
- Espécies de Contratos - Itaú Unibanco Sa - Flávio Ribeiro Rocha Chavaglia e outro - Vistos. Diante do que consta às fls.
223/225, aguarde-se o julgamento dos autos de embargos à execução. Int. - ADV: JOÃO ANTÔNIO CAVALCANTI MACEDO
(OAB 198894/SP), ROSA MARIA ROSA HISPAGNOL (OAB 81832/SP), ELVIO HISPAGNOL (OAB 34804/SP)
Processo 0006406-03.2010.8.26.0288 (288.01.2010.001039/1) - Cumprimento de sentença - Fundação Educacional de
Ituverava - Leonardo Rosa Ferreira - Vistos. Acolho o requerimento de fls. 102, de modo a suspender o curso do processo, nos
termos do art. 791, III, do C.P.C., e determino o arquivamento dos autos até que haja nova provocação pelo interessado. Int. ADV: ANA PAULA PINHEIRO (OAB 252201/SP)
Processo 0006655-80.2012.8.26.0288 (028.82.0120.006655) - Carta Precatória Cível (nº 181-6/2004 - 1ª. Vara Judicial) Nicoluzzi Representações Ltda - Luciano Cesar Teixeira - Vistos. Fls. 269: defiro o sobrestamento do feito pelo prazo requerido.
Aguarde-se. Int. - ADV: LUÍS RICARDO RODRIGUES GUIMARÃES (OAB 178892/SP), ANDERSON PONTOGLIO (OAB 170235/
SP)
Processo 0009090-03.2007.8.26.0288 (288.01.2000.000604/2) - Cumprimento de sentença - Unimed de Ituverava,cooperativa
Trabalho Medico - Sindtrabmovde Merce Armazens de Mercem Geral de Ituvweravasp - Vistos. Aguarde-se provocação da
exequente no arquivo. Int. - ADV: MILTOM CESAR DESSOTTE (OAB 134853/SP), MARCELO MARTINS DE CASTRO PERES
(OAB 228239/SP)
Processo 3000355-17.2013.8.26.0288 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - C. E. dos S. e outros - J. W. dos S.
- Vistos. Diante dos documentos acostados, concedo aos autores os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Fls. 26/27: recebo
o aditamento à inicial. Junte-se cópia do título que fixou os alimentos a serem pagos pelo réu no prazo de 10 dias. Int. - ADV:
GUSTAVO BETTINI (OAB 148872/SP)
Processo 3000386-37.2013.8.26.0288 - Monitória - Prestação de Serviços - Companhia de Telecomunicações do Brasil
Central CTBC - Telecom - Alexssandro Meneguini Cardoso - Vistos. A inicial deve ser aditada, em 10 dias, observando-se o
disposto no artigo 282, II, Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento. Sem prejuízo e no mesmo prazo, comprove o
recolhimento das CPAs relativa ao substabelecimentos juntados, sob pena de desentranhamento. - ADV: GIANPAOLO ZAMBIAZI
BERTOL ROCHA (OAB 86425/MG)
Processo 3000494-66.2013.8.26.0288 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - Josiani Gontijo dos Santos - ESTADO DE SÃO PAULO - Manifeste a autora, com urgência, acerca do ofício de
fls. 50 em que a Secretaria do Estado da Saúde requer, para o fornecimento do medicamento, a apresentação do Cartão do SUS
que não se fez acompanhar da petição inicial, conforme certidão de fls. 51 dos autos. - ADV: MILLENA CHRISTINA MENEZES
DIAS (OAB 323094/SP), ALCIDES BARBOSA GARCIA (OAB 228958/SP)
Processo 3001008-19.2013.8.26.0288 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - JOSÉ LOPES DE ALMEIDA - ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Diante dos documentos acostados, concedo
à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Com o intuito de aferir a verossimilhança nas alegações da parte
autora, faculto-lhe o prazo de 10 dias para aditamento à inicial, a fim de demonstrar, documentalmente, qual o princípio ativo
do medicamento pleiteado; que o medicamento requerido na exordial não consta da lista do Sistema Único de Saúde (SUS); de
que é o único indicados para o seu tratamento, de acordo com a condição médica apresentada; a quantidade de cada remédio
necessário, mediante prescrição médica, sob pena de indeferimento. Int. - ADV: MILLENA CHRISTINA MENEZES DIAS (OAB
323094/SP)
Processo 3001055-90.2013.8.26.0288 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Energia Elétrica - Reidner Silva Andrade
- Energia Ativa Eletricidade e Servicos Ltda - - CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz - Vistos. O artigo 1º, da Lei nº
1.060/50, estabelece que o Estado garantirá a assistência judiciária aos necessitados e, no seu artigo 4º, estabelece que a
parte gozará desse benefício quando o pagamento das custas acarretar prejuízo próprio ou da família. Logo, na conjugação
do texto constitucional com o texto infraconstitucional, é indiscutível que ou a condição de necessitado se apresenta clara
e isenta de dúvida ou haverá necessidade de prova da condição de necessitado ou de prejuízo ao sustento próprio ou da
família. Tem-se, assim, que a gratuidade deve ser postulada com base na necessidade de sua concessão, não bastando a
tanto a simples declaração de ausência de condições para arcar com custas do processo. No caso, apenas a declaração de
pobreza não é suficiente para corroborar a presunção de hipossuficiência, máxime levando-se em consideração que contratou
advogado particular nesta Comarca. A princípio, a declaração de miserabilidade faz prova da pobreza quando esta é manifesta
ou patente. De outro lado, o Julgador não está obrigado a deferir o benefício, se os elementos constantes dos autos evidenciam
o contrário ou pouco esclarecem quanto à real capacidade econômica da parte, fazendo com que pairem dúvidas quanto à real
necessidade da requerente. Não bastasse, a experiência revela a existência de excessivos pedidos de concessão de justiça
gratuita diretamente em Juízo, especialmente após o advento da Lei Estadual nº 11.608/03, tudo com o escopo de procurar se
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livrar dos ônus inerentes à utilização do complexo judiciário envolvido no processamento das ações. Além do mais, o Estado de
São Paulo, através da Defensoria Pública, mantém convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil, destinado à prestação de
justiça gratuita aos necessitados. Ademais, são as custas processuais que movem a máquina judiciária (insumos, consumos,
pessoal, material e estrutura imobiliária), devendo o pleito de gratuidade ser visto sempre com cuidado, a fim de se evitar
benefício individual em prejuízo público. Assim, objetivando resguardar o interesse público e impedir a indevida concessão do
benefício de gratuidade a quem não faz jus, concedo à parte autora o prazo de dez (10) dias para comprovar documentalmente a
alegada necessidade, ou recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial, bem assim comprovar o recolhimento
de CPA relativa ao instrumento de procuração, sob pena de desentranhamento. Int. - ADV: JORGE MARCOLINO DA SILVA (OAB
64729/SP)

Criminal
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO DR.LEONARDO BREDA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MURILO BARBOSA PASCHOIM
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0015/2014
Processo 0004174-13.2013.8.26.0288 (028.82.0130.004174) - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha
(nº 171/2013 - 1ª FEDERAL) - Luiz Antonio Delefrate Lopes - Designado o dia 19/02/2014, às 16:00 horas para oitiva das
testemunhas de defesa e interrogatório do réu. - ADV: MARCELO SANDOVAL MAUAD (OAB 232252/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO PAULO GUILHERME DE FARIA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS EDUARDO GIMENES DE MATOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2014
Processo 0000203-54.2012.8.26.0288 (288.01.2012.000203) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Antonio
Souza Matos - Roney da Rocha Tereza - Fica o autor intimado a manifestar-se acerca da certição exarada pelo Sr. Oficial de
Justiça que segue, CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento
ao mandado nº 288.2013/001177-9, dirigi-me à rua João José Carneiro, 452, e aí sendo, DEIXEI DE PROCEDER À PENHORA
conforme determinado, em bens que guarnecem a residência do executado RONEY DA ROCHA TEREZA, em virtude de não
ter encontrado em seu nome bens passíveis de serem penhorados, por tal motivo, PROCEDI À CONSTATAÇÃO dos bens que
guarnecem a residência do executado acima, os quais seguem descritos e caracterizados abaixo: 01 (uma) Rack de madeira
com 2 gavetas brancas; 01 (um) Jogo de sofá de 3 e 2 lugares, em tecido na cor marrom; 01 (uma) Televisão Philips de 32
polegadas, LCD; 01 (um) Televisão Toshiba de 29 polegadas; 01 (uma) Mesa com tampo de mármore; 01 (uma) Peça de madeira
com 5 portas e 5 gavetas; (pertencente a casa) 01 (um) Armário de madeira, com 5 gavetas e e portas; (pertencente a casa) 01
(um) Forno de microondas da marca Electrolux; 01 (um) Fogão Esmaltec de 6 bocas, na cor branca; 01 (uma) Geladeira Cônsul;
01 (um) Bebedouro Elétrico da marca Homestar; 01 (um) Tanquinho da marca Latina; 02 (duas) Camas de solteiro, em madeira;
01 (uma) Cama de casal, em madeira; 01 (uma) Cômoda de madeira com 5 gavetas; e, 01 (um) Computador completo, sem
impressora, com monitor de LCD. O referido é verdade e dou fé. - ADV: GIOVANA HELENA VIEIRA RIBEIRO NEGRIJO (OAB
263891/SP), JOSÉ EDUARDO MIRANDOLA BARBOSA (OAB 189584/SP)
Processo 0000980-73.2011.8.26.0288 (288.01.2011.000980) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Marcus
Vinicius de Melo - Shirlei Aparecida Bernardi - Fica o autor intimado a manifestar-se acerca da certidão exarada pela Sra Oficiala
de Justiça, de que deixou de proceder a penhora dos bens pertencentes a executada, por não tê-los localizado e que não
relacionou os bens que guarnecem sua residência, uma vez que a executada mudou-se, e não há informação sobre seu atual
endereço. - ADV: GIOVANA HELENA VIEIRA RIBEIRO NEGRIJO (OAB 263891/SP)
Processo 0001205-25.2013.8.26.0288 (028.82.0130.001205) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda
- Mazier & Cia Ltda Me - Eduardo dos Santos Martins - Fica intimado a parte autora a manifestar-se em prosseguimento, tendo
em vista que nada foi informado acerca do cumprimento do pagamento espontâneo, nos termos do art. 475-J do CPC. - ADV:
LIDIANI APARECIDA CORTEZ (OAB 165016/SP)
Processo 0001672-04.2013.8.26.0288 (028.82.0130.001672) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de
Serviços - João Antonio Cavalcanti Macedo - Roberta Barbosa Abdalla - Fica intimado a parte autora a manifestar-se em
prosseguimento, tendo em vista que nada foi informado acerca do cumprimento do pagamento espontâneo, nos termos do art.
475-J do CPC. - ADV: JOSE SERGIO CERQUEIRA (OAB 294369/SP), JOÃO ANTÔNIO CAVALCANTI MACEDO (OAB 198894/
SP)
Processo 0002387-46.2013.8.26.0288 (028.82.0130.002387) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Direito de Imagem Eliene dos Reis Elicio Teixeira - Eletrozema Ltda - Vistos. Concedo ao banco réu o prazo derradeiro de 05 dias para apresentação
da guia original da cpa. No silêncio, providencie a zelosa serventia o desentranhamento da procuração de fl. 53 e exclusão dos
patronos que lá figurem do SAJ e capa de autuação. Intime-se. - ADV: MARCELO DUARTE (OAB 82351/MG)
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Processo 0002447-24.2010.8.26.0288 (288.01.2010.002447) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Direitos e Títulos
de Crédito - Vanda Helena de Souza Gumieiro - Jose Alipio Misael Junior - Fica o autor intimado a manifestar-se acerca da
certidão exarada pelo Sr. Oficial de Justiça, que segue, CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial
de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 288.2013/001255-4 dirigi-me no(s) endereço(s) indicado(s) no mandado, nas
datas inseridas pelos mesmos, no endereço do executado e da exequente, e informei-os da diligência a ser realizada, tanto que
ficaram cientes de tudo, tanto que assinaram no verso do mandado. Certifico também que nesta data, dirigi-me novamente no
endereço do executado, oportunidade em que ele alegou que não possui o bem a ser entregue, motivo pelo qual DEIXEI DE
PROCEDER A ENTREGA do bem indicado no mandado, e, devolvo o presente para as providências necessárias. O referido é
verdade e dou fé. Ituverava, 16 de dezembro de 2013. - ADV: IZABEL CRISTINA FERREIRA VIEIRA PEREIRA (OAB 200450/
SP), RENATO CYRILLO PEREIRA (OAB 232277/SP)
Processo 0002448-04.2013.8.26.0288 (028.82.0130.002448) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Dilermando Duarte - Banco do Brasil Sa - Vistos. Ante o pagamento total do débito, objeto do presente cumprimento
de sentença, conforme noticiado pelo(a) exequente, JULGO EXTINTA a presente execução de titulo judicial com fulcro no
art. 794, inciso I do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de levantamento em favor do(a) exequente da quantia
de fl. 48. Em razão do disposto no art. 503, parágrafo único, do CPC, certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado da
presente decisão independentemente da intimação das partes. P.R.I.C., decorrido 90 dias do trânsito em julgado, extraia-se
ficha memória e destruam-se os autos, nos termos dos itens 22.1 e 30, Subseção VIII, Seção V, Capítulo IV, das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. (Retirar o mandado de levantamento judicial) - ADV: DANIEL DE SOUZA CAETANO
(OAB 255094/SP)
Processo 0002615-55.2012.8.26.0288 (288.01.2012.002615) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de
Trânsito - Juliana Maria Avanci Agostinho - Vianorte Sa Grupo Ohl - Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38, da
Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por JULIANA MARIA
AVANCI AGOSTINHO contra VIANORTE S/A (GRUPO OHL). Narra a autora que terceiro conduzia seu veículo na Rodovia
Anhanguera, na altura do KM 385, no dia 25 de julho de 2011, oportunidade que se chocou com uma ressolagem de pneu solta
na pista. Relata que tal fato ocasionou danos no para choque dianteiro do veículo, grade frontal, radiador e diversas avarias
mecânicas. Aduz que, em razão disso, sofreu danos morais. Pleiteia a indenização pelos danos materiais e morais sofridos.
A requerida foi citada (23-v). Diante da conciliação infrutífera (fls. 24), foi realizada audiência de instrução em que ocorreu a
oitiva de um informante (fls. 173), sendo deprecada a oitiva de duas testemunhas (fls. 202 e 216). Desnecessária a produção
de outras provas, torna-se viável o pronto sentenciamento. O pedido presente nestes autos é parcialmente procedente, pelos
motivos que passo a expor. Apesar de a requerida ter invocado na contestação a sua responsabilidade subjetiva, outra solução
não pode ser aplicada ao caso senão a exclusão desta hipótese, em virtude do que dispõe a Carta Magna e o Código de Defesa
do Consumidor, não sendo necessária a aferição de culpa pelo dano provocado. Além disso, é obrigação da concessionária
que administra a rodovia mediante contrato com o usuário e remuneração cobrada sob o nome de pedágio, prestar serviço
adequado e propiciar ao motorista e passageiros proteção, segurança e condições de dirigibilidade. Até porque, o Código
de Defesa do Consumidor prevê o princípio de proteção integral aos usuários da rodovia. Sendo assim, resta evidente a
responsabilidade objetiva da requerida, independentemente de culpa, diante do dever de vigiar, guardar o tráfego na rodovia.
Com efeito, a hipótese dos autos configura uma relação de consumo, com base no que determina os artigos 14, caput, e 22,
caput e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. “Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou
suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento,
total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os
danos causados, na forma prevista neste código.” A concessionária apenas afastaria seu dever de reparar o dano causado à
autora diante de uma das causas excludentes da responsabilidade (caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima), que
rompem o nexo causal. Apesar dos argumentos de conduta negligente e imprudente do motorista ao trafegar pela rodovia, que
caracterizariam a culpa da vítima pelo acidente e, consequentemente, afastariam qualquer responsabilidade da requerida, não
há prova nos autos de que o condutor do veículo faltou com o cuidado necessário ao volante, de modo que subsiste o dever
da concessionária em reparar o dano provocado. Nessas circunstâncias, sendo a requerida responsável pela manutenção
e segurança da rodovia, patente a falha no serviço prestado, o que caracteriza o nexo causal entre a sua conduta e o dano
causado ao requerente. Para configuração da responsabilidade objetiva, tem-se que o fato, o dano e o nexo de causalidade
ficaram demonstrados. A requerente é proprietária do veículo Fiat/Palio 16V, ano/modelo 1997, placas CJJ 3502, que no dia 25
de julho de 2011, ao transitar pela rodovia Anhanguera, sentido norte, atropelou uma ressolagem de pneu solta na pista. O fato
encontra-se demonstrado pelo Boletim de Ocorrência elaborado pela Polícia Rodoviária e juntado às fls. 12/14, no qual confirmase os danos do veículo em virtude do atropelamento de uma ressolagem que de pneu que estava na rodoovia. O dano também
restou comprovado pelos orçamentos acostados às fls. 17/21, acompanhado de notas fiscais de lojas de auto-peças e de
serviços de funilaria e pintura. O mesmo ocorreu com o nexo de causalidade, pois do fato, de atropelar uma ressolagem de pneu
que surgiu repentinamente na rodovia, sem possuir o condutor meios de evitar o impacto, decorreu o dano causado ao veículo
da requerente. Nos termos supra consignados, não é preciso aferir a culpa da empresa-ré, pois o presente caso enquadra-se
às hipóteses da responsabilidade objetiva. Por fim, apesar de discordar dos valores apresentados pelo requerente em razão
dos danos causados em seu veículo, a requerida não apresentou qualquer prova em sentido contrário, não desincumbiu-se de
seu ônus quando apresenta fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante o preceituado no artigo 333,
inciso II, do Código de Processo Civil. Destarte, constatado que a empresa concessionária de serviço público não cumpriu o
dever de guarda da rodovia, como estabelecido na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor é imperativa sua
condenação para ressarcimento dos danos suportados pelo requerente. Por outro lado, o fato de atropelar uma ressolagem de
caminhão não gera dano moral. Com efeito, qualquer pessoa que trafega com veículo, em qualquer tipo de via está correndo
o risco de se envolver em acidente. Assim, entendo que caberia à autora demonstrar que o fato trouxe transtornos superiores
àqueles normais decorrentes de um acidente automobilístico, e isso não foi demonstrado. O informante ouvido a fls. 173,
arrolado pela autora, não narrou qualquer abalo moral sofrido por ela. Dessa forma, entendo indevida a indenização por dano
moral pleiteada. Isso posto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e
CONDENO A requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 1.176,00 (mil, cento e setenta e seis reais), devidamente corrigido
pela Tabela Prática de Atualização de Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo desde o conserto do veículo
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(02.08.2011, fls. 20) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, ambos calculados até o
efetivo pagamento. Sem custas e verba honorária, a teor do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Fica consignado que, na
eventualidade de ser interposto recurso, o recorrente deverá recolher o preparo recursal, independentemente de intimação, nas
quarenta e oito horas seguintes à sua interposição, sem prejuízo do recolhimento do porte de remessa e retorno. Nos termos
do artigo 475-J, do Código de Processo Civil, fica a requerida, desde já, intimada a efetuar o pagamento da condenação no
prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado da ação, sob pena de acréscimo da multa de 10% (dez por cento)
sobre referido valor. P.R.I.C. Ituverava, 17 de dezembro de 2013. - ADV: SAMUEL PASQUINI (OAB 185819/SP), GUILHERME
SINHORINI CHAIBUB (OAB 94457/SP), RICARDO AJONA (OAB 213980/SP)
Processo 0003288-14.2013.8.26.0288 (028.82.0130.003288) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Luiz
Carlos Rodrigues - Ivone Aparecida Paes Leme Oliveira - Fica o autor intimado a manifestar-se em prosseguimento do feito,
tendo em vista que, em 18 de dezembro de 2013, decorreu o prazo do sobrestamento requerido nos autos. - ADV: LUIZ CARLOS
DA FONSECA JUNIOR (OAB 258208/SP)
Processo 0004048-60.2013.8.26.0288 (028.82.0130.004048) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Betel
Auto Mecanica de Veículos Ltda Me - Leite Saraiva Comercio Peças Ltda Me - - Cofrana Veiculos Ltda - Vistos. O autor ajuizou
ação de cobrança dos orçamentos de fl. 12/13. Foi intimado a apresentar notas fiscais relativas aos negócios, conforme o
Enunciado nº 02 do II FOJESP, publicado no DJE de 07/04/2010, que esclarece que o acesso da microempresa ou empresa de
pequeno porte no sistema dos Juizados Especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária e documento fiscal
referente ao negócio jurídico, bem como, do contrato social da empresa, para regularização de sua representação processual.
Apresentou o contrato social e quanto as notas fiscais, se limitou apenas à apresentação de documentos idênticos aos que
se encontram juntados as fls. 12/13. Assim, conforme disposto no parágrafo único do citado art. 284, indefiro o recebimento
da petição inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 267, I do citado Diploma Legal. Após
o trânsito em julgado, defiro o desentranhamento pelo(a) requerente, mediante recibo nos autos, do(s) documento(s) que
instruiu(ram) a petição inicial, devendo a serventia certificar o nome completo e nº de doc. de identidade de quem realiza o ato.
Fica o(a) requerente, desde já, advertido(a) de que o(s) referido(s) documento(s) permanecerá(ão) à disposição, pelo prazo de
noventa (90) dias, contados do trânsito em julgado, findo o qual, se não for(em) reclamado(s), será(ão) inutilizado(s), nos termos
do item 30.2, Subseção VIII, Seção V, Capitulo IV, das N.S.C.G.J. P.R.I.C., decorrido 90 dias do trânsito em julgado, extraia-se
ficha memória e destruam-se os autos, nos termos dos itens 22.1 e 30, Subseção VIII, Seção V, Capítulo IV, das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. - ADV: ROSELI MARIANO CORREA (OAB 261800/SP)
Processo 0004612-39.2013.8.26.0288 (028.82.0130.004612) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Maximino
Francisco Fernandes - Julia Bruna Godoy - Fica o autor intimado a manifestar-se acerca da certidão exada pela Sra. Oficiala de
Justiça, que segue, CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento
ao mandado nº 288.2013/000639-2 Dirigi-me nesta cidade e comarca, ao endereço indicado, e, aí sendo no dia 06/12 as
18:10 horas, CITEI: JULIA BRUNA GODOI De todo teor do presente mandado, bem como para no prazo de três dias, efetuar o
pagamento da divida reclamada, e no prazo dos embargos , reconhecendo o credito da exeqüente e comprovando o deposito
de trinta por cento do valor do debito, poderá requerer o restante em até seis parcelas mensais, corrigidas pela tabela pratica
do Tribunal de Justiça, a qual de tudo bem ciente ficou após a leitura feita por mim, aceitou contrafé que lhe ofereci e exarou
sua assinatura no verso do mandado. Certifico mais que, decorrido o prazo, retornei ao endereço indicado, onde no dia 12/12
as 19:10horas, e, aí sendo, em contato com a executada JULIA BRUNA GODOI não obtive êxito em encontrar bens passiveis
de penhora, mesmo por que a executada alegou que também não os tem. Certifico mais que, em virtude de não ter encontrado
bens em nome da executada, INTIMEI-A para no prazo de cindo dias indique onde se encontram os bens sujeitos a execução,
exibir a prova de sua propriedade e se for o caso, certidão negativa de ônus, bem como de abster-se de qualquer atitude que
dificulte ou embarace a realização da penhora, sob pena de multa de vinte por cento do valor da causa se constatada omissão,
a qual de tudo bem ciente ficou tanto que exarou sua assinatura no verso do mandado. O referido é verdade e dou fé. - ADV:
FLAVIO JOSE DE PAULA QUEREZA (OAB 339405/SP)
Processo 0004670-42.2013.8.26.0288 (028.82.0130.004670) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Maximino
Francisco Fernandes - Luciana Cristina Simião Nascimento - Fica intimado o autor para manifestar-se sobre a certidão de fls.
15, exarada pelo Sr. Oficial de Justiça. “CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que
em cumprimento ao mandado nº 288.2013/000661-9, dirigi-me à rua Pedro Mazeti, 231, e aí sendo, CITEI a executada LUCIANA
CRISTINA SIMIÃO NASCIMENTO do inteiro teor do presente mandado e da ação proposta, conforme petição inicial, que lhe
foram lidos, a qual bem ciente de tudo ficou, tanto que exarou sua nota de ciente no verso do mandado e aceitou a contrafé
que lhe ofereci. CERTIFICO mais que decorrido o prazo legal, verifiquei em cartório que conforme a informação do escrevente
do feito, a executada não efetuou o pagamento do débito e nem indicou bens à penhora para garanti-lo, por tal motivo, dirigime novamente ao endereço acima mencionado, no dia 10/12/2013, às 12:00 horas, e aí sendo, DEIXEI DE PROCEDER À
PENHORA em bens de propriedade da executada LUCIANA CRISTINA SIMIÃO NASCIMENTO, em virtude de não ter encontrado
em seu nome bens passíveis de serem penhorados, por tal motivo, PROCEDI À CONSTATAÇÃO dos bens que guarnecem a
residência da executada, os quais seguem descritos e caracterizados abaixo: 01 (uma) Televisão Toshiba de 29 polegadas; 01
(uma) Estante de madeira com 4 portas, em estado ruim; 01 (um) Jogo de sofá de 3 e 2 lugares, em napa na cor marrom, estado
ruim; 01 (uma) Beliche de madeira; 01 (um) Berço de madeira; 01 (uma) Cômoda de madeira, na cor branca, com 4 gavetas;
01 (uma) Televisão Magnovox, sem funcionamento; 01 (uma) Cama Box de casal; 01 (um) Guarda-roupa de madeira; 01 (um)
Armário de aço Itatiaia com 7 portas, na cor branca; 01 (um) Balcão de aço Itatiaia com 3 portas; 01 (uma) Geladeira Cônsul; 01
(uma) Mesa com tampo de mármore; 01 (um) Fogão Dako de 6 bocas, na cor branca; e, 01 (um) Tanquinho da marca Colormaq,
na cor branca. O referido é verdade e dou fé.” - ADV: FLAVIO JOSE DE PAULA QUEREZA (OAB 339405/SP)
Processo 0004820-23.2013.8.26.0288 (028.82.0130.004820) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Maximino
Francisco Fernandes - Adolfo de Souza Oliveira Junior - Fica o autor intimado a manifestar-se acerca da certidão exarada pelo
Sr. Oficial de Justiça, que segue, CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em
cumprimento ao mandado nº 288.2013/000682-1 dirigi-me ao endereço endereço(s) indicado, no dia 04/12/2013 às 19h34min,
e aí sendo, CITEI o executado Adolfo de Souza Oliveira Junior, do inteiro teor do presente mandado e da inicial que lhe li, bem
como do prazo para efetuar o pagamento da dívida, o (a) qual ciente de tudo ficou, tanto que o (a) executado (a) aceitou a
contrafé que lhe ofereci e exarou sua assinatura acima. Certifico que decorrido o prazo legal, sem que o executado tomasse
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alguma providência para solução do presente feito (item nº 3 do presente mandado), dirigi-me novamente no endereço acima,
no dia 12/12/2013 às 11h47min, oportunidade em que não encontrei bens penhoráveis, por tal motivo, INTIMEI o executado
Adolfo de Souza Oliveira Junior, que no prazo de cinco dias indique onde se encontram os bens sujeitos á execução, bem como
do inteiro teor do presente mandado, o qual ciente tudo ficou tanto que exarou sua assinatura acima como se vê. Nada mais. O
referido é verdade e dou fé. - ADV: FLAVIO JOSE DE PAULA QUEREZA (OAB 339405/SP)
Processo 0004851-43.2013.8.26.0288 (028.82.0130.004851) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Mauro Correa
Chagas - Nilton José Lopes Leite - - Dislaine Cristina Stafoca - Fica o autor intimado a manifestar-se acerca da certidão exarada
pelo Sr. Oficial de Justiça, que segue, CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que
em cumprimento ao mandado nº 288.2013/000698-8 dirigi-me ao endereço indicado no presente mandado, no dia 04/12/2013,
e aí sendo, CITEI os requeridos Dislaine Cristina Stafoca às 11h00min e Nilton José Lopes Leite às 19h40min, do inteiro teor
do presente mandado e da inicial que lhes li, bem como do prazo para efetuar o pagamento da dívida, os (as) quais cientes de
tudo ficaram, tanto que os (as) requeridos aceitaram as contrafé que lhes ofereci e exararam suas assinaturas acima. Certifico
que decorrido o prazo legal, sem que os requeridos tomassem alguma providência para solução do presente feito (item nº 3
do presente mandado), dirigi-me novamente no endereço acima, no dia 10/12/2013 às 19h45min, oportunidade em que não
encontrei bens penhoráveis, por tal motivo, INTIMEI os requeridos para que no prazo de cinco dias indique onde se encontram
os bens sujeitos á execução, bem como do inteiro teor do presente mandado. Nada mais. O referido é verdade e dou fé. - ADV:
PABLA ALANA SCAPIM DA SILVA (OAB 300492/SP)
Processo 0005018-60.2013.8.26.0288 (028.82.0130.005018) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida
em Cadastro de Inadimplentes - Carlos Roberto Bento de Moraes - Banco Santander Sa - Vistos. Cuida a presente decisão de
pedido de desistência apresentado pela parte autora antes de consumada a citação. Ante o exposto, homologo a desistência
apresentada e, por consequência, JULGO EXTINTA a presente ação com fulcro no art. 267, inciso VIII do Código de Processo
Civil. Após o trânsito em julgado, defiro o desentranhamento pelo(a) requerente, mediante recibo nos autos, do(s) documento(s)
que instruiu(ram) a petição inicial, devendo a serventia certificar o nome completo e nº de doc. de identidade de quem realiza o
ato. Fica o(a) requerente, desde já, advertido(a) de que o(s) referido(s) documento(s) permanecerá(ão) à disposição, pelo prazo
de noventa (90) dias, contados do trânsito em julgado, findo o qual, se não for(em) reclamado(s), será(ão) inutilizado(s), nos
termos do item 30.2, Subseção VIII, Seção V, Capitulo IV, das N.S.C.G.J. P.R.I.C., decorridos 90 dias do trânsito em julgado,
extraia-se ficha memória e destruam-se os autos, nos termos dos itens 22.1 e 30, Subseção VIII, Seção V, Capítulo IV, das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. - ADV: JOSE JACKSON DOJAS FILHO (OAB 208396/SP)
Processo 0005092-17.2013.8.26.0288 (028.82.0130.005092) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - Clediovani da Silva - Consorcio Nacional Panamericano Sc Ltda - Fica o autor intimado a
manifestar-se em termos de prosseguimento, informando o atual endereço do requerido, tendo em vista a devolução da Carta de
Citação e Intimação pelo motivo “mudou-se”. - ADV: EDNA DE SOUSA LOURENÇO BORGES (OAB 314990/SP)
Processo 3000046-93.2013.8.26.0288 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Maximino Francisco Fernandes
- MARCIA SILVA DOS SANTOS - Fica o autor intimado a manifestar-se acerca da certidão exarada pelo Sr. Oficial de Justiça, que
segue, CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado
nº 288.2013/001012-8 dirigi-me ao endereço no endereço indicado no mandado, e, aí sendo, CITEI o(a) executado(a) MARCIA
SILVA DOS SANTOS do inteiro teor do presente e da inicial que lhe li, bem como do prazo de 03 (três) dias para efetuar o
pagamento da dívida ou indicar bens para garanti-la, o(a) qual ciente de tudo ficou, tanto que aceitou a contrafé que lhe ofereci e
exarou sua assinatura acima. Certifico ainda, que decorrido o prazo legal, dirigi-me novamente no endereço retro, oportunidade
em que não encontrei bens passíveis de penhora, por tal, INTIMEI a executada acima para que venha indicar bens para garantir
a dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como do inteiro teor do presente, a qual ciente de tudo ficou, tanto que novamente
assinou no verso do mandado. Certifico também que DEIXEI DE PROCEDER A PENHORA, pelos motivos acima, e, devolvo o
presente para as providências necessárias. O referido é verdade e dou fé. - ADV: FLAVIO JOSE DE PAULA QUEREZA (OAB
339405/SP)
Processo 3000047-78.2013.8.26.0288 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Maximino Francisco Fernandes
- JOANES SOUZA ALVES FILHO - Fica o autor intimado a manifestar-se acerca da certidão exarada pelo Sr. Oficial de Justiça,
que segue, CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao
mandado nº 288.2013/001013-6 dirigi-me nesta cidade e comarca, A RUA BENEDITO TRAJANO BORGES 69 onde no dia 09/12
em contato com a moradora Sra Neide, esta informou que JOANES SOUZA ALVES FILHO MUDOU-SE DALI PARA O BAIRRO
NESTLE, entretanto, desconhece seu endereço naquele bairro, sabe apenas que trabalha na cidade de Miguelopolis-SP. Ante o
acima exposto e por desconhecer seu endereço, por ora, DEIXO DE PROCEDER A CITAÇÃO e devolvo o presente para os fins
e efeitos de direito O referido é verdade e dou fé. Ituverava, 10 de dezembro de 2013. NEUSA MARIA GARNICA SIMINI - ADV:
FLAVIO JOSE DE PAULA QUEREZA (OAB 339405/SP)
Processo 3000051-18.2013.8.26.0288 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Maximino Francisco Fernandes
- JODALVA MARIA DE JESUS - Fica o autor intimado a manifestar-se acerca da certidão exarada pelo Sr. Oficial de Justiça, que
segue, CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado
nº 288.2013/001016-0 dirigi-me ao endereço indicado no mandado, e, aí sendo, CITEI o(a) executado(a) JODALVA MARIA DE
JESUS do inteiro teor do presente e da inicial que lhe li, bem como do prazo de 03 (três) dias para efetuar o pagamento da
dívida ou indicar bens para garanti-la, o(a) qual ciente de tudo ficou, tanto que aceitou a contrafé que lhe ofereci e exarou sua
assinatura acima. Certifico ainda, que decorrido o prazo legal, dirigi-me novamente no endereço retro, oportunidade em que o(a)
executado(a) alegou que havia negociado com o exeqüente e que parcelou a dívida. Por tal, diante da alegação da executada,
bem como por não ter encontrado bens da executada, INTIMEI a executada acima para que venha indicar bens para garantir
a dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como do inteiro teor do presente mandado, a qual ciente de tudo ficou, tanto que
novamente assinou no verso do mandado. Certifico também que DEIXEI DE PROCEDER A PENHORA, pelos motivos acima, e,
devolvo o presente para as providências necessárias. O referido é verdade e dou fé. - ADV: FLAVIO JOSE DE PAULA QUEREZA
(OAB 339405/SP)
Processo 3000181-08.2013.8.26.0288 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Benedito de Acir Barbosa
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- REGIS PAES OLIVEIRA - Fica o autor intimado a manifestar-se acerca da certidão exarada pelo Sr. Oficial de Justiça,
que segue, CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO Certifico e dou fé, que, recebido em 09/12 pp o mandado nº
288.2013/001029-2, em seu cumprimento me dirigi ontem à rua Humberto França, nº 461, por volta das 17h35, ocasião em que
fui recebido pela Sra. Joice, mulher do Sr. Maicon Cristian de Souza. Soube que eles lá residem “há três dias”, como inquilinos
do Sr. Carlos Fontebassi, desta cidade. Soube que o reqdo Régis não reside ali, tratando-se de pessoa por ela desconhecida. A
título de informação, certifico que referido casal locou aquele imóvel residencial no último dia 02/12, data em que receberam as
chaves, segundo a Sra. Joice. Por desconhecer o reqdo e o seu atual endereço, devolvo o mandado com a respectiva contrafé
que o acompanhou. Ituverava, 12 de dezembro de 2013. - ADV: LEONARDO CORDARO DIAS CAMPOS (OAB 313329/SP)
Processo 3000373-38.2013.8.26.0288 - Procedimento Ordinário - Irredutibilidade de Vencimentos - Antonio Conceição
Balduino - Fazenda Publica do Municipio de Ituverava - Fica o autor intimado a apresentar mais uma contrafé, tendo em vista
que há dois requeridos a serem citados e apenas uma contrafé acostado na contracapa dos autos. - ADV: MARCELO MARTINS
DE CASTRO PERES (OAB 228239/SP), MARCIO ANTONIO DOMINGUES (OAB 117736/SP)
Processo 3000375-08.2013.8.26.0288 - Procedimento Ordinário - Irredutibilidade de Vencimentos - Leila Maria Abdalla
Moyses - Fazenda Publica do Municipio de Ituverava - Fica o autor intimado a apresentar mais uma contrafé, tendo em vista que
há dois requeridos a serem citados e apenas uma contrafé acostado na contracapa dos autos. - ADV: MARCELO MARTINS DE
CASTRO PERES (OAB 228239/SP), MARCIO ANTONIO DOMINGUES (OAB 117736/SP)

JABOTICABAL
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE JABOTICABAL EM 16/01/2014
PROCESSO :0000404-66.2014.8.26.0291
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Roberto Correa de Campos
ADVOGADO : 90916/SP - Hilario Bocchi Junior
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA:2ª VARA
PROCESSO :3002331-50.2013.8.26.0291
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Danilo de Araújo ME
ADVOGADO : 184522/SP - Wallace Orlovicin Cassiano Teixeira
REQDO
: Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
VARA:1ª VARA
PROCESSO :3002330-65.2013.8.26.0291
CLASSE
:USUCAPIÃO
REQTE
: Aparecida Elizabete Garcia Vieira
ADVOGADO : 197863/SP - Maria do Carmo Laurentiz Braga Zocca
REQDO
: Anibal Garcia
VARA:3ª VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:0008971-23.2013.8.26.0291
:RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL
: Paulo Timossi

PROCESSO :0000434-04.2014.8.26.0291
CLASSE
:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE
: Cem Empreendimentos Imobiliários Eireli
ADVOGADO : 298371/SP - Ana Teresa Durigan
REQDO
: Santos Rodrigues Pinheiro
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000436-71.2014.8.26.0291
CLASSE
:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE
: Cem Empreendimentos Imobiliários Eireli
ADVOGADO : 298371/SP - Ana Teresa Durigan
REQDO
: Elda Gonçalves de Barros
VARA:3ª VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO
REQDO

:0000435-86.2014.8.26.0291
:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
: CEM Empreendimentos Imobiliários Eireli
: 298371/SP - Ana Teresa Durigan
: Ezequiel Gregorio de Barros
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VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000444-48.2014.8.26.0291
CLASSE
:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE
: Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” - ITESP
ADVOGADO : 106078/SP - Celso Pedroso Filho
REQDO
: Daniela Cristina da Silva
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000450-55.2014.8.26.0291
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Mara Rubia de Jesus Soares Vital de Araújo
ADVOGADO : 150554/SP - Antonio Cesar de Souza
REQDO
: Nextel Telecomunicações Ltda
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000449-70.2014.8.26.0291
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Rafael Armentano Sargi
ADVOGADO : 80196/SP - Paulo Cesar Talarico
REQDO
: Governo do Estado de São Paulo
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000477-38.2014.8.26.0291
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Márcia Alves da Costa Máximo
ADVOGADO : 206462/SP - Luiz Arthur Pacheco
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA:2ª VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:3002361-85.2013.8.26.0291
:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
: Florita Coelho dos Santos
: 185653/SP - Irene de Carvalho

PROCESSO :3002363-55.2013.8.26.0291
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: C. P. C.
ADVOGADO : 185653/SP - Irene de Carvalho
REQDO
: A. F. DA C.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :3002362-70.2013.8.26.0291
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: T. M. S. M.
ADVOGADO : 185653/SP - Irene de Carvalho
REQDO
: A. C. M.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :3002364-40.2013.8.26.0291
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Laici Aparecida de Almeida Bueno
ADVOGADO : 161491/SP - Alexandre Campanhão
REQDO
: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VARA:1ª VARA
PROCESSO :3002365-25.2013.8.26.0291
CLASSE
:INVENTÁRIO
REQTE
: Creuza Alves Braga Souza
ADVOGADO : 78301/SP - Joao Batista Guarita Rodrigues
REQDO
: Antonio Carlos de Souza
VARA:2ª VARA
PROCESSO :3002366-10.2013.8.26.0291
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Saul Neto Pereira
ADVOGADO : 334208/SP - Jonatas Cesar Carnevalli Lopes
REQDO
: Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal - UNESP
VARA:3ª VARA
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO

:3002376-54.2013.8.26.0291
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
: Retífica de Motores JD Ltda ME
: 337220/SP - André Luiz de Souza Hernandez
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EXECTDO
: José Antonio Simões
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE JABOTICABAL EM 16/01/2014
PROCESSO :0013888-85.2013.8.26.0291
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
BO : 354/2013 - Jaboticabal
AUTOR
: Justiça Pública
DECLARANTE : Maria Izilda de Moura Milano
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000419-35.2014.8.26.0291
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 081/2014 - São Paulo
AUTOR
: J. P.
INFRATOR
: B. L. S. S.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000420-20.2014.8.26.0291
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 118/2014 - São Paulo
AUTOR
: J. P.
INFRATOR
: L. DE S. S.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000470-46.2014.8.26.0291
CLASSE
:MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)
BO : 0033/2014 - Jaboticabal
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: A. G. S. R. B.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000471-31.2014.8.26.0291
CLASSE
:MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)
BO : 0031/2014 - Jaboticabal
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: D. M.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000472-16.2014.8.26.0291
CLASSE
:MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)
BO : 0041/2014 - Jaboticabal
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: E. C. DE L. B.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000473-98.2014.8.26.0291
CLASSE
:MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)
BO : 0039/2014 - Jaboticabal
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: M. H. T. DE M.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000474-83.2014.8.26.0291
CLASSE
:MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)
BO : 0038/2014 - Jaboticabal
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: D. B.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000475-68.2014.8.26.0291
CLASSE
:MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)
BO : 0035/2014 - Jaboticabal
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: L. A.
VARA:3ª VARA
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PROCESSO :0000476-53.2014.8.26.0291
CLASSE
:MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)
BO : 0036/2014 - Jaboticabal
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: W. M. L.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :3002353-11.2013.8.26.0291
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 330/2013 - Jaboticabal
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : P. R. P.
VARA:1ª VARA

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO ROBERTO BORGATTO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA JOSÉ GOMES DO HORTO NOGUCHI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2014
Processo 0000650-33.2012.8.26.0291 (291.01.2012.000650) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Indevido - Denise Zocollaro Correia - Banco Itaucard Sa - Vistos. Tendo em vista o pagamento efetuado pelo(a) devedor(a) e
a concordância manifestada pelo(a) requerente, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no art. 794, inciso I, do
Código de Processo Civil. Expeça-se guia do valor depositado nos autos ao(à) requerente. Defiro o desentranhamento dos
documentos juntados aos autos, à parte interessada. Escoado o prazo de 90(noventa) dias, fica autorizada a destruição dos
presentes autos. - ADV: JOAO FLAVIO RIBEIRO (OAB 66919/SP), MOZART ALEXANDRE OMETTO DE SOUZA (OAB 235891/
SP), RITA DE CASSIA RUIZ (OAB 244232/SP)
Processo 0000650-33.2012.8.26.0291 (291.01.2012.000650) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Indevido - Denise Zocollaro Correia - Banco Itaucard Sa - A guia de levantamento encontra-se em cartório à disposição
do(a) credor(a). - ADV: MOZART ALEXANDRE OMETTO DE SOUZA (OAB 235891/SP), RITA DE CASSIA RUIZ (OAB 244232/
SP), JOAO FLAVIO RIBEIRO (OAB 66919/SP)
Processo 0000799-29.2012.8.26.0291 (291.01.2012.000799) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
- José Francisco Rosário - Orlando José Casaletti Junior - Intime-se o requerente a apresentar suas contrarrazões ao recurso
apresentado. - ADV: RODRIGO FERNANDES SERVIDONE (OAB 229867/SP), MAURO DE ALMEIDA (OAB 28309/SP)
Processo 0000842-63.2012.8.26.0291 (291.01.2012.000842) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Indevido - Benedito Ferreira Machado - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Tendo em vista o
pagamento efetuado pelo(a) devedor(a) e a concordância manifestada pelo(a) exequente, JULGO EXTINTA a presente ação, com
fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se guia do valor depositado nos autos ao(à) exequente.
Defiro o desentranhamento dos documentos juntados aos autos, à parte interessada. Escoado o prazo de 90(noventa) dias, fica
autorizada a destruição dos presentes autos. - ADV: FABIOLA PRESTES BEYRODT DE TOLEDO MACHADO (OAB 105400/SP),
ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP), MOZART ALEXANDRE OMETTO DE SOUZA (OAB 235891/SP),
RITA DE CASSIA RUIZ (OAB 244232/SP)
Processo 0000842-63.2012.8.26.0291 (291.01.2012.000842) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Indevido - Benedito Ferreira Machado - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - A guia de levantamento
encontra-se em cartório à disposição do(a) credor(a). - ADV: FABIOLA PRESTES BEYRODT DE TOLEDO MACHADO (OAB
105400/SP), MOZART ALEXANDRE OMETTO DE SOUZA (OAB 235891/SP), ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (OAB
177274/SP), RITA DE CASSIA RUIZ (OAB 244232/SP)
Processo 0000844-33.2012.8.26.0291 (291.01.2012.000844) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Indevido - Luiz Miguel - Banco Itaú Sa - Requeira o credor o que de direito, apresentando cálculo atualizado, se for o caso. ADV: RITA DE CASSIA RUIZ (OAB 244232/SP), JOAO FLAVIO RIBEIRO (OAB 66919/SP), MOZART ALEXANDRE OMETTO DE
SOUZA (OAB 235891/SP)
Processo 0001014-05.2012.8.26.0291 (291.01.2012.001014) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Benedito Freire e outro - Panamericano Arrendamento Mercantil Sa - Vistos. Tendo em vista os pagamentos
efetuados pelo(a) devedor(a), bem como pelos levantamentos realizados pelo(a) exequente, JULGO EXTINTA a presente ação,
com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro o desentranhamento dos documentos juntados aos
autos, à parte interessada. Escoado o prazo de 90(noventa) dias, fica autorizada a destruição dos presentes autos. - ADV:
MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), ANA LUCIA LOPES DE OLIVEIRA (OAB
117344/SP), FRANCISCO JOSE DE FALCO (OAB 137391/SP)
Processo 0001039-18.2012.8.26.0291 (291.01.2012.001039) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Duplicata - Capano
Máquinas e Equipamentos para Panificação Ltda Me - Filizola Sa Pesagem e Automação e outro - Intime-se o requerido a
efetuar o depósito do débito, no importe de R$1.600,13, conforme cálculo apresentado pelo credor. - ADV: JOSE OCTAVIO DE
MORAES MONTESANTI (OAB 20975/SP), AGNALDO VAZ DE LIMA (OAB 133864/SP)
Processo 0001123-19.2012.8.26.0291 (291.01.2012.001123) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Indevido - Paulo César Mendonça - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Manifeste-se o credor sobre o
depósito efetuado pelo devedor, do débito remanescente, no importe de R$5.944,54, requerendo o que de direito. Proceda o
requerido o recolhimento das custas processuais em aberto, no importe de R$132,45. - ADV: FABIOLA PRESTES BEYRODT DE
TOLEDO MACHADO (OAB 105400/SP), ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP), LISLIE SILVA GABRIEL
(OAB 248208/SP)
Processo 0001483-51.2012.8.26.0291 (291.01.2012.001483) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido
- Luciano Pimenta Ruas - Cifra Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Requeira o credor o que de direito, apresentando
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calculo do débito atualizado. - ADV: PAULO ROBERTO VIGNA (OAB 173477/SP), RUI CESAR LENHARI (OAB 265046/SP)
Processo 0001566-38.2010.8.26.0291 (291.01.2010.001566) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Bernadete do Carmo Silva Bianco - Banco do Brasil Sa - Conforme se verifica do documento copiado às fls. 020,
o valor de R$1.626,88 foi devolvido à requerente em 03/03/2010. Portanto, o valor de R$2.939,81 depositado às fls.147 pertence
ao banco requerido, eis que cumpriu integralmente a tutela antecipatória. Escoado o prazo para eventual recurso/impugnação,
expeça-se guia de levantamento ao banco requerido daquele valor por ele depositado nos autos. - ADV: PAULO ROBERTO
JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), RAFAEL SALVADOR BIANCO (OAB 87917/SP)
Processo 0001566-38.2010.8.26.0291 (291.01.2010.001566) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Bernadete do Carmo Silva Bianco - Banco do Brasil Sa - A guia de levantamento encontra-se em cartório à
disposição do(a) credor(a). - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), RAFAEL SALVADOR BIANCO
(OAB 87917/SP)
Processo 0001967-66.2012.8.26.0291 (291.01.2012.001967) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Indevido - Lucilaine Bianchi - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Tendo em vista os pagamentos
efetuados pelo(a) devedor(a) e a concordância manifestada pelo(a) requerente, JULGO EXTINTA a presente ação, com
fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se guia do valor depositado nos autos ao(à) requerente.
Defiro o desentranhamento dos documentos juntados aos autos, à parte interessada. Escoado o prazo de 90(noventa) dias, fica
autorizada a destruição dos presentes autos. - ADV: LISLIE SILVA GABRIEL (OAB 248208/SP), ALESSANDRO ALCANTARA
COUCEIRO (OAB 177274/SP), FABIOLA PRESTES BEYRODT DE TOLEDO MACHADO (OAB 105400/SP)
Processo 0001967-66.2012.8.26.0291 (291.01.2012.001967) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Indevido - Lucilaine Bianchi - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - A guia de levantamento encontra-se
em cartório à disposição do(a) credor(a). - ADV: FABIOLA PRESTES BEYRODT DE TOLEDO MACHADO (OAB 105400/SP),
ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP), LISLIE SILVA GABRIEL (OAB 248208/SP)
Processo 0002122-69.2012.8.26.0291 (291.01.2012.002122) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários
- José Carlos Linardi de Lacerda Soares - Banco Cacique Sa - Vistos etc., Homologo o acordo extrajudicial entabulado entre as
partes, julgando o processo de conhecimento EXTINTO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, assim fazendo com fulcro no artigo
269, III, do C.P.C. Diga o credor sobre o cumprimento do acordo, sendo que ao final do prazo de cinco dias, sem denúncia
de seu descumprimento, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Autorizo o desentranhamento das peças
anexadas à ficha memória e a entrega delas às partes interessadas, sob pena de serem inutilizadas no prazo de 90 dias. P.R.I.
- ADV: TERCIO MARTINS (OAB 286362/SP), ALICIO VILELA DA CUNHA JUNIOR (OAB 197569/SP), ADAHILTON DE OLIVEIRA
PINHO (OAB 152305/SP)
Processo 0002679-56.2012.8.26.0291 (291.01.2012.002679) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Indevido - Marcio Antônio Braga - Banco Pecúnia Sa - Vistos. Tendo em vista o pagamento efetuado pelo(a) devedor(a), a
não apresentação de impugnação pelo requerido e pela concordância manifestada pelo(a) requerente, JULGO EXTINTA a
presente ação, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se guia do valor depositado nos
autos ao(à) requerente. Defiro o desentranhamento dos documentos juntados aos autos, à parte interessada. Escoado o prazo
de 90(noventa) dias, fica autorizada a destruição dos presentes autos. - ADV: RANGEL ESTEVES FURLAN (OAB 165905/SP),
PAULO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS (OAB 263999/SP)
Processo 0002679-56.2012.8.26.0291 (291.01.2012.002679) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Indevido - Marcio Antônio Braga - Banco Pecúnia Sa - A guia de levantamento encontra-se em cartório à disposição do(a)
credor(a). - ADV: RANGEL ESTEVES FURLAN (OAB 165905/SP), PAULO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS (OAB 263999/
SP)
Processo 0002849-28.2012.8.26.0291 (291.01.2012.002849) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Indevido - Marcelo Henrique Sales - Banco Itaucard Sa - Vistos. Tendo em vista o pagamento efetuado pelo(a) devedor(a) e o
levantamento efetuado pelo(a) exequente, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código
de Processo Civil. Defiro o desentranhamento dos documentos juntados aos autos, à parte interessada. Escoado o prazo de
90(noventa) dias, fica autorizada a destruição dos presentes autos. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB
23134/SP), FABIO VIEIRA (OAB 243795/SP), JOAO FLAVIO RIBEIRO (OAB 66919/SP)
Processo 0003184-47.2012.8.26.0291 (291.01.2012.003184) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito
- Cintia Ciciatoni da Silva - Vistos. Ante o pagamento do débito, que contou com a concordância expressa do(a) credor(a), julgo
extinta a presente execução com fundamento no artigo 794,I, do C.P.C. Expeça-se guia de levantamento em favor do autor e
arquivem-se os autos, anotando-se, intimando-se e comunicando-se. Decorrido o prazo de 90 dias, fica autorizada a destruição
do presente feito. P.R.I. - ADV: RODRIGO MALERBO GUIGUET (OAB 214626/SP)
Processo 0003736-12.2012.8.26.0291 (291.01.2012.003736) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos Ettore Medaglia - Unimed de Jaboticabal Cooperativa de Trabalho Médico e outros - Vistos etc., Homologo o acordo celebrado
entre as partes, julgando extinta a presente ação com fundamento no artigo 269, inciso III, do C.P.C. Tendo em vista alegação do
requerente de que já recebeu o valor acordado, dando plena quitação, arquivem-se os autos. Decorrido o prazo de 90(noventa)
dias, fica autorizada a destruição dos presentes autos. P.R.I. - ADV: ANDRE LUIS BOTTINO DE VASCONCELLOS (OAB
135271/SP), JOÃO FELLIPE GUIMARÃES DA SILVA MARCHIÓ (OAB 310705/SP), SÉRGIO LUIZ DE CARVALHO PAIXÃO
(OAB 155847/SP)
Processo 0004058-32.2012.8.26.0291 (291.01.2012.004058) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação /
Revisão de Contrato - Carina Cristiane Sant Anna Ribeiro - Banco Finasa Sa - Vistos. Tendo em vista os pagamentos efetuados
pelo devedor e a concordância manifestada pelo(a) requerente, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no art. 794,
inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se guia do valor depositado nos autos ao(à) requerente. Defiro o desentranhamento
dos documentos juntados aos autos, à parte interessada. Escoado o prazo de 90(noventa) dias, fica autorizada a destruição dos
presentes autos. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP), PAULO HENRIQUE
SILVA DOS SANTOS (OAB 263999/SP)
Processo 0004058-32.2012.8.26.0291 (291.01.2012.004058) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação /
Revisão de Contrato - Carina Cristiane Sant Anna Ribeiro - Banco Finasa Sa - A guia de levantamento encontra-se em
cartório à disposição do(a) credor(a). - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), PAULO HENRIQUE SILVA DOS
SANTOS (OAB 263999/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP)
Processo 0004480-07.2012.8.26.0291 (291.01.2012.004480) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sustação de Protesto
- Manoel Soares do Amaral Me - Marfrig Alimentos Sa e outro - Vistos. Tendo em vista o pagamento efetuado pelo devedor,
no importe de R$1.854,77, de acordo com o cálculo apresentado pelo(a) requerente, JULGO EXTINTA a presente ação, com
fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se guia do valor depositado nos autos ao(à) requerente.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

459

Defiro o desentranhamento dos documentos juntados aos autos, à parte interessada. Escoado o prazo de 90(noventa) dias, fica
autorizada a destruição dos presentes autos. - ADV: RUI CESAR LENHARI (OAB 265046/SP), BENEDICTO CELSO BENICIO
JUNIOR (OAB 131896/SP), JOÃO RICARDO DE SOUZA (OAB 154971/SP), BENEDICTO CELSO BENICIO (OAB 20047/SP)
Processo 0004480-07.2012.8.26.0291 (291.01.2012.004480) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sustação de
Protesto - Manoel Soares do Amaral Me - Marfrig Alimentos Sa e outro - A guia de levantamento encontra-se em cartório à
disposição do(a) credor(a). - ADV: BENEDICTO CELSO BENICIO (OAB 20047/SP), RUI CESAR LENHARI (OAB 265046/SP),
BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR (OAB 131896/SP), JOÃO RICARDO DE SOUZA (OAB 154971/SP)
Processo 0004880-21.2012.8.26.0291 (291.01.2012.004880) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Ulisses Dias de Castro Junior - Luiz Eduardo Alvarez Bernardes e outro - Intime-se os requeridos a efetuarem
o pagamento do débito, no importe de R$16.244,93, conforme cálculo apresentado pelo credor. - ADV: SILVIA ANDRÉA LANZA
COGHI (OAB 268696/SP), RITA DE CASSIA GOMES DA SILVA (OAB 82886/SP)
Processo 0005097-98.2011.8.26.0291 (291.01.2011.005097) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Indevido - Roberta Mariotto Sábio - Cifra Sa Crédito Financiamento e Investimento - Compulsando os autos, verifico que a
requerente levantou valor maior que o seu crédito. Desta feita, efetue ela o pagamento do valor do crédito do executado (fls.
148), devidamente atualizado na forma da lei. - ADV: PAULO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS (OAB 263999/SP), ANDRE
LOPES AUGUSTO (OAB 239766/SP)
Processo 0005391-19.2012.8.26.0291 (291.01.2012.005391) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - Maria Alice Soares dos Santos - Vistos. Tendo em vista o pagamento efetuado pelo(a)
devedor(a) e a concordância manifestada pelo(a) exequente, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no art. 794,
inciso I, do Código de Processo Civil. Retire a requerente em cartório, o ofício expedido. Defiro o desentranhamento dos
documentos juntados aos autos, à parte interessada. Escoado o prazo de 90(noventa) dias, fica autorizada a destruição dos
presentes autos. - ADV: ADRIANA BEAZINI DE SOUZA BAHIA (OAB 243790/SP)
Processo 0005774-94.2012.8.26.0291 (291.01.2012.005774) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda Musical Center Instrumentos Musicais Ltda Me - Anderson Silva dos Santos - Vistos. Tendo em vista o cumprimento integral do
acordo celebrado, conforme informou o requerente, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no artigo 794, inciso
II, do Código de Processo Civil. Defiro o desentranhamento dos documentos juntados aos autos, à parte interessada. Escoado
o prazo de 90(noventa) dias, fica autorizada a destruição dos presentes autos. - ADV: PAULO ROBERTO TALARICO (OAB
143903/SP), RICARDO CAMPIELLO TALARICO (OAB 97728/SP), RICARDO LUIZ DUARTE (OAB 313377/SP)
Processo 0005892-70.2012.8.26.0291 (291.01.2012.005892) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização
por Dano Moral - Aurea Marques de Oliveira - Arthur Lundgren Tecidos Sa - Ante o pagamento do débito, que contou com a
concordância expressa do(a) credor(a), julgo extinta a presente execução com fundamento no artigo 794,I, do C.P.C. Expeça-se
guia de levantamento em favor do(a) credor(a) e arquivem-se os autos, anotando-se, intimando-se e comunicando-se. Decorrido
o prazo de 90 dias, fica autorizada a destruição do presente feito. P.R.I. - ADV: RICARDO MAGALHAES PINTO (OAB 284885/
SP), ALEX FARIA PFAIFER (OAB 212693/SP)
Processo 0005892-70.2012.8.26.0291 (291.01.2012.005892) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Aurea Marques de Oliveira - Arthur Lundgren Tecidos Sa - A guia de levantamento encontra-se em cartório à
disposição do(a) credor(a). - ADV: ALEX FARIA PFAIFER (OAB 212693/SP), RICARDO MAGALHAES PINTO (OAB 284885/
SP)
Processo 0005912-61.2012.8.26.0291 (291.01.2012.005912) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação /
Revisão de Contrato - Carlos Eduardo da Silva - Banco Cifra Sa Crédito Financiamento e Investimento - Manifeste-se o credor
sobre o depósito efetuado pelo requerido, no importe de R$749,86, requerendo o que de direito. Efetue o requerido o depósito
do débito, conforme cálculo apresentado pelo requerente, no importe de R$1947,03, descontando-se o valor já depositado e
mencionado acima. - ADV: PAULO ROBERTO VIGNA (OAB 173477/SP), MOZART ALEXANDRE OMETTO DE SOUZA (OAB
235891/SP), JAIRO TEIXEIRA (OAB 278501/SP)
Processo 0006246-95.2012.8.26.0291 (291.01.2012.006246) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação /
Revisão de Contrato - Edelaine Rodrigues Afonso Penaroti - Banco Panamericano Sa - Vistos. Ante o pagamento do débito,
que contou com a concordância expressa do(a) credor(a), julgo extinta a presente execução com fundamento no artigo 794,I,
do C.P.C. Arquivem-se os autos, anotando-se, intimando-se e comunicando-se. Decorrido o prazo de 90 dias, fica autorizada
a destruição do presente feito. - ADV: EVANDRO VLASIC CAMPELLO (OAB 211075/SP), MOZART ALEXANDRE OMETTO DE
SOUZA (OAB 235891/SP), RITA DE CASSIA RUIZ (OAB 244232/SP)
Processo 0006247-80.2012.8.26.0291 (291.01.2012.006247) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação /
Revisão de Contrato - Jairo Inácio dos Santos - Banco Cifra Sa Crédito Financiamento e Investimento - Deverá o requerido
efetuar o depósito do débito, conforme cálculo apresentado pelo credor, no importe de R$1.916,75. - ADV: PAULO ROBERTO
VIGNA (OAB 173477/SP), MOZART ALEXANDRE OMETTO DE SOUZA (OAB 235891/SP), RITA DE CASSIA RUIZ (OAB 244232/
SP)
Processo 0006282-40.2012.8.26.0291 (291.01.2012.006282) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos
Bancários - Danielle Christine Ferraz Demonari - Banco do Brasil Sa - Acolho o pedido da requerente quanto à desistência do
prosseguimento do recurso por ela interposto. Subam os autos ao Colégio Recursal. - ADV: ROBSON FERNANDO SANTOS
(OAB 205779/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0006438-28.2012.8.26.0291 (291.01.2012.006438) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de
Energia Elétrica - Reinaldo Augusto Mota - Companhia Paulista de Força e Luz Cpfl - Vistos. Tendo em vista o pagamento
efetuado pelo(a) devedor(a) e a concordância manifestada pelo(a) exequente, JULGO EXTINTA a presente ação, com
fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se guia do valor depositado nos autos ao(à) exequente.
Defiro o desentranhamento dos documentos juntados aos autos, à parte interessada. Escoado o prazo de 90(noventa) dias, fica
autorizada a destruição dos presentes autos. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), TERCIO
MARTINS (OAB 286362/SP)
Processo 0006490-24.2012.8.26.0291 (291.01.2012.006490) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida
em Cadastro de Inadimplentes - Carlos José Shaffhauser Neto Me - Manifeste-se o credor sobre o depósito efetuado pelo
requerido, no importe de R$1.575,25, requerendo o que de direito Manifeste-se também acerca dos ofícios de fls.128/129. ADV: SIMONI PFAIFER PELLEGRINI (OAB 254417/SP), ALEX FARIA PFAIFER (OAB 212693/SP)
Processo 0007135-49.2012.8.26.0291 (291.01.2012.007135) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Maria
Dias Matheus - Claro Sa - Vistos. Tendo em vista o pagamento efetuado pelo(a) devedor(a) e o levantamento realizado pelo(a)
exequente, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro
o desentranhamento dos documentos juntados aos autos, à parte interessada. Escoado o prazo de 90(noventa) dias, fica
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autorizada a destruição dos presentes autos. - ADV: JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL (OAB 146752/SP), MURILO
JOSÉ DE CARVALHO (OAB 194462/SP)
Processo 0007458-54.2012.8.26.0291 (291.01.2012.007458) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida
em Cadastro de Inadimplentes - Walter Antonio - Bela Imagem Studios Fotográficos Ltda Me - Expeça-se guia de levantamento
em favor do requerente. Manifeste-se o autor, requerendo o que de direito. - ADV: ISABELA DURANTE FRANCO DO AMARAL
COUTO (OAB 250442/SP), TATIANA VANESSA SANCHES (OAB 266997/SP)
Processo 0007458-54.2012.8.26.0291 (291.01.2012.007458) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida
em Cadastro de Inadimplentes - Walter Antonio - Bela Imagem Studios Fotográficos Ltda Me - A guia de levantamento
encontra-se em cartório à disposição do(a) credor(a). - ADV: ISABELA DURANTE FRANCO DO AMARAL COUTO (OAB
250442/SP), TATIANA VANESSA SANCHES (OAB 266997/SP)
Processo 0007487-07.2012.8.26.0291 (291.01.2012.007487) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nulidade /
Inexigibilidade do Título - Marcos Antonio Schimidt - Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Intime-se a
requerida a efetuar o depósito do débito, no importe de R$10.917,07, conforme cálculo apresentado pelo requerente. - ADV:
FABIOLA PRESTES BEYRODT DE TOLEDO MACHADO (OAB 105400/SP), ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (OAB
177274/SP), ROBSON FERNANDO SANTOS (OAB 205779/SP)
Processo 0008554-07.2012.8.26.0291 (291.01.2012.008554) - Embargos de Terceiro - Compra e Venda - Nelson Fukuda
e outro - Regina Paula Lopes Pereira - Para a apreciação do pedido de Assistência Judiciária Gratuita, junte(m) o(a)(s)
requerente(s) seu(s) comprovante(s) de rendimentos, bem como cópias de suas últimas Declarações de Imposto de Renda. ADV: ADRIANA BEAZINI DE SOUZA BAHIA (OAB 243790/SP), ALBERTO LEITE RIBEIRO FILHO (OAB 45584/SP)
Processo 0008698-15.2011.8.26.0291 (291.01.2011.008698) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido
- Neusa Surunocchi - Banco Itaucard Sa - Vistos. Tendo em vista os pagamentos efetuados pelo devedor e os levantamentos
realizados pela requerente, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo
Civil. Defiro o desentranhamento dos documentos juntados aos autos, à parte interessada. Escoado o prazo de 90(noventa)
dias, fica autorizada a destruição dos presentes autos. - ADV: MOZART ALEXANDRE OMETTO DE SOUZA (OAB 235891/SP),
JOAO FLAVIO RIBEIRO (OAB 66919/SP), RITA DE CASSIA RUIZ (OAB 244232/SP)
Processo 0008699-97.2011.8.26.0291 (291.01.2011.008699) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido
- João Roberto Revolti - Banco Itaucard Sa - Manifeste-se o credor acerca do depósito efetuado às fls.124, no importe de
R$155,67. - ADV: RITA DE CASSIA RUIZ (OAB 244232/SP), JOAO FLAVIO RIBEIRO (OAB 66919/SP), MOZART ALEXANDRE
OMETTO DE SOUZA (OAB 235891/SP)
Processo 0008831-57.2011.8.26.0291 (291.01.2011.008831) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Denilson Mauro Carnevali - Banco Panamericano Sa e outro - Manifeste-se o credor, requerendo o que de direito,
para o prosseguimento normal do feito. - ADV: CAIO GRACCO BIZATTO DE CAMPOS (OAB 235971/SP), NEI CALDERON
(OAB 114904/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP)
Processo 0009219-57.2011.8.26.0291 (291.01.2011.009219) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Danielle Ravazi - Transportes Coletivos Jaboticabal Turismo Ltda - Manifeste-se a requerente, requerendo o que
de direito, informando se o acordo celebrado nos autos foi ou não integralmente cumprido. - ADV: LIGIA MARIA BORTOLIN
(OAB 140413/SP), PATRICIA MAGGIONI (OAB 212812/SP), MARCOS ANTONIO FERRARI (OAB 144180/SP)
Processo 0009401-43.2011.8.26.0291 (291.01.2011.009401) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Indevido - Giselda Massioti Barbalho - Banco Ficsa Sa - Vistos. Tendo em vista o pagamento efetuado pelo(a) devedor(a) e o
levantamento realizado pelo(a) exequente, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código
de Processo Civil. Defiro o desentranhamento dos documentos juntados aos autos, à parte interessada. Escoado o prazo de
90(noventa) dias, fica autorizada a destruição dos presentes autos. - ADV: ERIKA CRISTINA CASERI PIVA (OAB 220449/SP),
ADRIANO MUNIZ REBELLO (OAB 256465/SP)
Processo 0010114-18.2011.8.26.0291 (291.01.2011.010114) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
- Silvia Aparecida Camargo Amadeu - Carrefour Comércio e Indústria Ltda - Expeça-se guia de levantamento ao requerido,
do valor depositado no processo, eis que recolheu as custas processuais de forma incorreta. Deverá o requerido/sucumbente
efetuar o recolhimento das custas processuais em aberto, no importe de R$218,00, através da guia de recolhimento específica.
- ADV: ROBERTO CARLOS FERNANDES (OAB 140151/SP), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES (OAB 244463/SP)
Processo 0010114-18.2011.8.26.0291 (291.01.2011.010114) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos Silvia Aparecida Camargo Amadeu - Carrefour Comércio e Indústria Ltda - A guia de levantamento encontra-se em cartório
à disposição do(a) credor(a). - ADV: ROBERTO TRIGUEIRO FONTES (OAB 244463/SP), ROBERTO CARLOS FERNANDES
(OAB 140151/SP)
Processo 0011055-31.2012.8.26.0291 (291.01.2012.011055) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida
em Cadastro de Inadimplentes - Jandira da Silva Cruz - Sp Srrpro Preços - Vistos. Reconsidero parcialmente o decidido na
sentença de fls. 44, para manter a antecipação da tutela, tornando-a definitiva. Expeça-se o necessário. Mantenho, no mais, o
teor da referida sentença. Caso queira e recolhida a guia competente, faculto ao credor requerer a expedição de competente
certidão de objeto e pé, com a qual poderá, caso queira, habilitar o seu crédito junto ao juízo onde se processa a falência da
requerida. Transitada em julgado, ao arquivo. Intime-se. - ADV: JOÃO RICARDO DE SOUZA (OAB 154971/SP), RUI CESAR
LENHARI (OAB 265046/SP), JOSMAR SANTIAGO COSTA (OAB 278786/SP)
Processo 0011248-46.2012.8.26.0291 (291.01.2012.011248) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida
em Cadastro de Inadimplentes - Samara Abrão - Claro Sa - Defiro à requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.
Intime-se o requerido a apresentar suas contrarrazões. - ADV: JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL (OAB 146752/SP),
RODRIGO MANOLO PEREIRA (OAB 266885/SP)
Processo 0011326-40.2012.8.26.0291 (291.01.2012.011326) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Robson Nelson Navarro - João Francisco Berci - Manifeste-se o autor acerca do integral cumprimento da
avença. Após venham conclusos para fixação de honorários. - ADV: MARCELO ANTONIO VERZOLLA (OAB 219596/SP), FABIO
RICARDO LAROSA (OAB 244814/SP)
Processo 0012232-30.2012.8.26.0291 (291.01.2012.012232) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários
- David Ferreira Lopes Santos - Banco Bankpar Sa (american Express) - Requeira o requerente o que de direito. Int. - ADV:
DANIELLE RIEGERMANN RAMOS DAMIÃO (OAB 319567/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)
Processo 0012826-44.2012.8.26.0291 (291.01.2012.012826) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de
Trânsito - Elizabeth Niero de Matos - Luciano Antonio da Silva - Posto isso, julgo procedente a ação para condenar a requerida
pagar à autora a importância de R$ 747,04, que deverá ser corrigida monetariamente a partir da propositura da ação e com juros
de mora a contar da citação. Deixo de dispos sobre custas e honorários com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95. PRI. (Em caso
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de recurso o valor das custas de preparo é de R$ 193,70 - ADV: ANDRE LUIS BOTTINO DE VASCONCELLOS (OAB 135271/
SP), ANDRÉ ZANINI WAHBE (OAB 207910/SP)
Processo 0013679-53.2012.8.26.0291 (291.01.2012.013679) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de
Serviços - Sebastião Domingos Pereira - Leslyovarte Ferreira - Vistos. Expeça-se guia de levantamento em favor do redor, dos
depósitos realizados. Após, aguarde-se em cartório o cumprimento da proposta de pagamento.Int. - ADV: RAIMUNDO NONATO
TRAVASSOS SOUZA (OAB 132506/SP), ANTONIO CESAR DE SOUZA (OAB 150554/SP)
Processo 0013679-53.2012.8.26.0291 (291.01.2012.013679) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de
Serviços - Sebastião Domingos Pereira - Leslyovarte Ferreira - A guia de levantamento encontra-se em cartório à disposição
do(a) credor(a). - ADV: RAIMUNDO NONATO TRAVASSOS SOUZA (OAB 132506/SP), ANTONIO CESAR DE SOUZA (OAB
150554/SP)
Processo 0013965-31.2012.8.26.0291 (291.01.2012.013965) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários
- Cláudio Baptista Filho e outro - Banco do Brasil Sa - Ante os documentos retro juntados, defiro os benefícios da Assistência
Judiciária Gratuita ao recorrente. Intime-se o requerida a apresentar suas contrarrazões. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE
NOGUEIRA (OAB 123199/SP), ALEX FARIA PFAIFER (OAB 212693/SP)

JACAREÍ
Cível
1ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO PAULO ROBERTO CICHITOSI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARISA ALVES DE CARVALHO BATISTA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2014
Processo 0000013-45.2013.8.26.0292 (029.22.0130.000013) - Reintegração / Manutenção de Posse - Espécies de Contratos
- Carlos de Oliveira Pereira Leite - “Manifeste-se a parte autora em cinco dias em termos de prosseguimento, ciente da pesquisa
BACENJUD de fls 66/68”. - ADV: HENRIQUE SARZI (OAB 256721/SP)
Processo 0000013-45.2013.8.26.0292 (029.22.0130.000013) - Reintegração / Manutenção de Posse - Espécies de Contratos
- Carlos de Oliveira Pereira Leite - Eugenio Padilha - - Rafael Vital Padilha - Manifeste-se a parte autora em cinco dias em
termos de prosseguimento, ciente da pesquisa BACENJUD de fls 66/68”. - ADV: HENRIQUE SARZI (OAB 256721/SP)
Processo 0000029-33.2012.8.26.0292 (292.01.2012.000029) - Depósito - Alienação Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Adilson
Antonio de Siqueira - Manifeste-se a parte autora em cinco dias em termos de prosseguimento, ciente da pesquisa BACENJUD
de fls 111/113”. - ADV: BARBARA RAQUEL AURELIO PORTO (OAB 259040/SP), ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA
FERNANDES (OAB 268862/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA
MOTA (OAB 192562/SP)
Processo 0000048-83.2005.8.26.0292 (292.01.2005.000048) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Juarez de Lima e outros - Rubens Jorge Junior e outros - Vistos. Considerando que o d. Representante do Ministério Público
já ofertou parecer final pugnando pela parcial procedência da ação demonstranto estar safisteito com a conclusão dos laudos
apresentados, manifestem-se os requeridos Juarez de Lima, Ruan de Lima e Rebeca de Lima, por seu defensor, em 5(cinco)
dias. Após, venham conclusos para sentença. Int. - ADV: JOANINHA IARA TAINO (OAB 66524/SP), FATIMA ELOISA TAINO
(OAB 73740/SP), EDUARDO PINTO DE OLIVEIRA (OAB 125527/SP), REINALDO DELLAPE (OAB 135962/SP)
Processo 0000061-38.2012.8.26.0292 (292.01.2012.000061) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Livorno Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados - Marcelo Ribeiro Acessórios Me - - Marcelo
Ribeiro - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C.,
Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. (X) manifeste-se o autor, em 05 dias, em termos de
prosseguimento, ciente de que encontra-se em pasta própria, à sua disposição, para consulta, documento confidencial gerado
pela pesquisa Infojud, sob pena de arquivamento do processo. - ADV: PRISCILA MARTINS CARDOZO DIAS (OAB 252569/SP),
PATRÍCIA DONATO MATHIAS (OAB 285959/SP)
Processo 0000226-51.2013.8.26.0292 (029.22.0130.000226) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Elinaldo Bezerra da Silva - * - ADV: FREDERICO WERNER (OAB 325264/SP)
Processo 0000226-51.2013.8.26.0292 (029.22.0130.000226) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Elinaldo Bezerra da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - “Manifeste-se a parte autora, em 10 dias, acerca da
Contestação de fl. 92.” - ADV: FREDERICO WERNER (OAB 325264/SP)
Processo 0000235-57.2006.8.26.0292 (292.01.2006.000235) - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Prado Lima
Empreendimentos Imobiliários Ltda - Adilson Alves de Carvalho e outros - “em cumprimento ao despacho de fls. 820, Manifestese o executado sobre a memória de cálculo remanescente apresentada pelo exequente”. - ADV: FERNANDA CORDEIRO DE
OLIVEIRA KUGE (OAB 198440/SP), ULYSSES FERNANDES CRUZ (OAB 181068/SP), FABIO CESAR GONGORA DE MORAES
(OAB 135290/SP), VALERIA LENCIONI FERNANDES CRUZ (OAB 89626/SP)
Processo 0000243-87.2013.8.26.0292 (029.22.0130.000243) - Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da Habitação
- Sistema Financeiro da Habitação - Murillo de Aguiar Bicudo e outro - Vistos. 1-Fls. 77/79: Defiro aos requeridos os benefícios
da gratuidade da justiça aos executados. Anote-se. 2-Fls. 81/89: Ficam os executados cientificados de que a oposição de
embargos independe de penhora, depósito ou caução, e que o prazo de 15( quinze) dias contados da juntada aos autos do
mandado de citação, já decorreu. 3- No mais, manifeste-se o exequente sobre a petição de fls. 81/89. - ADV: FRANCISCO
CARLOS PEREIRA RENO (OAB 73365/SP)
Processo 0000363-14.2005.8.26.0292 (292.01.2005.000363) - Depósito - Depósito - Bv Financeira Sa Credito Financiamento
e Investimento - Jandira de Fatima Ramos - “Nos termos do Comunicado nº 170/2011, do Conselho Superior da Magistratura,
de 27/04/2011, para pesquisa por meio dos sistemas BACENJUD e INFOJUD deverá a parte autora em cinco dias comprovar o
recolhimento da taxa do serviço (por meio da guia do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça, código 434-1) no valor
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

462

de R$ 11,00 para cada pesquisa que quiser seja efetuada”. - ADV: ARTHUR FALEIRO DE LIMA (OAB 82655/SP), FRANCISCO
CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)
Processo 0000486-41.2007.8.26.0292 (292.01.2007.000486) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Intermedium Credito Financiamento e Investimento Sa - Inox Industria e Comércio de Aço Ltda e outro - Alexandre Uriel Ortega
Duarte - Vistos. Fls. 419: Providencie a z. serventia o necessário para exclusão do nome do d. causídico junto sistema SAJ.
Fls. 421: Defiro. Aguarde-se pelo prazo de 60 ( sessenta) dias manifestação da autora. - ADV: EDSON VALENTIM DE FARIA
(OAB 135425/SP), ALEXANDRE GOMES DE SOUSA (OAB 138082/SP), JESSICA ALVES DE BRITO ZINEZI (OAB 213422/SP),
ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE (OAB 120468/SP), MAURO ANICI (OAB 210816/SP)
Processo 0000557-72.2009.8.26.0292 (292.01.2009.000557) - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do
Título - Marli Izabel Viana Gomes - Centro Técnico Creative Hair - Manifeste-se a parte autora em cinco dias, em termos de
prosseguimento, ciente da certidão do Oficial de Justiça de fls 316 Mandado Cumprido Negativo” - ADV: ROSANA DONIZETI DA
SILVA SIQUEIRA (OAB 175672/SP)
Processo 0000587-10.2009.8.26.0292 (292.01.2009.000587) - Procedimento Sumário - Alexandre Terra Simão e outro Associação dos Adquirentes dos Lotes do Parque Mirante do Vale - Fl.382: Defiro o levantamento do valor depositado à fl.382
dos autos em apenso, em favor dos requerentes. Expeça-se guia. Após, nada mais sendo requerido, retornem os autos ao
arquivo. Int. - ADV: VIVIANE BATISTA SOBRINHO ALVES TORRES (OAB 236508/SP), GIL HENRIQUE ALVES TORRES (OAB
236375/SP), ALEXANDRE DA SILVA MACHADO (OAB 222699/SP)
Processo 0000706-34.2010.8.26.0292 (292.01.2010.000706) - Monitória - Cheque - Banco Itaú Sa - Fica a parte exequente
ciente de que foi bloqueada da parte executada (Allison Teles de Andrade), por meio do Sistema BACEN-JUD, a quantia de R$
292,36, e que, caso tenha interesse na penhora desse valor, deverá comprovar o recolhimento das despesas postais - AR, para
intimação da parte executada acerca da penhora e do prazo para oferecimento de impugnação. Outrossim, manifeste-se acerca
da pesquisa de fls. 319/321, ciente também de que encontra-se em pasta própria, à sua disposição para consulta, documento
confidencial gerado pela pesquisa Infojud - ADV: SILVIA HELENA BRANDÃO RIBEIRO (OAB 150323/SP), CARLOS NARCY DA
SILVA MELLO (OAB 70859/SP)
Processo 0000735-79.2013.8.26.0292 (029.22.0130.000735) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Aparecida Maria de Paula Machado - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - “Manifeste-se a parte autora, em 10 dias, acerca
da Contestação de fl. 67.” - ADV: MARCELO DE MORAIS BERNARDO (OAB 179632/SP)
Processo 0000747-30.2012.8.26.0292 (292.01.2012.000747) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Paola
Alves Lopez Leão - Empresa Habit Casa e outro - Manifeste-se a parte autora em cinco dias em termos de prosseguimento,
nos termos de fls. 227, devendo retirar o mandado de levantamento judicial de fls. 243. - ADV: ANA PAULA GUILHERME DA
SILVA (OAB 258630/SP), CINTIA CALABRARO (OAB 155447/SP), PAULA BOTELHO SOARES (OAB 161232/SP), FLAVIO LUIZ
YARSHELL (OAB 88098/SP), CARLOS ROBERTO FORNES MATEUCCI (OAB 88084/SP), LUIS FLAVIO DIAS (OAB 250477/
SP)
Processo 0000750-34.2002.8.26.0292 (292.01.2002.000750) - Ação Civil Pública - Embratel Empresa Brasileira de
Telecomunicacoes Sa - Aguarde-se por mais 90 dias. Após, proceda-se nova pesquisa. Int. - ADV: PEDRO DA SILVA DINAMARCO
(OAB 126256/SP), HELENA MECHLIN WAJSFELD CICARONI (OAB 194541/SP)
Processo 0000755-70.2013.8.26.0292 (029.22.0130.000755) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - José de Oliveira - Josina Belarmino dos Santos - Para cumprimento da citação determinada a fls. 133 e 151, deverá a parte autora em cinco dias
informar nos autos o endereço em que cada um dos seguintes confrontantes, informados a fls. 09, poderá ser encontrado:
Nelson Jacinto Vieira, Indústria Latapack Ball, Usina de Asfalto Vale Industrial Paulista, Vereni Belarmino dos Santos e Lúcio
Moreira. - ADV: CARLOS ABNER DA SILVA (OAB 264343/SP), RONE MARCIO LUCCHESI (OAB 301194/SP)
Processo 0000787-75.2013.8.26.0292 (029.22.0130.000787) - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Luiz Carlos
Coutinho - Vistos. Por primeiro, para regularização dos autos, cumpra a z. Serventia o determinado à fls. 53 no tange ao
desentranhamento das petições de fls. 44/45 destes autos e das fls. 117/124 dos autos de embargos. No mais, providencie-se
pesquisa SAJ quanto ao andamento dos embargos. - ADV: IVAN DE ALMEIDA SALES DE OLIVEIRA (OAB 272107/SP)
Processo 0000844-35.2009.8.26.0292 (292.01.2009.000844) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - Sergio
Roberto Ribeiro - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Fls. 165: Aguarde-se por mais noventa dias eventual decisão
nos autos do embargos. Após proceda nova pesquisa, vindo-me, após, conclusos. Int. - ADV: CLEBERSON AUGUSTO DE
NORONHA SOARES (OAB 236328/SP), ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP), RODRIGO VICENTE
FERNANDEZ (OAB 186603/SP)
Processo 0000897-41.1994.8.26.0292 (292.01.1994.000897) - Procedimento Sumário - Reajustes e Revisões Específicos Antonio Maria Claret dos Santos Faria e outros - Inss - Diante do depósito efetuado à fl. 262, defiro o levantamento em favor do
autor. No mais, aguarde-se eventual manifestação do credor pelo prazo de 10 (dez) dias. No silêncio, presumir-se-á a quitação,
com a conseqüente extinção do processo. Int. Jacareí, data supra. - ADV: CELIO NOSOR MIZUMOTO (OAB 210020/SP),
ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP), ANDRE LUIS DE MORAES (OAB 104663/SP)
Processo 0000904-66.2013.8.26.0292 (029.22.0130.000904) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Bradesco Sa - Vistos. Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento no prazo de 30 ( trinta) dias. Int. - ADV:
MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP)
Processo 0001058-84.2013.8.26.0292 (029.22.0130.001058) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Aparecido
Ribeiro da Silva - Instituto Nacional de Seguridade Social Inss - “Manifeste-se a parte autora, em 10 dias, acerca da Contestação
de fl. 52”. - ADV: PRYSCILA PORELLI FIGUEIREDO MARTINS (OAB 226619/SP)
Processo 0001111-12.2006.8.26.0292 (292.01.2006.001111) - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Banco
do Brasil Sa - Manifeste-se a parte autora em cinco dias em termos de prosseguimento, ciente de que encontra-se em pasta
própria, à sua disposição para consulta, documento confidencial gerado pela pesquisa Infojud. - ADV: EDUARDO JANZON
AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)
Processo 0001125-83.2012.8.26.0292 (292.01.2012.001125) - Despejo por Falta de Pagamento - Inadimplemento Helena Snevelin Ribeiro - L&m Vendas de Produtos On Line Ltda Me - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo
discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007.
(X) manifeste-se a parte autora, em 48 horas, em termos de prosseguimento, ciente de que encontra-se em pasta própria, à sua
disposição, para consulta, documento confidencial gerado pela pesquisa Infojud, sob pena de arquivamento do processo. - ADV:
LUIZ TADEU DE OLIVEIRA (OAB 100987/SP)
Processo 0001163-61.2013.8.26.0292 (029.22.0130.001163) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Vitor Luchesi - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - “Fica o advogado intimado de que deverá providenciar
o comparecimento do autor à perícia médica foi designada para o dia 27/01/2014, às 16:20 horas, a ser realizada pelo Dr.
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LUCIANO RIBEIRO ÁRABE ABDANUR, no Cartório da Primeira Vara Cível, sito à Praça dos Três Poderes, sem número, Centro,
2.º andar, orientando-o de que deverá levar RG, Carteira de Trabalho e todos os exames laboratoriais bem como relatórios
médicos que possuir, e que o não comparecimento do autor poderá acarretar a preclusão da prova.” - ADV: MARCELO DE
MORAIS BERNARDO (OAB 179632/SP), ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP)
Processo 0001408-43.2011.8.26.0292 (292.01.2011.001408) - Monitória - Inadimplemento - Auto Posto Branco de Castelo
Ltda - Emerson Tadeu Rezende Junior - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do
artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. (X) manifeste-se o autor, em
05 dias, em termos de prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento do processo. - ADV: MARIA IVANISE PIRES DOS
SANTOS (OAB 169239/SP), CRISLAINE LAZARI (OAB 278718/SP)
Processo 0001531-41.2011.8.26.0292 (292.01.2011.001531) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Santander
Brasil Arrendamento Mercantil Sa - Vistos. Providencie o autor cópia da certidão de óbito do requerido pelo prazo de 20 (vinte)
dias. Int. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP)
Processo 0001641-69.2013.8.26.0292 (029.22.0130.001641) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Teresa Cristina
Rodrigues Cardoso - João Bernardes Nogueira e outros - Vistos. Fl.90: intime-se a advogada (Dra. Dirce Carvalho Dantas OAB/SP 193.996) para que regularize sua representação processual nos autos. Certifique a serventia a citação dos titulares
do domínio, confrontantes, terceiros, incertos e desconhecidos e cientificação das Fazendas Públicas, bem como acerca das
contestações apresentadas nos autos. Após, conclusos. Int. - ADV: DIRCE CARVALHO DANTAS (OAB 193996/SP)
Processo 0001658-57.2003.8.26.0292 (292.01.2003.001658) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Clay Almeida
- Jacauto Comercio de Veiculos Ltda - A empresa executada Jacauto foi condenada ao pagamento de danos emergentes, além
das despesas correspondentes ao cancelamento do protesto e quitação do financiamento bancário (fls. 94/97). A r. sentença foi
confirmada em segundo grau (fls. 141/144). Iniciada a execução, o exequente aduziu que a executada não atualizada o cadastro,
mantendo o endereço antigo, onde estabelecida outra concessionária, postulando a desconsideração da personalidade jurídica
(fl.216/218), que foi deferida a fl.222, sob o fundamento de ter ocorrido o encerramento irregular das atividades da empresa. O
Art. 28 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor estabelece que o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica
da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato
ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de
insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Feito tal relato, determino que a
executada, no prazo de cinco dias, comprove o seu estado de solvência, apresentando bens livres para garantia do juízo, bem
como comprove que não ocorrera o encerramento irregular de suas atividades. Int. - ADV: LUCIANO BAYER (OAB 193417/SP),
IAGUI ANTONIO BERNARDES BASTOS (OAB 138071/SP), EMERSON RODRIGUES MOREIRA FILHO (OAB 153733/SP)
Processo 0001664-49.2012.8.26.0292 (292.01.2012.001664) - Procedimento Ordinário - Anulação - André Luis Ferrari Nunes
e outro - Indaiá Comércio de Vidros Ltda - Subam os os autos ao E. Tribunal de Justiça com as homenagens de estilo Int. - ADV:
ALESSANDRO MOREIRA LEITE (OAB 244089/SP), EDGARD ROCHA FILHO (OAB 62111/SP), CLAUDIO LUIZ TOSETTO (OAB
307246/SP)
Processo 0001676-68.2009.8.26.0292 (292.01.2009.001676) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Marco Aurélio Aparecido
Silverio da Silva - Espólio de Jamil Klink - - Espólio de João Antonio da Silva - Manifeste-se a parte autora em cinco dias em
termos de prosseguimento, ciente da devolução do mandado parcialmente cumprido com a certidão da oficial de justiça de fls.
251. - ADV: MARICÍ CORREIA (OAB 156880/SP), LUIZ TADEU DE OLIVEIRA (OAB 100987/SP)
Processo 0001687-34.2008.8.26.0292 (292.01.2008.001687) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Maria Aparecida da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Diante dos depósitos efetuados ás fls. 217/218,
defiro o levantamento em favor do autor e seu procurador. No mais, aguarde-se eventual manifestação do credor pelo prazo de
10 (dez) dias. No silêncio, presumir-se-á a quitação, com a conseqüente extinção do processo. Int. Jacareí, data supra. - ADV:
DIRCEU MASCARENHAS (OAB 55472/SP), ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP), SARA MARIA
BUENO DA SILVA (OAB 197183/SP)
Processo 0001762-68.2011.8.26.0292 (292.01.2011.001762) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Bb
Leasing Sa Arrendamento Mercantil - Kellen & Evelyn Comercio de Rações Ltda - - Monique Evelyn de Moraes Araujo - Certifico
e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da
Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. (X) recolha o autor, em 05 dias, a taxa respectiva na guia do fundo especial
de despesas - Código 435-9, para publicação na Imprensa Oficial, no valor de R$ 0,14 (quatorze centavos) por caractere, nos
termos do Provimento CSM nº 1668/2009 e do Comunicado SPI 306/13, sob pena de arquivamento do processo. - ADV: KARINA
DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP)
Processo 0001848-68.2013.8.26.0292 (029.22.0130.001848) - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Idely Dias Tavares - Shop Time - Vistos. 1- Cientifique-se a autora do depósito judicial efetivado pelo requerido
( fls. 83/84). 2- No mais, recebo o recurso de apelação interposto pela autora às fls. 75/79, em ambos os efeitos legais. Vista
ao requerido para apresentar as contrarrazões, no prazo legal. Após, subam os autos ao E.Tribunal de Justiça, com as nossas
homenagens de estilo. Int. - ADV: MARCELO DE MORAIS BERNARDO (OAB 179632/SP), RODRIGO HENRIQUE COLNAGO
(OAB 145521/SP)
Processo 0001876-36.2013.8.26.0292 (029.22.0130.001876) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Aparecido Paschoal
de Souza - - Pedrina Aparecida Ramos de Souza - Ennio Ferraz de Araújo - - José de Almeida Lamanna - “Manifeste-se o
autor em cinco dias acerca da CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO PARCIALMENTE CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que
em cumprimento ao mandado nº 292.2013/004012-1 dirigi-me ao endereço: Rua Expedicionário Manoel Vitorino nº 244, no dia
04/12 às l8:05h, e aí sendo CITEI APARECIDO PASCHOAL DE SOUZA e s/m PEDRINA APARECIDA RAMOS DE SOUZA, bem
como dirigi-me à Rua Expedicionário Manoel Vitor no dia 04/12 às l8:10h e aí sendo CITEI MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, os
quais bem cientes ficaram de tudo o que lhes foi lido e apresentado, aceitaram a contrafé que lhes ofereci, exarando as suas
assinaturas. Certifico ainda, que DEIXEI DE CITAR MARIA DO CARMO BARBOSA, haja vista que mudou-se para o Estado de
Minas Gerais, segundo informações da Sra. Maria das Graças da Silva, a qual não soube fornecer o atual endereço da mesma,
estando em lugar incerto e não sabido. Certifico ainda, que dirigi-me à Rua Expedicionário Pedro Paulo Moreira nº 233, no dia
04/12 às l8:20h e aí sendo DEIXEI DE CITAR ALICE DE SOUZA NOBRE, haja vista que a mesma faleceu em 25/11/l999, nesta
cidade, segundo informações de seu filho, Sr. Brasil de Souza Nobre. Diante do exposto, devolvo o mandado em cartório, para
os devidos fins. - ADV: LUIZ TADEU DE OLIVEIRA (OAB 100987/SP), MAURO DEVANIL DE OLIVEIRA (OAB 230235/SP)
Processo 0002082-55.2010.8.26.0292 (292.01.2010.002082) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Discor
Distribuidora de Tintas Ltda - Raggasine Comércio de Tintas e Materiais para Construção Ltda Me - Para pesquisa de endereço
da parte ré por meio do sistema BACENJUD, deverá a parte autora em cinco dias comprovar o recolhimento da taxa do serviço
(por meio da guia do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça, código 434-1) no valor de R$ 11,00 para cada pesquisa
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que quiser seja efetuada. - ADV: EDUARDO BORGES BARROS (OAB 258687/SP), CAROLINA BALIEIRO ROSSI (OAB 242750/
SP)
Processo 0002128-54.2004.8.26.0292 (292.01.2004.002128) - Procedimento Ordinário - Neusa Aparecida Vielas Alves Gerson Carlos Ferreira e outros - Vistos. Nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos observadas as anotações de praxe.
Int. - ADV: AZENIO RODRIGUES DE AZEVEDO CHAVES (OAB 75045/SP), IVAN DE ALMEIDA SALES DE OLIVEIRA (OAB
272107/SP), MARISA APARECIDA MIGLI (OAB 130744/SP)
Processo 0002252-90.2011.8.26.0292 (292.01.2011.002252) - Despejo por Falta de Pagamento - Inadimplemento - Cecri
Participações Ltda - Oficina do Cacau Ind e Com de Generos Alimentícios Ltda - - Michel dos Santos Fonseca - - Mércia Moura
Coelho da Fonseca - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do
C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. (X) recolha o autor, em 05 dias, as taxas para
que possam ser realizadas as pesquisas solicitadas, no valor de R$ 11,00 reais para cada pesquisa. - ADV: PEDRO LUIZ DOS
SANTOS (OAB 131112/SP)
Processo 0002337-08.2013.8.26.0292 (029.22.0130.002337) - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Diecson Ribeiro da Silva - Gold Finger Joalheria - Vistos. Ante o trânsito em julgado da sentença e nada mais
sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos observadas as anotações de praxe. - ADV: DANIEL ALVES DE ALMEIDA JUNIOR
(OAB 282298/SP), MARICÍ CORREIA (OAB 156880/SP)
Processo 0002818-20.2003.8.26.0292 (292.01.2003.002818) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Evilasio
Senna Munduruca e outro - Santander Brasil Sa - Vistos. FLS. 606: Defiro. Intime-se o Procurador Bruno Henrique Gonçalves
para retirar a guia de levantamento expedida nos autos ( fls. 573/574). Após efetivado o levantamento, intime-se o exequente
para requerer o que direito. Int. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), JOÃO BENEDITO DA SILVA
JÚNIOR (OAB 175292/SP), JUSSARA APARECIDA DE SOUZA DOMINGUES (OAB 125621/SP)
Processo 0002860-35.2004.8.26.0292 (292.01.2004.002860) - Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda Marco Apolo Osamu Nakamura - Edson de Carvalho e outro - Deverá a parte exequente em cinco dias manifestar-se em termos
de prosseguimento, nos termos do r. Despacho de fls. 443, bem como retirar o Mandado de Levantamento Judicial de fls. 453.
- ADV: NELSON APARECIDO JUNIOR (OAB 100928/SP), MORGANA D’ADDEA APARECIDO (OAB 292452/SP), GUSTAVO
TOLOSA DE MATTOS (OAB 243928/SP), ANA PAULA FREITAS MACIEL (OAB 209829/SP), FABIO CESAR GONGORA DE
MORAES (OAB 135290/SP)
Processo 0002867-12.2013.8.26.0292 (029.22.0130.002867) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Psj
Empreendimentos e Participações Ltda - Recebo a petição e documento de fls. 50/51 como pedido de desistência da ação. Face
ao exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo nos termos do art. 267, VIII do CPC. Transitada em julgado, feitas as comunicações
e anotações de praxe, arquivem-se os autos. PRIC. - ADV: CEZAR MACHADO LOMBARDI (OAB 196726/SP)
Processo 0002917-48.2007.8.26.0292 (292.01.2007.002917) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Açoport Industria e Comércio de Telhas Metálicas Ltda - Vistos. Fls. 239/240: Defiro. Intime-se o credor para que recolha a taxa
correspondente. Int. - ADV: VIVIANE FONTANA AZEVEDO (OAB 164087/SP), LUCIANDRO DE ALBUQUERQUE XAVIER (OAB
195223/SP)
Processo 0003025-53.2002.8.26.0292 (292.01.2002.003025) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Walter Mazzuchini
- Ademir Custodio dos Santos - Vistos. Fls. 253: Intimem-se por carta A.R., para regularização do pólo ativo da ação no prazo
de 15 dias, sob pena de extinção e arquivamento da ação. Int. - ADV: JOSÉ CLÁUDIO DE BARROS (OAB 161606/SP), ANDRÉ
DE JESUS LIMA (OAB 168890/SP)
Processo 0003425-81.2013.8.26.0292 (029.22.0130.003425) - Procedimento Ordinário - Pagamento Indevido - Luciana
Rodrigues França - Banco Santander Sa - Manifeste-se a parte autora em cinco dias em termos de prosseguimento, ciente
de que não houve resposta positiva à pesquisa Bacenjud (fls 158)”. - ADV: CLAUDIA NAHSSEN DE LACERDA FRANZE (OAB
124517/SP), REGINALDO OLINTO DE ANDRADE (OAB 133687/SP), PATRÍCIA CRISTINA RODRIGUES DOS S. ANDRADE
(OAB 212039/SP)
Processo 0003483-55.2011.8.26.0292 (292.01.2011.003483) - Procedimento Ordinário - Seguro - Porto Seguro Companhia
de Seguros Gerais - Jose Gean Alves de Souza - - Renato Mesquita de Araujo Silva - “Fica a parte executada ciente de que
foi penhorada a fls 167, por meio do sistema BACENJUD, a quantia de R$ 92,19 e que terá o prazo de quinze dias para,
caso queira, apresentar impugnação”. - ADV: ALIPIO AQUINO GUEDES (OAB 53578/SP), MARIA CAROLINA DE SIQUEIRA
NOGUEIRA MADANI (OAB 130377/SP)
Processo 0003526-55.2012.8.26.0292 (292.01.2012.003526) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação /
Embargos à Execução - João José Fagundes - Banco do Brasil Sa - “Fica a parte executada ciente de que foi penhorada a fls
96, por meio do sistema BACENJUD, a quantia de R$ 1.411,67 e que terá o prazo de quinze dias para, caso queira, apresentar
impugnação” - ADV: MARIA LÚCIA VIEIRA SIMAS (OAB 161877/SP), DOMINGOS NARCISO LOPES (OAB 45841/SP)
Processo 0003551-44.2007.8.26.0292 (292.01.2007.003551) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Edson Oliveira Pires - Banco Santander Sa - Vistos. À vista do depósito efetivado pelo requerido, manifeste-se o autor em
termos de prosseguimento. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), WANDERLEY DE OLIVEIRA DIAS
(OAB 99857/SP)
Processo 0003603-30.2013.8.26.0292 (029.22.0130.003603) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Itaú Unibanco Sa - Vistos. Fls. 50: Defiro. Aguarde-se pelo prazo de 30 ( trinta) dias, findo os quais deverá o autor se manifestar
independente de intimação. Int. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP)
Processo 0003645-55.2008.8.26.0292 (292.01.2008.003645) - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - Associação
dos Proprietários dos Loteamentos Recanto dos Pássaros I e Ii - Vistos. Fls. 362: Defiro. Aguarde-se pelo prazo requerido a
manifestação do autor. Int. - ADV: VIVIANE FONTANA AZEVEDO (OAB 164087/SP), LUCIANDRO DE ALBUQUERQUE XAVIER
(OAB 195223/SP)
Processo 0003747-43.2009.8.26.0292 (292.01.2009.003747) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Johnson &
Johnson Industrial Ltda - - Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda - Indusmafer Indústria
e Comércio Ltda - - Banco Nossa Caixa Sa - Manifeste-se a parte exeqüente em cinco dias em termos de prosseguimento ciente do bloqueio de fls. 460 - no valor de R$ 4.904,11, de ativo financeiro da parte executada, por meio do Sistema Bacen-Jud
-, e que decorreu o prazo legal sem apresentação de impugnação. - ADV: VALTER DOS SANTOS COTA (OAB 117419/SP),
EDILSON JOSÉ MAZON (OAB 161112/SP), ADRIANA SIMADON BERTONI (OAB 184001/SP)
Processo 0003769-62.2013.8.26.0292 (029.22.0130.003769) - Monitória - Prestação de Serviços - Escola Panamericana de
Arte Sc Ltda - Fernando Fonseca da Silva Borges - Manifeste-se a parte autora em cinco dias em termos de prosseguimento,
ciente da pesquisa Bacenjud de fls 55/57”. - ADV: NOBUKO NAKAMURA CURY (OAB 39646/SP)
Processo 0003902-07.2013.8.26.0292 (029.22.0130.003902) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
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- Itaú Unibanco Sa - Fmr Esper Construções, Projetos e Consultoria Ltda Me - - Ricardo de Souza Esper - “Fica a parte executada
ciente de que foi penhorada a fls 98, por meio do sistema BACEN-JUD, a quantia de R$ 1.315,63 e que terá o prazo de quinze
dias para, caso queira, apresentar impugnação” - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP), WARNER DO
AMARAL MARQUES (OAB 229893/SP)
Processo 0004029-96.2000.8.26.0292 (292.01.2000.004029) - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Jorge Ruston Ida Ruston Silva e outros - Vistos. À vista da petição de fls. 768, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 20 de
fevereiro de 2014, às 16:15 horas, ficando as partes intimadas a comparecer na pessoa de seus respectivos advogados. Int.
- ADV: LUIZ ALVES DE LIMA (OAB 255387/SP), LUIZ FUMIO ARIMA (OAB 96625/SP), ALMERINDA DE JESUS SOUSA MAIA
(OAB 155602/SP), CARLOS ALBERTO BARROSO DE SOUZA (OAB 138055/SP), JULIO APARECIDO COSTA ROCHA (OAB
105783/SP), CARLOS ALBERTO BARROSO DE SOUZA (OAB 138055/SP)
Processo 0004181-61.2011.8.26.0292 (292.01.2011.004181) - Depósito - Depósito - Bv Financeira Sa Cfi - Mateus Rodrigues
de Alvarenga Inacio - Manifeste-se a parte autora em cinco dias em termos de prosseguimento, ciente da pesquisa Bacenjud de
fls 102/104”. - ADV: ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP)
Processo 0004349-92.2013.8.26.0292 (029.22.0130.004349) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Murilo Pereira de Moura Campos - Rede Record de Televisão - Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 20 de
FEVEREIRO de 2014, às 15:30 horas, ficando as partes intimadas a comparecer na pessoa de seus respectivos advogados. Int.
- ADV: DANIEL DAMASIO BORGES (OAB 200588/SP), HENRIQUE RIBEIRO DA COSTA AGUIAR (OAB 200831/SP), EDSON
BIMBI (OAB 166287/RJ)
Processo 0004444-11.2002.8.26.0292 (292.01.2002.004444) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Banco do Brasil Sa - Almir Santos Goncalves - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos
termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. (X) recolha o autor,
em 05 dias, a taxa para a realização das pesquisas solicitadas, no valor de R$ 11,00 reais para cada pesquisa, sob pena de
arquivamento do processo. - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO
(OAB 34248/SP), FAUZI RACHID FILHO (OAB 127982/SP)
Processo 0004462-80.2012.8.26.0292 (292.01.2012.004462) - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária Aymoré Crédito Financiamento e Investimento Sa - Luciana Maria Barcellos Martins Moreira - Para pesquisa de endereço e
bens da parte ré por meio dos sistemas BACENJUD, INFOJUD E RENAJUD, deverá a parte autora em cinco dias comprovar o
recolhimento da taxa do serviço (por meio da guia do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça, código 434-1) no valor
de R$ 11,00 para cada pesquisa que quiser seja efetuada. - ADV: SERAFIM AFONSO MARTINS MORAIS (OAB 77133/SP),
FLÁVIA CUNHA SEABRA MORAIS (OAB 177683/SP)
Processo 0004466-20.2012.8.26.0292 (292.01.2012.004466) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- Luis Claudio Malaguti - Regina Célia Mascarenhas - Vistos. Manifeste-se o autor sobre a petição de fls. 104 e pedido de
sobrestamento do feito pela prazo de 60 ( sessenta) dias formulado pela requerida. - ADV: CRISLAINE LAZARI (OAB 278718/
SP), DIRCEU MASCARENHAS (OAB 55472/SP), MARIANA RAMIRES MASCARENHAS DO AMARAL GOMES (OAB 244202/
SP)
Processo 0004616-64.2013.8.26.0292 (029.22.0130.004616) - Monitória - Cheque - João Rubira Rodrigues Me - Jorge Alves
dos Santos Filho - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do
C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. (X) recolha o autor, em 05 dias, a diligência para
expedição do mandado de penhora. - ADV: MARCOS PAULO NUNES VIEIRA (OAB 279754/SP)
Processo 0004908-49.2013.8.26.0292 (029.22.0130.004908) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Davina Figueiredo do Nascimento - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - “Manifeste-se a parte autora, em 10 dias, acerca
da Contestação de fl. 52/53.” - ADV: REGIANY ARCANJO ALVES PEREIRA (OAB 322547/SP)
Processo 0004942-29.2010.8.26.0292 (292.01.2010.004942) - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Associação Vale
dos Lagos - Belmiro dos Santos - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo
162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. (X) manifeste-se o autor, em 10
dias, sobre o cumprimento positivo do mandado de intimação de penhora e sobre a não contestação do réu. - ADV: TATIANA
BARRETO MARTINS PINTOR (OAB 232435/SP), LAURO EMERSON RIBAS MARTINS (OAB 55377/SP)
Processo 0005037-54.2013.8.26.0292 (029.22.0130.005037) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Aparecido Cassio dos Santos Pereira - Aymore Crédito, Financiamento e Investimentos - Vistos. Recebo o recurso de apelação
interposto pelo réu às fls. 91/97, em ambos os efeitos legais. Vista ao autor para apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Após, subam os autos ao E.Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens de estilo. - ADV: MARCIA APARECIDA ANTUNES
V ARIA (OAB 103645/SP), RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP)
Processo 0005074-23.2009.8.26.0292 (292.01.2009.005074) - Monitória - Contratos Bancários - Itapeva Ii Multicarteira
Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados - Douglas Roberto Fernandes - Para pesquisa da parte ré por
meio do sistema INFOJUD, deverá a parte autora em cinco dias comprovar o recolhimento da taxa do serviço (por meio da guia
do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça, código 434-1) no valor de R$ 11,00 para cada pesquisa que quiser seja
efetuada. - ADV: EDSON SAMPAIO DA SILVA (OAB 106482/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP)
Processo 0005207-02.2008.8.26.0292 (292.01.2008.005207) - Depósito - Depósito - Omni Sa Credito, Financiamento e
Investimento - Jarbas Maia de Moura - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do
artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. (X) manifeste-se a parte
autora, em 05 dias, em termos de prosseguimento, ciente de que não houve resposta positiva à pesquisa Bacenjud, sob pena
de arquivamento do processo . - ADV: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB 295551/SP), WANDERLEY GONÇALVES
CARNEIRO (OAB 86088/SP), HALINA GABRIELA BERLINGA (OAB 263044/SP), ALEXANDRE SCHMITT DA SILVA MELLO
(OAB 321739/SP), VINICIUS BARROS REZENDE (OAB 106790/RJ)
Processo 0005462-18.2012.8.26.0292 (292.01.2012.005462) - Monitória - Inadimplemento - Osny Ramos Júnior - Maria
Selma de Moura - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C.,
Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. (X) manifeste-se o autor, em 05 dias, sobre o andamento
ao feito que se encontra paralisado há mais de 30 dias. Decorrido o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a
dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção e arquivamento do processo. - ADV: FELIPE RODRIGUES ALVES
(OAB 216814/SP)
Processo 0005493-72.2011.8.26.0292 (292.01.2011.005493) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Centro Automotivo
Atual Ltda - Daniela Sant Anna da Silva - certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do
artigo 162, § 4º do c.p.c., normas de serviço da corregedoria e comunicado cg nº. 1307/2007. (x) manifeste-se a exequente, em
05 dias, em termos de prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento do processo. - ADV: LUÍS EDUARDO BORGES DE
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SOUZA (OAB 250334/SP), LUIZ PAULO ROCHA RIBEIRO (OAB 163054/SP)
Processo 0005625-61.2013.8.26.0292 (029.22.0130.005625) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Patricia Silva dos Reis - Vistos. PATRÍCIA SILVA DOS REIS ajuizou ação em face de HSBC BANK BRASIL S/A, visando à
revisão do contrato firmado com o requerido e à devolução das tarifas de registro de contrato e gravame, IOF e serviços de
terceiros, com a consequente repetição do indébito dos valores pagos indevidamente. Em síntese, afirma que celebrou contrato
de empréstimo para aquisição de veículo automotor e sustenta que o requerido capitalizou mensalmente os juros e cobrou
tarifas que não devem ser repassadas ao consumidor, por se tratar de despesas referentes à própria atividade da instituição
financeira. Requereu a revisão das cláusulas contratuais, com a exclusão de práticas ilegais. A tutela antecipada para depositar
o valor que entendia devido foi indeferida (fl. 32). Citado, contestou o requerido, alegando que o contrato foi regularmente
firmado pelo autor, que tinha pleno conhecimento de todos os encargos, comissões e juros contratados. Sustenta, também, que
não há cláusulas abusivas, que a capitalização dos juros é legítima, assim como a cobrança das tarifas e demais encargos.
Houve réplica (fls. 58/62). É o relatório. Necessário aduzir, inicialmente, que as disposições do Código de Defesa do Consumidor
se aplicam às relações bancárias, que nitidamente se encaixam no conceito de serviços previsto no § 2° do art. 3° do CDC.
Assim, os fatos deverão ser analisados à luz desse diploma legal, restando mitigado o princípio pacta sunt servanda, máxime
quando é nítido o fato de que ao autor não foi dada a oportunidade de discutir as cláusulas do contrato de adesão padrão da
instituição financeira, tendo ele que se submeter ao contrato que lhe foi apresentado. Nesse sentido, a Súmula 297 do E.
Superior Tribunal de Justiça. Quanto às taxas de juros, vale ressaltar que as instituições financeiras estão autorizadas a cobrar
índices superiores aos legais (12% ao ano), haja vista que, nesse particular, estão sob a regência da Lei 4.595/64, conforme
reiteradamente vem decidindo a jurisprudência, inclusive o Supremo Tribunal Federal (Súmula 596) e o Superior Tribunal de
Justiça (Súmula 296). Não há que se falar, então, em aumento arbitrário do lucro (Lei 8.884/94, arts. 20 e 21) e spread excessivo,
o primeiro, porque não se pode afirmar ser ‘arbitrário’ o que é praticado por todo o mercado e, o segundo, porque autorizado
pela jurisprudência. E no que se refere ao limite constitucional dos juros, de 12% ao ano, anota-se que o Supremo Tribunal
Federal já pacificou a questão ao editar a Súmula Vinculante nº 07, segundo a qual o referido dispositivo da Constituição
Federal não era autoaplicável. Sobre a capitalização dos juros, o E. Superior Tribunal de Justiça, no REsp 973.827/RS, entendeu
pela possibilidade da capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual, desde que o contrato seja posterior a 31 de
março de 2000 (data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000) e contenha cláusula expressa e clara sobre a
capitalização, assim entendida a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. A
acórdão do referido julgamento tem a seguinte ementa: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES
REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA
DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada
pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001,
desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir
novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de taxa de juros simples e taxa de juros
compostos, métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do
art. 543-C do CPC: - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada. - A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada. 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não
pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora
quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais
questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. Portanto, no caso concreto, em que o
contrato foi firmado depois de 31 de março de 2000 e contém taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (fls. 18/26),
admite-se a capitalização dos juros. Quanto às tarifas de registro de gravame, pagamento de serviço de terceiros e promotora
de vendas, deve ser reconhecida a abusividade. É que, assim como tantas outras tarifas cobradas pelas instituições financeiras,
trata-se de cobrança por serviços referentes à atividade empresarial do próprio credor, que não devem ser repassadas ao
consumidor. Tal prática, em verdade, caracteriza forma disfarçada de aumento de lucro, sem necessidade de a instituição
financeira majorar a taxa de juros (que é a taxa divulgada em publicidade) e perder competitividade em um mercado tão acirrado.
E essa prática não só engana o consumidor, como traduz vantagem excessiva à parte mais forte, violando disciplina fundamental
do Código de Defesa do Consumidor, que visa ao equilíbrio contratual e das obrigações. Portanto, se a instituição financeira
quer aumentar seu lucro, que aumente a taxa de juros, mas não transfira ao consumidor o custo de serviços inerentes à sua
atividade. Sobre a ilegalidade da cobrança de tarifas: REVISIONAL - FINANCIAMENTO - BEM MÓVEL - VEÍCULO AUTOMOTOR
- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - VALOR CERTO - PRESTAÇÕES FIXAS - NÃO LIMITAÇÃO DOS JUROS REAIS à
TAXA DE 12% AO ANO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 596 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - NÃO CONFIGURAÇÃO DE
ONEROSIDADE - CAPITALIZAÇÃO - POSSIBILIDADE - MEDIDA PROVISÓRIA N° 1963-17/2000, DE 31 DE MARÇO DE 2000,
REEDITADA SOB o N° 2.170-36, QUE PASSOU A PERMITI-LA - TAXA DE ABERTURA DE CADASTRO/CRÉDITO, TARIFA DE
EMISSÃO DE BOLETO - CLÁUSULAS ABUSIVAS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 51, XII DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR (LEI N° 8.078/90) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. De
outro lado ilegal a cobrança de tarifa de avaliação de bem, de registro de contrato de abertura de cadastro. Em relação à
cobrança de tais tarifas pelas instituições financeiras, a Resolução 3.693/2009 do Banco Central do Brasil (BACEN), que alterou
o artigo 1o da Resolução n° 3.518/2007 assim estabelece: “Art. 1o A cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte
das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil deve estar prevista no
contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente
ou pelo usuário. § 1o Para efeito desta resolução: I - considera-se cliente a pessoa que possui vínculo negociai não esporádico
com a instituição, decorrente de contrato de depósitos, de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, de prestação de
serviços ou de aplicação financeira; II - os serviços prestados a pessoas físicas são classificados como essenciais, prioritários,
especiais e diferenciados; III - não se caracteriza como tarifa o ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de serviços
por terceiros, podendo seu valor ser cobrado desde que devidamente explicitado no contrato de operação de crédito ou de
arrendamento mercantil. § 2o Não se admite o ressarcimento, na forma prevista no inciso III do § 1 , de despesas de emissão de
boletos de cobrança, camês e assemelhados.” Cabe observar, no entanto, que, de acordo com o artigo 51, inciso IV, do Código
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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de Defesa do Consumidor, “são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade”. Outrossim, o inciso XlI de referido artigo, dispõe serem nulas as
cláusulas que obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança que são de obrigação do réu. Daí resulta serem
abusivas as cobranças das despesas com serviços de terceiros, tarifa de abertura cadastro e emissão de boleto, como dito
acima, pois é ilegal a prática de cobrar do cliente os custos inerentes à própria atividade do fornecedor. Tais despesas não
representam prestação de serviço ao cliente, uma vez que não passam de estratagemas para diminuir os riscos de sua atividade.
Nulas, portanto, as cláusulas que possibilitam a cobrança das referidas tarifas. (TJSP, 21ª Câmara de Direito Privado, Apel. Nº
0012996-26.2010.8.26.0084, Campinas, Rel. Des. Ademir Benedito, j. 06.06.2012, v.u.) No que diz respeito à devolução do
tributo pago, necessário salientar que o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) é tributo federal que incide na concessão
de financiamentos e embora sua retenção seja atribuída por lei às instituições financeiras, é o tomador do crédito o verdadeiro
contribuinte. Não tem o requerente, pois, razão para reclamar. Aliás, o julgamento do REsp 1.251.331/RS, já transcrito, é claro
quanto à autorização da cobrança do IOF, tanto que autoriza, também, o financiamento de seu valor (3ª tese do item 9 da
ementa). Finalmente, em se tratando de cláusula abusiva e nula, o valor deverá ser devolvido em dobro. Em face das
considerações tecidas, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para afastar a cobrança das tarifas de registro de
gravame (R$ 40,00), pagamento de serviços de terceiros (R$ 1.036,80) e promotora de vendas (R$ 800,00) e para condenar o
requerido a restituir em dobro a quantia de R$ 1.876,80, corrigido pela tabela do Tribunal de Justiça desde a data do desembolso
(data do contrato) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação. Tendo havido sucumbência parcial e
recíproca, mas em maior parte da autora, arcará ela com 60% das custas processuais e dos honorários advocatícios do patrono
do requerido e, o réu, com os 40% restantes das custas e dos honorários advocatícios do patrono do autor. Fixam-se os
honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50. O preparo
recursal corresponderá a 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 4º da Lei Estadual 11.608/2003. O prazo para
depósito do valor da condenação e eventual incidência da multa de 10% (CPC, art. 475-J) começará a correr da data do trânsito
em julgado da sentença, independentemente de intimação do devedor para o pagamento. P. R. I. C. - ADV: BARBARA RUIZ
DOS SANTOS (OAB 327953/SP)
Processo 0005694-93.2013.8.26.0292 (029.22.0130.005694) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- Idalina Benedita Pedro - Waldei Jose Ferreira - Vistos. Fls. 90: Assiste razão ao réu reconvinte. Intime-se o mesmo para que
apresente réplica à contestação da autora reconvinda. Int. - ADV: TERESINHA RENO BARRETO DA SILVA (OAB 103692/SP),
CARLOS ALBERTO GUERRA DOS SANTOS (OAB 146876/SP)
Processo 0005756-36.2013.8.26.0292 (029.22.0130.005756) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Jose
Claudio de Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - “Manifeste-se a parte autora, em 10 dias, acerca da Contestação
de fls 98/99.” - ADV: ROSELENE APARECIDA MUNIZ ARAUJO (OAB 238303/SP)
Processo 0005806-62.2013.8.26.0292 (029.22.0130.005806) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Associação
Proprietários de Lotes do Loteamento Fechado Residencial Jardim Crystal Park - Dorival Barbosa Melo Júnior - Certifico e dou fé
que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria
e Comunicado CG nº. 1307/2007. (X) requeira o exequente, em 48 horas, o que de direito em termos de prosseguimento do
feito, sob pena de extinção e arquivamento do processo. - ADV: ADRIANA DE OLIVEIRA SANTOS VELOZO (OAB 115768/SP)
Processo 0005842-41.2012.8.26.0292 (292.01.2012.005842) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Revejo o despacho de fls. 81 que foi proferido com equivoco, vez que o processo já foi
sentenciado e está em fase de execução de sentença. Aguarde-se por 30 dias. Nada sendo requerido, aguarde-se provocação
no arquivo. Intime-se. - ADV: BARBARA RAQUEL AURELIO PORTO (OAB 259040/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA
MOTA (OAB 192562/SP)
Processo 0005964-20.2013.8.26.0292 (029.22.0130.005964) - Nunciação de Obra Nova - Propriedade - Cleiton Sergio Silva
de Campos - Sebastião Juarez Rodrigues e outro - Sob pena de preclusão, em 10 dias, especifiquem as partes as provas
que pretendem produzir, justificando e esclarecendo a pertinência de cada uma delas, pois será com base nos fundamentos
trazidos pelas partes que se deliberará acerca da necessidade de produzi-las (provas desnecessárias ou não justificadas não
serão produzidas). A justificativa e os esclarecimentos sobre a pertinência da prova pretendida não poderão ser genéricos,
devendo se referir aos fatos discutidos no processo, pois só assim será possível analisar a necessidade de se produzir, no caso
concreto, a prova pleiteada. No mesmo prazo e também sob pena de preclusão deverão as partes, caso pretendam produzir
prova oral, apresentar seus respectivos róis de testemunhas, nos termos do art. 407 do CPC (prazo fixado pelo Juiz), o que
se determina visando à melhor adequação da pauta de audiências, para que partes e advogados de outras audiências que se
realizarão no mesmo dia não sejam obrigadas, às vezes, a esperar por período muito longo. Caso pretendam a intimação de
testemunhas, deverão informar o endereço completo, inclusive com o CEP, tendo em vista que a expedição do mandado exige
quer seja informado o CEP correto. Int. - ADV: VALDOMIRO LEANDRO DA CRUZ (OAB 126170/SP), CLEONI MARIA VIEIRA
DO NASCIMENTO PEREIRA (OAB 178569/SP)
Processo - - ADV: PAULO RAMIZ LASMAR (OAB 44692/MG), MARIA LUIZA LAJE DE OLIVEIRA MATTOS (OAB 87791/MG),
LEONARDO KLIMEIKA ZANUTTO (OAB 203102/SP)
Processo 0006201-54.2013.8.26.0292 (029.22.0130.006201) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Itaucard Sa - Vistos. Fls. 63: Defiro, devendo o requerente providenciar o recolhimento da taxa para as
pesquisas solicitadas. Int. - ADV: LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP)
Processo 0006632-06.2004.8.26.0292 (292.01.2004.006632) - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário - Joaquim
Ribeiro Bonifacio - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Manifestem-se as partes acerca do cálculo de fls. 593.
Após, voltem conclusos. Int. - ADV: ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP), NEY SANTOS BARROS
(OAB 12305/SP)
Processo 0006869-25.2013.8.26.0292 (029.22.0130.006869) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- José Messias de Paula - Vistos. Fls. 58/60: Os embargos de declaração interpostos pelo autor arguiu omissão em sentença
proferida pelo Juiz titular da Vara, hoje em gozo de férias regulamentares. Desse modo, para análise do recurso, aguarde-se
o retorno do MM Juiz de Direito titular, prolator da sentença. Int. - ADV: JULIANA BEZERRA DE MAGALHÃES RIBEIRO (OAB
245636/SP)
Processo 0007275-03.2000.8.26.0292 (292.01.2000.007275) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Rogerio Cardoso Virgilio - - Ana Paula Oliveira Alves - Convale Construtora do Vale Ltda - “Manifeste-se a parte exeqüente em
cinco dias, acerca da juntada da Carta Precatória.” - ADV: SILVIA ZAMPOLLI SCHIAVINATO ALVES (OAB 164291/SP), IRANI
RODRIGUES COSTA (OAB 84596/SP), ALESSANDRA SILVA OSTAPENKO (OAB 169168/SP)
Processo 0007424-47.2010.8.26.0292 (292.01.2010.007424) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Wellington Carlos de Sales - Banco do Brasil Sa - Vistos. Diante da ausência de impugnação, proceda-se a transferência do
valor bloqueado para agência do Banco do Brasil nos termos do convênio firmado com o Tribunal de Justiça. Com o depósito
comprovado nos autos, expeça-se mandado de levantamento em favor do credor, confeccionando-se guia separada para os
honorários da sucumbência observado - cálculo de fls. 229. No mais, JULGO EXTINTA a execução, com fundamento no art. 794,
inciso I, do Código de Processo Civil. Com as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. - ADV: EDUARDO JANZON
AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), JAYR AVALLONE NOGUEIRA (OAB 9447/SP), MARIO SERGIO SILVERIO DA SILVA
(OAB 210226/SP)
Processo 0007506-10.2012.8.26.0292 (292.01.2012.007506) - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - Associação
de Ensino Porto Marques Ltda - Gilsa Aparecida Barbosa de Miranda - “Manifeste-se a parte autora, em cinco dias, acerca
da petição de fls. 44 que não está acompanhada do comprovante de recolhimento da taxa de serviço de pesquisa de bens e
penhora on-line. - ADV: ALINE TATIANE PERES HAKA (OAB 245979/SP)
Processo 0007509-28.2013.8.26.0292 (029.22.0130.007509) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais Condomínio Residencial Topázio - Vistos. Tendo em vista o pagamento noticiado pela exequente, JULGO EXTINTA a execução,
com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Com as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se.
- ADV: CLAYTON BUENO PRIANTI (OAB 245179/SP)
Processo 0007525-79.2013.8.26.0292 (029.22.0130.007525) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Airton
Gervilla - Banco do Brasil Sa - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA: a) condenar o
réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, atualizado monetariamente e com juros legais a
contar desta data; b) declarar a ilegalidade das cobranças superiores a 30% dos vencimentos líquidos do autor, observados os
abatimentos anteriores correspondentes à retenção de imposto de renda na fonte e à contribuição previdenciária, consolidando
os efeitos da liminar concedida. Sucumbente, arcará o réu com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor total e atualizado da condenação. O prazo para depósito do valor da condenação
e eventual incidência da multa de 10% (CPC, art. 475-J) começará a correr da data do trânsito em julgado da sentença,
independentemente de intimação do devedor para o pagamento. P.R.I.C. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA
(OAB 123199/SP), JOSE RENATO BOTELHO (OAB 89703/SP)
Processo 0007540-19.2011.8.26.0292 (292.01.2011.007540) - Usucapião - Propriedade - Manoel Domingos dos Santos
e outro - Cassiano de Paiva e outros - Municipio de Jacareí - Vistos. 1-Por primeiro, cumpra a z. Serventia, integralmente o
despacho de fls. 115 no que se refere a citação por edital dos confrontantes. 2-No mais, compulsando os autos, observo que
o memorial descritivo originalmente apresentado pela autora referente a área pretendida ( fls.16/17), não descreve o muro de
0,85cm mencionado pela municipalidade, indicando assim, ao menos numa análise perfunctória, que a área pretendida está
corretamente lançada no memorial, inclusive se confrontado com o croqui apresentado pela municipalidade ( fls.102) que já
declarou que, havendo a desobstrução do passeio público, não se oporá ao pedido da autora. 3-Desse modo, intime-se a autora
para informar se já efetivou a regularização da área no que concerne a retirada do muro que está obstruindo o passeio público.
Após esta informação, a municipalidade será instada a nova manifestação. Int. - ADV: ANA PAULA TRUSS BENAZZI (OAB
186315/SP), SHAULA MARIA LEÃO DE CARVALHO (OAB 128342/SP), LENI DIAS DA SILVA (OAB 77189/SP)
Processo 0007602-88.2013.8.26.0292 (029.22.0130.007602) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Panamericano Sa - Jesse Cassiano Leite - Para pesquisa por meio do sistema BACENJUD, deverá a parte
autora em cinco dias comprovar o recolhimento da taxa do serviço (por meio da guia do Fundo Especial de Despesa do Tribunal
de Justiça, código 434-1) no valor de R$ 11,00 para cada pesquisa que quiser seja efetuada. - ADV: MARCELO DAL SECCO
SAKAMOTO (OAB 221252/SP)
Processo 0007658-24.2013.8.26.0292 (029.22.0130.007658) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer Clelia Antonio Cupido - Mediservice - Vistos. CLÉLIA ANTONIO CUPIDO ingressou com ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos morais em face de MEDSERVICE ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA, aduzindo,
em síntese, ser usuária do plano fornecido pela ré e que teve negada a realização do exame PET_Scan, sob o fundamento de
não constar no rol de procedimentos obrigatórios expedido pela ANS. Pediu a condenação da ré na realização do exame e ao
pagamento de indenização por danos morais. A inicial veio instruída com documentos (fls. 21/40). Foi concedida a antecipação
de tutela para o fim de realizar com urgência o exame indicado, sob pena de multa diária (fls. 41/42). Em defesa, a ré alegou
que a autora não preenchia os critérios necessários à liberação da cobertura do procedimento, conforme item 25 do anexo II da
Resolução Normativa 262/11 da ANS. Bateu-se pela improcedência dos pedidos e apresentou os documentos de fls. 77/135. Em
especificação de provas, a ré postulou o julgamento do feito no estado, enquanto a autora permaneceu silente. É o relatório.
Fundamento e DECIDO. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, pois o julgamento da questão de mérito, apesar
de ser de direito e de fato, não necessita de produção de provas em audiência. Ademais, as partes desistiram da produção de
outras provas. Importante ressaltar, em um primeiro momento, tratar-se de típico caso em que há relação de consumo entre
as partes. Desta forma, são plenamente aplicáveis os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no
que diz respeito à inversão do ônus da prova, prevista em seu art. 6º, inciso VIII. Os pedidos são procedentes. A abusividade
da negativa de cobertura é manifesta. É fato incontroverso que o plano de saúde da autora tem cobertura para tratamento
oncológico. O procedimento de Pet-Scan tem relação com o tratamento oncológico da autora, conforme comprovaram o relatório
médico encartado a fl.28. Este fato também é incontroverso. Desta forma, os exames e tratamentos efetuados constituem parte
do tratamento, devendo ser abrangidos pelo atendimento. A não cobertura vai de encontro à própria natureza do contrato, que
é de serviço de assistência à saúde. Coberto o tratamento, os procedimentos necessários para o seu sucesso também devem
ser compreendidos, prevalecendo a interpretação contratual mais favorável ao consumidor. O Colendo Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que o plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento
está alcançado para a respectiva cura. (...) A abusividade da cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja, não
pode o paciente, em razão de cláusula limitativa, ser impedido de receber o tratamento com o método mais moderno disponível
no momento em que instalada a doença coberta (STJ, REsp 668.216/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Menezes Direito, DJ 02.04.2007).
Como já dito, a interpretação do contrato de seguro-saúde envolve a consideração da pessoa, da saúde e do consumidor. Há
de ser reconhecida a vulnerabilidade da parte, sem, contudo, se ferir o equilíbrio contratual do pactuado. Já existem recentes
decisões do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo no sentido de incluir a realização do exame em questão no contrato
de seguro-saúde: realização do exame denominado PETCT/ SCAN, sob alegação de se tratar de tratamento sem aprovação
da ANS Abusividade - Tratamento aprovado pela comunidade médica, de eficácia comprovada. (Apelação nº 635.171-4/0-00;
Rel. Oscarlino Moeller; TJ-SP; 5ª Câmara de Direito Privado; julgado em 08 de abril de 2009); (...) O tratamento PET-CT
(SCAN) está aprovado e se encontra no mercado, com ampla aprovação da comunidade médica e reconhecida eficácia no
tratamento de diversos casos de câncer. A prescrição do médico especialista que assiste o paciente certamente levou em conta a
agressividade e a localização da moléstia. A farta literatura médica revela que os hospitais referência em tratamento oncológico,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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inclusive o renomado hospital Sírio-Libanês, que o tratamento PET-CT (SCAN) é uma nova técnica de medicina nuclear, com
efeito semelhante à cintilografia, com a imensa vantagem de detectar com enorme precocidade mínimas áreas de tumor (até
4 mm) que não podem ser vistas nos demais exames. Rigorosamente irrelevante que a ANS não tenha ainda catalogado o
medicamento ou o tratamento para o tipo de câncer de que padece o paciente. Como é elementar, não pode um catálogo de
natureza administrativa contemplar todos os avanços da ciência, muito menos esgotar todas as moléstias e seus meios curativos
usados pela comunidade médica com base científica. (Apelação nº 623.181.4/2-00; Rel. Francisco Loureiro; TJ-SP; 4ª Câmara
de Direito Privado; julgado em 5 de março de 2009). Por fim, houve evidente dano moral à autora, que num período de extrema
fragilidade, teve negado um pedido de exame extremamente importante para a continuidade do seu tratamento oncológico.
Assim, tendo em vista a gravidade dos fatos, o grande porte da empresa-ré e o intenso sofrimento causado à autora, fixo o valor
da indenização em R$10.000,00. Diante do exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos de natureza condenatória, (a) para confirmar a antecipação de tutela concedida, para condenar
a Ré ao pagamento de todas as despesas com o exame ‘PET SCAN’, enquanto durar a necessidade e o tratamento; (b) para
condenar a Ré ao pagamento da quantia de R$10.000,00, a título de danos morais, atualizado monetariamente e com juros
legais a contar desta data. Por fim, condeno a Ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação. - ADV: LILIAN SANAE WATANABE PEREIRA (OAB 231946/SP),
GABRIEL BETLEY TACCOLA HERNANDES LÓS (OAB 241717/SP)
Processo 0007708-75.1998.8.26.0292 (292.01.1998.007708) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Banco do Brasil Sa - Marcello Fernandes - Anderson Biondi Novaes e outro - Municipio de Jacarei - Vistos. À vista
da certidão retro, comprove o exequente, no prazo de 5(cinco) dias, o recolhimento da taxa para pesquisa RENAJUD. Int. - ADV:
JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), LEANDRO FERNANDES DE AVILA (OAB 287876/SP), EDILSON JOSÉ
MAZON (OAB 161112/SP), JULIO WERNER (OAB 172919/SP), HENRIQUE FERINI (OAB 185651/SP), ANA PAULA TRUSS
BENAZZI (OAB 186315/SP), LUCIANA SOARES SILVA DE ABREU (OAB 187201/SP)
Processo 0007728-12.2011.8.26.0292 (292.01.2011.007728) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel Genesio Jose dos Santos - Vistos. Fls. 132/133: Assiste razão ao autor. Cumpra z. Serventia o determinado no artigo 5º da
Ordem de Serviço nº 02/08 no tocante ao Requerido José Luiz de Freitas, citado por edital, oficiando-se à OAB para indicação
de curador especial. Int. - ADV: CLAYTON BUENO PRIANTI (OAB 245179/SP)
Processo 0007877-52.2004.8.26.0292 (292.01.2004.007877) - Procedimento Ordinário - Banco Nossa Caixa Sa - Edison
Antonio Casotti e outro - Fls.320/323: Fixo 10% de honorários para a fase de execução. Requeira o exequente o que de direito.
Int. - ADV: VICENTE DE PAULO MACIEL (OAB 132094/SP), AUREA LUCIA AMARAL GERVASIO (OAB 134057/SP)
Processo 0007979-59.2013.8.26.0292 (029.22.0130.007979) - Exibição - Medida Cautelar - Jose Abdias de Moraes - Banco
Bradesco Financiamento Sa - Vistos. 1- Certifique a z. Serventia, eventual trânsito em julgado da sentença de fls. 47/48. 2Manifeste-se o autor sobre a petição de fls. 51/52. Int. - ADV: LUCIANO APARECIDO COSTA (OAB 318705/SP), JOÃO VITOR
MELLO DE OLIVEIRA GUIMARÃES (OAB 330463/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)
Processo 0008016-23.2012.8.26.0292 (292.01.2012.008016) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Maria Aparecida
Siqueira Vitorino Pedroso - Nilson Ferreira Lima - Manifeste-se a parte autora em cinco dias em termos de prosseguimento,
ciente da pesquisa Bacenjud de fls 36/37”. - ADV: LUIZ TADEU DE OLIVEIRA (OAB 100987/SP)
Processo 0008094-85.2010.8.26.0292 (292.01.2010.008094) - Procedimento Ordinário - Remissão das Dívidas - Associação
Cultural e Educacional Porto Marques Ltda - Vinicius de Moura Cardoso - Fica a parte autora ciente de que foi bloqueado da
parte ré por meio do Sistema BACENJUD, a quantia de R$ 17,86, e que, caso tenha interesse na penhora desse valor, deverá
comprovar o recolhimento das despesas para intimação da parte executada acerca da penhora e do prazo para oferecimento de
impugnação. Caso contrário, manifeste-se especificamente em termos de prosseguimento, no prazo de cinco dias (manifestação
que contenha pedido de pesquisas de bens pelos sistemas Bacen, Info ou Renajud, deve ser protocolada acompanhada das
respectivas taxas; pedido de emissão de mandado de penhora deve vir aos autos com a respectiva diligência do Oficial de
Justiça). - ADV: ALINE TATIANE PERES HAKA (OAB 245979/SP)
Processo 0008215-79.2011.8.26.0292 (292.01.2011.008215) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Panamericano Arrendamento Mercantil Sa - Vistos. Trata-se de processo findo e arquivado, desse modo, defiro
o pedido de fls.80. Providencie-se o desbloqueio do bem junto ao RENAJUD, após tornem os autos ao arquivo. Int. - ADV:
MARCELO SOTOPIETRA (OAB 149079/SP)
Processo 0008223-90.2010.8.26.0292 (292.01.2010.008223) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Julio Ferreira de
Nojosa - Vistos. Fls. 196: Diante do falecimento do patrono do autor, defiro o pedido de fls. 196 e arbitro os honorários em 70%
da tabela Defensoria/OAB. Expeça-se a respectiva certidão de honorários. No mais, oficie-se à OAB solicitando a indicação de
novo advogado ao autor, intimando-o desde logo para dar prosseguimento à causa. - ADV: LEONEL RAMOS (OAB 111018/SP)
Processo 0008453-30.2013.8.26.0292 (029.22.0130.008453) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Marcos Rodrigues - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - “Manifeste-se a parte autora, em 10 dias, acerca da Contestação
de fl. 44.” - ADV: FREDERICO WERNER (OAB 325264/SP)
Processo 0008568-51.2013.8.26.0292 (029.22.0130.008568) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Aymore Credito, Financiamento e Investimento Sa - Alexandre Fachin Junqueira - Certifico e dou fé que pratiquei o
ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado
CG nº. 1307/2007. (X) manifeste-se o autor, em 48 horas, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de
30 dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo. - ADV: KARINA ARAUJO DE LIMA (OAB 217874/SP), SERGIO
SCHULZE (OAB 298933/SP), CHANDER ALONSO MANFREDI MENEGOLLA (OAB 302572/SP)
Processo 0008571-06.2013.8.26.0292 (029.22.0130.008571) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais Condomínio Empresarial Califórnia Center - Hélio dos Santos e outro - Vistos. Fls. 90/93: Embargos de declaração interpostos
pelos requeridos alegando contradição em sentença proferida pelo Juiz titular da Vara, hoje em gozo de férias regulamentares.
Desse modo, para análise do recurso, aguarde-se o retorno do MM Juiz de Direito titular, prolator da sentença. Int. - ADV:
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA (OAB 284702/SP), HELIO DOS SANTOS (OAB 33926/MG)
Processo 0008595-05.2011.8.26.0292 (292.01.2011.008595) - Procedimento Ordinário - Benefícios em Espécie - Nazarina
Maria de Jesus Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Diante dos depósitos efetuados às fls. 110/111, defiro o
levantamento em favor da autora e sua procuradora. No mais, aguarde-se eventual manifestação do credor pelo prazo de 10
(dez) dias. No silêncio, presumir-se-á a quitação, com a conseqüente extinção do processo. Int. Jacareí, data supra. - ADV:
NAIR LOURENÇO RIBEIRO (OAB 164576/SP), ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP)
Processo 0008617-05.2007.8.26.0292 (292.01.2007.008617) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Veibras Importação e Comércio Ltda - Manifeste-se a parte autora em cinco dias em termos de prosseguimento, ciente
da pesquisa de fls. 255 e de que encontra-se em pasta própria, à sua disposição para consulta, documento confidencial gerado
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pela pesquisa Infojud - ADV: EDSON VALENTIM DE FARIA (OAB 135425/SP)
Processo 0008633-46.2013.8.26.0292 (029.22.0130.008633) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Itaú Unibanco Sa - Mercadinho e Rotisseria Morumbi Ltda Me - Jeferson Boschetti - Manifeste-se a parte autora em cinco dias
em termos de prosseguimento, ciente da pesquisa Bacenjud de fls 68/73”. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB
91275/SP)
Processo 0008834-38.2013.8.26.0292 (029.22.0130.008834) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Alexandre Carlos de Souza - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - “Manifeste-se a parte autora, em 10 dias, acerca da
Contestação de fl. 41/49.” - ADV: MARCOS VILELA DOS REIS JÚNIOR (OAB 182266/SP)
Processo 0008895-93.2013.8.26.0292 (029.22.0130.008895) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Ficsa Sa - Vicente Vasques - Nos termos do Comunicado nº 170/2011, do Conselho Superior da Magistratura,
de 27/04/2011, que deve ser observado pelo autor, para bloqueio de veículo pelo sistema RENAJUD (DETRAN), e para pesquisas
de endereço (por meio dos sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD), deverá a parte autora primeiramente e em cinco dias
comprovar o recolhimento da taxa do serviço (guia do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça, código 434-1) no valor
de R$ 11,00 para cada operação. - ADV: EVANDRO VLASIC CAMPELLO (OAB 211075/SP), MARCELO SOTOPIETRA (OAB
149079/SP)
Processo 0008927-98.2013.8.26.0292 (029.22.0130.008927) - Procedimento Ordinário - Lei de Imprensa - Auto Posto
Lagoa Azul - Empresa Jornalística Diário de Jacareí Ltdaepp - Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 20 de
FEVEREIRO de 2014, às 15:45 horas, ficando as partes intimadas a comparecer na pessoa de seus respectivos advogados. Int.
- ADV: GUILHERME MARTINI COSTA (OAB 299644/SP), DENIA GONÇALVES DE FREITAS (OAB 332590/SP), LUIZ FELIPE
MIRAGAIA RABELO (OAB 318375/SP), DINOVAN DUMAS DE OLIVEIRA (OAB 249766/SP), FLAVIA PINHEIRO DO PRADO
ROSSI (OAB 303341/SP), EDUARDO SOUSA MACIEL (OAB 209051/SP), ANDRÉ MAGRINI BASSO (OAB 178395/SP), JEAN
HENRIQUE FERNANDES (OAB 168208/SP)
Processo 0009137-52.2013.8.26.0292 (029.22.0130.009137) - Procedimento Ordinário - Concessão - Regina Maura
Pelegrine - Instituto Nacional de Seguro Social - “Manifeste-se a parte autora, em 10 dias, acerca da Contestação de fls.
102/103.” - ADV: ELIZANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA CHAGAS (OAB 227294/SP)
Processo 0009255-96.2011.8.26.0292 (292.01.2011.009255) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Moinho Pacifico
Industria e Comercio Ltda - Mercadinho e Rotisseria Morumbi Ltda Me - Manifeste-se a parte autora em cinco dias em termos de
prosseguimento, ciente da pesquisa Renajud de fls 238/241”. - ADV: HENRIQUE VON ANCKEN ERDMANN AMOROSO (OAB
259553/SP), MARIA AUXILIADORA COSTA (OAB 172815/SP)
Processo 0009426-82.2013.8.26.0292 (029.22.0130.009426) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empregados da Embraer Cooperembraer - Estevam Kenichi Hagiwara - Fica a parte autora
ciente de que foi bloqueado da parte ré por meio do Sistema BACENJUD, a quantia de R$ 0,50 e que, caso tenha interesse na
penhora desse valor, deverá comprovar o recolhimento das despesas para intimação da parte executada acerca da penhora e
do prazo para oferecimento de impugnação. Caso contrário, manifeste-se especificamente em termos de prosseguimento, no
prazo de cinco dias (manifestação que contenha pedido de pesquisas de bens pelos sistemas Bacen, Info ou Renajud, deve
ser protocolada acompanhada das respectivas taxas; pedido de emissão de mandado de penhora deve vir aos autos com a
respectiva diligência do Oficial de Justiça). - ADV: ALDIGAIR WAGNER PEREIRA (OAB 120959/SP)
Processo 0009468-68.2012.8.26.0292 (292.01.2012.009468) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Itaú Unibanco Sa - Panificadora e Confeitaria Unipaes do Vale Ltda - - Leandro Alves de Oliveira - Manifeste-se a parte autora
em cinco dias em termos de prosseguimento, ciente da pesquisa Bacenjud de fls 92/96”. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA
SILVA (OAB 91275/SP)
Processo 0009497-55.2011.8.26.0292 (292.01.2011.009497) - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - José Winston de
Sá Wanderley e outro - Israel Fernandes de Moraes Blois - Caixa Economica Federal - Vistos. Diante do documento apresentado
pelos executados (comprovante de depósito bancário - fls. 180 ), manifeste-se o exequente. Após, voltem conclusos. Int. - ADV:
DIRCEU MASCARENHAS (OAB 55472/SP), MARCELO MACHADO CARVALHO (OAB 224009/SP), EVANDRO NASCIMENTO
DE OLIVEIRA (OAB 201694/SP), MARIA MARGARIDA PEREIRA MENECUCCI (OAB 129992/SP), ÍTALO SÉRGIO PINTO (OAB
184538/SP)
Processo 0009573-31.2001.8.26.0292 (292.01.2001.009573) - Procedimento Ordinário - Habitação - Coop Habitacional Reg
dos Trab Sindicalizados do Vale do Paraiba - Paulo Mazzei e outro - Vistos. Intimem-se os requeridos pessoalmente para se
manifestarem, no prazo de cinco dias, sobre o pedido de levantamento feito pela autora. Consigne no mandado que o silêncio
será interpretado como concordância tácita. Int. - ADV: ELAINE CRISTINA RIZZI DE BRITTO COSTA (OAB 142724/SP), JOAO
BOSCO BRITO DA LUZ (OAB 107699/SP), LAURINDO DA SILVA MOURA JUNIOR (OAB 25851/SP), CARLOS EDUARDO
VIEIRA LELLIS (OAB 163847/SP)
Processo 0009630-68.2009.8.26.0292 (292.01.2009.009630) - Usucapião - União Central Brasileira da Igreja Adventista do
Sétimo Dia - Vistos. 1- À vista da certidão retro, manifeste o autor sobre a não localização dos confrontantes Iara e Manoel (
certidão e fls. 121). 2- Sem prejuízo, providencie a z. Serventia edital de citação de terceiros incertos e desconhecidos. - ADV:
LEANDRO SODRE DE CASTRO (OAB 277489/SP)
Processo 0009700-46.2013.8.26.0292 (029.22.0130.009700) - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Maikon Gomes Leite - Telefônica Brasil Sa - - Vivo Sa - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo
discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007.
(X) manifeste-se o autor, em 10 dias, sobre a contestação apresentada pela ré. - ADV: MARCELO JACOB (OAB 168058/SP),
CARLOS ABNER DA SILVA (OAB 264343/SP), MARCELO CARVALHO LIMA (OAB 139608/SP)
Processo 0009865-30.2012.8.26.0292 (292.01.2012.009865) - Procedimento Ordinário - Concessão - Lázaro José da Silva
- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fls. 70: Considerando que o Perito solicitou a remessa de exames suplementares
(PPRA e Exame Audiométrico Admissional) do periodo em que o autor exerceu sua função junto à empresa J.F.I. SIVICULTURA
S/C LTDA (endereço em fls. 13), expeça-se ofício à empresa solicitando a remessa destes exames aos autos. Com a vinda
dos exames, remetam-se os autos ao Perito nomeado. Com a manifestação do Sr. Perito, abra-se vista às partes e, por último,
conclusos para sentença. Int. - ADV: PRYSCILA PORELLI FIGUEIREDO MARTINS (OAB 226619/SP), ROBERTO CURSINO
DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP)
Processo 0009886-69.2013.8.26.0292 (029.22.0130.009886) - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Mariana Rosa de Mello Fageonato dos Santos - Atlantico Fundo de Investimento Em Direitos Creditorios Np e
outro - Vistos. Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 20 DE FEVEREIRO DE 2014, ÀS 14:30 HORAS, ficando
as partes intimadas a comparecer na pessoa de seus respectivos advogados. Int. - ADV: HÉLIO YAZBEK (OAB 168204/SP),
SHIRLEY ROSA (OAB 311524/SP)
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Processo 0009927-07.2011.8.26.0292 (292.01.2011.009927) - Procedimento Ordinário - Retificação de Área de Imóvel Emilio Moyano Passo e outro - Jd Comarca - Providenciem, os requerentes, o necessário para a citação dos confrontantes
constantes na matrícula de fls.57, conforme certificado à fl.114, ou comprovem que os confrontantes, signatários das declarações
de fls.49 e seguintes, são os atuais proprietários, devendo, neste caso, apresentar os títulos cabíveis. - ADV: ANA PAULA
TRUSS BENAZZI (OAB 186315/SP), MARCIO ANTONIO NASCIMENTO (OAB 37042/SP)
Processo 0009981-02.2013.8.26.0292 (029.22.0130.009981) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Psa Finance Brasil Sa - Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos de direito.
Face ao exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo nos termos do art. 267, VIII do CPC. Transitada em julgado, feitas as
comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. PRIC. - ADV: ELIANA ESTEVÃO (OAB 161394/SP)
Processo 0010011-08.2011.8.26.0292 (292.01.2011.010011) - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Leasercar
Locadora de Veículos Ltda Me - Plena Consultoria Projetos e Montagens Ltda - Para pesquisa de endereço da parte ré por meio
do sistema BACENJUD, deverá a parte autora em cinco dias comprovar o recolhimento da taxa do serviço (por meio da guia
do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça, código 434-1) no valor de R$ 11,00 para cada pesquisa que quiser seja
efetuada. - ADV: CLAYTON ARRIBAMAR DOMICIANO ALVES (OAB 235769/SP), ARLETE NASCIMENTO COSTA (OAB 258054/
SP)
Processo 0010024-36.2013.8.26.0292 (029.22.0130.010024) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Associação dos
Adquirentes de Lotes do Loteamento Parque Mirante do Vale - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu,
Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 292.2013/005798-9 dirigi-me ao endereço nestemencionado e CITEI E
INTIMEI ANTONIO WANDERLEY TERNI e LOURDES DE FÁTIMA DOS SANTOS de todo o teor do presente que aceitaram a
contrafé e exararam seus cientes na folha de rosto. Nada mais. O referido é verdade e dou fé. - ADV: ALEXANDRE DA SILVA
MACHADO (OAB 222699/SP)
Processo 0010024-36.2013.8.26.0292 (029.22.0130.010024) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Associação
dos Adquirentes de Lotes do Loteamento Parque Mirante do Vale - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo
discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007.
Vistas dos autos ao autor para: ( ) recolher, em 05 dias, a complementação da (s) diligência(s) do Oficial de Justiça, no valor de
R$ 6,75. - ADV: ALEXANDRE DA SILVA MACHADO (OAB 222699/SP)
Processo 0010088-80.2012.8.26.0292 (292.01.2012.010088) - Procedimento Ordinário - Reajustes e Revisões Específicos
- Carlos Alberto Ferreira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Diante dos depósitos efetuados ás fls. 69/70, defiro o
levantamento em favor do autor. No mais, aguarde-se eventual manifestação do credor pelo prazo de 10 (dez) dias. No silêncio,
presumir-se-á a quitação, com a conseqüente extinção do processo. Int. Jacareí, data supra. - ADV: MARCOS VILELA DOS
REIS JÚNIOR (OAB 182266/SP), ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP)
Processo 0010219-26.2010.8.26.0292 (292.01.2010.010219) - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Fundo de
Investimento Em Direitos Creditorios Não Padronizados Npl 1 - Ruth Marina Turce - Certifico e dou fé que pratiquei o ato
ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado
CG nº. 1307/2007. (X) manifeste-se o autor, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de 30
dias. Decorrido o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de
extinção e arquivamento do processo. - ADV: ILDA HELENA DUARTE RODRIGUES (OAB 70148/SP), ANDERSON GERALDO
DA CRUZ (OAB 182369/SP), ANA LIGIA RIBEIRO DE MENDONCA (OAB 78723/SP)
Processo 0010314-37.2002.8.26.0292 (292.01.2002.010314) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Banco Nossa Caixa Sabanco do Brasil Sa - Antonio Rener Dornelles - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório
abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº.
1307/2007. (X) manifeste-se especificamente a parte autora, em 05 dias, em termos de prosseguimento, ciente da pesquisa
de fls. 277/279, sob pena de arquivamento do processo. - ADV: PAULO CESAR RIBEIRO CAMARGO (OAB 218132/SP), JOAO
CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP)
Processo 0010316-21.2013.8.26.0292 (029.22.0130.010316) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento Sa - Raimundo Ramos Vasconcelos - Manifeste-se a parte autora em
cinco dias em termos de prosseguimento, ciente da pesquisa Infojud de fls 43”. - ADV: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB
94243/SP)
Processo 0010321-58.2004.8.26.0292 (292.01.2004.010321) - Monitória - Contratos Bancários - MARCELO SCALET
ARAÚJO - R Guerra Veiculos e Estac Ltda - - Raul Guerra Neto - - Maria Luiza de Medeiros Guerra - Vistos. Fls.777/778:
lavre-se termo de penhora, com urgência, conforme determinado à fl. 762. Anote-se o nome dos procuradores nos sistema
informatizado. Int. - ADV: EDSON VALENTIM DE FARIA (OAB 135425/SP), RICARDO PENACHIN NETTO (OAB 31405/SP),
CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO (OAB 98473/SP)
Processo 0010393-30.2013.8.26.0292 (029.22.0130.010393) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Nailda Gomes Vaz - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - “Manifeste-se a parte autora, em 10 dias, acerca da Contestação
de fls 56/62.” - ADV: IJOZELANDIA JOSÉ DE OLIVEIRA (OAB 170742/SP)
Processo 0010480-83.2013.8.26.0292 (029.22.0130.010480) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário Silvia Regina da Rocha - Instituto Nacional de Seguridade Social Inss - “Manifeste-se a parte autora, em 10 dias, acerca da
Contestação de fls. 38/61.” - ADV: PRYSCILA PORELLI FIGUEIREDO MARTINS (OAB 226619/SP)
Processo 0010552-70.2013.8.26.0292 (029.22.0130.010552) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Georgina Aparecida Cabral - “Para emissão do Mandado de Busca e
Apreensão, deverá a parte autora primeiramente comprovar o recolhimento da diligência da Oficial de Justiça.” - ADV: ROBERTA
D ALESSANDRO BARONI (OAB 113610/SP)
Processo 0010615-95.2013.8.26.0292 (029.22.0130.010615) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança
- Locação de Imóvel - Elizete de Souza Arice - ELIZETE DE SOUZA ARICE ajuizou a presente ação em face de MARQUES
MARQUES EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA e os fiadores LEANDRO BERNARDO DE SOUZA, IRENE MARQUES DE SOUZA E
LIDIANE MARQUES DE SOUZA, visando à decretação do despejo da requerida, por falta de pagamento. Em síntese, afirma que
celebrou contrato de locação com o requerido em relação ao imóvel situado na Rua Utah, n. 300, Jardim Flórida, com aluguel
mensal de R$ 3.000,00, que não vêm sendo pagos pela requerida desde maio de 2013. Pede, então, a decretação do despejo
da ré e a condenação ao pagamento dos locatícios inadimplidos, bem como aos demais encargos. Os requeridos foram citados
pessoalmente (fls. 35) e não apresentaram contestação, tornando-se revéis. É o relatório. A ação é procedente. A revelia faz
presumir que os fatos alegados na petição inicial são verdadeiros. Ademais, os documentos juntados comprovam que existe o
contrato de locação entre as partes e a ausência de defesa faz presumir que o débito existe. Assim, confirmada a existência
do contrato e o inadimplemento, a ação é procedente. Em face das considerações tecidas, julga-se PROCEDENTE a ação,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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decreta-se o despejo da requerida, bem como, condena-se os réus a pagar à requerente a quantia de R$ 20.687,26 (fl. 11),
referente aos aluguéis de maio a julho de 2013 e outros encargos pendentes até o ajuizamento da ação, bem como todas as
demais prestações vencidas no curso do processo e não pagas, até a efetiva devolução das chaves, corrigidas monetariamente
e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês a contar de cada vencimento. O réu terá o prazo de 15 (quinze) dias para
desocupar voluntariamente o imóvel, sob pena de despejo forçado. Vencidos, os requeridos deverão arcar, também, com as
custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, ora fixados em 20% do valor atualizado da causa. P. R. I. C. ADV: TEREZINHA MARIA DE SOUZA DIAS (OAB 75244/SP)
Processo 0010616-80.2013.8.26.0292 (029.22.0130.010616) - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Ondina Aparecida da Silva - - Lucio Donizete Silva - Santander Leasing As Arren Mercantil - “Manifeste-se a
parte autora, em 10 dias, acerca da Contestação de fls.65/74.” - ADV: TEREZINHA MARIA DE SOUZA DIAS (OAB 75244/SP),
BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), KATHY CHRISTINE DE OLIVEIRA SCHEVANO (OAB 332658/SP)
Processo 0010683-45.2013.8.26.0292 (029.22.0130.010683) - Procedimento Ordinário - Averbação/Cômputo/Conversão de
tempo de serviço especial - Odair de Paula Souza - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - “Manifeste-se a parte autora, em
10 dias, acerca da Contestação de fls. 30/62.” - ADV: ELISANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA (OAB 255948/SP)
Processo 0010747-55.2013.8.26.0292 (029.22.0130.010747) - Procedimento Ordinário - Pagamento Indevido - Mrv
Engenharia e Participações Sa - Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 20 de fevereiro de 2014, às 16:00
horas, ficando as partes intimadas a comparecer na pessoa de seus respectivos advogados. Int. - ADV: BRUNO LEMOS
GUERRA (OAB 332031/SP), FABIO PEREIRA DO NASCIMENTO (OAB 247665/SP)
Processo 0010874-90.2013.8.26.0292 (029.22.0130.010874) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Jose Simões Machado - Vistos. Fls. 34: Indefiro a designação de outra perícia porquanto o autor não demonstrou os pontos
controversos do laudo apresentado. No mais, à vista da conclusão do laudo pericial, indefiro o pedido de tutela antecipada. Citese o INSS. - ADV: PRYSCILA PORELLI FIGUEIREDO MARTINS (OAB 226619/SP)
Processo 0010913-29.2009.8.26.0292 (292.01.2009.010913) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Rita Ferreira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Diante dos depósitos efetuados ás fls. 177/178, defiro o levantamento
em favor do autor. No mais, aguarde-se eventual manifestação do credor pelo prazo de 10 (dez) dias. No silêncio, presumirse-á a quitação, com a conseqüente extinção do processo. Int. Jacareí, data supra. - ADV: ANDREA MARCIA XAVIER RIBEIRO
MORAES (OAB 114842/SP), ANDRE LUIS DE MORAES (OAB 104663/SP), ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB
198573/SP)
Processo - - ADV: VALERIA LENCIONI FERNANDES CRUZ (OAB 89626/SP), AUGUSTO CESAR BAPTISTA DOS REIS
(OAB 122022/SP), ULYSSES FERNANDES CRUZ (OAB 181068/SP)
Processo 0011253-70.2009.8.26.0292 (292.01.2009.011253) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Finasa Sa - Edina Francisca da Silva - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado,
nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. (X) comprove
a autora, em 05 dias, o recolhimento da taxa ínsita a seu pedido de fls. 111, sob pena de arquivamento do processo. - ADV:
HELOÍSA HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS ZANNIN (OAB 110077/SP), MARCELO DAL SECCO SAKAMOTO (OAB 221252/
SP)
Processo 0011289-73.2013.8.26.0292 (029.22.0130.011289) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Marcos Antonio Mazzei Soares - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - Manifeste-se a parte autora em cinco dias acerca
do laudo pericial de fls. 99/101, nos termos do r. Despacho de fls. 86. - ADV: DIRCEU CASSIO COSTA (OAB 311453/SP),
CLAUDILENE FLORIS (OAB 217593/SP)
Processo 0011339-51.2003.8.26.0292 (292.01.2003.011339) - Procedimento Ordinário - Propriedade - Espólio de Bertha
Naftal - Clarisse El Bez - Por primeiro cumpra-se com urgência o despacho de fls. 960. Sem prejuízo, defiro o quanto requerido à
fls. 969, expedindo-se a respectiva certidão para fins de registro da penhora. - ADV: RAIMUNDO NONATO LOPES SOUZA (OAB
111265/SP), JAIME JOSE SUZIN (OAB 108631/SP), VALTER DE MATOS RODRIGUES (OAB 105535/SP), LUÍS ARNALDO
LEAL (OAB 168932/SP)
Processo 0011443-62.2011.8.26.0292 (292.01.2011.011443) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Rodoviario Ibéria Ltda - Sadefem Equipamentos e Montagens Sa - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório
abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº.
1307/2007. (X) manifeste-se especificamente a parte autora, em 05 dias, em termos de prosseguimento, ciente da pesquisa
Renajud de bens de fls. 70/71 (veículos sobre os quais existem restrições anteriores), sob pena de arquivamento do processo.
- ADV: MARCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA (OAB 146454/SP), JOAQUIM BARBOSA DE OLIVEIRA (OAB 17697/SP),
FABRICIO FAGNER FREY (OAB 317445/SP)
Processo 0011469-89.2013.8.26.0292 (029.22.0130.011469) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Reclusão (Art. 80) - Maykon
Max da Silva Alves - - Vitória Jaimires Nascimento Alves - - Glória Mires Nascimento Alves - - Marcos Vinicius da Silva Alves
- - João Victor da Silva Alves - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - “Manifeste-se a parte autora, em 10 dias, acerca
da Contestação de fls. 42/46.” - ADV: SIRLENE APARECIDA TEIXEIRA SCOCATO TEIXEIRA (OAB 224490/SP), WILLIAN
ROBERTO SCOCATO TEIXEIRA (OAB 334308/SP), SERGIO ROBERTO SCOCATO TEIXEIRA (OAB 227216/SP)
Processo 0011575-51.2013.8.26.0292 (029.22.0130.011575) - Procedimento Ordinário - Protesto Indevido de Título - Benedita
de Araujo Caetano - Crednet Apoio Fomento Ltda - Manifeste-se a parte autora em cinco dias, em termos de prosseguimento,
ciente da certidão do Oficial de Justiça de fls 33- Mandado Cumprido Negativo”. - ADV: DANIELE DA SILVA OLIVEIRA LEITE
(OAB 256694/SP)
Processo 0011586-80.2013.8.26.0292 (029.22.0130.011586) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Aline
Lopes Perreti Marcelino - - Glauber Perreti Marcelino - Mrv Engenharia e Participações Sa - “Manifeste-se a parte autora, em 10
dias, acerca da Contestação 168/234.” - ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), LEANDRO FERNANDES
DE AVILA (OAB 287876/SP), WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS (OAB 322603/SP)
Processo 0011618-85.2013.8.26.0292 (029.22.0130.011618) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança
- Locação de Imóvel - Cosme Otoni Mesquita Chagas Filho - Ciente da juntada, pelo autor, da certidão de óbito do requerido.
Recebo a petição de fls. 40/41 como emenda à incial. Providencie a z. Serventia a inclusão no sistema SAJ, no polo passivo da
ação, do espólio do requerido na pessoa dos seus herdeiros Ícaro Junior Bento da Silva Santos e Lindalva da Silva, residentes
no mesmo endereço do requerido. Após, citem-se, observando-se o recolhimento da taxa de condução à fls. 32. Int. - ADV: LUIZ
TADEU DE OLIVEIRA (OAB 100987/SP)
Processo 0011707-11.2013.8.26.0292 (029.22.0130.011707) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Itaú Unibanco Sa - Aicram Comércio de Cosméticos Ltda - Paulo Sérgio da Silva Estevam - Manifeste-se a parte autora em
cinco dias em termos de prosseguimento, ciente da pesquisa Bacenjud de fls 59/62”. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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SILVA (OAB 91275/SP), CLARISSA VALLI BUTTOW (OAB 307870/SP)
Processo 0011785-73.2011.8.26.0292 (292.01.2011.011785) - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Itaú Unibanco
Sa - Espólio de João Bosco de Sousa - Adriana Cristine Santana Sousa da Costa Silva - Certifico e dou fé que pratiquei o ato
ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG
nº. 1307/2007. (X) manifeste-se a parte autora, em 48 horas, em termos de prosseguimento, ciente da devolução do mandado
negativo do oficial de justiça, sob pena de extinção e arquivamento do processo. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS
REIS (OAB 23134/SP), MARCIAL BARRETO CASABONA (OAB 26364/SP), CELESTE PRADA DOMINGUEZ (OAB 284401/SP)
Processo 0011802-41.2013.8.26.0292 (029.22.0130.011802) - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial Senac - Homologo o acordo apresentado pelas partes às fls.255/259, para que produza os
efeitos jurídicos e legais, e, em conseqüência JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo
269, inciso III, do Código de Processo Civil. Aguarde-se em cartório o cumprimento. Findo o prazo marcado para cumprimento
do presente acordo, a credora deverá comunicar eventual inadimplemento dentro do prazo de 30 dias, entendendo-se o silêncio
como satisfeitas as obrigações. PRIC. - ADV: ROBERTO MOREIRA DA SILVA LIMA (OAB 19993/SP)
Processo 0011872-58.2013.8.26.0292 (029.22.0130.011872) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Maria da Conceição
Caraca Ribeiro - Despacho de fls. 65: ‘Primeiramente, desentranhem-se as peças de fls. 52/64, e autuem-se em apenso, pois
trata-se de Exeção de Incompetência. Considerando que a requerida já tem ciência da ação (tanto que opôs exceção), intimese-a, pela imprensa, de que o prazo para contestar se inicia da publicação desta decisão. Int.’ - ADV: DECIO MONTENEGRO
(OAB 57552/SP), DJALMA JOSE ROCHA PIMENTEL (OAB 53447/SP)
Processo 0012231-08.2013.8.26.0292 (029.22.0130.012231) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Pecunia Sa - Banco Pecunia Sa, ajuizou ação de busca e apreensão em face de Edna Maria da Silva,
aduzindo, em síntese, ter celebrado contrato de financiamento com o requerido, através do qual foi dado em alienação fiduciária
uma moto Honda, tipó CBX 250 twister, ano/modelo 2007/2007, cor prata, chassi n. 9C2MC35007R066636, placa HIF 4001.
Ocorre, no entanto, que o réu deixou de cumprir as obrigações contratuais, não pagando as parcelas avençadas, constituindo
em mora. Pede, pois, a busca e apreensão do bem, com a conseqüente procedência do pedido. Deferida e cumprida a liminar
(fls. 28 e 31), foi o réu regularmente citado (fl. 30), deixando transcorrer in albis o prazo para oferecer contestação (fl. 34), o
que levou o autor a pedir o julgamento antecipado da lide (fl. 33). É o relatório. Decido. A ação é procedente. Malgrado regular
citação, deixou o réu de responder aos termos da inicial, dando causa ao reconhecimento da revelia e à produção de seus
efeitos, entre outros, o de se considerar verdadeira a afirmação de que está inadimplente, sendo, pois, de rigor a procedência
da ação, em virtude da infração contratual já admitida. Em face das considerações tecidas, julga-se PROCEDENTE a ação, para
tornar definitiva a liminar anteriormente concedida, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos
do requerente. Custas e demais despesas processuais eventualmente existentes, além de honorários advocatícios ora fixados
em 10% do valor da causa, pelo réu. Transitada em julgado, manifeste-se o autor sobre execução de sucumbência. O silêncio
será interpretado como renúncia ao crédito. P.R.I.C. - ADV: EVANDRO VLASIC CAMPELLO (OAB 211075/SP), MARCELO
SOTOPIETRA (OAB 149079/SP)
Processo 0012246-11.2012.8.26.0292 (292.01.2012.012246) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança
- Locação de Imóvel - Daniel Vilas Boas Ramos - Cicero Ferreira de Sousa - Vistos. O requerido foi notificado e não houve
desocupação voluntária do imóvel conforme certidão de fls. 75. Instado a se manifestar, o autor requereu o despejo coercitivo
o requerido. Defiro. Expeça-se o necessário devendo constar no mandado para que o Sr. Oficial de Justiça faça contato com a
patrona do autor pára acompanhar a diligência. Int. - ADV: SELVIA FERNANDES DIOGO (OAB 202674/SP), PRYSCILA PORELLI
FIGUEIREDO MARTINS (OAB 226619/SP)
Processo 0012276-17.2010.8.26.0292 (292.01.2010.012276) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Márcia dos Santos - Cooperativa Habitacional Novo Lar - Expedito França Gomes e outro - Vistos. Cumpra-se a sentença de
fls. 452/454 proferida nos autos dos Embargos de terceiros expedindo-se mandado de cancelamento da penhora. No mais,
manifeste-se o exequente sobre o prosseguimento da execução. Int. - ADV: FABIO MARCHEZONI NETO (OAB 242778/SP),
SHAULA MARIA LEÃO DE CARVALHO (OAB 128342/SP), RODRIGO ACCESSOR DA SILVA COSTA (OAB 293173/SP)
Processo 0012394-61.2008.8.26.0292 (292.01.2008.012394) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - V I
Industria e Comercio Ltda - Fund Art Artesanato Ltda Me - “Nos termos do Comunicado nº 170/2011, do Conselho Superior da
Magistratura, de 27/04/2011, para pesquisa por meio dos sistemas BACENJUD e INFOJUD deverá a parte autora em cinco dias
comprovar o recolhimento da taxa do serviço (por meio da guia do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça, código
434-1) no valor de R$ 11,00 para cada pesquisa que quiser seja efetuada”. - ADV: EDISON PAVÃO JUNIOR (OAB 242307/SP),
JANDER DE SIQUEIRA MARTINS (OAB 247712/SP), RENATA PRADO CIPOLLA (OAB 233270/SP)
Processo 0012451-55.2003.8.26.0292 (292.01.2003.012451) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Agip
do Brasil Sa - Auto Center Manpem Ltda - - Paulo Estevao Moreira da Silva - - Jesse Batista de Souza Dias - Para pesquisa por
meio do sistema BACENJUD, INFOJUD E RENAJUD, deverá a parte autora em cinco dias comprovar o recolhimento da taxa
do serviço (por meio da guia do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça, código 434-1) no valor de R$ 11,00 para
cada pesquisa que quiser seja efetuada. - ADV: SERGIO ROBERTO SCOCATO TEIXEIRA (OAB 227216/SP), LUIZ EDUARDO
CUNHA DE PAIVA (OAB 138052/SP), ALEX CARLOS CAPURA DE ARAUJO (OAB 296255/SP), MARCOS ALBERTO SANT’ANNA
BITELLI (OAB 87292/SP)
Processo 0012491-22.2012.8.26.0292 (292.01.2012.012491) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Márcia Garcia de Carvalho - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ante o trânsito em julgado da sentença parta as partes,
intime-se o INSS para, no prazo de vinte dias, apresentar conta de liquidação para fins de execução nos termos da r. sentença.
Apresentada a conta, intime-se a autora para dizer se concorda com os cálculos apurados. Em caso de concordância, deverá a
autora pedir a citação do INSS, em execução, nos moldes do artigo 730 do CPC, ou, se cabível, nos termos do artigo 1128 da Lei
8.213/91. Caso contrário, deverá a autora apresentar cálculo do que entende devido, requerendo o que necessário à execução
do julgado. Int - ADV: ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP), PRYSCILA PORELLI FIGUEIREDO
MARTINS (OAB 226619/SP)
Processo 0012542-72.2008.8.26.0292 (292.01.2008.012542) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Cadive Veículos
Ltda - Banco Panamericano Sa - Vistos. 1-Fls. 304/305: À vista do depósito parcial da quantia executada, providencie-se a
penhora on-line pelos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud. As taxas já foram recolhidas à fls. 272/274. 2-No que se refere
a aplicação da penalidade prevista no art. 600 e 601 do CPC, indefiro por ora, porquanto não esgotados todos os meios de
pesquisas para penhora. 3- No mais, expeça-se a guia de levantamento da quantia depositada em favor do exequente. Int. ADV: NEI CALDERON (OAB 114904/SP), RICARDO YOSHIKAZU MATSUZAKA (OAB 167483/SP), IVENS ROBERTO BARBOSA
GONCALVES (OAB 90392/SP)
Processo 0012598-66.2012.8.26.0292 (292.01.2012.012598) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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João Pinto de Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Diante dos depósitos efetuados às fls. 115/116, e da não
apresentação de impugnação, defiro o levantamento em favor do autor. No mais, aguarde-se eventual manifestação do credor
pelo prazo de 10 (dez) dias. No silêncio, presumir-se-á a quitação, com a conseqüente extinção do processo. Int. Jacareí, data
supra. - ADV: DIRCEU MASCARENHAS (OAB 55472/SP), ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP)
Processo 0012600-02.2013.8.26.0292 (029.22.0130.012600) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- José Augusto de Oliveira - Sepaco Saúde Sc Ltda - “Manifeste-se a parte autora, em 10 dias, acerca da Contestação de fls.
53/68.” - ADV: LIGIA APARECIDA SIGIANI PASCOTE (OAB 115661/SP), ERNESTO BELTRAMI FILHO (OAB 100188/SP)
Processo 0012658-05.2013.8.26.0292 (029.22.0130.012658) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Francisca Aurenivia Rodrigues da Silva - - Jose Hamilton Mendonça Vicente - Mrv Engenharia e Participações Sa - “Manifestese a parte autora, em 10 dias, acerca da Contestação de fl. 110/214.” - ADV: WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS (OAB
322603/SP), LEANDRO FERNANDES DE AVILA (OAB 287876/SP), BRUNO LEMOS GUERRA (OAB 332031/SP)
Processo 0012663-27.2013.8.26.0292 (029.22.0130.012663) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Santander (brasil) Sa - Meta Construtora do Brasil e Engenharia Eletrica Ltda Me - Certifico e dou fé que
pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e
Comunicado CG nº. 1307/2007. (X) manifeste-se o autor, em 10 dias, sobre o cumprimento de mandado positivo e sobre a não
contestação do réu. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP)
Processo 0012680-63.2013.8.26.0292 (029.22.0130.012680) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Banco Bradesco Financiamento Sa e outro - 1- Por primeiro, providencie do requerido FM Multimarcas a regularização da
procuração de fls. 135, no prazo de 15(quinze) dias. 2- Sem prejuízo, sob pena de preclusão, em 10 dias, especifiquem as
partes as provas que pretendem produzir, justificando e esclarecendo a pertinência de cada uma delas, pois será com base
nos fundamentos trazidos pelas partes que se deliberará acerca da necessidade de produzi-las (provas desnecessárias ou não
justificadas não serão produzidas). A justificativa e os esclarecimentos sobre a pertinência da prova pretendida não poderão
ser genéricos, devendo se referir aos fatos discutidos no processo, pois só assim será possível analisar a necessidade de se
produzir, no caso concreto, a prova pleiteada. No mesmo prazo e também sob pena de preclusão deverão as partes, caso
pretendam produzir prova oral, apresentar seus respectivos róis de testemunhas, nos termos do art. 407 do CPC (prazo fixado
pelo Juiz), o que se determina visando à melhor adequação da pauta de audiências, para que partes e advogados de outras
audiências que se realizarão no mesmo dia não sejam obrigadas, às vezes, a esperar por período muito longo. Caso pretendam
a intimação de testemunhas, deverão informar o endereço completo, inclusive com o CEP, tendo em vista que a expedição do
mandado exige que seja informado o CEP correto. Int. - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)
Processo 0012680-68.2010.8.26.0292 (292.01.2010.012680) - Depósito - Alienação Fiduciária - Fiat Administradora de
Consórcios Ltda - Reginaldo Gomes Ribeiro - “Manifeste-se a parte requerida em cinco dias, em termos de prosseguimento,
ciente da petição da parte autora (solicitando que o segurado entre em contato com o telefone informado, para que sejam
tomadas as medidas cabíves) juntada às fls 112 dos autos”. - ADV: DANIELA BARCELLOS DE ANDRADE (OAB 217141/
SP), HELENA MARIA MONACO FERREIRA (OAB 109348/SP), JESSICA ANNE ERKERT (OAB 221994/SP), LEDA MARIA DE
ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP)
Processo 0012697-36.2012.8.26.0292 (292.01.2012.012697) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Dorival Rodrigues de Oliveira - Aymoré Crédito Financiamento e Investimentos Sa - Vistos. Os documentos de fls. 294/307
deveriam ter sido juntados nos autos em apenso. Assim, por primeiro, providencie a z. serventia a regularização e, após,
venham conclusos para sentença neste processo, e para decisão no apenso. Int. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES
(OAB 131351/SP), JÂNIO ANTONIO DE ALMEIDA (OAB 197280/SP)
Processo 0012711-25.2009.8.26.0292 (292.01.2009.012711) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Espólio de Pedro da Silva - Maria Madalena Dias da Silva - Vistos. Os documentos de fls. 1.166/1.186 deveriam ter sido juntados
nos autos em apenso. Assim, por primeiro, providencie a z. Serventia a regularização e, após, voltem conclusos no apenso. Int.
- ADV: ROBERLI DA COSTA MACHADO (OAB 217396/SP), SORAIA DE ANDRADE (OAB 237019/SP), MARCO ANTONIO TURI
(OAB 238163/SP)
Processo 0012712-78.2007.8.26.0292 (292.01.2007.012712) - Procedimento Ordinário - Lidia Aparecida Decaria de Souza
- Simone de Oliveira Gusman - Por primeiro, recolha-se o mandado de fls. 324, afim de ser observado o seu cumprimento ou
não. Após o recolhimento, providencie a penhora on-line, pelo sistema BACEN JUD conforme requerido à fls. 327. - ADV: LUIZ
FERNANDO CHERUBINI (OAB 213932/SP), JOÃO VICENTINI FILHO (OAB 231609/SP)
Processo 0012782-56.2011.8.26.0292 (292.01.2011.012782) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Gloria
Aparecida Fortes - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Diante dos depósitos efetuados às fls. 90/91, defiro o levantamento
em favor do autor. No mais, aguarde-se eventual manifestação do credor pelo prazo de 10 (dez) dias. No silêncio, presumirse-á a quitação, com a conseqüente extinção do processo. Int. Jacareí, data supra. - ADV: MARCELO DE MORAIS BERNARDO
(OAB 179632/SP), ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP)
Processo 0012846-42.2006.8.26.0292 (292.01.2006.012846) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de Crédito
- Banco do Brasil Sa - Fls.160/163: Indefiro o pedido de inclusão da pessoa jurídica no polo passivo da ação, por falta de amparo
legal. Ademais, não se esgotaram os meios de busca de bens pelos sistemas BACENJUD, INFORJUD E RENAJUD. Requeira
o exequente o que de direito. Int. - ADV: CLAUDIO MARCOS KYRILLOS (OAB 133987/SP), EDUARDO TORRE FONTE (OAB
121053/SP)
Processo 0012852-10.2010.8.26.0292 (292.01.2010.012852) - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Anderson Deive
Rodrigues Alves - Vistos. Pelo que se verifica dos autos, na certidão de óbito de fls. 85 consta somente o primeiro nome dos
filhos do réu. Desse modo, não é possível a realização das pesquisas requeridas pelo patrono do réu, sobretudo por não
haver nos autos, sequer o nome completo dos herdeiros. Assim, suspendo o processo pelo prazo de 60 ( sessenta) dias para
regularização do polo passivo da ação, sob pena de extinção. Int. - ADV: LUIZ ALVES DE LIMA (OAB 255387/SP)
Processo 0012875-48.2013.8.26.0292 (029.22.0130.012875) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Itaú Unibanco Sa - Lfvc Assessoria Empresarial Ltda Me - - Luiz Fernando Valio Coimbra - Vistos. Indefiro o pedido de
vista fora do cartório formulado pelo executado uma vez que o prazo para opor embargos já decorreu em 07/01/14. Conforme
consignado no despacho de fls. 29, o prazo de 15(quinze) dias é contado da juntada aos autos do mandado de citação ( art. 736
e 738 do CPC), o que se em deu 05/12/2013. No mais, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento. - ADV: MARIA
FERNANDA VITORIANO XAVIER DE MORAES (OAB 214361/SP), LUIS GUSTAVO ANTUNES VALIO COIMBRA (OAB 216929/
SP), CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP)
Processo 0012978-26.2011.8.26.0292 (292.01.2011.012978) - Procedimento Ordinário - Cheque - Nelson Guilherme dos
Santos e outro - Banco Santander Sa - Vistos. 1- Conforme se verifica da petição de fls. 148/149, o acordo noticiado à fls. 140
não chegou a ser firmado, restando prejudicado. 2- Recebo os recursos de apelação interpostos pelos requeridos ( fls.151/153)
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e pelos requerentes ( fls. 156/160), em ambos os efeitos legais. Vista à autora para apresentar as contrarrazões, no prazo legal
e, após, ao requerido para o mesmo fim. 4-Após, subam os autos ao E.Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens de
estilo. Jacarei, 09 de janeiro de 2014. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), ANA PAULA DANTAS ALVES
(OAB 208991/SP), JOSE FRANCISCO VENTURA BATISTA (OAB 291552/SP)
Processo 0013000-16.2013.8.26.0292 (029.22.0130.013000) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação
/ Ameaça - Antonio Carlos de Freitas Alves e outro - Fls.32/33: os documentos juntados não comprovam com verossimilhança
a data em que ocorreu o esbulho, motivo pelo qual, mantenho a decisão de fl.26 como lançada. Defiro a prioridade prevista no
Estatuto do Idoso. Anote-se. Int. - ADV: LUIZ ROBERTO LEÃO ALVARES (OAB 172425/SP)
Processo 0013955-18.2011.8.26.0292 (292.01.2011.013955) - Procedimento Ordinário - Posse - Jose Carlos Candido Vanessa Rodrigues da Silva - Termo de audiência de conciliação e instrução - ADV: MARIO SERGIO SILVERIO DA SILVA (OAB
210226/SP), LIVEA APARECIDA INACIO DA SILVA (OAB 218846/SP)
Processo 0013955-18.2011.8.26.0292 (292.01.2011.013955) - Procedimento Ordinário - Posse - Jose Carlos Candido Vanessa Rodrigues da Silva - “Manifeste-se a parte autora, em 10 dias, acerca da Contestação de fl. 244/247.” - ADV: MARIO
SERGIO SILVERIO DA SILVA (OAB 210226/SP), LIVEA APARECIDA INACIO DA SILVA (OAB 218846/SP)
Processo 0014133-64.2011.8.26.0292 (292.01.2011.014133) - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Jose Carlos
Candido - - Nilton Inacio dos Santos - Maria Juliana Ferreira - - Vanessa Rodrigues da Silva - “Manifeste-se a parte autora,
em 10 dias, acerca da Contestação de fl. 295/298.” - ADV: LIVEA APARECIDA INACIO DA SILVA (OAB 218846/SP), MARIO
SERGIO SILVERIO DA SILVA (OAB 210226/SP)
Processo 0014418-91.2010.8.26.0292 (292.01.2010.014418) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Ronaldo
Malaquias Pereira - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Vistos. Diante da concordância da exequente com os valores
apresentados, expeçam-se ofícios RPV, distintos, para os benefícios devidos e a verba honorária. Int. - ADV: CLEBERSON
AUGUSTO DE NORONHA SOARES (OAB 236328/SP), ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP),
RODRIGO VICENTE FERNANDEZ (OAB 186603/SP)
Processo 0014739-63.2009.8.26.0292 (292.01.2009.014739) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Maria Dinéia Diniz Marcolino - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - “Manifeste-se o autor, em cinco dias, acerca dos
cálculos apresentados pelo INSS de fls. 139/143.” - ADV: DANIELA DO NASCIMENTO SANTOS SÓRIA (OAB 220176/SP),
REGINA APARECIDA LOPES (OAB 236939/SP)
Processo 0014881-38.2007.8.26.0292 (292.01.2007.014881) - Procedimento Ordinário - Douglas Prudenciano de Andrade
Silva - Alba Valéria de O Ribeiro - Itau Seguros Sa - Vistos. 1- Fls. 413/414: Cumpra-se o despacho de fls. 406, expedindo-se
mandado de penhora e avaliação em face de Alba Valéria de O. Ribeiro. 2- Fls. 417 item 4: Anote-se o nome do defensor indicado
junto ao sistema SAJ, cuidando para que doravante, as publicações e/ou intimações sejam feitas na forma requerida. 3-Fls. 412:
Tendo em vista a concordância do exequente com a quantia depositada à fls. 400/404 pelo denunciado à lide, relativamente
aos danos materiais, expeça-se guia de levantamento em favor do exequente. Diante do pagamento pela Seguradora Itau
Seguros de Auto e Residência S/A, JULGO EXTINTA a execução em face da mesma e o faço nos termos do artigo 794-I do
CPC, prosseguindo a execução em face da executada Alba Valério de O. Ribeiro relativamente aos danos morais. PRIC. Int. ADV: ANTONIO PENTEADO MENDONÇA (OAB 54752/SP), ALEXANDRE MICHELETO TARGA CARVALHO (OAB 171695/SP),
DARCIO FERREIRA (OAB 117346/SP)
Processo 0015103-64.2011.8.26.0292 (292.01.2011.015103) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Maria do Socorro
Lima - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ante o trânsito em julgado da sentença, intime-se o INSS para, no prazo de
vinte dias, apresentar conta de liquidação para fins de execução nos termos do v. acórdão. Apresentada a conta, intime-se a
autora para dizer se concorda com os cálculos apurados. Em caso de concordância, expeçam-se os ofícios RPV/PRC. Int - ADV:
ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP), AUGUSTA CESÁRIO (OAB 283470/SP)
Processo 0015179-88.2011.8.26.0292 (292.01.2011.015179) - Procedimento Ordinário - Dental Tiba Comércio e Assistência
Técnica Ltda Me - Fls.348/349: Manifeste-se a autora sobre a petição de fls. 348/349. Após, abra-se vista ao MP. Anotese a intervenção do Ministério Público. Int. - ADV: MAGDA BATISTA DE O S DAMACENO (OAB 107607/SP), JOAO BOSCO
LENCIONI (OAB 57041/SP)
Processo 0015301-38.2010.8.26.0292 (292.01.2010.015301) - Usucapião - Posse - Joaquim Alves dos Santos - Vistos.
Manifeste-se o autor sobre a certidão negativa do oficial de Justiça de fls. 180. Int. - ADV: JANETE CRISTINA SANTOS CHAVES
(OAB 217188/SP)
Processo 0015397-58.2007.8.26.0292 (292.01.2007.015397) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel Espólio de Wadiha Simão Madid e outro - Sociedade Cultural e de Assistência Educacional José Herculano Pires e outros - Caixa
Economica Federal - Ficam os executados intimados da penhora realizada nos autos (fl. 254), podendo apresentar impugnação
no prazo de 15 (quinze) dias. - ADV: FLAVIA ELISABETE DE OLIVEIRA FIDALGO SOUZA (OAB 80404/SP), AUGUSTO CESAR
BAPTISTA DOS REIS (OAB 122022/SP), CLAUDIO MADID (OAB 194784/SP)
Processo 0015750-30.2009.8.26.0292 (292.01.2009.015750) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Efrans Altino de Araujo - “Fica a parte autora ciente de que o mandado de levantamento judicial já foi expedido, conforme fls 118
dos autos. “ - ADV: JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/SP)
Processo 0015785-19.2011.8.26.0292 (292.01.2011.015785) - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - Edifício
Adriana - Vistos. Tendo em vista o pagamento noticiado pela exequente, JULGO EXTINTA a execução, com fundamento no
art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Com as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. - ADV: TATIANA
BARRETO MARTINS PINTOR (OAB 232435/SP), LAURO EMERSON RIBAS MARTINS (OAB 55377/SP)
Processo 0016277-74.2012.8.26.0292 (292.01.2012.016277) - Depósito - Depósito - Omni Sa Credito Financiamento e
Investimento - Vistos. Fls. 71: Esclareça o autor o motivo de requerer novas diligências para citação do requerido no mesmo
endereço onde, já tentada a diligência, a mesma restou negativa conforme certidão do oficial de Justiça de fls. 65. Após, voltem
conclusos. Int. - ADV: DENISE VAZQUEZ PIRES (OAB 221831/SP)
Processo 0016416-31.2009.8.26.0292 (292.01.2009.016416) - Monitória - Inadimplemento - Fundação Valeparaibana de
Ensino Fve - George Alves Silva - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162,
§ 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. (X) deverá a autora, em 48 horas, imprimir
a Carta Precatória já disponível no Sistema, instruí-la e comprovar a sua distribuição, sob pena de extinção e arquivamento do
processo. - ADV: LAURA INES DA SILVA CORREA CHAVES (OAB 88775/SP)
Processo 0017835-81.2012.8.26.0292 (292.01.2012.017835) - Monitória - Prestação de Serviços - Erasmo Margutti - Adr
Informatica Ltda Epp - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do
C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. (X) manifeste-se o autor, em 10 dias, sobre o
cumprimento positivo da carta precatória e sobre a não contestação do réu. - ADV: WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS
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(OAB 322603/SP)
Processo 0018072-18.2012.8.26.0292 (292.01.2012.018072) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Fibrapet Reciclagem Ltda Epp - Para pesquisa de endereço da parte ré por meio do sistema
BACENJUD, deverá a parte autora em cinco dias comprovar o recolhimento da taxa do serviço (por meio da guia do Fundo
Especial de Despesa do Tribunal de Justiça, código 434-1) no valor de R$ 11,00 para cada pesquisa que quiser seja efetuada.
- ADV: BARBARA RAQUEL AURELIO PORTO (OAB 259040/SP), ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES
(OAB 268862/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB
192562/SP)
Processo 0018196-98.2012.8.26.0292 (292.01.2012.018196) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Omni Sa Crédito Financiamento e Investimento - Deverá a parte autora imprimir o Alvará já disponível no Sistema,
e, em cinco dias, comprovar o recolhimento da taxa para pesquisa de endereço por meio dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e
RENAJUD, no valor de R$ 11,00 para cada pesquisa. - ADV: DENISE VAZQUEZ PIRES (OAB 221831/SP)
Processo 0018398-75.2012.8.26.0292 (292.01.2012.018398) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Itaú Unibanco
Sa - Vistos. Fls. 78: Defiro, aguarde-se, contudo, o recolhimento das taxas devidas. Int. - ADV: MARIA HELENA DE CARVALHO
ROS (OAB 201076/SP), FABIANA CRISTINA MENCARONI GIL (OAB 208092/SP)
Processo 0028375-12.2012.8.26.0577 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 101012011004157 - Juízo de Direito da 1ª
Vara Judicial da Comarca de Caçapava) - Fernando Santos Vilas - Vistos. Ante a inércia do requerente em fornecer endereço
do requerido para citação devolva-se a presente observadas as anotações de praxe. - ADV: ADRIANO ALBERTO OLIVEIRA
APARICIO (OAB 149294/SP), THAÍS CRISTINA SANTOS APIPI (OAB 287265/SP)
Processo 3000018-16.2013.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Telefonia - FILADELFO BATISTA - Vistos. A sentença foi
proferida com fundamento no art. 285-A do CPC. Recebo o recurso de apelação interposto pelo autor às fls. 33/40 e mantenho
a sentença apelada por seus próprios fundamentos. Subam os autos ao E.Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens de
estilo. Int. - ADV: ADRIANA SILVA PAMPONET (OAB 289602/SP)
Processo 3000019-98.2013.8.26.0292 - Monitória - Prestação de Serviços - ALCANCE ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL S/C
LTDA - Vistos. Fls. 21: Cumpra a z. Serventia o art. 30 da Ordem de Serviço n º 02/08. - ADV: ELIANA DE FATIMA B MACHADO
OLIVEIRA (OAB 72341/SP)
Processo 3000140-29.2013.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - DIREITO DO CONSUMIDOR - VERA LUCIA DA SILVA Deverá a parte autora imprimir a Carta Precatória já disponível no Sistema, instruí-la e comprovar a sua distribuição no prazo de
cinco dias. - ADV: TERESINHA RENO BARRETO DA SILVA (OAB 103692/SP)
Processo 3000627-96.2013.8.26.0292 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 1223-04.2012.4.01.3815 - JD 1ª Vara Federal
- Subseção Judiciária de São João Del Rei-MG) - Caixa Economica Federal - Vistos. À vista da certidão retro, devolva-se a
presente ao juízo deprecante observando-se as anotações de praxe. - ADV: LUIZ ABERTO MAUAD (OAB 54309/MG), RODRIGO
TREZZA BORGES (OAB 78792/MG)
Processo 3001415-13.2013.8.26.0292 - Impugnação de Assistência Judiciária - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos
à Execução - Emerson Batista Dias - AUTO MECÂNICA CHAPOLIM impugnou o pedido de Justiça Gratuita, feito EMERSON
BATISTA DIAS, na ação de indenização por dano material. Em síntese, afirma que o impugnado possui renda R$ 5.178,72
e um veículo (caminhão) que custa mais de R$ 60.000,00 e não necessita do benefício de Justiça Gratuita. Respondeu o
impugnado (fls. 16/17). É o relatório. Rejeita-se a impugnação. O impugnante não trouxe nenhum documento que comprove
que o impugnado não faz ao benefício de Justiça Gratuita. Em que pese o impugnado ser proprietário do caminhão, cujo valor
é mais de R$ 60.000,00, este é de uso profissional, ou seja, o meio como ele exerce sua profissão de motorista e o objeto
da ação envolve suposto defeito causado no veículo dificultaram o exercício de sua profissão. Em face das considerações
tecidas, REJEITA-SE a impugnação. P. R. I. C. Jacarei, 13 de janeiro de 2014. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS
TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: ADILSON JOSE AMANTE (OAB 265954/
SP), ANTONIO CARLOS DE BARROS (OAB 96199/SP), HENRIQUE DE MARTINI BARBOSA (OAB 242792/SP)

2ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MAURÍCIO BRISQUE NEIVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SILVIA MARIA PACINE SCHINKAREW
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2014
Processo 0000036-54.2014.8.26.0292 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - Veneza Pet Comércio Ltda. ME. - Vistos.
Este processo foi distribuído fisicamente durante o recesso forense, e posteriormente foi digitalizado conforme comunicado
94/2013, em dependência ao Processo 4001940-75.2013, também digital. Houve também o deferimento da sustação pleiteada
(fls. 72) e as determinações foram cumpridas pela parte autora (fls. 74/78). Nos autos principais, 4001940-75.2013, a fls. 47,
aqui copiado a fls. 58, já houve decisão para que a ré se abstenha de levar a protesto a parte autora, sob pena de multa,
estando os autos aguardando a juntada da carta de citação expedida (fls. 59). Assim, apense-se aos autos principais e anote-se.
Int. - ADV: ADRIANO MIGLI DE FARIA ROSA (OAB 314942/SP)
Processo 1000103-02.2014.8.26.0292 - Notificação - Inadimplemento - CONDOMÍNIO DAS PALMEIRAS DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO S/A - Vistos. Notifique(m)-se, nos termos da petição inicial que segue anexa. Decorrido o prazo de quarenta e
oito horas (artigo 872 do Código de Processo Civil), certifique-se e arquivem-se os autos. Servirá o presente, por cópia digitada,
como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei com a permissiva do art. 172, § 2º do CPC. Intime-se. - ADV:
OTÁVIO JORGE ASSEF (OAB 221714/SP)
Processo 1000117-83.2014.8.26.0292 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BANCO SANTANDER BRASIL S/A Vistos. 1. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para
pagar a integralidade da dívida pendente, no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo
3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida,
sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo
285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade
plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. 2. DA BUSCA DO VEÍCULO E DE ENDEREÇOS. 2.1.
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Objetivando o cumprimento da liminar de busca e apreensão e a localização da parte ré para citação pessoal, caso frustradas
as diligências no endereço informado na petição inicial, como medidas que dependem do Poder Judiciário, se requeridas, ficam
desde já deferidas, mediante recolhimento das taxas previstas na Lei Estadual n. 11.608/2003 (art. 2º, parágrafo único, inciso
XI) e fixadas pelo TJSP (Comunicado nº 170/11 e Provimento n. 1864/11 do Conselho Superior da Magistratura), ressalvada
a hipótese de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita: a) a pesquisa de endereços pelos sistemas BACENJUD,
RENAJUD e INFOJUD; b) a restrição total do veículo (inclusive circulação), pelo sistema RENAJUD. 2.2. Para o mesmo fim,
em se tratando de pessoa física, se requerida, fica desde já deferida também a pesquisa de endereço pelo sistema SIEL. 2.3.
Qualquer outra diligência judicial de busca do veículo e de endereços fica desde logo indeferida, devendo ser providenciada
diretamente pela parte autora, à qual, assim sendo requerido e havendo necessidade à obtenção da informação, fica desde
já deferida a expedição de alvará para esse fim, com prazo de 90 (noventa) dias contados da expedição (TJSP - Comunicado
SPI 26/2012), com a advertência de que, uma vez requerido e expedido o alvará, nenhuma outra diligência será realizada
no processo enquanto a parte autora não comprovar a sua efetiva utilização. 2.4. Caso encontrado endereço(s) diferente(s)
daquele constante dos autos, ficam desde logo DETERMINADAS a execução da liminar e, se positiva, a citação, de ofício,
devendo a parte autora providenciar o necessário e arcar com o respectivo ônus financeiro, sob pena de extinção do feito,
salvo se por ela fundamentado e comprovado que não há perspectiva de localização do veículo e/ou da parte ré no endereço
pesquisado. 2.5. A qualquer tempo, se a parte autora informar novo endereço por diligência própria e assim requerer, ficam
desde logo deferidas a execução da liminar e, se positiva, a citação, expedindo-se o necessário, com urgência. 2.6. Em qualquer
hipótese, ficam desde já deferidos os benefícios do art. 172, § 2º, do CPC. 3. DO SOBRESTAMENTO DA AÇÃO 3.1. Se
requerido pela parte autora, a qualquer momento, fica desde logo deferido o sobrestamento do processo, por uma única vez,
pelo prazo requerido ou pelo prazo máximo de 01 (um) ano, se aquele for superior a esse limite. Após o decurso do prazo de
sobrestamento, deverá a parte autora se manifestar sobre o prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação.
3.2. Ficam desde logo indeferidos novos pedidos de sobrestamento, devendo a parte autora ser intimada para desde logo: ou
requerer, se ainda não realizada, alguma das diligências elencadas no item 2 desta decisão, visando à localização do veículo
e do endereço da parte ré; ou requerer a citação por edital, se já executada a liminar e esgotadas as tentativas de localização
da parte ré para citação pessoal; ou requerer a conversão da ação em ação de depósito, caso esgotadas as tentativas de
localização do veículo; ou requerer a desistência da ação, se não estiver disposta a arcar com o ônus financeiro necessário ao
devido andamento do processo (leia-se: distribuição de cartas precatórias para tentativa de execução da liminar e de citação
e/ou realização da citação por edital) e à consequente obtenção do provimento jurisdicional de mérito. 4. DO CONTROLE DO
ANDAMENTO 4.1. Deverá a serventia manter rigoroso controle das diligências elencadas no item 2 e também do sobrestamento
do feito tratado no item 3, certificando sempre, antes de intimar a parte autora a se manifestar em cumprimento aos termos da
presente decisão ou de remeter o processo à conclusão para deliberação, sobre aquelas diligências já realizadas, positivas ou
não, e sobre eventual sobrestamento já havido, para que o feito tenha andamento racional e eficiente, evitando-se diligências
inócuas, repetitivas e protelatórias, e exercendo-se rígido controle sobre o esgotamento das tentativas de localização do veículo
e/ou do endereço da parte ré, hipótese que ensejará: ou a citação por edital, se já executada a liminar e esgotadas as tentativas
de localização da parte ré para citação pessoal; ou a conversão da ação em ação de depósito, caso esgotadas as tentativas de
localização do veículo; ou a extinção do feito, se a parte autora não estiver disposta a arcar com o ônus financeiro necessário
ao devido andamento do processo (leia-se: distribuição de cartas precatórias para tentativa de execução da liminar e de citação
e/ou realização da citação por edital) e à consequente obtenção do provimento jurisdicional de mérito. 4.2. Em se tratando
de processo ajuizado há mais de 02 anos, ainda em fase de execução da liminar e citação, deverá a serventia anotar alerta
próprio no sistema informatizado e elaborar certidão completa e pormenorizada a respeito de todos os termos desta decisão,
remetendo-se o feito imediatamente em seguida à conclusão para deliberação. 5. DA RÉPLICA Completado o ciclo citatório,
com resposta ou decurso do respectivo prazo em relação a todos os réus, intime-se a parte autora a se manifestar em réplica,
no prazo de 10 dias. 6. DA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS Apresentada a réplica ou decorrido o respectivo prazo, intime-se as
partes a especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência em face da matéria de fato controvertida
nos autos e sua necessidade ao julgamento do feito. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP)
Processo 1000124-75.2014.8.26.0292 - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - POBA ENSINO DE LINGUAS E
COMÉRCIO DE MATERIAL DIDATICO LTDA ME - Vistos. Converto o rito em ordinário por ser mais amplo. Anote-se no SAJ
Cite(m)-se e intime(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena
de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil.
DA BUSCA DE ENDEREÇOS PARA CITAÇÃO PESSOAL 3.1. Objetivando a localização da parte ré, caso não encontrada no
endereço informado na petição inicial, como medidas que dependem do Poder Judiciário, ficam desde já deferidas pesquisas de
endereços pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, mediante requerimento e recolhimento das taxas previstas na Lei
Estadual n. 11.608/2003 (art. 2º, parágrafo único, inciso XI) e fixadas pelo TJSP (Comunicado nº 170/11 e Provimento n. 1864/11
do Conselho Superior da Magistratura), ressalvada a hipótese de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. Em se
tratando de pessoa física, se requerida, fica desde já deferida também a pesquisa de endereço pelo sistema SIEL. 3.2. Qualquer
outra diligência judicial de busca de endereços fica desde logo indeferida, devendo ser providenciada diretamente pela parte
autora, à qual, assim sendo requerido e havendo necessidade à obtenção da informação, fica desde já deferida a expedição
de alvará para esse fim, com prazo de 90 (noventa) dias contados de sua expedição (TJSP - Comunicado SPI 26/2012), com
a advertência de que, uma vez requerido e expedido o alvará, nenhuma outra diligência será realizada no processo enquanto
a parte autora não comprovar a sua efetiva utilização. 3.3. Caso encontrado endereço (s) diferente (s) daquele constante dos
autos, fica desde logo DETERMINADA a citação, de ofício, devendo a parte autora providenciar o necessário e arcar com o
respectivo ônus financeiro, sob pena de extinção do feito, salvo se por ela fundamentado e comprovado que não há perspectiva
de localização pessoal da parte ré no endereço pesquisado. 3.4. A qualquer tempo, se a parte autora informar novo endereço
por diligência própria e requerer a citação, esta fica desde logo deferida. 3.5. Em qualquer hipótese, ficam desde já deferidos
os benefícios do art. 172, § 2º, do CPC. 4. DO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO 4.1. Se requerido pela parte autora, a
qualquer momento, fica desde logo deferido o sobrestamento do feito, por uma única vez, pelo prazo requerido ou pelo prazo
máximo de 90 (noventa) dias, se aquele for superior a esse limite. Após o decurso do prazo de sobrestamento, deverá a parte
autora se manifestar sobre o prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação. 4.2. Ficam desde logo indeferidos
novos pedidos de sobrestamento, devendo a parte autora ser intimada para desde logo: ou requerer, se ainda não realizada,
alguma das diligências elencadas no item 2 desta decisão, visando à localização de endereço da parte ré; ou requerer a citação
por edital, caso esgotadas as tentativas de localização pessoal da parte ré; ou requerer a desistência da ação, se não estiver
disposta a arcar com o ônus financeiro necessário ao devido andamento do processo (leia-se: distribuição de cartas precatórias
para tentativa de citação ou realização da citação por edital) e consequente obtenção do provimento jurisdicional de mérito. 5.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

478

DA RÉPLICA Completado o ciclo citatório, com resposta ou decurso do respectivo prazo em relação a todos os réus, intime-se a
parte autora a se manifestar em réplica, no prazo de 10 dias. 6. DA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS 6.1. Apresentada a réplica ou
decorrido o respectivo prazo, intime-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência
em face da matéria de fato controvertida nos autos e sua necessidade ao julgamento do feito. 6.2. Se juntados documentos
novos na fase de réplica, na mesma oportunidade, intime-se a parte ré a se manifestar sobre eles (art. 398 do CPC). 6.3. Após
essas manifestações ou o decurso do respectivo prazo, venham os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.
7. DO CONTROLE DO ANDAMENTO 7.1. Deverá a serventia manter rigoroso controle das diligências elencadas no item 2 e
também do sobrestamento do feito tratado no item 3, certificando sempre, antes de intimar a parte autora a se manifestar em
cumprimento aos termos da presente decisão ou de remeter o processo à conclusão para deliberação, sobre aquelas diligências
já realizadas, positivas ou não, e sobre eventual sobrestamento já havido, para que o feito tenha andamento racional e eficiente,
evitando-se diligências inócuas, repetitivas e protelatórias, e exercendo-se rígido controle sobre o esgotamento das tentativas
de localização de endereço da parte ré, hipótese que, se caracterizada, ensejará a citação por edital ou, se a parte autora não
estiver disposta a arcar com o respectivo ônus financeiro (leia-se: distribuição de cartas precatórias para tentativa de citação
ou realização da citação por edital), a extinção do feito. 7.2. Em se tratando de processo ajuizado há mais de 01 ano, ainda em
fase de citação, deverá a serventia anotar alerta próprio no sistema informatizado e elaborar certidão completa e pormenorizada
a respeito de todos os termos desta decisão, remetendo-se o feito imediatamente em seguida à conclusão para deliberação.
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: MARISA
APARECIDA MIGLI (OAB 130744/SP)
Processo 1000143-81.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Títulos de Crédito - Veneza Pet Comércio Ltda. ME. Vistos. Cite(m)-se e intime(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa,
sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo
Civil. DA BUSCA DE ENDEREÇOS PARA CITAÇÃO PESSOAL 2.1. Objetivando a localização da parte ré, caso não encontrada
no endereço informado na petição inicial, como medidas que dependem do Poder Judiciário, ficam desde já deferidas pesquisas
de endereços pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, mediante requerimento e recolhimento das taxas previstas
na Lei Estadual n. 11.608/2003 (art. 2º, parágrafo único, inciso XI) e fixadas pelo TJSP (Comunicado nº 170/11 e Provimento
n. 1864/11 do Conselho Superior da Magistratura), ressalvada a hipótese de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.
Em se tratando de pessoa física, se requerida, fica desde já deferida também a pesquisa de endereço pelo sistema SIEL. 2.2.
Qualquer outra diligência judicial de busca de endereços fica desde logo indeferida, devendo ser providenciada diretamente pela
parte autora, à qual, assim sendo requerido e havendo necessidade à obtenção da informação, fica desde já deferida a expedição
de alvará para esse fim, com prazo de 90 (noventa) dias contados de sua expedição (TJSP - Comunicado SPI 26/2012), com
a advertência de que, uma vez requerido e expedido o alvará, nenhuma outra diligência será realizada no processo enquanto
a parte autora não comprovar a sua efetiva utilização. 2.3. Caso encontrado endereço (s) diferente (s) daquele constante dos
autos, fica desde logo DETERMINADA a citação, de ofício, devendo a parte autora providenciar o necessário e arcar com o
respectivo ônus financeiro, sob pena de extinção do feito, salvo se por ela fundamentado e comprovado que não há perspectiva
de localização pessoal da parte ré no endereço pesquisado. 2.4. A qualquer tempo, se a parte autora informar novo endereço
por diligência própria e requerer a citação, esta fica desde logo deferida. 2.5. Em qualquer hipótese, ficam desde já deferidos
os benefícios do art. 172, § 2º, do CPC. 3. DO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO 3.1. Se requerido pela parte autora, a
qualquer momento, fica desde logo deferido o sobrestamento do feito, por uma única vez, pelo prazo requerido ou pelo prazo
máximo de 90 (noventa) dias, se aquele for superior a esse limite. Após o decurso do prazo de sobrestamento, deverá a parte
autora se manifestar sobre o prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação. 3.2. Ficam desde logo indeferidos
novos pedidos de sobrestamento, devendo a parte autora ser intimada para desde logo: ou requerer, se ainda não realizada,
alguma das diligências elencadas no item 2 desta decisão, visando à localização de endereço da parte ré; ou requerer a citação
por edital, caso esgotadas as tentativas de localização pessoal da parte ré; ou requerer a desistência da ação, se não estiver
disposta a arcar com o ônus financeiro necessário ao devido andamento do processo (leia-se: distribuição de cartas precatórias
para tentativa de citação ou realização da citação por edital) e consequente obtenção do provimento jurisdicional de mérito. 4.
DA RÉPLICA Completado o ciclo citatório, com resposta ou decurso do respectivo prazo em relação a todos os réus, intime-se a
parte autora a se manifestar em réplica, no prazo de 10 dias. 5. DA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS 5.1. Apresentada a réplica ou
decorrido o respectivo prazo, intime-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência
em face da matéria de fato controvertida nos autos e sua necessidade ao julgamento do feito. 5.2. Se juntados documentos
novos na fase de réplica, na mesma oportunidade, intime-se a parte ré a se manifestar sobre eles (art. 398 do CPC). 5.3. Após
essas manifestações ou o decurso do respectivo prazo, venham os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.
6. DO CONTROLE DO ANDAMENTO 6.1. Deverá a serventia manter rigoroso controle das diligências elencadas no item 2 e
também do sobrestamento do feito tratado no item 3, certificando sempre, antes de intimar a parte autora a se manifestar em
cumprimento aos termos da presente decisão ou de remeter o processo à conclusão para deliberação, sobre aquelas diligências
já realizadas, positivas ou não, e sobre eventual sobrestamento já havido, para que o feito tenha andamento racional e eficiente,
evitando-se diligências inócuas, repetitivas e protelatórias, e exercendo-se rígido controle sobre o esgotamento das tentativas
de localização de endereço da parte ré, hipótese que, se caracterizada, ensejará a citação por edital ou, se a parte autora não
estiver disposta a arcar com o respectivo ônus financeiro (leia-se: distribuição de cartas precatórias para tentativa de citação
ou realização da citação por edital), a extinção do feito. 6.2. Em se tratando de processo ajuizado há mais de 01 ano, ainda em
fase de citação, deverá a serventia anotar alerta próprio no sistema informatizado e elaborar certidão completa e pormenorizada
a respeito de todos os termos desta decisão, remetendo-se o feito imediatamente em seguida à conclusão para deliberação.
Intime-se. - ADV: ADRIANO MIGLI DE FARIA ROSA (OAB 314942/SP)
Processo 1000206-09.2014.8.26.0292 - Cautelar Inominada - Bancários - Jorge Vanderlei Candido - Banco do Brasil Vistos. Para exame do pedido de justiça gratuita, comprove a parte autora, no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento do
benefício, a alegada pobreza para esse fim, mediante documentos idôneos (holerites, declaração de IR etc., próprios ou de seus
familiares/representantes legais), uma vez que constituiu causídico particular (fls. 05), e nada demonstrou nos autos a esse
respeito, circunstâncias que depõe em seu desfavor. Int. - ADV: JOSIANE ALVES CARVALHO (OAB 289786/SP)
Processo 1000212-16.2014.8.26.0292 - Busca e Apreensão - Propriedade - CLICIANA APARECIDA DAHER - LUIS
FRANCISCO DE SOUZA SILVA - Vistos. 1. Emende a parte autora a petição inicial, no prazo de 10 dias, para: A) esclarecer
se houve formalização do reconhecimento e da dissolução da união estável havida entres as partes e partilha de bens,
especialmente quanto ao veículo objeto dos autos, demonstrando nos autos, se o caso; B) indicar a ação principal a ser
proposta, pois a medida de busca e apreensão pretendida não tem nem pode ter caráter satisfativo, mas sim cautelar, como
preparação de futura ação principal na qual necessariamente será decidida a propriedade e a posse do bem, perante o Juízo
Cível, se a discussão decorrer de relação jurídica puramente civil, ou perante o Juízo de Família, se decorrer de relação jurídica
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

479

familiar (união estável). 2. Para exame do pedido de justiça gratuita, comprove a parte autora, no prazo de 10 dias, sob pena de
indeferimento do benefício, a alegada pobreza para esse fim, mediante documentos idôneos (holerites, declaração de IR etc.,
próprios ou de seus familiares/representantes legais), uma vez alegou ser estoquista (fls. 02), mas não juntou comprovante,
constituiu causídico particular (fls.03), assinou contrato de financiamento de veículo assumindo 60 parcelas mensais no valor
de R$ 392,28 (contrato - fls.08/10) e nada demonstrou nos autos a esse respeito, circunstâncias que depõe em seu desfavor.
Int. - ADV: SAMIRA GUEDES GIFFONI (OAB 278445/SP)
Processo 4000056-11.2013.8.26.0292 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO SANTANDER
BRASIL S/A - Certidão - Oficial de Justiça - Mandado Cumprido Positivo - Processo Digital - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA
SILVA (OAB 91275/SP)
Processo 4000056-11.2013.8.26.0292 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO SANTANDER
BRASIL S/A - Decisão - Interlocutória Urgente - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP)
Processo 4000056-11.2013.8.26.0292 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO SANTANDER
BRASIL S/A - Vistos. Despacho inicial a fls. 30/31. Citação do único réu efetuada a fls. 33, tendo decorrido o prazo para
pagamento voluntário ou embargos (fls. 46). Fls. 36/37, 38/39 e 44: defiro, nos termos dos itens seguintes, devendo a serventia
se atentar para o despacho (peça sigilosa, sem fls.) que já deferiu a penhora pelo sistema Bacenjud, datado de 12.11.2013,
especialmente quanto à existência de eventual resposta. 3. DA BUSCA DE BENS PARA ARRESTO OU PENHORA 3.1. Visando
à localização de bens da parte executada para arresto (citação pessoal frustrada art. 653 do CPC) ou penhora (citação pessoal
efetivada seguida de ausência de pagamento art. 652 do CPC), sem prejuízo de outras medidas, ficam desde já deferidas,
mediante requerimento e recolhimento das taxas previstas na Lei Estadual n. 11.608/2003 (art. 2º, parágrafo único, inciso XI)
e fixadas pelo TJSP (Comunicado nº 170/11 e Provimento n. 1864/11 do Conselho Superior da Magistratura), ressalvada a
hipótese de a parte exequente ser beneficiária da justiça gratuita: a) a constrição (arresto ou penhora) de ativos financeiros, pelo
sistema BACEJUD. Em se tratando de arresto, caso positiva a constrição pelo sistema BacenJud, cujo comprovante emitido e
juntado aos autos fica servindo como termo respectivo (Comunicado SPI n. 19/2011 TJSP e art. 659, § 6º, CPC, por analogia),
fica desde logo DETERMINADA a citação por edital da parte executada, nos termos do art. 654 do CPC. Em se tratando de
penhora, caso positiva a constrição pelo sistema BacenJud, cujo comprovante emitido e juntado aos autos fica servindo como
termo respectivo (Comunicado SPI n. 19/2011 TJSP e art. 659, § 6º, CPC), intime-se a parte executada na pessoa de seu
advogado; não o tendo, intime-se pessoalmente no último endereço por ela fornecido nos autos (art. 238, § único, CPC) ou, à
falta, em que foi encontrada (art. 652, § 4º, CPC). Se frustrada a diligência, ou em caso de citação por edital e desconhecimento
de sua localização, desde logo fica dispensada sua intimação (art. 652, § 5º, CPC). b) a pesquisa de bens (última declaração
de IR) pelo sistema INFOJUD. c) a pesquisa e a restrição de veículos, total (inclusive circulação), pelo sistema pelo sistema
RENAJUD. Caso positiva a diligência, aguarde-se informação sobre o endereço onde o veículo se encontra, ou pela parte
exequente, ou por eventual apreensão administrativa ou policial, ou por qualquer outro meio, para que então seja possível
a realização da penhora e da avaliação, à vista do bem, para o que desde já fica deferida a expedição de mandado ou carta
precatória. 3.2. A busca de imóveis solicitada na petição de fls. 44, deverá ser feita diretamente pela parte exequente pelo
sistema da ARISP, mediante pesquisa no site www.oficioeletronico.com.br, ressalvada a hipótese de ser beneficiária da justiça
gratuita, hipótese quem a providência será adotada pela serventia. Caso positiva a diligência, deverá a parte exequente requerer
a penhora do(s) imóvel(eis) que pretende ver constrito(s) e trazer aos autos certidão atualizada da(s) respectiva(s) matrícula(s),
para realização e formalização do arresto ou da penhora pelo sistema on line da ARISP. 3.3. Em princípio, qualquer outra
diligência de pesquisa de bens deve ser providenciada diretamente pela parte exequente, à qual, assim sendo requerido e
havendo necessidade à obtenção da informação, fica desde já deferida a expedição de alvará para esse fim, com prazo de 90
(noventa) dias contados de sua expedição (TJSP - Comunicado SPI 26/2012), com a advertência de que, uma vez requerido
e expedido o alvará, nenhuma outra diligência será realizada no processo enquanto a parte exequente não comprovar a sua
efetiva utilização. 4. DO SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO 4.1. Se requerido pela parte exequente, a qualquer momento, fica
desde logo deferido o sobrestamento do processo de execução, por uma única vez, pelo prazo requerido ou pelo prazo máximo
de 90 (noventa) dias, se aquele for superior a esse limite. Após o decurso do prazo de sobrestamento, deverá a parte exequente
se manifestar sobre o prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação. 4.2. Ficam desde logo indeferidos novos
pedidos de sobrestamento, devendo a parte exequente ser intimada para desde logo, ou requerer, se ainda não realizada,
alguma das diligências elencadas nos itens 2 e 3 desta decisão, visando à localização de endereço ou de bens arrestáveis ou
penhoráveis da parte executada, ou requerer a suspensão da execução e o seu arquivamento, nos termos do art. 791, inciso III,
do CPC, aplicado por analogia nas duas primeiras hipóteses. 5. DA INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE Em caso de inércia da
parte exequente, a qualquer tempo, em relação a manifestação ou prática de ato processual de que dependa o andamento da
execução, fica desde logo determinado que se aguarde provocação no arquivo. 6. DO CONTROLE DO ANDAMENTO 6.1. Deverá
a serventia manter rigoroso controle das diligências elencadas nos itens 2 e 3, e também do sobrestamento do feito tratado
no item 4, certificando sempre, antes de intimar a parte exequente a se manifestar em cumprimento aos termos da presente
decisão ou de remeter o processo à conclusão para deliberação, sobre aquelas diligências já realizadas, positivas ou não, e
sobre eventual sobrestamento já havido, para que o feito tenha andamento racional e eficiente, evitando-se diligências inócuas,
repetitivas e protelatórias, e exercendo-se rígido controle sobre o esgotamento das tentativas de localização de endereço ou de
bens arrestáveis ou penhoráveis da parte executada, hipótese que, se caracterizada, ensejará a suspensão da execução e o
seu arquivamento, nos termos do art. 791, inciso III, do CPC. 6.2. Em se tratando de processo de execução ajuizado há mais de
02 anos, ainda em andamento, deverá a serventia anotar alerta próprio no sistema informatizado e elaborar certidão completa e
pormenorizada a respeito de todos os termos desta decisão, remetendo-se o feito imediatamente em seguida à conclusão para
deliberação. Intime-se. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP)
Processo 4000139-27.2013.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - TIAGO
DIOGO ANDRADE - TELEFONICA - Vistos. Especifiquem as partes as provas que eventualmente desejam produzir, justificandoas. O silêncio será interpretado como anuência ao julgamento antecipado. Int. - ADV: PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB
221271/SP), RICARDO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA (OAB 285800/SP)
Processo 4000294-30.2013.8.26.0292 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução Dijave Distribuidora Jacareí de Veículos Ltda. e outro - Vistos. 1. Fls. 202/203: ciente da decisão que concedeu efeito suspensivo
ao Agravo de Instrumento interposto. 2. Recebo os embargos para discussão, posto que tempestivos, sem suspensão dos autos
principais. 3. Apense-se ao processo principal (N. 0008744-30.2013 - ordem 999/13), Anotando-se na capa daqueles autos. 4.
Ao embargado para manifestação em 10 dias. Em caso de discordância, ao embargante em 10 dias. Int. - ADV: ERICK FALCAO
DE BARROS COBRA (OAB 130557/SP)
Processo 4000296-97.2013.8.26.0292 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
BRADESCO S/A - Vistos. Fls. 56: HOMOLOGO a desistência do presente feito. Julgo, em conseqüência, extinto o processo,
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com fundamento no artigo 267, VIII, do CPC. Recolha-se o mandado expedido, independentemente de cumprimento. Verificado
sobre a existência de custas, cobre-se. Na inércia, expeça-se certidão (salvo se valor ínfimo). Após, ao arquivo. P.R.I. - ADV:
ROSANGELA DA ROSA CORRÊA (OAB 177626/RJ), MARIANE CARDOSO MACAREVICH (OAB 203358/SP)
Processo 4000586-15.2013.8.26.0292 - Exibição - Liminar - R. M. S. S. e outros - W. B. J. - Wanderley Benedito Janiak Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: GUSTAVO
DOMINGUES QUEVEDO (OAB 257900/SP), WANDERLEY BENEDITO JANIAK (OAB 44220/SP)
Processo 4000648-55.2013.8.26.0292 - Exibição - Provas - MARIA DE FÁTIMA SOUSA SANTOS - MARITIMA SEGUROS S/A
- Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação cautelar para tornar definitiva a liminar de fls. 18. Condeno a ré ao pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que ora arbitro, na forma do artigo 20, parágrafo 4º, do
Código de Processo Civil, em R$ 1.000,00. Independentemente do trânsito em julgado, manifeste-se o autor em termos de
prosseguimento visando ao cumprimento da liminar, ora confirmada nesta sentença. Se tempestivos e, se o caso, recolhidos
os respectivos preparos e portes de remessa e retorno, ficam desde logo recebidos, no efeito devolutivo (exceto quanto à
sucumbência, que está sujeita também a efeito suspensivo), eventuais recursos de apelação interpostos pelas partes, seguindose com contrarrazões e, oportunamente, cumpridas as formalidades, com remessa dos autos à Instância Superior. P.R.I. - ADV:
RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), MARIO SERGIO SILVERIO DA SILVA (OAB 210226/SP)
Processo 4000886-74.2013.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - ROSANA
MAURA SANCHEZ PORTO DO PRADO - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça,
que em cumprimento ao mandado nº 292.2013/003118-1 dirigi-me ao endereço no dia 28/11 ao endereço indicado, onde citei e
adverti o BANCO SANTANDER BRASIL S/A, na pessoa de seu gerente de atendimento, Sr. Alexandre dos Santos Teixeira, do
inteiro conteúdo deste, do qual bem ciente ficou, recebeu a contrafé que lhe ofereci e exarou sua assinatura, conforme se vê no
mandado. O referido é verdade e dou fé. Jacarei, 02 de dezembro de 2013. - ADV: MARCOS VILELA DOS REIS JÚNIOR (OAB
182266/SP)
Processo 4000886-74.2013.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - ROSANA
MAURA SANCHEZ PORTO DO PRADO - BANCO SANTANDER BRASIL S/A - Vistos. Especifiquem as partes as provas que
eventualmente desejam produzir, justificando-as. O silêncio será interpretado como anuência ao julgamento antecipado. Int. ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), MARCOS VILELA DOS REIS JÚNIOR (OAB 182266/SP)
Processo 4001038-25.2013.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Alexandre Leoni de Oliveira Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. Fls. 26: No prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se a parte autora, justificando
a sua ausência a perícia médica. No silêncio, a prova será julgada preclusa. Int. - ADV: ROBERTO CURSINO DOS SANTOS
JUNIOR (OAB 198573/SP), FABIANE RESTANI (OAB 302373/SP), ORLANDO DE ARAUJO FERRAZ (OAB 49636/SP)
Processo 4001124-93.2013.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Douglas Sabino Araujo
e outro - MRV Engenharia e Participações S/A - Vistos. 1.Fls. 71: quanto ao pedido de tutela antecipada, nada a apreciar em
face do que já decidido a fls. 48. O mais será objeto de exame na sentença. Quanto ao prosseguimento, tendo sido apresentada
a contestação, passo a deliberar: 2. DA RÉPLICA Completado o ciclo citatório, com resposta ou decurso do respectivo prazo
em relação a todos os réus, intime-se a parte autora a se manifestar em réplica, no prazo de 10 dias. 3. DA ESPECIFICAÇÃO
DE PROVAS 3.1. Apresentada a réplica ou decorrido o respectivo prazo, intime-se as partes a especificarem as provas que
pretendem produzir, justificando sua pertinência em face da matéria de fato controvertida nos autos e sua necessidade ao
julgamento do feito. 3.2. Se juntados documentos novos na fase de réplica, na mesma oportunidade, intime-se a parte ré a se
manifestar sobre eles (art. 398 do CPC). 3.3. Após essas manifestações ou o decurso do respectivo prazo, venham os autos
conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. - ADV: BRUNO LEMOS GUERRA (OAB 332031/SP), JOSÉ
JULIANO MARCOS LEITE (OAB 313540/SP)
Processo 4001149-09.2013.8.26.0292 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel ARLINDO JOSÉ CÂNDIDO - SUELI MARIA DUQUE SILVA - - JULIANA DUQUE SILVA - - EDUARDO APARECIDO DE SOUZA
- Vistos. Fls. 56: Ciente, decisão no momento oportuno. Especifiquem as partes as provas que eventualmente desejam produzir,
justificando-as. O silêncio será interpretado como anuência ao julgamento antecipado. Int. - ADV: LEANDRO DE OLIVEIRA
GIORDANO GUAZZELLI (OAB 261676/SP), DARCIO FERREIRA (OAB 117346/SP)
Processo 4001207-12.2013.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Flávio José
Fernandes - Vistos. Fls. 39/41: Ciente da interposição do agravo de instrumento, ao qual não foi dado efeito suspensivo. Anotese. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 2. Não há nos autos, comunicação de interposição do agravo,
nos termos do art. 526 do CPC. 3. Prossiga-se no cumprimento de fls. 35, aguardando-se o decurso de prazo para contestação
(aviso de recebimento juntado a fls. 38). Int. - ADV: SHEILA LEONOR DE SOUZA RAMOS (OAB 245511/SP)
Processo 4001213-19.2013.8.26.0292 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - OMNI S/A
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - Ante o exposto, com fundamento no art. 66 da Lei nº 4.728/65 e Decreto-Lei
nº 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e a
posse plena exclusivos do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva (fls. 43). Cumpra-se o disposto no art. 2º do Decreto-Lei
nº 911/69 e oficie-se ao DETRAN, para que proceda ao desbloqueio, caso necessário, e comunicando estar o autor a autorizado
a proceder a transferência a terceiros que indicar permanecendo nos autos os títulos exibidos. Condeno o réu ao pagamento
das custas e despesas do processo. Sem honorários, visto que não houve resistência ao pedido. Transitada em julgado, nada
sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo. Verificada a existência de eventuais custas em aberto, cobre-se. Na inércia,
dê-se certidão. (salvo se for valor ínfimo). Após, ao arquivo. P.R. I.C. - ADV: DENISE VAZQUEZ PIRES (OAB 221831/SP),
TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP)
Processo 4001309-34.2013.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Energia Elétrica - SILVIA DA SILVA Bandeirantes Energias S/A - Vistos. Especifiquem as partes as provas que eventualmente desejam produzir, justificando-as.
O silêncio será interpretado como anuência ao julgamento antecipado. Int. - ADV: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO (OAB
186458/SP), PRYSCILA PORELLI FIGUEIREDO MARTINS (OAB 226619/SP)
Processo 4001389-95.2013.8.26.0292 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard
S/A - Vistos. 1. Em complemento à decisão de fls. 32, onde foi deferida a liminar, defiro o pedido de fls. 39, mediante o
recolhimento devido, nos termos que passo a deliberar: 2. DA BUSCA DO VEÍCULO E DE ENDEREÇOS. 2.1. Objetivando o
cumprimento da liminar de busca e apreensão e a localização da parte ré para citação pessoal, caso frustradas as diligências
no endereço informado na petição inicial, como medidas que dependem do Poder Judiciário, se requeridas, ficam desde já
deferidas, mediante recolhimento das taxas previstas na Lei Estadual n. 11.608/2003 (art. 2º, parágrafo único, inciso XI) e fixadas
pelo TJSP (Comunicado nº 170/11 e Provimento n. 1864/11 do Conselho Superior da Magistratura), ressalvada a hipótese de a
parte autora ser beneficiária da justiça gratuita: a) a pesquisa de endereços pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD;
b) a restrição total do veículo (inclusive circulação), pelo sistema RENAJUD. 2.2. Para o mesmo fim, em se tratando de pessoa
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física, se requerida, fica desde já deferida também a pesquisa de endereço pelo sistema SIEL. 2.3. Qualquer outra diligência
judicial de busca do veículo e de endereços fica desde logo indeferida, devendo ser providenciada diretamente pela parte autora,
à qual, assim sendo requerido e havendo necessidade à obtenção da informação, fica desde já deferida a expedição de alvará
para esse fim, com prazo de 90 (noventa) dias contados da expedição (TJSP - Comunicado SPI 26/2012), com a advertência de
que, uma vez requerido e expedido o alvará, nenhuma outra diligência será realizada no processo enquanto a parte autora não
comprovar a sua efetiva utilização. 2.4. Caso encontrado endereço(s) diferente(s) daquele constante dos autos, ficam desde logo
DETERMINADAS a execução da liminar e, se positiva, a citação, de ofício, devendo a parte autora providenciar o necessário e
arcar com o respectivo ônus financeiro, sob pena de extinção do feito, salvo se por ela fundamentado e comprovado que não há
perspectiva de localização do veículo e/ou da parte ré no endereço pesquisado. 2.5. A qualquer tempo, se a parte autora informar
novo endereço por diligência própria e assim requerer, ficam desde logo deferidas a execução da liminar e, se positiva, a citação,
expedindo-se o necessário, com urgência. 2.6. Em qualquer hipótese, ficam desde já deferidos os benefícios do art. 172, § 2º,
do CPC. 3. DO SOBRESTAMENTO DA AÇÃO 3.1. Se requerido pela parte autora, a qualquer momento, fica desde logo deferido
o sobrestamento do processo, por uma única vez, pelo prazo requerido ou pelo prazo máximo de 01 (um) ano, se aquele for
superior a esse limite. Após o decurso do prazo de sobrestamento, deverá a parte autora se manifestar sobre o prosseguimento
do feito, independentemente de nova intimação. 3.2. Ficam desde logo indeferidos novos pedidos de sobrestamento, devendo a
parte autora ser intimada para desde logo: ou requerer, se ainda não realizada, alguma das diligências elencadas no item 2 desta
decisão, visando à localização do veículo e do endereço da parte ré; ou requerer a citação por edital, se já executada a liminar e
esgotadas as tentativas de localização da parte ré para citação pessoal; ou requerer a conversão da ação em ação de depósito,
caso esgotadas as tentativas de localização do veículo; ou requerer a desistência da ação, se não estiver disposta a arcar com
o ônus financeiro necessário ao devido andamento do processo (leia-se: distribuição de cartas precatórias para tentativa de
execução da liminar e de citação e/ou realização da citação por edital) e à consequente obtenção do provimento jurisdicional de
mérito. 4. DO CONTROLE DO ANDAMENTO 4.1. Deverá a serventia manter rigoroso controle das diligências elencadas no item
2 e também do sobrestamento do feito tratado no item 3, certificando sempre, antes de intimar a parte autora a se manifestar em
cumprimento aos termos da presente decisão ou de remeter o processo à conclusão para deliberação, sobre aquelas diligências
já realizadas, positivas ou não, e sobre eventual sobrestamento já havido, para que o feito tenha andamento racional e eficiente,
evitando-se diligências inócuas, repetitivas e protelatórias, e exercendo-se rígido controle sobre o esgotamento das tentativas
de localização do veículo e/ou do endereço da parte ré, hipótese que ensejará: ou a citação por edital, se já executada a liminar
e esgotadas as tentativas de localização da parte ré para citação pessoal; ou a conversão da ação em ação de depósito, caso
esgotadas as tentativas de localização do veículo; ou a extinção do feito, se a parte autora não estiver disposta a arcar com
o ônus financeiro necessário ao devido andamento do processo (leia-se: distribuição de cartas precatórias para tentativa de
execução da liminar e de citação e/ou realização da citação por edital) e à consequente obtenção do provimento jurisdicional
de mérito. 4.2. Em se tratando de processo ajuizado há mais de 02 anos, ainda em fase de execução da liminar e citação,
deverá a serventia anotar alerta próprio no sistema informatizado e elaborar certidão completa e pormenorizada a respeito de
todos os termos desta decisão, remetendo-se o feito imediatamente em seguida à conclusão para deliberação. 5. DA RÉPLICA
Completado o ciclo citatório, com resposta ou decurso do respectivo prazo em relação a todos os réus, intime-se a parte autora
a se manifestar em réplica, no prazo de 10 dias. 6. DA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS Apresentada a réplica ou decorrido o
respectivo prazo, intime-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência em face da
matéria de fato controvertida nos autos e sua necessidade ao julgamento do feito. Intime-se. - ADV: LEDA MARIA DE ANGELIS
PINTO (OAB 241999/SP), HELENA MARIA MONACO FERREIRA (OAB 109348/SP)
Processo 4001543-16.2013.8.26.0292 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
ITÁLIA BOULEVARD - Vistos. Converto o rito em ordinário por ser mais amplo e não causar prejuízo às partes. Altere-se no
sistema. Após, o depósito da diligência do sr. Oficial de justiça, cite(m)-se e intime(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do
prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados
na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. DA BUSCA DE ENDEREÇOS PARA CITAÇÃO PESSOAL
2.1. Objetivando a localização da parte ré, caso não encontrada no endereço informado na petição inicial, como medidas que
dependem do Poder Judiciário, ficam desde já deferidas pesquisas de endereços pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD, mediante requerimento e recolhimento das taxas previstas na Lei Estadual n. 11.608/2003 (art. 2º, parágrafo único,
inciso XI) e fixadas pelo TJSP (Comunicado nº 170/11 e Provimento n. 1864/11 do Conselho Superior da Magistratura), ressalvada
a hipótese de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. Em se tratando de pessoa física, se requerida, fica desde já
deferida também a pesquisa de endereço pelo sistema SIEL. 2.2. Qualquer outra diligência judicial de busca de endereços fica
desde logo indeferida, devendo ser providenciada diretamente pela parte autora, à qual, assim sendo requerido e havendo
necessidade à obtenção da informação, fica desde já deferida a expedição de alvará para esse fim, com prazo de 90 (noventa)
dias contados de sua expedição (TJSP - Comunicado SPI 26/2012), com a advertência de que, uma vez requerido e expedido o
alvará, nenhuma outra diligência será realizada no processo enquanto a parte autora não comprovar a sua efetiva utilização. 2.3.
Caso encontrado endereço (s) diferente (s) daquele constante dos autos, fica desde logo DETERMINADA a citação, de ofício,
devendo a parte autora providenciar o necessário e arcar com o respectivo ônus financeiro, sob pena de extinção do feito, salvo
se por ela fundamentado e comprovado que não há perspectiva de localização pessoal da parte ré no endereço pesquisado.
2.4. A qualquer tempo, se a parte autora informar novo endereço por diligência própria e requerer a citação, esta fica desde logo
deferida. 2.5. Em qualquer hipótese, ficam desde já deferidos os benefícios do art. 172, § 2º, do CPC. 3. DO SOBRESTAMENTO
DO PROCESSO 3.1. Se requerido pela parte autora, a qualquer momento, fica desde logo deferido o sobrestamento do feito,
por uma única vez, pelo prazo requerido ou pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, se aquele for superior a esse limite. Após
o decurso do prazo de sobrestamento, deverá a parte autora se manifestar sobre o prosseguimento do feito, independentemente
de nova intimação. 3.2. Ficam desde logo indeferidos novos pedidos de sobrestamento, devendo a parte autora ser intimada
para desde logo: ou requerer, se ainda não realizada, alguma das diligências elencadas no item 2 desta decisão, visando à
localização de endereço da parte ré; ou requerer a citação por edital, caso esgotadas as tentativas de localização pessoal
da parte ré; ou requerer a desistência da ação, se não estiver disposta a arcar com o ônus financeiro necessário ao devido
andamento do processo (leia-se: distribuição de cartas precatórias para tentativa de citação ou realização da citação por edital)
e consequente obtenção do provimento jurisdicional de mérito. 4. DA RÉPLICA Completado o ciclo citatório, com resposta ou
decurso do respectivo prazo em relação a todos os réus, intime-se a parte autora a se manifestar em réplica, no prazo de 10
dias. 5. DA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS 5.1. Apresentada a réplica ou decorrido o respectivo prazo, intime-se as partes a
especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência em face da matéria de fato controvertida nos autos
e sua necessidade ao julgamento do feito. 5.2. Se juntados documentos novos na fase de réplica, na mesma oportunidade,
intime-se a parte ré a se manifestar sobre eles (art. 398 do CPC). 5.3. Após essas manifestações ou o decurso do respectivo
prazo, venham os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 6. DO CONTROLE DO ANDAMENTO 6.1.
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Deverá a serventia manter rigoroso controle das diligências elencadas no item 2 e também do sobrestamento do feito tratado no
item 3, certificando sempre, antes de intimar a parte autora a se manifestar em cumprimento aos termos da presente decisão ou
de remeter o processo à conclusão para deliberação, sobre aquelas diligências já realizadas, positivas ou não, e sobre eventual
sobrestamento já havido, para que o feito tenha andamento racional e eficiente, evitando-se diligências inócuas, repetitivas
e protelatórias, e exercendo-se rígido controle sobre o esgotamento das tentativas de localização de endereço da parte ré,
hipótese que, se caracterizada, ensejará a citação por edital ou, se a parte autora não estiver disposta a arcar com o respectivo
ônus financeiro (leia-se: distribuição de cartas precatórias para tentativa de citação ou realização da citação por edital), a
extinção do feito. 6.2. Em se tratando de processo ajuizado há mais de 01 ano, ainda em fase de citação, deverá a serventia
anotar alerta próprio no sistema informatizado e elaborar certidão completa e pormenorizada a respeito de todos os termos
desta decisão, remetendo-se o feito imediatamente em seguida à conclusão para deliberação. Servirá o presente, por cópia
digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: PAULA MARIA ORESTES DA SILVA
(OAB 204718/SP)
Processo 4001584-80.2013.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - JAIR DE ALMEIDA CESAR Vistos. Diante dos documentos de fls. 71/75, defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora. Anote-se no SAJ. INDEFIRO
a liminar, uma vez que ausente, por ora, prova inequívoca capaz de demonstrar a verossimilhança do alegado, quanto mais a
justificar a concessão imediata da medida, afastando os efeitos do contrato sem oitiva da parte contrária, antes de instaurado
o contraditório e de evidenciadas, em eventual instrução, as alegadas irregularidades na cobrança. Além disso, as teses de
direito genericamente invocadas na inicial pelo autor, de plano, não convencem, valendo observar que as cobranças praticadas
pelo réu estão fundadas em contrato firmado entre as partes, cujas cláusulas se presumem legítimas e devem prevalecer, ao
menos neste primeiro momento, enquanto não demonstrado o contrário. O mais depende de dilação probatória. Cite-se e intimese a parte requerida, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena
de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil.
DA BUSCA DE ENDEREÇOS PARA CITAÇÃO PESSOAL 2.1. Objetivando a localização da parte ré, caso não encontrada no
endereço informado na petição inicial, como medidas que dependem do Poder Judiciário, ficam desde já deferidas pesquisas de
endereços pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, mediante requerimento e recolhimento das taxas previstas na Lei
Estadual n. 11.608/2003 (art. 2º, parágrafo único, inciso XI) e fixadas pelo TJSP (Comunicado nº 170/11 e Provimento n. 1864/11
do Conselho Superior da Magistratura), ressalvada a hipótese de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. Em se
tratando de pessoa física, se requerida, fica desde já deferida também a pesquisa de endereço pelo sistema SIEL. 2.2. Qualquer
outra diligência judicial de busca de endereços fica desde logo indeferida, devendo ser providenciada diretamente pela parte
autora, à qual, assim sendo requerido e havendo necessidade à obtenção da informação, fica desde já deferida a expedição
de alvará para esse fim, com prazo de 90 (noventa) dias contados de sua expedição (TJSP - Comunicado SPI 26/2012), com
a advertência de que, uma vez requerido e expedido o alvará, nenhuma outra diligência será realizada no processo enquanto
a parte autora não comprovar a sua efetiva utilização. 2.3. Caso encontrado endereço (s) diferente (s) daquele constante dos
autos, fica desde logo DETERMINADA a citação, de ofício, devendo a parte autora providenciar o necessário e arcar com o
respectivo ônus financeiro, sob pena de extinção do feito, salvo se por ela fundamentado e comprovado que não há perspectiva
de localização pessoal da parte ré no endereço pesquisado. 2.4. A qualquer tempo, se a parte autora informar novo endereço
por diligência própria e requerer a citação, esta fica desde logo deferida. 2.5. Em qualquer hipótese, ficam desde já deferidos
os benefícios do art. 172, § 2º, do CPC. 3. DO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO 3.1. Se requerido pela parte autora, a
qualquer momento, fica desde logo deferido o sobrestamento do feito, por uma única vez, pelo prazo requerido ou pelo prazo
máximo de 90 (noventa) dias, se aquele for superior a esse limite. Após o decurso do prazo de sobrestamento, deverá a parte
autora se manifestar sobre o prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação. 3.2. Ficam desde logo indeferidos
novos pedidos de sobrestamento, devendo a parte autora ser intimada para desde logo: ou requerer, se ainda não realizada,
alguma das diligências elencadas no item 2 desta decisão, visando à localização de endereço da parte ré; ou requerer a citação
por edital, caso esgotadas as tentativas de localização pessoal da parte ré; ou requerer a desistência da ação, se não estiver
disposta a arcar com o ônus financeiro necessário ao devido andamento do processo (leia-se: distribuição de cartas precatórias
para tentativa de citação ou realização da citação por edital) e consequente obtenção do provimento jurisdicional de mérito. 4.
DA RÉPLICA Completado o ciclo citatório, com resposta ou decurso do respectivo prazo em relação a todos os réus, intime-se a
parte autora a se manifestar em réplica, no prazo de 10 dias. 5. DA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS 5.1. Apresentada a réplica ou
decorrido o respectivo prazo, intime-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência
em face da matéria de fato controvertida nos autos e sua necessidade ao julgamento do feito. 5.2. Se juntados documentos
novos na fase de réplica, na mesma oportunidade, intime-se a parte ré a se manifestar sobre eles (art. 398 do CPC). 5.3. Após
essas manifestações ou o decurso do respectivo prazo, venham os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.
6. DO CONTROLE DO ANDAMENTO 6.1. Deverá a serventia manter rigoroso controle das diligências elencadas no item 2 e
também do sobrestamento do feito tratado no item 3, certificando sempre, antes de intimar a parte autora a se manifestar em
cumprimento aos termos da presente decisão ou de remeter o processo à conclusão para deliberação, sobre aquelas diligências
já realizadas, positivas ou não, e sobre eventual sobrestamento já havido, para que o feito tenha andamento racional e eficiente,
evitando-se diligências inócuas, repetitivas e protelatórias, e exercendo-se rígido controle sobre o esgotamento das tentativas
de localização de endereço da parte ré, hipótese que, se caracterizada, ensejará a citação por edital ou, se a parte autora não
estiver disposta a arcar com o respectivo ônus financeiro (leia-se: distribuição de cartas precatórias para tentativa de citação
ou realização da citação por edital), a extinção do feito. 6.2. Em se tratando de processo ajuizado há mais de 01 ano, ainda em
fase de citação, deverá a serventia anotar alerta próprio no sistema informatizado e elaborar certidão completa e pormenorizada
a respeito de todos os termos desta decisão, remetendo-se o feito imediatamente em seguida à conclusão para deliberação.
Proceda a citação pelo correio, conforme pleiteado pelo autor. Intime-se. - ADV: NIVALDO PAIVA (OAB 132958/SP)
Processo 4001634-09.2013.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - RMI - Renda Mensal Inicial - DANILO GOMES RODRIGUES
e outro - Vistos. Fls. 97/108: Ciente da interposição do agravo de instrumento. Anote-se. Mantenho a decisão agravada por seus
próprios fundamentos. Prossiga-se no cumprimento de fls. 95, procedendo a citação do réu. Int. - ADV: RODRIGO VICENTE
FERNANDEZ (OAB 186603/SP), ADRIANA ACCESSOR COSTA FERNANDEZ (OAB 199498/SP)
Processo 4001856-74.2013.8.26.0292 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco PSA
Finance Brasil S/A - Vistos. HOMOLOGO a desistência do presente feito. Julgo, em conseqüência, extinto o processo, com
fundamento no artigo 267, VIII, do CPC. Não obstante a decisão supra, as custas devidas pela distribuição do feito são devidas,
tendo como fato gerador a distribuição da ação. Assim, providencie i autor o recolhimento das custas no prazo de 10 (dez)
dias. Na inércia, expeça-se certidão à Fazenda (salvo valor ínfimo). Após, ao arquivo P.R.I. - ADV: ROBERTO STOCCO (OAB
169295/SP), ELIANA ESTEVÃO (OAB 161394/SP)
Processo 4001962-36.2013.8.26.0292 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária - B.V.
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FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - Vistos. Fls. 20: HOMOLOGO a desistência do presente
feito. Julgo, em conseqüência, extinto o processo, com fundamento no artigo 267, VIII, do CPC. Recolha-se o mandado de
busca e apreensão e citação, independentemente de cumprimento. Indefiro a expedição de oficio ao Detran/Ciretran, uma
vez que não há nos autos determinação de bloqueio. Verificado sobre a existência de custas, cobre-se. Na inércia, expeçase certidão (salvo se valor ínfimo). Após, ao arquivo. P.R.I. - ADV: PAULO RICARDO BICEGO FERREIRA (OAB 329921/SP),
GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)
Processo 4002155-51.2013.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS - Vistos. Fls. 24/25: recebo como emenda à inicial. Anote-se e intime-se o réu desta emenda. Int. - ADV: ROBERTO
CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP), ROBERTA MELLO JUVELE (OAB 327911/SP)
Processo 4002195-33.2013.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - JOSUEL AMANCIO RIBEIRO
- Vistos. Trata-se de ação declaratória de extinção de débito e danos morais ajuizada por JOSUEL AMÂNCIO RIBEIRO contra
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme petição inicial (fls. 01/06). DECIDO. Impõe-se, de imediato, o reconhecimento da
incompetência absoluta deste Juízo para apreciação e julgamento da causa. Com efeito, no pólo passivo consta como única
ré, a Caixa Econômica Federal, empresa pública federal, de modo que fixada a competência absoluta da Justiça Federal para
processamento e julgamento da causa (art. 109, I, CF). Ante o exposto, reconheço a absoluta incompetência deste Juízo e
determino a remessa dos autos a uma das Varas Federais de São José dos Campos, fazendo-se as devidas anotações e
comunicações, inclusive junto ao Distribuidor. Int. - ADV: MARCOS ROBERTO VELOZO (OAB 169792/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MAURÍCIO BRISQUE NEIVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SILVIA MARIA PACINE SCHINKAREW
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2014
Processo 0000340-68.2005.8.26.0292 (292.01.2005.000340) - Procedimento Sumário - Paulo Roberto Nunes dos Santos Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé que a parte autora, por seu Advogado, deverá comparecer no Cartório
para retirada do mandado/alvará de levantamento expedido nos autos. Certifico que a parte autora deverá se manifestar em 10
dias sobre a satisfação do débito, o que se presumirá no silêncio. - ADV: GUSTAVO COSTA (OAB 178875/SP)
Processo 0000544-68.2012.8.26.0292/01 (029.22.0120.000544/1) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo
/ Atualização - Poba Ensino de Línguas e Comércio de Material Didático Ltda Me - Certifico e dou fé, nos termos do § 4º, do art.
162, CPC, que a (s) informação (ões) da Receita Federal relativa ao (s) executado (s) encontra-se (m) arquivada (s) em pasta
própria da Serventia, devendo o (s) interessado (a) examiná-la no balcão do Cartório, vedada a extração de xerox, fotos digitais
e o uso de scanner. Certifico mais que decorridos 30 (trinta) dias da publicação desta certidão, a (s) aludida (s) informação
(ões) será (ão) inutilizada (s). Sem prejuízo, manifestar-se sobre pesquisa RENAJUD. - ADV: MARISA APARECIDA MIGLI (OAB
130744/SP)
Processo 0000681-26.2007.8.26.0292 (292.01.2007.000681) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
- Constantino da Costa Castro - Ademilson Mendes Fonseca - Vistos. 1. Fls. 430/438 e 439: expeça-se carta precatória para
complementação do laudo de avaliação de fls. 41/415, a fim de que o perito preste esclarecimentos em face da impugnação
apresentada pelo executado. Com o retorno, às parte em 05 (cinco) dias e cls os autos para deliberação. 2. Fls. 449: a execução
é definitiva, independentemente do trânsito em julgado nos embargos ou não. Todavia, por cautela, não será praticado ato
definitivo de transmissão de propriedade nestes autos principais enquanto não transitados em julgado os embargos. De qualquer
modo, ainda não é momento para adjudicação, pois ainda não homologada a avaliação, cujo prosseguimento é objeto do item 1
acima. Portanto, aguarde-se. Int. - ADV: TIAGO JOSÉ RANGEL (OAB 261824/SP), JUBÉRCIO BASSOTTO (OAB 166665/SP),
IZAIAS VAMPRE DA SILVA (OAB 236387/SP), THIAGO LUIS HUBER VICENTE (OAB 261821/SP)
Processo 0000874-51.2001.8.26.0292 (292.01.2001.000874) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Ana Maria
Leite - Celia Valente - Vistas dos autos ao autor para: retirar, em 05 dias, o documento expedido pelo Cartório. - ADV: FABIO
MARCHEZONI NETO (OAB 242778/SP), MATHEUS CESTARI FILHO (OAB 29981/SP), ANDRE LUIS DE MORAES (OAB
104663/SP)
Processo 0001555-35.2012.8.26.0292 (292.01.2012.001555) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Banco do
Brasil Sa - Centro Automotivo Audii Ltda e outros - Certifico e dou fé, nos termos do § 4º, do art. 162, CPC, que a (s) informação
(ões) da Receita Federal relativa ao (s) executado (s) encontra-se (m) arquivada (s) em pasta própria da Serventia, devendo
o (s) interessado (a) examiná-la no balcão do Cartório, vedada a extração de xerox, fotos digitais e o uso de scanner. Certifico
mais que decorridos 30 (trinta) dias da publicação desta certidão, a (s) aludida (s) informação (ões) será (ão) inutilizada (s).
Sem prejuízo, manifestar-se sobre pesquisas RENAJUD e BACENJUD realizadas. - ADV: RENATA FERREIRA DA ROCHA
RODRIGUES (OAB 312565/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), SIRLENE APARECIDA TEIXEIRA SCOCATO
TEIXEIRA (OAB 224490/SP), SERGIO ROBERTO SCOCATO TEIXEIRA (OAB 227216/SP)
Processo 0002644-93.2012.8.26.0292 (292.01.2012.002644) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Bradesco Sa Certifico e dou fé, nos termos do § 4º, do art. 162, CPC, que a (s) informação (ões) da Receita Federal relativa ao (s) executado
(s) encontra-se (m) arquivada (s) em pasta própria da Serventia, devendo o (s) interessado (a) examiná-la no balcão do Cartório,
vedada a extração de xerox, fotos digitais e o uso de scanner. Certifico mais que decorridos 30 (trinta) dias da publicação desta
certidão, a (s) aludida (s) informação (ões) será (ão) inutilizada (s). Sem prejuízo, manifestar-se sobre pesquisas RENAJUD e
BACENJUD realizadas. - ADV: VALERIA CRISTINA BALIEIRO (OAB 102552/SP)
Processo 0003290-11.2009.8.26.0292 (292.01.2009.003290) - Reintegração / Manutenção de Posse - Espécies de Contratos
- Neide Aparecida da Silva - Maville Empreendimentos Imobiliários Ltda e outro - Vistos. Determino a instauração de incidente
de cumprimento de título judicial. Anote-se a evolução de fase, emitindo-se nova etiqueta. Nos termos do art. 461 do CPC,
intime-se pessoalmente a ré MAVILLE EMPREENDIMENTOS para que cumpra a obrigação de fazer objeto do título judicial de
fls. 361/365, procedendo, no prazo de 60 dias, à demolição do muro e à sua reconstrução na medida específica do lote adquirido
pela autora (fls. 363), respeitando o alinhamento adequado e a divisa efetiva, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o
limite de R$ 45.000,00, sem prejuízo de outras medidas a assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento. Expeçase o necessário (mandado ou carta precatória) para esse fim. Int. - ADV: ROGERIO PEDROSO DE PADUA (OAB 107280/SP),
SABRINA AMORIM PANTALEÃO (OAB 237686/SP), HAMILTON CARVALHO CORDEIRO (OAB 29023/SP)
Processo 0003290-11.2009.8.26.0292/01 - Cumprimento de sentença - Espécies de Contratos - Neide Aparecida da Silva Maville Empreendimentos Imobiliários Ltda - - Anisio Genesio Sales - Certifico e dou fé que utilizando o sistema informatizado
do Tribunal de Justiça, deverá a parte autora providenciar a impressão da carta precatória, instruí-la com os documentos
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necessários, comprovando em 30 dias a sua respectiva distribuição. - ADV: ROGERIO PEDROSO DE PADUA (OAB 107280/
SP), SABRINA AMORIM PANTALEÃO (OAB 237686/SP), HAMILTON CARVALHO CORDEIRO (OAB 29023/SP)
Processo 0003585-43.2012.8.26.0292 (292.01.2012.003585) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - Jackson
Virissimo da Silva - Instituto Nacional de Seguridade Social Inss - Certifico e dou fé que foi expedido mandado de levantamento
que deverá ser retirado em cartório. Certifico que a parte autora deverá se manifestar em 10 dias sobre a satisfação do débito,
o que se presumirá no silêncio. - ADV: ANDREA APARECIDA MONTEIRO (OAB 174964/SP)
Processo 0003646-64.2013.8.26.0292 (029.22.0130.003646) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Paulo Cesar Dias
e outro - Vistos. 1. Despacho à vista dos Processos n. 200/13 e 227/13 desta Vara. 2. Há conexão entre o presente processo
n. 1519/13, que trata de ação de usucapião, e os processos n. 200/13 e 227/13, que tratam de ações de usucapião e de
reintegração de posse sobre a mesma área, entre as mesmas partes, sendo certo que nos três processos se discute posse e
propriedade, embora sob aspectos diferentes e com efeitos diversos, daí a inequívoca identidade probatória. Portanto, determino
a reunião de todos os feitos, para instrução e julgamento em conjunto. Após a conclusão da fase inicial e postulatória em todos
os processos (citações e cientificações legais, contestação, réplica e especificação de provas), haverá o apensamento e os
atos processuais de todos os feitos passarão a ser praticados nos autos do Processo n. 227/13, tido a partir de então como
piloto, seguindo-se com o saneamento, a instrução e o julgamento em conjunto. ANOTE-SE. ATENTEM-SE AS PARTES E A
SERVENTIA. 3. Passo a deliberar em cada um dos feitos ora reunidos. 4. Processo n. 1519/13: a) defiro ao autor os benefícios
da justiça gratuita. Anote-se. Tarja nos autos; b) fls. 88: nada a apreciar nestes autos, uma vez que no Processo n. 227/13, que
trata de ação de reintegração de posse, foi deferida liminar para embargar a obra e proibir qualquer modificação no estado
de fato atual do imóvel (fls. 92 daqueles autos); c) ante a conexão e a reunião dos processos objeto de deliberação no item
1 acima, voltem os autos ao I. Oficial do Registro de Imóveis, em conjunto com os autos dos Processos n. 200/13 e 227/13,
para complementação do parecer de fls. 43. 5. Processo n. 200/13: a) às citações e cientificações legais, observando-se fls.
29, 42/43 e 46, desde logo procedendo às retificações necessárias quanto ao pólo passivo da ação; b) fls. 53: desnecessária a
medida em face da conexão e da reunião dos processos objeto de deliberação no item 1 acima, bem como, e principalmente,
em razão da além da liminar deferida a fls. 92 dos autos do Processo n. 227/13, que trata de ação de reintegração de posse. 6.
Processo n. 227/13: a) fls. 405/407: ciente do v. acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
pelos autores. Deixo, porém, de designar audiência de justificação prévia porque tal providência já restou superada diante da
liminar concedida a fls. 92. b) no mais, aguarde-se o retorno das cartas precatórias expedidas a fls. 85 e 94/95. 7. Cópia desta
decisão para os autos dos Processos n. 200/13 e 227/13, neles também se anotando e se publicando. Int. - ADV: JOAO BOSCO
LENCIONI (OAB 57041/SP)
Processo 0003889-76.2011.8.26.0292 (292.01.2011.003889) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Luciano
Justino Ramos da Silva - Construhab Comercial e Construtora Ltda - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, o acordo a que
chegaram (fls. 124/125) as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o processo nos termos
do artigo 269, III, do CPC. Homologo a desistência do prazo recursal. Defiro, em favor da parte exequente, a expedição de
mandado de levantamento do valor acordado (R$ 6.649,79) bloqueado a fls. 104/105, com desbloqueio do valor restante em
favor da executada. Verificado sobre a existência de custas, cobre-se. Na inércia, expeça-se certidão (salvo se valor ínfimo).
Após, ao arquivo. PRIC. - ADV: MICHEL ANTUNES GOMES MONTEIRO (OAB 309872/SP), MÔNICA CRISTINA MONTEIRO
PORTO (OAB 178810/SP), SÉRGIO LUIZ NUNES (OAB 303561/SP), EDUARDO ABDALLA MACHADO (OAB 296414/SP)
Processo 0004782-04.2010.8.26.0292 (292.01.2010.004782) - Procedimento Ordinário - Antonio Luciano Soares - Instituto
Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé que a parte autora, por seu Advogado, deverá comparecer no Cartório para
retirada do mandado/alvará de levantamento expedido nos autos. Certifico que a parte autora deverá se manifestar em 10 dias
sobre a satisfação do débito, o que se presumirá no silêncio. - ADV: MARIO SERGIO SILVERIO DA SILVA (OAB 210226/SP)
Processo 0005758-74.2011.8.26.0292/01 (029.22.0110.005758/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Hsbc Bank Brasil Sa Banco Multiplo - Certifico e dou fé, nos termos do § 4º, do art. 162, CPC, que a (s) informação
(ões) da Receita Federal relativa ao (s) executado (s) encontra-se (m) arquivada (s) em pasta própria da Serventia, devendo
o (s) interessado (a) examiná-la no balcão do Cartório, vedada a extração de xerox, fotos digitais e o uso de scanner. Certifico
mais que decorridos 30 (trinta) dias da publicação desta certidão, a (s) aludida (s) informação (ões) será (ão) inutilizada (s). ADV: DENILSON ALVES DE OLIVEIRA (OAB 231895/SP), JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/SP)
Processo 0006138-39.2007.8.26.0292 (292.01.2007.006138) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) Fábio Alexandro Pereira - Instituto Nacional de Seguridade Social Inss - Certifico e dou fé que que foi expedido mandado de
levantamento referente aos honorários advocatícios que deverá ser retirado em cartório. - ADV: ANA PAULA DANTAS ALVES
(OAB 208991/SP)
Processo 0006938-33.2008.8.26.0292 (292.01.2008.006938) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Sebastião
Francisco de Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé que a parte autora, por seu Advogado, deverá
comparecer no Cartório para retirada do mandado/alvará de levantamento expedido nos autos. Certifico que a parte autora
deverá se manifestar em 10 dias sobre a satisfação do débito, o que se presumirá no silêncio. - ADV: ANDREA MARCIA XAVIER
RIBEIRO MORAES (OAB 114842/SP)
Processo 0008413-48.2013.8.26.0292 (029.22.0130.008413) - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - Condomínio
Residencial Solar dos Girassóis - Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação
para condenar o réu a pagar para a autora a quantia de R$ 3.412,46 (fls. 18), com correção monetária a partir do ajuizamento da
ação, mais prestações vencidas no curso do processo (art. 290 do CPC), devidamente atualizadas a partir de cada vencimento,
tudo com juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Sucumbente, arcará a ré com o pagamento das custas e despesas
processuais. Sem honorários advocatícios, pois já foram incluídos no calculo do débito a fls. 18 e honorários advocatícios, que
fixo em 10% sobre o valor da condenação. P.R.I.C. Certidão:: Certifico e dou fé que em caso de apelação, o valor do preparo é
de R$ 96,85, devendo ser recolhida ainda a taxa de remessa e de devolução dos autos, no valor de R$ 29,50 por volume, sendo
este com 01 volume. - ADV: DANIELA APARECIDA RIBEIRO (OAB 210620/SP), VIVIANE FONTANA AZEVEDO (OAB 164087/
SP)
Processo 0008590-12.2013.8.26.0292 (029.22.0130.008590) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens - Carina Fonseca - Vistos. Fls. 41: Defiro o prazo de 10 (dez) dias. Após, deverá a parte embargante,
independentemente de nova intimação, cumprir integralmente a decisão de fls. 38, sob pena de extinção. Int. - ADV: FLAVIA
DOS REIS ALVES (OAB 191634/SP)
Processo 0009154-30.2009.8.26.0292/01 (029.22.0090.009154/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento
/ Execução - Viação Jacareí Ltda - João Bosco Lopes de Gusmão - Certifico e dou fé, nos termos do § 4º, do art. 162, CPC,
que a (s) informação (ões) da Receita Federal relativa ao (s) executado (s) encontra-se (m) arquivada (s) em pasta própria da
Serventia, devendo o (s) interessado (a) examiná-la no balcão do Cartório, vedada a extração de xerox, fotos digitais e o uso de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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scanner. Certifico mais que decorridos 30 (trinta) dias da publicação desta certidão, a (s) aludida (s) informação (ões) será (ão)
inutilizada (s). - ADV: EDGARD ROCHA FILHO (OAB 62111/SP), ANDRÉ DE JESUS LIMA (OAB 168890/SP)
Processo 0009678-56.2011.8.26.0292 (292.01.2011.009678) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel Antonio Wutzl Filho - Gilson Alves Damaceno - - Francisco Jose Vieira da Silva - - Esmeralda Ribeiro da Costa Silva - Certifico
e dou fé que os autos estão com vista a parte autora para que no prazo de 10 dias manifeste acerca da impugnação de fls.
134/136. - ADV: MIRIA ALZIRA SOUZA SANTOS NASCIMENTO (OAB 279369/SP), MARIA APARECIDA DE SIQUEIRA (OAB
62629/SP), BRUNA MAFILI DA FONSECA LIMA (OAB 301043/SP)
Processo 0010372-54.2013.8.26.0292 (029.22.0130.010372) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer Maria Aparecida dos Santos - Aparecido Geraldo da Silva - Posto isso, REVOGO a liminar inicialmente concedida a fls. 17/18 e
JULGO IMPROCEDENTE a ação. Sem sucumbência, pois ambas as partes são beneficiárias da justiça gratuita (fls. 17 e 41).
Com o trânsito em julgado, proceda-se ao desbloqueio do veículo no sistema RENAJUD e expeça-se certidões em favor dos
advogados nomeados, no máximo da tabela. P.R.I. - ADV: SELMA ARAUJO DOS SANTOS (OAB 152852/SP), SHEILA LEONOR
DE SOUZA RAMOS (OAB 245511/SP)
Processo 0010477-36.2010.8.26.0292/01 (029.22.0100.010477/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento
/ Execução - Fábio Wilson Bernini - Banco Santander Banespa Sa - Vistos. Fls.364/368: Cumpra-se o julgado. Fls. 360/361:
Indefiro o pedido de aplicação da pena de multa. Explico, o mandado de intimação foi juntado aos autos em 18.09.2013 (fls.
326/328), mesma data em que a determinação nele contida foi cumprida (fls. 359). No mais, manifeste-se a parte requerida
acerca da diferença apontada pelo credor. Intime-se. - ADV: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP), SIMONE
CAPUCCI VIEIRA (OAB 135968/SP), MARISA DE ARAUJO ALMEIDA (OAB 101253/SP)
Processo 0010930-65.2009.8.26.0292 (292.01.2009.010930) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Mauricio
Silveira da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé que a parte autora, por seu Advogado, deverá
comparecer no Cartório para retirada do mandado de levantamento expedido nos autos. Certifico que a parte autora deverá se
manifestar em 10 dias sobre a satisfação do débito, o que se presumirá no silêncio. - ADV: MANOEL YUKIO UEMURA (OAB
227757/SP)
Processo 0011035-76.2008.8.26.0292 (292.01.2008.011035) - Ação Civil Pública - Meio Ambiente - Marcilio Pereira Campos
Filho - - Jose Sebastião de Moura - Vistos. Determino a instauração de incidente de cumprimento de título judicial. Anote-se a
evolução de fase, emitindo-se nova etiqueta. Nos termos do art. 461 do CPC, intime-se pessoalmente os réus para que cumpram
as obrigações de fazer objeto do título judicial de fls. 332/337, procedendo: (1) à apresentação de projeto de recuperação da
área degradada no órgão ambiental competente, no prazo de 60 dias; (2) à execução desse projeto de recuperação, após sua
aprovação no órgão ambiental, no prazo de 120 dias; (3) ao cumprimento de qualquer outra obrigação exigida pelos órgãos
ambientais com vistas à plena e inequívoca recuperação da área; (4) à paralisação imediata de qualquer atividade na área até
que sejam avaliados os eventuais danos ambientais ocorridos, em como à abstenção de dar qualquer destinação ou utilização
econômica à área sem que haja o necessário licenciamento ambiental; sob pena de multa diária de 50 salários mínimos, até o
limite de R$ 5.000.000,00, sem prejuízo de outras medidas a assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento. Tudo
conforme descrito e fundamentado no título judicial. Expeça-se o necessário (mandado ou carta precatória) para esse fim. Int. ADV: JAIME BUSTAMANTE FORTES (OAB 70122/SP), BENEDICTO DIRCEU MASCARENHAS NETTO (OAB 255487/SP)
Processo 0011937-53.2013.8.26.0292 (029.22.0130.011937) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Rosilene Fernandes Domingues - Mak de Jacareí Supermercados Ltda - 1. Não há preliminares. O feito está em ordem. Assim,
dou-o por saneado. 2. DEFIRO a produção de prova testemunhal. Designo audiência de conciliação, instrução, debates e
julgamento para o dia 11/02/2014, às 15:00h. Intimem-se as testemunhas tempestivamente arroladas, deprecando-se se o caso,
devendo as partes apresentar o respectivo rol no prazo de 10 dias, a contar desta decisão, sob pena de preclusão. Int. - ADV:
FRANCISCO DE ASSIS ARRAIS (OAB 142114/SP), EDILAINE GARCIA DE LIMA (OAB 221176/SP)
Processo 0012306-86.2009.8.26.0292 (292.01.2009.012306) - Monitória - Pagamento - Luciano Moretto Rodrigues - Edson
Carvalho - Vistos. Fls. 239/240: A) cadastre-e o peticionante como terceiro interessado e intime-o, via imprensa, a regularizar
sua representação processual, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do pedido. B) manifeste-se o exequente
sobre as manifestações do executado de fls. 201/202, 207/223 e 232/234, em especial sobre o levantamento da restrição dos
veículos, e sobre o pedido de terceiro interessado de fls. 239/240, sob pena de, no silêncio, ser presumido sua anuência.
Int. - ADV: MARCELO SOTOPIETRA (OAB 149079/SP), JAIME BUSTAMANTE FORTES (OAB 70122/SP), LUIZ HENRIQUE
MEDEIROS DIAS (OAB 256589/SP)
Processo 0012477-43.2009.8.26.0292 (292.01.2009.012477) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Alberto
Lukaschek Filho - Certifico e dou fé, nos termos do § 4º, do art. 162, CPC, que a (s) informação (ões) da Receita Federal relativa
ao (s) executado (s) encontra-se (m) arquivada (s) em pasta própria da Serventia, devendo o (s) interessado (a) examiná-la
no balcão do Cartório, vedada a extração de xerox, fotos digitais e o uso de scanner. Certifico mais que decorridos 30 (trinta)
dias da publicação desta certidão, a (s) aludida (s) informação (ões) será (ão) inutilizada (s). Sem prejuízo, manifestar-se sobre
pesquisa BACENJUD realizada. - ADV: LUIZ TADEU DE OLIVEIRA (OAB 100987/SP)
Processo 0012911-95.2010.8.26.0292 (292.01.2010.012911) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Valdemir
de Souza Neves - - Irene Fátima de Campos Neves - Severino Ramos de Lima - - Celso Vicente da Silva - - Marilda Aparecida
Lopes da Silva - Vistos. Ante o silêncio do interessado, presumo satisfeito o débito. Julgo extinto o feito nos termos do art.
794, I do CPC. Determino o levantamento da penhora formalizada a fls. 154/157. Expeça-se o necessário. Verificado sobre a
existência de custas, cobre-se. Na inércia, expeça-se certidão (salvo se valor ínfimo). Após, ao arquivo. PRIC. - ADV: MARIA
AUXILIADORA COSTA (OAB 172815/SP), HIROSHI MAURO FUKUOKA (OAB 215135/SP)
Processo 0012987-51.2012.8.26.0292 (292.01.2012.012987) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Colegio Turci & Ribeiro Ltda Epp - Certifico e dou fé, nos termos do § 4º, do art. 162, CPC, que a (s) informação (ões) da Receita
Federal relativa ao (s) executado (s) encontra-se (m) arquivada (s) em pasta própria da Serventia, devendo o (s) interessado (a)
examiná-la no balcão do Cartório, vedada a extração de xerox, fotos digitais e o uso de scanner. Certifico mais que decorridos 30
(trinta) dias da publicação desta certidão, a (s) aludida (s) informação (ões) será (ão) inutilizada (s). Sem prejuízo, manifestar-se
sobre pesquisa BACENJUD realizadas. - ADV: DIRCEU PEREZ RIVAS (OAB 70654/SP)
Processo 0014312-08.2005.8.26.0292 (292.01.2005.014312) - Procedimento Ordinário - João Alves - Instituto Nacional do
Seguro Social Inss Agência Jacareí - Certifico e dou fé que foi expedido mandado de levantamento referente aos honorários
advocatícios que deverá ser retirado em cartório - ADV: ANGELO MARIA LOPES (OAB 20284/SP), JULIO WERNER (OAB
172919/SP), HENRIQUE FERINI (OAB 185651/SP)
Processo 0015209-94.2009.8.26.0292 (292.01.2009.015209) - Despejo por Falta de Pagamento - Daniele Romio Marchionno
e outro - Bca Comércio e Montagem Industrial Ltda Me e outro - Certifico e dou fé, nos termos do § 4º, do art. 162, CPC, que
a (s) informação (ões) da Receita Federal relativa ao (s) executado (s) encontra-se (m) arquivada (s) em pasta própria da
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Serventia, devendo o (s) interessado (a) examiná-la no balcão do Cartório, vedada a extração de xerox, fotos digitais e o uso
de scanner. Certifico mais que decorridos 30 (trinta) dias da publicação desta certidão, a (s) aludida (s) informação (ões) será
(ão) inutilizada (s). Sem prejuízo, manifestar-se sobre pesquisas RENAJUD e BACENJUD realizadas. - ADV: CLAYTON BUENO
PRIANTI (OAB 245179/SP), ELIANE CRISTINA PRADO FERNANDES LIMA (OAB 140315/SP)
Processo 0015412-51.2012.8.26.0292 (292.01.2012.015412) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Entregar Elaine Cristina Pereira - Sociedade Beneficente Lusobrasileira Nossa Senhora de Fatima e outro - Ante o exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados para condenar solidariamente as rés a entregarem à autora o álbum
de formatura com estojo, contendo 50 fotos à sua escolha, e o DVD, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$
500,00, até o limite de R$ 15.000,00 (art. 621, § único, CPC), ficando postergada para a fase de execução, se prejudicada a
tutela específica da obrigação, a conversão em perdas e danos e a liquidação nos termos do art. 627 do CPC. Sucumbentes
reciprocamente, as partes arcarão com os honorários de seus respectivos patronos e com metade das custas e despesas
processuais, observando-se, quanto à autora, as condições da Lei 1060/50, pois é beneficiária da Justiça Gratuita (fls. 53). Se
tempestivos e, se o caso, recolhidos os respectivos preparos e portes de remessa e retorno, ficam desde logo recebidos, no duplo
efeito, eventuais recursos de apelação interpostos pelas partes, seguindo-se com contrarrazões e, oportunamente, cumpridas
as formalidades, com remessa dos autos à Instância Superior. Com o trânsito em julgado, intime-se as rés pessoalmente ao
cumprimento do julgado. PRI. Certidão: Certifico e dou fé que em caso de apelação, o valor do preparo é de R$ 351,51, devendo
ser recolhida ainda a taxa de remessa e de devolução dos autos, no valor de R$ 29,50 por volume, sendo este com 01 volume
- ADV: ED CARLOS RODRIGUES (OAB 320140/SP), RAMON CASTRO TOURON (OAB 121681/SP), ISABEL CRISTINA OTTE
CASTRO (OAB 169358/SP)
Processo 0015526-87.2012.8.26.0292 (292.01.2012.015526) - Procedimento Ordinário - Protesto Indevido de Título - Giovani
Carlos de Melo - Dalaveca Incorporadora Ltda - Vistos. Recebo os recursos da parte autora (fls.175/180) e da parte ré (fls.
186/190), por estarem tempestivos (fls. 184 e 195), em ambos os efeitos. Após, cumpridas as formalidades, subam os autos à E.
Superior Instância. Int. - ADV: GUILHERME CURI BADIM (OAB 261027/SP), ANA PAULA DANTAS ALVES (OAB 208991/SP)
Processo 0018370-10.2012.8.26.0292 (292.01.2012.018370) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Weimar
Cesar de Souza e outro - Vistos. 1. Autos ao Cartório Distribuidor para regular distribuição da Reconvenção de fls. 125/128. 2.
Cumprido o item “1”, intime-se o autor reconvindo a contestar a Reconvenção e documentos em 15 (quinze) dias e a manifestar
sobre a contestação e documentos, em 10 (dez) dias. Intime-se. - ADV: MICHEL ANTUNES GOMES MONTEIRO (OAB 309872/
SP), KATIA CORREA LANZILOTTI (OAB 302068/SP), RONALDO DE SOUZA (OAB 163755/SP)
Processo 0018388-31.2012.8.26.0292 (292.01.2012.018388) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Itaú Unibanco Sa - Certifico e dou fé, nos termos do § 4º, do art. 162, CPC, que a (s) informação (ões) da Receita Federal
relativa ao (s) executado (s) encontra-se (m) arquivada (s) em pasta própria da Serventia, devendo o (s) interessado (a) examinála no balcão do Cartório, vedada a extração de xerox, fotos digitais e o uso de scanner. Certifico mais que decorridos 30 (trinta)
dias da publicação desta certidão, a (s) aludida (s) informação (ões) será (ão) inutilizada (s). Sem prejuízo, manifestar-se sobre
pesquisas RENAJUD e ARISP realizadas. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP)
Processo 0018448-04.2012.8.26.0292 (292.01.2012.018448) - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Condomínio
Residencial Parque das Flores - Certifico e dou fé, nos termos do § 4º, do art. 162, CPC, que a (s) informação (ões) da Receita
Federal relativa ao (s) executado (s) encontra-se (m) arquivada (s) em pasta própria da Serventia, devendo o (s) interessado (a)
examiná-la no balcão do Cartório, vedada a extração de xerox, fotos digitais e o uso de scanner. Certifico mais que decorridos 30
(trinta) dias da publicação desta certidão, a (s) aludida (s) informação (ões) será (ão) inutilizada (s). Sem prejuízo, manifestar-se
sobre pesquisas RENAJUD e BACENJUD realizadas. - ADV: PAULA MARIA ORESTES DA SILVA (OAB 204718/SP)
Processo 0020047-75.2012.8.26.0292 (029.22.0120.020047) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Banco Santander (brasil) Sa - Certifico e dou fé, nos termos do § 4º, do art. 162, CPC, que a (s) informação (ões) da Receita
Federal relativa ao (s) executado (s) encontra-se (m) arquivada (s) em pasta própria da Serventia, devendo o (s) interessado (a)
examiná-la no balcão do Cartório, vedada a extração de xerox, fotos digitais e o uso de scanner. Certifico mais que decorridos 30
(trinta) dias da publicação desta certidão, a (s) aludida (s) informação (ões) será (ão) inutilizada (s). Sem prejuízo, manifestar-se
sobre pesquisas RENAJUD e BACENJUD realizadas. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP)

3ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO OTAVIO TIOITI TOKUDA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL AURELIO ROQUE DIAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2014
Processo 0000031-32.2014.8.26.0292 - Cautelar Inominada - Planos de Saúde - Unimed de São Jose dos Campos
Cooperativa de Trabalho Medico - José Pinheiro - Sentença proferida no dia 21/12/2013 durante o Plantão de Recesso de
Final de Ano 2013/2014, cujo tópico final segue transcrito: Ante o exposto, com fundamento no art. 295, paragrafo único, II, do
Código de Processo Civil, INDEFIRO DA PETIÇÃO INICIAL, e, com fulcro no art. 267, I, do mesmo diploma, JULGO EXTINTO
O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Custas pela autora.PRI - Registrada no Livro de Reg. de Sentença n° 117, sob
n° 186 da 3ª VAra Cível local. - ADV: JAMILE RODRIGUES DE OLIVEIRA AZEVEDO CHAVES (OAB 297778/SP), RENAUD
FERNANDES DE OLIVEIRA NETTO (OAB 218482/SP)
Processo 1000207-91.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) NEUSA SATOMI EZAKI CEZAR - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Vistos. Defiro à autora os benefícios da
assistência judiciária. Os documentos que instruem a petição inicial visando o reconhecimento do tempo de contribuição da
autora, não constituem prova inequívoca a permitir a almejada antecipação de tutela, uma vez que o INSS indeferiu o pedido
de aposentadoria (fls.09). Posto isso, INDEFIRO a antecipação da tutela. Cite-se, com as advertências pertinentes. Intime-se. ADV: JOSÉ EDUARDO VIEIRA DE MATTOS (OAB 171827/SP)
Processo 4000568-91.2013.8.26.0292 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Bradesco Financiamentos S/A
- BRAYAM WILLIAN COSTA PINTO - Vistos. Promova-se pesquisa Infojud na tentativa de localização de endereços do requerido
para citação. Como medidas que dependem do judiciário, ficam desde já deferidas as pesquisas Bacenjud e Renajud, mediante
requerimento e recolhimento da taxa devida. Oportunamente, procedam-se às citações nos endereços indicados, caso não
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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sejam os mesmos já referidos na petição inicial. Int. - ADV: ROBERTA D ALESSANDRO BARONI (OAB 113610/SP)
Processo 4000570-61.2013.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - YOUSSIE TSUKADA INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos
do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor
para: (X ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: ROBERTO CURSINO DOS SANTOS
JUNIOR (OAB 198573/SP), LUCIMARA LEME BENITES (OAB 191443/SP)
Processo 4000602-66.2013.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - FRANCISCO CARLOS
COSTA - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado,
nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos
autos ao autor para: (x ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: RODRIGO VICENTE
FERNANDEZ (OAB 186603/SP), ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP)
Processo 4000633-86.2013.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - SONIA DE FATIMA
RODRIGUES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo
discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007.
Vistas dos autos ao autor para: ( x ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: MARCELO
DE MORAIS BERNARDO (OAB 179632/SP), ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP)
Processo 4000667-61.2013.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - JOÃO DIAS DO PRADO
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos
termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos
ao autor para: (x ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: MARCELO DE MORAIS
BERNARDO (OAB 179632/SP), ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP)
Processo 4000753-32.2013.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria Especial (Art. 57/8) - CLOVIS BEZERRA
PORTO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado,
nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos
ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: MARCELO DE MORAIS
BERNARDO (OAB 179632/SP), ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP)
Processo 4000803-58.2013.8.26.0292 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
PARQUE DAS FLORES - NEUZA APARECIDA BARBOSA MIRANDA - Vistos etc. Em que pese o rito sumário ser o procedimento
obrigatório a ser seguido neste processo, por força do artigo 275 do Código de Processo Civil, certo é que, a rigor, dificilmente
se realiza conciliação na primeira audiência que se limita a ser uma oportunidade para a parte requerida apresentar contestação.
Não verifico qualquer prejuízo à parte requerida na adoção do rito ordinário, posto que se trata de procedimento mais amplo
e de cognição plena do magistrado, no qual se dá oportunidade para produção de provas no decorrer do feito. Sendo assim,
considerando que, nesta Comarca, o rito ordinário vem se mostrando mais célere, é o que deve ser adotado. Cite-se, ficando
o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15(quinze) dias para apresenta(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como
verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código de processo Civil. Defiro
os benefícios do artigo 172, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV: ANA MARIA RIBEIRO PEREIRA DA SILVA (OAB 123822/SP), PAULA
MARIA ORESTES DA SILVA (OAB 204718/SP)
Processo 4001031-33.2013.8.26.0292 - Prestação de Contas - Exigidas - Mandato - Benedito de Paula Filho - Marcia Elena
dos Reis Oliveira - - Jose Carlos de Oliveira - Jose Carlos de Oliveira - - Marcia Elena dos Reis Oliveira - - Jose Carlos de
Oliveira - - Marcia Elena dos Reis Oliveira - Vistos. 1. Em contestação, os réus alegaram que, ao contrário do sustentado pelo
autor, houve acerto de honorários advocatícios no valor de 40% do valor auferido com a ação proposta em nome do autor. A
amparar tal tese está o contrato de honorários advocatícios de fls. 138/141. 2. Não há indício de falsificação do contrato, o que
sugere a má-fé processual do autor. 3. Manifeste-se, pois, o autor, em cinco dias. 4. Não havendo manifestação, certifique-se a
inércia e conclusos para saneamento do feito ou julgamento antecipado. Int. - ADV: LAURA TRAUSULA DIAS (OAB 37793/SP),
EDSON JOSE DE CARVALHO (OAB 308274/SP), MARCIA ELENA DOS REIS OLIVEIRA (OAB 107387/SP), JOSE CARLOS DE
OLIVEIRA (OAB 107375/SP)
Processo 4001164-75.2013.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Sociedade - LÚCIA MARIA BATISTELA NETO PENA
- - Airton de Almeida Pena - - FLÁVIA ADRIANA CAMBUSANO MIRANDA - - CEPEA-CENTRO EDUCACIONAL DE PAIS E
EDUCADORES ASSOCIADOS LTDA - CENTRO EDUCACIONAL LEONIDIA LTDA - - MARISA MARTINS SAMPAIO FORTES
- - Jaime Bustamante Fortes - Vistos. Fls.351: Pedido prejudicado em razão da sentença já proferida. Aguarde-se o decurso do
prazo recursal. Int. - ADV: EDSON VALENTIM DE FARIA (OAB 135425/SP)
Processo 4001478-21.2013.8.26.0292 - Procedimento Sumário - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - MATEUS DE AMARAL
FERNANDES - VERA LÚCIA DO AMARAL - Vistos. Fls.26: Indefiro, pois a carta de citação deve ser entregue pessoalmente
ao citando. A simples presunção pelo fato do aviso de recebimento ser assinado por parente, não retira a necessidade da
comprovação de ciência inequívoca do demandado sobre os termos da ação proposta, mesmo tendo o recibo assinado por
outrem. Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento. Int. - ADV: ROSEMEIRE DA SILVA COSTA MIRANDA CAVALCANTI
(OAB 177572/SP)
Processo 4001925-09.2013.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - HELIO MENDES
RIBEIRO - MEDISERVICE ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA - - CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA - Assim
sendo, homologo, para que produzam seus regulares efeitos, a desistência, julgando extinto o processo, com fulcro no artigo
267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Oportunamente, arquivem-se os autos. PRIC. - ADV: EDILAINE GARCIA DE LIMA
(OAB 221176/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO OTAVIO TIOITI TOKUDA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL AURELIO ROQUE DIAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2014
Processo 0000381-25.2011.8.26.0292 (292.01.2011.000381) - Procedimento Sumário - Estabelecimentos de Ensino
- Associação de Ensino Porto Marques Ltda - Luciana Armani Montalto - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, §
4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): deverá(ão) o(a)(s)
interessado(s) manifestar(em)-se quanto ao desarquivamento do presente feito. Caso não haja manifestação os autos serão
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devolvidos ao arquivo. - ADV: ALINE TATIANE PERES HAKA (OAB 245979/SP)
Processo 0000381-25.2011.8.26.0292 (292.01.2011.000381) - Procedimento Sumário - Estabelecimentos de Ensino Associação de Ensino Porto Marques Ltda - Luciana Armani Montalto - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos
termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):
deverá(ão) o(a)(s) interessado(s) manifestar(em)-se quanto ao desarquivamento do presente feito. Caso não haja manifestação
os autos serão devolvidos ao arquivo. - ADV: ALINE TATIANE PERES HAKA (OAB 245979/SP)
Processo 0000382-10.2011.8.26.0292 (292.01.2011.000382) - Procedimento Sumário - Estabelecimentos de Ensino Associação de Ensino Porto Marques Ltda - Felipe de Oliveira - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC,
preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): deverá(ão) o(a)(s) interessado(s)
manifestar(em)-se quanto ao desarquivamento do presente feito. Caso não haja manifestação os autos serão devolvidos ao
arquivo. - ADV: ALINE TATIANE PERES HAKA (OAB 245979/SP)
Processo 0000382-10.2011.8.26.0292 (292.01.2011.000382) - Procedimento Sumário - Estabelecimentos de Ensino Associação de Ensino Porto Marques Ltda - Felipe de Oliveira - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos
do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): deverá(ão)
o(a)(s) interessado(s) manifestar(em)-se quanto ao desarquivamento do presente feito. Caso não haja manifestação os autos
serão devolvidos ao arquivo. - ADV: ALINE TATIANE PERES HAKA (OAB 245979/SP)
Processo 0000396-91.2011.8.26.0292 (292.01.2011.000396) - Procedimento Sumário - Pagamento - Associação de Ensino
Porto Marques Ltda - Italo Fabiano Menezes - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para
remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): deverá(ão) o(a)(s) interessado(s) manifestar(em)se quanto ao desarquivamento do presente feito. Caso não haja manifestação os autos serão devolvidos ao arquivo. - ADV:
ALINE TATIANE PERES HAKA (OAB 245979/SP)
Processo 0000396-91.2011.8.26.0292 (292.01.2011.000396) - Procedimento Sumário - Pagamento - Associação de Ensino
Porto Marques Ltda - Italo Fabiano Menezes - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, §
4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): deverá(ão) o(a)(s)
interessado(s) manifestar(em)-se quanto ao desarquivamento do presente feito. Caso não haja manifestação os autos serão
devolvidos ao arquivo. - ADV: ALINE TATIANE PERES HAKA (OAB 245979/SP)
Processo 0000399-46.2011.8.26.0292 (292.01.2011.000399) - Procedimento Sumário - Inadimplemento - Associação de
Ensino Porto Marques Ltda - Rosimeire Cristina da Silva Damasio - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC,
preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): deverá(ão) o(a)(s) interessado(s)
manifestar(em)-se quanto ao desarquivamento do presente feito. Caso não haja manifestação os autos serão devolvidos ao
arquivo. - ADV: CLEONI MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO PEREIRA (OAB 178569/SP), ALINE TATIANE PERES HAKA (OAB
245979/SP)
Processo 0000399-46.2011.8.26.0292 (292.01.2011.000399) - Procedimento Sumário - Inadimplemento - Associação de
Ensino Porto Marques Ltda - Rosimeire Cristina da Silva Damasio - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos
termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):
deverá(ão) o(a)(s) interessado(s) manifestar(em)-se quanto ao desarquivamento do presente feito. Caso não haja manifestação
os autos serão devolvidos ao arquivo. - ADV: CLEONI MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO PEREIRA (OAB 178569/SP), ALINE
TATIANE PERES HAKA (OAB 245979/SP)
Processo 0000514-33.2012.8.26.0292 (292.01.2012.000514) - Procedimento Sumário - Obrigações - Associação Cultural e
Educacional Porto Marques Ltda - Ivan Roberto Leite - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para
remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): deverá(ão) o(a)(s) interessado(s) manifestar(em)se quanto ao desarquivamento do presente feito. Caso não haja manifestação os autos serão devolvidos ao arquivo. - ADV:
ALINE TATIANE PERES HAKA (OAB 245979/SP)
Processo 0000514-33.2012.8.26.0292 (292.01.2012.000514) - Procedimento Sumário - Obrigações - Associação Cultural e
Educacional Porto Marques Ltda - Ivan Roberto Leite - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art.
162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): deverá(ão) o(a)
(s) interessado(s) manifestar(em)-se quanto ao desarquivamento do presente feito. Caso não haja manifestação os autos serão
devolvidos ao arquivo. - ADV: ALINE TATIANE PERES HAKA (OAB 245979/SP)
Processo 0000515-18.2012.8.26.0292 (292.01.2012.000515) - Procedimento Sumário - Obrigações - Associação Cultural
e Educacional Porto Marques Ltda - Suellyn Souza Santos - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC,
preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): deverá(ão) o(a)(s) interessado(s)
manifestar(em)-se quanto ao desarquivamento do presente feito. Caso não haja manifestação os autos serão devolvidos ao
arquivo. - ADV: ALINE TATIANE PERES HAKA (OAB 245979/SP)
Processo 0000515-18.2012.8.26.0292 (292.01.2012.000515) - Procedimento Sumário - Obrigações - Associação Cultural e
Educacional Porto Marques Ltda - Suellyn Souza Santos - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art.
162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): deverá(ão) o(a)
(s) interessado(s) manifestar(em)-se quanto ao desarquivamento do presente feito. Caso não haja manifestação os autos serão
devolvidos ao arquivo. - ADV: ALINE TATIANE PERES HAKA (OAB 245979/SP)
Processo 0001741-34.2007.8.26.0292 (292.01.2007.001741) - Execução de Título Extrajudicial - Editora Coc
Empreendimentos Culturais Ltda - - Editoras Associadas do Brasil Ltda - Sociedade Civil de Educação Maria Augusta Ribeiro
Daher - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s)
seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): deverá(ão) o(a)(s) interessado(s) manifestar(em)-se quanto ao desarquivamento do presente
feito. Caso não haja manifestação os autos serão devolvidos ao arquivo. - ADV: RODRIGO OCTAVIO DE LIMA CARVALHO
(OAB 143054/SP), ALESSANDRO ROSELLI (OAB 188878/SP)
Processo 0001741-34.2007.8.26.0292 (292.01.2007.001741) - Execução de Título Extrajudicial - Editora Coc
Empreendimentos Culturais Ltda - - Editoras Associadas do Brasil Ltda - Sociedade Civil de Educação Maria Augusta Ribeiro
Daher - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao
Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): deverá(ão) o(a)(s) interessado(s) manifestar(em)-se quanto
ao desarquivamento do presente feito. Caso não haja manifestação os autos serão devolvidos ao arquivo. - ADV: RODRIGO
OCTAVIO DE LIMA CARVALHO (OAB 143054/SP), ALESSANDRO ROSELLI (OAB 188878/SP)
Processo 0003832-24.2012.8.26.0292 (292.01.2012.003832) - Procedimento Sumário - Espécies de Contratos - Associação
de Ensino Porto Marques Ltda - Claudio Ismael da Mota - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC,
preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): deverá(ão) o(a)(s) interessado(s)
manifestar(em)-se quanto ao desarquivamento do presente feito. Caso não haja manifestação os autos serão devolvidos ao
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arquivo. - ADV: ALINE TATIANE PERES HAKA (OAB 245979/SP)
Processo 0003832-24.2012.8.26.0292 (292.01.2012.003832) - Procedimento Sumário - Espécies de Contratos - Associação
de Ensino Porto Marques Ltda - Claudio Ismael da Mota - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art.
162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): deverá(ão) o(a)
(s) interessado(s) manifestar(em)-se quanto ao desarquivamento do presente feito. Caso não haja manifestação os autos serão
devolvidos ao arquivo. - ADV: ALINE TATIANE PERES HAKA (OAB 245979/SP)
Processo 0003835-76.2012.8.26.0292 (292.01.2012.003835) - Procedimento Sumário - Obrigações - Associação de Ensino
Porto Marques Ltda - Andre Fonseca Ribeiro - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para
remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): deverá(ão) o(a)(s) interessado(s) manifestar(em)se quanto ao desarquivamento do presente feito. Caso não haja manifestação os autos serão devolvidos ao arquivo. - ADV:
ALINE TATIANE PERES HAKA (OAB 245979/SP)
Processo 0003835-76.2012.8.26.0292 (292.01.2012.003835) - Procedimento Sumário - Obrigações - Associação de Ensino
Porto Marques Ltda - Andre Fonseca Ribeiro - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, §
4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): deverá(ão) o(a)(s)
interessado(s) manifestar(em)-se quanto ao desarquivamento do presente feito. Caso não haja manifestação os autos serão
devolvidos ao arquivo. - ADV: ALINE TATIANE PERES HAKA (OAB 245979/SP)
Processo 0003837-46.2012.8.26.0292 (292.01.2012.003837) - Procedimento Sumário - Inadimplemento - Associação
Cultural e Educacional Porto Marques Ltda - Wesley Eduardo Paiva - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC,
preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): deverá(ão) o(a)(s) interessado(s)
manifestar(em)-se quanto ao desarquivamento do presente feito. Caso não haja manifestação os autos serão devolvidos ao
arquivo. - ADV: ALINE TATIANE PERES HAKA (OAB 245979/SP)
Processo 0003837-46.2012.8.26.0292 (292.01.2012.003837) - Procedimento Sumário - Inadimplemento - Associação
Cultural e Educacional Porto Marques Ltda - Wesley Eduardo Paiva - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos
termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):
deverá(ão) o(a)(s) interessado(s) manifestar(em)-se quanto ao desarquivamento do presente feito. Caso não haja manifestação
os autos serão devolvidos ao arquivo. - ADV: ALINE TATIANE PERES HAKA (OAB 245979/SP)
Processo 0004347-25.2013.8.26.0292 (029.22.0130.004347) - Procedimento Sumário - Obrigações - Ortecon Organização
Técnica Contábil Ss Ltda - Condomínio Residencial Jardim Emília - Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
O PEDIDO para CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 922,40, corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde
o ajuizamento da ação, com juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação. Em razão da sucumbência, arcará o vencido
com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 20% do valor da
condenação. P. R. I. C. - ADV: JOSÉ CLÁUDIO DE BARROS (OAB 161606/SP), PAULA MARIA ORESTES DA SILVA (OAB
204718/SP), LETÍCIA DE CÁSSIA RODRIGUES PINTO (OAB 205901/SP)
Processo 0005024-55.2013.8.26.0292 (029.22.0130.005024) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança Locação de Imóvel - Paulo Sergio da Silva - Fabio Pimentel Campos - Vistos. Em complemento à decisão retro (fls.58/59), defiro
o levantamento do depósito caução, expedindo-se o competente mandado. No mais, permanece o quanto determinado. Intimese. - ADV: VIVIANE FREITAS DE OLIVEIRA VALLE (OAB 244050/SP)
Processo 0005029-77.2013.8.26.0292 (029.22.0130.005029) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Glaucio Camara - Diante do exposto, com fulcro no artigo 267, inciso III, do
Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Oportunamente, arquivem-se os autos com as
cautelas de praxe. PRIC. - ADV: CRISTIANE TATIANA GONZAGA OGURA (OAB 276284/SP), NELSON PASCHOALOTTO (OAB
108911/SP)
Processo 0005564-11.2010.8.26.0292 (292.01.2010.005564) - Procedimento Ordinário - Associação Cultural e Educacional
Porto Marques Ltda - Ricardo Henrique Guilhem da Silva - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC,
preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): deverá(ão) o(a)(s) interessado(s)
manifestar(em)-se quanto ao desarquivamento do presente feito. Caso não haja manifestação os autos serão devolvidos ao
arquivo. - ADV: ALINE TATIANE PERES HAKA (OAB 245979/SP)
Processo 0005564-11.2010.8.26.0292 (292.01.2010.005564) - Procedimento Ordinário - Associação Cultural e Educacional
Porto Marques Ltda - Ricardo Henrique Guilhem da Silva - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art.
162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): deverá(ão) o(a)
(s) interessado(s) manifestar(em)-se quanto ao desarquivamento do presente feito. Caso não haja manifestação os autos serão
devolvidos ao arquivo. - ADV: ALINE TATIANE PERES HAKA (OAB 245979/SP)
Processo 0005984-45.2012.8.26.0292 (292.01.2012.005984) - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Elielma Aparecida de Andrade - Via Varejo Sa - - Itau Cbd Sa Crédito Financiamento e Investimento - Certifico e
dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s)
ordinatório(s): deverá(ão) o(a)(s) interessado(s) manifestar(em)-se quanto ao desarquivamento do presente feito. Caso não haja
manifestação os autos serão devolvidos ao arquivo. - ADV: REGINALDO OLINTO DE ANDRADE (OAB 133687/SP), MARCELO
TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB 63440/MG), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP), PATRÍCIA CRISTINA RODRIGUES
DOS S. ANDRADE (OAB 212039/SP)
Processo 0005984-45.2012.8.26.0292 (292.01.2012.005984) - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro
de Inadimplentes - Elielma Aparecida de Andrade - Via Varejo Sa - - Itau Cbd Sa Crédito Financiamento e Investimento CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário
da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): deverá(ão) o(a)(s) interessado(s) manifestar(em)-se quanto ao
desarquivamento do presente feito. Caso não haja manifestação os autos serão devolvidos ao arquivo. - ADV: EDUARDO
CHALFIN (OAB 241287/SP), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB 63440/MG), REGINALDO OLINTO DE ANDRADE
(OAB 133687/SP), PATRÍCIA CRISTINA RODRIGUES DOS S. ANDRADE (OAB 212039/SP)
Processo 0006051-73.2013.8.26.0292 (029.22.0130.006051) - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Luiz Carlos
Bettiati - Sergio Porto Engenharia - - Celso Alves Freira - - Edileuza Rocha de Souza - Vistos. Promovam-se pesquisas BacenJud e Infojud na tentativa de localização de endereços dos requeridos para citação, mediante o recolhimento das taxas devidas.
Sem prejuízo de outras providências, como medidas que dependem do Poder Judiciário, desde já fica deferida a realização de
pesquisa de endereço pelo sistema Renajud, mediante requerimento e recolhimento de taxa. Oportunamente, procedam-se às
citações nos endereços indicados, caso não sejam os mesmos já referidos na petição inicial. Int. - ADV: MICHEL ANTUNES
GOMES MONTEIRO (OAB 309872/SP), LUIZ CARLOS BETTIATI (OAB 51174/SP), MÔNICA CRISTINA MONTEIRO PORTO
(OAB 178810/SP)
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Processo 0006634-92.2012.8.26.0292 (292.01.2012.006634) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança Locação de Imóvel - Roberto Maruzzo - Joel Olegar Amaro - - Daniela Teixeira Amaro - - Robinson Bonato - - Ivanilde Regina de
Carvalho Bonaro - Vistos. Fls.79: A fase de conhecimento encerrou-se com a homologação do acordo com o corréu Joel Olegar
Amaro (fls.59), presumindo-se a desistência dos demais réus. Desta feita, defiro as pesquisas solicitadas somente com relação
a Joel Olegar Amaro. Sem prejuízo, cumpra-se fls.76. Int. - ADV: OTAVIO DE SOUSA MENDONCA (OAB 116973/SP)
Processo 0006965-45.2010.8.26.0292 (292.01.2010.006965) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Associação
Cultural e Educacional Porto Marques Ltda - Ana Maria dos Santos - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC,
preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): deverá(ão) o(a)(s) interessado(s)
manifestar(em)-se quanto ao desarquivamento do presente feito. Caso não haja manifestação os autos serão devolvidos ao
arquivo. - ADV: ALINE TATIANE PERES HAKA (OAB 245979/SP)
Processo 0006965-45.2010.8.26.0292 (292.01.2010.006965) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Associação
Cultural e Educacional Porto Marques Ltda - Ana Maria dos Santos - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos
termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):
deverá(ão) o(a)(s) interessado(s) manifestar(em)-se quanto ao desarquivamento do presente feito. Caso não haja manifestação
os autos serão devolvidos ao arquivo. - ADV: ALINE TATIANE PERES HAKA (OAB 245979/SP)
Processo 0007906-10.2001.8.26.0292 (292.01.2001.007906) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Olavo
Andre Pereira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Recebo o recurso de fls. 198/220, se no prazo, em ambos os efeitos.
Às contrarrazões e, a seguir, subam os autos à Superior Instância, com as nossas homenagens. Intime-se. - ADV: NEY SANTOS
BARROS (OAB 12305/SP), ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP)
Processo 0008013-34.2013.8.26.0292 (029.22.0130.008013) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Cilso de Oliveira Comercial e Agrícola Poutena Ltda - - José Roberto de Siqueira - - Lucimar Páscoa Rocha Siqueira - Vistos. Manifeste-se o autor
ao quanto apresentado pelo Oficial do Cartório de Registo de Imóveis (fls.58 e vº). Int - ADV: JÂNIO ANTONIO DE ALMEIDA
(OAB 197280/SP)
Processo 0008097-40.2010.8.26.0292 (292.01.2010.008097) - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Associação
Cultural e Educacional Porto Marques Ltda - Keila Cristina Alves - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos
termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):
deverá(ão) o(a)(s) interessado(s) manifestar(em)-se quanto ao desarquivamento do presente feito. Caso não haja manifestação
os autos serão devolvidos ao arquivo. - ADV: ALINE TATIANE PERES HAKA (OAB 245979/SP)
Processo 0008099-10.2010.8.26.0292 (292.01.2010.008099) - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Associação
Cultural e Educacional Porto Marques Ltda - Lilian Regina Barbosa de Souza - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162,
§ 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): deverá(ão) o(a)(s)
interessado(s) manifestar(em)-se quanto ao desarquivamento do presente feito. Caso não haja manifestação os autos serão
devolvidos ao arquivo. - ADV: ALINE TATIANE PERES HAKA (OAB 245979/SP)
Processo 0008099-10.2010.8.26.0292 (292.01.2010.008099) - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Associação
Cultural e Educacional Porto Marques Ltda - Lilian Regina Barbosa de Souza - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou
fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s)
ordinatório(s): deverá(ão) o(a)(s) interessado(s) manifestar(em)-se quanto ao desarquivamento do presente feito. Caso não haja
manifestação os autos serão devolvidos ao arquivo. - ADV: ALINE TATIANE PERES HAKA (OAB 245979/SP)
Processo 0009891-28.2012.8.26.0292 (292.01.2012.009891) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Jose Rodrigues da
Silva - - Idarlene Maria Lopes da Silva - Pedro Bustamante - - Julia dos Santos Bustamante - Certifico e dou fé que, nos termos
do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): deverá(ão)
o(a)(s) interessado(s) manifestar(em)-se quanto ao desarquivamento do presente feito. Caso não haja manifestação os autos
serão devolvidos ao arquivo. - ADV: MARCELO DE MORAIS BERNARDO (OAB 179632/SP)
Processo 0009891-28.2012.8.26.0292 (292.01.2012.009891) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Jose Rodrigues da
Silva - - Idarlene Maria Lopes da Silva - Pedro Bustamante - - Julia dos Santos Bustamante - CERTIDÃO - Ato Ordinatório
Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s)
seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): deverá(ão) o(a)(s) interessado(s) manifestar(em)-se quanto ao desarquivamento do presente
feito. Caso não haja manifestação os autos serão devolvidos ao arquivo. - ADV: MARCELO DE MORAIS BERNARDO (OAB
179632/SP)
Processo 0010278-48.2009.8.26.0292 (292.01.2009.010278) - Procedimento Sumário - Obrigações - Associação dos
Proprietários de Chácaras Lagoinha - Manoel Manug Koulkdjian - - Ovsanna Houlkdjian - - Arthur Koulkdjian - - Elizabeth
Koulkdjian - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa
ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): vistas dos autos as partes: para ficarem cientes do ofício
juntado às fls. 627/628 (C.R.I.) - 967/09 - Nada Mais. - ADV: JOANINHA IARA TAINO (OAB 66524/SP), FRANCISCO JOAO
ANDRADE (OAB 62955/SP), MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA PRADO (OAB 138691/SP), RAFAEL DA COSTA ANDRADE
(OAB 278996/SP)
Processo 0010586-50.2010.8.26.0292 (292.01.2010.010586) - Procedimento Sumário - Estabelecimentos de Ensino Associação Cultural e Educacional Porto Marques Ltda - Edmilson Lopes Fernandes dos Santos - Certifico e dou fé que, nos
termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):
deverá(ão) o(a)(s) interessado(s) manifestar(em)-se quanto ao desarquivamento do presente feito. Caso não haja manifestação
os autos serão devolvidos ao arquivo. - ADV: ALINE TATIANE PERES HAKA (OAB 245979/SP)
Processo 0010586-50.2010.8.26.0292 (292.01.2010.010586) - Procedimento Sumário - Estabelecimentos de Ensino Associação Cultural e Educacional Porto Marques Ltda - Edmilson Lopes Fernandes dos Santos - CERTIDÃO - Ato Ordinatório
Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s)
seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): deverá(ão) o(a)(s) interessado(s) manifestar(em)-se quanto ao desarquivamento do presente
feito. Caso não haja manifestação os autos serão devolvidos ao arquivo. - ADV: ALINE TATIANE PERES HAKA (OAB 245979/
SP)
Processo 0010592-57.2010.8.26.0292 (292.01.2010.010592) - Procedimento Ordinário - Associação Cultural e Educacional
Porto Marques Ltda - Auxiliadora Mariana Ribeiro - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para
remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): deverá(ão) o(a)(s) interessado(s) manifestar(em)se quanto ao desarquivamento do presente feito. Caso não haja manifestação os autos serão devolvidos ao arquivo. - ADV:
ALINE TATIANE PERES HAKA (OAB 245979/SP)
Processo 0010592-57.2010.8.26.0292 (292.01.2010.010592) - Procedimento Ordinário - Associação Cultural e Educacional
Porto Marques Ltda - Auxiliadora Mariana Ribeiro - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162,
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§ 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): deverá(ão) o(a)(s)
interessado(s) manifestar(em)-se quanto ao desarquivamento do presente feito. Caso não haja manifestação os autos serão
devolvidos ao arquivo. - ADV: ALINE TATIANE PERES HAKA (OAB 245979/SP)
Processo 0010601-19.2010.8.26.0292 (292.01.2010.010601) - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Associação
Cultural e Educacional Porto Marques Ltda - Brasdione Aparecido de Oliveira - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162,
§ 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): deverá(ão) o(a)(s)
interessado(s) manifestar(em)-se quanto ao desarquivamento do presente feito. Caso não haja manifestação os autos serão
devolvidos ao arquivo. - ADV: ALINE TATIANE PERES HAKA (OAB 245979/SP)
Processo 0010601-19.2010.8.26.0292 (292.01.2010.010601) - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Associação
Cultural e Educacional Porto Marques Ltda - Brasdione Aparecido de Oliveira - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou
fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s)
ordinatório(s): deverá(ão) o(a)(s) interessado(s) manifestar(em)-se quanto ao desarquivamento do presente feito. Caso não haja
manifestação os autos serão devolvidos ao arquivo. - ADV: ALINE TATIANE PERES HAKA (OAB 245979/SP)
Processo 0010604-71.2010.8.26.0292 (292.01.2010.010604) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Associação
Cultural e Educacional Porto Marques Ltda - Wagner Queiroz Silva - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC,
preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): deverá(ão) o(a)(s) interessado(s)
manifestar(em)-se quanto ao desarquivamento do presente feito. Caso não haja manifestação os autos serão devolvidos ao
arquivo. - ADV: ALINE TATIANE PERES HAKA (OAB 245979/SP)
Processo 0010604-71.2010.8.26.0292 (292.01.2010.010604) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Associação
Cultural e Educacional Porto Marques Ltda - Wagner Queiroz Silva - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos
termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):
deverá(ão) o(a)(s) interessado(s) manifestar(em)-se quanto ao desarquivamento do presente feito. Caso não haja manifestação
os autos serão devolvidos ao arquivo. - ADV: ALINE TATIANE PERES HAKA (OAB 245979/SP)
Processo 0013021-94.2010.8.26.0292 (292.01.2010.013021) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Banco Bradesco Sa - M L A Transportes Ltda - - Celio Augusto de Moraes - Certifico e dou fé que, nos termos do art.
162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): deverá(ão) o(a)
(s) interessado(s) manifestar(em)-se quanto ao desarquivamento do presente feito. Caso não haja manifestação os autos serão
devolvidos ao arquivo. - ADV: NATASCHA RITA VELOSO REIS (OAB 280969/SP), VALERIA CRISTINA BALIEIRO (OAB 102552/
SP)
Processo 0013021-94.2010.8.26.0292 (292.01.2010.013021) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Banco Bradesco Sa - M L A Transportes Ltda - - Celio Augusto de Moraes - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e
dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s)
ordinatório(s): deverá(ão) o(a)(s) interessado(s) manifestar(em)-se quanto ao desarquivamento do presente feito. Caso não
haja manifestação os autos serão devolvidos ao arquivo. - ADV: NATASCHA RITA VELOSO REIS (OAB 280969/SP), VALERIA
CRISTINA BALIEIRO (OAB 102552/SP)
Processo 0014814-68.2010.8.26.0292 (292.01.2010.014814) - Procedimento Sumário - Associação de Ensino Porto
Marques Ltda - Venina Ramos Costa - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao
Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): deverá(ão) o(a)(s) interessado(s) manifestar(em)-se quanto ao
desarquivamento do presente feito. Caso não haja manifestação os autos serão devolvidos ao arquivo. - ADV: ALINE TATIANE
PERES HAKA (OAB 245979/SP)
Processo 0014814-68.2010.8.26.0292 (292.01.2010.014814) - Procedimento Sumário - Associação de Ensino Porto
Marques Ltda - Venina Ramos Costa - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC,
preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): deverá(ão) o(a)(s) interessado(s)
manifestar(em)-se quanto ao desarquivamento do presente feito. Caso não haja manifestação os autos serão devolvidos ao
arquivo. - ADV: ALINE TATIANE PERES HAKA (OAB 245979/SP)
Processo 0014818-08.2010.8.26.0292 (292.01.2010.014818) - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - Associação
de Ensino Porto Marques Ltda - Anuar Zaim Junior - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para
remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): deverá(ão) o(a)(s) interessado(s) manifestar(em)se quanto ao desarquivamento do presente feito. Caso não haja manifestação os autos serão devolvidos ao arquivo - ADV:
ALINE TATIANE PERES HAKA (OAB 245979/SP)
Processo 0014818-08.2010.8.26.0292 (292.01.2010.014818) - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - Associação
de Ensino Porto Marques Ltda - Anuar Zaim Junior - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162,
§ 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): deverá(ão) o(a)(s)
interessado(s) manifestar(em)-se quanto ao desarquivamento do presente feito. Caso não haja manifestação os autos serão
devolvidos ao arquivo. - ADV: ALINE TATIANE PERES HAKA (OAB 245979/SP)
Processo 0015301-67.2012.8.26.0292 (292.01.2012.015301) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Angela Maria Borges - Ualace Cintra Me - Vistos. Fls.107/109: Primeiramente, esclareça a autora se é caso de desistência da
apelação interposta. Int. - ADV: ANA PAULA PAIOTTI SCHYCHOF (OAB 268352/SP), LUIS FERNANDO PAIOTTI (OAB 147220/
SP), CLEUSA NICCIOLI (OAB 84458/SP)
Processo 0016022-19.2012.8.26.0292 (292.01.2012.016022) - Procedimento Ordinário - Concessão - Ideir Faria - Despacho
- Genérico - ADV: LUIS GUSTAVO ANTUNES VALIO COIMBRA (OAB 216929/SP), MARIA FERNANDA VITORIANO XAVIER DE
MORAES (OAB 214361/SP)
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JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSANGELA DE FÁTIMA BERNARDES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2014
Processo 0000001-31.2013.8.26.0292 (029.22.0130.000001) - Execução de Alimentos - Alimentos - V. E. dos R. A. - P. E.
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P. A. - CERTIDÃO DE FL. 91: “... ciência à autora acerca do ofício do CIRETRAN, bem como da certidão supra: “... o endereço
informado pela CIRETRAN já consta dos autos e que a tentativa de citação restou negativa (fls. 43/44).” - ADV: LUCIANO
BAYER (OAB 193417/SP), JOSE FRANCISCO VENTURA BATISTA (OAB 291552/SP)
Processo 0000417-96.2013.8.26.0292 (029.22.0130.000417) - Inventário - Inventário e Partilha - Ivone Machado Pereira de
Andrade - Maria da Conceição Pereira de Andrade - - Francisco Machado de Andrade - manifeste-se a inventariante quanto à
Certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 70 - ADV: IVONE MACHADO PEREIRA DE ANDRADE (OAB 55240/SP)
Processo 0000527-08.2007.8.26.0292 (292.01.2007.000527) - Inventário - Inventário e Partilha - Gracia Marina Fontanesi
- CERTIDÃO DE FL. 411: “... ciência a inventariante acerca da resposta da CEF.” - ADV: CARLOS TADEU DOS SANTOS (OAB
82649/SP), SUELY DOS SANTOS (OAB 136130/SP)
Processo 0001234-63.2013.8.26.0292 (029.22.0130.001234) - Prestação de Contas - Exigidas - Inventário e Partilha - Renato
Ramos Junior - Jucileide Conceiçao da Silva Ramos - Desnecessária a produção de prova pericial contábil, considerando que
os cálculos a serem realizados são simples. A inicial indica retenção indevida de: I - Créditos do processo trabalhista 412/06
(as partes concordam que a requerida recebeu R$ 120.000,00 e não depositou em juízo). II - Valores de FGTS (declarada a
regularidade do recebimento às fls. 37). III - Valores da rescisão do contrato de trabalho (declarada a regularidade do recebimento
às fls. 37). IV - Valores do Seguro de Vida. V - Valores do processo 1010/03 (as partes concordam que a requerida recebeu
R$ 2.957,19 e não depositou em juízo). Desta forma, resta controvérsia quanto ao valor do seguro de vida, onde o requerente
alega recebimento indevido de R$ 37.356,67 e a requerida afirma ter recebido o valor e repartido com os herdeiros. Esclareça o
requerente se a requerida recebeu os valores do seguro de vida e repartiu entre os herdeiros. Após vistas ao Ministério Público.
Intime-se. - ADV: MARCELO HENRIQUE VIEIRA NICOLAU (OAB 213002/SP), THIAGO LUIS HUBER VICENTE (OAB 261821/
SP)
Processo 0001420-43.2000.8.26.0292 (292.01.2000.001420) - Separação Consensual - Dissolução - D. de G. N. - - N. R.
de G. N. - Oficie-se nos termos do requerimento retro. Oportunamente, tornem ao arquivo. Int. - ADV: RICARDO ALVES (OAB
137798/SP)
Processo 0001514-88.2000.8.26.0292 (292.01.2000.001514) - Inventário - Inventário e Partilha - Arabela Ione de Souza
Silva - Ricardo Vieira Silva - Certidão de fl. 585: Certifico e dou fé que nos termos do § 4.º do artigo 162 do CPC, deverá
o(a) inventariante providenciar o recolhimento da taxa de expedição do formal de partilha, bem como apresentar as cópias
necessárias e o comprovante de recolhimento da taxa de autenticação das cópias. - ADV: NAIR LOURENÇO RIBEIRO (OAB
164576/SP), CLEUSA NICCIOLI (OAB 84458/SP), BENEDICTA PEIXOTO DO NASCIMENTO (OAB 115502/SP)
Processo 0002047-03.2007.8.26.0292 (292.01.2007.002047) - Execução de Alimentos - Alimentos - N. M. M. R. - W. J. da
C. - em cumprimento ao r. despacho de fl. 273 fica a requente intimada a dar andamento ao feito. - ADV: MARISA APARECIDA
MIGLI (OAB 130744/SP), RENATO AUGUSTO DE CAMPOS (OAB 146111/SP)
Processo 0002418-25.2011.8.26.0292 (292.01.2011.002418) - Execução de Alimentos - Alimentos - S. de P. R. T. - A. T. Este processo está extinto em razão do desinteresse demonstrado pela credora, conforme se verifica da decisão de fls. 68. É
necessária a distribuição do novo pedido de execução, ficando indeferido o pedido retro dentro deste procedimento findo, até
porque não foi neste processo que se fixou a obrigação. Logo, considerando que a medida adotada interfere em estatísticas da
Vara e que não tem sustentação legal, não é possível dar continuidade à execução extinta onde não há acordo superveniente
a ser exigido. Assim, tornem ao arquivo. Intime-se. - ADV: BRUNA MAFILI DA FONSECA LIMA (OAB 301043/SP), MARIA
APARECIDA DE SIQUEIRA (OAB 62629/SP)
Processo 0003393-76.2013.8.26.0292 (029.22.0130.003393) - Execução de Alimentos - Alimentos - T. A. F. S. - Defiro
o sobrestamento pelo prazo de 30 dias. Intime-se. - ADV: EDUARDO PINTO DE OLIVEIRA (OAB 125527/SP), REINALDO
DELLAPE (OAB 135962/SP)
Processo 0003439-65.2013.8.26.0292 (029.22.0130.003439) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento /
Execução - M. V. O. dos S. - - J. P. F. O. dos S. - C. V. dos S. - Há evidente ocultação do devedor pela própria mãe. Não é crível
que ela não saiba onde mora o filho atualmente. Assim, expeça-se mandado de intimação com hora certa. Intime-se. - ADV:
JOANINHA IARA TAINO (OAB 66524/SP), BENEDICTA PEIXOTO DO NASCIMENTO (OAB 115502/SP), MÁRCIA FERREIRA
LEITE PEREIRA (OAB 168938/SP)
Processo 0003872-84.2004.8.26.0292 (292.01.2004.003872) - Inventário - Inventário e Partilha - Sebastiana Imaculada de
Jesus - Adelaide Soares dos Santos - Considerando a inércia da interessada arquive-se. Intime-se. - ADV: ANA CLAUDIA
GOMES DE ANDRADE OLIVEIRA FLORENCIO (OAB 288608/SP), DECIO NASCIMENTO (OAB 20523/SP)
Processo 0004548-51.2012.8.26.0292 (292.01.2012.004548) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - K. M.
F. e outro - F. C. F. - A manifestação de fls. 44/45 deixa evidente que a genitora não concorda com a pretensão manifesta
pelo genitor e não está disposta a conciliar. Na ausência de acordo o processo já extinto deverá ser arquivado. Caberá ao
interessado ingressar com a ação cabível para defender sua pretensão, pois o prosseguimento nesta demanda, inadequada
ao fim pretendido, apenas retardará a possível concessão do provimento desejado. Intime-se. Arquive-se. - ADV: HENRIQUE
SARZI (OAB 256721/SP), ADEILTON VIEIRA DE OLIVEIRA (OAB 249109/SP)
Processo 0005022-85.2013.8.26.0292 (029.22.0130.005022) - Interdição - Tutela e Curatela - M. B. R. C. - CERTIDÃO DE
FL. 47: “...até a presente data a curadora não providenciou a retirada do Compromisso de Curador Definitivo e da Certidão de
Interdição, motivo pelo qual encaminho os autos ao arquivo.” - ADV: JOSE CLASSIO BATISTA (OAB 93666/SP)
Processo 0005036-69.2013.8.26.0292 (029.22.0130.005036) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução
- G. de J. O. - I. P. de J. - Certidão de fls. 53: Certifico e dou fé que nos termos do § 4.º do artigo 162 do CPC, manifeste-se a
parte autora com relação à contestação juntada às fls. 44/52. - ADV: ARTHUR FALEIRO DE LIMA (OAB 82655/SP)
Processo 0005766-51.2011.8.26.0292 (292.01.2011.005766) - Execução de Alimentos - Alimentos - C. G. P. F. - C. A. F. Manifeste-se o exequente pelo prosseguimento. Intime-se. - ADV: WILSON LUIS SANTINI DE CARVALHO (OAB 180071/SP),
DENISE MARTINS VIEIRA STOCK (OAB 127741/SP)
Processo 0005888-93.2013.8.26.0292 (029.22.0130.005888) - Interdição - Tutela e Curatela - Marcia Oliveira dos Santos
- Palmira de Oliveira - a requerente deverá comparecer em Cartório para assinar o Termo de Curadora Definitiva - ADV: ANA
ROSA SILVA DOS REIS (OAB 177158/SP)
Processo 0006094-44.2012.8.26.0292 (292.01.2012.006094) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - L.
E. D. M. - O autor deverá manifestar-se acerca da certidão negativa (fl. 94) do Sr. Oficial de Justiça, cujo teor segue: “que em
cumprimento ao mandado nº 292.2013/006538-8 dirigi-me ao endereço indicado e recebi informações no local que Viviane da
Silva Mendes e seus filhos, Luiz Eduardo Denis Mendes e Ana Luiza Lauriane Mendes Vieira mudaram-se, sem deixar endereço
atual. Assim, devolvo o presente mandado em Cartório para o que de direito. - ADV: ANNA CRISTINA BONANNO (OAB 145079/
SP)
Processo 0006168-45.2005.8.26.0292 (292.01.2005.006168) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - K.
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da S. S. - M. R. da S. - Vistos. Forme-se o 2º volume. Ciência às partes do V. Acórdão. Cumpra-se a sentença de fls. 160/161.
Oportunamente, nada sendo requerido, ao arquivo. Int. - ADV: ALEXANDRE MICHELETO TARGA CARVALHO (OAB 171695/
SP), CLAYTON BUENO PRIANTI (OAB 245179/SP)
Processo 0006168-45.2005.8.26.0292 (292.01.2005.006168) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - K. da
S. S. - M. R. da S. - Certidão de fls. 205: Certifico e dou fé que nos termos do § 4.º do artigo 162 do CPC, deverá o advogado
nomeado comparecer em cartório para retirar a certidão de honorários. - ADV: CLAYTON BUENO PRIANTI (OAB 245179/SP),
ALEXANDRE MICHELETO TARGA CARVALHO (OAB 171695/SP)
Processo 0007312-78.2010.8.26.0292 (292.01.2010.007312) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade Adriano Leite de Macedo - Isabely Victoria Viviam da Silva - manifeste-se o requerente quanto à Certidão do Sr. Oficial de
Justiça de fl. 136 (o Sr. H.L. informou não ser mais o guardião da menor, sendo que ela está sob a guarda provisória do tio Sr.
L. da S., no seguinte endereço: Av. Zaíra Mansur Sadek, 195 - casa 123-a - Jd. Zaíra - Mauá/SP - CEP: 09321-010 - endereço
que tinha em mãos, mencionado no pedido de guarda provisória requerido pelo Sr. Rui) - ADV: LUCIA REGINA TALDOQUI (OAB
74051/SP), MARIA FERNANDA VITORIANO XAVIER DE MORAES (OAB 214361/SP)
Processo 0008130-30.2010.8.26.0292 (292.01.2010.008130) - Inventário - Inventário e Partilha - Josefa Amélia Capistana
de Lima - Ao inventariante para integral cumprimento das determinações de fls. 10/11 e apresentação de plano de partilha.
Intime-se. - ADV: OTAVIO AUGUSTO VIANA SILVA (OAB 104719/SP)
Processo 0009657-95.2002.8.26.0292 (292.01.2002.009657) - Inventário - Inventário e Partilha - Osmar dos Santos Souza Alexandra Pereira de Souza e outros - Defiro o prazo suplementar de 60 dias. Intime-se. - ADV: LUIZ ROBERTO BUENO JUNIOR
(OAB 239172/SP), CRISTIANE GOPFERT CLARO BAPTISTA OLIVEIRA DIAS (OAB 176825/SP), ROSANGELA GONCALVES
DA SILVA CRAVO (OAB 120947/SP), CLAUDIA PETRATI MARCONDES (OAB 119918/SP)
Processo 0009890-09.2013.8.26.0292 (029.22.0130.009890) - Divórcio Litigioso - Dissolução - J. B. A. de M. F. - A. B.
C. A. - A decisão de fls. 135 já fixou o prazo de 30 dias, que não foi obedecido. Como última oportunidade fixo o novo prazo,
improrrogável, de 15 dias. Intime-se. - ADV: MARISA MADALENA PEREIRA (OAB 102873/SP), CARLOS ROBERTO DO
NASCIMENTO (OAB 235759/SP)
Processo 0010275-54.2013.8.26.0292 (029.22.0130.010275) - Execução de Alimentos - Alimentos - L. F. de S. - L. F. G. de
O. S. - Defiro JG. Expeça-se o alvará para levantamento do valor apontado retro com a finalidade de quitar dívida alimentar.
Com o cumprimento do alvará, o que deverá ser noticiado nos autos, voltem para extinção da execução e fixação de honorários
para os advogados nomeados. Intime-se. - ADV: ANDRESSA ROBERTA DE SOUZA SILVA (OAB 301832/SP), MARCO AURELIO
RESENDE TEIXEIRA (OAB 128654/SP)
Processo 0010275-54.2013.8.26.0292 (029.22.0130.010275) - Execução de Alimentos - Alimentos - L. F. de S. - L. F. G. de
O. S. - expediente - ADV: MARCO AURELIO RESENDE TEIXEIRA (OAB 128654/SP), ANDRESSA ROBERTA DE SOUZA SILVA
(OAB 301832/SP)
Processo 0010275-54.2013.8.26.0292 (029.22.0130.010275) - Execução de Alimentos - Alimentos - L. F. de S. - L. F. G. de
O. S. - em cumprimento ao r. despacho de fl. 52 expedi Alvará - ADV: MARCO AURELIO RESENDE TEIXEIRA (OAB 128654/
SP), ANDRESSA ROBERTA DE SOUZA SILVA (OAB 301832/SP)
Processo 0010324-86.1999.8.26.0292 (292.01.1999.010324) - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato Cristiane da Silva Castro - Oswaldo Meguro - - Hiponina Godoy Meguro - - Ozeias Meguro - - Walter Meguro - - Ester Meguro
- Caberá a interessada realizar conversão do vídeo VHS para DVD, no prazo de 10 dias, permitindo a visualização de seu
conteúdo com as máquinas disponíveis neste Juízo e apresentar a transcrição total ou da parte que entender necessária,
podendo a parte contrária impugnar a transcrição se discordar de seu conteúdo. Intime-se. - ADV: PEDRO LUIZ DOS SANTOS
(OAB 131112/SP), GILVANIA GUEDES TANAKA (OAB 147025/SP), YUKA TOMA (OAB 173704/SP), MARIA ALEXANDRINA
FERNANDES LOUZADA (OAB 198258/SP)
Processo 0010346-56.2013.8.26.0292 (029.22.0130.010346) - Execução de Alimentos - Alimentos - C. A. de P. - Vistos. Ante
o pagamento do débito, JULGO EXTINTO o processo de execução, com fundamento no artigo 794, I, do Código de Processo
Civil. Expeça-se alvará de soltura com urgência. Arbitro os honorários da advogada nomeada no máximo da tabela. Expeçase certidão após o trânsito em julgado. Oportunamente, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I.C.
- ADV: MAGDA BATISTA DE O S DAMACENO (OAB 107607/SP), ALEXANDRE DE PAULA VIEIRA (OAB 279199/SP), JOSE
FRANCISCO VENTURA BATISTA (OAB 291552/SP)
Processo 0010512-30.2009.8.26.0292 (292.01.2009.010512) - Inventário - Inventário e Partilha - Mariana Pereira Araújo Jorge Ferreira de Araújo Junior - Adelina Ferreira de Araujo e outro - Silvio Cesar Ferreira de Araujo - Os interessados deverão
se manifestar sobre o parecer do Ministério Público. Intime-se. - ADV: ANTONIO GILBERTO SILVÉRIO (OAB 169544/SP), ANA
PAULA ARAUJO. (OAB 250723/SP), SILVIA LUDMILLA DA SILVA MOREIRA (OAB 276458/SP), SELVIA FERNANDES DIOGO
(OAB 202674/SP), ÉRICA BATELI CYRINO (OAB 161284/SP), FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES LICARIÃO (OAB 160509/
SP)
Processo 0010683-94.2003.8.26.0292 (292.01.2003.010683) - Execução de Alimentos - Alimentos - K. A. S. M. - R. S. M. Intime-se, pessoalmente, a exequente para que promova o andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do
processo. - ADV: RICARDO ALVES (OAB 137798/SP), ANA PAULA DANTAS ALVES (OAB 208991/SP), IURI HERANE KARG
MUHLFARTH LOPES (OAB 241529/SP)
Processo 0010687-82.2013.8.26.0292 (029.22.0130.010687) - Inventário - Inventário e Partilha - Cyro Tonami - Kiyoko
Tonami - Adjudico, por sentença, a Cyro Tonami, casado em regime de comunhão universal de bens com Neide Alves Tonami,
o imóvel descrito nas declarações de fls. 19/21 e matrícula de fls. 28, em razão do falecimento de Kiyoko Tonami. Recolhidas
custas e taxas eventualmente pendentes, lavre-se auto e, oportunamente, expeça-se carta. Em seguida, nada mais sendo
requerido, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: MÁRCIA FERREIRA LEITE PEREIRA (OAB 168938/SP), ELIZABETE APARECIDA TAINO
(OAB 60366/SP)
Processo 0010791-79.2010.8.26.0292 (292.01.2010.010791) - Execução de Alimentos - Alimentos - I. V. C. M. - Y. V. C.
M. - V. H. de S. M. - CERTIDÃO DE FL. 148: “... ciência aos autores acerca do ofício do IIRGD, de fl. 147.” - ADV: NUNCIO DI
GIACOMO FILHO (OAB 114962/SP), GERALDO COSME BARBOSA (OAB 249845/SP), FRANCISCO JUCIANGELO DA SILVA
ARAUJO (OAB 284513/SP)
Processo 0010860-09.2013.8.26.0292 (029.22.0130.010860) - Execução de Alimentos - Alimentos - N. E. da S. R. - A autora
deverá manifestar-se acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça (fl. 27), cujo teor segue: “...Deixei de citar o requerido,
J.E.R., pois em cumprimento ao mandado, dirigi-me ao endereço indicado, em dias e horários distintos, porém não logrei êxito
em encontra-lo. Na última diligência realizada no local, fui informado pelo Sr. Roberto que o requerido residia naquele endereço,
que ele tinha viajado para Goiás e que ele poderia se encontrado no início do próximo ano. - ADV: MOYSES PIEVE (OAB 97915/
SP)
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Processo 0010951-02.2013.8.26.0292 (029.22.0130.010951) - Execução de Alimentos - Alimentos - Darson Andre da Silva
- CERTIDÃO DE FL. 73: “... ciência à autora acerca dos ofícios de fls. 69 e 71/72.” - ADV: PAULA ROBERTA LEMES BUENO
DE SIQUEIRA (OAB 280077/SP), NELSON FONTES BACCARO (OAB 75803/SP), GRACIANO DONIZETI DE SIQUEIRA (OAB
241995/SP)
Processo 0011071-50.2010.8.26.0292 (292.01.2010.011071) - Execução de Alimentos - Alimentos - João Daniel Beraldi da
Silva - Gilberto Santos da Silva - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo
162, §4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº1307/2007. Vistas dos autos ao(à) autor, para se
manifestar acerca do r.despacho de fls.176, haja vista que o executado cumpriu a prisão no prazo determinado no mandado fls.179 vº. - ADV: JOCELINO LUIZ FERREIRA (OAB 124421/SP), FERNANDA CORDEIRO DE OLIVEIRA KUGE (OAB 198440/
SP)
Processo 0011232-55.2013.8.26.0292 (029.22.0130.011232) - Execução de Alimentos - Alimentos - V. M. G. D. G. - D. D.
G. - Vistos. Ante a solicitação retro, expeça-se com urgência alvará de soltura enclausurado. Outrossim, deverão as partes
prestar esclarecimentos conforme determinado, no prazo de cinco dias. - ADV: EMERSON RODRIGUES MOREIRA FILHO (OAB
153733/SP), FERNANDA CORDEIRO DE OLIVEIRA KUGE (OAB 198440/SP)
Processo 0011258-53.2013.8.26.0292 (029.22.0130.011258) - Procedimento Ordinário - Guarda - C. M. de F. - R. J. de F.
- Rejeito a emenda apresentada às fls. 26. Não basta que a requerente postule inclusão dos filhos no polo ativo da demanda,
deverá corrigir todos os vícios que maculam a inicial. Agnaldo é maior de idade e pelo que sabemos não é interditado, logo,
deverá propor ação em nome próprio e assinar a procuração. A documentação de Agnaldo é essencial. Além disso, devem ser
indicados os fatos que justificam a prestação de alimentos em favor do filho maior, apresentando dados concretos referentes
às suas limitações e necessidades. Desta forma, deverá ser apresentada nova emenda à inicial. Intime-se. - ADV: MARISA
MADALENA PEREIRA (OAB 102873/SP)
Processo 0011574-66.2013.8.26.0292 (029.22.0130.011574) - Execução de Alimentos - Alimentos - Mateus Crispim Meira
Monteiro - L. R. M. - Trata-se de execução de alimentos distribuída em agosto de 2013 para recebimento dos valores devidos
nos meses de maio, junho, julho e demais vencidos no curso do processo (fls. 30). Citado, o executado ofertou justificativa
dizendo que ficou desempregado, tem que pagar aluguel, que está atrasado e está fazendo “bicos” como motorista, sem receber
o suficiente para pagar o que deve. Tem outros filhos e não consegue pagar o valor devido, pelo que pediu parcelamento. O
credor discordou do parcelamento, opinando o MP pelo afastamento da justificativa. É o relatório. DECIDO. A justificativa deve
ser rejeitada. O devedor está desempregado há dois anos. Se não pediu revisão dos valores devidos para o filho isso não é
assunto que possa ser definido neste processo. A dívida é líquida, certa e exigível. O executado afirma estar trabalhando como
autônomo. No título que instrui a inicial tem-se notícia de que ele teve empresa em seu nome e não se tem nos autos qualquer
elemento de prova a indicar quais sejam, efetivamente, seus proventos mensais. Assim, de modo algum a incapacidade está
demonstrada, pelo que rejeito a justificativa, que é insuficiente. Decreto a prisão do devedor por 30 dias, expedindo-se mandado
com as advertências de estilo. Intime-se. - ADV: LUCIANO BAYER (OAB 193417/SP)
Processo 0011787-72.2013.8.26.0292 (029.22.0130.011787) - Procedimento Ordinário - Guarda - Rosemeire Pimentel Processo em ordem, julgo-o saneado. A preliminar se confunde com o mérito e como tal será analisada. Não há dúvida de
que atualmente a guarda era exercida pela genitora e que o pai deseja assumi-la. A juntada do acordo homologado onde as
partes ajustaram amigavelmente as questões da separação não é essencial à regularidade da demanda, embora seja útil.
Assim, não há que se falar em inépcia, pois o pedido atende os requisitos do artigo 282 do CPC, bem como os demais,
específicos da demanda. Os pontos controvertidos da questão são relativos à melhor solução para o exercício da guarda, de
modo a serem resguardados os interesses do menor. Defiro a produção de prova oral consistente na oitiva de testemunhas e no
depoimento pessoal das partes, que devem ser intimadas a comparecer à audiência para fazê-lo, sob pena de confissão. O rol
de testemunhas deve ser juntado até 30 dias antes da audiência, sob pena de preclusão. Na tentativa de solucionar a questão
de modo mais célere a tranquilo para as partes, determino a extração de peças e remessa para a mediadora Adriana Raymondi,
que acompanhará o caso tentando a conciliação até a audiência de conciliação, instrução e julgamento que designo para o
dia 27 de março de 2014, às 13:30 horas. Intime-se. - ADV: MARIA JACOBINA DE CAMARGO AZEVEDO (OAB 264991/SP),
HIROSHI MAURO FUKUOKA (OAB 215135/SP)
Processo 0011787-72.2013.8.26.0292 (029.22.0130.011787) - Procedimento Ordinário - Guarda - Rosemeire Pimentel expediente - ADV: HIROSHI MAURO FUKUOKA (OAB 215135/SP)
Processo 0011787-72.2013.8.26.0292 (029.22.0130.011787) - Procedimento Ordinário - Guarda - Rosemeire Pimentel Relação: 0005/2014 Teor do ato: Vistos. Redesigno a audiência para o dia 29 de abril de 2014, às 14:10 horas, em razão
do requerimento de fls. 45. Intime-se. Advogados(s): Hiroshi Mauro Fukuoka (OAB 215135/SP), Maria Jacobina de Camargo
Azevedo (OAB 264991/SP) - ADV: MARIA JACOBINA DE CAMARGO AZEVEDO (OAB 264991/SP), HIROSHI MAURO FUKUOKA
(OAB 215135/SP)
Processo 0012098-73.2007.8.26.0292 (292.01.2007.012098) - Execução de Alimentos - Alimentos - G. M. de O. - A
impugnação apresentada pelo executado às fls. 331/332 deve ser rejeitada. O documento de fls. 297/298 comprova a propriedade
do executado sobre o bem situado no loteamento “Parque Santo Antônio”. As verbas de natureza alimentar justificam a penhora
sobre bem de família, na forma do artigo 3º, III, da Lei 8.009/90. A existência de mais de um proprietário não inviabiliza a
penhora do bem, pois serão resguardados os direitos dos proprietários não atingidos pela execução. O pedido de penhora de
fls. 312/312 deverá ser avaliado apenas se a penhora determinada for insuficiente para garantir os débitos executados. Intimese. - ADV: TATIANA BARRETO MARTINS PINTOR (OAB 232435/SP), RODRIGO ACCESSOR DA SILVA COSTA (OAB 293173/
SP), SILVIA LUDMILLA DA SILVA MOREIRA (OAB 276458/SP)
Processo 0012242-76.2009.8.26.0292 (292.01.2009.012242) - Execução de Alimentos - Alimentos - J. C. da S. - J. R. da S. manifeste-se a exequente quanto à Certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 243 (...não encontrei o bem...). - ADV: CELIO ALVES
DOS SANTOS (OAB 251251/SP), ANNA CRISTINA BONANNO (OAB 145079/SP), RENATO OLIVEIRA (OAB 250884/SP)
Processo 0012584-48.2013.8.26.0292 (029.22.0130.012584) - Inventário - Inventário e Partilha - C. C. J. D. e outros Acolho o parecer do Ministério Público de fls. 77 determinando a inclusão dos bens no monte mor. Intime-se. - ADV: MORGANA
D’ADDEA APARECIDO (OAB 292452/SP), NELSON APARECIDO JUNIOR (OAB 100928/SP)
Processo 0012711-20.2012.8.26.0292 (292.01.2012.012711) - Execução de Alimentos - Alimentos - A. R. da S. - N. B. da S.
- Certidão de fls. 86: Certifico e dou fé que nos termos do § 4.º do artigo 162 do CPC, manifeste-se a parte autora com relação
ao ofício do CIRETRAN de fls. 84/85. - ADV: JESSE VALERIANO DA SILVA (OAB 105813/SP), MARIA MARGARIDA PEREIRA
MENECUCCI (OAB 129992/SP)
Processo 0012801-91.2013.8.26.0292 (029.22.0130.012801) - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Maria
de Lourdes Costa Venas e outro - CERTIDÃO DE FL. 25: “...ciência aos autores acerca do ofício da CEF.” - ADV: MARCELO DE
MORAIS BERNARDO (OAB 179632/SP)
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Processo 0013160-12.2011.8.26.0292 (292.01.2011.013160) - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato Sueli Fernandes - Orlando dos Santos Ferreira - pz 08/11 - ADV: RICARDO NOBUO HARADA (OAB 245505/SP), EDUARDO
FERREIRA (OAB 282556/SP)
Processo 0013160-12.2011.8.26.0292 (292.01.2011.013160) - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato Sueli Fernandes - Orlando dos Santos Ferreira - CERTIDÃO DE FLS. 162: “... ciência as partes acerca do ofício da empresa
Altos da Boa Vista.” - ADV: RICARDO NOBUO HARADA (OAB 245505/SP), EDUARDO FERREIRA (OAB 282556/SP)
Processo 0014177-83.2011.8.26.0292 (292.01.2011.014177) - Inventário - Inventário e Partilha - Cristiane Oliveira de
Andrade Bruni - Milton Bruni Junior e outros - Manifeste-se o inventariante sobre fls. 282/284. Intime-se. - ADV: ELIANA DE
FATIMA B MACHADO OLIVEIRA (OAB 72341/SP), RENATO ROSA DE SIQUEIRA (OAB 6202/SP), MAGDA MARIA SIQUEIRA
DA SILVA (OAB 52923/SP), LIVIA MARIA SIQUEIRA FERRI DA SILVA WUO (OAB 197116/SP)
Processo 0014289-28.2006.8.26.0292 (292.01.2006.014289) - Inventário - Inventário e Partilha - Renato Ramos - Os
interessados deverão se manifestar sobre fls. 360/362. Intime-se. - ADV: THIAGO LUIS HUBER VICENTE (OAB 261821/SP),
FRANCISCO CALUZA MACHADO (OAB 236798/SP)
Processo 0014761-53.2011.8.26.0292 (292.01.2011.014761) - Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa - Tutela e Curatela
- Gleice Kelly de Padula Batista Machado - Vanilda Alves Batista Machado - Ante o ofício retro, oficie-se ao Registro Civil para
a vinda da certidão de nascimento atualizada da interdita. Int. - ADV: ANA PAULA DANTAS ALVES (OAB 208991/SP), MARISA
DE ARAUJO ALMEIDA (OAB 101253/SP)
Processo 0015304-56.2011.8.26.0292 (292.01.2011.015304) - Arrolamento de Bens - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens - Maria de Lourdes Alcantara dos Santos - Mário Cardoso dos Santos Junior - - Sandro Cardoso dos
Santos - - Alexandre Cardoso dos Santos - Mário Cardoso dos Santos - Considerando o pedido de fls. 79 defiro novo prazo de
30 dias, devendo o processo aguardar em arquivo após o transcurso do prazo. Intime-se. - ADV: LUCIA REGINA TALDOQUI
(OAB 74051/SP)
Processo 0015869-25.2008.8.26.0292 (292.01.2008.015869) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Aparecida Ferreira
da Silva - - Jefferson Ferreira da Silva - - Marcio Lucas Ferreira da Silva - - Danilo Mateus Ferreira da Silva - Antonio Otavio
da Silva - manifestem-se os requerentes quanto ao prosseguimento do feito - ADV: CLEONI MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO
PEREIRA (OAB 178569/SP)
Processo 0016642-75.2005.8.26.0292 (292.01.2005.016642) - Execução de Alimentos - Alimentos - V. T. T. - J. Y. T. - Certidão
de fls. 206: Certifico e dou fé que nos termos do § 4.º do artigo 162 do CPC, manifeste-se a parte autora com relação à certidão
supra (foi certificado o decurso do prazo de validade do mandado de prisão sem que houvesse notícia de seu cumprimento). ADV: FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES LICARIÃO (OAB 160509/SP)
Processo 3000344-73.2013.8.26.0292 - Impugnação de Assistência Judiciária - Alimentos - D. A. da S. - S. M. de M. A impugnação deve ser indeferida. Isto porque o impugnante está reclamando das condições financeiras da representante
da menor, que não é parte no processo principal e, portanto, não tem obrigação alguma de figurar como responsável pelo
recolhimento de custas e despesas do processo. A menor, por óbvio, vivendo às custas da mãe, já que o pai é inadimplente, não
paga a pensão devida desde março passado, é beneficiária de Justiça gratuita, nos exatos termos do que prevê a Lei 1060/50.
No mais, não cabendo aqui perquirir sobre as condições financeiras de terceiro estranho ao processo, determino o arquivamento
dos autos. Intime-se. - ADV: GRACIANO DONIZETI DE SIQUEIRA (OAB 241995/SP), NELSON FONTES BACCARO (OAB
75803/SP), PAULA ROBERTA LEMES BUENO DE SIQUEIRA (OAB 280077/SP)
Processo 4000507-36.2013.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - S. A. C. - - D. D. de A. informe a requerente o nº da conta bancária para depósito dos alimentos, sem o qual fica inviabilizada a expedição de ofício à
empregadora. - ADV: MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO (OAB 296086/SP)
Processo 4000576-68.2013.8.26.0292 - Divórcio Litigioso - Dissolução - I. M. dos S. S. - L. G. da S. - Expeça-se mandado
de levantamento dos valores depositados em favor da requerente. Especifiquem, justificadamente, no prazo de 5 dias, as provas
que pretendem produzir. Intime-se. - ADV: JOAQUIM RICARDO DO AMARAL ANDRADE (OAB 152341/SP), IRINEU BRAGA
(OAB 263555/SP), ARLENE MARIA TOLEDO SANTOS (OAB 93226/SP), CRISTIANO CESAR DE ANDRADE DE ASSIS (OAB
225216/SP)
Processo 4001510-26.2013.8.26.0292 - Busca e Apreensão - Busca e Apreensão de Menores - C. A. R. - Assiste razão
ao Ministério Público. Não é viável a alteração da situação jurídica estabelecida em processo extinto. Caberá ao interessado
propor a demanda adequada ao provimento de sua pretensão. Arquive-se. Intime-se. - ADV: JOSIANE ALVES CARVALHO (OAB
289786/SP)
Processo 4001530-17.2013.8.26.0292 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - P. R. da C. - Diante do atestado
médico defiro a curatela provisória em favor do requerente. Designo interrogatório para o dia 20 de março de 2014, às 13:50
horas. Cite-se e Intime-se. O Oficial de Justiça deverá indicar o estado de saúde mental aparente da requerida. - ADV: ALINE
TATIANE PERES HAKA (OAB 245979/SP)
Processo 4001600-34.2013.8.26.0292 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - K. H. G. de S. - C. V. F. de S. Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, deverá o advogado nomeado comparecer em cartório para retirar a
certidão de honorários. - ADV: LILIAN SANAE WATANABE PEREIRA (OAB 231946/SP)
Processo 4001727-69.2013.8.26.0292 - Inventário - Inventário e Partilha - EDNA FELOMENA PINTO - RENATA APARECIDA
DE OLIVEIRA - Vista à FESP. Intime-se. - ADV: SUELY DOS SANTOS (OAB 136130/SP)
Processo 4002103-55.2013.8.26.0292 - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - DAVI DE SIQUEIRA - Alvará sob
fundamento do artigo 1.037 do CPC, da Lei 6.858/80 e do Decreto 85.845/81, destinado a recebimento de valor de seguro de
vida depositado em conta bancária. Não há bens sujeitos à sucessão e o valor é de pequena monta. Nos termos do disposto
na Lei 10.705/2000, artigo 6º, “d”, não há incidência de causa mortis, pois o valor não ultrapassa 1.000 Ufesps. Assim, expeçase alvará em benefício do autor, representado pela mãe, ficando dispensado o depósito em conta judicial considerando que o
valor não é de grande monta e não se justifica o controle da despesa, mormente considerando que o menor ficou sem um dos
provedores de seu sustento. Oportunamente, nada sendo requerido, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: HIROSHI MAURO FUKUOKA
(OAB 215135/SP), SHIRLEY ROSA (OAB 311524/SP)
Processo 4002169-35.2013.8.26.0292 - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Reconhecimento / Dissolução - A.
de M. e outro - Defiro JG. Homologo o acordo de fls. 01/08 julgando extinto o processo na forma do artigo 269, III do CPC.
Oficie-se ao Banco do Brasil e à empregadora para abertura de conta e implantação dos descontos em folha. Fixo os honorários
da advogada nomeada no máximo da tabela, expedindo-se certidão. Oportunamente, nada sendo requerido, ao arquivo. P.R.I.C.
- ADV: RAQUEL BENEDETTI CEPINHO (OAB 235899/SP)
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2ª Vara da Família e Sucessões
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO HENRIQUE PINTO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SANDRA REGINA REQUENA JUVELE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2014
Processo 0002235-83.2013.8.26.0292 (029.22.0130.002235) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - L.
L. M. - F. P. P. - - B. M. P. - - P. M. P. - - B. M. P. - - L. M. P. - Vistos. Arbitro os honorários advocatícios em 100% do respectivo
código da tabela OAB- SP/DPE. Com o trânsito em julgado, expeça-se as certidões de honorários. Após, nada mais sendo
requerido no prazo de 30 dias, arquivem-se os autos, com as anotações e demais providências de praxe. Intime-se. - ADV:
PRYSCILA PORELLI FIGUEIREDO MARTINS (OAB 226619/SP), RODRIGO ACCESSOR DA SILVA COSTA (OAB 293173/SP)
Processo 0004423-49.2013.8.26.0292 (029.22.0130.004423) - Execução de Alimentos - Alimentos - S. R. N. - Por todo
o exposto: Defiro à parte exequente os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos e com as advertências da
Lei nº. 1.060, de 05/02/1950. Arbitro os honorários advocatícios em favor da parte exequente em 10% (dez por cento) do
valor do débito, corrigido pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo para os débitos judiciais em geral e acrescido dos
juros legais de 1% ao mês sem capitalização (arts. 20, § 3º, 475-R, 652-A e 745-A do C.P.C.). Juntem-se a seguir cópias
dos comprovantes de pagamento e levantamento e da sentença prolatada nesta data no bojo da ação principal (processo
nº 0006616-71.2012.8.26.0292) - como lá determinado. Após, publique-se a intimação da parte exequente, por seu(ua)(s)
advogado(a)(s) (arts. 38, 236, 237, parágrafo único, 331, caput, parte final, 475-J, § 1º, 652, § 4º, todos do C.P.C.), para ciência,
e para que em 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento (art. 475-J, § 5º, do C.P.C.), informe eventual quitação integral do
débito, ou apresente duas memórias de cálculo atualizadas da evolução mensal do débito (art. 475-B, c.c. o art. 614, inciso
II, do C.P.C.), separadas entre o débito antigo (anteriores ao terceiro mês que antecede o ajuizamento) e o recente (desde o
terceiro mês anterior ao ajuizamento e as vincendas no curso da execução), observando a atualização monetária pela tabela
do Tribunal de Justiça de São Paulo (INPC do IBGE), os juros legais de 1% ao mês, sem capitalização (745-A do CPC), e a
subtração dos eventuais pagamentos efetivados pelo executado, também corrigidos monetariamente no respectivo mês do
pagamento. No silêncio superior a 30 (trinta) dias, intime-se pessoalmente por AR ao endereço que consta dos autos, para
cumprimento em 3 (três) dias da diligência (carta recebida ou não), sob pena de arquivamento (arts. 267, inciso III, § 1º, 283,
284 e 475-J, § 5º, do C.P.C.) Com as memórias, intime-se pessoalmente a parte executada, para que: a) em 3 (três) dias da
intimação, efetue no mínimo o pagamento do débito ocorrido desde três meses antes do pedido de execução e das parcelas
eventualmente inadimplidas no curso da execução até a data do pagamento, prove que pagou ou justifique a impossibilidade
de pagar, sob pena de prisão civil - sem prejuízo da multa legal de 10%, dos honorários advocatícios e, caso necessário, de
bloqueio e/ou expropriação direta de bens, inclusive salários, pensões e/ou outros rendimentos similares, até a satisfação
integral do crédito (arts. 655 e 655-A do C.P.C.); b) em 15 (quinze) dias da mesma intimação pague a dívida apontada pela parte
credora ou apresente impugnação, sob pena de multa de 10% do saldo devedor, bem como pague os honorários advocatícios
acima fixados, tudo sob pena de possibilidade de bloqueio e/ou expropriação direta de bens, rendas e até salários e pensões,
até a satisfação integral do crédito (arts. 655 e 655-A do C.P.C.). Consigne-se que o pagamento dos alimentos deve ocorrer
como previsto no título judicial ou, no caso de justificada impossibilidade, por depósito judicial enquanto tramitar a execução, e
que no caso de integral pagamento da dívida no prazo, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (arts. 475-R e
652-A, parágrafo único, do C.P.C.). Intime-se. - ADV: CRISTIANE DE SOUZA PINHO (OAB 168346/SP), EDSON VALENTIM DE
FARIA (OAB 135425/SP)
Processo 0005925-23.2013.8.26.0292 (029.22.0130.005925) - Interdição - Tutela e Curatela - D. S. C. - Certifico que, nos
termos do artigo 162, § 4º do CPC, deverá o (a) Curador (a), comparecer em cartório a fim de retirar a certidão de interdição que
encontra- se na contracapa dos autos, no prazo de 05 dias. - ADV: MARIA NEUSA ROSA SENE (OAB 284244/SP), MARIA RITA
ROSA DAHER (OAB 284245/SP)
Processo 0007249-24.2008.8.26.0292 (292.01.2008.007249) - Execução de Alimentos - Alimentos - G. L. C. S. - J. C. S.
- Vistos. Expeça-se a certidão de honorários advocatícios dos 30% restantes do respectivo código da tabela OAB-SP/DPE.
Após, arquive-se os autos, com as anotações de praxe. Int. Ciência ao Ministério Público. - ADV: ELIANA GARCIA DOS S SILVA
BERNARDINO (OAB 105157/SP), SHEILA LEONOR DE SOUZA RAMOS (OAB 245511/SP)
Processo 0007255-55.2013.8.26.0292 (029.22.0130.007255) - Procedimento Ordinário - Guarda - Silvana Aparecida da
Silva - Certifico que, nos termos do artigo 162, § 4º do CPC, deverá a parte autora, manifestar- se em Réplica a Contestação
apresentada às fls. 61/70, no prazo de 10 dias. - ADV: FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES LICARIÃO (OAB 160509/SP), TAIS
FURINI SANCHES (OAB 190794/SP)
Processo 0007258-15.2010.8.26.0292 (292.01.2010.007258) - Inventário - Inventário e Partilha - R. M. de M. - R. M. dos S.
- Vistos. Fls. 190/191: intime-se a Fazendo do Estado para se manifestar sobre o pedido de alvará. Int. - ADV: CRISTIANE DE
SOUZA PINHO (OAB 168346/SP), SELVIA FERNANDES DIOGO (OAB 202674/SP)
Processo 0009043-07.2013.8.26.0292 (029.22.0130.009043) - Procedimento Ordinário - Oferta - C. S. de J. C. - M. K. S. T.
N. - - N. T. S. T. N. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao
mandado nº 292.2013/005272-3 dirigi-me ao endereço indicado e intimei NATTANE TIFFANY SHIZUKO THEODORO NARITA,
que bem ciente ficou do inteiro teor do presente mandado, aceitou a cópia da intimação oferecida e exarou sua assinatura. O
referido é verdade e dou fé. - ADV: ANA ROSA SILVA DOS REIS (OAB 177158/SP)
Processo 0010984-02.2007.8.26.0292 (292.01.2007.010984) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Christian
Novikov Cordeiro - - Lara Novikov Del Cistia - - Andre Novikov Cordeiro - Ubirajara Bueno Cordeiro - Banco do Estado de São
Paulo Banespa e outro - Vistos. Intime-se a inventariante para que no prazo de 30 dias, sob pena de remoção (art. 995, II,
CPC), providencie as certidões de propriedade, ônus e alienações dos imóveis, não anterior à data do óbito, e certidão negativa
de tributos municipais que incidam sobre os imóveis localizados em Jacareí/SP. Intimem-se. - ADV: RENATA ARANTES DO
AMARAL (OAB 244753/SP), ROBERTO REIS SANTOS NETO (OAB 188595/SP), FILOMENA RAMOS PEREIRA DA SILVA (OAB
160293/SP), WILLIAM ANTONIO SIMEONE (OAB 145197/SP)
Processo 0011412-71.2013.8.26.0292 (029.22.0130.011412) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Marcos Teixeira
- Elson Teixeira - Pedro Henrique dos Santos - Vistos. Oficie-se ao INSS solicitando informar sobre eventuais resíduos em nome
dos falecidos, bem como fornecer a certidão de existência ou inexistência de dependentes em nome do falecido Marcio Teixeira.
Com a resposta, dê-se ciência ao inventariante para facultativa manifestação. Intime-se. - ADV: ARLENE MARIA TOLEDO
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SANTOS (OAB 93226/SP)
Processo 0011577-21.2013.8.26.0292 (029.22.0130.011577) - Divórcio Litigioso - Dissolução - L. E. da S. F. - O. M. F. Certifico que, nos termos do artigo 162, § 4º do CPC, deverá a parte autora manifestar- se acerca da Certidão do Sr. Oficial de
Justiça às fls. 49, (... deixou de intimar o réu, pois o mesmo não reside no endereço mencionado, no prazo de 05 dias). - ADV:
ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA SANTOS (OAB 186511/SP)
Processo 0012471-94.2013.8.26.0292 (029.22.0130.012471) - Inventário - Inventário e Partilha - Jose de Jesus Beralde Por todo o exposto: Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos e com as advertências da
Lei nº. 1.060, de 02/02/1950. Juntem-se as cópias das declarações de renda dos exercícios dos anos de 2008 e 2009, obtidas
através do sistema Infojud. Tendo em vista a gratuidade da justiça, providencie a serventia perante o Colégio Notarial do Brasil,
Secção de São Paulo, certidão sobre a existência/ausência de testamento em nome do(a)(s) autor(e)(a)(s) da herança, bem
como se oficie à PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ solicitando informes sobre a existência de eventuais direitos em favor
do “de cujus”, em decorrência do encerramento do contrato de trabalho, e que em caso de eventual saldo, a transferência
para conta judicial em nome do Espólio. Nos termos dos arts. 991 e 993 do Código de Processo Civil, a presente decisão
assinada digitalmente vale como ALVARÁ, para que o(a) inventariante, por si ou por seu(ua)(s) advogado(a)(s) nesse processo,
possa consultar, em relação ao(à)(s) autor(e)(a)(s) da herança, a existência de dependentes formalmente cadastrados perante a
Previdência Social, saldos de ativos financeiros em qualquer instituição financeira, bem como saldos de FGTS e/ou PIS/PASEP,
perante a Caixa Econômica Federal. Nomeio como inventariante a pessoa indicada na petição inicial, que deverá comparecer
pessoalmente em cartório em cinco dias, para prestar o compromisso legal, e apresentar as primeiras declarações nos 20
(vinte) dias subseqüentes ao compromisso quando, se for o caso, deverá requerer eventuais citações e outras providências
que se mostrarem necessárias por parte do juízo, que não acompanharam a petição inicial (arts. 990, 993, 995 e 999, todos
do Código de Processo Civil). Sem prejuízo, apresente o inventariante cópia das certidões de óbito dos pais do “de cujus”. Por
último, intime-se a Fazenda Estadual, para se manifestar em dez dias, especialmente sobre o pedido de alvará. - ADV: PAULO
HENRIQUE SOUZA EBLING (OAB 215064/SP)
Processo 0013564-29.2012.8.26.0292 (292.01.2012.013564) - Procedimento Ordinário - Guarda - M. R. N. - G. O. B. - M. A. B. N. - Determino a realização de estudo psicossocial. Após a realização do estudo deverá ser avaliada a necessidade
de produção de outras provas. Intime-se. - ADV: SHAULA MARIA LEÃO DE CARVALHO (OAB 128342/SP), DARIO CARLOS
FERREIRA (OAB 124861/SP)
Processo 0018273-10.2012.8.26.0292 (292.01.2012.018273) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - A. C. da
S. - I. C. L. da S. - - M. L. L. da S. - Vistos. Recebo a apelação de fls. 124/129 nos efeitos suspensivo e devolutivo, nos termos
do artigo 520, “caput”, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte requerida para apresentação de contra-razões, e abra-se
vista ao Ministério Público. Após subam ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Seção de Direito Privado, com as
nossas homenagens. Int. - ADV: GISLAINE SANTOS ALMEIDA (OAB 289747/SP), SHIRLEY ROSA (OAB 311524/SP)
Processo 3000201-84.2013.8.26.0292 - Execução de Alimentos - Alimentos - V. D. T. - A. D. T. - Certifico e dou fé que, nos
termos do § 4.º do artigo 162 do C.P.C., manifeste-se a exequente acerca da justificativa de fls. 21/23. Prazo: 10 (dez) dias.
Nada Mais. - ADV: REINALDO DELLAPE (OAB 135962/SP), EDUARDO PINTO DE OLIVEIRA (OAB 125527/SP)

Criminal
2ª Vara Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ALESSANDRA BARREA LARANJEIRAS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CRISTIANE ETSUKO MIYAZAKI YASUNICI MAFOI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2014
Processo 0000994-45.2011.8.26.0292 (292.01.2011.000994) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Dano Qualificado Cesar Augusto Rodrigues - 1- Ante o trânsito em julgado da sentença para as partes, expeça-se guia de recolhimento. 2Proceda-se às devidas comunicações. 3- Nos termos do artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, comunique-se à vítima
o teor da sentença. 4- Oportunamente, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Ciência ao Ministério Público.
Int. - ADV: RUBENS APARECIDO G DE CAMPOS (OAB 70988/SP)
Processo 0008899-33.2013.8.26.0292 (029.22.0130.008899) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Marcelo Sousa
Andrade Ribeiro - Diante do exposto, rejeito as preliminares arquidas pela defesa, por falta de amparo legal. No mais, a resposta
escrita apresentada pelo acusado não trouxe elementos que impeçam o regular recebimento da denúncia, não sendo o caso
de absolvição sumário (artigo 397 do C.P.P.). Destarte recebida a denúncia, designo para audiência de instrução, debates e
julgamento o dia 20 de março de 2014, às 13:30 horas. Int. - ADV: CLAYTON BUENO PRIANTI (OAB 245179/SP)
Processo 0010728-20.2011.8.26.0292 (292.01.2011.010728) - Crime Contra a Lib.Individual(arts146 a 147 e 149 a 154,
CP) - Crimes contra a liberdade pessoal - Jean Pierre Ibrahim - 1- Nos termos do artigo 201, § 2º, do Código de Processo
Penal, comunique-se à vítima o teor da sentença. 2- Após, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Ciência ao
Ministério Público. Int. - ADV: MARLI GOMES DO CARMO (OAB 108884/SP)
Processo 0014042-71.2011.8.26.0292 (292.01.2011.014042) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação - Henrique
Fogaça de Almeida e outro - Defiro a cota retro. Aguarde-se o integral cumprimento das condições impostas ao réu Henrique.
Anoto que, 60 dias antes de expirar o prazo do período de suspensão, o cartório deverá providenciar a juntada da folha de
antecedentes do referido réu e, em seguida, dar vista dos autos ao Ministério Público, conforme requerido a fls. 54. Ciência ao
Ministério Público. Int. - ADV: MOYSES PIEVE (OAB 97915/SP)
Processo 0016566-41.2011.8.26.0292 (292.01.2011.016566) - Crimes Contra a Propriedade Imaterial - Violação de direito
autoral - Raimundo Nonato Quaresma - Isto posto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE RAIMUNDO NONATO QUARESMA
pelo crime que lhe foi imputado na r. denúncia como incurso no art. 12 §§2º e 3º, da Lei nº 9.609/98, e o faço com fundamento
no artigo 103 c.c. artigo 107, IV, ambos do Código Penal. Arbitro os honorários ao defensor nomeado no máximo permitido pela
Tabela do Convênio Defensoria Pública/OAB. Certificado o trânsito em julgado ou em caso de eventual recurso, expeça-se a
respectiva certidão. Oportunamente, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Sem custas. P.R.I.C. - ADV:
WAGNER TADEU BACCARO MARQUES (OAB 164303/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo 3003165-50.2013.8.26.0292 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0779590-88.2009.8.26.0577
- Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de São Jose dos Campos - SP) - ‘Justiça Pública - Fabio Rodolfo Gama da Cunha - Para
a realização do ato deprecado, designo o dia 12 de março de 2014, às 14hs10min. Intimem-se as testemunhas. Oficie-se ao
Juízo Deprecante comunicando a data da audiência, bem como solicitando as providências necessárias para a intimação do
réu a fim de comparecer à audiência acima designada. Intime-se o defensor pela imprensa oficial. Caso necessário o advogado
do plantão atuará na audiência. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO. Ciência ao Ministério Público.
Intime-se. - ADV: SERGIO DONAT KONIG (OAB 122449/SP)
Processo 3003451-28.2013.8.26.0292 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0783069-89.2009.8.26.0577
- Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de São Jose dos Campos - SP) - Justiça Pública - Rodolfo Correa - Para a realização
do ato deprecado, designo o dia 12 de março de 2014, às 14h50min. Intime-se a testemunha. Oficie-se ao Juízo Deprecante
comunicando a data da audiência, bem como solicitando as providências necessárias para a intimação do réu a fim de
comparecer à audiência acima designada. Intime-se o defensor pela imprensa oficial. Caso necessário o advogado do plantão
atuará na audiência. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO. Ciência ao Ministério Público. Intime-se. ADV: RICARDO SOMERA (OAB 181332/SP)

Vara da Fazenda Pública
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SUELY CHRISTINA CROCCO DINIZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2014
Processo 0000231-78.2010.8.26.0292 (292.01.2010.000231) - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo Coren Sp - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do
art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): *CERTIDÃO MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO - CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado dirgi-me ao endereço
indicado na inicial e, ai sendo, deixei de citar o (a) executado (a), pelo fato do (a) mesmo (a) estar em local incerto e não sabido.
- ADV: CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS (OAB 163564/SP)
Processo 0000275-97.2010.8.26.0292 (292.01.2010.000275) - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo Coren Sp - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do
art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): CERTIDÃO
- MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO - Certifico eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado dirigi-me ao endereço
indicado na inicial e ai sendo, deixei de citar o (a) executado (a), pelo fato do (a) mesmo (a) estar em local incerto e não sabido.
- ADV: CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS (OAB 163564/SP)
Processo 0000311-42.2010.8.26.0292 (292.01.2010.000311) - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade)
- Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo Coren Sp - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC,
preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO
NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado dirigi-me ao endereço indicado na inicial , e aí
sendo deixei de citar o (a) executado (a), pelo fato do (a) mesmo (a) estar em local incerto e não sabido. O referido é verdade
e dou fé. Número de Atos: 1 cota * Nada Mais. Jacarei, 10 de janeiro de 2014. Eu, ___, (aba), Escrevente Técnico Judiciário.
CERTIDÃO - Remessa ao DJE Certifico e dou fé que remeti ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) ato(s) ordinatório(s) acima
em ________/________/_________. Eu, ___, Alexandre Barreto Arantes, Escrevente Técnico Judiciário. - ADV: CAROLINA
BAPTISTA MEDEIROS (OAB 163564/SP)
Processo 0000531-35.2013.8.26.0292 (029.22.0130.000531) - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) Conselho Regional de Medicina Veterinaria do Estado de São Paulo - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos
termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):
CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO - Certifico eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado dirigi-me
ao endereço indicado na inicial, e ai sendo, deixei de citar o (a) executado (a), pelo fato do (a) mesmo (a) estar em local incerto
e não sabido. Nada Mais. Jacarei, 10 de janeiro de 2014. Eu, _________, (aba), Escrevente Técnico Judiciário. - ADV: FAUSTO
PAGIOLI FALEIROS (OAB 233878/SP)
Processo 0000534-87.2013.8.26.0292 (029.22.0130.000534) - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) Conselho Regional de Medicina Veterinaria do Estado de São Paulo - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos
termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):
CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO - Certifico eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado dirigi-me
ao endereço indicado na inicial, e ai sendo, deixei de citar o (a) executado (a), pelo fato do (a) mesmo (a) estar em local incerto
e não sabido. Nada Mais. Jacarei, 10 de janeiro de 2014. Eu, _________, (aba), Escrevente Técnico Judiciário. - ADV: FAUSTO
PAGIOLI FALEIROS (OAB 233878/SP)
Processo 0000537-42.2013.8.26.0292 (029.22.0130.000537) - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos
termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):
CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO - Certifico eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado dirigi-me
ao endereço indicado na inicial, e ai sendo, deixei de citar o (a) executado (a), pelo fato do (a) mesmo (a) estar em local incerto
e não sabido. Nada Mais. Jacarei, 10 de janeiro de 2014. Eu, _________, (aba), Escrevente Técnico Judiciário. - ADV: FAUSTO
PAGIOLI FALEIROS (OAB 233878/SP)
Processo 0002574-42.2013.8.26.0292 (029.22.0130.002574) - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo Creci 2ª Região - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e
dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s)
ordinatório(s): CERTIDÃO DE MANDADO - Certifico eu, Oficial de Justiça que diligenciei a R. S. Paulo, 161, Jd. Didinha, onde
citei o exdo ...., do inteiro teor do presente mandado o qual, ciente, recebeu contrafé e assinou à frente. Decorrido o prazo da
citação, retornei ao endereço supra, onde deixei de proceder a penhora, por não ter encontrado ali bens penhoráveis, apenas
aqueles amparados pela lei 8009/90, que guarnecem sua residência. - ADV: MARCIO ANDRE ROSSI FONSECA (OAB 205792/
SP)
Processo 0002789-18.2013.8.26.0292 (029.22.0130.002789) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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- Teresinha Soares Candido - Prefeitura Municipal de Jacareí - Fica a autora intimada do teor do ofício encaminhado pelo
Imesc: “...vimos, através deste, informar que fora agendada a data de 18/02/2014, às 14:20, para que TEREZINHA SOARES
CANDIDO compareça à RUA BARRA FUNDA, 824 BARRA FUNDA São Paulo - SP, para realização do EXAME PERICIAL. Fazse necessário frisar que o (a) deverá apresentar documento de identificação ORIGINAL E COM FOTO, SEM O QUAL NÃO SERÁ
ATENDIDO (A), carteira de trabalho - CTPS (todas que possuir) e todo material de interesse médico-legal (exames laboratoriais,
de imagem, relatórios e/ou prontuários médico-hospitalares). Favor chegar com 30 minutos de antecedência...”. - ADV: ANA
CAROLINA DUARTE DE OLIVEIRA ANDRADE (OAB 217104/SP), MOYRA GABRIELA BAPTISTA BRAGA (OAB 200484/SP)
Processo 0003371-18.2013.8.26.0292 (029.22.0130.003371) - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) Conselho Regional de Corretores de Imoveis do Estado de São Paulo Creci 2º Região - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico
e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s)
ato(s) ordinatório(s): CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO - Certifico eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento
ao mandado dirigi-me ao endereço indicado na inicial, e ai sendo, deixei de citar o (a) executado (a), pelo fato do (a) mesmo
(a) estar em local incerto e não sabido. Nada Mais. Jacarei, 10 de janeiro de 2014. Eu, _________, (aba), Escrevente Técnico
Judiciário. - ADV: MARCIO ANDRE ROSSI FONSECA (OAB 205792/SP)
Processo 0003372-03.2013.8.26.0292 (029.22.0130.003372) - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) Conselho Regional de Corretores de Imoveis do Estado de São Paulo Creci 2º Região - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico
e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s)
ato(s) ordinatório(s): CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO - Certifico eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento
ao mandado dirigi-me ao endereço indicado na inicial, e ai sendo, deixei de citar o (a) executado (a), pelo fato do (a) mesmo
(a) estar em local incerto e não sabido. Nada Mais. Jacarei, 10 de janeiro de 2014. Eu, _________, (aba), Escrevente Técnico
Judiciário. - ADV: MARCIO ANDRE ROSSI FONSECA (OAB 205792/SP)
Processo 0003373-85.2013.8.26.0292 (029.22.0130.003373) - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) Conselho Regional de Corretores de Imoveis do Estado de São Paulo Creci 2º Região - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico
e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s)
ato(s) ordinatório(s): CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO - Certifico eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento
ao mandado dirigi-me ao endereço indicado na inicial, e ai sendo, deixei de citar o (a) executado (a), pelo fato do (a) mesmo
(a) estar em local incerto e não sabido. Nada Mais. Jacarei, 10 de janeiro de 2014. Eu, _________, (aba), Escrevente Técnico
Judiciário. - ADV: MARCIO ANDRE ROSSI FONSECA (OAB 205792/SP)
Processo 0003374-70.2013.8.26.0292 (029.22.0130.003374) - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) Conselho Regional de Corretores de Imoveis do Estado de São Paulo Creci 2º Região - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico
e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s)
ato(s) ordinatório(s): CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO - Certifico eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento
ao mandado dirigi-me ao endereço indicado na inicial, e ai sendo, deixei de citar o (a) executado (a), pelo fato do (a) mesmo
(a) estar em local incerto e não sabido. Nada Mais. Jacarei, 10 de janeiro de 2014. Eu, _________, (aba), Escrevente Técnico
Judiciário. - ADV: MARCIO ANDRE ROSSI FONSECA (OAB 205792/SP)
Processo 0005207-94.2011.8.26.0292 (292.01.2011.005207) - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade)
- Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia da 5ª Região Sp - Vistos. Fls. 22: concedo o prazo de dez dias para que o
requerente recolha a taxa devida para realização de pesquisa por meio do sistema Infojud (FEDTJ - código 434-1 - valor de R$
11,00). Com o recolhimento, determino seja realizada a busca de endereços em nome da requerida. Realizada a pesquisa, dêse vista dos autos ao autor, por cinco dias, para requerer o que de direito. Intime-se. - ADV: KELLEN CRISTINA ZANIN LIMA
(OAB 190040/SP)
Processo 0005339-83.2013.8.26.0292 (029.22.0130.005339) - Mandado de Segurança - Aposentadoria - Irene Gonfiantini
- Fazenda do Estado de São Paulo - Manifeste-se a impetrante acerca das informações prestadas, no prazo legal. - ADV:
FABIANA CRISTINA CHIUFFA CONDE (OAB 197366/SP), CASSIA MARIA SIGRIST (OAB 96204/SP)
Processo 0005910-54.2013.8.26.0292 (029.22.0130.005910) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- Maria Jose Leite Serra - Municipio de Jacareí - - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Fls. 286: com razão a
Fazenda do Estado. Assim, expeça-se nova carta precatória para citação da requerida. Int. - ADV: MOYRA GABRIELA BAPTISTA
BRAGA (OAB 200484/SP), PAULA COSTA DE PAIVA (OAB 227862/SP), JOSE FRANCISCO VENTURA BATISTA (OAB 291552/
SP)
Processo 0009379-11.2013.8.26.0292 (029.22.0130.009379) - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - Sonia
de Oliveira - Vistos. Recebo a apelação em ambos os efeitos, independentemente de preparo face a gratuidade de que goza o
apelante. À parte contrária para contrarrazões. Em seguida, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça de São Paulo - Seção de
Direito Público - SP - a uma das seções da 1ª a 13ª Câmaras (Serviço de entrada de autos - S.J. 2.1.4). Intime-se. - ADV: ROSA
MARIA DE FARIA ANDRADE (OAB 126605/SP), SILVANIA APARECIDA CARREIRO (OAB 204725/SP), PRYSCILA PORELLI
FIGUEIREDO MARTINS (OAB 226619/SP)
Processo 0009651-05.2013.8.26.0292 (029.22.0130.009651) - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios
- Fazenda do Estado de São Paulo - Manifeste-se o requerente sobre a contestação ofertada às fls.20/51, no prazo legal. - ADV:
CRISTIANE GOPFERT CLARO BAPTISTA OLIVEIRA DIAS (OAB 176825/SP), PAULA COSTA DE PAIVA (OAB 227862/SP)
Processo 0009768-30.2012.8.26.0292 (292.01.2012.009768) - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade)
- Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do
art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): CERTIDÃO
- MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO - Certifico eu, Oficial de Justiça que em cumprimento ao mandado diligenciei à Rua
Amarílis, 136, Jd. Primavera, onde citei a exda ....., do inteiro teor do presente mandado a qual, ciente, recebeu contrafé e
assinou à frente. Certifico ainda que devolvo o mandado em cartório por ter sido depositada guia de diligência apenas p/ citação.
Nada mais - ADV: ROBERTO TADAO MAGAMI JUNIOR (OAB 244363/SP), MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA (OAB
100076/SP)
Processo 0009832-06.2013.8.26.0292 (029.22.0130.009832) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Saae Serviço Autônomo de Água e Esgoto e outro - Manifeste-se o requerente acerca da contestação ofertada, no prazo legal.
- ADV: SILVANIA APARECIDA CARREIRO (OAB 204725/SP), ROSA MARIA DE FARIA ANDRADE (OAB 126605/SP), RENATO
GIL MORAES (OAB 217390/SP), FABIO MARCHEZONI NETO (OAB 242778/SP)
Processo 0009872-42.2000.8.26.0292 (292.01.2000.009872) - Procedimento Ordinário - Janaina Pereira de Souza Prefeitura Municipal de Jacarei e outro - Vistos 1. Diante da concordância, defiro o levantamento do depósito, devendo o credor
observar, quando do levantamento, os Comunicados nº 5/12 e 7/12, que tratam da retenção do IR, sendo que o recolhimento do
imposto devido deverá ser feito na fonte, quando do levantamento bancário, através de DRAF ou documento regional ou local
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correspondente, devidamente preenchido, apresentado ao Banco do Brasil, pelo credor ou seu patrono, juntamente com a guia
de levantamento, do qual será descontado o valor do I.R. 2. Deverá a serventia ao confeccionar o mandado de levantamento
constar na coluna de observação que o levantamento fica condicionado ao recolhimento do I.R. no mesmo ato. Int. - ADV: LUIZ
PAULO ROCHA RIBEIRO (OAB 163054/SP), MOYRA GABRIELA BAPTISTA BRAGA (OAB 200484/SP), ANDREA MARCIA DE
BRITO OLIVEIRA CARVALHO LIMA (OAB 150294/SP)
Processo 0010575-50.2012.8.26.0292 (292.01.2012.010575) - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo Creci 2ª Região - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico
e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s)
ato(s) ordinatório(s): CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO - Certifico eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento
ao mandado dirigi-me ao endereço indicado na inicial, e ai sendo, deixei de citar o (a) executado (a), pelo fato do (a) mesmo
(a) estar em local incerto e não sabido. Nada Mais. Jacarei, 10 de janeiro de 2014. Eu, _________, (aba), Escrevente Técnico
Judiciário. - ADV: MARCIO ANDRE ROSSI FONSECA (OAB 205792/SP)
Processo 0010578-05.2012.8.26.0292 (292.01.2012.010578) - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo Creci 2ª Região - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico
e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s)
ato(s) ordinatório(s): CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO - Certifico eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento
ao mandado dirigi-me ao endereço indicado na inicial, e ai sendo, deixei de citar o (a) executado (a), pelo fato do (a) mesmo
(a) estar em local incerto e não sabido. Nada Mais. Jacarei, 10 de janeiro de 2014. Eu, _________, (aba), Escrevente Técnico
Judiciário. - ADV: MARCIO ANDRE ROSSI FONSECA (OAB 205792/SP)
Processo 0010579-87.2012.8.26.0292 (292.01.2012.010579) - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo Creci 2ª Região - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico
e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s)
ato(s) ordinatório(s): CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO - Certifico eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento
ao mandado dirigi-me ao endereço indicado na inicial, e ai sendo, deixei de citar o (a) executado (a), pelo fato do (a) mesmo
(a) estar em local incerto e não sabido. Nada Mais. Jacarei, 10 de janeiro de 2014. Eu, _________, (aba), Escrevente Técnico
Judiciário. - ADV: MARCIO ANDRE ROSSI FONSECA (OAB 205792/SP)
Processo 0010580-72.2012.8.26.0292 (292.01.2012.010580) - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo Creci 2ª Região - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico
e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s)
ato(s) ordinatório(s): CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO - Certifico eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento
ao mandado dirigi-me ao endereço indicado na inicial, e ai sendo, deixei de citar o (a) executado (a), pelo fato do (a) mesmo
(a) estar em local incerto e não sabido. Nada Mais. Jacarei, 10 de janeiro de 2014. Eu, _________, (aba), Escrevente Técnico
Judiciário. - ADV: MARCIO ANDRE ROSSI FONSECA (OAB 205792/SP)
Processo 0010981-71.2012.8.26.0292 (292.01.2012.010981) - Execução Fiscal - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Distal Nefrologia e Urologia - Antes de apreciar o pedido de fls. 123/125, regularize a executada sua representação processual,
no prazo de 5 dias. - ADV: ADRIANO MIGLI DE FARIA ROSA (OAB 314942/SP), MARCELO FERREIRA CAPUA (OAB 297318/
SP)
Processo 0011394-84.2012.8.26.0292 (292.01.2012.011394) - Execução Fiscal - Contribuições Previdenciárias - Distal
Nefrologia e Urologia - Antes de apreciar o pedido de fls. 23/25, regularize a executada sua representação processual, no
prazo de 5 dias. - ADV: MARCELO CARNEIRO VIEIRA (OAB 106818/SP), MARCELO FERREIRA CAPUA (OAB 297318/SP),
ADRIANO MIGLI DE FARIA ROSA (OAB 314942/SP)
Processo 0011416-11.2013.8.26.0292 (029.22.0130.011416) - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade)
- Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região Crefito3 - Karina Castilho Gomes - Deixo de apreciar
a petição de fls. 30/31, tendo em vista que o processo está suspenso até o cumprimento do acordo. Int. - ADV: GUSTAVO
SALERMO QUIRINO (OAB 163371/SP), FABIO JOSE BUSCARIOLO ABEL (OAB 117996/SP)
Processo 0012380-04.2013.8.26.0292 (029.22.0130.012380) - Procedimento Ordinário - Adicional de Horas Extras Prefeitura Municipal de Jacareí - Manifeste-se o requerente acerca da contestação ofertada, no prazo legal. - ADV: MANOEL
CHAVES FRANÇA (OAB 79043/SP), PAMELLA DE AMORIM JORDÃO (OAB 308185/SP)
Processo 0012386-11.2013.8.26.0292 (029.22.0130.012386) - Procedimento Ordinário - Adicional de Horas Extras Prefeitura Municipal de Jacareí - Manifeste-se o requerente acerca da contestação ofertada, no prazo legal. - ADV: ANA PAULA
TRUSS BENAZZI (OAB 186315/SP), MANOEL CHAVES FRANÇA (OAB 79043/SP)
Processo 0012560-88.2011.8.26.0292 (292.01.2011.012560) - Execução Fiscal - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de
Veículos Automotores - Fazenda do Estado de São Paulo - Parker Hannifin Ind e Com Ltda - Manifestação da exequente
Fazenda Pública e documentos que a acompanham (fls. 103/112), diga a executada. Prazo 10 (dez) dias. Int. - ADV: ROSELI
SEBASTIANA RODRIGUES (OAB 119250/SP), ALEXANDRE DE AQUINO CRUZ (OAB 152651/SP)
Processo 0012859-94.2013.8.26.0292 (029.22.0130.012859) - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade Prefeitura Municipal de Jacareí - Regularize a requerente a petição de fls. 21, uma vez que encontra-se sem assinatura do
subscritor. - ADV: MARIO SERGIO SILVERIO DA SILVA (OAB 210226/SP), MOYRA GABRIELA BAPTISTA BRAGA (OAB 200484/
SP), RAFAEL APONI DE FIGUEIREDO ROCHA (OAB 280820/SP)
Processo 0014206-02.2012.8.26.0292 (292.01.2012.014206) - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - Luis
Ponciano - Saae ( Serviço Autônomo de Água e Esgoto ) de Jacareí - Vistos. Fls. 149: Aguarde-se resposta do ofício copiado às
fls. 141/142. Com a reserva dos honorários periciais, intime-se o perito para inicio dos trabalhos. Int. - ADV: LUIS DIOGO LEITE
SANCHES (OAB 315061/SP), ROSA MARIA DE FARIA ANDRADE (OAB 126605/SP)
Processo 0014473-71.2012.8.26.0292 (292.01.2012.014473) - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Sítio Três
Irmãos - Prefeitura Municipal de Santa Branca - Vistos. Ante o teor da certidão de fls. 109, expeça-se ofício ao Juízo da Vara
Única da Comarca de Santa Branca, solicitando a transferência do valor depositado no Banco do Brasil - agência 2571 (fls.
110) para a agência 6541 (PAB - Fórum de Jacareí), em conta judicial à disposição deste Juízo. Comprovada a transferência,
expeça-se mandado de levantamento em favor da exequente. Int. - ADV: DAIANA AGDA DOS SANTOS SILVA (OAB 288703/
SP), CAMILA DE SIQUEIRA SANTANA (OAB 200408/SP), DANIELA MORINO RESENDE (OAB 288707/SP)
Processo 0016630-51.2011.8.26.0292 (292.01.2011.016630) - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal Freudenberg Não Tecidos Ltda - Estado de São Paulo - Vistos. À FESP para que se manifeste acerca da petição e documento
de fls. 1442/1443. Havendo concordância, expeça-se o mandado de levantamento primeiramente à requerida, e após o
levantamento, expeça-se o mandado de levantamento, do saldo remanescente, em favor da requerente. Int. - ADV: MARTA
CRISTINA DOS S MARTINS TOLEDO (OAB 71912/SP), TATIANA MARANI VIKANIS (OAB 183257/SP), RUBEM MAURO SILVA
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RODRIGUES (OAB 298300/SP)
Processo 0020067-47.2004.8.26.0292 (292.01.2004.020067) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial
Urbano - Municipio de Jacarei - Monaco Siani Emp Imob Ltda - Isto posto, DEIXO DE CONHECER a exceção determinando o
prosseguimento da execução, dizendo o exequente. Não sendo conhecida a exceção, descabe condenação pela sucumbência.
P. R. I. C.. - ADV: CARLOS EDUARDO DE SOUZA (OAB 104182/SP), HELOISA DOMINGUES DE ALMEIDA (OAB 74322/SP)
Processo 0020073-54.2004.8.26.0292 (292.01.2004.020073) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial
Urbano - Municipio de Jacarei - Monaco Siani Emp Imob Ltda - Isto posto, DEIXO DE CONHECER a exceção determinando o
prosseguimento da execução, dizendo o exequente. Não sendo conhecida a exceção, descabe condenação pela sucumbência.
P. R. I. C.. - ADV: CARLOS EDUARDO DE SOUZA (OAB 104182/SP), HELOISA DOMINGUES DE ALMEIDA (OAB 74322/SP)
Processo 0502733-69.2006.8.26.0292 (292.01.2006.502733) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Jacarei - Monaco Siani Emp Imob Ltda - Isto posto, DEIXO DE CONHECER a exceção determinando o
prosseguimento da execução, dizendo o exequente. Não sendo conhecida a exceção, descabe condenação pela sucumbência.
P. R. I. C.. - ADV: CARLOS EDUARDO DE SOUZA (OAB 104182/SP), HELOISA DE SOUZA PAULI TOSETTO (OAB 160742/
SP)
Processo 0502750-32.2011.8.26.0292 (292.01.2011.502750) - Execução Fiscal - Município de Jacareí - Manifeste-se a
exequente quanto às informações da petição fls. 16/25. Int. - ADV: FRANCISCO CARLOS PEREIRA RENO (OAB 73365/SP),
HELOISA DOMINGUES DE ALMEIDA (OAB 74322/SP)
Processo 0505128-68.2005.8.26.0292 (292.01.2005.505128) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Jacarei - Monaco Siani Emp Imob Ltda - Isto posto, DEIXO DE CONHECER a exceção determinando o
prosseguimento da execução, dizendo a exequente. Não sendo conhecida a exceção, descabe condenação pela sucumbência.
P. R. I. C.. - ADV: HELOISA DE SOUZA PAULI TOSETTO (OAB 160742/SP), CARLOS EDUARDO DE SOUZA (OAB 104182/
SP)
Processo 0518591-04.2010.8.26.0292 (292.01.2010.518591) - Execução Fiscal - Município de Jacareí - Manifeste-se a
exequente quanto às informações da petição fls. 16/25. Int. - ADV: FRANCISCO CARLOS PEREIRA RENO (OAB 73365/SP),
HELOISA DOMINGUES DE ALMEIDA (OAB 74322/SP)
Processo 3001619-57.2013.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - CRISTIANO MODESTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ - Manifeste-se o requerente acerca da contestação ofertada, no prazo legal. - ADV:
AMANDA OLIVEIRA ARANTES (OAB 282968/SP), RAFAEL APONI DE FIGUEIREDO ROCHA (OAB 280820/SP)
Processo 3001620-42.2013.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - LUIZ SILVA DE PAULA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ - Manifeste-se o requerente acerca da contestação ofertada, no prazo legal. - ADV:
SUZANA JUSTINO MACHADO (OAB 327206/SP), AMANDA OLIVEIRA ARANTES (OAB 282968/SP)
Processo 3001952-09.2013.8.26.0292 - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) - Conselho Regional
de Serviço Social - CRESS da 9ª Região - Manifeste-se a exequente quanto a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 20, que
segue: “... deixei de citar Cristiane Manochio Miguel por não a haver encontrado em nenhuma das diligências efetuadas para
seu endereço, não sendo atendido ao bater em nenhuma das vezes em que lá estive...”. - ADV: APARECIDO INÁCIO FERRARI
DE MEDEIROS (OAB 97365/SP), MOACIR APARECIDO MATHEUS PEREIRA (OAB 116800/SP)
Processo 3002543-68.2013.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Indenização Trabalhista - Aniceto de Carlos Fernandes
- Vistos etc. Aceito a competência. Defiro ao requerente os benefícios da Assistência Judiciária. Anote-se. Defiro a emenda à
inicial às fls. 50/62 dos autos. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue em
anexo, ficando advertida(o) do prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar a defesa. - ADV: AMANDA OLIVEIRA ARANTES
(OAB 282968/SP)
Processo 3002544-53.2013.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Indenização Trabalhista - Sergio Henrique de Almeida Vistos etc. Aceito a competência. Defiro ao requerente os benefícios da Assistência Judiciária. Anote-se Defiro a emenda à inicial
de fls. 47/59. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue em anexo, ficando
advertida (o) do prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar defesa. - ADV: AMANDA OLIVEIRA ARANTES (OAB 282968/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SUELY CHRISTINA CROCCO DINIZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2014
Processo 4000390-45.2013.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - SONIA MARIA DE
JESUS - MUNICÍPIO DE JACAREÍ - Vistos. Defiro ao requerente os benefícios da Assistência Judiciária. Anote-se. Jacareí, 18
de outubro de 2013. - ADV: JOSE FRANCISCO VENTURA BATISTA (OAB 291552/SP), MONIQUE FERNANDA DE SIQUEIRA
SILVEIRA (OAB 331519/SP), MOYRA GABRIELA BAPTISTA BRAGA (OAB 200484/SP)
Processo 4000593-07.2013.8.26.0292 - Procedimento Sumário - Fornecimento de Medicamentos - Rosa Maria Cardoso
da Silva - MUNICÍPIO DE JACAREÍ - Vistos, etc. Defiro a requerente os benefícios da Assistência Judiciária. Anote-se. Int.
Jacareí, 17 de outubro de 2013. - ADV: MOYRA GABRIELA BAPTISTA BRAGA (OAB 200484/SP), JOSE FRANCISCO VENTURA
BATISTA (OAB 291552/SP), MONIQUE FERNANDA DE SIQUEIRA SILVEIRA (OAB 331519/SP)
Processo 4000742-03.2013.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - HAMILTON MOJEIKO MUNICIPIO DE JACAREÍ - Vejamos o caso concreto, medicamento por medicamento. Bempantol dermo: Nenhum remédio com
esse nome foi encontrado na Internet. Foi localizado o medicamento de nome Bepantol, um cicatrizante cujo princípio ativo é
Dexpantenol, informação que cabia ao advogado trazer. Não foi possível verificar se há registro na ANVISA, bem como no país
de origem, pois o medicamento é importado da Alemanha. Tolerance extreme avene. Em consulta na internet descobriu-se que
se trata de um hidratante para peles sensíveis. Todavia, não foi possível localizar o seu princípio ativo. (http://www.farmaciamix.
com.br/avene-tolerance-extreme-com-50ml-17628/). Não foi possível verificar se há registro na ANVISA, bem como no país de
origem, pois o medicamento é importado da França. (http://www.eau-thermale-avene.pt/rosto/cuidadosespecificos/pele-alergica/
tolerance-extreme-creme). Óleo age: Em consulta na internet verificou-se tratar-se de uma loção oleosa com o fim de hidratar
a pele, restaurando sua oleosidade. (http://www.nexcare.com.br/wps/portal/3M/pt_BR/NexcareBrasil/Home/Portfolio/Loc...
24/10/2013). A loção traz em sua composição óleo de girassol, óleo de soja, triglicerídeo do ácido, cáprico/ caprílico, acetato de
alfa-tocoferol, lecitina de soja, BHT, retinyl palmitato (vitamina A), óleo de melaleuca. (http://www.nexcare.com.br/wps/portal/3M/
pt_BR/NexcareBrasil/Home/Portfolio/Loc... 24/10/2013). Todavia, não foi possível localizar o seu registro na ANVISA. Também,
não foi encontrada a receita deste medicamento, pois as receitas de fls. 28/30, além de se apresentarem parcialmente ilegíveis,
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aparentemente não fazem menção a este medicamento. Neutrogena hands: Em consulta na internet (http://www.kutiz.com.br/
neutrogena-norwegian-cremepara-maos-782.aspx/p ) percebe-se que é um creme para tratamento das mãos. Todavia, não
foi possível localizar seu princípio ativo, bem como não foi possível verificar se há registro na ANVISA, pois aparentemente o
remédio parece ser importado. Vedacid gel 0,025%: Nenhum remédio com esse nome foi encontrado na Internet. Foi localizado
o medicamento de nome Vitacid Gel, que ameniza os sinais de envelhecimento e serve para tratamento de acne cujo princípio
ativo é tretinoína (http://www.bulas.med.br/bula/70783/vitacid+gel.htm). A receita de fls. 29 parece ser desse remédio, mas, além
de ter sido escaneada de forma que dificulta muito a visualização, encontra-se ilegível em parte, pois falta pedaço. Também
não foi possível verificar se há registro na ANVISA. Protetor solar expertise F30: Em pesquisa na internet, verificou-se que
se trata de um protetor solar, todavia, não foi encontrado seu princípio ativo. (Protetor Solar Expertise Loção FPS 30 200ml
- L’Oréal Paris - Americanas.com). Não foi possível verificar se há registro na ANVISA, sendo que aparentemente o produto
é importado. Papuless: Em consulta na internet, descobriu que se trata de um remédio para tratamento de acne inflamatória,
cujo princípio ativo é Nicotinamida. (http://www.farmadelivery.com.br/papuless-gel-25g-nicotinamida) Consta no sítio (http://
www.farmadelivery.com.br/papuless-gel-25gnicotinamida), que o remédio tem o registro MS 2037083. Todavia a receita do
medicamento está ilegível, o que se observa a fls. 30, onde há problema idêntico ao de fls. 29. E mais, no laudo médico
apresentado não há demonstração específica a respeito da indispensabilidade do medicamento no tratamento do requerente, já
que o medicamento em pesquisa citada anteriormente está relacionado ao tratamento de acne. Metronidazol 0,75% + Bisabolol
2% gel, creme 80 g: Não foi possível encontrar na internet nenhum medicamento com essa fórmula. Assim, intime-se, por
mandado, COM A MÁXIMA URGÊNCIA, o senhor Secretário de Saúde para que, em cinco dias, providencie uma consulta do
requerente com um dermatologista para que esse, confirme a necessidade do que se pede e faça as receitas que faltam, se for o
caso. Em igual prazo o senhor Secretário deve providenciar que um farmacêutico do Município informe ao Juízo se os produtos
supra têm registro na ANVISA ou se tal registro não é necessário, pois alguns parecem não serem medicamentos. Acompanhe
o mandado o teor desta. Intime-se. Jacareí, 24 de outubro de 2013. - ADV: PAMELLA DE AMORIM JORDÃO (OAB 308185/SP),
MONIQUE FERNANDA DE SIQUEIRA SILVEIRA (OAB 331519/SP), MOYRA GABRIELA BAPTISTA BRAGA (OAB 200484/SP),
JOSE FRANCISCO VENTURA BATISTA (OAB 291552/SP)
Processo 4001302-42.2013.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - FÁBIO THEODORO
DE SIQUEIRA - MUNICÍPIO DE JACAREÍ - Vistos. Considerando a não manifestação do SUS e a documentação juntada,
bem como o que foi dito a fls. 467/476, DEFIRO a antecipação pedida. Com a decisão da antecipação o processo deixa de
ser urgente. Retire-se a tarja correspondente à urgência. Considerando a importância e urgência do caso, antecipo a perícia
médica. Nomeio perito o IMESC. Faculto às partes a formulação de quesitos e indicação de assistente em cinco dias. O parecer
do assistente deverá ser apresentado no prazo improrrogável de dez dias a contar da data da intimação da apresentação do
laudo oficial. Intime-se o IMESC para marcar dia, hora e local para realização dos exames. O laudo deve ser oferecido em trinta
dias a contar da data dos exames. Com a designação feita pelo perito, intime-se a pessoa a ser examinada para comparecer,
sob pena de preclusão. Oportunamente designarei audiência Intime-se. Jacareí, 10 de dezembro de 2013. - ADV: MOYRA
GABRIELA BAPTISTA BRAGA (OAB 200484/SP), JOSE FRANCISCO VENTURA BATISTA (OAB 291552/SP), PAMELLA DE
AMORIM JORDÃO (OAB 308185/SP), MONIQUE FERNANDA DE SIQUEIRA SILVEIRA (OAB 331519/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SUELY CHRISTINA CROCCO DINIZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2014
Processo 0001032-23.2012.8.26.0292 (292.01.2012.001032) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Exame de Saúde
e/ou Aptidão Física - Emerson Arantes Cardoso - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Dispõe o Provimento CG
nº 16/2010: Artigo 1º - Especializada a competência da unidade judiciária e determinada a redistribuição dos processos em
andamento, observar-se-á o seguinte: I - Serão redistribuídos imediatamente todos os processos, à exceção dos definitivamente
julgados e arquivados ou com arquivamento determinado, que integrarão o acervo da unidade de origem; havendo qualquer
ato processual a ser praticado nestes processos, tal como vista dos autos, extração de cópias, expedição de certidões, dentre
outros, serão redistribuídos à unidade especializada. [...] (grifo nosso) Este feito se enquadra na exceção supramencionada,
assim, ao Cartório do Distribuidor para devolução à E. Vara de origem, com as nossas homenagens e cautelas da lei. Intime-se.
- ADV: VIVIANE RAMOS BELLINI ELIAS (OAB 262777/SP), EBER FERNANDO DA SILVA (OAB 267355/SP), MARTA CRISTINA
DOS S MARTINS TOLEDO (OAB 71912/SP)
Processo 0001659-90.2013.8.26.0292 (029.22.0130.001659) - Execução Fiscal - Contribuições Previdenciárias - União Vistos. Recebo a exceção de pré-executividade. Dê-se vista à exequente para que no prazo de 30 (trinta) dias manifeste-se
sobre a peça em questão. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Intime-se. - ADV:
FABIO ABUD RODRIGUES (OAB 233431/SP), MARCELO CARNEIRO VIEIRA (OAB 106818/SP)
Processo 0001974-55.2012.8.26.0292 (292.01.2012.001974) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Atrasado / Correção Monetária - Marcia Cristina de Souza - Prefeitura Municipal de Jacareí - Vistos. Com razão o Município.
Expeça-se o precatório. Intime-se. - ADV: MANOEL CHAVES FRANÇA (OAB 79043/SP), ANTONIO GILBERTO SILVÉRIO (OAB
169544/SP), LUCIANA SOARES SILVA DE ABREU (OAB 187201/SP), RENATO GIL MORAES (OAB 217390/SP)
Processo 0002125-65.2005.8.26.0292 (292.01.2005.002125) - Procedimento Ordinário - Espécies de Títulos de Crédito Saae Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Jacarei - Vistos. Dispõe o Provimento CG nº 16/2010: Artigo 1º - Especializada
a competência da unidade judiciária e determinada a redistribuição dos processos em andamento, observar-se-á o seguinte:
I - Serão redistribuídos imediatamente todos os processos, à exceção dos definitivamente julgados e arquivados ou com
arquivamento determinado, que integrarão o acervo da unidade de origem; havendo qualquer ato processual a ser praticado
nestes processos, tal como vista dos autos, extração de cópias, expedição de certidões, dentre outros, serão redistribuídos à
unidade especializada. [...] (grifo nosso) Este feito se enquadra na exceção supramencionada, assim, ao Cartório do Distribuidor
para devolução à E. Vara de origem, com as nossas homenagens e cautelas da lei. Intime-se. - ADV: ANA CAROLINA NEVES
ALVES RAMOS (OAB 197578/SP), ROSA MARIA DE FARIA ANDRADE (OAB 126605/SP)
Processo 0002552-52.2011.8.26.0292 (292.01.2011.002552) - Mandado de Segurança - Multas e demais Sanções - Wagner
Venceslau - Vistos. Dispõe o Provimento CG nº 16/2010: Artigo 1º - Especializada a competência da unidade judiciária e
determinada a redistribuição dos processos em andamento, observar-se-á o seguinte: I - Serão redistribuídos imediatamente
todos os processos, à exceção dos definitivamente julgados e arquivados ou com arquivamento determinado, que integrarão
o acervo da unidade de origem; havendo qualquer ato processual a ser praticado nestes processos, tal como vista dos autos,
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extração de cópias, expedição de certidões, dentre outros, serão redistribuídos à unidade especializada. [...] (grifo nosso) Este
feito se enquadra na exceção supramencionada, assim, ao Cartório do Distribuidor para devolução à E. Vara de origem, com as
nossas homenagens e cautelas da lei. Intime-se - ADV: TIAGO JOSÉ RANGEL (OAB 261824/SP)
Processo 0002563-47.2012.8.26.0292 (292.01.2012.002563) - Execução Fiscal - Cervejarias Kaiser Brasil S A - Vistos.
Recebo a exceção de pré-executividade. Dê-se vista à exequente para que no prazo de 30 (trinta) dias manifeste-se sobre a
peça em questão. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Intime-se. - ADV: MARCELO
CARNEIRO VIEIRA (OAB 106818/SP), JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM (OAB 76921/SP)
Processo 0004419-12.2013.8.26.0292 (029.22.0130.004419) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- Helio Valio - Município de Jacareí - Vistos. Defiro o pedido do representante do Ministério Público de fls. 202/204, a fim de
que o requerente apresente cópias das duas últimas declarações de imposto de renda, ou, se o caso, demonstre que é isento,
no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. - ADV: MOYRA GABRIELA BAPTISTA BRAGA (OAB 200484/SP), ANA CAROLINA
DUARTE DE OLIVEIRA ANDRADE (OAB 217104/SP)
Processo 0004827-03.2013.8.26.0292 (029.22.0130.004827) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer Adriana de Siqueira Campos - Município de Jacareí - - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Recebo as apelações
de fls. 141/144 e 148/163 apenas no efeito devolutivo, independentemente de preparo face a isenção de que gozam os
apelantes À parte contrária para contrarrazões. Em seguida, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça de São Paulo - Seção
de Direito Público - SP - a uma das seções da 1ª a 13ª Câmaras (Serviço de entrada de autos - S.J. 2.1.4). Intime-se. - ADV:
JOSE FRANCISCO VENTURA BATISTA (OAB 291552/SP), MOYRA GABRIELA BAPTISTA BRAGA (OAB 200484/SP), MARTA
CRISTINA DOS S MARTINS TOLEDO (OAB 71912/SP), ROBSON FLORES PINTO (OAB 82552/SP)
Processo 0005619-25.2013.8.26.0625 (062.52.0130.005619) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de
Medicamentos - Marcelo Luis Romani - Vistos. Dispõe o Provimento CG nº 16/2010: Artigo 1º - Especializada a competência da
unidade judiciária e determinada a redistribuição dos processos em andamento, observar-se-á o seguinte: I - Serão redistribuídos
imediatamente todos os processos, à exceção dos definitivamente julgados e arquivados ou com arquivamento determinado,
que integrarão o acervo da unidade de origem; havendo qualquer ato processual a ser praticado nestes processos, tal como
vista dos autos, extração de cópias, expedição de certidões, dentre outros, serão redistribuídos à unidade especializada. [...]
(grifo nosso) Este feito se enquadra na exceção supramencionada, assim, ao Cartório do Distribuidor para devolução à E. Vara
de origem, com as nossas homenagens e cautelas da lei. Intime-se. - ADV: ELAINE DE CAMARGO SANTOS (OAB 241674/
SP)
Processo 0006136-69.2007.8.26.0292 (292.01.2007.006136) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Maria Luiza Nogueira de Matos - Prefeitura Municipal de Jacareí - Vistos. Dispõe o Provimento CG nº 16/2010: Artigo 1º Especializada a competência da unidade judiciária e determinada a redistribuição dos processos em andamento, observar-se-á
o seguinte: I - Serão redistribuídos imediatamente todos os processos, à exceção dos definitivamente julgados e arquivados ou
com arquivamento determinado, que integrarão o acervo da unidade de origem; havendo qualquer ato processual a ser praticado
nestes processos, tal como vista dos autos, extração de cópias, expedição de certidões, dentre outros, serão redistribuídos à
unidade especializada. [...] (grifo nosso) Este feito se enquadra na exceção supramencionada, assim, ao Cartório do Distribuidor
para devolução à E. Vara de origem, com as nossas homenagens e cautelas da lei. Intime-se. - ADV: LUCIANA SOARES SILVA
DE ABREU (OAB 187201/SP), MOYRA GABRIELA BAPTISTA BRAGA (OAB 200484/SP)
Processo 0006511-60.2013.8.26.0292 (029.22.0130.006511) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Maria Elena dos Santos Silva - Município de Jacareí e outro - Vistos. Dispõe o Provimento CG nº 16/2010: Artigo 1º
- Especializada a competência da unidade judiciária e determinada a redistribuição dos processos em andamento, observar-se-á
o seguinte: I - Serão redistribuídos imediatamente todos os processos, à exceção dos definitivamente julgados e arquivados ou
com arquivamento determinado, que integrarão o acervo da unidade de origem; havendo qualquer ato processual a ser praticado
nestes processos, tal como vista dos autos, extração de cópias, expedição de certidões, dentre outros, serão redistribuídos à
unidade especializada. [...] (grifo nosso) Este feito se enquadra na exceção supramencionada, assim, ao Cartório do Distribuidor
para devolução à E. Vara de origem, com as nossas homenagens e cautelas da lei. Intime-se - ADV: MONIQUE FERNANDA
DE SIQUEIRA SILVEIRA (OAB 331519/SP), MOYRA GABRIELA BAPTISTA BRAGA (OAB 200484/SP), JOSE FRANCISCO
VENTURA BATISTA (OAB 291552/SP)
Processo 0008434-24.2013.8.26.0292 (029.22.0130.008434) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Atos Administrativos
- Paulo Correia Furukawa - Vistos. Dispõe o Provimento CG nº 16/2010: Artigo 1º - Especializada a competência da unidade
judiciária e determinada a redistribuição dos processos em andamento, observar-se-á o seguinte: I - Serão redistribuídos
imediatamente todos os processos, à exceção dos definitivamente julgados e arquivados ou com arquivamento determinado,
que integrarão o acervo da unidade de origem; havendo qualquer ato processual a ser praticado nestes processos, tal como
vista dos autos, extração de cópias, expedição de certidões, dentre outros, serão redistribuídos à unidade especializada. [...]
(grifo nosso) Este feito se enquadra na exceção supramencionada, assim, ao Cartório do Distribuidor para devolução à E. Vara
de origem, com as nossas homenagens e cautelas da lei. Intime-se. - ADV: MARICÍ CORREIA (OAB 156880/SP)
Processo 0008798-93.2013.8.26.0292 (029.22.0130.008798) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Adicional de
Horas Extras - Silvia Aparecida Peloggia de Oliveira - Vistos. Dispõe o Provimento CG nº 16/2010: Artigo 1º - Especializada
a competência da unidade judiciária e determinada a redistribuição dos processos em andamento, observar-se-á o seguinte:
I - Serão redistribuídos imediatamente todos os processos, à exceção dos definitivamente julgados e arquivados ou com
arquivamento determinado, que integrarão o acervo da unidade de origem; havendo qualquer ato processual a ser praticado
nestes processos, tal como vista dos autos, extração de cópias, expedição de certidões, dentre outros, serão redistribuídos à
unidade especializada. [...] (grifo nosso) Este feito se enquadra na exceção supramencionada, assim, ao Cartório do Distribuidor
para devolução à E. Vara de origem, com as nossas homenagens e cautelas da lei. Intime-se. - ADV: MANOEL CHAVES
FRANÇA (OAB 79043/SP)
Processo 0009217-16.2013.8.26.0292 (029.22.0130.009217) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Multas e demais
Sanções - Paulo Correia Furukawa - Vistos. Dispõe o Provimento CG nº 16/2010: Artigo 1º - Especializada a competência da
unidade judiciária e determinada a redistribuição dos processos em andamento, observar-se-á o seguinte: I - Serão redistribuídos
imediatamente todos os processos, à exceção dos definitivamente julgados e arquivados ou com arquivamento determinado,
que integrarão o acervo da unidade de origem; havendo qualquer ato processual a ser praticado nestes processos, tal como
vista dos autos, extração de cópias, expedição de certidões, dentre outros, serão redistribuídos à unidade especializada. [...]
(grifo nosso) Este feito se enquadra na exceção supramencionada, assim, ao Cartório do Distribuidor para devolução à E. Vara
de origem, com as nossas homenagens e cautelas da lei. Intime-se. - ADV: MARICÍ CORREIA (OAB 156880/SP)
Processo 0010280-13.2012.8.26.0292 (292.01.2012.010280) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Empregado Público
/ Temporário - Ana Maria Afonso Lopes - Prefeitura Municipal de Jacareí - Vistos. Dispõe o Provimento CG nº 16/2010: Artigo 1º
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Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

504

- Especializada a competência da unidade judiciária e determinada a redistribuição dos processos em andamento, observar-se-á
o seguinte: I - Serão redistribuídos imediatamente todos os processos, à exceção dos definitivamente julgados e arquivados ou
com arquivamento determinado, que integrarão o acervo da unidade de origem; havendo qualquer ato processual a ser praticado
nestes processos, tal como vista dos autos, extração de cópias, expedição de certidões, dentre outros, serão redistribuídos à
unidade especializada. [...] (grifo nosso) Este feito se enquadra na exceção supramencionada, assim, ao Cartório do Distribuidor
para devolução à E. Vara de origem, com as nossas homenagens e cautelas da lei. Intime-se. - ADV: SARA IZOLINA SIQUEIRA
CAMARGO (OAB 290842/SP), PATRÍCIA NUNES DA SILVA LAPINHA (OAB 283430/SP)
Processo 0010567-73.2012.8.26.0292 (292.01.2012.010567) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Márcio de Almeida - - Vera Lúcia Vaz de Campos - Prefeitura Municipal de Jacareí - Vistos. Dispõe o Provimento
CG nº 16/2010: Artigo 1º - Especializada a competência da unidade judiciária e determinada a redistribuição dos processos em
andamento, observar-se-á o seguinte: I - Serão redistribuídos imediatamente todos os processos, à exceção dos definitivamente
julgados e arquivados ou com arquivamento determinado, que integrarão o acervo da unidade de origem; havendo qualquer
ato processual a ser praticado nestes processos, tal como vista dos autos, extração de cópias, expedição de certidões, dentre
outros, serão redistribuídos à unidade especializada. [...] (grifo nosso) Este feito se enquadra na exceção supramencionada,
assim, ao Cartório do Distribuidor para devolução à E. Vara de origem, com as nossas homenagens e cautelas da lei. Intime-se.
- ADV: PATRÍCIA NUNES DA SILVA LAPINHA (OAB 283430/SP)
Processo 0010913-58.2011.8.26.0292 (292.01.2011.010913) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Pedro Antonio Domiciano - Municipio de Jacareí - Vistos. Dispõe o Provimento CG nº 16/2010: Artigo 1º Especializada a competência da unidade judiciária e determinada a redistribuição dos processos em andamento, observar-se-á
o seguinte: I - Serão redistribuídos imediatamente todos os processos, à exceção dos definitivamente julgados e arquivados ou
com arquivamento determinado, que integrarão o acervo da unidade de origem; havendo qualquer ato processual a ser praticado
nestes processos, tal como vista dos autos, extração de cópias, expedição de certidões, dentre outros, serão redistribuídos à
unidade especializada. [...] (grifo nosso) Este feito se enquadra na exceção supramencionada, assim, ao Cartório do Distribuidor
para devolução à E. Vara de origem, com as nossas homenagens e cautelas da lei. Intime-se - ADV: MOYRA GABRIELA
BAPTISTA BRAGA (OAB 200484/SP), GILBERTO ARAUJO SENA (OAB 124418/SP)
Processo 0010979-04.2012.8.26.0292 (292.01.2012.010979) - Execução Fiscal - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido União - Vistos. Recebo a exceção de pré-executividade. Dê-se vista à exequente para que no prazo de 30 (trinta) dias manifestese sobre a peça em questão. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Intime-se. - ADV:
THIAGO MASSICANO (OAB 249821/SP), MARCELO CARNEIRO VIEIRA (OAB 106818/SP)
Processo 0013938-45.2012.8.26.0292 (292.01.2012.013938) - Exibição - Medida Cautelar - Antonio Jose Ferreira dos
Santos - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Dispõe o Provimento CG nº 16/2010: Artigo 1º - Especializada
a competência da unidade judiciária e determinada a redistribuição dos processos em andamento, observar-se-á o seguinte:
I - Serão redistribuídos imediatamente todos os processos, à exceção dos definitivamente julgados e arquivados ou com
arquivamento determinado, que integrarão o acervo da unidade de origem; havendo qualquer ato processual a ser praticado
nestes processos, tal como vista dos autos, extração de cópias, expedição de certidões, dentre outros, serão redistribuídos à
unidade especializada. [...] (grifo nosso) Este feito se enquadra na exceção supramencionada, assim, ao Cartório do Distribuidor
para devolução à E. Vara de origem, com as nossas homenagens e cautelas da lei. Intime-se. - ADV: JOSE FRANCISCO
VENTURA BATISTA (OAB 291552/SP), MARCELO GUTIERREZ (OAB 111853/SP)
Processo 0017843-58.2012.8.26.0292 (292.01.2012.017843) - Execução Fiscal - IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica - União - Vistos. Recebo a exceção de pré-executividade. Dê-se vista à exequente para que no prazo de 30 (trinta) dias
manifeste-se sobre a peça em questão. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Intimese. - ADV: THIAGO MASSICANO (OAB 249821/SP), MARCELO CARNEIRO VIEIRA (OAB 106818/SP)
Processo 0023672-69.2002.8.26.0292 (292.01.2002.023672) - Execução Fiscal - Cofins - Fazenda Nacional - Distribuidora
de Bebidas Pereira & Filhos Ltda - Vistos. Defiro a expedição de novo Ofício ao Ciretran em favor do arrematante Edson Luiz
Fonseca, intimando-se o patrono do arrematante pela imprensa, para retirar o Ofício e comprovar o seu cumprimento nos autos.
Após, vista à exequente para ciência desta e do depósito de fls. 107/109, bem como sobre o prosseguimento do feito. Intimese. - ADV: ANA MARIA BAZZARELLI DUARTE (OAB 97095/SP), MARCOS ANTONIO PEIXOTO DE LIMA (OAB 183979/SP),
MARTIM ANTONIO SALES (OAB 107941/SP)

JACUPIRANGA
FORO DISTRITAL DE PARIQUERA-AÇU
Cível

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO PATRICIA NAHA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALEXANDRE CLETO PORTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0015/2014
Processo 0000465-47.2013.8.26.0424 (042.42.0130.000465) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução Lucimar dos Santos Chaves - Manifestar-se sobre Certidão (decorrido o prazo legal sem que o requerido contestasse a presente
ação) - ADV: IBHAR MAS FIGUEIREDO (OAB 24214/SP)
Processo 0000556-79.2009.8.26.0424 (424.01.2009.000556) - Embargos à Execução - Instituto Nacional do Seguro Social
Inss - Manifestar-se sobre Certidão (até a presente data não houve manifestação do advogado acerca da certidão de fls. 25,
embora devidamente intimado a fls. 26) - ADV: MÁRCIA DE PAULA BLASSIOLI (OAB 202501/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo 0000757-66.2012.8.26.0424 (424.01.2012.000757) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Paulo Henrique de Jesus Ribeiro - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Juntada a petição diversa - Tipo: Laudo Pericial
em Procedimento Ordinário - Número: 80000 - Complemento: juntado laudo apresentado pela médica perita - ADV: DANIEL
MARTINS SILVA (OAB 255095/SP), LUIS CARVALHO DE SOUZA (OAB 314515/SP)
Processo 0000952-17.2013.8.26.0424 (042.42.0130.000952) - Procedimento Ordinário - RMI - Renda Mensal Inicial,
Reajustes e Revisões Específicas - Rita de Cassia Souza Andre - Manifeste-se a autora sobre Contestação. - ADV: DANIEL
MARTINS SILVA (OAB 255095/SP)
Processo 0000998-06.2013.8.26.0424 (042.42.0130.000998) - Procedimento Ordinário - RMI - Renda Mensal Inicial,
Reajustes e Revisões Específicas - Irene das Dores de Oliveira - Manifeste-se a autora sobre Contestação. - ADV: DANIEL
MARTINS SILVA (OAB 255095/SP)
Processo 0001034-63.2004.8.26.0424 (424.01.2004.001034) - Procedimento Ordinário - Orlando Ponsoni Filho - Instituto
Nacional do Seguro Social Inss - Manifestar-se sobre Certidão (decorrido o prazo concedido no r. despacho de fls. 160) - ADV:
MÁRCIA DE PAULA BLASSIOLI (OAB 202501/SP), SEBASTIAO CARLOS FERREIRA DUARTE (OAB 77176/SP)
Processo 0001039-70.2013.8.26.0424 (042.42.0130.001039) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Ivete
Domingues - Manifeste-se a autora sobre Contestação. - ADV: DANIEL MARTINS SILVA (OAB 255095/SP)
Processo 0001072-75.2004.8.26.0424 (424.01.2004.001072) - Procedimento Ordinário - Otilia Pinto Patekoski - Manifestarse sobre Certidão (até a presente data não houve manifestação da parte autora acerca da petição de fls. 173/174, embora
intimada a fls. 177) - ADV: SEBASTIAO CARLOS FERREIRA DUARTE (OAB 77176/SP)
Processo 0001147-02.2013.8.26.0424 (042.42.0130.001147) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Elizia
Walter - Manifeste-se a autora sobre Contestação. - ADV: MARCOS ROBERTO LAURINDO (OAB 334634/SP)
Processo 0001149-69.2013.8.26.0424 (042.42.0130.001149) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Antonia Amorim
Ferreira e outros - Vistos. 1) Considerando a necessidade decorrente da continuidade do estabelecimento empresarial, defiro
a expedição de alvará dos valores relativos às verbas rescisórias do autor da herança. A inventariante deverá prestar contas
mensalmente quanto aos valores gastos. Para não tumultuar o feito, toda a prestação de contas deverá ser autuada em apenso.
Expeça-se o alvará. 2) Apresente o plano de partilha, nos estritos termos do artigo 1032, inciso II c.c. artigo 993, do Código de
Processo Civil. Int. Pariquera-Acu, 18 de dezembro de 2013. - ADV: ANA CAROLINA MAZZA (OAB 305405/SP)
Processo 0001211-12.2013.8.26.0424 (042.42.0130.001211) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)
- Tereza Zator Kusnier - Manifeste-se a autora sobre Contestação. - ADV: DANIEL MARTINS SILVA (OAB 255095/SP)
Processo 0001488-28.2013.8.26.0424 (042.42.0130.001488) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) Maria Dina da Mata - Vistos. 1.Estando a inicial em termos, defiro o seu processamento. 2. Ante a declaração insuficiência de
recursos que acompanha a inicial, concedo ao polo ativo os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. 3.Não há
pedido liminar a ser apreciado. 4.Pessoalmente, possuo o entendimento de que o prévio requerimento administrativo é útil à
verificação do interesse de agir, conforme decisões que anteriormente proferi. Todavia, não se pode olvidar que: (a) o INSS
não presta atendimento regular e frequente (ainda que itinerante) em todas as cidades integrantes desta região, o que dificulta
o acesso das pessoas à esfera administrativa; (b) chegam ao juízo casos de pessoas simples que procuram atendimento
administrativo e ao obter a informação de que não teriam direito a qualquer benefício acabam por não exigir a formalização
do requerimento administrativo; e (c) principalmente, o INSS não tem cumprido adequadamente com o processamento
administrativo, pois não possibilita a produção eficiente de outras provas que não a exclusivamente documental, quando é
claro que poderia promover a justificação administrativa, com a colheita de depoimento do segurado, oitiva de testemunhas
por ele indicadas e realização de pesquisas in loco com vizinhos confrontantes a fim de verificar a veracidade da alegação da
parte autora. Nesse diapasão, desde logo reconheço ao polo ativo a presença de interesse processual. 5.Pelo procedimento
que vem sendo adotado (ordinário), em todos os casos ocorre o seguinte: (1) é recebida a inicial e determinada a citação; (2)
expede-se precatória, a qual é encaminhada para cumprimento; (3) cumprida a precatória, retorna e é juntada aos autos; (4) a
contestação é lançada; (5) a réplica é oportunizada (com prévia publicação no diário da justiça eletrônico); (6) é determinada
a especificação de provas, com nova publicação no diário da justiça eletrônico e nova expedição de carta precatória; (7) o
autor especifica que pretende a realização de prova oral, enquanto que o INSS pugna pelo julgamento antecipado; (8) o feito
é saneado e é designada audiência de instrução e julgamento, razão pela qual são expedidos publicação no diário da justiça
eletrônico para intimação do patrono do pólo ativo, mandado para intimação do autor e das testemunhas, e precatória para
intimação do INSS; (9) a audiência de instrução e julgamento é realizada. Todo esse procedimento perdura por um ano em
média, notadamente em função das precatórias. Esse arrastamento, além de contribuir para o crescimento e congestionamento
do volume de tarefas desempenhadas pela escrivania (com ônus para Poder Judiciário) em determinadas hipóteses (naquelas
em que não ocorre a concessão liminar da tutela específica) se afigura financeira e economicamente prejudicial ao INSS,
na medida em que, caso a demanda alcance procedência, o benefício será devido a partir da citação ou do requerimento
administrativo (conforme o caso), implicando na necessidade de pagamento de uma só vez das prestações vencidas, com
atualização monetária e juros de mora. Acarreta, também, o aumento do número de atos que devem ser praticados pelos
procuradores da autarquia. Isso não bastasse, no caso das ações propostas pela delegação constitucional de competência
federal ao Poder Judiciário Estadual, como na espécie, o arrastamento se afigura prejudicial à celeridade dos outros feitos
previdenciários e de todos os feitos de competência natural da justiça estadual, gerando congestionamento, na medida em que
a delegação de competência não está acompanhada de recursos humanos, materiais e financeiros. Urge, portanto, a otimização
do procedimento. É que cabe ao Poder Judiciário em sua missão de proteção do ordenamento jurídico a adoção de métodos
que previnam a propagação e postergação de litígios, atendendo de forma mais ampla aos princípios da razoável duração
do processo e da máxima efetividade dos provimentos jurisdicionais (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República
Federativa do Brasil). O processo civil não pode ser considerado como um fim em si mesmo, mas um instrumento (meio) para
satisfação do direito material. O processo se revela “fundamentalmente como o método utilizado pelo Estado para promover a
atuação do direito diante de situação litigiosa” (Humberto Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil. 41. ed., Forense,
v. I, p. 65). Destarte, tendo em vista tais nortes, DETERMINO: I - QUANTO AO RÉU: providencie-se sua citação, intimação e
notificação para que: A) seja citado para os termos da demanda e, querendo, no prazo legal apresente defesa, REMETENDOSE OS AUTOS VIA MALOTE, COM URGÊNCIA; B) seja intimado para que no prazo da contestação ou juntamente com ela
especifique se tem outras provas a produzir além da documental, sob pena de preclusão; C) exiba ao juízo o CNIS do segurado
falecido e exiba certidão de dependentes eventualmente habilitados junto ao INSS. II - QUANTO À PARTE AUTORA: intimese a procuradora do polo ativo para que, no prazo da réplica (10 dias), também: A) especifique se pretende produzir outras
provas além da testemunhal; B) apresente rol de testemunhas (caso já não tenha apresentado por ocasião da inicial) e C)
esclareça se as testemunhas comparecerão independentemente de intimação ou se a intimação será necessária (sendo que
o silêncio será interpretado no sentido de que as testemunhas comparecerão independentemente de intimação); D) Havendo
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pedido de intimação de testemunha de quaisquer das partes, expeça-se o necessário para tanto. Fixo desde logo como ponto
controvertido o preenchimento dos requisitos legais à concessão do benefício, sendo que eventuais preliminares ventiladas
em sede de defesa serão examinadas por ocasião da sentença. Determino a produção de prova testemunhal pois em sede de
demandas previdenciárias a realização de tal modalidade probatória não atende somente a interesses particulares, mas ao
interesse público (no aspecto de incumbência do Estado de administrar a justiça), bem como ao corolário da busca da verdade
real (nesse sentido: Apelação Cível nº 2003.03.99.002234-0, DJU 28.5.2004, p. 535; Apelação Cível nº 1999.61.16.001583-0,
DJU 17.10.2003, p. 529, Remessa Ex Oficio nº 1999.61.03.000774-1, DJU 03.10.2003, p. 901) , razão pela qual desde já
designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 28 de agosto de 2014, às 13h30min, observando lapso
temporal suficiente ao regular processamento do feito. Caso as partes não requeiram prova oral ou se verifique a ausência
de pressupostos processuais e/ou condições de ação, será dada baixa na pauta. Desde já ficam as partes intimadas quanto
aos termos da presente decisão e da data designada para audiência de instrução e julgamento. Intimem-se. Pariquera-Açu, .
Pariquera-Acu, 14 de janeiro de 2014. - ADV: DANIEL MARTINS SILVA (OAB 255095/SP)
Processo 0001511-76.2010.8.26.0424 (424.01.2010.001511) - Procedimento Ordinário - Tadeu Franco Beleche - Instituto
Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Bem se sabe que o sistema SAJ foi implantado nesta Distrital no mês passado, de modo
que compreensível o equívoco nesta fase de adaptação. Considerando que a minuta de despacho foi publicada sem assinatura
desta Magistrada, ratifico-o, nos seguintes termos: “Tendo em vista a concordância da parte autora com o acordo proposto à fl.
73/74, encaminhem-se os autos à Procuradoria do INSS, via malote, conforme requerido às fls. 74”. Atente a Serventia para que
isto não se repita. Int. - ADV: DANIEL MARTINS SILVA (OAB 255095/SP), ADELINE GARCIA MATIAS (OAB 38715/PR)
Processo 0002193-60.2012.8.26.0424 (424.01.2012.002193) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Fabiola de Araujo Mas Figueiredo - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifestar-se sobre Laudo Técnico de Perícia
Médica Judicial. - ADV: ADELINE GARCIA MATIAS (OAB 38715/PR), ARLETE ALVES DOS SANTOS MAZZOLINE (OAB 141845/
SP)
Processo 0002510-63.2009.8.26.0424 (424.01.2009.002510) - Procedimento Ordinário - Marisa Ramponi dos Santos Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Manifestar-se sobre Certidão (os autos encontram-se paralisados em cartório, sem
andamento) - ADV: CARLOS ALBERTO HEILMANN (OAB 244883/SP), SEBASTIAO CARLOS FERREIRA DUARTE (OAB 77176/
SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO PATRICIA NAHA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALEXANDRE CLETO PORTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0016/2014
Processo 0000370-56.2009.8.26.0424 (424.01.2009.000370) - Procedimento Ordinário - Jordelina Monteiro da Silva Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1) Ciente da certidão retro. 2) Nesta data, baixei expediente pela Corregedoria
Permanente a fim de apurar eventual responsabilidade funcional. Extraiam-se cópias da ficha de andamento, de fls. 132 até
o presente despacho para instrução do expediente. 3) Observo que a decisão homologatória do acordo (Fls 125) mencionou
valor total do débito (fls. 112) e não os 80% do referido valor nos termos da propsta de fls. 113. Contudo, o acórdão referiu-se
aos termos do acordo e cálculos apresentados. 4) Assim, considerando os termos do acordo de fls. 113, no ofício requjisitório
deverá constar 80% do montante principal e dos honorários advocatícios. 5) Decorrido o prazo de recurso contra esta decisão,
expeçam-se ofícios requisitórios. Int. Pariquera-Açu, 01/11/2013 PATRICIA NANHA Juíza de Direito - ADV: MÁRCIA DE PAULA
BLASSIOLI (OAB 202501/SP), SEBASTIAO CARLOS FERREIRA DUARTE (OAB 77176/SP)

Criminal

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO PATRICIA NAHA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALEXANDRE CLETO PORTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0017/2014
Processo 0000049-55.2008.8.26.0424 (424.01.2008.000049) - Outros Feitos não Especificados - Crimes Previstos na
Legislação Extravagante - Orlando Milan e outro - Vistos. Designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 25
de março de 2014, às 15h30min, ocasião em que serão interrogados os réus. Int. - ADV: GILBERTO MATHEUS DA VEIGA (OAB
68162/SP), CAIO CESAR FREITAS RIBEIRO (OAB 93364/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO PATRICIA NAHA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARISE LISBOA MARTINS PACCA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2014
Processo 0000019-44.2013.8.26.0424 (042.42.0130.000019) - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis Sem despejo - Antônio Povinske - Ligia Mara Artemchoque - Diga o exequente em termos de prosseguimento do feito, haja vista
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que decorreu o prazo para cumprimento voluntário da obrigação. - ADV: ELIEL COPPI (OAB 252102/SP)
Processo 0000032-09.2014.8.26.0424 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - EBENEZEU
DE OLIVEIRA - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (CPFL) - Em que pese os fatos narrados na inicial e a documentação
acostada, não ficou demonstrada a verossimilhança das alegações. Não há nos autos comprovação do contrato que deu origem
aos débitos descritos no extrato SCPC de fl.21. Também não consta documentação que demonstre a titularidade do imóvel
apontado como unidade consumidora geradora do mesmo débito. Dessa maneira, indefiro a medida pleiteada, aguardando-se
melhor dilação probatória. Designo audiência de conciliação para o dia 05 de fevereiro de 2014, às 13 horas e 45 minutos Citese e intime-se para a audiência, oportunidade onde, querendo, poderá apresentar contestação oral ou escrita. Int. OBS: (fica o
requerente intimado da audiência designada, na pessoa do seu advogado, por meio desta intimação) - ADV: FABIANO SILVA DE
ANDRADE (OAB 322389/SP)
Processo 0000285-31.2013.8.26.0424 (042.42.0130.000285) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Denivalda dos Reis Muniz - Banco Santander Sa - Fl.145: defiro. Expeça-se mandado de levantamento judicial em
favor da exequente, da quantia depositada a fl. 140 (R$ 951,55). Após, tornem conclusos. Int.Obs: (a guia foi expedida) - ADV:
FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP), ANA CAROLINA MAZZA (OAB 305405/SP)
Processo 0000731-34.2013.8.26.0424 (042.42.0130.000731) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Valdemar José de Santana - Banco Bradesco Financiamentos Sa - - Banco Itau Unibanco Sa - Vistos.
1) Fls. 108/112: Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se a parte contrária para contrarrazões. Após, remetam-se os
autos ao Colégio Recursal. 2) Fls. 119/120 e 124/125: Indefiro o requerimento para intimação do réu ITAÚ nos termos do artigo
475-J, do CPC, bem como o pedido de levantamento da quantia depositada pelo mencionado réu. Nos termos do artigo 509, do
CPC, cuja aplicação é subsidiária, o recurso interposto por um dos devedores solidários (BRADESCO) aproveita aos demais
(ITAÚ), quando quando as defesas opostas ao credor Ihes forem comuns. Desse modo, seria o caso de aplicação do artigo
475-O, do CPC, que exige caução para levantamento de quantias. Indefiro, pois. Intime-se. Pariquera-Acu, 15 de janeiro de
2014. OBS: (fica o requerente/recorrido intimado a apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias) - ADV: EDUARDO CHALFIN
(OAB 241287/SP), LEONARDO NOGUEIRA LINHARES (OAB 322473/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), FABIO
ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)
Processo 0001163-53.2013.8.26.0424 (042.42.0130.001163) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Tetsuo
Nozoe - José Ramos dos Santos - Diga o exequente sobre a certidão negativa de citação (fl.22v), nos seguintes termos: o
executado não foi localizado no endereço indicado e os vizinhos da proximidade informaram que não o conhecem.Prazo: 05 dias
- ADV: ANA CAROLINA MAZZA (OAB 305405/SP)
Processo 0001165-23.2013.8.26.0424 (042.42.0130.001165) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Tetsuo
Nozoe - Aloise Paola Gonçalves de Ponte - Defiro a dilação do prazo para cumprimento da obrigação por mais 60 dias. Decorrido
o prazo, tornem conclusos. Int. - ADV: ANA CAROLINA MAZZA (OAB 305405/SP)
Processo 0001214-64.2013.8.26.0424 (042.42.0130.001214) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - João Roberto Lisboa - Vivo Sa - Vistos. Defiro o preclusivo prazo de 10 dias para o autor juntar os comprovantes
de pagamento do alegado débito no montante de R$ 677,43. Com a juntada, ciência ao réu e conclusos. Int. Pariquera-Acu,
15 de janeiro de 2014. - ADV: ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO (OAB 179209/SP), LEONARDO NOGUEIRA
LINHARES (OAB 322473/SP)
Processo 0001512-56.2013.8.26.0424 (042.42.0130.001512) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Walter Lucato Leticia Cugler de Lima - Manifeste-se o exequente sobre a certidão negativa de penhora (fl.16), nos seguintes termos: “...Deixei
de penhorar bens da executada Letícia Cugler de Lima, tendo em vista que afirmou nada possuir para oferecer a penhora, sendo
certo que vive de favor na casa de seus pais”. - ADV: LUIZ NICOMEDES DA SILVA (OAB 72305/SP)

Juizado Especial Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO PATRICIA NAHA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARISE LISBOA MARTINS PACCA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS (JECRIM)
RELAÇÃO Nº 0006/2014
Processo 0002001-30.2012.8.26.0424 (424.01.2012.002001) - Termo Circunstanciado - Resistência - Eder Clayton Formes
- Recebo o recurso de Apelação de fls.147/152. Intime-se o recorrido a apresentar as contrarrazões no prazo de 10 dias. Int. ADV: MICHELE CRISTINA RAMPONI PEREIRA (OAB 244979/SP)

JAGUARIÚNA
Cível
2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA PAULA COLABONO ARIAS
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ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELIZETE MOURA DE OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2014
Processo 0000044-53.2013.8.26.0296 (029.62.0130.000044) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Fatima Aparecida Rodrigues - Maria Aparecida de Rezende - Vistos. Digam as partes se têm interesse na designação de
audiência de tentativa de conciliação e especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência e relevância,
no prazo de dez dias, sob pena de preclusão. Após, conclusos. Intimem-se. - ADV: MARIA DO CARMO SANTIAGO LEITE (OAB
70248/SP), ROSE SUELI MARTINS (OAB 140773/SP)
Processo 0000099-09.2010.8.26.0296 (296.01.2010.000099) - Execução de Alimentos - Alimentos - A. M. de O. da S. Vistos. Fls. 177: Defiro o levantamento dos valores depositados em favor do autor. Expeça-se a guia de levantamento em nome
da genitora do autor, com urgência. Após, ao arquivo. Int. - ADV: LEANDRA MAIRA AIO CEREZER (OAB 208890/SP)
Processo 0000099-09.2010.8.26.0296 (296.01.2010.000099) - Execução de Alimentos - Alimentos - A. M. de O. da S. Certifico e dou fé que em cumprimento ao despacho/sentenças de fls. 178, expedi guia de levantamento em nome de CLAUDIA
CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA no(s) valor(es) de R$ 100,00 (nº. cartório: 294/2013, guia 1-1 conta nº. 700112694413). A seguir,
encaminho os autos à publicação para que os interessados retirem as guias acostada aos autos, no prazo de cinco dias. Nada
Mais - ADV: LEANDRA MAIRA AIO CEREZER (OAB 208890/SP)
Processo 0000114-41.2011.8.26.0296 (296.01.2011.000114) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Semp Toshiba
Informática Ltda - Jht Industrial Jaguariúna Ltda - Vistos. Tendo em vista que julgada improcedente a impugnação ao valor da
causa, promova a empresa apelante o recolhimento das custas de preparo e taxa de remessa e retorno, em 48 horas, sob pena
de deserção. Intime-se. - ADV: RAQUEL DE CASTRO DUARTE MARTINS (OAB 136568/SP), RENATO DE BRITTO GONCALVES
(OAB 144508/SP), ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ (OAB 178930/SP), SIMONE CAVALCANTE GIOVANNETTI (OAB
224350/SP)
Processo 0000181-35.2013.8.26.0296 (029.62.0130.000181) - Divórcio Litigioso - Regulamentação de Visitas - A. B. da S. Certifico e dou fé que em cumprimento a sentença de fls. 21, expedi certidão de honorários conforme cópia que segue. A seguir
encaminho os autos para que a Dra. Camila Andresa Moura de Oliveira Guerreiro, fique ciente que a certidão de honorários está
disponível no sistema ESAJ. Nada Mais - ADV: CAMILA ANDRESA MOURA DE OLIVEIRA GUERREIRO (OAB 308489/SP)
Processo 0000191-50.2011.8.26.0296 (296.01.2011.000191) - Procedimento Ordinário - Alimentos - R. M. A. - Vistos. Tratase de ação de alimentos ajuizada por INGRID MACEDO DE AZEVEDO, menor impúbere representada por sua avó paterna
Denise Azevedo dos Santos, em face de RALPH MICHAEL AZEVEDO, todos devidamente qualificados nos autos, alegando,
em síntese, ser filha do réu, tendo necessidade de receber alimentos em valor correspondente a 1/3 (um terço) sobre os
rendimentos do requerido, sendo que, em eventual desemprego deste, seja estipulado o valor de ½ (metade) do salário mínimo
nacional vigente. Requereu, ainda, a fixação de alimentos provisórios em 1/2 (metade) do salário mínimo vigente (fls. 02/05).
Juntou documentos (fls. 06/09). Os alimentos provisórios foram fixados em 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos líquidos
auferidos pelo requerido e, em caso de desemprego ou trabalho informal, em ½ (metade) do salário mínimo nacional vigente,
tendo, ainda, sido deferidos os benefícios da Justiça Gratuita ao autor (fls. 18/19). O réu foi regularmente citado (fls. 61/vº) e
apresentou contestação afirmando ser inverídica a afirmação da autora de que não contribui para seu sustento, haja vista lhe
pagar, mensalmente, o valor de R$360,00 (trezentos e sessenta reais) a título de alimentos, quantia esta que equivale a 30%
de seus rendimentos mensais. Assim, pugnou seja julgada improcedente a pretensão inicial (fls. 63/64). Juntou documentos (fls.
67/68). Houve réplica (fls. 79/80). Intimadas a se manifestarem acerca de provas que pretendessem produzir, a autora requereu o
julgamento antecipado da lide (fls. 84), enquanto que o requerido não se manifestou. O Ministério Público opinou pela fixação de
alimentos definitivos no importe de 30% sobre os rendimentos líquidos do réu, ou, em caso de desemprego ou trabalho informal,
em ½ do salário mínimo nacional vigente (fls. 86/88). É o relatório. Fundamento e Decido. Inicialmente, defiro ao requerido os
benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. O processo comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do que
prevê o artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil. O pedido deve ser julgado procedente. É indiscutível a paternidade
do requerido em relação à autora, conforme certidão de nascimento encartada aos autos (fls. 08). Assim, a necessidade da
demandante é presumida, pois é uma criança, e, por conseguinte, incapaz de prover o seu próprio sustento. Assim não se
discute o an debeatur, mas apenas o quantum debeatur. Deve-se verificar, então, qual o montante é de ser fixado a título de
pensão alimentícia para melhor equacionar a necessidade da autora em receber os alimentos frente à possibilidade do réu em
prestá-los. O valor pleiteado pela requerente a título de pensão alimentícia (1/3 dos rendimentos líquidos do réu em caso de
emprego e ½ salário mínimo em caso de desemprego ou trabalho informal) mostra-se razoável, especialmente tendo em vista
se tratar de criança de tenra idade (sete anos, conforme se verifica pela certidão de nascimento acostada a fls. 08), possuidora
de inúmeras necessidades vitais que ensejam gastos consideráveis com educação, saúde e alimentação, impossíveis de serem
suportadas exclusivamente por sua avó. Por outro lado, apesar de o polo ativo não ter trazido aos autos elementos de prova
suficientes que esclarecessem os rendimentos efetivamente auferidos pelo réu, o próprio réu demonstrou por meio de seus
recibos de pagamento de salários qual é a quantia auferida mensalmente com seu labor (fls. 67/68), não alegando quaisquer
eventuais gastos extraordinários que possua e que lhe impossibilitem de suportar a obrigação alimentícia devida à autora como
consequência de seu dever legal oriundo da paternidade. Assim, fixo os alimentos que o réu deve pagar à autora em 33% dos
seus rendimentos líquidos enquanto estiver empregado, incidindo o desconto de pensão em todas as verbas remuneratórias
(por exemplo: 1/3 sobre as férias e 13º salário), inclusive quando da rescisão do contrato de trabalho, mas não incorrendo
sobre as indenizatórias (tais como: venda de férias, insalubridade e multa do fundo). No caso de desemprego, contudo, o valor
da pensão alimentícia a ser paga à demandante deverá ser equivalente a 1/2 do salário-mínimo vigente no País à época dos
pagamentos. A pensão alimentícia deverá ser depositada em conta bancária existente em nome da representante da autora (fls.
27), até o dia 10 de cada mês, valendo os comprovantes de depósito como recibos do pagamento da pensão alimentícia. Diante
do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo
269, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar o réu RALPH MICHEL AZEVEDO ao pagamento de pensão
alimentícia mensal em favor da autora INGRID MACEDO DE AZEVEDO, a partir da citação (artigo 13, §2º, da Lei 5.478/68), em
quantia equivalente a 1/2 (metade) do salário mínimo nacional vigente para o caso de desemprego ou trabalho informal, a ser
depositado, até o dia 10 de cada mês, em conta corrente de titularidade da avó da autora, cujos dados encontram-se a fls. 27,
valendo os comprovantes de depósito como recibos. Em caso de ter vínculo empregatício, o réu deverá arcar com o pagamento
de pensão alimentícia correspondente a 33% (trinta e três por cento) dos seus rendimentos líquidos, incidindo o desconto de
pensão em todas as verbas remuneratórias (por exemplo: 1/3 sobre as férias e 13º salário), inclusive quando da rescisão do
contrato de trabalho, mas não incorrendo sobre as indenizatórias (tais como: venda de férias, insalubridade e multa do fundo),
devendo depositar os respectivos pagamentos, até o dia 10 de cada mês, em conta corrente de titularidade da avó da autora,
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cujos dados encontram-se a fls. 27, valendo os comprovantes de depósito como recibos. Oficie-se à empregadora. Isento de
custas, nos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei Estadual nº 11.608/2003. Condeno o requerido ao pagamento de honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada, porém, a concessão dos benefícios da assistência judiciária.
Fixo os honorários dos patronos das partes no valor máximo da tabela da OAB. Expeça-se certidão. Ciência ao Ministério
Público. Oportunamente, arquivem-se. PRIC. Jaguariuna, 13 de novembro de 2013. - ADV: NAGILA MARMA CHAIB LOTIERZO
(OAB 117234/SP), DANIEL SOARES DE ARRUDA FILHO (OAB 189504/SP)
Processo 0000192-35.2011.8.26.0296 (296.01.2011.000192) - Mandado de Segurança - Daivid Kauã Bizacha Cirino Prefeito do Município de Jaguariúna - Certifico e dou fé que em cumprimento ao despacho/sentença de fls. 110, expedi certidão
de honorários conforme cópia que segue. A seguir encaminho os autos à publicação para que a Dra. Nagila Marma Chaib
Lotierzo, fique ciente que a certidão de honorários está disponível no sistema ESAJ. Nada Mais - ADV: NAGILA MARMA CHAIB
LOTIERZO (OAB 117234/SP), LEANDRO LUCAS GARCEZ (OAB 214347/SP)
Processo 0000200-12.2011.8.26.0296 (296.01.2011.000200) - Procedimento Sumário - Central de Negócios Agência de
Viagens e Turismo Ltda - Camargo e Rodrigues Turismo e Ventos Ltda - Vistos. Fls. 140: Indefiro, pois a patrona não comprovou
a exigência do artigo 45 do Código de Processo Civil. Assim, dê provimento ao feito sob pena de arquivamento. Intime-se. ADV: PATRICIA CIRILLO (OAB 235094/SP), GUSTAVO DURLACHER (OAB 284165/SP)
Processo 0000207-67.2012.8.26.0296 (296.01.2012.000207) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Rodrigo Eduardo
Siqueira Cezar - Ricardo Eletro Divinopolis Ltda - Vistos. Fls. 105: Defiro a expedição de guia de levantamento à favor do autor.
Ante a notícia de cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de
Processo Civil. Regularizados os autos, arquivem-se com as cautelas de praxe. P.R.I. - ADV: RICARDO GOMES DE ANDRADE
(OAB 246908/SP), SILVIA ANDREIA MAZAN CANEZELLA (OAB 269038/SP)
Processo 0000348-91.2009.8.26.0296 (296.01.2009.000348) - Procedimento Ordinário - Maria Auzeni de Brito - Instituto
Nacional da Seguridade Social Inss - Vistos. Expeçam-se os alvarás nos termos dos depósitos de fls. 162/163, intimando-se
pessoalmente a autora para retirada. Após o levantamento, nada mais sendo requerido, em 05 dias, arquivem-se os autos, com
as cautelas de praxe. Intimem-se.”Certifico e dou fé que em cumprimento ao r. Despacho de fls. 164 expedi alvarás conforme
cópias que seguem. A seguir encaminho os autos à publicação para que o Requerente fique ciente que os alvarás encontr,a-se
disponíveis do E-SAJ para impressão.. Nada Mais.” - ADV: CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP), EVELISE SIMONE
DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/SP), MARIA LUCIA SOARES DA SILVA CHINELLATO (OAB 269447/SP)
Processo 0000486-58.2009.8.26.0296 (296.01.2009.000486) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Maria da Silva
Rosa - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - MARIA ROSA DA SILVA, qualificada nos autos, ajuizou ação de conhecimento
e natureza condenatória, com pedido de tutela antecipada, em face do INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
pleiteando a concessão do auxílio-doença desde o indeferimento administrativo em 29 de março de 2006 e, se o caso, a
concessão de aposentadoria por invalidez. Sustentou, em suma, que não obstante esteja incapaz para o exercício de atividades
laborativas, em razão de estar acometida de “outros transtornos da veia”, o pedido de benefício previdenciário lhe foi negado.
Juntou documentos, inclusive atestados médicos e exames. A antecipação dos efeitos da tutela foi indeferida (fl. 42). Citada, a
autarquia ré apresentou contestação, alegando, em linhas gerais, que o autor não preenche os requisitos legais para a obtenção
do benefício previdenciário pleiteado, especialmente porque não aferida sua incapacidade laborativa na perícia realizada (fls.
53 e seguintes). Após a réplica, foi saneado o feito e determinada a realização de perícia, cujo laudo pericial foi juntado às fls.
140/144. Por fim, apenas a autora se manifestou sobre o laudo, pleiteando a procedência da ação. Eis o relatório. Fundamento
e decido. Passo ao julgamento do feito porque a elucidação da controvérsia prescinde da produção de outras provas. O pedido
inicial é improcedente. Como é cediço, a obtenção de qualquer benefício previdenciário está sujeita a certos requisitos. De
modo geral, isto é, pertinentemente a todos os benefícios, os requisitos fundamentais são três: a) qualidade de segurado;
b) carência; e c) evento determinante (MARTINEZ, Wladimir Novaes. CURSO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO. São Paulo:
LTr, 1998. P. 593). No tocante aos benefícios pleiteados pela autora, assim dispõem os artigos 59 e 42 da Lei n. 8.213/91: “o
auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias”. “A aposentadoria por invalidez, uma
vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga enquanto permanecer nesta condição”. Portanto, para a obtenção do auxílio-doença é necessário que o requerente esteja
incapacitado total e temporariamente para o exercício do seu trabalho habitual. Se constatada a incapacidade permanente
para o exercício de qualquer labor, não sendo possível a reabilitação, fará jus à aposentadoria por invalidez. A qualidade de
segurado e o cumprimento do período de carência devem existir no momento em que surgiu a incapacidade. Destarte, tais
requisitos só devem ser analisados se constatada a incapacidade laboral do requerente do benefício previdenciário. Contudo,
no caso em exame, após o perito examinar fisicamente a autora e analisar os exames e documentos médicos apresentados,
exarou a seguinte conclusão: “Após a realização de perícia médica, análise de exames complementares e relatórios médicos,
contata-se que a autora apresenta quadro de diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica e polineuropatia leve. Não há
alterações de exame que gerem incapacidade laborativa. As queixas atuais não geram incapacidade. Em que pese a alteração
de pressão arterial no momento da perícia, esta não gera incapacidade laborativa, podendo a mesma ser controlada com ajuste
medicamentoso. Dessa maneira, concluo que não há incapacidade laboral para atividades habituais da autora (fl. 141)”. E a
conclusão do perito nomeado pelo juízo foi devidamente fundamentada e está em consonância com a perícia realizada pelo INSS,
nas quais também não foi reconhecida a incapacidade da autora. Ademais, não há qualquer razão para afastar a conclusão do
perito, pois não apresentado pela autora qualquer documento médico recente e idôneo que ateste sua incapacidade. Destarte,
porque não comprovado que a autora está incapaz para o exercício de sua atividade laborativa habitual, o pedido inicial não
pode ser acolhido. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por MARIA DA SILVA ROSA em face
do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Por força da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, que fixo, por eqüidade, já que não houve condenação, em
R$ 678,00, atentando-se para a gratuidade concedida. P.R.I. Jaguariúna, 11 de dezembro de 2013. Ana Paula Colabono Arias
Juíza de Direito - ADV: MARIA LUCIA SOARES DA SILVA CHINELLATO (OAB 269447/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB
232476/SP), EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/SP)
Processo 0000499-57.2009.8.26.0296 (296.01.2009.000499) - Outros Feitos não Especificados - Maria Conceição Dionisio
- Instituto Nacional de Seguridade Social Inss - Vistos. Nada sendo requerido, regularizados os autos, arquivem-se com as
anotações legais e as cautelas de praxe. Int. - ADV: ANTONIO PEDRO FERREIRA DA SILVA (OAB 112065/MG), CARLOS
ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP), EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/SP)
Processo 0000524-07.2008.8.26.0296 (296.01.2008.000524) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - L. A.
de C. - A. J. S. - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação
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para cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os retornarão
do arquivo (item 128.5 do Cap II da NSCGJ). - ADV: MARIA DO CARMO SANTIAGO LEITE (OAB 70248/SP), JOÃO CARLOS
GODOI UGO (OAB 214822/SP), CLEIDE BENEDITA TROLEZI (OAB 107152/SP)
Processo 0000746-67.2011.8.26.0296 (296.01.2011.000746) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes
autos à publicação para manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado de busca e apreensão - ADV: TIAGO
CARREIRA (OAB 279690/SP), SÉRGIO RAGASI JÚNIOR (OAB 225347/SP), HEITOR ALVES PINHEL (OAB 284167/SP)
Processo 0000795-79.2009.8.26.0296 (296.01.2009.000795) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Bmg Sa - Vistos. Intime o autor para que, em 48 horas, providencie a juntada da diligência do oficial de
justiça, sob pena de extinção. Int. - ADV: ORESTES BACCHETTI JUNIOR (OAB 139203/SP), MÔNICA APARECIDA FRANCISCO
COUTINHO NEVES (OAB 241104/SP), MARIA FERNANDA MARRETTO F. DE OLIVEIRA (OAB 158375/SP)
Processo 0000798-29.2012.8.26.0296 (296.01.2012.000798) - Execução de Alimentos - Alimentos - M. M. de C. M. - Vistos.
Fls. 48: Defiro, expedindo-se novo mandado de prisão. Int. - ADV: DIOGENES ALVES GUERREIRO (OAB 254881/SP)
Processo 0000821-63.2010.8.26.0160 (160.01.2010.000821) - Procedimento Ordinário - Carlos Alberto Magno Peças Me
- Rubrema Terraplenagem e Pavimentação Ltda - Certifico e dou fé que em cumprimento ao despacho/sentenças de fls. 170,
expedi guia de levantamento em nome de CARLOS ALBERTO MAGNO PEÇA no(s) valor(es) de R$ 12.928,35 (nº. cartório:
315/2013, guia 1-1 conta nº. 900105087422), conforme extrato da conta, que junto a seguir. A seguir, encaminho os autos à
publicação para que o interessado retire a guia acostada aos autos, no prazo de cinco dias. Nada Mais. - ADV: MÜLLER DA
CUNHA GALHARDO (OAB 184800/SP), SILVIA ANDREIA MAZAN CANEZELLA (OAB 269038/SP), GUSTAVO BIANCHI IZEPPE
(OAB 279280/SP), RODRIGO EDUARDO SIQUEIRA CEZAR (OAB 266184/SP)
Processo 0000837-60.2011.8.26.0296 (296.01.2011.000837) - Monitória - Itaú Unibanco Sa - Forquimica Produtos Basicos
Ltda e outros - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação
para que tendo em vista o retorno do presente autos do E. Tribunal de Justiça, manifeste-se a parte interessada requerendo o
que de direito, no prazo de cinco dias. - ADV: PEDRO PINA (OAB 96852/SP), DIOGENES ALVES GUERREIRO (OAB 254881/
SP), GRAZIELA ANGELO MARQUES (OAB 251587/SP)
Processo 0000839-30.2011.8.26.0296 (296.01.2011.000839) - Procedimento Ordinário - Telefonia - Pedro Alves Telecomunicações de São Paulo Sa Telesp - Vistos. Fls. 180/181: Anote-se. Cumpra a requerida pelo prazo improrrogável de
05 (cinco) dias, a juntada da documentação solicitada pelo perito, sob pena de preclusão da prova pericial e reconhecimento
dos fatos alegados pelo autor como verdadeiros. Int. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP),
GLEISON TERRA DE OLIVEIRA (OAB 233589/SP)
Processo 0000842-82.2011.8.26.0296 (296.01.2011.000842) - Execução de Alimentos - Alimentos - V. C. R. - F. de A. R. Certifico e dou fé que em cumprimento a sentença de fls. 114, expedi certidões de honorários conforme cópias que seguem. A
seguir encaminho os autos à publicação para que os Drs. Marina Bortolotto Felippe e Cleide Benedita Trolezzi, fiquem cientes
que as certidões de honorários está disponível no sistema ESAJ. . Nada Mais. - ADV: CLEIDE BENEDITA TROLEZI (OAB
107152/SP), MARINA BORTOLOTTO FELIPPE (OAB 169240/SP)
Processo 0000958-59.2009.8.26.0296 (296.01.2009.000958) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Ana Maria
Piovezan Bengevenga - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Certifico e dou fé que em cumprimento ao r. Despacho de fls.
140 expedi alvará conforme cópia que segue. A seguir encaminho os autos à publicação para que o Requerente fique ciente que
os alvarás encontr,a-se disponíveis do E-SAJ para impressão.. Nada Mais. - ADV: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA
(OAB 135328/SP), WILLIAN DA SILVA (OAB 319110/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP)
Processo 0000970-73.2009.8.26.0296 (296.01.2009.000970) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Suporti Serviços de
Informática Ltda Me - Telecomunicações de São Paulo Sa Telesp - Vistos. Tendo em vista que já decorrido a prazo da licençasaúde da advogada, diga a exequente quanto ao prosseguimento do feito. Intime-se. - ADV: MARIA MARCELA BATAGLIOLI DE
OLIVEIRA (OAB 282181/SP), EDUARDO LUIZ BROCK (OAB 91311/SP)
Processo 0000979-35.2009.8.26.0296 (296.01.2009.000979) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Maria Apparecida Serafim - Instituto Nacional de Seguridade Social Inss - Vistos. Nada mais sendo requerido, no prazo de 5
(cinco) dias, arquivem-se com as anotações legais e as cautelas de praxe. Intimem-se. - ADV: MARIA LUCIA SOARES DA SILVA
CHINELLATO (OAB 269447/SP), ALEXANDRE BULGARI PIAZZA (OAB 208595/SP), EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA
(OAB 135328/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP)
Processo 0001066-25.2008.8.26.0296 (296.01.2008.001066) - Procedimento Ordinário - Rosangela Francisco de Oliveira
- Telesp Celular Sa - Certifico e dou fé que em cumprimento ao despacho/sentenças de fls. 201, expedi guia de levantamento
em nome de ROSANGELA FRANCISCO DE OLIVEIRA no(s) valor(es) de R$ 44.957,97 (nº. cartório: 314/2013, guia 1-1 conta
nº. 2200115374347). A seguir, encaminho os autos à publicação para que o interessado retire a guia acostada aos autos, no
prazo de cinco dias, bem como para que o Dr. Carlos Daniel Rolfsen, informe seus dados pessoais para a expedição de guia de
levantamento (RG e CPF). Nada Mais. - ADV: DANIEL ALVES FERREIRA (OAB 140613/SP), CARLOS DANIEL ROLFSEN (OAB
142787/SP)
Processo 0001109-54.2011.8.26.0296 (296.01.2011.001109) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Vistos. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Após, dê-se
prosseguimento. Int. - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI MARCONDES
DA MOTA (OAB 99983/SP), ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP)
Processo 0001127-75.2011.8.26.0296 (296.01.2011.001127) - Execução de Alimentos - Alimentos - N. H. S. G. - Vistos.
Fls. 44/45: Anote-se. Republique-se o despacho de fls. 46, com urgência. Int. - ADV: CARLA FERRARETO CICCONELLO
GONÇALVES (OAB 280916/SP), RAFAEL LANZI VASCONCELOS (OAB 277712/SP)
Processo 0001157-76.2012.8.26.0296 (296.01.2012.001157) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Claudirene Pauloski - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé que, nos termos do Comunicado CG n.
1307/2007, encaminho este autos à publicação para que que as partes especifiquem provas no prazo de cinco dias, justificandoas. O silêncio das partes será interpretado como desistência de produção de outras provas, além das que constam nos
autos. No mesmo prazo, digam as partes se têm interesse na designação de audiência de conciliação. - ADV: RAFAEL LANZI
VASCONCELOS (OAB 277712/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP)
Processo 0001204-55.2009.8.26.0296 (296.01.2009.001204) - Despejo por Falta de Pagamento - Marcelo Murer - Vistos.
Ante a inércia do exequente, aguarde-se para eventual provocação dos autos em arquivo. Int. - ADV: MATEUS LOPES (OAB
204977/SP), JONATHAS VALERIO DA SILVA (OAB 122471/SP), MARCOS ANTONIO DE SOUZA (OAB 112697/SP)
Processo 0001208-53.2013.8.26.0296 (029.62.0130.001208) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- Heloisa de Lima Rossetto - Certifico e dou fé que em cumprimento ao despacho/sentença de fls. 78, expedi certidão de
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honorários. A seguir encaminho os autos à publicação para que o Dr. Diogenes Alves Guerreiro, fique ciente que a certidão de
honorários está disponível no sistema ESAJ. Nada Mais. - ADV: DIOGENES ALVES GUERREIRO (OAB 254881/SP)
Processo 0001306-09.2011.8.26.0296 (296.01.2011.001306) - Execução de Título Extrajudicial - Ocrim Sa Produtos
Alimenticios - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação
para que o autor se manifeste sobre informação do BacenJud de fls.58 que restou infrutifero o bloqueio - ADV: ADALBERTO
AUGUSTO DE MELLO JUNIOR (OAB 111319/SP), MARCELO DE ARAUJO RAMOS (OAB 187206/SP)
Processo 0001319-37.2013.8.26.0296 (029.62.0130.001319) - Divórcio Consensual - Dissolução - A. da S. B. e outro Certifico e dou fé que em cumprimento a sentença de fls. 53, expedi cartas de sentença, conforme cópias que seguem. A seguir
encaminho os autos à publicação para que os interessado retire as cartas de sentença no prazo de cinco dias - ADV: DAMIEN
RODRIGUES (OAB 311850/SP)
Processo 0001389-54.2013.8.26.0296 (029.62.0130.001389) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer Prefeitura Municipal de Jaguariúna - Vistos SUBAM os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
com as honras e homenagens deste Juízo, observadas as formalidades legais e anotações de praxe. Providencie o cartório a
elaboração de certidão de remessa dos autos à Instância Superior. Int. - ADV: CLEBER TEIXEIRA DE SOUZA (OAB 313986/
SP), DAMIEN RODRIGUES (OAB 311850/SP), KAREN APARECIDA CRUZ DE OLIVEIRA (OAB 252644/SP)
Processo 0001402-24.2011.8.26.0296 (296.01.2011.001402) - Execução de Alimentos - Alimentos - L. G. M. B. - J. P. D. B. Certifico e dou fé que em cumprimento ao despacho/sentenças de fls. 113, expedi guia de levantamento em nome de SEBASTIÃO
MACHADO no(s) valor(es) de R$ 800,00, (nº. cartório: 295/2013, guia 1-1 conta nº. 4100120377385), R$ 187,00, (nº. cartório:
296/2013, guia 1-1 conta nº. 3500112792981) e R$ 180,00, (nº. cartório: 297/2013, guia 1-1 conta nº. 1100111596132). A seguir,
encaminho os autos à publicação para que os interessados retirem as guias acostada aos autos, no prazo de cinco dias. Nada
mais. - ADV: JOSE CARLOS LOLI JUNIOR (OAB 269387/SP), MÁGUIDA DE FÁTIMA ROMIO
Processo 0001453-40.2008.8.26.0296 (296.01.2008.001453) - Depósito - Depósito - Banco Santander (brasil) Sa - Regenera
Service Manutenção de Transformadores Ltda Epp - Certifico e dou fé que desentranhei a carta precatória de fls. 194/212
aditando-a para seu integral cumprimento. A seguir encaminho os autos à publicação para que o requerente retire a carta
precatória, instrua-a com os documentos necessários e comprove sua distribuição no prazo de 30 dias. Nada Mais - ADV:
ALEXANDRE TADEU CURBAGE (OAB 132024/SP), PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP), CICERO
NOBRE CASTELLO (OAB 71140/SP)
Processo 0001474-79.2009.8.26.0296 (296.01.2009.001474) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento Sa - Vistos. Devidamente intimada, a autora não promoveu o regular
andamento do feito, estando os autos paralisados em cartório, por mais de 30 (trinta) dias. Ante a inércia do autor, JULGO
EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 267, III do Código de Processo Civil. Regularizados os autos, e com trânsito em
julgado, arquivem-se, com as formalidades e cautelas de praxe. P.R.I. - ADV: JEFFERSON GOULART DA SILVA (OAB 220293/
SP), PATRICIA GODOY ARRUDA (OAB 221718/SP), CYNTHIA GODOY ARRUDA (OAB 180843/SP)
Processo 0001534-47.2012.8.26.0296 (296.01.2012.001534) - Mandado de Segurança - Ensino Fundamental e Médio Secretária de Educação da Prefeitura Municipal de Jaguariúna - Certifico e dou fé que em cumprimento ao despacho/sentença
de fls. 95, expedi certidão de honorários. A seguir encaminho os autos à publicação para que a Dra. Mariana Erjautz Borges,
fique ciente que a certidão de honorários está disponível no sistema ESAJ. Nada Mais - ADV: MARIANA ERJAUTZ BORGES
(OAB 303292/SP), KAREN APARECIDA CRUZ DE OLIVEIRA (OAB 252644/SP)
Processo 0001650-87.2011.8.26.0296 (296.01.2011.001650) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Érica
Andréia Mion Meneghetti - Pontifica Universidade Católica de Campinas - CONCLUSÃO. Em 03 de dezembro de 2013, faço os
presentes autos conclusos à MM. Juíza de Direito da 2ª. Vara Judicial da Comarca de Jaguariúna, Dra. Ana Paula Colabono
Arias. Eu, __________________, subscrevi. VISTOS. ÉRICA ANDRÉIA MION MENEGHETTI ajuizou a presente ação declaratória
de inexistência de débito c.c. pedido de indenização por danos morais em face de PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE
CAMPINAS. Sustentou, em síntese, que foi surpreendida quando teve crédito negado ao realizar compras em um supermercado,
em virtude de uma anotação em cadastro de inadimplentes, feita pela empresa ré, decorrente do não pagamento de mensalidades
do curso de arquitetura em que seu filho foi matriculado, as quais venceram após a transferência dele para outra Universidade,
com a ciência da ré. Diante disso, pleiteou a declaração de inexistência do débito cobrado, a condenação da requerida à
devolução em dobro do valor cobrado indevidamente (R$ 6.865,00), bem como a condenação da requerida ao pagamento de
indenização por danos morais. Juntou documentos. Citada, a ré apresentou contestação (fls. 62 e seguintes), alegando, em
suma, que a requerente firmou contrato de prestação de serviços educacionais para o seu filho, referente a curso de Arquitetura
e Urbanismo, para o ano letivo de 2007 e que não foram pagas as prestações vencidas a partir de agosto de 2007, de modo que
de forma legítima o nome da autora foi incluído em cadastro de inadimplentes, já que ela não comprova que pleiteou a
transferência do aluno para outra instituição de ensino. Após a apresentação de réplica e restar infrutífera a tentativa de
conciliação, o julgamento foi convertido em diligência para que a ré apresentasse a frequência do aluno no segundo semestre e
fosse oficiada à UNIP para informar quando houve a transferência do aluno e se foram apresentados documentos pela ré. A
UNIP respondeu ao ofício juntando os documentos que lhes foram fornecidos pela PUCCAMP (fls. 164 e seguintes). A requerida
juntou os documentos solicitados, sobre os quais a autora se manifestou (fl. 159). Eis o relatório. Fundamento e decido. O feito
comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a elucidação da
controvérsia prescinde da produção de outras provas. Analisando os argumentos expostos pelas partes e os documentos
juntados, verifico que o pedido inicial é parcialmente procedente.. É incontroverso que a autora assinou um contrato de prestação
de serviços educacionais com a requerida, para que o filho dela frequentasse o curso de Arquitetura e Urbanismo no ano letivo
de 2007. E o ajuste firmado é claro no sentido de que ocorrerá a rescisão do contrato em caso de transferência do aluno para
outra instituição de ensino, após a emissão da respectiva documentação pela Secretaria Geral da Puc-Campinas (cláusula
oitiva, “d”). In casu, conquanto a requerida afirme que a autora não comprova que solicitou a transferência do aluno para a UNIP,
onde ele cursou o 2º semestre do curso, os documentos que instruem a inicial (fls. 31/37) demonstram que o aluno foi matriculado
na UNIP no 2º semestre do ano de 2007 e foi recebido por aquela instituição por transferência da Puc-Campinas (atestado de fl.
37), a qual forneceu todos os documentos necessários para a transferência do aluno (histórico escolar, plano de disciplina, etc.)
em 16 de julho de 2007, conforme se observa dos documentos apresentados pela UNIP às fls. 165 e seguintes. Portanto, a
autora comprova sobejamente que efetuou a transferência do seu filho para outra instituição de ensino após obter a documentação
necessária junto a Secretaria da Puc-Campinas em 16 de julho de 2007, quando então o contrato firmado entre a requerida e a
autora foi rescindido de pleno direito, nos termos da cláusula oitiva, “d”, do contrato. Por conseguinte, os valores cobrados pela
ré são indevidos e foi indevida a inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes do SERASA, já que referentes às
mensalidades vencidas após julho de 2007. Quanto aos danos morais, estes são presumidos da própria situação de ver o nome
injustamente lançado em cadastro público de inadimplentes, o que foi devidamente comprovado pelo documento de fls. 22.
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Nesse sentido destaco excerto de notícia publicada no site oficial do STJ, em 01 de julho de 2012, intitulada de “STJ define em
quais situações o dano moral pode ser presumido”: “No caso do dano in re ipsa, não é necessária a apresentação de provas que
demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano. Uma das hipóteses é o dano provocado pela inserção
de nome de forma indevida em cadastro de inadimplentes. Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), Cadastro de Inadimplência
(Cadin) e Serasa, por exemplo, são bancos de dados que armazenam informações sobre dívidas vencidas e não pagas, além de
registros como protesto de título, ações judiciais e cheques sem fundos. Os cadastros dificultam a concessão do crédito, já que,
por não terem realizado o pagamento de dívidas, as pessoas recebem tratamento mais cuidadoso das instituições financeiras.
Uma pessoa que tem seu nome sujo, ou seja, inserido nesses cadastros, terá restrições financeiras. Os nomes podem ficar
inscritos nos cadastros por um período máximo de cinco anos, desde que a pessoa não deixe de pagar outras dívidas no
período. No STJ, é consolidado o entendimento de que “a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in
re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (Ag 1.379.761). Esse foi
também o entendimento da Terceira Turma, em 2008, ao julgar um recurso especial envolvendo a Companhia Ultragaz S/A e
uma microempresa (REsp 1.059.663). No julgamento, ficou decidido que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes
caracteriza o dano moral como presumido e, dessa forma, dispensa a comprovação mesmo que a prejudicada seja pessoa
jurídica.” No que concerne ao quantum da indenização, deve-se verificar a extensão do dano (artigo 944 do CPC), o grau de
culpa do causador do dano e sua capacidade econômica, já que a reparação moral, se de um lado busca produzir compensação
que possa apagar dor suportada pelo prejudicado, de outro lado há de servir como punição àquele que age ilicitamente causando
danos a terceiros. Sobre a matéria: “Justo é o valor arbitrado que observa as melhores regras ditadas para a sua fixação, atento
às finalidades compensatória, punitiva e preventiva ou pedagógica e aos princípios gerais da prudência, bom senso,
proporcionalidade, razoabilidade e adequação, tendo em conta as circunstâncias que envolveram o fato, as condições pessoais
e econômicas e financeiras do ofendido, assim como o grau da ofensa moral, a repercussão da restrição, e a preocupação de
não se permitir que a reparação transforme-se em fonte de renda indevida, bem como não seja tão parcimonioso que passe
despercebido pela parte ofensora, consistindo, destarte, no necessário efeito pedagógico de evitar futuros e análogos fatos” 2ª.
Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Rel. Alfeu Machado, DJ 28/06/2006, Apelação Cível 2006.09.1.001718-4).
Em consonância com os argumentos supramencionados e com os demais critérios usualmente utilizados pelos Tribunais pátrios,
especialmente a culpa elevada da empresa ré que se negou a reconhecer a transferência do aluno mesmo após a apresentação
da documentação pertinente que foi fornecida por ela à outra instituição de ensino e o fato de que a autora efetivamente sofreu
restrição ao crédito, fixo a indenização em R$ 6.780,00, valor que reputo justo e suficiente à reprovação da conduta do ré, sem
implicar enriquecimento sem causa por parte da autora. Ressalta-se, por oportuno, que em se tratando de pedido de indenização
por dano moral, a verba requerida na inicial é meramente estimativa, razão pela qual seu não acolhimento não implica
sucumbência parcial. Por outro lado, o pedido de repetição do indébito não comporta acolhimento, nos termos do artigo 42,
parágrafo único, do CDC, já que a autora não efetuou o pagamento do valor cobrado indevidamente, o que é necessário para a
restituição do valor. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial. Faço-o para: (a) confirmar a tutela
antecipada que determinou a exclusão do nome da autora do SERASA; (b) declarar a inexistência dos débitos cobrados pela ré
e elencados no documento de fl. 22; (c) condenar a requerida a pagar para a autora, a título de indenização por danos morais,
a quantia de R$ 6.780,00, a ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora desde a sentença. Ante a sucumbência
e porque a requerida decaiu da maior parte do pedido, deverá arcar com o pagamento das custas despendidas e com os
honorários da parte autora, que fixo em 10% do valor da condenação corrigido. P.R.I. Jaguariúna, 11 de dezembro de 2013. Ana
Paula Colabono Arias Juíza de Direito - ADV: NILZABETH CRISTINA FRANCISCO (OAB 207329/SP), DANILO TEIXEIRA
RECCO (OAB 247631/SP), JOÃO VITOR BARBOSA (OAB 247719/SP)
Processo 0001719-85.2012.8.26.0296 (296.01.2012.001719) - Embargos à Execução - Adimplemento e Extinção - Antonio
C Cavalaro Me - Vistos. Compulsando os autos verifico que a cópia da inicial dos autos da execução fora juntada às fls. 08/14.
Assim, recebo os presentes embargos para discussão, eis que tempestivos, com efeito suspensivo, por reputar relevantes os
argumentos lançados pelo embargante. Intime-se o embargado/exeqüente, na pessoa de seu advogado, via Diário da Justiça
Eletrônico, nos termos do art. 740, caput, do Código de Processo Civil, para que se manifeste a respeito dos presentes embargos.
Sem prejuízo, especifiquem as partes eventuais provas que pretendam produzir, justificando-as, em 10 dias. Intimem-se. - ADV:
JOÃO VITOR BARBOSA (OAB 247719/SP), DANILO TEIXEIRA RECCO (OAB 247631/SP), LUCIANO SMANIO CHRIST DOS
SANTOS (OAB 101354/SP)
Processo 0001763-07.2012.8.26.0296 (296.01.2012.001763) - Mandado de Segurança - Ensino Fundamental e Médio - Maria
Eduarda da Silva Almeida - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos
à publicação para que tendo em vista o retorno do presente autos do E. Tribunal de Justiça, manifeste-se a parte interessada
requerendo o que de direito, no prazo de cinco dias - ADV: SILVIA ANDREIA MAZAN CANEZELLA (OAB 269038/SP), FABIANO
AUGUSTO RODRIGUES URBANO (OAB 229207/SP)
Processo 0001793-47.2009.8.26.0296 (296.01.2009.001793) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Sebastiana de Fátima Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Fl. 143: nada a apreciar ante a decisão
transitada em julgado. Nada mais sendo requerido, em 05 dias, arquivem-se. Intimem-se. - ADV: DANILO DE MORAES (OAB
316428/SP), MARIA LUCIA SOARES DA SILVA CHINELLATO (OAB 269447/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/
SP), RINALDO LUIZ VICENTIN (OAB 130111/SP)
Processo 0001861-94.2009.8.26.0296 (296.01.2009.001861) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Ronaldo de
Freitas - Certifico e dou fé que em cumprimento a r. Sentença retro expedi certidão de objeto e pé conforme cópia que segue. A
seguir encaminho os autos à publicação para que o requerente providencie as cópias necessários para a substituição do título
executivo. Nada Mais - ADV: SELMA HONORIO CORREA (OAB 120256/SP)
Processo 0001890-47.2009.8.26.0296 (296.01.2009.001890) - Procedimento Ordinário - Luciano Vitor da Silva Santos Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Recebo o presente recurso de apelação interposto pelo requerido às fls.
301/306, somente em seu efeito devolutivo, nos termos do artigo 520, inciso VII, do Código de Processo Civil. Abra-se vista à
parte contrária para apresentar contrarrazões. Após, SUBAM os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, com as honras e homenagens deste Juízo, observadas as formalidades legais e anotações de praxe. Providencie
o cartório a elaboração de certidão de remessa dos autos à Instância Superior. Int. - ADV: CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB
232476/SP), LUCAS RAMOS TUBINO (OAB 202142/SP)
Processo 0002004-83.2009.8.26.0296 (296.01.2009.002004) - Execução de Título Extrajudicial - Ga Desidera & Cia Ltda
- CONCLUSÃO. Em 03 de dezembro de 2013, faço conclusão destes autos à MMª. Juíza de Direito da 2ª. Vara Judicial da
Comarca de Jaguariuna, Drª. ANA PAULA COLABONO ARIAS. Eu,__________________(Cláudio Mattos Henriques). VISTOS.
Trata-se de impugnação à penhora deferida em relação ao veículo Belina/Ford, apresentada pela co-executada, na qual ela
alega que, embora o veículo esteja em nome do falecido marido, tal bem foi vendido para terceiros no ano de 2001, tanto que
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não integrou o espólio, e que o veículo, que possui valor de avaliação de R$ 3.422,00 pela tabela FIPE, já estava em péssimas
condições, de modo que é bem inservível. Verifica-se nos autos que, primeiramente, a tentativa de citação da empresa executada
restou infrutífera, na medida em que a empresa encerrou suas atividades e o sócio representante faleceu (fl. 76-verso). Após, a
empresa executada foi citada na pessoa de Luiza Angelica Lussari, representante legal da empresa (fl. 77-verso). Em seguida,
sob o fundamento do abuso na personalidade jurídica, a exequente requereu o ingresso no feito da sócia representante, o que
foi deferido (fl. 102), tendo ela sido citada para pagamento (fl. 110). Ocorre, no entanto, que a penhora pleiteada pela empresa
exequente e deferida pelo juízo recai sobre veículo que constava registrado em nome do outro sócio da empresa, já falecido, o
qual não está incluído no polo passivo desta execução (fl. 96). Por tal razão, a constrição deferida deve ser revogada, porquanto
inadmissível que a penhora recaia sobre bem que não compõe o patrimônio da empresa executada ou da sócia incluída no
polo passivo da ação. Diante disso, revogo a decisão que deferiu a penhora do veículo Ford/Belina. No mais, dê a exequente
regular prosseguimento ao feito. Int. Jaguariúna, 05 de dezembro de 2013. Ana Paula Colabono Arias Juíza de Direito - ADV:
FERNANDO SONCHIM (OAB 196462/SP), FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS (OAB 196461/SP), SAMARA HELENA
ROQUE CAMARGO (OAB 216319/SP)
Processo 0002039-72.2011.8.26.0296 (296.01.2011.002039) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Jurandir Gomes Bandeira
e outros - Certifico e dou fé que em cumprimento ao r. Despacho de fls. 145 expedi carta precatória conforme cópia que
segue. A seguir encaminho os autos à publicação para que os requerentes imprimam a carta precatória no E-SAJ, instruam-a e
comprovem sua distribuição no prazo de 30 dias. Nada Mais. - ADV: PEDRO COSMO ALVES (OAB 273043/SP)
Processo 0002113-92.2012.8.26.0296 (296.01.2012.002113) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Leda Aurelia da Silva Souza - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO
CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que o(a) autor(a) se manifeste, em cinco dias, sobre certidão do
senhor oficial de justiça de fls 75 : CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 296.2013/006400-0
dirigi-me ao endereço: Rua Arlindo Aparecido Mazzoti, 260 e, aí sendo, não logrei êxito em encontrar a autora LEDA AURÉLIA
DA SILVA SOUZA, tendo sido informado por Pâmela Paula Cimadon, moradora do local, de que referida pessoa não reside
naquele imóvel, sendo completamente desconhecida da informante. Face ao exposto devolvo o presente em cartório para os
devidos fins - ADV: CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP), RAFAEL LANZI VASCONCELOS (OAB 277712/SP)
Processo 0002115-62.2012.8.26.0296 (296.01.2012.002115) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Andre Fabiano Francisco - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Vistos. Recebo o recurso de apelação interposto pelo autor
às fls. 144/155 em seus regulares efeitos. Abra-se vista à parte contrária para apresentar contrarrazões. Após, SUBAM os
presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com as honras e homenagens deste Juízo, observadas
as formalidades legais e anotações de praxe. Providencie o cartório a elaboração de certidão de remessa dos autos à Instância
Superior. Int. - ADV: DANILO TEIXEIRA RECCO (OAB 247631/SP), JOSE HENRIQUE PALMIERI GABI (OAB 93201/SP)
Processo 0002157-19.2009.8.26.0296 (296.01.2009.002157) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - Clarice
Maria Dias - Instituto Nacional do Seguro Socialinss - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007,
ENCAMINHO estes autos à publicação para queas partes se manifeste(m) , em 05 dias, sobre o laudo pericial juntado aos
autos. - ADV: CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP), DANILO DE MORAES (OAB 316428/SP)
Processo 0002232-87.2011.8.26.0296 (296.01.2011.002232) - Execução de Alimentos - Alimentos - M. V. F. - Certifico e dou
fé que em cumprimento a sentença de fls. 39, expedi certidão de honorários. A seguir encaminho os autos à publicação para que
o Dr. Gicelio Francisco da Silva Filho, fique ciente que a certidão de honorários esta disponível no sistema ESAJ. Nada Mais. ADV: GICELIO FRANCISCO DA SILVA FILHO
Processo 0002307-97.2009.8.26.0296 (296.01.2009.002307) - Procedimento Sumário - Benefícios em Espécie - José
Sebastião Mariano - Instituto Nacional do Seguro Socialinss - Certifico e dou fé que em cumprimento ao r. Despacho de fls. 241
expedi alvará conforme cópias que segue. A seguir encaminho os autos à publicação para que o Requerente fique ciente que os
alvarás encontr,a-se disponíveis do E-SAJ para impressão.. Nada Mais. - ADV: CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP),
MARIA LUCIA SOARES DA SILVA CHINELLATO (OAB 269447/SP), RAFAEL LANZI VASCONCELOS (OAB 277712/SP)
Processo 0002326-98.2012.8.26.0296 (296.01.2012.002326) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
- Itaú Unibanco Sa - Comercial Belo Norte Ltda Me e outro - Vistos. Homologo o acordo realizado pelas partes às fls. 66/68 e
JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Regularizados os autos, arquivemse com as cautelas de praxe. P.R.I. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), GRAZIELA ANGELO
MARQUES (OAB 251587/SP), JOSE ARTUR DOS SANTOS LEAL (OAB 120443/SP)
Processo 0002382-34.2012.8.26.0296 (296.01.2012.002382) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Willian Anderson
Rocha de Campos - Vistos. Homologo o acordo de fls. 50/51, para que produzam seus efeitos jurídicos. Com fundamento no
artigo 794, II, do Código de Processo Civil, suspendo o feito até o cumprimento da avença, o que deverá ser informado pelas
partes. P.R.I.C. - ADV: MATEUS LOPES (OAB 204977/SP), NARA MARCELA DAL BO (OAB 301708/SP)
Processo 0002503-96.2011.8.26.0296 (296.01.2011.002503) - Alimentos - Provisionais - Fixação - V. H. J. P. - H. L. G. P.
- Certifico e dou fé que em cumprimento a r. Sentença expedi certidões de honorários conforme cópias que seguem. A seguir
encaminho os autos à publicação para que a DR(A)DANILO TEIXEIRA RECCO E FERNANDO PINTO CATÃO fiquem cientes
que suas certidões de honorários encontram-se disponíveis no E-SAJ para impressão.. Nada Mais - ADV: DANILO TEIXEIRA
RECCO (OAB 247631/SP), FERNANDO PINTO CATAO (OAB 145211/SP)
Processo 0002567-77.2009.8.26.0296 (296.01.2009.002567) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Adriana Helena
Siqueira Reis - Covenac Comércio de Veículos Nacionais Ltda - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº
1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que o(a) autor(a)/exeqüente: manifeste-se em cinco dias em termos
de prosseguimento, tendo em vista o decurso do prazo para pagamento do débito - ADV: TATIANA STELA DE OLIVEIRA (OAB
197977/SP), MIRIAM TOSETTI RIBEIRO AYDAR (OAB 301357/SP)
Processo 0002570-32.2009.8.26.0296 (296.01.2009.002570) - Execução de Título Extrajudicial - Recuperação judicial
e Falência - Sabic Innovatide Plastics South America Indústria e Comércio de Plástico Ltda - Balda Lumberg Technologies
Indústria e Comércio Ltda - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos
à publicação para que o(a) autor(a) se manifeste sobre a contestação e documentos, em 10 dias. - ADV: GLEISON TERRA DE
OLIVEIRA (OAB 233589/SP), DANIEL JOSÉ DE BARROS (OAB 162443/SP)
Processo 0002586-83.2009.8.26.0296 (296.01.2009.002586) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condomínio
Fazenda Duas Marias - Joaquim Queiroz Ferreira e outros - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº
1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que o(a) o autor comprove a distribuição da carta precatória de fls.
199/200, retirado em 06/11/2013, tendo em vista o decurso do prazo sem comprovação. - ADV: DIOGENES ALVES GUERREIRO
(OAB 254881/SP), EDUARDO QUEIROZ SAN EMETERIO (OAB 93584/SP), PEDRO PINA (OAB 96852/SP)
Processo 0002601-18.2010.8.26.0296 (296.01.2010.002601) - Procedimento Ordinário - Neusa Aparecida da Silva Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO
estes autos à publicação para que tendo em vista o retorno do presente autos do E. Tribunal de Justiça, manifeste-se a parte
interessada requerendo o que de direito, no prazo de cinco dias - ADV: LUIZ MENEZELLO NETO (OAB 56072/SP), CARLOS
ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP), FILIPE BERNARDO DA SILVA (OAB 19965/CE)
Processo 0002612-81.2009.8.26.0296 (296.01.2009.002612) - Ação Civil Pública - Vpj Eventos e Comércio Ltda e outros
- Vistos. Intimem-se os requeridos, pelo D.O.E., para que, em 05 dias, comprovem o cumprimento das obrigações pactuadas,
conforme requerido pelo MP, sob pena de execução do TAC. Intime-se. - ADV: RICARDO JOSE BELLEM (OAB 108334/SP),
RENATO JOSÉ CURY (OAB 154351/SP), CRISTIANE RUTE BELLEM (OAB 179273/SP), GILBERTO GIUSTI (OAB 83943/SP),
ANDRE ZONARO GIACCHETTA (OAB 147702/SP)
Processo 0002643-04.2009.8.26.0296 (296.01.2009.002643) - Monitória - Rogério Benedito da Silva Me - Valdir José
Marcelo - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para
os interessados para manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) oficio(s) juntado aos autos. - ADV: FERNANDO
CESAR DE CAMARGO ROSSETO (OAB 142697/SP), MARIA DO CARMO SANTIAGO LEITE (OAB 70248/SP)
Processo 0002801-93.2008.8.26.0296 (296.01.2008.002801) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Benedita Borba de Moraes - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG
Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que as partes se manifeste(m) , em 05 dias, sobre o laudo pericial
juntado aos autos. - ADV: CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP), RAFAEL LANZI VASCONCELOS (OAB 277712/SP)
Processo 0002803-29.2009.8.26.0296 (296.01.2009.002803) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Status
Factoring Fomento Comercial Ltda - Vistos. Diga o exequente quanto ao prosseguimento da execução. No silêncio, tornem
os autos ao arquivo. Publique-se em nome do patrono de fl. 74. Int. - ADV: RÚBIA CIGALLA VALLA (OAB 213800/SP), JOSÉ
EDUARDO CORRÊA (OAB 163449/SP), MARCIO DONIZETI MORAES (OAB 203106/SP), SAMOEL ALVES DA SILVA (OAB
95823/MG)
Processo 0002811-06.2009.8.26.0296 (296.01.2009.002811) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Banco
Volkswagen Sa - Balda Lumberg Technologies Ind e Com Ltda - Vistos. Arquivem-se, observadas as formalidades legais e
anotações de praxe. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE PIRES BARBOSA MURER (OAB 304398/SP), RICARDO NEVES COSTA
(OAB 120394/SP), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP), HEITOR EVARISTO FABRICIO COSTA (OAB 23569/SP),
RAPHAEL NEVES COSTA (OAB 225061/SP)
Processo 0002899-10.2010.8.26.0296 (296.01.2010.002899) - Execução de Alimentos - Alimentos - S. V. A. P. e outro - F. A.
P. - Certifico e dou fé que em cumprimento ao despacho/sentença de fls. 108, expedi certidão de honorários. A seguir encaminho
os autos à publicação para que o Dr. José Eduardo Alves Barbosa, fique ciente que a certidão de honorários esta disponível no
sistema ESAJ. Nada Mais. - ADV: JOSÉ EDUARDO ALVES BARBOSA (OAB 159175/SP), MAURICIO DIMAS COMISSO (OAB
101254/SP)
Processo 0002993-84.2012.8.26.0296 (296.01.2012.002993) - Mandado de Segurança - Serviços Hospitalares - Maria Lúcia
Piazentini Rodrigues - Certifico e dou fé que em cumprimento ao despacho/sentença de fls. 52/53, expedi certidão de honorários
conforme cópia que segue. A seguir encaminho os autos à publicação para que a Dr. Carla Renata Dall Oca Fossa, fique ciente
que a certidão de honorários está disponível no sistema ESAJ . Nada Mais. - ADV: CARLA RENATA DALL OCA FOSSA (OAB
310415/SP)
Processo 0003004-21.2009.8.26.0296 (296.01.2009.003004) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Marisa Flores Bello - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Recebo o presente recurso de apelação interposto pelo
requerido às fls. 215/219, somente em seu efeito devolutivo, nos termos do artigo 520, inciso VII, do Código de Processo Civil.
Abra-se vista à parte contrária para apresentar contrarrazões. Após, SUBAM os presentes autos ao Egrégio Tribunal Federal
- 3ª Região, com as honras e homenagens deste Juízo, observadas as formalidades legais e anotações de praxe. Providencie
o cartório a elaboração de certidão de remessa de autos à Instância Superior. Intime-se. - ADV: DANILO DE MORAES (OAB
316428/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP)
Processo 0003008-58.2009.8.26.0296 (296.01.2009.003008) - Procedimento Sumário - Benedito Cláudio Teodoro - Instituto
Nacional do Seguro Socialinss - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes
autos à publicação para que tendo em vista o retorno do presente autos do E. Tribunal de Justiça, manifeste-se a parte
interessada requerendo o que de direito, no prazo de cinco dias - ADV: MARIA LUCIA SOARES DA SILVA CHINELLATO (OAB
269447/SP), RINALDO LUIZ VICENTIN (OAB 130111/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP)
Processo 0003119-42.2009.8.26.0296 (296.01.2009.003119) - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Previdenciário Maria Aparecida Rodrigues - Instituto Nacional de Seguridade Social Inss - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO
CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que tendo em vista o retorno do presente autos do E. Tribunal
de Justiça, manifeste-se a parte interessada requerendo o que de direito, no prazo de cinco dias. - ADV: MARIA LUCIA SOARES
DA SILVA CHINELLATO (OAB 269447/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP), EVELISE SIMONE DE MELO
ANDREASSA (OAB 135328/SP)
Processo 0003186-02.2012.8.26.0296 (296.01.2012.003186) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação e J de Souza Transportes - Certifico e dou fé que em cumprimento ao despacho/sentenças de fls. 43, expedi guia de levantamento
em nome de SARAH FRONZA no(s) valor(es) de R$ 600,00 (nº. cartório: 300/2013, guia 1-1 conta nº. 800133353741), conforme
extrato que junto a seguir. A seguir, encaminho os autos à publicação para que o interessado retire a guia acostada aos autos,
no prazo de cinco dias. Nada Mais. - ADV: TIAGO SILVA BARROS (OAB 184233/SP)
Processo 0003196-46.2012.8.26.0296 (296.01.2012.003196) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- L. M. G. - L. L. G. - Vistos. 1. Ante a manifestação do autor de fls. 57/59, torno nula a citação do executado. 2. Cite-se o
executado, com urgência, nos termos do art. 732 do C.P.C., para pagamento no prazo de três dias. Decorrido tal prazo, lavrese a penhora, atentando-se o Oficial de Justiça ao artigo 652, § 2º, e artigo 655, ambos do CPC, procedendo-se a avaliação,
intimando-se de tudo o executado. Conste do mandado que o prazo para embargar é de quinze dias (art. 738, do CPC), fluindo
independentemente de penhora, depósito ou caução (artigo 736, do CPC), e contados da data da juntada aos autos do mandado
de citação. Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado do débito, para hipótese de não oferecimento de
embargos. No caso de integral pagamento, no prazo de 03 dias, a verba honorária será reduzida pela metade (artigo 652,
parágrafo único, do CPC). Concedo ao Oficial de Justiça os benefícios do artigo 172, § 2º, do CPC. Int. - ADV: ADRIANA
FRANCO DA SILVA (OAB 132700/SP), JACQUELINE FRANÇA (OAB 203176/SP)
Processo 0003257-09.2009.8.26.0296 (296.01.2009.003257) - Execução de Alimentos - Alimentos - W. R. N. de S. - - R. R.
N. de S. - W. F. de S. - Vistos. Informem os exequentes o atual endereço do executado, a fim de viabilizar o integral cumprimento
do mandado de prisão. Int. - ADV: RANUFO GOMES (OAB 2994/MA), JULIANA CARLA ZONZINI MAIORINO POLTRONIERI
(OAB 240825/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo 0003257-09.2009.8.26.0296 (296.01.2009.003257) - Execução de Alimentos - Alimentos - W. R. N. de S. e outro W. F. de S. - Vistos. Publique-se o despacho de fls. 125, com urgência. Int. - ADV: RANUFO GOMES (OAB 2994/MA), JULIANA
CARLA ZONZINI MAIORINO POLTRONIERI (OAB 240825/SP)
Processo 0003300-38.2012.8.26.0296 (296.01.2012.003300) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Laelc Reativos Ltda - Banco Santander Brasil Sa - Saneador Deixo de designar audiência de tentativa de conciliação, com
fundamento no artigo 331, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil, ante o desinteresse das partes e porque será
melhor aproveitada uma audiência dessa natureza após a apresentação do laudo ou em eventual preclusão da prova. Não
foram arguidas preliminares e não há questões processuais pendentes de julgamento. No mais, estão presentes as condições
da ação e os pressupostos de desenvolvimento válido do processo, o qual, portanto, declaro saneado. Antes de fixar os pontos
controvertidos, é importante ressaltar o entendimento consolidado na Súmula n. 381 do Superior Tribunal de Justiça, de que
é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas estabelecidas em contratos bancários. Portanto, em
consonância com o aludido entendimento, somente serão analisadas na posterior sentença e objeto de perícia as cláusulas
reputadas abusivas pela empresa requerente e que foram especificadas adequadamente na inicial. Portanto, fixo como ponto
contrato se os contratos bancários firmados entre as partes e referentes às contas correntes n. 13.000727-7 e 13.000077-9
(anteriormente a de número 2.003333-5) estão maculados com cláusulas abusivas referentes à cobrança excessiva de juros
remuneratórios (cobrança de juros acima do valor contratado), capitalização mensal de juros (sem previsão contratual expressa)
e à cobrança de tarifas e taxas não contratadas. É importante frisar que a alegação de que foram cobradas tarifas e taxas ilegais
deveria ter sido acompanhada da especificação de quais encargos cobrados são ilegais, pois tal questão é de direito e independe
de perícia, assim como a alegação de que foram cobrados juros em dias não úteis. Para a elucidação das questões mencionadas,
defiro a prova pericial contábil, pleiteada pela empresa autora e nomeio perita Marlene Braz Nogueira, que deverá ser intimada
por qualquer meio hábil para estimar seus honorários no prazo de 5 dias. Nos termos do artigo 33 do Código de Processo Civil,
o pagamento da remuneração da perita incumbirá à parte autora, que requereu a prova, uma vez que ausente, no caso, relação
de consumo, já que o crédito obtido nos inúmeros contratos firmados com a instituição financeira ré destinou-se ao próprio
desenvolvimento da atividade empresarial, constituindo insumo. Nesse diapasão, os seguintes precedentes: “EXECUÇÃO POR
TITULO EXTRAJUDICIAL - Cédula de crédito bancário (empréstimo para capital de giro) - Empresa em recuperação judicial
- Responsabilidade dos garantidores - Juros remuneratórios - Capitalização inferior a um ano. 1. A aprovação do plano de
recuperação judicial da empresa devedora implica novação da divida entre ela e o credor, não tendo, todavia, qualquer efeito
na relação jurídica travada entre este e os devedores solidários, que continuam responsáveis pelo débito em execução, por
conta da garantia prestada. 2. Não se caracteriza como de consumo a relação jurídica travada entre pessoa jurídica e banco
envolvendo valores mutuados e utilizados como capital de giro. 3. É cabível a capitalização dos juros em periodicidade inferior
a um ano em cédula de crédito bancário, consoante disposto na lei especifica (Lei n° 10.931/04). 4. Segundo a Orientação n° 1
do Superior Tribunal de Justiça, decorrente de julgamento de processo repetitivo, as instituições financeiras não estão sujeitas
a limitação de juros remuneratórios. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Recurso não provido.” TJSP, Apelação
0014024-38.2010.8.26.0566, Relator Itamar Gaiano, 21ª Câmara de Direito Privado, 03/07/2013. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CRÉDITO DESTINADO AO CAPITAL DE GIRO DA
EMPRESA. CONCEITO DE DESTINATÁRIO FINAL AFASTADO. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. INAPLICABILIDADE
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (STJ, AgRg no Ag 900563, 4ª Turma, 03/05/2010, relator Luis Felipe Salomão). “(...) o
Código de Defesa do Consumidor - Aplicável somente ao consumidor de serviços ou de bens que não os obtenha com natureza
de insumo - No caso a executada pessoa jurídica litiga com amparo em contratos com nítida natureza de capital de giro que
teriam resultado no título excutido - Incabível a adoção, pois, do CDC (...).” (TJSP, AI 9121824-60.2006.8.26.0000, Relator
Cunha Garcia, 20ª Câmara de Direito Privado, 22/08/2011). As partes poderão apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos
no prazo de 5 dias, cujos pareceres deverão ser apresentados no prazo de 10 dias da entrega do laudo, devendo a perita
responder aos pontos controvertidos estabelecidos nesta decisão. Após o depósito da remuneração da perita, intime-a para dar
início aos trabalhos, entregando laudo em 30 dias. Int. Jaguariúna, 04 de setembro de 2013. Ana Paula Colabono Arias Juíza
de Direito - ADV: ALEXANDRE TADEU CURBAGE (OAB 132024/SP), MARIO HENRIQUE STRINGUETTI (OAB 150168/SP),
WILLIAM CARMONA MAYA (OAB 257198/SP), JOSE REINALDO COSER (OAB 110923/SP), MARCIA CRISTINA DE SOUZA
NOGUEIRA COSER
Processo 0003303-27.2011.8.26.0296 (296.01.2011.003303) - Procedimento Ordinário - Atilio Alberto Falavigna e outro Paulo Eduardo Falavigna e outro - Vistos. Diante da concordância dos autores fixo os honorários do perito em R$3.000,00,
devendo o valor ser depositado no prazo de dez dias. Com o depósito encaminhem-se os autos ao perito para realização dos
trabalhos. Laudo em 30 dias. Intime-se. Jaguariuna, 09 de dezembro de 2013. ANA PAULA COLABONO ARIAS JUÍZA DE
DIREITO - ADV: NAGILA MARMA CHAIB LOTIERZO (OAB 117234/SP), EDELCIO BRAS BUENO CAMARGO (OAB 77066/SP)
Processo 0003320-29.2012.8.26.0296 (296.01.2012.003320) - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Previdenciário - Luiz
Antonio Coloco Ferreira - Vistos. (1) Não obstante a petição do autor com novo relatório médico atestando a incapacidade,
conforme já mencionado em decisão anterior a discussão em voga diz respeito à qualidade de segurado - já que os documentos
apresentados demonstram, a princípio, que o autor apenas voltou ao sistema do RGPS quando se tornou incapaz - e não quanto
à incapacidade. Assim, mantenho o indeferimento do pedido de tutela antecipada, devendo, se o caso, ser aventado o recurso
cabível. (2) Deixo de designar audiência de tentativa de conciliação (artigo 331 do Código de Processo Civil), pois é improvável
a composição das partes antes da entrega do laudo. (3) Fixo como ponto controvertido a data do início da incapacidade. (4)
Considerando o teor do Provimento 1296/2009 do Conselho Superior da Magistratura, nomeio perito AIirton Correa de Almeida
Júnior, cujos honorários fixo em R$ 200,00. Os honorários deverão ser requisitados, por ofício próprio, após a entrega do laudo
pericial. As partes poderão apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos no prazo de 10 dias, cujos laudos deverão ser
apresentados em até 20 dias depois da entrega do laudo oficial. Fica designado o dia 20/01/2014 às 16:40 horas para realização
da perícia, após, dê-se ciência às partes, intimando-se o autor pessoalmente para comparecimento. Eventuais críticas deverão
ser apresentadas até 20 (vinte) dias após a intimação das partes da juntada aos autos do laudo oficial. Intimem-se. - ADV:
RICARDO SERTORIO (OAB 288861/SP)
Processo 0003323-18.2011.8.26.0296 (296.01.2011.003323) - Procedimento Ordinário - Concessão - Armelinda Gomes
Amaral - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Recebo o recurso de apelação interposto pela autora às fls. 108/111
em seus regulares efeitos. Abra-se vista à parte contrária para apresentar contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos ao
E. Tribunal Regional de Federal da 3ª região. Intime-se. - ADV: JOSE FLAVIO WOLFF CARDOSO SILVA (OAB 91278/SP),
CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP)
Processo 0003394-20.2011.8.26.0296 (296.01.2011.003394) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Miriam Venturini Braga - Vistos. Indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, por ora. Expeça-se mandado
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de livre penhora e avaliação. Intime-se. - ADV: ADRIANA GRANCHELLI (OAB 304289/SP)
Processo 0003394-20.2011.8.26.0296 (296.01.2011.003394) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Miriam Venturini Braga - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à
publicação para extinção do processo (art.267, IV do CPC). Valor R$ 13,59 - ADV: ADRIANA GRANCHELLI (OAB 304289/SP)
Processo 0003534-20.2012.8.26.0296 (296.01.2012.003534) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Sebastião Catarino Mariano - Inss Instituto Nacional de Seguro Social - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG
Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que as as partes se manifeste(m) , em 05 dias, sobre o laudo pericial
juntado aos autos. - ADV: CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP), ADILSON MUNARETTI (OAB 78830/SP)
Processo 0003673-06.2011.8.26.0296 (296.01.2011.003673) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Fresenius Kabi Brasil Ltda - Tecnopharma Manipulação e Suporte Técnico Ltda - Certifico e dou fé que em cumprimento ao
despacho/sentenças de fls. 111, expedi guia de levantamento em nome de FRESENIUS KABI BRASIL LTDA no(s) valor(es) de
R$ 4.809,84 (nº. cartório: 304/2013, guia 1-1 conta nº. 4000102402186). A seguir, encaminho os autos à publicação para que
os interessados retirem as guias acostada aos autos, no prazo de cinco dias. Nada mais. - ADV: LUIZ CARLOS GUSTAVO DE
SOUZA (OAB 312244/SP), JULIO DE ALMEIDA
Processo 0003728-25.2009.8.26.0296 (296.01.2009.003728) - Execução de Título Extrajudicial - Helda Karine de Andrade
Barim - Selma Rodrigues da Silveira - Vistos. Intime-se a autora na pessoa de seu advogado, para que em 48 horas dê regular
prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento. Int. - ADV: ROBERTO LAFFYTHY LINO (OAB 151539/SP), THIAGO RAMA
VICENTINI (OAB 215483/SP)
Processo 0003769-89.2009.8.26.0296 (296.01.2009.003769) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Fundo de Investimento Rm Direitos Creditórios Não Padronizados Pcgbrasil Multicarteira (fundo) - Vistos. Por
concordância das partes, defiro o sobrestamento do feito por 6 (seis) meses. Levante-se eventual bloqueio do veículo. Intimese. - ADV: ACACIO FERNANDES ROBOREDO (OAB 89774/SP)
Processo 0003772-39.2012.8.26.0296 (296.01.2012.003772) - Divórcio Litigioso - Dissolução - A. D. B. - B. da S. B. Certifico e dou fé que em cumprimento a r. Sentença de fls. 78 expedi mandado de averbação e certidões de honorários
conforme cópias que seguem. A seguir encaminho os autos à publicação para que os DR(S) MAISA SALGADO RESENDE E
MATEUS LOPES fiquem cientes que as certidões encontram-se disponíveis no E-SAJ para impressão. Nada Mais - ADV: MAÍSA
SALGADO REZENDE (OAB 273618/SP), MATEUS LOPES (OAB 204977/SP)
Processo 0003774-09.2012.8.26.0296 (296.01.2012.003774) - Busca e Apreensão - Propriedade - Banco Pecúnia Sa Adilson Rubens Guelber - Certifico e dou fé que em cumprimento a r. Sentença retro expedi oficio conforme cópia que segue.
A seguir encaminho os autos à publicação para que o autor fique ciente que o ofício encontra-se disponível do E-SAJ para
impressão. Nada Mais - ADV: BRUNA MARIA ROTTA (OAB 275635/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB
68723/SP), PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP)
Processo 0003850-33.2012.8.26.0296 (296.01.2012.003850) - Mandado de Segurança - Ensino Fundamental e Médio Davi Giora Menali Gomes - Secretária de Educação da Prefeitura Municipal de Jaguariúna Sp - Certifico e dou fé que em
cumprimento ao despacho/sentença de fls. 84, expedi certidão de honorários. A seguir encaminho os autos à publicação para
que a Dra. Mariana Erjautz Borges, fique ciente que a certidão de honorários está disponível no sistema ESAJ - ADV: KAREN
APARECIDA CRUZ DE OLIVEIRA (OAB 252644/SP), MARIANA ERJAUTZ BORGES (OAB 303292/SP)
Processo 0003903-48.2011.8.26.0296 (296.01.2011.003903) - Mandado de Segurança - Prefeitura do Municipio de
Jaguariuna e outro - Vistos. Arquivem-se os autos com cautelas de praxe. Int. - ADV: LEANDRA MAIRA AIO CEREZER (OAB
208890/SP), CLEBER TEIXEIRA DE SOUZA (OAB 313986/SP)
Processo 0004036-56.2012.8.26.0296 (296.01.2012.004036) - Interdição - Tutela e Curatela - E. M. - A. A. L. V. - Autos
nº. 859/12. Vistos. Diante da informação de fls. 37/38, comunique-se ao Perito para que proceda a baixa do agendamento da
perícia designada a fls. 35. No mais, JULGO EXTINTO O FEITO o que faço com fulcro no artigo 267, incisos VI e IX, do CPC.
Custas na forma da Lei. Ciência ao Ministério Público. P.R.I. - ADV: ROSE SUELI MARTINS (OAB 140773/SP)
Processo 0004071-55.2008.8.26.0296 (296.01.2008.004071) - Outros Feitos não Especificados - Angelina Raimundini da
Cunha - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007,
ENCAMINHO estes autos à publicação para que tendo em vista o retorno do presente autos do E. Tribunal de Justiça, manifestese a parte interessada requerendo o que de direito, no prazo de cinco dias. - ADV: CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/
SP), RAFAEL LANZI VASCONCELOS (OAB 277712/SP)
Processo 0004082-45.2012.8.26.0296 (296.01.2012.004082) - Mandado de Segurança - Licenciamento de Veículo - Janio
Antonio Rosa - Certifico e dou fé que em cumprimento ao r. Despacho de fls. 102 expedi ofício conforme cópia que segue . A
seguir encaminho os autos à publicação para que o requerente fique ciente que o oficio encontra-se disponível no E-SAJ para
impressão. - ADV: MATEUS LOPES (OAB 204977/SP)
Processo 0004203-10.2011.8.26.0296 (296.01.2011.004203) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Luis Ricardo Gavareli - Ailton Lopes Pedreira e outros - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007,
ENCAMINHO estes autos à publicação para que as as partes requererem as provas a serem produzidas - ADV: ORESTES
FERNANDO CORSSINI QUERCIA (OAB 145373/SP), PASQUAL JOSE IRANO (OAB 149658/SP), FERNANDO SERGIO PIFFER
(OAB 223071/SP), PAULO ANTONIO BEGALLI (OAB 94570/SP), RODRIGO GLELEPI (OAB 285870/SP)
Processo 0004281-72.2009.8.26.0296 (296.01.2009.004281) - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Previdenciário - Edna
Ferreira - Instituto Nacional do Seguro Socialinss - Vistos. Nada mais sendo requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, arquivem-se
com as anotações legais e as cautelas de praxe. Intimem-se. - ADV: ELIANE OLIVEIRA GOMES (OAB 286840/SP), CARLOS
ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP)
Processo 0004323-87.2010.8.26.0296 (296.01.2010.004323) - Execução de Alimentos - Alimentos - K. de S. P. e outro - C.
A. dos R. P. - Certifico e dou fé que em cumprimento ao despacho/sentença 76, expedi certidão de honorários conforme cópia
que segue. A seguir encaminho os autos à publicação para que o Dr, Maria Aparecida de Polli, fique ciente que a certidão de
honorários está disponível no sistema ESAJ. Nada Mais - ADV: MARIA APARECIDA DE POLLI (OAB 124503/SP)
Processo 0004569-49.2011.8.26.0296 (296.01.2011.004569) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral - F & O
Churrascaria Ltda Epp - Adbj Distribuidora de Bebidas Jaguari Ltda e outro - CONCLUSÃO. Em 15 de outubro de 2013, faço os
presentes autos conclusos à MM. Juíza de Direito da 2ª. Vara Judicial da Comarca de Jaguariúna, Dra. Ana Paula Colabono
Arias. Eu, __________________, subscrevi. VISTOS. F O CHURRASCARIA LTDA EPP ajuizou a presente ação declaratória de
inexistência de débito c.c. pedido de indenização por danos morais, com pedido liminar, em face de ADBJ-DISTRIBUIDORA DE
BEBIDAS JAGUARI E BANCO BRADESCO S/A. Sustentou, em síntese, que não obstante tenha efetuado o pagamento, antes
do vencimento, de uma duplicata mercantil emitida pela primeira requerida no valor de R$ 1.289,00, foi intimada para pagamento
da mesma duplicata, apresentada pelo Banco Bradesco, sob pena de protesto. Diante disso, pleiteou, a título liminar, a
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

517

suspensão dos efeitos do protesto e, ao final, a declaração de inexistência da dívida e a condenação das rés ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor equivalente a 20 vezes o débito cobrado. Juntou documentos. A liminar foi deferida (fl.
20). O banco apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que apenas
recebeu o título por endosso-mandato, não tendo ciência do pagamento e, quanto ao mérito, defendeu a mesma tese, ressaltando
que a relação jurídica foi mantida entre o autor e a empresa ré, cessionária do crédito (fls. 48/62). A empresa ré também
apresentou defesa (fls. 81/94), alegando, em linhas gerais, que não simulou qualquer duplicata e que a responsabilidade por
eventual cobrança e protesto indevidos é da instituição financeira. Réplica às fls. 115/121. Por fim, as partes não manifestarem
interesse na audiência de conciliação e produção de provas (fl. 125 e 126). Eis o relatório. Fundamento e decido. Deixo de
designar audiência de tentativa de conciliação, ante o desinteresse das partes e passo ao julgamento antecipado da lide, em
consonância com o disposto no artigo 330, inciso I, do diploma processual civil, uma vez que a elucidação da controvérsia
prescinde da produção de outras provas. De início, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” argüida pelo banco.
Isso porque, ainda que o banco tenha recebido o título apenas por meio de endosso-mandato, foi o responsável por apresentar
o título para protesto, de modo que, por tal razão, deve figurar no pólo passivo da relação jurídica processual aqui instaurada, já
que inevitavelmente sofrerá os efeitos de eventual sentença de procedência que declarar a inexigibilidade do débito, cancelando
o protesto. No mérito, a pretensão inicial é procedente. Primeiramente, considerando o recibo de pagamento de fl. 14 e a falta
de impugnação específica quanto ao pagamento por parte da empresa requerida, emitente da duplicata mercantil, é incontroverso
que a duplicata mercantil levada a protesto pelo Banco Bradesco foi paga antes mesmo do vencimento. Assim, tendo em vista
que o protesto do título foi indevido, é indubitável que a primeira requerida é responsável pelos danos sofridos pela empresa
autora em decorrência de tal fato, já que cedeu ao Banco Bradesco um título inexigível, porque quitado. Por outro lado, não se
pode responsabilizar o banco que recebeu o título por meio de endosso-mandato por eventual protesto indevido, na medida em
que não há qualquer indício de que havia de má-fé ou de que agiu forma negligente, já que a primeira requerida e a empresa
autora não comprovam que informaram ao banco do pagamento feito, antes da efetivação do protesto. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. ENDOSSO. PROTESTO INDEVIDO. TÍTULO PAGO TEMPESTIVAMENTE. ATO ILÍCITO NÃO
DEMONSTRADO. ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. 1. A ausência de demonstração
da suposta ofensa à lei federal ou, ainda, da correta interpretação dos dispositivos tidos por violados atrai a incidência da
Súmula n. 284/STF. 2. A instituição financeira que recebe título de crédito por endosso-mandato não é responsável por seu
protesto indevido, salvo se exceder os poderes do mandato, agir de modo negligente ou, alertada sobre eventual falha na
cártula, levá-la, ainda assim, a protesto. 3. Agravo regimental desprovido”. (STJ, AgRg no AResp 256861/CE, Antonio Carlos
Ferreira, T4, 01/03/2013). Quanto aos danos morais, estes são presumidos da própria situação de ter o nome indevidamente
protestado, do que decorre sofrimento indenizável pela pendência de restrição indevida, com os transtornos daí advindos, não
se podendo falar, a partir daí, em banalização do chamado prejuízo moral indenizável. Indiscutível, portanto, o sofrimento moral
passível de reparação, o qual independe de prova. Nesse sentido: “O dano moral, conquanto não seja diretamente demonstrável,
pode ser presumido do ato, quando este é ordinariamente bastante para provocar, em regra como conseqüência necessária,
determinada repercussão negativa à parte não patrimonial da esfera jurídica de alguém. Especificamente em relação a protesto
e a inclusão em cadastros de proteção ao crédito, a repercussão negativa é indiscutível”. Gustavo Santini Teodoro, Juiz de
Direito, Fonte: Cadernos Jurídicos da EPM-SP, Volume 5, nº 19 - Janeiro/Fevereiro 2004. “Nos termos da jurisprudência da
Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, “a exigência de prova de
dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular” nesse cadastro” - AgRg no
AG 203613/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, DJ 08.05.2000). No que concerne ao quantum da indenização,
deve-se verificar a extensão do dano (artigo 944 do CPC), o grau de culpa do causador do dano e sua capacidade econômica,
já que a reparação moral, se de um lado busca produzir compensação que possa apagar dor suportada pelo prejudicado, de
outro lado há de servir como punição àquele que age ilicitamente causando danos a terceiros. Sobre a matéria: “Justo é o valor
arbitrado que observa as melhores regras ditadas para a sua fixação, atento às finalidades compensatória, punitiva e preventiva
ou pedagógica e aos princípios gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade, razoabilidade e adequação, tendo em conta
as circunstâncias que envolveram o fato, as condições pessoais e econômicas e financeiras do ofendido, assim como o grau da
ofensa moral, a repercussão da restrição, e a preocupação de não se permitir que a reparação transforme-se em fonte de renda
indevida, bem como não seja tão parcimonioso que passe despercebido pela parte ofensora, consistindo, destarte, no necessário
efeito pedagógico de evitar futuros e análogos fatos” 2ª. Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Rel. Alfeu
Machado, DJ 28/06/2006, Apelação Cível 2006.09.1.001718-4). Assim, considerando a capacidade financeira das partes e os
danos sofridos pela empresa autora, fixo a indenização em R$ 5.000,00, valor que reputo justo e suficiente à reprovação da
conduta da primeira ré, sem implicar enriquecimento sem causa por parte da empresa autora. Ressalta-se, por oportuno, que
em se tratando de pedido de indenização por dano moral, a verba requerida na inicial é meramente estimativa, razão pela qual
seu não acolhimento não implica sucumbência parcial, nos termos da Súmula n. 326 do STJ. Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE o pedido contido na inicial. Faço-o para: (a) confirmar a liminar de suspensão dos efeitos do protesto,
determinando o cancelamento do protesto, cujas despesas deverão ser pagas pelo apresentante do título; (b) declarar a
inexigibilidade do débito objeto da duplicata mercantil n. 000241215, no valor de R$ 1289,00; (c) condenar a empresa ADBJ
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JAGUARI LTDA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, a ser
corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde a sentença. Por conseqüência, condeno os requeridos,
solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios da outra parte que
fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 20, parágrafo terceiro, do CPC. Oficie-se ao Tabelionato de Protestos
comunicando o cancelamento definitivo dos protestos. P.R.I. Jaguariúna, 29 de novembro de 2013. Ana Paula Colabono Arias
Juíza de Direito - ADV: RAMON MOLEZ NETO (OAB 185958/SP), FÁBIO GARIBE (OAB 187684/SP), BRAZ PESCE RUSSO
(OAB 21585/SP), JEFERSON ANDRE DORIN (OAB 220405/SP), JACK IZUMI OKADA (OAB 90393/SP)
Processo 0004742-39.2012.8.26.0296 (296.01.2012.004742) - Alimentos - Provisionais - Revisão - M. R. de L. - L. C. de
L. e outro - Vistos. (1) Não é o caso de julgamento antecipado, porquanto a controvérsia pode ser solucionada por prova oral,
expressamente requerida pelas partes. No mais, não foram arguidas preliminares, não há questões processuais pendentes de
julgamento e estão presentes as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento válido do processo, de modo que
dou o feito por saneado. (2) Fixo como pontos controvertidos se houve redução na capacidade financeira do autor de arcar
com a pensão fixada. (3) Para a resolução de parte da controvérsia, defiro a prova oral pleiteada pelos requeridos. Para tanto,
designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 19/2/2014, às 14 horas, na qual serão ouvidas as testemunhas
tempestivamente arroladas. Nos termos do artigo 242, § 1º do Código de Processo Civil, reputar-se-ão intimadas as partes e
seus procuradores de eventuais decisões ou sentença proferida em audiência, independentemente de efetivo comparecimento
ao ato. Consoante faculta o artigo 407 do Código de Processo Civil, determino que o rol de testemunhas seja apresentado em
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10 (dez) dias, a contar da data da publicação desta decisão, sob pena de preclusão. No mais, expeça-se ofício à empregadora
do autor indicada às fls. 118, para que informe seus rendimentos mensais. Int. - ADV: TIAGO SILVA BARROS (OAB 184233/SP),
CARLA RENATA DALL OCA FOSSA (OAB 310415/SP)
Processo 0005012-97.2011.8.26.0296 (296.01.2011.005012) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço
(Art. 52/4) - Dionisio Rodrigues da Silva - Vistos. Recebo o recurso de apelação interposto pelo autor às fls. 172/175 em seus
regulares efeitos. Abra-se vista à parte contrária para apresentar contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal
Regional Federal da 3ª região. Intime-se. - ADV: CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP), ADILSON MUNARETTI (OAB
78830/SP)
Processo 0005228-29.2009.8.26.0296 (296.01.2009.005228) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário
- Neusa Aparecida Cahielli dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé que, nos termos do
COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que o(a) autor(a)/exeqüente: manifeste-se em
cinco dias sobre petição de fls 200 - ADV: RAFAEL LANZI VASCONCELOS (OAB 277712/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA
(OAB 232476/SP)
Processo 0005380-43.2010.8.26.0296 (296.01.2010.005380) - Mandado de Segurança - João Vitor da Silva Barbosa Lacerda
- Prefeito do Município de Jaguariúna - Certifico e dou fé que que a certidão de honorários já foi expedida ás fls. 112 e a DRA
BRUNA MARIA ROTTA retirou no dia 19/03/2013. Nada Mais - ADV: BRUNA MARIA ROTTA (OAB 275635/SP)
Processo 0005444-87.2009.8.26.0296 (296.01.2009.005444) - Alvará Judicial - Família - Ester Teixeira Leal - Vistos. Nada
sendo requerido em 05 (cinco) dias, ao arquivo. Int. - ADV: GABRIEL VAGNER TENAN DE OLIVEIRA (OAB 195536/SP)
Processo 0005861-40.2009.8.26.0296 (296.01.2009.005861) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Santander Brasil Sa - Vistos. Intime-se o autor, por seu advogado, para que dê andamento ao feito, sob pena
de extinção por abandono. Intime-se. - ADV: ANTONIO OSMAR MONTEIRO SURIAN (OAB 26439/SP), STEPHANO DE LIMA
ROCCO E MONTEIRO SURIAN (OAB 144884/SP)
Processo 0005874-34.2012.8.26.0296 (296.01.2012.005874) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer Municipio de Jaguariuna - Vistos. Primeiramente, diga o impetrante, em cinco dias, se concorda com a extinção do feito, sem
julgamento de mérito, conforme pleiteado pelo impetrado (fls. 80/83), sendo o silêncio da parte considerando anuência tácita
ao exposto. Após o prazo supra, caso haja discordância do impetrante, recebo o recurso de apelação interposto pelo requerido
às fls. 87/94 no duplo efeito, salvo no tocante à liminar. Abra-se vista à parte contrária para apresentar contrarrazões. Após,
SUBAM os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com as honras e homenagens deste Juízo,
observadas as formalidades legais e anotações de praxe. Providencie o cartório a elaboração de certidão de remessa dos autos
à Instância Superior. Int. - ADV: GLEISON TERRA DE OLIVEIRA (OAB 233589/SP), KAREN APARECIDA CRUZ DE OLIVEIRA
(OAB 252644/SP), CLEBER TEIXEIRA DE SOUZA (OAB 313986/SP)
Processo 0005921-08.2012.8.26.0296 (296.01.2012.005921) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Luci Alves
Felipe Poreto - Vistos. A autora foi devidamente intimado a emendar a inicial, em 30 dias, a fim de regularizar sua representação
processual e apresentar o indeferimento administrativo. O indeferimento administrativo foi apresentado (fls. 26/27), mas em
relação a regularização processual, quedou-se inerte (fl. 31). Assim, nos termos do artigo 267, I, c.c. 295, I e parágrafo único, I,
do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL, extinguindo o processo sem julgamento do mérito, condenando a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais. P. R. I. - ADV: RAFAEL LANZI VASCONCELOS (OAB 277712/SP)
Processo 0006029-42.2009.8.26.0296 (296.01.2009.006029) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário
- Isabel Cristina dos Santos Zamboni - Instituto Nacional do Seguro Socialinss - Certifico e dou fé que, nos termos do
COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que tendo em vista o retorno do presente autos
do E. Tribunal de Justiça, manifeste-se a parte interessada requerendo o que de direito, no prazo de cinco dias - ADV: CARLOS
ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP), ALEXANDRA DELFINO ORTIZ
Processo 0006285-14.2011.8.26.0296 (296.01.2011.006285) - Procedimento Ordinário - Propriedade - Fernando Cesar
Mitestainer dos Santos e outro - Douglas Soares de Andrade e outro - Fica designado o dia 06/05/2014 às 14: 00 horas, para
oitiva da testemunha, Sr. Claudemir Valeriano Pereira , na 1 Vara do Foro Regional de Vila Mimosa. - ADV: TÂNIA CANDOZINI
RUSSO (OAB 191662/SP), ELIZEO CAMILIO DA SILVA (OAB 96822/SP)
Processo 0006291-21.2011.8.26.0296 (296.01.2011.006291) - Procedimento Ordinário - Guarda - F. G. de O. - F. C. de O. Certifico e dou fé que expedi termo de guarda conforme cópia que segue. A seguir encaminho os autos à publicação para que a
requerida compareça em cartório das 12:30 às 18:30 para a assinatura do termo. Nada Mais - ADV: DANIELA BARBOSA (OAB
303945/SP), RENATA STELA QUIRINO MALACHIAS (OAB 191048/SP)
Processo 0006663-72.2008.8.26.0296 (296.01.2008.006663) - Procedimento Sumário - Wilian Aparecido Ferreira - Vivo Sa
- Certifico e dou fé que em cumprimento ao despacho/sentenças de fls. 254, expedi guia de levantamento em nome de WILIAN
APARECIDO FERREIRA no(s) valor(es) de R$ 19.951,81 (nº. cartório: 299/2013, guia 1-1 conta nº. 2400115304153). A seguir,
encaminho os autos à publicação para que o interessado retire a guia acostada aos autos, no prazo de cinco dias. Nada Mais.
- ADV: DANIEL ALVES FERREIRA (OAB 140613/SP), MARINA BORTOLOTTO FELIPPE (OAB 169240/SP), PAULO ROBERTO
ESTEVES (OAB 62754/SP)
Processo 0006724-59.2010.8.26.0296 (296.01.2010.006724) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Wallace Aparecida de Oliveira Yano Dekker - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - VISTOS. WALLACE APARECIDA DE
OLIVEIRA YANO DEKKER ajuizou a presente ação de conhecimento e natureza condenatória, em face do INSS - INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pretendendo o restabelecimento do auxílio-doença cessado indevidamente e, se o caso, a
concessão de aposentadoria por invalidez. Sustentou, para tanto, que embora seja portadora de tendinite, doença degenerativa
discal cervical, transtornos depressivos, dentre outros males que a tornam incapaz de exercer atividade laborativa, o auxílio
doença concedido administrativamente foi cassado e não mais restabelecido. Juntou documentos. Foi deferida a antecipação
de tutela (fls.120/121). Citada, a autarquia ré apresentou contestação (fls. 163/170), alegando, em linhas gerais, que a autora
não faz jus ao benefício pleiteado, porque não constatada sua incapacidade laborativa nas perícias realizadas. Saneado o
feito, foi realizada perícia, cujo laudo foi juntado às fls. 137/144, sendo posteriormente designada perícia psiquiátrica, cujo
laudo foi juntado às fls fls. 266/269, sobre os quais as partes se manifestaram, tendo a parte autora juntado novo documento.
Eis o relatório. Fundamento e decido. Passo ao julgamento do feito, porquanto as provas juntadas aos autos bastam para a
resolução da controvérsia. Como é cediço, a obtenção de qualquer benefício previdenciário está sujeita a certos requisitos.
De modo geral, isto é, pertinentemente a todos os benefícios, os requisitos fundamentais são três: a) qualidade de segurado;
b) carência; e c) evento determinante (MARTINEZ, Wladimir Novaes. CURSO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO. São Paulo:
LTr, 1998. P. 593). No tocante aos benefícios pleiteados pela autora, assim dispõem os artigos 42 e 59 da Lei n. 8.213/91: “o
auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias”. “A aposentadoria por invalidez, uma
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vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga enquanto permanecer nesta condição”. Portanto, para a obtenção do auxílio-doença é necessário que a requerente esteja
incapacitada total e temporariamente para o exercício do seu trabalho habitual. Se constatada a incapacidade permanente para
o exercício de qualquer labor, não sendo possível a reabilitação, fará jus à aposentadoria por invalidez. A qualidade de segurada
e o cumprimento do período de carência devem existir no momento em que surgiu a incapacidade. Assim, tais requisitos só
devem ser analisados se constatada a incapacidade laboral do requerente do benefício previdenciário. No caso em exame, o
perito que realizou avaliação na área ortopédica após examinar fisicamente a autora, bem como os exames e relatórios médicos
apresentados, concluiu: “...As alterações ortopédicas não justificam a incapacidade referida pela periciada. As alterações
ortopédicas apresentadas não a tornam incapacitada podendo ser perfeitamente reabilitada e fazer serviços compatíveis no
escrito” (fl. 143). Tal perito, ortopedista, foi ainda contundente e afirmou que não há incapacidade do ponto de vista ortopédico,
sugerindo avaliação psiquiátrica. Assim, tendo em vista a necessidade de avaliação acerca de possíveis problemas depressivos
e psicológicos que poderiam acometer a autora foi determinada a realização de avaliação psiquiátrica, da qual resultou o
seguinte parecer: Há indicação de restabelecer o benefício cessado em 10/08/10 até 01/03/2011, última consulta psiquiátrica,
com quadro depressivo leve. Não há indicação de aposentadoria por invalidez do ponto de vista psiquiátrico” (fl. 267). Todavia,
considerando que após a realização da perícia na qual foi reconhecida a incapacidade apenas em período anterior ao exame,
já que constatada a depressão apenas leve, a autora acostou aos autos documento particular que comprova que o quadro de
depressão piorou nos últimos meses, caracterizado como episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos (fl. 289). Assim,
analisando todos os documentos acostados aos autos, bem como a perícia, entendo que é o caso de concessão de auxíliodoença e não de aposentadoria, já que constatada a incapacidade total e temporária da autora para o exercício de atividades
laborativas, em razão da depressão grave. Portanto, a autora faz jus à manutenção do auxílio-doença, nos termos do artigo 59
da Lei n. 8.213/91, uma vez que fora constatada sua incapacidade para o exercício do trabalho exercido habitualmente. Saliento
que em se tratando de benefício temporário, a autor não poderá se eximir de se submeter às periódicas avaliações, a cargo da
própria Autarquia, ante o comando do art. 101 da Lei 8213/91. Isto, porém, não poderá ocorrer pendente o processo judicial,
estando a matéria sub judice. Neste sentido: O art. 101 da Lei nº 8.213/91 não tem aplicação quando se trata de benefício
previdenciário concedido em decorrência de tutela antecipatória, isto é, benefício que se encontra sub judice. Portanto, somente
após a decisão final sobre o caso concreto é que a Autarquia pode agir no sentido de, periodicamente, verificar as condições
laborais do segurado. (TRF 04ª R.; AC 2008.71.99.004868-0; RS; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. João Batista Pinto Silveira;
Julg. 18/02/2009; DEJF 26/02/2009; Pág. 178). Mesmo após o trânsito em julgado, a Autarquia apenas poderá proceder à
cessação do benefício ora reconhecido e concedido caso demonstre cabalmente a cessação da incapacidade da autora por
fatos supervenientes à sentença, sob pena de agredir a coisa julgada. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial.
Faço-o para condenar o INSS a pagar para a autora o benefício do auxílio-doença, segundo a legislação específica, desde
a data da cassação do benefício na esfera administrativa. As parcelas vencidas deverão ser pagas de uma vez, corrigidas
monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescidas de juros de mora desde a citação, descontadas as prestações
já pagas quando da antecipação da tutela. Em decorrência desta decisão, confirmo a tutela antecipada. Por fim, condeno o
vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, incluídas as parcelas vencidas
até esta data e excluídas as prestações vincendas, a teor da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. Deixo de determinar a
remessa dos autos para reexame necessário, nos termos do § 2o do artigo 475 do Código de Processo Civil. Intime-se a perita
pessoalmente ou por e-mail para retirada da guia de levantamento. P.R.I. Jaguariúna, 29 de julho de 2013. - ADV: ALEXANDRA
DELFINO ORTIZ
Processo 0006850-12.2010.8.26.0296 (296.01.2010.006850) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)
- Divina Costa Bonfogo - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Expeçam-se os ofícios requisitórios conforme sentença
proferida nos autos em apenso. Com a informação do pagamento, expeçam-se os alvarás para levantamento, intimando-se
pessoalmente a autora para retirada em cartório. Após, nada sendo requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizados os
autos, arquivem-se com as anotações legais e as cautelas de praxe. Int. - ADV: RAFAEL LANZI VASCONCELOS (OAB 277712/
SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP)
Processo 0007015-88.2012.8.26.0296 (296.01.2012.007015) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Celia Clarice Carlos Menegon - Vistos. Fica designado o dia 27/01/2014 às 11:20 horas para a realização da perícia médica.
Intimem as partes. Int. - ADV: ANA PAULA KUNTER POLTRONIERI (OAB 220371/SP)
Processo 0007032-27.2012.8.26.0296 (296.01.2012.007032) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Maria Lucia dos Santos de Oliveira - Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Paula Colabono Arias (1) Defiro a autora os benefícios
da Justiça Gratuita. Anote-se. (2) Indefiro, por ora, o pedido de tutela antecipada, tendo em vista que os documentos constantes
dos autos não comprovam ser o autor portador de deficiência. (3) Tendo em vista a natureza da lide e dos interesses envolvidos,
antecipo a perícia social. Assim, oficie-se de imediato ao Serviço Social do Município de Santo Antônio de Posse para que
realize, com urgência, estudo social no domicílio da autora, com análise específica para a concessão do benefício em comento.
Demais disso, nos termos do Provimento 1626/2009 do CSM e na Resolução n. 541/2007 do Conselho da Justiça Federal, para
a perícia médica, nomeio o Sr. AIRTON CORREA DE ALMEIDA JUNIOR, cujos honorários fixo em R$ 200,00, que deverão ser
requisitos, por ofício próprio, após a entrega do laudo. As partes poderão apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos no
prazo de 15 dias. (4) No mais, cite-se a autarquia ré, com as advertências de praxe, quando então deverá ser intimada sobre
o prazo para a apresentação dos quesitos e assistentes técnicos. Em seguida, intime-se o Sr. Perito para a designação de dia,
data e horário para a perícia e, após, intimem-se as partes. Intimem-se. - ADV: RAFAEL LANZI VASCONCELOS (OAB 277712/
SP)
Processo 0007055-70.2012.8.26.0296 (296.01.2012.007055) - Procedimento Ordinário - Assistência Pré-escolar - Ana
Carolina de Freitas Rosa Mariano - Município de Jaguariúna - Vistos. Ana Carolina de Freitas Rosa Mariano, menor impúbere,
representada por sua genitora Taisa Beatriz Rosa, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido liminar contra Município de
Jaguariúna, alegando, em síntese, que fez requerimento para uma vaga em creche municipal, o que não havia sido disponibilizado
até a data do ingresso da presente ação. Pede, liminarmente, ordem judicial para que a municipalidade providencie a inserção
da menor em creche municipal. A liminar foi deferida (fls. 14/14-vº). Citada, a municipalidade ofertou contestação (fls. 20/31).
É o relatório do essencial. D E C I D O. Julgo antecipadamente a lide, por não haver necessidade de produção de provas em
audiência, conforme disposto no artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 208, da Constituição
Federal, é dever do Estado, porquanto garantida a qualquer criança de zero a seis anos, atendimento em creche e pré-escola. O
Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, dispõe no artigo 53, V, que é garantido à criança e ao adolescente o acesso
à escola pública e gratuita próxima de sua residência. De se observar que essa primeira etapa da educação infantil tem por
finalidade precípua o desenvolvimento integral da criança, isto é, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Tal
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garantia, por seu turno, há de ser efetivada primordialmente pelos Municípios, nos termos do artigo 211, §2º, da Constituição
Federal. COMINATÓRIA - Obrigação de fazer - Matrícula de menor em creche-escola - Atendimento em creche e em pré-escola
- Educação infantil - Direito assegurado pelo próprio texto constitucional (artigo 208, IV, da Constituição Federal) - Dever jurídico
cuja execução se impõe ao Poder Público, notadamente ao Município (artigo 211, parágrafo 2º, da Constituição Federal) - Pedido
condenatório julgado procedente - Reexame necessário improvido. (TJSP - Recurso Ex-Oficio nº 149.699-0/6-00 - Santo André Câmara Especial do Tribunal de Justiça - Relator Luiz Tâmbara - J. 28.04.2008 - v.u). Diante disso, tendo a autora direito público
subjetivo a uma vaga em creche, ante sua tenra idade, nenhuma escusa apresentada pela municipalidade tem o condão de
eximi-la do cumprimento de sua obrigação constitucional. A omissão da municipalidade, assim, porque desrespeita prerrogativa
constitucional indisponível, na medida em que não a efetiva, viola direito líquido e certo da autora. Ademais, a obtenção de
vaga em creche é primordial para que os pais de crianças pequenas possam trabalhar, garantindo inclusive a subsistência de
sua prole, além da própria dignidade, de sorte que a negativa de vaga em creche também caracteriza desrespeito ao princípio
da dignidade humana. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para, confirmando a liminar de fls. fls. 14/14vº, determinar que a municipalidade disponibilize a menor, imediatamente, vaga em creche municipal, ou em estabelecimento
privado congênere. Pelo princípio da causalidade, decorrente do ônus da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que arbitro, por equidade, em R$ 500,00. P.R.I. - ADV: CLEBER
TEIXEIRA DE SOUZA (OAB 313986/SP), KAREN APARECIDA CRUZ DE OLIVEIRA (OAB 252644/SP), ROSEMARA SILVEIRA
FERRAZ (OAB 315130/SP)
Processo 0007080-25.2008.8.26.0296 (296.01.2008.007080) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Fundação Aplub de Crédito Educativo - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO
estes autos à publicação para que o(a) autor(a) recolha, em 05 dias, a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, sob pena de extinção
do processo (art.267, IV do CPC). Valor R$ 13,59 - ADV: TATIANA GOULART (OAB 51766/RS), MICHAEL ABREU RIBEIRO
(OAB 52264/RS), RITA ALEXSANDRA DE SOUZA (OAB 65283/RS), VINÍCIUS MARTINS DUTRA (OAB 315486/SP)
Processo 0007124-05.2012.8.26.0296 (296.01.2012.007124) - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título
- Oldeny Costa Santos - Aymore Credito, Financiamento e Investimento Sa ( Santander) - Vistos. Homologo, por sentença, para
que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado às fls. 77/78. Diante disso, JULGO EXTINTO o presente feito,
com fundamento no artigo 269, III do Código de Processo Civil. Homologo, também, a desistência do prazo recursal. Certifiquese o trânsito em julgado. Regularizados os autos, arquivem-se com as formalidades e cautelas de estilo. P.R.I. - ADV: FABIO
ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), ADRIANA ZANARDI (OAB 147760/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP), PATRICIA
DOS SANTOS JACOMETTO (OAB 229855/SP), JOSE ANTONIO CREMASCO (OAB 59298/SP), ELAINE CRISTINA FRAGETI
CALIL (OAB 256615/SP), JOÃO JOSÉ PEDRO FRAGETI (OAB 21103/SP)
Processo 0007475-75.2012.8.26.0296 (296.01.2012.007475) - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Alteração de Coisa Comum
- Maria Antonia Beltrame - Vistos. Nada sendo requerido, regularizados os autos, arquivem-se com as anotações legais e as
cautelas de praxe. Int. - ADV: CLEIDE BENEDITA TROLEZI (OAB 107152/SP)
Processo 0007576-15.2012.8.26.0296 (296.01.2012.007576) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Jose
Julio Mariano - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Deixo de designar audiência de tentativa de conciliação
(artigo 331 do Código de Processo Civil), pois é improvável a conciliação antes da apresentação do laudo. Não foram
argüidas preliminares e não há questões processuais. Outrossim, estão presentes as condições da ação e os pressupostos de
desenvolvimento válido do processo. Assim, dou o feito por saneado. Fixo como ponto controvertido se o autor está incapaz
para o exercício do labor ou de suas atividades habituais. Considerando o teor do Provimento 1296/2009 do Conselho Superior
da Magistratura, nomeio perito Dr. Airton Correa de Almeida Júnior, cujos honorários fixo em R$ 200,00. Os honorários deverão
ser requisitados, por ofício próprio, após a entrega do laudo pericial. Tendo em vista já apresentados os quesitos, fica agendado
o dia 27/01/2014 às 11:40 horas para realização da perícia. Intimem-se as partes para comparecimento. Eventuais críticas
deverão ser apresentadas até 20 (vinte) dias após a intimação das partes da juntada aos autos do laudo oficial. Intime-se. - ADV:
CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP), EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/SP)
Processo 0007646-32.2012.8.26.0296 (296.01.2012.007646) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança
- Espécies de Contratos - Glesio de Souza - Jose Antonio de Souza - Certifico e dou fé que em cumprimento ao despacho/
sentenças de fls. 72, expedi guia de levantamento em nome de CLESIO DE SOUZA no(s) valor(es) de R$ 2.072,31 (nº. cartório:
310/2013, guia 1-1 conta nº. 3400116051587). A seguir, encaminho os autos à publicação para que o interessado retire a guia
acostada aos autos, no prazo de cinco dias. Nada Mais. - ADV: MARINA BORTOLOTTO FELIPPE (OAB 169240/SP), JULIANA
CARLA ZONZINI MAIORINO POLTRONIERI (OAB 240825/SP)
Processo 0007734-75.2009.8.26.0296 (296.01.2009.007734) - Procedimento Ordinário - Arrendamento Mercantil - Aurindo
Tenório da Silva - Gilberto Almeida Fernandes - Vistos. Nada sendo requerido, regularizados os autos, arquivem-se com as
anotações legais e as cautelas de praxe. Int. - ADV: JOSE ALBENZIO DE OLIVEIRA (OAB 100546/SP), ELIANE OLIVEIRA
GOMES (OAB 286840/SP)
Processo 0007813-54.2009.8.26.0296 (296.01.2009.007813) - Procedimento Sumário - Espécies de Contratos - Sociedade
Campineira de Educação e Instrução - Vistos. Expeça-se mandado de constatação para o endereço constante do mandado de
fl. 118, intimando-se a genitora da executada para fornecer o endereço de sua filha, na Irlanda, para possibilitar a sua citação.
Recolha o autor a diligência do oficial de justiça, em 05 dias. Intimem-se. - ADV: NILZABETH CRISTINA FRANCISCO (OAB
207329/SP)
Processo 0007882-86.2009.8.26.0296 (296.01.2009.007882) - Procedimento Ordinário - Silvana Aparecida dos Santos Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Nada sendo requerido, regularizados os autos, arquivem-se com as anotações
legais e as cautelas de praxe. Int. - ADV: CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP), ADILSON MUNARETTI (OAB 78830/
SP)
Processo 0008286-35.2012.8.26.0296 (296.01.2012.008286) - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Safra
Sa - Aikawa Com e Constr Lt Me - Vistos. Fls. 146/147: Manifeste-se o autor acerca do alegado. Int. - ADV: ANTONIO OSMAR
MONTEIRO SURIAN (OAB 26439/SP), MARIA JOSE AREAS ADORNI (OAB 82529/SP)
Processo 0008303-71.2012.8.26.0296 (296.01.2012.008303) - Mandado de Segurança - Ensino Fundamental e Médio - Sr
Prefeito do Municpio de Jaguariúna - Vistos. SUBAM os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
com as honras e homenagens deste Juízo, observadas as formalidades legais e anotações de praxe. Providencie o cartório a
elaboração de certidão de remessa dos autos à Instância Superior. Int. - ADV: KAREN APARECIDA CRUZ DE OLIVEIRA (OAB
252644/SP), ROBESPIERRE BARTOLOMEU PASSOS (OAB 52736/SP)
Processo 0008861-43.2012.8.26.0296 (296.01.2012.008861) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Instituto
Educacional Jaguary Iej - Vistos. Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado
às fls. 47/49. Diante disso, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 269, III do Código de Processo Civil.
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Regularizados os autos e, com trânsito em julgado, arquivem-se com as formalidades e cautelas de estilo. P.R.I. - ADV: HELIO
OLIVEIRA MASSA (OAB 242789/SP), TASSO LUIZ PEREIRA DA SILVA (OAB 178403/SP)
Processo 0009512-75.2012.8.26.0296 (296.01.2012.009512) - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - Banco Safra Sa Aikawa Com e Constr Lt Me e outros - CONCLUSÃO. Em 15 de outubro de 2013, faço os presentes autos conclusos à MM.
Juíza de Direito da 2ª. Vara Judicial da Comarca de Jaguariúna, Dra. Ana Paula Colabono Arias. Eu, _____________________,
subscrevi. VISTOS. BANCO SAFRA S/A ajuizou a presente ação monitória em face de AIKAMA COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO
LTDA ME, KAZUE DOS SANTOS SINHAMA AIKAWA E REINALDO AIKAWA, sustentando, em suma, que é credor dos requeridos
na importância de R$ 124.496,74 em decorrência de cédula de crédito bancário firmada em 28 de junho de 2011, a qual implicou
em saldo devedor correspondente ao crédito ora informado até 22 de outubro de 2012. Os requeridos apresentaram embargos
monitórios, alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial em face da impossibilidade jurídica do pedido, sob o argumento de
que a lei que instituiu a cédula de crédito bancário é ilegal e porque a inicial não está instruída com documentos hábeis a instruir
a monitória e, no mérito, que o cálculo de fl. 16 não representa a evolução da dívida; que o contrato prevê capitalização diária
de juros, o que é vedado por lei; que está sendo cobrada comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios
e que é vedado o anatocismo, por meio de capitalização diária. O banco autor se manifestou sobre os embargos monitórios,
rechaçando os argumentos nele lançados (fl. 77 e seguintes). Por fim, instados a manifestarem interesse na designação da
audiência de tentativa de conciliação e especificarem as provas que pretendiam produzir, o autor requereu o julgamento
antecipado e os embargantes manifestaram interesse na audiência e pleitearam o julgamento antecipado (fls. 92/95). Eis o
relatório. Fundamento e Decido. Deixo de designar audiência de tentativa de conciliação, com fundamento no artigo 331,
parágrafo terceiro, do CPC, ante o desinteresse do banco autor e passo ao julgamento antecipado do feito, porque a elucidação
da controvérsia prescinde da produção de outras provas. Os embargos monitórios devem ser parcialmente acolhidos.
Primeiramente, rechaço as preliminares suscitadas pelos embargantes. A execução embargada está baseada em uma “Cédula
de Crédito Bancário”, assinada em 28 de junho de 2011, que tem como emitente a empresa requerida e avalistas os demais
requeridos e como objeto um limite global de crédito de R$ 30.000,00, a ser depositado na conta corrente mencionada no
documento, com taxa de juros mensal de 7,955% até o limite do crédito e, após, de 17,06% ao mês no que exceder. E a cédula
de crédito que instrui a presente ação é documento hábil para instruir a presente ação monitória. Consoante disposto no artigo
1102-A do CPC: “a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo,
pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel”. Ademais, elucidando a dúvida
quanto aos documentos indispensáveis para a propositura de ação monitória baseada em contrato de abertura de conta corrente,
foi editada a Súmula n. 247 do STJ, nos seguintes termos “o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado
do extrato demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória”. Portanto, se o contrato de
conta corrente acompanhado dos extratos de evolução da dívida pode instruir a ação monitória, entende-se que a cédula de
crédito bancário, também acompanhada dos extratos bancários que comprovam o crédito, como no caso em exame, também é
(fls. 16/40). Outrossim, eventual irregularidade da Lei n. 10.934/2004 por conter matéria estranha ao seu objeto, violando a Lei
Complementar 95/98 não tem o condão de tornar nulos os títulos nela baseados, uma vez que o próprio artigo 18 da Lei
Complementar n. 95/98 dispõe que a inexatidão formal da norma não autoriza o seu descumprimento. É o que se extrai dos
seguintes julgados: “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Execução por titulo extrajudicial instruída com cédula de crédito
bancário - Alegação de que a cédula de crédito bancário não constituiria título executivo, haja vista a inobservância da Lei
10.931/04 ao disposto no art. 7o da Lei Complementar 95/98 - Descabimento - Inexatidão formal da lei que não autoriza seu
descumprimento - Art. 18 da LC 95/98 - Recurso desprovido.” (TJSP, Agravo de instrumento n. 7332542300, Relator Rui Cascaldi,
12ª Câmara de Direito Privado, DJ 29/04/2009). “EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL - Cédula de Crédito Bancário Alegação de inconstitucionalidade da Lei 10.931/2004 - Inocorrência - Possibilidade da criação de títulos de crédito pelo
legislador ordinário e eventual irregularidade formal da lei (inclusão de matéria estranha ao objeto da mesma) que não configura
escusa válida para o seu descumprimento, de acordo com a Lei Complementar 95/98 - Preliminar rejeitada (...)” (TJSP, Apelação
7321954600, Relator Melo Colombini, 14ª Câmara de Direito Privado, DJ 23/04/2009). No mérito, os embargos devem ser
parcialmente acolhidos. Com a edição da MP n 1963-17/2000, atualmente reeditado sob o n. 2 170- 26/2001, passou-se a
admitir a capitalização mensal nos contratos firmados posteriormente à sua entrada em vigor, desde que houvesse previsão
contratual. Aliás, a aplicação da medida provisória supramencionada perde relevância, uma vez que a Lei n. 10.931/2004 (antes
editada como medida provisória nº 2160/01) possui expressa permissão legal da cobrança de juros mensais capitalizados, o
que, segundo entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, é permitido, desde que, como por aqui, regularmente
previsto em lei (Resp 264.126-RS, 4ª Turma, rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 8/5/2001 e Resp nº 98.890-MG, 4ª Turma, rel.
Min. Barros Monteiro, julgado em 24/09/1996). Todavia, no caso em comento, a cédula de crédito prevê capitalização diária de
juros (cláusula 5ª) e não mensal, de modo que nesta parte o contrato deve ser revisto, para que seja expurgada a capitalização
diária dos juros remuneratórios, porquanto se mostra abusiva tal forma de capitalização, por colocar o fornecedor de crédito em
vantagem exagerada frente ao consumidor. Nesse sentido: “Comercial. Agravo regimental. Cédula de crédito industrial.
Capitalização diária. Impossibilidade. Agravo regimental provido” (AgRg no Ag 966398/AL, 4ª Turma, Relator Ministro Aldir
Passarinho, j. 26/08/2008). Por fim, passo à análise da comissão de permanência e sua cumulação com outros encargos
moratórios. Segundo entendimento pacificado na Egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 271.214/RS,
Rel. p. acórdão Min. Carlos Alberto Menezes Direito, por maioria, DJU de 04.08.2003): “os juros remuneratórios serão devidos
até o advento da mora, quando poderão ser substituídos pela comissão de permanência, calculada pela variação da taxa média
do mercado, segundo as normas do Banco Central, limitada à taxa de juros pactuada, acrescida dos encargos contratuais
previstos para a inadimplência e observado o teor da Súmula n. 30-STJ (AgRg no REsp 702.629/RS, Rel. Ministro ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 16.08.2005, DJ 12.09.2005 p. 343)”. Seguindo o entendimento explanado,
o Superior Tribunal de Justiça editou as seguintes súmulas concernentes à comissão de permanência: “não é potestativa a
cláusula contratual que prevê a comissão depermanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo BancoCentral do
Brasil, limitada à taxa do contrato” (Súmula 294). “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão depermanência,
são devidos no período de inadimplência, à taxa médiade mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada aopercentual
contratado” (Súmula 296). “A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis” (Súmula 30). Na cédula de
crédito em exame, é prevista a cobrança dos seguintes encargos moratórios: comissão de permanência correspondente à taxa
que o banco estiver praticando à época, ajustadas na presente cédula em caso de cobrança judicial; juros de mora de 1% ao
mês calculados sobre o saldo devedor e multa moratória de 2% do valor do débito (cláusula 15ª do contrato). Assim, em
consonância com o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça do qual compartilho - não há qualquer ilegalidade na
comissão de permanência aplicada pelo banco embargado, já que o encargo cobrado não supera a taxa de juros remuneratórios
prevista no contrato e não está cumulada com a correção monetária ou juros remuneratórios. Saliento, por oportuno, que a
cumulação da comissão de permanência com a multa e juros moratórios é perfeitamente possível, uma vez que a norma que a
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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regulamenta (Resolução do Bacen 1.129/96, editada sob o manto da Lei n. 4595/64) só veda a cumulação com encargos de
natureza compensatória. Demais disso, o demonstrativo de fl. 16 reflete a atualização da dívida, de acordo com o saldo
informado nos extratos bancários juntados. Diante dos argumentos, os embargos somente comportam acolhimento no tocante à
capitalização dos juros remuneratórios, que deverá ser expurgada e não substituída, porque à mingua de previsão contratual e
legal para a substituição da periodicidade da capitalização tal interpretação seria extensiva (TJSP, Apelação 000036564.2011.8.26.0650, TJSP). Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido contido na inicial. Constituo, pois, de pleno direito, a quantia devida por força do contrato firmado entre as partes (cédula
de crédito bancário de fls. 15), que instrui a presente ação, que deverá ter o valor principal do débito acrescido de juros
remuneratórios contratuais calculados na forma simples, sem prejuízo dos demais encargos contratuais. Por força da
sucumbência, cada parte arcará com as custas despendidas e com os honorários dos seus respectivos patronos (artigo 21 do
CPC). P.R.I. Jaguariúna, 2 de dezembro de 2013. Ana Paula Colabono Arias Juíza de Direito - ADV: ANTONIO OSMAR
MONTEIRO SURIAN (OAB 26439/SP), MARIA JOSE AREAS ADORNI (OAB 82529/SP), LUCIANO DE OLIVEIRA (OAB 312647/
SP)
Processo 0009559-49.2012.8.26.0296 (296.01.2012.009559) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Instituto
Educacional Jaguary Iej - Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Paula Colabono Arias Vistos. No que respeita à intimação para
cumprimento de sentença, é pacífico o entendimento do STJ de que há necessidade de se intimar o devedor, por seu advogado,
pela imprensa, para efetuar o pagamento da condenação, no prazo de 15 dias, sob pena da incidência de multa de 10%. Todavia,
no caso em tela, o(a) requerido(a) foi citado(a) pessoalmente e se fez revel no processo e sem procurador nos autos, sendo
desnecessária sua intimação pessoal, pois contra revel sem advogado, correrão os prazos independentemente de intimação,
nos termos do CPC 322. Nesse sentido: “Processo civil cumprimento de sentença ação de cobrança em fase de cumprimento
de sentença multa do art. 475-J do CPC réu revel desnecessidade de intimação do réu revel, sem patrono nos autos, porque
contra ele correm os prazos independentemente de intimação pessoal da devedora a cumprir a sentença para os termos do art.
475-J do CPCP, mandando excluir a multa De acordo com entendimento pacífico na Corte Especial do STJ, o cumprimento da
sentença não se efetiva de forma automática, ou seja, logo após o trânsito em julgado da decisão. O devedor deve ser intimado
na pessoa de seu advogado, por publicação na imprensa oficial, para efetuar no prazo de 15 dias, a partir de quando, caso não
se efetive, passará a incidir a sobre o montante, a multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 475-J do CPC todavia, tratandose de réu revel, sem advogado constituído, desnecessária sua intimação, porque os prazos correm independentemente de sua
intimação (art. 322 do CPC) Recurso provido” (TJSP, 20ª Câm.Dir.Priv., Ag. I. 990.10.348568-8, rel. Des. Francisco Giaquinto, j.
23/08/2010, v.u). Assim, intime-se o(a) executado(a), para que pague o valor da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de multa no percentual de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 475-J do C.P.C., fluindo-se referido prazo a partir da
data da publicação desta decisão. Intime-se. - ADV: HELIO OLIVEIRA MASSA (OAB 242789/SP), NADIA COSTA BEBER (OAB
323395/SP)
Processo 0009586-32.2012.8.26.0296 (296.01.2012.009586) - Alimentos - Provisionais - Alimentos - V. da S. V. - Certifico e
dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que que o(a) autor(a)/
exeqüente: manifeste-se em cinco dias em termos de prosseguimento, tendo em vista o decurso do prazo para contestação ADV: MARIA DE LOURDES CAMPARDO (OAB 186355/SP)
Processo 0068781-09.2012.8.26.0114 (114.01.2012.068781) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Julião Olimpio
da Silva - Itaucard Sa - Certifico e dou fé que, nos temros do Comunicado CG n. 1307/2007, encaminho este autos à publicação
para que que as partes especifiquem provas no prazo de cinco dias, justificando-as. O silêncio das partes será interpretado
como desistência de produção de outras provas, além das que constam nos autos. No mesmo prazo, digam as partes se têm
interesse na designação de audiência de conciliação. - ADV: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS (OAB 182694/SP), ANA
LUCIA LIMA (OAB 157962/SP), TANIA MIYUKI ISHIDA RIBEIRO (OAB 139426/SP)
Processo 3000192-13.2013.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Alienação Judicial - SANTA MIRANDA DA SILVA - Vistos. A
autora foi devidamente intimada a emendar a inicial, em 10 dias, para regularizar sua representação processual, mas quedou-se
inerte. Assim, nos termos do artigo 267, I, c.c. 295, I e parágrafo único, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL,
extinguindo o processo sem julgamento do mérito, condenando o(a) autor(a) ao pagamento das custas e despesas processuais.
P. R. I. - ADV: MARINA BORTOLOTTO FELIPPE (OAB 169240/SP)
Processo 3000251-98.2013.8.26.0296 - Divórcio Consensual - Dissolução - A. L. M. T. e outro - Vistos. Ao arquivo. Int. - ADV:
MARIA APARECIDA DE POLLI (OAB 124503/SP)
Processo 3000655-52.2013.8.26.0296 - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - MARCOS VENDT - Certifico e dou fé que
em cumprimento a sentença de fls. 22 expedi alvará conforme cópia que segue. A seguir encaminho os autos à publicação para
que o Requerente fique ciente que os alvará encontr,a-se disponíveis do E-SAJ para impressão.. Nada Mais - ADV: ELIANE
OLIVEIRA GOMES (OAB 286840/SP)
Processo 3000661-59.2013.8.26.0296 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander Brasil Sa
- Certifico e dou fé que expedi cartas precatória conforme cópias que seguem. A seguir encaminho os autos à publicação para
que o interessado fique ciente que as cartas precatórias estão disponíveis no sistema ESAJ, comprovando sua distribuição em
30 (trinta) dias. Nada Mais. - ADV: RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (OAB 165046/SP)
Processo 3000789-79.2013.8.26.0296 - Busca e Apreensão - Liminar - Banco Psa Finance Brasil SA - Vistos. Homologo
o pedido de desistência da presente ação formulado pelo autor às fls. 50, para que produza seus efeitos jurídicos. JULGO
EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, VIII do Código de Processo Civil. Certifique-se
o trânsito em julgado, pois o pedido de desistência é incompatível com a vontade de recorrer. Após, arquivem-se os autos,
observadas as formalidades e cautelas de estilo. P.R.I. - ADV: ROBERTO STOCCO (OAB 169295/SP), ELIANA ESTEVÃO (OAB
161394/SP)
Processo 3001011-47.2013.8.26.0296 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO S/A - Vistos. AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A ajuizou ação de busca e apreensão
em face de MARIA VILMA ELIAS DE SOUZA, com fundamento no Decreto-lei nº. 911/69, visando ao bem descrito na inicial,
que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. A inicial foi instruída com o contrato de alienação fiduciária e com a notificação
extrajudicial do(a) réu(ré). Deferida a liminar (fl. 45), o bem alienado foi apreendido e depositado (fl. 50/51). Regularmente
citado(a) (fl. 50), o(a) réu(ré) não apresentou contestação (fl. 53). Eis o relatório. Fundamento e decido. O feito comporta
julgamento antecipado, nos termos do artigo 330, inciso II, do Código de Processo Civil. Configurada a revelia, se presumem
verdadeiros os fatos narrados na inicial, quais sejam, o não pagamento das parcelas previstas no contrato de alienação fiduciária
firmado entre as partes, que tinha por objeto o veículo apreendido e depositado liminarmente nas mãos do(a) autor(a). Ademais,
os requisitos para a consolidação da posse nas mãos do possuidor indireto estão devidamente comprovados pelo contrato de
alienação fiduciária e pela notificação extrajudicial acostados aos autos. Destarte, a procedência do pedido inicial é medida que
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se impõem para a correta solução da lide. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no artigo
66 da Lei nº. 4.728/65 e Decreto-lei nº. 911/69. Faço-o para declarar resolvido o contrato, ficando consolidado nas mãos do(a)
autor(a) o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem, tornando definitiva a apreensão liminar. Levante-se o depósito judicial,
ficando facultada a venda pelo(a) autor(a), na forma do artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº. 911/69. Cumpra-se o disposto no artigo
2º do Decreto-lei nº. 911/69, oficie-se ao DETRAN, comunicando estar o(a) autor(a) autorizado(a) a proceder à transferência a
terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. Condeno o réu ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios que, na forma do § 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil, fixo em 10% do valor
atribuído à causa, tudo corrigido monetariamente. P.R.I. - ADV: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA (OAB 115665/SP),
JOÃO CARLOS DE ALMEIDA ZANINI (OAB 270476/SP)
Processo 3001921-74.2013.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Revisão - V. L. da S. - Vistos. Considerando a manifestação
favorável da Ilustre Promotora de Justiça às fls. 25, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos,
o acordo formalizado às fls. 23 e verso bem como a renúncia do prazo recursal. Diante disso, JULGO EXTINTO o presente feito,
com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Expeça-se ofício à empregadora do requerido para que
proceda ao desconto dos alimentos em folha de pagamento. Regularizados os autos, arquivem-se. P.R.I. - ADV: FERNANDA
PALHARES COMISSO (OAB 321901/SP), RAFAEL LANZI VASCONCELOS (OAB 277712/SP)
Processo 3002274-17.2013.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Usucapião Ordinária - Gerson Philippe da Silva - Vistos.
Recebo a petição de fls. 36/37 como emenda à inicial. Anote-se. No mais, cumpra o autor, integralmente o determinado à fl. 32,
em 05 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Sem prejuízo, para análise do pedido de assistência judiciária gratuita, deverá
o autor comprovar, por meio de documentos atuais, a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. Intimemse. - ADV: EDELCIO BRAS BUENO CAMARGO (OAB 77066/SP)
Processo 3002304-52.2013.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Benefícios em Espécie - Maria Antonieta Prado de Lima Vistos. Tendo em vista que o requerido ainda não foi citado, HOMOLOGO a desistência pleiteada pela requerente e EXTINGO
o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Certifique-se o
trânsito em julgado, pois o pedido de desistência é incompatível com a vontade de recorrer. Após, arquivem-se os autos com as
cautelas de estilo. P.R.I. - ADV: JOSE FLAVIO WOLFF CARDOSO SILVA (OAB 91278/SP)
Processo 3002514-06.2013.8.26.0296 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BV Financeira S.A. Crédito,
Financiamento e Investimento - Vistos. Homologo o pedido de desistência da presente ação formulado pelo autor às fls. 30, para
que produza seus efeitos jurídicos. JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, VIII do
Código de Processo Civil. Expeça-se ofício para desbloqueio do veículo. Certifique-se o trânsito em julgado, pois o pedido de
desistência é incompatível com a vontade de recorrer. Após, arquivem-se os autos, observadas as formalidades e cautelas de
estilo. P.R.I. - ADV: SÉRGIO RAGASI JÚNIOR (OAB 225347/SP), TIAGO CARREIRA (OAB 279690/SP)
Processo 3002690-82.2013.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Shigueko Kayo Kochi Vistos. (1) Defiro a autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. (2) Em uma cognição sumária do caso,
vislumbro presentes os requisitos para a concessão da medida emergencial pleiteada. A verossimilhança das alegações inicial
restou corroborada de forma satisfatória pelos relatórios médicos atuais de fls. 29/30 que instruem a exordial, do qual se
denota que a autora sofre de doenças que a torna incapaz para o trabalho. Outrossim, em se tratando de verba de natureza
alimentar, é patente o perigo de dano caso o provimento postulado seja concedido somente ao final da demanda. Diante disso,
presentes os requisitos legais, defiro a tutela pleiteada, para determinar ao INSS que conceda à autora o benefício de auxíliodoença. (3) Cite-se, com as advertências legais. (4) Ante a natureza da causa, antecipo a perícia. Assim, tendo em vista o teor
do Provimento n. 1626/2009 do CSM e da Resolução n. 541/2007 do Conselho da Justiça Federal, nomeio perito Dr. AIRTON
CORRÊA DE ALMEIDA JUNIOR, cujos honorários fixo em R$ 200,00. Os honorários deverão ser requisitados de acordo com
os atos normativos acima mencionados, por ofício próprio, após a entrega do laudo. Com a designação da data, dê-se ciência
às partes e intime-se a autora para comparecimento. As partes poderão apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos no
prazo de 10 dias, cujos laudos deverão ser apresentados em até 20 dias depois da entrega do laudo oficial. (5) Oficie-se ao
INSS solicitando informações que tiver a respeito do caso (benefícios deferidos, prazos, tratamento, salário de contribuição,
etc). Intime-se. - ADV: DANILO DE MORAES (OAB 316428/SP)
Processo 3003679-88.2013.8.26.0296 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - Freeart Seral Brasil Metalúrgica Ltda
- Vistos. Aceito a caução ofertada a fls. 41/52 e determino que seja lavrado termo, devendo o representante legal comparecer
em Juízo para assinatura do t ermo de caução. No mais, ante as legações e documentos juntados (fls. 53/61), DEFIRO a
medida liminar pleiteada e determino que seja comunicado ao Tabelionato de Protestos de Letras e Títulos de Jaguariúna
que este Juízo houve por bem sustar liminarmente os efeitos do protesto dos títulos de crédito a seguir descritos: TÍTULO
Nº PROTOCOLONº DATA DO PROTESTO VALOR - R$ TABELIONATO 0032975A02 351-18.10.2013 23/10/2013 R$ 8.845,43
Jaguariúna-SP 0032975A03 41-25.10.2013 31/10/2013 R$ 8.845,43 Jaguariúna-SP Outrossim, determino que referido título
deverá permanecer sob a guarda do Tabelionato supramencionado, em Cartório, com os efeitos do protesto sustado, até ulterior
deliberação deste Juízo, que lhe será comunicada oportunamente. Defiro também a exclusão da inscrição do nome da autora no
SCPC e SERASA, no que se refere ao título aqui discutido. Oficie-se. A citação será efetivada oportunamente na ação principal.
Servirá a presente decisão , por cópia digitada, como OFÍCIO. Intime-se. - ADV: RAFAEL ROSSI RAMOS (OAB 30297/PR)
Processo 3003679-88.2013.8.26.0296 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - Freeart Seral Brasil Metalúrgica Ltda Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que o autor
retir o oficio expedido ao tabelionato de notas, com urgência - ADV: RAFAEL ROSSI RAMOS (OAB 30297/PR)
Processo 3004024-54.2013.8.26.0296 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - Vanderlei Cesar Sereda - Certifico
e dou fé que expedi ofício e carta precatória conforme cópias que segues. A seguir encaminho os autos à publicação para o
autor retire os ofícios e a carta precatória instruindo-a e comprovando sua distribuição no prazo de 30 dias . Nada Mais. - ADV:
MARCOS ANTONIO DE SOUZA (OAB 112697/SP)
Processo 3004029-76.2013.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Paulo Eduardo Loli Me
- Vistos. Fls. 81/84: Recebo como emenda à inicial. Anote-se. Em uma análise superficial do caso, vislumbro presentes os
requisitos para a concessão da medida emergencial pleiteada. Isso porque, a priori, alega o autor que em 17 de setembro de
2013 cancelou o contrato de prestação de serviços de telefonia anteriormente firmado com a requerida e que esta indevidamente
efetuou cobranças sem a contraprestação dos serviços, razão pela qual o nome do autor não pode ser mantido nos órgãos de
proteção ao crédito. Outrossim, o perigo de dano de difícil reparação é patente, pois cediço que o consumidor com o nome
em cadastros de mal-pagadores não consegue obter crédito. Diante disso, presentes os requisitos legais, concedo a tutela
antecipada pleiteada, para determinar a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito mencionados na inicial,
pelo débito objeto desta lide. Oficiem-se. No mais, cite-se, com as advertências de praxe. Intimem-se. - ADV: JOAO EDUARDO
VICENTE (OAB 112995/SP)
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Processo 3004162-21.2013.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - D. de P. A. - F. M. - Indefiro
o pedido de reconsideração da decisão que fixou os alimentos provisórios em 3 salários mínimos, mormente porque o requerido
não comprovou que aufere rendimentos em patamar inferior ao valor declarado pela requerente (acima de R$ 30.000,00 por
mês) e não comprovou que o valor depositado em favor da outra filha é feito a título de alimentos, para que o bastaria a juntada
da decisão que fixou os alimentos. No mais, remetam-se os autos ao CEJUSC. Intime-se. Jaguariuna, 19 de dezembro de 2013.
Ana Paula Colabono Arias Juíza de Direito - ADV: ALINE NERY SERVILHA BONETTO (OAB 231199/SP), CAROLINE MANETTA
PANIGASSI (OAB 332973/SP)
Processo 3004236-75.2013.8.26.0296 - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Aposentadoria por Invalidez - Instituto
Nacional do Seguro Socialinss - Orlando Toniatti - 1. Recebo os presentes embargos para discussão, eis que tempestivos, e
com efeito suspensivo. 2. Intime-se o embargado/exeqüente, na pessoa de seu advogado, via Diário da Justiça Eletrônico, nos
termos do art. 740, caput, do Código de Processo Civil, para que se manifeste a respeito dos presentes embargos. Intime-se.
- ADV: DANILO DE MORAES (OAB 316428/SP), MARIA LUCIA SOARES DA SILVA CHINELLATO (OAB 269447/SP), CARLOS
ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP)
Processo 3004605-69.2013.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Antonio Aparecido
Cestari - Vistos. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se e tarjem-se os autos. Cite-se a ré, advertindo-se
do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados
na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ANDREIA MANTOVANI PENTEADO (OAB
304039/SP)
Processo 3004882-85.2013.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Enzo Rodrigues de
Oliveira - Vistos. Emende o autor a inicial, em 05 dias, para alterar o polo passivo da ação, o qual deverá ser ocupado pelo ente
federado e não pela pessoa do Sr. Prefeito, como constou. Após, tornem conclusos, com urgência. Intime-se. - ADV: ÂNGELA
CRISTINA CACERES ALBUQUERQUE (OAB 177698/SP)
Processo 3004904-46.2013.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Tania Maria Raimundo
- Vistos. Nos termos do artigo 273 do Código de Processo Civil, o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos da
tutela pretendida quando se convencer da existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e houver fundado
receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito
protelatório do réu. No caso em comento, as alegações iniciais são verossímeis, todavia a medida demolitória é irreversível,
motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de tutela antecipada com fundamento no parágrafo segundo do artigo 273 do CPC. No
mais, antes da análise do pedido de Justiça Gratuita e prosseguimento do feito, deverá a autora providenciar a juntada aos
autos de prova da insuficiência de recursos ou indícios disso, tais como comprovante de desemprego, declaração de imposto
de renda ou demonstrativos de pagamentos que atestem que a renda familiar é insuficiente para arcar com as despesas do
processo. Não apresentados tais documentos em 5 dias o benefício será indeferido e se não recolhidas as custas será extinto.
Após regularizada a ação, remetam-se os autos ao CEJUSC. Intime-se. Jaguariuna, 19 de dezembro de 2013. Ana Paula
Colabono Arias Juíza de Direito - ADV: ELIANE OLIVEIRA GOMES (OAB 286840/SP)
Processo 3004944-28.2013.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - EMANOELLA VITORIA
DA SILVA - Vistos. (1) Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. (2) Em uma análise superficial do caso,
vislumbro presentes os requisitos para a concessão da medida emergencial pleiteada. Primeiramente, há aparência do bom
direito (fumus boni juris). Consoante disposto no artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, o dever do Estado em relação à
educação será efetivado também mediante o atendimento de crianças de zero a seis anos de idade em creches e pré-escolas. Tal
norma de natureza constitucional é garantidora do direito de todas as crianças, com idade entre zero e seis anos, de gozar de um
atendimento educacional especializado para sua faixa etária, de forma que possa se desenvolver. Cuida-se, indubitavelmente, de
um direito social de segunda geração, cuja implementação exige prestações estatais positivas, onerosas aos cofres municipais.
No entanto, o fato da implementação de tal direito depender das possibilidades orçamentárias do Município, não impede que o
Poder Judiciário, quando provocado, analise a discricionariedade do Administrador no implemento de suas políticas públicas.
In casu, não se pode alegar em benefício do requerido o princípio da reserva do possível, porquanto notório que o Município
de Jaguariúna possui recursos suficientes para atender os munícipes que estão em idade para freqüentar creche e/ou préescola. Outrossim, o perigo de ineficácia do provimento final é patente, pois o atendimento da pretensão em tela somente ao
final da demanda poderá prejudicar o desenvolvimento dos menores. Desta feita, defiro a antecipação dos efeitos da tutela,
para determinar que o requerido promova a matrícula dos autores em creche municipal próxima a sua residência, no prazo de
cinco dias. (3) Cite-se o requerido, nos termos legais. (4) Após, ao Ministério Público e conclusos. Servirá o presente, por cópia
digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: DIOGENES ALVES GUERREIRO (OAB
254881/SP)
Processo 3005011-90.2013.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - G. N. da L. F. - Vistos.
Com relação ao benefício da assistência judiciária, dispõe o artigo 5º, inciso LXXVI da Constituição Federal: o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. (grifo nosso). Portanto, é possível que
se exija prova da insuficiência de recursos. Diante disso, em dez dias, deverá ser juntado aos autos prova da insuficiência
de recursos ou indícios disso, tais como comprovante de desemprego, declaração de imposto de renda ou demonstrativos
de pagamentos que atestem que a renda familiar é insuficiente para arcar com as despesas do processo, devendo ser estes
documentos atuais. Não o fazendo, nem sendo recolhida a taxa judiciária, deverá o processo de ser extinto, por ausência desse
pressuposto processual. Após, abra-se vista ao MP e conclusos. Intime-se. - ADV: RENATA STELA QUIRINO MALACHIAS (OAB
191048/SP), RUBERLEI MALACHIAS (OAB 131976/SP)

Criminal
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO VIVIANI DOURADO BERTON
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELIZETE MOURA DE OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2014
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Processo 3002740-11.2013.8.26.0296 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido
de Drogas - J. P. - M. C. L. da S. - Vistos. I-) Procedo à instauração de incidente de insanidade mental, para aquilatar-se se
o acusado MARIA CRISTINA LINO DA SILVA está no seu juízo perfeito e se estava na ocasião em que ocorreram os fatos
historiados nos autos. II-) Destarte, com fulcro no artigo 149 do Código de Processo Penal, instauro incidente de insanidade
mental, a fim de que o imputado seja submetido a exame avaliatório de suas condições mentais e psíquicas. Em consonância
com o parágrafo segundo do citado artigo 149, SUSPENDO o curso do processo, até a solução do incidente. Oficie-se a OABSP
local, solicitando a indicação de advogado(a) para patrocinar a defesa do acusado pela assistência judiciária, ficando, desde
já, nomeado Curador do examinado. III-) Formulo, desde já, os seguintes quesitos: 3.1. por doença mental ou desenvolvimento
mental incompleto ou retardado, era o réu, ao tempo da ação delituosa, inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso
do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento? 3.2. Em virtude de perturbação da saúde mental ou por
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não possuía o réu, ao tempo da ação, a plena capacidade de entender
o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. IV-) Autue-se o incidente em apartado,
baixando-se a competente portaria, que será acompanhada de cópia reprográfica das principais peças destes autos. Ato contínuo
oficie-se ao Doutor ANTONIO VERIANO PEREIRA NETO, com consultório em Amparo, solicitando seja a acusada submetida a
exame de insanidade mental, bem assim como a designação de dia, hora e local para a sua apresentação. V-) Sem prejuízo da
deliberação lançada no parágrafo precedente, dê-se à Acusação e à Defesa, que poderão acrescentar outros quesitos àqueles
formulados por este Juízo, no prazo de 05(cinco)dias. VI-) Após, aguarde-se a resposta. Intime-se. Jaguariuna, 05 de dezembro
de 2013. - ADV: MARIA DO CARMO SANTIAGO LEITE (OAB 70248/SP)

JALES
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE JALES EM 16/01/2014
PROCESSO :0000329-09.2014.8.26.0297
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: O. DE A. R.
ADVOGADO : 190786/SP - Silmara Porto Penariol
REQDO
: J. DA C.
VARA:4ª VARA
PROCESSO :0000360-29.2014.8.26.0297
CLASSE
:AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE
REQTE
: R. K. DE O.
REQDO
: D. R. DOS S.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000317-92.2014.8.26.0297
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: P. E. DA S. C.
ADVOGADO : 243970/SP - Marcelo Lima Rodrigues
REQDO
: A. P. DE S. C.
VARA:2ª VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:0000318-77.2014.8.26.0297
:RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
: D. DE O. C.
: 243970/SP - Marcelo Lima Rodrigues

PROCESSO :0000361-14.2014.8.26.0297
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBARGTE : Carlos Alberto Fantozzi
ADVOGADO : 258209/SP - Luiz Carlos Rosa Perez
EMBARGDO : Fazenda Publica Municipal
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000395-86.2014.8.26.0297
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Marilene Garcia Valerio
REQDO
: OSVALDO MUSSATO
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000330-91.2014.8.26.0297
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQTE
: S. F. DOS S.
ADVOGADO : 218257/SP - Flavio Cardozo Albuquerque
REQDO
: G. I. DOS S.
VARA:1ª VARA
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PROCESSO :0000333-46.2014.8.26.0297
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: VAndo Guimaraães Patrocínio
ADVOGADO : 228530/SP - Andre Manoel de Carvalho
REQDO
: Azul Linhas Aereas Brasileira S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000402-78.2014.8.26.0297
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Valdir Alves Dourado
REQDO
: Giovani Seretni
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000335-16.2014.8.26.0297
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Banco do Brasil S/A
ADVOGADO : 261622/SP - Fernanda Scardoelli Americo
EXECTDO
: Claudemir Rossafa Sanches
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000336-98.2014.8.26.0297
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Banco do Brasil S/A
ADVOGADO : 261622/SP - Fernanda Scardoelli Americo
EXECTDO
: Valdecir Rossafa Rodrigues
VARA:4ª VARA
PROCESSO :0000337-83.2014.8.26.0297
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Banco do Brasil S/A
ADVOGADO : 34248/SP - Flavio Olimpio de Azevedo
EXECTDO
: Valdecir Rossafa Rodrigues
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000334-31.2014.8.26.0297
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Roseli Aparecida Ricci da Silva
ADVOGADO : 257738/SP - Ricardo Hentz Ramos
REQDO
: Apparecida Bassi da Silva
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000339-53.2014.8.26.0297
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQTE
: A. B. F. DOS S.
ADVOGADO : 72136/SP - Elson Bernardinelli
REQDO
: P. D. DOS S.
VARA:4ª VARA
PROCESSO :0000340-38.2014.8.26.0297
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Remenegilda Antonio Cazorratto
ADVOGADO : 211001/SP - Danyella Andressa Botton
REQDO
: Terra Automóveis
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000383-72.2014.8.26.0297
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Doracino da Silva
ADVOGADO : 228530/SP - Andre Manoel de Carvalho
REQDO
: Banco B.V. Financeira s.a. Crédito, Financiamento e Investimento
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000343-90.2014.8.26.0297
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Sandra Maria de Lima Pasquini
ADVOGADO : 228530/SP - Andre Manoel de Carvalho
REQDO
: Banco Santander S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:0000384-57.2014.8.26.0297
:INTERDIÇÃO
: F. A. F.
: 185258/SP - Joel Mariano Silvério
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REQDO
: E. S. M.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000344-75.2014.8.26.0297
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: José Carlos Gonzales Francisco Me
ADVOGADO : 224665/SP - Andre Domingues Sanches Pereira
REQDO
: Tim Celular S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000345-60.2014.8.26.0297
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Jose Gonzales Ramires
ADVOGADO : 286220/SP - Luis Fernando de Almeida Infante
REQDO
: Banco OMNI S/A - Crédito Financiamento e Investimento
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000346-45.2014.8.26.0297
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL
REQTE
: Aparecida Oliveira dos Santos
ADVOGADO : 286220/SP - Luis Fernando de Almeida Infante
REQDO
: Juizo da Comarca
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000348-15.2014.8.26.0297
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Gumercindo Noveli
ADVOGADO : 194678/SP - Orivaldo Zupirolli
REQDO
: Banco Santander do Brasil S/A
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000353-37.2014.8.26.0297
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Rosei Cleer Bazzo Pupim
ADVOGADO : 284312/SP - Rogerio Augusto Gonçalves de Barros
REQDO
: Prefeitura Municipal de Jales
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000354-22.2014.8.26.0297
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Jesus Representações Comercial Ltda Me
ADVOGADO : 296491/SP - Marcelo Fernando Dacia
REQDO
: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000355-07.2014.8.26.0297
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Maria Cecília Pasqualeto Dorigan
ADVOGADO : 296491/SP - Marcelo Fernando Dacia
REQDO
: Banco Itaú
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000356-89.2014.8.26.0297
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Maria Araci Turaza Riato
ADVOGADO : 296491/SP - Marcelo Fernando Dacia
REQDO
: Banco Santander S.A,
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000358-59.2014.8.26.0297
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Itamar Jose Bergamo
ADVOGADO : 259605/SP - Rodrigo Soncini de Oliveira Guena
REQDO
: Ana Maria Lopes Placido
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000320-47.2014.8.26.0297
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQTE
: I. R. C. R.
ADVOGADO : 247930/SP - Rafael Batista Sambugari
REQDO
: R. R.
VARA:4ª VARA
PROCESSO

:0000359-44.2014.8.26.0297
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CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Fujimitsu Shioya
ADVOGADO : 318804/SP - Ricardo Severino Giroto
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000387-12.2014.8.26.0297
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Izaac Valentim Zerbato
ADVOGADO : 317493/SP - Carlos de Oliveira Mello
REQDO
: Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000388-94.2014.8.26.0297
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Joao Batista de Oliveira
ADVOGADO : 317493/SP - Carlos de Oliveira Mello
REQDO
: Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS TAKAOKA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FRANCISCO ANISIO BOIATE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2014
Processo 0001974-06.2013.8.26.0297 (029.72.0130.001974) - Procedimento Ordinário - Guarda - Miguel José de Souza Zilei Jacinto da Silva - Autos nº. 155/2013 Vistos. Designo o dia 18 de fevereiro de 2014, às 15:00 horas, para a audiência de
instrução. Fixo o prazo de 10 dias, contados da intimação deste despacho, para que as partes apresentem em cartório rol de
testemunhas a serem ouvidas em audiência, sob pena de preclusão. Intimem-se as partes e as testemunhas tempestivamente
arroladas. Int. - ADV: MARCUS VINICIUS CASTANHEIRA (OAB 109067/SP), DANIELLA MARIA DOS SANTOS (OAB 303481/
SP)
Processo 0002460-88.2013.8.26.0297 (029.72.0130.002460) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Pecunia Sa - Tendo em vista o decurso do prazo de sobrestamento, manifeste-se o autor em termos de
prosseguimento, no prazo de 05 dias. - ADV: LUIS GUSTAVO BUOSI (OAB 165025/SP)
Processo 0003311-74.2006.8.26.0297 (297.01.2006.003311) - Outros Feitos não Especificados - Cooperativa Agropecuária
Mista dos Fruticultores Paulista e Goianos Iltda Frupeg - Durval João Ferreira e outro - Aguarde-se provocação do interessado
em arquivo. Int. - ADV: RODRIGO CARLOS AURELIANO (OAB 189676/SP), JOAO APARECIDO PAPASSIDERO (OAB 90880/
SP), WANDERLAN PEREIRA DE MORAIS (OAB 4731/GO)
Processo 0003639-57.2013.8.26.0297 (029.72.0130.003639) - Exibição - Medida Cautelar - Cristiano Cardoso - Banco
Finasa Sa - Ante a certidão supra, dê-se ciência ao autor da apresentação da cópia do contrato de financiamento e após,
aguarde-se o retorno dos autos para posterior juntada. Int. - ADV: MARCELO FERNANDO DACIA (OAB 296491/SP), EDGAR
PEREIRA BARROS (OAB 268037/SP)
Processo 0003884-68.2013.8.26.0297 (029.72.0130.003884) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Valdir do
Valle Junior - Banco Itau Sa - Vistos. Fls. 77 e 81: Recebo os recursos de apelação apresentados pelas partes em seus regulares
efeitos suspensivo e devolutivo. Às contrarrazões de apelação, no prazo comum de 15 dias. Int. - ADV: EDSON CACHUÇO DA
SILVA (OAB 310148/SP), EDGAR PEREIRA BARROS (OAB 268037/SP), THIAGO CACHUÇO DA SILVA (OAB 286366/SP)
Processo 0004360-43.2012.8.26.0297 (297.01.2012.004360) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação
/ Embargos à Execução - Dorival Amancio dos Santos Maquinas Me e outro - Itaú Unibanco Sa - Fica o requerido intimado
a recolher as custas processuais: R$ 192,09 referente à metade da taxa judiciária calculada - DARE CÓD. 230-6; R$ 13,56
referente a substabelecimento de mandato judicial - DARE CÓD. 304-9. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP),
ROSANE APARECIDA DAL SANTO (OAB 258296/SP)
Processo 0005944-82.2011.8.26.0297 (297.01.2011.005944) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação
- Bruno Sarambele Marinho - Flor e Laço Buffet, Decorações e Eventos Ltda - Vistos. I- Diante do pagamento do débito e nos
termos do artigo 794, I, do CPC., julgo extinta a execução de sentença movida por BRUNO SARAMBELE MARINHO contra
FLOR E LAÇO - BUFFET, DECORAÇÕES E EVENTOS LTDA. II- Recolha a vencida a taxa judiciária e uma taxa de mandato
judicial calculadas às fls. 80. III- Proceda a serventia à retirada , pelo sistema Renajud, da restrição gravada nos veículos
indicados às fls. 106. IV- Transitada esta em julgado e pagas eventuais custas em aberto, arquivem-se os autos com as cautelas
de estilo. R.P.I.C. - ADV: RENATA MIQUELETE CHANES SCATENA (OAB 191998/SP), DEONISIO JOSE LAURENTI (OAB
96814/SP), FLAVIO SARAMBELE MARINHO (OAB 284658/SP)
Processo 0006148-63.2010.8.26.0297 (297.01.2010.006148) - Monitória - Cheque - Dalmo Pavão de Almeida - Cristhian
Paula Garcia & Cia Ltda Me - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, o acordo a que chegaram as partes para que produza os seus
jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o processo nos termos do artigo 269, III, do CPC. Transitada esta em julgado e pagas
eventuais custas em aberto, arquivem-se os autos. PRIC. - ADV: LICIO MOREIRA DE ALMEIDA NETO (OAB 192457/SP), ANA
MARIA GARCIA DA SILVA (OAB 118383/SP), SANDRA REGINA DA SILVA (OAB 116866/SP)
Processo 0006497-61.2013.8.26.0297 (029.72.0130.006497) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Geny Alves
Batista Marçal - Retirar certidão de honorários e carta de adjudicação. - ADV: ANDREIA CRISTINA MENDES DIAS OLIVEIRA
(OAB 220611/SP)
Processo 0006650-31.2012.8.26.0297 (297.01.2012.006650) - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Bv Financeira
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Sa Cfi - Comprove o autor, no prazo de 10 dias, a distribuição da carta precatória expedida às fls. 58. No silêncio, intime-se o
autor para dar andamento no feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: EDGAR PEREIRA BARROS (OAB
268037/SP), JOSE LUIS TREVIZAN FILHO (OAB 269588/SP)
Processo 0007584-23.2011.8.26.0297 (297.01.2011.007584) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Luzia
Venancio da Silva - Banco Bv Financeira Sa Credito, Financiamento e Investimento - Intime-se o Dr. Advogado para no prazo de
cinco (05) dias, providenciar o recolhimento da taxa de desarquivamento dos autos no valor de R$ 22,00. No silêncio, devolvase a presente ao seu subscritor. Int. Jales, data supra. - ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO GONÇALVES (OAB 229565/SP),
EDGAR PEREIRA BARROS (OAB 268037/SP), ANDRE MANOEL DE CARVALHO (OAB 228530/SP)
Processo 0007689-63.2012.8.26.0297 (297.01.2012.007689) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Jefter Friozi de
Macedo Me - Aguarde-se provocação do interessado em arquivo. Int. - ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO GONÇALVES (OAB
229565/SP)
Processo 0007831-33.2013.8.26.0297 (029.72.0130.007831) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Banco Santander (brasil) Sa - Fica o exequente intimado a se manifestar, em 05 dias, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça
que informa que deixou de proceder à penhora por não ter sido possível localizar bens de propriedade da executada para
garantia da execução. - ADV: RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP)
Processo 0008488-09.2012.8.26.0297 (297.01.2012.008488) - Mandado de Segurança - Estabelecimentos de Ensino Ana Paula da Silva Lemes Cabral - Diretor de Escola Técnica da Etec Drjosé Luiz Viana Coutinho - Ante o exposto, JULGO
IMPROCEDENTE a presente ação mandamental, que ANA PAULA DA SILVA LEMES CABRAL ajuizou contra o SR. DIRETOR
DE ESCOLA TÉCNICA DA ETEC DR. JOSÉ LUIZ VIANA COUTINHO, julgando-se extinto o processo, com resolução do mérito,
nos termos do art. 269, I, do CPC. Sem honorários, nos termos da Súmula nº 105, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Intime-se pessoalmente a Assistente Litisconsorcial. Jales, 12 de dezembro de 2013. P. R. I. C. - ADV: MARCELO TREFIGLIO
MARÇAL VIEIRA (OAB 240970/SP), THIAGO CACHUÇO DA SILVA (OAB 286366/SP), EDSON CACHUÇO DA SILVA (OAB
310148/SP)
Processo 0009191-37.2012.8.26.0297 (297.01.2012.009191) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Fazenda Publica Municipal
de Jales - Fica o advogado intimado de que foi nomeado curador especial do executado Rubens Damaceno Marques. - ADV:
ROBERTO MENDES DIAS (OAB 115433/SP), IZAIAS BARBOSA DE LIMA FILHO (OAB 67892/SP)
Processo 0009245-66.2013.8.26.0297 (029.72.0130.009245) - Embargos à Execução - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Departamento de Estradas e Rodagem de São Paulo - Cleusa Pereira dos Santos - Posto isto, julgo procedentes
estes EMBARGOS DO DEVEDOR, que o DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER
ajuizou contra CLEUSA PEREIRA DOS SANTOS, para acolher as alegações do embargante e para reduzir o valor da execução
para R$ 87.271,29 (valor de 30/06/2013), julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do
CPC. O vencido pagará as custas do processo e a verba honorária que arbitro em 10% do valor da causa, ambas com correção
monetária, as custas desde o efetivo desembolso e os honorários, desde a citação, estando suspensa a exigibilidade dessas
verbas por força do benefício da justiça gratuita (deferido à credora nos autos da execução). P. R. I. C. - ADV: ADAUTO JOSE
DE OLIVEIRA (OAB 263552/SP), MARCELO BIANCHI (OAB 274673/SP)
Processo 0009574-15.2012.8.26.0297 (297.01.2012.009574) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Hsbc Bank Brasil Sa Banco Multiplo - Valdir Saraiva da Silva e outros - Vistos. I- Homologo, para que produza seus
jurídicos e regulares efeitos, o acordo informado às fls. 103/105 nestes autos de Execução de Titulo Extrajudicial movida por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO contra VALDIR SARAIVA DA SILVA E OUTROS. Em conseqüência, julgo extinta
a execução, nos termos do artigo 794, II, do CPC. II- Proceda-se ao levantamento da penhora realizada nos autos. III- Homologo,
para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência do prazo recursal. Certifique-se o trânsito em julgado. IV- Pagas
eventuais custas em aberto, arquivem-se os autos. VI- Indefiro o pedido de expedição de ofícios aos órgãos de restrição de
crédito, pois compete à própria parte interessada providenciar a exclusão dos apontamentos existentes em nome do réu, ficando
autorizada a expedição de certidões para este fim. R.P.I.C. - ADV: ADEVALDO DIONIZIO (OAB 83278/SP), JORGE DONIZETI
SANCHEZ (OAB 73055/SP)
Processo 0009577-67.2012.8.26.0297 (297.01.2012.009577) - Inventário - Inventário e Partilha - José Quirino Barbosa Hercília da Costa Barbosa - Vistos. I- Fls. 114: Defiro a retificação do valor do monte-mor constante nas primeiras declarações,
bem como do valor atribuído à causa, para constar como sendo R$ 2.388,03. Proceda-se a serventia as as anotações necessárias.
II- Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos de direito, a partilha de fls. 02/06, destes autos de
Arrolamento de bens deixados por HERCILIA DA COSTA BARBOSA, atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões,
salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. III- Arbitro os honorários do Dr. Advogado nomeado nos autos em
100% do valor da tabela vigente do convênio DPE/OAB-SP. III- Transitada esta em julgado, expeçam-se alvarás certidão de
honorários e formal de partilha, observadas as disposições constantes na partilha ora homologada. Após, arquivem-se os autos.
R.P.I.C. - ADV: LEANDRO MARTINELLI TEBALDI (OAB 259850/SP)
Processo 0009700-65.2012.8.26.0297 (297.01.2012.009700) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Amelia Maria de
Jesus Felicio - Flauzino Felicio de Jesus - Vistos. Em termos de prosseguimento, manifestem-se as partes, no prazo de cinco
dias. Int. - ADV: IVAN JOSE ALVAREZ CINTRA (OAB 221220/SP), ROGERIO AUGUSTO GONÇALVES DE BARROS (OAB
284312/SP)
Processo 0010167-49.2009.8.26.0297 (297.01.2009.010167) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens - Francisco Simões de Mello - Banco do Brasil Sa - Intime-se o Dr. Advogado para no prazo de cinco
(05) dias, providenciar o recolhimento da taxa de desarquivamento dos autos no valor de R$ 22,00. No silêncio, devolva-se a
presente ao seu subscritor. Int. Jales, data supra. - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO
OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP)
Processo 3000360-12.2013.8.26.0297 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - Vistos. Intime-se o credor fiduciário para, no prazo de 05 dias, devolver o veículo objeto
da ação diretamente para as mãos da requerida, sob pena de multa diária no valor de 500,00 (quinhentos reais) até o limite de
R$ 10.000,00. Int. - ADV: FREDERICO ALVIM BITES CASTRO (OAB 269755/SP), JOAO ALBERTO ROBLES (OAB 81684/SP)
Processo 3000390-47.2013.8.26.0297 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - J. M. R. e outro - 1.
Entendo desnecessária audiência para ratificação dos termos constantes da inicial pelos requerentes, pois a previsão do artigo
1122 do CPC se destinava exclusivamente à separação consensual, que foi extinta pela Emenda Constitucional nº 66/2010, que
coloca expressamente o divórcio como única forma de dissolução do casamento civil. Por outro lado, as partes são maiores,
capazes, outorgaram procuração ao subscritor da petição inicial e se compuseram quanto aos termos do divórcio. 2. Assim,
para que produza seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO por sentença o acordo de vontade entabulado entre as partes
(fls. 02/05) e DECRETO o divórcio do casal JOÃO MARCOS RIBEIRO e LIERKA FELSO nos termos da Emenda Constitucional
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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nº 66, de 13 de julho de 2010, que suprimiu o requisito atinente ao lapso temporal para o divórcio. Por conseqüência, JULGO
EXTINTO o processo com fundamento no inciso III, do artigo 269, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado,
expeça-se mandado de averbação e formal de partilha, se necessário, e arquivem-se os autos com as cautelas necessárias.
Isento de custas ante a concessão dos benefícios da lei 1.060/50. - ADV: GUSTAVO ALVES BALBINO (OAB 336748/SP),
CAMILA REGINA TONHOLO (OAB 334312/SP)

3ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ PEDRO GERALDO NÓBREGA CURITIBA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TEVALDI LUIZ SANGALETI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2014
Processo 0000136-09.2005.8.26.0297 (297.01.2005.000136) - Execução de Alimentos - Alimentos - Ana Paula Reinaldes
Rep Ana Ilda Avelhaneda Reynaldes - Pedro Reinaldes - Sentença nº 1043/2013 registrada em 12/11/2013 no livro nº 240 às
Fls. 138: Proc. nº 17/05 Vistos. Satisfeito o débito, JULGO EXTINTO o processo de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS requerida por
ANA PAULA REINALDES contra PEDRO REINALDES, (Processo nº 17/05 - 3ª Vara), nos termos do artigo 794, I, do Código de
Processo Civil. Arbitro os honorários do Ilustre Advogado nomeado à exequente, bem como à Curadora Especial, no patamar
máximo previsto na tabela em vigor. Expeçam-se certidões oportunamente. Expeça-se certidão de objeto e pé, conforme
determinação de fls. 260vº, bem como mandado de levantamento do valor depositado a fls. 271, em favor da exequente.
Determino, outrossim, o arquivamento do presente feito, sem qualquer ônus para as partes, procedendo-se as anotações e
comunicações necessárias. Autorizo xerox. P.R.I.C. Jales, 07.11.2013. - ADV: ERMINIA LUIZA IMOLENI (OAB 81995/SP), JOAO
SILVEIRA NETO (OAB 92161/SP)
Processo 0006363-34.2013.8.26.0297 (029.72.0130.006363) - Procedimento Ordinário - Seguro - Alzira Mara de Azevedo
Novaes - Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat Sa - Ficam as partes intimadas de que foi designado o próximo dia
27/01/2014 às 17:00 horas, para realização da perícia médica em torno da autora, no consultório do Dr. Luis Roberto Baitello.
- ADV: INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP), JOSÉ ANTONIO FUZETTO JUNIOR (OAB 171125/SP), ENIO
SOLER DO AMARAL JUNIOR (OAB 172787/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP)
Processo 0007563-13.2012.8.26.0297 (297.01.2012.007563) - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - Zelinda dos Santos
Pissolito - Vistos. Certidão supra: Aguarde-se por mais 30 dias. Decorrido o prazo e certificado, reitere-se. Int. (fica a requerente
intimada a manifestar nos autos, no prazo de cinco dias, ante o depósito de fls. 68 no valor de R$311,99) - ADV: FERNANDO
CESAR PISSOLITO (OAB 227237/SP)

4ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO BONAVOLONTÁ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MANOEL RICARDO DE LIMA NETO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2014
Processo 0000197-83.2013.8.26.0297 (029.72.0130.000197) - Procedimento Ordinário - Guarda - Manuela Eras Rodrigues
- Renan Souza Rodrigues - Vistos. HOMOLOGO, por decisão, para que produza seus legais efeitos, o acordo a que chegaram
as partes na forma entabulado retro e, por consequência, mantenho a extinção do feito nos termos do artigo 269, III, do CPC
(fls. 27). Homologo, ainda, a desistência do prazo recursal, razão pela qual a presente decisão TRANSITA EM JULGADO NESTA
DATA, dispensada sua certificação. Comunique-se, com urgência, via e-mail, à Instância Superior onde tramita o agravo de
instrumento interposto. Dê-se ciência ao Ministério Público. Defiro desentranhamento de documentos, devendo permanecer
cópia nos autos. No mais, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: GUSTAVO RODRIGUES
DA SILVA (OAB 331022/SP), LUIS FERNANDO DE PAULA (OAB 229564/SP), VINICIUS LUIZ PAZIN MONTANHER (OAB
332344/SP), CARLOS DE OLIVEIRA MELLO (OAB 317493/SP)
Processo 0003879-80.2012.8.26.0297 (297.01.2012.003879) - Inventário - Inventário e Partilha - Andrea Mara dos Santos
Rossini e outros - Osmair Socorro dos Santos - Vistos. Por ora, defiro o sobrestamento do feito até 29/01/2014 para as
providências anteriormente determinadas. Ato contínuo, tornem conclusos. Intime-se. - ADV: PAULA CRISTINA DE ANDRADE
LOPES VARGAS (OAB 139918/SP), JOAO SILVEIRA NETO (OAB 92161/SP), MARCOS ANTONIO MOREIRA FERRAZ (OAB
11390/MS), RONIL SILVEIRA ALVES (OAB 1372/MS), MAURILIO SAVES (OAB 73691/SP)
Processo 0003952-86.2011.8.26.0297 (297.01.2011.003952) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora /
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Aguiar Assessoria Ltda - Eunice Aparecida Gonçalves - Para o Dr. José Luis Scarpelli
Junior, manifestar acerca dos ofícios das operadoras de telefonia juntado aos autos. - ADV: PAULO ROBERTO GOMES AZEVEDO
(OAB 213028/SP), LEANDRO CESAR DE JORGE (OAB 200651/SP), JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR (OAB 225735/SP)
Processo 0004480-52.2013.8.26.0297 (029.72.0130.004480) - Ação Civil Pública - Estabelecimentos de Ensino - O Ministerio
Publico do Estado de São Paulo - Instituição Soler de Ensino Ltda - - Oswaldo Soler Neto - 1. Informe-se à Municipalidade de fls.
2860 acerca da liminar deferida nestes autos, encaminhando-se cópia da cota ministerial de fls. 2876. 2. Intime-se o requerido
Oswaldo Soler Junior no endereço informado a fls. 2869 para comparecimento à audiência designada a fls. 2850. Intime-se. ADV: ANTONIO TITO COSTA (OAB 6550/SP), CARLOS ALBERTO EXPEDITO DE BRITTO NETO (OAB 93487/SP), RICARDO
VITA PORTO (OAB 183224/SP), FATIMA CRISTINA PIRES MIRANDA (OAB 109889/SP), TÂNIA MARA TÓRTOLA (OAB 197198/
SP), ANDRÉ LUIS DE SOUZA (OAB 284388/SP), DALIRIA DIAS AMANTE (OAB 311849/SP)
Processo 0005793-58.2007.8.26.0297 (297.01.2007.005793) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Valdir Boer - - Juliana Boer - Osvaldir Boer - - Luzia Aparecida Anselmi Boer - Ciência às partes do ofício da Egrégia Terceira
Vara desta Comarca, informando de que foram designados os dias 11 de fevereiro de 2014, às 15:00 horas e 25 de fevereiro de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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2104, às 15:00 horas, para realização do 1º e 2º leilão, de 50% dos direitos da executado Luzia Ap. A. Boer possui sobre o imóvel
objeto da matricula nº 26.467, do CRI de Jales. - ADV: ANA PAULA BIAGI TERRA (OAB 284070/SP), ANA SILVIA FONTANELLI
VILELA (OAB 284921/SP), WESLEY EDSON ROSSETO (OAB 220718/SP), GALBER HENRIQUE PEREIRA RODRIGUES
Processo 0005862-80.2013.8.26.0297 (029.72.0130.005862) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Aparecida Helena
de Andrade Gatto - Maria Vitória de Andrade - Vistos. JULGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos,
a partilha destes autos de arrolamento dos bens deixados por Maria Vitória de Andrade, atribuindo aos nela contemplados os
respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. Em conseqüência, JULGO EXTINTO o presente
feito, com fulcro no artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Transitada esta em julgado, expeça-se o formal ou certidão de
pagamento, se o caso. A seguir, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. ADV: GUILHERME MENDES DE CAMPOS (OAB 324908/SP), RENAN CAVENAGHI FIOD (OAB 311662/SP)
Processo 0006493-24.2013.8.26.0297 (029.72.0130.006493) - Interdição - Tutela e Curatela - Mara Lucia Andre de Souza
- Anivaldo de Souza Junior - Para o Dr. Dario Guimarães Chammas manifestar-se, em 05 dias, sobre o ofício do Ambulatório
de Saúde Mental de Jales. - ADV: DARIO GUIMARÃES CHAMMAS (OAB 167070/SP), WELLINGTON ALVES DA COSTA (OAB
161710/SP)
Processo 0007511-80.2013.8.26.0297 (029.72.0130.007511) - Inventário - Inventário e Partilha - Odimilson Francisco
Simões - Francisco Simões de Melo - Benedito Sérgio Simões e outro - Vistos. Diante do caráter emergencial necessário para
manter as atividades das propriedades rurais do espólio, conforme mencionado na petição de fls. 377/379, defiro a expedição de
alvará judicial autorizando a realização das operações de venda, compra e transferência do rebanho bovino de propriedade do
espólio, bem como a movimentação dos animais das áreas de pastagem, liberação e emissão de documentos pertinentes junto
à Secretaria de Fazenda dos Estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e junto aos órgãos estaduais respectivos
para as providências quanto à emissão de guia de transporte de animais (GTA). Deverá o inventariante apresentar minuciosa
prestação de contas no prazo de 90 dias. Com a prestação de contas, dê-se ciência às partes interessadas. Sem prejuízo,
comunique-se ao E. Tribunal de Justiça, onde tramita o conflito de competência suscitado por este Juízo, acerca da presente
decisão. Intime-se. - ADV: CARLOS SIMAO NIMER (OAB 104052/SP), EUCLIDES BENEDITO DE OLIVEIRA (OAB 18780/SP),
WANDERLEY OLIVEIRA LIMA (OAB 27277/SP)
Processo 0007579-98.2011.8.26.0297 (297.01.2011.007579) - Alvará Judicial - Família - Aparecido Costalonga - Juizo da
Comarca - Oportunamente, sendo julgadas boas as contas prestadas, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
Autorizo a extração de cópias reprográficas. P.R.I.C. - ADV: DANIEL JUNIOR DURAN PINATTO (OAB 240957/SP)
Processo 0007600-40.2012.8.26.0297 (297.01.2012.007600) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Sebastião
Joaquim de Souza - Francisco Jose de Souza - Para a Dra. Geisa Celeste Canuto, manifestar acerca do oficio da Ciretran de fls.
97/100. Int. - ADV: GEISA CELESTE CANUTO (OAB 284158/SP)
Processo 0007804-21.2011.8.26.0297 (297.01.2011.007804) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Facchini Sa Flavio Antonio Balao - Para o Dr. Marco Antonio Cais, manifestar acerca da pesquisa negativa do Renajud de fls. 108 e certidão
de fls. 109. Int. - ADV: MARCO ANTONIO CAIS (OAB 97584/SP), BRUNO RAMPIM CASSIMIRO (OAB 218164/SP), DANIELLA
MARIA DOS SANTOS (OAB 303481/SP)
Processo 0007873-82.2013.8.26.0297 (029.72.0130.007873) - Carta Precatória Cível (nº 107/2001 - 2ª. Vara Judicial) Neiva Maria Depieri Catarucci - Miguel Aparecido Catarucci - Pela derradeira vez, defiro o prazo de 30 dias para apresentação
do depósito dos honorários periciais. Decorrido o prazo sem manifestação, devolvam-se os autos ao juízo deprecante, anotandose. Intime-se. - ADV: MOACYR JARBAS ZANOLA (OAB 26911/SP)
Processo 0008000-20.2013.8.26.0297 (029.72.0130.008000) - Procedimento Ordinário - Revisão - Eduardo Florentino Jessica Eduarda Darrini Florentino - Vistos. Fls.29: 1. Indefiro pedido para regularização da representação processual, posto
que o acordo foi assinado pelo genitor e genitora da menor Jessica, nascida em 1999. Assim, desnecessária a juntada de
procuração da genitora em favor do advogado. 2. HOMOLOGO o acordo de fls. 28, a fim de que produza seus jurídicos e
legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o feito, com fulcro no artigo 269, III, do Código de Processo Civil. Defiro
a extração das cópias necessárias para o andamento do feito. Ainda, defiro desentranhamento de documentos, caso seja
necessário, devendo permanecer cópia nos autos. Arbitro os honorários ao Advogado do autor no valor equivalente a 100% da
tabela DPE/OAB-SP, expedindo-se certidão após trânsito em julgado. Transitada esta em julgado e, cumpridas as formalidades
legais, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: PAULO BERNARDO VILARDI MONTEMÓR (OAB 166792/SP)
Processo 0008122-33.2013.8.26.0297 (029.72.0130.008122) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade Marcos Alessandro de Oliveira - Marcos Augusto Martins - - Ailton Martins Filho - - Ainoã Pâmela Martins - Preliminarmente, para
que seja oficiado ao IMESC na forma requerida a fls. 26/27, manifeste-se o requerente no sentido de regularizar o pólo passivo
da presente ação com relação ao requerido MARCOS AUGUSTO MARTINS. Diligencie-se com urgência. Intime-se. - ADV:
DARIO GUIMARÃES CHAMMAS (OAB 167070/SP)
Processo 0008429-36.2003.8.26.0297 (297.01.2003.008429) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- O Municipio de Paranapua - Dario Caetano - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PARANAPUÃ moveu a presente ação de
execução fiscal em face de DARIO CAETANO. Às fls. 97 o exequente comunicou que o executado efetuou o pagamento do
débito fiscal. É O RELATÓRIO. DECIDO. Com efeito, o executado efetuou o pagamento do seu débito, impondo-se a extinção
do feito. Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, com fulcro no artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Defiro o
levantamento de depósito de fls. 125 ao advogado do exequente. Expeça-se mandado. Homologo, ainda, a desistência do prazo
recursal, razão pela qual a presente sentença TRANSITA EM JULGADO NESTA DATA, dispensada sua certificação. Autorizo
a extração de cópia. R.P.I.C. - ADV: BENEDITO DIAS DA SILVA FILHO (OAB 238948/SP), ERICA CRISTINA MOLINA DOS
SANTOS (OAB 227885/SP)
Processo 0008508-63.2013.8.26.0297 (029.72.0130.008508) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Liminar - Bv
Financeira Sa Cfi - Herivelto Volpato - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para CONSOLIDAR o domínio e
posse plena e exclusiva do bem em questão ao proprietário fiduciário, ora autor, nos termos do art. 3º, §§ 4º e 5º, do Decreto-Lei
nº 911/69, tornando, assim, definitiva a liminar concedida. Em consequência, JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito,
o que faço com fulcro no artigo 269, I, do Código de Processo Civil. No que tange a eventual venda do bem, proceda-se de acordo
com o art. 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Oficie-se ao Detran, comunicando estar o autor autorizado a proceder à transferência
a terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. Deixo de condenar o réu às verbas sucumbenciais,
a considerar que não houve resistência ao pedido inaugural. Transitada esta em julgado e cumpridas as formalidades legais,
arquivem-se os autos. P. R. I. C. - ADV: JOSE LUIS TREVIZAN FILHO (OAB 269588/SP)
Processo 0008715-33.2011.8.26.0297 (297.01.2011.008715) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Jefter Friozi de Macedo e outro - Banco Santander Brasil Sa - VISTAS DOS AUTOS AO AUTOR PARA: efetuar o
depósito dos honorários periciais estimados em R$ 1.980,00. - ADV: ARTHUR JOSE AMARAL DE SOUZA (OAB 127456/SP),
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RODRIGO CARLOS AURELIANO (OAB 189676/SP), ALEXANDRE YUJI HIRATA (OAB 163411/SP)
Processo 0008791-86.2013.8.26.0297 (029.72.0130.008791) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação /
Embargos à Execução - Funecfundação Muneduccultura de Santa Fé do Sul - Bruno Garcia Nogueira - Intime-se o exequenteembargado na pessoa de seu (s) procurador (es) (Dr. Jansen Gatti e Drª Karina Jorge de Oliveira Sposo) para responder,
querendo, em 15 dias (art. 740 do CPC). Int. - ADV: KARINA JORGE DE OLIVEIRA SPOSO (OAB 186071/SP), RAFAEL
FAVALESSA DONINI (OAB 239472/SP), JANSEN GATTI (OAB 212266/SP)
Processo 0009307-43.2012.8.26.0297 (297.01.2012.009307) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Gilda Aredis Alves
- Geraldo Galice - - Nadir Guedes da Silveira Galice - - Madalena Galice - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente
ação, a fim de que DECLARAR o domínio da autora GILDA AREDIS ALVES, sobre o imóvel localizado na cidade de Mesópolis
Comarca de Jales, melhor descrito na exordial e nos documentos acostados aos autos. Em consequência, JULGO EXTINTO o
feito, com fulcro no artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Esta sentença servirá de título para matrícula, oportunamente,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca. Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado para registro no C.R.I. Sem
despesas processuais, posto que à autora nada adiantou nos autos, a considerar que foi agraciada com os benefícios da
justiça gratuita. Defiro o desentranhamento de documentos, devendo permanecer cópia nos autos. Oportunamente, cumpridas
as formalidades legais, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: JOAO SILVEIRA NETO (OAB 92161/SP)
Processo 0009619-82.2013.8.26.0297 (029.72.0130.009619) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Florisvaldo
Antonio de Freitas - - Geni Vitoria de Andrade Freitas - Cleide Aparecida da Silva - Para o Dr. João Silveira Neto, manifestar
acerca da contestação apresentada pela requerida. Int. - ADV: JOAO SILVEIRA NETO (OAB 92161/SP), LUIZ CARLOS ROSA
PEREZ (OAB 258209/SP)
Processo 0010193-08.2013.8.26.0297 (029.72.0130.010193) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança
- Inadimplemento - Paulo Cesar do Nascimento - Mirian Elizabeti Ferreira Pinto - - Carmelo Ferreira Pinto - PAULO CESAR
DO NASCIMENTO propôs a presente ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança em face de MIRIAN ELIZABETI
FERREIRA PINTO e CARMELO FERREIRA PINTO. As partes apresentaram termo de acordo junto ao Setor de Conciliação/
Mediação. É o relatório. DECIDO. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus legais efeitos, o acordo a que chegaram
as partes na forma entabulado retro e, por consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do art. 269, III, do
CPC, observando-se que em caso de descumprimento, a parte interessada poderá ajuizar execução após o desarquivamento ou
com a cópia do acordo seguido da homologação, independentemente do desarquivamento, expedindo-se, pois, o competente
mandado de despejo com as advertências de praxe. Fixo o prazo de quinze dias para a desocupação voluntária do imóvel pelos
réus, no caso de ser necessário a expedição do mandado em testilha. Homologo, ainda, a desistência do prazo recursal, razão
pela qual a presente sentença TRANSITA EM JULGADO NESTA DATA, dispensada sua certificação. Defiro desentranhamento
de documentos, devendo permanecer cópia nos autos. No mais, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. P.R.I.
- ADV: BARCELOS ANTONIO SILVEIRA (OAB 309428/SP)
Processo 0010480-05.2012.8.26.0297 (297.01.2012.010480) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Aymoré Crédito Financiamento e Investimento Sa - Luiz Fernando Nascimento dos Santos - Vistos. Cuida-se de
Ação de Busca e Apreensão requerida por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de LUIZ
FERNANDO NASCIMENTO DOS SANTOS. A fls. 69 o autor comunicou que o requerido atualizou o contrato de financiamento,
oportunidade em que requereu a desistência da ação. É o relatório. DECIDO. O processo merece ser extinto. HOMOLOGO
a desistência externada a fls. 69 e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, com
fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Considerando que o feito está sendo extinto por desistência
do autor, há preclusão lógica para a interposição de eventuais recursos, razão pela qual a presente sentença TRANSITA EM
JULGADO NESTA DATA, dispensada sua certificação. Defiro os desentranhamentos dos documentos acostados aos autos,
devendo permanecer cópia. Indefiro eventual pedido de ofício aos órgãos de proteção ao crédito para baixa de restrição, a
considerar que nada foi expedido por este Juízo em sentido contrário. Torno sem efeito a liminar de fls. 34. Sem desbloqueio
do bem, tendo em vista que não houve pedido anterior. Autorizo o levantamento das diligências recolhidas e não eventualmente
não utilizadas pelo Sr. Oficial de Justiça designado, expedindo-se o competente ofício na pessoa indicada pela parte autora.
Transitada esta em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. R.P.I.C. - ADV: VIVIANE APARECIDA
HENRIQUES (OAB 140390/SP)
Processo 0013647-30.2012.8.26.0297 (029.72.0120.013647) - Procedimento Ordinário - Seguro - Manoel Sena e Silva Seguradora Lider dos Consórcios Dpvat - Para Advogados das partes manifestarem acerca do laudo do IML juntado a fls. 85.
Int. - ADV: MAJORI ALVES DE CARVALHO (OAB 295520/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP)
Processo 3000668-48.2013.8.26.0297 - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - Renato Jonatas Muniz Pereira - Juizo
da Comarca - Cuida-se de alvará de autorização para levantamento de saldo residual de verbas rescisórias junto ao Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS em nome do “de cujus” PRISCILA CORREA LOURENÇO. Certidão de óbito a fls. 11. É o
relatório. Fundamento e Decido. O pedido comporta acolhimento. O autor comprovou, por meio do documento de fls. 09, que
é filho de Priscila Correa Lourenço, que faleceu em 20 de outubro de 2013, segundo Certidão de Óbito de fls. 11. Consoante
documento de fls. 08, verifica-se que a herdeira Romilda Muniz Pereira Lopes concorda com o pedido da requerente. Der rigor,
assim, a procedência do pedido. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, a fim de autorizar o autor RENATO JONATAS
MUNIZ PEREIRA a levantar o resíduo do Benefício Previdenciário decorrente do falecimento da segurada PRISCILA CORREA
LOURENÇO. Expeça-se, de imediato, o competente alvará. Defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita. Assim, sem custas
ou despesas processuais. Defiro o desentranhamento de documentos, devendo permanecer cópias nos autos. Transitada esta
em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. - ADV: ANDRE
DOMINGUES SANCHES PEREIRA (OAB 224665/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE JALES EM 16/01/2014
PROCESSO :0000312-70.2014.8.26.0297
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 31/2013 - Mesopolis
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INDICIADO
: A. R.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000313-55.2014.8.26.0297
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 32/2013 - Mesopolis
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : G. M. S.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000314-40.2014.8.26.0297
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 33/2013 - Mesopolis
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: V. DE S. R.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000315-25.2014.8.26.0297
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 34/2013 - Mesopolis
AUTOR
: J. P.
INDICIADA
: J. C. DA S.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000403-63.2014.8.26.0297
CLASSE
:MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)
BO : 09/2014 - Pontalinda
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: R. DOS S.
VARA:3ª VARA

3ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ PEDRO GERALDO NÓBREGA CURITIBA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TEVALDI LUIZ SANGALETI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2014
Processo 0001696-73.2011.8.26.0297 (297.01.2011.001696) - Crime Contra a Ordem Tributária (L. 8.137/90) - Crimes contra
a Ordem Tributária - João Carlos Altomari - - João do Carmo Lisboa Filho - - Ari Félix Altomari - - Cláudio de Freitas - - Walmir
Correa Lisboa - - Marcos Antônio de Mesquita - O Estado - Vistos. Intimem-se, dando ciência da designação de audiência para
oitiva da testemunha da Acusação no dia 17/02/2014, às 16:40 horas junto à 2ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto
SP, ficando os réus intimados na pessoa de seus Defensores. Jales, 15 de janeiro de 2014. - ADV: PEDRO ANTONIO BONILHA
(OAB 321512/SP), CARLOS EDUARDO BORGES (OAB 240332/SP), DAVI DE PAIVA COSTA TANGERINO (OAB 200793/SP),
CARINA QUITO (OAB 183646/SP), LEONARDO SICA (OAB 146104/SP), GUILHERME SONCINI DA COSTA (OAB 106326/SP)
Processo 0007863-43.2010.8.26.0297 (297.01.2010.007863) - Crime Contra a Ordem Tributária (L. 8.137/90) - Crimes
contra a Ordem Tributária - João Carlos Altomari - - João do Carmo Lisboa Filho - - Ari Félix Altomari - - Emilio Carlos Altomari
- - Claudio de Freitas - - Ademilson Geraldo Pereira - - Walmir Correa Lisboa - - Marcos Antonio de Mesquita - - Adilson de Jesus
Scarpante - Vistos. INDEFIRO o pedido de fls. 2091 quanto à oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa do réu Adílson
de Jesus Scarpante, uma vez que se trata de matéria já superada, sobrevindo o decreto de preclusão da respectiva prova e,
inclusive, a homologação quanto à desistência tácita ante à inércia de seu(s) Advogado(s), conforme dão conta as decisões de
fls. 1950vº, 2050 e 2084. Anoto, contudo, que o Juiz, como destinatário imediato das provas, poderá, ao momento de firmar seu
convencimento para a resolução da lide, reanalisar eventual necessidade da produção de provas que entender imprescindíveis,
inclusive a oitiva de testemunhas já arroladas, que poderão ser oportunamente ouvidas como Testemunhas do Juízo. No mais,
considerando o teor da deliberação de fls. 2117 dando conta de que a testemunha Adelino de Souza Leite Neto, apesar das
várias tentativas de sua localização pelo Juízo deprecado, e, bem assim, das diversas redesignações de datas para a sua oitiva
naquela comarca, não foi localizado por insuficiência dos endereços, CONCEDO à Defesa o prazo improrrogável de CINCO
DIAS para que apresente nos autos o atual endereço, e, sob pena de preclusão, promova a retirada da respectiva missiva e
sua devida instrução com as peças que entender necessárias. Assinalo o prazo de dez dias para que a Defesa comprove nos
autos, sob pena de preclusão, a efetiva distribuição da precatória junto ao juízo deprecado, prazo tal que começará a fluir após
a efetiva retirada da missiva em Cartório. Intimem-se. Autorizo cópias necessárias. Jales, 13 de dezembro de 2013. - ADV:
GUILHERME SONCINI DA COSTA (OAB 106326/SP), GILBERTO ANTONIO LUIZ (OAB 76663/SP), APARECIDO DONIZETI
CARRASCO (OAB 75970/SP), JOAO DIAMANTINO NETO (OAB 232993/SP), LEONARDO SICA (OAB 146104/SP)
Processo 0007863-43.2010.8.26.0297 (297.01.2010.007863) - Crime Contra a Ordem Tributária (L. 8.137/90) - Crimes
contra a Ordem Tributária - João Carlos Altomari - - João do Carmo Lisboa Filho - - Ari Félix Altomari - - Emilio Carlos Altomari
- - Claudio de Freitas - - Ademilson Geraldo Pereira - - Walmir Correa Lisboa - - Marcos Antonio de Mesquita - - Adilson de
Jesus Scarpante - Vistos. Intimem-se, dando ciência da designação de audiência para oitiva da testemunha Sebastião Batista
Macedo no dia 10/03/2014, às 15:20 horas junto à 1ª Vara da Comarca de Estrela D’Oeste SP, ficando os réus intimados na
pessoa de seus Defensores. Jales, 07 de janeiro de 2014. - ADV: LEONARDO SICA (OAB 146104/SP), APARECIDO DONIZETI
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CARRASCO (OAB 75970/SP), GILBERTO ANTONIO LUIZ (OAB 76663/SP), GUILHERME SONCINI DA COSTA (OAB 106326/
SP), JOAO DIAMANTINO NETO (OAB 232993/SP)

4ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO MARIA PAULA BRANQUINHO PINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MANOEL RICARDO DE LIMA NETO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2014
Processo 0003179-07.2012.8.26.0297 (297.01.2012.003179) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação - Mauro
Tiago e outro - 1- Arbitro os honorários do Defensor dativo do réu Marcos de Almeida Queiroz no valor equivalente a 100% da
tabela DPE/OAB. Expeça-se certidão. 2- Após, observadas as formalidades legais, subam os autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA - SEÇÃO CRIMINAL, DO ESTADO DE SÃO PAULO. (Obs: retirar certidão de honorários, em cinco dias) - ADV:
MARCIO CORREA SILVEIRA (OAB 210221/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO BONAVOLONTÁ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MANOEL RICARDO DE LIMA NETO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0014/2014
Processo 0002303-18.2013.8.26.0297 (029.72.0130.002303) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado Maicon André Schlup - Banco do Brasil S.a. - 1- Fls. 678/687: Indefiro o pedido de liberdade provisória formulado pelo réu Julio
Cesar Nunes Machado, uma vez que permanecem inalterados os fundamentos da decisão que decretou sua prisão preventiva.
2- Por outro lado, indefiro o pedido de separação do processo, postulado pelo acusado acima referido, haja vista que, estando
os autos aguardando citação do corréu Anilton, a referida separação poderá causar tumulto processual. 3- Intime-se a defesa do
acusado Jhonatas para apresentar defesa escrita. 4- Sem prejuízo, aguarde-se a defesa escrita do réu José Carlos e a precatória
expedida para citação do acusado Anilton. Intime-se. - ADV: ADILSON CAETANO BUZZI (OAB 8319/SC), HEIRIDAN NOBILE
(OAB 10159/PR), EDUARDO DE BORBA COELHO (OAB 25911/SC), GULHERME ALEXANDRE FERREIRA (OAB 33173/SC),
EDUARDO MORRIESEN (OAB 28921/SC), GABRIELA CRISTINE BUZZI VOLTOLONI (OAB 26633/SC), ALEXANDRE DE
JESUS FERREIRA (OAB 9490/SC), GABRIELA FONSECA DE LIMA (OAB 252422/SP), DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA
(OAB 327671/SP), MARCO AURELIO MARCUCCI (OAB 313796/SP), WILLIAN RICARDO SOUZA SILVA (OAB 310641/SP),
CAMILA FIGARO NOBILE (OAB 295289/SP), AHMAD LAKIS NETO (OAB 294971/SP), DIEGO VINICIUS DE SOUZA (OAB
261595/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO ANTONIO DE LIMA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FLÁVIO LUÍS CASTELETE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0001/2014
Processo 0000029-91.2007.8.26.0297 (297.01.2007.000029) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Adriano Vinicius Leao de Carvalho - Intime-se o autor para manifestar-se sobre a carta precatória devolvida (fls. 76 a
82). - ADV: ADRIANO VINICIUS LEAO DE CARVALHO (OAB 212690/SP)
Processo 0000037-24.2014.8.26.0297 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Almeida Pneus
Ltda - EPP - Vistos. Comprove a parte autora, em 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção,
sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do Enunciado Uniforme nº. 7 do Conselho Supervisor
do Sistema de Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico do
dia 03 de dezembro de 2010, caderno administrativo, páginas 01/04. Decorrido tal prazo, voltem conclusos. Intime-se. - ADV:
LEANDRO MARTINELLI TEBALDI (OAB 259850/SP)
Processo 0000038-09.2014.8.26.0297 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Almeida Pneus Ltda - EPP Vistos. Dispensável o relatório, nos termos do artigo 38, “caput”, da Lei Federal nº 9.099/95. Este Juízo é incompetente para
análise da presente ação, a considerar que o artigo 4º, I, da Lei nº 9.099/95, que regula os Juizados Especiais Cíveis, menciona,
como regra, ser competente o Juízo do domicílio do réu, do local onde este exerça atividades profissionais ou econômicas
ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório para propositura das ações pertinentes. No presente
caso, conforme endereço fornecido pela autora na petição inicial, o réu reside em Aparecida D’Oeste-SP. Logo, em face do
dispositivo supramencionado, fácil perceber que este Juízo é incompetente para processamento da presente ação. Ressalto que
o caso em testilha não se enquadra nos demais incisos previstos no artigo 4º, bem como nas exceções previstas na legislação
processual civil pátria (ex. foro de eleição). Por fim, acrescento que embora seja caso de competência relativa, a mesma pode
ser reconhecida de ofício, tendo em vista o contido na seção V, item “13.2”, do provimento que dispõe sobre o funcionamento do
Juizado Especial Cível, o qual foi publicado no D. O. em 10/11/2003. Assim, reconhecida a incompetência, de rigor a extinção do
processo. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no artigo 51, inciso III, da Lei nº 9.099/95. Fica,
desde já, deferido o desentranhamento de documentos pela parte autora. Sem custas, nos termos do artigo 54 da mencionada
Lei. Após 90 dias, inutilizem-se os autos. P. R. e I. - ADV: LEANDRO MARTINELLI TEBALDI (OAB 259850/SP)
Processo 0000039-91.2014.8.26.0297 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Almeida Pneus
Ltda - EPP - Vistos. Comprove a parte autora, em 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção,
sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do Enunciado Uniforme nº. 7 do Conselho Supervisor
do Sistema de Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico do
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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dia 03 de dezembro de 2010, caderno administrativo, páginas 01/04. Decorrido tal prazo, voltem conclusos. Intime-se. - ADV:
LEANDRO MARTINELLI TEBALDI (OAB 259850/SP)
Processo 0000040-76.2014.8.26.0297 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Almeida Pneus
Ltda - EPP - Vistos. Comprove a parte autora, em 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção,
sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do Enunciado Uniforme nº. 7 do Conselho Supervisor
do Sistema de Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico do
dia 03 de dezembro de 2010, caderno administrativo, páginas 01/04. Decorrido tal prazo, voltem conclusos. Intime-se. - ADV:
LEANDRO MARTINELLI TEBALDI (OAB 259850/SP)
Processo 0000041-61.2014.8.26.0297 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - ALMEIDA PNEUS
LTDA - EPP - Vistos. Comprove a parte autora, em 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção,
sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do Enunciado Uniforme nº. 7 do Conselho Supervisor
do Sistema de Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico do
dia 03 de dezembro de 2010, caderno administrativo, páginas 01/04. Decorrido tal prazo, voltem conclusos. Intime-se. - ADV:
LEANDRO MARTINELLI TEBALDI (OAB 259850/SP)
Processo 0000042-46.2014.8.26.0297 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - ALMEIDA PNEUS
LTDA - EPP - Vistos. Comprove a parte autora, em 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção,
sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do Enunciado Uniforme nº. 7 do Conselho Supervisor
do Sistema de Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico do
dia 03 de dezembro de 2010, caderno administrativo, páginas 01/04. Decorrido tal prazo, voltem conclusos. Intime-se. - ADV:
LEANDRO MARTINELLI TEBALDI (OAB 259850/SP)
Processo 0000043-31.2014.8.26.0297 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - ALMEIDA PNEUS
LTDA - EPP - Vistos. Comprove a parte autora, em 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção,
sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do Enunciado Uniforme nº. 7 do Conselho Supervisor
do Sistema de Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico do
dia 03 de dezembro de 2010, caderno administrativo, páginas 01/04. Decorrido tal prazo, voltem conclusos. Intime-se. - ADV:
LEANDRO MARTINELLI TEBALDI (OAB 259850/SP)
Processo 0000079-73.2014.8.26.0297 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Patricia
Dias Aydar - Vistos. Os fatos narrados na petição inicial, corroborados pela documentação que a acompanha, constituem prova
inequívoca que autorizam o convencimento da verossimilhança do alegado, com evidente e fundado receio de danos irreparáveis
ou de difícil reparação, mormente porque os documentos de fls.16/39 indicam que o produto apresenta, há mais de 30 (trinta)
dias, vício de qualidade, sem que se tenha dado, pelos fornecedores, solução ao problema. Ademais, trata-se de equipamento
essencial para o exercício profissional da autora. Destarte, porque preenchidos os requisitos do artigo 273, I, do Código de
Processo Civil, antecipo os efeitos da tutela pretendida na petição inicial, para determinar à ré que proceda à substituição do
produto por outro de mesmo modelo e espécie, em 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
ficando desde já consignado que a multa diária não se sujeita ao teto dos Juizados Especiais, segundo o Enunciado nº 144 do
Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “A multa cominatória não fica limitada ao valor de 40 salários mínimos, embora deva ser
razoavelmente ser fixada pelo Juiz, obedecendo ao valor da obrigação principal, mais perdas e danos, atendidas as condições
econômicas do devedor”. Cite-se, devendo a parte requerida, no prazo de quinze dias, contados a partir do recebimento da carta
de citação, contestar, sob pena de revelia. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente
de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as
penas da Lei. Intime-se. - ADV: PATRICIA DIAS AYDAR (OAB 302090/SP)
Processo 0000083-13.2014.8.26.0297 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - TAMIRES
ALVES - Vistos. Os fatos narrados na petição inicial, corroborados pela documentação que a acompanha, constituem prova
inequívoca que autorizam o convencimento da verossimilhança do alegado, com evidente e fundado receio de danos irreparáveis
ou de difícil reparação, mormente porque os documentos de fls.16/17 indicam que não houve nenhuma movimentação na
aludida conta corrente. Ademais, a autora informa não autorizou o pagamento em débito automático das faturas de seu cartão
de crédito. Destarte, porque preenchidos os requisitos do artigo 273, I, do Código de Processo Civil, antecipo os efeitos da tutela
pretendida na petição inicial, para determinar a exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes SCPC, com relação
ao apontamento efetuado pelo réu, bem como para determinar ao réu que se abstenha de efetuar futuros descontos na conta
corrente da autora, a título de tarifas ou juros, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Cite-se, devendo a
parte requerida, no prazo de quinze dias, contados a partir do recebimento da carta de citação, contestar, sob pena de revelia.
Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá
como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. Jales, 13 de janeiro
de 2014. - ADV: ANDRE DOMINGUES SANCHES PEREIRA (OAB 224665/SP)
Processo 0000084-95.2014.8.26.0297 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ROSA
MARIA CARDOSO - Os fatos narrados na petição inicial, corroborados pela documentação que a acompanha, constituem prova
inequívoca que autorizam o convencimento da verossimilhança do alegado, com evidente e fundado receio de danos irreparáveis
ou de difícil reparação, mormente porque é público e notório que os negócios jurídicos com as empresas de telefonia são
celebrados através de contato telefônico nas respectivas centrais de atendimento, motivo pelo qual o consumidor não mantém
consigo qualquer documento com as cláusulas do contrato. Essas informações ficam armazenadas nos computadores da ré,
através das gravações das conversas. Destarte, porque preenchidos os requisitos do artigo 273, I, do Código de Processo Civil,
antecipo os efeitos da tutela pretendida na petição inicial, para determinar à ré que proceda à transferência da linha telefônica
nº (17) 3621-6541, para o atual endereço da autora, ou seja, Rua 11, 3421, Jardim Paulo VI, Jales-SP, em 05 (cinco) dias, sob
pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando desde já consignado que a multa diária não se sujeita ao teto
dos Juizados Especiais, segundo o Enunciado nº 144 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “A multa cominatória não
fica limitada ao valor de 40 salários mínimos, embora deva ser razoavelmente ser fixada pelo Juiz, obedecendo ao valor da
obrigação principal, mais perdas e danos, atendidas as condições econômicas do devedor”. Cite-se, devendo a parte requerida,
no prazo de quinze dias, contados a partir do recebimento da carta de citação, contestar, sob pena de revelia. Servirá a presente,
por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante
de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ANDRE DOMINGUES SANCHES
PEREIRA (OAB 224665/SP)
Processo 0000138-61.2014.8.26.0297 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Jorge
Gonzaga Neves - Intime-se o(a) autor(a) para apresentar, em cinco dias, cópias do título de eleitor e do comprovante de
residência (água, luz ou telefone fixo) em seu nome (atualizado), sob pena de indeferimento da petição inicial. - ADV: ALINE
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

536

ALTOMARI DA SILVA (OAB 333895/SP), EDSON FRANCISCO DA SILVA (OAB 74044/SP)
Processo 0000148-42.2013.8.26.0297 (029.72.0130.000148) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Jeferson Luis Garbiatti Falchi - Banco do Brasil Sa - Requeira o autor o que de direito. - ADV: MARINA EMILIA
BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), LUIZ CARLOS DI DONATO, ALEX DONIZETH DE MATOS (OAB 248004/SP)
Processo 0000180-13.2014.8.26.0297 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Osvaldo
Fisnack - Vistos. Os fatos narrados na petição inicial, corroborados pela documentação que a acompanha, constituem prova
inequívoca que autorizam o convencimento da verossimilhança do alegado, com evidente e fundado receio de danos irreparáveis
ou de difícil reparação, mormente porque é público e notório que os negócios jurídicos com as empresas de telefonia são
celebrados através de contato telefônico nas respectivas centrais de atendimento, motivo pelo qual o consumidor não mantém
consigo qualquer documento com as cláusulas do contrato. Essas informações ficam armazenadas nos computadores da ré,
através das gravações das conversas. Destarte, porque preenchidos os requisitos do artigo 273, I, do Código de Processo Civil,
antecipo os efeitos da tutela pretendida na petição inicial, para determinar à ré que restabeleça, com todos os direitos advindos,
o plano CONTROLE, no valor de R$ 56,00, da linha telefônica nº (17) 99616-0819, em 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando desde já consignado que a multa diária não se sujeita ao teto dos Juizados Especiais,
segundo o Enunciado nº 144 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “A multa cominatória não fica limitada ao valor de
40 salários mínimos, embora deva ser razoavelmente ser fixada pelo Juiz, obedecendo ao valor da obrigação principal, mais
perdas e danos, atendidas as condições econômicas do devedor”. Cite-se, devendo a parte requerida, no prazo de quinze dias,
contados a partir do recebimento da carta de citação, contestar, sob pena de revelia. Servirá a presente, por cópia digitada,
como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se
efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: DENISE NUNES MARINOTO (OAB 318943/SP)
Processo 0000200-04.2014.8.26.0297 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Jc Cervantes & Marques Ltda
Me - Intime-se o autor para apresentar, em cinco dias, comprovante atualizado de enquadramento como microempresa, sob
pena de indeferimento da petição inicial. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB
314683/SP)
Processo 0000717-43.2013.8.26.0297 (029.72.0130.000717) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Márcia Donizeth Prete - Gol Linhas Aereas Inteligentes Sa - Requeira o requerente o quê dê direito, no prazo de
05 dias. - ADV: THAIS CAMPOLI (OAB 250559/SP), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO (OAB 186458/SP)
Processo 0000718-28.2013.8.26.0297 (029.72.0130.000718) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Ligia Rodrigues Prete - Gol Linhas Aereas Inteligentes Sa - Requeira o requerente o quê dê direito, no prazo de
05 dias. - ADV: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO (OAB 186458/SP), THAIS CAMPOLI (OAB 250559/SP)
Processo 0000786-75.2013.8.26.0297 (029.72.0130.000786) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Lourdes Bordini de Souza - Estado de São Paulo - Requeira o requerente o quê dê direito, no prazo de 05
dias. - ADV: JOAO APARECIDO PAPASSIDERO (OAB 90880/SP), RENATA DANELLA POLLI (OAB 298084/SP)
Processo 0000804-96.2013.8.26.0297 (029.72.0130.000804) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Dhde Araujo Aquino Me - Folha de São Paulo - Requeira o autor o que entender de direito. - ADV: LEANDRO
FERNANDES (OAB 266949/SP), ROSICLER VILA MARQUES (OAB 294409/SP), KAREN BEATRIZ MOTTA SZALAI (OAB
324162/SP)
Processo 0001095-96.2013.8.26.0297 (029.72.0130.001095) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Alan Rodrigues - Banco do Brasil Sa - Requeira o autor o que entender de direito. - ADV: ALEX DONIZETH DE
MATOS (OAB 248004/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)
Processo 0001096-81.2013.8.26.0297 (029.72.0130.001096) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - João
Luiz Costa Figo - Nextel Telecomunicações Ltda - Requeira o requerente o quê dê direito, no prazo de 05 dias. - ADV: ALEX
DONIZETH DE MATOS (OAB 248004/SP), GUSTAVO GONÇALVES GOMES (OAB 266894/SP), CARLOS ROBERTO DE
SIQUEIRA CASTRO (OAB 169709/SP)
Processo 0001647-95.2012.8.26.0297 (297.01.2012.001647) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - Adalberto Guilhen - Banco Santander Sa - Requeira o autor o que de direito. - ADV: LUIS
FERNANDO DE ALMEIDA INFANTE (OAB 286220/SP), ANA CRISTINA SILVEIRA LEMOS DE FARIA (OAB 298185/SP), LUIZ
GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA (OAB 35365/SP), FERNANDO ANTONIO FONTANETTI (OAB 21057/SP)
Processo 0002695-26.2011.8.26.0297 (297.01.2011.002695) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos Agnaldo Alves Arantes - Telecomunicações de São Paulo Sa Telesp e outros - Intime-se o(s) requerido(s) para que no prazo de
10 dias, efetue o pagamento das custas e despesas processuais em aberto: taxa judiciária - ao Estado - DARE (cód. 230-6):
297,35; mandatos judiciais e substabelecimentos de mandato judicial: GARE (cód. 304-9): R$ 433,92 e guias FEDTJ (cód.
120-1): R$ 123,00 . Total: R$ 854,27 - ADV: EDUARDO COSTA BERTHOLDO (OAB 115765/SP), NELSON CHAPIQUI JUNIOR
(OAB 167564/SP), CELSO SIMOES VINHAS (OAB 23835/SP), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (OAB 98709/SP)
Processo 0002804-69.2013.8.26.0297 (029.72.0130.002804) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - João
Soares Viana - Manifeste-se o autor sobre a certidão de fls. 17. - ADV: CELSO SILVEIRA (OAB 327832/SP), BARCELOS
ANTONIO SILVEIRA (OAB 309428/SP)
Processo 0003039-70.2012.8.26.0297 (297.01.2012.003039) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Benedito
Gonçalo Queiroz - Banco Santander Sa - - Bv Financeira Sa Cred, Financ e Investimento - - Banco Cacique Sa - Requeira o
autor o que de direito. - ADV: LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA (OAB 35365/SP), FERNANDO ANTONIO FONTANETTI
(OAB 21057/SP), ANDRE MANOEL DE CARVALHO (OAB 228530/SP), LUIZ FERNANDO CARDOSO GONÇALVES (OAB
229565/SP)
Processo 0003434-62.2012.8.26.0297 (297.01.2012.003434) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários Laurinda Martins Teodoro Bras - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Intime-se o autor para apresentar
contrarrazões, em 10 dias, querendo. - ADV: FABIOLA PRESTES BEYRODT DE TOLEDO MACHADO (OAB 105400/SP),
ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP), ADRIANO VINICIUS LEAO DE CARVALHO (OAB 212690/SP)
Processo 0004010-55.2012.8.26.0297 (297.01.2012.004010) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Juraci
Lourenço Cardozo - Bv Financeira Sa Cred, Financ e Investimento - Intime-se o requerido para que no prazo de 10 dias, efetue o
pagamento das custas e despesas processuais em aberto: Taxa judiciária - ao Estado - DARE (cód. 230-6): R$ 96,85; Mandatos
e substabelecimentos judiciais - DARE (cód 304-9): R$ 67,80 e guia FEDTJ (cód. 120-1): 13,50. Total: 178,15. - ADV: FABIOLA
PRESTES BEYRODT DE TOLEDO MACHADO (OAB 105400/SP), ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP),
CARLOS DE OLIVEIRA MELLO (OAB 317493/SP), MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP)
Processo 0004131-83.2012.8.26.0297 (297.01.2012.004131) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Luciano
Raimundo de Souza - Fls. 36: manifeste-se o autor no prazo de cinco dias. - ADV: ALEX DONIZETH DE MATOS (OAB 248004/
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SP)
Processo 0004520-68.2012.8.26.0297 (297.01.2012.004520) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Messias
Junior de Carvalho - Omni Sa Credito Financiamento I Investimento - Efetivada ipso iure a penhora, intime-se o(a) executado(a)
para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer embargos. - ADV: EDUARDO HENRIQUE MARCATO BERTOLO (OAB 304098/SP)
Processo 0004830-11.2011.8.26.0297 (297.01.2011.004830) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Josefa
Dorvalina Alves de Carvalho - João Carlos S de Dionísio - Requeira o autor o que entender de direito, no prazo de 05 dias. ADV: FERNANDO NETO CASTELO (OAB 99471/SP), ADEVALDO DIONIZIO (OAB 83278/SP)
Processo 0004898-87.2013.8.26.0297 (029.72.0130.004898) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento
de Medicamentos - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Porque tempestivo, recebo o recurso inominado apresentado
pelo réu, nos efeitos devolutivo e suspensivo, salvo no capítulo pertinente à tutela antecipada, em que o efeito será apenas
devolutivo. Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões, querendo. Intime-se. - ADV: RENATA
DANELLA POLLI (OAB 298084/SP)
Processo 0005069-78.2012.8.26.0297 (297.01.2012.005069) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida
em Cadastro de Inadimplentes - Adilson Trindade Marques - Fundo de Investimento Em Direitos Creditorios Não Padronizados
Npl I - Requeira o(a) autor(a) o que entender de direito. - ADV: EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), LEONARDO
AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO (OAB 214557/SP), THAIS CAMPOLI (OAB 250559/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB
139961/SP)
Processo 0005261-74.2013.8.26.0297 (029.72.0130.005261) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Renata Ruiz Silva - Tim Celular Sa - Vistos. Em cumprimento à decisão liminar proferida pelo Ministro Raul Araújo
na reclamação n. 12.062/GO-STJ, suspende-se este processo. Intime-se. - ADV: ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/
SP), JOSE FERNANDES SILVA (OAB 255521/SP)
Processo 0005309-43.2007.8.26.0297 (297.01.2007.005309) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia Rosangela de Cassia Leon Leite - Vivo Sa - Requeira o autor o que entender de direito, no prazo de 05 dias. - ADV: APARECIDO
BARBOSA DE LIMA (OAB 46473/SP), ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO (OAB 179209/SP), CARLOS DONIZETE
PEREIRA (OAB 139650/SP), DANIEL ALVES FERREIRA (OAB 140613/SP)
Processo 0005376-95.2013.8.26.0297 (029.72.0130.005376) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Expurgos
Inflacionários / Planos Econômicos - Eliza de Leão e outros - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Intime-se a Fazenda
Pública para, querendo, manifestar-se no prazo de cinco dias sobre os cálculos apresentados. - ADV: MARCELO FERNANDO
DACIA (OAB 296491/SP), MARCELO BIANCHI (OAB 274673/SP)
Processo 0005451-71.2012.8.26.0297 (297.01.2012.005451) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Andre
Barboza da Silva - Bv Financeira Sa Cred, Financ e Investimento - Intime-se o autor para, no prazo de dez dias, manifestar-se
sobre os embargos a execução de sentença apresentados pelo réu. - ADV: BENEDITO TONHOLO (OAB 84036/SP), PAULO
EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP), LEOZINO
MARIOTO (OAB 194115/SP)
Processo 0005513-14.2012.8.26.0297 (297.01.2012.005513) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários
- Aparecido Miguel de Souza - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Vistos. Nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos,
fazendo-se as anotações necessárias. Intime-se o(a) interessado(a) para, em 90 dias, desentranhar o(s) documento(s) que
instruiu(íram) a inicial. Após, inutilizem-se os autos (Item 30.2 do Provimento CSN nº 1.670/2009). Int. - ADV: VIDAL RIBEIRO
PONCANO (OAB 91473/SP), LUIS FERNANDO DE ALMEIDA INFANTE (OAB 286220/SP)
Processo 0005640-15.2013.8.26.0297 (029.72.0130.005640) - Execução Contra a Fazenda Pública - Liquidação /
Cumprimento / Execução - Fabiano Tresso Me - Prefeitura Municipal de Jales - Vistos. Aguarde-se a decisão do conflito de
competência. Intime-se. - ADV: MARCELO CORREA SILVEIRA, JACOB MODOLO ZANONI JUNIOR (OAB 197755/SP)
Processo 0005971-31.2012.8.26.0297 (297.01.2012.005971) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Vera
Lúcia Carbone Castro - Banco Santander Brasil Sa - Vistos. Fls. 254/255: Defiro. Oficie-se ao Banco do Brasil S/A, agência
fórum de Jales - SP, para que proceda à transferência do valor depositado nos autos do processo n. 59514020128260297 de R$
2.676,38, conta judicial n. 900131813723, mais juros e atualização monetária, para a conta judicial atrelada à este processo n.
0005971-31.2012.8.26.0297, à disposição deste Juízo. Após, expeça-se mandado de levantamento em favor do autor. Servirá
o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO. Intime-se. - ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO GONÇALVES (OAB
229565/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), ANDRE MANOEL DE
CARVALHO (OAB 228530/SP)
Processo 0005995-59.2012.8.26.0297 (297.01.2012.005995) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Carlos Fernando Villa - Leandro Gonçalves - Intime-se o autor para indicar o endereço atual do réu no prazo de
30 dias, sob pena de extinção do feito. - ADV: EDUARDO HENRIQUE MARCATO BERTOLO (OAB 304098/SP), OCIMAR LUIZ
DE OLIVEIRA (OAB 107411/SP)
Processo 0006088-22.2012.8.26.0297 (297.01.2012.006088) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Luiz Carlos Infante Me - Paulo Henrique Sestari Me - Expeça-se mandado de penhora de bens livres do executado
- ADV: ANDRE DOMINGUES SANCHES PEREIRA (OAB 224665/SP), ANE KELI SANTANA DE CARVALHO (OAB 277406/SP),
ANDRE MANOEL DE CARVALHO (OAB 228530/SP)
Processo 0006522-11.2012.8.26.0297 (297.01.2012.006522) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Kassia
Milena Geraldelo Gaviglia - Credibel - Fls. 138/139: manifeste-se o autor. - ADV: MONICA RABONI FAXINA (OAB 276336/SP),
MANOEL RICARDO ALBUQUERQUE (OAB 242829/SP)
Processo 0006730-58.2013.8.26.0297 (029.72.0130.006730) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Osnir Gonçalves
Tobal - Intime-se o autor para manifestar-se sobre a certidão de fls. 12 ou indicar bens à penhora no prazo de 30 dias, sob pena
de extinção do feito. - ADV: FERNANDO LONGHI TOBAL (OAB 221314/SP)
Processo 0006822-36.2013.8.26.0297 (029.72.0130.006822) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Nilton Furlan
Benedicto Peças Me - HOMOLOGO a desistência do presente feito, para fins do artigo 158, parágrafo único, do Código de
Processo Civil. Julgo, em conseqüência, extinto o processo, com fundamento no artigo 267, VIII, do CPC. Oficie-se ao CRI de
Urânia, comunicando-se a extinção do processo. - ADV: MARCELO CORREA SILVEIRA
Processo 0006884-13.2012.8.26.0297 (297.01.2012.006884) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Ronaldo
Aparecido Toledo da Silva - Banco Pecunia Sa - Fls. 120: manifeste-se o autor no prazo de cinco dias. - ADV: LEANDRO
MARTINELLI TEBALDI (OAB 259850/SP), LUIS GUSTAVO BUOSI (OAB 165025/SP)
Processo 0006885-95.2012.8.26.0297 (297.01.2012.006885) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Paulo
Aparecido Rocha - Banco Pecunia Sa - Fls. 104: manifeste-se o autor no prazo de cinco dias. - ADV: LUIS GUSTAVO BUOSI
(OAB 165025/SP), LEANDRO MARTINELLI TEBALDI (OAB 259850/SP)
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Processo 0006927-13.2013.8.26.0297 (029.72.0130.006927) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Fiscal ou
Fatura - Robson Miranda Paixao - Manifeste-se o autor sobre a fls. 35vº ou indique novo endereço do réu, no prazo de 30 dias,
sob pena de extinção do feito. - ADV: VILMAR GONÇALVES PARO (OAB 272775/SP)
Processo 0007056-52.2012.8.26.0297 (297.01.2012.007056) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários Djulia Janaine Marcelino - Banco Itaucard Sa - Intime-se o requerido para que no prazo de 10 dias, efetue o pagamento
das custas e despesas processuais em aberto: taxa judiciária - ao Estado - DARE (cód. 230-6): 121,58; mandatos judiciais e
substabelecimentos de mandato judicial: GARE (cód. 304-9): R$ 54,24 e guia FEDTJ (cód. 120-1): 7,50. Total: 183,32. - ADV:
ANA CRISTINA SILVEIRA LEMOS DE FARIA (OAB 298185/SP), LUIS FERNANDO DE ALMEIDA INFANTE (OAB 286220/SP),
JOAO FLAVIO RIBEIRO (OAB 66919/SP)
Processo 0007059-07.2012.8.26.0297 (297.01.2012.007059) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Onivaldo Carlos de Mori - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Requeira o autor o que de direito. - ADV: MARCELO
TREFIGLIO MARÇAL VIEIRA (OAB 240970/SP), ALAIN PATRICK ASCÊNCIO MARQUES DIAS (OAB 171840/SP)
Processo 0007070-36.2012.8.26.0297 (297.01.2012.007070) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações e
Adicionais - Valdir da Silveira Rossi - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Requeira o autor o que de direito. - ADV:
MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO (OAB 187835/SP), ALAIN PATRICK ASCÊNCIO MARQUES DIAS (OAB 171840/SP)
Processo 0007453-14.2012.8.26.0297 (297.01.2012.007453) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Taisse Pereira dos Santos - Bv Financeira Sa Cfi - Requeira o autor o que de direito. - ADV: GERALDO
APARECIDO DO LIVRAMENTO (OAB 68724/SP), MARLON LUIZ GARCIA LIVRAMENTO (OAB 203805/SP), JORGE DONIZETI
SANCHEZ (OAB 73055/SP)
Processo 0007468-80.2012.8.26.0297 (297.01.2012.007468) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação - Eberson
Correa Nozaki - Caixa Beneficiente da Policia Militar do Estado de São Paulo - Requeira o requerente o quê dê direito, no prazo
de 05 dias. - ADV: SILVIA ANTONINHA VOLPE (OAB 267757/SP), MARCELO TREFIGLIO MARÇAL VIEIRA (OAB 240970/SP)
Processo 0007592-63.2012.8.26.0297 (297.01.2012.007592) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações e
Adicionais - James Murilo dos Santos - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Requeira o autor o que de direito. - ADV:
MARCELO TREFIGLIO MARÇAL VIEIRA (OAB 240970/SP), ALAIN PATRICK ASCÊNCIO MARQUES DIAS (OAB 171840/SP)
Processo 0007711-24.2012.8.26.0297 (297.01.2012.007711) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários Nilson Nascimento - Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Intime-se o autor para, no prazo de dez dias,
manifestar-se sobre os embargos de execução de sentença apresentados pelo réu. - ADV: LEOZINO MARIOTO (OAB 194115/
SP), PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/
SP), BENEDITO TONHOLO (OAB 84036/SP), MARCO AURELIO TONHOLO MARIOTO (OAB 327387/SP)
Processo 0008196-24.2012.8.26.0297 (297.01.2012.008196) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Geane Baptista Godoy Rodrigues - Vivo Sa - Requeira o autor o que de direito. - ADV: ELISANDRA REGINA DE
OLIVEIRA RODRIGUES (OAB 181203/SP), ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO (OAB 179209/SP)
Processo 0008619-81.2012.8.26.0297 (297.01.2012.008619) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Maria Lopes Moura - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Requeira o autor o que entender de direito. - ADV:
MARCELO FERNANDO DACIA (OAB 296491/SP), MARCELO TREFIGLIO MARÇAL VIEIRA (OAB 240970/SP)
Processo 0008993-97.2012.8.26.0297 (297.01.2012.008993) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Duplicata - Rubens
Faria Machado Epp Auto Peças e Mecânica Trevo - Intime-se o autor para apresentar bens penhoráveis no prazo de 30 dias, sob
pena de extinção do feito. - ADV: RAFAEL BATISTA SAMBUGARI (OAB 247930/SP)
Processo 0009000-55.2013.8.26.0297 (029.72.0130.009000) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de
Trânsito - Ronilson Aparecido da Silva - Certifico e dou fé que a audiência de conciliação anteriormente designada nos autos
foi redesignada para o dia 27/02/2014 às 15:00 horas - na Sala de Audiência do JEC e JECRIM. - ADV: ALEX DONIZETH DE
MATOS (OAB 248004/SP)
Processo 0009047-29.2013.8.26.0297 (029.72.0130.009047) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda
- Osmar Rodrigues de Freitas - Certifico e dou fé que a audiência de conciliação anteriormente designada nos autos foi
redesignada para o dia 27/02/2014 às 14:30 horas - na Sala de Audiência do JEC e JECRIM. - ADV: SIDINEI ALDRIGUE (OAB
143320/SP), JULIO CESAR ALDRIGUE (OAB 277252/SP)
Processo 0009047-29.2013.8.26.0297 (029.72.0130.009047) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda
- Osmar Rodrigues de Freitas - Indique o requerente o novo endereço do requerido, em 30 dias, sob pena de extinção. - ADV:
SIDINEI ALDRIGUE (OAB 143320/SP), JULIO CESAR ALDRIGUE (OAB 277252/SP)
Processo 0009069-24.2012.8.26.0297 (297.01.2012.009069) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Sinamaira Fernanda Domini Pacheco - Banco Santander Sa - Requeira o autor o que de direito. - ADV: BERNARDO
BUOSI (OAB 227541/SP), LUCIANA CIA DA SILVA (OAB 136040/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)
Processo 0009295-97.2010.8.26.0297 (297.01.2010.009295) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Odair Gabriel - Manifeste-se o autor sobre os cálculos de fls. 288/289. - ADV: ANDRE MANOEL DE CARVALHO
(OAB 228530/SP), LEANDRO UTIYAMA (OAB 259851/SP)
Processo 0009586-92.2013.8.26.0297 (029.72.0130.009586) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque Wanderleia de Lourdes Del Pino - Intime-se a autora para informar o atual endereço dos requeridos no prazo de 30 dias, sob
pena de extinção do processo. - ADV: SARA SUZANA APARECIDA CASTARDO DACIA (OAB 152464/SP)
Processo 0009588-62.2013.8.26.0297 (029.72.0130.009588) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Claudir Rocha Ribeiro - Certifico e dou fé que a audiência de conciliação anteriormente designada nos autos
foi redesignada para o dia 27/02/2014 às 14:00 horas - na Sala de Audiência do JEC e JECRIM. - ADV: MÁRCIO ARJOL
DOMINGUES (OAB 238681/SP)
Processo 0009617-15.2013.8.26.0297 (029.72.0130.009617) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - Edson
David da Silva - Certifico e dou fé que a audiência de conciliação anteriormente designada nos autos foi redesignada para o dia
27/02/2014 às 15:30 horas - na Sala de Audiência do JEC e JECRIM. - ADV: ROSICLER VILA MARQUES (OAB 294409/SP),
ROSIANE VILA MARQUES (OAB 304522/SP)
Processo 0009682-10.2013.8.26.0297 (029.72.0130.009682) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Títulos
de Crédito - Concretiper Concreteira Jales Ltda Epp - Certifico e dou fé que a audiência de conciliação anteriormente designada
nos autos foi redesignada para o dia 27/02/2014 às 13:30 horas - na Sala de Audiência do JEC e JECRIM. - ADV: CARLOS DE
OLIVEIRA MELLO (OAB 317493/SP)
Processo 0009682-10.2013.8.26.0297 (029.72.0130.009682) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Títulos
de Crédito - Concretiper Concreteira Jales Ltda Epp - Indique o requerente o novo endereço do requerido, em 30 dias, sob pena
de extinção. - ADV: CARLOS DE OLIVEIRA MELLO (OAB 317493/SP)
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Processo 0009692-88.2012.8.26.0297 (297.01.2012.009692) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Zilma Rosa Ferreira Faccas Me - Vivo 15 Telefonica Brasil Sa - - Brasil Listas Editora - Requeira o autor o que de
direito. - ADV: REGIS RIBEIRO (OAB 144665/SP), JOSE LUIZ PENARIOL (OAB 94702/SP), FABIO RIVELLI (OAB 297608/SP)
Processo 0009738-43.2013.8.26.0297 (029.72.0130.009738) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos Aldemar Antonio Marcelino - Certifico e dou fé que a audiência de conciliação anteriormente designada nos autos foi redesignada
para o dia 27/02/2014 às 13:00 horas - na Sala de Audiência do JEC e JECRIM. - ADV: TATIANE TOMIN FRANCO (OAB 307815/
SP)
Processo 0009772-52.2012.8.26.0297 (297.01.2012.009772) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida
em Cadastro de Inadimplentes - Keila Cristina da Silva Me - Banco do Brasil Sa - Requeira o autor o que entender de direito.
- ADV: PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), ANA CRISTINA SILVEIRA LEMOS DE FARIA (OAB 298185/SP),
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP)
Processo 0009830-55.2012.8.26.0297 (297.01.2012.009830) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida
em Cadastro de Inadimplentes - Olga Aparecida Soares de Brito - Banco Santander (brasil) Sa e outro - Requeira o autor o que
de direito. - ADV: JOSIANE PAULON PEGOLO FERREIRA DA SILVA (OAB 135220/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/
SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP)
Processo 0009851-31.2012.8.26.0297 (297.01.2012.009851) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Sergio Roberto Pereira Cavassani - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Manifeste-se o Autor
para requerer o que entender de direito. - ADV: MARCELO TREFIGLIO MARÇAL VIEIRA (OAB 240970/SP), ALESSANDRO
RODRIGO THEODORO (OAB 168723/SP)
Processo 0009885-69.2013.8.26.0297 (029.72.0130.009885) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Aniderci Pereira da Cunha Francisco - Certifico e dou fé que a audiência de conciliação anteriormente designada
nos autos foi redesignada para o dia 25/02/2014 às 16:30 horas - na Sala de Audiência do JEC e JECRIM. - ADV: JOSE LUIZ
PENARIOL (OAB 94702/SP)
Processo 0009910-82.2013.8.26.0297 (029.72.0130.009910) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Veículos - João
Pauloni Molina - Certifico e dou fé que a audiência de conciliação anteriormente designada nos autos foi redesignada para o dia
25/02/2014 às 16:00 horas - na Sala de Audiência do JEC e JECRIM. - ADV: THAIS CAMPOLI (OAB 250559/SP)
Processo 0009967-37.2012.8.26.0297 (297.01.2012.009967) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Fernanda Gonçalves de Oliveira - Cvc Brasil Operadora e Agencia de Viagens Sa - Requeira o requerente o
quê dê direito, no prazo de 05 dias. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), MÁRCIO ARJOL
DOMINGUES (OAB 238681/SP)
Processo 0009988-76.2013.8.26.0297 (029.72.0130.009988) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Elem Jane Mendes de Moraes - Para a audiência de tentativa de conciliação foi designada por este Juízo o dia 04
de março de 2014, às 14:00 horas. - ADV: JOSEMARY NUNES MARIN (OAB 278094/SP)
Processo 0009988-76.2013.8.26.0297 (029.72.0130.009988) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Elem Jane Mendes de Moraes - Certifico e dou fé que a audiência de conciliação anteriormente designada nos
autos foi redesignada para o dia 27/02/2014 às 16:00 horas - na Sala de Audiência do JEC e JECRIM. - ADV: JOSEMARY
NUNES MARIN (OAB 278094/SP)
Processo 0009992-50.2012.8.26.0297 (297.01.2012.009992) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Planos de Saúde Edward Torres - Unimed do Estado de São Paulo e outro - Requeira o requerente o quê dê direito, no prazo de 05 dias. - ADV:
ANDRE MANOEL DE CARVALHO (OAB 228530/SP), RENATO CERDA PORTO (OAB 261446/SP), LUIZ CARLOS GALVAO DE
BARROS (OAB 21650/SP)
Processo 0010191-38.2013.8.26.0297 (029.72.0130.010191) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Pedro Antonio Bonilha - Certifico e dou fé que a audiência de conciliação anteriormente designada nos autos
foi redesignada para o dia 25/02/2014 às 15:30 horas - na Sala de Audiência do JEC e JECRIM. - ADV: PEDRO ANTONIO
BONILHA (OAB 321512/SP)
Processo 0010271-36.2012.8.26.0297 (297.01.2012.010271) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Silvio Adriano Frezarian - Banco Santander Sa - Requeira o autor o que de direito. - ADV: EDGAR FADIGA JUNIOR
(OAB 141123/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), ALEX DONIZETH DE MATOS (OAB 248004/SP)
Processo 0010345-56.2013.8.26.0297 (029.72.0130.010345) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Locação de
Imóvel - Luiz Carlos Santana Costa - Certifico e dou fé que a audiência de conciliação anteriormente designada nos autos foi
redesignada para o dia 25/02/2014 às 13:30 horas - na Sala de Audiência do JEC e JECRIM. - ADV: LEANDRO SANCHES
TAMASSIA VICENTE (OAB 322815/SP)
Processo 0010495-71.2012.8.26.0297 (297.01.2012.010495) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Celia Maria da Silva - Banco Santander Sa - Requeira o autor o que de direito. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA
(OAB 139961/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), ANDRE MANOEL DE CARVALHO (OAB 228530/SP)
Processo 0010567-58.2012.8.26.0297 (297.01.2012.010567) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Geni Donizeth da Cunha - Banco Itáu Sa - Intime-se o requerido para que no prazo de 10 dias, efetue o pagamento
de custas e despesas processuais em aberto: taxa judiciária - ao Estado - DARE (cód. 230-6): R$ 148,41; mandatos judiciais e
susbstabelecimentos de mandato judicial: GARE (cód. 304-9) no valor de R$ 54,24 e guias FEDTJ (cód. 120-1): R$ 15,00. Total:
R$ 217,65. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), ALEX DONIZETH DE MATOS (OAB 248004/SP)
Processo 0010758-69.2013.8.26.0297 (029.72.0130.010758) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - Jose
Arquimino das Neves - Certifico e dou fé que a audiência de conciliação anteriormente designada nos autos foi redesignada
para o dia 25/02/2014 às 14:30 horas - na Sala de Audiência do JEC e JECRIM. - ADV: CLARICE CARDOSO DA SILVA TOLEDO
(OAB 248067/SP)
Processo 0010826-53.2012.8.26.0297 (297.01.2012.010826) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Jc Cervantes
e Marques Ltda Me - Certifico e dou fé que relacionei para publicação a intimação da autora para que, no prazo de trinta dias,
manifeste-se sobre o informação obtida através do sistema RENAJUD - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP),
MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 0010834-93.2013.8.26.0297 (029.72.0130.010834) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Títulos
de Crédito - Mk Tranjan Etiquetas Epp - Certifico e dou fé que a audiência de conciliação anteriormente designada nos autos
foi redesignada para o dia 25/02/2014 às 15:00 horas - na Sala de Audiência do JEC e JECRIM. - ADV: RENATA TATIANE
ATHAYDE (OAB 230560/SP)
Processo 0010862-61.2013.8.26.0297 (029.72.0130.010862) - Procedimento Ordinário - Expurgos Inflacionários / Planos
Econômicos - Ines Magrini Rozzeto - Por esta razão, entendo que esta ação não poderia ter sido remetida para este Juizado
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Especial. Nestes termos, submeto o conflito à apreciação deste Egrégio Tribunal, por sua Colenda Câmara Especial. Em
anexo, seguem as cópias necessárias. Aproveito a oportunidade para renovar os meus protestos de elevada estima e distinta
consideração. - ADV: ALEX DONIZETH DE MATOS (OAB 248004/SP)
Processo 0010884-22.2013.8.26.0297 (029.72.0130.010884) - Procedimento Ordinário - Expurgos Inflacionários / Planos
Econômicos - Adolfo Guimarães Sobrinho - Por esta razão, entendo que esta ação não poderia ter sido remetida para este
Juizado Especial. Nestes termos, submeto o conflito à apreciação deste Egrégio Tribunal, por sua Colenda Câmara Especial.
Em anexo, seguem as cópias necessárias. Aproveito a oportunidade para renovar os meus protestos de elevada estima e
distinta consideração. - ADV: ALEX DONIZETH DE MATOS (OAB 248004/SP)
Processo 0010891-14.2013.8.26.0297 (029.72.0130.010891) - Procedimento Ordinário - Expurgos Inflacionários / Planos
Econômicos - Maria de Lourdes Silvério Pedrini Machado - Por esta razão, entendo que esta ação não poderia ter sido remetida
para este Juizado Especial. Nestes termos, submeto o conflito à apreciação deste Egrégio Tribunal, por sua Colenda Câmara
Especial. Em anexo, seguem as cópias necessárias. Aproveito a oportunidade para renovar os meus protestos de elevada
estima e distinta consideração. - ADV: ALEX DONIZETH DE MATOS (OAB 248004/SP)
Processo 0011028-30.2012.8.26.0297 (297.01.2012.011028) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Hernandes dos Santos Dutra - Alcidinei de Jesus Coelho e outro - Vistos. Expeça-se mandado de levantamento
em favor do autor da quantia depositada nos autos pelo requerido. Após, remetam-se os autos ao Sr. Contador Judicial para
apuração das custas e despesas processuais em aberto. Intime-se. - ADV: ARIANA MOTTA ISMAEL (OAB 228536/SP), LUIS
ISMAEL DA SILVEIRA NETO (OAB 72220/SP), MANOEL RICARDO ALBUQUERQUE (OAB 242829/SP)
Processo 0011037-89.2012.8.26.0297 (297.01.2012.011037) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Jair Augustinho
de Almeida Epp - Manifeste-se o autor sobre a certidão de fls. 38. - ADV: LEANDRO MARTINELLI TEBALDI (OAB 259850/SP)
Processo 0011116-68.2012.8.26.0297 (297.01.2012.011116) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários
- Clamelino Alves - Banco Santander (brasil) Sa - Requeira o autor o que de direito. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/
SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), LUIZ FERNANDO CARDOSO GONÇALVES (OAB 229565/SP), MERCIA
CLAUDIA GARCIA (OAB 239461/SP)
Processo 0011134-89.2012.8.26.0297 (297.01.2012.011134) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Rosangela da Silva Alencar - Elektro Eletriciades e Serviços Sa - Requeira o autor o que entender de direito.
- ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), ALEXANDRE CESAR COLOMBO (OAB 267985/SP),
JOSIANE ELISA ALVARENGA DYONISIO (OAB 269221/SP)
Processo 0011894-38.2012.8.26.0297 (297.01.2012.011894) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Karina Aparecida Locatte - Banco do Brasil Sa - Requeira o requerente o quê dê direito, no prazo de 05 dias. ADV: ALEX DONIZETH DE MATOS (OAB 248004/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), RENATO OLIMPIO
SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP)
Processo 0011949-86.2012.8.26.0297 (297.01.2012.011949) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Luís
Fernando Arvati Dóro - Sul America Cianacional de Seguros - Vistos. Expeça-se mandado de levantamento em favor do autor da
quantia depositada nos autos pelo requerido. Após, remetam-se os autos ao Sr. Contador Judicial para apuração das custas e
despesas processuais em aberto. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE SILVEIRA PICAZA (OAB 121784/SP), CARLOS ADALBERTO
ALVES (OAB 137503/SP), RICARDO HENTZ RAMOS (OAB 257738/SP)
Processo 0012425-27.2012.8.26.0297 (297.01.2012.012425) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Devanir
Ferreira - Manifeste-se o autor sobre a certidão de fls. 26 ou indique bens à penhora no prazo de 30 dias, sob pena de extinção
do feito. - ADV: MARCELO CORREA SILVEIRA
Processo 0012426-12.2012.8.26.0297 (297.01.2012.012426) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Edson
Aparecido de Almeida Souza - Intime-se o autor para que indique, no prazo de 30 dias, bens passíveis de penhora, sob pena de
extinção. - ADV: MARCELO CORREA SILVEIRA
Processo 0012806-35.2012.8.26.0297/02 (029.72.0120.012806/2) - Cumprimento Provisório de Decisão - Rosimeire Nunes
Rosa Perez - Banco Bradesco Sa - Efetivada ipso iure a penhora, intime-se o(a) executado(a) para, no prazo de 15 (quinze)
dias, oferecer embargos. - ADV: VIDAL RIBEIRO PONCANO (OAB 91473/SP), LUIZ CARLOS ROSA PEREZ (OAB 258209/SP)
Processo 0013027-18.2012.8.26.0297 (297.01.2012.013027) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Lilian Cassia Buosi - Certifico e dou fé que relacionei para publicação no DJE a intimação da autora quanto
a resposta negativa à penhora “on line”, bem como de que ela poderá indicar bens à penhora, no prazo de trinta dias. ADV: MARIELZA EVANGELISTA COSSO (OAB 130669/SP), CARLOS EDUARDO MARQUES (OAB 196206/SP), VINICIUS
RAVANELLI COSSO (OAB 282403/SP)
Processo 0013414-33.2012.8.26.0297 (297.01.2012.009714/1) - Cumprimento Provisório de Decisão - Liquidação /
Cumprimento / Execução - Adriano Domingues Sanches - Arthur Lundgren Tecidos Sa e outro - Fls 76: O pedido já foi atendido
às fls. 74. Fls. 79: Não tem razão a corré Arthur Ludgren Tecidos S/A. E assim o é porque a condenação em honorários
advocatícios se deu pela rejeição da impugnaçao por ela apresentada. Dessa forma, o pagamento de aludidos honorários deve
ser realizado integralmente pela corré Arthur Ludgren. Cumpra-se o terceiro parágrafo do despacho de fls. 72. Intimem-se. ADV: RICARDO DE AGUIAR FERONE (OAB 176805/SP), LUIZ FLÁVIO VALLE BASTOS (OAB 256452/SP), LAIS MULLER
PEREIRA SANCHES (OAB 277077/SP)
Processo 0013570-21.2012.8.26.0297 (029.72.0120.013570) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Maria Aparecida Dan - Intime-se o(a) autor(a) para informar o atual endereço do réu, no prazo de 30 dias,
sob pena de extinção do feito. - ADV: ERZEO BERNARDINELLI (OAB 299612/SP)
Processo 3000021-53.2013.8.26.0297 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer JULIANA FERREIRA DE SOUZA SANTOS - Vistos. Os fatos narrados na petição inicial, corroborados pela documentação que
a acompanha, constituem prova inequívoca que autorizam o convencimento da verossimilhança do alegado, com evidente e
fundado receio de danos irreparáveis ou de difícil reparação, mormente porque a parte autora informa que, em 12/11/2013,
solicitou ao réu o boleto para quitação do empréstimo consignado, através do protocolo de atendimento nº 39132426, o que não
ocorreu até a presente data, sob a alegação do mesmo encontrar-se “bloqueado”. Destarte, porque preenchidos os requisitos
do artigo 273, I, do Código de Processo Civil, antecipo os efeitos da tutela pretendida na petição inicial, para determinar ao réu
que proceda à entrega do boleto para quitação do aludido empréstimo consignado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando desde já consignado que a multa diária não se sujeita ao teto dos Juizados
Especiais, segundo o Enunciado nº 144 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “A multa cominatória não fica limitada ao
valor de 40 salários mínimos, embora deva ser razoavelmente ser fixada pelo Juiz, obedecendo ao valor da obrigação principal,
mais perdas e danos, atendidas as condições econômicas do devedor”. Cite-se, devendo a parte requerida, no prazo de quinze
dias, contados a partir do recebimento da carta de citação, contestar, sob pena de revelia. Servirá a presente, por cópia digitada,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se
efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ANDRE MANOEL DE CARVALHO (OAB 228530/SP)
Processo 3000066-57.2013.8.26.0297 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Tomaz Romino - Certifico
e dou fé que a audiência de conciliação anteriormente designada nos autos foi redesignada para o dia 25/02/2014 às 14:00
horas - na Sala de Audiência do JEC e JECRIM. - ADV: LEANDRO SANCHES TAMASSIA VICENTE (OAB 322815/SP)
Processo 3000385-25.2013.8.26.0297 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Marcio Alailton Filó - Telefonica
Brasil S/A - Certifico e dou fé que o prazo para apresentação de agravo de instrumento conta a r. decisão de fls. 27vº foi
devolvido à ré. Certifico, ainda, haver relacionado à publicação a intimação da ré de que os autos encontram-se em cartório ADV: ANDREZA FERNANDA VELO MORAES (OAB 275601/SP), FABIO RIVELLI (OAB 297608/SP)
Processo 3000385-25.2013.8.26.0297 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Marcio Alailton Filó - Telefonica
Brasil S/A - Fls. 29: Ciência à requerida dos documentos juntados às fls. 30/32, aguardando-se pelo prazo de cinco dias. Após,
voltem os autos conclusos para sentença. - ADV: ANDREZA FERNANDA VELO MORAES (OAB 275601/SP), FABIO RIVELLI
(OAB 297608/SP)
Processo 3000555-94.2013.8.26.0297 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Juliana
Albuquerque Zorzenon - Vistos. Os fatos narrados na petição inicial, corroborados pela documentação que a acompanha,
constituem prova inequívoca que autorizam o convencimento da verossimilhança do alegado, com evidente e fundado receio
de danos irreparáveis ou de difícil reparação, mormente porque o documento de fl.15 indica que, para a abertura de contapoupança sem vínculo com a conta corrente, basta apresentar os documentos necessários (CPF, RG e comprovante de
residência). Dessa forma, deve ser aplicada, na espécie, os artigos 30 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, que
obriga aos fornecedores de produtos e serviços a cumprirem na íntegra sua oferta. Destarte, porque preenchidos os requisitos
do artigo 273, I, do Código de Processo Civil, antecipo os efeitos da tutela pretendida na petição inicial, para determinar ao réu
que proceda à abertura de conta-poupança em nome da autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$
2.000,00 (dois mil reais), ficando desde já consignado que a multa diária não se sujeita ao teto dos Juizados Especiais, segundo
o Enunciado nº 144 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “A multa cominatória não fica limitada ao valor de 40 salários
mínimos, embora deva ser razoavelmente ser fixada pelo Juiz, obedecendo ao valor da obrigação principal, mais perdas e
danos, atendidas as condições econômicas do devedor”. Cite-se, devendo a parte requerida, no prazo de quinze dias, contados
a partir do recebimento da carta de citação, contestar, sob pena de revelia. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta
de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: THAIS CAMPOLI (OAB 250559/SP)
Processo 3000611-30.2013.8.26.0297 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Jeferson Luis
Garbiatti Falchi - Vistos. Os fatos narrados na petição inicial, corroborados pela documentação que a acompanha, constituem
prova inequívoca que autorizam o convencimento da verossimilhança do alegado, com evidente e fundado receio de danos
irreparáveis ou de difícil reparação. O perigo de dano de difícil reparação é revelado pelo senso comum, consistente, em se
tratando de verba alimentar, que o seu objetivo é atender ao princípio constitucional da dignidade humana, não podendo, por
causa disso, ser objeto de penhora, sequestro, etc. Deve ser utilizada para atender às necessidades básicas e fundamentais
da pessoa humana. Não pode ser utilizado por instituição financeira, que tem acesso ao manuseio das contas bancárias de
seus clientes, para obter, unilateralmente, sem o concurso do devido processo legal, o pagamento de seus créditos. Não se
permitir que um trabalhador tenha acesso aos seus proventos é condená-lo à penúria. Em sendo assim, firmei convicção de a
parte autora ter direito à antecipação dos efeitos da tutela aqui pretendida. E assim o faço. Para tanto, determino ao réu que
se abstenha de fazer outros débitos na conta corrente do autor acima de 30% sobre o seu salário, intimando-se o réu para
cumprimento da tutela, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois reais). Cite-se, devendo
a parte requerida, no prazo de quinze dias, contados a partir do recebimento da carta de citação, contestar, sob pena de
revelia. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha
valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ALEX
DONIZETH DE MATOS (OAB 248004/SP)
Processo 3000647-72.2013.8.26.0297 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Desconto em folha de pagamento - Marcio
Jose Vilela e outros - Vistos. Trata-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em que os autores, Policiais Militares,
buscam a cessação dos descontos de 2% em seus vencimentos a título de custeio de assistência médica, odontológica e
farmacêutica pela Cruz Azul de São Paulo. O caso é de deferimento da liminar. Os documentos juntados aos autos informam
que os autores têm descontado, mensalmente, o equivalente a 2% de seus vencimentos, a título de custeio de assistência
médica. O egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO vem decidindo, inclusive por meio do Incidente
de Inconstitucionalidade de Lei nº 1599.355-0/1-00, com relatoria atribuída ao eminente Desembargador Penteado Navarro,
julgamento feito no dia 4 de novembro de 2009, pelo Órgão Especial do TJSP, que os Estados e os Municípios podem instituir
contribuições, cobradas dos servidores, para, em benefício destes, promover-se o custeio do sistema de previdência relacionado
a esses servidores. Jamais, porém, para o custeio do sistema de saúde. Posto isso, DEFERE-SE a liminar, para que a requerida,
imediatamente, cesse os descontos de 2% a título de custeio de assistência médica, odontológica e farmacêutica da Cruz Azul
de São Paulo, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00. Deferem-se os benefícios da assistência judiciária gratuita. Cite-se e
intime-se, com as advertências de praxe. - ADV: EDSON LUIZ SOUTO (OAB 297150/SP)
Processo 3000703-08.2013.8.26.0297 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Desconto em folha de pagamento - Maria
Cristina Podsclan - Vistos. Os fatos narrados na petição inicial, corroborados pela documentação que a acompanha, constituem
prova inequívoca que autorizam o convencimento da verossimilhança do alegado, com evidente e fundado receio de danos
irreparáveis ou de difícil reparação. O perigo de dano de difícil reparação é revelado pelo senso comum, consistente, em se
tratando de verba alimentar, que o seu objetivo é atender ao princípio constitucional da dignidade humana, não podendo, por
causa disso, ser objeto de penhora, sequestro, etc. Deve ser utilizada para atender às necessidades básicas e fundamentais da
pessoa humana. Não pode ser utilizado por instituição financeira, que tem acesso ao manuseio das contas bancárias de seus
clientes, para obter, unilateralmente, sem o concurso do devido processo legal, o pagamento de seus créditos. Não se permitir
que um trabalhador tenha acesso aos seus proventos é condená-lo à penúria. Destarte, porque preenchidos os requisitos do
artigo 273, I, do Código de Processo Civil, antecipo os efeitos da tutela pretendida na petição inicial, para determinar à ré que
se abstenha de efetuar o desconto de 2% previsto no DL nº 257/70, sob pena bloqueio imediato de verba pública. Cumpra-se a
liminar, citando-se com urgência. - ADV: ALESSANDRO RODRIGO THEODORO (OAB 168723/SP)
Processo 3000722-14.2013.8.26.0297 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Flávio
Willians Fernandes - Os fatos narrados na petição inicial, corroborados pela documentação que a acompanha, constituem prova
inequívoca que autorizam o convencimento da verossimilhança do alegado, com evidente e fundado receio de danos irreparáveis
ou de difícil reparação, mormente porque o documento de fls. 19 informa que o contrato de arrendamento mercantil foi quitado
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em 10/04/2013. Destarte, porque preenchidos os requisitos do artigo 273, I, do Código de Processo Civil, antecipo os efeitos da
tutela pretendida na petição inicial, para determinar à ré que, no prazo de trinta dias, tome as providências necessárias para que
o veículo mencionado na petição inicial seja transferido para o nome do autor, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), ficando desde já consignado que a multa diária não se sujeita ao teto dos Juizados Especiais, segundo o Enunciado nº
144 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “A multa cominatória não fica limitada ao valor de 40 salários mínimos, embora
deva ser razoavelmente ser fixada pelo Juiz, obedecendo ao valor da obrigação principal, mais perdas e danos, atendidas
as condições econômicas do devedor”. Cite-se, devendo a parte requerida, no prazo de quinze dias, contados a partir do
recebimento da carta de citação, contestar, sob pena de revelia. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação,
ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se
na forma e sob as penas da Lei. - ADV: ALEX DONIZETH DE MATOS (OAB 248004/SP)
Processo 3000780-17.2013.8.26.0297 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - La
Baroni Pizzaria Ltda Me - Vistos. Os fatos narrados na petição inicial, corroborados pela documentação que a acompanha,
constituem prova inequívoca que autorizam o convencimento da verossimilhança do alegado, com evidente e fundado receio de
danos irreparáveis ou de difícil reparação, mormente porque os documentos de fls.38/45 indicam que o débito apontado pelo
réu foi declarado inexigível por sentença transitada em julgado. Destarte, porque preenchidos os requisitos do artigo 273, I, do
Código de Processo Civil, antecipo os efeitos da tutela pretendida na petição inicial, para determinar a exclusão do nome da
autora dos cadastros de inadimplentes SERASA e SCPC, com relação ao apontamento efetuado pelo réu. Cite-se, devendo a
parte requerida, no prazo de quinze dias, contados a partir do recebimento da carta de citação, contestar, sob pena de revelia.
Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá
como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: CARLOS
EDUARDO BORGES (OAB 240332/SP), MARIANI ELEN FRAÇON (OAB 309526/SP)
Processo 3000805-30.2013.8.26.0297 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Tamires
Raglio Alves - Os fatos narrados na petição inicial, corroborados pela documentação que a acompanha, constituem prova
inequívoca que autorizam o convencimento da verossimilhança do alegado, com evidente e fundado receio de danos irreparáveis
ou de difícil reparação, mormente porque a autora informa que o débito apontado no órgão de proteção ao crédito já foi pago,
Destarte, porque preenchidos os requisitos do artigo 273, I, do Código de Processo Civil, antecipo os efeitos da tutela pretendida
na petição inicial, para determinar a exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes SERASA, com relação ao
apontamento efetuado pela ré. Cite-se, devendo a parte requerida, no prazo de quinze dias, contados a partir do recebimento
da carta de citação, contestar, sob pena de revelia. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda,
ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob
as penas da Lei. - ADV: VANESSA APARECIDA RODRIGUES (OAB 322593/SP)
Processo 3000806-15.2013.8.26.0297 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - NATALIA
DE ASSIS REZENDE - Indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela pretendida na petição inicial porque a
companhia aérea Gol não faz parte do polo passivo desta ação. Cite-se, devendo a parte requerida, no prazo de quinze dias,
contados a partir do recebimento da carta de citação, contestar, sob pena de revelia. - ADV: SARA SUZANA APARECIDA
CASTARDO DACIA (OAB 152464/SP)
Processo 3000834-80.2013.8.26.0297 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Marcos
Roberto Felix - Vistos. Os fatos narrados na petição inicial, corroborados pela documentação que a acompanha, constituem
prova inequívoca que autorizam o convencimento da verossimilhança do alegado, com evidente e fundado receio de danos
irreparáveis ou de difícil reparação, mormente porque o autor informa que não realizou nenhum negócio jurídico com a ré.
Destarte, porque preenchidos os requisitos do artigo 273, I, do Código de Processo Civil, antecipo os efeitos da tutela pretendida
na petição inicial, para determinar à ré que se abstenha de enviar cobranças e de incluir o nome do autor nos cadastros de
inadimplentes SERASA e SCPC, com relação ao contrato nº 8917676201303201309, no valor de R$ 636,31. Em caso de
cumprimento da tutela, fixo multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando desde já consignado que a multa diária não
se sujeita ao teto dos Juizados Especiais, segundo o Enunciado nº 144 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “A multa
cominatória não fica limitada ao valor de 40 salários mínimos, embora deva ser razoavelmente ser fixada pelo Juiz, obedecendo
ao valor da obrigação principal, mais perdas e danos, atendidas as condições econômicas do devedor”. Cite-se, devendo a
parte requerida, no prazo de quinze dias, contados a partir do recebimento da carta de citação, contestar, sob pena de revelia.
Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá
como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: RICARDO
SEVERINO GIROTO (OAB 318804/SP), ROBERTO JOSE SEVERINO GIROTO (OAB 334700/SP)
Processo 3000838-20.2013.8.26.0297 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Dianafer
Drieli Quatroque - Os fatos narrados na petição inicial, corroborados pela documentação que a acompanha, constituem prova
inequívoca que autorizam o convencimento da verossimilhança do alegado, com evidente e fundado receio de danos irreparáveis
ou de difícil reparação, mormente porque a autora informa que não solicitou ou ativou qualquer tipo de cartão de crédito ou
empréstimo financeiro junto ao banco-réu. Destarte, porque preenchidos os requisitos do artigo 273, I, do Código de Processo
Civil, antecipo os efeitos da tutela pretendida na petição inicial, para determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros
de inadimplentes SCPC, com relação ao apontamento efetuado pelo banco-réu. Cite-se, devendo a parte requerida, no prazo
de quinze dias, contados a partir do recebimento da carta de citação, contestar, sob pena de revelia. Servirá a presente, por
cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que
esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se e oficie-se. - ADV: BENEDITO TONHOLO (OAB
84036/SP), CAMILA REGINA TONHOLO (OAB 334312/SP)

JARDINÓPOLIS
Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARIA ESTHER CHAVES GOMES
JUIZ(A) DE DIREITO JORGE LUÍS GALVÃO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RODRIGO SUAREZ GALVÃO PINTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0004/2014
Processo 3000642-41.2013.8.26.0300 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - KEILA MICHELE ANTUNES
- Gonçalina Ramos Barbosa Marques - Vistos. Deverá a portadora inserir a data da emissão das notas promissórias, conforme
permissivo do art. 54, §1º, do Decreto n. 2.044 de 31/12/1908. Intime-se e, atendido, pela pessoa da credora, certifique-se,
voltando conclusos. - ADV: MIKELE MELONI PASSETO (OAB 324625/SP)
Processo 3000643-26.2013.8.26.0300 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - KEILA MICHELE ANTUNES SARAH LUISA ZACARIAS - Vistos. Deverá a portadora inserir a data da emissão das notas promissórias, conforme permissivo
do art. 54, §1º, do Decreto n. 2.044 de 31/12/1908. Intime-se e, atendido, pela pessoa da credora, certifique-se, voltando
conclusos. - ADV: MIKELE MELONI PASSETO (OAB 324625/SP)

JAÚ
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE JAÚ EM 15/01/2014
PROCESSO :0000559-36.2014.8.26.0302
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Ivanildo Tomaz
RECLAMADO : BANCO BMG
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0000560-21.2014.8.26.0302
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Waldenice Salvador Ferreira Santos
RECLAMADO : RONALDO ALVES
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0000561-06.2014.8.26.0302
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : D. M.
RECLAMADA : R. C. DOS S. M.
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :1000189-40.2014.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Fundação Educacional Dr. Raul Bauab - Jahu
ADVOGADO : 298019/SP - Evelyn Fernanda Agostinho
EXECTDA
: ANA CAROLINE DE OLIVEIRA
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000190-25.2014.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Fundação Educacional Dr. Raul Bauab - Jahu
ADVOGADO : 298019/SP - Evelyn Fernanda Agostinho
EXECTDA
: JENNIFER MACHADO ROMANO
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000191-10.2014.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Fundação Educacional Dr. Raul Bauab - Jahu
ADVOGADO : 298019/SP - Evelyn Fernanda Agostinho
EXECTDA
: VANESSA RIBEIRO DE CAMPOS
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3015148-16.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Bocaina
ADVOGADO : 161279/SP - Cristiano Madella Tavares
EXECTDO
: Lutek Comercio e Acabamento de Couros Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015207-04.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Jose Carlos Gomes
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
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PROCESSO :3015208-86.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Waldir Pelissaro
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015149-98.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Bocaina
ADVOGADO : 161279/SP - Cristiano Madella Tavares
EXECTDO
: Carlos Alberto Alonso
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000562-88.2014.8.26.0302
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : E. S. S.
RECLAMADO : G. A. DE S.
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :3015150-83.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Bocaina
ADVOGADO : 161279/SP - Cristiano Madella Tavares
EXECTDO
: Juliana Chizzotti
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015209-71.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Elizabeth Ferreira de Mello
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015151-68.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Bocaina
ADVOGADO : 161279/SP - Cristiano Madella Tavares
EXECTDO
: Joaquim Francisco Paes Neto
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015210-56.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Lourenço Aparecido da Silva
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015152-53.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Bocaina
ADVOGADO : 161279/SP - Cristiano Madella Tavares
EXECTDO
: Josias Soares de Jesus
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015153-38.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Bocaina
ADVOGADO : 161279/SP - Cristiano Madella Tavares
EXECTDO
: Jose Bernardo Granai
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015211-41.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Edmilson dos Santos Viana
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO
EXECTDO

:3015212-26.2013.8.26.0302
:EXECUÇÃO FISCAL
: Município de Itapuí
: 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
: Elson Cheles
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VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015213-11.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Horacio Sgaviole Junior
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015214-93.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Jose Sebastião Gomes dos Santos
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015215-78.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Cleusa da Silva Meira
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000565-43.2014.8.26.0302
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : A. F. DA S. P.
RECLAMADO : P. S. P.
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :3015216-63.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Israel Schalmen
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015217-48.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Jose Roberto da Silva
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015218-33.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Osmano Batista da Silva
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015219-18.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Laerte Dias
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015220-03.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Jorgino Rodrigues de Campos
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015221-85.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Rosa Maria da Costa
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE

:3015222-70.2013.8.26.0302
:EXECUÇÃO FISCAL
: Município de Itapuí
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ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Sidney Ferrarez
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :1000192-92.2014.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Fundação Educacional Dr. Raul Bauab - Jahu
ADVOGADO : 298019/SP - Evelyn Fernanda Agostinho
EXECTDO
: Vitor Hugo Rodrigues de Campos
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000193-77.2014.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Fundação Educacional Dr. Raul Bauab - Jahu
ADVOGADO : 298019/SP - Evelyn Fernanda Agostinho
EXECTDA
: Clarice Tognon da Silva
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3015223-55.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Nelson Martins Gama
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015224-40.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Alberto Manuel da Silva
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :1000194-62.2014.8.26.0302
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADA : Y. V. G. DO C.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
ALIMENTANTE
: L. A. DO C.
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000195-47.2014.8.26.0302
CLASSE
:INTERDIÇÃO
REQTE
: L. P. B.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDO
: A. B.
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000566-28.2014.8.26.0302
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Alessandra Carvalho Gomes
RECLAMADO : Seiva Talita Fernandes
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :3015225-25.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Orlando Felicio
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :1000196-32.2014.8.26.0302
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: R. Z.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDO
: J. C. G.
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000197-17.2014.8.26.0302
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: L. F. L.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDO
: A. P. DE L.
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO

:1000198-02.2014.8.26.0302
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CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Fundação Educacional Dr. Raul Bauab - Jahu
ADVOGADO : 298019/SP - Evelyn Fernanda Agostinho
EXECTDA
: Katy Priscila Lisboa Fernandes
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3015226-10.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Neusa de Lima Basilio
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :1000199-84.2014.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Fundação Educacional Dr. Raul Bauab - Jahu
ADVOGADO : 298019/SP - Evelyn Fernanda Agostinho
EXECTDA
: NADJA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000200-69.2014.8.26.0302
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: EDSON ROBERTO DOMINGOS
ADVOGADO : 42788/SP - Jose Carlos Campese
REQDO
: Carlos Rodolfo Miras Filho
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000201-54.2014.8.26.0302
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: A F DA SILVA REPRESENTAÇÕES
ADVOGADO : 266052/SP - Marcos Ruiz Rett
REQDA
: Telefônica Brasil S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000570-65.2014.8.26.0302
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Gildete Soares Oliveira
RECLAMADO : Walmir Serralheiro
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :1000204-09.2014.8.26.0302
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: SINESIO BIANZENO
ADVOGADO : 264558/SP - Maria Fernanda Forte Mascaro
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000579-27.2014.8.26.0302
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Antonio Luiz Cremasco
RECLAMADO : Lago-San
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :1000202-39.2014.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Fundação Educacional Dr. Raul Bauab - Jahu
ADVOGADO : 298019/SP - Evelyn Fernanda Agostinho
EXECTDA
: ANGELA BELUTE GASOLA
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000203-24.2014.8.26.0302
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: JEFFERSON ALVES BORGES
ADVOGADO : 147903MG - ALEXANDRE ALVES LEONARDO
REQDO
: Auto Posto Mineiros Tieteense Ltda
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000205-91.2014.8.26.0302
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: M. F. P.
ADVOGADO : 243424/SP - Daniel Sidney Garcia de Oliveira
REQDA
: M. B. F. P.
VARA:2ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :3015154-23.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Bocaina
ADVOGADO : 161279/SP - Cristiano Madella Tavares
EXECTDO
: Neide Pereira da Silva Cruz
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015155-08.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Bocaina
ADVOGADO : 161279/SP - Cristiano Madella Tavares
EXECTDO
: Angelica Ferro
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000571-50.2014.8.26.0302
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Monica Regina da Silva
ADVOGADO : 306760/SP - Douglas Vladimir da Silva
REQDO
: B.V. FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :3015227-92.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Maria Ribeiro Barbosa Vieira
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015228-77.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Donizete da Silva
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000593-11.2014.8.26.0302
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : EDMAR MILLA DOS SANTOS CIA LTDA ME
RECLAMADO : BIGUÁ DISTRIBUIDORA SOM E ACESSÓRIOS
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :3015156-90.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Bocaina
ADVOGADO : 161279/SP - Cristiano Madella Tavares
EXECTDO
: Francisca Aldeni da Silva
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015229-62.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Ana Lucia da Silva
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000592-26.2014.8.26.0302
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Elza Maria Andriolli
RECLAMADO : Geraldo Aparecido Pires
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :3015157-75.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Bocaina
ADVOGADO : 161279/SP - Cristiano Madella Tavares
EXECTDO
: Guilherme Piotto
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015230-47.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Marcos da Silva
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
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PROCESSO :3015158-60.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Bocaina
ADVOGADO : 161279/SP - Cristiano Madella Tavares
EXECTDO
: Jose Fernando da Silva & Cia Transportes Ltda Epp
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015231-32.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Ivo Flores
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015159-45.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Bocaina
ADVOGADO : 161279/SP - Cristiano Madella Tavares
EXECTDO
: Ericol Ind Com de Couro Ltda Me
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015160-30.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Bocaina
ADVOGADO : 161279/SP - Cristiano Madella Tavares
EXECTDO
: Carlos Alberto Alonso
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015232-17.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Joaquim Luiz Rufatto
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :1000207-61.2014.8.26.0302
CLASSE
:ARROLAMENTO COMUM
HERDEIRA
: APARECIDA BIBIANA DE GOES BARBIERI
ADVOGADO : 228543/SP - Carlos Alexandre Trementose
INVTANTE
: ARIANE BARBIERI
ADVOGADO : 228543/SP - Carlos Alexandre Trementose
VARA:3ª VARA CÍVEL
INVTEPASS : JOÃO GILBERTO BARBIERI
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3015161-15.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Bocaina
ADVOGADO : 161279/SP - Cristiano Madella Tavares
EXECTDO
: A C Pizzo & Cia Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :1000208-46.2014.8.26.0302
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADO : J. C. DA S. B.
ADVOGADO : 249469/SP - Paloma de Oliveira Alonso
ALIMENTANTE
: J. B. DE A.
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3015233-02.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Indústria de Móveis Itapuí Ltda Epp
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000594-93.2014.8.26.0302
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CARLOS APARECIDO PEREIRA
RECLAMADO : CONSULTLOG CONS SOL LOGISTICA
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO

:1000211-98.2014.8.26.0302
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CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADO : G. M. DA S.
ADVOGADO : 249469/SP - Paloma de Oliveira Alonso
ALIMENTANTE
: F. M. DA S.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3015162-97.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Bocaina
ADVOGADO : 161279/SP - Cristiano Madella Tavares
EXECTDO
: Edson Luiz de Abreu
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000595-78.2014.8.26.0302
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : L. F.
RECLAMADO : R. A.
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :1000214-53.2014.8.26.0302
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE
: MARIA SONIA CELLULARI SANZOVO
ADVOGADO : 204985/SP - Nelson Caseiro Junior
REQDO
: MARIO EVERALDO GALLI EPP
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000209-31.2014.8.26.0302
CLASSE
:SEPARAÇÃO LITIGIOSA
REQTE
: N. V. M.
ADVOGADO : 266052/SP - Marcos Ruiz Rett
REQDO
: E. F. L. M.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3015234-84.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Aginaldo Alves da Silva
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :1000210-16.2014.8.26.0302
CLASSE
:ARROLAMENTO SUMÁRIO
INVTANTE
: EDUARDO DE SOUZA MIRANDA
ADVOGADO : 237605/SP - Luiz Henrique Leonelli Agostini
HERDEIRO
: FERNANDO DE SOUZA MIRANDA
ADVOGADO : 237605/SP - Luiz Henrique Leonelli Agostini
VARA:1ª VARA CÍVEL
REQDO
: Juvenil de Souza Miranda
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000212-83.2014.8.26.0302
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
: C. S. B.
: 330156/SP - Paulo Rodrigo Paleari

PROCESSO :3015235-69.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Júlio Ferreira de Araújo Filho
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :1000213-68.2014.8.26.0302
CLASSE
:INTERDIÇÃO
REQTE
: J. C. H. DE O.
ADVOGADO : 148457/SP - Lincoln Rickiel Perdona Lucas
REQDA
: M. A. H.
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO
EXECTDO

:1000215-38.2014.8.26.0302
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
: HSBC BanK Brasil S/A - Banco Múltiplo
: 84934/SP - Aires Vigo
: DELAVEGA COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA
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VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000596-63.2014.8.26.0302
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : D. G. M. J.
RECLAMADO : T. V. M.
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000216-23.2014.8.26.0302
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
: F. C. C.
: 208835/SP - Wagner Parronchi

PROCESSO :3015236-54.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: José Maciel de Farias
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015190-65.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Ademar dos Santos
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015193-20.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDA
: Maria Salete da Silva Lima
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015191-50.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Luiz Carlos Polato
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015194-05.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Mauro de Souza Inacio
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015192-35.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Renato Espirito Santo
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015169-89.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Maria Domitila de SA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015164-67.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Santa Maria E I Sc Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO
EXECTDO

:3015195-87.2013.8.26.0302
:EXECUÇÃO FISCAL
: Município de Itapuí
: 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
: Sidnei Alves Domingues
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VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000597-48.2014.8.26.0302
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Flavio Gonzaga da Silva
RECLAMADO : SOROCRED CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :3015196-72.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDA
: Maria Jose Ferreira dos Santos
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015165-52.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Itapui E I SC Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015170-74.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Roberta de Barros Rizzo Areas Me
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015197-57.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDA
: Marta Maria Gomes Sales
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015198-42.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDA
: Zilda Maria Graisfimberg
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015186-28.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Fazio Mazzo Assessoria e Representações Ltda ME
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015171-59.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Benedito Ignacio
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015187-13.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Fausto de Agostini
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015172-44.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Ademir Mazalli Monteiro
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE

:3015199-27.2013.8.26.0302
:EXECUÇÃO FISCAL
: Município de Itapuí
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ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDA
: Rosana Cristina Sotto de Oliveira Silva
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015188-95.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Fabio Roberto do Prado Me
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015173-29.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Sebastião Candido da Roza
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015189-80.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Fabiana Tome
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015200-12.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Paulo Sergio da Silva
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015174-14.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Jose Galego Neto
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015201-94.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDA
: Cecilia de Souza Breviglieri
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015202-79.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Antonio Guarnieri Sobrinho
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015175-96.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Edson Aparecido Leme
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015203-64.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Luiz Carlos Polatto
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015176-81.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Denilson Carreiro da Siliva
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL

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

553

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

PROCESSO :3015237-39.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Sebastião Rodrigues de Lima
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015204-49.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDA
: Marcia Regina Zanoni
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015177-66.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Jose Aparecido de Souza
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015238-24.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Dirceu Bento da Silva
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015205-34.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Mariudo de Oliveira
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015178-51.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Silvio Goncalves Medeiros
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015239-09.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Dione Bezerra da Silva
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015206-19.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDA
: Karina Videira
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015240-91.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Michel Bezerra de Souza Lima
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015179-36.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Luiz de Paula da Silva
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO

:3015166-37.2013.8.26.0302
:EXECUÇÃO FISCAL
: Município de Itapuí
: 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
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EXECTDO
: Jose Roberto de Freitas
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015241-76.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Altair Gonçalves
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015167-22.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Irmãos Mello
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015168-07.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Pedro Marcos Masson
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015180-21.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Luciano Ribeiro Fraga
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015242-61.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Silvio Roberto Pacheco
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015243-46.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Francisco Leite Sobrinho
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :1000217-08.2014.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Industria Zugliani de Refrigerantes e Bebidas Ltda
ADVOGADO : 199409/SP - José Alfredo Albertin Delandrea
EXECTDO
: Helton Godoi ME
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3015181-06.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Gilmar Sabino Belchior
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015244-31.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Benedito Donisete Dainese
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :1000220-60.2014.8.26.0302
CLASSE
:REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS
REQTE
: A. R. DOS S. F.
ADVOGADO : 282040/SP - Camila de Barros Gigliotti E Giglioti
REQDO
: L. R. DE C.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO

:3015245-16.2013.8.26.0302
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CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Geraldo Paulin
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015182-88.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Geni de Melo Costa
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015246-98.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Jose Lourenço Spirito
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :1000219-75.2014.8.26.0302
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: CONFIANÇA HOUSE JAU EMPRRENDIMENTOS LTADA ME
ADVOGADO : 251952/SP - Julio Cesar Magro Zago
REQDO
: Marcelo Antonio Reche Linares
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3015183-73.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Genei Arena Leão
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :1000221-45.2014.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Fundação Educacional Dr. Raul Bauab - Jahu
ADVOGADO : 298019/SP - Evelyn Fernanda Agostinho
EXECTDA
: BIANCA SABIO BRESSAN
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3015247-83.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Marcelo Mazzi
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015248-68.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Silvana Goreti Pignatti de Freitas
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015184-58.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Fernando Aparecido de Almeida
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015249-53.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Luiz Rogerio Frederisi
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO
EXECTDO

:3015185-43.2013.8.26.0302
:EXECUÇÃO FISCAL
: Município de Itapuí
: 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
: Fernanda Martins Figueiredo
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VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015250-38.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Claudines de Oliveira
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :1000218-90.2014.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: GUILHERME TRAVAIN BORGES
ADVOGADO : 132784/SP - Emilio Carlos Canelada Zampieri
EXECTDO
: Paulo Augusto Beltrame Borges
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3015251-23.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Orlando Emidio da Silveira
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015252-08.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDA
: Viviane Rodrigues dos Santos
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015253-90.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Valdir Donizete Moura
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015254-75.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Aroldo da Silva
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015323-10.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Roberto C Thomas Araujo
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015324-92.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDA
: Maria Raquel Manoel dos Santos
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE JAÚ EM 16/01/2014
PROCESSO :0000599-18.2014.8.26.0302
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : A. A. R. G.
RECLAMADO : R. G.
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0000600-03.2014.8.26.0302
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : A. P. M.
RECLAMADO : A. A. C. DA S.
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO
CLASSE

:3015325-77.2013.8.26.0302
:EXECUÇÃO FISCAL
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EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Francisco Donizete Damasio
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015326-62.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Pedro Paulo de Castro
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :1000223-15.2014.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Fundação Educacional Dr. Raul Bauab - Jahu
ADVOGADO : 298019/SP - Evelyn Fernanda Agostinho
EXECTDO
: BRUNO HENRIQUE OZILIERO
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000224-97.2014.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Fundação Educacional Dr. Raul Bauab - Jahu
ADVOGADO : 298019/SP - Evelyn Fernanda Agostinho
EXECTDO
: João Roberto de Chico
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000225-82.2014.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Fundação Educacional Dr. Raul Bauab - Jahu
ADVOGADO : 298019/SP - Evelyn Fernanda Agostinho
EXECTDA
: Lilian Roberta Crespilho
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000226-67.2014.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Fundação Educacional Dr. Raul Bauab - Jahu
ADVOGADO : 298019/SP - Evelyn Fernanda Agostinho
EXECTDA
: Marina Cecília Kill
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000227-52.2014.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Fundação Educacional Dr. Raul Bauab - Jahu
ADVOGADO : 298019/SP - Evelyn Fernanda Agostinho
EXECTDA
: PAMELA SERESUELA
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000228-37.2014.8.26.0302
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Clodoaldo Aparecido Soares da Silva
ADVOGADO : 203434/SP - Ronaldo Marcelo Barbarossa
REQDO
: B.V. FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3015327-47.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Julio Ferreira de Araujo Filho
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :1000222-30.2014.8.26.0302
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: LUIZ ANDRÉ AMÂNCIO DA SILVA
ADVOGADO : 280513/SP - Bruno Alecio Roveri
REQDO
: Bradesco Vida e Previdencia S/A
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000229-22.2014.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Fundação Educacional Dr. Raul Bauab - Jahu
ADVOGADO : 298019/SP - Evelyn Fernanda Agostinho
EXECTDO
: PAULO SERGIO DE FREITAS
VARA:1ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :3015328-32.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Antonio Fernandes
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015329-17.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Luciano Rodrigues de Santana ME
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015349-08.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Santa Maria e I SC Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000601-85.2014.8.26.0302
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Carlos Eduardo Marot
ADVOGADO : 313502/SP - Ana Raquel Coradini Cabrioli
RECLAMADA : DANIELA DOMINGUES DE ARAÚJO
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :3015351-75.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Santa Maria E I Sc Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015330-02.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Elizabete Santos Souza
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000602-70.2014.8.26.0302
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Valdevino Joaquim Vieira
RECLAMADO : Fabiana Aparecida Cevalhos
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :3015331-84.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: SÉRGIO GROSSI DA SILVA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015352-60.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Valentin Dias
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015332-69.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Lauro Francisco de Oliveira.
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000603-55.2014.8.26.0302
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : K. C. V. M.
RECLAMADO : R. G. M.
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VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :3015353-45.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Santa Maria E I SC Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000605-25.2014.8.26.0302
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Carlos Eduardo Marot
ADVOGADO : 303505/SP - Joao Fernando Pesuto
RECLAMADO : Amarildo de Souza Lima
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :3015354-30.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Santa Maria E I SC Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015333-54.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Jorge Correa
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015366-44.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Santa Maria E I Sc Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015355-15.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Cia Agrícola e Industrial São Jorge
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015334-39.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Indústria de Móveis Itapuí Ltda Epp
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015367-29.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Santa Maria E I Sc Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015335-24.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Crisson Indústria e Comércio de Colchões
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015356-97.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDA
: Aparecida Ferroni Ferrarezi
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO
CLASSE

:0000606-10.2014.8.26.0302
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
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RECLAMANTE : A. DE C. DA S. F.
RECLAMADA : F. R.
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :3015357-82.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Valdecir Severino dos Santos
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015336-09.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Associação Atletica Itapui
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015368-14.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Santa Maria E I Sc Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015337-91.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDA
: Maria Aparecida Almeida Prado Gregori
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015358-67.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDA
: Maria Benedita de Melo
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015369-96.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Santa Maria E I Sc Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015359-52.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDA
: Leila Aparecida Vidal Otutumi
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015370-81.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Santa Maria E I Sc Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015360-37.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Santa Maria E I SC Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015363-89.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Santa Maria E I SC Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
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PROCESSO :3015364-74.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Santa Maria E I SC Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015371-66.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Santa Maria E I Sc Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015365-59.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Santa Maria E I SC Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015372-51.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Lourival Mazoti
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000608-77.2014.8.26.0302
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Carlos Eduardo Marot
ADVOGADO : 313502/SP - Ana Raquel Coradini Cabrioli
RECLAMADO : Elizabete Lima Teles
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :3015373-36.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Frederico Sebastiane
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000628-68.2014.8.26.0302
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Carlos Eduardo Marot
ADVOGADO : 313502/SP - Ana Raquel Coradini Cabrioli
RECLAMADO : Nirlei Aparecido Trevizan
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :3015374-21.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDA
: Pierina Sebastião
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015338-76.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Antonio Fabricio Alves
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015339-61.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Antonio Alvaro de Souza
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO

:3015375-06.2013.8.26.0302
:EXECUÇÃO FISCAL
: Município de Itapuí
: 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
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EXECTDO
: Janaina Galindo Leal
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015340-46.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Vanderleia Custodio Pinto
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015341-31.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Adalgisa Ap de Oliveira Justolin
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015376-88.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: João F de Almeida Itapui Me
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015342-16.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Andreia Cristina Bardeli Lopes de Lara
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015377-73.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Gislaine Alves Domingos
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015343-98.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Nadir Antonio Gomes
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015378-58.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Indústria e Comércio de Móveis Galeggo Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000630-38.2014.8.26.0302
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Moises Silva Toledo
RECLAMADO : CPFL ENERGIA
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :3015379-43.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Jose Benedito de Freitas Me
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015344-83.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Salete Aparecida Garzin Pinto
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO
CLASSE

:3015380-28.2013.8.26.0302
:EXECUÇÃO FISCAL
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EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: S dos Santos Itapui Me
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :1000137-44.2014.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: P. H. D. M.
EXECTDO
: T. H. S. M.
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3015381-13.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Silvia Regina Ferrari Itapui Me
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015345-68.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Santa Maria E I Sc Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015382-95.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Sorveteria Silvio e Dolores Ltda Me
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015346-53.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Santa Maria E I Sc Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015347-38.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Francisco José Martinez
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015384-65.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Monte Alto e I SC Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015385-50.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Lourival Mazoti
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015348-23.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Pedro Pinhatti
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015401-04.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Conceicao Rodrigues Spinelli
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
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PROCESSO :3015386-35.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Mario Romeo Pelegrino
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015387-20.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Ricardo Manfrinato
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015402-86.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Santa Maria E I Sc Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015388-05.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Francisco Cesnik
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015403-71.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Santa Maria E I Sc Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015391-57.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Francisco Cesnik
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000627-83.2014.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Javaroni Materiais para Construção Ltda
ADVOGADO : 280516/SP - Bruno Gonçales Vieira
EXECTDO
: Lucas Aguinaldo Aparecido de Lima
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :3015392-42.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Itapui E I SC Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015404-56.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Celso Roberto Vecchi
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015393-27.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Ibicareig Plan Imobili Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO

:3015394-12.2013.8.26.0302
:EXECUÇÃO FISCAL
: Município de Itapuí
: 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
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EXECTDO
: Francisco Cesnik
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000632-08.2014.8.26.0302
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Ana Francisca Gonçalves de Oliveira
ADVOGADO : 255958/SP - Gustavo Sufredini Rossi
REQDO
: Banco Santander Brasil SA
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000230-07.2014.8.26.0302
CLASSE
:INTERDIÇÃO
REQTE
: S. A. F. D.
ADVOGADO : 121176/SP - Jose Domingos Duarte
REQDA
: A. S. D.
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000231-89.2014.8.26.0302
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
ADVOGADO : 94382/SP - Josemar Antonio Giorgetti
REQDO
: BARBETTA & BARBETTA LTDA - EPP
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000633-90.2014.8.26.0302
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Edneia de Souza Quevedo
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDO
: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000232-74.2014.8.26.0302
:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
: APARECIDA ROZANTE
: 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo

PROCESSO :0000634-75.2014.8.26.0302
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Ana Maria Morpanini de Godoi
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDO
: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000233-59.2014.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS
MICROEMPREENDEDORES SICOOB CREDICCONAI
ADVOGADO : 220184/SP - Franceli Carolina de Almeida Ferrari
EXECTDO
: DANIEL JOSÉ BROGIO REGINA
VARA:4ª VARA CÍVEL

EMPRESÁRIOS

MICROEMPRESÁRIOS

PROCESSO :0000635-60.2014.8.26.0302
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Aparecida do Carmo Grigio Biazotto
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDO
: Município de Jahu
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000636-45.2014.8.26.0302
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Luzia Rosineide Mazza
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDO
: Município de Jahu
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :3015405-41.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Santa Maria E I Sc Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO
CLASSE

:3015395-94.2013.8.26.0302
:EXECUÇÃO FISCAL
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EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: José Mauricio Lenharo
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015396-79.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Tufik e Feres Simão
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015397-64.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Itapui E I SC Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015398-49.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Tufik e Feres Simão
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015406-26.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Itapui E I SC Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015399-34.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Santa Maria E I Sc Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :1000234-44.2014.8.26.0302
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: A. L. C. DOS S.
ADVOGADO : 179646/SP - André Lotto Galvanini
REQDO
: J. F. DOS S.
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3015400-19.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Santa Maria E I Sc Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :1000235-29.2014.8.26.0302
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Neusa Maria Bassotto
ADVOGADO : 254390/SP - Rafael Rossignolli de Lamano
REQDO
: Serviço de Água e Esgoto do Município de Jau SAEMJA
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000236-14.2014.8.26.0302
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: ELZA MARINA ZENARO MANIN
ADVOGADO : 211171/SP - Andrezza Peres Bosche
REQDO
: IMOBILIÁRIA CAPOBIANCO
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3015407-11.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Itapui E I SC Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
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PROCESSO :1000237-96.2014.8.26.0302
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE
: JOSÉ ALBERTO MANECHINI
ADVOGADO : 30563/SP - Daniel Caetano Cestari
REQDA
: LENI MACEDO DE SOUZA COMELLI
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000238-81.2014.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Fundação Educacional Dr. Raul Bauab - Jahu
ADVOGADO : 298019/SP - Evelyn Fernanda Agostinho
EXECTDO
: RENAN BERTOLUCCI CHACON
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3015408-93.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Itapui E I SC Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :1000239-66.2014.8.26.0302
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE
: GERSON LUIZ ULLRICH
ADVOGADO : 30563/SP - Daniel Caetano Cestari
REQDO
: JOSÉ LUCIMÁRIO DA SILVA
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3015409-78.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Ibraim Y Azar
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :1000240-51.2014.8.26.0302
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Fazenda Pública do Estado de São Paulo
ADVOGADO : 104401/SP - Vania Maria Barbieri Benatti
EMBARGDO : Neiva Gersoni de Oliveira
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000241-36.2014.8.26.0302
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: JOSE EDUARDO GOES TAVARES DE LIMA
ADVOGADO : 340293/SP - Paula Roberta Dias de Souza
REQDO
: Seguradora Lider dos Consorcios de Seguro DPVAT SA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3015410-63.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Paulo Fernando Correa Pinto
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :1000242-21.2014.8.26.0302
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Pedro Valdomiro Julian
ADVOGADO : 142737/SP - Marcos Jose Thebaldi
REQDO
: Philos Indústria de Resinas Termoplásticas e Cadastro Ltda ME
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000243-06.2014.8.26.0302
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: ELEVE SECURITIZADORA SA
ADVOGADO : 96098/SP - Sergio Fernando Goes Belotto
REQDO
: ESPETINHOS JAÚ INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA EPP
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:1000244-88.2014.8.26.0302
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: ANTONIO RODA
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ADVOGADO : 270553/SP - Artur Gustavo Bressan Bressanin
REQDO
: BANIF BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL) S/A
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3015411-48.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Argeu de Freitas Nascimento
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :1000245-73.2014.8.26.0302
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : ANTONIO WANDER CARINHATO
ADVOGADO : 117204/SP - Debora Zelante
EMBARGDO : Banco Itau SA
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000246-58.2014.8.26.0302
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: MICHEL RODRIGUES GARCIA
ADVOGADO : 340293/SP - Paula Roberta Dias de Souza
REQDO
: Seguradora Lider dos Consorcios de Seguro DPVAT SA
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3015412-33.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Frederico Sebastiane
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :1000247-43.2014.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: M. E. F. J.
ADVOGADO : 208793/SP - Manoel Celso Fernandes
EXECTDO
: D. J. G.
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3015440-98.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Antonio Aparecido Camargo de Abreu
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015441-83.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Ivan Ribeiro Antunes
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015442-68.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Ademir Candido de Lima
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3015443-53.2013.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Itapuí
ADVOGADO : 123324/SP - Andrea de Chiacchio Francisco
EXECTDO
: Monte Alto e I ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000653-81.2014.8.26.0302
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: J D E SOUZA REFRIGERAÇÃO ME
ADVOGADO : 118908/SP - Carlos Rosseto Junior
REQDO
: Vivo SA
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
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PROCESSO :1000250-95.2014.8.26.0302
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: B.V. FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : 173267/SP - Eric Garmes de Oliveira
REQDA
: ROSEMARY APARECIDA CONTE MARI
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000248-28.2014.8.26.0302
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: ILSO SANCHES PARRA FI
ADVOGADO : 148540/SP - Joao Valter Oliva Albano
REQDO
: ANTONIO CARLOS MARCARI
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000249-13.2014.8.26.0302
:ALVARÁ JUDICIAL
: EMÍLIA GRAVA CARLONI
: 204306/SP - Jorge Roberto D’amico Carlone

PROCESSO :1000251-80.2014.8.26.0302
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE
: Antonio Ailton Caseiro
ADVOGADO : 171344/SP - Veridiana Capobianco Felipe
REQDO
: YANA OLIVEIRA DE NOVAES ME
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000657-21.2014.8.26.0302
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: FABIO LEANDRO BRESSAN-ME
ADVOGADO : 280838/SP - Talita Ormelezi
EXECTDO
: BARIPLAST JAU LTDA
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000658-06.2014.8.26.0302
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Maisa Penha de Melo
ADVOGADO : 228543/SP - Carlos Alexandre Trementose
REQDO
: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

1ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GUILHERME EDUARDO MENDES TARCIA E FAZZIO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MANOEL RODRIGUES ALVES JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0028/2014
Processo 1000074-19.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Revisão do Saldo Devedor - DANIELA ARANTES
GRANETTO GIFFU - Banco Bradesco Financiamentos S/A - Vistos. Trata-se de pedido liminar em sede de ação revisional de
contrato bancário. Ausente a verossimilhança do direito pretendido, com a devida vênia do douto entendimento diverso. Em
princípio não se verifica pacutação de tarifas ilegais. Em recente julgamento (EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.251.331
- RS j em 22/11/2013) do egrégio STJ para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil estabeleceu-se importante
precedente jurisprudencial no seguinte sentido: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência
da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC),
ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese:
Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas
físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde
então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito
(TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada
em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre
o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações
Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais; Quanto aos contratos posteriores a 2008, como o caso dos autos, a decisão ainda estabeleceu que “(...) permanece
legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de ‘realização de pesquisa em serviços de proteção ao
crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento
decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento
mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente’ (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação
dada pela Resolução 4.021/2011) (...)”; No caso dos autos (fls. 28): a) a cobrança da TAC é feita na condição de “Tarifa
de Cadastro”, e, portanto, permitida por lei e nos termos do precedente jurisprudencial mencionado; b) inexiste previsão da
cobrança de TEC. Quanto aos demais custos e valores agregados à operação financeira, estão devidamente expressos no
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contrato; Em princípio, prevalece a liberdade de contratar e prevalência do pacta sunt servanda nos contratos de financiamento,
sem que haja evidência de abusividade, pois após sucessivas alterações nas regras normativas de comportamento contratual
das instituições financeiras nas Resoluções do Banco Central (Resolução 3.518/07 (Circulares 3371/07 e 3466/09) e Resolução
3.919/11), firmou-se regulamentação que relega à livre e expressa convenção das partes a cobrança de custos contratuais e
serviços; Quanto aos juros, ainda em cognição superficial, ausente ilicitude, pois a emenda constitucional nº 40 de 2003 que
excluiu o limite de juros de 12% do art. 192 da Constituição Federal, relegando toda regulamentação à lei infraconstitucional e
à liberdade de contratar, não se presumindo onerosidade excessiva apenas porque superiores a tais percentuais, e, de outro
lado, os contratos bancários realizados a partir de março de 2000, a capitalização de juros não é vedada desde que pactuada
(consoante regra reiterada em medidas provisórias e perene na última edição da medida provisória nº 2.170-36/01 (ainda em
vigor conforme regra do art. 2º da Emenda Constitucional nº 32/01)); Por fim, quanto ao IOF, em análise preliminar também não
há fundamento para afastamento da cobrança visto que por determinação legal o contribuinte do imposto é o tomador do crédito
(vide art. 3º, inciso I Lei nº 8.894/94 e art. 4º do Decreto nº 6.306/2007) e a cobrança realmente cabe à instituição financeira
(vide art. 58 da Lei 9532/97 e art. 5º do Decreto nº 6.306/2007); Nestes termos, indeferido o pedido liminar. - ADV: PAULO
RODRIGO PALEARI (OAB 330156/SP)
Processo 1000142-66.2014.8.26.0302 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - Rede de Lojas Linda Luz Comércio
de Calcados e Acessórios Eireli - Indústria e Comércio de Calçados Valazzi Jaú LTDA - Vistos. Defiro o aditamento; Defiro
o prazo de 72 horas para complementação das custas Pelos mesmos fundamentos já explicitados nas razões de decidir de
fls. 43/44, estendo os efeitos da decisão liminar para determinar a sustação do protesto sob protocolo 478.972, referente à
duplicata LJ053, junto ao 1º Tabelião de Protestos de Jaú. Determino, porém, que a parte autora promova a complementação
da caução, considerando que o valor dos bens apresentados se tornou insuficiente. Prazo de 5 dias, pena de revogação da
liminar. Outrossim, determino que referido título deverá permanecer sob a guarda do Tabelionato supramencionado, em Cartório,
com os efeitos do protesto sustado, até ulterior deliberação deste Juízo, que lhe será comunicada oportunamente. A citação
será efetivada oportunamente na ação principal. Servirá a presente decisão , por cópia digitada, como OFÍCIO/MANDADO
aos Cartórios mencionados, que será impressa e encaminhada pelo interessado para cumprimento. Intime-se. - ADV: ALEX
SANDRO GOMES ALTIMARI (OAB 177936/SP)
Processo 1000185-03.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - JULIANO POLLI - ANGÉLICA BUSCARIOLO POLLLI - ANDRÉ TRINDADE DA SILVA - - REGINA CÉLIA DUARTE - Vistos. Defiro aos autores os
benefícios da gratuidade processual; anote-se. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da inicial
segue em anexo, ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos
como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por
cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que
esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ANA LUCIA BAPTISTA MORELLI (OAB
168726/SP)
Processo 1000189-40.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Fundação Educacional
Dr. Raul Bauab - Jahu - ANA CAROLINE DE OLIVEIRA - Vistos etc. DEPRECADO: UMA DAS VARAS JUDICIAIS DA COMARCA
DE BARRA BONITA - SP Defiro à autora os benefícios da gratuidade processual; anote-se. CITE-SE(M) o(a)(s) executado(a)(s)
acima qualificada(o)(s), para os termos da ação em epígrafe, ficando advertido(a)(s) do prazo de 3 (três) dias para pagar(em)
a dívida no valor de R$ R$ 669,34, atualizada até a data do efetivo pagamento, conforme pedido inicial, cuja cópia segue
anexa e desta passa a fazer parte integrante. Arbitro os honorários advocatícios da parte exeqüente em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado do débito, os quais serão reduzidos pela metade, caso o executado efetue o pagamento no prazo
acima assinalado (art. 652-A, parágrafo único, do Código de Processo Civil). No prazo para embargos, reconhecendo o crédito
do(a) exeqüente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários
de advogado, o(a)(s) executado(a)(s) poderá(ão) requerer autorização do juízo para pagar(em) o restante do débito em
até 06 (seis) parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% (um por
cento) ao mês. O não pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subseqüentes e
o prosseguimento do processo, com o imediato início dos atos executivos, imposta ao executado de multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor das prestações não pagas e vedação à oposição de embargos (art. 745-A, § 2º, do C.P.C.). Não efetuado o
pagamento, nem o parcelamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à PENHORA
e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida, lavrando-se o competente auto e efetivando-se o
depósito na forma da lei. Caso não sejam localizados bens, o(a)(s) executado(a)(s) deve(m) ser intimado(a)(s) a indicá-los
em 05 (cinco) dias, sob pena de multa de até 20% do valor da causa, se constatada omissão (arts. 600 e 601 CPC). PRAZO
PARA EMBARGOS: 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação (artigo 738 do Código de
Processo Civil). Servirá a presente decisão, por cópia, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa Excelência que após exarar o
seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento desta. PROCURADOR(ES): Dr(a).
Daniel Fernando ChristianiniEvelyn Fernanda Agostinho Intime-se. - ADV: DANIEL FERNANDO CHRISTIANINI (OAB 264437/
SP), EVELYN FERNANDA AGOSTINHO (OAB 298019/SP)
Processo 1000199-84.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Fundação Educacional Dr.
Raul Bauab - Jahu - NADJA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO - Vistos. Defiro à autora os benefícios da gratuidade processual;
anote-se. Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada. Determino a expedição do
mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora.
Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta
verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.),
assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Advirto
que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que,
havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deve conter
a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento
pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto
e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a
garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os
bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto
que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução
(CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca de eventual composição
amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do
mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos
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manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC,
art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas e
honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento do
saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês
(CPC, art. 745-A). Intime-se. - ADV: DANIEL FERNANDO CHRISTIANINI (OAB 264437/SP), EVELYN FERNANDA AGOSTINHO
(OAB 298019/SP)
Processo 1000201-54.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - A F DA SILVA
REPRESENTAÇÕES - Telefônica Brasil S/A - Vistos. Defiro a gratuidade. Anote-se. Trata-se de pedido de antecipação da tutela
formulado pela autora, visando a suspensão da divulgação de seu nome junto aos órgãos de proteção de crédito, vez que
alega que a empresa-ré lançou seu nome no rol de maus pagadores (fls. 23/24), em decorrência de uma dívida que tem como
substractum o instrumento de contrato nº 2011030600002204 - que alega desconhecer sua origem (fl. 03). Com a inicial vieram
os documentos de fls. 19/30. A antecipação da tutela comporta deferimento. Com efeito, há nos autos, a princípio, elementos
suficientes a justificar a antecipação da tutela, a qual fica deferida, para o fim de determinar que seja suspensa (em caráter
precário) a divulgação do nome da autora junto aos órgãos de proteção de crédito por eventual débito relativo ao contrato
mencionado (nº 2011030600002204), apenas. Oficie-se à SERASA e ao SCPC para tanto. Cite-se, via postal, para responder
em 15 dias, ficando intimado da tutela aqui deferida. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando,
ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma
e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: JOAO ROBERTO PICCIN (OAB 125151/SP), CARLA APARECIDA ARANHA (OAB
164375/SP), MARCOS RUIZ RETT (OAB 266052/SP)
Processo 1000214-53.2014.8.26.0302 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento MARIA SONIA CELLULARI SANZOVO - MARIO EVERALDO GALLI EPP - - FRANCISCO ANTONIO MAYLART - - HILDENJE
MARIA GALLI MAYLART - - ANGELA FANTIN - Vistos. Infere-se do instrumento de contrato de fls.15/18 que o imóvel dado
em locação é não residencial, sendo que a presente ação de despejo \<\<por falta de pagamento cumulada com pedido de
desocupação imediata do imóvel\>\> tem como substractum o art. 59, IX da Lei 8.245/91. Entretanto, tem-se que a relação
ex locato encontra-se devidamente garantida, consoante dicção do art. 37 da Lei de Locação. Desse modo, indefiro o pleito
consistente na imediata desocupação do imóvel. Cite(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para
apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue
anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil, ou efetuar(em) o pagamento, mediante depósito judicial, para
o qual fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor do débito atualizado. No tocante aos réus residentes em BARRA
BONITA, depreque-se (Francisco, Hildene e Angela). Cientifiquem-se eventuais fiadores, sublocatários e ocupantes. Servirá o
presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: NELSON CASEIRO
JUNIOR (OAB 204985/SP), RICARDO DE ALMEIDA PRADO BAUER (OAB 232009/SP)
Processo 1000219-75.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - CONFIANÇA HOUSE JAU
EMPRRENDIMENTOS LTADA ME - Marcelo Antonio Reche Linares - - Celia Regina Parizotto Linares - Vistos. Promova o
interessado a complementação da taxa judiciária devida, observando o valor que foi atribuído à causa (art. 4º, I, da Lei Estadual
nº 11.608/03). Sem prejuízo, diligencie a parte autora pela emenda da inicial - esclarecendo se a pretensão deduzida seguirá
o rito sumário (fl. 01) ou observará o Livro II do CPC. Prazo: 10 (dez) dias, sob pena indeferimento. Intime-se. - ADV: JULIO
CESAR MAGRO ZAGO (OAB 251952/SP)
Processo 1000221-45.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Fundação Educacional
Dr. Raul Bauab - Jahu - BIANCA SABIO BRESSAN - Vistos. Defiro à autora os benefícios da gratuidade processual; anote-se.
Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada. Determino a expedição do mandado de
citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. Arbitro os
honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta verba será
reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a
possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Advirto que eventual
insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo
patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deve conter a
advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento
pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto
e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a
garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os
bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto
que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução
(CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca de eventual composição
amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do
mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos
manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC,
art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas e
honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento do
saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês
(CPC, art. 745-A). Intime-se. - ADV: DANIEL FERNANDO CHRISTIANINI (OAB 264437/SP), EVELYN FERNANDA AGOSTINHO
(OAB 298019/SP)
Processo 1000225-82.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Fundação Educacional
Dr. Raul Bauab - Jahu - Lilian Roberta Crespilho - Vistos. Defiro à autora os benefícios da gratuidade processual; anote-se.
Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada. Determino a expedição do mandado de
citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. Arbitro os
honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta verba será
reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a
possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Advirto que eventual
insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo
patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deve conter a
advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento
pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto
e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a
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garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os
bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto
que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução
(CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca de eventual composição
amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do
mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos
manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC,
art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas e
honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento do
saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês
(CPC, art. 745-A). Intime-se. - ADV: DANIEL FERNANDO CHRISTIANINI (OAB 264437/SP), EVELYN FERNANDA AGOSTINHO
(OAB 298019/SP)
Processo 1000229-22.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Fundação Educacional
Dr. Raul Bauab - Jahu - PAULO SERGIO DE FREITAS - Vistos. Defiro à autora os benefícios da gratuidade processual; anotese. Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada. Determino a expedição do mandado
de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. Arbitro os
honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta verba será
reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a
possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Advirto que eventual
insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo
patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deve conter a
advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento
pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto
e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a
garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os
bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto
que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução
(CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca de eventual composição
amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do
mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos
manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC,
art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas e
honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento do
saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês
(CPC, art. 745-A). Intime-se. - ADV: DANIEL FERNANDO CHRISTIANINI (OAB 264437/SP), EVELYN FERNANDA AGOSTINHO
(OAB 298019/SP)
Processo 4000188-38.2013.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B.V. FINANCEIRA
S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - LUIZ CARLOS SALATINOS - Vistos. Fl. 55: indefiro; a providência
requerida é ônus da parte. Se nada for requerido em 10 (dez) dias, cumpra-se a parte final da deliberação de fl. 38. Intime-se.
Jaú, 16 de janeiro de 2014. - ADV: LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP)
Processo 4000236-94.2013.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B.V. FINANCEIRA
S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - JOSE GERALDO ESTEVO - Vistos. Fl. 52: aguarde-se por noventa
dias como requerido. Decorridos, diga a autora em termos de prosseguimento, independemente de nova interpelação deste
Juízo. No silêncio, cumpra-se a parte final da deliberação de fl. 37. Intime-se. Jaú, 16 de janeiro de 2014. - ADV: LEANDRO
BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP)
Processo 4000952-24.2013.8.26.0302 - Monitória - Cheque - Supermercado Furlanetti LTDA - GILBERTO ANDRÉ - Vistos.
Certidão retro: para os fins do artigo 475-J, CPC, por seis meses, aguarde-se a manifestação do(a) autor(a). Decorrido o prazo e
se nada for pugnado, arquivem-se, no aguardo de provocação. Intime-se. - ADV: SERGIO EDUARDO BRAGGION (OAB 206117/
SP), RODRIGO BACHIEGA MARTINS (OAB 206114/SP)
Processo 4001089-06.2013.8.26.0302 - Liquidação por Artigos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Ivone Feste
- Banco do Brasil S/A - Consoante deliberado em fls. 41, o débito já foi consolidado no montante apontado na petição inicial.
Por outro lado, a impugnação ofertada pelo executado assim o foi somente após a consolidação do débito, ou seja, em 17 de
outubro de 2.013. POrtanto, a impugnação apresentada deve ser reputada como intempestiva. Assevero, entretanto, que a
pretensão exequente relativa à condenação do executado nas penas da litigância de má-fé é indevida, em razão de não estarem
presentes as hipóteses do art. 17, do Código de Processo Civil. Destarte, porque intempestiva, rechaço a impugnação ofertada
pelo executado (fls. 50/82) e determino à exequente que apresente planilha atualizada do débito, nos moldes da deliberação
de fl. 41, abatendo-se o valor já depositado nos autos (fl. 44). Os valores somente serão liberados após o transito em julgado.
Intime-se. - ADV: LUIZ ALAN BARBOSA MOREIRA (OAB 121181/SP), EDILSON JOSÉ MAZON (OAB 161112/SP)
Processo 4001242-39.2013.8.26.0302 - Monitória - Duplicata - COMERCIAL J. SANTOS LTDA - MARIA TEREZINHA
FRAGNAN RESTAURANTE ME - Vistos. 1. Ante o trânsito em julgado da sentença de fls. 47/48, promova-se a evolução de
fases como de praxe; anote-se. 2. Diante do requerimento deduzido, intime-se a executada (carta AR) para que proceda ao
pagamento do valor constante do demonstrativo de fl. 53 (R$ 4.936,49), no prazo de 15 dias, sob pena da incidência de multa
de 10%. Em caso de pagamento parcial, a multa de 10% incidirá sobre o remanescente. Intime-se. - ADV: RICARDO ALESSI
DELFIM (OAB 136346/SP)
Processo 4001346-31.2013.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B.V. FINANCEIRA
S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - MARCOS PAULO CARDOSO - Vistos. Retro: aguarde-se por noventa
dias como requerido. Decorridos, diga a autora em termos de prosseguimento, independemente de nova interpelação deste
Juízo. No silêncio, ao art. 267, § 1º do CPC. Intime-se. - ADV: LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP)
Processo 4001458-97.2013.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - M. C. S. de O. - B.
F. S/A C. F. e I. - Vistos. 1. Recebo o recurso de apelação interposto pelo(a) apelante, nos efeitos devolutivo e suspensivo.
Processe-se. 2. Às contrarrazões, pelo(a) apelado(a), em 15 (quinze) dias e, subam ao Serviço de Entrada de Autos de Direito
Privado 2 (S.J. 2.1.2) Complexo Ipiranga sala n. 44, para os devidos fins, fazendo-se as anotações necessárias. Intime-se.
Jaú, 16 de janeiro de 2014. - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB
112409/SP), SAULO SENA MAYRIQUES (OAB 250893/SP)
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Processo 4001665-96.2013.8.26.0302 - Liquidação por Artigos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Rita Teixeira
Ferim - Banco do Brasil S/A - Posto isso, diante da intempestividade da impugnação e do depósito efetuado nos autos, declaro
satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTA a execução, o que faço nos termos do art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil.
Transitada em julgado, expeça-se mandado de levantamento, em prol da exequente, do valor depositado em fl. 38. Arbitro
honorários do patrono do exequente em 15% (quinze por cento) sobre o valor do débito. Custas finais, a cargo do executado,
no valor de R$ 206,37, que deverão ser recolhidas dentro do prazo de 10 (dez) dias na guia própria código 230-6. Transcorrido
o prazo acima assinalado e não havendo o pagamento da exação devida, expeça-se certidão de dívida ativa. Oportunamente,
arquivem-se os autos no SAJ. P.R.I.C. - ADV: LUIZ ALAN BARBOSA MOREIRA (OAB 121181/SP), EDILSON JOSÉ MAZON
(OAB 161112/SP)
Processo 4002493-92.2013.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - A. C. P. - - L. T. V. - - A.
G. P. - C. B. O. e A. de V. S. - - B. A. R. e T. LTDA - Vistos. Certidão retro: assento a prossecução dos ulteriores termos no feito
incidental. Oportunamente, solvidas as custas, arquivem-se, comunicando-se. Intime-se. - ADV: SONIA APARECIDA RIBEIRO
SOARES (OAB 85455/SP), MICHEL CHYBLI HADDAD NETO (OAB 167106/SP), ALESSANDRA AYRES PEREIRA (OAB 194309/
SP), VALTER LUIS DE ANDRADE RIBEIRO (OAB 81326/SP), PALOMA DE OLIVEIRA ALONSO (OAB 249469/SP), MARCIA
FERREIRA SCHLEIER (OAB 81301/SP)
Processo 4002493-92.2013.8.26.0302/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material - A. C. P. - - L. T.
V. - - A. G. P. - C. B. O. e A. de V. S. - Vistos. Diante do requerimento retro deduzido, assim que depositadas as diligências
necessárias pelo advogado-credor e indicado o atual endereço da ré, intime-se a executada para que proceda ao pagamento do
valor constante do demonstrativo de fl. 3 (R$ 3192,52), no prazo de 15 dias, sob pena da incidência de multa de 10%. Em caso
de pagamento parcial, a multa de 10% incidirá sobre o remanescente. Se nada for providenciado, aguarde-se provocação no
arquivo. Intime-se. - ADV: ALESSANDRA AYRES PEREIRA (OAB 194309/SP), PALOMA DE OLIVEIRA ALONSO (OAB 249469/
SP), MICHEL CHYBLI HADDAD NETO (OAB 167106/SP)
Processo 4002596-02.2013.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - GRIZZO & LIMA LTDA Miler Lopes Verbena - 1- Para deferimento de penhora on-line através do Sistema BACENJUD, aguarda autor recolher taxa de
R$ 11,00 - Guia do F.E.D.T.J., código 434-1 “Impressão de Informações do Sistema INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD” - ADV:
ELDES MARANGONI JUNIOR (OAB 196445/SP)
Processo 4002739-88.2013.8.26.0302 - Apreensão e Depósito de Coisa Vendida com Reserva de Domínio - Inadimplemento
- J V Jaú Veículos Ltda - Luis Carlos de Oliveira - Vistos. Fl. 48: o feito não pode ficar sobrestado sine die. Destarte, tornem
ao autor para que requeira expressamente o quê de direito. Se nada for pugnado, ao art. 267, § 1º do CPC. Intime-se. - ADV:
DANIEL LACORTE FRANÇA (OAB 161435/SP)
Processo 4002786-62.2013.8.26.0302 - Monitória - Cheque - Samuel Jungton - Renan Lingard Marson Martins - Vistos.
Certidão retro: assento a prossecução dos ulteriores termos no feito incidental - ficando suspenso o presente processo.
Oportunamente, solvidas eventuais as custas, arquivem-se, comunicando-se. Intime-se. - ADV: FÁBIO MURILO SOUZA DAS
ALMAS (OAB 204290/SP)
Processo 4002786-62.2013.8.26.0302/02 - Cumprimento de sentença - Cheque - Samuel Jungton - Renan Lingard
Marson Martins - Vistos. 1. Promova-se a evolução de fases; anote-se. 2. Diante do requerimento deduzido em fls. 01/02,
assim que depositadas as diligências necessárias, intime-se o executado para que proceda ao pagamento do valor constante
do demonstrativo de fls. 07/08 (R$ 23.684,80), no prazo de 15 dias, sob pena da incidência de multa de 10%. Em caso de
pagamento parcial, a multa de 10% incidirá sobre o remanescente. Intime-se. - ADV: FÁBIO MURILO SOUZA DAS ALMAS (OAB
204290/SP)
Processo 4002986-69.2013.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - ALLIANZ SEGUROS S/A
- Adriel Isac Tertuliano da Cruz - Vistos. Fls. 78/79: promova a autora a complementação da diligência devida ao Sr. Oficial de
Justiça (Bocaina: valor a ser complementado R$ 14,39). Após, se em termos, renove-se o expediente de fl. 70 anotando-se (na
folha de rosto) o teor dos arts. 227 e 228 do CPC. Intime-se. - ADV: ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO (OAB 133443/SP)
Processo 4003330-50.2013.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B.V.
FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - DALVA MENDONCA DE OLIVEIRA PERRONE - Vistos.
Retro: aguarde-se por noventa dias como requerido. Decorridos, diga a autora em termos de prosseguimento, independemente
de nova interpelação deste Juízo. No silêncio, ao art. 267, § 1º do CPC. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE BONILHA (OAB 163888/
SP)
Processo 4003396-30.2013.8.26.0302 - Monitória - Contratos Bancários - H. B. B. S.A. B. M. - S. A. LTDA - - G. M. - I - Pela
ordem, tendo em vista que os extratos bancários da conta corrente do acionado constituem documentos indispensáveis ao
ajuizamento da demanda, preemente ao correto deslinde da questão, DEFIRO integralmente o requerimento de fl. 02, o que
faço para conceder ao autor o prazo de 20 (vinte) dias para juntada aos autos de todos os extratos bancários existentes desde
a abertura da conta corrente mencionada na petição inicial. II - Em razão do acima deliberado, DECRETO sigilo absoluto do
processo. Anote-se e observe-se. III - Com a juntada dos documentos, dê-se vista dos autos ao requerido/embargante e, em
seguida, tornem-me conclusos. Intime-se. - ADV: JULIO POLONIO JUNIOR (OAB 298504/SP), SAULO SENA MAYRIQUES
(OAB 250893/SP), JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/SP)
Processo 4003494-15.2013.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária - AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A - DANIEL MARQUES DE AGUIAR - Vistos. Fls. 51/53: pela ordem, indique
a autora o endereço em que o réu poderá ser citado. Sem prejuízo, recolha as diligências necessárias (oficial de justiça). Após,
se em termos, tornem-me conclusos. Intime-se. Jaú, 16 de janeiro de 2014. - ADV: JOÃO CARLOS DE ALMEIDA ZANINI (OAB
270476/SP)
Processo 4003843-18.2013.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - SANDRA REGINA CASTELO GRANETTO
- Itaú Unibanco SA - Vistos. Diante da dialética processual travada pelas partes e tendo em vista que o objetivo principal da
ação é aferir se a requerente possui ou não relação jurídica com o requerido, concedo o prazo de 20 (vinte) dias para que o
banco acionado providencie a juntada dos contratos indicados em fl. 38, parágrafo terceiro (contratos n. 30675/00460096662
e 30675/00754925543). Com a juntada dos documentos, dê-se vista dos autos à autora e, em seguida, tornem-me os autos
conclusos. Intime-se. - ADV: MARIA CRISTINA MARVEIS (OAB 255788/SP), MARCELO MORATO LEITE (OAB 152396/SP),
TATIANA ALVES SEGURA PONTES (OAB 208929/SP)
Processo 4004022-49.2013.8.26.0302 - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título - MÓVEIS LINDOLAR
LTDA - - GUIDO CARLOS ANTÔNIO LANZA - - SÉRGIO ANTÔNIO LANZA - Banco Itaú S/A - Vistos. 1.. Ciente do agravo de
instrumento ajuizado, mantida a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos; 2.. Oportunamente, certifique a
Serventia eventual decurso do prazo deferido na decisão de fls. 125; 3.. Faculto à parte agravante informar, no prazo de 5 dias,
a concessão de eventual recurso suspensivo pelo agravo ajuizado; Intime-se. - ADV: JULIO CESAR FIORINO VICENTE (OAB
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132714/SP), ADRIANO PUCINELLI (OAB 132731/SP), CAIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS (OAB 147103/SP)
Processo 4004050-17.2013.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - J.Mahfuz Ltda - Amauri
Pedro Souza - Vistos. Fl. 54: defiro. Consoante deliberado em fl. 44, levante-se em favor do credor (de modo prospectivo
e independemente de novos requerimentos neste sentido) os depósitos efetuados pelo executado. E mais, ficam desde já
autorizados os prepostos indicados em fls. 54 a promover a retirada da guia. No mais, aguarde-se a ultimação dos pagamentos.
Oportunamente, se em termos, tornem-me conclusos para o encerramento do feito. Intime-se. - ADV: DANIELA LUIZARIO
DOSUALDO (OAB 163806/SP), FABIO LUIZ DIAS MODESTO (OAB 176431/SP)
Processo 4004153-24.2013.8.26.0302 - Produção Antecipada de Provas - Provas - JORGE DE MORAES PRADO FILHO
- - JOÃO DE MORAES PRADO NETO - - MARIA TEREZA DE MORAES PRADO MAZUCA - - MARIA VILMA DE MORAES
PRADO - - ROSA MARIA IGNATTI DE MORAES PRADO - - HAROLDO JOSÉ PANELLI DE MORAES PRADO - - VILMA IGNATTI
DE MORAES PRADO - Município de Jahu - Vistas dos autos aos interessados para: (x) manifestarem-se, em 05 dias, sobre
documento de fls. 90. - ADV: MARIA FERNANDA FELIPE (OAB 173047/SP), JOSE PAULO MORELLI (OAB 101331/SP), MARIA
TEREZA GOBBI (OAB 143729/SP), JOSE EDUARDO GROSSI (OAB 98333/SP), LARISSA VENDRAMINI (OAB 208243/SP),
FABRÍCIO MARK CONTADOR (OAB 245623/SP)
Processo 4004864-29.2013.8.26.0302 - Procedimento Sumário - Bancários - Marli Goncalves Peres - BANCO FIBRA S/A
- Vistos. Observando-se o rito ordinário, CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da inicial segue
em anexo, ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como
verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Diligencie a serventia pelas
retificações necessárias na plataforma SAJ. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente
de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as
penas da Lei. Intime-se. - ADV: VICENTE CARNEIRO AFERRI (OAB 250203/SP)
Processo 4005201-18.2013.8.26.0302 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - BANCO ITAUCARD
S/A - RICIERI GABIA FILHO - Vistos. Homologo o pedido de desistência para declarar extinto o processo sem análise do mérito
nos termos do art. 267, VIII, do CPC. Sem honorários nem sucumbência ante a inexistência sequer de citação. Determino
o recolhimento do mandado sem cumprimento. P. R. I. - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP), VINICIUS JOSE DUTRA
PEREIRA (OAB 329685/SP)
Processo 4005470-57.2013.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - JAVEP VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS
LTDA. JAÚ - Luzia Aparecida da Cruz Frata - Vistos. Nos termos do art. 792 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo
firmado pelas partes (fls. 43/45) para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Aguarde-se o termo final que ocorrerá no
dia 20 de julho de 2.014, oportunidade em que, via ato ordinatório, deverá a exequente ser instada a se manifestar noticiando
se o pactuado foi ou não cumprido, salientando-se que o silêncio será interpretado como adimplemento e ensejará a extinção
da execução. Intime-se - ADV: ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI (OAB 177936/SP), FERNANDO AUGUSTO DE NANUZI E
PAVESI (OAB 182084/SP), DEBORA BARRACA SOUZA LIMA (OAB 290215/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GUILHERME EDUARDO MENDES TARCIA E FAZZIO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MANOEL RODRIGUES ALVES JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0029/2014
Processo 1000210-16.2014.8.26.0302 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - EDUARDO DE SOUZA MIRANDA
- FERNANDO DE SOUZA MIRANDA - - ADRIANA DE SOUZA MIRANDA RUBIA - - RITA DE CASSIA DE SOUZA MIRANDA
PEREIRA - - THEREZINHA RUIZ DE SOUZA - Juvenil de Souza Miranda - Vistos. 1. Defiro a gratuidade; anote-se. 2. Nomeio
inventariante EDUARDO DE SOUZA MIRANDA, independente de compromisso. Providencie-se: composição do espólio e seu
valor, negativas de débitos e de valores venais, negativa da receita federal, via internet e cálculo ou isenção do ITCMD com
manifestação da Fazenda observando-se a legislação estadual específica. 3. No tocante à renúncia de direitos hereditários,
assento que esta necessita - por determinação legal - de ser efetivada mediante escritura pública ou termo nos próprios autos.
Neste sentido, diligenciem os interessados. 4. Oportunamente, conclusos Intime-se. - ADV: LUIZ HENRIQUE LEONELLI
AGOSTINI (OAB 237605/SP)
Processo 4004205-20.2013.8.26.0302 - Inventário - Sucessões - MARIA DE FATIMA MINA KOUROUTZAKIS - SOTIRIOS
KOUROUTZAKIS - - demetrios kouroutzakis - ZAFIRIOS SOTIRIOS KOUROUTZAKIS - Posto isso, JULGO POR SENTENÇA,
para que produza os jurídicos e legais efeitos, o plano de partilha constante de fls. 01/05, dos bens deixados por ocasião do
falecimento de Zafirios Sotirios Kouroutzaki, ressalvados os direitos de terceiros e eventuais omissões. Transitada em julgado,
com os benefícios da gratuidade judiciária, expeça-se o competente formal de partilha. Oportunamente, arquivem-se os autos
no SAJ. P.R.I.C. - ADV: EDUARDO GARRO DE OLIVEIRA (OAB 171121/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GUILHERME EDUARDO MENDES TARCIA E FAZZIO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MANOEL RODRIGUES ALVES JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0030/2014
Processo 4000795-51.2013.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - SANDRA REGINA FERREIRA
BARBOZA - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV - Ciência às partes quanto ao agendamento de exame pericial a ser
realizado em Sandra Regina Ferreira Barboza para o dia 10/03/2014, às 10:00 horas, junto ao IMESC, na Rua Barra Funda, 824,
São Paulo/SP, cf. ofício de fls. 88, sendo que, nesta data, expedi mandado de intimação da pericianda para comparecimento à
referida perícia. - ADV: MARIA DO CARMO ACOSTA GIOVANINI (OAB 102723/SP), RONALDO ADRIANO DOS SANTOS (OAB
206303/SP)
Processo 4000887-29.2013.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - ELISABETE BISPO DE
ARAUJO - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Vistos. Fls. 109/110: Intime-se o INSS a promover e comprovar
o restabelecimento no prazo de 48 horas, mediante comprovação nos autos: oficie-se e intime-se pela imprensa oficial. Fls.
112/114: Manifestem-se as partes sobre o laudo pericial no prazo de 5 dias. Intime-se. - ADV: MAURO ASSIS GARCIA BUENO
DA SILVA (OAB 145941/SP), JOSE DANIEL MOSSO NORI (OAB 239107/SP)
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2ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO WALDEMAR NICOLAU FILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SUSANA MANSÃO CARREIRO DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0022/2014
Processo 0001772-53.2009.8.26.0302 (302.01.2009.001772) - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos
- Vera Therezinha Machado Schiavon Falcão - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - - Prefeitura Municipal de Jahu Vistos. Fl. 217: Providencie o Município de Jahu o fornecimento do medicamento TAGUS ADESIVO - 40 mg (três caixas).
Int. - ADV: ROSANA MARTINS KIRSCHKE (OAB 120139/SP), CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCAO (OAB
121050/SP), ROBERTO MENDES MANDELLI JUNIOR (OAB 126160/SP), MARCELO GOES BELOTTO (OAB 127405/SP),
RONALDO ADRIANO DOS SANTOS (OAB 206303/SP), LARISSA VENDRAMINI (OAB 208243/SP), RICARDO DE ALMEIDA
PRADO BAUER (OAB 232009/SP), MARCELO BUENO CORDEIRO DE ALMEIDA PRADO BAUER (OAB 244412/SP), JORGE
ROBERTO PIRES DE CAMPOS (OAB 252103/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO WALDEMAR NICOLAU FILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SUSANA MANSÃO CARREIRO DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0023/2014
Processo 0000040-61.2014.8.26.0302 - Mandado de Segurança - Sistema Nacional de Trânsito - Centro de Formação de
Condutores A?B de Itapui Ltda ME - Delegado de Policia Titular da 11ª Ciretran de Jau/SP - Vistos. Providencie o impetrante
a juntada aos autos de cópia das razões do agravo de instrumento, em três dias, a fim de ser dado cabal cumprimento ao
art. 526 do Código de Processo Civil. Int. - ADV: ANDREA DANIELA SEMEGUINE VENTURINI (OAB 133145/SP), EMERSON
FRANCISCO (OAB 223364/SP), VANIA MARIA BARBIERI BENATTI (OAB 104401/SP)
Processo 1000192-92.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Fundação Educacional
Dr. Raul Bauab - Jahu - Vitor Hugo Rodrigues de Campos - Vistos. 1 - Acolho os argumentos expostos, conforme documentos
apresentados com a petição inicial, e concedo a gratuidade judiciária à exequente (Lei nº 1.060/50), anotando-se. 2 - Observo
a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada, de forma que o executado deverá ser citado para o
pagamento da quantia apontada na petição inicial, em três dias, sob pena de penhora e avaliação de bens. Arbitro honorários
advocatícios de 10% sobre o valor em execução, que serão reduzidos pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo
supramencionado. Int. - ADV: DANIEL FERNANDO CHRISTIANINI (OAB 264437/SP), EVELYN FERNANDA AGOSTINHO (OAB
298019/SP)
Processo 1000226-67.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Fundação Educacional
Dr. Raul Bauab - Jahu - Marina Cecília Kill - Vistos. 1 - Acolho os argumentos expostos, conforme documentos apresentados
com a petição inicial, e concedo a gratuidade judiciária à exequente (Lei nº 1.060/50), anotando-se. 2 - Observo a existência
dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada, de forma que a executada deverá ser citada para o pagamento da
quantia apontada na petição inicial, em três dias, sob pena de penhora e avaliação de bens. Arbitro honorários advocatícios de
10% sobre o valor em execução, que serão reduzidos pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado.
Int. - ADV: DANIEL FERNANDO CHRISTIANINI (OAB 264437/SP), EVELYN FERNANDA AGOSTINHO (OAB 298019/SP)
Processo 1000231-89.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ CPFL - BARBETTA & BARBETTA LTDA - EPP - Vistos. Cite-se a parte requerida com as advertências legais (rito
ordinário). Int. - ADV: ADRIANA CRISTINA BERNARDO DE OLINDA (OAB 172842/SP), JOSEMAR ANTONIO GIORGETTI (OAB
94382/SP)
Processo 1000250-95.2014.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B.V. FINANCEIRA
S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - ROSEMARY APARECIDA CONTE MARI - Vistos. Comprovada a mora,
regularmente (por meio notarial), defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, “caput”, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se a parte
requerida para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5
(cinco) dias contados do cumprimento da liminar (Dec. Lei nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/2004), e
apresentar defesa, por meio de advogado, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de revelia,
com presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, conforme cópia anexa, nos termos do artigo 285 do Código
de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor da parte autora, a posse e a propriedade plena do
bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69). Servirá cópia desta decisão, acompanhada dos documentos pertinentes, como
mandado. Int. - ADV: ERIC GARMES DE OLIVEIRA (OAB 173267/SP)
Processo 1000253-50.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Fundação Educacional
Dr. Raul Bauab - Jahu - RODRIGO HELENE DOS SANTOS - Vistos. 1 - Acolho os argumentos expostos, conforme documentos
apresentados com a petição inicial, e concedo a gratuidade judiciária à exequente (Lei nº 1.060/50), anotando-se. 2 - Observo
a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada, de forma que, apresentados cálculos atualizados, a
parte executada deverá ser citada para o pagamento da quantia apontada na petição inicial, em três dias, sob pena de penhora
e avaliação de bens. Arbitro honorários advocatícios de 10% sobre o valor em execução, que serão reduzidos pela metade na
hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado. Int. - ADV: DANIEL FERNANDO CHRISTIANINI (OAB 264437/SP),
EVELYN FERNANDA AGOSTINHO (OAB 298019/SP)
Processo 4001500-49.2013.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - ROGÉRIO LUIZ BATISTA
ME. - ARGOS INJETADOS LTDA ME - - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - À requerente: AR do destinatário
Argos Injetados Ltda ME digitalizado nos autos e tornando regularizada a citação, sendo desnecessária, portanto, a pesquisa
junto ao Bacenjud para localização de endereço. Autos aguardando contestações. - ADV: LUCIANO ROSSIGNOLLI SALEM
(OAB 128034/SP), CELSO RICHARD URBANO (OAB 178564/SP), CÉSAR AUGUSTO ROSSIGNOLLI (OAB 278058/SP)
Processo 4002760-64.2013.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Javep Veículos Peças e Serviços Ltda Paulo Henrique Pinto de Moura Filho - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que
em cumprimento ao mandado nº 302.2013/027905-7 dirigi-me em 08/01 ao endereço fornecido onde constatei ser um imóvel
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comercial, com placa ‘Advocacia Crespilho’, o local estava fechado, com muita sujeira na entrada, cartas e papéis acumulados
no chão; perguntei para alguns moradores das proximidades, não se sabendo do executado. Isso posto, DEIXO DE CITAR
PAULO HENRIQUE PINTO DE MOURA FILHO, devolvendo o mandado para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé.
Jaú, 10 de janeiro de 2014. - ADV: FERNANDO AUGUSTO DE NANUZI E PAVESI (OAB 182084/SP), ALEX SANDRO GOMES
ALTIMARI (OAB 177936/SP)
Processo 4002760-64.2013.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Javep Veículos Peças e Serviços Ltda
- Paulo Henrique Pinto de Moura Filho - *Com vista ao exequente face a Certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 30: não
localização do executado para citação* - ADV: FERNANDO AUGUSTO DE NANUZI E PAVESI (OAB 182084/SP), ALEX SANDRO
GOMES ALTIMARI (OAB 177936/SP)
Processo 4002908-75.2013.8.26.0302 - Monitória - Cheque - PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - SAUL
DE OLIVEIRA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao
mandado nº 302.2013/027947-2 dirigi-me ao endereço indicado, na data de 27/12/2.013 e aí sendo, DEIXEI de proceder a
citação do requerido Saul de Oliveira, em virtude de não localizá-lo, pois segundo informação prestada pela Sra. Mônica, atual
moradora no imóvel, o mesmo mudou-se. O referido é verdade e dou fé. Jaú, 08 de janeiro de 2014. - ADV: CARLOS ROBERTO
GUERMANDI FILHO (OAB 143590/SP)
Processo 4002908-75.2013.8.26.0302 - Monitória - Cheque - PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - SAUL
DE OLIVEIRA - *Com vista ao autor face a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 25: não localização do requerido para citação
face sua mudança de endereço* - ADV: CARLOS ROBERTO GUERMANDI FILHO (OAB 143590/SP)
Processo 4003695-07.2013.8.26.0302 - Apreensão e Depósito de Coisa Vendida com Reserva de Domínio - Inadimplemento
- J.Mahfuz Ltda - Cleuza Diamantina de Almeida - À requerente: mandado encaminhado à Central de Mandados - aguarda
contato com Of. Justiça para providências a cargo da parte. - ADV: DANIELA LUIZARIO DOSUALDO (OAB 163806/SP)
Processo 4003938-48.2013.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - Rosa
Aparecida Rondina - Sandro Dias de Oliveira - - Lucia Helena de Souza - *Mandado para citação do 1º. executado encaminhado,
aguarda-se o depósito de diligência para citação da 2ª. executada* - ADV: NATÁLIA BIEM MASSUCATTO FRASCHETTI (OAB
200486/SP)
Processo 4003965-31.2013.8.26.0302 - Procedimento Sumário - Seguro - MARCELA FERNANDA BONANI - Seguradora
Lider dos Consorcios de Seguro DPVAT SA - Vistos. Noticiado o cumprimento do acordo (fls. 42/43), anote-se a extinção do
processo, nos moldes da sentença a fls. 36, e arquivem-se os autos. Int. - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB
115762/SP), PAULA ROBERTA DIAS DE SOUZA (OAB 340293/SP)
Processo 4004452-98.2013.8.26.0302 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - P.
C. de P. e R. LTDA - D. C. LTDA. M. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em
cumprimento ao mandado nº 302.2013/028591-0 dirigi-me à Av. Antonio Henrique G. Pelegrine, nº505 (endereço do representante
do requerente) e, após, dirigi-me à Av. Anna Claudina, nº423, e, sendo aí, CONSTATEI o ABANDONO DO IMÓVEL, DESCREVI
os bens que se encontravam no interior do estabelecimento ( Auto em anexo) e, IMITI na posse do IMÓVEL, a requerente PIPO
COMÉRCIO DE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA, na pessoa de seu representante legal, Sr. WALDEMAR ANTONIO MESQUINI
FILHO, conforme AUTO em anexo. Obs.: Em frente ao estabelecimento, encontra-se um “totem vertical”, com o logotipo “FARMA
VIDA”. O referido é verdade e dou fé. - ADV: WAGNER PARRONCHI (OAB 208835/SP), ANTONIO CARLOS POLINI (OAB
91096/SP)
Processo 4004452-98.2013.8.26.0302 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - P.
C. de P. e R. LTDA - D. C. LTDA. M. - *Com vista ao autor: Autos de Constatação e Descrição de Bens e de Imissão de Posse já
nos autos* - ADV: ANTONIO CARLOS POLINI (OAB 91096/SP), WAGNER PARRONCHI (OAB 208835/SP)
Processo 4005782-33.2013.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - MARIA LUÍZA COMÉRCIO E
EMPREENDIMENTOS LTDA. - Daniel Chagas - - Roberta Rodrigues Chaves - Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem
resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. Custas pela autora. Não há condenação em
honorários por não ter havido citação. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: JULIO CESAR MAGRO
ZAGO (OAB 251952/SP)
Processo 4005782-33.2013.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - MARIA LUÍZA COMÉRCIO
E EMPREENDIMENTOS LTDA. - Daniel Chagas - - Roberta Rodrigues Chaves - Vistos. 1- Recebo a apelação interposta
tempestivamente pela autora (fls.57/64), regularmente preparada (fls. 65/66), em seu efeito devolutivo e suspensivo, nos termos
do art. 520, caput, primeira parte, do Código de Processo Civil. 2- Mantida a sentença, por seus próprios fundamentos (art. 296
do mesmo diploma legal), não sendo caso de oferta de contrarrazões, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, com as anotações necessárias e as homenagens deste juízo. Int. - ADV: JULIO CESAR MAGRO ZAGO (OAB
251952/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO WALDEMAR NICOLAU FILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SUSANA MANSÃO CARREIRO DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0024/2014
Processo 4002057-36.2013.8.26.0302 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M. H. E. - M.
C. E. - Vistos. Fls. 28: Efetuado o pagamento do débito, e havendo concordância do Ministério Público (fls. 29), julgo extinto o
processo, na forma do art. 794, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Não há custas.
P.R.I.C. - ADV: VALDIR ANTONIO DOS SANTOS (OAB 49615/SP)
Processo 4004256-31.2013.8.26.0302 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - LUIZ PEREIRA DA SILVA Vistos. Por meio do sistema Bacen jud realizei pesquisa acerca de contas bancárias do falecido, conforme requerimento de fls.
26 (comprovantes em frente). Aguarde-se pelo prazo apontado na resposta o envio de documentos pelas instituições bancárias,
em sendo o caso (trinta dias), via Correios. Int. - ADV: VANIA MARIA BARBIERI BENATTI (OAB 104401/SP), FABIANA CHIOSI
DE OLIVEIRA (OAB 165696/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO WALDEMAR NICOLAU FILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SUSANA MANSÃO CARREIRO DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0025/2014
Processo 1000122-75.2014.8.26.0302 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - Município de
Jahu - JENIFER TATIANE GONÇALVES CARDOSO - - VEUDA MELO SILVA - - BRUNO OTAVIO DE ANDRADE - - MARLEI DOS
SANTOS - - JEFERSON BRITO ALMEIDA - - ANDREIA DOS SANTOS - - ISMAEL JOSÉ RIBEIRO - - LUCINEIA CZEKALSKI
DOS SANTOS - - MARCONI MIGUEL DA SILVA - - JOSENILDA MARIA DA SILVA - - ALEX DAS S. TEIXEIRA - - GISLAINE - TARCIZO CARLOS DA SILVA - - CAROLINE AP. MARTINS - - ANDERSON TIAGO DE OLIVEIRA - - VALDESI PEREIRA DA SILVA
- - ZELIA SLIVINISKI DA SILVA - - MARIA DE FÁTIMA DA SILVA - - EDIVALDO PEREIRA DA SILVA - - MICHELI FAUSTINO DE
PAULA - - JESUS - - BRUNA BARRO DE HOLANDA - - ELENISE DIAS DE BARROS - - ANA MARIA CIRILO DA S. RODRIGUES
- - GEORGE M. MACENO - - JOSÉ AP. DA SILVA - - SILVESTRE JOSÉ DA SILVA - - MAÍSA DA SILVA - - ROSINEIDE MARIA
DA SILVA - - CÍCERO MANOEL DA SILVA - - JOSÉ FRANCISCO - - LUCINEIDE - - MARIA BETANIA FELICE DE LIMA - VADILSON FEITOSA DO NASCIMENTO - - JADSON ALVES CRUZ - - GABRIELA SIRILO DOS SANTOS - Vistos. Demonstrados
os fatos articulados na inicial, havendo invasão de imóveis, com finalidade social que deve seguir parâmetros estabelecidos que
observem cadastramentos, triagens e outras medidas com base em critérios técnicos (aferição de renda, núcleo familiar etc.),
conforme parecer favorável do Ministério Público (fls. 25/26), medida pleiteada deve ser deferida. Ante o exposto, concedo a
liminar pleiteada, com expedição de mandado de reintegração de posse em favor da autora, a ser cumprido com as cautelas
necessárias, nos termos dos arts. 926/928 do Código de Processo Civil, citando-se os requeridos com as advertências legais.
Autorizo solicitação de reforço policial, se necessário. Int. - ADV: RICARDO DE ALMEIDA PRADO BAUER (OAB 232009/SP)
Processo 4005282-64.2013.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - Pedro Valdir Barbosa - Município
de Jahu - Aguarda manifestação do requerente: contestação nos autos. - ADV: JOAO ROBERTO PICCIN (OAB 125151/SP),
MARIA TEREZA GOBBI (OAB 143729/SP), CARLA APARECIDA ARANHA (OAB 164375/SP), RICARDO DE ALMEIDA PRADO
BAUER (OAB 232009/SP), MARCOS RUIZ RETT (OAB 266052/SP)
Processo 4005793-62.2013.8.26.0302 - Mandado de Segurança - Multas e demais Sanções - IGOR BIGLIASSI SILVESTRE
- DELEGADO DIRETOR DE TRÂNSITO DA 11ª CIRETRAN EM JAÚ - À Procuradoria do Estado de São Paulo: notificação
destes autos para, querendo, ingressar do feito. - ADV: VANIA MARIA BARBIERI BENATTI (OAB 104401/SP), HELCIUS ARONI
ZEBER (OAB 213211/SP), BRAZ DANIEL ZEBER (OAB 27701/SP)

4ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GUILHERME EDUARDO MENDES TARCIA E FAZZIO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RITA DE CÁSSIA DELGADO KRAMER
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0016/2014
Processo 0001845-83.2013.8.26.0302 (030.22.0130.001845) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Ilso
Aparecido Castro - Instituto Nacional de Previdencia Social Inss - Vistos. Manifeste-se o autor sobre a proposta de acordo feita
pelo INSS (fls.147/148). Prazo: 05 dias. Int. - ADV: PATRICIA GUACELLI DI GIACOMO (OAB 193628/SP), ANDREA RINALDI
ORESTES FERREIRA (OAB 142550/SP), WAGNER MAROSTICA (OAB 232734/SP)
Processo 0003750-60.2012.8.26.0302 (302.01.2012.003750) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Volkswagen Sa - Mandado de busca e apreensão encaminhado para a central de mandados - ADV: SIDNEI
FERRARIA (OAB 253137/SP), DANIEL NUNES ROMERO (OAB 168016/SP)
Processo 0010936-13.2007.8.26.0302 (302.01.2007.010936) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Cooperativa de Crédito dos Pequenos Empresários, Microempresários e Microempreendedores - Sicoob Cre e outro - Fabio
Nogueira e outro - Vistos. Converto o bloqueio realizado no valor de R$ 206,60 (fls.191/192) em penhora. Intime-se o executado,
na pessoa do seu patrono, da penhora realizada. O executado poderá, no prazo de 10 dias, comprovar que as quantias
depositadas em conta corrente referem-se à hipótese do inciso IV do caput do artigo 649 do CPC ou que estão revestidas de
outra forma de impenhorabilidade, conforme disposto no § 2º do artigo 655-A do mesmo estatuto. Providencie-se, com urgência.
Intime-se. - ADV: FERNANDA ROSA BARBOSA (OAB 301620/SP), JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA (OAB 301864/SP),
RICARDO GROSSI (OAB 278403/SP), FLAVIA PERONE DE FREITAS (OAB 247682/SP), THAÍS LUCATO DOS SANTOS (OAB
243621/SP), FRANCELI CAROLINA DE ALMEIDA FERRARI (OAB 220184/SP), ANA PAULA ANDRADE RAMOS (OAB 186635/
SP)
Processo 3015424-47.2013.8.26.0302 - Carta Precatória Cível - Estudo Psicológico (nº 3002012-87.2013.8.26.0063 - 1ª
Cível) - Paulo Rogerio Rillo - Claudia Sampaio Ferreira - Designado o dia 11/02/2014 às 13:30 horas para avaliação psicológica
no requerente Paulo Rogerio Rillo e o mesmo dia, às 15:30 horas para avaliação na requerida Claudia Sampaio Ferreira
acompanhada da criança Lara Ferreira Rillo, no setor de psicologia do Forum de Jaú/S.Paulo, com endereço na Rua Santo
Antonio, 116, Vila Assis - atrás do Forum (precatória 1ª Vara Civel Comarca de Barra Bonita/S.Paulo - proc.3002012-87) - ADV:
SANDRA APARECIDA MARCONDE (OAB 277538/SP), JORGE HENRIQUE TREVISANUTO (OAB 214824/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GUILHERME EDUARDO MENDES TARCIA E FAZZIO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RITA DE CÁSSIA DELGADO KRAMER
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0017/2014
Processo 4002178-64.2013.8.26.0302 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - M. M. - L. M. - “Taxa de porte
- R$ 29,50 por volume de autos - guia FEDTJ - cod. 110-4 e custas de preparo ao Estado - R$ 166,74 - guia gare cod. 230-6” ADV: MARCELO GOES BELOTTO (OAB 127405/SP), ANTONIO CARLOS OLIBONE (OAB 82798/SP)
Processo 4002431-52.2013.8.26.0302 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento Oscar Vasconcelos - Sérgio Luiz de Souza e outros - Autos com vista ao autor para manifestar-se sobre as certidões do oficial
de Justiça (fls. 53/56) dos autos digitais, cumpridas negativas. - ADV: VERIDIANA CAPOBIANCO FELIPE (OAB 171344/SP),
JOSE APARECIDO CAPOBIANCO (OAB 40417/SP)
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Processo 4002499-02.2013.8.26.0302 - Alvará Judicial - Compra e Venda - Rodrigo Machado - FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO - Autos com vista à Fazenda Pública do Estado, por seu procurador, para manifestar-se sobre eventual
incidência de imposto “causa mortis”. - ADV: PAULO RUBENS DE CAMPOS MELLO (OAB 40753/SP), WALTER JOSE RINALDI
FILHO (OAB 97326/SP)
Processo 4003347-86.2013.8.26.0302 - Separação Litigiosa - Dissolução - M. A. C. F. M. - A. D. F. M. - Autos com vista
aos patronos das partes para cientificá-los de que as partes ficarão intimadas da audiência nas pessoas de seus patronos,
através da publicação deste ato ordinatório no DJE. - ADV: JULIANA DA SILVA MACACARI (OAB 281267/SP), MARIANA EMILIA
VERGILIO (OAB 288355/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE JAÚ EM 15/01/2014
PROCESSO :0000558-51.2014.8.26.0302
CLASSE
:MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)
OF : 05/2014 - Itapui
AUTOR
: J. P.
REQDO
: P. R. D. M.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000583-64.2014.8.26.0302
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 09/2014 - Jaú
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: G. A. DA S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000584-49.2014.8.26.0302
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 61/2014 - Jaú
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: B. F. DA C.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000585-34.2014.8.26.0302
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 65/2014 - Jaú
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: V. D. P.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE JAÚ EM 16/01/2014
PROCESSO :0006586-06.2012.8.26.0302
CLASSE
:AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO
IP-Flagr.
: 030/2012 - Bocaina
AUTOR
: Justiça Pública
RÉU : Reinaldo de Almeida Ferreira
ADVOGADO : 124252/SP - Silvio Vicente Ribeiro de Faria
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000614-84.2014.8.26.0302
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 52/2013 - Jaú
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : C. S. I. E C.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000624-31.2014.8.26.0302
CLASSE
:MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)
OF : 36/2014 - Jaú
AUTOR
: J. P.
REQDO
: J. F. A.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000631-23.2014.8.26.0302
CLASSE
:MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)
OF : 41/2014 - Jaú
AUTOR
: J. P.
REQDO
: T. B. I. DA S.
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VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000650-29.2014.8.26.0302
CLASSE
:PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL
OF : 10/2014 - Jaú
REQTE
: D. DE I. S. E. D. DE J.
AVERIGUADO : K.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000651-14.2014.8.26.0302
CLASSE
:PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL
OF : 02/2014 - Jaú
REQTE
: D. DE I. S. E. D. DE J.
AVERIGUADA : J.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000652-96.2014.8.26.0302
CLASSE
:PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL
OF : 09/2014 - Jaú
REQTE
: D. DE I. S. E. D. DE J.
AVERIGUADO : L. F. F. DOS S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000638-15.2014.8.26.0302
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 305/2013 - Jaú
AUTOR
: J. P.
INVESTIGADO : L. H. A.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
INDICIADO
: M. B. M.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000639-97.2014.8.26.0302
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 306/2013 - Jaú
AUTOR
: J. P.
INVESTIGADO : J. E. A.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000640-82.2014.8.26.0302
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
IP
: 310/2013 - Jaú
AUTOR
: J. P.
INVESTIGADO : L. R. I.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000641-67.2014.8.26.0302
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 311/2013 - Jaú
AUTOR
: J. P.
INVESTIGADO : R. N.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000642-52.2014.8.26.0302
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 313/2013 - Jaú
AUTOR
: J. P.
INVESTIGADO : L. A. DA S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000643-37.2014.8.26.0302
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 315/2013 - Jaú
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: R. L. DE A. O.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
INVESTIGADO : A. M. P. DE A. P.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000646-89.2014.8.26.0302
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 320/2013 - Jaú
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : J. C.
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VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000644-22.2014.8.26.0302
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 318/2013 - Jaú
AUTOR
: J. P.
INVESTIGADO : M. L.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000647-74.2014.8.26.0302
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 321/2013 - Jaú
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : A. A. P.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000645-07.2014.8.26.0302
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 319/2013 - Jaú
AUTOR
: J. P.
INVESTIGADO : L. A. R.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000648-59.2014.8.26.0302
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 322/2013 - Jaú
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : R. C.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000649-44.2014.8.26.0302
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 323/2013 - Jaú
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : L. F. M. LTDA
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000637-30.2014.8.26.0302
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 90/2013 - Jaú
AUTOR
: J. P.
AUTORA DO FATO
: A. M. D.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000654-66.2014.8.26.0302
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 25/2013 - Jaú
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : R. C.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000656-36.2014.8.26.0302
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 495/2013 - Jaú
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : C. M.
VARA:1ª VARA CRIMINAL

1ª Vara Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO CARINA LUCHETA CARRARA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANTONIO APARECIDO CANATO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0003/2014
Processo 0000483-80.2012.8.26.0302 (302.01.2012.000483) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito Carlos Dagoberto Dornellas Filho - Por cautela, cumpra-se a determinação de fls. 63. Fls. 94: concedo ao defensor o prazo de
10 (dez) dias para informar o atual endereço do réu. - ADV: DANIEL GUSTAVO SERINO (OAB 229816/SP), CARLOS ROGÉRIO
MORENO DE TILLIO (OAB 164659/SP), MONICA FELTRIN DA CUNHA NEVES (OAB 133197/SP), PAULO CORREA DA CUNHA
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JUNIOR (OAB 126310/SP)
Processo 0001435-59.2012.8.26.0302 (302.01.2012.001435) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Adulteração de Sinal
Identificador de Veículo Automotor - Fabio Neves Sobral - Os elementos coligidos até o momento não permitem concluir pela
incidência de causas excludentes da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente. Paralelamente, não se verifica extinta a
punibilidade. Por fim, o fato narrado na denúncia, em tese, constitui crime. Assim, a hipótese não comporta absolvição sumária
(CPP, art 397). Ratifico, pois, o recebimento da denúncia. Para a audiência de instrução e julgamento (CPP, arts. 399 e 400)
designo o dia 7 de abril de 2014, às 17 horas. Notifiquem-se as testemunhas da Acusação (fls. 2-d) e Defesa (fl. 60), o réu que
será interrogado na ocasião e seu defensor. Int. - ADV: MARCOS ALEXANDRE CARDOSO (OAB 165573/SP)
Processo 0001623-18.2013.8.26.0302 (030.22.0130.001623) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça - J. P. - F.
B. - Vistos. Os elementos coligidos até o momento não permitem concluir pela incidência de causas excludentes da ilicitude do
fato ou da culpabilidade do agente. Paralelamente, não se verifica extinta a punibilidade. Por fim, o fato narrado na denúncia,
em tese, constitui crime. Assim, a hipótese não comporta absolvição sumária (CPP, art 397). Ratifico, pois, o recebimento da
denúncia. Para a audiência de instrução e julgamento (CPP, arts. 399 e 400) designo o dia 2 de abril de 2014, às 14h:30min.
Notifiquem-se a ofendida, a testemunha da Acusação (fls. 2-d), o réu que será interrogado na ocasião e seu defensor. Int. - ADV:
MARCOS JOSE THEBALDI (OAB 142737/SP)
Processo 0004908-29.2007.8.26.0302 (302.01.2007.004908) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples
- Walterez Regina Venturini Macacari - Elizabeth Braga Roque e outros - Fls. 894 e ss.: por ora, aguarde-se o desfecho no
incidente de insanidade mental. - ADV: FAIZ MASSAD (OAB 12071/SP), DANIELA APARECIDA RODRIGUEIRO (OAB 125526/
SP), ANNA CAMILLA CESARINO MASSAD (OAB 117020/SP), ALEXANDRE CESAR RODRIGUES LIMA (OAB 150377/SP),
JOSE CARLOS DE PIERI BELOTTO (OAB 29479/SP), SERGIO FERNANDO GOES BELOTTO (OAB 96098/SP), CARLOS
GILBERTO RIBEIRO (OAB 148079/SP), JOSE EDUARDO DE ALMEIDA BERNARDO (OAB 105968/SP)
Processo 0007626-57.2011.8.26.0302 (302.01.2011.007626) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
e Condutas Afins - Marcia Gonçalves de Moraes - Fls. 181: homologo, para que produza os efeitos decorrentes, a desistência
tácita do Dr. Defensor em relação à oitiva das testemunhas da Defesa. Encerrada a instrução processual, intimem-se as partes
para apresentação de memoriais escritos em cartório, no prazo [em separado e sucessivo] de cinco dias. - ADV: RICARDO
PREARO (OAB 172255/SP), JOSE AUGUSTO SCARRE (OAB 70493/SP)
Processo 0016472-63.2011.8.26.0302 (302.01.2011.016472) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Emerson
Codogno - Nota de cartório: vista à defesa para, no prazo de 05 dias, manifestar-se nos termos do art. 402 e/ou 403 (memorial),
ambos do Código de Processo Penal. - ADV: MARIO CARNEIRO LYRA (OAB 145105/SP)
Processo 0017489-37.2011.8.26.0302 (302.01.2011.017489) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência
Doméstica - V. C. B. - Vistos. Para a audiência de instrução e julgamento (CPP, arts. 399 e 400) designo o dia 30 de abril de
2014, às 16 horas. Notifiquem-se as testemunhas da Acusação (fls. 2-d) e Defesa (fl. 43/44 e 62/3), a ré que será interrogada na
ocasião e seu defensor. Int. - ADV: CARLOS ALEXANDRE TREMENTOSE (OAB 228543/SP)
Processo 0027099-92.2012.8.26.0302 (302.01.2011.007626/01) - Contestação - Marcia Gonçalves de Moraes - Homologo,
para que produza os efeitos decorrentes, o incidente de dependência toxicológica e/ou insanidade mental relativo à ré MÁRCIA
GONÇALVES DE MORAES (laudo de fls. 50/2). - ADV: JOSE AUGUSTO SCARRE (OAB 70493/SP), RICARDO PREARO (OAB
172255/SP)
Processo 3002503-56.2013.8.26.0302 - Insanidade Mental do Acusado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Justiça Pública
- SUELI APARECIDA RAMOS - Nota de cartório: vista à defesa para manifestação sobre o laudo de fls. 22/3. Prazo: 48 horas. ADV: ORLANDO TANGANELLI JÚNIOR (OAB 49687/SP)
Processo 3003748-05.2013.8.26.0302 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - Sergio Luiz Pavan - 1.
Recebo o recurso da Defesa (fls. 155 v.). Promova-se vista ao recorrente, para apresentação das respectivas razões, no prazo
de 08 dias (CPP, art. 600). Após, para contrarrazões, em igual prazo, ao recorrido. 2. Dê-se ciência. - ADV: FABIO HENRIQUE
BORGO (OAB 153464/SP)
Processo 3007149-12.2013.8.26.0302 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - Fabio Garcia - Ratificado,
pois, o recebimento da denúncia. 2. Para a audiência de instrução e julgamento (CPP, arts. 399 e 400) designo o dia 03 de
fevereiro de 2014, às 17 horas. Notifiquem-se as testemunhas da Acusação e da Defesa, o réu que será interrogado na ocasião
e seu defensor. Se se tratar de réu preso, requisite-se sua apresentação à autoridade competente (CPP, art. 399, § 1º), com
a antecedência mínima exigida (NSCGJ, cap. V, item 36). 3. Fls. 106 e ss.: ciência à defesa sobre o laudo juntado. - ADV:
CARLOS ALBERTO BROTI (OAB 147464/SP)
Processo 3008959-22.2013.8.26.0302 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação Qualificada - Sebastião da Silva
Miranda - Nota de cartório: deprecata distribuída à 1ª Vara Criminal da Comarca de Araraquara para oitiva de testemunha sob o
nº 0026617-32.2013.8.26.0037, designado o dia 06/02/2014, às 13h40min. - ADV: RODOLPHO PETTENA FILHO (OAB 115004/
SP)
Processo 3012699-85.2013.8.26.0302 - Insanidade Mental do Acusado - Homicídio Simples - Walterez Regina Venturini
Macacari - Nota de cartório: designação de perícia para o dia 07/03/2014 (na residência da ré). - ADV: ALEXANDRE CESAR
RODRIGUES LIMA (OAB 150377/SP), FAIZ MASSAD (OAB 12071/SP), JOSE EDUARDO DE ALMEIDA BERNARDO (OAB
105968/SP), SERGIO FERNANDO GOES BELOTTO (OAB 96098/SP), JOSE CARLOS DE PIERI BELOTTO (OAB 29479/SP),
CARLOS GILBERTO RIBEIRO (OAB 148079/SP)
Processo 3013914-96.2013.8.26.0302 - Restituição de Coisas Apreendidas - Violação de direito autoral - SANDRA MARIA
DE SOUZA CAVALCANTE - 1. Primeiramente, esclareça a requerente, por intermédio de seu defensor, se o veículo já foi
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entregue, haja vista o auto de entrega juntado aos autos (fls. 15 do apenso - restituição de coisa apreendida). 2. Quanto ao
pedido de isenção de taxas, mantenho a decisão de fls. 12 (apenso - restituição de coisa apreendida), pois não cabe ao este
Juízo determinar a isenção de despesas de ordem administrativa, que deverá ser resolvida, se necessário, junto ao Juízo Cível.
3. Dê-se ciência. - ADV: DOMINGOS JULIERME GALERA DE OLIVEIRA (OAB 185623/SP)

JOSÉ BONIFÁCIO
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE JOSÉ BONIFÁCIO EM 16/01/2014
PROCESSO :3003948-97.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: RIBEIRO & BRITO TRANSPORTES LIMITADA ME
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3003949-82.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: VANDERLEI JOSÉ DE BRITO CHURRASQUEIRAS ME
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3003950-67.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: Cassio Marcelo Nunes Transportes Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3003951-52.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: BENEDITO LOPES ARTIGOS DO VESTUARIO E PAPELARIA ME
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3003952-37.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: Fernando Dalvan Cristal Rabello Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3003953-22.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: CONSTRUTORA BASTOS & LAUREANO LIMITADA ME
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3003954-07.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: Casa de Recuperação de Drogados Renovo Em Cristo Limitada Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3003955-89.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: JOSÉ TEIXEIRA DE ALMEIDA NETO
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO
CLASSE

:3003956-74.2013.8.26.0306
:EXECUÇÃO FISCAL
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EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: Sonia Maria Marques Antonelle Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3003957-59.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: FERREIRA & BRANDÃO LIMPEZA URBANA LIMITADA ME
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3003958-44.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: EMERSON APARECIDO DA COSTA LOCAÇÃO ME
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3003964-51.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: EDUARDO BITELI
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3003965-36.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: ANGELO MAZIERO NETO
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3003966-21.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: ANGELO MAZIERO NETO
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3003967-06.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDA
: Patricia Renata Carvalho
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000199-89.2014.8.26.0306
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Loja Radioval Comércio de Móveis Limitada
RECLAMADA : Gisele Primani Ramos
VARA:CENTRO JUDICIAL DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :3003968-88.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: HELDER RODRIGO DA SILVA PAGANUCI
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3003969-73.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: Getulio Pereira da Silva
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3003970-58.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDA
: Jacira Martins Vieira
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
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PROCESSO :3003971-43.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDA
: Andreia Perpetua da Costa
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3003972-28.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3003973-13.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: Antonio Donizete Bailo
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3003974-95.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: ELIDIO TRANCOSO
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3003975-80.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: ANTONIO ALVES DE GODOY
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3003976-65.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: JOÃO ALVES DE OLIVEIRA
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3003977-50.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: Osvaldino José Pereira
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3003978-35.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: Geraldo Augusto Rodrigues
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3003979-20.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDA
: Yeda Tedeschi
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3003980-05.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: Jose Manoel Ribeiro
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO

:3003981-87.2013.8.26.0306
:EXECUÇÃO FISCAL
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
: 268125/SP - Natalia Cordeiro
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EXECTDO
: QUITERIA GOMES SILVA
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3003982-72.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: DOMINGOS ALVES PEREIRA NETO
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3003983-57.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: Jesuíno Oliveira da Silva
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000201-59.2014.8.26.0306
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Loja Radioval Comércio de Móveis Limitada
RECLAMADO : Edson Bortuculi
VARA:CENTRO JUDICIAL DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :3003984-42.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDA
: FLORENTINA DE CARVALHO ROSSI
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3003985-27.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: DORVALINO SANCHEZ
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3003986-12.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: GONÇALO ANTONIO GOMES
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3003987-94.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: VALTER CARLOS DE ALMEIDA
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3003988-79.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: VALDECIR DOS SANTOS
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3003989-64.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: OSMAR BRAVO
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000202-44.2014.8.26.0306
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Loja Radioval Comércio de Móveis Limitada
RECLAMADA : Ermínia Rabelo Rosin
VARA:CENTRO JUDICIAL DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE

:3003990-49.2013.8.26.0306
:EXECUÇÃO FISCAL
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
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ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: Augusto Roberto das Dores Costa
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3003991-34.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: JOÃO ROBERTO SIQUEIRA
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3003992-19.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: Roberto Angelino
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3003993-04.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: OSVALDO DARMIANI
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000203-29.2014.8.26.0306
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Loja Radioval Comércio de Móveis Limitada
RECLAMADO : Nilton Mendes Filho
VARA:CENTRO JUDICIAL DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :3003994-86.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: Domingos Rodrigues Lapa
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3003995-71.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: PAULO RUFINO DOS SANTOS
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3003996-56.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: Sebastião Barbosa da Silva
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3003997-41.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: FLORISVALDO R OLIVEIRA
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3003998-26.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: ARIOVALDO RODRIGUES
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3003999-11.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: Sérgio Eduardo Olsen
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO

:0000204-14.2014.8.26.0306
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CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Loja Radioval Comércio de Móveis Limitada
RECLAMADA : Natália Carias Leme
VARA:CENTRO JUDICIAL DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :3004000-93.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: JOSÉ VIEIRA RAMOS
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000205-96.2014.8.26.0306
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Loja Radioval Comércio de Móveis Limitada
RECLAMADO : Ademir Pedro Martins Bispo
VARA:CENTRO JUDICIAL DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :3004001-78.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: ROSALVO FRANCISCO
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004002-63.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDA
: ALINE CAMILA LIMA
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004003-48.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: ANTONIO VICENTIN
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004004-33.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: JOSÉ CAPOBIANCO
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004005-18.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: WALDIR MARTINS DE SOUZA
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004006-03.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: CÍCERO ANDRADE NETO
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004007-85.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: JOSÉ PEDRO SANTOS
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004008-70.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDA
: FRANCISCA QUITÉRIA DOS SANTOS
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
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PROCESSO :3004009-55.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDA
: MARIA DO SOCORRO SOARES
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004010-40.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: DELMINDO BARBOSA DA SILVA
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004012-10.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: FRANCISCO DE ASSIS PALMA
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3001063-13.2013.8.26.0306
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: A. F. DA S.
ADVOGADO : 96918/SP - Maria Isabel Ferreira Carusi
REQDO
: F. P. DO M. DE J. B.
ADVOGADO : 81662/SP - Francisco de Assis Cattelan
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :3004013-92.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: OTAVIO BAILO
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004014-77.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: VALDEMAR PALA
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004015-62.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: GUILHERME FERMINO DA SILVA
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004016-47.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: Valter Marques Pimentel Filho
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004017-32.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: VICENTE ALBERTO BARISON
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004018-17.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: MIGUEL RIBEIRO NOVAES
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000215-43.2014.8.26.0306
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Loja Radioval Comércio de Móveis Limitada
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RECLAMADO : Ailson Messias Cardoso
VARA:CENTRO JUDICIAL DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :3004019-02.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: PEDRO RINCAO
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004020-84.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: Jose Roberto Chelucci
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004021-69.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: Donizete Aparecido dos Reis
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004022-54.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: Walmineris Aparecido Dumas
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004023-39.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDA
: Irani Aparecida Dias
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004024-24.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDA
: LUCIELENE GARCIA LEITE
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004025-09.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: ANTONIO DE PAULA FILHO
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000216-28.2014.8.26.0306
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Loja Radioval Comércio de Móveis Limitada
RECLAMADO : Fernando Henrique de Souza
VARA:CENTRO JUDICIAL DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :3004026-91.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: VERALDO GONÇALVES DE NORONHA
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004027-76.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: ANTONIO FRANCISCO PEREIRA
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO
CLASSE

:3004028-61.2013.8.26.0306
:EXECUÇÃO FISCAL
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EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: ARMANDO CAPOBIANCO
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004029-46.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: Claudio Ferreira da Silva
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004030-31.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: ANTONIO LAURENTINO DA SILVA
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004031-16.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: RONALDO GOMES BELEM
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004032-98.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: ANTONIO DE CARVALHO
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004033-83.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: Marcio Luiz da Cunha
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004034-68.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: JOSÉ LUIZ RODRIGUES
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004035-53.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: GONÇALO GONÇALVES BONFIM
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004036-38.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: NELSON DOS SANTOS
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004037-23.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: ASSEMBLEIA DE DEUS
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004038-08.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: VALDIRENE DOS SANTOS DINIZ LIMPEZA
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

591

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

PROCESSO :3004039-90.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: JOSÉ FERREIRA DE SOUZA
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004040-75.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: HILDEBRANDO RODRIGUES DA CRUZ
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004041-60.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDA
: Silvia Helena Correa da Silva
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004042-45.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: Edemilson Venancio de Paula
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004043-30.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: Reginaldo da Silva
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004044-15.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDA
: Dirce Felix de Souza
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004045-97.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: JAMIL OSVALDO PEREIRA
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004046-82.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: Gilmar Sete
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004047-67.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: BENEDITO PEREIRA FILHO
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004048-52.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDA
: SANDRA CELIA DOS SANTOS
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE

:3004049-37.2013.8.26.0306
:EXECUÇÃO FISCAL
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
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ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: JAIR AP DE MORAES
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004050-22.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDA
: IRENI APARECIDA DE OLIVEIRA
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004051-07.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: Gildo dos Santos
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004052-89.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDO
: Anoel Antonio da Silva
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004053-74.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDA
: SONIA SOARES F BATISTA
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004054-59.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDA
: EDITE ANA RODRIGUES
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004055-44.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDA
: Adriana Aparecida Brandão
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3004056-29.2013.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO : 268125/SP - Natalia Cordeiro
EXECTDA
: Benedita de Lima
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000200-74.2014.8.26.0306
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: F. G. M.
ADVOGADO : 5582/MA - SÂMARA CARVALHO SOUZA DIAS
REQDO
: L. B.
VARA:2ª VARA

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO AYMAN RAMADAN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LENIRA PACHECO DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2014
Processo 0000015-36.2014.8.26.0306 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Cleonice Gomes Fagotti - INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Vistos. 1- Processe-se pelo rito ordinário. Defiro a gratuidade de justiça. Anotese. 2- Inviável, neste momento, a concessão de tutela antecipada, uma vez que a recusa do INSS, nessa fase de cognição
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sumária, mostra-se legítima, de modo que o contrário será provado, eventualmente, durante a instrução. Fica assim, indeferida
a tutela antecipada, nesta fase processual. 3- Para a realização da perícia, nomeio perito médico o (a) nomeio o Dr. ARY
LAINETTI JUNIOR, CRM-SP nº 30294, independentemente de compromisso; notifique-o por e-mail. Com a resposta, intime-se
a parte autora acerca da designação da perícia. A parte aurora apresentou quesitos à fl. 9, poderá, querendo, indicar assistente
técnico no prazo de 5 dias. O INSS depositou os quesitos e indicou assistentes técnicos em Cartório, através do Ofício nº 01
de 10/01/2011, imprima-se e junte-se. 4- Cite-se a autarquia-ré, com as advertências dos artigos 285 e 319, do Código de
Processo Civil. Juntado o laudo, intimem-se as partes. Não havendo solicitação de esclarecimentos, requeira-se o pagamento
dos honorários periciais, que fixo em R$ 200,00, nos moldes do artigo 4º da Resolução nº 541, de 18/01/2007, do Conselho
da Justiça Federal. Int. - ADV: ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP), LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB
137095/SP)
Processo 0000039-02.1993.8.26.0306 (306.01.1993.000039) - Procedimento Sumário - RMI - Renda Mensal Inicial,
Reajustes e Revisões Específicas - Ephigenia Saturnino de Abreu Fontoura e outros - Instituto Nacional do Seguro Social Inss Vistos. 1- Cumpra-se o V. Acórdão. 2- Manifestem-se os exequentes em prosseguimento. 3- Int. - ADV: LAURO ALESSANDRO
LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP), ROGERIO INGRACIA VICTAR (OAB 110126/SP)
Processo 0000055-18.2014.8.26.0306 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - LUIZ FERNANDO
FREITAS DOS SANTOS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Vistos. Recentemente (15 de maio de 2012), o
Superior Tribunal de Justiça, de forma unânime, por sua 2ª Turma, nos autos do REsp. nº. 1.310.042-PR, por acórdão de lavra
do Ministro Herman Benjamin, decidiu pela necessidade do requerimento administrativo para a caracterização do interesse de
agir. Na oportunidade, foi confirmada decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim redigida: “Ausente requerimento
administrativo, em hipótese na qual a negativa do INSS não é presumida, impõe-se o reconhecimento da falta de interesse
processual, a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito”. A ementa do Superior Tribunal de Justiça tem a seguinte
redação: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CONCESSÓRIA DE BENEFÍCIO. PROCESSO CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE
DE AGIR (ARTS. 3º E 267, VI, DO CPC). PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE, EM REGRA. 1. Tratase, na origem, de ação, cujo objetivo é a concessão de benefício previdenciário, na qual o segurado postulou sua pretensão
diretamente no Poder Judiciário, sem requerer administrativamente o objeto da ação. 2. A presente controvérsia soluciona-se
na via infraconstitucional, pois não se trata de análise do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).
Precedentes do STF. 3. O interesse de agir ou processual configura-se com a existência do binômio necessidade-utilidade
da pretensão submetida ao Juiz. A necessidade da prestação jurisdicional exige a demonstração de resistência por parte do
devedor da obrigação, já que o Poder Judiciário é via destinada à resolução de conflitos . 4. Em regra, não se materializa a
resistência do INSS à pretensão de concessão de benefício previdenciário não requerido previamente na esfera administrativa.
5. O interesse processual do segurado e a utilidade da prestação jurisdicional concretizam-se nas hipóteses de a) recusa de
recebimento do requerimento ou b) negativa de concessão do benefício previdenciário , seja pelo concreto indeferimento do
pedido, seja pela notória resistência da autarquia à tese jurídica esposada.6. A aplicação dos critérios acima deve observar a
prescindibilidade do exaurimento da via administrativa para ingresso com ação previdenciária, conforme Súmulas 89/STJ e
213/ex-TFR. 7. Recurso Especial não provido”. Dessa forma, suspendo o curso do processo, por sessenta dias, a fim de que a
autora comprove prévio indeferimento administrativo. Int., - ADV: LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/
SP), ZACARIAS ALVES COSTA (OAB 103489/SP)
Processo 0000066-81.2013.8.26.0306 (030.62.0130.000066) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço
(Art. 52/4) - Marcílio Mariano Medeiros - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE ação
de aposentadoria por tempo de contribuição movida por MARCÍLIO MARIANO MEDEIROS, em face do Instituto Nacional do
Seguro Social INSS, para: (i) reconhecer a atividade de trabalhador rural do autor nos períodos de 13/04/1973 a 01/05/1988,
determinando à autarquia proceda à averbação dos aludidos períodos; e (ii) condenar a autarquia a conceder, em favor do autor,
a aposentadoria por tempo de contribuição “integral”, a partir do indeferimento do pedido administrativo (28.07.2012, fl. 47), com
correção monetária e juros moratórios, nos termos da Lei 11.960/2009, uma vez que não houve, ainda, modulação dos efeitos
do julgamento das ADIs n. 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, julgadas pelo E. STF (nesse sentido: TJSP, Apelação nº 001302305.2010.8.26.0053, rel. Des. Adel Ferraz, j. 10.09.13). Honorários advocatícios a serem arcados pelo INSS, no percentual de
10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas até a data da prolação da sentença (cf. súmula 111, do C. Superior
Tribunal de Justiça). Sentença sujeita a reexame necessário, tendo em vista que se trata de condenação genérica e, nessa
hipótese, conforme acórdão do C. Superior Tribunal de Justiça, o qual passo a adotar em nome da segurança jurídica, o artigo
475, § 2º, do Código de Processo Civil não dispensa do reexame necessário as condenações genéricas, porquanto incertas
em relação ao quantum debeatur (ERESP 923348 REL. MIN. NANCY ANDRIGHI - DJE 12/02/2009). P. R. I. C. - ADV: LAURO
ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP), ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP)
Processo 0000117-92.2013.8.26.0306 (030.62.0130.000117) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Rita
de Cassia de Moraes Cunha - Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão e, de conseguinte, extingo o feito, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência condeno a autora
a arcar com as custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo, por equidade, nos termos do
artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil, em R$ 1.000,00 (um mil reais). P. R. I. C. José Bonifácio, 13 de janeiro de 2014. ADV: CARLA PITTELLI PASCHOAL (OAB 227857/SP), MAURO FERREIRA DE MELO (OAB 242123/SP)
Processo 0000132-27.2014.8.26.0306 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - VERA LUCIA PIANTA TURATTI INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Vistos. 1- Processe-se pelo rito ordinário. Defiro a gratuidade de justiça.
Anote-se. 2- Cite-se a Autarquia-ré, com as advertências dos artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil. 3-Fica designado o
dia 6 de maio p. v., às 13:30 h, para a audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que a parte autora deverá
apresentar a C.T.P.S. (Carteira de Trabalho). 4-Intimem-se as partes o(a)(s) autor(a)(s), para prestar depoimento pessoal, sob
pena de confissão, o INSS pelo seu procurador, e a(s) testemunha(s) arrolada(s) pelo autor a fl. 5. 5-Intime-se. - ADV: OSWALDO
SERON (OAB 71127/SP), LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP)
Processo 0000148-78.2014.8.26.0306 - Mandado de Segurança - Lotação - Fabio Aparecido Marques - PROCURADORA
CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. 1- Defiro a gratuidade de justiça
ao impetrante. Anote-se. 2- Int. - ADV: MAIRA BROGIN (OAB 174203/SP), CELENA GIANOTTI BATISTA (OAB 81643/SP)
Processo 0000271-13.2013.8.26.0306 (030.62.0130.000271) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Maria Regina
Moreli - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé que os autos se encontram com vista à parte autora para se
manifestar acerca dos cálculos de liquidação, sendo R$ 4.841,95 para autora e R$ 347,44 de honorários advocatícios; à fl. 68 o
INSS comprovou a implantação do benefício de aposentadoria por idade. Nada mais. - ADV: OSWALDO SERON (OAB 71127/
SP), LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP)
Processo 0000350-89.2013.8.26.0306 (030.62.0130.000350) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Eva
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Rodrigues Rossi - Instituto Nacional de Seguridade Social Inss - Certifico e dou fé que os autos se encontram com vista às partes
para se manifestarem acerca do laudo pericial. Nada mais. - ADV: REGIS FERNANDO HIGINO MEDEIROS (OAB 201984/SP),
LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP)
Processo 0000358-66.2013.8.26.0306 (030.62.0130.000358) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Bradesco
Financiamentos Sa - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão, e, de conseguinte, extingo o feito,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a nulidade apenas da
cláusula 8.6 do contrato (fl. 26). Ante a sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais deverão ser rateadas entre as
partes, arcando cada qual delas com os honorários de seus respectivos patronos, observada a justiça gratuita. P. R. I. C. - ADV:
ALESSANDRO DE FREITAS MATSUMOTO (OAB 286006/SP), LUIZ CARLOS DI DONATO (OAB 150525/SP), MARINA EMÍLIA
BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)
Processo 0000358-66.2013.8.26.0306 (030.62.0130.000358) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Bradesco
Financiamentos Sa - Certidão da serventia: que na forma do item 11 e do subitem 11.1, do Capítulo III, das Normas de serviço,
que no caso de recurso, às custas de preparo importam em R$ 100,70, a serem recolhidas pelo Recorrente, na Guia Gare,
Cód. 230.6, bem como efetuar o pagamento com o porte de remessa e retorno dos autos ao Tribunal, no valor de R$ 29,50
(1 volume), a ser recolhida, na Guia Fundo de Despesas do Tribunal, Código 110-4. Dou fé.Nada Mais. - ADV: LUIZ CARLOS
DI DONATO (OAB 150525/SP), ALESSANDRO DE FREITAS MATSUMOTO (OAB 286006/SP), MARINA EMÍLIA BARUFFI
VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)
Processo 0000382-95.1993.8.26.0306 (306.01.1993.000382) - Procedimento Ordinário - Benefício mínimo a partir da CF/88
(art. 201, § 2º CF/88) - Vicente Marques Lobato - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Assim, com fundamento no artigo
794, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a Execução de Sentença promovida por OLIVIA JULIAN GARCIA
em relação a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Custas na forma da lei. Oportunamente, anote-se a extinção
e, após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. P.R.I.C. - ADV: JOSE ABUD VICTAR FILHO (OAB 15346/SP), ROGERIO
INGRACIA VICTAR (OAB 110126/SP), LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP)
Processo 0000386-35.1993.8.26.0306 (306.01.1993.000386) - Procedimento Ordinário - Reajustes e Revisões Específicos
- Olivia Julian Garcia - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Nada a deliberar acerca dos cálculos, tendo em
vista que já foram discutidos em embargos à execução, cuja sentença foi e revista e confirmada pelo Egrégio T.R.F. da 3ª
Região e o pagamento devidamente solvido. Ademais, não há falar-se em erro de cálculo, pois a posição sedimentada do C.
STJ é no sentido de que não incidem juros de mora entre a data do cálculo e a data da expedição do RPV ou precatório, no
regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C, do CPC): PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS E
EXPEDIÇÃO DA RESPECTIVA ORDEM DE PAGAMENTO. NÃO POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA PELO STF. SOBRESTAMENTO DO FEITO NO STJ. DESNECESSIDADE. 1. A Corte Especial do STJ,
no julgamento do REsp 1.143.677/RS, Rel. Min. Luiz Fux, sob o regime do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento no
sentido de que não incidem juros moratórios entre a data da elaboração da conta de liquidação e a do efetivo pagamento do
precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV). 2. A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, nos termos
do art. 543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 110.184/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/10/12 e AgRg no
REsp. 1.267.702/SC, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 26/9/11. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no REsp 1403369 / SC, rel. Min. SÉRGIO KUKINA, j. 21.11.13) Assim, com fundamento no artigo 794, inciso I, do
Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a Execução de Sentença promovida por OLIVIA JULIAN GARCIA em relação a
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Custas na forma da lei. Oportunamente, anote-se a extinção e, após,
arquivem-se os autos, com as cautelas legais. P.R.I.C. - ADV: LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP),
JOSE ABUD VICTAR FILHO (OAB 15346/SP)
Processo 0000743-48.2012.8.26.0306 (306.01.2012.000743) - Procedimento Ordinário - Adimplemento e Extinção - Grazieli
Fernandes da Cunha Transportes Me - Vega Distribuidora de Petróleo Limitada - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a
pretensão, e, de conseguinte, extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos nos termos do artigo 269, inciso I, do Código
de Processo Civil, para (i) declarar inexigível o crédito relacionado à duplicata descrita no bojo destes autos, confirmando, pois,
a tutela antecipada anteriormente concedida, e (ii) determinar o cancelamento definitivo do apontamento a protesto havido.
Ante a sucumbência, condeno a ré, por fim, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais
arbitro, nos termos do artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil, em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). P. R. I. C. - ADV:
MAURICIO MARQUES DO NASCIMENTO (OAB 54973/SP), MARÍLIA FERNANDES LEMOS (OAB 266447/SP)
Processo 0000794-25.2013.8.26.0306 (030.62.0130.000794) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Marlei Aparecida Lino da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Mandado nº: 306.2013/000395-2 Situação: Cumprido
- Ato positivo em 28/08/2013 Local: Cartório da 1ª. Vara Judicial - ADV: LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB
137095/SP), MAIRA BROGIN (OAB 174203/SP)
Processo 0000794-25.2013.8.26.0306 (030.62.0130.000794) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Marlei Aparecida Lino da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé que os autos se encontram com
vista à parte autora acerca da proposta de transação apresentada pelo INSS. Nada mais. - ADV: MAIRA BROGIN (OAB 174203/
SP), LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP)
Processo 0000821-08.2013.8.26.0306 (030.62.0130.000821) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer Antonio Luis de Faria e outro - Moisés de Campos Saturnino de Abreu e outros - Para desate dos pontos (ii), (iii) e (v) necessária
a realização de perícia. Nomeio perito o Sr. Antonio Nilton Dinalle e fixo os honorários provisórios em R$ 1.000,00 (um mil
reais). Faculto às partes a apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de
preclusão (CPC, artigo 421, § 1º, incisos I e II). No mesmo prazo, deverão os autores proceder ao recolhimento dos honorários
fixados, igualmente sob pena de preclusão. Oportunamente, se for o caso, designarei a audiência de instrução. Int., - ADV:
MARCIO MANO HACKME (OAB 154436/SP), PRISCILA DE CASSIA MARTINS DE ARRUDA (OAB 293617/SP), RICARDO
MARTINEZ (OAB 283131/SP), MARCOS JOSE CAMARIM (OAB 250485/SP), ANA MARIA DA SILVA FARIA (OAB 224660/SP),
MARIA ISABEL FERREIRA CARUSI (OAB 96918/SP), CRISTIANO APARECIDO DE LIMA (OAB 232600/SP)
Processo 0001632-46.2005.8.26.0306 (306.01.2005.001632) - Procedimento Ordinário - DIREITO PREVIDENCIÁRIO Elisangela Franciele Rossini Leite - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1 Cumpra-se o V. Acórdão. 2- Manifestese o INSS apresentando os cálculos de liquidação e o benefício implantado, tendo em vista que foi oficiado à fl. 152; após,
manifeste-se a parte contrária e caso haja concordância com os cálculos, requisite-se pagamento. 3- Juntado(s) o(s) extrato(s)
de pagamento(s), expeça(m)-se alvará(s), observando-se que não haverá retenção do IR no tocante à verba devida ao(à)
autor(a)-exeqüente. 4- Cumprido o alvará, requeira a parte exeqüente, em 5 dias, o que entender de direito. 5- Nada sendo
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

596

requerido, venham os autos conclusos devidamente certificados. 6 - Int. - ADV: LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA
(OAB 137095/SP), THAIZA HELENA ROSAN FORTUNATO (OAB 181234/SP)
Processo 0001745-53.2012.8.26.0306 (306.01.2012.001745) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Maria
Aparecida da Cunha da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1- Defiro a habilitação da viúva Maria Aparecida
da Cunha da Silva. Anote-se 2- Manifeste-se o advogado da habilitanda em prosseguimento, no prazo de 10 dias. 3- Int. - ADV:
LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP), MARCO ADRIANO MARCHIORI (OAB 168427/SP)
Processo 0001844-23.2012.8.26.0306 (306.01.2012.001844) - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Zenir
Conceição Ribeiro Lucas - Vistos. 1. Requeira-se à OAB/SP a indicação de advogado para atuar como Curador Especial dos
requeridos citados por edital (Art. 9, II, CPC). 2- Com a resposta, dê-se vista ao advogado indicado, o qual fica, desde já,
nomeado. 3. Int. - ADV: ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP)
Processo 0001934-31.2012.8.26.0306 (306.01.2012.001934) - Depósito - Alienação Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito
Financiamento e Investimento - Vistos. 1- Por ora, defiro o sobrestamento do feito por 180 dias. Após, manifeste-se o autor,
independentemente de intimação. 2- Decorrido o prazo, se não houver manifestação ou formulado novo pedido de suspensão,
aguarde-se provocação no arquivo. 3- Int. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0001937-49.2013.8.26.0306 (030.62.0130.001937) - Procedimento Ordinário - Enriquecimento ilícito - Fabiana
Cristina da Silva - Fabiano Batista de Jesus - Vistos. I- Para audiência de conciliação designo o dia 27 de fevereiro de 2014, às
14:00 horas a ser realizada no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, situado à Av. Campos Sales, nº
341, Centro, nesta cidade. II- Compareçam as partes e/ou seus procuradores (estes, com poderes para transigir). III- Int. - ADV:
RODRIGO MARTINEZ (OAB 274725/SP), MARIA ISABEL FERREIRA CARUSI (OAB 96918/SP)
Processo 0002008-51.2013.8.26.0306 (030.62.0130.002008) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - José Devanir
Aparecido Caetano - Vistos. I. Fl. 30/32: intime-se o executado, através de seu advogado, para promover o pagamento do
valor de R$ 5.208,81, no prazo de 15 dias, ciente de que, caso não efetue o pagamento da referida quantia no prazo acima
mencionado, o montante da condenação será acrescido de multa de 10%, conforme previsto no art. 475-J do CPC. II. Efetuado
o pagamento total do débito, intime-se o autor para requerer a expedição de alvará, informando o RG, CPF e OAB, se for o
caso. III. Efetuado o pagamento parcial, intime-se a autora para requerer a expedição de alvará, que deverá apresentar o valor
do crédito remanescente, atualizado e acrescido do percentual de 10%, podendo indicar bens a penhora. IV. Caso transcorra
o prazo indicado no item “I” supra sem a efetivação do pagamento, intime-se a parte credora para requerer o prosseguimento
do feito, devendo apresentar o valor do crédito exeqüendo, atualizado e acrescido do percentual de 10%, podendo indicar bens
a penhora. Em seguida, indicado ou não bens a penhora, expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos
forem necessários à garantia da execução. V. Não sendo requerida a execução, no prazo de seis meses, os autos serão
arquivados, nos termos do § 5º do art. 475-J. VI. Realizada a penhora, intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado, para,
querendo, oferecer impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 475 -J, § 1º, do CPC). - ADV: RODRIGO RODRIGUES (OAB
179468/SP), TANIA ROSAN DE ANGELIS (OAB 135253/SP)
Processo 0002238-30.2012.8.26.0306 (306.01.2012.002238) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Antonio Paulo dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1- Recebo o recurso de apelação interposto
pelo(a) requerida nos efeitos devolutivo e suspensivo. 2- Vista à parte contrária para as contrarrazões no prazo legal. 3- Após,
subam os autos ao Egrégio TRF 3ª Região. 4- Int. - ADV: LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP), JOSE
ROBERTO DELFINO JUNIOR (OAB 289447/SP)
Processo 0002257-36.2012.8.26.0306 (306.01.2012.002257) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Patricia
Mariano - Banco Panamericano Sa - Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão, e, de conseguinte, extingo o feito,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência, condeno a autora
a arcar com as custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo, por equidade, em R$ 800,00
(oitocentos reais), observada a gratuidade processual. P.R.I.C. - ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), TANIA
ROSAN DE ANGELIS (OAB 135253/SP)
Processo 0002415-28.2011.8.26.0306 (306.01.2011.002415) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Ana
Gimenes Lodete - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1- Cumpra-se o V. Acórdão. 2- Manifeste-se a Autarquiaré. 3- Nada requerido em 5 dias, arquivem-se. 4- Int. - ADV: LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP),
OSWALDO SERON (OAB 71127/SP)
Processo 0002420-79.2013.8.26.0306 (030.62.0130.002420) - Procedimento Ordinário - Pagamento Indevido - Claro Sa Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão da autora, e, de conseguinte, extingo o feito, com resolução do mérito, nos
termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para: (i) declarar inexistente o contrato ora questionado, bem como
o débito dele decorrente; e (ii) condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 6.780,00 (seis mil, setecentos e oitenta reais),
a título de danos morais, corrigidas monetariamente pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir do
arbitramento (cf. súmula n. 362, do C. Superior Tribunal de Justiça), com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados
do evento danoso, tal seja, 25/02/2012. Confirmo a tutela antecipada concedida. Ante a sucumbência, condeno a ré a arcar com
as custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo, nos termos do artigo 20, §3º, do Código
de Processo Civil, em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). P. R .I. C. - ADV: FRANKLIN PRADO SOCORRO FERNANDES
(OAB 234907/SP), JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL (OAB 146752/SP)
Processo 0002427-71.2013.8.26.0306 (030.62.0130.002427) - Divórcio Consensual - Dissolução - F. A. E. do P. L. e outro
- Vistos. I. Fl. 22/23: nada a deliberar, vez que os autos encontram-se sentenciados. II. Int. - ADV: RODRIGO MARTINEZ (OAB
274725/SP)
Processo 0002479-38.2011.8.26.0306 (306.01.2011.002479) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Elias
de Castro Bazzan - Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão formulada pelo autor, e de conseguinte, extingo o
feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, incisos I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência, arcará o
autor com as custas e despesas processuais, ressalvada a gratuidade processual. P. R. I. C. - ADV: WALTER EULER MARTINS
(OAB 207511/SP)
Processo 0002699-02.2012.8.26.0306 (306.01.2012.002699) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Sebastião Ferrari e
outro - Vistos. Converto o julgamento em diligência para determinar que seja oficiado ao CRI local para que preste informações
acerca da pretensão, no prazo de 10 dias. Após, conclusos para sentença. Int. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS CATTELAN (OAB
81662/SP)
Processo 0003236-61.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003236) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Maria
Hilda de Souza - Vistos. Maria Hilda de Souza, qualificada nos autos, propôs a presente ação de despejo por falta de pagamento,
cumulada com cobrança, em face de Viviani Bertoldi Candido, qualificada nos autos, alegando, em síntese, que locou à requerida
um imóvel situado à Rua João Pinto Rodrigues, 1868, Centro, Ubarana/SP, através de contrato verbal, por prazo indeterminado,
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cujo aluguel mensal importaria na ordem de R$220.00 (duzentos e vinte reais), com vencimento todo dia 15 (quinze) ao mês
subsequente ao vencido. Alegou que o requerido supra, porém, não havia pago os alugueres correspondentes aos períodos de
02, 03, 04, e 05/2013, o que ensejou a presente ação e o pedido final de despejo do imóvel ocupado e a cobrança dos alugueres
vencidos e não pagos. Juntou documentos (fls. 06/24). Citado, o réu quedou-se inerte (fls. 31/34). É o relatório. Fundamento
e decido. A lide comporta julgamento antecipado, sendo desnecessária dilação probatória, nos termos do artigo 330, inciso II,
do Código de Processo Civil, pois há elementos suficientes nos autos para a solução da demanda. O pedido é procedente.
No caso, não obstante advertido no mandado citatório das consequências da ausência de contestação, que importaria na
veracidade dos fatos alegados na inicial, ainda assim, a requerida quedou-se inerte. Por outro lado, como a demanda versa
sobre direitos disponíveis, a revelia leva à presunção e veracidade dos fatos alegados. No mais, os documentos juntados com
a inicial são indícios suficientes a embasar o pedido e roborar a existência de contrato entre as partes. Dessa forma, ante o
princípio maior da boa-fé objetiva ao contratar, provado o efetivo adimplemento contratual pela autora, de rigor a decretação
do despejo da requerida/locatária. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão e, de conseguinte, extingo o feito, com
resolução do mérito, nos termos nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar rescindido o
contrato de locação realizado entre as partes e decreto o despejo de Viviani Bertoldi Candido do imóvel descrito na inicial.
Condeno a ré, ainda, ao pagamento dos alugueis e encargos locativos, vencidos a serem atualizado, com juros de 1% ao mês,
a contar do vencimento. Condeno, também, a ré ao pagamento dos alugueis vencidos e vincendos durante o curso do processo,
enquanto durar a obrigação, corrigidos monetariamente de acordo com a Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo,
acrescidos de juros de 1% ao mês desde a data do vencimento de cada parcela. Condeno, por fim, ao ré ao pagamento de
custas, despesas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, em respeito ao
princípio da causalidade. A ré terá prazo de desocupação de 15 dias, sob pena de se realizar o despejo por Oficial de Justiça,
nos termos do artigo 63, §1º, alínea b, da Lei de Locação. Tratando-se de despejo por falta de pagamento, a execução provisória
do despejo dispensa a apresentação de caução, conforme dispõe o artigo 64, c.c. o artigo 9º, ambos da Lei de Locações. P. R
.I. C. - ADV: JOSÉ GLAUCO SCARAMAL (OAB 217321/SP)
Processo 0003286-87.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003286) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Fatima Aparecida
Belucio - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1- Redesigno audiência de instrução, debates e julgamento para o dia
28 de abril p.v. às 14:20h, no mais cumpra-se o despacho de fl. 71 no que couber. 2- Int. - ADV: OSWALDO SERON (OAB 71127/
SP), LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP)
Processo 0003302-75.2012.8.26.0306 (306.01.2012.003302) - Procedimento Sumário - Seguro - Seguradora Lider dos
Consórcios do Seguro Dpvat - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito
nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil, para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$3.375,00,
que deverá ser atualizada desde o sinistro (08/10/2011) pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, acrescendose juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Ante a sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais deverão
ser rateadas pelas partes, arcando cada qual delas com os honorários de seus respectivos patronos. P.R.I.C. - ADV: CAMILLE
GOEBEL DA SILVA (OAB 275371/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), MAIRA BROGIN (OAB 174203/SP)
Processo 0003302-75.2012.8.26.0306 (306.01.2012.003302) - Procedimento Sumário - Seguro - Seguradora Lider dos
Consórcios do Seguro Dpvat - Certidão da serventia: que na forma do item 11 e do subitem 11.1, do Capítulo III, das Normas de
serviço, que no caso de recurso, às custas de preparo importam em R$ 100,70, a serem recolhidas pelo Recorrente, na Guia
Gare, Cód. 230.6, bem como efetuar o pagamento com o porte de remessa e retorno dos autos ao Tribunal, no valor de R$ 29,50
(1 volume), a ser recolhida, na Guia Fundo de Despesas do Tribunal, Código 110-4 Nada Mais. - ADV: CAMILLE GOEBEL DA
SILVA (OAB 275371/SP), MAIRA BROGIN (OAB 174203/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP)
Processo 0003308-48.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003308) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Maria da Silva Zanelato - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1- Manifeste-se a autora acerca da contestação. 2Destituo o perito nomeado e, em substituição, nomeio o Dr. ARY LAINETTI JUNIOR CRM-SP nº 30.294, independentemente de
compromisso, ficando, no mais, mantido o despacho fl. 35. Intime-o por e-mail. 3- Int. - ADV: MARCOS JOSE CAMARIM (OAB
250485/SP), LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP)
Processo 0003392-49.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003392) - Procedimento Sumário - Condomínio - Condomínio
Residencial Marina Verde do Tietê - Certidão da serventia: que deverá o requerente proceder o recolhimento de R$ 40,59 na
guia dos Oficiais de Justiça para intimação da requerida. - ADV: ELIANE APARECIDA BERNARDO (OAB 170843/SP)
Processo 0003505-37.2012.8.26.0306 (306.01.2012.003505) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Neuza Silveira da Costa - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1- Fls. 66/66Vº: ofície-se por e-mail o
médico perito, para que responda os quesitos complementares. 2- Int. - ADV: REGIS FERNANDO HIGINO MEDEIROS (OAB
201984/SP), LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP)
Processo 0003616-02.2004.8.26.0306 (306.01.2004.003616) - Procedimento Sumário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Agnaldo dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1- Fl. 110: defiro o sobrestamento dos autos
por 30 dias. Após, manifeste-se o advogado do autor, independentemente de intimação. 2- Com o decurso do prazo, se não for
providenciado o endereço atual do autor para o devido prosseguimento do feito, tornem conclusos para extinção. 3- Int. - ADV:
ZACARIAS ALVES COSTA (OAB 103489/SP), LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP)
Processo 0003625-46.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003625) - Procedimento Ordinário - Salário-Maternidade (Art. 71/73) Natalia Cristina da Silva Souza - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé que os autos se encontram com
vista à parte autora para se manifestar acerca da Contestação. Nada Mais. - ADV: LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA
(OAB 137095/SP), SILMARA GUERRA SUZUKI (OAB 194451/SP)
Processo 0004055-37.2009.8.26.0306 (306.01.2009.004055) - Inventário - Inventário e Partilha - Larissa Gabriela de Souza
Melo - Vistos. 1- Fl. 126: defiro a suspensão do feito pelo prazo de 60 dias. Após, manifeste-se a inventariante, independentemente
de intimação. 2- Com o decurso do prazo, se não houver providências ou formulado novo pedido de suspensão, aguarde-se
provocação no arquivo. 3- Int. - ADV: MAIRA BROGIN (OAB 174203/SP), MARIA ISABEL FERREIRA CARUSI (OAB 96918/SP)
Processo 0004128-04.2012.8.26.0306 (306.01.2012.004128) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Cícero
Lopes de Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé que os autos se encontram com vista às partes
para se manifestarem acerca do laudo pericial. Nada mais. - ADV: JOSE ROBERTO DELFINO JUNIOR (OAB 289447/SP),
LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP)
Processo 0004495-62.2011.8.26.0306 (306.01.2011.004495) - Procedimento Ordinário - Adimplemento e Extinção - Maria
Ribeiro - Adriano Portillo da Silva - Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão da autora, e, de conseguinte, extingo
o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Revogo, de conseguinte,
a liminar concedida. Ante a sucumbência, condeno-a arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, os quais fixo, por equidade, nos termos do artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil, em R$ 500,00 (quinhentos
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reais), observada a justiça gratuita. P. R. I. C. - ADV: LUZIA PIACENTI (OAB 56894/SP), BENEDITA ELENA CALIXTO (OAB
224683/SP), RODRIGO CALIXTO GUMIERO (OAB 224466/SP)
Processo 0004528-28.2006.8.26.0306 (306.01.2006.004528) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário
- Maria Lessa Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé que os autos se encontram com vista à
parte autora para se manifestar acerca dos cálculos de liquidação, sendo R$ 54.046,58 para a parte autora e R$ 1.304,55 de
honorários advocatícios. Nada mais. - ADV: LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP), ZACARIAS ALVES
COSTA (OAB 103489/SP)
Processo 0004579-63.2011.8.26.0306 (306.01.2011.004579) - Procedimento Ordinário - Serviços - Ednéia Cristina da Ponte
- Companhia Paulista de Força e Luz - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão, e, de conseguinte,
extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar inexigível
o débito apurado por meio do TOI 000705274629. Confirmo, de conseguinte, a tutela concedida. Ante a sucumbência recíproca,
as custas e despesas processuais serão rateadas entre as partes, arcando cada qual delas com os honorários de seus
respectivos patronos. P. R. I. C. - ADV: PAULO SÉRGIO MENEGUETI (OAB 157438/SP), RENATA PINHEIRO GAMITO (OAB
226247/SP), REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 257220/SP)
Processo 0004579-63.2011.8.26.0306 (306.01.2011.004579) - Procedimento Ordinário - Serviços - Ednéia Cristina da Ponte
- Companhia Paulista de Força e Luz - Certidão da serventia: que na forma do item 11 e do subitem 11.1, do Capítulo III, das
Normas de serviço, que no caso de recurso, às custas de preparo importam em R$ 100,70, a serem recolhidas pelo Recorrente,
na Guia Gare, Cód. 230.6, bem como efetuar o pagamento com o porte de remessa e retorno dos autos ao Tribunal, no valor
de R$ 29,50 (1 volume), a ser recolhida, na Guia Fundo de Despesas do Tribunal, Código 110-4. Dou fé. - ADV: REINALDO
LUIS TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 257220/SP), PAULO SÉRGIO MENEGUETI (OAB 157438/SP), RENATA PINHEIRO
GAMITO (OAB 226247/SP)
Processo 0004703-12.2012.8.26.0306 (306.01.2012.004703) - Procedimento Sumário - Compra e Venda - Nelson Felix de
Lima & Cia Limitada - Vistos. I- Para audiência de conciliação designo o dia 20 de fevereiro de 2014, às 13:15 horas a ser
realizada no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, situado à Av. Campos Sales, nº 341, Centro,
nesta cidade, durante a qual poderá ser apresentada defesa, com as provas de que dispuser o réu. II- Cite-se o réu com as
advertências legais. Fica o autor intimado pela imprensa, na pessoa de seu procurador. III- Int. - ADV: MAURICIO MARQUES
DO NASCIMENTO (OAB 54973/SP)
Processo 0004715-26.2012.8.26.0306 (306.01.2012.004715) - Usucapião - Propriedade - Maraíza de Fatima Leal e outro Companhia Regional de Habitação de Interesse Social Crhis. - Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, e,
de conseguinte, extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a
sucumbência, condeno os autores, por fim, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais,
por equidade, nos termos do artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil, em R$ 300,00, ressalvado o benefício da assistência
judiciária gratuita. P.R.I.C. - ADV: RENATO BARBOSA PEREIRA (OAB 317583/SP), ANDRÉ LUIZ PASCHOAL (OAB 196699/
SP), FABIANO RODRIGUES BUSANO (OAB 134376/SP)
Processo 0004741-63.2008.8.26.0306 (306.01.2008.004741) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Agenor
José da Silva Avanhandava Me - Agropecuária Terras Novas Sa - Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento, para
o dia 10 de abril de 2014, às 13:30h. Concedo às partes o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação do rol de testemunhas,
bem como para providenciar o necessário, caso pretendam a sua intimação por oficial de justiça, sob pena de preclusão. Int., ADV: MURILLO ASTEO TRICCA (OAB 11045/SP), SERGIO CARDOSO (OAB 223561/SP), FERNANDO ELIAS DE CARVALHO
(OAB 172614/SP), RENATA HIPOLITO NAMI (OAB 140006/SP), IDILIO BENINI JUNIOR (OAB 53438/SP)
Processo 0005091-80.2010.8.26.0306 (306.01.2010.005091) - Procedimento Ordinário - RMI pela equivalência entre
Salário-de-Benefício e Salário-de-Contribuição - Trajano Messias Nogueira Netto - Instituto Nacional do Seguro Social - Ante o
exposto JULGO PROCEDENTE, para determinar ao INSS que (i) considere que a parte autora, nos períodos de 17/02/1961 a
30/06/1963; 01/07/1963 a 31/08/1963; 01/09/1966 a 31/08/1966; 01/09/1966 a 31/07/1967; 01/08/1967 a 30/09/1968, laborado
na condição de ajudante de mecânico e maquinista/turbineiro, exerceu atividades sob condições especiais; e (ii) proceda à
revisão do benefício concedido ao autor, considerando os termos desta sentença, e, caso as medidas preconizadas nos itens
(i) e (ii) implicarem a existência de tempo mínimo relativo ao benefício, deverá a autarquia efetuar o pagamento das prestações
atrasadas, desde a citação, respeita a prescrição quinquenal, com correção monetária e juros moratórios, nos termos da Lei
11.960/2009, uma vez que não houve, ainda, modulação dos efeitos do julgamento das ADIs n. 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425,
julgadas pelo E. STF (nesse sentido: TJSP, Apelação nº 0013023-05.2010.8.26.0053, rel. Des. Adel Ferraz, j. 10.09.13).
Honorários advocatícios a serem arcados pelo INSS, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações
vencidas até a data da prolação da sentença (cf. súmula 111, do C. Superior Tribunal de Justiça). Sentença sujeita a reexame
necessário, tendo em vista que se trata de condenação genérica e, nessa hipótese, conforme acórdão do C. Superior Tribunal
de Justiça, o qual passo a adotar em nome da segurança jurídica, o artigo 475, § 2º, do Código de Processo Civil não dispensa
do reexame necessário as condenações genéricas, porquanto incertas em relação ao quantum debeatur (ERESP 923348 REL.
MIN. NANCY ANDRIGHI - DJE 12/02/2009). P.R.I.C. - ADV: LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP),
MATHEUS RICARDO BALDAN (OAB 155747/SP), LUIS PAULO SUZIGAN MANO (OAB 228284/SP)
Processo 0005103-26.2012.8.26.0306 (306.01.2012.005103) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) Lourival de Assis Gomes - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Certifico e dou fé que os autos se encontram com vista à
parte autora para se manifestar acerca dos cálculos de liquidação, sendo R$ 4.370,96 para o autor e R$ 437,09 de honorários
advocatícios; à fl. 140 o INSS comprovou a implantação do benefício de pensão por morte. Nada mais. - ADV: MARCIO MANO
HACKME (OAB 154436/SP), LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP)
Processo 0005478-27.2012.8.26.0306 (306.01.2012.005478) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Milton Manoel
dos Santos - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Certifico e dou fé que os autos se encontram com vista à parte autora
para se manifestar acerca dos cálculos de liquidação, sendo R$ 3.649,38 para a parte autora e R$ 364,93 de honorários
advocatícios. Nada mais. - ADV: JOSE ROBERTO DELFINO JUNIOR (OAB 289447/SP), LAURO ALESSANDRO LUCCHESE
BATISTA (OAB 137095/SP)
Processo 0005785-78.2012.8.26.0306 (306.01.2012.005785) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Antonio Jacyntho
de Sousa Filho - Vistos. 1- Fls. 134/143: defiro o aditamento do formal de partilha. Providencie-se as cópias necessárias. 2Com a retirada do formal de partilha aditado, cumpra-se o item 5, parte final da sentença. 3- Int. /// RETIRAR O FORMAL DE
PARTILHA ADITADO. - ADV: JEFFERSON FERREIRA DE REZENDE (OAB 228632/SP)
Processo 0005813-46.2012.8.26.0306 (306.01.2012.005813) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Guiomar Alves da Costa Mesquita - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Vistos. 1- Pela derradeira vez, requisitese à prefeitura de Ubarana para que realize, no prazo de 10 dias, estudo social para verificação da situação sócio-econômica do
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núcleo familiar da autora. 2- Int. - ADV: EDMUNDO MARCIO DE PAIVA (OAB 268908/SP), LAURO ALESSANDRO LUCCHESE
BATISTA (OAB 137095/SP)
Processo 0005932-07.2012.8.26.0306 (306.01.2012.005932) - Procedimento Ordinário - Arrendamento Mercantil - Banco
Bradesco Financiamentos S/A - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão, e, de conseguinte,
extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para: (i) declarar
inexigíveis as tarifas de “serviço de terceiros” e “serviço de correspondente”; e (ii) condenar o réu a restituir ao autor a quantia
de R$ 1.032,00 (um mil e trinta e dois reais), com correção monetária pelos índices da tabela prática do E. Tribunal de Justiça
de São Paulo, a partir do efetivo desembolso, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data da citação. Ante a
sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais deverão ser rateadas entre as partes, arcando cada qual delas com
os honorários de seus respectivos patronos. Destaco às partes que a insurgência à decisão deve se dar pelos meios recursais
próprios, de modo que a oposição de embargos declaratórios infundados ou manifestamente protelatórios ensejará aplicação
das penalidades cabíveis (artigos 18 e 538 do Código de Processo Civil). P. R. I. C. - ADV: FÁBIO ANDRÉ FADIGA (OAB
139961/SP), EDGAR FADIGA JÚNIOR (OAB 141123/SP), THIAGO DE SOUZA DANELUCI (OAB 264641/SP)
Processo 0005932-07.2012.8.26.0306 (306.01.2012.005932) - Procedimento Ordinário - Arrendamento Mercantil - Banco
Bradesco Financiamentos S/A - Certidão da serventia: que na forma do item 11 e do subitem 11.1, do Capítulo III, das Normas
de serviço, que no caso de recurso, às custas de preparo importam em R$ 100,70, a serem recolhidas pelo Recorrente, na Guia
Gare, Cód. 230.6, bem como efetuar o pagamento com o porte de remessa e retorno dos autos ao Tribunal, no valor de R$ 29,50
(1 volume), a ser recolhida, na Guia Fundo de Despesas do Tribunal, Código 110-4. Dou fé.Nada Mais. - ADV: FÁBIO ANDRÉ
FADIGA (OAB 139961/SP), EDGAR FADIGA JÚNIOR (OAB 141123/SP), THIAGO DE SOUZA DANELUCI (OAB 264641/SP)
Processo 0005943-36.2012.8.26.0306 (306.01.2012.005943) - Procedimento Ordinário - Reajustes e Revisões Específicos Adriana Aparecida Cerri Serachi e outros - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Com relação à autora ADRIANA APARECIDA
CERRI SERACHI, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão, nos termos do artigo 269, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ante
a sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais serão rateadas entre as partes, arcando cada qual delas com
os honorários de seus respectivos patronos, observada a justiça gratuita. P.R.I.C. - ADV: LAURO ALESSANDRO LUCCHESE
BATISTA (OAB 137095/SP), THIAGO DE SOUZA DANELUCI (OAB 264641/SP)
Processo 0006002-63.2008.8.26.0306 (306.01.2008.006002) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Dorcenil Campos
- Procuradoria Regional da Fazenda do Estado de São Paulo e outros - Vistos. 1- Dou por habilitados os herdeiros Aparecida de
Fátima dos Santos Moreira (fl.68), Aparecido Luiz dos Santos (fls.70/74) e Zilda Aparecida dos Santos (fls. 75/79). 2- Manifestese o inventariante e providencie-se o protocolo do I.T.C.M.D. e a C.N.D. federal da de cujus, no prazo de 30 dias. 3- Int. - ADV:
ROSE CRISTIANE DIAS (OAB 190360/SP), LUCIANO PUPO DE PAULA (OAB 99898/SP)
Processo 0006024-19.2011.8.26.0306 (306.01.2011.006024) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) Neusa Bernardis de Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé que os autos se encontram com vista
à parte autora para se manifestar acerca dos cálculos de liquidação, sendo R$ 9.023,09 para a parte autora e R$ 1.353,46 de
honorários advocatícios; à fl. 140. Nada mais - ADV: LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP), OSWALDO
SERON (OAB 71127/SP)
Processo 0006062-94.2012.8.26.0306 (306.01.2012.006062) - Procedimento Ordinário - Exoneração - M. M. da S. - Vistos.
Designo o dia 19 de fevereiro de 2014, às 13:15 horas, para audiência de conciliação a realizar-se no Centro Judiciário de
Solução de Conflito e Cidadania CEJUSC, situado à Av. Campos Sales, nº 341, José Bonifácio/SP. Intimem-se as partes
para comparecerem. Por fim, considerando a sobrecarga notória de processos desta Vara e os princípios da celeridade e da
instrumentalidade das formas, CÓPIA DESTE DESPACHO SERVIRÁ DE MANDADO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO. ADV: MILENA CRISTINA MATURANA DE CASTILHO (OAB 193184/SP)
Processo 0006186-77.2012.8.26.0306 (306.01.2012.006186) - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - G.
M. P. de J. - que encontra-se nos autos certidão de honorários aguardando retirada pelo patrono do requerente. Nada Mais. ADV: MARCIO MANO HACKME (OAB 154436/SP)
Processo 0006544-42.2012.8.26.0306 (306.01.2012.006544) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Tania
Regina Pestana - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1- Redesigno audiência de instrução, debates e julgamento
para o dia 28 de abril p.v. às 13:45 h; no mais, cumpra-se o despacho de fl.69, o que couber. 2- Int. - ADV: LAURO ALESSANDRO
LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP), THIAGO DE SOUZA DANELUCI (OAB 264641/SP)
Processo 0006584-24.2012.8.26.0306 (306.01.2012.006584) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Paulo
César Cristal e outro - Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão da autora, e, de conseguinte, extingo o feito, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência, condeno a autora
a arcar com as custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo, nos termos do artigo 20, §4º,
do Código de Processo Civil, em R$ 500,00, em relação a cada qual dos réus, observada a gratuidade processual. P. R. I. C.
- ADV: JOAO PEDRO DE CARVALHO (OAB 125619/SP), NATALIA CORDEIRO (OAB 268125/SP), MAURICIO MARQUES DO
NASCIMENTO (OAB 54973/SP)
Processo 0008017-39.2007.8.26.0306 (306.01.1993.000039/2) - Agravo de Instrumento - Instituto Nacional do Seguro Social
Inss - Oscar Saturnino de Abreu - Vistos. 1 Cumpra-se o V. Acórdão. 2 Prossiga-se no processo principal. 3 Arquive-se e
comunique-se. 4 Int. - ADV: JOSE ABUD VICTAR FILHO (OAB 15346/SP)
Processo 0019718-21.2011.8.26.0576 (576.01.2011.019718) - Procedimento Ordinário - Revisão do Saldo Devedor - Ana
Tereza Garcia Presentes Me - Banco Bradesco Sa - Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão e, de conseguinte,
extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência,
arcará a autora com as custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00
(setecentos reais), nos termos do artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade processual. P. R. I. C. ADV: MARCELO DE LUCCA (OAB 137649/SP), GLAUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO (OAB 206793/SP)
Processo 3000105-27.2013.8.26.0306 - Procedimento Ordinário - Pagamento - Santa Casa de Misericordia de José Bonifácio
- Vistos. Nos termos da petição de fls. 82/85 à está incorporada, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos,
o acordo a que chegaram as partes e com fundamento no artigo 794, inciso II, do Código de Processo Civil, suspendo o curso
da ação até 20/08/2015. Aguarde-se em arquivo o cumprimento da avença. Int. - ADV: ADRIANA CRISTINA BERNARDO DE
OLINDA (OAB 172842/SP), ARIOVALDO APARECIDO TEIXEIRA (OAB 89679/SP)
Processo 3000557-37.2013.8.26.0306 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel
- Amadeu Aparecido de Souza e outro - Vistos. 1- Concedo os benefícios da justiça gratuita aos requeridos e a prioridade na
tramitação, consubistanciada no artigo 71 da lei nº 10.741/03. Anote-se. 2- Fls. 53/54: manifestem-se os requeridos. 3- Int.
- ADV: DECLEVER NALIATI DUO (OAB 148728/SP), CAROLA BIGATÃO NASCIMENTO (OAB 180790/SP), MARIA ISABEL
FERREIRA CARUSI (OAB 96918/SP)
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Processo 3000999-03.2013.8.26.0306 - Procedimento Sumário - Sucessões - Joana Baptista Caldeira - Vistos. 1- Pela
derradeira vez, manifeste-se o patrono dos habilitandos e traga aos autos declaração de insuficiência financeira deles, no prazo
de 10 dias, sob pena de extinção do feito. 2- Int. - ADV: ROGERIO INGRACIA VICTAR (OAB 110126/SP)
Processo 3001051-96.2013.8.26.0306 - Procedimento Ordinário - Benefícios em Espécie - Leonildo Francelino da Silva INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Certifico e dou fé que os autos se encontram com vista à parte autora
para se manifestar acerca da Contestação. Nada mais. Nada mais. - ADV: THIAGO DE SOUZA DANELUCI (OAB 264641/SP),
LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP)
Processo 3001230-30.2013.8.26.0306 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Maria Lucia dos Santos Mendes INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS - Certifico e dou fé que os autos se encontram com vista à parte autora
para se manifestar acerca da Contestação. Nada mais. - ADV: LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP),
MARIANA OLIVEIRA DOS SANTOS (OAB 255541/SP)
Processo 3001306-54.2013.8.26.0306 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Reclusão (Art. 80) - BEATRIZ CAETANO DA SILVA
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Certifico e dou fé que os autos se encontram com vista à parte autora
para se manifestar acerca da Contestação. Nada Mais. - ADV: LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP),
ELIANE CRISTINA CATELAN (OAB 181985/SP)
Processo 3001465-94.2013.8.26.0306 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - ALESSANDRA GLAUCIA
CARLOTO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Certifico e dou fé que os autos se encontram com vista à
parte autora para se manifestar acerca da Contestação. Nada mais. - ADV: LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB
137095/SP), MARCO ADRIANO MARCHIORI (OAB 168427/SP)
Processo 3001531-74.2013.8.26.0306 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Neusa Aparecida Crestani da Costa INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Certifico e dou fé que os autos se encontram com vista à parte autora para
se manifestar acerca da Contestação. Nada mais. - ADV: LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP), JOSE
ROBERTO DELFINO JUNIOR (OAB 289447/SP)
Processo 3001874-70.2013.8.26.0306 - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Previdenciário - Rozania Ferreira Lemes INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS - Certifico e dou fé que os autos se encontram com vista à parte autora para
se manifestar acerca da Contestação. Nada Mais. - ADV: LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP), JOSE
ROBERTO DELFINO JUNIOR (OAB 289447/SP)
Processo 3001965-63.2013.8.26.0306 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Maria Aparecida
Brandao - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Certifico e dou fé que os autos se encontram com vista à
parte autora para se manifestar acerca da contestação. nada mais. - ADV: LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB
137095/SP), IBIRACI NAVARRO MARTINS (OAB 73003/SP)
Processo 3002465-32.2013.8.26.0306 - Procedimento Ordinário - Pagamento Indevido - Elmo Cezar da Costa - Vistos.
Analisando os autos, observo que o fundamento da suspensão de fornecimento de energia elétrica, promovido pela ré, não é
ausência de pagamento de contas, mas diferenças advindas de supostas fraudes no relógio medidor, questão que deverá ser
objeto de cognição exauriente, a fim de discutir a existência e legitimidade do alegado débito. Ademais, em análise perfunctória,
observo que os documentos que instruem os autos (fls. 14/17), foram elaborados unilateralmente. Portanto, estando presentes
requisitos legais, consistente no fumus boni iuris e periculum in mora, defiro a liminar, para determinar que a requerida se
abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica no endereço constante na inicial, ou seja, Rua Santos Dumont, 496,
centro, José Bonifácio/SP, sob pena de multa diária que fixo em R$50,00, até o limite de R$5.000,00. Oficie-se, com urgência.
Cite-se, com as cautelas de estilo. Intime-se. - ADV: FABRÍCIO SANCHES MESTRINER (OAB 190931/SP)
Processo 3002560-62.2013.8.26.0306 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Dirce Herrera Faca INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - VISTOS. Conquanto se trate de competência relativa, que necessita
da manifestação da parte contrária para seu conhecimento, porém, considerando que será necessária a realização de prova
pericial, esclareça a Autora o motivo de ter ajuizado a presente ação na Comarca de José Bonifácio, já que seu domicílio é na
Comarca de São José do Rio Preto, o que demandará deslocamento desnecessário, em especial para quem se diz incapacitada.
Com os esclarecimentos, requerendo o que de direito tornem conclusos. Intimem-se. - ADV: JOSE ROBERTO DELFINO JUNIOR
(OAB 289447/SP), LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP)
Processo 3003116-64.2013.8.26.0306 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Maria Aparecida Francischetti Barbosa
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - Vistos. 1- Redesigno audiência de instrução, debates e julgamento para
o dia 28 de abril p.v. às 14:00h; no mais, cumpra-se o despacho de fl. 71, o que couber. 2- Int. - ADV: LAURO ALESSANDRO
LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP), JOSE ROBERTO DELFINO JUNIOR (OAB 289447/SP)
Processo 3003143-47.2013.8.26.0306 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Maria Jose Rodrigues - INSTITUTO
NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS - Vistos. 1- Redesigno audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 28 de
abril p.v. às 13:30 h; no mais, cumpra-se o despacho de fl. 32, o que couber. 2- Int. - ADV: LAURO ALESSANDRO LUCCHESE
BATISTA (OAB 137095/SP), FERNANDA MATESSA DA SILVA (OAB 329543/SP)
Processo 3003857-07.2013.8.26.0306 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 0003724-85.2012.403.6106 - 2ª Vara Federal de
São José do Rio Preto) - Carolina de Oliveira Tolói - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Vistos. 1- Designo
audiência de oitiva da(s) testemunha(s) e depoimento pessoal da autora para o próximo dia 19/03/2014, às 14:00 horas. Intimese a autora para prestar depoimento, sob pena de confesso. 2- Intimem-se e comunique-se o Juízo deprecante. 3- Int. - ADV:
LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP), JOSE ROBERTO DELFINO JUNIOR (OAB 289447/SP)
Processo 3004200-03.2013.8.26.0306 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - D. M. S. da S. - Vistos. I. Certidão
supra: esclareça o requerente. II. Int. - ADV: MARCO ADRIANO MARCHIORI (OAB 168427/SP)

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE DA FONSECA TAVARES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL BOLIVAR MORO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2014
Processo 0000012-81.2014.8.26.0306 - Procedimento Sumário - Benefícios em Espécie - José Claudio Ferreira - Vistos.
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1. Observe-se o procedimento sumário. 2. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 3. Cite-se, consignando no mandado que
“não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor” (artigos 285
e 319 do Código de Processo Civil). 4. Em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, em vista do grande
número de ações correlatas, em curso neste Juízo, reconheço que não é o caso de designação de audiência de conciliação.
Frise-se no mandado que o prazo para contestar é de 60 dias após a citação. 5. Considerando que nesta Comarca, por ora,
não há peritos habilitados, oficie-se ao Hospital de Base de São José do Rio Preto para que indique médico especialista,
considerando o problema da parte autora, que possa realizar a pericia nestes autos, observando que os honorários são fixados
em R$ 200,00, em conformidade com o artigo 3º da Resolução 541, de 18/01/2007, do Conselho da Justiça Federal. Após,
tornem os autos conclusos para nomeação do perito e fixação de honorários. 6. Faculto às partes a indicação de quesitos, se
ainda não apresentados, e assistentes técnicos, no prazo de 10 dias. Frise-se que o INSS já depositou em cartório os quesitos,
podendo a perícia ser realizada assim que a parte autora apresentar os respectivos quesitos e/ou indicar assistentes técnicos.
7. Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) O(a) periciando(a) apresenta alguma lesão que o impossibilita de trabalhar? 2) O(a)
periciando(a) é portador de incapacidade laborativa que impede o exercício de atividade declarada na inicial? 3) Qual a causa
desta incapacidade? 4) Desde quando remonta a incapacidade (precisar época ou, caso não possível, estimar)? 5) Qual a causa
desta lesão? 6) Qual o grau de incapacidade para o trabalho: A1) parcial? ou A2) total? 7)A incapacidade é: B1) definitiva? ou
B2) temporária? 8) No caso de ter havido cessação administrativa de benefício pelo INSS, é possível afirmar que tal cessação
foi indevida? 8. Vindo aos autos o laudo, abra-se vista às partes para que se manifestem em termos de memoriais e para que
também se manifestem sobre os laudos, no prazo de 10 dias. No mesmo prazo, poderão os assistentes técnicos oferecer seus
pareceres. Havendo pedido de esclarecimentos pelas partes, intime-se o Senhor Perito para complementação e, em seguida,
abra-se vista novamente às partes. Após, tornem conclusos para, se o caso, designação de audiência. 9 Sobre o pedido de
antecipação de tutela, tendo em vista que o autor á assegurado da previdência social, não vislumbra prejuízo à parte . Assim,
indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. Int. - ADV: ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP)
Processo 0000013-66.2014.8.26.0306 - Procedimento Ordinário - Seguro - Valmir Vieira - Vistos. 1. Cite-se, consignando
no mandado que “não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo
autor” (artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil). 2. Havendo contestação, com alegação de preliminares ou juntada de
documentos, dê-se vista ao demandante pelo prazo de 10 (dez) dias. 3. Após, conclusos. 4. Defiro os benefícios da justiça
gratuita à parte autora. Anote-se. - ADV: ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP)
Processo 0000016-21.2014.8.26.0306 - Procedimento Ordinário - Relações de Parentesco - A. R. M. - Vistos. 1- Cite-se.
2- Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na
petição inicial (arts. 285 e 319 do Código de Processo Civil). 3- Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Anote-se. - ADV: ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP)
Processo 0000017-06.2014.8.26.0306 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Andre Ricardo Mioranci - Vistos. 1Embora haja provisão às fls.07, não há pedido de justiça gratuita na petição inicial. Assim, emende a parte requerente a inicial
para fazer constar referido pedido. Int. - ADV: ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP)
Processo 0000035-27.2014.8.26.0306 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Valdir Aparecido Vieira
- Vistos. 1. Defiro a justiça gratuita. Anote-se. 2. Em relação à apreciação da liminar, neste juízo de cognição sumária, ausentes
os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. 3. Com efeito, não há prova inequívoca da verossimilhança das
alegações da autora, já que dos documentos juntados não é possível extrair que a autora contratou melhor “pacote de serviços”.
Além do mais, não há prova da urgência, visto que a própria autora alega que está usufruindo do serviço de “TV A CABO”,
mas não de maneira completa. 4. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela. 5. Cite-se. Int. Intime-se. - ADV: SIMONE
HADDAD XAVIER (OAB 130137/SP)
Processo 0000053-48.2014.8.26.0306 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Despejo para Uso
de Ascendentes e Descendentes - José Firmino da Silva - Vistos. 1-Cite(m)-se o(a)(s) requerido(a)(s) para que, em 15 dias,
apresente(m) contestação ou requeira(m) a purgação da mora, com autorização para pagamento do débito atualizado, que
deverá incluir os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até sua efetivação; as multas ou penalidades contratuais,
quando exigíveis; os juros de mora, custas e honorários do advogado do(a) requerente, que arbitro em 10% sobre o montante
devido. 2-Caso seja pedida e autorizada a purgação da mora, deverá(ao) o(a)(s) requerido(a)(s) efetuar(em) o depósito,
incluindo as verbas descritas no item 1, independentemente de cálculo do contador. 3-Decorrido o prazo para resposta, com ou
sem manifestação do(a)(s) requerido(a)(s), venham conclusos. 4- Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora. Anotese. - ADV: JOSE LUIZ VICENTIM (OAB 112604/SP)
Processo 0000056-03.2014.8.26.0306 - Monitória - Cheque - Angélica Camila Capobianco - VISTOS. 1-Cite-se como
requerido na inicial. 2-Expeça-se mandado de pagamento com a advertência de que não pago o débito ou não embargado
o pedido, constituir-se-á de pleno direito o título, prosseguindo-se sob a forma de execução (Lei nº 9.079/95). 3-Defiro os
benefícios da justiça gratuita à parte autora. Anote-se. Int. - ADV: ZACARIAS ALVES COSTA (OAB 103489/SP)
Processo 0000058-70.2014.8.26.0306 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - G. de P. B. Vistos. 1- Cite-se o devedor para, em três dias, efetuar o pagamento das prestações vencidas e das que se vencerem até a data
do efetivo pagamento, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão. 2- Defiro os benefícios
da justiça gratuita à parte autora. Anote-se. - ADV: MEIRE GRAZIELA DE LIMA FRANCISCO (OAB 226203/SP)
Processo 0000100-27.2011.8.26.0306 (306.01.2011.000100) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Bgn Sa - Vistos. 1- Comprove o requerente, a distribuição da Carta Precatória, no prazo de 10 (dez) dias ou
informação independentemente de cumprimento. 2- Int. - ADV: HELEN CARLA TIENI (OAB 283049/SP), SABRINA MIRANDA
BRITO (OAB 300548/SP)
Processo 0000129-72.2014.8.26.0306 - Divórcio Consensual - Dissolução - H. T. F. da S. e outro - Decido. Ante o exposto,
decreto o divórcio do casal, o qual se regerá pelas cláusulas e condições fixadas na inicial, com fundamento no artigo 269, inc.
III do CPC e no art. 226, § 6º da CF (Emenda Constitucional nº 66/2010). Custas na forma da lei. Após certificado o trânsito
em julgado, expeça-se mandado de averbação. Custas na forma da lei. Ressalvados os benefícios da justiça gratuita que se
aplicam no caso concreto para os requerentes. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas legais. P.R.I. - ADV:
RICARDO MARTINEZ (OAB 283131/SP)
Processo 0000130-57.2014.8.26.0306 - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Previdenciário - Cleide Rodrigues - Vistos.
1. Fls.02/05: Os documentos apresentados as fls.13 e 14, demonstram apenas que os benefícios foram indeferidos. 2. Comprove
a autora, efetivamente, que houve indeferimento do pedido de prorrogação ou do pedido de reconsideração, sob pena de
indeferimento da petição inicial. 3. Após, tornem os autos conclusos. - ADV: REGIS FERNANDO HIGINO MEDEIROS (OAB
201984/SP)
Processo 0000133-12.2014.8.26.0306 - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - Antonia Sanches Ribeiro - 1. ObservePublicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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se o procedimento sumário. 2. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 3. Cite-se, consignando no mandado que “não sendo
contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor” (artigos 285 e 319 do
Código de Processo Civil). 4. Em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, em vista do grande número de
ações correlatas, em curso neste Juízo, nas quais se fez necessária a produção de prova oral, desde já, para audiência de
instrução, debates e julgamento, designo o dia 24 de Fevereiro de 2014, às 15h30. 5. Como não é o caso de designação de
audiência de conciliação, ocasião em que deveria ser apresentada a contestação, levando em conta que a designação imediata
da audiência de instrução, poderá a Parte Requerida apresentar a contestação até a realização da audiência designada, inclusive
em tal ato, ocasião em que poderá a Parte Requerente se manifestar sobre as alegações trazidas na contestação e requerer o
que de direito. 6. O rol de testemunhas que, se porventura ainda não foi trazido aos autos, deverá ser depositado no máximo 05
dias após a publicação desta decisão pela Parte Requerente, e até 20 dias após a citação pela Parte Requerida. Int. 7. A parte
autora deve ser intimada a comparecer na audiência supra designada e, nos termos do artigo 343, §1º, do Código de Processo
Civil, advertido(a) de que presumir-se-ão confessados os fatos contra ele(a) alegados, caso não compareça ou comparecendo,
recuse-se a depor. 8. As testemunhas devem ser intimadas a comparecer na audiência supra designada e que poderá a vir a ser
processada por crime de desobediência, que tem pena de detenção de 15 (quinze) dias a 06 (seis) meses e multa, se deixar de
comparecer sem motivo justificado, implicando, ainda, em ser conduzido coercitivamente por Oficial de Justiça ou pela Polícia.
09. A audiência será realizada no seguinte endereço: 1º andar do Fórum, sito na Av. Antônio Gonçalves da Silva, 1276, centro,
José Bonifácio SP - ADV: OSWALDO SERON (OAB 71127/SP)
Processo 0000151-33.2014.8.26.0306 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0005343-16.2013.403.6106 - JUIZO DA QUARTA
DA JUSTIÇA FEDERAL DE S.J.RIO PRETO) - Caixa Econômica Federal - CEF - Grazieli Fernandes da Cunha Transportes Me
- - Grazieli Fernandes da Cunha - Vistos. 1- Cumpra-se, servindo esta de mandado. 2- Após, observadas as formalidades legais,
devolva-se. - ADV: ANTONIO JOSE ARAUJO MARTINS (OAB 111552/SP)
Processo 0000153-37.2013.8.26.0306 (030.62.0130.000153) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - F. R. M. - Vistos etc. Trata-se de execução de alimentos requerida por Jeovana Rafaela Pereira Mendes contra
Fernando Roberto Mendes, com base no cumprimento das condições legais. Juntou documentos. O Executado foi citado, e
não justificou nem apresentou comprovante de pagamento. Decretada a prisão do executado, apresentou mais comprovantes
de pagamento (fls.34). A parte exeqüente requereu a extinção do feito pelo pagamento, não se opondo à expedição do alvará
de soltura em favor do executado. O Ministério Público opinou pela extinção e expedição de alvará de soltura. É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO. Com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por JEOVANA RAFAELA PEREIRA MENDES representada por Flávia Adriana Pereira
em relação a FERNANDO ROBERTO MENDES. Expeça-se alvará de soltura. De logo, arbitro os honorários ao patronos
da parte exequente no teto fixado na tabela em vigor para a espécie. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se certidão.
Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. P. R. I. - ADV: MILENE CATARUCI DE ALMEIDA CAPOBIANCO
(OAB 199454/SP), DOMINGOS RAFAEL GERALDO (OAB 293534/SP)
Processo 0000155-70.2014.8.26.0306 - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Previdenciário - JOCELIO FRANCISCO
DE ARAUJO - 1. Suspendo o feito por 90 dias, para que a parte autora promova o requerimento administrativo do benefício
almejado e comprove, se for o caso, a recusa do réu ou o decurso de 45 (quarenta e cinco) dias sem a apreciação do seu pedido.
2. Nesse sentido o enunciado 35 das turmas recursais do juizado especial federal de São Paulo: “O ajuizamento da ação de
concessão de benefício da seguridade social reclama prévio requerimento administrativo”. Int. Ainda no mesmo sentido: “Com
efeito, a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XXXV, consagra o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, pelo
qual não se obriga a parte recorrer, primeiramente, à esfera administrativa como condição para que possa discutir sua pretensão
em Juízo. No entanto, observo que é imprescindível restar demonstrado pela parte autora a necessidade e adequação do
provimento jurisdicional, vale dizer, indispensável um conflito de interesses, cuja composição seja solicitada ao Estado, sendo
certo que inexistente uma lide, não há lugar para a invocação da prestação jurisdicional” (TRF3, AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0022953-84.2010.4.03.0000/SP, Desembargadora Federal LEIDE POLO, j.04/10/2010). Por fim, cite-se o seguinte julgado:
“É que não se pode transformar o Judiciário (...) em balcão de requerimentos de benefícios” (TRF4, Relator Paulo Afonso Brum
Vaz, AC 2001.70.07.001466-3, j. 05/09/02). Por fim, cito a seguinte decisão: “A provocação da Administração Pública para o
exame das postulações dos seguros é relevante, na medida em que o INSS, órgão especializado da administração indireta,
dispõe das condições técnicas necessárias para o exercício da função que lhe é típica. Ao Poder Judiciário compete, tão
somente, o controle de legalidade de tais atos, não devendo substituir-se à função constitucionalmente atribuída à administração.
Nesse sentido, observo ser imprescindível seja o provimento jurisdicional, de fato, necessário e adequado, vale dizer, ser
indispensável a presença de um conflito de interesse, cuja composição seja solicitada ao Estado, sendo certo que inexistente
uma lide, não há lugar para a invocação da prestação jurisdicional” (TRF, 3ª Região, Desembargadora Federal LEIDE POLO,
AI 0013015-31.2011.4.03.0000/SP, origem 2ª Vara de José Bonifácio). 3. Frise-se que isso é essencial em razão do fato de
que há normas da Procuradoria Federal, que representa o INSS em juízo, condicionando a existência de prévio requerimento
administrativo para a elaboração de acordo. É o que dispõe a Portaria AGU 109/2007, no seu §5º do artigo 3º: “Na ausência
de prévio requerimento administrativo objetivando a concessão de benefícios previdenciários ou outros direitos, o advogado
ou procurador poderá solicitar ao juízo a suspensão da ação pelo prazo necessário para a administração analisar o pedido, o
qual, se deferido, deve ser comunicado ao Poder Judiciário”. Ou seja, o prévio requerimento é favorável à parte. No mesmo
contexto, cito decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região: “Na hipótese, ates de prolatar a sentença de extinção do
feito, sem resolução do mérito, o MM. Juízo ‘a quo’ determinou o sobrestamento do feito por 90 (noventa dias), para que a parte
autora promovesse o requerimento administrativo junto ao INSS, medida esta adequada e conveniente para o atendimento dos
ditames acima elencados. Entretanto, a parte autora reiterou a desnecessidade de requerimento administrativo, sendo de rigor,
portanto, a manutenção da r. sentença” (Apelação 2010.03.99.029751-5/SP, Relatora MONICA NOBRE, j.02/09/2010, origem
2º Vara de José Bonifácio). 4. Além disso, a existência de prévio requerimento administrativo será analisada na questão da
sucumbência, que, por sua vez, é analisada sob o prisma do princípio da causalidade. Ou seja, é preciso que haja a comprovação
do indeferimento para surgir interesse processual e possibilidade de condenação do INSS em custas e honorários. 5. Assim, no
final do prazo estipulado no item 1, independentemente de nova intimação, deverá a parte autora comprovar o exaurimento da
via administrativa, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito. 6. Caso não
sejam observadas as determinações acima, em conformidade com o §1º, do artigo 267, do Código de Processo Civil, intime-se
a parte autora pessoalmente para dar andamento ao feito, qual seja, comprovar que foi até a agência local do INSS e efetuou
o requerimento administrativo, devendo comprovar tal fato documentalmente em juízo no prazo de 48 horas. 7. Caso a parte
traga em juízo documento comprovando que fez o pedido administrativo, fica desde já determinada nova suspensão do curso
do processo pelo prazo e nas condições indicadas no item 1 desta decisão. Caso a parte não cumpra a determinação do item 6,
tornem conclusos para extinção do feito. - ADV: JOSE ROBERTO DELFINO JUNIOR (OAB 289447/SP)
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Processo 0000157-40.2014.8.26.0306 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Donizete Mariano da Silva - 1.
Considerando que o documento de fls.127 apenas demonstra que o benefício foi efetivamente concedido até 21/12/13, suspendo
o feito por 90 dias, para que a parte autora promova o requerimento administrativo do benefício almejado e comprove, se for o
caso, a recusa do réu ou o decurso de 45 (quarenta e cinco) dias sem a apreciação do seu pedido. 2. Nesse sentido o enunciado
35 das turmas recursais do juizado especial federal de São Paulo: “O ajuizamento da ação de concessão de benefício da
seguridade social reclama prévio requerimento administrativo”. Int. Ainda no mesmo sentido: “Com efeito, a Constituição Federal
em seu art. 5º, inciso XXXV, consagra o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, pelo qual não se obriga a parte
recorrer, primeiramente, à esfera administrativa como condição para que possa discutir sua pretensão em Juízo. No entanto,
observo que é imprescindível restar demonstrado pela parte autora a necessidade e adequação do provimento jurisdicional, vale
dizer, indispensável um conflito de interesses, cuja composição seja solicitada ao Estado, sendo certo que inexistente uma lide,
não há lugar para a invocação da prestação jurisdicional” (TRF3, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0022953-84.2010.4.03.0000/
SP, Desembargadora Federal LEIDE POLO, j.04/10/2010). Por fim, cite-se o seguinte julgado: “É que não se pode transformar
o Judiciário (...) em balcão de requerimentos de benefícios” (TRF4, Relator Paulo Afonso Brum Vaz, AC 2001.70.07.001466-3, j.
05/09/02). Por fim, cito a seguinte decisão: “A provocação da Administração Pública para o exame das postulações dos seguros é
relevante, na medida em que o INSS, órgão especializado da administração indireta, dispõe das condições técnicas necessárias
para o exercício da função que lhe é típica. Ao Poder Judiciário compete, tão somente, o controle de legalidade de tais atos,
não devendo substituir-se à função constitucionalmente atribuída à administração. Nesse sentido, observo ser imprescindível
seja o provimento jurisdicional, de fato, necessário e adequado, vale dizer, ser indispensável a presença de um conflito de
interesse, cuja composição seja solicitada ao Estado, sendo certo que inexistente uma lide, não há lugar para a invocação da
prestação jurisdicional” (TRF, 3ª Região, Desembargadora Federal LEIDE POLO, AI 0013015-31.2011.4.03.0000/SP, origem
2ª Vara de José Bonifácio). 3. Frise-se que isso é essencial em razão do fato de que há normas da Procuradoria Federal, que
representa o INSS em juízo, condicionando a existência de prévio requerimento administrativo para a elaboração de acordo. É
o que dispõe a Portaria AGU 109/2007, no seu §5º do artigo 3º: “Na ausência de prévio requerimento administrativo objetivando
a concessão de benefícios previdenciários ou outros direitos, o advogado ou procurador poderá solicitar ao juízo a suspensão
da ação pelo prazo necessário para a administração analisar o pedido, o qual, se deferido, deve ser comunicado ao Poder
Judiciário”. Ou seja, o prévio requerimento é favorável à parte. No mesmo contexto, cito decisão do Tribunal Regional Federal
da 3ª Região: “Na hipótese, ates de prolatar a sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, o MM. Juízo ‘a quo’
determinou o sobrestamento do feito por 90 (noventa dias), para que a parte autora promovesse o requerimento administrativo
junto ao INSS, medida esta adequada e conveniente para o atendimento dos ditames acima elencados. Entretanto, a parte
autora reiterou a desnecessidade de requerimento administrativo, sendo de rigor, portanto, a manutenção da r. sentença”
(Apelação 2010.03.99.029751-5/SP, Relatora MONICA NOBRE, j.02/09/2010, origem 2º Vara de José Bonifácio). 4. Além
disso, a existência de prévio requerimento administrativo será analisada na questão da sucumbência, que, por sua vez, é
analisada sob o prisma do princípio da causalidade. Ou seja, é preciso que haja a comprovação do indeferimento para surgir
interesse processual e possibilidade de condenação do INSS em custas e honorários. 5. Assim, no final do prazo estipulado
no item 1, independentemente de nova intimação, deverá a parte autora comprovar o exaurimento da via administrativa, sob
pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito. 6. Caso não sejam observadas
as determinações acima, em conformidade com o §1º, do artigo 267, do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora
pessoalmente para dar andamento ao feito, qual seja, comprovar que foi até a agência local do INSS e efetuou o requerimento
administrativo, devendo comprovar tal fato documentalmente em juízo no prazo de 48 horas. 7. Caso a parte traga em juízo
documento comprovando que fez o pedido administrativo, fica desde já determinada nova suspensão do curso do processo pelo
prazo e nas condições indicadas no item 1 desta decisão. Caso a parte não cumpra a determinação do item 6, tornem conclusos
para extinção do feito. - ADV: JOSE ROBERTO DELFINO JUNIOR (OAB 289447/SP)
Processo 0000158-25.2014.8.26.0306 - Procedimento Ordinário - Pagamento Indevido - EMANUEL SABINO RODRIGUES - ANTONIA TEREZA DOS SANTOS RODRIGUES - J FERNANDES CONSTRUTORA LIMITADA - Vistos. 1. Uma vez preenchidos
os requisitos legais, recebo a petição inicial. 2. Cite-se, consignando no mandado que “não sendo contestada a ação, se
presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor” (artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil).
3. Havendo contestação, com alegação de preliminares ou juntada de documentos, dê-se vista ao demandante pelo prazo de 10
(dez) dias. 4. Após, conclusos. 5. Sobre o pedido de antecipação de tutela, tendo em vista os documentos juntados- prova capaz
de conceder verossimilhança as alegações do requerente -, bem como no latente prejuízo experimentado pelo “lançamento/
provável lançamento” indevido de seu nome nos órgão de proteção ao crédito e as restrições que disso resultam, encontramse presentes os requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela. Nestes termos, defiro a tutela antecipada para
impedir a inclusão ou para excluir o nome da parte requerente dos órgãos de proteção ao crédito, devendo, entretanto, a parte
autora responder pela litigância de má-fé, caso inverídicos os fatos alegados na inicial. Int. Expeça-se o necessário. As medida
deve ser cumprida pela parte requerida no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento do ofício. 6. Defiro os benefícios da
justiça gratuita aos requerentes. Anote-se. Jose Bonifacio, 14 de janeiro de 2014. - ADV: RODRIGO RODRIGUES (OAB 179468/
SP)
Processo 0000160-92.2014.8.26.0306 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Athayde Valério - Vistos. 1. Uma
vez preenchidos os requisitos legais, recebo a petição inicial. 2. Cite-se, consignando no mandado que “não sendo contestada
a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor” (artigos 285 e 319 do Código de
Processo Civil). 3. Havendo contestação, com alegação de preliminares ou juntada de documentos, dê-se vista ao demandante
pelo prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. 4. Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte requerente. Anote-se. - ADV:
MARCIO MANO HACKME (OAB 154436/SP)
Processo 0000161-77.2014.8.26.0306 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - Eder de Carvalho - Vistos. 1. Trata-se de busca e apreensão baseada em
contrato com alienação fiduciária. Juntou documentos. 2. Comprovadas a existência do contrato de abertura de crédito com
alienação fiduciária e a mora do requerido, conforme documentação que instrui o pedido, DEFIRO, liminarmente, a busca e
apreensão do veículo relacionado na inicial, que deverá ser depositado em mãos do requerente, por seus representantes legais,
nos termos do artigo 3º, caput, do Decreto-Lei nº911/69. 3. Efetivada a medida, cite-se o réu para, no prazo de 05 dias, pagar
a integralidade das parcelas vencidas e não pagas até a data do efetivo pagamento, inclusive com os encargos previstos no
contrato, privilegiando, assim, o princípio da continuidade da relação contratual, hipótese na qual o bem lhe será restituído.
Faculto ao devedor o pagamento integral do valor referido na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, nos
moldes do artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, com a alteração da Lei nº10.931/04. 4. Advirta-se o réu de que, na forma do §4º,
do artigo 3º, do diploma legal já referido, querendo, poderá apresentar resposta no prazo de 15 dias, contado da execução da
decisão liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade do §2º, do artigo 3º, do mesmo diploma legal, caso entenda ter havido
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pagamento a maior e desejar restituição. 5. Caso o credor se valha da faculdade prevista no artigo 2º do Decreto-Lei 911/69
(venda do bem), não será aceito preço vil, assim como não é aceito nos leilões judiciais, além do que tal conduta não estaria de
acordo com o princípio da boa-fé objetiva, que deve ser observado pelas partes, antes, durantes e depois da relação contratual.
Seria inaceitável o credor fiduciário vender o bem por preço muito inferior ao do mercado, pois isso prejudicaria o devedor
fiduciário, que tem direito a abater tal valor de eventual dívida. 6. Expeça-se o necessário. Int. - ADV: MAIDA TEREZINHA DE
SA (OAB 232251/SP)
Processo 0000163-47.2014.8.26.0306 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - Eduardo Rodrigues de Oliveira - Vistos. 1. Trata-se de busca e apreensão
baseada em contrato com alienação fiduciária. Juntou documentos. 2. Comprovadas a existência do contrato de abertura de
crédito com alienação fiduciária e a mora do requerido, conforme documentação que instrui o pedido, DEFIRO, liminarmente, a
busca e apreensão do veículo relacionado na inicial, que deverá ser depositado em mãos do requerente, por seus representantes
legais, nos termos do artigo 3º, caput, do Decreto-Lei nº911/69. 3. Efetivada a medida, cite-se o réu para, no prazo de 05 dias,
pagar a integralidade das parcelas vencidas e não pagas até a data do efetivo pagamento, inclusive com os encargos previstos
no contrato, privilegiando, assim, o princípio da continuidade da relação contratual, hipótese na qual o bem lhe será restituído.
Faculto ao devedor o pagamento integral do valor referido na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, nos
moldes do artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, com a alteração da Lei nº10.931/04. 4. Advirta-se o réu de que, na forma do §4º,
do artigo 3º, do diploma legal já referido, querendo, poderá apresentar resposta no prazo de 15 dias, contado da execução da
decisão liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade do §2º, do artigo 3º, do mesmo diploma legal, caso entenda ter havido
pagamento a maior e desejar restituição. 5. Caso o credor se valha da faculdade prevista no artigo 2º do Decreto-Lei 911/69
(venda do bem), não será aceito preço vil, assim como não é aceito nos leilões judiciais, além do que tal conduta não estaria de
acordo com o princípio da boa-fé objetiva, que deve ser observado pelas partes, antes, durantes e depois da relação contratual.
Seria inaceitável o credor fiduciário vender o bem por preço muito inferior ao do mercado, pois isso prejudicaria o devedor
fiduciário, que tem direito a abater tal valor de eventual dívida. 6. Expeça-se o necessário. Int. - ADV: MAIDA TEREZINHA DE
SA (OAB 232251/SP)
Processo 0000174-76.2014.8.26.0306 - Inventário - Inventário e Partilha - Cleusa Pereira de Alvarenga - Vistos. 1. Esclareça
a inventariante o pedido, na forma do parágrafo único do artigo 990 do Código de Processo Civil, a inventariante deverá
compromissar-se em 05 dias. 2. Manifeste-se a arrolante nos termos do artigo 1.031 e seguintes do CPC. 3. Após a apresentação
das primeiras declarações será apreciado o pedido de justiça gratuita. Int. - ADV: RODRIGO FACHIN DE MEDEIROS (OAB
254402/SP), ALEXANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA (OAB 205796/SP)
Processo 0000189-45.2014.8.26.0306 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
RODOBENS S/A - Vistos. 1. Trata-se de busca e apreensão baseada em contrato com alienação fiduciária. Juntou documentos.
2. Comprovadas a existência do contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária e a mora do requerido, conforme
documentação que instrui o pedido, DEFIRO, liminarmente, a busca e apreensão do veículo relacionado na inicial, que deverá
ser depositado em mãos do requerente, por seus representantes legais, nos termos do artigo 3º, caput, do Decreto-Lei nº 911/69.
3. Efetivada a medida, cite-se o réu para, no prazo de 05 dias, pagar a integralidade das parcelas vencidas e não pagas até a
data do efetivo pagamento, inclusive com os encargos previstos no contrato, privilegiando, assim, o princípio da continuidade
da relação contratual, hipótese na qual o bem lhe será restituído. Faculto ao devedor o pagamento integral do valor referido
na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, nos moldes do artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, com a
alteração da Lei nº10.931/04. 4. Advirta-se o réu de que, na forma do §4º, do artigo 3º, do diploma legal já referido, querendo,
poderá apresentar resposta no prazo de 15 dias, contado da execução da decisão liminar, ainda que tenha se utilizado da
faculdade do §2º, do artigo 3º, do mesmo diploma legal, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 5.
Caso o credor se valha da faculdade prevista no artigo 2º do Decreto-Lei 911/69 (venda do bem), não será aceito preço vil,
assim como não é aceito nos leilões judiciais, além do que tal conduta não estaria de acordo com o princípio da boa-fé objetiva,
que deve ser observado pelas partes, antes, durantes e depois da relação contratual. Seria inaceitável o credor fiduciário vender
o bem por preço muito inferior ao do mercado, pois isso prejudicaria o devedor fiduciário, que tem direito a abater tal valor de
eventual dívida. 6. Expeça-se o necessário. Int. - ADV: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES (OAB 208972/SP)
Processo 0000189-45.2014.8.26.0306 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
RODOBENS S/A - o autor deverá complementar o valor da diligência em R$ 6,75, uma vez que o valor recolhido é insuficiente
para cumprimento do mandado. - ADV: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES (OAB 208972/SP)
Processo 0000330-50.2003.8.26.0306 (306.01.2003.000330) - Monitória - Contratos Bancários - Banco Nossa Caixa Sa Clarismino Zanusso Marizatex - - Clarismino Zanusso - - Marcio Renato Zanusso - os devedores deverão efetuar o pagamento
do valor da condenação, conforme planilha de cálculos apresentada pela parte autora as fls. 196/201, no prazo de 15 dias,
ciente de que, caso não efetue o pagamento da referida quantia no prazo acima mencionado, o montante da condenação será
acrescido de multa de 10%. Nada Mais. - ADV: MARINA EMÍLIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), ROGERIO
INGRACIA VICTAR (OAB 110126/SP), MARIA ISABEL FERREIRA CARUSI (OAB 96918/SP)
Processo 0000338-80.2010.8.26.0306 (306.01.2010.000338) - Execução de Alimentos - Alimentos - A. C. R. C. - - A. R. C.
- - A. R. C. - E. C. - expedi mandado de levantamento judicial sob nº 04/2014, referente ao depósito judicial de fls. 169, em favor
do(a) autora. - ADV: THAIZA HELENA ROSAN FORTUNATO (OAB 181234/SP), PRISCILA DE CASSIA MARTINS DE ARRUDA
(OAB 293617/SP)
Processo 0000365-29.2011.8.26.0306 (306.01.2011.000365) - Embargos à Execução - Aldo Catelan Junior Vestuario Me e
outros - Banco do Brasil Sa - transcorreu “in albis” o prazo para impugnação a penhora on line de fls.239/241 nos valores de R$
75,36 e R$19,23, autos com vista ao exequente. - ADV: SIMONE HADDAD XAVIER (OAB 130137/SP), NEI CALDERON (OAB
114904/SP)
Processo 0000608-70.2011.8.26.0306 (306.01.2011.000608) - Alienação Judicial de Bens - Alienação Judicial - Neuza
Santiago de Mesquita Garcia - Clarice Santiago de Mesquita e outros - Vistos. 1- Ante a notícia de venda dos imóveis objeto
desta ação (fls. 212/214), manifeste-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. 2- Quanto
ao levantamento dos honorários periciais (fls. 214), considerando que não foi realizada avaliação, indefiro. Comunique-se à
Defensoria a devolução dos honorários (fls. 210). 3- Int. - ADV: VAGNER MORAES (OAB 126322/SP), RONALDO SERON (OAB
274199/SP)
Processo 0000622-54.2011.8.26.0306 (306.01.2011.000622) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo Cdhu - Gilmar de Paula e Silva - - Neuza Aparecida Bizzo
da Silva - - Aparecida Alves Herrera - Vistos. 1- Fls. 256: Anote-se. Dê ciência à parte autora. 2- Int. (a Dra Debora renunciou
aos poderes outorgados pela requerente) - ADV: MAURICIO MARQUES DO NASCIMENTO (OAB 54973/SP), MARTHA GISELE
SAURA DE MENDONÇA (OAB 161504/SP), ANDERSON DE SOUZA BRITO (OAB 254232/SP), MAURO LUÍS CÂNDIDO SILVA
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

605

(OAB 113136/SP)
Processo 0000622-54.2011.8.26.0306 (306.01.2011.000622) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo Cdhu - Gilmar de Paula e Silva - - Neuza Aparecida Bizzo da
Silva - - Aparecida Alves Herrera - expedi mandado de levantamento judicial sob nº 05/2014, referentes aos depósitos judiciais
de fls. 95, 106, 116, 120, 130, 142, 150, 151, 154, 159, 164, 168, 169, 177, 185, em favor do(a) da parte requerida Aparecida.
Certifico mais que em pesquisa pelo sistema do site do Banco do Brasil S.A, obtive o número da conta judicial referente aos
depósitos de fls. 142 e 151, conforme cópias que ora se junta. - ADV: MAURO LUÍS CÂNDIDO SILVA (OAB 113136/SP),
MARTHA GISELE SAURA DE MENDONÇA (OAB 161504/SP), ANDERSON DE SOUZA BRITO (OAB 254232/SP), MAURICIO
MARQUES DO NASCIMENTO (OAB 54973/SP)
Processo 0000684-26.2013.8.26.0306 (030.62.0130.000684) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Aymoré Crédito Financiamento e Investimento Sa - Geraldo Dionísio Oliveira de Melo - Diante da homologação
do acordo de fls.101/103, às fls.104 e, considerando as manifestações de fls.108/109, JULGO EXTINTO este processo, com
fundamento no artigo 269, inciso III, do CPC, com julgamento do mérito. Custas na forma da lei. Ressalvados os benefícios
da justiça gratuita que se aplicam no caso concreto para a parte requerida. Expeça-se mandado de levantamento do valor
depositado referente às parcelas 36/37 em favor da parte requerida. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas
legais. PRI. - ADV: MEIRE GRAZIELA DE LIMA FRANCISCO (OAB 226203/SP), VIVIANE APARECIDA HENRIQUES (OAB
140390/SP)
Processo 0000684-26.2013.8.26.0306 (030.62.0130.000684) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Aymoré Crédito Financiamento e Investimento Sa - Geraldo Dionísio Oliveira de Melo - expedi mandado de
levantamento judicial sob nº 01/2014, referente ao depósito judicial de fls. 80, em favor do(a) requerido. - ADV: MEIRE GRAZIELA
DE LIMA FRANCISCO (OAB 226203/SP), VIVIANE APARECIDA HENRIQUES (OAB 140390/SP)
Processo 0000807-24.2013.8.26.0306 (030.62.0130.000807) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Banco Santander Brasil Sa - Waldomiro Pedro Dionísio Supermercado Me - - Waldomiro Pedro Dionísio - o requerente deverá
providenciar o recolhimento das custas no valor de R$22,00 para expedição de ofícios BACENJUD, na guia de Recolhimento
do Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Justiça - Código 434-1. Nada Mais. - ADV: ACACIO FERNANDES ROBOREDO
(OAB 89774/SP), ROBERVAL VIEIRA JÚNIOR (OAB 244234/SP)
Processo 0000898-17.2013.8.26.0306 (030.62.0130.000898) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - G. R. G. de L. - - G. R. G. de L. - C. R. de L. - os autos encontram-se com vista a parte requerente acerca do teor
das certidões do oficial de justiça de fls. 66 e 68 (Deixou de intimar e de proceder a penhora do bem de Cassio Rogerio de Lima,
pois o mesmo mudou-se do local há 03 meses). Nada Mais. - ADV: HAILTON MURONI DO VALE (OAB 285065/SP)
Processo 0001017-75.2013.8.26.0306 (030.62.0130.001017) - Interdição - Tutela e Curatela - J. A. P. - C. A. de O. P. - expedi
mandado de intimação para que a requerida compareça à clínica psiquiátrica situada à Rua Amadeu Segundo Cherubini, nº 553,
Bairro São Manoel, em São José do Rio Preto - SP, no dia 13/02/2014 às 13 horas, remetendo-o para a central de mandados,
conforme determinado - ADV: NATALIA CORDEIRO (OAB 268125/SP), THIAGO DE SOUZA DANELUCI (OAB 264641/SP)
Processo 0001063-40.2008.8.26.0306 (306.01.2008.001063) - Alvará Judicial - Obrigações - Zenaide Vilela Catarucci - os
autos encontram-se com vista a parte interessada acerca da informação do Banco Itaú S/A de fls. 153, em resposta ao ofício de
fls. 151. - ADV: ELIANE CRISTINA CATELAN (OAB 181985/SP)
Processo 0001133-81.2013.8.26.0306 (030.62.0130.001133) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- José Carlos dos Santos - Companhia Paulista de Força e Luz Sa Cpfl - Vistos. 1- Cumpra-se o V. Acórdão. 2- No mais,
manifeste-se o(a-s) autor(a-s) nos termos da petição e depósito judicial de fls. 87/88. 3- Int-se. - ADV: JOSE EDGARD DA
CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), ANDERSON DE SOUZA BRITO (OAB 254232/SP)
Processo 0001154-77.2001.8.26.0306 (306.01.2001.001154) - Monitória - Cheque - Nacional Gas Butano Distribuidora
Limitada - L & N Industria e Comercio de Pisos e Revestimentos Limitada - - Neila Cristina Domingos de Morais - - Enio
Gonçalves - Certifico e dou fé que o exequente deverá providenciar o recolhimento das taxas postais no valor de R$ 13,50 cada
uma para a realização da intimação da executada das penhoras “on lines” de fls. 271 e 283, para os 03 endereços que solicitou,
guia FEDTJ código 120-1 - ADV: GUSTAVO GONÇALVES GOMES (OAB 266894/SP), POLYANA DA SILVA FARIA BETOLI (OAB
244005/SP)
Processo 0001200-85.2009.8.26.0306 (306.01.2009.001200) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Foose Cool
Jeans Ltda - Mariana Vanzela Freitas - em cumprimento ao r. despacho de fls. 166/168, item 5, desentranhei as cópias da
Declaração de Imposto de Renda - Pessoa Física de fls. 170/188, inutilizando-as. Certifico mais que o requerente/exequente
deverá recolher a taxa relativa à OAB, referente a juntada do substabelecimento de fls. 197, Guia Gare, Cód. 304-9, valor de R$
6,78. - ADV: JAQUELINE IRENO (OAB 248171/SP), LEONARDO LUIZ TAVANO (OAB 173965/SP)
Processo 0001284-86.2009.8.26.0306 (306.01.2009.001284) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez - Maria
Helena Ribeiro da Silva - Vistos. 1. Defiro a expedição do(s) alvará(s). 2. Saliente-se que o procedimento para a expedição de
alvará demanda o passar do tempo, que é algo necessário e normal, além do que foi razoável no caso em questão. 3. Após,
tornem os autos conclusos para extinção e arquivamento. - ADV: OSWALDO SERON (OAB 71127/SP)
Processo 0001453-44.2007.8.26.0306 (306.01.2007.001453) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Delta Leasi
Factoring Fomento Mercantil Ltda - Moacir Volpi - Certifico e dou fé haver expedido edital de hastas públicas, pelo que intimo
o exequente a retira-lo para as publicações e posteriormente juntarem os exemplares das publicações, até a véspera da hasta
pública, sob pena desta não se realizar item 4 do r. Despacho de fls.93/94. Certifico mais que embora hajam averbações de
penhoras realizadas por Ana Regina Gulineli sobre o imóvel objeto da matrícula 7.542, estas são posteriores a averbação levada
a efeito por conta destes autos, portanto de conhecimento de referida credora, razão pela qual deixei de expedir mandado para
sua intimação, embora haja sobre de diligências nos autos. - ADV: FLAVIO MARQUES ALVES (OAB 82120/SP), MARCOS
ROGERIO SELOTO (OAB 141231/SP)
Processo 0001547-16.2012.8.26.0306 (306.01.2012.001547) - Procedimento Ordinário - Divisão e Demarcação - Associação
dos Proprietários do Residencial Jacarandá - Jacarandá Náutico Clube Sc Ltda - Prefeitura Municipal de Adolfo - Vistos. 1- Fls.
221/223: manifeste-se parte autora sobre a impugnação apresentada. 2- Após, vista às partes pelo prazo sucessivo de 10(dez)
dias. Int. - ADV: JOSE PAULO CALANCA SERVO (OAB 192601/SP), LUCILENI REGINA MARTINELLI MAIA (OAB 284688/SP),
WAGNER CÉSAR GALDIOLI POLIZEL (OAB 184881/SP)
Processo 0001574-62.2013.8.26.0306 (030.62.0130.001574/5) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento
/ Execução - João Manoel Herrera Pinheiro e Outro - Auto Posto Herrera M Ltda - VISTOS. 1. Considerando que o valor
encontrado é ínfimo, nos termos do artigo 659, § 2º, do CPC, o mesmo foi desbloqueado. Assim, levando em conta a negativa
de existência de valores a serem bloqueados, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento. 2. Int. - ADV: MARCIO
MANO HACKME (OAB 154436/SP), LEANDRA MERIGHE (OAB 170860/SP)
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Processo 0001575-52.2010.8.26.0306 (306.01.2010.001575) - Procedimento Ordinário - Imputação do Pagamento - Adelmo
Alves de Almeida - Fazenda Publica do Municipio de Mendonça Sp - expedi mandado de levantamento judicial sob nº 02/2014,
referente ao depósito judicial de fls. 141, em favor do(a) autor. - ADV: LUCILENI REGINA MARTINELLI MAIA (OAB 284688/SP),
MARCO ADRIANO MARCHIORI (OAB 168427/SP)
Processo 0001707-07.2013.8.26.0306 (030.62.0130.001707) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Ademiro
França e Silva - Na forma do parágrafo único do artigo 158 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo a que chegaram
as partes a fls. 123/124, destes autos da ação de Rescisão de Contratual cc. Pedido de Concessão Liminar de Reintegração de
Posse ajuizada por JOSÉ ROBERTO LOPES em relação a ADEMIRO FRANÇA E SILVA e, com fundamento no artigo 269, inciso
III, do CPC, JULGO EXTINTO este processo, com julgamento do mérito. Custas na forma da lei. Oportunamente, arquivem-se
os autos com as cautelas legais. PRI. - ADV: JOSE LUIZ VICENTIM (OAB 112604/SP), RICARDO MARTINEZ (OAB 283131/
SP)
Processo 0001783-80.2003.8.26.0306 (306.01.2003.001783) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Brasil Sa - Souza & Glicerio Limitada Me - - Celso Ferreira de Souza - - Onivaldo Glicerio - o requerente deverá
providenciar o recolhimento das custas no valor de R$11,00 para expedição de ofícios BACENJUD, na guia de Recolhimento
do Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Justiça - Código 434-1. (Para localização do Onivaldo). - ADV: MARINA EMÍLIA
BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)
Processo 0001849-45.2012.8.26.0306 (306.01.2012.001849) - Procedimento Ordinário - Guarda - F. A. B. L. e outro - M. C.
C. e outro - Certifico que o patrono da requerida deverá providenciar a retirada da certidão de honorários expedida. Nada Mais ADV: ANTONIO ROBERTO VILLAS BOAS (OAB 215105/SP), MILENE DE OLIVEIRA PEREIRA (OAB 241622/SP)
Processo 0001862-10.2013.8.26.0306 (030.62.0130.001862) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) João Manoel Herrera Pinheiro - Spprev São Paulo Previdência - Vistos. 1- Recebo o recurso de apelação interposto pela
Requerida a fls. 120/137 no efeito devolutivo e suspensivo. 2- Vista a parte contrária para as contrarrazões. 3- Após, juntadas
as contrarrazões ou devidamente certificados, ao Ministério Público. 4- Int. - ADV: CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA
CUNHA (OAB 300908/SP), ANDRÉ LUIZ PASCHOAL (OAB 196699/SP)
Processo 0001887-28.2010.8.26.0306 (306.01.2010.001887) - Procedimento Ordinário - Servidão - José Batista Guimarães
e outros - Associação dos Proprietários do Recanto Curimbatás e outro - Vistos. 1. Considerando a ordem estabelecida pelo
artigo 655 do Código de Processo Civil, declaro que fiz a solicitação de bloqueio, via sistema BACENJUD de valores existentes
em contas correntes e aplicações financeiras sob a titularidade do(s) executado(s), conforme protocolo que segue. 2. Aguardese, em cartório, por sete dias; decorridos, tornem conclusos para verificação da confirmação da penhora. 3. Dil. - ADV: JAMES
SILVA ZAGATO (OAB 274635/SP), GENTIL HERNANDES GONZALEZ FILHO (OAB 85032/SP), JULIANO DIAS DO PRADO
(OAB 248192/SP)
Processo 0001926-54.2012.8.26.0306 (306.01.2012.001926) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material Lourdes Aparecida Adami - Santander Sa Serviços Técnicos Administrativos e de Corretagem de Seguros - - Santander Seguros
- Certifico e dou fé que o digníssimo perito designado solicitou seja os seus honorários arbitrados em 05 salários mínimos, item
3 do r. Despacho de fl. 147 e 148 v°, cujo depósito deverá ser realizado pelos requeridos no prazo de 05 dias, sem prejuízo
manifestem-se as partes acerca do laudo realizado. - ADV: ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP), EDUARDO CHALFIN
(OAB 241287/SP)
Processo 0001968-69.2013.8.26.0306 (030.62.0130.001968) - Procedimento Sumário - Pagamento - Nelson Felix de Lima &
Cia Limitada - os autos encontram-se com vista para a parte requerente acerca da certidão de oficial de justiça da comarca de
São José do Rio Preto (a genitora do requerido, sra. Áurea Bortoluci, informou que seu filho reside na cidade de Franca/SP, no
seguinte endereço: Rua Pará, nº 1.155, bloco 2, apto. 101, CEP 14401-410, número de telefone celular (17) 99618-1929) - ADV:
MAURICIO MARQUES DO NASCIMENTO (OAB 54973/SP)
Processo 0002003-10.2005.8.26.0306 (306.01.2005.002003) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Antonio Carlos Parra Goncalves - Municipio de Jose Bonifacio - Vistos. 1- Fls.529: Expeça-se mandado de levantamento de
depósito de fls.527, conforme requerido e verificado poderes do procurador. 2- Após, manifeste-se o exequente, em 48 horas,
em termos de prosseguimento, sob pena de extinção, sendo sua inércia interpretada como cumprimento da obrigação e os autos
extintos nos termos do artigo 794, inciso I, do CPC. Int-se. - ADV: ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP), MARIA ISABEL
FERREIRA CARUSI (OAB 96918/SP), MAIRA BROGIN (OAB 174203/SP)
Processo 0002019-17.2012.8.26.0306 (306.01.2012.002019) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel Aparecida de Jesus Alves Miranda - Juliana de Abreu - Certifico e dou fé que a r. sentença de fls. 44/48, complementada as fls.
54/56 transitou em julgado em 12/12/2013, autos com vista ao exequente. - ADV: MARTHA GISELE SAURA DE MENDONÇA
(OAB 161504/SP), ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP)
Processo 0002164-39.2013.8.26.0306 (030.62.0130.002164) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - G. S. de O. e outro - Certifico que o patrono da requerente deverá providenciar a retirada da certidão de honorário
expedida. Nada Mais. - ADV: PRISCILA DE CASSIA MARTINS DE ARRUDA (OAB 293617/SP)
Processo 0002172-21.2010.8.26.0306 (306.01.2010.002172) - Inventário - Inventário e Partilha - Valdirene Donizetti Mendes
- Santos Mendes - - Valmir Mendes - - Valdir Aparecido Mendes - Claudete Aparecida Rosão - que decorreu o prazo sem que
fosse oferecida impugnação pela requerida, acerca da penhora on line referente ao valor bloqueado a fls.137/138, considerando
que foi intimado pela imprensa por meio de seu advogado. Estando os autos com vista a parte autora. - ADV: HAILTON MURONI
DO VALE (OAB 285065/SP), ANDRÉ LUIZ PASCHOAL (OAB 196699/SP), MARCO ADRIANO MARCHIORI (OAB 168427/SP),
MARCIO MANO HACKME (OAB 154436/SP)
Processo 0002175-78.2007.8.26.0306 (306.01.2007.002175) - Monitória - Banco Nossa Caixa Sa - Maforval Oficina de
Tratores e Implementos Ltda Me - - Pedro Antonio Romero Vivas - - Maria Rita Dias Chaves - o requerente deverá recolher
as custas referente à procuração de fls. 361 e ao substabelecimento de fls. 363, Guia GARE, código 304-9, no valor de R$
21,72. - ADV: LUIZ CARLOS DI DONATO (OAB 150525/SP), MARINA EMÍLIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP),
ANTONIO ROBERTO VILLAS BOAS (OAB 215105/SP), RODRIGO RODRIGUES (OAB 179468/SP)
Processo 0002368-83.2013.8.26.0306 (030.62.0130.002368) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - S.
A. de L. - Certifico que o patrono da requerente deverá providenciar a retirada da certidão de honorário expedida. Nada Mais. ADV: SIMONE HADDAD XAVIER (OAB 130137/SP)
Processo 0002486-93.2012.8.26.0306 (306.01.2012.002486) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Hsbc Bank Brasil Sa Banco Múltiplo - Vistos. 1. Considerando a ordem estabelecida pelo artigo 655 do Código de Processo
Civil, que dá preferência ao dinheiro, defiro o requerimento de penhora online. Declaro que fiz a solicitação de bloqueio, via
sistema BACENJUD de valores existentes em contas correntes e aplicações financeiras sob a titularidade do(s) executado(s),
conforme protocolo que segue. 2. Aguarde-se, em cartório, por sete dias; decorridos, tornem conclusos para verificação da
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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confirmação da penhora. 3. Dil. - ADV: JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/SP)
Processo 0002516-94.2013.8.26.0306 (030.62.0130.002516) - Depósito - Alienação Fiduciária - Finama Administradora de
Consórcio Limitada - Vagner Ribeiro da Silva - a requerente deverá providenciar xerox de sua petição de conversão da busca
e apreensão em ação de depósito afim de instruir o mandado de citação fl.43/47 e o demonstrativo de débito de fl.58 - ADV:
MILTON JOSE FERREIRA DE MELLO (OAB 67699/SP)
Processo 0002526-22.2005.8.26.0306 (306.01.2005.002526) - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - Geni Nunes
de Oliveira - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Vistos. 1. Defiro a expedição do(s) alvará(s). 2. No mais, aguarde-se o
depósito do ofício precatório. 3. Int. - ADV: OSWALDO SERON (OAB 71127/SP), MOISES RICARDO CAMARGO (OAB 93537/
SP)
Processo 0002573-83.2011.8.26.0306 (306.01.2011.002573) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez - Maria
dos Anjos dos Santos - Vistos. 1- Cumpra-se o V. Acórdão. 2- Manifeste-se a autarquia-ré. 3-Nada requerido em 48 horas,
arquivem-se com as cautelas legais. 4-Int. - ADV: REGIS FERNANDO HIGINO MEDEIROS (OAB 201984/SP)
Processo 0002583-40.2005.8.26.0306 (306.01.2005.002583) - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário - Marcos
Rodrigues Pereira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - para fins de ciência da parte interessada, que seu crédito foi
incluído no Mapa Orçamentário de Credores conforme informação do ofício de fls. 244/245. - ADV: THAIZA HELENA ROSAN
FORTUNATO (OAB 181234/SP), MAURICIO SIGNORINI PRADO DE ALMEIDA (OAB 225013/SP)
Processo 0002724-20.2009.8.26.0306 (306.01.2009.002724) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Finasa Sa - Certifico e dou fé que o banco requerente deverá informar o endereço do requerido para expedição
de mandado de citação da ação convertida em depósito uma vez que já foi diligenciado a rua Fernão Dias, 570 - Adolfo e tal
endereço não foi encontrado. - ADV: JOSE LUIS TREVIZAN FILHO (OAB 269588/SP)
Processo 0002745-25.2011.8.26.0306 (306.01.2011.002745) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Claudemilson Roberto Munhoz - Banco do Brasil Sa , Sucessor de Banco Nossa Caixa Sa - os autos encontram-se com vista
a parte requerente acerca do depósito judicial de fls. 131, no valor de R$ 4.614,72. - ADV: MARIANA OLIVEIRA DOS SANTOS
(OAB 255541/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0002825-18.2013.8.26.0306 (030.62.0130.002825) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Aymoré Crédito Financiamento e Investimento Sa - Maria José Pereira de Oliveira - Vistos. Trata-se de ação de
busca e apreensão com pedido de liminar com os seguintes fundamentos: que o autor é credor da requerida em razão de
Contrato de Financiamento, garantido por alienação fiduciária, firmado em 01 de março de 2010, no valor de R$19.000,00, para
ser pago em 60 prestações mensais e sucessivas no valor de R$629,38 cada; que a requerida não cumpriu com a obrigação
de pagamento, estando com prestações vencidas desde janeiro de 2013; que requer liminarmente a busca e apreensão
do veículo, bem como que o presente feito seja convertido em ação de depósito. Requer, assim a procedência do pedido.
Juntou documentos (fls. 05/25). A liminar foi deferida (fls. 26/27). Houve o auto de busca e apreensão e depósito (fls. 29/31). A
parte requerida apresentou contestação (fls. 33/36) com as seguintes alegações: que a autora não nega que efetuou referido
contrato de financiamento com o banco autor, entretanto deixou de quitar as prestações porque teve sérios problemas; que
efetuou o pagamento da parcela nº 38, que venceria em 01 de maio de 2013, tendo sido paga em 30 de abril de 2013; que
requer a renegociação de seu débito, pois já efetuou o pagamento de 34 parcelas; que a requerida pretende o pagamento das
parcelas em atraso e não a rescisão do contrato; que requer a designação de audiência para tentativa de conciliação. Requer,
assim, a improcedência do pedido. Juntou documentos (fls. 37/43). A parte requerente se manifestou (fls. 45/47). As partes se
manifestaram. Houve audiência em que a tentativa de conciliação restou prejudicada ante a ausência da parte autora (fls. 64)
É o relatório do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 330, I, do
Código de Processo Civil, uma vez que a matéria sub judice não demanda a produção de prova oral e já se encontra nos autos
a necessária prova documental. A esse respeito, oportuna é a orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “Constantes
dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, incorre cerceamento de defesa
se julgada antecipadamente a controvérsia” (Colenda Quarta Turma, Ag. 14.952-DF-AgRg, Relator o Exmo. Sr. Ministro Sálvio
de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u., DJU 3.2.92, p. 472, cf. Theotonio Negrão, ‘in’ Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor, Ed. Saraiva, 31ª Edição Atualizada até 5 de janeiro de 2.000, p. 392). “Presentes as condições
que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (Colenda Quarta Turma,
REsp 2.832-RJ, Relator o Exmo. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, negaram provimento, v.u., DJU 17.9.1990, p. 9.513
- ob. cit., p. 392). A existência do contrato em demanda é incontestável ante sua exibição nos autos (fls. 11/15), no qual há a
assinatura da requerida. A requerida alega que está passando por sérios problemas financeiros e sem condições de arcar com
o pagamento das parcelas, necessitando do veículo para locomoção de seu filho que sofre de problemas mentais. Ocorre que,
quando se celebra um contrato, o dever das partes é de cumpri-lo. Por isso, o fato de a requerida alegar que está passando por
dificuldades financeiras não a exime da obrigação de pagar o que deve. O contrato noticiado à inicial foi descumprido pela mora,
devendo permanecer hígida a relação material original. A propósito, há que se observar que o contrato foi livremente firmado
entre as partes e não apresenta qualquer vício, abusividade ou ilegalidade, sendo certo que os encargos nele inseridos estão
devidamente explicitados e de acordo com a legislação pertinente à espécie. Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos
consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento no artigo 66 da Lei nº 4.728/65 e no Decreto-lei nº 911/69, declarando
rescindido o contrato celebrado entre as partes, consolidando nas mãos da autora o domínio e a posse plena e exclusiva do bem
nele descrito, cuja apreensão liminar torna definitiva, facultando a venda do bem, pela autora, na forma prevista pelo artigo 3º,
parágrafo 5º, do Decreto-lei nº 911/69, após o que, deverá descontar o valor de seu crédito do importe apurado com a venda,
e, colocar eventual saldo à disposição do fiduciante, por conta dos pagamentos efetuados. Em consequência, deverá a parte
requerida arcar com a taxa judiciária, as despesas processuais, com incidência de juros legais de 1% ao mês, além de correção
monetária de acordo com a tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir de cada desembolso.
Também condeno a parte requerida a pagar honorários advocatícios, que arbitro equitativamente em R$500,00, nos termos
do artigo 20, §4º do Código de Processo Civil. Ressalvados os benefícios da justiça gratuita que se aplicam no caso concreto
para a parte requerida. Fixo os honorários advocatícios em 100% do item respectivo da tabela do convênio OAB - Defensoria.
Expeça-se certidão com o trânsito em julgado. P.R.I.C. Após as cautelas de praxe, arquive-se. - ADV: ANTONIO SAMUEL DA
SILVEIRA (OAB 94243/SP), FRANCISCO DE ASSIS CATTELAN (OAB 81662/SP)
Processo 0002940-54.2004.8.26.0306 (306.01.2004.002940) - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - Onircio Giacon Vistos. 1. Defiro a expedição do(s) alvará(s). 2. Saliente-se que o procedimento para a expedição de alvará demanda o passar
do tempo, que é algo necessário e normal, além do que foi razoável no caso em questão. 3. Após, tornem os autos conclusos
para extinção e arquivamento. - ADV: MOISES RICARDO CAMARGO (OAB 93537/SP), FRANCISCO DE ASSIS CATTELAN
(OAB 81662/SP), SILVIO LAZARO CARUSO (OAB 53370/SP)
Processo 0002977-66.2013.8.26.0306 (030.62.0130.002977) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Otair Rodrigues - Luizacred Sa Sociedade de Credito Financiamento e Investimento - a requerida complementou as custas de
preparo antes porém de encaminhar o presente feito ao Tribunal de Justiça manifeste-se o requerente no prazo de 05 dias, se
foi cumprido a obrigação objeto da antecipação da tutela - ADV: JOÃO AUGUSTO SOUSA MUNIZ (OAB 203012/SP), FRANKLIN
PRADO SOCORRO FERNANDES (OAB 234907/SP)
Processo 0002980-21.2013.8.26.0306 (030.62.0130.002980) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança Locação de Imóvel - Edson Luiz Garcia - Zenaide Inácio da Silva - Certifico e dou fé que a requerente quedou-se inerte acerca
da intimação retro, encontrando-se os autos paralisados a mais de 30 dias assim deverá a requerente promover o andamento
do feito no prazo de 48 horas sob pena de extinção/arquivamento - ADV: RICARDO MARTINEZ (OAB 283131/SP), EDUARDO
RIGOLDI FERNANDES (OAB 147657/SP)
Processo 0003064-22.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003064) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - M. L. da S. M. e outro - M. L. M. - Certifico que o patrono da requerida deverá providenciar a retirada da certidão de
honorários expedida. Nada Mais. - ADV: CAROLA BIGATÃO NASCIMENTO (OAB 180790/SP), LUCIMEIRE VENEZUELA MOTA
(OAB 224956/SP)
Processo 0003071-48.2012.8.26.0306 (306.01.2012.003071) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Berenice
Ferreira Vieira Jordão - Natalia Ferreira Machado Vieira - o considerando o valor total total dos bens que integram o monte-mor,
a parte arrolante deverá efetuar o pagamento da taxa judiciária, nos termos da Lei nº 11.608, de 29/12/03, Cap. II, § 7º, no valor
de 100 UFESPs, ou seja, R$ 2.014,00, na Guia Gare Cód. 230-6, em cumprimento ao r. Despacho de fls. 48, item 3. - ADV:
EDUARDO FELIX DE MENDONCA NETO (OAB 84355/SP)
Processo 0003088-50.2012.8.26.0576 (576.01.2012.003088) - Procedimento Ordinário - Consórcio - Tarraf Administradora
de Consórcios Ltda - Antonio Rosa Filho - decorreu o prazo sem que o executado representado na pessoa de seu procurador
e intimado pela imprensa, conforme consta da certidão de publicação de fl. 105, efetuasse o pagamento devendo o exeqüente
manifestar-se em prosseguimento nos termos do artigo 475-J, do C.P.C. JB. - ADV: DOMINGOS RAFAEL GERALDO (OAB
293534/SP), REGIS HENRIQUE DE OLIVEIRA (OAB 156751/SP)
Processo 0003111-30.2012.8.26.0306 (306.01.2012.003111) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Supermercado
Frios Carvalho Limitada Epp - Katiane Lemos Iglesias Me - - José Afonso Iglesias - - Katiane Lemos Iglesias - o requerente
deverá providenciar o recolhimento das custas no valor de R$11,00 para expedição de ofícios Renajud, na guia de Recolhimento
do Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Justiça - Código 434-1. - ADV: VALTER FERNANDES DE MELLO (OAB 89165/
SP)
Processo 0003131-84.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003131) - Procedimento Sumário - Condomínio - Condomínio
Residencial Marina Verde do Tietê - Cristiano Aparecido Ribeiro da Silva - remeto o teor do email de fls retro referente a
distribuição da carta precatória 3010341-64.2013.8.26.0071, intimando o requerente para que forneça cópia da carta precatória
expedida, da procuração e para que recolha as custas devidas ao estado, R$ 193,70 e as diligências do oficial de justiça, para
cumprimento da mesma. Nada Mais. - ADV: ELIANE APARECIDA BERNARDO (OAB 170843/SP)
Processo 0003231-73.2012.8.26.0306 (306.01.2012.003231) - Monitória - Cheque - Doacir Leite - Assim, condeno a ré no
pagamento das despesas processuais, com incidência de juros legais de 1% ao mês, além de correção monetária de acordo
com a tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir de cada desembolso. Também condeno a
parte requerida a pagar honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos
termos do artigo 20, §4º do Código de Processo Civil. 4. P.R.I.C. Com o trânsito em julgado, deverá a parte autora da ação, no
prazo de 30 dias, apresentar planilha com cálculo nos termos desta decisão, com o valor exato da dívida, para prosseguimento
nos moldes dos artigos 475-B e 475-J, ambos do Código de Processo Civil, e em seguida serem observadas as seguintes
determinações: I - Intime-se o devedor, na pessoa do seu procurador, para promover o pagamento do valor da condenação, no
prazo de 15 dias, ciente de que, caso não efetue o pagamento da referida quantia no prazo acima mencionado, o montante da
condenação será acrescido de multa de 10%, conforme previsto no art. 475-J do CPC. Caso não tenha procurador constituído,
deverá ser citado/intimado pessoalmente. II - Efetuado o pagamento total do débito, intime-se o autor para requerer a expedição
de mandado de levantamento, informando o RG, CPF e OAB, se for o caso. III - Efetuado o pagamento parcial, intime-se o
autor para requerer a expedição de alvará, que deverá apresentar o valor do crédito remanescente, atualizado e acrescido do
percentual de 10%, podendo indicar bens a penhora. IV - Caso transcorra o prazo indicado no item “I” supra sem a efetivação
do pagamento, intime-se a parte credora para requerer o prosseguimento do feito, devendo apresentar o valor do crédito
exeqüendo, atualizado e acrescido do percentual de 10%, podendo indicar bens a penhora. Em seguida, indicado ou não bens
a penhora, expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos forem necessários à garantia da execução. No
mandado deverão constar as seguintes disposições do Código de Processo Civil: Art. 600. Considera-se atentatório à dignidade
da Justiça o ato do executado que: I - frauda a execução; II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios
artificiosos; III - resiste injustificadamente às ordens judiciais;IV - intimado, não indica ao juiz, em 5 (cinco) dias, quais são e
onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores; Art. 601. Nos casos previstos no artigo anterior, o
devedor incidirá em multa fixada pelo juiz, em montante não superior a 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito em
execução, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material, multa essa que reverterá em proveito do credor,
exigível na própria execução. V - Não sendo requerida a execução, no prazo de seis meses, os autos serão arquivados, nos
termos do § 5º do art. 475-J. VI - Realizada a penhora, intime-se o devedor para, querendo, oferecer impugnação, no prazo de
15 (quinze) dias (art. 475 -J, § 1º, do CPC). A intimação do executado far-se-á por meio da imprensa para seu advogado; não o
tendo, será ele intimado pessoalmente (art. 475 -J, § 1º, do CPC). - ADV: RICARDO MARTINEZ (OAB 283131/SP)
Processo 0003288-04.2006.8.26.0306 (306.01.2006.003288) - Procedimento Sumário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Márcio Calejon Sanches - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1. Defiro a expedição do(s) alvará(s). 2.
Saliente-se que o procedimento para a expedição de alvará demanda o passar do tempo, que é algo necessário e normal, além
do que foi razoável no caso em questão. 3. Após, tornem os autos conclusos para extinção e arquivamento. - ADV: MAURICIO
SIGNORINI PRADO DE ALMEIDA (OAB 225013/SP), OSWALDO SERON (OAB 71127/SP)
Processo 0003400-26.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003400) - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - Tereza Carvalho
Castro de Oliveira - Vistos. 1- Recebo o recurso de apelação interposto pela Requerente as fls. 72/75, no efeito devolutivo. 2Vista à parte contrária para as contrarrazões, no prazo legal. 3- Int. - ADV: OSWALDO SERON (OAB 71127/SP)
Processo 0003488-64.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003488) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - L. da S. - - L. S. - R. da S. - o executado foi colocado em liberdade independente de Alvará de Soltura, tendo
em vista o cumprimento da pena, conforme consta do teor do ofício de fls. 39/40. Manifeste-se a exequente em termos de
prosseguimento. - ADV: CAROLA BIGATÃO NASCIMENTO (OAB 180790/SP)
Processo 0003582-12.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003582) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - L. L. de L. C. - Certifico que o patrono da requerente deverá providenciar a retirada da certidão de honorários
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expedida. Nada Mais - ADV: THAIZA HELENA ROSAN FORTUNATO (OAB 181234/SP)
Processo 0003615-46.2006.8.26.0306 (306.01.2006.003615) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez Marlene Batista de Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1. Defiro a expedição do(s) alvará(s). 2. Salientese que o procedimento para a expedição de alvará demanda o passar do tempo, que é algo necessário e normal, além do que foi
razoável no caso em questão. 3. Após, tornem os autos conclusos para extinção e arquivamento. - ADV: MAURICIO SIGNORINI
PRADO DE ALMEIDA (OAB 225013/SP), ZACARIAS ALVES COSTA (OAB 103489/SP)
Processo 0003615-46.2006.8.26.0306 (306.01.2006.003615) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez Marlene Batista de Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé haver expedido alvará de levantamento
conforme determinado devendo a parte interessada comparecer a esta serventia para retirá-lo. - ADV: ZACARIAS ALVES COSTA
(OAB 103489/SP), MAURICIO SIGNORINI PRADO DE ALMEIDA (OAB 225013/SP)
Processo 0003680-94.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003680) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - B. F. de O. - Vistos. 1-Fl. 37: defiro. Desentranhe-se e adite-se a carta precatória de fls. 21/32 para cumprimento.
2-Int. - ADV: MEIRE GRAZIELA DE LIMA FRANCISCO (OAB 226203/SP)
Processo 0003695-63.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003695) - Procedimento Sumário - Benefícios em Espécie - Jovelina
de Oliveira Machado - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé que até a presente data não veio aos autos
indicação de perito por parte da FAMERP, razão pela qual encaminho o presente feito ao serviço de máquina para reiteração,
sem prejuízo manifeste-se a requerente acerca da contestação ofertada pelo INSS. - ADV: ALEXANDRE ZERBINATTI (OAB
147499/SP)
Processo 0003792-49.2002.8.26.0306 (306.01.2002.003792) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Tempo de
Contribuição (Art. 55/6) - Rosa Gareti - Vistos. 1. Defiro a expedição do(s) alvará(s). 2. No mais, aguarde-se o depósito do ofício
precatório. 3. Int. - ADV: MURILO VILHARVA ROBLER DA SILVA (OAB 218320/SP)
Processo 0003792-49.2002.8.26.0306 (306.01.2002.003792) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Tempo de
Contribuição (Art. 55/6) - Rosa Gareti - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé haver expedido alvará de
levantamento conforme determinado devendo a parte interessada comparecer a esta serventia para retirá-lo. - ADV: TEOFILO
RODRIGUES TELES (OAB 120455/SP)
Processo 0003894-37.2003.8.26.0306 (306.01.2003.003894) - Procedimento Ordinário - Município - Santa Casa de
Misericordia de Jose Bonifacio - Prefeitura Municipal de Ubarana - decorreu o prazo sem a manifestação da exequente que
deverá dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção e arquivamento - ADV: NATALIA CORDEIRO (OAB 268125/
SP), ARIOVALDO APARECIDO TEIXEIRA (OAB 89679/SP)
Processo 0003925-76.2011.8.26.0306 (306.01.2011.003925) - Divórcio Litigioso - Dissolução - E. F. L. - R. de L. D. L. - Ante
o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, e o faço para: (a) decretar o divórcio do casal, com fundamento no artigo 226, §6º,
da Constituição Federal; (b) decretar a partilha dos bens, direitos e dívidas em 50% para cada parte, conforme exposto acima;
(c) determinar que a requerida volte a usar o nome de solteira. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução
do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Em consequência da sucumbência recíproca, deverão
as partes arcar com a taxa judiciária, as despesas processuais, com incidência de juros legais de 1% ao mês, além de correção
monetária de acordo com a tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir de cada desembolso,
na proporção de 50% cada parte. Não há que se falar em honorários de sucumbência. Os benefícios da justiça gratuita não
se aplicam no caso concreto. Transitada esta em julgado, expeça-se mandado de averbação, fazendo constar que a mulher
voltará a assinar seu nome de solteira, ou seja, RITA DE LOURDES DOURADO. No mais, expeça-se o necessário. P.R.I.C.
Após as cautelas de praxe, arquive-se. - ADV: PAULO HENRIQUE LEONARDI (OAB 106511/SP), MAURICIO MARQUES DO
NASCIMENTO (OAB 54973/SP)
Processo 0003941-59.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003941) - Cautelar Inominada - Medida Cautelar - Alessandro Lima
de Mazzi - - Alessandro Lima de Mazzi Eireli Me - Banco Itau Sa - expedi mandado de levantamento judicial sob nº 03/2014,
referente ao depósito judicial de fls. 56, em favor do(a) do autor. - ADV: MARCELO DE LUCCA (OAB 137649/SP)
Processo 0004085-67.2012.8.26.0306 (306.01.2012.004085) - Procedimento Sumário - Pensão por Morte (Art. 74/9) Alexandre José Torres Batista e outro - Vistos. 1. Defiro a expedição do(s) alvará(s). 2. Saliente-se que o procedimento para a
expedição de alvará demanda o passar do tempo, que é algo necessário e normal, além do que foi razoável no caso em questão.
3. Após, tornem os autos conclusos para extinção e arquivamento. - ADV: FABIO JUNIOR APARECIDO PIO (OAB 275674/SP)
Processo 0004159-24.2012.8.26.0306 (306.01.2012.004159) - Busca e Apreensão - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco
Sa - Luiz Carlos Gimenes - Certidão da serventia de fls. : tendo em vista o teor da petição de fls. retro, por ora aguarde-se o
recolhimento das diligências do oficial de justiça pelo autor, no valor de R$ 27,09 para o desentranhamento do mandado de
busca e apreensão e citação do requerido. - ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP)
Processo 0004337-70.2012.8.26.0306 (306.01.2012.004337) - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - Raquel Marcelino
de Oliveira - Vistos. 1. Defiro a expedição do(s) alvará(s). 2. Saliente-se que o procedimento para a expedição de alvará
demanda o passar do tempo, que é algo necessário e normal, além do que foi razoável no caso em questão. 3. Após, tornem os
autos conclusos para extinção e arquivamento. - ADV: OSWALDO SERON (OAB 71127/SP)
Processo 0004352-44.2009.8.26.0306 (306.01.2009.004352) - Procedimento Ordinário - Adicional por Tempo de Serviço Silvio Cruz Dourado - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - os autos encontram-se com vista a parte requerente acerca
do depósito judicial de fls. 316, no valor de R$ 23.071,77. Nada Mais. - ADV: ROSANA MARTINS KIRSCHKE (OAB 120139/SP),
CARLA PITTELLI PASCHOAL (OAB 227857/SP), ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP), RAFAEL NAVARRO SILVA (OAB
260233/SP)
Processo 0004356-76.2012.8.26.0306 (306.01.2012.004356) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Ivan Rodrigues Martins - o requerente deverá providenciar
o recolhimento das custas no valor de R$11,00 para expedição de ofícios BACENJUD, na guia de Recolhimento do Fundo
Especial de Despesas do Tribunal de Justiça - Código 434-1. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0004400-81.2001.8.26.0306 (306.01.2001.004400) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Carlos Cesar Vanzela - Seron Veiculos Limitada Me - - Adelino Seron Neto - - Valcir Seron - o
requerente deverá providenciar o recolhimento das custas no valor de R$22,00 para expedição de ofícios BACENJUD, na guia
de Recolhimento do Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Justiça - Código 434-1. Nada Mais. - ADV: SIDNEI CAVAGNA
(OAB 21741/SP), RAUF ABUD VITAR
Processo 0004460-78.2006.8.26.0306 (306.01.2006.004460) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Prefeitura
Municipal de Adolfo - Divaldo Antonio Pereira - Vistos. 1- Ante a certidão retro, aguarde-se no arquivo até nova provocação. 2Int. - ADV: FRANKLIN PRADO SOCORRO FERNANDES (OAB 234907/SP), ARIOVALDO APARECIDO TEIXEIRA (OAB 89679/
SP)
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Processo 0004534-25.2012.8.26.0306 (306.01.2012.004534) - Procedimento Ordinário - Pagamento Indevido - Andreia
Ricardo Evangelista - Banco Santander (brasil) Sa - a requerente não se manifestou sobre o recolhimento das custas do r.
Despacho retro. Assim deverá promover o andamento do feito no prazo de 48 sobre pena de extinção e arquivamento - ADV:
RENATO FERREIRA DE FARIA (OAB 316559/SP), GUILHERME MORENO MAIA (OAB 208104/SP), BRUNO HENRIQUE
GONÇALVES (OAB 131351/SP)
Processo 0004580-14.2012.8.26.0306 (306.01.2012.004580) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Anderson Marcos de Andrade e outros - Celso Luiz Massaro Gavira e outro - os autos encontram-se com vista a parte autora
acerca da contestação apresentada pelo requerido as fls. 189B/273.Certifico mais que procedi a abertura do 2º volume. - ADV:
CLEBER DIAS MARTINS (OAB 302451/SP), RAFAEL DE MELO MARTINS (OAB 210031/SP), TATIANA CARLA COSTA (OAB
264368/SP)
Processo 0004622-34.2010.8.26.0306 (306.01.2010.004622) - Depósito - Depósito - B V Financeira S A C F I - Valdir dos
Santos Diniz - Vistos. 1- Fls. 175: Defiro o pedido do sobrestamento do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. 2- Ao fim do prazo,
que deve ser contado automaticamente a partir da publicação desta decisão, manifeste-se a autora/exequente, sob pena de
arquivamento do processo. - ADV: EDGAR PEREIRA BARROS (OAB 268037/SP), NATALIA CORDEIRO (OAB 268125/SP)
Processo 0004722-86.2010.8.26.0306 (306.01.2010.004722) - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Previdenciário Cristina da Silva Gomes - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - o presente feito encontra-se com vista a requerente para
justificar sua ausência à perícia médica designada pelo perito Dr. João Ricardo, para a qual foi devidamente intimada. Nada
Mais. - ADV: IBIRACI NAVARRO MARTINS (OAB 73003/SP), JOSE ROBERTO DELFINO JUNIOR (OAB 289447/SP)
Processo 0004737-26.2008.8.26.0306 (306.01.2008.004737) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Banco Nossa Caixa Sa - Maurilio José Bailo Ubarana Me - - Maurílio José Bailo - - Ussander José Bailo - a
requerente quedou-se inerte acerca do r. Despacho retro. Assim deverá promover o andamento do feito (recolher honorários
periciais no valor de R$ 1.200,00) no prazo de 48 sobre pena de extinção e arquivamento. - ADV: MARINA EMÍLIA BARUFFI
VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), LUIZ CARLOS DI DONATO (OAB 150525/SP)
Processo 0004785-48.2009.8.26.0306 (306.01.2009.004785) - Procedimento Ordinário - Adicional por Tempo de Serviço Samira Maria Hakmi Petroccelli - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - os autos encontram-se com vista a parte requerente
acerca do teor do ofício do DSD-09 as fls. 105/109, referente apresentação da planilha de cálculo para a liquidação nos autos e
na forma do art. 730 da CPC. - ADV: ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP), ROSANA MARTINS KIRSCHKE (OAB 120139/
SP), CARLA PITTELLI PASCHOAL (OAB 227857/SP), RAFAEL NAVARRO SILVA (OAB 260233/SP)
Processo 0004835-06.2011.8.26.0306 (306.01.2011.004835) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação /
Ameaça - Aes Tietê Sa - Jairo Barbosa de Carvalho - Vistos. 1. Fls.243: Nos termos do artigo 529, em analogia ao artigo 523,
§2º, do Código de Processo Civil, não havendo alteração fática e jurídica que fundamentou a decisão anterior, mantenho-a nos
seus próprios fundamentos. Anote-se. 2. Dê ciência as partes da perícia designada pelo perito judicial as fls. retro. Int.//// (fls.
259: foi designada a data da perícia para o dia 03/02/2014, (segunda feira) às 8:00 horas no local da lide) - ADV: WAGNER
CASTILHO SUGANO (OAB 119298/SP), BRUNO HENRIQUE GONÇALVES (OAB 131351/SP), EDNILSON MODESTO DE
OLIVEIRA (OAB 231525/SP)
Processo 0004845-16.2012.8.26.0306 (306.01.2012.004845) - Inventário - Inventário e Partilha - Alaíde dos Santos
Oliveira - Vistos. 1- Fls. 184: Defiro o prazo de 15 (quinze) dias, conforme requerido. 2- Ao fim do prazo, que deve ser contado
automaticamente a partir da publicação desta decisão, manifeste-se a inventariante. Int. - ADV: ANDRÉ LUIZ PASCHOAL (OAB
196699/SP)
Processo 0004909-94.2010.8.26.0306 (306.01.2010.004909) - Procedimento Sumário - Ozéas de Castilho Duarte - Vistos.
1- Cumpra-se o V. Acórdão. 2- Manifeste-se a autarquia-ré. 2- Nada requerido em 48 horas, arquivem-se com as cautelas legais.
3- Int-se. - ADV: MÁVIA NÍDIA ZANUSSO (OAB 200368/SP)
Processo 0004935-24.2012.8.26.0306 (306.01.2012.004935) - Alvará Judicial - Benefícios em Espécie - Adriana Aparecida
de Jesus dos Santos - a requerente quedou-se inerte acerca do r. Despacho retro. Assim deverá promover o andamento do feito
no prazo de 48 sobre pena de extinção e arquivamento. - ADV: KELLY CRISTINA PEREZ (OAB 226154/SP)
Processo 0005033-43.2011.8.26.0306 (306.01.2011.005033) - Interdição - Capacidade - R. de C. A. - M. A. - Certifico e dou
fé que compulsando o presente feito constatei que já foram requisitadas duas datas para realização de perícia no interditando
e este não compareceu em nenhuma delas, certifico mais que tendo sido intimado para justificar a última ausência através de
seu advogado a requerente quedou-se inerte, razão pela qual é a presente para afim de intima-la a promover o andamento
desses autos no prazo de 48 horas sob pena de extinção/arquivamento - ADV: ROGERIO INGRACIA VICTAR (OAB 110126/SP),
OSWALDO SERON (OAB 71127/SP)
Processo 0005134-46.2012.8.26.0306 (306.01.2012.005134) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - J Mahfuz
Limitada - Vistos etc. ADITE-SE o mandado de fls. 68/69, a fim de proceder a intimação do executado. Servirá o presente, por
cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: EMANUEL HENRIQUE DE
CARVALHO TAUYR (OAB 223363/SP)
Processo 0005187-27.2012.8.26.0306 (306.01.2012.005187) - Exibição - Medida Cautelar - José Antonio Garcia Junior Epp
- Vistos. Nos termos do artigo 523, §2º, do Código de Processo Civil, não havendo alteração fática e jurídica que fundamentou
a decisão anterior, mantenho-a nos seus próprios fundamentos.Anote-se. Int. - ADV: EDUARDO RIGOLDI FERNANDES (OAB
147657/SP)
Processo 0005262-76.2006.8.26.0306 (306.01.2006.005262) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Empresas Reunidas Paulista de Transportes Ltda - Prefeitura Municipal de Jose Bonifacio e outro - FUNDAMENTO E DECIDO.
Com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente EXECUÇÃO DE SENTENÇA
ajuizada por EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES LTDA em relação a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ
BONIFÁCIO. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. P. R. I. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS CATTELAN
(OAB 81662/SP), ROOSEVELT LOPES DE CAMPOS (OAB 128170/SP), MAIRA BROGIN (OAB 174203/SP)
Processo 0005467-32.2011.8.26.0306 (306.01.2011.005467) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - José Aparecido
Marconi - Marcílio Marconi - - Izaulina Ragazi Marconi - os autos encontram-se com vista ao inventariante acerca dos depósitos
judiciais de fls. 131/133, nos valores de R$ 1.000,00; R$ 2.335,00; R$ 1.667,00. - ADV: MAURICIO MARQUES DO NASCIMENTO
(OAB 54973/SP)
Processo 0005504-35.2006.8.26.0306 (306.01.2006.005504) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)
- Maria Aparecida Albano da Rocha - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1. Defiro a expedição do(s) alvará(s). 2.
Saliente-se que o procedimento para a expedição de alvará demanda o passar do tempo, que é algo necessário e normal, além
do que foi razoável no caso em questão. 3. Após, tornem os autos conclusos para extinção e arquivamento. - ADV: OSWALDO
SERON (OAB 71127/SP), MAURICIO SIGNORINI PRADO DE ALMEIDA (OAB 225013/SP)
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Processo 0005804-84.2012.8.26.0306 (306.01.2012.005804) - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - José
Francisco Brito Eusébio - Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, com fundamento no artigo 269,
inciso I, do Código de Processo Civil e o faço para revogar a antecipação dos efeitos da tutela (fls. 82/82vº). Em consequência,
deverá a parte requerente arcar com a taxa judiciária, as despesas processuais, com incidência de juros legais de 1% ao mês,
além de correção monetária de acordo com a tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir
de cada desembolso. Também condeno a parte requerente a pagar honorários advocatícios, que arbitro equitativamente em
R$ 800,00, nos termos do artigo 20, §4º do Código de Processo Civil. Os benefícios da justiça gratuita não se aplicam no caso
concreto para ambas as partes. Após o trânsito em julgado da decisão que julgar regular a multa aplicada, expeça-se mandado
de levantamento da quantia depositada em favor da FESP. P.R.I.C. Após as cautelas de praxe, arquive-se. - ADV: CARLOS
ALBERTO REDIGOLO NOVAES (OAB 100882/SP), CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/SP)
Processo 0005826-45.2012.8.26.0306 (306.01.2012.005826) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Valdecir Gracini e outro - Newton Cesar Geroli - Vistos. 1- Recebo o recurso de apelação interposto pelos Requerentes as
fls. 122/131, no efeito devolutivo e suspensivo. 2- Vista à parte contrária para as contrarrazões, no prazo legal. - ADV: JOSÉ
GLAUCO SCARAMAL (OAB 217321/SP), SILVIA ANDRÉA LANZA COGHI (OAB 268696/SP)
Processo 0005848-11.2009.8.26.0306 (306.01.2009.005848) - Depósito - Depósito - Banco Finasa Bmc Sa - Orlando
Vanderlei Covilo - Vistos. 1. Considerando o pedido da parte exequente, que se relaciona com a busca de veículos, determino que
a serventia, por meio do sistema RENAJUD, junte aos autos imediatamente a pesquisa com base no CNPJ/CPF da(s) parte(s)
executada(s). 2. Considerando que os referidos documentos devem estar nos autos quando da publicação desta decisão, fica
concedida vista à parte exequente pelo prazo de 05 dias, para que requeira o que de direito. Após, tornem conclusos. Int. - ADV:
RAPHAEL NEVES COSTA (OAB 225061/SP), MÔNICA FERREIRA VITAR MENDES OLIVEIRA (OAB 119114/SP)
Processo 0005902-69.2012.8.26.0306 (306.01.2012.005902) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Cassio Marcelo Nunes - Vistos. 1- Fls.133: Indefiro
por falta de amparo legal, considerando que os autos já foram sentenciados. 2- Manifeste-se a parte autora em termos de
prosseguimento, requerendo o que de direito. - ADV: MATHEUS JOSÉ THEODORO (OAB 168303/SP), FRANCISCO BRAZ DA
SILVA (OAB 160262/SP)
Processo 0005912-16.2012.8.26.0306 (306.01.2012.005912) - Procedimento Ordinário - Pagamento Indevido - Jakcélia
Nunes Lopes - Banco Santander Sa - FUNDAMENTO E DECIDO. Na forma do parágrafo único do artigo 158 do Código de
Processo Civil, HOMOLOGO o acordo a que chegaram as partes a fls. 83/85, destes autos da ação declaratória de inexistência
de débito c.c. danos morais com pedido de tutela antecipada ajuizada por JAKCÉLIA NUNES LOPES em relação ao BANCO
SANTANDER S/A e, JULGO EXTINTO este processo, com fundamento no artigo 269, inciso III, do CPC, com julgamento do
mérito. Homologo a desistência do prazo recursal, apresentada pelas partes. Certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se o
necessário. Custas na forma da lei. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. PRI. - ADV: FÁBIO ANDRÉ
FADIGA (OAB 139961/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP), MAURICIO MARQUES DO NASCIMENTO (OAB 54973/SP)
Processo 0006000-54.2012.8.26.0306 (306.01.2012.006000) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Luciano Santana
Cardoso - Certifico que o patrono da requerente deverá providenciar a retirada da certidão de honorário expedida. Nada Mais. ADV: RICARDO MARTINEZ (OAB 283131/SP)
Processo 0006356-54.2009.8.26.0306 (306.01.2009.006356) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Nossa Caixa Sa - Antonio Carlos da S Funilaria Me e outros - Vistos. 1- Fls. 169: Defiro o pedido do sobrestamento do
feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias. 2- Ao fim do prazo, que deve ser contado automaticamente a partir da publicação desta
decisão, manifeste-se a autora/exequente, sob pena de arquivamento do processo. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS
REIS (OAB 23134/SP), OSWALDO SERON (OAB 71127/SP)
Processo 0006464-20.2008.8.26.0306 (306.01.2008.006464) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Nossa Caixa Sa - Gilberto & Eliane Estruturas Tubulares Ltda e outros - Vistos. 1- Fls. 298: Defiro. Expeça-se mandado
de levantamento conforme requerido. 2- Após, reporto-me ao despacho de fls. 286. Int. - ADV: MARCIO MANO HACKME (OAB
154436/SP), MARINA EMÍLIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)
Processo 0006752-94.2010.8.26.0306 (306.01.2010.006752) - Monitória - Contratos Bancários - Itau Unibanco Sa - Vistos.
1. Considerando a ordem estabelecida pelo artigo 655 do Código de Processo Civil, que dá preferência ao dinheiro, defiro o
requerimento de penhora online. Declaro que fiz a solicitação de bloqueio, via sistema BACENJUD de valores existentes em
contas correntes e aplicações financeiras sob a titularidade do(s) executado(s), conforme protocolo que segue. 2. Aguarde-se,
em cartório, por sete dias; decorridos, tornem conclusos para verificação da confirmação da penhora. 3. Dil. - ADV: ELADIO
SILVA (OAB 25048/SP)
Processo 0006900-37.2012.8.26.0306 (030.62.0120.006900) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Cotave
Comercial Tarraf de Veículos Limitada - Ronaldo Donizete da Cunha Combustíveis - decorreu o prazo sem comprovação do
cumprimento do acordo nos autos, estando os mesmos com vista ao exequente. Certifico mais que não foi comprovado nos
autos a representação processual da parte executada. Certifico ainda que a petição retro é estranha aos autos, tendo em vista
que as referidas não são advogadas nestes. - ADV: MAURICIO MARQUES DO NASCIMENTO (OAB 54973/SP), MARCELO
SEMEDO BARCO (OAB 186078/SP)
Processo 0006909-96.2012.8.26.0306 (030.62.0120.006909) - Interdição - Tutela e Curatela - M. A. dos S. M. - C. R. de
S. - Vistos. 1- Fls. 96/97: Aguarde-se a dilação do prazo por mais 20 (vinte) dias. 2- Ao fim do prazo, que deve ser contado
automaticamente a partir da publicação desta decisão, manifeste-se a autora/exequente, sob pena de extinção e arquivamento
do processo. Int . - ADV: ZACARIAS ALVES COSTA (OAB 103489/SP), JOSÉ GLAUCO SCARAMAL (OAB 217321/SP)
Processo 0007091-24.2008.8.26.0306 (306.01.2008.007091) - Procedimento Ordinário - Leni Calabone de Oliveira - Carlos
Henrique Costa Me - - Banco Nossa Caixa Sa - - Fatalle Comércio de Jeans Ltda Me - - Lavanderia Nossa Senhora Aparecida
Ltda Me - Certifico e dou fé que a requerente deverá informar o nome e endereço do banco sucessor da Nossa Caixa para
alteração do polo passivo - ADV: MAURO LUÍS CÂNDIDO SILVA (OAB 113136/SP), MARCELO CALDEIRA DE PAULO (OAB
265407/SP), JANAINA NAVARRO (OAB 238104/SP)
Processo 3000037-77.2013.8.26.0306 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0070041-98.2009.8.26.0576 - JD. 6ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO) - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS NPL I - Vistos. 1 - Ante a certidão retro, oficie-se ao E. Juízo deprecante solicitando a remessa das diligências
do Oficial de Justiça. 2 - Sem prejuízo, manifeste-se o requerente. Int. - ADV: RAFAEL ANTONIO DA SILVA (OAB 244223/SP)
Processo 3000089-73.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - BANCO BRADESCO S/A - Vistos.
Nos termos da petição de fls.29/30 , a esta incorporada, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo
celebrado entre as partes nestes autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S.A.
em relação a R. JEAN MARCENARIA LTDA e ELAINE CRISTINA VALSESIA e, com fundamento no artigo 792, do Código de
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Processo Civil, SUSPENDO o curso da execução. Aguarde-se o cumprimento da avença (21/11/2018). P. R. I. - ADV: GLAUCIO
HENRIQUE TADEU CAPELLO (OAB 206793/SP)
Processo 3000146-91.2013.8.26.0306 - Divórcio Litigioso - Dissolução - L. da S. - Vistos. 1-Fls. 18: Para a apreciação
do pedido de assistência judiciária, providencie a requerida a juntada da declaração de pobreza. 2- Após, voltem os autos
conclusos. - ADV: CAROLA BIGATÃO NASCIMENTO (OAB 180790/SP), PRISCILA DOSUALDO FURLANETO (OAB 225835/
SP)
Processo 3000433-54.2013.8.26.0306 - Procedimento Sumário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Rosa Piovezan Santana Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Por consequência, JULGO EXTINTO o
processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Em consequência, deverá
a parte requerente arcar com a taxa judiciária, as despesas processuais, com incidência de juros legais de 1% ao mês, além
de correção monetária de acordo com a tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir de cada
desembolso. Também condeno a parte requerente a pagar honorários advocatícios, que arbitro equitativamente em 10% do
valor da condenação, nos termos do artigo 20, §3º do Código de Processo Civil. Ressalvados os benefícios da justiça gratuita
que se aplicam no caso concreto para a parte requerente. P.R.I.C. Após as cautelas de praxe, arquive-se. - ADV: MARIANA
OLIVEIRA DOS SANTOS (OAB 255541/SP)
Processo 3000519-25.2013.8.26.0306 - Procedimento Ordinário - Guarda - L. S. M. - Certifico e dou fé que decorreu o prazo
sem que o requerido apresentasse contestação, estando os autos com vista a parte autora em termos de prosseguimento. Nada
Mais. - ADV: ODAIR BORGES DE SOUZA (OAB 88345/SP)
Processo 3000623-17.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Jefferson Carlos Lucas & Cia Limitada Vistos. 1. Considerando a ordem estabelecida pelo artigo 655 do Código de Processo Civil, que dá preferência ao dinheiro, defiro
o requerimento de penhora online. Declaro que fiz a solicitação de bloqueio, via sistema BACENJUD de valores existentes em
contas correntes e aplicações financeiras sob a titularidade do(s) executado(s), conforme protocolo que segue. 2. Aguarde-se,
em cartório, por sete dias; decorridos, tornem conclusos para verificação da confirmação da penhora. 3. Dil. - ADV: ELISANGELA
ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 3000627-54.2013.8.26.0306 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
VOLKSWAGEN S/A - Walter Donizeti Bacini Me - o banco requerente deverá comprovar nos autos a distribuição da carta
precatória junto ao juízo deprecado - ADV: FABIO COSTA FERNANDES (OAB 161748/SP)
Processo 3000628-39.2013.8.26.0306 - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - Neusa Maria Pinto Almeida - Vistos. 1Fls. 99: Defiro a dilação do prazo por mais 15 (quinze) dias. 2- Ao fim do prazo, que deve ser contado automaticamente a partir
da publicação desta decisão, manifeste-se a parte autora. 3- Int. - ADV: OSWALDO SERON (OAB 71127/SP)
Processo 3000773-95.2013.8.26.0306 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - JOSÉ FRANCISCO ALVES SERAFIM
- Prefeitura Municipal de Ubarana - os autos encontram-se com vista ao requerente acerca da contestação apresentada pelo
requerido as fls. 24/31 e documentos as fls. 32/36. Nada Mais. - ADV: ROGERIO INGRACIA VICTAR (OAB 110126/SP), NATALIA
CORDEIRO (OAB 268125/SP)
Processo 3000775-65.2013.8.26.0306 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Sebastiana
Paz de Arruda - BANCO DO BRASIL S/A - os autos encontram-se com vista a parte exequente acerca do depósito judicial de fls.
48, no valor de R$ 35.746,50. Nada Mais. - ADV: GUSTAVO FERREIRA DO VAL (OAB 328739/SP)
Processo 3000969-65.2013.8.26.0306 - Divórcio Consensual - Dissolução - T. C. dos S. L. e outro - Certifico que o patrono
da requerente deverá providenciar a retirada da certidão de honorário expedida. Nada Mais. - ADV: RODRIGO RODRIGUES
(OAB 179468/SP)
Processo 3000993-93.2013.8.26.0306 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Angela dos Reis Andrade - GEREMIAS
FERREIRA DE ANDRADE - Certifico e dou fé que a r. sentença de fls. 46/47 transitou em julgado em 15/01/2014. Nada Mais
Certifico e dou fé que a inventariante deverá providenciar o recolhimento da quantia de R$ 19,50 na guia FEDTJ código 201-0,
cuja guia poderá solicitar junto a serventia e R$ 78,00 na guia FEDTJ código 221-6 para autenticação das 39 cópias que serão
utilizadas para expedição de carta de adjudicação, bem como a quantia de R$ 34,00 referente as custas para sua expedição.
Nada Mais. Jose Bonifacio, 17 de janeiro de 2014. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS CATTELAN (OAB 81662/SP)
Processo 3001043-22.2013.8.26.0306 - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Previdenciário - LUCI DE SOUZA LIMA
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS - decorreu o prazo sem que a autora providenciasse o requerimento
administrativo. Certifico mais que nos termos do item 10 do comunicado CG 1307/07, de 21/12/07, a requerente deverá dar
andamento ao feito em 48 horas, sob pena de arquivamento. Nada Mais. - ADV: JOSE ROBERTO DELFINO JUNIOR (OAB
289447/SP)
Processo 3001055-36.2013.8.26.0306 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. S. de M. S. - A. da S. - Decido. O requerimento
satisfaz as exigências do art. 1580, § 2º do Código Civil, conforme se vê dos documentos e das declarações das testemunhas
existentes nos autos. Ante o exposto, decreto o divórcio do casal, o qual se regerá pelas cláusulas e condições fixadas na
inicial, com fundamento no artigo 1580 § 2° do Código Civil. Deixo de condená-los nas custas e despesas processuais visto
que beneficiários da assistência Judiciária gratuita. Fixo os honorários dos patronos dos litigantes no valor máximo previsto
pela tabela da OAB/SP. Após certificado o trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação e certidões. Ante a certidão
retro, retifique-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: MILENE CATARUCI DE ALMEIDA CAPOBIANCO (OAB
199454/SP), THIAGO DE SOUZA DANELUCI (OAB 264641/SP)
Processo 3001072-72.2013.8.26.0306 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
DAYCOVAL S/A - Marcelo Florencio Dinato - Certifico e dou fé que o requerente quedou-se inerte acerca da r. intimação retro,
sobre a não localização do veículo e de seu depositário junto ao endereço indicado (usina) diante da informação de que ele lá
trabalhou, mas saiu no ano de 2009. Assim deverá promover o andamento do feito no prazo de 48 horas sobre pena de extinção
e arquivamento - ADV: MARCELO CORTONA RANIERI (OAB 129679/SP)
Processo 3001127-23.2013.8.26.0306 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - E. A. de B. - F. de S. - os
autos encontram-se com vista a parte requerente acerca da contestação apresentada pelo requerido as fls. 41/44 e documentos
fls. 45/97. Nada Mais. - ADV: ELIANE CRISTINA CATELAN (OAB 181985/SP), IGOR WASHINGTON ALVES MARCHIORO (OAB
305038/SP)
Processo 3001330-82.2013.8.26.0306 - Procedimento Ordinário - Pagamento Indevido - FELIPE DA SILVA LIMA - Natura
Comesticos S/A - Em cinco dias: 1. Manifestem-se as partes sobre a possibilidade de conciliação. Frise-se que tal manifestação
é essencial para que se analise a aplicação do art. 331 do Código de Processo Civil. 2. Sem prejuízo do item “1”, manifestemse as partes sobre a possibilidade de julgamento conforme o estado do processo. 3. Sem prejuízo dos itens acima, justifiquem
as partes a necessidade de produção de prova, especificando-as. Frise-se que tal justificativa, se genérica, será considerada
desmotivada. Isso porque o Juiz, ao apreciar o estado do processo, levando em conta os fatos narrados na inicial e os fatos
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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descritos na contestação, avaliará quais os fatos incontroversos e quais as questões (pontos controvertidos), sendo que apenas
estes últimos serão alvos de provas. Dessa forma, o requerimento de prova deverá estar relacionado ao ponto controvertido
(questão fática), indicando-o. Nesse sentido, “O Juiz somente está obrigado a abrir a fase instrutória se, para o seu convencimento,
permanecerem os fatos controvertidos, pertinentes e relevantes, passíveis de prova testemunhal ou pericial” (JUTACSP LEX
140/285 REL. Juiz Boris Kauffman). Também é necessário lembrar que “Existindo fatos controvertidos, a necessidade de prova a
respeito deles exige ainda que sejam eles pertinentes e relevantes. Fato pertinente é o que diz respeito à causa, o que não lhe
é estranho. Fato relevante é aquele que, sendo pertinente, é também capaz de influir na decisão da causa. Se o fato, apesar de
controvertido (questão de fato), não é pertinente, é irrelevante, a necessidade de produção de prova a respeito dele inexiste, pelo
que a instrução em audiência seria pura perda de tempo, com prejuízo para a celeridade do processo, tornando-se imperativo,
nesse caso, o julgamento antecipado da lide (RT 684/124). (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de
Processo Civil Comentado, 9ª ed., RT, São Paulo, 2006, p. 520). 4. A omissão da parte na determinação de especificação de
provas acarretará a preclusão lógica e a perda da possibilidade de produção de provas, mesmo se houver protesto por provas
na inicial/contestação, pois tal omissão deve ser entendida como desinteresse na fase probatória. Diz o artigo 183 do Código
de Processo Civil: “Art. 183: Decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar o
ato, ficando salvo, porém, à parte provar que o não realizou por justa causa.” Nesse sentido, “Preclusão lógica é a que extingue
a possibilidade de praticar-se ato processual, pela prática de outro ato com ele incompatível” (Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, 9ª ed., RT, São Paulo, 2006, p. 388). 5. Saliente-se que, caso a
solução do fato controvertido dependa de prova oral, é conveniente que a parte indique desde já o número de testemunhas e
se insistirá no depoimento pessoal, para que, de acordo com os princípios da boa-fé processual e da celeridade, o Magistrado
possa administrar adequadamente a pauta de audiência, evitando atrasos. 6. Após, conclusos para: (a) designação da audiência
do artigo 331 do CPC; (b) julgamento conforme o estado do processo; ou (c) saneador. - ADV: MARTHA GISELE SAURA DE
MENDONÇA (OAB 161504/SP), EDUARDO LUIZ BROCK (OAB 91311/SP)
Processo 3001384-48.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Radioval Comércio de
Móveis Ltda - VISTOS. 1. Considerando que o valor encontrado é ínfimo, nos termos do artigo 659, § 2º, do CPC, o mesmo foi
desbloqueado. Assim, levando em conta a negativa de existência de valores a serem bloqueados, manifeste-se o exequente em
termos de prosseguimento. 2. Int. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/
SP)
Processo 3001459-87.2013.8.26.0306 - Procedimento Ordinário - Liquidação / Cumprimento / Execução - CASSIO
AGOSTINHO BASSO - BANCO DO BRASIL S/A - decorreu o prazo sem a manifestação do requerente acerca do correto endereço
do banco requerido, assim a requerente deverá dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção e arquivamento ADV: MILENE DE OLIVEIRA PEREIRA (OAB 241622/SP), DONIZETI APARECIDO MONTEIRO (OAB 282073/SP)
Processo 3001498-84.2013.8.26.0306 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Ademir Bazzan MUNICIPIO DE UBARANA - os autos encontram-se com vista ao requerente acerca da contestação apresentada pelo requerido
as fls. 60/67 e documentos as fls. 69/185. Nada Mais. - ADV: ANA MARIA LOUZADA DE CASTRO BARBOSA (OAB 225573/SP),
NATALIA CORDEIRO (OAB 268125/SP)
Processo 3001547-28.2013.8.26.0306 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Umbelina
da Silva Bezerra Pereira - BANCO DO BRASIL S/A - Vistos. 1- Fls. 42: Defiro, expeça-se mandado de levantamento como
requerido 2- Certifique-se nos autos, quanto à existência de custas finais, intimando-se para recolhimento, se o caso, sob pena
de inscrição da dívida. 3- Após, Após, conclusos para extinção. Int. - ADV: ARIANE LONGO PEREIRA MAIA (OAB 224677/SP),
PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), MILENE DE OLIVEIRA PEREIRA (OAB 241622/SP), KARINA DE ALMEIDA
BATISTUCI (OAB 178033/SP)
Processo 3001569-86.2013.8.26.0306 - Procedimento Sumário - Auxílio-Reclusão (Art. 80) - GLEISSYELE VITÓRIA DOS
SANTOS OLIVEIRA e outro - Vistos. 1. Observe-se o procedimento ordinário. Anote-se. 2. Cite-se, consignando no mandado
que “não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor” (artigos
285 e 319 do Código de Processo Civil). 3. Havendo contestação, com alegação de preliminares ou juntada de documentos,
dê-se vista ao demandante pelo prazo de 10 (dez) dias. 4. Após, conclusos. 5. Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte
autora. Anote-se. Int. - ADV: ELIANE CRISTINA CATELAN (OAB 181985/SP)
Processo 3001680-70.2013.8.26.0306 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Joyce Fernanda da Silva
e outros - Vistos. 1. Uma vez preenchidos os requisitos legais, recebo a petição inicial. 2. Cite-se, consignando no mandado que
“não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor” (artigos 285
e 319 do Código de Processo Civil). 3. Havendo contestação, com alegação de preliminares ou juntada de documentos, dê-se
vista ao demandante pelo prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. 4. Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte requerente.
Anote-se. - ADV: FRANKLIN PRADO SOCORRO FERNANDES (OAB 234907/SP)
Processo 3001685-92.2013.8.26.0306 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Isaura Cattelan Severino
- - Antonio Carlos Severino - que a parte interessada deverá comparecer à serventia para retirar o alvará - ADV: LUCIMEIRE
VENEZUELA MOTA (OAB 224956/SP)
Processo 3001838-28.2013.8.26.0306 - Procedimento Ordinário - Condomínio - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARINA
VERDE DO TIETÊ - OSVALDO DE PAULA BELLEI - decorreu o prazo sem que houvesse a contestação pelo requerido, estando
o autos com vista ao requerente. - ADV: ELIANE APARECIDA BERNARDO (OAB 170843/SP)
Processo 3001981-17.2013.8.26.0306 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel
- ALBINO SAPELLI - FUNDAMENTO E DECIDO. Na forma do parágrafo único do artigo 158 do Código de Processo Civil,
HOMOLOGO a desistência da ação manifestada pelo requerente a fls. 24, destes autos da ação de DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO CUMULADA COM RESCISÃO DA LOCAÇÃO E COBRANÇA DOS ALUGUÉIS VENCIDOS E VICENDOS requerida
por ALBINO SAPELLI em relação a DANILO APARECIDO BASSETTI CORREA e, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do
CPC, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento do mérito. Custas na forma da lei. Oportunamente, arquivem-se os autos
com as cautelas legais. - ADV: ANDRÉ LUIZ PASCHOAL (OAB 196699/SP)
Processo 3002027-06.2013.8.26.0306 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Solange Cristina de Souza
- Empresa Folha de São Paulo S/A - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução do
mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, e o faço para condenar a parte requerida ao pagamento
de R$ 69,90 à parte autora, a título de restituição em dobro da quantia paga indevidamente. Em consequência da sucumbência
recíproca, as custas serão rateadas e os honorários advocatícios compensados. Ressalvados os benefícios da justiça gratuita
que se aplicam no caso concreto apenas para a parte autora. P.R.I.C. Após as cautelas de praxe, arquive-se. - ADV: MIRELLA
VANZELA (OAB 268999/SP), EDUARDO HENRIQUE BALARO (OAB 283512/SP)
Processo 3002229-80.2013.8.26.0306 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Genesio Braga
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- Banco do Brasil S/A - os autos encontram-se com vista a parte exequente acerca do depósito judicial de fls. 34, no valor de R$
5.829,07. - ADV: MILENA CRISTINA MATURANA DE CASTILHO (OAB 193184/SP)
Processo 3002238-42.2013.8.26.0306 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel Rudismeire Gonçalves dos Santos - CLAUDEMIR FRANCISCO DA SILVA - os autos encontram-se com vista a parte requerente
acerca da contestação apresentada pelo requerido as fls. 21/25. Nada Mais. - ADV: MEIRE GRAZIELA DE LIMA FRANCISCO
(OAB 226203/SP), ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP)
Processo 3002270-47.2013.8.26.0306 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Jacqueline Bardella
Pereira - TIM CELULAR S/A - os autos encontram-se com vista a parte requerente acerca da contestação apresentada pelo
requerido as fls. 19/33. Nada Mais. - ADV: ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP), FRANKLIN PRADO SOCORRO
FERNANDES (OAB 234907/SP)
Processo 3002287-83.2013.8.26.0306 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - L. S. M. - Vistos etc. 1. Defiro ao
autor os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Processe-se em segredo de Justiça. 2. A liminar não pode ser deferida porque
os elementos de prova até então produzidos não revelam, com a necessária segurança, a ocorrência da drástica redução do
requisito possibilidade, na forma apregoada na inicial. 3. Com fundamento no artigo 10 da Lei 5.478/68 e no artigo 125, inciso
IV, do Código de Processo Civil, levando em conta o elevado número de feitos em que houve acordo e a necessidade de
administrar adequadamente a pauta de audiência, designo audiência de CONCILIAÇÃO para o próximo dia 18 de fevereiro de
2014, às 10:00 horas. 4. Cite-se o réu e intime-se o autor a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de advogados,
importando a ausência deste em extinção e arquivamento do processo e a daquele em revelia. 5. APÓS a audiência, no prazo
de dez dias, a parte ré, se comparecer na audiência, poderá apresentar contestação. O não comparecimento da parte requerida
na audiência de conciliação acarretará a desconsideração das alegações da contestação, diante da revelia. 6. Oportunamente
será marcada data para a audiência de instrução e julgamento, se o caso. 7. Levando em conta a importância da advocacia
na pacificação social, caso as partes entrem em acordo antes da audiência de conciliação e tragam a proposta concreta,
os honorários advocatícios serão fixados em 100% do valor da tabela respectiva, se o caso. 8. No mandado de Citação,
também deverá constar a intimação para a audiência de conciliação. Frise-se no mandado que as partes deverão comparecer
acompanhadas dos respectivos advogados. Além disso, frise-se que a parte, se não tiver condição de contratar advogado, assim
que receber o mandado, deverá procurar a Ordem dos Advogados do Brasil OAB local, para que lhe seja nomeado defensor. O
endereço da OAB é Rua Piratininga, nº 424, José Bonifácio. Atendimento das 08:00 às 11:00. 9. A audiência de conciliação será
realizada no seguinte endereço: Av. Campos Salles, nº 341, Centro, José Bonifácio-SP. Servirá o presente, por cópia digitada,
como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: HAILTON MURONI DO VALE (OAB 285065/SP)
Processo 3002398-67.2013.8.26.0306 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do Brasil S/A - Móveis Pagoto
Limitada - - PEDRO SANCHES SANTIAGO - - Roger Jacintho Marangoni e Silva - os autos encontram-se com vista a parte
requerente acerca do teor das certidões do oficial de justiça de fls. 139 (Deixou de citar o requerido Pedro S. Santiago por não o
encontrar, no local reside sua genitora que não soube explicar o atual endereço do requerido, apenas que reside nesta cidade)
e fls. 141 (Deixou de citar o requerido Roger J. M. e Silva por não o localizar, no local reside há mais de 30 anos a Sra. Emilia A.
Pagoto, que desconhece o requerido). - ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/
SP)
Processo 3002398-67.2013.8.26.0306 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do Brasil S/A - Móveis Pagoto
Limitada - - PEDRO SANCHES SANTIAGO - - Roger Jacintho Marangoni e Silva - em atenção a petição retro, que os sócios
da empresa, também requeridos, foram procurados nos endereços informados e não foram encontrados, razão pela qual abro
nova vista ao banco requerente para manifestação. Nada Mais. - ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), NEI
CALDERON (OAB 114904/SP)
Processo 3002433-27.2013.8.26.0306 - Procedimento Ordinário - Títulos de Crédito - C R C FIORENTIM & CIA LTDA ME
- 1. Cite-se, consignando no mandado que “não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros,
os fatos articulados pelo autor” (artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil). 2. Havendo contestação, com alegação de
preliminares ou juntada de documentos, dê-se vista ao demandante pelo prazo de 10 (dez) dias. 3. Após, conclusos. - ADV:
CINTHIA FERNANDA GAGLIARDI (OAB 143109/SP)
Processo 3002562-32.2013.8.26.0306 - Procedimento Ordinário - Pagamento - Alexandre Peró de Lima - Rosangela Faria
- os autos encontram-se com vista ao requerente acerca do teor da certidão do oficial de justiça de fls. 20 (... Deixou de citar a
requerida por não a encontrar, tendo em vista que no local encontrou a casa fechada e com aspecto de desabitada, em seguida
foi informado por vizinhos de que a requerida mudou-se em endereço desconhecido e que a casa está desabitada). - ADV:
FRANCISCO DE ASSIS CATTELAN (OAB 81662/SP)
Processo 3002651-55.2013.8.26.0306 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - S. P. M. dos S. - Vistos etc. 1. Defiro
ao(a) autor(a) os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Processe-se em segredo de Justiça. 2. Arbitro os alimentos provisórios
em 1/3 do salário (s) mínimo (s) vigente à época do pagamento, a partir da citação, ante a carência de prova, nesse momento,
quanto à situação econômica da parte requerida. 3. Com fundamento no artigo 10 da Lei 5.478/68 e no artigo 125, inciso IV, do
Código de Processo Civil, levando em conta o elevado número de feitos em que houve acordo e a necessidade de administrar
adequadamente a pauta de audiência, designo audiência de CONCILIAÇÃO para o próximo dia 17 de fevereiro de 2014, às 10:00
horas. 4. Cite-se o réu e intime-se o autor a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de advogados, importando a
ausência deste em extinção e arquivamento do processo e a daquele em revelia. 5. APÓS a audiência, no prazo de dez dias, a
parte ré, se comparecer na audiência, poderá apresentar contestação. O não comparecimento da parte requerida na audiência
de conciliação acarretará a desconsideração das alegações da contestação, diante da revelia. 6. Oportunamente será marcada
data para a audiência de instrução e julgamento, se o caso. 7. Levando em conta a importância da advocacia na pacificação
social, caso as partes entrem em acordo antes da audiência de conciliação e tragam a proposta concreta, os honorários
advocatícios serão fixados em 100% do valor da tabela respectiva, se o caso. 8. No mandado de Citação, também deverá
constar a intimação para a audiência de conciliação. Frise-se no mandado que as partes deverão comparecer acompanhadas
dos respectivos advogados. Além disso, frise-se que a parte, se não tiver condição de contratar advogado, assim que receber
o mandado, deverá procurar a Ordem dos Advogados do Brasil OAB local, para que lhe seja nomeado defensor. O endereço da
OAB é Rua Piratininga, nº 424, José Bonifácio. Atendimento das 08:00 às 11:00. 9. A audiência de conciliação será realizada
no seguinte endereço: Av. Campos Salles, nº 341, Centro, José Bonifácio-SP. 10. Servirá o presente, por cópia digitada, como
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV: MARCELO CALDEIRA DE PAULO (OAB 265407/SP)
Processo 3002784-97.2013.8.26.0306 - Procedimento Sumário - Concessão - CARLOS JOSIAS DE CARVALHO - INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - os autos encontram-se com vista a parte requerente, com urgência, em face da
proximidade da audiência, para se manifestar acerca da não localização do requerente e da testemunha João Batista Sobrinho,
conforme certidões de fls. 66 e 68, os quais poderão entretanto ser apresentados à audiência independentemente da intimação.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Certifico mais que, sem prejuízo, faço vista destes autos ao INSS para citação e intimação da audiência. Nada Mais. - ADV:
JOÃO BERTO JÚNIOR (OAB 260165/SP)
Processo 3002795-29.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - RADIOVAL COMERCIO DE
MOVEIS LTDA - Cláudia Aparecida Lucas Lima - os autos encontram-se com vista a parte exequente acerca do teor da certidão
do oficial de justiça de fls. 38 (Deixou de citar a executada por não a encontrar no endereço indicado, tendo em vista que a
mesma se mudou para uma cidade próxima de Birigui/SP, porém não obteve o endereço). Nada Mais. - ADV: PRISCILA VAZ
PEREIRA (OAB 214382/SP), ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP)
Processo 3002829-04.2013.8.26.0306 - Procedimento Ordinário - Tempo de Serviço - Wanderley Aparecido Feliciani FUNDAMENTO E DECIDO. Na forma do parágrafo único do artigo 158 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência
da ação manifestada pelo requerente a fls. 21, destes autos da ação DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEI C.C. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DO PEDIDO ajuizada por WANDERLEY
APARECIDO FELICIANI em relação a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e, com fundamento no artigo 267,
inciso VIII, do CPC, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento do mérito. Custas na forma da lei. Ressalvados os
benefícios da justiça gratuita que se aplicam no caso concreto para a parte requerente. Oportunamente, arquivem-se os autos
com as cautelas legais. PRI. - ADV: JOSÉ ANTONIO QUEIROZ. (OAB 249042/SP)
Processo 3002851-62.2013.8.26.0306 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - K. N. da S. - Vistos. 1. Defiro ao(a)
autor(a) os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Processe-se em segredo de Justiça. 2. Arbitro os alimentos provisórios em
1/3 do salário (s) mínimo (s) vigente à época do pagamento, a partir da citação, ante a carência de prova, nesse momento,
quanto à situação econômica da parte requerida. 3. Com fundamento no artigo 10 da Lei 5.478/68 e no artigo 125, inciso IV, do
Código de Processo Civil, levando em conta o elevado número de feitos em que houve acordo e a necessidade de administrar
adequadamente a pauta de audiência, designo audiência de CONCILIAÇÃO para o próximo dia 12 de Maio de 2014, às 10:00
horas. 4. Cite-se o réu e intime-se o autor a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de advogados, importando a
ausência deste em extinção e arquivamento do processo e a daquele em revelia. 5. APÓS a audiência, no prazo de dez dias, a
parte ré, se comparecer na audiência, poderá apresentar contestação. O não comparecimento da parte requerida na audiência
de conciliação acarretará a desconsideração das alegações da contestação, diante da revelia. 6. Oportunamente será marcada
data para a audiência de instrução e julgamento, se o caso. 7. Levando em conta a importância da advocacia na pacificação
social, caso as partes entrem em acordo antes da audiência de conciliação e tragam a proposta concreta, os honorários
advocatícios serão fixados em 100% do valor da tabela respectiva, se o caso. 8. No mandado de Citação, também deverá
constar a intimação para a audiência de conciliação. Frise-se no mandado que as partes deverão comparecer acompanhadas
dos respectivos advogados. Além disso, frise-se que a parte, se não tiver condição de contratar advogado, assim que receber
o mandado, deverá procurar a Ordem dos Advogados do Brasil OAB local, para que lhe seja nomeado defensor. O endereço da
OAB é Rua Piratininga, nº 424, José Bonifácio. Atendimento das 08:00 às 11:00. 9. A audiência de conciliação será realizada
no seguinte endereço: Av. Campos Salles, nº 341, Centro, José Bonifácio-SP. - ADV: MARCELO CALDEIRA DE PAULO (OAB
265407/SP)
Processo 3003105-35.2013.8.26.0306 - Procedimento Ordinário - Guarda - V. U. da S. - D. U. da S. - - V. S. U. da S. - Vistos
etc. 1. Processe-se em segredo de Justiça. Anote-se 2. Cite-se, no mesmo mandado, consignando que “não sendo contestada a
ação no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da audiência abaixo designada, caso resulte infrutífera a conciliação,
nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo(a)
autor(a)”. 3. Com fundamento no artigo 125, IV, do Código de Processo Civil, designo audiência de CONCILIAÇÃO para o
próximo dia 18 de fevereiro de 2014, às 09:00 horas, o primeiro desimpedido. O prazo para contestação se iniciará a partir da
data da audiência supramencionada. 4. Levando em conta a importância da advocacia na pacificação social, caso as partes
entrem em acordo antes da audiência de conciliação e tragam a proposta concreta, os honorários advocatícios serão fixados em
100% do valor da tabela respectiva, se o caso. 5. No mandado de Citação, também deverá constar a intimação para a audiência
de conciliação. Frise-se no mandado que as partes deverão comparecer acompanhadas dos respectivos advogados. Além disso,
frise-se que a parte, se não tiver condição de contratar advogado, assim que receber o mandado, deverá procurar a Ordem dos
Advogados do Brasil OAB local, para que lhe seja nomeado defensor. O endereço da OAB é Rua Piratininga, nº 424, José
Bonifácio. Atendimento das 08:00 às 11:00. 6. Ressalte-se que a audiência será realizada no CEJUSC desta Comarca, sito na
Av. Campos Salles, nº 341, Centro, em José Bonifácio-SP. 7. Providencie o patrono do autor o comparecimento dele à Audiência
designada. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV:
MAURICIO MARQUES DO NASCIMENTO (OAB 54973/SP)
Processo 3003117-49.2013.8.26.0306 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J. A. da R. G. - Vistos etc. 1. Defiro
ao(a) autor(a) os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Processe-se em segredo de Justiça. 2. Arbitro os alimentos provisórios
em 1/3 do salário (s) mínimo (s) vigente à época do pagamento, a partir da citação, ante a carência de prova, nesse momento,
quanto à situação econômica da parte requerida. 3. Com fundamento no artigo 10 da Lei 5.478/68 e no artigo 125, inciso IV, do
Código de Processo Civil, levando em conta o elevado número de feitos em que houve acordo e a necessidade de administrar
adequadamente a pauta de audiência, designo audiência de CONCILIAÇÃO para o próximo dia 10 de Março de 2014, às 10:00
horas. 4. Cite-se o réu e intime-se o autor a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de advogados, importando a
ausência deste em extinção e arquivamento do processo e a daquele em revelia. 5. APÓS a audiência, no prazo de dez dias, a
parte ré, se comparecer na audiência, poderá apresentar contestação. O não comparecimento da parte requerida na audiência
de conciliação acarretará a desconsideração das alegações da contestação, diante da revelia. 6. Oportunamente será marcada
data para a audiência de instrução e julgamento, se o caso. 7. Levando em conta a importância da advocacia na pacificação
social, caso as partes entrem em acordo antes da audiência de conciliação e tragam a proposta concreta, os honorários
advocatícios serão fixados em 100% do valor da tabela respectiva, se o caso. 8. No mandado de Citação, também deverá
constar a intimação para a audiência de conciliação. Frise-se no mandado que as partes deverão comparecer acompanhadas
dos respectivos advogados. Além disso, frise-se que a parte, se não tiver condição de contratar advogado, assim que receber
o mandado, deverá procurar a Ordem dos Advogados do Brasil OAB local, para que lhe seja nomeado defensor. O endereço da
OAB é Rua Piratininga, nº 424, José Bonifácio. Atendimento das 08:00 às 11:00. 9. A audiência de conciliação será realizada
no seguinte endereço: Av. Campos Salles, nº 341, Centro, José Bonifácio-SP. Servirá o presente, por cópia digitada, como
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: NATALIA CORDEIRO (OAB 268125/SP)
Processo 3003138-25.2013.8.26.0306 - Procedimento Ordinário - Relações de Parentesco - M. G. R. - Vistos. 1- Cite-se.
2- Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na
petição inicial (arts. 285 e 319 do Código de Processo Civil). 3- Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Anote-se. Int. - ADV: ELIANE CRISTINA CATELAN (OAB 181985/SP)
Processo 3003158-16.2013.8.26.0306 - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - VALÉRIA DE SOUZA FAVI
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTES ME - Antonio Ruette Agroindustrial Limitada - a empresa requerente deverá
providenciar o recolhimento da diligencia de oficial de justiça no valor de R$ 27,09 para expedição de mandado de citação da
empresa requerida. - ADV: CLEBER SERAFIM DOS SANTOS (OAB 136518/SP)
Processo 3003168-60.2013.8.26.0306 - Habilitação de Crédito - Empresas - Mcm Santana & Cia Limitada Me - Vistos.
1- Certifique-se o ajuizamento desta nos autos principais. 2- Manifeste-se o administrador judicial. 3-Publique-se edital para
que eventuais interessados manifestem impugnação no prazo de 10 dias. 4- Após, ao Ministério Público. 5- Após, conclusos.
Int. - ADV: ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO (OAB 179209/SP), ERIKA CRISTINA PRIMANI (OAB 177988/SP),
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), PRISCILA DE CASSIA MARTINS DE ARRUDA (OAB 293617/SP),
MARCIO MANO HACKME (OAB 154436/SP), LUIZ AUGUSTO WINTHER REBELLO JUNIOR (OAB 139300/SP), RODRIGO
VICTORAZZO HALAK (OAB 122712/SP)
Processo 3003382-51.2013.8.26.0306 - Procedimento Ordinário - Pagamento - Aglon Comércio e Representações Ltda - a
parte requerente deverá providenciar o recolhimento de R$ 13,50, em em complemento ao pagamento de diligência de oficial de
justiça - ADV: FLAVIA DE MORAES CANATA MARTIM (OAB 217746/SP)
Processo 3003537-54.2013.8.26.0306 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Itaú Seguros
S/A - Maria Tereza Castro - os autos encontram-se com vista a parte requerente acerca do teor da certidão do oficial de justiça
de fls. 31 (Deixou de proceder à busca e apreensão do bem indicado, em razão de não o localizar). Nada Mais. - ADV: JOAO
BARBOSA (OAB 4246/PE)
Processo 3004222-61.2013.8.26.0306 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - VALDIR APOLINÁRIO
PEREIRA e outro - Vistos. 1- Oficie-se ao INSS requisitando certidão de dependentes habilitados. 2- Sem prejuízo, requisite-se
informações quanto ao valor existente na Caixa Econômica Federal. 3- Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora.
Anote-se. - ADV: GILMAR CARVALHO DOS SANTOS (OAB 312356/SP)
Processo 3004225-16.2013.8.26.0306 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - A. da C. P. R. - Vistos.
1- Cite-se. 2- Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados na petição inicial (arts. 285 e 319 do Código de Processo Civil). 3- Defiro ao autor os benefícios da assistência
judiciária gratuita. Anote-se. - ADV: SIMONE HADDAD XAVIER (OAB 130137/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE DA FONSECA TAVARES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SEBASTIÃO CESAR LOPES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0038/2013
Processo 0000045-81.2008.8.26.0306 (306.01.2008.000045) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Luzia
Caruzi Marquezini - Rodolfo Donizete Cunha - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que decorreu o prazo de sobrestamento
do feito, ficando a exequente intimada a indicar bens penhoráveis do executado, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de
extinção do feito. - ADV: MAIRA BROGIN (OAB 174203/SP), MARCELO CALDEIRA DE PAULO (OAB 265407/SP), MARIA
ISABEL FERREIRA CARUSI (OAB 96918/SP), ANDERSON DE SOUZA BRITO (OAB 254232/SP), ANDRÉ LUIZ PASCHOAL
(OAB 196699/SP)
Processo 0000055-52.2013.8.26.0306 (030.62.0130.000055) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Maria
Helena Machado - Antonio Aparecido Caparroz e outro - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que foi interposto Embargos de
Terceiro sob nº 3002842-03.2013.8.26.0306, que Waldir Firmino Ferreira da Costa e sua esposa Clarisse de Souza Costa move
contra Maria Helena Machado, Antônio Aparecido Caparroz e Joana Aparecida da Silva e determinado a SUSPENSÃO DO
PRESENTE FEITO. - ADV: ANDERSON DE SOUZA BRITO (OAB 254232/SP)
Processo 0000062-44.2013.8.26.0306 (030.62.0130.000062) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Thiago Bigatão
Franco - Lislaine Perpetua Marques Christal - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que decorreu o prazo de sobrestamento do feito,
ficando o(a) exequente intimado(a) a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento do feito. Nada
Mais. - ADV: MARCIO MANO HACKME (OAB 154436/SP), PRISCILA DE CASSIA MARTINS DE ARRUDA (OAB 293617/SP)
Processo 0000125-69.2013.8.26.0306 (030.62.0130.000125) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória Supermercado Carumar Limitada Me - Vera Lucia Marciano - Vistos. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais
efeitos de direito, a desistência da ação, formulada pela parte exequente, e com fundamento no artigo 267, VIII, c.c. artigo 569,
ambos do CPC, JULGO EXTINTA a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial que Supermercado Carumar Limitada Me
move contra Vera Lucia Marciano. 2. Destarte, como houve pagamento parcial do débito, expeça-se certidão de dívida do débito
remanescente, que fica condicionada a apresentação de cálculo de atualização do débito. 3. Os documentos que instruíram o
pedido inicial permanecerão em cartório pelo prazo de 90 (noventa) dias, após, serão destruídos, conforme disposto no Capítulo
IV, subseção IX, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça e nos termos do Provimento nº 1.670/09 do Conselho Superior da
Magistratura. 4. P.R.I.C. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 0000149-97.2013.8.26.0306 (030.62.0130.000149) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória Supermercado Carumar Limitada Me - Izabel Cristina Manzani - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos
do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Tendo
em vista o decurso do prazo sem que a parte executada efetuasse o pagamento do débito, fica a parte exequente intimada a
apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, cálculo de atualização do débito, acrescido da multa de 10% prevista no artigo 475-J do
Código de Processo Civil. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 0000177-31.2014.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Entregar - MILTON
BARBOSA - FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JOSÉ BONIFÁCIO - - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Vistos. 1- Diante da indicação contida no ofício de fl. 08, nomeio o Dr. José Glauco Scaramal para defender os interesses do
requerente. Anote-se. 2- Visando apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, traga aos autos o requerente orçamento
do aparelho BIPAP, bem como relatório médico circunstanciado de que o referido aparelho seja imprescindível à sobrevivência
do autor, ou, então, tratar-se de aparelho que acarrete apenas maior comodidade. 3- Citem-se as requeridas para apresentarem
contestação em 30 (trinta) dias. 4- Int. - ADV: JOSÉ GLAUCO SCARAMAL (OAB 217321/SP)
Processo 0000344-19.2012.8.26.0306 (306.01.2012.000344) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Zeonilda
da Silva Vieira - Eunice Aparecida Constancio - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que decorreu o prazo de sobrestamento do
feito, ficando o(a) exequente intimado(a) a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento do feito.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Nada Mais. - ADV: ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP)
Processo 0000351-11.2012.8.26.0306 (306.01.2012.000351) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Ana Lucia Campozana Pinto - Vera Cruz Automóveis Limitada - Vistos. 1- Recebo o recurso inominado interposto
pela parte requerida às fls. 233/248, tempestivamente apresentado, apenas no efeito devolutivo (art. 43 da Lei nº 9.099/95).
2- Intime-se a parte recorrida/REQUERENTE para que apresente contrarrazões de apelação, no prazo de 10 (dez) dias. 3- Int.
- ADV: JORDAO POLONI FILHO (OAB 24488/SP), FRANKLIN PRADO SOCORRO FERNANDES (OAB 234907/SP), MARTHA
GISELE SAURA DE MENDONÇA (OAB 161504/SP)
Processo 0000430-53.2013.8.26.0306 (030.62.0130.000430) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos Sonia Regina Ferreira Passeti - Transbrasiliana Concessionária de Rodovia Sa - Vistos. A fim de evitar nulidade e considerando
que a MM. Juíza que presidiu a instrução de fls. 145/150 encontra-se vinculada, nos termos do artigo 132, do CPC, aplicável
igualmente ao âmbito do Juizado Especia,encaminhe-se-lhe os autos, para decisão, com as nossas homenagens de estilo.
Int., - ADV: JOSÉ GLAUCO SCARAMAL (OAB 217321/SP), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO (OAB 169709/SP),
GUSTAVO GONÇALVES GOMES (OAB 266894/SP), MARINA LIMA DO PRADO SCHARPF (OAB 211125/SP)
Processo 0000430-53.2013.8.26.0306 (030.62.0130.000430) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
- Sonia Regina Ferreira Passeti - Transbrasiliana Concessionária de Rodovia Sa - Vistos. Embora tenha presidido audiência,
não procedi ao encerramento da instrução, considerando a necessidade de aguardar o retorno de carta precatória para oitiva
de testemunha (conforme despacho em audiência, fls. 145), logo não há que se falar em vinculação. Nesse sentido, colaciono
decisões do Egrégio Tribunal de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. Realização de audiência por Magistrada
substituta. Hipótese em que não encerrada a instrução. Processo aguardando retorno de carta precatória expedida para oitiva
de testemunha. Inocorrência de vinculação (art. 132, CPC). CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
SUSCITADO. (9025172-73.2009.8.26.0000 Relator: Paulo Alcides. Órgão Julgador: Câmara Especial). CONFLITO NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA Princípio da identidade física do Juiz Hipótese em que não houve o encerramento da instrução. Cessação
da designação de Juiz Auxiliar antes do retorno de carta precatória. Vinculação não caracterizada Inteligência do artigo 132 do
Código de Processo Civil. Competência do Juiz Suscitado. (nº 0015310-66.2011.8.26.0000. Relator: Presidente da Seção de
Direito Público. Órgão Julgador: Câmara Especial). Devolvo os autos sem decisão, com as homenagens de estilo. - ADV: JOSÉ
GLAUCO SCARAMAL (OAB 217321/SP), MARINA LIMA DO PRADO SCHARPF (OAB 211125/SP), CARLOS ROBERTO DE
SIQUEIRA CASTRO (OAB 169709/SP), GUSTAVO GONÇALVES GOMES (OAB 266894/SP)
Processo 0000439-15.2013.8.26.0306 (030.62.0130.000439) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Supermercado Frios Carvalho Limitada Epp - Marizete Pinheiro da Silva - Vistos. Fl. 46: Defiro o sobrestamento do feito pelo
prazo de 40 (quarenta) dias. Int. - ADV: MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP), ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/
SP)
Processo 0000441-82.2013.8.26.0306 (030.62.0130.000441) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Silmara
Martins Oliveira - Mateus Pereira Cristal - Vistos. 1. Diante da não localização de bens da parte devedora, HOMOLOGO, para
que produza seus jurídicos e legais efeitos de direito, a desistência da ação, formulada pela parte exequente, e com fundamento
no artigo 267, VIII, c/c artigo 569, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente Ação de Execução de Título
Extrajudicial que Silmara Martins Oliveira move contra Mateus Pereira Cristal. 2. Defiro o desentranhamento dos documentos
que instruíram a inicial. 3. Transitada esta em julgado, aguarde-se pelo prazo de 90 (noventa) dias, após, destruam-se os autos,
conforme disposto no Capítulo IV, subseção IX, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça e nos termos do Provimento nº
1.670/09 do Conselho Superior da Magistratura. 4. P.R.I. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE
COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 0000446-07.2013.8.26.0306 (030.62.0130.000446) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Silmara
Martins Oliveira - Shirley Antonia da Silva - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do
CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Diante do teor da informação
de fls. 39(desconhecido), indique a parte requerente o endereço da requerida, no prazo de 30(trinta) dias, sob pena de extinção
do feito (art. 53, § 4°, da Lei 9.099/95). - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB
314683/SP)
Processo 0000496-33.2013.8.26.0306 (030.62.0130.000496) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Renata Cristina Bertoni Ramos - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Diante do disposto no artigo 52, inciso
IV, da Lei nº 9.099/95, dispenso nova citação da parte requerida. Intime-se a parte executada, através de seu procurador, pela
imprensa oficial, para opor embargos à execução da quantia determinada na memória de cálculo apresentada pela parte autora
(fls. 106/107), no prazo de 30 (trinta) dias, ou manifeste-se pela concordância com o mesmo, se assim entender. Int. - ADV:
JAQUELINE IRENO (OAB 248171/SP), CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/SP)
Processo 0000543-07.2013.8.26.0306 (030.62.0130.000543) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de
Trânsito - Paulo Cesar Vieira da Silva - Lorival Mariano Medeiros - Vistos. Tendo em vista o cumprimento integral do acordo,
conforme noticiado pela parte requerente, e considerando que o feito já foi extinto, aguarde-se pelo prazo de 90 (noventa) dias,
após, destruam-se os autos, conforme disposto no Capítulo IV, subseção IX, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça e
nos termos do Provimento nº 1.670/09 do Conselho Superior da Magistratura. Int. - ADV: MARCELO CALDEIRA DE PAULO
(OAB 265407/SP)
Processo 0000548-63.2012.8.26.0306 (306.01.2012.000548) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Genésio Rodrigues Dourado - Fazenda Publica do Estado de São Paulo e outro - Vistos. Fl. 124: Aguardese resposta do ofício expedido à fl. 107. Após, vista ao exequente. Int. - ADV: ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP), CARLA
PITTELLI PASCHOAL (OAB 227857/SP)
Processo 0000550-33.2012.8.26.0306 (306.01.2012.000550) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Maria Helena Pinto Ferreira - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - - São Paulo Previdência Spprev
- Vistos. Fls. 126/130: Diga a exequente. Int. - ADV: ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP), CARLA PITTELLI PASCHOAL
(OAB 227857/SP)
Processo 0000559-58.2013.8.26.0306/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material - Airton Vicentim Torino Rissato & Cia Limitada Me (avícola Astorga) - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162,
§ 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica o(a) exequente
intimado(a) a apresentar cálculo de atualização do débito, acrescido da multa de 10% prevista no artigo 475-J do Código
de Processo Civil, no prazo de 05 (cinco) dias, e, ainda, requerer o que for de seu interesse. - ADV: RODRIGO FACHIN DE
MEDEIROS (OAB 254402/SP), RICARDO PINTO MANOERA (OAB 21096/PR)
Processo 0000594-18.2013.8.26.0306 (030.62.0130.000594) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Carlos
Eduardo Pereira - Rosilaine Rodrigues da Silva - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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§ 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Diante do teor da
informação de fls. 31 (não existe o número), indique a parte exequente o atual endereço da parte executada, no prazo de 30
(trinta) dias, sob pena de extinção do feito (art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95). Nada Mais. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB
251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 0000595-03.2013.8.26.0306 (030.62.0130.000595) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória Heriberto Massao Hashimoto - Walmir Rodrigues - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que decorreu o prazo para cumprimento do
acordo de fl. 24, ficando o(a) exequente intimado(a) a informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se houve o cumprimento, sob pena
de concordância tácita com seu cumprimento e a extinção do processo pelo pagamento. Nada Mais. - ADV: MICHELE MONIKE
COSTA (OAB 314683/SP), ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP)
Processo 0000648-81.2013.8.26.0306 (030.62.0130.000648) - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Gmad Rio
Preto Suprimentos para Móveis Limitada Epp - Angela Maria Caseloto Móveis Me - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e
dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s)
ordinatório(s): Deverá a parte exequente indicar o atual endereço da parte executada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de
extinção do feito (art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95), tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça de fl. 35. Nada Mais. - ADV:
RENATO PINHABEL MARAFÃO (OAB 218544/SP)
Processo 0000726-12.2012.8.26.0306 (306.01.2012.000726) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Ivone de Fátima Barbosa Milani - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - - São Paulo Previdência Spprev
- Vistos. Fls. 129/132: Diga a exequente. Int. - ADV: ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP), CARLA PITTELLI PASCHOAL
(OAB 227857/SP)
Processo 0000735-37.2013.8.26.0306 (030.62.0130.000735) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Hélio Zanata
- Edesio José Crusciol - Vistos. Trata-se de embargos de declaração. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei
9.099/95, passo a FUNDAMENTAR e DECIDIR. Trata-se de embargos de declaração com os seguintes fundamentos: que
na sentença houve erro material. Os embargos foram intempestivos. É o relatório do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO.
Observo que os novos embargos foram propostos fora do prazo, portanto intempestivos. Contudo, os embargos tratam de erro
material que pode ser sanado de ofício pelo juiz e considerando que na sentença observa-se este erro, passo a corrigi-lo. Diz
o artigo 48 da Lei 9.099/95: Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade,
contradição, omissão ou dúvida. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.. Constou na sentença (fls.
74/76) que julgou os embargos: No caso concreto, necessário acrescentar a importância do princípio que veda o enriquecimento
sem causa, que permite a conclusão no sentido de que se o exequente é portador de um título de crédito deve receber tal
crédito. As alegações da parte exequente em nada afastam o direito da parte executada em receber a dívida. Sequer a alegação
de agiotagem é capaz de afastar, no âmbito civil, a aplicação do princípio de vedação ao enriquecimento indevido. (negritei).
Contudo, ainda que a sentença foi corrigida é de se observar o erro material, sendo que os nomes exequente e executado foram
trocados. Assim, corrijo o erro e faço para constar na sentença (fls. 60/63) o seguinte: No caso concreto, necessário acrescentar
a importância do princípio que veda o enriquecimento sem causa, que permite a conclusão no sentido de que se o exequente é
portador de um título de crédito deve receber tal crédito. As alegações da parte executada em nada afastam o direito da parte
exequente em receber a dívida. Sequer a alegação de agiotagem é capaz de afastar, no âmbito civil, a aplicação do princípio de
vedação ao enriquecimento indevido.. No mais mantenho a sentença anterior. Retifique-se o registro da sentença, anotando-se.
Int. - ADV: JAMES DE PAULA TOLEDO (OAB 108466/SP), JANAINA CLAUDIA DE MAGALHÃES (OAB 165309/SP), JANAINA
ZANATA (OAB 331403/SP)
Processo 0000740-93.2012.8.26.0306 (306.01.2012.000740) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Euzebio Araújo Bertucci - Tnl Pcs Sa Operadora Oi - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos
termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):
Ficam as partes intimadas de que os autos permanecerão em cartório pelo prazo de 90 dias, sendo após, inutilizados, conforme
o que dispõe o capítulo IV, subseção IX, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça, nos termos do Provimento 1670/09 do
Conselho Superior da Magistratura. Nada Mais. - ADV: RICARDO MAGALHAES PINTO (OAB 284885/SP), CARLOS ROBERTO
GOMES DA SILVA (OAB 188334/SP)
Processo 0000804-69.2013.8.26.0306 (030.62.0130.000804) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de
Contratos - Valdir Florêncio de Souza - Hélio Benigno - Vistos. Fl. 83: Arbitro os honorários ao(à) advogado(a) indicado(a) à
fl. 56, no teto fixado pela tabela em vigor para a espécie. Expeça-se certidão. Após, aguarde-se conforme Ato Ordinatório de
fl. 81 verso. Int. - ADV: GILZA CARLA LAZARO (OAB 227130/SP), WILLIAM TACIO MENEZES (OAB 43362/SP), IVAN JOSÉ
MENEZES (OAB 279290/SP)
Processo 0000820-57.2012.8.26.0306 (306.01.2012.000820) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Gilda Maria da
Silva Estevan Me - Ana Paula Lubiato - Vistos. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos de direito, a
desistência da ação, formulada pela parte exequente, e com fundamento no artigo 267, VIII, c.c. artigo 569, ambos do CPC,
JULGO EXTINTA a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial que Gilda Maria da Silva Estevan Me move contra Ana
Paula Lubiato. 2. Destarte, como houve pagamento parcial do débito, expeça-se certidão de dívida do débito remanescente,
que fica condicionada a apresentação de cálculo de atualização do débito. 3. Os documentos que instruíram o pedido inicial
permanecerão em cartório pelo prazo de 90 (noventa) dias, após, serão destruídos, conforme disposto no Capítulo IV, subseção
IX, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça e nos termos do Provimento nº 1.670/09 do Conselho Superior da Magistratura.
4. P.R.I.C. - ADV: MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP), ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP)
Processo 0000826-30.2013.8.26.0306 (030.62.0130.000826) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Marcio
Luis Rodrigues da Silva - Paulo Cesar Rodrigues - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162,
§ 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica o(a) exeqüente
intimado(a) a manifestar-se, em termos de prosseguimento do feito, acerca da certidão da Sr. Oficial de Justiça de fl. 33, no
prazo de 30 (trinta) dias, indicando bens penhoráveis da parte executada, sob pena de extinção do feito. - ADV: ELISANGELA
ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 0000886-03.2013.8.26.0306 (030.62.0130.000886) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Açocim
Jb Comércio de Materiais de Construções Limitada Me - Rosimeire Aparecido Ribeiro - Vistos. 1. Diante da não localização
de bens da parte devedora, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos de direito, a desistência da ação,
formulada pela parte exequente, e com fundamento no artigo 267, VIII, c/c artigo 569, ambos do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTA a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial que Açocim Jb Comércio de Materiais de Construções
Limitada Me move contra Rosimeire Aparecido Ribeiro. 2. Defiro o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial.
3. Transitada esta em julgado, aguarde-se pelo prazo de 90 (noventa) dias, após, destruam-se os autos, conforme disposto no
Capítulo IV, subseção IX, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça e nos termos do Provimento nº 1.670/09 do Conselho
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Superior da Magistratura. 4. P.R.I. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/
SP)
Processo 0000886-37.2012.8.26.0306 (306.01.2012.000886) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de Crédito
- Afonso Pereira - Mercedes Regina Barbera - Vistos. Fls. 108/110: Para que o Oficial de Justiça cumpra o mandado de fls.
105/106, deverá a parte exequente providenciar a juntada de certidão da matrícula do imóvel. Int. - ADV: VALENTIM DE JESUS
MACHADO JUNIOR (OAB 314182/SP), GILZA CARLA LAZARO (OAB 227130/SP)
Processo 0000891-25.2013.8.26.0306 (030.62.0130.000891) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Marcio
Luis Rodrigues da Silva - Mauricio Dias - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC,
preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica a parte exequente/requerente
intimada a manifestar-se acerca do cumprimento do acordo retro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de concordância tácita
com seu cumprimento e a extinção do processo. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA
(OAB 314683/SP)
Processo 0000902-59.2010.8.26.0306 (306.01.2010.000902) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - José Antonio Dias Penteado Me - Delmi Ferreira de Siqueira Me (neo Camisetas) - CERTIDÃO - Ato Ordinatório
Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s)
seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica a parte exequente intimada a indicar bens penhoráveis da parte executada, no prazo de 30
(trinta) dias, sob pena de extinção do feito. - ADV: JOSÉ GLAUCO SCARAMAL (OAB 217321/SP)
Processo 0000909-80.2012.8.26.0306/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - Joelma Maximino de
Souza - Banco do Brasil Sa - - Ativos Sa Securitizadora de Creditos Financeiros - Vistos. Garantida a execução pelo depósito
judicial de fls. 217/218, concedo ao executado Banco do Brasil S/A, o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, apresente
impugnação. Consigno que decorrido o prazo supra referido, sem manifestação, o valor depositado será tomado como pagamento
e liberado em favor da parte exequente, extinguindo-se o feito. Int. - ADV: PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP),
ALBERTO QUERCIO NETO (OAB 229359/SP), LUIZ FERNANDO MAIA (OAB 67217/SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI
(OAB 178033/SP), ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP)
Processo 0000936-63.2012.8.26.0306 (306.01.2012.000936) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Fábio Crema Xavier - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Intime-se a parte exequente/requerente,
pessoalmente, a promover o regular andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção. Int. ADV: CARLA PITTELLI PASCHOAL (OAB 227857/SP), ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP)
Processo 0000937-14.2013.8.26.0306 (030.62.0130.000937) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Locação de Imóvel
- Devanildo Ferreira da Silva - Marcelo Tavares Ribeiro e outros - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que decorreu o prazo para
cumprimento do acordo de fl. 35 e, ainda, do sobrestamento do feito em relação a requerida Vera Aparecida Ribeiro, ficando
o(a) autor intimado(a) a informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se houve o cumprimento e, ainda, manifestar-se em relação a
requerida Vera. - ADV: MARIANA OLIVEIRA DOS SANTOS (OAB 255541/SP), JOSÉ GLAUCO SCARAMAL (OAB 217321/SP)
Processo 0000946-44.2011.8.26.0306 (306.01.2011.000946) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Clarice Mendonça de Souza - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Vistos. 1. Diante do pagamento do
débito, conforme depósito judicial retro, dou por satisfeita a execução e, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de
Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL que Clarice Mendonça de Souza move contra
Fazenda Publica do Estado de São Paulo. 2. Expeça-se mandado de levantamento da importância retro depositada em favor da
parte exequente. 3. Ficam as partes intimadas de que os documentos que instruíram o pedido inicial permanecerão em cartório
pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, após, serão destruídos, conforme disposto no Capítulo IV, subseção IX, das Normas da
Corregedoria Geral da Justiça e nos termos do Provimento nº 1.670/09 do Conselho Superior da Magistratura. 4. P.R.I. - ADV:
CARLA PITTELLI PASCHOAL (OAB 227857/SP), ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP)
Processo 0000947-92.2012.8.26.0306 (306.01.2012.000947) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de
Trânsito - Helio Amaro de Faria - Zaqueu Basilio de Oliveira - Vistos. Fl. 82: Arbitro os honorários ao(à) advogado(a) indicado(a)
à fl. 05, no teto fixado pela tabela em vigor para a espécie. Expeça-se certidão. Após, cumpra-se o tópico final da sentença de fl.
86. Int. - ADV: MILENA CRISTINA MATURANA DE CASTILHO (OAB 193184/SP), DEISY APARECIDA REDONDO (OAB 179062/
SP)
Processo 0000962-61.2012.8.26.0306 (306.01.2012.000962) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Luzia
Caruzi Marquezini Cia Ltda - Vanessa Cristina de Castilho - Vistos. Promova a parte exequente/requerente o regular andamento
do feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. Int. - ADV: ANDERSON DE SOUZA BRITO (OAB 254232/SP)
Processo 0001036-18.2012.8.26.0306/01 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Eder Rodrigues
Alexandre - Prefeitura Municipal de José Bonifácio - - J Alvarez Ferreira & Alvarez Ltda (milconsultoria) - Vistos. Fls. 215/217:
Manifeste-se o exequente. Int. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS CATTELAN (OAB 81662/SP), LUIZ ANTÔNIO VASQUES JÚNIOR
(OAB 176159/SP), RONALDO SERON (OAB 274199/SP)
Processo 0001036-81.2013.8.26.0306 (030.62.0130.001036) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Luiz Carlos Jacomassi - Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Vistos. Tendo em vista a certidão
de fl. retro, ficam as partes intimadas de que os autos permanecerão em cartório pelo prazo de 90 (noventa) dias, decorrido
este prazo, os mesmos serão destruídos, conforme o que dispõe o Cap. IV, subseção IX, das Normas da Corregedoria Geral da
Justiça, nos termos do Provimento 1670/09 do C.S.M. Int-se. - ADV: FABIOLA PRESTES BEYRODT DE TOLEDO MACHADO
(OAB 105400/SP), ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP), ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP)
Processo 0001046-28.2013.8.26.0306/01 - Cumprimento de sentença - Financiamento de Produto - Carlos Augusto da
Costa - Banco Votorantim Sa Bv Financeira - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que decorreu o prazo do r. despacho de fl.
93 sem manifestação da executada. Certifico mais e finalmente que fica o exequente intimado a manifestar-se em termos
de prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP),
ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP), JOSÉ GLAUCO SCARAMAL (OAB 217321/SP)
Processo 0001065-68.2012.8.26.0306 (306.01.2012.001065) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - José Geraldo dos Santos - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Diante do disposto no artigo 52, inciso
IV, da Lei nº 9.099/95, dispenso nova citação da parte requerida. Intime-se a parte executada, através de seu procurador, pela
imprensa oficial, para opor embargos à execução da quantia determinada na memória de cálculo apresentada pela parte autora
(fls. 82/84), no prazo de 30 (trinta) dias, ou manifeste-se pela concordância com o mesmo, se assim entender. Fls. 85/86: Nada
a deliberar. Int. - ADV: ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP), CARLA PITTELLI PASCHOAL (OAB 227857/SP)
Processo 0001071-75.2012.8.26.0306 (306.01.2012.001071) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Célia Donizeti de Angelo - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Fls. 87/91: Diga a exequente.
Int. - ADV: ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP), CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/SP)
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Processo 0001112-08.2013.8.26.0306 (030.62.0130.001112) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Julio
Avelino Martins - Cristiano Joine Ferreira de Jesus - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que decorreu o prazo para cumprimento
do acordo de fl. 10, ficando o(a) exequente intimado(a) a informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se houve o cumprimento, sob
pena de concordância tácita com seu cumprimento e a extinção do processo pelo pagamento. Nada Mais. - ADV: ELISANGELA
ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 0001140-73.2013.8.26.0306 (030.62.0130.001140) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Santina Alcina B Gonçalves - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Fl. 52: Defiro. Oficie-se como
requerido. Int. - ADV: CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/SP), ANA CARLA MARTINS (OAB
264392/SP)
Processo 0001176-18.2013.8.26.0306 (030.62.0130.001176) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Paula Cristina
Alves - Ezilda Aparecido Antonio - Vistos. Intime-se a parte devedora para efetuar o pagamento da importância de R$ 236,52
(duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos), no prazo de 15 dias, ciente de que, caso não efetue o pagamento da
referida quantia no prazo acima mencionado, o montante da condenação será acrescido de multa de 10%, conforme previsto no
art. 475-J do CPC. Int. - ADV: MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP), ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP)
Processo 0001220-71.2012.8.26.0306 (306.01.2012.001220) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Luiz Vitor de Carvalho - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - - Spprev - Vistos. Fls. 82/85 e 89/99:
Manifeste-se o requerente. Int. - ADV: ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP), CARLA PITTELLI PASCHOAL (OAB 227857/
SP)
Processo 0001222-07.2013.8.26.0306 (030.62.0130.001222) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Rosimeire Gonçalves Douradinho - Martineli City Auto Posto Limitada - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e
dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s)
ordinatório(s): 1. Ficam as partes cientes da juntada do ofício de fls. 89, oriundo do Juizado Especial Cível da Comarca de
Ribeirão Preto-SP, localizado na Rua Alice Além Saadi, 1010, Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto-SP, informando que foi designado
o dia 07/03/14, às 14:00 hs, para oitiva da testemunha arrolada pela autora, Sr. Luiz Fernando Nunes. - ADV: MARCELO GAZZI
TADDEI (OAB 156895/SP), ANTONIO CARLOS VENTURA DA SILVA JUNIOR (OAB 162439/SP), JAIME AIRES DIONYSIO
(OAB 162750/SP)
Processo 0001228-48.2012.8.26.0306 (306.01.2012.001228) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Maria Helena Junqueira Carneiro - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - - Spprev - Vistos. Fls. 85/89:
Manifeste-se a exequente. Int. - ADV: ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP), CARLA PITTELLI PASCHOAL (OAB 227857/
SP)
Processo 0001241-13.2013.8.26.0306/01 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Simone Alves Santana de
Melo - Adriana Aparecida dos Santos - Vistos. 1. Nos termos do artigo 57 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO, por sentença, para
que surta seus jurídicos e legais efeitos de direito, o acordo a que chegaram as partes, conforme petição de fl. 38, com fulcro
no artigo 791, inciso II, do Código de Processo Civil, suspendo os presentes autos. 2. Aguarde-se o cumprimento do acordo. 3.
P.R.I. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 0001358-43.2009.8.26.0306 (306.01.2009.001358) - Execução de Título Extrajudicial - Luiz Vitor de Carvalho Elizangela Moreira - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que decorreu o prazo para cumprimento do acordo de fl. 53, ficando o(a)
exequente intimado(a) a informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se houve o cumprimento, sob pena de concordância tácita com
seu cumprimento e a extinção do processo pelo pagamento. Nada Mais. - ADV: LUCIMEIRE VENEZUELA MOTA (OAB 224956/
SP), PAULO SÉRGIO MENEGUETI (OAB 157438/SP)
Processo 0001370-52.2012.8.26.0306 (306.01.2012.001370) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Mario
Aparecido Nhoato Me - Adriana Cristina Mendes - Vistos. 1. Nos termos do artigo 57 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO, por
sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos de direito, o acordo a que chegaram as partes, conforme petição de fl.
50, com fulcro no artigo 791, inciso II, do Código de Processo Civil, suspendo os presentes autos. 2. Aguarde-se o cumprimento
do acordo. 3. P.R.I. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP)
Processo 0001374-55.2013.8.26.0306 (030.62.0130.001374) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Devanildo Ferreira da Silva - Antonio Flavio Capobianco - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos
termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):
Fica o(a) exeqüente intimado(a) a manifestar-se, em termos de prosseguimento do feito, acerca da certidão da Sr. Oficial de
Justiça de fl. 49, no prazo de 30 (trinta) dias, indicando bens penhoráveis da parte executada, sob pena de extinção do feito. ADV: JOSE ANTONIO CARVALHO (OAB 53981/SP), JOSÉ GLAUCO SCARAMAL (OAB 217321/SP)
Processo 0001402-23.2013.8.26.0306 (030.62.0130.001402) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Luciana
Trindade Donegar Me - Solange Amorim Vieira - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, §
4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica a parte exequente
intimada a indicar bens penhoráveis da parte executada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito. - ADV:
MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP), ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP)
Processo 0001405-75.2013.8.26.0306 (030.62.0130.001405) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Elidio Seron
Sobrinho - Aparecida C de Oliveira - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do
CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): “Fl. 60: Fica deferido o
sobrestamento do feito pelo prazo de 30(trinta) dias”. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE
COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 0001457-76.2010.8.26.0306 (306.01.2010.001457) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Duplicata - Maria
Antonia dos Angelo Nakamura Me - Marilei Lorenço - Intime-se a parte devedora para efetuar o pagamento da importância de
R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), no prazo de 15 dias, ciente de que, caso não efetue o pagamento da referida quantia no
prazo acima mencionado, o montante da condenação será acrescido de multa de 10%, conforme previsto no art. 475-J do CPC.
Int. - ADV: MARCELO CALDEIRA DE PAULO (OAB 265407/SP)
Processo 0001553-86.2013.8.26.0306 (030.62.0130.001553) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Financiamento de
Produto - Aparecido Marques - Omni Sa Crédito Financiamento e Investimento - Vistos. Fls. 55/59: Manifeste-se o requerente se
concorda com o cumprimento voluntário da sentença. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 50/52. Int. - ADV:
EDUARDO PENA DE MOURA FRANÇA (OAB 138190/SP), ELAINE APARECIDA CAPUSSO (OAB 239011/SP)
Processo 0001596-23.2013.8.26.0306 (030.62.0130.001596) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Supermercado Frios Carvalho Ltda Epp - Cícero Adriano Rocha - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos
do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica o(a)
requerente intimado(a) a indicar o atual endereço do(a) requerido(a), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito.
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- ADV: MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP), ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP)
Processo 0001606-04.2012.8.26.0306 (306.01.2012.001606) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Jaime Aparecido Ortolan - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Vistos. 1. Diante do pagamento do
débito, conforme depósito judicial retro, dou por satisfeita a execução e, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código
de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL que Jaime Aparecido Ortolan move contra
Fazenda Publica do Estado de São Paulo. 2. Expeça-se mandado de levantamento da importância retro depositada em favor da
parte exequente. 3. Ficam as partes intimadas de que os documentos que instruíram o pedido inicial permanecerão em cartório
pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, após, serão destruídos, conforme disposto no Capítulo IV, subseção IX, das Normas da
Corregedoria Geral da Justiça e nos termos do Provimento nº 1.670/09 do Conselho Superior da Magistratura. 4. P.R.I. - ADV:
CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/SP), CARLA PITTELLI PASCHOAL (OAB 227857/SP),
LUCIANO CARLOS DE MELO (OAB 232647/SP), ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP)
Processo 0001612-74.2013.8.26.0306 (030.62.0130.001612) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Marcia Antonia Correa - Luis Henrique Correa dos Santos - - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Município de José Bonifácio - Vistos. Intime-se a parte exequente/requerente, pessoalmente, a promover o regular andamento
do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES
DA CUNHA (OAB 300908/SP), ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP), ANDERSON DE SOUZA BRITO (OAB 254232/SP),
DORACI JOSE MACIEL DE PONTES (OAB 54425/SP)
Processo 0001620-51.2013.8.26.0306 (030.62.0130.001620) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Gerso Antunes Quintas - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - CERTIDÃO - Trânsito em Julgado Certifico e
dou fé que a r. sentença de fls. 35/37 transitou em julgado em 11 de novembro de 2013. Certifico mais e finalmente que fica o
requerente intimado a manifestar-se em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: CLAUDIA LINE
GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/SP), ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP)
Processo 0001644-79.2013.8.26.0306 (030.62.0130.001644) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Grantin
Indústria e Comércio de Tintas e Revestimentos Ltda Me - João Jorge dos Santos - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e
dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s)
ordinatório(s): Deverá a parte exequente indicar o atual endereço da parte executada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena
de extinção do feito (art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95). Certidão de fl. 20: “...DEIXEI DE CITAR o executado JOÃO JORGE
DOS SANTOS, em razão do mesmo não residir no local, conforme informações prestadas pelo Sr. José, morador do local, que
afirmou ter o requerido, mudado de lá há um ano, aproximadamente, desconhecendo seu paradeiro atual. Ainda, indaguei o Sr.
Diego, vizinho da casa de n. 27, que afirmou desconhecer o requerido...” Nada mais. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB
251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 0001646-49.2013.8.26.0306 (030.62.0130.001646) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Grantin Indústria
e Comércio de Tintas e Revestimentos Ltda Me - Wilson Rosa Gerini - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos
termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):
Certifico e dou fé que decorreu o prazo de 15 (quinze) dias sem que o(a)(s) executado(a)(s) efetuasse(m) o pagamento do
débito. Fica o(a) exequente intimado(a) a apresentar cálculo de atualização do débito, acrescido da multa de 10% prevista
no artigo 475-J do Código de Processo Civil, no prazo de 05 (cinco) dias. Nada Mais. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB
251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 0001692-38.2013.8.26.0306 (030.62.0130.001692) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Financiamento de
Produto - Luis Carlos Rosão - Banco Votorantim Sa (bv Financeira) - Vistos. Fls. 44/46: Diga o requerente. Int. - ADV: JOSÉ
GLAUCO SCARAMAL (OAB 217321/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0001712-63.2012.8.26.0306 (306.01.2012.001712) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Luzia
Caruzi Marquezini & Cia Limitada - Valney de Carvalho - 1- Anote-se o atual endereço do executado, conforme pesquisa de fl.
39. 2- Expeça-se mandado para penhora de tantos bens quantos bastem para garantia do débito de R$ 4.361,84 (quatro mil,
trezentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro ), conforme cálculo de atualização do débito de fl. *. 3- Efetuada a penhora,
deverá o Sr. Oficial de Justiça proceder a avaliação do(s) bem(ns) penhorado(s), bem como intimar o(a) executado(a) do prazo
de 15 (quinze) dias para, querendo, apresente impugnação. 4- Não encontrando bens penhoráveis, deverá o Oficial de Justiça
relacionar os bens da parte devedora. 5- Int. - ADV: ANDERSON DE SOUZA BRITO (OAB 254232/SP)
Processo 0001742-64.2013.8.26.0306 (030.62.0130.001742) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Financiamento de
Produto - Nelson de Freitas Reis - Banco Santander Sa - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art.
162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Tendo em vista
o decurso do prazo sem que a parte executada efetuasse o pagamento do débito, fica a parte exequente intimada a apresentar,
no prazo de 05 (cinco) dias, cálculo de atualização do débito, acrescido da multa de 10% prevista no artigo 475-J do Código de
Processo Civil. - ADV: JOSÉ GLAUCO SCARAMAL (OAB 217321/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)
Processo 0001744-34.2013.8.26.0306 (030.62.0130.001744) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Marinaldo
Cardoso - Tadeu Antonio Pereira Cruciol - Vistos. Intime-se a parte devedora para efetuar o pagamento da importância de R$
5.939,75 (cinco mil, novecentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), no prazo de 15 dias, ciente de que, caso não
efetue o pagamento da referida quantia no prazo acima mencionado, o montante da condenação será acrescido de multa de
10%, conforme previsto no art. 475-J do CPC. Int. - ADV: ANDERSON DE SOUZA BRITO (OAB 254232/SP)
Processo 0001745-19.2013.8.26.0306 (030.62.0130.001745) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Marinaldo
Cardoso - Alessandro Rodrigo Mariano - Vistos. Intime-se a parte devedora para efetuar o pagamento da importância de R$
2.836,83 (dois mil, oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos), no prazo de 15 dias, ciente de que, caso não efetue
o pagamento da referida quantia no prazo acima mencionado, o montante da condenação será acrescido de multa de 10%,
conforme previsto no art. 475-J do CPC. Int. - ADV: ANDERSON DE SOUZA BRITO (OAB 254232/SP)
Processo 0001817-06.2013.8.26.0306 (030.62.0130.001817) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Mais A
Mais Modas Limitada Me - Marcia Regina Paz - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, §
4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica a parte exequente
intimada a apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, cálculo de atualização do débito, acrescido da multa de 10% prevista no
artigo 475-J do Código de Processo Civil. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB
314683/SP)
Processo 0001824-32.2012.8.26.0306 (306.01.2012.001824) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Maria Helena Pinto Ferreira - Auto Shop Sa - - Osvaldo Zupeli - - José Martins Oliveira Filho - Vistos. 1.
HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos de direito, a desistência da ação, formulada pela parte exequente,
e com fundamento no artigo 267, VIII, c.c. artigo 569, ambos do CPC, JULGO EXTINTA a presente Ação de EXECUÇÃO DE
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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TÍTULO JUDICIAL que Maria Helena Pinto Ferreira move contra Auto Shop Sa, Osvaldo Zupeli. 2. Expeça-se certidão de dívida,
que fica condicionada à requerimento da parte credora, devendo a mesma apresentar cálculo de atualização do débito. 3. Os
documentos que instruíram o pedido inicial permanecerão em cartório pelo prazo de 90 (noventa) dias, após, serão destruídos,
conforme disposto no Capítulo IV, subseção IX, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça e nos termos do Provimento nº
1.670/09 do Conselho Superior da Magistratura. 4. P.R.I.C. - ADV: JOSÉ GLAUCO SCARAMAL (OAB 217321/SP)
Processo 0001851-78.2013.8.26.0306 (030.62.0130.001851) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Indevido - Maria Rosangela da Silva Reis Marques - Hoken International Company Limitada - CERTIDÃO - Trânsito em Julgado
Certifico e dou fé que a r. sentença retro transitou em julgado em 29 de novembro de 2013. Certifico mais e finalmente que fica
a requerente intimada a informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se o acordo foi integralmente cumprido, sob pena de concordância
tácita com seu cumprimento. - ADV: EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO (OAB 192989/SP), JOSÉ GLAUCO SCARAMAL
(OAB 217321/SP)
Processo 0001855-18.2013.8.26.0306 (030.62.0130.001855) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Financiamento
de Produto - Eliana Carreira Passoni - Banco Finasa Bmc Sa - Vistos. Tendo em vista a certidão de fl. retro, ficam as partes
intimadas de que os autos permanecerão em cartório pelo prazo de 90 (noventa) dias, decorrido este prazo, os mesmos serão
destruídos, conforme o que dispõe o Cap. IV, subseção IX, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça, nos termos do
Provimento 1670/09 do C.S.M. Int-se. - ADV: VIDAL RIBEIRO PONCANO (OAB 91473/SP), JOSÉ GLAUCO SCARAMAL (OAB
217321/SP)
Processo 0001861-25.2013.8.26.0306 (030.62.0130.001861) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Carlos
Eduardo Pereira - Joelma Maria de Castilho Fortunato - Vistos. Tendo em vista que a parte executada mudou-se, sem comunicar
este JEC, dou por presumida sua intimação, conforme disposto no artigo 19, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Aguarde-se pelo prazo de
90 (noventa) dias, após, destruam-se os autos, conforme disposto no Capítulo IV, subseção IX, das Normas da Corregedoria
Geral da Justiça e nos termos do Provimento nº 1.670/09 do Conselho Superior da Magistratura. Int. - ADV: ELISANGELA
ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 0001881-50.2012.8.26.0306 (306.01.2012.001881) - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso - Alice
Virginia Bigatão Scarim - Edson de Oliveira Severino e outro - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que decorreu o prazo para
cumprimento do acordo de fl. 89/90, ficando o(a) exequente intimado(a) a informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se houve o
cumprimento, sob pena de concordância tácita com seu cumprimento e a extinção do processo. - ADV: EDSON DE OLIVEIRA
SEVERINO (OAB 107663/SP), VALENTIM DE JESUS MACHADO JUNIOR (OAB 314182/SP)
Processo 0001886-72.2012.8.26.0306 (306.01.2012.001886) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - José
Antonio Garcia Junior - José Maria Evangelista - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162,
§ 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Deverá a parte
exequente indicar bens penhoráveis da parte executada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito (art. 53, § 4º,
da Lei nº 9.099/95), tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça de fls. 61. Nada Mais. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB
251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 0001894-49.2012.8.26.0306 (306.01.2012.001894) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Varley
Fernando Rodrigues de Brito - Valdir dos Santos Diniz - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que haver decorrido o prazo de
sobrestamento do feito, ficando o(a) requerente intimado(a) a manifestar-se em termos de prosseguimento do feito, no prazo
de 05 (cinco) dias, informando se houve o cumprimento do acordo de fl. retro, sob pena de concordância tácita. - ADV: MAIRA
BROGIN (OAB 174203/SP), PRISCILA DE CASSIA MARTINS DE ARRUDA (OAB 293617/SP)
Processo 0001946-45.2012.8.26.0306 (306.01.2012.001946) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Onelzira Gonçalves Nonato - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - - Spprev - Vistos. Fls. 113/117: Manifestese a exequente. Int. - ADV: CARLA PITTELLI PASCHOAL (OAB 227857/SP), LUCIANO CARLOS DE MELO (OAB 232647/SP),
ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP)
Processo 0001951-67.2012.8.26.0306 (306.01.2012.001951) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação /
Revisão de Contrato - Cleber Rogério Rodrigues Cardoso - Banco Finasa Sa - Vistos. Fls. 94/103: Anote-se. Ademais, cumpra
a determinação de fl. 93. Int. - ADV: THAISA RODRIGUES QUINTINO (OAB 326365/SP), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI
(OAB 122626/SP), THIAGO DE SOUZA DANELUCI (OAB 264641/SP)
Processo 0001959-10.2013.8.26.0306 (030.62.0130.001959) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Açocim
Jb Comércio de Materiais de Construções Limitada Me - R F Frigieri Me - Vistos. Intime-se a parte devedora para efetuar o
pagamento da importância de R$ 87,73 (oitenta e sete reais e setenta e três centavos), no prazo de 15 dias, ciente de que, caso
não efetue o pagamento da referida quantia no prazo acima mencionado, o montante da condenação será acrescido de multa
de 10%, conforme previsto no art. 475-J do CPC. Int. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE
COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 0001964-32.2013.8.26.0306/01 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Simone Alves Santana de
Melo - Fabiana Garcia Cremonin - Vistos. 1. Nos termos do artigo 57 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO, por sentença, para que
surta seus jurídicos e legais efeitos de direito, o acordo a que chegaram as partes, conforme petição de fl. 25, com fulcro no
artigo 791, inciso II, do Código de Processo Civil, suspendo os presentes autos. 2. Aguarde-se o cumprimento do acordo. 3.
P.R.I. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 0002016-33.2010.8.26.0306 (306.01.2010.002016) - Embargos de Terceiro - Posse - Marcia Cavalari Seron Gustavo Fernando Spósito - Vistos. Fls. 308/309: Esclareça o exequente se está desistindo da ação, ficando ciente que em caso
afirmativo será levantada a penhora de fl. 288. Int. - ADV: GLAUBER GUBOLIN SANFELICE. (OAB 164178/SP), MAURICIO
MARQUES DO NASCIMENTO (OAB 54973/SP)
Processo 0002020-65.2013.8.26.0306 (030.62.0130.002020) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Financiamento de
Produto - Eliezer Eumir Souza Murca - Banco Votorantim Sa (bv Financeira) - Vistos. Fl. 111: Nada deliberar, pois o recurso foi
interposto pela parte requerida e não pelo requerente. Subam os autos ao Egrégio Colégio Recursal de São José do Rio PretoSP, com nossas homenagens e cautelas de estilo. Int. - ADV: JOSÉ GLAUCO SCARAMAL (OAB 217321/SP), PAULO ROBERTO
JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0002040-95.2009.8.26.0306 (306.01.2009.002040) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos João Ari Elias - Celino Batista da Silva - Vistos. Promova a parte exequente/requerente o regular andamento do feito, no prazo
de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. Int. - ADV: MARIANA OLIVEIRA DOS SANTOS (OAB 255541/SP), JAQUELINE IRENO
(OAB 248171/SP), PAULO SÉRGIO MENEGUETI (OAB 157438/SP)
Processo 0002120-20.2013.8.26.0306 (030.62.0130.002120) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória Supermercado Frios Carvalho Limitada Epp - Florinda Romeiro - Vistos. 1. Diante do cumprimento integral do acordo, conforme
noticiado pela parte exequente, com fundamento no artigo 794, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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presente EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL que Supermercado Frios Carvalho Limitada Epp move contra Florinda
Romeiro. 2. Fica levantada eventual penhora. 3. Indefiro a expedição de ofício ao SERASA, pois ao interessado cabe diligenciar
visando excluir o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e não ao Judiciário. 4. Intime-se a parte executada de que
os documentos que instruíram à inicial permanecerão em cartório pelo prazo de 90 (noventa) dias, após, serão destruídos,
conforme disposto no Capítulo IV, subseção IX, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça e nos termos do Provimento nº
1.670/09 do Conselho Superior da Magistratura. 5. P.R.I.C. - ADV: MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP), ELISANGELA
ZANURÇO (OAB 251797/SP)
Processo 0002135-23.2012.8.26.0306 (306.01.2012.002135) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Juventina Clemente Boreli - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - - Spprev - Vistos. 1. Diante do
pagamento do débito, conforme depósito judicial retro, dou por satisfeita a execução e, com fundamento no artigo 794, inciso
I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL que Juventina Clemente Boreli
move contra Fazenda Pública do Estado de São Paulo, Spprev. 2. Expeça-se mandado de levantamento da importância retro
depositada em favor da parte exequente. 3. Ficam as partes intimadas de que os documentos que instruíram o pedido inicial
permanecerão em cartório pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, após, serão destruídos, conforme disposto no Capítulo IV,
subseção IX, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça e nos termos do Provimento nº 1.670/09 do Conselho Superior da
Magistratura. 4. P.R.I. - ADV: ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP), CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA
(OAB 300908/SP)
Processo 0002147-03.2013.8.26.0306 (030.62.0130.002147) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Financiamento de
Produto - Roberto Sussumu Fujieda - Banco Volkswagen Sa - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos
do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica o(a)
requerente intimado(a) a manifestar-se em termos de prosseguimento do feito, apresentando cálculo de atualização do débito,
no prazo de 05 (cinco) dias. Nada Mais. - ADV: RAPHAEL NEVES COSTA (OAB 225061/SP), RAFAEL YUKIO FUJIEDA (OAB
336811/SP), RICARDO MARTINEZ (OAB 283131/SP), RODRIGO MARTINEZ (OAB 274725/SP), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB
153447/SP), RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP)
Processo 0002188-67.2013.8.26.0306 (030.62.0130.002188) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Financiamento de
Produto - Claudemilson Roberto Munhoz - Banco Panamericano Sa - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos
termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):
Fica o(a) requerente intimado(a) a manifestar-se em termos de prosseguimento do feito, apresentando cálculo de atualização do
débito, no prazo de 05 (cinco) dias. Nada Mais. - ADV: MARIANA OLIVEIRA DOS SANTOS (OAB 255541/SP), NEI CALDERON
(OAB 114904/SP), JOSÉ GLAUCO SCARAMAL (OAB 217321/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP)
Processo 0002254-18.2011.8.26.0306 (306.01.2011.002254) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento Adélia Pinto Caldeira - Lídio Claudio Rezende - - Agroleite Santa Luzia Ltda - Vistos. Fls. 100/101: Diante do teor da certidão de
fl. 71 verso, indique a exequente o local onde possam ser encontrados os veículos indicados à penhora. Int. - ADV: ANDERSON
DE SOUZA BRITO (OAB 254232/SP), MAURICIO MARQUES DO NASCIMENTO (OAB 54973/SP)
Processo 0002356-06.2012.8.26.0306 (306.01.2012.002356) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Luciano José
Castilho - Cássio Marcelo Nunes - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC,
preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Tendo em vista o decurso do prazo
de sobrestamento do feito, fica a parte requerente/exequente intimada a manifestar-se em termos de prosseguimento do feito,
no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: ANDRÉ LUIZ PASCHOAL (OAB 196699/SP)
Processo 0002378-30.2013.8.26.0306 (030.62.0130.002378) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Arrendamento
Mercantil - Fernando Roberto Floriano - Banco Itauleasing Sa - Vistos. 1- Recebo o recurso inominado interposto pela parte
requerida às fls. 57/66, tempestivamente apresentado, apenas no efeito devolutivo (art. 43 da Lei nº 9.099/95). 2- Intime-se a
parte recorrida/REQUERENTE para que apresente contrarrazões de apelação, no prazo de 10 (dez) dias. 3- Int. - ADV: PAULO
ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), PRISCILA DE FREITAS PERES (OAB 254383/SP)
Processo 0002413-24.2012.8.26.0306 (306.01.2012.002413) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Enriquecimento
sem Causa - Tania Cristina de Almeida Brito - Italino Jurandir Zequini - Vistos. Fls. 57/58: Diga a exequente. Int. - ADV: NATALIA
CORDEIRO (OAB 268125/SP)
Processo 0002430-94.2011.8.26.0306 (306.01.2011.002430) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Arlindo
Gulineli Me - Aparecida Cardoso de Oliveira - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que decorreu o prazo para cumprimento do
acordo de fl. 36, ficando o(a) exequente intimado(a) a informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se houve o cumprimento, sob
pena de concordância tácita com seu cumprimento e a extinção do processo pelo pagamento. Nada Mais. - ADV: LUCIMEIRE
VENEZUELA MOTA (OAB 224956/SP)
Processo 0002449-32.2013.8.26.0306 (030.62.0130.002449) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
- Francisco de Assis Cattelan - Carlos Donizete Cardoso dos Santos - Vistos. Fl. 69: Defiro. Expeça-se mandado para que o
Oficial de Justiça, em complementação ao auto de penhora de fl. 58, constante junto ao executado qual o nome e endereço da
financeira. Int. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS CATTELAN (OAB 81662/SP)
Processo 0002452-84.2013.8.26.0306 (030.62.0130.002452) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória Velasques & Faria Limitada Me - Ailton de Oliveira Junior - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que decorreu o prazo para
cumprimento do acordo de fl. 26, ficando o(a) exequente intimado(a) a informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se houve o
cumprimento, sob pena de concordância tácita com seu cumprimento e a extinção do processo pelo pagamento. Nada Mais. ADV: MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP), ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP)
Processo 0002454-54.2013.8.26.0306 (030.62.0130.002454) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória Velasques & Faria Limitada Me - Fernando Cardoso dos Santos - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos
do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica o(a)
exeqüente intimado(a) a manifestar-se, em termos de prosseguimento do feito, acerca da certidão da Sr. Oficial de Justiça de fl.
58, no prazo de 30 (trinta) dias, indicando o novo endereço da parte executada, sob pena de extinção do feito. - ADV: MICHELE
MONIKE COSTA (OAB 314683/SP), ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP)
Processo 0002462-31.2013.8.26.0306 (030.62.0130.002462) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Supermercado Frios Carvalho Limitada Epp - Cassia Regina Gonçalves - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que decorreu o prazo
para cumprimento do acordo de fl. 26, ficando o(a) exequente intimado(a) a informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se houve o
cumprimento, sob pena de concordância tácita com seu cumprimento e a extinção do processo pelo pagamento. Nada Mais. ADV: MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP), ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP)
Processo 0002463-16.2013.8.26.0306/01 - Cumprimento de sentença - Pagamento - Supermercado Frios Carvalho Limitada
Epp - Cleber Junior Simões Cruz - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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preparei para remessa ao diário da justiça eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica o(a) exequente intimado(a) a
apresentar cálculo de atualização do débito, acrescido da multa de 10% prevista no artigo 475-J do código de processo civil, no
prazo de 05 (cinco) dias, e, ainda, requerer o que for de seu interesse. - ADV: MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP),
ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP)
Processo 0002464-98.2013.8.26.0306 (030.62.0130.002464) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória Supermercado Frios Carvalho Limitada Epp - Marcelo Aparecido Mesquita - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que decorreu
o prazo para cumprimento do acordo de fl. 23, ficando o(a) exequente intimado(a) a informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se
houve o cumprimento, sob pena de concordância tácita com seu cumprimento e a extinção do processo. - ADV: ELISANGELA
ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 0002498-73.2013.8.26.0306 (030.62.0130.002498) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão /
Resolução - J M Construtora José Bonifácio Ltda Me - Votorantim Cimentos Sa - Vistos. Manifeste-se a parte autora se concorda
com o cumprimento voluntário da sentença, efetuado pela requerida, conforme petição e depósito judicial de fls. 84/86. Int. ADV: CLAUDIA LOPES FONSECA (OAB 151683/SP), RODRIGO RODRIGUES (OAB 179468/SP)
Processo 0002499-92.2012.8.26.0306 (306.01.2012.002499) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento
- Waldemar Manoel da Costa Me - Gildo dos Santos - Vistos. 1- A parte exequente foi intimada a indicar bens penhoráveis da
parte executada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito; entretanto, manteve se inerte. 2- Assim sendo,
diante da não localização de bens penhoráveis da parte executada, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95,
JULGO EXTINTO os autos da ação de * que Waldemar Manoel da Costa Me move contra Gildo dos Santos. 3- Fica autorizada a
expedição de certidão de dívida para entrega a parte exequente, quando solicitada. 4- Transitada em julgado e decorrido o prazo
de 90 (noventa) dias, destruam-se os autos, conforme disposto no Capítulo IV, subseção IX, das Normas da Corregedoria Geral
da Justiça e nos termos do Provimento 1670/09 do Conselho Superior da Magistratura. 4- P.R.I.C. - ADV: CAROLA BIGATÃO
NASCIMENTO (OAB 180790/SP)
Processo 0002514-27.2013.8.26.0306 (030.62.0130.002514) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Indevido - Igor Wellington da Cunha Santos - Banco do Brasil Sa - Vistos. Fls. 44/49: Ciência ao requerente. No mais, aguardese conforme Ato Ordinatório de fl. 43. Após, destruam-se os autos. Int. - ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP),
NEI CALDERON (OAB 114904/SP), GILZA CARLA LAZARO (OAB 227130/SP)
Processo 0002515-46.2012.8.26.0306 (306.01.2012.002515) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Mario
Aparecido Nhoato Me - Fabiana Garcia Cremonin - Vistos. 1- Anote-se o atual endereço da executada, conforme informado à fl.
66. 2- Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 40 (quarenta) dias. 3- Int. - ADV: MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/
SP), ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP)
Processo 0002531-97.2012.8.26.0306 (306.01.2012.002531) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Requisição para
tratamento de sua saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar - S. M. da S. - R. A. da S. - - F. P. do E. de S. P. - M. de J. B. - 1- Recebo o recurso inominado interposto pela parte requerida às fls. 250/264, tempestivamente apresentado, em
ambos os efeitos, diante do disposto no artigo 2ºB da Lei nº 9.494/97. 2- Intime-se a parte recorrida/REQUERENTE para que
apresente contrarrazões de apelação, no prazo de 10 (dez) dias. 3- Int. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS CATTELAN (OAB 81662/
SP), CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/SP), MAIRA BROGIN (OAB 174203/SP)
Processo 0002554-14.2010.8.26.0306 (306.01.2010.002554) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Claudio Roberto Vieira - Edmo Francisco de Melo e outro - Vistos. Tendo em vista que foi negado provimento
ao Agravo de Instrumento apresentado pelo requerente, conforme certidão retro, manifeste-se o requerente em termos de
prosseguimento do feito. Int. - ADV: VALDIR APARECIDO BARELLI (OAB 236502/SP), RONALDO SERON (OAB 274199/SP),
ARNALDO MODELLI (OAB 103510/SP)
Processo 0002582-74.2013.8.26.0306 (030.62.0130.002582) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Eloisa de Fatima Zeni Bazotti - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - CERTIDÃO - Trânsito em Julgado
Certifico e dou fé que a r. sentença retro transitou em julgado em 25 de novembro de 2013. Certifico mais e finalmente que fica
a requerente intimada a manifestar-se em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da r.
sentença retro. - ADV: CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/SP), ANA CARLA MARTINS (OAB
264392/SP)
Processo 0002588-81.2013.8.26.0306 (030.62.0130.002588) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Norma Prates Cozeto - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - - Spprev - Vistos. Fls. 71/72 e fls. 73/74:
Oficie-se como requerido. Int. - ADV: CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/SP), ANA CARLA
MARTINS (OAB 264392/SP)
Processo 0002601-17.2012.8.26.0306 (306.01.2012.002601) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel Oswaldo Trevizan - Andréia Elizabete dos Santos - Vistos. 1- Tendo em vista o decurso do prazo sem que a parte exequente
promovesse o regular andamento do feito, com fundamento no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO
EXTINTO os autos de Execução de Título Extrajudicial que Oswaldo Trevizan move contra Andréia Elizabete dos Santos. 2- Fica
a parte exequente intimada, através de seu(ua) procurador(a), pela imprensa oficial, de que os documentos que instruíram o
pedido inicial permanecerão em cartório pelo prazo de 90 (noventa) dias para serem retirados, sob pena de serem inutilizados,
conforme disposto no Capítulo IV, subseção IX, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça e nos termos do Provimento
1670/09 do Conselho Superior da Magistratura. 3- Transitada em julgado e decorrido o prazo supra, destruam-se os autos. 4P.R.I.C. - ADV: JAQUELINE IRENO (OAB 248171/SP)
Processo 0002623-41.2013.8.26.0306 (030.62.0130.002623) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória Supermercado Frios Carvalho Limitada Epp - Nelcy Marcelino da Silva - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos
termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):
Tendo em vista o decurso do prazo sem que a parte executada efetuasse o pagamento do débito, fica a parte exequente intimada
a apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, cálculo de atualização do débito, acrescido da multa de 10% prevista no artigo 475-J
do Código de Processo Civil. - ADV: MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP), ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP)
Processo 0002636-40.2013.8.26.0306 (030.62.0130.002636) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia Vitorio Rossi Me - Claro Sa - Vistos. 1. Oficie-se ao SERASA para que exclua definitivamente o nome do autor do quadro de
inadimplentes. 2- Ficam as partes intimadas de que os autos permanecerão em cartório pelo prazo de 90 dias, sendo após,
inutilizados, conforme o que dispõe o capítulo IV, subseção IX, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça, nos termos do
Provimento 1670/09 do Conselho Superior da Magistratura. Int. - ADV: RODRIGO RODRIGUES (OAB 179468/SP), JULIANA
GUARITA QUINTAS ROSENTHAL (OAB 146752/SP), MARTHA GISELE SAURA DE MENDONÇA (OAB 161504/SP)
Processo 0002644-17.2013.8.26.0306 (030.62.0130.002644) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Indevido - Manoel Parra Romero - Banco Santander Sa - Vistos. Promova a parte exequente/requerente o regular andamento do
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. Int. - ADV: FÁBIO ANDRÉ FADIGA (OAB 139961/SP), EDGAR FADIGA
JÚNIOR (OAB 141123/SP), MAIRA BROGIN (OAB 174203/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP)
Processo 0002717-86.2013.8.26.0306/01 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Maria das Dores
de Castilho Montemor - J Mahfuz Limitada - Vistos. 1. Tendo em vista que a parte exequente concordou com o pagamento
espontâneo efetuado pela parte executada, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO
EXTINTA a presente Execução de Título Judicial que Maria das Dores de Castilho Montemor move contra J Mahfuz Limitada.
2. Expeça-se mandado de levantamento da importância depositada à fl. 70 em favor da parte exequente. 3. Arbitro honorários
ao advogado nomeado a exequente (fl. 07), no teto fixado pela tabela em vigor para a espécie. Expeça-se certidão. 4. Ficam
as partes intimadas, através de seus procuradores, pela imprensa oficial, de que os documentos que instruíram o pedido inicial
permanecerão em cartório, pelo prazo de 90 (noventa) dias, após, serão destruídos, conforme disposto no Capítulo IV, subseção
IX, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça e nos termos do Provimento nº 1.670/09 do Conselho Superior da Magistratura.
5. P.R.I. - ADV: ANDRÉ LUIZ PASCHOAL (OAB 196699/SP), EMANUEL HENRIQUE DE CARVALHO TAUYR (OAB 223363/SP)
Processo 0002725-63.2013.8.26.0306/01 - Cumprimento de sentença - Pagamento Indevido - Talita Rosa da Silva Souza
- Banco do Brasil Sa - Vistos. Intime-se a parte executada para efetuar o pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), no prazo de 15 (quinze) dias, sem sofrer a incidência da multa prevista no art. 475-J, caput, do CPC, nem a consequente
execução forçada, desde que o pagamento ocorra dentro do prazo supramencionado. Int. - ADV: JOSÉ GLAUCO SCARAMAL
(OAB 217321/SP)
Processo 0002776-74.2013.8.26.0306 (030.62.0130.002776) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Neusa
Brighenti de Bortholo - Luciano Stefanini Pinheiro - - Danila Paula Freitas Herreira Pinheiro - C E R T I D Ã O Certifico e dou
fé que decorreu o prazo de 15 (quinze) dias sem que os executados efetuassem o pagamento do débito, ficando a exequente
intimada a apresentar cálculo de atualização do débito, acrescido da multa de 10% prevista no artigo 475-J do CPC, no prazo de
05 (cinco) dias. - ADV: ANDERSON DE SOUZA BRITO (OAB 254232/SP), ANDRÉ LUIZ PASCHOAL (OAB 196699/SP)
Processo 0002782-18.2012.8.26.0306 (306.01.2012.002782) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória Supermercado Carumar Limitada Me - Ailtom Lucio Ribeiro de Souza - Vistos. Manifeste-se a parte exequente em termos de
prosseguimento do feito. Int. - ADV: MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP), EDSON DE OLIVEIRA SEVERINO (OAB
107663/SP), ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP)
Processo 0002791-43.2013.8.26.0306 (030.62.0130.002791) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Marcio
Alves da Costa - Rubens da Silva Zaura - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do
CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Diante do teor da informação
de fls. 37/38 (mudou-se), indique a parte requerente o endereço do requerido, no prazo de 30(trinta) dias, sob pena de extinção
do feito (art. 53, § 4°, da Lei 9.099/95). - ADV: RODRIGO FACHIN DE MEDEIROS (OAB 254402/SP)
Processo 0002792-28.2013.8.26.0306 (030.62.0130.002792) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Márcio
Alves da Costa - Lucimara Aparecida Augusto - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, §
4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): “Fl. 41: Fica deferido o
sobrestamento do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias”. - ADV: RODRIGO FACHIN DE MEDEIROS (OAB 254402/SP)
Processo 0002799-20.2013.8.26.0306 (030.62.0130.002799) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Maria Paulina Ribeiro Gomes - Fazenda Pública do Município de José Bonifácio - - Fazenda Pública do Estado
de São Paulo - 1- Recebo o recurso inominado interposto pela parte requerida às fls. 77/86, tempestivamente apresentado,
em ambos os efeitos, diante do disposto no artigo 2ºB da Lei nº 9.494/97. 2- Intime-se a parte recorrida/REQUERENTE para
que apresente contrarrazões de apelação, no prazo de 10 (dez) dias. 3- Int. - ADV: MILENE DE OLIVEIRA PEREIRA (OAB
241622/SP), CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/SP), FRANCISCO DE ASSIS CATTELAN
(OAB 81662/SP)
Processo 0002855-24.2011.8.26.0306 (306.01.2011.002855) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Locação de Imóvel
- Valdenir Batista da Silva - Donizete André da Silva - Vistos. 1- A parte exequente foi intimada para manifestar-se acerca do
cumprimento do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a advertência de que sua inércia seria interpretada como cumprimento
do acordo, sendo o feito extinto; entretanto, manteve-se inerte. 2- Assim, considerando tal advertência, com fundamento no
artigo 794, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL que
Valdenir Batista da Silva move contra Donizete André da Silva. 3- Intime-se a parte executada de que o(s) documento(s) que
instruiu(íram) o pedido inicial permanecerá(ão) em cartório pelo prazo de 90 (noventa) dias para ser(em) retirado(s), sob pena
de ser(em) inutilizado(s), conforme o que dispõe o Capítulo IV, Subseção IX, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da
Justiça e nos termos do Provimento n. 1.670/09 do Conselho Superior da Magistratura. 4- Transitada em julgado e decorrido o
prazo supra, destruam-se os autos, procedendo-se às anotações e comunicações devidas. 5- P.R.I.C. - ADV: PAULO SÉRGIO
MENEGUETI (OAB 157438/SP)
Processo 0002915-26.2013.8.26.0306 (030.62.0130.002915) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - José Carlos Pereira Martins - Banco Santander Sa - Vistos. Fl. 41: Para que a requerida junte o contrato de
empréstimo realizado, bem como informe quantas parcelas foram debitadas até a presente data, defiro prazo suplementar de
30 (trinta) dias.0 Int. - ADV: EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), JOSÉ GLAUCO SCARAMAL (OAB 217321/SP), FÁBIO
ANDRÉ FADIGA (OAB 139961/SP), EDGAR FADIGA JÚNIOR (OAB 141123/SP)
Processo 0002939-25.2011.8.26.0306 (306.01.2011.002939) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Ivone Maria Bueno Fontes - Wilma Maia Souto Tardoc - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que decorreu o prazo para cumprimento
do acordo de fl. 59/60, ficando o(a) exequente intimado(a) a informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se houve o cumprimento, sob
pena de concordância tácita com seu cumprimento e a extinção do processo pelo pagamento. Nada Mais. - ADV: ANDERSON
DE SOUZA BRITO (OAB 254232/SP)
Processo 0002952-53.2013.8.26.0306 (030.62.0130.002952) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Indevido - Flaviano Batista Pereira - Vivo Telefonica Brasil Sa - Vistos. Tendo em vista não ser o requerente beneficiária da
assistência judiciária gratuita, comprove a parte recorrente o recolhimento das custas de preparo, dentro do prazo de 48 horas,
a contar do protocolo do recurso (§ 1º, do artigo 42, da Lei 9.099/95), sob pena de deserção. Int. - ADV: EDUARDO COSTA
BERTHOLDO (OAB 115765/SP), MARCO ADRIANO MARCHIORI (OAB 168427/SP)
Processo 0002964-67.2013.8.26.0306 (030.62.0130.002964) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Financiamento de
Produto - Vilma Bardela de Lima - Banco Santander Sa - Vistos. Tendo em vista a certidão de fl. retro, ficam as partes intimadas
de que os autos permanecerão em cartório pelo prazo de 90 (noventa) dias, decorrido este prazo, os mesmos serão destruídos,
conforme o que dispõe o Cap. IV, subseção IX, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça, nos termos do Provimento
1670/09 do C.S.M. Int-se. - ADV: JOSÉ GLAUCO SCARAMAL (OAB 217321/SP), ALEXANDRE YUJI HIRATA (OAB 163411/SP)
Processo 0002965-52.2013.8.26.0306 (030.62.0130.002965) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Financiamento de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Produto - Maria José Pereira de Oliveira - Aymoré Crédito Financiamento e Investimento Sa (banco Santander) - CERTIDÃO
- Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça
Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Diante do trânsito em julgado da sentença, manifeste-se o(a) autor(a) em
termos de prosseguimento do feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que for de seu interesse, levando em consideração
o depósito efetuado pela parte requerida à fl. 44, no valor de R$2.872,79. - ADV: RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP),
FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP), JOSÉ GLAUCO SCARAMAL (OAB 217321/SP)
Processo 0002971-59.2013.8.26.0306/02 - Cumprimento de sentença - Pagamento Indevido - Ellen Silva Lago Vanzela - Net
São José do Rio Preto - Vistos. 1. Tendo em vista que a parte exequente concordou com o pagamento espontâneo efetuado pela
parte executada, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente Execução de
Título Judicial que Ellen Silva Lago Vanzela move contra Net São José do Rio Preto. 2. Expeça-se mandado de levantamento da
importância depositada à fl. 82 em favor da parte exequente. 3. Ficam as partes intimadas, através de seus procuradores, pela
imprensa oficial, de que os documentos que instruíram o pedido inicial permanecerão em cartório, pelo prazo de 90 (noventa)
dias, após, serão destruídos, conforme disposto no Capítulo IV, subseção IX, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça e
nos termos do Provimento nº 1.670/09 do Conselho Superior da Magistratura. 4. P.R.I. - ADV: MARCIO MANO HACKME (OAB
154436/SP), LUIZ ALEXANDRE SOLHA (OAB 176353/SP)
Processo 0003001-36.2009.8.26.0306/01 - Cumprimento de sentença - Acidente de Trânsito - Alexandre Gonçalves da Silva
- Edson José da Silva - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para
remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica o exequente ou seu procurador intimados
a comparecerem perante este cartório, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de retirar a certidão de dívida. - ADV: MARCIO
ANTONIO MANCILIA (OAB 274675/SP), FERNANDA RICHARD DA COSTA LIMA (OAB 314497/SP), ANDRÉ LUIZ PASCHOAL
(OAB 196699/SP)
Processo 0003005-34.2013.8.26.0306/01 - Cumprimento de sentença - Pagamento Indevido - Pedro Luiz Venancio - Empresa
Brasileira de Telecomunicações Sa Embratel - C E R T I D Ã O - Certifico e dou fé que , nesta data, expedi o MANDADO DE
LEVANTAMENTO JUDICIAL n. 317/13, relativo ao comprovante de depósito de fl(s). 66, no valor de R$ 3.038,18, em favor do(a)
(s) exequente(s), ficando o(a) procurador(a) deste(a)(s), Dr(a). MARIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, intimado(a) a comparecer
perante este Juizado Especial Cível e Criminal, situado na Av. 09 de Julho, 1404, nesta cidade, com urgência, a fim de retira-lo,
ficando advertido(a) de que o prazo de vencimento do mesmo é de 30 dias. Caso já tenha retirado o mandado desconsiderar
esta publicação. - ADV: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (OAB 98709/SP), MARIANA OLIVEIRA DOS SANTOS
(OAB 255541/SP)
Processo 0003008-86.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003008) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Financiamento
de Produto - Izamilton Rosa Perin - Banco Daycoval Sa - Vistos. 1- Certifique o transito em julgado da sentença retro. 2- Fls.
70/75: Manifeste-se o requerente se concorda com o pagamento espontâneo efetuado pelo requerido. 3- Int. - ADV: JOSÉ
GLAUCO SCARAMAL (OAB 217321/SP), FERNANDO JOSE GARCIA (OAB 134719/SP), MARIANA OLIVEIRA DOS SANTOS
(OAB 255541/SP)
Processo 0003009-71.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003009) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Financiamento
de Produto - Sandra Aparecida Paulino - Banco Panamericano Sa - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos
termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):
Fica o(a) requerente intimado(a) a manifestar-se em termos de prosseguimento do feito, apresentando cálculo de atualização do
débito, no prazo de 05 (cinco) dias. Nada Mais. - ADV: MARIANA OLIVEIRA DOS SANTOS (OAB 255541/SP), JOSÉ GLAUCO
SCARAMAL (OAB 217321/SP)
Processo 0003017-48.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003017) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Centro
de Formação de Condutores Alvorada Ltda Me - Daniele da Silva Alves - 1. Expeça-se mandado para penhora de tantos bens
quantos bastem para garantia do débito de R$ 641,08 (seiscentos e quarenta e um reais e oito centavos), conforme cálculo
de atualização do débito de fl. 25. 2. Efetuada a penhora, deverá o Sr. Oficial de Justiça proceder a avaliação do(s) bem(ns)
penhorado(s), bem como intimar o(a) executado(a) do prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, apresente impugnação. 3. Não
encontrando bens penhoráveis, deverá o Oficial de Justiça relacionar os bens da parte devedora. 4. Int. - ADV: FRANCISCO DE
ASSIS CATTELAN (OAB 81662/SP)
Processo 0003024-40.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003024) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Fernando Ferreira Vanzela & Cia Limitada Me - Vivo Telefonica Brasil Sa - Vistos. Baixo os autos em cartório, a
pedido da serventia, para juntada de petição. Após, tornem conclusos. - ADV: EDUARDO COSTA BERTHOLDO (OAB 115765/
SP), LIGIA VANZELA DE FREITAS (OAB 320178/SP)
Processo 0003068-30.2011.8.26.0306 (306.01.2011.003068) - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso - Osnei
Antonio da Silva - Agropecuária Santa Luzia - Vistos. Fls. 86/92: INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica da executada, pois há penhora nos autos (fl. 15). Além do mais, o valor atribuído ao bem pela Oficiala de Justiça
ultrapassa o valor da dívida, portanto, a execução está garantida. Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento do
feito. Int. - ADV: RODRIGO CALIXTO GUMIERO (OAB 224466/SP), RODRIGO FACHIN DE MEDEIROS (OAB 254402/SP)
Processo 0003126-62.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003126) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Waldemar Manoel da Costa Me - Jean de Candio - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que decorreu o prazo para cumprimento
do acordo de fl. 27/28, ficando o(a) exequente intimado(a) a informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se houve o cumprimento, sob
pena de concordância tácita com seu cumprimento e a extinção do processo pelo pagamento. Nada Mais. - ADV: GEYSA DE
FATIMA MILANI (OAB 327076/SP)
Processo 0003170-18.2012.8.26.0306 (306.01.2012.003170) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Osni
Ferreira de Andrade - Angela Maria Cataruci - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, §
4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica o(a) exequente
intimado(a) a indicar o atual endereço do(a) executado(a), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito. - ADV:
ANDERSON DE SOUZA BRITO (OAB 254232/SP)
Processo 0003173-70.2012.8.26.0306 (306.01.2012.003173) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Caroline Lira
Costa Silva - Katiane Lemos Iglesias Me - Vistos. Fls. 42/43: Tendo em vista que a parte exequente mudou-se, sem comunicar
este Juizado, dou por presumida sua intimação, conforme disposto no artigo 19, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Aguarde-se eventual
prosseguimento do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. Nada sendo requerido, conclusos para liberação do veículo bloqueado,
bem como para extinção do feito. Int. - ADV: NATALIA OLIVEIRA TOZO (OAB 313118/SP)
Processo 0003180-62.2012.8.26.0306 (306.01.2012.003180) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Nelio
Reis Julião - João Luiz Yamasaki - I- Nomeio a “SUPER LANCE LEILÕES”, empresa gestora do sistema de alienação judicial
eletrônica, para realizar a venda do(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos em epígrafe, com divulgação e captação de lances em
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tempo real, através do Portal da rede internet www.superlanceleiloes.com.br, ferramenta devidamente habilitada perante o E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e será presidido pelo leiloeiro, autorizado e credenciado pela JUCESP, Adiel dos
Santos, devidamente habilitado para tal. II- Nos termos do Provimento CSM nº 1625/2009, que disciplina o Leilão Eletrônico,
em conformidade com o artigo 689-A, parágrafo único, do Código de Processo Civil, designo a hasta pública que se encerrará
no dia 10 de abril de 2014 às 19:00 horas. III- Cumprindo o determinado por este E. Tribunal, a alienação, obedecerá as regras
do Provimento supra-citado, onde a 1ª hasta terá inicio no 1º dia útil subsequente ao da publicação do edital. Não havendo
lance superior ao da avaliação, nos três(3) dias seguintes, seguir-se-á, sem interrupção o 2º pregão, que se estenderá por
no mínimo vinte (20) dias e se encerrará no dia 10 de abril de 2014 às 19:00 horas. No 2º pregão não serão admitidos lances
inferiores a 60% do valor da avaliação e a alienação se dará pelo maior lanço ofertado, ressalvado o que dispõe o art. 686, §
3º CPC. IV- Os interessados deverão cadastrar-se previamente no portal para que participem do leilão, fornecendo todas as
informações solicitadas e requeridas pelo Provimento. V- Pela imprensa, ficam as partes intimadas das datas, locais e forma de
realização do leilão do bem penhorado, cuja descrição constará do edital a ser publicado. VI- Considerando o que dispõe o art.
705 do Código de Processo Civil e o art. 10 do Provimento, competirá ao leiloeiro providenciar a publicação dos editais legais
observando o prazo, que não poderá ser inferior a 28 dias da data estipulada para encerramento da hasta. VII- Fica decidido que
o arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais
e tributários conforme o art. 130, parágrafo único do CTN, além da comissão do leiloeiro fixada em 5% sobre o valor do lance
vencedor. VIII- Valendo este despacho como ofício, autorizo os funcionários da Super Lance Leilões devidamente identificados,
a providenciarem o cadastro e agendamento, pela Internet, dos interessados em vistoriar o bem penhorado, cabendo aos
responsáveis pela guarda, facultar o ingresso dos interessados, designando-se datas para as visitas, além de providenciar a
extração de cópia dos autos e de fotografias do(s) bem(ns) para inseri-lo(s) no portal do Gestor, a fim que os licitantes tenham
pleno conhecimento das características dos bens, que serão vendidos no estado em que se encontram. IX- Int. - ADV: MICHELE
MONIKE COSTA (OAB 314683/SP), ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP)
Processo 0003204-27.2011.8.26.0306 (306.01.2011.003204) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória Fernandes & Fernandes Comércio de Móveis Ltda Me - Gilmar Silas Abrao - 1- Anote-se o atual endereço do executado,
conforme pesquisa de fl. 81. 2- Expeça-se mandado para penhora de tantos bens quantos bastem para garantia do débito de R$
306,54 (trezentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos), conforme cálculo de atualização do débito de fl. 78. 3- Efetuada a
penhora, deverá o Sr. Oficial de Justiça proceder a avaliação do(s) bem(ns) penhorado(s), bem como intimar o(a) executado(a)
do prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, apresente impugnação. 4- Não encontrando bens penhoráveis, deverá o Oficial de
Justiça relacionar os bens da parte devedora. 5- Int. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP)
Processo 0003245-23.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003245) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque Supermercado Semar Limitada Me - Elita Meira de Souza - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que decorreu o prazo para
cumprimento do acordo de fl. 33, ficando o(a) autor(a) intimado(a) a informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se houve o
cumprimento, sob pena de o feito ser destruído. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA
(OAB 314683/SP)
Processo 0003246-08.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003246) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque Supermercado Semar Limitada Me - Anderson Luciano da Silva - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que decorreu o prazo
para cumprimento do acordo de fl. 20, ficando o(a) autor(a) intimado(a) a informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se houve o
cumprimento, sob pena de o feito ser destruído. Nada Mais. - ADV: MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP), ELISANGELA
ZANURÇO (OAB 251797/SP)
Processo 0003254-82.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003254) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Milton
Cesar dos Santos - Jair Pereira - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC,
preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Deverá a parte exeqüente indicar
bens penhoráveis da parte executada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito (art. 53, § 4º, da Lei nº
9.099/95). Conforme certidão de fl. 72/73 o(a) Oficial(a) de Justiça não localizou bens penhoráveis e relacionou os bens da
residência da parte devedora. Nada Mais. - ADV: ROSE CRISTIANE DIAS (OAB 190360/SP)
Processo 0003260-94.2010.8.26.0306 (306.01.2010.003260) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória Maria Antonia dos Angelo Nakamura Me - Mariana Regina Bigatão Brito - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos
termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):
Tendo em vista o decurso do prazo de sobrestamento do feito, fica a parte requerente/exequente intimada a manifestar-se em
termos de prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: MARCELO CALDEIRA DE PAULO (OAB 265407/SP)
Processo 0003263-44.2013.8.26.0306/01 - Cumprimento de sentença - Pagamento - Waldemar Manoel da Costa Me - Pedro
Orlando dos Santos - 1. Expeça-se mandado para penhora de tantos bens quantos bastem para garantia do débito de R$ 761,07
(setecentos e sessenta e um reais e sete centavos), conforme cálculo de atualização do débito de fl. 34. 2. Efetuada a penhora,
deverá o Sr. Oficial de Justiça proceder a avaliação do(s) bem(ns) penhorado(s), bem como intimar o(a) executado(a) do prazo
de 15 (quinze) dias para, querendo, apresente impugnação. 3. Não encontrando bens penhoráveis, deverá o Oficial de Justiça
relacionar os bens da parte devedora. 4. Int. - ADV: GEYSA DE FATIMA MILANI (OAB 327076/SP)
Processo 0003265-14.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003265) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Waldemar Manoel da Costa Me - Leonardo Severino Cordeiro - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que decorreu o prazo
para cumprimento do acordo de fl. 25, ficando a requerente intimada a informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se houve o seu
cumprimento, sob pena de concordância tácita com tal cumprimento. - ADV: GEYSA DE FATIMA MILANI (OAB 327076/SP)
Processo 0003265-82.2011.8.26.0306 (306.01.2011.003265) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Edson
Luiz Garcia - Nadia Alves de Godoy - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que, nesta data, CERTIDÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS, em favor do(a)(s) procurador da parte executada, Dr(a). MEIRE GRAZIELA DE LIMA FRANCISCO, ficando
este(a) intimado(a) a comparecer perante este Juizado Especial Cível e Criminal, situado na Av. 09 de Julho, 1404, nesta
cidade, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de retira-la. Caso já tenha retirado-a desconsiderar esta publicação. - ADV: MARCELO
CALDEIRA DE PAULO (OAB 265407/SP), MEIRE GRAZIELA DE LIMA FRANCISCO (OAB 226203/SP)
Processo 0003291-80.2011.8.26.0306 (306.01.2011.003291) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Waldomiro Pedro
Dionísio Supermercado - Renata Antonia da Silva - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, §
4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): “Fl. 65: Fica deferido o
sobrestamento do feito pelo prazo de 40 (quarenta) dias”. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP)
Processo 0003319-77.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003319) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Waldemar Manoel da Costa Me - Antonio dos Santos - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que decorreu o prazo para cumprimento
do acordo de fl. 28, ficando o(a) exequente intimado(a) a informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se houve o cumprimento, sob
pena de concordância tácita com seu cumprimento e a extinção do processo pelo pagamento. Nada Mais. - ADV: NATALICIO
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CORDEIRO SOBRINHO (OAB 158974/SP), GEYSA DE FATIMA MILANI (OAB 327076/SP)
Processo 0003321-47.2013.8.26.0306/01 - Cumprimento de sentença - Pagamento - Waldemar Manoel da Costa Me - Ivo
Sebastião Mendes - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para
remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Tendo em vista o decurso do prazo sem que a
parte executada efetuasse o pagamento do débito, fica a parte exequente intimada a apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias,
cálculo de atualização do débito, acrescido da multa de 10% prevista no artigo 475-J do Código de Processo Civil. - ADV:
GEYSA DE FATIMA MILANI (OAB 327076/SP)
Processo 0003325-84.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003325) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade
do Fornecedor - Rogerio Eugênio da Costa - Motorola Industrial Limitada - Vistos. Fls. 77/78: Manifeste-se o requerente. Int. ADV: ALEXANDRE FONSECA DE MELLO (OAB 222219/SP)
Processo 0003344-27.2012.8.26.0306 (306.01.2012.003344) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade
ou anulação - Wagner José da Silva - Aymoré Crédito Financiamento e Investimento Sa - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé
que expedi mandado de levantamento n. 321/2013, da importância de R$ 399,70, em favor do(a) exequente. Certifico mais
e finalmente que fica o(a) procurador(a) do(a) exequente, Dr(a). ELAINE APARECIDA CAPUSSO, intimado(a) a comparecer
perante este Juizado Especial Cível e Criminal, situado na Av. 09 de julho, 1.404, em José Bonifácio-SP, com urgência, a fim de
retirar o mandado de levantamento judicial. Caso já tenha retirado o mandado, desconsiderar esta publicação. - ADV: ELAINE
APARECIDA CAPUSSO (OAB 239011/SP), HEITOR EVARISTO FABRICIO COSTA (OAB 23569/SP), FLÁVIO NEVES COSTA
(OAB 153447/SP), RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP)
Processo 0003357-89.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003357) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Fabiola Cristina Gonçalves Fabri - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Fl. 37: Defiro. Oficiese como requerido. Int. - ADV: ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP), CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA
(OAB 300908/SP)
Processo 0003391-64.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003391) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Marcos Rogério Martins - Cpfl Companhia Paulista de Força e Luz - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e
dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s)
ordinatório(s): Diante do trânsito em julgado da sentença, manifeste-se o(a) autor(a) em termos de prosseguimento do feito,
no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que for de seu interesse. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB
126504/SP), JOSÉ GLAUCO SCARAMAL (OAB 217321/SP)
Processo 0003394-19.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003394) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Waldomiro Pedro Dionísio Supermercado - Antonio Chioca - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do
art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Certifico e
dou fé que decorreu o prazo para cumprimento do acordo de fl. 13, ficando o(a) requerente intimado(a) a informar, no prazo de
05 (cinco) dias, se houve o cumprimento, sob pena de concordância tácita com seu cumprimento e a extinção do processo. ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 0003397-71.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003397) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Waldomiro
Pedro Dionísio Supermercado - Josimar da Silva Marques - Vistos. Tendo em vista o cumprimento integral do acordo, conforme
noticiado pela parte requerente, e considerando que o feito já foi extinto, aguarde-se pelo prazo de 90 (noventa) dias, após,
destruam-se os autos, conforme disposto no Capítulo IV, subseção IX, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça e nos
termos do Provimento nº 1.670/09 do Conselho Superior da Magistratura. Int. - ADV: MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/
SP), ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP)
Processo 0003449-67.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003449) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória Reginaldo Rodrigues Batista - Marcos Minoru Teramoto - CERTIDÃO - Ato Ordinatório - Certifico e dou fé que, nos termos do
art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica o(a)
exeqüente intimado(a) a manifestar-se, em termos de prosseguimento do feito, acerca da certidão da Sr. Oficial de Justiça de fl.
31, no prazo de 30 (trinta) dias, indicando o novo endereço da parte executada, sob pena de extinção do feito. - ADV: MARCELO
CALDEIRA DE PAULO (OAB 265407/SP)
Processo 0003470-43.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003470) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Tratamento MédicoHospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos - Célia Aparecida de Paula Pereira - Adriana de Paula Pereira - - Município de
José Bonifácio - Estado de São Paulo - Ao M.P. Int. - ADV: CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/
SP), FRANCISCO DE ASSIS CATTELAN (OAB 81662/SP), MARCIO MANO HACKME (OAB 154436/SP)
Processo 0003471-28.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003471) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Margarene de Souza Pacola - Claro Sa - Vistos. Fls. 70/71: Diga a requerente. Int. - ADV: JULIANA GUARITA
QUINTAS ROSENTHAL (OAB 146752/SP), RENATO PINHABEL MARAFÃO (OAB 218544/SP)
Processo 0003507-70.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003507) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Marcos Rogerio
Bezerra - Rosa Maria da Silva Lima 11123471860 - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162,
§ 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica o(a) exequente
intimado(a) a indicar bens penhoráveis do(a) executado(a), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito, tendo em
vista a certidão do Oficial de Justiça a seguir transcrita: “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
306.2013/003500-5 dirigi-me ao endereço: Rua Venerando Teixeira da Silva, 260, Jardim Cristo Rei, nesta, e aí sendo, DEIXEI
DE PROCEDER PENHORA no veículo indicado, uma vez obter informações da própria executada Rosa Maria da Silva Lima que
não o possui há mais de 02 (dois) anos. Intimei-a da restrição de transferência sobre o veículo. Aceitou cópia do mandado que
lhe ofereci e lançou seu ciente, conforme se deduz da assinatura no final da ordem judicial.” - ADV: MICHELE MONIKE COSTA
(OAB 314683/SP), ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP)
Processo 0003523-24.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003523) - Execução de Título Extrajudicial - Pagamento - Waldemar
Manoel da Costa Me - Maria Madalena da Silva - Vistos. Fls. 27/28: Diante do teor da certidão de fl. 15 verso, indique a parte
exequente bens penhoráveis da parte executada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito. Int. - ADV: GEYSA
DE FATIMA MILANI (OAB 327076/SP)
Processo 0003551-89.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003551) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação
de Fazer / Não Fazer - Maria Isabel Pianta de Sá Sicutti - São Paulo Previdência Spprev - Por tais considerações, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem
custas e honorários advocatícios nesta fase processual. P.R.I. Após as cautelas de praxe, arquivem-se. = (O prazo de recurso é
de 10 (dez) dias a contar da publicação. O preparo, sob pena de deserção, será efetuado, independentemente de intimação, nas
48 (quarenta e oito horas) seguintes à interposição, no importe de 3% do valor da condenação, de conformidade com o artigo
525, § 1º, do CPC; Lei Estadual n. 11.608/03 - artigo 4º, incisos I e II nos termos dos Provimentos 806/03 e 884/04 (artigo 1º).
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Se 3% da condenação não atingir 10 (dez) UFESPs, ou seja, R$ 201,40, este é o valor que deverá ser recolhido ao Estado Código 230-6-GARE, através de Advogado. Além de taxa de procuração - Código 304-9-GARE. Os valores devem ser recolhidos
nas guias específicas, com os códigos corretos e separadamente. Porte de remessa, no valor de R$ 29,50, Código 110-4-guia
do fundo de despesa). - ADV: VIVIAN PATRÍCIA SATO YOSHINO (OAB 172172/SP), FERNANDO HENRIQUE MEDICI (OAB
329133/SP)
Processo 0003559-66.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003559) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Daniel Vicente Montanaro - Claro Sa (spi) - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art.
162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Ficam as partes
intimadas de que os autos permanecerão em cartório, pelo prazo de 90 dias, sendo após destruídos, conforme o que dispõe
o Capítulo IV, Subseção IX, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça e nos termos do Provimento n. 1.670/09
do Conselho Superior da Magistratura. - ADV: JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL (OAB 146752/SP), EDUARDO
PETROLINI DE OLIVEIRA (OAB 308382/SP)
Processo 0003562-21.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003562) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Monique Alice de Oliveira Alves - Valdir Aparecido Rosa - Vistos. Fl. 66: Indefiro, por falta de amparo legal.
Ademais, já foi deprecada a oitiva das testemunhas. Int. - ADV: MARCIO RODRIGO ROCHA VITORIANO (OAB 224990/SP),
EDUARDO PETROLINI DE OLIVEIRA (OAB 308382/SP)
Processo 0003600-09.2008.8.26.0306 (306.01.2008.003600) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - José Adauto de Oliveira Mendonça Me - Plastibrax Indústria e Comércio de Forro Pvc Ltda - CERTIDÃO - Ato
Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico
o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica a exequente intimada a manifestar-se acerca da certidão da Sra. Oficial de Justiça de
fl. 248 (deixei de proceder a intimação da executada pelo fato de seu representante legal, Sr. Claudionor José Alves, não residir
no referido endereço, isto segundo informação de Antonio, porteiro do edifício). - ADV: ANDRÉ LUIZ PASCHOAL (OAB 196699/
SP), ERNANI TEIXEIRA (OAB 14104/GO)
Processo 0003620-58.2012.8.26.0306 (306.01.2012.003620) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória Fernandes e Fernandes Comércio de Móveis Limitada Me - Simoni Fernanda Antunes Quintas - Vistos. Fl. 54 verso: Defiro.
Expeça-se certidão da dívida, devendo a parte exequente providenciar a juntada aos autos de cálculo de atualização do débito.
Int. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 0003621-09.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003621) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Marilene Souza de Oliveira Ruz - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico
e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s)
ato(s) ordinatório(s): Fica o(a) requerente intimado(a) a manifestar-se em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 05
(cinco) dias, sobre o interesse na execução da sentença, requerendo o que for de seu interesse. Nada Mais. - ADV: ANA CARLA
MARTINS (OAB 264392/SP), CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/SP)
Processo 0003658-36.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003658) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Indevido - José Edson Pereira de Carvalho - Vivo Sa - Vistos. Tendo em vista o cumprimento integral do acordo, conforme
noticiado pela parte requerente, e considerando que o feito já foi extinto, aguarde-se pelo prazo de 90 (noventa) dias, após,
destruam-se os autos, conforme disposto no Capítulo IV, subseção IX, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça e nos
termos do Provimento nº 1.670/09 do Conselho Superior da Magistratura. Int. - ADV: JOSÉ GLAUCO SCARAMAL (OAB 217321/
SP)
Processo 0003691-31.2010.8.26.0306 (306.01.2010.003691) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Edna
Terezinha Bigatão - Ronaldo da Silva Souza - Vistos. 1- A parte exequente foi intimada a indicar bens penhoráveis da parte
executada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito; entretanto, manteve se inerte. 2- Assim sendo, diante
da não localização de bens penhoráveis da parte executada, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, JULGO
EXTINTO os autos da ação de Execução de Título Extrajudicial que Edna Terezinha Bigatão move contra Ronaldo da Silva
Souza. 3- Fica autorizada a expedição de certidão de dívida para entrega a parte exequente, quando solicitada. 4- Transitada
em julgado e decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, destruam-se os autos, conforme disposto no Capítulo IV, subseção IX,
das Normas da Corregedoria Geral da Justiça e nos termos do Provimento 1670/09 do Conselho Superior da Magistratura. 4P.R.I.C. - ADV: CAROLA BIGATÃO NASCIMENTO (OAB 180790/SP)
Processo 0003712-02.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003712) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda José Acácio Julian - Nova Pontocom Comércio Eletrônico Sa - - Hewlett Packard Brasil Ltda - Vistos. Fls. 97/98: Manifeste-se a
requerida em termos de concordância com o arquivamento do feito, pelo cumprimento das obrigações pelas partes. Int. - ADV:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (OAB 131600/SP), FABIO JOSE DE SOUZA (OAB 103041/SP)
Processo 0003717-58.2012.8.26.0306 (306.01.2012.003717) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Antonia
Cristina Bott Me - Fernanda da Costa - Intime-se a parte devedora para efetuar o pagamento da importância de R$ 577,55
(quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), no prazo de 15 dias, ciente de que, caso não efetue o
pagamento da referida quantia no prazo acima mencionado, o montante da condenação será acrescido de multa de 10%,
conforme previsto no art. 475-J do CPC. Int. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA
(OAB 314683/SP)
Processo 0003739-19.2012.8.26.0306 (306.01.2012.003739) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade
do Fornecedor - Walter Zanusso - Getúlio Antonio dos Santos Brinquedos Me Abaeté Brinquedos - CERTIDÃO - Ato Ordinatório
Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s)
seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica a parte exequente intimada a apresentar cálculo de atualização do débito, acrescido da
multa de 10% prevista no artigo 475-J do Código de Processo Civil, no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: MÁVIA NÍDIA ZANUSSO
(OAB 200368/SP)
Processo 0003752-86.2010.8.26.0306 (306.01.2010.003752) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Noel
Hipólito Pedroso - Andreia Fernandes Martines - Laércio Baldi Me - Vistos. Promova a parte exequente/requerente o regular
andamento do feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. Int. - ADV: MAURILIO SAVES (OAB 73691/SP), AIESKA
RODRIGUES LIMA DE OLIVEIRA DUTRA (OAB 210605/SP), ANDERSON DE SOUZA BRITO (OAB 254232/SP)
Processo 0003768-35.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003768) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento Gleison Lucio Rossi - Celso Felix de Lima - Vistos. Tendo em vista o cumprimento integral do acordo, conforme noticiado pela
parte requerente, e considerando que o feito já foi extinto, aguarde-se pelo prazo de 90 (noventa) dias, após, destruam-se os
autos, conforme disposto no Capítulo IV, subseção IX, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça e nos termos do Provimento
nº 1.670/09 do Conselho Superior da Magistratura. Int. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE
COSTA (OAB 314683/SP)
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Processo 0003797-85.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003797) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Financiamento
de Produto - Milton Alves Ferreira - Panamericano Arrendamento Mercantil Sa - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou
fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s)
ordinatório(s): Diante do trânsito em julgado da sentença, manifeste-se o(a) autor(a) em termos de prosseguimento do feito, no
prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que for de seu interesse. - ADV: MARCELO DAL SECCO SAKAMOTO (OAB 221252/SP),
THIAGO DE SOUZA DANELUCI (OAB 264641/SP)
Processo 0003800-40.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003800) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Financiamento de
Produto - Rogerio Douglas Ferreira Jesus - Banco Itaucard Sa - Vistos. 1- Recebo o recurso inominado interposto pela parte
requerida às fls. 58/82, tempestivamente apresentado, apenas no efeito devolutivo (art. 43 da Lei nº 9.099/95). 2- Intime-se a
parte recorrida/REQUERENTE para que apresente contrarrazões de apelação, no prazo de 10 (dez) dias. 3- Int. - ADV: MOISES
BATISTA DE SOUZA (OAB 149225/SP), THIAGO DE SOUZA DANELUCI (OAB 264641/SP), THAISA RODRIGUES QUINTINO
(OAB 326365/SP)
Processo 0003801-25.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003801) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Financiamento
de Produto - Mauricio Lopes da Silva - Omni Financeira Sa - Vistos. Fls. 81/83: Manifeste-se o requerente se concorda com o
pagamento espontâneo efetuado pela requerida. Sem prejuízo, certifique-se, a serventia, o trânsito em julgado da sentença.
Int. - ADV: THIAGO DE SOUZA DANELUCI (OAB 264641/SP), PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (OAB
265023/SP)
Processo 0003837-67.2013.8.26.0306/01 - Cumprimento de sentença - Cheque - Walomiro Pedro Dionisio Supermercado
- Waldomiro Felicio Martins - Vistos. Intime-se a parte executada para efetuar o pagamento da importância de R$ 521,34
(quinhentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sem sofrer a incidência da multa
prevista no art. 475-J, caput, do CPC, nem a consequente execução forçada, desde que o pagamento ocorra dentro do prazo
supramencionado. Int. - ADV: MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP), ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP)
Processo 0003838-52.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003838) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento Gleison Lucio Rossi - Claudia Aparecida Marques Pereira - Vistos. 1. HOMOLOGO, por sentença, para que surta seus jurídicos
e legais efeitos de direito, o acordo a que chegaram as partes, conforme petição de fls. 38 e, com fundamento no artigo 269,
inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente Ação Ordinária de Cobrança que Gleison Lucio Rossi move
contra Claudia Aparecida Marques Pereira. 2. Fica prejudicada a audiência designada à fl. 30. Libere-se a pauta. 3. Aguardese o cumprimento do acordo. 4. P.R.I. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB
314683/SP)
Processo 0003839-37.2013.8.26.0306/01 - Cumprimento de sentença - Inadimplemento - Gleison Lucio Rossi - Antonio
Aparecido Buzati - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para
remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Certifico e dou fé que decorreu o prazo de 15
(quinze) dias sem que o(a)(s) executado(a)(s) efetuasse(m) o pagamento do débito. Fica o(a) exequente intimado(a) a apresentar
cálculo de atualização do débito, acrescido da multa de 10% prevista no artigo 475-J do Código de Processo Civil, no prazo de
05 (cinco) dias. Nada Mais. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 0003842-89.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003842) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Antonia
Cristina Bott Me - Monique Fernanda Fuzzas - Vistos. Intime-se a parte devedora para efetuar o pagamento da importância de
R$ 68,88 (sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), no prazo de 15 dias, ciente de que, caso não efetue o pagamento da
referida quantia no prazo acima mencionado, o montante da condenação será acrescido de multa de 10%, conforme previsto no
art. 475-J do CPC. Int. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 0003863-65.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003863) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Karen
Angélica Laguna Kessa - Intelig Telecomunicações Ltda - Vistos. 1. Diante da indicação contida no Ofício de fl. 67, nomeio
o(a) Dr(a). Rodrigo Martinez para defender os interesses da parte requerente, beneficiária da assistência judiciária gratuita.
Anote-se. 2. Após, tornem os autos conclusos para prolação de sentença ou nova deliberação. 3. Int. - ADV: CELSO SIMOES
VINHAS (OAB 23835/SP), RODRIGO MARTINEZ (OAB 274725/SP), GUSTAVO BARBOSA VINHAS (OAB 255427/SP), ELAINE
CRISTINA CORDIOLI VINHAS (OAB 273428/SP)
Processo 0003869-72.2013.8.26.0306/01 - Cumprimento de sentença - Pagamento - Paulo César Guimarães Me - Sueli
Vieira da Silva - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa
ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Tendo em vista o decurso do prazo sem que a parte
executada efetuasse o pagamento do débito, fica a parte exequente intimada a apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, cálculo
de atualização do débito, acrescido da multa de 10% prevista no artigo 475-J do Código de Processo Civil. - ADV: MICHELE
MONIKE COSTA (OAB 314683/SP), ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP)
Processo 0003912-77.2011.8.26.0306 (306.01.2011.003912) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Transporte Terrestre
- Germano Luis dos Santos Filho - Agroleite Santa Luzia Limitada - Vistos. Fl. 148: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo
de 30 (trinta) dias. Int. - ADV: LARISSA FERNANDA FERRO (OAB 193409/SP), ANDRÉ LUIZ PASCHOAL (OAB 196699/SP),
ANDERSON DE SOUZA BRITO (OAB 254232/SP)
Processo 0003917-31.2013.8.26.0306 (030.62.0130.003917) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito
- Rodrigo Diogo da Silva - Prefeitura Municipal de Adolfo - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art.
162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Ficam as partes
intimadas de que os autos permanecerão em cartório pelo prazo de 180 dias, sendo após, inutilizados, conforme o que dispõe
o capítulo IV, subseção IX, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça, nos termos do Provimento 1670/09 do Conselho
Superior da Magistratura. Nada Mais. - ADV: FRANKLIN PRADO SOCORRO FERNANDES (OAB 234907/SP), RAFAEL YUKIO
FUJIEDA (OAB 336811/SP)
Processo 0003927-46.2011.8.26.0306 (306.01.2011.003927) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento Henrique Gerson Bott - Agroleite Santa Luzia Limitada - Vistos. Acerca do teor da certidão de fl. 64, manifeste-se o exequente.
Int. - ADV: ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP)
Processo 0003928-31.2011.8.26.0306 (306.01.2011.003928) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda
- Anésio Luiz Moro - Agroleite Santa Luzia Limitada - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art.
162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Deverá a parte
exequente indicar bens penhoráveis da parte executada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito (art. 53, § 4º,
da Lei nº 9.099/95), tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça de fls. 54.” Nada Mais. - ADV: ANDERSON DE SOUZA BRITO
(OAB 254232/SP), ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP)
Processo 0003988-67.2012.8.26.0306 (306.01.2012.003988) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão /
Resolução - Roberto Carlos Bresle - Elaine Cristina de Souza e outro - Vistos. Intime-se a parte requerente, pessoalmente, a
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promover o regular andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: FRANKLIN
PRADO SOCORRO FERNANDES (OAB 234907/SP)
Processo 0004195-03.2011.8.26.0306 (306.01.2011.004195) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Iraíde Aparecida Moura Martins Hakmi - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. 1. Diante do pagamento
do débito, conforme depósito judicial retro, dou por satisfeita a execução e, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código
de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL que Iraíde Aparecida Moura Martins Hakmi
move contra Fazenda Pública do Estado de São Paulo. 2. Expeça-se mandado de levantamento da importância retro depositada
em favor da parte exequente. 3. Ficam as partes intimadas de que os documentos que instruíram o pedido inicial permanecerão
em cartório pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, após, serão destruídos, conforme disposto no Capítulo IV, subseção IX,
das Normas da Corregedoria Geral da Justiça e nos termos do Provimento nº 1.670/09 do Conselho Superior da Magistratura. 4.
P.R.I. - ADV: CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/SP), ANDRÉ LUIZ PASCHOAL (OAB 196699/
SP), CARLA PITTELLI PASCHOAL (OAB 227857/SP)
Processo 0004196-85.2011.8.26.0306 (306.01.2011.004196) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Maria Regina Serantola Pavan - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Fl. 92: Esclareça a executada
o motivo do depósito judicial ter sido efetuado a menor. Int. - ADV: ANDRÉ LUIZ PASCHOAL (OAB 196699/SP), CLAUDIA LINE
GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/SP)
Processo 0004285-16.2008.8.26.0306 (306.01.2008.004285) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos
Bancários - Maria Lucia Crestani - Banco Itaú Sa - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162,
§ 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica o procurador do
requerido, Dr. ELÁDIO SILVA, intimado a comparecer perante este Juizado Especial Cível e Criminal, situado na Av. 09 de julho,
1404, em José Bonifácio-SP, COM URGÊNCIA, a fim de retirar o Mandado de Levantamento Judicial n. 001/14, no valor de R$
166,62, emitido em 07/01/2014, ficando advertido de que o prazo de vencimento é de 30 (trinta) dias. Caso já o tenha feito, favor
desconsiderar esta publicação. Nada Mais. - ADV: ELADIO SILVA (OAB 25048/SP), ANA PAULA SILVA ZERATI (OAB 135178/
SP), JOSÉ GLAUCO SCARAMAL (OAB 217321/SP)
Processo 0004354-43.2011.8.26.0306/01 - Cumprimento de sentença - Inadimplemento - Sidnei Pereira Mota - - Lucia Suely
de Fátima Lima da Mota - João Barbosa de Oliveira - - Célia Maria Pereira de Oliveira - Vistos. A fixação das astreintes consiste
numa medida de coerção (legal), que visa ao cumprimento espontâneo da obrigação, sendo que sua natureza jurídica é a
de desestimular o atraso no cumprimento da obrigação, aplicável nas ações de obrigação de fazer e não fazer, podendo ser
reduzidas de ofício, art. 461, § 6º do CPC, observados os critérios de prudência e razoabilidade. O valor total das astreintes
não pode chegar a importâncias absurdas, que viole os princípios da razoabilidade/proporcionalidade. No caso, a imposição
da multa mostrou-se necessária, porquanto os executados João Barbosa de Oliveira e Célia Maria Pereira de Oliveira não
cumpriram a ordem judicial inicialmente emanada, no sentido de outorgarem a escritura do imóvel objeto da matrícula n.º 13.702
do CRI local, no prazo de 60 dias do pagamento da indenização fixada na sentença de fls. 85/88, item “a” do dispositivo. Ou
seja, mesmo após os exequentes terem efetuado o depósito, em 03/05/2012, da parte que a eles cabiam (fls.104/107), nos
termos da sentença proferida, os ora executados não cumpriram o quanto restou decidido. A inércia de ambos levaram os
exequentes Sidnei e Lúcia por diversas oportunidades, pleitearem o cumprimento da sentença. Pesem as diversas justificativas
apresentadas pelos executados, estas não têm o condão de ilidir a multa, pois, inequivocamente, deixaram de cumprir a
determinação judicial materializada na sentença proferida nos autos. Logo, não há que se falar em revogação da multa. Por
outro lado, vale lembrar que, nos termos do artigo 461, §6º, do Código de Processo Civil, “o juiz poderá, de ofício, modificar
o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.” Porém, o valor pleiteado pelos
exequentes mostra-se abusivo e fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, já que pleiteiam o valor de R$99.446,12
(fls. 282/284), sobretudo se levarmos em consideração o valor do bem, aliado ao fato de que não houve prejuízos evidentes
aos exequentes. Portanto, é possível reduzir, de ofício, o valor da multa nesta fase processual, com base no citado artigo 461,
§ 6º, do Código de Processo Civil. Assim, a multa poderá, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, ser modificada,
para mais ou para menos, conforme seja insuficiente ou excessiva. O dispositivo indica que o valor da astreinte não faz coisa
julgada material, pois pode ser revista mediante a verificação de insuficiência ou excessividade. Por tudo isso, nada obstante
não ter sido objeto das decisões judiciais anteriores, LIMITO a pena de multa diária aplicada aos executados no patamar de
R$10.000,00 (dez mil reais), que se mostra razoável, diante da recalcitrância dos executados. Faço isso, não apenas porque
melhor se coaduna com a boa regra de direito, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa dos exequentes, baseado no
princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, mas também baseado na jurisprudência atual. Nesse sentido, precedente
do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “MULTA REDUÇÃO CABIMENTO DE R$ 547.373,31 PARA R$ 14.500,00 APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 461, § 6º, CPC MULTA QUE, MOSTRANDO-SE EXCESSIVA, PODE SER MODIFICADA
DE OFÍCIO PARA NÃO EXTRAPOLAR O LIMITE DO RAZOÁVEL, A FIM DE NÃO SE TORNAR FONTE DE ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO” (Agravo de Instrumento 0187311-23.2012.8.26.0000 - Relator:
Desembargador Paulo Roberto de Santana - Comarca: São José dos Campos - Órgão julgador: 23ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 28/11/2012 - Data de registro: 30/11/2012 - Outros números: 1873112320128260000). E também: “A multa
pelo descumprimento de decisão judicial não pode ensejar o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece, como no caso,
devendo ser reduzida a patamares razoáveis” (STJ-RF 396/353: 4ª. T., REsp 793.491)” (“Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor”, Editora Saraiva, 44ª edição, 2012, página 534, nota 11c ao artigo 461). Vale lembrar que, nos termos
do artigo 412 do Código Civil, “o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal”.
Este dispositivo legal é aplicável, também, às “astreintes”, tanto para atender ao princípio da proporcionalidade quanto para
se evitar o enriquecimento ilícito do credor, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, evidenciado no seguinte
julgado: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
VALOR FIXADO NÃO PODE ULTRAPASSAR VALOR DO BEM DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO”. 1. A Corte de origem ao reduzir o valor da multa cominatória amparou-se nos elementos fáticos da causa. Rever tais
fundamentos demandaria necessariamente reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, em regra, tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade
quanto para se evitar o enriquecimento ilícito, o teto do valor fixado a título de astreintes não deve ultrapassar o valor do bem
da obrigação principal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no AREsp 246755 / MG - Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial 2012/0223703-0 Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Quarta Turma - Data do Julgamento:
18/12/2012 - Data da Publicação/Fonte: DJe 04/02/2013). Assim, intimem-se os executados para pagamento da quantia de
R$10.000,00, nos termos do artigo 475-J do CPC. Int. - ADV: ANDRÉ LUIZ PASCHOAL (OAB 196699/SP), MEIRE GRAZIELA
DE LIMA FRANCISCO (OAB 226203/SP)
Processo 0004379-22.2012.8.26.0306 (306.01.2012.004379) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - João Paulo Ireno
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- Qualitá do Brasil Produtos de Limpeza Limitada Me - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do
art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica o(a)
exequente intimado(a) a apresentar cálculo de atualização do débito, acrescido da multa de 10% prevista no artigo 475-J do
Código de Processo Civil, no prazo de 05 (cinco) dias, e, ainda, requerer o que for de seu interesse. - ADV: RUBIA DE CASSIA
UGA (OAB 308195/SP), JAQUELINE IRENO (OAB 248171/SP), ILUMA MULLER LOBÃO DA SILVEIRA (OAB 321925/SP)
Processo 0004460-68.2012.8.26.0306 (306.01.2012.004460) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Supermercado
Frios Carvalho Limitada Epp - Fernando Benedito A Fortunato - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos
do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica a
parte exequente intimada a apresentar cálculo de atualização do débito, acrescido da multa de 10% prevista no artigo 475-J
do Código de Processo Civil, no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP), ELISANGELA
ZANURÇO (OAB 251797/SP)
Processo 0004469-30.2012.8.26.0306/01 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Gersy Lisboa
Esteves - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. 1. Diante do pagamento do débito, conforme depósito judicial
retro, dou por satisfeita a execução e, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA
a presente EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL que Gersy Lisboa Esteves move contra Fazenda Pública do Estado de São
Paulo. 2. Expeça-se mandado de levantamento da importância retro depositada em favor da procuradora da parte exequente.
3. Ficam as partes intimadas de que os documentos que instruíram o pedido inicial permanecerão em cartório pelo prazo de
180 (cento e oitenta) dias, após, serão destruídos, conforme disposto no Capítulo IV, subseção IX, das Normas da Corregedoria
Geral da Justiça e nos termos do Provimento nº 1.670/09 do Conselho Superior da Magistratura. 4. P.R.I. - ADV: LUCIMEIRE
VENEZUELA MOTA (OAB 224956/SP), CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/SP)
Processo 0004521-60.2011.8.26.0306 (306.01.2011.004521) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - José Fernando Scarin - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Fls. 138/139: Manifeste-se a Fesp. Int.
- ADV: ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP), ALINE CASTRO DE CARVALHO (OAB 329130/SP), LUCIANO CARLOS DE
MELO (OAB 232647/SP)
Processo 0004557-05.2011.8.26.0306 (306.01.2011.004557) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - João
Batista Romeiro - Maria da Penha Pereira dos Santos - - Gleison Furtado Isidio - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou
fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s)
ordinatório(s): Deverá a parte exequente indicar bens penhoráveis da parte executada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de
extinção do feito (art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95). Certidão de fl. 81: “...DEIXEI DE PROCEDER A PENHORA sobre os direitos
que a executada MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS possui sobre o veículo indicado, uma vez obter informações da
própria executada que não o possui há mais de 03 (três) anos.” Nada Mais. - ADV: MARCELO CALDEIRA DE PAULO (OAB
265407/SP)
Processo 0004562-90.2012.8.26.0306/01 - Cumprimento de sentença - Acidente de Trânsito - Edinaldo Araujo - Wellington
Martins Ferraz - - Translopes Transportes e Encomendas Limitada - - Rte Rodonaves Limitada - CERTIDÃO - Ato Ordinatório
Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s)
seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica o(a) exequente intimado(a) a apresentar cálculo de atualização do débito, acrescido da
multa de 10% prevista no artigo 475-J do Código de Processo Civil, no prazo de 05 (cinco) dias, e, ainda, requerer o que for de
seu interesse. - ADV: JOÃO VICENTE LEME DOS SANTOS (OAB 177184/SP), MARCOS ALMIR GAMBERA (OAB 119981/SP),
MARCIO MANO HACKME (OAB 154436/SP)
Processo 0004603-91.2011.8.26.0306 (306.01.2011.004603) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - B e
Calixto Me - Irani Aparecida Dias - A impugnação da avaliação pela executada não pode prosperar (f. 75). O documento que
junta se refere ao preço de um aparelho NOVO e não há certeza se realmente tem a mesma especificação do bem penhorado.
Note-se que a oficiala de justiça já fez reavaliação (f. 65), o que denota que o assunto já foi aprofundado por este servidor do
juízo. Assim, prossiga-se na execução com a avaliação às fls. 65. Diga o exequente. Intime-se. - ADV: RODRIGO CALIXTO
GUMIERO (OAB 224466/SP)
Processo 0004643-39.2012.8.26.0306 (306.01.2012.004643) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória Nathany Maldonado Orsi - Nilceia Batista de Azevedo - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art.
162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica a parte
exequente/requerente intimada a manifestar-se acerca do cumprimento do acordo retro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena
de concordância tácita com seu cumprimento e a extinção do processo. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP),
MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 0004699-77.2009.8.26.0306 (306.01.2009.004699) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Espólio de Sérgio
Correa Leite - Jair Toneli - Vistos. Promova a parte exequente o regular andamento do feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob
pena de extinção. Int. - ADV: RODRIGO CALIXTO GUMIERO (OAB 224466/SP), LUCIMEIRE VENEZUELA MOTA (OAB 224956/
SP)
Processo 0004877-89.2010.8.26.0306 (306.01.2010.004877) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Maria
Helena de Freitas - Telecomunicações de São Paulo Sa Telesp - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos
do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica o(a)
exequente intimado(a) a apresentar cálculo de atualização do débito, acrescido da multa de 10% prevista no artigo 475-J do
Código de Processo Civil, no prazo de 05 (cinco) dias, e, ainda, requerer o que for de seu interesse. - ADV: FRANKLIN PRADO
SOCORRO FERNANDES (OAB 234907/SP), EDUARDO COSTA BERTHOLDO (OAB 115765/SP)
Processo 0004955-49.2011.8.26.0306 (306.01.2011.004955) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Ana Cláudia Matias Maia Souto - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Fls. 147/148: Manifeste-se a
FESP. Prazo: 15 (quinze) dias. Int. - ADV: ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP), CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES
DA CUNHA (OAB 300908/SP)
Processo 0004962-41.2011.8.26.0306 (306.01.2011.004962) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Sonia Lourdes Catalani Bernardo - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Fl. 132: Diga a exequente.
Int. - ADV: CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/SP), ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP)
Processo 0004963-89.2012.8.26.0306 (306.01.2012.004963) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Wander Francis
da Silva - K D Silveira Me - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei
para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica a exequente intimada a manifestar-se
acerca da certidão da Oficial de Justiça de fl. 26, no prazo de 05 (cinco) dias. (certidão: dirigi-me ao endereço Av. 9 de julho,
1660, centro, onde fui atendida pela Sra. Sueli Aparecida Fernandes, a qual disse que a empresa K D Silveira ME fechou em
08/11/2012 e não sabe informar o atual endereço da mesma. Disse que a representante legal, Sra. Karina Donizete Silveira se
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mudou, salvo engano para São Paulo. Disse ainda que no local está estabelecida a empresa “Pizza Express” e o n. do CNPJ
é outro e se encontra no escritório, não sabendo informar no momento o n. do CNPJ da atual empresa. Assim sendo, deixei de
intimar a executada K D Silveira ME, na pessoa de sua representante legal, Sra. Karina Donizete Silveira, por não a encontrar
no local e segundo informação da Sra. Sueli, a mesma fechou a empresa executada em 08/11/2012 e se mudou, salvo engano,
para São Paulo). - ADV: JAQUELINE IRENO (OAB 248171/SP)
Processo 0005013-52.2011.8.26.0306 (306.01.2011.005013) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Nilson José de
Almeida - Vera Lúcia da Silva - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei
para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Tendo em vista que decorreu o prazo do ato
ordinatório de fl. 75 sem manifestação do exequente acerca da certidão da Oficiala de Justiça, fica a mesma intimada a indicar
o atual endereço da parte executada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito. - ADV: MILENA CRISTINA
MATURANA DE CASTILHO (OAB 193184/SP), EDUARDO FELIX DE MENDONCA NETO (OAB 84355/SP)
Processo 0005019-59.2011.8.26.0306 (306.01.2011.005019) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Antonia Cristina Bott - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Fls. 104/108: Diga a exequente. Int. ADV: ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP), CARLA PITTELLI PASCHOAL (OAB 227857/SP)
Processo 0005051-30.2012.8.26.0306 (306.01.2012.005051) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda
- Rinaldo Luiz Machado - Marcos Minoru Teramoto - Vistos. Intime-se a parte requerente, pessoalmente, a promover o regular
andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: ARIOVALDO APARECIDO
TEIXEIRA (OAB 89679/SP), RAUF ABUD VITAR
Processo 0005100-81.2006.8.26.0306 (306.01.2006.005100) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cobrança de
Aluguéis - Sem despejo - Alzira de Jesus Machado Bispo - Iolanda Gabriel - - Arlindo Bezerra da Silva - CERTIDÃO - Ato
Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico
o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica a parte exequente/requerente intimada a manifestar-se acerca do pagamento do
débito, no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: MAIRA BROGIN (OAB 174203/SP), POLYANA DA SILVA FARIA BETOLI (OAB
244005/SP), ANDERSON DE SOUZA BRITO (OAB 254232/SP), MARIA ISABEL FERREIRA CARUSI (OAB 96918/SP)
Processo 0005111-03.2012.8.26.0306 (306.01.2012.005111) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Fernando
Justi Martins - Eliana Perpetua das Flores - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º,
do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): “Fl. 58: Fica deferido o
sobrestamento do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias”. - ADV: ANDRE PACHELE SANCHES (OAB 283321/SP)
Processo 0005161-29.2012.8.26.0306 (306.01.2012.005161) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Paula Cristina
Alves - Cinthia Fabiane Pujo - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que decorreu o prazo para cumprimento do acordo de fl. 09,
ficando o(a) exequente intimado(a) a informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se houve o cumprimento, sob pena de concordância
tácita com seu cumprimento e a extinção do processo pelo pagamento. Nada Mais. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB
251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 0005174-28.2012.8.26.0306 (306.01.2012.005174) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Antonio Oscar Saturnino de Abreu - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - - Spprev - Vistos. Fls. 116/120:
Diga o exequente. Int. - ADV: ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP), CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA
(OAB 300908/SP), CARLA PITTELLI PASCHOAL (OAB 227857/SP)
Processo 0005301-63.2012.8.26.0306 (306.01.2012.005301) - Embargos de Terceiro - Esbulho / Turbação / Ameaça - Laila
Hatum - Antonio Machado - Vistos. Intime-se a parte exequente/requerente, pessoalmente, a promover o regular andamento do
feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: MAIRA BROGIN (OAB 174203/SP), RENATO
GOMES DA SILVA (OAB 275552/SP)
Processo 0005332-20.2011.8.26.0306 (306.01.2011.005332) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos Antonio Aparecido Giliote - Jocemara Pires de Oliveira - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art.
162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Diante do teor da
informação de fls. 69/70 (desconhecido), indique a parte requerente o endereço da requerida, no prazo de 30(trinta) dias, sob
pena de extinção do feito (art. 53, § 4°, da Lei 9.099/95). - ADV: MARCELO CALDEIRA DE PAULO (OAB 265407/SP)
Processo 0005444-86.2011.8.26.0306/01 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Cecília Rosana
Seccato - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - 3. Ante o exposto, acolho a impugnação e, de conseguinte, fixo o valor
do débito em R$ 1.739,49, conforme apurado pela contadoria isenta do juízo. Com o trânsito em julgado, expeça-se RPV. De
conseguinte, com o pagamento, expeça-se mandado de levantamento, arquivando-se os autos. Int., - ADV: CARLA PITTELLI
PASCHOAL (OAB 227857/SP), CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/SP), ANA CARLA MARTINS
(OAB 264392/SP)
Processo 0005478-95.2010.8.26.0306/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - Lucimara Barbosa da
Silva - - Paulo Sergio Maria da Silva - Der Departamento de Estrada de Rodagem do Estado de Sao Paulo - - Fazenda Publica do
Estado de São Paulo - Vistos. 1. Diante do pagamento do débito, conforme depósito judicial retro, dou por satisfeita a execução
e, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente EXECUÇÃO DE TÍTULO
JUDICIAL que Lucimara Barbosa da Silva, Paulo Sergio Maria da Silva move contra Der Departamento de Estrada de Rodagem
do Estado de Sao Paulo, Fazenda Publica do Estado de São Paulo. 2. Expeça-se mandado de levantamento da importância retro
depositada em favor da parte exequente. 3. Ficam as partes intimadas de que os documentos que instruíram o pedido inicial
permanecerão em cartório pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, após, serão destruídos, conforme disposto no Capítulo IV,
subseção IX, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça e nos termos do Provimento nº 1.670/09 do Conselho Superior da
Magistratura. 4. P.R.I. - ADV: LUCIANO PUPO DE PAULA (OAB 99898/SP), FRANKLIN PRADO SOCORRO FERNANDES (OAB
234907/SP), CARLA PITTELLI PASCHOAL (OAB 227857/SP)
Processo 0005574-76.2011.8.26.0306 (306.01.2011.005574) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Fabio
Luis Consulo - Edniei José dos Santos - Vistos. Fls. 70/72: Defiro. Expeça-se mandado para reavaliação da motocicleta
penhorada, devendo a parte exequente fornecer os meios necessários ao Oficial de Justiça, visando localizar o paradeiro da
mesma. Int. - ADV: MARCIO MANO HACKME (OAB 154436/SP), PRISCILA DE CASSIA MARTINS DE ARRUDA (OAB 293617/
SP), ODAIR BORGES DE SOUZA (OAB 88345/SP)
Processo 0005589-11.2012.8.26.0306/01 - Cumprimento de sentença - Pagamento Indevido - Arlindo Gulineli Me Companhia Paulista de Força e Luz - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que expedi mandados de levantamento ns. 319/2013,
da importância de R$ 5.349,44, em favor do(a) exequente e 320/2013, da importância de R$ 1.069,89, em favor do procurador
do exequente. Certifico mais e finalmente que fica o(a) procurador(a) do(a) exequente, Dr(a). MÁRCIO MANO HACKME,
intimado(a) a comparecer perante este Juizado Especial Cível e Criminal, situado na Av. 09 de julho, 1.404, em José BonifácioSP, com urgência, a fim de retirar os mandados de levantamento judicial. Caso já tenha retirado os mandados, desconsiderar
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esta publicação. O procurador da exequente retirou os mandados de levantamento supra em 19/12/13. - ADV: MARCIO MANO
HACKME (OAB 154436/SP), RENATA PINHEIRO GAMITO (OAB 226247/SP), REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI
(OAB 257220/SP), PRISCILA DE CASSIA MARTINS DE ARRUDA (OAB 293617/SP)
Processo 0005705-51.2011.8.26.0306 (306.01.2011.005705) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória Claudinéia de Fátima Santos Alves - Naiara Maroueli de Souza - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos
do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Deverá
a parte exequente indicar o atual endereço da parte executada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito (art.
53, § 4º, da Lei nº 9.099/95), tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça de fl. 61. Nada Mais. - ADV: MARCELO CALDEIRA
DE PAULO (OAB 265407/SP)
Processo 0005710-73.2011.8.26.0306 (306.01.2011.005710) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Heloísa Donizetti Catellan Santiago - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - - São Paulo Previdência Spprev
- Vistos. Fls. 126/129: Diga a exequente. Int. - ADV: ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP), CARLA PITTELLI PASCHOAL
(OAB 227857/SP), LUCIANO CARLOS DE MELO (OAB 232647/SP)
Processo 0005713-91.2012.8.26.0306 (306.01.2012.005713) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Roberto Carlos Mariano - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Fls. 57/61: Diga o exequente.
Int. - ADV: ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP), LUCIANO CARLOS DE MELO (OAB 232647/SP)
Processo 0005714-13.2011.8.26.0306 (306.01.2011.005714) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Rosangela Gonçalves - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Fls. 75/79: Diga a exequente. Int. - ADV:
ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP), CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/SP)
Processo 0005760-02.2011.8.26.0306 (306.01.2011.005760) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - João Carlos Oliveira - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. 1. Diante do pagamento do
débito, conforme depósito judicial retro, dou por satisfeita a execução e, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de
Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL que João Carlos Oliveira move contra Fazenda
Pública do Estado de São Paulo. 2. Expeça-se mandado de levantamento da importância retro depositada em favor da parte
exequente. 3. Ficam as partes intimadas de que os documentos que instruíram o pedido inicial permanecerão em cartório pelo
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, após, serão destruídos, conforme disposto no Capítulo IV, subseção IX, das Normas da
Corregedoria Geral da Justiça e nos termos do Provimento nº 1.670/09 do Conselho Superior da Magistratura. 4. P.R.I. - ADV:
CARLA PITTELLI PASCHOAL (OAB 227857/SP), ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP)
Processo 0005774-49.2012.8.26.0306 (306.01.2012.005774) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Renato
Gadini - Antonio Marcolino Neto - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC,
preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica a parte requerente intimada
a manifestar-se em termos de prosseguimento do feito, apresentando cálculo de atualização do débito de acordo com a r.
sentença retro, no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA
(OAB 314683/SP)
Processo 0005788-33.2012.8.26.0306 (306.01.2012.005788) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Heriberto
Massao Hashimoto - Laércio Dinato - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC,
preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica o(a) exeqüente intimado(a)
a manifestar-se, em termos de prosseguimento do feito, acerca da certidão da Sr. Oficial de Justiça de fl. 65, no prazo de 30
(trinta) dias, indicando bens penhoráveis da parte executada, sob pena de extinção do feito. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO
(OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 0005791-85.2012.8.26.0306/01 - Cumprimento de sentença - Espécies de Títulos de Crédito - Supermercado Frios
Carvalho Limitada Epp - Lucinéia Aparecida Neviani - Vistos. 1. Diante do cumprimento integral do acordo, conforme noticiado
pela parte exequente, com fundamento no artigo 794, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL que Supermercado Frios Carvalho Limitada Epp move contra Lucinéia Aparecida Neviani. 2.
Fica levantada eventual penhora. 3. Ficam as partes intimadas de que os documentos que instruíram à inicial permanecerão em
cartório pelo prazo de 90 (noventa) dias, após, serão destruídos, conforme disposto no Capítulo IV, subseção IX, das Normas da
Corregedoria Geral da Justiça e nos termos do Provimento nº 1.670/09 do Conselho Superior da Magistratura. 4. P.R.I.C. - ADV:
ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 0006163-34.2012.8.26.0306 (306.01.2012.006163) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Indevido - Pedro Ferreira de Oliveira - Banco do Brasil Sa - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do
art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica a parte
exequente/requerente intimada a manifestar-se acerca do cumprimento do acordo retro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena
de concordância tácita com seu cumprimento e a extinção do processo. - ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/
SP), JOSÉ GLAUCO SCARAMAL (OAB 217321/SP)
Processo 0006921-13.2012.8.26.0306 (030.62.0120.006921) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações Supermercado Frios Carvalho Limitada Epp - Luana Salles Cordeiro - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que decorreu o prazo
sem apresentação de impugnação. Fica o(a) exequente intimado(a) a manifestar-se em termos de prosseguimento do feito,
no prazo de 05 (cinco) dias. Nada Mais. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB
314683/SP)
Processo 0006921-13.2012.8.26.0306 (030.62.0120.006921) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações Supermercado Frios Carvalho Limitada Epp - Luana Salles Cordeiro - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que decorreu o prazo
sem apresentação de impugnação. Fica o(a) exequente intimado(a) a manifestar-se em termos de prosseguimento do feito,
no prazo de 05 (cinco) dias. Nada Mais. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB
314683/SP)
Processo 3000003-05.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - CLEUSA AGUILAR VERQUIETINI - TELEFÔNICA BRASIL S/A - Vistos. Tendo em vista o cumprimento integral do
acordo, conforme noticiado pela parte requerente, e considerando que o feito já foi extinto, aguarde-se pelo prazo de 90 (noventa)
dias, após, destruam-se os autos, conforme disposto no Capítulo IV, subseção IX, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça
e nos termos do Provimento nº 1.670/09 do Conselho Superior da Magistratura. Int. - ADV: FABIO RIVELLI (OAB 297608/SP)
Processo 3000069-82.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Açocim Jb Comércio de
Materiais de Construções Ltda Me - JONATAS DE PAULA - Vistos. 1. Diante do cumprimento integral do acordo, conforme
noticiado pela parte exequente, com fundamento no artigo 794, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a
presente EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL que Açocim Jb Comércio de Materiais de Construções Ltda Me move contra
JONATAS DE PAULA. 2. Fica levantada eventual penhora. 3. Indefiro a expedição de ofício ao SERASA, pois ao interessado cabe
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diligenciar visando excluir o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e não ao Judiciário. 4. Intime-se a parte executada de
que os documentos que instruíram à inicial permanecerão em cartório pelo prazo de 90 (noventa) dias, após, serão destruídos,
conforme disposto no Capítulo IV, subseção IX, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça e nos termos do Provimento
nº 1.670/09 do Conselho Superior da Magistratura. 5. P.R.I.C. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE
MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 3000092-28.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - José Carlos da Silva
Reis - CLARO S/A - C E R T I D Ã O - Certifico e dou fé que , nesta data, expedi o MANDADO DE LEVANTAMENTO JUDICIAL
n. 318/13, relativo ao comprovante de depósito de fl(s). 44, no valor de R$ 2.500,00, em favor do(a)(s) exequente(s), ficando
o(a) procurador(a) deste(a)(s), Dr(a). JOSÉ GLAUCO SCARAMAL, intimado(a) a comparecer perante este Juizado Especial
Cível e Criminal, situado na Av. 09 de Julho, 1404, nesta cidade, com urgência, a fim de retira-lo, ficando advertido(a) de que o
prazo de vencimento do mesmo é de 30 dias. Caso já tenha retirado o mandado desconsiderar esta publicação. Em 17/12/13 o
procurador do autor, Dr. José Glauco Scaramal, retirou o mandado de levantamento. - ADV: JOSÉ GLAUCO SCARAMAL (OAB
217321/SP), JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL (OAB 146752/SP)
Processo 3000097-50.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer Nara Cristina Linero Viviani - - Carlos Alberto Viviani - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CERTIDÃO - Ato
Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico
o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Ficam as partes intimadas de que os autos permanecerão em cartório pelo prazo de 180
dias, sendo após, inutilizados, conforme o que dispõe o capítulo IV, subseção IX, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça,
nos termos do Provimento 1670/09 do Conselho Superior da Magistratura. Nada Mais. - ADV: FERNANDO HENRIQUE MEDICI
(OAB 329133/SP), WALMIR FAUSTINO DE MORAIS (OAB 226311/SP)
Processo 3000098-35.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Luciana
Rita Telbis - São Paulo Previdência Spprev - 1- Recebo o recurso inominado interposto pela parte requerente às fls. 62/73,
tempestivamente apresentado, em ambos os efeitos, diante do disposto no artigo 2ºB da Lei nº 9.494/97. 2- Intime-se a parte
recorrida/REQUERIDA para que apresente contrarrazões de apelação, no prazo de 10 (dez) dias. 3- Int. - ADV: ALINE CASTRO
DE CARVALHO (OAB 329130/SP), WALMIR FAUSTINO DE MORAIS (OAB 226311/SP)
Processo 3000117-41.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer APARECIDA PADOVANI DEGRANDE - Municipio de Jose Bonifacio - - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP - Vistos. Fl. 58: Arbitro os honorários ao advogado nomeado à fl. 20, no teto fixado pela tabela em vigor
para a espécie. Expeça-se certidão. Destarte, como a sentença está sendo rigorosamente cumprida pela requerida, conforme
informação da parte requerente, ficam as partes intimadas, através de seus procuradores, pela imprensa oficial, de que, cumprida
a determinação supra, os autos permanecerão em cartório pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, após, serão destruídos,
conforme disposto no Capítulo IV, subseção IX, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça e nos termos do Provimento nº
1.670/09 do Conselho Superior da Magistratura. Int. - ADV: HAILTON MURONI DO VALE (OAB 285065/SP), FRANCISCO DE
ASSIS CATTELAN (OAB 81662/SP)
Processo 3000118-26.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - ZENIVALDO APRÍGIO
SOARES e outro - Roberto Reinaldo Inacio Marcelo - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162,
§ 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Diante do trânsito em
julgado da sentença, manifeste-se o(a) autor(a) em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo
o que for de seu interesse. - ADV: MARIA ISABEL FERREIRA CARUSI (OAB 96918/SP), NATALIA CORDEIRO (OAB 268125/
SP)
Processo 3000130-40.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Cesario de Assis Monteiro - GONZAGA DE
REZENDE E SILVA LIMITADA ME - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que , nesta data, expedi o MANDADO DE LEVANTAMENTO
JUDICIAL n. 002/14, relativo ao comprovante de depósito de fl(s). 34/35, no valor de R$ 309,21, em favor do(a)(s) exequente(s),
ficando o(a) procurador(a) deste(a)(s), Dr(a). ELISÂNGELA ZANURÇO, intimado(a) a comparecer perante este Juizado Especial
Cível e Criminal, situado na Av. 09 de Julho, 1404, nesta cidade, com urgência, a fim de retira-lo, ficando advertido(a) de que o
prazo de vencimento do mesmo é de 30 dias. Caso já tenha retirado o mandado desconsiderar esta publicação. Nada Mais. ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 3000139-02.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - F C Inacio de Lima Vestuário
Me - Vanessa Cristina Batista Alves - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC,
preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica o(a) exequente intimado(a) a
indicar bens penhoráveis do(a) executado(a), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito. - ADV: ELISANGELA
ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 3000153-83.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Shirlei
Renata Gomes Adolfo Me - MUNICÍPIO DE ADOLFO - 1- Recebo o recurso inominado interposto pela parte requerida às fls.
62/84, tempestivamente apresentado, em ambos os efeitos, diante do disposto no artigo 2ºB da Lei nº 9.494/97. 2- Intimese a parte recorrida/REQUERENTE para que apresente contrarrazões de apelação, no prazo de 10 (dez) dias. 3- Int. - ADV:
FRANKLIN PRADO SOCORRO FERNANDES (OAB 234907/SP), MAIRA BROGIN (OAB 174203/SP)
Processo 3000154-68.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - Benedita Elena Calixto
- BANCO ITAUCARD S/A - Vistos. 1- Recebo o recurso inominado interposto pela parte requerida às fls. 52/64, tempestivamente
apresentado, apenas no efeito devolutivo (art. 43 da Lei nº 9.099/95). 2- Intime-se a parte recorrida/REQUERENTE para que
apresente contrarrazões de apelação, no prazo de 10 (dez) dias. 3- Int. - ADV: THAISA RODRIGUES QUINTINO (OAB 326365/
SP), RODRIGO CALIXTO GUMIERO (OAB 224466/SP), FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP)
Processo 3000176-29.2013.8.26.0306/01 - Cumprimento de sentença - Inadimplemento - Supermercado Frios Carvalho
Limitada Epp - Edna Mara dos Reis Pontana - Vistos. Intime-se a parte executada para efetuar o pagamento da importância
de R$ 1.441,28 (mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sem sofrer a
incidência da multa prevista no art. 475-J, caput, do CPC, nem a consequente execução forçada, desde que o pagamento ocorra
dentro do prazo supramencionado. Int. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB
314683/SP)
Processo 3000177-14.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Supermercado Frios
Carvalho Limitada Epp - Olivaldo Venancio Santana e outro - Vistos. Tendo em vista o cumprimento integral do acordo, conforme
noticiado pela parte requerente, e considerando que o feito já foi extinto, aguarde-se pelo prazo de 90 (noventa) dias, após,
destruam-se os autos, conforme disposto no Capítulo IV, subseção IX, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça e nos
termos do Provimento nº 1.670/09 do Conselho Superior da Magistratura. Int. - ADV: MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/
SP), ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP)
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Processo 3000181-51.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Supermercado Frios
Carvalho Limitada Epp - ALINE DE FÁTIMA ROMÃO - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que decorreu o prazo para cumprimento
do acordo de fl. 21, ficando o(a) autor intimado(a) a informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se houve o cumprimento, sob pena de
o feito ser destruído. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 3000184-06.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - SUPERMERCADO SEMAR
LIMITADA EPP - DAIANA CRISTINA DA SILVA - Vistos. Tendo em vista o cumprimento integral do acordo, conforme noticiado
pela parte requerente, e considerando que o feito já foi extinto, aguarde-se pelo prazo de 90 (noventa) dias, após, destruamse os autos, conforme disposto no Capítulo IV, subseção IX, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça e nos termos
do Provimento nº 1.670/09 do Conselho Superior da Magistratura. Int. - ADV: JANAINA ZANATA (OAB 331403/SP), ROSE
CRISTIANE DIAS (OAB 190360/SP)
Processo 3000193-65.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - EDILA
MARTA DE OLIVEIRA CRUZ - AGENCIAMENTO DE VEICULOS PRUDENTE EPP - Vistos. Baixo os autos em cartório, a pedido
da serventia, para juntada de petição. Após, tornem conclusos. - ADV: ROGÉRIO APARECIDO SALES (OAB 153621/SP),
GEYSA DE FATIMA MILANI (OAB 327076/SP)
Processo 3000194-50.2013.8.26.0306/01 - Cumprimento de sentença - Inadimplemento - Supermercado Frios Carvalho
Limitada Epp - Danila Paula Freitas Herrera Pinheiro - Vistos. Intime-se a parte executada para efetuar o pagamento da
importância de R$ 4.525,61 (quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos), no prazo de 15 (quinze)
dias, sem sofrer a incidência da multa prevista no art. 475-J, caput, do CPC, nem a consequente execução forçada, desde
que o pagamento ocorra dentro do prazo supramencionado. Int. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE
MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 3000209-19.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Maria Lúcia Joaquim
Catalani - G A RIO PRETO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LIMITADA - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos
termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):
Fica o(a) requerente intimado(a) a indicar o atual endereço do(a) requerido(a), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção
do feito. - ADV: JOSÉ GLAUCO SCARAMAL (OAB 217321/SP)
Processo 3000231-77.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Karin Ykiko Ibarra - Cleiton
Paulo Garcia - Vistos. Fls. 106/109: Defiro ao executado os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se, tarjando-se
os autos. Destarte, reporto-me ao despacho de fl. 105. Int. - ADV: VALENTIM DE JESUS MACHADO JUNIOR (OAB 314182/SP),
GEYSA DE FATIMA MILANI (OAB 327076/SP), CARLOS JOSE BARBAR CURY (OAB 115100/SP)
Processo 3000232-62.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Luciana
Rita Telbis - São Paulo Previdência Spprev - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º,
do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica a parte requerente
intimada para manifestar-se acerca da contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada Mais. - ADV: WALMIR
FAUSTINO DE MORAIS (OAB 226311/SP), CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/SP)
Processo 3000242-09.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Vicente Pedro Volpi Me - Hélio Ferreira
Pequeno Filho - Vistos. Fl. 53: Apresente o exequente novo cálculo de atualização do débito, excluindo a multa prevista no artigo
475-J do CPC, por ora indevida. Int. - ADV: EDUARDO FELIX DE MENDONCA NETO (OAB 84355/SP), RAUF ABUD VITAR
Processo 3000253-38.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - SUPERMERCADO SEMAR
LIMITADA ME - FABIO FABRICIO VICENTIM - Vistos. 1- A parte exequente foi intimada a indicar o atual endereço da parte
executada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito; entretanto, manteve se inerte. 2- Assim sendo, diante
da não localização da parte executada, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO os autos
de Execução de Título Extrajudicial que SUPERMERCADO SEMAR LIMITADA ME move contra FABIO FABRICIO VICENTIM.
3- Fica a parte exequente intimada, através de seu procurador, pela imprensa oficial, de que os documentos que instruíram o
pedido inicial permanecerão em cartório pelo prazo de 90 (noventa) dias para serem retirados, sob pena de serem inutilizados,
conforme disposto no Capítulo IV, subseção IX, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça e nos termos do Provimento
1670/09 do Conselho Superior da Magistratura. 4- P.R.I.C. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE
MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 3000260-30.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - SONIA MARIA AMORIM
TAKAKI VESTUÁRIOS - MARIA DE LOURDES DE CASTRO - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do
art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica a parte
exequente intimada a indicar o atual endereço da parte executada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito. ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 3000270-74.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Jp Massaroli Caversan & Cia
Limitada - Adriana Cristina Mendes - Vistos. Esclareça a exequente a divergência entre os valores apontados nas petições de
fls. 45/46 ne 47/48. Int. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 3000273-29.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Waldemar Manoel da Costa
Me - José Donizete de Souza - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que haver decorrido o prazo de sobrestamento do feito, ficando
o(a) exeqüente intimado(a) a manifestar-se em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, indicando o
novo endereço da parte executada, sob pena de extinção do feito. - ADV: CAROLA BIGATÃO NASCIMENTO (OAB 180790/SP)
Processo 3000311-41.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - SONIA MARIA AMORIM
TAKAKI VESTUÁRIOS - CAMILA GABRIELA DA SILVA GOMES - Vistos. Intime-se a parte devedora para efetuar o pagamento
da importância de R$ 358,08 (trezentos e cinquenta e oito reais e oito centavos), no prazo de 15 dias, ciente de que, caso
não efetue o pagamento da referida quantia no prazo acima mencionado, o montante da condenação será acrescido de multa
de 10%, conforme previsto no art. 475-J do CPC. Int. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE
COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 3000313-11.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - SONIA MARIA AMORIM
TAKAKI VESTUÁRIOS - Emilia Inacio da Silva - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º,
do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica a exequente intimada
a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça de fl. 20. (CERTIFICO eu,
Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 576.2013/030284-1 haver diligenciado na cidade de Guapiaçu/SP, no
Bairro Estância São Paulo, contudo, DEIXEI DE CITAR, Emília Inácio da Silva, em razão de não ter encontrado a residência
da requerida. Sendo a descrição do endereço, ou seja, Estância São Paulo, insuficiente para sua localização, fazendo-se
necessário um esboço (roteiro/croqui) da localização exata da propriedade ou que indique outras referências, como nome da
Rua, nome da chácara, nome do proprietário; para integral cumprimento deste, pois somente a descrição Estância São Paulo
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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não foi suficiente para a sua localização. Ainda, deve-se observar que o local é de grande extensão, com várias ruas e diversas
chácaras de recreações e moradias, tendo perguntado por moradores locais sobre a requerida, sendo informado por eles - não
conhecê-la.). Nada mais. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 3000314-93.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - SONIA MARIA AMORIM TAKAKI
VESTUÁRIOS - Fernanda da Costa - Vistos. Intime-se a parte devedora para efetuar o pagamento da importância de R$ 529,42
(quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos), no prazo de 15 dias, ciente de que, caso não efetue o pagamento
da referida quantia no prazo acima mencionado, o montante da condenação será acrescido de multa de 10%, conforme previsto
no art. 475-J do CPC. Int. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 3000315-78.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - SONIA MARIA AMORIM
TAKAKI VESTUÁRIOS - CARLA CRISTINA SETTE - Vistos. 1. Diante da não localização do atual endereço da parte executada,
HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos de direito, a desistência da ação, formulada pela parte exequente,
e com fundamento no artigo 267, VIII, c/c artigo 569, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente Ação de
Execução de Título Extrajudicial que SONIA MARIA AMORIM TAKAKI VESTUÁRIOS move contra CARLA CRISTINA SETTE. 2.
Defiro o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial. 3. Transitada esta em julgado, aguarde-se pelo prazo de
90 (noventa) dias, após, destruam-se os autos, conforme disposto no Capítulo IV, subseção IX, das Normas da Corregedoria
Geral da Justiça e nos termos do Provimento nº 1.670/09 do Conselho Superior da Magistratura. 4. P.R.I. - ADV: ELISANGELA
ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 3000322-70.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Financiamento de Produto - Leonardo
Aparecido Lodete - BANCO PANAMERICANO SA - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, §
4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica a parte requerente
intimada a manifestar-se em termos de prosseguimento do feito, apresentando cálculo de atualização do débito de acordo com
a r. sentença retro, no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: NEI CALDERON (OAB 114904/SP), JOSÉ GLAUCO SCARAMAL (OAB
217321/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP)
Processo 3000323-55.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Financiamento de Produto - Leonardo
Aparecido Lodete - BANCO FINASA BMC SA - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º,
do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Ficam as partes intimadas
de que os autos permanecerão em cartório, pelo prazo de 90 dias, sendo após destruídos, conforme o que dispõe o Capítulo IV,
Subseção IX, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça e nos termos do Provimento n. 1.670/09 do Conselho
Superior da Magistratura. - ADV: GLAUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO (OAB 206793/SP), JOSÉ GLAUCO SCARAMAL (OAB
217321/SP)
Processo 3000327-92.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Jorge
Luiz Oliveira Martins - Banco do Brasil - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do
CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Diante do trânsito em julgado
da sentença, manifeste-se o(a) autor(a) em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que
for de seu interesse. - ADV: EDILSON JOSÉ MAZON (OAB 161112/SP), ANDRÉ LUIZ PASCHOAL (OAB 196699/SP), JOAO
CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP)
Processo 3000425-77.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer Sebastiana Martins da Silva - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou
fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s)
ordinatório(s): Diante do trânsito em julgado da sentença, manifeste-se o(a) autor(a) em termos de prosseguimento do feito, no
prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que for de seu interesse. - ADV: CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA
(OAB 300908/SP), ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP)
Processo 3000428-32.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Maria
Lucia Soares - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos
termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):
Diante da certidão retro (trânsito em julgado), manifeste-se o(a) autor(a) em termos de prosseguimento do feito, no prazo
de 05(cinco) dias, sobre o interesse na execução da sentença e requerendo o que for de seu interesse. - ADV: ANA CARLA
MARTINS (OAB 264392/SP), ALINE CASTRO DE CARVALHO (OAB 329130/SP)
Processo 3000482-95.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - Elvira de Souza
Alfaiate e outros - Fazenda Pública do Município de José Bonifácio - Vistos. Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença,
ficam as partes intimadas de que os autos permanecerão em cartório pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, decorrido
este prazo, os mesmos serão destruídos, conforme o que dispõe o Cap. IV, subseção IX, das Normas da Corregedoria Geral
da Justiça e nos termos do artigo 1º do Provimento 1958/12 do Conselho Superior da Magistratura. Int.-se. - ADV: MARTHA
GISELE SAURA DE MENDONÇA (OAB 161504/SP), FRANCISCO DE ASSIS CATTELAN (OAB 81662/SP)
Processo 3000520-10.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - IZILDA APARECIDA
PATRIARCA - CLARO S/A - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que decorreu o prazo para cumprimento do acordo de fl. 20, ficando
o(a) autor intimado(a) a informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se houve o cumprimento, sob pena de o feito ser destruído. - ADV:
JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL (OAB 146752/SP), MARCELO CALDEIRA DE PAULO (OAB 265407/SP), ADEMIR
MANSANO SORANZO (OAB 109679/SP)
Processo 3000669-06.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Maria Cristina Masieri - Rita
Cassia Candido dos Santos - - Luiz Antonio dos Santos - Vistos. Promova a parte exequente/requerente o regular andamento do
feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. Int. - ADV: ANDERSON DE SOUZA BRITO (OAB 254232/SP)
Processo 3000726-24.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Antonio Ferreira da Silva
Jose Bonifácio Me - Patricia Graziele Calça - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que decorreu o prazo para cumprimento do
acordo de fl. 22, ficando o(a) exequente intimado(a) a informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se houve o cumprimento, sob
pena de concordância tácita com seu cumprimento e a extinção do processo pelo pagamento. Nada Mais. - ADV: ELISANGELA
ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 3000727-09.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Antonio Ferreira da Silva
Jose Bonifácio Me - Jaqueline Fernanda de Angelo Abreu Bot - Vistos. 1. Diante do cumprimento integral do acordo, conforme
noticiado pela parte exequente, com fundamento no artigo 794, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a
presente EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL que Antonio Ferreira da Silva Jose Bonifácio Me move contra Jaqueline
Fernanda de Angelo Abreu Bot. 2. Fica levantada eventual penhora. 3. Indefiro a expedição de ofício ao SERASA, pois ao
interessado cabe diligenciar visando excluir o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e não ao Judiciário. 4. Intime-se a
parte executada de que os documentos que instruíram à inicial permanecerão em cartório pelo prazo de 90 (noventa) dias, após,
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serão destruídos, conforme disposto no Capítulo IV, subseção IX, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça e nos termos do
Provimento nº 1.670/09 do Conselho Superior da Magistratura. 5. P.R.I.C. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP),
MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 3000746-15.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato EVANDRO TERCO - AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (BANCO SANTANDER) - Vistos. 1- Fl.
57: Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos de direito, a desistência do recurso inominado interposto pelo
requerido às fls. 48/55. 2- Fl. 59: Manifeste-se o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, se o depósito judicial visa o cumprimento
voluntário da sentença ou apenas garantia do juízo. 3- Consigno que em caso de inércia, o valor depositado será considerado
como pagamento e liberado em favor do requerente. 4- Int. - ADV: FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP), JOSÉ GLAUCO
SCARAMAL (OAB 217321/SP), RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP)
Processo 3000751-37.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - Marcelo Eduardo
de Macedo - BANCO DO BRASIL S/A - 3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão do autor, e, de conseguinte,
extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para: (i) declarar
inexistente os débitos des R$ 9.481,70 e R$ 32.967,66; e (ii) condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 3.390,00 (três mil
trezentos e noventa reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça de
São Paulo, a partir do arbitramento (cf. súmula n. 362, do C. Superior Tribunal de Justiça), com incidência de juros moratórios
de 1% ao mês, contados do evento danoso, tal seja, 01/11/2013, conforme fundamentação supra (in, AgRg no REsp 1202806
/ MG, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01/12/2011). 4. Sem custas e honorários nessa fase. P. R .I. C. (O prazo de recurso é de 10
(dez) dias a contar da publicação. O preparo, sob pena de deserção, será efetuado, independentemente de intimação, nas 48
(quarenta e oito horas) seguintes à interposição, no importe de 3% do valor da condenação, de conformidade com o artigo 525,
§ 1º, do CPC; Lei Estadual n. 11.608/03 - artigo 4º, incisos I e II nos termos dos Provimentos 806/03 e 884/04 (artigo 1º). Se 3%
da condenação não atingir 10 (dez) UFESPs, ou seja, R$ 193,70, este é o valor que deverá ser recolhido ao Estado - Código
230-6-GARE, através de Advogado. Além de taxa de procuração - Código 304-9-GARE. Os valores devem ser recolhidos nas
guias específicas, com os códigos corretos e separadamente. Porte de remessa, no valor de R$ 29,50, Código 110-4-guia do
fundo de despesa.) - ADV: ANDERSON DE SOUZA BRITO (OAB 254232/SP)
Processo 3000758-29.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - PATRICIA RENATA
DE MOURA ALVES - MARTINS & W PEREIRA LIMITADA - Vistos. Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias,
acerca da contestação retro. Int. - ADV: GILZA CARLA LAZARO (OAB 227130/SP), FERNANDO AUGUSTO MARTINS PEREIRA
(OAB 283358/SP)
Processo 3000760-96.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Fátima
Maria Brandão Consulo - SPPREV - - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico
e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s)
ordinatório(s): Fica a parte requerente intimada para manifestar-se acerca da contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze)
dias. Nada Mais. - ADV: CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/SP), ANA CARLA MARTINS (OAB
264392/SP)
Processo 3000762-66.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Fátima
Maria Brandão Consulo - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e outro - Vistos. Considerando que a carta precatória
(fls. 16) para citação da SPPREV não retornou aos autos, por ora, aguarde-se o retorno para eventual contestação. Intime-se. ADV: CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/SP), ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP)
Processo 3000783-42.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - WALDOMIRO PEDRO DIONÍSIO
SUPERMERCADO - VALMIR RANCOLETA - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º,
do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica o(a) requerente
intimado(a) a indicar o atual endereço do(a) requerido(a), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito. - ADV:
ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 3000785-12.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - PAULO CESAR GUIMARÃES
ME - Leandro Parra Romero - Vistos. Diante do teor da certidão de fl. 24, expeça-se mandado para citação do requerido, nos
termos do despacho de fl. 21. Int. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/
SP)
Processo 3000865-73.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ADEMIR
ADAMI CARVALHO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 1- Recebo o recurso inominado interposto pela
parte requerente às fls. 36/43, tempestivamente apresentado, em ambos os efeitos, diante do disposto no artigo 2ºB da Lei nº
9.494/97. 2- Intime-se a parte recorrida/REQUERIDA para que apresente contrarrazões de apelação, no prazo de 10 (dez) dias.
3- Int. - ADV: CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/SP)
Processo 3000866-58.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ADEMIR
ADAMI CARVALHO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 1- Recebo o recurso inominado interposto pela parte
requerida às fls. 65/99, tempestivamente apresentado, em ambos os efeitos, diante do disposto no artigo 2ºB da Lei nº 9.494/97.
2- Intime-se a parte recorrida/REQUERENTE para que apresente contrarrazões de apelação, no prazo de 10 (dez) dias. 3- Int.
- ADV: ALINE CASTRO DE CARVALHO (OAB 329130/SP)
Processo 3000869-13.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer Obedy Kerme Rampaso - BANCO ITAU UNIBANCO S/A - 3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, e, de
conseguinte, extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para
determinar o desbloqueio judicial que pesa sobre o bem, bem como condenar o réu a pagar ao autor, à título de danos morais,
a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com correção monetária pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça
de São Pulo, a contar do arbitramento, e incidência de juros de mora, a contar da citação. 4. Sem custas e honorários, nessa
fase processual. P. R. I. C. = (O prazo de recurso é de 10 (dez) dias a contar da publicação. O preparo, sob pena de deserção,
será efetuado, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito horas) seguintes à interposição, no importe de 3% do
valor da condenação, de conformidade com o artigo 525, § 1º, do CPC; Lei Estadual n. 11.608/03 - artigo 4º, incisos I e II nos
termos dos Provimentos 806/03 e 884/04 (artigo 1º). Se 3% da condenação não atingir 10 (dez) UFESPs, ou seja, R$ 201,40,
este é o valor que deverá ser recolhido ao Estado - Código 230-6-GARE, através de Advogado. Além de taxa de procuração Código 304-9-GARE. Os valores devem ser recolhidos nas guias específicas, com os códigos corretos e separadamente. Porte
de remessa, no valor de R$ 29,50, Código 110-4-guia do fundo de despesa). - ADV: ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP),
THAISA RODRIGUES QUINTINO (OAB 326365/SP), FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP)
Processo 3000885-64.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ISABEL
CRISTINA CALÇA CARVALHO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 1- Recebo o recurso inominado interposto
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pela parte requerente às fls. 70/79, tempestivamente apresentado, em ambos os efeitos, diante do disposto no artigo 2ºB da Lei
nº 9.494/97. 2- Intime-se a parte recorrida/REQUERIDA para que apresente contrarrazões de apelação, no prazo de 10 (dez)
dias. 3- Int. - ADV: MARCIO MANO HACKME (OAB 154436/SP), CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB
300908/SP)
Processo 3000897-78.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Gustavo Monteiro - Sérgio
Degrande - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao
Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica a parte exequente/requerente intimada a manifestar-se
acerca da certidão do(a) Oficial(a) de Justiça retro, no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: MAURICIO MARQUES DO NASCIMENTO
(OAB 54973/SP)
Processo 3000910-77.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - PEDRO
ANTONIO DA SILVA FILHO - Edson Luiz Garcia - Vistos. Considerando que o feito já foi extinto, com julgamento do mérito,
ficam as partes intimadas de que os autos permanecerão em cartório pelo prazo de 90 (noventa) dias, decorrido este prazo, os
mesmos serão destruídos, conforme o que dispõe o Cap. IV, subseção IX, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça, nos
termos do Provimento 1670/09 do C.S.M. Int. - ADV: RODRIGO FACHIN DE MEDEIROS (OAB 254402/SP)
Processo 3000911-62.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Maria Inês
dos Santos - READER’S DIGEST BRASIL LTDA - - BANCO BRADESCO S/A - Vistos. Fls. 46/47: Reporto-me ao despacho de fl.
44. Int. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONÇALVES (OAB 131351/SP), JOSE ROBERTO DELFINO JUNIOR (OAB 289447/SP)
Processo 3000966-13.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Magali
de Fatima Vessechi - Iamspe Instituto de Assistencia Medica Ao Servidor Publico Estadual - Vistos. Manifeste-se o requerido se
concorda com o pedido de desistência da ação, formulado pela requerente à fl. 37. Int. - ADV: JOAO BATISTA ARAGAO NETO
(OAB 68757/SP), MIRELLA VANZELA (OAB 268999/SP)
Processo 3000971-35.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato MAYR DE SOUZA - BANCO OMNI S/A - Vistos. 1- Recebo o recurso inominado interposto pela parte REQUERENTE às fls.
82/91, tempestivamente apresentado, apenas no efeito devolutivo (art. 43 da Lei nº 9.099/95). 2- Intime-se a parte recorrida/
REQUERIDA para que apresente contrarrazões de apelação, no prazo de 10 (dez) dias. 3- Int. - ADV: JOSÉ GLAUCO SCARAMAL
(OAB 217321/SP), PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (OAB 265023/SP)
Processo 3000987-86.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Marina Zanurço - PAULO
HENRIQUE DE SOUZA - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei
para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica a parte exequente/requerente intimada
a manifestar-se acerca do cumprimento do acordo retro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de concordância tácita com seu
cumprimento e a extinção do processo. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB
314683/SP)
Processo 3001006-92.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - RODRIGO
DE MELO MARTINS - S A O Estado de Sao Paulo - - Banco do Brasil S/A - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, e o faço
para: (a) deferir a liminar, devendo o banco requerido se abster de debitar da conta do autor valores relativos à assinatura do
jornal, sob pena de multa de R$ 2.000,00; (b) declarar a inexistência do débito referido na inicial; (c) condenar os requeridos,
solidariamente, a devolverem ao autor as quantias descontadas, com juros de mora a partir da citação e correção monetária
desde cada desconto. Sem sucumbência na espécie, em razão do disposto no artigo 55 da Lei 9099/95. P.R.I.C. Após as
cautelas de praxe, arquive-se. (O prazo de recurso é de 10 (dez) dias a contar da publicação. O preparo, sob pena de deserção,
será efetuado, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito horas) seguintes à interposição, no importe de 3% do
valor da condenação, de conformidade com o artigo 525, § 1º, do CPC; Lei Estadual n. 11.608/03 - artigo 4º, incisos I e II nos
termos dos Provimentos 806/03 e 884/04 (artigo 1º). Se 3% da condenação não atingir 10 (dez) UFESPs, ou seja, R$ 201,40,
este é o valor que deverá ser recolhido ao Estado - Código 230-6-GARE, através de Advogado. Além de taxa de procuração Código 304-9-GARE. Os valores devem ser recolhidos nas guias específicas, com os códigos corretos e separadamente. Porte
de remessa, no valor de R$ 29,50, Código 110-4-guia do fundo de despesa). - ADV: RAFAEL DE MELO MARTINS (OAB 210031/
SP), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), CLEBER DIAS MARTINS (OAB 302451/SP), CELSO DE FARIA
MONTEIRO (OAB 138436/SP)
Processo 3001008-62.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - CLAUDIO FELIX
GIMENEZ - CLARO S/A - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei
para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica a parte exequente/requerente intimada
a manifestar-se acerca do cumprimento do acordo retro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de concordância tácita com seu
cumprimento e a extinção do processo. - ADV: MARCIO MANO HACKME (OAB 154436/SP)
Processo 3001028-53.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARCIA
REGINA BORASCHI ALEXANDRE - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 1- Recebo o recurso inominado
interposto pela parte requerida às fls. 65/98, tempestivamente apresentado, em ambos os efeitos, diante do disposto no artigo
2ºB da Lei nº 9.494/97. 2- Intime-se a parte recorrida/REQUERENTE para que apresente contrarrazões de apelação, no prazo
de 10 (dez) dias. 3- Int. - ADV: CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/SP), ANA CARLA MARTINS
(OAB 264392/SP)
Processo 3001032-90.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - PEDRO HENRIQUE
SALUSTIANO DO AMARAL SILVA - UOL UNIVERSO ONLINE S/A - Ante o exposto, com resolução do mérito, nos termos no
artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, e o faço para: (a) declarar
a inexistência do débito referente às mensalidades com vencimentos: de fevereiro de 2013 a novembro de 2013; (b) determinar
que a requerida se abstenha de efetuar a cobrança da mensalidade referente ao plano UOL; (c) condenar a parte requerida no
pagamento de R$ 1.397,20 (um mil, trezentos e noventa e sete reais e vinte e centavos) à parte autora (valor limite em face do
pedido de fls. 10), a título de restituição em dobro de valor cobrado indevidamente, com incidência de juros legais de 1% ao
mês além de correção monetária de acordo com a tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir
desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Sem sucumbência na espécie, em razão do disposto no artigo 55 da
Lei 9.099/95. P.R.I.C. Após as cautelas de praxe, arquivem-se. - ADV: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS (OAB 128998/SP),
MARIANA OLIVEIRA DOS SANTOS (OAB 255541/SP)
Processo 3001070-05.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - ALVARO CORREA
FERREIRA - CLARO S/A (SPI) - CERTIDÃO - Trânsito em Julgado Certifico e dou fé que a r. sentença de fls. 46 transitou em
julgado em 29 de novembro de 2013. Certifico mais e finalmente que fica o requerente intimado a manifestar-se, no prazo de
05 (cinco) dias, acerca do cumprimento do acordo de fl. 46, ficando advertido que sua inércia acarretará em concordância tácita
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com o seu cumprimento. - ADV: JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL (OAB 146752/SP), EDUARDO PETROLINI DE
OLIVEIRA (OAB 308382/SP), ADEMIR MANSANO SORANZO (OAB 109679/SP)
Processo 3001071-87.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - Juliano Souza
Oliveira - CLARO S/A (SPI) - A fim de evitar qualquer alegação de cerceamento de defesa, concedo a parte requerida o prazo
de 15 (quinze) dias para se manifestar em relação ao documento de fl. 61. Após, tornem os autos conclusos para deliberação ou
prolação de sentença. Int. - ADV: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (OAB 98709/SP), EDUARDO PETROLINI DE
OLIVEIRA (OAB 308382/SP)
Processo 3001102-10.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - SONIA MARIA AMORIM
TAKAKI VESTUÁRIOS - NATALIA VIANA GOMES - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que decorreu o prazo para cumprimento
do acordo de fl. 14, ficando o(a) exequente intimado(a) a informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se houve o cumprimento, sob
pena de concordância tácita com seu cumprimento e a extinção do processo. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/
SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 3001107-32.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Antonia Cristina Bott Me PEDRO ERNESTO DE SOUZA - Vistos. 1. Nos termos do artigo 57 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO, por sentença, para que
surta seus jurídicos e legais efeitos de direito, o acordo a que chegaram as partes, conforme petição de fl. 14, com fulcro no
artigo 791, inciso II, do Código de Processo Civil, suspendo os presentes autos. 2. Aguarde-se o cumprimento do acordo. 3.
P.R.I. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 3001190-48.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - JORGE LUIS
FERREIRA DOS SANTOS - CLEIDE APARECIDA REIS ALVES DE JESUS - - Renato Rogerio de Jesus - C E R T I D Ã
O Certifico e dou fé que, nesta data, CERTIDÕES DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, em favor do(a)(s)(s) procurador(es)
da parte executada, Dr(a). HAILTON MURONI DO VALE e Dra. GILZA CARLA LÁZARO, ficando este(a)(s) intimado(a)(s) a
comparecer(em) perante este Juizado Especial Cível e Criminal, situado na Av. 09 de Julho, 1404, nesta cidade, no prazo de
05 (cinco) dias, a fim de retira-la. Caso já tenha retirado-as desconsiderar esta publicação. - ADV: HAILTON MURONI DO VALE
(OAB 285065/SP), GILZA CARLA LAZARO (OAB 227130/SP)
Processo 3001211-24.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - J C Bertoni José Bonifácio
Me - MARIO SERGIO FREITAS ORNELLAS - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º,
do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): 1. Ficam as partes cientes
da juntada do ofício de fls. 21, oriundo da 1ª Vara do Juizado Especial Central da Comarca de Campo Grande-MS, informando
que a carta precatória foi distribuída e recebeu o nº 0014965-80.2013.8.12.0110 e informando que foi expedido o Mandado
de Citação, Penhora e Avaliação, encontrando-se aguardando o cumprimento do mesmo. 2. Aguarde-se o retorno da carta
precatória. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 3001214-76.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - J C Bertoni José Bonifácio
Me - Jose Carlos Marcondes da Silveira Filho - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, §
4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica o(a) exequente
intimado(a) a indicar o atual endereço do(a) executado(a), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito. - ADV:
ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 3001216-46.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - J C Bertoni José Bonifácio Me
- ANTONIO MARCOS DE SOUZA - Vistos. 1- A parte exequente foi intimada a indicar o atual endereço da parte executada, no
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito; entretanto, manteve se inerte. 2- Assim sendo, diante da não localização
da parte executada, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO os autos de Execução de Título
Extrajudicial que J C Bertoni José Bonifácio Me move contra ANTONIO MARCOS DE SOUZA. 3- Fica a parte exequente intimada,
através de seu procurador, pela imprensa oficial, de que os documentos que instruíram o pedido inicial permanecerão em
cartório pelo prazo de 90 (noventa) dias para serem retirados, sob pena de serem inutilizados, conforme disposto no Capítulo
IV, subseção IX, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça e nos termos do Provimento 1670/09 do Conselho Superior da
Magistratura. 4- P.R.I.C. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 3001217-31.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - J C Bertoni José Bonifácio Me
- Eder da Silva - Vistos. Intime-se a parte devedora para efetuar o pagamento da importância de R$ 175,91 (cento e setenta e
cinco reais e noventa e um centavos), no prazo de 15 dias, ciente de que, caso não efetue o pagamento da referida quantia no
prazo acima mencionado, o montante da condenação será acrescido de multa de 10%, conforme previsto no art. 475-J do CPC.
Int. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 3001223-38.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - J C Bertoni José Bonifácio Me
- Marcos Minoru Teramoto - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei
para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica o(a) exequente intimado(a) a indicar
o atual endereço do(a) executado(a), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito. - ADV: MICHELE MONIKE
COSTA (OAB 314683/SP), ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP)
Processo 3001305-69.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Waldemar Manoel da Costa
Me - Clenice de Jesus Pierangelo - Vistos. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos de direito à
desistência da ação, formulada pela parte requerente, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTA a presente Ação de Cobrança que Waldemar Manoel da Costa Me move contra Clenice de Jesus Pierangelo.
2. Defiro o desentranhamento dos documentos que instruíram o pedido inicial. 3. Transitada em julgado, aguarde-se pelo prazo
de 90 (noventa) dias, após, destruam-se os autos, conforme disposto no Capítulo IV, subseção IX, das Normas da Corregedoria
Geral da Justiça e nos termos do Provimento nº 1.670/09 do Conselho Superior da Magistratura. 4. P.R.I.C. - ADV: GEYSA DE
FATIMA MILANI (OAB 327076/SP)
Processo 3001314-31.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Maria Marleide Alves - CLARO
S/A - Vistos. Diante do cumprimento integral do acordo, conforme comprovante de depósito judicial de fl. 33, expeça-se mandado
de levantamento em favor da parte autora. Ademais, considerando que o feito já foi extinto, aguarde-se pelo prazo de 90
(noventa) dias, após, destruam-se os autos, conforme disposto no Capítulo IV, subseção IX, das Normas da Corregedoria Geral
da Justiça e nos termos do Provimento nº 1.670/09 do Conselho Superior da Magistratura. Int. - ADV: ADEMIR MANSANO
SORANZO (OAB 109679/SP), JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL (OAB 146752/SP)
Processo 3001337-74.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Waldemar Manoel da Costa
Me - Francisco Amorim dos Santos - Vistos. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos de direito à
desistência da ação, formulada pela parte requerente, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTA a presente Ação de Cobrança que Waldemar Manoel da Costa Me move contra Francisco Amorim dos Santos.
2. Defiro o desentranhamento dos documentos que instruíram o pedido inicial. 3. Transitada em julgado, aguarde-se pelo prazo
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de 90 (noventa) dias, após, destruam-se os autos, conforme disposto no Capítulo IV, subseção IX, das Normas da Corregedoria
Geral da Justiça e nos termos do Provimento nº 1.670/09 do Conselho Superior da Magistratura. 4. P.R.I.C. - ADV: GEYSA DE
FATIMA MILANI (OAB 327076/SP)
Processo 3001376-71.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Waldemar Manoel da Costa
Me - FRANCILENE AQUINO DA CONCEIÇÃO - Vistos. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos de
direito à desistência da ação, formulada pela parte requerente, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo
Civil, JULGO EXTINTA a presente Ação de Cobrança que Waldemar Manoel da Costa Me move contra FRANCILENE AQUINO
DA CONCEIÇÃO. 2. Defiro o desentranhamento dos documentos que instruíram o pedido inicial. 3. Transitada em julgado,
aguarde-se pelo prazo de 90 (noventa) dias, após, destruam-se os autos, conforme disposto no Capítulo IV, subseção IX, das
Normas da Corregedoria Geral da Justiça e nos termos do Provimento nº 1.670/09 do Conselho Superior da Magistratura. 4.
P.R.I.C. - ADV: GEYSA DE FATIMA MILANI (OAB 327076/SP)
Processo 3001377-56.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Waldemar Manoel da Costa
Me - FRANCISCO DIONIZIO DE CARVALHO - Vistos. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos de direito
à desistência da ação, formulada pela parte requerente, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTA a presente Ação de Cobrança que Waldemar Manoel da Costa Me move contra FRANCISCO DIONIZIO DE
CARVALHO. 2. Defiro o desentranhamento dos documentos que instruíram o pedido inicial. 3. Transitada em julgado, aguardese pelo prazo de 90 (noventa) dias, após, destruam-se os autos, conforme disposto no Capítulo IV, subseção IX, das Normas da
Corregedoria Geral da Justiça e nos termos do Provimento nº 1.670/09 do Conselho Superior da Magistratura. 4. P.R.I.C. - ADV:
GEYSA DE FATIMA MILANI (OAB 327076/SP)
Processo 3001381-93.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Waldemar Manoel da
Costa Me - ANDREZA MICHELE ALVES - Vistos. Tendo em vista o cumprimento integral do acordo, conforme noticiado pela parte
requerente, e considerando que o feito já foi extinto, aguarde-se pelo prazo de 90 (noventa) dias, após, destruam-se os autos,
conforme disposto no Capítulo IV, subseção IX, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça e nos termos do Provimento nº
1.670/09 do Conselho Superior da Magistratura. Int. - ADV: GEYSA DE FATIMA MILANI (OAB 327076/SP), DECLEVER NALIATI
DUO (OAB 148728/SP)
Processo 3001388-85.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Ivany
Braga Batista - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze)
dias, acerca da contestação retro. Int. - ADV: CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/SP), ANA
CARLA MARTINS (OAB 264392/SP)
Processo 3001392-25.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Francisco Donizete
Santiago - JAIR GOMES DA SILVA FILHO - Vistos. Intime-se a parte requerente, pessoalmente, a promover o regular andamento
do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: RODRIGO CALIXTO GUMIERO (OAB 224466/
SP)
Processo 3001395-77.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Vera
Lúcia da Silva - FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JOSÉ BONIFÁCIO - - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao
Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica a parte requerente intimada para manifestar-se acerca
da contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada Mais. - ADV: ELIANE CRISTINA CATELAN (OAB 181985/SP),
CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/SP)
Processo 3001398-32.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - ALICE MINARI RODRIGUES - Nelson
Martins Vieira - Vistos. 1. Nos termos do artigo 57 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO, por sentença, para que surta seus jurídicos
e legais efeitos de direito, o acordo a que chegaram as partes, conforme petição de fl. 24/25, com fulcro no artigo 791, inciso II,
do Código de Processo Civil, suspendo os presentes autos. 2. Aguarde-se o cumprimento do acordo. 3. P.R.I. - ADV: RONALDO
SERON (OAB 274199/SP)
Processo 3001404-39.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Reginaldo Rodrigues Batista Jocemara Pires de Oliveira - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei
para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica o(a) exequente intimado(a) a indicar o
atual endereço do(a) executado(a), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito. - ADV: MARCELO CALDEIRA DE
PAULO (OAB 265407/SP)
Processo 3001416-53.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - Flávia Ilária Zati
- B.V. FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - Vistos. 1- Recebo o recurso inominado interposto
pela parte requerida às fls. 60/71, tempestivamente apresentado, apenas no efeito devolutivo (art. 43 da Lei nº 9.099/95). 2Intime-se a parte recorrida/REQUERENTE para que apresente contrarrazões de apelação, no prazo de 10 (dez) dias. 3- Int.
- ADV: VLADIMIR ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES (OAB 288462/SP), MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP),
ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP)
Processo 3001429-52.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Enriquecimento sem Causa - Aline
Fernanda da Silva Martins - Enoque Ferreira Neves - Vistos. 1- A parte requerente foi intimada a indicar o atual endereço da
parte requerida, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito; entretanto, manteve se inerte. 2- Assim sendo, diante
da não localização da parte requerida, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO os autos de
ação Locupletamento Ilícito que Aline Fernanda da Silva Martins move contra Enoque Ferreira Neves. 3- Fica a parte requerente
intimada, através de seu procurador, pela imprensa oficial, de que os documentos que instruíram o pedido inicial permanecerão
em cartório pelo prazo de 90 (noventa) dias para serem retirados, sob pena de serem inutilizados, conforme disposto no Capítulo
IV, subseção IX, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça e nos termos do Provimento 1670/09 do Conselho Superior da
Magistratura. 4- P.R.I.C. - ADV: MARCOS JOSE CAMARIM (OAB 250485/SP)
Processo 3001449-43.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer FERNANDO EDUARDO DE SOUZA - HB SAÚDE - Vistos. 1- Recebo o recurso inominado interposto pela parte REQUERENTE
às fls. 62/65, tempestivamente apresentado, apenas no efeito devolutivo (art. 43 da Lei nº 9.099/95). 2- Intime-se a parte
recorrida/REQUERIDA para que apresente contrarrazões de apelação, no prazo de 10 (dez) dias. 3- Fl. 67: Nada a deliberar,
pois já foi anotado na contracapa dos autos, bem como no sistema informatizado os nomes dos Doutores Carlos Rodolfo
DallAglio Rocha e Maristela Pagani. 4- Int. - ADV: MARISTELA PAGANI (OAB 103108/SP), CARLOS RODOLFO DALL’AGLIO
ROCHA (OAB 168813/SP), JOSÉ GLAUCO SCARAMAL (OAB 217321/SP)
Processo 3001469-34.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Paulo
Sérgio Gomes - PRO PREÇOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA - - COBRAFF COBRANÇAS E ASSESSORIA
JURIDICA LTDA ME - Vistos. 1- Anote-se o atual endereço da correquerida PRO PREÇOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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VESTUÁRIO LTDA, conforme informado à fl. 38. 2- Para audiência de tentativa de conciliação e apresentação de contestação
designo o dia 26 de fevereiro de 2014, às 10 horas. 3- Cite-se e intime-se a correquerida PRO PREÇOS, bem como intimese o autor. - ADV: LUIZ CUSTÓDIO DA SILVA FILHO (OAB 238152/SP), ALCIDES TORSONI NETO (OAB 279884/SP), JOSE
ROBERTO DELFINO JUNIOR (OAB 289447/SP), JOSÉ FERNANDO SAVERIO (OAB 336763/SP)
Processo 3001471-04.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - ANITA
DE ALMEIDA CALIXTO - BANCO SANTANDER S/A - - PAULO BALTAZAR VIEIRA C F C B 0 ME AUTO ESCOLA REGIONAL
- Vistos. Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação retro. Int. - ADV: EDUARDO CARLI
(OAB 87648/SP), JOSE ROBERTO DELFINO JUNIOR (OAB 289447/SP)
Processo 3001478-93.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Elídio Seron Sobrinho ESPÓLIO DE PERCÍDIA STEFANINI PINHEIRO - Vistos. 1- Regularize o requerido Luciano Stefanini Pinheiro sua representação
processual, pois a procuração de fl. 46, foi assinada somente por Lasaro Aparecido Pinheiro e Solange Percídia Pinheiro Mineiro.
2- Diante do teor da certidão de fl. 28, indique o requerente o atual endereço da requerida Maria Domiciana Pinheiro. 3- Int. ADV: ANDRÉ LUIZ PASCHOAL (OAB 196699/SP), RAFAEL SOARES DE CARVALHO (OAB 296541/SP)
Processo 3001530-89.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Marli da
Silva - Sky Brasil Serviços Ltda. - Ante o exposto, com resolução do mérito, nos termos no artigo 269, inciso I, do Código de
Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, e o faço para: (a) condenar a parte requerida no pagamento
de R$ 401,08 à parte autora, à título de restituição em dobro de valor cobrado indevidamente. (O prazo de recurso é de 10
(dez) dias a contar da publicação. O preparo, sob pena de deserção, será efetuado, independentemente de intimação, nas 48
(quarenta e oito horas) seguintes à interposição, no importe de 3% do valor da condenação, de conformidade com o artigo 525,
§ 1º, do CPC; Lei Estadual n. 11.608/03 - artigo 4º, incisos I e II nos termos dos Provimentos 806/03 e 884/04 (artigo 1º). Se 3%
da condenação não atingir 10 (dez) UFESPs, ou seja, R$ 201,40, este é o valor que deverá ser recolhido ao Estado - Código
230-6-GARE, através de Advogado. Além de taxa de procuração - Código 304-9-GARE. Os valores devem ser recolhidos nas
guias específicas, com os códigos corretos e separadamente. Porte de remessa, no valor de R$ 29,50, Código 110-4-guia do
fundo de despesa). - ADV: JOSE ROBERTO DELFINO JUNIOR (OAB 289447/SP)
Processo 3001535-14.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer Rosemeire Volpi Nassif - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou
fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s)
ordinatório(s): Fica a parte requerente intimada para manifestar-se acerca da contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze)
dias. Nada Mais. - ADV: CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/SP), ANA CARLA MARTINS (OAB
264392/SP)
Processo 3001536-96.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Sidney
Silvério Braga - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos
termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):
Fica a parte requerente intimada para manifestar-se acerca da contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada
Mais. - ADV: CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/SP), ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/
SP)
Processo 3001537-81.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Sidney
Silvério Braga - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze)
dias, acerca da contestação retro. Int. - ADV: CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/SP), ANA
CARLA MARTINS (OAB 264392/SP)
Processo 3001555-05.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Sidney
Silvério Braga - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos
termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):
Fica a parte requerente intimada para manifestar-se acerca da contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada
Mais. - ADV: CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/SP), ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/
SP)
Processo 3001556-87.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Pedro
Paulo Nassif - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos
termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):
Fica a parte requerente intimada para manifestar-se acerca da contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada
Mais. - ADV: CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/SP), ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/
SP)
Processo 3001652-05.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - WALDEMAR MANOEL
DA COSTA ME - LEANDRO AUGUSTO FERNANDES DOS SANTOS - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que, nesta data,
CERTIDÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, em favor do(a)(s) procurador da parte executada, Dr(a). MARCELO CALDEIRA
DE PAULO, ficando este(a) intimado(a) a comparecer perante este Juizado Especial Cível e Criminal, situado na Av. 09 de Julho,
1404, nesta cidade, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de retira-la. Caso já tenha retirado-a desconsiderar esta publicação. ADV: MARCELO CALDEIRA DE PAULO (OAB 265407/SP), GEYSA DE FATIMA MILANI (OAB 327076/SP)
Processo 3001675-48.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - AIRTON
VICENTIM - GLOBAL COLLECT DO BRASIL SP LTDA (MINIINTHEBOX) - A fim de evitar qualquer alegação de cerceamento
de defesa, concedo a parte requerida o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar em relação aos documentos de fls. 76/94.
Após, tornem os autos conclusos para deliberação ou prolação de sentença. Int. - ADV: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA
VECCHIO (OAB 333286/SP), GABRIEL GARCIA MAES (OAB 333295/SP), RODRIGO FACHIN DE MEDEIROS (OAB 254402/
SP)
Processo 3001702-31.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARTA
INES DE ARAUJO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15
(quinze) dias, acerca da contestação retro. Int. - ADV: CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/SP),
ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP)
Processo 3001704-98.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer FLORIVAL CASTELINI - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15
(quinze) dias, acerca da contestação retro. Int. - ADV: CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/SP),
ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP)
Processo 3001705-83.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer FLORIVAL CASTELINI - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - - SPPREV - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s)
ordinatório(s): Fica a parte requerente intimada para manifestar-se acerca da contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze)
dias. Nada Mais. - ADV: CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/SP), ANA CARLA MARTINS (OAB
264392/SP)
Processo 3001708-38.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - Valdirene de Cassia
Monteiro Menezes - FOTO ART LIMITADA ME - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, §
4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica a parte requerente
intimada a manifestar-se acerca do cumprimento do acordo retro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de concordância tácita
com seu cumprimento e a extinção do processo. - ADV: JOSÉ GLAUCO SCARAMAL (OAB 217321/SP)
Processo 3001778-55.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - ANTONIO MARCELINO DA SILV A
FILHO - WELINGTON BENEDITO SANTANA DA SILVA - Vistos. 1- Fl. 33: Anote-se na contracapa dos autos e inclua no sistema
informatizado o nome do procurador do executado. 2- Defiro ao executado os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Anote-se. 3- Nos termos do artigo 57 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos de direito, o acordo a que chegaram as partes, conforme petição de fls. 30/31, com fulcro no artigo 791, inciso II, do
Código de Processo Civil, suspendo os presentes autos. 4- Aguarde-se o cumprimento do acordo. 5- P.R.I. - ADV: MÁVIA NÍDIA
ZANUSSO (OAB 200368/SP), MILENE DE OLIVEIRA PEREIRA (OAB 241622/SP)
Processo 3001941-35.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Cláudia
Maria Petrocelli Zaqueu - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Manifeste-se a parte autora, no prazo de
15 (quinze) dias, acerca da contestação retro. Int. - ADV: CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/
SP), ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP)
Processo 3001942-20.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Cláudia
Maria Petrocelli Zaqueu - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Manifeste-se a parte autora, no prazo de
15 (quinze) dias, acerca da contestação retro. Int. - ADV: CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/
SP), ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP)
Processo 3001959-56.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato LEANDRO FERREIRA DA SILVA - AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (BANCO SANTANDER S/A)
- CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário
da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica a parte requerente intimada para manifestar-se acerca da
contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada Mais. - ADV: JOSÉ GLAUCO SCARAMAL (OAB 217321/SP),
JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)
Processo 3001966-48.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - LUIZA
APARECIDA DA SILVA ROCHA - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e
dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s)
ordinatório(s): Fica a parte requerente intimada para manifestar-se acerca da contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze)
dias. Nada Mais. - ADV: CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/SP), ANA CARLA MARTINS (OAB
264392/SP)
Processo 3001968-18.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - LUIZA
APARECIDA DA SILVA ROCHA - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Manifeste-se a parte autora, no
prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação retro. Int. - ADV: CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB
300908/SP), ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP)
Processo 3001969-03.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - FATIMA
APARECIDA LOURENÇO - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou
fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s)
ordinatório(s): Fica a parte requerente intimada para manifestar-se acerca da contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze)
dias. Nada Mais. - ADV: CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/SP), ANA CARLA MARTINS (OAB
264392/SP)
Processo 3001972-55.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Síria
Alves Jacinto - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze)
dias, acerca da contestação retro. Int. - ADV: CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/SP), ANA
CARLA MARTINS (OAB 264392/SP)
Processo 3002010-67.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Síria
Alves Jacinto - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze)
dias, acerca da contestação retro. Int. - ADV: CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/SP), ANA
CARLA MARTINS (OAB 264392/SP)
Processo 3002063-48.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Laura Regina
Scamardi Sparza - CLEBER MANTOVANI - - DEVAIR DONIZETE MANTOVANI - A fim de evitar qualquer alegação de cerceamento
de defesa, concedo a parte requerida o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar em relação aos documentos de fls. 47/55.
Após, tornem os autos conclusos para deliberação ou prolação de sentença. Int. - ADV: HUGO MARTINS ABUD (OAB 224753/
SP), DANIEL FEDOZZI (OAB 310139/SP), SEVERINO DA SILVA LEITE (OAB 188007/SP)
Processo 3002069-55.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Eulália
Josepha Volpi Petroccelli - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou
fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s)
ordinatório(s): Fica a parte requerente intimada para manifestar-se acerca da contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze)
dias. Nada Mais. - ADV: CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/SP), ANA CARLA MARTINS (OAB
264392/SP)
Processo 3002076-47.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ANDREA
ALICE ZANETTI PEREIRA - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou
fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s)
ordinatório(s): Fica a parte requerente intimada para manifestar-se acerca da contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze)
dias. Nada Mais. - ADV: ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP), CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB
300908/SP)
Processo 3002085-09.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato - José
Carlos Gonçalves - BANCO VOTORANTIM S/A - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, §
4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica a parte requerente
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intimada para manifestar-se acerca da contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada Mais. - ADV: GUSTAVO
PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), JOSÉ GLAUCO SCARAMAL (OAB 217321/SP), ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB
112409/SP)
Processo 3002086-91.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato - José
Carlos Gonçalves - B.V. FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CERTIDÃO - Ato Ordinatório
Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s)
seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica a parte requerente intimada para manifestar-se acerca da contestação apresentada, no
prazo de 15 (quinze) dias. Nada Mais. - ADV: JOSÉ GLAUCO SCARAMAL (OAB 217321/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM
DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 3002095-53.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - DOUGLAS
FERNANDO DE FREITAS - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para
remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica a parte requerente intimada para manifestarse acerca da contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada Mais. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONÇALVES
(OAB 131351/SP), POLYANA DA SILVA FARIA BETOLI (OAB 244005/SP)
Processo 3002105-97.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Sonia
Aparecida da Silva Francisco - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e
dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s)
ordinatório(s): Fica a parte requerente intimada para manifestar-se acerca da contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze)
dias. Nada Mais. - ADV: CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/SP), ANA CARLA MARTINS (OAB
264392/SP)
Processo 3002106-82.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Sonia
Aparecida da Silva Francisco - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e
dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s)
ordinatório(s): Fica a parte requerente intimada para manifestar-se acerca da contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze)
dias. Nada Mais. - ADV: CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/SP), ANA CARLA MARTINS (OAB
264392/SP)
Processo 3002124-06.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato Fabiana Francisca Leme - BANCO VOTORANTIM S/A - Vistos. Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca
da contestação retro. Int. - ADV: JOSÉ GLAUCO SCARAMAL (OAB 217321/SP), FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP),
THAISA RODRIGUES QUINTINO (OAB 326365/SP)
Processo 3002125-88.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Heleni
Balcone - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - - SPPREV SÃO PAULO - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou
fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s)
ordinatório(s): Fica a parte requerente intimada para manifestar-se acerca da contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze)
dias. Nada Mais. - ADV: BRUNO MIRANDA DE CARVALHO (OAB 326900/SP), CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA
CUNHA (OAB 300908/SP)
Processo 3002126-73.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Angela
Consulo - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - - SPPREV SÃO PAULO - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou
fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s)
ordinatório(s): Fica a parte requerente intimada para manifestar-se acerca da contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze)
dias. Nada Mais. - ADV: CLAUDIA LINE GABARRÃO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 300908/SP), BRUNO MIRANDA DE
CARVALHO (OAB 326900/SP)
Processo 3002148-34.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - SUPERMERCADO SEMAR
LIMITADA ME - MARIA DE FÁTIMA BATISTA - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º,
do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica a parte exequente
intimada a indicar bens penhoráveis da parte executada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito. - ADV:
ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), MICHELE MONIKE COSTA (OAB 314683/SP)
Processo 3002176-02.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato Daiane Mara Ortolan - BANCO VOTORANTIM S/A - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art.
162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica a parte
requerente intimada para manifestar-se acerca da contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada Mais. - ADV:
JOSÉ GLAUCO SCARAMAL (OAB 217321/SP), THAISA RODRIGUES QUINTINO (OAB 326365/SP), FERNANDO LUZ PEREIRA
(OAB 147020/SP)
Processo 3002207-22.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Joyce Mara Lopes Otica Me
- JOSÉ RINALDO DE MELO SILVA - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC,
preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica a parte exequente intimada a
indicar o atual endereço da parte executada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito. - ADV: PRISCILA VAZ
PEREIRA (OAB 214382/SP), ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP)
Processo 3002211-59.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - JULIANO CESAR
RAYMUNDO - TELEFONICA BRASIL S/A - Vistos. Contestação de fls. 28/105: Considerando que o momento adequado para
apresentar a contestação, em sede de Juizado Especial Cível, é na audiência de tentativa de conciliação, aguarde-se a audiência
designada. Int. - ADV: THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP),
ANA CARLA MARTINS (OAB 264392/SP)
Processo 3002254-93.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Waldemar Manoel da Costa
Me - VALNICE REIS DOS SANTOS - Vistos. 1. Tendo em vista que o débito foi tacitamente reconhecido, pois a parte requerente
informou que a parte requerida efetuou o pagamento do débito, com fundamento no artigo 269, inciso II, do Código de Processo
Civil, JULGO EXTINTA a presente Ação de Cobrança que Waldemar Manoel da Costa Me move contra VALNICE REIS DOS
SANTOS. 2. Fica prejudicada a audiência retro. Libere-se a pauta. 3. Transitada em julgado, os documentos que instruíram o
pedido inicial permanecerão em cartório pelo prazo de 90 (noventa) dias, após, serão destruídos, conforme disposto no Capítulo
IV, subseção IX, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça e nos termos do Provimento nº 1.670/09 do Conselho Superior
da Magistratura. 4. P.R.I.C. - ADV: GEYSA DE FATIMA MILANI (OAB 327076/SP)
Processo 3002285-16.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Waldemar Manoel da Costa Me Adriana Aparecida Costa - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei
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para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Deverá a parte exeqüente indicar bens
penhoráveis da parte executada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito (art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95).
Conforme certidão de fl. 72/73 o(a) Oficial(a) de Justiça não localizou bens penhoráveis e relacionou os bens da residência da
parte devedora. Nada Mais. - ADV: GEYSA DE FATIMA MILANI (OAB 327076/SP)
Processo 3002289-53.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Creações Rosa Chock Limitada
ME - ANDREIA ALVES DE SOUZA - Vistos. 1. Nos termos do artigo 57 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO, por sentença, para
que surta seus jurídicos e legais efeitos de direito, o acordo a que chegaram as partes, conforme petição de fl. 18, com fulcro
no artigo 791, inciso II, do Código de Processo Civil, suspendo os presentes autos. 2. Aguarde-se o cumprimento do acordo. 3.
P.R.I. - ADV: PRISCILA VAZ PEREIRA (OAB 214382/SP), ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP)
Processo 3002292-08.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Creações Rosa Chock Limitada
ME - LUZINETE RODRIGUES - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC,
preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica o(a) exeqüente intimado(a)
a manifestar-se, em termos de prosseguimento do feito, acerca da certidão da Sr. Oficial de Justiça de fl. 21, no prazo de 30
(trinta) dias, indicando bens penhoráveis da parte executada, sob pena de extinção do feito. - ADV: PRISCILA VAZ PEREIRA
(OAB 214382/SP), ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP)
Processo 3002293-90.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Creações Rosa Chock Limitada
ME - Lucélia dos Santos - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para
remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica o(a) exequente intimado(a) a indicar bens
penhoráveis do(a) executado(a), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO
(OAB 251797/SP), PRISCILA VAZ PEREIRA (OAB 214382/SP)
Processo 3002314-66.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Joyce Mara Lopes Otica Me
- Rosa Maria da Silva Lima - Vistos. 1. Nos termos do artigo 57 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO, por sentença, para que surta
seus jurídicos e legais efeitos de direito, o acordo a que chegaram as partes, conforme petição de fl. 22, com fulcro no artigo
791, inciso II, do Código de Processo Civil, suspendo os presentes autos. 2. Aguarde-se o cumprimento do acordo. 3. P.R.I. ADV: PRISCILA VAZ PEREIRA (OAB 214382/SP), ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP)
Processo 3002315-51.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Joyce Mara Lopes Otica
Me - Adriana Cristina Mendes - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC,
preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Deverá a parte exequente indicar
bens penhoráveis da parte executada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito (art. 53, § 4º, da Lei nº
9.099/95), tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça de fl. 21. Nada Mais. - ADV: PRISCILA VAZ PEREIRA (OAB 214382/
SP), ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP)
Processo 3002316-36.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - PAMELA DE MACEDO TAKAKI
IKAVA VESTUÁRIO ME - Maira do Carmo de Oliveira Nogueira - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos
do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Deverá a
parte exequente indicar o atual endereço da parte executada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito (art. 53,
§ 4º, da Lei nº 9.099/95), tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça de fl. 19. Nada Mais. - ADV: PRISCILA VAZ PEREIRA
(OAB 214382/SP), ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP)
Processo 3002318-06.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Fernandes & Fernandes
Comercio de Moveis Ltda Me - FRANCIELE CAMILA FERRAZ - Vistos. 1. Nos termos do artigo 57 da Lei nº 9.099/95,
HOMOLOGO, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos de direito, o acordo a que chegaram as partes,
conforme petição de fl. 26, com fulcro no artigo 791, inciso II, do Código de Processo Civil, suspendo os presentes autos. 2.
Aguarde-se o cumprimento do acordo. 3. P.R.I. - ADV: PRISCILA VAZ PEREIRA (OAB 214382/SP), ELISANGELA ZANURÇO
(OAB 251797/SP)
Processo 3002319-88.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Paulo César Guimarães
Epp - CLEBER JOSÉ BUENO - Vistos. 1. HOMOLOGO, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos de direito, o
acordo a que chegaram as partes, conforme petição de fls. 18 e, com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo
Civil, JULGO EXTINTA a presente Ação Ordinária de Cobrança que Paulo César Guimarães Epp move contra CLEBER JOSÉ
BUENO. 2. Fica prejudicada a audiência designada à fl. 13. Libere-se a pauta. 3. Aguarde-se o cumprimento do acordo. 4. P.R.I.
- ADV: PRISCILA VAZ PEREIRA (OAB 214382/SP), ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP)
Processo 3002345-86.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Gilda Maria da Silva Estevan
Me - MARCIA REGINA PAZ - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei
para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Deverá a parte exeqüente indicar bens
penhoráveis da parte executada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito (art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95).
Conforme certidão de fl. 72/73 o(a) Oficial(a) de Justiça não localizou bens penhoráveis e relacionou os bens da residência da
parte devedora. Nada Mais. - ADV: PRISCILA VAZ PEREIRA (OAB 214382/SP), ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP)
Processo 3002346-71.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Antonia Cristina Bott Me Elaine Cristina Alves - Vistos. 1. Nos termos do artigo 57 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO, por sentença, para que surta seus
jurídicos e legais efeitos de direito, o acordo a que chegaram as partes, conforme petição de fl. 16, com fulcro no artigo 791,
inciso II, do Código de Processo Civil, suspendo os presentes autos. 2. Aguarde-se o cumprimento do acordo. 3. P.R.I. - ADV:
ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), PRISCILA VAZ PEREIRA (OAB 214382/SP)
Processo 3002347-56.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Paulo César Guimarães Epp MARIA CRISTINA SOARES MORAES - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC,
preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica a parte exequente intimada a
indicar bens penhoráveis da parte executada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito. - ADV: PRISCILA VAZ
PEREIRA (OAB 214382/SP), ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP)
Processo 3002349-26.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - J C Bertoni José Bonifácio Me
- TIAGO RODRIGUES - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para
remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica o(a) exequente intimado(a) a indicar bens
penhoráveis do(a) executado(a), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito. - ADV: PRISCILA VAZ PEREIRA
(OAB 214382/SP), ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP)
Processo 3002364-92.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória - JUCELAINE MARCELA
CUNHA ME - VANDINEI MARIA DE JESUS - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, §
4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica o(a) exequente
intimado(a) a indicar bens penhoráveis do(a) executado(a), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito. - ADV:
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PRISCILA VAZ PEREIRA (OAB 214382/SP), ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP)
Processo 3002365-77.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - JUCELAINE MARCELA
CUNHA ME - MARCOS ANTONIO VITALI - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º,
do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Deverá a parte exequente
indicar bens penhoráveis da parte executada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito (art. 53, § 4º, da Lei
nº 9.099/95). Certidão de fl. 17: “...DEIXEI DE PROCEDER A PENHORA em bens do executado MARCOS ANTONIO VITALI
por não encontrar bens móveis de propriedade do mesmo. Segundo informações de Marcos, o mesmo não possui bens, é
solteiro, possui apenas os seus pertences pessoais e reside de favores com avó, Sra. Elvira Rodrigues Vitali, a quem pertence
os bens que guarnecem a residência. Certifico mais, que o executado afirmou que ainda irá procurar novamente o escritório da
Advogada para efetuar o pagamento/ ou parcelamento do débito, pois já tentou telefonar, mas não foi atendido, bem como já
compareceu, mas encontrou o escritório fechado.” Nada Mais. - ADV: PRISCILA VAZ PEREIRA (OAB 214382/SP), ELISANGELA
ZANURÇO (OAB 251797/SP)
Processo 3002365-77.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - JUCELAINE MARCELA CUNHA
ME - MARCOS ANTONIO VITALI - Vistos. 1. Nos termos do artigo 57 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO, por sentença, para que
surta seus jurídicos e legais efeitos de direito, o acordo a que chegaram as partes, conforme petição de fl. 20, com fulcro no
artigo 791, inciso II, do Código de Processo Civil, suspendo os presentes autos. 2. Aguarde-se o cumprimento do acordo. 3.
P.R.I. - ADV: PRISCILA VAZ PEREIRA (OAB 214382/SP), ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP)
Processo 3002366-62.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - JUCELAINE MARCELA CUNHA
ME - JESSICA FERNANDA DA SILVA - Vistos. 1. Nos termos do artigo 57 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO, por sentença, para
que surta seus jurídicos e legais efeitos de direito, o acordo a que chegaram as partes, conforme petição de fl. 17, com fulcro
no artigo 791, inciso II, do Código de Processo Civil, suspendo os presentes autos. 2. Aguarde-se o cumprimento do acordo. 3.
P.R.I. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), PRISCILA VAZ PEREIRA (OAB 214382/SP)
Processo 3002368-32.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - JUCELAINE MARCELA CUNHA
ME - LUCINÉIA DIAS MONTEIRO - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC,
preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica a parte exequente intimada a
indicar bens penhoráveis da parte executada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito. - ADV: ELISANGELA
ZANURÇO (OAB 251797/SP), PRISCILA VAZ PEREIRA (OAB 214382/SP)
Processo 3002374-39.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Pagamento - Waldemar Manoel da Costa Me MAICON DA CUNHA - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para
remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica o(a) exequente intimado(a) a indicar bens
penhoráveis do(a) executado(a), bem como o seu atual endereço, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito. ADV: GEYSA DE FATIMA MILANI (OAB 327076/SP)
Processo 3002379-61.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - AUTO POSTO CENTRAL J B
LIMITADA EPP - ANTONIO DONIZETE FERNANDES - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art.
162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica a parte
exequente intimada a indicar bens penhoráveis da parte executada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito.
- ADV: PRISCILA VAZ PEREIRA (OAB 214382/SP), ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP)
Processo 3002381-31.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Fernandes & Fernandes
Comercio de Moveis Ltda Me - MURILO BOUTCHAKDJAN DOS SANTOS - Vistos. 1. Tendo em vista que a parte executada
efetuou o pagamento do débito, conforme noticiou a parte exequente, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de
Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente Execução de Título Extrajudicial que Fernandes Fernandes Comercio de Moveis
Ltda Me move contra MURILO BOUTCHAKDJAN DOS SANTOS. 2. Fica levantada eventual penhora. 3. Indefiro a expedição de
ofício ao SERASA, pois ao interessado cabe diligenciar visando excluir o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e não ao
Judiciário. 4. Intime-se a parte executada de que os documentos que instruíram o pedido inicial permanecerão em cartório, pelo
prazo de 90 (noventa) dias, após, serão destruídos, conforme disposto no Capítulo IV, subseção IX, das Normas da Corregedoria
Geral da Justiça e nos termos do Provimento nº 1.670/09 do Conselho Superior da Magistratura. 5. P.R.I. - ADV: PRISCILA VAZ
PEREIRA (OAB 214382/SP), ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP)
Processo 3002382-16.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Fernandes & Fernandes
Comercio de Moveis Ltda Me - MAURO MATHEUS CIRILLO - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos
do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica
o(a) exeqüente intimado(a) a manifestar-se, em termos de prosseguimento do feito, acerca da certidão da Sr. Oficial de Justiça
de fl. 19, no prazo de 30 (trinta) dias, indicando bens penhoráveis da parte executada, sob pena de extinção do feito. - ADV:
ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), PRISCILA VAZ PEREIRA (OAB 214382/SP)
Processo 3002383-98.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Fernandes & Fernandes
Comercio de Moveis Ltda Me - SIMONE CRISTINA DE ARAUJO - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos
do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica o(a)
exequente intimado(a) a indicar o atual endereço do(a) executado(a), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito.
- ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), PRISCILA VAZ PEREIRA (OAB 214382/SP)
Processo 3002424-65.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Luzia Caruzi Marquezini & Cia
Ltda - FERNANDO CESAR FERIA - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC,
preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica o(a) exequente intimado(a) a
indicar bens penhoráveis do(a) executado(a), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito. - ADV: ANDERSON DE
SOUZA BRITO (OAB 254232/SP), MAICON NATAN VOLPI (OAB 331479/SP)
Processo 3002425-50.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Luzia Caruzi Marquezini & Cia
Ltda - ELISANGELA APARECIDA MENDES - Vistos. 1. Tendo em vista que a parte executada efetuou o pagamento do débito,
conforme noticiou a parte exequente, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA
a presente Execução de Título Extrajudicial que Luzia Caruzi Marquezini Cia Ltda move contra ELISANGELA APARECIDA
MENDES. 2. Fica levantada eventual penhora. 3. Intime-se a parte executada de que os documentos que instruíram o pedido
inicial permanecerão em cartório, pelo prazo de 90 (noventa) dias, após, serão destruídos, conforme disposto no Capítulo IV,
subseção IX, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça e nos termos do Provimento nº 1.670/09 do Conselho Superior da
Magistratura. 4. P.R.I. - ADV: ANDERSON DE SOUZA BRITO (OAB 254232/SP), MAICON NATAN VOLPI (OAB 331479/SP)
Processo 3002592-67.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - AUTO POSTO CENTRAL J
B LIMITADA EPP - Kelly de Fátima Sales - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do
CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Diante do teor da informação
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de fls. 26/27 (mudou-se), indique a parte requerente o endereço da requerida, no prazo de 30(trinta) dias, sob pena de extinção
do feito (art. 53, § 4°, da Lei 9.099/95). - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), PRISCILA VAZ PEREIRA (OAB
214382/SP)
Processo 3002593-52.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Antonio Ferreira da Silva Jose
Bonifácio Me - Luiza Aparecida Romero de Souza - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162,
§ 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica o(a) exequente
intimado(a) a indicar bens penhoráveis do(a) executado(a), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito. - ADV:
ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), PRISCILA VAZ PEREIRA (OAB 214382/SP)
Processo 3002596-07.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - José
Luis Alves - TELEFONICA BRASIL S/A - Vistos. Fls. 31/32: Ciente. Ademais, aguarde-se a audiência. Int. - ADV: LUCIMEIRE
VENEZUELA MOTA (OAB 224956/SP)
Processo 3002686-15.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Antonio Ferreira da Silva Jose
Bonifácio Me - José Roberto da Silva - Vistos. 1. Nos termos do artigo 57 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO, por sentença, para
que surta seus jurídicos e legais efeitos de direito, o acordo a que chegaram as partes, conforme petição de fl. 32, com fulcro
no artigo 791, inciso II, do Código de Processo Civil, suspendo os presentes autos. 2. Aguarde-se o cumprimento do acordo. 3.
P.R.I. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), PRISCILA VAZ PEREIRA (OAB 214382/SP)
Processo 3002687-97.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - Gleison Lucio
Rossi - Tripcat Comercio e Representacoes Ltda - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, §
4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica a parte requerente
intimada a indicar o atual endereço da parte requerida, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito. (a carta de
citação e intimação da requerida foi devolvida com a informação de que mudou-se). - ADV: MICHELE MONIKE COSTA (OAB
314683/SP), ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP)
Processo 3002842-03.2013.8.26.0306 - Embargos de Terceiro - Esbulho / Turbação / Ameaça - Waldir Firmino Ferreira
da Costa e outro - Maria Helena Machado - - Antonio Aparecido Caparroz e outro - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que na
publicação do r. despacho de fl. retro não constou o nome do procurador da embargada, sendo assim, nesta data procedi as
anotações no SAJ e remeti para ser publicado novamente o r. despacho. (Despacho: Vistos. 1. Recebo os embargos para
discussão. 2. Determino a suspensão dos autos nº 0000055-52.2013.8.26.0306, até decisão definitiva destes. Certifique-se. 3.
Cite-se a parte embargada, através de seu procurador, pela imprensa oficial, para que conteste o pedido, no prazo de 10 (dez)
dias, sob pena de revelia. 4. Int.) - ADV: GEYSA DE FATIMA MILANI (OAB 327076/SP), VALENTIM DE JESUS MACHADO
JUNIOR (OAB 314182/SP)
Processo 3002922-64.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Edvaldo Fernando Cabral
- Mauricio Matheus Cirillo - Vistos. 1- Recebo o aditamento à inicial de fl. 10. Anote-se. 2- Para audiência de tentativa de
conciliação e apresentação de contestação designo o dia 25 de fevereiro de 2014, às 9h10min. 3- Cite-se e intimem-se para
comparecimento. - ADV: MARCIO MANO HACKME (OAB 154436/SP)
Processo 3002969-38.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Edvaldo Fernando Cabral Carlos Alberto Simonatto - 1. Cite-se o(a) executado(a) para efetuar o pagamento, em 03 (três) dias, sob pena de penhora.
2. Efetivada a penhora deverá o(a) Oficial(a) de Justiça proceder à avaliação do bem penhorado, bem como advertir o(a)
executado(a) de que eventuais embargos deverão ser opostos em posterior audiência conciliatória e dos termos do artigo 745-A
do Código de Processo Civil. 3. Não sendo encontrados bens penhoráveis, intime-se o(a) executado(a) para indicar quais são e
onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de incorrer em
ato atentatório à dignidade da Justiça; sem prejuízo, deverá, o(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça, relacionar os bens que guarnecem
a residência do(a) executado(a). 4. Int. - ADV: MARCIO MANO HACKME (OAB 154436/SP)
Processo 3003139-10.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Tania
Mara Braga de Souza - ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS - Vistos. 1- Defiro a parte requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. 2. Presentes
os pressupostos autorizadores, quais sejam: “periculum in mora” e “fumus boni juris” e ante a instauração de discussão judicial
a respeito dos débito constante de fl. 09, no valor de R$ 441,42, defiro a antecipação dos efeitos da tutela para determinar
ao SERASA, para que se abstenha de prestar informação acerca do referido débito até decisão definitiva, sob pena de
desobediência. Oficie-se, com urgência. 3- Para audiência de Tentativa de Conciliação e apresentação de contestação designo
o dia 26 de fevereiro de 2014, às 09h10min. 4- Cite-se e intimem-se as partes para a audiência supra. 5- Int. - ADV: ODAIR
BORGES DE SOUZA (OAB 88345/SP)
Processo 3003167-75.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - Joao Cassiano da
Silva - VIVO S/A - Vistos. 1- A antecipação de tutela, conforme previsão do artigo 273 do CPC, somente pode ser deferida nos
casos em que presentes dois requisitos indispensáveis, quais seguem, o periculum in mora e o fumus boni iuris. Numa análise
atenta da documentação acostada, e dentro de um juízo de cognição sumária, não vislumbro a existência do requisito “periculum
in mora”, pois a linha telefônica, conforme informa o requerente está desativada desde agosto de 2013, caso contrário, teria o
requerente ingressado com a ação anteriormente. Assim sendo, INDEFIRO a antecipação da tutela pleiteada. 2- Para audiência
de tentativa de conciliação e apresentação de contestação designo o dia 26 de fevereiro de 2014, às 09h30min. 3 - Para fins
de análise da justiça gratuita, deverá o autor providenciar cópia das três últimas declarações de imposto de renda, certidões
imobiliárias e de veículos, sob pena de indeferimento. 4- Cite-se e intimem-se. - ADV: JOSÉ GLAUCO SCARAMAL (OAB 217321/
SP)
Processo 3003175-52.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato Fernando Gonçalves Paulino - B.V. FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - Vistos 1. Em vista
do grande número de ações correlatas em curso por este Juizado, nas quais a experiência vem demonstrando que a audiência
conciliatória é infrutífera, acarretando, por outro lado, o congestionamento da pauta de audiências conciliatórias, em prejuízo das
partes litigantes e de terceiros, litigantes em outros processos, à vista dos princípios da informalidade e celeridade que regem
a atividade dos Juizados, fica dispensada a audiência prévia de conciliação. 2. Todavia, poderá a parte requerida, caso queira,
formular proposta de acordo por escrito, da qual será intimada a parte requerente a se manifestar em termos de concordância. 3.
Cite-se o(a) ré(u) para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contado da juntada do aviso de recebimento
de correspondência. Na hipótese de concordância com o pedido, o pagamento poderá ser feito por meio de depósito judicial. 4.
Int. Jose Bonifacio, 15 de janeiro de 2014. - ADV: RODRIGO FACHIN DE MEDEIROS (OAB 254402/SP)
Processo 3003305-42.2013.8.26.0306 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Luzia Caruzi Marquezini & Cia
Ltda - Severino Araujo de Meneses - 1. Cite-se o(a) executado(a) para efetuar o pagamento, em 03 (três) dias, sob pena de
penhora. 2. Efetivada a penhora deverá o(a) Oficial(a) de Justiça proceder à avaliação do bem penhorado, bem como advertir
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o(a) executado(a) de que eventuais embargos deverão ser opostos em posterior audiência conciliatória e dos termos do artigo
745-A do Código de Processo Civil. 3. Não sendo encontrados bens penhoráveis, intime-se o(a) executado(a) para indicar quais
são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de
incorrer em ato atentatório à dignidade da Justiça; sem prejuízo, deverá, o(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça, relacionar os bens que
guarnecem a residência do(a) executado(a). 4. Int. - ADV: ANDERSON DE SOUZA BRITO (OAB 254232/SP)
Processo 3003397-20.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- Eliana Cristina Calejon Dourado - TELEFONICA BRASIL S/A - Vistos. 1- Presentes os pressupostos autorizadores, quais
sejam: “periculum in mora” e “fumus boni juris”, defiro a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à parte requerida,
que restabeleça os serviços de telefonia e internet da parte requerente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária
de R$100,00, até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais). 2- Para audiência de tentativa de conciliação e apresentação de
contestação designo o dia 26 de fevereiro de 2014, às 09h50min. 3- Cite-se a requerida e intimem-se as partes. 4- Int. - ADV:
WELINGTON FLAVIO BARZI (OAB 208174/SP)
Processo 3004162-88.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Mario
Lucio Rossi - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Trata-se de ação ordinária de conhecimento obrigação
de fazer c.c. pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Narra a parte autora que é portadora de fibrilação atrial crônica (CID
i 48), conforme laudo que junta, o que, sob risco de morte, demanda tratamento especial com fornecimento de medicação
própria. Requer que os réus sejam condenados a fornecer o medicamento de que necessita (ETEXILATO DE DABIGATRANA
(PRADAXA), inclusive em caráter liminar. Disse que tal medicação não pode ser genérica ou similar. DECIDO: 1.Analisados os
autos, verifico a ausência dos necessários requisitos para a concessão da tutela liminar. No caso, o perigo de dano grave e
irreparável não ficou comprovado. O laudo médico é de julho e o autor só distribuiu a ação no dia 18/12/2013. 2.Também não
há laudo médico ATUAL descrevendo: A imprescindibilidade do medicamento; A inexistência de medicamento similar na rede
pública; O prévio tratamento com medicamentos diversos, o seu tempo e o resultado; A evolução da doença para a necessidade
do medicamento; O prazo estimado para o tratamento. 3.Em assim sendo, defiro o prazo de 10 (dez) dias para que o(a)
autor(a) promova a emenda da inicial, anexando aos autos o documento citado. 4. Para análise da justiça gratuita, junte o autor
declaração de imposto de renda, ou recolha as custas sob pena de extinção do processo, no mesmo prazo. Intime-se. - ADV:
SANDRA ORTIZ DE ABREU (OAB 263520/SP)
Processo 3004165-43.2013.8.26.0306 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - Euripedes Martins
de Souza - B.V. FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - Vistos. 1- Concedo os benefícios da
justiça gratuita ao autor. Indefiro, por ora, a concessão da tutela antecipada, uma vez que não juntou o autor cópia de pagamento
ou extrato comprovando o desconto em folha do primeiro contrato, no valor de R$ 70,64, justamente aquele que fora negativado.
2- Em vista do grande número de ações correlatas em curso por este Juizado, nas quais a experiência vem demonstrando que
a audiência conciliatória é infrutífera, acarretando, por outro lado, o congestionamento da pauta de audiências conciliatórias, em
prejuízo das partes litigantes e de terceiros, litigantes em outros processos, à vista dos princípios da informalidade e celeridade
que regem a atividade dos Juizados, fica dispensada a audiência prévia de conciliação. 3- Todavia, poderá a parte requerida,
caso queira, formular proposta de acordo por escrito, da qual será intimada a parte requerente a se manifestar em termos de
concordância. 4- Cite-se o(a) ré(u) para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contado da juntada do
aviso de recebimento de correspondência. Na hipótese de concordância com o pedido, o pagamento poderá ser feito por meio
de depósito judicial. 5- Int. - ADV: MAIRA BROGIN (OAB 174203/SP)

Juizado Especial Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE DA FONSECA TAVARES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SEBASTIÃO CESAR LOPES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0039/2013
Processo 0000264-21.2013.8.26.0306 (030.62.0130.000264) - Termo Circunstanciado - Crimes de Trânsito - J. P. - L. I. de
O. F. - Vistos. 1- Fl. 93: Arbitro os honorários em 70% do teto fixado pela tabela em vigor para a espécie. 2. Expeça-se certidão.
3. Após, subam os autos ao Egrégio Colégio Recursal de São José do Rio Preto-SP, com nossas homenagens e cautelas legais.
4. Int. - ADV: ELIANE CRISTINA CATELAN (OAB 181985/SP)
Processo 0000918-08.2013.8.26.0306 (030.62.0130.000918) - Inquérito Policial - Posse de Drogas para Consumo Pessoal Justiça Pública - Lucas Vinicius da Silva dos Santos - Vistos. Designo o dia 10 de abril 2014, às 10:30 horas, para realização de
audiência preliminar, de conformidade com o artigo 76 da Lei nº 9.099/95. Intime-se o(a) autor(a) do fato, com a advertência de
que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de advogado de sua confiança e que, na falta deste, ser-lhe-á designado
um advogado dativo pelo Juízo, em audiência. Int. - ADV: MARCELO CALDEIRA DE PAULO (OAB 265407/SP)
Processo 0000984-90.2010.8.26.0306 (306.01.2010.000984) - Inquérito Policial - Falsa identidade - Justiça Pública Marcos Donizete da Silva. - À vista do exposto, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, JULGO EXTINTA a
punibilidade da(o) ré(u) MARCOS DONIZETE DA SILVA quanto à imputação que lhe foi feita, consistente no art. 307 do Código
Penal, com fundamento no art. 107, IV, c.c. art. 109, VI, ambos do Código Penal. Dê-se baixa nos registros, expedindo-se as
necessárias comunicações à Justiça Eleitoral, ao Instituto de Identificação e à Delegacia de Polícia de origem, na forma do Vol.
I, Cap. VII, item 54, Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Sem custas. P.R.I.C. - ADV:
ANDRÉ LUIZ PASCHOAL (OAB 196699/SP)
Processo 0003064-27.2010.8.26.0306 (306.01.2010.003064) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Ameaça - J. C. de
O. - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que, nesta data, expedi CERTIDÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, em favor do(a)
procurador(a) do Autor do Fato, Dr(a). ELIANE CRISTINA CATELAN, ficando este(a) intimado(a) a comparecer perante este
Juizado Especial Cível e Criminal, situado na Av. 09 de Julho, 1404, nesta cidade, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de retira-la.
Caso já tenha retirado-a desconsiderar esta publicação. - ADV: ELIANE CRISTINA CATELAN (OAB 181985/SP)
Processo 0004078-80.2009.8.26.0306 (306.01.2009.004078) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Leve - J. P. - L.
M. F. - Vistos. Diante da concordância do Ministério Público (fl. 106), intime-se o autor dos fatos a retomar o cumprimento da
suspensão condicional do processo pelo período de 05 (cinco) meses. Int. - ADV: CAROLA BIGATÃO NASCIMENTO (OAB
180790/SP)
Processo 0004892-58.2010.8.26.0306 (306.01.2010.004892) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Leve - J. P. - José
Devanir Aparecido Caetano - Vistos. Defiro a cota Ministerial de fl. 115. Requisite-se o denunciado para comparecimento à
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audiência retro designada, com urgência. Int. - ADV: ANDRÉ LUIZ PASCHOAL (OAB 196699/SP)

JUNDIAÍ
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE JUNDIAÍ EM 16/01/2014
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:0000656-15.2014.8.26.0309
:ADOÇÃO
: E. G.

PROCESSO :1000437-82.2014.8.26.0309
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE
: Mauro Alves de Araujo
ADVOGADO : 88801/SP - Mauro Alves de Araujo
REQDA
: JULIANA NESPATTI
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000438-67.2014.8.26.0309
CLASSE
:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE
: Maria Marlene Franciscão
ADVOGADO : 234540/SP - Fabiane Purgatto
REQDA
: DENISE CAMARGO DA SILVA
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000439-52.2014.8.26.0309
CLASSE
:RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO
REQTE
: POLIMPORT COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.
ADVOGADO : 204793/SP - Gina Marcia Pimentel Pifaneli de Medeiros
REQDO
: SENPAR - TERRAS DE SÃO JOSÉ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000441-22.2014.8.26.0309
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: CITYGRÁFICA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA.
ADVOGADO : 255124/SP - Eric Keller Tavares de Camargo
EXECTDO
: MARIA MEATRIZ DOS SANTOS PASTONIRI
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000497-55.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Rogério Lima dos Santos
ADVOGADO : 271753/SP - Ismael Aparecido Bispo Pincinatto
REQDO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000309-62.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: MARCIA REGINA POLI
REQDA
: Adriane May Rietow
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000311-32.2014.8.26.0309
CLASSE
:CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
REQTE
: Adriano Paulino da Silva
ADVOGADO : 273625/SP - Marco Antonio Zuffo
REQDO
: BANCO FIBRA S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000502-77.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: André de Souza Pinto
ADVOGADO : 271753/SP - Ismael Aparecido Bispo Pincinatto
REQDO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE

:1000442-07.2014.8.26.0309
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
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EXEQTE
: M. E. Z. C.
ADVOGADO : 315049/SP - Laís de Fiori Mattos Pereira da Silva
EXECTDO
: M. C.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000443-89.2014.8.26.0309
:ALVARÁ JUDICIAL
: Alexandre Gael Bitencourt Scarano
: 296270/SP - Cintia Morais de Miranda

PROCESSO :1000444-74.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Cicero Gilmar de Souza Silva
ADVOGADO : 271753/SP - Ismael Aparecido Bispo Pincinatto
REQDO
: MRV Engenharia e Participações S/A
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000445-59.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Rodrigo Bocanera
ADVOGADO : 320475/SP - Rodrigo Bocanera
REQDO
: Ecco do Brasil Informática e Eletrônicos Ltda
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000446-44.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Ricardo de Almeida Rodrigues
ADVOGADO : 271753/SP - Ismael Aparecido Bispo Pincinatto
REQDO
: SC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE S.A
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000681-28.2014.8.26.0309
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: M. S. R.
ADVOGADO : 263894/SP - Graziela Pontes de Siqueira Flavio
IMPTDO
: D. R. DA D. DE E. DE J.
VARA:VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:0000692-57.2014.8.26.0309
:AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
: D. R. P.

PROCESSO :1000447-29.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: I. P. DE A.
ADVOGADO : 83846/SP - Nivaldo Egidio Bonassi
REQDO
: R. P. P. A.
VARA:3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :0000693-42.2014.8.26.0309
CLASSE
:APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA OU
ADOLESCENTE
REQTE
: J. DE D. DA V. DO J. E. C. E DA I. E J. DE J.
REQDO
: F. G. & C. LTDA ( R.
VARA:VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.
PROCESSO :0000694-27.2014.8.26.0309
CLASSE
:APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA OU
ADOLESCENTE
REQTE
: M. P. DO E. DE S. P.
REQDO
: A. M.
VARA:VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.
PROCESSO :1000449-96.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: PABLO MARCELO GERMANO DA COSTA
ADVOGADO : 296060/SP - Elisangela Gimenes Marques
REQDO
: BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000450-81.2014.8.26.0309
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: ANTONIO TADEU CHRISTI
: 159484/SP - Thaís Mello Cardoso
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REQDO
: SIEMENS LTDA.
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000451-66.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: EDISON LUCIO BARCARO
ADVOGADO : 159484/SP - Thaís Mello Cardoso
REQDO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000520-98.2014.8.26.0309
CLASSE
:CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: Carrefour Comércio e Indústria LTDA
ADVOGADO : 244463/SP - Roberto Trigueiro Fontes
REQDO
: Editora Mídia Empresarial Ltda. - ME
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000452-51.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
EXEQTE
: FATIMA APARECIDA PINTOR DA SILVA
ADVOGADO : 175546/SP - Regina Helena Soares Lenzi
EXECTDO
: Banco do Brasil S.A
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000453-36.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Fernanda Scrico Leite
ADVOGADO : 271753/SP - Ismael Aparecido Bispo Pincinatto
REQDO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000695-12.2014.8.26.0309
CLASSE
:APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA OU
ADOLESCENTE
REQTE
: C. T. DE J. I.
REQDA
: F. R. DE O. L.
VARA:VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.
PROCESSO :1000454-21.2014.8.26.0309
CLASSE
:ARROLAMENTO COMUM
REQTE
: SONIA MARIA CACIA LACERDA
ADVOGADO : 47867/SP - Ademar Saccomani
REQDO
: LEONIR CACIA
VARA:3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000455-06.2014.8.26.0309
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ADVOGADO : 269755/SP - Frederico Alvim Bites Castro
REQDO
: Ricardo Fernandes & CIA LTDA ME
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000456-88.2014.8.26.0309
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Banco Santander Brasil Sa
ADVOGADO : 132024/SP - Alexandre Tadeu Curbage
REQDO
: CHACARA E BUFFET SANTA TEREZINHA LTDA - ME
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000457-73.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: MARCIA REGINA POLI ASKARI
ADVOGADO : 37022/SP - Jovelino Mello Figueiredo Junior
REQDA
: ADRIANE MAY RIETOW
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000458-58.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: AGATHA COLLOR TINTAS E VERNIZES LTDA - EPP
ADVOGADO : 198354/SP - Alexandre Honigmann
REQDO
: EDUARDO OLIVEIRA
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO

:1000459-43.2014.8.26.0309
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:DIVÓRCIO CONSENSUAL
: C. S. Y. O.
: 219165/SP - Flávia Sanae Saito

PROCESSO :1000460-28.2014.8.26.0309
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Banco Itaú S/A
ADVOGADO : 225241/SP - Eduardo Jose Fumis Faria
REQDO
: JOAO DE ALMEIDA LOBO
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000461-13.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
ALIMENTADA : B. M. C.
ADVOGADO : 297855/SP - Rafael Hector Censi
REQTE
: E. I. C.
ADVOGADO : 297855/SP - Rafael Hector Censi
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :0000726-32.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Karina Siqueira da Silva Cardoso
REQDO
: Whirlpool S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000466-35.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: ANDERSON FELISBERTO DONATO
ADVOGADO : 278519/SP - Marcelo Neves Falleiros
REQDO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000504-47.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Ivanildo Menezes da Silva
ADVOGADO : 271753/SP - Ismael Aparecido Bispo Pincinatto
REQDO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000505-32.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Dulcilene de Souza Brito
ADVOGADO : 271753/SP - Ismael Aparecido Bispo Pincinatto
REQDO
: MRV Engenharia e Participações S/A
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000508-84.2014.8.26.0309
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: A. S. DE M.
ADVOGADO : 275253/SP - Fatima da Silva Barros
REQDO
: I. F. DE M.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
PROCESSO :1000510-54.2014.8.26.0309
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE
: APARECIDA ALVES DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO : 260208/SP - Maria do Carmo Galindo Luchetta
REQDA
: ROSEMARY DA SILVA OLIVEIRA
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000511-39.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: MARIA LADY RODRIGUES
ADVOGADO : 236486/SP - Rozangela Amaral Machado Zanetti
REQDO
: MARTINI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000513-09.2014.8.26.0309
CLASSE
:DESPEJO
REQTE
: Cia Brasileira de Distribuicao
ADVOGADO : 187961/SP - Giovana Trevisan Salgueiro
REQDO
: MRC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
VARA:4ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1000514-91.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: REGINALDO BERTI DE CARVALHO
ADVOGADO : 313097/SP - Liliane Fernandes Azarias
REQDO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000487-11.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Alessandro Rogério de Carvalho
ADVOGADO : 305921/SP - Vanessa Cássia de Castro Moriconi
REQDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000488-93.2014.8.26.0309
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : L DE F. PASSOS SCARPINELLI - EPP
ADVOGADO : 313818/SP - Thais Vilela Oliveira Santos
EMBARGDO : Itau Unibanco S/A
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000489-78.2014.8.26.0309
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : NIVALDO NEVES BARBOSA
ADVOGADO : 110410/SP - Carla Sursock de Maatalani
EMBARGDO : Lucio Yamashita
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000490-63.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: MAURO CARDOSO
ADVOGADO : Guilherme Antonio Archanjo
REQDO
: Cyrela Magik Monaco Empreendimentos Imobiliários Ltda
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000696-94.2014.8.26.0309
CLASSE
:CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: J. V. DE F. M.
ADVOGADO : 222167/SP - Ligia Priscila Dominicale
REQDO
: M. DE J. N. A. R. P. P. DE J.
VARA:VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.
PROCESSO :1000491-48.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Eliete Aparecida Vicentin Gobbi
ADVOGADO : 332200/SP - Glauco Giuliano Vicentin Gobbi
REQDO
: SLC ALIMENTOS LTDA.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000526-08.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Rosinara Andrade Mendes
ADVOGADO : 337502/SP - Wander Rodrigues Barbosa
REQDO
: RUTE MARIA ALVES 28230753806
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000462-95.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: MARA THEREZINHA PESSOA MOLINERO
ADVOGADO : 332181/SP - Filipe Eduardo Clini
REQDO
: Oftalmo Clínica Ltda.
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000463-80.2014.8.26.0309
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : EQUIPAR LOCAÇÕES LTDA
ADVOGADO : 214243/SP - Ana Karina Martins Galenti de Melim
EMBARGDO : TRANSPORTES SIVICAL LTDA
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000464-65.2014.8.26.0309
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: JADIR RODRIGUES CARNEIRO
: 111453/SP - Simone Azevedo Leite Godinho
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REQDO
: seguradora lider dos consórcios dpvat
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000465-50.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: NILSON ROBERTO FERREIRA
ADVOGADO : 150236/SP - Anderson Dias
REQDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000468-05.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: DEBORA MONTEIRO ACIOLY LINS
ADVOGADO : 286056/SP - Cassia Fernanda Pereira
REQDO
: Concessionária do Sistema Anhanguera Bandeirantes S.A - CCR Autoban
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000469-87.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO
ADVOGADO : 278519/SP - Marcelo Neves Falleiros
REQDO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000471-57.2014.8.26.0309
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: C. M. A. R.
ADVOGADO : 117672/SP - Jose Wanderlei Rosa
REQDO
: R. DE G. R.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
PROCESSO :1000472-42.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: SIMONE PIRES REDONDO PINTO
ADVOGADO : 278519/SP - Marcelo Neves Falleiros
REQDO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000473-27.2014.8.26.0309
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
REQTE
: BENEDITO DE CAMPOS
ADVOGADO : 93201/SP - Jose Henrique Palmieri Gabi
REQDO
: CARLOS HENRIQUE ROQUE
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000474-12.2014.8.26.0309
CLASSE
:INVENTÁRIO
INVTANTE
: R. W. K.
ADVOGADO : 185586/SP - Alexandre Ortolani
INVTARDA
: S. C. S. K.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000475-94.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: JONAS OLIVEIRA LIMA
ADVOGADO : 63144/SP - Wilson Antonio Pincinato
REQDO
: AGRA JUNDIAÍ INCORPORADORA LTDA
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000476-79.2014.8.26.0309
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE
: ANDRÉIA JOSIANE BILIATO ALEXANDRE
ADVOGADO : 169188/SP - Débora Cristiane Prióli Santos
REQDA
: RAQUEL DOS SANTOS SOUZA
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000477-64.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: LISLAINE GOMES
ADVOGADO : 278519/SP - Marcelo Neves Falleiros
REQDO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO

:1000478-49.2014.8.26.0309
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CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: ALEX SILVEIRA CARDOSO
ADVOGADO : 267230/SP - Mariana Melo de Carvalho Pavoni
REQDO
: ESPAÇO E VIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000479-34.2014.8.26.0309
CLASSE
:ARROLAMENTO DE BENS
REQTE
: JOSE CARLOS RIGOLO
ADVOGADO : 169188/SP - Débora Cristiane Prióli Santos
REQDO
: JOSE RIGOLO
VARA:3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000480-19.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Associação de Melhoramentos Horizonte Azul II
ADVOGADO : 177662/SP - Cynthia Maria Bassotto Cury Mello
REQDO
: MARIO ANDRE CABELLO
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000481-04.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Wender Face
ADVOGADO : 133782/SP - Francisco Saccomano Neto
REQDO
: NET Serviços de Comunicação S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000482-86.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: CELIA DE OLIVEIRA CARLOS SANTOS
ADVOGADO : 242130/SP - Leonardo César Vanhoes Gutierrez
REQDO
: santo erasmo empreendimentos imobiliarios ltda
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000483-71.2014.8.26.0309
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: B. I. S/A
ADVOGADO : 225241/SP - Eduardo Jose Fumis Faria
REQDO
: R. F. P. S.
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000485-41.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: M. D. L.
ADVOGADO : 74042/SP - Isaias Ferreira de Assis
REQDA
: E. V. T. L.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000486-26.2014.8.26.0309
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: B. I. S/A
ADVOGADO : 225241/SP - Eduardo Jose Fumis Faria
REQDO
: H. C.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000728-02.2014.8.26.0309
CLASSE
:CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA
ADVOGADO : 314644/SP - Larissa Serapião Tokuda
REQDO
: ESTADO DE SÃO PAULO
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:0000744-53.2014.8.26.0309
:AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
: K. R. R.

PROCESSO :0000752-30.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Onofre da Silva Arabe Aleixo
REQDO
: Cristalclean - Materiais de Limpeza
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO
CLASSE

:1000533-97.2014.8.26.0309
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
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REQTE
: WALDISNEY CAO
ADVOGADO : 310459/SP - Katlyn Nicioli Vaz de Lima
REQDO
: CONTINENTAL AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000530-45.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Wilson Roberto Gatto
ADVOGADO : 314181/SP - Toshinobu Tasoko
REQDO
: Comercial Nemeth Ltda.
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000762-74.2014.8.26.0309
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: CELIA APARECIDA DE BARROS
ADVOGADO : 183795/SP - Alex Bitto
IMPTDO
: Secretario Municipal de Saude do Municipio de Jundiai
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000542-59.2014.8.26.0309
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: TATIANE CRISTINA DA SILVA
ADVOGADO : 271760/SP - Jose Alves de Oliveira
IMPTDO
: SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO LTDA
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000527-90.2014.8.26.0309
CLASSE
:INTERDIÇÃO
REQTE
: F. DE F. Z.
ADVOGADO : 163397/SP - Sílvia Regina Tresmondi
REQDO
: F. Z. DA S.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
PROCESSO :1000492-33.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: KLEITON DONIZETE PAFUMI
ADVOGADO : 325592/SP - Diego Jorge Alves de Araujo
REQDO
: MARIA DAS GRAÇAS
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000493-18.2014.8.26.0309
CLASSE
:EXIBIÇÃO
REQTE
: RAQUEL VASCONCELOS BOTTI
ADVOGADO : 182561/SP - Nanci Cavalini
REQDO
: Itupeva Campos e Rizzo Clínica Odontológica LTDA-ME
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000494-03.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Mario Sergio Perini
ADVOGADO : 271753/SP - Ismael Aparecido Bispo Pincinatto
REQDO
: LIVING PANAMÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000495-85.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Thiago Marcel Beraldo
ADVOGADO : 271753/SP - Ismael Aparecido Bispo Pincinatto
REQDO
: LIVING PANAMÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000496-70.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Carlo Cardoso Olivieri
ADVOGADO : 271753/SP - Ismael Aparecido Bispo Pincinatto
REQDO
: MRV Engenharia e Paricipações S/A
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000498-40.2014.8.26.0309
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO LTDA
ADVOGADO : 313773/SP - Eliane Cristina Brunetti
REQDA
: Erika Fernanda Gomide
VARA:3ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1000499-25.2014.8.26.0309
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: CETTI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
ADVOGADO : 265203/SP - Alessandra Andreucetti
EXECTDO
: EVANDRO LUIZ DE RIGA
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000500-10.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Condominio Residencial Morada do Japy
ADVOGADO : 99016/SP - Maria Lucia Vion Sant Galvez
REQDO
: Gilberto Luiz Ribeiro de Camargo
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000501-92.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Andrea Aparecida de Sousa Santos
ADVOGADO : 271753/SP - Ismael Aparecido Bispo Pincinatto
REQDO
: MRV Engenharia e Paricipações S/A
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000503-62.2014.8.26.0309
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO LTDA
ADVOGADO : 313773/SP - Eliane Cristina Brunetti
REQDO
: João Henrique Bueno
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000506-17.2014.8.26.0309
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQTE
: N. P. C.
ADVOGADO : 163397/SP - Sílvia Regina Tresmondi
REQDO
: I. C.
VARA:3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000507-02.2014.8.26.0309
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO LTDA
ADVOGADO : 313773/SP - Eliane Cristina Brunetti
REQDA
: Marilia de Oliveira
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000509-69.2014.8.26.0309
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO LTDA
ADVOGADO : 313773/SP - Eliane Cristina Brunetti
REQDO
: Sandro Nascimento de Souza
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000645-83.2014.8.26.0309
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: ANGELICA MARIA ALVES
ADVOGADO : 301041/SP - Ariela Fernanda Martins
IMPTDO
: DIRETOR PRESIDENTE DA DAE S/A
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000550-36.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: F. DA S. M. M.
ADVOGADO : 75978/SP - Marcos Tadeu de Oliveira
REQDO
: G. V. F.
VARA:3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :0000771-36.2014.8.26.0309
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: DONIZETI VILANOVA DE CARVALHO
ADVOGADO : 320475/SP - Rodrigo Bocanera
IMPTDO
: SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNDIAI
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:0000769-66.2014.8.26.0309
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: ANA MARIA BATISTA
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ADVOGADO : 242726/SP - Alysson Morais Batista Sena
REQDO
: MUNICIPIO DE JUNDIAI
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1016659-62.2013.8.26.0309
CLASSE
:ARROLAMENTO SUMÁRIO
HERDEIRO
: ADEMIR JOSÉ ESCUDERO
ADVOGADO : 121514/SP - Laura Elisabete Scabin Vicinansa
REQDA
: MARIA IGNEZ ALVES ESCUDERO
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
PROCESSO :1000554-73.2014.8.26.0309
CLASSE
:EMBARGOS DE TERCEIRO
EMBARGTE : Fabio Alexandre Dias de Lima
ADVOGADO : 142534/SP - Sonia Maria Bertoncini
EMBARGDO : Banco Santander Brasil Sa
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000826-84.2014.8.26.0309
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: P. H. P. P.
ADVOGADO : 259434/SP - Juliana Graziele Mendes
IMPTDO
: S. DE S. DO M. DE J.
VARA:VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.
PROCESSO :0000828-54.2014.8.26.0309
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: G. C. P. DA S.
ADVOGADO : Katia Regina Marquezin Bardi
IMPTDO
: S. DE S. DO M. DE J.
VARA:VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.
PROCESSO :0000827-69.2014.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: JUSSARA APARECIDA CAIRES DE SOUZA
ADVOGADO : 135316/SP - Plinio Amaro Martins Palmeira
REQDA
: FAZENDA ESTADUAL
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :0000830-24.2014.8.26.0309
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: LAURENTINA MENDES DA CUNHA
ADVOGADO : 223421/SP - Jesiel Alcantara dos Santos
IMPTDO
: SECRETÁRIO MUNIC IPAL DE SAÚDE DE JUNDIAI
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :0000831-09.2014.8.26.0309
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: Maria Cristina Martins
ADVOGADO : 183596/SP - Nádia Schimidt Fioravantti
IMPTDA
: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :0000834-61.2014.8.26.0309
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: Maria Apareecida Scarabelin Righi
ADVOGADO : 135078/SP - Marcel Scarabelin Righi
IMPTDO
: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :0000835-46.2014.8.26.0309
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: Veronica Oliveira de Lima
ADVOGADO : 313103/SP - Marcelo Canale
IMPTDO
: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIAI
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA

1ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª. VARA CÍVEL
JUIZ DE DIREITO LUIZ ANTONIO DE CAMPOS JÚNIOR
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ESCRIVÃO JUDICIAL SUBSTITUTO RONALDO CANALI
PUB URGENTE - RELAÇÃO Nº. 0006/2014
Processo 0026662-64.2011.8.26.0309 (309.01.2011.026662) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Tectemp
Terceirização de Serviços Ltda - Daap Indústria Metalúrgica Ltda - Fls. 110/111: Defiro a liberação dos recebíveis, como corolário
lógico da homologação do acordo de fls. 102/104. Expeça-se o necessário, com urgência. Int. + Intimação à Executada para
retirar o ofício já expedido, comparecendo em Cartório ou via “on-line”. - ADV: MARIA PAULA ROSSI QUINONES (OAB 123634/
SP), GERALDO ANTONIO DE CASTRO (OAB 134560/SP), OTTO WILLY GÜBEL JÚNIOR (OAB 172947/SP)
Processo 1008242-23.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - TIM CELULAR - MARIA HELENA
JUNHI SOARES - Manifeste-se a autora sobre a contestação e documentos apresentados, em dez dias. - ADV: ANDREA EVELI
SOARES MAGNANI (OAB 139941/SP), ANTONIO RODRIGO SANT’ANA (OAB 234190/SP)

2ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO HENRIQUE NADER
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDUARDO RIBEIRO BARBOSA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0017/2014
Processo 0000086-97.2012.8.26.0309 (309.01.2012.000086) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Ibg Industria
Brasileira de Gases Ltda - Triangulo Soldas Especiais Ltda - Fls. 226: Proc. 0000086-97.2012.8.26.0309 Recebo, no efeito
devolutivo (confirmação da tutela antecipada), a apelação de fls.107/112 (requerida). Fica prejudicado o juizo de retratação do
agravo interposto pela ré tendo em vista o provimento do mesmo. À apelada para as contrarrazões. Após, remetam-se os autos
ao E. Tribunal de Justiça Seção de Direito Privado. Int. - Fls. 227/241: ciência da decisão do agravo interposto (dado provimento).
- ADV: ALEXANDRE CUSTÓDIO PEREIRA (OAB 80488/MG), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR (OAB 247319/SP)
Processo 0000642-02.2013.8.26.0136 - Procedimento Ordinário - Direitos e Títulos de Crédito - Antonio Gil de Faria - Antonio
Fernando Quaglio - Fls. 115: Indefiro a denunciação da lide porque não se enquadra em nenhuma hipótese do art. 70 do CPC.
Manifeste-se o autor sobre a contestação. Int. - ADV: JOAO SILVESTRE SOBRINHO (OAB 303347/SP), DANIEL FRANCO
FERREIRA DE ANDRADE (OAB 215107/SP)
Processo 0001131-10.2010.8.26.0309 (309.01.2010.001131) - Depósito - Depósito - Bv Financeira S/A - C F I - Gilmar
Cardoso de Souza - fLS. 143: Proc. 0001131-10.2010.8.26.0309 Fls. 142: defiro, providenciando-se o necessário. Int. - Ofício ao
IIRGD disponível para impressão no sistema e-SAJ. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI MARCONDES DA MOTA (OAB 99983/SP),
CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)
Processo 0003581-23.2010.8.26.0309 (309.01.2010.003581) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Escolas Padre Anchieta Ltda - Jean Paulo Ribas Hass - Fls. 142/144: manifeste-se a exequente
sobre a devolução da carta de intimação de Jean Paulo Ribas Hass, para pagar o valor do débito. (ausente nas três tentativas)
- ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)
Processo 0003584-75.2010.8.26.0309 (309.01.2010.003584) - Monitória - Prestação de Serviços - Escolas Padre Ancheita
Ltda - Cintia Crizol de Oliveira - Fls. 185: Proc. 0003584-75.2010.8.26.0309 Fls. 183: defiro, providenciando-se o necessário. Int.
- Fls. 186: ciência pesquisa Infojud. (informações cadastrais) - Ofício à Ciretran disponível para impressão no sistema e-SAJ. ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)
Processo 0005405-47.1992.8.26.0309 (309.01.1992.005405) - Desapropriação - Seara Projetos Empreendimentos e
Participações Ltda - Prefeitura Municipal de Jundiai - Fls. 838/840: manifeste-se a Prefeitura Municial de Jundiaí sobre a petição
apresentada. - ADV: GIL CAMARGO ADOLPHO (OAB 68327/SP), TARCISIO GERMANO DE LEMOS FILHO (OAB 63105/SP),
CAMILA DA SILVA RODOLPHO (OAB 222462/SP), GERALDO BRESCANCINI (OAB 54277/SP), LUIZ MARTIN FREGUGLIA
(OAB 105877/SP), ANA LUCIA MONZEM (OAB 125015/SP)
Processo 0006614-41.1998.8.26.0309 (309.01.1998.006614) - Execução de Título Extrajudicial - Manetoni Distribuidora de
Cimento, Cal e Prod.siderurgicos Ltda. - Antonio Rodrigues Macedo - Sydney de Carvalho Alves e outros - Fls. 487: I- Fls. 472:
ciência às partes interessadas. Após, proceda-se a exclusão do causídico do cadastro de advogados militantes nos autos. II-Fls.
475: ante a cessão de direitos noticiada, lavre-se o auto de adjudicação em favor da cessionária pelo valor avençado, expedindose a respectiva carta de adjudicação. Int. - Apresentar as cópias para a carta de adjudicação. - ADV: FABIANA MERCURI
CYRINO KALAF (OAB 172248/SP), VERA LUCIA DE CAMARGO FRANCO (OAB 50215/SP), EDISON DINIZ TOLEDO (OAB
48467/SP), PIERRE REIS ALVES (OAB 228456/SP), CHRYSTYAN REIS ALVES (OAB 221013/SP), DANIEL ANIBAL FRANCO
(OAB 137338/SP), RAQUEL MERCURI DE CAMARGO (OAB 119012/SP)
Processo 0006761-81.2009.8.26.0309 (309.01.2009.006761) - Procedimento Ordinário - Vera Lucia Giavoni - Viação
Jundiainse Ltda - - Auto Ônibus Três Irmãos Ltda. - - Nobre Seguradora do Brasil S/A - Fls. 365: Observo que o recolhimento
de fls. 349 (preparo) foi efetuado por meio eletrônico sem observação aos termos do Provimento CG 16/2012, onde deveria ter
constado a identificação obrigatória do Processo (nº, nome do apelante e seu CPF, autor ,réu, e nome da ação). Regularize-se,
procedendo-se novo recolhimento, sob pena de ser julgado deserto o recurso interposto. Int. - ADV: IVONETE GUIMARAES
GAZZI MENDES (OAB 34306/SP), GRAZIELA ROVERSI (OAB 236381/SP), ELAINE SILVA (OAB 162592/SP), JOSE APARECIDO
DE OLIVEIRA (OAB 79365/SP), LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE (OAB 72973/SP)
Processo 0010717-37.2011.8.26.0309 (309.01.2011.010717) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Jose Carlos Leão Barretto de Araujo - Andre Woiler - Carta Precatória - Penhora e Avaliação Cumprimento de Sentença - Executado Com Advogado Constituído nos Autos disponível para impressão no sistema e-SAJ.
- ADV: HELMUT JOSEF GRUBER (OAB 242790/SP), ELISA MARTINS GRYGA (OAB 239863/SP), MARIA DO ALIVIO GONDIM
E SILVA RAPOPORT (OAB 98892/SP)
Processo 0017391-12.2003.8.26.0309 (309.01.2003.017391) - Procedimento Ordinário - Direito de Vizinhança - Josefa
Delfino de Freitas Haisch - Jorge Eid Filho - Fls. 475: Feitonº 2.203/03 Vistos 1) Prestei, nesta data, informações no agravo de
instrumento. 2) Requisitem-se as cópias das informações da Receita Federal (fls. 462). 3) Manifeste-se a executada sobre os
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novos cálculos. Int. Jdí, 09.10.13 - Fls. 488/499: ciência informações da Receita Federal. - ADV: JOSEFA DELFINO DE FREITAS
HAISCH (OAB 153433/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), LUCIANA APARECIDA ZAGO FIGUEIRA (OAB 128652/
SP)
Processo 0018125-45.2012.8.26.0309 (309.01.2012.018125) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Livorno Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados - Bestcomp Comercio e Serviços de Informatica Ltda
- - Vanessa Ramos de Camargo - Fls. 106: retirar AUTOR a Guia de Levantamento nº 1264/2013. - ADV: GUILHERME MARTINS
MALUFE (OAB 144345/SP), PRISCILA MARTINS CARDOZO DIAS (OAB 252569/SP), ROBERTA SEMMLER LAUDISSI (OAB
236479/SP), ELIETE BRAMBILA MACHADO (OAB 88095/SP), JENNIFER GONÇALVES BROCCO (OAB 269635/SP)
Processo 0019175-72.2013.8.26.0309 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0005015-92.2010 - 2ª vara cível) - ANTONIO
JOSE DA SILVA - - MARTA ALEXANDRE DA SILVA - Zac Empreendimentos Imobiliarios S/c Ltda - Fls. 04: manifestem-se os
requerentes sobre a certidão do oficial de justiça. - (CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
309.2013/049024-0 dirigi-me ao endereço mencionado, mas deixei de citar a empresa Zac Empreendimentos Imobiliários S/C
Ltda. No local funciona um escritório de advocacia (Grupo TMF), juntamente com a empresa Pérola Imóveis Ltda. Essa última
administra os negócios da empresa requerida, cujo endereço é: Avenida Professor Carvalho Pinto, nº 169 - Centro - Caieiras
(SP). Certifico ainda que a advogada do Grupo TMF informou-me que não tem poderes para receber citações. O referido é
verdade e dou fé. Jundiai, 26 de novembro de 2013.) - ADV: VANESSA DE OLIVEIRA MISSIANO (OAB 283461/SP)
Processo 0020340-19.1997.8.26.0309 (309.01.1997.020340) - Cumprimento de sentença - Inadimplemento - Escolas Padre
Anchieta S/c Ltda. - Sueli Guide - Fls. 200: manifeste-se a exequente sobre a certidão da oficial de justiça. - (CERTIFICO eu,
Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 309.2013/047464-4, dirigi-me à Avenida Isabel de Campos Nisson n.
2000, nos dias 11/10, às 7h; 18/10, às 12h; 4/11, às 18h; 13/11, às 15h e, aí sendo, deixei de intimar SUELI GUIDE, pelas razões
que passo a expor: o referido imóvel corresponde a uma área de chácara fechada, sem interfone e apenas com uma casa
visível do portão, que, não muito próxima e ele, está localizada bem acima do nível da rua. Quando ali estive, encontrei esse
imóvel fechado e não fui atendida por qualquer morador. Tendo aguardado por aproximadamente meia hora, a fim de indagar
sobre a executada a alguém que adentrasse ou saísse do local, também não obtive êxito. Certifico ainda que deixei telefone
para contato na caixinha de correio, mas não tive retorno. Indagando a vizinhos do imóvel, fui informada que se trata de um
condomínio com aproximadamente seis casas, sem visibilidade da rua, não sabendo os informantes precisar se Sueli Guide
reside no local. Fui informada também de haver um outro acesso por uma estradinha na divisa com a cidade de Louveira, local
onde também diligenciei e constatei haver um portão de acesso, sem visão das casas do condomínio e interfone para contato.
Ante ao exposto, baixo o presente, solicitando os benefícios do artigo 172 do CPC no endereço diligenciado, bem como para
que eventualmente o autor forneça outro endereço de diligência. O referido é verdade e dou fé. Jundiai, 14 de novembro de
2013.) - ADV: MARIA LUCIA RODRIGUES (OAB 136558/SP), ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)
Processo 0020685-48.1998.8.26.0309 (309.01.1998.020685) - Cumprimento de sentença - Responsabilidade Civil - Masako
Ito Bianchi - Jalma Jurado - Retirar a guia de levantamento nº 1271/2013, expedida em favor da autora. - ADV: LUIS HENRIQUE
NERIS DE SOUZA (OAB 190268/SP), MARIA ROSELI MAESTRELLO (OAB 112463/SP), AGUINALDO DE BASTOS (OAB 10767/
SP), ANDREA DO PRADO MATHIAS (OAB 111144/SP), ALEXANDRE BARROS CASTRO (OAB 95458/SP)
Processo 0021579-96.2013.8.26.0309 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0006933-95.2012 - 2ª Vara Cível da Comarca
de Pindamonhangaba - SP) - BANCO MERCANTIL DO BRASIL - NELTON DE ZORZI - Fls. 09: manifeste-se o requerente sobre
a certidão da oficial de justiça. - (CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 309.2013/057219-0
dirigi-me ao endereço indicado e ali sendo DEIXEI DE CITAR NELTON DE ZORZI tendo em vista que este não está mais
estabelecido no local, sendo que ali existe, há 11 anos, a Academia Takayana. Baixo o mandado em cartório par os devidos fins
do que de direito. O referido é verdade e dou fé. Jundiai, 29 de novembro de 2013.) - ADV: FERNANDO ANTONIO FONTANETTI
(OAB 21057/SP), LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA (OAB 35365/SP), ALEXANDRE BORGES LEITE (OAB 213111/SP)
Processo 0022164-51.2013.8.26.0309 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0001838-82.2008 - 1ª Vara do Foro de Nova
Odessa - SP) - BANCO ITAU S/A - SOFT LINE PRODUTOS DE BELEZA LTDA ME - - SELMA DE SOUZA PARREÃO - - VALDO
FORTALEZA PARREÃO - Fls. 16: manifeste-se o requerente sobre a certidão do oficial de justiça. - (CERTIFICO eu, Oficial de
Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 309.2013/058219-6 dirigi-me ao endereço ordenado, sito na Rua Cuiabá, nº 55,
Vila Maria Genoveva, Jundiaí-SP., aos 29/11 às 16:05 hs., e aí sendo, DEIXEI de citar os Requeridos SOFT LINE PRODUTOS
DE BELEZA LTDA ME., SELMA DE SOUZA PARREÃO e VALDO FORTALEZA PERREÃO, tendo em vista que no endereço,
constatei que trata-se de um pequeno salão de beleza, denominado “Pérola Negra” (típico de bairro com duas cadeiras e
instalações simples), onde fui atendido pela SRA. Regiane Francisco, cabeleireira e proprietária, a qual declarou desconhecer
os citandos tanto no endereço quanto nas imediações, dizendo estar estabelecida no local há quatro meses. Assim sendo,
estando os Requeridos em lugar incerto e não sabido deste Oficial de Justiça, procedo a devolução do presente Mandado no
aguardo de nova determinação. Nada Mais. O referido é verdade e dou fé. Jundiai, 02 de dezembro de 2013.) - ADV: LAERTE
APARECIDO MENDES MARTINS (OAB 110091/SP)
Processo 0022489-94.2011.8.26.0309 (309.01.2011.022489) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Escolas Padre Anchieta Ltda - Alessandra Monteiro Costa - Fls. 111/119: manifeste-se a exequente sobre a carta precatória
devolvida sem citar a executada, por não ter localizado o número no local. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB
236301/SP)
Processo 0027483-34.2012.8.26.0309 (309.01.2012.027483) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Eliezer dos Santos - Sobam Centro Médico Hospitalar Ltda - Fls. 164: Proc. 0027483-34.2012 Aprovo tão somente os quesitos
de números 09, 10, 11 e 12 de fls. 153. Indefiro os demais porque impertinentes tendo em vista o ponto controvertido fixado
na decisão de fls. 149. Ademais, não cabe ao perito interpretar o contrato ou a legislação. À perícia. Int. - ADV: RODOLPHO
VANNUCCI (OAB 217402/SP), HELIO OLIVEIRA MASSA (OAB 242789/SP), TASSO LUIZ PEREIRA DA SILVA (OAB 178403/
SP)
Processo 0027491-45.2011.8.26.0309 (309.01.2011.027491) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Maria Aparecida Santos da Silva - Irmãos Russi Ltda - Fls. 362: Proc. 0027491-45.2011 Recebo, em seus regulares efeitos,
a apelação de fls. 355/361 ( autora ). À apelada para as contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça
Seção de Direito Privado. Int.- ADV. JULIO DE ALMEIDA (OAB 127553/SP) - ADV: JANETE FLAUSINO DOS SANTOS (OAB
264506/SP), CLAUDIA DI STEFANO (OAB 258088/SP), JULIO DE ALMEIDA
Processo 0030136-82.2007.8.26.0309 (309.01.2007.030136) - Cumprimento de sentença - Condominio Edificio Solar Bela
Vista - Vera Lucia Latance Henrique - Retirar a Carta de Adjudicação - ADV: JOAO PAULO DE NARDI MACIEJEZACK (OAB
148686/SP), VERA LUCIA LATANCE HENRIQUE (OAB 137633/SP), ANTONIO CARLOS MAGRO (OAB 86225/SP), ALCEU
EDER MASSUCATO (OAB 74308/SP)
Processo 0031779-12.2006.8.26.0309 (309.01.2006.031779) - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - Caixa
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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de Previdencia dos Funcionarios do Banco do Brasil - Previ - Luiz Antonio Sampaio - - Valeria da Silveira Pupo Sampaio - Maria
Ligia Massaretti Yarid - Fls. 329: Tendo em vista não tratar-se de lance por preço vil, solicite-se o auto de arrematação para a
gestora nomeada. Int.- Fls. 333: Homologo o auto de arrematação. Expeça-se carta de arrematação e mandado para a imissão
na posse da arrematante. Int. - ADV: FELIPE LEONARDO FRATEZI (OAB 261618/SP), PAULO FERNANDO PAZ ALARCON
(OAB 37007/PR), MARCUS VINICIUS DE CAMPOS GALLO (OAB 258225/SP), MARIO CESAR BUCCI (OAB 97431/SP)
Processo 0031872-62.2012.8.26.0309 (309.01.2012.031872) - Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda Nelson da Cunha Teixeira - - Tania Mara Teixeira - Manuel Guilherme Coutinho Gomes - - Francisco Borges Alvarenga - Fls.
2.538: I- Ciência aos autores das declarações da Receita Federal (fls. 2518/2537) II- Manifestem-se os autores se pretendem
a realização da prova pericial. Após, tornem os autos conclusos. Int. - ADV: JOSE FERREIRA NAZARA JUNIOR (OAB 172510/
SP), DAIANE CARLA MANSERA (OAB 251538/SP)
Processo 0035939-22.2002.8.26.0309 (309.01.2002.035939) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
- Banco Nossa Caixa S.a. - Soter Construtora e Imobiliaria Ltda - - Caue Segre Ruas Constantino - - Ana Paula Segre Ruas FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - Retirar a guia de levantamento nº 1186, expedida em favor do exequente e
a guia nº 1187/2013, expedida em favor do advogado.- Fls. 394: Proc. 0035939-22.2002.8.26.0309 Fls. 393: defiro, expeça-se o
mandado de levantamento judicial em favor da municipalidade. Após, manifeste-se o exequente informando se houve a quitação
do débito para fins de extinção. Int.- Retirar a guia de levantamento nº 1273/2013, expedida em favor da municipalidade. - ADV:
NELSON JOSE COMEGNIO (OAB 97788/SP), CLÁUDIA HELENA FUSO CAMARGO (OAB 186727/SP), MARIA MERCEDES
OLIVEIRA FERNANDES DE LIMA (OAB 82402/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), CREONICE DE FATIMA
COUTO (OAB 73232/SP), RAFAEL AUGUSTO RODRIGUES (OAB 242226/SP)
Processo 0036797-14.2006.8.26.0309 (309.01.2006.036797) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Adriana Cristina Santos - - Wellington Gustavo Felix - Menor - Empresa Sajomar Transportadora Turistica Ltda - - Arlindo
Lourenço - Fls. 283: 1)Cumpra-se o V. Acórdão. 2)Ao arquivo, anotando-se. Int. - ADV: MARIO PEREIRA LOPES (OAB 19242/
SP), ANDRESSA REGINA TREVISANUTO GIGLIOTI (OAB 201881/SP), CARLOS ALBERTO FERNANDES (OAB 75597/SP)
Processo 0038376-21.2011.8.26.0309 (309.01.2011.038376) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Marcolin do Brasil Comercio de Produtos Oticos Ltda - Otica Canto e Mello Ltda - Carta Precatória - Citação, Penhora e
Avaliação -Título Executivo Extrajudicial - Lei 11.382-2006 - Cível disponível para impressão no sistema e-SAJ. - ADV: ADRIANA
PAULA DE ARAUJO PIERONI (OAB 142716/SP)
Processo 0038377-06.2011.8.26.0309 (309.01.2011.038377) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Marcolin do Brasil Comercio de Produtos Oticos Ltda - Edicar Otica Ltda - Carta Precatória - Citação, Penhora e
Avaliação -Título Executivo Extrajudicial - Lei 11.382-2006 - Cível disponível para impressão no sistema e-SAJ. - ADV: ADRIANA
PAULA DE ARAUJO PIERONI (OAB 142716/SP)
Processo 0039719-86.2010.8.26.0309 (309.01.2010.039719) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Leandro Donizete
Eloy - - Erika Custodio Freitas Eloy - Mrv Engenharia e Participações S/A - Fls. 189: 1)Cumpra-se o V. Acórdão. 2)Manifestem-se
os requerentes, no silêncio ao arquivo. Int. - ADV: ANA CHRISTINA VASCONCELLOS (OAB 60633/MG), ANDRE MARCONDES
DE MOURA RAMOS SILVA (OAB 268582/SP), WALMIR BETELI (OAB 141818/SP), FABIANO CAMPOS ZETTEL (OAB 79569/
MG)
Processo 0045041-24.2009.8.26.0309 (309.01.2009.045041) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Luiz
Fernando Diniz Paz - Dafra da Amazonia Ind e Com Motos Ltda - - Banco Itaucard S/A - Fls. 66 - Fls. 167: ciência ao Autor:
deixei de expedir o Mandado de Levantamento determinado às fls. 165, itém “3”, pois, compulsando os autos, não localizei
comprovante de depósito judicial necessário ao ato; que apenas localizei às fls. 158 o comprovante de depósito em conta
particular do autor, nos termos do deliberado/homologado às fls.126/126v. - ADV: FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/
SP), ADILSON AFARELLI (OAB 167047/SP), LUIS CARLOS SOUZA (OAB 173317/SP), MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA
(OAB 150793/SP), BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR (OAB 131896/SP), JOÃO GUIMARO DE CARVALHO FILHO (OAB
250041/SP), BENEDICTO CELSO BENICIO (OAB 20047/SP), ANDRÉA KAROLINA BENTO (OAB 228992/SP)
Processo 0045069-26.2008.8.26.0309 (309.01.2008.045069) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Conjunto Residencial Parque Italia - Sammart Comercio & Construção Ltda - Welinton dos Santos
Gomes - Fls. 202: Proc. 0045069-26.2008 Fls. 201 : defiro o prazo requerido (30 dias), no silêncio ao arquivo. Int. - ADV:
FABIANO MACHADO MARTINS (OAB 202816/SP), ERAZE SUTTI (OAB 146298/SP), ANDREA EVELI SOARES MAGNANI
(OAB 139941/SP)
Processo 3000544-63.2012.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO
LTDA - Vanderson Andre Lança - Fls. 74: Proc. 3000544-63.2012.8.26.0309 Fls. 72: defiro a pesquisa infojud e oficio a Ciretran.
Int. - Fls. 75: ciência pesquisa infojud. (informações cadastrais) - Ofício à Ciretran disponível para impressão no sistema e-SAJ.
- ADV: ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP), ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO HENRIQUE NADER
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDUARDO RIBEIRO BARBOSA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0018/2014
Processo 0001418-70.2010.8.26.0309 (309.01.2010.001418) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - HSBC BANK
BRASIL S/A - Damiana Barreto Borges Jundiai ME - FLS. 194: Anote-se no sistema que se trata de cumprimento de sentença.
2) Fls.189: Intime-se a executada, através de seu procurador e pela imprensa ao pagamento do débito (R$ 60.884,82) no prazo
de quinze dias, sob pena de multa de 10% e prosseguimento da execução com a penhora de bens e a respectiva avaliação. 3)
Se a parte devedora optar por depositar o valor reclamado para oferecer impugnação, fica ciente de que o prazo de 15 dias será
contado da data do depósito, pois não há necessidade de lavrar termo de penhora ou de nova intimação. 4) Decorrido o prazo
legal sem o pagamento, desde já aplico à executada a multa de 10% sobre o valor o débito, nos termos do art. 475-J do CPC.
Int. - ADV: FLÁVIA NERY FEODRIPPE DE SOUSA BREITSCHAFT (OAB 164169/SP), PAULA MAGALHÃES MASCARENHAS
(OAB 83050/MG), GUSTAVO HENRIQUE BHERING HORTA (OAB 75166/MG)
Processo 0002735-89.1999.8.26.0309 (309.01.1999.002735) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Mario
Montuanelli - Roseli Almeida Batista Pinto - Marilda Conceição de Campos Lourenção e Celso Fernando de Campos - Fls.
329: Defiro apenas a avaliação do bem, pois, conforme fls. 252, os direitos sobre o veículo já foram penhorados. Expeça-se o
mandado. Int.- Fls. 330: CERTIDÃO: compulsando os autos para cumprimento do r. despacho de fls. 329, verifiquei que o termo
de penhora de fls. 252, refere-se ao veículo Vectra, cor prata, ano 2007/2008. Que o autor insiste na penhora e avaliação do
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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veículo Honda, cor vermelha, ano 1993, que conforme certidão de fls. 253vº, o mesmo foi vendido em 1995 e que a requerida
não sabe informar sobre seu paradeiro, porém, às fls. 274/275 (ofício Detran) o mesmo encontra-se registrado em nome da
executada, com endereço em São Paulo na Rua Major Basílio, 676, CEP 03181-010. Certifico mais que, por ora, deixei de
expedir mandado de avaliação em relação ao veículo Vectra, para consultar Vossa Excelência, como proceder em relação
ao veículo Honda. Fls. 331: Manifeste-se o exequente sobre a certidão da serventia de fls. 330. Int. - ADV: LUIZ CARLOS
DE CARVALHO (OAB 93167/SP), PEDRO LUIZ LEITE MACHADO (OAB 90518/SP), RONALDO DATTILIO (OAB 149910/SP),
ROQUE FERNANDES SERRA (OAB 101320/SP)
Processo 0004305-66.2006.8.26.0309 (309.01.2006.004305) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Lider Global Multimarcas Comercio de Veiculos Ltda - Raimundo Pereira - Fls. 389/393: ciência
resultado pesquisa do Detran à solicitação feita. - ADV: ELZA FRANCISCA DE CARVALHO (OAB 101237/SP), ROBERSON
THOMAZ (OAB 167902/SP), CARLOS HENRIQUE BATISTA (OAB 262015/SP)
Processo 0004469-89.2010.8.26.0309 (309.01.2010.004469) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Santander S/A - Ednaldo Evangelista Martins - - Sandro Bellini - Fls. 168: Observo que a peticionante não regularizou
a cessão de direitos neste feito. Regularize, pois, no prazo de 10(dez) dias. Após, apreciarei o pedido de fls. 164. Int. - ADV:
ADRIANA SANTOS BARROS (OAB 117017/SP), SIMONE APARECIDA GASTALDELLO (OAB 66553/SP)
Processo 0006260-93.2010.8.26.0309 (309.01.2010.006260) - Cumprimento de sentença - Despesas Condominiais Condominio Di Florenza - Giulianno Roberto Chioca Cavicchioli - - Roberto Cavicchioli Junior - Fls. 82: Homologo o acordo
e suspendo a execução até a data do pagamento da última prestação acordada. Se não houver notícia do descumprimento
até cinco dias depois do vencimento da última prestação, o acordo será considerado cumprido e será proferida a sentença de
extinção (CPC, art. 794, I). Não será aceita petição de notícia do descumprimento pelo protocolo integrado, mas o credor poderá
enviá-la por fax. Int. - ADV: NORMA SUELI ROMULO MARINHO BERTAGNI (OAB 231992/SP)
Processo 0006890-86.2009.8.26.0309 (309.01.2009.006890) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Marcozalem
dos Santos - Viação Cidade de Caieiras Ltda - - Piccolotur Transportes Turisticos Ltda - - Nobre Seguradora do Brasil S/A Fls. 495: Tendo em vista a desistência da oitiva da testemunha formulada pela ré (fls. 492), aguarde-se o retorno das cartas
precatórias expedidas. Int. - ADV: CARLOS CRISTIANO CRUZ DE CAMARGO ARANHA (OAB 98597/SP), ANDRE MARCONDES
DE MOURA RAMOS SILVA (OAB 268582/SP), LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE (OAB 72973/SP), JONATAS
BENTO NOGUEIRA PINHEIRO (OAB 278941/SP), MARIO PEREIRA LOPES (OAB 19242/SP), FELIPE FERNANDES COSTA
PEREIRA LOPES (OAB 179969/SP), JOAO LUIZ DIVINO (OAB 117724/SP), FABIO FERNANDES COSTA PEREIRA LOPES
(OAB 140926/SP), LUIZ HENRIQUE CRUZ DE CAMARGO ARANHA (OAB 146196/SP)
Processo 0007218-11.2012.8.26.0309 (309.01.2012.007218) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira S/A - Vanessa Luciene Leme de Oliveira - Fls. 104: Feito nº 494/12 Vistos. A conexão já foi
reconhecida (fls. 90). Este é o juízo prevento, porque aqui a ré se deu por citada em 23.04.2012 (fls. 31). Oficie-se para solicitar
a remessa dos autos da ação conexa. Negada a tutela antecipada naquele processo e não tendo a ré purgado a mora neste,
que foi comprovada pelo protesto da cédula de crédito (fls. 12), defiro a liminar de busca e apreensão do veículo. Expeça-se o
mandado. Int. - Fls. 110: manifeste-se a requerente sobre a certidão do oficial de justiça. - (CERTIFICO eu, Oficial de Justiça,
que em cumprimento ao mandado nº 309.2013/053532-5 dirigi-me ao endereço do mandado e lá estando, fui informado pelo
morador no local, Sr. Wilson, de que a requerida havia se mudado do local há uns nove meses; que parece que a mesma estaria
residindo na Rua Antonio Raymundo de Oliveira, perto de um bar; que lá estando, não logrei exito em localizar a requerida. O
referido é verdade e dou fé. Jundiai, 21 de novembro de 2013.) - ADV: JOSELI ELIANA BONSAVER (OAB 190828/SP), MARCIA
KUNIE KUGA (OAB 307755/SP), ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP), FRANCISCO
CLAUDINEI MARCONDES DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)
Processo 0008481-78.2012.8.26.0309 (309.01.2012.008481) - Monitória - Contratos Bancários - Hsbc Bank Brasil S/A Wilson Lambert - Epp - Fls. 102/110: manifeste-se o requerente sobre a carta precatória devolvida sem citar a requerida, por
constatar que no endereço informado havia um terreno sem qualquer construção. - ADV: JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/
SP)
Processo 0013077-08.2012.8.26.0309 (309.01.2012.013077) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Jose Roberto
Busato - Banco Itau S/A - Fls. 125/128: manifeste-se o exequente sobre o depósito efetuado. - ADV: MARLI INÁCIO PORTINHO
DA SILVA (OAB 150793/SP), FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP), GUARACI AGUERA DE FREITAS (OAB 283046/
SP)
Processo 0013733-67.2009.8.26.0309 (309.01.2009.013733) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco S A - A M Rietow Me - - Adriane May Rietow - Fls. 215/257: ciência de diversos ofícios recebidos (negativos e
alguns positivos) - ADV: FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP)
Processo 0016398-56.2009.8.26.0309 (309.01.2009.016398) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Jose
Antonio Andre - Inss - Ciência de que foi expedido Ofício Requisitório - Inicial - Execução Fiscal-Fazenda Pública-Acidentes do
Trabalho - ADV: MARIA APARECIDA PEREZ DOS SANTOS (OAB 99905/SP), MILTON DOS SANTOS JUNIOR (OAB 271810/
SP)
Processo 0016535-67.2011.8.26.0309 (309.01.2011.016535) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Omni S A Credito Financiamento e Investimento - Jorge Guidini Filho - Fls. 152: Proc. 0016535-67.2011 Fls. 151 :
defiro o prazo requerido (30 dias). Decorrido o prazo supra deferido, manifeste-se a autora, sob pena de extinção do feito nos
termos do art. 267,III do CPC. Int. - ADV: VINICIUS BARROS REZENDE (OAB 106790/RJ), ALEXANDRE SCHMITT DA SILVA
MELLO (OAB 321739/SP), RODRIGO PERRONE (OAB 309382/SP), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB 295551/
SP)
Processo 0017089-90.1997.8.26.0309 (309.01.1997.017089) - Ação Civil Pública - Atos Administrativos - Ministerio Publico
do Estado de Sao Paulo - Municipalidade de Jundiai - - Camara Municipal de Jundiai - Fls. 1546: Cota retro: defiro. Intimem-se
os requeridos, na pessoa de seus representantes, a fim de que comprovem nos autos a destinação orçamentária destinada a
educação no ano de 2013 e no próximo ano (2014), nos termos do acordado nos autos e atendendo à cota retro do Ministério
Público Int. - ADV: LUIZ MARTIN FREGUGLIA (OAB 105877/SP), LUCIA HELENA NOVAES DA S LUMASINI (OAB 74836/SP)
Processo 0018618-22.2012.8.26.0309 (309.01.2012.018618) - Procedimento Ordinário - Duplicata - Irmãos Russi Ltda - B
L Bittar Industria e Comercio de Papel Ltda - Fls. 41: Proc. 0018618-22 1) Anote-se no sistema que se trata de cumprimento de
sentença. 2) Fls. 39: Intime-se o executado, através de seu procurador e pela imprensa , ao pagamento do débito (R$ 1.032,93)
no prazo de quinze dias, sob pena de multa de 10% e prosseguimento da execução com a penhora de bens e a respectiva
avaliação. 3) Se a parte devedora optar por depositar o valor reclamado para oferecer impugnação, fica ciente de que o prazo
de 15 dias será contado da data do depósito, pois não há necessidade de lavrar termo de penhora ou de nova intimação. 4)
Decorrido o prazo legal sem o pagamento, desde já aplico ao executado a multa de 10% sobre o valor o débito, nos termos do
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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art. 475-J do CPC, expedindo-se mandado de penhora e avaliação. Int.- ADV. JULIO DE ALMEIDA (OAB 127553/SP) - ADV:
JULIO DE ALMEIDA
Processo 0021964-25.2005.8.26.0309 (309.01.2005.021964) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Marcelo Alves Ataide - Fazenda do Estado de São Paulo - Fls. 156: Manifeste-se o exequente. Int. - ADV: MARILIA
DE CARVALHO MACEDO GUARALDO (OAB 84407/SP), DANIEL INACIO BASSON (OAB 120203/SP), PATRÍCIA LEIKA SAKAI
(OAB 204472/SP), ENIO MORAES DA SILVA (OAB 115477/SP), ROSANA MARTINS KIRSCHKE (OAB 120139/SP), CINTIA
BYCZKOWSKI (OAB 140949/SP)
Processo 0023872-73.2012.8.26.0309 (309.01.2012.023872) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Osvaldo Balestrin - Iraci Costa Balesrin - Pedro Balestrin - - Gumercindo Balestrin - - Espolio de Egidio Balestrin-viuva Margarida Donati Balestrin
- - Santo Balestrin - - Espolio de Bruno Balestrin-viuva Irani de Oliveira Balestrin - MUNICIPIO DE JUNDIAÍ - Fls. 69: Proc.
1283/2012 Fls. 68: Defiro o prazo requerido (30 dias), e se houver o decurso sem manifestação sobre o prosseguimento, o
feito será extinto (art.267,III do CPC). Int. - ADV: JOVELINO MELLO FIGUEIREDO JUNIOR (OAB 37022/SP), LUIZ MARTIN
FREGUGLIA (OAB 105877/SP)
Processo 0025455-11.2003.8.26.0309 (309.01.2003.025455) - Cumprimento de sentença - Dano ao Erário - Antonio
Galdino - Municipio de Jundiai - - Prefeito do Municipio de Jundiai - - Secretario Municipal de Educação Cultura e Esportes
- - Jayme Martins - Fls. 945/1.009: ciência decisão do Superior Tribunal Federal ao agravo regimental.- (negado provimento)
- ADV: GUILHERME AMORIM CAMPOS DA SILVA (OAB 130183/SP), WILLIAM MOREIRA FILGUEIRAS (OAB 199134/SP),
LUIZ MARTIN FREGUGLIA (OAB 105877/SP), MARCIO VICENTE FARIA COZATTI (OAB 121829/SP), CÉLIO OKUMURA
FERNANDES (OAB 182588/SP)
Processo 0030210-63.2012.8.26.0309 (309.01.2012.030210) - Consignação em Pagamento - Antecipação de Tutela / Tutela
Específica - Guilherme Hebling do Amaral - Gaia Motel Ltda. - Fls. 283: Ao arquivo, anotando-se. Int. - ADV: LUIZ CARLOS
BRANCO (OAB 52055/SP), FABIANA DE PAULA (OAB 290771/SP)
Processo 0034662-34.2003.8.26.0309 (309.01.2003.034662) - Cumprimento de sentença - Espécies de Títulos de Crédito Automoveis Cinco Estrelas Ltda. - Goncalves Pereira & Martins Ltda. - Cecília Tessari - Fls. 330, 331 e 332: ciência ofício HSBC
(negativo) e Santander (negativo p/ Gonçalves Pereira Martins Ltda. Para Cecília Tessari dos Santos foram localizadas contas
em conjunto nºs 0033-3178-6000018309 e 0033-3178-10007708 bloqueada via Bacenjud pelo protocolo nº 20090001471329
em 25/07/2009 para o processo 125303 da 3ª Vara Cível de Jundiaí.) - ADV: RENATA CAROLINA PAVAN DE OLIVEIRA (OAB
167113/SP), MERCIO DE OLIVEIRA (OAB 125063/SP), RICARDO VIEIRA DA SILVA (OAB 125890/SP), ELIAS MANOEL DOS
SANTOS (OAB 163712/SP), ARY FERREIRA (OAB 71033/SP)
Processo 0038423-63.2009.8.26.0309 (309.01.2009.038423) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Sebastião
Cardoso Sobrinho - Inss - Fls. 196/197: ciência ofício do DEPRE 4 transmitindo cópia dos documentos para instrução dos autos
e conhecimento do processamento efetuado pela Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos, com obtenção do respectivo
nº de ordem cronológica de pagamento e inserção no Mapa Orçamentário de Credores do exercício de 2015 - EP 06370/13. ADV: THAÍS MELLO CARDOSO (OAB 159484/SP)
Processo 0040358-07.2010.8.26.0309 (309.01.2010.040358) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Douglas Alexandre
Vergilio - Bradesco Financiamentos - Fls. 215: Anote-se no sistema que se trata de cumprimento de sentença. 2) Fls.209/214:
Intime-se o executado, através de seu procurador e pela imprensa ao pagamento do débito (R$ 49.042,00) no prazo de quinze
dias, sob pena de multa de 10% e prosseguimento da execução com a penhora de bens e a respectiva avaliação. 3) Se a parte
devedora optar por depositar o valor reclamado para oferecer impugnação, fica ciente de que o prazo de 15 dias será contado
da data do depósito, pois não há necessidade de lavrar termo de penhora ou de nova intimação. 4) Decorrido o prazo legal sem
o pagamento, desde já aplico ao executado a multa de 10% sobre o valor o débito, nos termos do art. 475-J do CPC. Int. - Fls.
217/222: ciência ao exequente da petição do executado, com a anexa documentação original, que comprova o cumprimento
da Obrigação de Fazer imposta. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), MARISA MACHADO
DURAN (OAB 144458/SP), MARIA DE FÁTIMA VIEIRA FELIX (OAB 218312/SP)
Processo 0041783-35.2011.8.26.0309 (309.01.2011.041783) - Cumprimento de sentença - Despesas Condominiais Condominio Conjunto Residencial Alpha I e Ii - Jose Claudio Rodrigues Xavier - - Patricia Fernanda Bodo - fLS. 95: Homologo o
acordo e suspendo a execução até a data do pagamento da última prestação acordada. Se não houver notícia do descumprimento
até cinco dias depois do vencimento da última prestação, o acordo será considerado cumprido e será proferida a sentença de
extinção (CPC, art. 794, I). Não será aceita petição de notícia do descumprimento pelo protocolo integrado, mas o credor poderá
enviá-la por fax. Int. - ADV: HELDER DE SOUSA (OAB 146912/SP)
Processo 1000420-42.1997.8.26.0309/01 (309.01.1997.014864/1) - Cumprimento Provisório de Sentença - Jose Roberto
Penteado - Paulo Cesar Puttini - Fls. 502: Proc. 1000420-42.1997 Fls. 499: defiro o desentranhamento requerido, bem como,
vista dos autos pelo prazo de 05 (cinco) dias. Int.- Fls. 502vº: desentranhei o substabelecimento de fls. 497, conforme r.despacho
de fls. 502, que está grampeado na contracapa dos autos à disposição do requerente, mediante recibo. - ADV: AGUINALDO DE
BASTOS (OAB 10767/SP), ANDREA DO PRADO MATHIAS (OAB 111144/SP), MAURA ANTONIA RORATO (OAB 113156/SP),
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA (OAB 12982/SP), ELIZETH APARECIDA ZIBORDI (OAB 43524/SP)
Processo 1013719-27.2013.8.26.0309 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 0017121-40.2011 - 3ª Vara Cível do Foro Regional
VII - Itaquera, Comarca de São Paulo - SP) - MARIA APARECIDA OLIVEIRA - Transcooper - Cooperativa Transportes Pessoas
e Cargas da Região Sudeste - Fls. 77: Cancele-se a audiência designada, liberando-se a pauta. Após, devolva-se ao juízo
deprecante com as homenagens de estilo. Int.- ADV. ADEMAR GOMES (OAB 116983/SP) - ADV: MIRIAM MIDORI NAKA (OAB
176428/SP), MARIANA DE CARVALHO SOBRAL (OAB 162668/SP), JONAS PEREIRA ALVES (OAB 147812/SP), ADEMAR
GOMES
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO HENRIQUE NADER
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDUARDO RIBEIRO BARBOSA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0019/2014
Processo 1000080-05.2014.8.26.0309 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaú S/A - ALEXANDRE
NAZARIO PAGANO - Vistos. Apresente o autor o demonstrativo do débito atualizado que não acompanhou a inicial, no prazo de
10 dias. Int. - ADV: EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
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JUIZ(A) DE DIREITO HENRIQUE NADER
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDUARDO RIBEIRO BARBOSA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0020/2014
Processo 1000155-44.2014.8.26.0309 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaú S/A - Vistos. O valor da
causa deve corresponder ao do saldo devedor que consta do demonstrativo apresentado a fls. 17. Emende a autora a petição
inicial e regularize o recolhimento, nos termos da certidão da serventia de fls. 23. Prazo: 10 dias, sob pena de extinção. Int. ADV: EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/SP)
Processo 1000203-03.2014.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - CONDOMINIO RESIDENCIAL
DELFIM VERDE - Vistos. Para audiência de conciliação, designo o dia 24 de março de 2.014, às 14h45, sendo obrigatório
o comparecimento das partes. O(a) advogado(a) do(s) autor(es) providenciará o comparecimento, independentemente de
intimação. Cite-se e intime-se BRAULIO RAMOS DE SOUZA para comparecer pessoalmente à audiência que se realizará
na sala do CEJUSC da Comarca de Jundiaí-SP, Palácio da Justiça Dr. Adriano de Oliveira, no 3º andar do Fórum, sito à
Praça São Bento s/nº, Centro, Jundiaí. Oportunidade em que poderá ser tentada a conciliação. Advertindo-o, ainda, de que
o prazo para apresentar defesa será de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da data da audiência, acaso resulte infrutífera a
conciliação. A contestação deverá ser por escrito, por intermédio de advogado regularmente constituído, sob pena de serem
presumidos verdadeiros os fatos alegados na inicial. Defiro os benefícios do art.172 e §§ do CPC. Int. - ADV: ROSEMBERG
JOSE FRANCISCONI (OAB 142750/SP)
Processo 1000425-68.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - TALES GUSTAVO COSTA DA SILVA Vistos. Defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita e a prioridade na tramitação. Coloque-se a tarja na capa dos autos. As
normas que disciplinam a relação de consumo havida entre os litigantes, sejam elas provenientes do contrato ou não, integram
o sistema formado pela Lei n. 8.078, de 11.09.1990 (Código de Defesa do Consumidor), lei geral à qual devem conformidade
todas as cláusulas dos contratos de plano ou seguro de saúde e todas as regras definidas por agências reguladoras. Sendo
assim, não pode ser considerado excluído da cobertura do contrato o tratamento disponível no país que seja mais adequado
para o controle da grave moléstia que acomete o autor, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 668.216 SP - Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito - J. 15.03.2007). Tal exclusão implicaria violação da norma do art. 51, § 1º, II, da
Lei n. 8.078/90, que considera abusiva e nula de pleno direito a cláusula ou qualquer norma infralegal que restrinja direitos ou
obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual. Se o
autor faz quimioterapia para tratamento de leucemia linfoide aguda e precursor T e necessita do medicamento ERWINASE em
substituição ao anteriormente aplicado que lhe provocou reação alérgica grave com risco de insuficiência respiratória (p. 27), a
ré está obrigada a fornecê-lo, conforme prescrição médica. Posto isso, com fundamento no art. 461, § 3º, do Código de Processo
Civil, defiro a tutela antecipada, para determinar que a ré, no prazo de 24h, forneça o medicamento ERWINASE na quantidade
de que o autor necessita para os ciclos da quimioterapia, sob pena de multa de R$10.000,00 por dia de descumprimento da
obrigação. Cite-se e intime-se a ré desta decisão, com a máxima urgência, observado que o prazo de resposta é de quinze dias,
com a advertência do art. 285 do CPC. Intime-se. - ADV: CAIO MARTINS DE SOUZA DOMENEGHETTI (OAB 184036/SP)
Processo 1000425-68.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - TALES GUSTAVO COSTA DA SILVA
- SUL AMÉRICA SAÚDE - Vistos. Manifeste-se o autor sobre a informação da ré de que cumpriu a tutela antecipada. Ciência
ao Ministério Público do processado, tendo em vista a menoridade do autor. Int. - ADV: PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB
221271/SP), CAIO MARTINS DE SOUZA DOMENEGHETTI (OAB 184036/SP)
Processo 1003110-82.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Seguro - FABIANO DE MENEZES SILVA - PORTO
SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - Vistos. Aprovo os quesitos formulados a fls. 82/83 pelo réu. Oficie-se para realização
da perícia. Int. - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), EDYNALDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR
(OAB 274596/SP)
Processo 1003110-82.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Seguro - FABIANO DE MENEZES SILVA - PORTO SEGURO
CIA DE SEGUROS GERAIS - Fls. 88: Ciência às partes da perícia médica agendada para o dia 26/02/2014, às 08h30, no IMESC
(Rua Barra Funda, 824, São Paulo - SP), devendo o requerente comparecer munido de documento de identificação original e
com foto, sem o qual não será atendido, carteira de trabalho e todo material de interesse médico-legal (exames laboratoriais,
de imagem, relatórios e/ou prontuários médico-hospitalares). Apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência. - ADV:
EDYNALDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR (OAB 274596/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP)
Processo 1008259-59.2013.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni S/A
Credito Finaciamento e Investimento - Vistos. Intime-se, pessoalmente, o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao feito, em
48,00 hs.,e recolher o valor da taxa de correspondência no valor de R$ 17,50 desta intimação, sob pena de extinção. Int. - ADV:
TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP)
Processo 1009663-48.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - JOÃO PINTO DE
CAMARGO - SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - - BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e
Investimento - Vistos. 1) Não houve réplica à contestação de BV Financeira S/A. 2) Manifestem-se as partes se há interesse
na designação de audiência do art.331 do CPC. 3) Especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que efetivamente
pretendem produzir, justificando sua pertinência (utilidade - necessidade), para aferição, sem prejuízo de eventual julgamento
no estado, com o conhecimento direto do pedido. Após, tornem conclusos. Intimem-se. - ADV: ALEXANDRE ROMERO DA
MOTA (OAB 158697/SP), CARLOS EDUARDO NICOLETTI CAMILLO (OAB 118516/SP), EDUARDO COSTA BERTHOLDO (OAB
115765/SP), AMANDA BRITO SUSIGAN (OAB 208985/SP)
Processo 1009921-58.2013.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Conjunto Residencial Jardim
Agapeama - Fls. 50: Manifeste-se o(a) requerente sobre a certidão negativa do oficial de Justiça (visualização da certidão
integral através do sistema eSaj) - ADV: MARIA LUCIA VION SANT GALVEZ (OAB 99016/SP)
Processo 1009921-58.2013.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Conjunto Residencial Jardim
Agapeama - Vistos. Fls. 54: Defiro o prazo requerido (10 dias). Int. - ADV: MARIA LUCIA VION SANT GALVEZ (OAB 99016/SP)
Processo 1009947-56.2013.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaú
S/A - Vistos. Para o bloqueio RENAJUD (Veículos - Ciretran) é necessário o recolhimento da taxa respectiva no cód.434-1
(F.E.D.T.J.)-R$11,00, comprovado o pagamento defiro. Int. - ADV: EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/SP), MARCIO
AYRES DE OLIVEIRA (OAB 72245/RS)
Processo 1010758-16.2013.8.26.0309 - Embargos de Terceiro - Liminar - José Gonçalves de Camargo - José Francisco
Feres - SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO LTDA - Vistos. 1) Ciência à parte ré da réplica. 2) Manifestem-se as partes
se há interesse na designação de audiência do art.331 do CPC. 3) Especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que
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efetivamente pretendem produzir, justificando sua pertinência (utilidade - necessidade), para aferição, sem prejuízo de eventual
julgamento no estado, com o conhecimento direto do pedido. Após, tornem conclusos. Intimem-se. - ADV: JOSE FRANCISCO
FERES (OAB 105564/SP), ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP), JOICE HELENA CORDEIRO (OAB 301115/
SP), FABIANA BIZETTO (OAB 227886/SP)
Processo 1011002-42.2013.8.26.0309 - Depósito - Alienação Fiduciária - BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e
Investimento - Intime-se, pessoalmente, o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao feito em 48 hs.,e recolher o valor da taxa de
correspondência no valor de R$ 17,50 desta intimação, sob pena de extinção. Int. - ADV: MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA
(OAB 150793/SP)
Processo 1014151-46.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Michele Aparecida da Silva
Moraes - Unimed de Jundiai cooperativa de trabalho médico - Vistos. Ante o desinteresse da autora, inútil seria a designação de
audiência preliminar para tentativa de conciliação. Para que não se alegue cerceamento, oficie-se como requerido pela ré. Com
as respostas, intimem-se as partes para manifestação. Int. - ADV: GUSTAVO LEOPOLDO C MARYSSAEL DE CAMPOS (OAB
87615/SP), EZIQUIEL VIDAL CARDOZO (OAB 299101/SP)
Processo 1014217-26.2013.8.26.0309 - Reintegração / Manutenção de Posse - Espécies de Contratos - JOTA JUNIOR
CONSTRUTORA LTDA - Vistos. Solicite a serventia a devolução do mandado, devidamente cumprido. Int. - ADV: ALEXANDRE
RAFAEL SECCO (OAB 213113/SP)
Processo 1015787-47.2013.8.26.0309 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - B. I. S/A - Vistos.
Para o bloqueio RENAJUD (Veículos - Ciretran), bem como para pesquisa de endereço INFOJUD (Receita Federal) e BACENJUD,
é necessário o recolhimento da taxa respectiva no cód.434-1 (F.E.D.T.J.)-R$11,00, cada órgão, comprovado o pagamento defiro.
Int. - ADV: EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/SP)
Processo 1016000-53.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau Unibanco S/A - R.
DORACIOTTO ME. - - ROBERTO DORACIOTTO - Vistos. Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a
execução forçada. Determino a expedição do mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação,
no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC,
art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo
supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento
dos eventuais embargos à execução. Advirto que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá
ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do
Código de Processo Civil. O edital deve conter a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de
embargos à execução. Não efetuado o pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora
de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não
encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5
(cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único,
do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de
até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera
alegação do devedor acerca de eventual composição amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze)
dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por
dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de
multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito
de 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá
ao executado requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Frise-se que a penhora de bem imóvel deverá
ser formalizada lavrando-se termo ou auto, conforme estabelece o artigo 659, §§ 4.º e 5.º, do Código de Processo Civil. A
interpretação sistemática dos artigos 658, 687, § 2º e 747, todos do Código de Processo Civil, determina que a praça de imóvel
localizado em outra comarca seja realizada mediante carta precatória. Defiro, ainda, os benefícios do art. 172 e §§ do CPC. Int.
- ADV: CARLA SURSOCK DE MAATALANI (OAB 110410/SP), GRAZIELA ANGELO MARQUES (OAB 251587/SP)
Processo 1016000-53.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau Unibanco S/A - R.
DORACIOTTO ME. - - ROBERTO DORACIOTTO - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de
Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 309.2013/061477-2 dirigi-me em 19/12/2013 ao endereço: rua Israel Vieira Ferreira
n 65 Jd Campos Elisios Jd e lá estando , procedi a citação de R Doraciotto ME na pessoa de seu representante legal Sr Roberto
Doraciotto, tendo o mesmo após exarar sua assinatura de ciente do inteiro teor do presente, recebeu a contrafé e cópias anexo
, ciente do prazo para pagamento , bem como do prazo para embargos. Certifico mais, que decorrido o prazo legal , diligenciei
novamente até o local r mencionado a fim de proceder a penhora dos bens e lá estando , não tendo sido comprovado o pagamento
do debito , por meio de recibo, munida da segunda via do mandado e ao acessar o local supra mencionado, residencia do Sr
Roberto e da Sra Tereza, constatei que os bens moveis que guarnecem a residencia são insuficientes para satisfazer o valor da
divida, bens que passo aqui a descrevê-los : na sala uma TV 37” marca Sony, 2 sofás de 3 lugares, um aparelho de fax, 2 mesas
de centro, 1 divisória de madeira, 1 aparador, na sala de jantar mesa e 6 cadeiras, cristaleira de 2 portas de madeira, 1 buffet,
nos 2 quartos 2 camas de solteiro, 1 cômoda e armários embutidos , no 3º quarto uma cama de casal, armário embutido , 1 tv 20
polegadas Semp Toshiba, na cozinha uma geladeira brastemp, fogão 4 bocas brastemp, 1 freezer cônsul vertical, 1 microondas
eletrolux , 1 mesa fixa de 4 lugares, na lavanderia máquina de lavar roupa marca GE . Certifico finalmente que por não localizar
bens no local e o Sr Roberto afirmou não possuir qualquer outro bem passível de penhora, deixo de fazer a penhora dos bens,
pelos motivos aqui expostos e diante de tais informações, devolvo o presente para as providencias que se fizerem necessárias
. O referido é verdade e dou fé. - ADV: GRAZIELA ANGELO MARQUES (OAB 251587/SP), CARLA SURSOCK DE MAATALANI
(OAB 110410/SP)
Processo 1016000-53.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau Unibanco S/A - R.
DORACIOTTO ME. - - ROBERTO DORACIOTTO - Fls. 61: Manifeste-se o requerente sobre a certidão do oficial de justiça de
parcial cumprimento do mandado. - ADV: GRAZIELA ANGELO MARQUES (OAB 251587/SP), CARLA SURSOCK DE MAATALANI
(OAB 110410/SP)
Processo 1016000-53.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau Unibanco S/A - R.
DORACIOTTO ME. - - ROBERTO DORACIOTTO - Vistos. Face ao retro certificado, providenciem os embargantes a correta
distribuição nos termos do art. 736 do CPC, parágrafo único. Após, tornem-se sem efeito as peças de fls.63/93. Int. - ADV:
CARLA SURSOCK DE MAATALANI (OAB 110410/SP), GRAZIELA ANGELO MARQUES (OAB 251587/SP)
Processo 1016913-35.2013.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - ELIO DE SOUZA FERREIRA - MENAIDE NATIVIDADE DE SOUZA - Vistos. Para audiência de conciliação, designo o dia 12.02.2014, às 15h, sendo obrigatório
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o comparecimento das partes que, na hipótese de transigirem, poderão estar representados por prepostos. O(A) advogado(a)
do(s) autor(es) providenciará o comparecimento, independentemente de intimação. Citem-se e intimem-se o(s) réu(s) para
comparecer(em) pessoalmente à audiência que se realizará na sala de audiências do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da
Comarca de Jundiaí-SP, Palácio da Justiça Dr. Adriano de Oliveira, no 2º andar do Fórum, sala 202, sito à Praça São Bento s/nº,
Centro, Jundiaí; ou nela fazer-se representar por preposto no caso de transigir, com poderes para tanto, oportunidade em que,
frustrada a conciliação, poderá apresentar a defesa que tiver por escrito ou oralmente, por intermédio advogado regularmente
constituído, sob pena de serem presumidos os fatos alegados na inicial. Defiro os benefícios do art.172 e §§ do CPC. Int. - ADV:
MARIA PAULA ROSSI QUINONES (OAB 123634/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO HENRIQUE NADER
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDUARDO RIBEIRO BARBOSA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0021/2014
Processo 1000003-30.2013.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO FICSA
S.A. - CICERO PEDRO DE OLIVEIRA - Vistos. Intime-se, pessoalmente, o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao feito, em
48,00 hs.,e recolher o valor da taxa de correspondência no valor de R$ 17,50 desta intimação, sob pena de extinção. Int. - ADV:
MARCUS VINICIUS GUIMARÃES SANCHES (OAB 195084/SP)
Processo 1000356-70.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Casa Transitória Nossa
Senhora Aparecida - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - Vistos. Manifeste-se a autora. Int. - ADV: JONATHAS
AUGUSTO BUSANELLI (OAB 247195/SP), ALINE CRISTINA PANZA MAINIERI (OAB 153176/SP), LUCIANE CRISTINA
LEARDINE LUIZ DEL ROY (OAB 150758/SP)
Processo 1001340-54.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Finabom Factoring
Fomento Comercial Ltda - Cooperativa de Trabalho de Profissionais do Abate de Louveira - Aguarde-se a devolução da carta
precatória por 90 dias. Int. - ADV: RODRIGO HENRIQUE RUANO MORENO (OAB 252160/SP)
Processo 1002154-66.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A METALCONEX SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EPP. - - RAFAEL BARROS LEITE RAMALHO - Vistos. Fls. 59: defiro
o desentranhamento do mandado, com os benefícios do art. 172 e §§ do CPC, providenciando-se o necessário. Int. - ADV:
RONALDO PROVENCALE (OAB 104495/SP)
Processo 1004837-76.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau Unibanco S/A Originalíssimo Tecnologia e Informática Ltda. Epp. - - Leandro Sousa Lisauskas - - Guilherme Portela Pereira - Vistos. Intime-se
o executado da penhora efetuada, mediante o recolhimento das diligências. Int. - ADV: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB
103587/SP)
Processo 1005001-41.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander Brasil Sa
- Automóveis Cinco Estrelas Ltda. - - Eliane Turbiani Bertoche - - Wilson José Bertoche - Vistos. Manifeste-se o exequente. No
silêncio, ao arquivo. Int. - ADV: ORESTES BACCHETTI JUNIOR (OAB 139203/SP)
Processo 1005312-32.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - FZP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS TÊXTEIS E AVIAMENTOS LTDA. - Omega Paper Ind.Com. e Serviços LTDA - Vistos, etc 1) O exequente informa
que as partes transigiram e houve o pagamento do débito, porém não foi apresentado acordo para homologação. Logo, a
manifestação do exequente só pode ser recebida como desistência da ação, que independe da concordância do executado
porque ele sequer foi citado. 2) Isto posto, nos termos do art. 569 do CPC. julgo extinta esta ação de Execução de Título
Extrajudicial que FZP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS TÊXTEIS E AVIAMENTOS LTDA. move contra Omega Paper
Ind.Com. e Serviços LTDA. 3) Ao arquivo. P.R.I. - ADV: GUILHERME ZELKOVICZ COHEN (OAB 170769/RJ)
Processo 1005597-25.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Arcofer Comercio e Manufatura de
Metais Ltda. Epp. - CABBI CONSTRUTORA LTDA - Vistos. Fls. 52: defiro a expedição de carta precatória para o endereço fora
da Comarca e desentranhamento do mandado para a diligência no primeiro endereço, mediante o recolhimento das diligências.
Int. - ADV: ANTONIO SERGIO DA SILVEIRA (OAB 111074/SP)
Processo 1005597-25.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Arcofer Comercio e Manufatura
de Metais Ltda. Epp. - CABBI CONSTRUTORA LTDA - Carta precatória fls. 54/55 disponível para impressão. (Comprovar a
distribuição no prazo de 30 dias) - ADV: ANTONIO SERGIO DA SILVEIRA (OAB 111074/SP)
Processo 1006248-57.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau Unibanco S/A
- BLOWPACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - - HUGO PEÇANHA GUIMARÃES - - RENATO ALVES
RODRIGUES - Aguarde-se a devolução da carta precatória por 90 dias. Int. - ADV: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB
103587/SP)
Processo 1006264-11.2013.8.26.0309 - Monitória - Pagamento - Plínia Maria Longo de Abreu - Elizabeth Zavani - Vistos. 1)
Fls. retro: intime-se o executado, pessoalmente, ao pagamento do débito (R$ 1.822,82) no prazo de quinze dias, sob pena de
multa de 10% e prosseguimento da execução com a penhora de bens e a respectiva avaliação. 2) Se a parte devedora optar por
depositar o valor reclamado para oferecer impugnação, fica ciente de que o prazo de 15 dias será contado da data do depósito,
pois não há necessidade de lavrar termo de penhora ou de nova intimação. 3) Decorrido o prazo legal sem o pagamento, defiro
o bloqueio através do sistema Bacenjud. Int. - ADV: JONAS ALVES VIANA (OAB 136331/SP)
Processo 1006264-11.2013.8.26.0309 - Monitória - Pagamento - Plínia Maria Longo de Abreu - Elizabeth Zavani - Providencie
a exequente o recolhimento da diligência do oficial de justiça para expedição do mandado. - ADV: JONAS ALVES VIANA (OAB
136331/SP)
Processo 1006666-92.2013.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni S/A
Credito Finaciamento e Investimento - MARCELIO DOS SANTOS BOTELHO - Fls. 61: ciência bloqueio Renajud. - ADV: DENISE
VAZQUEZ PIRES (OAB 221831/SP), TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP)
Processo 1006794-15.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - AVEC JUNDIAÍ DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - Valtecir Almeida Dias ME - Vistos. Fls. 53/54: defiro o desentranhamento do mandado, com
os benefícios do art. 172 e §§ do CPC, providenciando-se o necessário. Int. - ADV: LUIZ CARLOS BRANCO (OAB 52055/SP)
Processo 1006794-15.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - AVEC JUNDIAÍ DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - Valtecir Almeida Dias ME - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO
e dou fé eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 309.2013/059294-9 em diligência no endereço indicado no
aditamento, qual seja, na Rua Bastos, n 721, Jardim Tamoio, Jundiaí/SP no dia 07/12, às 13 horas, fui recebida pela senhora
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Josefa Antonia da Silva, a qual confirmou o endereço e esclareceu que a executada, bem como seu representante legal, senhor
Valtecir Almeida Dias, mudaram-se para Minas Gerais, não sabendo contudo precisar o atual endereço dos mesmos, nem o
local onde possam ser encontrados, razão pela qual DEIXEI DE PROCEDER Á CITAÇÃO de Valtecir Almeida Dias Me por não
lograr localizá-lo, nem seu representante legal, esgotando todos os meios necessários, e ainda, só nesta data baixo o mandado
uma vez que não há disponibilidade suficiente de computadores para a certificação digital em virtude do grande volume de
mandados recebidos e devidamente cumpridos, bem como as constantes interrupções do sistema. Desta- 01 ato- JundiaíR$13,59. Jundiai, 11 de dezembro de 2013. - ADV: LUIZ CARLOS BRANCO (OAB 52055/SP)
Processo 1006794-15.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - AVEC JUNDIAÍ DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - Valtecir Almeida Dias ME - Fls. 59: Manifeste-se o autor sobre a certidão negativa do oficial
de justiça. - ADV: LUIZ CARLOS BRANCO (OAB 52055/SP)
Processo 1007533-85.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - EDSON GONÇALVES
SOARES - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - Vistos. Tendo em vista a r.Decisão proferida no agravo de instrumento,
conforme as peças de fls.58/77, providencie o autor o recolhimento das custas iniciais e ainda a taxa para a citação postal, no
valor de R$ 14,00. Após, cite-se a ré nos termos do despacho de fls.35/36. Int. - ADV: JOSY CRISTINA MALAVASE FANTAUSSE
(OAB 253658/SP), JEFFERSON AUGUSTO FANTAUSSE (OAB 324288/SP)
Processo 1008022-25.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Itau Unibanco
S/A - Banca Anhanguera de Alimentos Ltda - - Luiz Antonio da Silva - Vistos. Fls. 30: defiro pesquisa Infojud, providenciandose o necessário. Int. - ADV: MAURICE NAYEF MAROUN FILHO (OAB 229146/SP), LAERTE APARECIDO MENDES MARTINS
(OAB 110091/SP), ELIA YOUSSEF NADER (OAB 94004/SP)
Processo 1008022-25.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Itau Unibanco
S/A - Banca Anhanguera de Alimentos Ltda - - Luiz Antonio da Silva - Fls.35: ciência à exequente sobre a pesquisa Infojud
realizada. (Não consta declaração da co-executada Banca Anhanguera de Alimentos Ltda.). Fls.36/40: ciência à exequente
sobre a pesquisa Infojud realizada com relação ao co-executado Luiz Antonio da Silva. - ADV: LAERTE APARECIDO MENDES
MARTINS (OAB 110091/SP), MAURICE NAYEF MAROUN FILHO (OAB 229146/SP), ELIA YOUSSEF NADER (OAB 94004/SP)
Processo 1008192-94.2013.8.26.0309 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Santander
Brasil Sa - SALVADOR FERREIRA NEVES - Vistos. Fls.49: defiro o prazo de 60(sessenta) dias, conforme requerido. Após,
manifeste-se em termos de prosseguimento. Int. - ADV: RAIMUNDO HERMES BARBOSA (OAB 63746/SP), DEBORA
GUIMARAES BARBOSA (OAB 137731/SP)
Processo 1008192-94.2013.8.26.0309 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Santander
Brasil Sa - SALVADOR FERREIRA NEVES - Vistos. Fls. 53/54: defiro o desentranhamento do mandado, com os benefícios do art.
172 e §§ do CPC, providenciando-se o necessário, mediante o recolhimento das diligências. Int. - ADV: DEBORA GUIMARAES
BARBOSA (OAB 137731/SP), RAIMUNDO HERMES BARBOSA (OAB 63746/SP)
Processo 1008823-38.2013.8.26.0309 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - Mauro
Torezin - MAURICIO DE PAULA - - TEREZINHA DE CAMARGO OLIVEIRA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 309.2013/055808-2 dirigi-me aos endereços: onde
constatei que na rua Bahia a numeração regular e crescente vai do 201, 205, 211 sendo que não localizei o 207. Também na
rua Alberto Pichi, 91 constatei que o morador é Jaciclei, o qual informou que Maurício de Paula mudou, dessa forma ambos
em paradeiro incerto e não sabido. O referido é verdade e dou fé. Jundiai, 27 de novembro de 2013. - ADV: ALOISIO CARLOS
CANDOTTA (OAB 49002/SP)
Processo 1008823-38.2013.8.26.0309 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento Mauro Torezin - MAURICIO DE PAULA - - TEREZINHA DE CAMARGO OLIVEIRA - Fls. 22: Manifeste-se o requerente sobre a
certidão negativa do Oficial de Justiça. - ADV: ALOISIO CARLOS CANDOTTA (OAB 49002/SP)
Processo 1009187-10.2013.8.26.0309 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - ALBERTO AIELLO
MARTINS - ANSELMO GOMES - - JOANA DARC PEREIRA GOMES - - MIKE GOMES - Vistos. 1) O débito foi devidamente
quitado, conforme fls. 25. 2) Isto posto, nos termos do art. 794, I do CPC., julgo extinta esta ação Despejo Por Falta de
PagamentoLocação de Imóvel que ALBERTO AIELLO MARTINS move contra ANSELMO GOMES e outros. 3) Ao arquivo. P.R.I.
- ADV: JOSE HENRIQUE PALMIERI GABI (OAB 93201/SP)
Processo 1009369-93.2013.8.26.0309 - Monitória - Cheque - COLEGIO NATUREZA LTDA ME - Solange Maria Batista de
Souza - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado
nº 309.2013/053201-6 dirigi-me ao endereço indicado várias vêzes,em dias e horários diferentes, diligenciando em finais de
semana, e no período noturno nunca sendo atendida por nenhum morador, a aparência da residência é de desocupada,porém,
existe 03 (três) ou 04 (quatro) cachorros e uma senhora senhora que é vizinha do local informou desconhecer o nome dos
moradores da residência de número 297, sabendo que reside um casal com uma menina mas que os mesmos não conversam
com os vizinhos e são pouco vistos no local. Certifico mais, que por não ter a certeza de que é a citanda que reside no local
deixei de proceder a citação com hora certa, devolvendo o r. Mandado em cartório em virtude da dificuldade de localização da
citanda e solicitando que a a parte interessada informe, se possível o local de trabalho da citanda. Pelo exposto,deixei de citar
Solange Maria Batista de Souza devolvendo o r. Mandado em cartório para fins de direito. Nada mais. O referido é verdade e
dou fé. Jundiai, 27 de novembro de 2013. - ADV: MARLY APARECIDA VANINI (OAB 296514/SP)
Processo 1009369-93.2013.8.26.0309 - Monitória - Cheque - COLEGIO NATUREZA LTDA ME - Solange Maria Batista de
Souza - Fls. 31: Manifeste-se o requerente sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça. - ADV: MARLY APARECIDA VANINI
(OAB 296514/SP)
Processo 1009370-78.2013.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - SOLANGE NANO FRANCO MUZAIEL - Vistos. Manifeste-se o requerente/reconvindo
sobre o prosseguimento do feito. No silêncio, tornem o processo concluso. Int. - ADV: NILZA PONTES DOS SANTOS (OAB
300146/SP), MARIA DAS DORES MACÁRIO DA SILVA (OAB 318730/SP), JERSON DOS SANTOS (OAB 202264/SP)
Processo 1009452-12.2013.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaú
S/A - GILMAR ALVES PIEDADE, - Fls. 52: ciência bloqueio Renajud. - ADV: EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/SP),
MARCIO AYRES DE OLIVEIRA (OAB 32504/PR)
Processo 1009494-61.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - ROCKSTTER CONFECÇÕES LTDA MARIANA MACHADO PEREIRA PINTO - - ALCANTARA CAMPOS MULTIMARCAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA - Certidão
- Oficial de Justiça - Mandado Cumprido Positivo - Processo Digital - ADV: MARCELO DE CAMPOS BICUDO (OAB 131624/SP),
LÍVIA LORENA MARTINS COPELLI (OAB 173905/SP)
Processo 1009494-61.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - ROCKSTTER CONFECÇÕES LTDA MARIANA MACHADO PEREIRA PINTO - - ALCANTARA CAMPOS MULTIMARCAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA - Homologo
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o acordo e suspendo a execução até a data do pagamento da última prestação acordada. Manifeste-se o exequente sobre os
depósitos de pagamento. No silêncio, o feito será julgado extinto. Int. - ADV: MARCELO DE CAMPOS BICUDO (OAB 131624/
SP), LÍVIA LORENA MARTINS COPELLI (OAB 173905/SP)
Processo 1009601-08.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Nadir Lopes Mesquita - BD
Cozinha Industrial Ltda EPP - - Alexia de Toledo Anibal - - Marcia Helena Rubim de Toledo Anibal - - Alexsander Anibal - Vistos.
Regularize a requerente o recolhimento da taxa judiciária, taxa de mandato e das diligências do oficial de justiça. Prazo 10 dias.
Int. - ADV: MARIA LUCIA VION SANT GALVEZ (OAB 99016/SP)
Processo 1009601-08.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Nadir Lopes Mesquita - BD
Cozinha Industrial Ltda EPP - - Alexia de Toledo Anibal - - Marcia Helena Rubim de Toledo Anibal - - Alexsander Anibal - Aguardese a devolução da carta precatória por 90 dias. Int. - ADV: MARIA LUCIA VION SANT GALVEZ (OAB 99016/SP)
Processo 1010025-50.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - RESIDENCIAL SITIO MEDEIROS
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA - grup r construções e revestimentos ltda - Vistos. Fls. 202: defiro, providenciando-se o
necessário. Int. - ADV: THAMY ARIADNNE DOS SANTOS (OAB 321568/SP), MARCEL LUIS PINTO (OAB 271792/SP)
Processo 1010025-50.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - RESIDENCIAL SITIO MEDEIROS
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA - grup r construções e revestimentos ltda - Fls. 207: Manifeste-se o requerente sobre a
carta de citação da requerida, devolvida com a anotação “ mudou-se”. - ADV: THAMY ARIADNNE DOS SANTOS (OAB 321568/
SP), MARCEL LUIS PINTO (OAB 271792/SP)
Processo 1010154-55.2013.8.26.0309 - Produção Antecipada de Provas - Provas - JOSÉ LUCIANO CAETANO DE FREITAS
- COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS LTDA - - FIAT AUTOMOVEIS S\\\<A - Vistos. Defiro ao requerente os benefícios da
justiça gratuita. Defiro a liminar requerida, por entender justificada desde logo a necessidade da antecipação da prova pericial
(art. 848). Para examinar o veículo e responder os quesitos das partes, nomeio perito o engenheiro Lélio Américo de Lima,
cujos honorários provisórios tabelados no valor de R$484,00, considerando o valor da causa principal, serão adiantados pela
Defensoria Pública, por ser a parte interessada beneficiária da assistência judiciária. Oficie-se para a reserva. Observo que os
honorários definitivos serão arbitrados oportunamente, após estimativa a ser feita pelo perito junto com o laudo, a fim de que
sejam pagos pela parte que ficar vencida na ação principal. Faculto às partes, no prazo de cinco dias, a indicação de assistentes
técnicos e a formulação de quesitos. Citem-se as requeridas para resposta no prazo de cinco dias. A citação deve ser instruída
com cópia ou transcrição desta decisão. Intime-se. Obs: excedi-me no prazo em razão do volume excessivo de serviço, agravado
pela insuficiência de juiz auxiliar nesta comarca de entrância final. - ADV: REGIANE CRISTINA MUSSELLI (OAB 159428/SP)
Processo 1010298-29.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Itau Unibanco S/A - R L
DE GODOY ME - - RODRIGO LUIZ DE GODOI - Vistos. Consoante se depreende dos autos, o(s) executados(s) não foi(ram)
encontrado(s) pelo oficial de Justiça. Desta forma, nos termos do artigo 653 do CPC, e a título de arresto, defiro o pedido de
indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) executado(s) até o valor indicado na conta atualizada de débito
a ser efetivado por meio eletrônico na forma do convênio Bacen-Jud. Com a vinda da resposta, que deverá ser juntada aos
autos, desentranhe-se o mandado para que o senhor oficial de justiça procure o(s) executado(s) três vezes em dias distintos,
certificando o ocorrido. Caso o(s) executado(s) não seja(m) localizado(s) para intimação, independentemente de ter havido
ou não arresto de bens, expeça-se edital de citação com o prazo de 20 (vinte) dias, constando que o(s) executado(s) terá(ao)
o prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou caução, para se opor(em) à execução por meio
de embargos e que o prazo começará a fluir imediatamente após o decurso do prazo para pagar (3 dias). Findo o prazo do
edital, aguarde-se por 3 (três) dias (artigo 652 do CPC, com a redação dada pela Lei nº 11.382/06), convertendo-se o arresto
em penhora em caso de não-pagamento. Sem prejuízo, defiro a pesquisa de endereço através do sistema Bacen. Int. - ADV:
LAERTE APARECIDO MENDES MARTINS (OAB 110091/SP), ELIA YOUSSEF NADER (OAB 94004/SP), MAURICE NAYEF
MAROUN FILHO (OAB 229146/SP)
Processo 1010298-29.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Itau Unibanco S/A - R L
DE GODOY ME - - RODRIGO LUIZ DE GODOI - Homologo o acordo e suspendo a execução até a data do pagamento da última
prestação acordada. Se não houver notícia do descumprimento até cinco dias depois do vencimento da última prestação, o
acordo será considerado cumprido e será proferida a sentença de extinção (CPC, art. 794, I). Int. - ADV: LAERTE APARECIDO
MENDES MARTINS (OAB 110091/SP), MAURICE NAYEF MAROUN FILHO (OAB 229146/SP), ELIA YOUSSEF NADER (OAB
94004/SP)
Processo 1010409-13.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - RESIDENCIAL SITIO MEDEIROS
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA - JVR CONSTRUÇÕES E REVESTIMENTO LTDA - Vistos. Intime-se, pessoalmente, o(a)
autor(a) para dar prosseguimento ao feito, em 48,00 hs.,e recolher o valor da taxa de correspondência no valor de R$ 17,50
desta intimação, sob pena de extinção. Int. - ADV: MARCEL LUIS PINTO (OAB 271792/SP), THAMY ARIADNNE DOS SANTOS
(OAB 321568/SP)
Processo 1010684-59.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - ISABEL NAVARRO ROMAN
GARCIA - DIANA SALVIANO DE MORAIS - - FRANCISCO LEITE SALVIANO - - MARIA JOSÉ BERNARDO SALVIANO - Vistos.
Solicite a serventia a devolução do mandado cumprido, no prazo de 48 horas. Int. - ADV: ANSELMO LUIZ MARCELO (OAB
96438/SP)
Processo 1010684-59.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - ISABEL NAVARRO ROMAN
GARCIA - DIANA SALVIANO DE MORAIS - - FRANCISCO LEITE SALVIANO - - MARIA JOSÉ BERNARDO SALVIANO
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
309.2013/046943-8 dirigi-me ao endereço supramencionado, onde percorrendo a referida rua em toda a sua extensão não
localizei o numeral indicado, pois do numeral 35 pula para 165, sendo assim deixei de proceder a citação de DIANA SALVIANO
DE MORAIS, MARIA JOSÉ BERNARDO SALVIANO e FRANCISCO LEITE SALVIANO, pois os mesmos encontram-se em local
incerto e não sabido, sendo assim devolvo o presente mandado. O referido é verdade e dou fé. Jundiai, 12 de dezembro de
2013. - ADV: ANSELMO LUIZ MARCELO (OAB 96438/SP)
Processo 1011464-96.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - paulo cesar de mello bassalobre - - carmen
de fátima moreira bassalobre - Bella Colônia Empreendimentos Imobiliários Ltda - Vistos. Defiro o prazo para regularização da
representação processual pela requerida(15 dias). No mais, manifestem-se os requerentes sobre a contestação. Int. - ADV:
SYLVIO CORDEIRO PONTES NETO (OAB 249543/SP), GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA (OAB 178268/SP)
Processo 1011644-15.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - LUZENI JOANA DE FREITAS
SOUSA - Coife Odonto Serviços e Planos Odontológicos Ltda - - SAUDE ODONTO CENTRO ODONTOLOGICO LTDA - Vistos.
1) Ciência às rés da réplica. 2) Manifestem-se as partes se há interesse na designação de audiência do art.331 do CPC.
3) Especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, justificando sua pertinência
(utilidade - necessidade), para aferição, sem prejuízo de eventual julgamento no estado, com o conhecimento direto do pedido.
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Após, tornem conclusos. Intimem-se. - ADV: RAFAEL CARLOS DE CARVALHO (OAB 284285/SP), MARIO AUGUSTO LOSCHI
BARBARINI (OAB 286261/SP), MARIANA FERRAGUT (OAB 301161/SP)
Processo 1011666-73.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Itau Unibanco
S/A - ANDREIA MENDES DA SILVA ME - - ANDREIA MENDES DA SILVA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 309.2013/052680-6 dirigi-me ao endereço nele indicado,
onde deixei de Citar ANDREIA MENDES DA SILVA ME posto que não está mais estabelecida no local, ali fui atendida pelo
proprietário Aparecido Martins dos Anjos o qual me declarou que era inquilina e que mudou-se dali há mais de um ano. O
referido é verdade e dou fé. Jundiai, 27 de novembro de 2013. - ADV: LAERTE APARECIDO MENDES MARTINS (OAB 110091/
SP), MAURICE NAYEF MAROUN FILHO (OAB 229146/SP), ELIA YOUSSEF NADER (OAB 94004/SP)
Processo 1011666-73.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Itau Unibanco
S/A - ANDREIA MENDES DA SILVA ME - - ANDREIA MENDES DA SILVA - Fls. 29: Manifeste-se o requerente sobre a certidão
negativa do Oficial de Justiça. - ADV: LAERTE APARECIDO MENDES MARTINS (OAB 110091/SP), MAURICE NAYEF MAROUN
FILHO (OAB 229146/SP), ELIA YOUSSEF NADER (OAB 94004/SP)
Processo 1013461-17.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander Brasil
Sa - SORAYA MARCATO ZANQUINI - Homologo o acordo e suspendo a execução até a data do pagamento da última prestação
acordada. Se não houver notícia do descumprimento até cinco dias depois do vencimento da última prestação, o acordo será
considerado cumprido e será proferida a sentença de extinção (CPC, art. 794, I). Int. - ADV: ALEXANDRE TADEU CURBAGE
(OAB 132024/SP), FELIPE BERNARDI (OAB 231915/SP)
Processo 1015158-73.2013.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Associação - ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS VILA
VICTORIA - MARCOS ANDRÉ DE OLIVEIRA - - PATRICIA BORGES DE OLIVEIRA - Vistos. Para audiência de conciliação,
designo o dia 24 de março de 2.014, às 14h, sendo obrigatório o comparecimento das partes. O(a) advogado(a) do(s) autor(es)
providenciará o comparecimento, independentemente de intimação. Cite-se e intime-se MARCOS ANDRÉ DE OLIVEIRA e outro
para comparecer pessoalmente à audiência que se realizará na sala do CEJUSC da Comarca de Jundiaí-SP, Palácio da Justiça
Dr. Adriano de Oliveira, no 3º andar do Fórum, sito à Praça São Bento s/nº, Centro, Jundiaí. Oportunidade em que poderá ser
tentada a conciliação. Advertindo-o, ainda, de que o prazo para apresentar defesa será de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da
data da audiência, acaso resulte infrutífera a conciliação. A contestação deverá ser por escrito, por intermédio de advogado
regularmente constituído, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos alegados na inicial. Defiro os benefícios do
art.172 e §§ do CPC. Int. - ADV: PAULO VINICIUS ZINSLY GARCIA DE OLIVEIRA (OAB 215895/SP)
Processo 1015259-13.2013.8.26.0309 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Espécies de Contratos
- ESPÓLIO DE RUBENS PICCOLO - VALDELINO ALMEIDA DE OLIVEIRA - - MARIA DAS GRAÇAS SANTOS ALMEIDA Vistos. 1) Cite(m)-se, para no prazo de 15 dias, efetuar a purgação da mora ou defender-se. 2) Cientifiquem-se os fiadores
indicados, eventuais sublocatários e ocupantes, mediante o recolhimento das diligências. 3) Arbitro os honorários advocatícios,
para o caso de purgação da mora em 20% (vinte por cento) do débito no dia do efetivo pagamento. 4) Constem do mandado
as advertências do art. 319 do C.P.C. 5) Defiro os benefícios do art. 172 e §§ do CPC. Int. - ADV: MARIA INES CALDO GILIOLI
(OAB 46384/SP)
Processo 1015260-95.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander Brasil
Sa - EXPRESSO JAPI LTDA. - ME. - - DIEGO HENRIQUE FERREIRA - Vistos. Observo a existência dos requisitos específicos
que autorizam a execução forçada. Determino a expedição do mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário
da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor
em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral
pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum
litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Advirto que eventual insucesso na concreta tentativa de localização
do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na
forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deve conter a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de
15 dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá,
de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o
executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o executado
para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos
do parágrafo único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor enseja
aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o
mandado com a mera alegação do devedor acerca de eventual composição amigável. O executado poderá apresentar defesa
no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos
mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitarse-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito
do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta
de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Frise-se que a penhora
de bem imóvel deverá ser formalizada lavrando-se termo ou auto, conforme estabelece o artigo 659, §§ 4.º e 5.º, do Código de
Processo Civil. A interpretação sistemática dos artigos 658, 687, § 2º e 747, todos do Código de Processo Civil, determina que
a praça de imóvel localizado em outra comarca seja realizada mediante carta precatória. Defiro, ainda, os benefícios do art. 172
e §§ do CPC. Int. - ADV: ELIETE BRAMBILA MACHADO (OAB 88095/SP), MARCOS ALBERTO GAZZETA (OAB 232255/SP),
GUILHERME MARTINS MALUFE (OAB 144345/SP)
Processo 1015355-28.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Itau Unibanco
S/A - LONGUINI E OLIVEIRA LTDA - - TIAGO LONGUINI - Vistos. Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam
a execução forçada. Determino a expedição do mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação,
no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC,
art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo
supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento
dos eventuais embargos à execução. Advirto que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá
ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do
Código de Processo Civil. O edital deve conter a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de
embargos à execução. Não efetuado o pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora
de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não
encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5
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(cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único,
do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de
até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera
alegação do devedor acerca de eventual composição amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze)
dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por
dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de
multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito
de 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá
ao executado requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Frise-se que a penhora de bem imóvel deverá
ser formalizada lavrando-se termo ou auto, conforme estabelece o artigo 659, §§ 4.º e 5.º, do Código de Processo Civil. A
interpretação sistemática dos artigos 658, 687, § 2º e 747, todos do Código de Processo Civil, determina que a praça de imóvel
localizado em outra comarca seja realizada mediante carta precatória. Defiro, ainda, os benefícios do art. 172 e §§ do CPC. Int.
- ADV: LAERTE APARECIDO MENDES MARTINS (OAB 110091/SP), ELIA YOUSSEF NADER (OAB 94004/SP), ANA CAROLINA
PEREIRA LEITE (OAB 281621/SP)
Processo 1015355-28.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Itau Unibanco
S/A - LONGUINI E OLIVEIRA LTDA - - TIAGO LONGUINI - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu,
Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 309.2013/059310-4 dirigi-me ao endereço indicado e ali sendo DEIXEI
DE CITAR LONGUINI E OLIVEIRA LTDA na pessoa do sr TIAGO LONGUINI não está mais estabelecido no local, sendo que
ali encontrei o local desocupado e conforme informou o vizinho, há mais de um mes, o local está vazio. O referido é verdade e
dou fé. Jundiai, 06 de dezembro de 2013. - ADV: LAERTE APARECIDO MENDES MARTINS (OAB 110091/SP), ELIA YOUSSEF
NADER (OAB 94004/SP), ANA CAROLINA PEREIRA LEITE (OAB 281621/SP)
Processo 1015355-28.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Itau Unibanco
S/A - LONGUINI E OLIVEIRA LTDA - - TIAGO LONGUINI - Fls. 109: Manifeste-se o(a) requerente sobre a certidão negativa do
oficial de Justiça (visualização da certidão integral através do sistema eSaj)* - ADV: LAERTE APARECIDO MENDES MARTINS
(OAB 110091/SP), ELIA YOUSSEF NADER (OAB 94004/SP), ANA CAROLINA PEREIRA LEITE (OAB 281621/SP)
Processo 1015392-55.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - LUCIANO DE SOUSA MARTINS
- CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A - - CGPM - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTOS S/A - - WESLEY ROBERTO GRIPPA - Vistos. Junte novamente o autor os documentos de fls. 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30 e 31, eis que estão ilegíveis. Int. - ADV: RODRIGO HENRIQUE RUANO MORENO (OAB 252160/SP)
Processo 1015475-71.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Condomínio em Edifício - Associação Bosque dos Jatobás
- Alexandre Nunes Freire - - Cibele Maria Zerbinatti Ramalho Freire - Vistos. Citem-se, ficando os réus advertidos do prazo de 15
(quinze) dias para apresentarem as respostas, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial,
nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios do art. 172 e §§ do CPC. Int. - ADV: SEBASTIAO
ANTONIO DE CARVALHO (OAB 101857/SP)
Processo 1015477-41.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau Unibanco S/A - M.
PERON & S. TAVARES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTÕES PRÉ-PAGO LTDA. - EPP - - SERGIO EDUARDO TAVARES
- - MARCELO PERON DE CARVALHO - Vistos. Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução
forçada. Determino a expedição do mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3
(três) dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º),
com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado
(CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais
embargos à execução. Advirto que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado
(CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de
Processo Civil. O edital deve conter a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos
à execução. Não efetuado o pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e
avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre
bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias,
indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo
668, do Código de Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20%
(vinte por cento) sobre o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do
devedor acerca de eventual composição amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado
da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC,
art. 738). No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre
o valor em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em
execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja
admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de
1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Frise-se que a penhora de bem imóvel deverá ser formalizada lavrando-se termo
ou auto, conforme estabelece o artigo 659, §§ 4.º e 5.º, do Código de Processo Civil. A interpretação sistemática dos artigos 658,
687, § 2º e 747, todos do Código de Processo Civil, determina que a praça de imóvel localizado em outra comarca seja realizada
mediante carta precatória. Defiro, ainda, os benefícios do art. 172 e §§ do CPC. Int - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS
REIS (OAB 23134/SP), LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS (OAB 253676/SP)
Processo 1015477-41.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau Unibanco S/A - M.
PERON & S. TAVARES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTÕES PRÉ-PAGO LTDA. - EPP - - SERGIO EDUARDO TAVARES
- - MARCELO PERON DE CARVALHO - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que
em cumprimento ao mandado nº 309.2013/059337-6 dirigi-me aos endereços indicados e ali sendo DEIXEI DE CITAR M PERON
S TAVARES COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTÕES PRE PAGO LTDA, SERGIO EDUARDO TAVARES E MARCELO
PERON DE CARVALHO tendo em vista que no endereço da rua Barão de Teffé a empresa não esta mais estabelecida no local,
há cerca de oito meses, conforme informou a sra Fernanda, porteiro do edifico comercial que ali existe. Certifico mais, que
quanto ao outro endereço indicado, dirigi-me à Prefeitura local, e ali sendo o sr Fernando, do Cadastro de IPTU, informou que
a rua Alecrins, bairro Cambuí não existe nesta cidade.. Baixo o mandado em cartorio para os devidos fins do que de direito. O
referido é verdade e dou fé. Jundiai, 06 de dezembro de 2013. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP),
LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS (OAB 253676/SP)
Processo 1015477-41.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau Unibanco S/A - M.
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PERON & S. TAVARES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTÕES PRÉ-PAGO LTDA. - EPP - - SERGIO EDUARDO TAVARES
- - MARCELO PERON DE CARVALHO - Fls. 48: Manifeste-se o autor sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça. - ADV:
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS (OAB 253676/SP)
Processo 4000064-68.2012.8.26.0309 - Busca e Apreensão - Liminar - CREDIFIBRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO - MAURO DE FREITAS - Vistos. O feito foi julgado extinto pela desistência da ação. A providência cabe à
autora. Ao arquivo. Int. - ADV: MÔNICA APARECIDA FRANCISCO COUTINHO NEVES (OAB 241104/SP), MARIA FERNANDA
MARRETTO F. DE OLIVEIRA (OAB 158375/SP)
Processo 4000473-44.2012.8.26.0309 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - BV LEASING
ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - IOLANDA SILVA COSTA - Fls. 39/40: manifeste-se o autor sobre a pesquisa de endereço
no sistema Bacenjud. - ADV: MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 4001299-70.2012.8.26.0309 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - B.V. LEASING
ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - JOAQUIM MATEUS NETO - Vistos. Fls. 67: defiro o prazo requerido (90 dias), findo o
qual, manifeste-se o autor, sob pena de extinção do feito nos termos do art. 267,III do CPC. Int. - ADV: ANA PAULA Z. TOLEDO
BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO
CLAUDINEI MARCONDES DA MOTA (OAB 99983/SP)
Processo 4001780-33.2012.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - TELHAÇO INDUSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - Diego da Silva Carneiro ME - Fls. 87/88: manifeste-se o exequente, ante a ausência de valores para bloqueio através do
sistema Bacenjud. - ADV: WINSTON SEBE (OAB 27510/SP)
Processo 4002039-28.2012.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Seguro - FELIPE DEBEI - seguradora lider dos consórcios
dpvat - Vistos. Ao arquivo, anotando-se. Int. - ADV: SIMONE AZEVEDO LEITE GODINHO (OAB 111453/SP), CELSO DE FARIA
MONTEIRO (OAB 138436/SP)
Processo 4002620-43.2012.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - YANG DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS
LTDA - SANDRO TAMEGA NERONI - Homologo o acordo e suspendo a execução até a data do pagamento da última prestação
acordada. Se não houver notícia do descumprimento até cinco dias depois do vencimento da última prestação, o acordo será
considerado cumprido e será proferida a sentença de extinção (CPC, art. 794, I). Int. - ADV: RODOLFO BOQUINO (OAB 175670/
SP), DANIEL ROSSI NEVES (OAB 199789/SP), ALEXANDRE PANARIELLO (OAB 200312/SP)
2ª VARA CÍVEL DE JUNDIAÍ
JUIZ DE DIREITO HENRIQUE NADER
Ficam, por este, intimados os Srs. Advogados, abaixo relacionados, para retirarem as petições referentes aos autos digitais,
que deverão ser digitalizadas pelo Advogado para juntada nos autos (petição de processo digital só pode ser protocolada
digitalmente).
1001858-44.2013.8.26.0309 Ação de Busca e Apreensão BV FINANCEIRA S/A C.F.I x MURILIO DE ANDRADE BRITO
ADV. LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO OAB/SP 283.065 e FRANCISCO CLAUDINEI MARCONDES DA MOTA OAB/SP
99.983
Ass:________________ - OAB.__________ data:__________

3ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO THIAGO MENDES LEITE DO CANTO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELISABETE APARECIDA GIASSETTI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0037/2014
Processo 1011260-52.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Priscila Silva Aeissame - MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A - Vistos. Cumpra-se a determinação da Superior Instância, intimando-se o agravado
para apresentação de minuta. Int. - ADV: WALMIR BETELI (OAB 141818/SP), RAFAEL MONDELLI (OAB 166110/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO THIAGO MENDES LEITE DO CANTO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELISABETE APARECIDA GIASSETTI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0034/2014
Processo 1001835-98.2013.8.26.0309 - Monitória - Pagamento - AM2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - JAQUES
ZAMPA NATALINO - - Debora Campos de Farias - informar, em 05 dias, o endereço completo do correu (Débora), sob pena de
extinção do processo (art. 267, IV do CPC). - ADV: RAFAEL MARCANSOLE (OAB 257732/SP)
Processo 1005862-27.2013.8.26.0309 - Despejo por Falta de Pagamento - Espécies de Contratos - JOSMARY SANTOS
RIBEIRO MEAN - Nitevado Martins Fernandes - manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo da carta de citação por
hora certa. - ADV: TARCISIO FRANCISCO GONCALVES (OAB 111662/SP)
Processo 1010958-23.2013.8.26.0309 - Monitória - Contratos Bancários - Banco Santander Brasil Sa - LOKAL GAMES LTDA
ME - recolher, em 05 dias, a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, sob pena de extinção do processo (art.267, IV do CPC). Valor
R$ 13,59 - ADV: ALEXANDRE TADEU CURBAGE (OAB 132024/SP)
Processo 1011122-85.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Seguro - ANTONIO MARCOS DA SILVA - seguradora lider
dos consórcios dpvat - manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). Requerido: Recolher taxa
de mandato. - ADV: SIMONE AZEVEDO LEITE GODINHO (OAB 111453/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB
115762/SP)
Processo 1012069-42.2013.8.26.0309 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
- Carlos Henrique Siebert - - Bola Cheia Publicidade e Marketig SC LTDA - Banco Bradesco S/A - Vistos. Recebo a emenda
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

672

ofertada e nego efeito suspensivo, porque não há nada nem penhorado, ainda, a dizer necessário que se pare lá para aqui
continuar. À impugnação. Cumpra-se, intimando-se, sem retirada do nome do avalista, até porque nada se penhorou. - ADV:
RODRIGO CESAR BELARMINO (OAB 41058/PR), FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP), FABIANA PIOVAN AVILA (OAB 177709/
SP)
Processo 1015331-97.2013.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Condomínio - Conjunto Vila das Palmeiras - CERTIDÃO MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 309.2013/059054-7
dirigi-me ao endereço indicado, e aí sendo, deixei de proceder a CITAÇÃO de MARIA DE MOURA LEITE, pois fui informado pela
funcionária da portaria, Elisa, que consultando a lista de moradores, verificou que a requerida não reside na casa 256 ou em
qualquer outra casa do condomínio, assim, devolvo o presente para os fins de Direito. O referido é verdade e dou fé. Jundiai, 15
de janeiro de 2014. - ADV: HELDER DE SOUSA (OAB 146912/SP)
Processo 1015331-97.2013.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Condomínio - Conjunto Vila das Palmeiras - Vistas dos
autos ao autor para: manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado de citação - ADV: HELDER DE SOUSA
(OAB 146912/SP)
Processo 1016848-40.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - CÉLIA DE SOUZA - Vistos.
Defiro os benefícios da justiça gratuita à autora. Em 10 dias, em emenda à inicial e sob pena de seu indeferimento, providenciese o reenvio dos documentos de fls. 11/20, legíveis. Intime-se. - ADV: JEFFERSON RODRIGO CHIAMBA (OAB 218745/SP)
Processo 1016927-19.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - EQUIPAR LOCAÇÕES
LTDA - ELMA CONTAINERS LTDA - Vistos. Apense-se o feito cautelar de número 1013542-63.2013 ao presente feito. O
recolhimento das custas constitui pressuposto processual e deve ser feito antes da formação da relação jurídica processual.
Assim, em 10 dias, em emenda à inicial e sob pena de seu indeferimento, recolham-se as custas processuais, taxa de mandato
e a despesa postal. Intime-se. - ADV: WALTER JOSÉ MARTINS GALENTI (OAB 173827/SP), ANA KARINA MARTINS GALENTI
DE MELIM (OAB 214243/SP)
Processo 1016995-66.2013.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Condomínio em Edifício - Associação Bosque dos Jatobás
- Marcel Augusto Torres Potenza - Vistos. Em 10 dias, em emenda à inicial e sob pena de seu indeferimento, corrija-se o valor
atribuído à causa, nos termos do artigo 260 do CPC, recolhendo-se eventual diferença das custas processuais no mesmo prazo.
Intime-se. - ADV: SEBASTIAO ANTONIO DE CARVALHO (OAB 101857/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO THIAGO MENDES LEITE DO CANTO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELISABETE APARECIDA GIASSETTI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0035/2014
Processo 0000225-20.2010.8.26.0309 (309.01.2010.000225) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco
Santander Brasil S/A - Impermeabilizações Jundiai Engenharia e Comercio Ltda - manifestem-se as partes acerca da juntada de
fls. 179/184, no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: GLAUBER DE CASTRO (OAB 242996/SP), CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO
(OAB 98473/SP), JANDYRA FERRAZ DE B M BRONHOLI (OAB 46864/SP), ROSÂNGELA SAYUMI HIRAKAWA (OAB 172351/
SP), MARIA INES CALDO GILIOLI (OAB 46384/SP), RICARDO PENACHIN NETTO (OAB 31405/SP), JORGE DONIZETI
SANCHEZ (OAB 73055/SP), REGIANE SCOCO LAURÁDIO (OAB 211851/SP)
Processo 0000327-08.2011.8.26.0309 (309.01.2011.000327) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Theodoro Franco Fachini - - Eugenio Franco Fachini - Americanas.com - Vistos. Fls. 234: Expeça-se MLJ. em favor do D.
Patrono conforme já determinado às fls. 212. Int. (retirar mandado de levantamento) - ADV: JOSE EDUARDO POLLI FACHINI
(OAB 222769/SP), THIAGO MAHFUZ VEZZI (OAB 228213/SP), EDUARDO BARROS MIRANDA PERILLIER (OAB 301920/SP),
OTAVIO SOUZA THOMAZ (OAB 302279/SP)
Processo 0000850-20.2011.8.26.0309 (309.01.2011.000850) - Usucapião - Propriedade - Geraldo Alves de Lemos - - Maria
Zenilda Alves de Lemos - Hubert Imoveis e Administração Ltda - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Procuradoria
-seccional da União - Vistos. Analisando a certidão de fls.299, deve-se nomear curador às pessoas citadas com edital. No mais,
faculto aos autores a apresentação de minuta de edital para citação de Alfredo e Ronilda, concedendo-se o prazo de 10 dias
para tanto. Cumpra-se, intimando-se. - ADV: SEBASTIAO ANTONIO DE CARVALHO (OAB 101857/SP), ARTHUR DA MOTTA
TRIGUEIROS NETO (OAB 237457/SP), PAULO SOARES HUNGRIA NETO (OAB 79354/SP), JOSE ANTONIO FERRARONI
GONCALVES GOMES (OAB 87367/SP), MAISA HESPANHOLETTO (OAB 270646/SP)
Processo 0001686-90.2011.8.26.0309 (309.01.2011.001686) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Édison Freitas de Siqueira Advogados Associados S/s - - Édison Freitas de Siqueira - Iagrovias Construção Pavimentação e
Terraplenagem Ltda - - Marcelo Storari Segre - Retirar mandado de levantamento requerendo, ainda, o que de direito em termos
de prosseguimento. - ADV: ANELISE FLORES GOMES (OAB 284522/SP), GIL ALVES MAGALHAES NETO (OAB 75012/SP)
Processo 0003101-11.2011.8.26.0309 (309.01.2011.003101) - Monitória - Prestação de Serviços - Sociedade Padre Anchieta
de Ensino Ltda - Safira Muniz - “Fica a autora intimada a retirar MLJ expedido”. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO
(OAB 236301/SP)
Processo 0004696-50.2008.8.26.0309 (309.01.2008.004696) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Hsbc
Bank Brasil S A Banco Multiplo - Jose Carlos Araujo dos Santos Me - - Jose Carlos Araujo dos Santos - Fica o exequente intimado
a fornecer duas vias da inicial e planilha de cálculo para servir de contrafé. - ADV: PAULA MAGALHÃES MASCARENHAS (OAB
83050/MG), GUSTAVO HENRIQUE BHERING HORTA (OAB 75166/MG), SILVANA SIMOES PESSOA (OAB 112202/SP)
Processo 0005041-74.2012.8.26.0309 (309.01.2012.005041) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Frigosul Frigorífico Sul Ltda - Caprichoso Mercado e Padaria - Márcio Gomes Figueiredo - - Fábio Pereira de Souza
- - Gleice Zangalli - Vistos. Documento a seguir o bloqueio junto ao Sistema Bacenjud, por este juízo realizada, para os réus
referidos às fls. 163, anotando que se trata de arresto. Int. (detalhamento arquivado em cartório, requerer o que de direito para
prosseguimento). - ADV: TATIANE MAZZO DE CARVALHO SAMPAIO (OAB 236640/SP), CHRISTIANE NEGRI (OAB 266501/
SP), CAMILA RIBEIRO DA SILVA (OAB 323313/SP)
Processo 0005506-20.2011.8.26.0309 (309.01.2011.005506) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Francisco
Ferreira de Souza - Marcelo Aparecido da Rosa - Vistos A jurisprudência dominante de nossos Tribunais já fixou que o início
de prazo para questionamento da execução, por impugnação ou embargos, inicia-se a partir da primeira penhora, e não de
eventuais reforços. Assim, mesmo sendo menor o valor penhorado nos autos com relação ao quanto se executa, dá-se a parte
devedora por intimada, pela publicação desta decisão, do início do prazo para impugnação. Int. - ADV: RENATO GUSTAVO
STORCH (OAB 242229/SP), FRANCISCO MENDES BARBOSA (OAB 146746/SP)
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Processo 0005549-20.2012.8.26.0309 (309.01.2012.005549) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação /
Embargos à Execução - José Bicudo de Oliveira - - Lázaro Claudiner Giacomini - Vistos. Especifiquem as partes as provas que
pretendem produzir, em cinco dias, justificando-as, sob pena de preclusão. Ademais, digam se têm interesse na realização de
audiência de tentativa de conciliação (art. 331). Int. - ADV: MARCELO CABRERA MARIANO (OAB 142459/SP), MARINA EMILIA
BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), ROBERTO DA SILVA ROCHA (OAB 114343/SP), LUIZ NELMO BETELI (OAB
131268/SP), GUSTAVO LEOPOLDO CUNHA (OAB 222158/SP), GIULIANO PIOVAN (OAB 195538/SP), BENEDITO FERRAZ
(OAB 159677/SP)
Processo 0005557-75.2004.8.26.0309 (309.01.2004.005557) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Banco
do Brasil S/A - Colegio Jean Piaget Jundiai Sc Ltda - - Vera Lucia Archangelo Risso - - Wagner Risso - - Arlindo Francisco
Carbol - - Maria de Lourdes Garcia Carbol - Vistos. Ante a resposta da ordem de penhora on line existente para os autos,
presente em cartório, requeira o exequente o que de Direito, em cinco dias. No silêncio, arquivem-se. Int. - ADV: ALEXANDRE
BARROS CASTRO (OAB 95458/SP), DOUGLAS MONDO (OAB 78689/SP), ARLINDO FRANCISCO CARBOL (OAB 45845/SP),
LUIS HENRIQUE NERIS DE SOUZA (OAB 190268/SP), WILSON FERNANDES MENDES (OAB 124143/SP), MARINA EMILIA
BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA (OAB 107931/SP)
Processo 0005602-60.1996.8.26.0309 (309.01.1996.005602) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco
do Brasil S/A - Jose do Nascimento - - Antonio dos Santos Oliveira - - Lazaro Claudiner Giacomini - Vistos. Comprove o executado
Antonio dos Santos Oliveira o quanto alegado. Int. - ADV: ORIVAL GRAHL (OAB 6266/SC), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE
BAGGIO (OAB 109631/SP), ROBERTO DA SILVA ROCHA (OAB 114343/SP), IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA (OAB
107931/SP), FERNANDO JOSE CERELLO GONÇALVES PEREIRA (OAB 268408/SP), GUSTAVO LEOPOLDO CUNHA (OAB
222158/SP), GIULIANO PIOVAN (OAB 195538/SP), MARCELO CABRERA MARIANO (OAB 142459/SP), LUIZ NELMO BETELI
(OAB 131268/SP)
Processo 0005765-78.2012.8.26.0309 (309.01.2012.005765) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Maria
de Lourdes Fola dos Santos - Gislaine Maria Furlanetto Leite - Autora fornecer cópias de folhas 43/44, 58/59 e cópia das
diligências para instrução do mandado - ADV: BALTASAR COELHO GOMES (OAB 91990/SP), FÁBIO OLIVIER GOMES (OAB
229446/SP)
Processo 0008000-09.1998.8.26.0309 (309.01.1998.008000) - Procedimento Ordinário - Jundsondas Pocos Artesianos Ltda
- Cobranca - Jair Tenorio Cavalcanti - Vistos. Documento a seguir a ordem de penhora “on line,”, junto ao sistema Bacenjud, por
este juízo realizada. Int. (detalhamento arquivado em cartório, requerer o que de direito) - ADV: AMAURI ANTONIO RIBEIRO
MARTINS (OAB 105984/SP), JOSE RODRIGUES PINTO (OAB 108840/SP), GIL ALVES MAGALHAES NETO (OAB 75012/SP)
Processo 0008295-02.2005.8.26.0309 (309.01.2005.008295) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Audrews
Teixeira Alves Rosa - - Andriws Aparecido Teixeira Alves Barcaro - - Alex Teixeira Alves Barcaro - - Alexandre Teixeira Alves
Barcaro - Cosesp Companhia de Seguros do Estado de Sao Paulo - Aceito a conclusão nesta data. Fls. 396/402. Ciente. Em
cumprimento ao v. acórdão (fls. 219), tem-se que: “(...) Os juros incidem a partir do momento em que venceu o prazo para a
seguradora cumprir sua obrigação. O mesmo ocorre em relação à correção monetária.”. Sob tal prisma, como não foi formulado
qualquer pedido administrativo para pagamento da indenização e a ré somente tomou conhecimento do sinistro quando do
ajuizamento da demanda, ratifico as r. decisões de fls. 291 e 324, fixando como termo inicial para cômputo dos juros e correção
monetária a data do ajuizamento da ação, haja vista que, salvo melhor juízo, não houve vencimento do prazo da seguradora
para cumprir sua obrigação, aos menos administrativamente. Em razão disso, tornem os autos ao contador, para apuração
do valor devido. Int. - ADV: MARIA HELENA GURGEL PRADO (OAB 75401/SP), MARIA AMELIA SARAIVA (OAB 41233/SP),
CLARA ZAIRA ROCHA MORETTI (OAB 141885/SP), DANILO MACHADO PERILLO (OAB 133973/SP)
Processo 0008528-23.2010.8.26.0309 (309.01.2010.008528) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Associação
dos Amigos Portal do Paraiso - Valdir Correa das Neves - - Luciana Ventura das Neves - Vistos. Documento a seguir o bloqueio
junto ao sistema Bacenjud, por este juízo realizada, ficando acolhido o esclarecimento retro. Int.. - ADV: MARIA LUCIA VION
SANT GALVEZ (OAB 99016/SP)
Processo 0008528-23.2010.8.26.0309 (309.01.2010.008528) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Associação
dos Amigos Portal do Paraiso - Valdir Correa das Neves - - Luciana Ventura das Neves - Vistos. A jurisprudência dominante de
nossos Tribunais já fixou que o início de prazo para questionamento da execução, por impugnação ou embargos, inicia-se a
partir da primeira penhora, e não de eventuais reforços. Assim, mesmo sendo menor o valor penhorado nos autos com relação
ao quanto se executa, deverá a parte devedora ser intimada pessoalmente, do início do prazo para impugnação, expedindo-se
carta precatória para tal. Int. - ADV: MARIA LUCIA VION SANT GALVEZ (OAB 99016/SP)
Processo 0009313-87.2007.8.26.0309 (309.01.2007.009313) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Adelson
Donizetti Cesar - Inss - Vistos. Diga o INSS em 5 dias. Int. - ADV: ADRIANA OLIVEIRA SOARES (OAB 252333/SP), JOSE
ALAERCIO NANO DAMASCO (OAB 46835/SP)
Processo 0009674-95.1993.8.26.0309 (309.01.1993.009674) - Procedimento Ordinário - Benefícios em Espécie - Nelson
Stephano - Inss - Vistos. Fls.284/291:ante a instalação de Vara Federal nesta cidade e comarca, remetam-se os autos para
a Justiça Federal, que possui competência absoluta para o julgamento da presente ação. Cumpra-se, intimando-se. - ADV:
LETICIA MARINA MARTINS COPELLI (OAB 164398/SP), JOAO ALBERTO COPELLI (OAB 22165/SP), ADRIANA OLIVEIRA
SOARES (OAB 252333/SP)
Processo 0009853-24.1996.8.26.0309 (309.01.1996.009853) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Banco do Brasil S/A - Sidney Blanco - - Solange Jesus Blanco - - Joao Bispo dos Santos - fls. 267: providencie o recolhimento
da taxa necessária para a requisição de penhora on line, no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: TATIANA MIGUEL RIBEIRO (OAB
209396/SP), ELISANGELA BATISTA DA SILVA (OAB 320428/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/
SP), IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA (OAB 107931/SP)
Processo 0011013-93.2010.8.26.0309 (309.01.2010.011013) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Michelle
Daiana Lopes Rezende - Unifisa Administradora Nacional de Consorcio Ltda - “Fica a autora intimada a retirar MLJ expedido”.
- ADV: ALBERTO BRANCO JUNIOR (OAB 86475/SP), ELIEZER DIAS PEREIRA (OAB 278328/SP), CARLA FONTES DOS
SANTOS DA SILVA (OAB 284091/SP), CINTHIA GOMES DOS SANTOS (OAB 295636/SP)
Processo 0011528-31.2010.8.26.0309 (309.01.2010.011528) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Natália Ferreira Cruz - Instituto de Educação Terceiro Milenio Ltda - Epp - Vistos. Documento a seguir a ordem de transferência
“on line” por este juízo realizada. Com o comprovante, expeça-se o MLJ, aguardando-se pela manifestação da exequente
quanto sua satisfação, para possibilitar a extinção do feito, sendo o silêncio interpretado como resposta positiva. Int. (retirar
mandado de levantamento) - ADV: LETICIA BERGAMASCO PERANDINI (OAB 284941/SP), CICERO HENRIQUE (OAB 38249/
SP), MÁRCIO ALEXANDRE IOTI HENRIQUE (OAB 172932/SP)
Processo 0011593-60.2009.8.26.0309 (309.01.2009.011593) - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Mcr Comercio de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Peças Ltda Epp - Aparecido Fatima Prado - Vistos. Documento a seguir a pesquisa de endereço on-line junto ao BACENJUD,
por este Juízo realizado. Int. (informações nos autos) - ADV: KELLY CRISTINA CARVALHO FERNANDES BACCALINI (OAB
246392/SP)
Processo 0011990-17.2012.8.26.0309 (309.01.2012.011990) - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL I - Marcos Alexandre Tanuri - Informações on line arquivadas nos
autos, requerer o que de direito para prosseguimento. - ADV: RAFAEL MIGLIO (OAB 285791/SP), ORESTES BACCHETTI
JUNIOR (OAB 139203/SP), ANAMARIA SANCHES DOS SANTOS BACCHETTI (OAB 136050/SP)
Processo 0012342-72.2012.8.26.0309 (309.01.2012.012342) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Sebastião de
Paula Rodrigues Junior - Eduardo de Araujo Sancinetti - Detalhamento on line arquivado em cartório e informações Renajud nos
autos; quanto a pesquisa Infojud recolher a taxa pertinente. - ADV: FERNANDO CAPPELLETTI VENAFRE (OAB 296430/SP)
Processo 0012499-79.2011.8.26.0309 (309.01.2011.012499) - Procedimento Sumário - Espécies de Contratos - Instituto de
Educação Angelo Cremonti Ltda - Epp - Jose Antonio Brolio - “REF. PETIÇÃO: Recolha-se a taxa de desarquivamento no valor
de R$ 22,00, em cinco dias, no silêncio, arquive-se em pasta própria (que a petição anexa refere-se ao processo n. 714/11 o
qual foi encaminhado ao arquivo geral junto a caixa 5957/11)”. - ADV: MÁRCIO ALEXANDRE IOTI HENRIQUE (OAB 172932/
SP), CLARISSA ALEIXO (OAB 307629/SP), KLAUS NEGRI COSTA (OAB 308165/SP)
Processo 0012844-45.2011.8.26.0309 (309.01.2011.012844) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Maria Ferreira do Nascimento Santos - Anai Aparecida da Silva Lira - Vistos. Para audiência de instrução designo o dia 20 de
março de 2014 às 14 h e 30 min.. Intimem-se, expedindo-se o necessário. - ADV: JOSE AUGUSTO DE SOUZA LIMA NETTO
(OAB 114072/SP), ANGÉLICA MERLO ZAPAROLI (OAB 200316/SP)
Processo 0012996-59.2012.8.26.0309 (309.01.2012.012996) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Maxiligas
de Metais Ltda - Mairos Lahude - Vistos. O prazo para cumprimento espontâneo do julgado corre do trânsito em julgado da
decisão e independe de intimação da parte ou do patrono. Nesse sentido: “Lei 11.232/2005. Artigo 475-J, CPC. Cumprimento
da sentença. Multa. Termo inicial. Intimação da parte vencida. Desnecessidade. 1. A intimação da sentença que condena ao
pagamento de quantia certa consuma-se mediante publicação, pelos meios ordinários, a fim de que tenha início o prazo recursal.
Desnecessária a intimação pessoal do devedor. 2. Transitada em julgado a sentença condenatória, não é necessário que a parte
vencida, pessoalmente ou por seu advogado, seja intimada para cumpri-la. 3. Cabe ao vencido cumprir espontaneamente a
obrigação, em quinze dias, sob pena de ver sua dívida automaticamente acrescida de 10%.” (STJ 3ª. Turma Recurso especial
nº 954.859 - RS (2007/0119225-2), julgado: 16.08.2007 - Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros). Assim, em vista do
decurso in albis do prazo de quinze dias estabelecido pelo artigo 475-J do Código de Processo Civil, deverá a exequente
apresentar planilha atualizada do débito, incluindo a multa de 10% (art. 475-J). Int. - ADV: ALEXANDRE DE CALAIS (OAB
128086/SP), HAROLDO ALUYSO DE OLIVEIRA VELOSO (OAB 227646/SP)
Processo 0013057-17.2012.8.26.0309 (309.01.2012.013057) - Monitória - Cheque - Elza Maria Ferreira Lopes - Jose Pascoal
Storani Segre - Vistos. Manifeste-se a autora sobre a impugnação. Int. - ADV: CLOVIS APARECIDO DE CARVALHO (OAB
338583/SP), ANA CAROLINA BORDINI RIGOLIN (OAB 200774/SP), LEANDRO ZONATTI DEBASTIANI (OAB 271776/SP)
Processo 0013068-46.2012.8.26.0309 (309.01.2012.013068) - Monitória - Duplicata - Ss Eletrodiesel Mecanica Automotiva
Ltda - Antonio Cicero Gomes da Silva - retirar documentos desentranhados - ADV: IVAN MARCOS DA SILVA (OAB 305039/SP)
Processo 0013746-95.2011.8.26.0309 (309.01.2011.013746) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Josias
Ferreira dos Santos - Anderson Ferreira da Costa - - Jose Vanderlei Soares - - Maria Ines Santhiago Soares - Vistos. Documento
a seguir o ordem de penhora on line por este juízo realizada. Sem prejuízo, antes, comprovem os co-executados José Vanderlei
e sua mulher, documentalmente, a alegada hipossuficiência. Int. (detalhamento arquivado em cartório / co-executado José
Vanderlei intimado na pessoa de seu procurador do início do prazo para Impugnação) - ADV: FRANCISCO CIRO CID MORORO
(OAB 112280/SP), ÉDIO EDUARDO MONTE (OAB 190635/SP), JACKSON HOFFMAN MORORO (OAB 297777/SP)
Processo 0013924-20.2006.8.26.0309 (309.01.2006.013924) - Procedimento Ordinário - Compromisso - Marcio de Andrade
- - Edwania Andrea Babarini Andrade - Giassetti Engenharia e Construção Ltda - - Banco Boa Vista S/A - Vistos. Cumpra-se o V.
Acórdão, expedindo-se o necessário para baixa da hipoteca da matrícula 80383 do 2º CRI. Int. - ADV: EDGAR FADIGA JUNIOR
(OAB 141123/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), FABIANO HENRIQUE
GALZONI (OAB 223371/SP), GIULIANO GUIMARÃES (OAB 181914/SP)
Processo 0014556-36.2012.8.26.0309 (309.01.2012.014556) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Agnaldo
Alves de Carvalho - Inss - Vistos. Intimem-se as partes da designaçao de fls.277 (perícia médica redesignada para o dia 06
de março de 2014, as 10 horas na Clinica Revitare, situada na Avenida Comendador Videlmo Munhoz, 130, 1º andar, sala 02,
Bairro Anhangabaú, Jundiaí/SP com o Dr. Luiz Antonio Mussi), devendo a patrona do requerente providenciar o comparecimento
de seu constituinte munido dos documentos pessoais (RG, CPF) e cópia reprográfica dos seguintes documentos para entrega
no ato da perícia: a) Carteiras profissionais com todos os registros de emprego, b) Documentos médicos e fisioterápicos: laudos,
prontuários, exames (antigos e atuais) e c) Comunicações, cartas e laudos da Previdência Social. Ciência às partes sobre ofício
vindo da empregadora Vesper juntando documentação requerida pelo Sr. Perito. Int. - ADV: THAÍS MELLO CARDOSO (OAB
159484/SP), ELISA ALVES DOS SANTOS LIMA (OAB 124688/SP), ADRIANA OLIVEIRA SOARES (OAB 252333/SP)
Processo 0014903-40.2010.8.26.0309 (309.01.2010.014903) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Antonio Carlos Crivelaro - Barbieri Terraplanagem e Pavimentação e Construção Ltda - - San Carlo Indústria e Comercio de
Artefatos de Cimento Ltda. - Vistos. Expeça-se o necessário para que o Sr. Perito possa proceder o levantamento do valor
cujo depósito se encontra acostado às fls. 306 e 282. Manifestem-se sucessivamente sobre o laudo. Int. - ADV: PEDRO DE
MENDONÇA E LANZA (OAB 301927/SP), DANIEL DA SILVA NADAL MARCOS (OAB 253592/SP), FÁBIO HENRIQUE DI FIORE
PIOVANI (OAB 167079/SP), MARCIO VICENTE FARIA COZATTI (OAB 121829/SP), TERENCIO AUGUSTO MARIOTTINI
OLIVEIRA (OAB 105534/SP)
Processo 0015298-66.2009.8.26.0309 (309.01.2009.015298) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Núcleo de Educação Sementinha - Crescer de Jundiaí S/s Ltda - Selma Aparecida Cordeiro - Selmas S Hair Studio Cabeleireiro
Ltda - Informações on line encartadas nos autos, requerer o que de direito em termos de prosseguimento. - ADV: ROSEMBERG
JOSE FRANCISCONI (OAB 142750/SP)
Processo 0016462-61.2012.8.26.0309 (309.01.2012.016462) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
- Banco Bradesco S/A - Maria Lucia de Paula Calçados e Acessorios Ltda Me - - Maria Lucia de Paula Silva - Vistos. Fls. 67:
defiro, expedindo-se o necessário, cuja retirada e de cujo encaminhamento a comprovação promova a autora no prazo de dez
dias. Int. - ADV: FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP), FABIANA PIOVAN AVILA (OAB 177709/SP)
Processo 0017831-90.2012.8.26.0309 (309.01.2012.017831) - Monitória - Espécies de Contratos - Sociedade Padre Anchieta
de Ensino Ltda - Carolina Mazzoni Gomes da Silva - Vistos. Documento a seguir a pesquisa de endereço pelo sistema Bacenjud
por este juízo realizada. Int. (informações nos autos). - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)
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Processo 0018261-57.2003.8.26.0309 (309.01.2003.018261) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Banco do Brasil Sa -incorporação de Banco Nossa Caixa S/A - Wladimir Caressato - Mega Leilão - “Fica o arrematante intimado
a retirar carta de arrematação expedida”. - ADV: FERNANDO JOSE CERELLO GONÇALVES PEREIRA (OAB 268408/SP),
ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)
Processo 0018425-41.2011.8.26.0309 (309.01.2011.018425) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio
Nature Village - Alessandro Medina Belluzzi - - Alessandra Pismel Belluzzi - Vistos. Defiro o desbloqueio do valor bloqueado,
a seguir documentado. Traga certidão atualizada do bem indicado, a exequente, na inércia da qual se arquivem os autos.
Int. (desbloqueio efetivado, comprovante nos autos) - ADV: GUILHERME GABRIEL BARBOSA (OAB 262652/SP), SEBASTIAO
ANTONIO DE CARVALHO (OAB 101857/SP)
Processo 0018426-36.2005.8.26.0309 (309.01.2005.018426) - Outros Feitos não Especificados - Espécies de Contratos
- Firegas Comercio de Gas Ltda - Spgas Distribuidora de Gas S/A - Detalhamento arquivado em cartório, requerer o que de
direito em termos de prosseguimento. - ADV: RITA DE CASSIA ANDRADE M PEREIRA DOS SANTOS (OAB 149284/SP), LUIS
MAURICIO CHIERIGHINI (OAB 118746/SP), MARCIO MAGNO CARVALHO XAVIER (OAB 149589/SP), RENATA CARLA DA
SILVA CAPRETE (OAB 160910/SP), AMANDA REGINA ERCOLIN MILANO (OAB 207790/SP), JARBAS ANDRADE MACHIONI
(OAB 61762/SP)
Processo 0018697-98.2012.8.26.0309 (309.01.2012.018697) - Monitória - Prestação de Serviços - Sociedade Padre Anchieta
de Ensino Ltda - Florinda Rita Mendes Galvão - fls. 60/61: comprove a distribuição da carta precatória no prazo de 05 (cinco)
dias. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)
Processo 0019125-46.2013.8.26.0309 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0002119-43.2013 - 2ª Vara Cível) - LUCI PAULA
RODRIGUES FOLHA OKAMOTO - - RUBENS TADASHI OKAMOTO - ESPOLIO DE VERGILINO XAVIER DE MACEDO - ESPOLIO DE HELENA FERREIRA MACEDO - Recolher, em 05 dias, uma diligência (Jundiaí) do Oficial de Justiça, sob pena de
extinção do processo (art.267, IV do CPC). - ADV: VANIOLE DE FATIMA MORETTI FORTIN ARANTES (OAB 62034/SP)
Processo 0019391-67.2012.8.26.0309 (309.01.2012.019391) - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Bv Financeira
S/A Credito e Financiamento - Devair da Silva - Vistos. Fls. 72/80: manifeste-se o autor. Int. - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA
DA MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI MARCONDES DA MOTA (OAB 99983/SP), ANA PAULA Z. TOLEDO
BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP)
Processo 0019407-31.2006.8.26.0309 (309.01.2006.019407) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco S/A - Casonatto & Cazzonato Ltda - - Wilson Jose Bertoche - - Aguinaldo Savioli - - Alcides Casonatto - Vistos.
Ante a resposta da ordem de penhora on line existente para os autos, presente em cartório, requeira o exequente o que de
Direito, em cinco dias. No silêncio, arquivem-se. Cumpra-se, intimando-se. - ADV: RONALDO PROVENCALE (OAB 104495/SP),
FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP)
Processo 0020262-34.2011.8.26.0309 (309.01.2011.020262) - Despejo - Locação de Imóvel - Almir Donizeti Pelissari - Elbanir Viana Rodrigues - Carlos Alberto Sanches - - Edio dos Santos de Carvalho - Maria Madalena da Silva Santos Mariangela C Alvarez - Vistos. Nomeio curadora a advogada indicada às fls. 232/233, a qual disso deverá ser intimada. Após,
remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Seção de Direito Privado II, como já determinado.
Int. - ADV: FERNANDO LOPES SILVERIO (OAB 304836/SP), LUCIANA SANCHES CAMURCIA CABRINI (OAB 295194/SP),
ADONAI ANGELO ZANI (OAB 39925/SP)
Processo 0020322-70.2012.8.26.0309 (309.01.2012.020322) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Los Grobo Agroindustrial do Brasil S A - Felipe Aparecido dos Reis - Felipe Aparecido dos Reis - Vistos. Negativas as tentativas
e, ainda, pelos documentos juntados, verifica-se que se trata de firma individual. Assim, por ser firma individual, deve-se aplicar
entendimento segundo o qual: “Tratando-se de firma individual há identificação entre empresa e pessoa física, posto não constituir
pessoa jurídica não existindo distinção para efeito de responsabilidade entre a empresa e seu único sócio” (STJ Resp 227393/
PR, Rel. Min. Garcia Vieira, 1ª Turma). Isto posto, inclua-se o Sr. Felipe Aparecido Reis (CPF/MF 393.133.218-74), conforme
fls. 72/74, no pólo passivo, anotando-se, uma vez que a pessoa física é a própria personificação encontrada na pessoa jurídica,
constituindo-se sua responsabilidade patrimonial. No mais, defiro a penhora on line requerida. Int. (detalhamento arquivado em
cartório) - ADV: FREDERICO GESSI MIGLIOLI JUNIOR (OAB 221983/SP)
Processo 0020814-62.2012.8.26.0309 (309.01.2012.020814) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco S/A - Rogerio Borges - - Felipe Eiras Borges - Vistos. Documento a seguir a ordem de penhora on line por este
juízo realizada. Int. (detalhamento arquivado em cartório) - ADV: FABIANA PIOVAN AVILA (OAB 177709/SP), FLAVIO DEL PRA
(OAB 19817/SP)
Processo 0022569-34.2006.8.26.0309 (309.01.2006.022569) - Depósito - Depósito - Banco Bmg S A - Ednaldo Evangelista
Martins - Vistos. A jurisprudência dominante de nossos Tribunais já fixou que o início do prazo para questionamento da execução,
por impugnação ou embargos, inicia-se a partir da primeira penhora, e não de eventuais reforços. Assim, mesmo considerando
que o valor penhorado nos autos é menor do que o efetivamente executado, dou por intimada a parte devedora, pela publicação
desta decisão, acerca do início do prazo para impugnação. Int. - ADV: LUCIA TEREZINHA PEGAIA (OAB 88215/SP), DANIELE
ELVIRA APARECIDA GAGLIARDO BUENO (OAB 246976/SP), OLGA FAGUNDES ALVES (OAB 247820/SP)
Processo 0023438-50.2013.8.26.0309 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 0014214-93.2013 - 2ª Vara Cível) - HENRIQUE
MANUEL DE ANDRADE - CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES SA CCR AUTOBAN - Vistos.
Designo o dia 13 de março de 2014, às 15 h e 30 min., para oitiva da testemunha arrolada pela parte ré. Comunique-se o
Juízo Deprecante, através de seu e-mail, constante desta carta precatória. Intimem-se, providenciando o Cartório o quanto
necessário. - ADV: INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP), MARCOS
ROBERTO TAVONI (OAB 105173/SP)
Processo 0024254-71.2009.8.26.0309 (309.01.2009.024254) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Fundo de Invest. Em Direitos Creditórios - Pcg - Brasil Multicarteira - Eliel Santiago de Oliveira - Fls. 185: providenciese o recolhimento da taxa referente à carta de citação via postal, bem como esclareça o endereço em que esta deverá ser
remetida, no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: MIRIAM GODOY ARRUDA (OAB 192797/SP), ALEXANDRE TADEU CURBAGE
(OAB 132024/SP), SANDRA REGINA LUMASINI DE CAMPOS (OAB 120949/SP), ANA LETÍCIA LACERDA MULAZANI (OAB
39297/PR), MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP)
Processo 0024360-38.2006.8.26.0309 (309.01.2006.024360) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Cia. Itauleasing de Arrend. Mercantil S/A - Marcos Martins da Silva - Vistos. Fls.288/289: primeiramente, deverá
o autor regularizar sua representação processual, juntando procuração conferindo poderes ao Dr. José Carlos Skrzyszowski
Junior, que assina a petição, bem como recolhendo a devida taxa. Após, concluso para extinção. Int. - ADV: JOSÉ CARLOS
SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)
Processo 0025099-69.2010.8.26.0309 (309.01.2010.025099) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Maria
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Benedita Silverio Araujo - Banco Ibi - Vistos. Fls. 196: defiro, reiterando-se. Int. - ADV: ALINE FRANCELINO DE ANDRADE
(OAB 272808/SP), RENATA MARIA SILVEIRA TOLEDO (OAB 165255/SP), ROSELI GAZOLI (OAB 194503/SP), FERNANDA
CAMUNHAS MARTINS (OAB 165699/SP)
Processo 0025355-41.2012.8.26.0309 (309.01.2012.025355) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Itaú Unibanco
S/A - João Luis de Camargo - manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo da carta de citação. - ADV: SIMONE DA
SILVA THALLINGER (OAB 91092/SP)
Processo 0025413-54.2006.8.26.0309 (309.01.2006.025413) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Finasa S A - Marco Aurelio Vieira da Rocha - cientificá-los do desarquivamento do processo e de que
decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV:
FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP), MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0025603-70.2013.8.26.0309 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 0120841-84.2006 - 1 vara civel) - PETER EDUM
ONY EWUEKE - JOSIAS SOUZA VIANA - Vistos. Oficie-se ao juízo deprecante, para que providencie o envio de cópia das
principais peças do processo, bem como da procuração das partes, com a finalidade de instruir a presente. Em caso de silêncio,
devolva-se com as nossas homenagens, fazendo-se as devidas anotações. - ADV: LUCIANO HENRIQUE BERLOFFA (OAB
254657/SP)
Processo 0026369-60.2012.8.26.0309 (309.01.2012.026369) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
- Itau Unibanco S/A - Proalves Projetos Mecanicos Ltda - - Antonio Alves dos Santos - Detalhamento arquivado em cartório,
requerer o que de direito para prosseguimento. - ADV: MARIA ELISA PERRONE DOS REIS (OAB 178060/SP), NEIDE
APARECIDA ZAMUNER BARRIOS (OAB 23132/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), GRAZIELA
ANGELO MARQUES (OAB 251587/SP)
Processo 0026436-25.2012.8.26.0309 (309.01.2012.026436) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Luiz
Carlos Gomes - Inss - Vistos. Intimem-se as partes da data da perícia designada as fls. 243 (perícia médica designada para
o dia 06 de março de 2014, as 9:15 horas, na Clinica Revitare, situada na Avenida Comendador Videlmo Munhoz, 130, 1º
andar, sala 02, Bairro Anhangabaú, Jundiaí/SP com o Dr. Luiz Antonio Mussi). Deverá o patrono da requerente providenciar
o comparecimento de sua cliente, que deverá portar na ocasião seus documentos pessoais (RG, CPF) e cópia reprográfica
dos seguintes documentos para entrega no ato da perícia: a) Carteiras profissionais com todos os registros de emprego, b)
Documentos médicos e fisioterápicos: laudos, prontuários, exames (antigos e atuais) e c) Comunicações, cartas e laudos da
Previdência Social. Aguarde-se pela resposta do ofício expedido à empregadora, conforme requerido pelo Sr. Perito. Int. - ADV:
SALVADOR SALUSTIANO MARTIM JUNIOR (OAB 150322/SP), AMANDA FIORESI BARTIPAIA (OAB 306696/SP), ADRIANA
OLIVEIRA SOARES (OAB 252333/SP), MARCIO ROGERIO SOLCIA (OAB 136953/SP)
Processo 0026870-24.2006.8.26.0309 (309.01.2006.026870) - Monitória - Espécies de Contratos - Fundo de Investimento
Em Direitos Creditórios Não Padronizados América Multicarteira - Everton Eduardo Leme - regularize o requerente sua
representação processual, recolhendo-se devida taxa de mandato. - ADV: IDAMARA ROCHA FERREIRA (OAB 14153/PR),
ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP), DANIEL BARBOSA MAIA (OAB 32483/PR), MARCELO
TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP), LUCIANA BERRO (OAB 255589/SP)
Processo 0031135-59.2012.8.26.0309 (309.01.2012.031135) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Claudia Cristina Puertas - Cooperativa Habitacional Nosso Teto - Autora manifestar-se, em 05 dias, sobre a carta precatória
devolvida negativa. - ADV: ANTONIO PUPO (OAB 140358/SP), OTAVIO ROBERTO MACIEL (OAB 247920/SP), CILSO
APARECIDO SANTIAGO (OAB 263349/SP)
Processo 0032467-66.2009.8.26.0309 (309.01.2009.032467) - Embargos à Execução - Jose Catarussi - Lourival da Costa Vistos. Cumpra-se o V. Acordão, requerendo-se o que de direito. Int. - ADV: ANGÉLICA MERLO ZAPAROLI (OAB 200316/SP),
FABIO ROGERIO GUEDES VIEIRA (OAB 223059/SP)
Processo 0036360-31.2010.8.26.0309 (309.01.2010.036360) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
- Maxishop Administraçao e Participaçoes S/A - - Condominio Maxi Shopping Jundiai - Ungaro Artigos do Vestuario Ltda Me - Nivaldo Correa da Silva - - Antonio Fernando Mandes da Silva - - Lazara Cardoso da Silva - Vistos, em correição. Fls.112/113:Ao
perito. Int. - ADV: PAULO DE TARSO DO NASCIMENTO MAGALHAES (OAB 130676/SP), RICARDO BOCCHINO FERRARI
(OAB 130678/SP), SAAD APARECIDO DA SILVA (OAB 274730/SP)
Processo 0036360-31.2010.8.26.0309 (309.01.2010.036360) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
- Maxishop Administraçao e Participaçoes S/A - - Condominio Maxi Shopping Jundiai - Ungaro Artigos do Vestuario Ltda Me - Nivaldo Correa da Silva - - Antonio Fernando Mandes da Silva - - Lazara Cardoso da Silva - Vistos. Fixo os honorários do Sr.
Perito em R$ 1.500,00, que deverá ser depositado pelos exequentes, em cinco dias. Com o depósito, sigam os autos ao perito,
como já determinado as fls. 115. Int. - ADV: PAULO DE TARSO DO NASCIMENTO MAGALHAES (OAB 130676/SP), RICARDO
BOCCHINO FERRARI (OAB 130678/SP), SAAD APARECIDO DA SILVA (OAB 274730/SP)
Processo 0042952-57.2011.8.26.0309 (309.01.2011.042952) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau
Unibanco S/A - Kfj Transportes Ltda - - Maribel Souza Pereira - “Manifeste-se a exequente sobre devolução da carta precatória
parcialmente cumprida” - ADV: MARISA DE CASTRO (OAB 130008/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO THIAGO MENDES LEITE DO CANTO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELISABETE APARECIDA GIASSETTI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0041/2014
Processo 0000679-63.2011.8.26.0309 (309.01.2011.000679) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel Aparecido Bini - Judite Jose Joaquim - fica o autor intimado a retirar MLJ expedido. - ADV: MARIA AMELIA GALLÃO (OAB
252150/SP), APRIGIO TEODORO PINTO (OAB 14702/SP)
Processo 0001215-40.2012.8.26.0309 (309.01.2012.001215) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Matheus Henrique Penhalves dos Anjos - - Jaime Antunes dos Anjos - - Sueli Aparecida Penhalves dos Anjos - Sobam Centro
Medico Hospitalar Ltda - - Hospital Pitangueiras Ltda - Vistos, Ao perito nomeado para que apresente a estimativa de honorários,
manifestando-se, ainda, se concorda em receber os honorários ao final. Int. - ADV: TASSO LUIZ PEREIRA DA SILVA (OAB
178403/SP), ISAIAS FERREIRA DE ASSIS (OAB 74042/SP), MAURICIO MARTINS COELHO (OAB 228146/SP)
Processo 0002590-52.2007.8.26.0309 (309.01.2007.002590) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Fenix Empreendimentos Imobiliarios S/c Ltda - Altanira Aparecida Rosa - - Abenilton Ramos dos Santos - - Durval Pereira da
Silva - - Vanda Jorge da Silva - Vistos. Fls.145/151: Defiro, documentando a seguir a ordem de bloqueio “on line por este juízo
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realizada. Int. (detalhamento arquivado em cartório requerer o que de direito para prosseguimento) - ADV: MARIA AMELIA
GALLÃO (OAB 252150/SP), CARLOS ALBERTO GALVÃO (OAB 169817/SP), WALMIR BETELI (OAB 141818/SP)
Processo 0004702-18.2012.8.26.0309 (309.01.2012.004702) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira S/A Credito Financiamento e Investimento - Alzira Ricardo da Silva - recolher, em 05 dias, a(s)
diligência(s) do Oficial de Justiça, sob pena de extinção do processo (art. 267, IV do CPC). Valor R$ 13,59. - ADV: MARLI
INÁCIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0009877-66.2007.8.26.0309 (309.01.2007.009877) - Embargos à Execução - Abenilton Ramos dos Santos - Altanira Aparecida Rosa Nascimento - Fenix Empreendimentos Imobiliarios Sa Ltda - Vistos. Apensem-se estes Embargos à
Execução nº 177/2007, lá prosseguindo. Int. - ADV: CARLOS ALBERTO GALVÃO (OAB 169817/SP), WALMIR BETELI (OAB
141818/SP), MARIA AMELIA GALLÃO (OAB 252150/SP)
Processo 0020635-80.2002.8.26.0309 (309.01.2002.020635) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banespa Sa Arrendamento Mercantil - Rosemary Aparecida Pereira - - Jose Nunes dos Santos - Recolha, o exequente, a taxa de
desarquivamento em cinco dias. Na inércia, arquive-se em pasta própria. - ADV: ALEXANDRE YUJI HIRATA (OAB 163411/SP)
Processo 0024618-38.2012.8.26.0309 (309.01.2012.024618) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Eduardo
Rodrigo Custodio - Inss - Vistos. Intimem-se as partes quanto à designação de perícia médica para o dia 27/2/2014, às 9h15m,
na Clínica Revitare, situada à Av. Comandante Videlmo Munhoz, 130, 1º andar, sala 2, Bairro Anhangabaú, nesta, devendo a
procuradora do autor providenciar o seu comparecimento munido dos documentos pessoais, carteiras de trabalho e exames e/
ou relatórios e outros documentos médicos e fisioterápicos, como laudos, prontuários e exames, antigos e atuais e, bem assim,
comunicações, cartas e laudos da previdência social. Oficie-se à empregadora indicada às fls. 59, para os fins ali solicitados.
Int. - ADV: SIMONE AZEVEDO LEITE GODINHO (OAB 111453/SP), ADRIANA OLIVEIRA SOARES (OAB 252333/SP)
Processo 0043401-15.2011.8.26.0309 (309.01.2011.043401) - Despejo - Despejo por Denúncia Vazia - Maria da Gloria
Martinasso Prandini - Rossi & Solla Ltda Me - fica a parte, para as providências necessárias, intimada da expedição do mandado
de imissão na posse - ADV: MARK WILLIAM ORMENESE MONTEIRO (OAB 277301/SP), EDUARDO SOARES LACERDA NEME
(OAB 167967/SP), RICARDO SOARES LACERDA (OAB 164711/SP), FERNANDA CRISTINA VALENTE (OAB 276784/SP)
Processo 0043401-15.2011.8.26.0309 (309.01.2011.043401) - Despejo - Despejo por Denúncia Vazia - Maria da Gloria
Martinasso Prandini - Rossi & Solla Ltda Me - Vistos.Fls. 73/75: o prazo para cumprimento espontâneo do julgado corre do
trânsito em julgado da decisão e independe de intimação da parte ou do patrono. Nesse sentido: “Lei 11.232/2005. Artigo 475-J,
CPC. Cumprimento da sentença. Multa. Termo inicial. Intimação da parte vencida. Desnecessidade. 1. A intimação da sentença
que condena ao pagamento de quantia certa consuma-se mediante publicação, pelos meios ordinários, a fim de que tenha
início o prazo recursal. Desnecessária a intimação pessoal do devedor. 2. Transitada em julgado a sentença condenatória,
não é necessário que a parte vencida, pessoalmente ou por seu advogado, seja intimada para cumpri-la. 3. Cabe ao vencido
cumprir espontaneamente a obrigação, em quinze dias, sob pena de ver sua dívida automaticamente acrescida de 10%.” (STJ
3ª. Turma Recurso especial nº 954.859 - RS (2007/0119225-2), julgado: 16.08.2007 - Relator: Ministro Humberto Gomes de
Barros). Assim, havendo decorrido “in albis” o prazo de quinze dias estabelecido pelo artigo 475-J do Código de Processo Civil,
e havendo já a exequente fornecido a memória do cálculo do débito com inclusão da multa de 10%, recolha a taxa de R$ 11,00,
nos termos do Provimento 1864/2011, após o que, ficará deferida a realização do bloqueio pelo sistema Bacen Jud requerida.
Int. - ADV: FERNANDA CRISTINA VALENTE (OAB 276784/SP), MARK WILLIAM ORMENESE MONTEIRO (OAB 277301/SP),
EDUARDO SOARES LACERDA NEME (OAB 167967/SP), RICARDO SOARES LACERDA (OAB 164711/SP)

4ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ESTEVAN FERNANDES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANA MARIA PANDO SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0193/2013
Processo 0000938-64.1988.8.26.0309 (309.01.1988.000938) - Prestação de Contas - Exigidas - Obrigações - Leonor
Fernandes - Rogério Baston - Romeu Baston Neto - - Maria Giselda Baston Barreti - - Carlos Eduardo Barreti - Vistos. Designo
audiência de tentativa de conciliação junto ao setor de mediação para o dia 19 de março de 2014, às 10:00 horas. Int. - ADV:
FERNANDO ALVARO PINHEIRO (OAB 128746/SP), MARLENE DO CARMO DESTEFANI (OAB 64029/SP), CÉSAR RODRIGO
IOTTI (OAB 156736/SP), DANIEL ALBOLEA JUNIOR (OAB 134368/SP)
Processo 0001090-53.2004.8.26.0309 (309.01.2004.001090) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Empresa Brasileira de Segurança e Vigilância Ltda - Antonio Sérgio Chiodetto e outro - Ciência ao autor sobre o desarquivamento.
Int - ADV: JOAO MACHADO DE CAMPOS FILHO (OAB 86648/SP), GUILHERME MATOS CARDOSO (OAB 249787/SP),
LUCIANA MELLARIO DO PRADO (OAB 222327/SP), ANDRE ALICKE DE VIVO (OAB 109643/SP)
Processo 0001411-44.2011.8.26.0309 (309.01.2011.001411) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Claudine Barranqueiros Junior - Walter Godoy e outro - Vistos. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Nesta data prestei as informações que me foram requisitadas, conforme cópia em anexo, e que devem ser encaminhadas ao E.
Tribunal de Justiça, com nossas homenagens. Intime-se. - ADV: ANTONIO GOMES DE AMORIM (OAB 12926/SP), TARCISIO
GERMANO DE LEMOS FILHO (OAB 63105/SP), MARCELO AUGUSTO FATTORI (OAB 229835/SP)
Processo 0001688-31.2009.8.26.0309 (309.01.2009.001688) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Panamericano S/A - Recolha o autor o complemento das diligências do oficial de justiça, no valor de R$ 2,94
(02 diligências em Jundiaí - valor depositado nos autos: R$ 24,24). Int. - ADV: ESTELA GONÇALVES VARANDAS GUERRA
(OAB 187401/SP), MARCELO SOTOPIETRA (OAB 149079/SP)
Processo 0002030-38.1992.8.26.0309 (309.01.1992.002030) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Tavares Pinheiro Industrial S/A - Prefeitura do Municipio de Jundiai - Vistos. Fls 615/616: Ciência ao requerente. Int.
- ADV: MARIO PEREIRA LOPES (OAB 19242/SP), ALEXANDRE HISAO AKITA (OAB 136600/SP)
Processo 0002121-64.2011.8.26.0309 (309.01.2011.002121) - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título
- Lucas Marques Lusvarghi - Atlantico Fundo de Investimento Em Direitos Creditorios Não Padronizados - - Banco Santander
- Vistos. Recebo o recurso de apelação em seus regulares efeitos (suspensivo e devolutivo). Vista a parte contrária para
contrarrazões Providencie o apelante o recolhimento do complemento de porte e remessa ( 2 volumes) Int. - ADV: FERNANDO
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MARQUES LUSVARGHI (OAB 289733/SP), ELAINE CRISTINA FRAGETI CALIL (OAB 256615/SP), BERNARDO BUOSI (OAB
227541/SP), JOÃO JOSÉ PEDRO FRAGETI (OAB 21103/SP), HÉLIO YAZBEK (OAB 168204/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB
139961/SP)
Processo 0003414-35.2012.8.26.0309 (309.01.2012.003414) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Santander Brasil S/A - Antony Fernando Antunes Pisonni - Vistos. Defiro a substituição do polo ativo, anote-se Manifestese o exequente em termos de prosseguimento. Int. - ADV: ORESTES BACCHETTI JUNIOR (OAB 139203/SP)
Processo 0004050-06.2009.8.26.0309 (309.01.2009.004050) - Monitória - Prestação de Serviços - Sociedade Padre Anchieta
de Ensino Ltda - Luciana Lima da Silva Moura - Vistos. Retornem ao arquivo. Int. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO
(OAB 236301/SP), DÉBORAH BAPTISTELLA SUNDFELD (OAB 255499/SP)
Processo 0004515-10.2012.8.26.0309 (309.01.2012.004515) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez
Acidentária - Vilma Ermogenes da Rocha de Souza - Inss - Vistos. Ao Perito para que responda os quesitos suplementares. Int.
- ADV: EVANDRO MORAES ADAS (OAB 195318/SP), MARIA GILCE ROMUALDO REGONATO (OAB 78810/SP)
Processo 0004542-27.2011.8.26.0309 (309.01.2011.004542) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer Cesar Rogerio Bianco - Agro Pecuaria Santa Luzia Ltda - Vistos. Cumpra-se despacho de fls. 86, diligenciando o autor o nome,
endereço e qualificação completa dos herdeiros. No silêncio, intime-se o autor, via postal a dar andamento ao feito em 48 horas
sob pena de extinção Int. - ADV: ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA (OAB 279818/SP)
Processo 0004884-09.2009.8.26.0309 (309.01.2009.004884) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Peralta Comercio
e Industria Ltda - Maria Helena da Silva Fontanetti - Vistos. Designo audiência de tentativa de conciliação, junto ao setor de
mediação para o dia 19 de março de 2014, às 10:10 horas. Int. - ADV: THAÍS MELLO CARDOSO (OAB 159484/SP), WALTER
CUNHA MONACCI (OAB 91921/SP)
Processo 0005448-81.1992.8.26.0309 (309.01.1992.005448) - Desapropriação - Prefeitura do Municipio de Jundiai - Antonio
Geremias de Oliveira - Ciência ao autor sobre o ofício de fls 398/423. Int - ADV: TANIA ELI TRAVENSOLO (OAB 83444/SP),
ALIENE APARECIDA DESTEFANI ARRUDA (OAB 69178/SP), RITA DE CASSIA GALLERA (OAB 103985/SP)
Processo 0006048-67.2013.8.26.0309 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0007085-35.2004 - 1ª Vara Cível) - EMERSON
LUCCKIARI DA SILVA - Viação Rosa dos Ventos Ltda - Vistos. Designo audiência de oitiva de testemunha para o dia 13 de
março de 2014, às 16:15 horas. Intime-se a testemunha e comunique-se o Juízo Deprecante via e-mail. Int - ADV: MARCELO
ORABONA ANGELICO (OAB 94389/SP), KAREN AMANN (OAB 140975/SP), CRISTIANE MACHADO DIAS (OAB 119659/SP),
DENISE PIMENTEL CAVALLARI GUARILHA DE ALMEIDA (OAB 160650/SP)
Processo 0006324-06.2010.8.26.0309 (309.01.2010.006324) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Jose
Antonio Leme de Souza - Empresa Viação Leme Jundiai - Transurb - - Nobre Seguradora do Brasil S/A - Vistos. Recebo o
recurso de apelação em seus regulares efeitos (suspensivo e devolutivo). Vista a parte contrária para contrarrazões Int. [ ADV: OLEMA DE FATIMA GOMES (OAB 51407/SP), LUIZ GUSTAVO BUSANELLI (OAB 150223/SP), ANDRE MARCONDES DE
MOURA RAMOS SILVA (OAB 268582/SP), ADEMAR GOMES, LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE (OAB 72973/
SP)
Processo 0006679-16.2010.8.26.0309 (309.01.2010.006679) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Npl I - Uno Engenharia e Construção Ltda - - Patricia Fatima
Dafre - - Jose Carlos Pupo Filho - Vistos. Já houve a tentativa de arresto on-line que restou negativa. Requeiram os interessados
o que de direito, em cinco dias. Int. - ADV: ALEXANDRE FRANCO DE CAMARGO (OAB 189414/SP), ILDA HELENA DUARTE
RODRIGUES (OAB 70148/SP)
Processo 0007399-32.2000.8.26.0309 (309.01.2000.007399) - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Elza Maria
Guarita Gyuru - Ricardo Trigo Pires de Mesquita - - Suzana Maria Castilhos de Mesquita - 28 de novembro de 2013 - ADV:
MARIA TEREZA AMAD CHIOCCHETTI GUARITA (OAB 50309/SP), DIRCEU NOLLI (OAB 106911/SP), LUIS WASHINGTON
SUGAI (OAB 84795/SP)
Processo 0007520-79.2008.8.26.0309 (309.01.2008.007520) - Procedimento Ordinário - Condomínio - Condominio
Residencial Hortolandia Ii - Vip Serviços e Comercio Em Terceirizaçao Ltda - Vistos. Aguarde-se trinta dias. Int. - ADV: CARLOS
EDUARDO QUADRATTI (OAB 222711/SP), REGINALDO MORON (OAB 261783/SP), LUÍS FERNANDO RODRIGUES (OAB
254929/SP)
Processo 0007853-55.2013.8.26.0309 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0001791-88.2008 - JD. VARA ÚNICA DA
COMARCA DE COLINA SP) - Auto Posto Brunholi - MIZIARA & MIZIARA TRANSPORTES E COMÉRCIO BARRETOS LTDA - BELLS DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - Vistos. Designo audiência de oitiva de testemunha para o dia
13 de março de 2014, às 15:00 horas. Intimem-se as testemunhas e comunique-se o Juízo Deprecante via e-mail. Int - ADV:
HELEN CRISTINA DA SILVA IZIDORO (OAB 259420/SP), GILBERTO DE JESUS DA ROCHA BENTO JUNIOR (OAB 170162/
SP), ANDRE ARCHETTI MAGLIO (OAB 125665/SP)
Processo 0007893-08.2011.8.26.0309 (309.01.2011.007893) - Monitória - Cheque - Madeiranit Comercio e Industria de
Madeiras Ltda - Brenno Marinho Castelo Branco - Vistos. Fls. 35: Manifeste-se o autor. Int. - ADV: RICARDO VIEIRA DA SILVA
(OAB 125890/SP)
Processo 0008093-83.2009.8.26.0309 (309.01.2009.008093) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Santander S/A Denis Fernandes Lucena - Vistos. Defiro a substituição do polo, anotando-se. Manifeste-se em termos de prosseguimento. Int.
- ADV: ORESTES BACCHETTI JUNIOR (OAB 139203/SP)
Processo 0008119-76.2012.8.26.0309 (309.01.2012.008119) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Leandro da Cruz Pereira - Banco Itau S/A - Vistos. Designo audiência de tentativa de conciliação, junto ao setor de mediação
para o dia 19 de março de 2014, às 10:20 horas. Ciência ao MP. Int - ADV: LUCAS DE MELLO RIBEIRO (OAB 205306/SP),
CARLOS NARCY DA SILVA MELLO (OAB 70859/SP), GIULIANO RICARDO MÜLLER (OAB 174541/SP)
Processo 0008434-56.2002.8.26.0309 (309.01.2002.008434) - Retificação de Registro de Imóvel - Cereser Empreendimentos
Imobiliarios e Participações Ltda. - 3 de dezembro de 2013 - ADV: AIRTON SEBASTIAO BRESSAN (OAB 76728/SP)
Processo 0008609-69.2010.8.26.0309 (309.01.2010.008609) - Procedimento Ordinário - Expurgos Inflacionários / Planos
Econômicos - Espolio de Aristides Buzzo - - Dalva Maria Buzzo Avila - - Renata Maria Buzzo - Banco Itau - Recebo o recurso de
apelação em seus regulares efeitos (suspensivo e devolutivo). Vista a parte contrária para contrarrazões Int. - ADV: RODRIGO
FERNANDES REBOUÇAS (OAB 154661/SP), EMILE QUIVEN LOMBARDI VELLUCCI (OAB 264708/SP), CASSIO MARCELO
CUBERO (OAB 129060/SP)
Processo 0009601-79.2000.8.26.0309 (309.01.2000.009601) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Zadra Zootecnia Avançada e Comercialização Ltda. e outro - Semex do Brasil - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, o acordo
a que chegaram as partes. Via de conseqüência JULGO EXTINTA, o presente feito, com apreciação de mérito, nos termos do
art. 269, III do C.P.C.. Decorrido o prazo legal, arquivem-se e comunique-se ao Distribuidor. P. R. Int. - ADV: RENATO MEDINA
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

679

PASQUALI (OAB 6596/SC), GUSTAVO HENRIQUE RECKELBERG (OAB 23126/SC), SIMARI APARECIDA BERNARDO (OAB
65474/SP), GILMAR KRUTZSCH (OAB 6568/SC), RITA DE CÁSSIA FERRAZ (OAB 167919/SP), CHRISTIAN GONÇALVES
(OAB 154253/SP)
Processo 0009815-50.2012.8.26.0309 (309.01.2012.009815) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Taasa Industria
de Vestuario Ltda - Sharon & Sharon Vestuario Ltda - Vistos. Digam as partes sobre o interesse na designação da audiência
prevista para os fins do disposto no art. 331 do Código de Processo Civil. Int. - ADV: HAMILTON PEREIRA MARTUCCI JUNIOR
(OAB 80031/SP), MARCOS POPIELYSRKO (OAB 227912/SP)
Processo 0010231-67.2002.8.26.0309 (309.01.2002.010231) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação Hipercotia Supermercado Ltda - Angulo Agro Industrial Ltda - - Banco Safra S/A - - Banco Boavista S/A - Alexandre Augusto de
Moraes Sampaio e Silva e outro - Vistos. Providencie o executado o complemento do depósito. Defiro o levantamento do valor
incontroverso. Int. - ADV: JOACIR MARIO BUSANELLI (OAB 47475/SP), ELIANE ABURESI (OAB 92813/SP), ALEXANDRE
AUGUSTO DE MORAIS SAMPAIO SILVA (OAB 156514/SP), MÁRCIO MUNEYOSHI MORI (OAB 177631/SP), ROLFF MILANI
DE CARVALHO (OAB 84441/SP), WALDEMAR EVANGELISTA (OAB 50790/SP)
Processo 0010334-25.2012.8.26.0309 (309.01.2012.010334) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Rosalina
Russo Manzini - Paulo H Ladeira - Vistos. Requeiram os interessados o que de direito, em cinco dias. No silêncio, aguarde-se
provocação no arquivo. Int. - ADV: CLAUDIO LOPES CARTEIRO (OAB 23943/SP), MARCO ANTONIO ZUFFO (OAB 273625/
SP), MAURA ANTONIA RORATO (OAB 113156/SP)
Processo 0011391-15.2011.8.26.0309 (309.01.2011.011391) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário Banco Bradesco S A - Devanir Antonio Munari - Vistos. Defiro a penhora do imóvel indicado. Lavre-se termo, ficando o executado
intimado da penhora do imóvel de matrícula nº 76.832, através de seu advogado, expeça-se mandado de intimação da esposa
do executado. Int. - ADV: CLAUDIO SAMORA JUNIOR (OAB 213519/SP), FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP)
Processo 0011481-23.2011.8.26.0309 (309.01.2011.011481) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Joao
Aparecido Alves - Telecomunicações de Sao Paulo - Telesp - Vistos. Nos termos do artigo 475-J, c/c o artigo 236, ambos do
Código de Processo Civil, fica(m) o(s) devedor(es) intimado(s), por meio do(s) advogado(s), ao pagamento da dívida em quinze
dias, sob pena de multa de 10% do valor da condenação. Decorrido o prazo sem pagamento, apresente o credor demonstrativo
atualizado do débito, para expedição do mandado de penhora e avaliação. Se a execução não for requerida em seis meses,
aguarde-se eventual provocação em arquivo (artigo 475-J, parágrafo 5 o, do Código de Processo Civil). Int. - ADV: CARLOS
EDUARDO BAUMANN (OAB 107064/SP), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 79365/SP)
Processo 0011787-02.2005.8.26.0309 (309.01.2005.011787) - Produção Antecipada de Provas - Provas - Condominio
Edificio Liberal Century - Gattera Aluminio Ltda Epp - - Rodia Brasil Ltda - Vistos. Recebo o recurso de apelação em seus
regulares efeitos (suspensivo e devolutivo). Vista a parte contrária para contrarrazões Int. - ADV: CLAUDINEI ORLANDINI (OAB
165436/SP), KATIA REGINA PERBONI (OAB 90658/SP), FELIPE ZORZAN ALVES (OAB 182184/SP), MARCO ANTONIO DOS
ANJOS (OAB 117794/SP)
Processo 0011839-37.2001.8.26.0309 (309.01.2001.011839) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Sociedade
Amigos do Jardim Tereza Cristina - Galdino Avelino Cruz - Vistos. Aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: ANTONIO
CARLOS MAGRO (OAB 86225/SP), MARIA SÔNIA ALMEIDA (OAB 203959/SP)
Processo 0011861-17.2009.8.26.0309 (309.01.2009.011861) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Sandra
Marcelina dos Santos Tamandaré - Inss - Vistos. Intime-se como requerido. - ADV: HELENA MARTA SALGUEIRO ROLO (OAB
236055/SP), JOSE ALAERCIO NANO DAMASCO (OAB 46835/SP), GUSTAVO DUARTE NORI ALVES (OAB 196681/SP)
Processo 0012563-89.2011.8.26.0309 (309.01.2011.012563) - Procedimento Ordinário - Bancários - Espolio de Benedicto
de Lima Filho - - Itacy Pupin - - Cassiano Ricardo de Lima - - Mauricio Claudio de Lima - - Lucia Rita de Lima - Unibanco União
de Bancos Brasileiros S/A - Vistos. Especifiquem as partes as provas eventualmente tidas por imprescindíveis à solução da
controvérsia no prazo de 10 (dez) dias, esclarecendo, no interregno, acerca de possível interesse na designação da audiência
prevista para os fins do disposto no art. 331 do Código de Processo Civil. Int. - ADV: CLAUDIO EDUARDO FRACASSO (OAB
189493/SP), ALEXANDRE MARQUES COSTA RICCO (OAB 187029/SP)
Processo 0013487-37.2010.8.26.0309 (309.01.2010.013487) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação Uilibaldo Catanozi - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça
Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Providencie o requerente a informação do nº correto de seu C.P.F., nos autos,
para viabilização da expedição dos mandados de levantamentos requeridos. Nada Mais. Jundiai, 04 de dezembro de 2013. ADV: IBERE BARACIOLI CATANOZI (OAB 283372/SP)
Processo 0014675-31.2011.8.26.0309 (309.01.2011.014675) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Ra Ribeiro
Transportes Me - Jurandir Francisco Guimarães Junior - - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A - 3 de dezembro de 2013 ADV: BRUNO MOREIRA (OAB 253204/SP), FLAVIA JOSE DA MOTTA JOIA RAMOS (OAB 299104/SP), CARLOS ANDRÉ LARA
LENÇO (OAB 227092/SP)
Processo 0015569-17.2005.8.26.0309 (309.01.2005.015569) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - e
M S Comercio de Produtos Alimenticios Ltda - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para
remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Providencie o requerente a retirada das Cartas
Precatórias, distribuindo-as e instruindo-as com as taxas e cópias necessárias, comprovando nos autos, bem como providencie
ainda o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça no valor de R$ 13,59 ( Treze reais e cinquenta e nove centavos), para
a expedição do mandado de citação ao sócio residente em Jundiaí. Nada Mais. Jundiai, 05 de dezembro de 2013. - ADV:
JACIMARA DO PRADO SILVA (OAB 104512/SP), KATIA REGINA ALVES DORIA (OAB 103588/SP)
Processo 0016560-46.2012.8.26.0309 (309.01.2012.016560) - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 154824-3/2010 - 31ª.
Vara Cível) - Antonio Luiz Ribas Gomez Alvarez - Azul Companhia de Seguros Gerais - Vistos. Designo audiência de oitiva de
testemunha para o dia 13 de março de 2014, às 14:00 horas. Intime-se a testemunha e comunique-se o Juízo Deprecante via
e-mail. Int - ADV: JUSTINIANO PROENCA (OAB 43319/SP), FABIO ZAMBELLI (OAB 243906/SP), LUCAS RENAULT CUNHA
(OAB 138675/SP)
Processo 0017819-76.2012.8.26.0309 (309.01.2012.017819) - Procedimento Sumário - Inadimplemento - Condominio
Conjunto Residencial Alpha I e Ii - Aroldo Fernando Rodrigues - - Luciana Helena Ferreira - Vistos. Nos termos do artigo 475-J,
c/c o artigo 236, ambos do Código de Processo Civil, intime-se à parte por mandado, pois sem advogado, ao pagamento da
dívida em quinze dias, sob pena de multa de 10% do valor da condenação. Decorrido o prazo sem pagamento, apresente
o credor demonstrativo atualizado do débito, para expedição do mandado de penhora e avaliação. Se a execução não for
requerida em seis meses, aguarde-se eventual provocação em arquivo (artigo 475-J, parágrafo 5 o, do Código de Processo
Civil). Int. - ADV: HELDER DE SOUSA (OAB 146912/SP)
Processo 0019428-31.2011.8.26.0309 (309.01.2011.019428) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Santander Brasil
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S/A - Gilbert Paulo Viana - Vistos. Defiro a substituição do polo, anotando-se. Manifeste-se em termos de prosseguimento. Int. ADV: ORESTES BACCHETTI JUNIOR (OAB 139203/SP)
Processo 0019688-89.2003.8.26.0309 (309.01.2003.019688) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Helena da
Silva Braz Pistrin - Empresa Brasileira de Telecomunicações S.a - Embratel - - Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro
- 03 de dezembro de 2013 - ADV: DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP), DAYSE GONÇALVES PINTO (OAB 106698/
RJ), MARCONDES DE CASTRO OLIVEIRA (OAB 62414/RJ), INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP), SUSANE
PISTRIN COAN CASAGRANDE (OAB 206481/SP)
Processo 0021034-31.2010.8.26.0309 (309.01.2010.021034) - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário Osvaldo Caires dos Santos - Inss - Vistos. Em vista do caráter alimentar e com o fim de evitar cerceamento de defesa, nomeio
o Dr. Carlos Serafim para realização de nova perícia. Int. - ADV: GISELE DE ANDRADE FREITAS (OAB 267663/SP), NICACIO
PASSOS DE A FREITAS (OAB 64565/SP), GUSTAVO DUARTE NORI ALVES (OAB 196681/SP)
Processo 0022868-06.2009.8.26.0309 (309.01.2009.022868) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços
- Escola La Fontaine S S Ltda - Cassio Eduardo Pinto da Silva - Vistos. HOMOLOGO o acordo para que surta os efeitos
jurídicos e legais e suspendo a Execução nos termos do artigo 792 do Código de Processo Civil. Aguarde-se provocação no
arquivo, devendo as partes, posteriormente, noticiar o cumprimento do acordo para extinção do processo. Int. - ADV: MARCELO
ADRIANO DE OLIVEIRA LOPES (OAB 224976/SP), ANGELICA MARIA PINTO DA SILVA (OAB 205181/SP)
Processo 0023279-78.2011.8.26.0309 (309.01.2011.023279) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação Edimar Rodrigues de Oliveira - Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil - Vistos.Recebo o recurso de apelação em seus
regulares efeitos (suspensivo e devolutivo). Vista a parte contrária para contrarrazões . Providencie o apelante o recolhimento do
complemento de porte e remessa ( 2 volumes). Int. - ADV: BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP), ELAINE CRISTINA FRAGETI
CALIL (OAB 256615/SP), JOÃO JOSÉ PEDRO FRAGETI (OAB 21103/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), MILTON
DOS SANTOS JUNIOR (OAB 271810/SP)
Processo 0025612-47.2004.8.26.0309 (309.01.2004.025612) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento
/ Execução - Banco Nossa Caixa S/A - Thagagi Pavimentação Constr e Terrapl S/c Ltda - - Paulo Sergio Storani Segre - - Maria
da Graça Passos - Vistos. Proceda-se o levantamento da penhora e arquive-se. - ADV: THAIS LENTZ DA SILVA (OAB 257161/
SP), LUIZ MARTIN FREGUGLIA (OAB 105877/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)
Processo 0025673-24.2012.8.26.0309 (309.01.2012.025673) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Wilhan da Silva Silvino - Seguradora Líder dos Consorcios Dpvat - Vistos. Ao perito. - ADV: INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR
(OAB 132994/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP), SIMONE AZEVEDO LEITE GODINHO (OAB 111453/SP)
Processo 0027501-60.2009.8.26.0309 (309.01.2009.027501) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Fundo de Investimento Em Direitos Creditorios Não Padronizados Pcg Brasil Multic Arteira - Vistos. JULGO EXTINTO,
sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VIII do CPC., a presente ação. Expeça-se ofício como requerido. Decorrido o
prazo legal, arquivem-se e comunique-se ao Distribuidor. P. R. Int. - ADV: LUCIANO DA SILVA BURATTO (OAB 179235/SP)
Processo 0028098-58.2011.8.26.0309 (309.01.2011.028098) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Rm
Consultoria e Serviços S/s Ltda - Sulzer Brasil S/A - Vistos. Recebo o recurso de apelação em seus regulares efeitos (suspensivo
e devolutivo). Vista a parte contrária para contrarrazões Int. - ADV: JOSE OCTAVIANO INGLEZ DE SOUZA (OAB 116007/SP),
MIRIAN HELENA CARUY E SILVA (OAB 83323/SP), LILIANA PROVASI VAZ (OAB 146759/SP)
Processo 0030083-28.2012.8.26.0309 (309.01.2012.030083) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Sociedade
Padre Anchieta de Ensino S/c Ltda - Kethury Cristina Silva de Almeida - Vistos etc. Ao Setor de Mediação. Designo audiência
de mediação para o dia 19 de março de 2014, às 09:20 horas. Intime-se a parte requerida para que compareça, advertindo-a
que o prazo para pagamento ou entrega da coisa será de 15 (quinze) dias, a contar da realização da audiência, caso não
seja celebrado acordo e, no mesmo prazo, independentemente de prévia segurança do juízo poderá oferecer embargos, que
suspenderão a eficácia do mandado inicial, sendo que se os embargos não forem opostos, constituir-se-á, de pleno direito, o
título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo. Cumprindo o réu o mandado, ficará isento de
custas e honorários advocatícios (art. 1.102 do Código de Processo Civil). Cumpra a Serventia, se o caso, a Portaria nº 03/03.
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se - ADV: ANTONIO
CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)
Processo 0030086-80.2012.8.26.0309 (309.01.2012.030086) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Sociedade
Padre Anchieta de Ensino Ltda - Rogerio Martins Ferreira - Vistos Ao Setor de Mediação. Designo audiência de mediação para
o dia 19 de março de 2014, às 09:15 horas. Intime-se a parte requerida para que compareça, advertindo-a que o prazo para
pagamento ou entrega da coisa será de 15 (quinze) dias, a contar da realização da audiência, caso não seja celebrado acordo
e, no mesmo prazo, independentemente de prévia segurança do juízo poderá oferecer embargos, que suspenderão a eficácia
do mandado inicial, sendo que se os embargos não forem opostos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial,
convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo. Cumprindo o réu o mandado, ficará isento de custas e honorários
advocatícios (art. 1.102 do Código de Processo Civil). Cumpra a Serventia, se o caso, a Portaria nº 03/03. Servirá o presente,
por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES
DEVITO (OAB 236301/SP)
Processo 0030093-72.2012.8.26.0309 (309.01.2012.030093) - Monitória - Prestação de Serviços - Sociedade Padre Anchieta
de Ensino Ltda - Willians Alessandro Silva Rodrigues - Vistos etc. Ao Setor de Mediação. Designo audiência de mediação para
o dia 02 de abril de 2014, às 09:15 horas Intime-se a parte requerida para que compareça, advertindo-a que o prazo para
pagamento ou entrega da coisa será de 15 (quinze) dias, a contar da realização da audiência, caso não seja celebrado acordo
e, no mesmo prazo, independentemente de prévia segurança do juízo poderá oferecer embargos, que suspenderão a eficácia
do mandado inicial, sendo que se os embargos não forem opostos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial,
convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo. Cumprindo o réu o mandado, ficará isento de custas e honorários
advocatícios (art. 1.102 do Código de Processo Civil). Cumpra a Serventia, se o caso, a Portaria nº 03/03. Servirá o presente,
por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que o acompanha, valerá como comprovante de
que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO
(OAB 236301/SP), ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP)
Processo 0030281-07.2008.8.26.0309 (309.01.2008.030281) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação Martin Artefatos de Metais S/A - Alinutri Refeições Industriais Ltda - - Banco do Brasil - Vistos. Dê-se baixa na distribuição e
arquive-se. Int. - ADV: JOSE EDUARDO HADDAD (OAB 115426/SP), ANTONIO RENATO MUSSI MALHEIROS (OAB 122250/
SP), RAFAEL VIVEIROS CORONA (OAB 237658/SP)
Processo 0030541-94.2002.8.26.0309 (309.01.2002.030541) - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - Laiz
de Medeiros Oliveira - Prefeitura do Municipio de Jundiai - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Providencie o requerente as cópias
necessárias para a expedição do mandado de registro do Usucapião. Nada Mais. Jundiai, 04 de dezembro de 2013. - ADV: ELZA
FRANCISCA DE CARVALHO (OAB 101237/SP)
Processo 0031261-12.2012.8.26.0309 (309.01.2012.031261) - Monitória - Cheque - Wisioshow Produções Artisticas
Ltda - Sindiplastico Sindicato dos Trabalhadores Nas Industrias de Material Plastico de Jundiai - Vistos. Ao embargado para
impugnação. Int. - ADV: SORAIA PADILHA MANZATO (OAB 262163/SP), JOSE RUIVO NETO (OAB 268641/SP)
Processo 0031268-77.2007.8.26.0309 (309.01.2007.031268) - Procedimento Ordinário - Anulação - Gh Comercio de
Vestuarios Ltda Me - Banco Bradesco Sa - - Industria e Comercio de Roupas Franco Brasileira Ltda - - Delta Fomento Mercantil
Ltda - - Di Laurentis Industria e Comercio de Roupas Ltda - Vistos. Recebo o recurso de apelação em seus regulares efeitos
(suspensivo e devolutivo). Vista a parte contrária para contrarrazões Int. - ADV: KELLY CRISTINA DA SILVA (OAB 126887/SP),
FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), MARCOS RICARDO GERMANO (OAB
179171/SP), CARLOS GUSTAVO PANZANI MACHADO (OAB 193569/SP), ODACIO MACHADO (OAB 229851/SP), ANDRÉ
LUIZ OLIVEIRA DE MORAES (OAB 134498/RJ)
Processo 0032117-78.2009.8.26.0309 (309.01.2009.032117) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Banco Bradesco S/A - Vistos. Para que produza efeitos legais, com fundamento no artigo 794, I do C.P.C., JULGO EXTINTA a
presente ação. Decorrido o prazo legal, arquivem-se e comunique-se ao Distribuidor. P. R. Int. - ADV: FLAVIO DEL PRA (OAB
19817/SP)
Processo 0032148-06.2006.8.26.0309 (309.01.2006.032148) - Nunciação de Obra Nova - Direito de Vizinhança - Alessandro
D angieri - Shingo Tani - - Sakie Tani - - Siroki Tanio - - Fumio Tani - Pedro Shizuo Inamura - Vistos. Defiro a expedição de
guia de levantamento, devendo o exequente manifestar-se, em cinco dias, no silêncio cls para extinção. Int. - ADV: CLÁUDIA
REGINA DE SALLES (OAB 162572/SP), TARCISIO GERMANO DE LEMOS FILHO (OAB 63105/SP)
Processo 0034031-46.2010.8.26.0309 (309.01.2010.034031) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Ariovaldo Antonio Zaniratto
e outro - Municipio de Jundiai - Vistos. Providencie o requerente a retirada do mandado expedido. Dê-se baixa na distribuição e
arquive-se. Int. - ADV: MAURO JOSÉ DE ALMEIDA (OAB 54908/SP), ALEXANDRE HISAO AKITA (OAB 136600/SP), JUCARA
SECCO RIBEIRO (OAB 130818/SP)
Processo 0034085-75.2011.8.26.0309 (309.01.2011.034085) - Monitória - Prestação de Serviços - Sociedade Padre Anchieta
de Ensino Ltda - Elais Elaine Pastre - Vistos etc. Ao Setor de Mediação. Designo audiência de mediação para o dia 19 de março
de 2014, às 09:30 horas. Intime-se a parte requerida para que compareça, advertindo-a que o prazo para pagamento ou entrega
da coisa será de 15 (quinze) dias, a contar da realização da audiência, caso não seja celebrado acordo e, no mesmo prazo,
independentemente de prévia segurança do juízo poderá oferecer embargos, que suspenderão a eficácia do mandado inicial,
sendo que se os embargos não forem opostos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o
mandado inicial em mandado executivo. Cumprindo o réu o mandado, ficará isento de custas e honorários advocatícios (art.
1.102 do Código de Processo Civil). Cumpra a Serventia, se o caso, a Portaria nº 03/03. Servirá o presente, por cópia digitada,
como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB
236301/SP)
Processo 0034191-18.2003.8.26.0309 (309.01.2003.034191) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Roberto de Sousa Capemi Caixa de Peculios Pensões e Montepios - Vistos. Para que produza efeitos legais, com fundamento no artigo 794, I do
C.P.C., JULGO EXTINTA a presente ação. Expeça-se guia de levantamento. Decorrido o prazo legal, arquivem-se e comuniquese ao Distribuidor. P. R. Int. - ADV: EDUARDO JANOVIK (OAB 124863/SP), FÁBIO JOSÉ CAMARGO DE OLIVEIRA (OAB
184346/SP), OTONI RODRIGUES DA SILVEIRA (OAB 67005/SP)
Processo 0035940-89.2011.8.26.0309 (309.01.2011.035940) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Intec
Inovação Aplicação Industrial Ltda - Weir Minerals Brasil - Vistos. Manifeste-se a perita. - ADV: JULIANA FONTÃO LOPES
CORRÊA MEYER (OAB 234471/SP), GABRIELA DE CÁSSIA DOS REIS TORRES MARGY (OAB 265125/SP), LIANA CAROLINE
DE MELLO PROTTI (OAB 295701/SP), MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA (OAB 182514/SP)
Processo 0036136-59.2011.8.26.0309 (309.01.2011.036136) - Procedimento Ordinário - Bancários - Benedito Paulo Dionisio
- Banco Santander S/A - Vistos. Recebo o recurso de apelação em seus regulares efeitos (suspensivo e devolutivo). Vista
a parte contrária para contrarrazões Int. - ADV: CARLA SURSOCK DE MAATALANI (OAB 110410/SP), JOÃO JOSÉ PEDRO
FRAGETI (OAB 21103/SP), ELAINE CRISTINA FRAGETI CALIL (OAB 256615/SP)
Processo 0036383-74.2010.8.26.0309 (309.01.2010.036383) - Procedimento Ordinário - Bancários - AYMORE CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Vistos. JULGO EXTINTO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VIII
do CPC., a presente ação. Decorrido o prazo legal, arquivem-se e comunique-se ao Distribuidor. P. R. Int. - ADV: VIVIANE
APARECIDA HENRIQUES (OAB 140390/SP)
Processo 0037623-45.2003.8.26.0309 (309.01.2003.037623) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Rubens
Santos da Silva - Inss - Vistos. Manifeste-se o autor sobre depósito. Int. - ADV: HELENA MARTA SALGUEIRO ROLO (OAB
236055/SP), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 79365/SP)
Processo 0038071-08.2009.8.26.0309 (309.01.2009.038071) - Procedimento Ordinário - Expurgos Inflacionários / Planos
Econômicos - Mario Rosario Giovanni - - Leonor Rossi Giovanni - Banco Itau S/A - Vi Vistos. Recebo o recurso de apelação em
seus regulares efeitos (suspensivo e devolutivo). Vista a parte contrária para contrarrazões Int. - ADV: RODRIGO FERNANDES
REBOUÇAS (OAB 154661/SP), EMILE QUIVEN LOMBARDI VELLUCCI (OAB 264708/SP), HELOISA MARON FRAGA (OAB
260384/SP)
Processo 0038420-40.2011.8.26.0309 (309.01.2011.038420) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança Locação de Imóvel - Andrea Carolina Bellon - Izildinha Aparecida da Silva - Vistos. Nos termos do artigo 475-J, c/c o artigo 236,
ambos do Código de Processo Civil, intime-se à parte por mandado, pois sem advogado, ao pagamento da dívida em quinze
dias, sob pena de multa de 10% do valor da condenação. Decorrido o prazo sem pagamento, apresente o credor demonstrativo
atualizado do débito, para expedição do mandado de penhora e avaliação. Se a execução não for requerida em seis meses,
aguarde-se eventual provocação em arquivo (artigo 475-J, parágrafo 5 o, do Código de Processo Civil). Deposite o exeqüente,
as diligências do Sr. Oficial de Justiça. Int. - ADV: BRENO PEREIRA DA SILVA (OAB 104454/SP)
Processo 0040187-50.2010.8.26.0309 (309.01.2010.040187) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil - Vistos. JULGO EXTINTO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267,
VIII do CPC., a presente ação. Decorrido o prazo legal, arquivem-se e comunique-se ao Distribuidor. P. R. Int. - ADV: RODOLFO
GERD SEIFERT (OAB 183944/SP)
Processo 0041106-44.2007.8.26.0309 (309.01.2007.041106) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Eduardo Bonci - Patricia Moraes Bonci - Giassetti Engenharia e Construção Ltda - - Banco Boavista Interatlantico S/A - Vistos. Manifeste-se o
exequente.. Int. - ADV: RONALDO PROVENCALE (OAB 104495/SP), PEDRO LUIZ PINHEIRO (OAB 115257/SP), FABIANO
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

682

HENRIQUE GALZONI (OAB 223371/SP), MARCEL LUIS PINTO (OAB 271792/SP)
Processo 0041236-63.2009.8.26.0309 (309.01.2009.041236) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação Armando Jose Heimann - Telecomunicações de São Paulo S/A - Vistos. Diligencie a requerida o complemento do depósito, em
cinco dias. Int. - ADV: NÁDIA SCHIMIDT FIORAVANTTI (OAB 183596/SP), EDUARDO COSTA BERTHOLDO (OAB 115765/SP)
Processo 0042254-85.2010.8.26.0309 (309.01.2010.042254) - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - Mauro Alves
de Araujo - Auto Mecânica Poltronieri - Vistos. Diligencie o exequente bens passiveis de penhora. Int. - ADV: OTAVIO SOUZA
THOMAZ (OAB 302279/SP), ANA PAULA OROS JORGE (OAB 274911/SP), DANIEL ROSSI NEVES (OAB 199789/SP), MAURO
ALVES DE ARAUJO (OAB 88801/SP)
Processo 0044194-51.2011.8.26.0309 (309.01.2011.044194) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Banco Bradesco S/A - Distribuidora Costa Sul de Alimentos Ltda - - Conrad Candido Bueno - - Katia Ponciano de Oliveira - Vistos.
Regularize o executado sua representação processual . Fls 34: Manifeste-se o exequente. Int. - ADV: FELIPE HERNANDEZ,
FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP)
Processo 1001686-83.2005.8.26.0309 (309.01.2005.027006/1) - Embargos à Execução - Nilza Arruda Grada - - Willian
Ricardo Grada - Dilson Eraldo Apostolico - - Izaura Barduzi Apostolico - Vistos. Defiro a expedição de guia de levantamento
dos valores depositados. Providencie os executados o complemento do depósito conforme planilha apresentada. Int. - ADV:
FABIANO STRAMANDINOLI SOARES (OAB 152270/SP), LUIZ PEIXOTO (OAB 133364/SP)
Processo 1001954-11.2003.8.26.0309 (309.01.2003.027350/1) - Embargos à Execução - Banco do Brasil S/A - Camelier
e Machado Advocacia - Vistos. Nos termos do artigo 475-J, c/c o artigo 236, ambos do Código de Processo Civil, fica(m) o(s)
devedor(es) intimado(s), por meio do(s) advogado(s), ao pagamento da dívida em quinze dias, sob pena de multa de 10% do
valor da condenação. Decorrido o prazo sem pagamento, apresente o credor demonstrativo atualizado do débito, para expedição
do mandado de penhora e avaliação. Se a execução não for requerida em seis meses, aguarde-se eventual provocação em
arquivo (artigo 475-J, parágrafo 5 o, do Código de Processo Civil). Int. - ADV: LUCIMAR MORAIS MARTIN (OAB 171964/SP),
DEOCLECIO BARRETO MACHADO (OAB 76085/SP), ROSANGELA SEABRA PEREIRA (OAB 195650/SP)
Processo 1001957-92.2005.8.26.0309 (309.01.2005.036695/1) - Embargos à Execução - Edna Cecília Pistori Giassetti e
outros - Banco Bradesco S/A - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Requeiram os interessados o que de direito, em cinco dias. Int.
- ADV: FABIANO HENRIQUE GALZONI (OAB 223371/SP), FABIANA PIOVAN AVILA (OAB 177709/SP), FLAVIO DEL PRA (OAB
19817/SP), RONALDO PROVENCALE (OAB 104495/SP)
Processo 3000351-48.2012.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO
LTDA - RAFAEL AVEZEDO NERI - Vistos etc. Ao Setor de Mediação. Designo audiência de mediação para o dia 02 de abril de
2014, às 09:30 horas Intime-se a parte requerida para que compareça, advertindo-a que o prazo para pagamento ou entrega
da coisa será de 15 (quinze) dias, a contar da realização da audiência, caso não seja celebrado acordo e, no mesmo prazo,
independentemente de prévia segurança do juízo poderá oferecer embargos, que suspenderão a eficácia do mandado inicial,
sendo que se os embargos não forem opostos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o
mandado inicial em mandado executivo. Cumprindo o réu o mandado, ficará isento de custas e honorários advocatícios (art.
1.102 do Código de Processo Civil). Cumpra a Serventia, se o caso, a Portaria nº 03/03. Servirá o presente, por cópia digitada,
como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que o acompanha, valerá como comprovante de que esta citação
se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP),
ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)
Processo 3000372-24.2012.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO
LTDA - NILTON APARECIDO DA COSTA - Vistos etc. Ao Setor de Mediação. Designo audiência de mediação para o dia 02 de
abril de 2014, às 09:20 horas Intime-se a parte requerida para que compareça, advertindo-a que o prazo para pagamento ou
entrega da coisa será de 15 (quinze) dias, a contar da realização da audiência, caso não seja celebrado acordo e, no mesmo
prazo, independentemente de prévia segurança do juízo poderá oferecer embargos, que suspenderão a eficácia do mandado
inicial, sendo que se os embargos não forem opostos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se
o mandado inicial em mandado executivo. Cumprindo o réu o mandado, ficará isento de custas e honorários advocatícios (art.
1.102 do Código de Processo Civil). Cumpra a Serventia, se o caso, a Portaria nº 03/03. Servirá o presente, por cópia digitada,
como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que o acompanha, valerá como comprovante de que esta citação
se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP),
ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)
Processo 3000483-08.2012.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO
LTDA - Patrícia dos Santos Nascimento - Vistos etc. Ao Setor de Mediação. Designo audiência de mediação para o dia 19 de
março de 2014, às 09:40 horas. Intime-se a parte requerida para que compareça, advertindo-a que o prazo para pagamento ou
entrega da coisa será de 15 (quinze) dias, a contar da realização da audiência, caso não seja celebrado acordo e, no mesmo
prazo, independentemente de prévia segurança do juízo poderá oferecer embargos, que suspenderão a eficácia do mandado
inicial, sendo que se os embargos não forem opostos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se
o mandado inicial em mandado executivo. Cumprindo o réu o mandado, ficará isento de custas e honorários advocatícios (art.
1.102 do Código de Processo Civil). Cumpra a Serventia, se o caso, a Portaria nº 03/03. Servirá o presente, por cópia digitada,
como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB
236301/SP), ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP)
Processo 3000703-06.2012.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Seguro - Leticia de Jesus Souza Matos - Seguradora Lider
dos Consorcios do Seguro Dpvat - S/A - Vistos. Designo audiência de tentativa de conciliação, junto ao setor de mediação para
o dia 19 de março de 2014, às 10:30 horas. Ciência ao MP Int - ADV: SIMONE AZEVEDO LEITE GODINHO (OAB 111453/SP),
RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ESTEVAN FERNANDES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANA MARIA PANDO SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0202/2013
Processo 0025308-33.2013.8.26.0309 - Cumprimento Provisório de Sentença - Locação de Imóvel - MULTIPLAN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A - Rodrigo de Aquino Fiorito - - MARCELLO SIMÃO DE AQUINO - Vistos. Recebo a
execução provisória. Diante da comprovação do depósito da caução determinada em sentença, expeçase mandado de despejo,
com urgência, contendo o prazo de 15 dias para desocupação voluntária, com base no art. 63, §1º, da Lei de Locações, sob
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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pena de despejo coercitivo. Recolha a exequente a diligência do Oficial de Justiça, em 5 dias, caso já não tenha feito. Servirá
o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: RUBENS DE
OLIVEIRA ROCHA (OAB 91111/SP)
Processo 1000053-56.2013.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES - O pedido de fls. 45 deve ser desconsiderado,
porquanto derivado de desencontros entre os procuradores constituídos pelo autor. A petição de fls. 43/44 de fato se refere à
decisão de fls. 40/41, pelo que defiro o requerimento ali deduzido, expedindo-se o necessário mandado de busca e apreensão.
Intime-se. - ADV: FLAVIA DOS REIS SILVA (OAB 226657/SP), ANA PAULA DE CARLOS VALLE (OAB 182237/SP)
Processo 1000404-29.2013.8.26.0309 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel
- TINO CERISOLI - LIONEL LUCIANO DO PRADO - - MARLI PENA DO PRADO - Vistos. O mandado não foi cumprido pois
o requerente não forneceu os meios necessários para que se efetivasse o despejo. Expeça-se novamente o mandado, como
requerido, devendo o autor providenciar a parte que lhe cabe. Int. - ADV: ALVARO VELLOSO MARTINS (OAB 261551/SP),
FERNANDO QUIRINO JUNIOR (OAB 256317/SP)
Processo 1000924-86.2013.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Seguro - MARCIA APARECIDA SUHR - seguradora lider
dos consórcios dpvat - Ciência às partes de que foi designada perícia médica para o dia 27/02/2014, às 14:30 horas, que
será realizada na sede do IMESC, sito na Rua Barra Funda, 824, Barra Funda, São Paulo - SP. O autor deverá comparecer
munido de seus documentos pessoais (CTPS, CNH, CPF, RG), e de todos os laudos, relatórios, históricos médicos e exames
complementares que se encontram em seu poder. - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), SIMONE AZEVEDO
LEITE GODINHO (OAB 111453/SP)
Processo 1001046-02.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Marta Guedes da Silva
- OPEN VEICULOS LTDA - - RVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Especifiquem as partes as provas eventualmente tidas
por imprescindíveis à solução da controvérsia no prazo de 10 (dez) dias, esclarecendo, no interregno, acerca de possível
interesse na designação da audiência prevista para os fins do disposto no art. 331 do Código de Processo Civil. Sem prejuízo,
desentranhe-se a petição de fls. 119, disponibilizando-se-lhe ao interessado, vez que não se refere a estes autos. - ADV:
DR.ELVIS BITTENCOURT (OAB 19015/PR), ROSILENY VANZELLA DE ASSIS PONTES (OAB 26703/PR), JOÃO BIASI (OAB
159965/SP)
Processo 1005824-15.2013.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condomínio Residencial América
do Sul - Nader Wasef Shahim - Vistos. Designo audiência de tentativa de conciliação, junto ao setor de mediação, para o dia
30 de janeiro de 2014, às 10:30 horas. Int - ADV: CESAR ANTONIO PICOLO (OAB 234522/SP), SILVIA MORELLI (OAB 38859/
SP)
Processo 1006433-95.2013.8.26.0309 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Cobrança de Aluguéis
- Sem despejo - REJANE MARIA DA SILVA KRONEIS - VITOR JOSE ALVES - - OVANISE PENA - Vistos. Fica deferida a
gratuidade aos requeridos. Anote-se. Manifeste-se o autor sobre a contestação em 10 dias. Int. - ADV: ELIANA MARGARIDA
SILVA FERREIRA (OAB 285062/SP), ALINE FRANCELINO DE ANDRADE (OAB 272808/SP)
Processo 1006543-94.2013.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Movimentos Repetitivos/Tenossinovite/LER/DORT - marcos
roberto de lima - instituto nacional do seguro do social inss - Ciência ao requerente de que foi designada perícia médica para
o dia 10 de março de 2014, às 15:15 horas, que será realizada no consultório do perito médico nomeado para atuar nos autos,
Dr. Carlos Alberto Serafim, sito na Av. Dr. Odil Campos Saes, nº 47, Salar 1- Vianelo - Jundiaí - SP. O autor deverá comparecer
munido de seus documentos pessoais (CTPS, CNH, CPF, RG), e de todos os laudos, relatórios, históricos médicos e exames
complementares que se encontram em seu poder, relativos ao quadro de sequela de acidente do trabalho narrados nos autos. ADV: IVAN MARQUES DOS SANTOS (OAB 124866/SP), EDINILDA DOS SANTOS MONTEIRO (OAB 262986/SP)
Processo 1006624-43.2013.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - RODRIGO ANTONIO DA SILVA
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Ciência ao requerente de que foi designada perícia médica para o dia 10 de
março de 2014, às 13:45 horas, que será realizada no consultório do perito médico nomeado para atuar nos autos, Dr. Carlos
Alberto Serafim, no endereço sito à Av. Dr. Odil Campos Saes, nº 47 - Sala 1, Vianelo, Jundiaí/SP. O autor deverá comparecer
munido de seus documentos pessoais (CTPS, CNH, CPF, RG), e de todos os laudos, relatórios, históricos médicos e exames
complementares que se encontram em seu poder, relativos ao quadro de sequela de acidente do trabalho narrados nos autos. ADV: ERAZE SUTTI (OAB 146298/SP)
Processo 1007047-03.2013.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Fábio Leandro da Silva INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Ciência ao requerente de que foi designada perícia médica para o dia 10 de
março de 2014, às 14:30 horas, que será realizada no consultório do perito médico nomeado para atuar nos autos, Dr. Carlos
Alberto Serafim, no endereço sito à Av. Dr. Odil Campos Saes, nº 47 - Sala 1, Vianelo, Jundiaí/SP. O autor deverá comparecer
munido de seus documentos pessoais (CTPS, CNH, CPF, RG), e de todos os laudos, relatórios, históricos médicos e exames
complementares que se encontram em seu poder, relativos ao quadro de sequela de acidente do trabalho narrados nos autos. ADV: ELENIR IMPERATO BUENO (OAB 110783/SP)
Processo 1007437-70.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A PIFER TRANSPORTES LTDA ME - Vistos. Defiro o prazo requerido pelo embargante, para que se proceda a distribuição correta
dos embargos, contado este, à partir da publicação do presente despacho. Int. - ADV: ELIANE ABURESI (OAB 92813/SP)
Processo 1009025-15.2013.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - MARCIA APARECIDA SUHR INSS - Ciência ao requerente de que foi designada perícia médica para o dia 10 de março de 2014, às 14:45 horas, que será
realizada no consultório do perito médico nomeado para atuar nos autos, Dr. Carlos Alberto Serafim, no endereço sito à Av.
Dr. Odil Campos Saes, nº 47 - Sala 1, Vianelo, Jundiaí/SP. O autor deverá comparecer munido de seus documentos pessoais
(CTPS, CNH, CPF, RG), e de todos os laudos, relatórios, históricos médicos e exames complementares que se encontram
em seu poder, relativos ao quadro de sequela de acidente do trabalho narrados nos autos. - ADV: SIMONE AZEVEDO LEITE
GODINHO (OAB 111453/SP)
Processo 1009123-97.2013.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - João dos Santos - Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS - Ciência ao requerente de que foi designada perícia médica para o dia 10 de março de 2014,
às 15:00 horas, que será realizada no consultório do perito médico nomeado para atuar nos autos, Dr. Carlos Alberto Serafim,
no endereço sito à Av. Dr. Odil Campos Saes, nº 47 - Sala 1, Vianelo, Jundiaí/SP. O autor deverá comparecer munido de seus
documentos pessoais (CTPS, CNH, CPF, RG), e de todos os laudos, relatórios, históricos médicos e exames complementares
que se encontram em seu poder, relativos ao quadro de sequela de acidente do trabalho narrados nos autos. - ADV: JULIANA
RIZZATTI (OAB 217633/SP), MARIA EDUARDA ARVIGO PIRES DE CASTRO (OAB 232258/SP), JOSE APARECIDO DE
OLIVEIRA (OAB 79365/SP), HERMES BARRERE (OAB 147804/SP)
Processo 1010917-56.2013.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez Acidentária - sidenei de barros
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- INSS - Ciência ao requerente de que foi designada perícia médica para o dia 10 de março de 2014, às 14:15 horas, que será
realizada no consultório do perito médico nomeado para atuar nos autos, Dr. Carlos Alberto Serafim, no endereço sito à Av.
Dr. Odil Campos Saes, nº 47 - Sala 1, Vianelo, Jundiaí/SP. O autor deverá comparecer munido de seus documentos pessoais
(CTPS, CNH, CPF, RG), e de todos os laudos, relatórios, históricos médicos e exames complementares que se encontram em
seu poder, relativos ao quadro de sequela de acidente do trabalho narrados nos autos. - ADV: DANIELA APARECIDA FLAUSINO
NEGRINI (OAB 241171/SP)
Processo 1012188-03.2013.8.26.0309 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento WALTER YUKIO IDA - VANIA MARIA ROVERI - Proceda ao despejo coercitivo do imóvel, deixando-o livre de pessoas e coisas.
Feito o despejo, remova os bens encontrados, se o(s) interessado(s) não os remover(em), com as premissas do art. 172, §2º
do CPC, podendo o meirinho solicitar reforço policial, caso necessário. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: JOSE ALVES DE OLIVEIRA (OAB 271760/SP)
Processo 1012280-78.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Instituto de Educação
Terceiro Milênio Ltda - Marcia Adriana Ramos - Vistos etc. Ao Setor de Mediação. Designo audiência de mediação para o dia 12
de Março de 2014, às 10:20 horas. Intimem as partes requeridas para que compareçam, advertindo-as que para o prazo para
pagamento é de 03 dias e de que o prazo para oferecer embargos será de 15 dias, ambos a contar da data da realização da
audiência caso não seja celebrado acordo. O executado, independentemente da penhora, depósito ou caução, poderá oferecer
embargos, ou ainda, no mesmo prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em
execução, inclusive custas e honorários de advogado, requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês ( art. 745-A). Cumpra-se a serventia, se o caso, a Portaria nº 03/03.
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Intime-se - ADV: MÁRCIO
ALEXANDRE IOTI HENRIQUE (OAB 172932/SP), BARBARA FINHOLDT FERNANDES (OAB 313030/SP)
Processo 1013102-67.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - ASSOCIAÇÃO
RESIDENCIAL JARDIM DO RIBEIRÃO II - VALDEMIR D’ANGELO - Vistos etc. Ao Setor de Mediação. Designo audiência de
mediação para o dia 12 de Março de 2014, às 10:30 horas. Intimem as partes requeridas para que compareçam, advertindoas que para o prazo para pagamento é de 03 dias e de que o prazo para oferecer embargos será de 15 dias, ambos a contar
da data da realização da audiência caso não seja celebrado acordo. O executado, independentemente da penhora, depósito
ou caução, poderá oferecer embargos, ou ainda, no mesmo prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o
depósito de 30% do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, requerer o pagamento do restante em até
6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês ( art. 745-A). Cumpra-se a serventia, se
o caso, a Portaria nº 03/03. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da
lei. Intime-se - ADV: CARLOS EDUARDO QUADRATTI (OAB 222711/SP), LUÍS FERNANDO RODRIGUES (OAB 254929/SP),
REGINALDO MORON (OAB 261783/SP)
Processo 1013284-53.2013.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Condomínio - ASS. DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES
DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL MONTES CLAROS - TIAGO VIOTTI - - PRISCILA TAMARA SAMPAIO DA SILVA VIOTTI Vistos etc. Ao Setor de Mediação. Designo audiência de mediação para o dia 12 de março de 2014, às 10:40 horas. Intime-se a
parte requerida para que compareça, advertindo-a que o prazo para defesa será de 15 (quinze) dias a contar da realização da
audiência caso não seja celebrado acordo e que na falta de contestação serão presumidos como verdadeiros os fatos alegados
na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Cumpra a Serventia, se o caso, a Portaria nº 03/03. Servirá
o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV: CARLOS EDUARDO
QUADRATTI (OAB 222711/SP), LUÍS FERNANDO RODRIGUES (OAB 254929/SP), REGINALDO MORON (OAB 261783/SP)
Processo 1013321-80.2013.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Comissão - Ricardo Buzetti - MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A - Vistos etc. Ao Setor de Mediação. Designo audiência de mediação para o dia 12 de Marco de 2014, às
09:15 horas. Intime-se a parte requerida para que compareça, advertindo-a que o prazo para defesa será de 15 (quinze) dias
a contar da realização da audiência caso não seja celebrado acordo e que na falta de contestação serão presumidos como
verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Cumpra a Serventia, se o caso,
a Portaria nº 03/03. Servirá o presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a
acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. ADV: ISMAEL APARECIDO BISPO PINCINATTO (OAB 271753/SP)
Processo 1013329-57.2013.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Comissão - Erick Souza Uliana - MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A - Vistos etc. Ao Setor de Mediação. Designo audiência de mediação para o dia 12 de março de 2014, às
09:25 horas. Intime-se a parte requerida para que compareça, advertindo-a que o prazo para defesa será de 15 (quinze) dias
a contar da realização da audiência caso não seja celebrado acordo e que na falta de contestação serão presumidos como
verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Cumpra a Serventia, se o caso,
a Portaria nº 03/03. Servirá o presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a
acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. ADV: ISMAEL APARECIDO BISPO PINCINATTO (OAB 271753/SP)
Processo 1013376-31.2013.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Comissão - Aroldo Alves Cavalcante - - Marcia Ferreira
Cavalcante - PDG - Realty SA Empreendimentos e Participações - - GOLD NEVADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA - Vistos etc. Ao Setor de Mediação. Designo audiência de mediação para o dia 12 de Março de 2014, às 10:10 horas.
Intime-se a parte requerida para que compareça, advertindo-a que o prazo para defesa será de 15 (quinze) dias a contar da
realização da audiência caso não seja celebrado acordo e que na falta de contestação serão presumidos como verdadeiros os
fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Cumpra a Serventia, se o caso, a Portaria nº
03/03. Servirá o presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha
valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ISMAEL
APARECIDO BISPO PINCINATTO (OAB 271753/SP)
Processo 1013376-31.2013.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Comissão - Aroldo Alves Cavalcante - - Marcia Ferreira
Cavalcante - PDG - Realty SA Empreendimentos e Participações - - GOLD NEVADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA - Vistos etc. Ao Setor de Mediação. Designo audiência de mediação para o dia 12 de Março de 2014, às 10:10 horas.
Intime-se a parte requerida para que compareça, advertindo-a que o prazo para defesa será de 15 (quinze) dias a contar da
realização da audiência caso não seja celebrado acordo e que na falta de contestação serão presumidos como verdadeiros os
fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Cumpra a Serventia, se o caso, a Portaria nº
03/03. Servirá o presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha
valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ISMAEL
APARECIDO BISPO PINCINATTO (OAB 271753/SP)
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Processo 1013414-43.2013.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Comissão - Rafael Quina da Silva - - Caroline Aide Ferreira
Quina - MRV Engenharia e Paricipações S/A - Vistos etc. Ao Setor de Mediação. Designo audiência de mediação para o dia 12
de Março de 2014, às 09:35 horas. Intime-se a parte requerida para que compareça, advertindo-a que o prazo para defesa será
de 15 (quinze) dias a contar da realização da audiência caso não seja celebrado acordo e que na falta de contestação serão
presumidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Cumpra a
Serventia, se o caso, a Portaria nº 03/03. Servirá o presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de
que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas
da Lei. Intime-se. - ADV: ISMAEL APARECIDO BISPO PINCINATTO (OAB 271753/SP)
Processo 1013417-95.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - BIO INDUSTRIA E
COMERCIO S/A - PROQUITEC INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS REPREP. COMEL S/A - Vistos. Estendo a suspensão
dos efeitos dos protestos dos seguintes títulos Protocolados: - “ 0081-18/11/2013-48- R$ 9.032,83 - 22/11/2013 - “ 008018/11/2013-82- R$ 9.032,83 - 22/11/2013 - “ 0025-18/11/2013-72- R$ 8.952,88 - 22/11/2013 - “ 0026-18/11/2013-38- R$ 8.952,89
- 22/11/2013 - “ 0267-19/11/2013-25- R$ 9.032,81 - 25/11/2013 - “ 0666-27/11/2013-03 - R$ 7.526,60 - 02/12/2013 - “ 066727/11/2013-80 - R$ 7.526,60 - 02/12/2013 - “ 0668-27/11/2013-56 - R$ 7.527,61 - 02/12/2013 - “ 0669-27/11/2013-22 - R$
7.527,61 - 02/12/2013 - “ 0088-29/11/2013-72 - R$ 7.527,51 - 04/12/2013 - “ 0089-29/11/2013-38 - R$ 7.527,51 - 04/12/2013 - “
0200-04/12/2013-54 - R$ 7.527,49 - 09/12/2013 - “ 0199-04/12/2013-26 - R$ 7.527,49 - 09/12/2013 - “ 0198-04/12/2013-50 - R$
7.527,51 - 09/12/2013 - “ 0197-04/12/2013-83 - R$ 7.527,51 - 09/12/2013 Servirá o presente, por cópia digitada, como ofício.
Int. - ADV: DIMITRIOS TOLEDO LAZAROU (OAB 262356/SP)
Processo 1013502-81.2013.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Comissão - Paulo Luciano Agustinho - - Daniela Siqueira
Melfi - MRV Engenharia e Paricipações S/A - Vistos etc. Ao Setor de Mediação. Designo audiência de mediação para o dia 12
de Março de 2014, às 09:50 horas. Intime-se a parte requerida para que compareça, advertindo-a que o prazo para defesa será
de 15 (quinze) dias a contar da realização da audiência caso não seja celebrado acordo e que na falta de contestação serão
presumidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Cumpra a
Serventia, se o caso, a Portaria nº 03/03. Servirá o presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de
que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas
da Lei. Intime-se. - ADV: ISMAEL APARECIDO BISPO PINCINATTO (OAB 271753/SP)
Processo 1013606-73.2013.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO
LTDA - José Eduardo Paulino de Almeida - Vistos etc. Ao Setor de Mediação. Designo audiência de mediação para o dia 12 de
março de 2014, às 11:00 horas. Intime-se a parte requerida para que compareça, advertindo-a que o prazo para defesa será
de 15 (quinze) dias a contar da realização da audiência caso não seja celebrado acordo e que na falta de contestação serão
presumidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Cumpra a
Serventia, se o caso, a Portaria nº 03/03. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as
penas da Lei. Int. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP), ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/
SP)
Processo 1014169-67.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - BENEDITO CARDOSO DE ANDRADE
- - DIRCE TARTARIN - - ENIS ROBERTO ALVARES - - LUIZA PRETTI - - MARLENE MARZOCHI - - MARIA ZAIRA BIASOTTO
- - ONOFRE DA SILVA ARABE ALEIXO - - PAULO GONÇALVES DE OLIVEIRA - - VILMA TERESA GOBBI - INTERMÉDICA
SISTEMA DE SAÚDE S/A - - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JUNDIAÍ - Vistos. Aguarde-se o
julgamento do Agravo interposto. Sem prejuízo, digam os autores sobre a contestação em 10 dias. Int. - ADV: JOSÉ GUILHERME
CARNEIRO QUEIROZ (OAB 163613/SP), LUIZ CARLOS BRANCO (OAB 52055/SP), DÉBORA CRISTINA STABILE MOREIRA
(OAB 260369/SP), FABIA PINHEIRO ARGENTO (OAB 333937/SP), FILIPE EDUARDO CLINI (OAB 332181/SP)
Processo 1014512-63.2013.8.26.0309 - Protesto - Liminar - Civilmont construçoes incorporaçoes e montagens ltda - Triangulo
Peças Ltda - Vistos. Providencie primeiramente o autor, o cumprimento do ato ordinatório de fls.51. Após, será analisado o
pedido requerido. Int. - ADV: RAFAEL FRANCISCO CARVALHO (OAB 250179/SP)
Processo 1014512-63.2013.8.26.0309 - Protesto - Liminar - Civilmont construçoes incorporaçoes e montagens ltda - Triangulo
Peças Ltda - Vistos. Defiro a sustação do protesto do título de nº 01, de protocolo 1059-11/12/2013-64, no valor original de R$
1.700,00, emissão 07/10/2013 e vencimento 29/11/2013, até ulterior manifestação deste juízo. Deve a parte autora efetuar a
impressão desta decisão e encaminhar ao cartório competente, valendo como ofício. Diante da apresentação dos documentos,
determino que a serventia providencie a lavratura do termo de caução. Int. - ADV: RAFAEL FRANCISCO CARVALHO (OAB
250179/SP)
Processo 1014646-90.2013.8.26.0309 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome
- R. F. de S. C. - - S. L. C. - RAQUEL FERRARI DE SOUSA CAMILO e SANDRO LUIZ CAMILO pedem a retificação do
assento de nascimento do filho ENZO CAMILO para inclusão do patronímico materno, com o que deverá passar a chamar-se
“ENZO FERRARI DE SOUSA CAMILO”. O Ministério Público não se opôs (fl. 14). É o Relatório, Decido: De início, registre-se a
opção, pelo Legislador, de determinar a mantença do patronímico entre ascendentes e descendentes com o escopo de se evitar
embaraços quanto à identificação dos cidadãos. O emprego do patronímico dos ascendentes não se confunde com homenagem
ou não àqueles de que provém, mas tem por finalidade conferir segurança e estabilidade em suas relações. A tradição é mantida
de longa data e veio a ser reafirmada com o advento do novel Código Civil. É o que se dessume do disposto no art. 1.578 de
referido Códex, pois ao cônjuge declarado culpado pela separação, prevê-se a “perda do sobrenome do outro (...) se a alteração
não acarretar: II manifesta distinção entre o seu nome de família e dos filhos havidos da união dissolvida”. A Lei de Registros
Públicos, de n° 6 015, de 31 dezembro 1973, estabelece em seu artigo 56 que ‘O interessado, no primeiro ano após ter atingido
a maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos
de família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa’. E, no art 57, que ‘Qualquer alteração posterior de
nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que
estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa’. Assim os referidos dispositivos
não devem ser interpretados isoladamente, uma vez que o espírito da lei protege o apelido de família, e faculta ao interessado
alterar o seu nome desde que comprove motivo relevante. De acordo com os ensinamentos de Washington de Barros Monteiro
(Curso de Direito Civil, Iº vol., 1989, Saraiva, p. 86), o nome apresenta ‘como o sinal exterior pelo qual se designa, se identifica
e se reconhece a pessoa no seio da família e da comunidade. É a expressão mais característica da personalidade, o elemento
inalienável e imprescritível da individualidade da pessoa’, ‘o nome da pessoa compõe-se de um prenome e do respectivo apelido
de família. O apelido de família ou patronímico é o sinal revelador da procedência da pessoa e serve para indicar sua filiação,
sua estirpe, sendo, a princípio, inalterável, nos termos do art 56 da Lei 6 015/ 73’. As lições de Direito Civil, nos mostra que
um dos mais importantes atributos da pessoa natural, ao lado da capacidade civil e do estado, é o nome. O homem recebe-o
ao nascer e deve conservá-lo até a morte, prevendo a lei hipóteses excepcionais em que se admite a sua alteração. No caso
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dos autos, de rigor o reconhecimento de que melhor se ajusta à tradição do nosso Direito a inclusão do patronímico materno,
muito embora não explicada de forma convincente a opção primeira e ora retificanda. A propósito, já se decidiu: “REGISTRO
CIVIL - NOME - INCLUSÃO DE PATRONÍMICO MATERNO - ADMISSIBILIDADE, NA ESPÉCIE - AUSÊNCIA DE ÓBICE LEGAL,
PREJUÍZO OU CONSTRANGIMENTO À MENOR REQUERENTE RECURSO PROVIDO.” (Apelação cível n° 994.08.062703-2
- Relator Desembargador Elliot Akel j. 30.03.2010, v.u.). Posto isso, julgo procedente o pedido, expedindo-se mandado de
averbação para inclusão do patronímico materno (FERRARI DE SOUSA) no nome do filho dos requerentes, que, doravante,
passará a chamar-se “ENZO FERRARI DE SOUSA CAMILO”, arquivando-se. P.R.I.C. - ADV: ANA NIZIA CAMARGO VIANA
(OAB 186631/SP)
Processo 1014713-55.2013.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Espécies de Contratos - MANOEL NEQUINHA MIRANDA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ME - ALTANEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - Vistos. Recebo a petição de
fls. 18/19 como aditamento à inicial, procedendo-se o feito pelo rito ordinário. No mais, considerando que o autor não trouxe
aos autos documento algum tendente à demonstração da alegada hipossuficiência econômico-financeira, indefiro o pedido de
assistência judiciária gratuita e concedo a ele o prazo de 30 (trinta) dias para comprovação do recolhimento de custas sob pena
de extinção anormal do feito. Int. - ADV: TATIANA INÊS GOMES MACHADO (OAB 217075/SP)
Processo 1014738-68.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - ANA MARIA BASSIAL
- DAE S/A ÁGUA E ESGOTO - Vistos. Considerando os bens declarados no imposto de renda, assim como o fato de não ter
sido atendida pelo SUS, o que leva a crer que possui plano de saúde, e ainda tendo em vista que constituiu advogado de livre
escolha, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita e concedo a eles o prazo de 30 (trinta) dias para comprovação do
recolhimento de custas sob pena de extinção anormal do feito. Int. - ADV: JOSE APARECIDO MARCUSSI (OAB 58909/SP)
Processo 1014887-64.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - ADEMIR POLLI - - HERMINIO
SALVADOR CARPI - - JOÃO BATISTA DE CARVALHO - - MARIANGELA APARECIDA GALAFACI - - MARILUCIA GOMES
FERREIRA DA SILVA - - SUELI BOSSI ARAUJO - - VANIA APARECIDA FARIA SALESI LASAK PETRONE - INTERMÉDICA
SISTEMA DE SAÚDE S/A HOSPITAL PAULO SACRAMENTO - - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
DE JUNDIAÍ - Vistos. Houve erro material no r. Respacho, porém já corrigido às fls. 354. Int. - ADV: FABIA PINHEIRO ARGENTO
(OAB 333937/SP), FILIPE EDUARDO CLINI (OAB 332181/SP)
Processo 1015672-26.2013.8.26.0309 - Cautelar Inominada - Obrigações - LUCIENE FERREIRA DA CRUZ - HOSPITAL DE
CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO - Vistos. Comprovado a existência do seguro, defiro a liminar para que a ré apresente, em
48 (quarenta e oito) horas, o prontuário médico da falecida Luzia Aparecida da Silva, correspondente ao período que permaneceu
internada nas dependências do nosocômio, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de atraso. Cite-se, ficando o réu advertido
do prazo de 5 (cinco) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na
inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Int. - ADV:
IRIS ANDRE PRESTES (OAB 294525/SP)
Processo 1015883-62.2013.8.26.0309 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento JOÃO GABRIEL LOPES DA SILVA - TATIANA ALVES SANTIAGO - Vistos. Recolha o autor a diferença de custas processuais, no
valor de R$ 47,47, sob pena de extinção do feito. Após, conclusos para decisão. Int. - ADV: CLEIDE HONORIO AVELINO (OAB
242553/SP), BRUNO DE OLIVEIRA BONIZOLLI (OAB 255312/SP)
Processo 1016461-25.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Duplicata - EBF VAZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Vistos. Aqui por engano. Devolva-se ao Distribuidor para redistribuição por dependência à 6ª Vara
local. - ADV: ROGERIO BALDERI (OAB 218346/SP)
Processo 1016476-91.2013.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANIF BANCO
INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL) S/A - ANGELO BRAGA PINTO - Vistos Comprovada a mora, defiro a liminar de
busca e apreensão. Cumprida a liminar, cite-se com as advertências legais e com prazo de 15 (quinze) dias para contestação,
sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo
Civil, ficando deferida a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias a contar da execução da liminar, nos termos do pedido
inicial, em conformidade com o § 2º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69. Defiro os benefícios previstos no art. 172 § 2º do CPC,
bem como ordem de arrombamento e reforço policial, se necessário. Cumpra a Serventia, se o caso, a Portaria nº 03/03. Servirá
o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: FERNANDA
VIEIRA CAPUANO (OAB 150345/SP)
Processo 1016503-74.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Cheque - COMERCIAL LIBERATO Ltda - GLOBAL
JUNDIAÍ-VEÍCULOS LTDA. - Vistos. CITE(M)-SE, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar
(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do
Código de Processo Civil. Cumpra a Serventia, se o caso, a Portaria nº 03/03. Servirá o presente, por cópia digitada, como
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: LILIAM DE OLIVEIRA ALMEIDA LACERDA (OAB
250470/SP)
Processo 1016515-88.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Veder do Brasil Ltda - Pexplas
Indústria e Comércio Produtos Plásticos Ltda - Vistos. Nenhuma das partes têm endereço nesta Comarca. A exequente está
estabelecida na capital deste Estado, enquanto que a ré está estabelecida na cidade de Cajamar/SP. Assim, esclareça o motivo
da propositura da ação nesta Comarca, e se tem interesse na redistribuição do feito para a cidade de Cajamar/SP. Int. - ADV:
DANIEL OLIVEIRA MATOS (OAB 315236/SP)
Processo 1016520-13.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - MARINEIDE MINICHILLO
NASCIMENTO - VRG - Linhas Aéreas S/A (VARIG) - Vistos. Considerando que a autora não trouxe aos autos documento algum
tendente à demonstração da alegada hipossuficiência econômico-financeira, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita
e concedo a ela o prazo de 30 (trinta) dias para comprovação do recolhimento de custas sob pena de extinção anormal do feito.
Int. - ADV: MARCELO EDUARDO MALVASSORI (OAB 246169/SP)
Processo 1016560-92.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander Brasil
Sa - Marcelo Storani Segre - - MPJ CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGEM LTDA - Vistos etc. CITE(M)-SE a(s)
pessoa(s) acima indicada(s) para pagamento no prazo de 03 (três) dias, sob pena de prosseguimento da execução, nos termos
do artigo 652 do Código de Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito (art. 652-A),
que serão reduzidos pela metade no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias (parágrafo único). O executado,
independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias contados da data
da juntada aos autos do mandado de citação (arts. 736 e 738), ou ainda, no mesmo prazo, reconhecendo o crédito do exeqüente
e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, requerer o pagamento
do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês (art. 745-A). Cumpra a
Serventia, se o caso, a Portaria nº 03/03. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as
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penas da Lei. Intime-se. - ADV: ORESTES BACCHETTI JUNIOR (OAB 139203/SP)
Processo 1016578-16.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - José Austaquio da Silva - Vera Lúcia Baraldi da Silva - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Vistos. Conforme Súmula 150 do STJ “Compete àJustiçaFederal
decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas
públicas”, remetam-se os autos, com urgência, à Justiça Federal. Int. - ADV: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS COUTINHO
(OAB 315818/SP)
Processo 1016584-23.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Locação de Móvel - LOCALVALE COMERCIO E LOCAÇÃO
DE ANDAIMES E MAQUINAS P CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EP - PURITEC PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO
- Vistos. CITE(M)-SE, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar (em) a defesa, sob pena
de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil.
Cumpra a Serventia, se o caso, a Portaria nº 03/03. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma
e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: PAULO HENRIQUE DA SILVA GONÇALVES (OAB 302478/SP)
Processo 1016595-52.2013.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Inadimplemento - CHEMIN INCORPORADORA S/A MAURI GEREZ RODRIGUES - - MARLY CLEIDE OISHI - Vistos. CITE(M)-SE, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15
(quinze) dias para apresentar (em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial,
nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Cumpra a Serventia, se o caso, a Portaria nº 03/03. Servirá o presente,
por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: MARIA TERESA PILAR (OAB
98300/SP)
Processo 1016623-20.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - MAGGI COMÉRCIO DE CAMINHÕES E
ÔNIBUS LTDA - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C.,
Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. “Vistas dos autos ao autor para completar, em 30 dias, a
taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 257 do CPC). Valor R$ 66,93”. - ADV: FERNANDO RODRIGUES
DOS SANTOS (OAB 196461/SP)
Processo 1016645-78.2013.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - ESCOLAS PADRE ANCHIETA LTDA - José
Airton Sa Rocha Junior - Vistos etc. As intimações serão feitas pelo Diário Eletrônico da Justiça, mesmo se parte assistida pelo
Convênio da Defensoria Pública, pois tal procedimento implicará maior celeridade. Na hipótese de não concordância com tal
procedimento e se parte assistida pelo convênio, solicita-se ao patrono que informe por petição nos autos, ocasião na qual a
serventia anotará na capa dos autos e passará realizar intimação pessoal por carta somente do patrono. Cite-se nos termos do
art. 1102 do CPC, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para pagamento ou entrega da coisa, ocasião em
que ficará isento do pagamento das custas e honorários, ou então em igual prazo oferecer embargos que entenda necessário
(art. 1102 a, b, c do CPC.), presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código
de Processo Civil. Cumpra a Serventia, se o caso, a Portaria nº 03/03. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se - ADV: ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP), ANTONIO
CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)
Processo 1016646-63.2013.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - LUCIANO SOUZA DE BRITO - Vistos Comprovada a mora, defiro a liminar de busca e
apreensão. Cumprida a liminar, cite-se com as advertências legais e com prazo de 15 (quinze) dias para contestação, sob pena
de serem presumidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil,
ficando deferida a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias a contar da execução da liminar, nos termos do pedido inicial,
em conformidade com o § 2º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69. Defiro os benefícios previstos no art. 172 § 2º do CPC, bem
como ordem de arrombamento e reforço policial, se necessário. Cumpra a Serventia, se o caso, a Portaria nº 03/03. Servirá o
presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: NILZA PONTES
DOS SANTOS (OAB 300146/SP)
Processo 1016654-40.2013.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni S/A
Credito Finaciamento e Investimento - MARCELO HENRIQUE GONCALVES - Vistas dos autos ao autor para: (X) recolher, em
05 dias, a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, sob pena de extinção do processo (art.267, IV do CPC). Valor R$ 13,00 - ADV:
DENISE VAZQUEZ PIRES (OAB 221831/SP), TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP), DANIELA FERREIRA
TIBURTINO (OAB 328945/SP)
Processo 1016695-07.2013.8.26.0309 - Reintegração / Manutenção de Posse - Espécies de Contratos - CASONI COMERCIAL
E EMPREENDIMENTO LTDA - Mateus Ferreira Gomes - - Gláucia Morabito Gomes - Vistos. O pedido de antecipação de tutela
será apreciado oportunamente, porquanto não evidenciados o fumus e o periculum, obedecendo-se ao princípio audiatur et
altera pars. CITEM-SE, ficando os réus advertidos do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar (em) a defesa, sob pena de
serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil.
Cumpra a Serventia, se o caso, a Portaria nº 03/03. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma
e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: EVALCYR STRAMANDINOLI (OAB 44322/SP)
Processo 1016700-29.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - ORINDA ALVES PEREIRA TODIBO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - - ORANILDES DOS SANTOS - - SILVIA REGINA FONSECA DOS SANTOS
- Vistas dos autos ao autor para: (x) Regularizar do processo, no prazo de 48 horas, ante a falta de cadastramento do endereço
de todos os réus no SAJ, uma vez que cabe ao próprio advogado o regular preenchimento dos campos obrigatórios para o
regular trâmite do processo, nos termos do art. 9º da Resolução 551/2011 do TJ-SP, abaixo transcrito na íntegra. “Art. 9º - A
correta formação do processo eletrônico é responsabilidade do advogado ou procurador, que deverá: I - preencher os campos
obrigatórios contidos no formulário eletrônico. II - fornecer com relação às partes, salvo impossibilidade que comprometa o
acesso à justiça, o número no cadastro de pessoas físicas ou jurídicas perante a Secretaria da Receita Federal, conforme o
disposto no artigo 15 da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006. III - fornecer a qualificação dos procuradores; IV - carregar,
sob pena de rejeição, as peças essenciais da respectiva classe e documentos complementares: a) em conformidade com as
especificações técnicas regulamentadas em Portaria da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; b) na
ordem em que deverão aparecer no processo; c) nomeados de acordo com a listagem disponibilizada no sistema informatizado;
d) livres de vírus ou ameaças que possam comprometer a confidencialidade, disponibilidade e integridade do sistema de
processamento eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Parágrafo único. Caso verifique irregularidade na
formação do processo que impeça ou dificulte sua análise, o Magistrado poderá abrir prazo ao peticionário para que promova as
correções necessárias.” - ADV: KATIA SILENE DE ANDRADE (OAB 285176/SP)
Processo 1016706-36.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - JOSÉ FERNANDO GASPAROTTO
- Sul América Seguro Saúde S.A. - Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, anotando-se. A matéria
discutida nestes autos é disciplinada pelos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/98, verbis: Art. 30. Ao consumidor que contribuir para
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produtos de que tratam o inciso I e o §1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão
ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas
mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o
seu pagamento integral. §1º O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do
tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o §1º do art. 1º, ou sucessores, com um mínimo assegurado de
seis meses e um máximo de vinte quatro meses. §2º A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo
o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho. §3º Em caso de morte do titular, o direito de permanência
é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto
neste artigo. §4º O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de negociações
coletivas de trabalho. §5º A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da admissão do consumidor titular
em novo emprego. §6º Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é considerada contribuição a coparticipação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços
de assistência médica ou hospitalar. Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o §1º do art.
1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção
como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho,
desde que assuma o seu pagamento integral. §1 Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à saúde
por período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para
cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo. §2º Para gozo do direito assegurado neste
artigo, observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do artigo anterior. Em conformidade com
a legislação supratranscrita, quem tiver contribuído por 10 (dez) anos para um ou alguns planos de saúde, na lição de MAURY
ÂNGELO BOTTESINI e MAURO CONTI MACHADO, enquanto trabalhou, já não pode mais ser descartado - a expressão é
grosseira, mas é exata - pela operadora do plano de saúde a que estiver vinculado. Não é essencial que seja um único plano, de
uma única operadora por 10 (dez) anos. Basta a prova de que houve contribuição para planos sucessivos, tenha ou não havido
interrupções, por 10 (dez) anos ou mais, para ter assegurado o direito de manter-se filiado, pagando integralmente o custo do
serviço do seguro, essa a condição indispensável para a manutenção do direito. E prosseguem a lúcida lição: Os dependentes
e agregados do aposentado também continuam com direito à cobertura, desde que mantenham essa condição de dependente
ou agregado. Por outro lado, é dos autos que a parte autora preenche os requisitos legais, uma vez que era consumidora
de plano de saúde em virtude de vínculo empregatício, contribuiu com o plano de saúde por mais de 10 (dez) anos e teve o
vínculo empregatício extinto em virtude de sua aposentadoria, continuando a arcar com o pagamento do plano de saúde. A
documentação aos autos colacionada comprova, quantum satis, as assertivas lançadas em a inicial. A propósito, confiram-se
os seguintes julgados: Plano de saúde. Contrato coletivo, decorrente de vínculo empregatício. Aposentamento do empregado
contribuinte, que assume o pagamento integral da prestação. Direito de manutenção das mesmas condições contratuais de
cobertura. Direito subjetivo aparente. Ameaça de ruptura do contrato. Risco de dano irreversível. Tutela provisória concedida.
Improvimento ao agravo. Aplicação do art. 273, caput, do CPC, c/c o art. 31, caput, da Lei 9.656/1998. Se o empregado
demandante faz prova satisfatória de atender aos requisitos do art. 31, caput, da Lei Federal 9.656, de 03.06.1998, há o juízo
de lhe conceder tutela provisória, ou antecipada, com vista a impedir ruptura unilateral do contrato, por parte da seguradora
(AgIn 134.576-4 SP 2ª Câm. Dir. Privado Rel. Cezar Peluso j. 07.12.1999 v.u.). Plano de saúde. A jurisprudência, mesmo sem o
apoio do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) e da norma que disciplina a atividade comercial de planos e seguros
médicos (Lei 9.656/1998), humanizou a função dos contratos antigos, desautorizando rescisões imotivadas que discriminam
conveniados idosos (arts. 1º, III e 196 da CF). Sentença consentânea com a socialização contratual e que reprime o abuso de
direito. Recurso não provido (ApCív 82.043-4 SP i 3ª Câm. Dir. Privado Rel. Ênio Zuliani - j. 01.02.2000). In casu, analisandose os documentos acostados aos autos e aos fatos narrados, entende-se que a questão discutida nesses autos apresenta, ab
initio, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela pleiteada. A prova inequívoca está pretensão de exclusão do autor
dos quadros de titulares/beneficiários do plano de saúde, circunstância que, teoricamente e prima facie, revela-se abusiva. A
verossimilhança dos fatos narrados está demonstrada com os documentos anexados em a inicial. Por outro lado, como bem
salientado pela parte autora, existe o fundado receio de dano irreparável, haja vista que o plano de saúde, na atual conjuntura,
trata-se de serviço essencial, pois o SUS não atende às necessidades básicas de saúde da população brasileira. É certo
que, indeferida a antecipação dos efeitos da tutela, a parte autora sofrerá danos de difícil ou impossível reparação, à toda
evidência. Fica assim demonstrado o periculum in mora, posto que se trata de antecipação de um direito em vista de uma
situação de perigo. Assim, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA pleiteada e assim o faço para o fim de determinar, de imediato,
o restabelecimento (ou a manutenção) do plano de saúde, disponibilizado à parte autora e a seus dependentes inscritos, em
todos os seus termos e sem limitações ou retaliações, mediante o pagamento mediante pagamento da cota parte que antes
cabia à ex-empregadora somada àquela a cargo do ex-empregado, sob pena da incidência da multa pecuniária de R$ 1.000,00
(um mil reais) ao dia, na hipótese de descumprimento de preceito, a viger até que a obrigação seja cumprida, determinandose, outrossim, a emissão de boletos com o escopo de ser propiciado o recebimento dos valores alhures pleiteados. Cite-se e
intimem-se. - ADV: JEFFERSON AUGUSTO FANTAUSSE (OAB 324288/SP)
Processo 1016771-31.2013.8.26.0309 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - WESTCOR PINTURAS INDUSTRIAIS
E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - LOCGUEL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - VISTOS. Tratase de pedido de sustação de protesto, onde se alega ser indevida a cobrança de duplicata mercantil. O preclaro Des. Jorge
de Almeida, ao referir-se ao requisito do periculum in mora das cautelares, deixou expresso, com a costumeira proficiência,
que “a tutela cautelar é espécie do gênero tutela de urgência. Surge para eliminar uma situação de perigo que coloque em
risco uma pretensão. A lide processual é estática, não assim, a sociológica. Porque não se pode eliminar a dilatio temporis,
na solução do conflito de interesses do processo principal é que surge a tutela provisória. Seu objeto é, na realidade o fim
útil do processo principal” (Ac. 202.817-1/5, Ag. de Instrumento, Notícias Populares S/a versus Roberto Carlos Braga, 8ª Câm
TJ/SP). No caso em tela, desnecessária a justificação até porque seria exigir-se da autora prova de fato negativo, a fugir do
escopo da mera fumaça de bom direito, exigida por lei. Defiro a liminar pretendida para suspender os efeitos dos protestos dos
títulos: - 29004457 - 0441 - 16/12/2013-44; - 29004481 - 0443 - 16/12/2013-97; - 29004544 - 0444 - 16/12/2013-63; - 29004697
- 0446 - 16/12/2013-06; - 29004702 - 0445 - 16/12/2013-30; - 29004708 - 0440 - 16/12/2013-78; até ulterior decisão, devendo
a parte depositar o valor reclamado ou obter fiança bancária do mesmo valor. Neste passo, cumpre notar que o art. 804 deixa
ao arbítrio do magistrado a prestação da caução (o que é mais), pelo que pode o magistrado, obviamente, em determinando
a necessidade desta, estipular qual seja mais adequado, levando-se em consideração os aspectos atinentes à liquidez da
garantia, sua perecibilidade, etc. Confira-se, a propósito, STJ/RT 666/177). Em havendo opção por fiança bancária, esta deverá
vir por prazo indeterminado. Na impossibilidade, em sendo por prazo determinado, não poderá conter restrições para cobrança
(como por exemplo vinculação ao trânsito em julgado para poder-se exigir o pagamento), sendo pagável mediante apresentação
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por ofício ou mandado do Juízo. Venha a garantia exigida em 24 horas. A inicial pede simples medida cautelar preparatória,
dependente de processo principal, a ser instaurado no prazo de 30 dias, na forma do art. 806 do Código de Processo Civil, sob
pena de perda de eficácia da medida liminar. Assim, desnecessária a citação para esta medida meramente cautelar, visto que
as discussões sobre a obrigação titulada são reservadas para o processo principal. Aguarde-se o decurso do prazo de 30 dias,
contados a partir de hoje. Se ajuizada a ação principal, apense-se esta a seu processo e conclusos. Se não ajuizada, certifiquese a não distribuição, e, igualmente, conclusos. Cumpra a Serventia, se o caso, a Portaria nº 03/03. Servirá o presente, por
cópia digitada, como ofício. Int. - ADV: TIAGO ANDRÉ DE OLIVEIRA (OAB 258866/SP)
Processo 4001777-78.2012.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário - JUVÊNCIO MANOEL DO
NASCIMENTO - Inss / Jundiai - Ciência ao requerente de que foi designada perícia médica para o dia 25 de abril de 2014, às
13:45 horas, que será realizada no consultório do perito médico nomeado para atuar nos autos, Dr. Carlos Alberto Serafim, sito
na Av. Dr. Odil Campos Saes, nº 47, Salar 1- Vianelo - Jundiaí - SP. O autor deverá comparecer munido de seus documentos
pessoais (CTPS, CNH, CPF, RG), e de todos os laudos, relatórios, históricos médicos e exames complementares que se
encontram em seu poder, relativos ao quadro de sequela de acidente do trabalho narrados nos autos. - ADV: PAULO ROBERTO
DO NASCIMENTO (OAB 93547/SP), HELENA MARTA SALGUEIRO ROLO (OAB 236055/SP)
Processo 4002038-43.2012.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Seguro - PEDRO GABRIEL DE OLIVEIRA LIMA RAMALHO
- seguradora lider dos consórcios dpvat - Ciência às partes de que foi designada perícia médica para o dia 26/02/2014, às 11:30
horas, que será realizada na sede do IMESC, sito na Rua Barra Funda, 824, Barra Funda, São Paulo - SP. O autor deverá
comparecer munido de seus documentos pessoais (CTPS, CNH, CPF, RG), e de todos os laudos, relatórios, históricos médicos
e exames complementares que se encontram em seu poder. - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), SIMONE
AZEVEDO LEITE GODINHO (OAB 111453/SP)
Processo 4002289-61.2012.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - LEANDRO SOUZA
- BANCO ITAUCARD SA - Certidão retro (trânsito em julgado): com as cautelas de estilo, arquivem-se os autos. - ADV:
ALESSANDRO CARVALHO DA SILVA PRADO (OAB 269497/SP), JOSE RUIVO NETO (OAB 268641/SP), EDUARDO JOSE
FUMIS FARIA (OAB 225241/SP), PAULO ROGERIO NASCIMENTO (OAB 147437/SP)

5ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ELIANE DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCIA CORRÊA DE MAMEDE CAMPOS DA SILVA VELHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0189/2013
Processo 0000114-90.1997.8.26.0309 (309.01.1997.000114) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Carlos
Leonildo Negro - Indenizacao - Editora Panorama Ltda. e outros - Vistos. Fls. 411/427: item “a”: Defiro. Após o recolhimento
da taxa devida, providencie através do sistema ARISP, expedindo-se o necessário. item “b”: Aguarde-se, por ora, o momento
mais oportuno para apreciação do pedido de penhora sobre percentual do faturamento. Intime-se. - ADV: RENATA MARIA
RAMOS NAKAGIMA (OAB 204383/SP), RICARDO BOCCHINO FERRARI (OAB 130678/SP), LILIAN FRANCO DA SILVEIRA
(OAB 121115/SP), LUIZ HENRIQUE DALMASO (OAB 121020/SP), ADRIANA GOMES CARVALHEIRO (OAB 115618/SP)
Processo 0000563-14.1998.8.26.0309 (309.01.1998.000563) - Procedimento Ordinário - Sociedade Padre Anchieta de
Ensino S/c Ltda - Cobranca - Defiro pedido retro. - ADV: MARIA LUCIA RODRIGUES (OAB 136558/SP)
Processo 0000563-14.1998.8.26.0309 (309.01.1998.000563) - Procedimento Ordinário - Sociedade Padre Anchieta de
Ensino S/c Ltda - Cobranca - Marco Antonio Pilan - Ciência ao Autor sobre o procedimento Renajud ( pesquisa de veículos - fls.
114/115) - ADV: MARIA LUCIA RODRIGUES (OAB 136558/SP)
Processo 0000596-72.1996.8.26.0309 (309.01.1996.000596) - Procedimento Ordinário - Escolas Padre Anchieta S/c - Mario
Arci Junior - Ciência ao Autor sobre o procedimento Renajud (pesquisa de veículos - fls. 93/94). - ADV: ANTONIO CARLOS
LOPES DEVITO (OAB 236301/SP), FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP), ADEMAR SACCOMANI (OAB 47867/SP)
Processo 0001187-19.2005.8.26.0309 (309.01.2005.001187) - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Energia Elétrica
- Ana Creusa Alves Ruiz - Cpfl Piratininga - ( C O N S U L T A: Pela presente, consulto V.Exa. em como proceder nestes autos
tendo em vista que, conforme fls.165/166, a executada foi intimada para pagamento de um montante que não se encontra
amparado em cálculos e que é divergente do quanto apresentado na petição de fls.155 pelo que faço os presentes autos
conclusos para os fins de direito. Jundiaí, 14 de novembro de 2013. EDAraujo Matr.319-190-8 ) - - - Vistos. Não obstante o
depósito em Juízo do valor apresentado pela exequente a fls.175, o cálculo foi impugnado pela executada conforme fls.169/173.
Na determinação de fls.166 o valor a ser pago não poderia conter a multa prevista no artigo 475-J, do C.P.C., tendo em vista que
deverá incidir apenas quando decorrido o prazo lá determinado contado da intimação. Esclareço que firmo meu posicionamento
diante do precedente firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça. A Corte Especial do E. STJ, no julgamento do REsp n.
940.274/MS, de relatoria do Min. João Otávio de Noronha, firmou posicionamento no sentido de que o cumprimento da sentença
não se dá de forma automática, sendo necessária a intimação do devedor, após a trânsito em julgado da decisão, por meio
de seu patrono, para que cumpra a obrigação. Apenas após o transcurso do prazo dessa intimação terá incidência a multa de
10% prevista no art. 475-J do CPC. “PROCESSUAL CIVIL. LEI N. 11.232, DE 23.12.2005. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA.
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. JUÍZO COMPETENTE. ART. 475-P, INCISO II, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. TERMO
INICIAL DO PRAZO DE 15 DIAS. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO PELA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL.
ART. 475-J DO CPC. MULTA. JUROS COMPENSATÓRIOS. INEXIGIBILIDADE.” (REsp 940274/MS, CORTE ESPECIAL, DJe
31/05/2010) - Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1134345/RS, QUARTA TURMA, DJe 09/11/2009; AgRg Ag 1080378/RS,
QUARTA TURMA, DJe 27/04/2009; REsp 1087606/RJ, SEGUNDA TURMA. DJE 23/04/2009). Para que se possa melhor analisar
a questão, apresente a exequente o cálculo atualizado e detalhado da condenação sem a incidência da multa prevista no artigo
475-J, do C.P.C., tendo em vista que a executada não se encontra inadimplente. Int. - ADV: RICARDO FERREIRA SCARPI (OAB
195252/SP), ALINE CRISTINA PANZA MAINIERI (OAB 153176/SP)
Processo 0001879-13.2008.8.26.0309 (309.01.2008.001879) - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Água - Paulo
Aparecido de Moraes - Dae S/A Agua e Esgoto - Vistos. Cumpra-se o V.Acórdão de fls. 284/295, comunicando-se a improcedência
deste feito junto ao Sistema e arquivando-o oportunamente. Int. - ADV: ANGÉLICA MERLO ZAPAROLI (OAB 200316/SP),
MARCIO VICENTE FARIA COZATTI (OAB 121829/SP)
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Processo 0001948-79.2007.8.26.0309 (309.01.2007.001948) - Execução de Título Extrajudicial - Auto Posto Brunholi Ltda
- Alvo Vigilancia Patrimonial Ltda - “Manifeste-se o Autor sobre a pesquisa Infojud (endereço - fls. .85/88).” - ADV: RENATO
CUNHA LAMONICA (OAB 88413/SP)
Processo 0002401-11.2006.8.26.0309 (309.01.2006.002401) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Cooperativa
Nacional de Habitação Popular - Conahp e outro - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão, manifestando-se o vencedor em cinco dias.
No silêncio, arquivem-se os autos cumpridas as formalidades legais e anotações de praxe. Int. - ADV: FERNANDA FONTOURA
(OAB 288732/SP), JORDEVINO OLIMPIO DE PAULA (OAB 72138/SP)
Processo 0002561-94.2010.8.26.0309 (309.01.2010.002561) - Despejo por Falta de Pagamento - Roberto Issamu Shimoda
- Center Cel Comercio de Telecomunicações Ltda e outros - Vistos. Fls. 61: Anote-se a Execução processada nestes autos.
Intimem-se os executados, através de seu advogado, para que no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação desta
determinação, efetuem o pagamento do débito de R$ 48.075,26 (quarenta e oito mil, setenta e cinco reais e vinte e seis
centavos), sendo que não havendo o pagamento será acrescida multa no valor de 10% (dez por cento) conforme disposto no
artigo 475-J do C.P.C. e o credor deverá requerer o que lhe é de direito. Int. - ADV: CLAUDIO ROBERTO FINATI (OAB 48169/
SP), FERNANDO QUINZANI SANTANA (OAB 263148/SP)
Processo 0002989-47.2008.8.26.0309 (309.01.2008.002989) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Empresa
Gontijo de Transportes Ltda - Viação Mimo Ltda - Vistos. Fls.: 157/159: Anote-se o substabelecimento, sem reservas, apresentado
pelo executado. Cumpra-se a determinação de fls. 154, observando-se que encontra-se no aguardo da publicação que será
disponibilizada ainda com os nomes dos antigos procuradores. Int. - ADV: RODRIGO SILVA FERREIRA (OAB 222997/SP),
PAULO CESAR SAMPAIO MENDES (OAB 30170/SP), RODRIGO CARDOSO BIAZIOLI (OAB 237165/SP)
Processo 0003028-10.2009.8.26.0309 (309.01.2009.003028) - Outros Feitos não Especificados - Espécies de Títulos
de Crédito - Irmaos Russi Ltda - Ezercino Gonçalves de Jesus - Vistos etc. É dever do magistrado, decorrente da Lei de
Responsabilidade Fiscal e da Lei Orgânica da Magistratura, zelar pela regularidade do pagamento das taxas e emolumentos, na
medida em que reverte para a própria população, destinatária do Estado Democrático de Direito. Assim, analisando o documento
apresentado às fls. 64/65, quando a renda mensal do executado supera cinco salários mínimos, miserabilidade não há, por
isto, indefiro o pedido de justiça gratuita, determino que o executado regularize sua representação processual, recolhendo
a taxa devida. Embora o executado tenha apresentado extrato do Banco comprovando o depósito de verbas salariais junto
à conta onde ocorreu o bloqueio (fls. 62), observo que há possibilidade de retenção de pelo menos 20% do valor bloqueado
a título de amortização do valor da dívida não contestada nestes autos, em respeito ao princípio da dignidade humana e da
proteção do salário (art. 7º, X, da CF), preservando desta forma o caráter alimentar da remuneração. Neste sentido é a atual
posição da jurisprudência, conforme abaixo: 0156185-18.2013.8.26.0000 Agravo de Instrumento Relator(a): Renato Rangel
Desinano Comarca: São Paulo Data do julgamento: 07/11/2013 Outros números: 1561851820138260000 Ementa: ... do salário
Possibilidade Suspensão que deve se restringir ao desconto de débitos superiores ao montante de 30% da remuneração da
autora em respeito ao princípio da dignidade humana e da proteção do salário (art. 7º, X, da CF) Preservação do caráter
alimentar da remuneração RECURSO PROVIDO. AÇÃO ... Ementa: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - Concessão de tutela
antecipada para suspender os descontos no salário do agravante, para pagamento de empréstimo consignado firmado entre
as partes - Impossibilidade - Ausência de verossimilhança e de prova inequívoca das alegações (art. 273 do CPC) - RECURSO
NÃO PROVIDO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO Pretensão de que os descontos realizados pelo banco réu não ultrapassem
30% do salário -Possibilidade - Suspensão que deve se restringir ao desconto de débitos superiores ao montante de 30% da
remuneração da autora em respeito ao princípio da dignidade humana e da proteção do salário (art. 7º, X, da CF) - Preservação
do caráter alimentar da remuneração RECURSO PROVIDO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - Tutela antecipada pleiteada
para impedir o banco requerido de incluir o nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito - Pretensão do
autor de depositar os valores incontroversos - Inadmissibilidade - Depósito dos valores incontroversos que não tem o condão de
per si afastar os efeitos da mora Inclusão do nome da agravada no rol de inadimplentes admitida RECURSO NÃO PROVIDO.
Isto posto, indefiro o desbloqueio do valor total bloqueado junto à conta do Banco do Brasil e determino a retenção de 20% deste
valor (R$ 437,32) e o desbloqueio do valor remanescente, mantendo bloqueado, ainda, o valor de R$ 67,49 do Banco Bradesco.
No mais, como o exequente ainda não satisfez seu crédito, deverá o executado apresentar proposta de pagamento do valor
da execução (R$ 3.070,75), conforme planilha de cálculos de fls. 49, descontados os valores ora bloqueados (R$ 437,32 e R$
67,49 = R$ 504,81), manifestando-se ainda quanto à possibilidade de conciliação pelo Setor de Mediação. Int. Jundiai, 11 de
novembro de 2013. - ADV: ROQUE JUNIOR GIMENES FERREIRA (OAB 117981/SP), VERA LUCIA DIAS SUDATTI (OAB 63673/
SP), ERICK RENATO CRAVEIRO FONTANAZZO (OAB 256704/SP)
Processo 0004235-39.2012.8.26.0309 (309.01.2012.004235) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Panamericano S/A - Leda Maria Coelho dos Santos - Ciência ao Autor sobre o procedimento Renajud (bloqueio
veículo - fls. 33) - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP), MARCELO DE TOLEDO (OAB 282167/SP)
Processo 0004758-71.2000.8.26.0309 (309.01.2000.004758) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel Espolio de Fortunato Garcia Braga - Dorival Americo Rigo e outro - Roselene Aparecida Mendes Ferrari - Vistos. Tendo em
vista o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos de Embargos de Terceiro em apenso, manifeste-se o exequente
em termos de prosseguimento. Int. - ADV: MARILDA LUIZA DE ANGELO (OAB 109672/SP), DORIVAL AMERICO RIGO (OAB
54675/SP), ANTÔNIO CARLOS MAGRO JÚNIOR (OAB 189471/SP)
Processo 0005099-92.2003.8.26.0309 (309.01.2003.005099) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Nossa Caixa S.a.
- Vistos. Providencie, o procurador do exequente, a retirada do mandado de levantamento em cinco (05) dias. Em igual prazo,
manifeste-se em termos de prosseguimento. Oportunamente, nada sendo requerido, aguarde-se provocação no arquivo. Int. ADV: ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)
Processo 0005160-06.2010.8.26.0309 (309.01.2010.005160) - Despejo por Falta de Pagamento - Fenix Empreendimentos
Imobiliarios S/c Ltda - Vistos. Homologo a acordo apresentado pelas partes às fls. 69/70. Tendo em vista que os autos já
encontram-se devidamente sentenciados, certifique-se o trânsito em julgado. Oportunamente, arquivem-se os autos cumpridas
das formalidades legais e anotações. Int. - ADV: MARIA AMELIA GALLÃO (OAB 252150/SP)
Processo 0007303-94.2012.8.26.0309 (309.01.2012.007303) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Oraci Jose
Duarte e outro - Banco Itau S/A - Vistos. Manifestem-se os autores acerca das informações apresentadas pelo banco-executado
a fls.273/275 com relação à negativação de contratos não renegociados. Int. - ADV: ANDRÉ RODRIGUES DUARTE (OAB
207794/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0007863-17.2004.8.26.0309 (309.01.2004.007863) - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - Instituto
de Educação Angelo Cremonti Ltda - Vistos. Intime-se o executado, por meio de seu patrono, para que efetue o pagamento
de R$ 31.289,51, no prazo de quinze (15) dias. Decorrido o prazo, sem que exista o pagamento do débito, será acrescida
a multa no valor de 10%. O credor deverá requerer a expedição do mandado de penhora e avaliação, na forma do artigo
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475-J, § 3.º, e artigo 614, inciso II, ambos do Código de Processo Civil; depositando as diligências necessárias. Esclareço
que alterei meu posicionamento, diante do precedente firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça. A Corte Especial do E.
STJ, no julgamento dp REsp n. 940.274/MS, de relatoria do Min. João Otávio de Noronha, firmou posicionamento no sentido
de que o cumprimento da sentença não se dá de forma automática, sendo necessária a intimação do devedor, após a trânsito
em julgado da decisão, por meio de seu patrono, para que cumpra a obrigação. Apenas após o transcurso do prazo de 15
dias dessa intimação terá incidência a multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC. “PROCESSUAL CIVIL. LEI N. 11.232, DE
23.12.2005. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. JUÍZO COMPETENTE. ART. 475-P, INCISO
II, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. TERMO INICIAL DO PRAZO DE 15 DIAS. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO PELA
PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL. ART. 475-J DO CPC. MULTA. JUROS COMPENSATÓRIOS. INEXIGIBILIDADE.” (REsp
940274/MS, CORTE ESPECIAL, DJe 31/05/2010) - Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1134345/RS, QUARTA TURMA, DJe
09/11/2009; AgRg Ag 1080378/RS, QUARTA TURMA, DJe 27/04/2009; REsp 1087606/RJ, SEGUNDA TURMA. DJE 23/04/2009).
Aperfeiçoada a penhora e realizada a avaliação, o devedor será intimado na pessoa de seu advogado, pela imprensa oficial,
para apresentar impugnação, se assim pretender, nos termos do artigo 475-L do Código de Processo Civil. A inércia do credor
pelo prazo assinalado na lei determina o arquivamento. Intime-se. - ADV: TARCISIO GERMANO DE LEMOS FILHO (OAB 63105/
SP), MÁRCIO ALEXANDRE IOTI HENRIQUE (OAB 172932/SP)
Processo 0008248-81.2012.8.26.0309 (309.01.2012.008248) - Procedimento Ordinário - Estabelecimentos de Ensino Associação Brasileira de Educação e Assistencia - Manifeste-se, a autora, sobre a carta precatória devolvida sem cumprimento
em cinco (05) dias. - ADV: PEDRO LUIZ STUCCHI (OAB 48462/SP)
Processo 0008576-84.2007.8.26.0309 (309.01.2007.008576) - Procedimento Ordinário - Seguro - Aparecida Gonçalves Cosesp Companhia de Seguros do Estado de São Paulo - - Cabesp Caixa Beneficiente dos Funcionarios do Banco do Estado
de São Paulo - - Banco Banespa Banco do Estado de São Paulo - 1. Esclareça, o exequente Santander, qual é o seu atual
procurador, regularizando a representação processual, se necessário. 2. Manifestem-se, os exequentes, quanto ao decurso do
prazo legal sem pagamento pela executada. - ADV: RAMON MOLEZ NETO (OAB 185958/SP), ANDRE FERNANDO JULIANI
(OAB 236720/SP), JOÃO JOSÉ PEDRO FRAGETI (OAB 21103/SP), FÁBIO GARIBE (OAB 187684/SP), ANGELICA LUCIA
CARLINI (OAB 72728/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP), NEUZA TERESA DA LUZ (OAB 180743/SP), MARIA PAULA
DE CARVALHO MOREIRA (OAB 133065/SP), MARLENE PAGANUCCI (OAB 126969/SP), ELAINE CRISTINA FRAGETI CALIL
(OAB 256615/SP)
Processo 0010052-51.1993.8.26.0309 (309.01.1993.010052) - Execução de Título Extrajudicial - Associacao Padre Anchieta
de Ensino - Sergio Eduardo Barbosa Ebert - Ciência ao Autor sobre o procedimento Renajud ( não existe veículos - fls. 82). ADV: MARIA LUCIA RODRIGUES (OAB 136558/SP)
Processo 0010598-42.2012.8.26.0309 (309.01.2012.010598) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Moacir Lança
- Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação ordinária para declarar a inexistência de negócio bancário c/c/ com reparação,
promovida por MOACIR LANÇA em face de BANCO BRADESCO S/A. Despacho inicial às fls. 74 concedendo a gratuidade
da Justiça e indeferindo a tutela antecipada. Não há preliminares alegadas. As partes são legítimas e estão regularmente
representadas. Não há nulidades a serem sanadas nem omissões a serem supridas. O processo está em ordem, pelo que o
dou por saneado. Verifico não ser o caso de julgamento antecipado. Entendo imprescindível a produção de prova pericial para
apurar a alegada falsificação das assinaturas. Sendo assim, a PERÍCIA GRAFOTÉCNICA se faz necessária para o deslinde da
causa, que deverá dirimir a questão controvertida dos autos, no que tange a contratação ou não dos financiamentos. Para tanto,
nomeio como perito GUILHERME HELLMEISTER GARCIA para realização do laudo, sendo que o mesmo deverá ser informado
sobre o recebimento de seus honorários pelo convênio com a Defensoria Pública. Expeça-se o necessário Laudo em 30 (trinta)
dias a partir da perícia. Apresentado o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação no prazo de cinco dias, iniciandose pelo autor. Havendo requerimento de esclarecimentos, intime-se o sr. Perito para que os preste no prazo máximo de dez
dias. Sem prejuízo, defiro a expedição de ofício ao banco réu solicitando os documentos necessários, especificados nos itens
a, b, c das fls. 133, os quais também serão objetos da perícia juntamente com os demais documentos já encartados. Por fim,
tornem conclusos para novas deliberações, oportunidade em que será apreciada a necessidade de prova oral. Intime-se. - ADV:
GUSTAVO HENRIQUE NASCIMBENI RIGOLINO (OAB 178018/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)
Processo 0011661-05.2012.8.26.0309 (309.01.2012.011661) - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - Hamilton
Guizzo e outro - Fenix Construtora e outros - Vistos. Primeiramente regularize-se junto ao Sistema a Razão Social das
correqueridas tendo em vista as informações fornecidas nas Contestações apresentadas. Sem prejuízo, manifestem-se os
autores, em 10 (dez) dias, sobre as contestações e documentos apresentadas conforme fls.167/230 nos termos do art. 326
ou 327 do CPC. Regularize, o correquerido Honor Aparecido Goios Barroso, sua representação processual recolhendo a taxa
devida ou comprovando documentalmente a miserabilidade jurídica alegada. Forme-se o Segundo Volume deste feito após a
publicação desta determinação. Int. - ADV: ANDRÉ SALVADOR ÁVILA (OAB 187183/SP), CAIO MARIO FIORINI BARBOSA
(OAB 162538/SP), ZILDA PEREIRA SIMÃO (OAB 264082/SP), MARIA JOSE DE ANDRADE BARBOSA (OAB 292824/SP),
ROBERTA GUITARRARI AZZONE (OAB 292848/SP)
Processo 0012135-25.2002.8.26.0309 (309.01.2002.012135) - Procedimento Ordinário - Textil Rossini do Brasil Ltda - Design
Fatto A Mano Industria e Comercio de Confecções Ltda Epp e outro - Vistos. Fls. 322: Anote-se a fase de Execução processada
nestes autos. Sem prejuízo, intime-se a executada Design Fatto a Mano Indústria e Comércio de Confecções Ltda., através
de seu advogado, para que no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação desta determinação, efetue o pagamento do
débito no valor de R$ 28.690,27 (vinte e oito mil, seiscentos e noventa reais e vinte e sete centavos), sob pena do acréscimo de
multa no valor de 10% (dez por cento) e penhora conforme dispostos no artigo 475 do C.P.C. Oportunamente, não havendo o
pagamento, deverá o exequente apresentar planilha de cálculo atualizada, re-ratificando os demais pedidos. Int. - ADV: DANIEL
DO PRADO ALVARENGA (OAB 228556/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), ISAAC LUIZ RIBEIRO (OAB 99250/
SP), ANTHONY DAVID DE LIMA CAVALCANTE (OAB 177699/SP), ANA PAULA GUIMARÃES RUY (OAB 205667/SP)
Processo 0012224-96.2012.8.26.0309 (309.01.2012.012224) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação
- Altair Gonçalves de Oliveira - Voltani Filho Carners - Fls. 35/36: Manifeste-se o autor. Após, conclusos. - ADV: SÍLVIA REGINA
TRESMONDI (OAB 163397/SP), LELIO MACHADO PINTO (OAB 311307/SP)
Processo 0012618-40.2011.8.26.0309 (309.01.2011.012618) - Embargos à Execução - Distribuidora Rozenha Ltda - - Mi
Comercio de Calçados Ltda - - Ednailson Leite Rozenha - - Dorivaldo Barbosa Araújo - - Tereza Solartes Comercio de Calçados
Ltda - Calçados Azaléia S/A - Vistos. Recolham as Embargantes as taxas judiciária e de mandado, no prazo improrrogável
de cinco dias, sob pena de extinção da ação. Sem prejuízo, havendo interesse, regularize a Embargada sua representação
processual, juntando procuração, contrato social e taxa de mandato. Int. - ADV: RUBENITO CARDOSO DA SILVA JUNIOR (OAB
4947/AM), CAROLINE GEREP PEREIRA (OAB 156948/SP)
Processo 0012820-95.2003.8.26.0309 (309.01.2003.012820) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Jundsondas Poços Artesianos Ltda - Vistos. Providencie, o exequente, a juntada de planilha de cálculo atualizada do débito em
cinco (05) dias. Oportunamente, encaminhem-se os autos para o procedimento, que fica desde já deferido. Int. - ADV: DANIELA
MARCHI MAGALHÃES (OAB 178571/SP), VANIA LÚCIA DELASTA MARINHO (OAB 172979/SP), GIL ALVES MAGALHAES
NETO (OAB 75012/SP)
Processo 0014037-47.2001.8.26.0309 (309.01.2001.014037) - Procedimento Ordinário - Descontos Indevidos - Alzira Inacio
da Silva - Vistos. Manifeste-se a Autora quanto ao efetivo cumprimento do acordo homologado nestes autos. No silêncio, arquivese os autos cumpridas as formalidades legais e anotações quanto a extinção do feito. Int., - ADV: MARA LUCIA MESTRINER
DELBIN (OAB 135711/SP), SONIA CHIARAMONTI POSSANI (OAB 119297/SP)
Processo 0014584-19.2003.8.26.0309 (309.01.2003.014584) - Cumprimento de sentença - Mauricio Piovesana - Regina
Helena Toledo Camargo Martini - Me e outro - Vistos. Expeça-se mandado de levantamento dos valores depositados conforme
comprovante de fls. 238 conforme requerido, com urgência. Quanto ao pedido de fls. 251, reporto-me a determinação de fls.
246, esclarecendo, ainda, que os valores desbloqueados às fls. 221 junto ao Banco Santander (R$ 806,39) refere-se a somatória
dos valores apresentados às fls. 252 (R$ 178,55 e R$ 627,84). Sem prejuízo, poderá, a executada, apresentar informação
atualizada do Banco quanto a permanência do bloqueio, caso o mesmo não tenha cumprido tal decisão. Int. (Nota de Cartório:
Mandado de Levantamento Expedido). - ADV: ADELAIDE MARIA ALVES MASELLI (OAB 175919/SP), MAURO BARBOSA (OAB
18873/SP), LEDA MADSEN (OAB 112717/SP)
Processo 0014981-39.2007.8.26.0309 (309.01.2007.014981) - Procedimento Sumário - Defeito, nulidade ou anulação - Michel
Peres Marcos - Iracema Conceição Freire - - Maria de Lourdes Queiroz Marcos - - Estoril Empreendimentos e Participações
Ltda - Vistos. Foram efetuadas duas tentativas de requisição de informações, não sendo possível efetuar o procedimento, por
tratar-se de CNPJ inválido. Através de consulta realizada junto à JUCESP na internet, verifiquei que consta somente o NIRE da
empresa na ficha cadastral. Não sendo possível a localização da empresa pelas vias disponíveis ao Juízo, manifeste-se o Autor
em termos de prosseguimento. - ADV: RODRIGO JOSÉ LARA (OAB 165939/SP), VERA MARIA MARQUES DE JESUS (OAB
51323/SP), LUIZ CARLOS BRANCO (OAB 52055/SP), OTTO WILLY GÜBEL JÚNIOR (OAB 172947/SP), RITA MEIRA COSTA
GOZZI (OAB 213783/SP), HERIKA SANTOS PEREIRA (OAB 242793/SP)
Processo 0015941-34.2003.8.26.0309 (309.01.2003.015941) - Procedimento Ordinário - Liquidação / Cumprimento / Execução
- Paulo Cesar Aleixo - Cooperativa Nacional de Habitação Popular - Conahp e outros - Vistos. Intimem-se os executados,
através de seus advogados, para que no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação desta determinação, efetuem
o pagamento do débito 53.125,84 (cinquenta e três mil, cento e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), sendo que não
havendo o pagamento será acrescida multa no valor de 10% (dez por cento) conforme disposto no artigo 475-J do C.P.C. e o
exequente deverá requerer o que lhe é de direito. Int. - ADV: ADRIANA DE BARROS SOUZANI (OAB 142433/SP), GABRIELA
ELENA BAHAMONDES MAKUCH (OAB 169471/SP), ROLDAO LOPES DE BARROS NETO (OAB 72460/SP)
Processo 0016353-57.2006.8.26.0309 (309.01.2006.016353) - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Água - Dae
Sa Agua e Esgoto - Vistos. O processo não foi arquivado. Regularize a exequente sua representação processual nos autos,
comprovando o novo patrocínio alegado e requerendo o que de direito no prazo de quinze (15) dias. No silêncio, cumprase a determinação de fls.224, arquivando-se o feito e lá aguardando-se manifestação. Int. - ADV: CAMILA DANTAS MONDO
(OAB 265623/SP), LUIS RENATO VEDOVATO (OAB 142128/SP), MERCIO DE OLIVEIRA (OAB 125063/SP), MARCIO VICENTE
FARIA COZATTI (OAB 121829/SP)
Processo 0018416-65.2000.8.26.0309 (309.01.2000.018416) - Monitória - Cheque - Redemir Cardoso de Matos - Bruno
Ermani - Vistos. Aguarde-se cumprimento em arquivo. Int. - ADV: MARIA CRISTINA BORGES (OAB 128941/SP), FERNANDO
JOSE LEAL (OAB 153092/SP), JACKSON HOFFMAN MORORO (OAB 297777/SP), FRANCISCO CIRO CID MORORO (OAB
112280/SP)
Processo 0019159-60.2009.8.26.0309 (309.01.2009.019159) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Mariza
Alves - Inss - (Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal e o INSS não apresentou contrarrazões. Certifico mais e finalmente
que a numeração destes autos está correta.) Vistos. Verifico que se encontram presentes os pressupostos recursais de
admissibilidade do recurso. Desta forma, determino que, feitas as devidas anotações, remetam-se os autos para o Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo- Seção de Direito Privado- 2º. TAC (25ª. à 36ª. Câmaras VI - Complexo Ipiranga
sala 46- Serviço de Entrada de Autos III S.E.J. 2.1.3 ) . Int. - ADV: VANTUIL DE OLIVEIRA BATISTA (OAB 70209/SP), MICHELE
SILVEIRA BATISTA (OAB 296184/SP)
Processo 0019405-56.2009.8.26.0309 (309.01.2009.019405) - Execução de Título Extrajudicial - Hsbc Bank Brasil S/A Vistos. Defiro a pesquisa de bens junto ao sistema INFOJUD (último exercício), devendo ser recolhida a taxa devida (R$
22,00 código 434-1), nos termos do Provimento CSM 1864/11 e Comunicado 170/11. Após, encaminhe-se os autos para o
procedimento. Int. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ
Processo 0020069-63.2004.8.26.0309 (309.01.2004.020069) - Procedimento Ordinário - Sociedade Padre Anchieta de
Ensino Sc Ltda - Ana Laura Cavalaro - Ciência ao Autor sobre o procedimento Renajud ( não existe veículos - fls. 118) - ADV:
MAURO TRACCI (OAB 83128/SP), MARIA LUCIA RODRIGUES (OAB 136558/SP)
Processo 0020751-42.2009.8.26.0309 (309.01.2009.020751) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Moises Cirqueira
Lima - Fagner Ferreira de Lima - Vistos. Cumpra-se o v.acórdão de fls.159/165 manifestando-se o autor em cinco dias. No
silêncio, aguarde-se manifestação no arquivo int. - ADV: IRENE SPINA (OAB 277223/SP), ROSELI GONCALVES PEREIRA DE
SANTIS (OAB 110614/SP), IVAN MARQUES DOS SANTOS (OAB 124866/SP)
Processo 0021024-50.2011.8.26.0309 (309.01.2011.021024) - Execução de Título Extrajudicial - Alexandre de Oliveira - C L
P Comercio de Equipamentos Industriais Ltda Me - Ciência ao Autor sobre o procedimento Renajud ( não existe veículos - fls.
59/60). - ADV: ISMAEL APARECIDO BISPO PINCINATTO (OAB 271753/SP), MIRIAM FERREIRA (OAB 92446/SP)
Processo 0021792-20.2004.8.26.0309 (309.01.2004.021792) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
- Banco do Brasil S/A - Vistos. Anote-se a nova representação processual do Autor, que deverá manifesta-se quanto ao
prosseguimento da execução. Int., - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)
Processo 0022307-74.2012.8.26.0309 (309.01.2012.022307) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Hsbc Finance Brasil S A - Vistos. 1) Anote-se a nova representação processual do Autor, devendo ser recolhida a
taxa devida. 2) Ciência ao Autor sobre o procedimento Renajud (bloqueio veículo - fls. 41). Int., - ADV: GUSTAVO HENRIQUE
BHERING HORTA (OAB 75166/MG), PAULA MAGALHÃES MASCARENHAS (OAB 83050/MG)
Processo 0022572-13.2011.8.26.0309 (309.01.2011.022572) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Maria
Helena Frasson Fernandes Netto - Banco GE Capital S/A e outros - Vistos. Providencie, o requerido, o recolhimento da
taxa de substabelecimento devida em cinco (05) dias. Em igual prazo, comprove nos autos a alteração mencionada quanto
a denominação do Banco GE. No mais, defiro o prazo de 10 (dez) dias requerido às fls. 265. Oportunamente, no silêncio,
certifique-se e encaminhe-se os autos à conclusão. Int. - ADV: CELMA APARECIDA DOS S P DE O PIGNATTA (OAB 134243/
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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SP), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (OAB 317407/SP)
Processo 0022729-93.2005.8.26.0309 (309.01.2005.022729) - Procedimento Ordinário - Posse - Atilio Sartorio e outros
- Defensoria Publica do Estado - Vistos. Fls. 1479/1480: Anote-se a Execução processada nestes autos. Intimem-se os
executados, Celso Luiz Silva e s/m Cristiane Alexandre, Atílio Sartório e s/m Leonilda Bortolato Sartório, Celina Barbosa da Silva
e s/m Edvaldo Gomes da Silva através de seus advogados, para que no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação desta
determinação, efetuem o pagamento do débito de R$ 44.804,22 (quarenta e quatro mil, oitocentos e quatro reais e vinte e dois
centavos), R$ 42.475,10 (quarenta e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e dez centavos) e R$ 60.189,56 (Sessenta
mil, cento e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), respectivamente, sendo que não havendo o pagamento será
acrescida multa no valor de 10% (dez por cento) conforme disposto no artigo 475-J do C.P.C. Oportunamente, caso não houver
o devido pagamento, requeira o exequente o que lhe é de direito. Int. - ADV: CARLOS EDUARDO DA SILVA (OAB 231879/SP),
PATRICIA MALITE IMPERATO (OAB 111063/SP), JORDEVINO OLIMPIO DE PAULA (OAB 72138/SP)
Processo 0023987-75.2004.8.26.0309 (309.01.2004.023987) - Consignação em Pagamento - Moneicred Factoring Sociedade
de Fomento Mercantil Ltda - Mandado de Levantamento Expedido - ADV: ARAMIS ZAMPIERI LATORRE (OAB 328100/SP),
BRENO HUGO SILVA GIAMATEI (OAB 170136/SP)
Processo 0024356-88.2012.8.26.0309 (309.01.2012.024356) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Panamericano S/A - Vistos. Fls. 28: Defiro. Com o recolhimento das taxas (R$ 22,00) - código 434-1, nos
termos do Provimento CSM 1864/11 e Comunicado 170/11 - código 434-1. Oportunamente, encaminhem-se os autos para os
procedimentos. Int. - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)
Processo 0024403-38.2007.8.26.0309 (309.01.2007.024403) - Procedimento Ordinário - Edmea Gloria Bussi - Manifeste-se
o banco-réu acerca do depósito dos honorários sucumbenciais, pela autora, conforme fls.41/44. - ADV: LUIZ ODA (OAB 80070/
SP)
Processo 0024899-72.2004.8.26.0309 (309.01.2004.024899) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Sociedade
Padre Anchieta de Ensino S C Ltda - Vistos. Aguarde-se provocação no arquivo pelo prazo de um ano, findo o qual, sem
manifestação, os autos serão extintos. Int, - ADV: MARIA LUCIA RODRIGUES (OAB 136558/SP)
Processo 0026132-26.2012.8.26.0309 (309.01.2012.026132) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Taís
Refinetti Martins e outro - Vistos. Defiro à autora o prazo e 10 (dez) dias para apresentação do atual endereço do da ré, como
requerido. Int. - ADV: RAPHAELA DIAS DE LEMOS DAMATO (OAB 315764/SP), MARCELO AUGUSTO FATTORI (OAB 229835/
SP)
Processo 0026211-39.2011.8.26.0309 (309.01.2011.026211) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira S/A Cef - Vistos. Defiro o bloqueio do veículo pelo sistema Renajud e determino a pesquisa de
endereço através do sistema INFOJUD, devendo ser recolhida a taxa devida (R$ 22,00 código 434-1), nos termos do Provimento
CSM 1864/11 e Comunicado 170/11. Após, encaminhe-se os autos para os procedimentos. Int. - ADV: ANA PAULA Z. TOLEDO
BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP)
Processo 0026332-67.2011.8.26.0309 (309.01.2011.026332) - Embargos à Execução - Compra e Venda - Douglas Mac Artur
da Silva - Rosa da Rocha Alves - Vistos. Face ao trânsito em julgado supra, proceda-se o apensamento destes aos autos da
Execução de nº 1245/11, lá certificando-se o desfecho. Int. (Nota de Cartório: No.Correto da Execução: 1414/10). - ADV: KATIA
REGINA MARQUEZIN BARDI, HELIO MADASCHI (OAB 72608/SP)
Processo 0026411-46.2011.8.26.0309 (309.01.2011.026411) - Procedimento Ordinário - Expurgos Inflacionários / Planos
Econômicos - Aparecida Rachel Rosa - Banco Itau S A - Vistos. Especifiquem, as partes, as provas que pretendem produzir,
justificando-as sob pena de preclusão. Int., - ADV: RODRIGO FERNANDES REBOUÇAS (OAB 154661/SP), JOSE APARECIDO
DE OLIVEIRA (OAB 79365/SP), EMILE QUIVEN LOMBARDI VELLUCCI (OAB 264708/SP)
Processo 0026721-86.2010.8.26.0309 (309.01.2010.026721) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Cifra S/A Credito Financiamento e Investimento - Diego Pereira de Santana - Ciência ao Autor sobre o procedimento
Renajud (bloqueio de veículos - fls. 46). - ADV: MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP)
Processo 0026909-11.2012.8.26.0309 (309.01.2012.026909) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação
- Mrc Comercio de Alimentos Ltda Me - Companhia Brasileira de Distribuição - Vistos. Arquive-se os autos, cumpridas as
formalidades legis e anotações quanto a extinção do feito. Int., - ADV: VAGNER PATINI MARTINS (OAB 292350/SP), ALINE
BENTO DE AMORIM (OAB 323183/SP), REGINA APARECIDA SEVILHA SERAPHICO (OAB 147738/SP)
Processo 0027525-20.2011.8.26.0309 (309.01.2011.027525) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação
- Engecon Engenharia e Construtora Ltda - Daniel Fazolari - Vistos. Deverá a autora comprovar a alteração de sua razão
social. No mais, especifiquem as aprtes as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão. Int., - ADV:
LEONARDO DE OLIVEIRA CAMPOS (OAB 206810/SP), PATRICIA LAURINDO GERVAIS (OAB 197897/SP)
Processo 0027595-71.2010.8.26.0309 (309.01.2010.027595) - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - Rosa da
Rocha Alves - Douglas Mac Artur Silva - Vistos. Face à certidão supra, manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento
da execução, requerendo o que de direito e recolhendo as diligências necessárias, se o caso. Int. - ADV: KATIA REGINA
MARQUEZIN BARDI, HELIO MADASCHI (OAB 72608/SP)
Processo 0028422-53.2008.8.26.0309 (309.01.2008.028422) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Francisco Rauseo Ruscillo - Banco Nossa Caixa S A - Vistos. Proceda-se ao desapensamento
destes autos. Oportunamente, cumpra-se a determinação de fls. 79 - parte final. Int. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO
(OAB 34248/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FABIO SANS MELLO (OAB 107843/SP)
Processo 0028782-95.2002.8.26.0309 (309.01.2002.028782) - Procedimento Ordinário - Seguro - Maria Aparecida Bereta
Saccomani - Economus Instituto de Seguridade Social e outros - 1) Face à certidão supra, anote-se a execução de sucumbências
processada nestes autos, nesta data, pelo correquerido Banco do Brasil S/A, sucessor de Banco Nossa Caixa S/A. 2) Com
relação ao pedido do mesmo, deverá providenciar em cinco (05) dias, nos termos do Provimento CSM 1864/11 e Comunicado
170/11, o recolhimento das taxas devidas (R$ 11,00 cada - Código 434-1) e então, após, seja efetuado os procedimentos de
pesquisa como requeridos. 3) A pesquisa através do Convênio ARISP pode ser efetuada pelo próprio exequente. Int. - ADV:
JANETE SANCHES MORALES DOS SANTOS (OAB 86568/SP), ADEMAR SACCOMANI (OAB 47867/SP), LUIZ ANTONIO
BARBOSA FRANCO, APARECIDA RIBEIRO GARCIA PAGLIARINI (OAB 29161/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/
SP)
Processo 0029245-66.2004.8.26.0309 (309.01.2004.029245) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Edvaldo Aparecido
Ferreira e outros - Espolio de Geraldo Ferraz - Vistos. Fls. 1553: Anote-se. Para que produza os seus jurídicos e regulares
efeitos, HOMOLOGO o acordo celebrado às fls. 1513/1544 entre a coautora Joyce de Faria e os requeridos Maria Angélica
Q. G. P. Ferraz e Outros. Expeçam-se os competentes mandados de levantamento em favor do coautora conforme requerido.
Oportunamente, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal conforme determinação de fls. 1508. Int. (Nota de Cartório: Mandado
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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de Levantamento Expedido). - ADV: CARLOS EDUARDO CORREA DA SILVA (OAB 222710/SP), JORDEVINO OLIMPIO DE
PAULA (OAB 72138/SP)
Processo 0029645-80.2004.8.26.0309 (309.01.2004.029645) - Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda Antonio Carlos da Cruz e outros - Espolio de Geraldo Ferraz - Vistos. Com a notícia de falecimento da sra. Maria Angélica
Queiroz Guimarães Paraizo Ferraz, determino a regularização do polo ativo da ação, com a juntada de procuração firmada
por todos os herdeiros, que deverão figurar como autores da presente demanda. Prazo: cinco dias. Após, tornem os autos
conclusos. Int - ADV: NADIA TAFARELO SOARES (OAB 99517/SP), CARLOS EDUARDO CORREA DA SILVA (OAB 222710/SP),
ARMANDO LUIZ BABONE (OAB 61889/SP), JORDEVINO OLIMPIO DE PAULA (OAB 72138/SP), MARLY APARECIDA VANINI,
VALDIRENE GOMES DO NASCIMENTO (OAB 263280/SP)
Processo 0029684-43.2005.8.26.0309 (309.01.2005.029684) - Execução de Título Extrajudicial - Polytubos Produtos
Siderurgicos Ltda - Vistos. Anote-se o novo patrocínio sem reservas apresentado pela exequente conforme fls.134, devendo a
mesma providenciar em cinco dias o recolhimento da taxa de substabelecimento devida. Face à certidão supra e a ausência de
Embargos, manifeste-se também em termos de prosseguimento desta execução, requerendo o que de direito. Int. - ADV: JOSE
GERALDO DA SILVEIRA (OAB 68986/SP), CINIRA GOMES LIMA MÉLO (OAB 207660/SP)
Processo 0030182-71.2007.8.26.0309 (309.01.2007.030182) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Eletrival
Materiais Eletricos Ltda - Vistos. Fls. 89/90: Diante do decurso de prazo requerido, manifeste-se, a exequente, em termos de
prosseguimento em cinco (05) dias. Int. - ADV: LUIZ FERNANDO MIORIM (OAB 76687/SP)
Processo 0030879-92.2007.8.26.0309 (309.01.2007.030879) - Monitória - Comercial Liberato Ltda - Vistos. Fls. 67: A
pesquisa de endereço junto a Delegacia da Receita Federal é realizada através do INFOJUD. Desse modo, providencie, o
requerente, nos termos do Provimento CSM 1864/11 e Comunicado 170/11, o recolhimento da respectiva taxa (R$ 11,00)código 434-1. Oportunamente, encaminhem-se os autos para o procedimento, que fica desde já deferido. Int. - ADV: CASSIO
MARCELO CUBERO (OAB 129060/SP)
Processo 0030891-09.2007.8.26.0309 (309.01.2007.030891) - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Interesse Particular - Jamily
Evangelista Ferreira - Anderson Luiz Ferreira - Vistos. Atenda-se a cota de fls. 84/85, expedindo-se o quanto solicitado com
urgência. Com as respostas, tornem ao Ministério Público. Int. (ref. expedição de ofício e mandado) - ADV: CLAUDIA FERNANDA
BORGES (OAB 220620/SP), VANDERLEI SOARES DA COSTA (OAB 220712/SP)
Processo 0031301-33.2008.8.26.0309 (309.01.2008.031301) - Monitória - Escolas Padre Anchieta Ltda - Vistos. Defiro a
pesquisa de endereço junto aos sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud, devendo ser recolhido o complemento das taxas devidas
(R$ 23,00 código 434-1), nos termos do Provimento CSM 1864/11 e Comunicado 170/11. Após, encaminhe-se os autos para os
procedimentos. Int. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)
Processo 0031389-03.2010.8.26.0309 (309.01.2010.031389) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Djair de Mauro Capodeferro
e outro - Vistos. Cumpram os autores integralmente a r. determinação de fls. 79, prestando todas as informações solicitadas pelo
2º Cartório de Registro de Imóveis. Após, encaminhem-se os autos ao C.R.I., para as informações cabíveis. Int. - ADV: ALEXON
AUGUSTO MENDES (OAB 194809/SP)
Processo 0031953-45.2011.8.26.0309 (309.01.2011.031953) - Procedimento Ordinário - Joao Batista Suassuna Sobrinho Vistos. Fls. 41: Defiro. Com o recolhimento da diligência, cite-se. Int. - ADV: ANDRÉ RODRIGUES DUARTE (OAB 207794/SP)
Processo 0032498-18.2011.8.26.0309 (309.01.2011.032498) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Jose
Barbosa - Inss - (Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal e o INSS, devidamente intimado, não se manifestou nos autos,
conforme determinado às fls. 114. Pelo que promovo, com todo o respeito estes autos à conclusão para os fins de direito.)O
perito nomeado neste feito é profissional de confiança deste Juízo e seus trabalhos de excelência profissional. Ciência ao autor,
no prazo de cinco dias. Após, encaminhem-se os autos para decisão. Int. - ADV: THAÍS MELLO CARDOSO (OAB 159484/SP)
Processo 0032534-75.2002.8.26.0309 (309.01.2002.032534) - Procedimento Ordinário - Sociedade Padre Anchieta de Ensino
Sc Ltda - Fabiano Carvalho - Vistos. Anote-se o novo patrocínio sem reservas apresentado pela exequente conforme fls.99/101.
Providencie, a mesmo, a retirada do Mandado de Levantamento já expedido conforme certificado a fls.95, manifestando-se
também em termos de prosseguimento deste feito tendo em vista que o valor transferido não corresponde ao saldo integral de
seu crédito. Int. - ADV: MARIA LUCIA RODRIGUES (OAB 136558/SP), AURINO DA SILVA DOS SANTOS (OAB 133522/SP)
Processo 0032623-88.2008.8.26.0309 (309.01.2008.032623) - Procedimento Ordinário - Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo Cdhu - Vistos. Esclareça o autor em qual endereço requer que se proceda a
citação, lembrando que Várzea Paulista/SP não faz parte deste Comarca e que o valor depositado a fls.81 excede o valor da
diligência de Jundiaí/SP (R$ 13,59). Int. - ADV: MARIA FERNANDA MARRETTO F. DE OLIVEIRA (OAB 158375/SP)
Processo 0033148-31.2012.8.26.0309 (309.01.2012.033148) - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário - Roselei
Aparecida Gilioli de Oliveira - Inss - (Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal e o INSS , devidamente intimado, não se
manifestou nos autos. Certifico mais e finalmente que, compulsando os autos, verifiquei que as partes não foram intimadas para
a especificação de provas. Pelo que promovo, com todo o respeito estes autos à conclusão para os fins de direito.) Vistos. Em
face da certidão supra e para ordenar o feito, especifiquem as partes no prazo de cinco dias , justificadamente, as provas que
pretendem produzir sob pena de preclusão . Após, tornem os autos ao Sr. Perito para apreciação dos quesitos de fls. 79/80. Int.
- ADV: CASSIANO GESUATTO HONIGMANN (OAB 208748/SP)
Processo 0033416-03.2003.8.26.0309 (309.01.2003.033416) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Jose Antonio
Alves Filho - Rogerio Honorio de Andrade e outro - Vistos. Fls. 295: Defiro. Com a apresentação de cálculo atualizado do débito,
atenda-se o quanto requerido. Int. - ADV: ADEVAL PEREIRA GUIMARAES (OAB 78990/SP), ALCEU EDER MASSUCATO (OAB
74308/SP), RUI CARLOS DO PRADO (OAB 78702/SP)
Processo 0033470-56.2009.8.26.0309 (309.01.2009.033470) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Siomara Latance - Marco Paulo Carleti - Vistos. Razão assiste a exequente. Desse modo, defiro o pedido de fls. 39/40.
Com o recolhimento da taxa (R$ 11,00) - código 434-1 nos termos do Provimento CSM 1864/11 e Comunicado 170/11 em cinco
(05) dias, encaminhem-se os autos para o procedimento. Int. - ADV: RANDAL JULIANO GARCIA (OAB 44762/SP), TARCISIO
GERMANO DE LEMOS FILHO (OAB 63105/SP)
Processo 0034054-94.2007.8.26.0309 (309.01.2007.034054) - Procedimento Ordinário - Jose Luiz Betelli e outros - Cristino
Carreto Neto e outros - Ciência às partes do novo ofício-resposta e anexos apresentado pela Jucesp conforme fls.603/615.
- ADV: LUIZ NELMO BETELI (OAB 131268/SP), ELIANA APARECIDA NOGUEIRA DE SOUSA (OAB 106213/SP), JULIANA
BÁLSAMO MOTA (OAB 196480/SP), GIULIANO PIOVAN (OAB 195538/SP), MÁRIO LUÍS PAES (OAB 198539/SP)
Processo 0034207-25.2010.8.26.0309 (309.01.2010.034207) - Procedimento Ordinário - Incapacidade Laborativa
Permanente - Eli Alves de Lima - Inss - (Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal e o INSS não apresentou contrarrazões.
Certifico mais e finalmente que a numeração destes autos está correta. )Verifico que se encontram presentes os pressupostos
recursais de admissibilidade do recurso. Desta forma, determino que, feitas as devidas anotações, remetam-se os autos para
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo- Seção de Direito Privado- 2º. TAC (25ª. à 36ª. Câmaras VI - Complexo
Ipiranga sala 46- Serviço de Entrada de Autos III S.E.J. 2.1.3 ) . Int. - ADV: EVANDRO MORAES ADAS (OAB 195318/SP), ADAO
FRANCISCO DE OLIVEIRA (OAB 100633/SP)
Processo 0034518-21.2007.8.26.0309 (309.01.2007.034518) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação Miyuki Kohatsu - Banco Santander Banespa - Vistos. Fls. 115: Concedo o prazo de cinco (05) dias ao Banco requerido a fim de
dar cumprimento ao determinado às fls. 112. Oportunamente, retornem os autos ao Sr. Perito. Int. - ADV: MAYARA ÚBEDA DE
CASTRO RUFINO (OAB 159732/SP), LUIS GUSTAVO VENERE MURATA (OAB 199509/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB
141123/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)
Processo 0034535-86.2009.8.26.0309 (309.01.2009.034535) - Procedimento Ordinário - Expurgos Inflacionários / Planos
Econômicos - Pedro Joel Lanza - Banco Itaú S/A - Vistos. Fls. 273/314: Ciência ao autor dos documentos juntados. Oportunamente,
presentes os pressupostos recursais de admissibilidade do recurso, determino que, feitas às devidas anotações, remetam-se
os autos para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo- Seção de Direito Privado - 1º. TAC (11ª. à 24ª. Câmaras
VII - Complexo Ipiranga sala 46- Serviço de Entrada de Autos II S.E.J. 2.1.2.; devendo, o requerente, apresentar eventualmente
seu pedido de fls. 315 naquela Instância. Int. - ADV: ÉDIO EDUARDO MONTE (OAB 190635/SP), RODRIGO FERNANDES
REBOUÇAS (OAB 154661/SP), EMILE QUIVEN LOMBARDI VELLUCCI (OAB 264708/SP)
Processo 0034576-82.2011.8.26.0309 (309.01.2011.034576) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação Bv Financeira S/A - Vistos. Cumpram, as partes, o quanto já determinado às fls. 116 no prazo de cinco (05) dias. Oportunamente,
voltem conclusos. Int. - ADV: ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP), MARCO ANTONIO ZUFFO (OAB
273625/SP), MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP)
Processo 0034689-36.2011.8.26.0309 (309.01.2011.034689) - Execução de Título Extrajudicial - Anderson Roberto Gouveia
- Vistos. Fls. 52/54: Defiro. Com o recolhimento da respectiva taxa, efetue-se o procedimento. Int. - ADV: ANDRÉ RODRIGUES
DUARTE (OAB 207794/SP)
Processo 0034874-74.2011.8.26.0309 (309.01.2011.034874) - Monitória - Seguro - Bradesco Saude S A - Marcodiesel
Veiculos de Carga Ltda - (Certifico e dou fé que, compulsando os autos verifiquei que na determinação de fls. 96 foi cientificado
o embargado sobre às fls. 86/89 , quando o correto seria que a ciência fosse ao embargante (requerido) sobre às fls. 74/95 .
Certifico mais e finalmente que a procuradora do embargado (autor) já regularizou sua impugnação. Pelo que promovo, com todo
o respeito estes autos à conclusão para os fins de direito.)Vistos. Em face da certidão supra e para ordenar o feito, torno sem
efeito a determinação de fls. 96. Especifiquem as partes no prazo sucessivo de cinco dias, iniciando-se pelo autor, as provas
que pretendem produzir, sob pena de preclusão, bem como, ciência ao embargante (requerido) sobre a impugnação oposta
aos embargos monitórios de fls. 74/95, no mesmo prazo. Int. - ADV: FABIO SPINOLA ESTEVES ROCHA (OAB 256915/SP),
PRISCILA BARBOSA DE OLIVEIRA SPADINGER (OAB 311962/SP), DEBORA SCHALCH (OAB 113514/SP), FLAVIO SARTORI
(OAB 24628/SP)
Processo 0035021-76.2006.8.26.0309 (309.01.2006.035021) - Procedimento Sumário - Adriana da Cruz Martini e outro Itau Seguradora Sa - Mandado de Levantamento Expedido - ADV: DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD (OAB 171674/
SP), ELIANE REGINA GROSSI DE SOUZA (OAB 220631/SP), FRANCISCO MENDES BARBOSA (OAB 146746/SP), EMILIA
ROSA PIOVESAN TRENTINELLA (OAB 220635/SP), ROBERTA CRISTINA FREITAS FARIAS DE SOUZA (OAB 231808/SP)
Processo 0035189-73.2009.8.26.0309 (309.01.2009.035189) - Execução de Título Extrajudicial - Inipla Veiculos Ltda - Vistos.
Fls. 70: Com o recolhimento da respectiva taxa, defiro a pesquisa junto ao sistema Infojud. Efetue-se o procedimento Int. - ADV:
FELIPE NOBRE DE AGUIAR VALLIM (OAB 223062/SP)
Processo 0035212-48.2011.8.26.0309 (309.01.2011.035212) - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - Scopel
Desenvolvimento Urbano S/A e outros - Carlos Eduardo Nieton e outro - Vistos. Por se tratarem de dois executados, procedam,
os exequentes, o recolhimento de mais uma taxa (R$ 11,00) - Cód. 434-1 em cinco (05) dias. Oportunamente, encaminhem-se
os autos para o procedimento, que fica desde já deferido. Int. - ADV: ERASMO RAMOS CHAVES (OAB 162507/SP), PATRÍCIA
MARGOTTI MAROCHI (OAB 157374/SP), GISLAINE CHAVES BASSO (OAB 305806/SP)
Processo 0035690-56.2011.8.26.0309 (309.01.2011.035690) - Protesto - Jund Carnes Distribuidora de Alimentos Ltda Vistos. Diante do trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos cumpridas as formalidades legais e anotações de
praxe. Int. - ADV: ARMANDO LUIZ BABONE (OAB 61889/SP)
Processo 0035982-17.2006.8.26.0309 (309.01.2006.035982) - Procedimento Ordinário - Qualyfire Comercio de Extintores
Ltda Epp - Nossa Caixa Nosso Banco - Fls. 234: Manifeste-se a executada. - ADV: MARCIO ROGERIO SOLCIA (OAB 136953/
SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), FABIANO STRAMANDINOLI SOARES (OAB 152270/SP)
Processo 0036746-42.2002.8.26.0309 (309.01.2002.036746) - Monitória - Banco Nossa Caixa S.a. - Sílvia Cristina Garcia
Baqueta de Sordi - - Clarice Calçavara de Sordi - Ciência ao Autor sobre o procedimento Renajud ( pesquisa de veículos - fls.
178/182) - ADV: ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)
Processo 0037441-78.2011.8.26.0309 (309.01.2011.037441) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - A G Hair
Studio e outro - Vistos. Especifiquem as partes, justificadamente, as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão. Int.
- ADV: ANTONIO CARLOS PICOLO (OAB 50503/SP), SANDRA REGINA LIBRELON (OAB 109000/SP), JOSE CARLOS GARCIA
PEREZ (OAB 104866/SP), EDMILSON JANUÁRIO DE OLIVEIRA (OAB 217602/SP), ANDRÉ SALVADOR ÁVILA (OAB 187183/
SP), ALEX STEVAUX (OAB 110776/SP)
Processo 0037548-25.2011.8.26.0309 (309.01.2011.037548) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira S A C F I - Vistos. Providencie, o cessionário, a regularização de sua representação processual,
recolhendo as taxas de substabelecimentos, bem como comprove a cessão dos créditos desta ação específica no prazo de
cinco (05) dias. Em igual prazo, , re-ratificando o pedido de fls. 35/36 com o recolhimento das taxas devidas. Oportunamente,
voltem conclusos. Int. - ADV: ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP), FRANCISCO
CLAUDINEI MARCONDES DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)
Processo 0039072-62.2008.8.26.0309 (309.01.2008.039072) - Execução de Título Extrajudicial - Fundo de Investimento Em
Direitos Creditorios -nlp1 - Vistos. Fls.61: Aguarde-se em cartório, com base na possibilidade legal (art.791,III CPC) pelo prazo
de 180 (cento e oitenta dias). Sem provocação, nesse período, remeta-se ao arquivo. Int. - ADV: VITOR CARVALHO LOPES
(OAB 241959/SP)
Processo 0039399-02.2011.8.26.0309 (309.01.2011.039399) - Monitória - Travagin & Travagin Ltda - Daneli Comercio de
Artigos de Papelaria Informatica e Serviços de Fotocopias Ltda - Deposite a Autora as diligências necessárias para expedição
do mandado de citação no endereço fornecido às fls. 35. - ADV: WILDER BERTONHA (OAB 129973/SP)
Processo 0040866-16.2011.8.26.0309 (309.01.2011.040866) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio
Residencial Morada do Japy - Vistos. Fls. 39: Indefiro por tratar-se de providência da parte. Manifeste-se, no prazo de cinco
dias, em termos de prosseguimento. No silêncio, tornem os autos conclusos para extinção. Int. - ADV: MARIA LUCIA VION SANT
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GALVEZ (OAB 99016/SP)
Processo 0041530-81.2010.8.26.0309 (309.01.2010.041530) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Antonio Carlos Finati - Centro Medico Hospitalar Sobam e outro - Vistas dos autos ao autor para manifestar-se, em 10 dias,
sobre a contestação e documentos de fls. 125/151 (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: RAQUEL GOMES VALLI HONIGMANN
(OAB 253436/SP), TASSO LUIZ PEREIRA DA SILVA (OAB 178403/SP), JOSE ADRIANO DE SOUZA CARDOSO FILHO (OAB
130815/SP), CLAUDINEI ARISTIDES BOSCHIERO (OAB 105869/SP), MAURICIO MARTINS COELHO (OAB 228146/SP)
Processo 0041694-80.2009.8.26.0309 (309.01.2009.041694) - Procedimento Ordinário - Telefonia - Laercio de Oliveira Paes
- Telecomunicações de São Paulo S/A - Vistos. Tendo em vista os levantamentos efetivados nada mais sendo requerido, em
cinco dias, arquive-se os autos, procedendo-se sua baixa junto ao sistema de processamento de dados. Int. - ADV: EDUARDO
COSTA BERTHOLDO (OAB 115765/SP), MÁRIO LUÍS PAES (OAB 198539/SP)
Processo 0044091-15.2009.8.26.0309 (309.01.2009.044091) - Procedimento Ordinário - Eduardo Ferreira Lima - Banco
Bradesco S/A - Vistos. Fls.90: Tendo em vista o lapso temporal, manifeste-se o autor em termos de prosseguimento. Int. - ADV:
ROBINSON ROBERTO RODRIGUES (OAB 125469/SP), FABIANA PIOVAN AVILA (OAB 177709/SP)
Processo 0045078-80.2011.8.26.0309 (309.01.2011.045078) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Panamericano S/A - Vistos. Fls. 32/3: Defiro. Com o recolhimento das respectivas taxas, efetuem-se os
procedimentos. Int. - ADV: MARCELO DE TOLEDO (OAB 282167/SP), NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)
Processo 0045941-07.2009.8.26.0309 (309.01.2009.045941) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Itau S/A - Sanchez Vicente Transportes Ltda - Me e outro - Vistos. Fls. 64: Defiro. Com o recolhimento da respectiva
taxa, efetue-se o procedimento. Int. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), JENNIFER GONÇALVES
BROCCO (OAB 269635/SP)
Processo 0046443-14.2007.8.26.0309 (309.01.2007.046443) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Lauda
Editora Consultorias e Comunicações Ltda - Alexandre Mastropietro - Vistos. Intime-se o executado, através de seu advogado,
para que no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação desta determinação, efetue o pagamento do débito de R$
1.837,52 (hum mil, oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos), sendo que não havendo o pagamento será
acrescida multa no valor de 10% (dez por cento) conforme disposto no artigo 475-J do C.P.C. e o credor deverá requerer o que
lhe é de direito. Int. - ADV: GIL ALVES MAGALHAES NETO (OAB 75012/SP), FERNANDO BRASIL GRECO (OAB 220898/SP),
FILIPO HENRIQUE ZAMPA (OAB 249030/SP)
Processo 3000554-10.2012.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO
LTDA - VALCIRLEI DIAS DE ALMEIDA - Ciência ao Autor sobre o procedimento Siel (Eleitoral) (pesquisa de endereço - fls. 51).
- ADV: ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP), ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ELIANE DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCIA CORRÊA DE MAMEDE CAMPOS DA SILVA VELHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2014
Processo 0000217-72.2012.8.26.0309 (309.01.2012.000217) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Valdir Mendes Moreira Vieira - - Vera Lucia Rosa Vieira - Jose Alberto de Campos - Vistos. Designo audiência conciliatória
(mediação) para o DIA 11 (ONZE) DE FEVEREIRO DE 2014, ÀS 10:00 HORAS, na sala de audiências da 5ª. Vara Cível de
Jundiaí (Fórum, 3º andar). Cite-se e intime-se a parte requerida para que compareça, advertindo-a que o prazo para defesa será
de 15 (quinze) dias a contar da realização da audiência caso não seja celebrado acordo, e que na falta de contestação serão
presumidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Int. - ADV:
ARMANDO LUIZ BABONE (OAB 61889/SP)
Processo 0003180-53.2012.8.26.0309 (309.01.2012.003180) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio
Edificio Portal da Serra - Ana Cristina da Silva - Vistos. Designo audiência conciliatória (mediação) para o DIA 11 (ONZE) DE
FEVEREIRO DE 2014, ÀS 09:40 HORAS, na sala de audiências da 5ª. Vara Cível de Jundiaí (Fórum, 3º andar). Cite-se e
intime-se a parte requerida para que compareça, advertindo-a que o prazo para defesa será de 15 (quinze) dias a contar da
realização da audiência caso não seja celebrado acordo, e que na falta de contestação serão presumidos como verdadeiros os
fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Int. - ADV: JEFFERSON RODRIGO CHIAMBA
(OAB 218745/SP)
Processo 0008812-94.2011.8.26.0309 (309.01.2011.008812) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Elaine Alves
Galvão - Global Casas Materiais de Construção Ltda - Vistos. Fls. 73/75: Anotem-se os novos endereços, bem como os
representantes legais da requerida. Designo audiência conciliatória (mediação) para o DIA 04 (QUATRO) DE FEVEREIRO
DE 2014, ÀS 11:00 HORAS, na sala de audiências da 5ª. Vara Cível de Jundiaí (Fórum, 3º andar). Cite-se e intime-se a parte
requerida para que compareça, advertindo-a que o prazo para defesa será de 15 (quinze) dias a contar da realização da
audiência caso não seja celebrado acordo, e que na falta de contestação serão presumidos como verdadeiros os fatos alegados
na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Int. - ADV: VERA LUCIA DIAS SUDATTI (OAB 63673/SP)
Processo 0010672-33.2011.8.26.0309 (309.01.2011.010672) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens - Dulce Oliveira Pinto - Sociedade Padre Anchieta de Ensino Ltda - Vistos. Não julgo pertinente a
produção de provas requeridas pela embargante, a uma porque os documentos necessários já estão encartados aos autos,
a duas porque a prova oral, no caso em tela, se mostraria frágil diante das alegações, haja vista que a matéria é de direito.
Contudo, antes do julgamento no estado em que se encontra, DEFIRO a realização de audiência de tentativa de conciliação,
conforme solicitada às fls. 163/164 dos autos 1489/07 (monitória). Designo para o dia 05/02/2014 às 10:00, intimando-se na
pessoa de seus respectivos patronos. Cumpra-se. Intime-se. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP),
ANDRÉ RODRIGUES DUARTE (OAB 207794/SP)
Processo 0012516-81.2012.8.26.0309 (309.01.2012.012516) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer Etc Lune Transportes de Cargas Ltda - Clinica Medica Caetano & Lepore Ltda - Vistos. Em face de expressa manifestação da
ré às fls. 115/116, e visando a composição entre as partes, designo audiência conciliatória, pelo setor de mediação, para o DIA
10 (DEZ) DE FEVEREIRO DE 2014, ÀS 16:00 HORAS. Se não houver acordo, tornem à conclusão imediatamente. Intimem-se
as partes através de seus advogados. Int. - ADV: ANTÔNIO GABRIEL SPINA (OAB 173853/SP), JONAS ALVES VIANA (OAB
136331/SP)
Processo 0015285-62.2012.8.26.0309 (309.01.2012.015285) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Bruno Fernando
Mianti - - Diana Valeria da Silva Mianti - Adiel Empreendimentos Imobiliarios Ltda - Vistos. Fls. 142//143: Anote-se o novo
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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endereço. Designo audiência conciliatória (mediação) para o DIA 05 (CINCO) DE FEVEREIRO DE 2014, ÀS 11:15 HORAS, na
sala de audiências da 5ª. Vara Cível de Jundiaí (Fórum, 3º andar). Cite-se e intime-se a parte requerida para que compareça,
advertindo-a que o prazo para defesa será de 15 (quinze) dias a contar da realização da audiência caso não seja celebrado
acordo, e que na falta de contestação serão presumidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 285
do Código de Processo Civil. Int. - ADV: MARCELO GUIMARAES MORAES (OAB 123631/SP)
Processo 0015647-64.2012.8.26.0309 (309.01.2012.015647) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio
Di Florenza - APARECIDA DONIZETE DAMIAN - - Nilton Vianna Junior - Vistos. Fls. 47/54: Recebo como emenda à inicial.
Defiro a alteração do polo passivo para inclusão de APARECIDA DONIZETE DAMIAN e NILTON VIANNA JUNIOR, excluindose Rafael Mendonça e Cristiane Helena Franco Almeida Mendonça. Anote-se e observe-se qualificação às fls. 47. Designo
audiência conciliatória (mediação) para o DIA 05 (CINCO) DE FEVEREIRO DE 2014, ÀS 10:30 HORAS, na sala de audiências
da 5ª. Vara Cível de Jundiaí (Fórum, 3º andar). Cite-se e intime-se a parte requerida para que compareça, advertindo-a que
o prazo para defesa será de 15 (quinze) dias a contar da realização da audiência caso não seja celebrado acordo, e que na
falta de contestação serão presumidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de
Processo Civil. Int. - ADV: NORMA SUELI ROMULO MARINHO BERTAGNI (OAB 231992/SP)
Processo 0023006-31.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - NEISA TEREZINHA SEIXAS
DE MORAES - J. TOLEDO DA AMAZONIA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA - Vistos. Para oitiva da testemunha designo o
DIA 09 (NOVE) DE ABRIL DE 2014, ÀS 14:00 HORAS. Expeça-se mandado para intimação da testemunha. Comunique-se o
deprecante. Int. - ADV: RODOLFO DEROSSI (OAB 131023/RJ), RICARDO BOCCHINO FERRARI (OAB 130678/SP)
Processo 0024110-92.2012.8.26.0309 (309.01.2012.024110) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação Irmãos Russi Ltda - Jundi Filtros Comercio Filtros Purificadores Ltda - Vistos. Anote-se o novo endereço da requerida, bem como
o atual procurador da autora em face da petição e substabelecimento juntados. Designo audiência conciliatória (mediação) para
o DIA 05 (CINCO) DE FEVEREIRO DE 2014, ÀS 11:00 HORAS, na sala de audiências da 5ª. Vara Cível de Jundiaí (Fórum, 3º
andar). Cite-se e intime-se a parte requerida para que compareça, advertindo-a que o prazo para defesa será de 15 (quinze)
dias a contar da realização da audiência caso não seja celebrado acordo, e que na falta de contestação serão presumidos como
verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Int. - ADV: JULIO DE ALMEIDA
Processo 0024649-58.2012.8.26.0309 (309.01.2012.024649) - Procedimento Sumário - Comissão - Monica Peres - Fernando
Marques - Vistos. Intime-se o subscritor da petição de fls. 38 para regularizar sua representação processual em cinco dias. Sem
prejuízo, designo audiência conciliatória (mediação) para o DIA 03 (TRÊS) DE FEVEREIRO DE 2014, ÀS 14:30 HORAS, na
sala de audiências da 5ª. Vara Cível de Jundiaí (Fórum, 3º andar). Cite-se e intime-se a parte requerida para que compareça,
advertindo-a que o prazo para defesa será de 15 (quinze) dias a contar da realização da audiência caso não seja celebrado
acordo, e que na falta de contestação serão presumidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 285
do Código de Processo Civil. Int. - ADV: REYNERY PELLEGRINI (OAB 161040/SP), VALDIRENE GOMES DO NASCIMENTO
(OAB 263280/SP)
Processo 0024712-88.2009.8.26.0309 (309.01.2009.024712) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Bradesco S A Museu do Micro Comercio de Produtos de Informatica Ltda Me - - Romeu de Souza Carvalho Neto - Vistos. Tendo o autor
demonstrado interesse em audiência de tentativa de conciliação, e visando a composição entre as partes, designo, para tal
fim, o DIA 11 (ONZE) DE FEVEREIRO DE 2014 ÀS 11:30 HORAS, pelo setor de mediação. Intime-se o autor através de seu
advogado, e expeça-se mandado para intimação da ré. Int. - ADV: FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP)
Processo 0026359-16.2012.8.26.0309 (309.01.2012.026359) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Sociedade
de Melhoramentos Horizonte Azul Village Ambiental - Paula Cestari Camargo - Vistos. Designo audiência conciliatória (mediação)
para o DIA 04 (QUATRO) DE FEVEREIRO DE 2014, ÀS 10:30 HORAS, na sala de audiências da 5ª. Vara Cível de Jundiaí
(Fórum, 3º andar). Cite-se e intime-se a parte requerida para que compareça, advertindo-a que o prazo para defesa será de
15 (quinze) dias a contar da realização da audiência caso não seja celebrado acordo, e que na falta de contestação serão
presumidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Int. - ADV:
JOYCE CAMARGO FUKUSHIMA (OAB 306836/SP), ADRIANA PACHECO DE LIMA (OAB 260892/SP), ADRIANA CRISTINA
BELAVARY (OAB 313236/SP)
Processo 0027186-27.2012.8.26.0309 (309.01.2012.027186) - Procedimento Sumário - Condomínio - Sociedade de
Melhoramentos Horizonte Azul - Village Ambiental - Vagner Serapião - Vistos. Designo audiência conciliatória (mediação) para
o DIA 03 (TRÊS) DE FEVEREIRO DE 2014, ÀS 15:30 HORAS, na sala de audiências da 5ª. Vara Cível de Jundiaí (Fórum, 3º
andar). Cite-se e intime-se a parte requerida para que compareça, advertindo-a que o prazo para defesa será de 15 (quinze)
dias a contar da realização da audiência caso não seja celebrado acordo, e que na falta de contestação serão presumidos como
verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Int. - ADV: ADRIANA PACHECO
DE LIMA (OAB 260892/SP), ADRIANA CRISTINA BELAVARY (OAB 313236/SP)
Processo 0027987-40.2012.8.26.0309 (309.01.2012.027987) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Ricardo
Paulino de Oliveira - Banco Citibank S/A - Vistos. Designo audiência conciliatória (mediação) para o DIA 03 (TRÊS) DE
FEVEREIRO DE 2014, ÀS 16:00 HORAS, na sala de audiências da 5ª. Vara Cível de Jundiaí (Fórum, 3º andar). Cite-se e intimese a parte requerida para que compareça, advertindo-a que o prazo para defesa será de 15 (quinze) dias a contar da realização
da audiência caso não seja celebrado acordo, e que na falta de contestação serão presumidos como verdadeiros os fatos
alegados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Int. - ADV: FREDERICO MULLER (OAB 34678/SP)
Processo 0028624-88.2012.8.26.0309 (309.01.2012.028624) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira S/A C F I - Antonio de Jesus Santana - Vistos. Designo audiência conciliatória (mediação) para o
DIA 04 (QUATRO) DE FEVEREIRO DE 2014, ÀS 10:00 HORAS, na sala de audiências da 5ª. Vara Cível de Jundiaí (Fórum, 3º
andar). Cite-se e intime-se a parte requerida para que compareça, advertindo-a que o prazo para defesa será de 15 (quinze)
dias a contar da realização da audiência caso não seja celebrado acordo, e que na falta de contestação serão presumidos
como verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Int. - ADV: MARLI INÁCIO
PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0030440-08.2012.8.26.0309 (309.01.2012.030440) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação /
Embargos à Execução - Themis de Oliveira - Queiroz & Queiroz Ltda. - Vistos. Reporto-me ao termo de audiência de fls. 316
e à petição do autor de fls. 320/321. Dou por justificada a falta do autor na audiência de tentativa de conciliação em face do
atestado médico juntado. Observando-se que deverá permanecer afastado de suas atividades profissionais/físicas por tempo
indeterminado, inviável a designação de nova audiência. Defiro, entretanto, cinco dias para que apresente sua proposta de
acordo. Após, em igual prazo, manifeste-se a parte adversa. Int. - ADV: PAULO JOSE IASZ DE MORAIS (OAB 124192/SP),
THEMIS DE OLIVEIRA (OAB 19593/SP)
Processo 0031160-72.2012.8.26.0309 (309.01.2012.031160) - Procedimento Sumário - Condomínio - Condominio
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Residencial Janaina - Alexandre Faria de Souza - Vistos. Designo audiência conciliatória (mediação) para o DIA 04 (QUATRO)
DE FEVEREIRO DE 2014, ÀS 10:15 HORAS, na sala de audiências da 5ª. Vara Cível de Jundiaí (Fórum, 3º andar). Cite-se e
intime-se a parte requerida para que compareça, advertindo-a que o prazo para defesa será de 15 (quinze) dias a contar da
realização da audiência caso não seja celebrado acordo, e que na falta de contestação serão presumidos como verdadeiros os
fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Int. - ADV: JULIANO ANTONIO PASTRO (OAB
217636/SP)
Processo 0031778-85.2010.8.26.0309 (309.01.2010.031778) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Mariana Zorzi
de Oliveira - Ccr Autoban Concessionaria do Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A - Vistos. Não há notícia de que o agravo
noticiado às fls. 383/397 fora recebido em seu efeito suspensivo. Aguarde-se a audiência designada. Int. - ADV: DARCIO JOSE
DA MOTA (OAB 67669/SP), DANIEL ROSSI NEVES (OAB 199789/SP), INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP)
Processo 0035383-10.2008.8.26.0309 (309.01.2008.035383) - Procedimento Sumário - Jonas Esteves Ramos - Inss - Vistos.
Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 26 (VINTE E SEIS) DE FEVEREIRO DE 2014, ÀS 14:00 HORAS.
As testemunhas arroladas ou que vierem a ser nos termos do art. 407 do Código de Processo Civil, deverão comparecer
independentemente de intimação, salvo se a parte requerer sua intimação e depositar a respectiva diligência do Senhor Oficial
de Justiça, pelo menos dez (10) dias antes da audiência designada, se não for beneficiária a parte da assistência judiciária. Int.
- ADV: ANTONIO CESAR DE SOUZA (OAB 206395/SP), THAÍS MELLO CARDOSO (OAB 159484/SP)
Processo 0038188-96.2009.8.26.0309 (309.01.2009.038188) - Monitória - W de Sousa - Silvana Emilia da Silva Quenupe
- Vistos. Em face de pedido expresso do autor às fls. 59/60, e visando a tentativa de composição entre as partes, designo
audiência conciliatória, pelo setor de mediação, para o DIA 04 (QUATRO) DE FEVEREIRO DE 2014, ÀS 11:30 HORAS. Intimemse as partes através de seus advogados. Caso não haja acordo, tornem à conclusão. Int. - ADV: JENNIFER GONÇALVES
BROCCO (OAB 269635/SP), RICARDO LUIS CARDOSO DE MELLO (OAB 244020/SP)
Processo 0041832-76.2011.8.26.0309 (309.01.2011.041832) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio
Edificio Saint Charles - Victor Rafael Alfano Martin - Vistos. Anote-se o novo endereço do réu. Designo audiência conciliatória
(mediação) para o DIA 11 (ONZE) DE FEVEREIRO DE 2014, ÀS 10:30 HORAS, na sala de audiências da 5ª. Vara Cível de
Jundiaí (Fórum, 3º andar). Cite-se e intime-se a parte requerida para que compareça, advertindo-a que o prazo para defesa será
de 15 (quinze) dias a contar da realização da audiência caso não seja celebrado acordo, e que na falta de contestação serão
presumidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Int. - ADV:
MARIO JOSE ARPAIA (OAB 111765/SP)
Processo 0045692-85.2011.8.26.0309 (309.01.2011.045692) - Execução de Título Extrajudicial - Jose Silva Oliveira - Silvio
Augusto Leal - Vistos. Anote-se o novo endereço do réu. Designo audiência de mediação para o dia 11 (onze) de fevereiro
de 2014, às 11:00 horas, na sala de audiências da 5ª. Vara Cível de Jundiaí (Fórum, 3º andar). Cite-se e intime-se a parte
requerida para que compareça, advertindo-a que o prazo para oferecer embargos será de 15 (quinze) dias a contar da data da
realização da audiência caso não seja celebrado acordo. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução,
poderá oferecer embargos, ou ainda, no mesmo prazo, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o depósito de
30% do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado (10% sobre o valor do débito), requerer o pagamento
do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês (art. 745-A). Defiro os
benefícios do art. 172 § 2º do CPC. Int. - ADV: MAX ARGENTIN (OAB 147838/SP)
Processo 3000186-98.2012.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Jair Sanches Manha - Cangueiro
Comércio de Veículos Ltda - - Rogério Cangueiro - Vistos. Em face dos documentos juntados defiro aos autores o benefício
da gratuidade judiciária. Anote-se. Designo audiência conciliatória (mediação) para o DIA 10 (DEZ) DE FEVEREIRO DE 2014,
ÀS 15:30 HORAS, na sala de audiências da 5ª. Vara Cível de Jundiaí (Fórum, 3º andar). Cite-se e intime-se a parte requerida
para que compareça, advertindo-a que o prazo para defesa será de 15 (quinze) dias a contar da realização da audiência caso
não seja celebrado acordo, e que na falta de contestação serão presumidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos
termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Int. - ADV: FABIANA DE SOUZA (OAB 306459/SP)

6ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO DIRCEU BRISOLLA GERALDINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA COSTA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2014
Processo 0002339-73.2003.8.26.0309 (309.01.2003.002339) - Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da Habitação Obrigações - Brazil Trading Ltda. - Espólio de Jose Nazareth de Paula Ribeiro e outros - Autos n. 417/2003 Vistos. Fls. 912/919:
deixo de conhecer dos embargos de declaração opostos, porquanto não são o recurso adequado a modificar o que se decidiu
por meio de interlocutória. Int.. - ADV: ANTONIO CARLOS GOMES MUNHOES (OAB 34456/SP), MARCELO FORTUNATO (OAB
173338/SP), JADER GARCIA DOS SANTOS (OAB 149839/SP), KELLY CRISTINA CARVALHO FERNANDES BACCALINI (OAB
246392/SP)
Processo 0002657-61.2000.8.26.0309 (309.01.2000.002657) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Vagner Grossi de Souza e outro - Autos n. 387/2000 Vistos. Fls. 311/312: anote-se a inclusão no polo passivo desta
ação da pessoa de Jeferson Aparecido Spina, nos termos do despacho de fls. 300 que deferiu a postulação de fls. 280/282.
A pesquisa nos cartórios de registro de imóveis para aferição da existência de bens em nome dos executados deve ser feita
pela parte interessada, eis que tal providência não é realizada através do sistema ARISP. Com o resultado positivo, e após
formalizada a penhora e intimação dela, faz-se-á a averbação on line da constrição através do referido sistema. Nesses termos,
providencie a parte interessada. Em trinta dias. No silêncio, aguarde-se manifestação no arquivo. Int.. - ADV: ANDERSON
GROSSI DE SOUZA (OAB 287797/SP), ANDRE HENRIQUE PAULINO (OAB 327487/SP), ANSELMO LUIZ MARCELO (OAB
96438/SP)
Processo 0003056-56.2001.8.26.0309/01 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria Brasil Sa - Autos n. 400/2001 Vistos. Tendo em vista a divergência das partes quanto ao valor da
condenação, remetam-se os autos à contadoria do juízo para que, à luz da condenação imposta, emita parecer esclarecendo
se o crédito da autora encontra-se ou não satisfeito e, nesse caso, qual o valor ainda devido. Int.. - ADV: MÁRCIO ALEXANDRE
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IOTI HENRIQUE (OAB 172932/SP), CICERO HENRIQUE (OAB 38249/SP), MARCIA REGINA FRIGO FLORENTINO (OAB
165572/SP)
Processo 0003065-13.2004.8.26.0309 (309.01.2004.003065) - Separação Consensual - Dissolução - M. C. de L. e outro Os autos encontram-se desarquivados por 30 (trinta) dias.- ADV. VIVIANE OLIVEIRA LOURENÇO (OAB 196128/SP); - ADV:
VIVIANE OLIVEIRA LOURENÇO, MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP)
Processo 0003465-27.2004.8.26.0309 (309.01.2004.003465) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Banco do Brasil S. A. - Vistos. Nos termos do Provimento CSM nº 1864/11, disponibilizado no DJE em 3/3/11 e
Comunicado nº 170/2011, disponibilizado no DJE em 26/4/2011, providencie a exequente o recolhimento das despesas para a
penhora “on-line” requerida, pela guia do F.E.D.T.J. - código 434-1, sendo R$ 11,00 para cada uma pessoa física ou jurídica.
Feito isso, providencie a serventia as devidas anotações no controle de recolhimentos do Deco. Após, tornem conclusos para
a realização da penhora via sistema BACENJUD. Int. - ADV: SIMONE PEREIRA MONTEIRO PACHECO (OAB 221891/SP),
RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), LEONARDO DE
OLIVEIRA CAMPOS (OAB 206810/SP)
Processo 0004099-23.2004.8.26.0309 (309.01.2004.004099) - Mandado de Segurança - Fiscalização - Posto de Serviços
e Loja de Conveniencia Fernando Arens Ltda - Delegado Regional Tributario de Jundiai - Vistos. Cumpra-se a V. Decisão,
arquivando-se os autos com as cautelas de estilo. Int. - ADV: ROBERTO YUZO HAYACIDA (OAB 127725/SP), GILBERTO DE
JESUS DA ROCHA BENTO JUNIOR (OAB 170162/SP)
Processo 0004139-29.2009.8.26.0309 (309.01.2009.004139) - Usucapião - Usucapião da L 6.969/1981 - Silvana Marina da
Silva e outro - Angelica Lopes de Lima - Prefeitura de Jundiaí - Autos n. 416/2009 Vistos. A autora deverá cumprir as exigências
do oficial do registro de imóveis (fls. 160) sem o que não será possível o acolhimento de sua pretensão. Int.. - ADV: ROBERTA
GUITARRARI AZZONE (OAB 292848/SP), ROSELAINE TAVARES ZARPON SARTORI (OAB 257745/SP), ROLFF MILANI DE
CARVALHO (OAB 84441/SP)
Processo 0004337-66.2009.8.26.0309 (309.01.2009.004337) - Cumprimento de sentença - Sociedade Padre Anchieta de
Ensino Ltda - Autos n. 406/2009 Vistos. Fls. 241: defiro o pedido de suspensão do andamento do feito pelo prazo requerido
(90 dias). Decorridos, manifeste-se a autora promovendo os atos pertinentes ao cumprimento do título judicial. Na inércia,
independentemente de nova intimação, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Int.. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES
DEVITO (OAB 236301/SP)
Processo 0004909-17.2012.8.26.0309 (309.01.2012.004909) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Natalia Maria da Silva - Hospital Universitario da Faculdade de Medicina de Jundiai - Vistos. Nos termos da decisão saneadora
de fls. 657/658 fica deferida, também a produção de prova oral que será oportunamente, designada. Int. - ADV: LUIS ROBERTO
TAVOLIERI DE OLIVEIRA (OAB 123009/SP), LEANDRO ZONATTI DEBASTIANI (OAB 271776/SP)
Processo 0004928-23.2012.8.26.0309 (309.01.2012.004928) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Ines Cardoso
Gutierrez e outros - Maria Aparecida Costa Silva - Vistos. Cumpra-se o determinado na sentença, expedindo-se certidão de
honorários em prol da ilustre advogada nomeada para a defesa da requerida. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de
estilo. Int. - ADV: TANIA ELI TRAVENSOLO (OAB 83444/SP), JEISLA RENZETI MARTINS SILVA (OAB 260163/SP)
Processo 0005504-21.2009.8.26.0309 (309.01.2009.005504) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Alfa
Seguradora S/A - Andre Taboada - CONCLUSÃO: Conquanto não se vislumbre nenhuma das hipóteses do Art. 2º do Prov.
2005/2012, mas tocado pela situação do trabalhador que tem sua conta-salário bloqueada às vésperas do Natal, em afronta ao
Art. 649, IV do CPC, defiro o desbloqueio imediato, providenciando a Serventia. (Juiz de Direito de Plantão, Dr. Ezaú Messias dos
Santos). 23/12/2013. CERTIDÃO: Certifico e dou fé que procedi ao desbloqueio do numerário bloqueado, conforme comprova
detalhamento de ordem judicial expedido, que adiante segue. Kléber Vieira Cassiano - Escrevente Técnico Judiciário. - ADV:
WILSON ROBERTO SANTANIEL (OAB 242907/SP), FELIPE BERNARDI (OAB 231915/SP), EDUARDO GRAZIANI DONATTI
(OAB 253255/SP), ELAINE FRIZZI (OAB 99981/SP)
Processo 0005680-92.2012.8.26.0309 (309.01.2012.005680) - Prestação de Contas - Exigidas - Obrigações - Jim Matheus
Mendes de Oliveira - Comercial Zena Móveis Ltda - Vistos. Reitere-se o ofício de fl. 118, solicitando brevidade na resposta.
Após, manifestem-se as partes e o Ministério Público. Int. - ADV: SIMONE DE ANDRADE PLIGHER (OAB 125016/SP), OMAR
ISSAM MOURAD (OAB 247982/SP)
Processo 0005859-31.2009.8.26.0309 (309.01.2009.005859) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Itau Seguros S/A - Osmar Donizetti da Rocha - HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado entre as partes
(fls. 228/232), para que produza seus jurídicos e legais efeitos de direito. Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo,
com resolução do mérito nos termos do art. 269, III, c/c art. 329, ambos do Código de Processo Civil. Aguarde-se, em cartório,
o decurso do prazo para cumprimento do acordo. Decorrido e sem manifestação da parte interessada, no prazo de cinco (5)
dias, presumir-se-á cumprido. Nesse caso, anote-se a extinção do processo e arquivem-se os autos. P.R.Int. - ADV: CLELIA
DE C SINISCALCHI BARBIRATO (OAB 103494/SP), JULIANA BONUCCELLI PINHEIRO (OAB 255902/SP), ALDO YARID (OAB
38043/SP)
Processo 0006159-22.2011.8.26.0309 (309.01.2011.006159) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora /
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Banco Bradesco S A - Vistos. Determinei a realização da(s) pesquisa(s) on-line
requerida(s). Manifeste-se o(a) requerente a respeito da(s) resposta(s) ofertada(s), requerendo o que de direito em termos de
prosseguimento do feito. Int. - ADV: FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP), JOSE CARLOS GARCIA PEREZ (OAB 104866/SP)
Processo 0006235-12.2012.8.26.0309 (309.01.2012.006235) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira S/A - Vistos. Fls.63: defiro o sobrestamento do feito pelo prazo requerido (90 dias). Decorridos,
apresente a autora o endereço onde se encontra o veículo, a fim de viabilizar o cumprimento da liminar deferida. No silêncio,
cumpra-se o art. 267, § 1º, do C.P.C., expedindo-se mandado ou carta com aviso de recebimento, se o caso. Int. - ADV:
FRANCISCO CLAUDINEI MARCONDES DA MOTA (OAB 99983/SP), ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES
(OAB 268862/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)
Processo 0006347-78.2012.8.26.0309 (309.01.2012.006347) - Monitória - Cheque - Gustavo Castiglioni Toldo - Vistos.
Determinei a realização da(s) pesquisa(s) on-line requerida(s). Manifeste-se o(a) requerente a respeito da(s) resposta(s)
ofertada(s), requerendo o que de direito em termos de prosseguimento do feito. Int. - ADV: ANGELO JOSE SOARES (OAB
91774/SP)
Processo 0006470-76.2012.8.26.0309 (309.01.2012.006470) - Monitória - Cheque - Casa Mario de Pneus Ltda - Posto isso,
julgo procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, consistente no valor de R$ 31132,03,
nos termos da fundamentação acima. Sucumbente, carreio à ré as custas e despesas processuais, bem como a honorária,
devida ao patrono do autor, que fixo em 20% sobre o valor da causa. Intime-se a devedora, prosseguindo-se na forma de
cumprimento de sentença. P.R.I. - ADV: MARICLER FERREIRA DOS SANTOS (OAB 266725/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

700

Processo 0006687-22.2012.8.26.0309 (309.01.2012.006687) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Mauro
Vinicius Messias e outro - Vistos. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando sua necessidade
e pertinência, esclarecendo o que com elas desejam demonstrar, no prazo de 5 (cinco) dias. Informem, ainda e no mesmo
prazo, se há interesse na realização da audiência de que trata o art. 331 do Código de Processo Civil. - ADV: JOAO PAULO
PIZZOCCARO COLLUCCI (OAB 225727/SP)
Processo 0006987-81.2012.8.26.0309 (309.01.2012.006987) - Reintegração / Manutenção de Posse - Banco Itauleasing S/A
- Vistos. Anote-se a extinção do feito, nos termos da sentença proferida a fls. 51. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de
estilo. Int. - ADV: DANIEL DE SOUZA (OAB 150587/SP), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS (OAB 178060/SP)
Processo 0007017-19.2012.8.26.0309 (309.01.2012.007017) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Servimed
Comercial Ltda - Vistos. A exequente demonstrou estarem preenchidos os requisitos legais para que seja desconsiderada a
personalidade jurídica da executada a fim de que a execução se volte contra as pessoas de seus sócios, já que há indícios que
a empresa executada encerrou suas atividades, sem adotar as providências previstas em lei para que o encerramento fosse
regular, com o devido arquivamento na Jucesp, restando evidente o abuso da personalidade jurídica da falida para gerar lesão
ao direito de crédito e a pública economia. Assim, defiro a inclusão do sócio nominado à fl. 208 no polo passivo desta ação, o
qual deverá ser intimado, por mandado, para pagamento da importância apontada pela credora sob pena de prosseguimento
da execução em seus ulteriores termos e atos, uma vez recolhida a diligência do oficial de justiça. Int. - ADV: LUÍS EDUARDO
FOGOLIN PASSOS (OAB 190991/SP)
Processo 0007061-09.2010.8.26.0309 (309.01.2010.007061) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Mauro Ronaldo Bravo Edison Roberto Spolaor - Autos n. 387/2010 Vistos. Fls. 390: aguarde-se em cartório pelo prazo de 150 dias comunicação do
Superior Tribunal de Justiça acerca do agravo noticiado. Int.. - ADV. GISELE RENATA ALVES SILVA COSTA (OAB 290038/SP);
- ADV: GISELE RENATA ALVES SILVA COSTA, LUIZ FERNANDO DE P LEITE DE BARROS (OAB 129906/SP)
Processo 0007106-42.2012.8.26.0309 (309.01.2012.007106) - Procedimento Sumário - Benefícios em Espécie - Anderson
Rodrigo de Souza - Inss - Ciência às partes de que foi designado o dia 27 de março de 2014, às 14:20 horas para oitiva da
testemunha Janaína, na 1ª Vara da Comarca de Várzea Paulista (Precatória 0011224-56.2013). - ADV: THAÍS MELLO CARDOSO
(OAB 159484/SP), SALVADOR SALUSTIANO MARTIM JUNIOR (OAB 150322/SP)
Processo 0007499-64.2012.8.26.0309 (309.01.2012.007499) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Alexandre Torres
- Vistos. Mantenho o deliberado a fl. 44 pelas razões já expostas. Deverá a exequente, caso queira, proceder nos termos do art.
653 do CPC, indicando bens passiveis de arresto. Silente, cumpra-se o artigo 267, parágrafo 1º do CPC., expedindo-se carta de
intimação. Int. - ADV: DAIANE CARLA MANSERA (OAB 251538/SP)
Processo 0007570-76.2006.8.26.0309 (309.01.2006.007570) - Cumprimento de sentença - Sonia Berganton Lorente - Dilan
Venancio de Oliveira e outro - Autos n. 409/2006 Vistos. Fls. 147: forneça a credora as despesas necessárias à operação
BACENJUD requerida (R$ 11,00, pela guia FEDTJ, cód. 434-1). Após, conclusos. Int.. - ADV: ERICA BELLIARD SEDANO (OAB
130689/SP), THIAGO ARRUDA PICCIONE (OAB 207365/SP), GLORILZA MARIA DE ARRUDA (OAB 48088/SP)
Processo 0007611-67.2011.8.26.0309 (309.01.2011.007611) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - B V Financeira S/A - Ciência do resultado do mandado de busca e apreensão e citação: não encontrei o veículo
mencionado na inicial. - ADV: SÉRGIO RAGASI JÚNIOR (OAB 225347/SP), FABRIZIO ZANARDO (OAB 225437/SP)
Processo 0007822-69.2012.8.26.0309 (309.01.2012.007822) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação
- Odair P Guzzi - À réplica no prazo legal. - ADV: FABIANA DE SOUZA (OAB 306459/SP), RENATO CUNHA LAMONICA (OAB
88413/SP)
Processo 0008145-40.2013.8.26.0309 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Conjunto
Habitacional Alpha 3 - Vistos. Fls.56 : defiro o sobrestamento do feito pelo prazo requerido (30 dias). Decorridos, diga a
exequente se ultimou o acordo mencionado a fl. 56. No silêncio, aguarde-se manifestação no arquivo. - ADV: MARIA LUCIA
VION SANT GALVEZ (OAB 99016/SP)
Processo 0008239-22.2012.8.26.0309 (309.01.2012.008239) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Panamericano S/A - Vistos. Fls. 63: nada a prover ante a sentença proferida a fl. 61, já transitada em julgado.
No mais, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Int. - ADV: MARCELO SOTOPIETRA (OAB 149079/SP)
Processo 0008336-61.2008.8.26.0309 (309.01.2008.008336) - Execução de Título Extrajudicial - Adelina Schiavon
Cazzamatta - Maria Antonia Pereira Dias - Vistos. Foi determinado o bloqueio de valores pertencentes ao(s) executado(s) pelo
sistema BacenJud; Intime-se o(a) exeqüente para que se manifeste sobre o Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de
Valores enviado pelo Bacen, que adiante segue, dando conta de que o bloqueio de valores pertencentes ao(s) executado(s)
resultou infrutífero (R$ 0,00). Int. - ADV: MARCO ANTONIO BUENO DO AMARAL LUZ (OAB 82915/SP), JOAO AUGUSTO
SIQUEIRA PUPO (OAB 34729/SP), JENNIFER GONÇALVES BROCCO (OAB 269635/SP)
Processo 0008607-70.2008.8.26.0309 (309.01.2008.008607) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Claudio José
D agostino e outro - Chevron Brasil Ltda e outro - Vistos. Fls. 264: intimem-se os autores Claudio José e Emílio Akira, ora
devedores do Auto Posto Renovar Ltda, na pessoa de seu Patrono, para que cumpram o V. Acórdão, no prazo de 15 (quinze)
dias, pagando o valor a que foram condenados, sob pena de multa de 10% (R$ 2.276,32 - novembro de 2013). Sem prejuízo,
manifeste-se o executado Auto Posto Renovar Ltda acerca da diferença apontada por seus adversos (fl. 262/263). Int. - ADV:
ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS (OAB 82329/SP), ANTONIO CONTE FILHO (OAB 21488/SP), THIAGO MARCIANO DE
BELISARIO E SILVA (OAB 236227/SP), JONAS ALVES VIANA (OAB 136331/SP)
Processo 0008744-13.2012.8.26.0309 (309.01.2012.008744) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Juares
Silva - Inss - Vistos. JUARES SILVA propôs a presente ação acidentária contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL - INSS, pleiteando os benefícios devidos. Alegou que, em agosto de 2008, enquanto trabalhava na função de pintor
junto à empresa Betin Santos Ltda, sofreu acidente de trabalho que lhe trouxe sequelas físicas e funcionais em seu membro
superior direito, incapacitantes para o labor. Durante o período de 10/06/2010 a 14/07/2011 percebeu o benefício auxílio
doença acidentário, o qual deixou de ser pago sob alegação de que estava apto para o trabalho. Pediu a condenação do
réu ao restabelecimento do auxílio doença ou pagamento do benefício acidentário a que fizer jus, além das cominações de
estilo. Juntou à petição inicial os documentos de fls. 11/61. Citado (fls. 66), o réu apresentou contestação (fls. 67/74) e, após
discorrer sobre os requisitos legais para concessão de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente, pugnou
pela improcedência da demanda. Formulou quesitos a fls. 75 e juntou documentos (fls. 76/81). O autor replicou a fls. 85/87,
reafirmando a legitimidade de seu pleito. Indeferido o pedido de antecipação da tutela a fls. 88. Laudo pericial a fls. 108/121.
Laudo de vistoria do local de trabalho a fls. 122/127. Instadas a partes a especificar provas, nada foi requerido, ficando silentes
quanto às suas alegações finais. É o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de obreiro que, no exercício laborativo, alega
ter sofrido acidente de trabalho que o tornou incapaz.. O perito judicial constatou ser o autor portador do quadro de ruptura
transfixante parcial do tendão supraespinhoso + tendinopatia subescapular, infra-espinhoso e supra-espinhoso com osteoartrose
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acrômio-clavicular. Após o tratamento clínico realizado, apresentou evolução satisfatória, não restando sequelas significativas
junto ao membro superior direito, estando atualmente assintomático e apto para o labor. Em vistoria no local de trabalho, não
restou caracterizado o nexo causal entre as sequelas do alegado acidente diagnosticadas e as atividades realizadas junto à exempregadora. Posto isso, julgo improcedente o pedido, ante a ausência de diminuição ou supressão da capacidade laborativa
do autor, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Isento
o autor do pagamento das custas, honorários e demais verbas decorrentes da sucumbência, nos termos da lei de regência.
P.R.I. - ADV: MARCELO ORRÚ (OAB 201723/SP), VLADIMILSON BENTO DA SILVA (OAB 123463/SP), RODRIGO ALVES DE
OLIVEIRA (OAB 213790/SP)
Processo 0008767-56.2012.8.26.0309 (309.01.2012.008767) - Procedimento Ordinário - Reivindicação - Jose Ademir Tega Master Participações e Empreendimentos Ltda - Vistos. Em vista das alegações do autor (fls. 122/124), nomeio, em substituição
ao perito anteriormente nomeado, Luiz Carlos de Mello Ribeiro, por considera-lo mais talhado para a realização do mister dada
à sua natureza eminentemente técnica. Intime-se-o para estimar seus honorários. - ADV: MARIA CECILIA NAVARRO BARCARO
(OAB 128632/SP), GUSTAVO BARDI CAPPELLI (OAB 251946/SP), JOSE ANTONIO RUFINO COLLADO (OAB 61636/SP)
Processo 0008922-35.2007.8.26.0309 (309.01.2007.008922) - Procedimento Ordinário - Imobiliaria Serra do Japi S/c
Ltda - Sandra Regina Diniz - Autos n. 472/2007 Vistos. Fls. 200: aguarde-se em cartório, pelo prazo de 150 dias. Int.. - ADV:
ALEXANDRE CARRERA (OAB 190143/SP), WALTER LUIZ DE OLIVEIRA (OAB 141525/SP)
Processo 0008941-36.2010.8.26.0309 (309.01.2010.008941) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora /
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Cecilio Rodrigues de Oliveira Junior - Vistos. Recolhida a diligência do oficial de justiça,
expeça-se o reclamado mandado de penhora. Int. - ADV: RAFAEL OLIVEIRA SALVIA (OAB 279383/SP), FELIPE BERNARDI
(OAB 231915/SP)
Processo 0009481-50.2011.8.26.0309 (309.01.2011.009481) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora /
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Itau Unibanco S/A - Vistos. Cumpra o exequente o disposto no art. 654 do CPC.,
devendo fornecer a minuta do edital para citação do coexecutado José Roberto, para pagamento do débito no prazo de três
dias, sob pena de conversão do arresto em penhora, tendo em vista que consta dos autos arresto on line (fls. 58) em relação ao
coexecutado sobredito no valor de R$ 1.204,22 Int. - ADV: PETRUCIO OMENA FERRO (OAB 55263/SP)
Processo 0009519-38.2006.8.26.0309 (309.01.2006.009519) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Condominio Estancia Marambaia - Autos n. 479/2006 Vistos. Considerando o interesse público na solução mais
rápida dos processos judiciais, e diante de manifestação favorável da exeqüente, conveniente a aplicação do artigo 689-A
do C.P.C., promovendo a alienação judicial eletrônica do bem penhorado. O ato observará o disposto no Provimento CSM
1.625/2009, naquilo em que não ficar modificado ou explicitado pela presente decisão. Todos os custos e atos referentes à
alienação judicial eletrônica correrão e serão por conta e responsabilidade exclusiva do gestor abaixo nomeado. Até cinco dias
antes da realização do primeiro pregão, caberá ao exeqüente apresentar diretamente ao gestor (e não no fórum) o cálculo
atualizado do débito, que será considerado para todos os fins de direito. A contra-prestação para o trabalho desenvolvido pelo
gestor fica, desde logo, fixada em 5% do valor da arrematação. Esta comissão não está incluída no valor do lanço vencedor (art.
17 do Provimento CSM n.º 1.625/2009). Fica consignado que o arrematante terá o prazo de 24 horas para realizar os depósitos
judiciais das guias emitidas automaticamente pelo sistema eletrônico após a aceitação do lanço (artigos 18 e 19 do aludido
Provimento). Para apreciação da idoneidade do lanço pelo Juízo, deverá o gestor abaixo nomeado trazer o auto respectivo,
acompanhado de demonstração do cumprimento de todos os requisitos elencados na presente decisão (publicação do edital
e as devidas intimações, conforme acima já salientado), demonstrando em Juízo a regularidade e validade do processo de
alienação judicial eletrônica. Fica claro, ainda, que, se o credor optar pela não adjudicação (art. 685-A do CPC), participará das
hastas públicas e pregões, na forma da lei e igualdade de condições, dispensando-se a exibição do preço, até o valor atualizado
do débito. Deverá depositar o valor excedente, no mesmo prazo. Contudo, deverá o credor pagar o valor da comissão do
gestor, na forma antes mencionada, que não será considerada despesa processual para fins de ressarcimento pelo executado.
Nos moldes do art. 20 do Prov. 1.625/2009, o auto de arrematação somente será assinado pelo Juiz de Direito após a efetiva
comprovação do pagamento integral do valor da arrematação e da comissão. Em caso de não pagamento, aplicar-se-á o disposto
no artigo 21 do Provimento. Deverão constar no edital de divulgação da venda pública eletrônica, sob pena de nulidade, todos
os requisitos legais do artigo 686 do CPC, com destaque para eventuais recursos pendentes de julgamento, ônus, gravames,
bem como créditos hipotecários e dívidas fiscais sobre o bem ofertado, além de esclarecer que correrão por conta exclusiva do
arrematante as despesas gerais relativas à desmontagem, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados (artigo
24 do Provimento). Em segundo pregão, não serão admitidos lanços inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação
(atualizada pelos índices adotados pelo TJSP, desde o laudo), na forma do artigo 13 do Provimento CSM n. 1.625/2009. Fica
claro que o segundo pregão se estenderá por, no mínimo, vinte dias e até o prazo para a finalização do ato, como definido
em edital, sempre observado o prazo abaixo determinado para a finalização do ato. Por fim, observando o Comunicado CG
n. 926/2009, que traz a listagem das entidades credenciadas pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, nomeio para
atuar nestes autos a gestora SUPERBID LEILÃO JUDICIAL, que deverá ser contatada pela escrivania para as providências
necessárias à realização da alienação judicial eletrônica do bem penhorado nos autos. Fixo prazo de 90 (noventa) dias para a
conclusão de todo o ato processual, a partir da intimação da entidade credenciada. Int.. - ADV: FELIPE NOVAES STEMPFER
(OAB 261619/SP), JORGE FERNANDES LAHAM (OAB 81412/SP), MURILO RUIS BURGUEIRA (OAB 212311/SP)
Processo 0009526-54.2011.8.26.0309 (309.01.2011.009526) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau
Unibanco S A - Vistos. Foi determinado o bloqueio de valores pertencentes ao(s) executado(s) pelo sistema BacenJud. Intime-se
o(a) exequente para que se manifeste sobre o Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores enviado pelo Bacen, que
adiante segue, dando conta do bloqueio de valores pertencentes ao(s) executado(s) no importe de R$ 1,01. Int. - ADV: MARISA
DE CASTRO (OAB 130008/SP)
Processo 0009737-66.2006.8.26.0309 (309.01.2006.009737) - Cumprimento de sentença - Paulo Junqueira de Souza - Djair
Phelino - Vistos. Aguarde-se o integral cumprimento da determinação de fl. 320, devendo o credor, oportunamente, informar
a este Juízo o seu término, para posterior extinção da ação. Int. - ADV: RODRIGO MOTTA DOS SANTOS (OAB 194766/SP),
PAULO JUNQUEIRA DE SOUZA (OAB 96318/SP), CLECI ROSANE LINS DA SILVA (OAB 121799/SP)
Processo 0009739-36.2006.8.26.0309 (309.01.2006.009739) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Fenix Empreendimentos Imobiliarios Sc Ltda - Pedro Alberto de Castro França - Vistos. Foi determinado o bloqueio
de valores pertencentes ao(s) executado(s) pelo sistema BacenJud; Intime-se o(a) exeqüente para que se manifeste sobre o
Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores enviado pelo Bacen, que adiante segue, dando conta de que o bloqueio
de valores pertencentes ao(s) executado(s) resultou infrutífero (R$ 0,00). Int. - ADV: NELSON EDUARDO BONDARCZUK (OAB
182564/SP), JOSE AUGUSTO DE SOUZA LIMA NETTO (OAB 114072/SP)
Processo 0010820-20.2006.8.26.0309 (309.01.2006.010820) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo /
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Atualização - Sociedade Padre Anchieta de Ensino Ltda - Vistos. Foi determinada a realização da pesquisa através do sistema
INFOJUD. Dê-se ciência à parte interessada da resposta ofertada pela SRF. Int. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO
(OAB 236301/SP)
Processo 0010904-21.2006.8.26.0309 (309.01.2006.010904) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais Condomínio Edifício Saint Charles - Lar Solido Construtora Ltda. - Autos n. 542/2006 Vistos. Fls. 295/296: homologo os cálculos
elaborados pela contadoria do juízo, eis que espelham a condenação aqui imposta, sobretudo com a alteração do percentual
referente à multa moratória que foi reduzido de 20% para 2%, nos termos da r. sentença. Há depósitos nos autos realizados pela
administradora do imóvel dos valores percebidos a título de locação dele. Tais valores superam o valor do débito exequendo.
Assim, manifeste-se a parte autora, trazendo parâmetros para extinção do processo já que há elementos suficientes para
satisfação da pretensão aqui buscada. Int.. - ADV: MARIO JOSE ARPAIA (OAB 111765/SP), MARA LUCIA MALAQUIAS (OAB
240636/SP)
Processo 1000283-21.2001.8.26.0309 (309.01.2001.003944/1) - Cumprimento Provisório de Sentença - TERESA PAULO
EICHEMBERGER e outros - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. Recolhida a diligência do oficial de justiça,
expeça-se mandado de intimação para a executada Lucia Moraes para que no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a juntada aos
autos dos documentos mencionados a fl. 764. Int. - ADV: ANDRÉ SALVADOR ÁVILA (OAB 187183/SP), RICARDO BOCCHINO
FERRARI (OAB 130678/SP), PAULO DE TARSO DO NASCIMENTO MAGALHAES (OAB 130676/SP), VLADIMILSON BENTO
DA SILVA (OAB 123463/SP), RICARDO DA CUNHA MELLO (OAB 67287/SP), ANTONIO CARLOS PICOLO (OAB 50503/SP)

1ª Vara da Família e Sucessões
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO FÁTIMA DO PRADO MARÇURA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MAGALI NEVES PELLIZZER
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2014
Processo 1000095-71.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - L. L. F. R. - C. M. V. - Vistos.
Defiro a gratuidade da Justiça à parte autora. Anote-se. Trata-se de ação de negatória de paternidade em face de Paulo Roberto
e declaratória de paternidade em face de Cláudio. Em 10 dias, venha a emenda para adequar o pedido e o pólo passivo, pena
de indeferimento da inicial. Int. - ADV: DIEGO JORGE ALVES DE ARAUJO (OAB 325592/SP)
Processo 1000133-83.2014.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Casamento - E. S. da S. - J. F. P. - Vistos. A petição que os
requerentes pretendem submeter à homologação deve vir assinada e com as rubricas de ambos em todas as folhas. Providenciese em 10 dias. Com a juntada, abra-se vista ao Ministério Público. Int. - ADV: ELAINE CRISTINA DA SILVA (OAB 262995/SP)
Processo 1000143-30.2014.8.26.0309 - Interdição - Tutela e Curatela - B. A. F. dos S. - V. A. dos S. - Vistos. 1 - No prazo de
dez (10) dias, pena de indeferimento da inicial, providencie a requerente o escaneamento dos documentos acostados à inicial,
os quais deverão ser reproduzidos em formato “.pdf” e não arquivos obtidos por intermédio de imagem. 2 - Com a juntada, abrase vista ao Ministério Público. Int. - ADV: LEANDRO POLI DOS REIS (OAB 317150/SP)
Processo 1000235-08.2014.8.26.0309 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - JANE APARECIDA CARNEIRO - DILCE
BERALDI CARNEIRO - Vistos. 1 - Nomeio inventariante JANE APARECIDA CARNEIRO, independentemente de compromisso.
2 - Providencie o (a) inventariante: a) certidão(ões) negativa (s) de tributos municipais; b) certidão de óbito em verso e anverso;
c) protocolo do procedimento do ITCMD, mesmo que isento junto ao Posto Fiscal. 3 - Com o cumprimento integral, aguarde-se
manifestação da FESP. 4 - Na inércia, ao arquivo. - ADV: KATIA REGINA MARQUEZIN BARDI
Processo 1000280-12.2014.8.26.0309 - Separação de Corpos - Medida Cautelar - W. L. T. - Vistos. Em conformidade com
o artigo 19 da Portaria Conjunta nº 001/08 e, tendo em vista medida similar junto a 2ª Vara da Família e das Sucessões local
(processo sob nº 1016462-10), conforme pesquisa no sistema, determino a redistribuição do presente feito por dependência à 2ª
Vara da Família e das Sucessões, anotando-se. Providencie-se o necessário. Int. - ADV: ELISANGELA MACHADO MASSUCATI
(OAB 304701/SP), LUCIANA DE LIMA (OAB 204321/SP)
Processo 1000293-11.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - A. C. - M. P. da
S. N. - Vistos. 1 - Os alimentos gravídicos são devidos à gestante até o parto e se convertem em favor do neonato nascido com
vida, que é o caso. Portanto a legitimidade para executar os alimentos não pagos é do menor. Em 10 dias, emende-se a inicial
para adequar o pólo ativo, que vem a ser o menor representado pela genitora, pena de indeferimento da inicial. 2 - No mesmo
prazo, regularize-se a representação processual da parte autora, que é o menor representado por sua genitora. 3 - Junte-se
ainda o título executivo, que vem a ser a decisão que homologou o acordo de fls. 04, sem o que não há execução. Int. - ADV:
KATIA SILENE DE ANDRADE (OAB 285176/SP)
Processo 1000329-53.2014.8.26.0309 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - E. L. A. e outros - Vistos. 1 Indefiro o pedido de gratuidade formulado pelos requerentes, os quais possuem profissões certas e juntos poderão providenciar o
recolhimento das custas, cujo valor não deverá ser expressivo diante do irrisório valor da causa, e poderá ser compensado pelos
valores a serem levantados. Providenciem-se em 10 dias. 2 - No mesmo prazo, deverão ainda recolher a taxa de procuração.
Int. - ADV: VIVIAN SIA DE SOUZA (OAB 314742/SP)
Processo 1000348-59.2014.8.26.0309 - Inventário - Inventário e Partilha - N. C. M. - T. P. de G. - Vistos. 1 - Corrija-se o
cadastro dos autos para constar o nome de MARIA DAS DORES REBELATO no pólo passivo. 2 - Nomeio inventariante NOEMIA
CONCEIÇÃO MARINI, independentemente de prestar compromisso. 3 - O inventário é obrigação legal dos herdeiros. Em 10
dias, a autora deverá providenciar as certidões de óbito dos genitores da autora da herança para constatação da existência de
irmãos da falecida, bem como para comprovação de que os outorgantes cedentes são os únicos herdeiros. Int. - ADV: LUCAS
AMERICO GAIOTTO (OAB 317965/SP)
Processo 1000378-94.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - B. A. S. - J.
S. - Vistos. 1 - Defiro a gratuidade da Justiça à parte autora. Anote-se. 2 - Diante dos elementos dos autos, tendo em vista que
o executado está empregado, em 10 dias, esclareça a razão do pedido, já que eventual decreto de prisão em nada beneficiaria
a credora. Além disso, foi determinada a expedição de ofício para sua empregadora (fls. 51) e designada audiência de tentativa
de conciliação para o dia 24/03/2014. 3 - Caso haja interesse no prosseguimento, aqui estarão sendo executados os alimentos
provisórios. Tendo em vista ao parecer do Ministério Público de fls. 62, a parte autora deverá juntar a decisão que apreciou a
redução da obrigação alimentar que também vem a ser o título executivo, junto com a decisão de fls. 39, no mesmo prazo, pena
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de indeferimento da inicial. Int. - ADV: EVANETE GENI CONTESINI NIVOLONI (OAB 303174/SP)
Processo 1000408-66.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Guarda - L. R. F. - M. J. R. - Vistos. Recebo a petição de
fls. 72/73 como aditamento. Anote-se. Remeta-se ao Setor Técnico para fins de constatação social. Com a vinda do laudo, ao
Ministério Público. Int. - ADV: VANTUIL DE OLIVEIRA BATISTA (OAB 70209/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP),
SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP)
Processo 1000426-53.2014.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Dissolução - A. A. R. - - E. C. V. C. R. - Vistos. 1 - Ao Ministério
Público. 2 - Após, tornem conclusos. Int. - ADV: SANDRA REGINA LUMASINI DE CAMPOS (OAB 120949/SP)
Processo 1000427-38.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Exoneração - J. O. - D. M. M. - Vistos. Em 10 dias, o autor
deverá juntar a declaração de hipossuficiência e os três últimos hollerits para apreciação do pedido de gratuidade, ou recolher
as custas processuais nos termos da Lei. Int. - ADV: PAULO FERNANDO BRAGA DE CAMARGO (OAB 132902/SP)
Processo 1000428-23.2014.8.26.0309 - Arrolamento Comum - Sucessões - F. C. de O. A. - - M. de S. C. J. - E. M. C. - Vistos.
Em 10 dias, os requerentes deverão esclarecer qual foi o objeto do pedido de alvará judicial, que tramitou junto a 3ª Vara da
Família local sob nº 16672-88. Com os esclarecimentos, tornem conclusos com urgência. Int. - ADV: ALEX BITTO (OAB 183795/
SP)
Processo 1000442-07.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M. E. Z. C. - M.
C. - Vistos. Defiro a gratuidade da justiça à parte exeqüente. Trata-se de execução dos alimentos provisórios, fixados nos autos
de nº 1008834-67, onde verifico a designação de audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 22/01/2014. Anote-se
lá a existência desta execução. 3. Cite-se o devedor, COM URGÊNCIA, nos termos do artigo 733 do Código de Processo Civil,
para, em 03 (três) dias efetuar o pagamento do apurado no cálculo oferecido pela parte autora, atualizado, mais as parcelas que
se vencerem no curso do processo até o efetivo pagamento, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena
de prisão. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei e com os benefícios
do artigo 172 e parágrafos, do Código de Processo Civil. Int. Ciência ao MP. - ADV: DANIEL TAVARES ZORZAN (OAB 315844/
SP), LAÍS DE FIORI MATTOS PEREIRA DA SILVA (OAB 315049/SP)
Processo 1000470-72.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - E. K. - C. A. M. - Vistos.
Conforme consta Defiro a gratuidade da justiça à autora. Segundo relata a autora na inicial e também está consignado no BO
de fls.15/16, o réu já deixou o lar e levou consigo documentos e bens de uso pessoal, isso há 15 dias, de forma que não existe
interesse jurídico de afastá-lo do lar, ao menos na via cível. Se pretende proteger-se, como afirma, diante de ameaças, inclusive
com eventual ordem de prisão, a competência é do Juízo Criminal, com suporte na conhecida Lei Maria da Penha. Considerando
que as partes não tem filhos, não têm bens para partilhar e tampouco há pretensão acerca de alimentos pela mulher, que afirma
desconhecer o paradeiro do varão, diga se pretende prosseguir, em 10 dias. Int. - ADV: LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA (OAB
281505/SP)
Processo 1000527-90.2014.8.26.0309 - Interdição - Tutela e Curatela - F. de F. Z. - F. Z. da S. - Vistos. Defiro a gratuidade
da Justiça à parte autora. Anote-se. Ao Ministério Público. Int. - ADV: FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP), MARCELO
GUSMANO (OAB 146895/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA, SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP)
Processo 1000611-28.2013.8.26.0309 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Dalva Garcia Villens - Eduardo Oliveira
Garcia - Enoemy Natalina Rodrigues Garcia - Vistos. 1 - Fls. 79/113: Diga a inventariante, em 10 dias. 2 - No mesmo prazo, a
inventariante deverá cumprir na integra o que lhe foi determinado a fls. 71. Int. - ADV: ANDRÉ LUÍS DE ALMEIDA E SILVA (OAB
181939/SP), KÁTIA CILENE DA SILVA COELHO (OAB 188749/SP), ANGELO FRANCOSO (OAB 37765/SP)
Processo 1000855-54.2013.8.26.0309 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - A. Z. C. - L. G. - Vistos. Comprove, no
prazo de dez (10) dias, o valor relativo ao ITCMD. Int. - ADV: DARCI LOURENCO GOES (OAB 66712/SP)
Processo 1001999-63.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - R. S. - E. B. de S. J. Providencie a parte requerida o recolhimento da diligência do oficial de justiça para ser efetivada a intimação da testemunha
Modesto para a audiência designada. AINDA, após a assinatura, as cartas precatórias para a intimação das demais testemunhas
estarão disponíveis para a distribuição pelo interessado.- - ADV: LIA ROCHA (OAB 154532/SP), MAURO ROCHA (OAB 23956/
SP), ROBERTO TORRES MARIN (OAB 79372/SP)
Processo 1002685-55.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Revisão - M. de S. - M. L. F. de S. - Processo desarquivado,
aguardando providências pela parte interessada no prazo de dez (10) dias. No silêncio, retornarão ao arquivo. - ADV: AMANDA
FIORESI BARTIPAIA (OAB 306696/SP), MARIA DO ROSARIO PARANHOS GORDALIZA (OAB 326824/SP), LUCIANA LADEIRA
STORANI CAIXETA FERREIRA
Processo 1002727-07.2013.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - M. A. dos S. - G. L. F. - Posto isso,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido. Condeno o réu a pagar ao autor pensão alimentícia, na hipótese de desemprego ou
trabalho informal, em valor equivalente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente, todo dia 10 do mês subsequente
ao vencido, mediante depósito na conta bancária em nome da genitora, servindo os comprovantes de depósito como recibos
de pagamento. Deverá ainda o réu pagar no início de cada ano 50% das despesas necessárias à aquisição do material escolar,
mediante apresentação da lista e orçamento. A sucumbência é recíproca, de forma que cada parte arcará com metade das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, atualizado
monetariamente, observando o disposto no artigo 12, da Lei 1060/50, uma vez que o autor é beneficiário da gratuidade da
justiça, que aqui defiro também ao réu. P.R.I. Ciência ao MP. - ADV: ANA PAULA ROMANI LIMA MILANEZI (OAB 120991/SP),
ALESSANDRA PERALLI PIACENTINI (OAB 147093/SP)
Processo 1002727-07.2013.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - M. A. dos S. - G. L. F. - Posto isso,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido. Condeno o réu a pagar ao autor pensão alimentícia, na hipótese de desemprego ou
trabalho informal, em valor equivalente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente, todo dia 10 do mês subsequente
ao vencido, mediante depósito na conta bancária em nome da genitora, servindo os comprovantes de depósito como recibos
de pagamento. Deverá ainda o réu pagar no início de cada ano 50% das despesas necessárias à aquisição do material escolar,
mediante apresentação da lista e orçamento. A sucumbência é recíproca, de forma que cada parte arcará com metade das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, atualizado
monetariamente, observando o disposto no artigo 12, da Lei 1060/50, uma vez que o autor é beneficiário da gratuidade da
justiça, que aqui defiro também ao réu. P.R.I. Ciência ao MP - ADV: ALESSANDRA PERALLI PIACENTINI (OAB 147093/SP),
ANA PAULA ROMANI LIMA MILANEZI (OAB 120991/SP)
Processo 1003230-28.2013.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - I. de B. S. - V. N. S. dos S. Manifeste-se a parte autora sobre a pesquisa ao SIEL e CAEX. Prazo: dez (10) dias. - ADV: FATIMA DA SILVA BARROS (OAB
275253/SP)
Processo 1003271-92.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Guarda - M. A. R. - S. A. G. R. - 1) Defiro a gratuidade da
justiça ao autor. 2) Abra-se vista ao Ministério Público. - ADV: ANA PAULA ROMANI LIMA MILANEZI (OAB 120991/SP)
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Processo 1003271-92.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Guarda - M. A. R. - S. A. G. R. - Vistos. Suspendo a
obrigação alimentar do autor em relação às filhas cuja guarda provisória passou a deter. Oficie-se para que se suspendam
os descontos até nova ordem. Aguarde-se citação e eventual resposta. Int. Ciência ao MP. - ADV: ANA PAULA ROMANI LIMA
MILANEZI (OAB 120991/SP)
Processo 1003271-92.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Guarda - M. A. R. - S. A. G. R. - Posto isso, confirmo a
tutela e JULGO PROCEDENTE o pedido para atribuir ao autor a guarda das filhas Natalia Stefany Rodrigues e Jhenifer Caroline
Rodrigues. Em consequência, julgo extinto o processo com fundamento no artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil.
Transitada em julgado, expeça-se ofício para a cessação definitiva dos descontos da prestação alimentar. P.R.I.C. Ciência ao
M.P. Após, arquive-se. - ADV: ANA PAULA ROMANI LIMA MILANEZI (OAB 120991/SP)
Processo 1003561-10.2013.8.26.0309 - Interdição - Tutela e Curatela - M. P. F. - A. M. P. - Comparecer no dia 07 de maio
de 2014, às 11:30 horas, nas dependências do Setor de Perícias Médicas do Fórum de Jundiaí, com endereço no Largo São
Bento, s/nº - 4º andar - centro , para realização do exame pericial e solicita sejam os interessado cientificados da referida data,
bem como para que compareçam devidamente munidos dos documentos pessoais (originais) e dos exames e/ou relatório
médicos pertinentes.* - ADV: ANDREIA APARECIDA SOUZA ALVES BAUNGARTE (OAB 270120/SP), DEBORA CRISTIANE
EMMANOELLI (OAB 142314/SP)
Processo 1004184-74.2013.8.26.0309 - Interdição - Tutela e Curatela - J. M. M. A. - P. S. de T. B. - Vistos. Defiro o
parcelamento pretendido pelo requerente. O primeiro pagamento deverá no prazo de cinco (05) dias após a publicação deste
despacho. Desde já solicite-se ao senhor perito o agendamento. Int. Ciência ao MP. - ADV: DIRCE APARECIDA PELLIZZER
RIBEIRO (OAB 102852/SP)
Processo 1004509-49.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - J. C. de J. R. - E. R. C. ordenado e aí sendo INTIMEI a Requerida ELAINE RODRIGUES CAMPOS, RG. 35.882.902-1, do inteiro teor do R. Mandado,
a qual de tudo muito bem ciente ficou, aceitou a cópia que lhe ofereci, exarando sua assinatura ao pé do R. Mandado conforme
pode se verificar. Nada mais. - ADV: ANA PAULA ROMANI LIMA MILANEZI (OAB 120991/SP), LUCIANO ALVES DO CARMO
DELLA SERRA (OAB 240151/SP)
Processo 1004509-49.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - J. C. de J. R. - E. R. C. Laudos de fls. 100/105 e 106/108: digam as partes. - ADV: LUCIANO ALVES DO CARMO DELLA SERRA (OAB 240151/SP),
ANA PAULA ROMANI LIMA MILANEZI (OAB 120991/SP)
Processo 1004677-51.2013.8.26.0309 - Inventário - Inventário e Partilha - MAURA MARIA DE SOUZA - ROSALINA DE
JESUS SOUZA - - Dimas Inacio de Souza - MARIA HELENA DE SOUZA - Nomeio DIMAS INÁCIO SOUZA como inventariante,
em substituição à inventariante anteriormente nomeada. HOMOLOGO, para que produza seus efeitos legais, a adjudicação
constante de fls. 19 dos presentes autos de Inventário dos bens deixados com o falecimento de MARIA HELENA DE SOUZA,
ressalvados erros, omissões e direitos de terceiros. Transitada esta em julgado, expeçam-se os alvarás requeridos (fls. 73) e
recolhida a taxa de expedição e providenciadas as peças necessárias, expeça-se formal de partilha e arquivem-se os autos.
P.R.I.C. - ADV: MICHELE ALMEIDA FRANCELINO DE SOUZA (OAB 281886/SP)
Processo 1005299-33.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Fixação - A. C. P. de M. A. - H. C. C. - Vistos. 1) Ciência
ao réu quanto aos documentos juntados pela autora a fls.83/133. 2) Tendo em vista o nascimento da criança, a fim de solucionar
as questões aqui discutidas, inclusive a paternidade, já que o réu acena com a possibilidade de reconhecer o menino, designo
audiência de tentativa de conciliação para o dia 18 de fevereiro de 2014, às 16:30 horas. Na audiência, caso não se componham
as partes, decidirei quanto ao pedido de adequação da pensão alimentícia, uma vez ouvido o MP. 3) Intimem-se as partes para
comparecimento, por publicação a seus advogados. - ADV: LIGIA PIRES CAMPOS SANCHEZ GARCIA (OAB 126889/SP),
ROSEMBERG JOSE FRANCISCONI (OAB 142750/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI
(OAB 163397/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA, FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP), LIDIA CRISTHIANE
MALTA DE SOUZA (OAB 319308/SP)
Processo 1005463-95.2013.8.26.0309 - Arrolamento Comum - Sucessões - M. A. V. e outros - J. A. V. - Vistos. HOMOLOGO,
para que produza seus efeitos legais, o plano de partilha constante de fls. 72/78, bem como o aditamento de fls. 81/90, dos
presentes autos de Arrolamento dos bens deixados com o falecimento de JOSE ANTONIO VIEIRA, ressalvados erros, omissões
e direitos de terceiros. Transitada esta em julgado, expeça-se o alvará requerido (fls. 78) e recolhida a taxa de expedição e
providenciadas as peças necessárias, expeça-se formal de partilha e arquivem-se os autos. Aguarde-se o cumprimento deste
pelo prazo de 60 dias. Cumprido, ou no silêncio, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: ALEX BITTO (OAB 183795/SP)
Processo 1005798-17.2013.8.26.0309 - Interdição - Tutela e Curatela - C. L. de A. G. - I. M. de A. - Junte a parte autora,
no prazo de dez (10) dias, a Certidão de Óbito da requerida, tudo em face da certidão do oficial de justiça de fls. 21.- - ADV:
CARLOS ALBERTO CABRAL (OAB 50769/SP)
Processo 1005855-35.2013.8.26.0309 - Alvará Judicial - Compra e Venda - SILVANA DIAS MARTINS - MARIA DE LOURDES
GARCIA OLIVEIRA - Vistos. 1 - O cartório deverá certificar se houve impugnação por parte do herdeiro Cláudio, devidamente
intimado a fls. 51. 2 - No mais, tendo em vista o teor da certidão, sendo ignorados demais detalhes sobre a localização dos
demais herdeiros (Silvana, Alessandro e Fernando), citem-se por edital com prazo de 20 (vinte) dias. 3 - Decorrido o prazo
sem apresentação de contestação, oficie-se à Defensoria Pública do Estado para indicação de Curador Especial, que desde
já fica(m) nomeado(s), devendo ser(em) intimado(s) para apresentar contestação, ainda que por negativa geral. Int. - ADV:
FERNANDO JOSE LEAL (OAB 153092/SP)
Processo 1006089-17.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Alimentos - D. R. A. S. - L. I. S. S. - À Réplica. - ADV:
ANDREA CARLA SANTOS RIBEIRO (OAB 14047OA/B), LIDIA CRISTHIANE MALTA DE SOUZA (OAB 319308/SP)
Processo 1006378-47.2013.8.26.0309 - Inventário - Inventário e Partilha - EPAMINONDAS PIZOL - Orlando Pizzol - Vistos.
1) Expeça-se o alvará requerido a fls.85, para levantamento dos resíduos previdenciários existentes em nome do falecido
Orlando Pizol. 2) Em relação ao herdeiro pré-morto, Geraldo Pizzol, tendo em vista que aqui já se encerrou o inventário, deverá
ser inventariado o que deixou ele com o falecimento e, depois, sobrepartilhado o que naquele processo couber a Orlando. Int. ADV: EDISON LUIZ CAMPOS (OAB 151204/SP)
Processo 1006475-47.2013.8.26.0309 - Separação de Corpos - Liminar - A. C. M. - D. A. S. M. - No prazo de dez (10) dias,
manifeste-se a parte autora acerca da não apresentação de contestação pela(o) requerida(o). - ADV: EDSON EIJI NAKAMURA
(OAB 180422/SP)
Processo 1006692-90.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Guarda - P. M. S. - E. P. B. V. - - V. B. S. - Deverão
comparecer: 1 - SETOR SOCIAL Requerente e filho Vinícius:Dia 22/04/2014 às 13h. Requerida e filho Rafael:Dia 22/04/2014 às
14h30. 2 - SETOR PSICOLOGIA Requerente e adolescente:Psicologia no dia 31/03/2014 às 13h Requerida:Psicologia no dia
31/03/1014 às 14h - ADV: BENEDITO DOMINGOS DA SILVA (OAB 336418/SP), NEUCI GISELDA LOPES (OAB 104969/SP)
Processo 1006800-22.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Guarda - E. C. K. - R. M. T. de A. - Deverão comparecer:
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1 - SETOR SOCIAL Requerente: 12 de fevereiro de 2014 às 13:00hs. Requerida: 12 de fevereiro de 2014 às 14:00hs . - ADV:
ADRIANO EICHEMBERGER (OAB 121985/SP), FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO
ALVARENGA, FERNANDA CAMUNHAS MARTINS (OAB 165699/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP),
MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP)
Processo 1006891-15.2013.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - R. V. - E. V. - Vistos. Designo
audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de abril de 2014, às 16:00 horas, intimando-se as partes, bem como
testemunhas que venham a ser arroladas no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação do presente despacho. Int. Ciência
ao MP. - ADV: ROBERTA GUITARRARI AZZONE (OAB 292848/SP)
Processo 1006954-40.2013.8.26.0309 - Arrolamento Comum - Sucessões - MARIA VANILDE LOPES PAIVA - Francisco
Lopes - Vistos. 1 - Fls. 55/56: Recebo como emenda à inicial. Procedam-se às devidas anotações. 2 - A herdeira Maria Vanilde é
casada sob o regime da comunhão universal de bens, adite-se a inicial para constar o seu marido no pólo ativo e regularize-se
a sua representação processual, em 10 dias. 3 - Com a juntada, tornem conclusos. Int. - ADV: PEDRO LUIZ LORENCON (OAB
101515/SP), DÉBORA CRISTIANE PRIÓLI SANTOS (OAB 169188/SP)
Processo 1007271-38.2013.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - A. C. G. - M. I. M. G. - Vistos.
Especifiquem as partes em 05 (cinco) dias as provas que pretendem produzir, especificando-as. Int. - ADV: ROBINSON
ROBERTO RODRIGUES (OAB 125469/SP), GILDETE PICCHI (OAB 134561/SP)
Processo 1007695-80.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - I. C. N. da S. - N. K. Intimação das partes, por intermédio de seus Patronos, para que compareçam no Setor de Serviço Social, sala 11, andar Térreo,
do Fórum de Jundiaí/SP, no dia 05/05/2014, nos seguintes horários: 13h - requerente e crianças; e às 14h - requerido. Ainda,
deverão comparecer ao Setor de Psicologia no dia 13/03/2014, às 10h (requerente, requerido e crianças).- - ADV: ALEXANDRE
CARRERA (OAB 190143/SP), CARLOS EDUARDO DADALTO (OAB 74489/SP), BIANCA SETTI TOLENTINO (OAB 333337/
SP)
Processo 1007799-72.2013.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - G. da S. - A. O.
de S. - Vistos. Manifeste-se a parte credora sobre os depósitos de fls. 25 e 37. Prazo: cinco (05) dias. Int. - ADV: MARCELO
GUSMANO (OAB 146895/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP),
MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA
Processo 1007920-03.2013.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M. de L. S. F. A. V. G. - Manifeste-se a exequente em relação a proposta e deposito efetuados às fls. 30/31 e 40. - ADV: CASSIANO RICARDO
PALMERINI (OAB 203400/SP), CARMINE RUSSO (OAB 144191/SP)
Processo 1007951-23.2013.8.26.0309 - Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa - Tutela e Curatela - J. C. A. O. - J. R.
A. - - J. A. G. - Vistos. Defiro a gratuidade da Justiça à parte autora. Anote-se. Ao Ministério Público. Int. - ADV: LEANDRO
CRIVELARO BOM (OAB 183885/SP), GIULIANO RICARDO MÜLLER (OAB 174541/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), THEO ARGENTIN (OAB 174624/SP)
Processo 1007951-23.2013.8.26.0309 - Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa - Tutela e Curatela - J. C. A. O. - J. R.
A. - - J. A. G. - Vistos. 1 - Anote-se o apensamento virtual aos autos da interdição sob nº 1298-28.1990. 2 - Ao Setor Técnico
para constatação social. 3 - Com o laudo, tornem conclusos com urgência. Int. - ADV: GIULIANO RICARDO MÜLLER (OAB
174541/SP), THEO ARGENTIN (OAB 174624/SP), LEANDRO CRIVELARO BOM (OAB 183885/SP), DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1007951-23.2013.8.26.0309 - Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa - Tutela e Curatela - J. C. A. O. - J. R. A.
- - J. A. G. - Vistos. 1. Nomeio JANE CRISTINA ALEKSA OLIVEIRA, Curador(a) Provisório(a) do(a) interdito(a), pelo prazo de
180 (cento e oitenta dias) dias, intimando-se-o(a) a prestar compromisso, bem como para esclarecer, documentando, se há bens
(móveis, imóveis e valores) em nome do(a) interditando(a) e cientificar-se de seu dever legal. 2. Lavre-se o termo de curatela
provisória, ficando o(a) curador(a) advertido(a) de que: a) somente poderá permanecer com valores do(a) incapaz que sejam
destinados a cobrir as despesas mensais de sobrevivência deste(a), indicadas ao Juízo; b) há necessidade de guardar recibos
e notas fiscais de todas as despesas que efetuar em prol do(a) incapaz, para prestar contas ao juízo, sempre que determinado;
c) caso haja remanescente mensal de valores pertencentes ao(à) incapaz deverá efetuar depósito judicial em nome dele(a); d)
deverá providenciar que todo dinheiro existente em aplicações financeiras e contas bancárias em nome do(a) incapaz sejam
transferidos para conta judicial em nome dele(a); e) não poderá realizar qualquer ato que importe em comprometimento do
patrimônio do interditando(a), sem prévia autorização do juízo. 3. Cite-se a requerida JANETE, advertindo-o(a) de que terá
prazo de 05 (cinco) dias para impugnar o pedido, desde que o faça por meio de advogado. 4. Servirá o presente, por cópia
digitada, como mandado, devendo o oficial de justiça diligenciar no(s) endereço(s) constante(s) na contra-fé. Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei. Defiro desde logo os benefícios do artigo 172 e §§ do CPC. - ADV: LEANDRO CRIVELARO BOM
(OAB 183885/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), GIULIANO RICARDO MÜLLER
(OAB 174541/SP), THEO ARGENTIN (OAB 174624/SP)
Processo 1007951-23.2013.8.26.0309 - Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa - Tutela e Curatela - J. C. A. O. - J. R. A. - J. A. G. - Manifeste-se a requerente em relação a certidão negativa do oficial - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO (OAB 999999/DP), GIULIANO RICARDO MÜLLER (OAB 174541/SP), LEANDRO CRIVELARO BOM (OAB 183885/
SP), THEO ARGENTIN (OAB 174624/SP)
Processo 1007951-23.2013.8.26.0309 - Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa - Tutela e Curatela - J. C. A. O. - J. R. A.
- - J. A. G. - Vistos. Fls. 52: Defiro o prazo requerido pela Defensoria Pública. Após, independente de manifestação cumpra-se
a determinação de fls. 50, diante da certidão negativa de fls. 49. Int. - ADV: LEANDRO CRIVELARO BOM (OAB 183885/SP),
THEO ARGENTIN (OAB 174624/SP), GIULIANO RICARDO MÜLLER (OAB 174541/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1007951-23.2013.8.26.0309 - Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa - Tutela e Curatela - J. C. A. O. - J. R.
A. - - J. A. G. - Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido para substituir a curatela em relação a JOSÉ ROBERTO ALEKSA,
nomeando de forma definitiva JANE CRISTINA ALEKSA OLIVEIRA como seu(sua) curador(a). Lavre-se termo e expeça-se
mandado ao registro civil para que se faça a necessária averbação. P.R.I.C. Ciência ao MP. Oportunamente, arquivem-se. ADV: LEANDRO CRIVELARO BOM (OAB 183885/SP), GIULIANO RICARDO MÜLLER (OAB 174541/SP), THEO ARGENTIN
(OAB 174624/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1008188-57.2013.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G. M. de A. e G. M. de A. - - G.
M. de A. - J. de A. - Vistos. O pedido de fls. 40 já foi atendido. Arquivem-se os autos. Int. - ADV: MIRIAM HIGO DO PRADO
ALVARENGA, MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), FATIMA DA SILVA
BARROS (OAB 275253/SP)
Processo 1008423-24.2013.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - J. H. de L. - W. G. F. de L. - - J.
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K. F. de L. - Vistos. 1 - Considerando que o autor não comprovou o que alega, senão quanto à existência de outra filha menor,
não se conhecendo os termos em que fixados alimentos aos réus, tampouco quais eram os ganhos do autor e quanto ganha
atualmente, não há parâmetros que permitam analisar o pedido de tutela, que indefiro. 2 - Designo audiência no SETOR DE
MEDIAÇÃO, para o dia 17 de fevereiro de 2014, às 10:30 horas. 3 - Cite(m)-se e intime(m)-se o(s) réu(s), com os benefícios do
artigo 172 e parágrafos, do Código de Processo Civil, a fim de que compareça(m) à audiência ora designada, acompanhado(s)
de seu advogado, ficando certo que, se não alcançada a composição, terá início o prazo de 15 dias para, querendo, oferecer(em)
resposta, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato. 4 - Intime-se a parte autora para comparecimento na
audiência, por publicação a seu advogado. 5 - Servirá o presente, por cópias digitadas, como mandados, observando o oficial
de justiça o(s) endereço(s) constante(s) na contra-fé. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: RAIZA DE OLIVEIRA
COTRIM (OAB 325301/SP)
Processo 1008631-08.2013.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - R. C. J. e O. - M. J. C. - M. - R. C. - Fls. 20/22: manifestem-se os exequentes. - ADV: PEDRO DE MATTOS RUSSO (OAB 314529/SP)
Processo 1008631-08.2013.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - R. C. J. e O.
- - M. J. C. - M. - R. C. - Vistos. Fls. 31: defiro o prazo de 10 dias. Após, deverão se manifestar os exequentes, independente de
nova intimação. Int. - ADV: ESTÉR ANARELLI DE MIRANDA (OAB 251563/SP), PEDRO DE MATTOS RUSSO (OAB 314529/
SP)
Processo 1008865-87.2013.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Dissolução - M. S. S. - G. M. dos S. - Vistos. 1 Defiro
os benefícios da Justiça gratuita à parte autora. Anote-se. 2 Diante dos elementos constantes dos autos, fixo os alimentos
provisórios, em favor do(s) filho(s) menor(es), em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do(a) réu(é), abatidos tão
só os descontos obrigatórios, incidindo o percentual inclusive sobre o 13º salário, férias e abono de férias, bem como verbas
rescisórias, exceto FGTS e horas extras trabalhadas. O desconto se fará em folha pela empregadora e o pagamento ao(à)
representante legal do(s) menor(es), mediante depósito bancário, recibo, ou outro meio idôneo. Oficie-se ao INSS para desconto
dos alimentos e à instituição financeira para abertura de conta, como requerido. EM CASO DE EVENTUAL DESEMPREGO, fixo
os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, vigente à época do pagamento, devendo tal importância
ser paga a representante legal do(s) menor(es), até o dia 10 (dez) de cada mês. 3 Designo audiência de tentativa de conciliação
no dia 21 de outubro de 2013, às 14:00 horas. 4 - Cite-se e intime-se o(a) réu(é), advertindo-o(a) de que terá prazo de 15
(quinze) dias para apresentar resposta, a contar da data da audiência designada e caso infrutífera a conciliação, sob pena de
serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código
de Processo Civil. Servirá o presente, por cópias digitadas, como mandados, devendo o oficial de justiça diligenciar no(s)
endereço(s) constante(s) na contra-fé e no supra informado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Autorizo, desde logo,
os benefícios do § 2º do Art. 172 do CPC. 5 - Intime-se a parte autora pessoalmente a comparecer na audiência supra. 6 - Int.
Ciência ao MP. - ADV: MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA, JOSE VALTER MAINI (OAB 156470/SP), FATIMA DA SILVA
BARROS (OAB 275253/SP), ANSELMO LUIZ MARCELO (OAB 96438/SP)
Processo 1008865-87.2013.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Dissolução - M. S. S. - G. M. dos S. - indicado e fui informada
por Celso Alex, coordenador administrativo do Centro Terapêutico Novo Caminho, de que o requerido teve alta, e não mais
está interno no local. Dirigi-me ao endereço residencial informado pelo sr. Celso (Rua Artur Chagas Júnior, 56) e nas diversas
diligências, não localizei o requerido no imóvel, tendo sido informada por sra. Rita, mãe, de que o mesmo está trabalhando na
Av. Samuel Martins, 869. Dirigi-me ao endereço comercial e citei e intimei Gustavo Marcelo dos Santos do inteiro teor deste
mandado, que lhe li e ele de tudo ciente ficou. Aceitou cópia que lhe ofereci e assinou pelo recebimento. - ADV: MIRIAM HIGO
DO PRADO ALVARENGA, SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), FATIMA
DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP), ANSELMO LUIZ MARCELO (OAB 96438/SP), JOSE VALTER MAINI (OAB 156470/SP)
Processo 1008865-87.2013.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Dissolução - M. S. S. - G. M. dos S. - “Protocolada
tempestivamente a contestação, a parte autora poderá apresentar réplica, dentro do prazo legal” - ADV: FATIMA DA SILVA
BARROS (OAB 275253/SP), ANSELMO LUIZ MARCELO (OAB 96438/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA, SÍLVIA
REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), JOSE VALTER MAINI (OAB 156470/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP)
Processo 1009044-21.2013.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - P. O. S. de M. I. M. de M. - Vistos. Defiro a gratuidade da justiça à parte exeqüente. Cite-se o devedor, nos termos do artigo 733 do Código de
Processo Civil, para, em 03 (três) dias efetuar o pagamento do apurado no cálculo oferecido pela parte autora, atualizado, mais
as parcelas que se vencerem no curso do processo até o efetivo pagamento, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de
fazê-lo, sob pena de prisão. Int. Ciência ao MP. - ADV: JOÃO HENRIQUE RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 188736/SP)
Processo 1009044-21.2013.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - P. O. S. de
M. - I. M. de M. - No prazo de dez (10) dias, manifeste-se a parte autora acerca da não apresentação de justificativa pela(o)
executado ou sobre eventual pagamento do débito. Prazo: dez (10) dias.- - ADV: JOÃO HENRIQUE RODRIGUES DE CAMARGO
(OAB 188736/SP)
Processo 1009782-09.2013.8.26.0309 - Arrolamento Sumário - Sucessões - Francisco Paulo Alves - - Joana Campos ALves
- LUIZ CARLOS ALVES - Vistos. Aguarde-se, no arquivo, provocação dos interessados. Int. - ADV: MAISA HESPANHOLETTO
(OAB 270646/SP)
Processo 1009789-98.2013.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - L. T. de S. - J. F. - Vistos. Diante
da devolução da carta precatória às fls. 44/51, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia _____
de ________________________ de ______, às _______ horas. Depreque-se a citação e intimação da requerida nos termos
da decisão de fls. 24, observando o termo de audiência de fls. 43. Intime-se o(a) autor(a), pela imprensa, na pessoa de seu
advogado, para comparecimento a audiência designada. Concedo os benefícios do § 2º. do art. 172 do CPC. Ciência ao
Ministério Público. Int. - ADV: SAMANTHA DOMINGUES DE ARAUJO (OAB 264037/SP), MICHELLE PIMENTA DEZIDÉRIO
(OAB 288828/SP)
Processo 1009789-98.2013.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - L. T. de S. - J. F. - Vistos. 1 - Tendo
em vista à certidão de fls. 54, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 07 de abril de 2014, às 15:30
horas. 2 - Cumpra-se o que determinado no despacho de fls. 53. Int. Ciência ao MP. - ADV: MICHELLE PIMENTA DEZIDÉRIO
(OAB 288828/SP), SAMANTHA DOMINGUES DE ARAUJO (OAB 264037/SP)
Processo 1009820-21.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Revisão - W. M. N. - J. da S. M. N. - Rua Padre Norberto
Mojola e não encontrei o número 195. Da residência de número 183 salta para a de número 203. Entre elas, há um terreno
com uma obra inacabada, a qual não possui número e esta desabitada. Perguntei para moradores do local e ninguém conhecia
Gislaine da Silva. Diante do exposto, devolvo o presente mandado sem cumprimento para as devidas providências. - ADV:
MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA, MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/
SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP)
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Processo 1009820-21.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Revisão - W. M. N. - J. da S. M. N. - declinado onde intimei
Wagner Moreira Neves pelo inteiro teor deste mandado, lendo-o e lhe entreguei a contrafé, a qual foi aceita em 14/10/13 as
12 horas. - ADV: FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), MIRIAM HIGO DO
PRADO ALVARENGA, SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP)
Processo 1009820-21.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Revisão - W. M. N. - J. da S. M. N. - Vistos. 1 - Fls. 38/42:
Defiro. Expeça-se novo ofício como requerido. 2 - Pela derradeira vez, manifeste-se o autor em termos de regular andamento,
informando o atual endereço da ré (fls. 33), em 10 dias, para prosseguimento. Int. - ADV: FATIMA DA SILVA BARROS (OAB
275253/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), MIRIAM HIGO DO
PRADO ALVARENGA
Processo 1010017-73.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Guarda - G. P. de O. - R. C. P. - Vistos. Ao setor social
para agendamento de estudo. Int. - ADV: LUCIANA SANCHES CAMURCIA CABRINI (OAB 295194/SP), ROSEMBERG JOSE
FRANCISCONI (OAB 142750/SP), LUIS GUSTAVO VENERE MURATA (OAB 199509/SP), MAYARA ÚBEDA DE CASTRO
RUFINO (OAB 159732/SP)
Processo 1010253-25.2013.8.26.0309 - Alvará Judicial - Família - ADILSON SEGABINASSI - - Solange Maria Caetano
Segabinassi - - Soraia Aparecida Segabinassi Candido - - Claudinei Aparecido Candido - Vistos. Não houve o atendimento
integral da decisão de fls. 23, em 05 dias, venha a certidão de óbito digitalizada em seu anverso e verso, por ser documento
essencial, pena de indeferimento da inicial. Int. - ADV: MARIA LUÍSA MUNHOZ (OAB 184439/SP)
Processo 1010475-90.2013.8.26.0309 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - ZILDA CARDOSO CHAGAS
- JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - Vistos. 1 - Trata-se de pedido de alvará para levantamento de saldo de PIS e FGTS existente
em nome de JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, falecido em 24/06/2013, no estado civil de solteiro, sem bens a inventariar, sem
filhos ou pais vivos, conforme certidão de óbito a fls. 14. 2 - A requerente, nestes autos, deverá comprovar de plano a condição
de companheira, por certidão emitida pelo INSS ou sentença passada em julgado. Não compete, aqui, produzir tal prova, mas
em ação própria. 3 - Aguarde-se por 30 dias a comprovação do ajuizamento da referida ação. 4 - Na inércia, tornem conclusos
para indeferimento da inicial. Int. - ADV: MARIA FERNANDA PALVARINI (OAB 224076/SP)
Processo 1010533-93.2013.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Dissolução - S. C. Q. P. - J. P. - fornecido e procedi à citação
e à intimação de Jonas Prado do inteiro teor do mandado, ofereci contrafé, que aceitou, e obtive assinatura. - ADV: ANDRÉ
RODRIGUES DUARTE (OAB 207794/SP), SONIA MARIA BERTONCINI (OAB 142534/SP)
Processo 1010533-93.2013.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Dissolução - S. C. Q. P. - J. P. - Vistos. 1’) Cumpra o cartório o
que deferido a fls. 146/147. 2) Junte a mulher cópia de sua CTPS com o referido registro. Após, conclusos para apreciação do
pedido de fls. 164/165. - ADV: ANDRÉ RODRIGUES DUARTE (OAB 207794/SP), SONIA MARIA BERTONCINI (OAB 142534/
SP)
Processo 1010585-89.2013.8.26.0309 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - C. R. - W. J. G. - A
parte interessada deverá providenciar o recolhimento da taxa de expedição e cópias da carta de sentença. - ADV: JEAN CARLO
MISSI (OAB 242799/SP), RODRIGO FONTEBASSO (OAB 264025/SP)
Processo 1010729-63.2013.8.26.0309 - Alvará Judicial - Família - Selma Mojola do Amaral Gurgel Kiss - - Celso Antonio
Mojola - Semiramis Rosa Mojola - Considerando a documentação apresentada, acolho o pedido e defiro o(s) a expedição do(s)
alvará(s) pleiteado(s), com o prazo de 360 dias, autorizando CELSO ANTONIO MOJOLA a proceder o levantamento, com a
devida prestação de contas aos demais herdeiros. Uma vez que o pedido das partes é consensual, com fundamento no artigo
503, do Código de Processo Civil, declaro o trânsito em julgado desta sentença. Certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se
o alvará, cientificando o requerente de que poderá imprí-lo em seu próprio escritório/residência após assinado e liberado nos
autos. Na sequência, nada mais sendo requerido, comunique-se a extinção e arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: RAPHAELA
DIAS DE LEMOS DAMATO (OAB 315764/SP)
Processo 1011280-43.2013.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Expropriação de Bens - B. H. de F. G. - R. T. G. - Manifestese a parte credora em relação ao endereço informado via CAEX fls. 17/19. - ADV: RODOLFO ANTONIO MARTINEZ DE OLIVEIRA
(OAB 275049/SP)
Processo 1011875-42.2013.8.26.0309 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - ANA SOLEDADE DOS
SANTOS - - VALDIVINO FRANCISCO DE SOUZA - JOAO MARCOS SOUZA SANTOS - 1) Defiro a gratuidade da justiça aos
autores. 2) Em 10 dias, juntem cópias legíveis dos documentos de fls. 6, 9 e 13. - ADV: ANA PAULA ROMANI LIMA MILANEZI
(OAB 120991/SP)
Processo 1011875-42.2013.8.26.0309 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - ANA SOLEDADE DOS
SANTOS - - VALDIVINO FRANCISCO DE SOUZA - JOAO MARCOS SOUZA SANTOS - 1) Defiro a gratuidade da justiça aos
autores. 2) Em 10 dias, juntem cópias legíveis dos documentos de fls. 6, 9 e 13. Int. - ADV: ANA PAULA ROMANI LIMA MILANEZI
(OAB 120991/SP)
Processo 1012009-69.2013.8.26.0309 - Arrolamento Comum - Sucessões - Maria Aparecida de Souza Guimarães - JOÃO
PEREIRA GUILMARÃES - Vistos. 1 - Indefiro a gratuidade da justiça, verificando que não há hipossuficiência em termos legais,
podendo todos os herdeiros e meeira, juntos, providenciarem o recolhimento das custas, cuja valor não é grande diante do valor
do monte. Faça-o a inventariante antes da homologação da partilha. 2- Oficie-se conforme requerido às fls. 23. Com a resposta
do ofício, a inventariante deverá emendar as primeiras declarações e o plano de partilha para constar o valor existente na conta
poupança em nome do falecido; 3 - Providencie o (a) inventariante protocolo do procedimento do ITCMD, mesmo que isento,
junto ao Posto Fiscal; 4 - Com o cumprimento integral, aguarde-se manifestação da FESP; 5 - Na inércia, ao arquivo. - ADV:
KARINA NASSER BUSSO (OAB 200348/SP)
Processo 1012155-13.2013.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - K. G. de A. P. - - A. C. de A. P. K. C. de R. - R. de A. P. - Vistos. 1 - Defiro ao réu a gratuidade da Justiça. Anote-se. 2 - Abra-se vista ao Ministério Público
para manifestação quanto ao pedido de fls.44/45 e tornem conclusos com urgência. Int. - ADV: ALESSANDRA PEDRASSOLI
CAVALETTI (OAB 250348/SP), POLYANA COLUCCI (OAB 124357/SP), FERNANDA MARIA JOAQUINA DE LIMA E S.
OLIVEIRA
Processo 1012207-09.2013.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Dissolução - O. A. B. - A. A. de S. B. - Vistos. O despacho de fls.
32 atende exatamente a situação narrada na inicial e está devidamente fundamentado. Aliás, situação confirmada pela petição
inicial dos autos apensos, onde não se vislumbram razões para as alegadas dificuldades financeiras. Portanto, mantenho seu
teor. Em 10 dias, recolham-se as custas processuais como determinado. Int. - ADV: JOSE ROBERTO REGONATO (OAB 134903/
SP)
Processo 1012243-51.2013.8.26.0309 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - MÁRIO PEREIRA - - CLÁUDIA
DE AGUIAR PEREIRA - Considerando a documentação apresentada, acolho o pedido e defiro o(s) a expedição do(s) alvará(s)
pleiteado(s), com o prazo de 360 dias, autorizando os requerentes a efetuarem os levantamentos. Uma vez que o pedido das
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partes é consensual, com fundamento no artigo 503, do Código de Processo Civil, declaro o trânsito em julgado desta sentença.
Certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se o alvará, cientificando o requerente de que poderá imprí-lo em seu próprio
escritório/residência após assinado e liberado nos autos. Na sequência, nada mais sendo requerido, comunique-se a extinção e
arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: DARIANE VENDRAMI BERALDO ROSA TENORE (OAB 306750/SP)
Processo 1012666-11.2013.8.26.0309 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - ISABELLA FERREIRA ALVES
- LUCIANO FERREIRA ALVES - Vistos. Defiro a gratuidade da Justiça à parte autora. Anote-se. Ao Ministério Público. Após,
tornem conclusos com urgência. Int. - ADV: VIVIANE OLIVEIRA LOURENÇO
Processo 1012921-66.2013.8.26.0309 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - REGINA XAVIER DE
OLIVEIRA - ALEXANDRE LOURENÇO DE OLIVEIRA - Vistos. 1 - Defiro a gratuidade da Justiça à parte autora. Anote-se. 2 Trata-se de pedido de alvará para levantamento de saldo de FGTS e PIS existente em nome de ALEXANDRE LOURENÇO DE
OLIVEIRA, falecido em 16/09/2010, no estado civil de divorciado, sem deixar bens a inventariar. 3 - Como consta na certidão
de fls. 15, deixou uma filha de nome DIULIA ALEXANDRA XAVIER DE OLIVEIRA, a qual é a única dependente junto ao INSS
e, portanto, única beneficiária dos valores a serem levantados. 4 - Ao Ministério Público. Int. - ADV: ANA PAULA ROMANI LIMA
MILANEZI (OAB 120991/SP)
Processo 1012958-93.2013.8.26.0309 - Inventário - Inventário e Partilha - Vincenzo Scilippa - Antonia Lo Monaco - Vistos.
Deverá o inventariante providenciar em 10 dias: - Plano de partilha; - Protocolo do ITCMD, mesmo que isento, aguardando-se
então a manifestação da FESP. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: NINO LUIGI SCILIPPA (OAB 180191/
SP)
Processo 1012982-24.2013.8.26.0309 - Alvará Judicial - Família - FABIANA ALVES RODRIGUES VERAS - MARCONDES
BENICIO VERAS - Vistos. 1 - Expeça-se o ofício ao INSS, nos exatos termos do que requerido pelo Ministério Público a fls. 26. 2
- Com os esclarecimentos, abra-se nova vista ao Ministério Público e tornem conclusos com urgência. Int. Ciência ao MP. - ADV:
LUIZ CARLOS DE CARVALHO (OAB 93167/SP)
Processo 1012989-16.2013.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Dissolução - T. de F. A. S. - J. S. - Vistos. 1) Anote-se a
interposição do agravo. 2) O documento de fls. 50 comprova o rendimento mensal do réu e os demais documentos que juntou
mostram que já paga diretamente escola e plano de saúde à filha. Portanto, considerando que deve ocorrer a co-participação
materna no sustento da menor, que tem apenas três anos de idade, e que 30% do rendimento líquido do réu equivale a cerca
de R$ 3.600,00, valor superior aos ganhos mensais de sua mãe, com o parecer favorável do Ministério Público e sem a prova
da real necessidade da menor, revejo os alimentos provisoriamente fixados a fls.34/35 e reduzo-os ao equivalente a 15% dos
rendimentos líquidos do réu, mantidas as incidências e não incidências já estabelecidas, OFICIANDO-SE À EMPREGADORA
para a adequação. Deverá o réu manter os pagamentos da mensalidade escolar e plano de saúde. 3) À réplica, sem prejuízo da
audiência já designada, segundio após ao Ministério Público.. - ADV: OTAVIO SOUZA THOMAZ (OAB 302279/SP), HENRIQUE
DE MOURA PEREZ (OAB 314346/SP), FREDERICO PIEROTTI ARANTES (OAB 154077/SP), GIOVANI MALDI DE MELO (OAB
185770/SP), FERNANDO JACOB NETTO (OAB 237818/SP), MAURO ALVES DE ARAUJO (OAB 88801/SP), EVANETE GENI
CONTESINI NIVOLONI (OAB 303174/SP)
Processo 1013194-45.2013.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - P. B. - V. B. - Vistos. Defiro a Justiça
Gratuita à parte autora. Anote-se. EM CASO DE EMPREGO COM VÍNCULO, fixo os alimentos provisórios em 30% (trinta por
cento) dos rendimentos líquidos do réu, abatidos tão só os descontos obrigatórios, incidindo o percentual inclusive sobre o 13º
salário e férias, bem como verbas rescisórias, exceto o FGTS, adicionais e horas extras trabalhadas. O desconto se fará em
folha pela empregadora e o pagamento à representante legal do autor mediante depósito em conta bancária, recibo ou outro
meio adequado. Oficie-se para implantação da pensão alimentícia, se mencionada na inicial a empregadora, solicitando-se
informações a respeito dos ganhos do alimentante para audiência. PARA A HIPÓTESE DE DESEMPREGO fixo os alimentos
provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, vigente à época do pagamento, que deverá ser feito mediante recibo
ou deposito em conta bancária que for informada nos autos, até o dia dez (10) de cada mês. Designo audiência de conciliação
no SETOR DE MEDIAÇÃO para o dia 03 de fevereiro de 2014, às 10h00 horas. Intime-se a parte autora e cite-se o(a) ré(u) a
fim de que compareçam à audiência ora designada, acompanhados de seus advogados, ficando certo que, caso não alcançada
a composição, as partes sairão intimadas para audiência de instrução de julgamento, para a qual deverão se fazer acompanhar
de suas testemunhas, importando a ausência do(a)(s) autor(a)(es) em extinção e arquivamento e a do(a) ré(u), em confissão
e revelia. Anote-se que o prazo de contestação é até a data da audiência de instrução de julgamento, inclusive nela. Servirá
o presente, por cópias digitadas, como mandados, devendo o oficial de justiça diligenciar no(s) endereço(s) constante(s) na
contra-fé. Defiro os benefícios do artigo 172, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. - ADV: ANA PAULA ROMANI LIMA
MILANEZI (OAB 120991/SP)
Processo 1013194-45.2013.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - P. B. - V. B. - dirigi-me ao endereço
indicado e procedi a citação e intimação do Sr. VICTOR BIGARDI pelo inteiro teor do presente mandado, do qual ficou ciente,
exarou a sua assinatura e aceitou a contrafé, isto após a leitura do mandado. - ADV: ANA PAULA ROMANI LIMA MILANEZI (OAB
120991/SP)
Processo 1013194-45.2013.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - P. B. - V. B. - Com o acordo
realizado nos autos da ação de Procedimento Ordinário - Guarda - processo nº 1013192-75 , este processo perdeu seu objeto,
impondo-se a extinção por falta de interesse processual. Assim, JULGO EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 267, VI do
Código de Processo Civil. Comunique-se a extinção e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.R.I.C. - ADV: ANA
PAULA ROMANI LIMA MILANEZI (OAB 120991/SP)
Processo 1013227-35.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Guarda - M. de C. F. - V. A. de C. F. - Vistos. Diante da
constatação social e parecer favoravel do Ministério Público, defiro à autora a guarda provisoria do neto menor, lavrando-se
termo. Cite-se o(a) ré (u) para, querendo, ofereça resposta em 15 dias, pena de revelia, concedido o benefício do artigo 172 e
parágrafos, do CPC. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. - ADV:
FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA, SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB
163397/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP)
Processo 1013316-58.2013.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A. E. S. de O. - M. R. de O. - O mandado expedido
para a intimação pessoal da requerente foi devolvido sem o devido cumprimento. Informe seu procurador seu atual endereço,
a fim de ser expedido novo mandado de intimação. Prazo: cinco (05) dias.- - ADV: GIOVANA IPPOLITO (OAB 307590/SP),
VERA ANDRADE DE OLIVEIRA (OAB 312462/SP), ANA PAULA QUADROS BATISTA (OAB 260076/SP), DAVID DETILIO (OAB
253240/SP), TELMA FERNANDA BUENO DE SOUZA (OAB 247886/SP), MARCELO ADRIANO DE OLIVEIRA LOPES (OAB
224976/SP)
Processo 1013355-55.2013.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Casamento - A. A. de S. B. - O. A. B. - Vistos. Indefiro o pedido de
gratuidade da justiça formulado pela autora. Segundo refere na inicial, é pessoa de bom padrão de vida, possui profissão certa
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e patrimônio de porte a ser partilhado, de forma que não é hipossuficiente nos termos da lei. Em 10 dias, recolham-se as custas
processuais. Int. - ADV: FERNANDA CAMUNHAS MARTINS (OAB 165699/SP)
Processo 1013390-15.2013.8.26.0309 - Interdição - Tutela e Curatela - A. S. de O. - - M. O. C. - V. dos S. O. - Vistos. Fls.
57/58: não há como tirar 2ª via do RG sem a presença do interditando, uma vez que se exigem as impressões digitais, inclusive
no próprio documento a ser emitido. Portanto, o ofício não sanará o problema da perda. Indefiro expedição. No mais aguarde-se
a citação do interditando. Int. Ciencia ao MP. - ADV: MARIA FERNANDA PALVARINI (OAB 224076/SP)
Processo 1013510-58.2013.8.26.0309 - Interdição - Família - N. Z. C. - I. M. Z. - Manifeste-se a requerente em relação a
certidão do oficial de justiça, que informou o falecimento da interditanda. - ADV: GLORILZA MARIA DE ARRUDA (OAB 48088/
SP)
Processo 1013546-03.2013.8.26.0309 - Alvará Judicial - Família - Bárbara Dias - Vistos. Homologo a desistência do prazo
recursal. Certifique-se, cumprindo-se no mais a sentença proferida às fls.13. Int. - ADV: MARLENE APARECIDA LOPES (OAB
159790/SP)
Processo 1013704-58.2013.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - A. G. M. - E. C. M. - Vistos. A
petição de fls. 39/42 não atendeu ao que determinado, uma vez que não ficou claro, nem foi comprovado documentalmente se
o acordo de modificação de guarda e da obrigação alimentar para a genitora ocorreu judicialmente, pois só com a homologação
judicial a obrigação anterior, atribuída ao genitor, perde a validade. Em 10 dias esclareça-se, com documentos. No mesmo
prazo, comprove o autor, com documento oficial da escola, que está matriculado na faculdade neste ano de 2014 e ainda junte
relatório médico que comprove atual incapacidade. Int. - ADV: ED CHARLES GIUSTI (OAB 256574/SP)
Processo 1013836-18.2013.8.26.0309 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - VALDIRENE FERREIRA
FRANÇA - Anderson José dos Reis - Considerando a documentação apresentada, acolho o pedido e defiro o(s) a expedição
do(s) alvará(s) pleiteado(s), com o prazo de 360 dias, autorizando a requerente. Uma vez que o pedido das partes é consensual,
com fundamento no artigo 503, do Código de Processo Civil, declaro o trânsito em julgado desta sentença. Certifique-se o
trânsito em julgado e expeça-se o alvará, cientificando o requerente de que poderá imprí-lo em seu próprio escritório/residência
após assinado e liberado nos autos. Na sequência, nada mais sendo requerido, comunique-se a extinção e arquivem-se os
autos. P.R.I. - ADV: ANA PAULA ROMANI LIMA MILANEZI (OAB 120991/SP)
Processo 1014034-55.2013.8.26.0309 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - L. C. L. - - C. M. P. L. - B. L.
L. - Vistos. Defiro a gratuidade da Justiça à parte autora. Anote-se. Trata-se de pedido de alvará para levantamento de saldos
de conta corrente, conta salário e FGTS, existente em nome de BRUNO LUIZ LISBOA, o qual faleceu em 17/06/2013, no estado
civil de solteiro, sem deixar bens e filhos. Inexistem dependentes habilitados junto ao INSS (fls. 15). Em 10 dias, os requerentes
deverão providenciar os extratos das referidas contas, onde deverá constar os saldos na data do óbito. Em relação ao saldo da
conta corrente, como incide ITCMD, deverão ainda providenciar o procedimento de ITCMD. Int. - ADV: MARISA RODRIGUES
SILVEIRA (OAB 157304/SP)
Processo 1014325-55.2013.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Família - J. S. da S. - R. M. da S. - Vistos. Fls. 35: anote-se,
ficando registrado que a petição veio aos autos sem os documentos elencados em seu item 1. Aguarde-se a audiência. Int.
- ADV: YURI AUGUSTO CRISTIANO DE MARCI SOUZA LIMA (OAB 277992/SP), ALEXANDRA BARBIM CARVALHO NIERO
(OAB 271672/SP)
Processo 1014397-42.2013.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A. S. P. de L. - A. P. de L. - Vistos.
Defiro a Justiça Gratuita à parte autora. Anote-se. EM CASO DE EMPREGO COM VÍNCULO, fixo os alimentos provisórios
em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do réu, abatidos tão só os descontos obrigatórios, incidindo o percentual
inclusive sobre o 13º salário e férias, bem como verbas rescisórias, exceto o FGTS, adicionais e horas extras trabalhadas.
O desconto se fará em folha pela empregadora e o pagamento à representante legal do autor mediante depósito em conta
bancária, recibo ou outro meio adequado. PARA A HIPÓTESE DE DESEMPREGO ou TRABALHO INFORMAL, fixo os alimentos
provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, vigente à época do pagamento, que deverá ser feito mediante recibo
ou deposito em conta bancária que for informada nos autos, até o dia dez (10) de cada mês. Designo audiência de conciliação
no SETOR DE MEDIAÇÃO para o dia 17 de fevereiro de 2014, às 10:30 horas. Intime-se a parte autora e cite-se o(a) ré(u) a fim
de que compareçam à audiência ora designada, acompanhados de seus advogados, ficando certo que, caso não alcançada a
composição, as partes sairão intimadas para audiência de instrução de julgamento, para a qual deverão se fazer acompanhar
de suas testemunhas, importando a ausência do(a)(s) autor(a)(es) em extinção e arquivamento e a do(a) ré(u), em confissão
e revelia. Anote-se que o prazo de contestação é até a data da audiência de instrução de julgamento, inclusive nela. Servirá
o presente, por cópias digitadas, como mandados, devendo o oficial de justiça diligenciar no(s) endereço(s) constante(s) na
contra-fé. Intime-se a parte autora para comparecimento na audiência. Defiro os benefícios do artigo 172, parágrafo 2º, do
Código de Processo Civil. Int. Ciência ao MP. - ADV: SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO
ALVARENGA, MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP)
Processo 1014848-67.2013.8.26.0309 - Alvará Judicial - Família - ADILES VENTURA OLIVEIRA - - ADALAIR VENTURA
DIAS - - NEI JOSÉ FERNANDES - ANÁLIA FERNANDES - Vistos. 1 - Trata-se de pedido de alvará para o levantamento de
saldos existentes em contas bancárias e valores de seguros, em nome de ANÁLIA FERNANDES, a qual faleceu em 26/08/2013,
no estado civil de solteira, deixando herdeiros e inexistindo bens a inventariar (fls. 16). Verifico ainda a existência de uma
herdeira pré-morta. 2 - Sendo vários os herdeiros, juntos poderão providenciar o recolhimento das custas, cujo valor não deverá
ser expressivo e poderá ser compensado pelo valor a ser levantado. Indefiro, pois, os benefícios da gratuidade, devendo as
custas processuais serem recolhidas em 10 dias, pena de indeferimento da inicial. 3 - Sem prejuízo, providenciem-se ainda
as seguintes certidões: de dependentes habilitados junto ao INSS; de nascimento da autora da herança; de casamento das
herdeiras Adiles (averbada) e Adalair e de nascimento do herdeiro Nei; de óbito da herdeira Adriana. Int. - ADV: GIHAD AHMID
ABOU ABBAS (OAB 261632/SP)
Processo 1014868-58.2013.8.26.0309 - Busca e Apreensão - Busca e Apreensão de Menores - E. L. da S. - - J. D. da
C. - M. A. de L. - Vistos. 1 - Diante do relatório de constatação social (fls.23/25) e parecer desfavorável do Ministério Público,
INDEFIRO a liminar. Consta que a criança filho dos autores está bem assistido no lar da ré e ali é cuidado, assim como seus
irmãos maternos, por conta da conduta dos pais, que não assumiram a responsabilidade parental, mantendo vida e conduta
incompatíveis com o exercício do papel em relação ao sustento material e moral da prole. 2 - Cite-se e intime-se a(o) ré(u)
desta decisão, com os benefícios do artigo 172 e parágrafos, do CPC, e de que poderá oferecer resposta em 05 dias. Servirá
o presente, por cópia digitada, como mandado, observando o oficial de justiça o(s) endereço(s) constante(s) na contra-fé.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: TATIANA APARECIDA RAMOS (OAB 254461/SP)
Processo 1015721-67.2013.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - D. de F. S. - R. A. dos S. - Vistos.
Constato junto ao sistema SAJ que na ação de divórcio, processo nº 1015627-22, já há discussão quanto aos alimentos em
relação a menor Daphne e está em trâmite junto a 3ª Vara de Família. Determino pois a redistribuição por dependência para 3ª
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

710

Vara de Família. Providencie-se o necessário. Int. - ADV: CARLOS EDUARDO MARQUES (OAB 177963/SP)
Processo 1015728-59.2013.8.26.0309 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - M. A. de O. - - K. F.
da R. - Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido e converto em divórcio a separação das partes. Uma vez que as partes e o
Ministério Público manifestam-se por acordo, com fundamento no artigo 503, do Código de Processo Civil, declaro o trânsito em
julgado desta sentença. Expeça-se mandado para a averbação junto ao Cartório do Registro Civil competente. Ciência ao MP.
P.R.I.C. e arquivem-se. - ADV: SIMONE APARECIDA VERONA (OAB 122018/SP), ANGELUCIO ASSUNÇÃO PIVA, FERNANDA
DOS SANTOS (OAB 247674/SP)
Processo 1015806-53.2013.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta - H. de M. G. F. - A. G. F. - Vistos.
1) Pelo que depreendo, o autor pretende oficializar o pagamento de alimentos ao filho, sendo alimentos in natura no valor
equivalente a R$ 1.201,30 por mês, que honrará diretamente aos prestadores de serviço elencados na planilha de fls.04, mais
R$ 750,00 em pecúnia, este descontado em folha de pagamento. 2) O autor deverá providenciar o recolhimento da diferença
das custas (5 UFESPs ou R$ 96,85) e da taxa de mandato. 3) Sem prejuízo, ao MP. 4) Após, conclusos. Int. - ADV: NATASHA
GIFFONI FERREIRA (OAB 306917/SP)
Processo 1015836-88.2013.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Dissolução - P. P. V. R. - A. R. da R. - Vistos. Defiro a gratuidade
da Justiça à parte autora. Anote-se. Antes da citação por edital, necessário se faz esgotar todas as possibilidades para a citação
pessoal do réu. Com os elementos de qualificação constantes no documento de fls. 07, consulte-se o SIEL. Desde já promovo
consulta ao site da Receita Federal, digitalizando o cartório para os autos o documento. Com os endereços obtidos, cite-se com
as advertências e cautelas de praxe. Caso não se encontre o paradeiro do réu, cite-se por edital com prazo de 20 dias. Int. ADV: MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA, SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), MARCELO GUSMANO (OAB
146895/SP), FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP)
Processo 1015913-97.2013.8.26.0309 - Alimentos - Provisionais - Alimentos - M. A. S. C. - Vistos. Em conformidade com
o artigo 20 da Portaria Conjunta nº 001/08 e, tendo em vista ação similar extinta sem julgamento de mérito junto a 2ª Vara da
Família e das Sucessões local (processo sob nº 20425-82), conforme pesquisa no sistema SAJ, determino a redistribuição do
presente feito por dependência à 2ª Vara da Família e das Sucessões, anotando-se. Providencie-se o necessário. Int. - ADV:
JULIANA TIMPONE (OAB 296470/SP)
Processo 1016026-51.2013.8.26.0309 - Alteração do Regime de Bens - Regime de Bens Entre os Cônjuges - V. A. T. da
S. - - M. V. S. - Vistos. Defiro a gratuidade da justiça. Segundo observo na certidão de casamento de fls.9 o regime de bens do
casamento foi imposição legal e não eleito pelos nubentes. Ao MP. - ADV: SIMONE AZEVEDO LEITE GODINHO (OAB 111453/
SP)
Processo 1016073-25.2013.8.26.0309 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - M. A. G. C. - E. A. C. - - E. V. C. - - F.
C. - - A. C. - M. C. - Vistos. 1 - Defiro a gratuidade da justiça. Anote-se. 2 - Nomeio inventariante MARIA APARECIDA GOMES
CHAMBA, independentemente de compromisso. 2 - Providencie a inventariante a emenda das primeiras declarações e plano de
partilha para consignar expressamente a si como meeira e a qualificação dos herdeiros, casados, de forma a indicar e qualificar
os cônjuges e o regime de bens dos casamentos e ainda fazer os pagamentos indicando expressamente a meação e a herança
de cada filho. 3 - Providencie o (a) inventariante: a) certidão de óbito escaneada de forma legível; b) protocolo do procedimento
do ITCMD, mesmo que isento junto ao Posto Fiscal. 4 - Com o cumprimento integral, aguarde-se manifestação da FESP. 5 - Na
inércia, ao arquivo. - ADV: TÂMARA TEALDI (OAB 286358/SP)
Processo 1016079-32.2013.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - K. S. C. - - K. S. C. - - K. S. C. M. D. C. S. - ( dos A. - L. C. C. - - A. E. B. C. - Vistos. Em 10 dias, emende-se a inicial para qualificar o réu, juntando ainda por
cópia o acordo vigente em relação ao genitor e comprovando a impossibilidade de obter dele o pagamento da pensão ajustada.
Int. - ADV: FELIPE ANDREUCCETTI (OAB 292748/SP)
Processo 1016482-98.2013.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Dissolução - N. C. V. F. - A. C. S. F. - Vistos. Defiro a gratuidade
da Justiça à parte autora. Anote-se. Em 10 dias, pena de indeferimento da inicial, junte-se a certidão de casamento, que
é documento indispensável à propositura da ação. Comprove também a propriedade do bem móvel. Int. - ADV: JOAQUIM
AUGUSTO TADEU HERNANDEZ (OAB 94919/SP)
Processo 1016535-79.2013.8.26.0309 - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Família - N. A. B. de A. - - D. R. R.
- Vistos. Defiro a gratuidade da Justiça à parte autora. Anote-se. Ao Ministério Público. Int. - ADV: SÍLVIA REGINA TRESMONDI
(OAB 163397/SP), FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA, MARCELO
GUSMANO (OAB 146895/SP)
Processo 1016729-79.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - D. M. - - S. B. L. - Vistos.
Os requerentes devem apresentar documentação relativa ao imóvel para análise. Com a juntada dos documentos, conclusos.
Int. - ADV: CARLOS ALBERTO PEREIRA (OAB 35905/SP)
Processo 1016783-45.2013.8.26.0309 - Alvará Judicial - Usufruto e Administração dos Bens de Filhos Menores - M. A.
S. - O. C. L. - Vistos. Cadastre-se o nome correto do falecido, que não é aquele lançado no SAJ, mas aquele do documento
de fls. 07 (Orozimbo Soares Ribeiro). Tendo o óbito ocorrido em 25/05/2012, o presente caso é regido pela Lei 10.705/00 que
cuida do imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), alterada pela Lei 10.992,
de 21/12/2001, legislação esta regulamentada pelo Decreto 45.837 de 04 de junho de 2001. Assim sendo, o procedimento de
inventário é o correto para o presente caso. A requerente deverá emendar a inicial para adequar o pedido, em 10 dias. No
mesmo prazo, deverá providenciar o procedimento do ITCMD, mesmo que isento, e, sendo devido o tributo, providenciar o
recolhimento, comprovando-se o protocolo junto ao Posto Fiscal. Com a juntada, tornem conclusos com urgência. Int. - ADV:
ROSELAINE TAVARES ZARPON SARTORI (OAB 257745/SP)
Processo 1016811-13.2013.8.26.0309 - Arrolamento Sumário - Sucessões - LUCIA HELENA MATHIAS DOS SANTOS
e outros - ESTHER MATHIAS DOS SANTOS FONSECA - Vistos. 1 - Indefiro o benefício da gratuidade, devendo as custas
processuais serem recolhidas em 10 dias, pena de indeferimento da inicial. As qualificações dos interessados não levam à
conclusão de que são hipossuficientes. Recolham taxa judiciária e todas as taxas de procuração. 2 - No mesmo prazo, venha
aos autos a certidão de óbito de Esther por ser documento indispensável à propositura da ação, comprovação da propriedade do
veículo e seu valor conforme cotação FIPE e o valor do saldo bancário na data do óbito, que deverá ser consignado no montemor. 3 - Para a apreciação do pedido quanto aos resíduos previdenciários, junte-se documento emitido pelo INSS comprovando
a existencia e saldo e ainda certidão de dependentes. Int. - ADV: ADRIANA ELOISA MATHIAS DOS SANTOS BERGAMIN (OAB
153274/SP)
Processo 1016907-28.2013.8.26.0309 - Separação Consensual - Família - M. F. da C. - - A. S. C. - Vistos. Trata-se de ação
de reconhecimento e dissolução de união estável. Ao Distribuidor par retificação da classe. Após, ao Ministério Público. Int. ADV: MAISA HESPANHOLETTO (OAB 270646/SP)
Processo 1016926-34.2013.8.26.0309 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Eliana de Paula Santos
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Santiago Amora - - Marcia de Paula Santos Santiago - Eliana de Paula Santos Santiago Amora - - Eliana de Paula Santos
Santiago Amora - Vistos. 1 - Retifique-se o cadastro dos autos para constar o nome de MARINA OTTONI DE PAULA SANTOS
no pólo passivo. 2 - O extrato de fls. 16 revela a existencia de conta bancária com valor superior ao falado resíduo, inclusive
com limite de cheque especial, de forma que ao que parece, trata-se de bem a inventariar juntamente com os demais bens
declarados na certidão de óbito, não se tratando de extrato emitido pela previdencia. Ademais, parace que o inventário deveria
se processar em outro foro. 3 - Manifestem-se as requerentes e após conclusos. Int. - ADV: ELIANA DE PAULA SANTOS
SANTIAGO AMORA
Processo 1016989-59.2013.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Família - A. Z. G. - - L. R. dos S. G. - Vistos. Ao Ministério
Público. Int. - ADV: LUIS HENRIQUE GRIMALDI (OAB 137860/SP)
Processo 4000467-37.2012.8.26.0309 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Oswaldo Baria - - Josefa Ibiapino Baria
- - Luciana Cristina Mamoni - Erivelton Fernando Baria - Vistos. Defiro a expedição de alvarás para que se proceda a baixa do
gravame do veículo, bem como para a venda do mesmo. No mais, deverá o inventariante providenciar toda a documentação
faltante para o término deste processo, no prazo de 10 dias. No silêncio, tornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: KATIA REGINA
MARQUEZIN BARDI
Processo 4000589-50.2012.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Guarda - J. da S. S. - T. S. dos S. - Manifestem-se as
partes sobre os relatórios de estudo social e psicológico juntados autos. Prazo: dez (10) dias. - ADV: JEISLA RENZETI MARTINS
SILVA (OAB 260163/SP), ROSELY GALVAO MOTA (OAB 264777/SP)
Processo 4001718-90.2012.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - D. R. da S. G. - A. M. G. - Vistos.
Considerando o documento juntado a fls. 80/81, manifeste-se o autor, informando porque até esta data não juntou petição
desistindo do processo, passados dois meses do acordo homologado, publicando-se com urgência. Int. - ADV: ANA PAULA
DE ARAUJO (OAB 274910/SP), JOSE ROBERTO REGONATO (OAB 134903/SP), SIMONE AZEVEDO LEITE GODINHO (OAB
111453/SP)
Processo 4002376-17.2012.8.26.0309 - Inventário - Inventário e Partilha - A. A. - L. A. - V. da S. A. - Vistos. Diga o inventariante
em termos de prosseguimento, tendo em vista as respostas dos ofícios encaminhados ao Bradesco e Caixa Economica Federal.
Não há resposta da empresa Santa Ângela. Encaminhe-se novo ofício por oficial de Justiça, requisitando as informações em 05
dias, pena de desobediência a ordem judicial. Int. - ADV: MARIANA MERLO (OAB 302274/SP), GIHAD AHMID ABOU ABBAS
(OAB 261632/SP), PIERRE HENRI MATALANI (OAB 98307/SP)
Processo 4002451-56.2012.8.26.0309 - Inventário - Inventário e Partilha - Walter Cergol - Elvira dos Santos Mano - - Hilda
dos Santos Mano - Vistos. Fls. 173/174: defiro a suspensão do feito pelo prazo suplementar de dez (10) dias. Decorridos, a parte
deverá atender o ato ordinatório de fls. de fls. 163, manifestar-se sobre o mandado negativo de fls. 184 e comprovar o pedido
de redistribuição dos autos que tramitam perante a 2ª Vara Cível desta Comarca. Na inércia, tornem conclusos para ulteriores
deliberações. Int. - ADV: TARCISIO GERMANO DE LEMOS FILHO (OAB 63105/SP), RAPHAELA DIAS DE LEMOS DAMATO
(OAB 315764/SP), GISELE FLEURY CHARMILLOT GERMANO DE LEMOS (OAB 118800/SP)

2ª Vara da Família e Sucessões
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FÁBIO NATARIANI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0029/2014
Processo 0023653-26.2013.8.26.0309 - Impugnação de Assistência Judiciária - Dissolução - L. de M. L. T. - E. L. T. - Defiro o
pleiteado pelo representante do Ministério Público à fl. 18, requisitando-se extratos bancários dos últimos seis meses e as duas
últimas declarações do imposto de renda em nome do impugnado, junto aos sistemas BACENJUD e INDOJUD, respectivamente.
Sem prejuízo, manifeste-se a impugnante, no prazo de 10 (dez) dias, quanto aos documentos de fls. 10/16. Int. - ADV: KAREN
GABRIELI CORSINI (OAB 325279/SP), DIEGO ULISSES SOARES SANTOS (OAB 286856/SP)
Processo 1000018-62.2014.8.26.0309 - Interdição - Tutela e Curatela - M. J. C. S. - A. S. - Vistos. Diante da (s) declaração
(ões) juntada (s) à (s) fl(s). 07, concedo ao (à) (s) requerente (s) os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, anotandose. No mais, nomeio o(a) senhor(a) MARIA JESUINA CANDELARIA SILVA para exercer o cargo de curador(a) provisório(a)
do(a) senhor(a) ARLINDO SILVA, mediante compromisso. Intime-se-o(a) a comparecer em cartório a fim de assinar o termo,
devendo ser advertido(a): 1) de que somente poderá permanecer com valores do (a) incapaz, que sejam destinados a cobrir
as despesas mensais de sobrevivência deste (a), indicadas ao Juízo; 2) da necessidade de guardar recibo e notas fiscais de
todas as despesas que efetuar em prol do (a) incapaz, para prestar contas ao juízo, sempre que determinado; 3) de que não
poderá realizar qualquer ato que importe em comprometimento do patrimônio do(a) interditando(a), sem prévia autorização
do juízo. Informe o(a) Curador(a) Provisório(a), no prazo de 20 (vinte) dias, se o(a) interditando(a) possui bens e quais são,
documentando; quais as despesas uma a uma, com especificação dos valores individuais e do valor global de todos os gastos
do (a) incapaz efetivados no mês; quais as fontes de renda do(a) interditando(a), ou seja, se recebe benefício previdenciário,
aposentadoria etc e quais os valores que recebe. Deverá, ainda, especificar se o (a) incapaz recebe aluguéis, possui contas
bancárias e aplicações financeiras, transferindo todo o dinheiro existente para conta judicial, no mesmo prazo supra. DEFIRO
a expedição de alvarás (prazo: 90 dias): a) autorizando a requerente a pleitear a segunda via do documento de transferência
do veículo perante o DETRAN, b) autorizando a requerente a representá-lo perante a seguradora, devendo constar a expressa
condição da própria companhia de seguros depositar o valor em conta judicial vinculada a estes autos. Oficie-se ao INSS
determinando que somente a requerente possa movimentar o valor do benefício previdenciário recebido pelo requerido. O ofício
ficará disponível no SAJ e deverá ser entregue pela requerente. Para audiência de interrogatório do (a) interditando (a), designo
o próximo dia 12 de fevereiro de 2014, às 14:30 horas. CITE-SE o (a) interditando (a) nos termos dos artigos 1181 e 1182, ambos
do C.P.C para, querendo, impugnar a ação no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que este prazo passará a fluir a partir da audiência
de interrogatório supra designada.. Observo que, caso o (a) requerido (a) não apresente condições de receber a citação, não
deverá o oficial de justiça citá-lo (a), certificando o ocorrido e descrevendo sua impressão sobre as condições de saúde física/
mental do(a) interditando(a) na certidão Intime-se a requerente da designação supra. Sem prejuízo, requisitem-se aos Cartórios
de Registro de Imóveis da Comarca, informações sobre a existência de bens imóveis em nome do(a) interditando(a), através do
sistema ARISP. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV:
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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ANA MARIA MENDES CASPIRRO (OAB 314124/SP)
Processo 1000277-57.2014.8.26.0309 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Família - M. C. S. R. - - A. C. da
S. F. - É o relatório. DECIDO. O requerimento satisfaz as exigências da Lei 6.515/77, c. c. o art. 226, § 6º, da Constituição
Federal de 1988, conforme ficou demonstrado pela cópia da certidão de casamento, com a devida averbação da separação
das partes, juntada à fl. 05. Isso porque, com o advento da Constituição Federal de 1988, o único requisito para a conversão
da separação judicial em divórcio passou a ser o decurso do prazo de um ano. Aliás, este o entendimento do eminente jurista
Yussef Said Cahali, em artigo intitulado “Da não recepção do art. 36, II, da Lei do Divórcio pela Constituição de 1988”, “in verbis”:
“Finalmente, não faz muito sentido considerar que, com o disposto na parte final do art. 226, parágrafo 6º, da Constituição de
1988, e tendo sido expressamente revogado o parágrafo 1º, do art. 40, da Lei 6515/77, com a nova redação do seu art. 40,
‘caput’, a se permitir o divórcio direto em razão tão-só e exclusivamente de ‘comprovada separação de fato por mais de dois
anos’, sem qualquer consideração ao eventual descumprimento das obrigações que resultam do casamento, tenha pretendido
o novel Constituinte impor ao cônjuge separado judicialmente um tratamento discriminado mais rigoroso em sua pretensão ao
divórcio, tão-só porque não estava simplesmente separado de fato, mas havia se separado judicialmente; e isto quando se
considera que, em qualquer das duas modalidades agora ordinárias de divórcio, permanecem incólumes os deveres de mútua
assistência entre os cônjuges acaso preservados, e as obrigações para com a prole comum; vale lembrar ainda que, no caso
da precedente separação judicial, pelo menos a sociedade conjugal já estaria dissolvida antes da conversão, o que inocorre no
chamado divórcio direto, que desconstituindo o vínculo matrimonial, só então põe termo à sociedade conjugal.”. E continua o
festejado mestre: “Portanto, indevassável a ‘mens legislatoris’, não se permite deduzir à razão dela uma pretensa interpretação
que conflita com a ‘mens legis’, negando ao Constituinte de 1988 o propósito de inovar o direito anterior (ainda que através de
uma modificação sutil, embora ambígua dos textos), no sentido de ajustá-lo a uma nova realidade jurídico-social” (Repertório de
Jurisprudência e Doutrina sobre o Direito de Família, vol. 3, pág. 17). Nesse sentido, também, o entendimento jurisprudencial:
“Para a conversão da separação judicial em divórcio, a Constituição Federal, art. 226, parágrafo 6º, exige unicamente o decurso
de um ano de separação. Assim, já não mais subsiste o disposto no inciso II (...)” (RT 697/69). No mesmo sentido: RT 718/224,
JTJ 148/44, RTJE 137/199, RT 698/150. Não bastasse isso, com o advento da Emenda Constitucional n. 66, de 13 de julho
de 2010, que deu nova redação ao parágrafo 6º, do artigo 226, da Constituição Federal, não há mais necessidade do decurso
de mencionado lapso temporal para a conversão da separação em divórcio. Em face do exposto, DECRETO O DIVÓRCIO de
MARQUIANO CICERO SANTANA RODRIGUES e ANA CARLA DA SILVA FERREIRA que se regerá pelas cláusulas e condições
fixadas na escritura pública de separação consensual mencionada à fl. 05. As custas processuais deverão ser suportadas pelos
requerentes. HOMOLOGO a renúncia quanto ao prazo recursal manifestada à fl. 02, devendo a serventia certificar o trânsito em
julgado desta sentença. Expeça-se mandado de averbação, que ficará disponível no SAJ. E, nada sendo requerido, , arquivemse os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I.C - ADV: REGINA LUCIA SILVIANO DA SILVA (OAB 95980/SP)
Processo 1002692-47.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Guarda - M. C. da S. H. - A. G. - - A. L. da S. H. - Diante da
(s) declaração (ões) juntada (s) à (s) fl(s). 133, concedo à requerida os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, anotandose. Diante do certificado à fl. 134, decreto a revelia do requerido. E, não obstante o requerido tenha se tornado revel, visto que
deixou transcorrer in albis o prazo para contestar, a despeito de haver sido pessoalmente citado, sua revelia não induz os efeitos
do artigo 319, do Código de Processo Civil, uma vez que a espécie subsume-se à hipótese de incidência do artigo 320, inciso II,
do mesmo Diploma Legal. Sendo assim a revelia não tem o condão de produzir, por si só, os efeitos da procedência desta ação.
Especifiquem as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência. Após,
defiro o pleiteado pelo representante do Ministério Público à fl. 158 e determino a realização de estudo psicossocial, devendo
o relatório ser concluído no prazo de 30 (trinta) dias, remetendo-se os autos ao setor competente. Int. - ADV: MIRIAM HIGO
DO PRADO ALVARENGA, FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP), LUCIANA PEDROSO MARINHO (OAB 258199/SP),
MARLI CRISTINA CHANCHENCOW (OAB 291338/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), MARCELO GUSMANO
(OAB 146895/SP)
Processo 1002984-32.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - E. B. S. - M. S. - Fls.
333/334: Manifeste-se a requerente, no prazo de 05 (cinco) dias. Sem prejuízo, aguardem-se as devoluções das cartas
precatórias expedidas às fls. 311/313 e a resposta do ofício expedido à fl. 330. Int. - ADV: FÁBIO AUGUSTO RONCHI (OAB
6009/SC), VANESSA CECIN CEPP (OAB 20383/SC), DANIELA APARECIDA FLAUSINO NEGRINI (OAB 241171/SP)
Processo 1004848-08.2013.8.26.0309 - Separação de Corpos - Liminar - C. N. de J. - V. de J. - Fls. 69/70: Defiro, expedindose nova certidão de honorários com as correções apontadas. Após, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.
Int. - ADV: ANA PAULA ROMANI LIMA MILANEZI (OAB 120991/SP), MARCOS RAFAEL CALEGARI CARDOSO (OAB 229644/
SP)
Processo 1007327-71.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - D. de F. M. - D. T. de M. - D. T. de M. - - D. T. de M. - - D. N. T. de M. - - D. A. T. de M. - - A. M. T. de M. - Manifeste-se a requerente, no prazo de 05 (cinco)
dias, acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça (fls.50) - ADV: MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), SÍLVIA
REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA, FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/
SP)
Processo 1007415-12.2013.8.26.0309 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - M. A. C. - F. A. S. - Fls.
163/166, 167/169, 170/171, 172/176, 177/179 e 180/181: Ciência às partes. Retornem os autos ao setor social, para a análise da
viabilidade da realização de visitas assistidas, nas dependências do fórum, situação na qual deverão ser, desde já, designadas,
ou mediante o acompanhamento de familiares maternos. Oportunamente, serão as partes intimadas a se manifestar quanto aos
relatórios psicossociais, e será designada audiência de instrução e julgamento. Int. - ADV: ANA PAULA ROMANI LIMA MILANEZI
(OAB 120991/SP), FABIO ROGERIO GUEDES VIEIRA (OAB 223059/SP)
Processo 1009377-70.2013.8.26.0309 - Arrolamento Sumário - Sucessões - J. M. D. C. - M. C. B. D. C. - Decorrido o prazo
legal, não houve manifestação do (a) inventariante. Posto isto, intime-se-o (a), através de seu (ua) advogado (a), para que em
48 horas, cumpra o determinado à fl. 35, item “b” (certidão negativa municipal, por não ser suficiente o documento de fl. 41, e
certidão atualizada do registro imobiliário). No silêncio e após a manifestação da Fazenda do Estado, aguarde-se provocação no
arquivo. Int. - ADV: VANDERCI APARECIDA FRANCISCO (OAB 245145/SP)
Processo 1009988-23.2013.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M. M. C. - C. L.
de A. - Fl. 27: Expeça-se novo ofício, nos termos daquele de fl. 26, devendo ser entregue ao representante da empresa, através
de oficial de justiça, que deverá qualificá-lo. Int. - ADV: MAGDA SIMONE BUZATTO DOS SANTOS (OAB 295904/SP)
Processo 1010730-48.2013.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J. P. da C. - A. P. da C. - Manifestese a requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do ofício de fls. 46. - ADV: SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP),
MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA, FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/
SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo 1011155-75.2013.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Dissolução - D. F. N. do N. - Manifeste-se a requerente, no prazo
de 10 (dez) dias, sobre a certidão de fls. 17. - ADV: MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI
(OAB 163397/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA, FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP)
Processo 1012067-72.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Guarda - J. A. R. - N. de C. F. - Especifiquem as partes, no
prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência, devendo a requerida se manifestar, no
mesmo prazo, quanto aos documentos de fls. 124/140 (art. 398, do CPC). Por fim, deixo de analisar o pedido de impugnação à
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita de fls. 141/150, que deve ser objeto de incidente próprio, com trâmite
em apartado. Int. - ADV: LUCIA SIRLENI CRIVELARO FIDELIS (OAB 223114/SP), IRINEO SOLSI FILHO (OAB 105965/SP),
PAULO DE JESUS GARCIA (OAB 117741/SP)
Processo 1012124-90.2013.8.26.0309 - Arrolamento Comum - Sucessões - ODETE DE JESUS FUENTES POLO - LEONILDO
POLO - DEFIRO a expedição de alvará (prazo: 180 dias), nos termos e para o fim especificado à fl. 19, ficando a cargo da
inventariante eventual prestação de contas junto aos herdeiros. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias, requerido à fl. 19, após o qual
deverá a inventariante dar cumprimento ao determinado à fl. 10, item “f” (ITCMD - juntada do protocolo), independentemente
de nova intimação, devendo, no mesmo prazo, retificar as primeiras declarações e o plano de partilha em relação à parte ideal
do imóvel de matrícula nº 2.048 a ser partilhada, que equivalente a 6/10 (seis décimos), conforme R3 (5/10) e R6 (1/10) de fls.
23/24. Int. - ADV: LENIANE MOSCA (OAB 145436/SP)
Processo 1013027-28.2013.8.26.0309 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - ANDREA FERNANDA
DOS SANTOS LIBERATO MENDES - - CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS - - SUELEN MONTEIRO DOS SANTOS - TANIA
MONTEIRO DOS SANTOS - Vistos. Fls. 29 e 33/34: DEFIRO a expedição de alvará (prazo: 180 dias), nos termos e para o fim
especificado na petição inicial. Após, nada sendo requerido, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Intimese. - ADV: DAIRO BARBOSA DOS SANTOS (OAB 191531/SP)
Processo 1013698-51.2013.8.26.0309 - Inventário - Sucessões - MARIA INÊS SANTHIAGO SOARES - - JOSÉ SANTHIAGO
- - MARCOS SANTHIAGO - - IRACEMA APARECIDA DA SILVA SANTHIAGO - - MARIO SANTHIAGO - - ARISTIDES SANTHIAGO
- - JOAQUIM SANTHIAGO - - MARIA DO CARMO SANTHIAGO - PAULO SANTHIAGO - Ciência a requerente acerca dos ofícios
de fls. 78/84, bem como dê cumprimento ao r.Despacho de fls. 72 no prazo ali assinalado. - ADV: ÉDIO EDUARDO MONTE
(OAB 190635/SP)
Processo 1014437-24.2013.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A. de M. R. L. - J. R. L. - Manifeste-se a requerente,
no prazo de 10 (dez) dias, acerca do retorno negativo da Carta Precatória de fls. 30/31. - ADV: FERNANDA CAMUNHAS
MARTINS (OAB 165699/SP)
Processo 1015492-10.2013.8.26.0309 - Arrolamento Sumário - Sucessões - caio vinicius catarina goncalves - cleusa maria
catarina - Fls. 24/25: Oficie-se ao Banco do Brasil (agência Ponte São João), solicitando extratos da conta mencionada, desde
a data do óbito, bem como esclarecimentos quanto a eventuais movimentações ocorridas após o falecimento. Sem prejuízo,
cumpra-se o determinado à fl. 18, devendo o inventariante prestar contas quanto aos demais alvarás. Int. - ADV: JOÃO LUIZ
LEITE (OAB 170746/SP)
Processo 1016400-67.2013.8.26.0309 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - A. A. O. - K. O. - Fl. 33: Providencie
o requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, a juntada de cópia da certidão de óbito do requerido. Sem prejuízo, solicite-se a
devolução do mandado de citação, independentemente de cumprimento. Int. - ADV: FERNANDA BECKER DE QUEIROZ E
SILVA (OAB 241583/SP)
Processo 1016400-67.2013.8.26.0309 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - A. A. O. - CERTIDÃO - MANDADO
CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 309.2014/000218-4 dirigi-me ao
endereço declinado, e aí sendo DEIXEI DE CITAR KEIJI OKANE, em razão do mesmo ser falecido, conforme cópia da Certidão
de Óbito anexa, fornecida por sua viúva Sra. Morita Reiko Okane. O referido é verdade e dou fé. Jundiai, 16 de janeiro de 2014.
- ADV: FERNANDA BECKER DE QUEIROZ E SILVA (OAB 241583/SP)
Processo 1016621-50.2013.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - J. da S. L. - Providencie o
requerente o aditamento da petição inicial, no prazo de 10 (dez) dias, excluindo o pedido de regulamentação de visitas, já que a
Ação de Alimentos tem rito especial e partes diversas da Ação de Regulamentação de Visitas, sob pena de indeferimento. Sem
prejuízo e, no mesmo prazo supra, providencie o requerente a adequação da petição inicial, apresentando-a novamente, com a
procuração e documentos de maneira discriminada valendo-se da classificação disponível no SAJ, conforme dispõe o artigo 9º,
inciso IV, alínea “b”, da Resolução nº 551.211, o que também deverá ser observado no decorrer do processo. Int. - ADV: CELIO
CIARI NETO (OAB 272837/SP)
Processo 1016716-80.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Revisão - O. L. de L. J. - Diante da (s) declaração (ões)
juntada (s) à (s) fl(s). 05, concedo ao (à) (s) requerente (s) os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, anotando-se.
Providencie o requerente o aditamento à petição inicial, no prazo de 30 (trinta) dias, juntando cópia do acordo e respectiva
decisão homologatória onde foram fixados os alimentos, na qual constem as respectivas assinaturas, sob pena de indeferimento.
Int. - ADV: SORAIA PADILHA MANZATO (OAB 262163/SP)
Processo 1016823-27.2013.8.26.0309 - Inventário - Sucessões - A. C. M. - Em princípio, tendo em vista haver interesses de
incapazes, converto o arrolamento em inventário, retificando-se a classe da ação no SAJ. Nomeio o (a) requerente para exercer
o cargo de inventariante, mediante compromisso, devendo o (a) mesmo (a) comparecer em cartório, no prazo de 05 (cinco) dias,
contados da publicação deste despacho, para a assinatura do respectivo termo. Providencie o(a) inventariante, no prazo de 30
(trinta) dias, o cumprimento do disposto no artigo 21, do Decreto Estadual nº 46.655/2002, para fins de apuração do valor dos
bens, comprovando-se, inclusive quanto a eventual pretensão de isenção (juntar protocolo). Int - ADV: ROSANGELA CUSTODIO
DA SILVA RIBEIRO (OAB 111796/SP), IEDA FAVARO MIKSCHE (OAB 95318/SP)
Processo 4002031-51.2012.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Guarda - V. D. F. - F. G. C. - Cumpra o requerente ,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o determinado à fl. 152, 2º § (juntada dos documentos comprobatórios do início do
tratamento psicológico) Decorrido o prazo, no silêncio, intime-se-o, pessoalmente, para que dê cumprimento à determinação
supra, sob pena de desobediência. Int. - ADV: LILIANE FERNANDES AZARIAS (OAB 313097/SP), JOSE VALTER MAINI (OAB
156470/SP)
Processo 4002159-71.2012.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Revisão - R. P. M. - M. J. L. M. e outro - Fls. 149/155:
Ciência às partes. No mais, aguarde-se a realização da audiência designada à fl. 141. Int. - ADV: JOÃO CARLOS HUTTER
(OAB 175887/SP), LUCIANE MAINARDI DE OLIVEIRA CARNEIRO (OAB 229502/SP)
Processo 4002159-71.2012.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Revisão - R. P. M. - M. J. L. M. e outro - CERTIDÃO MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 309.2013/062070-5
dirigi-me ao endereço indicado, e aí sendo, procedi a INTIMAÇÃO de CLAUDINÉIA MIRANDA LIMA, a qual muito bem ciente
ficou do inteiro teor do presente que li, aceitou contrafé que ofereci, e assim, exarou seu ciente no mandado. O referido é
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verdade e dou fé. - ADV: JOÃO CARLOS HUTTER (OAB 175887/SP), LUCIANE MAINARDI DE OLIVEIRA CARNEIRO (OAB
229502/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FÁBIO NATARIANI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0034/2014
Processo 0000464-92.2008.8.26.0309 (309.01.2008.000464) - Arrolamento de Bens - R. C. - M. C. - I. de G. C. - PROC. Nº
145/2008. Decorrido o prazo legal, não houve manifestação do (a) inventariante. Posto isto, intime-se-o (a), através de seu (ua)
advogado (a), para que em 48 horas, cumpra o determinado à fl. 53, item “3” (protocolo da Fazenda). No silêncio, aguarde-se
provocação no arquivo. Int. - ADV: REYNERY PELLEGRINI (OAB 161040/SP)
Processo 0001013-69.1989.8.26.0309 (309.01.1989.001013) - Arrolamento de Bens - D. C. de A. - S. B. A. F. - Ordem
nº 1.575/2006 Fls. 243/245: Recebo em retificação às primeiras declarações e ao plano de partilha, anotando-se. No mais,
concedo o prazo de 10 (dez) dias para que a inventariante cumpra, integralmente, o determinado à fl. 231, item “d” (recolhimento
do imposto causa mortis). Int. - ADV: SONIA APARECIDA MAIOLLA (OAB 72541/SP), WALTER MARCIANO DE ASSIS (OAB
74690/SP), NIVALDO MONTEIRO (OAB 261752/SP)
Processo 0001312-45.2009.8.26.0309 (309.01.2009.001312) - Procedimento Ordinário - Alimentos - M. L. R. - - N. L. R. - R.
L. R. - Ordem nº 186/2009 Fl. 66: Defiro, oficiando-se à empregadora do alimentante para que proceda ao desconto da pensão
alimentícia da folha de pagamento do mesmo, conforme fixado às fls. 28/29, e depósito na conta informada. Após, aguarde-se o
prazo de 30 (trinta) dias e, nada sendo requerido, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Int. - ADV: FATIMA
DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP)
Processo 0002603-46.2010.8.26.0309 (309.01.2010.002603) - Inventário - Inventário e Partilha - R. C. dos S. - A. S. L.
- Ordem nº 242/2010 Fls. 128/129: Ciência à inventariante. Aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias e, nada sendo requerido,
retornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: EDNA JACINTHO HONIGMANN (OAB 55061/SP), LETICIA LUZIA JACINTHO
HONIGMANN (OAB 247746/SP)
Processo 0002603-46.2010.8.26.0309 (309.01.2010.002603) - Inventário - Inventário e Partilha - R. C. dos S. - A. S. L.
- Ordem nº 242/2010 Fl. 132: Providencie a inventariante, no prazo de 10 (dez) dias, a devolução, em Cartório, do formal
de partilha outrora expedido, para viabilizar seu aditamento. Com a devolução acima determinada, e considerando o parecer
favorável da Fazenda Pública (fls. 128/129), adite-se o formal de partilha expedido às fls. 123/124. Int. - ADV: EDNA JACINTHO
HONIGMANN (OAB 55061/SP), LETICIA LUZIA JACINTHO HONIGMANN (OAB 247746/SP)
Processo 0005229-19.2002.8.26.0309 (309.01.2002.005229) - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - D. Z. R.
- - A. de S. R. - J. H. Z. R. - M. - Ordem nº 1.070/2013 Fl. 85: Considerando que o documento acostado às fls. 13 está ilegível,
manifeste-se o requerente, no prazo de 10 (dez) dias, informando o número de inscrição no CPF de Dejaime, a fim de viabilizar
a pesquisa junto ao estabelecimento bancário. Int. - ADV: GISELE MERLI MARTINS DE SOUZA (OAB 215018/SP)
Processo 0005884-39.2012.8.26.0309 (309.01.2012.005884) - Execução de Alimentos - Alimentos - I. P. P. - F. de A. M.
P. - Ordem nº 433/2012 Diante do certificado à fl. 60, adite-se a carta precatória de fls. 58/59, para que o oficial de justiça
cumpra integralmente o ato deprecado, diligenciando no segundo endereço apontado na deprecata. Int. - ADV: FATIMA DA
SILVA BARROS (OAB 275253/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA
Processo 0005989-50.2011.8.26.0309 (309.01.2011.005989) - Procedimento Ordinário - Alimentos - T. G. V. dos S. - J. I.
dos S. - Ordem nº 452/2011 Fl. 73: Aguarde-se, por mais 30 (trinta) dias, a devolução da carta precatória expedida à fl. 72. No
silêncio, solicite-se a devolução da mesma devidamente cumprida ou informações acerca do cumprimento. Int. - ADV: SIMONE
DE ANDRADE PLIGHER (OAB 125016/SP)
Processo 0009516-73.2012.8.26.0309 (309.01.2012.009516) - Execução de Alimentos - Alimentos - G. G. - - T. H. G. - M. de
O. M. - Ordem nº 641/2012 Defiro o prazo de 15 (quinze) dias, requerido à fl. 145, após o qual deverão os requerentes cumprir
o determinado à fl. 143, primeiro parágrafo, manifestando-se quanto à petição de fls. 133/134, independentemente de nova
intimação. Int. - ADV: DÉBORAH PALMEIRA MIZUKOSHI (OAB 276290/SP), SAMANTHA PATRÍCIA MACHADO DE GOUVEIA
(OAB 188811/SP)
Processo 0012575-40.2010.8.26.0309 (309.01.2010.012575) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - A. A. de S. A. M. de S. - Ordem nº 817/2010 Fls. 93/94: Esclareça o inventariante, no prazo de 10 (dez) dias, o que pretende com a
extração de cópias, uma vez que a partilha ainda não foi homologada. No mais, cumpra o inventariante, no mesmo prazo acima
assinalado, o determinado à fl. 50, item “3” (certidão negativa municipal e certidão de registro imobiliário atualizadas). Int. - ADV:
FRANCISCO MENDES BARBOSA (OAB 146746/SP)
Processo 0014387-20.2010.8.26.0309 (309.01.2010.014387) - Interdição - Capacidade - A. L. F. O. - M. A. de O. - Ordem
nº 1.036/2010 Fls. 299/303 e 308/315: Sem prejuízo da suspensão determinada à fl. 294, manifeste-se a requerente, no prazo
de 10 (dez) dias. Com a manifestação juntada aos autos, abra-se nova vista ao representante do Ministério Público. Int. - ADV:
LUÍS FERNANDO KAZUO SAITO (OAB 246873/SP)
Processo 0014843-96.2012.8.26.0309 (309.01.2012.014843) - Divórcio Litigioso - Dissolução - N. de J. G. P. - C. H. R.
P. - Ordem nº 977/2012 Aguarde-se, por mais 30 (trinta) dias, a resposta do ofício expedido à fl. 200. No silêncio, cobre-se a
vinda da certidão averbada, dando-se ciência às partes. Int. - ADV: DANIEL INACIO BASSON (OAB 120203/SP), MARCELO
GUSMANO (OAB 146895/SP), IGOR DOS REIS FERREIRA (OAB 229469/SP)
Processo 0016899-05.2012.8.26.0309 (309.01.2012.016899) - Alvará Judicial - Família - N. P. D. - - M. D. - - M. M. C. O.
D. - - W. R. D. - J. D. - Ordem nº 1.117/2012 Expeça-se guia de levantamento, em favor dos requerentes, referente ao valor
depositado à fl. 73. Após, aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos, observadas as
formalidades legais. Int. - ADV: VANIA DE ALMEIDA ROSA (OAB 132088/SP)
Processo 0021783-77.2012.8.26.0309 (309.01.2012.021783) - Interdição - Tutela e Curatela - M. do C. B. - M. A. B. - Ordem
nº 1.416/2012 Manifeste-se a requerente, no prazo de 10 (dez) dias, informando quanto ao recebimento do benefício de pensão
por morte, conforme solicitado pelo Ministério Público à fl. 126. Sem prejuízo, remetam-se os autos ao Setor Técnico, para
designação de data para realização de perícia médica, intimando-se as partes pessoalmente do dia e hora designados, devendo
a Curadora informar, com antecedência, sobre a necessidade da requisição de ambulância para o transporte da interditanda,
e se será preciso estar equipada com maca e acompanhada por enfermeiro, oficiando-se, se o caso. Faculto às partes e ao
Ministério Público a indicação de assistentes técnicos, bem como a formulação de quesitos, em cinco dias. Int. - ADV: RICARDO
GIORDANI (OAB 200725/SP), EDWARD GABRIEL ACUIO SIMEIRA (OAB 31446/SP)
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Processo 0022081-35.2013.8.26.0309 - Carta Precatória Cível - Estudo Psicológico (nº 0000471-04.2012 - 2ª VARA FAMÍLIA
E SUCESSÕES DA COMARCA DE DIADEMA SP) - RICARDO BONJORNI DA FONSECA REIS - CRISTIANA ALVES DE SOUZA
- Ordem nº 1.989/2013 Intime(m)-se o(s) periciando(s), pessoalmente, para que compareça(m) no Setor Social, no dia e horário
designados à fl. 44, ficando concedida a dilação de prazo solicitada para a realização das entrevistas e, ainda, o prazo de 10
(dez) dias, a partir destas, para a entrega do laudo. No mais, aguarde-se manifestação referente ao ato ordinatório de fl. 50. Int.
- ADV: ISAEL RASEIRA (OAB 88882/SP)
Processo 0022415-74.2010.8.26.0309 (309.01.2010.022415) - Divórcio Consensual - Dissolução - E. P. F. da S. - - E. da S. Ordem nº 1.426/2010 Fl. 76: Anote-se. Fl. 75: Defiro, oficiando-se à empregadora do alimentante para que proceda ao desconto
da pensão alimentícia da folha de pagamento do mesmo, conforme pactuado às fls. 02/04, e depósito na conta informada. Após,
aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias e, nada sendo requerido, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Int. ADV: MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA
Processo 0024857-76.2011.8.26.0309 (309.01.2011.024857) - Divórcio Consensual - Dissolução - V. G. - H. E. da C. Intimação à requerente de que os autos estão paralisados há mais de trinta dias, bem como para que se manifeste no prazo de
48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção. - ADV: VALDIRENE GOMES DO NASCIMENTO (OAB 263280/SP), ANA NIZIA
CAMARGO VIANA (OAB 186631/SP)
Processo 0027993-47.2012.8.26.0309 (309.01.2012.027993) - Divórcio Litigioso - Dissolução - W. R. P. - G. R. S. de O. Manifeste-se o requerente, no prazo de 10 (dez) dias, acerca dos ofícios de fls. 69-72 do Banco Bradesco S/A. - ADV: APRIGIO
TEODORO PINTO (OAB 14702/SP), SUMAIA ABOU MOURAD (OAB 102646/SP)
Processo 0033246-16.2012.8.26.0309 (309.01.2012.033246) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - S.
F. C. e outros - Sentença. - ADV: MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA
Processo 0033246-16.2012.8.26.0309 (309.01.2012.033246) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - S.
F. C. - - J. F. C. - - S. F. C. - - J. F. C. - J. dos S. C. - Ordem nº 2.043/2012. Vistos... Diante das manifestações dos exequentes
(fls. 142/143) e do representante do Ministério Público (fl. 146), JULGO EXTINTA a execução, com fundamento no artigo 794, I,
do Código de Processo Civil. O executado deverá arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
do (a) patrono (a) do (a) (s) exequente (s), que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, ficando o mesmo isento,
por ora, por ser beneficiário da Assistência Judiciária gratuita, devendo ser observado o disposto no art. 12 da Lei 1060/50. Fixo
a remuneração da nobre advogado Dr. Rodrigo Henrique Ruano Moreno, nomeado para defender os interesses do executado,
em R$ 444,05 (Cód.206), nos termos do Decreto nº 40.409/95, o qual criou o Fundo de Assistência Judiciária para pagamento
dos honorários advocatícios nos casos de Justiça Gratuita. Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se certidão de
honorários e aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos, observadas as formalidades
legais. - ADV: MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA, RODRIGO HENRIQUE RUANO MORENO (OAB 252160/SP), FATIMA
DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP)
Processo 0034082-38.2002.8.26.0309 (309.01.2002.034082) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - S. M. Z. M. O.
- - S. M. Z. M. O. - R. V. M. - L. H. - Ordem nº 674/2005 Fl. 253: Anote-se a distribuição dos autos digitais de alvará. No mais,
certifique-se o desarquivamento dos presentes naqueles autos, cumprindo-se o lá determinado. Int. - ADV: LUCIANA CRISTINA
ANDREAÇA LEVADA (OAB 253349/SP)
Processo 0037915-59.2005.8.26.0309 (309.01.2005.037915) - Execução de Alimentos - Alimentos - R. R. C. - J. C. - Ordem
nº 1.024/2005 Fl. 254: Aguarde-se o pagamento do débito alimentar ou o cumprimento do mandado de prisão expedido à fl. 247.
Int. - ADV: MATILDE BENEDITA FERREIRA DA SILVA (OAB 160667/SP), MARIA CECILIA NAVARRO BARCARO (OAB 128632/
SP)
Processo 4000613-78.2012.8.26.0309 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
- M. de O. M. - G. G. - - T. H. G. - M. R. - Ordem nº 2.233/2012 Fl. 113: Manifeste-se o embargante, no prazo de 15 (quinze)
dias, juntando extratos bancários do período em que se deu a constrição judicial. Após, encaminhem-se os autos ao Contador
Judicial. Int. - ADV: DÉBORAH PALMEIRA MIZUKOSHI (OAB 276290/SP), SAMANTHA PATRÍCIA MACHADO DE GOUVEIA
(OAB 188811/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FÁBIO NATARIANI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0035/2014
Processo 1000297-48.2014.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A. L. M. - J. R. M. - Vistos. Diante da declaração
juntada à fl. 11, concedo ao (à) (s) requerente (s) os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, anotando-se. Trata-se de ação
de divórcio judicial cumulada com pedido de alimentos, havendo requerimento de fixação de alimentos provisionais, formulado
no corpo da inicial. Inexiste incompatibilidade de ritos, à vista da possibilidade de serem fixados alimentos provisionais em
caráter preparatório da ação de divórcio judicial. Em face das alegações expendidas pela requerente e a fim de suprir suas
necessidades até que consiga uma colocação no mercado de trabalho, arbitro alimentos provisórios em favor da mesma, pelo
período máximo de um ano, para o caso de trabalho com registro em carteira, no valor equivalente a 15% (quinze por cento)
dos rendimentos líquidos do requerido, devendo tal importância incidir sobre férias, 13º salário e eventuais verbas rescisórias,
excluídas as horas extras e o FGTS. Ainda, desde já, fixo os alimentos provisórios para o caso de desemprego ou trabalho
autônomo, no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo federal vigente. Os alimentos provisórios serão
devidos a partir da citação. E, diante do regime de casamento adotado (fl. 12), determino que o requerido pague à requerente
50% (cinqüenta por cento) de eventual valor recebido a título de aluguel do imóvel descrito às fls. 19/20. No mais, remetam-se
os autos ao CEJUSC para agendamento de audiência, intimando-se a requerente, através de sua patrona, pela imprensa oficial
e citando-se o requerido, constando do mandado que o prazo para contestação será de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da data
da audiência, acaso resulte infrutífera a conciliação. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma
e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: NAIARA RENATA FERREIRA GONÇALVES (OAB 301886/SP)
Processo 1006371-55.2013.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - V. P. F. - D.
P. F. - Vistos. A preliminar de inépcia da petição inicial arguida às fls. 47/52 não merece acolhimento, por serem suficientes
os documentos juntados às fls. 20/27, para a comprovação da homologação do acordo que constitui o título executivo. No
mérito, as justificativas de fls. 47/52 e 58 também não merecem acolhimento. Não há comprovação de que o executado efetuou
pagamentos, dos quais a genitora do exequente não lhe deu recibo. Por outro lado, a declaração do imposto de renda da
genitora do exequente não é documento hábil a comprovar o pagamento da pensão alimentícia. E, a alegação de estar passando
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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por dificuldades financeiras, não justifica a desídia paterna. Caso não haja possibilidade de efetuar os pagamentos conforme
fixados ou se houver a pretensão de se revisar tais valores, o executado deverá se utilizar de ação revisional de alimentos,
não cabendo aqui a discussão. Assim, providencie o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, a juntada de planilha atualizada
do débito. Após, intime-se o executado, através de seus advogados, pela imprensa oficial, para que efetue o pagamento do
débito apontado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sem prejuízo da pensão alimentícia vincenda, sob pena de prisão. E,
decorrido o prazo supra, no silêncio, expeça-se mandado de prisão. Intime-se. - ADV: FRANCISCO MENDES BARBOSA (OAB
146746/SP), JOSE ROBERTO BARBOSA VILAR (OAB 203517/SP), MICHELE OLIVEIRA ESPARRINHA GUIMARÃES (OAB
261740/SP), PRISCILLA COELHO CRUZ (OAB 319655/SP)
Processo 1013677-75.2013.8.26.0309 - Interdição - Tutela e Curatela - B. dos A. C. da S. - D. C. da S. - Cumpra o requerente
, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o determinado à fl. 80, 2º § (juntada de cópia da certidão de nascimento do requerido)
e à fl. 67, 3º §. Decorrido o prazo, no silêncio, intime-se-o, pessoalmente, para que dê cumprimento à determinação supra, sob
pena de desobediência. Int. - ADV: ROSELI PONCE OLIVETTI (OAB 75023/SP)
Processo 1015784-92.2013.8.26.0309 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Família - A. P. M. - - D. C. - Em
princípio, torno sem efeito a petição e documentos de fls. 22/24, por terem sido protocolados em duplicidade, providenciandose o necessário junto ao SAJ. Fls. 25/28: Recebo em aditamento à petição inicial, anotando-se. Providenciem os requerentes
o aditamento à petição inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizando-a uma vez que se encontra incompleta, sob pena de
indeferimento. Int. - ADV: JOSMAR DE ANDRADE (OAB 153598/SP)
Processo 4001349-96.2012.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L. D. N. da S. - Remetam-se os
autos ao CEJUSC para agendamento de audiência, intimando-se o (a) (s) requerente (s), através de seu (sua) (s) patrono (a)
(s), pela imprensa oficial, e citando-se o (a) (s) requerido (a) (s), no endereço declinado à fl. 106, constando do mandado que
o prazo para contestação será de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da data da audiência, acaso resulte infrutífera a conciliação.
Int. - ADV: JEFFERSON RODRIGO CHIAMBA (OAB 218745/SP)
Processo 4001644-36.2012.8.26.0309 - Interdição - Tutela e Curatela - Khadige Radi Mustafa Damasceno - M. de L. M.
M. - Vistos. A requerente, após a paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias, foi intimada, em princípio, através de
seu advogado, pela imprensa oficial (fl. 62), e, após, pessoalmente, para dar andamento ao processo (fl. 60) mas deixou que
escoasse in albis o prazo assinalado (fl. 62). O representante do Ministério Público opinou pela extinção do processo (fl. 64).
Em consequência, com fundamento no artigo 267, inciso III, c.c. o parágrafo 1º do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO
o presente processo. As custas processuais deverão ser suportadas pela requerente. Após o trânsito em julgado desta decisão,
nada sendo requerido, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I.C. - ADV: MAURO TRACCI (OAB 83128/
SP)

3ª Vara da Família e Sucessões
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DEBORAH PEREIRA DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0016/2014
Processo 0011649-25.2011.8.26.0309 (309.01.2011.011649) - Interdição - Capacidade - E. C. C. - Foi designado o próximo
dia 17 de fevereiro de 2014, às 13h30min, no Setor de Perícias Médicas do prédio do Fórum de Jundiaí - 4º andar, para a
realização do exame pericial, devendo os interessados comparecer devidamente munidos dos documentos pessoais (originais)
e dos exames e/ou relatórios médicos pertinentes. - ADV: LIGIA PRISCILA DOMINICALE (OAB 222167/SP)
Processo 0013960-52.2012.8.26.0309 (309.01.2012.013960) - Divórcio Litigioso - Dissolução - A. G. G. P. - V. P. - Foi
designado o próximo dia 18/03/14, às 13 horas e às 14 horas, para que a requerente (juntamente com suas filhas) e sua mãe,
respectivamente, compareçam no Setor Social do Fórum local, portando documentos pessoais, para entrevista. - ADV: SIMONE
DE ANDRADE PLIGHER (OAB 125016/SP), RONALDO OLIVATO (OAB 72757/SP)
Processo 0014110-43.2006.8.26.0309 (309.01.2006.014110) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - A. S. - O. C. e
outro - A. P. S. C. - M. C. C. e outros - Deverá o inventariante informar se o veículo FORD que será alienado em hasta pública,
fls. 7.708, trata-se do mesmo veículo do qual já foi expedido Alvará - fls. 7.440. - ADV: ANA LUCIA CARPINETTI DE CASTRO
(OAB 37089/SP), JOSE EDUARDO DE CASTRO (OAB 65726/SP), MAURICIO HILARIO SANCHES (OAB 143000/SP), SILVIO
MEIRA CAMPOS ARRUDA (OAB 25330/SP), MARCO ANTONIO PINHEIRO MATEUS (OAB 150569/SP), ADNAN ABDEL KADER
SALEM (OAB 180675/SP), DANIEL NEREU LACERDA (OAB 151078/SP), JOAO AUGUSTO SIQUEIRA PUPO (OAB 34729/SP)
Processo 0014110-43.2006.8.26.0309 (309.01.2006.014110) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - A. S. - O. C. e
outro - A. P. S. C. - M. C. C. e outros - Fls 7.643 e seguintes: ciência aos interessados. 2. Fls 7.649: defiro a carga ao perito
ou pessoa por ele indicada para que possa apresentar a proposta de honorários. 3. Fls 7.654: trata-se de dívida do ESPÓLIO,
e não de herdeiro. A “penhora no rosto dos autos” está prevista no artigo 674 do CPC. Ocorre quando o oficial se dirige ao
cartório onde será feita a penhora, cabendo ao escrivão do feito apresentar os autos aos oficiais, para que estes lavrem o
auto de penhora ao pé do mandado, mencionando todas as circunstâncias e cabendo então ao escrivão certificar, no verso da
primeira folha do processo, que a penhora foi realizada no direito do autor, condômino ou herdeiro (1ª fase), conforme o caso,
apondo ainda a data da diligência e o nome do exequente. Não é, porém, penhora de direito e ação a que se faz sobre bens
do espólio em execução de dívida da herança, assumida originariamente pelo próprio de cujus. Esta é penhora real e filhada,
isto é, “feita com efetiva apreensão e conseqüentemente depósito dos bens do espólio”. Não é cabível, nesse caso, falar-se em
penhora no rosto dos autos, ocorrência que só se dá quando a execução versar sobre dívida de herdeiro e a penhora incidir
sobre seu direito à herança ainda não partilhada. Tendo isso em conta é o caso de RESERVA de bens/dinheiro, nos termos do
artigo 1.018 do Código de Processo Civil, para que possa incidir a penhora do exequente, lavrando-se mandado e comunicandose ao Juízo por onde tramita a execução, o qual prosseguirá com os demais atos expropriatórios. Intime-se o inventariante
para providenciar a inclusão no quadro de dívidas e RESERVA do valor objeto de execução (fls 7.657). 4. Fls 7.660: defiro,
fornecendo-se o endereço da herdeira. 5. Fls 7.663: defiro vista ao terceiro interessado pelo prazo de 07 (sete) dias. 6. Fls 7.683
e 7.685: ciência ao inventariante para fins de posterior ressarcimento. 7. Fls 7.686: ciência ao inventariante sobre a alegada
quitação do preço para a aquisição dos imóveis. 8. Fls 7.692: se a ação de despejo e cobrança encontra-se em trâmite em outro
Juízo, quem tem o poder de isentar e desconstituir a penhora no rosto dos autos é aquele Juízo, pois o Juízo do inventário
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apenas cumpriu o solicitado pela outra autoridade judiciária. Apenas para fins de eventual extromissão, passando o ESPÓLIO
a ser a parte passiva, ciência ao inventariante do pleito, inclusive fls 7.701, para em constatando a veracidade, assumir a
dívida em nome do ESPÓLIO. 9. Fls 7.696: nada a decidir, pois a perícia avaliatória do imóvel onde está sediada a Cerâmica
IBETEL já foi determinada. 10. Fls 7.703/7.704: ciência ao inventariante. 11. Fls 7.708: defiro o requerimento para que se realize
a ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA ELETRÔNICA, nos termos do art. 689-A do Código de Processo Civil, regulamentado
pelo Provimento n. 1625/2009 do Conselho Superior da Magistratura (publicado no DJE de 12.02.2009, p. 01/03), do veículo
FORD, observado o seguinte: a) fica nomeada gestora a ZUKERMANN LEILÕES (http://www.zukerman.com.br/), credenciada
no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja comissão arbitro em 5% do valor da arrematação, ficando certo que esse
valor deverá ser pago pelo arrematante ao gestor, diretamente, não se incluindo no valor do lanço. Autorizo em primeira hasta
que a avaliação seja pela tabela Fipe e em segunda hasta por 60% desse valor. 12. Fls 7.709: informe a viúva-meeira se houve
a transferência do valor bloqueado de sua conta, de forma a promover-se o ressarcimento. Prazo: 10 dias. 13. Fls 7.709: defiro
a dilação de prazo de 15 dias para a apresentação das prestações de contas. 14. Fls 7.710: defiro a intimação da viúva para
que informe as providências que deseja ver tomadas. Prazo: 10 dias. 15. Fls 7.710: ciência aos interessados sobre a planilha
de ganho de capital (fls 7.712) referente aos imóveis. Prazo: 15 dias. 16. Fls 7.739: DETERMINO A SERVENTIA que realize
um quadro atualizado constando todas as penhoras no rosto dos autos de cada um dos HERDEIROS, pois a manifestação do
inventariante necessita ser confirmada em relação ao demonstrativo apresentado que considerou as penhoras no rosto dos
autos com valor ATUALIZADO, deduzindo o valor delas daquele que seria devido a cada herdeiro em razão do rateio do valor
depositado pela viúva para a aquisição de bem do Espólio. O quadro demonstrativo de fls 7.746 traduz uma primeira impressão,
sendo correto já descontar-se as antecipações que foram realizadas pela Cerâmica IBETEL. Tendo isso em conta, DIGAM os
herdeiros sobre o quadro de deduções e valores a serem antecipadamente partilhados apresentado pelo inventariante dativo
(fls 7.746). Prazo: 15 dias. Sem prejuízo, deverá a serventia oficiar a cada um dos Juízos Exequentes solicitando a substituição
da penhora no rosto dos autos por DINHEIRO, inclusive devendo ser providenciado pelo Juízo Exequente a informação sobre
o valor do débito atualizado e providenciada a transferência do numerário disponível nestes autos, de forma a prosseguir nos
demais atos expropriatórios perante o Juízo da Execução. 17. Fls 7.604 e 7.741: o inventariante deverá explicar melhor, pois não
vislumbro de plano correspondência entre a pretensão da herdeira e a resposta. 18. Fls 7.749: ciência aos interessados sobre a
outorga da escritura. 19. Fls 7.781: já houve a nomeação de perito para realizar a avaliação dos imóveis, pelo que, a proposta
da CONSULT perdeu seu objeto. Ciência ao inventariante e após disponibilizados os autos para consulta do perito nomeado,
aguarde-se a proposta de seus honorários. - ADV: ANA LUCIA CARPINETTI DE CASTRO (OAB 37089/SP), DANIEL NEREU
LACERDA (OAB 151078/SP), JOSE EDUARDO DE CASTRO (OAB 65726/SP), JOAO AUGUSTO SIQUEIRA PUPO (OAB 34729/
SP), SILVIO MEIRA CAMPOS ARRUDA (OAB 25330/SP), ADNAN ABDEL KADER SALEM (OAB 180675/SP), MARCO ANTONIO
PINHEIRO MATEUS (OAB 150569/SP), MAURICIO HILARIO SANCHES (OAB 143000/SP)
Processo 0044473-37.2011.8.26.0309 (309.01.2011.044473) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - J. A.
L. F. - B. O. da S. - Foi designado o próximo dia 17 de fevereiro de 2014, às 13 horas, no Setor de Perícias Médicas do prédio do
Fórum de Jundiaí - 4º andar, para a realização do exame pericial, devendo os interessados comparecer devidamente munidos
dos documentos pessoais (originais) e dos exames e/ou relatórios médicos pertinentes. Em cumprimento ao r. despacho de fls.
450, fica a requerida intimada a se manifestar sobre a petição e documentos de fls. 356/400. - ADV: ANDRÉA MARIA BRAIDO
(OAB 294757/SP), OTÁVIO DANIEL NEVES MARIA (OAB 314691/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DEBORAH PEREIRA DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0015/2014
Processo 0015949-59.2013.8.26.0309 - Impugnação ao Valor da Causa - A. C. M. - S. C. M. - Arquivem-se. Int. - ADV:
DANIELE CRISTINA BALDO (OAB 306748/SP), MAURO ALVES DE ARAUJO (OAB 88801/SP), ELISANGELA BONEQUINI
MARCELLO (OAB 137170/SP), ANDREA DE ALMEIDA GUIMARAES (OAB 106781/SP)
Processo 1000006-48.2014.8.26.0309 - Inventário - Inventário e Partilha - Marli Inês Barchetta Marchi - Antonio de
Padua Marchi - 1. Para o cargo de inventariante, nomeio a requerente MARLI INÊS BARCHETTA MARCHI, considerando-a
compromissada independentemente de assinatura de termo. 2. Deverá a inventariante, no prazo de sessenta dias: a)declarar
os herdeiros e bens deixados pelo autor da herança, comprovando-se a propriedade dos últimos, com documentos; b)juntar a
certidão negativa de débitos, que poderá ser extraída junto ao site www.receita.fazenda.gov.br, autorizado pela Delegacia da
Receita Federal por meio da SRF nº 96/2000; c)regularizar a representação processual de todos os herdeiros e respectivos
cônjuges, se houver, juntando cópias de seus documentos de identidade e da certidão de nascimento ou casamento de cada
um, ou fornecendo endereço para sua citação; d)apresentar o esboço de partilha; e)recolher o imposto “causa mortis”, a teor
das Leis 10.705, de 28.dez.2000 e 10.992, de 21.dez.2001, regulamentadas pelo Decreto 46.655, de 1º. de abril de 2002,
publicada em 02 de abril de 2002; (óbitos de 1/1/2002 ...) (a obtenção dos formulários-documentos exigidos pelo artigo 9º,
parágrafo 2º, incisos I a IV da Portaria CAT 72/01 Declaração do ITMCD Demonstrativo de Cálculo, Resumo do ITCMD, da guia
de recolhimento GARE-ITCMD, modelo aprovado pela Secretaria da Fazenda para o recolhimento do imposto ITCMD poderá ser
efetuada diretamente no Posto Fiscal Eletrônico da Secretaria da Fazenda de São Paulo, site www.pfe.fazenda.sp.gov.br, bem
como, igualmente poderá constatar no mesmo endereço eletrônico, se beneficiário da isenção, comprovando-se com o respectivo
formulário nos autos, observadas as alterações introduzidas pela Portaria CAT 102/03); f)proceder o recolhimento das custas,
de acordo com o parágrafo 7o, artigo 4º, da Lei 11.608/03; g)juntar documento que identifique aos herdeiros; h)juntar certidão
negativa municipal, cópia do IPTU (2013) e certidão imobiliária atualizada de eventuais imóveis a serem arrolados. 3.Não
havendo cumprimento deste despacho e não sendo requerido novo prazo, arquivem-se os autos. - ADV: ESTÉR ANARELLI DE
MIRANDA (OAB 251563/SP)
Processo 1000043-75.2014.8.26.0309 - Arrolamento Sumário - Sucessões - NEIDE TEIXEIRA DE FIGUEIREDO - DURVAL
CESTAROLI - ANDRE FERNANDO CESTAROLI - 1. Defiro aos requerentes os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 2.
Para o cargo de inventariante, nomeio a requerente NEIDE TEIXEIRA DE FIGUEIREDO, considerando-a compromissada
independentemente de assinatura de termo. 3. Deverá a inventariante, no prazo de sessenta dias, recolher o imposto “causa
mortis”, a teor das Leis 10.705, de 28.dez.2000 e 10.992, de 21.dez.2001, regulamentadas pelo Decreto 46.655, de 1º. de abril
de 2002, publicada em 02 de abril de 2002; (óbitos de 1/1/2002 ...) (a obtenção dos formulários-documentos exigidos pelo artigo
9º, parágrafo 2º, incisos I a IV da Portaria CAT 72/01 Declaração do ITMCD Demonstrativo de Cálculo, Resumo do ITCMD,
da guia de recolhimento GARE-ITCMD, modelo aprovado pela Secretaria da Fazenda para o recolhimento do imposto ITCMD
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poderá ser efetuada diretamente no Posto Fiscal Eletrônico da Secretaria da Fazenda de São Paulo, site www.pfe.fazenda.
sp.gov.br, bem como, igualmente poderá constatar no mesmo endereço eletrônico, se beneficiário da isenção, comprovandose com o respectivo formulário nos autos, observadas as alterações introduzidas pela Portaria CAT 102/03); 4.Não havendo
cumprimento deste despacho e não sendo requerido novo prazo, arquivem-se os autos. - ADV: DIRCE MALITE
Processo 1000071-43.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - N. R. dos S. - E. M.
F. - Vistos. Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita, anotando-se. Considerando os julgados abaixo, adite-se o pólo
passivo da demanda: “Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJMG. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL - Reconhecimento
e dissolução de sociedade de fato - Pedido com fundamento em alegada União Estável - Concubino falecido - Ilegitimidade
passiva do espólio - Legitimidade dos herdeiros - Extinção do processo, sem julgamento de mérito. A ação de reconhecimento e
dissolução de sociedade de fato, por meio da qual se pleiteia meação de bens deixados pelo concubino falecido, sob a alegação
de ocorrência de união estável, deve ser proposta contra os herdeiros do de cujus e não contra o espólio, eis que a sentença
poderá produzir reflexos diretos nos respectivos quinhões hereditários”. (TJMG - Apelação Cível nº 1.0672.98.018.607-2/001
- Sete Lagoas - Relator Exmo. Sr. Des. Brandão Teixeira - DJMG 03.12.2004). O AI nº 70001029289, da 7ª Câmara Cível,
julgado em 31-05-01, Relator Des. José Carlos Teixeira Giorgis, está assim ementado: “Declaratória de união estável. Cumulada
com partilha de bens. Espólio. Irregularidade do pólo passivo. Emenda da inicial. O espólio é mero acervo patrimonial ao
qual é conferida, apenas transitoriamente, personalidade jurídica. Portanto, não pode ser demandado em ação declaratória
de união estável, na qual os herdeiros, como litisconsortes necessários, são parte passiva legítima. Agravo desprovido”. No
corpo do referido acórdão encontra-se ementa de outro julgado no mesmo sentido: “Apelação cível. Ação declaratória de união
estável. Companheiro falecido. Pólo passivo da relação processual. Litisconsórcio passivo necessário. Falta de citação de
herdeiros. Nulidade do processo ab initio. Em se tratando de ação que visa à declaração de haver relacionamento concubinário
configurado união estável, sendo já falecido o convivente, integram o pólo passivo da relação processual, em litisconsórcio
necessário unitário, a viúva e todos os herdeiros do “de cujus”, forte no disposto nos artigos 46, incs. I e II, e 47, ambos do CPC,
c/c o artigo 472, parte final, do mesmo diploma legal, implicando a falta de citação de qualquer deles a nulidade do processo
ab initio. Deram provimento. Processo anulado a partir da citação, inclusive”. (AC nº 598080471, 8ª Câmara Cível, Rel. Dr. Alzir
Felippe Schmitz, julgada em 18-02-99). 3. Promovido o aditamento constante do item 1 supra, para o que concedo o prazo de 10
dias, tornem conclusos. Intime-se. - ADV: MARIO AUGUSTO LOSCHI BARBARINI (OAB 286261/SP), FERNANDO NISHIYAMA
(OAB 271733/SP)
Processo 1000083-57.2014.8.26.0309 - Inventário - Inventário e Partilha - VERA LUCIA DA SILVA BEGIATO - Pedrelina
Nunes da Silva - Para o processamento do inventário, imprescindível que a requerente providencie a juntada da certidão de
óbito da falecida, para o que concedo o prazo de 10 dias. Int. - ADV: VIRGINIA BOSSONARO RAMPIN (OAB 223594/SP)
Processo 1000129-46.2014.8.26.0309 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Família - M. I. F. - - H. M. - 1.
Defiro aos requerentes os benefícios da justiça gratuita, anotando-se. 2. Providenciem os requerentes a juntada de certidão de
casamento atualizada, no prazo de 20 dias. Após, tornem conclusos. Int. - ADV: SUMAIA ABOU MOURAD (OAB 102646/SP)
Processo 1000140-75.2014.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. A. da C. G. - J. C. G. - Defiro à autora os
benefícios da justiça gratuita, anotando-se. Primeiramente, providencie a ré a juntada da certidão de casamento atualizada, no
prazo de 20 dias. Após, tornem conclusos. Int. - ADV: MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), FATIMA DA SILVA BARROS
(OAB 275253/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA, SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP)
Processo 1000184-94.2014.8.26.0309 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - G. A. G. - N. R. G. - VISTOS.
1. Fls. 05 : Concedo os benefícios da justiça gratuita em favor da autora, anotando-se. 2. Diante do Relatório Médico de
fls. 09 e comprovado o parentesco da autora com a requerida, nomeio curadora provisória a autora, sob compromisso a ser
prestado em Cartório, com prazo de 180 dias. 3. CITE-SE, nos termos do artigo 1.181 e 1.182 do CPC, devendo o Sr. Oficial
discriminar por certidão as condições de locomoção e alienação da interditanda, ficando dispensado por ora o interrogatório.
Advirta-se a curadora provisória e a interditanda de que o prazo de 05 dias para a impugnação começará a fluir a partir da
juntada do Mandado de Citação devidamente cumprido. 4. No prazo de 15 dias, deverá a autora informar se a interditanda
tem bens móveis ou imóveis ou percebe outros rendimentos, comprovando-se documentalmente. No mesmo prazo, deverá
esclarecer se a interditanda tem outros filhos e se concordam com a ação proposta e com a nomeação da autora como curadora,
juntando eventuais anuências ou indicando o endereço para a citação dos mesmos. Servirá o presente, por cópia digitada,
como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. Jundiaí, 15 de janeiro de 2014. FICAM DEFERIDOS AO SR.
OFICIAL DE JUSTIÇA OS BENEFÍCIOS DO § 2º DO ARTIGO 172 DO CPC ITENS 4 e 5 DO CAPÍTULO VI DAS NORMAS DE
SERVIÇO DA EGRÉGIA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA, TOMO I 4. É vedado ao oficial de justiça o recebimento de
qualquer numerário diretamente da parte. 4.1. As despesas em caso de transporte e depósito de bens e outras necessárias
ao cumprimento de mandados, ressalvadas aquelas relativas à condução, serão adiantadas pela parte mediante depósito do
valor indicado pelo oficial de justiça nos autos, em conta corrente à disposição do juízo. 4.2. Vencido o prazo para cumprimento
do mandado sem que efetuado o depósito (4.1.), o oficial de justiça o devolverá, certificando a ocorrência. 4.3. Quando o
interessado oferecer meios para o cumprimento do mandado (4.1), deverá desde logo especificá-los, indicando dia, hora e local
em que estarão à disposição, não havendo nesta hipótese depósito para tais diligências. 5. A identificação do oficial de justiça,
no desempenho de suas funções, será feita mediante apresentação de carteira funcional, obrigatória em todas as diligências. 6.
Resistência Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo
ou a quem lhe esteja prestando auxílio:Pena - detenção, de dois meses a dois anos.§ 1º - Se o ato, em razão da resistência, não
se executa:Pena - reclusão, de um a três anos.§ 2º - As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à
violência. Desacato Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:Pena - detenção, de seis
meses a dois anos, ou multa”. Oficial: guia: R$ Carga: Baixa: - ADV: GUSTAVO HENRIQUE NASCIMBENI RIGOLINO (OAB
178018/SP)
Processo 1000187-49.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - M. H. da C. - L. M. - Defiro
os benefícios da justiça gratuita em favor do autor, anotando-se. Inexistindo prova pré-constituída da filiação, indefiro a fixação
de alimentos provisórios. Cite-se o requerido pelo rito ordinário, deprecando-se. Int. - ADV: SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB
163397/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA, FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP), MARCELO GUSMANO
(OAB 146895/SP)
Processo 1000194-41.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Relações de Parentesco - L. H. - R. H. - - E. A. H. - - J. A.
C. - - A. A. - - A. H. E. - - W. A. - - J. F. A. - - P. E. - - M. E. - Nos termos da decisão cuja cópia se encontra juntada às fls. 38/39,
inexiste razão para a distribuição da presente por dependência a este juízo. Assim sendo, encaminhem-se os autos ao Cartório
Distribuidor para livre distribuição. - ADV: ANA PAULA PASSOS DE ALENCAR PINHEIRO (OAB 131490/SP)
Processo 1000382-68.2013.8.26.0309 - Inventário - Inventário e Partilha - J. L. da C. M. - O. F. M. - 1- Fls.69: defiro a dilação
do prazo por 30 dias para o cumprimento do despacho de fls.66. Int. - ADV: LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS MELLO (OAB
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254336/SP)
Processo 1000419-61.2014.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - L. C. de O. - E. F. de O. - 1. Defiro
ao autor os benefícios da justiça gratuita, anotando-se. 2. Fixo alimentos provisórios em favor do autor em ½ (meio) salário
mínimo nacional vigente por mês, em caso de desemprego ou inexistência de vínculo empregatício, com vencimento todo dia 10
de cada mês, ou em 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos líquidos (bruto descontado INSS, IR e contribuição sindical,
sendo que incidem sobre 13º salário, férias, 1/3 sobre férias, verbas rescisórias; não incidem sobre horas extras, indenização
de férias em pecúnia, horas extras, FGTS e respectiva multa, adicional de insalubridade e noturno quando forem de caráter
eventual e aleatório) do réu, se houver vínculo. 3. Designo audiência de tentativa de conciliação, a ser realizada pelo setor de
MEDIAÇÃO, para o dia 12/02/2014, às 10:40 horas (local: Fórum - 1º andar - sala 108). 4. Cite-se o réu e intime-se o autor,
representado por sua genitora, a fim de que compareçam à audiência ora designada acompanhados de seus advogados, ficando
certo que se, não alcançada a composição, as partes sairão intimadas para audiência de instrução de julgamento, para a qual
deverão se fazer acompanhar de suas testemunhas, importando a ausência deste(a) em extinção e arquivamento e a daquele
em confissão e revelia. Anote-se que o prazo de contestação é até a data da audiência de instrução de julgamento, inclusive,
OPORTUNIDADE EM QUE, TRATANDO-SE DE PROCESSO DIGITAL, A DEFESA DEVERÁ PREVIAMENTE ESTAR JUNTADA
AOS AUTOS DIGITAIS. 5. Oficie-se à empregadora do requerido para desconto dos alimentos em folha de pagamento, após ser
informado pelo autor o nome do estabelecimento comercial em que trabalha o requerido, e à instituição bancária para abertura
de conta em nome da genitora do autor. Informados os dados bancários, comunique-se a empregadora para os depósitos
da pensão diretamente na conta da genitora do menor. 6. Anoto que a parte autora deverá intimada, exclusivamente por seu
patrono, para comparecer à audiência ora designada. - ADV: ADRIANO EICHEMBERGER (OAB 121985/SP), FERNANDA
CAMUNHAS MARTINS (OAB 165699/SP)
Processo 1000936-03.2013.8.26.0309 - Inventário - Sucessões - I. de O. L. - - M. de L. - - M. C. da S. L. - - C. de L. C. - - V.
C. - - E. de L. - - S. P. de L. - - D. P. de L. - - M. E. de L. - - G. Z. de L. - - M. C. de L. I. - - F. M. de L. - S. P. de L. - 1- Fls.252/253:
por ora, cumpra-se o determinado no item “1” do r. Despacho de fls.249. Int. - ADV: FERNANDO BERGAMASCO (OAB 174533/
SP)
Processo 1001161-23.2013.8.26.0309 - Inventário - Sucessões - J. M. E. - C. F. da S. - - C. X. P. - P. P. da S. - Petição
de fls. 128/129 e documento de fl. 130: ciente. Em relação ao pedido constante do segundo parágrafo de fl. 128, reporto-me
ao decidido no item “3” de fls. 116/117, determinando a abertura de vista à herdeira Carine para manifestação, no prazo de
15 dias. 2. Concedo o prazo requerido - 60 dias, para que a inventariante cumpra as determinações de fls. 116/117 e 120. 3.
Providencie a serventia a cobrança da precatória copiada a fl. 91, devidamente cumprida. Int. - ADV: ANTONIO JOSÉ LINHARES
ALBUQUERQUE (OAB 178459/SP), SUELI PEREIRA DE SOUSA (OAB 223008/SP), KATIA LUCIANA DA SILVA SANTOS DIAS
(OAB 264219/SP), ELAINE CORDEIRO DA SILVA (OAB 282306/SP), RAFAEL CARLOS DE CARVALHO (OAB 284285/SP),
VALDERY MACHADO PORTELA (OAB 168589/SP), GERONCIO OLIVEIRA MOREIRA (OAB 158297/SP)
Processo 1003047-57.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - T. da S. - P. C. S. - Ciência
a requerente do exame de investigação de Paternidade DNA de fls.87/94. - ADV: MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP),
FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA, SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB
163397/SP)
Processo 1006540-42.2013.8.26.0309 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - CELIA BRITO DE MELO SANTOS
- FABIANO MACARIO DOS SANTOS - 1- Ciente dos documentos juntados às fls.66/67 (resposta do Fisco). 2- Cite-se os
genitores do “de cujus” no endereço noticiado a fls.57, deprecando-se. 3- Sem prejuízo, cumpra-se integralmente o despacho de
fls.18/19. Int. - ADV: VALCIR MARTINHAGO (OAB 111047/SP)
Processo 1006947-48.2013.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - S. de S. A.
V. - A. V. - Manifeste-se a requerente acerca do ofício de fls. 143, no prazo legal. - ADV: LUCIANO GONÇALVIS STIVAL (OAB
162937/SP), TASSO LUIZ PEREIRA DA SILVA (OAB 178403/SP), GLAUCO GUMERATO RAMOS (OAB 159123/SP), KARINA
MARANHA (OAB 304042/SP)
Processo 1007433-33.2013.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - N. T. P. B. - A. C.
B. M. - Fls. 221/222: anotem-se no sistema os novos patronos constituídos pelo executado, excluindo-se o patrono renunciante.
No mais, publique-se a sentença de fls. 219/220. - ADV: EDMILSON PEREIRA LIMA (OAB 234266/SP), VERA LUCIA FALCONI
MIGUEL (OAB 122019/SP), EMERSON TICIANELLI SEVERIANO RODEX (OAB 297935/SP), MARCELLO RADUAN MIGUEL
(OAB 247918/SP)
Processo 1009975-24.2013.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - P. M. D. - V. D. Manifeste-se a requerente acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 49 (certidão negativa), no prazo legal. - ADV: SÍLVIA
REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA,
FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP)
Processo 1010034-12.2013.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - T. B. F. - S. C.
F. - Manifeste-se a requerente acerca da petição e documentos de fls.47/51, no prazo legal. - ADV: CRISTINA GONÇALVES DE
OLIVEIRA (OAB 337562/SP), ANDRÉ RODRIGUES DUARTE (OAB 207794/SP), ALINE NATALIA SALLES MOLINA ZONARO
(OAB 271674/SP), CLÁUDIA REGINA DE SALLES (OAB 162572/SP)
Processo 1010145-93.2013.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Dissolução - I. da S. M. - O. M. M. - Manifeste-se o autor,
requerendo do que de direito, visto que decoreu o prazo sem contestação. - ADV: CLAUDIA STRANGUETTI (OAB 260103/SP)
Processo 1011026-70.2013.8.26.0309 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Valéria Ferreira Copelli - JORGE
CARLETTI COPELI - Ciente dos documentos juntados às fls.125/126: resposta do Fisco. Providencie-se a juntada da certidão
negativa federal, considerando que o documento de fls.109, trata-se da situação cadastral do “de cujus”. Prazo: 30 dias. Não
havendo cumprimento deste despacho e não sendo requerido novo prazo, arquivem-se. Int. - ADV: VERA LUCIA DIAS SUDATTI
(OAB 63673/SP)
Processo 1011655-44.2013.8.26.0309 - Busca e Apreensão - Liminar - ediana maria de souza - cheila rodrigues dos santos
- - HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO Hospital de Caridade são Vicente de Paulo - HSVP - Manifeste-se o
requerente acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls.41 (certidão negativa), no prazo legal. - ADV: ALEXON AUGUSTO
MENDES (OAB 194809/SP)
Processo 1012661-86.2013.8.26.0309 - Busca e Apreensão - Busca e Apreensão de Menores - L. de A. G. - M. A. D. - Diante
do certificado às fls. 38, no prazo de 10 dias, manifeste-se a autora em termos de prosseguimento, esclarecendo se persiste
o interesse na busca e apreensão do menor, uma vez que até a presente data não cumpriu o despacho de fls. 35. Mantida a
inércia, intime-se a autora pessoalmente, para que, no prazo de 48 horas, promova o regular andamento do feito, sob pena de
extinção. Int. - ADV: RENATO AUGUSTO DO NASCIMENTO (OAB 179183/SP), URUBATAN SALLES PALHARES (OAB 21170/
SP)
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Processo 1012837-65.2013.8.26.0309 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - DIRCE GAMA AIRES - - VIVIANE
APARECIDA AIRES - JOSÉ ROBERTO AIRES - 1- Fls.68: Homologo a desistência do prazo recursal. Certifique a Serventia o
trânsito em julgado. 2- No mais, cumpra-se o determinado na decisão de fls.65. 3- Após os trâmites legais, arquivem-se. Int. ADV: YURI AUGUSTO CRISTIANO DE MARCI SOUZA LIMA (OAB 277992/SP)
Processo 1013202-22.2013.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - C. H. M. - H. M.
- Manifeste-se o autor, requerendo o que de direito, visto que decorreu o prazo sem que o executado pagasse o débito. ADV: SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO
ALVARENGA, FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP)
Processo 1013685-52.2013.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - G. C. S. - M. de
S. S. - Vistos. Fls. 35 : Concedo os benefícios da justiça gratuita em favor do executado, anotando-se. Certidão de fls. 49 e cota
do MP de fls. 50 : No prazo de 10 dias, manifeste-se a exequente a respeito da Justificativa e documentos de fls. 30/45. Mantida
a inércia, intime-se a exequente pessoalmente para que, no prazo de 48 horas, promova o regular andamento do feito, sob pena
de extinção. Int. - ADV: SELMA NAVA (OAB 161479/SP), LAURA BENEDITA LAMBERT FERREIRA (OAB 245853/SP)
Processo 1014602-71.2013.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - V. F. F. - J. M. F. - Manifestese a requerente acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 22 (certidão negativa), no prazo legal. - ADV: MARCELO
GUSMANO (OAB 146895/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA,
FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP)
Processo 1014748-15.2013.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - J. de G. - - I. de G. - C.
de G. - Manifeste-se o autor, requerendo o que de direito, visto que decorreu o executado não pagou o débito. - ADV: MIRIAM
HIGO DO PRADO ALVARENGA, SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/
SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP)
Processo 1014750-82.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Entregar - RAFAEL DE OLIVEIRA - MERCIA
GOMES DA SILVA OLIVEIRA - Manifeste-se o autor, requerendo o que de direito, visto que decorreu o prazo sem contestação.
- ADV: MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO
ALVARENGA, FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP)
Processo 1014838-23.2013.8.26.0309 - Interdição - Família - M. das D. dos S. A. - D. de A. - Fls. 95/99 : Ciência à parte
contrária. Fls. 101 e 105/106 : Acolho os quesitos apresentados. Aguarde-se a designação da perícia médica já solicitada,
conforme certidão de fls. 103. Por fim, cumpra a curadora provisória o despacho de fls. 94 em sua integralidade. Int. - ADV:
ROBERTO JOAQUIM FERREIRA PEREIRA (OAB 48420/SP), MARCIA REGINA RIBEIRO TOLEDO (OAB 320870/SP)
Processo 1014838-23.2013.8.26.0309 - Interdição - Família - M. das D. dos S. A. - D. de A. - Foi designado o próximo
dia 16 de abril de 2.014 às 14:45 horas, para a realização da perícia médica no interditando, devendo ser solicitado aos
interessados que se apresentem devidamente munidos dos documentos pessoais, eventuais exames médicos, receitas e/ou
relatórios médicos, no 4º andar do prédio do Fórum de Jundiaí-SP. - ADV: MARCIA REGINA RIBEIRO TOLEDO (OAB 320870/
SP), ROBERTO JOAQUIM FERREIRA PEREIRA (OAB 48420/SP)
Processo 1016239-57.2013.8.26.0309 - Inventário - Inventário e Partilha - Johnny Heiti Kobayashi - SAKAE KOBAYASHI
- 1- Considerando a declaração juntada a fls.38, defiro os benefícios da JG em favor do requerente. Anote-se. 2- Ciente dos
documentos juntados às fls.39/42. 3- Fls.36/37: defiro, oficiando-se à Secretaria da Receita Federal. Providencie a Serventia
o necessário. Int. - ADV: JORGE MARCIO ARANTES CARDOSO (OAB 302145/SP), MARIA FERNANDA CARACCIOLO
LATTARULLO (OAB 162662/SP)
Processo 1016364-25.2013.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - J. J. D. da S. - A. S.
da S. - 1. Defiro a gratuidade da justiça à parte exeqüente. Anote-se. 2. Cite-se o devedor, nos termos do artigo 733 do Código
de Processo Civil, para, em 03 (três) dias efetuar o pagamento do apurado no cálculo oferecido pela parte autora, atualizado,
mais as parcelas que se vencerem no curso do processo até o efetivo pagamento, provar que o fez ou justificar a impossibilidade
de fazê-lo, sob pena de prisão. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas
da lei e com os benefícios do artigo 172 e parágrafos, do Código de Processo Civil. Int. Ciência ao MP. - ADV: MIRIAM HIGO
DO PRADO ALVARENGA, SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP),
MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP)
Processo 1016393-75.2013.8.26.0309 - Interdição - Família - M. A. L. - R. L. B. - Manifeste-se a requerente acerca da
petição e documentos de fls. 82/94, no prazo legal. - ADV: GERALDO ALVES MOREIRA DE FREITAS (OAB 170550/SP), JOAO
BATISTA DE OLIVEIRA (OAB 83490/SP)
Processo 1016915-05.2013.8.26.0309 - Inventário - Sucessões - D. S. M. da S. - A. C. de O. L. - - M. M. da S. - - D. W. M.
da S. - - O. M. da S. - A. d S. L. - 1. Defiro a todos os requerentes os benefícios da justiça gratuita (fls. 18/23). Anote-se. 2.
Considerando o que consta do item “8” de fl. 07, lavre-se o Termo de Renúncia do herdeiro Antonio Carlos de Oliveira Lima e
sua esposa Rosangela Martins do Santos Lima. Regularizado, lavrem-se os termos de: a) doação, referente à meação da viúvameeira Oneida, aos herdeiros Débora, Michele e Douglas; b) instituição de usufruto pelos herdeiros mencionados no item “a” à
viúva-meeira Oneida, referente à totalidade do imóvel objeto da matrícula nº 8.764 do 1º Oficial de Registro de Imóveis local. 3.
Para o cargo de inventariante, nomeio a requerente DÉBORA SIMONE MEGDA DA SILVEIRA, considerando-a compromissada
independentemente de assinatura de termo. 4. Deverá a inventariante, no prazo de sessenta dias, recolher o imposto “causa
mortis”, a teor das Leis 10.705, de 28.dez.2000 e 10.992, de 21.dez.2001, regulamentadas pelo Decreto 46.655, de 1º. de abril
de 2002, publicada em 02 de abril de 2002; (óbitos de 1/1/2002 ...) (a obtenção dos formulários-documentos exigidos pelo artigo
9º, parágrafo 2º, incisos I a IV da Portaria CAT 72/01 Declaração do ITMCD Demonstrativo de Cálculo, Resumo do ITCMD,
da guia de recolhimento GARE-ITCMD, modelo aprovado pela Secretaria da Fazenda para o recolhimento do imposto ITCMD
poderá ser efetuada diretamente no Posto Fiscal Eletrônico da Secretaria da Fazenda de São Paulo, site www.pfe.fazenda.
sp.gov.br, bem como, igualmente poderá constatar no mesmo endereço eletrônico, se beneficiário da isenção, comprovandose com o respectivo formulário nos autos, observadas as alterações introduzidas pela Portaria CAT 102/03); 5. Não havendo
cumprimento deste despacho e não sendo requerido novo prazo, arquivem-se os autos. - ADV: VANESSA CÁSSIA DE CASTRO
MORICONI (OAB 305921/SP)
Processo 4002265-33.2012.8.26.0309 - Alimentos - Provisionais - Fixação - S. R. de G. - E. H. R. - Observo que o
requerido protocolou petição (fls. 105/107) em que não se observou a sequência lógica das folhas, o que, além de tornar
difícil o entendimento, pode acarretar prejuízos inclusive ao próprio peticionante, já que omitida pode ter sido alguma folha.
Assim sendo, em continuidade aos despachos de fls. 94 e 99, concedo o derradeiro prazo de 05 dias para que o requerido
promova a devida regularização, redigitalizando a petição na sua integralidade e observando a sequência lógica, sob pena de
restar prejudicada a apreciação de seu conteúdo. Cumprido o parágrafo anterior, ao MP. Int. - ADV: SILVIA HELENA NATAL
(OAB 274736/SP), CLÁUDIA OLIVEIRA DEL MONTE SIANGA (OAB 218871/SP), LENICE MARIA LEVADA (OAB 134289/SP),
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SIMONE DE ANDRADE PLIGHER (OAB 125016/SP), VALCIR MARTINHAGO (OAB 111047/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE JUNDIAÍ EM 16/01/2014
PROCESSO :0000655-30.2014.8.26.0309
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 240/2014 - São Paulo
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: A. S. DE M.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000654-45.2014.8.26.0309
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 246/2014 - São Paulo
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: B. A. E.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000657-97.2014.8.26.0309
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 118/2014 - Jundiai
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: D. DE J. S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000658-82.2014.8.26.0309
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
TC : 112/2014 - Jundiai
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: V. B. B.
ADVOGADO : 135652/SP - Fernanda Sanches Carletto
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0023815-21.2013.8.26.0309
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 3155/2013 - Jundiai
AUTOR
: J. P.
PROCESSO :0022324-76.2013.8.26.0309
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 099/2013 - São Paulo
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: W. L. DO A.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0021166-83.2013.8.26.0309
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 174/2013 - Jundiai
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: L. V. C. C.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000829-39.2014.8.26.0309
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 82/2014 - Jundiai
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: A. C. P.
VARA:1ª VARA CRIMINAL

1ª Vara Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO MAURICIO GARIBE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SIRLEI APARECIDA FAZAN LIMA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0005/2014
Processo 0006465-54.2012.8.26.0309 (309.01.2012.006465) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Justiça
Pública - Francisco Lucas Queiroz Neto - - Gelson Gomes - - Heleonidas Jose Martins - - Antonio Ferreira de Souza - - Samuel
Teixeira dos Santos e outros - Intimação dos defensores constituídos dos réus Gelson Gomes, Heleonidas José Martins, Samuel
Teixeira dos Santos, Antonio Ferreira de Souza e Francisco Lucas Queiroz Neto, para que apresentem os memoriais, no prazo
de 05(cinco) dias consecutivos. - ADV: TARCISIO GERMANO DE LEMOS (OAB 9830/SP), GUILHERME PEREIRA GONZALEZ
RUIZ MARTINS (OAB 246697/SP), LIA VALERIA DIAS DE LEMOS (OAB 132501/SP), DANIEL LEON BIALSKI (OAB 125000/
SP)
Processo 0016938-65.2013.8.26.0309 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins Justiça Pública - LEONARDO HENRIQUE BORGES e outro - Intimação da defensora constituída do réu Leonardo Henrique
Borges para que se manifeste quanto à testemunha de defesa Maria Carolina Matias Neto, que não foi localizada. - ADV:
MAGDA SIMONE BUZATTO DOS SANTOS (OAB 295904/SP)
Processo 0017144-16.2012.8.26.0309 (309.01.2012.017144) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Justiça
Pública - Rogerio Souza de Jesus - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Expeça-se guia de recolhimento definitiva em nome
de ROGÉRIO SOUZA DE JESUS, lançando-se o seu nome no rol dos culpados. Extraia-se cópia da sentença condenatória,
encaminhando-a, pelo correio, à vítima da infração penal. Intime-se ROGÉRIO SOUZA DE JESUS, por mandado e/ou edital com
prazo de 10 (dez) dias, para que comprove nos autos o pagamento das custas judiciais, no valor equivalente a 100 UFESP’s,
que lhe foi imposta pela sentença que transitou em julgado. No silêncio, expeça-se certidão à Procuradoria da Fazenda Estadual
para sua inscrição na dívida ativa. Procedam-se as anotações e as comunicações necessárias, inclusive ao Setor de Armas, se
preciso, e, posteriormente, arquive-se o processo. - ADV: JOSE MARCOS PONTONI (OAB 120675/SP)
Processo 0017654-92.2013.8.26.0309 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Justiça Pública - FABIO DE MEDEIROS
- Intimação do defensor constituído do réu Fábio de Medeiros, para que apresente as razões de apelação, dentro do prazo legal.
- ADV: MARCELO DUTRA BLEY (OAB 153438/SP)
Processo 0019934-36.2013.8.26.0309 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Justiça Pública - RAFAEL PIMENTA
GUEDES - Vistos. Cumprido o disposto no artigo 396-A do Código de Processo Penal (e não arguídas matérias preliminares), ao
analisar o teor da resposta apresentada pela Defesa, entendo não ser o caso de se absolver sumariamente o acusado, uma vez
que não encontram presentes quaisquer das situações previstas no artigo 397 do mesmo Código. Consigno que as alegações
desenvolvidas na defesa técnica não se confundem com os pressupostos processuais ou qualquer das condições da ação.
Trata-se de matéria de fundo desta ação e com o mérito será apreciada. Designo audiência de instrução, interrogatório, debates
e julgamento, para o dia 07 de Abril de 2014, às 15:45 horas. Intimem-se as testemunhas arroladas na denúncia (comunicandose a parte ofendida que o acompanhamento dos atos deste processo poderá ser feito por meio do site: www.tj.sp.gov.br), bem
como aquela arrolada pela defesa. Requisite-se o acusado que se encontrar preso (RAFAEL PIMENTA GUEDES). Intimem-se e
dê-se ciência ao Ministério Público. - ADV: RONNY SOARES CARNAUSKAS (OAB 304257/SP)
Processo 0020186-39.2013.8.26.0309 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Justiça Pública - JACQUELINE
RIBEIRO VAZ e outros - Juiz de Direito: Dr. Mauricio Garibe Vistos. Intime-se (pela Imprensa Oficial e em reiteração) Dr. Zacarias
Bernardes Félix, para que apresente resposta à acusação, no prazo de 48(quarenta e oito) horas. Observo, nesse particular, que
o abandono da causa sem justo motivo ou antes dos decorridos 10(dez) dias da comunicação da renúncia poderá constituir, in
thesi, infração disciplinar prevista no artigo 34 do Estatuto do Advogado. Decorrido esse prazo (com ou sem manifestação da
parte interessada), tornem-me conclusos. - ADV: ZACARIAS BERNARDES FELIX (OAB 231841/SP)
Processo 0022569-87.2013.8.26.0309 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação - Justiça Pública - D. N. O.
- Intimação da defensora do réu DANILO NASCIMENTO OLIVEIRA, para que apresente resposta à acusação, no prazo de
10(dez) dias. - ADV: MATILDE BENEDITA FERREIRA DA SILVA (OAB 160667/SP)
Processo 0025206-11.2013.8.26.0309 - Carta Precatória Criminal - Interrogatório (nº 3000247-93.2013 - VARA ÚNICA) Justiça Pública - JOSE APARECIDO DA SILVA - Vistos. Para realização do ato deprecado, designo o dia 18 de fevereiro de
2014, às 16 horas e 40 minutos. Expeçam-se os mandados necessários e, comunique-se a data agendada. Consigno, por fim,
que a apresentação dos acusados que porventura se encontrarem presos deverá ser providenciada pelo Juízo Deprecante.
Intimem-se, dando-se ciência ao Representante do Ministério Público. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como
OFÍCIO. - ADV: MARIA CRISTINA BUOSO RODRIGUES (OAB 219214/SP)
Processo 0029502-47.2011.8.26.0309 (309.01.2011.029502) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
e Condutas Afins - Justiça Pública - Marcio Jose Rovelsi Junior - Vistos. Tendo em vista a prisão do réu MARCIO JOSÉ ROVELSI
JUNIOR, expeça-se guia de recolhimento definitiva , lançando-se o seu nome no rol dos culpados. Intime-se MARCIO JOSÉ
ROVELSI JUNIOR, por mandado e/ou edital com prazo de 10 (dez) dias, para que comprove nos autos o pagamento das
custas judiciais, no valor equivalente a 100 UFESP’s, que lhe foi imposta pela sentença que transitou em julgado. No silêncio,
expeça-se certidão à Procuradoria da Fazenda Estadual para sua inscrição na dívida ativa. Autorizo, ainda, a destruição da
substância entorpecente apreendida neste processo, inclusive aquela utilizada para contra-prova. Procedam-se as anotações
e as comunicações necessárias, inclusive ao Setor de Armas, se preciso, e, posteriormente, arquive-se o processo. - ADV:
FREDERICO ÁLVARO DE LIMA E SILVA OLIVEIRA (OAB 162747/SP), MANUELA DE LIMA E SILVA OLIVEIRA (OAB 147351/
SP)

2ª Vara Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO CLOVIS ELIAS THAMÊ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARILU CRISTINA CASTELLO DE SALVE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0003/2014
Processo 0000048-17.2014.8.26.0309 - Inquérito Policial - Furto - J. P. - Paulo Henrique Xavier dos Santos - Designo
audiência preliminar de tentativa de conciliação para o dia 12 de março de 2014, às 13 horas. Providencie o defensor o
comparecimento do indiciado (Paulo Henrique Xavier dos Santos) na audiência designada. Sem prejuízo, expeça-se carta (com
Aviso de Recebimento) para a intimação do autor do fato (Paulo Henrique Xavier dos Santos). - ADV: FRANCISCO TELES
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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GONCALVES (OAB 113984/SP)
Processo 0000262-08.2014.8.26.0309 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0043079-96.2013 - 4ª
VARA CRIMINAL) - Justiça Pública - EDINALDO PEDRO DA COSTA - Para realização do ato deprecado, designo o 05 de maio
de 2014, às 12 horas e 40 minutos. Consigno, por fim, que a apresentação dos acusados que porventura se encontrarem presos
deverá ser providenciada pelo Juízo Deprecante Servirá o despacho como mandado e ofício. Intimem-se e dê-se ciência ao
representante do Ministério Público. Jundiaí, 14 de janeiro de 2014. Clovis Elias Thamê Juiz de Direito - ADV: LYGIA APARECIDA
DAS GRAÇAS GONÇALVES CORREA (OAB 270094/SP)
Processo 0000279-44.2014.8.26.0309 - Carta Precatória Criminal - Realização de Audiência (nº 0004472-60.2012 - Vara
Criminal) - Justiça Pública - LEONARDO BASTOS DOS SANTOS - Para realização do ato deprecado (audiência de admonitória),
designo o 12 de fevereiro de 2014, às 14 horas. Servirá o despacho como mandado e ofício. Intimem-se e dê-se ciência ao
representante do Ministério Público. Jundiaí, 15 de janeiro de 2014. Clovis Elias Thamê Juiz de Direito - ADV: THAIS MARIANE
GRILO (OAB 297888/SP)
Processo 0003244-29.2013.8.26.0309 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado - Justiça Pública - EDERSON
CESAR DE OLIVEIRA AGUIAR - Cumprido o disposto no artigo 396-A do Código de Processo Penal (e não arguídas matérias
preliminares), ao analisar o teor da resposta apresentada pela Defesa, entendo não ser o caso de absolvição sumária, uma vez
que não se encontram presentes quaisquer das situações previstas no artigo 397 do mesmo Código. Além disso, na hipótese,
a denúncia contém todos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, pelo que é apta a produzir seus
jurídicos efeitos. Houve a perfeita descrição do fato típico (com as suas circunstâncias) e sua imputação, o que é suficiente para
o exercício do direito de defesa. Por fim, consigno que as demais alegações desenvolvidas na defesa técnica não se confundem
com os pressupostos processuais ou qualquer das condições da ação. Trata-se de matéria de fundo desta ação e com o mérito
será apreciada. Designo, para audiência de instrução, debates e julgamento, o dia 05 de maio de 2014, às 13 horas. Intimem-se
tão-somente as testemunhas arroladas na denúncia (comunicando-se a parte ofendida que o acompanhamento dos atos deste
processo poderá ser feito por meio do site: www.tjsp.jus.br), observando-se que aquelas arroladas pela defesa comparecerão
independentemente de intimação. Intimem-se as partes e procuradores e dê-se ciência ao representante do Ministério Público.
Jundiaí, 13 de janeiro de 2014. Clovis Elias Thamê Juiz de Direito - ADV: MATILDE BENEDITA FERREIRA DA SILVA (OAB
160667/SP), NAIARA RENATA FERREIRA GONÇALVES (OAB 301886/SP)
Processo 0003970-71.2011.8.26.0309 (309.01.2011.003970) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) Cleidiane da Cruz Salustiano Santos e outro - Intime-se (pela Imprensa Oficial e em reiteração) Djalma Terra Araujo OAB
63587/SP, para que se manifeste, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, na defesa dos interesses de Cleidiane da Cruz
Salustiano Santos. Observo, nesse particular, que o abandono da causa sem justo motivo (sem prévia comunicação) ou antes
do decurso do prazo de 10 (dez) dias da comunicação da renúncia poderá constituir, in thesi, as infrações previstas nos artigos
265 do Código de Processo Penal e 34 do Estatuto do Advogado. Decorrido esse prazo (com ou sem manifestação da parte
interessada), regularizados os autos, tornem-me conclusos para decisão. Intimem-se. Jundiaí, 10 de janeiro de 2014. Clovis
Elias Thamê Juiz de Direito - ADV: DJALMA TERRA ARAUJO (OAB 63587/SP)
Processo 0013810-37.2013.8.26.0309 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado - FERNANDO SANTANA
SENA - - VALBER SILVA RIBEIRO - - TIAGO DOS ANJOS ANDRADE - - JOÃO VITOR HAVRELUK DE GODOI - Indefiro o
pedido de liberdade provisória formulado pela defesa em favor de VALBER SILVA RIBEIRO, por presentes os requisitos exigidos
nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Deveras. Para que seja validamente decretada, devem-se atender os
requisitos legais previstos no artigo 313 do Código de Processo Penal: crime doloso apenado com pena privativa de liberdade
máxima superior a 4 (quatro) anos; reincidência em crime doloso, salvo se, em relação à condenação anterior, entre a data
do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período superior a 5 (cinco) anos, computado o
período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação (artigo 64, inciso I do Código Penal);
crime violento praticado em circunstância doméstica ou familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou
pessoa com deficiência, para garantir a execução de medidas protetivas de urgência; caso de dúvida sobre a identidade civil da
pessoa ou ausência de fornecimento de elementos suficientes para esclarecê-la. Além dos requisitos legais, há necessidade de
atendimento dos pressupostos (artigo 312, caput, parte final, Código de Processo Penal): prova da existência do crime; indícios
suficientes de autoria. Presentes os requisitos, a autoridade judicial deverá demonstrar os fundamentos (motivos) ensejadores
da preventiva (Código de Processo Penal, artigo 312, caput, primeira parte e seu parágrafo único ): garantia da ordem pública;
garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; assegurar a aplicação da lei penal; descumprimento de
obrigação imposta por força de outra medida cautelar (artigo 282, parágrafo 4º do Código de Processo Penal). E, ao se analisar
os autos deste processo, verifica-se que a materialidade e a própria existência do crime (Roubo Majorado) estão provadas e
sua autoria atribuída a VALBER SILVA RIBEIRO encontra suporte em indícios veementes. Além disso, o crime (que é doloso) é
punido com pena privativa de liberdade, em seu grau máximo, superior a 4 (quatro) anos e não se revela adequado ou suficiente
impor ao indiciado quaisquer medidas cautelares diversas da prisão. Assim, há de se resguardar a ordem pública, que se
encontra tão abalada pela prática reiterada de crimes dessa mesma natureza, cuja violência agride toda comunidade. Dessa
forma, por presentes os requisitos legais exigidos à decretação de sua prisão preventiva, não merece VALBER SILVA RIBEIRO,
ao menos neste momento, a concessão de qualquer benesse, uma vez que não se revela adequado ou suficiente impor-lhe
quaisquer medidas cautelares diversas da prisão. Jundiaí, 13 de janeiro de 2014. Clovis Elias Thamê Juiz de Direito - ADV:
TERCIO EMERICH NETO (OAB 263268/SP), TATIANA EMERICH ANGELOZZI GOMES (OAB 338302/SP), JOSÉ AUGUSTO
SANT’ANNA (OAB 258997/SP), CLAUDIA CRISTINA PIRES OLIVA (OAB 144817/SP)
Processo 0019291-78.2013.8.26.0309 - Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz Singular - Injúria
- MARCIA REGINA GRIMALDI - Posto isso, REJEITO a queixa-crime formulada em face de Faiçal Hammoud, o que faço com
fulcro no disposto no artigo 395, incisos II e III do Código de Processo Penal, quer porque o instrumento do mandato outorgado
não preenche os requisitos estabelecidos no artigo 44 desse mesmo Código, quer por não comprovada a existência de justa
causa para o exercício da ação penal. P. R. I. C. e, oportunamente, feitas as anotações e as comunicações necessárias,
arquive-se o processo. - ADV: LUIZ AUGUSTO FÁVARO PEREZ (OAB 174899/SP)
Processo 0020184-69.2013.8.26.0309 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - CAIQUE RAMOS DE SOUZA
AZOLINI - Manifestem-se as partes (Acusação e/ou Defesa) acerca da situação da parte e/ou testemunha (conforme certidão e/
ou ofício abaixo). Observações: Mandado/Ofício:Testemunha de Acusação: Marcelo Vicente da Silva : CERTIDÃO - MANDADO
CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 309.2013/055462-1 dirigi-me
ao endereço indicado e ali sendo DEIXEI DE INTIMAR MARCELO VICENTE DA SILVA tendo em vista ter ali sido informada
pelo guarda municipal Jose Roberto que o sr Marcelo ainda está afastado do serviço público, uma vez que passou por nova
pericia e lhe foram concedidos mais 90 dias de afastamento, sendo que a proxima pericia deverá acontecer ao final de fevereiro.
Diante do exposto, requeiro que Vossa Excelencia determine que o r. Mandado possa voltar a ser alocado para esta oficiala,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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porém, com prazo dilatado até o sr Marcelo passe pela proxima pericia e volte ou não ao serviço. Baixo o mandado em cartório
aguardando determinação do que de direito.: O referido é verdade e dou fé. Jundiai, 07 de janeiro de 2014. Jundiaí, 14 de
janeiro de 2014. Clovis Elias Thamê Juiz de Direito - ADV: VERA ANDRADE DE OLIVEIRA (OAB 312462/SP)
Processo 0021196-55.2012.8.26.0309 (309.01.2012.021196) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Justiça
Pública - Henrique Doria Ferreira - - Fernando Luis Coelho - Fl. 194: Oficie-se ao Juízo Deprecante, com urgência, solicitando
a realização de nova audiência com a presença dos réus (Carta Precatória nº 3020750-28.2013.8.26.0224 - 1ª Vara Criminal de
Guarulhos). Servirá o despacho como mandado e/ou ofício. Transmita-se, por e-mail, se for o caso. Jundiaí, 14 de janeiro de
2014. Clovis Elias Thamê Juiz de Direito - ADV: MATILDE BENEDITA FERREIRA DA SILVA (OAB 160667/SP), NAIARA RENATA
FERREIRA GONÇALVES (OAB 301886/SP)
Processo 0022113-40.2013.8.26.0309 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Justiça Pública - Felipe da Silva
Natal - Cumprido o disposto no artigo 396-A do Código de Processo Penal (e não arguídas matérias preliminares), ao analisar
o teor da resposta apresentada pela Defesa, entendo não ser o caso de absolvição sumária, uma vez que não se encontram
presentes quaisquer das situações previstas no artigo 397 do mesmo Código. Além disso, na hipótese, a denúncia contém todos
os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, pelo que é apta a produzir seus jurídicos efeitos. Houve a
perfeita descrição do fato típico (com as suas circunstâncias) e sua imputação, o que é suficiente para o exercício do direito de
defesa. Por fim, consigno que as demais alegações desenvolvidas na defesa técnica não se confundem com os pressupostos
processuais ou qualquer das condições da ação. Trata-se de matéria de fundo desta ação e com o mérito será apreciada.
Designo, para audiência de instrução, debates e julgamento, o dia 05 de maio de 2014, às 15 horas e 30 minutos. Intimem-se as
testemunhas arroladas na denúncia (comunicando-se a parte ofendida que o acompanhamento dos atos deste processo poderá
ser feito por meio do site: www.tjsp.jus.br), bem como aquelas eventualmente arroladas pela defesa. Intimem-se as partes e
procuradores e dê-se ciência ao representante do Ministério Público. Jundiaí, 13 de janeiro de 2014. Clovis Elias Thamê Juiz de
Direito - ADV: JOSE AUGUSTO DE SOUZA LIMA NETTO (OAB 114072/SP), MARIA AMELIA GALLÃO (OAB 252150/SP), YURI
AUGUSTO CRISTIANO DE MARCI SOUZA LIMA (OAB 277992/SP), ROSEMARI DA ROCHA PEREIRA (OAB 282245/SP)
Processo 0022819-23.2013.8.26.0309 - Representação Criminal/Notícia de Crime - Dano - S. K. - Decorrido esse prazo
(sem o recolhimento das custas e das despesas do processo ou a apresentação das peças necessárias), arquivem-se os autos
e procedam-se as anotações necessárias. Jundiaí, 15 de janeiro de 2014. Clovis Elias Thamê Juiz de Direito - ADV: JOÃO
RENATO DE FAVRE (OAB 232225/SP), FERNANDA DE FAVRE MERBACH (OAB 172897/SP), CLARISVALDO DE FAVRE (OAB
38601/SP), KARINA DONATO (OAB 321447/SP)
Processo 0024984-43.2013.8.26.0309 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0007836-77.2012 - VARA
CRIMINAL FORO REGIONAL X IPIRANGA-SP) - Justiça Pública - ELISANDRO TARCIS RODRIGUES - Para realização do ato
deprecado, designo o 05 de maio de 2014, às 12 horas e 50 minutos. Consigno, por fim, que a apresentação dos acusados que
porventura se encontrarem presos deverá ser providenciada pelo Juízo Deprecante Servirá o despacho como mandado e ofício.
Intimem-se e dê-se ciência ao representante do Ministério Público. Jundiaí, 14 de janeiro de 2014. Clovis Elias Thamê Juiz de
Direito - ADV: ANDERSON FERREIRA BESSA (OAB 294285/SP), VANDA MARIA DA SILVA DUO (OAB 126408/SP)
Processo 0025232-09.2013.8.26.0309 - Carta Precatória Criminal - Oitiva (nº 0002735-75.2011 - VARA ÚNICA - FORO
DISTRITAL DE NAZARÉ PAULISTA) - Justiça Pública - RONALDO CORREA DRYSDALE - Para realização do ato deprecado,
designo o 05 de maio de 2014, às 12 horas e 20 minutos. Servirá o despacho como mandado e ofício. Intimem-se e dê-se ciência
ao representante do Ministério Público. Jundiaí, 14 de janeiro de 2014. Clovis Elias Thamê Juiz de Direito - ADV: GEIZIANE
RUSSANI BUENO (OAB 277206/SP), RICARDO PEREIRA DA SILVA (OAB 238707/SP), VIVIANE AGUERA DE FREITAS (OAB
231005/SP)
Processo 0025450-37.2013.8.26.0309 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 000088-72.2013 - VARA
CRIMINAL) - Justiça Pública - ENUNCIADO PEREIRA DE SOUZA - - MAICON LUIS BATISTA DA SILVA - Para realização do ato
deprecado, designo o 07 de abril de 2014, às 12 horas e 40 minutos. Consigno, por fim, que a apresentação dos acusados que
porventura se encontrarem presos deverá ser providenciada pelo Juízo Deprecante Servirá o despacho como mandado e ofício.
Intimem-se e dê-se ciência ao representante do Ministério Público. Jundiaí, 13 de janeiro de 2014. Clovis Elias Thamê Juiz de
Direito - ADV: RAFAEL CESAR DOS SANTOS (OAB 259258/SP), MARCO ANTONIO REGO CAMARA (OAB 114742/SP)

3ª Vara Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO JANE RUTE NALINI ANDERSON
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSANGELA TORRES AGUIAR MONTEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0106/2013
Processo 0003898-50.2012.8.26.0309 (309.01.2012.003898) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
e Condutas Afins - Reginaldo Tavares - Defiro vista dos autos fora do Cartório, pelo prazo de 5 (cinco) dias, mediante carga.
Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, retornem os autos ao arquivo. Intime-se. - ADV: PEDRO LUIZ LORENCON (OAB
101515/SP)
Processo 0004049-79.2013.8.26.0309 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - W. R. e outro - Cumprase o determinado pelo Tribunal de Justiça, expedindo-se contramandado de prisão em nome de DANIEL CARLOS SILVA,
encaminhando-se as vias da autoridade policial e do CDP por e-mail. Ante a informação de prisão de Wellington Rodrigues,
expeça-se alvará de soltura em seu favor. Intimem-se. - ADV: ALEXANDRE PINHEIRO BREVILIERI (OAB 192948/SP), LUCIANA
DONIZETE DA SILVA RABELO (OAB 225768/SP), SUELI MIRANDA COSTA (OAB 260257/SP)
Processo 0011395-81.2013.8.26.0309 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Y.
G. C. - Tendo em vista que o advogado constituído pelo réu não se manifestou quanto à testemunha Rafael da Silva Lacerda,
embora devidamente intimado, torno preclusa a prova da defesa. - ADV: JOSÉ AUGUSTO SANT’ANNA (OAB 258997/SP)
Processo 0017994-36.2013.8.26.0309 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas - R.
B. Q. - Indefiro novamente o pedido de liberdade provisória formulado em favor do acusado RENATO BRUGGER QUILELLI,
uma vez que a defesa não trouxe aos autos qualquer fato novo relevante que possa modificar o entendimento anterior da
manutenção da prisão preventiva do acusado observando-se, ainda, as circunstâncias fáticas em que se deu a prisão. Em
relação à instrução do presente feito, observo que foi designada audiência neste juízo para o dia 12 de novembro porém, como
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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o réu foi transferido para outra Comarca e, em cumprimento aos prazos para apresentação do réu em juízo, foi a audiência
redesignada para o dia 21 de janeiro. Determino a expedição de mandado de prisão em nome de RENATO BRUGGER QUILELLI
para regularizar os autos, observando que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Intimem-se e dê-se ciência ao
representante do Ministério Público. - ADV: LILIAN MOTA DA SILVA (OAB 275890/SP)
Processo 0019776-15.2012.8.26.0309 (309.01.2012.019776) - Termo Circunstanciado - Lesão Corporal - U. A. F. - M. V.
L. M. - Designo audiência preliminar para o dia 20 de fevereiro de 2014, às 13 horas e 30 minutos. Expeça-se mandado de
intimação ao autor da infração Unaldo Alves Fontes no endereço constante a fls. 43, assim como carta precatória à Comarca de
Itanhaém, para intimação no endereço constante a fls. 42, o qual poderá se fazer acompanhar de defensor e, não o fazendo,
será nomeado defensor dativo. Intimem-se e dê-se ciência ao representante do Ministério Público. - ADV: FLAVIA NOGUEIRA
JORDAO (OAB 149250/SP)
Processo 0021068-98.2013.8.26.0309 - Carta Precatória Criminal - Oitiva (nº 0008798-95.2010 - 2º VARA CRIMINAL FORO
DE BRAGANÇA PAULISTA) - LILIAN MARA DE GOIS e outros - Intime-se a defesa para que se manifeste sobre a testemunha
Ines Maciel Rosa Ribeiro, não localizada no endereço constante dos autos, no prazo de cinco dias. No silêncio, devolva-se a
presente carta precatória ao juízo deprecante, dando-se baixa na pauta de audiências. Intimem-se. - ADV: RONALDO ORTIZ
SALEMA (OAB 193475/SP), EDSON APARECIDO MORITA (OAB 260584/SP), FABRICIO PEREIRA DE LIMA (OAB 296427/SP),
MARIA LYGIA NOVAES (OAB 116642/SP), DOMINGOS GERAGE (OAB 98209/SP)
Processo 0024300-21.2013.8.26.0309 - Carta Precatória Criminal - Citação (nº 0068113-75.2008 - 17º Vara Criminal) ROGERIA SATTIN CURITIBA - Para realização do ato deprecado, designo o dia 19 de fevereiro de 2014, às 13 horas e 30
minutos. Consigno, por fim, que a apresentação dos acusados que porventura se encontrarem presos deverá ser providenciada
pelo Juízo Deprecante, exceto se estiverem presos no Centro de Detenção Provisória desta cidade. Servirá o despacho como
mandado e ofício, observando que este último deverá ser encaminhado por e-mail ao Juízo Deprecante. Intimem-se e dê-se
ciência ao representante do Ministério Público. - ADV: RICHARD SEKERES (OAB 217264/SP)
Processo 0030215-22.2011.8.26.0309 (309.01.2011.030215) - Crime de Estelionato e Outras Fraudes ( arts. 171 a 179,
CP) - Estelionato - MIGUEL BRAGA NETO e outro - Intime-se de que foi designado o dia 27/02/2014, às 13:20 para oitiva da
testemunha de defesa Antônio Marcos de Almeida, junto ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campinas Foro Regional de Vila
Mimosa - ADV: LUIZ PAULO ROCHA RIBEIRO (OAB 163054/SP), GUSTAVO TOLOSA DE MATTOS (OAB 243928/SP)
Processo 0040458-25.2011.8.26.0309 (309.01.2011.040458) - Crime de Estelionato e Outras Fraudes ( arts. 171 a 179,
CP) - Estelionato - SANDRO ROGERIO HERVATIM e outros - Considerando que o acusado Sandro Rogério Hervatim constituiu
advogado nos autos, defiro o prazo por ele requerido para apresentação das razões de apelação. Providencie o advogado
constituído pelo referido réu à juntada do comprovante de recolhimento da taxa de procuração, no mesmo prazo das razões.
Observo que já apresentadas razões em favor de referido réu pela defensora pública e, não sendo apresentada pelo defensor
constituído a fls. 261/262 no prazo legal, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Intimem-se e dê-se ciência à
defensora pública. - ADV: JOSÉ AUGUSTO SANT’ANNA (OAB 258997/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO JANE RUTE NALINI ANDERSON
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSANGELA TORRES AGUIAR MONTEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2014
Processo 0010087-44.2012.8.26.0309 (309.01.2012.010087) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) Vilmar Vitor Pelegrini e outros - Intimem-se os advogados dos réus de que foi designado o dia 21/03/2014, às 14:15h para
audiência de oitiva da testemunha de acuação Carlos Henrique, junto ao Juízo da 2ª Vara Judicial de Embu das Artes - ADV:
DANIEL LEON BIALSKI (OAB 125000/SP), AMARILDO BENEDITO PINTO DA CUNHA (OAB 185850/SP), NAIARA RENATA
FERREIRA GONÇALVES (OAB 301886/SP), MATILDE BENEDITA FERREIRA DA SILVA (OAB 160667/SP)
Processo 0011759-53.2013.8.26.0309 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
- A. C. M. - Em relação ao dinheiro apreendido nos autos, determino o perdimento em favor da FUNAD, oficiando-se. Após,
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. - ADV: EDSON PAULO LIMA (OAB 110489/SP)
Processo 0013806-97.2013.8.26.0309 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado - J. P. - F. S. S. e outros Intime-se a defesa do réu João Vitor Havreluk de Godoi de que foi designado o dia 11/03/2014, às 14:00 horas para oitiva das
testemunhas de defesa Manoel e Antonio Marcos - ADV: CLAUDIA CRISTINA PIRES OLIVA (OAB 144817/SP)
Processo 0013964-55.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Roubo - H. V. S. F. P. e outro - Ante o teor das certidões
retro, designo o dia 04 de fevereiro de 2014, às 16:00 horas para audiência em continuação, debates e julgamento. Intimemse e requisitem-se os réus. Ciência ao Promotor de Justiça. - ADV: FRANCISCO VALMIR PEREIRA PAZ (OAB 310017/SP),
EZEQUIEL DE SOUSA SANCHES OLIVEIRA (OAB 306458/SP)
Processo 0016937-80.2013.8.26.0309 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins G. A. dos S. - Defiro a liberação do celular apreendido nos autos, solicitando o bem junto ao setor de Armas e Objetos desta
Comarca e intimando-se o réu para retirar o bem em cartório, lavrando-se o respectivo termo. Após, arquivem-se os autos com
as cautelas de praxe. Intimem-se. - ADV: TARCISIO FRANCISCO GONCALVES (OAB 111662/SP)
Processo 0019722-15.2013.8.26.0309 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - K. R. M. Recebo a denúncia formulada em face de KAUE RICARDO MAION, por infração ao disposto no artigo 33 da Lei 11.343/06.
A materialidade delitiva restou comprovada e há indícios sérios de sua autoria imputada ao acusado (justa causa para a
propositura da ação penal). A denúncia contém todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, pelo que é apta
a produzir seus jurídicos efeitos. Consigno que as demais alegações desenvolvidas na defesa técnica não se confundem com
os pressupostos processuais ou qualquer das condições da ação. Trata-se de matéria de fundo desta ação e com o mérito será
apreciada. Designo, para audiência de instrução, debates e julgamento, o dia 26 de fevereiro de 2014, às 14 horas. Intimem-se
as testemunhas arroladas na denúncia, bem como aquelas arroladas pela defesa. Cite-se e intime-se, inclusive seu Defensor,
e dê-se ciência ao representante do Ministério Público. - ADV: PAULO ANDRÉ FERREIRA ALVES (OAB 204993/SP), PRISCILA
REGINA BARCELOS SOARES SIMÕES (OAB 318787/SP)
Processo 0021213-57.2013.8.26.0309 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas - Y. G.
C. - Intime-se o advogado do réu para que apresenta a defesa preliminar, no prazo legal. - ADV: JOSÉ AUGUSTO SANT’ANNA
(OAB 258997/SP)
Processo 0024936-84.2013.8.26.0309 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 106/2.13.000423-6 - Vara
Judicial da Comarca de Iraí) - Justiça Pública - JOSE LUIS MARTINS CORRALES - Para realização do ato deprecado, designo
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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o dia 19 de fevereiro de 2014, às 14 horas. Consigno, por fim, que a apresentação dos acusados que porventura se encontrarem
presos deverá ser providenciada pelo Juízo Deprecante, exceto se estiverem presos no Centro de Detenção Provisória desta
cidade. Servirá o despacho como mandado e ofício, observando que este último deverá ser encaminhado por e-mail ao Juízo
Deprecante. Intimem-se e dê-se ciência ao representante do Ministério Público. - ADV: GIOVANA PORTO CAMINHA (OAB
33100/RS)
Processo 0025046-83.2013.8.26.0309 - Carta Precatória Criminal - Oitiva (nº 0022148-34.2012 - J.D. 2 VARA CRIMINAL
ATIBAIA) - Justiça Pública - JOSE DANIEL DE OLIVEIRA e outros - Para realização do ato deprecado, designo o dia 19 de
fevereiro de 2014, às 13 horas e 50 minutos. Requisitem-se os réus. Servirá o despacho como mandado e ofício, observando
que este último deverá ser encaminhado por e-mail ao Juízo Deprecante. Intimem-se e dê-se ciência ao representante do
Ministério Público. - ADV: NAIARA RENATA FERREIRA GONÇALVES (OAB 301886/SP)
Processo 0030215-22.2011.8.26.0309 (309.01.2011.030215) - Crime de Estelionato e Outras Fraudes ( arts. 171 a 179,
CP) - Estelionato - MIGUEL BRAGA NETO e outro - Intimem-se os advogados nomeados pelos réus de que foi designado o
dia 17/02/2014, às 15:00 horas para oitiva das testemunhas de defesa Emerson Ricardo Branco e Valter Luiz Mayer, junto ao
Juízo da 2ª Vara de Vinhedo. - ADV: GUSTAVO TOLOSA DE MATTOS (OAB 243928/SP), LUIZ PAULO ROCHA RIBEIRO (OAB
163054/SP)
Processo 3001009-72.2012.8.26.0309 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - J. P. - V. de C. L. e outro - intimemse da audiência de oitiva de testemunha de acusação e defesa designada para o dia 19/02/2014 às 1345 horas, na 5ª Vara
Criminal de Campinas/SP., nos autos da carta precatória 3041541-57.2013.8.26.0114. - ADV: PAULO ROBERTO PEREIRA
(OAB 15361/MS)

Júri
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.
JUIZ(A) DE DIREITO JEFFERSON BARBIN TORELLI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CRISTINA KEIKO KOGA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2014
Processo 3001546-68.2012.8.26.0309 - Guarda - Abandono Material - I. R. de C. - - F. B. de C. - M. B. de C. - Controle:
2374/12 - “V I S T O S. Cota de fls. 79; Ciente. Intime-se a advogada de fls. 39 (Dra. LIGIA PRISCILA DOMINICALE) para
apresentar alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias. Jundiaí, 7 de janeiro de 2014.” - ADV: SANDRA REGINA LUMASINI DE
CAMPOS (OAB 120949/SP), LIGIA PRISCILA DOMINICALE (OAB 222167/SP)
PROCESSO Nº 1342/2011 - INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A), ABAIXO INDICADO(A) A RETIRAR
CERTIDÃO
DE
HONORÁRIOS NO OFÍCIO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE JUNDIAÍ, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DR.(A) ANTONIO
CESAR ALBUQUERQUE GERUM OAB/SP 208998.
PROCESSO Nº 628/2012 - INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A), ABAIXO INDICADO(A) A RETIRAR
CERTIDÃO
DE
HONORÁRIOS NO OFÍCIO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE JUNDIAÍ, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DR.(A) ALEXSON
AUGUSTO MENDES OAB/SP 194.809.
PROCESSO Nº 1025/2013 - INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A), ABAIXO INDICADO(A) A RETIRAR
CERTIDÃO
DE HONORÁRIOS NO OFÍCIO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE JUNDIAÍ, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DR.(A)
ALESSANDRA REGINA DO AMARAL DUARTE MARETTI OAB/SP 154524.
PROCESSO Nº 2666/2011 - INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A), ABAIXO INDICADO(A) A RETIRAR
CERTIDÃO
DE
HONORÁRIOS NO OFÍCIO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE JUNDIAÍ, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DR.(A) ADNA
MARIA RAMOS LAMONICA OAB/SP 292360.
PROCESSO Nº 2278/2012 - INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A), ABAIXO INDICADO(A) A RETIRAR
CERTIDÃO
DE HONORÁRIOS NO OFÍCIO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE JUNDIAÍ, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DR.(A)
ALEXANDRE BUSANELLI OAB/SP 121783.
PROCESSO Nº 310/2012 - INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A), ABAIXO INDICADO(A) A RETIRAR
CERTIDÃO
DE
HONORÁRIOS NO OFÍCIO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE JUNDIAÍ, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DR.(A) ADILSON
AFARELLI OAB/SP 167047.
PROCESSO Nº 1047/2012 - INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A), ABAIXO INDICADO(A) A RETIRAR
CERTIDÃO
DE
HONORÁRIOS NO OFÍCIO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE JUNDIAÍ, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DR.(A) ADRINEIA
APARECIDA MIGUEL FELIPPE OAB/SP 183790.
PROCESSO Nº 528/2008 - INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A), ABAIXO INDICADO(A) A RETIRAR
CERTIDÃO
DE
HONORÁRIOS NO OFÍCIO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE JUNDIAÍ, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DR.(A) ANA
CLAUDIA FERIGATO CHOUKR OAB/SP 131788.
PROCESSO Nº 422/2011 - INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A), ABAIXO INDICADO(A) A RETIRAR
CERTIDÃO
DE
HONORÁRIOS NO OFÍCIO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE JUNDIAÍ, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DR.(A) ARTHUR
HENRIQUE PERALTA OAB/SP 163559.
PROCESSO Nº 965/2009 - INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A), ABAIXO INDICADO(A) A RETIRAR
CERTIDÃO
DE
HONORÁRIOS NO OFÍCIO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE JUNDIAÍ, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DR.(A) ADILSON
MESSIAS OAB/SP 132738.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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PROCESSO Nº 326/2011 - INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A), ABAIXO INDICADO(A) A RETIRAR
CERTIDÃO
DE
HONORÁRIOS NO OFÍCIO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE JUNDIAÍ, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DR.(A) ALINE
APARECIDA TRIMBOLI OAB/SP 228521.
PROCESSO Nº 1426/2011 - INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A), ABAIXO INDICADO(A) A RETIRAR
CERTIDÃO
DE HONORÁRIOS NO OFÍCIO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE JUNDIAÍ, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DR.(A)
ALESSANDRA ANDREUCETTI OAB/SP 265203.
PROCESSO Nº 1049/2012 - INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A), ABAIXO INDICADO(A) A RETIRAR
CERTIDÃO
DE HONORÁRIOS NO OFÍCIO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE JUNDIAÍ, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DR.(A)
ALESSANDRA PERALLI PIACENTINI OAB/SP 147093.
PROCESSO Nº 332/2011 - INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A), ABAIXO INDICADO(A) A RETIRAR
CERTIDÃO
DE HONORÁRIOS NO OFÍCIO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE JUNDIAÍ, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DR.(A)
ALEXANDRE RAFAEL SECCO OAB/SP 213113.
PROCESSO Nº 235/2012 - INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A), ABAIXO INDICADO(A) A RETIRAR
CERTIDÃO
DE
HONORÁRIOS NO OFÍCIO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE JUNDIAÍ, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DR.(A) ADRIANO
DE OLIVEIRA OAB/SP 156756.
PROCESSO Nº 798/2012 - INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A), ABAIXO INDICADO(A) A RETIRAR
CERTIDÃO
DE
HONORÁRIOS NO OFÍCIO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE JUNDIAÍ, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DR.(A) ANDREA
FERRIGATTI BRAHEMCHA OAB/SP 205425.
PROCESSO Nº 2278/2011 - INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A), ABAIXO INDICADO(A) A RETIRAR
CERTIDÃO
DE HONORÁRIOS NO OFÍCIO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE JUNDIAÍ, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DR.(A)
ANDERSON DIAS OAB/SP 150236.
PROCESSO Nº 217/2013 - INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A), ABAIXO INDICADO(A) A RETIRAR
CERTIDÃO
DE
HONORÁRIOS NO OFÍCIO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE JUNDIAÍ, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DR.(A) ANGELO
FRANCOSO OAB/SP 37765.
PROCESSO Nº 2469/2012 - INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A), ABAIXO INDICADO(A) A RETIRAR
CERTIDÃO
DE
HONORÁRIOS NO OFÍCIO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE JUNDIAÍ, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DR.(A) ADRIANA
PAULA DE ARAUJO PIERONI OAB/SP 142716.
PROCESSO Nº 808/2013 - INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A), ABAIXO INDICADO(A) A RETIRAR
CERTIDÃO
DE
HONORÁRIOS NO OFÍCIO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE JUNDIAÍ, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DR.(A) ADELAIDE
MARIA ALVES MASELLI OAB/SP 175919.
PROCESSO Nº 757/2010 - INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A), ABAIXO INDICADO(A) A RETIRAR
CERTIDÃO
DE
HONORÁRIOS NO OFÍCIO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE JUNDIAÍ, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DR.(A) ANTONIO
GABRIEL SPINA OAB/SP 173853.
PROCESSO Nº 180/2012 - INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A), ABAIXO INDICADO(A) A RETIRAR
CERTIDÃO
DE
HONORÁRIOS NO OFÍCIO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE JUNDIAÍ, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DR.(A) ADIEL
ALVES NOGUEIRA SOBRAL OAB/SP 270920.
PROCESSO Nº 1547/2007 - INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A), ABAIXO INDICADO(A) A RETIRAR
CERTIDÃO
DE
HONORÁRIOS NO OFÍCIO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE JUNDIAÍ, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DR.(A) ARONE
DE NARDI MACIEJEZACK OAB/SP 164746.
PROCESSO Nº 1824/2011 - INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A), ABAIXO INDICADO(A) A RETIRAR
CERTIDÃO
DE
HONORÁRIOS NO OFÍCIO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE JUNDIAÍ, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DR.(A) ARLETE
QUEIROZ DE FREITAS OAB/SP 105954.
PROCESSO Nº 1851/2009 - INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A), ABAIXO INDICADO(A) A RETIRAR
CERTIDÃO
DE
HONORÁRIOS NO OFÍCIO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE JUNDIAÍ, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DR.(A) ARLINDO
FRANCISCO CARBOL OAB/SP 45845.
PROCESSO Nº 413/2011 - INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A), ABAIXO INDICADO(A) A RETIRAR
CERTIDÃO
DE
HONORÁRIOS NO OFÍCIO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE JUNDIAÍ, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DR.(A) APRIGIO
TEODORO PINTO OAB/SP 14702.
PROCESSO Nº 440/2009 - INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A), ABAIXO INDICADO(A) A RETIRAR
CERTIDÃO
DE
HONORÁRIOS NO OFÍCIO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE JUNDIAÍ, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DR.(A) ABILIO
GIACON OAB/SP 34226.
PROCESSO Nº 0018826-06.2012.8.26.0309 - INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A), ABAIXO INDICADO(A) A RETIRAR
CERTIDÃO DE HONORÁRIOS NO OFÍCIO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE JUNDIAÍ, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.
DR.(A) ANA PAULA QUADROS BATISTA OAB/SP 260076.
PROCESSO Nº 0018225-05.2009.8.26.0309 - INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A), ABAIXO INDICADO(A) A
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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CERTIDÃO DE HONORÁRIOS NO OFÍCIO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE JUNDIAÍ, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.
DR.(A) ANGELICA CABRAL SCHIAVI OAB/SP 223286.

Colégio Recursal
DESPACHO
Nº 0006337-34.2012.8.26.0309 - Recurso Inominado - Jundiaí - Recorrente: Luiz Adelmo Galli - Recorrido: Duratex S/A Recorrida: Intermédica Sistema
de Saúde S.A. - Vistos.Remetam-se ao Colendo Supremo Tribunal Federal, notadamente em vista do que reza a Súmula
727, emanada daquela Egrégia Corte, com nossas
homenagens e adotadas as cautelas de estilo.
Data da intimação da decisão recorrida: 17 de dezembro de 2013.
Não evidenciada a repercussão geral.
Intimem-se pela imprensa oficial. - Magistrado(a) André Pereira de Souza - Advs: IRANI SILVANA GALLI (OAB: 204050/SP)
- GUSTAVO LEOPOLDO C MARYSSAEL DE CAMPOS (OAB: 87615/SP) - DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA (OAB:
272633/SP) - IGOR PEREIRA TORRES (OAB: 278781/SP)
Nº 0014761-65.2012.8.26.0309 - Recurso Inominado - Jundiaí - Recorrente: Gilson Crispim Moreira - Recorrido: Sobam Centro Médico Hospitalar Ltda - Vistos. Recebo o recurso extraordinário interposto às fls. 131/140v, devidamente preparado às
fls. 149/152, nos seus regulares efeitos. Intime-se para
contrarrazões, no prazo legal.
Após, tornem conclusos.
Intime-se, via imprensa oficial.
Providencie-se o necessário. - Magistrado(a) André Pereira de Souza - Advs: IRANI SILVANA GALLI (OAB: 204050/SP) DANIELA APARECIDA FLAUSINO NEGRINI (OAB: 241171/SP) - TASSO LUIZ PEREIRA DA SILVA (OAB: 178403/SP) - HELIO
OLIVEIRA MASSA (OAB: 242789/SP)
Nº 1005262-06.2013.8.26.0309 - Recurso Inominado - Jundiaí - Recorrente: Mauro do Carmo Pereira - Vistos. Recebo o
recurso extraordinário interposto
às fls. 56/61v, nos seus regulares efeitos. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal.Após, tornem conclusos. Intime-se,
via imprensa oficial. Providencie-se o necessário. - Magistrado(a) André Pereira de Souza - Advs: IRANI SILVANA GALLI (OAB:
204050/SP)
DESPACHO
Nº 0012324-85.2011.8.26.0309 - Recurso Inominado - Jundiaí - Recorrente: Banco do Brasil S/A - Recorrido: Gabriel da
Silva Baptista - Vistos. Recebo o recurso extraordinário interposto às fls. 86/105, devidamente preparado às fls. 106/109, nos
seus regulares efeitos. Intime-se para contrarrazões, no
prazo legal.
Após, tornem conclusos.
Intime-se, via imprensa oficial.
Providencie-se o necessário. - Magistrado(a) André Pereira de Souza - Advs: Flávio Olimpio de Azevedo (OAB: 34248/SP) Renato Olimpio Sette de Azevedo (OAB: 180737/SP)
DESPACHO
Nº 0000011-83.2014.8.26.9008 - Agravo de Instrumento - Francisco Morato - Agravante: Kiviks Marknad Indústrias
Alimentícias Ltda - Agravado: Wagner
Aparecido Bom Schiavi - Vistos.
Admito o agravo de instrumento interposto, e determino seu processamento no âmbito do Colégio Recursal.Indefiro o pedido
de efeito suspensivo, tendo em vista que não vislumbro possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, até porque,
restrito o
cabimento do presente recurso em sede de Juizados Especiais.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo legal.
Após, proceda-se ao sorteio do Relator (a), oportunamente, inclua-se na pauta de julgamento.
Providencie-se o necessário.
Intime-se, via imprensa oficial.
Cumpra-se. - Magistrado(a) André Pereira de Souza - Advs: RENATO DE LIMA JUNIOR (OAB: 116835/SP) - ROSEMI
APARECIDA DO AMARAL LIMA (OAB: 156117/SP) - MARIA FERREIRA DE CARVALHO (OAB: 129983/SP) - CARLOS ROBERTO
DA SILVA JUNIOR (OAB: 161492/SP) - Danilo Lima da Silva (OAB: 291857/SP)
Nº 0000012-68.2014.8.26.9008 - Agravo de Instrumento - Jundiaí - Agravante: TELEFÔNICA BRASIL SA - Agravado:
Domingos Henrique Favotto Vistos. Por primeiro, complemente a Agravante as custas, atualizando-se pela UFESP de 2014, no prazo de cinco dias.
Cumpra-se, intimando-se. - Magistrado(a) André Pereira de Souza - Advs: Fabio Rivelli (OAB: 297608/SP)
Nº 0000013-53.2014.8.26.9008 - Agravo de Instrumento - Jundiaí - Agravante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Agravado: Maria Rodrigues
Angioletto - Vistos. Admito o agravo de instrumento interposto, e determino seu processamento no âmbito do Colégio
Recursal.Indefiro o pedido de efeito suspensivo, tendo em vista que não vislumbro possibilidade de dano irreparável ou de
difícil reparação, até porque, restrito o cabimento do presente recurso em sede de Juizados Especiais. Intime-se o agravado
para apresentar contraminuta, no prazo legal. Após, proceda-se ao sorteio do Relator (a), oportunamente, inclua-se na pauta de
julgamento. Providencie-se o necessário. Intime-se, via imprensa oficial. Cumpra-se. - Magistrado(a) André Pereira de Souza
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- Advs: Alexandre Romero da Mota (OAB: 158697/SP) - GERSON GARCIA CERVANTES (OAB: 146169/SP) - CLECI ROSANE
LINS DA SILVA (OAB: 121799/SP) - BENEDITA DO CARMO MEDEIROS (OAB: 121789/SP)

Anexo Fiscal I
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDA SILVA GONÇALVES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUIZ VANDERLEI LEITE MACHADO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0023/2014
Processo 0004827-88.2009.8.26.0309 (309.01.2009.004827) - Procedimento Ordinário - Edelmina Ribeiro de Queiroz Prefeitura do Municipio de Jundiai - Vistos. Tendo em vista a certidão retro, requeira a ré o que de direito. No silêncio, arquivemse os autos observando-se as formalidades legais. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: ANA LUCIA MONZEM (OAB 125015/SP),
MARINA ZANOTELLO (OAB 261731/SP)
Processo 0005335-92.2013.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - Yole Gomes - Secretário de Saúde do Município de Jundiaí - Recebo a apelação interposta pelo impetrado em
seu efeito devolutivo. Vista à parte contrária para contra-razões. Após, ao Ministério Público. Em seguida, remetam-se os autos
ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Seção de Direito Público, com as nossas homenagens e cautelas de
praxe. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: LUIZ MARTIN FREGUGLIA (OAB 105877/SP), ANA LUCIA MONZEM (OAB 125015/SP),
RICARDO MARIA MONIZ (OAB 261789/SP)
Processo 0005343-69.2013.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - Helio Madaschi - Secretário de Saúde do Município de Jundiaí - Recebo a apelação interposta pelo impetrado
em seu efeito devolutivo. Vista à parte contrária para contra-razões. Após, ao Ministério Público. Em seguida, remetam-se os
autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Seção de Direito Público, com as nossas homenagens e cautelas
de praxe. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: ALEXANDRE HISAO AKITA (OAB 136600/SP), ANA LUCIA MONZEM (OAB 125015/
SP), PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA (OAB 97075/SP)
Processo 0005506-49.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - José Jamê
Rabelo Nobre - Fazenda do Estado de São Paulo - MANIFESTE-SE O AUTOR SOBRE A CONTESTAÇÃO APRESENTADA (FLS.
136/141). - ADV: ENIO MORAES DA SILVA (OAB 115477/SP), SINDY OLIVEIRA NOBRE SANTIAGO (OAB 175105/SP)
Processo 0005563-67.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - IZABEL DE ALENCAR
ZONARO - - Ademir Zonaro - - Vera Lucia dos Santos Munarolo - - Afonso Angelo dos Santos - - ODILA APARECIDA DEMATTE DOS
SANTOS - DAE S/A - - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI - MANIFESTE-SE OS AUTORES SOBRE AS CONTESTAÇÕES
(FLS. 64 a 89 e FLS. 95 a 120). - ADV: LEANDRO VENDRAMIN DE AZEVEDO (OAB 282634/SP), MARCELO EDUARDO
MALVASSORI (OAB 246169/SP), ALEXANDRE HISAO AKITA (OAB 136600/SP), ANA LUCIA MONZEM (OAB 125015/SP)
Processo 0005633-84.2013.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - ROSANA CRISTINA LEVA ABREU - SECRETÁRIO DA SAÚDE DA PREFEITURA DE JUNDIAÍ - Ante a todo o
exposto e do mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por Rosana Cristina Leva Abreu, e
CONCEDO a segurança por ela pleiteada, tornando definitivos os efeitos irradiados pela liminar outorgada, determinando, mais,
à autoridade impetrada que forneça o medicamento mencionado na prefacial, nas doses/quantidades naquela peça referidas,
enquanto perdurar o tratamento a que se submete a impetrante. No mais, oficie-se à autoridade impetrada, comunicando-lhe a
concessão da segurança, para o seu imediato cumprimento, sob as penas da lei. Entendemos de todo aplicáveis as Súmulas
512, do Colendo Supremo Tribunal Federal e 105, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, afastada a condenação da autoridade
impetrada na verba honorária. Outrossim, com base na última tabela disponibilizada a este juízo pela OAB, desde logo arbitro os
honorários da Dra. Maria Aparecida Flores, advogada indicada/nomeada para patrocinar os interesses da impetrante(fls. 11), em
R$ 550,00(quinhentos e cinquenta reais) - código nº 113, expedindo-se oportunamente em seu favor a competente certidão(da
qual deverá constar o numeral do aludido código). Providencie-se o necessário. Dê-se ciência ao Ministério Público(Curadoria
Geral). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Jundiaí, 22 de outubro de 2.013. PAULO ROBERTO FERREIRA
SAMPAIO JUIZ DE DIREITO - ADV: LUIZ MARTIN FREGUGLIA (OAB 105877/SP), ANA LUCIA MONZEM (OAB 125015/SP),
MARIA APARECIDA FLORES (OAB 107388/SP)
Processo 0005896-19.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - Valdete Angelo Camareli - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - Ante a todo o exposto e do mais que dos
autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por Valdete Angelo Camareli, nesta ação cominatória(obrigação
de fazer), rito ordinário, que promoveu em face de Municipalidade de Jundiaí/SP, tornando definitivos os efeitos irradiados
pela tutela antecipatória outorgada, determinando, mais, à pessoa jurídica de direito público-ré que forneça os medicamentos
pormenorizados na prefacial, nas doses/quantidades referidas naquela peça introdutória, enquanto perdurar o tratamento a
que se submete a autora, sob pena de pagamento de multa diária, que moderadamente ora arbitro em R$ 1.000,00(hum mil
reais), isto para a hipótese de descumprimento do preceito cominatório, o que faço com fundamento no disposto no artigo 461,
§ 4º, do Código de Processo Civil. Sucumbente, arcará a Municipalidade-suplicada com o pagamento das custas judiciais e
despesas processuais, além das acaso remanescentes, sem prejuízo da verba honorária(a despeito de litigar a autora sob
os auspícios da gratuidade judiciária - fls. 15 -, em vista do que reza a Súmula 450, do Colendo Supremo Tribunal Federal),
que fixo, por eqüidade, atento às diretrizes traçadas no disposto no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, em R$
1.200,00(hum mil e duzentos reais), valor a ser corrigido monetariamente(Lei nº 6.899/81), pelos índices oficiais, desde a data
do respectivo ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento. Outrossim, desde logo arbitro, com base na última
tabela disponibilizada a este juízo pela OAB, os honorários do Dr. Édio Eduardo Monte, advogado indicado/nomeado para
patrocinar os interesses da autora(fls. 6), em R$ 829,59(oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos) - código
nº 101, expedindo-se oportunamente em seu favor a competente certidão(da qual deverá constar o numeral do aludido código).
Providencie-se o necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. - ADV: ANA LUCIA MONZEM (OAB 125015/SP),
LUCIA HELENA NOVAES DA S LUMASINI (OAB 74836/SP), ÉDIO EDUARDO MONTE (OAB 190635/SP)
Processo 0005899-71.2013.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento
de Medicamentos - Natalino Brescancini Junior - Secretário Municipal de Saúde da Cidade de Jundiaí - Recebo a apelação
interposta pelo impetrado em seu efeito devolutivo. Vista à parte contrária para contra-razões. Após, ao Ministério Público. Em
seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Seção de Direito Público, com as nossas
homenagens e cautelas de praxe. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: LUIZ MARTIN FREGUGLIA (OAB 105877/SP), ANA LUCIA
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MONZEM (OAB 125015/SP), RAQUEL CRISTINA DA SILVA (OAB 250524/SP)
Processo 0006019-17.2013.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - Erika Richieri - Secretário Municipal de Saúde de Jundiaí - Recebo a apelação interposta pelo impetrado em
seu efeito devolutivo. Vista à parte contrária para contra-razões. Após, ao Ministério Público. Em seguida, remetam-se os autos
ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Seção de Direito Público, com as nossas homenagens e cautelas de
praxe. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: LUIZ MARTIN FREGUGLIA (OAB 105877/SP), MARLI CRISTINA CHANCHENCOW
(OAB 291338/SP)
Processo 0006140-45.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Anulação e Correção de Provas / Questões - Claudinei
Carriel de Lima - Fazenda do Estado de São Paulo - MANIFESTE-SE O AUTOR SOBRE A CONTESTAÇÃO (FLS. 144 a 164).
CIÊNCIA AO AUTOR SOBRE PETIÇÃO E DOCUMENTOS (FLS. 173 A 176). - ADV: ENIO MORAES DA SILVA (OAB 115477/
SP), VICTOR TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE (OAB 329179/SP), RENATA MAFFEI CAVALCANTE (OAB 127655/SP)
Processo 0006148-22.2013.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - Rosária Palombo Pinto - Secretário de Saúde do Município de Jundiaí - Recebo a apelação interposta pelo
impetrado em seu efeito devolutivo. Vista à parte contrária para contra-razões. Após, ao Ministério Público. Em seguida, remetamse os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Seção de Direito Público, com as nossas homenagens e
cautelas de praxe. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: LUIZ MARTIN FREGUGLIA (OAB 105877/SP), ANA LUCIA MONZEM (OAB
125015/SP), CLAUDIA DI STEFANO (OAB 258088/SP)
Processo 0006271-20.2013.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - Osmar Prestes - Secretário de Saúde do Município de Jundiaí - Recebo a apelação interposta pelo impetrado
em seu efeito devolutivo. Vista à parte contrária para contra-razões. Após, ao Ministério Público. Em seguida, remetam-se os
autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Seção de Direito Público, com as nossas homenagens e cautelas
de praxe. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: ANA LUCIA MONZEM (OAB 125015/SP), ALEXANDRE HISAO AKITA (OAB 136600/
SP), JOÃO LUIZ LEITE (OAB 170746/SP)
Processo 0006542-29.2013.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - Miriam Lambert Negro - Secretário Municipal de Saúde de Jundiaí - Recebo a apelação interposta pelo impetrado
em seu efeito devolutivo. Vista à parte contrária para contra-razões. Após, ao Ministério Público. Em seguida, remetam-se os
autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Seção de Direito Público, com as nossas homenagens e cautelas
de praxe. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: ALEXANDRE HISAO AKITA (OAB 136600/SP), WILLIAM MUNAROLO (OAB 184882/
SP), ANA LUCIA MONZEM (OAB 125015/SP)
Processo 0007636-51.2009.8.26.0309 (309.01.2009.007636) - Procedimento Sumário - Fazenda do Estado de São Paulo Denilson Canha de Oliveira - Vistos. Recebo a apelação interposta em seus regulares efeitos(devolutivo e suspensivo). Vista à
parte contrária para contra-razões. Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Público, com as nossas homenagens e cautelas de praxe. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: ENIO MORAES DA
SILVA (OAB 115477/SP), MERCIO DE OLIVEIRA (OAB 125063/SP), MARIANA RODRIGUES GOMES MORAIS (OAB 142247/
SP), PAULO GUILHERME GORSKI DE QUEIROZ (OAB 223839/SP)
Processo 0011285-58.2008.8.26.0309 (309.01.2008.011285) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- Municipio de Jundiai - Jose Carlos Cassiavara Machado - Vistos. Recebo a apelação interposta em seu efeito devolutivo.
Vista à parte contrária para contra-razões. Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo Seção de Direito Público, com as nossas homenagens e cautelas de praxe. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: ANA LUCIA
MONZEM (OAB 125015/SP), ALEXANDRE HISAO AKITA (OAB 136600/SP), SAMUEL MENDES CASPIRRO (OAB 227843/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDA SILVA GONÇALVES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUIZ VANDERLEI LEITE MACHADO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0024/2014
Processo 0000302-87.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Pessoas com deficiência - FRANCISCO RIBAS DA SILVA
PORTELA - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO - Vistos. 1 - Defiro a prioridade na tramitação do feito e os
benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. 2 - Há prova inequívoca da verossimilhança das alegações do autor quanto ao fato de
ser portador de paralisia cerebral. Por outro lado, na hipótese de isenção do IPVA o legislador determinou que o veículo isento
seja de propriedade e uso exclusivo do deficiente físico, fazendo-se as adaptações necessárias para a sua utilização como
motorista. Porém, apesar da regra legal ser de interpretação restrita, neste caso, ao menos em sede do cognição sumária,
parece mostrar-se totalmente incoerente, irrazoável e incabível tal interpretação, não tendo cabimento a negativa apresentada
pelo Estado pela não apresentação do laudo médico emitido pelo DETRAN e que comprova ser o proprietário do veículo capaz
de conduzi-lo por si. Ressalte-se que ao se analisar uma regra legal, o intérprete deve ter em consideração qual foi o espírito
que orientou o legislador e qual o desiderato que a norma pretende atingir, sem que, em sua interpretação, seja ferido o próprio
espírito da lei. Há que se ter um bom senso, uma razoabilidade, na aplicação da regra de isenção, a fim de que esta venha a
atingir o próprio desiderato legal e o espírito da lei criadora do benefício fiscal. No caso, a finalidade da isenção fiscal concedida
aos proprietários de veículos portadores de deficiência física é a de garantir sua dignidade e dar o efetivo cumprimento à regra
de proteção que lhes foi garantida na Constituição Federal, a fim de que lhes sejam proporcionados os meios necessários ao
tratamento de sua própria condição física de incapacidade. Por tais razões, DEFIRO em parte a liminar pleiteada, suspendendo
a exigibilidade dos créditos de IPVA relativos aos exercícios de 2013 e 2014 até ulterior pronunciamento do juízo. 3 - Comuniquese, com urgência. 4 - Cite-se. Intime-se. - ADV: LINCOLN DETILIO (OAB 242820/SP)
Processo 0000302-87.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Pessoas com deficiência - FRANCISCO RIBAS DA SILVA
PORTELA - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO - Deve o autor fornecer mais uma cópia da petição inicial para
citação da FESP na Comarca de Campinas, através de carta precatória. - ADV: LINCOLN DETILIO (OAB 242820/SP)
Processo 0000504-64.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - Gerson Cardoso
Fava - MUNICIPALIDADE DE JUNDIAI - Vistos. Tem-se como de todo viável o pleito articulado na exordial. A plausibilidade
e verossimilhança do direito do autor autorizam a consagração da medida antecipatória em apreço. Vestígios do bom direito
e perigo de dano (pressuposto não suficientemente neutralizado por qualquer circunstância) saltam aos olhos, e emergem
claramente do contexto fático desenhado. O periculum in mora é irretorquível, já que dos medicamentos em tela não pode o
autor prescindir, sob pena de ter sua saúde ainda mais debilitada, consubstanciando algo que certamente acarretará a ele danos
de difícil, incerta, complexa ou problemática reparação, sobremaneira potencializados com o passar do tempo, comprometendo
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Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

731

sua própria sobrevivência. In casu, há plausibilidade e verossimilhança, nesta sede de cognição perfunctória, do direito do
requerente, consubstanciado em ter acesso aos medicamentos sob enfoque, por demais custosos. Realmente, o requerimento de
tutela antecipatória deve ser deferido. A uma porque nitidamente relevantes os fundamentos invocados na inicial, demonstrando,
ao menos em tese, quão fundada e séria a alegação de violação ao direito do demandante, afigurando-se de todo viável, já
no pórtico da demanda, que lhe sejam disponibilizados os medicamentos mencionados na inicial, medida cuja essencialidade
até dispensa maiores digressões, destinados ao controle de tais doenças. E, a duas, porque impossível ignorar que, sem a
tutela antecipatória propugnada, a medida poderá resultar ineficaz, implicando em prejuízos de difícil, incerta, complexa ou
problemática reparação, caso venha a ser concedida apenas pela sentença final, quando do julgamento meritório, sendo até
intuitiva a imprescindibilidade de tais interações medicamentosas para o controle dos males que acometem o suplicante. Sem
dúvida, vem a proemial fincada em fundamentação relevante, e que, bem por isso, está forrada da credencial que identifica
o fumus boni juris. O periculum in mora salta aos olhos, sendo até intuitivos os prejuízos acarretados ao promovente pela
impossibilidade de ter acesso aos custosos medicamentos em tela, o que certamente agravará seu quadro clínico, o que
recomendam a lógica do razoável e o bom-senso evitar. Assim, presentes os requisitos do fumus boni juris (requisito este
calcado na plausibilidade e verossimilhança do direito invocado) e do periculum in mora (que se depreende dos motivos acima
explicitados) - pressuposto este fulcrado na ameaça de dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação -, DEFIRO a medida
antecipatória pleiteada, inaudita altera parte, determinando à Municipalidade que forneça gratuitamente ao requerente, no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas, os medicamentos descritos e pormenorizados na prefacial. Intime-se por mandado a requerida
(Fazenda Municipal de Jundiaí/SP), na pessoa do Sr. Secretário Municipal de Saúde, com o fito de dar-lhe ciência da tutela ora
concedida, para integral cumprimento, sob as penas da lei. Referido mandado deverá ser cumprido com urgência através do
plantão da Central de Mandados local. A fim de instruir o competente mandado, segue, anexada à contracapa dos autos, cópia
da presente decisão. Por intermédio do mesmo mandado, citar-se-á a Fazenda Municipal de Jundiaí/SP na forma da lei. Dado
o nítido perfil cominatório de que se reveste a demanda intentada, fixo moderadamente em R$ 1.000,00 (hum mil reais) a multa
diária, para a hipótese de descumprimento do preceito, o que faço com fundamento no disposto no artigo 461, § 4º, do Código
de Processo Civil. Tal multa poderá ser eventualmente majorada se acaso não surtir o efeito almejado. Outrossim, defiro, em
prol do autor, os benefícios da gratuidade judiciária, por ele postulados na inicial, uma vez que a declaração firmada e encartada
aos autos, alusiva à hipossuficiência econômico-financeira, sinaliza e recomenda a concessão e fruição da indigitada benesse,
nos termos da Lei nº 1.060/50. Anote-se. Providencie-se o necessário, com urgência. Cumpra-se. Intime-se. - ADV: ANGÉLICA
MERLO ZAPAROLI (OAB 200316/SP)
Processo 0000538-39.2014.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Fornecimento de Medicamentos - ANNA SILVATTI PERRONI
- SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDE DA CIDADE DE JUNDIAI - Vistos. O requerimento de liminar deve ser deferido. A uma
porque nitidamente relevantes os fundamentos invocados na impetração, demonstrando, ao menos em tese, quão fundada e
séria a alegação de violação ao direito da impetrante. E, a duas, porque impossível ignorar que, sem a liminar propugnada, a
medida poderá resultar ineficaz, implicando em prejuízos de difícil e/ou incerta reparação, caso venha a ser concedida apenas
pela sentença final, quando do julgamento meritório, a despeito da celeridade imprimida ao writ of mandamus. Realmente,
vem a proemial fincada em fundamentação relevante, e que, bem por isso, está forrada da credencial que identifica o fumus
boni juris, pois, embora compreensíveis os motivos comumente alegados pela Municipalidade local para a não-aquisição dos
medicamentos de que necessita a promovente, há que se prever em seu Orçamento a alocação de recursos para situações da
espécie. E, na jurisprudência, já nem mais se questiona a obrigação de a Municipalidade (concorrentemente ao Estado) fornecer
interações medicamentosas àqueles que, hipossuficientes como a impetrante, não dispõem de condições financeiras para fazer
frente a tais despesas. O periculum in mora salta aos olhos, sendo até intuitivos os prejuízos acarretados à promovente pela
falta dos medicamentos em tela, que certamente agravará seu quadro clínico, o que recomendam a lógica do razoável e o
bom-senso evitar. Nesta ordem de idéias, numa análise superficial, questionável a juridicidade do ato dito coator. Vê-se, pois,
que a proemial está fincada em fundamentação relevante (presentes a plausibilidade e a verossimilhança do direito invocado),
e que, bem por isso, vem forrada da credencial que identifica o indispensável fumus boni juris. O periculum in mora salta aos
olhos, e até dispensa maiores digressões. Nesta perspectiva, presentes, ictu oculi e prima facie, os requisitos ensejadores da
medida de urgência, quais sejam, o fumus boni juris este calcado na plausibilidade e verossimilhança do direito invocado -, e
do periculum in mora pressuposto este fulcrado na ameaça de dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação -, DEFIRO a
liminar pleiteada, inaudita altera parte, determinando à Municipalidade que forneça gratuitamente à impetrante, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, os medicamentos descritos e pormenorizados na prefacial. Cabe também destacar que todo pedido deve
ser certo e determinado, mostrando-se inviável o fornecimento de medicamentos e qualquer outro tipo de tratamento fundados
em acontecimento futuro e incerto. Notifique-se, mediante mandado, o Sr. Secretário de Saúde do Município de Jundiaí/SP,
requisitando-lhe as informações pertinentes, que deverão ser prestadas no prazo legal de 10 (dez) dias, dando-lhe ciência da
liminar ora concedida, para integral cumprimento, sob as penas da lei. Referido mandado deverá ser cumprido com urgência
através do plantão da Central de Mandados local. Após, vista ao Ministério Público (Curadoria Geral) para o oferecimento de
seu respeitável parecer. Em seguida, tornem conclusos para prolação de sentença. Defiro, em prol da impetrante, os benefícios
da gratuidade judiciária, por ela postulados na inicial, uma vez que a declaração firmada e encartada aos autos, alusiva à
hipossuficiência econômico-financeira, recomenda e sinaliza a concessão e a fruição da indigitada benesse, nos termos da
Lei nº 1.060/50, conforme vem reiteradamente entendendo este juízo. Anote-se. Providencie-se o necessário, com urgência.
Intimem-se. Cumpra-se. - ADV: DANIELLE MARIE KIMIKA SACCHI (OAB 201563/SP)
Processo 0000604-19.2014.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Responsabilidade Fiscal - STILO COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA ME - CHEFE DO POSTO FISCAL AVANÇADO DA SECRETARIA DA FAZENDA EM JUNDIAI - Vistos. Trata-se
de mandado de segurança impetrado por STILO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA sob a alegação, em resumo de que
a autoridade coatora teria denegado a autorização de uso da NF-e sem expressa exposição dos motivos. A liminar merece
acolhimento em parte. Com efeito, dispõe o artigo 8º, da Portaria CAT nº. 104, que a denegação de autorização de uso da
NF-e deverá ser comunicada ao emitente mediante protocolo disponibilizado pela internet e que conterá o motivo pelo qual a
autorização foi denegada. Alega o impetrante que referida comunicação não foi realizada, de sorte que resta impossibilitado
de verificar qual o motivo da denegação. A documentação trazida com a inicial demonstra, ao menos em sede de cognição
sumária, que a empresa está com sua inscrição estadual ativa e regular, constando como credenciada à emissão de NF-e
desde 11/7/2013. Por outro lado, informa o impetrado que o uso foi denegado por suposta “Irregularidade fiscal do emitente”.
Tais fatos demonstram o fumus boni iuris. Por outro lado, o periculum in mora é evidente, uma vez que a impetrante está
impossibilitada de exercer regularmente as suas atividades comerciais e, consequentemente, obter receitas aptas a honrar
com suas obrigações. Por tais razões, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR, determinando à impetrada que conceda à impetrante
as necessárias autorizações de uso da NF-e, desde que cumpridos os requisitos da Portaria CAT 104, devendo, em caso de
denegação da autorização, ser a impetrante comunicada do ato, com indicação expressa dos motivos da denegação. Após
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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a complementação das custas e diligências, cumpra-se a liminar, comunicando-se com urgência, e notifique-se a autoridade
coatora para apresentação das informações no prazo legal, colhendo-se, ao final, o parecer ministerial. Intime-se. - ADV: ANDRÉ
LOPES FARIAS (OAB 17314/ES), MICHEL DINES (OAB 17547/ES), HELIO BELOTTI SANTOS (OAB 17434/ES)
Processo 0008513-49.2013.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - SANTINA LOPES DE OLIVEIRA - SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - Recebo a apelação
interposta pelo impetrado em seu efeito devolutivo. Vista à parte contrária para contra-razões. Após, ao Ministério Público. Em
seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Seção de Direito Público, com as nossas
homenagens e cautelas de praxe. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: HENRY VINICIUS BATISTA PIRES (OAB 265828/SP), ANA
LUCIA MONZEM (OAB 125015/SP), JOUCI FERNANDES DOS SANTOS (OAB 291415/SP)
Processo 0008802-79.2013.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - Maria Odete Frari Batista - Secretário Municipal de Saúde de Jundiaí/SP - Recebo a apelação interposta pelo
impetrado em seu efeito devolutivo. Vista à parte contrária para contra-razões. Após, ao Ministério Público. Em seguida, remetamse os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Seção de Direito Público, com as nossas homenagens e
cautelas de praxe. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: HENRY VINICIUS BATISTA PIRES (OAB 265828/SP), LUCIA HELENA
NOVAES DA S LUMASINI (OAB 74836/SP), ANA LUCIA MONZEM (OAB 125015/SP), GERALDO ANTONIO DE CASTRO (OAB
134560/SP)
Processo 0009376-39.2012.8.26.0309 (309.01.2012.009376) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Roselei Aparecida Cilioli de Oliveira - Prefeitura do Municipio de Jundiai - Vistos. Defiro e aprovo os quesitos ofertados pela
Municipalidade-requerida às fls. 95/96, dada a pertinência de todos. Defiro e acolho, ainda, a indicação de assistente-técnico por
ela vertida a fls. 95. No mais, à perícia(fls. 103). Providencie-se o necessário, com urgência. Intimem-se. Cumpra-se. Jundiaí, 13
de novembro de 2.013. PAULO ROBERTO FERREIRA SAMPAIO JUIZ DE DIREITO DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: HENRY VINICIUS BATISTA PIRES
(OAB 265828/SP), PAULA HUSEK SERRÃO (OAB 227705/SP), MARISA RODRIGUES SILVEIRA (OAB 157304/SP), ANA LUCIA
MONZEM (OAB 125015/SP)
Processo 0010190-85.2011.8.26.0309 (309.01.2011.010190) - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL
3.365/1941 - Concessionaria Rota das Bandeiras S A - Espólio de Mario Gobbo - - Zelinda Fontebasso Gobbo - Certifico e
dou fé que as custas para remessa do edital expedido ao DJE importam em R$ 240,80(duzentos e quarenta reais e oitenta
centavos), tendo em vista que o edital é composto de 1720(mil setecentos e vinte) caracteres, ao custo de 0,14 (catorze
centavos) por caractere. Nada Mais. Jundiai, 17 de janeiro de 2014. Eu, ___, Mário Luiz Garcia de Oliveira, Escrevente Técnico
Judiciário.(deve o interessado retirar o edital expedido para publicação em dois dias na midia local, bem como recolher o valor
acima indicado para publicação do edital do Diario Oficial - DJE - guia FEDTJ - código 435-9) - ADV: LUCIANE MAINARDI DE
OLIVEIRA CARNEIRO (OAB 229502/SP), ROGERIO NEGRÃO DE MATOS PONTARA (OAB 185370/SP), MARCELO JOSE
DEPENTOR (OAB 89370/SP)
Processo 0011236-41.2013.8.26.0309 - Desapropriação - Desapropriação - Concessionária Rota das Bandeiras S/A Elisabete Aparecida Lazarini de Souza - - Floriano Gilioli Junior - - Valeria Aparecida Ferreira Gilioli - - João Antonio Gilioli - - Arli
Furquim Dora Gilioli - Certifico e dou fé que as custas para remessa do edital expedido ao DJE importam em R$ 318,36(trezentos
e dezoito reais e trinta e seis centavos), tendo em vista que o edital é composto de 2274(dois mil duzentos e setenta e quatro)
caracteres, ao custo de 0,14 (catorze centavos) por caractere. Nada Mais. Jundiai, 17 de janeiro de 2014. Eu, ___, Mário Luiz
Garcia de Oliveira, Escrevente Técnico Judiciário.(deve a expropriante recolher o valor indicado para remessa do edital no DJE).
- ADV: GISELE DE ALMEIDA URIAS (OAB 242593/SP)
Processo 0012923-53.2013.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento
de Medicamentos - Secretário da Saúde do Município de Jundiaí - Oficie-se ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo
comunicando-se a perda do objeto do agravo instrumento interposto pelo impetrado, tendo em vista a sentença proferida às
fls. 68/77. No mais, recebo a apelação interposta pelo impetrado em seu efeito devolutivo. Vista à parte contrária para contrarazões. Após, ao Ministério Público. Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Público, com as nossas homenagens e cautelas de praxe. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: ANDERSON DARIO
(OAB 266908/SP)
Processo 0014065-92.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - MARIA JOSÉ TOSCANO GOMES DE OLIVEIRA - MUNICIPIO DE JUNDIAI - Manifeste-se a autora sobre
a contestação apresentada (fls. 86/99) - ADV: LEANDRO DAL SANTO GIACOMELLI STEL (OAB 286207/SP), ALEXANDRE
HONIGMANN (OAB 198354/SP), FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS (OAB 139760/SP), ANA LUCIA MONZEM (OAB 125015/
SP)
Processo 0023564-76.2008.8.26.0309 (309.01.2008.023564) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação /
Ameaça - Municipio de Jundiai - Guisa Comercio de Artesanato Ltda - Vistos. Tendo em vista a notícia do pagamento da verba
de sucumbência referente à execução da sentença proferida nesta ação de movida por MUNICIPALIDADE DE JUNDIAÍ/SP
contra GUISA COMÉRCIO DE ARTESANATO LTDA., julgo EXTINTO o presente feito, o que faço com fundamento no disposto
no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado desta, arquivem-se os autos observando-se
com as formalidades legais. P.R.I.C. - ADV: JOSÉ PEDRO MAKOWSKI DE OLIVEIRA GAVIÃO DE ALMEIDA (OAB 248182/SP),
ALEXANDRE HONIGMANN (OAB 198354/SP), ANA LUCIA MONZEM (OAB 125015/SP), LIA ARDITO SCHIMIDT (OAB 203801/
SP)
Processo 0023640-27.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - VANDERLI BATISTA
DE CARVALHO - MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - Vistos. Tem-se como de todo viável o pleito articulado na exordial. A plausibilidade
e verossimilhança do direito da autora autorizam a consagração da medida antecipatória em apreço. Vestígios do bom direito
e perigo de dano (pressuposto não suficientemente neutralizado por qualquer circunstância) saltam aos olhos, e emergem
claramente do contexto fático desenhado. O periculum in mora é irretorquível, já que do medicamento em tela não pode
a autora prescindir, sob pena de ter sua saúde ainda mais debilitada, consubstanciando algo que certamente acarretará a
ela danos de difícil, incerta, complexa ou problemática reparação, sobremaneira potencializados com o passar do tempo,
comprometendo sua própria sobrevivência. In casu, há plausibilidade e verossimilhança, nesta sede de cognição perfunctória,
do direito da requerente, consubstanciado em ter acesso ao medicamento sob enfoque, por demais custoso. Realmente, o
requerimento de tutela antecipatória deve ser deferido. A uma porque nitidamente relevantes os fundamentos invocados na
inicial, demonstrando, ao menos em tese, quão fundada e séria a alegação de violação ao direito da demandante, afigurandose de todo viável, já no pórtico da demanda, que lhe seja disponibilizado o medicamento mencionado na inicial, medida cuja
essencialidade até dispensa maiores digressões, destinado ao controle de tal doença. E, a duas, porque impossível ignorar que,
sem a tutela antecipatória propugnada, a medida poderá resultar ineficaz, implicando em prejuízos de difícil, incerta, complexa
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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ou problemática reparação, caso venha a ser concedida apenas pela sentença final, quando do julgamento meritório, sendo até
intuitiva a imprescindibilidade de tal interação medicamentosa para o controle do mal que acomete a suplicante. Sem dúvida,
vem a proemial fincada em fundamentação relevante, e que, bem por isso, está forrada da credencial que identifica o fumus
boni juris. O periculum in mora salta aos olhos, sendo até intuitivos os prejuízos acarretados à promovente pela impossibilidade
de ter acesso ao custoso medicamento em tela, o que certamente agravará seu quadro clínico, o que recomendam a lógica do
razoável e o bom-senso evitar. Assim, presentes os requisitos do fumus boni juris (requisito este calcado na plausibilidade e
verossimilhança do direito invocado) e do periculum in mora (que se depreende dos motivos acima explicitados) - pressuposto
este fulcrado na ameaça de dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação -, DEFIRO a medida antecipatória pleiteada,
inaudita altera parte, determinando à Municipalidade que forneça gratuitamente à requerente, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, o medicamento descrito e pormenorizado na prefacial. Intime-se por mandado a requerida (Fazenda Municipal
de Jundiaí/SP), na pessoa do Sr. Secretário Municipal de Saúde, com o fito de dar-lhe ciência da tutela ora concedida, para
integral cumprimento, sob as penas da lei. Referido mandado deverá ser cumprido com urgência através do plantão da Central
de Mandados local. A fim de instruir o competente mandado, segue, anexada à contracapa dos autos, cópia da presente
decisão. Por intermédio do mesmo mandado, citar-se-á a Fazenda Municipal de Jundiaí/SP na forma da lei. Dado o nítido perfil
cominatório de que se reveste a demanda intentada, fixo moderadamente em R$ 1.000,00 (hum mil reais) a multa diária, para
a hipótese de descumprimento do preceito, o que faço com fundamento no disposto no artigo 461, § 4º, do Código de Processo
Civil. Tal multa poderá ser eventualmente majorada se acaso não surtir o efeito almejado. Outrossim, defiro, em prol da autora,
os benefícios da gratuidade judiciária, por ela postulados na inicial, uma vez que a declaração firmada e encartada aos autos,
alusiva à hipossuficiência econômico-financeira, sinaliza e recomenda a concessão e fruição da indigitada benesse, nos termos
da Lei nº 1.060/50. Anote-se. Providencie-se o necessário, com urgência. Cumpra-se. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE DA SILVA
PEREIRA (OAB 270922/SP)
Processo 0024258-69.2013.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Fornecimento de Medicamentos - Sueli Terneiro de
Vasconcelos - Secretário de Saúde do Município de Jundiaí - Ato ordinatório do cartório: ciência às partes quanto à r. decisão
proferida nos autos do agravo de instrumento interposto pelo Município de Jundiaí, a qual não deferiu o pedido de liminar
pleiteado. - ADV: LUCIA HELENA NOVAES DA S LUMASINI (OAB 74836/SP), ANA LUCIA MONZEM (OAB 125015/SP), PAULA
HUSEK SERRÃO (OAB 227705/SP), JULIANA GRAZIELE MENDES (OAB 259434/SP)
Processo 0031320-34.2011.8.26.0309 (309.01.2011.031320) - Mandado de Segurança - Sebastião Zuchi - Secretario de
Saude do Estado de São Paulo - - Secretario Municipal de Saude do Municipio de Jundiai - Vistos. Fls. 157: defiro, expedindose a respectiva certidão de honorários após o trânsito em julgado da sentença de fls. 153. Intimem-se com urgência.(a data do
transito em julgado é 05/02/2014). - ADV: PAULO GUILHERME GORSKI DE QUEIROZ (OAB 223839/SP), AMÉRICA SAVINI
(OAB 210151/SP), ANAHI BICHIR (OAB 78685/SP), ANA LUCIA MONZEM (OAB 125015/SP), ENIO MORAES DA SILVA (OAB
115477/SP), PAULA HUSEK SERRÃO (OAB 227705/SP)
Processo 0031770-40.2012.8.26.0309 (309.01.2012.031770) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Voluntária - Elvis de
Souza - Fazenda do Estado de São Paulo - Manifeste-se o autor sobre a contestação apresentada (fls. 123/129). - ADV: OTAVIO
GOMES JERÔNIMO (OAB 199077/SP), MARCIA SILVA GUARNIERI (OAB 137695/SP), VICTOR TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE
(OAB 329179/SP)
Processo 0035597-93.2011.8.26.0309 (309.01.2011.035597) - Mandado de Segurança - Licença-Prêmio - Aparecida Eunice
Jorcovic Mota - - Sandra Maria Pereira Martins Silva - - Adalgisa Naoko Teshima Takedomi - - Crisvania Faria Homet - Dirigente
Regional de Ensino da Diretoria de Ensino da Regiao de Jundiai - Vistos. Fls. 147: diga o impetrante. Intimem-se com urgência.
(srequerimento da impetrante para determinar a autoridade impetrada para que traga aos autos cópias dos documentos
(certidões,e publicação no DOE) que comprovem o respectivo cumprimento da obrigação de fazer, até apra que a presente
lide possa ser arquivada com todas as formalidades cumpridas). - ADV: ANTONIO JOSE BOLDRIN (OAB 118385/SP), ENIO
MORAES DA SILVA (OAB 115477/SP), WLADIMIR NOVAES (OAB 104440/SP), JONAS TADEU PARISOTTO (OAB 117219/SP)
Processo 0036399-91.2011.8.26.0309 (309.01.2011.036399) - Procedimento Ordinário - Artur Theodoro da Silva - Prefeitura
do Municipio de Jundiai - Vistos. Defiro o pleito deduzido a fls.52, tendo em vista a concordância da Municipalidade-ré
manifestada a fls. 57, e HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos de direito, a desistência ora manifestada.
Julgo, pois, EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, o que faço com fundamento no disposto no artigo 267, inciso VIII,
do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos observando-se as formalidades legais. P.R.I.C.
- ADV: PATRÍCIA SCAFI SANGUINI (OAB 261764/SP), LUCIA HELENA NOVAES DA S LUMASINI (OAB 74836/SP), PAULA
HUSEK SERRÃO (OAB 227705/SP), ANA LUCIA MONZEM (OAB 125015/SP)

Petições Iniciais não Distribuídas
PROTOCOLOS DIGITAIS CANCELADOS NOS TERMOS DO PARECER DA EGRÉGIA CORREGEDORIA GERAL DE
JUSTIÇA N° 1119/2012-J PROFERIDO NO PROCESSO N° 2012/00162620
Petições encaminhadas por equívoco pelos operadores do direito ao Distribuidor da Comarca de Jundiai:
Ações dirigidas a varas não digitais de outras Comarcas do Estado – documentos desprovidos de petição inicial – petições
intermediárias.
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1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA JUDICIAL
JUIZ(A) DE DIREITO ADRIANA NOLASCO DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TELMA REGINA DEMARCHI MARTHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0390/2013
Processo 0000080-48.2011.8.26.0108 (108.01.2011.000080) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Bradesco S/A - Auto
Posto Quequerzinho Ltda e outros - Vistos. Defiro os requerimentos de fls. 130, sendo que nessa data efetuei o procedimento
via INFO-JUD, estando os resultados disponibilizados em cartório, em mídia digital. Providencie a serventia realização da
pesquisa via RENA-JUD. Após, manifeste-se o exequente, sobre as pesquisas. Int. - ADV: CHARLES MATEUS SCALABRINI
(OAB 225627/SP), MATILDE DUARTE GONCALVES (OAB 48519/SP)
Processo 0000084-17.2013.8.26.0108 - Embargos de Terceiro - Esbulho / Turbação / Ameaça - Gineton Guedes de Alencar
- Bruno Ribeiro - Ao embargante, para se manifestar a respeito da impugnação apresentada às 27/33. Prazo: 10 dias. - ADV:
CLAUDINEI BERGAMASCO (OAB 103038/SP), SILVANO AUGUSTO SILVA (OAB 302807/SP)
Processo 0000088-54.2013.8.26.0108 - Embargos de Terceiro - Esbulho / Turbação / Ameaça - Gineton Guedes de Alencar
- Roberto Yoshimitsu Sakata - Ao embargante, para se manifestar a respeito da impugnação apresentada às 29/44. Prazo: 10
dias. - ADV: CLAUDINEI BERGAMASCO (OAB 103038/SP), SILVANO AUGUSTO SILVA (OAB 302807/SP)
Processo 0000115-28.1999.8.26.0108 (108.01.1999.000115) - Ação Civil Pública - Antonio Carlos Oliveira Ribas de Andrade
e outros - Prefeitura Municipal de Cajamar - Vistos. Aguarde-se por 90 (noventa) dias o julgamento do recurso. Int. - ADV:
ALESSANDRO BAUMGARTNER (OAB 155791/SP), GLADYS NATALINA MARIA NEGRINI (OAB 105125/SP), CARLA CRISTINA
PASCHOALOTTE (OAB 148168/SP)
Processo 0000142-93.2008.8.26.0108 (108.01.2008.000142) - Divórcio Consensual - Dissolução - K. B. F. C. e outro Vistos. Esclareça a requerente, tendo em vista que houve dispensa de pensão em 05 dias. No silêncio, retornem os autos ao
arquivo. Int - ADV: GIULIANO PIOVAN (OAB 195538/SP)
Processo 0000344-94.2013.8.26.0108 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M. A. de S. e
outro - Ao autor, para se manifestar no prazo de 10 dias, sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. Nada Mais. - ADV:
SILVIA REGINA HERNANDES (OAB 72364/SP)
Processo 0000520-78.2010.8.26.0108 (108.01.2010.000520) - Execução de Título Extrajudicial - Unibanco - União dos
Bancos Brasileiros S.a - Sérgio Dell Erba Júnior - Manifeste-se o requerente, sobre o oficio Ciretran, conforme cópia que segue.
- ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), ALVARO GUILHERME ZULZKE DE TELLA (OAB 177156/SP)
Processo 0000566-96.2012.8.26.0108 (108.01.2012.000566) - Procedimento Ordinário - Alimentos - L. M. F. - Vistos. Indefiro
o desentranhamento, por trata-se de cópia. Dê-se baixa, na distribuição e arquive-se. Int - ADV: ELITON FAÇANHA DE SOUSA
(OAB 282083/SP)
Processo 0000662-14.2012.8.26.0108 (108.01.2012.000662) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Omni S/A - Credito, Financiamento e Investimento - Manifeste-se o requerente, sobre o oficio Ciretran, Bacen,
Receita Federal, conforme cópia que segue. - ADV: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB 63440/MG), ALEXANDRE
SCHMITT DA SILVA MELLO (OAB 321739/SP)
Processo 0000704-63.2012.8.26.0108 (108.01.2012.000704) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Panamericano S A - Vistos. Defiro o bloqueio on-line, sendo que nessa data efetuei o procedimento, conforme
cópia em anexo. Manifeste-se o requerente, em termos de prosseguimento. Int. - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP),
RODRIGO ALVES SUNEGA (OAB 272196/SP)
Processo 0000745-30.2012.8.26.0108 (108.01.2012.000745) - Divórcio Litigioso - Dissolução - R. R. N. - A. C. C. N. Vistos. ROGÉRIO REZENDE NEVES ajuizou a presente ação de Divórcio em face de ANA CAROLINE CRUZ NEVES. Conforme
certificado a fls. 36, o presente pedido já foi definitivamente julgado nos autos nº 0001151-51.2012. Assim, nos termos do artigo
267, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Custas pendentes pelos
requerentes. Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos com as formalidades legais. P.R.I. - ADV: SINDY OLIVEIRA
NOBRE SANTIAGO (OAB 175105/SP)
Processo 0000899-14.2013.8.26.0108 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - D. B. A. e
outros - Ao autor, para se manifestar no prazo de 10 dias, sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. Nada Mais. - ADV:
ALINE RIBEIRO PINHO (OAB 250353/SP)
Processo 0000929-83.2012.8.26.0108 (108.01.2012.000929) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Santander S/A - Manifeste-se o requerente, sobre o oficio Ciretran, Bacen, Receita Federal, conforme cópia que segue.
- ADV: SANDRA REGINA ASCENSO BARZAN (OAB 68636/SP), RICARDO MARTINS SION (OAB 60622/SP)
Processo 0000965-91.2013.8.26.0108 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A Anfeer-n Indústria de Ferramentas Ltda e outros - Vistos. Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento do feito.
Prazo dez dias. Int. - ADV: FABIANA PIOVAN AVILA (OAB 177709/SP), FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP)
Processo 0001006-92.2012.8.26.0108 (108.01.2012.001006) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Signal
Comercial e Industrial Ltda - Global Village Telecom - Gvt Br Telecom - Vistos. Para tão somente tentar uma composição
amigável entre as partes, nos termos do art. 331 do C.P.C., designo audiência de conciliação, para o dia 23 de abril de 2014,
às 14:00 horas. Ficam as partes intimadas nas pessoas de seus patronos. Int. - ADV: TALITA CAR VIDOTTO (OAB 208928/SP),
MAURICIO BERGAMO (OAB 199673/SP), PLINIO AMARO MARTINS PALMEIRA (OAB 135316/SP), DANIEL ALVES FERREIRA
(OAB 140613/SP)
Processo 0001128-08.2012.8.26.0108 (108.01.2012.001128) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv. Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investi8mento - Vistos. Defiro o bloqueio on-line, sendo que nessa
data efetuei o procedimento, conforme cópia em anexo. Manifeste-se o requerente, em termos de prosseguimento. Int. - ADV:
DARIO BRAZ DA SILVA NETO (OAB 254878/SP), MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0001252-93.2009.8.26.0108 (108.01.2009.001252) - Procedimento Ordinário - Moniqui Cardoso Rodrigues e outro
- Bradesco Vida e Previdência S/A - Ciência às partes do ofício da Vara Criminal do Fórum Regional IV - Lapa, de fls.207/338 ADV: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB 130291/SP), ADAILSON FERREIRA DOS SANTOS (OAB 279198/SP), EDMILSON
PEREIRA LIMA (OAB 234266/SP), VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP), DENIS PEREIRA LIMA (OAB 232405/
SP)
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Processo 0001339-15.2010.8.26.0108 (108.01.2010.001339) - Cumprimento de sentença - Ana Marcia Clemente da Silva Germana Regina - Vistos. Defiro o bloqueio on-line, sendo que nessa data efetuei o procedimento, conforme cópia em anexo.
Int. - ADV: LUCIANA RODRIGUES BRANDÃO (OAB 261682/SP), CARLOS AUGUSTO TORRES SOARES (OAB 100444/SP),
ALINE RIBEIRO PINHO (OAB 250353/SP)
Processo 0001372-68.2011.8.26.0108 (108.01.2011.001372) - Procedimento Sumário - Igor Pereira da Siva - Damiana da
Fátima dos Santos da Silva - - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Vistos. Designo audiência de instrução, debates
e julgamento para o dia 30 de Abril de 2014, às 13:30 horas. As testemunhas deverão ser arroladas com 30 (trinta dias) de
antecedência do ato, ainda que trazidas independentemente de intimação, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 407 do
Código de Processo Civil. Providencie os patronos o comparecimento das partes ao ato designado. Ciência ao MP. Int. - ADV:
ELITON FAÇANHA DE SOUSA (OAB 282083/SP), LIDIANE TAINE SANCHES MODA (OAB 270949/SP), DANIEL DE OLIVEIRA
VIRGINIO (OAB 274018/SP), ADRIANA OLIVEIRA SOARES (OAB 252333/SP), MARCIA MARIA DOS SANTOS MONTEIRO
(OAB 126003/SP)
Processo 0001560-27.2012.8.26.0108 (108.01.2012.001560) - Procedimento Ordinário - Registro Civil das Pessoas Naturais
- M. do C. B. N. - Vistos. Fls. 48: Por ora, tente-se nova citação através de carta precatória no endereço fornecido nos autos.
Int. - ADV: OSIEL BORGES DE SOUZA (OAB 302871/SP)
Processo 0001660-45.2013.8.26.0108 - Exceção de Incompetência - Alienação Fiduciária - Banco Pecúnia S/A - Renato
Aparecido Marcolongo - Ao autor, para se manifestar, no prazo de 10 dias, a respeito da impugnação de fls. 67/72. - ADV:
ORESTES BACCHETTI JUNIOR (OAB 139203/SP), JOSE CARLOS PELAES LEATI (OAB 117109/SP)
Processo 0001706-68.2012.8.26.0108 (108.01.2012.001706) - Procedimento Sumário - Concessão / Permissão / Autorização
- Tereza de Assis Pereira - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Vistos. Fls.87: Cumpra-se a decisão de fls.82/84. Int. ADV: MARCIA MARIA DOS SANTOS MONTEIRO (OAB 126003/SP), ADRIANA OLIVEIRA SOARES (OAB 252333/SP), DARIO
LEITE (OAB 242765/SP)
Processo 0001740-63.2000.8.26.0108 (108.01.2000.001740) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Anna Meola
Ferreira - Jorge da Silva Bueno - Francisco de Souza Pereira e outros - Vistos. Os embargos não foram recebidos com efeito
suspensivo, podendo o exequente, indicar outros bens a penhora. Assim, cumpra o despacho de fls. 581 em 05 dias. No silêncio,
aguarde-se provocação no arquivo. Int - ADV: MARYLUZ APARECIDA DAVID (OAB 189037/SP), ANGELO FEBRONIO NETTO
(OAB 21753/SP), MARIA IZABEL DE OLIVEIRA PETERS (OAB 56295/SP), ROSELY ZAMPOLLI (OAB 75855/SP)
Processo 0001864-26.2012.8.26.0108 (108.01.2012.001864) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Marcos Diegues da Crus - Banco Santander Brasil S.a. - Vistos. Para tão somente tentar uma composição amigável entre as
partes, nos termos do art. 331 do C.P.C., designo audiência de conciliação, para o dia 23 de abril de 2014, às 15:00 horas. Ficam
as partes intimadas nas pessoas de seus patronos. Int. - ADV: EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP), CARLOS ALBERTO
COPETE. (OAB 303473/SP)
Processo 0001869-19.2010.8.26.0108 (108.01.2010.001869) - Execução de Título Extrajudicial - Ibrac Industria Brasileira
de Aditivos e Condimentos Ltda - Frigocharque Paulista Ltda - Manifeste-se o requerente, sobre o oficio Ciretran, conforme
cópia que segue. - ADV: EDMILSON PEREIRA LIMA (OAB 234266/SP), FREDERICO ALBERTO BLAAUW (OAB 34845/SP),
FREDERICO ALBERTO HENCKLAIN BLAAUW (OAB 137261/SP)
Processo 0001947-91.2002.8.26.0108 (108.01.2002.001947) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Labormed Analises Clinicas - Vistos. Fls. 206/207: Visto que, de fato, não houve realização de perícia, defiro o levantamento dos
valores depositados às fls. 108 e 119 pela requerida. Providencie a serventia a expedição dos mandados de levantamento e,
após, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos. Int. - ADV: CARMELINA CLEUDE ORMEZZAN (OAB 33485/SP)
Processo 0001947-91.2002.8.26.0108 (108.01.2002.001947) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Labormed Analises Clinicas - À peticionária de fls. 206/207, regularizar sua situação processual, no prazo de cinco dias, para
fins de expedição de mandado de levantamento em seu favor. - ADV: CARMELINA CLEUDE ORMEZZAN (OAB 33485/SP)
Processo 0001978-28.2013.8.26.0108 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - BANCO ITAUCARD
S/A - Manifesta-se o Requerente ,referente a Certidão do Oficial de Justiça ( o requerido mudou-se) . - ADV: ANTONIO CEZAR
RIBEIRO (OAB 69807/SP)
Processo 0002063-48.2012.8.26.0108 (108.01.2012.002063) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Omni S/A - Credito, Financiamento e Investimento - Manifeste-se o requerente, sobre o oficio Ciretran e Receita
Federal, conforme cópia que segue. - ADV: PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP), ELIZETE APARECIDA
DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP)
Processo 0002322-14.2010.8.26.0108 (108.01.2010.002322) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Multiplo - Manoel Messias dos Santos e outro - Manifeste-se o requerente, sobre o
oficio Ciretran e Receita Federal, conforme cópia que segue. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ, LUIZ CARLOS PERES (OAB
60448/SP)
Processo 0002335-76.2011.8.26.0108 (108.01.2011.002335) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira S/A C F I - Vistos. Defiro o bloqueio on-line, sendo que nessa data efetuei o procedimento, conforme
cópia em anexo. Int. - ADV: CHANDER ALONSO MANFREDI MENEGOLLA (OAB 302572/SP)
Processo 0002524-20.2012.8.26.0108 (108.01.2012.002524) - Prestação de Contas - Exigidas - Propriedade - Carlos Edem
Bianco - Sara Aparecida Bianco Silva Leite - Vistos. Designo audiência de conciliação para o dia 28 de abril de 2014, às 15:30
horas. Providenciem os patronos o comparecimento das partes. Int. - ADV: GLADYS NATALINA MARIA NEGRINI (OAB 105125/
SP)
Processo 0002533-65.2001.8.26.0108 (108.01.2001.002533) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Empresa Metropolitana de Transp Urbanos de Sao Paulo S/A - Emtu-sp - Manifeste-se o requerente, sobre o oficio Ciretran,
conforme cópia que segue. - ADV: DIVA STACIARINI (OAB 62214/SP), ANA BEATRIZ LEMOS DE OLIVEIRA (OAB 196606/SP)
Processo 0002621-25.2009.8.26.0108 (108.01.2009.002621) - Execução de Título Extrajudicial - Opinião S/A - Frigocharque
Paulista Ltda - Vistos. Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento do feito em cinco dias. No silêncio, aguarde-se
provocação no arquivo. Int. - ADV: LUIZ ANTONIO BARBOSA FRANCO, DENIS PEREIRA LIMA (OAB 232405/SP), EDMILSON
PEREIRA LIMA (OAB 234266/SP), ADRIANA CRISTINA BERTOLETTI BARBOSA FRANCO (OAB 250923/SP)
Processo 0002728-06.2008.8.26.0108 (108.01.2008.002728) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - V. de
O. - (X) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado de citação. - ADV: FABIANA LEITE DOS SANTOS
(OAB 222210/SP)
Processo 0002831-47.2007.8.26.0108 (108.01.2007.002831) - Execução de Alimentos - Alimentos - E. L. F. - Vistos.
Manifeste-se a requerente, sobre a petição de fls. 121, informando sobre o pagamento do débito. Int - ADV: DARIO LEITE (OAB
242765/SP), ELSON JOSE DOS SANTOS (OAB 10016/AL)
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Processo 0002911-98.2013.8.26.0108 - Procedimento Ordinário - Usucapião Ordinária - Moacyr Pedro da Silva - (CERTIDÃO:
Certifico e dou fé que deixei de expedir as citações dos confrontantes, tendo em vista que o autor não informou o logradouro
completo, somente o número das casas) Vistos. Em face da certidão supra, informe o requerente os endereços completos dos
confrontantes. Após, cumpra-se a determinação de fls. 26. Int. - ADV: LUZIA MAGALHAES (OAB 249460/SP)
Processo 0002972-56.2013.8.26.0108 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. M. da S. S. - H. J. S. M. - Vistos. Designo
audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 25 de abril de 2014, às 16:00 horas. As testemunhas deverão ser
arroladas com trinta dias de antecedência do ato, ainda que trazidas independentemente de intimação, sob pena de preclusão,
nos termos do artigo 407 do Código de Processo Civil. Providencie os patronos o comparecimento das partes ao ato designado.
Int. - ADV: SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA (OAB 129015/SP), DANIEL DE OLIVEIRA VIRGINIO (OAB 274018/SP), ADRIANO DE
OLIVEIRA (OAB 156756/SP)
Processo 0003013-57.2012.8.26.0108 (108.01.2012.003013) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Camatta e
Camatta Supermercado Ltda - Willian Adolfo da Silva - Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento em cinco dias.
No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: GRACY KELLI BELOLI (OAB 217617/SP)
Processo 0003131-04.2010.8.26.0108 (108.01.2010.003131) - Arrolamento de Bens - I. dos S. C. e outros - Vistos. Retornem
os autos ao arquivo. - ADV: ERICA BERCELLI (OAB 220393/SP), DARIO LEITE (OAB 242765/SP), ELISEU LEITE (OAB 251559/
SP)
Processo 0003134-22.2011.8.26.0108 (108.01.2011.003134) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Jose Roberto Sartori Mendes e outros - Hsbc Bank Brasil S/A Banco Multiplo - Vistos. Diante da certidão de fls. 240,
aguarde-se por mais 90 dias o julgamento do recurso. Int. - ADV: JOSÉ CARLOS COSENZO FILHO (OAB 284182/SP), LUIZ
RODRIGUES WAMBIER (OAB 7295/PR), CHRISTOPHER REZENDE GUERRA AGUIAR (OAB 203028/SP), KARINA PACHECO
(OAB 251054/SP)
Processo 0003169-11.2013.8.26.0108 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau Unibanco S/A - FABIANA
DE MORAES MIRANDA - - FABIANA DE MORAES MIRANDA -ME - SENSUALE - Manifeste-se o autor, em 05 dias, sobre o
resultado negativo do mandado. - ADV: LUIS FERNANDO DE HOLLANDA (OAB 228123/SP), JOSE ROBERTO RIBEIRO (OAB
56695/SP)
Processo 0003395-84.2011.8.26.0108 (108.01.2011.003395) - Procedimento Sumário - Samuel Antonio da Silva - Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo e outros - Certifico e dou fé que deixo de expedir carta
precatória para citação do requerido Alex Sandro Dias conforme determinado às fls. 144, tendo em vista ter verificado que a
certidão de citação negativa do mesmo se encontrava grampeada por engano junto a contracapa do processo. Certifico mais e
finalmente que em face do acima informado, junto nesta data a referida certidão, conforme segue. Nada Mais. - ADV: RODRIGO
FERREIRA ZIDAN (OAB 155563/SP), JOÃO ANTONIO BUENO E SOUZA (OAB 166291/SP), EDMILSON PEREIRA LIMA (OAB
234266/SP), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (OAB 98709/SP)
Processo 0003395-84.2011.8.26.0108 (108.01.2011.003395) - Procedimento Sumário - Samuel Antonio da Silva - Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo e outros - Manifeste-se o autor sobre a certidão da serventia
acostada às fls. 146, bem como da certidão de citação negativa do requerido Alex às fls. 147. - ADV: RODRIGO FERREIRA
ZIDAN (OAB 155563/SP), EDMILSON PEREIRA LIMA (OAB 234266/SP), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (OAB
98709/SP), JOÃO ANTONIO BUENO E SOUZA (OAB 166291/SP)
Processo 0003400-72.2012.8.26.0108 (108.01.2012.003400) - Prestação de Contas - Exigidas - Bancários - Adriano Costa
Silva Hifraulica Epp e outro - Banco Bradesco S/A - Vistos. Designo audiência de conciliação para o dia 28 de abril de 2014, às
15:15 horas. Providenciem os patronos o comparecimento das partes. Int. - ADV: FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP), EDMILSON
PEREIRA LIMA (OAB 234266/SP)
Processo 0003413-76.2009.8.26.0108 (108.01.2009.003413) - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - Banco Itaú S/A Auto Posto 3j Ltda e outros - Manifeste-se o requerente, sobre o oficio Ciretran, conforme cópia que segue. - ADV: BENEVIDES
RICOMINI DALCIN (OAB 75685/SP), JOSE DE PAULA MONTEIRO NETO (OAB 29443/SP), MARCIAL BARRETO CASABONA
(OAB 26364/SP)
Processo 0003537-88.2011.8.26.0108 (108.01.2011.003537) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação I.b.f.industria Brasileira de Ferroligas Ltda - Banco Bradesco S.a - - Litoferme Litoral Ferroligas e Metais Ltda - Ciência ao(à)
autor(a)/exequente do resultado da(s) pesquisa(s) de endereços realizada(s) via BACEN-JUD e que deverá manifestar-se no
prazo de 10 (dez) dias. - ADV: FLAVIO GARBATTI (OAB 52487/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), FABIO ANDRE
FADIGA (OAB 139961/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), ADRIANA GONZALEZ BARBEIRO (OAB 266902/SP)
Processo 0003568-11.2011.8.26.0108 (108.01.2011.003568) - Monitória - Valor da Execução / Cálculo / Atualização Faculdade Padre Anchieta de Cajamar Ltda - Manifeste-se o requerente, sobre o oficio Ciretran, conforme cópia que segue.
- ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)
Processo 0003762-45.2010.8.26.0108 (108.01.2010.003762) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Eulálio Alves do Nascimento - Defiro, devido à urgência, se em termos. Cajamar, 25/08/2013. - ADV: EDUARDO JOSE FUMIS
FARIA (OAB 225241/SP), ANDRE LUIS LOPES SANTOS (OAB 220483/SP)
Processo 0003871-06.2003.8.26.0108 (108.01.2003.003871) - Procedimento Ordinário - Aparecida da Silva Antonio - Antonio
Galeoti Perbone - Vistos. Ciência às partes da perícia designada para designada para o dia 17 de fevereiro de 2014, às 11:30
horas. Intime-se pessoalmente APARECIDA DA SILVA ANTONIO, no endereço supra, para que compareça no Setor de Perícias
Médicas do Fórum de Jundiaí, com endereço no Largo São Bento, s/nº, 4º andar, Centro, Jundiaí, devendo estar munida
dos documentos pessoais (originais) e dos exames e/ou relatórios médicos pertinentes. Deverão as partes providenciarem
o comparecimento de eventuais assistentes técnicos à perícia. Providenciem, ainda, os patronos o comparecimento de seus
constituintes ao ato em questão. Defiro os benefícios do § 2º, do artigo 172 do CPC. Int. - ADV: PAULO RODRIGO REZENDE
GUERRA AGUIAR (OAB 226785/SP), MARIA LÚCIA DOS SANTOS SENDERSKI (OAB 156549/SP), ROBERTA REZENDE
GUERRA AGUIAR GARCIA CID (OAB 109114/SP)
Processo 0003913-16.2007.8.26.0108 (108.01.2007.003913) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Bradesco S.a Manifeste-se o requerente, sobre o oficio Ciretran, conforme cópia que segue. - ADV: ANDERSON NOGUEIRA OLIVEIRA (OAB
281658/SP), FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP)
Processo 0004099-29.2013.8.26.0108 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - I. P. de L. - Manifeste-se o
autor sobre a certidão negativa do oficial de justiça , tendo em vista que não foi localizado o número indicado. - ADV: JOSÉLIA
ALVES DE JESUS (OAB 196584/SP)
Processo 0004177-96.2008.8.26.0108 (108.01.2008.004177) - Execução de Título Extrajudicial - Execução Contratual
- Maria Luiza Geraldo - Andréa Melo Alves Pamplona e outro - Godogredo Nazario - Fls. 184 e outro - Fls. 380: Acolho o
pedido, excluindo o imóvel citado na praça. Int. - ADV: ANTONIO DE PADUA NOTARIANO JUNIOR (OAB 154695/SP), LUIZ
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HENRIQUE DE CASTRO (OAB 184764/SP), EDMILSON PEREIRA LIMA (OAB 234266/SP), MICHELE OLIVEIRA ESPARRINHA
GUIMARÃES (OAB 261740/SP), EMERSON TICIANELLI SEVERIANO RODEX (OAB 297935/SP)
Processo 0004178-08.2013.8.26.0108 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - B. S. S. - H. C. da
S. - Ciência ao autor, sobre o ofício juntado. - ADV: ROSALINA CABRAL GAVAZZI (OAB 108726/SP)
Processo 0004367-83.2013.8.26.0108 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - S. de M. S. - J.
R. da S. - Regularize o réu, em 05 dias, a representação processual. - ADV: MARCIO PESSINI RAIMUNDO (OAB 223135/SP),
NADIA MARIA ROZON AGUIAR (OAB 165037/SP)
Processo 0004368-68.2013.8.26.0108 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - S. de M. S. - J.
R. da S. - Regularize o réu, em 05 dias, a representação processual. - ADV: MARCIO PESSINI RAIMUNDO (OAB 223135/SP),
NADIA MARIA ROZON AGUIAR (OAB 165037/SP)
Processo 0004403-96.2011.8.26.0108 (108.01.2011.004403) - Interdição - Tutela e Curatela - G. D. A. D. - R. D. - Vistos.
Digam sobre o laudo pericial de fls. 63/65. Prazo dez dias. Decorridos, com ou sem manifestação abra-se vista ao Ministério
Público. Int. - ADV: EDMILSON PEREIRA LIMA (OAB 234266/SP)
Processo 0004524-56.2013.8.26.0108 - Procedimento Ordinário - Condomínio - Condominio Edificio Doce Vida - Ao autor,
para se manifestar no prazo de 10 dias sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. Nada Mais. - ADV: JOSE ROBERTO
GRAICHE (OAB 24222/SP)
Processo 0004540-10.2013.8.26.0108 - Procedimento Sumário - Condomínio - Condominio Encanto - Vistos. Para
audiência de conciliação, designo o dia 28 de abril de 2014, às 13:45 horas, sendo obrigatório o comparecimento das partes
que, na hipótese de transigirem, poderão estar representados por prepostos. O(A) advogado(a) do(s) autor(es) providenciará o
comparecimento, independentemente de intimação. Cite(m)-se e intime(m)-se o(s) réu(s) para comparecer(em) pessoalmente
à audiência que se realizará neste Fórum, no endereço acima citado, ou nela fazer-se representar por preposto no caso de
transigir, com poderes para tanto, oportunidade em que, frustrada a conciliação, poderá apresentar a defesa que tiver por escrito
ou oralmente, através de advogado regularmente constituído, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos alegados na
inicial. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV:
MARIANO MASAYUKI TANAKA (OAB 236437/SP), MARCELO MARTINS CESAR (OAB 159139/SP)
Processo 0004545-32.2013.8.26.0108 - Procedimento Sumário - Condomínio - Condominio Encanto - Vistos. Para
audiência de conciliação, designo o dia 28 de abril de 2014, às 13:30 horas, sendo obrigatório o comparecimento das partes
que, na hipótese de transigirem, poderão estar representados por prepostos. O(A) advogado(a) do(s) autor(es) providenciará o
comparecimento, independentemente de intimação. Cite(m)-se e intime(m)-se o(s) réu(s) para comparecer(em) pessoalmente
à audiência que se realizará neste Fórum, no endereço acima citado, ou nela fazer-se representar por preposto no caso de
transigir, com poderes para tanto, oportunidade em que, frustrada a conciliação, poderá apresentar a defesa que tiver por escrito
ou oralmente, através de advogado regularmente constituído, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos alegados na
inicial. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV:
MARCELO MARTINS CESAR (OAB 159139/SP)
Processo 0004547-02.2013.8.26.0108 - Procedimento Sumário - Condomínio - Condominio Encanto - Vistos. Para
audiência de conciliação, designo o dia 28 de abril de 2014, às 14:00 horas, sendo obrigatório o comparecimento das partes
que, na hipótese de transigirem, poderão estar representados por prepostos. O(A) advogado(a) do(s) autor(es) providenciará o
comparecimento, independentemente de intimação. Cite(m)-se e intime(m)-se o(s) réu(s) para comparecer(em) pessoalmente
à audiência que se realizará neste Fórum, no endereço acima citado, ou nela fazer-se representar por preposto no caso de
transigir, com poderes para tanto, oportunidade em que, frustrada a conciliação, poderá apresentar a defesa que tiver por escrito
ou oralmente, através de advogado regularmente constituído, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos alegados na
inicial. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV:
MARCELO MARTINS CESAR (OAB 159139/SP)
Processo 0004595-29.2011.8.26.0108 (108.01.2011.004595) - Cumprimento de sentença - Despesas Condominiais Associação de Proprietarios de Lotes de Capitalville - Jose Roberto Castadelli - Vistos. Manifeste-se a exequente em termos de
prosseguimento do feito. Prazo dez dias. Int. - ADV: LUIS ANTONIO DE ARAUJO COELHO (OAB 182827/SP)
Processo 0004661-77.2009.8.26.0108 (108.01.2009.004661) - Inventário - Inventário e Partilha - J. A. de J. - M. I. T. de J. Ciência ao(à) autor(a)/exequente do resultado da(s) pesquisa(s) de endereços realizada(s) via BACEN-JUD e INFO-JUD e que
deverá manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias. - ADV: JOSÉ VALÉRIO NETO (OAB 249734/SP)
Processo 0004744-88.2012.8.26.0108 (108.01.2012.004744) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira S/A - C.f.i. - Vistos. Defiro o bloqueio on-line, sendo que nessa data efetuei o procedimento,
conforme cópia em anexo. Manifeste-se o requerente, sobre a pesquisa Bacen (negativa). Int. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI
MARCONDES DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)
Processo 0004964-52.2013.8.26.0108 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J. C. L. de S. - T. de S. M. - Manifeste-se o autor, em
05 dias, sobre o resultado negativo do mandado. - ADV: LUZIA MAGALHAES (OAB 249460/SP)
Processo 0005041-32.2011.8.26.0108 (108.01.2011.005041) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento
/ Execução - Roberto de Almeida Silva - Jose Wildes Pimentel de Jesus - Vistos. Manifeste-se o exequente em termos de
prosseguimento do feito. Prazo dez dias. Int. - ADV: ALINE RIBEIRO PINHO (OAB 250353/SP), LUCIANA RODRIGUES
BRANDÃO (OAB 261682/SP), HELEN JOYCE DO PRADO KISS (OAB 257661/SP)
Processo 0005121-93.2011.8.26.0108 (108.01.2011.005121) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Panamericano S/A - Manifeste-se o autor, sobre a certidão NEGATIVA da Sr( a ) oficiala de justiça.Nada Mais.
- ADV: SONIA RODRIGUES DE SOUZA (OAB 177574/SP)
Processo 0005178-43.2013.8.26.0108 - Habilitação de Crédito - Rosalia dos Santos Silva Reis - P.C. Print Informática Ltda
- Fernando Celso Aquino Chad - Vistos. Manifeste-se a recuperanda e o administrador judicial, após vista ao ministério público.
- ADV: ROBERTO GENTIL NOGUEIRA LEITE JUNIOR (OAB 195877/SP), ALESSANDRA GAMMARO PARENTE (OAB 212096/
SP), FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD (OAB 53318/SP), FERNANDO CAPPELLETTI VENAFRE (OAB 296430/SP)
Processo 0005182-80.2013.8.26.0108 - Habilitação de Crédito - Gisele Monteiro de Almeida - P.C. Print Informática Ltda Fernando Celso Aquino Chad - Vistos. Manifeste-se a recuperanda e o administrador judicial, após vista ao ministério público.
- ADV: FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD (OAB 53318/SP), ROBERTO GENTIL NOGUEIRA LEITE JUNIOR (OAB 195877/
SP), ALESSANDRA GAMMARO PARENTE (OAB 212096/SP), FERNANDO CAPPELLETTI VENAFRE (OAB 296430/SP)
Processo 0005183-65.2013.8.26.0108 - Habilitação de Crédito - Maria Jose Nascimento Silva - P.C. Print Informática Ltda Fernando Celso Aquino Chad - Vistos. Manifeste-se a recuperanda e o administrador judicial, após vista ao ministério público.
- ADV: FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD (OAB 53318/SP), ALESSANDRA GAMMARO PARENTE (OAB 212096/SP),
FERNANDO CAPPELLETTI VENAFRE (OAB 296430/SP), ROBERTO GENTIL NOGUEIRA LEITE JUNIOR (OAB 195877/SP)
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Processo 0005184-50.2013.8.26.0108 - Habilitação de Crédito - ANDREIA GOMES AMÂNCIO DA SILVA - P.C. Print
Informática Ltda - Fernando Celso Aquino Chad - Vistos. Manifeste-se a recuperanda e o administrador judicial, após vista ao
ministério público. - ADV: FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD (OAB 53318/SP), ROBERTO GENTIL NOGUEIRA LEITE
JUNIOR (OAB 195877/SP), ALESSANDRA GAMMARO PARENTE (OAB 212096/SP), FERNANDO CAPPELLETTI VENAFRE
(OAB 296430/SP)
Processo 0005187-05.2013.8.26.0108 - Habilitação de Crédito - FLORIDES FERREIRA FRANCISCO - P.C. Print Informática
Ltda - Fernando Celso Aquino Chad - Vistos. Manifeste-se a recuperanda e o administrador judicial, após vista ao ministério
público. - ADV: ALESSANDRA GAMMARO PARENTE (OAB 212096/SP), ROBERTO GENTIL NOGUEIRA LEITE JUNIOR (OAB
195877/SP), FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD (OAB 53318/SP), FERNANDO CAPPELLETTI VENAFRE (OAB 296430/
SP)
Processo 0005188-87.2013.8.26.0108 - Habilitação de Crédito - ROGÉRIO LINO COELHO - P.C. Print Informática Ltda Fernando Celso Aquino Chad - Vistos. Manifeste-se a recuperanda e o administrador judicial, após vista ao ministério público.
- ADV: FERNANDO CAPPELLETTI VENAFRE (OAB 296430/SP), ROBERTO GENTIL NOGUEIRA LEITE JUNIOR (OAB 195877/
SP), ALESSANDRA GAMMARO PARENTE (OAB 212096/SP), FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD (OAB 53318/SP)
Processo 0005458-48.2012.8.26.0108 (108.01.2012.005458) - Procedimento Ordinário - Pagamento - Greycione Rodrigues
da Silva - Auto Moto Escola Polcar Ltda - Vistos. Face a certidão retro, publique-se, com urgência, a deliberação de fls. 101.
Ressalte-se, que a conciliação poderá ser obtida no início da audiência de instrução e julgamento, não havendo prejuízo à ré.
No mais, cumpra-se a deliberação de fls. 101. Int. - ADV: PAULO CELSEN MESQUINI (OAB 190073/SP), RAFAEL GENTIL (OAB
320467/SP), CARLOS EDUARDO GENTIL (OAB 322335/SP)
Processo 0005515-32.2013.8.26.0108 - Habilitação de Crédito - Recuperação judicial e Falência - ANDRÉ APARECIDO
DE SOUZA - INDEPENDÊNCIA ALIMENTOS S/A - Vistos. Manifeste-se a recuperanda e o administrador judicial, após vista ao
ministério público. - ADV: FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD (OAB 53318/SP), LUCIANA RODRIGUES BRANDÃO (OAB
261682/SP), ALINE RIBEIRO PINHO (OAB 250353/SP), LIV MACHADO (OAB 285436/SP)
Processo 0005525-76.2013.8.26.0108 - Habilitação de Crédito - Recuperação judicial e Falência - JOSE ERNANDO
PORFIRIO - INDEPENDÊNCIA ALIMENTOS S/A - Vistos. Manifeste-se a recuperanda e o administrador judicial, após vista ao
ministério público. - ADV: FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD (OAB 53318/SP), LIV MACHADO (OAB 285436/SP), SIMONE
FERREIRA DOS SANTOS (OAB 286353/SP)
Processo 0005602-90.2010.8.26.0108 (108.01.2010.005602) - Procedimento Ordinário - Títulos de Crédito - Nircelio Pereira
de Souza - Banco Itaucard S/A e outros - Vistos. Para que produza efeitos legais, com fundamento no artigo 794, I do C.P.C.,
JULGO EXTINTA a presente ação. Decorrido o prazo legal, arquivem-se e comunique-se ao Distribuidor. P. R. Int. - ADV:
ADILSON DE CASTRO JUNIOR (OAB 255876/SP), OSIEL BORGES DE SOUZA (OAB 302871/SP), ANDERSON RODRIGO
BISETTO (OAB 296364/SP), ADRIANA DE OLIVEIRA PENTEADO VARGAS (OAB 103311/SP), ANA MARIA DE PAULA
TAKAMINE (OAB 237950/SP), ADAMS GIAGIO (OAB 195657/SP), ALESSANDRA MIYUKI DOTE (OAB 172362/SP)
Processo 0005663-43.2013.8.26.0108 - Procedimento Ordinário - Benefícios em Espécie - Deilda Maria dos Santos Vistos, Diante do relatório de fls. 27/32, concedo o benefício pleiteado, vez que provada a necessidade. Expeça-se ofício de
pagamento à perita. Cite-se o réu para que, no prazo de 60(sessenta) dias, ofereça resposta por meio de procurador, sob pena
de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados pelo(a) autor(a), nos termos do artigo 285 do CPC. Defiro os benefícios do §
2º, do artigo 172 do CPC. No mais, requeira-se o envio de cópia do processo administrativo. Defiro os benefícios do § 2º, do
artigo 172 do CPC. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intimese. - ADV: CARLOS AUGUSTO TORRES SOARES (OAB 100444/SP)
Processo 0005839-56.2012.8.26.0108 (108.01.2012.005839) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços M. Kerry Sociedade de Advogados - Beneficiamento de Tecidos Anhaia Ltda e outro - Vistos. Reconsidero o ato ordinatório de
fls.. 659. Devendo o exequente, se quiser manifestar nos embargos de terceiro (nº 0005873-94.2013). Cumpra a serventia o
despacho de fls. 658-A. Int - ADV: LUIZ FERNANDO FELIPE DA SILVA (OAB 273615/SP), STEVEN MARKLEW KERRY (OAB
246372/SP)
Processo 0005904-51.2012.8.26.0108 (108.01.2012.005904) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Work Comercial Com Vidros Ltda - Banco Itaucard - Vistos. WORK COMERCIAL COM VIDROS LTDA. ingressou com a
presente ação de revisão de contrato em face de BANCO ITAUCARD. O autor, contudo, não providenciou a juntada de cópia
de seus atos constitutivos e não providenciou o recolhimento da despesa de citação, conforme determinado às fls. 16, uma
vez que, instado a providenciar a juntada do referido documento, bem como o referido recolhimento, permaneceu inerte (fls.
21). Dessa forma, com fundamento no artigo 283, c.c. parágrafo único do artigo 284, do CPC, INDEFIRO A INICIAL e, via de
conseqüência, JULGO EXTINTA A AÇÃO, com fundamento no artigo 267, I, do CPC. Sem condenação honorária em razão da
falta de citação. P.R.I. - ADV: RENATA RISSARDI MATOS (OAB 265476/SP)
Processo 0006214-23.2013.8.26.0108 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Recanto Infantil Fazendo
Arte S/c Ltda - Juliana Oliveira Teodoro - Manifeste-se o autor, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado. - ADV:
ELITON FAÇANHA DE SOUSA (OAB 282083/SP)
Processo 0006323-37.2013.8.26.0108 - Execução de Título Extrajudicial - Arrendamento Mercantil - BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A - Manifeste-se o autor sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de justiça, tendo em vista que não foi encontrado o
número informado. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)
Processo 0006975-54.2013.8.26.0108 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Vicente de Paula Fernando Mendes Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Nolasco da Silva DEPRECADO: Juízo de Direito da Vara Comarca de SANTANA DE PARNAIBA/
SP; Vistos, Nos termos da Lei n.11.382/2006, DEFIRO a inicial. Cite-se o(a) executado(a) supra para pagamento correspondente
a R$ 3.164,31(Tres Mil, Cento e sessenta e quatro Reais e trinta e hum centavos), no prazo de 03 (três) dias, fixados a
verba honorária em 5% do valor do débito, devidamente corrigido (art. 652 C.P.C.). Decorrido o prazo para pagamento, fixo
os honorários em 10% (dez) por cento sobre o valor total do débito. Intime o (a) executado(a) para indicação de bens sujeitos
à penhora (localização e respectivos valores), no prazo de 05 dias (art. 600 inciso IV). Para os casos de não pagamento,
proceda o Sr. Oficial de Justiça à penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se respectivo auto e de tais atos intimando, na
mesma oportunidade, o(a) executado(a) (art. 652 § 1º). Autorizo os benefícios do § 2º, do artigo 172, do Código de processo
Civil. Independente da constrição, intime-se o(a) Executado(a) para oferecimento de embargos, no prazo de 15 dias. (art. 738
C.P.C.) No prazo de embargos, poderá o executado efetuar o depósito de 30% do valor da execução (mais custas e honorários
advocatícios), requerendo seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária
e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 745 A C.P.C.). Havendo pagamento, penhora ou realizadas sem êxito as diligências,
dê-se vista dos autos à exeqüente. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Desde já,
intimo o(a) autor(a) para retirada da presente deprecata para distribuição junto ao Juízo deprecado, devidamente instruída,
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comprovando-se nos autos. Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as
diligências necessárias ao cumprimento desta. PROCURADOR(ES): Dr(a). Antonino Prota da Silva Junior, OAB/SP 191.717
Intime-se.( RETIRAR CARTA PRECATÓRIA) - ADV: ANTONINO PROTA DA SILVA JUNIOR (OAB 191717/SP)
Processo 0007021-19.2008.8.26.0108 (108.01.2008.007021) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio
Conjunto Residencial Forest Ville Iii - Luis Machado de Oliveira - Vistos. Aguarde-se por 90 (noventa) dias o julgamento do
recurso. Int. - ADV: PAULO BENEDITO SANT’ANNA (OAB 122708/SP), ANTONIA MACHADO DE OLIVEIRA (OAB 120279/SP)
Processo 0007232-79.2013.8.26.0108 - Carta Precatória Cível - Diligências (nº 00134996420114036105 - 2ª Vara Federal
de Campinas - SP) - Caixa Economica Federal - Vistos. Para cumprimento do ato deprecado designo o dia 05 DE FEVEREIRO
DE 2014, às 14:45 horas, Intime(m)-se o(s) requeridos(s), para audiência de conciliação.Comunique-se o Juízo deprecante por
e-mail. Não sendo possível, comunique-se por ofício. Intime-se as partes através de seus patronos, para que compareça(m)
à audiência ora designada, que será realizada na sala de audiências da 1ª Vara do Foro Distrital de Cajamar, situado à Rua
Joaquim Janus Penteado, nº 96, Jordanésia, Cajamar/SP. Defiro os benefícios do § 2º, do artigo 172 do CPC. Servirá o presente,
por cópia digitada, como andado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: SUELI FERREIRA DA SILVA
(OAB 64158/SP), RENATO ALENCAR (OAB 208816/SP)
Processo 0007232-79.2013.8.26.0108 - Carta Precatória Cível - Diligências (nº 00134996420114036105 - 2ª Vara Federal
de Campinas - SP) - Caixa Economica Federal - Manifeste-se em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado. - ADV: SUELI
FERREIRA DA SILVA (OAB 64158/SP), RENATO ALENCAR (OAB 208816/SP)
Processo 0009102-67.2010.8.26.0108 (108.01.2010.009102) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução
- E. dos S. F. - Vistos. Tendo em vista o contido na petição de fls.34, ao advogado nomeado (fls.05/06) arbitro os honorários
advocatícios no valor equivalente a 30% (trinta por cento) da tabela DP/OAB para o código da causa. No mais, defiro vista dos
autos fora do cartório, pelo prazo de dez dias. Int. - ADV: NEWTON CESAR VITALE (OAB 150418/SP), GENI ROZA AMARAL
(OAB 152273/SP)
Processo 0009609-23.2013.8.26.0108 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Roberto de Carvalho
Aprigliano e outro - Vistos. Prudente se mostra a justificação do alegado. Para tanto designo audiência a realizar-se no dia 14
de fevereiro de 2014, às 15:00 horas.. Cite-se e Intime-se o réu para comparecimento, observando-se que poderão intervir na
inquirição das testemunhas, desde que o faça por meio de advogado. O prazo para resposta se iniciará a partir da audiência.
Int. - ADV: CHRISTIANE MENEGHINI SILVA DE SIQUEIRA (OAB 183651/SP), RICARDO DE CARVALHO APRIGLIANO (OAB
142260/SP)
Processo 1000793-74.2009.8.26.0108/661 (108.01.2009.000928/661) - Habilitação de Crédito - Independência Sa - Vistos.
Ante a certidão, cancele-se a autuação, juntado a certidão e as petições, nos autos da Falência. Dê-se ciência, a falida,
administrador e MP. Int - ADV: JOANA GOMES BAPTISTA BONTEMPO (OAB 270487/SP), FERNANDO CELSO DE AQUINO
CHAD (OAB 53318/SP), MARIO LUIZ ELIA JUNIOR (OAB 220944/SP), LUIZ FERNANDO VALENTE DE PAIVA (OAB 118594/
SP), PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI (OAB 115712/SP), GIULIANO COLOMBO (OAB 184987/SP)
Processo 1000898-51.2009.8.26.0108/768 (108.01.2009.000928/768) - Habilitação de Crédito - Aguilherem Caetano da Silva
- Independencia S/A - Vistos. Ante a certidão, cancele-se a autuação, juntado a certidão e as petições, nos autos da Falência.
Dê-se ciência, a falida, administrador e MP. Int - ADV: FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD (OAB 53318/SP), RAUL DARCI
DOLZAN (OAB 2496/MT), LUIZ FERNANDO VALENTE DE PAIVA (OAB 118594/SP), PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI
(OAB 115712/SP)
Processo 1000971-23.2009.8.26.0108/841 (108.01.2009.000928/841) - Habilitação de Crédito - Daiane Paula da Silva Independencia S/A - Vistos. Ante a certidão, cancele-se a autuação, juntado a certidão e as petições, nos autos da Falência. Dêse ciência, a falida, administrador e MP.* Int - ADV: RAUL DARCI DOLZAN (OAB 2496/MT), FERNANDO CELSO DE AQUINO
CHAD (OAB 53318/SP), LUIZ FERNANDO VALENTE DE PAIVA (OAB 118594/SP), PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI (OAB
115712/SP)
Processo 2050004-58.1992.8.26.0108 - Separação Consensual - Dissolução - C. V. L. e outro - Autos desarquivados,
disponíveis em cartório por 30 (trinta) dias. Decorridos, sem manifestação, retornarão ao arquivo, sem prévio aviso. - ADV:
JOSÉ VALÉRIO NETO (OAB 249734/SP)
Processo 3000029-49.2012.8.26.0108 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - NEIDE APARECIDA PINTO
GUIMARÃES - À autora, para se manifestar em réplica à contestação de fls. 55/96, no prazo de 10 (dez) dias. - ADV: ADAO
FRANCISCO DE OLIVEIRA (OAB 100633/SP)
Processo 3001369-28.2012.8.26.0108 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Condominio Vista Verde Vistos Aguarde-se manifestação/andamento do(a) Autor(a) pelo prazo de 30 (trinta) dias. (Artigo 267, inciso III do C.P.C.),
certificando-se, oportunamente. No silêncio, cumpra-se desde logo o Artigo 267, parágrafo 1º do C.P.C., expedindo-se Carta ou
Mandado, se o caso, para o Autor dar andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: ELISABETE
DE JESUS BARATTI. (OAB 303169/SP)

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA JUDICIAL
JUIZ(A) DE DIREITO FILIPE ANTONIO MARCHI LEVADA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DONIZETE GABRIEL ROSA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0003/2014
Processo 0000046-68.2014.8.26.0108 - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens
(nº 00036679520068190028 - 1ª Vara Civel) - Walter Silva e Irmãos Ltda - Vistas dos autos ao autor para: Recolher, em 05 dias,
a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, sob pena de extinção do processo (art.267, IV do CPC), no valor de R$ 20,34, bem como
a taxa de emissão de carta precatória no valor de R$ 201,40, apresentando os comprovantes de pagamentos originais. - ADV:
ALEXANDRE MATOS VIANA (OAB 125369/RJ)
Processo 0000062-22.2014.8.26.0108 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Oswaldo Nino Pastore Atendido o requisito do artigo 4º da Lei nº 1.060/50, defiro à parte os benefícios da assistência judiciária, mas com a observação
de que estes apenas a isentam do pagamento das custas e despesas enumeradas no artigo 3º da Lei nº 1.060/50, não a
liberando do cumprimento das diligências que lhe competem. Tendo em vista a idade do Autor (fl. 5), anote-se prioridade no
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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andamento, tarjando-se os autos e fazendo-se as anotações necessárias, inclusive no “SAJ”. Determino o encaminhamento
do feito à Câmara Multidisciplinar de Conciliação. Caso não haja acordo, determino citação para apresentação de resposta, no
prazo de 15 dias. Esta deverá ocorrer, se possível, na própria Câmara Multidisciplinar de Conciliação. Defiro os benefícios do
art. 172, § 2º, do CPC. Diante da essencialidade do serviço e levando em conta a proteção conferida pelo Estatuto do Idoso,
DEFIRO LIMINAR para o fim de determinar à ré que se abstenha de interromper o fornecimento de água ao imóvel mencionado
nos autos, até solução final da lide. Oficie-se com urgência comunicando a Ré do teor desta decisão. Intime-se. - ADV: LUCIANO
SILVIO FIORINI (OAB 158549/SP)
Processo 0000070-96.2014.8.26.0108 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Bruno Rafael de Souza
Cezario - Vistos. Atendido o requisito do artigo 4º da Lei nº 1.060/50, defiro à parte os benefícios da assistência judiciária,
mas com a observação de que estes apenas a isentam do pagamento das custas e despesas enumeradas no artigo 3º da Lei
nº 1.060/50, não a liberando do cumprimento das diligências que lhe competem. Estão presentes os requisitos que autorizam
a concessão da tutela antecipada. Há verossimilhança das alegações, consistente na possível inexigibilidade da dívida; há
periculum in mora, calcado no fato de que o cidadão de bem não deseja ver o nome maculado indevidamente; há reversibilidade
da medida, dado que, se se constatar a exigibilidade do débito, nova inscrição poderá ser realizada. Por tais razões, DEFIRO
TUTELA ANTECIPADA, determinando que Banco Bradesco Financiamentos S.A. proceda à exclusão da parte Autora dos
cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 48h, comprovando nos autos nas outras 48h, sob pena de multa diária no
valor de R$200,00. Cite(m)-se o(s) réu(s) acima descrito, ficando advertidos de que deverão apresentar defesa no prazo, sob
pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo
Civil. Expeçam-se Cartas Precatórias. Defiro os benefícios do § 2º, do artigo 172 do CPC. No mesmo prazo, Banco Bradesco
Financiamentos S.A. Deverá trazer aos autos cópia do contrato celebrado com a parte autora. Intimem-se. - ADV: LUZIA
MAGALHAES (OAB 249460/SP)
Processo 0000076-06.2014.8.26.0108 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Neusa Cardoso Magalhaes Vistas dos autos ao autor para: Recolher, em 05 dias, a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, sob pena de extinção do processo
(art.267, IV do CPC). Valor R$ 13,59. Sem Mais. - ADV: JOSÉ VALÉRIO NETO (OAB 249734/SP)
Processo 0000103-86.2014.8.26.0108 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Manoel José Leite Vistas dos autos ao Autor para recolher, em 15 dias: taxa judiciária, no valor de R$ 154,02; taxa de procuração, no valor de R$
14,48 e taxa de expedição de carta AR, no valor de R$ 14,00, sob pena de extinção do processo. - ADV: SIMONE OLIVEIRA
NUNES BERNARDO (OAB 170393/SP)
Processo 0000114-18.2014.8.26.0108 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 0043389112012 - 6º Vara de Barueri) - Isabel
Amador dos Santos - Peralta Distribuidora de Alimentos Ltda - Providencie, o Requerido, em 10 dias, o recolhimento da diligência
do Oficial de Justiça, no valor de R$ 20,34, sob pena de devolução da carta precatória sem cumprimento. - ADV: WALTER
CUNHA MONACCI (OAB 91921/SP)
Processo 0000135-91.2014.8.26.0108 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento Marcelo Gobatti Nielsen - Vistas dos autos ao autor para: Recolher, em 05 dias, a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça no Valor
de R$ 20,34, bem como a taxa para expedição de Carta AR no valor de R$ 18,00, sob pena de extinção do processo (art. 267,
IV do CPC). Apresentar ainda, comprovante original de pagamento da Taxa Judicial recolhida. - ADV: RODRIGO MARINHO DE
OLIVEIRA (OAB 324326/SP)
Processo 0000147-08.2014.8.26.0108 - Procedimento Ordinário - Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio,
orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso o à pessoa de sua convivência que
lhe cause perturbação - M. A. G. da S. - Vistos. Defiro a gratuidade. Anote-se. Determino que a Coordenadoria de Saúde Mental,
através da Diretoria Municipal de Saúde de Cajamar, providencie avaliação médica no requerido FRANCISCO ROBERTO
SANTOS JUNIOR, qualificação não informada, filho de MARIA APARECIDA GARCIA DA SILVA, residente e domiciliado à
Rua Emília Magri, nº 10, Panorama, Polvilho, Cajamar/SP, a fm de verificar necessidade de internação para tratamento de
dependência química. Deverá a unidade médica encaminhar a este Juízo laudo do exame, assinado por médico. Servirá o
presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO, acompanhado das principais peças dos autos. Int. - ADV: DANIEL DE
OLIVEIRA VIRGINIO (OAB 274018/SP)
Processo 0000167-96.2014.8.26.0108 - Monitória - Locação de Móvel - CORSI ABC - LOCACAO DE EMPILHADEIRAS LTDA
- Vistas dos autos ao Autor para complementar, em 05 dias, a diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 6,75, sob pena de
extinção do processo (art. 267, IV do CPC). - ADV: TATIANA TEIXEIRA (OAB 201849/SP), EDUARDO TADEU GONÇALES (OAB
174404/SP)
Processo 0000170-51.2014.8.26.0108 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Concilia Aparecida dos
Santos de Campos e outros - Vistos. Atendido o requisito do artigo 4º da Lei nº 1.060/50, defiro àa autoras os benefícios da
assistência judiciária, mas com a observação de que estes apenas as isentam do pagamento das custas e despesas enumeradas
no artigo 3º da Lei nº 1.060/50, não as liberando do cumprimento das diligências que lhes competem. Defiro o pedido “2” (fl.
8), determinando que se oficie à Caixa Econômica Federal a fim de que esta informe se Julia dos Santos Rombola, CPF nº
123.231.987-60, RG nº 21.546.879, possui valores depositados naquela Instituição Financeira, e a que título, informando ao
juízo quais contas existem em seu nome, incluindo depósito de FGTS, PIS/PASEP e outras. Sem prejuízo, a fim de verificar a
legitimidade ativa, determino que as autoras comprovem que Julia dos Santos Rombola não possui pais vivos, juntando aos
autos cópia de certidão de óbito de ambos. A determinação deverá ser cumprida no prazo de 10 dias. Intime-se. Oficie-se. ADV: JOSÉ CARLOS CRUZ (OAB 264514/SP)
Processo 0000171-36.2014.8.26.0108 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Vistas dos autos ao autor para: Regularizar, em 15 dias, a sua
representação processual, sob pena de nulidade do processo (art. 13 e 37 do CPC). - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB
124809/SP)
Processo 0000201-71.2014.8.26.0108 - Monitória - Prestação de Serviços - Faculdade Padre Anchieta de Cajamar Ltda
- Vistas dos autos ao autor para: Complementar, em 05 dias, a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, sob pena de extinção
do processo (art.267, IV do CPC). Valor R$ 13,50. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP), ELIANE
CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP)
Processo 0009581-55.2013.8.26.0108 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - T. L. C. A. - Manifeste-se o autor, em
05 dias, sobre o resultado negativo do mandado citação. - ADV: DARIO LEITE (OAB 242765/SP)
Processo 0009627-44.2013.8.26.0108 - Monitória - Prestação de Serviços - Faculdade Padre Anchieta de Cajamar Ltda
- Manifeste-se o autor, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado de citação. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES
DEVITO (OAB 236301/SP)
Processo 0009630-96.2013.8.26.0108 - Monitória - Prestação de Serviços - Faculdade Padre Anchieta de Cajamar Ltda Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Manifeste-se o autor, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado citação. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO
(OAB 236301/SP)
Processo 0009724-44.2013.8.26.0108 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0067333-43.2012.8.26.0100 - 11ª Vara Civel Foro Central Civel) - COMPRINT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS GRAFICOS LTDA - Vistas dos autos ao autor para:
Recolher, em 05 dias, a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, sob pena de extinção do processo (art.267, IV do CPC). Valor R$
13,59. Sem Mais. - ADV: RODRIGO CAMPOS (OAB 236187/SP)
Processo 0009817-07.2013.8.26.0108 - Homologação de Transação Extrajudicial - Alimentos - P. de A. F. e outro - Vistos.
Defiro os benefícios da assistência judiciária. Anote-se. Trata-se de ação pela qual as partes acima mencionadas pleiteiam a
homologação de acordo referente a exoneração de alimentos (fls. 02/04). O d. representante do Ministério Público se manifestou
favoravelmente ao pedido (fls. 21) Ante o exposto, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, homologo o acordo celebrado
pelas partes, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inc. III, do Código de Processo Civil, ficando Pedro de Araújo
Fontenele exonerado de prestar alimentos a Pedro Henrique de Araújo Fontenele. Oficie-se à empregadora do genitor a fim de
que cessem os descontos em folha de pagamento, providenciando ele a retirada e o encaminhamento do ofício à destinatária.
Oportunamente certifique-se o trânsito em julgado, comunique-se e arquivem-se. PRIC - ADV: JOSMAR DE ANDRADE (OAB
153598/SP)
Processo 0009850-94.2013.8.26.0108 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L. R. M. de O. - Vistos. Comprovado
o parentesco e evidenciada a necessidade da parte autora, fixo alimentos provisórios em 1/2 salário mínimo, deferindo a guarda
provisória em favor da mãe. Oficie-se à empregadora para fins de desconto em folha. Determino o encaminhamento do feito à
Câmara Multidisciplinar de Conciliação. Caso não haja acordo, determino citação para apresentação de resposta, no prazo de
15 dias. Esta deverá ocorrer, se possível, na própria Câmara Multidisciplinar de Conciliação. Com a defesa, a parte Ré deverá
dizer se concorda com o pedido inicial, ou, do contrário, se tem proposta de acordo quanto a eventuais pontos controvertidos. A
necessidade de audiência de instrução será aferida apenas depois da resposta. Defiro os benefícios do art. 172, § 2º, do CPC.
Defiro os benefícios da assistência judiciária. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado. Int. - ADV: APARECIDA
RICARDO DOS SANTOS SILVA (OAB 225597/SP)
Processo 1012346-58.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - OLIDIO CLEMENTINO
FURTADO JUNIOR - Retifique a z. Serventia a autuação. O processo é de 2013, não 2014. Junte o autor cópia do contrato que
pretende ver revisado ou esclareça como conhece as cláusulas contratuais mesmo sem ter o contrato. Prazo: 10 dias, sob pena
de indeferimento da inicial. Intime-se. - ADV: DENIS FIGUEIREDO (OAB 183350/SP)

Criminal

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA JUDICIAL
JUIZ(A) DE DIREITO FILIPE ANTONIO MARCHI LEVADA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DONIZETE GABRIEL ROSA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2014
Processo 0001588-34.2008.8.26.0108 (108.01.2008.001588) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples
- Perivaldo Alan Oliveira Pereira - Ao patrono do réu, Dr. Norberto da Silva Gomes, para tomar ciência do Laudo Pericial do
IMESC (Perícia Médico Legal) de fls. 50/60. Prazo para manifestação: 5 (cinco) dias. - ADV: NORBERTO DA SILVA GOMES
(OAB 65487/SP)
Processo 0004254-37.2010.8.26.0108 (108.01.2010.004254) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples Pedro Gomes de Souza e outro - Vistos. Segue breve relatório dos autos. Designo Plenário do Júri para o dia 12 de março de
2014, às 9h30min. Intime-se o co-réu Pedro pessoalmente, anotando-se que o co-réu Roberto teve sua revelia decretada (fls.
318), em razão de mudança de endereço sem informar o Juízo. Intime-se o defensor Dr. Luciano pela imprensa. Intime-se o Dr.
Aparecido Antônio Ragazzo por mandado, instruído com cópia de termo de compromisso de defensor. Intimem-se os jurados
sorteados. Intimem-se as testemunhas arroladas a fls. 305. Atualize-se as FA e certidões do que nela constar, autuando-se em
apenso. Oficie-se à Secretaria de Segurança Pública da Bahia, conforme determinado a fls. 311 e 318. Ciência ao MP. Int. ADV: APARECIDO ANTONIO RAGAZZO (OAB 101411/SP), LUCIANO SILVIO FIORINI (OAB 158549/SP)

FORO DISTRITAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
Cível

Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA EM
13/01/2014
PROCESSO
CLASSE
IMPTTE
ADVOGADO
IMPTDO

:0000088-96.2014.8.26.0115
:MANDADO DE SEGURANÇA
: Marcolino de Oliveira Vilaça
: 147093/SP - Alessandra Peralli Piacentini
: Prefeito de Campo Limpo Paulista Senhor José Roberto de Assis
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000087-14.2014.8.26.0115
CLASSE
:ARROLAMENTO COMUM
REQTE
: Benedito Pinheiro
ADVOGADO : 272842/SP - Claudio Pinheiro Ribeiro
REQDA
: Maria Magdalena Oreana Pinheiro
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000031-78.2014.8.26.0115
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Maria de Oliveira Lima
REQDO
: Caixa Econômica Federal
VARA:2ª VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:0005345-39.2013.8.26.0115
:RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
: M. Z. L. DA S.
: 160476/SP - Afonso Batista de Souza

PROCESSO :0000093-21.2014.8.26.0115
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: EDSON DE TOLEDO
REQDO
: Maxline Equipamentos de Segurança Ltda
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000092-36.2014.8.26.0115
CLASSE
:PROVIDÊNCIA
REQTE
: J. D. DA C. DE S. R.
REQDO
: R. F. DOS S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0005344-54.2013.8.26.0115
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Ademilson Bernardes
REQDO
: Município de Campo Limpo Paulista
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000095-88.2014.8.26.0115
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: CLAUDINES URSULINO
REQDO
: CLARO S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000018-79.2014.8.26.0115
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBARGTE : Gran Venezia Construtora Ltda
ADVOGADO : 195445/SP - Reginaldo Ribeiro
EMBARGDO : Fazenda Pública do Município de Campo Limpo Paulista
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000009-20.2014.8.26.0115
CLASSE
:ARROLAMENTO COMUM
REQTE
: Ana Lucia Bosso Russo
REQDA
: Ana Pirana Bosso
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000098-43.2014.8.26.0115
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: EDILMA SILVA DE SOUZA
REQDO
: NELSON LOPES RODRIGUES
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000027-41.2014.8.26.0115
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Gustavo Luis de Campos
ADVOGADO : 26004/SP - Ana Maria Milano Silva
REQDO
: Felipe Carlos de Lara Rocha
VARA:2ª VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:0000051-69.2014.8.26.0115
:EXIBIÇÃO
: Erica Aparecida Goncalves do Carmo
: 223067/SP - Fernanda da Silva Sá
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REQDO
: Município de Campo Limpo Paulista
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000101-95.2014.8.26.0115
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: RONALDO FURLANETO
EXECTDO
: Itautec Philco S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000069-90.2014.8.26.0115
CLASSE
:EXIBIÇÃO
REQTE
: Ademilson Bernardes
REQDO
: Município de Campo Limpo Paulista
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000075-97.2014.8.26.0115
CLASSE
:USUCAPIÃO
REQTE
: Mario Benedito Machado
REQDO
: Espolio de Paulo Marques de Oliveira
VARA:2ª VARA
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA EM
14/01/2014
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:0000061-16.2014.8.26.0115
:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
: Humberto Milton de Sousa Coelho
: 250348/SP - Alessandra Pedrassoli Cavaletti

PROCESSO :0000080-22.2014.8.26.0115
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE
: Custódio Gomes de Araújo
ADVOGADO : 206484/SP - Walter Ferreira Gimenes
REQDO
: Rodrigo de Jesus Pazo
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000064-68.2014.8.26.0115
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Lax Engenharia e Sistema Construtivos Ltda
ADVOGADO : 223317/SP - Claudio Marcus Langner
REQDO
: Renovias Concessionária de Rodovias Sa
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000089-81.2014.8.26.0115
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: Braspress Tranportes Urgentes Ltda
ADVOGADO : 316123/SP - Douglas Convento Dias
REQDO
: Industria e Comercio de Autopecas Drucklager Ltda
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000090-66.2014.8.26.0115
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Braspress Tranportes Urgentes Ltda
ADVOGADO : 316123/SP - Douglas Convento Dias
EXECTDO
: Industria e Comercio de Autopecas Drucklager Ltda
VARA:2ª VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:0000091-51.2014.8.26.0115
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
: A. P. R. A. C.

PROCESSO :0000108-87.2014.8.26.0115
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: ANGELA MARIA CAVALCANTE LOPES
REQDO
: TIM CELULAR S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000094-06.2014.8.26.0115
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: T. C. DE A. R. DE A.
ADVOGADO : 263349/SP - Cilso Aparecido Santiago
REQDO
: E. T. DE A.
VARA:2ª VARA
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PROCESSO :0000096-73.2014.8.26.0115
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Clarice Terra Rufino
ADVOGADO : 185434/SP - Silene Tonelli Regatieri
REQDO
: Tim Celular S.A
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000100-13.2014.8.26.0115
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
REQTE
: Severino Arlindo da Silva
ADVOGADO : 93201/SP - Jose Henrique Palmieri Gabi
REQDO
: Camilo Leandro de Almeida
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000113-12.2014.8.26.0115
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Marcelo Carmona
REQDO
: VICTOR D. G. DE ALMEIDA ELETRODOMÉSTICOS
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000107-05.2014.8.26.0115
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
ADVOGADO : 225347/SP - Sérgio Ragasi Júnior
REQDO
: Edosn Alves da Silva
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000115-79.2014.8.26.0115
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: ANA LUCIA FINA
REQDO
: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000112-27.2014.8.26.0115
CLASSE
:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE
: Rosana Alves da Silva
ADVOGADO : 300583/SP - Vitor Castillo de Lima
REQDO
: A Esclarecer - Sebastião
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000114-94.2014.8.26.0115
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Pedro Andretto
ADVOGADO : 173183/SP - João Paulo de Faria
REQDO
: BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000116-64.2014.8.26.0115
CLASSE
:CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: Dulcinéia Ribeiro
REQDO
: Ana Paula Ribeiro
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000120-04.2014.8.26.0115
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: RENATA MENDES DE ARAUJO
REQDO
: CONVENTO & CARDIA LTDA - EPP (Multicolor Formaturas)
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000121-86.2014.8.26.0115
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Hosana Maria Rocha da Silva
REQDO
: NOVA CASA BAHIA S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000123-56.2014.8.26.0115
CLASSE
:MEDIDAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE
REQTE
: ‘ P. DO E. DE S. P.
REQDA
: C. A. Z.
VARA:2ª VARA
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA EM
15/01/2014
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PROCESSO :0000127-93.2014.8.26.0115
CLASSE
:MEDIDAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE
REQTE
: M. P.
REQDA
: A. C. Z.
VARA:2ª VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:0000103-65.2014.8.26.0115
:USUCAPIÃO
: Antonio Donizete Milani
: 138056/SP - Edvaldo Ferreira de Macedo Junior

PROCESSO :0000130-48.2014.8.26.0115
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Wiltonberg Lopes Rodrigues
ADVOGADO : 321988/SP - Marlene Nery Santiago Pineiro
REQDO
: Banco Cifra S/A Crédito Financiamento e Investimento
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000133-03.2014.8.26.0115
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: BRUNO BARBOSA DA SILVA
REQDO
: NIVALDO ANTONIO DOS SANTOS
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000124-41.2014.8.26.0115
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQTE
: G. S. B. S.
REQDO
: S. S. S.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000136-55.2014.8.26.0115
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Dionisio Martins da Silva
EXECTDA
: ROSA CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000135-70.2014.8.26.0115
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Marcos Artigo para Panificaçao Ltda
ADVOGADO : 143534/SP - Fabio Cristiano Trinquinato
EXECTDO
: Gabriel Palestrin Marcelino
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000125-26.2014.8.26.0115
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: G. S. DE M.
ADVOGADO : 272934/SP - Lilian Noemi Machado Tavares da Silva
REQDO
: M. M. DE M.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000131-33.2014.8.26.0115
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Antonio Pinto
ADVOGADO : 173183/SP - João Paulo de Faria
REQDO
: Banco Hsbc S.a.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000138-25.2014.8.26.0115
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: DIEGO RAMOS SILVA
REQDA
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA EM
16/01/2014
PROCESSO :0000160-83.2014.8.26.0115
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: APARECIDO GILBERTO DE OLIVEIRA
EXECTDO
: Ricardo Barbosa Gimenes
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO
CLASSE

:0000161-68.2014.8.26.0115
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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REQTE
: WELLINGTON CARLOS MORAES
REQDO
: Carlos Rodrigo Domingues Aureliano
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000163-38.2014.8.26.0115
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Antonia Aparecida Pinto da Silva
REQDO
: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000166-90.2014.8.26.0115
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: José Aparecido de Souza
ADVOGADO : 293856/SP - Maria Marques
IMPTDO
: Secretário de Saúde do Município de Campo Limpo Paulista
VARA:2ª VARA

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO PATRÍCIA CAYRES MARIOTTI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSANGELA DE OLIVEIRA CHURCHILL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0030/2014
Processo 0000047-33.1994.8.26.0115 (115.01.1994.000047) - Separação Consensual - Dissolução - J. S. da S. e outro
- Vistas ao interessado para: ( X ) cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem
manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: HELIO JOSE CARRARA VULCANO
(OAB 142321/SP)
Processo 0000088-96.2014.8.26.0115 - Mandado de Segurança - Fornecimento de Medicamentos - Marcolino de Oliveira
Vilaça - Vistos. Defiro a gratuidade da justiça. Marcolino de Oliveira Vilaça impetrou mandado de segurança contra ato do
Secretário de Saúde do Município de Campo Limpo Paulista Senhor João Buckvieser, Prefeito de Campo Limpo Paulista Senhor
José Roberto de Assis, alegando, em síntese, que está acometido de anemia refratária com sideroblasto em anel e para o
tratamento se utiliza do medicamento eritropoietina 40.000 UI, que tem por finalidade reduzir a ocorrência de transfusão de
sangue e a sobrecarga de ferro. Juntou documentos. A DD. Promotora de Justiça manifestou-se às fls. 22/6 favorável à concessão
da liminar. É a síntese do necessário. Com as limitações características de início de procedimento, a liminar há de ser deferida,
ante o relevante fundamento da demanda e o perigo de ineficácia da medida acaso concedida apenas ao término da ação, posto
se tratar de bem essencial ligado à saúde. Acrescento que não se trata de ingerência do Poder Judiciário em eventual seara
submetida à discricionariedade administrativa, mas tão somente cumprimento aos termos claros da Lei Maior, que em seu artigo
230 inclui o Estado dentre os obrigados a assegurar às pessoas idosas o direito à vida... Com efeito, a Constituição Federal,
em seu artigo 196, estabelece que “A saúde é um direito de todos e dever do estado”. Sendo assim, por questões burocráticas,
financeiras ou em virtude de protocolos clínicos, não pode o impetrante ter seu direito constitucional tolhido, colocando em risco
sua própria saúde por negligência ou inoperância do Município ou do Estado. Ressalte-se somente que dentre um dos Princípios
basilares da República, está o da dignidade da pessoa humana. Isto posto, DEFIRO a liminar para determinar ao Secretário
Municipal do Município de Campo Limpo Paulista, que disponibilize o medicamento ERITROPIETINA 40.000 UI mensalmente de
acordo com a prescrição médica acostada aos autos. Notifiquem-se as autoridades coatoras, para que prestem informações no
prazo de dez dias, nos termos da Lei 1533/51. - ADV: ALESSANDRA PERALLI PIACENTINI (OAB 147093/SP)
Processo 0000166-27.2013.8.26.0115 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - C. V. F. G. Vistos. Ante o decurso “in albis” do prazo para apresentação de justificativa e/ou pagamento, manifeste-se a patrona da autora
em termos de prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. - ADV: ROSELI GONCALVES PEREIRA DE SANTIS
(OAB 110614/SP)
Processo 0000196-43.2005.8.26.0115 (115.01.2005.000196) - Outros Feitos não Especificados - Contratos Bancários Cleverson Vitor de Melo - Jose Ferreira Lima Campo Limpo Paulista Epp e outro - Vistos. Fls. 347: Defiro nos exatos termos.
Fls.351/352: Ciente. Int. - ADV: HELIO JOSE CARRARA VULCANO (OAB 142321/SP), ANTONIO RIBEIRO TIMOTEO (OAB
77679/SP), CATARINA OLIVEIRA DE ARAUJO COSTA (OAB 301805/SP)
Processo 0000286-03.1995.8.26.0115 (115.01.1995.000286) - Inventário - Inventário e Partilha - W. A. de Q. - D. A. de Q. - (
) outros: Retirar Alvará expedido em nome de JEFERSON, ou imprimir via e-SAJ - ADV: DOROBEL CABRERA (OAB 92112/SP),
MARCIA APARECIDA VITAL (OAB 80167/SP)
Processo 0000408-83.2013.8.26.0115 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Itauleasing
SA - Vistos, Nos termos da manifestação retro defiro a citação via postal devendo o autor recolher as custas pertinentes. Int. ADV: EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/SP)
Processo 0000476-12.2011.8.26.0565 (565.01.2011.000476) - Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda Banco do Brasil S/A - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do
C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor para: (X) manifestar-se,
em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em
cumprimento ao mandado nº 115.2013/007041-2 dirigi-me ao endereço indicado e, aí sendo, fui informada pelo(a) morador(a)
Antonio que o(a) requerida mudou há 6 anos para Campinas , mas ele(a) não sabe fornecer seu atual endereço, pelo que não
foi possível proceder a citação. - ADV: EDILSON JOSÉ MAZON (OAB 161112/SP), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB
142452/SP)
Processo 0000496-24.2013.8.26.0115 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - Vera Lucia Garcia
Melle - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas
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de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor para: (x ) manifestar-se, em 05 dias,
sobre a juntada de documentos novos (art. 398 do CPC). Pesquisas efetuadas nos autos. - ADV: VERA ANDRADE DE OLIVEIRA
(OAB 312462/SP)
Processo 0000706-12.2012.8.26.0115 (115.01.2012.000706) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa - Credito Financiamento e Investimento - Vistos. Nesta data protocolei requisição de informações
junto ao sistema Bacen. Com a resposta, manifeste-se o autor. - ADV: MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0000826-89.2011.8.26.0115 (115.01.2011.000826) - Mandado de Segurança - Revogação - Sigma Dataserv
Informatica Sa - AUTOR: Precatória assinada digitalmente. Deverá o autor imprimi-la diretamente do site do Tribunal ou retirá-la
em Cartório, providenciando a sua distribuição, comprovando nos autos. - ADV: OTAVIO ROBERTO MACIEL (OAB 247920/SP),
LUIZ FERNANDO PEREIRA (OAB 22076/PR), FERNANDO VERNALHA GUIMARÃES (OAB 20738/PR)
Processo 0001336-05.2011.8.26.0115 (115.01.2011.001336) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Carlos
Everaldo Pereira - Vistos. Manifeste- se o requerente em termos de prosseguimento, requerendo o que for de seu interesse. Int.
- ADV: EDINILDA DOS SANTOS MONTEIRO (OAB 262986/SP), IVAN MARQUES DOS SANTOS (OAB 124866/SP)
Processo 0001436-28.2009.8.26.0115 (115.01.2009.001436) - Execução de Título Extrajudicial - Instituto de Ensino Campo
Limpo Paulista Sc Ltda - ( ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de 30
dias. Decorrido o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de
extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: LUCIANE MAINARDI DE OLIVEIRA CARNEIRO (OAB 229502/SP)
Processo 0001509-58.2013.8.26.0115 - Habilitação de Crédito - Inventário e Partilha - E. A. do P. S. - D. A. de Q. - Vistos.
Intime-se o inventariante acerca da propositura da presente habilitação. Providencie a Serventia as anotações quanto aos i.
patronos que atuam no processo de inventário, para que tomem ciência dos termos e atos destes autos. - ADV: MARCOS ELIAS
ALABE (OAB 116549/SP)
Processo 0001716-04.2006.8.26.0115 (115.01.2006.001716) - Procedimento Ordinário - Jornada de Trabalho - Edenildo de
Paula Silva e outros - Municipio de Campo Limpo Paulista - Vistos Esclareçam as partes se pretendem produzir outras provas.
Int. - ADV: VALERIA PESSOTO (OAB 214659/SP), APARECIDO DE JESUS OLIVEIRA (OAB 110999/SP), RENATA TORSO
(OAB 223534/SP)
Processo 0001906-59.2009.8.26.0115 (115.01.2009.001906) - Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência - G &
P Comercio Manutencao de Guindaste Equipamentos Ltda Epp - Banco Abn Amro Real S/A e outros - Alfredo Luiz Kugelmas Telefonica Brasil S/A - Manifeste-se a recuperanda sobre a cota do Sr. Administrador Judicial de fls. 1840/1841. - ADV: ANDRÉ
LUIZ MAZZOLA RIVELLI (OAB 228991/SP), EDUARDO PIRES DO AMARAL (OAB 242916/SP), MARIA FERNANDA PALVARINI
(OAB 224076/SP), VIVIANE BARATELLA ALBERTIM (OAB 247287/SP), MATHEUS FANTINI (OAB 248899/SP), MARCELO
EDUARDO MALVASSORI (OAB 246169/SP), JOSÉ CARLOS SEDEH DE FALCO II (OAB 253151/SP), MIKAEL LEKICH MIGOTTO
(OAB 175654/SP), ALFREDO LUIZ KUGELMAS (OAB 15335/SP), ÁTILA FERREIRA DA COSTA (OAB 158359/SP), MARCELO
ANDRADE MONASTERO (OAB 159315/SP), MARCO ANTONIO VISCAINO (OAB 159941/SP), JOSÉ GUILHERME CARNEIRO
QUEIROZ (OAB 163613/SP), ROGÉRIO JOSÉ DE LIMA (OAB 173071/SP), FERNANDO ROGÉRIO MARCONATO (OAB 213409/
SP), JOÃO VICENTE LEME DOS SANTOS (OAB 177184/SP), FABIANA PIOVAN AVILA (OAB 177709/SP), REGGER EDUARDO
BARROS ALVES (OAB 180357/SP), PAULO HENRIQUE DO PRADO (OAB 180768/SP), IDALIANA CRISTINA ROBELLO
FORNEL (OAB 186251/SP), GUILHERME PALANCH MEKARU (OAB 196261/SP), FABIANO STRAMANDINOLI SOARES (OAB
152270/SP), FERNANDO PALVARINI (OAB 272881/SP), KAREN AOKI ITO (OAB 257417/SP), OMAR MOHAMAD SALEH (OAB
266486/SP), MARCELO LUIS TEIXEIRA (OAB 260780/SP), ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS (OAB 272993/SP), CLAUDIA
STRANGUETTI (OAB 260103/SP), MARCELO STEFAN WILD (OAB 272947/SP), RICARDO AIRES BAGATINI (OAB 281026/
SP), MILENA MAGALHÃES VISCAINO DEL BARCO (OAB 303233/SP), INÁ APARECIDA DOS SANTOS BATISTA (OAB
1463/AC), THADEU HENRIQUE DOS SANTOS OSÓRIO (OAB 88282/MG), RICARDO PENACHIN NETTO (OAB 31405/SP),
SANDRA BIANCHINI MEDEIROS BARBOSA (OAB 74855/SP), JOSE CARLOS SEDEH DE FALCO (OAB 35590/SP), MARIA
INES UNGARO FAVERO (OAB 37534/SP), SIMONE APARECIDA GASTALDELLO (OAB 66553/SP), LUIZ CARLOS DA SILVA
(OAB 67718/SP), ALESSIO OTORINO JOSE GRANDIZOLI (OAB 257223/SP), WANDERLY MONTEIRO ALVES VIANNA (OAB
77740/SP), JOSE LUIS BESERRA CIPRIANO (OAB 79327/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), JOSE CARLOS
DE MORAES (OAB 86552/SP), LUIZ ROBERTO DOS SANTOS CAMPOS (OAB 93051/SP), JACYR CONRADO GERARDINI
JUNIOR (OAB 166290/SP), RICARDO BOCCHINO FERRARI (OAB 130678/SP), FERNANDO CALZA DE SALLES FREIRE
(OAB 115479/SP), ADRIANA SANTOS BARROS (OAB 117017/SP), MARIO SERGIO TOGNOLO (OAB 119411/SP), EDNEI
VERSUTTO (OAB 119482/SP), NOEMIA MARIA DE LACERDA SCHUTZ (OAB 122124/SP), DENISE DE CAMPOS FREITAS
MURÇA (OAB 123374/SP), PAULO NATANAEL TEIXEIRA (OAB 126912/SP), SILVIA CRISTINA HERNANDES MENDES (OAB
149753/SP), MAURICIO TASSINARI FARAGONE (OAB 131208/SP), RENE BELODE (OAB 131819/SP), EDINA VERSUTTO
(OAB 132269/SP), RAQUEL DE CASTRO DUARTE MARTINS (OAB 136568/SP), EVERALDO SILVA JUNIOR (OAB 137308/
SP), LUIS ROBERTO MOREIRA FILHO (OAB 138682/SP), JOAO ROBERTO SALAZAR JUNIOR (OAB 142231/SP), FABIO
CRISTIANO TRINQUINATO (OAB 143534/SP)
Processo 0002106-71.2006.8.26.0115 (115.01.2006.002106) - Inventário - Inventário e Partilha - E. R. E. G. - F. M. G. - A.
V. e outro - B. C. C. - Vistos. Pelas razões expostas pelo I. Representante do Ministério Público, opino pelo indeferimento do
levantamento dos valores indicados pela inventariante a fl. 409. Intime-se a inventariante para que apresente as primeiras
declarações e, a seguir, intimem-se os herdeiros para que manifestem-se, inclusive o herdeiro menor Anthony Vitorino Galvão.
Feito isso, renove-se vista dos autos ao M.P. - ADV: AMAURY RICARDO PICCOLO (OAB 300208/SP), ROSELI GAZOLI (OAB
194503/SP), JOAO BATISTA ROSA (OAB 124590/SP), GISELE RODRIGUES BISCOTTI (OAB 174237/SP), LUIZ FERNANDO
BREGHIROLI DE LELLO (OAB 166568/SP), REGIS FERNANDO TORELLI (OAB 119951/SP)
Processo 0002126-52.2012.8.26.0115 (115.01.2012.002126) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação
- Ivonete Martins da Silva - Vistos Manifestem-se as partes em 05( cinco) dias se há mais provas que pretendam produzir.
Decorridos, em nada sendo requerido, manifestem-se em alegações finais em 10 (dez) dias individuais e sucessivos, iniciandose pelo autor. Int. - ADV: MARCO ANTONIO ZUFFO (OAB 273625/SP), ANDRÉ LUÍS RODRIGUES TRENCH (OAB 158700/SP),
RINALDO FONTES (OAB 111875/SP)
Processo 0002212-86.2013.8.26.0115 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S.A. Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Manifeste-se o patrono do autor sobre o resultado das pesquisas efetuadas.
- ADV: SÉRGIO RAGASI JÚNIOR (OAB 225347/SP), TIAGO CARREIRA (OAB 279690/SP)
Processo 0002336-06.2012.8.26.0115 (115.01.2012.002336) - Prestação de Contas - Exigidas - Condomínio - Katia Regina
Berbel de Lima - Joana Pereira de Lima - Vistos. I - Recebo o recurso de apelação interposto pela requerida e acostado aos
autos às fls. 169/175, ante a sua tempestividade, nos seus jurídicos e regulares efeitos (artigo 520 do Código de Processo Civil).
II Intime-se o autor para que apresente suas contrarrazões no prazo legal. III Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação,
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remetam-se os autos a Superior Instância, com as homenagens e cautelas de praxe. Int. - ADV: MARCELO CORDEIRO LOPES
(OAB 183152/SP), FÁBIO HENRIQUE MING MARTINI (OAB 174414/SP)
Processo 0002486-84.2012.8.26.0115 (115.01.2012.002486) - Procedimento Ordinário - Exoneração - J. A. S. - Vistos. Fl.
60: Dê-se ciência à i. Patrona do autor. Fixo os honorários da Advogada nomeada em 100% da tabela vigente. Expeça-se
certidão. - ADV: ELIZANGELA ELVIRA DE AZEVEDO TOTH (OAB 272862/SP)
Processo 0002816-33.2002.8.26.0115 (115.01.2002.002816) - Monitória - Contratos Bancários - Banco Nossa Caixa Sa
- Prosign Comunicacao Visual Ltda Epp e outro - Alfredo Luiz Kugelmas - Vistos. Manifeste-se o patrono do autor, sobre o
resultado das pesquisas efetuadas junto ao BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD. - ADV: JOSE ROBERTO SILVEIRA BATISTA
(OAB 87487/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), ALFREDO LUIZ KUGELMAS (OAB 15335/SP)
Processo 0003066-17.2012.8.26.0115 (115.01.2012.003066) - Procedimento Sumário - Obrigações - Diego C dos Santos
Suprimentos de Informatica Me - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162,
§ 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor para: (x ) outros:
com a juntada da precatoria, intime-se o autor para que manifeste. - ADV: CLAUDINEI FRANCISCO PEREIRA (OAB 271708/
SP)
Processo 0003423-60.2013.8.26.0115 - Procedimento Ordinário - Guarda - M. B. A. e outro - Vistas dos autos ao autor para:
(x) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação.CERTIFICO eu, Oficial
de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 115.2013/006737-3 dirigi-me ao bairro indicado e, aí sendo, percorri várias
ruas do bairro indagando sobre a rua indicada, porém encontrei apenas um morador que disse que achava que conhecia essa
Estrada Velha do Pau Arcado, e que segundo ele, seria uma estrada que passava dentro de uma fazenda, porém foi fechada há
alguns anos, pelo que não foi possível proceder a constatação, sendo necessário o fornecimento de indicações sobre o local,
como por exemplo uma rua próxima (vizinha) e acesso ao que seria essa antiga estrada, seu novo nome, se houver, etc, para
procedimento de nova diligência. CERTIFICO eu, que deixei de dar cumprimento ao mando, tendo em vista que até o presente
momento não houve contato por parte do autor ou seu patrono com esta oficial e, conforme determinação da corregedoria não,
cabe ao oficial entrar em contato com a parte. O referido é verdade e dou fé. - ADV: FLAVIO ANISIO BENEDITO NOGUEIRA
(OAB 290243/SP)
Processo 0003423-60.2013.8.26.0115 - Procedimento Ordinário - Guarda - M. B. A. e outro - Vistos etc. CONSTATE o sr.
Oficial de Justiça “com urgência” no endereço acima indicado, as condições que atualmente vive a menor Tamires dos Santos.
Referido endereço localiza-se sentido ao Condominio Champs Prives, um pouco antes, no asfalto à direita, é uma estrada de
terra que vai até Francisco Morato, liga Campo Limpo Paulista até Morato. No caso de dúvida o Sr. Oficial poderá contatar o i.
Patrono através do fone 7833.4466 (NEXTEL) para acompanhá-lo na diligência. Servirá o presente, por cópia digitada, como
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: FLAVIO ANISIO BENEDITO NOGUEIRA (OAB 290243/
SP)
Processo 0003436-06.2006.8.26.0115 (115.01.2006.003436) - Monitória - Prestação de Serviços - Instituto de Ensino Campo
Limpo Paulista Sc Ltda - Vistos Ante o requerimento retro, suspendo a presente execução, nos termos do art. 791, III do Código
de Processo Civil. Aguarde-se eventual provocação no arquivo. Int. - ADV: RITA DE CASSIA GALLERA (OAB 103985/SP),
LUCIANE MAINARDI DE OLIVEIRA CARNEIRO (OAB 229502/SP)
Processo 0003696-73.2012.8.26.0115 (115.01.2012.003696) - Procedimento Ordinário - Guarda - E. G. B. - Vistos. Fls. 38:
Recebo como emenda à inicial. Desta forma, renove-se a citação da requerida no endereço informado à fl. 31, observadas as
advertências legais e cautelas de praxe. - ADV: MARCIA CRISTINA BRAGA CONGILIO THIBERIO (OAB 272948/SP)
Processo 0003896-17.2011.8.26.0115 (115.01.2011.003896) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau
Unibanco Sa - Vistos Intime-se a (o) i. patrona (o) da (o) exequente para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, em termos
de prosseguimento do feito. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo provisório. Int. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM
DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0003976-44.2012.8.26.0115 (115.01.2012.003976) - Procedimento Ordinário - Guarda - E. F. da S. - Vistos.
Sem prejuízo da citação do corréu Douglas, encaminhem-se os autos ao Setor de Psicologia, para a realização de avaliação
psicológica. - ADV: JACIANE FERNANDES FERREIRA (OAB 266363/SP)
Processo 0003978-77.2013.8.26.0115 - Procedimento Sumário - Interpretação / Revisão de Contrato - Paloma Maria Bezerra
da Silva - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas
de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor para: (X ) manifestar-se, em 10 dias,
sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: BARBARA RUIZ DOS SANTOS (OAB 327953/SP), JORGE DONIZETI
SANCHEZ (OAB 73055/SP)
Processo 0004046-27.2013.8.26.0115 - Divórcio Consensual - Dissolução - L. T. de S. e outro - Certifico e dou fé que
pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e
Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor para: (x ) retirar, em 05 dias, o documento expedido pelo Cartório. ADV: RENATA HELENA PAGANOTO MOURA (OAB 312152/SP)
Processo 0004096-53.2013.8.26.0115 - Monitória - Prestação de Serviços - Instituto de Ensino Campo Limpo Paulista S/C
Ltda - Vera Andrade de Oliveira - Vera Andrade de Oliveira - Vistos. Defiro a requerida os benefícios da gratuidade da Justiça.
Ao autor para replica. Int. - ADV: MARIANA HELENA MAJZOUB SILVA (OAB 308840/SP), MARCELO ADRIANO DE OLIVEIRA
LOPES (OAB 224976/SP), VERA ANDRADE DE OLIVEIRA (OAB 312462/SP)
Processo 0004128-97.2009.8.26.0115 (115.01.2009.004128) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de Crédito
- Instituto de Ensino Campo Limpo Paulista Sc Ltda - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado,
nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos
autos ao autor para: (X ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. *.
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 115.2013/007353-5 deixei de proceder à penhora do
veículo indicado de propriedade de DANIELA ROCHA LIMA, pois me dirigi ao endereço fornecido, onde fui informado por José
Arnaldo, atual morador e genitor da requerida, que a mesma mudou-se há 08 meses aproximadamente, desconhecendo seu
paradeiro, estando em local incerto e não sabido.Devolvo o r. mandado em cartório aguardando futuras determinações. - ADV:
LUCIANE MAINARDI DE OLIVEIRA CARNEIRO (OAB 229502/SP)
Processo 0004168-11.2011.8.26.0115 (115.01.2011.004168) - Execução de Alimentos - Alimentos - A. A. P. C. - Vistos. Nesta
data protocolei requisição de informações junto ao sistema Bacen. Com a resposta, manifeste-se o autor. Sem prejuizo, intimese a autora no endereço informado junto a pesquisa SIEL. - ADV: LUCIA SIRLENI CRIVELARO FIDELIS (OAB 223114/SP)
Processo 0004196-42.2012.8.26.0115 (115.01.2012.004196) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco
Bradesco S/A - Vistos. Manifeste-se o patrono do autor, sobre o resultado da pesquisa junto ao INFOJUD. - ADV: EVANDRO
MARDULA (OAB 258368/SP)
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Processo 0004235-73.2011.8.26.0115 (115.01.2011.004235) - Consignação em Pagamento - Adimplemento e Extinção Patricia Sanches de Souza - Vistos. Diante da certidão supra providencie a serventia a citação da requerida. Int. - ADV: LINO
VALDIMIRO PIMENTEL LOIOLA (OAB 202499/SP)
Processo 0004336-86.2006.8.26.0115 (115.01.2006.004336) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Antonio Tavares e outro Julita das Virgens - Vistos Manifestem-se as partes quanto ao oficio juntado às fls. 134. Int. - ADV: GEIZIANE RUSSANI BUENO
(OAB 277206/SP), GILSON ROBERTO PEREIRA (OAB 161916/SP)
Processo 0004356-04.2011.8.26.0115 (115.01.2011.004356) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa - Vistos. Fls.69 : Manifeste-se o autor. Int. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI MARCONDES DA
MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA
SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP)
Processo 0004478-46.2013.8.26.0115 - Habilitação de Crédito - J. F. R. - W. E. A. LTDA - A. L. K. - Vistos. Manifeste-se a
falida e o Dr. Administrador Judicial. Int. - ADV: CAIRO WERMISON DE PAULA (OAB 145871/SP), MARCEL SAKAE SOTONJI
(OAB 195230/SP), ALFREDO LUIZ KUGELMAS (OAB 15335/SP)
Processo 0004546-93.2013.8.26.0115 - Monitória - Prestação de Serviços - Instituto de Ensino Campo Limpo Paulista S/C
Ltda - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de
citação/intimação. * “MUDOU-SE” - ADV: MARCELO ADRIANO DE OLIVEIRA LOPES (OAB 224976/SP)
Processo 0004978-83.2011.8.26.0115 (115.01.2011.004978) - Monitória - Prestação de Serviços - Instituto de Ensino
Campo Limpo Paulista Sc Ltda - Onassis Leme da Mata - Vistos. Julgo por sentença, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos, EXTINTA a presente execução, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Fica deferido o
desentranhamento de documentos por parte do Executado, devendo o autor juntar aos autos carta de anuência em favor do
mesmo. Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. - ADV: MARCELO ADRIANO DE
OLIVEIRA LOPES (OAB 224976/SP), DIONI JUNIOR LUCIANO DOS SANTOS (OAB 310431/SP)
Processo 0005156-61.2013.8.26.0115 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - Josefa Maria de Araujo
- Vistos. Deverá o autor efetuar o depósito das parcelas em atraso, devidamente atualizadas no prazo de cinco dias. Após,
cite-se o réu, através de seu representante legal para levantar o depósito ou oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias,
consoante artigo 893, inciso II, do Código de Processo Civil. Int. - ADV: MARCO ANTONIO ZUFFO (OAB 273625/SP)
Processo 0005418-16.2010.8.26.0115 (115.01.2010.005418) - Divórcio Litigioso - Dissolução - J. C. M. - Certifico e dou fé
que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria
e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor para: (X ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326
ou 327 do CPC). - ADV: CASSIA FERNANDA PEREIRA (OAB 286056/SP), RENATA SEMENSATO MELATO (OAB 146905/SP)
Processo 0008628-80.2007.8.26.0115 (115.01.2007.008628) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Isabel
Cristina Lima Martins - Vistos Intime-se a (o) i. patrona (o) da (o) exequente para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias,
em termos de prosseguimento do feito. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo provisório. Int. - ADV: VERA ANDRADE
DE OLIVEIRA (OAB 312462/SP)
Processo 1000006-53.2011.8.26.0115/05 (115.01.2011.000050/5) - Impugnação de Crédito - Adir Martins - Industria
e Comercio de Autopeças Drucklager - Alfredo Luis Kugelmas - Vistos. Fls. 50/52: Manifeste-se o Sr. Administrador e o Sr.
Contador. Int. - ADV: MARISTELA COSTA MENDES CAIRES SILVA (OAB 245335/SP), GILBERTO GIANSANTE (OAB 76519/
SP), ALFREDO LUIZ KUGELMAS (OAB 15335/SP)
Processo 1005566-05.2013.8.26.0309 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - BANCO
PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - Vistos. Ante o pedido de desistência formulado pela autora (fl. 33)
JULGO EXTINTO o presente feito sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso VIII do Código de Processo
Civil. Indefiro o pedido de recolhimento do mandado, tendo em vista que não houve sua expedição. Expeça-se Alvará para
levantamento da diligência depositada para condução do Oficial de Justiça. Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos
com as cautelas de praxe. P.R.I. C. - ADV: ROSANGELA DELL AQUILLA (OAB 199242/SP)
Processo 1005566-05.2013.8.26.0309 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - BANCO
PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento
ao mandado nº 115.2013/006942-2 diligenciei ao endereço retro e lá estando, em dias e horários alternados, juntamente com
o Representante Legal do Autor, e lá constatei que o referido bem não se encontrava no local. Pelo acima exposto, e por ter se
esgotado o prazo para cumprimento, deixei de proceder a Reintegração de Posse do referido bem. O referido é verdade e dou
fé. Campo Limpo Paulista, 26 de novembro de 2013. - ADV: ROSANGELA DELL AQUILLA (OAB 199242/SP)
Processo 1005656-13.2013.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - TAMIRES PAULA VALAGNA - Vistos. Fls.77/78 : Manifeste-se o autor. Int.
- ADV: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP), MARCO ANTONIO ZUFFO (OAB 273625/SP)
Processo 3000255-33.2012.8.26.0115 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Israel de Oliveira Gomes
- Instituto Nacional de Previdência Social - Inss - Vistos etc. INTIME(M)-SE a(s) pessoa(s) acima indicada(s) para que
compareça(m) ao Consultório Médico do Sr. Perito, Dr. CARLOS ALBERTO SERAFIM, sito à Avenida Odil Campos Saes, 47
- sala 1, Vianelo, Jundiaí - SP, no dia 30 de abril de 2014 às 13:00 horas, data e hora designada para a realização da perícia,
munidos de RG e demais documentos pessoais. CIENTIFIQUE(M)-SE a(s) parte(s) informada(s) de que deverá comparecer
na data supra munida da Carteira Profissional (original), bem como exames e ou relatórios médicos que dispuser. Servirá o
presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: EVANDRO MORAES
ADAS (OAB 195318/SP), SIMONE AZEVEDO LEITE GODINHO (OAB 111453/SP)
Processo 3000368-84.2012.8.26.0115 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Arthur Anderson
Antunes Higa - Banco Itaucard S/A - Vistos Intime-se a (o) i. patrona (o) nos termos do artigo 267, inciso III, para que requeira o
que de seu interesse. No silêncio, intime-se pessoalmente o requerente para que de andamento no feito em 48 horas, nos termos
do artigo 267, parágrafo primeiro do CPC. Em nada sendo requerido, tornem-me conclusos para extinção Int. - ADV: ROBINSON
ROBERTO RODRIGUES (OAB 125469/SP), FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP), MARLI INÁCIO PORTINHO DA
SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 3000616-50.2012.8.26.0115 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni S/A
Credito Finaciamento e Investimento - Vistas dos autos ao autor para: (X ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo
do mandado ou carta de citação/intimação. *. - ADV: DENISE VAZQUEZ PIRES (OAB 221831/SP)
Processo 3000718-72.2012.8.26.0115 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Finamax S/A Crédito
financiamento e Investimento - Protocolei ordem de bloqueio pelo sistema BACENJUD. Aguarde-se resposta por três dias. Com
a resposta, se nenhum valor for encontrado, ou encontrado valor irrisório que ensejará o desbloqueio, abra-se vista à exequente
para que se manifeste. Em sendo encontrado valor que garanta o Juízo , providencie-se o quanto necessário para intimação da
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executada da penhora efetuada e do prazo para oposição de embargos. - ADV: PATRICIA LEONE NASSUR (OAB 131474/SP)
Processo 3000796-66.2012.8.26.0115 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - L. M. da C. e outros
- Vistas dos autos ao autor para: ( x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/
intimação. *.CERTIFICA QUE RÉU NÃO RESIDE NO ENDEREÇO - ADV: VITOR CASTILLO DE LIMA (OAB 300583/SP)

Criminal

Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS CRIMINAIS DISTRIBUÍDAS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE CAMPO
LIMPO PAULISTA EM 10/01/2014
PROCESSO :0005341-02.2013.8.26.0115
CLASSE
:CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL
ORIGEM
: 0006318-57.2012.8.26.0655
JUÍZO DEPREC.
: 1ª Vara Judicial - Várzea Paulista-SP
AUTOR
: Justiça Pública
REQDO
: Rodrigo Camargo dos Santos
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000079-37.2014.8.26.0115
CLASSE
:CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL
ORIGEM
: 0009715-90.2013.8.26.0655
JUÍZO DEPREC.
: 2ª Vara Judicial - Várzea Paulista-SP
AUTOR
: Justiça Pública
DECLARANTE : DAVID RICARDO DE MORAES
VARA:2ª VARA

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCEL NAI KAI LEE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JULIANE INÊS DA CAS CARVALHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2014
Processo 0000082-89.2014.8.26.0115 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cartão de Crédito - ROSEMEIRE
FRANCISCA DOS REIS FRANÇA - Vistos. Com as limitações características de início de processo de cognição, encontramse presentes os requisitos para o deferimento de antecipação de tutela, quais sejam: a) prova inequívoca convincente da
verossimilhança das alegações da parte autora, traduzida na probabilidade da veracidade dos argumentos expendidos como
causa de pedir da pretensão, o que constato pelos documentos juntados; b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação, ou seja, o perigo de se aguardar o transcurso do processo, traduzido nas danosas conseqüências advindas da falta
de crédito, em razão da negativação. Isto posto, DEFIRO a antecipação da tutela postulada, determinando a expedição de ofício
ao SERASA e ao SCPC para, enquanto a questão estiver “sub judice”, retirem de seus cadastros apontamento negativo feito
pelo banco réu referente à parte autora ou ainda que se abstenham de incluir seu nome, caso a negativação ainda não tenha
sido efetivada. Providencie-se a z. serventia o necessário. No mais, cite-se com as advertências legais. Int. - ADV: JULIANA
GRAZIELE MENDES (OAB 259434/SP)
Processo 0000182-83.2010.8.26.0115 (115.01.2010.000182) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Viviane Aguera de Freitas - Vistos. Diante da certidão negativa da Sra. Oficiala de Justiça de fls. 21, requeira a exequente, pela
derradeira vez, o que for de seu interesse, no prazo de cinco dias. - ADV: VIVIANE AGUERA DE FREITAS (OAB 231005/SP)
Processo 0000250-62.2012.8.26.0115 (115.01.2012.000250) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Galeno
Almeida Pupo - Thucydides Portofranquino Barbosa - Vistos. Desbloqueio realizado. Oficie-se para desconto do benefício,
conforme informado pelo executado às fls. 37. - ADV: GILSON ROBERTO PEREIRA (OAB 161916/SP)
Processo 0000354-20.2013.8.26.0115 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - ADILSON BONELLI SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e outro - Vistos. Defiro a gratuidade e recebo o recurso interposto. Intimemse as requeridas para que apresentem as contrarrazões no prazo legal. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB
23134/SP), BRUNO YOHAN SOUZA GOMES (OAB 253205/SP), GEIZIANE RUSSANI BUENO (OAB 277206/SP)
Processo 0000387-10.2013.8.26.0115 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer IVANILDO ANTONIO DA SILVA - ORLANDO JOSE SILVA - Vistos. Intime-se o autor para que se manifeste quanto a certidão de
fls. 53, no prazo de cinco dias. - ADV: TALITA DE BRITO (OAB 302104/SP)
Processo 0000559-78.2010.8.26.0301 (301.01.2010.000559) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Carlos Marinho
da Silva - Rosane Aparecida Cordeschi - Vistos. Manifeste-se o autor quanto a pesquisa Infojud realizada. Proceda a serventia o
arquivo da referida pesquisa em pasta própria, por tratar-se de documento sigiloso. - ADV: ROSEMBERG JOSE FRANCISCONI
(OAB 142750/SP)
Processo 0000627-67.2011.8.26.0115 (115.01.2011.000627) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação
de Serviços - Viviane Aguera de Freitas - Caroline Savickas - - Maria Aparecida de Andrade Lopes - Vistos. Primeiramente
proceda a Serventia a minuta da transferência do valor bloqueado às fls. 36. Com a resposta do ofício, expeça-se mandado de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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levantamento a favor da autora. Int. - ADV: VIVIANE AGUERA DE FREITAS (OAB 231005/SP)
Processo 0000702-72.2012.8.26.0115 (115.01.2012.000702) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - Leticia Azevedo - Manifeste-se a exequente sobre o auto de penhora de fls. 53, requerendo o
que for de seu interesse, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. - ADV: EMERSON BARS FORTI (OAB 288721/SP)
Processo 0001101-72.2010.8.26.0115 (115.01.2010.001101) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Gislaine Emidio de Lima - Banco do Brasil Nossa Caixa Sa - Transferência realizada nesta data. Aguarde-se
o procedimento bancário, após, expeça-se guia de levantamento. AVISO DE CARTÓRIO: Fica a patrona da Autora intimada
a retirar o mandado de levantamento de nº 003/2014, no prazo de cinco dias. - ADV: NEI CALDERON (OAB 114904/SP),
MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), MARIA ROSELI MAESTRELLO (OAB 112463/SP)
Processo 0001121-97.2009.8.26.0115 (115.01.2009.001121) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Antonio
Aparecido do Carmo - Soma Veículos - Vistos. Protocolado nesta data. Nos termos do art. 655, inciso I, do CPC, a penhora
de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, goza de preferência sobre os demais bens do
executado. Ademais, cabe ao exeqüente a indicação dos bens a serem penhorados. Entretanto, na tentativa de bloqueio de
ativos financeiros em contas bancárias da parte executada, foi constatado o depósito de valor ínfimo, claramente insuficiente
para penhora, razão pela qual já foi ordenado o desbloqueio. Manifeste-se a parte exeqüente em termos de prosseguimento,
requerendo o que for de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento. - ADV: OTAVIO ROBERTO MACIEL (OAB
247920/SP)
Processo 0001124-13.2013.8.26.0115 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - DIEGO SOARES DE ABREU - CLARO S/A - Vistos. Esclareça a advogada do autor sua pretensão com relação
à petição juntada às fls. 84/86, uma vez que já houve sentença nos presentes autos. - ADV: JULIANA GUARITA QUINTAS
ROSENTHAL (OAB 146752/SP), MARIA MARQUES (OAB 293856/SP)
Processo 0001126-22.2009.8.26.0115 (115.01.2009.001126) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda Davi Franco de Carvalho - Aymoré Crédito Financiamento e Investimento - Vistos. Ante o comprovante de pagamento integral
do débito juntado na petição da financeira Ré (fls. 219/220), proceda a serventia o desbloqueio dos valores bloqueados on line
às fls. 216/217. No mais, aguarde-se o procedimento bancário para expedição de mandado de levantamento a favor do autor.
- ADV: RICARDO PEREIRA DA SILVA (OAB 238707/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR
(OAB 141123/SP), VIVIANE AGUERA DE FREITAS (OAB 231005/SP)
Processo 0001323-35.2013.8.26.0115 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer CLAUDEMIR FELICIANO - INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A. e outro - Considerando que o recorrente interpôs recurso
fora do prazo legal (artigo 42, da Lei nº 9.099/95), julgo deserto o recurso interposto, certificando-se o trânsito em julgado.
Int. - ADV: DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA (OAB 272633/SP), IGOR PEREIRA TORRES (OAB 278781/SP), IRANI
SILVANA GALLI (OAB 204050/SP), LUCIANA VALERIA BAGGIO BARRETO MATTAR (OAB 100962/SP)
Processo 0001347-68.2010.8.26.0115 (115.01.2010.001347) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Carlos Elias Feres - Odair Silveira Alvarez - Vistos. Expeça-se mandado de levantamento da importância
depositada às fls. 168 a favor do autor. Int. - ADV: MARCOS RODOLFO MARTINS (OAB 162315/SP), VINICIUS PASSARIN
NEVES (OAB 228798/SP)
Processo 0001488-58.2008.8.26.0115 (115.01.2008.001488) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito
- Walter Rogerio Eufrásio de Oliveira - Semia Chakib El Anderi - Vistos. Fls. 200: Defiro, pelo prazo de trinta dias, conforme
requerido. Int. - ADV: RENATA SEMENSATO MELATO (OAB 146905/SP), VALTER ALVES DE PAIVA (OAB 99850/SP)
Processo 0001611-80.2013.8.26.0115 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Geraldo
Pereira Vitor - Móveis São Jorge, rep. por MARLI FERREIRA MÓVEIS ME - Vistos. Nos termos do art. 655, inciso I, do CPC, a
penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, goza de preferência sobre os demais
bens do executado. Ademais, cabe ao exeqüente a indicação dos bens a serem penhorados. Entretanto, na tentativa de bloqueio
de ativos financeiros em contas bancárias da parte executada, não foi constatado qualquer valor para penhora. Manifestese a parte exeqüente em termos de prosseguimento, requerendo o que for de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de
arquivamento. - ADV: FELIPE RAMALHO POLINARIO (OAB 278334/SP), CAROLINA MOURA DA SILVA (OAB 325579/SP)
Processo 0001946-41.2009.8.26.0115 (115.01.2009.001946) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida
em Cadastro de Inadimplentes - Denise Aparecida Almeida - Discreta Roupas e Ace Np Única - Vistos. Defiro o pedido retro.
Proceda a serventia o bloqueio do veículo descrito às fls. 209. - ADV: CLAUDIO RENATO FORSSELL FERREIRA (OAB 98971/
SP), EVAIR PIOVESANA (OAB 235805/SP), VIVIANE AGUERA DE FREITAS (OAB 231005/SP)
Processo 0002128-03.2004.8.26.0115 (115.01.2004.002128) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Fernando Antonio de Andrade - Marilda Leite Rodrigues - Vistos. Intime-se o autor para que se manifeste quanto a certidão de
fls. 267, no prazo de cinco dias. - ADV: GILSON ROBERTO PEREIRA (OAB 161916/SP), LUIZ AUGUSTO GUGLIELMI EID (OAB
166567/SP)
Processo 0002258-51.2008.8.26.0115 (115.01.2008.002258) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Jc Martins
Elevadores Me - Marcos Rodrigues Gaia - Vistos. Tendo em vista o erro material contido no despacho de fls. 129, o faço para
ficar constando que foi realizada a baixa da restrição total do veículo descrito às fls. 90. - ADV: MARCOS ANTONIO HENRIQUE
(OAB 253689/SP)
Processo 0002306-34.2013.8.26.0115 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Financiamento de Produto - MARCIA
SIMONE DA SILVA - BANCO PANAMERICANO S/A - Vistos. Nos termos do art. 655, inciso I, do Código de Processo Civil, a
penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, goza de preferência sobre os demais
bens do executado. Ademais, cabe ao exeqüente a indicação dos bens a serem penhorados, já que a finalidade da execução
é exatamente a satisfação de seu direito. Isto posto, e ante o resultado positivo da tentativa de bloqueio de ativos financeiros
em contas bancárias, dê-se ciência à parte exeqüente e intime-se o executado para eventual impugnação. - ADV: MARCELO
OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), ANDERSON DARIO (OAB 266908/SP)
Processo 0002317-68.2010.8.26.0115 (115.01.2010.002317) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Viviane Aguera de Freitas - Aline de Cassia Barbosa - Vistos. Fls. 40: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de noventa
dias, conforme requerido. Int. - ADV: VIVIANE AGUERA DE FREITAS (OAB 231005/SP)
Processo 0002400-79.2013.8.26.0115 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - VANDERLI GONÇALVES
LOPES - WAGNER SOUZA DE FARIA - - JULIANA APARECIDA ZERBINATO DA SILVA - - DIVINO JOSE DE FARIA - - CARLINDA
MARIA DE SOUZA FARIA - Vistos. Nos termos do art. 655, inciso I, do CPC, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito
ou aplicação em instituição financeira, goza de preferência sobre os demais bens do executado. Ademais, cabe ao exeqüente
a indicação dos bens a serem penhorados, já que a finalidade da execução é exatamente a satisfação de seu direito. Isto
posto, e ante o resultado parcialmente positivo da tentativa de bloqueio de ativos financeiros em contas bancárias de um dos
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executados, dê-se ciência à parte exeqüente e intime-se o executado para eventual impugnação. - ADV: AFONSO BATISTA DE
SOUZA (OAB 160476/SP)
Processo 0002749-82.2013.8.26.0115 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Antonio Ribeiro Timoteo
- LIVALDO FERREIRA - Antonio Ribeiro Timoteo - Vistos. Diante da resposta da pesquisa Bacen, informando mais de um
endereço, inclusive em outro Estado, requeira o autor o que for de seu interesse. - ADV: ANTONIO RIBEIRO TIMOTEO (OAB
77679/SP)
Processo 0002825-43.2012.8.26.0115 (115.01.2012.002825) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cobrança de
Aluguéis - Sem despejo - Maria Evangelista Araujo dos Santos - Valter Pereira da Silva - Vistos. Diante dos serviços prestados
pelo Dr. Cassiano Honigmann fixo os honorários em R$202,75. Expeça-se a certidão. - ADV: CASSIANO GESUATTO
HONIGMANN (OAB 208748/SP)
Processo 0002934-04.2005.8.26.0115 (115.01.2005.002934) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito
- Eduardo de Almeida Filho - Raphael Roberto de Souza - Vistos. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita feito pelo
executado. Os documentos de fls. 330/331 demonstram condições suficientes para o recolhimento de custas e demais despesas
processuais, notadamente em causa que tramita perante o Juizado Especial Cível. Prossiga-se com o feito. Intime-se. - ADV:
DELPHINA FERREIRA DA S PADUAN (OAB 144108/RJ), GILSON ROBERTO PEREIRA (OAB 161916/SP)
Processo 0003026-69.2011.8.26.0115 (115.01.2011.003026) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Josoel
Francisco Raimundo - Vistos. Defiro o pedido retro. Providencie a serventia a pesquisa. - ADV: CASSIA FERNANDA PEREIRA
(OAB 286056/SP)
Processo 0003189-78.2013.8.26.0115 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - RUBENS
MARCOS FERNANDES - BANCO DO BRASIL S/A - Vistos. Para tentativa de conciliação fica designado o dia 31 de janeiro
de 2014, às 16h30min. Cite-se e intimem-se com as advertências legais. - ADV: JOÃO HENRIQUE RIBEIRO REZENDE (OAB
230870/SP)
Processo 0003301-47.2013.8.26.0115 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Carlos Alberto
Copete. - ECHILA COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME - - ANDRÉ LUIZ
BUSATTO - Carlos Alberto Copete. - Vistos. Diante da resposta da pesquisa Bacen, informando diversos endereços, requeira o
autor o que for de seu interesse. - ADV: CARLOS ALBERTO COPETE. (OAB 303473/SP)
Processo 0003324-90.2013.8.26.0115 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Atos Administrativos - CETRO
CONCURSOS e outro - Recebida cópia do agravo de instrumento interposto pela ré Fazenda Pública do Estado de São Paulo
(fls.170/191). - ADV: CASSIA FERNANDA PEREIRA (OAB 286056/SP), MARIA DE LOURDES FREGONI DEMONACO (OAB
99866/SP), VICTOR TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE (OAB 329179/SP), CARLOS FREDERICO LIZARELLI LOURENÇO (OAB
217945/SP)
Processo 0003328-30.2013.8.26.0115 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - MARIA DA GLORIA GOMES FERREIRA DA FONSECA - JULY COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA - ME(MEU CELULAR
NOVO.COM.BR) - - MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA - Vistos. Tendo em vista o acordo feito com a OAB, torno
sem efeito a determinação de fls. 139. Oficie-se à OAB local encaminhando a autora para triagem. - ADV: MARCELO NEUMANN
(OAB 110501/RJ), PATRICIA SHIMA (OAB 125212/RJ)
Processo 0003330-97.2013.8.26.0115 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Ismael
Aparecido Pereira de Moraes - Leandro Ferrandi - - Suheil Hessein Wakid - Vistos. 1-) Retifique-se o polo passivo, incluindose o nome de SUHEIL HESSEIN WAKID, o qual admitiu ser o condutor do veículo no dia dos fatos. 2-) Após, intimem-se os
requeridos para apresentarem contestação, sob pena de os fatos alegados pelo autor serem presumidos como verdadeiros. Int.
- ADV: EDUARDO WADIH AOUN (OAB 258461/SP)
Processo 0003402-21.2012.8.26.0115 (115.01.2012.003402) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Claudio
Favaro - Esclareça o autor, no prazo de cinco dias, se o acordo foi integralmente cumprido. - ADV: EMERSON BARS FORTI
(OAB 288721/SP)
Processo 0003424-45.2013.8.26.0115 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - EDNEIDE
MARIA DA SILVA - LOJAS PASSARELA CALÇADOS - - BANCO DO BRASIL S/A - Vistos. Diante do pedido de depoimento pessoal
formulado pelo réu Banco do Brasil, na contestação de fls. 61/710, concedo o prazo de 5 dias, para que o mesmo justifique a
pertinência de seu pedido, uma vez que na audiência de tentativa de conciliação foi informado não haver necessidade de prova
oral, por tratar-se de matéria de direito. Ficando advertido que a falta de manifestação implicará no julgamento antecipado da
lide. - ADV: ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), THABATA FERNANDA SUZIGAN (OAB 245517/SP), ANDRÉ ERLEI
DE CAMPOS (OAB 251770/SP)
Processo 0003470-68.2012.8.26.0115 (115.01.2012.003470) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Vera Lucia de Lima - Banco Itaú S/A - Vistos. Nos termos do art. 655, inciso I, do Código de Processo Civil, a
penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, goza de preferência sobre os demais
bens do executado. Ademais, cabe ao exeqüente a indicação dos bens a serem penhorados, já que a finalidade da execução
é exatamente a satisfação de seu direito. Isto posto, e ante o resultado positivo da tentativa de bloqueio de ativos financeiros
em contas bancárias, dê-se ciência à parte exeqüente e intime-se o executado para eventual impugnação. - ADV: RENATA
SEMENSATO MELATO (OAB 146905/SP)
Processo 0003509-02.2011.8.26.0115 (115.01.2011.003509) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de
Trânsito - Jose Rino Soares - Hidropav Construção e Pavimentação Ltda - Vistos. Nos termos do art. 655, inciso I, do CPC, a
penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, goza de preferência sobre os demais
bens do executado. Ademais, cabe ao exeqüente a indicação dos bens a serem penhorados, já que a finalidade da execução
é exatamente a satisfação de seu direito. Isto posto, e ante o resultado parcialmente positivo da tentativa de bloqueio de
ativos financeiros em contas bancárias, dê-se ciência à parte exeqüente e intime-se o executado para eventual impugnação.
(Bloqueado o valor de R$4.813,99), Junto ao Banco Itaú. - ADV: CLAUDIO SIPRIANO (OAB 109684/SP), TELMA CRISTINA
ALVES BRAGA (OAB 326363/SP), RAPHAEL DA SILVA MIRANDA (OAB 329273/SP)
Processo 0003533-59.2013.8.26.0115 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - JOSINA MARIA DOS
SANTOS SILVA - COLCHOES E MOVEIS ROSSANI LTDA ME e outros - Vistos. Diante do pedido da empresa ré Colchões e
Móveis Rossani de fls. 47, esclareça se há interesse na produção de prova oral, justificando a pertinência, no prazo de cinco
dias. - ADV: AFONSO BATISTA DE SOUZA (OAB 160476/SP), LEANDRO BIZETTO (OAB 255850/SP), PAULO GUILHERME DE
MENDONCA LOPES (OAB 98709/SP)
Processo 0003664-68.2012.8.26.0115 (115.01.2012.003664) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito
- Geraldo Magela Coelho Batista - Vistos. Proceda o réu Geraldo Magela Coelho Batista, a regularização da declaração de fls.
46, no prazo de cinco dias. (Declaração sem o devido preenchimento, só com asinatura do réu) - ADV: MARIA JOSE DE JESUS
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MARTINS MOURAO LOURENÇO (OAB 103908/SP)
Processo 0003833-21.2013.8.26.0115 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - JUNDI-FILTROS COMÉRCIO DE FILTROS E PURIFICADORES LTDA-ME e outro - AVISO DE CARTÓRIO: Noemado
Dr. Anselmo Aparecido Altrirano para defender os interesses da requerente. - ADV: FELIPE DE AZEVEDO MARQUES NOTTOLI
(OAB 267432/SP), ANSELMO APARECIDO ALTAMIRANO (OAB 112525/SP), JOSIANE DONATO BRAGA (OAB 279311/SP)
Processo 0003881-77.2013.8.26.0115 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - ODAIR DE CAMARGO GEISA FERNANDA DA SILVA - Vistos. Protocolado nesta data. Nos termos do art. 655, inciso I, do CPC, a penhora de dinheiro,
em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, goza de preferência sobre os demais bens do executado.
Ademais, cabe ao exeqüente a indicação dos bens a serem penhorados. Entretanto, na tentativa de bloqueio de ativos financeiros
em contas bancárias da parte executada, foi constatado o depósito de valor ínfimo, claramente insuficiente para penhora, razão
pela qual já foi ordenado o desbloqueio. Manifeste-se a parte exeqüente em termos de prosseguimento, requerendo o que for de
direito, no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento. - ADV: AFONSO BATISTA DE SOUZA (OAB 160476/SP)
Processo 0003882-62.2013.8.26.0115 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - KELLY
APARECIDA VILELA SOBRAL - INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S/A - Defiro a restituição do prazo à requerida, a contar
do dia 17/12/2013. - ADV: DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA (OAB 272633/SP), MARCIA CRISTINA BRAGA CONGILIO
THIBERIO (OAB 272948/SP), IGOR PEREIRA TORRES (OAB 278781/SP)
Processo 0003923-63.2012.8.26.0115 (115.01.2012.003923) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Regis
Fernando Torelli - Vistos. Nos termos do art. 655, inciso I, do Código de Processo Civil, a penhora de dinheiro, em espécie ou
em depósito ou aplicação em instituição financeira, goza de preferência sobre os demais bens do executado. Ademais, cabe
ao exeqüente a indicação dos bens a serem penhorados, já que a finalidade da execução é exatamente a satisfação de seu
direito. Isto posto, e ante o resultado positivo da tentativa de bloqueio de ativos financeiros em contas bancárias de um dos
executados, dê-se ciência à parte exeqüente e intime-se o executado para eventual impugnação. - ADV: HELIO ROSSI JUNIOR
(OAB 318983/SP)
Processo 0003976-10.2013.8.26.0115 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - JESSICA OLIVEIRA RODRIGUES - IMPACTUS COMERCIAL LTDA - TELEXFREE - Vistos. Diante do depoimento
pessoal feito na contestação da ré Ympactus, e o pedido de julgamento antecipado formulado pela autora, concedo o prazo de
5 dias, para que a ré informe se há necessidade de audiência de instrução ou dispensa sua realização. Fica advertida que a
falta de manifestação implicará no julgamento antecipado da lide. - ADV: LUCIANA VALERIA BAGGIO BARRETO MATTAR (OAB
100962/SP), HORST VILMAR FUCHS (OAB 12529/ES)
Processo 0004012-52.2013.8.26.0115 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - AURITO DE OLIVEIRA
SOUTO - TELEFÔNICA BRASIL S/A(VIVO S/A) - AVISO DE CARTÓRIO: Nomeado Dr. Carlos Roberto de Alencar para defender
os interesses do requerente. - ADV: THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB
111887/SP), CARLOS ROBERTO DE ALENCAR (OAB 118347/SP)
Processo 0004185-52.2008.8.26.0115 (115.01.2008.004185) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito
- Reginaldo Alves de Souza Cierjacks - Rosana Maria Gomiero Cintra e outro - Vistos. Diante do pedido de extinção do feito
com renúncia ao crédito, feito pelo exequente na certidão retro, julgo extinto o feito nos termos do artigo 794, inciso III, do CPC.
Fica levantada a penhora de fls. 54. Intimem-se as partes de que os documentos que instruíram a ação e não retirados no prazo
de 180 dias, contados da data do trânsito em julgado, serão incinerados. Elabore-se a ficha memória, aguardando-se em caixa
própria, o prazo de incineração. P.R.I. ADVERTÊNCIAS: As partes poderão interpor recurso contra esta sentença, no prazo de
dez dias, por meio de advogado, mediante o pagamento de preparo recursal e do porte de remessa e retorno, nos termos do
art. 42 da Lei Federal nº 9099/95 e do art. 4º, incs. I e II da Lei Estadual nº 11.608/2003. O preparo recursal, será efetuado, sob
pena de deserção, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes a interposição do recurso e deverá corresponder
a 2% do valor da condenação corrigida (ou da causa conforme as hipóteses dos autos) e 1% para custas processuais (valor
da causa-corrigido), sendo que se o valor for inferior a 5 UFESPs (R$100,70), em cada uma das hipóteses, este deverá ser
recolhido em UFESPs (art. 4º, inc I a III, Lei Estadual nº 11.608/03) e deverá ser recolhido em Guia de arrecadação estadual, no
código 230-6, somente no Banco do Brasil. O porte de remessa e retorno corresponde ao valor de R$29,50 por volume de autos
(art. 4º, parágrafo 4º, Lei Estadual nº 11.608/03 combinado com o Provimento nº 833/04 do Tribunal de Justiça de São Paulo) e
deverá ser recolhido no código nº 110-4. Caso pleiteie os benefícios da Justiça Gratuita deverá comprovar a hipossuficiência,
apresentando na mesma oportunidade, declaração de imposto de renda atualizado, holerite ou carteira de trabalho, sob pena de
deserção. - ADV: LILIAN NOEMI MACHADO TAVARES DA SILVA (OAB 272934/SP), SAMIRA REGINA DE CASTRO CARDOSO
(OAB 265499/SP)
Processo 0004402-22.2013.8.26.0115 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - LOJAS
CEM S/A e outros - Ante o acordo entre a OAB local e esta Secretaria, intime-se novamente a autora para que compareça
em Cartório a fim de que receba esclarecimentos sobre a possível nomeação de defensor. - ADV: PAULO GUILHERME DE
MENDONCA LOPES (OAB 98709/SP), EUGENIO JOSE FERNANDES DE CASTRO (OAB 135588/SP)
Processo 0004428-20.2013.8.26.0115 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - LUIS
ROBERTO GIOVANETTI - CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - Vistos. Dispensado o relatório nos termos do artigo
38 da Lei nº 9.099/95. A questão cinge-se em saber se o autor faz jus à devolução da quantia paga de um colchão, sob o
argumento de que o adquiriu na empresa requerida, alegando que efetuou o pagamento e o produto iria ser-lhe entregue
em alguns dias, o que não ocorreu, oportunidade em que entrou em contato com a ré e esta lhe informou que não havia
mais o produto disponível para entrega. Pediu também indenização por danos morais. O pedido é parcialmente procedente. A
requerida, devidamente intimada (fls. 07), mesmo presente na audiência de conciliação, deixou de apresentar os documentos
necessários, quais sejam, os atos constitutivos e o contrato social da pessoa jurídica, o que impõe o decreto de sua revelia.
De fato, pelo que se depreende do teor dos artigos 9º e 20, da Lei 9.099/95, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, sob
pena de revelia, o réu deve comparecer pessoalmente, ou se pessoa jurídica, por meio de preposto, devidamente credenciado,
à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, juntando carta de preposição e contrato social (ou estatuto
social, se o caso). Na hipótese dos autos, todavia, como se depreende do termo de audiência de conciliação, a empresa ré
fez-se representar pelo Sr. Antonio Paulo Spinacé, sem que ele, conquanto tenha constado a advertência em carta de citação,
apresentasse os documentos societários (contrato social e atos constitutivos), necessários à regularidade de sua representação
processual, o que configura a revelia. Nesse sentido, o entendimento do Egrégio Primeiro Colégio Recursal da Capital, in
verbis: Revelia pessoa jurídica Não comprovação da qualidade de preposto e falta de apresentação de contrato social no
ato da audiência Caracterização As pessoas jurídicas e os entes despersonalizados devem comparecer à audiência por seu
representante legal, devendo essa qualidade ser provada por documento hábil. A ausência de cópia do contrato social importa
revelia ( Recurso n. 9+649 2º Colégio Recursal da Capital SP, RJE-36/204). Por outro lado, afasto a existência de dano moral,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

754

Realmente, a não entrega do colchão dentro do prazo previsto trouxe para o autor vários transtornos, mas não passando de
mero aborrecimento, insuscetível de gerar o alegado dano moral. Até porque o dano moral, nas lições de AGUIAR DIAS, são “as
dores físicas ou morais que o homem experimenta em face da lesão” (“in Da Responsabilidade Civil”, vol. II, p. 780). Noutras
palavras, podemos afirmar que o dano moral caracteriza-se pela lesão ou angústia que vulnere interesse próprio, v.g., agressões
infamantes ou humilhantes, discriminações atentatórias, divulgação indevida de fato íntimo, cobrança vexatória e outras tantas
manifestações inconvenientes passíveis de ocorrer no convívio social. (STJ, REsp nº 571471/RS, 4ª Turma, rel. Min. Jorge
Scartezzini, julgado em 16/09/2004, DJ de 06/12/2004, pág.325, RT 835/187). Não se duvida que o fato ocorrido tenha lhe
ocasionado dissabores, aborrecimentos. No entanto, não há comprovação de que tal situação foi tão intensa e morosa a ponto
de desestabilizar o equilíbrio psicológico do requerente. Portanto, os elementos de convicção de que se dispõe não permitem
concluir o dano moral sofrido pelo autor, o que torna de rigor a rejeição da pretensão indenizatória formulada na peça inaugural
no tocante ao pedido de danos morais. Posto isso, e considerando o que do mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor para CONDENAR a ré a proceder a devolução da quantia de R$ 279,75, com
correção monetária da data do pedido até o efetivo pagamento, com juros de mora a partir da citação, julgando o processo com
mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e condenação de honorários em 1ª Instância nos
termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95. P.R.I. ADVERTÊNCIAS: As partes poderão interpor recurso contra esta sentença, no prazo
de dez dias, por meio de advogado, mediante o pagamento de preparo recursal e do porte de remessa e retorno, nos termos do
art. 42 da Lei Federal nº 9099/95 e do art. 4º, incs. I e II da Lei Estadual nº 11.608/2003. O preparo recursal, será efetuado, sob
pena de deserção, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes a interposição do recurso e deverá corresponder
a 2% do valor da condenação corrigida (ou da causa conforme as hipóteses dos autos) e 1% para custas processuais (valor
da causa-corrigido), sendo que se o valor for inferior a 5 UFESPs (R$100,70), em cada uma das hipóteses, este deverá ser
recolhido em UFESPs (art. 4º, inc I a III, Lei Estadual nº 11.608/03) e deverá ser recolhido em Guia de arrecadação estadual, no
código 230-6, somente no Banco do Brasil. O porte de remessa e retorno corresponde ao valor de R$29,50 por volume de autos
(art. 4º, parágrafo 4º, Lei Estadual nº 11.608/03 combinado com o Provimento nº 833/04 do Tribunal de Justiça de São Paulo) e
deverá ser recolhido no código nº 110-4. Caso pleiteie os benefícios da Justiça Gratuita deverá comprovar a hipossuficiência,
apresentando na mesma oportunidade, declaração de imposto de renda atualizado, holerite ou carteira de trabalho, sob pena de
deserção. - ADV: RENATA SPINACE (OAB 304193/SP)
Processo 0004602-97.2011.8.26.0115 (115.01.2011.004602) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Rogerio Rodrigues Luciano - Vistos. Nos termos do art. 655, inciso I, do CPC, a penhora de dinheiro, em espécie
ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, goza de preferência sobre os demais bens do executado. Ademais, cabe
ao exeqüente a indicação dos bens a serem penhorados. Entretanto, na tentativa de bloqueio de ativos financeiros em contas
bancárias da parte executada, não foi constatado qualquer valor para penhora. Manifeste-se a parte exeqüente em termos
de prosseguimento, requerendo o que for de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento. - ADV: CLAUDINEI
FRANCISCO PEREIRA (OAB 271708/SP)
Processo 0004716-65.2013.8.26.0115 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL - ULBRA e outro - A V I S O D E C A R T Ó R I O: Nos termos do Comunicado SPI
nº -1/2012, por ordem da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, comunico a Vossa Senhoria que a devolução das cópias de
petições protocolizadas, em envelopes previamente selados pelos advogados, partes ou interessados não está regularizada
pelas Normas de Serviço de Corregedoria Geral da Justiça, motivo pelo qual serão mantidas na Unidade deste Juizado, pelo
prazo de 90 (noventa) dias, aguardando sua retirada pelo interessado. Após esse prazo, serão encaminhados ao Setor de
Protocolo da Unidade para encaminhamento à OAB local. - ADV: ALEXANDRE CESAR CARVALHO CHEDID (OAB 181796/RJ)
Processo 0004777-23.2013.8.26.0115 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - SUSANA
PEREIRA DOS SANTOS - IRMÃOS RUSSI LTDA - - FRIGORÍFICO MARBA LTDA - Vistos. Tendo em vista que no termo de
audiências de fls. 44 constou data incorreta da audiência, o faço para fazer constar a data correta da audiência de instrução
e julgamento para o dia 12 de fevereiro de 2014, às 11h30min. Intimem-se com as advertências legais. - ADV: CELIA REGINA
VICENTE (OAB 142153/SP), RODRIGO DA SILVA ABRAMO (OAB 314713/SP), ERIKA CRISTINA PRIMANI (OAB 177988/SP)
Processo 0005083-89.2013.8.26.0115 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Ronald Lima
de Macedo - Vistos. Com as limitações características de início de processo de cognição, encontram-se presentes os requisitos
para o deferimento de antecipação de tutela, quais sejam: a) prova inequívoca convincente da verossimilhança das alegações
da parte autora, traduzida na probabilidade da veracidade dos argumentos expendidos como causa de pedir da pretensão,
o que constato pelos documentos juntados; b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou seja, o perigo
de se aguardar o transcurso do processo, traduzido nas danosas conseqüências advindas da falta de crédito, em razão da
negativação. Isto posto, DEFIRO a antecipação da tutela postulada, determinando a expedição de ofício ao SERASA e ao SCPC
para, enquanto a questão estiver “sub judice”, retirem de seus cadastros apontamento negativo feito pelo banco réu referente à
parte autora ou ainda que se abstenham de incluir seu nome, caso a negativação ainda não tenha sido efetivada. Providencie-se
a z. serventia o necessário. No mais, cite-se com as advertências legais. Int. AVISO DE CARTÓRIO: DESIGNADA AUDIÊNCIA
DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 04/02/2014, 16h30min - ADV: ANDERSON RODRIGO BISETTO (OAB 296364/
SP)
Processo 0005176-52.2013.8.26.0115 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Jamil
Jorge Bistene Lacerda - Vistos. Manifeste-se o autor com relação ao teor do oficio da 216ª Ciretran desta cidade, juntado às fls.
30. Prazo: cinco dias. - ADV: GILSON ROBERTO PEREIRA (OAB 161916/SP)
Processo 0008677-19.2010.8.26.0115 (115.01.2010.008677) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Indevido - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campo Limpo Paulista Apae - Tecno Tanques Ltda - - Adão Martins
Silva - - Maria de Fatima Martins Silva - Vistos. Tendo em vista a certidão de fls. 75, intime-se a exequente para que apresente
o cálculo do débito atualizado, no prazo de cinco dias. Após, proceda a Serventia a minuta, conforme requerido. Int. - ADV:
CASSIA FERNANDA PEREIRA (OAB 286056/SP)
Processo 0028100-91.2012.8.26.0309 (309.01.2012.028100) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - CICERO VICENTE DA SILVA - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A - TELESP - - CPFL ENERGIA
- AVISO DE CARTÓRIO: Recebida cópia do agravo de instrumento interposto pela ré Telefônica Brasil S/A (fls. 229/243). ADV: HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP), THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), MARIA GILCE
ROMUALDO REGONATO (OAB 78810/SP), RENATO DA SILVA BORGES (OAB 318155/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA
BUENO FILHO (OAB 126504/SP)
Processo 0041274-07.2011.8.26.0309 (309.01.2011.041274) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Auto Mecanica
Tafarelo Ltda Me - Vistos. Nos termos do art. 655, inciso I, do CPC, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou
aplicação em instituição financeira, goza de preferência sobre os demais bens do executado. Ademais, cabe ao exeqüente a
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indicação dos bens a serem penhorados. Entretanto, na tentativa de bloqueio de ativos financeiros em contas bancárias da parte
executada, não foi constatado qualquer valor para penhora. Manifeste-se a parte exeqüente em termos de prosseguimento,
requerendo o que for de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento. - ADV: MARIA FERNANDA PALVARINI (OAB
224076/SP)
Processo 3000148-86.2012.8.26.0115 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - JORGE
LUIZ LOPES - DALLAS AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS LTDA - AVIS SEMINOVOS - - BRC AUTOMÓVEIS DE ALUGUEL LTDA
- Vistos. 1-) Fls. 231/235: Não há que se falar em nova redução do valor da multa, pois o processo já foi julgado e a sentença
já transitou em julgado, inclusive em grau de recurso. 2-) Tendo em vista a requerida estar em recuperação judicial, expeça-se
certidão para habilitação do crédito nos autos daquele processo. Int. - ADV: RAFAEL RODRIGO BRUNO (OAB 221737/SP),
CARLOS GONÇALVES JUNIOR (OAB 183311/SP), GILSON ROBERTO PEREIRA (OAB 161916/SP)
Processo 3000299-52.2012.8.26.0115 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - SEVANI ALBINO - GLOBEX UTILIDADES S/A - - APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - Vistos. Proceda a serventia a
minuta da transferência. Int. - ADV: GUSTAVO PINHÃO COELHO (OAB 216052/SP)
Processo 3000629-49.2012.8.26.0115 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
- CARLOS EDUARDO GOMES MARTINS - FABIO WEKED - Vistos. Tendo em vista que o requerido não foi encontrado para
citação (fls. 71), fica cancelada a audiência designada nos autos, retirando-se o feito da pauta de audiências. Intime-se o autor
para que forneça o atual endereço do requerido no prazo de cinco dias. Int. - ADV: VIVIANE AGUERA DE FREITAS (OAB
231005/SP)

JUNQUEIRÓPOLIS
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL DAHNE STRENGER
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSANGELA ANGELICA RIBEIRO LEITE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2014
Processo 0000126-39.2013.8.26.0311 (031.12.0130.000126) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Guiomar Dias
do Vale - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Agendada perícia para o dia 19/03/2014, às 14:00 horas - Av. Cel Jose
Soares Marcondes, 2357 - rampa 3 - térreo - Presidente Prudente. - ADV: MAURICIO TOLEDO SOLLER (OAB 112705/SP),
ANGELICA CARRO (OAB 134543/SP), MARCIO HENRIQUE BARALDO (OAB 238259/SP)
Processo 0000231-16.2013.8.26.0311 (031.12.0130.000231) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral - Rosa
Pereira de Souza - - Frederico Randal de Souza - Daiane Alves Gimenes - - Mafre Vera Cruz Seguradora Sa - Certidão de
fls. 371: Manifeste-se a requerente em cinco dias. ( carta precatória negativa ... dexie de cumprir o mandado, em razão da
não localização do endereço no guia mapográfico - ADV: PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO (OAB 130053/SP),
MAURICIO MARQUES DOMINGUES (OAB 175513/SP), VALDIR DE ALMEIDA TOVANI (OAB 96242/SP)
Processo 0000386-19.2013.8.26.0311 (031.12.0130.000386) - Procedimento Ordinário - Exoneração - L. N. de S. - M. M. de
S. - - M. J. G. de S. - - J. G. de S. - Manifeste-se o(a) requerente, em dez dias, sobre a contestação. - ADV: BRUNA CAROLINA
ZANARDI DINIZ GATTI (OAB 243852/SP), ARIELA PELISSON BOLDRIN COLUCCI (OAB 299289/SP)
Processo 0000404-94.2000.8.26.0311/01 - Cumprimento de sentença - Espécies de Contratos - Valdir Alburguete - BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A - Vistos, Certidão de fls. 256v: Manifeste-se o(a) exequente no prazo de 5 (cinco) dias. Int. ( 256=
decorreu o prazo sem pagamento do débito) - ADV: ROGÉRIO HILÁRIO LOPES PEREZ (OAB 154889/SP), MARCIA GOMES
BEATO BASTOS (OAB 224985/SP), PAULO ROBERTO BASTOS (OAB 103033/SP)
Processo 0000665-73.2011.8.26.0311 (311.01.2011.000665) - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - Cecino Oliveira
Dias - Lindaura Vieira da Silva - Vistos. Fls. 85: Arbitro ao(a) Dr.(a) Jorge Uieda, honorários no valor de R$ 580,71 (código
101 - 70%). Expeça-se certidão. A seguir, com fulcro no artigo 791, inciso III do Código de Processo Civil, suspendo o curso
da presente execução até que haja provocação da parte interessada. Ao arquivo. Int. - ADV: JORGE UIEDA (OAB 68793/SP),
MARLI CRISTINA SAPUCAIA (OAB 194598/SP)
Processo 0000675-40.1999.8.26.0311 (311.01.1999.000675) - Monitória - Espécies de Contratos - Aparecido Donizete Borim
- Edineia Maria Goncalves Russo - - Mario Takatsuka - Vistos, Fls. 195/196: Anote-se. A seguir, cumpra-se como determinado a
fls. 193. Int. (193= providencie a filiação e nº título eleitor da executada) - ADV: EDINEIA MARIA GONCALVES (OAB 67397/SP),
MARIO TAKATSUKA (OAB 43638/SP), SÉRGIO MÁRCIO BATISTA (OAB 159586/SP)
Processo 0000831-37.2013.8.26.0311 (031.12.0130.000831) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Clotilde Domingos
Mastelini - João José de Souza e outro - Vistos, Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando-as no
prazo de 5 (cinco) dias. Int. - ADV: WISLER APARECIDO BARROS (OAB 143076/SP)
Processo 0000939-66.2013.8.26.0311 (031.12.0130.000939) - Divórcio Litigioso - Dissolução - G. H. M. S. - J. da S. S. M.
- Manifeste-se o requerente, em 05 dias, sobre o andamento do feito que se encontra paralisado há mais de 30 dias. Decorrido
o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção do
processo (CPC, art. 267, II e § 1º do CPC). - ADV: SAMANTHA DE LIMA GONÇALVES MACHADO (OAB 308330/SP), RAPHAEL
DE OLIVEIRA CARLOS (OAB 241276/SP), MÁRCIA CRISTINA SAPUCAIA (OAB 199830/SP)
Processo 0000966-45.1996.8.26.0311 (311.01.1996.000966) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de Crédito
- Banco do Brasil S A - Walter Ferreira da Silva e outros - Manifeste-se o requerente, em 05 dias, sobre o andamento do feito que
se encontra paralisado há mais de 30 dias. - ADV: PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), ANA LUCIA CALDINI (OAB
133529/SP), JOAO GOMES VILAR (OAB 51833/SP), MARIO TAKATSUKA (OAB 43638/SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI
(OAB 178033/SP), ALESSANDRA BUENO DE SIQUEIRA (OAB 138740/SP), RENATA CLAUDIA MARANGONI CILURZZO (OAB
114801/SP)
Processo 0001054-05.2004.8.26.0311 (311.01.2004.001054) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - E.
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E. C. - N. B. - Vistos, Fls. 239: Defiro como requerido. Providencie a escrivania a inclusão dos dados no sistema Infojud. A
seguir, tornem conclusos. Int. - ADV: SÉRGIO MÁRCIO BATISTA (OAB 159586/SP), HELDER ANTONIO SOUZA DE CURSI
(OAB 115643/SP)
Processo 0001206-72.2012.8.26.0311 (311.01.2012.001206) - Depósito - Alienação Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito,
Financiamento e Investimento - Francisco Antonio Gaia Campos - Vistos, Fls. 143: Defiro o sobrestamento dos autos pelo prazo
requerido. Decorridos, tornem ao(a) autor(a) para manifestar-se nos autos em 5 (cinco) dias. Int. - ADV: GRACIELLE RAMOS
REGAGNAN (OAB 257654/SP), MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0001255-50.2011.8.26.0311 (311.01.2011.001255) - Procedimento Ordinário - Tutela e Curatela - Márcia Cristina
Fagundes de Souza Pereira - Márcio Rodrigo Pereira - Vistos, Fls. 55: Defiro como requerido. Prazo: 10 (dez) dias. A seguir,
tornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: EDVALDO APARECIDO CARVALHO (OAB 157613/SP), GUSTAVO BASSOLI GANARANI
(OAB 213210/SP)
Processo 0001307-12.2012.8.26.0311 (311.01.2012.001307) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Angélica Adriana Catana - Vistos, Fls. 38: Manifeste-se
o(a) autor(a) no prazo de 5 (cinco) dias. Int. ( pesquisa renajud: não há veículos para o critério de pesquisa selecionado). - ADV:
MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0001328-51.2013.8.26.0311 (031.12.0130.001328) - Procedimento Sumário - Seguro - Alan Roberto Alves Alonso
e outros - Oeste Corretora de Seguros Sc Ltda - Vistos, Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificandoas no prazo de 5 (cinco) dias. Int. - ADV: BRUNA STEPHANIE ROSSI SOARES (OAB 294516/SP), SIDNEI ALZIDIO PINTO
(OAB 24924/SP), GUSTAVO BASSOLI GANARANI (OAB 213210/SP), EDVALDO APARECIDO CARVALHO (OAB 157613/SP)
Processo 0001670-38.2008.8.26.0311 (311.01.2008.001670) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Jose
Monteiro da Rocha - - Celso Monteiro da Rocha e outros - Instituto Nacional de Seguridade Social Inss - DECISÃO Processo
nº:0001670-38.2008.8.26.0311 Classe - AssuntoProcedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Requerente:Jose
Monteiro da Rocha e outros Requerido:Instituto Nacional de Seguridade Social Inss Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcelo Luiz
Leano EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Tópico final da r. sentença : Face às considerações tecidas, INDEFIRO o pedido
manifestado a fls.175/178 deduzido pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS determinando o prosseguimento
dos autos de execução. Int. Junqueirópolis, 7 de janeiro de 2014. Marcelo Luiz Leano Juiz de Direito Assinatura Eletrônica
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
- ADV: FERNANDA TORRES (OAB 136146/SP), DANILO TROMBETTA NEVES (OAB 220628/SP)
Processo 0001783-16.2013.8.26.0311 (031.12.0130.001783) - Procedimento Ordinário - Revisão - G. da S. C. - - G. V. da
S. C. - Vistos, Visando o prosseguimento da ação, manifeste-se o(a) autor(a) no prazo de 5 (cinco) dias. Int. - ADV: MARCIO
HENRIQUE BARALDO (OAB 238259/SP)
Processo 0002072-80.2012.8.26.0311 (311.01.2012.002072) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - S.
A. A. - J. R. do N. - Vistos, Fls. 55: Os honorários já foram arbitrados (fls. 46) e a certidão expedida fls. 47. Cientifique-se. A
seguir, tornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: BRUNA CAROLINA ZANARDI DINIZ GATTI (OAB 243852/SP), HELOISA BODINI
SINICIATO (OAB 181990/SP)
Processo 0002131-68.2012.8.26.0311 (311.01.2012.002131) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Marcos Rogério de Araújo - Prefeitura Municipal de Junqueirópolis - Vistos, Tornem os autos conclusos com carga para sentença.
Int. - ADV: CLAUDIA IWAKI (OAB 265846/SP), ROBERTO HIROSHI FUJIWARA (OAB 134589/SP), JAIRO DOS SANTOS (OAB
341527/SP)
Processo 0002191-41.2012.8.26.0311 (311.01.2012.002191) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Sebastião Marino
Cazula - - Luzia Vieira Cazula - Vistos, Observadas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos. Int. - ADV: CARLOS
EDUARDO DA COSTA (OAB 159613/SP)
Processo 0002539-93.2011.8.26.0311 (311.01.2011.002539) - Arrolamento de Bens - Bem de Família - Ana Maria Pezarezi
- Jesus Pezarezi - Vistos, Fls. 40: Defiro o sobrestamento dos autos pelo prazo requerido. Decorridos, tornem ao(a) requerente
para manifestar-se nos autos em 5 (cinco) dias. Int. - ADV: WISLER APARECIDO BARROS (OAB 143076/SP)
Processo 0002593-59.2011.8.26.0311/01 - Cumprimento de sentença - Alienação Fiduciária - Banco Panamericano S/A Creuza Rodrigues Barbosa - Manifeste-se o requerente, em 05 dias, sobre o andamento do feito que se encontra paralisado há
mais de 30 dias. - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)
Processo 0002675-56.2012.8.26.0311 (311.01.2012.002675) - Divórcio Litigioso - Dissolução - G. da S. F. - J. da S. R. R. Vistos, Fls. 69: Defiro como requerido. Prazo: 10 (dez) dias. A seguir, tornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: FABIANA VILLELA
DE ARAUJO MAGALHÃES PINTO (OAB 200810/SP), CARLOS EDUARDO DA COSTA (OAB 159613/SP)
Processo 0002856-62.2009.8.26.0311 (311.01.2009.002856) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Adriana Secco Brigatti - Rodogrande Transporte Rodoviário Ltda - - Bradesco Autore Cia de Seguros - Manifeste-se a requerente
em cinco dias, sobre a devolução da carta precatória cumprida negativa. - ADV: CARLOS ROBERTO DE ASSIS (OAB 2762/MS),
VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP), ALBERTO PRADO DE OLIVEIRA (OAB 21240/SP), ANA RITA DOS REIS
PETRAROLI (OAB 130291/SP)
Processo 0003084-71.2008.8.26.0311 (311.01.2008.003084) - Execução de Título Extrajudicial - Faculdades Adamantinenses
Integradas Fai - Jacira dos Santos Pena - - Jesuíno Gonçalves Pena - Vistos, Fls. 112: Defiro como requerido. Providencie a
escrivania a inclusão de minuta de bloqueio de valores no sistema bacen judi. A seguir, tornem conclusos. Int. - ADV: FERNANDA
STEFANI BUTARELO (OAB 134681/SP), ERICA FERNANDA GOMES (OAB 244056/SP), DIRCE GONCALVES (OAB 48472/
SP)
Processo 0003224-66.2012.8.26.0311 (311.01.2012.003224) - Procedimento Ordinário - Guarda - S. de J. L. - P. S. P. B. Vistos, Observadas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos. Int. - ADV: ROBERTO HIROSHI FUJIWARA (OAB 134589/
SP)
Processo 0003433-40.2009.8.26.0311 (311.01.2009.003433) - Procedimento Ordinário - José Roberto Braga - Vivo S A
- Vistos, Cumpra-se o V. Acórdão. Ciência as partes. A seguir, observadas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos.
Int. - ADV: PAULO ROBERTO ESTEVES (OAB 62754/SP), SÉRGIO MÁRCIO BATISTA (OAB 159586/SP), GUSTAVO COSTA
SOARES CORAZZA (OAB 175012/SP), DANIEL ALVES FERREIRA (OAB 140613/SP)
Processo 0003595-35.2009.8.26.0311 (311.01.2009.003595) - Execução de Alimentos - Alimentos - C. A. V. N. - J. C. dos S.
N. - Vistos, Fls. 152: Manifeste-se o(a) exequente no prazo de 05 (cinco) dias. Int. ( 152= requerido não faz mais parte do quadro
de funcionários) - ADV: SÉRGIO MÁRCIO BATISTA (OAB 159586/SP)
Processo 0003709-66.2012.8.26.0311 (311.01.2012.003709) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco Sa - Deise L da Silva Caminhões e outro - Manifeste-se o exequente, em cinco dias, sobre o andamento do
feito que se encontra paralisado há mais de 30 dias. - ADV: ALINE TAMMY MARTINEZ ABE (OAB 302732/SP), ARNALDO
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MALFERTHEMER CUCHEREAVE (OAB 70810/SP)
Processo 0003969-80.2011.8.26.0311 (311.01.2011.003969) - Monitória - Prestação de Serviços - e L Sakate Epp - Edna
Kawamura Toda - Vistos, Fls. 91: Defiro o pedido mediante o recolhimento da taxa para emissão de relatórios (Com. CSM nº
170/2011 e 1864/2011). Comprovado o recolhimento nos autos, providencie a escrivania a inclusão de minuta de bloqueio de
valores no sistema bacen judi. A seguir, tornem conclusos. Int. - ADV: CARLOS LUIZ DE TOLEDO PIZA (OAB 67183/SP), JOAO
CIPRIANO LEMOS DA SILVA (OAB 46115/SP), MARCELO DE TOLEDO PIZA (OAB 177459/SP)
Processo 0004130-95.2008.8.26.0311 (311.01.2008.004130) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco
Santander Brasil Sa - Eriberto Silva Mota - - Solange Martino Mota - Vistos, 1-Cite-se o devedor para no prazo de 15 (quinze)
dias efetuar o pagamento do débito apontado a fls. 152, sob pena do valor ser acrescido de multa correspondente a 10% da
condenação (CPC, art. 475-J). 2-Não ocorrendo o pagamento, nem nomeação válida de bens à penhora, penhore-se e avaliese os bens do executado, tanto quanto bastem para a satisfação da dívida ou proceda-se na forma do art.659, § 3º do Código
de Processo Civil. 3-Do auto de penhora e avaliação, intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, ou pessoalmente,
por mandado ou correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 475-J, § 1º). Int. ADV: TERUO TAGUCHI MIYASHIRO (OAB 86111/SP), EMERSON TADEU KUHN GRIGOLLETTE JUNIOR (OAB 212744/SP),
MARISA REGINA AMARO MIYASHIRO (OAB 121739/SP)
Processo 0004233-63.2012.8.26.0311 (311.01.2012.004233) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Andreia de Paula Ferrari Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Agendada perícia para o dia 31/03/2014, às 11:00
horas - Av. Cel Jose Soares Marcondes, 2357 - rampa 3 - térreo - Presidente Prudente. - ADV: MAURICIO TOLEDO SOLLER
(OAB 112705/SP), ANGELICA CARRO (OAB 134543/SP), DANIEL ACQUATI (OAB 158174/SP)
Processo 0004582-66.2012.8.26.0311 (031.12.0120.004582) - Busca e Apreensão - Liminar - Banco Bradesco Financiamentos
Sa - Rosilda da Silva Batista Ribeiro - Vistos, Fls. 57: Defiro o sobrestamento dos autos pelo prazo requerido. Decorridos,
tornem ao(a) autor(a) para manifestar-se nos autos em 5 (cinco) dias. Int. - ADV: FREDERICO ALVIM BITES CASTRO (OAB
269755/SP)
Processo 0005685-84.2007.8.26.0311 (311.01.2007.005685) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Sebastião Polato - Agro Indústria Brasil S A - Vistos, Fls. 296/297: Defiro o sobrestamento dos autos pelo prazo requerido.
Decorridos, tornem ao(a) autor(a) para manifestar-se nos autos em 5 (cinco) dias. Int. - ADV: MARCELO DE LIMA FREIRE
(OAB 131472/SP), ALDO JOSE BARBOZA DA SILVA (OAB 133965/SP), JULIANO STEVANATO PEREIRA (OAB 238666/SP),
JULIANO SHIGUERU KAWAGISHI TAKANO (OAB 287100/SP)
Processo 3000053-16.2013.8.26.0311 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - L. S. S. - - G.
S. S. - M. F. S. - Manifeste-se o exequente, em cinco dias, sobre o andamento do feito que se encontra paralisado há mais de
30 dias. - ADV: BRUNA CAROLINA ZANARDI DINIZ GATTI (OAB 243852/SP), CRISTIANO PINHEIRO GROSSO (OAB 214784/
SP)
Processo 3000132-92.2013.8.26.0311 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro Civil das
Pessoas Naturais - M. L. da S. O. - Tópico final da r. sentença: Por todo o exposto, com fulcro no artigo 110 da Lei 6.015, de 31
de dezembro de 1.973, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, em consequência, determino: A retificação
do assento de nascimento de fls. 21, para alterar o nome da autora para MARIA LUCIA MORAES DOS SANTOS e o assento
de casamento de fls. 23, para alterar o nome da autora para MARIA LUCIA MORAES DOS SANTOS OLIVEIRA e, em ambas
as certidões, alterar o nome dos pais para ADALTO MORAES DOS SANTOS e JOSEFA AVELINA BARBOSA. A retificação do
assento de fls. 28 para constar o nome correto do genitor da autora como: ADALTO MORAES DOS SANTOS, natural de Bom
Conselho PE. Oficie-se como requerido a fls. 32, item 3. P.R.I. e, a seguir, observada as formalidades legais, arquivem-se os
autos - ADV: ADILSON LUIZ DOS SANTOS (OAB 38949/SP)
Processo 3000228-10.2013.8.26.0311 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - Maria Aparecida
dos Santos Souza - Instituto Nacional do Seguro Social - Manifeste-se o(a) requerente, em dez dias, sobre a contestação. ADV: WELLINGTON LUCIANO SOARES GALVAO (OAB 148785/SP), JOAO SOARES GALVAO (OAB 151132/SP), DANILO
TROMBETTA NEVES (OAB 220628/SP)
Processo 3000338-09.2013.8.26.0311 - Procedimento Ordinário - Seguro - JOÃO ANTERO DOS SANTOS - SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A - Vistos, Face a certidão de fls. 62v, intimem-se as partes para apresentação
de quesitos no prazo de 5 (cinco) dias. Com a juntada, cumpra-se como determinado no item 3 do despacho de fls. 62. Int. ADV: ROBERTA DIAS FERRAZ PENA (OAB 327240/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP)
Processo 3000735-68.2013.8.26.0311 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - MAIEDA BATISTA
DE MACEDO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Manifeste-se o(a) requerente, em dez dias, sobre a
contestação. - ADV: MARCELA JACON DA SILVA (OAB 243533/SP)
Processo 3000849-07.2013.8.26.0311 - Adoção - Adoção de Criança - M. R. G. M. S. - - P. de J. S. - Vistos, Fls. 34: Defiro
como requerido. Intime-se. Prazo: 05 (cinco) dias. Int. ( cota do MP: incluir de maneira clara a causa de pedir e o pedido alusivo
à destituição do poder familiar) - ADV: MICHELLI CRISTINE PANACHI GANARANI (OAB 222182/SP)
Processo 3001149-66.2013.8.26.0311 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - GENI RODRIGUES HENRIQUE Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Manifeste-se o(a) requerente, em dez dias, sobre a contestação. - ADV: DANILO
TROMBETTA NEVES (OAB 220628/SP), BRUNA CRISTINA GANDOLFI (OAB 323308/SP)
Processo 3001275-19.2013.8.26.0311 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - V. da S. B. B. - R. J.
L. - Certidão de fls. 18: Manifeste-se a requerente em cinco dias. ( carta precatória devolvida sem cumprimento) - ADV: JORGE
UIEDA (OAB 68793/SP)
Processo 3001287-33.2013.8.26.0311 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - MAINARD FRANCISCO
DO NASCIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A - - JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS NETO - Vistos, Diga o(a) autor(a) no prazo de 10
(dez) dias acerca da defesa oferecida, alegando o que entender de direito. Int. - ADV: CAMILA RASTEIRO OLIVEIRA SANTOS
(OAB 317712/SP), CLÁUDIO MARCOS DIAS (OAB 224719/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), MARCELO OLIVEIRA
ROCHA (OAB 113887/SP)
Processo 3001329-82.2013.8.26.0311 - Monitória - Pagamento - Comercial de Combustíveis Granado Ltda - MATEUS
MESSIAS DA SILVA - Vistos, Certidão de fls. 26v: Manifeste-se o(a) autor(a) no prazo de 5 (cinco) dias. Int. (.. decorreu o prazo
sem pagamento do débito ou oferecimento de embargos) - ADV: JOSÉ CESAR PEDRINI (OAB 259000/SP)
Processo 3001370-49.2013.8.26.0311 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - JOSÉ RIBEIRO
- BANCO DO BRASIL S/A - Vistos, Manifeste-se o(a) exequente no prazo de 5 (cinco) dias. Int. ( sobre a impugnação) - ADV:
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), GRACIELLE RAMOS REGAGNAN (OAB 257654/SP), DONIZETI
APARECIDO MONTEIRO (OAB 282073/SP)
Processo 3001385-18.2013.8.26.0311 - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - ADEMIR DA ROCHA SILVA - Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

758

ANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA - EMPREENDIMENTOS FERNANDES S/C LTDA - Vistos, Fls. 24: Defiro como requerido,
permanecendo cópia no lugar. Certifique-se o trânsito em julgado. A seguir, observadas as formalidades de praxe, arquivem-se
os autos. Int. - ADV: MICHELLI CRISTINE PANACHI GANARANI (OAB 222182/SP)
Processo 3001395-62.2013.8.26.0311 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - DALICE FERREIRA - CARLOS FERNANDES - LUCIANO GOMES - Manifeste-se o(a) requerente, em dez dias, sobre a contestação. - ADV: ENEIDA
CRISTINA PINOTI SOARES GUIZARDI (OAB 206020/SP), LUCIANA UIEDA (OAB 294246/SP)
Processo 3001517-75.2013.8.26.0311 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - ENOC SOUZA
DOS SANTOS - BANCO DO BRASIL S/A - Vistos. Fls. 90: Manifeste-se o(a) exequente no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo
o que entender de direito. Int. ( guia de depósito: R$ 14.174,58) - ADV: DONIZETI APARECIDO MONTEIRO (OAB 282073/SP),
GRACIELLE RAMOS REGAGNAN (OAB 257654/SP)
Processo 3001663-19.2013.8.26.0311 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - P. P. dos S. - S. F. de F. Manifeste-se a requerente, em dez dias, sobre a contestação. - ADV: MARLI CRISTINA SAPUCAIA (OAB 194598/SP), MARCIO
HENRIQUE BARALDO (OAB 238259/SP)
Processo 3001665-86.2013.8.26.0311 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. A. do A. R. - A. R. - Manifeste-se o(a) requerente,
em dez dias, sobre a contestação. - ADV: GUSTAVO BASSOLI GANARANI (OAB 213210/SP), JORGE UIEDA (OAB 68793/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO LUIZ LEANO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LIDIO VAL JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2014
Processo 0000398-38.2010.8.26.0311/02 (031.12.0100.000398/2) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Scala de Dracena Auto Peças Ltda Epp - Manifeste-se a autora, no prazo legal, acerca do prosseguimento da ação
diante da não realização da penhora on-line, sob pena de extinção - ADV: MAXIMEIRE ALMEIDA MATIAS (OAB 274150/SP)
Processo 0002274-91.2011.8.26.0311/01 - Cumprimento de sentença - Perdas e Danos - Allan de Marcos Lapaz - José
Roberto Andreu Campos - Manifeste-se o autor, no prazo legal, diante do depósito efetuado pelo executado, sob pena de
extinção. - ADV: ADILSON LUIZ DOS SANTOS (OAB 38949/SP), ANTONIO ARAUJO SILVA (OAB 72368/SP)
Processo 0003780-68.2012.8.26.0311 (311.01.2012.003780) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Valuá
Confecções Ltda Me - “Manifeste-se a autora, no prazo legal, acerca do prosseguimento da ação, sob pena de extinção.” - ADV:
TATIANA TIEME HOSHINO (OAB 238326/SP)
Processo 0004043-71.2010.8.26.0311 (311.01.2010.004043) - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- Mauro José Lapaz - Junio Cesar Santos Costa - Manifeste-se o autor, no prazo legal, acerca do prosseguimento da ação
indicando bens passíveis de penhora pertencentes ao executado, sob pena de extinção - ADV: ADILSON LUIZ DOS SANTOS
(OAB 38949/SP), EMERSON FLORA PROCOPIO (OAB 272900/SP)
Processo 3000336-39.2013.8.26.0311 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Valuá Confecções Ltda ME
- Manifeste-se a autora, no prazo legal, acerca do prosseguimento da ação, sob pena de extinção - ADV: TATIANA TIEME
HOSHINO (OAB 238326/SP)
Processo 3000598-86.2013.8.26.0311 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Construtora e
Incorporadora Santa Rosa Junqueirópolis Ltda Epp - Fls. 81: Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Int. - ADV: JOSÉ
CESAR PEDRINI (OAB 259000/SP)
Processo 3000875-05.2013.8.26.0311 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - MARIA
MARLENE DE OLIVEIRA - Tim Celular S.A. - “Encontra-se com prazo para apresentação de réplica à contestação.” - ADV:
MARCELO DE LIMA FREIRE (OAB 131472/SP), ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO LUIZ LEANO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LIDIO VAL JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2014
Processo 3000337-24.2013.8.26.0311 - Embargos de Terceiro - Posse - Maria Neide Bispo Justino de Oliveira - Tessa
Restaurante Ltda Me - Vistos. Dispenso o relatório com fundamento no artigo 38, caput da Lei 9099/95. DECIDO. É procedente o
pedido. Aduz a embargante haver sido penhorado indevidamente, nos autos n. 0003067-93.2012.8.26.0311, veículo caracterizado
como um FORD/FUSION, placas 4884/SP, ano 2006, bem esse que é de sua propriedade (fls. 02-05). Comprovando seu
alegado, juntou documento, onde consta que, efetivamente, é proprietária do referido veículo (fls. 09-46). A embargada, por
seu turno, aquiesceu o pedido, o reconhecendo-o juridicamente (fls. 57-58). Dessa forma, diante das provas apresentadas pela
embargante e a concordância expressa do embargado, a procedência da ação é de rigor. Note-se que o veículo nem chegou
a ser penhorado nos autos de execução, perfazendo-se somente o bloqueio junto ao CIRETRAN respectivo. Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE os presentes EMBARGOS DE TERCEIRO movido por MARIA NEIDE BISPO JUSTINO DE OLIVEIRA em
face de TESSA RESTAURANTE LTDA-ME, para afastar da constrição judicial o bem descrito como um FORD/FUSION, placas
4884/SP, ano 2006, nos autos de Execução n. 359/2013 e o faço com fulcro no artigo 269, inciso I e II, do Código de Processo
Civil. Após o trânsito em julgado, certifique-se nos autos em questão e oficie-se à CIRETRAN respectiva para liberação do
gravame. Sem sucumbência ou custas nesta fase, em virtude do disposto no artigo 55, caput, da Lei 9099/95. P.R.I. E após,
arquivem-se. Junqueiropolis, 28 de novembro de 2013. - ADV: ALESSANDRO CORTES BELGIORNO (OAB 149761/SP), LUIZ
CARLOS ROSSI (OAB 56552/SP)
Processo 3000394-42.2013.8.26.0311 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Enriquecimento sem Causa - Rogerio
Mauro D’avola - ARLINDA TEIXEIRA - “...Encontra-se no prazo legal, para que o representante legal da requerida, se manifeste
nos autos acerca do Recurso acostado às fls.53/76 dos autos...” - ADV: NEY DA SILVA SANTOS (OAB 122425/SP), ANA SOFIA
GODINHO VASCONCELOS (OAB 182114/SP), CINTHYA CRISTINA VIEIRA CAMPOS (OAB 211189/SP)
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JUQUIÁ
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO BAIARDO DE BRITO PEREIRA JÚNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIO BATISTA DE SOUZA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2014
Processo 0000008-86.1978.8.26.0312 (312.01.1978.000008) - Desapropriação - Desapropriação - Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado de São Paulo Der - Zeniche Kawabata e outros - O processo solicitado vista pela Dra Sonia Marcia já se
encontra em cartório - ADV: MARCIA ELISABETH LEITE (OAB 89315/SP), SONIA MARCIA HASE DE A BAPTISTA (OAB 61528/
SP), ANTONIO LUIZ TRABULSI CORTAZZO (OAB 27531/SP), JOAQUIM DE ALMEIDA BAPTISTA (OAB 13405/SP)
Processo 0000064-30.2012.8.26.0312 (312.01.2012.000064) - Procedimento Ordinário - Guarda - Livania Barbosa de Castro
- Benedito Pereira Junior e outro - OAB indicando Dra Cristiane Hedjaze Laragnoit para defender os interesses de Silvana
Barbosa de Castro - ADV: CRISTIANE HEDJAZI LARAGNOIT (OAB 194625/SP), GERSON VIEIRA DE OLIVEIRA (OAB 289452/
SP), SONIA MARCIA HASE DE A BAPTISTA (OAB 61528/SP)
Processo 0000127-89.2011.8.26.0312 (312.01.2011.000127) - Procedimento Ordinário - Guarda - Josefa da Silva - Sidnei
da Silva de Oliveira e outro - Vistos. A parte interessada foi regularmente intimada para dar andamento ao feito, no prazo de
quarenta e oito (48) horas, sob pena de extinção; contudo, quedou-se inerte, deixando transcorrer o aludido prazo, sem tomar
qualquer providência. Ante o exposto, julgo extinta esta ação, e o faço com fundamento no artigo 267, III, do Código de Processo
Civil, sem resolução do mérito. Ocorrendo o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários para a advogada da parte
requerente e para o curador especial, no percentual de sessenta por cento, para cada um, da tabela de honorários, códigos
115 e 210, arquivando-se, a seguir, os autos, observadas as formalidades de praxe. P.R.I. - ADV: IVAN RICARDO CAMARGO
ADRIÃO (OAB 186740/SP), ELI MUNIZ DE LIMA (OAB 128711/SP)
Processo 0000171-74.2012.8.26.0312 (312.01.2012.000171) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - Eduardo
Santos de Souza - INSS- Manifeste-se o autor, dentro do prazo legal, sobre a informação do INSS-fls.54/58 - ADV: ARILDO
PEREIRA DE JESUS (OAB 136588/SP)
Processo 0000227-73.2013.8.26.0312 (031.22.0130.000227) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Carlos Alberto dos Santos - Instituto Nacional de Seguro Socialinss - Juntada a petição diversa - Tipo: Petições
Diversas em Procedimento Ordinário - Número: 80000 - Protocolo: FJUQ14000000056- Manifestem-se as partes, dentro do
prazo legal, sobre o laudo de fls.67/74 - ADV: JANAINA RAQUEL FELICIANI DE MORAES (OAB 248170/SP), ADELINE GARCIA
MATIAS (OAB 38715/PR), LUIS CARVALHO DE SOUZA (OAB 314515/SP)
Processo 0000244-46.2012.8.26.0312 (312.01.2012.000244) - Procedimento Ordinário - Revisão - Bruno Pedro Sanches
da Silva e outro - Jander Sanches da Silva - Juntada a petição diversa - Tipo: Petições Diversas em Procedimento Ordinário
- Número: 80000 - Protocolo: FJUQ13000001172- O processo solicitado desarquivamento pela Dra Roselena Munhoz já se
encontra em cartório - ADV: ROSELENA MUNHOZ (OAB 95009/SP)
Processo 0000440-79.2013.8.26.0312 (031.22.0130.000440) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Giantomaso Francesco Neto e outros - Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que possa produzir
seus jurídicos e legais efeitos, referido acordo; por consequência, com fundamento no artigo 794, II, do Código de Processo
Civil, julgo extinta esta execução. Oportunamente, expeça-se certidão de honorários para a advogada da parte exequente, no
percentual de cem por cento (100%) da tabela de honorários, arquivando-se os autos, com as formalidades de praxe. P.R.I. ADV: SONIA MARCIA HASE DE A BAPTISTA (OAB 61528/SP)
Processo 0000449-41.2013.8.26.0312 (031.22.0130.000449) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação
/ Embargos à Execução - Fazenda do Estado de São Paulo - Manoel Salomão - Ante o exposto, REJEITO os embargos à
execução, REPUTO CORRETO o cálculo ofertado pelo embargado e CONDENO a embargante ao pagamento de honorários
advocatícios em favor do advogado do embargado, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), dado o pequeno valor da causa
e por se tratar de condenação da Fazenda Pública, com fundamento no art. 20, § 4.º, do Código de Processo Civil. Por fim, julgo
extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em
julgado, requisitem-se os pagamentos. Publique-se, registre-se, intimem-se e cumpra-se. - ADV: SONIA MARCIA HASE DE A
BAPTISTA (OAB 61528/SP), MARCIA ELISABETH LEITE (OAB 89315/SP)
Processo 0000488-38.2013.8.26.0312 (031.22.0130.000488) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Francisca da Cunha Miranda - Instituto Nacional de Seguro Socialinss - Juntada a petição diversa - Tipo: Contestação
em Procedimento Ordinário - Número: 80000- Manifeste-se o autor, dentro do prazo legal, sobre a contestação apresentada ADV: VANESSA ROSSANA FLORÊNCIO RIBAS (OAB 184517/SP), ADELINE GARCIA MATIAS (OAB 38715/PR)
Processo 0000619-86.2008.8.26.0312 (312.01.2008.000619) - Procedimento Ordinário - Guarda - Leonardo Santos de Oliveira
- Leda Cristina Cabral de Oliveira - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, conferindo ao requerente LEONARDO
SANTOS DE OLVIEIRA a guarda definitiva do menor VÍTOR HUGO SANTOS DE OLIVEIRA. Conferida ao requerente a guarda
do menor, fixo o direito de visitas da requerida, na forma exposta na inicial, qual seja: que elas ocorram quinzenalmente, das
09:00 às 17:00 horas dos domingos. Nas férias escolares, metade delas para cada um. Nas datas comemorativas natal e ano
novo de forma alternada, a primeira para a requerida. No mais, com fundamento no artigo 269, I, do Código de Processo Civil,
julgo extinta esta ação, com resolução do mérito. Deixo de condenar a requerida nos consectários legais, eis que patrocinada
por profissional indicado pelo convênio. Oportunamente, expeça-se certidão dos termos desta decisão ao requerente e venham
os autos conclusos para a fixação da verba honorária. P.R.I. - ADV: CACILDA LIMA DOS SANTOS (OAB 138046/SP), IVAN
RICARDO CAMARGO ADRIÃO (OAB 186740/SP)
Processo 0000652-71.2011.8.26.0312 (312.01.2011.000652) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Rosa Pereira de Carvalho Ferro - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Juntada a petição diversa - Tipo: Petições
Diversas em Procedimento Ordinário - Número: 80000 - Protocolo: FJUQ13000003419- Manifestem-se as partes, dentro do
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prazo legal, sobre o laudo apresentado-fls.122/130 - ADV: RICARDO AUGUSTO ULIANA SILVERIO (OAB 260685/SP), MAICON
JOSE BERGAMO (OAB 264093/SP), PALOMA DOS REIS COIMBRA DE SOUZA (OAB 247179/SP), ADELINE GARCIA MATIAS
(OAB 38715/PR)
Processo 0000663-32.2013.8.26.0312 (031.22.0130.000663) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Bruno França Fernandes Pires e outro - Vistos. A parte exequente, informando que o executado, após a citação,
efetuou o pagamento do débito (fls.29), pleiteou pela extinção. Não houve objeção do Ministério Público (cota retro). É o relato
do necessário. DECIDO. Ante o exposto, julgo extinta esta execução, com fundamento no artigo 794, I, do Código de Processo
Civil. Condeno o executado ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes no percentual de dez por
cento sobre o valor corrigido do débito. P.R.I. - ADV: ANGÉLICA MAGALHÃES CUNHA LISBOA (OAB 319967/SP)
Processo 0000749-08.2010.8.26.0312 (312.01.2010.000749) - Procedimento Ordinário - Guarda - Luiz Carneiro da Silva Preliminarmente, quanto as infantes Aline da Silva Paulo e Roberta Paulo da Silva que no curso da lide atingiram a maioridade
civil, restou prejudicada a apreciação do pedido. Anote-se quanto a desnecessidade de designação de audiência para o
reconhecimento voluntário da paternidade, porquanto, diretamente no Cartório do Registro Civil, esse reconhecimento pode
ser feito pelo requerente. A ação é parcialmente procedente. A requerida, citada dos termos da demanda, não respondeu,
demonstrando, com essa atitude, desinteresse em ter os infantes sob seus cuidados. No segundo estudo social realizado, a
Assistente Social atestou, entre outras coisas, que os infantes afirmaram que são bem tratados pelo pai e desejam continuar
junto ao mesmo. Foi favorável ao deferimento da guarda ao requerente. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, conferindo ao requerente LUIZ CARNEIRO DA SILVA a guarda dos infantes KARINE PAULO CARNEIRO DA SILVA,
THAÍS PAULO CARNEIRO DA SILVA e LUCAS PAULO CARNEIRO DA SILVA. No mais, com fundamento no artigo 269, I, do
Código de Processo Civil, julgo extinta esta ação, com resolução do mérito. Deixo de condenar a requerida nos consectários
legais, eis que não ofertou resistência ao pedido. Oportunamente, expeça-se certidão dos termos desta decisão ao requerente
e certidão de honorários, para a advogada dele, no percentual de cem por cento (100%) da tabela de honorários, código 210,
arquivando-se os autos, com as formalidades de praxe. P.R.I. - ADV: CACILDA LIMA DOS SANTOS (OAB 138046/SP)
Processo 0000784-60.2013.8.26.0312 (031.22.0130.000784) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Juvenal Cascais
dos Santos - Juntada a petição diversa - Tipo: Petições Diversas em Procedimento Ordinário - Número: 80000- Manifestem-se
as partes, dentro do prazo legal, sobre o laudo apresentado-fls.54/62 - ADV: ANGÉLICA MAGALHÃES CUNHA LISBOA (OAB
319967/SP)
Processo 0000816-65.2013.8.26.0312 (031.22.0130.000816) - Divórcio Litigioso - Dissolução - Ivan Ricardo Camargo Adrião
- Mnaifeste-se o autor, dentro do prazo legal, sobre a contestação apresentada dentro do prazo-fls.26/31 - ADV: RENILDO DE
OLIVEIRA COSTA (OAB 323749/SP)
Processo 0000816-70.2010.8.26.0312 (312.01.2010.000816) - Procedimento Ordinário - Guarda - Marianna Meirelles
Matsusue - Manifestem-se as partes dentro do prazo legal,sobre o laudo juntado - ADV: NELSON SALVADOR (OAB 72854/SP)
Processo 0000844-33.2013.8.26.0312 (031.22.0130.000844) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Osni Jesus
dos Santos - Manifeste-se o autor, dentro do prazo legal, sobre a certidão de fls. 20:(... percorri toda a estrada do Morro e
constatei que tanto o Sr Braz Rinaldi Neto, como o sítio Marcanã, são desconhecidos, isto após questionar moradores da
referida estrada como...) - ADV: ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE (OAB 181765/SP), ADOLFO CLAUDIO CAVINI LICATTI
(OAB 278294/SP)
Processo 0000847-56.2011.8.26.0312 (312.01.2011.000847) - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - Aline
Aparecida Godinho de Souza - Gilsimar Domingues da Paz - Manifestem-se as partes dentro do prazo legal, sobre o laudo
juntado- fls.98/104 - ADV: ADRIANO DE MORAES (OAB 199941/SP), CACILDA LIMA DOS SANTOS (OAB 138046/SP)
Processo 0000928-39.2010.8.26.0312 (312.01.2010.000928) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art.
48/51) - Divino Pereira da Silva - Instituto Nacional de Seguro Social - do INSS- Manifeste-se o autor, dentro do prazo legal,
sobre o cálculo apresentado pelo INSS no vlaaor de R$ 868,83 ( R$ 755, 51 de principal e R$ 113,32 de honorários ), para a
competência de julho 2013... - ADV: JOAQUIM COUTINHO RIBEIRO (OAB 64314/SP), ALINE DE SOUZA LISBOA (OAB 294332/
SP), ADELINE GARCIA MATIAS (OAB 38715/PR), PALOMA DOS REIS COIMBRA DE SOUZA (OAB 247179/SP)
Processo 0001007-33.2001.8.26.0312 (312.01.2001.001007) - Arrolamento de Bens - Juvenal Isaac e outros - Juntada a
petição diversa - Tipo: Petições Diversas em Arrolamento de Bens - Número: 80000- O processo solicitado desarquivamento
pelo Dr. Luiz Antonio Gardiman já se encontra em cartório - ADV: LUIZ ANTONIO GARDIMAN (OAB 144654/SP)
Processo 0001029-42.2011.8.26.0312 (312.01.2011.001029) - Execução de Alimentos - Alimentos - Michele Aparecida do
Valles Silva - Manifeste- se o autor, dentro do prazo legal, sobre a certidão de fls. 41:(... deixei de citar o requerido Marcelo
souza silva, visto que udou para Curitiba/PR, conforme informação dos vizinhos...) - ADV: CRISTIANE HEDJAZI LARAGNOIT
(OAB 194625/SP)
Processo 0001030-90.2012.8.26.0312 (312.01.2012.001030) - Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa - Tutela e Curatela
- Natália Rosa - Rafaela Rosa Gerônimo - Juntada a petição diversa - Tipo: Petições Diversas em Tutela e Curatela - Remoção
e Dispensa - Número: 80000 - Protocolo: FJUQ13000002947-Manifestem-se as partes, dentro do prazo legal, sobre o laudo de
fls.58/60 - ADV: MAX FABIAN NUNES RIBAS (OAB 167230/SP), CRISTIANE HEDJAZI LARAGNOIT (OAB 194625/SP)
Processo 0001072-13.2010.8.26.0312 (312.01.2010.001072) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria - Benedito Silva Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Juntada a petição diversa - Tipo: Petições Diversas em Procedimento Ordinário
- Número: 80000 - Protocolo: FJUQ14000000049- Manifestem-se as partes , dentro do prazo legal,sobre o laudo fls.189/198
- ADV: RICARDO AUGUSTO ULIANA SILVERIO (OAB 260685/SP), MAICON JOSE BERGAMO (OAB 264093/SP), ADELINE
GARCIA MATIAS (OAB 38715/PR)
Processo 0001409-02.2010.8.26.0312 (312.01.2010.001409) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade Marcos Rosa Geraldo e outros - Juntada a petição diversa - Tipo: Laudo Pericial em Procedimento Ordinário - Número: 80000Manifestem-se as partes, dentro do prazo legal,sobre o aludo de fls.74/90 - ADV: ALINE DE SOUZA LISBOA (OAB 294332/SP)
Processo 0001463-94.2012.8.26.0312 (312.01.2012.001463) - Procedimento Ordinário - Seguro - Elisangela de Almeida
Dias - Santander Seguros Sa - Certidão - Trânsito em Julgado em 09/10/2013 - ADV: EDUARDO CHALFIN (OAB 53588/RJ),
VANESSA ROSSANA FLORÊNCIO RIBAS (OAB 184517/SP), MAX FABIAN NUNES RIBAS (OAB 167230/SP)
Processo 0001472-56.2012.8.26.0312 (312.01.2012.001472) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Hideo
Taniguchi - Instituto Nacional do Seguro Socialinss - Juntada a petição diversa - Tipo: Petições Diversas em Procedimento
Ordinário - Número: 80000 - Protocolo: FJUQ14000000017- Manifestem-se as partes, dentro do prazo legal , sobre o laudo de
fls.93/100 - ADV: ANGÉLICA MAGALHÃES CUNHA LISBOA (OAB 319967/SP), LUIS CARVALHO DE SOUZA (OAB 314515/SP),
ADELINE GARCIA MATIAS (OAB 38715/PR)
Processo 0001580-90.2009.8.26.0312 (312.01.2009.001580) - Busca e Apreensão - Busca e Apreensão de Menores Lindomar Rocha da Silva - Luiz Carlos Dantas da Silva - O processo solicitado desarquivamento pelo Dr Ricardo Marcelo
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Gonçalves Arteiro já se encontra em cartório - ADV: ARILDO PEREIRA DE JESUS (OAB 136588/SP), RICARDO MARCELO
GONÇALVES ARTEIRO (OAB 233024/SP)
Processo 0001582-21.2013.8.26.0312 (031.22.0130.001582) - Divórcio Consensual - Dissolução - Maria Georgina de Oliveira
Rosa Ferreira e outro - Vistos. Alegam os requerentes, em síntese, que são casados e desejam o divórcio consensual, na forma
abaixo exposta. Expuseram na inicial os termos da avença que alcançaram, relativamente ao uso do nome da requerente virago,
informando que não tiveram filhos, não amealharam bens e não possuem dívidas, assinaram referida peça com a advogada
que os representa, pleiteando, destarte, decisão favorável à homologação. Com a inicial vieram os documentos de fls.05/11. O
Ministério Público, na cota retro, opinou favoravelmente ao deferimento do pedido. É o breve relato do necessário. DECIDO. O
feito merece acolhimento. Anote-se, por oportuno, que de acordo com a norma constitucional vigente (Emenda Constitucional
nº. 66/10), não se discute, em ações desta natureza, os motivos do descasamento. Suprimiram-se a prévia separação e os
prazos para a sua propositura. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que possa produzir seus jurídicos e legais
efeitos, o acordo formulado, decretando, por consequência, o divórcio do casal, com fundamento no artigo 226, parágrafo sexto,
da Constituição Federal. No mais, julgo EXTINTO o feito, com fundamento nos termos do artigo 269, III, do Código de Processo
Civil. Não há condenação nos consectários legais, eis que concedo aos requerentes os benefícios da gratuidade de justiça.
Oportunamente, expeçam-se mandado de averbação e certidão de honorários para a advogada dos requerentes, no percentual
de cem por cento (100%) da tabela de honorários, código 202, arquivando-se, a seguir, os autos, observadas as formalidades de
praxe. P.R.I. - ADV: DIONE ALMEIDA SANTOS (OAB 200419/SP)
Processo 0001640-58.2012.8.26.0312 (312.01.2012.001640) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral
- Manoel Cordeiro de Melo - Elizabeth de Assis e outro - “Vistos. Manoel Cordeiro de Melo ajuizou ação condenatória de
número 838/2012 contra Elizabeth de Assis e Banco do Brasil, na qual alegou ter comparecido à agência da referida instituição
financeira para receber uma ordem de pagamento, oportunidade na qual a primeira ré ofendeu por diversas vezes o autor, o
que lhe causou danos morais, sobretudo porque as ofensas foram presenciadas por várias pessoas. Salientou que a ordem
de pagamento acabou sendo liberada. Pediu a gratuidade da justiça e a condenação dos réus a pagarem-lhe indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00 (fls. 02/13). Apresentou documentos (fls. 14/21). Foram deferidos ao autor os benefícios
da gratuidade da justiça (fl. 22). O Banco do Brasil foi citado (fl. 25 verso) e ofereceu contestação, na qual negou a existência de
ofensas e de dano moral e requereu a improcedência do pedido formulado na petição inicial (fls. 27/38). Apresentou documentos
(fls. 39/40). A ré Elizabeth deu-se por citada ao oferecer contestação, na qual sustentou igualmente a inexistência de ofensas e
de dano moral e também requereu a improcedência do pedido formulado na petição inicial (fls. 41/51). Apresentou documentos
(fls. 52/57). Houve réplica (fls. 62/74). Paralelamente, foi ajuizada por Roselane da Silva Pedro Nogueira a ação condenatória
número 839/2012, contra os mesmos réus e considerando os mesmos fundamentos, na medida em que a autora, na condição
de correspondente bancária do banco BV e de intermediadora da ordem de pagamento em favor de Manoel Cordeiro de Melo,
também teria sido ofendida na mesma ocasião e na presença de outras pessoas pela ré Elizabeth. As partes foram citadas
nessa outra ação e ofereceram contestações (fls. 31/54 e 57/76), nas quais reiteraram, na essência, os argumentos da outra
ação, consistentes na inexistência de ofensa e de dano moral. Aduziram ainda a inépcia da petição inicial e a conexão entre as
ações. Houve réplica (fls. 78/89). Os feitos foram reunidos por conexão (fls. 98/98 verso) e, na presente audiência, foi ouvido
um informante arrolado pela ré Elizabeth. A instrução foi encerrada e as partes apresentaram alegações finais, nas quais os
autores requereram a procedência do pedido formulado na petição inicial e os réus, a improcedência. É o relatório. Fundamento
e decido. A petição inicial da ação número 838/2012 não é inépta, pois embora não prime pela precisão na descrição das
alegadas ofensas, permitiu aos réus o exercício do contraditório e da ampla defesa. No mérito, o pedido formulado pelos autores
é improcedente. Segundo o disposto no artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, aos autores cabia o onus da prova
dos fatos constitutivos do seu direito, do qual não se desincumbiram. Com efeito, as petições iniciais não apontaram, conforme
já salientado, quais teriam sido efetivamente as ofensas praticadas pela ré Elizabeth, na condição de empregada do Banco do
Brasil, contra os autores. Em sua resposta às petições iniciais, os réus negaram quaisquer espécies de ofensas. Embora um
autor corrobore a versão do outro, o fato é que nenhum deles arrolou testemunha que corroborasse a mesma versão, que foi
veementemente negada pelas partes contrárias. O informante ouvido em juízo disse apenas ter presenciado uma discussão
acalorada entre a autora e a ré Elizabeth, próxima ao réu Manoel e no interior da agência, mas não ouviu nenhuma ofensa
nem soube explicar quem teria iniciado tal discussão. Sobre o problema que teria dado azo à discussão, informou que o fato
de um banco expedir documento de ordem de pagamento a determinada pessoa nem sempre significa que esse valores já está
disponível na outra instituição financeira. É plausível a versão por ele apresentada de que o autor Manoel precisou retornar
à agência em razão da ausência de disponibilização do pagamento. Diante desse contexto e de prova segura de ofensas
pela ré Elizabeth contra os autores, a improcedência do pleito é medida inafastável. Ante o exposto, mediante uma única
sentença, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Roselane da Silva Pedro Nogueira e Manoel Cordeiro de Melo
contra Elizabeth de Assis e o Banco do Brasil e condeno os autores ao pagamento das custas, das despesas processuais e
dos honorários advocatícios em favor das advogadas dos réus. Considerando que houve duas ações, condeno cada autor ao
pagamento da quantia de R$ 500,00 para cada advogada, com fundamento no artigo 20, parágrafo 4º, do Código de Processo
Civil. No tocante ao autor, deverá ser observado o disposto no artigo 12 da Lei 1060/50. Extingo os processos com resolução do
mérito, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Publicado em audiência, saem os presentes intimados.
Registre-se. Nada mais. - ADV: MAISA DA SILVA BARBOZA (OAB 310620/SP), ALINE DE SOUZA LISBOA (OAB 294332/SP),
SONIA MARCIA HASE DE A BAPTISTA (OAB 61528/SP)
Processo 0001641-43.2012.8.26.0312 (312.01.2012.001641) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Roselane da Silva Pedro Nogueira - Elizabeth de Assis e outro - “Vistos. Manoel Cordeiro de Melo ajuizou ação condenatória de
número 838/2012 contra Elizabeth de Assis e Banco do Brasil, na qual alegou ter comparecido à agência da referida instituição
financeira para receber uma ordem de pagamento, oportunidade na qual a primeira ré ofendeu por diversas vezes o autor, o
que lhe causou danos morais, sobretudo porque as ofensas foram presenciadas por várias pessoas. Salientou que a ordem
de pagamento acabou sendo liberada. Pediu a gratuidade da justiça e a condenação dos réus a pagarem-lhe indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00 (fls. 02/13). Apresentou documentos (fls. 14/21). Foram deferidos ao autor os benefícios
da gratuidade da justiça (fl. 22). O Banco do Brasil foi citado (fl. 25 verso) e ofereceu contestação, na qual negou a existência de
ofensas e de dano moral e requereu a improcedência do pedido formulado na petição inicial (fls. 27/38). Apresentou documentos
(fls. 39/40). A ré Elizabeth deu-se por citada ao oferecer contestação, na qual sustentou igualmente a inexistência de ofensas e
de dano moral e também requereu a improcedência do pedido formulado na petição inicial (fls. 41/51). Apresentou documentos
(fls. 52/57). Houve réplica (fls. 62/74). Paralelamente, foi ajuizada por Roselane da Silva Pedro Nogueira a ação condenatória
número 839/2012, contra os mesmos réus e considerando os mesmos fundamentos, na medida em que a autora, na condição
de correspondente bancária do banco BV e de intermediadora da ordem de pagamento em favor de Manoel Cordeiro de Melo,
também teria sido ofendida na mesma ocasião e na presença de outras pessoas pela ré Elizabeth. As partes foram citadas
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nessa outra ação e ofereceram contestações (fls. 31/54 e 57/76), nas quais reiteraram, na essência, os argumentos da outra
ação, consistentes na inexistência de ofensa e de dano moral. Aduziram ainda a inépcia da petição inicial e a conexão entre as
ações. Houve réplica (fls. 78/89). Os feitos foram reunidos por conexão (fls. 98/98 verso) e, na presente audiência, foi ouvido
um informante arrolado pela ré Elizabeth. A instrução foi encerrada e as partes apresentaram alegações finais, nas quais os
autores requereram a procedência do pedido formulado na petição inicial e os réus, a improcedência. É o relatório. Fundamento
e decido. A petição inicial da ação número 838/2012 não é inépta, pois embora não prime pela precisão na descrição das
alegadas ofensas, permitiu aos réus o exercício do contraditório e da ampla defesa. No mérito, o pedido formulado pelos autores
é improcedente. Segundo o disposto no artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, aos autores cabia o onus da prova
dos fatos constitutivos do seu direito, do qual não se desincumbiram. Com efeito, as petições iniciais não apontaram, conforme
já salientado, quais teriam sido efetivamente as ofensas praticadas pela ré Elizabeth, na condição de empregada do Banco do
Brasil, contra os autores. Em sua resposta às petições iniciais, os réus negaram quaisquer espécies de ofensas. Embora um
autor corrobore a versão do outro, o fato é que nenhum deles arrolou testemunha que corroborasse a mesma versão, que foi
veementemente negada pelas partes contrárias. O informante ouvido em juízo disse apenas ter presenciado uma discussão
acalorada entre a autora e a ré Elizabeth, próxima ao réu Manoel e no interior da agência, mas não ouviu nenhuma ofensa
nem soube explicar quem teria iniciado tal discussão. Sobre o problema que teria dado azo à discussão, informou que o fato
de um banco expedir documento de ordem de pagamento a determinada pessoa nem sempre significa que esse valores já está
disponível na outra instituição financeira. É plausível a versão por ele apresentada de que o autor Manoel precisou retornar
à agência em razão da ausência de disponibilização do pagamento. Diante desse contexto e de prova segura de ofensas
pela ré Elizabeth contra os autores, a improcedência do pleito é medida inafastável. Ante o exposto, mediante uma única
sentença, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Roselane da Silva Pedro Nogueira e Manoel Cordeiro de Melo
contra Elizabeth de Assis e o Banco do Brasil e condeno os autores ao pagamento das custas, das despesas processuais e
dos honorários advocatícios em favor das advogadas dos réus. Considerando que houve duas ações, condeno cada autor ao
pagamento da quantia de R$ 500,00 para cada advogada, com fundamento no artigo 20, parágrafo 4º, do Código de Processo
Civil. No tocante ao autor, deverá ser observado o disposto no artigo 12 da Lei 1060/50. Extingo os processos com resolução do
mérito, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Publicado em audiência, saem os presentes intimados.
Registre-se. Nada mais. Eu, Leonel Brizola da Silva, digitei. Requerente - Roselane: Requerente - Manoel: Advogado(a) dos
requerentes - Dra. Sonia: Requerido(a) - Elisabeth: Advogado(a) do(a) requerido(a) - Dra. Aline de Souza Lisboa: Preposto do(a)
Requerido(a) - Banco do Brasil - José Gustavo: Advogado(a) do(a) requerido(a) - Dra. Aline Correa: - ADV: MAISA DA SILVA
BARBOZA (OAB 310620/SP), ALINE DE SOUZA LISBOA (OAB 294332/SP), SONIA MARCIA HASE DE A BAPTISTA (OAB
61528/SP)
Processo 0001697-76.2012.8.26.0312 (312.01.2012.001697) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Joana Darca de
Azevedo - Instituto Nacional de Seguro Social - Juntada a petição diversa - Tipo: Petições Diversas em Procedimento Ordinário
- Número: 80000 - Protocolo: FJUQ14000000031-Manifestem-se as partes, dentro do prazo legal, sobre o laudo fls.57/64 - ADV:
LUIS CARVALHO DE SOUZA (OAB 314515/SP), ADELINE GARCIA MATIAS (OAB 38715/PR), LEONCIO ALVES DE SOUZA
(OAB 179542/SP)

Criminal
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO BAIARDO DE BRITO PEREIRA JÚNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIO BATISTA DE SOUZA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2014
Processo 0000062-26.2013.8.26.0312 (031.22.0130.000062) - Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico - Crimes
de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Justiça Pública - Sergio Luiz Lopes Barbosa e outros - Alzitéia Maria de Moura
Santos e outros - Vistos. Em contato verbal com este Magistrado, o Dr. Ricardo Marcelo Gonçalves Arteiro, advogado militante
nesta Comarca e já nomeado a fls. 1311 para defender os interesses do denunciado Jonatan Gomes de Souza, declarou que
está disposto a defender os réus que ainda não possuem patronos, bem como prosseguir na defesa do denunciado GIVANILDO
GUILHERME DA SILVA, em razão do falecimento do defensor anteriormente nomeado, seu pai, Dr. Florisval Arteiro. Assim,
diante da falta de outros advogados na Comarca, bem como a impossibilidade de atuação da Defensoria Pública, conforme
noticiado a fls. 1342 e 1389/1390; considerando a colaboração do Dr. Ricardo, NOMEIO-O advogado dativo de ESTEVAM DE
MORAES NOGUEIRA; RENAN MACIEL DE SOUZA; LUIS RODRIGUES DE OLIVEIRA e GIVANILDO GUILHERME DA SILVA;
este último para prosseguimento da defesa em substituição ao Dr. Florisval Arteiro, que já apresentou defesa preliminar a fls.
1370. INTIME-SE o advogado nomeado a apresentar a defesa preliminar dos réus Estevam, Renan e Luis, no prazo de vinte
(20) dias, excepcionalmente, em razão da quantidade de réus que irá defender. Comunique-se à OAB local. Após, com a juntada
das defesas, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste acerca de todas as defesas preliminares, QUE
SERÃO APRECIADAS EM UMA ÚNICA OPORTUNIDADE. No mais, acolho a manifestação ministerial e INDEFIRO o pedido
de revogação da prisão preventiva ou substituição da prisão por outra medida cautelar ou prisão domiciliar, formulado pela
denunciada LUANA APARECIDA CAMARGO PIRES, tendo em vista que persistem os motivos que ensejaram o decreto de sua
prisão preventiva, conforme já fundamentado na decisão de fls. 742/746; levando-se em conta ainda que dos exames médicos
juntados nos autos não se verifica o período gestacional, menos ainda eventual alto risco da gestação, conforme bem salientou a
Representante do Ministério Público. Cumpre ressaltar ainda que a requerente declara possuir residência fixa e ocupação lícita,
porém, empreendeu fuga do distrito da culpa e encontra-se foragida. Expeça-se o necessário. Int. Juquiá, 15 de janeiro de 2014.
- ADV: BRUNO COSTA XAVIER (OAB 299567/SP), CHAFIC FONSECA CHAAITO (OAB 286061/SP), AUGUSTO ROSALINO
TELES (OAB 287804/SP), GERSON VIEIRA DE OLIVEIRA (OAB 289452/SP), ALINE DE SOUZA LISBOA (OAB 294332/SP),
SONIA MARIA DA SILVA (OAB 94773/SP), GABRIELA BOU GHOSSON MARCATO (OAB 300784/SP), ANDERSON BENEDITO
DE SOUZA (OAB 316388/SP), ANGÉLICA MAGALHÃES CUNHA LISBOA (OAB 319967/SP), ANA MARIA SOARES (OAB 9067/
MS), ELI ANDERSON DERLI CORREA (OAB 332995/SP), CACILDA LIMA DOS SANTOS (OAB 138046/SP), FLAVIA CRISTINA
SANCHES (OAB 254900/SP), KARINA MARTINS DE BARROS (OAB 249159/SP), RICARDO MARCELO GONÇALVES ARTEIRO
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

763

(OAB 233024/SP), DIONE ALMEIDA SANTOS (OAB 200419/SP), JORGE DA COSTA MOREIRA NETO (OAB 200215/SP), IVAN
RICARDO CAMARGO ADRIÃO (OAB 186740/SP), VANESSA ROSSANA FLORÊNCIO RIBAS (OAB 184517/SP), LEONCIO
ALVES DE SOUZA (OAB 179542/SP), KARLA VANESSA SCARNERA (OAB 140733/SP), EDUARDO ALBERTO KERSEVANI
TOMAS (OAB 140731/SP)

LARANJAL PAULISTA
Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ELIANE CRISTINA CINTO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANGELA MARIA FALCIN SANTIAGO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2014
Processo 0000534-18.2013.8.26.0315 (031.52.0130.000534) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Loja
Backward Me - Natalia C R Manfrim - Intimação do(a) autor para retirada do M.L.J. nº 05/2014 que se encontra arquivado em
pasta própria. Caso o mesmo não seja retirado no prazo de 365 dias será cancelado. - ADV: MARIELA RODRIGUES MACHADO
(OAB 315747/SP), SÔNIA MARIA DE MORAES GAZONATO (OAB 173077/SP)
Processo 0000538-55.2013.8.26.0315 (031.52.0130.000538) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória
- Loja Backward Me - July S Mariano - Manifeste-se a exequente em 48 horas, em termos de prosseguimento, sob pena de
extinção. - ADV: SÔNIA MARIA DE MORAES GAZONATO (OAB 173077/SP), MARIELA RODRIGUES MACHADO (OAB 315747/
SP)
Processo 0002020-09.2011.8.26.0315 (315.01.2011.002020) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de
Trânsito - Jose Marcio Mariano - Thiago dos Santos Almeida - Intimação do autor a manifestar-se nos autos em termos de
prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista o decurso do prazo de sobrestamento requerido nos autos. ADV: THALES DE OLIVEIRA E SOUZA (OAB 313819/SP), MARIA ANGELA TORCIA COUTO (OAB 283091/SP), MARCELO DE
ALMEIDA (OAB 286235/SP)
Processo 0002764-67.2012.8.26.0315 (315.01.2012.002764) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação /
Revisão de Contrato - Francisco Bispo dos Santos - Banco Itaucard Sa - Requeira o autor/exequente o que entender de direito
em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, tendo em vista a juntada do oficio de fls. dando conta de deposito
judicial. - ADV: JOAO FLAVIO RIBEIRO (OAB 66919/SP), JULIANA FIDELIS (OAB 151011/SP)
Processo 0002915-33.2012.8.26.0315 (315.01.2012.002915) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda
- Matheus Zanardo - Adriana Paula de Brito - HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo a que
chegaram as partes (fls. 34). Aguarde-se o cumprimento. Após, intime-se o exequente a manifestar-se quanto ao cumprimento,
no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 794, II, do CPC. P.R.I. - ADV: SILVANA MATILDE ANDREONI DE
TOLEDO (OAB 196561/SP)
Processo 0002969-96.2012.8.26.0315 (315.01.2012.002969) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Planos de Saúde
- Olga Toneli - Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico - Requeira o autor/exequente o que entender de
direito em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, pena de extinção. - ADV: SILVANA MATILDE ANDREONI DE
TOLEDO (OAB 196561/SP), EMERSON JOSE GODOY STRELAU V. DE TOLEDO (OAB 215961/SP)
Processo 0003615-48.2008.8.26.0315 (315.01.2008.003615) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Direito de Imagem
- Valeria Bufani - Empresa Jornalistica Junior Ss Ltda - - Mario Rodrigues de Moura Junior - - Franklina Eva Ribeiro de Moura
- Intimação do autor a manifestar-se nos autos em termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista o
decurso do prazo de sobrestamento requerido nos autos. - ADV: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA ULIANA (OAB 300831/SP),
VALERIA BUFANI (OAB 121489/SP)
Processo 3000404-74.2013.8.26.0315 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - RENATA MARCHESI Telefonica Brasil S/A - Expeça-se mandado de levantamento da importância depositada em fls. 203. Após, arquivem-se os autos.
Int. - ADV: JOÃO ROSA DE MORAES (OAB 160659/SP), TASSIANE DE FATIMA MORAES (OAB 256607/SP), FABIO RIVELLI
(OAB 297608/SP)
Processo 3001147-84.2013.8.26.0315 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato Claudio Marchi - BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - Recebo o recurso de fls. 99/117. Às
contrarrazões, no prazo legal. Int. - ADV: PRISCILA KEI SATO (OAB 159830/SP), FLAVIO ANTONIO MENDES (OAB 238643/
SP), LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB 291479/SP), LUIZ GUSTAVO DELATIM (OAB 301148/SP)
Processo 3001426-70.2013.8.26.0315 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato DIEGO CANDIDO GARPELI - BANCO FINASA BMC S/A - Recebo o recurso de fls. 192/253. Às contrarrazões, no prazo legal.
Int. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), FLAVIO ANTONIO MENDES (OAB 238643/SP)
Processo 3001428-40.2013.8.26.0315 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato EDSON PEREIRA DA SILVA - Banco Bradesco Financiamentos S/A - Recebo o recurso de fls. 108/116. Às contrarrazões. Int
- ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), FLAVIO ANTONIO MENDES
(OAB 238643/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP)

LEME
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE LEME EM 16/01/2014
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PROCESSO :3007715-10.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Aparecida Taufic N M Naif
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007716-92.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Edson Baldin de Jesus
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007717-77.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDA
: Maria Aparecida silva
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007718-62.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Edmar Belo da Silva
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007719-47.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Juliano Grossklauss Balduino
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007720-32.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Juliano Grossklauss Balduino
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007721-17.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Moacir Alves de Menezes
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007722-02.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Antonio Wagner Segatto
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007723-84.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDA
: Maria Stela Alvares
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007724-69.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Ruberval Santos de Aguiar
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO

:3007725-54.2013.8.26.0318
:EXECUÇÃO FISCAL
: Municipio de Leme
: 279922/SP - Carlos Junior Silva
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EXECTDO
: Liceu Glorian Dei Sc Ltda
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007726-39.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Espolio de Antonio Pagani
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007727-24.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Vanderson Moreira
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007728-09.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Ademar Olimpio de Souza
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007729-91.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Clayton Boldt
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007731-61.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Camila MArques CAetano
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007732-46.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Jorge Elias Marques Mansur
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007733-31.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Mauricio de Souza Viana
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007734-16.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDA
: Aparecida Taufic N Mansur Naif
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007745-45.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Liceu Gloriam Dei SC Ltda
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007746-30.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Liceu Gloriam Dei SC Ltda
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO

:3007747-15.2013.8.26.0318
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CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Liceu Gloriam Dei SC Ltda
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007748-97.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Liceu Gloriam Dei SC Ltda
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007749-82.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Liceu Gloriam Sei Sc Ltda
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007750-67.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Liceu Gloriam Sei Sc Ltda
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007751-52.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Liceu Gloriam Dei SC Ltda
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007752-37.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Luiz Carlos de Oliveira
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007753-22.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Leandro Comercio e Estacionamento de Veiculos Ltda Epp
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007754-07.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Castanha Comercio e Peças Ltda Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007735-98.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Liceu Gloriam Dei SC Ltda
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007736-83.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDA
: Ruth Terezinha de Oliv Barboza
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO
EXECTDO

:3007737-68.2013.8.26.0318
:EXECUÇÃO FISCAL
: Municipio de Leme
: 279922/SP - Carlos Junior Silva
: Jair Paganotti
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VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007738-53.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Francisco Z Ferreira Filho
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007739-38.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Liceu Gloriam Dei SC Ltda
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007740-23.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Liceu Gloriam Dei SC Ltda
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007741-08.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Liceu Gloriam Dei SC Ltda
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007742-90.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Liceu Gloriam Dei SC Ltda
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007743-75.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Liceu Gloriam Dei SC Ltda
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007744-60.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Liceu Gloriam Dei SC Ltda
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007755-89.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Dambach Brasil Ltda
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007756-74.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Luis Gustavo l MAlmegrin Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007757-59.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Manancial Panificadora e Confeitaria Ltda ME
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO
CLASSE

:3007758-44.2013.8.26.0318
:EXECUÇÃO FISCAL
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EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Amelia Priscila Caliali
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007759-29.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Degradee Ind e Com de Moveis L
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007760-14.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Vanderlei Ap D Vitorini Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007761-96.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: J A Alves Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007762-81.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Js Sobrinho Perfumaria Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007763-66.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Minimercado Rossi Ltda Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007764-51.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Rui Alexandre Andrade Garcia e Cia Ltda Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007765-36.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Daniel Oliveira Soares Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007766-21.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Manoel Elias Salles Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007767-06.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Antonio Alves Santana Bar Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007768-88.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Nilceneia B da Cruz Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
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PROCESSO :3007769-73.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Willian S de Carli & Cia Ltda
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007770-58.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: M A C Loterio Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007771-43.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: M E V Lima Converso Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000108-60.2014.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Retifica Conquista Ltda Epp
ADVOGADO : 256002/SP - Rodrigo Pinto
EXECTDO
: Osmar Luis Fernandes
VARA:3ª VARA
PROCESSO :3007772-28.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Francisco Ferreira Evangelista Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007773-13.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: SC TURBINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000110-30.2014.8.26.0318
CLASSE
:INVENTÁRIO
REQTE
: Jaqueline de Fatima Bertin
ADVOGADO : 279905/SP - Angela Maria Alves
INVTARDA
: MAria aparecida Granziol Bertin
VARA:1ª VARA
PROCESSO :3007774-95.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Dulce A da Silva Minimercado M
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007775-80.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Vandui Frazao dos Santos ME
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007776-65.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Marcos Vinicius Benetti Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE

:3007777-50.2013.8.26.0318
:EXECUÇÃO FISCAL
: Municipio de Leme
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ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Francisco de S Pereira Leme ME
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007778-35.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Antonio Cesar Rocha da Silva M
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007779-20.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Francisco de A Rodrigues Leme
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3007780-05.2013.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Leme
ADVOGADO : 279922/SP - Carlos Junior Silva
EXECTDO
: Transportadora Bueno e Blumer Ltda Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000287-91.2014.8.26.0318
CLASSE
:EXIBIÇÃO
REQTE
: Espolio de Jose dos Reis Resende
ADVOGADO : 337734/SP - Fabiana Cosme Azene
REQDO
: BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
VARA:2ª VARA

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARAJUIZ(A) DE DIREITO CAMILLA MARCELA FERRARI ARCARO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA CEILA FERRAZ DO AMARAL ZANOBIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
IMPRENSA
Processo 0000013-17.1983.8.26.0318 (318.01.1983.000013) - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência - Sociedade Anonima Mineração de Amianto
- Tanitex Cimento Amianto Ltda - Claudio Faccioli - Advogados dos Habilitantes - Gesilaine Cristina Cavachiolli - (int a falida,
na pessoa de seu i. Advogado, para a retirada dos livros e documentos que se encontram arquivados em cartório) - ADV: HELIO
VIEIRA JUNIOR (OAB 47138/SP), DARIO DOMINGOS DE AZEVEDO (OAB 62563/SP), JOSE BORGES DA SILVA (OAB 68735/
SP), MILTON DE JULIO (OAB 76297/SP), JESILENE APARECIDA CAMILO DO PRADO (OAB 76718/SP), FERNANDO RUDGE
LEITE NETO (OAB 84786/SP), JESUS ARRIEL CONES JUNIOR (OAB 85018/SP), ADRIANO MENDES FERREIRA (OAB 87990/
SP), EUDES LEBRAO JUNIOR (OAB 89978/SP), PATRICIA MORAES (OAB 259248/SP), JOSE BENEDITO RUAS BALDIN (OAB
52851/SP), EDGAR LOPES RODRIGUES (OAB 41702/SP), CARLOS NORBERTO GOMES CORREA (OAB 41306/SP), JOSE
EDELVAIS CAMILLO DE MORAES (OAB 33083/SP), AUGUSTO ALEIXO (OAB 32675/SP), MARCO AURELIO DE MORI (OAB
28270/SP), CLEVERSON GOMES DA SILVA (OAB 183333/SP), CLAUDIO FACCIOLI (OAB 18065/SP), ROBERTO WAGNER
LANDGRAF ADAMI (OAB 117743/SP), CELESTINO CARLOS PEREIRA (OAB 108432/SP)
Processo 0000022-60.2012.8.26.0318 (318.01.2012.000022) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau
Unibanco Sa - “Vistos. Tendo em vista que o autor já recolheu, em guia própria, o valor para Impressão de Informações do
Sistema INFOJUD - Código 434-1 (Provimento CSM-1864/2011), defiro o requerido às fls. 55/56, providenciando o Cartório a
consulta via INFOJUD dos endereços dos executados. Int.” (Int do exequente sobre pesquisa INFOJUD de fls.59/60 que nos
endereços informados, já foi diligenciado e o Oficial de Justiça não encontrou as executadas conforme certidão negativas de
fls.42/43) - ADV: PETRUCIO OMENA FERRO (OAB 55263/SP)
Processo 0000033-60.2010.8.26.0318 (318.01.2010.000033) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material SIMONE CASTANHA - (Int sobre extratos e informação de fls. 94 + certidão de fls. 98 (... junto ao Sistema INFOJUD, não
constam declarações entregues pelo requerido RODRIGO CORTE CPF/MF nº 307.844.648-47, conforme pesquisas de fls.
95/97, nos exercícios 2011, 2012 e 2013.) - ADV: VALDIR DONIZETI DE OLIVEIRA MOCO (OAB 128706/SP)
Processo 0000191-47.2012.8.26.0318 (318.01.2012.000191) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - (Int.o autor acerca da pesquisa Bacenjud de endereços de fls.62/64) - ADV: FRANCISCO
CLAUDINEI MARCONDES DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)
Processo 0000238-94.2007.8.26.0318 (318.01.2007.000238) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - LUIS
ANTONIO FRANCISCON - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - (int o autor para menifestar-se sobre certidão
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de fls.187/188 quanto ao preenchimento do requisitório no campo do Imposto de Renda) - ADV: ROBERTO TARO SUMITOMO
(OAB 209811/SP), ELCIO JOSE PANTALIONI VIGATTO (OAB 96818/SP), MILTON DE JULIO (OAB 76297/SP)
Processo 0000251-83.2013.8.26.0318 (031.82.0130.000251) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Aymore Credito, Financiamento e Investimento Sa - (Int.o autor acerca da pesquisa Bacenjud de endereços de
fls.56/59) - ADV: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA (OAB 115665/SP)
Processo 0000340-43.2012.8.26.0318 (318.01.2012.000340) - Inventário - Inventário e Partilha - EVALDO CEZAR DOS
SANTOS - MUNICIPIO DE LEME - “Vistos. Tome-se por termo a cessão de direitos e a renúncia da herança. Após, remetamse os autos ao partidor, após a Fazenda Estadual, intimando-se a inventariante, se o caso. Int.” (int as partes para assinarem
termo de cessão de direitos e renúncia de Herança) - ADV: JOSE LUIS KAWAMURA (OAB 231157/SP), DANILO TEIXEIRA (OAB
273312/SP), PAULO AFONSO LOPES (OAB 118119/SP)
Processo 0000361-87.2010.8.26.0318 (318.01.2010.000361) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Jefer Produtos Siderurgicos Ltda - Jorge Anacleto Carneiro - Vistos. Tendo em vista que a penhora restou infrutífera, intimese o autor para o devido prosseguimento, requerendo o que de direito, prazo 48 horas. No silêncio, arquivem-se os autos. Int.
- ADV: LUCIANO NUNES DE VIVEIROS (OAB 175101/SP), LETÍCIA PAULINI MUNIZ (OAB 110644/MG), LINO ALEXANDRE
AMARAL BELTRÃO (OAB 71685/MG)
Processo 0000378-07.2002.8.26.0318 (318.01.2002.000378) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Estado de São Paulo - Vistos. Intimem-se as partes sobre o V. Acórdão, devendo os autos aguardarem a decisão final do
Recurso especial, conforme determinado às fls. 312. Int. - ADV: NADYR MARIA SALLES SEGURO (OAB 100002/SP), CINTHIA
LOISE JACOB DENZIN (OAB 156925/SP), MONICA HILDEBRAND DE MORI (OAB 126957/SP), ROSANA MARTINS KIRSCHKE
(OAB 120139/SP), FAUSTO ALEXANDRE PULTZ FACCIOLI (OAB 124462/SP)
Processo 0000493-42.2013.8.26.0318 (031.82.0130.000493) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução
do dinheiro - Isaque Vergilio Rissato - Farroupilha Administradora de Consorcios Ltda e outro - “Vistos. Fls.34/35: Defiro, mas a
citação do requerido FARROUPILHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, por carta, observando-se o novo endereço
fornecido a fls.34 e a gratuidade judicial deferido ao autor. Int.” (int do autor sobre certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça da
comarca de Sumaré-SP, de fls. 45 (...me dirigi ao endereço indicado onde deixei de citar e intimar a empresa FARROUPILHA
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., na pessoa de seu representante legal, pois o barracão está fechado com placa
de aluga, portanto a empresa e seu representante legal se encontram em lugar incerto e não sabido) - ADV: JOSE ANGELO
PATREZE (OAB 35661/SP)
Processo 0000519-21.2005.8.26.0318 (318.01.2005.000519) - Execução de Título Extrajudicial - Valor da Execução /
Cálculo / Atualização - Banco Bradesco Sa - Thomaz Gimenez e outro - (Int o autor para dar andamento ao feito, no prazo de
dez (10) dias, sob pena de extinção e arquivamento, conforme enunciado do Comunicado da Corregedoria Geral de Justiça nº
1.307/2007) - ADV: CLAUDEMIR COLUCCI (OAB 74968/SP), MATILDE DUARTE GONCALVES (OAB 48519/SP), RAPHAEL
ROSADA NETTO (OAB 167570/SP)
Processo 0000582-02.2012.8.26.0318 (318.01.2012.000582) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória OCTAVIO GONÇALVES - (Int sobre extratos e informação de fls. 27 + certidão de fls. 31 (...junto ao Sistema INFOJUD, não
constam declarações entregues pelo executada CLEIDELI MARQUES CPF/MF nº 177.682.168-81, conforme pesquisas de fls.
28/30, nos exercícios 2011, 2012 e 2013.) - ADV: RAFAEL MARADEI (OAB 213031/SP)
Processo 0000804-33.2013.8.26.0318 (031.82.0130.000804) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Bv Financeira Sa Credito e Financiamento - Vistos. Manifestem-se as partes, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, se possuem
interesse na realização de tentativa de conciliação nos termos do artigo 331 do Código de Processo Civil, salientando-se que o
silêncio implicará na presunção de desinteresse. No mesmo prazo, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando
sua pertinência, sob pena de entender que desistiram daquelas pelas quais protestaram, sem prejuízo da possibilidade do
julgamento antecipado da lide. Int. - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), LUCIANA MARIA
BORTOLIN (OAB 243021/SP), FRANCISCO CLAUDINEI MARCONDES DA MOTA (OAB 99983/SP)
Processo 0000933-19.2005.8.26.0318 (318.01.2005.000933) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Julia Helena
Lino - Rose Helena Vieira de Brito Lino - “Vistos. Tornem os autos ao partidor, após a Fazenda Estadual, intimando-se a
inventariante, se o caso. Int.” (Int sobre informação do partidor de fls. 247 e da manifestação da Fazenda do Estado de fls. 248) ADV: JOSÉ ERNESTO JARDIM JÚNIOR (OAB 189267/SP), CRISTIANE RAQUEL CONCI FACCIOLI (OAB 215244/SP), TALITA
VIRGINIA GALLO GUEDES (OAB 230419/SP)
Processo 0000952-78.2012.8.26.0318 (318.01.2012.000952) - Apreensão e Depósito de Coisa Vendida com Reserva de
Domínio - Inadimplemento - J Mahfuz Ltda - (Int acerca da certidão da serventia de fls.86 (...Certifico e dou fé que até a presente
data não se tem notícias nos autos sobre o pagamento do débito, embora a requerida tenha sido devidamente notificada às fls.
82/85. + Int o autor para requerer o que de direito, apresentando planilha atualizada do débito com multa de 10% e, se o caso,
recolher diligência do Ofcial de Justiça) - ADV: EMANUEL HENRIQUE DE CARVALHO TAUYR (OAB 223363/SP)
Processo 0001121-65.2012.8.26.0318 (318.01.2012.001121) - Procedimento Ordinário - Bancários - REINALDO WALNEI
POMMER - BANCO DO BRASIL S.A - Vistos. 1- Intimem-se as partes sobre o V. Acórdão, devendo o credor REINALDO
WALNEI POMMER requerer o que de direito, no prazo de dez dias, sob pena de arquivamento. 2- Decorrido o prazo do item 1
e nada manifestado, arquivem-se os autos. Int. - ADV: MARLENE APARECIDA ZANOBIA (OAB 109294/SP), RENATO OLIMPIO
SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP)
Processo 0001153-70.2012.8.26.0318 (318.01.2012.001153) - Procedimento Ordinário - Erro Médico - Valquiria Piton - Jose
Grynfogiel - (int das partes sobre ofício do IMESC de fls. 434 (...o(a) periciando(a) compareceu à perícia no dia 25/10/2013,
ocasião em que o perito solicitou cópia dos documentos abaixo relacionados, imprescindíveis para auxiliar nos trabalhos periciais.
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Descrição do ato cirurgico (com relatório legível e sem abreviatura), Realizado pelo Dr. José Grynfogiel em 26/02/2004) - ADV:
VICENTE ANGELO BACCIOTTI (OAB 19999/SP), DOUGLAS ANTONIO RAINERI FIOCCO (OAB 70732/SP)
Processo 0001167-11.1999.8.26.0318 (318.01.1999.001167) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Pedro Izepon Inter Leme Saude Assistencia Medica Sc Ltda - (Int o autor para se manifestar acerca do Oficio da 2ª Vara Local de fls. 191)
- ADV: ADRIANO LUCIANETI QUEVEDO (OAB 122125/SP), MILTON DE JULIO (OAB 76297/SP), VALDIR APARECIDO DE
ALMEIDA (OAB 144885/SP)
Processo 0001187-45.2012.8.26.0318 (318.01.2012.001187) - Procedimento Ordinário - Concessão - ELENICE APARECIDA
DO CARMO MECKALE - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - “Autos nº 146/12 Vistos. Fls. 49: Providencie a
z. serventia a consulta de in formações, via INFOJUD, para encaminhamento a este juízo da cópia das três últimas declarações
de renda em nome do espólio de DAMIÃO ADÃO MASSONI. Int. Leme, d.s. CAMILLA MARCELA FERRARI ARCARO JUÍZA
DE DIREITO” - ADV: FABIANA CRISTINA TAMBOLINI MARCHETO (OAB 181316/SP), CARLOS HENRIQUE MORCELLI (OAB
172175/SP), DANILO TEIXEIRA (OAB 273312/SP), ROBERTO TARO SUMITOMO (OAB 209811/SP)
Processo 0001187-45.2012.8.26.0318 (318.01.2012.001187) - Procedimento Ordinário - Concessão - ELENICE APARECIDA
DO CARMO MECKALE - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - “Autos nº 146/12 Vistos. Fls. 97/98: Mantenho a
decisão de fls. 95, pelos seus próprios fundamentos. Providencie a consulta INFOJUD, conforme determinado. Int. Leme, 21 de
maio de 2013. Camilla Marcela Ferrari Arcaro Juíza de Direito” (Int sobre informação de fls. 100) - ADV: DANILO TEIXEIRA (OAB
273312/SP), ROBERTO TARO SUMITOMO (OAB 209811/SP), FABIANA CRISTINA TAMBOLINI MARCHETO (OAB 181316/SP),
CARLOS HENRIQUE MORCELLI (OAB 172175/SP)
Processo 0001233-68.2011.8.26.0318 (318.01.2011.001233) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Decorlit Industria
e Comercio Ltda - (Int a exequente para manifestar-se em 10 dias, nos termos da certidão de fls.94 (...pesquisando junto ao
Sistema INFOJUD, não constam declarações simplificadas das empresas ALEX MEDEIROS ME - CNPJ/MF nº 05.641.951/000163, referente ao exercício de 2010, conforme documento de fls. 92 e DEPÓSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
MEDEIROS LTDA. - CNPJ/MF nº 00.875.699/0001-33, referente ao exercício de 2010, conforme documento de fls. 93. Certifico
mais e finalmente, que as declarações de simplificadas da empresa ALEX MEDEIROS ME - CNPJ/MF nº 05.641.951/000163, referentes aos anos de 2008, 2009, 2011 e 2012, bem como as declarações simplificadas da empresa DEPÓSITO DE
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO MEDEIROS LTDA. ME - CNPJ/MF nº 00.875.699/0001-33, referentes aos anos de 2008,
2009, 2011 e 2012, encontram-se arquivadas em pasta própria, devido ao Sigilo Fiscal e serão incineradas em 30 dias após a
intimação no D.J.E. Para a sua consulta) - ADV: MARCO AURELIO DE MORI JUNIOR (OAB 112174/SP), MARCO AURELIO DE
MORI (OAB 28270/SP)
Processo 0001237-37.2013.8.26.0318 (031.82.0130.001237) - Procedimento Ordinário - Guarda - W. I. de M. - R. O. O. Vistos. Em que pese a cota do Ministério Público de fls. 188, a contestação, mesmo que intempestiva, deverá ser mantida nos
autos. Manifestem-se as partes, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, se possuem interesse na realização de tentativa de conciliação
nos termos do artigo 331 do Código de Processo Civil, salientando-se que o silêncio implicará na presunção de desinteresse.
No mesmo prazo, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência, sob pena de entender que
desistiram daquelas pelas quais protestaram, sem prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. Sem prejuízo,
remetam-se, com urgência, cópias dos autos para acompanhamento pela Vara da Infância e Juventude, conforme sugestão
de fls. 134. Int. - ADV: ADRIANA APARECIDA REMUNHÃO FALDONI (OAB 232160/SP), CAROLINA RIBEIRO ALVES DOS
SANTOS ROSSI (OAB 251781/SP)
Processo 0001392-36.1996.8.26.0318 (318.01.1996.001392) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários BANCO ITAU S.A. - JOSE EDELVAIS CAMILO DE MORAES e outro - (Int sobre consulta de fls. 279 (...as declarações de
imposto de renda do executado JOSÉ EDELVAIS CAMILO DE MORAES - CPF/MF nº 205.139.338-91, referentes aos exercícios
de 2011/2012 e 2013, encontram-se arquivadas em pasta própria, devido ao Sigilo Fiscal e serão incineradas em 30 dias após a
intimação no D.J.E. Para a sua consulta.) - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), MARCO AURELIO
DE MORI (OAB 28270/SP)
Processo 0001535-68.2009.8.26.0318 (318.01.2009.001535) - Outros Feitos não Especificados - Antonio Sergio Piccoli Banco do Brasil Sa - Vistos. Nos termos do art. 475 J do Código de Processo Civil, intime-se o devedor BANCO DO BRASIL
S.A, na pessoa de seu patrono, o DR. JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR, para que efetue o pagamento dos débitos, cujo
valores foram apontado na r. sentença, devidamente atualizado, em quinze dias, advertindo-os que o não pagamento implicará
no acréscimo de multa de 10%. Int. - ADV: ADEMIR DONIZETI ZANOBIA (OAB 167143/SP), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR
(OAB 142452/SP), DAVID DA SILVA (OAB 118426/SP), MARLENE APARECIDA ZANOBIA (OAB 109294/SP)
Processo 0001730-14.2013.8.26.0318 (031.82.0130.001730) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - MARIA
AURINEIDE SOARES DE LIMA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - “Vistos. Com a entrega do laudo, dou
por encerrada a instrução processual. Requisite-se o pagamento do Sr. Perito. Manifeste-se a autora, no prazo de dez (10)
dias, acerca da proposta de acordo do I.N.S.S. de fls. 101, entendendo o silêncio como concorde. Oportunamente, tornem. Int.”
- ADV: ROBERTO TARO SUMITOMO (OAB 209811/SP), ELCIO JOSE PANTALIONI VIGATTO (OAB 96818/SP), MILTON DE
JULIO (OAB 76297/SP)
Processo 0001734-51.2013.8.26.0318 (031.82.0130.001734) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Maria
Jose Ramalho dos Santos Araujo - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - “Vistos. Fls. 123/124: Indefiro, tendo em vista o
decurso do prazo para apresentação de quesitos pelas partes. Assim, com a entrega do laudo, dou por encerrada a instrução
processual. Requisite-se o pagamento do Sr. Perito. Concedo o prazo de dez dias consecutivos para a apresentação de
memoriais. Após, tornem para sentença. Int” - ADV: ELCIO JOSE PANTALIONI VIGATTO (OAB 96818/SP), MILTON DE JULIO
(OAB 76297/SP), ROBERTO TARO SUMITOMO (OAB 209811/SP), CARLOS HENRIQUE MORCELLI (OAB 172175/SP)
Processo 0001752-97.1998.8.26.0318 (318.01.1998.001752) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento
/ Execução - Banco do Brasil Sa - Industria e Comercio de Carrocerias Jancar Ltda e outros - Antonio Carlos Gutzlaff - Vistos.
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Fls. 322: Em que pese o inconformismo do exequente, já restou provado nos autos que os executados não possuem mais bens
a serem penhorados e de nada adiantará intimá-los para tanto. Não há mais nada a fazer nos presentes autos, a não ser que o
exequente diligencie e localize bens dos executados livres de ônus. Assim, aguarde-se no arquivo provisório ulterior provocação.
Int. - ADV: ADRIANO CHIEROTTI (OAB 149758/SP), ELCIO JOSE PANTALIONI VIGATTO (OAB 96818/SP), NORIVAL MIOTTO
(OAB 137670/SP)
Processo 0001801-50.2012.8.26.0318 (318.01.2012.001801) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Severino Jose da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - “Vistos. 1- Recebo o recurso interposto pelo requerido
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL às fls. 131/139 no efeito devolutivo, abrindo-se vistas dos autos à parte contrária
para as contrarrazões. 2- Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal - 3ª Região, com as nossas
homenagens. Int” (int acerca do ofício do INSS de fls.143) - ADV: ROBERTO TARO SUMITOMO (OAB 209811/SP), ANGELA
MARIA ALVES (OAB 279905/SP), CARLOS HENRIQUE MORCELLI (OAB 172175/SP)
Processo 0001816-19.2012.8.26.0318 (318.01.2012.001816) - Procedimento Ordinário - Alimentos – D. G. D. F. - (int o
autor para menifestar-se acerca da contestação tempestiva de fls. 97/102 e petição do requerido de fls. 111/112) - ADV: NOEL
LAZARO TAUFIC (OAB 114068/SP), RICARDO LUIS ORPINELI (OAB 178925/SP)
Processo 0001827-14.2013.8.26.0318 (031.82.0130.001827) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - ANA NEUSA
BARROSO MONTEIRO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - “Vistos. Com a entrega do laudo, dou por
encerrada a instrução processual. Requisite-se o pagamento do Sr. Perito. Concedo o prazo de dez dias consecutivos para a
apresentação de memoriais. Após, tornem para sentença. Int.” - ADV: ELCIO JOSE PANTALIONI VIGATTO (OAB 96818/SP),
MILTON DE JULIO (OAB 76297/SP), ROBERTO TARO SUMITOMO (OAB 209811/SP)
Processo 0001934-58.2013.8.26.0318 (031.82.0130.001934) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Claudinei Moloni - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - “Vistos. Com a entrega do laudo, dou por encerrada a instrução
processual. Requisite-se o pagamento do Sr. Perito. Concedo o prazo de dez dias consecutivos para a apresentação de
memoriais. Após, tornem para sentença. Int.” - ADV: ROBERTO TARO SUMITOMO (OAB 209811/SP), ELCIO JOSE PANTALIONI
VIGATTO (OAB 96818/SP), MILTON DE JULIO (OAB 76297/SP)
Processo 0001949-61.2012.8.26.0318 (318.01.2012.001949) - Execução de Alimentos - Alimentos - T. N. M. e outro - “Vistos.
O executado não pagou nem justificou o seu inadimplemento, conforme certificado às fls. 67. Desta forma, decreto a prisão civil
de A. C. M.D. O., pelo prazo de 60 dias. Expeça-se mandado de prisão e precatória para o seu cumprimento. Int.” (int que já foi
expedida carta precatrória e mandado de prisão) - ADV: ADRIANA ANDRÉA THOMAZ TEROSSI (OAB 175592/SP)
Processo 0001989-92.2002.8.26.0318 (318.01.2002.001989) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Jose
Augusto Ditberner Neto - Supermercado Bom Jesus Ltda - Vistos. Fls.164/168: Indefiro, devendo o autor indicar o bem que
quer em reforço da penhora, no prazo de dez (10) dias e tendo em vista que o requerido encerrou suas atividades. Defiro o
prazo supra e nada sendo manifestado, aguarde-se no arquivo ulterior provocação. Int. - ADV: CARLOS ALBERTO LISSONI
(OAB 282988/SP), JOSE LUIS STEPHANI
Processo 0002101-17.2009.8.26.0318 (318.01.2009.002101) - Outros Feitos não Especificados - Crédito Rural - Nair
Habermann e outros - Banco do Brasil Sa - Vistos. 1- Fls.182/184: Nos termos do art. 475 J do Código de Processo Civil, intimese o devedor BANCO DO BRASIL S/A, na pessoa de seu patrono, o Dr. JOSÉ ANTONIO FRIGINI, para que efetue o pagamento
do débito determinado na sentença, devidamente atualizado, em quinze dias, advertindo-os que o não pagamento implicará no
acréscimo de multa de 10%. 2- Decorrido o prazo para pagamento e nada manifestado, apresente o credor planilha atualizada
do débito com o acréscimo da multa de 10%, bem como deposite as custas devidas para expedição de mandado de penhora e
avaliação na boca do caixa,visto ser o executado instituição financeira. Int. - ADV: ADEMIR DONIZETI ZANOBIA (OAB 167143/
SP), JOSE ANTONIO FRIGINI (OAB 115369/SP), MARLENE APARECIDA ZANOBIA (OAB 109294/SP)
Processo 0002128-58.2013.8.26.0318 (031.82.0130.002128) - Monitória - Cheque - IRMÃOS DAVOLI S.A- IMPORTAÇÃO
E COMERCIO - (Int acerca da certidão da serventia de fls. 41 (...decorreu o prazo sem notícias nos autos de que o devedor
efetuou o pagamento do débito. (...decorreu o prazo e o credor não apresentou diligencia , bem como planilha com multa de
10%, para expedição de mandado de penhora e avaliação.) - ADV: RITA DE CASSIA MUNIZ (OAB 95338/SP), VICENTE MUNIZ
FILHO (OAB 329127/SP)
Processo 0002179-69.2013.8.26.0318 (031.82.0130.002179) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral CLAUDINEI ROGERIO ARLE - (int o autor para manifestar-se acerca do retorno do AR. com a informação “mudou-se”) - ADV:
RICARDO LUIS ORPINELI (OAB 178925/SP)
Processo 0002229-66.2011.8.26.0318 (318.01.2011.002229) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Rogerio
de Lima - Ricardo D Hencklein - “Vistos. Fls.80/81: Mantenho a decisão de fls.78 pelos seus próprios fundamentos. Tendo
em vista que o exequente é beneficiário da Justiça Gratuita, expeça a z. Serventia os ofícios de praxe para a localização do
executado. Int.”(Int.o autor acerca da F.A de fls.84, informações do Caex de fls.87/93, ofício de fls.95/96 e da pesquisa Bacenjud
de endereços de fls.97/99) - ADV: RAFAEL MARADEI (OAB 213031/SP)
Processo 0002230-56.2008.8.26.0318 (318.01.2008.002230) - Procedimento Ordinário - Revisão - G. C. - (Int o Dr. Paulo
Afonso Lopes de que os autos encontram-se desarquivados e ao seu dispor, pelo prazo de 10 dias, sendo que, decorrido tal
prazo e nada sendo manifestado, os autos retornarão ao arquivo) - ADV: PAULO AFONSO LOPES (OAB 118119/SP), ANTONIO
ROVERSI JUNIOR (OAB 197789/SP)
Processo 0002230-56.2008.8.26.0318 (318.01.2008.002230) - Procedimento Ordinário - Revisão - G. C. - (Int o Dr. Paulo
A. Lopes de que os autos encontram-se desarquivados e ao seu dispor, pelo prazo de 10 dias, sendo que, decorrido tal prazo
e nada sendo manifestado, os autos retornarão ao arquivo) - ADV: ANTONIO ROVERSI JUNIOR (OAB 197789/SP), PAULO
AFONSO LOPES (OAB 118119/SP)
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Processo 0002280-09.2013.8.26.0318 (031.82.0130.002280) - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil
- Retificação de Nome - J. L. G. J. - (Os mandados de retificação já foram expedidos e encontram-se disponíveis no site do
Tribunal de Justiça (Consulta/Processo/1ª instância/Interior/Processos Cíveis/Foro de Leme/Nome da parte ou número dos
autos ou acessar, diretamente, o link: http://esaj.tj.sp.gov.br/cpo/pg/open.do, clicar no ícone do documento a ser impresso e,
após, optar por apertar o botão direito do mouse e, clicar na opção “imprimir - ctrl P” (com a seta na parte branca do documento)
ou adotando a utilização do “Ctrl + P”, reproduzir cópia fidedigna do documento desejado, com a assinatura digital do julgador.
Caberá ao advogado da parte interessada providenciar o encaminhamento) - ADV: JUVENTINO LEITE GOMES JUNIOR (OAB
310194/SP)
Processo 0002303-52.2013.8.26.0318 (031.82.0130.002303) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança
- Espécies de Contratos - Brasilia Paula Silva - (Int do exequente para requerer o que de direito, diante da certidão de fls.72
(...decorrido o prazo de tres (03) dias, a executada Brasilia P. Silva nada manifestou nos autos e nem efetuou o pagamento
do débito exequendo) - ADV: MARCIA TERCIOTTI SAMPAIO GOTZE (OAB 286244/SP), GILMAR DOS SANTOS MANO (OAB
186792/SP)
Processo 0002334-72.2013.8.26.0318 (031.82.0130.002334) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer R. R. de L. P. de M. - “Vistos. 1- Em razão da informação de fls. 39 e o parecer favorável do Ministério público de fls. 40, bem
como, pela iminência do vencimento da prisão civil do executado A. D. S. P. D. M., expeça-se alvará de soltura clausulado em
seu favor, a fim de ser cumprido no dia 05/01/2014 - (DOMINGO), oficiando-se à autoridade policial para seu cumprimento.
2- após, diga o credor, no prazo de dez dias, em termos de prosseguimento. 3- Decorrido o prazo e nada sendo manifestado,
aguarda-se no arquivo ulterior provocação. Int.” - ADV: LEANDRO BERTOLOTI DE OLIVEIRA (OAB 301677/SP)
Processo 0002362-74.2012.8.26.0318 (318.01.2012.002362) - Monitória - Duplicata - INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO
S.A. - (int o autor para manifestar-se acerca do retorno do aviso de recebimento com a informação “ausente”) - ADV: EVELISE
BARBOSA PEUCCI ALVES (OAB 166861/SP)
Processo 0002584-23.2004.8.26.0318 (318.01.2004.002584) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória Camargo Barros Construcoes e Comercio Ltda e outros - Dr Newton Odair Mantelli - “Vistos. Fls.219/220: Defiro. Providencie a
z. serventia a consulta de informações, via INFOJUD, para encaminhamento a este juízo de cópias das três últimas declarações
de renda em nome do devedor. Int.” (int acerca da consulta INFOJUD de fls. 225/227 e certidão da serventia de fls. 228 (...
pesquisando junto ao Sistema INFOJUD, não constam declarações entregues pelo executado EVERALDO LOPES FERREIRA
JÚNIOR - CPF/MF nº 064.682.148-23, conforme pesquisas de fls. 225/227, nos exercícios 2011, 2012 e 2013. Certifico mais e
finalmente, que as declarações de imposto de renda do executado WELINTON ROGÉRIO CONCI - CPF/MF nº 022.235.44967, referentes aos exercícios de 2011/2012 e 2013, encontram-se arquivadas em pasta própria, devido ao Sigilo Fiscal e serão
incineradas em 30 dias após a intimação no D.J.E. Para a sua consulta.) - ADV: ROBERTO PINTO DE CAMPOS (OAB 90252/
SP), NEWTON ODAIR MANTELLI (OAB 47570/SP), LILIAN MOLINARI TUFANIN (OAB 247209/SP), CRISTIANE RAQUEL
CONCI FACCIOLI (OAB 215244/SP)
Processo 0002661-85.2011.8.26.0318 (318.01.2011.002661) - Execução de Alimentos - Alimentos - P. H. da S. L. - B. G. A.
de L. - (Int a autora acerca do ofício expedido para desconto da pensão alimentícia retornado sem cumprimento fls.138) - ADV:
ELISIO GIMENEZ (OAB 89690/SP), DOUGLAS ANTONIO RAINERI FIOCCO (OAB 70732/SP), JANE YUKIKO MIZUNO (OAB
198462/SP)
Processo 0002665-98.2006.8.26.0318 (318.01.2006.002665) - Procedimento Ordinário - Alimentos - R. A. B. - (Int o Dr. Alex
Donisete de Lima de que os autos encontram-se desarquivados e ao seu dispor, pelo prazo de 10 dias, sendo que, decorrido
tal prazo e nada sendo manifestado, os autos retornarão ao arquivo) - ADV: SUELI FICK DE FERRAZ (OAB 67514/SP), ALEX
DONISETI DE LIMA (OAB 263315/SP), GILMAR DOS SANTOS MANO (OAB 186792/SP)
Processo 0002795-83.2009.8.26.0318 (318.01.2009.002795) - Procedimento Ordinário - Espécies de Títulos de Crédito Marcelo Gomes Gonçalves - Afonso de Moraes Rego - “Vistos. Tendo em vista que o exequente é beneficiário da justiça
gratuita, defiro a pesquisa pelo Sistema INFOJUD requerido às fls. 354, providenciando o Cartório o necessário. Int.” (int do
exequente que as declarações de imposto de renda do executado AFONSO DE MORAES REGO - CPF/MF nº 147.165.778-72,
referentes aos exercícios de 2011/2012 e 2013, encontram-se arquivadas em pasta própria, devido ao Sigilo Fiscal e serão
incineradas em 30 dias após a intimação no D.J.E. para a sua consulta.) - ADV: LUCIANA MARIA BORTOLIN (OAB 243021/SP),
MARCOS VASCO MOLINARI (OAB 264989/SP)
Processo 0002822-37.2007.8.26.0318 (318.01.2007.002822) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário José Pedro dos Santos Filho - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Vistos. Primeiramente, manifeste-se o requerido INSS
acerca de eventual compensação, em 10 dias, entendendo o silêncio como concorde. Após, expeça-se ofício na modalidade
PRC. Sem prejuízo, expeça-se o alvará de levantamento da quantia de fls. 211, em nome do i. Advogado do autor, tendo em vista
tratar-se de verba honorária. Int. - ADV: ELCIO JOSE PANTALIONI VIGATTO (OAB 96818/SP), ROBERTO TARO SUMITOMO
(OAB 209811/SP), MILTON DE JULIO (OAB 76297/SP)
Processo 0002896-18.2012.8.26.0318 (318.01.2012.002896) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Fabiana Aparecida Cavalcante - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Primeiramente, manifeste-se o requerido
acerca de eventual compensação de créditos, assinalando o prazo de 15 dias para tanto. Decorrido o prazo sem manifestação
e ante a concordância do requerido quanto aos cálculos apresentados pelo autor (fls. 108/109), expeça-se ofício requisitório,
na modalidade RPV (principal e sucumbência). Int. - ADV: ROBERTO TARO SUMITOMO (OAB 209811/SP), PRISCILA VOLPI
BERTINI (OAB 289400/SP)
Processo 0003370-23.2011.8.26.0318 (318.01.2011.003370) - Execução de Alimentos - Alimentos - F. I. A. e outro - “Ordem
nº 507/11 Vistos. Tendo em vista que a prisão do executado J. I. E. vence em 23/11/2013, expeça-se alvará de soltura clausulado,
a fim de ser cumprido no requerido dia. Após, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, no prazo de dez (10)
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dias. Decorrido o prazo e nada sendo manifestado, aguarde-se no arquivo ulterior provocação. Int.” - ADV: PAULO ROBERTO
CHRISTOFOLETTI (OAB 248287/SP)
Processo 0003522-18.2004.8.26.0318 (318.01.2004.003522) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria - Rosa Margarida de
Souza Leite - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Fls.206: Indefiro, pois tal providência compete à autora. Assim,
assinalo o prazo de 10 dias para a apresentação dos cálculos pela requerente. Decorrido o prazo e nada manifestado, retornem
os autos ao arquivo. Int. - ADV: ROBERTO TARO SUMITOMO (OAB 209811/SP), LOURDES ROSELY GALLETTI MARTINEZ
FACCIOLI (OAB 58206/SP), ANTONIO JOSE PANCOTTI (OAB 60957/SP)
Processo 0003584-58.2004.8.26.0318 (318.01.2004.003584) - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso - COPAGAZ
DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - TERRAFORT CERAMICOS LTDA e outros - (Int sobre informação de fls. 448) - ADV:
EUGENIO LEONI (OAB 10211/SP), APARECIDA DONIZETE RICARDO (OAB 203773/SP), SERGIO ALCIDES DIAS BACIOTTI
(OAB 44299/SP)
Processo 0003636-10.2011.8.26.0318 (318.01.2011.003636) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - SCS
SOLUÇÕES CONSTRUÇÕES E SISTEMAS LTDA - LIDERAÇO MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA ME - (Int sobre consulta
de fls. 549) - ADV: BENEDITO TARIFA (OAB 121790/SP), DALTON FERNANDO BOVO (OAB 199521/SP), GISANDRO CARLOS
JULIO (OAB 265662/SP)
Processo 0003686-36.2011.8.26.0318 (318.01.2011.003686) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Iochpe Maxion
Sa - Marietto Ind e Com Plrec Ltda - “Vistos. Tendo em vista que o autor já recolheu, em guia própria, o valor para Impressão
de Informações do Sistema INFOJUD Código 434-1 (Provimento CSM-1864/2011), defiro o requerido às fls. 167, providenciando
o Cartório o necessário. Int.” (int acerca da certidão da serventia de fls. 169 (...as declarações anuais do Simples Nacional da
executada MARIETTO IND. COM. PLREC LTDA. - CNPJ/MF nº 07.613.492/0001-30, referentes aos exercícios de 2011 e 2012,
encontram-se arquivadas em pasta própria, devido ao Sigilo Fiscal e serão incineradas em 30 dias após a intimação no D.J.E.
Para a sua consulta.) - ADV: NOEDY DE CASTRO MELLO (OAB 27500/SP), ROBERVAL DIAS CUNHA JUNIOR (OAB 42529/
SP)
Processo 0003793-17.2010.8.26.0318 (318.01.2010.003793) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - K. H.
dos S. - C. B. N. - “(...)Diante do exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na presente
ação de investigação de paternidade c.c. alimentos movida por K. H. D. S. em face de C. B. N., fazendo-o para DECLARAR
A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO DE FILIAÇÃO e, conseqüentemente, a INCLUSÃO DA PATERNIDADE do requerido em relação
ao autor. Por conseqüência condeno o requerido ao pagamento da pensão mensal, a favor do autor, no equivalente 1/3 (um
terço) salário mínimo vigente, com vencimento até o dia dez (10) do mês vencido, extinguindo o processo, com julgamento de
mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que inexistem informações seguras sobre as
possibilidades do réu. Após o trânsito em julgado, como corolário lógico da inclusão da paternidade, DETERMINO a expedição
de mandado ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Leme com o desiderato de incluir do registro
de nascimento sob nº 87.414, à fls. 012 do livro A-167 o nome de C. B. N. como genitor e os nomes de A. C. B. e R. D. C. D. S.
B. como avós paternos do autor, o qual passará a se chamar K. H. D. S. B.. Por forçada sucumbência, CONDENO o requerido
nas custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que arbitro em R$ 200,00, eqüitativamente, nos
termos do artigo 20, § 4° do Código de Processo Civil, salientando serem estas verbas inexigíveis em razão de o mesmo ser
beneficiária da Justiça Gratuita, ressalvada a hipótese prevista no artigo 12, “in fine”, da Lei nº 1.060/1950. Arbitro os honorários
dos i.patronos das partes, nomeados pelo convenio PGE/OAB no valor máximo da tabela vigente, expedindo-se oportunamente
a respectiva certidão. P.R.I.C” - ADV: DANIEL BECCARO FERRAZ (OAB 252208/SP), ROBERTA NERY DAL BÓ MONACO
(OAB 189721/SP)
Processo 0003850-64.2012.8.26.0318 (318.01.2012.003850) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - LIVORNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - Samuel Tugugi
Barbosa Me e outro - “Vistos. Tendo em vista que o autor já recolheu, em guia própria, o valor para Impressão de Informações
do Sistema INFOJUD e RENAJUD - Código 434-1 (Provimento CSM-1864/2011), defiro o requerido às fls. 91/92, providenciando
o Cartório o necessário, anotando-se o nome dos i. Advogados, conforme requerido. Int.” (int sobre pesquisa RENAJUD de
fls. 95/96 e certidão de fls. 97 (...efetuando pesquisa junto ao Sistema Renajud, verifiquei constar que no CNPJ/MF sob nº
03.358.433/0001-01 - SAMUEL RUGUGI BARBOSA ME, existe cadastrado o veículo placa ETD-5022/SP - FORD/CARGO 712
- ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2010/2011 (FLS. 94), mas no CPF/MF sob nº 274.079.568-80 - SAMUEL TUGUGI BARBOSA,
não existe nenhum veículo cadastrado (fls. 95) + certidão de fls. 98 (...C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que as declarações de
informações econômico-fiscais da executada SAMUEL TUGUGI BARBOSA ME - CNPJ/MF nº 03.358.433/0001-01, referentes
aos exercícios de 2010/2011 e 2012 e as declarações de imposto de renda do executado SAMUEL TUGUGI BARBOSA - CPF/MF
nº 274.079.568-80, referentes aos exercícios de 2011/2012 e 2013, encontram-se arquivadas em pasta própria, devido ao Sigilo
Fiscal e serão incineradas em 30 dias após a intimação no D.J.E. Para a sua consulta.) - ADV: PATRÍCIA DONATO MATHIAS
(OAB 285959/SP), EDMILSON NORBERTO BARBATO (OAB 81730/SP), RAQUEL SANTORO MOLINARI (OAB 248921/SP),
PRISCILA MARTINS CARDOZO DIAS (OAB 252569/SP)
Processo 0003872-59.2011.8.26.0318 (318.01.2011.003872) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Maria Terezinha
Goulart Rosario - “Vistos. Cumpra-se o v.Acórdão, intimando-se as partes. Cite-se o requerido com as formalidades de praxe,
ficando deferida a gratuidade judicial à autora. Int.” (Int o autor para manifestar-se da contestação tempestiva de fls.62/74) ADV: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/SP), ROBERTO TARO SUMITOMO (OAB 209811/SP), ODAIR
LEAL BISSACO JUNIOR (OAB 201094/SP)
Processo 0003919-67.2010.8.26.0318 (318.01.2010.003919) - Divórcio Consensual - Dissolução - J. R. P. e outro - (int para
retirar a carta de sentença aditada) - ADV: LUCIANO DA SILVA MONTEIRO ROSALEM (OAB 283769/SP), JOEL DIONISIO LODI
(OAB 44273/SP)
Processo 0003957-89.2004.8.26.0318 (318.01.2004.003957) - Inventário - Inventário e Partilha - Elizabeth Freire do
Nascimento Marchi - “Vistos. Manifeste-se a Fazenda do Estado. Int.”(int da manifestação da Fazenda do Estado de fls. 208) ADV: LUCIENE CRISTINE VALE DE MESQUITA (OAB 136378/SP), RODRIGO CRISTIANO BIANCO (OAB 225865/SP)
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Processo 0003978-89.2009.8.26.0318 (318.01.2009.003978) - Execução de Alimentos - Alimentos - V. F. da S. - E. F. da S.
- (Int o autor para manifestar-se acerca do ofício de fls.110/111 informando que o requerido não foi encontrado para cumprimento
do mandado de prisão, bem como do ofício da DVC com devolução do mandado de prisão vencido) - ADV: JORGE ANTONIO
REZENDE OSÓRIO (OAB 203092/SP), VICENTE ANGELO BACCIOTTI (OAB 19999/SP)
Processo 0004256-56.2010.8.26.0318 (318.01.2010.004256) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos – M. C. D. S.
- (Int do Dr. Marcos Vasco Molinari de que os autos encontram-se desarquivados e ao seu dispor, pelo prazo de 10 dias, sendo
que, decorrido tal prazo e nada sendo manifestado, os autos retornarão ao arquivo) - ADV: MARCOS VASCO MOLINARI (OAB
264989/SP)
Processo 0004287-42.2011.8.26.0318 (318.01.2011.004287) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito, Financiamento e Investimento - Vistos. Fls. 91: Indefiro, tendo em vista a pesquisa
feita recentemente às fls. 84/86. Assim, intime-se o autor, pessoalmente, para dar efetivo prosseguimento ao feito, no prazo
de 48:00 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e arquivamento. Int. - ADV: ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA
SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP), FRANCISCO CLAUDINEI MARCONDES DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE
FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)
Processo 0004348-68.2009.8.26.0318 (318.01.2009.004348) - Outros Feitos não Especificados - Obrigações - Espólio de
Reinaldo Jair Scherma - Banco do Brasil Sa - “ Vistos. 1- Tendo em vista o falecimento do autor, defiro a alteração do pólo
ativo para constar o ESPÓLIO DE REINALDO JAIR SCHERMA, nas pessoas de seus herdeiros, anotando-se. 2- Nos termos
do art. 475 J do Código de Processo Civil, intime-se o devedor BANCO DO BRASIL S.A, na pessoa de seu patrono, o DR.
JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR, para que efetue o pagamento dos débitos, cujo valores foram apontado na r. sentença,
devidamente atualizado, em quinze dias, advertindo-a que o não pagamento implicará no acréscimo de multa de 10%. Int.”
- ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), ADEMIR DONIZETI ZANOBIA (OAB 167143/SP), MARLENE
APARECIDA ZANOBIA (OAB 109294/SP)
Processo 0004505-85.2002.8.26.0318 (318.01.2002.004505) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Ceramica Zago Ltda
e outros - Gasodiesel Produtos de Petroleo Ltda - (Int acerca da certidão da serventia de fls. 416 (...que, decorreu o prazo sem
notícias de que o devedor efetuou o pagamento do débito. e (...que, decorreu o prazo e o credor não apresentou diligencia,
bem como planilha com multa de 10%, para expedição de mandado de penhora e avaliação) - ADV: JOSE ROBERTO BRUNO
POLOTTO (OAB 118672/SP), WALDEMAR BAFFI NETO (OAB 200529/SP), MARIA APARECIDA PIFFER STELLA (OAB 117497/
SP)
Processo 0004506-36.2003.8.26.0318 (318.01.2003.004506) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Marcelo
Daniel Angelin Me - Marcos Vinicius de Moraes - Vistos. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, como
requerido às fls. 172/173. Decorrido e nada sendo manifestado e nos termos do artigo 791, inciso III, do Código de Processo
Civil, suspendo os presentes autos, até ulterior provocação. Aguarde-se no arquivo. Int. - ADV: MARCOS VASCO MOLINARI
(OAB 264989/SP), CÁSSIO MÔNACO FILHO (OAB 161205/SP), JOSE LUIS STEPHANI
Processo 0004558-51.2011.8.26.0318 (318.01.2011.004558) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Lara
Creaçoes Ltda Me - Construtora Estrutural Ltda - “Vistos. Intime-se a requerente, pessoalmente, para que promova o regular
andamento do feito, no prazo de quarenta e oito (48:00) horas, sob pena de extinção e arquivamento. Int.” - ADV: ATHOS
CARLOS PISONI FILHO (OAB 164374/SP), RODRIGO DURAN VIDAL (OAB 172823/SP)
Processo 0004584-15.2012.8.26.0318 (318.01.2012.004584) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - I. M. L. (Int o autor para dar andamento ao feito, no prazo de dez (10) dias, sob pena de extinção e arquivamento, conforme enunciado
do Comunicado da Corregedoria Geral de Justiça nº 1.307/2007) - ADV: CLAUDIA KINOCK ALVARES SENEDA (OAB 114472/
SP)
Processo 0004608-77.2011.8.26.0318 (318.01.2011.004608) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Construtora
Lima Soares Ltda - Newton Odair Mantelli - Vistos. 1- Recebo o recurso interposto pela requerente CONSTRUTORA LIMA
SOARES LTDA. às fls. 150/158 no seu duplo efeito, abrindo-se vistas dos autos à parte contrária para as contrarrazões. 2- Após,
remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Setor de Direito Privado, com as nossas homenagens. Int. - ADV: NEWTON
ODAIR MANTELLI (OAB 47570/SP), JORGE DA COSTA MOREIRA NETO (OAB 200215/SP), FABRÍCIO DA COSTA MOREIRA
(OAB 167733/SP)
Processo 0004622-95.2010.8.26.0318 (318.01.2010.004622) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Hsbc Bank Brasil Sa Banco Multiplo - Fundição Bonsucesso Ltda Me e outro - “ Vistos. Fls.75: Com os recolhimentos das guias
próprias, providencie a z. serventia a consulta de informações, via INFOJUD, para encaminhamento a este juízo de cópias das
três últimas declarações de renda em nome dos devedores. Int.” (int acerca da certidão da serventia de fls.78 (...as declarações
de imposto de renda do executado SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA - CPF/MF nº 016.437.748-40, referentes aos exercícios de
2011, 2012 e 2013 e as declarações de informações econômico-fiscais da executada FUNDIÇÃO BONSUCESSO LTDA. ME CNPJ/MF nº 96.441.654/0001-20, referentes aos exercícios de 2010, 2011 e 2012, encontram-se arquivadas em pasta própria,
devido ao Sigilo Fiscal e serão incineradas em 30 dias após a intimação no D.J.E. Para a sua consulta.) - ADV: JULIO CESAR
GARCIA (OAB 132679/SP)
Processo 0004818-85.1998.8.26.0318 (318.01.1998.004818) - Procedimento Ordinário - Erro Médico - Interl Leme Saude
Assistencia Medica Sc Ltda - Laboratorio Castro Soares Sc Ltda e outros - Vistos. Fls.460/462: A nota de devolução do C.R.I. de
fls.448, informou a este juízo que não seria possível ser procedida a averbação da penhora sobre o imóvel da matrícula 7.399,
sem que este fosse desbloqueado, posto que já havia sido averbada uma penhora pelo juízo da 2ª Vara desta Comarca. Assim,
mantenho a decisão de fls.458 pelos seus próprios fundamentos. Int. - ADV: MARILDA IVANI LAURINDO (OAB 119943/SP),
MILTON DE JULIO (OAB 76297/SP), ELCIO JOSE PANTALIONI VIGATTO (OAB 96818/SP)
Processo 0005002-55.2009.8.26.0318 (318.01.2009.005002) - Procedimento Ordinário - Cédula de Crédito Bancário - Hsbc
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Bank Brasil Sa Banco Multiplo - Jomar Comercio e Distribuição Ltda e outro - “Vistos. Recolhida a taxa nos termos do
provimento CSM 1864/01, fica deferida: a) a pesquisa junto ao SISTEMA ARISP, providenciando o Cartório ao necessário,
devendo o credor apresentar o CPF das partes; b) o bloqueio da transferência de veículos eventualmente existentes em nome
dos executados, via RENAJUD e c) a consulta de informações, via INFOJUD, para encaminhamento a este juízo de cópias das
três últimas declarações de renda em nome do devedor. Comas informações manifeste-se as partes. Int.” (Int sobre pesquisa
RENAJUD de fls. 168/169, pesquisa ARISP de fls. 171 e certidão da serventia de fls. 172 (...as declarações de informações
econômico-fiscais da empresa JOMAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. - CNPJ/MF nº 08.813.742/0001-48, referentes
aos exercícios de 2010/2011 e 2012 e as declarações de imposto de renda de JOSÉ AUGUSTO SANTORO - CPF/MF nº
041.531.338-41, referentes aos exercícios de 2011/2012 e 2013, encontram-se arquivadas em pasta própria, devido ao Sigilo
Fiscal e serão incineradas em 30 dias após a intimação no D.J.E. Para a sua consulta.) - ADV: LAZARO ALFREDO CANDIDO
(OAB 89904/SP), AIRES VIGO (OAB 84934/SP)
Processo 0005004-25.2009.8.26.0318 (318.01.2009.005004) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - HSBC
BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO - (Int o credor para requerer o que de direito tendo em vista o trânsito em julgado da
sentença) - ADV: ANA PATRÍCIA LUCHETA ISAAC (OAB 247569/SP), AIRES VIGO (OAB 84934/SP)
Processo 0005163-94.2011.8.26.0318 (318.01.2011.005163) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - BV FINANCEIRA SA-CFI - Vistos. 1- Primeiramente, recolha o autor, em guia própria, o valor para Impressão
de Informações do Sistema BACENJUD - Código 434-1 (Provimento CSM-1864/2011), no prazo de dez (10) dias, sendo uma
guia para cada requerido. 2- Após, providencie a serventia consulta via BACENJUD dos endereços do requerido. Int. - ADV:
FRANCISCO CLAUDINEI MARCONDES DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/
SP)
Processo 0005447-05.2011.8.26.0318 (318.01.2011.005447) - Monitória - Duplicata - Nutriplant Industria e Comercio Sa (Int a exequente sobre certidão negativa do Oficial de Justiça de fls.129 (...Não localizei o veículo tipo caminhonete, marca Ford/
Courrier L 1.6, placa EAZ 5866, sendo informado pelo representante da requerida, Sr. Nivaldo Lago, que referido bem enontrase em poder de seu ex-sócio Sr. Jose Moacir Barbosa, residente na Rua Guido Bordin, 316 - Bairro Tujuguaba, na cidade de
Conchal/SP, assim, deixei de proceder a constatação do bem supra + ciência sobre a restrição quanto a circulação do veículo,
junto a Ciretran, conforme extrato RENAJUD de fls.130/131) - ADV: JACKSON ANDRÉ DE SÁ (OAB 9162/SC), OSVALDO
FRANCISCO JUNIOR (OAB 106054/SP)
Processo 0005498-55.2007.8.26.0318 (318.01.2007.005498) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- BANCO ITAU S.A. - “Vistos. Fls.180: Com o recolhimento da guia própria, providencie a z. serventia a consulta de informações,
via INFOJUD, para encaminhamento a este juízo de cópias das três últimas declarações de renda em nome do devedor. Int.”
(Int sobre extratos e informação de fls. 183/187) - ADV: LAERTE APARECIDO MENDES MARTINS (OAB 110091/SP), ELIA
YOUSSEF NADER (OAB 94004/SP)
Processo 0005654-67.2012.8.26.0318 (318.01.2012.005654) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Elpidio
Ignacio Barboza - (int acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça (...dirigi-me ao endereço ali constante e, aí sendo, DEIXEI DE
PROCEDER A PENHORA E AVALIAÇÃO do bem indicado no mandado em virtude de não tê-lo localizado na posse do executado
PABLIO JOSÉ REBESSI. CERTIFICO, ainda, que o executado alegou que o veículo foi furtado, tendo me apresentado a cópia
da pesquisa de débitos e restrições de veículos (em anexo), emitida através da página eletrônica do DETRAN/SP, onde consta
o bloqueio de furto. + int do exequente para requerer o que de direito no prazo de 10 dias) - ADV: ALEX DONISETI DE LIMA
(OAB 263315/SP)
Processo 0005750-19.2011.8.26.0318 (318.01.2011.005750) - Execução de Alimentos - Alimentos - M. A. B. da S. - Vistos.
Fls. 108/110: Indefiro o pedido de prisão civil do executado, pois o rito foi convertido para o art. 732 do CPC, acolhendo-se
requerimento do próprio exequente. Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 dias. Decorrido o
prazo e nada sendo manifestado, aguarde-se em arquivo, ulterior provocação. Int - ADV: MARCOS PAULO MARDEGAN (OAB
229513/SP)
Processo 0005799-07.2004.8.26.0318 (318.01.2004.005799) - Prestação de Contas - Exigidas - Administração de Herança
- Aparecida Marostica de Oliveira Couto - “Vistos. Ao contador para conferência dos cálculos apresentados pela inventariante.
Após, tornem. Int.” (int sobre o cálculo do contador de fls. 280/287) - ADV: ANTONIO JORGE HILDEBRAND NETO (OAB 23987/
SP), ANTONIO ROVERSI JUNIOR (OAB 197789/SP)
Processo 0005881-57.2012.8.26.0318 (318.01.2012.005881) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Galvisa e
Calhas Leme Ltda Epp - Andre Luis Rocha - (Int acerca da certidão da serventia de fls. 71 (...que, decorrido o prazo de 15 dias,
o executado não efetuou o pagamento do débito, bem como nada manifestou nos autos + int para apresentar memória do débito
atualizado, devidamente discriminado, com multa de 10%) - ADV: CINTHIA LOISE JACOB DENZIN (OAB 156925/SP), LUIZ
ALBERTO DA CRUZ (OAB 152607/SP)
Processo 0005931-20.2011.8.26.0318 (318.01.2011.005931) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - LUIS FERNANDO BATISTA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - “Vistos. Primeiramente, providencie
a z. Serventia se houve resposta quanto à pesquisa ARISP de fls. 81. Após e tendo em vista que o requerido é isento de taxas,
defiro a pesquisa pelo Sistema INFOJUD requerido às fls. 87, providenciando o Cartório o necessário. Int” (Int sobre informação
de fls. 93 e fls. 96) - ADV: ELISIO GIMENEZ (OAB 89690/SP), CARLOS HENRIQUE MORCELLI (OAB 172175/SP)
Processo 0005962-74.2010.8.26.0318 (318.01.2010.005962) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - J.
C. M. - (Int o Dr. Vagner José tambolini de que os autos encontram-se desarquivados e ao seu dispor, pelo prazo de 10 dias,
sendo que, decorrido tal prazo e nada sendo manifestado, os autos retornarão ao arquivo) - ADV: SUELI FICK DE FERRAZ
(OAB 67514/SP), VAGNER JOSE TAMBOLINI (OAB 202881/SP)
Processo 0005999-33.2012.8.26.0318 (318.01.2012.005999) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

778

Cooperativa de Economia e Credito Mutuo dos Empresarios de Leme Sicoob Crediacil - Vistos. Tendo em vista que a penhora
restou infrutífera, intime-se o autor para o devido prosseguimento, requerendo o que de direito, prazo 48 horas. No silêncio,
arquivem-se os autos. Int. - ADV: DENIS FELIPE CREMASCO (OAB 217727/SP)
Processo 0006060-88.2012.8.26.0318 (318.01.2012.006060) - Embargos de Terceiro - Coisas - Ary de Arruda Camargo
Mansur - Vistos. Fls. 205: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias para que o autor comprove que o Sr.
Marcelo é o inventariante dos espólios ou apresente os nomes e endereços completos dos herdeiros do requerido. Decorrido o
prazo e nada sendo manifestado, tornem para extinção. Int. - ADV: ABEL MANOEL DOS SANTOS (OAB 106460/SP)
Processo 0006112-94.2006.8.26.0318 (318.01.2006.006112) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art.
48/51) - Terezinha Alves Moreira - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - “Vistos. Intime-se, pessoalmente a autora, da
quantia levantada pela sua i. Advogada. Oportunamente, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe. Int.” - ADV:
FERNANDO MARTINEZ GARCIA (OAB 38604/SP), ROBERTO TARO SUMITOMO (OAB 209811/SP), LOURDES ROSELY
GALLETTI MARTINEZ FACCIOLI (OAB 58206/SP)
Processo 0006288-63.2012.8.26.0318 (318.01.2012.006288) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação Eliseu Aparecido Miano - Itau Unibanco Uniao de Bancos Brasileiros Sa - Vistos. 1- Recebo o recurso interposto pelo requerido
ITAÚ UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A às fls. 104/109 no seu duplo efeito, abrindo-se vistas dos autos à
parte contrária para as contrarrazões. 2- Após, remetam-se os autos ao Egrégio de Justiça - Setor de Direito Privado, com as
nossas homenagens. Int. - ADV: CELSO MARCON (OAB 260289/SP), VALDIR DONIZETI DE OLIVEIRA MOCO (OAB 128706/
SP)
Processo 0006352-88.2003.8.26.0318 (318.01.2003.006352) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Maria Odete
Generoso Giasi - “Vistos. Tornem os autos ao partidor. Int.” (Int o autor sobre informação do partidor de fl. 267) - ADV: IVANILDO
APARECIDO M SIQUEIRA (OAB 92354/SP), SUELI DE FATIMA BORIN (OAB 97343/SP)
Processo 0006514-49.2004.8.26.0318 (318.01.2004.006514) - Execução de Alimentos - Alimentos - A. L. P. de M. C. e outro
- O. M. C. - “Vistos. Tendo em vista que os exequentes são beneficiários da justiça gratuita, defiro a pesquisa pelo Sistema
INFOJUD requerido às fls. 341, providenciando o Cartório o necessário. Int.” (int os exequentes sobre certidão da serventia de
fls.346 (...pesquisando junto ao Sistema INFOJUD, não constam declarações entregues pelo executado O. M. C. - CPF/MF nº
062.923.816-25, conforme pesquisas de fls. 343/345, nos exercícios 2011, 2012 e 2013) - ADV: PATRÍCIA BARRETO MOURÃO
(OAB 204543/SP), RENATA GODOI SIMIONI (OAB 255241/SP)
Processo 0006532-36.2005.8.26.0318 (318.01.2005.006532) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Raimundo Socrates Teixeira de Oliveira - Eduardo Leme da Silva Me - (Int do exequente sobre certidão de fls. 155 (...
pesquisando junto ao Sistema INFOJUD, não constam declarações entregues pelo executado RAIMUNDO SÓCRATES
TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF/MF nº 329.099.958-01, conforme pesquisas de fls. 152/154, nos exercícios 2011, 2012 e 2013.)
- ADV: JOSE CARLOS DA PONTES FURTADO (OAB 123567/SP), PLINIO AMARO MARTINS PALMEIRA (OAB 135316/SP),
FÁBIO APARECIDO DONISETI ALVES (OAB 224723/SP)
Processo 0006975-74.2011.8.26.0318 (318.01.2011.006975) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade – J. C.
D. L. F. - Vistos. Tendo em vista que o executado é beneficiário da Justiça Gratuita, comprove a i.Advogada credora q mudança
da condição de miserabilidade, inicialmente alegada pelo executado às fls. 48, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo e
nada sendo manifestado, retornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: LISÂNIA CRISTINA A DE CARLI AZEVEDO DE GOIS (OAB
201427/SP), JEFFERSON HEMERSON CURADO CAMARA (OAB 143410/SP), ARIANE RAQUEL ZAPPACOSTA (OAB 153031/
SP)
Processo 0006982-66.2011.8.26.0318 (318.01.2011.006982) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - MARIA
HELENA DA CRUZ - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - Vistos. 1- Intimem-se as partes, sobre o V. Acórdão,
devendo a credora requerer o que de direito, no prazo de dez (10) dias, sob pena de arquivamento. 2- Decorrido o prazo e nada
sendo manifestado, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe. Int. - ADV: MILTON DE JULIO (OAB 76297/SP), ELCIO
JOSE PANTALIONI VIGATTO (OAB 96818/SP), ROBERTO TARO SUMITOMO (OAB 209811/SP)
Processo 0007388-87.2011.8.26.0318 (318.01.2011.007388) - Execução de Alimentos - Alimentos - A. M. da S. - (Int o
exequente para manifestar-se acerca da petição do executado de fls.107/109) - ADV: MARCO AURELIO DE MORI JUNIOR
(OAB 112174/SP), JOSE CARLOS DA PONTES FURTADO (OAB 123567/SP), LIGIA RODRIGUES PONTES FURTADO (OAB
307735/SP)
Processo 0007395-26.2004.8.26.0318 (318.01.2004.007395) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens - Renata Maria Baccaro - Enzo Loieiro - Vistos. Fls. 248/249: Indefiro, pois a providência compete à
parte. Não serão mais analisados pedidos desse tipo, pois desacompanhados de prova pré-constituída da alteração da situação
financeira da parte. Assim, aguarde-se no arquivo ulterior provocação. Int - ADV: MILTON DE JULIO (OAB 76297/SP), PAULO
AFONSO LOPES (OAB 118119/SP)
Processo 0007434-76.2011.8.26.0318 (318.01.2011.007434) - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - Itau Unibanco Sa
Sucessor do Unibanco União de Bancos Brasileiros Sa - “(int acerca da certidão da serventia de fls. 140 (...até a presente data
nada mais foi manifestado nos autos.)” - ADV: NICOLAS PETRUCIO MAZARIN FERRO (OAB 264583/SP), PETRUCIO OMENA
FERRO (OAB 55263/SP), CARLOS FRANCISCO BELENTANI (OAB 288157/SP)
Processo 0007520-13.2012.8.26.0318 (318.01.2012.007520) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de
Contribuição (Art. 55/6) - Jose Ginaldo de Melo Cruz - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1- Advirto o i.Advogado
do autor a respeito da inadmissibilidade da rasura de fls. 80vº, nos termos do artigo 171 do CPC, atentando-se para que
atitudes como esta não mais ocorra.. 2- Não há preliminares a analisar ou nulidades a sanear, e sendo as partes legítimas e
bem representadas, dou o feito por saneado, deferindo a produção de provas úteis, notadamente oral e pericial, nomeando
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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o engenheiro do trabalho o Sr. MATEUS GALANTE OLMEDO, para a verificação das condições agressivas alegadas pelo
autor, sendo a matéria controvertida que será discutida, as condições de trabalho em atividade agressiva e conversão para
tempo comum e preenchimento de requisito para aposentadoria. 3- Tendo em vista a gratuidade judicial concedida ao autor e
com amparo na Resolução nº 541, de 17/01/2008 do Conselho da Justiça Federal, fica arbitrado os honorários perícias ao Sr.
MATEUS GALANTE OLMEDO em três vezes o valor máximo da tabela II, da Resolução 541 de 18.01.2007 e 558 de 22/05/2007
do Conselho de da Justiça Federal, ou seja, R$ 900,00 (Novecentos reais), tendo em vista a complexidade do caso. 4- Faculto
às partes, em 10 dias, a indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos. Após, à perícia, com laudo em 30 dias,
manifestando as partes em 10 dias respectivos. Int. - ADV: ROBERTO TARO SUMITOMO (OAB 209811/SP), DANIEL DOS
SANTOS (OAB 297741/SP)
Processo 0007618-03.2009.8.26.0318 (318.01.2009.007618) - Depósito - Depósito - Banco Pecunia Sa - (int acerca
da certidão da serventia de fls.118 (...pesquisando junto ao Sistema INFOJUD, o requerido JORGE SARTORI - CPF/MF nº
151.426.828-07, reside na Rua Paulo Bonfanti, nº 238 - Parque São Manoel - Leme/SP, conforme documento de fls. 117. e
certidão de fls. 119 (...às fls. 117/118 foi feita pesquisa via INFOJUD do endereço do réu, porém, a serventia deixou de realizar a
pesquisa BACEN JUD, tendo em vista que foi recolhida a guia FEDTJ no valor de R$ 11,00 e falta recolher mais R$ 11,00 para
a realização da segunda pesquisa mencionada (Bacen). + Int para recolher a guia, em 10 dias) - ADV: SERGIO RENATO DE
SOUZA SECRON (OAB 253984/SP), ROBERTA SANCHES DA PONTE (OAB 224325/SP)
Processo 0007638-86.2012.8.26.0318 (318.01.2012.007638) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- R. D. A. da S. - (int acerca da certidão da serventia de fls. 40 (...os autos foram desarquivados em 18/12/2013. + int a Dra.
Andreliza Aparecida B. Krempel de que os autos encontram-se desarquivados e ao seu dispor, pelo prazo de 10 dias, sendo que,
decorrido tal prazo e nada sendo manifestado, os autos retornarão ao arquivo) - ADV: ANDRENILZA APARECIDA B KREMPEL
(OAB 90865/SP), AMANDA SIMARELLI MARCHI DONADEL (OAB 300207/SP)
Processo 0007664-84.2012.8.26.0318 (318.01.2012.007664) - Divórcio Litigioso - Dissolução - E. A. da H. S. - (Int a autora
acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça da comarca de Curitiba-PR de fls. 30 (...Dexei de citar o requerido com
informações de que o mesmo se mudou, porem ninguém no local ou vizinhança sabe o atual endereço do executado) - ADV:
RAFAEL AUGUSTO JACOB DENZIN (OAB 247834/SP)
Processo 0007737-32.2007.8.26.0318 (318.01.2007.007737) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos BANCO SANTANDER BANESPA S.A - MVC VALVULAS E CONEXÕES LTDA e outros - “Vistos. Fls.157: Com o recolhimento
da guia própria, providencie a z. serventia a consulta de informações, via INFOJUD, para encaminhamento a este juízo de
cópias das três últimas declarações de renda em nome do devedor. Com as informações, manifeste-se o credor e tornem.” (Int
sobre a informação de fls.160 (...as declarações de imposto de renda dos executados MARCOS VASCONCELLOS CRUVINEL
CPF/MF nº 115.480.928-51 e DIVANIR JOSÉ AGOSTINO JÚNIOR CPF/MF nº 115.476.838-48, referentes aos exercícios de
2011/2012 e 2013, encontram-se arquivadas em pasta própria, devido ao Sigilo Fiscal e serão incineradas em 30 dias após a
intimação no D.J.E. Para a sua consulta) - ADV: CELSO LUIS OLIVATTO (OAB 136467/SP), GUILHERME MARTINS MALUFE
(OAB 144345/SP), BENITO CACCIA ROSALEM (OAB 170345/SP), FÁBIO DONIZETE BERIOTTO (OAB 246005/SP), MIGUEL
ALFREDO MALUFE NETO (OAB 16505/SP)
Processo 0007859-69.2012.8.26.0318 (318.01.2012.007859) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Bradesco Sa - Vistos. Fls.66: Indefiro, por falta de amparo legal, tendo em vista não ser possível o pedido em
procedimentos de busca e apreensão. Assim, manifeste-se o autor, em termos de prosseguimento, no prazo de dez (10) dias.
Decorrido o prazo e nada sendo manifestado, intime-se o autor, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de
48:00 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e arquivamento. Int. - ADV: SELMA MARIA ANTUNES (OAB 261465/SP)
Processo 0007863-09.2012.8.26.0318 (318.01.2012.007863) - Procedimento Ordinário - Benefícios em Espécie - Ermilda
Maria Mourao Lopes - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Recebo o recurso interposto pela autora ERMILDA
MARIA MOURÃO LOPES de fls. 74/78 em seu duplo efeito. Vistas à parte contrária para as contrarrazões. Após, remetamse os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com as nossas homenagens. Int. - ADV: ROBERTO TARO
SUMITOMO (OAB 209811/SP), VALDIR DONIZETI DE OLIVEIRA MOCO (OAB 128706/SP)
Processo 0008033-78.2012.8.26.0318 (318.01.2012.008033) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito, Financiamento e Investimento - (Int.o autor acerca da pesquisa Bacenjud de endereços
de fls.54/57) - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI MARCONDES DA
MOTA (OAB 99983/SP)
Processo 0008140-59.2011.8.26.0318 (318.01.2011.008140) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Donizeti Aparecido Argenti
- Reus Ausentes, Incertos e Desconhecidos Citados Por Edital - (int o autor para manifestar-se acerca das cartas de citação
sem cumprimento fls.126, Florinda Sachi Cunha e fls.130, Carlos Sacchi) - ADV: LILIAN MOLINARI TUFANIN (OAB 247209/
SP), DANILO TEIXEIRA (OAB 273312/SP)
Processo 0008145-81.2011.8.26.0318 (318.01.2011.008145) - Cumprimento de sentença - Depósito - Bv Financeira Sa Cfi
- Vistos. Tendo em vista que a penhora restou infrutífera, intime-se o autor em termos de efetivo prosseguimento, prazo
48horas. No silêncio, arquivem-se os autos. Int. - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO
CLAUDINEI MARCONDES DA MOTA (OAB 99983/SP)
Processo 0008150-11.2008.8.26.0318 (318.01.2008.008150) - Procedimento Ordinário - Reajustes de Remuneração,
Proventos ou Pensão - FABIO DROBENHICHE JUNIOR - MUNICIPIO DE LEME - (int o autor para requerer o que de direito
considerando o trânsito em julgado dos embargos) - ADV: FÁBIO APARECIDO DONISETI ALVES (OAB 224723/SP), CLAUDIA
SCARABEL MOURAO (OAB 119605/SP), IVANILDO APARECIDO M SIQUEIRA (OAB 92354/SP)
Processo 0008154-82.2007.8.26.0318 (318.01.2007.008154) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - ERISVALDO
NOGUEIRA - ESPOLIO DE REGINALDO VIEIRA FERRO-ME - Vistos. Fls. 264: Manifeste-se o exequente, em termos de
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prosseguimento, no prazo de dez (10) dias. Decorrido o prazo e nada sendo manifestado, aguarde-se no arquivo ulterior
provocação. Int. - ADV: PAULO CÉSAR ALMEIDA DE CASTRO (OAB 218007/SP), RAFAEL AUGUSTO JACOB DENZIN (OAB
247834/SP)
Processo 0008182-11.2011.8.26.0318 (318.01.2011.008182) - Procedimento Sumário - Corretagem - ASSOCIAÇÃO DOS
PROPRIETÁRIOS DO RECANTO DO SOL - (Int dra. Tatiana de Cássia Moraes Cinquini para recolher as custas devidas para
desarquivamento do processo, no valor de R$22,00, tendo em vista as partes não serem beneficiárias da Justiça Gratuita,
ou proceder a retirada da respectiva petição, em 05 dias, de acordo com o Comunicado CG nº 2333/11) - ADV: NIVALDO DA
ROCHA NETTO (OAB 103819/SP), TATIANA DE CASSIA MORAES CINQUINI (OAB 254593/SP)
Processo 0008373-56.2011.8.26.0318 (318.01.2011.008373) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Supermercados
Jau Serve Ltda - (Int o autor para manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça (...dirigi-me ao endereço indicado, e aí
sendo CONSTATEI tratar-se de uma moradia simples onde os bens que a guarnecem se resumem em pertences imprescindíveis
às necessidades comuns de médio padrão de vida; não possuindo nenhum bem que seja de elevado valor, somada a isso a
declaração da requerida PATRÍCIA BERDILHO ALVARES de que não possui qualquer outro bem em seu nome; assim sendo
INTIMEI-A do inteiro teor do mandado e entreguei-lhe cópia) - ADV: JOSÉ ALFREDO ALBERTIN DELANDREA (OAB 199409/
SP)
Processo 0008404-47.2009.8.26.0318 (318.01.2009.008404) - Procedimento Ordinário - Reajustes de Remuneração,
Proventos ou Pensão - Gisele Fernanda Conversa - Municipio de Leme - Vistos. Fls.213/214: Manifeste-se o requerido acerca
de eventual compensação de créditos, assinalando o prazo de 15 dias para manifestação. Decorrido o prazo e nada manifestado
ou apresentada compensação, expeçam-se os ofícios requisitórios, nas modalidades RPV. Int. - ADV: CLAUDIA SCARABEL
MOURAO (OAB 119605/SP), ANGELA MARIA ALVES (OAB 279905/SP), FÁBIO APARECIDO DONISETI ALVES (OAB 224723/
SP)
Processo 0008583-73.2012.8.26.0318 (318.01.2012.008583) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Reinaldo Jose Manhenti - “Vistos. Fls.146/149: Homologo a renúncia da i. causídica que patrocinou a defesa do autor. Anotese. Sem prejuízo, intime-se pessoalmente o autor, para comparecer em cartório no prazo de 10 dias, horário compreendido
entre as 12:30 às 17:00 a fim de retirar as guias de levantamento expedidas as fls.141/143. Oportunamente, arquivem-se os
autos com as formalidades de praxe. Int.” - ADV: LUCIANA MARIA BORTOLIN (OAB 243021/SP)
Processo 0008601-94.2012.8.26.0318 (318.01.2012.008601) - Consignação em Pagamento - Rescisão do contrato e
devolução do dinheiro - Leonice Donizetti Trajano Soares - (Int a Dr. Luciana Maria Bortolin para retirar a petição pois os autos
encontram-se no Tribunal de Justiça) - ADV: LUCIANA MARIA BORTOLIN (OAB 243021/SP)
Processo 0008852-49.2011.8.26.0318 (318.01.2011.008852) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - (Int.o autor acerca da pesquisa Bacenjud de endereços de fls.62/63) - ADV: FRANCISCO
CLAUDINEI MARCONDES DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)
Processo 0008928-39.2012.8.26.0318 (318.01.2012.008928) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Meire Aparecida Romao de Almeida - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Em que pese a manifestação da autora
de fls. 126/131, o perito nomeado é de confiança do Juízo, sendo desnecessária nova perícia. Assim, dou por encerrada a
instrução. Requisite-se o pagamento do perito. Concedo o prazo de 10 (dez) dias para memoriais. Após, tornem para sentença.
Int. - ADV: ROBERTO TARO SUMITOMO (OAB 209811/SP), FLAVIA DE MORAES CANATA MARTIM (OAB 217746/SP)
Processo 0008955-22.2012.8.26.0318 (318.01.2012.008955) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Honda Sa - “Vistos. Fls. 44: Com o recolhimento da guia própria para impressão de informações do sistema
BACENJUD (cód. 434-1 - Provimento CSM 1864/2011) defiro o pedido e determino que a serventia providencie a consulta
via BACEN-JUD do endereço do réu. Com a resposta, manifeste-se o autor. Int.”(Int.o autor acerca da pesquisa Bacenjud de
endereços de fls.50/52) - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP), CLOVES VINICIUS DO CARMO (OAB 314930/
SP)
Processo 0009007-18.2012.8.26.0318 (318.01.2012.009007) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário Sebastião Costa - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Com a entrega do laudo, dou por encerrada a instrução
processual. Requisite-se o pagamento do Sr. Perito. Concedo o prazo de dez dias consecutivos para a apresentação de
memoriais. Após, tornem para sentença. Int. - ADV: RAFAEL LANZI VASCONCELOS (OAB 277712/SP), ROBERTO TARO
SUMITOMO (OAB 209811/SP)
Processo 0009050-52.2012.8.26.0318 (318.01.2012.009050) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - SALOMÃO DE
ALMEIDA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - “Vistos. Com a entrega do laudo, dou por encerrada a
instrução processual. Requisite-se o pagamento do Sr. Perito. Concedo o prazo de dez dias consecutivos para a apresentação
de memoriais. Após, tornem para sentença. Int.” - ADV: ELCIO JOSE PANTALIONI VIGATTO (OAB 96818/SP), MILTON DE
JULIO (OAB 76297/SP), ROBERTO TARO SUMITOMO (OAB 209811/SP)
Processo 0009087-50.2010.8.26.0318 (318.01.2010.009087) - Execução de Alimentos - Alimentos - M. O. M. F. - E. F. “Vistos. Tendo em vista que o exequente é beneficiário da justiça gratuita, defiro a pesquisa pelo Sistema INFOJUD requerido
às fls. 90, providenciando o Cartório o necessário. Int.” (int sobre certidão de fls. 95 (...pesquisando junto ao Sistema INFOJUD,
não constam declarações entregues pelo requerido E.F. - CPF/MF nº 288.720.218-98, conforme pesquisas de fls. 93/94, nos
exercícios 2012 e 2013.) - ADV: PAULO AFONSO LOPES (OAB 118119/SP)
Processo 0009233-23.2012.8.26.0318 (318.01.2012.009233) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários BANCO BRADESCO S.A. - (Int o autor para dar andamento ao feito, no prazo de dez (10) dias, sob pena de extinção e
arquivamento, conforme enunciado do Comunicado da Corregedoria Geral de Justiça nº 1.307/2007) - ADV: ADEMAR BEZERRA
DE MENEZES JUNIOR (OAB 126837/SP), CLAUDEMIR COLUCCI (OAB 74968/SP)
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Processo 0009328-58.2009.8.26.0318 (318.01.2009.009328) - Inventário - Inventário e Partilha - Aparecida Helena Rangel
- Vistos. Fls. 124: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de trinta (30) dias, conforme requerido. Decorrido o prazo e
nada manifestado, intime-se pessoalmente a autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de
arquivamento. Int. - ADV: FABIANA VALERIO PRIMO (OAB 278481/SP)
Processo 0009416-96.2009.8.26.0318 (318.01.2009.009416) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação Maisa Maradei Severino e outro - Municipio de Leme - Vistos. Fls. 175/180: Manifestem-se as autoras, no prazo de dez (10)
dias. Int. - ADV: CLAUDIA SCARABEL MOURAO (OAB 119605/SP), FÁBIO APARECIDO DONISETI ALVES (OAB 224723/SP),
DANILO TEIXEIRA (OAB 273312/SP)
Processo 0009421-31.2003.8.26.0318 (318.01.2003.009421) - Procedimento Ordinário - Duplicata - Januario e Mendes Ltda
Me - Auto Geral Lemense Ltda - (int sobre certidões da serventia de fls.285 (...decorreu o prazo sem notícias nos autos de
que o devedor efetuou o pagamento do débito. (...decorreu o prazo e o credor não apresentou diligencia, bem como planilha
com multa de 10%, para expedição de mandado de penhora e avaliação) - ADV: JOÃO FILIPE FRANCO DE FREITAS (OAB
229269/SP), DALTON FERNANDO BOVO (OAB 199521/SP), PAULO HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA (OAB 128222/SP),
HENRIQUE FURQUIM PAIVA (OAB 128214/SP)
Processo 0009450-71.2009.8.26.0318 (318.01.2009.009450) - Separação Litigiosa - Dissolução - N. C. M. - (int interessados
para requerer o que de direito, tendo em vista o trânsito em julgado da r. sentença) - ADV: MARCO AURELIO DE MORI (OAB
28270/SP), MARLENE APARECIDA ZANOBIA (OAB 109294/SP)
Processo 0009530-64.2011.8.26.0318 (318.01.2011.009530) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Teorema Viagens
e Turismo Ltda - (Int sobre a comunicação de depósito judicial de fls.48 no valor de R$693,87 bem como da consulta RENAJUD
de fls.50/51 e da certidão da serventia de fls.52 (...pesquisando junto ao Sistema RENAJUD, verificou-se constar os seguintes
veículos de propriedade de STELLA TURISMO LTDA. ME, CNPJ/MF nº 07.610.525/0001-98: Uma HONDA/CG 150 TITAN KS,
placa DOY-0556 e Um FIAT/DOBLO ELX 1.4, placa EAZ-7801, conforme pesquisa de fls. 50. Certifico mais que, pesquisando
junto ao Sistema INFOJUD, não consta Declaração Anual de Simples do exercício de 2013 da empresa STELLA TURISMO
LTDA. ME, CNPJ/MF . Nº 07.610.525/0001-98, conforme documento de fls. 51. Certifico mais e finalmente, que as declarações
de Simples da referida executada, referentes aos exercícios de 2011 e 2012, encontram-se arquivadas em pasta própria, devido
ao Sigilo Fiscal e serão incineradas em 30 dias após a intimação no D.J.E. Para a sua consulta. + Int para recolher a diligência
do Sr. Oficial de Justiça para intimação da requerida da penhora “on line”) - ADV: CLAUDIOMIRO PELEGRINI (OAB 193334/
SP)
Processo 0009537-22.2012.8.26.0318 (318.01.2012.009537) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação
- Daniel Nogueira de Mendonça - Vistos. 1- Indefiro, por ora, a citação editalícia do requerido, pois não foram esgotados todos
os meios para a sua localização. 2- Tendo em vista que o autor é beneficiário da assistência judiciária, expeça a serventia os
ofícios de praxe para a localização do requerido. Int. - ADV: NEIDE APARECIDA CICCONE MARTINS CERULLO (OAB 263174/
SP)
Processo 0009537-22.2012.8.26.0318 (318.01.2012.009537) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação Daniel Nogueira de Mendonça - (Int.o autor acerca das informações do Caex de fls.65/69 e da pesquisa Bacenjud de endereços
de fls.70/72) - ADV: NEIDE APARECIDA CICCONE MARTINS CERULLO (OAB 263174/SP)
Processo 0009626-79.2011.8.26.0318 (318.01.2011.009626) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco Sa - (Int acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 44 (...Dirigi-me ao endereço: Rua Joaquim Nunes Rollo,
20, Jr. Rollo - CEP 13.600-410, Araras/SP no dia 24/06/2013 às 16h30 e não encontrei os requeridos, pois não havia ninguem no
imovel, sendo que a vizinha local informou-me que no endereço mencionado reside a filha do Sr. Ivan Villas Boas e da Srª Vany
Reis de Oliveira Villas Boas e que os mesmos mudaram-se e atualmente residem na Rua América, 191 - Centro. Nesta mesma
data, as 17h00, dirigi-me a Rua América, 191 - Centro e fui recebido pela Srª Vany Reis de Oliveira Villas Boas, o qual CITEI-a
que, após tomar ciência de tudo que consta no r. mandado, exarou sua nota de ciente e recebei contrafé. Certifico também que
a Srª Vany informou-me que o Sr. Ivan Villas Boas Faleceu há algum tempo) - ADV: CLAUDEMIR COLUCCI (OAB 74968/SP)
Processo 0009660-20.2012.8.26.0318 (318.01.2012.009660) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução
do dinheiro - Adriano Izidoro da Silva - Farroupilha Administradora de Consorcios Ltda - Vistos. Recebo o recurso interposto
pelo autor ADRIANO IZIDORO DA SILVA de fls.89/99 em seu duplo efeito, abra-se vistas a parte contrária para contrarrazões.
Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Setor de Direito Privado, com as nossas homenagens. Int. - ADV:
CAROLINA LENTZ FLORIANO (OAB 247313/SP), KARIN SUZY COLOMBO TEDESCO (OAB 24258/RS), LAUDIR GULDEN
(OAB 44528/RS)
Processo 0009772-23.2011.8.26.0318 (318.01.2011.009772) - Monitória - Pagamento - Fundação Herminio Ometto - (Int
acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 89 (...dirigi-me ao endereço indicado e não logrei êxito na localização
da requerida EDILAINE FERNANDA PIRATELLI para notificá-la pessoalmente, sendo informado pela moradora e irmã da
requerida, Sra. Elaine, de que a mesma se mudou para local incerto e não sabido; posto isto, li o inteiro teor do mandado à irmã
e entreguei-lhe cópia; ciente de tudo exarou sua nota e se comprometeu em entregar a notificação à irmã e informá-la do inteiro
teor do mandado) - ADV: DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP)
Processo 0009774-90.2011.8.26.0318 (318.01.2011.009774) - Monitória - Pagamento - FUNDAÇÃO HERMINIO OMETTO
- JULIANA CRISTINA AZARIAS - (Int o autor para manifestar-se sobre depósito de fls. 101 e petição da requerida de fls. 102)
- ADV: REINALDO MARTINS JUNIOR (OAB 247252/SP), ELLAN RICARDO DA PAIXAO (OAB 331319/SP), DAIRUS RUSSO
(OAB 227611/SP)
Processo 0009779-15.2011.8.26.0318 (318.01.2011.009779) - Monitória - Contratos Bancários - FUNDAÇÃO HERMINIO
OMETTO - “ Vistos. Tendo em vista que o autor já recolheu, em guia própria, o valor para Impressão de Informações do Sistema
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

782

INFOJUD/BACENJUD - Código 434-1 (Provimento CSM-1864/2011), defiro o requerido às fls. 83, providenciando o Cartório a
consulta via BACEN-JUD dos endereços da requerida. Int.”(Int.o autor acerca da pesquisa Bacenjud de endereços de fls.86/88)
- ADV: DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP)
Processo 0010678-76.2012.8.26.0318 (031.82.0120.010678) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Bv Financeira Sa Credito e Financiamento - Vistos. Manifestem-se as partes, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, se possuem
interesse na realização de tentativa de conciliação nos termos do artigo 331 do Código de Processo Civil, salientando-se que o
silêncio implicará na presunção de desinteresse. No mesmo prazo, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando
sua pertinência, sob pena de entender que desistiram daquelas pelas quais protestaram, sem prejuízo da possibilidade do
julgamento antecipado da lide. Int. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI MARCONDES DA MOTA (OAB 99983/SP), LUCIANA MARIA
BORTOLIN (OAB 243021/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)
Processo 0010700-13.2007.8.26.0318 (318.01.2007.010700) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - L. C.
G. K. - C. C. C. e P. LTDA e outro - “Vistos. Tendo em vista que o autor já recolheu, em guia própria, o valor para Impressão de
Informações do Sistema INFOJUD - Código 434-1 (Provimento CSM-1864/2011), defiro o requerido às fls. 303, providenciando
o Cartório o necessário. Int.” (int acerca da consulta INFOJUD de fls. 306/309 e certidão de fls. 310 (...pesquisando junto ao
Sistema INFOJUD, não constam declarações de informações da pessoa jurídica C. E P. C. LTDA. conforme pesquisas de
fls. 307309, nos exercícios 2010, 2011 e 2012.) - ADV: DARCI DA SILVA CAMPOS (OAB 284826/SP), CAROLINA LENTZ
FLORIANO (OAB 247313/SP), ALINE MAGELA CITRONI (OAB 223265/SP), DOUGLAS ANTONIO RAINERI FIOCCO (OAB
70732/SP), MARCELO COSTA DE SOUZA (OAB 226685/SP)
Processo 0013447-96.2008.8.26.0318 (318.01.1995.000164/4) - Habilitação de Crédito - Banco Mercantil de Sao Paulo
Sa Finasa - Massa Falida de Comercial Big Modas Exportacao e Importacao Ltda - Cláudio Faccioli - Vistos. Nos termos da
cota do Ministério Público de fls. 182, que adoto para os fins de decidir, manifestem-se o Síndico, a falida e o credor habilitado,
no prazo de 10 (dez) dias, devendo, para tanto, a z.serventia, incluir o nome de todos os advogados constantes nos autos
principais na presente habilitação. Int - ADV: FERNANDO ANTONIO FONTANETTI (OAB 21057/SP), JOEL DIONISIO LODI
(OAB 44273/SP), EDMILSON NORBERTO BARBATO (OAB 81730/SP), ADEMAR BEZERRA DE MENEZES JUNIOR (OAB
126837/SP), LUIZ EDUARDO ZANCA (OAB 127842/SP), ROSANA APARECIDA TARLA DI NIZO LOPES (OAB 131158/SP),
CARLOS ANTONIO DINIZ FILHO (OAB 196416/SP), PAULO HENRIQUE GARCIA HERMOSILLA (OAB 132279/SP), OTÁVIO
AUGUSTO DE OLIVEIRA VENTURELLI (OAB 177761/SP), MARCOS SERGIO FORTI BELL (OAB 108034/SP), CLAUDEMIR
COLUCCI (OAB 74968/SP), REINALDO VIOTTO FERRAZ (OAB 59083/SP), CLAUDIO FACCIOLI (OAB 18065/SP), NEWTON
ODAIR MANTELLI (OAB 47570/SP), CASSIANO ROBERTO ZAGLOBINSKY VENTURELLI (OAB 36994/SP), LUIZ GASTAO DE
OLIVEIRA ROCHA (OAB 35365/SP), JOÃO BATISTA BOTELHO NETO (OAB 237563/SP)
Processo 0013455-73.2008.8.26.0318 (318.01.1995.000164/12) - Habilitação - Adimplemento e Extinção - Rosiméia
Aparecida Martins - Comercial Big Modas Exportacao e Importacao Ltda - Vistos. Fls. 56/61: Manifestem-se a Falida, o Síndico
o Ministério Público. Int. - ADV: PAULO HENRIQUE RIBEIRO FLORIANO, EDMILSON NORBERTO BARBATO (OAB 81730/SP)
Processo 0013456-58.2008.8.26.0318 (318.01.1995.000164/13) - Habilitação de Crédito - Paula Francisca Martins Comercial Big Modas Exportacao e Importacao Ltda - newton odair mantelli - Vistos. Fls. 50/57: Manifestem-se a Falida,
o Síndico e o Ministério Público. Int. - ADV: NEWTON ODAIR MANTELLI (OAB 47570/SP), PAULO HENRIQUE RIBEIRO
FLORIANO, EDMILSON NORBERTO BARBATO (OAB 81730/SP)
Processo 0013818-31.2006.8.26.0318 (318.01.2003.000672/1) - Cumprimento de sentença - B. C. C. R. P. M. A. de O. - R.
S. C. - “Vistos. Aguarde-se em arquivo a prisão do executado. Int. Leme, 29 de novembro de 2013.” - ADV: CARLOS EDUARDO
DOS SANTOS (OAB 198693/SP), FABIO MARCELO RODRIGUES (OAB 150134/SP)
Processo 3000036-56.2013.8.26.0318 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Reclusão (Art. 80) - instituto nacional do seguro
social inss - (Int os autores para darem andamento ao feito, no prazo de dez (10) dias, sob pena de extinção e arquivamento,
conforme enunciado do Comunicado da Corregedoria Geral de Justiça nº 1.307/2007) (Int o advogado dos autores para recolher
a taxa de CPA, em dez (10) dias) - ADV: DANIEL DOS SANTOS (OAB 297741/SP), ROBERTO TARO SUMITOMO (OAB 209811/
SP)
Processo 3000042-63.2013.8.26.0318 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Lourdes Caxias de Souza
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - “Vistos. 1- Não há matéria preliminar a ser apreciada. As partes são legítimas
e estão bem representadas, não havendo nulidades ou irregularidades a mandar suprir, o feito dou-o por saneado. 2- Fixo
como pontos controversos: a) a qualidade do segurado; b) se há a condição de dependente da requerente e sua situação
sócio-econômico-familiar. Defiro as provas úteis, notadamente, documental. 3- Oficie-se ao setor de Assistência Social da
municipalidade, solicitando-se a elaboração de relatório social, na residência da requerente, com urgência. 4- Após a juntada
do relatório social, vista às partes e tornem, quando então será analisada a necessidade da colheita da prova oral. Int.” (Ofício
expedido) - ADV: ROBERTO TARO SUMITOMO (OAB 209811/SP), DANIEL DOS SANTOS (OAB 297741/SP)
Processo 3000254-84.2013.8.26.0318 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Municipio de
Leme - Destaque Participações e Empreendimentos Ltda - Vistos. 1- Recebo o recurso interposto pela embargada DESTAQUE
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. às fls. 54/73 no seu duplo efeito, abrindo-se vistas dos autos à parte contrária
para as contrarrazões. 2- Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça - Setor de Direito Público, com as nossas
homenagens. Int. - ADV: RICARDO FORMENTI ZANCO (OAB 152485/SP), FÁBIO APARECIDO DONISETI ALVES (OAB 224723/
SP)
Processo 3000273-90.2013.8.26.0318 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Bárbara Rodrigues dos
Santos - Vistos. Manifestem-se as partes, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, se possuem interesse na realização de tentativa
de conciliação nos termos do artigo 331 do Código de Processo Civil, salientando-se que o silêncio implicará na presunção
de desinteresse. No mesmo prazo, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência, sob pena de
entender que desistiram daquelas pelas quais protestaram, sem prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. Int.
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- ADV: JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CRUZ (OAB 148894/SP), PRISCILA VOLPI BERTINI (OAB 289400/SP)
Processo 3000637-62.2013.8.26.0318 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - B. F. A. B. e outro Vistos. 1- Recebo o recurso interposto pelas requerentes B.F.A.B. e L.F.A.B., representadas pela genitora, a Sra. M.F.A. às
fls. 39/46 no seu duplo efeito, abrindo-se vistas dos autos ao Ministério Público para as contrarrazões. 2- Após, remetam-se
os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Setor de Direito Privado, com as nossas homenagens. Int. - ADV: ANA MARIA LOPES
MEDEIROS (OAB 263129/SP)
Processo 3000692-13.2013.8.26.0318 - Busca e Apreensão - Liminar - BV Financeira SA Credito Financiamento e
Investimento - (Int o autor sobre a consulta/bloqueio via RENAJUD de fls.50/51 + certidão da serventia de fls.51 (...haver
procedido ao bloqueio de transferência do veículo HONDA/CG 150 TITAN EX, PLACA ESN-7077, de propriedade de SILVIO
CARLOS PIZETTI COSTA, conforme documento de fls. 50) - ADV: MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 3000776-14.2013.8.26.0318 - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - M. A. H. G. - (int o i. advogado
para apresentar o artigo de lei que foi embasada a inicial a fim de que seja expedida certidão de honorários) - ADV: CÁSSIO
MÔNACO FILHO (OAB 161205/SP)
Processo 3000777-96.2013.8.26.0318 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - MARCELO GOMES GONÇALVES
- Vistos. Manifeste-se a autora acerca da contestação e documentos de fls. 68/117, interposta tempestivamente. Recolha o
requerido a taxa de CPA, no prazo de dez (10) dias, sob pena de ser reconhecida a irregularidade da representação processual
com as consequências do artigo 13 do CPC. Int. - ADV: LUCIANA MARIA BORTOLIN (OAB 243021/SP), JOSÉ LUIZ CORTE
(OAB 175026/SP)
Processo 3001096-64.2013.8.26.0318 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - Ivy
Christina de Fiori - “Fls. 113/134: Ciente. Cumpra-se o determinado às fls. 111, citando-se o requerido. Int.” (Int o autor para
manifestar-se acerca da contestação de fls.140/142) - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), LILIAN
MOLINARI TUFANIN (OAB 247209/SP)
Processo 3001096-64.2013.8.26.0318 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - Banco Itau
S/A - “Vistos. Anote-se a gratuidade deferida à autora. Cite-se o requerido com as formalidades de praxe. Int.” - ADV: PAULO
ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), LILIAN MOLINARI TUFANIN (OAB 247209/SP)
Processo 3001741-89.2013.8.26.0318 - Monitória - Duplicata - Dipel Peças e Serviços Ltda - (Int o autor para dar andamento
ao feito, no prazo de dez (10) dias, sob pena de extinção e arquivamento, conforme enunciado do Comunicado da Corregedoria
Geral de Justiça nº 1.307/2007) - ADV: ALESSANDRO FONSECA DOS SANTOS (OAB 219123/SP)
Processo 3001931-52.2013.8.26.0318 - Embargos à Execução - Liquidação / Cumprimento / Execução - Ricardo Ribeiro
e outro - “Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizada por RICARDO RIBEIRO e REGIANE CRISTINA DE SOUZA,
qualificados nos autos, em face de HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO, igualmente qualificado nos autos, alegando
os fatos narrados na inicial. À causa atribuíram o valor de R$ 37.491,93 e juntaram documentos. Por meio de despacho de fls.
53 foi deferido o prazo de 24 horas, requerido pelos autores, para o recolhimento das custas judiciais. Às fls. 54 a z. Serventia
certificou que decorrido o prazo os autores nada manifestaram. É a síntese a relatar. Decido. É caso de indeferimento da inicial
por falta dos requisitos mínimos para regular processamento do feito, posto que o autor não cumpriu integralmente o determinado
na decisão de fls. 54, deixando de recolher as custas iniciais, cujo dever lhe é imposto, nos termos do artigo 19 do Código de
Processo Civil. Assim, nos termos do art. 267, IV do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito.
Arcarão os autores com as custas e despesas processuais incorridas. Oportunamente, ao arquivo. P.R” (Int acerca da certidão
da serventia de fls. 58 (...procedi ao cálculo do valor das custas de preparo, como sendo de R$ 762,89 (setecentos e sessenta
e dois reais e oitenta e nove centavos), devendo o apelante recolher este valor. Certifico mais que o apelante também deverá
recolher o valor de R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) como custas de porte de remessa e retorno referente a
um (01) volume destes autos. Certifico finalmente que ambos os recolhimentos devem ser efetuados através de guias próprias)
- ADV: DANIELE REGINA DE CARLI (OAB 238017/SP)
Processo 3002243-28.2013.8.26.0318 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Antonio Deodato dos Santos
e outro - (Int os autores para darem andamento ao feito, no prazo de dez (10) dias, sob pena de extinção e arquivamento,
conforme enunciado do Comunicado da Corregedoria Geral de Justiça nº 1.307/2007) (Int a i. advogada dos autores para
recolher a taxa de CPA em dez (10) dias) - ADV: PRISCILA VOLPI BERTINI (OAB 289400/SP)
Processo 3002299-61.2013.8.26.0318 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A “Vistos. Tendo em vista que o autor já recolheu, em guia própria, o valor para Impressão de Informações do Sistema BACENJUD
- Código 434-1 (Provimento CSM-1864/2011), defiro o requerido às fls. 23, providenciando o Cartório a consulta via BACENJUD
dos endereços das requeridas. Int.” (Int.o autor acerca da pesquisa Bacenjud de endereços de fls.26/30) - ADV: CLAUDEMIR
COLUCCI (OAB 74968/SP)
Processo 3002330-81.2013.8.26.0318 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - J. B. da S. - (int o autor
para manifestar-se acerca de eventual prisão do executado, no prazo de 10 dias) - ADV: JOSE CARLOS DA PONTES FURTADO
(OAB 123567/SP), ARIANE RAQUEL ZAPPACOSTA (OAB 153031/SP)
Processo 3002417-37.2013.8.26.0318 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Osmar Gonçalves de Oliveira - (Int
acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 38 (...dirigi-me ao endereço indicado e C I T E I a Executada “Embreleme
Embreagens e Peças Ltda.”, na pessoa de seu representante legal, Sr. Max Paole Uemura por todo o conteúdo do mandado e
da petição inicial, que lhe foi lido e permitido ler. Entreguei-lhe a contrafé, que aceitou, assinando no anverso da folha de rosto
em sinal de ciente. Certifico ainda, que foi depositada apenas uma diligência, a qual foi esgotada com a citação.) - ADV: PAULO
ROBERTO CHRISTOFOLETTI (OAB 248287/SP)
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Processo 3002464-11.2013.8.26.0318 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - T. X. de L. - “Vistos,
etc., Ante o pagamento integral do débito, referentes às pensões vencidas de 10/04/2013 a 10/08/2013, em cumprimento ao
acordo de fls. 24/25, nestes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS requeridos por T. X. D. L., representada por sua
genitora V. S. D. C., em face de D. D. X. D. L., EXTINGO o processo, nos termos do art. 794, inciso I, do CPC. Custas “ex lege”.
Oportunamente, arquivem-se os autos, com as formalidades legais. P.R.I.C.” - ADV: DANIEL BECCARO FERRAZ (OAB 252208/
SP)
Processo 3002554-19.2013.8.26.0318 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander Brasil
Sa - Vistos. Tendo em vista que o autor já recolheu, em guia própria, o valor para Impressão de Informações do Sistema
BACENJUD - Código 434-1 (Provimento CSM-1864/2011), defiro o requerido às fls. 47, providenciando o Cartório o necessário.
Int - ADV: GUILHERME MARTINS MALUFE (OAB 144345/SP), ELIETE BRAMBILA MACHADO (OAB 88095/SP)
Processo 3002554-19.2013.8.26.0318 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander Brasil
Sa - Vistos. Tendo em vista que a penhora restou infrutífera, intime-se o autor para o devido prosseguimento, requerendo o que
de direito, prazo 48 horas. No silêncio, arquivem-se os autos. Int. - ADV: GUILHERME MARTINS MALUFE (OAB 144345/SP),
ELIETE BRAMBILA MACHADO (OAB 88095/SP)
Processo 3002731-80.2013.8.26.0318 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Anderson Luiz VAz - (int acerca da
certidão do Sr. Oficial de justiça de fls.25 (...dirigi-me ao endereço: rua Francisco Lombardi, nº 160, Jardim Eroise, e aí sendo,
procedi a citação do Executado Antonio Felix Martins, que ficou ciente, assinou no verso e recebeu a contrafé que lhe ofereci.
Certifico que li o mandado ao citando e facultei-lhe ler. Decorrido o prazo legal retornei ao endereço residencial do executado
Antonio Felix Martins, tendo constatado a inexistência de bens penhoráveis, de alto valor ou que ultrapassem um médio padrão
de vida, localizando no imóvel apenas bens úteis e necessários de qualquer residência, como fogão, jogo de sala de jantar,
televisor, jogo de sofás, camas e guarda roupas. + int acerca da certidão da serventia de fls.26 (...Certifico e dou fé que,
decorreu o prazo e o executado nada manifestou nos autos.) - ADV: EDNILSON ROBERTO MAGRINI (OAB 170922/SP)
Processo 3002779-39.2013.8.26.0318 - Procedimento Ordinário - Renúncia ao benefício - Luiz Gonzaga Andrielli - (Int o
autor para dar andamento ao feito, no prazo de dez (10) dias, sob pena de extinção e arquivamento, conforme enunciado do
Comunicado da Corregedoria Geral de Justiça nº 1.307/2007) - ADV: DANIEL DOS SANTOS (OAB 297741/SP)
Processo 3002870-32.2013.8.26.0318 - Procedimento Ordinário - Repetição de indébito - Municipio de Leme - (int acerca
da certidão da serventia de fls.228 (...a contestação e documentos de fls. 56/227 foi interposta tempestivamente pelo requerido
MUNICIPIO DE LEME) - ADV: FRANCISCO D’ANGELO NETO (OAB 121322/SP), DANIEL DOS SANTOS (OAB 297741/SP)
Processo 3002969-02.2013.8.26.0318 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Jean Wesley Silva e outros Vistos. Providencie a autora, a anuência dos herdeiros maiores, no prazo de dez dias, sob pena de extinção. Sem prejuízo oficiese a instituição solicitando informações acerca do valor depositado. Int. - ADV: LUCIANA MARIA BORTOLIN (OAB 243021/SP)
Processo 3002984-68.2013.8.26.0318 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - João Piva ME e outro (Int acerca da certidão da serventia de fls. 41 (...em data de 17/12/2013 foi distribuído Embargos à Execução - Proc. Nº 300880553.2013.8.26.0318 - Controle nº 1891/13, que João Piva ME e outro move em face de Banco Bradesco S/A, tempestivo.) - ADV:
ADEMAR BEZERRA DE MENEZES JUNIOR (OAB 126837/SP), CLAUDEMIR COLUCCI (OAB 74968/SP), REINALDO SILVA
CAMARNEIRO (OAB 112790/SP)
Processo 3003019-28.2013.8.26.0318 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel
- Andre e Denis Distribuidora de Livros Ltda e outro - (Int a autora para manifestar-se acerca das contestações tempestivas
de fls.66/88) - ADV: RUI CARLOS NOGUEIRA DE GOUVEIA (OAB 42912/SP), DOUGLAS ANTONIO RAINERI FIOCCO (OAB
70732/SP), ELIESER BERNARDO LINO DA SILVA (OAB 195996/SP)
Processo 3003419-42.2013.8.26.0318 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) - Sueli de
Fatima Euphrozino Matos - Instituto NAcional do Seguro Social INSS - “Defiro a autora os benefícios da gratuidade judicial,
anotando-se. Cite-se o requerido com as formalidades de praxe. Int.” (Int que decorreu “in albis” o prazo para o requerido
contestar) - ADV: CAROLINA CALIENDO ALCANTARA DEZAN (OAB 278288/SP)
Processo 3003482-67.2013.8.26.0318 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - I. M. de A. - (Int autora
para manifestar-se acerca do cumprimento do acordo, no prazo de dez dias) - ADV: PRISCILA VOLPI BERTINI (OAB 289400/
SP)
Processo 3003615-12.2013.8.26.0318 - Interdição - Tutela e Curatela - M. J. de O. - (Int a Dra. Ligia Rodrigues P. Furtado,
nomeada Curadora Especial da interditanda, para se manifestar no prazo legal, bem como para ficar ciente de todo o processado
nos autos) - ADV: LILIAN MOLINARI TUFANIN (OAB 247209/SP), LIGIA RODRIGUES PONTES FURTADO (OAB 307735/SP)
Processo 3003821-26.2013.8.26.0318 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Unimed Araras Cooperativa de Trabalhos
Medicos - (Int o autor para manifestar-se acerca da contestação tempestiva de fls.115/194) - ADV: RICARDO SORDI MARCHI
(OAB 154127/SP), MARCOS PAULO MARDEGAN (OAB 229513/SP), LUCIANA CAMPREGHER DOBLAS BARONI (OAB
250474/SP)
Processo 3003824-78.2013.8.26.0318 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Francisco da Silva Ferreira Vistos. Manifestem-se as partes, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, se possuem interesse na realização de tentativa de conciliação
nos termos do artigo 331 do Código de Processo Civil, salientando-se que o silêncio implicará na presunção de desinteresse.
No mesmo prazo, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência, sob pena de entender que
desistiram daquelas pelas quais protestaram, sem prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. Int. Leme, 05
de dezembro de 2013. CAMILLA MARCELA FERRARI ARCARO JUÍZA DE DIREITO - ADV: EDUARDO SARDINHA PULZ (OAB
307558/SP), CRISTIANE RAQUEL CONCI FACCIOLI (OAB 215244/SP)
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Processo 3004040-39.2013.8.26.0318 - Procedimento Ordinário - Pagamento Indevido - Tim Celular SA - Vistos. Manifestemse as partes, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, se possuem interesse na realização de tentativa de conciliação nos termos do
artigo 331 do Código de Processo Civil, salientando-se que o silêncio implicará na presunção de desinteresse. No mesmo prazo,
especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência, sob pena de entender que desistiram daquelas
pelas quais protestaram, sem prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. Int. - ADV: ALEXANDRE BONFANTI
DE LEMOS (OAB 121536/SP), ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP), DANIEL BECCARO FERRAZ (OAB 252208/
SP)
Processo 3004433-61.2013.8.26.0318 - Busca e Apreensão - Liminar - Banco Fidis SA - “Comprovada a mora, defiro a
liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Citem-se os réus para pagarem a integralidade da dívida
pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar
(DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentarem defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde
a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em
anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do
autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por
cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se.” - ADV: JOSE AUGUSTO DE REZENDE
JUNIOR (OAB 131443/SP), FERNANDA VIEIRA CAPUANO (OAB 150345/SP)
Processo 3004433-61.2013.8.26.0318 - Busca e Apreensão - Liminar - Banco Fidis SA - “Vistos. Fls.49: Defiro. Comuniquese, via e-mail à central de mandados, acerca da nomeação de depositário fiel. Int.” (int que decorreu “in albis” o prazo para os
requeridos apresentarem contestação) - ADV: JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR (OAB 131443/SP), FERNANDA VIEIRA
CAPUANO (OAB 150345/SP)
Processo 3004473-43.2013.8.26.0318 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Francisca Maria Saraiva
de Araujo e outros - “ Vistos. Oficie-se à Caixa Econômica Federal, solicitando o saldo do valor depositado em nome do “de
cujus” Raimundo Luiz de Araújo. Int “ + (int autora sobre documentos de fls. 31/38 informando que há um saldo de R$ 2.219,16
referente ao PIS) - ADV: JOSIANA CRISTINA PIRES LANÇONI (OAB 201416/SP)
Processo 3004713-32.2013.8.26.0318 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Arlindo Carreira & Cia Ltda “Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada. Determino a expedição do mandado de
citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. Arbitro os
honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta verba será
reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a
possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Advirto que eventual
insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo
patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deve conter a
advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento
pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto
e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a
garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os
bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto
que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução
(CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca de eventual composição
amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do
mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos
manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC,
art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas e
honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento do
saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês
(CPC, art. 745-A). Intime-se.” - ADV: MARCOS PAULO MARDEGAN (OAB 229513/SP)
Processo 3004713-32.2013.8.26.0318 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Arlindo Carreira & Cia Ltda (int acerca da certidão do ser Oficial de Justiça de fls. 35 (...dirigi-me ao endereço retro, onde citei pessoalmente o requerido
Freide Marcos de Souza, para os termos e atos da presente ação cível, dando-lhe inteiro conhecimento do presente mandado
e da petição inicial em separado, que li e facultei-lhe ler, o qual ficou bem ciente de tudo. Ofereci-lhe contrafé que aceitou,
assinando o presente. Certifico ainda, que decorrido o prazo legal, retornei por inúmeras vezes ao endereço retro, sem localizar
o requerido em sua residência. Em 18/11/13, finalmente localizei o requerido, o qual informou não possuir qualquer bem passível
de penhora. Diante disso, e, não tendo realmente localizado bens, deixo de proceder a constrição. Informo haver constatado que
a residência do requerido é guarnecida apenas pelos bens de uso comum, necessários ao médio padrão de vida. + int acerca
da certidão da serventia de fls. 36 (...Certifico e dou fé que decorreu o prazo, sem notícias nos autos de que o devedor efetuou
o pagamento do débito) - ADV: MARCOS PAULO MARDEGAN (OAB 229513/SP)
Processo 3004714-17.2013.8.26.0318 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Arlindo Carreira & Cia Ltda (Int o autor para dar andamento ao feito, no prazo de dez (10) dias, sob pena de extinção e arquivamento, conforme enunciado
do Comunicado da Corregedoria Geral de Justiça nº 1.307/2007) - ADV: MARCOS PAULO MARDEGAN (OAB 229513/SP)
Processo 3004765-28.2013.8.26.0318 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - M. A. B. da S. - R. B. da
S. - “Vistos. Cite-se o devedor para que, em 3 dias, efetue o pagamento do débito de R$ 684,84 (seiscentos e oitenta e quatro
reais e oitenta e quatro centavos), devidamente atualizado e acrescido das pensões que se vencerem ao longo da demanda,
ou comprove que já o fez ou ainda justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão. Servirá o presente, por cópia
digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se.” - ADV: MARLI DAS GRAÇAS PIMENTEL
BRUM (OAB 219735/SP)
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Processo 3004765-28.2013.8.26.0318 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - M. A. B. da S. - R. B. da
S. - (int acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 34 (...dirigi-me ao endereço indicado e não logrei êxito na localização
do executado R B D S, sendo informado pelo morador, Sr. F, de que o mesmo se mudou para local incerto e não sabido; posto
isto, fiquei impossibilitado de proceder à citação e intimação, devolvendo o mandado para os devidos fins.) - ADV: MARLI DAS
GRAÇAS PIMENTEL BRUM (OAB 219735/SP)
Processo 3004856-21.2013.8.26.0318 - Divórcio Consensual - Dissolução - A. S. dos S. e outro - (Int o autor para retirar a
carta de sentença, em dez dias. Findo o prazo os autos irão para o arquivo) - ADV: SERGIO JOSÉ ZAGUETTI (OAB 180248/
SP)
Processo 3004867-50.2013.8.26.0318 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Roselei Oliveira da Silva “Defiro a autora os benefícios da gratuidade judicial, anotando-se. Cite-se o requerido com as formalidades de praxe. Int.” (int o
autor acerca da contestação tempestiva de fls. 34/71) - ADV: CHRISTIAN CLAUDIO ALVES (OAB 133087/SP), RITA DE CÁSSIA
SUNDFELD SPIGA REAL (OAB 170983/SP)
Processo 3005059-80.2013.8.26.0318 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Borflex Industria e Comercio
de Artefatos de Borracha Ltda - Global Serviços Ltda - (Int a autora sobre ofício-resposta so Serasa de fls. 51 e sobre
contestação apresentada tempestivamente às fls. 55/57) - ADV: ADEMIR DA SILVA (OAB 221121/SP), MARCIO DE AZEVEDO
SOUZA (OAB 39209/SP)
Processo 3005151-58.2013.8.26.0318 - Procedimento Ordinário - Pagamento Indevido - Maria Luiza V D L T de Aquino ME
- Telefonica Brasil Sa Vivo Sa - (Int da autora para manifestar-se sobre contestação e documentos de fls. 43/53 apresentados
tempestivamente) - ADV: MONICA FERNANDES DO CARMO (OAB 115832/SP), HEBERT VINICIUS CURVELLO VENDITO
(OAB 285667/SP), FABIO MARCELO RODRIGUES (OAB 150134/SP)
Processo 3005246-88.2013.8.26.0318 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Municipio de
Leme - Vistos. Apensem-se aos autos principais. Recebo os embargos para discussão, suspendo-se a execução. Intime-se
a requerida, através de seu patrono, via DOE, para que querendo apresente impugnação dentro do prazo legal. Int. - ADV:
IVANILDO APARECIDO M SIQUEIRA (OAB 92354/SP), CLAUDIA SCARABEL MOURAO (OAB 119605/SP), FÁBIO APARECIDO
DONISETI ALVES (OAB 224723/SP)
Processo 3005246-88.2013.8.26.0318 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Municipio
de Leme - Regina Dias de Oliveira Cremasco - (int acerca da certidão de fls.53 (...que os presentes Embargos a Execução,
foram interpostos tesmpestivamente pelo Executado Município de leme, e se referem aos autos principais de nº 000543996.2009.8.26.0318 - Controle 780/2009) - ADV: FÁBIO APARECIDO DONISETI ALVES (OAB 224723/SP), IVANILDO APARECIDO
M SIQUEIRA (OAB 92354/SP), CLAUDIA SCARABEL MOURAO (OAB 119605/SP)
Processo 3005324-82.2013.8.26.0318 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome
- J. L. de S. - Defiro a cota ministerial de fls. 11, oficiando-se como requerido. Int. - ADV: SERGIO JOSÉ ZAGUETTI (OAB
180248/SP)
Processo 3005324-82.2013.8.26.0318 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome
- J. L. de S. - (Int o autor para manifestar-se sobre o ofício e documento de fls. 15/16) - ADV: SERGIO JOSÉ ZAGUETTI (OAB
180248/SP)
Processo 3005356-87.2013.8.26.0318 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - F. D. R. - Certifico
e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço
da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor para: ( x ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a
contestação “in albis” (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: RAQUEL SANTORO MOLINARI (OAB 248921/SP)
Processo 3005777-77.2013.8.26.0318 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome A. V. de S. - (Int o autor para dar andamento ao feito, no prazo de dez (10) dias, sob pena de extinção e arquivamento, conforme
enunciado do Comunicado da Corregedoria Geral de Justiça nº 1.307/2007) - ADV: DANIEL DOS SANTOS (OAB 297741/SP)
Processo 3005835-80.2013.8.26.0318 - Interdição - Tutela e Curatela - I. B. de B. - Vistos. Defiro a cota ministerial de fls.
1, intimando-se a autora para manifestação em dez dias, sob pena de extinção. Int. - ADV: CÁSSIO MÔNACO FILHO (OAB
161205/SP)
Processo 3005837-50.2013.8.26.0318 - Busca e Apreensão - Liminar - Banco Itaú S/A - (Int o autor para dar andamento ao
feito, no prazo de dez (10) dias, sob pena de extinção e arquivamento, conforme enunciado do Comunicado da Corregedoria
Geral de Justiça nº 1.307/2007) - ADV: CELSO MARCON (OAB 260289/SP)
Processo 3005927-58.2013.8.26.0318 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Municipio de
Leme - Vistos. Apensem-se aos autos principais. Recebo os embargos para discussão, suspendo-se a execução. Intime-se
o embargado, através de seu patrono, via DOE, para que querendo apresente impugnação dentro do prazo legal. Int. - ADV:
CHRISTIAN CLAUDIO ALVES (OAB 133087/SP)
Processo 3006180-46.2013.8.26.0318 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução Instituto NAcional do Seguro Social INSS - JOSE ALCIDES MARTINS DE SOUZA - Vistos. Apensem-se aos autos principais.
Recebo os embargos para discussão, suspendo-se a execução. Intime-se o embargado, através de seu patrono, via DOE, para
que querendo apresente impugnação dentro do prazo legal. Int. - ADV: NORBERTO SCHNEIDER ROLLO (OAB 109632/SP),
ODAIR LEAL BISSACO JUNIOR (OAB 201094/SP)
Processo 3006269-69.2013.8.26.0318 - Divórcio Consensual - Dissolução - C. S. dos S. e outro - (int acerca da certidão da
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serventia de fls. 26 (... transitou em julgado a r. sentença de fls. 22/23. (...a requerente Maria, não se encontra respresentada
nos autos. + int a requerente Maria, na pessoa da Dr. Adriana Damas para regularizar sua representação processual, bem como
indicar peças para formação de carta de sentença ) - ADV: ADRIANA DAMAS (OAB 196747/SP), DENISE MARIA ZANARDO
(OAB 315856/SP)
Processo 3006308-66.2013.8.26.0318 - Cautelar Inominada - Obrigações - Ariane Priscila Marchi - (Int o autor para dar
andamento ao feito, no prazo de dez (10) dias, sob pena de extinção e arquivamento, conforme enunciado do Comunicado da
Corregedoria Geral de Justiça nº 1.307/2007) - ADV: RENATO ROSIN VIDAL (OAB 269955/SP)
Processo 3006556-32.2013.8.26.0318 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Maria Aparecida Viegas Pinto e outro Vistos. Emende a autora a apetição inicial, no prazo de dez dias, sob pena de extinção, para apresentar a certidão de óbito de
Maria Baioni, documento indispensável à propositura da ação. Sem prejuízo e visando a apreciação do requerimento tendente
à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, providencie o autor, no prazo de dez dias, a vinda aos autos de
informações e prova a respeito da atividade profissional exercida, os rendimentos mensais líquidos e as despesas ordinárias,
bem como a propriedade de bens imóveis e veículos, sob pena de indeferimento. Intime-se para recolhimento da taxa da CPA,
no prazo de dez dias, não recepcionada pela gratuidade judicial, sob pena de ser reconhecida a irregularidade na representação
processual, com as conseqüências do artigo 13 do Código de Processo Civil. Int. - ADV: JAMES APARECIDO DORTA DE
TOLEDO (OAB 142118/SP)
Processo 3006575-38.2013.8.26.0318 - Procedimento Ordinário - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - Regina
Lucia Zolio de Magalhaes - Banco do Brasil SA e outro - Intimem-se os requeridos para recolhimento da taxa da CPA, no
prazo de dez dias, sob pena de ser reconhecida a irregularidade da representação processual, com as consequencias do
artigo 13 do CPC. Manifestem-se as partes, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, se possuem interesse na realização de tentativa
de conciliação nos termos do artigo 331 do Código de Processo Civil, salientando-se que o silêncio implicará na presunção
de desinteresse. No mesmo prazo, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência, sob pena de
entender que desistiram daquelas pelas quais protestaram, sem prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide.
Int. - ADV: CLAUDIA NAHSSEN DE LACERDA FRANZE (OAB 124517/SP), PAULO ROGERIO BAGE (OAB 144940/SP), IULLY
FREIRE GARCIA DE OLIVEIRA (OAB 245833/SP)
Processo 3006576-23.2013.8.26.0318 - Impugnação de Assistência Judiciária - MARCELO GOMES GONÇALVES - CELIA
ZECHIN - Vistos. Manifeste-se a impugnada. Int. - ADV: JOSÉ LUIZ CORTE (OAB 175026/SP), LUCIANA MARIA BORTOLIN
(OAB 243021/SP)
Processo 3006722-64.2013.8.26.0318 - Busca e Apreensão - Liminar - AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A - “vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº
911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no
prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04),
e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato
alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem
o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do
Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas
da Lei. Intime-se.” (int acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 44 dirigi-me ao endereço: Rua João Tamborim, 89,
Jd. Bonsucesso, Leme/SP, juntamente com o Sr. Eduardo Marion Duran Junior, representando a parte requerente, e aí sendo
DEIXEI DE PROCEDER À BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado, tendo em vista que em conversa com o morador
e proprietário do imóvel, Sr. Iran Santos da Conceição, fui informada que o requerido foi locatário do imóvel e MUDOU-SE
da residência há 4 (quatro) anos, contudo não soube informar o atual endereço dele.) - ADV: MARCO ANTONIO CRESPO
BARBOSA (OAB 115665/SP)
Processo 3006725-19.2013.8.26.0318 - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Rosilda de Melo Pião - Vistos. Defiro
o Inventário e nomeio inventariante MARIA ROSILDA DE MELO PIÃO SLEY TERESINHA, sob compromisso. Apresente a
inventariante, as primeiras declarações, documentos e certidões pertinentes, no prazo de vinte dias. Int. - ADV: SANDRA
VALERIA VADALA MULLER (OAB 84225/SP)
Processo 3006760-76.2013.8.26.0318 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Ivone Maria Fogo Quinholli “Concedo à autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Indefiro a antecipação de tutela pretendida por ausência da
verossimilhança das alegações, pois o benefício foi negado, conforme documento de fls. 118/119, tendo em vista a ausência de
comprovação de tempo mínimo de contribuição. Depreque-se a citação do réu, na pessoa de seu representante legal, com as
advertências de Lei. Int.” (int o autor para manifestar-se acerca da contestação tempestiva de fls. 126/131) - ADV: BENEDITO
TARIFA (OAB 121790/SP), ROBERTO TARO SUMITOMO (OAB 209811/SP)
IMPRENSA URGENTE
Processo 0000097-65.2013.8.26.0318 (031.82.0130.000097) - Procedimento Ordinário - Guarda – A. A. C. – M. D. P. G. (int a ré para falar em 05 dias sobre petição + relatório do autor de fls. 122/123) - ADV: RICARDO AURELIO DONADEL (OAB
300532/SP), LILIAN MOLINARI TUFANIN (OAB 247209/SP)
Processo 0000297-14.2009.8.26.0318 (318.01.2009.000297) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação JACYR LOMBARDI - MUNICIPIO DE LEME - (Int o autor para dar andamento ao feito, no prazo de dez (10) dias, sob pena de
extinção e arquivamento, conforme enunciado do Comunicado da Corregedoria Geral de Justiça nº 1.307/2007) - ADV: FÁBIO
APARECIDO DONISETI ALVES (OAB 224723/SP), JOSE BENEDITO RUAS BALDIN (OAB 52851/SP), CLAUDIA SCARABEL
MOURAO (OAB 119605/SP), CÁSSIO MÔNACO FILHO (OAB 161205/SP)
Processo 0000601-42.2011.8.26.0318 (318.01.2011.000601) - Procedimento Ordinário - Condomínio - Maria Helena
Sestenari - Dorival Pereira Carneiro - José Gabolla Neto - (int do i. Advogado do arrematante para retirar carta de arrematação
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expedida) - ADV: LUCIANO NUNES DE VIVEIROS (OAB 175101/SP), DANIEL BECCARO FERRAZ (OAB 252208/SP), DANILO
TEIXEIRA (OAB 273312/SP)
Processo 0000823-78.2009.8.26.0318 (318.01.2009.000823) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - ERNESTO LEITE
e outros - (int o autor para efetuar o recolhimento para cópias em guia do poder judiciario - requisição de cópias reprográficas
pagas cod. 201-0) - ADV: RICK HAMILTON PIRES (OAB 184834/SP)
Processo 0000957-37.2011.8.26.0318 (318.01.2011.000957) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória Afonso de Morais Rego - “Vistos, etc., Homologo o acordo noticiado às fls. 119/120, nestes autos de EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL requeridos por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E
EMPRESÁRIOS DE ARARAS E REGIÃO - UNICRED em face de AFONSO DE MORAIS REGO e, em conseqüência julgo
EXTINTO o processo, nos termos do art. 269, inciso III, c.c. art. 794, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Oficie-se
ao SERASA sobre a extinção dos presentes autos. Custas “ ex lege”. Oportunamente, arquivem-se os autos. PRIC.” - ADV:
MARCIO JOSE BATISTA (OAB 257702/SP), MAURICIO JOSE MANTELLI MARANGONI, AFONSO DE MORAES REGO (OAB
45822/SP)
Processo 0001231-64.2012.8.26.0318 (318.01.2012.001231) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - ANNA VITO
SABINO e outros - (int para retirar o Formal de Partilha) - ADV: FÁBIO APARECIDO DONISETI ALVES (OAB 224723/SP)
Processo 0001273-50.2011.8.26.0318 (318.01.2011.001273) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - GILBERTO
BEINOTTI FILHO - RODRIGO FERNANDES RODRIGUES e outros - (int acerca do ofício de fls. 262 informando que fora
agendada a data de 19/02/2014, às 11:15, para que Gilberto Beinotti Filho compareça à Rua Barra Funda, 824 Barra Funda,
São Paulo - SP, para realização do Exame Pericial) - ADV: ELZIR ARAÚJO DE CARVALHO (OAB 41303/MG), RICARDO LUIS
ORPINELI (OAB 178925/SP), PAULO CEZAR PELISSARI (OAB 309175/SP), GILBERTO VIEIRA BRAGA (OAB 59451/MG)
Processo 0001667-86.2013.8.26.0318 (031.82.0130.001667) - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título Fernanda Mascarenhas da Silva Leme Me - Beneficiadora J A Carrera Importação e Exportação Ltda - “ Vistos, Não há que se
falar em inversão do ônus da prova, pois não existe relação de consumo entre as partes, muito menos hipossufiência econômica
e técnica da embargante. Indefiro o pedido para a juntada de livro comercial e nota fiscal fatura, pois o cheque não é um título
causal e sua emissão não depende, necessariamente, de relação comercial entre as partes. A embargante não nega que emitiu
o cheque em favor da embargada, mas alega que o fez há mais de sete anos atrás; é seu o ônus de provar o alegado, pelo
que fica deferida a oitiva das testemunhas que deverão ser arroladas pelas partes no prazo máximo de dez dias, sob pena
de preclusão. Designo audiência de instrução para o dia 12 de março de 2014, às 14horas. Int.” - ADV: FÁBIO APARECIDO
DONISETI ALVES (OAB 224723/SP), JOSE ROBERIO DE PAULA (OAB 112832/SP), IVETE CONCEICAO BORASQUE DE
PAULA (OAB 112830/SP)
Processo 0001744-95.2013.8.26.0318 (031.82.0130.001744) - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. L. M. D. S. - T. D. C. M. N.
- Ante o exposto, e do que mais dos autos consta, DECRETO O DIVÓRCIO do casal M. L. M. D. S. e T. D. C. M. N., com fulcro
no artigo 1580, § 2º do Código Civil e artigo 226 § 6º da Constituição Federal com a nova redação dada pela EC 66/10. A partilha
dos bens deverá ser feita nos moldes como acima fixado, assim como o pagamento da pensão alimentícia. Voltará a mulher
a assinar o seu nome de solteira, ou seja, M. L. M. D. S.. Por conseguinte, extingo o processo, com resolução do mérito, nos
termos do artigo 269, inciso III do Código de Processo Civil, Arbitro os honorários da i. advogada da autora pelo valor máximo
da tabela vigente. Condeno o requerido em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$300,00,
atualizado, com espeque na norma do artigo 20, § 4º do C.P.C. Transitada esta em julgado, expeça-se mandado de averbação
e certidão de honorários, arquivando-se posteriormente. P.R.I.C. - ADV: WALKIRIA APARECIDA PASSELLI CREMASCO (OAB
140182/SP)
Processo 0002198-75.2013.8.26.0318 (031.82.0130.002198) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - E. de F.
T. - “Vistos, etc., Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de vontades noticiado às
fls. 80/82, nestes autos de AÇÃO DE ALIMENTOS ajuizado por B. T. P. representado por V. A. P. em face de E. D. F. T., acerca
do pagamento dos alimentos da seguinte forma: “pagará a alimentante para sustento e manutenção da menor a importância
de 30% do salário mínimo vigente à época do pagamento, todo dia 10 de cada mês, iniciando-se em 10/11/2013, com depósito
em conta a ser aberta pelo genitor da menor”. Por conseguinte, extingo o processo, com apreciação do mérito, nos termos do
art. 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas e honorários na forma avençada. Oficie-se ao Banco do Brasil S/A para
abertura de conta corrente em nome do genitor da autora para depósito das pensões. Oportunamente, arquivem-se os autos.
PRIC.” - ADV: JOSE CARLOS DA PONTES FURTADO (OAB 123567/SP), ALEX DONISETI DE LIMA (OAB 263315/SP)
Processo 0002331-20.2013.8.26.0318 (031.82.0130.002331) - Interdição - Tutela e Curatela - J. C. da P. F. - “Vistos. Diante
de compromisso agendado no Tribunal de Justiça, redesigno a audiência para o dia 05 de fevereiro de 2014, às 16h30min.
Comunique-se a Sage para disponibilizar viatura oficial. Intime-se.” - ADV: LIGIA RODRIGUES PONTES FURTADO (OAB
307735/SP)
Processo 0002586-12.2012.8.26.0318 (318.01.2012.002586) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Inael
Gomes Caetano - Monica Costa Gomes e outro - “Vistos. Nos termos da certidão de fls. 171, designo o dia 13/01/2014, às 14:00
horas, para a perícia, devendo o Sr. Oficial de Justiça comparecer junto ao Centro de Zoonoses - Rua Waldemar Silenci, nº 450
- Cidade Jardim - Leme/SP, para acompanhar o médico veterinário - Marcos Roberto Scherma para a referida perícia no imóvel
sito na Rua Newton Prado, nº 409 - Centro - Leme/SP. Int.” (int acerca da certidão da serventia de fls. 176 (... tendo em vista que
os presentes autos passaram por esta serventia somente nesta data, não houve tempo hábil para expedir o necessário mandado
em cumprimento à r. Decisão de fls. 172 designando perícia para hoje 13.01.2014. Certifico outrossim que, conforme contato
telefônico pessoal com o Centro de Zoonoses de Leme-SP, na pessoa do médico-veterinário Dr. Marcos Roberto Scherma, o
mesmo REDESIGNOU o acompanhamento da perícia para o dia 16/01/2014, às 15:00 horas.) - ADV: PAULO ARANHA PEIXE
(OAB 11481/SP), JOEL DIONISIO LODI (OAB 44273/SP), EDMILSON NORBERTO BARBATO (OAB 81730/SP), RAQUEL
SANTORO MOLINARI (OAB 248921/SP)
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Processo 0002679-72.2012.8.26.0318 (318.01.2012.002679) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - AUTO
POSTO ITAMARATY LEME LTDA - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A - (int acerca do ofício de fls. 246 referente a precatória
0012084-45.2013.8.26.0659 informando que a audiência para a inquririção da testemunha, Narcísio Mendes, foi designada para
o dia 30 de abril de 2014, às 14:15 horas) - ADV: RODRIGO FERNANDO DE ALMEIDA OLIVEIRA (OAB 189340/SP), LEANDRO
AUGUSTO COLANERI (OAB 209275/SP), RODRIGO MARINO TOFFOLI (OAB 210399/SP), JOAQUIM DE CARVALHO (OAB
21076/SP)
Processo 0006086-96.2006.8.26.0318 (318.01.2006.006086) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Larissa Ceridorio Kammer e outro - Viação Presidente Ltda e outro - É o relatório. Fundamento e Decido. Rejeito a exceção de
pré-executividade, diante da efetiva possibilidade da credora executar diretamente a seguradora e a empresa vencida, ainda que
a sentença condenatória tenha fixado a obrigação de reembolso. O artigo 75, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Feita a denunciação pelo réu: I - se o denunciado a aceitar e contestar o pedido, o processo prosseguirá entre o autor, de um
lado, e de outro, como litisconsortes, o denunciante e o denunciado”.(grifei)) Ao assumir a seguradora a condição de litisconsorte
com a empresa denunciante no processo de conhecimento, a obrigação passa a ser solidária entre ambas, tanto assim que
a própria seguradora já depositou o valor que lhe cabia nos limites do contrato após negociação com a empresa vencida,
contrariando a própria tese que defendeu. A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento nesse
sentido: “CIVIL. SEGURO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO. ACOLHIMENTO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. DECORRÊNCIA. TÍTULO JUDICIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL. SISTEMA DE REEMBOLSO. APLICAÇÃO
RESTRITA AO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. I - O entendimento desta Corte é assente no sentido de que, em razão da estipulação
contratual em favor de terceiro existente na apólice, a seguradora, pode ser demandada diretamente para pagar a indenização.
II - Se a seguradora poderia ter sido demandada diretamente, não resta dúvida de que, ao ingressar no feito por denunciação,
assumiu a condição de litisconsorte. Nessa situação, submete-se à coisa julgada e, no caso de condenação, é legitimada para
figurar no pólo passivo da execução, cabendo-lhe o adimplemento do débito nos limites da sua responsabilidade. III - Julgado
procedente o pedido indenizatório e a denunciação da lide, a responsabilidade solidária da seguradora passa a ser fundada no
título judicial e não no contrato. Assim, sem perquirir acerca da nulidade ou abusividade da cláusula prevendo que a seguradora
será responsabilizada apenas pelo reembolso ao segurado, conclui-se ficar restrita sua aplicação aos pagamentos efetuados
administrativamente. No que sobejar, a execução poderá ser intentada contra seguradora. Recurso provido.” (REsp. n.° 713115/
MG, Rei. Min. CASTRO FILHO, DJ de 04/12/2006). Nestes termos, atendendo-se aos princípios da celeridade e economia
processual, e objetivando atribuir efetividade à prestação jurisdicional concedida aos autores, que detêm um título judicial
plenamente exeqüível, de rigor o afastamento da exceção de pré-executividade. Fls. 512/514: Com razão os exeqüentes, pois
os valores depositados não estavam atualizados até a data do depósito, conforme determinação deste Juízo, existindo, pois, um
saldo credor, que deverá ser devidamente corrigido e acrescido da multa de 10%. Em 10 dias, apresente o exeqüente o valor do
saldo remanescente, para fins de penhora. Defiro o levantamento do numerário depositado em favor dos autores, expedindo-se
as guias de levantamento do principal e da sucumbência, na forma como requerida às fls. 512/514. Sem custas e honorários
advocatícios na exceção de pré-executividade, por se tratar de incidente processual (art. 21, § 1º do CPC). Prossiga-se. Int. e
cumpra-se. - ADV: ROBERTO APARECIDO LANDGREF (OAB 95781/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP), ADRIANO
GREVE (OAB 211900/SP), INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP), FAUSTO ALEXANDRE PULTZ FACCIOLI
(OAB 124462/SP)
Processo 0006513-64.2004.8.26.0318 (318.01.2004.006513) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - VITOR
APARECIDO TEODORO e outro - BANCO NOSSA CAIXA S.A. - (Int o autor para manifestar-se acerca do depósito de fls.
383 no valor de R$ 18.978,68) - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), CARLOS EDUARDO DOS
SANTOS (OAB 198693/SP), ALEXANDRE ANITELLI AMADEU (OAB 202934/SP)
Processo 0006960-71.2012.8.26.0318 (318.01.2012.006960) - Procedimento Ordinário - Revisão - S. R. de S. - É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO. A atitude do autor demonstra desinteresse e abandono do processo. De rigor a sua extinção, ante
o permissivo do artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM
EXAME DE MÉRITO pelo abandono da ação por parte do autor, com base no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil.
Custas “ex lege”. Arbitro os honorários do i.advogado do autor em 60% da tabela vigente. Expeça-se certidão de honorários
após o trânsito em julgado da sentença. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: JOSE CARLOS DA PONTES
FURTADO (OAB 123567/SP)
Processo 0007301-39.2008.8.26.0318 (318.01.2008.007301) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação
/ Embargos à Execução - Rogério Kaufmann Vieira das Neves e outros - Bercamp Textil Ltda - “Aos quatro dias do mês de
dezembro de dois mil e treze (04.12.2013), às 15h30min, nesta cidade e comarca de Leme, Estado de São Paulo, no Fórum,
sala das audiências, onde se encontrava a Meritíssima Juíza de Direito, Dra.CAMILLA MARCELA FERRARI ARCARO, comigo
escrevente ao final assinada, apregoadas as partes compareceram: a Advogada da embargada DRA. FERNANDA LAZZARESCHI.
Ausente por motivo de saúde o Advogado do autor que peticionou requerendo redesignação de audiência. Abertos os trabalhos,
prejudicada a audiência ante a ausência do embargante e seu Advogado devidamente justificado. Em seguida, a MM Juíza
deliberou: Vistos. Considerando a justificativa apresentada pelo Patrono do embargante, redesigno audiência para o dia 19
de fevereiro de 2014, às 16h30min, saindo os presentes intimados)” - ADV: FERNANDA LAZZARESCHI (OAB 103942/SP),
HENRIQUE ROSOLEM (OAB 127681/SP)
Processo 0008247-40.2010.8.26.0318 (318.01.2010.008247) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Rita
de Cassia Sandoval Sundfeld - Lrp Festa Automoveis Epp - “Vistos. 1- Fls. 168: Defiro o levantamento da quantia depositada às
fls. 157 em nome do i. advogado da autora, intimando-a da quantia a ser levantada pelo seu patrono. 2- Sem prejuízo, notifiquese a executada LRP FESTA AUTOMÓVEIS EPP, na pessoa de seu i. advogado, o Dr. MÁRIO LUIS BAGGIO MICHIELIN, para
efetuar o pagamento da diferença apurada às de fls. 164, devidamente atualizada, no prazo de três (03) dias, sob pena de
prosseguimento do feito. Int.” ( O Dr. Gilmar dos Santos Mano já foi intimado em balcão e já retirou a guia de levantamento) ADV: MARIO LUIS BAGGIO MICHIELIN (OAB 202976/SP), GILMAR DOS SANTOS MANO (OAB 186792/SP)
Processo 0008406-12.2012.8.26.0318 (318.01.2012.008406) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Petroluna
Distribuidora de Petroleo Ltda - Almeida Serra e Cia Ltda Epp e outros - “ Vistos. Tendo em vista que a penhora restou frutífera,
aguarde-se a comunicação da transferência dos valores, após intime-se o autor, inclusive o executado. Int.” (int do bloqueio no
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valor de R$ 7.185,57) - ADV: LEANDRO CARELLI DE FARIA (OAB 208121/SP), FABIO MARCELO RODRIGUES (OAB 150134/
SP)
Processo 0008550-83.2012.8.26.0318 (318.01.2012.008550) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Nadir Aparecida da Silva - (REITERAÇÃO: int. Dra. Luciana para retirar guia de levantamento, em 05 dias) - ADV: LUCIANA
MARIA BORTOLIN (OAB 243021/SP)
Processo 0008661-82.2003.8.26.0318 (318.01.2003.008661) - Procedimento Ordinário - Duplicata - FL Indústria Ceramica
Ltda Me - Ceramica Zago Ltda - “ Vistos. Fls.250/251: Defiro. Expeça-se guia de levantamento em nome do patrono do exequente
de imediato, intimando-se o exequente da quantia a ser levantada. Sem prejuízo, intime-se o exequente para manifestar-se em
termos de prosseguimento do feito no prazo de 10 dias. No silêncio, aguarde-se em arquivo ulterior provocação. Int.” (int para
Dr. Ivan Barbin retirar guia de levantamento em 10 dias) - ADV: LAZARO ALFREDO CANDIDO (OAB 89904/SP), IVAN BARBIN
(OAB 75583/SP)
Processo 0009273-05.2012.8.26.0318 (318.01.2012.009273) - Procedimento Ordinário - Duplicata - Editora Atlas Sa - Andre
e Denis Distribuidora de Livros Ltda Epp - Fundamento e decido. A lide comporta julgamento no estado, conforme autoriza o
artigo 330, II, do Código de Processo Civil. Diante da revelia da requerida, presumem-se verdadeiros todos os fatos articulados
na inicial, até porque as alegações estão corroboradas pela prova documental de fls. 15/43. Assim, de rigor o acolhimento do
pedido. Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação proposta por EDITORA ATLAS S/A em face de ANDRÉ
DENIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. EPP, para o fim de condenar a requerida ao pagamento de R$ 20.983,20 (vinte mil
e novecentos e oitenta e três reais e vinte centavos), atualizado e corrigido pela tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, desde a data do ingresso da ação até a data do efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1% ao
mês a contar da citação. Por conseqüência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I, do
Código de Processo Civil. Arcará ainda o requerido com as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil. P.R. I(Int das partes que as
custas de preparo são de R$488,70 e as custas de porte e remessa é de R$29,50 por volume (sendo que os autos possuem
somente 01 volume), devendo ambos serem recolhidas em guias próprias) - ADV: DEBORA PIRES MARCOLINO (OAB 88623/
SP), ROBERTO GREJO (OAB 52207/SP)
Processo 0009502-96.2011.8.26.0318 (318.01.2011.009502) - Procedimento Ordinário - Duplicata - J N G SUPERMERCADOS
LTDA - W F BOBINAS SUPRIMENTOS LTDA -ME - Resta, portanto, apenas apurar o quantum indenizatório. A autora não
estipulou valor certo da indenização, pugnando pela fixação judicial. Pois bem. O valor protestado não é elevado e a empresa
ré retirou sponte propria o nome da autora do cadastro de inadimplentes, antes mesmo do ingresso da ação. Por essa razão,
dentro de um critério de razoabilidade e proporcionalidade, fixo o valor de duas vezes o do título, ou seja, R$ 3.456,00. Ante
o exposto, e do que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO para condenar a
requerida ao pagamento de indenização por danos morais à empresa autora no importe de R$ 3.456,00 atualizado pelos índices
da Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde a data do ilícito, ou seja, 08.11.2011 até a data do efetivo pagamento, acrescidos
dos juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Sucumbente, arcará a requerida com o pagamento das custas e despesas
processuais, e com os honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação. P.R.I.C.(Int das partes que as custas
de preparo são de R$100,70 e as custas de porte e remessa é de R$29,50 por volume (sendo que os autos possuem somente
01 volume), devendo ambos serem recolhidas em guias próprias) - ADV: CINTHIA LOISE JACOB DENZIN (OAB 156925/SP),
FAUSTO ALEXANDRE PULTZ FACCIOLI (OAB 124462/SP)
Processo 0009622-08.2012.8.26.0318 (318.01.2012.009622) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer – E.
L. B. D. S. - “Vistos. 1- Fls. 57: Defiro o levantamento da quantia depositada às fls. 60, em nome da representante legal do autor.
2- Sem prejuízo, notifique-se o executado para pagamento do saldo remanescente de fls. 57/59, no prazo de 03 (três) dias, sob
pena de prisão. Int.” - ADV: LUCIANA MARIA BORTOLIN (OAB 243021/SP), PAULO ARANHA PEIXE (OAB 11481/SP)
Processo 0009807-17.2010.8.26.0318 (318.01.2010.009807) - Procedimento Ordinário - Município - GABRIEL ROBERTO
DE CARLI - MUNICIPIO DE LEME - (Int autor para retirar guia de levantamento, sucumbencia R$ 367,23, principal 3672,34) ADV: CLAUDIA SCARABEL MOURAO (OAB 119605/SP), DANIELE REGINA DE CARLI (OAB 238017/SP), FÁBIO APARECIDO
DONISETI ALVES (OAB 224723/SP)
Processo 0009823-34.2011.8.26.0318 (318.01.2011.009823) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material RODRIGO MANCINI CESTARI - DOMINGOS JOSE DA SILVA e outros - (int acerca do ofício de fls. 758 informando que fora
agendada a data de 28/02/2014, às 13:45, para que Rodrigo Manciini Cestari compareça à Rua Barra Funda, 824 Barra Funda,
São Paulo - SP, para realização do Exame Pericial) - ADV: RAFAEL AUGUSTO JACOB DENZIN (OAB 247834/SP), LUCIANA
CAMPREGHER DOBLAS BARONI (OAB 250474/SP), NESTOR NEGRELLI NETO (OAB 195635/SP), DENISE FERREIRA (OAB
126999/SP), RICARDO SORDI MARCHI (OAB 154127/SP), EDNA MARIA ZUNTINI (OAB 127260/SP), NIVALDO DA ROCHA
NETTO (OAB 103819/SP), THARSILA HELENA PALADINI AUGUSTO SILVA (OAB 222405/SP), JOSE LUIZ MATTHES (OAB
76544/SP)
Processo 0010643-19.2012.8.26.0318 (031.82.0120.010643) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - GENI DO
CARMO NASCIMENTO BERTONHA - (Int o autor para manifestar-se sobre o retorno da carta precatória de fls. 119 (...Diririgime à Av. Barão do Rego Barros, 145 onde dexei de proceder a citação, pois no local fui atendido pelo porteiro do Edifício Maison
de La residence, Sr. T. D. que informou que a Sr. M. T. V. B. não consta na lista de moradores, sendo portanto, desconhecida
ali.) - ADV: MARCOS VASCO MOLINARI (OAB 264989/SP)
Processo 0010643-19.2012.8.26.0318 (031.82.0120.010643) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - GENI DO
CARMO NASCIMENTO BERTONHA - (int acerca da manifestação da Fazenda, informando que foi deferida a insenção do
ITCMD) - ADV: MARCOS VASCO MOLINARI (OAB 264989/SP)
Processo 3000295-51.2013.8.26.0318 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - M. R. C. - (Int. a autora
para manifestar-se acerca da petição e depósito no valor de R$ 1000,00 de fls. 71/72) - ADV: RENATA GODOI SIMIONI (OAB
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255241/SP), CYNTHIA FARIA DIAS LANDGRAF (OAB 116693/SP)
Processo 3001764-35.2013.8.26.0318 - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Pagamento Atrasado / Correção
Monetária - Municipio de Leme - Maria Jose de Jesus Silva - “Autos nº 1.480/09 Vistos. Conheço dos embargos de declaração de
fls. 78/80, porquanto tempestivos, e no mérito, dou-lhes provimento. A embargante aponta omissão na r. sentença, afirmando que
não houve pronunciamento acerca do deferimento de justiça gratuita concedida na ação principal às fls. 57; e lhe assiste razão.
Posto isso, acolho os embargos de declaração, para que conste do dispositivo da sentença de fls. 74/75 “Considerando que a
embargada não ofereceu resistência ao pedido, arbitro os honorários advocatícios do i. advogado do embargante, por equidade,
em R$ 500,00, nos termos do artigo 20, § 4º do Código de Processo Civil, dispensada do pagamento por ser beneficiária da
justiça gratuita”. Permanecem inalteradas as demais disposições do decisum. P.R.I.C.” - ADV: CLAUDIA SCARABEL MOURAO
(OAB 119605/SP), FÁBIO APARECIDO DONISETI ALVES (OAB 224723/SP), THAIS CARNIEL (OAB 254425/SP), ANGELA
MARIA ALVES (OAB 279905/SP)
Processo 3001764-35.2013.8.26.0318 - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Pagamento Atrasado / Correção
Monetária - Municipio de Leme - Maria Jose de Jesus Silva - “ Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração de fls.
85/87, porquanto tempestivos e, no mérito, merecem acolhimento pois, de fato, houve erro material na sentença, que fez
constar, de forma equivocada, a data da correção monetária. Posto isso, acolho os embargos de declaração, para que conste
da fundamentação da sentença à fl. 75, o seguinte: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os presentes embargos e EXTINGO
o processo, com resolução do mérito nos termos do art. 269, II do Código de Processo Civil, para reconhecer como correto
o cálculo apresentado pelo embargante equivalente à R$3.770,65 (três mil e setecentos e setenta reais e sessenta e cinco
centavos), corrigidos até 26/02/2013”. Permanecem inalteradas as demais disposições do decisum. P.R.I.C.” - ADV: CLAUDIA
SCARABEL MOURAO (OAB 119605/SP), ANGELA MARIA ALVES (OAB 279905/SP), THAIS CARNIEL (OAB 254425/SP), FÁBIO
APARECIDO DONISETI ALVES (OAB 224723/SP)
Processo 3001929-82.2013.8.26.0318 - Habilitação - Pagamento - Wilson Aparecido Marchiori e outros - Às fls. 71 foi
novamente indeferido o pedido e concedido prazo derradeiro de dez dias para recolhimento das custas. A serventia certificou,
às fls. 72 vº, que os autores não recolheram as custas. É a síntese a relatar. Decido. É caso de indeferimento da inicial por falta
dos requisitos mínimos para regular processamento do feito, posto que os autores não cumpriram integralmente o determinado
na decisão judicial, deixando de recolher as custas processuais, cujo dever lhes é imposto, nos termos do artigo 19 do Código
de Processo Civil. Assim, nos termos do art. 267, IV do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do
mérito. Arcarão os autores com as custas e despesas processuais incorridas. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I(Int das partes
que as custas de preparo são de R$863,42 e as custas de porte e remessa é de R$29,50 por volume, sendo que os autos
possuem somente 01 volume, devendo ambos serem recolhidas em guias próprias) - ADV: FELIPE CASTRO (OAB 305679/SP),
DONIZETI APARECIDO MONTEIRO (OAB 282073/SP)
Processo 3002030-22.2013.8.26.0318 - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Anulação - Municipio de Leme - Maria
das Dores Vieira de Miranda Ferreira - DECIDO. Os embargos procedem, pois com a concordância da embargante quanto ao
valor da indenização operou-se o reconhecimento jurídico do pedido. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes
embargos para reconhecer como correto o cálculo apresentado pelo embargante equivalente à R$ 2.628,37 (Dois mil seiscentos
e vinte e oito reais e trinta e sete centavos), sendo R$ 2.389,43 (Dois mil e trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e três
centavos), a título de principal e R$ 238,94 (Duzentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos), a título de honorários,
para maio de 2013. Considerando que a embargada não ofereceu resistência ao pedido, arbitro os honorários advocatícios do i.
advogado do embargante, por equidade, em R$300,00, nos termos do artigo 20, § 4º do Código de Processo Civil, observando
ser a embargante beneficiária da Justiça Gratuita. Outrossim, deixo de condenar a embargada às penas de litigância de má-fé,
por não vislumbrar o ocorrido e ínfima diferença entre o valor apresentado pela embargada e o efetivamente devido. Custas “ ex
lege”. PRIC. - ADV: CLAUDIA SCARABEL MOURAO (OAB 119605/SP), FÁBIO APARECIDO DONISETI ALVES (OAB 224723/
SP), ANGELA MARIA ALVES (OAB 279905/SP)
Processo 3002799-30.2013.8.26.0318 - Separação de Corpos - União Estável ou Concubinato - A. das D. de S. A. - É o
relatório. Fundamento e Decido. O processo comporta julgamento no estado em que se encontra, diante da revelia do requerido
(artigos 319, 330, inciso II do Código de Processo Civil e 7º da Lei dos Alimentos). A ausência de impugnação do requerido torna
incontroversos os fatos alegados pela autora, a ensejar o acolhimento dos pedidos. Ante o exposto, e do que mais dos autos
consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação para: a) declarar a união estável entre as partes no período de 16 de setembro
de 2000 até o dia 29 de julho de 2013, quando foi procedido o afastamento do requerido do lar conjugal (fls. 44); b) para partilhar
os bens móveis e imóveis descritos nos itens 6.1.1 à 6.1.6 na proporção de 50% para cada um; c) conceder à autora a guarda
da filha menor Maria Vanessa Araújo da Silva, fixando os alimentos a serem pagos pelo requerido no importe de 50% (cinquenta
por cento) do salário mínimo mensal, até o dia 10 de cada mês, devendo ser depositado em conta bancária a ser aberta em
nome da representante legal da menor, a Sra. A. D. D. D. S. A., expedindo-se o ofício para a abertura da referida conta; d)
regulamentar as visitas do requerido à filha no lar materno, aos domingos, das 13:00h às 16:00h. Por conseqüência, extingo o
processo nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas
e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que arbitro em R$200,00. Arbitro os honorários advocatícios do
patrono da autora no patamar máximo da tabela vigente. Oportunamente, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.
P.R.I.C - ADV: JORGE LUIZ STEFANO (OAB 65261/SP)
Processo 3002866-92.2013.8.26.0318 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Municipio de
Leme - Ana Lucia Rocha Munhoz - Os embargos procedem, visto que com a concordância da embargante quanto ao valor
da indenização, operou-se assim, o reconhecimento jurídico do pedido. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os presentes
embargos e EXTINGO o processo, com resolução do mérito nos termos do art. 269, II do Código de Processo Civil, para
reconhecer como correto o cálculo apresentado pelo embargante equivalente à R$ 4.533,63 (Quatro mil quinhentos e trinta e
três reais e sessenta e três centavos), sendo R$4.121,49 (Quatro mil e cento e vinte e um reais e quarenta e nove centavos)
como principal e R$412,14 (Quatrocentos e doze reais e quatorze centavos), a título de honorários. Considerando que a
embargada não ofereceu resistência ao pedido, arbitro os honorários advocatícios do i. advogado do embargante, por equidade,
em R$300,00, nos termos do artigo 20, § 4º do Código de Processo Civil, ficando indeferido a gratuidade judicial, tendo em vista
que indeferido nos autos principais às fls. 47. Custas “ ex lege”. PRIC.(Int das partes que as custas de preparo são de R$100,70
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e as custas de porte e remessa é de R$29,50 por volume (sendo que os autos possuem 1 volume +1 apenso), no importe de
R$59,00 devendo ambos serem recolhidas em guias próprias) - ADV: FÁBIO APARECIDO DONISETI ALVES (OAB 224723/SP),
ANGELA MARIA ALVES (OAB 279905/SP)
Processo 3003225-42.2013.8.26.0318 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Municipio de
Leme - Miriam Regina Picaldi Ruis - (int acerca da certidão da serventia de fls. 65 (...procedi ao cálculo ao valor das custas
de preparo, como sendo de R$ 100,70 (cem reais e setenta centavos), bem como as custas de porte de remessa e retorno dos
autos é no valor de R$ 59,00 ( cinquenta e nove reais) referente a 1 volume do principal + 01 volume do apenso, devendo ambos
os recolhimentos serem efetuados através de guias próprias) - ADV: FÁBIO APARECIDO DONISETI ALVES (OAB 224723/SP),
ANGELA MARIA ALVES (OAB 279905/SP)
Processo 3003232-34.2013.8.26.0318 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - I. A. da S. - S. dos
S. S. - É o relatório. Decido. Razão assiste ao Ministério Público, pois observo da certidão de objeto e pé de fls. 46 que o
executado, desde 2006, é legalmente o guardião da exequente. O acordo judicial revogou a pensão alimentícia anteriormente
fixada, e a mudança da situação fática não restabelece automaticamente a obrigação alimentar. É necessário o ingresso de
nova ação de alimentos. Assim, ausente título executivo, de rigor a extinção da presente. Ante o exposto, e do que mais dos
autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro nos artigos 568 e 618, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.
Custas e despesas processuais pela autora,observando ser a mesma beneficiária da Justiça Gratuita. Arbitro os honorários das
i. Advogadas das partes no valor máximo da tabela vigente. Expeçam-se certidões de honorários após o trânsito em julgado da
sentença. Oportunamente, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe. P.R.I. - ADV: MARLENE APARECIDA ZANOBIA
(OAB 109294/SP), JANETE AGRELI DE ALDAYUS (OAB 194800/SP)
Processo 3003658-46.2013.8.26.0318 - Monitória - Prestação de Serviços - A C M S Cursos Profissionalizantes Ltda - (int
acerca da certidão da serventia de fls. 45 (...a r. sentença de fls. 40/41 transitou em julgado em 27/11/2013 (...há taxa judiciária
em aberto, no valor de R$ 100,70.) - ADV: DANIEL DOS SANTOS (OAB 297741/SP)
Processo 3003706-05.2013.8.26.0318 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - L. H. dos S. G. - “Vistos.
Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por O. H. G. representado por sua genitora, a Sra. R. N. V. d. S., em face
de L. H. D. S. G. objetivando o recebimento das pensões do período de maio de 2013 a julho de 2013. Às fls. 33 o autor noticiou
que o executado quitou os valores devidos, de janeiro à setembro de 2013. Todavia requereu que o mesmo comprovasse o
pagamento dos meses de outubro e novembro de 2013. O representante do Ministério Publico manifestou-se favorável ao
requerimento do autor, requerendo a extinção do feito ante o pagamento integral do débito (fls.35), afastando o pedido de
comprovação do pagamento dos meses subsequentes. É o sucinto relatório. Fundamento e decido. Razão assiste ao Ministério
Público, pois a comprovação de pagamento tem que ocorrer até o mês da manifestação da parte. Exigir que comprove os meses
subsequentes eterniza a ação. Deve o executado cumprir com a obrigação alimentar judicialmente imposta; caso contrário, nova
ação há de ser proposta. Ante o exposto, julgo EXTINGO o processo, nos termos do art. 794, inciso I, do CPC, reconhecendo
o pagamento dos meses de referentes às pensões alimentícias de maio até setembro/2013. Arbitro os honorários do i.patrono
do requerido no equivalente ao patamar máximo da tabela vigente, expedindo-se certidão após o trânsito em julgado. Defiro o
levantamento da quantia depositada a fls.31 em nome do patrono do autor, de imediato. Sem prejuízo, intime-se a representante
legal do autor da quantia a ser levantada pelo seu patrono. Oportunamente, arquivem-se os autos com as formalidades legais.
PRIC.” (int o advogado do autor para retirar guia de levantamento) - ADV: VALDIR DONIZETI DE OLIVEIRA MOCO (OAB
128706/SP), DALTON FERNANDO BOVO (OAB 199521/SP)
Processo 3003783-14.2013.8.26.0318 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. R. S. S. - (Int de que a certidão de honorários já
foi expedida e encontra-se disponível no site do Tribunal de Justiça (Consulta/Processo/1ª instância/Interior/Processos Cíveis/
Foro de Leme/Nome da parte ou número dos autos ou acessar, diretamente, o link: http://esaj.tj.sp.gov.br/cpo/pg/open.do, clicar
no ícone do documento a ser impresso e, após, optar por apertar o botão direito do mouse e, clicar na opção “imprimir - ctrl P”
(com a seta na parte branca do documento) ou adotando a utilização do “Ctrl + P”, reproduzir cópia fidedigna do documento
desejado, com a assinatura digital do julgador. Caberá ao advogado da parte interessada providenciar o encaminhamento) ADV: LUCIANO NUNES DE VIVEIROS (OAB 175101/SP)
Processo 3004092-35.2013.8.26.0318 - Interdição - Família - J. T. V. - “Vistos. Diante de compromisso agendado no Tribunal
de Justiça, redesigno a audiência para o dia 12 de fevereiro de 2014, às 16h30min. Intime-se.” - ADV: PAULA KINOCK ALVARES
(OAB 139618/SP)
Processo 3004669-13.2013.8.26.0318 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ERNESTA ZAGHETTI
BARBOZA - “Vistos. Defiro a autora a prioridade na tramitação processual. Reconsidero a determinação de fls. 42, ante a
gratuidade concedida às fls. 36, anotando-se. Nos termos do art. 475 J do Código de Processo Civil, cite-se o requerido, para
que efetue o pagamento do débito, devidamente atualizado, em quinze dias, advertindo-o que o não pagamento implicará no
acréscimo de multa de 10%. Int.” (int para o i. advogado da exequente recolher taxa de CPA em 10 dias, sob as penas do art 13
e suas consequências) - ADV: FELIPE CASTRO (OAB 305679/SP)
Processo 3004678-72.2013.8.26.0318 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - GREGORIO
MACARENCO - (int do exequente sobre guia de depósito judicial de fls. 52 no valor de R$ 38.808,33 depositada pelo Banco do
Brasil em 13/12/13) - ADV: FELIPE CASTRO (OAB 305679/SP)
Processo 3004709-92.2013.8.26.0318 - Remoção de Inventariante - Edilaine Pereira Quinto Alves - Regina de Fatima
Batista Pereira Quinto - Ao Ministério Público para manifestação, considerando que há interesse de menor. Int - ADV: MAURICIO
FREITAS REGO (OAB 117800/SP), PRISCILA VOLPI BERTINI (OAB 289400/SP)
Processo 3004709-92.2013.8.26.0318 - Remoção de Inventariante - Edilaine Pereira Quinto Alves - Regina de Fatima Batista
Pereira Quinto - Vistos, etc. Edilaine Pereira Quinto Alves, qualificada nos autos, ajuizou o presente incidente de remoção da
inventariante REGINA DE FÁTIMA BATISTA PEREIRA QUINTO, também já qualificada, em razão de seu falecimento ocorrido
na data de 09/04/2008. O Ministério Público, às fls. 12 manifestou que nada tinha que opor, ante a morte da inventariante. É
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o relatório. Decido. O pedido de remoção da inventariante deve ser acolhido pelo fato da mesma ter falecido em 09/04/2008,
conforme atestado de óbito de fls. 03. Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, REMOVO do cargo de
inventariante REGINA DE FÁTIMA BATISTA PEREIRA QUINTO, nomeando, em substituição, Inventariante EDILAINE PEREIRA
QUINTO ALVES, que deverá ser intimada, com urgência, para, no prazo de cinco (5) dias, prestar o devido compromisso, dando
regular andamento ao inventário bens deixados pelo falecimento de NELSON PEREIRA QUINTO. P.R.I. - ADV: PRISCILA
VOLPI BERTINI (OAB 289400/SP), MAURICIO FREITAS REGO (OAB 117800/SP)
Processo 3005149-88.2013.8.26.0318 - Divórcio Litigioso - Dissolução - S. A. A. P. - (A certidão de honorários já foi expedida
e encontra-se disponível no site do Tribunal de Justiça (Consulta/Processo/1ª instância/Interior/Processos Cíveis/Foro de Leme/
Nome da parte ou número dos autos ou acessar, diretamente, o link: http://esaj.tj.sp.gov.br/cpo/pg/open.do, clicar no ícone do
documento a ser impresso e, após, optar por apertar o botão direito do mouse e, clicar na opção “imprimir - ctrl P” (com a seta
na parte branca do documento) ou adotando a utilização do “Ctrl + P”, reproduzir cópia fidedigna do documento desejado, com
a assinatura digital do julgador. Caberá ao advogado da parte interessada providenciar o encaminhamento) - ADV: VAGNER
VIEIRA VILLA (OAB 127768/SP)
Processo 3005262-42.2013.8.26.0318 - Divórcio Litigioso - Dissolução - C. M. J. - (A certidão de honorários já foi expedida
e encontra-se disponível no site do Tribunal de Justiça (Consulta/Processo/1ª instância/Interior/Processos Cíveis/Foro de Leme/
Nome da parte ou número dos autos ou acessar, diretamente, o link: http://esaj.tj.sp.gov.br/cpo/pg/open.do, clicar no ícone do
documento a ser impresso e, após, optar por apertar o botão direito do mouse e, clicar na opção “imprimir - ctrl P” (com a seta
na parte branca do documento) ou adotando a utilização do “Ctrl + P”, reproduzir cópia fidedigna do documento desejado, com
a assinatura digital do julgador. Caberá ao advogado da parte interessada providenciar o encaminhamento) - ADV: CÁSSIO
MÔNACO FILHO (OAB 161205/SP)
Processo 3005363-79.2013.8.26.0318 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - V. M. S. V. e outros - (A certidão
de honorários já foi expedido e encontra-se disponível no site do Tribunal de Justiça (Consulta/Processo/1ª instância/Interior/
Processos Cíveis/Foro de Leme/Nome da parte ou número dos autos ou acessar, diretamente, o link: http://esaj.tj.sp.gov.br/
cpo/pg/open.do, clicar no ícone do documento a ser impresso e, após, optar por apertar o botão direito do mouse e, clicar na
opção “imprimir - ctrl P” (com a seta na parte branca do documento) ou adotando a utilização do “Ctrl + P”, reproduzir cópia
fidedigna do documento desejado, com a assinatura digital do julgador. Caberá ao advogado da parte interessada providenciar
o encaminhamento) - ADV: CAMILA MURER MARCO (OAB 236260/SP)
Processo 3005466-86.2013.8.26.0318 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - M. V. R. de O. - (Int a Dr. Clária
de que a certidão de honorários já foi expedido e encontra-se disponível no site do Tribunal de Justiça (Consulta/Processo/1ª
instância/Interior/Processos Cíveis/Foro de Leme/Nome da parte ou número dos autos ou acessar, diretamente, o link: http://
esaj.tj.sp.gov.br/cpo/pg/open.do, clicar no ícone do documento a ser impresso e, após, optar por apertar o botão direito do
mouse e, clicar na opção “imprimir - ctrl P” (com a seta na parte branca do documento) ou adotando a utilização do “Ctrl +
P”, reproduzir cópia fidedigna do documento desejado, com a assinatura digital do julgador. Caberá ao advogado da parte
interessada providenciar o encaminhamento) - ADV: CLÉRIA REGINA MONTEIRO DE MORAES ZANELLI (OAB 185615/SP)
Processo 3005477-18.2013.8.26.0318 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - S. C. da S. e outro - (int
os requerentes sebastião e Luciana para retirarem a carta de sentença) - ADV: ADRIANA APARECIDA REMUNHÃO FALDONI
(OAB 232160/SP), LISÂNIA CRISTINA A DE CARLI AZEVEDO DE GOIS (OAB 201427/SP)
Processo 3005923-21.2013.8.26.0318 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - Espolio de
Juracy Brito de Souza - “Vistos. Considerando as razões e os fatos alegados na inicial, tenho que conveniente a justificação
prévia do alegado, designando audiência para o dia 19/02/2014, às 14:30 horas, devendo os autores arrolarem testemunhas no
prazo legal, se pretender a intimação para o ato. Cite-se e intime-se a réu, advertindo-os de que poderão intervir na audiência
por intermédio de advogado, e que o prazo de contestação fluirá da intimação do despacho sobre a liminar ( art. 297, 298 e
930 do CPC). Visando a apreciação do requerimento tendente à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita,
providenciem as autoras, no prazo de dez dias, a vinda aos autos de informações e prova a respeito da atividade profissional
exercida, os rendimentos mensais líquidos e as despesas ordinárias, bem como a propriedade de bens imóveis e veículos, sob
pena de indeferimento. Int.” - ADV: VINICIUS DE MACHADO CABRAL (OAB 333692/SP), RAFAEL ALAN SILVA (OAB 331939/
SP)
Processo 3006246-26.2013.8.26.0318 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta - I. S. de M. - (A certidão de honorários
já foi expedida e encontra-se disponível no site do Tribunal de Justiça (Consulta/Processo/1ª instância/Interior/Processos Cíveis/
Foro de Leme/Nome da parte ou número dos autos ou acessar, diretamente, o link: http://esaj.tj.sp.gov.br/cpo/pg/open.do, clicar
no ícone do documento a ser impresso e, após, optar por apertar o botão direito do mouse e, clicar na opção “imprimir - ctrl P”
(com a seta na parte branca do documento) ou adotando a utilização do “Ctrl + P”, reproduzir cópia fidedigna do documento
desejado, com a assinatura digital do julgador. Caberá ao advogado da parte interessada providenciar o encaminhamento) ADV: CAROLINA CALIENDO ALCANTARA DEZAN (OAB 278288/SP)
Processo 3006588-37.2013.8.26.0318 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - L. K. S. - “Vistos. Defiro à autora os
benefícios da gratuidade judicial, anotando-se. Designo audiência preliminar de tentativa de conciliação para o dia 17/02/2.014,
às 14:00 horas. Cite-se e intime-se o requerido, consignando que, o prazo para contestar terá inicio após a audiência caso não
obtida a conciliação. Aguarde-se a audiência, para análise dos alimentos provisórios, caso reste infrutífera. Int.” - ADV: SILVIA
REAL E SOARES DE MOURA (OAB 83899/SP)

3ª Vara
RELAÇÃO Nº 0011/2014
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Processo 0000175-30.2011.8.26.0318 (318.01.2011.000175) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Antonia
Aparecida Victorini de Moura - Instituto Nacional do Seguro Social - NOTA DE CARTÓRIO: Intimação da Dra. Lourdes Rosely
Galletti Martinez Faccioli, para que retire no prazo legal, o mandado de levantamento judicial, devidamente corrigido. - ADV:
LOURDES ROSELY GALLETTI MARTINEZ FACCIOLI (OAB 58206/SP)
Processo 0000216-89.2014.8.26.0318 - Protesto - Liminar - AGROCAMPUS BUENO LTDA - Decisão fl. 31: Pela narrativa dos
fatos e pela documentação que acompanha a inicial, defiro a liminar de sustação de protesto, pois estão presentes os requisitos
legais. Oficie-se ao Tabelião de Protestos, sob cuja guarda o(s) título(s) permanecerá(ão). Notifique-se a parte requerida para
que deixe de apontar o título de nº 540/02 para protesto. Diante da existência de prova inequívoca do pagamento alegado (fls.
20), dispenso a autora da prestação de caução. Aguarde-se o decurso do prazo legal de trinta dias (artigos 806 e 808, inciso I
do CPC) para propositura da ação principal, contado a partir da efetivação da liminar. Se ajuizada a principal dentro do prazo,
apense-se esta a seu processo e prossiga-se lá. Caso contrário, certifique-se a ausência de distribuição e tornem conclusos
para extinção da cautelar. Cite-se a parte ré, para, caso queira, responder à ação no prazo de cinco dias, sob pena de revelia
e confissão quanto à matéria de fato (artigos 285, 319, 802 e 803 do Código de Processo Civil). Intime-se. - ADV: GERALDO
SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 197086/SP), ADRIANO JOSE LEAL (OAB 135739/SP)
Processo 0000363-23.2011.8.26.0318 (318.01.2011.000363) - Procedimento Ordinário - Guarda - S. de M. - A. de D. A.
- Despacho fl. 48: Fls.47: Indefiro o pedido, pois a prestação jurisdicional já se esgotou. Compete à parte autora, principal
interessada, manter seu endereço atualizado nos autos e junto à sua Advogada. Arquivem-se os autos. Intime-se. (NOTA DE
CARTÓRIO: Fls. 46 patrona da autora requereu a expedição de ofícios para obtenção do atual endereço da Requerente). - ADV:
PAULO ARANHA PEIXE (OAB 11481/SP), LUCIANA MARIA BORTOLIN (OAB 243021/SP)
Processo 0000498-11.2006.8.26.0318 (318.01.2006.000498) - Outros Feitos não Especificados - Brasabe Industria e
Comércio Ltda - Banco Hsbc Sa - Despacho fl. 977: Fls. 974: Defiro a penhora pelo sistema Bacenjud, mediante recolhimento
das custas pertinentes (R$11,00 por pesquisa - guia FEDTJ - cód. 434-1). Fls.976: Defiro. Expeça-se mandado de levantamento
em favor do perito. - ADV: MARCO ANTONIO LOTTI (OAB 98089/SP), RODRIGO CRISTIANO BIANCO (OAB 225865/SP),
FABIO ROBERTO LOTTI (OAB 142444/SP)
Processo 0000680-50.2013.8.26.0318 (031.82.0130.000680) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- L. V. D. de S. - W. D. de S. - Sentença fl. 31: Ante o teor da petição inicial (fls.26/27) e a concordância do Dr. Promotor
(fls.30), HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo a que chegaram as partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Em
conseqüência, EXTINGO o feito com lastro na norma do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se ofício à
empregadora para desconto das pensões em folha, conforme acordado, com urgência. Arbitro honorários à Advogada Dativa
no valor máximo da tabela DP/OAB. Expeça-se certidão. Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo único do artigo 503 do
Código de Processo Civil, certifique a Serventia o trânsito em julgado da presente decisão de imediato. P.R.I.C., arquivando-se
oportunamente os autos. - ADV: GUSTAVO BONELLI (OAB 242340/SP)
Processo 0000690-41.2006.8.26.0318 (318.01.2006.000690) - Monitória - Cheque - Comércio de Carnes Taquaritinga Ltda
- Fernanda Mascarenhas da Silva Leme Me - Despacho fl. 215: Fls.212: Indefiro o pedido, pois conforme constante da certidão
de fls. 207, o veículo não fora localizado no endereço do executado, que alegou ter sido o bem adjudicado em uma ação
trabalhista. Portanto, a fim de se evitar maiores delongas e diligências, por ora, desnecessárias, viável que se efetue pesquisa
atualizada de propriedade pelo sistema Infojud, mediante recolhimento das custas pertinentes. Efetuada a pesquisa, abra-se
vista à parte credora para manifestar-se, inclusive, acerca da não nomeação de depositário ao bem penhorado. Intime-se. ADV: EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO (OAB 146878/SP), GERALDO FERIOLI (OAB 162111/SP), LUCIANO NUNES DE
VIVEIROS (OAB 175101/SP)
Processo 0000698-08.2012.8.26.0318 (318.01.2012.000698) - Inventário - Inventário e Partilha - Cezario Gomes de Souza
e outros - Decisão fl. 80: Abra-se vista dos autos ao Procurador da Fazenda Estadual. Após, havendo concordância com o
recolhimento do imposto causa-mortis, remetam-se os autos ao Partidor para conferência. Intime-se. NOTA DO CARTÓRIO:
Vistas dos autos ao inventariante para: : manifestar-se, no prazo legal, sobre a manifestação da FESP (fls. 82/83) e requerimento
da partidoria de fl. 84. - ADV: JANE YUKIKO MIZUNO (OAB 198462/SP)
Processo 0000924-76.2013.8.26.0318 (031.82.0130.000924) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Joao Jesuz Leite
e outros - Despacho fl. 57: Ao Partidor. Intime-se. NOTA DE CARTÓRIO: Vistas dos autos ao inventariante para: manifestar-se,
no prazo legal, sobre a manifestação da FESP de fls. 55/56 e requerimento da partidoria de fl. 58. - ADV: CHRISTIANE SAYURI
NAGATA DE CARVALHO (OAB 197218/SP), PATRÍCIA BARRETO MOURÃO (OAB 204543/SP)
Processo 0001160-62.2012.8.26.0318 (318.01.2012.001160) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - A. B.
M. - Decisão fl. 43: Vistos. Fls.40 e 42: Expeça-se ofício ao IMESC, noticiando-se o número da pasta, para que nova data seja
designada, com urgência. Desde já, advirto a Serventia de que os presentes autos deverão permanecer em local apropriado
para consulta semanal acerca da chegada do ofício resposta a ser enviado pelo IMESC. Intime-se. - ADV: MARCOS PAULO
MARDEGAN (OAB 229513/SP)
Processo 0001896-51.2010.8.26.0318 (318.01.2010.001896) - Separação Consensual - Dissolução – B. A. F. e outro NOTA DO CARTÓRIO: Intimação de Ivani Damião Faldoni: retirar, em 05 dias, o documento expedido pelo Cartório (Mandado
de Averbação). - ADV: NATHALIA NARESSI (OAB 291342/SP), CAROLINA ZANI JORGE VIOLA (OAB 265986/SP), CAIO
BERTOLOTI DE OLIVEIRA (OAB 297719/SP)
Processo 0002126-88.2013.8.26.0318 (031.82.0130.002126) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Agenor Vieira de Lima Filho - Bv Financeira Sa Credito e Financiamento - Sentença fls. 75/94: (...) Isto posto, JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos. Em virtude da sucumbência da parte autora, arcará ela com o pagamento das custas judiciais,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, atualizado (artigo 20, § 4º, do Código de
Processo Civil), observados os artigos 11, § 2º, e 12 da Lei 1.060/50, por ser beneficiária da Justiça Gratuita. Oportunamente,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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ao arquivo. P. R. I.C. NOTA DO CARTÓRIO: Valor do Preparo: R$ 500,00; Valor de porte e retorno por volume: R$ 29,50. - ADV:
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), LUCIANA MARIA BORTOLIN (OAB 243021/SP)
Processo 0002695-65.2008.8.26.0318 (318.01.2008.002695) - Procedimento Ordinário - Jorge Pacualin Perin - Inss Instituto
Nacional do Seguro Social - NOTA DE CARTÓRIO: Intimação do autor para para retirar o Mandado de Levantamento Judicial
corrigido (valor R$ 26.538,41). - ADV: LOURDES ROSELY GALLETTI MARTINEZ FACCIOLI (OAB 58206/SP)
Processo 0003513-75.2012.8.26.0318 (318.01.2012.003513) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança Locação de Imóvel - Maristel Decarli Zacariotto - Anayde Gonçalves - - Erica Helia Gonçalves - Despacho fl. 72: Vistos. Diante
da manifestação das partes e considerando que a qualquer tempo o juiz pode buscar a conciliação das partes para melhor
resolução do conflito de interesses e rápido desfecho do processo (artigo 125, inciso IV, do CPC), remeta-se o feito ao CEJUSC
local para que seja realizada audiência de conciliação no menor prazo possível, intimando-se as partes e seus advogados. Int.
NOTA DO CARTÓRIO: Ciência as partes de que foi designada uma audiência de conciliação para o dia 10/02/14, às 16h00 (setor
de conciliação). - ADV: SILVIA REAL E SOARES DE MOURA (OAB 83899/SP), DALTON FERNANDO BOVO (OAB 199521/SP),
JOSE EDELVAIS CAMILLO DE MORAES (OAB 33083/SP)
Processo 0003911-95.2007.8.26.0318 (318.01.2007.003911) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Ana
Maria Brandão Vicente - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Decisão fl. 278: Cumpra-se o V.Acórdão. Anote-se. Abra-se
vista ao INSS para manifestação nos termos do artigo 100, §§ 9º e 10 da Constituição Federal. Oportunamente, requisitem-se os
pagamentos, conforme postulado. Intime-se. - ADV: ELCIO JOSE PANTALIONI VIGATTO (OAB 96818/SP), MILTON DE JULIO
(OAB 76297/SP)
Processo 0006537-82.2010.8.26.0318 (318.01.2010.006537) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - SAINTGOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA. - Ultrafiles Guarda e Gerenciamento de Documentos Ltda. - - Aktes Tecnologia Em
Documentação Ltda - NOTA DE CARTÓRIO: 1) Intimação da autora para recolher diligências do Sr. Oficial de Justiça para
possibilitar a intimação da requerida Aktes, uma vez que requer depoimento pessoal da ré (fls. 301); 2) Intimação da autora
para retirar (COM URGÊNCIA) a precatória para intimação da ré Ultrafiles, comprovando sua distribuição, uma vez que requer
depoimento pessoal da ré (fls. 301); 3) Intimação da requerida Ultrafiles para retirar (COM URGÊNCIA) a precatória para
intimação da autora, comprovando sua distribuição, uma vez que requer depoimento pessoal da mesma (fls. 298). (NOTA DE
CARTÓRIO: que reencaminho a publicação de fls. 316, para intimação do Dr. Ismael Pereira dos Santos (OAB/SP nº 125.130/
SP), uma vez que o nº da OAB, não constou da última publicação). - ADV: ISMAEL PEREIRA DOS SANTOS (OAB/SP nº
125.130/SP)
Processo 0008332-26.2010.8.26.0318 (318.01.2010.008332) - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - Benedita
Domingos - Sebastiao Teodoro da Silva - Despacho fl. 136: Fls.128/128 e 135: Expeça-se ofício à Defensoria Pública
comunicando que os trabalhos periciais foram efetuados a contento, para fins de liberação de seus honorários, com urgência.
Fls.130/133: Recebo o recurso em seu duplo efeito. Vista à requerente para contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao
Egrégio Tribunal de Justiça - Seção de Direito Privado (25ª a 36ª Câmaras). Int. - ADV: PAULO ROGERIO CAMPANHOLLO
(OAB 197274/SP), SUELI FICK DE FERRAZ (OAB 67514/SP)
Processo 0008678-45.2008.8.26.0318 (318.01.2008.008678) - Divórcio Consensual - Dissolução - V. M. C. D. e outro Despacho fl. 29: Despacho à vista do processo nº 3005485-92.2013.8.26.0318. Constatado o equívoco no mandado copiado
às fls. 25, determino a expedição de mandado retificatório, a fim de que fique consignando a averbação do divórcio do casal,
intimando-se a parte autora, pessoalmente, para retirada e protocolo junto ao Cartório de Registro Civil local. Oportunamente,
nada mais requerido, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: TEREZINHA CRISTINA KAWAMURA TAKAHASHI (OAB 156096/
SP)
Processo 3002896-30.2013.8.26.0318 - Procedimento Ordinário - Guarda - D. de A. e outro - NOTA DO CARTÓRIO:
Intimação da Dra. Marina de Marchi Dellai, OAB nº 286260/SP, para cientificá-la de que a certidão de honorários já foi expedida
pelo Cartório, bem como se encontra disponível para impressão no site do Tribunal de Justiça (Consulta/Processo/1ª instância/
Interiorl/Processos Cíveis/ Foro de Leme/ Nome da parte ou número dos autos ou acessar, diretamente, o link: http://esaj.tj.sp.
gov.br/cpo/pg/open.do, clicar no ícone “decisão proferida” (ou no documento a ser impresso) e, após, optar por apertar o botão
direito do mouse e, clicar na opção “imprimir - ctrl P” (com a seta na parte branca do documento) ou adotando a utilização do
“Ctrl + P” (apertar conjuntamente as teclas), reproduzir cópia fidedigna do documento/despacho desejado, com a assinatura
digital do julgador. Caberá ao advogado providenciar o encaminhamento. - ADV: MARINA DE MARCHI DELLAI (OAB 286260/
SP)
Processo 3004054-23.2013.8.26.0318 - Separação Litigiosa - Dissolução - V. A. de S. - Despacho fl. 25: Arbitro os honorários
do (a) advogado (a) dativo em 70% do valor da tabela. Expeça-se Certidão. Intime-se. NOTA DO CARTÓRIO: Intimação da
Dra. Roberta Nery Dal Bó Monaco, OAB nº 189721/SP, para cientificá-la de que a certidão de honorários já foi expedida pelo
Cartório, bem como se encontra disponível para impressão no site do Tribunal de Justiça (Consulta/Processo/1ª instância/
Interiorl/Processos Cíveis/ Foro de Leme/ Nome da parte ou número dos autos ou acessar, diretamente, o link: http://esaj.tj.sp.
gov.br/cpo/pg/open.do, clicar no ícone “decisão proferida” (ou no documento a ser impresso) e, após, optar por apertar o botão
direito do mouse e, clicar na opção “imprimir - ctrl P” (com a seta na parte branca do documento) ou adotando a utilização do
“Ctrl + P” (apertar conjuntamente as teclas), reproduzir cópia fidedigna do documento/despacho desejado, com a assinatura
digital do julgador. Caberá ao advogado providenciar o encaminhamento. - ADV: ROBERTA NERY DAL BÓ MONACO (OAB
189721/SP)
Processo 3005030-30.2013.8.26.0318 - Busca e Apreensão - Liminar - AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A - Despacho fl. 32: Fls.30/31: Não obstante o contido no primeiro parágrafo do despacho de fls. 27,
melhor analisando os autos, por mera liberalidade e a fim de se evitar maiores delongas, reconsidero a determinação de
novo recolhimento da taxa judiciária pois, não obstante não atender à disposição nas N.S.C.G.J., o recolhimento corresponde
exatamente à 1% do valor dado à causa (R$26.605,92), o que evidencia não haver fraude, uma vez que o valor dado à causa
corresponde ao contrato firmado entre as partes e raramente poderia coincidir com outro contrato objeto de lide judicial. Porém,
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advirto a parte autora, desde já, que nos próximos ajuizamentos de ações busque proceder ao recolhimento de forma que atenda
integralmente as determinações das N.S.C.G.J. (Provimentos CG 16/2012 e 33/2013 e Comunicado CG nº 722/2013). Cumpra a
Serventia integralmente o despacho de fls. 27/28. Intime-se. - ADV: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP)
Processo 3006422-05.2013.8.26.0318 - Procedimento Sumário - Compra e Venda - Auto Posto Real de Leme Ltda Despacho fl. 51: Fls.49/50: Em se tratando de erro material, não obstante já ter ocorrido a citação da parte requerida, defiro o
pedido para o fim de corrigir o valor dado à causa. Anote-se. Intime-se. (NOTA DE CARTÓRIO: Ciência ao autor, da certidão do
CARTÓRIO DE FLS. 51Vº: (...) haver corrigido o valor da causa para constar R$ 1.546,74, inclusive no sistema SAJ). - ADV:
RENATA CRISTINA SIQUEIRA (OAB 335239/SP), FÁBIO LUIS BORRI (OAB 216533/SP)
Processo 3008871-33.2013.8.26.0318 - Procedimento Ordinário - Pagamento Indevido - Município de Leme - Despacho
fls. 194/195: VISTOS Existem elementos suficientes para a concessão da tutela antecipada. Em primeiro lugar, existem provas
suficientes da verossimilhança das alegações, ante a documentação que acompanha a inicial. Ao que parece, a autora fez termo
de rescisão do objeto da licitação ali mencionada com a ré e no instrumento de rescisão já estava constando que a justificativa
para a rescisão do bem vendido pela ré à autora após certame licitatório estava com defeitos e vícios ocultos que impediam
sua normal utilização (fls. 08/15 e 17). Por outro lado, ali não se fez qualquer ressalva de que a ré teria direito a receber por
algum serviço prestado por ela em virtude do uso da máquina quando a mesma ainda estava em poder da autora, como quer
fazer crer (fls. 26/28), até porque pelo relatório que fez parte do termo de rescisão, a máquina chamada de Pá Carregadeira
não estava em condições de prestar serviços. Por outro lado, poderá haver risco de dano irreparável ou de difícil reparação,
já que o protesto indevido provoca, indubitavelmente, abalo de crédito da parte autora perante a praça, o que pode se tornar
devastador financeiramente para esta última. Nesse sentido: “TUTELA ANTECIPADA Requisitos Pretensão ao cancelamento
do protesto ou à sustação dos seus efeitos Viabilidade Alegação de que a obrigação foi assumida sob coação irresistível
Necessidade de apuração dos fatos Requisitos exigidos pelo artigo 273 do CPC configurados Recurso provido para impedir
os efeitos publicísticos do protesto até solução final da demanda. (TJSP - Agravo de Instrumento n. 7.159.856-2 São Paulo
- 14ª Câmara de Direito Privado - Relator: Des. Melo Colombi 08.08.07 - V.U. - Voto n. 17628)” (grifos meus) “AGRAVO DE
INSTRUMENTO SUSTAÇÃO DE PROTESTO LIMINAR A cautela há de ser manejada em favor daquele que esgrime com a
irregularidade do protesto porquanto o abalo de crédito dele decorrente e uma possibilidade séria, podendo inclusive dar azo
a danos irreparáveis. Agravo provido. (TARS AI 198062390 21ª C.Cív. Rel. Juiz Francisco José Moesch J. 24.06.1998)” (grifos
meus) Ainda, com base no artigo 273 do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela antecipada, para que
sejam sustados provisoriamente os efeitos publicísticos dos protestos dos títulos mencionados na inicial. Oficie-se ao Tabelião,
para tal fim. Não se pode determinar o cancelamento ou exclusão imediato do protesto desde já porque isso depende de
sentença transitada em julgado (artigo 26, §§ 3º e 4º, da Lei 9.492/97) Após, cite-se a parte ré com as advertências de praxe
(artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil). Int. NOTA DE CARTÓRIO: Vistas dos autos ao autor para: recolher, em 05 dias,
a taxa para citação postal. - ADV: FÁBIO APARECIDO DONISETI ALVES (OAB 224723/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE LEME EM 16/01/2014
PROCESSO :0000276-62.2014.8.26.0318
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 200/2014 - Leme
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: P. DE S. S. J.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000275-77.2014.8.26.0318
CLASSE
:PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL
OF : 205/2014 - Leme
REQTE
: J. P.
PROCESSO :0000102-53.2014.8.26.0318
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 51/2013 - Santa Cruz da Conceicao
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: M. B.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000103-38.2014.8.26.0318
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 52/2013 - Santa Cruz da Conceicao
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: O. B.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000104-23.2014.8.26.0318
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 53/2013 - Santa Cruz da Conceicao
AUTOR
: J. P.
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AUTOR DO FATO
: E. H. S. L.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000105-08.2014.8.26.0318
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 1/2014 - Santa Cruz da Conceicao
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: F. DE A. H. J.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000106-90.2014.8.26.0318
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 50/2013 - Santa Cruz da Conceicao
AUTOR
: J. P.
PROCESSO :0000107-75.2014.8.26.0318
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 59/2013 - Santa Cruz da Conceicao
AUTOR
: J. P.
PROCESSO :0000109-45.2014.8.26.0318
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 886/2013 - Leme
AUTOR
: J. P.
PROCESSO :0000111-15.2014.8.26.0318
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 454/2013 - Santa Cruz da Conceicao
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: I. G. C.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000112-97.2014.8.26.0318
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 441/2013 - Leme
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: I. M. DA S. C.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO CAMILLA MARCELA FERRARI ARCARO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA CEILA FERRAZ DO AMARAL ZANOBIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2014
Processo 0000012-79.2013.8.26.0318 (031.82.0130.000012) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Bruno Henrique Pinheiro - Intimação da defensora para que apresente os memoriais escritos,
no prazo de cinco dias. - ADV: ELIANE MOREIRA DE ARAUJO BARROS SOLCILOTTO (OAB 163160/SP)
Processo 0000341-91.2013.8.26.0318 (031.82.0130.000341) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
e Condutas Afins - Elenice Cursino Santana - Intimação do defensor para que apresente os memoriais escritos, no prazo de
cinco dias. - ADV: JOSÉ ERNESTO JARDIM JÚNIOR (OAB 189267/SP)
Processo 0000990-90.2012.8.26.0318 (318.01.2012.000990) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
e Condutas Afins - Felipe Vicente - A certidão de honorários já foi expedida e encontra-se disponível no site do Tribunal de Justiça
(Consulta/Processo/1ª instância/Interior/Processos Criminais/ Foro de Leme/ Nome da parte ou número dos autos ou acessar,
diretamente, o link: http://esaj.tj.sp.gov.br/cpo/pg/open.do, clicar no ícone “SILVINHA” (ou no documento a ser impresso) e,
após, optar por apertar o botão direito do mouse e, clicar na opção “imprimir - ctrl P” (com a seta na parte branca do documento)
ou adotando a utilização do “Ctrl + P” (apertar conjuntamente as teclas), reproduzir cópia fidedigna do documento/despacho
desejado, com a assinatura digital do julgador. Caberá ao advogado da parte interessada providenciar o encaminhamento. ADV: ANGELA MARIA ALVES (OAB 279905/SP)
Processo 0001678-18.2013.8.26.0318 (031.82.0130.001678) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado Maison Dias Pires e outro - Vistos, Fls. 113/116: Nos termos do parecer ministerial, que adoto para os fins de decidir, indefiro o
pedido de revogação da prisão preventiva, pois os requisitos da custódia ainda se fazem presentes. E não há que se falar em
constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois tal só se verifica no atraso injustificado, o que não ocorre no caso em tela.
Aguarde-se o retorno da carta precatória. Int. - ADV: JOSÉ ERNESTO JARDIM JÚNIOR (OAB 189267/SP)
Processo 0001970-03.2013.8.26.0318 (031.82.0130.001970) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado Renato Jose dos Santos e outro - Intimação do defensor para que apresente as razões de recurso, no prazo legal. - ADV:
EDILSON JOSE BARBATO (OAB 128042/SP)
Processo 0002255-30.2012.8.26.0318 (318.01.2012.002255) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Luiz Henrique
Afonso - A certidão de honorários já foi expedida e encontra-se disponível no site do Tribunal de Justiça (Consulta/Processo/1ª
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instância/Interior/Processos Criminais/ Foro de Leme/ Nome da parte ou número dos autos ou acessar, diretamente, o link:
http://esaj.tj.sp.gov.br/cpo/pg/open.do, clicar no ícone “SILVINHA” (ou no documento a ser impresso) e, após, optar por apertar
o botão direito do mouse e, clicar na opção “imprimir - ctrl P” (com a seta na parte branca do documento) ou adotando a
utilização do “Ctrl + P” (apertar conjuntamente as teclas), reproduzir cópia fidedigna do documento/despacho desejado, com
a assinatura digital do julgador. Caberá ao advogado da parte interessada providenciar o encaminhamento. - ADV: RITA DE
CÁSSIA SUNDFELD SPIGA REAL (OAB 170983/SP)
Processo 0009296-48.2012.8.26.0318 (318.01.2012.009296) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Cleison Roberto
dos Santos - - Diego Gaspar da Silva - “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO PENAL para absolver os réus
CLEISON ROBERTO DOS SANTOS E DIEGO GASPAR DA SILVA da imputação formulada na denúncia, com fulcro no artigo
386, inciso VII do CPP. P.R.I.C. Leme, 09 de dezembro de 2013. CAMILLA MARCELA FERRARI ARCARO JUÍZA DE DIREITO” ADV: MAURICIO FREITAS REGO (OAB 117800/SP), NEIDE APARECIDA CICCONE MARTINS CERULLO (OAB 263174/SP)
Processo 0009510-73.2011.8.26.0318 (318.01.2011.009510) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Uso de documento
falso - Cristiano Donizete Montanha - Intimação do defensor para que apresente os memoriais escritos, no prazo de cinco dias.
- ADV: NELSON RIBEIRO FILHO (OAB 256029/SP)
Processo 0009863-84.2009.8.26.0318 (318.01.2009.009863) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - Luciene
Cristine Vale de Mesquita e outros - Intimação do defensor de que foi expedida Carta precatória à Coamrca de Limeira visando
a oitiva da perita criminal. - ADV: HEITOR ALVES (OAB 206101/SP), WILLEY LOPES SUCASAS (OAB 148022/SP)
Processo 3000953-75.2013.8.26.0318 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins IAGO ADALBERTO VIEIRA DE GOES PINTO - - MATHEUS ROBERTO VIEIRA DE GOES PINTO - - CARLOS FILHO PINTO
FERREIRA - - GUSTAVO AUGUSTO MAXIMO DA SILVA - Intimação dos defensores para que apresentem as razões de recurso
no prazo legal. - ADV: INAIARA TEREZA HILDEBRAND (OAB 329349/SP), JOSÉ ERNESTO JARDIM JÚNIOR (OAB 189267/
SP)
Processo 3003516-42.2013.8.26.0318 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Ayrton Senna
da Cruz - Intimação da defensora para que apresente a defesa preliminar, no prazo de dez dias. - ADV: FABIANA ALTOÉ (OAB
214423/SP)
Processo 3007094-13.2013.8.26.0318 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Alex
Sandro Oliveira da Silva - Vistos. As alegações do réu, em sua defesa preliminar, dizem respeito ao mérito da pretensão punitiva,
que deverão ser comprovadas opportune tempore, quando da instrução criminal. Assim, uma vez que não vislumbro nenhuma
das hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, ratifico o recebimento da denúncia e, não sendo o caso de
absolvição sumária, designo audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 18 de fevereiro de 2014, às
15:00 horas. Intime-se. - ADV: VICENTE ANGELO BACCIOTTI (OAB 19999/SP)

3ª Vara
RELAÇÃO Nº 0007/2014
Processo 0000025-44.2014.8.26.0318 - Auto de Prisão em Flagrante - Decorrente de Violência Doméstica - J. P. - C. R.
E. - Vistos. Cuida-se de prisão em flagrante por crime de lesão corporal prevista no artigo 129 § 9º do CP praticado por CESAR
ROBERTO EIRAS, qualificado(a)(s) nos autos, praticado contra seu enteado D.S.F. O Ministério Público opinou nos autos.
Inexiste mácula no flagrante, que preenche os requisitos legais do artigo 302 do CPP. Assim, incabível seu relaxamento. Estão
presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do(a)(s) paciente(s). Embora conste que o crime pelo qual houve
a prisão em flagrante não tem pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos; e o paciente não seja reincidente em crime
doloso, com efeito o delito pelo qual responderá envolve violência doméstica e familiar contra sua esposa, conforme preceitua
o artigo 313, inciso III do C.P.P., além disso o mesmo encontra-se respondendo por crime de ameaça cometido contra a mesma
vítima destes autos, demonstrando assim que seu temperamento agressivo poderá leva-lo a novas agressões ou até mesmo à
morte da vítima. Também anoto que não há dúvida sobre a(s) pessoa(s) do(a)(s) paciente(s), pois foram fornecidos elementos
suficientes para identificação do(a)(s) mesmo(a)(s). Evidente que as medidas alternativas à prisão preventiva previstas nos
artigos 282 e 319 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes, adequadas
e proporcionais à gravidade do crime praticado posto que em liberdade poderá voltar a agredir sua ex-amasia. A autuado
também não preenche as condições para ter direito à prisão domiciliar prevista no artigo 318 do mesmo Código, na redação
dada pela Lei 12.403/2011. Ou seja, estão presentes, nesta fase, os requisitos e pressupostos para a custódia cautelar da
autuada, na forma da lei. Diante do exposto, observados agora os ditames dos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso III, todos
do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei 12.403/2011, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do acusado
acima mencionado para PRISÃO PREVENTIVA. Expeça-se mandado de prisão. Int. e c. ao Ministério Público. - ADV: JOSÉ
ERNESTO JARDIM JÚNIOR (OAB 189267/SP)
Processo 0000025-44.2014.8.26.0318 - Auto de Prisão em Flagrante - Decorrente de Violência Doméstica - C. R. E. Vistos. Recebo a denúncia formulada contra César Roberto Eiras, pois vem acompanhada de um mínimo de provas e preenche
os requisitos do artigo 41 do CPP. Cite(m)-se o(s) réu(s) para oferecer(em) defesa prévia, por escrito no prazo de dez dias, onde
poderá(ão) alegar preliminares e todas as matérias de defesa, oferecer documentos, especificar provas que pretende produzir,
bem como arrolar(em) testemunha(s) após a devida qualificação, até o número de oito (caso o(s) crime(s) pelo(s) qual(is)
responde(m) o(s) réu(s) tenha sanção máxima igual ou superior a 04 anos de pena privativa de liberdade) ou de cinco (caso o(s)
crime(s) pelo(s) qual(is) responde(m) o(s) réu(s) tenha sanção máxima inferior a 04 anos de pena privativa de liberdade). Conste
do mandado que, caso o(s) réu(s) possua(m) advogado(s) constituído(s), deverá(ão) declinar o(s) nome(s) do(s) mesmo(s),
contando-se o prazo da juntada do mandado, e caso não exista advogado constituído, o Sr. Oficial deverá certificar no mandado,
devendo a Serventia providenciar a imediata expedição de ofício à OAB para que seja nomeado defensor dativo, o qual deverá
ser intimado para oferecer a defesa preliminar no prazo legal de 10 dias, inclusive caso não seja apresentada a resposta (artigos
396 e 396-A, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei 11.719/08). Requisite-se FA e certidões do
que constar em nome do(s) acusado(s). Atenda-se como requerido pelo MP na cota de fls. 38 itens 2 e 3. Int. e ciência ao MP. ADV: JOSÉ ERNESTO JARDIM JÚNIOR (OAB 189267/SP)
Processo 0001095-67.2012.8.26.0318 (318.01.2012.001095) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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José Roberto Marini - 1- Diligencie-se a serventia a conferência da numeração das folhas dos autos, corrigindo-a se necessário.
2- Mantenho a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. 3- Subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo, com as cautelas de estilo. - ADV: CARLOS ALBERTO LISSONI (OAB 282988/SP)
Processo 0001201-29.2012.8.26.0318 (318.01.2012.001201) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação - Justiça
Pública - Vanderlei Munhoz - Com relação às testemunhas de defesa MARIO FERRAZ, RAFAEL DOS SANTOS e FRANCISCO
DA SILVA, como a defesa não apresentou o atual endereço nem requereu sua substituição das mesmas, conforme certidão de
fls. 265, dou a prova por preclusa, em relação às mesmas. Manifeste-se a defesa, em cinco dias, quanto às testemunhas não
localizadas ou sejam ANDRÉ LUIS DA SILVA (fls. 281), DAVID RAMOS (fls. 275) e LEONARDO TEIXEIRA (fls. 293vº), sob pena
de preclusão. - ADV: CLAUDIONOR SCAGGION ROSA (OAB 89011/SP), WALTER RODRIGUES DA CRUZ (OAB 78815/SP),
EDILSON JOSE BARBATO (OAB 128042/SP)
Processo 0004465-54.2012.8.26.0318 (318.01.2012.004465) - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas
Afins - P. H. L. V. - Fls. 124/129: Ante o retorno da Carta Precatória, manifestem-se as partes sobre a existência de novas
diligências ou provas que eventualmente desejam produzir, nos termos do artigo 402 do CPP. No silêncio abra-se vista ao
Ministério Público para apresentar suas alegações finais pelo prazo de 5 dias e posteriormente ao defensor do réu, pelo mesmo
prazo para o mesmo fim, tornando os autos conclusos oportunamente para sentença, nos termos do artigo 403, § 3º do CPP. ADV: LEANDRO BERTOLOTI DE OLIVEIRA (OAB 301677/SP)
Processo 0004573-93.2006.8.26.0318 (318.01.2006.004573) - Crime Contra a Administração em Geral(arts.312 a337,CP)
- Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral - Geraldo Macarenko e outros - Intime-se o defensor dos
acusados Emílio e Emanuel para que, dentro do prazo legal, apresente razões de recurso, ou no mesmo prazo justifique o
abandono da causa, sob pena de ser-lhe arbitrada multa prevista no art. 265 do CPP com a redação que lhe foi dada pela Lei
11719/08. - ADV: MARCOS DE FREITAS FERREIRA (OAB 59458/SP), MARCELO GONCALVES BUENO (OAB 136379/SP)
Processo 0008500-57.2012.8.26.0318 (318.01.2012.008500) - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº
458/2012 - 3 V FEDERAL) - Justiça Publica - Jose Francisco Fantin - Vistos. Para o interrogatório do réu designo o dia 22
de janeiro de 2014 às 15:00 horas. Intime-se. Comunique-se o Juízo deprecante. - ADV: LAZARO ALFREDO CANDIDO (OAB
89904/SP)
Processo 0008500-57.2012.8.26.0318 (318.01.2012.008500) - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº
458/2012 - 3 V FEDERAL) - Jose Francisco Fantin - Certidão - Oficial de Justiça - Mandado Cumprido Positivo - Processo
Digital - ADV: LAZARO ALFREDO CANDIDO (OAB 89904/SP)
Processo 0008519-97.2011.8.26.0318 (318.01.2011.008519) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito Claudio Methner - Vistos, Intime-se o defensor do acusado para que, dentro do prazo legal, apresente memoriais, ou no mesmo
prazo justifique o abandono da causa, sob pena de ser-lhe arbitrada multa prevista no art. 265 do CPP com a redação que lhe
foi dada pela Lei 11719/08. - ADV: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA DOLFINI
Processo 3000101-51.2013.8.26.0318 - Auto de Prisão em Flagrante - Furto - Renan Antonio Vitor - - Guilherme Luis de
Souza Sabino - Vistos. Ante a justificativa contida na petição de fls. 153, redesigno a audiência para o dia 17 de MARÇO de
2014, às 13:30 horas. Intime-se. - ADV: CLÉRIA REGINA MONTEIRO DE MORAES ZANELLI (OAB 185615/SP), RICARDO LUIS
ORPINELI (OAB 178925/SP)
Processo 3005045-96.2013.8.26.0318 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - N.
de L. R. - Vistos. Recebo o recurso interposto às fls 114. Abra-se vista ao defensor do acusado para apresentar razões de
recurso dentro do prazo legal. A seguir abra-se vista ao Ministério Público para contra-razões. Após, diligencie a serventia a
conferência da numeração das folhas dos autos, corrigindo-a se necessário, bem como as anotações de praxe. Certifique-se
o trânsito em julgado para o Ministério Público. Expeça-se Guia de Recolhimento Provisória. Oportunamente subam os autos
ao Tribunal de Justiça com as cautelas de estilo. - ADV: MAURICIO DE MELLO CORDEIRO (OAB 341073/SP), JOSE ANGELO
PATREZE (OAB 35661/SP)
Processo 3005192-25.2013.8.26.0318 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - L.
C. S. - Vistos. Recebo o recurso interposto às fls 85. Abra-se vista ao defensor do acusado para apresentar razões de recurso
dentro do prazo legal. A seguir abra-se vista ao Ministério Público para contra-razões. Após, diligencie a serventia a conferência
da numeração das folhas dos autos, corrigindo-a se necessário, bem como as anotações de praxe. Certifique-se o trânsito em
julgado para o Ministério Público. Expeça-se Guia de Recolhimento Provisória. Oportunamente subam os autos ao Tribunal de
Justiça com as cautelas de estilo. - ADV: VICENTE ANGELO BACCIOTTI (OAB 19999/SP)
Processo 3005881-69.2013.8.26.0318 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado - A. A. C. - - P. R. dos R. Vistos. Defesa(s) prévia(s) pelo(s) réu(s) às fls.111/115 e 117/121. As preliminares se confundem com o mérito da ação e serão
apreciadas oportunamente. Os autos encontram-se em termos, não existindo irregularidades a serem supridas ou nulidades a
serem sanadas, dou-o por saneado. Tendo em vista que não se aplica no presente caso a absolvição sumária do(s) acusado(s)
nos termos do artigo 397 e seus incisos, designo audiência concentrada para instrução e julgamento e interrogatório do(s) réu(s),
para o dia 17 de FEVEREIRO de 2014, às 13:30 horas, nos termos do artigo 399 do CPP com a redação que lhe foi data pela Lei
11.719/08. Defiro a Gratuidade ao réu, anotando-se. Intime(m)-se e requisite(m)-se, o(s) réu(s). Intimem-se e requisitem-se, se
necessário, as testemunhas arroladas pelas partes, bem como o(s) advogado(s) do(s) réu(s), por qualquer meio idôneo. - ADV:
EDMEA ANDREETTA HYPOLITHO (OAB 60652/SP), CÁSSIO MÔNACO FILHO (OAB 161205/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE FELIX DA SILVA
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SILVIA HELENA PERISSOTTO BUENO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2014
Processo 0000202-08.2014.8.26.0318 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - Ronivaldo Naressi
- Aduz o autor que: seu nome se encontra negativo junto à SERASA, por força de uma execução de título extrajudicial ajuizada
pelo segundo requerido 16/10/2012, junto à esta unidade judicial; que referida execução foi extinta por desistência da parte
exequente, antes mesmo da sua citação, posto que efetou o pagamento do título; que o cheque, objeto daquela demanda, lhe
foi devolvido pelo autor daquela; que encaminhou certidão de objeto e pé à SERASA e esta não promoveu a exclusão em seus
cadastros. A prova negativa nesta situação e nesta sede liminar é praticamente impossível. De outro lado, a permanência da
negativação acarretar-lhe-á indiscutivelmente danos de difícil reparação. Logo, ante o princípio da razoabilidade, em decorrência
do qual se deve ponderar os interesses envolvidos, entendo que o deferimento da tutela antecipada é de rigor. Presentes os
requisitos legais da verossimilhança e do “periculum in mora”, e especialmente levando-se em consideração o princípio da
proporcionalidade, uma vez que a manutenção do registro de negativação acarretará maiores prejuízos ao requerente do que o
seu cancelamento aos requeridos, DEFIRO a liminar para determinar a EXCLUSÃO do nome do requerente junto ao cadastro
da SERASA, o que deve ser providenciado pelos requeridos. Citem-se os requeridos com as cautelas de praxe, intimando-se-os
para que, no prazo de 15 dias, proceda a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de maus pagadores, comprovando
nos autos, sob pena de multa única no valor de R$ 1.000,00. No mais, designe-se audiência de conciliação, remetendo-se,
após, ao Cartório Anexo. Intime-se a requerente deste despacho. - ADV: NATHALIA NARESSI (OAB 291342/SP)
Processo 0000220-29.2014.8.26.0318 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - Roseli Aparecida Ditberner - Roseli Aparecida Ditberner, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer, com
pedido de tutela antecipada, contra o Municipio de Leme. Aduz a parte autora que é transplantada renal desde 05/10/2013,
evoluindo com quadro de hiperparatireodismo persistente após o transplante, com níveis elevados de cálcio no organismo. De
acordo com o relatório médico de fls. 23, que o quadro além de trazer implicações negativas para a vida do paciente (dores
ósseas, fraturas e redução de massa óssea), corre o risco de perder a vida. Para tanto, necessita do medicamento Cinacalcet
(Mimpara) 30mg para tratamento clínico com uso contínuo, conforme prescrição médica de fls. 23/24. Não tem condição
econômica de custear o tratamento. Requereu a concessão de tutela antecipada para o fornecimento dos medicamentos acima.
É O RELATÓRIO. DECIDO. Estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada. Ficou demonstrado que
o paciente necessita do medicamento acima para tratamento e controle satisfatório da patologia. O direito à saúde integra o rol
dos direitos fundamentais do ser humano. Trata-se de direito social, que exige prestação positiva do Estado em favor dos mais
fracos, possibilitando-lhes melhores condições de vida e reduzindo as desigualdades sociais. A saúde deve ser prestada de
maneira completa, sem exclusões de doenças ou patologias, ou por dificuldades financeiras do Poder Público. Não é permitido
ao Estado esquivar-se da prestação da saúde em todos os setores. Ante o exposto, concedo a tutela antecipada para determinar
que a ré forneça à parte autora o medicamento Cinacalcet (Mimpara), nas quantidades suficientes para o tratamento indicado
a fls. 23/24, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Faculto o fornecimento do
medicamento em versão genérica, se houver. Deixo de designar audiência conciliatória, na forma do art. 7º, da Lei nº 12.153/09
cc. art. 9º, da Lei nº 10.259/01, porquanto o ente requerido não tem lei autorizando-o a transacionar em juízo. Cite-se e intime-se,
urgentemente com cópia das prescrições médicas, o ente requerido Municipio de Leme, na pessoa do seu representante legal,
para os atos e termos da presente ação, advertindo-o de que deverá apresentar contestação, no prazo de 30 dias contados da
juntada do comprovantes de citação. Concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, anotando-se. Intime-se. Leme, 15
de janeiro de 2014. - ADV: KALLEB GROSSKLAUSS BARBATO (OAB 335538/SP), EDMILSON NORBERTO BARBATO (OAB
81730/SP)
Processo 0000768-88.2013.8.26.0318 (031.82.0130.000768) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Drogaria
Eroise Ltda Epp - Vistos. Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos previstos no artigo 475N,
do CPC, o acordo de vontades manifestado pelas partes às fls. 47/48, suspendendo o presente feito, nos termos do art. 792 do
C.P.C., pelo prazo suficiente ao seu cumprimento. Aguarde-se por 15 (quinze) dias após o prazo previsto para cumprimento do
avençado. Não havendo qualquer manifestação, tornem os autos conclusos, para extinção nos termos do artigo 794, inciso I, do
CPC. Em caso de descumprimento, proceda-se à penhora e bloqueio de ativos financeiros vis sistema Bacenjud e veículos via
sistema Renajud, independentemente de nova intimação do devedor, cadastrando-se o incidente de execução de título judicial.
P.R.Int. - ADV: APARECIDA DONIZETE RICARDO (OAB 203773/SP)
Processo 0000808-70.2013.8.26.0318 (031.82.0130.000808) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda
- W J M Auto Mecanica Ltda Me - Vistos, etc... A busca de ativos via Sistema BACENJUD foi infrutífera, bem como a tentativa
de bloqueio de eventuais veículos em nome da parte devedora, via sistema RENAJUD. Assim, expeça-se mandado para livre
penhora. Leme, 08 de janeiro de 2014. - ADV: JORGE ANTONIO REZENDE OSÓRIO (OAB 203092/SP)
Processo 0001466-94.2013.8.26.0318 (031.82.0130.001466) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Indevido - Maristela Santos Gomes - Daniel Luis Bonati Me - Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, para CONDENAR a ré a restituir à autora o valor cobrado indevidamente no importe de R$ 4.000,00, atualizado
monetariamente pela tabela prática do TJ/SP desde o desembolso (26/12/12 fls. 23), com acréscimo de juros moratórios de 1%
ao mês, a contar da citação. - ADV: EDILSON JOSE BARBATO (OAB 128042/SP), JOSE LUIS STEPHANI, MARCOS VASCO
MOLINARI (OAB 264989/SP)
Processo 0001682-89.2012.8.26.0318 (318.01.2012.001682) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de
Trânsito - Paulo Ricardo Ramos Martins - Rafael Donizete Rodrigues - Vistos, etc... 1. A busca de ativos via Sistema Bacenjud
foi totalmente frutífera. 2. O depósito judicial dispensa a lavratura de termo de penhora, porquanto os valores ficam depositados
em Banco Oficial, com remuneração e sem risco de desaparecimento. Assim, com a vinda do último ou do único comprovante
de depósito relativo às requisições de transferência, intime-se a parte devedora sobre a penhora, contando-se a partir de então
o prazo para oferecimento de embargos (Enunciado 93 FONAJE). 3. Int. Leme, 08 de janeiro de 2014. - ADV: ROSANGELA DE
JESUS VINHA CARLOS (OAB 290713/SP), JOSÉ SEVERINO CARLOS (OAB 290598/SP), CYNTHIA FARIA DIAS LANDGRAF
(OAB 116693/SP)
Processo 0002072-30.2010.8.26.0318/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Juarez
Novais Laurencio - Bv Financeira - Vistos, etc... 1. A busca de ativos via Sistema Bacenjud foi totalmente frutífera. 2. O depósito
judicial dispensa a lavratura de termo de penhora, porquanto os valores ficam depositados em Banco Oficial, com remuneração
e sem risco de desaparecimento. Assim, com a vinda do último ou do único comprovante de depósito relativo às requisições
de transferência, intime-se a parte devedora sobre a penhora, contando-se a partir de então o prazo para oferecimento de
embargos (Enunciado 93 FONAJE). 3. Int. Leme, 08 de janeiro de 2014. - ADV: THIAGO CARRARO (OAB 282728/SP), MARCIO
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PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP)
Processo 0002462-29.2012.8.26.0318/01 - Cumprimento de sentença - Toldo e Box Eroise Ltda Me - Int. da parte autora
para que compareça ao balcão a fim de assinar o auto de adjudicação. (Prazo 5 dias). - ADV: APARECIDA DONIZETE RICARDO
(OAB 203773/SP)
Processo 0002890-11.2012.8.26.0318/01 - Cumprimento de sentença - Wjm Auto Mecanica Ltda Me - Vistos. A documentação
apresentada pela autora demonstra que a devedora inadimpliu o pagamento pelos serviços prestados, tais como descritos na
inicial. Executada nestes autos, a devedora não pagou o débito e não foram encontrados bens passíveis de penhora, postulando
a parte credora pelo redirecionamento às pessoas dos sócios. Ocorre que não há dados concretos, tais como encerramento
irregular de atividade, prova de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial entre os bens dos sócios e empresa. Existem
tão-somente informações de inadimplemento. Isso não basta para a desconsideração da personalidade jurídica da devedora. O
entendimento não é isolado, conforme os seguintes arestos: FRAUDE À EXECUÇÃO - Requisitos - Para a aplicação da teoria de
desconsideração da personalidade jurídica necessária a demonstração da fraude no desvio de finalidade de molde a caracterizar
o abuso da personalidade jurídica praticado pelos sócios com a finalidade de lesionar terceiros - Recurso parcialmente provido.
(Agravo de Instrumento n. 1.004.855-0/0 - São Paulo - 35ª Câmara de Direito Privado - Relator: Egidio Giacoia - 20.02.06 - V.
U. - Voto n. 3349). EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Cheque Pedido de desconsideração da personalidade jurídica
Inadmissibilidade Não preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 50, do Código Civil Aplicação do artigo 596, do Código
de Processo Civil Ausência de provas de que os sócios agiram com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social
ou aos estatutos Inaplicabilidade da teoria da desconsideração da personalidade jurídica Recurso não provido. (Agravo de
Instrumento n. 7.10.602-7 São Joaquim da Barra - 18ª Câmara de Direito Privado Relator: Carlos Alberto Lopes 26.10.06 M.V.
Voto n. 14130). DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA Requisitos - Não demonstração - A simples ausência
de bens, por si só, não autoriza o deferimento do pedido, havendo necessidade de comprovação de utilização fraudulenta e
com abuso de direito da pessoa jurídica Na hipótese de não se encontrar bens penhoráveis, a execução deve ser suspensa (art.
791, III do CPC) Recurso não provido. (Agravo de instrumento n. 7.141.906-2 Jundiaí -18ª Câmara de Direito Privado - Relator:
Jurandir de Sousa Oliveira 07.08.07 - V.U. - Voto n. 9.871). Talvez o estado atual seja de insolvência, ensejando a falência,
mas não está caracterizada fraude, abuso da personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Diante do exposto,
INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da ré. Aguarde-se a vinda de informações requisitadas
à Receita Federal, via sistema INFOJUD, acerca das duas últimas declarações de bens da parte devedora. Por se tratar de
informações sigilosas, com a juntada de eventual declaração de bens, o processo deverá tramitar sob segredo de justiça, que
fica desde já determinado. Int. - ADV: JORGE ANTONIO REZENDE OSÓRIO (OAB 203092/SP)
Processo 0003998-75.2012.8.26.0318/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material - Jose Correa de
Souza - Vistos. Aguarde-se a vinda de informações requisitadas à Receita Federal, via sistema INFOJUD, acerca das duas
últimas declarações de bens e informações relativas à eventual propriedade rural da parte devedora. Por se tratar de informações
sigilosas, com a juntada de eventual declaração de bens, o processo deverá tramitar sob segredo de justiça, que fica desde já
determinado. Caso a providência seja infrutífera, e tendo em vista que esgotaram os meios disponíveis para localização de bens
da parte devedora, aguarde-se por improrrogáveis 30 dias a indicação pela parte credora de eventuais passíveis de penhora.
Decorrido o prazo sem alteração, o processo será extinto, aplicando-se por analogia p artigo 53, § 4º da Lei nº 9.099/95
(Enunciado 75 do FONAJE), independentemente de nova intimação. - ADV: VALDIR DONIZETI DE OLIVEIRA MOCO (OAB
128706/SP)
Processo 0004512-28.2012.8.26.0318/01 - Cumprimento de sentença - Monica Bertanha de Camargo - Intimação da
requerente para manifestar-se quanto a certidão do Oficial de Justiça. - ADV: JORGE ANTONIO REZENDE OSÓRIO (OAB
203092/SP)
Processo 0005170-52.2012.8.26.0318/01 - Cumprimento de sentença - Marta Regina Marchiori Romanzotti Me - Simone
Belarmino dos Santos - Vistos. HOMOLOGO o acordo de vontades manifestado pelas partes na forma descrita a fls. 44, formandose título executivo judicial, conforme prevê o artigo 475-N, inciso III, do Código de Processo Civil. Suspendo o processo até o
cumprimento do avençado, nos termos do artigo 792, do mesmo estatuto processual. Aguarde-se pelo prazo de 15 dias contados
da data prevista para cumprimento do avençado. Não havendo manifestação, tornem os autos conclusos para extinção, nos
termos do art. 794 I, do CPC, independentemente de nova intimação da parte credora. Em caso de descumprimento, procedase à penhora on-line, independentemente de nova intimação da parte devedora. Int. - ADV: LUCIANO DA SILVA MONTEIRO
ROSALEM (OAB 283769/SP), LUCIANO NUNES DE VIVEIROS (OAB 175101/SP)
Processo 0006924-29.2012.8.26.0318 (318.01.2012.006924) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Jose
Marcelo Manara Me - Isto posto, JULGO EXTINTA, por sentença, a presente Execução de Título Extrajudicial, nos termos do
artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. - ADV: PATRÍCIA BARRETO MOURÃO (OAB 204543/SP), CHRISTIANE SAYURI NAGATA DE
CARVALHO (OAB 197218/SP)
Processo 0007318-36.2012.8.26.0318 (318.01.2012.007318) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Rosangela Marcia do Nascimento Fornazin - Elektro Eletricidade e Serviços Sa - Vistos. Vistos. Cumpra-se o
V. Acórdão, devendo a parte credora trazer memória atualizada e pormenorizada do crédito. A seguir, intime-se a parte vencida
sobre o trânsito em julgado e sobre o valor apresentado no memorial de cálculo. Intime-se. - ADV: THIAGO CARRARO (OAB
282728/SP), ANDRÉ DE ALMEIDA RODRIGUES (OAB 164322/SP), MARCELO ZANETTI GODOI (OAB 139051/SP)
Processo 0007838-93.2012.8.26.0318 (318.01.2012.007838) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Valderes
Vail Zaccariotto e Cia Ltda Me - Vistos. Verificado erro material, no tópico final do pronunciamento de fls. 40, retifico de ofício
para ficar constando o “EXEQUENTE” como favorecido para levantamento judicial do depósito de fls. 31, no valor de R$ 73,83,
o que faço nos termos do art. 463, inc. I, do C.P.C.. No mais, fica mantida na íntegra a r. Sentença. Proceda as retificações de
praxe, averbando-se a r. sentença. P.R.I.C.. Int. do exequente para reitrar a guia de levantamento judicial de nº 3/2014) - ADV:
PATRÍCIA BARRETO MOURÃO (OAB 204543/SP), CHRISTIANE SAYURI NAGATA DE CARVALHO (OAB 197218/SP)
Processo 0007966-16.2012.8.26.0318 (318.01.2012.007966) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Evandro Fantin Abitante - Graal Bandeirantes Jundiai - ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.
Sem custas ou honorários nesta fase processual. - ADV: ADRIANO GREVE (OAB 211900/SP), ALEXANDRE BONFANTI DE
LEMOS (OAB 121536/SP)
Processo 0009016-77.2012.8.26.0318 (318.01.2012.009016) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de
Medicamentos - Sylvio Tadeu de Souza - Estado de São Paulo - Vistos. Arquivem-se os presentes autos. Intime-se. - ADV:
WLADIMIR NOVAES (OAB 104440/SP), JOSE CARLOS DA PONTES FURTADO (OAB 123567/SP)
Processo 0009214-17.2012.8.26.0318/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Drogaria
Eroise Ltda Epp - Vistos, etc... A busca de ativos via Sistema BACENJUD foi infrutífera, bem como a tentativa de bloqueio de
eventuais veículos em nome da parte devedora, via sistema RENAJUD. Assim, expeça-se mandado para livre penhora. Leme,
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08 de janeiro de 2014. - ADV: APARECIDA DONIZETE RICARDO (OAB 203773/SP)
Processo 0009242-19.2011.8.26.0318/01 (031.82.0110.009242/1) - Cumprimento de sentença - Pagamento - Raquel de
Souza Parizotto - Vistos. A busca de ativos via Sistema Bacen-Jud foi infrutífera e outras diligências foram levadas a efeito,
sem sucesso. Esgotaram-se, pois, os meios disponíveis para localização de bens da parte devedora. Assim, aguarde-se
por improrrogáveis 30 dias a indicação pela parte credora de eventuais bens passíveis de penhora, para prosseguimento da
execução. A seguir, expeça-se o mandado de penhora. Decorrido tal prazo sem alteração, o processo será extinto, aplicando-se
por analogia o artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, independentemente de nova intimação. Int. Leme, 08 de janeiro de 2014. ADV: MARCOS VASCO MOLINARI (OAB 264989/SP)
Processo 0009607-39.2012.8.26.0318 (318.01.2012.009607) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda Joao Dangelo Lopes Roupas e Acessorios Me - Vistos. Defiro o início da fase de execução, tendo em vista que a parte devedora
ainda não cumpriu o acordo de fls. 13/14. Proceda-se à penhora de ativos financeiros via BACENJUD. Sem prejuízo, a fim de
proteger interesse de terceiros de boa fé, proceda-se desde logo ao bloqueio de eventuais veículos em nome da parte devedora,
via sistema RENAJUD. Providencie a Serventia o cadastro do incidente. Int. - ADV: ADRIANA ANDRÉA THOMAZ TEROSSI
(OAB 175592/SP)
Processo 0009608-24.2012.8.26.0318/01 - Cumprimento de sentença - Compra e Venda - Joao Dangelo Lopes Roupas e
Acessorios Me - Vistos. Expeça-se mandado de levantamento judicial, relativo ao depósito de fls. 39, em favor do exequente.
Ademais, aguarde-se a vinda de informações requisitadas à Receita Federal, via sistema INFOJUD, acerca das duas últimas
declarações de bens e informações relativas à eventual propriedade rural da parte devedora. Por se tratar de informações
sigilosas, com a juntada de eventual declaração de bens, o processo deverá tramitar sob segredo de justiça, que fica desde
já determinado. Caso a providência seja infrutífera, e tendo em vista que esgotaram os meios disponíveis para localização
de bens da parte devedora, aguarde-se por improrrogáveis 30 dias a indicação pela parte credora de eventuais passíveis
de penhora. Decorrido o prazo sem alteração, o processo será extinto, aplicando-se por analogia p artigo 53, § 4º da Lei nº
9.099/95 (Enunciado 75 do FONAJE), independentemente de nova intimação. - ADV: ADRIANA ANDRÉA THOMAZ TEROSSI
(OAB 175592/SP)
Processo 0009608-24.2012.8.26.0318/01 - Cumprimento de sentença - Compra e Venda - Joao Dangelo Lopes Roupas
e Acessorios Me - Int. do advogado para a retirada da guia de levantamento judicial de nº 2/2014. - ADV: ADRIANA ANDRÉA
THOMAZ TEROSSI (OAB 175592/SP)
Processo 0009950-35.2012.8.26.0318 (318.01.2010.001711/1) - Cumprimento de sentença - Amadeu Gabriel Junior Aparecido Arruda - Int. do I. Advogado, de que a Certidão de Honorários já encontra-se disponível para impressão no site do
Tribunal de Justiça. - ADV: ADEMIR DONIZETI ZANOBIA (OAB 167143/SP)
Processo 0010658-85.2012.8.26.0318/01 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Rapido Lemense Cargas e
Encomendas Ltda Me - Providências R e B - ADV: ADRIANA ANDRÉA THOMAZ TEROSSI (OAB 175592/SP)
Processo 3000480-89.2013.8.26.0318 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - MARCELA
APARECIDA DE JULIO - Vistos. A parte agravante teve condições financeiras para obter empréstimo para aquisição de veículo
automotor em valor considerável e pagar prestações mensais de quantias relevantes, o que é impossível para aqueles que
se enquadram no conceito de pobre à luz da Lei nº 1.060/50, que pressupõe prejuízo ao sustento próprio ou da família caso
sejam recolhidas as custas (art. 4º § 1º). E não é só. Além do custo da aquisição, o veículo automotor gera incontáveis gastos
periódicos, como seguro, IPVA, licenciamento, revisões, manutenções, etc. Há, portanto, fundadas razões para o indeferimento
do benefício, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50. É importante frisar que a Lei nº 1.060/1950 visa evitar prejuízos à pessoa
verdadeiramente pobre no que se refere ao exercício formal de seu direito, ou seja, àquela parte que passará necessidade,
caso tenha que recolher as custas processuais. Não tem por objetivo livrar a pessoa média dos custos do processo, isto é, dos
encargos relevantes, mas suportáveis. Nesse sentido: 0127287-29.2012.8.26.0000 - Agravo de Instrumento - Relator(a): Antonio
Nascimento - Órgão julgador: 26ª Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 25/07/2012 - Data de registro: 30/07/2012
- Outros números: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - Lei Federal 1.060/50 - Edição num momento
de transição da economia agrárío- exportadora para a economia urbano-industrial - Hodierna realidade social brasileira - Nova
classe média - Fato a ser levado em conta pelo aplicador do Direito em virtude de sua estrutura tridimensional Hipossuficiência
não comprovada pelos agravantes - RECURSO DESPROVIDO. Assim, indefiro a benesse à autora, condicionando o recebimento
do recurso inominado ao recolhimento, no prazo de 48 horas, das custas de preparo e da taxa de remessa e retorno. Int. - ADV:
ELCIO JOSE PANTALIONI VIGATTO (OAB 96818/SP)
Processo 3000976-21.2013.8.26.0318 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Pedro
Viecelli e outro - Clube de Campo Empyreo - Vistos. Arquivem-se os presentes autos. Intime-se. - ADV: ADRIANA ANDRÉA
THOMAZ TEROSSI (OAB 175592/SP), ANTONIO DOS SANTOS MENEZES JUNIOR (OAB 45825/SP)
Processo 3001216-10.2013.8.26.0318 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - Amanda Taise Zanre - Fazenda do Estado de São Paulo - Vistos. Diga a parte contrária, sobre petição e
documentos apresentados pela autora de fls. 116/127. Int. Leme, 18 de dezembro de 2013. - ADV: CINTIA BYCZKOWSKI (OAB
140949/SP), DANIELE REGINA DE CARLI (OAB 238017/SP)
Processo 3001710-69.2013.8.26.0318 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Custeio de Assistência Médica - Vladimir
Aparecido Fadel - Fazenda do Estado de Sao PAulo - Vistos. Arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: CINTIA BYCZKOWSKI
(OAB 140949/SP), DANIELE REGINA DE CARLI (OAB 238017/SP)
Processo 3001978-26.2013.8.26.0318 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - A de Fatima Garcia Me Vistos, etc... 1. A busca de ativos via Sistema BACENJUD foi infrutífera. 2. Ante o resultado do bloqueio de eventuais veículos
cadastrados em nome da parte devedora via sistema RENAJUD, fls. 29/31, DETERMINO a penhora do bem objeto de bloqueio
sobre o qual não recai nenhuma restrição para a satisfação do crédito. Expeça-se o respectivo mandado. Nos termos do art. 666,
§1º, do CPC, e à luz da Súmula nº 19 do E. TJ/SP - Vedada a prisão por infidelidade (STF, Súmula 25) é admissível a remoção
de bem penhorado -, DEFIRO desde já a remoção, entrega e depósito do bem a ser penhorado em favor da parte credora. Para
tanto, deverá esta obter os dados do oficial de justiça e acompanhá-lo nas diligências, providenciando os meios materiais para
cumprimento. Em caso de inércia do interessado, cumpra-se, depositando o bem como de praxe nas mãos do devedor. Da
intimação da parte credora deverá constar o número do telefone celular do oficial de justiça. Caso não seja localizado o bem ora
bloqueado, proceda o senhor oficial de justiça à penhora de tantos bens de propriedade da parte devedora quantos bastem à
satisfação integral do débito remanescente apurado. Int. Leme, 08 de janeiro de 2014. - ADV: ALEX DONISETI DE LIMA (OAB
263315/SP), LETIANE CORRÊA BUENO (OAB 331451/SP)
Processo 3002290-02.2013.8.26.0318 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - Industria e Comercio Lineu
S Limitada Me - Vistos. Fls. 92/95 - INDEFIRO. Diferentemente do que ocorre em relação às pessoas físicas, a pessoa jurídica
precisa demonstrar concretamente sua hipossuficiência, o que não ocorre no presente caso, já que a postulação de assistência
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judiciária gratuita veio desacompanhada de documentos. Concedo o prazo de 48 horas para recolhimento do preparo, sob pena
de deserção. Int. - ADV: DALTON FERNANDO BOVO (OAB 199521/SP)
Processo 3003550-17.2013.8.26.0318 - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - Lubri & Limp Comercio de
Produtos de Limpeza e Lubrificantes Ltda - Vistos, etc... 1. A busca de ativos via Sistema Bacenjud foi totalmente frutífera. 2.
O depósito judicial dispensa a lavratura de termo de penhora, porquanto os valores ficam depositados em Banco Oficial, com
remuneração e sem risco de desaparecimento. Assim, com a vinda do último ou do único comprovante de depósito relativo
às requisições de transferência, intime-se a parte devedora sobre a penhora, contando-se a partir de então o prazo para
oferecimento de embargos (Enunciado 93 FONAJE). 3. Int. Leme, 08 de janeiro de 2014. - ADV: REINALDO MARTINS JUNIOR
(OAB 247252/SP)
Processo 3003752-91.2013.8.26.0318 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sustação de Protesto - Floricultura Art
Flores Ltda ME - Vistos. Ante os termos da petição de fls. 39/41, e pelo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA, por
sentença, a presente AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE TÍTULO EXECUTIVO C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO
movida por FLORICULTURA ART FLORES LTDA ME em face de YARA HORIE TITICO, nos termos do artigo 269, inc. III, do
C.P.C.. Defiro o levantamento do deposito de fls. 29, em favor da parte requerida, conforme solicitado às fls. 43/44. P.R.I.,
arquivando-se os autos oportunamente.( Int. do advogado para retirar a guia de levantamento judicial de nº 421/2013). - ADV:
JOSE CARLOS DA PONTES FURTADO (OAB 123567/SP)
Processo 3003856-83.2013.8.26.0318 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - Qbex Computadores - ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para: (i) DECLARAR
rescindido o contrato havido entre as partes; e (ii) CONDENAR a ré a restituir ao autor o valor de R$ 849,00, corrigido desde o
desembolso, com base nos índices do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e acrescido de juros moratórios de 1% ao
mês a contar da citação. Sem custas e honorários (artigo 55 da Lei nº 9.099/95). P.R.I. - ADV: FLAVIA NEVES NOU DE BRITO
(OAB 17065/BA)
Processo 3004118-33.2013.8.26.0318 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Mazzi Material de Construção Ltda Epp Ante o constante de fls. 25, onde informa que a parte executada mudou-se, e pelo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA,
por sentença, sem resolução do mérito, a presente Execução de Título Extrajudicial proposta por Mazzi Material de Construção
Ltda Epp em face de Jairo Santos da Silva Junio, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. P.R.I., arquivando-se os autos
oportunamente. Leme, 08 de janeiro de 2014. - ADV: DOROTEIA EMILIA MORO E ARLE (OAB 251554/SP)
Processo 3005094-40.2013.8.26.0318 - Procedimento Ordinário - Atos Administrativos - Maria Aparecida Weitz Schwenger
- Muncipio de Leme - - Lemeprev Leme Previdencia Regime Proprio de Previdencia Social do Municipio Leme - ISTO POSTO,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para o fim de: (i) declarar nulo o ato administrativo que considerou
injustificadas as faltas da autora, referentes ao período de 06/05/13 a 09/05/13; (ii) condenar o Município de Leme a ressarcir
a autora da importância de R$330,66, atualizada desde o ajuizamento, em conformidade com os índices da Tabela Prática
para cálculo de atualização monetária dos débitos judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo (INPC), mais juros moratórios
contados da citação. Os juros moratórios são devidos a partir da citação, que ficam fixados em 0,5% ao mês, na forma do art. 1º
F, da Lei n. 9.494/97, na redação da Medida Provisória n. 2.180-35/01, na forma de entendimento firmado pelo Colendo STJ (5ª
T., AgRg no Ag 763.115/RS; rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima; 20.11.06; DJ 11.12.06 p. 414). - ADV: JANINE DE LIMA FREITAS
SANTANA (OAB 327266/SP), RICK HAMILTON PIRES (OAB 184834/SP), CHRISTIAN CLAUDIO ALVES (OAB 133087/SP)
Processo 3005494-54.2013.8.26.0318 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Odacy
Gonçalo dos Santos Filho - ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para: (i) DECLARAR
inexistente o débito de R$ 526,00 descrito na inicial; (ii) CONDENAR a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 1.000,00, acrescidos
de juros de mora de 1% ao mês e atualização monetária, ambos a contar desta data; e (iii) TORNAR DEFINITIVA a tutela
antecipada. Tendo em vista que a ré descumpriu a tutela antecipada, APLICO a multa de R$ 800,00 fixada naquela decisão e
defiro sua execução, que poderá ser cumulada com a verba princial. As correções terão por base de cálculo a tabela prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sem custas e honorários (artigo 55 da Lei nº 9.099/95). Prazo recursal, 10 dias.
Em caso de recurso, fixo o valor do preparo em R$ 201,40, que deverá ser recolhido na guia GARE sob o código 230-6. Porte
de remessa e retorno no valor de R$ 29,50 (por volume), que deverá ser recolhido na guia FEDTJSP, sob o código 110-4. P.R.I.
- ADV: FLAVIA DE MORAES CANATA MARTIM (OAB 217746/SP)
Processo 3005598-46.2013.8.26.0318 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - A De Fatima Garcia ME Tendo em vista a quitação total do débito, e pelo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA, por sentença, a presente
Execução de Título Extrajudicial proposta por A De Fatima Garcia ME em face de Miguel Hipolito Correa, nos termos do art.
794, inc. I, do C.P.C. Expeça-se mandado de levantamento judicial em favor da exequente, relativo ao deposito de fls. 20. P.R.I.,
arquivando-se os autos oportunamente. (Int. do advogado para retirada da guia de levantamento judicial de nº1/2014) - ADV:
ALEX DONISETI DE LIMA (OAB 263315/SP)
Processo 3006930-48.2013.8.26.0318 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - OSWALDO ANDREAZZI - Intimação do requerente para apresentar as contrarrazões, dentro do prazo legal. ADV: CARLOS ALBERTO LISSONI (OAB 282988/SP)
Processo 3007942-97.2013.8.26.0318 - Cumprimento Provisório de Sentença - Pagamento Indevido - Chevromac Comercial
Peças Ltda - Telefonica Brasil Sa - 1. Ante o requerimento retro, inicie-se a execução provisória, intimando-se a parte devedora
para pagamento do débito no prazo de 15 dias, sob pena de incidir a multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC. Sem
prejuízo, a fim de proteger interesse de terceiros de boa-fé, proceda-se desde logo ao bloqueio de eventuais veículos em
nome da parte devedora, via sistema RENAJUD. 2. Não havendo pagamento, proceda-se à penhora on line, via sistema
BACENJUD, computando-se, se o caso, a multa prevista no item 1. Juntem-se os recibos de protocolo de bloqueio de valores
e de detalhamento da ordem judicial. 3. Caso todas as providências forem infrutíferas, expeça-se mandado de penhora, já
computada, se o caso, a multa prevista no item 1. 4. Intime-se. - ADV: CARLOS MAXIMIANO MAFRA DE LAET (OAB 104061/
SP), RICARDO LUIS ORPINELI (OAB 178925/SP)
Processo 3008678-18.2013.8.26.0318 - Protesto - Medida Cautelar - Antonio Donizeti Mega - Vistos. Fls. 24/26 - Mantenho
a decisão liminar, por seus próprios fundamentos. Aguarde-se a designação do Juízo, conforme já determinado a fls. 22. Int. ADV: LUIZ CARLOS DOS REIS (OAB 321464/SP)
Processo 3009070-55.2013.8.26.0318 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer Marisa Aparecida Canevari - Vistos. As alegações da autora são plausíveis, pois o documento de fls. 24 demonstra que a
autora cumpriu a obrigação contida no artigo 134 do Código de Trânsito, não obstante, o requerido quedou-se inerte com a
transferência de propriedade do veículo, conforme sustentado. Logo, ao menos nesta sede perfunctória, é possível concluir
houve descumprimento da obrigação assumida. Presentes, portanto, os requisitos previstos no art. 84 § 3º, do CDC, vale dizer,
relevante fundamento e periculum in mora, na medida em que a ausência de documentação atualizada pode gerar danos de
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difícil reparação. ISTO POSTO, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela antecipada, para determinar que o requerido providencie
a regular transferência da titularidade do veículo para seu nome, bem como efetue o pagamentos das dívidas em nome da
requerente, geradas após a comunicação da venda do veículo (30.05.2007), comprovando nos autos, no prazo razoável de 15
dias, contados do recebimento da intimação desta decisão, sob pena de multa única de R$ 2.000,00. Indefiro a expedição de
ofícios. Designe-se audiência de conciliação. A seguir, citem-se e intimem-se a ré. Int. - ADV: MÁRCIA CHRISTINE FRANCO DE
CAMARGO (OAB 275082/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE FELIX DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SILVIA HELENA PERISSOTTO BUENO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2014
Processo 0000217-74.2014.8.26.0318 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - Artur Barbosa
de Sousa - Empresa Brasileira de Telecomunicações Embatel - Vistos. Consta nos autos a informação de que o Autor nunca
contratou com a ré - (Fls. 15). A prova negativa nesta situação e nesta sede liminar é praticamente impossível. De outro lado, a
permanência da negativação acarretar-lhe-á indiscutivelmente danos de difícil reparação. Logo, ante o princípio da razoabilidade,
em decorrência do qual se deve ponderar os interesses envolvidos, entendo que o deferimento da tutela antecipada é de rigor.
Ademais, acosta às fls. 14, declaração de extravio de seu RG. Sem prejuízo, anoto que as alegações são verossímeis, pois são
comuns os casos em que falsários se utilizam de dados de terceiros para adquirirem produtos ou serviços. Presentes, portanto,
os requisitos previstos no art. 84, § 3º do CDC, vale dizer, relevante fundamento e periculum in mora, na medida em que a
permanência da negativação ensejará danos de difícil reparação. ISTO POSTO, DEFIRO a tutela antecipada para determinar que
a ré retire o nome do autor dos cadastros de inadimplentes. Designe-se audiência de conciliação, citando-se a requerida com as
cautelas de praxe, intimando-se-a para que, no prazo de 15 dias, proceda a exclusão do nome do autor dos cadastros de maus
pagadores, comprovando nos autos, sob pena de multa única no valor de R$1.500,00. Após, remetam-se os autos ao Cartório
Anexo. Intime-se. Leme, 15 de janeiro de 2014. - (Int. do AUTOR e de seu I. DEFENSOR para que compareçam na AUDIÊNCIA
CONCILIATÓRIA, designada para o dia 24 DE MARÇO DE 2.014, ÀS 13:00 HORAS, junto ao Prédio do CARTÓRIO ANEXO
da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Leme/SP., na FACULDADE ANHANGUERA, ou seja, NA RUA WALDEMAR
SILENCI Nº 340, CIDADE JARDIM, LEME/SP.) - ADV: DANILO TEIXEIRA (OAB 273312/SP)
Processo 0001018-24.2013.8.26.0318 (031.82.0130.001018) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Flavio
Jose Drobeniche Me - Rubens do Carmo Rodrigues - Intimação da parte credora que foi expedido mandado de penhora,
avaliação, remoção, entrega e intimação, devendo a ilustre defensora providenciar os meios necessários para a efetivação
e o cumprimento da ordem. - ADV: CHRISTIANE SAYURI NAGATA DE CARVALHO (OAB 197218/SP), PATRÍCIA BARRETO
MOURÃO (OAB 204543/SP)
Processo 0005638-16.2012.8.26.0318 (318.01.2012.005638) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Denis Augusto de Magalhães Me - Celso Waitz - Vistos. CELSO WAITZ ajuizou a presente ação indenizatória por danos materiais
e morais e pedido de tutela antecipada contra DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES ME. Relatório dispensado. DECIDO. Não há
preliminares a serem analisadas, as partes estão bem representadas e não há vícios ou irregularidades a serem sanados.
Passo, então, ao exame do mérito. De inicio, é importante frisar que, diante dos elementos coligidos, verifica-se que estamos
diante de relação de consumo, porquanto o autor, embora representante de microempresa (fls. 96), adquiriu o veículo como
pessoa física. É o que se infere da análise das cópias das notas promissórias encartadas às fls. 20, que foram emitidas para
pagamento do bem em nome da pessoa física e não da empresa, além do instrumento particular de confissão de dívida (fls.
26/28), referente ao mesmo negócio jurídico, em que figura como contratante o requerente. De outro lado, em sua manifestação,
a requerida confirma ter firmado o instrumento de confissão de dívida a fim de regularizar os pagamentos do negócio entabulado
(fls. 89). Como não houve cumprimento da obrigação, propôs execução de título extrajudicial contra ora requerente, pessoa
física, fundada naquele sobredito instrumento (fls. 21/61). Ou seja, em momento algum figurou a empresa do autor como
contratante. Ademais disso, não trouxe a ré qualquer elemento seguro em sentido contrário. Evidente, portanto, a relação de
consumo entre as partes, em que a requerida figurou como fornecedora do veículo e o autor, como consumidor. Assim, são
aplicáveis ao caso as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor. O autor é consumidor final. Presente, portanto, a
vulnerabilidade. Como decorrência, está presente sua hipossuficiência. Deste modo, nos termos do artigo 6º VIII, do CDC,
inverto o ônus probatório. Pois bem. Aduziu o autor que: adquiriu o veículo descrito na inicial do requerido em 01/11/2011; após
efetuar o pagamento de duas parcelas do negócio, tentou transferi-lo para seu nome, sem sucesso, pois sobre ele recaía
bloqueio judicial por ordem da Justiça do Trabalho, gravado em 17/02/2011; procurou a requerida, a fim de desfazer o negócio e
recebeu resposta negativa; em julho de 2012, foi surpreendido com uma ação de execução extrajudicial contra si, fundada no
contrato firmado para aquisição daquele veículo. Diante desses fatos, pleiteia a restituição em dobro do valor pago e a
condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, bem como a declaração de inexistência do débito
cobrado no processo n.º 0005638-16.2012, nos autos da ação de execução extrajudicial que lhe move a requerida. Em
contrapartida, a empresa requerida alegou que: o negócio foi realizado entre as partes em 18/08/2010, ou seja, em data anterior
à apontada na exordial; como pagamento, o autor entregou ao requerido quatro cheques de terceiro, no valor de R$ 1.340,00
cada, que foram posteriormente sustados e devolvidos; assim, a fim de regularizar a situação do cumprimento da obrigação,
firmaram o instrumento particular de confissão de dívida; a aquisição do veículo ocorreu em momento anterior ao bloqueio
determinado pela Justiça do Trabalho e sua transferência não fora realizada por inércia do autor; não houve dano moral; não há
previsão legal a justificar a pretensão do autor de devolução em dobro do valor pago. Pois bem. Muito embora a requerida tenha
trazido aos autos cópias de telas de seu sistema informatizado (fls. 101), ficha de controle de veículo usado (fls. 116) e cópias
de cheques de terceiros devolvidos pelo motivo 33 e com a indicação das placas do bem objeto da presente demanda (fls.
115/115 verso), tais elementos não são suficientes para demonstrarem que o negócio realmente tenha ocorrido em data anterior
à indicada pelo autor. Com efeito, tais documentos foram produzidos unilateralmente sem qualquer assinatura do autor aposta,
conforme sobrelevado por este em sua impugnação feita na audiência de instrução (fls. 85/86). Outrossim, é oportuno salientar
que a requerida não trouxe aos autos recibo ou comprovante demonstrando a entrega ao autor do Certificado de Registro de
veículo (CRV), com a respectiva autorização para transferência, em data anterior ao bloqueio judicial. Limitou-se a acostar a
cópia da Autorização para Transferência de Veículo datada de 20/04/2012 (fls. 116), ou seja, muito posterior ao bloque,
circunstância que faz cair por terra sua tese. Nessa perspectiva, conclui-se que a requerida não se desincumbiu do ônus de
demonstrar que o negócio jurídico foi realizado em data anterior ao bloqueio judicial. De qualquer sorte, é incontroverso que a
empresa ré comercializou o Crysler Neon descrito na inicial ao autor. Por esse serviço certamente recebeu remuneração e,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

805

como contraprestação, competia-lhe algumas obrigações, dentre elas a de garantir a procedência do automóvel e de sua
documentação e assim não o fez satisfatoriamente, posto que o bem chegou a ser apreendido e recolhido em pátio. Diante de
tal quadro, a remuneração representada pelo instrumento de confissão de dívida e cobrada nos autos da ação de execução de
título extrajudicial alhures mencionado afigura-se inexigível. A moldura aqui retratada subsume-se no disposto no artigo 476 do
CC, in verbis: Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o
implemento da do outro. O contrato gera obrigações a ambas as partes. Tratando-se de negócio jurídico bilateral, enseja a
invocação da exceptio non adimpleti contractus, de forma que nenhuma das partes poderá, antes de cumprir a sua obrigação,
exigir o implemento da do outro (Maria Helena Diniz, Curso, 2º vol., 6ª edição, pág. 265; 3º vol., 8ª. ed., pág. 61). Deve, pois, ser
acolhido o pedido de fls. 09, item c, para o fim de ser declarado inexigível o débito cobrado no instrumento de confissão de
dívida copiado nos autos (fls. 26/28) e, em decorrência disso, deve ser julgada extinta a ação de execução extrajudicial n.º
0005638-16.2012. Pelos mesmos motivos elucidados e considerando que as partes devem retornar ao status quo ante, deverá
a empresa requerida ressarcir o autor do montante pago pelo veículo e este último voltará à propriedade da requerida. Nada
obstante, entendo que a conduta da requerida não se afigurou engano injustificável, ficando afastada a incidência do art. 42 p.
ú., do CDC, valendo ressaltar que a procedência dos pedidos decorre da aplicação de regras de ônus probatório e não da
efetiva comprovação de todas as alegações do autor. Quanto aos danos morais, é de se ponderar que são pressupostos da
responsabilidade civil objetiva a conduta, nexo de causalidade e dano. Se estiver ausente algum deles, especialmente o primeiro
ou o último, não há que se falar em dever de indenizar. Conforme a sistemática adotada pelo Código Civil, o artigo 186 estabelece
que não basta para a configuração de ato ilícito violar direito, obrigatoriamente deve haver dano. A equação, portanto, é violação
de direito mais dano, igual a ato ilícito. Os fatos descritos pelo autor, isto é, Ficou claro, que os atos praticados pela Requerida
contra o Requerente, diga-se, sobejamente demonstrados, acoitam violentamente a lei, atentando contra a honra e a dignidade
do autor (fls. 06) são incapazes de gerar os danos relatados, uma vez que o autor, malgrado tenha sofrido dissabores com a
existência de restrição no veículo recém-adquirido, deixou, em razão disso, de efetuar o pagamento de suas parcelas e requereu
o desfazimento do negócio. Seguindo-se a diretriz da equação exigida pelo Código Civil, tendo em vista que a honra objetiva do
autor não foi afetada, o evento não ensejou mais do que dissabores normais do cotidiano moderno. Deve, portanto, ser aplicado
o comando do Enunciado Uniforme nº 48 publicado pelo Conselho Supervisor do Sistema de Juizados Especiais, cujo teor vale
ser transcrito: O simples descumprimento do dever legal ou contratual, em princípio, não configura dano moral. ISTO POSTO,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para: (i) DECLARAR inexigível o instrumento de confissão de dívida
celebrado entre as partes em 01/11/2011, no valor de R$ 6.400,00, e, via de consequência: (ii) JULGAR EXTINTO o processo
n.º 0005638-16.2012, sem julgamento do mérito, pela ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, nos
termos do art. 618 I, do CPC; (iii) CONDENAR a ré a restituir ao autor o valor de R$ 3.400,00, atualizado monetariamente pela
tabela prática do TJ/SP desde cada desembolso (R$ 2.400,00 em 10/11/11 e R$ 1.000,00 em 10/12/11 fls. 20), com acréscimo
de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação (08/07/13 fls. 75). Diante do desfecho do processo, reconsidero a decisão
de fls. 64, a fim de deferir o pedido de tutela antecipada, determinando a suspensão do processo n.º 0005638-16.2012, tendo
em vista que o prosseguimento daquela ação poderá ensejar danos de difícil reparação, notadamente ante a fase processual
em que se encontra (fls. 118). Traslade-se cópia desta decisão para os autos da execução sobredita. Tendo em vista o teor da
petição de fls. 129, em que a parte autora aponta falsidade do selo de reconhecimento de firma por autenticidade aposto na
Autorização para Transferência de Veículo (fls. 130), somado ao fato de ter sido aparentemente reconhecida a firma de um
documento incompleto e contendo espaço em branco, uma vez que o valor não foi preenchido, extraiam-se cópias das principais
peças processuais (fls. 02/15, 85/86 87/95, 111/116 e 129/130), encaminhando-se-as à Autoridade Policial Local, para que adote
as providências que entender cabíveis. Prazo recursal, 10 dias. Em caso de recurso, fixo o valor do preparo em R$ 201,40, que
deverá ser recolhido na guia GARE sob o código 230-6. Porte de remessa e retorno no valor de R$ 29,50 (por volume), que
deverá ser recolhido na guia FEDTJSP, sob o código 110-4. P.R.I. Leme, 15 de janeiro de 2014. - ADV: CLAUDIO APARECIDO
DE OLIVEIRA (OAB 332573/SP), LUIZ CARLOS DOS REIS (OAB 321464/SP), LEANDRO BERTOLOTI DE OLIVEIRA (OAB
301677/SP), CAIO BERTOLOTI DE OLIVEIRA (OAB 297719/SP), PRISCILA VOLPI BERTINI (OAB 289400/SP)
Processo 3002479-77.2013.8.26.0318 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Celso
Waitz - Denis Augusto Magalhães Me - ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para: (i) DECLARAR
inexigível o instrumento de confissão de dívida celebrado entre as partes em 01/11/2011, no valor de R$ 6.400,00, e, via de
consequência: (ii) JULGAR EXTINTO o processo n.º 0005638-16.2012, sem julgamento do mérito, pela ausência de liquidez,
certeza e exigibilidade do título executivo, nos termos do art. 618 I, do CPC; (iii) CONDENAR a ré a restituir ao autor o valor
de R$ 3.400,00, atualizado monetariamente pela tabela prática do TJ/SP desde cada desembolso (R$ 2.400,00 em 10/11/11
e R$ 1.000,00 em 10/12/11 fls. 20), com acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação (08/07/13 fls. 75).
Diante do desfecho do processo, reconsidero a decisão de fls. 64, a fim de deferir o pedido de tutela antecipada, determinando
a suspensão do processo n.º 0005638-16.2012, tendo em vista que o prosseguimento daquela ação poderá ensejar danos de
difícil reparação, notadamente ante a fase processual em que se encontra (fls. 118). Traslade-se cópia desta decisão para os
autos da execução sobredita. Tendo em vista o teor da petição de fls. 129, em que a parte autora aponta falsidade do selo de
reconhecimento de firma por autenticidade aposto na Autorização para Transferência de Veículo (fls. 130), somado ao fato
de ter sido aparentemente reconhecida a firma de um documento incompleto e contendo espaço em branco, uma vez que o
valor não foi preenchido, extraiam-se cópias das principais peças processuais (fls. 02/15, 85/86 87/95, 111/116 e 129/130),
encaminhando-se-as à Autoridade Policial Local, para que adote as providências que entender cabíveis. Prazo recursal, 10 dias.
Em caso de recurso, fixo o valor do preparo em R$ 201,40, que deverá ser recolhido na guia GARE sob o código 230-6. Porte
de remessa e retorno no valor de R$ 29,50 (por volume), que deverá ser recolhido na guia FEDTJSP, sob o código 110-4. P.R.I.
- ADV: PRISCILA VOLPI BERTINI (OAB 289400/SP), CLAUDIO APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 332573/SP), LUIZ CARLOS
DOS REIS (OAB 321464/SP), LEANDRO BERTOLOTI DE OLIVEIRA (OAB 301677/SP), CAIO BERTOLOTI DE OLIVEIRA (OAB
297719/SP)
Processo 3007081-14.2013.8.26.0318 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - Gilson Tadeu Alcatrao - Fazenda Publica do Municipio de Leme - Vistos. A recusa da Municipalidade na entrega
do medicamento MIRTAZAPINA baseia-se nos miligramas indicados pelo profissional médico que não manipulado pela indústria
farmacêutica (fls. 26), ficando impossível o atendimento pelo poder público. Com o receituário de fls. 27, o autor regulariza o
seu pleito, o qual deverá, portanto, ser atendido pela Fazenda Municipal. Posto isto, intime-se o Município-réu, com urgência, a
fornecer ao autor, o medicamento MIRTAZAPINA 30mg, nos moldes prescritos a fls. 27. Intime-se. (Int. do MUNICÍPIO-RÉU, na
pessoa de seus doutos Procuradores, para que forneçam, com urgência, ao autor GILSON TADEU ALCATRÃO, o medicamento
MIRTAZAPINA 30mg, uma vez que conforme decisão anterior que deferiu a tutela antecipada foi determinado o fornecimento de
Mirtazapina 60mg, o que não pode ser atendido pela farmácia municipal, tendo em vista que o padrão da indústria farmacêutica
é de 30mg). - ADV: FÁBIO APARECIDO DONISETI ALVES (OAB 224723/SP), PAULO AFONSO LOPES (OAB 118119/SP)
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Processo 3008935-43.2013.8.26.0318 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - Maria Aparecida Furtado Oliveira - Fazenda Publica do Municipio de Leme - Vistos. Fls. 29/31: Concedo a
dilação do prazo em vinte (20) dias para emenda à inicial quanto à apresentação de receituário e relatório médico, conforme
determinado às fls. 26. Intime-se. - ADV: RAFAEL MARADEI (OAB 213031/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE FELIX DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SILVIA HELENA PERISSOTTO BUENO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2014
Processo 0001669-56.2013.8.26.0318 (031.82.0130.001669) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Indevido - Isabel Cristina de Mello Januario - New Life Distribuidora de Equipamentos Fisioterapicos Ltda - - Unibanco Uniao de
Banco Brasileiros Sa - Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18/03/2.014, às 14 horas à realizar-se
na Vara do Juizado Especial Cível e Criminal, situado na rua Prof. Domingos Cambiaghi, 322 - Bela Vista, oportunidade em que
poderão ser ouvidas testemunhas arroladas pelas partes, até o número de três (03) cada uma, as quais serão conduzidas pela
própria parte interessada, nos termos do Prov. 806/03 do E. TJSP, ou havendo requerimento para intimação das mesmas, o rol
respectivo deverá ser apresentado nos autos, no prazo de 5 dias (art. 407 do CPC), a contar da intimação desta decisão. O réu
ITAÚ UNIBANCO S/A, já devidamente citado, deverá apresentar sua contestação na audiência acima designada. Fls. 70/71:
Defiro a expedição de cartas precatórias à citação da co-ré NEW LIFE, nos moldes pleiteados, sendo que sua contestação
também deverá ser apresentada na audiência supramencionada. Intimem-se. - ADV: ELIA YOUSSEF NADER (OAB 94004/SP),
LAERTE APARECIDO MENDES MARTINS (OAB 110091/SP)
Processo 0003867-03.2012.8.26.0318 (318.01.2012.003867) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Lays Portilho Figueira de Castro - Wjm Auto Mecanica Ltda Me - Conforme se denota do Termo de Acordo
celebrado nos autos n.º 7452-63.2012, copiado às fls. 96/97, as partes concordaram que a devolução dos cheques n.º 850093
e 850094 às requeridas naquele feito, a saber, Roselene Portilho Figueira e Lays Portilho Figueira de Castro - ora requerente significaria o cumprimento da sentença proferida nos autos n.º 1025/12, ou seja, no presente feito. Considerando que as aludidas
cártulas foram devolvidas às requeridas naqueles autos em 09/08/13 (fls. 120), não há o que se falar em prosseguimento da
presente execução. Nada obstante a isso, não ficou configurada a má-fé da autora nesse pedido de execução da sentença,
porquanto, embora tenha assentido e ratificado o acordo celebrado nos autos n.º 7452-63.2012 (fls. 118), não estava presente
na audiência. Além disso, provavelmente a afirmação “desiste a autora do recurso interposto no processo 1025/12” contida no
acordo entabulado lhe tenha gerado dúvidas, porquanto a autora nesse é a requerida daquele e vice-versa. Assim sendo, não se
vislumbra má-fé em sua conduta. Por derradeiro, cumprida que foi a obrigação, remetam-se os autos ao arquivo. Int. Leme, 13
de janeiro de 2014. - ADV: JORGE ANTONIO REZENDE OSÓRIO (OAB 203092/SP)
Processo 0004512-28.2012.8.26.0318/01 - Cumprimento de sentença - Monica Bertanha de Camargo - Marcio A Ferreira
Transporte Me - INT. da parte autora para se manifestar quanto à petição apresentada pela empresa ASPA AMBIENTAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ME (fls. 48/49), requerendo o desbloqueio do veículo Fiat/Fiorino, informando que adquiriu o
veículo em 13/04/2012. Prazo: 05.dias. - ADV: JORGE ANTONIO REZENDE OSÓRIO (OAB 203092/SP)
Processo 0004839-70.2012.8.26.0318/01 - Cumprimento de sentença - Tatiane Andrielli - Moipcombr - (Int. da empresa-ré
MOIP PAGAMENTOS S/A, na pessoa de seus doutos defensores, Drs. MARIELZA EVANGELISTA COSSO - OAB/SP. 130.669
e VINÍCIUS RAVANIELLI COSSO - OAB/SP. n. 282.403, em querendo, oponha embargos, no prazo de quinze (15) dias,
contados da presente intimação, à penhora on line havida em seus ativos financeiros em 18/10/2013, no valor de R$948,75) ADV: MARIELZA EVANGELISTA COSSO (OAB 130669/SP), APARECIDA DONIZETE RICARDO (OAB 203773/SP), CARLOS
EDUARDO MALAMAN (OAB 257602/SP)
Processo 0005063-08.2012.8.26.0318/01 (031.82.0120.005063/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento
/ Execução - P. S. R. - A. C. L. de A. - Vistos. O imóvel indicado à penhora encontra-se indisponível, por força de ação de
improbidade administrativa em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Leme, o que praticamente impossibilitará o sucesso de
eventual leilão. Além disso, num possível concurso de credores, o produto da eventual alienação deverá ser carreado ao ente
público preferencialmente. Diante desse quadro, conquanto possível a tramitação da execução, ela se afigura inviável. Assim
sendo, deve ser deferido parcialmente o requerimento de fls. 100, determinando-se a penhora sobre 15% da remuneração
da parte devedora, quantia que se afigura razoável e incapaz de prejudicar seu sustento e de sua família, ao mesmo tempo
em que é suficiente para liquidar o débito, ainda que depois do transcurso de prazo razoável, e não sobre 30%, como se
requereu. Não se nega que o estatuto processual vigente considera como impenhorável, dentre outros créditos, o salário,
remuneração, vencimentos ou proventos, por tratar-se de verbas destinadas ao sustento do trabalhador, servidor público ou
aposentado e de sua família. Entretanto, tem-se admitido a flexibilização dessa regra, possibilitando-se a penhora de percentual
da verba remuneratória do devedor, a fim de se atender aos interesses do credor, desde que não seja causado qualquer prejuízo
à subsistência do primeiro, observada a proporcionalidade e razoabilidade. Cite-se: “Mandato. Execução de título executivo
extrajudicial. Penhora sobre salário. 1. Embora os vencimentos, rendimentos e salários sejam, em regra, absolutamente
impenhoráveis, nos termos do artigo 649, inciso IV do Código de Processo Civil, há que ser mitigada a citada regra, pois, uma
vez supridas as necessidades para o sustento da família, eventual numerário restante na conta bancária do devedor passa a
ser suscetível de penhora, não mais ostentando o caráter de “salário mensal”. 2. Recurso parcialmente provido, para os fins
constantes do acordão”. ( AI 0266644-24.2012.8.26.0000 25ª Câm. Rel. Des. VANDERCI ÁLVARES j. 08/05/2013). “009600536.2013.8.26.0000 - Agravo de Instrumento - Relator(a): Teixeira Leite - Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 08/08/2013 - Data de registro: 11/08/2013 - Outros números: 960053620138260000 - Ementa: CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Penhora de 15% do salário. Impenhorabilidade. Inocorrência. A proteção conferida pelo art. 649, IV do CPC não
é absoluta, devendo ser interpretada com base na proporcionalidade. Precedentes. Recurso provido.” “Agravo de Instrumento
- Decisão que indefere penhora sobre salário da agravada Possibilidade desde que não comprometa a própria subsistência ou
de sua família - Flexibilidade da vedação contida no artigo 649, IV do CPC - Medida que visa garantir a efetividade do processo
- Recurso provido.” (AI 0044917-27.2011.8.26.0000 13ª Câm. Rel. Des. IRINEU FAVA j. 25/05/2011). No caso dos autos, já
foram realizados inúmeros e custosos atos constritivos sem sucesso, desde a tentativa de bloqueio via sistema Bacen-Jud,
até a livre penhora por oficial de justiça. Não obstante, a parte executada deixou de oferecer bens à penhora e não procurou
parcelar a dívida. Oficie-se, portanto, à sua fonte pagadora, determinando-se o desconto mensal de 15% sobre a remuneração
bruta da parte devedora, inclusive sobre horas extras, 13º, férias, etc., bem como a transferência do produto respectivo para
conta judicial à Ordem do Juízo, até o montante atualizado da dívida. Do ofício deverá constar a advertência prevista no art.
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312, do Código Civil. Com a efetivação do primeiro desconto, intime-se a parte executada, para oferecimento de embargos.
(INTIMAÇÃO da parte exequente, para no prazo legal, apresente cálculo atualizado, para expedição do ofício) - ADV: ANA
MARIA LOPES MEDEIROS (OAB 263129/SP)
Processo 0005561-41.2011.8.26.0318 (318.01.2011.005561) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Loterica Leme
Ltda - Jair Fioramonte Me - Vistos. Fls. 90 e 92 - Nada a deliberar, tendo em vista que o processo autos já foi julgado extinto. No
mais, publique-se esta decisão e a r. sentença de fls. 88 e vº. Intime-se. - ADV: REINALDO MARTINS JUNIOR (OAB 247252/
SP)
Processo 0006321-53.2012.8.26.0318/01 - Cumprimento de sentença - Paulo Valdir Sacchi Me - Devola Aparecida da Silva
Mi - INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazoi legal, manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça lançada às fls. 42:”....
fui informado no imóvel que a Executada Dévola Aparecida da Silva Mi alugava uma sala no local exercendo ali a profissão de
manicure, porém, mudou-se há mais de seis (6) meses para o Municipio de Campinas/SP, em local que não souberam informar.”
- ADV: VALDIR APARECIDO DE ALMEIDA (OAB 144885/SP)
Processo 0007103-94.2011.8.26.0318 (318.01.2011.007103) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos Maria Genoveva Augusto Rompato - Nader Comercial Ltda Epp - ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os
pedidos, para CONDENAR a ré a pagar à parte autora o valor de R$ 3.243,92, a ser corrigido e acrescido de juros moratórios
de 1% ao mês (art. 398 do CC) ambos contados da data do evento (Súmula 54 do STJ). Sem custas ou honorários nesta fase
processual. Prazo recursal, 10 dias. Preparo e custas, nos termos da lei. PRIC. - ADV: EDMILSON NORBERTO BARBATO (OAB
81730/SP), PAULO ROBERTO DE CASTRO LACERDA (OAB 175659/SP)
Processo 3000312-87.2013.8.26.0318 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Alvaro Stefani - int. o
autor para que que manifeste quanto ao cumprimento do feito. - ADV: LUCIANA MARIA BORTOLIN (OAB 243021/SP)
Processo 3002329-96.2013.8.26.0318 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Daniela
Christina Teixeira Mendes Cremasco - Banco Itaú S/A - Vistos. Decorrido o prazo previsto no art. 475-J do CPC, sem cumprimento
integral da sentença, defiro o pedido de execução do saldo remanescente com acréscimo da multa de 10%. Intime-se o Banco,
na pessoa de seu advogado, a efetuar o pagamento do débito no importe de R$ 2.200,00 (atualizado até 15/10/2013), conforme
memória discriminada apresentada pela autor, sob pena de penhora, devendo, para tanto, proceder à penhora on line, via
Sistema BACEN-Jud. Se infrutífera, expeça-se mandado de penhora. Sem prejuízo, proceda-se ao cadastro do incidente de
execução. Considerando-se que o devedor efetivou o depósito judicial como pagamento, e por se tratar de valor incontroverso,
expeça-se mandado de levantamento a ele relativo em favor da parte credora. Int. - ADV: ANALURDES DA SILVA SANTOS
(OAB 313718/SP), MARCEL ALVES GALANTE (OAB 331483/SP), DENIS FELIPE CREMASCO (OAB 217727/SP)
Processo 3003361-39.2013.8.26.0318 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Angelo Alberto Zani - Cerâmica
Taufic Indústria e Comércio - ANGELO ALBERTO ZANI, qualificado nos autos, ajuizou a presente AÇÃO DE COBRANÇA
contra CERÂMICA TAUFIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO, alegando os fatos elencados na inicial. À causa atribuiu o valor de R$
20.000,00. Relatei. DECIDO. A presente demanda não merece prosperar, uma vez que, instado a comprovar o impedimento (fls.
18) para comparecer à audiência de conciliação, deixo de fazê-lo. Assim, tendo em vista a ausência da justificada e a inércia
com relação ao prosseguimento do feito, deve a presente ação ser extinta nos termos do art. 267 III, do C.P.C. Desta forma,
JULGO EXTINTA, por sentença, sem resolução do mérito, a presente AÇÃO DE COBRANÇA movida por ANGELO ALBERTO
ZANI contra CERÂMICA TAUFIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO, , nos termos do art. 267 III, do C.P.C.. Fica, desde já, deferido o
desentranhamento do título encartado na inicial em favor do requerente. Custas e honorários indevidos. Prazo recursal: 10 dias.
Em caso de recurso, fixo o valor do preparo em R$ 600,00, que deverá ser recolhido na guia GARE sob o código 230-6. Porte
de remessa e retorno no valor de R$ 29,50 (por volume), que deverá ser recolhido na guia FEDTJSP, sob o código 110-4. - ADV:
SERGIO ALCIDES DIAS BACIOTTI (OAB 44299/SP)
Processo 3003557-09.2013.8.26.0318 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Gleide
Maria Macedo MArtins - Verona JR Ltda ME - Ante o exposto, ausente quaisquer das hipóteses do artigo 535 do Código de
Processo Civil, não recebo os presentes embargos. - ADV: MAURO SERGIO DE FREITAS (OAB 261738/SP), ELCIO JOSE
PANTALIONI VIGATTO (OAB 96818/SP), MILTON DE JULIO (OAB 76297/SP)
Processo 3003801-35.2013.8.26.0318 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Henrique
Caniblai Netto - Rodrigo Rafael de Souza - - Djalma Eduardo de Souza - INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal,
manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça de fls. 92:”....tendo em conhta que, seguindo a numeração normal da referida
via pública, não logrei êxito em localizar o n 222. Certifico, ainda, que indaguei diversos moradores do local a fim de localiza-lo,
todavia, não obtendo nenhuma informação.” - ADV: ELCIO JOSE PANTALIONI VIGATTO (OAB 96818/SP), MILTON DE JULIO
(OAB 76297/SP)
Processo 3006553-77.2013.8.26.0318 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - Luciano Aparecido Martins - Município de Leme - INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, manifestarse sobre a CONTESTAÇãÃO apresentada pela parte requerida, dentro do prazo legal. - ADV: ADRIANA ANDRÉA THOMAZ
TEROSSI (OAB 175592/SP), CHRISTIAN CLAUDIO ALVES (OAB 133087/SP)
Processo 3006795-36.2013.8.26.0318 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - Meirielli Regina Alves dos Santos - Muncipio de Leme - INTIMAÇÃO da parte autora, para dentro do prazo legal,
manifestar-se sobre Contestação e documentos apresentados pela parte requerda. - ADV: KALLEB GROSSKLAUSS BARBATO
(OAB 335538/SP), EDMILSON NORBERTO BARBATO (OAB 81730/SP), PAULO AFONSO LOPES (OAB 118119/SP)
Processo 3006881-07.2013.8.26.0318 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - LUCIANE APARECIDA MARTINS - FAZENDA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE LEME/SP - INTIMAÇÃO da parte
autora, para no prazo legal, manifestar-se sobre contestaçãoe e documentos apresentados pela parte requerida. - ADV: RAFAEL
MARADEI (OAB 213031/SP), CHRISTIAN CLAUDIO ALVES (OAB 133087/SP)

Juizado Especial Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE FELIX DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SILVIA HELENA PERISSOTTO BUENO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2014
Processo 0004878-38.2010.8.26.0318 (318.01.2010.004878) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas
para Consumo Pessoal - J. P. - E. de O. - Tendo em vista que o averiguado cumpriu a pena de advertência e a obrigação
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de comparecer à palestra/sessão educativa sobre os malefícios das drogas imposta na r. sentença de fls. 75/78, DECLARO
EXTINTA A PUNIBILIDADE de Elias de Oliveira, nos termos do artigo 84, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Procedam-se as
devidas comunicações e anotações de estilo. PRI, oportunamente, cumpra-se o disposto no Provimento 1.670/09 do C.S.M. ADV: FÁBIO APARECIDO DONISETI ALVES (OAB 224723/SP)

Infância e Juventude
RELAÇÃO Nº 0009/2014
Processo 0001328-30.2013.8.26.0318 (031.82.0130.001328) - Processo de Apuração de Ato Infracional - Tráfico de Drogas
e Condutas Afins - M. P. - A. F. G. A. - Vistos. A adolescente constituiu Defensor nos autos (fl. 104). Por isso, expeçam-se as
certidões de honorários dos defensores nomeados. Recebo o recurso de apelação interposto e suas respectivas razões. Abra-se
vista ao Ministério Público para contrarrazões. Após, diligencie a serventia a conferência da numeração das folhas dos autos,
corrigindo-a se necessário, bem como as anotações de praxe. Oportunamente subam os autos ao Tribunal de Justiça com as
cautelas de estilo. NOTA DE CARTÓRIO: a certidão de honorários já foi expedido(a) e encontra-se disponível no site do Tribunal
de Justiça (Consulta/Processo/1ª instância/Interior/Processos Cíveis/ Foro de Leme/ Nome da parte ou número dos autos ou
acessar, diretamente, o link: http://esaj.tj.sp.gov.br/cpo/pg/open.do, clicar no ícone “decisão proferida” (ou no documento a
ser impresso) e, após, optar por apertar o botão direito do mouse e, clicar na opção “imprimir - ctrl P” (com a seta na parte
branca do documento) ou adotando a utilização do “Ctrl + P” (apertar conjuntamente as teclas), reproduzir cópia fidedigna do
documento/despacho desejado, com a assinatura digital do julgador. Caberá ao advogado da parte interessada providenciar
o encaminhamento. - ADV: GILMAR DOS SANTOS MANO (OAB 186792/SP), PAULA KINOCK ALVARES (OAB 139618/SP),
EDILSON JOSE BARBATO (OAB 128042/SP)
Processo 0002366-77.2013.8.26.0318 (031.82.0130.002366) - Processo de Apuração de Ato Infracional - Roubo (art. 157)
- Ministerio Publico - M. V. de J. - Intimação do defensor para que apresente memoriais finais no prazo de 10 dias - ADV:
MARCOS PAULO MARDEGAN (OAB 229513/SP)
Processo 0006239-22.2012.8.26.0318 (318.01.2012.006239) - Adoção - Adoção Nacional - L. L. da S. - B. L. - NOTA DE
CARTÓRIO: O MANDADO DE AVERBAÇÃO DE ADOÇÃO UNILATERAL já foi expedido(a) e encontra-se disponível no site
do Tribunal de Justiça (Consulta/Processo/1ª instância/Interior/Processos Cíveis/ Foro de Leme/ Nome da parte ou número
dos autos ou acessar, diretamente, o link: http://esaj.tj.sp.gov.br/cpo/pg/open.do, clicar no ícone “decisão proferida” (ou no
documento a ser impresso) e, após, optar por apertar o botão direito do mouse e, clicar na opção “imprimir - ctrl P” (com a
seta na parte branca do documento) ou adotando a utilização do “Ctrl + P” (apertar conjuntamente as teclas), reproduzir cópia
fidedigna do documento/despacho desejado, com a assinatura digital do julgador. Caberá ao advogado da parte interessada
providenciar o encaminhamento. - ADV: LUCIANO DA SILVA MONTEIRO ROSALEM (OAB 283769/SP)
Processo 0007641-41.2012.8.26.0318 (318.01.2012.007641) - Processo de Apuração de Ato Infracional - Tráfico de Drogas
e Condutas Afins - Ministério Público - A. C. dos S. - NOTA DE CARTÓRIO: a certidão de honorários já foi expedido(a) e
encontra-se disponível no site do Tribunal de Justiça (Consulta/Processo/1ª instância/Interior/Processos Cíveis/ Foro de Leme/
Nome da parte ou número dos autos ou acessar, diretamente, o link: http://esaj.tj.sp.gov.br/cpo/pg/open.do, clicar no ícone
“decisão proferida” (ou no documento a ser impresso) e, após, optar por apertar o botão direito do mouse e, clicar na opção
“imprimir - ctrl P” (com a seta na parte branca do documento) ou adotando a utilização do “Ctrl + P” (apertar conjuntamente as
teclas), reproduzir cópia fidedigna do documento/despacho desejado, com a assinatura digital do julgador. Caberá ao advogado
da parte interessada providenciar o encaminhamento. - ADV: NEIDE APARECIDA CICCONE MARTINS CERULLO (OAB 263174/
SP)
Processo 2000026-92.2014.8.26.0318 - Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder Familiar - Maus Tratos - T. A.
L. - C. da I. e da J. - Intimação do defensor de que os autos retornaram do arquivo e permanecerão em cartório pelo período de
30 dias. - ADV: JOSE BENEDITO RUAS BALDIN (OAB 52851/SP)
Processo 3001028-17.2013.8.26.0318 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - J.
P. - I. S. dos S. - NOTA DE CARTÓRIO: a certidão de honorários já foi expedido(a) e encontra-se disponível no site do Tribunal
de Justiça (Consulta/Processo/1ª instância/Interior/Processos Cíveis/ Foro de Leme/ Nome da parte ou número dos autos ou
acessar, diretamente, o link: http://esaj.tj.sp.gov.br/cpo/pg/open.do, clicar no ícone “decisão proferida” (ou no documento a
ser impresso) e, após, optar por apertar o botão direito do mouse e, clicar na opção “imprimir - ctrl P” (com a seta na parte
branca do documento) ou adotando a utilização do “Ctrl + P” (apertar conjuntamente as teclas), reproduzir cópia fidedigna do
documento/despacho desejado, com a assinatura digital do julgador. Caberá ao advogado da parte interessada providenciar o
encaminhamento. - ADV: CLÉRIA REGINA MONTEIRO DE MORAES ZANELLI (OAB 185615/SP)
Processo 3002379-25.2013.8.26.0318 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Roubo Majorado - J. P. - F. R. N. Intimação da defensora para que apresente alegações finais no prazo de 10 dias. - ADV: LUCIANA MARIA BORTOLIN (OAB
243021/SP)
Processo 3005088-33.2013.8.26.0318 - Auto de Apreensão em Flagrante - Roubo Majorado - J. P. - A. L. M. da S. - - E. L.
B. da S. F. - Vistos. Recebo os recursos interpostos às fls 80/81. Abra-se vista aos defensores dos acusados para apresentarem
razões de recurso dentro do prazo legal. A seguir abra-se vista ao Ministério Público para contrarrazões. Após, diligencie a
serventia a conferência da numeração das folhas dos autos, corrigindo-a se necessário, bem como as anotações de praxe.
Oportunamente subam os autos ao Tribunal de Justiça com as cautelas de estilo. - ADV: DALTON FERNANDO BOVO (OAB
199521/SP)
Processo 3006681-97.2013.8.26.0318 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Roubo Majorado - J. P. - J. da S. A.
- - H. V. G. - Vistos. Recebo os recursos interpostos às fls 108/109. Abra-se vista aos defensores dos representados para
apresentarem razões de recurso dentro do prazo legal. A seguir abra-se vista ao Ministério Público para contrarrazões. Após,
diligencie a serventia a conferência da numeração das folhas dos autos, corrigindo-a se necessário, bem como as anotações
de praxe. Oportunamente subam os autos ao Tribunal de Justiça com as cautelas de estilo. - ADV: JOEL DIONISIO LODI (OAB
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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44273/SP), JANE YUKIKO MIZUNO (OAB 198462/SP)
Processo 3007178-14.2013.8.26.0318 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - Jailson Pires Costa Gomes - Municipio de leme - Vistos. Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora,
ante a declaração de fl. 32. Anote-se. Existem elementos suficientes para a concessão da tutela antecipada. Em primeiro lugar,
existem provas suficientes da verossimilhança das alegações, ante a documentação que acompanha a inicial, demonstrando
que a parte autora é portadora de Distrofia Muscular tipo Duchenne (DMD), a qual leva a um enfraquecimento progressivo e
irreversível da musculatura esquelética dos indivíduos afetados, causando sérias dificuldades na sua locomoção, e fazendo com
que seus portadores precisarm de ajuda de familiares para realização de necessidades básicas diárias e devem ser mantidos
tratamentos fisioterápicos em caráter permanente para manutenção de suas condições físicas gerais e para prevenção de futuras
complicações decorrentes da doença (fls. 33/35). Profissional da Fisioterapia prescreveu para o autor, portador da doença, uma
cadeira de rodas motorizada, visto que ela é necessária pois o autor apresenta fraqueza muscular global de forma progressiva
até nos membros superiores, o que o impede de conduzir a cadeira em percursos variados em longas distâncias ou em locais
íngremes (fl. 36). Por outro lado, poderá haver risco de dano irreparável ou de difícil reparação, já que sem o fornecimento
deste equipamento, poderá se agravar a doença com maior esforço do autor em tentar conduzir cadeira normal, e ainda para
o tratamento da fisioterapia. É de se ressaltar ainda o alto preço de tal equipamento (fls. 38/41), o que torna impossível de ser
adquirida por pessoas humildes como a parte autora e seus familiares. No confronto entre os bens jurídicos envolvidos, sem
dúvida que o direito à saúde e à vida digna do cidadão, obrigação estatal imposta pela Constituição Federal (artigos 1º inciso III
e 196), deve prevalecer sobre interesses patrimoniais do Poder Público. E de acordo com o art. 7º, II, da Lei nº 8.080/90, o SUS
(Sistema Único de Saúde) garante a integralidade da assistência, de forma individual ou coletiva para atender cada caso em todos
os níveis de complexidade. Saliente-se que não há perigo de irreversibilidade fática do provimento antecipatório, não incidindo
a vedação do artigo 273, § 2º do CPC. Já se decidiu no Egrégio TJSP em caso semelhante que: “AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação cominatória Tutela antecipada Fornecimento de cadeira de rodas motorizada Pessoa paraplégica, portadora de doença
arterial coronária e disfunção ventricular esquerda Possibilidade Pretensão que tem fundamento constitucional e está de acordo
com a jurisprudência majoritária desta Corte Necessidade econômica Obrigação dos entes públicos Recurso não provido. (TJSP
- AI 0132473-96.2013.8.26.0000 1ª Câmara de Dir. Público Rel. Des. Luis Francisco de Aguilar Cortez j. 12/11/2013 V.U.)”
(grifos meus) Assim, com base nos artigos 273 e 461 do Código de Processo Civil, 1º, inciso III, 6º e 196 da CF e 7º, inciso II da
Lei 8.080/90, DEFIRO a tutela antecipada, para que a requerida forneça em 05 dias, contados da ciência desta decisão, UMA
CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA que seja compatível com o tamanho e peso da parte autora, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00 em favor da parte autora, limitada ao teto de R$ 50.000,00 para não haver enriquecimento indevido da parte autora.
Oficie-se à requerida, inclusive via fac símile se necessário, conforme requerido. Após, cite-se a parte ré com as advertências de
praxe (artigos 188, 285 e 319 do Código de Processo Civil). Int. - ADV: KALLEB GROSSKLAUSS BARBATO (OAB 335538/SP)

Setor de Execuções Fiscais
JUÍZO DE DIREITO DO SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
JUIZ(A) DE DIREITO FÁBIO EVANGELISTA DE MOURA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2014
Processo 0000088-41.1992.8.26.0318 (318.01.1992.000088) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de São Paulo - Malves Confecções Infantis Lt - Moacir Alves de Menezes - Defiro a suspensão
do curso da execução, sobrestando o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 40 § 2º da Lei nº. 6.830/80. Expirado o
prazo acima assinalado, sem manifestação da exeqüente, remetam-se os autos ao arquivo, sem baixa na distribuição. A partir
daí, aguarde-se a fluência do prazo de prescrição intercorrente qüinqüenal que, uma vez consumada, implicará na extinção da
execução. - ADV: LAZARO ALFREDO CANDIDO (OAB 89904/SP)
Processo 0000176-30.2002.8.26.0318 (318.01.2002.000176) - Execução Fiscal - Taxa de Iluminação Pública - Municipio de
Leme - Katia Marina Bonvechio - Egidio Bonvechio - Vistos. 1 - Tendo em vista o pagamento noticiado pela exequente, JULGO
EXTINTA a execução fiscal, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. 2 - Ficam sustados eventuais
leilões e levantadas as penhoras, liberando-se desde logo os depositários; em havendo expedição de carta precatória, oficie-se
à Comarca deprecada para a devolução, independentemente de cumprimento, bem como ao Tribunal de Justiça, na hipótese de
recurso pendente. 3 - Havendo arrematações pendentes, valores não levantados ou pedidos não decididos nos autos, certifiquese e abra-se vista à exequente. 4 - Ciência às partes. Expeça-se o necessário. Ao arquivo. P. R. I. C. - ADV: FABIO MARCELO
RODRIGUES (OAB 150134/SP)
Processo 0005977-43.2010.8.26.0318 (318.01.2010.005977) - Embargos à Execução Fiscal - Nefroleme Clinica de Nefrologia
e Dialise Ltda - Fazenda Nacional - Vistos. Tendo em vista a certidão supra, consoante estabelecido na Lei Estadual nº 11.608,
de 29/12/2003, JULGO DESERTO o recurso interposto. Oportunamente, certifique o cartório o trânsito em julgado da sentença
e prossiga-se, doravante, nos autos da ação de execução. Intime-se. - ADV: LUCIANO DE ALMEIDA GHELARDI (OAB 186877/
SP), SILVIA MEDINA FERREIRA (OAB 211693/SP)
Processo 0006096-33.2012.8.26.0318 (318.01.2012.006096) - Embargos à Execução Fiscal - Nulidade / Inexigibilidade do
Título - Apia Comercio de Veiculos Ltda - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Vistos. Recebo o Recurso de Apelação, interposto
tempestivamente, no efeito devolutivo e suspensivo, ficando suspensa a parte controversa, abrindo-se vista à parte contrária
para as contrarrazões, no prazo legal. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, Seção de Direito Público. Intimese. - ADV: WILLIAM NAGIB FILHO (OAB 132840/SP)
Processo 0006097-18.2012.8.26.0318 (318.01.2012.006097) - Embargos à Execução Fiscal - Nulidade / Inexigibilidade do
Título - Apia Comercio de Veiculos Ltda - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Vistos. Recebo o Recurso de Apelação, interposto
tempestivamente, no efeito devolutivo e suspensivo, ficando suspensa a parte controversa, abrindo-se vista à parte contrária
para as contrarrazões, no prazo legal. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, Seção de Direito Público. IntimePublicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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se. - ADV: WILLIAM NAGIB FILHO (OAB 132840/SP)
Processo 0006304-66.2002.8.26.0318 (318.01.2002.006304) - Execução Fiscal - Taxa de Iluminação Pública - Municipio
de Leme - Laercio Pereira da C Miranda - Vistos. 1 - Tendo em vista o pagamento noticiado pela exequente, JULGO EXTINTA
a execução fiscal, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. 2 - Ficam sustados eventuais leilões
e levantadas as penhoras, liberando-se desde logo os depositários; em havendo expedição de carta precatória, oficie-se à
Comarca deprecada para a devolução, independentemente de cumprimento, bem como ao Tribunal de Justiça, na hipótese
de recurso pendente. 3 - Ciência às partes. Oportunamente, após o trânsito em julgado expeça-se mandado de levantamento
do valor depositado às fls.60 em favor do executado Laercio Pereira da C. Miranda. Ao arquivo. P. R. I. C. - ADV: RAFAEL
AUGUSTO JACOB DENZIN (OAB 247834/SP)
Processo 0006443-52.2001.8.26.0318 (318.01.2001.006443) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Município de Leme - Geraldo Natal Dionisio - Concima Sa Construcoes Civis - Vistos. 1 - Tendo em vista o pagamento noticiado
pela exequente, JULGO EXTINTA a execução fiscal, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. 2 Ficam sustados eventuais leilões e levantadas as penhoras, liberando-se desde logo os depositários; em havendo expedição de
carta precatória, oficie-se à Comarca deprecada para a devolução, independentemente de cumprimento, bem como ao Tribunal
de Justiça, na hipótese de recurso pendente. 3 - Havendo arrematações pendentes, valores não levantados ou pedidos não
decididos nos autos, certifique-se e abra-se vista à exequente. 4 - Arbitro os honorários de cada patrono em 100% (cem por
cento) da tabela do convênio do P.G.E. e O.A.B.. 5 - Ciência às partes. Ao arquivo. P. R. I. C. - ADV: PRICILA PAVEZZI PINTO
(OAB 225055/SP), PAULO ROBERTO CHRISTOFOLETTI (OAB 248287/SP)
Processo 0006531-61.1999.8.26.0318 (318.01.1999.006531)- Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - Município de
Leme - Antonio Braga da Silva - Vistos. Fls. 95/97: Prestei informações. Encaminhe-se o expediente. Solicito à entidade de classe
abaixo mencionada, nos termos do Convênio Defensoria/O.A.B., as providências necessárias no sentido de ser indicado(a)
profissional para exercer as funções de Curador(a) Especial em favor de Antonio Braga da Silva, citado por edital. Após, intimese o Curador para contra-arrazoar o Recurso Extraordinário no prazo de 15 dias, renovando-se a conclusão. Servirá o presente
despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO. Intime-se. - ADV: RENATA CASSIANO (OAB 266629/SP)
Processo 0006732-53.1999.8.26.0318 (318.01.1999.006732) - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - Município
de Leme - Maria de Fatima Peroto Martins - Vistos. Solicito à entidade de classe abaixo mencionada, nos termos do Convênio
Defensoria/O.A.B., as providências necessárias no sentido de ser indicado(a) profissional para exercer as funções de Curador(a)
Especial em favor de Maria de Fatima Peroto Martins, citado por edital. Após, intime-se o Curador para contra-arrazoar o Recurso
Extraordinário no prazo de 15 dias, renovando-se a conclusão. Fls. 150/152: Prestei informações. Encaminhe-e o expediente.
Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO. Intime-se. - ADV: ROBERTA NERY DAL BÓ MONACO (OAB
189721/SP)
Processo 0008662-28.2007.8.26.0318 (318.01.2007.008662) - Embargos à Execução Fiscal - Nulidade / Inexigibilidade do
Título - Alcino Junqueira Bastos e outros - Município de Leme - Vistos. 1 - Trata-se de execução para recebimento das verbas
de sucumbência devidas pelo Município de Leme. 2 - Intimado o exequente houve a satisfação do débito, conforme pagamento
noticiado às fls.156. 3 - Ante o exposto, julgo extinta a execução promovida por Marco Fabio Del Fava Spaccasassi em face do
Município de Leme, com base no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil, extinguindo a obrigação pelo pagamento. P. R. I.
C. - ADV: MARCO ANTONIO SPACCASSASSI (OAB 22973/SP), MARCO FABIO DEL FAVA SPACCASASSI (OAB 183436/SP)
Processo 0008736-29.2000.8.26.0318 (318.01.2000.008736) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Municipio de Leme - Joana Rodrigues Maciel - Vistos. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra sentença que
apreciou Embargos Infringentes interpostos com fulcro no art. 34 da LEF, tendo por fundamento o art. 102 III, alíneas “a” e
“b, da Constituição Federal. As matérias ventiladas no presente recurso, prescrição tributária e causas interruptivas do lapso
prescricional, não têm repercussão geral, conforme posicionamento reiterado do C. Supremo Tribunal Federal. Isto porque
dizem respeito à legislação infraconstitucional, de modo que a possível ofensa à Constituição seria apenas indireta. A seguir,
colaciono decisão monocrática da Ministra Carmen Lúcia, que bem retrata a jurisprudência sedimentada: AI 776101 / MG MINAS GERAIS - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA - Julgamento: 09/11/2010 Publicação DJe222 DIVULG 18/11/2010 PUBLIC 19/11/2010 DIREITO TRIBUTÁRIO: CRÉDITO TRIBUTÁRIO: EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO.
LEI FEDERAL N. 6.830/80. AGRAVO DE INSTRUMENTO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO AO QUAL SE
NEGA SEGUIMENTO. (...) 4. A decisão agravada teve como fundamento para a inadmissibilidade do recurso extraordinário a
circunstância de que a controvérsia foi decidida à luz da legislação infraconstitucional. Assim, a pretensa ofensa à Constituição
da República, se tivesse ocorrido, seria indireta. Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 5. Razão jurídica não
assiste ao Agravante. 6. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais limitou-se ao exame de cabimento de recurso de
sua competência. No Julgamento do Recurso Extraordinário 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal afirmou a inexistência de repercussão geral da questão discutida nestes autos: “PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais
se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por
esta nossa Corte, falta ao caso ‘elementos de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen
Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608 “ (DJe 23.6.2010). Declarada a ausência de repercussão geral, os
recursos extraordinários e agravos de instrumentos que suscitarem a mesma questão podem ter seu seguimento negado pelos
respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 7. Nada há a prover
quanto às alegações do Agravante. 8. Pelo exposto, nego seguimento a este agravo (art. 557, caput, do Código de Processo
Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Brasília, 9 de novembro de 2010. Ministra
CÁRMEN LÚCIA Relatora. Nessa perspectiva, mesmo que formalmente descrita a repercussão geral na preliminar do recurso,
em substância ela inexiste, conforme o precedente citado. ISTO POSTO, não reunindo condições de admissibilidade, NEGO
seguimento ao recurso extraordinário. - ADV: VAGNER JOSE TAMBOLINI (OAB 202881/SP)
Processo 0010491-73.2009.8.26.0318 (318.01.2009.010491) - Execução Fiscal - Fornecimento de Água - Superitendencia
de Agua e Esgoto da Cidade de Leme Saecil - Companhia de Habitaçao Popular Bandeirante Cohabbandeirante - Vistos. 1
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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- Trata-se de execução para recebimento das verbas de sucumbência devidas pela Superintendência de Água e Esgotos da
Cidade de Leme - SAECIL. 2 - Intimado o exequente houve a satisfação do débito, conforme pagamento noticiado às fls.82.
3 - Ante o exposto, julgo extinta a execução promovida por Companhia de Habitação Popular Bandeirante - COHAB em face
da Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme - SAECIL, com base no art. 794, inciso I, do Código de Processo
Civil, extinguindo a obrigação pelo pagamento. P. R. I. C. - ADV: LUIS GUSTAVO RISSATO DE SOUZA (OAB 261686/SP), TONÍ
ROBERTO DA SILVA GUIMARÃES (OAB 185970/SP)
Processo 3000146-55.2013.8.26.0318 - Embargos à Execução Fiscal - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Borflex Industria
e Comercio de Artefatos de Borrachas Ltda - ESTADO DE SAO PAULO - Fazenda do Estado de São Paulo - Fls. 144/158:
Ciente. Em que pesem os argumentos do agravo, mantenho a decisão atacada por seus próprios fundamentos. Face a ausência
de informação sobre a concessão ou não de efeito suspensivo, no agravo interposto, cumpra-se o determinado às fls.140. ADV: MARINA VIEIRA FIGUEIREDO (OAB 257056/SP)
Processo 3008950-12.2013.8.26.0318 - Embargos à Execução Fiscal - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Moises José da
Silva - Município de Leme - Vistos. 1 - Recebo os embargos. 2 - Defiro o item “e” de fls. 07. 3 - Vista à Fazenda para impugnar.
Intime-se. - ADV: DOROTEIA EMILIA MORO E ARLE (OAB 251554/SP)
Processo 3008950-12.2013.8.26.0318 - Embargos à Execução Fiscal - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Moises José da
Silva - Município de Leme - Certifico e dou fé que, atendendo a determinação judicial às fls. 09, foram extraídas as cópias dos
processos 0000100-55.1992.8.26.0318 e 0003588-03.2001.8.26.0318, as quais junto aos autos, nesta data. Nada Mais. Leme ADV: DOROTEIA EMILIA MORO E ARLE (OAB 251554/SP)

LENÇÓIS PAULISTA
Cível
2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO MARIO RAMOS DOS SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDSON JOSÉ TEIXEIRA BARROS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0016/2014
Processo 0004788-22.2013.8.26.0319 (031.92.0130.004788) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - C. E. A. L. A. de M. L. - - D. de M. L. - Vistos. Fls. 34-36. Defiro o prazo improrrogável de 05 dias, para que o advogado dos requeridos, dr.
Marco Antonio Mantovan, junte aos autos o instrumento de procuração, sob as penas previstas no parágrafo único do art. 37 do
CPC. Int. - ADV: MARCO ANDRE MANTOVAN (OAB 269237/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARIO RAMOS DOS SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSANGELA DIAS MORALES MALAGI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2014
Processo 0000415-45.2013.8.26.0319 (031.92.0130.000415) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Relojoaria
Lino Mc Lacerda - Cleusa Maria Janeiro - Fls. 38/40. Resultado da penhora on line - manifeste-se o(a) autor(a), no prazo legal,
sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: ROGERIO DO AMARAL (OAB 150251/SP)
Processo 0000561-86.2013.8.26.0319 (031.92.0130.000561) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - José
Carlos Rodrigues - Luis Alberto Ferreira - Fls.59/60. Resultado da penhora on line - manifeste-se o(a) autor(a), no prazo legal,
sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: GUSTAVO ANDRETTO (OAB 147662/SP)
Processo 0000672-70.2013.8.26.0319 (031.92.0130.000672) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - José
Carlos Rodrigues - João Américo Oliveira Antonio Me - Vistos. Fls. 13. Diante da inércia do(a) autor(a), o(a) qual foi intimado(a)
a manifestar-se em termos de prosseguimento no prazo legal (fls. 12), JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no
artigo 267, III, do CPC e parágrafo primeiro, do art. 51, da Lei 9099/95. Defiro o desentranhamento dos documentos acostados à
inicial, mediante traslado. Ficam as partes alertadas de que, após 90 dias do trânsito em julgado desta decisão, os autos serão
destruídos, independentemente de nova intimação. P. R. e I. - ADV: GUSTAVO ANDRETTO (OAB 147662/SP)
Processo 0000682-17.2013.8.26.0319 (031.92.0130.000682) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Reinaldo
Vitaliano - José Antonio Chaves da Silva - Vistos. Fls. 27. Defiro a suspensão pelo prazo requerido, consignando-se que, caso
não haja manifestação do autor no prazo de cinco (05) dias após o término do período de suspensão, o feito será extinto
independentemente de intimação da parte. Restou prejudicada a audiência designada a fls. 19. Int.. - ADV: JULIANA MOREIRA
(OAB 165777/SP)
Processo 0000782-69.2013.8.26.0319 (031.92.0130.000782) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Emerson Adriano
Romani - Marcelo José Marcusso - Fls. 35/37. Resultado da penhora on line - manifeste-se o(a) autor(a), no prazo legal, sob
pena de extinção e arquivamento. - ADV: LUIS ANTONIO MALAGI (OAB 97257/SP)
Processo 0001329-12.2013.8.26.0319 (031.92.0130.001329) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Barbosa
e Luz Confecções Ltda Epp - Silveli Nogueira Baldassin - Fls. 32/34. Resultado da penhora on line - manifeste-se o(a) autor(a),
no prazo legal, sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: ELÉIA ROCHA CAMARGO CONTE (OAB 173892/SP)
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Processo 0001329-12.2013.8.26.0319 (031.92.0130.001329) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Barbosa
e Luz Confecções Ltda Epp - Silveli Nogueira Baldassin - CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado
nº 319.2013/004946-9 dirigi-me ao endereço indicado, onde, CONSTATEI e descrevi os bens que guarnecem a residência da
executada, conforme auto abaixo. Ao 22 dias do mês Novembro do ano de dois mil e treze, nesta cidade e Comarca de Lençóis
Paulista, Estado de São Paulo, o Oficial de Justiça infra-assinado , em cumprimento ao respeitável mandado em anexo, e aí
sendo, com as formalidades legais, procedi a descrição dos bens, no interior da residencia do acionado a saber: 01 mesa
com oito cadeiras, 01 geladeira continental, 01 máquina de lavar roupas, GE, 12 Kg., 01 forno de micro-ondas, Panassonic,
em péssimo estado, 02 cams de casal, 02 guarda-roupas, 01 sofá de 3 lugares, 01 TV de 42 polegadas, LG Led, 01 cama de
solteiro, 01 fogão 6 bocas em péssimo estado, 01 TV 42 polegadas, Sansung Led. E para constar lavrei o presente auto, que lido
e achado conforme vai devidamente assinado. Armando José Maria Fantini, Oficial de Justiça. Fls. 36/37. Juntada do mandado
e certidão do oficial de justiça - manifeste-se o(a) exeqüente a respeito, no prazo legal, sob pena de extinção e arquivamento. ADV: ELÉIA ROCHA CAMARGO CONTE (OAB 173892/SP)
Processo 0001446-03.2013.8.26.0319 (031.92.0130.001446) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Victor
Alexandre Quinato Me - Emerson Inácio - Ante a não localização de bens passíveis de penhora, JULGO EXTINTA a presente
execução, nos termos do artigo 53, parágrafo 4º, da Lei 9099/95. Desentranhem-se os documentos acostados à inicial, se
requerido. Ficam as partes alertadas de que, após 90 dias do trânsito em julgado, os autos serão destruídos, independentemente
de nova intimação. Custas ex lege. P. R. e I. - ADV: RENATA DE CÁSSIA CHINATO (OAB 167381/SP)
Processo 0001664-75.2006.8.26.0319 (319.01.2006.001664) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Antonia Cilmara
da Silva Moretto - Lourdes Chagas Rocha - Vistos. Fls. 83. Defiro a suspensão pelo prazo de quinze (15) dias. Int. - ADV:
LEXANDRO PAULO GODINHO BRIGIDO (OAB 114609/SP)
Processo 0001924-11.2013.8.26.0319 (031.92.0130.001924) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Maria
Rosa Moya Morelli - Maria Ines da Silva - Vistos. Ante a não localização do(a) executado(a), JULGO EXTINTA a presente
execução, nos termos do artigo 53, parágrafo 4º, da Lei 9099/95. Desentranhem-se os documentos acostados à inicial, se
requerido. Ficam as partes alertadas de que, após 90 dias do trânsito em julgado, os autos serão destruídos, independentemente
de nova intimação. Custas ex lege. P. R. e I. - ADV: JULIANA MOREIRA (OAB 165777/SP)
Processo 0001983-96.2013.8.26.0319 (031.92.0130.001983) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Lourival de Oliveira Lençóis Paulista Me Magazine Loreana - Bruno Fábio Dinardo - Juntada a petição diversa - Tipo: Ofício em
Execução de Título Extrajudicial - Número: 80002 - Protocolo: FLEP13000149769 - Juntada de ofício(s) e extrato da Ciretran manifeste-se a parte autora, no prazo legal. - ADV: ELÉIA ROCHA CAMARGO CONTE (OAB 173892/SP)
Processo 0002046-58.2012.8.26.0319 (319.01.2012.002046) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Marco Aurélio
Moretti - J e P P de Oliveira Me - - Joice Elvira Pereira Patricio de Oliveira - Fls. 31/33. Resultado da penhora on line manifeste-se o(a) autor(a), no prazo legal, sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: CESAR DO AMARAL (OAB 99580/SP),
LEXANDRO PAULO GODINHO BRIGIDO (OAB 114609/SP)
Processo 0002552-49.2003.8.26.0319 (319.01.2003.002552) - Execução de Título Extrajudicial - Joao Piras - Gumercindo
Ribeiro Pontes - Vistos. Fls. 185. Defiro a suspensão pelo prazo requerido, consignando-se que, caso não haja manifestação do
autor no prazo de cinco (05) dias após o término do período de suspensão, o feito será extinto independentemente de intimação
da parte. Int.. - ADV: LEXANDRO PAULO GODINHO BRIGIDO (OAB 114609/SP)
Processo 0002617-29.2012.8.26.0319 (319.01.2012.002617) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda
- José B de Souza Lençóis Paulista Me - Alessandra Fernandes - Vistos. Ante a não localização do(a) executado(a), JULGO
EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 53, parágrafo 4º, da Lei 9099/95. Desentranhem-se os documentos
acostados à inicial, se requerido. Ficam as partes alertadas de que, após 90 dias do trânsito em julgado, os autos serão
destruídos, independentemente de nova intimação. Custas ex lege. P. R. e I. - ADV: ANA PAULA BELEI BODO (OAB 243387/
SP)
Processo 0002767-10.2012.8.26.0319 (319.01.2012.002767) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Martins
e Oliveira Confecções Ltda Me - Karina da Silva Fernandes - Vistos. Fls. 55. Indefiro. Conforme certificou o oficial de justiça
(fls. 18v), o executado reside com seus pais, possuindo apenas os bens já descritos. Assim, determino o autor indique bens à
penhora, no prazo de dez (10) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, par. 4º, da Lei 9099/95. Fica consignado,
desde já, que caso seja infrutífera a nova diligência, o feito será extinto sem qualquer nova intimação. Int. - ADV: CAROLINA
CHIARI (OAB 291270/SP)
Processo 0002884-64.2013.8.26.0319 (031.92.0130.002884) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Otilia
Souza Trindade Me - Lourdes Aparecida Ramos Coutinho - Vistos. Fls. 20/21. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos
e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes. Declaro suspensa a execução, durante o prazo concedido para seu
cumprimento (CPC, art. 792). Int.. - ADV: JULIANA MOREIRA (OAB 165777/SP)
Processo 0002969-84.2012.8.26.0319 (319.01.2012.002969) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Salvador
Pellegrino de Noronha - Marcelo Roberto Lino - Vistos. Ante a não localização de bens passíveis de penhora, JULGO EXTINTA
a presente execução, nos termos do artigo 53, parágrafo 4º, da Lei 9099/95. Desentranhem-se os documentos acostados
à inicial, se requerido. Ficam as partes alertadas de que, após 90 dias do trânsito em julgado, os autos serão destruídos,
independentemente de nova intimação. Custas ex lege. P. R. e I. - ADV: ALEXANDRE AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA
NASCIMEN (OAB 253175/SP), RODRIGO LUCIANO MOREIRA (OAB 197934/SP)
Processo 0003213-76.2013.8.26.0319 (031.92.0130.003213) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços
- Alugamaq Locação de Maquinas Ltda Me - Adriano Antonio Alves de Souza - Vistos. Fls. 15. Ante a não localização do(a)
executado(a), JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 53, parágrafo 4º, da Lei 9099/95. Desentranhem-se
os documentos acostados à inicial, se requerido. Ficam as partes alertadas de que, após 90 dias do trânsito em julgado, os
autos serão destruídos, independentemente de nova intimação. Custas ex lege. P. R. e I. - ADV: NELSON BASELLI NETO (OAB
286283/SP)
Processo 0003218-98.2013.8.26.0319 (031.92.0130.003218) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Alugamaq Locação de Maquinas Ltda Me - Construtora Valdomiro e Amaro Sc Ltda - Vistos. Fls. 17. Ante a não localização do(a)
executado(a), JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 53, parágrafo 4º, da Lei 9099/95. Desentranhem-se
os documentos acostados à inicial, se requerido. Ficam as partes alertadas de que, após 90 dias do trânsito em julgado, os
autos serão destruídos, independentemente de nova intimação. Custas ex lege. P. R. e I. - ADV: NELSON BASELLI NETO (OAB
286283/SP)
Processo 0003321-08.2013.8.26.0319/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Acelco
Distribuidora de Materiais Elétricos e Ferragens Ltda Epp - Jaqueline Rosane dos Santos - Vistos. Fls. 18/19. Defiro. Expeça-se
mandado, com as advertências legais. Int. - ADV: EDILAINE RODRIGUES DE GOIS TEDESCHI (OAB 134890/SP)
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Processo 0003321-08.2013.8.26.0319/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Acelco
Distribuidora de Materiais Elétricos e Ferragens Ltda Epp - Jaqueline Rosane dos Santos - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO
POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 319.2013/005978-2 dirigi-me ao endereço
retro e lá estando INTIMEI JAQUELINE ROSANE DOS SANTOS, neste ato representado pela mãe NEIDE ZUNTINI, de todo o
conteúdo deste mandado, o(s) qual(ais) lhe(s) li e expliquei, bem ciente o(s) mesmo(s) de tudo ficou(aram), aceitou(aceitaram)
a cópia desta que lhe(s) ofereci e assinou(assinaram) no verso do mandado. O referido é verdade e dou fé. - ADV: EDILAINE
RODRIGUES DE GOIS TEDESCHI (OAB 134890/SP)
Processo 0003334-07.2013.8.26.0319 (031.92.0130.003334) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Valéria
Cristina Sandri Silva - Tiago Alexandre de Paula Souza - Vistos. Fls. 13. Face ao pagamento integral do débito, JULGO EXTINTA
a presente ação de execução de título extrajudicial, proposta por Valéria Cristina Sandri Silva contra Tiago Alexandre de Paula
Souza, com fundamento no artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, defiro o desentranhamento de
documentos, se requerido, mediante traslado. Cumpram-se as normas em vigor referentes à inutilização dos autos, ficando as
partes intimadas de que, após 90 dias do trânsito em julgado da sentença, os autos serão incinerados, independente de nova
intimação. P. R. e I. - ADV: CLARISSA CESQUINI BOSO GIROLDO (OAB 155500/SP), ALESSANDRO GRANDI GIROLDO (OAB
152459/SP)
Processo 0003394-77.2013.8.26.0319 (031.92.0130.003394) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Valéria
Cristina Sandri Silva - Jurandir Vicente Alves - Vistos. Fls. 19. Defiro a suspensão pelo prazo de sessenta (60) dias. Fica
consignado que, caso não haja manifestação do(a) autor(a) no prazo de cinco (05) dias após o término do período de suspensão,
o feito será extinto, independentemente de intimação da parte. Int. - ADV: CLARISSA CESQUINI BOSO GIROLDO (OAB 155500/
SP), ALESSANDRO GRANDI GIROLDO (OAB 152459/SP)
Processo 0003440-66.2013.8.26.0319 (031.92.0130.003440) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Ana
Maria Pedroso de Lima - Daniela Fantato - Vistos. Fls. 17. Ante a informação de pagamento do débito, JULGO EXTINTA a
presente execução, nos termos do artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Defiro o desentranhamento dos documentos
acostados à inicial, pela executada. Ficam as partes alertadas de que, após 90 dias do trânsito em julgado, os autos serão
destruídos, independentemente de nova intimação. Custas ex lege. P. R. e I. - ADV: JULIANA MOREIRA (OAB 165777/SP)
Processo 0003679-70.2013.8.26.0319 (031.92.0130.003679) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Marcio
Roberto Placa - Josemar Martins dos Santos - Fls. 15: Apresente o exequente o nome da rua para o cumprimento do ato, tendo
em vista a necessidade de tal informação para a Central de Mandados. - ADV: GUSTAVO ANDRETTO (OAB 147662/SP)
Processo 0003997-24.2011.8.26.0319 (319.01.2011.003997) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de
Serviços - Mariana Sarzi - Priscila Xavier Barreto - Vistos. Fls. 45. Manifeste-se a autora em termos de prosseguimento, no
prazo legal, sob pena de extinção e liberação do bem adjudicado. Int. - ADV: ELÉIA ROCHA CAMARGO CONTE (OAB 173892/
SP)
Processo 0004018-29.2013.8.26.0319 (031.92.0130.004018) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Sthenjac
Comércio de Confecções Ltda Me - Marinês Machado - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao
mandado nº 319.2013/004153-0 dirigi-me ao endereço: Rua Borba Gato, nº 67, Jardim Ubirama e aí sendo deixei de penhorar
bens de Marinês Machado devido a não encontrá-la, sendo no local atendido por seus pais, Sebastião Machado e Maria Emília
Veloso Machado, que afirmaram que a executada atualmente se encontra residindo na casa de sua irmã, no “Sítio Rio Claro”,
sem fornecer outros dados. Em relação à descrição dos bens, os moradores não permitiram a entrada, alegando que a executada
nada possui, nem ali nem na casa da irmã, uma vez que seria surdo-muda e alcoólatra, não possuindo renda própria. Assim,
devolvo o mandado para novas determinações. O referido é verdade e dou fé. Lençóis Paulista, 02 de dezembro de 2013. - ADV:
ELÉIA ROCHA CAMARGO CONTE (OAB 173892/SP)
Processo 0004155-45.2012.8.26.0319 (319.01.2012.004155) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Indevido - Leonardo Ramos Giangarelli - Apetrexo Aptx Group Ltda - Vistos. Fls. 55/56. Defiro a penhora “on line”, segundo os
parâmetros do Sistema Bacen-Jud. Expeça-se o necessário. Int. - ADV: ESIO APARECIDO MARIM (OAB 295847/SP)
Processo 0004155-45.2012.8.26.0319 (319.01.2012.004155) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido
- Leonardo Ramos Giangarelli - Apetrexo Aptx Group Ltda - Fls. 58/61: Resultado negativo da penhora on line - manifeste-se
o(a) autor(a), no prazo legal, sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: ESIO APARECIDO MARIM (OAB 295847/SP)
Processo 0004269-81.2012.8.26.0319 (319.01.2012.004269) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Ana
Maria Pedroso de Lima - Tamiris Daiana da Silva - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de
Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 319.2013/005030-0 dirigi-me ao endereço retro e lá estandodeixei de proceder
a penhora em virtude do Sr. Reinaldo Oliveira, informar que a executada, mudou do local há mais ou menos quatro meses.
O referido é verdade e dou fé. Lençóis Paulista, 02 de dezembro de 2013. - ADV: ELÉIA ROCHA CAMARGO CONTE (OAB
173892/SP)
Processo 0004297-49.2012.8.26.0319 (319.01.2012.004297) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Márcio
Roberto Placa - Denilson A Sestari - - Ângela Maria da Silva Sestari - Fls. 42/44. Juntada do mandado e certidão do oficial
de justiça - manifeste-se o(a) exeqüente a respeito, no prazo legal, sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: GUSTAVO
ANDRETTO (OAB 147662/SP)
Processo 0004297-49.2012.8.26.0319 (319.01.2012.004297) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Márcio
Roberto Placa - Denilson A Sestari - - Ângela Maria da Silva Sestari - Certifico e dou fé que, aos 27/06/2013 decorreu, in albis,
o prazo para a requerida oferecer embargos. - ADV: GUSTAVO ANDRETTO (OAB 147662/SP)
Processo 0004403-45.2011.8.26.0319 (319.01.2011.004403) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Onídia
Maria de Freitas Me - Cibele Cristina Altafim Pintor - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial
de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 319.2013/004544-7, efetuei diligências ao endereço indicado, sendo que NÃO
localizei a requerida, sendo informado que a mesma mudou dali há cerca de dois meses; nada mais se sabendo informar. Diante
do exposto, DEIXEI DE EFETUAR A ENTREGA, devolvendo este a cartório. O referido é verdade e dou fé. Lençóis Paulista, 05
de dezembro de 2013. - ADV: ELÉIA ROCHA CAMARGO CONTE (OAB 173892/SP)
Processo 0004486-27.2012.8.26.0319 (319.01.2012.004486) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Priscila
Orsi Moretto Boaratto - Carlos Donizeti Marques Transportes Me - CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao
mandado nº 319.2013/003974-9 dirigi-me ao endereço indicado, sendo informado pela sra. Jane Maria, que não mais reside
no local Carlos Donizeti Marques, que seria ex-marido da informante supra, e que de acordo com informações da mesma teria
se mudado para o distrito de Alfredo Guedes, em endereço ignorado pela informante. Devolvo o mandado em cartório sem seu
integral cumprimento, no aguardo de novas providências.O referido é verdade e dou fé. Lençóis Paulista, 03 de dezembro de
2013. - ADV: DENILSON SANTANA (OAB 195513/SP)
Processo 0004682-60.2013.8.26.0319 (031.92.0130.004682) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Ana
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Paula Belei Bodo - Maiara Jéssica Barreto - manifeste-se o exequente no prazo da lei, sobre o depósito de 30%, nos termos do
art. 745-A-CPC. - ADV: ANA PAULA BELEI BODO (OAB 243387/SP)
Processo 0004709-77.2012.8.26.0319 (319.01.2012.004709) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Cibele Barbosa
Luz Prenhaca - Lilian Fernanda Teixeira - Juntada a petição diversa - Tipo: Ofício em Execução de Título Extrajudicial - Número:
80001 - Protocolo: FLEP13000149737 - Juntada de ofício(s) e extrato da Ciretran - manifeste-se a parte autora, no prazo legal.
- ADV: ELÉIA ROCHA CAMARGO CONTE (OAB 173892/SP)
Processo 0004711-47.2012.8.26.0319 (319.01.2012.004711) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de
Serviços - Elizandra Paccola Moretto de Almeida - Darlene Marli dos Santos - Vistos. Fls. 27. Indefiro. Considerando o teor da
certidão exarada pelo oficial de justiça (fls. 25 verso), determino que o(a) autor(a) indique bens à penhora, no prazo de dez (10)
dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, par. 4º, da Lei 9099/95. Fica consignado, desde já, que caso seja infrutífera
a nova diligência, o feito será extinto sem qualquer nova intimação. Int. - ADV: ELÉIA ROCHA CAMARGO CONTE (OAB 173892/
SP)
Processo 0004857-54.2013.8.26.0319 (031.92.0130.004857) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Sonia
M F Domingues Me - Francisca N Ferreira da Silva - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial
de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 319.2013/004102-6 em reiteradas diligências feitas no endereço dado, Rua
Emydio Ghirotti, número 129, à procura da executada FRANCISCA N. FERREIRA DA SILVA, fui repetidamente informado de sua
ausência, não me sendo dado horário de sua permanência no local. Diligenciando nas imediações, de igual modo não me foi
dada referência sobre horários da permanência da requerida nesse endereço. Assim, deixei por ora de proceder à penhora de
qualquer bem seu. O referido é verdade e dou fé. Lençóis Paulista, 04 de dezembro de 2013. - ADV: JULIANA MOREIRA (OAB
165777/SP)
Processo 0004898-55.2012.8.26.0319 (319.01.2012.004898) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda
- Cecília A da Rosa e Cia Ltda Me Xique Xique Modas - Maria Antonia Lucas - Vistos. Ante a não localização de bens passíveis
de penhora, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 53, parágrafo 4º, da Lei 9099/95. Desentranhem-se os
documentos acostados à inicial, se requerido. Ficam as partes alertadas de que, após 90 dias do trânsito em julgado, os autos
serão destruídos, independentemente de nova intimação. Custas ex lege. P. R. e I. - ADV: ELÉIA ROCHA CAMARGO CONTE
(OAB 173892/SP)
Processo 0005036-85.2013.8.26.0319 (031.92.0130.005036) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Fabiana
Chiquito Lopes Nunes - Patricia Aparecida dos Santos Valero - Guia de depósito no valor de R$ 165,02 referente ao valor de
30% do débito com manifestação de parcelamento do débito nos termos do art. 745-A, do CPC. Manifeste-se o(a) exeqüente a
respeito, no prazo legal. - ADV: ELÉIA ROCHA CAMARGO CONTE (OAB 173892/SP)
Processo 0005037-70.2013.8.26.0319 (031.92.0130.005037) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Natália Zamaro
da Silva - Gomes e Justo Sociedade de Advogados - Fls. 19/20. Resultado da penhora on line - manifeste-se o(a) autor(a), no
prazo legal, sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: CRISTIANO MENDONÇA CARVALHO (OAB 164982/SP)
Processo 0005083-30.2011.8.26.0319 (319.01.2011.005083) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Genival Souza
Trindade - Marina Megias Munhoz - (Frustrada a penhora via BACEN-JUD, manifeste-se o(a) exequente a respeito, no prazo
legal, sob pena de EXTINÇÃO e DESTRUIÇÃO do feito.) - ADV: RICARDO CARRILLO VOROS (OAB 284298/SP), CRISTIANO
CARRILLO VOROS (OAB 167351/SP)
Processo 0005157-16.2013.8.26.0319 (031.92.0130.005157) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Genival Souza
Trindade - Patricia Ferrari Balsi - Juntada do resultado da penhora on line negativa, manifeste-se o(a) autor(a), no prazo legal,
sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: CRISTIANO CARRILLO VOROS (OAB 167351/SP), RICARDO CARRILLO VOROS
(OAB 284298/SP)
Processo 0005229-03.2013.8.26.0319 (031.92.0130.005229) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - João da
Banda Auto Peças Ltda Me - Eliane Cristina Bertoli Viana - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu,
Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 319.2013/004537-4, efetuei diligências no endereço indicado, sendo que
não localizei bens penhoráveis da parte executada. Os bens que guarnecem sua residência são: TV, geladeira, fogão, jogo de
sofá, jogo de cozinha, jogo de quarto de casal e um beliche. Diante do exposto, DEIXEI DE EFETUAR PENHORA, devolvendo
este a cartório. O referido é verdade e dou fé. Lençóis Paulista, 05 de dezembro de 2013. - ADV: CRISTIANO CARRILLO
VOROS (OAB 167351/SP), RICARDO CARRILLO VOROS (OAB 284298/SP)
Processo 0005235-10.2013.8.26.0319 (031.92.0130.005235) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Dolls
Deluxe Boutique Ltda Me - Shirlei Aparecida Henrique - Vistos. Fls. 33. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais
efeitos, a transação celebrada entre as partes. Declaro suspensa a execução, durante o prazo concedido para seu cumprimento
(CPC, art. 792). Int.. - ADV: ELÉIA ROCHA CAMARGO CONTE (OAB 173892/SP)
Processo 0005263-46.2011.8.26.0319 (319.01.2011.005263) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Antonio
Ivan Prenhaca Me - José Alberto Giovanetti - Vistos. Fls. 52. Ante a informação de pagamento do débito, JULGO EXTINTA a
presente execução, nos termos do artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Defiro o desentranhamento dos documentos
acostados à inicial, pelo executado. Ficam as partes alertadas de que, após 90 dias do trânsito em julgado, os autos serão
destruídos, independentemente de nova intimação. Custas ex lege. P. R. e I. - ADV: ELÉIA ROCHA CAMARGO CONTE (OAB
173892/SP)
Processo 0005321-15.2012.8.26.0319 (319.01.2012.005321) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Auto Mecânica
Sipliano Ltda Me - Messias de Oliveira e Oliveira Transportes Ltda Me - Vistos. Ante a não localização do(a) executado(a),
JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 53, parágrafo 4º, da Lei 9099/95. Desentranhem-se os documentos
acostados à inicial, se requerido. Ficam as partes alertadas de que, após 90 dias do trânsito em julgado, os autos serão
destruídos, independentemente de nova intimação. Custas ex lege. P. R. e I. - ADV: RODRIGO LUCIANO MOREIRA (OAB
197934/SP)
Processo 0005400-57.2013.8.26.0319 (031.92.0130.005400) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - A I
Prenhaca Calçados Epp Sport Shoes - Alex Ricardo de Oliveira - Juntada a petição diversa - Tipo: Carta Precatória em Execução
de Título Extrajudicial - Número: 80000 - Protocolo: FLEP13000150935 - Juntada de carta precatória e certidão do oficial de
justiça sem citação do executado. Manifeste-se o(a) exequente a respeito, no prazo legal, sob pena de extinção e arquivamento.
- ADV: ELÉIA ROCHA CAMARGO CONTE (OAB 173892/SP)
Processo 0005402-27.2013.8.26.0319 (031.92.0130.005402) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - A I
Prenhaca Calçados Epp Sport Shoes - Fabiana Aparecida Campesato - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em
cumprimento ao mandado nº 319.2013/003794-0 dirigi-me ao endereço: Rua Santo Paccola, nº 143, Jardim Primavera, por
diversas vezes, em dias e horários variados, encontrando o imóvel sempre fechado, sem atendimento. Retornei ao local no
sábado, dia 30/11/13, onde novamente não encontrei a executada, mas fui atendido por seu esposo, sr. Gilmar Pires da Silva,
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que não concordou com a realização da penhora mas permitiu a entrada na residência. Dessa forma, procedi à descrição dos
bens encontrados: fogão, geladeira, jogo de sofá, uma cama de casal, uma cama de solteiro, um berço, dois guarda-roupas,
um raque, um forno microondas e um televisor de 42 polegadas, marca LG. Assim, devolvo o presente mandado. O referido é
verdade e dou fé. Lençóis Paulista, 02 de dezembro de 2013. Fls. 35/37. Juntada do mandado e certidão do oficial de justiça manifeste-se o(a) exeqüente a respeito, no prazo legal, sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: ELÉIA ROCHA CAMARGO
CONTE (OAB 173892/SP)
Processo 0005441-24.2013.8.26.0319 (031.92.0130.005441) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - C B L
Prenhaca Vestuário Epp Hot Wear - José Rodolfo Alves - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO PARCIALMENTE CERTIFICO
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 319.2013/004957-4 dirigi-me ao endereço retro e lá estando deixei
de proceder a penhora e passo a descrever os bens, a saber: uma geladeira, um armário, uma mesa com quatro cadeiras, um
forno micro-ondas, um fogão, um jogo de sofá, um rack, um televisor, um aparelho de som, um guarda-roupas e uma cama de
casal. O referido é verdade e dou fé. Lençóis Paulista, 02 de dezembro de 2013. - ADV: ELÉIA ROCHA CAMARGO CONTE
(OAB 173892/SP)
Processo 0005570-29.2013.8.26.0319 (031.92.0130.005570) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - A I
Prenhaca Calçados Epp Sport Shoes - Wellinton Felipe dos Santos - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em
cumprimento ao mandado nº 319.2013/004154-9 dirigi-me ao endereço: Rua Raposo Tavares, nº 415, Jardim Ubirama e aí
sendo deixei de penhorar bens de Wellinton Felipe dos Santos devido a não encontrá-lo, sendo atendido pela moradora, sra.
Josefina Amorim dos Santos, que foi taxativa em afirmar que o executado é seu neto, que foi acolhido em sua residência e
passando a ter a guarda do mesmo por ocasião da morte de seu pai, que o mesmo atualmente tem 19 anos e que ali reside “de
favor”, que os móveis e bens ali existentes foram todos comprados por ela e que o executado nada possui, não permitindo a
entrada sequer para descrição dos bens. Assim, devolvo o mandado para novas determinações. O referido é verdade e dou fé.
Lençóis Paulista, 02 de dezembro de 2013. - ADV: ELÉIA ROCHA CAMARGO CONTE (OAB 173892/SP)
Processo 0005649-08.2013.8.26.0319 (031.92.0130.005649) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - A I
Prenhaca Calçados Epp Yes Boots Lençóis - Rosely Aparecida Mattos Silva - Fls. 22/24: Resultado negativo da penhora on line
- manifeste-se o(a) autor(a), no prazo legal, sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: ELÉIA ROCHA CAMARGO CONTE
(OAB 173892/SP)
Processo 0006522-76.2011.8.26.0319 (319.01.2011.006522) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação /
Revisão de Contrato - Edson Mauro Dias - Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Dessa forma, acolho a
impugnação oposta e reputo cumprida a obrigação, decretando a extinção da fase executiva, nos termos do art. 794, I, do CPC.
Após o trânsito em julgado, expeça-se GUIA para o levantamento do depósito de fls. 101, em favor do exequente. Restituam-se
à requerida, ora impugnante, os valores remanescentes depositados nos autos (cf. fls. 119), expedindo-se GUIA. Cumpram-se
as normas em vigor referentes à inutilização dos autos, ficando as partes alertadas de que, após 90 dias do trânsito em julgado,
os autos serão destruídos, independentemente de nova intimação. Custas são devidas. P. R. e I. - ADV: LUIZ HENRIQUE O.
DO AMARAL (OAB 52759/RJ), CATARINA OLIVEIRA DE ARAUJO COSTA (OAB 301805/SP), ESIO APARECIDO MARIM (OAB
295847/SP), NEIVA TEREZINHA FARIA (OAB 109235/SP)
Processo 0007942-53.2010.8.26.0319 (319.01.2010.007942) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Antonio Luiz
Maconi - João Rafael Barbosa Pereira - Vistos. Fls. 30. Defiro a suspensão pelo prazo requerido, consignando-se que, caso
não haja manifestação do autor no prazo de cinco (05) dias após o término do período de suspensão, o feito será extinto
independentemente de intimação da parte. Int.. - ADV: RICARDO CARRILLO VOROS (OAB 284298/SP), CRISTIANO CARRILLO
VOROS (OAB 167351/SP)
Processo 0008022-17.2010.8.26.0319 (319.01.2010.008022) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Valéria
Cristina Sandri Silva - Maria Gizelia Rocha de Souza - - Antonio Marcos Dutra - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 319.2013/005571-0 dirigi-me ao endereço indicado no
dia 4/12 e ali estando procedi a DESCRIÇÃO dos bens encontrados. Descrição: 1 sofá de 2 lugares; 1 TV 20 polegadas, LG;
1 geladeira; 1 fogão de 4 bocas; 1 cama de casal; 1 guarda-roupa; 1 mesa e 6 cadeiras. Nada mais. - ADV: MARIA CAROLINA
BUENO (OAB 202460/SP), CLARISSA CESQUINI BOSO GIROLDO (OAB 155500/SP), ALESSANDRO GRANDI GIROLDO
(OAB 152459/SP)
Processo 3000894-84.2013.8.26.0319 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Claudenice Sanchez Vestuário
Me Ousadia Modas - ANDRÉ LUIZ RODRIGUES - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO PARCIALMENTE CERTIFICO eu,
Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 319.2013/005926-0 dirigi-me ao endereço retro e lá estandodeixei de
proceder a penhora e passo a descrever os bens, a saber: um televisor, uma aparelho de DVD, um computador, um jogo de sofá,
uma geladeira, um fogão, um armário, uma mesa com quatro cadeiras e um colchão de casal. O referido é verdade e dou fé.
Lençóis Paulista, 09 de dezembro de 2013. - ADV: ELÉIA ROCHA CAMARGO CONTE (OAB 173892/SP)
Processo 3001141-65.2013.8.26.0319 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - ADRIANA MARIA MALAVASI
- RENATA MILENE JUSTO - CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 319.2013/004058-5 dirigime ao endereço indicado, em 11/11/13, CITEI a requerida, para os atos e termos da ação proposta, cientificando-a do inteiro
teor do r.Mandado, colhendo sua nota de ciente, entregando-lhe a contrafé. O referido é verdade e dou fé. Lençóis Paulista,
11/11/13 CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 319.2013/004058-5, não havendo o pagamento
por parte da executada, retornei ao endereço indicado, sendo obstado pela mesma de ingressar no imóvel para proceder à
constrição ou descrição dos bens que guarnecem o imóvel, alegando que pagará o débito ora executado à autora. O referido é
verdade e dou fé. Lençóis Paulista, 03 de dezembro de 2013. - ADV: ELÉIA ROCHA CAMARGO CONTE (OAB 173892/SP)
Processo 3001580-76.2013.8.26.0319 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - REINALDO VITALIANO LUCINEIA RIBEIRO - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 319.2013/004030-5
dirigi-me ao endereço: Rua David Baptistella, nº 93, Jardim Primavera e aí sendo, por ora, deixei de proceder à penhora de bens
de Lucinéia Ribeiro devido a que a mesma não permitiu a entrada, alegando ser desnecessário o ato, uma vez que estaria em
negociação diretamente com a credora para realização de acordo de parcelamento do débito. O referido é verdade e dou fé.
Lençóis Paulista, 04 de dezembro de 2013. - ADV: JULIANA MOREIRA (OAB 165777/SP)
Processo 3001719-28.2013.8.26.0319 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - C B L Prenhaca Vestuário EPP
Hot Wear - Gisele Alexandra Almeida - Vistos. Fls. 20 e segs. Ante a informação de pagamento do débito, JULGO EXTINTA
a presente execução, nos termos do artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Defiro o desentranhamento dos documentos
acostados à inicial, pela executada. Expeça-se GUIA DE LEVANTAMENTO. Ficam as partes alertadas de que, após 90 dias do
trânsito em julgado, os autos serão destruídos, independentemente de nova intimação. Expeça-se CERTIDÃO de objeto e pé
(cf. fls. 23). Custas ex lege. P. R. e I. - ADV: ELÉIA ROCHA CAMARGO CONTE (OAB 173892/SP)
Processo 3001767-84.2013.8.26.0319 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - A I PRENHACA CALÇADOS
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EPP SPORT SHOES - CIDERLEY MARCOS DA SILVA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu,
Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 319.2013/005102-1 dirigi-me ao endereço: indicado, e aí sendo DEIXEI
DE CITAR o(a) requerido(a), tendo em vista informação no local, do Sr Antonio, que este ali não mais reside. O referido é
verdade e dou fé. Lençóis Paulista, 06 de dezembro de 2013. - ADV: ELÉIA ROCHA CAMARGO CONTE (OAB 173892/SP)
Processo 3002774-14.2013.8.26.0319 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - VICTOR ALEXANDRE
QUINATO ME - ELIAS MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS - Vistos. Ao contador para atualização, se necessária. Após,
cite(m)-se para pagamento, no prazo de três (03) dias, sob pena de penhora, deferidos os benefícios do artigo 172, par. 2º, do
CPC e o reforço policial, se necessário. Efetivada a penhora, cientifique-se o(a) devedor(a) de que os embargos (defesa) serão
apresentados em audiência a ser oportunamente designada, procedendo-se, ainda, à avaliação do(s) bem(ns) penhorado(s),
no prazo de dez(10) dias, por meio de oficial. Se infrutífera, proceda-se à descrição de bens. Int.. - ADV: RENATA DE CÁSSIA
CHINATO (OAB 167381/SP)
Processo 3002774-14.2013.8.26.0319 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - VICTOR ALEXANDRE QUINATO
ME - ELIAS MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO PARCIALMENTE CERTIFICO eu,
Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 319.2013/005574-4 dirigi-me ao endereço endereço indicado no dia 2/12
e aí sendo CITEI e INTIMEI o executado de todo o teor deste mandado, sendo que aceitou a contrafé e apôs sua assinatura.
Lençóis Paulista, 02/12/13. CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado, retornei ao
endereço indicado no dia 06/12, porém DEIXEI DE proceder a PENHORA DE BENS. Motivo: O executado não permitiu a entrada
deste oficial em sua residência, alegando que iria fazer um acordo com o exequente. Lençóis Paulista06 de dezembro de
2013Lençóis Paulista06 de dezembro de 2013 - ADV: RENATA DE CÁSSIA CHINATO (OAB 167381/SP)
Processo 3002961-22.2013.8.26.0319 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - SILVANO RODRIGUES DA SILVA
MATERIAIS ME - TRANSILVANIA CAPARROZ E PICAZO LTDA ME - Vistos. Ao contador para atualização, se necessária. Após,
cite(m)-se para pagamento, no prazo de três (03) dias, sob pena de penhora, deferidos os benefícios do artigo 172, par. 2º, do
CPC e o reforço policial, se necessário. Efetivada a penhora, cientifique-se o(a) devedor(a) de que os embargos (defesa) serão
apresentados em audiência a ser oportunamente designada, procedendo-se, ainda, à avaliação do(s) bem(ns) penhorado(s),
no prazo de dez(10) dias, por meio de oficial. Se infrutífera, proceda-se à descrição de bens. Int.. - ADV: JOICE VANESSA DOS
SANTOS (OAB 338189/SP)
Processo 3003344-97.2013.8.26.0319 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - GENIVAL DE SOUZA TRINDADE GRACIELE DE LOURDES BRAZ - Vistos. Ao contador para atualização, se necessária. Após, cite(m)-se para pagamento, no
prazo de três (03) dias, sob pena de penhora, deferidos os benefícios do artigo 172, par. 2º, do CPC e o reforço policial, se
necessário. Efetivada a penhora, cientifique-se o(a) devedor(a) de que os embargos (defesa) serão apresentados em audiência
a ser oportunamente designada, procedendo-se, ainda, à avaliação do(s) bem(ns) penhorado(s), no prazo de dez(10) dias, por
meio de oficial. Se infrutífera, proceda-se à descrição de bens. Int.. - ADV: ANTONIO JOSE CONTENTE (OAB 100182/SP)
Processo 3003344-97.2013.8.26.0319 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - GENIVAL DE SOUZA TRINDADE CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
319.2013/006275-9 dirigi-me ao endereço retro e lá estando DEIXEI DE CITAR GRACIELE DE LOURDES BRAZ, em virtude
do Sr. Vinicius Braz, informar que sua mãe a executada mudou há alguns meses para o final da rua Dr. Hermínio Jacon, não
sabendo o mesmo informar o número. O referido é verdade e dou fé. Lençóis Paulista, 12 de dezembro de 2013. Fls. 10/11.
Juntada do mandado e certidão do oficial de justiça - manifeste-se o(a) exeqüente a respeito, no prazo legal, sob pena de
extinção e arquivamento. - ADV: ANTONIO JOSE CONTENTE (OAB 100182/SP)
Processo 3003346-67.2013.8.26.0319 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - GENIVAL DE SOUZA TRINDADE RODOLFO RAFAEL CARDOSO - Vistos. Ao contador para atualização, se necessária. Após, cite(m)-se para pagamento, no
prazo de três (03) dias, sob pena de penhora, deferidos os benefícios do artigo 172, par. 2º, do CPC e o reforço policial, se
necessário. Efetivada a penhora, cientifique-se o(a) devedor(a) de que os embargos (defesa) serão apresentados em audiência
a ser oportunamente designada, procedendo-se, ainda, à avaliação do(s) bem(ns) penhorado(s), no prazo de dez(10) dias, por
meio de oficial. Se infrutífera, proceda-se à descrição de bens. Int.. - ADV: ANTONIO JOSE CONTENTE (OAB 100182/SP)
Processo 3003346-67.2013.8.26.0319 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - GENIVAL DE SOUZA TRINDADE RODOLFO RAFAEL CARDOSO - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em
cumprimento ao mandado nº 319.2013/006274-0 dirigi-me ao endereço Rua Pedro Coneglian, número 88, e, aí sendo à procura
do executado RODOLFO RAFAEL CARDOSO, fui informado residir nesse endereço TÔNIA CARDOSO, sua mãe, não me sendo
dado seu novo endereço. Diligenciando nas imediações, de igual modo não me foi dada referência sobre qualquer de seus
novos domicílios. Assim, deixei por ora de O CITAR. O referido é verdade e dou fé. Lençóis Paulista, 13 de dezembro de 2013.
Fls.13/14. Juntada do mandado e certidão do oficial de justiça - manifeste-se o(a) exeqüente a respeito, no prazo legal, sob
pena de extinção e arquivamento. - ADV: ANTONIO JOSE CONTENTE (OAB 100182/SP)

LIMEIRA
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE LIMEIRA EM 16/01/2014
PROCESSO :0000833-43.2014.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Lucas Pereira da Silva
RECLAMADO : Imobiliária SS
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:1000255-63.2014.8.26.0320
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
: Cenir de Fátima Francisco de Oliveira Maia
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ADVOGADO : João Augusto Cardoso
REQDO
: Companhia de Seguros Aliança do Brasil (BB Seguros)
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000842-05.2014.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Rodrigo Ramos da Rosa
RECLAMADO : Cristiano Faustino de Melo
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0000832-58.2014.8.26.0320
CLASSE
:AÇÃO POPULAR
REQTE
: Cassius Abrahan Mendes Haddad
ADVOGADO : 254871/SP - Cassius Abrahan Mendes Haddad
REQDO
: MUNICIPIO DE LIMEIRA
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :0000845-57.2014.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Richard Gouveia Mendes
RECLAMADO : Motorola industria Ltda
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0000843-87.2014.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Maria Aparecida de Souza Bonfim
RECLAMADO : Lojas Cem
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0000847-27.2014.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Azarias Martins
RECLAMADO : Marcos Benedito Rodrigues
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :1000257-33.2014.8.26.0320
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: R. A. M.
ADVOGADO : Israel Carlos de Souza
REQDO
: A. N. DE S.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000850-79.2014.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : M. M. DE F. P. E.
RECLAMADO : J. E. J.
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :1000245-19.2014.8.26.0320
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: L. DE S. E S.
ADVOGADO : Adilson Luis Zorzetti
REQDA
: R. C. DA S.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000338-79.2014.8.26.0320
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Edimar Alves Dionísio
ADVOGADO : 225960/SP - Luciana Vaz
EMBARGDO : Banco Finasa S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000261-70.2014.8.26.0320
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: IGOR DONIZETI ZANON
ADVOGADO : 264341/SP - Andrey de Francischi Coletta
REQDO
: WINTER FOTO/BIA NOIVAS
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000854-19.2014.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : D. M.
RECLAMADO : R. L. DE G.
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
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PROCESSO :1000259-03.2014.8.26.0320
CLASSE
:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE
: Banco Itaucard S/A
ADVOGADO : 213796/SP - Rosane Maria Ferreira Barsotti Sebastião
REQDO
: ELIEL MILANI
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000262-55.2014.8.26.0320
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Banco Panamericano S/A
ADVOGADO : 272450/SP - Heliandro Santos de Lima
REQDO
: DENILSON DE QUEIROZ MARQUES ME
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000263-40.2014.8.26.0320
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: DP&A Engenharia Mecânica Ltda
ADVOGADO : 70497/SP - Nelson Seiyei Asato
REQDO
: Circuitmar Comercio de Componentes Eletrônicos LTDA ME
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000264-25.2014.8.26.0320
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: G. A. L. F.
ADVOGADO : Elisabete Antunes
REQDO
: P. G. T. F.
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000265-10.2014.8.26.0320
CLASSE
:CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO
REQTE
: S. B. A. DOS S. F.
ADVOGADO : 224570/SP - Josiane Cristina Martins
REQDA
: G. R. F.
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000267-77.2014.8.26.0320
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Itaú Unibanco S/A
ADVOGADO : 281621/SP - Ana Carolina Pereira Leite
EXECTDO
: ADRIANA BERTELLI PINTO ME
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000269-47.2014.8.26.0320
:RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
: R. G. G.
: 265713/SP - Rita de Cassia Bueno

PROCESSO :1000270-32.2014.8.26.0320
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Adrielen Caroline Cezar
ADVOGADO : 190857/SP - Ana Flávia Bagnolo Dragone
REQDO
: MRV PRIME XX INCORP. SPE LTDA.
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000271-17.2014.8.26.0320
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: J. H. DE O. S.
ADVOGADO : 340233/SP - Mariana Firmino Corrêa Hering
REQDO
: V. L. S.
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000276-39.2014.8.26.0320
CLASSE
:CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
REQTE
: HELENE APARECIDA DE AGUIAR MACEDO
ADVOGADO : 265511/SP - Tathiana Regina da Silva
REQDA
: ZILUSTAVIA MOREIRA RAFAEL AGUIAR
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO
EXECTDO

:1000279-91.2014.8.26.0320
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
: Eletrodomésticos Pinheiro Indústria e Comércio Ltda.
: 212923/SP - Daniela Gullo de Castro Mello
: Bezerra & Santos Ltda.
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VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000273-84.2014.8.26.0320
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: C. O. DA S.
ADVOGADO : 114617/SP - Vania Pinke Rodrigues
REQDO
: D. F. DA S.
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000277-24.2014.8.26.0320
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: T. F. B. DA S.
ADVOGADO : 114617/SP - Vania Pinke Rodrigues
REQDO
: I. B. DA S.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000280-76.2014.8.26.0320
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: M. A. P.
: 96821/SP - Elisabeth Aparecida da Silva

PROCESSO :1000278-09.2014.8.26.0320
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: W. L. F. DA S.
ADVOGADO : 268144/SP - Renata Rodrigues dos Santos
REQDA
: E. G. S.
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000283-31.2014.8.26.0320
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: EDNALDO SOARES BASTOS
ADVOGADO : 160642/SP - Adriana Cristina Capicotto
REQDA
: DÉBORA DE SOUZA FERREIRA
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000870-70.2014.8.26.0320
CLASSE
:PROVIDÊNCIA
REQTE
: P. B.
REQDO
: R. DE O. A. F.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :1000284-16.2014.8.26.0320
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: B. E. R. L. L.
ADVOGADO : Mara Isa Mattos Silveira Zaros
EXECTDO
: J. A. DE C. L. F.
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000860-26.2014.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Sandra Regina Ribeiro Vieira
RECLAMADO : Rosária M. Silva
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :1000282-46.2014.8.26.0320
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: V. H. R. R.
ADVOGADO : 96821/SP - Elisabeth Aparecida da Silva
REQDO
: S. DE S. R.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000285-98.2014.8.26.0320
CLASSE
:CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
REQTE
: Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
ADVOGADO : 130291/SP - Ana Rita dos Reis Petraroli
REQDO
: MAICON STRADIOTTO DE LIMA
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000287-68.2014.8.26.0320
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: N. M. B. S.
ADVOGADO : 50803/SP - Paulo de Tarso Cunha
REQDO
: V. J. S.
VARA:3ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1000288-53.2014.8.26.0320
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: IMPRENSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
ADVOGADO : 213289/SP - Prisciliana Gilena Gonçalves
EXECTDO
: RAMON ROBERTO DA SILVA
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000286-83.2014.8.26.0320
CLASSE
:PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXIGIDAS
REQTE
: CANTINA DO ANGELO COMERCIAL LTDA ME
ADVOGADO : 239325/SP - Araceli Sass Pedroso
REQDO
: REDECARD S.A
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000290-23.2014.8.26.0320
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: JOSUE CAMARGO
ADVOGADO : 262051/SP - Fabiano Morais
REQDO
: MERCADOPAGO.COM.BR
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000291-08.2014.8.26.0320
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Itaú Unibanco S/A
ADVOGADO : 251587/SP - Graziela Angelo Marques
EXECTDO
: ALEXANDRE MERCURI ART’JOIA LTDA ME
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000289-38.2014.8.26.0320
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: W. D. M. A. P.
ADVOGADO : Karen Daniela Camilo
REQDO
: C. F. DA S. L.
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000292-90.2014.8.26.0320
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
REQTE
: ALAN HENRIQUE DE SOUZA
ADVOGADO : José Francisco Rogério
REQDO
: NAILDO FRANCISCO DE SOUZA
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000293-75.2014.8.26.0320
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: PROMAD COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.
ADVOGADO : 213199/SP - Galber Henrique Pereira Rodrigues
REQDO
: Landa Engenharia e Construções Ltda.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000294-60.2014.8.26.0320
CLASSE
:INTERDIÇÃO
REQTE
: R. S. G.
ADVOGADO : Regina Celia Gomes
REQDO
: O. G.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000884-54.2014.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : SILVIO ROBERTO GABRIEL AUN
RECLAMADO : VIVO S/A
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :1000295-45.2014.8.26.0320
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Banco Pecunia S/A
ADVOGADO : 139203/SP - Orestes Bacchetti Junior
REQDO
: JOAO HANS
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000882-84.2014.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Jeremias Santana de Oliveira
RECLAMADO : Stop Car Veículos (Valmir)
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VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :1000296-30.2014.8.26.0320
CLASSE
:INTERDIÇÃO
REQTE
: M. I. F. DE M.
ADVOGADO : 204260/SP - Daniela Fernanda Conego
REQDO
: A. F.
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000895-83.2014.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Maria Luiza Alves de Melo Barbosa
RECLAMADO : Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :1000366-47.2014.8.26.0320
CLASSE
:CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: ANTONIO ADEMIR BÓBICE
ADVOGADO : 278798/SP - Luis Gustavo Morozini
REQDO
: IRACEMA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO LTDA. EPP.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000297-15.2014.8.26.0320
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: GERALDO PEREIRA MAGALHÃES
ADVOGADO : 139373/SP - Eliseu Daniel dos Santos
REQDO
: ASSOCIAÇÃO FORTALEZA PRÓ MORADIA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000901-90.2014.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Rosana Darossi Maillard Leopoldino
RECLAMADO : José Antonio Zanetti
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :1000298-97.2014.8.26.0320
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: DURVALINO FEITOR DOS SANTOS
ADVOGADO : 204260/SP - Daniela Fernanda Conego
REQDO
: TELEFONICA BRASIL S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000908-82.2014.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : José Roberto Candido
RECLAMADA : Ivone Paião
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0027580-98.2012.8.26.0320
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE
: Ophelia Bueno da Silveira Dumit
ADVOGADO : 224988/SP - Marcio Fernandes Silva
REQDO
: Maria Especiosa Forjaz Brasil dos Santos - espólio
ADVOGADO : 190857/SP - Ana Flávia Bagnolo Dragone
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000299-82.2014.8.26.0320
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: OLAIR DOS SANTOS DA SILVA
ADVOGADO : 139373/SP - Eliseu Daniel dos Santos
REQDO
: ASSOCIAÇÃO FORTALEZA PRÓ MORADIA
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000301-52.2014.8.26.0320
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: ANGÉLICA TAVARES DE OLIVEIRA
ADVOGADO : 139373/SP - Eliseu Daniel dos Santos
REQDO
: ASSOCIAÇÃO FORTALEZA PRÓ MORADIA
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
INVTANTE
ADVOGADO

:1000302-37.2014.8.26.0320
:INVENTÁRIO
: SANDRA CRISTINA SEGATTO
: 253359/SP - Maicon Vinicius Pizani
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INVTARDO
: VALDIR LIDER SEGATTO
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000300-67.2014.8.26.0320
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: Banco Pecunia S/A
ADVOGADO : 139203/SP - Orestes Bacchetti Junior
REQDO
: FABRICIO ANTUNES DE SOUZA
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000304-07.2014.8.26.0320
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: NILSON CAETANO
ADVOGADO : 139373/SP - Eliseu Daniel dos Santos
REQDO
: ASSOCIAÇÃO FORTALEZA PRÓ MORADIA
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000305-89.2014.8.26.0320
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Luiz Carlos Magri
ADVOGADO : Fernanda Donah Bernardi
REQDO
: Nextel Telecomunicações Ltda
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000754-64.2014.8.26.0320
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Jaime Lima da Silva
ADVOGADO : 323695/SP - Dany Robson de Oliveira
REQDO
: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000780-62.2014.8.26.0320
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Claudio Sabino Pereira
ADVOGADO : 254871/SP - Cassius Abrahan Mendes Haddad
REQDO
: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000781-47.2014.8.26.0320
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Simone Cristina Bonfogo
ADVOGADO : 155998/SP - Renato Ruiz Rocha
REQDO
: ITAPEVA II FIDC
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000782-32.2014.8.26.0320
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Keila Cristina da Silva
ADVOGADO : 155998/SP - Renato Ruiz Rocha
REQDO
: FIDC NPL I
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000783-17.2014.8.26.0320
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: JOSE CELIO PINHEIRO DA SILVA
ADVOGADO : 155998/SP - Renato Ruiz Rocha
REQDO
: EMBRATEL SA
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000825-66.2014.8.26.0320
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: VINICIUS LUCENTE BRUGNARO
ADVOGADO : 341065/SP - Marcos Paulo Schinor Bianchi
REQDO
: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000826-51.2014.8.26.0320
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Mateus Munhoz Vidotto
ADVOGADO : 341065/SP - Marcos Paulo Schinor Bianchi
REQDO
: MUNICIPIO DE LIMEIRA
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO

:0000829-06.2014.8.26.0320
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CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: DINEIA SAULINO
ADVOGADO : 238605/SP - Daniel Massaro Simonetti
REQDO
: VRG LINHAS AEREAS S/A (GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES)
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

1ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ALEX RICARDO DOS SANTOS TAVARES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADRIANA CRISTINA HENCKLEIN DE CAMPOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0032/2014
Processo 0000005-30.1966.8.26.0320 (320.01.1966.000005) - Inventário - Inventário e Partilha - Escolastica Pinto Ferreira e
Angela Maria Grapengraad da Silva - cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem
manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: DANIEL DEGASPARI
Processo 0000039-56.2013.8.26.0320 (032.02.0130.000039) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação
/ Embargos à Execução - Neli Calabria - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empresários de Americana Limeira
e Região - Vistos. Recebo recurso interposto pela embargante, às fls. 184/192 e fls. 301/306, em seus regulares efeitos. Às
contrarrazões. Após, subam à E. Superior Instância, observadas as cautelas de estilo. Intime-se. - ADV: ANDRE LUIS SALIM
(OAB 306387/SP), NELI CALABRIA
Processo 0000130-49.2013.8.26.0320 (032.02.0130.000130) - Procedimento Sumário - Seguro - Thamara Peixoto Bradesco Vida e Previdência Sa - Vistos. Recebo recurso interposto pela requerente, às fls. 264/267, em seus regulares efeitos.
Às contrarrazões. Após, subam à E. Superior Instância, observadas as cautelas de estilo. Intime-se. - ADV: CELSO DE FARIA
MONTEIRO (OAB 138436/SP), WALTER BERGSTROM (OAB 105185/SP)
Processo 0000130-49.2013.8.26.0320 (032.02.0130.000130) - Procedimento Sumário - Seguro - Thamara Peixoto - Bradesco
Vida e Previdência Sa - Vistos. 1-Expeça-se guia de levantamento em favor do perito. 2-Publique-se a r. Decisão de fls. 268.
3-Intime-se. - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), WALTER BERGSTROM (OAB 105185/SP)
Processo 0000305-48.2010.8.26.0320 (320.01.2010.000305) - Inventário - Inventário e Partilha - Quitéria de Souza Peres
- Tito de Souza - 1 - Fls. 91, segundo parágrafo, anote-se. 2 - Homologo a partilha DE FLS. 103/106 dos bens deixados em
razão do falecimento de TITO DE SOUZA e AMARO DE SOUZA, atribuindo aos nela contemplados seus respectivos quinhões
e ressalvados eventuais direitos de terceiros. 3 - Julgo extinto o feito nos termos do art. 269, inc. I, do CPC. 4 - Aguarde-se a
conferência da declaração de bens em cumprimento ao artigo 1.031, segundo parágrafo, do CPC (FLS. 117). 5 - Após e, se
nada for requerido, certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se formal de partilha. 6 - P.R.I.C. - ADV: MARA ISA MATTOS
SILVEIRA ZAROS
Processo 0000376-31.2002.8.26.0320 (320.01.2002.000376) - Execução de Alimentos - Alimentos - Sergio Benedito Parolo cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão ao
arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: FERNANDA GROTTA JACON (OAB 153091/SP)
Processo 0000844-72.2014.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Despesas Condominiais - Assunção e Assunpção
Advogados Associados - Balgrin Construtora Ltda - (Fica o(a) executado(a) por meio do seu advogado, intimado nos termos
do art. 475-A do CPC, para que efetue o pagamento da importância de R$ 32.441,39, no prazo de quinze(15) dias, sob pena
de prosseguimento da execução com multa de 10%, prevista no art.475-J.) - ADV: LUIZ ANTONIO CESAR ASSUNCAO (OAB
40967/SP), DANIEL DE CAMPOS (OAB 94306/SP), JOSE MAURO FABER (OAB 95811/SP)
Processo 0001064-03.1996.8.26.0320 (320.01.1996.001064) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Imobiliaria
Queluz S C Ltda(rep P Rosires Moura e Nayla W M Moura) - Vivi Limeira Confeccoes Ltda - - Roberval Massaro - - Viviane
Santorino Massaro - 1 - Homologo o acordo apresentado a fls. 313/315 a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos.
2 - Consequentemente, ficam suspensàs as hastas públicas de fls. 304. 3 - Promovam os executados o pagamento do valor
correspondente à comissão da empresa Destak Leilões em 2% do valor do acordo (fls. 305, nono parágrafo. 4 - Aguarde-se o
prazo necessário ao cumprimento do acordo. 5 - Após, e se nada for requerido, voltem os autos conclusos para extinção da
execução. 6 - Int. - ADV: JERONYMO BELLINI FILHO (OAB 90959/SP), NABYLA MALDONADO DE MOURA GIACOPINI (OAB
260220/SP), MARCIA REGINA CHRISPIM (OAB 116092/SP), ALESSANDRO RICARDO MAZZONETTO (OAB 170707/SP)
Processo 0001376-80.2013.8.26.0320 (032.02.0130.001376) - Procedimento Sumário - Seguro - Cayo Vinicius Pereira Tokio Marine Seguradora Sa - Vistos. 1 - Expeça-se guia de levantamento em favor do perito. 2 - Rejeito os embargos de
declaração de fls. 128/129, porque a questão dos honorários advocatícios e da sucumbência restaram fundamentadas. 3 Recebo
recurso interposto pelo requerente, a fls. 130/133, em seus regulares efeitos. 4 - Às contrarrazões. Após, subam à E. Superior
Instância, observadas as cautelas de estilo. 5 - Intime-se. - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP),
WALTER BERGSTROM (OAB 105185/SP)
Processo 0001564-10.2012.8.26.0320 (320.01.2012.001564) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Leandro Ventura - Tharcilo Barbieri - - Stefano Marinho de Castro Pereira - Certifico e dou fé que em contato com o CEJUSC,
ficou designado o dia 31.01.2014, às 10:45 horas para realização de audiência conciliação, conforme determinado às fls. 90/91.
- ADV: RODRIGO APARECIDO MATHEUS (OAB 263514/SP), GRAZIELLA DE MUNNO NUNES (OAB 185243/SP)
Processo 0001794-86.2011.8.26.0320 (320.01.2011.001794) - Monitória - Pet Shop Limeira Ltda Me - Jeferson Fernando da
Costa Rodrigues - manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada de documentos novos (art. 398 do CPC). (resposta do ofício: não
foi encontrado veículo em nome do réu) - ADV: RENATA RODRIGUES DOS SANTOS (OAB 268144/SP), FERNANDO LUIS DE
CAMARGO (OAB 94280/SP)
Processo 0001952-10.2012.8.26.0320 (320.01.2012.001952) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - Franciele
Gonçalves Pires e outro - cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação,
os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: SILVIO CALANDRIN JUNIOR (OAB 128853/SP)
Processo 0001963-39.2012.8.26.0320 (320.01.2012.001963) - Divórcio Litigioso - Dissolução - Helivelson Cavalcante dos
Santos - cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos
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retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: ALESSANDRA CHRISTINA NAZATO (OAB 245527/SP)
Processo 0002202-29.2001.8.26.0320 (320.01.2001.002202) - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência - Jose Antonio Doimo - Industria Emanoel Rocco
Sa - - Banco Bradesco S/A - Darcy Destefani e outros - Fazenda Nacional - União Federal - Transportadora Americana Ltda Ciência às partes da penhora no rosto dos autos de fls. 2835/36, 2837/38, 2839/40, 2841/42, 2843/45 - ADV: ALESSANDRA
SECCACCI RESCH (OAB 124456/SP), OSVALDO STEVANELLI (OAB 107091/SP), VINICIUS BERETTA CALVO (OAB 306996/
SP), ANTONIO CLAUDIO FISCHER (OAB 123554/SP), MONICA HILDEBRAND DE MORI, ANDERSON ZIMMERMANN (OAB
124627/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), PEDRO GERALDO ZANARELLI (OAB 115552/SP),
ORIVALDO COSTA DE OLIVEIRA (OAB 110154/SP), OLINTO BERTIN FILHO (OAB 124585/SP), HEITOR MARCOS VALERIO
(OAB 106041/SP), EDSON FELICIANO DA SILVA (OAB 134422/SP), LUIZA HELENA GUERRA E SARTI (OAB 28971/SP), LUIS
ROBERTO OLIMPIO (OAB 135997/SP), ROBERTO PERRONE JUNIOR (OAB 136639/SP), FERNANDA GROTTA JACON (OAB
153091/SP), MIGUEL ALFREDO MALUFE NETO (OAB 16505/SP), PATRÍCIA HELENA BOTTEON DA SILVA (OAB 170613/SP),
VITOR GONÇALVES (OAB 178738/SP), MARTA CRISTINA NOGUEIRA (OAB 215652/SP), RENATA RIBEIRO GONÇALVES
(OAB 227051/SP), TATIANE MIRANDA (OAB 230574/SP), EDUARDO VIEIRA ROSENDO, DARCY DESTEFANI (OAB 35808/
SP), FRANCISCO GULLO JUNIOR (OAB 36838/SP), FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS GIANOTTO (OAB 63594/SP),
ELIETE BRAMBILA MACHADO (OAB 88095/SP), TANIA MARIA FERRAZ SILVEIRA (OAB 92771/SP), BRUNO HENRIQUE
GONCALVES (OAB 131351/SP), PEDRO VICENTE BOTTA SALVADOR (OAB 133069/SP)
Processo 0002355-18.2008.8.26.0320 (320.01.2008.002355) - Procedimento Sumário - Bruno Ferreira de Carvalho - B V
Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - 1 - Fls. 184: expeça-se guia de levantamento em favor do exequente. 2
- Julgo extinta a execução do v. acórdão, conforme requerido pelo exequente a fls. 186 e pelo executado a fls. 188, nos termos
do art. 794, inc. I, do CPC. 3 - Após o trânsito em julgado e pagas eventuais custas, arquivem-se os autos, observadas as
formalidades legais. 4 - P.R.I.C. - ADV: PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP), ELIZETE APARECIDA DE
OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP), ADRIANA CRISTINA CAPICOTTO (OAB 160642/SP)
Processo 0002386-62.2013.8.26.0320 (032.02.0130.002386) - Procedimento Sumário - Seguro - Silvana Aparecida do Amaral
dos Santos - Mapfre Vera Cruz Seguradora Sa - Vistos. 1-Expeça-se guia de levantamento em favor do perito. 2-Manifestemse as partes acerca do laudo de fls. 125/136. 3-Intime-se. - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP),
MARCELLA GHETTI DIAS (OAB 317998/SP)
Processo 0002556-05.2011.8.26.0320 (320.01.2011.002556) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio
Residencial Alexandre Janoski - Jefferson Luis Baltazar - Vistos. 1. Fls. 47/50: Intime-se o executado, para os termos do artigo
475 J do CPC. 2. Ficando fixados os honorários em fase de execução em 10% do valor do débito. 3. Desnecessária a intimação
pessoal do executo, pois ele está representado nos autos. (Fica o(a) executado(a) por meio do seu advogado, intimado nos
termos do art. 475-A do CPC, para que efetue o pagamento da importância de R$ 4.653,56, no prazo de quinze(15) dias, sob
pena de prosseguimento da execução com multa de 10%, prevista no art.475-J.) - ADV: PATRÍCIA LOPES FERRAZ FONSECA,
MONICA BARPP DE ARAUJO (OAB 289877/SP)
Processo 0003395-30.2011.8.26.0320 (320.01.2011.003395) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - Lucas
Vinicius - cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos
retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: TANIA MARIA FERRAZ SILVEIRA (OAB 92771/SP), MARIA
HELENA CARDOSO (OAB 240221/SP)
Processo 0004135-90.2008.8.26.0320 (320.01.2008.004135) - Inventário - Inventário e Partilha - Vanderlei Donizetti Ferreira
Neves - - Geane Lizete Medeiros Neves - - Ivanilde Aparecida Ferreira Neves - - Patrick Fernandes da Silva Neves - Joao
Ferreira Neves - Geraldo Ferreira Neves Juniortatiane Cf Nevesdianhangelles Fnevesdaiane F Neves - CERTIDÃO - MANDADO
CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2013/045946-0, dirigi-me
ao endereço indicado, onde lá sendo DEIXEI de citar a Sra. ZUMILDA FERREIRA NEVES SANTAROSA, tendo em vista que
fui informado, de que a mesma não tem o endereço declinado no mandado, mas que a requerida supra reside em um sítio no
“Bairro do Pires”, nesta, porém não sabe o informante consultado o endereço completo da mesma. * O referido é verdade e dou
fé. Limeira, 28 de dezembro de 2013. - ADV: WELLINGTON ALBERTINI DE SOUZA, GEORGE SERGIO PEDRO DA SILVA (OAB
265660/SP)
Processo 0004325-77.2013.8.26.0320 (032.02.0130.004325) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Laurindo de Paula Rodrigues - Banco Panamericano Sa - Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alex Ricardo dos Santos Tavares O autor
Laurindo de Paula Rodrigues propôs a presente ação contra o réu Banco Panamericano SA, pedindo: a) a condenação do réu
no pagamento de indenização por danos materiais na quantia de R$ 34.997,00; b) a condenação do réu no pagamento de
indenização por danos morais na quantia de R$ 67.800,00. O réu, em contestação de folhas 102/114, pede a improcedência da
ação, alegando que agiu no exercício regular de direito, excludente de responsabilidade por fato de terceiro, insurgindo-se
quanto aos danos materiais e morais. Réplica de folhas 127/128. Relatei. Decido. Passo ao julgamento antecipado da lide
porque impertinente a prova oral. Procede, em parte, a causa de pedir. O autor comprovou que é proprietário legítimo do veículo
Citroen C4 Pallas, placas EFZ-1539, adquirido junto à concessionária Le Mans Campinas Veículos e Peças Ltda. em 13/08/2008
na condição de novo, ou seja, zero quilômetro (confira folhas 20). Também comprovou que houve a inserção de intensão de
gravame incluído junto ao sistema do Detran pelo réu (confira folhas 28/29). Também colacionou aos autos comprovante de que
o réu moveu ação de busca e apreensão do veículo (confira folhas 37). O autor teve que contratar advogado para mover ação
de exibição de documentos em face do réu (confira folhas 30/32), bem como para requerer contramandado de busca e apreensão
nos autos da ação de busca e apreensão (confira folhas 34/36). O réu, por outro lado, não nega que tenha sido vítima de
possível estelionato e que, de fato, inseriu a intenção de gravame do veículo junto ao Detran, apenas atribuindo excludente de
responsabilidade por fato de terceiro. Todavia, a responsabilidade do réu, como instituição bancária, é objetiva, pois deve
possuir sistema eficiente para coibir a prática de fraudes, de forma a evitar percalços a quem nada tem a ver com o negócio
celebrado. Nesse sentido: 0218961-16.2011.8.26.0100 Apelação Relator(a): Galdino Toledo Júnior Comarca: São Paulo Órgão
julgador: 9ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 03/12/2013 Data de registro: 04/12/2013 Outros números:
2189611620118260100 Ementa: “RESPONSABILIDADE CIVIL - Restrição de crédito decorrente de indevida inscrição do CPF
da autora no cadastro de devedores inadimplentes do SCPC - Dívida inexistente - Uso de seus dados pessoais por terceiro em
fraude para contratação de financiamento de mercadoria - Fato não rechaçado a contento pela empresa ré - Dever de indenizar
reconhecido com base no princípio jurídico da responsabilidade objetiva, em razão do risco do negócio - Excludentes da culpa
exclusiva do ofendido ou de terceiros não evidenciadas - Indenização - Fixação que deve ser apta para desestimular a reiteração
de atos gravosos, sem, no entanto, constituir fonte de enriquecimento desproporcional à vítima - Montante previsto na sentença
que se mostra adequado aos fins supra - Apelo desprovido.” 0000844-67.2010.8.26.0464 Apelação Relator(a): Júlio Vidal
Comarca: Pompéia Órgão julgador: 28ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 08/10/2013 Data de registro: 09/10/2013
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Outros números: 8446720108260464 Ementa: “Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Pedido indenizatório formulado
em reconvenção. Contratação de financiamento feita por terceiro que se fez passar pela vítima. Pedido reconvencional acolhido.
Banco-reconvindo que alega causa excludente de responsabilidade. Desacolhimento. Inexistência de fato exclusivo de terceiro
que possa afastar a responsabilidade civil da instituição financeira. Uso de dados por fraudador que não se equipara ao caso
fortuito externo, mas de caso fortuito interno e intrínseco à álea da atividade da fornecedora, por ser previsível e evitável a
prática de tal ardil. Responsabilidade da fornecedora que decorre de uma violação a um dever de prestar, com segurança, o
serviço bancário. Fato de terceiro que não é exclusivo e, portanto, não exclui a responsabilidade da casa bancária, a qual deve
adotar medidas de segurança para se imunizar contra fraude. Fato do serviço que dá azo à pretensão indenizatória. Tópico
recursal rejeitado. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Pedido indenizatório formulado em reconvenção. Instituição
financeira que pretende a redução da indenização fixada. Acolhimento. Arbitramento que deve ser feito com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio econômico da vítima, porte da causadora do dano, bem como atento ao
princípio da razoabilidade, à experiência do magistrado e ao bom senso, sem se descurar da realidade da vida e das
peculiaridades de cada caso, sem se esquecer que, na indenização do dano moral, dois fatores preponderantes ressaltam, de
um lado, o aspecto punitivo/pedagógico e, de outro, o caráter compensatório. No caso dos autos, considerando-se o grau de
culpa da instituição financeira (culpa que é concorrente e não exclusiva), entende-se razoável a redução reclamada. Apelo do
banco-reconvindo parcialmente acolhido, restando rejeitada a pretensão à majoração da condenação formulada no recurso
adesivo. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Pedido indenizatório formulado em reconvenção. Reconvinte que
insiste na restituição dobrada do valor reconhecido como sendo inexigível. Desacolhimento. Inexistência de prova da má-fé
senão apenas da incúria na prestação do serviço bancário, donde se conclui que a restituição dobrada não será devida.
Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Recurso do banco-autor parcialmente provido e desprovido o adesivo.”
Dessa maneira, os transtornos suportados pelo autor ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento, sendo de rigor o
reconhecimento da pretensão deduzida na inicial, com a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais.
Considerando o poder econômico do réu, que se trata de uma instituição financeira, bem como as condições socioeconômicas
do autor, e que a fixação deve ser apta para desestimular a reiteração de atos gravosos semelhantes, sem, contudo, constituir
fonte de enriquecimento desproporcional à vítima, fixo os danos morais em R$ 32.000,00. Por outro lado, o pedido de condenação
do réu no pagamento de indenização por danos materiais não comporta acolhimento. Isto porque para que haja uma condenação
a esse título, o autor deveria ter instruído a inicial com documentos que comprovem os prejuízos materiais suportados, o que
não o fez (CPC, artigo 396). Por não restar caracterizado, não procede o pedido de condenação por danos materiais. Nesse
sentido: 0004859-10.2009.8.26.0660 Apelação Relator(a): Ricardo Negrão Comarca: Viradouro Órgão julgador: 19ª Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 17/12/2012 Data de registro: 20/12/2012 Outros números: 48591020098260660 Ementa:
“DECLARATÓRIA Contrato de financiamento de bens móveis Pagamento parcial Inscrição no cadastro de restrição ao crédito
por parcela inadimplida Inscrição regular Dano moral Caracterização por simulação de contratação de novação de dívida e falha
na prestação dos serviços Valor fixado em R$ 6.220,00 Danos materiais Inexistência de comprovação das despesa materiais
Improcedência do pedido Responsabilidade apenas da primeira apelada pela fraude da simulação de contratação de novação
de dívida Ônus da sucumbência que recai sobre a primeira apelada Apelação com provimento parcial. Dispositivo: provimento
parcial ao recurso.” Pelo exposto, acolho, em parte, o pedido, resolvendo o mérito nos termos do artigo 269, I, do Código de
Processo Civil, para o fim de condenar o réu a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 32.000,00, atualizada a
partir de hoje (09/12/2013) e acrescida de juros de mora desde o ato ilícito (28/05/2011). Tendo em vista a sucumbência
recíproca, cada parte arcará com as custas e despesas processuais desembolsadas, e com os honorários advocatícios de seus
respectivos patronos. P.R.I.C. Limeira, 09 de dezembro de 2013. Juiz Alex Ricardo dos Santos Tavares - ADV: JOSE BENEDITO
DOS SANTOS (OAB 112451/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP),
MARCOS ANTONIO DE BARROS (OAB 92669/SP)
Processo 0004630-95.2012.8.26.0320 (320.01.2012.004630) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança
- Inadimplemento - Jose Graciano Pardin - Eliane Fernandes dos Reis - - Ricardo Reis - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO
PARCIALMENTE CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2013/040548-4 dirigi-me aos
vários endereços retro descritos e sendo à Rua Primo Fontana no. 110-A, Jardim Vitorio Lucato, onde Citei Eliane Fernandes
dos Reis, a qual após ouvir a leitura do presente mandado aceitou a contrafé que lhe ofereci e exarou sua assinatura. Certifico
mais, que não localizei o requerido Ricardo Reis nos endereços retro e segundo a referida requerida Eliane Fernandes dos Reis,
o segundo requerido é seu filho, seu nome correto é Rafael Reis, atualmente está morando em Minas, cujo atual endereço, do
mesmo não soube informar. O referido é verdade e dou fé. Limeira, 30 de dezembro de 2013. - ADV: MARCELA ROQUE RIZZO
DE CAMARGO (OAB 253360/SP)
Processo 0004782-61.2003.8.26.0320 (320.01.2003.004782) - Depósito - Depósito - Consorcio Nacional Embracon Sc Ltda
- Fls. 223: Indefiro o pedido de expedição de oficio à Secretaria Municipal de Educação posto que a providência pode ser
realizada pela parte interessada independentemente de intervenção judicial, devendo o juízo somente ser acionado na hipótese
de dados sigilosos. Desse modo, apresente a autora a taxa corresponde para pesquisa de endereço junto ao Infojud e Bacen
jud. Prazo: 10 dias, sob pena de extinção. Sem prejuízo, determino ao cartório pesquisa de endereço pelo Siel. Intime-se. - ADV:
SILVANA SIMOES PESSOA (OAB 112202/SP), PEDRO ROBERTO ROMÃO (OAB 209551/SP)
Processo 0005625-79.2010.8.26.0320 (320.01.2010.005625) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Marcio Ortega Baladelli - Thermas Water Park - Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alex Ricardo dos Santos Tavares O autor Marcio
Ortega Baladelli propôs a presente ação contra a empresa ré Thermas Water Park, pedindo: a) indenização pelas despesas
de tratamento já havidas e com as que fizeram necessárias até a recuperação, incluindo-se cirurgias plásticas, próteses
estéticas, medicamentos, tratamento ambulatorial e outros; b) indenização por lucros cessantes, correspondente ao período de
inatividade, ou seja, desde a data do acidente; c) pensão vitalícia, correspondente ao grau de redução da capacidade laborativa
experimentada; d) constituição de um capital para garantia do pagamento da pensão; e) indenização por dano estético, no valor
correspondente a cem salários mínimos; f) indenização por dano moral, no valor de cem salários mínimos. Alega, em resumo,
que chegou ao topo da plataforma do tobogã e desceu pelo escorregador na posição horizontal, com os pês voltados para baixo,
sendo que, em razão da velocidade, alternou sua posição inicial. Alega que, quando chegou ao final da descida, o sistema de
desaceleração e contenção foi insuficiente, não contendo sua queda, ultrapassando os limites da área destinada, chocando-se,
violentamente, com a cabeça contra o muro de concreto da piscina. A empresa ré, em contestação de folhas 102/116, pede a
improcedência da ação, porque o culpado pelo acidente foi autor, uma vez que ele pulou a placa que interditava o aparelho,
desceu pelo escorregador de cabeça para baixo, vindo a chocar-se contra mureta do concreto, ignorando o pedido de parada do
segurança Anderson Roberto Vaz de Lima. Alega, ainda, que o autor estava sob o efeito de álcool. Réplica de folhas 156/178.
Decisão saneadora de folhas 213. Laudo Médico Pericial de folhas 244/268. Prova oral de folhas 322. Prova oral de folhas
378/380. Prova oral de folhas 418. Prova oral de folhas 447. Memoriais da empresa ré às folhas 451/455. Memoriais do autor às
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folhas 456/470. Relatei. Decido. A empresa ré pede a improcedência da ação, porque o culpado pelo acidente foi autor, uma vez
que ele pulou a placa que interditava o aparelho, desceu pelo escorregador de cabeça para baixo, vindo a chocar-se contra mureta
do concreto, ignorando o pedido de parada do segurança Anderson Roberto Vaz de Lima. Alega, ainda, que o autor estava sob o
efeito de álcool. Assim, vê-se que a ré alega culpa exclusiva da vítima/autor, o que, comprovada, afasta a sua responsabilidade,
deixando de existir a relação de causa e efeito entre o seu ato e o prejuízo. Passo, portanto, ao exame da prova oral. A prova oral
produzida pelas partes é oposta. Inicialmente, está escrito no laudo pericial (folhas 247): “ são declarações do declarante: refere
que em outubro de 2009, ao descer com a cabeça para baixo um toboagua bateu com a cabeça em parede concreto no final do
percurso da pista de retenção de água”. A testemunha Guilherme, frequentador do local no dia do acidente, disse, em resumo,
que não viu o acidente; a ré anunciou que o tobogã estava fechado, por causa da chuva; viu o autor ultrapassando a corrente
com outras pessoas e subir no tobogã, desrespeitando o segurança. A testemunha Ana Lúcia, funcionária da ré, disse que ouviu
relatos de que o autor foi advertido que o tobogã estava fechado por causa da chuva. A testemunha Valdeci, funcionário da
empresa ré, afirmou que o tobogã foi fechado ao meio dia; o autor desceu o tobogã fechado; o tobogã estava fechado com uma
corrente e uma placa indicativa; existe uma placa no local de como usar o tobogã. A testemunha Adinã, segurança no local, disse
que o tobogã estava interditado por causa da chuva, com uma corrente e placa indicativa; houve aviso pelo alto falante para que
as pessoas se retirassem do tobogã por causa da chuva. A testemunha Anderson, chefe de segurança, na mesma linha, disse
que o tobogã estava interditado, por causa da chuva, com aviso e que houve aviso pelo alto faltante. Por outro lado, a prova
oral produzida pelo autor indica o oposto, ou seja, que o tobogã estava funcionando normalmente, bem com o que ele desceu
de forma correta, com as pernas para frente. A testemunha Vinicius disse que o tobogã estava funcionando normalmente. Nessa
linha, foi o depoimento da testemunha Jefferson. Com efeito, considerando os depoimentos e a lesão na cabeça sofrida pelo
autor, tenho que ficou comprovado que ele desceu o tobogã de cabeça para baixo, além de utilizá-lo ciente da sua proibição.
A prova oral evidencia que o local mostrava-se devidamente sinalizado com placa e que o autor foi advertido pelo segurança
para não descer no tobogã. Enfatizo que a prova oral demonstrou que os frequentadores, em razão da chuva, foram advertidos
pelo alto falante que o tobogã estava fechado. Assim, em que pese o infortúnio que acometeu o autor, o fato ocorreu por sua
culpa exclusiva, ficando afastada a responsabilidade da ré. Diante do exposto, rejeito o pedido, resolvendo o mérito, no termos
do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor no pagamento da custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da causa, com atualização monetária desde a distribuição da ação e juros de
mora a contar da publicação da presente, observando-se, contudo, a gratuidade processual. Ante os depoimentos divergentes,
dê-se vista ao Ministério Público. P.R.I.C.Limeira, 13 de janeiro de 2014. Juiz Alex Ricardo dos Santos Tavares - ADV: MARCIO
ANDRE COSENZA MARTINS (OAB 149953/SP), CARLOS EDUARDO CEZAR FERRAZ (OAB 277026/SP), FLAMINIO DE
CAMPOS BARRETO NETO (OAB 294624/SP)
Processo 0005625-79.2010.8.26.0320 (320.01.2010.005625) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Marcio Ortega Baladelli - Thermas Water Park - Certifico e dou fé que até a presente data não há custas remanescentes a
serem recolhidas nestes autos. - ADV: MARCIO ANDRE COSENZA MARTINS (OAB 149953/SP), CARLOS EDUARDO CEZAR
FERRAZ (OAB 277026/SP), FLAMINIO DE CAMPOS BARRETO NETO (OAB 294624/SP)
Processo 0005770-09.2008.8.26.0320 (320.01.2008.005770) - Monitória - Rosa Aparecida Schneider Betti - Palmira
Bertanha Betti - Manifeste-se o autor acerca da interposição de exceção de pré-executividade. - ADV: ELISANGELA ROSSETO
MACHION, ARTHUR DE CARVALHO JUNIOR (OAB 105320/SP), SANDRA EMILIA GIRALDIN (OAB 96859/SP)
Processo 0006877-49.2012.8.26.0320 (320.01.2012.006877) - Reintegração / Manutenção de Posse - Brandão
Empreendimentos Imobiliários Ltda - cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem
manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: REINALDO ROSSI JUNIOR (OAB
255818/SP)
Processo 0007084-58.2006.8.26.0320 (320.01.2006.007084) - Interdição - Capacidade - Maria Nair Rodrigues - cientificálos do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo
(item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: APARECIDO TEIXEIRA MECATTI (OAB 96871/SP), MIGUEL TEIXEIRA MECCATTI
(OAB 96873/SP)
Processo 0007121-80.2009.8.26.0320 (320.01.2009.007121) - Monitória - Banco Bradesco Sa - Rio Preto Indústria e
Comércio de Bijuterias Ltda Me e outros - Cumpra-se o V. Acórdão. Manifeste-se o interessado, no prazo de 15 dias. No silêncio,
remetam-se os autos ao arquivo. Intime-se. - ADV: ADEMAR BEZERRA DE MENEZES JUNIOR (OAB 126837/SP), RAFAEL DE
BARROS CAMARGO (OAB 175808/SP), CLAUDEMIR COLUCCI (OAB 74968/SP)
Processo 0007129-04.2002.8.26.0320 (320.01.2002.007129) - Cautelar Inominada - Medida Cautelar - Jose Carlos de Oliveira
- Francisco Chagas Lopes da Silva - 1 - Diante da certidão acima, informando que não houve a comprovação da distribuição da
carta precatória aditada e retirada a fls. 173, ao arquivo, ficando suspensa a execução por prazo indeterminado nos termos do
art. 791, inc. III, do CPC. 2 - Int. - ADV: LUIS FELIPE CAMPOS DA SILVA (OAB 184146/SP), EUCLIDES BECKMAN JUNIOR
(OAB 317810/SP), VITOR MEIRELLES (OAB 104637/SP)
Processo 0007333-67.2010.8.26.0320 (320.01.2010.007333) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Nãp Padronizados Npl I - Luisa Intatilo Leite - Fls. 110: promova o exequente o
recolhimento do valor correspondente à publicação do edital de citação na imprensa oficial (fls. 107/108). Fls. 110: a minuta do
edital de citação se encontra disponível no site do Tribunal de Justiça, em andamento do processo. Desse modo, promova o
exequente as diligências que lhe compete para publicação do edital de citação nos jornais de grande circulação. Prazo: quinze
dias, sob pena de extinção. - ADV: ILDA HELENA DUARTE RODRIGUES (OAB 70148/SP)
Processo 0007520-75.2010.8.26.0320 (320.01.2010.007520) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - Vitor
Gabriel de Mendonça - Marcio Surnoglio - 1 - Fls. 119: defiro o pedido de permanência dos autos em cartório pelo prazo de
quinze dias para que o autor providencie extração de copias para instrução de eventual execução de alimentos. 2 - Porém,
observo que o mandado de averbação para inclusão do nome do pai biológico na certidão de nascimento do autor não foi
expedido posto que ainda não foram apresentados os documentos necessários à confecção do referido mandado, conforme já
anotado na decisão de fls. 114. 3 - Após, tornem os autos ao arquivo. 4 - Ciência ao MP. 5 - Int. - ADV: VALDIR TOZATTI (OAB
153222/SP), FRANCISCO DE MUNNO NETO (OAB 52183/SP)
Processo 0007902-15.2003.8.26.0320 (320.01.2003.007902) - Procedimento Ordinário - Sinalisa Seguranca Viária Ltda Sinaliza Sistemas de Comunicacao Visual Ltda - Cumpra-se o V. Acórdão. Manifeste-se o interessado, no prazo de 15 dias.
No silêncio, remetam-se os autos ao arquivo. Intime-se. - ADV: JOÃO AUGUSTO CARDOSO, LUIZ ARMANDO LIPPEL BRAGA
(OAB 19234/SP), HENRIQUE BRANDAO ACCIOLY DE GUSMAO (OAB 212262/SP), MARCELO MANOEL BARBOSA (OAB
154281/SP), MARIA HELENA CARDOSO (OAB 240221/SP)
Processo 0008335-72.2010.8.26.0320 (320.01.2010.008335) - Monitória - Cheque - Ivair Antonio Anézio - Neuza Marques
Ferreira Pio - 1 - Fls. 127: promova o exequente o recolhimento do valor correspondente à penhora “on line” (Com. 306/13). 2
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- Após, confeccione o cartório minuta de penhora “on line” pelo Sistema Bacenjud. 3 - Restada infrutífera a penhora, indique o
exequente outros bens à penhora no prazo de quinze dias. 4 - No silêncio, ao arquivo, ficando suspensa a execução, nos termos
do art. 791, inc. III, do CPC. 5 - Int. - ADV: MARI ANGELA ANDRADE (OAB 88108/SP), GERALDO AMARANTE DA COSTA (OAB
229455/SP)
Processo 0008589-45.2010.8.26.0320 (320.01.2010.008589) - Procedimento Ordinário - Revisão - Gustavo Piscitelli - Giovani Piscitelli - Glaucio Piscitelli - Cumpra-se o V. Acórdão. Manifeste-se o interessado, no prazo de 15 dias. No silêncio,
remetam-se os autos ao arquivo. Intime-se. - ADV: GRAZIELLA DE MUNNO NUNES (OAB 185243/SP), GLAUCIO PISCITELLI
(OAB 94103/SP), CLAUDIO ANTONIO ARIETTI (OAB 122599/SP), ELISABETH APARECIDA DA SILVA (OAB 96821/SP)
Processo 0008667-44.2007.8.26.0320 (320.01.2007.008667) - Arrolamento de Bens - Adenilson Valadares Santos e outros
- Luciana Valadares Santos - 1 - A procuradora do inventariante informou que ele faleceu (fls. 45). 2 - Desse modo, informe a
procuradora se será realizado inventário conjunto, bem como traga aos autos certidão de óbito de Adenilson Valadares Santos.
3 - Sem prejuízo, traga aos autos o título aquisitivo do imóvel indicado a partilha posto que a escritura de compra e venda de
fls.17//18 e a matricula do imóvel estão em nome de pessoa estranha ao inventário. 4 - Prazo: 15 dias para cumprimento dos
parágrafos acima, sob pena de extinção. 5 - Int. - ADV: MARCIA REGINA CHRISPIM (OAB 116092/SP), JULIANA PASCHOALON
ROSSETTI (OAB 188744/SP)
Processo 0009033-10.2012.8.26.0320 (320.01.2012.009033) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Sirva Limeira Comércio de Peças e Consertos de Eletrodomésticos Ltda Me - Le Barom Alimentação Ltda - Fls. 114: indefiro o
pedido de sobrestamento do feito, porque a hipótese não se encontra prevista no art. 265 do CPC. Desse modo, ao arquivo,
ficando suspensa a execução nos termos do art. 791, III, do CPC, conforme já determinado a fls. 112. - ADV: HORACIO ANTONIO
D’ONOFRIO
Processo 0009314-63.2012.8.26.0320 (320.01.2012.009314) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Fundação Herminio Ometto - Giovana Sampaio Barros - Fls. 69/71: confeccione o cartório minuta de constrição de
saldos bancários em nome da executada pelo sistema Bacenjud. Restado frutífero o bloqueio, cumpra-se o disposto no art. 654
do CPC. Prazo: dez dias, sob pena de levantamento do valor bloqueado e suspensão da execução. - ADV: DAIRUS RUSSO
(OAB 227611/SP), GUILHERME ALVARES BORGES (OAB 149720/SP)
Processo 0009725-09.2012.8.26.0320 (320.01.2012.009725) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Van Der Hoeven
Ind e Com de Estufas Agricolas Ltda - Operativa Informática e Telecom Ltda - 1 - Fls. 90: indefiro o pedido de desconstituição da
personalidade jurídica da empresa posto que ainda não esgotaram os meios para formalização da citação, bem como não veio
aos autos ficha cadastral atualizada junto à Jucesp. 2 - Desse modo, traga a exequente aos autos a ficha cadastral atualizada
junto à JUCESP. 3 - Inexistindo novos endereços para citação, cite-se por edital, com prazo de vinte dias . 4 - Int. - ADV:
ROBERTO LAFFYTHY LINO (OAB 151539/SP)
Processo 0009993-63.2012.8.26.0320 (320.01.2012.009993) - Procedimento Ordinário - Bancários - Sergio Aguiar Silva
- Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Fls. 158/163: intime-se o executado para pagamento do valor
remanescente apurado, posto que o exequente alterou seu cálculo de fls. 142. - ADV: DANIELLE RIBEIRO DE MENEZES
BONATO, HENRIQUE CENEVIVA, CATARINA OLIVEIRA DE ARAUJO COSTA (OAB 301805/SP)
Processo 0010288-13.2006.8.26.0320 (320.01.2006.010288) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens - Banco do Brasil Sa - Daniel Antonio Pereira - 1 - O réu promoveu o depósito do valor correspondente
às verbas da sucumbência e o autor deixou de se manifestar nos autos, embora tenha sido intimado a fls. 163. 2 - Desse modo,
JULGO EXTINTA a execução do v.Acórdão nos termos do art. 794, inc. I, do CPC. 3 - Caso requeira, desde já fica deferido o
levantamento do valor depositado a fls. 162 em favor do autor. 4 - Certifique-se nos autos principais o teor do v.Acórdão. 5 Após o trânsito em julgado e pagas eventuais custas, arquivem-os autos, observadas as formalidades legais. 6 - P.RI.C. - ADV:
PEDRO GROTTA FILHO (OAB 139621/SP), EDILSON JOSÉ MAZON (OAB 161112/SP), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR
(OAB 142452/SP)
Processo 0010902-81.2007.8.26.0320 (320.01.2007.010902) - Cautelar Inominada - Maria Aparecida Regon Raymundo Banco Nossa Caixa Sa - Cumpra-se o V. Acórdão. Manifeste-se o interessado, no prazo de 15 dias. No silêncio, remetam-se os
autos ao arquivo. Intime-se. - ADV: KATTIA LEANDRA DE OLIVEIRA OTHON TEIXEIRA (OAB 232708/SP), FABRÍCIO MOREIRA
GIMENEZ (OAB 199635/SP), EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO (OAB 146878/SP)
Processo 0010993-45.2005.8.26.0320 (320.01.2005.010993) - Procedimento Ordinário - Propriedade - Laudenise Maria Rosa
da Silva Santos - Diante do silêncio da exequente, remetam-se os autos ao arquivo. - ADV: MARIA DAS DORES GUIRALDELLI
COVRE (OAB 218119/SP)
Processo 0011241-74.2006.8.26.0320 (320.01.2006.011241) - Procedimento Sumário - José Guido Alves - Gilvan Xavier
Araujo - 1 - As hastas públicas do bem penhorado a fls. 108 restaram negativas (fls. 148/149) e o exequente já informou que
não pretende adjudicar referido bem em favor de seu crédito (fls. 114). 2 - Desse modo, levanto a penhora do bem mencionado
acima. 3 - Traga o exequente aos autos o valor atualizado do débito, observado os termos da sentença de fls. 83/91. 4 - Prazo:
quinze dias. 5 - Após, confeccione o cartório minuta de penhora “on line” de eventuais saldos bancários em nome do executado
pelo Sistema Bacenjud. 6 - No silêncio do exequente, ao arquivo, ficando suspensa a execução nos termos do art. 791, inc. III,
do CPC. 7 - Int. - ADV: GUILHERME FLAVIANO RABELO (OAB 258151/SP), MARCIO ALEXANDRE DE ASSIS CUNHA (OAB
118409/SP), CLAUDIO LOPES (OAB 45759/SP)
Processo 0011950-70.2010.8.26.0320 (320.01.2010.011950) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Banco do Brasil Sa - Papel Forte Soluções Em Embalagens Ltda e outros - 1 - Promova o exequente, no prazo de quinze dias, o
recolhimento do valor correspondente à diligência do oficial de justiça, em cumprimento ao v.Acórdão e conforme já determinado
a fls. 73. 2 - Após, cumpra o cartório o terceiro parágrafo da decisão mencionada. 3 - No silêncio, ao arquivo, ficando suspensa
a execução nos termos do art. 791, inc. III, do CPC, uma vez que não foram localizados bens para formalização do arresto. 4 Int. - ADV: ÉDER GONÇALVES PEREIRA (OAB 257346/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP)
Processo 0013314-43.2011.8.26.0320 (320.01.2011.013314) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral
- D’andréa Agrimport Industria e Comercio de Maquinas Ltda - Transportadora Binacional Ltda - Cumpra-se o V. Acórdão.
Manifeste-se o interessado, no prazo de 15 dias. No silêncio, remetam-se os autos ao arquivo. Intime-se. - ADV: CARLOS
ROBERTO ROCHA (OAB 114471/SP), CYNTIA SOCCOL BRANCO (OAB 29318/PR), ULYSSES JOSÉ DELLAMATRICE (OAB
167121/SP)
Processo 0013344-78.2011.8.26.0320 (320.01.2011.013344) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Sebastiao Joaquim do Nascimento - Não há custas
remanescentes a serem pagas - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0013881-11.2010.8.26.0320 (320.01.2010.013881) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Diana
Silva Santana - Luciana Fernandes Oliveira - (Fica o(a) executado(a) por meio do seu advogado, intimado nos termos do
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art. 475-A do CPC, para que efetue o pagamento da importância de R$ 19.762,83, no prazo de quinze(15) dias, sob pena de
prosseguimento da execução com multa de 10%, prevista no art.475-J.) - ADV: PABLO ROBERTO DOS SANTOS (OAB 284269/
SP), ANDREY DE FRANCISCHI COLETTA (OAB 264341/SP)
Processo 0014409-45.2010.8.26.0320 (320.01.2010.014409) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Tereza
Inocêncio Ferreira Moreira - Itaú Unibanco Sa - A Certidão de honorários encontra-se disponível no sistema, para ser impressa
pelo(a)(s) procurador(a)(s). - ADV: ALEXANDRE RICARDO DE MICHIELLI (OAB 244789/SP)
Processo 0014917-64.2005.8.26.0320 (320.01.2005.014917) - Inventário - Inventário e Partilha - Heloisa Lilia França
Rodrigues - José Augusto Rodrigues - Renata França Rodrigues - Vistos. HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e
legais efeitos o plano de partilha de fls. 135/154 dos bens deixados em razão do falecimento de JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES,
ressalvados eventuais erros, omissões e direitos de terceiros. A Fazenda Pública Estadual lançou seu parecer a fls. 286 em
21 de outubro de 2013 concordando com o recolhimento do imposto “causa mortis” e a fls. 288 em 29 de outubro de 2013
apresentou parecer contrário. Logo, as divergências apontadas devem ser dirimidas em ação própria. Julgo extinto o processo,
nos termos do art. 269, inc. I, do CPC. Após o trânsito em julgado e pagas eventuais custas, expeça-se formal de partilha
e arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I.C. - ADV: VITOR MEIRELLES (OAB 104637/SP), ELOISA
ELVIRA MANFREDINI (OAB 175127/SP)
Processo 0015052-32.2012.8.26.0320 (320.01.2012.015052) - Execução de Alimentos - Expropriação de Bens - Gustavo
Alves dos Santos Fumagalli - Guilherme Reis Fumagalli - Para o interessado se manifestar sobre o resultado da pesquisa., valor
bloqueado R$ 00,3 - ADV: SIMONE BEATRIZ ALVES DOS SANTOS FUMAGALLI (OAB 316022/SP)
Processo 0015052-32.2012.8.26.0320 (320.01.2012.015052) - Execução de Alimentos - Expropriação de Bens - Gustavo
Alves dos Santos Fumagalli - Guilherme Reis Fumagalli - 1 - Trata-se de execução de alimentos pelo rito da penhora (fls. 48) e o
oficial de justiça não conseguiu realizar a citação, pois nem mesmo os vizinhos quiseram colaborar para efetivação da diligência
(fls. 77). 2 - Assim, confeccione o cartório minuta de constrição “on line” de eventuais saldos bancários em nome do executado
pelo Sistema Bacenjud. 3 - Restado frutífero o bloqueio, tente-se novamente a citação pessoal. - ADV: SIMONE BEATRIZ
ALVES DOS SANTOS FUMAGALLI (OAB 316022/SP)
Processo 0015295-73.2012.8.26.0320 (320.01.2012.015295) - Procedimento Sumário - Condomínio - Associação dos
Proprietários Dop Portal de São Clemente - Maria T T M de Rezende Soares (espólio) Representada Por Osmar de Rezende
Soares Filho - 181/182: confeccione o cartório minuta de pesquisa de bens pelo sistema Infojud. Restada infrutífera a pesquisa,
indique o exequente bens à penhora no prazo de quinze dias. No silêncio, ao arquivo, ficando suspensa à execução, nos
termos do art. 791, III, do CPC. - ADV: FERNANDO LUIS DE CAMARGO (OAB 94280/SP), HILARIO DE AVILA FERREIRA (OAB
121443/SP), ANDRÉ LUIS DE LIMA (OAB 307526/SP)
Processo 0015709-71.2012.8.26.0320 (320.01.2012.015709) - Monitória - Duplicata - Rede Recapex Pneus Ltda - Tecnos
Industria Comercio e Representaçoes Ltda - O feito foi extinto a fls. 67 em razão de acordo realizado entre as partes (fls. 59/60),
razão pela qual torna-se desnecessária a intimação pessoal da ré para pagamento, nos termos do art. 475-J em razão do
descumprimento do acordo mencionado. Desse modo, e considerando ainda que a decisão de fls. 75 já foi publicada no DJE,
indique o exequente bens à penhora no prazo de quinze dias. No silêncio, ao arquivo, ficando suspensa a execução nos termos
do art. 791, III, do CPC. - ADV: RICARDO ALEXANDRE IDALGO (OAB 189667/SP)
Processo 0015818-61.2007.8.26.0320 (320.01.2007.015818) - Despejo por Falta de Pagamento - Gisele Terezinha Porreca
Cassarotti e outro - Rosilene Ferreira Nunes e outros - Informe o exequente se pretende adjudicar o bem imóvel em favor de seu
crédito, depositando nos autos o valor que exceder ao valor reclamado (art. 685-A do CPC). - ADV: GABRIELA JACON SASSI
(OAB 240125/SP), THIAGO RODOVALHO DOS SANTOS (OAB 196565/SP), GUSTAVO BRANDÃO DE ANDRADE E SILVA
(OAB 272674/SP), JOAO ANTONIO PIRES DE ANDRADE (OAB 142119/SP), MARCELO DE ROCAMORA (OAB 159470/SP)
Processo 0015964-34.2009.8.26.0320 (320.01.2009.015964) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Menali & Cruz Ltda Me - Murilo Ranches - Fls. 118: o pedido de bloqueio dos veículos junto o Detran já foi objeto da decisão de
fls. 105 e contra tal decisão não foi apresentado recurso próprio. Assim, ao arquivo, conforme já determinado segundo parágrafo
de fls. 105. - ADV: RODRIGO FERREIRA DA COSTA SILVA (OAB 197933/SP), THOMÁS DE FIGUEIREDO FERREIRA (OAB
197980/SP)
Processo 0016210-93.2010.8.26.0320 (320.01.2010.016210) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Itau Sa - CERTIDÃO
- MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2013/046051-5,
dirigi-me aos endereços indicados, onde lá sendo DEIXEI de citar os requeridos relacionados neste aditamento do mandado,
tendo em vista que os mesmos não têm mais os endereços fornecidos no respectivo mandado, conforme fui informado pelos
ocupantes dos referidos endereços, os quais desconhecem o endereço para onde os referendados réus se dirigiram, assim
sendo, devolvo o mandado sem o inteiro cumprimento para os devidos fins. * O referido é verdade e dou fé. Limeira, 27 de
dezembro de 2013. - ADV: LAERTE APARECIDO MENDES MARTINS (OAB 110091/SP)
Processo 0016404-30.2009.8.26.0320 (320.01.2009.016404) - Monitória - Contratos Bancários - Banco Itaú Sa - Aço Line
Ind e Com de Produtos Siderurgicos Ltda - - Rosana Pissaia - - José Ronaldo Martins Silva - Vistos. Fls. 186/188 e 189/191:
Intime-se o executado, para os termos do artigo 475 J do CPC. Ficando fixados os honorários em fase de execução em 10%
do valor do débito. Int. Fica o(a) executado(a) por meio do seu advogado, intimado nos termos do art. 475-A do CPC, para
que efetue o pagamento da importância de R$ 345.800,50, no prazo de quinze(15) dias, sob pena de prosseguimento da
execução com multa de 10%, prevista no art.475-J.) - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), MARIA
ELISA PERRONE DOS REIS (OAB 178060/SP), BRASIL DO PINHAL PEREIRA SALOMAO (OAB 21348/SP), RICARDO SORDI
MARCHI (OAB 154127/SP)
Processo 0016828-67.2012.8.26.0320 (320.01.2012.016828) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Centro Automotivo
Nova Limeira - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao
mandado nº 320.2013/046056-6 dirigi-me ao endereço e aí sendo deixei de citar o executado, tendo em vista que ele não foi
localizado. Esclareço que no local trata-se prédio residencial, onde não há porteiro e segurança, e sim comunicação porteiro
eletrônico, por várias dias e horários diferentes diiiirigi-me ao local e ninguém atende ao chamado. * O referido é verdade e dou
fé. Limeira, 23 de dezembro de 2013. - ADV: DEIVEDE TAMBORELI VALERIO (OAB 237211/SP)
Processo 0016982-56.2010.8.26.0320 (320.01.2010.016982) - Execução de Alimentos - Alimentos - Leandro Pedro Bertoni
Junior - Leandro Pedro Bertoni - 1 - Fls. 221: o depósito de fls. 214 é copia do deposito de fls. 215, cuja guia de levantamento foi
expedida e retirada a fls. 219. 2 - Julgo extinta a execução nos termos do art. 794, inc. I, do CPC. 3 - Ciência ao MP. 4 - Após o
trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. 5 - P.R.I.C. - ADV: TATIANA CRISTINA FERRAZ
(OAB 275238/SP), FERNANDO LUIS DE CAMARGO (OAB 94280/SP)
Processo 0017080-41.2010.8.26.0320 (320.01.2010.017080) - Cautelar Inominada - Obrigações - LAIMA PARTICIPAÇÕES
LTDA. - M COUTO COMBUSTIVEIS (Repr. MILTON COUTO-RG.12.489.900-6 e C.P.F.003.318.628-67) - 1 - Fls. 243?244: os
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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bens indicados à penhora não foram localizados pelo oficial de justiça (fls. 241). 2 - Desse modo, indiquem os executados, no
prazo de cinco dias, onde se encontram os bens nos termos do art. 600, inc.IV e art. 601 do CPC, conforme já determinado a
fls. 237, segundo parágrafo. 3 - Int. - ADV: RODRIGO DINIZ SANTIAGO (OAB 210101/SP), EDUARDO FELIPE MELLO (OAB
214763/SP), RENE CARLOS SQUAIELLA (OAB 93556/SP)
Processo 0017195-62.2010.8.26.0320 (320.01.2010.017195) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Silvia
Petto Francischetti - Mapfre Vera Cruz Seguradora Sa - - Unibens Adm Corretora de Sguros Ltda - Manifeste-se o autor acerca
da impugnação à penhora - ADV: FABIO JOSE RIBEIRO (OAB 329336/SP), VILSON HELOM POIER (OAB 329413/SP), MARCIO
FERNANDES SILVA (OAB 224988/SP), MAURICIO MARQUES DOMINGUES (OAB 175513/SP), PAULO AFFONSO CIARI DE
ALMEIDA FILHO (OAB 130053/SP)
Processo 0017404-65.2009.8.26.0320 (320.01.2009.017404) - Procedimento Sumário - Reme Elshaday e Com de Confecções
Ltda Me - Vivo Sa - Cumpra-se o V. Acórdão. Manifeste-se o interessado, no prazo de 15 dias. No silêncio, remetam-se os autos
ao arquivo. Intime-se. - ADV: ELTON RODRIGO PEREIRA, DANIEL ALVES FERREIRA (OAB 140613/SP)
Processo 0017428-88.2012.8.26.0320 (320.01.2012.017428) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Tereza de
Fátima Pancini Guerreiro - Claudemir Guerreiro - 1 - Regularize-se a representação processual da herdeira Tassiane Guerreiro
posto que ela atingiu a maioridade civil (fls.12). 2 - Após, voltem os autos conclusos para homologação da partilha. 3 - Int. - ADV:
LUIZ PEDRO BOM
Processo 0017874-91.2012.8.26.0320 (320.01.2012.017874) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Trw
Automotive Ltda - Industria Metalurgica Tremag Ltda - - Villa Factoring Fomento Mercantil Ltda - Vistos. 1. Fls. 198/200: Intimese o executado, para os termos do artigo 475 J do CPC. Ficando fixados os honorários em fase de execução em 10% do valor
do débito. Int. (Fica o(a) executado(a) por meio do seu advogado, intimado nos termos do art. 475-A do CPC, para que efetue o
pagamento da importância de R$ 12.526,14, no prazo de quinze(15) dias, sob pena de prosseguimento da execução com multa
de 10%, prevista no art.475-J.) - ADV: GIOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA (OAB 278343/SP), KARINA FERNANDA DE PAULA
(OAB 214344/SP), VALMIR LOPES TEIXEIRA MARTINS, EDNA FLORES DA SILVA (OAB 155412/SP)
Processo 0017937-19.2012.8.26.0320 (320.01.2012.017937) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Luciana Nantes Tavares - Volkswagen do Brasil Industria de Veiculos Automotores Ltda - Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alex Ricardo
dos Santos Tavares A autora Luciana Nantes Tavares propôs a presente contra a ré Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos
Automotores Ltda, pedindo o pagamento de indenização por dano material no valor R$ 9.389,61 e por dano moral na quantia
de R$ 20.000,00. A ré, em contestação de folhas 110/1123, pede a improcedência da ação, por ausência de vício ou defeito no
motor do veículo, bem com a falta de nexo de causalidade entre os danos alegados e qualquer ação ou omissão sua, uma vez
que houve quebra da garantia por culpa exclusiva da autora. Alega, ainda, em resumo, no item 57 de folhas 119, ser indevido
pagamento referente à documentação do veículo. Réplica de folhas 166/173. Decisão saneadora de folhas 175/179. Laudo
pericial de folhas 250/254. Manifestação da ré às folhas 280/283. Relatei. Decido. Alegou, em resumo, a ré que não houve vício
ou defeito no veículo da autora, bem como ausente nexo de causalidade entre os danos alegados e qualquer omissão sua,
ocorrendo quebra da garantia por culpa exclusiva da autora. Porém, a ré não logrou êxito em comprovar a exclusão de sua
responsabilidade. Os documentos de folhas 59/79 comprovam que veículo passou por Reccal, havendo substituição do motor
pela ré. Comprova, ainda, as reclamações realizadas pela autora. Porém, a prova pericial reconheceu como sendo possível que o
motor novo colocado pela ré estava com o mesmo problema do que o original (folhas 252, quesitos do Juízo). Esclareceu, ainda,
a prova pericial que os defeitos eram decorrentes da fabricação do motor. (folhas 252, quesitos do Juízo). Nesse particular, ante
a decisão saneadora de folhas 175, a qual houve o decreto de inversão do ônus da prova, a responsabilidade da ré se impõe,
porque não se logrou êxito em comprovar que o motor trocado foi retificado por uso inadequado. Caracterizada responsabilidade,
passo a individualizar os danos pleiteados. A retificação do motor de veículo novo, em meu sentir, ocasiona desvalorização do
veículo, porque não é fato corriqueiro. Assim, fixo o valor do dano material (desvalorização) em 20% sobre o valor da tabela
FIPE a ser considerado quando do pagamento. A situação pela qual passou a autora evidenciou o dano moral. Suas idas e
vindas à Concessionária, tentando resolver o problema do carro novo, bem como a retificação do motor, transbordaram a esfera
do aceitável, extrapolando o mero aborrecimento. A reparação moral devida apresenta natureza punitiva e compensatória,
fixando-a, portanto, em R$ 20.000,00, merecendo ser enfatizado o calvário pelo qual passou a autora ao comprar o veículo,
conforme muito bem descrito na petição inicial. Quanto ao valor pleiteado de R$ 1.743,61, com razão o diligente patrono às
folhas 5119/120, item 58, 59 e 60, devendo ser afastados, por ausência de nexo causal com o dano caraterizado (defeito no
motor). Além disso, conforme anotado, no item 60, de folhas 120, aqueles valores já foram ressarcidos, não merecendo guarida
o exposto pela autora às folhas 172. Diante do exposto, acolho, em parte, o pedido, resolvendo o mérito, nos termos do artigo
269, I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar a ré a pagar a quantia de R$ 20.000,00, a título de dano moral, com
atualização monetária a contar de 09 de janeiro de 2014, e juros de mora a contar da data venda do veículo, e mais indenização
em 20% do valor sobre a tabela FIPE a ser considerado quando do pagamento. Diante da sucumbência mínima sofrida pela
autora, condeno a ré no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 20% sobre o
valor da condenação, porque merecido, ante o trabalho realizado. P.R.I.C.Limeira, 09 de janeiro de 2014. Juiz Alex Ricardo dos
Santos Tavares - ADV: EDSON FELIPE SOUZA GARCINO (OAB 283020/SP), RENATO NAPOLITANO NETO (OAB 155967/SP)
Processo 0017937-19.2012.8.26.0320 (320.01.2012.017937) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Luciana Nantes Tavares - Volkswagen do Brasil Industria de Veiculos Automotores Ltda - Certifico e dou fé que, para efeitos
de preparo, o recorrente deverá efetuar o pagamento da importância de R$ 705,35, equivalente a 2 % sobre o valor da causa
atualizado;como preparo de apelação, a ser recolhida na Guia GARE, Código 230-6, mais a importância de R$ 29,50 por volume
dos autos, na guia FEDTJ Código 110-4, como porte postal de remessa e retorno. - ADV: RENATO NAPOLITANO NETO (OAB
155967/SP), EDSON FELIPE SOUZA GARCINO (OAB 283020/SP)
Processo 0018056-48.2010.8.26.0320 (320.01.2010.018056) - Nunciação de Obra Nova - Propriedade - Maria Helena
Zorzetti Teixeira - Igreja do Evangelho Quadrangular - Manifestar-se, em 05 dias, sobre o laudo. Perito pede o depósito da
complementação dos honorários periciais (fls. 337) - ADV: JOSE MAURO FABER (OAB 95811/SP), DANIEL DE CAMPOS (OAB
94306/SP), RAFAEL RIGO (OAB 228745/SP), RAFAEL MESQUITA (OAB 193189/SP)
Processo 0018077-53.2012.8.26.0320 (320.01.2012.018077) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do
Brasil Sa - Aparecida Fatima Mantovani - Vistos. Recebo recurso interposto pelo requerente, às fls. 63/82, em seus regulares
efeitos. Após, subam à E. Superior Instância, observadas as cautelas de estilo. Intime-se. - ADV: ADRIANO ATHALA DE
OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP)
Processo 0018119-73.2010.8.26.0320 (320.01.2010.018119) - Arrolamento de Bens - Nedi Arnosti Spaziante - Dirceu
Spaziante - cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos
retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: CARLOS ROBERTO DA SILVA
Processo 0018149-16.2007.8.26.0320 (320.01.2007.018149) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Amanda Cristina da Silva - Abraão de Souza - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de
Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2013/044802-7, dirigi-me ao endereço indicado, onde lá sendo DEIXEI de
intimar a requerente supramencionada, tendo em vista que a mesma não tem mais o endereço fornecido neste mandado,
conforme fui informado pelo ocupante do lugar, o qual não sabe precisar o novo endereço da autora, além de informar que a
mesma se dirigiu para o Jardim Campo Belo, nesta. * O referido é verdade e dou fé. Limeira, 28 de dezembro de 2013. - ADV:
CELSO JOSE PALERMO (OAB 11834/SP)
Processo 0018291-78.2011.8.26.0320 (320.01.2011.018291) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Julio Cesar Gomes Xavier - 1. Indefiro o pedido de
conversão da ação de busca e apreensão em depósito pois, a ação de depósito deixou de existir à partir do momento que o
requerido não responde à ação sob pena de prisão (Súmula vinculante nº 25 do STF). 2. Assim, promova o autor a retirada da
carta precatória para citação do réus, conforme já determinado na decisão de fls. 60, observado que referida decisão não foi
objeto de recurso. 3 - Prazo: quinze dias, sob pena de extição. 4 - Int. - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB
192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP)
Processo 0018553-91.2012.8.26.0320 (320.01.2012.018553) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Thayla Malu Silva - Motorola Industrial Ltda - Fixo os honorários periciais em R$ 2.500,00, conforme estimado a fls. 103, em
razão da especificidade da prova e a especialização do perito. Promova a ré o depósito do valor dos honorários periciais,
conforme decisão de fls. 94/95 (DJE 9/10/13). - ADV: ANA FLÁVIA BAGNOLO DRAGONE (OAB 190857/SP), EDUARDO LUIZ
BROCK (OAB 91311/SP)
Processo 0019180-95.2012.8.26.0320 (320.01.2012.019180) - Inventário - Inventário e Partilha - Shirley Aparecida
Carpanette - Osmar Carpanetti - 1 - Homologo a partilha dos bens deixados em razão do falecimento de OSMAR CAPANETTI,
atribuindo aos nela contemplados seus respectivos quinhões e ressalvados eventuais erros, omissões e direito de terceiros.
2 - Dê-se vista à Fazenda Pública Estadual em cumprimento ao art. 1031, segundo parágrafo, do CPC. 3 - Julgo extinto o feito
nos termos do art. 269,inc. I, do CPC. 4 - Ciência ao MP. 5 - Após o trânsito em julgado, pagas eventuais custas e cumprido o
segundo parágrafo, expeça-se formal de partilha e arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. 6 - P.R.I.C. - ADV:
SILVIO CARLOS LIMA (OAB 262161/SP)
Processo 0019505-07.2011.8.26.0320 (320.01.2011.019505) - Divórcio Litigioso - Dissolução - Sonia Aparecida de Almeida
Souza - Luiz Ramos de Souza - cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem
manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: JOÃO DOMINGOS VALENTE (OAB
212973/SP)
Processo 0019585-68.2011.8.26.0320 (320.01.2011.019585) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Juliana Domingos Alves - Vistos. Recebo recurso interposto pelo requerente, às fls. 97/106,
em seus regulares efeitos. Remetam-se os autos à E. Superior Instância, observadas as cautelas de estilo. Intime-se. - ADV:
ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB
99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)
Processo 0019698-22.2011.8.26.0320 (320.01.2011.019698) - Procedimento Ordinário - Edemilso Moreira de Souza Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fls. 109/111: devolvo ao autor o prazo para apresentação de eventual recurso, pois os
autos estavam em carga ao procurador do réu no prazo mencionado (fls. 108). - ADV: OSVALDO STEVANELLI (OAB 107091/
SP)
Processo 0020402-98.2012.8.26.0320 (320.01.2012.020402) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Bv Leasing Arrendamento Mercantil Sa - Valdir Aparecido Ramos - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2013/044451-0 dirigi-me à Rua João Dadona,
349, não encontrando o veículo descrito na inicial, sendo informada pelo Sr. Miguel que ali reside desde 2003, sabendo que o
requerido se mudou. Dirigi-me à Rua Aristides Lobo, 245, não encontrando o veículo descrito na inicial, não sendo atendida; nas
imediações desconhecem o requerido, nada sabendo sobre o bem, alegando, ainda, que ali reside o Sr. Paulo. Pelo exposto,
DEIXEI de proceder a REINTEGRAÇÃO/CITAÇÃO. Esclareço que as duas conduções depositadas exauriram-se no cumprimento
das diligências acima certificadas. Devolvo o presente em Cartório. O referido é verdade e dou fé. Limeira, 05 de janeiro de
2014. - ADV: ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA
MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP)
Processo 0020461-62.2007.8.26.0320 (320.01.2007.020461) - Execução de Título Extrajudicial - Menil Comércio de Peças
Ltda - Fls. 131: indefiro o pedido de expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito pois a providência independe
de intervenção judicial, devendo o Juízo somente ser acionado em caso de dados sigilosos. Assim, e não localizados bens
para formalização do arresto, ao arquivo, ficando suspensa a execução por prazo indeterminado. Intime-se. - ADV: EDUARDO
MARCANTONIO LIZARELLI (OAB 152776/SP)
Processo 0020808-32.2006.8.26.0320 (320.01.2006.020808) - Monitória - Espécies de Contratos - Banco Nossa Caixa Sa
- Montefuros Indústria e Comércio de Metais Perfurados Ltda Epp e outros - Diante do silêncio do exequente (certidão de fls.
170), ao arquivo, ficando suspensa a execução por prazo indeterminado, nos termos do art. 791, III, do CPC. - ADV: MARIA
HELENA CARDOSO (OAB 240221/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)
Processo 0020829-95.2012.8.26.0320 (320.01.2012.020829) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Arlindo
Aparecido Sierra - Fernando Maimone Neto - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça,
que em cumprimento ao mandado nº 320.2013/047457-5 dirigi-me ao endereço indicado e aí sendo DEIXEI DE PROCEDER
A RFEINTEGRAÇÃO do bem objeto da ação, pois não logrei localizá-lo e, tampouco o requerido Fernando Maimone Neto. O
referido é verdade e dou fé. Limeira, 31 de dezembro de 2013. - ADV: MARCOS ROBERTO ZARO (OAB 328240/SP)
Processo 0020844-98.2011.8.26.0320 (320.01.2011.020844) - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas Fabiana Ranches - Ricardo Bolzam do Nascimento - Certifico e dou fé que em contato com o CEJUSC, ficou designado o dia
17/02/2014, às 15:15 horas para realização de audiência de tentativa de conciliação, conforme determinado às fls. 183 - ADV:
PRISCILA SCABBIA DE OLIVEIRA (OAB 126345/SP), HILÁRIO FLORIANO (OAB 209105/SP), BRUNO ERNESTO PEREIRA
(OAB 213620/SP)
Processo 0021118-62.2011.8.26.0320 (320.01.2011.021118) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Itaú Unibanco Sa - Dovi Maquinas Ltda - - Dirceu Aparecido Viceli - - Ariovaldo Antonio Donatti - CERTIDÃO MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2013/041468-8
dirigi-me ao endereço e aí sendo, deixei de citar os requeridos, tendo em vista que eles não foram localizados. Esclareço
que no local fui informado pelo morador: ANDRÉ DIAS DE MELLO, que me alegou não saber dar qualquer informação sobre
os requeridos. * O referido é verdade e dou fé. Limeira, 23 de dezembro de 2013. - ADV: ANDERSON ZIMMERMANN (OAB
124627/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), GRAZIELA ANGELO MARQUES (OAB 251587/SP)
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Processo 0021236-04.2012.8.26.0320 (320.01.2012.021236) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Paulo
Cesar Vieira da Costa - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fls. 78/80: devolvo ao autor o prazo para apresentação de
eventual apelação, posto que os autos foram retirados em carga pelo procurador do réu após iniciado o prazo para recurso
(sentença publicada no DJE de 14/11/2013). - ADV: OSVALDO STEVANELLI (OAB 107091/SP)
Processo 0021913-34.2012.8.26.0320 (320.01.2012.021913) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Medical Medicina Cooperativa Assistencial de Limeira - Fagip Fundição de Aluminio Ind Com Ltda - Indefiro, neste momento, o
pedido de penhora sobre o faturamento do executado porque ainda não se esgotaram os meios para tentativa de localização
de bens para satisfação do valor reclamado. Desse modo, promova a exequente o recolhimento do valor correspondente à
pesquisa de bens pelo sistema Infojud (com. 306/13). Prazo: quinze dias. - ADV: DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO (OAB
212923/SP), JAYME FERRAZ JUNIOR (OAB 45581/SP), NOEDY DE CASTRO MELLO (OAB 27500/SP)
Processo 0022025-03.2012.8.26.0320 (320.01.2012.022025) - Divórcio Litigioso - Dissolução - Marcos Rogerio dos
Santos - Simone Cristina Dalfre dos Santos - 1 - A ré não foi localizada no endereço fornecido por sua procuradora a fls. 132
para realização do estudo psicossocial (fls. 146). 2 - Desse modo, indique a procuradora da ré o endereço atualizado de sua
constituinte no prazo de cinco dias. 3 - Após, expeça-se o necessário para realização do estudo psicossocial (fls. 132). 4 Ciência ao MP. 5 - Int. - ADV: FERNANDA DONAH BERNARDI, JOAO CARLOS CARCANHOLO (OAB 36760/SP)
Processo 0022185-62.2011.8.26.0320 (320.01.2011.022185) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução Valdirene Montezelli - Demilson Alves Nascimento - cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo
de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: ORIVELTI ROSA
GARCIA (OAB 124130/SP)
Processo 0022488-42.2012.8.26.0320 (320.01.2012.022488) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer Erik Gabriel Antunes Pessoa - Adilson Antunes de Araujo - FLS. 61 - 1. Junte-se; 2. Considerando que não houve a comprovação
do pagamento das parcelas que se venceram durante o curso do processo, já que o débito mencinado refere-se a dezembro de
2012, necessária a oitiva da parte contrária. 2. Manifeste-se o exequente em 05(cinco) dias.3. Na sequência ao M.P.; 4. Após,
a conclusão. Limeira, 16 de janeiro de 2014. - ALEX RICARDO DOS SANTOS TAVARES. - Juiz de Direito. - ADV: MAURO
FERNANDES, BRUNO RODRIGUES GIOTTO (OAB 283712/SP)
Processo 0022488-42.2012.8.26.0320 (320.01.2012.022488) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer Erik Gabriel Antunes Pessoa - Adilson Antunes de Araujo - FLS. 65 - 1. Junte-se; 2. Tendo em vista a superveniente petição,
após o despacho da anterior na mesma data, manifeste-se a parte com urgência no prazo de 24(vinte e quatro) horas. A
seguir ao Ministério Público. 3. Intime-se. Limeira, 16/01/2014. - ALEX RICARDO DOS SANTOS TAVARES. - Juiz de Direito.
- ADV: BRUNO RODRIGUES GIOTTO (OAB 283712/SP), MAURO FERNANDES, HELOYSE APARECIDA ALVES DE SOUZA
NASCIMENTO
Processo 0022890-60.2011.8.26.0320 (320.01.2011.022890) - Cumprimento de sentença - Alienação Fiduciária - Bv
Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Mario Gonçalves - Fls. 77: ao arquivo, ficando suspensa a execução por
prazo indeterminado nos termos do art. 791, III, do CPC. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0023057-82.2008.8.26.0320 (320.01.2008.023057) - Execução de Alimentos - Alimentos - Luiz Gustavo de Jesus
da Silva - Romilson Santana da Silva - A Certidão de honorários encontra-se disponível no sistema, para ser impressa pelo(a)(s)
procurador(a)(s). - ADV: DERMEVAL TIAGO JACON DA SILVA (OAB 231897/SP)
Processo 0023227-88.2007.8.26.0320 (320.01.2007.023227) - Despejo por Falta de Pagamento - Getulio Ribeiro Leite - Fer
Corr Embalagens Ltda e outros - 1 - Fls. 223/229 : manifeste-se o exequente sobre a alegada impenhorabilidade do bem imóvel
e as partes sobre as constatações e considerações apontados pelo perito a fls.290/295 com relação ao imóvel. 2 - Fls. 289:
fica prejudicado, neste momento, o levantamento do valor correspondente aos honorários periciais, posto que ainda não foi
concluída a avaliação. 3 - Int. - ADV: HENRIQUE SCHMIDT ZALAF (OAB 197237/SP), CLAUDIO FELIPPE ZALAF (OAB 17672/
SP), GABRIELA JACON SASSI (OAB 240125/SP)
Processo 0023239-39.2006.8.26.0320 (320.01.2006.023239) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Beatriz Ribeiro - Tiago
Machado de Barros Ribeiro - manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada de documentos novos (art. 398 do CPC).(réu não está
recebendo nenhum beneficio do INSS) - ADV: DERMEVAL TIAGO JACON DA SILVA (OAB 231897/SP)
Processo 0023813-86.2011.8.26.0320 (320.01.2011.023813) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - Patrick
Henrique Franco de Oliveira - Valdenil Pindobeira de Oliveira - cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido
o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: DAIANE DE
SOUZA MELO OLIVEIRA (OAB 305797/SP), JOAO GUILHERME BONIN (OAB 45766/SP), SONETE NEVES DE OLIVEIRA
(OAB 178402/SP)
Processo 0024009-22.2012.8.26.0320 (320.01.2012.024009) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Betania Vieira
de Carvalho - Bradesco Vida e Previdencia Sa - Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alex Ricardo dos Santos Tavares A autora Betania Vieira
de Carvalho propôs a presente ação contra a ré Bradesco Vida e Previdência SA, pedindo a condenação desta no pagamento da
quantia de R$ 13.461,27, já descontados os valores recebidos administrativamente, ou, caso seja constatada invalidez parcial,
requer a condenação na ré no pagamento da quantia de R$ 1.606,93, a título de complementação da indenização. A ré, em
contestação de folhas 34/43, pede a substituição do polo passivo, para que figure como ré a Seguradora Líder dos Consórcios
do Seguro DPVAT SA. Pede, ainda, a improcedência da ação porque a autora já recebeu o pagamento administrativo a que tinha
direito. Réplica de folhas 69/75. Decisão saneadora de folhas 126/127. Laudo pericial de folhas 164/175. Seguiu-se manifestação
da autora às folhas 177/179 acerca do laudo pericial, enquanto que a ré manifestou-se às folhas 1581/182. Relatei. Decido.
O pedido de substituição do polo passivo já foi objeto da decisão de folhas 126/127, não sendo objeto de recurso. No mérito,
não procede a causa de pedir. Pretende a autora o recebimento de indenização do seguro DPVAT, no valor de R$ 13.461,27, já
descontados os valores recebidos administrativamente, ou, caso seja constatada invalidez parcial, requer a condenação na ré
no pagamento da quantia de R$ 1.606,93, a título de complementação da indenização, relacionada com as sequelas sofridas
por ocasião do acidente de trânsito do qual foi vítima, que lhe resultou invalidez permanente. O laudo pericial de folhas 164/175
concluiu que a autora não apresenta incapacidade laboral (confira folhas 173, “IV. Conclusões”, item “C”). Dessa maneira, a
autora não faz jus ao recebimento de qualquer quantia a título de indenização do seguro DPVAT, embora já tenha recebido
administrativamente a quantia de R$ 1.350,00, por ela própria declarado (confira folhas 2, último parágrafo). Diante do exposto,
rejeito o pedido, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Sucumbente, condeno a autora
no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor atribuído à causa,
atualizado desde a distribuição e acrescido de juros de mora a contar da publicação desta, observando-se os benefícios da
justiça gratuita. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I.C. Limeira, 06 de dezembro de 2013. Juiz Alex Ricardo dos Santos
Tavares - ADV: WALTER BERGSTROM (OAB 105185/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP)
Processo 0024009-22.2012.8.26.0320 (320.01.2012.024009) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Betania Vieira
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de Carvalho - Bradesco Vida e Previdencia Sa - Certifico e dou fé que, para efeitos de preparo, caso não seja beneficiário da
justiça gratuita, a(o) recorrente deverá efetuar o pagamento da importância de R$ 287,80, equivalente a 2% sobre o valor da
causa atualizado, como preparo de apelação, a ser recolhida na Guia GARE, Código 230-6, mais a importância de R$ 29,50 por
volume dos autos, na guia FEDTJ - Código 110-4, como porte postal de remessa e retorno. - ADV: WALTER BERGSTROM (OAB
105185/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP)
Processo 0024009-22.2012.8.26.0320 (320.01.2012.024009) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Betania Vieira
de Carvalho - Bradesco Vida e Previdencia Sa - Vistos. 1-Expeça-se guia de levantamento em favor do perito. 2-Publique-se a r.
sentença. 3-Intime-se. - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), WALTER BERGSTROM (OAB 105185/
SP)
Processo 0024585-20.2009.8.26.0320 (320.01.2009.024585) - Reintegração / Manutenção de Posse - Santander Leasing
Sa Arrendamento Mercantil Suc de Aymoré Créd Financ e Inv Sa - Jefferson Rodrigues dos Santos - Fls. 143: anote-se. Após,
intime-se o autor da decisão de fls. 141 em razão do substabelecimento juntado a fls. 143. No silêncio, voltem os autos conclusos
para extinção. Providencie o autor a retirada do edital e sua publicação em jornal de grande circulação e o recolhimento do valor
correspondente à publicação no diário da justiça eletrônico, observada a certidão de fls 139. Prazo, 15 dias. - ADV: VIVIANE
APARECIDA HENRIQUES (OAB 140390/SP)
Processo 0024840-70.2012.8.26.0320 (320.01.2012.024840) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Bv Leasing Arrendamento Mercantil Sa - Ivan Aparecido de Oliveira - Promova o apelante o recolhimento do valor
remanescente correspondente ao preparo ( fls. 86). Prazo: quinze dias, sob pena de deserção (art. 511, § 2°, do CPC). Int. ADV: MARCELLI PENEDO DELGADO (OAB 288341/SP), MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0024857-14.2009.8.26.0320 (320.01.2009.024857) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Banco Santander Brasil Sa - M & L Drogaria Ltda Epp e outros - 1 - Homologo o acordo apresentado a fls. 495/499 a fim de que
produza seus jurídicos e legais efeitos. 2 - Aguarde-se o prazo necessário ao cumprimento ao acordo e, se nada for requerido,
voltem os autos conclusos para extinção da execução. 3 - Int. - ADV: ALEXANDRE TADEU CURBAGE (OAB 132024/SP),
RAFAEL MESQUITA (OAB 193189/SP), RODRIGO QUINTINO PONTES (OAB 274196/SP)
Processo 0025095-28.2012.8.26.0320 (320.01.2012.025095) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Celso Pinto Rabelo - Vistos. Fls. 71/72: Intime-se o executado, para os termos do artigo 475
J do CPC. Ficando fixados os honorários em fase de execução em 10% do valor do débito. Int. (Fica o(a) executado(a) por meio
do seu advogado, intimado nos termos do art. 475-A do CPC, para que efetue o pagamento da importância de R$ 4.974,42,
no prazo de quinze(15) dias, sob pena de prosseguimento da execução com multa de 10%, prevista no art.475-J.) - ADV:
FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)
Processo 0025207-94.2012.8.26.0320 (320.01.2012.025207) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Holti Lucon Filho - Lazinho Transportes - Tome-se por termo a penhora do imóvel indicado a fls. 34. Após, intime-se pessoalmente
o executado da penhora, ficando constituído a depositário do bem neste ato. Após, averbe-se a penhora pelo sistema Arisp. No
silêncio do executado depreco a avaliação do bem. Expeça-se o necessário. TERMO DE PENHORA E DEPOSITO Em Limeira,
aos 15 de janeiro de 2014, no Cartório da 1ª Vara Cível, do Foro de Limeira, em cumprimento à r. decisão proferida nos autos
da ação em epígrafe, lavro o presente TERMO DE PENHORA do(s) seguinte(s) bem(ns): Um lote de terreno designado pelo
nº 13 da quadra “B”, do loteamento denominado “Terminal Intermodal de Carga”, nesta comarca, medindo 25,88 mts de frente
para a Rua Três, igual medida ns fundos, por 50,25 mts da frente aos fundos, de ambos os lados, com a área de 1.300,47m²,
confrontando pelo lado direito com o lote 14, pelo lado esquerdo com o lote 12, e nos fundos com o lote 02., matricula 59781
do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas/ SP, do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), o(a)(s) Lazinho
Transportes, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Limeira - SP, na Av. Sargento Pessoto nº 696, Vila Camargo,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 51.466.365/0001-47, na pessoa de seu representante legal. O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m)
abrir mão do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as conseqüências do descumprimento
das obrigações inerentes. NADA MAIS. Lido e achado conforme segue devidamente assinado. - ADV: EDUARDO ROBERTO
LIMA JUNIOR (OAB 135923/SP)
Processo 0025610-05.2008.8.26.0320 (320.01.2008.025610) - Monitória - Sonia Aparecida Chinalli - Cleonice Rodrigues
dos Santos - A Certidão de honorários encontra-se disponível no sistema, para ser impressa pelo(a)(s) procurador(a)(s). - ADV:
DANIELA FERNANDA CONEGO (OAB 204260/SP)
Processo 0025620-83.2007.8.26.0320 (320.01.2007.025620) - Monitória - Contratos Bancários - Itapeva II Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Não padronizados - Antonio Ferreira Júnior - Vistos. 1 -Indefiro o pedido de bloqueio de
saldos bancários, conforme requerido a fls. 156, pois não restou demonstrado indícios de modificação da situação patrimonial
do devedor e cabe ao exeqüente diligenciar em busca de bens para garantia da execução, conforme entendimento de Nossos
Tribunais: “Agravo de instrumento nº 0049311-43.2012.8.26.0000- Ementa: Agravo de Instrumento tirado de decisão que
indeferiu o pedido de nova tentativa de penhora “on line”, uma vez que já realizada, sem sucesso Novo bloqueio indevido O
interesse patrimonial do credor não autoriza a atividade judicial no sentido da busca de bens para satisfação da dívida, em
substituição às diligÊncias a cargo da parte interessada no momento da concessão do crédito Precedentes do STJ Decisão
mantida recurso improvido. 3 Indique o exeqüente bens em nome da executada. 4 Prazo: quinze dias. 5 No silêncio, ao arquivo,
ficando suspensa a execução nos termos do art. 791, inc. III, do CPC. Int. - ADV: SAMUEL ALEX SANDRO LUCHIARI (OAB
164281/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP)
Processo 0025698-38.2011.8.26.0320 (320.01.2011.025698) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de Crédito
- Banco Bradesco Financiamentos Sa - Abeilton Pereira de Souza - manifestar-se sobre a devolução da carta precatória sem
cumprimento. - ADV: PRISCILA MENEGUETTI ZAIDEN (OAB 280084/SP), RONALDO AUGUSTO FERRARI (OAB 309510/SP)
Processo 0025783-24.2011.8.26.0320 (320.01.2011.025783) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Dario Romeu Administradora e Corretora de Seguros Ltda - Claro Empresas Sa - Vistos. Fls. 746/747: Intime-se o executado,
para os termos do artigo 475 J do CPC. Ficando fixados os honorários em fase de execução em 10% do valor do débito. Int. Fls.
223: Fica o(a) executado(a) por meio do seu advogado, intimado nos termos do art. 475-A do CPC, para que efetue o pagamento
da importância de R$ 1.420,87, no prazo de quinze(15) dias, sob pena de prosseguimento da execução com multa de 10%,
prevista no art.475-J.) - ADV: JULIANA LEITE DE BARROS (OAB 151946/SP), JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL
(OAB 146752/SP)
Processo 0025879-05.2012.8.26.0320 (320.01.2012.025879) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Ana de
Fatima Silva Figueiredo - Bradesco Vida e Previdencia Sa - 1- Expeça-se guia de levantamento em favor do perito. 2- Rejeito
a impugnação formulada pela autora às fls. 160/161, pois não veio acompanhada de laudo realizado pela parte impugnante,
a comprovar os argumentos ali aduzidos. 3-Dessa forma, homologo o laudo pericial de fls.295/319, para que produza seus
jurídicos e legais efeitos. 4-Declaro encerrada a instrução e concedo o prazo comum de 20 (vinte) dias para apresentação de
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memoriais pelas partes. 5-Intime-se. - ADV: WALTER BERGSTROM (OAB 105185/SP), INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB
132994/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP)
Processo 0026360-65.2012.8.26.0320 (320.01.2012.026360) - Procedimento Ordinário - Nota Promissória - Delta Usinagem
Ltda - Sem Administração de Recursos e Finanças Sa - - Fundo de Investimento Em Direitos Creditorios da Industria Exodus
Iii - 1 - A decisão de fls. 267 foi disponibilizada no DJE em 5.11.2013 (fls. 268), não tendo a autora recolhido o valor do preparo,
razão pela qual julgo deserta a apelação apresentada a fls.256/266. 2 - Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. 3 Suspendo a execução da sentença, nos termos do inc. 6º do art. 99 da Lei 11.101/05. 4 - Diante da certidão acima, informando o
decreto de falência da autora, intime-se o Síndico do processamento do feito e o MP. 5 - Int. - ADV: REINALDO DE MELLO (OAB
118413/SP), CRISTIANO TRIZOLINI (OAB 192978/SP)
Processo 0026635-14.2012.8.26.0320 (320.01.2012.026635) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança
- Locação de Imóvel - Antonio Luiz Duarte do Pateo - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial
de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2013/047909-7 dirigi-me ao endereço e aí sendo, deixei de notificar a
requerida e possíveis ocupantes, tendo em vista que eles não foram localizados. Esclareço que no local me deparei com a casa
fechada e em aparente estado de abandono, indaguei junto aos moradores vizinhos eles me alegaram ter vista movimentação
de retirada de mudança (objetos) do local. O referido é verdade e dou fé. Limeira, 29 de dezembro de 2013. - ADV: MARCIO
FERNANDES SILVA (OAB 224988/SP)
Processo 0026823-07.2012.8.26.0320 (320.01.2012.026823) - Procedimento Sumário - Seguro - Andreza Bianca Alves
de Oliveira - Bradesco Vida e Previdencia Sa - Vistos. Expeça-se guia de levantamento em favor do perito. Recebo recurso
interposto pelo requerente, a fls. 165/168, em seus regulares efeitos. Às contrarrazões. Após, subam à E. Superior Instância,
observadas as cautelas de estilo. Intime-se. - ADV: DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP), INALDO BEZERRA SILVA
JUNIOR (OAB 132994/SP), WALTER BERGSTROM (OAB 105185/SP)
Processo 0026825-74.2012.8.26.0320 (320.01.2012.026825) - Procedimento Sumário - Seguro - Anderson do Nascimento
Pereira - Bradesco Vida e Previdencia Sa - Vistos. Expeça-se guia de levantamento em favor do perito. Recebo recurso interposto
pelo requerente, a fls. 159/162, em seus regulares efeitos. Às contrarrazões. Após, subam à E. Superior Instância, observadas
as cautelas de estilo. Intime-se. - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), WALTER BERGSTROM
(OAB 105185/SP)
Processo 0026833-51.2012.8.26.0320 (320.01.2012.026833) - Procedimento Sumário - Seguro - Neydison Lima Nascimento
- Bradesco Vida e Previdencia Sa - Vistos. Expeça-se guia de levantamento em favor do perito. Recebo recurso interposto pelo
requerente, a fls. 137/140, em seus regulares efeitos. Às contrarrazões. Após, subam à E. Superior Instância, observadas as
cautelas de estilo. Intime-se. - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), WALTER BERGSTROM (OAB
105185/SP)
Processo 0026894-09.2012.8.26.0320 (320.01.2012.026894) - Procedimento Ordinário - Seguro - Mariza Maria da Silva
Sebastião e outros - Sul America Companhia Nacional de Seguros - 1 - Fls. 594: indefiro o pedido de prazo suplementar de
vinte dias para a ré se manifestar sobre o laudo pericial posto que se trata de prazo comum e o pedido não veio subscrito pelos
autores. 2 - Rejeito a impugnação formulada pelos autores às fls. 598/603, pois não veio acompanhada de laudo realizado pela
parte impugnante, a comprovar os argumentos ali aduzidos. 3-Dessa forma, homologo o laudo pericial de fls.507/521, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos. 4- Fls. 605/639: ciência à ré, nos termos do art. 398 do CPC. 5 - Declaro encerrada a
instrução e concedo o prazo comum de 20 (vinte) dias para apresentação de memoriais pelas partes. 6 - Int. - ADV: NELSON
LUIZ NOUVEL ALESSIO (OAB 61713/SP), ILZA REGINA DEFILIPPI DIAS (OAB 27215/SP), CRISTIANO ZADROZNY GOUVÊA
DA COSTA (OAB 321746/SP)
Processo 0027532-42.2012.8.26.0320 (320.01.2012.027532) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco Sa - Limeira Tapetes e Decorações Ltda Me - - Simone Cristina Sillmann - Para o interessado se manifestar
sobre o resultado da pesquisa. - ADV: CLAUDEMIR COLUCCI (OAB 74968/SP), ADEMAR BEZERRA DE MENEZES JUNIOR
(OAB 126837/SP)
Processo 0028086-74.2012.8.26.0320 (320.01.2012.028086) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Santander (brasil) Sa - Elza Machado Mariano Me - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu,
Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2013/033815-9 dirigi-me ao endereço INDICADO E ALI SENDO,
DEIXEI DE CITAR A SRA. ELZA MACHADO MARIANO tendo em vista que a mesma não mais reside no local , informação
prestada pelo porteiro daquele edificio de apartamentos que nada soube informar a respeito do paradeiro da executada.// O
referido é verdade e dou fé. Limeira, 07 de janeiro de 2014. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)
Processo 0028390-73.2012.8.26.0320 (320.01.2012.028390) - Procedimento Sumário - Seguro - Luciano Carlos Evangelista
Carvalho - Bradesco Vida e Previdencia Sa - Vistos. Expeça-se guia de levantamento em favor do perito. Recebo recurso
interposto pelo requerente, a fls. 302/305, em seus regulares efeitos. Às contrarrazões. Após, subam à E. Superior Instância,
observadas as cautelas de estilo. Intime-se. - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), WALTER BERGSTROM
(OAB 105185/SP)
Processo 0030655-48.2012.8.26.0320 (032.02.0120.030655) - Cautelar Inominada - Medida Cautelar - Luis Fernando dos
Santos - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado
nº 320.2013/047895-3 dirigi-me ao endereço indicado e deixei de proceder a citação de M. O. CAVALEIRO CIA LTDA ME, pois,
estando no local constatei que o imóvel encontra-se completamente fechado sem qualquer atendimento. Segundo informações
de alguns vizinhos, a empresa encontra-se sem funcionamento já alguns meses. O referido é verdade e dou fé. Limeira, 26 de
dezembro de 2013. - ADV: ANDERSON RODRIGO ESTEVES (OAB 308113/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP),
FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)
Processo 3020603-05.2013.8.26.0320 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0015448-48.2013 - 2º Vara da Família e
Sucessões da Comarca de Araraquara/SP) - MARIA IZABEL DE SOUZA ROSA - MARCIO DE SOUSA ROSA - 1 - Nomeio o
médico Valmor Portela para realização da perícia. 2 - Intime-se o perito para designação de data e hora para o ato deprecado e
após, comunique-se ao Juízo Deprecante. 3 - Int. - ADV: LEONARDO ARANTES VICENTINI (OAB 194851/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ALEX RICARDO DOS SANTOS TAVARES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADRIANA CRISTINA HENCKLEIN DE CAMPOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0034/2014
Processo 4000178-37.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Jose Parra Junior - Para
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o autor manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. - ADV: CARLOS
HENRIQUE SILOTO (OAB 245446/SP)
Processo 4000178-37.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Jose Parra Junior - Para
o autor manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. - ADV: CARLOS
HENRIQUE SILOTO (OAB 245446/SP)
Processo 4000540-39.2013.8.26.0320 - Monitória - Prestação de Serviços - CLÁUDIO ZALAF ADVOGADOS ASSOCIADOS
- Romenelli Factoring e Fomento Mercantil Ltda - - Nelycard Administradora de Cartoes Ltda - - RDBM Factoring Ltda - Reinaldo David Bueno de Miranda - - Mariza Teresa Bueno Miranda - Para o autor manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado
negativo do mandado ou carta de citação/intimação. - ADV: FELIPE SCHMIDT ZALAF (OAB 177270/SP), EMERSON TICIANELLI
SEVERIANO RODEX (OAB 297935/SP)
Processo 4000970-88.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Edgar Ribeiro - Para o autor
manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. - ADV: PATRICK FERREIRA
VAZ (OAB 223036/SP)
Processo 4000987-27.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Revisão - J. L. de A. - C. V. de A. - Para o autor manifestarse, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. - ADV: ARACELI SASS PEDROSO (OAB
239325/SP), MARCIA ELIANA SURIANI (OAB 129849/SP)
Processo 4001728-67.2013.8.26.0320 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Ricardo Zanella Tochini e
outro - Para o autor manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. - ADV:
AUGUSTO COGHI JUNIOR (OAB 152761/SP)
Processo 4002242-20.2013.8.26.0320 - Monitória - Cheque - MARCELO CHIAVIGATI - Para o autor manifestar-se, em 05
dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. - ADV: SILVANA MAYANE ELIAS ALVES DA SILVA
PEREIRA (OAB 322572/SP)
Processo 4002373-92.2013.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - I. L. L. - manifestar-se, em 05 dias,
sobre a juntada de documentos novos (art. 398 do CPC). - Ofício da Electro informando sobre o desligamento do requerido do
seu quadro de funcionários. - ADV: ALEXANDRE EDUARDO BERTOLINI (OAB 173276/SP)
Processo 4002425-88.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - TIAGO DIAS GUZZI CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2013/037342-6 dirigi-me ao endereço:
onde deixei o de proceder a citação da requerida, pois fui informado no local por uma senhora, de cor branca, meio gordinha,
cabelos lisos, olhos claros, residente no local, baixinha, que informou que a citanda Sra. Claudineia Neves da Silva, reside
atualmente na Rua Jatoba, perto das Escolas Eisten não soube informar o numero, em diligencias ao novo endereço, não logrei
exito em encontrar a requerida, ou localizar sua residencia. Referido é verdade e dou fé. Limeira, 14 de janeiro de 2014. - ADV:
SAMARA DIAS GUZZI (OAB 258297/SP)
Processo 4003460-83.2013.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - FLÁVIO
LUÍS SANTOS RIBEIRO - Para o autor manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/
intimação. - ADV: NARAYNA BORGI (OAB 280223/SP), ANGELA CATERINA BUENO PARAPUGNA MORAES (OAB 95423/SP),
BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)
Processo 4004885-48.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - SÃO JUDAS DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS FARMACÊUTICOS, HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2013/031926-0 dirigi-me ao endereço: Rua Piauí,
nº 145, Vila Cláudia, Limeira-SP, no dia 03/01/2014, e aí sendo, deixei de citar Danilo Fabiano de Souza-EPP, em razão de não
encontra-lo no local e de ter sido atendido pela Sra. Maria José, e que esta afirmou haver alugado o imóvel há aproximadamente
três anos e que desconhece qualquer informação sobre Danilo Fabiano de Souza. Pelo exposto, devolvo o presente em
Cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Limeira, 13 de janeiro de 2014. - ADV: JOAQUIM VALENTIM DO
NASCIMENTO NETO (OAB 198467/SP)
Processo 4006170-76.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - TIENGO NEGOCIOS
IMOBILIARIOS LTDA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento
ao mandado nº 320.2013/045676-3 dirigi-me ao endereço: Rua Rita Piovesan Rossi nº 23 Vila Limeiranea, por diversas vezes,
em dias e horários diferentes e sempre encontrando o imóvel fechado e por mais que se chame, ninguém atende. Deixo,
portanto, de proceder a citação de, EDILAINE BATISTA DE LIMA, tendo em vista não haver localizado pessoalmente. O referido
é verdade e dou fé. Limeira, 14 de janeiro de 2014. - ADV: MARCIO FERNANDES SILVA (OAB 224988/SP)
Processo 4006622-86.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Guarda - A. W. - J. C. dos A. - Para o autor manifestarse, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. - ADV: VALDETE DENISE KOPPE
CHINELLATO (OAB 178303/SP), JULIANA CRISTINA POLETI (OAB 232911/SP), RAFAEL DE JESUS MINHACO (OAB 253429/
SP)
Processo 4006684-29.2013.8.26.0320 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel
- José Carlos Roland - Para o autor manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/
intimação. - ADV: DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO (OAB 212923/SP)
Processo 4006784-81.2013.8.26.0320 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - GRADMEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - EPP - Para o autor manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. ADV: ANA CRISTINA CANELO BARBOSA PAPA (OAB 193316/SP), MARIANA RAVANINI GARDON (OAB 319332/SP)
Processo 4007046-31.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - SIDNEI APARECIDO
MAZZONETTO - Para o autor manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação.
- ADV: HILARIO DE AVILA FERREIRA (OAB 121443/SP)
Processo 4007076-66.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - LEANDRO CAVALCANTE
FERREIRA - Para o autor manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. ADV: RENATA ALVES GUIMARÃES KRAMBECK (OAB 225331/SP)
Processo 4007575-50.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - RODRIGO
NUNES DE ALMEIDA e outro - Para o autor manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de
citação/intimação. - ADV: FABRICIO DE GOIS ARAUJO (OAB 302849/SP)
Processo 4007788-56.2013.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ELYDIA BELATTO DA
CRUZ e outros - Para manifestar-se sobre a Impugnação apresentada. - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO
(OAB 109631/SP), DONIZETI APARECIDO MONTEIRO (OAB 282073/SP)
Processo 4007982-56.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Adriano de Oliveira - Para
o autor manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. - ADV: ARACELI SASS
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PEDROSO (OAB 239325/SP)
Processo 4008067-42.2013.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - BANCO DO BRASIL
S/A - Para manifestar-se sobre a Impugnação apresentada pelo Banco do Brasil. - ADV: DONIZETI APARECIDO MONTEIRO
(OAB 282073/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)
Processo 4008334-14.2013.8.26.0320 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - SOCIEDADE OPERÁRIA
HUMANITÁRIA - Para o autor manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação.
- ADV: IVANILDO APARECIDO M SIQUEIRA (OAB 92354/SP)
Processo 4008348-95.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Água - FOZ DE LIMEIRA SA - Para
o autor manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. - ADV: FELIPE
SCHMIDT ZALAF (OAB 177270/SP)
Processo 4008527-29.2013.8.26.0320 - Monitória - Cheque - Waldemir Barros da Silva - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO
NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2013/046618-1 dirigi-me ao endereço
retro e deixei de proceder a intimação de Fernando Rodrigues da Silva, tendo em vista não mais residir no endereço indicado,
cf. inf. da moradora Roseli. O referido é verdade e dou fé. Limeira, 13 de janeiro de 2014. - ADV: APARECIDA SUZETE CALÇA
VIEIRA (OAB 278710/SP)
Processo 4008612-15.2013.8.26.0320 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA
FEMINA GOMES - Vistos. Os autores requerem os benefícios da gratuidade processual, porém, trata-se de inventário, tendo
como bens, cotas de empresa, dois imóveis, um veículo Hyundai Azera, tendo ainda os interessados constituído advogado
particular. Além disso, o de cujus possuia uma empresa, com conta em vários bancos, conforme mencionado às fls. 03, o que faz
com que este Magistrado conclua que eles possuem condições de pagar as taxas judiciais e custas do processo. Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 109883-62.2012.8.26.0000 - Comarca:LIMEIRA 1ª. Vara Cível - Juiz:Alex Ricardo dos Santos
Tavares - Agravante: Dinaldo Augusto dos Santos Agravado: Banco Itaú Seguros S/A. GRATUIDADE JUDICIAL. PRESUNÇÃO
DE NECESSIDADE QUE DECORRE DE SIMPLES DECLARAÇÃO DA PARTE, MAS DEIXA DE EXISTIR DIANTE DE EFETIVA
DEMONSTRAÇÃO EM CONTRÁRIO. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA O CONVENCIMENTO DE QUE A PARTE
DESFRUTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO. INDEFERIMENTO QUE
PREVALECE. AGRAVO IMPROVIDO. A declaração de miserabilidade gera presunção relativa, deixando de prevalecer apenas
diante de elementos de prova em contrário. No caso, a prova existente evidencia que a parte desfruta de condições financeiras
que lhe permitem arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento, não fazendo jus ao benefício. Voto
nº 24.829 Data de registro: Data de registro: 13/06/2012. Deve ser anotado ainda, que, compete ao Judiciário coibir abusos
do direito de requerer o benefício da Justiça Gratuita como vem constantemente ocorrendo nas demandas judiciais. Ante tais
razões, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária aos requerentes, devendo as taxas judiciárias serem recolhidas no prazo
de 15 dias, sob pena de extinção. Int. - ADV: ANDRÉA APARECIDA ALVARENGA FREIRE (OAB 328092/SP)
Processo 4008636-43.2013.8.26.0320 - Cautelar Inominada - Família - PAULO FRANCISCO SIQUEIRA DOS SANTOS Vistos. Indefiro a liminar, porque ausente a aparência do bom direito, eis que o próprio autor afirma que a ré firmou promessa de
venda e compra particular com outra pessoa, que inclusive obteve manutenção de posse em outro processo. Cite-se e intime-se,
ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 5 (cinco) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como
verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia
digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta
citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: JOSE APARECIDO PEREIRA (OAB 90824/
SP), ADRIANA CRISTINA CAPICOTTO (OAB 160642/SP)
Processo 4008686-69.2013.8.26.0320 - Monitória - Cheque - BM FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - O exame
superficial da prova escrita expressa o grau de plausibilidade referente ao fato afirmado, permitindo identificar a presunção
envolvendo a relação de direito material entre as partes, o que determina a expedição do mandado de injunção para, no prazo
de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento da quantia especificada na petição inicial, ficando desobrigado(a) dos encargos de
sucumbência; advertindo-o(a), ainda, a respeito da preclusão e imediata constituição do título executivo judicial, caso permaneça
inerte. Igualmente, será informado(a) de que, no mesmo prazo, poderá apresentar embargos ao mandado monitório. Servirá
o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Intime-se. - ADV: APARECIDO
TEIXEIRA MECATTI (OAB 96871/SP)
Processo 4008690-09.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Seguro - Mariluce Martins - Defiro a gratuidade processual
à autora. A ação é de cobrança de seguro com cobertura para invalidez permanente. Pretende a autora a tutela antecipada
para que a ré disponibilize o valor da indenização referente à invalidez permanente, conforme apólice de seguro, antes do
provimento jurisdicional final. Para a antecipação da tutela é preciso que haja firme convencimento, o que não ocorre “ab
initio”. Também não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o direito pode ser restaurado de forma específica,
se dado o provimento jurisdicional ao final da ação. Verifico que autora não está desassistida, pois já recebe o benefício
previdenciário. Não restou demonstrada a necessidade de urgência, já que a aposentadoria ocorreu em 27/05/2006 (fls. 03). A
difícil irreversibilidade da medida é relevante no caso desses autos, porque se pretende antecipação do pagamento da quantia
correspondente à indenização total já nesse momento processual. Dessa maneira, indefiro a antecipação de tutela pretendida.
Cite-se a(o) ré(u) advertindo-se do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como
verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: IVONE DE
OLIVEIRA (OAB 186976/SP)
Processo 4008694-46.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo - Citem-se os executados, acima mencionados, por todo o conteúdo da petição inicial de folhas 01/03, cópia
inclusa, com as prerrogativas do artigo 172, § 2º, do Código de Processo Civil para, no prazo de 03 dias, efetuar o pagamento
da dívida, acrescida das cominações legais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito atualizado. No
caso de integral cumprimento no prazo legal, a verba honorária será reduzida da metade. Não efetuado o pagamento, proceda
ao Senhor Oficial de Justiça à imediata penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto, intimando-se na mesma
oportunidade os executados. Cientifiquem-se os executados de que o prazo para embargos é de 15 dias e será contado da data
da juntada aos autos do mandado de citação, independentemente de penhora, depósito ou caução. Incidindo a penhora sobre
bem imóvel, providencie o exeqüente o registro no cartório competente, expedindo a serventia à respectiva certidão. Não sendo
encontrado o devedor, diligencie o Senhor Oficial de Justiça nos termos do artigo 653 do Código de Processo Civil. Defiro os
benefícios do artigo 172 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: PAULO SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP)
Processo 4008707-45.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - MESSIAS DE
OLIVEIRA MARTINS - Vistos. 1 - Postula o autor a concessão dos benefícios da gratuidade processual, deixando de comprovar
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documentalmente a sua condição de hipossuficiência, e não instruiu a inicial com a declaração nos termos da Lei nº 1060/50.
2 - O autor encontra-se representado por procurador particular e, ademais, o autor adquiriu veículo Ford KA, ano 2011, em
60 parcelas no valor de R$ 683,79. 3 - Logo, não pode ser reputado pobre nos termos da Lei nº 1060/50. 4 - Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 109883-62.2012.8.26.0000 - Comarca:LIMEIRA 1ª. Vara Cível - Juiz:Alex Ricardo dos Santos
Tavares - Agravante: Dinaldo Augusto dos Santos Agravado: Banco Itaú Seguros S/A. GRATUIDADE JUDICIAL. PRESUNÇÃO
DE NECESSIDADE QUE DECORRE DE SIMPLES DECLARAÇÃO DA PARTE, MAS DEIXA DE EXISTIR DIANTE DE EFETIVA
DEMONSTRAÇÃO EM CONTRÁRIO. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA O CONVENCIMENTO DE QUE A PARTE
DESFRUTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO. INDEFERIMENTO QUE
PREVALECE. AGRAVO IMPROVIDO. A declaração de miserabilidade gera presunção relativa, deixando de prevalecer apenas
diante de elementos de prova em contrário. No caso, a prova existente evidencia que a parte desfruta de condições financeiras
que lhe permitem arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento, não fazendo jus ao benefício. Voto
nº 24.829 Data de registro: Data de registro: 13/06/2012. 5 - Ante tais razões, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária
ao requerente, devendo as taxas judiciárias serem recolhidas no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Int. - ADV: CESAR
HENRIQUE CASTELLAR (OAB 202791/SP)
Processo 4008736-95.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - ESCOLA DE EDUCAÇÃO
INFANTIL INTEGRAÇÃO LTDA EPP - Defiro o prazo solicitado de cinco dias para recolhimento das custas iniciais. Após, tornem
conclusos. No silêncio, o feito será extinto. Intime-se. - ADV: LUIS GUSTAVO MOROZINI (OAB 278798/SP)
Processo 4008742-05.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - ESCOLA DE EDUCAÇÃO
INFANTIL INTEGRAÇÃO LTDA EPP - Defiro o prazo solicitado de cinco dias para recolhimento das custas iniciais. Após, tornem
conclusos. No silêncio, o feito será extinto. Intime-se. - ADV: LUIS GUSTAVO MOROZINI (OAB 278798/SP)
Processo 4008753-34.2013.8.26.0320 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - DP&A Engenharia Mecânica Ltda - A
empresa autora alega às folhas 02 não ter realizado nenhuma transação comercial com a ré. Informa que desconhecidos estão
usando seu nome em aquisições e, juntou boletim de ocorrência às folhas 17/18. Portanto , DEFIRO a medida liminar pleiteada
na inicial e determino que seja(m) comunicado(s) o(s) 2º Tabelionato(s) de Protesto que este Juízo houve por bem sustar
liminarmente e provisoriamente o protesto do(s) título(s) de crédito a seguir descrito(s): TÍTULO Nº PROTOCOLO Nº DATA DO
PROTESTO VALOR - R$ TABELIONATO 1034002 34 18/12/2013 8.150,00 2º Tab. Prot. Outrossim, determino que referido título
deverá permanecer sob a guarda do(s) Tabelionato(s) supramencionado(s), em Cartório, com os efeitos do protesto sustado,
até ulterior deliberação deste Juízo, que lhe será comunicada oportunamente. Cite-se. Servirá a presente decisão , por cópia
digitada, como OFÍCIO. Intime-se. - ADV: NELSON SEIYEI ASATO (OAB 70497/SP)
Processo 4008756-86.2013.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do
Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar as prestações vencidas, com os respectivos encargos, no prazo de 5 (cinco) dias
contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º - incidente de inconstitucionalidade n. 150.402.0/5 E. Tribunal
de Justiça), sendo-lhe restituído o bem, e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, independente da efetivação da
medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a
propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69). Defiro os benefícios do artigo 172 do Código de Processo
Civil. Em caso de obstrução da ordem judicial, fica autorizada a ordem de arrombamento e reforço policial. Servirá o presente,
por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: LEANDRO BUSTAMANTE DE
CASTRO (OAB 283065/SP)
Processo 4008757-71.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - José Roberto Pedersen e outro
- Vistos. 1 - Postula o autor a concessão dos benefícios da gratuidade processual, deixando de comprovar documentalmente
a sua condição de hipossuficiência, instruindo a inicial, tão somente com a declaração de fls. 12. 2 - O autor se encontra
representado por procuradores particulares (fls.11) e informa tratar-se de corretor de seguros. 3 - Ademais, a lide versa sobre
de adjudicação de terreno adquirido pelo autor em valores superior a R$ 200.000,00. 4 - Logo, não pode ser reputado pobre nos
termos da Lei nº 1060/50. 5 - Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 109883-62.2012.8.26.0000 - Comarca:LIMEIRA
1ª. Vara Cível - Juiz:Alex Ricardo dos Santos Tavares - Agravante: Dinaldo Augusto dos Santos Agravado: Banco Itaú Seguros
S/A. GRATUIDADE JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE QUE DECORRE DE SIMPLES DECLARAÇÃO DA PARTE,
MAS DEIXA DE EXISTIR DIANTE DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO EM CONTRÁRIO. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES
PARA O CONVENCIMENTO DE QUE A PARTE DESFRUTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS
DO PROCESSO. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. AGRAVO IMPROVIDO. A declaração de miserabilidade gera presunção
relativa, deixando de prevalecer apenas diante de elementos de prova em contrário. No caso, a prova existente evidencia que a
parte desfruta de condições financeiras que lhe permitem arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento,
não fazendo jus ao benefício. Voto nº 24.829 Data de registro: Data de registro: 13/06/2012. 6 - Ante tais razões, INDEFIRO o
pedido de assistência judiciária ao requerente, devendo as taxas judiciárias serem recolhidas no prazo de 15 dias, sob pena de
extinção. Int. - ADV: LILIAN MARIA ROMANINI GOIS (OAB 282640/SP)
Processo 4008758-56.2013.8.26.0320 - Monitória - Cheque - João de Oliveira Batista - Defiro a gratuidade processual ao
autor. O exame superficial da prova escrita expressa o grau de plausibilidade referente ao fato afirmado, permitindo identificar a
presunção envolvendo a relação de direito material entre as partes, o que determina a expedição do mandado de injunção para,
no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento da quantia especificada na petição inicial, ficando desobrigado(a) dos
encargos de sucumbência; advertindo-o(a), ainda, a respeito da preclusão e imediata constituição do título executivo judicial,
caso permaneça inerte. Igualmente, será informado(a) de que, no mesmo prazo, poderá apresentar embargos ao mandado
monitório. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Intime-se. - ADV:
MARCIA REGINA CHRISPIM (OAB 116092/SP), FERNANDA GROTTA JACON (OAB 153091/SP)
Processo 4008764-63.2013.8.26.0320 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução MAKTOUB AUTO POSTO LTDA e outro - Indefiro o pedido de suspensão da execução, pois o embargado/exequente tem a seu
favor uma cédula de crédito bancário (fls. 32/39) devidamente assinada pelo embargante/executada. Na forma do artigo 740 do
CPC, dê-se vista ao embargado - ADV: EDUARDO GARCIA DE LIMA (OAB 128031/SP)
Processo 4008775-92.2013.8.26.0320 - Monitória - Contratos Bancários - BANCO DO BRASIL S/A - O exame superficial
da prova escrita expressa o grau de plausibilidade referente ao fato afirmado, permitindo identificar a presunção envolvendo a
relação de direito material entre as partes, o que determina a expedição do mandado de injunção para, no prazo de 15 (quinze)
dias, proceder ao pagamento da quantia especificada na petição inicial, ficando desobrigado(a) dos encargos de sucumbência;
advertindo-o(a), ainda, a respeito da preclusão e imediata constituição do título executivo judicial, caso permaneça inerte.
Igualmente, será informado(a) de que, no mesmo prazo, poderá apresentar embargos ao mandado monitório. Servirá o presente,
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por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Intime-se. - ADV: FABIANO ZAVANELLA (OAB
163012/SP)
Processo 4008787-09.2013.8.26.0320 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - Assunção & Tanaca Confeitaria
Ltda Me - A autora alega que foi protestado por título já pago. Juntou comprovante de pagamento às folhas 15. Portanto ,
DEFIRO a medida liminar pleiteada na inicial e determino que seja(m) comunicado(s) o(s) 2º Tabelionato(s) de Protesto que
este Juízo houve por bem sustar liminarmente os efeitos do protesto do(s) título(s) de crédito a seguir descrito(s): TÍTULO
Nº PROTOCOLONº DATA DO PROTESTO VALOR - R$ TABELIONATO 866689 77 10/07/2013 77,81 2º Tab.Prot. Outrossim,
determino que referido título deverá permanecer sob a guarda do(s) Tabelionato(s) supramencionado(s), em Cartório, com os
efeitos do protesto sustado, até ulterior deliberação deste Juízo, que lhe será comunicada oportunamente. Cite-se. Servirá a
presente decisão , por cópia digitada, como OFÍCIO. Intime-se. - ADV: MARIA CLAUDETE BERTOLO (OAB 283777/SP)
Processo 4008788-91.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - PAULO HENRIQUE
SCHERER - Defiro a gratuidade processual. Cite-se a(o) ré(u) advertindo-se do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a
defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de
Processo Civil. Intime-se. - ADV: LUIZ GUSTAVO MARQUES (OAB 209143/SP)
Processo 4008803-60.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Sandro José Faveri Haeck - Defiro
a gratuidade processual. Cite-se a(o) ré(u) advertindo-se do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de
serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. ADV: WESLEY APARECIDO BAENINGER (OAB 108194/SP)
Processo 4008805-30.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Itaú Unibanco
S/A - Citem-se os executados, acima mencionados, por todo o conteúdo da petição inicial de folhas 01/03, cópia inclusa, com
as prerrogativas do artigo 172, § 2º, do Código de Processo Civil para, no prazo de 03 dias, efetuar o pagamento da dívida,
acrescida das cominações legais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito atualizado. No caso de
integral cumprimento no prazo legal, a verba honorária será reduzida da metade. Não efetuado o pagamento, proceda ao
Senhor Oficial de Justiça à imediata penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto, intimando-se na mesma
oportunidade os executados. Cientifiquem-se os executados de que o prazo para embargos é de 15 dias e será contado da data
da juntada aos autos do mandado de citação, independentemente de penhora, depósito ou caução. Incidindo a penhora sobre
bem imóvel, providencie o exeqüente o registro no cartório competente, expedindo a serventia à respectiva certidão. Não sendo
encontrado o devedor, diligencie o Senhor Oficial de Justiça nos termos do artigo 653 do Código de Processo Civil. Defiro os
benefícios do artigo 172 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei. - ADV: ANA CAROLINA PEREIRA LEITE (OAB 281621/SP)
Processo 4008809-67.2013.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Bradesco
Administradora de Consórcios Ltda - Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº
911/69. Cite-se o réu para pagar as prestações vencidas, com os respectivos encargos, no prazo de 5 (cinco) dias contados do
cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º - incidente de inconstitucionalidade n. 150.402.0/5 E. Tribunal de Justiça),
sendo-lhe restituído o bem, e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, independente da efetivação da medida, sob pena
de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do
Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena
do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69). Defiro os benefícios do artigo 172 do Código de Processo Civil. Em caso de
obstrução da ordem judicial, fica autorizada a ordem de arrombamento e reforço policial. Servirá o presente, por cópia digitada,
como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 107414/SP)
Processo 4008814-89.2013.8.26.0320 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Neuman de Menezes Campos - Nomeio
o (a) indicado para o cargo de inventariante, independente de compromisso. Apresente a parte interessada: a. Certidão Negativa
Federal e Municipal; b. O imposto “causa mortis” devidamente recolhido e custas processuais; c. Plano de Partilha amigável,
documentos pessoais dos herdeiros, os títulos aquisitivos dos bens, bem como o valor do (s) bem(s) arrolado(s). Prazo: 30
(trinta) dias, sob pena de extinção. Após, dê-se vista à Fazenda do Estado e ao Ministério Público, se necessário. Cumprido
os itens acima, voltem conclusos para homologação. Int. - ADV: DANIEL DEGASPARI, PATRICIA MASSITA ZUCARELI (OAB
174681/SP)
Processo 4008918-81.2013.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - CERTIDÃO - MANDADO SEM CUMPRIMENTO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça,
que deixei de dar cumprimento ao mandado nº 320.2014/000692-2, tendo em vista a insuficiência da guia recolhida. Certifico
que o local a ser diligenciado, situa-se na área rural de Limeira, a mais de 20 Km de distância do centro. Diante do exposto,
devolvo o presente mandado para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Limeira, 14 de janeiro de 2014. - ADV: MARLI
INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ALEX RICARDO DOS SANTOS TAVARES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADRIANA CRISTINA HENCKLEIN DE CAMPOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0037/2014
Processo 1000113-59.2014.8.26.0320 - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - L. M. de G. - Certifico e dou fé que, para
efeitos de preparo, o recorrente deverá efetuar o pagamento da importância de R$ 96,85, equivalente ao mínimo da Tabela de
Custas do Estado de São Paulo, como preparo de apelação, a ser recolhida na Guia GARE, Código 230-6, mais a importância
de R$ 29,50 por volume dos autos, na guia FEDTJ Código 110-4, como porte postal de remessa e retorno. - ADV: ALAN
ELESANDERSON SILVA (OAB 242929/SP)
Processo 1000255-63.2014.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Seguro - Cenir de Fátima Francisco de Oliveira Maia e
outro - Vistos. Defiro a gratuidade processual. Cite-se a(o) ré(u) advertindo-se do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a
defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de
Processo Civil. Intime-se. - ADV: JOÃO AUGUSTO CARDOSO
Processo 1000279-91.2014.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Eletrodomésticos
Pinheiro Indústria e Comércio Ltda. - Vistos. Citem-se os executados, acima mencionados, por todo o conteúdo da petição inicial
de folhas 01/04, cópia inclusa, com as prerrogativas do artigo 172, § 2º, do Código de Processo Civil para, no prazo de 03 dias,
efetuar o pagamento da dívida, acrescida das cominações legais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do
débito atualizado. No caso de integral cumprimento no prazo legal, a verba honorária será reduzida da metade. Não efetuado o
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pagamento, proceda ao Senhor Oficial de Justiça à imediata penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto,
intimando-se na mesma oportunidade os executados. Cientifiquem-se os executados de que o prazo para embargos é de 15
dias e será contado da data da juntada aos autos do mandado de citação, independentemente de penhora, depósito ou caução.
Incidindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exeqüente o registro no cartório competente, expedindo a serventia à
respectiva certidão. Não sendo encontrado o devedor, diligencie o Senhor Oficial de Justiça nos termos do artigo 653 do Código
de Processo Civil. Defiro os benefícios do artigo 172 do Código de Processo Civil. Expeçam-se as cartas precatórias para
citação dos requeridos. Intime-se. - ADV: DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO (OAB 212923/SP)
Processo 1000299-82.2014.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - OLAIR DOS SANTOS DA SILVA
e outro - Vistos. Defiro a gratuidade processual. Cite-se a(o) ré(u) advertindo-se do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a
defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ELISEU DANIEL DOS SANTOS (OAB 139373/SP)
Processo 1000300-67.2014.8.26.0320 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Pecunia S/A - Vistos.
Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar
as prestações vencidas, com os respectivos encargos, no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº
911/69, artigo 3º, § 2º - incidente de inconstitucionalidade n. 150.402.0/5 E. Tribunal de Justiça), sendo-lhe restituído o bem, e
apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, independente da efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade
do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil.
Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do
Decreto-lei nº 911/69). Defiro os benefícios do artigo 172 do Código de Processo Civil. Em caso de obstrução da ordem judicial,
fica autorizada a ordem de arrombamento e reforço policial. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se
na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ORESTES BACCHETTI JUNIOR (OAB 139203/SP)
Processo 1000366-47.2014.8.26.0320 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - ANTONIO ADEMIR BÓBICE - 1 A petição inicial não está em termos para ser despachada. 2 - Postula o autor a concessão dos benefícios da gratuidade
processual, deixando de comprovar documentalmente a sua condição de hipossuficiência, instruindo a inicial, tão somente
com a declaração de fls. 7. 3 - O autor se encontra representado por procuradores particulares (fls. 06) e informa tratar-se
de contador atuante na cidade (fls. 07) com escritório na região central. 4 - Ademais, a lide versa sobre compra de produtos
no valor de R$ 24.900,00 (fls. 14). 5 - Logo, não pode ser reputado pobre nos termos da Lei nº 1060/50. 6 - Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 109883-62.2012.8.26.0000 - Comarca:LIMEIRA 1ª. Vara Cível - Juiz:Alex Ricardo dos Santos
Tavares - Agravante: Dinaldo Augusto dos Santos Agravado: Banco Itaú Seguros S/A. GRATUIDADE JUDICIAL. PRESUNÇÃO
DE NECESSIDADE QUE DECORRE DE SIMPLES DECLARAÇÃO DA PARTE, MAS DEIXA DE EXISTIR DIANTE DE EFETIVA
DEMONSTRAÇÃO EM CONTRÁRIO. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA O CONVENCIMENTO DE QUE A PARTE
DESFRUTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO. INDEFERIMENTO QUE
PREVALECE. AGRAVO IMPROVIDO. A declaração de miserabilidade gera presunção relativa, deixando de prevalecer apenas
diante de elementos de prova em contrário. No caso, a prova existente evidencia que a parte desfruta de condições financeiras
que lhe permitem arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento, não fazendo jus ao benefício. Voto
nº 24.829 Data de registro: Data de registro: 13/06/2012. 7 - Ante tais razões, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária ao
requerente, devendo as taxas judiciárias serem recolhidas no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. - ADV: LUIS GUSTAVO
MOROZINI (OAB 278798/SP)
Processo 4001899-24.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - ITAPUÍ EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SOCIEDADE SIMPLES - Vistos. Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo de fls.33/34
e em consequência, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 269, inciso III do CPC. Tratando-se de processo digital,
aguarde-se em arquivo, o cumprimento do acordo ou eventual execução da sentença, em caso de descumprimento. Não há
custas em aberto. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. - ADV: CLAUDIA ROSANA VOLPATO (OAB 135085/SP)
Processo 4002561-85.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - FERNANDO CAMPOS - Tendo em
vista a informação de folhas 59/60 comunicando a concessão de efeito suspensivo, aguarde-se a decisão do agravo interposto.
Intime-se. - ADV: CARLOS EDUARDO BUSCH, ANA FLÁVIA BAGNOLO DRAGONE (OAB 190857/SP), HENRIQUE CENEVIVA
Processo 4002751-48.2013.8.26.0320 - Monitória - Duplicata - DIPEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - Certifico e dou fé haver
decorrido in albis o prazo para pagamento no 475-J. - ADV: ALESSANDRO FONSECA DOS SANTOS (OAB 219123/SP)
Processo 4003426-11.2013.8.26.0320 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel
- JAYR FARIA FILHO e outro - Certifico e dou fé que, para efeitos de preparo, o recorrente deverá efetuar o pagamento da
importância de R$ 96,85, equivalente ao mínimo da Tabela de Custas do Estado de São Paulo, como preparo de apelação, a ser
recolhida na Guia GARE, Código 230-6, mais a importância de R$ 29,50 por volume dos autos, na guia FEDTJ Código 110-4,
como porte postal de remessa e retorno. - ADV: PATRICK FERREIRA VAZ (OAB 223036/SP), ELISÂNGELA KÁTIA CARDOSO
POVA
Processo 4003675-59.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - WALTER DIAS DE PAIVA
PEREIRA - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2013/030606-0 dirigi-me
ao endereço: onde citei a BRASIL TELECOMUNICAÇÕES OI S/A, NA PESSOA DE SUA GERENTE a SRA. MARCIA, ALTA,
LOIRA, MAGRA, OLHOS CLAROS, CABELOS LISOS E LONGOS, aceitando a contra-fé, deixando de apor sua nota de ciente.O
referido é verdade e dou fé. Limeira, 06 de novembro de 2013. - ADV: DENISE MIRIAN RIBEIRO FRANÇA DE SOUZA (OAB
301067/SP), EUDER MELO DE ALMEIDA (OAB 332045/SP)
Processo 4003675-59.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - BRASIL
TELECOMUNICAÇÕES / OI S.A - Vistos. Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo de fls. 91/92 e
em consequência, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 269, inciso III do CPC. Não há custas em aberto. Arquivem-se,
observadas as formalidades legais. P.R.I. - ADV: EUDER MELO DE ALMEIDA (OAB 332045/SP), DENISE MIRIAN RIBEIRO
FRANÇA DE SOUZA (OAB 301067/SP)
Processo 4004106-93.2013.8.26.0320 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - ELIZEU
PRADA SOBRINHO - Certifico e dou fé haver decorrido in albis o prazo para defesa. - ADV: MAGDA KEULY CANTEIRO (OAB
329602/SP)
Processo 4004199-56.2013.8.26.0320 - Monitória - Cheque - CARLOS ALBERTO DE CAMARGO ANDRADE - Certifico e dou
fé haver decorrido in albis o prazo para defesa. - ADV: RAFAEL STEFANATTE MARQUES (OAB 251093/SP), ERICH PAULINO
FONTELES (OAB 272068/SP)
Processo 4004495-78.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Banco Bradesco S/A
- Certifico e dou fé que, para efeitos de preparo, o recorrente deverá efetuar o pagamento da importância de R$ 245,03,
equivalente a 2 % sobre o valor da condenação, como preparo de apelação, a ser recolhida na Guia GARE, Código 230-6, mais
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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a importância de R$ 29,50 por volume dos autos, na guia FEDTJ Código 110-4, como porte postal de remessa e retorno. - ADV:
HUMBERTO LENCIONI GULLO JUNIOR (OAB 130966/SP), REGINALDO JOSÉ DA COSTA (OAB 264367/SP)
Processo 4004585-86.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS
S/A - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
320.2013/040252-3 dirigi-me ao endereço: Rua Guido Orsi nº 53, Jardim Ouro Verde (imóvel residencial) e procedi a citação de,
TIM GAS LTDA ME, rep. por Pietro Parronchi, bem como de PIETRO PARRONCHI; do inteiro teor do presente mandado, tendo
mesmo aceito contrafé e exarado sua assinatura. Certifico também que, decorrido o prazo legal, deixei de dar buscas em bens
dos executados, pois foi depositado apenas uma condução a qual de exauriu na diligência supra. O referido é verdade e dou
fé. - ADV: DALVA PRAZERES DE ALMEIDA (OAB 72131/SP)
Processo 4004585-86.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS
S/A - Certifico e dou fé haver decorrido in albis o prazo para defesa. - ADV: DALVA PRAZERES DE ALMEIDA (OAB 72131/SP)
Processo 4005311-60.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - VECOL VEÍCULOS
LTDA - Certifico e dou fé haver decorrido in albis o prazo para defesa. - ADV: MAURO AUGUSTO MATAVELLI MERCI (OAB
91461/SP)
Processo 4005406-90.2013.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Seguro - Marcio Gomes de Lucena - Certifico e dou fé que,
para efeitos de preparo, o recorrente deverá efetuar o pagamento da importância de R$ 242,62, equivalente a 2 % sobre o valor
da condenação, como preparo de apelação, a ser recolhida na Guia GARE, Código 230-6, mais a importância de R$ 29,50 por
volume dos autos, na guia FEDTJ Código 110-4, como porte postal de remessa e retorno. - ADV: WALTER BERGSTROM (OAB
105185/SP)
Processo 4005806-07.2013.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - ADMIRSON APARECIDO DE
CAMPOS CAMARGO - Certifico e dou fé haver decorrido ‘in albis’ o prazo para defesa. - ADV: PATRICIA MASSITA ZUCARELI
(OAB 174681/SP), DANIEL DEGASPARI
Processo 4006390-74.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - ANA DE FÁTIMA MORAIS VITORINO
- ANDRÉ LUIS DE CARVALHO e outro - A autora Ana de Fátima Morais Vitorino propôs a presente ação de Indenização por
Danos Morais em face de Portinari Imóveis Ltda e André Luis de Carvalho, requerendo: liminarmente que a ré se abstenha de
enviar seu nome os Órgãos de Proteção ao Crédito ou cobrar a autora e seus fiadores pelos aluguéis vencidos e a vencer sob
pena de multa diária; a declaração de inexigibilidade de multa de três aluguéis pela rescisão contratual; indenização por danos
morais no valor de R$24.880,00; sejam os réus condenados ao pagamento de multa de três alugueis. Alega que mantém relação
jurídica com os réus tendo em vista o contrato de locação de um imóvel à autora. Ocorre que o réu André se comprometeu a fazer
reparos no imóvel, objeto da locação, e não cumpriu com o acordado, sendo que o imóvel apresenta péssimas condições de
uso estando inabitável. Petição de fls.46, informando a devolução das chaves do imóvel pela autora. Contestação de fls.87/96,
requerendo a improcedência da ação. Réplica de fls.139/142. É o relatório. Decido. O feito comporta julgamento no estado em
que se encontra sendo prescindível a realização de outras provas. Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da ré Portinari
Imóveis porque atuando como mera administradora do bem, não lhe cabe responder por questões atinentes diretamente à
estrutura do imóvel locado sendo que sua participação como intermediária nos contratos de locação de imóvel não é ampla
para o fim de colocá-la no lugar do próprio locador, responsável pelas obrigações e deveres previstos na referida lei. Nesse
sentido: Processo: ACJ 79127520118070007 DF 0007912-75.2011.807.0007 - Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA
DA FONSECA - Julgamento: 13/03/2012 - Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal Publicação: 30/03/2012 - Ementa:JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. RECLAMAÇÃO DE DEFEITO EM IMÓVEL LOCADO.
VAZAMENTOS E INFILTRAÇÕES. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL NÃO VINCULA IMOBILIÁRIA PERANTE O
LOCATÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. FEITO EXTINTO
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, ARTIGO 267, INCISO VI, DO CPC. A autora alega que alugou junto à imobiliária um imóvel
pertencente ao réu, porém por estar em péssima condições de uso, pleiteia rescisão contratual sem a ocorrência da multa. Alega
que o réu se comprometeu a realizar os reparos necessários mas não tomou qualquer providência desde o início da locação.
Em que pese o entendimento da autora, o pedido não merece prosperar, haja vista que conforme vistoria assinada por ela no
início do contrato, tinha ciência de todos os problemas visíveis que apresentava o imóvel. Outrossim, esgotou-se o prazo para
notificar o réu sobre tais problemas sem que a autora o fizesse, não solicitando também os necessários reparos por escrito para
comprovar suas alegações. Da mesma forma, há de se ressaltar que a autora entrou no imóvel em maio de 2013, e apesar das
alegações de péssimo estado de habitação, só realizou a entrega das chaves no mês de novembro de 2013, ou seja, após seis
meses de locação, permanecendo no imóvel durante todo esse período e conforme se verifica nos autos, está inadimplente com
o pagamento dos alugueres. Ressalto que nos contrato bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação,
pode exigir o implemento da do outro, ou seja, uma parte não pode exigir que a outra cumpra o combinado não estando com
sua parte inteiramente cumprida, visto que o cumprimento incompleto, defeituoso ou parcial é equivalente ao descumprimento
do contrato. Voltando ao caso concreto, a autora não logrou êxito em demonstrar que houve vício na vistoria realizada, que
o réu se comprometeu a realizar os reparos e que notificou no prazo legal, sobre os defeitos apresentados no imóvel. Pelos
mesmos motivos acima expostos, não há que se falar em indenização por danos morais porque que não restou demonstrado
qualquer prejuízo moral à autora. Sendo assim, indevida a condenação em danos morais. Diante do exposto, rejeito os pedidos
da autora e julgo extinto o feito nos termos do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil. Confirmando a decisão de fls.
40. Condeno a autora no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre
o valor da causa, ante a inexistência de complexidade, com correção monetária a partir da distribuição da ação e juros de mora
a partir da publicação da presente. Observando-se, contudo, os benefícios da justiça gratuita concedidos à autora. Julgo extinto
o feito nos termos do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil em relação à ré Portinari Imóveis. Condeno a autora no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, ante a
inexistência de complexidade, com correção monetária a partir da distribuição da ação e juros de mora a partir da publicação
da presente. Observando-se, contudo, os benefícios da justiça gratuita concedidos à autora. Fixo os honorários advocatícios do
patrono nomeado a fls. 38, no valor máximo previsto no convênio OAB/PGE. Expeça-se a competente certidão. Regularizem os
réus, os documentos de fls. 97 e 98, no prazo de dez dias. Oportunamente arquivem-se os autos. P.R.I.C. Limeira, 16 de janeiro
de 2014. - ADV: DANIEL MASSARO SIMONETTI (OAB 238605/SP), ALESSANDRO CIRULLI
Processo 4006390-74.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - ANA DE FÁTIMA MORAIS VITORINO
- ANDRÉ LUIS DE CARVALHO e outro - Certifico e dou fé que, para efeitos de preparo, o recorrente deverá efetuar o pagamento
da importância de R$ 562,51,equivalente a 2 % sobre o valor da causa atualizado, Código 230-6, mais a importância de R$
29,50 por volume dos autos, na guia FEDTJ Código 110-4, como porte postal de remessa e retorno. - ADV: ALESSANDRO
CIRULLI, DANIEL MASSARO SIMONETTI (OAB 238605/SP)
Processo 4006414-05.2013.8.26.0320 - Monitória - Cheque - Maxxcred Comércio e Intermediação de Veículos Ltda. Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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MANIFESTAR-SE, NO PRAZO LEGAL, SOBRE JUNTADA DE A. R. NEGATIVO. - ADV: EDMUNDO VICENTE DE OLIVEIRA
(OAB 100303/SP), RENATO CARLOS PAVANELLI (OAB 91833/SP)
Processo 4007056-75.2013.8.26.0320 - Prestação de Contas - Exigidas - Contratos Bancários - FRANCINEIDE MARIA DA
SILVA REIS - BANCO BRADESCO - Certifico e dou fé que até a presente data não há custas remanescentes a serem recolhidas
nestes autos. - ADV: JOÃO VICENTE MACIEL CARVALHO (OAB 280001/SP), MELISSA ZORZI LIMA VIANNA (OAB 340642/
SP)
Processo 4007351-15.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ANTONIO ARIOVALDO
DE LUCA - MARIA DE LOURDES TEIXEIRA LUZ - O autor Antonio Ariovaldo de Luca propôs a presente ação de Indenização
por Uso de Imóvel Comum em face de Maria de Lourdes Teixeira Luz, pedindo indenização de locativos no valor de R$800,00
mensais devidos ao autor pela ré, reajustáveis pelo INPS ou em valor que entender esse Juízo. Alega que é proprietário de um
imóvel conjuntamente com a ré conforme acordo estabelecido em divórcio do casal em 19.08.2011 e que em uma das cláusulas
do acordo, a ré deveria permanecer no imóvel até sua venda, porém, voltaram a conviver sob o mesmo teto, revogando-se
supostamente tal cláusula. Contestação de fls.22/27, requerendo a improcedência da ação. Réplica. (fls.39/43). É o relatório.
Decido. Passo ao julgamento do feito, porque a matéria é estritamente de direito, sendo que a questão deve ser resolvida
com base nos documentos juntados aos autos. Defiro os benefícios da justiça gratuita à ré. Afasto a preliminar de inépcia da
inicial, porque o autor entende que teve seus direitos violados, não havendo necessidade da formulação de outras ações para
o mesmo pedido. Indefiro o pedido de fls.41, porque não utilizado o meio adequado. Não há controversa quanto à propriedade
do imóvel pelas partes. Também não há controversa de que ambas as partes estão morando no imóvel e usufruindo deste.
O autor entende que a ré está ocupando a maior parte e deve indenizá-lo por isso e a ré, por sua vez, entende que o autor
também está utilizando-se do imóvel da mesma forma utilizada por ela, sendo que o autor utiliza-se da garagem e mantém
objetos que lhe pertencem, guardados na parte superior do imóvel. Ademais, entende que o imóvel deveria ser desocupado
pelo autor ante o acordo realizado em ação de divórcio. Logo, vê-se que o imóvel está sendo utilizado por ambos, o que torna
incabível a fixação, sob pena de enriquecimento de uma parte sobre a autora. Sendo assim, diante dos fatos alegados pelas
partes, o melhor caminho é o caminho do meio, do equilíbrio, ou seja, da compensação. Diante do exposto, rejeito o pedido
do autor, resolvendo mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ante a inexistência
de complexidade, com atualização monetária a contar da distribuição da ação e juros de contar da publicação da presente.
Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I.C. Limeira, 16 de janeiro de 2014. - ADV: HILARIO DE AVILA FERREIRA (OAB
121443/SP), ROSANA PENEDO FARIAS DA SILVA
Processo 4007351-15.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ANTONIO ARIOVALDO
DE LUCA - MARIA DE LOURDES TEIXEIRA LUZ - Certifico e dou fé que, para efeitos de preparo, o recorrente deverá efetuar o
pagamento da importância de R$ 193,03, equivalente a 2 % sobre o valor da causa atualizado, como preparo de apelação, a ser
recolhida na Guia GARE, Código 230-6, mais a importância de R$ 29,50 por volume dos autos, na guia FEDTJ Código 110-4,
como porte postal de remessa e retorno. - ADV: HILARIO DE AVILA FERREIRA (OAB 121443/SP), ROSANA PENEDO FARIAS
DA SILVA
Processo 4007741-82.2013.8.26.0320 - Monitória - Contratos Bancários - BANCO DO BRASIL S/A - O exame superficial
da prova escrita expressa o grau de plausibilidade referente ao fato afirmado, permitindo identificar a presunção envolvendo a
relação de direito material entre as partes, o que determina a expedição do mandado de injunção para, no prazo de 15 (quinze)
dias, proceder ao pagamento da quantia especificada na petição inicial, ficando desobrigado(a) dos encargos de sucumbência;
advertindo-o(a), ainda, a respeito da preclusão e imediata constituição do título executivo judicial, caso permaneça inerte.
Igualmente, será informado(a) de que, no mesmo prazo, poderá apresentar embargos ao mandado monitório. Servirá o presente,
por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Intime-se. - ADV: MILENA PIRÁGINE (OAB
178962/SP)
Processo 4007779-94.2013.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - MARIA DAS DORES DE SOUZA
- ASSOCIAÇÃO FORTALEZA PRÓ MORADIA - Certifico e dou fé haver decorrido in albis o prazo par defesa. - ADV: ADRIANA
MARÇAL DOS SANTOS (OAB 276186/SP), ELISEU DANIEL DOS SANTOS (OAB 139373/SP)
Processo 4008204-24.2013.8.26.0320 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - LUCIO DE
OLIVEIRA e outro - Indefiro o pedido de suspensão da execução, pois o embargado/exequente tem a seu favor uma cédula de
crédito bancário (fls. 30/37) devidamente assinada pelo embargante/executada. Na forma do artigo 740 do CPC, dê-se vista ao
embargado - ADV: MARCELO LAFERTE RAGAZZO (OAB 256591/SP)
Processo 4008336-81.2013.8.26.0320 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel
- CLOVIS DA SILVA - Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo de fls. 41/44 e em consequencia,
julgo extinto o processo, nos termos do artigo 269, inciso III do CPC. Aguarde-se em cartório, o cumprimento do acordo ou
eventual execução da sentença, em caso de descumprimento. Sem custas finais em aberto, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV:
ALESSANDRO CIRULLI
Processo 4008723-96.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título - ENIO MUGNAINI Vistos. 1 - Postula o autor a concessão dos benefícios da gratuidade processual, deixando de comprovar documentalmente a sua
condição de hipossuficiência, instruindo a inicial, tão somente com a declaração de fls. 11. 2 - O autor se encontra representado
por procuradores particulares (fls. 10). 3 - Ademais, a lide versa sobre prestação de serviços de banho em peças de jóias em valor
superior a R$ 28.000,00 (fls. 02), e ofereceu caução de veículo com valor de R$ R$ 41.455,00 (fls. 08). 4 - Logo, não pode ser
reputado pobre nos termos da Lei nº 1060/50. 5 - Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 109883-62.2012.8.26.0000
- Comarca:LIMEIRA 1ª. Vara Cível - Juiz:Alex Ricardo dos Santos Tavares - Agravante: Dinaldo Augusto dos Santos Agravado:
Banco Itaú Seguros S/A. GRATUIDADE JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE QUE DECORRE DE SIMPLES
DECLARAÇÃO DA PARTE, MAS DEIXA DE EXISTIR DIANTE DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO EM CONTRÁRIO. ELEMENTOS
DE PROVA SUFICIENTES PARA O CONVENCIMENTO DE QUE A PARTE DESFRUTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA
ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. AGRAVO IMPROVIDO. A declaração de
miserabilidade gera presunção relativa, deixando de prevalecer apenas diante de elementos de prova em contrário. No caso, a
prova existente evidencia que a parte desfruta de condições financeiras que lhe permitem arcar com as despesas do processo
sem prejuízo do próprio sustento, não fazendo jus ao benefício. Voto nº 24.829 Data de registro: Data de registro: 13/06/2012.
6 - Ante tais razões, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária ao requerente, devendo as taxas judiciárias serem recolhidas
no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Int. - ADV: MARCIO RODRIGO GONÇALVES
Processo 4008723-96.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título - ENIO MUGNAINI - O
autor alega que efetuou contrato com a segunda requerida para banhos em peças de jóias. Emitiu seis cheques pré-datados
para pagamento (fls. 02). Informa que o serviço não foi cumprido, sustou os cheques. Afirma que a requerida descontou os
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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cheques em operação bancária (fls. 03). Foram protestados (fls. 13/18). Não foram juntados contrato de serviço, nem nota fiscal.
Ademais, não se sabe exatamente se os cheques dados pelo autor estavam vinculados ao contrato de prestação de serviços,
e nem se estes foram trasmitidos a terceiros. Portanto, indefiro a antecipação de tutela. Nesse sentido: Agravo de Instrumento
nº 0257298-49.2012 - Relator: Pedro Baccarat - Comarca: Santos. 36ª Câmara de Direito Privado. Data: 26 de março de
2013. Ementa: Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito. Contrato verbal para
aquisição de móveis planejados. Pagamento através de treze cheques pré-datados. Sustação de quatro cheques em razão da
suposta demora na entrega dos móveis. Inserção no nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito. Pleito liminar para
exclusão da anotação desabonadora. Verossimilhança das alegações não demonstrada. Necessidade da regular instrução do
feito. RECURSO DESPROVIDO. Cite(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em)
a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as
penas da Lei. Intime-se. - ADV: MARCIO RODRIGO GONÇALVES
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ALEX RICARDO DOS SANTOS TAVARES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADRIANA CRISTINA HENCKLEIN DE CAMPOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0038/2014
Processo 1000002-75.2014.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - ÉDISON ROBERTO SILLMANN
- Vistos. 1- Indefiro o pedido de tutela antecipada, porque as perdas salariais e a constituição de nova família são fatores não
provocados pela ré. De outro lado, não há prova de que a ré possa sobreviver dignamente com o valor oferecido. Em outras
palavras: necessário o contraditório. Além disso, o demonstrativo do cartão de crédito do autor juntado às folhas 60 indica que a
sua subsistência não está em risco. 2. Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 17 de fevereiro de 2014, às 14:15
horas, junto ao SETOR DE CONCILIAÇÃO, intimando-se o autor para comparecimento, na pessoa do Advogado constituído nos
autos, através do Diário da Justiça Eletrônico, ficando, ainda, cientificado de que o não comparecimento importará na extinção
e arquivamento do processo. 3. Cite-se a ré a fim de que compareça à audiência, acompanhada de seu advogado, importando a
ausência em confissão e revelia. 4. Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu contestar, no prazo de 15 dias, sob pena
de presumir-se verdadeiro o alegado pelo autor. Ciência ao Ministério Público e dê-se-lhe vista dos autos depois das partes, nos
termos do artigo 83, I, do CPC. Defiro os benefícios do artigo 172 do Código de Processo Civil. Cumpra-se na forma e sob as
penas da Lei. Expeça-se o necessário. As audiências deste Juízo realizam-se no seguinte endereço: Rua Barão de Cascalho,
nº 237 - Centro - Limeira-SP. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei
Intime-se. - ADV: ELISEU DANIEL DOS SANTOS (OAB 139373/SP)
Processo 1000064-18.2014.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - S. L. F. - Vistos. 1-Defiro
a gratuidade processual. 2. Indefiro a tutela antecipada, porque alegação de que a fixação do alimentos foi equivocada no
processo originário não convence, eis que existe na legislação brasileira normas processuais que possibilitam o reexame da
matéria por instância superior. Noutro giro, não restou comprovada a alteração econômica alegada,devendo o contraditório
ser observado. 3. Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 17 de fevereiro de 2014, às 14:00 horas, junto ao
SETOR DE CONCILIAÇÃO, intimando-se o autor para comparecimento, na pessoa do Advogado constituído nos autos, através
do Diário da Justiça Eletrônico, ficando, ainda, cientificado de que o não comparecimento importará na extinção e arquivamento
do processo. REQUISITE-SE A APRESENTAÇÃO DO AUTOR. 4. Citem-se os réus a fim de que compareçam à audiência,
acompanhado de seu advogado, importando a ausência em confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderão
os réus contestar, no prazo de 15 dias, sob pena de presumir-se verdadeiro o alegado pelo autor. Ciência ao Ministério Público
e dê-se-lhe vista dos autos depois das partes, nos termos do artigo 83, I, do CPC. Defiro os benefícios do artigo 172 do Código
de Processo Civil. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Expeça-se o necessário. As audiências do Setor de Conciliação
realizam-se no seguinte endereço: . Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas
da Lei. - ADV: FERNANDA DONAH BERNARDI
Processo 1000107-52.2014.8.26.0320 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - M. L. B. M. - Vistos. Nomeio o (a)
indicado para o cargo de inventariante, independente de compromisso. Apresente a parte interessada: a. Certidão Negativa
Federal e Municipal; b. O imposto “causa mortis” devidamente recolhido e custas processuais; c. Plano de Partilha amigável,
documentos pessoais dos herdeiros, os títulos aquisitivos dos bens, bem como o valor do (s) bem(s) arrolado(s). Prazo: 30
(trinta) dias, sob pena de extinção. Após, dê-se vista à Fazenda do Estado e ao Ministério Público, se necessário. Cumprido os
itens acima, voltem conclusos para homologação. Int. - ADV: FERNANDA DONAH BERNARDI
Processo 1000135-20.2014.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - L. V. S. e outros Vistos. Defiro a gratuidade processual. Cite-se o devedor para que, em 3 dias, efetue o pagamento do débito de R$2.034,00
(devidamente atualizado e acrescido das pensões que se vencerem ao longo da demanda) ou comprove que já o fez ou ainda
justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se
na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: JULIA RODRIGUES GIOTTO (OAB 232231/SP)
Processo 1000140-42.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Guarda - P. de L. A. - Vistos. Defiro a gratuidade processual.
A autora pede a citação dos pais do adolescente (fls. 01), junta a certidão de nascimento (fls. 09) onde verifico divergência no
nome do genitor com relação ao informado na inicial. Assim, informe a autora, no prazo de quinze dias, a divergência apontada,
sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: MARCELO HAMAN (OAB 233898/SP)
Processo 1000154-26.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Condomínio - JOSE SANTIAGO - Vistos. Observo que não
há qualquer conexão ou prevenção que justifique a distribuição por dependência a este Juízo, já que, não há risco de decisões
conflitantes. Assim, distribua-se livremente. Intime-se. - ADV: VINICIUS TOMÉ DA SILVA (OAB 320494/SP)
Processo 1000156-93.2014.8.26.0320 - Interdição - Tutela e Curatela - L. J. P. - Vistos. I - Defiro ao requerente os benefícios
da assistência judiciária gratuita. II - Tendo em vista que não foram juntados documentos que comprovem a alegada incapacidade
do requerido, indefiro o pedido de curatela provisória. III Desnecessária a nomeação de Curador Especial ao(à) interdito(a).
Com efeito, nos precisos termos do § 1º do art. 1.182 do CPC, “representará o interditando nos autos do procedimento o órgão
do Ministério Público ou, quando for este o requerente, o curador à lide”. Só se justifica, destarte, a nomeação de Curador nas
hipóteses em que o Ministério Público for o requerente da interdição, o que não é o caso dos autos. Sobre o tema, confira-se
RJTJESP 34/190. IV - Visando agilizar o procedimento, desde já, determino a realização de exame pericial, para o que, nomeio
o Dr. VALMOR PORTELLA, oficiando-se ao setor de praxe. V - Em razão da necessidade de se submeter o(a) interditando(a) a
exame pericial, conforme regra estabelecida no art. 1.183 do Código de Processo Civil, fixo como quesitos do Juízo: a) Apresenta
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o(a) paciente alguma enfermidade mental? Em caso positivo, descrever e graduar a situação encontrada. b) Em virtude disso é
ele(a) absolutamente incapaz de reger sua pessoa e administrar bens ? c) É ele(a) só parcialmente incapaz de administrar bens
e reger sua pessoa ? Em caso positivo, indicar, nessa hipótese, quais os atos que pode praticar na vida civil, sem ser assistido
por curador. d) O quadro encontrado é irreversível ou pode haver recuperação? Nessa hipótese, qual o tratamento VI Ciência
ao Ministério Público que deverá apresentar, querendo, quesitos suplementares. VII Intime-se o autor(a) para que informe sobre
a existência de bens/direitos em nome/favor do(a) requerido(a), providenciando-se o necessário, bem como para que junte aos
autos a certidão atualizada de casamento do requerido. VIII - Cite-se, servindo o presente, por cópia digitada, como mandado.
Defiro os benefícios do artigo 172 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: RAQUEL APARECIDA
DOS SANTOS AMORIM (OAB 261778/SP)
Processo 1000172-47.2014.8.26.0320 - Homologação de Transação Extrajudicial - Reconhecimento / Dissolução - J. U. O.
O. e outro - Vistos. Defiro os benefícios da gratuidade processual. Homologo o acordo em que as partes chegaram conforme
petição inicial de folhas 01/06 para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Em conseqüência, JULGO EXTINTO o feito nos
termos artigo 269, III, do Código de Processo Civil. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Ciência ao MP.
P.R.I.C. . - ADV: JOÃO VICENTE MACIEL CARVALHO (OAB 280001/SP)
Processo 1000176-84.2014.8.26.0320 - Inventário - Inventário e Partilha - MÁRCIA ANDRÉIA CAMPOS DE SOUZA - Vistos.
Defiro a gratuidade processual. Nomeio o (a) indicado para o cargo de inventariante, independente de compromisso. Apresente
a parte interessada: a. Certidão Negativa Federal e Municipal; b. O imposto “causa mortis” devidamente recolhido e custas
processuais; c. Plano de Partilha amigável, documentos pessoais dos herdeiros, os títulos aquisitivos dos bens, bem como
o valor do (s) bem(s) arrolado(s). Prazo: 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. Após, dê-se vista à Fazenda do Estado e ao
Ministério Público, se necessário. Cumprido os itens acima, voltem conclusos para homologação. Int. - ADV: ELISÂNGELA
KÁTIA CARDOSO POVA
Processo 1000179-39.2014.8.26.0320 - Divórcio Consensual - Dissolução - Z. A. S. R. e outro - Vistos. Defiro os benefícios
da gratuidade processual. Providencie a requerente a emenda à inicial, nos termos do artigo 1.707 do Código Civil. Prazo: 15
dias, sob pena de extinção. Após, vista ao Ministério Público. Intime-se. - ADV: KATYENE KUHL DE AZEVEDO (OAB 322466/
SP)
Processo 1000187-16.2014.8.26.0320 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - L. da C. S. - Vistos. I - Defiro
ao requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita. II - Tendo em vista os documentos médicos e laboratoriais de
folhas 09/16 e comunicação de deferimento por constatação de incapacidade laborativa pela Previdência Social às folhas 17/20,
defiro à autora o encargo de curadora provisória do interditando. Expeça-se o termo, que ficará à disposição do interessado,
junto ao sistema digital SAJ. A curatela abrange todos os atos de representação. III Desnecessária a nomeação de Curador
Especial ao(à) interdito(a). Com efeito, nos precisos termos do § 1º do art. 1.182 do CPC, “representará o interditando nos autos
do procedimento o órgão do Ministério Público ou, quando for este o requerente, o curador à lide”. Só se justifica, destarte, a
nomeação de Curador nas hipóteses em que o Ministério Público for o requerente da interdição, o que não é o caso dos autos.
Sobre o tema, confira-se RJTJESP 34/190. IV - Visando agilizar o procedimento, desde já, determino a realização de exame
pericial, para o que, nomeio o Dr. VALMOR PORTELLA, oficiando-se ao setor de praxe. V - Em razão da necessidade de se
submeter o(a) interditando(a) a exame pericial, conforme regra estabelecida no art. 1.183 do Código de Processo Civil, fixo
como quesitos do Juízo: a) Apresenta o(a) paciente alguma enfermidade mental? Em caso positivo, descrever e graduar a
situação encontrada. b) Em virtude disso é ele(a) absolutamente incapaz de reger sua pessoa e administrar bens ? c) É ele(a)
só parcialmente incapaz de administrar bens e reger sua pessoa ? Em caso positivo, indicar, nessa hipótese, quais os atos que
pode praticar na vida civil, sem ser assistido por curador. d) O quadro encontrado é irreversível ou pode haver recuperação?
Nessa hipótese, qual o tratamento VI Ciência ao Ministério Público que deverá apresentar, querendo, quesitos suplementares.
VII Intime-se o autor(a) para que informe sobre a existência de bens/direitos em nome/favor do(a) requerido(a), providenciandose o necessário, bem como para que junte aos autos a certidão atualizada de casamento do requerido. VIII - Cite-se, servindo
o presente, por cópia digitada, como mandado. Defiro os benefícios do artigo 172 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as penas
da Lei. Intime-se. - ADV: MARCOS ANTONIO DE BARROS (OAB 92669/SP)
Processo 1000196-75.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Exoneração - D. do C. - Vistos. 1- Defiro a gratuidade
processual. 2-Indefiro o pedido de tutela antecipada, uma vez que, embora os filhos sejam maiores e uma casada (fls. 3), há
de ser observado o contraditório. 3. Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 17 de fevereiro de 2014, às 15:00
horas, junto ao SETOR DE CONCILIAÇÃO, intimando-se o autor para comparecimento, na pessoa do Advogado constituído nos
autos, através do Diário da Justiça Eletrônico, ficando, ainda, cientificado de que o não comparecimento importará na extinção e
arquivamento do processo. 4. Citem-se os requeridos a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de seu advogado,
importando a ausência em confissão e revelia. 5. Na audiência, se não houver acordo, poderão os requeridos contestar, no
prazo de 15 dias, sob pena de presumir-se verdadeiro o alegado pelo autor. Defiro os benefícios do artigo 172 do Código de
Processo Civil. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Expeça-se o necessário. As audiências deste Juízo realizam-se no
seguinte endereço: Rua Barão de Cascalho, nº 237 - Centro - Limeira-SP. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei Intime-se. - ADV: ALEXANDRE PROSPERO DE MORAES
Processo 1000204-52.2014.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - B. L. de A. e outros
- Vistos. Observo que não há qualquer conexão ou prevenção que justifique a distribuição por dependência a este Juízo, já
que, não há risco de decisões conflitantes. Assim, distribua-se livremente. Intime-se. - ADV: CHARLA LINCOLN RODRIGUES
SOARES DE MORAIS (OAB 191964/SP)
Processo 1000275-54.2014.8.26.0320 - Separação de Corpos - Liminar - F. C. da S. - Vistos. Defiro a gratuidade processual.
1. O processo corre em segredo de Justiça (CPC, art. 155, II). Tome o Cartório as providências necessárias. 2. A alegação da
requerente de que vem sendo ameaçada constantemente de agressões físicas pelo requerido, seu marido, é amparada, nos
autos, por Boletim de Ocorrência, (fls. 09/11 e 13/14), de modo que deve ser deferido o requerimento de separação de corpos.
3. Considerando o fato de a requerente, mulher, com filhos menores, presumivelmente ter mais dificuldades de acomodação
do que o requerido, homem desacompanhado de mulher e filhos, deverá ela permanecer na residência do casal, afastado o
requerido da aludida residência até futura decisão definitiva. 4. No cumprimento do mandado - que deverá dar-se com muita
calma e ponderação - o oficial deverá explicar ao requerido que, por ora, apenas se trata de liminar, informando-lhe que ainda
poderá ser ouvido em Juízo, se se manifestar por intermédio de Advogado, podendo os seus motivos até mesmo levar a outra
decisão, de forma que a atividade sensata do requerido nos autos será muito importante em prol de sua posição jurídica. 5. Ante
o exposto, com fundamento nos arts. 1.562 do Código Civil/2002 e 889, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defiro
o requerimento inicial, determinando a separação de corpos, com afastamento do marido do lar conjugal durante o processo
de separação. 6. Expeça-se mandado, citando-se, também, o requerido, para, no prazo de 5 dias, contados da execução da
medida, contestar o pedido, indicando as provas que pretende produzir (CPC, art. 802). 7. A requerente deverá observar, na
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propositura da ação de separação, o prazo constante do art. 806 do Código de Processo Civil c/c o art. 808, I, do mesmo
Código. Int. e dil. - ADV: CESAR HENRIQUE CASTELLAR (OAB 202791/SP)
Processo 4000274-52.2013.8.26.0320 - Divórcio Consensual - Dissolução - O. B. L. e outro - Vistos. Os autores foram
intimados, por meio de seu procurador, para pagamento da taxa judiciária, mantendo-se silentes. Desse modo, determino a
expedição de certidão de dívida ativa, para posterior encaminhamento à Fazenda Pública Estadual. Após, arquivem-se os autos,
como já determinado. Intime-se. - ADV: FATIMA GENTIL DUCA
Processo 4001709-61.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - M. S. A. - Maxwell Santos
Araújo moveu a presente ação de Negatória de Paternidade c.c. Retificação de Assento de Registro Civil em face de Diego Gomes
de Araújo representado por Mônica Gomes Moreira, requerendo a procedência da ação para declarar a nulidade da paternidade
em relação ao réu, desconstituindo-se a relação de parentesco entre as partes. Alega que manteve um relacionamento amoroso
com a genitora do réu por aproximadamente três anos, ocasião em que nasceu o réu. Realizou o registro de nascimento do réu
como sendo seu filho biológico. Porém, fora informado por notícia anônima que o mesmo não era seu filho. Realizou exame
extrajudicial onde comprovou a exclusão de filiação. Tutela antecipada indeferida. (fls.23). Laudo Médico Pericial realizado
junto ao IMESC. (fls.49/56). Manifestação sobre laudo médico pericial pelo autor. (fgls.59/60). Manifestação final do Ministério
Público. (fls. 61/62). É o Relatório. DECIDO. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra sendo prescindível
a realização de outras provas diante da revelia e do exame médico realizado junto ao IMESC. Devidamente citado por sua
representante legal, o réu não se manifestou nos autos, fazendo-se presumir verdadeiros os fatos alegados pelo autor. A fls.
49/56, foi realizado exame médico com as partes junto ao IMESC, em que restou comprovada a exclusão de paternidade do
autor em relação ao réu. Outrossim, embora o reconhecimento de filhos seja irrevogável, a teor do disposto no artigo 1609
do Código Civil e artigo 1° da Lei n° 8.560, de 29 de dezembro de 1992, isso significa apenas que o suposto pai não pode
se retratar, extrajudicialmente, por ato unilateral dele. Evidentemente, mesmo diante do enunciado legal, não está afastada a
possibilidade de o ato de reconhecimento ser anulado, por via de intervenção judicial, na hipótese de vício de consentimento
(erro) na declaração de vontade emitida pelo suposto pai. Nesse sentido: 70259-23.2007.8.26.0000 Apelação Com Revisão /
NEGATÓRIA DE PATERNIDADE - Relator(a): Salles Rossi Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Privado
- Data do julgamento: 08/05/2008 - Data de registro: 16/05/2008 - Outros números: 5295944100, 994.07.016510-1 - Ementa:
NEGATÓRIA DE PATERNIDADE CUMULADA COM RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS Procedência decretada - Impossibilidade jurídica do pedido, ilegitimidade ativa e falta de interesse afastadas - Dúvida acerca
da paternidade surgida passados alguns anos do registro - Fato incontroverso, admitido até mesmo na contestação, sendo que
as partes, em procedimento extrajudicial requisitado pela PAJ realizaram voluntariamente exame de DNA que excluiu o vínculo
de parentesco - Reconhecimento voluntário que não inibe o seu exercício pelo perfilhante, quer por defeito do ato jurídico, quer
por não espelhar a verdade - Irrevogabilidade vitanda que impede a retratação pura e simples do ato e não a sua anulação por
meio de decisão judicial - Inteligência dos artigos Io da Lei n° 8.560/92, 348 do Código Civil de 1916, 1.604 do Código Civil de
2002 e 113 da Lei de Registros Públicos - Desnecessária a realização de prova oral para demonstrar o erro (evidente no caso)
ou de refazimento da prova técnica diante da regularidade do procedimento e da idoneidade do instituto (IMESC) que a realizou
- Sentença mantida - Recurso improvido. No caso dos autos, o autor reconheceu a paternidade quando do nascimento do réu,
acreditando ser o genitor. Após, houve a desconfiança de que não seria o pai, realizando o exame médico conjuntamente com
o réu. Assim, restou comprovado diante do exame realizado, que o autor não é pai biológico do réu, excluindo-se a relação de
parentesco. Evidente, pois, o erro e o vício em seu consentimento, o que torna possível o acolhimento do pedido. Ante o exposto,
acolho o pedido do autor para o fim de declarar a nulidade do assento de nascimento do réu Diego Gomes de Araújo, no que se
refere à paternidade, reconhecendo não ser ele filho biológico do autor e, em consequência, determino a retificação do assento
no Registro Civil, devendo ser excluído o nome do autor e de seus genitores do assento de nascimento do réu. Revogo a decisão
de fls.23. Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Transitada em julgado, expeça-se o competente mandado. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios,
custas e despesas ante a ausência de resistência ao pedido do autor. Fixo os honorários advocatícios do patrono nomeado a
fls.06, no valor máximo previsto no convênio OAB/PGE. Expeça-se a competente certidão. Oportunamente, arquivem-se os
autos. P.R.I.C e ciência ao Ministério Público. Limeira, 15 de janeiro de 2014. - ADV: ARACELI SASS PEDROSO (OAB 239325/
SP)
Processo 4001709-61.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - M. S. A. - Certifico e dou
fé que até a presente data não há custas remanescentes a serem recolhidas nestes autos. - ADV: ARACELI SASS PEDROSO
(OAB 239325/SP)
Processo 4002917-80.2013.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G. C. dos S. e outro - A certidão
de honorários da Dra. Juliana encontra-se disponível no sistema para ser impressa. - ADV: JULIANA BORGES TERRA RUSCA
(OAB 263924/SP)
Processo 4003139-48.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Guarda - S. da S. S. e outro - S. H. F. J. - O termos de
guarda encontram-se disponíveis no sistema para serem impressos pelo procurador e assinado pelo curador. - ADV: FERNANDA
FELIX BAGNARIOL (OAB 202431/SP), ANTÔNIO VINCENZO CASTELLANA (OAB 159676/SP)
Processo 4003317-94.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - R. P. - Certidão - Oficial de
Justiça - Mandado Cumprido Positivo - Processo Digital - ADV: CHARLA LINCOLN RODRIGUES SOARES DE MORAIS (OAB
191964/SP)
Processo 4003317-94.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - R. P. - Certidão - Oficial de
Justiça - Mandado Cumprido Positivo - Processo Digital - ADV: CHARLA LINCOLN RODRIGUES SOARES DE MORAIS (OAB
191964/SP)
Processo 4003317-94.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - R. P. - Certidão - Oficial de
Justiça - Mandado Cumprido Positivo - Processo Digital - ADV: CHARLA LINCOLN RODRIGUES SOARES DE MORAIS (OAB
191964/SP)
Processo 4003317-94.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - R. P. - Vistos. Informe o
autor se foi realizado o exame pericial designado junto ao IMESC, no dia 09/12/2013. Em caso positivo, aguarde-se a entrega do
laudo pericial. Intime-se. - ADV: CHARLA LINCOLN RODRIGUES SOARES DE MORAIS (OAB 191964/SP)
Processo 4003725-85.2013.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A. F. da S. - A certidão de honorários
encontra-se disponível nos autos digitais para ser impressa e encaminhada pelo interessado. - ADV: ANDREY DE FRANCISCHI
COLETTA (OAB 264341/SP), JULIANA BORGES TERRA RUSCA (OAB 263924/SP)
Processo 4004059-22.2013.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L. O. de S. e outros - Certidão Oficial de Justiça - Mandado Cumprido Positivo - Processo Digital - ADV: ADRIANA POSSE (OAB 264375/SP)
Processo 4004059-22.2013.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L. O. de S. e outros - Os autores
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Ludmilli Oliveira de Souza, Ketille Oliveira de Souza e Matheus Ian Oliveira de Souza, representados por Itana Oliveira
Ressurreição moveram a presente ação de alimentos em face de Lourenço Silva de Souza, pleiteando, na qualidade de filhos do
réu, a condenação deste a lhes prestar pensão alimentícia, requerendo a fixação de alimentos provisórios e definitivos no importe
de 01 salário mínimo mensal, a ser pago até o 5º. dia útil de cada mês e depositado em conta em nome da representante dos
menores. Alegam ser o réu pedreiro auferindo o valor de R$2.500,00 mensais. Fixado alimentos provisórios em 90% do salário
mínimo. (fls.18/19). Citação pessoal do réu a fls. 23, deixando transcorrer in albis o prazo para oferecer resposta. Audiência
de tentativa de conciliação prejudicada ante a ausência da representante dos autores. (fls.25). É o Relatório. DECIDO. O
feito comporta julgamento no estado em que se encontra sendo prescindível a realização de outras provas e diante da revelia
presenciada nos autos. Os alimentos são prestados de acordo com o binômio necessidade-possibilidade (C.C., art. 1.695),
sendo que a obrigação de prestar alimentos é extensiva a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos
em grau, uns em falta de outros (C.C, art. 1696). O réu foi devidamente citado a fls.23 e não ofereceu resposta, fazendo-se
presumir verdadeiros os fatos alegados pelos autores. Em relação às necessidades dos alimentandos, e ante a ausência de
maiores elementos nos autos, não se tem como afastar a presunção existente de que, em se tratando de filhos menores de
idade, dependem financeiramente dos genitores para sua manutenção e sustento. Da mesma forma, deve ser entendido que
o réu tem capacidade financeira de arcar com a obrigação alimentar, ante a ausência de contestação, deixando de comprovar
seus reais rendimentos e suas despesas, sendo que não há como impor aos alimentandos a prova dos gastos e ganhos do réu,
pessoa com quem não vive, muitas vezes, nem convive, o que torna quase impossível o acesso às informações sobre seus
rendimentos. No mais, pela falta de elementos concretos acerca dos efetivos ganhos do réu, entendo ser razoável a fixação de
alimentos no valor pleiteado pelos autores de 01 salário mínimo mensal. Assim, havendo relação de parentesco entre autores
e réu, como ficou provado a fls.13/15, resulta a obrigação de alimentos, como é curial, nos termos acima deduzidos. Ante o
exposto e considerando o mais que dos autos consta, acolho o pedido dos autores para condenar o réu ao pagamento de
pensão alimentícia no valor correspondente a 01 salário-mínimo mensal vigente à época do pagamento, devidos a partir da
citação, devendo o valor ser pago mediante depósito em conta em nome da genitora dos autores até o dia 05 de cada mês. Em
conseqüência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo
Civil. Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, por não oferecer
resistência aos pedidos dos autores. Arbitro os honorários advocatícios do(a) patrono(a) nomeado a fls.05 em 100% do valor
previsto na tabela do Convênio OAB/PGE. Expeça-se a competente certidão. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I.C e
ciência ao Ministério Público. Limeira, 15 de janeiro de 2014. - ADV: ADRIANA POSSE (OAB 264375/SP)
Processo 4004059-22.2013.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L. O. de S. e outros - Certifico e dou
fé que, para efeitos de preparo, o recorrente deverá efetuar o pagamento da importância de R$ 96,85 equivalente ao mínimo
da Tabela de Custas do Estado de São Paulo, como preparo de apelação, a ser recolhida na Guia GARE, Código 230-6, mais a
importância de R$ 29,50 por volume dos autos, na guia FEDTJ Código 110-4, como porte postal de remessa e retorno. - ADV:
ADRIANA POSSE (OAB 264375/SP)
Processo 4004437-75.2013.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G. S. O. C. - Vistos. 1. Defiro ao
autor os benefícios da gratuidade. 2. Fixo os alimentos provisórios em 1/3 (um terço) dos rendimentos líquidos do requerido,
a partir da citação. Em tal patamar ante a informação de que o requerido se encontra trabalhando (fls. 22). 3. Oficie-se para
desconto em folha de pagamento, observando-se o endereço da empregadora às folhas 22. 4. Designo audiência de tentativa
de conciliação para o dia 17 de fevereiro de 2014, às 13:45 horas, junto ao SETOR DE CONCILIAÇÃO, intimando-se o autor
para comparecimento, na pessoa do Advogado constituído nos autos, através do Diário da Justiça Eletrônico, ficando, ainda,
cientificado de que o não comparecimento importará na extinção e arquivamento do processo. 6. Cite-se o réu a fim de que
compareça à audiência, acompanhado de seu advogado, importando a ausência em confissão e revelia. 7. Na audiência, se
não houver acordo, poderá o réu contestar, no prazo de 15 dias, sob pena de presumir-se verdadeiro o alegado pelo autor,
devendo juntar prova documental de seus ganhos. Ciência ao Ministério Público e dê-se-lhe vista dos autos depois das partes,
nos termos do artigo 83, I, do CPC. Defiro os benefícios do artigo 172 do Código de Processo Civil. Cumpra-se na forma e sob
as penas da Lei. Expeça-se o necessário. As audiências do Setor de Conciliação realizam-se no seguinte endereço: , . Servirá o
presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei Intime-se. - ADV: JULIA RODRIGUES
GIOTTO (OAB 232231/SP), LUCIANO FRANCISCO DE SOUZA ANDRADE (OAB 258203/SP)
Processo 4005068-19.2013.8.26.0320 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - J. A. B. - Certifico e
dou fé que até a presente data não há custas remanescentes a serem recolhidas nestes autos. - ADV: PAULO STRADIOTTO
(OAB 91831/SP)
Processo 4005432-88.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - I. C. F. - D. B. de C.
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
320.2013/044499-4 dirigi-me ao endereço: Rua Reverendo Alva Hardi, nº 359, Vila Rocha, Limeira-SP, e aí sendo, intimei Silvia
Regina Zanetti, que após ouvir a leitura do mandado, ficando ciente de seu inteiro teor, aceitou a contrafé, apondo a sua nota de
ciente no mandado. O referido é verdade e dou fé. - ADV: JOÃO VICENTE MACIEL CARVALHO (OAB 280001/SP), VANDERLEI
ANDRIETTA
Processo 4005432-88.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - I. C. F. - D. B. de C. Vistos. Expeça-se mandado para intimação das testemunhas arroladas às fls. 104 e 107. Int. - ADV: JOÃO VICENTE MACIEL
CARVALHO (OAB 280001/SP), VANDERLEI ANDRIETTA
Processo 4005467-48.2013.8.26.0320 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. B. P. - M. C. M. M. P. - O mandado de averbação
encontra-se disponível nos autos para o procurador encaminhar ao cartório competente. - ADV: JOSÉ FRANCISCO ROGÉRIO,
ESTEVAN BORTOLOTTE (OAB 199366/SP), PRISCILA APARECIDA TOMAZ BORTOLOTTE
Processo 4005707-37.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Guarda - V. P. J. e outro - CERTIDÃO - MANDADO
CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2014/001209-4 dirigi-me ao
endereço: indicado e deixei de proceder a citação de, EMERSON LUIS SENA, pois a moradora do local, Dna. Valdeci, declarou
que o mesmo nunca residiu naquele endereço e não soube informar onde encontra-lo. O referido é verdade e dou fé. Limeira, 16
de janeiro de 2014. - ADV: MARIA CLAUDETE BERTOLO (OAB 283777/SP), IZAAC MOREIRA NANTES (OAB 328745/SP)
Processo 4006591-66.2013.8.26.0320 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. S. dos S. S. - N. M. da S. - Juiz(a) de Direito:
Dr(a). Alex Ricardo dos Santos Tavares Maria Sueli dos Santos Silva propôs a presente ação de Divórcio Litigioso c.c. Alimentos
e partilha de bens em face de Nelson Messias da Silva requerendo: liminarmente, a fixação de alimentos provisórios e definitivos
no valor de 01 salário mínimo à filha Amanda Mirela da Silva por encontrar-se cursando faculdade; a decretação do divórcio
do casal; os bens relacionados a fls.04, seja partilhado conforme descrito a fls.05; que seu nome volte a ser o de solteira:
Maria Sueli dos Santos; que o réu desocupe imediatamente o imóvel em que reside a família. Alega que se casou com o réu
em 19 de junho de 1986, sob regime de comunhão geral de bens e que diante da incompatibilidade de gênios, não houve
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

845

possibilidade de manter a união. Liminar indeferida. (fls.21). Audiência de Tentativa de Conciliação restou infrutífera. (fls.27).
Contestação de fls.29/33, requerendo a improcedência da ação. Réplica. (fls.44/45). É o Relatório. DECIDO. Defiro os benefícios
da gratuidade processual ao réu. Em contestação, não houve objeção pelo réu quanto ao pedido de divórcio, nome da autora
e renuncia a alimentos pelas partes. Porém, não houve concordância com a fixação de alimentos à filha do casal e quanto à
forma de divisão dos bens pleiteada pela autora. Quanto à fixação de alimentos à filha do casal, já houve decisão a fls.21, em
conformidade com o artigo 6º do Código de Processo Civil. No que concerne à divisão dos bens móveis e imóveis adquiridos
na constância do casamento em conjunto pelas partes, como não houve concordância do réu na forma desejada pela autora,
estes deverão ser partilhados na proporção de 50% para cada parte. Quanto ao direito de preferência na compra da parte do
réu, possível, observando-se as regras do condomínio. Quanto ao pedido de afastamento do réu do lar, o réu já formou nova
família, presumindo-se que se encontra residindo em outra casa, conforme informação da própria autora a fls.44. A Emenda
Constitucional n. 66, datada de 13 de julho de 2010, deu nova redação ao artigo 226, § 6º, da Constituição Federal, que dispõe
sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, suprimindo o requisito de prévia separação judicial por mais de 1 (um)
ano ou de comprovada separação de fato por mais de 2 (dois) anos. Assim, o referido artigo passou a vigorar com a seguinte
redação: “Art. 226. § 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.” Portanto, o único requisito legal para a decretação
do divórcio é a prova do casamento civil juntada a fls.12. Desse modo, o pedido satisfaz as exigências do artigo 226, parágrafo
6º, da Constituição Federal. Diante do exposto, acolho parcialmente o pedido da autora e com fundamento no artigo 226,
parágrafo 6º, da Constituição Federal, DECRETO o divórcio do casal, nos termos da fundamentação supra e julgo extinto o feito
nos termos do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil, confirmando a decisão de fls.21 dos autos. Os bens móveis e
imóveis pertencentes ao casal deverão ser partilhados na proporção de 50% para cada parte. A autora voltará a usar o nome de
solteira: Maria Sueli dos Santos. Ante a sucumbência recíproca, aplico o caput do artigo 21 do Código de Processo Civil. Com
do trânsito em julgado, expeça-se mandado. Fixo os honorários advocatícios do patrono nomeado a fls.07, no valor máximo
previsto no convênio OAB/PGE. Expeça-se certidão. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I.C. Limeira, 08 de janeiro de
2014. Juiz Alex Ricardo dos Santos Tavares - ADV: ANA LUIZA NICOLOSI DA ROCHA (OAB 304225/SP), MARIA DAS DORES
GUIRALDELLI COVRE (OAB 218119/SP)
Processo 4006591-66.2013.8.26.0320 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. S. dos S. S. - N. M. da S. - Certifico e dou fé que
até a presente data não há custas remanescentes a serem recolhidas nestes autos. - ADV: ANA LUIZA NICOLOSI DA ROCHA
(OAB 304225/SP), MARIA DAS DORES GUIRALDELLI COVRE (OAB 218119/SP)
Processo 4006674-82.2013.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L. I. V. F. - A certidão de honorários
encontra-se disponível nos autos digitais para ser impressa e encaminhada pelo interessado. - ADV: IVAN DE OLIVEIRA E
SOUSA GONÇALVES (OAB 205610/SP)
Processo 4007919-31.2013.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - A. G. da C. - Vistos. 1.O autor,
embora devidamente intimado, não trouxe aos autos, os documentos necessários para o prosseguimento do feito, ou seja,
deixou de juntar o título executivo onde foram fixados os alimentos, conforme determinado às fls. 13. 2.Dessa forma, julgo
extinta a presente ação, nos termos do artigo 267, IV do CPC. 3.Ressalto que a extinção não se dá por falta de andamento e sim
pela falta da juntada de documentos essenciais ao prosseguimento do feito. 4.Ciência ao Ministério Público. 5.Concedo ao autor
os benefícios da gratuidade processual, em razão do documento juntado às fls. 07. 6.Sem custas em aberto. 7.Arquivem-se,
observadas as formalidades legais. 8.P.R.I. - ADV: ANTONIO CARLOS CAMARGO ERBOLATO (OAB 22641/SP)
Processo 4008904-97.2013.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - R. L. B. M. - Vistos. 1. Defiro ao
autor os benefícios da gratuidade. 2. Fixo os alimentos provisórios em 1/2 (meio) salário mínimo, a partir da citação. Em tal
patamar ante a falta de comprovação nos autos quanto aos rendimentos do requerido. 3. Designo audiência de tentativa de
conciliação para o dia 17 de fevereiro de 2014, às 13:15 horas, junto ao SETOR DE CONCILIAÇÃO, intimando-se o autor
para comparecimento, na pessoa do Advogado constituído nos autos, através do Diário da Justiça Eletrônico, ficando, ainda,
cientificado de que o não comparecimento importará na extinção e arquivamento do processo. 4. Cite-se o réu a fim de que
compareça à audiência, acompanhado de seu advogado, importando a ausência em confissão e revelia. 5. Na audiência, se
não houver acordo, poderá o réu contestar, no prazo de 15 dias, sob pena de presumir-se verdadeiro o alegado pelo autor,
devendo juntar prova documental de seus ganhos. Ciência ao Ministério Público e dê-se-lhe vista dos autos depois das partes,
nos termos do artigo 83, I, do CPC. Defiro os benefícios do artigo 172 do Código de Processo Civil. Cumpra-se na forma e sob
as penas da Lei. Expeça-se o necessário. As audiências do Setor de Conciliação realizam-se no seguinte endereço: , . Servirá
o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei Intime-se. - ADV: ANDREY DE
FRANCISCHI COLETTA (OAB 264341/SP)
Processo 4008905-82.2013.8.26.0320 - Separação de Corpos - Liminar - C. T. V. P. M. - O ofício encontra-se disponível nos
auto digitais para ser impresso e encaminhado pela parte interessada. - ADV: SELMA MARIA CASTRO GHETTI DIAS

2ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO RILTON JOSÉ DOMINGUES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUCIMARA MARTINS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0020/2014
Processo 0000063-84.2013.8.26.0320 (032.02.0130.000063) - Inventário - Inventário e Partilha - Andréia Cristina da Silva
Goerino - Defiro o pedido de vista dos autos pelo prazo de 10 (dez) dias. No silêncio, intime-se a inventariante a dar andamento
ao feito no prazo de 05 dias sob pena de destituição do cargo. Int. - ADV: FRANCISCO DE MUNNO NETO (OAB 52183/SP)
Processo 0000211-95.2013.8.26.0320 (032.02.0130.000211) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer Nicolly Fernanda Amaral da Silva - Defiro os pedidos de fls. 46/47 e fls. 49, devendo ser acessado aos sistemas Infojud, Bacen
e Siel, bem como, expeçam-se os ofícios a Vivo, Oi, Claro, Tim e SUS, visando localizar o atual endereço do executado. Após,
tornem. Int. - ADV: CRISTIANE AVIZU REHDER (OAB 139583/SP)
Processo 0000211-95.2013.8.26.0320 (032.02.0130.000211) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- Nicolly Fernanda Amaral da Silva - Preliminarmente, cumpra-se o determinado na segunda parte do despacho de fls. 52,
expedindo-se os ofícios às operadoras de telefonia e S.U.S.. Após, manifeste-se a Exequente acerca das informações cadastrais
do Executado obtidas junto à Rede INFOSEG, junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e junto às instituições financeiras
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mencionadas, respectivamente, fls. 50, 53, 55 e 56, requerendo o que de direito, no prazo de cinco (05) dias. No mais, aguardese a resposta dos ofícios expedidos. Int. - ADV: CRISTIANE AVIZU REHDER (OAB 139583/SP)
Processo 0001038-09.2013.8.26.0320 (032.02.0130.001038) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Edmilson
Geronimo Bernardo - Manifeste-se o autor, em 05 dias, sobre a devolução do AR com informação: “mudou-se”. No silêncio,
intime-se pessoalmente o autor a dar andamento no feito, no prazo de 48:00 horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: JULIA
RODRIGUES GIOTTO (OAB 232231/SP)
Processo 0001475-84.2012.8.26.0320 (320.01.2012.001475) - Monitória - Espécies de Contratos - Cooperativa de Cred
Mutuo dos Prof da Area da Saude dos Pequenos e Micro Emp Sicredi Integ - Emerson Daniel Ouro - Ante a petição de fls. 146,
intime-se o perito nomeado às fls. 140, da presente nomeação, bem como, se aceita receber os honorários ao final pela parte
vencida. Int. - ADV: SÉRGIO DE OLIVEIRA SILVA JÚNIOR (OAB 204364/SP), EMERSON DANIEL OURO (OAB 274042/SP)
Processo 0002126-19.2012.8.26.0320 (320.01.2012.002126) - Execução de Alimentos - Alimentos - Jaqueline Mendes de
Souza - Amauri Alves de Souza - Manifeste-se o curador especial, em cinco (05) dias, acerca da certidão de fls. 94. Int. - ADV:
JOSE BENEDITO DOS SANTOS (OAB 112451/SP), ALEXANDRE RICARDO DE MICHIELLI (OAB 244789/SP)
Processo 0002505-14.1999.8.26.0320 (320.01.1999.002505) - Procedimento Ordinário - Aquisição - Miguel Albo - Ponto
Frio Utilidades Sa - Fls.200/201: Expeça-se nova guia de levantamento conforme determinado às fls. 188. Certificado o trânsito
em julgado da decisão de fls. 177, arquivem-se os autos observadas as formalidades de praxe. Int. ( RETIRAR A GUIA DE
LEVANTAMENTO.) - ADV: WALTER BERGSTROM (OAB 105185/SP), JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ (OAB 163613/
SP)
Processo 0003048-70.2006.8.26.0320 (320.01.2006.003048) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Antonio Carlos de Oliveira - Banco Bmc - - Paulo Nogueira de Carvalho - Fls. 235/236 - Indefiro o pedido na forma requerida,
uma vez que a guia de levantamento do valor depositado incorretamente já foi expedida e encontra-se na contracapa dos autos,
devendo o interessado promover a retirada da guia e consequente levantamento do valor junto ao caixa do Banco, para o que
concedo o prazo de cinco (05) dias. No silêncio, arquivem-se os autos. Int. - ADV: ALESSANDRA RUDOLPHO STRINGHETA
BARBOSA (OAB 218048/SP), ANDRÉ NIETO MOYA (OAB 235738/SP)
Processo 0003756-13.2012.8.26.0320 (320.01.2012.003756) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - M Guimarães
Engenharia Elétrica Ltda - Vistos. Ante a informação de fls. 57, aguarde-se em arquivo o encerramento da falência, devendo o
exequente informar nos autos, quando do referido encerramento. Int. - ADV: TUFI RASXID NETO (OAB 90684/SP)
Processo 0003991-34.1999.8.26.0320 (320.01.1999.003991) - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Auto Posto
e Restaurante Castelo Ltda - Transtati R Transportes Ltda - Ciro Augusto Amato Roland - Manifeste-se o autor, em cinco dias,
acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 289, que intimou Aparecida e deixou de proceder a intimação de Ciro, pois, estando
no local, por várias vezes e em horários diferentes, não obteve êxito em encontrá-lo pessoalmente. No silêncio, aguarde-se
provocação em arquivo. Int. - ADV: EVANDRO CAMILO VIEIRA (OAB 237808/SP), SERGIO CONSTANTE BAPTISTELLA FILHO
(OAB 142922/SP), ADRIANO GREVE (OAB 211900/SP), AMAURY TEIXEIRA (OAB 111351/SP), REINALDO ROSSI JUNIOR
(OAB 255818/SP), AGNALDO CARVALHO DO NASCIMENTO (OAB 267013/SP)
Processo 0004607-96.2005.8.26.0320 (320.01.2005.004607) - Procedimento Ordinário - Jovelina de Salles Borges - Marco
Antonio Lima - - Sociedade Operaria Humanitaria e outro - Vistos. Manifeste-se a autora/exequente em cinco(05) dias, acerca
do depósito de fls. 492/493, sendo que o silêncio será interpretado como concordância tácita para fins de extinção do feito.
Int. - ADV: AUGUSTO ALEIXO, BEATRIZ CARNEIRO FERREIRA FERNANDES (OAB 107528/SP), IVANILDO APARECIDO M
SIQUEIRA (OAB 92354/SP)
Processo 0005141-35.2008.8.26.0320 (320.01.2008.005141) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade Aurilene Cristina Vinhado Rocha - - Alexandre André Vinhado - Gabriel Francisco Ruis Vinhado - ( FOI REAGENDADA A PERÍCIA
JUNTO AO LABORATÓRIO LABCENTER PARA O DIA 10/02/2014, ÀS 13:30HS. ) - ADV: MARCIA REGINA PRADO, CARLOS
EDUARDO GAGLIARDI (OAB 262013/SP), MARLI ALVES MIQUELETE (OAB 96398/SP), FABIANA SIMONETI
Processo 0005566-57.2011.8.26.0320 (320.01.2011.005566) - Procedimento Ordinário - Condomínio - Associação dos
Moradores do Residencial Parque Avenida - Fls. 140/141: Defiro o pedido. Desentranhe-se o mandado de fls. 122/127 aditando-o
para seu cumprimento, nos endereços indicados. Int. - ADV: MARISTELA HAMANN TETZNER (OAB 132686/SP)
Processo 0005842-25.2010.8.26.0320 (320.01.2010.005842) - Outros Feitos não Especificados - Israel Faiote Bittar - Alfa
Networks Ltda - Fls. 490 - Indefiro a retirada da restrição existente em nome da ré, vez que independe de prestação jurisdicional,
sendo que tal providência poderá ser obtida com simples carta de anuência fornecida pelo credor. Int. - ADV: DANIEL DE
CAMPOS (OAB 94306/SP), JOSE MAURO FABER (OAB 95811/SP), ISRAEL FAIOTE BITTAR (OAB 153040/SP)
Processo 0007356-23.2004.8.26.0320 (320.01.2004.007356) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Real
Factoring Comercial Ltda - Luis Antonio Pellegrini - Manifeste-se o exequente, em 05 dias, sobre as certidões dos oficiais de
justiça de fls. 233. No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: MARCELO HAMAN (OAB 233898/SP), MARCIO
FERNANDES SILVA (OAB 224988/SP), WAGNER GUERRERO GARCIA (OAB 118056/SP)
Processo 0008856-17.2010.8.26.0320 (320.01.2010.008856) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade Eduardo Henrique de Almeida - - Maria Eduarda de Almeida - Anderson Cleiton Filipine - Vistos. Designo audiência de instrução,
debates e julgamento para o DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2014, ÀS 15:00 HORAS, ficando deferida a produção de provas
pertinentes à matéria, desde que indicadas dentro do prazo legal. Intimem-se as testemunhas que forem arroladas em até 10
dias anteriores à audiência e as partes para dela participarem e prestarem depoimentos pessoais, se requeridos. Int. - ADV:
BRUNO DOMINGUES RIBEIRO (OAB 96844/MG), RUTH CRISTINA RIZZO COSENZA (OAB 280831/SP), HILARIO DE AVILA
FERREIRA (OAB 121443/SP), CARMINE REGINA VENDRAMINI MENEGASSO (OAB 121433/SP)
Processo 0008856-17.2010.8.26.0320 (320.01.2010.008856) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade Eduardo Henrique de Almeida - - Maria Eduarda de Almeida - Anderson Cleiton Filipine - Ante a informação supra, informe o
autor, com urgência, a qualificação e onde encontra-se lotado, para sua requisição. Int. - ADV: BRUNO DOMINGUES RIBEIRO
(OAB 96844/MG), RUTH CRISTINA RIZZO COSENZA (OAB 280831/SP), HILARIO DE AVILA FERREIRA (OAB 121443/SP),
CARMINE REGINA VENDRAMINI MENEGASSO (OAB 121433/SP)
Processo 0009861-06.2012.8.26.0320 (320.01.2012.009861) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Newton Industria e Comercio Ltda - Garage Inn Estacionamentos Ltda - Manifeste-se a autora em 05 dias acerca da petição
e depósito de fls. 152/154, sendo que o silêncio será interpretado como concordância tácita para fins de extinção. Int. - ADV:
KATIA MANSUR MURAD (OAB 199741/SP), BRUNA MARCHIONE DIAS CUNHA PITELLA (OAB 240923/SP), NOEDY DE
CASTRO MELLO (OAB 27500/SP), RICARDO MORAES DA COSTA (OAB 287229/SP), DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO
(OAB 212923/SP)
Processo 0010140-89.2012.8.26.0320 (320.01.2012.010140) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Bv Leasing Arrendamento Mercantil Sa - Manifeste-se o autor, em 05 dias, sobre a certidão do oficial de justiça de fls.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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84 que não obteve êxito em localizar o veículo arrolado e por fim foi informado que o requerido mudou-se do local há cerca de
2 anos, residindo no local atualmente a Sra. Maria José. No silêncio, intime-se pessoalmente o autor a dar andamento no feito,
no prazo de 48:00 horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA
ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)
Processo 0010517-65.2009.8.26.0320 (320.01.2009.010517) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de
Crédito - Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Npl I - Pro Campo Insumos Agricolas Ltda e outros
- Concedo ao exequente, mais cinco dias, para que requeira o que de direito. No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo.
Int. - ADV: VITOR CARVALHO LOPES (OAB 241959/SP), ANA LUISA DE LUCA BENEDITO, FERNANDO LIMA GURGEL DO
AMARAL (OAB 296610/SP), CLAUDIO FELIPPE ZALAF (OAB 17672/SP), HENRIQUE SCHMIDT ZALAF (OAB 197237/SP)
Processo 0011014-74.2012.8.26.0320 (320.01.2012.011014) - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título C e Del Bell Importação e Exportação Me - Banco Bradesco Sa - Vistos. Fls. 222 - Ante a certidão supra, intime-s eo Sr. Perito.
Após, tornem conclusos para decisão. Int. - ADV: ADEMAR BEZERRA DE MENEZES JUNIOR (OAB 126837/SP), CLAUDEMIR
COLUCCI (OAB 74968/SP), JOAQUIM ANTONIO ZANETTI (OAB 80964/SP)
Processo 0011241-98.2011.8.26.0320 (320.01.2011.011241) - Procedimento Ordinário - Seguro - Sabrina Stefanye Camargo
e outro - Banco Bradesco Sa - Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos do Egrégio Tribunal. No mais, manifestem-se as
autoras, em cinco dias, acerca da petição e depósito de fls. 176/179. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Int. - ADV:
HUMBERTO LENCIONI GULLO JUNIOR (OAB 130966/SP), ROSÂNGELA FRASNELLI GIANOTTO
Processo 0012899-94.2010.8.26.0320 (320.01.2010.012899) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Hiram Tose Ticianelli - Alumimaster Esquadrias de Aluminio Ltda - FLS. 542: VISTOS. FLS. 541: EXPEÇA-SE NOVA CERTIDÃO,
CONFORME REQUERIDO. APÓS, TORNEM. INT. - ADV: RIOLANDO GONZAGA FRANCO NETTO (OAB 209566/SP), MARCOS
ROGERIO TIROLLO (OAB 205316/SP), LILIA DE PIERI, LELIS DEVIDES JUNIOR (OAB 140799/SP), RODRIGO PEREIRA DE
OLIVEIRA (OAB 218817/SP)
Processo 0013439-74.2012.8.26.0320 (320.01.2012.013439) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Rtm Pneus
Ltda - Hsbc Bank Brasil Sa Banco Múltiplo - Vistos. Ante a certidão supra, reitere-se a intimação de fls. 286. Sem prejuízo, dêse ciência as partes acerca do resultado do agravo de instrumento. Int. ( FOI EXPEDIDO OFÍCIO DE REITERAÇÃO PARA O
PERITO RODRIGO DAMASIO DE OLIVEIRA) - ADV: AIRES VIGO (OAB 84934/SP), TADEU ANTONIO BORBA (OAB 219647/
SP), HENRIQUE SCHMIDT ZALAF (OAB 197237/SP), CLAUDIO FELIPPE ZALAF (OAB 17672/SP)
Processo 0013495-10.2012.8.26.0320 (320.01.2012.013495) - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - Antonio Luiz
Duarte do Pateo - Manifeste-se o autor, em 05 dias, sobre a certidão do oficial de justiça de fls. 125. No silêncio, intimese pessoalmente o autor a dar andamento no feito, no prazo de 48:00 horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: MARCIO
FERNANDES SILVA (OAB 224988/SP), MAURÍCIO SODRÉ PIRES (OAB 123721/MG)
Processo 0013741-06.2012.8.26.0320 (320.01.2012.013741) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - Emily
Mayara Almeida Santos - Edson de Jesus Santos - Vistos. Homologo o laudo pericial e designo audiência de instrução, debates
e julgamento para o DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2014, ÀS 15:00 HORAS. Intimem-se as testemunhas que forem arroladas,
devendo ser indicada a sua qualificação (nome, RG, nacionalidade, filiação, endereço e profissão), bem como intimem-se as
partes para dela participarem e prestarem depoimento pessoal, se requerido. Int. - ADV: FABIANE ALVES DE ANDRADE (OAB
294172/SP), IZILDA CRISTINA AGUERA (OAB 83509/SP)
Processo 0014100-58.2009.8.26.0320 (320.01.2009.014100) - Procedimento Sumário - Telecomunicações de São Paulo Sa
Telesp (telefônica) - Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos do Egrégio Tribunal. Nada sendo requerido, arquivem-se
os autos. Int. FLS. 186: VISTOS. ANTE OS OFÍCIOS RECEBIDOS DO BANDO DO BRASIL INFORMANDO OS DEPÓSITOS
EFETUADOS PELA RÉ TELEFÔNICA, MANIFESTEM-SE OS INTERESSADOS EM 05 (CINCO) DIAS. NO SILÊNCIO,
ARQUIVEM-SE OS AUTOS PROCEDENDO-SE AS ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS. INT. - ADV: RAFAEL GOMES DOS SANTOS
(OAB 121842/SP), HELDER MASSAAKI KANAMARU, HAILA DE CASTRO CONFORTI FERREIRA (OAB 263421/SP), EDUARDO
LUIZ BROCK (OAB 91311/SP), THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP)
Processo 0014100-58.2009.8.26.0320 (320.01.2009.014100) - Procedimento Sumário - Telecomunicações de São Paulo
Sa Telesp (telefônica) - Expeça-se guia de levantamento dos valores incontroversos de fls. 184/185, em favor do autor. Sem
prejuízo, expeça-se ainda, guia de levantamento em favor da executada no valor total de R$ 237,97, o qual não incidirá juros
e correção monetária e, o valor remanescente com os juros e correção monetária será expedida guia em favor do autor. No
mais, nos termos do artigo 475-J do C.P.C., intime-se a executada, na pessoa de seu Advogado, através da imprensa oficial,
para pagamento da diferença do débito no valor de R$ 5.762,14, no prazo de quinze (15) dias, observada a fase executória do
processo. Caso não se efetue o pagamento no prazo determinado, deverá o exeqüente apresentar novo cálculo acrescido do
percentual de 10%. Int. ( RETIRAR AS GUIAS DE LEVANTAMENTO. ) - ADV: RAFAEL GOMES DOS SANTOS (OAB 121842/SP),
THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), EDUARDO LUIZ BROCK (OAB 91311/SP), HAILA DE CASTRO CONFORTI
FERREIRA (OAB 263421/SP), HELDER MASSAAKI KANAMARU
Processo 0014107-45.2012.8.26.0320 (320.01.2012.014107) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Industria de
Maquinas Chinelatto Ltda - Michele Alves da Silva - CARTA PRECATÓRIA PRONTA PARA IMPRESSÃO. ) - ADV: NOEDY DE
CASTRO MELLO (OAB 27500/SP)
Processo 0014517-16.2006.8.26.0320 (320.01.2006.014517) - Procedimento Ordinário - Rogério José Malachias - Porto
Seguro Cia de Seguros Gerais - Vistas dos autos a Requerida para: ( X ) cientificá-la do desarquivamento do processo e de
que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV:
PEDRO PAULO OSORIO NEGRINI (OAB 14452/SP), JAMESSON FRANCO (OAB 74351/SP), ROBERTO CRUNFLI MENDES
(OAB 261792/SP), WALTER BERGSTROM (OAB 105185/SP)
Processo 0015429-37.2011.8.26.0320 (320.01.2011.015429) - Alienação Judicial de Bens - Rita de Cássia Faustino - Em
melhor análise dos autos, expeça-se novo alvará judicial, autorizando a autora, RITA DE CÁSSIA FAUSTINO, a proceder a
alienação e/ou transferência e outorgar escritura pública dos direitos reais sobre o imóvel situado na Rua Antonio Augusto Ruffo,
nº 439, Jardim Gustavo Piccinini, Limeira, a favor da sra. TEREZA LEONEL DE BRITO, junto à WR NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, podendo para tanto assinar todo e qualquer documento necessário para o ato. Int. ( RETIRAR O ALVARÁ JUDICIAL. ) ADV: VANIA PINKE RODRIGUES (OAB 114617/SP), MARISA APARECIDA ORTOLAN PEREIRA (OAB 266393/SP)
Processo 0016579-87.2010.8.26.0320 (320.01.2010.016579) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Josefa Aparecida de
Carvalho - Moura Automoveis - Vistos. Fls. 89 - Para apreciação do pedido comprove, a autora, documentalmente, a alteração
do Contrato Social, no prazo de dez (10) dias. No silêncio, intime-se a autora pessoalmente para dar andamento ao feito no
prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito. Int. - ADV: ANTÔNIO VINCENZO CASTELLANA (OAB 159676/SP), MARIA
CLAUDETE BERTOLO (OAB 283777/SP)
Processo 0017425-41.2009.8.26.0320 (320.01.2009.017425) - Procedimento Ordinário - Direitos e Títulos de Crédito Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Benedito Bonfim - Banco Rural - - Sindsel Sindicato dos Servidores Municipais de Limeira - Fls. 256 - Anote-se. No mais,
manifeste-se o autor, em cinco dias, acerca das petições de fls. 248/249 e 255. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério
Público. Int. - ADV: ANTONIO CELSO PEREIRA SAMPAIO (OAB 270784/SP), RICARDO DE AGUIAR FERONE (OAB 176805/
SP), LUIZ FLÁVIO VALLE BASTOS (OAB 256452/SP), VINÍCIUS AUGUSTUS FERNANDES ROSA CASCONE (OAB 248321/
SP), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB 295551/SP), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (OAB 109730/MG),
ANDRÉ LUIZ MIRANDA (OAB 270783/SP)
Processo 0018146-85.2012.8.26.0320 (320.01.2012.018146) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - José
Presciliano da Silva - Cientifiquem-se as partes acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal. No mais, ante a determinação
de fls. 44, cumpra-se o último parágrafo da decisão proferida às fls. 26/29, procedendo-se à citação da ré para responder ao
recurso apresentado. Int. - ADV: ISRAEL CARLOS DE SOUZA
Processo 0019578-42.2012.8.26.0320 (320.01.2012.019578) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Auto Locadora Vector Ltda - Pralana Indústria e Comércio Ltda - Vistas dos autos às partes para: ( x ) cientificá-las acerca do
recebimento de ofício da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaguariúna, informando que para oitiva da testemunha Wilmar Gaiola foi
designado o dia 26/02/2014, às 14:00 horas, devendo a autora providenciar o recolhimento da guia para diligência do Oficial de
Justiça no valor de R$13,59, com urgência. - ADV: CAROLINA BARALDI DOS SANTOS (OAB 310125/SP), NOEDY DE CASTRO
MELLO (OAB 27500/SP), IVANJO CRISTIANO SPADOTE (OAB 192595/SP), SILVIO FERREIRA CALDERARO (OAB 288882/
SP)
Processo 0020557-43.2008.8.26.0320 (320.01.2008.020557) - Procedimento Ordinário - Wilson Antonio Ribeiro e outros
- Sérgio Aparecido Bianchi e outro - Vistos. Converto o julgamento em diligência e designo audiência de instrução, debates e
julgamento para o DIA 12 DE MARÇO DE 2014, ÀS 14:00 HORAS. Intimem-se as testemunhas que forem arroladas em até 10
dias anteriores à audiência, devendo ser indicada a sua qualificação (nome, RG, nacionalidade, filiação, endereço e profissão),
bem como intimem-se as partes para dela participarem e prestarem depoimento pessoal, se requerido. Int. ( REQUERIDO HDI
RECOLHER CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA - R$ 13,59 - PARA INTIMAÇÃO DOS REQUERENTES E UM PORTER
POSTAL R$17,50 - PARA DEPOIMENTO PESSOAL DOS REQUERENTES. ) - ADV: ANGELICA LUCIA CARLINI (OAB 72728/
SP), MARLI NICCIOLI (OAB 128679/SP), DARWIN SEBASTIAO GIOTTO (OAB 23103/SP), CARLA REIS DE OLIVEIRA, MARIA
PAULA DE CARVALHO MOREIRA (OAB 133065/SP)
Processo 0022423-52.2009.8.26.0320 (320.01.2009.022423) - Procedimento Ordinário - Condomínio - Renato Eugenio
Miguel - Valdelice Francisca da Silva - Fls. 188/190 - Mantenho o despacho de fls. 187. Requeira os interessados o que de
direito em termos de prosseguimento do feito em cinco (05) dias. No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV:
LUIZ GONZAGA GIRALDELLO NETO (OAB 261690/SP), MARCELO DE ROCAMORA (OAB 159470/SP)
Processo 0023531-14.2012.8.26.0320 (320.01.2012.023531) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Terranova Fertilizantes e Micronutrientes Ltda Epp - Ribeiro & Martim Ltda Epp - Ante a certidão supra nomeio perita judicial em
substituição ao falecido Dr. João a Sra. IVONETE REGINA BUCK MUNIZ, mantendo-se no mais o despacho de fls. 324/325.
No mais, concedo o prazo improrrogável de cinco (05) dias para a ré/reconvinte depositar os honorários periciais e apresentar
os documentos originais, sob pena de preclusão da prova. Int. - ADV: ROBERY BUENO DA SILVEIRA (OAB 303253/SP), LUIS
FRANCISCO SCHIEVANO BONASSI (OAB 67082/SP), MARCELO BONASSI SEMMLER (OAB 305850/SP)
Processo 0023882-84.2012.8.26.0320 (320.01.2012.023882) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação Sueli Gonçalves dos Santos - Vistos. Concedo à autora o prazo de vinte dias a fim de que comprove a situação processual da
demanda de onde emanou a ordem de indisponibilidade dos bens de Nilton Dias Chaves, notadamente a fim de demonstrar se
tal indisponibilidade persiste atualmente. Int. - ADV: JULIANA GIUSTI CAVINATTO (OAB 262090/SP), LILIAN MARIA ROMANINI
GOIS (OAB 282640/SP), SILVANA DE JESUS ONOFRE (OAB 283139/SP)
Processo 0024948-41.2008.8.26.0320 (320.01.2008.024948) - Procedimento Sumário - Cirulli & Cia Ltda - Unibanco
União de Bancos Brasileiros Sa - Fls. 272 - Defiro, expedido guia de levantamento a favor da autora/exequente. Sem prejuízo,
manifeste-se o réu/executado em cinco (05) dias, acerca da diferença apurada pela exequente. Int. ( RETIRAR A GUIA DE
LEVANTAMENTO. ) - ADV: FABIANA CRISTINA BECH (OAB 172146/SP), PATRICIA MASSITA ZUCARELI (OAB 174681/SP),
MARISA DE CASTRO (OAB 130008/SP)
Processo 3012707-08.2013.8.26.0320 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0010974-65.2012 - 3ª Vara Cível da Comarca
de Araras/SP) - Damapel Indústria Comércio e Distribuição de Papéis Ltda - Antonio José Alves Pinheiro - - MARIA ELISABETE
PINHEIRO - Cava Comercio Atacadista e Varejista de Alimentos Ltda - Manifeste-se o exequente, em 05 dias, sobre as certidões
dos oficiais de justiça de fls. 22. No silêncio, devolva-se ao Juízo Deprecante com nossas homenagens. Int. - ADV: FABIO
BOCCIA FRANCISCO (OAB 99663/SP)
Processo 3013155-78.2013.8.26.0320 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0015560-18.2013 - 1ª Vara Família e Sucessões
da Comarca de Santo André/SP) - FELIPE GUILHERME FERREIRA GOMES - Manifeste-se o(a) autor(a), em cinco dias, acerca
da certidão do Oficial de Justiça de fls. 11, que deixou de proceder a citação do requerido Wagner, pois foi informado que o
mesmo não faz parte do quadro de funcionários do local, informação prestada pelo segurança. No silêncio, devolva-se ao Juízo
Deprecante, com as nossas homenagens. Int. - ADV: MARISTELA MAGRINI CAVALCANTE MENDES (OAB 315971/SP)
Processo 3015148-59.2013.8.26.0320 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0004020-88.2013.8.26.0451 - 3ª Vara Cível
da Comarca de Piracicaba/SP) - Brv Brasil Comercio de Valvulas e Conexoes Ltda - Manifeste-se o(a) autor(a), em cinco dias,
acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 08, que deixou de proceder a citação da executada, tendo em vista que a referida
empresa não mais se encontra estabelecida no local indicado, informação prestada pelo porteiro daquele edifício de salas
comerciais que nada soube informar a respeito do paradeiro da empresa. No silêncio, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as
nossas homenagens. Int. - ADV: RIAD GEORGES HILAL (OAB 271833/SP)
Processo 3016025-96.2013.8.26.0320 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 4001881-33.2013 - 3ª Vara Cível da Comarca
de Americana/SP) - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - Manifeste-se o exequente, em 05 dias, sobre as certidões dos oficiais
de justiça de fls. 23. No silêncio, devolva-se ao Juízo Deprecante com nossas homenagens. Int. - ADV: GUILHERME MARTINS
MALUFE (OAB 144345/SP)
Processo 3018830-22.2013.8.26.0320 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0004255-96.2011 - 3º Vara Cívil da Comarca
de Mogi Mirim/SP) - RICARDO ANUNCIATO - Manifeste-se o exequente, em 05 dias, sobre as certidões dos oficiais de justiça
de fls. 14. No silêncio, devolva-se ao Juízo Deprecante com nossas homenagens. Int. - ADV: JOSE CARLOS TAVARES (OAB
70526/SP)
Processo 3019437-35.2013.8.26.0320 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 4025252-32.2013 - 2ª Vara da Fazenda Pública
da Comarca de Campinas/SP) - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP - Manifeste-se o(a) autor(a), em cinco
dias, acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 16, que deixou de proceder a citação de Paula, pois o morador do local,
Antonio, declarou que a mesma mudou para a cidade de São Paulo, mas não soube informar o endereço. No silêncio, devolvaPublicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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se ao Juízo Deprecante, com as nossas homenagens. Int. - ADV: CLAUDIA DE SOUZA CECCHI ALFACE (OAB 164978/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO RILTON JOSÉ DOMINGUES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUCIMARA MARTINS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0022/2014
Processo 0000349-62.2013.8.26.0320 (032.02.0130.000349) - Procedimento Ordinário - Telefonia - Aparecida Ferreira
Soares - Telesp - Telecomunicações de São Paulo Sa - Telefonica - Defiro a expedição de ofício ao Banco Bradesco, conforme
requerido pela ré às fls. 75.( OFÍCIO DISPONÍVEL PARA IMPRESSÃO. ) - ADV: CARLOS RENATO MONTEIRO PATRICIO (OAB
143871/SP), CARLOS EDUARDO BAUMANN (OAB 107064/SP)
Processo 0000938-59.2010.8.26.0320 (320.01.2010.000938) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Tokio Marine
Seguradora Sa - Salvino Ribeiro - Manifeste-se o autor, em 05 dias, sobre a certidão do oficial de justiça de fls. 146. No silêncio,
intime-se pessoalmente o autor a dar andamento no feito, no prazo de 48:00 horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: JORGE
ANTONIO DANTAS SILVA (OAB 255381/SP), CLAUDIO ANTONIO GERENCIO JUNIOR (OAB 267851/SP), JESSE SOARES
CARDOSO (OAB 106419/SP), NILSON CASTRO FARIA (OAB 18473/SP)
Processo 0001364-03.2012.8.26.0320 (320.01.2012.001364) - Despejo por Falta de Pagamento - Antero Baldo - Ante a
certidão supra, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: RAFAELA PAES RANGEL (OAB 237219/SP)
Processo 0001602-85.2013.8.26.0320 (032.02.0130.001602) - Procedimento Sumário - Condomínio - Associação dos
Amigos do Residencial Flora - Nos termos do artigo 475-J do C.P.C., intime-se o executado pessoalmente, para pagamento
do débito no prazo de quinze (15) dias, observada a fase executória do processo. Caso não se efetue o pagamento no prazo
determinado, deverá a exeqüente apresentar novo cálculo acrescido do percentual de 10%. Int. - ADV: FERNANDO LUIS DE
CAMARGO (OAB 94280/SP)
Processo 0001618-25.2002.8.26.0320 (320.01.2002.001618) - Execução de Alimentos - Alimentos - Raquel de Matos
Sarmento (rep P Aliel Takita Matos) - Inaldo Ferreira Sarmento - 5v 137/02 - Vistas dos autos a autora para: ( x ) manifestarse sobre a devolução da carta precatória sem cumprimento, de acordo com certidão do oficial de Justiça, que não localizou o
executado, que mudou-se do endereço indicado. - ADV: ISRAEL CARLOS DE SOUZA, ROBERTA PINTO DOS SANTOS (OAB
4025/AM)
Processo 0001951-93.2010.8.26.0320 (320.01.2010.001951) - Execução de Título Extrajudicial - Indústria Química Kimberlit
Ltda - Fls. 101: Proceda a serventia a retirada da restrição para transferência dos veículos em nome do executado (fls. 52/54).
Sem prejuízo, expeça-se guia de levantamento a favor do executado, do valor bloqueado às fls. 37 e já transferido para conta
judicial (fls. 45), que ficará à disposição para retirada por trinta dias. Após, arquivem-se os autos, observadas as formalidades
legais. Int. ( RETIRAR A GUIA DE LEVANTAMENTO. ) - ADV: FABIO RIBEIRO DE AGUIAR JUNIOR (OAB 209269/SP), VINICIUS
MENDONÇA DA SILVA (OAB 307833/SP), WALTER LUIS SILVEIRA GARCIA (OAB 167039/SP)
Processo 0002251-26.2008.8.26.0320 (320.01.2008.002251) - Procedimento Ordinário - Duplicata - Auto Posto Concha de
Ouro Limeira Ltda - Indefiro o pedido de fls. 187, vez que não comprovado que a executada esteja desviando ou ocultando
bens passíveis de penhora, mesmo porque, o seu silêncio na indicação de bens não pode ser incluído na categoria de atos
atentatórios à dignidade da justiça. Nesse sentido já se decidiu: “A simples omissão do devedor quanto à indicação de bens à
penhora não caracteriza, evidentemente, ato atentatório á dignidade da justiça. A sanção é aplicável apenas às situações em
que ele, de forma comissiva, procura esconder ou desviar bens, visando frustrar a tutela satisfativa” (Lex JTA 170/55). Concedo
a exequente o prazo de 05 dias, para que requeira o que de direito, acerca do prosseguimento do feito. No silêncio, aguardese provocação em arquivo. Int. - ADV: LUCAS DE ANDRADE (OAB 306504/SP), VALDIR TOZATTI (OAB 153222/SP), ODAIR
BRAS DE ANDRADE (OAB 120931/SP)
Processo 0003240-71.2004.8.26.0320 (320.01.2004.003240) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário Wagner Ferreira - Inss Instituto Nacional de Seguro Social - Fls. 177: Expeça-se alvará de levantamento. Após, nada mais
sendo requerido, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Int. ( RETIRAR O ALVARÁ. ) - ADV: OSVALDO
STEVANELLI (OAB 107091/SP), MARIA ARMANDA MICOTTI (OAB 101797/SP)
Processo 0003838-10.2013.8.26.0320 (032.02.0130.003838) - Alvará Judicial - Compra e Venda - Laura Fae Dandrea Processo nº 0575/2013 Fls. 163vº: Atenda a curadora da interditanda, no prazo de 10 (dez) dias. Int. Limeira, 19 de dezembro de
2013. - ADV: JOSE CARLOS PAZELLI JUNIOR (OAB 144082/SP), JOSE BENEDICTO BARBOSA (OAB 99673/SP), RODRIGO
LUTERO ASBAHR
Processo 0003899-70.2010.8.26.0320 (320.01.2010.003899) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Sonia de Sousa Manoel Alberto Mendonça da Silva - Fls. 353 - Defiro o pedido de vista dos autos pelo prazo de 10 (dez) dias. No silêncio,
arquivem-se os autos. Int. - ADV: DAIANE DE SOUZA MELO OLIVEIRA (OAB 305797/SP), WESLEY APARECIDO BAENINGER
(OAB 108194/SP), SONETE NEVES DE OLIVEIRA (OAB 178402/SP), FRANCISCO DE MUNNO NETO (OAB 52183/SP)
Processo 0004388-05.2013.8.26.0320 (032.02.0130.004388) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução Serli Aparecida Pereira da Silva - Altino Artur Hergert - Fls. 87 - Indefiro o pedido. No mais, aguarde-se audiência designada às
fls. 77. Int. - ADV: VALMIR VANDO VENANCIO (OAB 325000/SP), RODRIGO CORDEIRO, KÁTIA LAIENE CARBINATTO (OAB
175033/SP)
Processo 0004556-07.2013.8.26.0320 (032.02.0130.004556) - Procedimento Ordinário - Imissão - Fernando Papini - Santo Papini - Alkmar Empreendimentos Imobiliarios Ltda - - Trisul Sa - VISTOS. REITERE-SE O OFÍCIO EXPEDIDO À CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL. INT. ( OFÍCIO DISPONÍVEL PARA IMPRESSÃO. ) - ADV: RODRIGO CRUAÑES DE SOUZA DIAS
(OAB 162341/SP), EDUARDO PEDROSA MASSAD (OAB 184071/SP), FERNANDO BERNARDES PINHEIRO JUNIOR (OAB
246572/SP), KATHERINE CHIAVONE LUCATO (OAB 272924/SP)
Processo 0004725-96.2010.8.26.0320 (320.01.2010.004725) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Gráfica e Editora
Adonis Ltda - Vistas dos autos a exequente para: ( x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado, de
acordo com certidão do Oficial de Justiça, que dirigiu-se ao endereço indicado, por diversas vezes, em dias e horários distintos,
inclusive em horário noturno e finais de semana, não sendo atendida, tratando-se aparentemente de uma casa e nas imediações
a empresa é desconhecida. - ADV: SUZANA COMELATO GUZMAN (OAB 155367/SP)
Processo 0005141-98.2009.8.26.0320 (320.01.2009.005141) - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - Alzira Calixto
Rocha - Mario Cesar de Abreu - Intime-se pessoalmente o executado para, em quarenta e oito (48) horas, efetuar o recolhimento
das custas em aberto, no valor de R$ 96,85, sob pena de decorridos sessenta (60) dias, ser expedida certidão para inscrição
da dívida. Int. - ADV: VALDIR TOZATTI (OAB 153222/SP), JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS, JOSE MARTINS DE
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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LARA
Processo 0005872-89.2012.8.26.0320 (320.01.2012.005872) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Itaucard Sa - Vistas dos autos ao autor para: ( x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo
do mandado de citação, de acordo com certidão do Oficial de Justiça, que dirigiu-se ao endereço indicado e não localizou o
veículo. Decorrido o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de
extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: PAULO ROGERIO BEJAR (OAB 141410/SP)
Processo 0006771-24.2011.8.26.0320 (320.01.2011.006771) - Execução de Título Extrajudicial - J Mahfuz Ltda - Alcides
Fazanaro Junior - Manifeste-se a exequente, em cinco dias, requerendo o que de direito em termos de prosseguimento do feito.
No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: EMANUEL HENRIQUE DE CARVALHO TAUYR (OAB 223363/SP)
Processo 0006802-15.2009.8.26.0320 (320.01.2009.006802) - Monitória - Prestação de Serviços - Associação de Educação
e Beneficencia Santa Catarina de Sena - Fls. 150 - Defiro o pedido de vista dos autos pelo prazo de 10 (dez) dias. No silêncio,
aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: LUIS GUSTAVO MOROZINI (OAB 278798/SP)
Processo 0008112-22.2010.8.26.0320 (320.01.2010.008112) - Registro de Casamento Nuncupativo - Família - José
Aparecido Verdelho - Vistas dos autos ao autor para: ( x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada de documentos novos (art.
398 do CPC). - ADV: RAQUEL RODRIGUES (OAB 275774/SP)
Processo 0009906-44.2011.8.26.0320 (320.01.2011.009906) - Procedimento Ordinário - José Gibim Neto - Seguradora Líder
dos Consórcios do Seguro Dpvat Sa - Oficie-se ao perito para que preste os esclarecimentos conforme requerido, encaminhandose cópia de fls. 269/271, no prazo de quinze dias, bem como, que deverá comparecer em cartório para retirada da guia que se
encontra expedida na contracapa dos autos. Int. ( RETIRAR A GUIA DE LEVANTAMENTO. ) - ADV: DARCIO JOSE DA MOTA
(OAB 67669/SP), INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP), WALTER BERGSTROM (OAB 105185/SP)
Processo 0012622-78.2010.8.26.0320 (320.01.2010.012622) - Procedimento Ordinário - Comercial Germânica Ltda CERTIDÃO Certifico e dou fé que as informações enviadas pela Receita Federal foram arquivadas em pasta própria desta
serventia, conforme determina o Provimento do C.S.M. nº 293, de 03/07/86. Certifico ainda, que referida resposta deverá ficar
arquivada em Cartório, pelo prazo de trinta (30) dias, a contar da intimação dos interessados, vedada a extração de cópias
reprográficas, sendo que após esse prazo a mesma será destruída mecanicamente ou incinerada (art. 4º, § 2º, do Provimento
do C.S.M. nº 293/86). Vistos. Ante a certidão supra, dê-se ciência a Exequente acerca da negativa de localização de declarações
de rendimentos da Executada, obtidas junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil (D.I.P.F. 2010, 2011, 2012 e 2013),
requerendo o que de direito, no prazo de cinco (05) dias. No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: CLAUDIO
FELIPPE ZALAF (OAB 17672/SP), MONICA APARECIDA JAMAITZ BICUDO (OAB 115390/SP), LINA MARA ALVARES IRANO
(OAB 293584/SP), HENRIQUE SCHMIDT ZALAF (OAB 197237/SP)
Processo 0014896-49.2009.8.26.0223 (223.01.2009.014896) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Fernando Lima - Espolio de Alfredo Mofatto e outro - VISTOS. Trata-se de EMBARGOS
DECLARATÓRIOS opostos pelos Embargados às fls. 194/199, sustentando que a sentença proferida nestes autos padece
dos vício elencado no artigo 535 do CPC. É o relatório. Decido. Os embargantes utilizam-se dos embargos de declaração com
objetivo infringente, já que pretende a reforma da decisão com inversão do resultado. Não há nesta hipótese concreta quaisquer
das situações especificadas no artigo supracitado. A parte embargante deverá, portanto, se socorrer da via processual adequada
para manifestar seu inconformismo. Ante o exposto, REJEITO os embargos. Int. Limeira, 14 de janeiro de 2014. Henrique Alves
Correa Iatarola Juiz de Direito - ADV: DAWSON MORAES (OAB 115600/SP), NABYLA MALDONADO DE MOURA GIACOPINI
(OAB 260220/SP), BRUNO JOSE MOMOLI GIACOPINI (OAB 257219/SP), MARIA MADALENA BARBOSA
Processo 0015120-79.2012.8.26.0320 (320.01.2012.015120) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco Sa - Fls. 53: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de trinta (30) dias. Decorrido o prazo e não havendo
manifestação, aguarde-se provocação em arquivo. - ADV: ADEMAR BEZERRA DE MENEZES JUNIOR (OAB 126837/SP),
CLAUDEMIR COLUCCI (OAB 74968/SP)
Processo 0015183-12.2009.8.26.0320 (320.01.2009.015183) - Monitória - Cheque - Mirra Confecções Ltda Me - Manifestese o autor, em 05 dias, sobre a certidão do oficial de justiça de fls. 127 que deixou de citar o réu tendo em vista que o imóvel
encontra-se vazio com placa de “aluga-se”. No silêncio, intime-se pessoalmente o autor a dar andamento no feito, no prazo de
48:00 horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: DEIVEDE TAMBORELI VALERIO (OAB 237211/SP)
Processo 0015240-93.2010.8.26.0320 (320.01.2010.015240) - Reintegração / Manutenção de Posse - Mercedesbenz
Leasing do Brasil Arrendamento Mercantil Sa - Vistos. Defiro o pedido de fls. 96 após o recolhimento da taxa referente ao
Comunicado SPI nº 306/2013 do Conselho Superior da Magistratura, para o que concedo o prazo de 10 dias. No silêncio,
intime-se pessoalmente a autora a dar andamento no feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: MARCELO
TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP), ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP)
Processo 0015393-29.2010.8.26.0320 (320.01.2010.015393) - Outros Feitos não Especificados - Rafael Antonio Bort
Pellizzon - Márcio Antonio Pelizzon - Fls. 158: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 dias. Decorrido o prazo e não
havendo manifestação, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: RODRIGO RODRIGUES MÜLLER, LUIS GUSTAVO
MOROZINI (OAB 278798/SP), ISRAEL FAIOTE BITTAR (OAB 153040/SP)
Processo 0016830-13.2007.8.26.0320 (320.01.2007.016830) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Adriana Salvino Forti
Epp - Banco Bradesco Sa - Fls. 283 - Defiro o recolhimento das duas parcelas restantes no valor de R$ 600,00 cada, nos meses
de fevereiro e março do corrente ano. Após, intime-se o Sr. Perito a iniciar seus trabalhos. Int. - ADV: RENATA DE SOUZA
SILVA PRADA (OAB 218139/SP), ADEMAR BEZERRA DE MENEZES JUNIOR (OAB 126837/SP), VICTOR COLUCCI NETO
(OAB 238342/SP), REYNALDO COSENZA (OAB 32844/SP), CLAUDEMIR COLUCCI (OAB 74968/SP), MARCELO LAFERTE
RAGAZZO (OAB 256591/SP)
Processo 0016978-48.2012.8.26.0320 (320.01.2012.016978) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação /
Ameaça - Maria Apparecida Angelo Sampaio - Jefferson e outros - VISTOS. Trata-se de ação movida por MARIA APPARECIDA
ANGELO SAMPAIO em desfavor de ROSELAINE JÉSSICA AUGUSTO e SIDNEY HENRIQUE, objetivando a reintegração na
posse do bem imóvel situado à Rua Maria Talarico de Munno, nº. 26, Jardim Odécio Degan. Para tanto, sustenta que por
intermédio do órgão municipal CEPROSSON, alugou o imóvel para Sonia Regina Pereira Sanches e, em razão da falta de
pagamento dos alugueres, ajuizou ação de despejo que acabou extinta em razão do falecimento da locatária. A partir disso,
afirma que pessoas desconhecidas passaram a ocupar o imóvel, sem qualquer autorização ou contrato de aluguel, esbulhando
a sua posse e impedindo o uso normal da propriedade. A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 12/21. Acolhida a
emenda (fls. 27), os ocupantes do imóvel foram citados (fls. 31/33) e apresentaram sua resposta na forma de contestação,
carreada de documentos (fls. 34/51). A Autora replicou. Houve proposta de transação por parte dos Réus, porem, a Autora
não aceitou (fls. 60 e 62/65). É o necessário. FUNDAMENTO e DECIDO. Impõe-se o julgamento antecipado da lide, visto que
a questão posta a desate encerra matéria eminentemente de direito, mostrando-se, de outro lado, desnecessária a produção
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de outras provas, considerando o teor da documentação carreada aos autos, bem assim os limites da controvérsia instaurada
(artigo 330, inciso I, do CPC). As preliminares suscitadas pelos Réus não comportam acolhimento, devendo ser rejeitadas.
A carência de ação argüida em defesa, sob os fundamentos de ser a parte Autora ilegítima e, consequentemente, faltar-lhe
interesse jurídico para a propositura da ação, não vinga. Com efeito, os documentos carreados aos autos denotam ser a Autora
possuidora do imóvel, vez que, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, exerce os poderes inerentes à propriedade, usando
e gozando do bem. Em que pese o argumento defensivo de que o contrato juntado pela Autora às fls. 14/18 não tem validade
jurídica, tal não é bastante para desconfigurar a qualidade de possuidora da mesma, pois, além do contrato, há provas de que
foi manejada - pela Autora - uma ação de despejo contra a antiga locatária do imóvel, além de ser a contribuinte dos impostos
inerentes ao imóvel, nos termos da certidão municipal. Tais fatos revelam que a Autora pratica atos em defesa do imóvel,
buscando a sua conservação, o gozo dos alugueis, a regularidade fiscal, a melhor destinação do imóvel, etc., configurando-se
como possuidora, comportando-se como dono e possuindo pleno interesse na conservação de sua posse. Portanto, não se
cogita da falta de interesse ou legitimidade para propositura desta ação. REJEITO a preliminar. No que toda à preliminar de
inépcia da inicial sob o fundamento de conter pedido juridicamente impossível, melhor sorte não assiste. Comprovada a posse e
o esbulho por parte dos Réus, a ação aforada é a que se destina para alcançar a tutela jurídica necessária à defesa dos direitos
da Autora. REJEITO. Superadas as preliminares, ao mérito. A ação é procedente. Por primeiro, cumpre ressaltar que o nosso
ordenamento jurídico protege a posse correspondente ao direito de propriedade e a outros direitos reais e também a posse como
figura autônoma e independente da existência de um título. Desta forma, tem-se que o nosso direito protege o ius possidendi,
fundado em um título de domínio, bem como a posse como situação de fato, fundada no ius possessionis, derivado de uma
posse autônoma, independente de qualquer título. Em ambos os casos, o direito à posse somente pode ser assegurado àquele
que se encontra em uma situação de fato, aparentando ser o proprietário de determinado bem. Exige-se, pois, o exercício de
atos de domínio, já que, segundo o conceito de Ihering, adotado por nosso direito positivo, posse é conduta de dono. Nestes
termos, a Autora demonstrou suficientemente ser possuidora indireta do imóvel situado à Rua Maria Talarico de Munno, nº.
26, Jardim Odécio Degan, como se observa do contrato de compra e venda acostado às fls. 14/18. Corrobora ainda, tal fato, a
certidão emitada pela Prefeitura Municipal de Limeira que atesta ser a Autora a responsável tributária pelo imóvel descrito. Os
Réus, por seu turno, nada comprovaram acerca da existência do alegado comodato, ou de qual é a condição em que ocupam o
imóvel da Autora, pelo que se conclui que a posse por eles exercida é injusta, configurando o esbulho. Ademais, com a citação
da presente ação o exercício da posse pelos Réus tornou-se litigiosa, constituindo-os em mora, pelo que lhes recaía o ônus de
provarem a legitimidade da posse, do qual não se desincumbiram. Assim sendo, demonstrada a posse da Autora e o esbulho
praticado pelos Réus, legitimado está o uso da ação de reintegração de posse. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação de
reintegração de posse que MARIA APPARECIDA ANGELO SAMPAIO move contra ROSELAINE JÉSSICA AUGUSTO e SIDNEI
HENRIQUE, o que faço com fulcro no art. 269, inciso I do CPC. Ainda, presentes os requsitos, ANTECIPO OS EFEITOS DA
TUTELA e determino a imediata reintegração da Autora na posse do imóvel. Expeça-se o necessário, ficando desde já deferido,
se necessário for, o uso de força policial. Sucumbentes, condeno os Réus ao pagamento de custas e despesas processuais,
bem como e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do parágrafo 4º do art. 20 do
CPC. Todavia, resta obstada a cobrança de tais verbas, uma vez que os Réus são beneficiários da assistência judiciária gratuita
(fls. 52). Arbitro os honorários dos Defensores nomeados pelo convênio Defensoria/OAB às fls. 11 e 44 em 100% (cem por
cento) da tabela de referência. Com o trânsito em julgado, expeçam-se as respectivas certidões. Limeira, 13 de janeiro de 2014.
Henrique Alves Corrêa Iatarola Juiz de Direito - ADV: SILVIO CARLOS LIMA (OAB 262161/SP), ANA PAULA SPAGNOL
Processo 0017345-72.2012.8.26.0320 (320.01.2012.017345) - Monitória - Nota Promissória - Jose Luiz Romeiro - Delcides
Aparecido Marassutti - Recebo, em seus regulares efeitos de direito (suspensivo e devolutivo), o recurso de apelação interposto
pelo autor às fls. 159/170, acompanhado da guia de preparo à Superior Instância e porte de remessa e retorno dos autos. À
parte contrária para, querendo, apresentar contrarazões, no prazo legal. Decorrido o prazo à Superior Instância. Int. - ADV:
RODRIGO APARECIDO MATHEUS (OAB 263514/SP), JULIANA PASCHOALON ROSSETTI (OAB 188744/SP)
Processo 0017456-61.2009.8.26.0320 (320.01.2009.017456) - Separação Consensual - Dissolução - Sandra Cristina dos
Santos Artur da Conceição e outro - Manifeste-se a autora, em cinco dias, sobre a resposta do ofício expedido à empregadora
do réu (fls. 43). No silêncio, tornem ao arquivo. Int. - ADV: ANA FLAVIA RAMAZOTTI (OAB 142151/SP), EDUARDO VIEIRA
ROSENDO
Processo 0018366-88.2009.8.26.0320 (320.01.2009.018366) - Procedimento Ordinário - Clinica Arcaro Ltda - Claro Sa e
outro - Fls. 353/354: Verifico que a guia de levantamento foi expedida em nome de um dos procuradores da ré. Sem apresentar
qualquer justificativa, a ré vem requerer nova expedição em nome de outro procurador. Convém alertar a ré que o judiciário, já
tão assoberbado, não pode ficar a mercê da vontade das partes e de seus procuradores. Assim, considerando que a guia não
está vencida, já que não foi preenchida a data de expedição, indefiro o pedido de fls. 353/354 e concedo a ré o prazo de 10 dias
para retirada da guia que se encontra na contracapa dos autos. No mais, ante o depósito de fls. 331/332, JULGO EXTINTA a
presente ação, nos termos do artigo 794 inciso I do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente decisão e pagas
as custas pela executada, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais, procedendo-se às anotações necessárias,
inclusive no sistema informatizado. P.R.I.C.. - ADV: LUIZ FLÁVIO VALLE BASTOS (OAB 256452/SP), PAULO BARDELLA
CAPARELLI (OAB 216411/SP), ALOISIO SZCZECINSKI FILHO (OAB 282966/SP), ERIK JEAN BERALDO (OAB 194192/SP),
FRANCISCO JOSÉ GAY (OAB 154072/SP), RICARDO DE AGUIAR FERONE (OAB 176805/SP)
Processo 0019322-02.2012.8.26.0320 (320.01.2012.019322) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Aymore Credito Financiamento e Investimento Sa - Vistos. Homologo, para que produzam os seus jurídicos e legais
efeitos, a desistência manifestada pela Autora às fls. 46 e, em conseqüência, com fundamento legal no artigo 267, inciso VIII, do
Código de Processo Civil, declaro EXTINTA a presente ação - ADV: RODOLFO GERD SEIFERT (OAB 183944/SP)
Processo 0019384-47.2009.8.26.0320 (320.01.2009.019384) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento Sa - Laerte Rodrigues - Vistas dos autos a autora para: ( x ) cientificála do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo
(item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: EDUARDO SOARES CARDOSO (OAB 265286/SP), MARCIO PEREZ DE REZENDE
(OAB 77460/SP), BRUNO MOREIRA (OAB 253204/SP)
Processo 0019985-19.2010.8.26.0320 (320.01.2010.019985) - Procedimento Ordinário - Silvio Donizetti Barbosa - Real
Leasing S.a. Arrendamento Mercantil - FLS. 227: VISTOS. AGUARDE-SE O RESULTADO DO AGRAVO INTERPOSTO PELO
RÉU. INT. - ADV: GIOVANNI FRASNELLI GIANOTTO (OAB 272888/SP), RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP), FLÁVIO
NEVES COSTA (OAB 153447/SP)
Processo 0020312-95.2009.8.26.0320 (320.01.2009.020312) - Monitória - Prestação de Serviços - Colégio Cidade
de Limeira Ltda Epp - Carlos Alberto Redondano Zinatto - Relação: 0010/2014 Teor do ato: FLS. 158: NOS TERMOS DO
ARTIGO 475-J DO C.P.C., INTIME-SE O EXECUTADO, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, ATRAVÉS DA IMPRENSA OFICIAL,
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PARA PAGAMENTO DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 11.928,37, APURADO ÀS FLS. 156, NO PRAZO DE QUINZE (15) DIAS,
OBSERVADA A FASE EXECUTÓRIA DO PROCESSO. CASO NÃO SE EFETUE O PAGAMENTO NO PRAZO DETERMINADO,
DEVERÁ A EXEQUENTE APRESENTAR NOVO CÁLCULO ACRESCIDO DO PERCENTUAL DE 10%. INT. Advogados(s): Sergio
Aparecido de Souza Colli (OAB 127929/SP), Israel Faiote Bittar (OAB 153040/SP), Luis Gustavo Morozini (OAB 278798/SP),
Erivaldo Medeiros Cerqueira (OAB 279258/SP) - ADV: ISRAEL FAIOTE BITTAR (OAB 153040/SP), LUIS GUSTAVO MOROZINI
(OAB 278798/SP), ERIVALDO MEDEIROS CERQUEIRA (OAB 279258/SP), SERGIO APARECIDO DE SOUZA COLLI (OAB
127929/SP)
Processo 0020465-31.2009.8.26.0320 (320.01.2009.020465) - Despejo por Falta de Pagamento - Wanger de Moraes Edilson Dias de Souza - Fls. 64/65 - Considerando o ínfimo valor bloqueado pelo sistema BACENJUD, no importe de R$4,67
(quatro reais e sessenta e sete centavos), proceda-se o desbloqueio do mesmo. Após, manifeste-se o Exequente acerca do
bloqueio judicial do valor de R$4.025,25 (quatro mil, vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos), junto à conta bancária em
nome do Executado, acerca da possibilidade de transferência do valor para conta judicial ou seu desbloqueio, no prazo de cinco
(05) dias. No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: RENATO DE ALMEIDA CALDEIRA (OAB 154975/SP),
MARCELO DE ROCAMORA (OAB 159470/SP)
Processo 0021536-63.2012.8.26.0320 (320.01.2012.021536) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Luis
Claudio Barbosa - Manifeste-se o exequente, em 05 dias, sobre a a devolução da carta de citação constando do AR: “não consta
o número”. No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: DANIELA CRISTINA DIAS PEREIRA (OAB 301059/SP)
Processo 0022068-37.2012.8.26.0320 (320.01.2012.022068) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco Sa - Jose Luiz Piccinini - FLS. 130: VISTOS. FLS. 128: INTIME-SE O PROCURADOR DO EXEQUENTE, PARA
NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, REGULARIZAR A PETIÇÃO, OPONDO SUA ASSINATURA. APÓS, TORNEM. INT. - ADV:
ADEMAR BEZERRA DE MENEZES JUNIOR (OAB 126837/SP), MARCELO HAMAN (OAB 233898/SP), CLAUDEMIR COLUCCI
(OAB 74968/SP)
Processo 0023036-38.2010.8.26.0320 (320.01.2010.023036) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito, Financiamento e Investimento - Fls. 84: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de
noventa (90) dias. Decorrido o prazo e não havendo manifestação, intime-se pessoalmente a autora a dar andamento no prazo
de quarenta e oito horas, sob pena de extinção. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA
ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)
Processo 0023550-20.2012.8.26.0320 (320.01.2012.023550) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Terranova Fertilizantes e Micronutrientes Ltda Epp - Alta e Media Tensão Sorocaba Materiais Eletricos LTDA - VISTOS. Da
sentença proferida às fls. 397/399 sobrevieram embargos de declaração da Autora, às fls. 403/411, e do Réu, às fls. 413/426.
Em suas razões a Autora aduz que a sentença reconheceu como devidas as duplicatas decorrentes das notas fiscais 119, 120
e 132. No entanto, em momento algum se questionou a duplicata 120, pelo que pugna pela retificação do erro material. Ainda,
pretende a reforma do julgado no que toca a condenação por danos morais, sustentando esta ser devida em razão do incorreto
apontamento de seis títulos a protesto pela Ré. Igualmente, pretende a reforma da sucumbência recíproca reconhecida no
dispositivo da sentença, pois entende que decaiu minimamente de seu pedido. Já a Ré aponta contradição no julgado, pois há
decisão emanada da 5º Vara Cível de Sorocaba/SP, que converteu a ação monitória lastreada nos títulos aqui discutidos pelas
partes em ação executiva, em razão da revelia da Autora naquele procedimento. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. Com
exceção ao primeiro ponto trazido à lume pela Autora em seus embargos de fls. 403/411, que comporta acolhimento, em razão
do evidente erro material, as demais questões postas pelas partes embargantes não merece acolhida. De fato, há erro material
na fundamentação do julgado que, proveniente da digitação da decisão, acabou por inserir o nº. 120 ao se referir as duplicatas
validamente apontadas pelo Réu a protesto, pois tal sequer foi relacionada pela Autora em sua inicial como sendo indevida. Com
efeito, a incial apenas questiona os títulos decorrentes das notas fiscais nº. 10001; 10002; 10003; 12001; 12002; 12003, 119 e
132 e nada menciona quanto a de nº. 120. Assim, nesse particular, merece acolhimento e provimento os embargos opostos pela
Autora. Já com relação ao restante dos pontos questionados pelas partes, têm-se que utilizam dos embargos de declaração,
nitidamente, com objetivo infringente, já que pretendem a reforma da decisão com inversão do resultado. E nesse particular, não
há quaisquer das situações especificadas no artigo 535 do CPC que autorizariam o acolhimento dos embargos Os embargantes
deverão, portanto, se socorrerem da via processual adequada para manifestarem seu inconformismo, observando, ainda, que
na sentença declarou-se apenas a inexistência do direito cambiário referente aos títulos oportunamente indicados, de tal forma
que isso em nada interfere em créditos reconhecidos em sede de ação monitória. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de
declaração opostos pela Autora e DOU PROVIMENTO tão somente para reconhecer o erro material advinda da digitação e
excluir o nº. 120 da fundamentação, passando o parágrafo a ater a seguinte redação: “No entanto, deve ser observado que o réu
trouxe aos autos documentos comprobatórios de negócios havidos entre as partes, através de e-mails (fls. 164/166, 192/198,
sendo a maior parte deles com a pessoa de Maurício Godoy, o qual, segundo o documento de fls. 200 figura como sócioacionista da autora e, notadamente, através das notas-fiscais nº 119 e 132, com os respectivos comprovantes de entrega”. No
mais, mantem-se a sentença tal como lançada, devendo a Serventia fazer as anotações necessárias. Quanto ao mais, REJEITO
os embargos. Int. Limeira, 14 de janeiro de 2014. Henrique Alves Correa Iatarola Juiz de Direito - ADV: ADILSON ANTUNES
(OAB 139646/SP), ROBERY BUENO DA SILVEIRA (OAB 303253/SP)
Processo 0023696-32.2010.8.26.0320 (320.01.2010.023696) - Procedimento Ordinário - Metaltrat Tratamento de Metais Ltda
- Manifeste-se a exequente em cinco (05) dias, acerca da petição de fls. 199/200. Int. - ADV: PAULA MARCELA BERNARDO,
RODRIGO RODRIGUES MÜLLER, ANDRÉ DE ALMEIDA RODRIGUES (OAB 164322/SP)
Processo 0023709-70.2006.8.26.0320 (320.01.2006.023709) - Arrolamento de Bens - Marcelle Rodrigues Camargo Arimura
- Processo nº 3190/2006 Sendo a herdeira maior e capaz, defiro o pedido do alvará formulado à fls. 06, a fim de autorizar,
como efetivamente autorizado fica a inventariante MARCELLE RODRIGUES CAMARGO ARIMURA, a proceder a venda e a
transferência da MOTOCICLETA HONDA CBX 150 AERO, Placa 4938, chassi 9C2KC0501JR106914, à gasolina, cor Cinza, que
se encontra em nome da “de cujus”, ELISABETE SILVA RODRIGUEZ, óbito ocorrido em 21/11/2006, podendo para tanto assinar
o que for necessário. Expeça-se o competente alvará judicial conforme acima autorizado, com prazo de 90 (noventa) dias. Int.
Limeira, 16 de dezembro de 2013. ( RETIRAR O ALVARÁ. ) - ADV: SONETE NEVES DE OLIVEIRA (OAB 178402/SP)
Processo 0024067-64.2008.8.26.0320 (320.01.2008.024067) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade Felipe Lima Dias - Ante a certidão supra, expeça-se novo ofício ao Oficial do Cartório de Registro Civil do Distrito de Mirante,
Município de Boa Nova/BA. Sem prejuízo, manifeste-se o autor, em cinco dias, acerca da resposta do ofício de fls. 168. Int. ADV: ADRIANA CRISTINA CAPICOTTO (OAB 160642/SP)
Processo 0024974-97.2012.8.26.0320 (320.01.2012.024974) - Depósito - Depósito - Aymoré Crédito Financiamento e
Investimento Sa - Vistas dos autos ao autor para: ( x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado
de citação, de acordo com certidão do oficial de Justiça, que dirigiu-se ao local indicado, onde reside a sra. Katia desde
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fevereiro/2013 e desconhece o réu. Decorrido o prazo, será a autora intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao
feito em 48 horas, sob pena de extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA
Processo 0027163-82.2011.8.26.0320 (320.01.2011.027163) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Sergio
Rocha da Silva e outro - Raquel Aparecida de Moraes Guerrero - Manifeste-se a ré no prazo de cinco (05) dias, acerca dos
depósitos efetuados nos autos. Int. - ADV: MARIA CLAUDETE BERTOLO (OAB 283777/SP), CLODOMIRO BENEDITO DOS
SANTOS (OAB 116948/SP), PABLO ROBERTO DOS SANTOS (OAB 284269/SP)
Processo 0030706-59.2012.8.26.0320 (032.02.0120.030706) - Monitória - Duplicata - Banco Bradesco S A - Nos termos do
artigo 475-J do C.P.C., intime-se a executada pessoalmente, para pagamento do débito no prazo de quinze (15) dias, observada
a fase executória do processo. Caso não se efetue o pagamento no prazo determinado, deverá a exeqüente apresentar novo
cálculo acrescido do percentual de 10%. Int. - ADV: ADEMAR BEZERRA DE MENEZES JUNIOR (OAB 126837/SP), CLAUDEMIR
COLUCCI (OAB 74968/SP)
Processo 3001147-69.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Usucapião Especial (Constitucional) - Juraci Stradiotto
Sierra - Fls. 140: Defiro a consulta junto ao sistema BACENJUD, a fim de se obter informações sobre o atual endereço dos
requeridos Elaine e José. Sem prejuízo, desentranhe-se o mandado de fls.136/138, aditando-o para seu cumprimento. No mais,
comprove a autora documentalmente, no prazo de dez dias, quem são os sócios da empresa Novameta. Int. - ADV: LAERCIO
GONCALVES (OAB 61683/SP)
Processo 3001147-69.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Usucapião Especial (Constitucional) - Juraci Stradiotto
Sierra - Preliminarmente, proceda-se a consulta junto ao sistema INFOJUD, na tentativa de localização de maiores dados
cadastrais dos confrontantes Elaine e José Carlos. Após, tornem para cumprimento do primeiro parágrafo do despacho de fls.
141. Int. - ADV: LAERCIO GONCALVES (OAB 61683/SP)
Processo 3001147-69.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Usucapião Especial (Constitucional) - Juraci Stradiotto
Sierra - Fls. 143 e 145/147 - Manifeste-se a Requerente acerca das informações cadastrais da confrontante “Elaine”, obtidas
junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil e junto às instituições financeiras mencionadas, respectivamente, requerendo
o que de direito, no prazo de cinco (05) dias. Fls. 148 - Considerando a existência de homônimos em relação ao nome do
confrontante “José”, intime-se a Requerente para fornecer aos autos, se possível, o número do “C.P.F.”, o “Nome da Mãe” ou a
“Data de Nascimento”, todos do confrontante “José”, para um melhor refinamento na busca de endereço atualizado do mesmo,
no prazo acima estipulado. No silêncio, intime-se pessoalmente a dar andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de
extinção. Int. - ADV: LAERCIO GONCALVES (OAB 61683/SP)
Processo 3001160-68.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - UNIMAGEM MATERIAIS
FOTOGRAFICOS LTDA - K S INOCENCIO RUNHO ME - FLS. 205: VISTOS. OFICIE-SE À DIG COBRANDO INFORMAÇÕES
ACERCA DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. INT. - ADV: DANIELA CONTELI (OAB 281397/SP), PATRIK
CAMARGO NEVES (OAB 156541/SP)
Processo 3015757-42.2013.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - J. G. da S. - V. de O. G. da S. - Ante
a devolução da carta de intimação do advogado do autor e a proximidade da audiência, publique-se novamente o despacho de
fls. 62 e após, aguarde-se a audiência designada. Int. - ADV: DAIANE DE SOUZA MELO OLIVEIRA (OAB 305797/SP), PAULO
ROBERTO ALVES CAVALCANTI (OAB 1588/AL)
Processo 3015757-42.2013.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - J. G. da S. - V. de O. G. da S. Designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 21 de janeiro de 2014, às 15:40 horas. Intimem-se as
partes para comparecerem na Audiência designada, acompanhadas de seus advogados e testemunhas, independentemente de
prévio depósito de rol. Na audiência, se não houver acordo, poderá a ré contestar, desde que o faça por intermédio de advogado,
passando-se, em seguida, à oitiva das testemunhas e prolação de sentença. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público
acerca do pedido de tutela antecipada, tornando, em seguida, para apreciação do pedido. Int. - ADV: DAIANE DE SOUZA MELO
OLIVEIRA (OAB 305797/SP), PAULO ROBERTO ALVES CAVALCANTI (OAB 1588/AL)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO RILTON JOSÉ DOMINGUES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUCIMARA MARTINS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0025/2014
Processo 4001335-45.2013.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Seguro - Alexandre Folconi Neto - Chubb do Brasil Cia
de Seguros - - SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A - Certifico e dou fé que, nos termos do
art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Intimação
do autor para manifestar, em 10 dias, sobre a contestação de fls. 38/68. Nada Mais. Limeira, 10 de julho de 2013. Eu, ___,
Lucimara Martins, Escrivão Judicial II. - ADV: WALTER BERGSTROM (OAB 105185/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB
138436/SP)
Processo 4001509-54.2013.8.26.0320 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - AVERILDA
APARECIDA ALVES - JOSE CARLOS ARANTES - Vistas dos autos aos interessados para: ( X ) Promoverem a impressão
e encaminhamento, no prazo de 05 (cinco) dias, do documento expedido pelo Cartório, qual seja, Certidão de Honorários. ADV: JOSÉ PAULINO CAVALCANTE (OAB 265673/SP), HELOYSE APARECIDA ALVES DE SOUZA NASCIMENTO, BRUNO
RODRIGUES GIOTTO (OAB 283712/SP)
Processo 4002859-77.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Maria do Carmo dos Santos
Bertolo - Luiz Stradiotto Limeira Me - - Luiz Stradiotto - Deixo de designar audiência a que alude o artigo 331 do Código de
Processo Civil, a fim de não sobrecarregar a pauta com atos que a própria experiência tem demonstrado ser protelatório,
diante do ínfimo percentual de composições verificadas nessa fase processual. Ademais, a falta de audiência para tentativa
de conciliação não acarreta prejuízos às partes, que podem transigir em qualquer fase do processo. Assim, em preparação ao
saneador ou eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em cinco dias, se desejam produzir outras provas,
indicando-as e justificando sua necessidade de produção. Caso qualquer das partes tenha intenção de transigir, deverá, no
mesmo prazo acima, juntar aos autos proposta de composição, sem implicar em reconhecimento do pedido ou dos termos da
defesa. Int. - ADV: MARCO ANTONIO BOSQUEIRO (OAB 91119/SP), SEBASTIAO DE PAULA RODRIGUES (OAB 54459/SP)
Processo 4002859-77.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Maria do Carmo dos Santos
Bertolo - Luiz Stradiotto Limeira Me - - Luiz Stradiotto - Vistos. Determino nova publicação do despacho de fls. 227 cadastrandose o advogado dos réus. Int. Limeira, 07 de janeiro de 2014 - ADV: SEBASTIAO DE PAULA RODRIGUES (OAB 54459/SP),
MARCO ANTONIO BOSQUEIRO (OAB 91119/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo 4003227-86.2013.8.26.0320 - Embargos à Execução - Adimplemento e Extinção - JDS EQUIPAMENTOS
INDÚSTRIAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - Itaú Unibanco S/A - Anote-se na capa dos autos principais (002664728.2012) a oposição dos presentes embargos e que estes tramitam em formato eletrônico. Certifique-se ainda a serventia,
em ambos os processos (físico e eletrônico) sobre o número dos processos e a forma de tramitação. Recebo os presentes
embargos, que não terão efeito suspensivo, tendo em vista que o que não estão presentes os requisitos para sua concessão.
Intime-se o embargado/exeqüente para manifestar, em 15 dias. Int. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB
23134/SP), GRAZIELA ANGELO MARQUES (OAB 251587/SP), JOÃO PAULO BETARELLO DALLA MULLE (OAB 274086/SP),
KARINA HELENA ZAROS (OAB 297792/SP)
Processo 4003227-86.2013.8.26.0320 - Embargos à Execução - Adimplemento e Extinção - JDS EQUIPAMENTOS
INDÚSTRIAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - Itaú Unibanco S/A - Vistos. Determino nova publicação do despacho de
fls. 76, incluindo-se o advogado do embargado, que não constou às fls. 74. Int. - ADV: KARINA HELENA ZAROS (OAB 297792/
SP), JOÃO PAULO BETARELLO DALLA MULLE (OAB 274086/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP),
GRAZIELA ANGELO MARQUES (OAB 251587/SP)
Processo 4005561-93.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA ME - - MARCELO ALEXANDRE CAMARGO - - ADINEY CESAR
OLIVIO - Vistos, etc... Ante a informação de fls. 76, informando o cumprimento integral do acordo homologado às fls.74, JULGO
EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 794 inciso II do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente
decisão e pagas as eventuais custas, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais, procedendo-se às anotações
necessárias, inclusive no sistema informatizado. P.R.I.C. - ADV: LAERTE APARECIDO MENDES MARTINS (OAB 110091/SP),
MAURICE NAYEF MAROUN FILHO (OAB 229146/SP), ELIA YOUSSEF NADER (OAB 94004/SP)
Processo 4005840-79.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - JOSE GERALDO
RODRIGUES - NET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO SA - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 10 dias,
sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: JOÃO AUGUSTO CARDOSO
Processo 4008893-68.2013.8.26.0320 - Defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita face os documentos de fls. 53/54.
Nos termos do artigo 475-J do C.P.C., intime-se o executado, pessoalmente, para pagamento do débito no prazo de quinze
(15) dias, observada a fase executória do processo.
Caso não se efetue o pagamento no prazo determinado, deverá a exeqüente apresentar novo cálculo acrescido do percentual
de 10%.
Int. - ADV: FELIPE CASTRO (OAB 305679/SP)
Processo 4008897-08.2013.8.26.0320 - Para apreciação do pedido de justiça gratuita, concedo aos herdeiros o prazo de
dez dias para que apresentem sua última declaração de imposto de renda.
Após tornem.
Int. - ADV: FELIPE CASTRO (OAB 305679/SP)
Processo 4009026-13.2013.8.26.0320 - Defiro aos autores os benefícios da justiça gratuita, face os documentos de fls.
13/14.
Nos termos do artigo 475-J do C.P.C., intime-se o executado, pessoalmente, para pagamento do débito no prazo de quinze
(15) dias, observada a fase executória do processo.
Caso não se efetue o pagamento no prazo determinado, deverá a exeqüente apresentar novo cálculo acrescido do percentual
de 10%.
Int. - ADV: FELIPE CASTRO (OAB 305679/SP)
Processo 4009060-85.2013.8.26.0320 - Processe-se com os benefícios do artigo 71 do Estatuto do Idoso, ficando deferido
ao autor os benefícios da justiça gratuita, face o documento de fls. 36.
Nos termos do artigo 475-J do C.P.C., intime-se o executado, pessoalmente, para pagamento do débito no prazo de quinze
(15) dias, observada a fase executória do processo.
Caso não se efetue o pagamento no prazo determinado, deverá a exeqüente apresentar novo cálculo acrescido do percentual
de 10%.
Int. - ADV: FELIPE CASTRO (OAB 305679/SP)
Processo 4009063-40.2013.8.26.0320 - Concedo à autora o prazo de cinco dias para que regularize a representação
processual do herdeiro André, mencionado na declaração de óbito juntada às fls. 33.
Após, tornem.
Int. - ADV: FELIPE CASTRO (OAB 305679/SP)
Processo 4009065-10.2013.8.26.0320 - Defiro aos autores os benefícios da justiça gratuita, face os documentos de fls.
13/14.
Nos termos do artigo 475-J do C.P.C., intime-se o executado, pessoalmente, para pagamento do débito no prazo de quinze
(15) dias, observada a fase executória do processo.
Caso não se efetue o pagamento no prazo determinado, deverá a exeqüente apresentar novo cálculo acrescido do percentual
de 10%.
Int. - ADV: FELIPE CASTRO (OAB 305679/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO RILTON JOSÉ DOMINGUES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUCIMARA MARTINS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0023/2014
Processo 1000034-80.2014.8.26.0320 - Inventário - Inventário e Partilha - ELAINE DA SILVA RAMOS - PAULO ROBERTO
RAMOS - Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, face o documento de fls. 06. Apresente a autora no
prazo de cinco dias, o verso da certidão de óbito de fls. 14, para a devida comprovação dos herdeiros. Após tornem. Int. - ADV:
FABIANO MORAIS (OAB 262051/SP)
Processo 1000092-83.2014.8.26.0320 - Inventário - Inventário e Partilha - F. S. B. - E. R. B. - Vistos. Nomeio inventariante
nos termos do artigo 1032 do CPC, a Sra. FRANCISCA SILVA BARBOSA, independentemente de compromisso. Processese, com observância do seguinte, em 20 dias: juntada da representação de todos os interessados; declarações, partilha ou
pedido de adjudicação; juntada de lançamentos e negativas fiscais; requisição de negativas (se necessário); intervenção do
MP (havendo testamento, ausentes ou incapazes); cálculo e recolhimento de imposto “cusa mortis” e, oportuna conclusão para
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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sentença. Int. - ADV: CELSO ANTONIO PALERMO (OAB 120850/SP)
Processo 1000100-60.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Guarda - G. A. da S. - A. A. dos S. P. - Processe-se em
segredo de justiça. Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, face os documentos de fls. 04/05. Dê-se- vista
ao Ministério Público. Int. - ADV: SERGIO ROBERTO DE PAIVA MENDES (OAB 111863/SP)
Processo 1000124-88.2014.8.26.0320 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - NATALIA DE ARAUJO SILVA - Elisabete
Galzerani - Vistos. Defiro os benefícios da justiça gratuita a autora, face o documento de fls. 04. Nomeio inventariante nos
termos do artigo 1032 do CPC, a Sra. NATALIA DE ARAUJO SILVA, independentemente de compromisso. Concedo à autora
o prazo de cinco dias para que apresente cópia do verso da certidão de óbito de fls. 07. Processe-se, com observância do
seguinte, em 20 dias: juntada da representação de todos os interessados; declarações, partilha ou pedido de adjudicação;
juntada de lançamentos e negativas fiscais; requisição de negativas (se necessário); intervenção do MP (havendo testamento,
ausentes ou incapazes); cálculo e recolhimento de imposto “cusa mortis” e, oportuna conclusão para sentença. Int. - ADV:
CESAR HENRIQUE CASTELLAR (OAB 202791/SP)
Processo 1000143-94.2014.8.26.0320 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - C. A. L. - - M. L. C. Processe-se em segredo de justiça. Concedo aos autores os benefícios da justiça gratuita, face o documento de fls. 04. Dê-se
vista ao Ministério Público. Int. - ADV: SIMONE CRISTINA DOMINGUES (OAB 134283/SP)
Processo 1000181-09.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Guarda - T. M. C. - E. A. - Processe-se em segredo
de justiça. Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, face os documentos de fls. 04/50. Dê-se- vista ao
Ministério Público. Int. - ADV: FLÁVIA CRISTINA CUNHA PONTE (OAB 158012/SP)
Processo 1000195-90.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - D. C. do N. de M. - J. I. de
M. F. - Processe-se em segredo de justiça. Concedo à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, face o documento
de fls. 10. Dê-se vista ao Ministério Público. - ADV: ODIRLEY BUENO DE OLIVEIRA (OAB 305073/SP)
Processo 1000197-60.2014.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - A. de S. S. - A. A. de S.
S. - Processe-se em segredo de justiça. Concedo ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, face o documento de
fls. 14. Dê-se vista ao Ministério Público. Int. - ADV: MARIO MENDES JUNIOR
Processo 1000245-19.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - L. de S. e S. - R. C. da S.
- - R. da S. - - S. R. da S. - - J. F. da S. - Verifico a existência de processo idêntico distribuído neste cartório sob o nº 100248-712014. Nesse sentido, manifeste-se o autor no prazo de cinco dias. Após tornem. Int. - ADV: ADILSON LUIS ZORZETTI
Processo 1000246-04.2014.8.26.0320 - Divórcio Litigioso - Dissolução - E. D. da S. - E. de F. F. - Processe-se em segredo
de justiça. Dê-se vista ao Ministério Público. Int. - ADV: FABIO JOSE RIBEIRO (OAB 329336/SP)
Processo 1000248-71.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - L. de S. e S. - R. C. da S.
- - R. da S. - - S. R. da S. - - J. F. da S. - Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, face o documento de fls.
07. Indefiro a tutela antecipada ante a inexistência de maiores elementos para averiguar a efetiva presença dos pressupostos
descritos no artigo 273 do C.P.C. Citem-se os réus dos termos da ação proposta para, querendo, contestar a ação no prazo de
quinze dias, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos alegados na inicial, ficando desde já concedidas as prerrogativas
do artigo 172, § 2º do Código de Processo Civil, bem como autorizada, em sendo o caso, a citação com hora certa, nos termos
dos artigos 227 e 228, do mesmo Código. Int. - ADV: ADILSON LUIS ZORZETTI
Processo 1000253-93.2014.8.26.0320 - Divórcio Consensual - Dissolução - M. do R. P. da L. - - J. C. R. da L. - Processe-se
em segredo de justiça. Concedo aos autores os benefícios da assistência judiciária gratuita, face os documentos de fls. 04/05.
Dê-se vista ao Ministério Público. Int. - ADV: DANIEL FIGUEIRA DE BARROS
Processo 1000256-48.2014.8.26.0320 - Separação Consensual - Dissolução - M. A. R. - - A. dos S. R. - Processe-se em
segredo de justiça. Defiro aos autores os benefícios da justiça gratuita, face o documento de fls. 12. Dê-se vista ao Ministério
Público. Int. - ADV: JOSE CARLOS SANTAO (OAB 70495/SP)
Processo 1000257-33.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - R. A. M. - A. N. de S. Processe-se em segredo de justiça. Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita, face o documento de fls. 10. Dê-se- vista
ao Ministério Público. Int. - ADV: ISRAEL CARLOS DE SOUZA
Processo 3017270-45.2013.8.26.0320 - Impugnação de Assistência Judiciária - Dissolução - C. R. M. - L. de C. M. - Vistos.
1. Autue-se em apenso, certifique-se o oferecimento de impugnação no processo principal. 2. Processe-se sem suspensão
do processo principal, ouvindo-se o impugnado, em 05 dias. - ADV: DIEGO EMANUEL DA COSTA (OAB 262037/SP), JOSE
MAURO FABER (OAB 95811/SP)
Processo 4001372-72.2013.8.26.0320 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro Civil das
Pessoas Naturais - B. E. de O. - R. J. B. - Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial e determino a retificação do assento
de óbito de Rodrigo Jurgensen Barbosa, nos termos da inicial, extinguindo-se o presente processo com resolução de mérito, nos
termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Providencie-se o necessário, arquivando-se os autos, após. P.R.I.C.
- ADV: VALDETE DENISE KOPPE CHINELLATO (OAB 178303/SP)
Processo 4001429-90.2013.8.26.0320 - Divórcio Litigioso - Dissolução - C. R. M. - L. de C. M. - Sem embargo do eventual
julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em cinco dias, as provas que pretendem produzir, justificando a
necessidade. Int. - ADV: DIEGO EMANUEL DA COSTA (OAB 262037/SP), JOSE MAURO FABER (OAB 95811/SP)
Processo 4001897-54.2013.8.26.0320 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - REINALDO BLUMER - SILVIO BLUMER
- Vistos, etc. HOMOLOGO, por sentença, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, nos termos dos artigos 1.031 e
seguintes do C.P.C., o plano de partilha apresentado às fls. 01/07, retificado as fls. 62/74, destes autos de ARROLAMENTO dos
bens deixados pelo falecimento de SILVIO BLUMER, no qual figura como inventariante o Sr. REINALDO BLUMER, atribuindo
aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados os direitos de terceiros. Transitada essa
em Julgado, expeça-se em favor dos interessados, quando recolhidas e apresentadas as guias para extração das cópias e
autenticações, o competente formal de partilha. Após, arquivem-se os autos. P. R. I. Limeira, 07 de janeiro de 2014. - ADV:
ROGERIO FERRARI FERREIRA (OAB 241261/SP), JOAQUIM ANTONIO ZANETTI (OAB 80964/SP)
Processo 4002696-97.2013.8.26.0320 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - J. C. E. F. B. - R.
de O. F. - Fls. 25, 27/29 e 30 - Manifeste-se o Requerente acerca das informações cadastrais da Requerida obtidas junto a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, junto às instituições financeiras mencionadas e junto ao Sistema de Informações
Eleitorais - S.I.E.L. (TRE-SP), respectivamente, requerendo o que de direito, no prazo de cinco (05) dias. No silêncio, intime-se
pessoalmente a dar andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: MAYRA POLLO DE OLIVEIRA
SILVA (OAB 282673/SP)
Processo 4002719-43.2013.8.26.0320 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - WILSON ARTIOLI - JOSÉ ARTIOLI
- Vistos. Fls. 34: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme requerido. Decorridos o prazo e não
havendo manifestação, intime-se pessoalmente a inventariante a dar andamento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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destituição do cargo. Int. - ADV: BÁRBARA SANCHES BATISTA CRUAÑES, LARISSA SALLES POMPEO TANK (OAB 294242/
SP)
Processo 4002723-80.2013.8.26.0320 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome
- M. F. da S. - Vistos. Verifico que o documento de fls. 33 não pertence a estes autos, devendo ser desentranhado e entregue
na Segunda Vara Criminal local. Após, aguarde-se a audiência designada às fls. 28. Int. - ADV: GUIOMAR RITA CONFORT
CASTILHO
Processo 4002858-92.2013.8.26.0320 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - V. dos A. S. - A. C. dos
S. - Isto posto e considerando o mais que dos autos consta, julgo a ação procedente e converto em divórcio a separação do
casal, com fundamento no artigo 226, parágrafo 6º, da C.F., combinado com os artigos 25 e 35, da Lei nº 6.515/77. Não tendo
havido resistência ao pedido, deixo de condenar o réu no pagamento das custas e despesas processuais que ficam por conta da
autora. Transitada em julgado, expeça-se mandado de averbação. P. R. I. C. - ADV: JOÃO DOMINGOS VALENTE (OAB 212973/
SP)
Processo 4003269-38.2013.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - E. H. S. G. - P.
S. G. - Ante a certidão de fls. 43, manifeste-se o autor no prazo de cinco dias. Após ao M.P. Int. - ADV: JEFFERSON POMPEU
SIMELMANN
Processo 4004024-62.2013.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - G. B. dos S. - T. dos S.
J. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
320.2013/042586-8 dirigi-me ao endereço indicado e deixei de proceder a citação de TIBÉRIO DOS SANTOS JÚNIOR, pois,
estando no local, fui informado pela mãe do requerido que ele trabalha fora de Limeira e chega somente depois das 20:30h.
Falando com o requerido por várias vezes através de seu celular nº 19- 997735715, o requerido se demonstrou disponível para
receber a citação, todavia apenas após às 20h. Dessa forma, devolvo o mandado em cartório e solicito os benefícios do art. 172
do CPC para fiel cumprimento do mandado. O referido é verdade e dou fé. Limeira, 08 de janeiro de 2014. - ADV: DERMEVAL
TIAGO JACON DA SILVA (OAB 231897/SP)
Processo 4004024-62.2013.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - G. B. dos S. - T. dos S.
J. - Vistos. Ante a certidão de fls. retro, expeça-se mandado para citação do réu, ficando concedido os benefícios do artigo 172
do Código de Processo Civil. - ADV: DERMEVAL TIAGO JACON DA SILVA (OAB 231897/SP)
Processo 4004425-61.2013.8.26.0320 - Alvará Judicial - Compra e Venda - MARCIA CRISTINA PATRICIO SACCHETTO - Daniele Sachetto - - Daiana Sachetto - - Vinicius Rogerio Sachetto - CLAUDIO APARECIDO ROGERIO SACCHETTO - Vistos.
Oficie-se ao Banco do Brasil, conforme requerido às fls. 22. Inime-se a requerente para dar atendimento, no prazo de 10 (dez)
dias a cota do Ministério Público de fls. 22. Após, nova vista ao MP. Limeira, 07 de janeiro de 2014. - ADV: FERNANDA MORAES
DOS SANTOS (OAB 240598/SP)
Processo 4004891-55.2013.8.26.0320 - Inventário - Sucessões - Geise do Carmo Moraes - Maria de Lourdes Almeida
Moraes - Vistos. Fls. 58/59: Face a protocolização do procedimento administrativo junto a Fazenda do Estado, aguarde-se em
cartório pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Decorridos, manifeste-se a Fazenda do Estado, no prazo de cinco dias. Int. Limeira,
07 de janeiro de 2014. - ADV: CLAUDIO LOPES (OAB 45759/SP)
Processo 4005795-75.2013.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - A. A. F. - W. F. de O. - Defiro
à ré os benefícios da justiça gratuita, face o documento de fls. 32. Manifeste-se o autor o prazo de dez dias, acerca da
contestação apresentada às fls. 33/36. Int. - ADV: LILIANA ALMEIDA SCABIA MONTES (OAB 281555/SP), ANTÔNIO VINCENZO
CASTELLANA (OAB 159676/SP)
Processo 4005804-37.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Guarda - C. G. L. F. - A. G. L. - Vistas dos autos ao autor
para: ( X ) Tendo sido expedida a certidão de honorários e liberado nos autos digitais, poderá o(a) procurador(a) do(a) autor(a)
proceder a impressão e encaminhamento, em 05 dias. ( X ) Tendo sido expedido o Termo de Guarda, comparecer em cartório
a Sra Cristiane Germano Luiz Faria com documento de identificação para assinar o termo, em 05 dias. - ADV: MERILISA
ESTEVES DE OLIVEIRA TEDESCO
Processo 4006206-21.2013.8.26.0320 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Vitalina Padela Baptistella - Maria
Aparecida Faraldi Padela - Vistos. Manifeste-se a Fazenda do Estado, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do pedido de Alvará.
Int. Limeira, 07 de janeiro de 2014. - ADV: LILIAN MARIA ROMANINI GOIS (OAB 282640/SP)
Processo 4006397-66.2013.8.26.0320 - Inventário - Inventário e Partilha - Natal Batista Ferraz - Pierre Lopes Ferraz - Vistos.
Manifeste-se a Fazenda do Estado, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do pedido de Alvará de fls. 45. Int. Limeira, 07 de janeiro
de 2014. - ADV: PATRÍCIA LOPES FERRAZ FONSECA
Processo 4006708-57.2013.8.26.0320 - Inventário - Inventário e Partilha - JOSIANE BASSINELLO TRENTO ALLEONI Venilton José Bassinello - - Valney Jonas Bassinello - - Emilia Rosette Bassinello - NESTOR BASSINELLO - Vistos. Fls. 38/39:
Manifeste-se a inventariante, no prazo de 10 (dez) dias. Int. - ADV: FILIPE HEBLING (OAB 263406/SP), ILMA MARIA DE
FIGUEIREDO (OAB 309442/SP)
Processo 4006777-89.2013.8.26.0320 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - A. S. - E. dos S. - Vistas dos autos
ao autor para: ( X ) Comparecer em Cartório, no prazo de 05 (cinco) dias, para assinar o documento expedido pelo Cartório, qual
seja, Termo de Compromisso de Curador Provisório. - ADV: VALDECIR DA COSTA PROCHNOW (OAB 208934/SP)
Processo 4006777-89.2013.8.26.0320 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - A. S. - E. dos S. - CERTIDÃO MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2013/047869-4
dirigi-me ao endereço e, lá estando, intimado a sra. Arlinda Santiago, cientificando-a do que lhe foi lido, tendo ela aceito a
contrafé e assinado. e aí sendo * O referido é verdade e dou fé. - ADV: VALDECIR DA COSTA PROCHNOW (OAB 208934/SP)
Processo 4006804-72.2013.8.26.0320 - Inventário - Inventário e Partilha - NEUSA MARIA VERISSIMO DE SOUZA - ALAOR
VERÍSSIMO DE SOUZA - Vistos. Manifeste-se a Fazenda do Estado, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do pedido de Alvará. Int.
Limeira, 07 de janeiro de 2014. - ADV: ERIKA CRISTINA FILIER (OAB 258118/SP)
Processo 4006852-31.2013.8.26.0320 - Interdição - Tutela e Curatela - R. de S. - C. S. - Vistas dos autos ao autor para: ( X
) Comparecer em Cartório, no prazo de 05 (cinco) dias, para assinar o documento expedido pelo Cartório, qual seja, Termo de
Compromisso de Curador Provisório. - ADV: FAUSTO LUIS ESTEVES DE OLIVEIRA (OAB 103079/SP)
Processo 4006852-31.2013.8.26.0320 - Interdição - Tutela e Curatela - R. de S. - C. S. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO
POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2013/047796-5 dirigi-me ao endereço e
aí sendo intimei a requerente, dei-lhe o conhecimento de todo o conteúdo do mandado que lhe li dele ficou ciente, exarando o
seu ciente, ficando-a com a cópia. * O referido é verdade e dou fé. - ADV: FAUSTO LUIS ESTEVES DE OLIVEIRA (OAB 103079/
SP)
Processo 4006917-26.2013.8.26.0320 - Divórcio Consensual - Dissolução - E. de C. L. - - I. da S. L. - Vistos. Homologo,
para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o divórcio consensual e o acordo celebrado entre as partes às fls. 01/04
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e, em conseqüência, julgo extinto o processo nos termos do art. 269, inc. III, do C.P.C.. Arbitro os honorários do advogado
dos autores (fls. 05), em 100% da tabela do convênio celebrado entre a OAB/PGE. Transitada em julgado a presente decisão,
expeça-se mandado de averbação e certidão de honorários, arquivando-se o feito. P.R.I.C. - ADV: GRAZIELA CALICE NICOLAU
DA SILVA
Processo 4007474-13.2013.8.26.0320 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - ANTONIA DE JESUS
MIRANDA DOS SANTOS - - LEANDRO RODRIGO DOS SANTOS - - EVANDRO DONIZETTI DOS SANTOS - Joaquim Bento dos
Santos - Vistos. Junte a autora, no prazo de 10 (dez) dias, o nº do PIS e da Carteira de Trabalho do “de cujus”. Regularizados,
tornem conclusos. Int. Limeira, 07 de janeiro de 2014. - ADV: GIOVANE VALESCA DE GOES (OAB 288748/SP)
Processo 4007613-62.2013.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - K. M. G. - A. G. - Vistos. HOMOLOGO,
para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes às fls. 25, para que seja cumprido como
nele se contém e declaram e, conseqüentemente, julgo extinta a presente ação nos termos do artigo 269, inciso III do Código de
Processo Civil. Homologo ainda, a desistência do prazo recursal. Arbitro os honorários advocatícios da defensora nomeada às
fls. 08 para defender os interesses do autor, em 100% do valor da tabela PGE/OAB. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se
ofício à empregadora bem como certidão de honorários e após, arquivem-se os autos procedendo-se as anotações necessárias,
inclusive no sistema informatizado do cartório. P.R.I.C. - ADV: SAMARA DIAS GUZZI (OAB 258297/SP)
Processo 4007719-24.2013.8.26.0320 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro Civil das
Pessoas Naturais - B. O. S. - Cumpra a autora, em 05 dias, o requerido pelo representante do Ministério Público às fls. 22. No
silêncio, intime-se pessoalmente a autora a dar andamento no feito, no prazo de 48:00 horas, sob pena de extinção. Int. - ADV:
DANIEL RICARDO BATISTA (OAB 196433/SP)
Processo 4007754-81.2013.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A. A. F. - M. R. da S. - Vistos.
HOMOLOGO, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes às fls. 32, para que
seja cumprido como nele se contém e declaram e, conseqüentemente, julgo extinta a presente ação nos termos do artigo 269,
inciso III do Código de Processo Civil. Homologo ainda a desistência do prazo recursal. Arbitro os honorários advocatícios
da defensora nomeada às fls. 09, para defender os interesses do autor, em 100% do valor da tabela PGE/OAB. Certificado o
trânsito em julgado, expeça-se certidão e após, arquivem-se os autos procedendo-se as anotações necessárias, inclusive no
sistema informatizado do cartório. P.R.I.C. - ADV: GIOVANE VALESCA DE GOES (OAB 288748/SP)
Processo 4007856-06.2013.8.26.0320 - Inventário - Inventário e Partilha - MARIA TERESINHA MARTINATTI - IRENE
FORNER MARTINATI - - ANTONIO MARTINATI - Vistos. Manifeste-se a Fazenda do Estado, no prazo de 10 (dez) dias. Int.
Limeira, 07 de janeiro de 2014. - ADV: RENALDO MARQUES JUNIOR
Processo 4007891-63.2013.8.26.0320 - Divórcio Consensual - Dissolução - A. G. B. - - C. F. F. B. - Vistos. Homologo,
para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o divórcio consensual e o acordo celebrado entre as partes às fls. 01/04
e, em conseqüência, julgo extinto o processo nos termos do art. 269, inc. III, do C.P.C. Transitada em julgado a presente
decisão, expeça-se mandado de averbação e após, arquivem-se os autos observadas as formalidades de praxe. Int. - ADV:
ALEX ANDREWS PELLISSON MASSOLA (OAB 259771/SP)
Processo 4007916-76.2013.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L. R. N. - J. G. de L. - CERTIDÃO MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2013/044882-5,
em 19/12/2013, às 18:00 horas, dirigi-me ao endereço: Augusto Guilherme Tolle, 297, Jd Lagoa Nova, Limeira/SP, onde DEIXEI
DE CITAR o requerido JAIMERSON GERÔNIMO DE LIRA, por não tê-lo encontrado. Certifico que o atual morador da residência,
Sr João Carlos, informou que reside no local há um mês e que desconhece o requerido. Diante do exposto, devolvo o presente
mandado para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Limeira, 24 de dezembro de 2013. - ADV: RAQUEL APARECIDA
DOS SANTOS AMORIM (OAB 261778/SP)
Processo 4007933-15.2013.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - I. do C. B. - W. G. B. - CERTIDÃO MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2013/044316-5
dirigi-me ao endereço e, lá estando, intimado Selene Estela do Couto, representante de Isabelle do Couto Barbieri, cientificando-a,
tendo ela aceito a contrafé e assinado. e aí sendo * O referido é verdade e dou fé. - ADV: ANA FLAVIA RAMAZOTTI (OAB
142151/SP)
Processo 4007933-15.2013.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - I. do C. B. - W. G. B. - CERTIDÃO MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2013/044317-3
dirigi-me ao endereço: à Rua Profa. Eliza Correa Borges, no 98, da Vila Camargo e aí sendo deixei de proceder a Citação e
a Intimação do requerido, o Sr, Wueller Gabiano Barbieri, tendo em vista que não consegui localizá-lo pessoalmente, que fui
atendido pelo pai do requerido, que declarou que o mesmo não reside no local e que não sabe informar o seu endereço correto;
diante do exposto, devolvo o presente mandado em Cartório para os seus devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Limeira,
31 de dezembro de 2013. - ADV: ANA FLAVIA RAMAZOTTI (OAB 142151/SP)
Processo 4008011-09.2013.8.26.0320 - Divórcio Consensual - Dissolução - L. de S. - - C. da S. - Vistos. HOMOLOGO, para
que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes às fls. 01/03, para que seja cumprido como
nele se contém e declaram e, conseqüentemente, julgo extinta a presente ação nos termos do artigo 269, inciso III do Código
de Processo Civil. Transitada em julgado a presente decisão expeça-se mandado de averbação e após, arquivem-se os autos
procedendo-se as anotações necessárias, inclusive no sistema informatizado do cartório. P.R.I.C. - ADV: WENDELL ROBERTO
PIOVESANO (OAB 318243/SP), TIAGO CESAR VICENTE (OAB 318275/SP)
Processo 4008025-90.2013.8.26.0320 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - José Antônio Malavazi - - Vera Lúcia
Galzerani Malavazi - ANDRÉ PELLEGRINI ZAMPIEIRI - - JOSÉ LAURO MACHADO - - REGIANE RODRIGUES DE PAULA
E SILVA - - JOSÉ JUAREZ FERNANDES COSTA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial
de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2013/044248-7 dirigi-me ao endereço: Rua Paraná, nº 485, Vila Rocha,
Limeira-SP, e aí sendo, deixei de citar José Lauro Machado, em razão de não encontra-lo no local, e de ter sido atendido pelo
morador Sr. Artur, e que este afirmou haver alugado o imóvel há vários anos e que não sabe precisar o atual endereço de José
Lauro Machado. Pelo exposto, devolvo o presente em Cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Limeira, 28
de dezembro de 2013. - ADV: ANTONIO ALVARO ZENEBON (OAB 51612/SP)
Processo 4008257-05.2013.8.26.0320 - Divórcio Consensual - Casamento - L. A. de O. - - C. C. de M. O. - Cumpram os
autores, em 05 dias, o requerido pelo representante do Ministérito Público às fls. 13. No silêncio, intimem-se pessoalmente os
autores a dar andamento no feito, no prazo de 48:00 horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: LARISSA SALLES POMPEO TANK
(OAB 294242/SP)
Processo 4008283-03.2013.8.26.0320 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome
- M. A. da S. - Vistos. Concedo a autora o prazo improrrogável de 05 dias para que cumpra o determinado às fls. 15. Decorrido,
tornem. Int. - ADV: GLAUCIO PISCITELLI (OAB 94103/SP)
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Processo 4008363-64.2013.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - I. S. V. - M. G. O. V. - CERTIDÃO MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2013/046154-6
dirigi-me ao endereço indicado e procedi a intimação de CHARLENE CRISTINA DA SILVA, representante neste ato de ISAAC
SILVA VIANA, dando-lhe conhecimento de todo o conteúdo do mandado que lhe li e do qual ficou ciente, aceitando cópia
exarando sua assinatura. O referido é verdade e dou fé. - ADV: PATRICK FERREIRA VAZ (OAB 223036/SP)
Processo 4008363-64.2013.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - I. S. V. - M. G. O. V. - Fls. 23/26:
Ante o resultado do agravo de instrumento, intime-se com urgência o réu dos alimentos provisórios fixados. Após, aguarde-se a
audiência designada (fls. 14). Int. - ADV: PATRICK FERREIRA VAZ (OAB 223036/SP)
Processo 4008440-73.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - REGISTROS PÚBLICOS - J. C. M. - - A. A. P. M. - J. B.
de F. - - J. K. de F. - - N. M. S. de F. - - N. de F. - - H. C. de F. - - S. A. de F. - - U. M. G. de F. - Vistas dos autos ao autor para: (
x ) recolher, em 05 dias, o complemento da taxa para expedição de Carta AR. Valor R$ 70,00. - ADV: JOAO BATISTA MENDES
(OAB 96877/SP)
Processo 4008616-52.2013.8.26.0320 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - MATHEUS HENRIQUE DO
NASCIMENTO FERREIRA - RICARDO MARQUES FERREIRA - Vistos. Fls. 10: Ciência ao autor, no prazo de 10 (dez) dias,
requerendo o que de direito. Int. Limeira, 07 de janeiro de 2014 - ADV: CARLOS ROBERTO DA SILVA
Processo 4008676-25.2013.8.26.0320 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro Civil das
Pessoas Naturais - R. S. dos S. - Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial e determino a retificação do assento de
nascimento do(a) requerente, nos termos da inicial, extinguindo-se o presente processo com resolução de mérito, nos termos
do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Determino a expedição de mandado ao Cartório de Registro Civil onde foi
feito o assentamento, para a devida correção. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: CASSIANA MADEIRA
PADOVESI (OAB 225204/SP)
Processo 4008791-46.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - K. H. dos S. - R. dos S.
R. - Processe-se em segredo de justiça. Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, face o documento de fls.
07. Dê-se vista ao Ministério Público. Int. - ADV: MAYRA POLLO DE OLIVEIRA SILVA (OAB 282673/SP)
Processo 4008849-49.2013.8.26.0320 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - M. H. D. I. - P. D. - - C. Z. D. - Concedo
aos requerentes os benefícios da Justiça Gratuita, face aos documentos de fls. 03. Nomeio inventariante nos termos do artigo
1032 do C.P.C. a Sra. MARIA HELENA DEFENDI IGNÁCIO, independentemente de compromisso. Às primeiras declarações, no
prazo de 20 (vinte) dias. Int. Limeira, 07 de janeiro de 2014. - ADV: SARA CRISTINA FORTI
Processo 4008920-51.2013.8.26.0320 - Usucapião - Usucapião Ordinária - Mario Massamori Kobashigawa - - Elisabete da
Silva Kobashigawa - Santina Furlan Barros - - Eliana de Barros - - Afonso Jesus Barros - - Antonio Carlos Barros - - Rubens
Barros Filho - - Elisabete Barros Souza - - Jair de Souza - - Eloisa Catarina Soledad - - Sebastião Soledad - - Regina Aparecida
Barros Bigelli - - Dirceu Bigelli - - Oscar Correa de Menezes - - Ana Justina Correa de Menezes - - José Correa de Menezes - Irene Gonçalves Mello Correa de Menezes - - Benedita Correa de Lima - - Dulcelina Correa Menezes Ribeiro - - João Marcelino
Ribeiro - - Cecília Correa de Andrade - - Benedito de Andrade - - Sebastião Correa - - Sebastiana Correa de Menezes - - Nivaldo
Aparecido Mufatto - - João Antonio Correa de Menezes - - Neide Ribeiro - Preliminarmente, para apreciação do pedido de justiça
gratuita formulado, concedo aos autores o prazo de dez dias, para que apresentem cópia de sua última declaração de imposto
de renda. Após tornem. Int. - ADV: RENATA RODRIGUES DOS SANTOS (OAB 268144/SP)
Processo 4008931-80.2013.8.26.0320 - Divórcio Consensual - Dissolução - E. M. da S. A. - - J. D. A. - Processe-se em
segredo de justiça (art. 155, II, do C.P.C.). Concedo aos autores os benefícios da justiça gratuita face os documentos de fls.
06/07. Manifeste-se o Ministério Público. Int. - ADV: SILVANA MARIA DE OLIVEIRA PRINCE RODRIGUES (OAB 106302/SP)
Processo 4008965-55.2013.8.26.0320 - Busca e Apreensão - Busca e Apreensão de Menores - G. T. V. - L. S. - Processe-se
em segredo de justiça. Concedo à autora os benefícios da justiça gratuita, face o documento de fls. 05. Dê-se vista ao Ministério
Público. Int. - ADV: SERGIO CONSTANTE BAPTISTELLA FILHO (OAB 142922/SP)
Processo 4008965-55.2013.8.26.0320 - Busca e Apreensão - Busca e Apreensão de Menores - G. T. V. - L. S. - Nos termos
da manifestação do Dr. Promotor de Justiça (fls.15), indefiro o pedido liminar. Cite- se a ré dos termos da ação proposta para,
querendo, contestar a ação no prazo de quinze dias, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos alegados na inicial,
ficando desde já concedidas as prerrogativas do artigo 172, § 2º do Código de Processo Civil, bem como autorizada, em sendo
o caso, a citação com hora certa, nos termos dos artigos 227 e 228, do mesmo Código. Int. - ADV: SERGIO CONSTANTE
BAPTISTELLA FILHO (OAB 142922/SP)
Processo 4008969-92.2013.8.26.0320 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - L. A. O. e S. - - O. A. Processe-se em segredo de justiça. Defiro aos autores os benefícios da assistência judiciária gratuita, face o documento de fls.
07. Dê-se vista ao Ministério Público. Int. - ADV: MARCIO DOMINGUES DE FARIA BEGHINI (OAB 262420/SP)
CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO CÍVEL DA COMARCA DE LIMEIRA-SP
FÓRUM DE LIMEIRA COMARCA DE LIMEIRA
JUIZ : RILTON JOSE DOMINGUES
17/01/2014.
OS SENHORES ADVOGADOS ABAIXO RELACIONADOS DEVERÃO RETIRAR A PETIÇÃO EM CINCO DIAS, NESTE
CARTÓRIO. APÓS O PRAZO, SERÁ A PRESENTE ENCAMINHADA A OAB LOCAL.
PROCESSO

PROTOCOLO

ADVOGADO

MARCELO Z. GODOI 139.051
1504/12
00100979-1
MARISTELA H. TETZNER 132.686
4008590542013
0004016-8
JOÃO H.G.MACHADO 230530
320012012001646-3 00098258-0 LAERCIO GONÇALVES 61683
0005792-962010
00126947-2
GABRIELA JACON SASSI
0008986362012
00120018-4
LUIZ RENATO FORCELLI 116.441
00025010182007
00000120768-4
ADEMAR B. MENEZES JR. 126837
0004680242012
00118187-0
AMANDO F. TERESO JR. 107414
175/12
00120774-1
NICOLAS P.M.FERRO 264583
1632/11
00121476-4
FLAMINIO C. BARRETO NETO 294624
005314302006 00122310-1
PAULA M.B.BELISARIO 261765
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0015839662009
00122312-6
PAULA M.B.BELISARIO 261765
951/08
00122506-0
ALEXANDRE S.F.PEZZOTTI 195944
1276/05
00123247-0
MARCELO S. NARDO 126448
320012012011991-8
00123301-7
MARIA F.F.OLIVEIRA 158375
320012011002676-1
00124673-1
MAURILHO V.XAVIER 159085
0015687472011
00123346-8
REINALDO ROSSI JR. 255818

3ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARIO SÉRGIO MENEZES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSÂNGELA REGINA TURQUETTI GONÇALO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0017/2014
Processo 1000003-60.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - GENIBALDO
DA SILVA CERQUEIRA - MARCUS ALVES BELMONT ME - - BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento Vistos. Ante os termos da declaração de fls. 15, concedo ao requerente os benefícios da justiça gratuita. Está demonstrada a
verossimilhança da alegação somente através dos documentos que acompanham a inicial, portanto, presentes os requisitos
primários do art. 273 do CPC, DEFIRO em parte o pedido de tutela antecipada a fim de determinar a instituição financeira ré
que se abstenha de efetuar a inscrição do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, não há como
se acolher o pedido de suspensão dos efeitos do contrato, também pleiteado em sede de tutela antecipada, eis que o pleito de
suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento tem caráter executório, sendo evidente que, concedido
antecipadamente, impedirá que, se após o processamento da ação, ao tempo do julgamento, não vier a ficar apurado o direito
à rescisão contratual decorrente do vício oculto mencionado na inicial ou por qualquer outro motivo vier a ser recusada a
pretensão postulada, não há como recomporem-se as partes ao estado anterior. Não há lugar, portanto, no caso específico dos
autos, para antecipação de tutela, diante do perigo de irreversibilidade do provimento caso ele venha a ser antecipado sem a
presença do contraditório. Citem-se os requeridos para os termos da ação em epígrafe, advertindo-os do prazo de 15 (quinze)
dias para apresentarem a resposta. Intime-se. - ADV: JOSE APARECIDO PEREIRA (OAB 90824/SP), ADRIANA CRISTINA
CAPICOTTO (OAB 160642/SP)
Processo 1000160-33.2014.8.26.0320 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - Iracema de
Oliveira Silva - Vistos. Ante os termos do documento de fls. 08, concedo a requerente os benefícios da justiça gratuita. Objetiva
a autora ser reintegrada na posse do bem imóvel descrito na inicial, alegando injusta inversão da posse, caracterizadora de
esbulho. O pedido está amparado em documentos que servem de início de prova da verossimilhança da alegação inicial de
posse injusta exercida pelo réu. O esbulho noticiado é de menos de um ano e dia, conforme comprova a notificação expedida.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar que reputo prescindir de prévia audiência de justificação. Determino a reintegração
e citação, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem
presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Concedo
ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do § 2º do artigo 172 do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ANTONIO CARLOS
SANCHEZ MACHADO
Processo 1000163-85.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - LUIZ CARLOS CAGLIARI
- Vistos. Ante os documentos acostados à inicial, concedo ao requerente os benefícios da justiça gratuita. Presentes os
pressupostos do artigo 273 do Código de Processo Civil, CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, para o fim de determinar a
expedição de ofício junto ao SERASA, requisitando o cancelamento do registro relativo à presente. Efetivada a liminar, cite-se
o requerido, através de carta “AR”, para os termos da ação proposta, com as advertências do art. 285 do Código de Processo
Civil, sob pena de revelia. Intime-se. - ADV: JOSE APARECIDO PEREIRA (OAB 90824/SP), ADRIANA CRISTINA CAPICOTTO
(OAB 160642/SP)
Processo 1000194-08.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - R Stock Automoveis
Ltda - Vistos. O pedido de tutela antecipada preenche os requisitos legais, eis que está demonstrada a verossimilhança da
alegação de prejuízo iminente através do exame dos documentos que acompanham a inicial. A intenção de rescisão unilateral
manifestada pela prestadora de serviços é, nesta fase superficial de exame cognitivo, vedada por norma superveniente à
cláusula contratual que contém comando autorizador expresso, pois, a proteção prevista no art. 13, parágrafo único, inciso
II, da Lei 9656/98 estende-se também aos contratos coletivos anteriores à alteração do referido dispositivo, sob pena de, em
caso de exegese restritiva, ferir-se gravemente todo o sistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor, como também
da própria Lei n° 9656/98. Portanto, a intenção manifestada pela ré, na condição de parte no contrato de adesão, é motivo de
forte desequilíbrio na relação contratual, capaz de causar sérios prejuízos de difícil reparação aos beneficiários do plano de
saúde, nesta condição, hipossuficientes na acepção jurídica da lei. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada para
o fim de afastar os efeitos da cláusula contratual que autoriza a rescisão unilateral e imotivada do contrato pela Cooperativa
ré, mantendo a plena vigência do contrato de assistência médica-hospitalar nº 6989, celebrado em 1992, com a extensão dos
seus efeitos aos usuários a ele vinculados, indicados no item 1.1. dos pedidos, nas condições então estabelecidas, impondo a
requerida a obrigação de não fazer consistente em não interromper sua obrigação contratualmente assumida, que envolve todas
as atividades previstas no contrato, até o julgamento definitivo da ação. Deverá manter a expedição dos respectivos boletos
para pagamento das mensalidades, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa diária no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais). Intime-se a requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder ao recolhimento da taxa de postagem
no valor de R$ 11,00. Feito isso, expeça-se carta objetivando a citação e intimação para imediato cumprimento desta decisão.
Intime-se. - ADV: ALESSANDRO CIRULLI
Processo 1000223-58.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - EDUARDO SILVESTRE Vistos. Ante os termos dos documentos acostados à inicial, concedo ao requerente os benefícios da Justiça Gratuita. Citem-se
os requeridos para os termos da ação em epígrafe, advertindo-se do prazo de 15 (quinze) dias para apresentarem a resposta.
Intime-se. - ADV: PAULA MARCELA BERNARDO
Processo 1000225-28.2014.8.26.0320 - Produção Antecipada de Provas - Provas - Orivelti Rosa Garcia - CLÁUDIO
ALBERTO APÓLITO - Orivelti Rosa Garcia - Vistos. Defiro a medida requerida (CPC, art. 846), acolhendo a justificação sumária
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da necessidade de antecipação da prova (art. 848). Cite-se o requerido. Nomeio, desde já, perito Judicial o Sr. Carlos Alberto de
Lima, já compromissado no Livro de Compromissos de Peritos da Vara. Indiquem as partes assistentes técnicos e formulem-se
quesitos, no prazo de 05 dias (art. 850 c/c o art. 421, I e II). Arbitro os salários do perito judicial em R$ 950,00. Os assistentes
que apresentarem seus trabalhos tempestivamente receberão 2/3 dessa importância. Deposite o requerente os salários do perito
judicial no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de que o feito possa prosseguir, sob pena de extinção. Efetuado o depósito, intime-se
o perito a iniciar a diligência, no local em que localiza o bem examinando, nos 10 dias subsequentes, prestando compromisso
até o fim desse prazo. Apresente-se, após, em 30 dias, contados da data em que termina o prazo para início da diligência, laudo
único, se concordes os técnicos, ou laudo do perito judicial apenas, se discordes, caso em que as partes deverão diligenciar
junto a seus assistentes para o oferecimento de seus pareceres nos 30 dias subsequentes à intimação da juntada do laudo do
perito judicial, visto que os assistente não serão intimado pelo Juízo. Intime-se. - ADV: ORIVELTI ROSA GARCIA (OAB 124130/
SP)
Processo 1000276-39.2014.8.26.0320 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - HELENE APARECIDA
DE AGUIAR MACEDO - Vistos. Ante os termos dos documentos acostados à inicial, concedo à requerente os benefícios da Justiça
Gratuita. Após o depósito e presentes os pressupostos do artigo 273 do Código de Processo Civil, CONCEDO a ANTECIPAÇÃO
DE TUTELA, para o fim de determinar a expedição de ofício junto ao SERASA e SCPC, requisitando o cancelamento do registro
relativo à presente Efetivada a liminar, cite-se, ficando a ré advertida do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob
pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo
Civil. Intime-se. - ADV: TATHIANA REGINA DA SILVA (OAB 265511/SP)
Processo 4000446-91.2013.8.26.0320 - Monitória - Prestação de Serviços - ANA DRACHEMBERG MOI ME TRANSPORTADORA MON MAR - Vistos. Fls. 82/95: Anote-se a interposição do recurso de agravo de instrumento, dando-se
ciência a parte contrária. Fls. 96/105 e fls. 106/115: Ciência as partes. Acerca dos embargos monitórios de fls. 25/32, manifestese a requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Int. - ADV: ADRIANO GREVE (OAB 211900/SP), CARLOS EDUARDO GAGLIARDI
(OAB 262013/SP)
Processo 4000607-04.2013.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Condomínio - Associação dos Moradores do Residencial
Campo Novo - Edilson Dias Palmeira - Vistos. Aguarde-se por 15 (quinze) dias o pagamento voluntário da condenação do
requerido. Decorridos, manifeste-se a requerente/vencedora, no prazo de 10 (dez) dias, em termos de prosseguimento.
Quedando-se inerte, remetam-se os autos ao arquivo geral, no aguardo de provocação da parte interessada. Int. - ADV:
FERNANDO LUIS DE CAMARGO (OAB 94280/SP)
Processo 4000842-68.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - DJALMA BALLONI ALAN JOHN ZOVICO - Vistos. Primeiramente, providencie o exequente ao depósito da diligência do oficial de justiça. Feito
isso, desentranhe-se o mandado para nova tentativa de cumprimento. Com relação aos bens indicados à penhora, comprove o
exequente ostentar o executado a condição de proprietário de referidos bens. Int. - ADV: BRUNO RODRIGUES GIOTTO (OAB
283712/SP), HELOYSE APARECIDA ALVES DE SOUZA NASCIMENTO
Processo 4000850-45.2013.8.26.0320 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Santander Leasing
S/A Arrendamento Mercantil - VALDENICE RODRIGUES - Vistos. Inicie-se a execução, anotando-se. Trata-se de execução
de sentença proferida em processo de conhecimento na vigência da Lei 11.232/05, a qual transitou em julgado sem qualquer
interposição de recurso. Urge salientar, que a parte vencida foi devidamente citada, tornando-se revel e, nos termos do artigo
322 do Código de Processo Civil, os prazos correrão independentemente de intimação. Assim, tendo sido condenada ao
pagamento de quantia certa, teria ela o prazo de quinze (15) dias, após o trânsito em julgado da sentença para pagamento
voluntário do valor da condenação, sob pena de ser acrescido multa de 10% (artigo 475-J da lei supra referida), o que não o
fez. Nestas condições, deverá o exequente apresentar novo cálculo devendo ser incluído o valor da multa incidente. Por outro
lado, para prosseguimento da execução do ônus da sucumbência, deverá o exequente, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar
a representação processual, uma vez que o substabelecente Fabiano Souza da Cruz não possui poderes para representar a
autora em Juízo. Int. - ADV: ANTONIO SAMUEL SILVEIRA (OAB 94243/SP), WILTON JOSÉ BANDONI LUCAS (OAB 273035/
SP)
Processo 4000985-57.2013.8.26.0320 - Monitória - Duplicata - CENTRO OESTE RAÇÕES S/A - PAULO AFONSO ANTUNES
JÚNIOR - Vistos. Manifeste-se a requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento. Quedando-se inerte,
intime-se pessoalmente a requerente a dar andamento ao feito, em 48 horas. Decorrido sem manifestação, o que será certificado,
aguarde-se por 30 (trinta) dias. Após, conclusos para extinção. Int. - ADV: ANDRÉ FONTOLAN SCARAMUZZA (OAB 220482/
SP)
Processo 4001045-30.2013.8.26.0320 - Arresto - Liminar - Antonio Simoni - Casa Conceito Ambientes Planejados Ltda Antonio Simoni - Vistos. Diante da concordância da parte contrária, HOMOLOGO a desistência do presente feito, para fins do
artigo 158, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo, em conseqüência, extinto o processo, com fundamento no
artigo 267, VIII, do CPC. Em razão da sucumbência, o autor arcará com o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios que fixo nos termos do parágrafo 4º do art. 20 do CPC, em R$ 300,00 (trezentos reais). P.R.I. ADV: ANTONIO SIMONI, CASSIUS ABRAHAN MENDES HADDAD (OAB 254871/SP)
Processo 4001081-72.2013.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - JOAO LUIZ FRANCISCO - Vistos. Melhor analisando os autos e tratando-se de
matéria de ordem pública, verifico que as respostas apresentadas pelo requerido são intempestivas. Nos termos do § 3º do
artigo 3º do Decreto-lei 911/69, o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 15 (quinze) dias contados da execução
da liminar. Conforme se vê da juntada de fls. 23/24, a medida liminar foi cumprida em 24/06/2013, sendo que o prazo para
apresentação de resposta expirou em 10/07/2013 Em face ao acima exposto e, considerando que o requerido protocolou
suas respostas (contestação e reconvenção) em 18 de julho de 2013, portanto fora do prazo legal, deixo de recebê-las por
intempestivas. Por conseguinte, INDEFIRO a petição inicial apresentada pelo réu às fls. 161/181 e julgo extinta a reconvenção,
com fulcro no artigo 267, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, digam as partes se têm interesse na realização
de audiência para tentativa de composição amigável. P. R. I. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP),
VALDETE DENISE KOPPE CHINELLATO (OAB 178303/SP)
Processo 4001145-82.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - ANDREZA CRISTINA BOZZA
DE MORAES - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - - AP CONEXÃO TELECOM LTDA EPP - Vistos. Diante do narrado na
inicial e tão somente pelos documentos que instruem a inicial, não é possível aferir objetivamente se os apontamentos feitos
pela NEXTEL constantes do SCPC, que mencionam a existência de diversos números de contratos, possuem pertinência com
a causa de pedir. Ademais, o documento juntado pela parte autora demonstra a existência de inscrição de pré-existente de
seu nome no cadastro de inadimplentes, advinda de outra relação contratual, o que afasta a existência de prejuízo de difícil
reparação, de modo que melhor que seja possibilitado o contraditório para o exame da questão controvertida. Assim, INDEFIRO
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o pedido de expedição de ofício formulado às fls. 123. Visando dar prosseguimento, manifeste-se a requerente, no prazo de 05
(cinco) dias, acerca devolvida sem cumprimento (fls. 117), promovendo a citação da corré Nextel. Int. - ADV: TIAGO FERNANDO
PELÁ (OAB 162769/SP), ANCILA DEI VIEIRA DA CUNHA BRIZOLA (OAB 145619/SP)
Processo 4001347-59.2013.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - DAYANE FRANCA ALVES DA SILVA - Vistos. Fls. 27: defiro a inserção de restrição
de transferência do veículo junto ao sistema Renajud, mediante o recolhimento na Guia do Fundo Especial de Despesa do
Tribunal de Justiça, código 434-1, no valor de R$ 11,00. Manifeste-se a requerente, no prazo de dez (10) dias, em termos de
prosseguimento do feito. Quedando-se inerte, intime-se pessoalmente à parte a dar andamento ao processo em 48 (quarenta e
oito) horas. Decorrido sem manifestação, o que será certificado, aguarde-se por trinta (30) dias. Após, conclusos para extinção.
Int. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 4001412-54.2013.8.26.0320 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - B. V. Leasing
Arrendamento Mercantil S/A - ADAO FERNANDO DELFINO DE SOUZA - Vistos. Fls. 23: HOMOLOGO a desistência do presente
feito, para fins do artigo 158, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo, em conseqüência, extinto o processo, com
fundamento no artigo 267, VIII, do CPC. Transitada em julgado a presente decisão e, inexistindo custas processuais, arquivemse os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 4001508-69.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Lucas Rizzo Giacon Trisul Sa - - Alkmar Empreendimentos Imobiliarios Ltda - Vistos. Digam as partes se têm interesse na realização de audiência para
tentativa de composição amigável e, sem prejuízo, especifiquem provas, justificando-as, caso não haja interesse na realização
de audiência preliminar. Int. - ADV: ANDRESSA FELIPPE FERREIRA COLETTO (OAB 245776/SP), VANESSA FRANCIELLE DE
OLIVEIRA MAZER (OAB 319103/SP), MARIANA DE PAULA MACIEL (OAB 292441/SP)
Processo 4001634-22.2013.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - ODAIR APARECIDO EUGENIO - Vistos. Fls. 27: defiro a inserção de restrição
de transferência do veículo junto ao sistema Renajud, mediante o recolhimento na Guia do Fundo Especial de Despesa do
Tribunal de Justiça, código 434-1, no valor de R$ 11,00. Manifeste-se a requerente, no prazo de dez (10) dias, em termos de
prosseguimento do feito. Quedando-se inerte, intime-se pessoalmente à parte a dar andamento ao processo em 48 (quarenta e
oito) horas. Decorrido sem manifestação, o que será certificado, aguarde-se por trinta (30) dias. Após, conclusos para extinção.
Int. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 4001690-55.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - JOÃO DOS SANTOS - Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. Especifiquem as partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que pretendem
produzir, justificando-as, sem prejuízo do julgamento no estado. Int. - ADV: DIEGO INHESTA HILARIO (OAB 286973/SP), ERICA
CILENE MARTINS (OAB 247653/SP), FRANCISCO CARVALHO DE ARRUDA VEIGA (OAB 170592/SP)
Processo 4001742-51.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - AMAURI ROQUE - Sandra Karina Soares de Souza Roque - Trisul Sa - - Alkmar Empreendimentos Imobiliarios Ltda - Vista dos autos a requerida/
reconvinte ALKMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação a
reconvenção de fls. 405/408 (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: MARIANA DE PAULA MACIEL (OAB 292441/SP), ANDRESSA
FELIPPE FERREIRA COLETTO (OAB 245776/SP), VANESSA FRANCIELLE DE OLIVEIRA MAZER (OAB 319103/SP)
Processo 4001910-53.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander (Brasil)
S/A - ADONAI AUTO POSTO LTDA - - FERNANDO SOARES DA COSTA JUNIOR - Vistos. Observo a existência dos requisitos
específicos que autorizam a execução forçada. Determino a expedição do mandado de citação para possibilitar o cumprimento
voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o
valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral
pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum
litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Advirto que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do
devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma
do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deve conter a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias
para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato,
à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado.
Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo
de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo
único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de
multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com
a mera alegação do devedor acerca de eventual composição amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15
(quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição
por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de
multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito
de 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá
ao executado requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do §
2º do artigo 172 do Código de Processo Civil. Intime-se. Limeira, 14 de junho de 2013. - ADV: GUILHERME MARTINS MALUFE
(OAB 144345/SP), ELIETE BRAMBILA MACHADO (OAB 88095/SP), EDUARDO GARCIA DE LIMA (OAB 128031/SP)
Processo 4001910-53.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander (Brasil)
S/A - ADONAI AUTO POSTO LTDA - - FERNANDO SOARES DA COSTA JUNIOR - Vista dos autos ao exequente para manifestarse, em 05 dias, sobre o resultado negativo da penhora (fls. 39 e fls. 50). - ADV: ELIETE BRAMBILA MACHADO (OAB 88095/SP),
GUILHERME MARTINS MALUFE (OAB 144345/SP), EDUARDO GARCIA DE LIMA (OAB 128031/SP)
Processo 4002004-98.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - MICHEL LEITE TEIXEIRA
PINTO - MALIPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. - Vistos. Documentos de fls. 61/64: Ciência ao requerido
(CPC - art. 398). Digam as partes se têm interesse na realização de audiência para tentativa de composição amigável e,
sem prejuízo, especifiquem provas, justificando-as, caso não haja interesse na realização de audiência preliminar. Int. - ADV:
MELCHISEDEQUE DE OLIVEIRA MACHADO FILHO (OAB 51824/PR), DANIELLE RIBEIRO DE MENEZES BONATO
Processo 4002132-21.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Água - DENISE MENDES DE OLIVEIRA
- Foz do Brasil SA - Vistos. Digam as partes se têm interesse na realização de audiência para tentativa de composição amigável
e, sem prejuízo, especifiquem provas, justificando-as, caso não haja interesse na realização de audiência preliminar. Int. ADV: HENRIQUE SCHMIDT ZALAF (OAB 197237/SP), CLAUDIO FELIPPE ZALAF (OAB 17672/SP), BENJAMIM FERREIRA DE
OLIVEIRA (OAB 245779/SP)
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Processo 4002146-05.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - JONAS KUHL - BV Financeira
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Digam as partes se têm interesse na realização de audiência para tentativa
de composição amigável e, sem prejuízo, especifiquem provas, justificando-as, caso não haja interesse na realização de
audiência preliminar. Int. - ADV: ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP), LUIZ HEITOR DE ARRUDA FROTA
(OAB 326668/SP), MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP)
Processo 4002410-22.2013.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO DO
BRASIL S/A - UBIRATAN VIANNA - Vistos. Acerca do pedido formulado às fls. 68, manifeste-se o requerente, no prazo de 05
(cinco) dias. Int. - ADV: PATRÍCIA FORSTER FRANCO SALGADO (OAB 225319/SP), CELSO MARCON (OAB 260289/SP)
Processo 4002557-48.2013.8.26.0320 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento MARIA CELINA PIVA - ZILDA MARCIANO GOULARTE - Ante o exposto, considerando o disposto no artigo 462, do Código de
Processo Civil, julgo EXTINTA a presente ação, fazendo-o com fundamento no art. 267, inciso VI, do mesmo estatuto processual
civil. Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P. R. I. - ADV: AUGUSTO ALEIXO
Processo 4002599-97.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Serviços Hospitalares - ROSANGELA ALVES - MUNICÍPIO
DE LIMEIRA - Vistos. Reitere-se o ofício de fls.33, com urgência. Int. - ADV: PATRICK FERREIRA VAZ (OAB 223036/SP)
Processo 4002757-55.2013.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO FIDIS
S/A - Invicta Vigorelli Metalúrgica Ltda. - - João Evangelista Teixeira Filho - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza
os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado a fls. 67/69 dos presentes autos de BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA, promovida por BANCO FIDIS S/A contra INVICTA VIGORELLI METALÚRGICA LTDA e JOÃO EVANGELISTA
TEIXEIRA FILHO, e com fundamento no art. 269, inciso III, do C.P.C., julgo EXTINTO o presente feito. Transitada em julgado a
presente decisão e pagas eventuais custas em aberto, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Em caso de
descumprimento do acordado, processe-se a execução nestes próprios autos, vindo-me conclusos. P. R .I. - ADV: JEFFERSON
SIMÕES DA SILVA (OAB 327087/SP), FERNANDA VIEIRA CAPUANO (OAB 150345/SP), JOSE AUGUSTO DE REZENDE
JUNIOR (OAB 131443/SP)
Processo 4002789-60.2013.8.26.0320 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel GENIS PEREIRA DOS REIS - ALEX DA SILVA - - VILMA TONOM - - AUREA DA SILVA - Vista dos autos ao autor para manifestarse, em 10 dias, sobre a contestação de fls. 38/47 (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: MARCIO FERNANDES SILVA (OAB 224988/
SP), GRAZIELLA DE MUNNO NUNES (OAB 185243/SP)
Processo 4002794-82.2013.8.26.0320 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - UBIRATAN VIANNA BANCO DO BRASIL SA - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327
do CPC). - ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP), MARCELO HAMAN (OAB 233898/SP)
Processo 4002864-02.2013.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - FINAMAX S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - Hewerton Cristiano Gachet - Vistos. Melhor examinando os autos, reputo
suficiente para comprovação da regularidade da representação processual, o documento juntado às fls. 21, por meio da qual
se corrobora que o subscritor do instrumento de mandato ostenta a qualidade de Diretor Presidente da instituição financeira.
Ante o exposto, reconsidero o despacho de fls. 38 e, diante do requerimento formulado às fls. 40, HOMOLOGO a desistência do
presente feito, para fins do artigo 158, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo, em consequência, extinto o processo,
com fundamento no artigo 267, VIII, do CPC. Expeça-se ofício junto ao banco para levantamento do valor depositado à título de
diligência do Sr. Oficial de Justiça. Transitada em julgado a presente decisão, e pagas eventuais custas em aberto, a cargo da
requerente, arquivem-se os presentes autos com observância das formalidades legais. P.R.I. - ADV: MARCIO ALEXANDRE DE
ASSIS CUNHA (OAB 118409/SP), FELIPE MARTINS PEREIRA (OAB 279264/SP)
Processo 4002974-98.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - DEOLINDA ARMELIN DE SOUZA
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A - Vistos. Digam as partes se têm interesse na realização de audiência para tentativa de
composição amigável e, sem prejuízo, especifiquem provas, justificando-as, caso não haja interesse na realização de audiência
preliminar. Int. - ADV: RICARDO DE AGUIAR FERONE (OAB 176805/SP), PATRICK FERREIRA VAZ (OAB 223036/SP), LUIZ
FLÁVIO VALLE BASTOS (OAB 52529/MG)
Processo 4003179-30.2013.8.26.0320 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - Ana
Maria de Almeida - MARCIO PEREIRA - Vistos. Ante os termos do documento de fls. 07, concedo à requerente os benefícios
da Justiça Gratuita. Anote-se e, após, cumpra-se a parte final da sentença de fls. 16. Int. - ADV: ROSENEIRE APARECIDA DE
GASPARI (OAB 240182/SP)
Processo 4003198-36.2013.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco
Financiamentos S/A - MARCHENTA E MARCHENTA MODAS LTDA ME - Vistos. Fls. 37: HOMOLOGO, por sentença, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos a desistência manifestada pelo requerente e, com fundamento no artigo 267, inciso
VIII, do Código de Processo Civil, declaro EXTINTA a ação. Transitada em julgado a presente decisão, e inexistindo custas
processuais, arquivem-se os presentes autos com a observância das formalidades legais. P. R. I. - ADV: SERGIO SCHULZE
(OAB 298933/SP)
Processo 4003306-65.2013.8.26.0320 - Monitória - Prestação de Serviços - ORGANIZAÇÃO EINSTEIN DE ENSINO S.S.
LTDA - VERA ALICE LOPES DE MORAIS - Vistos. Ante a certidão retro, fica a presente convertida em execução, procedendose as devidas anotações. Fixo os honorários advocatícios do patrono da autora em 10% sobre o valor dado à causa. Intime-se
a requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar memória discriminada do valor de seu crédito, bem como deposite
a diligência do Sr. Oficial de Justiça para a devida intimação. Após, nos termos do parágrafo 1º do artigo 475-A do Código de
Processo Civil, acrescido pela Lei Federal nº 11.232, de 22 de dezembro de 2005, intime-se pessoalmente a executada para,
no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de lhe ser aplicada multa de 10% sobre o montante da
condenação e consequente penhora. Int. - ADV: ADRIANA CRISTINA CIANO (OAB 137376/SP)
Processo 4003407-05.2013.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco
Financiamentos S/A - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69.
Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo
de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e
apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato
alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o
pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decretolei nº 911/69). Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do § 2º do artigo 172 do Código de Processo Civil. Intime-se. ADV: SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS (OAB 157721/SP)
Processo 4003518-86.2013.8.26.0320 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - NAILOR ANTUNES
DE QUADROS - MARIO BORGES DE CARVALHO - Vistos. Fls. 40: Ciência ao requerido (CPC - art. 398). Digam as partes
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se têm interesse na realização de audiência para tentativa de composição amigável e, sem prejuízo, especifiquem provas,
justificando-as, caso não haja interesse na realização de audiência preliminar. Int. - ADV: ANDERSON CORNELIO PEREIRA
(OAB 273974/SP), JOSÉ FRANCISCO ROGÉRIO
Processo 4003599-35.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Concessão / Permissão / Autorização - Breno Felipe
de Alvarenga - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vista dos autos ao autor para manifestar-se, em 10 dias, sobre a
contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: SEBASTIAO DE PAULA RODRIGUES (OAB 54459/SP)
Processo 4003637-47.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Concessão / Permissão / Autorização - José Wilson da
Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vista dos autos ao autor para manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação
(art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: SEBASTIAO DE PAULA RODRIGUES (OAB 54459/SP)
Processo 4003658-23.2013.8.26.0320 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel VALMIR ALVES DOS SANTOS - GALERIA MULTI FASHION LTDA - - LUIZ ALBERTO PINAREL - - CLAUDIA NAIDHIG GULLO
PINAREL - Vistos. Diante da comprovação de que o inventário se encontra encerrado, extinguiu-se a figura processual transitória
do inventariante. Assim, deverá o requerente emendar o pedido inicial, no prazo de 10 (dez) dias, procedendo a inclusão dos
herdeiros do “de cujus” no polo ativo, bem como deverá, dentro de igual prazo, regularizar suas representações processuais,
sob pena de indeferimento da inicial. Int. - ADV: ANTONIO SIMONI, GABRIELA JACON SASSI (OAB 240125/SP)
Processo 4003712-86.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Erika Cristina Tank Moya
- Claudinei Bianchi Junio - Vistos. Acerca da certidão de fls. 45, manifeste-se a requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Int. - ADV:
FAUSTO LUIS ESTEVES DE OLIVEIRA (OAB 103079/SP)
Processo 4003738-84.2013.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - LENIRA FERREIRA DE ARAUJO
- - GERSON GOMES - ASSOCIAÇÃO FORTALEZA PRO MORADIA - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza
os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado a fls. 56/59 dos presentes autos de ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA,
promovida por LENIRA FERREIRA DE ARAUJO e GERSON GOMES, contra ASSOCIAÇÃO FORTALEZA PRÓ-MORADIA e, com
fundamento no art. 269, inciso III, do C.P.C., julgo EXTINTO o presente feito. Diante do teor da declaração de fls. 10, concedo
aos requerentes os benefícios da justiça gratuita. Transitada em julgado a presente decisão, expeça-se carta de adjudicação a
favor dos requerentes, e após, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P. R. I. - ADV: ELISEU DANIEL DOS
SANTOS (OAB 139373/SP), ADRIANA MARÇAL DOS SANTOS (OAB 276186/SP)
Processo 4003747-46.2013.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Seguro - GIVALDO CORREIA VIEIRA - PANAMERICANA
DE SEGUROS SA - Vistos. Fls. 46/53: Anote-se a interposição de recurso de agravo de instrumento tirado contra a decisão de
fls. 44. Fls. 55: Ciência ao requerente acerca da perícia designada para o dia 18/02/2014, às 11:30 horas, a ser realizada no
IMESC. Int. - ADV: WALTER BERGSTROM (OAB 105185/SP)
Processo 4003765-67.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - VALDINÉIA APARECIDA DOS
SANTOS - BANCO ITAUCARD S/A - Vista dos autos a autora para manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação e documentos
(art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: ADRIANA BORGES PLÁCIDO RODRIGUES (OAB 208967/SP), ROBERTO GUENDA (OAB
101856/SP)
Processo 4003817-63.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - WILLIAM DOS SANTOS
COSTA - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo - Vistos. Indefiro o pedido visando a expedição dos ofícios, formulado a fls.
142/143. O réu postula direito alheio em nome próprio; não tem a legitimidade para postular a medida, já que é demandado nesta
ação. De outro lado, os esclarecimentos apenas complementam, por outras palavras o que já foi objeto de defesa formal na
contestação, em verdadeira tautologia, de sorte que não se trata de fato novo a merecer consideração nesta fase do processo.
À parte demandante, para se manifestar em réplica. Int. - ADV: CLAUDIA JULIANA MACEDO ISSA SANDRI (OAB 145007/SP),
JOSE ANTONIO ISSA (OAB 25295/SP), ANTONIO CARLOS SANCHEZ MACHADO
Processo 4003881-73.2013.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Propriedade - MARIA MÁRCIA DE LIMA - ASSOCIAÇÃO
FORTALEZA PRÓ MORADIA - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo
celebrado a fls. 58/61 dos presentes autos de ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, promovida por MARIA MÁRCIA DE LIMA contra
ASSOCIAÇÃO FORTALEZA PRÓ-MORADIA e, com fundamento no art. 269, inciso III, do C.P.C., julgo EXTINTO o presente
feito. Diante do teor da declaração de fls. 10, concedo a requerente os benefícios da justiça gratuita. Transitada em julgado
a presente decisão, expeça-se carta de adjudicação a favor da requerente, e após, arquivem-se os autos, observadas as
formalidades legais. P. R. I. - ADV: ADRIANA MARÇAL DOS SANTOS (OAB 276186/SP), ELISEU DANIEL DOS SANTOS (OAB
139373/SP)
Processo 4003962-22.2013.8.26.0320 - Cautelar Inominada - Liminar - ALIMENT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA LTDA. - - Milton Bento - UNIVERSO ON LINE SA - Vistos. Fls. 106/131:
Ciência às partes. Acerca da contestação de fls. 78/83 e documentos acostados, manifeste-se a requerente, no prazo de 10
(dez) dias. Int. - ADV: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS (OAB 128998/SP), RAFAEL GOMES DOS SANTOS (OAB 121842/
SP)
Processo 4003975-21.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - ROBERTO ROCHA DOS SANTOS BANCO ITAÚ SA - Vista dos autos ao réu para regularizar, em 15 dias, a sua representação processual, sob pena de revelia (art.
13 e 37 do CPC), uma vez que a procuração de fls. 68/73 encontra-se com o seu prazo de validade vencido. - ADV: LEONARDO
MARQUES XAVIER (OAB 287114/SP), CELSO MARCON (OAB 260289/SP)
Processo 4004027-17.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - GILSON ATANÁSIO - MEDICAL
MEDICINA COOPERATIVA ASSISTENCIAL DE LIMEIRA - Vistos. Acerca da contestação, manifeste-se o requerente, no prazo
de 10 (dez) dias. Fls.83: manifeste-se a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias. Int. - ADV: DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO
(OAB 212923/SP), LUCIANA MARIA SOARES (OAB 143140/SP), GIOVANNI FRASNELLI GIANOTTO (OAB 272888/SP)
Processo 4004030-69.2013.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard
S/A - LUIS HENRIQUE DE ALMEIDA - HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos a desistência
manifestada pela requerente e, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil, declaro EXTINTA a
ação. Homologo, ainda, a renúncia manifestada pelo requerente ao direito de recorrer da presente decisão. Inexistindo outros
interessados, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os presentes autos com a observância das formalidades legais.
P. R. I. - ADV: EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/SP), MARCIO AYRES DE OLIVEIRA (OAB 32504/PR)
Processo 4004123-32.2013.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Acerca da certidão de fls. 26, manifeste-se a requerente, no prazo de 10
(dez) dias. Int. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 4004157-07.2013.8.26.0320 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução ADONAI AUTO POSTO LTDA - - FERNANDO SOARES DA COSTA JUNIOR - Banco Santander (Brasil) S/A - Vistos. Fls. 68/82:
Ciência ao embargado Digam as partes se têm interesse na realização de audiência para tentativa de composição amigável e,
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sem prejuízo, especifiquem provas, justificando-as, caso não haja interesse na realização de audiência preliminar. Int. - ADV:
ELIETE BRAMBILA MACHADO (OAB 88095/SP), GUILHERME MARTINS MALUFE (OAB 144345/SP), EDUARDO GARCIA DE
LIMA (OAB 128031/SP)
Processo 4004182-20.2013.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - JORGE APARECIDO
MARRARA - BANCO DO BRASIL S/A - Vistos. Acerca da certidão de fls. 59, manifeste-se o exequente, no prazo de 10 (dez)
dias. Int. - ADV: DONIZETI APARECIDO MONTEIRO (OAB 282073/SP), FELIPE CASTRO (OAB 305679/SP)
Processo 4004220-32.2013.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - JOSE CARLOS HERGERT FILHO - Vistos. Fls. 22: HOMOLOGO a desistência
do presente feito, para fins do artigo 158, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo, em conseqüência, extinto o
processo, com fundamento no artigo 267, VIII, do CPC. Expeça-se ofício junto ao banco para levantamento do valor depositado
à título de diligência do Sr. Oficial de Justiça. Transitada em julgado a presente decisão, e pagas eventuais custas em aberto,
arquivem-se os presentes autos com observância das formalidades legais. P.R.I. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA
(OAB 150793/SP)
Processo 4004252-37.2013.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco
S/A - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu
para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias
contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa,
no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor,
tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam
consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69).
Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do § 2º do artigo 172 do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: CLAUDIO
KAZUYOSHI KAWASAKI (OAB 122626/SP)
Processo 4004381-42.2013.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - JALMI FONSECA DA COSTA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A - Vistos. A decisão agravada foi proferida em audiência,
sendo certo que o parágrafo 3º,do art. 523, do CPC, estabelece que “das decisões interlocutórias proferidas na audiência
de instrução e julgamento caberá agravo na forma retida, devendo ser interposto oral e imediatamente, bem como constar
do respectivo termo (art. 457), nele expostas sucintamente as razões do agravante”. Desse modo, considerando que a
obrigatoriedade de interposição do agravo de forma oral para referida hipótese é hoje a regra, o que não foi observando pelo
réu agravante, operou-se a preclusão, motivo pela qual, deixo de receber o recurso de agravo retido de fls. 94/103, diante de
sua manifesta intempestividade. Fls. 106: Ciência as partes acerca da perícia designada para o dia 17/02/2014, às 11:00 horas,
a ser realizada no IMESC, sito à Rua Barra Funda, 824, São Paulo - SP. Intime-se. - ADV: MARCELLA GHETTI DIAS (OAB
317998/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP)
Processo 4004449-89.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - PAULO ROBERTO MOREIRA BANCO VOLKSWAGEN S.A. - Vistos. Digam as partes se têm interesse na realização de audiência para tentativa de composição
amigável e, sem prejuízo, especifiquem provas, justificando-as, caso não haja interesse na realização de audiência preliminar.
Int. - ADV: FAUSTO LUIS ESTEVES DE OLIVEIRA (OAB 103079/SP), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP), RICARDO
NEVES COSTA (OAB 120394/SP)
Processo 4004510-47.2013.8.26.0320 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - B. V. Leasing
Arrendamento Mercantil S/A - ALDO SILVA CAMPOS - Ante o exposto, com fundamento no art. 284, parágrafo único, do Código
de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo. Sem condenação em honorários advocatícios,
por não ter se aperfeiçoado a relação processual. Transitada em julgado a presente decisão, e inexistindo custas processuais,
arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P. R. I. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/
SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)
Processo 4004529-53.2013.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - OMNI S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Aparecida Dibbern Fernandes - Vistos. Fls. 41: HOMOLOGO a desistência do presente
feito, para fins do artigo 158, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo, em conseqüência, extinto o processo, com
fundamento no artigo 267, VIII, do CPC. HOMOLOGO, ainda, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a renúncia ao
direito de interpor recurso de apelação. Inexistindo outros interessados, certifique-se o trânsito em julgado da presente decisão,
e pagas eventuais custas em aberto, a cargo da requerente, arquivem-se os presentes autos com observância das formalidades
legais. P. R. I. - ADV: CLAUDIO LUIZ LOMBARDI (OAB 30236/SP)
Processo 4004591-93.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título - ALEXANDRE R.
NESPINI - ME - Banco Bradesco S/A - - MARCELO RAPP PORTO - ME - Vistos. Presentes os requisitos primários do art. 273
do CPC, CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de determinar a suspensão provisória dos efeitos do protesto,
expedindo-se o competente mandado. Cite-se para contestar com as cautelas e advertências de estilo. Intime-se. - ADV:
BENJAMIM FERREIRA DE OLIVEIRA (OAB 245779/SP)
Processo 4004702-77.2013.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO PSA
FINANCE BRASIL S/A - LAURINDO BARBOSA DE SOUZA - Ante o exposto, com fundamento no art. 284, § único, do Código
de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o processo, sem condenação em custas e despesas
processuais, por não ter se aperfeiçoado a relação processual. P.R.I. e, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se,
observadas as formalidades legais. - ADV: ELIANA ESTEVÃO (OAB 161394/SP), ROBERTO STOCCO (OAB 169295/SP)
Processo 4004713-09.2013.8.26.0320 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel
- ANTONIA RAIMUNDO GAMBAROTTO - RENATO ALEXANDRE PERISSOTO - - ELISANGELA ARIAS PERISSOTO - Ante o
exposto, considerando o disposto no artigo 462, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTA a presente ação, fazendo-o com
fundamento no art. 267, inciso VI, do mesmo estatuto processual civil. Transitada esta em julgado e estando recolhidas as
custas porventura existentes, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P. R. I. - ADV: MARCIO FERNANDES
SILVA (OAB 224988/SP)
Processo 4004864-72.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - AMAURI FERREIRA DE
OLIVEIRA - TIM CELULAR S/A - Vistos. Regularize a requerida, no prazo de 10 (dez) dias, sua representação processual,
apresentando cópia legível do instrumento de mandato de fls. 54, ficando, ainda, ciente das advertências previstas nos artigos
13 e 37 do CPC. Fls. 57/58: Ciência as partes. Int. - ADV: FABIANO MORAIS (OAB 262051/SP), ANTONIO RODRIGO SANT
ANA (OAB 234190/SP)
Processo 4004905-39.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - ROSICLEIDE MARIA
DE ALMEIDA - VIVO - TELEFONICA BRASIL SA - Vistos. Acerca do alegado pela autora às fls. 100/101 e documentos de fls.
102/103, manifeste-se o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias. Acerca da contestação de fls. 46/58, manifeste-se a requerente,
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no prazo de 10 (dez) dias. Int. - ADV: LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO (OAB 75081/SP), FABIANO MORAIS (OAB
262051/SP)
Processo 4004921-90.2013.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral - VALENTINA ANDREIA
BUENO DE MORAES - Banco Panamericano S/A - Vistos. Fls. 32/33: Recebo como emenda a inicial, dando-se ciência a
parte contrária. Fls. 66/68: Ciência as partes. Acerca da contestação de fls. 35/45 e documentos acostados, manifeste-se a
requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Int. - ADV: DAVES RICARDO DA SILVA, NEI CALDERON (OAB 114904/SP), MARCELO
OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP)
Processo 4005001-54.2013.8.26.0320 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento Aparecido Goes de Oliveira - Vistos. Diante do alegado às fls. 13, REVOGO a liminar concedida. Cumpra-se o 4º parágrafo da
decisão de fls. 11. Int. - ADV: ROSENEIRE APARECIDA DE GASPARI (OAB 240182/SP)
Processo 4005020-60.2013.8.26.0320 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - OMNI S/A - Crédito, Financiamento
e Investimento - Vistos. Fls. 65: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de sessenta (60) dias. Decorridos, manifestese a requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento. Quedando-se inerte, intime-se pessoalmente o
requerente a dar andamento ao processo em 48 (quarenta e oito) horas. Decorridos sem manifestação, o que será certificado,
aguarde-se por trinta (30) dias. Após, conclusos para extinção. Int. - ADV: CLAUDIO LUIZ LOMBARDI (OAB 30236/SP)
Processo 4005022-30.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Serviços Profissionais - ARGENTON E QUEIROZ
ADVOGADOS ASSOCIADOS - HELITON LEPRE - Vistos. Ausentes os requisitos primários do art. 273 do CPC, INDEFIRO
o pedido de tutela antecipada, eis que não está demonstrada a verossimilhança da alegação de prejuízo iminente, somente
através do exame dos documentos que acompanham a inicial. Ademais, a providência postulada implica na antecipação total do
provimento final. Melhor que seja possibilitado o contraditório para o exame da questão controvertida. Cite(m)-se e intime(m)se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos
como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV:
ALBERTO LUIZ DE OLIVEIRA (OAB 64566/SP)
Processo 4005310-75.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ALIMENT INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA LTDA. - - Milton Bento - UNIVERSO ON LINE
S.A. - Vistos. Cite-se o(a) requerido(a) para os termos da ação em epígrafe, advertindo-se do prazo de 15 (quinze) dias para
apresentar a resposta. Intime-se. - ADV: RAFAEL GOMES DOS SANTOS (OAB 121842/SP)
Processo 4005337-58.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Márcio Rodrigues de Faria - BV
Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Fls. 82: HOMOLOGO a desistência do presente feito, para fins
do artigo 158, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo, em conseqüência, extinto o processo, com fundamento no
artigo 267, VIII, do CPC. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.
P.R.I. - ADV: ANCILA DEI VIEIRA DA CUNHA BRIZOLA (OAB 145619/SP)
Processo 4005865-92.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - ADEMIR JARDIM DOS SANTOS Vistos. Aguarde-se a devolução do aviso de recebimento (AR). Int. - ADV: ADRIANA MARÇAL DOS SANTOS (OAB 276186/SP)
Processo 4008086-48.2013.8.26.0320 - Seqüestro - Liminar - INTERMAQUINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA - MASSA FALIDA DE DELTA USINAGEM E FUNDIDOS LTDA - Vistos. Diante da informação de fls. 117,
atenda-se o pedido de fls. 81/83, e expeça-se carta precatória itinerante, em caráter de urgência, para imediato cumprimento
da liminar concedida às fls. 76. Sem prejuízo, cumpra a serventia o última parágrafo do despacho de fls. 107, procedendo-se
as retificações nos registros cartorários, passando a constar no polo passivo Massa Falida de Delta Usinagem e Fundidos Ltda.
Após, expeça-se carta “AR”, objetivando a citação da requerida, na pessoa do Administrador Judicial, com as advertências e
cautelas de estilo. Após, vista ao Ministério Público. Int. - ADV: JONATHAN LEONARD NUNES DAMIÃO (OAB 307609/SP),
ROBERTA CHELOTTI (OAB 288418/SP), JOSE ROBERTO PEREIRA (OAB 136400/SP)
Processo 4008267-49.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - PERMECAR INDÚSTRIA
DE METAIS PERFURADOS LTDA - Vistos. Presentes os pressupostos do artigo 273 do Código de Processo Civil, CONCEDO
a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, para o fim de determinar a suspensão provisória dos efeitos do protesto, expedindo-se o
competente mandado. Determino que a requerida exiba o documento mencionado na inicial, que se encontra em seu poder, no
prazo de 05 dias, nos termos dos artigos 355 e 844, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Efetivada a liminar, cite-se
a requerida, através de carta “AR”, para os termos da ação proposta, com as advertências do art. 285 do Código de Processo
Civil, sob pena de revelia. Intime-se. - ADV: RITA DE CASSIA BUENO (OAB 265713/SP)
Processo 4008273-56.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Franquia - MCM SAUDE S/S LTDA - Vistos. Cite-se o
requerido para os termos da ação em epígrafe, advertindo-se do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a resposta. Intimese. - ADV: ROGÉRIO LEONETTI (OAB 158423/SP)
Processo 4008282-18.2013.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Celio Luis Parolin - Vistos. Ante
os termos dos documentos acostados à inicial, concedo ao requerente os benefícios da Justiça Gratuita. Para audiência de
conciliação, designo o dia 17 de março de 2014, às 14:40 horas, sendo obrigatório o comparecimento das partes que, na
hipótese de transigirem, poderão estar representados por prepostos. Não havendo acordo poderá apresentar defesa e indicar as
provas que pretende produzir, oralmente ou através de mídia digital. O advogado do requerente providenciará o comparecimento
de seu constituinte, independentemente de intimação. Citem-se os requeridos para os termos da ação em epígrafe, e intimemse para comparecerem à audiência acima designada. Intime-se. - ADV: NILSON DOS SANTOS (OAB 339753/SP)
Processo 4008309-98.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Condomínio - NILSA DO CARMO DE SOUZA e outro Vistos. Ante os termos dos documentos acostados a inicial, concedo aos requerentes os benefícios da Justiça Gratuita. Expeçase carta “AR” objetivando a citação dos requeridos, nele constando de que o prazo para apresentação de contestação é de dez
(10) dias (CPC., artigo 1106), bem como as advertências constantes da 2ª parte do artigo 285 do Código de Processo Civil.
Intime-se. - ADV: RODRIGO APARECIDO MATHEUS (OAB 263514/SP)
Processo 4008347-13.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Água - FOZ DE LIMEIRA SA - Vistos.
Cite-se a requerida para os termos da ação em epígrafe, advertindo-se do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a resposta.
Intime-se. - ADV: CLAUDIO FELIPPE ZALAF (OAB 17672/SP), HENRIQUE SCHMIDT ZALAF (OAB 197237/SP)
Processo 4008352-35.2013.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - ANTONIO DE MORAIS - Vistos.
Processe-se pelo rito ordinário, procedendo-se as devidas anotações. Citem-se e intime-se, através de mandado e carta “AR”,
ficando os réus advertidos do prazo de 15 (quinze) dias para apresentarem a defesa, sob pena de serem presumidos como
verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Concedo ao Sr. Oficial de
Justiça os benefícios do § 2º do artigo 172 do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: JOÃO DOMINGOS VALENTE (OAB
212973/SP)
Processo 4008392-17.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Água - FOZ DE LIMEIRA SA - Vistos.
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Cite-se o requerido para os termos da ação em epígrafe, advertindo-se do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a resposta.
Intime-se. - ADV: CLAUDIO FELIPPE ZALAF (OAB 17672/SP), HENRIQUE SCHMIDT ZALAF (OAB 197237/SP)
Processo 4008394-84.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Água - FOZ DE LIMEIRA SA - Vistos.
Cite-se a requerida para os termos da ação em epígrafe, advertindo-se do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a resposta.
Intime-se. - ADV: CLAUDIO FELIPPE ZALAF (OAB 17672/SP), HENRIQUE SCHMIDT ZALAF (OAB 197237/SP)
Processo 4008419-97.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Luciana Freire dos Santos
- Vistos. Ante os termos dos documentos acostados à inicial, concedo à requerente os benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se a
requerida para os termos da ação em epígrafe, advertindo-se do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a resposta. Intimese. - ADV: SILVANA DE JESUS ONOFRE (OAB 283139/SP)
Processo 4008446-80.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Água - FOZ DE LIMEIRA SA - Vistos.
Cite-se a requerida para os termos da ação em epígrafe, advertindo-se do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a resposta.
Intime-se. - ADV: CLAUDIO FELIPPE ZALAF (OAB 17672/SP), HENRIQUE SCHMIDT ZALAF (OAB 197237/SP)
Processo 4008456-27.2013.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material - MARQUES ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA - Vistos. Para audiência de conciliação, designo o dia 24 de março de 2014, às 14:40 horas, que será
realizada na sala de audiência da 3ª Vara Cível da Comarca de Limeira, sito na Rua Boa Morte, 661, Centro, Limeira/SP, sendo
obrigatório o comparecimento das partes que, na hipótese de transigirem, poderão estar representados por prepostos. Não
havendo acordo poderá apresentar defesa e indicar as provas que pretende produzir, oralmente ou através de mídia digital.
O advogado da requerente providenciará o comparecimento de sua constituinte, independentemente de intimação. Cite-se a
requerida para os termos da ação em epígrafe, e intime-se para comparecer à audiência acima designada. Intime-se. - ADV:
CARLOS EDUARDO GAGLIARDI (OAB 262013/SP)
Processo 4008473-63.2013.8.26.0320 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - GUSTAVO
HENRIQUE KUHL - - PEDRO TEODORO KUHL - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo - Vistos. Recebo os presentes
embargos. Ao embargado para, querendo, manifestar no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 740 do Código de Processo Civil).
Intime-se. - ADV: JOSE AUGUSTO ARAUJO PEREIRA (OAB 123831/SP), FABIO ROBERTO LOTTI (OAB 142444/SP), MARCO
ANTONIO PIZZOLATO (OAB 68647/SP), MARCO ANTONIO LOTTI (OAB 98089/SP)
Processo 4008526-44.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - GILMAR
JACOB GIMENEZ e outro - Vistos. Cite-se e intime-se, ficando a ré advertida do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a
defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de
Processo Civil. Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do § 2º do artigo 172 do Código de Processo Civil. Intime-se. ADV: GILBERTO ANDRADE JUNIOR (OAB 221204/SP), EDSON FRANCISCATO MORTARI (OAB 259809/SP)
Processo 4008537-73.2013.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Seguro - CRISTIANA DE SENA LIMA SILVA - Vistos. Ante
os termos dos documentos acostados à inicial, concedo à requerente os benefícios da Justiça Gratuita. Para audiência de
conciliação, designo o dia 17 de março de 2014, às 14:30 horas, que será realizada na sala de audiência da 3ª Vara Cível, sito
na Rua Boa Morte, 661, Centro, Limeira/SP, sendo obrigatório o comparecimento das partes que, na hipótese de transigirem,
poderão estar representados por prepostos. Não havendo acordo poderá apresentar defesa e indicar as provas que pretende
produzir, oralmente ou através de mídia digital. O advogado do requerente providenciará o comparecimento de seu constituinte,
independentemente de intimação. Cite-se a requerida para os termos da ação em epígrafe, e intime-se para comparecer à
audiência acima designada. Intime-se. - ADV: WALTER BERGSTROM (OAB 105185/SP)
Processo 4008580-10.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - REZENFLEX COMÉRCIO DE
PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - JOCAR TERRAPLANAGEM LTDA. ME - Vistos. Cite-se e intime-se, ficando a ré advertida do
prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na
inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do § 2º do artigo
172 do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: GIOVANA HELENA STELLA VASCONCELLOS (OAB 231923/SP), JULIANA
SPAZZIANI PENNACHIONI (OAB 270945/SP)
Processo 4008593-09.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Martin Bianco Compressores Peças
e Serviços - Eireli ME - Vistos. Cite-se e intime-se, ficando a ré advertida do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a
defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de
Processo Civil. Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do § 2º do artigo 172 do Código de Processo Civil. Intime-se. ADV: EMANOELLA CARLA MELO DA SILVA (OAB 314993/SP)
Processo 4008602-68.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - MARCIO CLAUDIO D’ANDREA
- Vistos. Cite-se e intime-se, ficando o réu advertido do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem
presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Concedo ao
Sr. Oficial de Justiça os benefícios do § 2º do artigo 172 do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: EDMUNDO VICENTE
DE OLIVEIRA (OAB 100303/SP)
Processo 4008614-82.2013.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Condomínio - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALVORADA
- Vistos. Indefiro o pedido de gratuidade, pois este não se fez acompanhar da necessária demonstração da insuficiência de
recursos, segundo entendimento jurisprudencial dominante nos casos de pedido feito por pessoa jurídica (Ag. In. 1292453-1,
desta Comarca, rel. Manoel Mattos, J.16-06-2004 - ex. 1º TAC). Recolha-se pois, a taxa judiciária incidente, nos termos da Lei
nº 11.608/03, no prazo legal, sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. - ADV: MARINEIDE SANTOS DALLY (OAB
322513/SP)
Processo 4008696-16.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - PAULO VITOR RIBEIRO LUIZA CRED SA SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - Vistos. Ante os documentos acostados à
inicial, concedo ao requerente os benefícios da justiça gratuita. Presentes os pressupostos do artigo 273 do Código de Processo
Civil, CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, para o fim de determinar a expedição de ofício junto ao SERASA e SCPC,
requisitando o cancelamento do registro relativo à presente. Efetivada a liminar, cite-se a requerida, através de carta “AR”, para
os termos da ação proposta, com as advertências do art. 285 do Código de Processo Civil, sob pena de revelia. Intime-se. ADV: JOSE APARECIDO PEREIRA (OAB 90824/SP), ADRIANA CRISTINA CAPICOTTO (OAB 160642/SP)
Processo 4008783-69.2013.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Seguro - APARECIDA DECO - Vistos. Ante os termos
dos documentos acostados à inicial, concedo à requerente os benefícios da Justiça Gratuita. Para audiência de conciliação,
designo o dia 24 de março de 2014, às 14:50 horas, que será realizada na sala de audiência da 3ª Vara Cível, sito na Rua
Boa Morte, 661, Centro, Limeira/SP, sendo obrigatório o comparecimento das partes que, na hipótese de transigirem, poderão
estar representados por prepostos. Não havendo acordo poderá apresentar defesa e indicar as provas que pretende produzir,
oralmente ou através de mídia digital. O advogado da requerente providenciará o comparecimento de seu constituinte,
independentemente de intimação. Cite-se a requerida para os termos da ação em epígrafe, e intime-se para comparecer à
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audiência acima designada. Intime-se. - ADV: LILIAN MARIA ROMANINI GOIS (OAB 282640/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARIO SÉRGIO MENEZES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSÂNGELA REGINA TURQUETTI GONÇALO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0016/2014
Processo 0000013-58.2013.8.26.0320 (032.02.0130.000013) - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - Construtora
Manara Ltda - Sf Formas para Construção Civil Ltda Epp - Vistos. Pelo presente, solicito a Vossa Excelência as providências
necessárias no sentido de autorizar a transferência para conta a favor deste Juízo de Direito da 3.ª Vara Cível, no processo
supramencionado, agência n.º 6538-2, Banco do Brasil S/A, do valor de R$ 8.378,62, referente ao depósito judicial feito a favor
desta 1.ª Vara Cível, no processo 50/2012, tendo em vista a redistribuição do feito sob n.º 03/2013 (000013-58.2013.8.26.0320)
para este juízo, seguindo, em anexo, a cópia do comprovante de depósito judicial realizado neste feito, inicialmente protocolado
no plantão do recesso de final de ano sob n.º 50/2012, em 27/12/2012. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como
OFÍCIO. Intime-se. - ADV: CARINA DIRCE GROTTA BENEDETTI (OAB 188688/SP)
Processo 0000046-82.2012.8.26.0320 (320.01.2012.000046) - Alvará Judicial - Família - Elenice dos Santos Amparo - Edvaldo Galdino de Lemos - Gilson Gonzaga de Lemos - Intimação da procuradora da requerente de que está liberado para
impressão, pelo prazo de 05 (cinco) dias, o alvará judicial expedido. - ADV: JOSE VANDERLEI RUTHES (OAB 282135/SP),
ELAINE MEDEIROS COELHO DE OLIVEIRA (OAB 241020/SP)
Processo 0000208-53.2007.8.26.0320 (320.01.2007.000208) - Monitória - Duplicata - Unibanco União de Bancos Brasileiros
Sa - Massa Falida de Dalas Indústria e Comércio de Madeira Ltda Me e outro - Ernesto Antunes - Ely de Oliveira Faria - Fls.
202: indefiro, considerando não se tratar de processo findo. Cumpra-se o último parágrafo da decisão de fls. 197/198. Int. - ADV:
MARIA EUGÊNIA PEREIRA DE MELO (OAB 234035/SP), JOSE CARLOS FURIGO (OAB 120220/SP), MARISA DE CASTRO
(OAB 130008/SP), ELY DE OLIVEIRA FARIA (OAB 201008/SP), CELSO ROBERTO GATTI (OAB 247613/SP), LUÍS RODOLPHO
FURIGO (OAB 277934/SP)
Processo 0000387-16.2009.8.26.0320 (320.01.2009.000387) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Ademaria
Almeida Silva dos Santos - Aloizio Almeida Silva ( Aloisio Ou Aluizio) e outro - ]Vistos. Fls. 108: anote-se. Defiro vista dos autos
fora de cartório, pelo prazo requerido. Int. - ADV: PATRÍCIA LOPES FERRAZ FONSECA
Processo 0000441-40.2013.8.26.0320 (032.02.0130.000441) - Procedimento Ordinário - Sociedade - Caio Parizoto - Marta
Oyama Cavaleiro e outro - Vistos. Mantenho a decisão de fls. 40, pelos seus próprios fundamentos. Digam as partes se tem
interesse na realização de audiência de conciliação e, sem prejuízo, especifiquem provas, justificando-as. Int. - ADV: MARCIA
ELIANA SURIANI (OAB 129849/SP), SERGIO GAZZA JUNIOR (OAB 152931/SP)
Processo 0000915-79.2011.8.26.0320 (320.01.2011.000915) - Divórcio Consensual - Dissolução - Genésia Miguel de Lima
Silva - - José Candido da Silva - Fazenda Estadual e outro - Intimação do procurador da requerente para comparecer em
Cartório para retirar a carta de sentença - ADV: FABIANA CRISTINE BAROLLO (OAB 277639/SP), ANDRÉ LUÍS ROCHA (OAB
190151/SP), VANDERLEI ANIBAL JUNIOR (OAB 243805/SP), ALEXANDRE APARECIDO BOSCO (OAB 144711/SP)
Processo 0001049-38.2013.8.26.0320 (032.02.0130.001049) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Luiz
Gustavo Faveri - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Por mais uma vez, intime-se o INSS a dar cumprimento
ao determinado no último parágrafo de fls. 53, comprovando-se o depósito dos honorários periciais. Int. - ADV: FRANCISCO
CARVALHO DE ARRUDA VEIGA (OAB 170592/SP), MARIANA FRANCO RODRIGUES (OAB 279627/SP)
Processo 0001370-73.2013.8.26.0320 (032.02.0130.001370) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Benedicto
Peixoto dos Santos Filho - Aguarde-se decisão nos autos em apenso. Int. - ADV: RODRIGO APARECIDO MATHEUS (OAB
263514/SP)
Processo 0001463-36.2013.8.26.0320 (032.02.0130.001463) - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título
- Rio Verde Engenharia e Construções Ltda - Good Steel Comércio Internacional Ltda e outro - Fls. 74: nada a deferir, visto a
guia de fls. 70. Traslade-se cópia da sentença de fls. 66 para os autos em apenso. Certifique-se o trânsito em julgado e cumprase a parte final da referida sentença. Int. - ADV: BRUNA MARCHIONE DIAS CUNHA PITELLA (OAB 240923/SP), ANTÔNIO
LUIS CHAPELETTI (OAB 244773/SP), NOEDY DE CASTRO MELLO (OAB 27500/SP)
Processo 0001481-67.2007.8.26.0320 (320.01.2007.001481) - Monitória - Espécies de Contratos - Banco Nossa Caixa Sa Vistos. Manifeste-se o exequente, no prazo de 05(cinco) dias, em termos de prosseguimento. Quedando-se inerte, aguarde-se
provocação em arquivo. Int. - ADV: ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)
Processo 0001912-96.2010.8.26.0320 (320.01.2010.001912) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Maria
de Lourdes Scaringi - Wagner Alfonso Fritzons - Vista dos autos ao autor para recolher, em 05 dias, as diligências do Oficial
de Justiça, sob pena de extinção do processo (art. 267, IV do CPC). Valor R$ 13,59. - ADV: ALESSANDRO CIRULLI, MARCIA
REGINA CHRISPIM (OAB 116092/SP)
Processo 0002079-16.2010.8.26.0320 (320.01.2010.002079) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Colégio Portal de Limeira Ltda - Antonio Carlos Barbosa - Vistos. Manifeste-se o exequente, no prazo de 05(cinco) dias, em
termos de prosseguimento. Quedando-se inerte, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: LUIS GUSTAVO MOROZINI
(OAB 278798/SP), ISRAEL FAIOTE BITTAR (OAB 153040/SP), HÉRCULES JOSÉ DE CAMARGO XAVIER (OAB 213352/SP)
Processo 0002086-03.2013.8.26.0320 (032.02.0130.002086) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel Leonardo Armbruster Barbato e outro - Aparecido Donizete de Moraes e outros - Vistos. Digam as partes se têm interesse na
realização de audiência para tentativa de composição amigável e, sem prejuízo, especifiquem provas, justificando-as, caso não
haja interesse na realização de audiência preliminar. Int. - ADV: NABYLA MALDONADO DE MOURA GIACOPINI (OAB 260220/
SP), BRUNO JOSE MOMOLI GIACOPINI (OAB 257219/SP)
Processo 0002122-79.2012.8.26.0320 (320.01.2012.002122) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel Clodoaldo Henrique Filho - HOMOLOGO, por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a desistência
manifestada pela parte, e, com fundamento no art. 267, inciso VIII, do C.P.C., declaro EXTINTA a ação. Defiro o desentranhamento
dos documentos de fls. 09/15 e 27 (quanto a este último, tão só pelo emitente do título, art. 324 do CC), mediante substituição
pelas cópias apresentadas e recibo nos autos. Certifique-se o trânsito em julgado da presente decisão, e pagas eventuais custas
em aberto, a cargo do requerente, arquivem-se os presentes autos com observância das formalidades legais. P. R. I. - ADV:
NABYLA MALDONADO DE MOURA GIACOPINI (OAB 260220/SP), BRUNO JOSE MOMOLI GIACOPINI (OAB 257219/SP)
Processo 0002144-16.2007.8.26.0320 (320.01.2007.002144) - Procedimento Ordinário - Expurgos Inflacionários / Planos
Econômicos - Marcelo Rodrigues - Banco Bradesco Sa - Vistos. HOMOLOGO, para que produza os seus jurídicos e legais
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efeitos, o acordo celebrado às fls. 420/421 dos presentes autos de Procedimento Ordinário. Expeça-se a favor do requerente
o competente mandado de levantamento da importância de R$ 13.572,80, e a favor do requerido o saldo remanescente de R$
8.996,89. Após, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Int. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP),
EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), DANIEL FIGUEIRA DE BARROS
Processo 0002144-16.2007.8.26.0320 (320.01.2007.002144) - Procedimento Ordinário - Expurgos Inflacionários / Planos
Econômicos - Marcelo Rodrigues - Banco Bradesco Sa - Intimação aos procuradores das partes para comparecerem em Cartório
para retirarem seus respectivos mandados de levantamento. - ADV: DANIEL FIGUEIRA DE BARROS, EDGAR FADIGA JUNIOR
(OAB 141123/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)
Processo 0002206-51.2010.8.26.0320 (320.01.2010.002206) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Santander Leasing Sa Arrendamento Mercantil - Centro de Formação de Condutores Ferraz - Vistos. Inicie-se a
execução, anotando-se. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 475-A do Código de Processo Civil, acrescido pela Lei Federal nº
11.232, de 22 de dezembro de 2005, intime-se o executado, na pessoa de seu procurador, Dr. NELSON ANTONIO OLIVEIRA
BORZI, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da importância apurada a fls. 157, ou seja, R$ 3.313,00, sob
pena de lhe ser aplicada multa de 10% sobre o montante da condenação e conseqüente penhora. Int. - ADV: ANTONIO SAMUEL
DA SILVEIRA, WILTON JOSÉ BANDONI LUCAS (OAB 273035/SP), NELSON ANTONIO OLIVEIRA BORZI (OAB 76280/SP)
Processo 0002694-50.2003.8.26.0320 (320.01.2003.002694) - Inventário - Inventário e Partilha - Jane Alessandra Goncalves
Silva - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Rita Helena Santos Micconnel - Vistos. Acolho os motivos apresentados através da
petição de fls. 573/574 e dispenso o nomeado do cargo de inventariante dativo. Nomeio, em substituição, ao inventariante
dativo nomeado às fls. 569, o (a) Sr. Dr(a) Bonerji Ivan Osti, ficando, no mais, mantida referida decisão. Intime-se o novo
inventariante dativo a dizer se aceita o encargo, bem como, a dar cumprimento ao despacho de fls. 569. Int. - ADV: BENEDITO
LUIS CRUVINEL (OAB 147648/SP), VANDERLEI ANIBAL JUNIOR (OAB 243805/SP), DARCY DESTEFANI (OAB 35808/SP),
FRANCISCO DE MUNNO NETO (OAB 52183/SP)
Processo 0003170-39.2013.8.26.0320 (032.02.0130.003170) - Divórcio Consensual - Dissolução - J. E. de O. - - M. P. de
O. - Vistos. Comprove a requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, a sua condição de miserabilidade, mediante a apresentação da
competente declaração. Int. - ADV: ANA PAULA SPAGNOL
Processo 0003366-63.2000.8.26.0320 (320.01.2000.003366) - Procedimento Ordinário - Sistema Financeiro da Habitação Paulo dos Santos e outro - Vistos. Diante dos cálculos apresentados pelo requerente às fls. 224, verifica-se que não há valores
a serem restituídos aos réus, eis que a liquidação é negativa. Assim, não ficou apurada existência da condição que subordinava
o cumprimento da sentença a favor da autora, diante do reconhecimento implícito do réus, que devidamente citados e intimados,
na pessoa de seu advogado, não apresentaram impugnação ao cálculo elaborado que concluiu pela liquidação negativa de
haveres. Providencie a requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, ao complemento do depósito da diligência do oficial de justiça
no valor de R$ 1,47. Feito isso, expeça-se mandado de reintegração de posse em favor desta, instruindo-o com cópia da petição
de fls. 205/206, fixado o prazo de 15 dias para desocupação voluntária. Intime-se. - ADV: ANGELA TESCH TOLEDO SILVA (OAB
147102/SP)
Processo 0003497-81.2013.8.26.0320 (032.02.0130.003497) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Benedita
Candido da Silva Oliveira - Intimação do procurador da requerente a comparecer em cartório para retirar a carta de adjudicação.
- ADV: EDMUNDO VICENTE DE OLIVEIRA (OAB 100303/SP)
Processo 0003635-53.2010.8.26.0320 (320.01.2010.003635) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Af Industria e Comercio
de Auto Peças Ltda Epp - Eletro Metalúrgica Ranzi Ltda - Vista dos autos ao autor para recolher a taxa para expedição de Carta
AR, no valor de R$ 20,50, para citação do confrontante e para recolher o valor de R$ 413,28 (2952 caracteres x R$ 0,14) a fim
de possibilitar a expedição do edital para citação dos réus em lugar incerto e dos eventuais interessados, em 05 dias, sob pena
de extinção do processo (art. 267, IV do CPC), além de providenciar duas cópias das emendas recebidas para instruir as cartas.
- ADV: FABIANA CRISTINA BECH (OAB 172146/SP)
Processo 0003777-57.2010.8.26.0320 (320.01.2010.003777) - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Energia Elétrica
- Massa Falida de Delta Usinagem e Fundidos Ltda - Elektro Eletricidade e Serviços Sa - Jose Roberto Pereira - Jose Roberto
Pereira - Proceda, o cartório, às devidas anotações a fim de que passe a constar no polo ativo da presente ação MASSA FALIDA
DE DELTA USINAGEM E FUNDIDOS LTDA. Acerca da certidão retro, manifeste-se a requerida no prazo de 10 dias. Após, ao
Administrador Judicial. Int. - ADV: REINALDO DE MELLO (OAB 118413/SP), JOSE ROBERTO PEREIRA (OAB 136400/SP),
MARCELO ZANETTI GODOI (OAB 139051/SP), CAMILO FRANCISCO PAES DE BARROS E PENATI (OAB 206403/SP)
Processo 0003782-16.2009.8.26.0320 (320.01.2009.003782) - Outros Feitos não Especificados - Irineu Violin - Companhia
Itauleasing de Arrendamento Mercantil - - Sergio Ricardo Fernandes - Vistos. Cumpra-se o v.acórdão, dando-se ciência às
partes da baixa do processo. Considerando que a cobrança do ônus da sucumbência devido pelo autor, está condicionada
a comprovação de que esta perca a condição legal de necessitado, determino a remessa dos autos ao arquivo geral, no
aguardo de provocação da parte interessada. Int. - ADV: LECY FATIMA SUTTO NADER (OAB 41551/SP), FERNANDA DONAH
BERNARDI, LUIZ CARLOS MAGRI (OAB 100485/SP), DANIELA FERNANDA CONEGO (OAB 204260/SP)
Processo 0003925-73.2007.8.26.0320 (320.01.2007.003925) - Inventário - Inventário e Partilha - Aparecida Felizatti dos
Santos e outros - Fazenda Estadual - Vistos. Considerando que não subsiste mais interesse de incapazes nos autos, eis que a
herdeira Laleska já atingiu a maioridade civil em outubro de 2012, e, diante do inércia do inventariante, que até a presente data
não deu atendimento a determinação constante do despacho de fls. 215, remetam-se os autos ao arquivo geral, no aguardo
de provocação da parte interessada. Int. - ADV: CAMILA KÜHL PINTARELLI (OAB 299036/SP), JOAQUIM ANTONIO ZANETTI
(OAB 80964/SP)
Processo 0004019-21.2007.8.26.0320 (320.01.2007.004019) - Procedimento Ordinário - Arlindo Alves de Souza - Wms
Supermercados do Brasil Ltda - Intimação à procuradora do requerente de que está liberada para impressão, pelo prazo de 05
(cinco) dias, a certidão de honorários expedida, bem como para comparecer em Cartório para retirar o mandado de levantamento.
- ADV: GUILHERME LOPES DO AMARAL (OAB 248740/SP), SELMA MARIA CASTRO GHETTI DIAS, ALFREDO ZUCCA NETO
(OAB 154694/SP)
Processo 0004171-30.2011.8.26.0320 (320.01.2011.004171) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Maria Aparecida
Leite de Oliveira e outro - Intimação do procurador da requerida de que está liberada para impressão, no prazo de cinco (05)
dias, a certidão de honorários. - ADV: HELIO BRITO PEDROSA LYRA
Processo 0004407-50.2009.8.26.0320 (320.01.2009.004407) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Edusa
Industrial de Aços Ltda - Global Stamp Maquinas Especiais, Estamparia e Usinagem Ltda Epp - Intimação da procuradora da
exequente para comparecer em Cartório para retirar o mandado de levantamento expedido. - ADV: CARLOS RODRIGO PINTO
FERNANDES (OAB 188656/SP), JAYME FERRAZ JUNIOR (OAB 45581/SP)
Processo 0005043-79.2010.8.26.0320 (320.01.2010.005043) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Rodrigo
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Fernandes Pires - Jose Francisco Pires - Fazenda Estadual - Vistos. Arbitro os honorários advocatícios do Dr. ANDRÉ LUIS
ROCHA em R$ 655,42 (código 201). Expeça-se a competente certidão de honorários. Após, cumpra-se a parte final da sentença
de fls.73. Int. - ADV: ANDRÉ LUÍS ROCHA (OAB 190151/SP), VANDERLEI ANIBAL JUNIOR (OAB 243805/SP)
Processo 0005043-79.2010.8.26.0320 (320.01.2010.005043) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Rodrigo
Fernandes Pires - Jose Francisco Pires - Fazenda Estadual - Intimação ao Dr. ANDRÉ LUIS ROCHA de que está liberada para
impressão, pelo prazo de 05 (cinco) dias, a certidão de honorários expedida. - ADV: VANDERLEI ANIBAL JUNIOR (OAB 243805/
SP), ANDRÉ LUÍS ROCHA (OAB 190151/SP)
Processo 0005073-46.2012.8.26.0320 (320.01.2012.005073) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Converto a presente ação de Busca e Apreensão em
DEPÓSITO, nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei n. 911/69, procedendo-se às anotações necessárias. Cite-se a parte
requerida para, no prazo de cinco (05) dias, entregar o bem, depositá-lo em Juízo ou consignar o equivalente em dinheiro
e, querendo, em igual prazo, contestar a ação, advertindo-o dos termos do art. 285 do Código de Processo Civil, mediante
depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, bem como fornecimento do atual endereço do requerido. Int. - ADV: FRANCISCO
BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP), MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0005203-27.1998.8.26.0320 (320.01.1998.005203) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
- Basf Sa - Agroempa Insumos e Produtos Agricolas Ltda - Comercial Germânica Ltda - Vistos. Dê-se início ao 3º volume do
presente feito a partir das fls. 403, nos termos do Provimento CGJ 12/92. Fls. 560: defiro. Expeça-se o competente mandado
de levantamento da importância depositada às fls. 544, a favor da executada. Fls. 568/663: ciência às partes acerca da baixa
do Agravo de instrumento. Fls. 664 e 668: defiro. Expeçam-se os competentes mandados de levantamento das importâncias
depositadas nos autos referentes à penhora do aluguel, em favor da executada. Fls. 666: Libero COMERCIAL GERMÂNICA
DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA do seu cargo de depositária e determino o levantamento da penhora dos aluguéis, ficando ela
por este motivo livre da obrigação de continuar a efetuar depósitos judiciais. Manifeste-se a executada acerca do depósito
efetuado pela COMERCIAL GERMÂNICA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA (fls. 667), no prazo de 10 (dez) dias. Defiro o pedido de
sobrestamento do processo, pelo prazo de 30 dias, conforme solicitado pelas partes. Decorrido o prazo, se nada for requerido,
o que será certificado, voltem conclusos para extinção, nos termos do art. 794, I, do CPC. - ADV: SILVIA MELONI DE OLIVEIRA
(OAB 139423/SP), VAGNER POLO (OAB 97277/SP), HENRIQUE SCHMIDT ZALAF (OAB 197237/SP), CLAUDIO FELIPPE
ZALAF (OAB 17672/SP), MARIO CESAR BUCCI (OAB 97431/SP)
Processo 0005413-87.2012.8.26.0320 (320.01.2012.005413) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Pneulink Comercio Importação de Pneus Ltda - Valdemir de Marco Me - Vistos. Fls. 123/125: desentranhe-se o mandado de
fls. 66/70, remetendo-o à Central de Mandados para integral cumprimento nos endereços mencionados, ficando consignado
que compete ao Sr. Oficial de Justiça verificar a necessidade ou não de a citação ocorrer por hora certa. Int. - ADV: ANDRE
EDUARDO BRAVO (OAB 61516/PR)
Processo 0005883-21.2012.8.26.0320 (320.01.2012.005883) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Nilson Jose Nogueira - Banco Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Vistos. HOMOLOGO, para que produza
seus jurídicos e legais efeitos, a desistência do recurso de apelação interposto pelo requerente às fls. 141/152. Certifique-se
o trânsito em julgado da sentença e expeça-se a favor do requerente o competente mandado de levantamento da importância
depositada a fls. 157. Após, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Int. - ADV: BENJAMIM FERREIRA DE
OLIVEIRA (OAB 245779/SP), MARCELA ROQUE RIZZO DE CAMARGO (OAB 253360/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA
SCATIGNA (OAB 68723/SP), PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP)
Processo 0005883-21.2012.8.26.0320 (320.01.2012.005883) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Nilson Jose Nogueira - Banco Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Intimação ao procurador do requerente
para comparecer em Cartório para retirar o mandado de levantamento expedido. - ADV: BENJAMIM FERREIRA DE OLIVEIRA
(OAB 245779/SP), MARCELA ROQUE RIZZO DE CAMARGO (OAB 253360/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA
(OAB 68723/SP), PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP)
Processo 0006469-68.2006.8.26.0320 (320.01.2006.006469) - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - Jair
Alves da Silva e outro - Elaine Regina Vaz dos Santos e outro - União e outro - Vistos. Melhor analisando os autos, verifico
que os requerentes não pleitearam na inicial a citação dos confinantes. Assim, tratando-se de pressuposto essencial para
o regular desenvolvimento do feito, sob pena de configurar nulidade insanável, determino aos requerentes que procedam a
emenda ao pedido inicial, no prazo de 10 (dez) dias, indicando o nome dos confrontantes e respectiva qualificação, sob pena
de indeferimento da inicial. Int. - ADV: REGINA DE SOUZA JORGE (OAB 304192/SP), CELIO SIMERMAM (OAB 121794/SP),
FRANCISCO ADILOR TOLFO FILHO (OAB 156534/SP)
Processo 0007017-88.2009.8.26.0320 (320.01.2009.007017) - Inventário - Inventário e Partilha - Rio Bravo Empreendimentos
e Comercio Ltda - Vistos. Aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: JOAO INACIO CORREIA (OAB 49990/SP), THIAGO
HENRIQUES ZULATTO SANT’ANNA CORREIA (OAB 289579/SP)
Processo 0007365-72.2010.8.26.0320 (320.01.2010.007365) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J. J. M. S.
- Fls. 132: anote-se. Intime-se pessoalmente a requerente para, no prazo de 5 dias, constituir novo procurador nos autos, sob
pena de extinção. Int. - ADV: JEFFERSON EDUARDO DA SILVA (OAB 174466/SP)
Processo 0007666-19.2010.8.26.0320 (320.01.2010.007666) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Maria
de Lourdes da Silva Pessatti - Benedito Aparecido Correa - Vistos. Fls. 142/143: expeça-se o competente mandado de penhora
e avaliação. Int. - ADV: BONERJI IVAN OSTI (OAB 78122/SP), HAROLDO RIZZO, KEITY SANTIN BRAGA (OAB 241042/SP)
Processo 0008209-85.2011.8.26.0320 (320.01.2011.008209) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Enio Sérgio Verzegnassi - Auto Elétrica Elias - Fls. 106/107, 113/114 e 118: manifeste-se o requerente/exequente, no prazo de
10 (dez) dias. Int. - ADV: ELAINE CRISTINA NADAL (OAB 264816/SP), CARLOS ALBERTO LEITE PEREIRA (OAB 33953/SP)
Processo 0008472-25.2008.8.26.0320 (320.01.2008.008472) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Euripedes Venturelli
- Clarice Cesario Pereira - Intimação da procuradora da exequente para comparecer em Cartório para retirar a carta precatória,
devidamente aditada, pelo prazo de 05 (cinco) dias, para penhora e avaliação de bem do executado. Decorrido o prazo
supramencionado, comprove a exequente, no prazo de 20 (vinte) dias, a distribuição da carta precatória - ADV: ELAINE
CRISTINA VENTURELLI (OAB 214500/SP), ANDREA MARIA PINCELLI FERLIN AMARO
Processo 0008900-27.1996.8.26.0320 (320.01.1996.008900) - Execução de Título Extrajudicial - Títulos de Crédito - Antonio
Jacon e outro - Vistos. Tornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: JOSE ROBERTO OURO (OAB 43051/SP)
Processo 0009072-07.2012.8.26.0320 (320.01.2012.009072) - Divórcio Consensual - Dissolução - L. F. G. G. de S. - A. C. de
A. S. - Vistos. Fls.49/50: defiro. Expeça-se o competente ofício à empregadora do requerido. Após, cumpra-se a parte final da
sentença de fls.35. Int. - ADV: SAMARA DIAS GUZZI (OAB 258297/SP), SÍLVIA DE ALMEIDA SANTOS (OAB 203820/SP)
Processo 0009323-93.2010.8.26.0320 (320.01.2010.009323) - Procedimento Sumário - Seguro - Adeilton Antonio de Jesus
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

870

Botelho - Seguradora Líder dos Consorcios do Seguro Dpvat Sa - Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
inicial, o que faço para EXTINGUIR o processo, a termo do art. 269, I, do CPC. Sucumbente, condeno o autor no pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor dado à causa, sujeita a cobrança
ao art. 12 da Lei 1060/50. P. R. I. - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), ENIO SOLER DO AMARAL JUNIOR
(OAB 172787/SP)
Processo 0009561-15.2010.8.26.0320 (320.01.2010.009561) - Monitória - Duplicata - Vocal Comércio de Veículos Ltda Indefiro o pedido retro formulado pelo autor, por absoluta falta de amparo legal, uma vez que a suspensão mencionada no artigo
791, III, do C.P.C., só é permitida em ação de execução. Manifeste-se a requerente, no prazo de 5 (cinco) dias, em termos de
prosseguimento. Int. - ADV: EDSON ROBERTO DA SILVA (OAB 80830/SP)
Processo 0009611-75.2009.8.26.0320 (320.01.2009.009611) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - José Perdigão
Neto Espólio e outro - Suseley Aparecida Dias de Oliveira e outros - Vistos. Cumpra-se o v.acórdão, dando-se ciência às
partes da baixa do processo. Considerando que a cobrança do ônus da sucumbência devido pelos réus, está condicionada
a comprovação de que estes percam a condição legal de necessitados, determino a remessa dos autos ao arquivo geral,
no aguardo de provocação da parte interessada. Int. - ADV: JOAO LUIZ GALLO (OAB 113459/SP), BRUNO MOREIRA (OAB
253204/SP)
Processo 0009642-61.2010.8.26.0320 (320.01.2010.009642) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Inez Fortes Antonio Claudio Canhizares Filho e outro - Vistos. Aguarde-se o decurso do prazo legal para pagamento voluntário. Decorridos,
manifeste-se a parte vencedora, no prazo de 10(dez) dias, em termos de prosseguimento, iniciando-se a execução. Quedandose inerte, remetam-se os autos ao arquivo geral, no aguardo de provocação da parte interessada. Int. - ADV: FERNANDA
GROTTA JACON (OAB 153091/SP), SERGIO CONSTANTE BAPTISTELLA (OAB 26018/SP), CLAUDIO LOPES (OAB 45759/
SP)
Processo 0009701-54.2007.8.26.0320 (320.01.2007.009701) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Rio Bravo
Empreendimentos e Comércio Ltda - Aparecida Conceição Batista Moi - Vistos. À falta de impugnação, HOMOLOGO, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos, o LAUDO DE AVALIAÇÃO de fls.139/148. Providencie o exeqüente a juntada aos autos,
em 10 (dez) dias, de certidão registraria atualizada do bem penhorado, certidão municipal referente à impostos, e ainda, em
igual prazo, memória discriminada do valor do débito devidamente atualizada e depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça
para intimação da executada acerca das praças a serem designadas oportunamente. Cumpridas todas as determinações supra,
designe o Sr. Escrivão data para a realização das praças, expedindo-se o competente edital e mandado. Fls.157: defiro. Expeçase novo mandado de levantamento. Inutilize-se o mandado de levantamento anteriormente expedido. Int. - ADV: MARISTELA
HAMANN TETZNER (OAB 132686/SP), JOAO INACIO CORREIA (OAB 49990/SP), ANA PAULA ZATZ CORREIA (OAB 88079/
SP)
Processo 0009742-45.2012.8.26.0320 (320.01.2012.009742) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Elvira
Bellai Buzato - Banco Itau Unibanco Sa - - Luizacred Sa Sociedade de Credito Financiamento e Investimento - Intimação à Dra.
SILVIA HELENA MARTINS RAMOS de que está liberada para impressão, pelo prazo de 05 (cinco) dias, a certidão de honorários
expedida. - ADV: SILVIA HELENA MARTINS RAMOS, EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP)
Processo 0009989-26.2012.8.26.0320 (320.01.2012.009989) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Giulio Phelipe de Oliveira Silva - Não compete ao juiz determinar que a citação se faça com hora certa, vez que compete ao
senhor Oficial de Justiça verificar se é o caso ou não de aplicação do artigo 227 do Código de Processo Civil (JTA 120/44).
Desentranhe-se o mandado de fls. 437/438, aditando-o com os termos da petição retro, remetendo-o à Central de Mandados
para integral cumprimento. Int. - ADV: DAVES RICARDO DA SILVA
Processo 0010380-49.2010.8.26.0320 (320.01.2010.010380) - Procedimento Ordinário - Valentin Honorio de Oliveira Benedito Teodoro - Vistos. Cumpra-se o v.acórdão, dando-se ciência às partes da baixa do processo. Aguarde-se por 15 (quinze)
dias o pagamento voluntário da condenação pelo requerente. Decorridos, aguarde-se por 10 (dez) dias, eventual manifestação
da parte vencedora. Quedando-se inerte, remetam-se os autos ao arquivo geral, no aguardo de provocação da parte interessada.
Int. - ADV: JEFFERSON ALEX GIORGETTE (OAB 175018/SP), RUTH CRISTINA RIZZO COSENZA (OAB 280831/SP)
Processo 0010387-70.2012.8.26.0320 (320.01.2012.010387) - Procedimento Ordinário - Financiamento de Produto - Gilson
Rufino do Carmo - Banco Itaucard Sa - Vistos. Considerando que a sentença de fls. 74/76, condicionou a cobrança do ônus da
sucumbência devida pelo requerente, desde que este perca a condição legal de necessitado, e ante a não comprovação pelo
vencedor, determino o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais. Int. - ADV: FRANCISCO BRAZ DA SILVA
(OAB 160262/SP), MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), EDUARDO VOLPI BEZERRA NUNES (OAB 57142/
SP)
Processo 0010427-52.2012.8.26.0320 (320.01.2012.010427) - Procedimento Ordinário - Financiamento de Produto Francisco Eriberto Lima - Aymore Financiamentos Sa - Vistos. Diante do pagamento voluntário do débito efetuado pela requerida
(fls. 92/93), deixo de receber o recurso de apelação interposto pela requerida às fls. 79/85. Fls. 101: Nada a apreciar, diante
do teor da sentença de fls. 57/60. HOMOLOGO, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado às
fls. 98/99 dos presentes autos. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença e expeça-se mandado de levantamento da
importância indicada às fls. 90 a favor do requerente. Após, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Int. (fica
a procuradora do requerente intimada a comparecer em cartório e retirar o mandado de levantamento judicial expedido) - ADV:
FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), ENIO SOLER DO AMARAL JUNIOR
(OAB 172787/SP)
Processo 0010542-73.2012.8.26.0320 (320.01.2012.010542) - Procedimento Ordinário - Guarda - Luisa Helena Pedro Claudio Silveira de Jesus - Vistos. Fls. 86: defiro. Expeça-se nova certidão. Indefiro a expedição de ofício ao INSS, nos moldes
formulados, porquanto não se pode retirar do órgão público o interesse em fiscalizar a condição válida do beneficiário, por se
tratar de gestor de erário público. Acerca dos laudos de fls. 76/82, manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias. Acerca
da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 75, manifeste-se a requerente, no prazo de 05 (cinco) dias. Int. - ADV: LEANDRO
CRESSONI (OAB 227902/SP), ROSÂNGELA FRASNELLI GIANOTTO
Processo 0010584-59.2011.8.26.0320 (320.01.2011.010584) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Maria José Matias ISTO POSTO, com fundamento no art. 267, inciso III, e parágrafo I do C.P.C., declaro EXTINTA a ação. Transitada em julgado
a presente decisão, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I. - ADV: HELOYSE APARECIDA ALVES DE
SOUZA NASCIMENTO
Processo 0010587-14.2011.8.26.0320 (320.01.2011.010587) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade Beatriz Fagundes - - Mariane Fagundes - Valdemir Cardoso Pereira - Vistos. Tendo em vista o teor do extrato de fls. 73, nota-se
que o executado detem tão somente a posse fiduciária do veículo, razão pela qual, determino a expedição de carta precatória,
objetivando a penhora e avaliação dos direitos que o executado possui sobre o referido bem. Int. - ADV: NELSON ANTONIO
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OLIVEIRA BORZI (OAB 76280/SP)
Processo 0010655-32.2009.8.26.0320 (320.01.2009.010655) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Hsbc Bank Brasil Sa Banco Múltiplo - Fls. 76: Anote-se. Recolha o requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, a taxa
devida à OAB. Manifeste-se o requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento. Quedando-se inerte,
intime-se pessoalmente o requerente a dar andamento ao processo em quarenta e oito (48) horas. Decorridos sem manifestação,
o que será certificado, aguarde-se por trinta (30) dias. Após, conclusos para extinção. Int. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO
(OAB 108911/SP)
Processo 0010735-88.2012.8.26.0320 (320.01.2012.010735) - Procedimento Sumário - Seguro - Ana Carolina Fritolli Macedo
- Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat Sa - Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que
faço para EXTINGUIR o processo, a termo do art. 269, I, do CPC. Sucumbente, condeno a autora no pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor dado à causa, sujeita a cobrança ao art.
12 da Lei 1060/50. P. R. I. - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), JAIR CALSA (OAB 68791/SP),
WALTER BERGSTROM (OAB 105185/SP)
Processo 0011302-56.2011.8.26.0320 (320.01.2011.011302) - Procedimento Ordinário - Sistema Financeiro da Habitação
- Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo Cdhu - Retifique, o cartório, o polo passivo
da presente ação a fim de excluir Dorival Ambar, procedendo a inclusão de seus herdeiros. Após, expeça-se o competente
mandado de citação dos herdeiros, mediante depósito da diligência do oficial de justiça, e apresentação de cópias da petição
inicial para servirem de contrafé. Int. - ADV: GUSTAVO ANDRE BUENO (OAB 150746/SP), EDUARDO ORSI DE CAMARGO
Processo 0011770-88.2009.8.26.0320 (320.01.2009.011770) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco
Itauleasing Sa - Ademilson Aparecido Theodoro - Vistos. Remetam-se os autos ao arquivo geral, no aguardo de provocação
da parte interessada. Int. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP), MARIA TERESA TREVISAN
MORAES (OAB 214590/SP)
Processo 0011866-98.2012.8.26.0320 (320.01.2012.011866) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Versatronic
Reforma Comercio e Manutençao de Maquinas Ltda - Massa Falida de Delta Usinagem e Fundidos Ltda - Jose Roberto Pereira
- Jose Roberto Pereira - Proceda, o cartório, as devidas anotações a fim de que passe a constar no polo passivo da presente
ação MASSA FALIDA DE DELTA USINAGEM E FUNDIDOS LTDA. Acerca da certidão retro, manifeste-se a exequente, no prazo
de 10 dias. Após, ao Administrador Judicial. Int. - ADV: REINALDO DE MELLO (OAB 118413/SP), SERGIO HENRIQUE LINO
SURGE (OAB 217424/SP), JOSE ROBERTO PEREIRA (OAB 136400/SP)
Processo 0011875-70.2006.8.26.0320 (320.01.2006.011875) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Renan
Marciano dos Santos - Finasa Seguradora Sa - Inicie-se a execução. Anote-se. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 475-J do
Código de Processo Civil, acrescido pela Lei Federal nº 11.232, de 22 de dezembro de 2005, intime-se a requerida/executada,
na pessoa de seu procurador, para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da importância apurada às fls. 184, ou
seja, R$ 13.806,54, sob pena de lhe ser aplicado multa de 10% sobre o montante da condenação e consequente penhora. Int. ADV: ALEXANDRE CARDOSO JUNIOR (OAB 139455/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), WALTER
BERGSTROM (OAB 105185/SP)
Processo 0011897-21.2012.8.26.0320 (320.01.2012.011897) - Inventário - Inventário e Partilha - Francine Dionello - José
Dionello - Intimação ao procurador da inventariante para comparecer em Cartório para retirar o formal de partilha. - ADV: JAYR
SILVA (OAB 47474/SP)
Processo 0012087-81.2012.8.26.0320 (320.01.2012.012087) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Darcy Reis
Damacedo - Banco Itaucard Sa - Vistos. Considerando que a sentença de fls. 226/228, condicionou a cobrança do ônus da
sucumbência devida pelo requerente, desde que este perca a condição legal de necessitado, e ante a não comprovação pelo
vencedor, determino o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais. Int. - ADV: ANCILA DEI VIEIRA DA CUNHA
BRIZOLA (OAB 145619/SP), MARIA TERESA TREVISAN MORAES (OAB 214590/SP)
Processo 0012231-89.2011.8.26.0320 (320.01.2011.012231) - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Bozi Aços
Anhanguera Mercantil Ltda - Rogerio Alves Mendes - Vistos. Ante os termos do documento de fls. 72, concedo ao executado os
benefícios da justiça gratuita. Fls. 65/75: manifeste-se a exequente, no prazo de 05 (cinco) dias. Int. - ADV: TIAGO BRAZ DA
SILVA (OAB 287272/SP), JOAO HENRIQUE CREN CHIMINAZZO (OAB 222762/SP)
Processo 0012741-10.2008.8.26.0320 (320.01.2008.012741) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Npl I - Vistos. Cumpra-se o despacho de fls. 135. Int. - ADV:
FABRICIO SICCHIEROLLI POSOCCO (OAB 154463/SP)
Processo 0013184-92.2007.8.26.0320 (320.01.2007.013184) - Procedimento Ordinário - Expurgos Inflacionários / Planos
Econômicos - José Pagotto Espólio e outros - Banco Nossa Caixa Sa - Vistos. Por mais uma vez, intime-se o procurador
do requerido, Dr. Arnor Serafim Júnior para, no prazo de 05(cinco) dias, comparecer em cartório para retirar os mandados
de levantamento. Quedando-se inerte, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Int. - ADV: ALESSANDRA
CHRISTINA NAZATO (OAB 245527/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)
Processo 0013224-06.2009.8.26.0320 (320.01.2009.013224) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação /
Embargos à Execução - Banco do Brasil Sa - Vistos. Fls. 140: Anote-se e observe-se. Cumpra-se o despacho de fls. 137. Int. ADV: JOSE FRANCO CRAVEIRO NETO (OAB 209127/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP)
Processo 0013414-66.2009.8.26.0320 (320.01.2009.013414) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Citibank Sa - Acerca da certidão negativa de fls. 125 do Sr. Oficial de Justiça, manifeste-se o exequente, no prazo de
05 (cinco) dias. Fls. 132/138: ciência ao exequente. Int. - ADV: CLAUDIA FABIANA GIACOMAZI (OAB 98072/SP), MARCELO
TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP)
Processo 0013434-52.2012.8.26.0320 (320.01.2012.013434) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Portinari Imóveis Ltda - Serasa Sa - Vistos. Fls. 180/181: nada a apreciar, ante a sentença de fls. 176. Fls. 182: ciência à
requerente. Fls. 184: expeça-se a favor da requerente o competente mandado de levantamento da importância indicada a
fls. 72. Após, cumpra-se a parte a parte final da sentença de fls. 176. Int. - ADV: ALESSANDRO CIRULLI, ARNOR SERAFIM
JUNIOR (OAB 79797/SP)
Processo 0013434-52.2012.8.26.0320 (320.01.2012.013434) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Portinari Imóveis Ltda - Serasa Sa - Intimação ao procurador da requerente para comparecer em Cartório para retirar o mandado
de levantamento expedido. - ADV: ALESSANDRO CIRULLI, ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)
Processo 0013494-25.2012.8.26.0320 (320.01.2012.013494) - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - Edna Aparecida
Gonçalves de Barros - Ary Lazara da Silva Rocha e outro - Vistos. INTIME-SE o(a) requerente, Edna Aparecida Gonçalves de
Barros, para que no PRAZO de 48 horas dê andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 267,
parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como carta de intimação. Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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ADV: REGIANE CASTRO DE PAULA (OAB 287221/SP), RODRIGO LUTERO ASBAHR, MARCIO FERNANDES SILVA (OAB
224988/SP)
Processo 0013600-84.2012.8.26.0320 (320.01.2012.013600) - Interdição - Tutela e Curatela - Maria de Jesus Bonfim Gomes
- Vistos. Fls. 60: Primeiramente, providencie a patrona da requerente o comparecimento de sua constituinte em cartório, no
prazo de 05 (cinco) dias, para lavratura do termo de compromisso de curador provisório, ocasião em que, no mesmo ato, será
expedida certidão. Após, abra-se se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca do laudo pericial de fls.
53/54. Int. - ADV: NELISE OURO DE CARVALHO (OAB 245496/SP)
Processo 0013708-50.2011.8.26.0320 (320.01.2011.013708) - Procedimento Ordinário - Guarda - A. L. V. - J. G. - Intimação
à procuradora da requerente de que está liberada para impressão, pelo prazo de 05 (cinco) dias, a certidão de guarda definitiva
expedida. - ADV: CARINA MOREIRA DIBBERN DE PAULA (OAB 252604/SP), SILMARA APARECIDA RIBEIRO (OAB 133223/
SP)
Processo 0013708-50.2011.8.26.0320 (320.01.2011.013708) - Procedimento Ordinário - Guarda - A. L. V. - J. G. - Intimação
à curadora especial da requerida de que está liberada para impressão, pelo prazo de 05 (cinco) dias, a certidão de honorários
expedida. - ADV: CARINA MOREIRA DIBBERN DE PAULA (OAB 252604/SP), SILMARA APARECIDA RIBEIRO (OAB 133223/
SP)
Processo 0013936-98.2006.8.26.0320 (320.01.2006.013936) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário
- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação e a cautelar em apenso
ajuizada por JOSÉ ROBERTO SIMÃO DOS SANTOS, o que faço para JULGAR EXTINTO ambos os processos. Condeno o
autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atribuído à causa, isentando-o,
contudo, do pagamento, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060, de 5/2/1950, sem prejuízo do disposto na parte final do mesmo
dispositivo legal. Transitada em julgado a presente decisão e considerando que a exequibilidade do ônus de sucumbência
estará suspensa, remetam-se os autos ao arquivo geral, no aguardo de provocação da parte interessada. P.R.I. - ADV: ANA
MARIA RODRIGUES BRANDL (OAB 115714/SP), JOSÉ CARLOS PEREIRA (OAB 261656/SP), FRANCISCO CARVALHO DE
ARRUDA VEIGA (OAB 170592/SP)
Processo 0013952-18.2007.8.26.0320 (320.01.2007.013952) - Procedimento Ordinário - Arão de Jesus Almeida - Instituto
Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Cumpra-se o v.acórdão, dando-se ciência às partes da baixa do processo. Manifeste-se
o vencedor (autor), no prazo de dez (10) dias, em termos de prosseguimento do feito. Quedando-se inerte, arquivem-se os autos,
observadas as formalidades legais. Int. - ADV: ANDERSON ALVES TEODORO (OAB 333185/SP), OSVALDO STEVANELLI
(OAB 107091/SP)
Processo 0014019-75.2010.8.26.0320 (320.01.2010.014019) - Monitória - Cheque - B M Factoring Fomento Mercantil Ltda
- Anercio Soane - Vistos. Manifeste-se o(a) exeqüente em termos de prosseguimento, no prazo de 05(cinco) dias. Quedandose inerte, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: WESLEY APARECIDO BAENINGER (OAB 108194/SP), APARECIDO
TEIXEIRA MECATTI (OAB 96871/SP)
Processo 0014615-93.2009.8.26.0320 (320.01.2009.014615) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Perfilcon
Perfilados Contin Ltda Epp - Vistos. Manifeste-se o exequente, no prazo de 05(cinco) dias, em termos de prosseguimento.
Quedando-se inerte, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: RAFAEL MESQUITA (OAB 193189/SP), RODRIGO
QUINTINO PONTES (OAB 274196/SP), RAFAEL RIGO (OAB 228745/SP)
Processo 0014665-17.2012.8.26.0320 (320.01.2012.014665) - Interdição - Tutela e Curatela - Selma de Oliveira dos Anjos
- Otacilio Pereira de Oliveira - Intimação às partes de que foi designado EXAME PERICIAL no interditando, a ser realizado pelo
Dr. Valmor Portella, no dia 18/02/2014, às 09:40 horas, sendo o atendimento feito por ordem de chegada, nas dependências do
Fórum “Prof. Spencer Vampré”, sito à Rua Boa Morte, 661 - Centro - Limeira - SP, devendo o interditando comparecer munido
de documento de identificação, bem como fazer-se acompanhar de um familiar para fornecer as informações necessárias à
realização da entrevista e apresentar receitas, atestados, exames laboratoriais e/ou radiológicos, eletroencefalogramas e
atestados de tratamento psiquiátrico que possuam. - ADV: MERILISA ESTEVES DE OLIVEIRA TEDESCO
Processo 0014840-84.2007.8.26.0320 (320.01.2007.014840) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Marli Barbosa
- Vistos. Manifeste-se a exequente, no prazo de 05(cinco) dias, em termos de prosseguimento. Quedando-se inerte, aguarde-se
provocação em arquivo. Int. - ADV: MARISTELA HAMANN TETZNER (OAB 132686/SP)
Processo 0015051-86.2008.8.26.0320 (320.01.2008.015051) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Luis Reinaldo
Marostegan Rachidi e outro - Banco Itaú Sa - Intimação à procuradora dos exequentes para comparecer em Cartório para retirar
o mandado de levantamento expedido. - ADV: DARWIN SEBASTIAO GIOTTO (OAB 23103/SP), JULIA RODRIGUES GIOTTO
(OAB 232231/SP), SIMONE DA SILVA THALLINGER (OAB 91092/SP)
Processo 0015215-12.2012.8.26.0320 (320.01.2012.015215) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Mercantil do Brasil Sa - Hudson F das Neves Epp e outro - Ante os termos da petição retro, dou por levantada a penhora
de fls. 61, ficando o depositário automaticamente exonerado de seu cargo. Defiro a penhora “on-line” em ativos financeiros em
nome dos executados, junto ao sistema BACENJUD, ficando incumbida da inclusão de minuta a Sra. Luciane de Cássia Rizzo
Guilherme, observando-se o sigilo e as formalidades legais, mediante o recolhimento na Guia do Fundo Especial de Despesa
do Tribunal de Justiça, código 434-1, no valor de R$22,00. Defiro a consulta junto ao sistema INFOJUD para se obter cópia da
última declaração de Imposto de Renda dos executados mediante o recolhimento na Guia do Fundo Especial de Despesa do
Tribunal de Justiça, código 434-1, no valor de R$22,00. Int. - ADV: FABIANA SIMONETI, PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS
REIS (OAB 23134/SP), DAVES RICARDO DA SILVA
Processo 0015272-69.2008.8.26.0320 (320.01.2008.015272) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação
/ Embargos à Execução - Sidnei Furlan Limeira Me - Banco Nossa Caixa Sa - Ciência às partes acerca do ofício de fls. 153,
do Sr. Perito Celso Aparecido Gonçalves, informando que para o início dos trabalhos periciais foi designado o dia 24/02/2014,
às 10:00h, na Rua Guaicurus nº 375, Conjunto 34, São Paulo-SP. - ADV: ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), SARA
CRISTINA FORTI
Processo 0015589-67.2008.8.26.0320 (320.01.2008.015589) - Prestação de Contas - Exigidas - Claudio Humberto Nogueira
Espólio - Antonio Carlos Nogueira e outro - Vistos. Ante os termos da petição de fls. 996, nomeio perito do Juízo, em substituição,
o Sr. CELSO APARECIDO GONÇALVES. Porque tempestivos, aprovo os quesitos formulados pelo requerente às fls. 997, dandose, oportunamente, ciência ao perito. Intime-se o perito, ora nomeado, para, no prazo de cinco (05) dias, designar data para
início de seu trabalho, intimando-se as partes. Fls. 1000: ciência ao perito. Int. - ADV: NELI CALABRIA, MARITA FABIANA DE
LIMA BRUNELI (OAB 208683/SP)
Processo 0015863-02.2006.8.26.0320 (320.01.2006.015863) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Luis
Bras Pitella e outro - Defiro a diligência junto ao sistema INFOJUD objetivando a busca de endereço dos requeridos, mediante
o recolhimento do valor de R$22,00, na Guia do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça, código 434-1. Int. - ADV:
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

873

JOSE CARLOS MARQUETTI (OAB 65737/SP)
Processo 0015989-13.2010.8.26.0320 (320.01.2010.015989) - Execução de Título Extrajudicial - Hsbc Bank Brasil Sabanco
Múltiplo - Claudio José Faber - Vistos. Considerando que não se logrou êxito na intimação do executado para o recolhimento
das custas em aberto, extraia-se certidão para inscrição em dívida ativa pela Procuradoria da Fazenda Estadual. Após, cumprase o despacho de fls. 71. Int. - ADV: DURVALINO RENE RAMOS (OAB 51285/SP), CLÁUDIA REGINA DE SOUZA RAMOS (OAB
187089/SP)
Processo 0016180-58.2010.8.26.0320 (320.01.2010.016180) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Embracon Administradora de Consorcio Ltda - Defiro a diligência junto ao sistema INFOJUD objetivando a busca
de endereço da requerida, mediante o recolhimento do valor de R$11,00, na Guia do Fundo Especial de Despesa do Tribunal
de Justiça, código 434-1. Defiro a pesquisa junto ao sistema SIEL para obtenção de endereço da requerida. Int. - ADV: MARIA
LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP)
Processo 0016222-39.2012.8.26.0320 (320.01.2012.016222) - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Luciane Graziele Burger - Banco Itaú Sa - Indefiro o pedido de gratuidade. Recolha a embargante a taxa judiciária
incidente, nos termos da Lei 11.608/03, no prazo legal, sob pena de cancelamento da distribuição. Recolha a taxa devida à
OAB. Cumpra a embargante, dentro de igual prazo, integralmente o despacho de fls. 26, emendando a inicial, nos termos do
artigo 736, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento. Fls. 40: anote-se. Int. - ADV: LAERTE
APARECIDO MENDES MARTINS (OAB 110091/SP), ELIA YOUSSEF NADER (OAB 94004/SP), PAULA MARCELA BERNARDO
Processo 0016226-13.2011.8.26.0320 (320.01.2011.016226) - Monitória - Cheque - Plas Plast Tubos Ltda Epp - Hn
Hidroeletrica Nantes Ltda - Vistos. Aguarde-se por 15(quinze) dias o pagamento voluntário da condenação. Decorridos,
manifeste-se a parte vencedora, no prazo de 10(dez) dias, em termos de prosseguimento. Quedando-se inerte, remetam-se
os autos ao arquivo geral, no aguardo de provocação da parte interessada. Int. - ADV: VITOR MEIRELLES (OAB 104637/SP),
EDUARDO VOLPI BEZERRA NUNES (OAB 57142/SP)
Processo 0016792-30.2009.8.26.0320 (320.01.2009.016792) - Depósito - Depósito - Fundo de Investimento Em Direitos
Creditórios Não Padronizados Pcgbrasil Multicarteira - Jhonatan Pinheiro de Oliveira - Vistos. Fls. 91: Expeça-se o competente
ofício informando que não há interesse na manutenção do bloqueio, porque o processo encontra-se extinto, em virtude da
desistência da ação, bem como porque já foi determinado o desbloqueio do veículo, a pedido do credor, o que já foi cumprido,
encaminhando-se cópias da sentença de fls. 84, do ofício que requisitou o desbloqueio e da resposta da autoridade policial.
Após, arquivem-se os autos. Int. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), FRANCISCO BRAZ DA SILVA
(OAB 160262/SP)
Processo 0016989-14.2011.8.26.0320 (320.01.2011.016989) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - José
Quirino de Moraes Filho - Felipe Goes de Moraes - Digam as partes, no prazo de 05 dias, se têm interesse na realização de
audiência de instrução e julgamento. Int. - ADV: DAVID LEONARDO TARIFA (OAB 290214/SP), HENRIQUE CENEVIVA
Processo 0017410-38.2010.8.26.0320 (320.01.2010.017410) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Ponto
Cinco Comercio de Pneus Ltda - Vistos. Não estão presentes os requisitos para a aplicação da desconsideração da pessoa
jurídica, com fulcro no art. 50 do Código Civil. No caso dos autos, verifica-se que o exequente não diligenciou na tentativa
de localização de bens pertencentes ao executado, passíveis de penhora, de modo que não há elementos para se aferir se a
pessoa jurídica não deixou bens suficientes para garantir o adimplemento de suas dívidas. Por outro lado, para se possibilitar
a análise do pedido de desconstituição da personalidade jurídica, para a hipótese de encerramento irregular, determino ao
exequente que apresente, no prazo de 10 (dez) dias, ficha cadastral atualizada da empresa executada, a ser obtida junto a
JUCESP. Quedando-se inerte, remetam-se os autos ao arquivo geral, no aguardo de provocação da parte interessada. Int. ADV: GIANCARLO CAVALLANTI (OAB 212754/SP), MARCELO TOLEDO MATUOKA (OAB 288345/SP)
Processo 0017638-13.2010.8.26.0320 (320.01.2010.017638) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Sueli Aparecida
Dioto Israel - Pedro Dioto e outro - Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a renúncia manifestada
pelas herdeiras a fls. 72. Manifeste-se a inventariante, no prazo de 05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento. Int. - ADV:
ANDRÉ LUÍS ROCHA (OAB 190151/SP)
Processo 0017639-95.2010.8.26.0320 (320.01.2010.017639) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material
- Antonia Joaquina de Oliveira - Condomínio Civil do Center Plaza Shopping - Chubb do Brasil Cia de Seguros - Porque
tempestivos, aprovo os quesitos formulados pela denunciada a lide às fls. 330/332, dando-se, oportunamente, ciência ao perito.
Expeça-se o competente ofício ao IMESC. Int. - ADV: JOÃO GILBERTO FREIRE GOULART (OAB 291913/SP), CRISTIANO
SILVA COLEPICOLO (OAB 291906/SP), ANGELICA LUCIA CARLINI (OAB 72728/SP), IVONE DE OLIVEIRA (OAB 186976/SP),
MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA (OAB 133065/SP)
Processo 0017676-93.2008.8.26.0320 (320.01.2008.017676) - Separação Consensual - Dissolução - Jair Brito de Aragão - Rute Ferreira de Aragão - Intimação do procurador do requerente para comparecer em Cartório para retirar a carta de sentença.
- ADV: CARLOS ROBERTO ROCHA (OAB 114471/SP)
Processo 0017691-62.2008.8.26.0320 (320.01.2008.017691) - Execução de Título Extrajudicial - DIREITO CIVIL - Banco do
Brasil Sa - Vistos. Cumpra-se o despacho de fls. 179. Int. - ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), JOSE
FRANCO CRAVEIRO NETO (OAB 209127/SP)
Processo 0017851-19.2010.8.26.0320 (320.01.2010.017851) - Divórcio Consensual - Dissolução - Claudio Franco de Oliveira
e outro - Defiro vista dos autos fora de cartório aos requerentes, pelo prazo de 05 (cinco) dias, mediante carga em livro próprio,
devendo, dentro de igual prazo requerer o que de direito. Quedando-se inerte, tornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: LUIZ
ALBERTO GIRALDELLO (OAB 50713/SP), LUIZ GONZAGA GIRALDELLO NETO (OAB 261690/SP)
Processo 0018040-60.2011.8.26.0320 (320.01.2011.018040) - Execução de Título Extrajudicial - Transação - Israel Faiote
Bittar - Jose Roberto Sala Pinto e outro - ISTO POSTO, declaro EXTINTA a presente execução, com fundamento no artigo
794, inciso II, do Código de Processo Civil. Indefiro a expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito, pois cabe à
parte interessada diligenciar administrativamente para baixa das restrições, requerendo, se o caso, a expedição de certidão de
objeto e pé. Traslade-se cópia desta sentença aos autos de Embargos em apenso. Transitada em julgado a presente decisão,
arquivem-se os autos com a observância das formalidades legais. P. R. I. - ADV: ISRAEL FAIOTE BITTAR (OAB 153040/SP),
JOSE MAURO FABER (OAB 95811/SP)
Processo 0018280-15.2012.8.26.0320 (320.01.2012.018280) - Seqüestro - Medida Cautelar - Érika Cristina Pereira de
Miranda - Adriana Aparecida de Miranda Oliveira - - Simone Aparecida de Miranda Almeida - Vistos. Fls.181: anote-se. Cumprase o último parágrafo do despacho de fls.179. Int. - ADV: VINICIUS TOMÉ DA SILVA (OAB 320494/SP)
Processo 0018420-49.2012.8.26.0320 (320.01.2012.018420) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Fertig Industria
e Comercio de Ferramentas Ltda Epp - Kalled Industria de Peças Automotivas Ltda - Vistos. Manifeste-se a exequente, no prazo
de 10 (dez) dias, acerca da nomeação de bens à penhora de fls. 49/50. Fls. 69: anote-se. Int. - ADV: RAFAEL MARCANSOLE
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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(OAB 257732/SP), EDELTON SUAVE JUNIOR (OAB 270934/SP)
Processo 0018546-70.2010.8.26.0320 (320.01.2010.018546) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução M. J. D. R. - J. B. R. - Vistos. Expeça-se certidão de honorários, conforme determinado no 1º parágrafo do despacho de fls. 47.
Após, oficie-se a OAB solicitando a indicação de outro profissional para exercer as funções de advogado dativo da autora. Int.
- ADV: BARTYRA RODRIGUES DE MIRANDA, DEBORA FERREIRA SIMONETTI (OAB 288716/SP)
Processo 0018546-70.2010.8.26.0320 (320.01.2010.018546) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução
- M. J. D. R. - J. B. R. - Intimação à Dra. DEBORA FERREIRA SIMONETTI de que está liberada para impressão, pelo prazo
de 05 (cinco) dias, a certidão de honorários expedida. - ADV: BARTYRA RODRIGUES DE MIRANDA, DEBORA FERREIRA
SIMONETTI (OAB 288716/SP)
Processo 0019270-06.2012.8.26.0320 (320.01.2012.019270) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Jessica Cristina Lizardo - Vistos. Expeça-se ofício a
Ciretran, conforme determinado na sentença de fls. 43/44. Após, aguarde-se por 10 (dez) dias, eventual manifestação da parte
vencedora. Quedando-se inerte, remetam-se os autos ao arquivo geral, no aguardo de provocação da parte interessada. Int. ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0019279-65.2012.8.26.0320 (320.01.2012.019279) - Monitória - Contratos Bancários - Hsbc Bank Brasil Sa Banco
Múltiplo - Maktoub Auto Posto Ltda e outros - Porque tempestivos, aprovo os quesitos formulados pelo requerente a fls.129/130
e pelo requerido a fls. 132/133, dando-se, oportunamente, ciência ao perito. Aprovo ainda a indicação do Assistente Técnico
feita pelo requerente a fls.129 que recaiu na pessoa do Dr. JONAS GOMES, e do Assistente Técnico feita pelo requerido a
fls. 132 que recaiu na pessoa do Dr. PAULO ESPINÓS DE SOUZA AMARAL, ficando consignado que seus pareceres serão
ofertados no prazo comum de dez (10) dias após a intimação das partes acerca do laudo pericial. Intime-se o perito para, no
prazo de cinco (05) dias, dizer se aceita o cargo. Int. - ADV: TADEU ANTONIO BORBA (OAB 219647/SP), AIRES VIGO (OAB
84934/SP), GLÁUCIA HIPOLITO PROENÇA (OAB 300788/SP), EDUARDO GARCIA DE LIMA (OAB 128031/SP)
Processo 0019296-43.2008.8.26.0320 (320.01.2008.019296) - Procedimento Ordinário - Revisão - J. M. dos S. F. - B. N. dos
S. - Vistos. Arbitro os honorários advocatícios da Dra. MERILISA ESTEVES DE OLIVEIRA TEDESCO em R$ 130,62 (Código
206 30%). Expeça-se a competente certidão de honorários. Após, cumpra-se a parte final do despacho de fls.157. Int. - ADV:
ALESSANDRA CARLA DOS SANTOS MARTINS (OAB 214231/SP), MERILISA ESTEVES DE OLIVEIRA TEDESCO
Processo 0019296-43.2008.8.26.0320 (320.01.2008.019296) - Procedimento Ordinário - Revisão - J. M. dos S. F. - B. N.
dos S. - Intimação à Dra. MERILISA ESTEVES DE OLIVEIRA TEDESCO de que está liberada para impressão, pelo prazo de 05
(cinco) dias, a certidão de honorários expedida. - ADV: MERILISA ESTEVES DE OLIVEIRA TEDESCO, ALESSANDRA CARLA
DOS SANTOS MARTINS (OAB 214231/SP)
Processo 0019427-81.2009.8.26.0320 (320.01.2009.019427) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Cristiane
Cerquiari de Barros - Fazenda do Estado de São Paulo - Cumpra, a inventariante, no prazo de 10 dias, integralmente o despacho
de fls. 31, juntando aos autos cópia integral do formal de partilha do inventário dos bens deixados pelo falecimento de Maria
Aparecida Vidorette Cerquiari. Int. - ADV: MÁRCIA CRISTINA GRANZOTO (OAB 180239/SP), VANDERLEI ANIBAL JUNIOR
(OAB 243805/SP)
Processo 0019488-39.2009.8.26.0320 (320.01.2009.019488) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Servimed
Comercial Ltda - Doriamed Dr Trajano Ltda Me - Despacho - Genérico - ADV: RAFAEL RIGO (OAB 228745/SP), RAFAEL
MESQUITA (OAB 193189/SP), LUÍS EDUARDO FOGOLIN PASSOS (OAB 190991/SP)
Processo 0019572-69.2011.8.26.0320 (320.01.2011.019572) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - José Bonfim do
Nascimento e outro - Ibrahim Kamel Nimeh e outros - Vistos. Expeça-se mandado objetivando a citação do requerido IBRAHIM
KAMEL NIMEH no endereço fornecido a fls. 101. Int. - ADV: APARECIDO TEIXEIRA MECATTI (OAB 96871/SP), CASSIUS
ABRAHAN MENDES HADDAD (OAB 254871/SP)
Processo 0019695-38.2009.8.26.0320 (320.01.2009.019695) - Execução de Alimentos - Alimentos - M. H. da S. - M. A. da S.
- Intimação ao procurador da exequente para comparecer em Cartório para retirar o mandado de levantamento expedido. - ADV:
ALEX ANDREWS PELLISSON MASSOLA (OAB 259771/SP), JOSE HENRIQUE PILON (OAB 90317/SP)
Processo 0019708-03.2010.8.26.0320 (320.01.2010.019708) - Execução de Alimentos - Alimentos - P. H. G. dos S. - C. S.
dos S. - Intimação ao procurador do exequente e ao curador especial do executado de que estão liberadas para impressão, pelo
prazo de 05 (cinco) dias, as certidões de honorários expedidas. - ADV: JOSÉ RICARDO DE MATTOS (OAB 294531/SP), CELSO
ROBERTO GATTI (OAB 247613/SP)
Processo 0019717-62.2010.8.26.0320 (320.01.2010.019717) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Itaú Sa - Defiro a diligência junto ao sistema InfoJud objetivando a solicitação de cópia das três últimas declarações de
imposto de renda dos executados, mediante o recolhimento da diferença no valor de R$ 22,00. Int. - ADV: PAULA MARCELA
BERNARDO, LAERTE APARECIDO MENDES MARTINS (OAB 110091/SP), ELIA YOUSSEF NADER (OAB 94004/SP)
Processo 0019721-65.2011.8.26.0320 (320.01.2011.019721) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - B. de O.
S. - L. de O. S. - Vistos. Remetam-se os autos ao arquivo geral. Int. - ADV: ELAINE MEDEIROS COELHO DE OLIVEIRA (OAB
241020/SP), LAERCIO GONCALVES (OAB 61683/SP), AUDREY LISS GIORGETTI (OAB 259038/SP)
Processo 0019948-21.2012.8.26.0320 (320.01.2012.019948) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - J. T. P. - A.
dos S. P. - Vistos. Arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Int. - ADV: KAIO CESAR PEDROSO (OAB 297286/
SP)
Processo 0020137-67.2010.8.26.0320 (320.01.2010.020137) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Maria Ines da Silva - Carlos Roberto da Silva - - Jose Claudio da Silva - Municipio de Limeira - Vistos. Fls. 104/105: defiro. Expeça-se novo mandado
de registro de usucapião. Após, cumpra-se a parte final da sentença de fls. 95/96. - ADV: CARLOS HENRIQUE DA SILVA (OAB
277846/SP)
Processo 0020456-98.2011.8.26.0320 (320.01.2011.020456) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Euclides
Beckman Junior - Cristiano Alves Martins - Vistos. Manifeste-se o exequente, no prazo de cinco (05) dias, em termos de
prosseguimento do feito. Quedando-se inerte, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: EUCLIDES BECKMAN JUNIOR
(OAB 317810/SP)
Processo 0020651-49.2012.8.26.0320 (320.01.2012.020651) - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - Denison
Caramori - Primeiramente, defiro a pesquisa junto ao sistema Bacen Jud para obtenção de endereço do requerido, mediante
o recolhimento na Guia do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça, código 434-1, no valor de R$ 11,00. Int. - ADV:
FÚLVIO GARITANO DE CASTRO SPESSOTTO (OAB 178014/SP)
Processo 0020938-85.2007.8.26.0320 (320.01.2007.020938) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Maria Rita Duarte Caraccio Espólio - José Roberto Gulo e outro - Vistos. Regularizem os executados, no prazo de
05 (cinco) dias, a sua representação processual. Int. - ADV: ADRIANO FACHINI MINITTI, FRANCISCO TEIXEIRA MARTINS
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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JUNIOR (OAB 134033/SP), ROBERTO D’ANDREA (OAB 10684/SP), AUGUSTO ALEIXO
Processo 0020939-70.2007.8.26.0320 (320.01.2007.020939) - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis Sem despejo - Maria Rita Duarte Caraccio Espólio - José Roberto Gulo e outro - ISTO POSTO, declaro EXTINTA a presente
execução, com fundamento no artigo 794, inciso II, do Código de Processo Civil. Traslade-se cópia desta sentença aos autos
de Embargos em apenso. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos com a observância das formalidades
legais. P. R. I. - ADV: FRANCISCO TEIXEIRA MARTINS JUNIOR (OAB 134033/SP), ADRIANO FACHINI MINITTI, AUGUSTO
ALEIXO
Processo 0020956-33.2012.8.26.0320 (320.01.2012.020956) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Converto a presente ação de Busca e Apreensão em
DEPÓSITO, nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei n. 911/69, procedendo-se às anotações necessárias. Cite-se a requerida
para, no prazo de cinco (05) dias, entregar o bem, depositá-lo em Juízo ou consignar o equivalente em dinheiro e, querendo, em
igual prazo, contestar a ação, advertindo-o dos termos do art. 285 do Código de Processo Civil, mediante depósito da diligência
do Sr. Oficial de Justiça, bem como fornecimento do atual endereço da requerida. Int. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA
SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0021009-48.2011.8.26.0320 (320.01.2011.021009) - Procedimento Sumário - Locação de Imóvel - Samuel Antonio
da Silva Gomes e outro - Aliança Negocios Imobiliarios Ltda e outro - Vistos. Recolha a requerida ALIANÇA NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS LTDA ME, no prazo de 05 (cinco) dias, a taxa devida à OAB/SP. Aprovo a indicação do Assistente Técnico
feita pela requerida LIDIANE FRANCISCO MACHADO a fls. 162, que recaiu na pessoa do Sr. LUIZ ANTONIO KUHL, ficando
consignado que seu parecer será ofertado no prazo de dez (10) dias, após a intimação das partes acerca do laudo pericial.
Intime-se o perito nomeado a designar data para início de seus trabalhos. Int. - ADV: ANDRÉ LUIS DE LIMA (OAB 307526/
SP), SÍLVIA DE ALMEIDA SANTOS (OAB 203820/SP), SILVIO CALANDRIN JUNIOR (OAB 128853/SP), HILARIO DE AVILA
FERREIRA (OAB 121443/SP)
Processo 0021100-12.2009.8.26.0320 (320.01.2009.021100) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco
Itau Sa - Vistos. Fls.91/92: defiro tão somente a expedição de ofícios visando saber se a executada possui créditos com as
prestadores de serviço consignadas e o montante. Prazo: 15 dias. Após ser aferido o volume de crédito mensal, será apreciado
o pedido de penhora que, se for admitido de forma açodada, poderá eventualmente comprometer a atividade comercial da
devedora e causar-lhe sérios prejuízos. Com a vinda das respostas, dê-se ciência ao exequente, pelo prazo de 10 dias. Int. ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0021387-14.2005.8.26.0320 (320.01.2005.021387) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Francisco José Soares Juniior - Sergio Ricardo Boni - Vistos. Considerando que se trata de crédito privilegiado, que não se
submete ao concurso de credores, defiro o pedido de fls. 249/250, expedindo-se o competente mandado de cancelamento do
registro da penhora. Ademais, tratando-se determinação originária de Justiça Especializada, incumbe a esta, com exclusividade,
decidir a respeito da viabilidade ou não do registro da respectiva carta. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO
POSITIVO. JUÍZOS LABORAL E CÍVEL. CARTA DE ARREMATAÇÃO EXPEDIDA EM EXECUÇÃO TRABALHISTA. AÇÃO DE
CANCELAMENTO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E MODIFICAÇÃO DE SEUS PRÓPRIOS JULGADOS. PRECEDENTES. I. Compete
com exclusividade à Justiça do Trabalho a revisão de seus próprios julgados, não havendo possibilidade de cancelamento pela
Justiça comum de registro imobiliário devido a carta de arrematação expedida em execução trabalhista, independente de qual
seja a alegação de irregularidade. II. Eventual desconstituição dessa decisão só pode ser obtida mediante processo próprio,
perante aquela Especializada. Precedentes. III. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo da Vara do Trabalho
de Caxias, MA. (CC 45.308/MA, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2004, DJ
06/06/2005)”. Por outro lado, diante da arrematação do terreno objeto da matrícula nº 27.369, faz-se necessária realização
de nova perícia, ficando mantida a nomeação do perito Mateus Galante Olmedo para realizar a nova avaliação com exclusão
da área arrematada, ou seja, tão somente do terreno denominado de área 02, objeto da matrícula 27.370. Desde já, fixo os
honorários do perito em valor equivalente à metade do de fls. 140, considerando já ter elementos para estimativa dos honorários
e se tratar de perícia de uma área. Intime-se o senhor perito a efetuar a entregar do laudo no prazo de 20 (vinte) dias. Após,
digam as partes, em 10 dias. Int. - ADV: LUCIANA MARIA SOARES (OAB 143140/SP), RODRIGO DE FREITAS (OAB 184482/
SP), RENATA MARIA SOARES BATTISTELLA (OAB 239258/SP), CIBELE FERNANDA PERESSOTTO (OAB 298804/SP)
Processo 0021453-47.2012.8.26.0320 (320.01.2012.021453) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - J.
C. do N. e outro - Vistos. Melhor analisando os autos, reconsidero o 3º e 4º parágrafo do despacho de fls. 43, uma vez que não
se trata de processo em fase de conhecimento, não enquadrando o caso dos autos as hipóteses descritas no art. 267, inciso III
e parágrafo 1º, do CPC. Considerando que o processo vem se arrastando a mais de um ano, sem que os exequentes promovam
o seu regular andamento, remetam-se os autos ao arquivo geral, no aguardo de provocação da parte interessada. Int. - ADV:
ARTUR COLELLA (OAB 224681/SP), CELSO JOSE PALERMO (OAB 11834/SP)
Processo 0021568-05.2011.8.26.0320 (320.01.2011.021568) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Alchemy
Empreendimentos Imobiliários Ltda - Primeiramente, defiro a pesquisa junto ao sistema Bacen Jud para obtenção de endereço
do requerido, mediante o recolhimento na Guia do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça, código 434-1, no valor de
R$ 11,00. Int. - ADV: MARCELA PRISCILA MALTA SOLDERA (OAB 243030/SP), GEORGE RAYMOND ZOUEIN (OAB 137130/
SP)
Processo 0021764-72.2011.8.26.0320 (320.01.2011.021764) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Roneida das
Graças Santos Hote - Gelson Luiz Hote - Fazenda Estadual - Vistos. Remetam-se os autos ao arquivo geral, no aguardo de
provocação da parte interessada. Int. - ADV: FERNANDA CECILIA FUZATTO DE MORAES (OAB 239046/SP), VANDERLEI
ANIBAL JUNIOR (OAB 243805/SP)
Processo 0021840-96.2011.8.26.0320 (320.01.2011.021840) - Despejo por Falta de Pagamento - Aparecido Teixeira Mecatti
- Ronisvaldo Israel Tezzi - Vistos. Defiro o levantamento da importância depositada à fls. 113, expedindo-se o competente
mandado de levantamento à favor do exequente. Após, manifeste-se o exequente, no prazo de 05(cinco) dias, em termos
de prosseguimento, acerca de eventual saldo remanescente. Quedando-se inerte, aguarde-se provocação em arquivo. Int.
(intimação do procurador do exequente para comparecer em Cartório para retirar o mandado de levantamento expedido) - ADV:
MILTON EMILE HANNA (OAB 124954/SP), ELISÂNGELA KÁTIA CARDOSO POVA
Processo 0021850-14.2009.8.26.0320 (320.01.2009.021850) - Monitória - Cheque - Clovis Antonio Fontana - Traga o
requerente para os autos cópias das declarações de bens e direitos apresentadas ao fisco federal nos últimos três exercícios,
no prazo de 10 dias. Int. - ADV: EDUARDO VIEIRA ROSENDO
Processo 0021959-23.2012.8.26.0320 (320.01.2012.021959) - Prestação de Contas - Exigidas - Propriedade - Erika Cristina
Pereira de Miranda - Adriana Aparecida de Miranda Oliveira - - Simone Aparecida de Miranda Almeida - Vistos. Não compete ao
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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juiz determinar que a citação se faça com hora certa, vez que compete ao senhor Oficial de Justiça verificar se é caso ou não de
aplicação do artigo 227 do Código de Processo Civil (JTA 120/44). Expeça-se o competente mandado de citação das requeridas,
fazendo constar o endereço fornecido na petição retro em relação a SIMONE APARECIDA DE MIRANDA ALMEIDA. Int. - ADV:
VINICIUS TOMÉ DA SILVA (OAB 320494/SP)
Processo 0022257-83.2010.8.26.0320 (320.01.2010.022257) - Arrolamento de Bens - Milena Duper Barone - Vistos.
Considerando que após a decisão de fls. 58, sobreveio a notícia da existência de mais dois herdeiros, conforme noticiado pela
própria inventariante e, tratando-se de interesses de incapazes, torno sem efeito a decisão de fls. 58. Por outro lado, diante da
concordância do Ministério Público (fls. 101), HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a
partilha apresentada às fls. 63/67 destes autos de arrolamento dos bens deixados por WILSON BARONE, atribuindo aos nela
contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. Transitada em julgado a
presente decisão, expeça-se formal de partilha, e, a seguir, arquivem-se os autos. Ciência ao Ministério Público. P. R. I. - ADV:
CESAR HENRIQUE CASTELLAR (OAB 202791/SP)
Processo 0022684-80.2010.8.26.0320 (320.01.2010.022684) - Interdição - Capacidade - H. de O. L. - S. P. do L. - Intimação
às partes de que foi designado EXAME PERICIAL no interditando, a ser realizado pelo Dr. Valmor Portella, no dia 18 de fevereiro
de 2014, às 10:20 horas, nas dependências do Fórum “Prof. Spencer Vampré”, sito à Rua Boa Morte, 661 - Centro - LimeiraSP, devendo o interditando comparecer munido de documento de identificação, bem como fazer-se acompanhar de um familiar
para fornecer as informações necessárias à realização da entrevista e apresentar receitas, atestados, exames laboratoriais e/
ou radiológicos, eletroencefalogramas e atestados de tratamento psiquiátrico que possuam. - ADV: ADRIANA POSSE (OAB
264375/SP), ALEXANDRE PROSPERO DE MORAES
Processo 0023039-22.2012.8.26.0320 (320.01.2012.023039) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade dos sócios e
administradores - Berenice Dandrea - Industria Maquina Dandrea Sa - Vistos. Manifeste-se a requerente, no prazo de cinco
(05) dias, em termos de prosseguimento do feito. Quedando-se inerte, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: CARLOS
ROBERTO ROCHA (OAB 114471/SP), VALDIR TOZATTI (OAB 153222/SP)
Processo 0023171-79.2012.8.26.0320 (320.01.2012.023171) - Inventário - Inventário e Partilha - Sindalva Damaceno da
Silva - Genir Agostinho Damasceno - Vistos. Remetam-se os autos ao arquivo geral, no aguardo de provocação da parte
interessada. Int. - ADV: FERNANDA DANTAS DE OLIVEIRA BRUGNARO (OAB 243459/SP)
Processo 0023195-10.2012.8.26.0320 (320.01.2012.023195) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Bv
Leasing Arrendamento Mercantil Sa - Fls. 60: anote-se. Digam as partes se têm interesse na realização de audiência para
tentativa de composição amigável e, sem prejuízo, especifiquem provas, justificando-as, caso não haja interesse na realização
de audiência preliminar. Int. - ADV: JOSÉ RICARDO DE MATTOS (OAB 294531/SP), CATARINA OLIVEIRA DE ARAUJO COSTA
(OAB 301805/SP)
Processo 0024098-21.2007.8.26.0320 (320.01.2007.024098) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Tatu
Premoldados Ltda - Claudia de Fatima Soares Vallotto e outro - Fls. 606/607, manifeste-se a requerente, no prazo de 10 dias.
Int. - ADV: FERNANDA CECILIA FUZATTO DE MORAES (OAB 239046/SP), ALEXSSANDRA FRANCO DE CAMPOS (OAB
208580/SP), FERNANDO GARCIA DOMINGOS (OAB 253633/SP)
Processo 0024678-75.2012.8.26.0320 (320.01.2012.024678) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Janete Mathias
de Souza Pestilho - Itau Administradora de Bem Imovel e outros - Vistos. Fls. 590/599: ciência às partes. Manifeste-se a
requerente, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da contestação de fls. 425/447. Int. - ADV: LUIZ ANTONIO CESAR ASSUNCAO
(OAB 40967/SP), CAROLINA VARGA ASSUNÇÃO (OAB 230512/SP), ANDREA TATTINI ROSA (OAB 210738/SP), PEDRO
ROBERTO ROMÃO (OAB 209551/SP), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP)
Processo 0024683-97.2012.8.26.0320 (320.01.2012.024683) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - B. F. S. C. F.
e I. - Digam se têm interesse na realização de audiência para tentativa de composição amigável e, sem prejuízo, especifiquem
provas, justificando-as, caso não haja interesse na realização de audiência preliminar. Int. - ADV: WENDELL ROBERTO
PIOVESANO (OAB 318243/SP), TIAGO CESAR VICENTE (OAB 318275/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB
23134/SP)
Processo 0025207-31.2011.8.26.0320 (320.01.2011.025207) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Anelito
da Silva Santos - Banco Bv Financeira Sa - Intimação do procurador do requerente para comparecer ou providenciar o
comparecimento de seu constituinte em Cartório, no prazo de 10 (dez) dias, para proceder à retirada da petição inicial de fls.
02/31, documentos de fls. 32/35, petição de fls. 58, petição e documentos de fls. 61/70, ficando ciente que se não comparecer
no prazo mencionado, a serventia adotará as demais providências descritas no Comunicado SPI nº 61/2010, inclusive quanto
à destruição dos autos e demais peças remanescentes que se encontram encartadas nos autos - ADV: ANTONIO CARLOS
GONÇALVES DE ARAUJO (OAB 283493/SP)
Processo 0025273-74.2012.8.26.0320 (320.01.2012.025273) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Eduardo Rodrigo Costa Me e outro - Acerca da Exceção de Pré-Executividade arguida pelos executados, bem como sobre os
documentos nela acostados, manifeste-se o exeqüente no prazo de dez (10) dias. Int. - ADV: CLAUDEMIR COLUCCI (OAB
74968/SP), ADEMAR BEZERRA DE MENEZES JUNIOR (OAB 126837/SP), AMILTON FERNANDES (OAB 115491/SP)
Processo 0025927-61.2012.8.26.0320 (320.01.2012.025927) - Monitória - Cheque - Juliane Pizani Daros - Vistos. Ante a
certidão supra, fica a presente CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. Fixo os honorários advocatícios do patrono do autor em 10%
sobre o valor dado à causa. Proceda-se às devidas anotações. Intime-se o(a) requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias,
apresentar memória discriminada do valor de seu crédito, fornecendo, em igual prazo, cópia para instrução do mandado como
contrafé. Após, nos termos do parágrafo 1º do artigo 475-A do Código de Processo Civil, acrescido pela Lei Federal nº 11.232,
de 22 de dezembro de 2005, intime-se pessoalmente a executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento
do débito, sob pena de lhe ser aplicado multa de 10% sobre o montante da condenação e conseqüente penhora. Int. - ADV:
WAGNER GUERRERO GARCIA (OAB 118056/SP)
Processo 0026047-12.2009.8.26.0320 (320.01.2009.026047) - Monitória - Prestação de Serviços - Colégio Cidade de Limeira
Ltda Epp - Fls. 97/98: primeiramente, manifeste-se o requerente/exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão
negativa do Sr. Oficial de Justiça de fls. 103. Defiro a inserção de restrição de transferência do veículo referido junto ao sistema
RENAJUD, mediante o recolhimento na guia do FEDTJ, cód. 434-1, no valor de R$ 11,00. Int. - ADV: LUIS GUSTAVO MOROZINI
(OAB 278798/SP), ISRAEL FAIOTE BITTAR (OAB 153040/SP)
Processo 0026931-36.2012.8.26.0320 (320.01.2012.026931) - Interdição - Tutela e Curatela - B. M. - W. N. M. - M. L. N.
- Vistos. Fls. 70: Ciência às partes, intimando-se o requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar a diligência do Sr.
Oficial de Justiça para a intimação pessoal da interditanda. Intime-se novamente o Sr. Perito para, no prazo de 05 (cinco) dias,
estimar o valor de seus honorários. Int. (OBS: Fls. 70: Ofício informando que foi designado EXAME PERICIAL na interditanda,
a ser realizado pelo Dr. Valmor Portella, no dia 18 de fevereiro de 2014, às 10:00 horas, nas dependências do Fórum “Prof.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Spencer Vampré”, sito à Rua Boa Morte, 661 - Centro - Limeira-SP, devendo a interditanda comparecer munida de documento
de identificação, bem como fazer-se acompanhar de um familiar para fornecer as informações necessárias à realização da
entrevista e apresentar receitas, atestados, exames laboratoriais e/ou radiológicos, eletroencefalogramas e atestados de
tratamento psiquiátrico que possuam.) - ADV: CASSIANO ROBERTO ZAGLOBINSKY VENTURELLI (OAB 36994/SP), OTÁVIO
AUGUSTO DE OLIVEIRA VENTURELLI (OAB 177761/SP)
Processo 0027039-65.2012.8.26.0320 (320.01.2012.027039) - Procedimento Ordinário - Guarda - N. A. F. - R. A. D. - Vistos.
Fls.121/122: arbitro os honorários advocatícios da Dra. PAOLA BELISARIO MARCIANO em R$ 343,75, cód. 210 60%. Expeçase a competente certidão. Oficie-se a OAB/SP local solicitando a indicação de um novo advogado a fim de ser nomeado por este
juízo para defender os interesses da requerente. Fls.126/163: ciência às partes acerca da baixa do Agravo de Instrumento. Int.
- ADV: BENJAMIM FERREIRA DE OLIVEIRA (OAB 245779/SP), PAOLA BELISARIO MARCIANO (OAB 305724/SP)
Processo 0027039-65.2012.8.26.0320 (320.01.2012.027039) - Procedimento Ordinário - Guarda - N. A. F. - R. A. D. Intimação à Dra. PAOLA BELISARIO MARCIANO de que está liberada para impressão, pelo prazo de 05 (cinco) dias, a certidão
de honorários expedida. - ADV: PAOLA BELISARIO MARCIANO (OAB 305724/SP), BENJAMIM FERREIRA DE OLIVEIRA (OAB
245779/SP)
Processo 0027263-03.2012.8.26.0320 (320.01.2012.027263) - Depósito - Alienação Fiduciária - Marcio de Morais - Fls. 56:
nada a deferir por falta de amparo legal. Acerca da contestação manifeste-se o requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Recolha
o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, a taxa devida à OAB. Int. - ADV: CLAUDIA FABIANA GIACOMAZI (OAB 98072/SP),
MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP), ANCILA DEI VIEIRA DA CUNHA BRIZOLA (OAB 145619/SP)
Processo 0027425-95.2012.8.26.0320 (320.01.2012.027425) - Procedimento Sumário - Condomínio - Condominio Centro
Comercial Antonio Cruanes Filho - Paulo Sérgio Hansen Martins e outro - HOMOLOGO, para que produza os seus jurídicos e
legais efeitos, o acordo celebrado às fls. 109/110 dos presentes autos da ação DE COBRANÇA, ORA EM FASE DE EXECUÇÃO,
que o CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL ANTONIO CRUANES FILHO promove contra PAULO SÉRGIO HANSEN MARTINS.
Aguarde-se o efetivo cumprimento do acordo ora homologado, que deverá ser comunicado pelo interessado, em cinco (05)
dias, a contar do termo final nele previsto. No silêncio, será considerado satisfeito o débito e extinta a execução. Int. - ADV:
FERNANDO LUIS DE CAMARGO (OAB 94280/SP), HUMBERTO LENCIONI GULLO JUNIOR (OAB 130966/SP)
Processo 0027512-51.2012.8.26.0320 (320.01.2012.027512) - Procedimento Ordinário - Telefonia - Associação Regional
Pro Arbitros Limeirense - Vivo Sa - Vistos. Poste-se novamente a carta expedida a fls. 90, observando o endereço informado a
fls. 97. Int. - ADV: RUBIA MARA DE OLIVEIRA SIMONETTI (OAB 288870/SP), DANIEL MASSARO SIMONETTI (OAB 238605/
SP)
Processo 0027593-97.2012.8.26.0320 (320.01.2012.027593) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Infratec
Empreendimentos Imobiliarios Ltda - HOMOLOGO, por sentença, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo
celebrado às fls. 54/56 dos presentes autos da ação de RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE
VENDA E COMPRA C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE, que INFRATEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. promove
contra ALEXANDRE BERNARDINO e VALERIA ALVES DE S. BERNARDINO, e com fundamento no art. 269, inciso III, do CPC,
julgo EXTINTO o presente feito, exceto em relação à cláusula penal, item 5, que reduzo para 10% sobre o saldo devedor ou
remanescente, e item 6, caso em que a requerente deverá optar pela execução ou rescisão do contrato e reintegração de posse.
Certifique-se o trânsito em julgado da presente decisão, e pagas eventuais custas em aberto, arquivem-se os autos, observadas
as formalidades legais. P.R.I. - ADV: SIRLETE ARAÚJO CARVALHO (OAB 161870/SP)
Processo 0027966-70.2008.8.26.0320 (320.01.2008.027966) - Procedimento Ordinário - Correção Monetária - Banco Itaú
Sa - Defiro vista dos autos fora de cartório ao requerido, pelo prazo de 05 (cinco) dias, mediante carga em livro próprio,
devendo, dentro de igual prazo requerer o que de direito. Quedando-se inerte, tornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: MARCIO
FERNANDES SILVA (OAB 224988/SP), FABIOLA STAURENGHI (OAB 195525/SP), SILVIA HELENA BRANDÃO RIBEIRO (OAB
150323/SP)
Processo 0027967-21.2009.8.26.0320 (320.01.2009.009611/1) - Impugnação ao Valor da Causa - Suzeley Aparecida Dias
de Oliveira e outros - Espólio de José Perdigão Neto e Lourdes Fronza Perdigão - Vistos. Considerando que já houve julgamento
definitivo nos autos principais a favor dos autores/impugnados, não há mais interesse processual pela parte contrária no
julgamento deste incidente, razão pela qual determino seu arquivamento. Int. - ADV: JOAO LUIZ GALLO (OAB 113459/SP),
BRUNO MOREIRA (OAB 253204/SP)
Processo 0027968-06.2009.8.26.0320 (320.01.2009.009611/2) - Impugnação de Assistência Judiciária - Espólio de José
Perdigão Neto e outro - Suseley Aparecida Dias de Oliveira e outros - Vistos. Considerando que já houve julgamento definitivo
nos autos principais e diante da inexistência de elementos objetivos neste incidente que tenham o condão de afastar a
presunção de miserabilidade que milita a favor dos réus, prossiga-se nos autos principais, onde poderá o interessado, se o caso,
comprovar que os réus não ostentam mais a condição de necessitados, para possibilitar a cobrança do ônus de sucumbência,
cuja exequibilidade se encontra suspensa. Arquive-se este incidente. Int. - ADV: JOAO LUIZ GALLO (OAB 113459/SP), BRUNO
MOREIRA (OAB 253204/SP)
Processo 0028191-51.2012.8.26.0320 (320.01.2012.028191) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - E. A. C. dos
S. - Vistos. Tendo em vista o contido na certidão de fls. 25, expeça-se o competente mandado de citação, nos termos da decisão
de fls. 23. Int. - ADV: MARCIA REGINA CHRISPIM (OAB 116092/SP)
Processo 0028417-56.2012.8.26.0320 (320.01.2012.028417) - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Marcos
Antonio de Jesus Boni - Antonio Carlos Boni - Intimação do procurador do requerente de que está liberada para impressão, no
prazo de cinco (05) dias, a certidão de honorários - ADV: PAOLA BELISARIO MARCIANO (OAB 305724/SP)
Processo 0028469-52.2012.8.26.0320 (320.01.2012.028469) - Alvará Judicial - Compra e Venda - Natalia da Silva Pina
Pereira e outros - Arcilio Batista Pereira - Vista dos autos aos interessados para se manifestarem, em 05 dias, sobre a(s)
resposta(s) aos(s) ofício(s) juntado(s) aos autos (fls. 35). - ADV: MARIA MADALENA BARBOSA
Processo 0029091-34.2012.8.26.0320 (320.01.2012.029091) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação
/ Embargos à Execução - Banco Mercantil do Brasil Sa - Digam as partes se têm interesse na realização de audiência para
tentativa de composição amigável e, sem prejuízo, especifiquem provas, justificando-as, caso não haja interesse na realização
de audiência preliminar. Int. - ADV: DAVES RICARDO DA SILVA, FABIANA SIMONETI
Processo 0030992-37.2012.8.26.0320 (032.02.0120.030992) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Landa Negenharia e Construcao Ltda e outros - Acerca da Exceção de Pré-Executividade arguida pelos executados, bem como
sobre os documentos nela acostados, manifeste-se o exequente no prazo de dez (10) dias. Intimem-se os executados para,
no prazo de 05 (cinco) dias, procederem ao correto recolhimento da taxa devida à OAB (no valor do código 340-9), visto que,
conforme se verifica às fls. 67 e 68, equivocadamente, foi recolhida taxa no valor do código 230-6. Int. - ADV: DIRCEU ENCINAS
WALDERRAMAS (OAB 64889/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
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Processo 0031100-66.2012.8.26.0320 (032.02.0120.031100) - Procedimento Ordinário - Telefonia - Valdete Teodoro da Silva
- Telesp - Telecomunicações de Sao Paulo Sa - Telefonica - Vistos. Mantenho a decisão agravada de fls. 23 pelos seus próprios
fundamentos. Digam as partes se tem interesse na realização de audiência de conciliação e, sem prejuízo, especifiquem provas,
justificando-as. Int. - ADV: FABIANO D’ANDREA (OAB 186545/SP), CARLOS RENATO MONTEIRO PATRICIO (OAB 143871/
SP), CARLOS EDUARDO BAUMANN (OAB 107064/SP)
Processo 3009807-52.2013.8.26.0320 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 0007121-17.2013 - 2º Vara da Família e
Sucessões da Comarca de Araraquara/SP) - Rita de Cassia de Toledo Valentim - Ronaldo Benedito Valentim - Intimação às
partes de que foi designado EXAME PERICIAL no interditando, a ser realizado pelo Dr. Valmor Portella, no dia 18/02/2014 às
09:50 horas, sendo o atendimento feito por ordem de chegada, nas dependências do Fórum “Prof. Spencer Vampré”, sito à Rua
Boa Morte, 661 - Centro - Limeira - SP, devendo o interditando comparecer munido de documento de identificação, bem como
fazer-se acompanhar de um familiar para fornecer as informações necessárias à realização da entrevista e apresentar receitas,
atestados, exames laboratoriais e/ou radiológicos, eletroencefalogramas e atestados de tratamento psiquiátrico que possuam. ADV: LUIS MARCELO MENDONÇA BERNARDES (OAB 256476/SP)
Processo 3013453-70.2013.8.26.0320 - Habilitação de Crédito - Inventário e Partilha - Benedicto Peixoto dos Santos Benedicto Peixoto dos Santos Filho - Fls. 169/173: manifestem-se os requerentes, no prazo de 10 dias. Int. - ADV: JULIANA
IVERSEN, RODRIGO APARECIDO MATHEUS (OAB 263514/SP)

4ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO IELO AMARO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADRIANA RAMOS SINTONI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0031/2014
Processo 0000032-64.2013.8.26.0320 (032.02.0130.000032) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Santander (brasil) Sa - Em cinco (05) dias, manifeste-se o exequente sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl.
115. (não localizei a executada Tecnos não funciona mais no local) Decorrido silente, intime-se pessoalmente o mesmo para
dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção. - ADV: GUILHERME MORENO MAIA (OAB 208104/SP), BRUNO
HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)
Processo 0000142-63.2013.8.26.0320 (032.02.0130.000142) - Interdição - Tutela e Curatela - Marinalva Rodrigues Alves
Broetto - Celso Aparecido Broetto - Ante o cumprimento da r. Sentença de fl. 114, arquivem-se os autos com as cautelas de
praxe. Ciência ao MP. Int. - ADV: JOSÉ CARLOS PEREIRA (OAB 261656/SP)
Processo 0000452-69.2013.8.26.0320 (032.02.0130.000452) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Lima & Cardoso Peças e Serviços Ltda - Em cinco (05) dias, manifeste-se o exequente sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça
de fl. 74. (o executado não reside mais no local) Decorrido silente, intime-se pessoalmente o mesmo para dar andamento ao
feito em 48 horas, sob pena de extinção. - ADV: ELTON ANDRÉ PUCHE CAPELETTO (OAB 254277/SP)
Processo 0000861-16.2011.8.26.0320 (320.01.2011.000861) - Procedimento Ordinário - Condomínio - Renato Potenza
Buzolin - Valéria Dragone - Designo audiência para o dia 5 de fevereiro de 2014, às 13:20 horas, para os fins previstos no artigo
125, inciso IV, do C.P.C. - ADV: BRUNO JOSE MOMOLI GIACOPINI (OAB 257219/SP), NABYLA MALDONADO DE MOURA
GIACOPINI (OAB 260220/SP), ANA FLÁVIA BAGNOLO DRAGONE (OAB 190857/SP)
Processo 0000885-30.2000.8.26.0320 (320.01.2000.000885) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Fabio Cavinato Defiro, desentranhando-se e aditando-se o mandado para o seu fiel cumprimento, providenciando o exequente o recolhimento
da diligência em cinco (5) dias. - ADV: APARECIDO TEIXEIRA MECATTI (OAB 96871/SP), BONERJI IVAN OSTI (OAB 78122/
SP), KEITY SANTIN BRAGA (OAB 241042/SP)
Processo 0001030-37.2010.8.26.0320 (320.01.2010.001030) - Procedimento Ordinário - João Pedro dos Santos - Bradesco
Vida e Previdencia - Cumpra-se o V. Acórdão, arquivando-se os autos, anotando-se a extinção junto ao sistema informatizado.
- ADV: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB 130291/SP), CRISTINA DOS SANTOS REZENDE (OAB 198643/SP), VICTOR
JOSE PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP)
Processo 0001115-48.1995.8.26.0320 (320.01.1995.001115) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Valbras
Tratores e Pecas Ltda - Em cinco (5) dias, manifeste-se o exequente sobre o prosseguimento. - ADV: THIAGO RODOVALHO
DOS SANTOS (OAB 196565/SP)
Processo 0001332-37.2008.8.26.0320 (320.01.2008.001332) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Deony Coimbra
Davoli - Em 05 (cinco) dias, providencie a inventariante o recolhimento da taxa de desarquivamento dos autos (R$22,00).
Decorrido silente, tornem ao arquivo. - ADV: MAURICIO RIGO VILLAR (OAB 121124/SP), JOSE CARLOS PAZELLI JUNIOR
(OAB 144082/SP)
Processo 0001347-30.2013.8.26.0320 (032.02.0130.001347) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Fl. 82: Defiro, desentranhando-se e aditando-se o mandado
para o seu fiel cumprimento, providenciando o exequente o recolhimento da diligência em cinco (5) dias. - ADV: FRANCISCO
BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP), MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0001639-20.2010.8.26.0320 (320.01.2010.001639) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Casa de Tintas
Taisa Ltda e outros - Em 05 (cinco) dias, providenciem os executados o recolhimento da taxa de desarquivamento dos autos
(R$22,00). Decorrido silente, tornem ao arquivo. - ADV: JOSE AUGUSTO ARAUJO PEREIRA (OAB 123831/SP)
Processo 0001738-19.2012.8.26.0320 (320.01.2012.001738) - Depósito - Alienação Fiduciária - Omni Sa Credito
Financiamento e Investimento - Retirar mandado de levantamento judicial (expedido em nome de Lilian A. Lindo). - ADV: DENISE
VAZQUEZ PIRES (OAB 221831/SP)
Processo 0001781-53.2012.8.26.0320 (320.01.2012.001781) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Bv Financeira
Sa Crédito Financiamento e Investimento - Em 05 (cinco) dias, providencie o réu o recolhimento da taxa de desarquivamento
dos autos (R$22,00). Decorrido silente, tornem ao arquivo. - ADV: CATARINA OLIVEIRA DE ARAÚJO COSTA (OAB 109085/RJ),
ENIO SOLER DO AMARAL JUNIOR (OAB 172787/SP)
Processo 0001792-19.2011.8.26.0320 (320.01.2011.001792) - Monitória - Inadimplemento - Limeira Medicina e Segurança do
Trabalho Ltda - Pandatech Industria de Maquinas para Lavanderia - Cumpra-se o V. Acórdão. Proceda a serventia a retificação
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da nova denominação da ação. Após, aguarde-se a apresentação do cálculo de liquidação pelo exequente nos exatos termos do
V. Acórdão pelo prazo previsto no artigo 475-J, parágrafo 5º, do C.P.C. Em caso de pagamento ou a falta de impugnação, fixo os
honorários advocatícios do patrono do exequente em 10% sobre o valor do débito. - ADV: CIBELE FERNANDA PERESSOTTO
(OAB 298804/SP), ANA LAURA GRISOTTO LACERDA VENTURA (OAB 125664/SP), JOSE ANTONIO FRANZIN (OAB 87571/
SP)
Processo 0001865-20.2013.8.26.0320 (032.02.0130.001865) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Ezequiel
Mariani - Banco Itaucard Sa - Ofertado cálculo pelo réu-exequente, intime-se o autor-executado para pagamento do débito no
prazo de quinze (15) dias, observada a fase executória do processo. (R$1.000,00) Caso não se efetue o pagamento no prazo
determinado, fica desde já acrescido um percentual de 10%, manifestando-se o réu-exequente nesta hipótese nos termos do
artigo 475-J do C.P.C. Observando-se que a intimação do autor-executado far-se-á na pessoa de seu advogado através da
imprensa oficial. - ADV: EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/SP), EDUARDO VOLPI BEZERRA NUNES (OAB 57142/
SP)
Processo 0003106-49.2001.8.26.0320 (320.01.2001.003106) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
- Vila Claudia Empreendimentos Imobiliarios Ltda - Claudemir Alves de Aguiar - Em 05 (cinco) dias, providencie o autor o
recolhimento da taxa de desarquivamento dos autos (R$22,00). Decorrido silente, tornem ao arquivo. - ADV: NOELIR CESTA
(OAB 34508/SP), MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS (OAB 186274/SP)
Processo 0003738-26.2011.8.26.0320 (320.01.2011.003738) - Procedimento Sumário - Seguro - Elvismar Gomes de Oliveira
- Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro Dpvat - Vistos, etc. Ante o pagamento do débito e o mais que dos autos consta,
declaro, com fundamento legal no artigo 794, inciso I, c.c. o artigo 598, todos do Código de Processo Civil, extinta a presente
ação de cobrança ora em fase de execução requerida por ELVISMAR GOMES DE OLIVEIRA contra SEGURADORA LIDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT. Calculadas e pagas as eventuais custas, arquivem-se os autos, procedendo-se as
anotações de praxe. P.R.I.C. - ADV: ADEMAR PEREIRA (OAB 103463/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP)
Processo 0003877-56.2003.8.26.0320 (320.01.2003.003877) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Andreia Cristina Lopes - Companhia Excelsior de Seguros e outros - RECEBO o recurso de apelação interposto pela exequente,
em ambos os efeitos devolutivo e suspensivo, desacompanhado da guia de recolhimento do preparo à Superior Instância,
tendo em vista ser a apelante beneficiária da justiça gratuita. À parte contrária para, apresentar suas contrarrazões (artigo 508
e 518 do C.P.C.). - ADV: FÁBIO PINTO BASTIDAS, DÉBORA DION (OAB 165554/SP), SANDRA REGINA FRANCO LIMA (OAB
161660/SP), IVANILDO APARECIDO M SIQUEIRA (OAB 92354/SP), JOSE CARLOS BRANDINO (OAB 105016/SP), IZILDA
CRISTINA AGUERA (OAB 83509/SP), MARCO ANTONIO COLETTA (OAB 51756/SP)
Processo 0003949-09.2004.8.26.0320 (320.01.2004.003949) - Cumprimento de sentença - Nota Promissória - Antonio
Ezelino Paggiaro Espólio - Herick da Silva - Tendo em vista que houve a juntada de matrícula diversa à fl. 413 (sob nº 2.509),
providencie o exequente conforme já determinado à fl. 407, providenciando a juntada da matrícula sob nº 2.569, do cartório de
registro imobiliário de Valinhos. - ADV: JORGE MICHEL ACKEL (OAB 128927/SP), LUIZ GUSTAVO FRIGGI RODRIGUES (OAB
163631/SP), PATRÍCIA HELENA BOTTEON DA SILVA (OAB 170613/SP), FERNANDO DONIZETI RAMOS (OAB 188726/SP)
Processo 0003958-58.2010.8.26.0320 (320.01.2010.003958) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Associação
dos Proprietarios do Parque Residencial Roland Modulo Iii - Fl. 276: Concedo o prazo requerido. Decorrido sem manifestação,
arquivem-se os autos nos termos do artigo 791, inciso III, do C.P.C. - ADV: ELISANGELA ROSSETO MACHION
Processo 0003966-74.2006.8.26.0320 (320.01.2006.003966) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Eduardo
da Silveira Cozza - Marcelo Luiz Finotti e outro - Dê-se ciência ao exequente da resposta do ofício de fls. 196/200, requerendo
o que de direito em cinco (5) dias. - ADV: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES (OAB 279654/SP), JOSE APARECIDO PEREIRA
(OAB 90824/SP), MARINA SALZEDAS GIAFFERI (OAB 271804/SP), MAURO ALBERTO NEGRAO (OAB 41622/SP), SUELI
APARECIDA ZANARDE NEGRAO (OAB 41122/SP)
Processo 0003983-66.2013.8.26.0320 (032.02.0130.003983) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Ciência ao autor acerca do bloqueio efetivado junto ao
RENAJUD (fl. 67), manifestando-se em prosseguimento, providenciando o endereço atualizado do réu para a busca, apreensão
e sua citação. Decorrido silente, intime-o pessoalmente para dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção. - ADV:
MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0003987-06.2013.8.26.0320 (032.02.0130.003987) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau
Unibanco Sa - Landa Engenharia e Construções Ltda e outros - Fl. 242: Já se encontra deferido o levantamento das importâncias
bloqueados, estando tão somente aguardando a comprovação das transferências (fl. 226); aguarde-se o cumprimento do
despacho de fl. 240. - ADV: DIRCEU ENCINAS WALDERRAMAS (OAB 64889/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS
(OAB 23134/SP)
Processo 0004550-15.2004.8.26.0320 (320.01.2004.004550) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Vitor
Rene da Silveira - Sistema Jornal de Radio e Televisao de Limeira Tv Jornal - Posto isso e o mais que dos autos consta, JULGO
IMPROCEDENTE a presente ação ordinária ajuizada por VITOR RENE DA SILVA em face de SISTEMA JORNAL DE RÁDIO
E TELEVISÃO DE LIMEIRA TV JORNAL. Embora vencido, deixo de condenar o autor a arcar com os ônus da sucumbência
e honorários advocatícios porque beneficiário da gratuidade. Publique-se e registre-se a sentença e intimem-se as partes.
VALOR PREPARO = R$1.679,48 - PORTE REMESSA = R$29,50. - ADV: CLAUDIO FELIPPE ZALAF (OAB 17672/SP), DARWIN
SEBASTIAO GIOTTO (OAB 23103/SP)
Processo 0004560-49.2010.8.26.0320 (320.01.2010.004560) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Aymoré Credito Financiamento e Investimento Sa - Cumpra-se o V. Acórdão, arquivando-se os autos, anotando-se a
extinção junto ao sistema informatizado. - ADV: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA
Processo 0004719-21.2012.8.26.0320 (320.01.2012.004719) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - R.
A. R. - V. R. J. - Arquivem-se os autos nos termos em que decidido às fls. 229. Int. - ADV: ADRIANO JOSÉ PRADA (OAB 263312/
SP), ROSANA PENEDO FARIAS DA SILVA
Processo 0005143-10.2005.8.26.0320 (320.01.2005.005143) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Pedro
Antonio Domingues - Ricardo Felipe Valle Rego de Aragão - Conforme mencionado pelo executado o mesmo alega não possuir
bens passíveis à penhora, razão pela qual indefiro o pedido de aplicação da multa prevista no artigo 601 do C.P.C. Defiro a
pesquisa “on line” junto ao Infojud. - ADV: FERNANDA CECILIA FUZATTO DE MORAES (OAB 239046/SP), TELMA SOFIA
MACHADO DA SILVA (OAB 200520/SP), MARCIA ELIANA SURIANI (OAB 129849/SP)
Processo 0005210-58.1994.8.26.0320 (320.01.1994.005210) - Procedimento Sumário - Posse - Wap Empreendimentos Sc
Ltda - Defiro a vista dos autos ao autor, pelo prazo legal. Decorrido silente, tornem ao arquivo. - ADV: ALINE CRISTINA PINTO
(OAB 217701/SP)
Processo 0005232-86.2012.8.26.0320 (320.01.2012.005232) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Mercantil - Hsbc Bank Brasil Sa Banco Multiplo - Requeira o autor o necessário ao prosseguimento do feito, no prazo de cinco
(05) dias. Decorrido silente, tornem ao arquivo. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)
Processo 0005534-04.2001.8.26.0320 (320.01.2001.005534) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens - Valbras Tratores e Pecas Ltda - Cumpra-se o V. Acórdão, prosseguindo-se na execução. - ADV:
THIAGO RODOVALHO DOS SANTOS (OAB 196565/SP), ANGELO JOSE PERCEBON (OAB 144814/SP)
Processo 0005815-47.2007.8.26.0320 (320.01.2007.005815) - Separação Litigiosa - Dissolução - Antônio Aparecido Galbin
- Defiro a vista dos autos ao réu, pelo prazo legal. Decorrido silente, tornem ao arquivo. - ADV: FERNANDO ANTONIO MIOTTO
(OAB 189552/SP)
Processo 0006707-58.2004.8.26.0320 (320.01.2004.006707) - Divórcio Consensual - Dissolução - Edson Aparecido Casimiro
- Ana Maria Fedato Casimiro - Requeiram os interessados o necessário ao prosseguimento do feito, no prazo de cinco (05) dias.
Decorrido silente, tornem ao arquivo. - ADV: DURVAL PEREIRA (OAB 38875/SP)
Processo 0006822-40.2008.8.26.0320 (320.01.2008.006822) - Procedimento Sumário - Direitos e Títulos de Crédito - Nyw
Transfer Ltda Me - Suspenda-se a execução nos termos do artigo 791, inciso III, do C.P.C., aguardando-se provocação no
arquivo. - ADV: LUCAS DE ANDRADE (OAB 306504/SP)
Processo 0007308-40.1999.8.26.0320 (320.01.1999.007308) - Arrolamento de Bens - Joao Baptista Borrelli - Milton Borreli e
outro - Requeira o interessado o necessário ao prosseguimento do feito, no prazo de cinco (05) dias. Decorrido silente, tornem
ao arquivo. - ADV: NELSON ROLAND (OAB 20512/SP), LUIS BORRELLI NETO (OAB 116473/SP)
Processo 0007600-20.2002.8.26.0320 (320.01.2002.007600) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Georgina Maria
Frati - Evandro Cesar Frati e outro - Em 05 (cinco) dias, providenciem os interessados o recolhimento da diferença da taxa
de desarquivamento dos autos (R$7,00). Decorrido silente, tornem ao arquivo. - ADV: JOSE BENEDITO DOS SANTOS (OAB
112451/SP), DAISY RADESCHI CAVINATTTO (OAB 158536/SP), ANDRÉIA DA COSTA FERREIRA
Processo 0008179-16.2012.8.26.0320 (320.01.2012.008179) - Procedimento Ordinário - Revisão - Paulo Francisco Bonfim
- Mariana Caroline Bonfim - Cumpra-se o V. Acórdão, arquivando-se os autos, anotando-se a improcedência do pedido junto ao
sistema. - ADV: ILKA APARECIDA GUERRA FACIO, MARIA MADALENA BARBOSA
Processo 0008429-64.2003.8.26.0320 (320.01.2003.008429) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Aabb
Associacao Atletica Banco do Brasil - Defiro a vista dos autos ao interessado, pelo prazo legal. Decorrido silente, tornem ao
arquivo. - ADV: JOAQUIM ANTONIO ZANETTI (OAB 80964/SP), RODRIGO RODRIGUES MÜLLER
Processo 0008430-20.2001.8.26.0320 (320.01.2001.008430) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens - Valbras Tratores e Pecas Ltda - Cumpra-se o V. Acordão, prosseguindo-se na execução. - ADV:
THIAGO RODOVALHO DOS SANTOS (OAB 196565/SP), ALEXANDRE APARECIDO BOSCO (OAB 144711/SP)
Processo 0009261-34.2002.8.26.0320 (320.01.2002.009261) - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência - Frefer Sa Industria e Comercio de Ferro e
Aco - Darcy Destefani - Banco Nossa Caixa - Requeira o autor o necessário ao prosseguimento do feito, bem como regularize a
sua representação processual, no prazo de cinco (05) dias. Decorrido silente, tornem ao arquivo. - ADV: ALEXANDRE HONORE
MARIE THIOLLIER FILHO (OAB 40952/SP), MARCELLO DE CAMARGO TEIXEIRA PANELLA (OAB 143671/SP)
Processo 0009606-53.2009.8.26.0320 (320.01.2009.009606) - Embargos à Execução - Liquidação / Cumprimento / Execução
- Ismael Stahl - Cumpra-se o V. Acórdão, certificando-se perante os autos principais. Aguarde-se a apresentação do cálculo de
liquidação pelo exequente pelo prazo previsto no artigo 475-J, parágrafo 5º, do C.P.C. - ADV: ANA LUCIA DI BENE VIEIRA Y
ANICETO (OAB 208732/SP), FABIANA SIMONETI
Processo 0010391-78.2010.8.26.0320 (320.01.2010.010391) - Procedimento Sumário - Maria Nunes Ferreira - Seguradora
Lider dos Consorcios do Seguro Dpvat Sa - Cumpra-se o V. Acórdão. Aguarde-se a apresentação do cálculo de liquidação pelo
exequente pelo prazo previsto no artigo 475-J, parágrafo 5º, do C.P.C.; sem prejuízo, manifeste-se a exequente sobre o depósito
de fl. 327. - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), WALTER BERGSTROM (OAB 105185/SP)
Processo 0011588-34.2011.8.26.0320 (320.01.2011.011588) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Natanael
Martins Junior - Banco Itaucard Sa - Em 05 (cinco) dias, providencie o réu o recolhimento da taxa de desarquivamento dos autos
(R$22,00). Decorrido silente, tornem ao arquivo. - ADV: JOSÉ CARLOS MARTINI JUNIOR (OAB 184391/SP), EDUARDO JOSE
FUMIS FARIA (OAB 225241/SP)
Processo 0012131-37.2011.8.26.0320 (320.01.2011.012131) - Cumprimento de sentença - Cheque - Solid Comércio de
Jóias Ltda - Gomes & Gomes Comercial,ltda Epp - Proceda a serventia a penhora “on line”, procedendo a consulta no prazo
de quinze dias. Defiro as pesquisas “on line” junto ao Renajud e Infojud. Expeça-se mandado de penhora. A pesquisa de bens
através do sistema Arisp somente contempla os beneficiários da justiça gratuita, o que não se vislumbra no presente caso.
Neste sentido o parecer 123/09-E, emitido pela E. Corregedoria Geral de Justiça em que se funda o Provimento CG 06/2009 da
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, que estabeleceu os requisitos para utilização do sistema, bem como o
“Guia de Utilização do sistema de Penhora Onlin”, esclarece que a pesquisa visando a localização de bens imóveis em nome
de determinada pessoas deve se atentar para os seguintes termos: “Impende observar que o sistema engendrado não se
limita a tornar factível, pela via eletrônica, tão somente a averbação de penhora, alcançando todos os Registros de Imóveis do
Estado. Traz, além disto, a possibilidade de ser realizada pesquisa, com escopo de localização de bens imóveis em nome de
determinada pessoa, bem como de ser obtida certidão a respeito. Mas tal pesquisa, âmbito desta particular sistemática, estará
limitada aos casos em que o Juízo competente a determine, como diligência sua, ou às hipóteses em que o interessado tenha
sido concedida a assistência judiciária gratuita, visto que, fora das situações citadas, a prestação do serviço a particulares já
é propiciada pelo chamado Sistema de Ofício Eletrônico da ARISP (http://www.oficioeletronico.com.br)”. Poderá o exequente
providenciar a consulta pelo Sistema de Ofício eletrônico da ARISP, com o pagamento das devidas custas, por se cuidar de
prestação de serviços. - ADV: SYLVIO JORGE DE MACEDO NETO (OAB 193200/SP), WILDSON FITTIPALDI (OAB 217682/
SP)
Processo 0012598-16.2011.8.26.0320 (320.01.2011.012598) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Marcio
Rodrigues Gianotto e outros - Antonio Carlos Razza e outros - Em cinco (5) dias, informem os exequente sobre o andamento do
agravo de instrumento interposto. - ADV: NABYLA MALDONADO DE MOURA GIACOPINI (OAB 260220/SP)
Processo 0012933-98.2012.8.26.0320 (320.01.2012.012933) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau
Unibanco Sa - Suspenda-se a execução nos termos do artigo 791, inciso III, do C.P.C., aguardando-se provocação no arquivo.
Int. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0013519-72.2011.8.26.0320 (320.01.2011.013519) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Nelson Santo de
Oliveira - Catarina Costa de Oliveira - Ante o cumprimento da r. Sentença de fl. 106, providencie o inventariante o recolhimento
de guias próprias para extração de cópias autenticadas necessárias para expedição de Formal de partilha, bem como o
recolhimento da taxa no valor de R$ 34,00, conforme dispõe o Provimento nº 833/04, do Conselho Superior da Magistratura. Int.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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- ADV: CASSIANO ROBERTO ZAGLOBINSKY VENTURELLI (OAB 36994/SP)
Processo 0013739-80.2005.8.26.0320 (320.01.2005.013739) - Separação Consensual - Dissolução - Fátima Regina
Galzerani de Santi e outro - Ante o desarquivamento do feito, requeiram os interessados o necessário, no prazo de cinco (05)
dias. Decorrido silente, tornem ao arquivo. - ADV: EDUARDO ALBERTO ROSSETTO MARTINS RAMOS (OAB 178772/SP),
MARIA APARECIDA FIGUEIREDO SILVA (OAB 104640/SP)
Processo 0013800-67.2007.8.26.0320 (320.01.2007.013800) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - Guilherme
Vinicius Chamquini Farias - Ante o desarquivamento do feito, requeira o interessado o necessário, no prazo de cinco (05) dias.
Decorrido silente, tornem ao arquivo. - ADV: BONERJI IVAN OSTI (OAB 78122/SP)
Processo 0014044-88.2010.8.26.0320 (320.01.2010.014044) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Tulio
Pacola Roncoleta - Banco Santander (brasil) Sa - Em cinco (5) dias, manifeste-se o exequente sobre o depósito efetuado
pelo executado. - ADV: MARCO ANTONIO BOSQUEIRO (OAB 91119/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), FABIO
ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)
Processo 0014983-34.2011.8.26.0320 (320.01.2011.014983) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Banco do
Brasil Sa - Defiro a pesquisa “on line” junto ao Renajud, providenciando o autor o recolhimento da taxa prevista no Comunicado
do CSM nº 170/11 (guia FEDTJ cód. 434-1 - R$11,00). - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)
Processo 0015573-21.2005.8.26.0320 (320.01.2005.015573) - Inventário - Inventário e Partilha - Sylvia Bertin - José Pinto Denis Ronaldo Pinto e outros - Petição de fls. 708/717: ante a apresentação de novas declarações de fls. 712/717 e composição
amigável entre os herdeiros, lavre-se por termo a manifestação da renúncia apresentada pelo herdeiro DENIS RONALDO, o
qual deverá comparecer em cartório no prazo de cinco (05) dias. Esclareça o inventariante sobre a ação de Prestação de Contas
sob nº 471/10. Após será apreciado a emenda ao valor da causa. Int. - ADV: ALEXANDRE EDUARDO BERTOLINI (OAB 173276/
SP), PAULO EDUARDO DE GODOY SAMPAIO (OAB 144764/SP)
Processo 0015652-58.2009.8.26.0320 (320.01.2009.015652) - Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência Ondapel Sa Indústria de Embalagens - Darcy Destefani - Cibrapel Sa Indústria de Papel e Embalagens e outros - Retirar mandado
de levantamento ( expedido em nomde Dr. Reginaldo José da Costa) - ADV: RODRIGO QUINTINO PONTES (OAB 274196/
SP), REGINALDO JOSÉ DA COSTA (OAB 264367/SP), DARCY DESTEFANI (OAB 35808/SP), NOEDY DE CASTRO MELLO
(OAB 27500/SP), RAFAEL RIGO (OAB 228745/SP), MARINA VITALLI SCHMIDT (OAB 225307/SP), EDUARDO SANDOVAL DE
MELLO FRANCO (OAB 137258/SP), ADRIANA VALERIA PUGLIESI (OAB 110730/SP)
Processo 0015706-92.2007.8.26.0320 (320.01.2007.015706) - Procedimento Ordinário - Retificação de Nome - Eva Anacleto
Vieira e outros - Maria Vieira dos Santos - Fls. 259: Indefiro por falta de amparo legal. Tornem os autos ao arquivo. Int. - ADV:
CLODOMIRO BENEDITO DOS SANTOS (OAB 116948/SP), PAULO JORGE ARIZA (OAB 107708/SP)
Processo 0015968-37.2010.8.26.0320 (320.01.2010.015968) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Rafael
Mesquita Torquato - Banco Finasa Bmc Sa e outros - Em 05 (cinco) dias, providencie o interessado o recolhimento da taxa de
desarquivamento dos autos (R$22,00). Decorrido silente, tornem ao arquivo. - ADV: PAULA MARCELA BERNARDO
Processo 0016020-96.2011.8.26.0320 (320.01.2011.016020) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Auto Posto Concha de Ouro Limeira Ltda - Em cinco (5) dias, informe o exequente a parte ideal a
ser penhorado. Informado, proceda a serventia de acordo com o disposto no artigo 659, parágrafo 567, do C.P.C., lavrando o
termo de penhora. - ADV: LUCAS DE ANDRADE (OAB 306504/SP)
Processo 0016315-12.2006.8.26.0320 (320.01.2006.016315) - Depósito - Depósito - Banco Finasa Sa - Ante o
desarquivamento do feito, requeira o interessado o necessário, no prazo de cinco (05) dias. Decorrido silente, tornem ao arquivo.
- ADV: ROBERTO GUENDA (OAB 101856/SP)
Processo 0016622-97.2005.8.26.0320 (320.01.2005.016622) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Carlos
Augusto Facio - Em 05 (cinco) dias, providencie o autor o recolhimento da taxa de desarquivamento dos autos (R$22,00).
Decorrido silente, tornem ao arquivo. - ADV: EDUARDO SOARES CARDOSO (OAB 265286/SP)
Processo 0016997-88.2011.8.26.0320 (320.01.2011.016997) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Maria de Lourdes
Benvenuto Costola - Requeira a inventariante o necessário ao prosseguimento do feito, no prazo de cinco (05) dias. Decorrido
silente, tornem ao arquivo. - ADV: CARLOS EDUARDO GAGLIARDI (OAB 262013/SP)
Processo 0017382-12.2006.8.26.0320 (320.01.2006.017382) - Divórcio Consensual - Dissolução - Luiz Balbino de Souza
e outro - Defiro a vista dos autos ao interessado, pelo prazo legal. Decorrido silente, tornem ao arquivo. - ADV: DANIEL
DEGASPARI, PATRICIA MASSITA ZUCARELI (OAB 174681/SP), LEOVEGILDO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
Processo 0018192-16.2008.8.26.0320 (320.01.2008.018192) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens - Manoel Fernandes da Silva e outro - Requeiram os interessados o necessário ao prosseguimento
do feito, bem como regularizem suas representações processuais, no prazo de cinco (05) dias. Decorrido silente, tornem ao
arquivo. - ADV: REYNALDO COSENZA (OAB 32844/SP)
Processo 0020357-31.2011.8.26.0320 (320.01.2011.020357) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - João Batista
Zambuzi - Cumpra o inventariante o determinado às fls. 108, recolhendo as taxas devidas. Int. - ADV: VANDERLEI ANDRIETTA
Processo 0021153-22.2011.8.26.0320 (320.01.2011.021153) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Alexandre Scarpiti - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Posto isso e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação acidentária ajuizada por ALEXANDRE SCARPITI em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS, e, em conseqUência, condeno o réu ao pagamento do benefício auxílio-doença, mensalmente, obedecidos
os critérios estabelecidos no artigo 61 da Lei 8.213/91, a partir da data do requerimento administrativo e enquanto durar a
incapacidade. Aplicar-se-á juros de mora desde a citação. Deverá o réu arcar com os ônus da sucumbência e honorários
advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido. Sujeita ao duplo grau de
jurisdição, em reexame obrigatório, decorrido o prazo para interposição dos recursos voluntários, subam os autos à Egrégia
Superior Instância. Reciprocamente vencidas, cada parte arcará com a honorária de seu respectivo advogado, rateando os
ônus da sucumbência, respeitadas as isenções decorrentes da gratuidade. Publique-se e registre-se a sentença e intimem-se
as partes”. Publique-se e registre-se a sentença e intimem-se as partes. Limeira, 16 de janeiro de 2014. Marcelo Ielo Amaro
Juiz de Direito - ADV: NILO DA CUNHA JAMARDO BEIRO (OAB 108720/SP), LUCIANA LUCENA BAPTISTA BARRETTO (OAB
229762/SP)
Processo 0021493-29.2012.8.26.0320 (320.01.2012.021493) - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título Aço Line Indústria e Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda e outros - Banto Itaú Sa - Ordenados, subam os autos ao EGRÉGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, com as nossas justas homenagens, observadas as formalidades
legais. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), LUCIANA CAMPREGHER DOBLAS BARONI (OAB
250474/SP), RICARDO SORDI MARCHI (OAB 154127/SP)
Processo 0022165-37.2012.8.26.0320 (320.01.2012.022165) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - Sergio dos
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Santos Peçanha - Natali de Paula Santos - Em cinco (05) dias, manifeste-se o exequente sobre o depósito de fls. 438/439. Int. ADV: MARA ISA MATTOS SILVEIRA ZAROS, DANIEL DE CAMPOS (OAB 94306/SP)
Processo 0022473-73.2012.8.26.0320 (320.01.2012.022473) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Alexandre Ferreira Coimbra - Ativos Sa Cia Securit Credito Financeiro e outro - Face a informação de fl. 165, prejudicada a
perícia deferida na decisão saneadora, recaindo sobre os réus os ônus decorrentes da ausência da referida prova a serem
devidamente proclamados e aferidos no conjunto do mérito quando da prolação da sentença. Para audiência de instrução,
debates e julgamento designo o dia 17 de julho de 2014, às 13:30 horas. Intimem-se. - ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA
(OAB 113887/SP), LUIZ FERNANDO MAIA (OAB 67217/SP), ALBERTO QUERCIO NETO (OAB 229359/SP), MARCIA REGINA
CHRISPIM (OAB 116092/SP)
Processo 0023247-79.2007.8.26.0320 (320.01.2007.023247) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - João Marcos
Sanchez Carrasco - Marítima Seguros Sa - Vistos, etc. HOMOLOGO pôr sentença, para que produza os seus jurídicos e legais
efeitos, o acordo celebrado as fls. 348/349, declarando, com fundamento legal no artigo 794, inciso II, c.c. o artigo 598, todos
do Código de Processo Civil, extinta a ação de cobrança ora em fase de execução requerida por JOÃO MARCOS SANCHEZ
CARRASCO contra MARÍTIMA SEGUROS S/A. Expeça-se guia de levantamento (fl. 346) em favor do exequente, independente
do trânsito em julgado. Calculadas e pagas eventuais custas, arquivem-se os autos, procedendo-se as anotações de praxe. P.
R I. C. - ADV: MAURICIO SANITA CRESPO (OAB 124265/SP), ANTONIO CARLOS SANCHEZ MACHADO, FABIO FRASATO
CAIRES (OAB 124809/SP)
Processo 0023383-13.2006.8.26.0320 (320.01.2006.023383) - Separação Consensual - Dissolução - Almelina Martins de Sá
Julião Silva - Eduardo Julião da Silva - Defiro a vista dos autos ao interessado, pelo prazo legal. Decorrido silente, tornem ao
arquivo. - ADV: CLAUDIO LOPES (OAB 45759/SP), ELISABETE REZENDE ALEIXO CAMARGO (OAB 115639/SP)
Processo 0024097-60.2012.8.26.0320 (320.01.2012.024097) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Nelson Dibbern Petição de fls. 165/166: ante a manifestação Favorável da Fazenda Estadual, cumpra-se integralmente a r. Sentença recolhendo
a diferença de custas, visto que o recolhimento efetuado a fl. 142 foi efetuado em código errado (304-9) e valor inferior. Int. ADV: JOSE FRANCISCO PITTIA (OAB 51394/SP)
Processo 0024217-40.2011.8.26.0320 (320.01.2011.024217) - Outros Feitos não Especificados - Radio Educadora de
Limeira Ltda - Antonio Cristovão Rios Neto - Cumpra-se o V. Acórdão, certificando perante os autos principais. Após, arquivemse. - ADV: ROGERIO REGIS BITTENCOURT DOS SANTOS (OAB 303804/SP), MARCO ANTONIO DE MIRANDA MAZZOLINI
(OAB 293126/SP), RENATA DE SOUZA SILVA PRADA (OAB 218139/SP)
Processo 0024268-17.2012.8.26.0320 (320.01.2012.024268) - Monitória - Compra e Venda - Marcelo Nicolau - Tendo em
vista que não houve a efetivação da penhora on line, ante a falta de saldo na conta do executado (fls. 82/83), manifeste o
exequente em prosseguimento, providenciando a indicação de bens à penhora, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido silente,
suspenda-se a execução nos termos do artigo 791, inciso III, do C.P.C., aguardando-se provocação no arquivo. - ADV: PATRICK
FERREIRA VAZ (OAB 223036/SP)
Processo 0024576-53.2012.8.26.0320 (320.01.2012.024576) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco Sa - Em 05 (cinco) dias, providencie o interessado o recolhimento da taxa de desarquivamento dos autos
(R$22,00). Decorrido silente, tornem ao arquivo. - ADV: CLAUDEMIR COLUCCI (OAB 74968/SP), ADEMAR BEZERRA DE
MENEZES JUNIOR (OAB 126837/SP)
Processo 0024722-94.2012.8.26.0320 (320.01.2012.024722) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Eliane Aparecida
Gomes Chaves - Civaldo Pereira de Souza - Em cinco (5) dias, manifeste-se o exequente sobre o depósito efetuado pelo
executado as fls. 50/53. - ADV: RONEI JOSÉ DOS SANTOS, SILVIA EDILAINE DO PRADO (OAB 232156/SP)
Processo 0025156-93.2006.8.26.0320 (320.01.2006.025156) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Sebastião
Francisco Siqueira e outros - Aguarde-se o cumprimento do despacho de fl. 469. - ADV: CARLOS ALBERTO DE SALVI JUNIOR,
FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP), MAURICIO SANITA CRESPO (OAB 124265/SP), HILARIO DE AVILA FERREIRA
(OAB 121443/SP)
Processo 0025708-82.2011.8.26.0320 (320.01.2011.025708) - Depósito - Alienação Fiduciária - FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS PCG - Expeçam-se cartas para citação do réu nos 02 endereços informado
à fl. 132, providenciando o autor o recolhimento de 02 taxas postais e mais uma contrafé, no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV:
LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP)
Processo 0026899-07.2007.8.26.0320 (320.01.2007.026899) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Rural Banco Cnh Capital Sa - Em cinco (05) dias, manifeste-se o exequente sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 406. (deixei
de proceder as citações dos executados, tendo em vista que no local falei com o Sr. Marcos, porteiro que disse trabalhar no
local há 3 anos e desconhece os mesmos) Decorrido silente, intime-se pessoalmente a mesma para dar andamento ao feito em
48 horas, sob pena de extinção. - ADV: FABÍOLA BORGES DE MESQUITA (OAB 206337/SP), MAURICIO ANTONIO FIORI DE
SOUZA (OAB 195239/SP)
Processo 0027250-04.2012.8.26.0320 (320.01.2012.027250) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Arquivem-se os autos, nos termos do artigo 475-J, parágrafo
5º, do C.P.C. - ADV: FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP), MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0028164-68.2012.8.26.0320 (320.01.2012.028164) - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil Registro Civil das Pessoas Naturais - Olga Guilherme dos Santos - Em cinco (05) dias, compareça o procurador em cartório para
desentranhamento do documento de fls. 62, ante a substituição do mesmo por cópia que encontra-se na contracapa dos autos.
Após, arquivem-se os autos observando-se as formalidades legais. Int. - ADV: JOSÉ FRANCISCO ROGÉRIO
Processo 0028289-36.2012.8.26.0320 (320.01.2012.028289) - Procedimento Ordinário - Revisão - Lazaro Antonio Zancha
- Esmeralda Aparecida Rizzo - Defiro a vista dos autos ao autor, pelo prazo legal. Decorrido silente, tornem ao arquivo. - ADV:
PATRICIA KARLA DE JESUS (OAB 285075/SP), CASSIO MURILO BAPTISTELLA (OAB 153081/SP)
Processo 0028669-35.2007.8.26.0320 (320.01.2007.028669) - Procedimento Ordinário - Seguro - Sul America Cia Nacional
de Seguros - Cumpra-se o V. Acórdão. Em cinco (5) dias, informe o autor se o acordo de fls. 190/192 foi efetivamente cumprido.
Após, tornem. - ADV: ENIO SOLER DO AMARAL JUNIOR (OAB 172787/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP)
Processo 2050019-70.1992.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - CITRO-PECTINA S/A
EXPORTAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO - Defiro a vista dos autos ao interessado, pelo prazo legal. Decorrido silente, tornem
ao arquivo. - ADV: REGINALDO JOSÉ DA COSTA (OAB 264367/SP), MARIA DE CASTRO MICHIELIN (OAB 89231/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO IELO AMARO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADRIANA RAMOS SINTONI
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0032/2014
Processo 1000174-17.2014.8.26.0320 - Embargos à Execução - Extinção da Execução - SUELI MARIA SARDENHA EPP e
outro - Itaú Unibanco S/A - Defiro os benefícios da justiça gratuita aos embargantes, anotando-se. Certifique a interposição nos
autos principais, intimando-se o embargado para impugnação (art. 740 do C.P.C.). - ADV: EUCLIDES BECKMAN JUNIOR (OAB
317810/SP), LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS (OAB 253676/SP)
Processo 1000174-17.2014.8.26.0320 - Embargos à Execução - Extinção da Execução - SUELI MARIA SARDENHA EPP e
outro - Itaú Unibanco S/A - Defiro os benefícios da justiça gratuita às embargantes, anotando-se. Certifique a interposição nos
autos principais, intimando-se o embargado para impugnação (art. 740 do C.P.C.). - ADV: EUCLIDES BECKMAN JUNIOR (OAB
317810/SP), LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS (OAB 253676/SP)
Processo 1000285-98.2014.8.26.0320 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - Bradesco Auto/RE
Companhia de Seguros - Vistos. Após o depósito e recolhimento da diligência do oficial de justiça, cite-se, ficando o réu advertido
do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados
na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitalizada, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB 130291/SP)
Processo 1000288-53.2014.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - IMPRENSA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - Vistos. Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a
execução forçada. Determino a expedição do mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação,
no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC,
art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo
supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento
dos eventuais embargos à execução. Advirto que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá
ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do
Código de Processo Civil. O edital deve conter a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de
embargos à execução. Não efetuado o pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora
de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não
encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5
(cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único,
do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de
até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera
alegação do devedor acerca de eventual composição amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze)
dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por
dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de
multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito
de 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá
ao executado requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). - ADV: PRISCILIANA GILENA GONÇALVES (OAB
213289/SP)
Processo 1000290-23.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - JOSUE CAMARGO e
outro - Concedo aos autores os benefícios da justiça gratuita. CITEM-SE os réus para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia
da inicial segue em anexo, ficando advertidos do prazo de 15 (quinze) dias para apresentarem a defesa, sob pena de serem
presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a
presente, por cópia digitalizada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como
comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: FABIANO MORAIS
(OAB 262051/SP)
Processo 1000295-45.2014.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecunia
S/A - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o
réu para pagar a dívida que provocou a mora (Incidente de Inconstitucionalidade nº 150.402.0/5) no prazo de 5 (cinco) dias,
contados do cumprimento da liminar, e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção de verdade do
fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o
pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decretolei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitalizada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da
Lei. Intime-se. - ADV: ORESTES BACCHETTI JUNIOR (OAB 139203/SP)
Processo 1000301-52.2014.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - ANGÉLICA TAVARES DE
OLIVEIRA e outro - Concedo aos autores os benefícios da justiça gratuita. Para audiência de conciliação, designo o dia 23
de julho de 2014, às 13:05 horas, sendo obrigatório o comparecimento das partes que, na hipótese de transigirem, poderão
estar representados por prepostos. O(A) advogado(a) do(s) autor(es) providenciará o comparecimento de seu constituinte,
independentemente de intimação. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue em
anexo, e INTIME-SE para comparecer pessoalmente à audiência acima designada que se realizará neste Fórum, no endereço
acima citado, ou nela fazer-se representar por preposto no caso de transigir, com poderes para tanto, oportunidade em que,
frustrada a conciliação, poderá apresentar a defesa que tiver, por escrito ou oralmente, através de advogado regularmente
constituído, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de
Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitalizada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a
acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. ADV: ELISEU DANIEL DOS SANTOS (OAB 139373/SP)
Processo 4000161-98.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Corretagem - EUCLIDES PAIVA MENDES - COMERCIAL
DELTA PONTO CERTO LTDA (SEMPRE VALE SUPERMERCADOS) e outros - Aguarde-se a realização da audiência retro
designada. - ADV: OCTÁVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA (OAB 196524/SP), HELOYSE APARECIDA ALVES DE SOUZA
NASCIMENTO, ROBERVAL DIAS CUNHA JUNIOR (OAB 42529/SP), NOEDY DE CASTRO MELLO (OAB 27500/SP)
Processo 4000286-66.2013.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Seguro - MARCELO REZENDE - SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e outro - Vistos. Em cinco dias, manifeste o exeqüente ante a devolução da
carta precatória sem cumprimento. Int. - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), CELSO DE FARIA
MONTEIRO (OAB 138436/SP), WALTER BERGSTROM (OAB 105185/SP)
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Processo 4000460-75.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Ezequiel Correa Leite - Banco
Santander (Brasil) S/A - Em cinco dias, apresente o autor o cálculo atualizado do débito. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB
139961/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), BRUNO JOSE MOMOLI GIACOPINI (OAB 257219/SP)
Processo 4000546-46.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Itauleasing S/A FIORETA ELETRODOMESTICOS LTDA e outros - Defiro a pesquisa “on line” junto ao Renajud, providenciando a serventia.
- ADV: MARIA ELISA PERRONE DOS REIS (OAB 178060/SP), GISELE CRISTINA CORRÊA RODRIGUES (OAB 164702/SP),
MAURO SERGIO RODRIGUES (OAB 111643/SP)
Processo 4000999-41.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Seguro - Nelson da Siva - MONGERAL AEGON SEGUROS
E PREVIDÊNCIA S/A - Audiência de Tentativa de Conciliação nos autos de ação ordinária. Proc. nº4000999-41-2013. Aos
15 de janeiro de 2014, às 13:10 horas, nesta cidade e Comarca de Limeira-SP, no andar superior do Fórum “Prof. Spencer
Vampré”, na sala de audiências da Quarta Vara Cível, onde presentes estão o Exmo. Sr. Dr. MARCELO IELO AMARO, Juiz
de Direito Titular, comigo escrevente habilitada, ao final assinado. Presente o autor NELSON DA SILVA acompanhado de sua
procuradora DRA. KAREN DANIELA CAMILO, a qual requereu prazo de 5 dias para apresentação de substabelecimento, o que
foi deferido pelo MM. Juiz, e a ré MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A na pessoa de sua procuradora DRA.
LEILA REGINA ALVES, a qual requereu prazo de 5 dias para apresentação de substabelecimento bem como o recolhimento das
custas pertinentes, o que foi deferido pelo MM. Juiz. Proposta a conciliação a mesma restou infrutífera. Pelo MM. Juiz foi dito
que: “Observo que, ante a causa de pedir e pedido, as partes se mostram legítimas e presentes as demais condições da ação.
Não há nulidades ou irregularidades a serem sanadas. Para realização da perícia requerida pela ré nomeio perito ANDERSON
BALLONI, fixando honorários provisórios em R$ 600,00, a serem depositados no prazo de 10 dias pela referida parte interessada
na realização da prova técnica. Intime-se o senhor perito a estimar a honorária definitiva, dando-se ciência às partes. Faculto às
partes a indicação de assistentes técnicos e oferecimento de quesitos no prazo de 5 dias. Oportunamente, se necessário, será
colhida prova oral em audiência de instrução, debates e julgamento. Dou a presente decisão por publicada em audiência”. Nada
mais. - ADV: EUCLYDES JOSE SIQUEIRA (OAB 51760/SP), HUGO METZGER PESSANHA HENRIQUES (OAB 180315/SP)
Processo 4001360-58.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Rafael Ribeiro Fabiano
Rotisseria Me e outro - Tendo em vista o efeito suspensivo proferido no agravo de instrumento, aguarde-se o julgamento do
mesmo. - ADV: REGINALDO JOSÉ DA COSTA (OAB 264367/SP)
Processo 4001562-35.2013.8.26.0320 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
- ANDRE LUIS FORTI - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo - Audiência de Instrução e Julgamento nos autos de Embargos
à execução. Proc. nº4001562-35-2013. Aos 16 de janeiro de 2014, às 14:00 horas, nesta cidade e Comarca de Limeira-SP, no
andar superior do Fórum “Prof. Spencer Vampré”, na sala de audiências da Quarta Vara Cível, onde presentes estão o Exmo.
Sr. Dr. MARCELO IELO AMARO, MM. Juiz de Direito Titular, comigo escrevente habilitada, ao final assinado. Presentes, o
embargante ANDRÉ LUIS FORTI acompanhado de seu procurador DR. CASSIANO ROBERTO ZAGLOBINSKY VENTURELLI,
a embargada HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO na pessoa de sua procuradora DRA. MARISTELA H. TETZNER.
Proposta a conciliação a mesma restou infrutífera. Terminada a instrução, pelo MM. Juiz foi dada a palavra às partes para
se manifestarem em alegações finais, sendo que por elas foi dito que reiteravam seus respectivos argumentos, reiterando o
embargante o pedido de realização de perícia. Pelo MM. Juiz foi dito: “Preparados os autos, tornem conclusos”. Nada mais. ADV: OTÁVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA VENTURELLI (OAB 177761/SP), FABIO ROBERTO LOTTI (OAB 142444/SP), MARCO
ANTONIO LOTTI (OAB 98089/SP), CASSIANO ROBERTO ZAGLOBINSKY VENTURELLI (OAB 36994/SP)
Processo 4001562-35.2013.8.26.0320 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução ANDRE LUIS FORTI - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo - Posto isso e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os embargos opostos por ANDRÉ LUIS FORTI nos autos da ação de execução que lhe é ajuizada por HSBC
BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO, para que se proceda, nos autos principais, a revisão do cálculo exequendo observando
a impossibilidade de cumulação de comissão de permanência, juros moratórios e multa nos termos em que ora proclamada.
Opere-se, então, a exclusão de tal prática no título executivo. Reciprocamente vencidas, cada parte arcará com a honorária de
seu respectivo advogado, rateando os ônus da sucumbência, respeitadas as isenções decorrentes da gratuidade. Publique-se
e registre-se a sentença e intimem-se as partes. - ADV: CASSIANO ROBERTO ZAGLOBINSKY VENTURELLI (OAB 36994/
SP), OTÁVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA VENTURELLI (OAB 177761/SP), FABIO ROBERTO LOTTI (OAB 142444/SP), MARCO
ANTONIO LOTTI (OAB 98089/SP)
Processo 4001744-21.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Seguro - CRISTIANE BEATRIZ DA SILVA GRANUSSO
- SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A - Audiência de Tentativa de Conciliação nos autos de
ação ordinária. Proc. nº4001744-21-2013. Aos 15 de janeiro de 2014, às 13:05 horas, nesta cidade e Comarca de Limeira- SP,
no andar superior do Fórum “Prof. Spencer Vampré”, na sala de audiências da Quarta Vara Cível, onde presentes estão o Exmo.
Sr. Dr. MARCELO IELO AMARO, Juiz de Direito Titular, comigo escrevente habilitada, ao final assinado. Presente a autora
CRISTIANE BEATRIZ DA SILVA GRAMUSSO na pessoa de seu procurador DR. FILIPE HEBLING e a ré SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT na pessoa de sua procuradora DRA. BIBIANI JULIETA DE OLIVERIA CARDOSO
MAGRI. Proposta a conciliação a mesma restou infrutífera. Pelo MM. Juiz foi dito: “Não há nulidades ou irregularidades a serem
sanadas. Dou o feito por saneado. Inicialmente, a preliminar de falta de interesse processual pelo não esgotamento da via
administrativa, fica rejeitada visto que não se exige tal providência para exercício do direito de ação. No mérito, controvertem
as partes os limites do sinistro a ser indenizado, entende a autora que em razão do acidente, lamentavelmente, teria resultado
invalidez permanente buscando, portanto, a integralidade do seguro obrigatório devido à hipótese; em contestação, insurgiu-se a
ré, negando expressamente que a invalidez tenha o caráter definitivo, permanente, sustentado pela autora. Eis a controvérsia a
ser dirimida em instrução. Defiro a realização da prova técnica nomeando perito ANDERSON BALLONI, apto a realizar a referida
perícia (necessária para resguardo do contraditório). Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e oferecimento de
quesitos; inverte-se o ônus da prova, fixando honorária provisória em R$ 600,00 providenciando a seguradora o depósito em
10 dias sob pena de preclusão e aplicação dos efeitos da referida inversão. Intime-se o senhor perito a estimar a honorária
definitiva, dando-se ciência às partes. Não se olvide que a relação jurídica mantida entre as partes segurado e seguradora,
mesmo que compulsória de seguro obrigatório, se insere dentre aquelas disciplinadas pela Lei 8078/90, fazendo por emergir
o enunciado de seu artigo 6º, inciso VIII, pois o autor é hipossuficiente na referida relação consumerista, tanto que lhe foi
concedida a gratuidade; assim, a inversão da prova se encontra em consonância com os termos lançados na decisão. Não
se olvide, ainda, que notória a recusa do IMESC e mesmo do SUS em realizar perícia em seguro obrigatório ou mesmo para
informar profissional habilitado a realizá-la sem ônus para as partes, o que evidencia a dificuldade do segurado no exercício
do ônus da prova na relação de consumo ora em apreço. Caso necessário, designar-se-á audiência para a colheita de prova
oral. Dou por publicada a presente decisão em audiência. Saem cientes e intimados os presentes”. Nada mais. - ADV: INALDO
BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP), FILIPE HEBLING (OAB 263406/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo 4001782-33.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Pedro João da Silva Sociedade Operaria Humanitária e outro - Vistos. Defiro a gratuidade. Citem-se o(s) requerido(s) para os termos da ação em
epígrafe, advertindo-se do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a resposta. Intime-se. - ADV: CASSIA SALES PIMENTEL
(OAB 267394/SP)
Processo 4001782-33.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Pedro João da Silva Sociedade Operaria Humanitária e outro - Fl.43: Expeça-se nova carta de citação. - ADV: CASSIA SALES PIMENTEL (OAB
267394/SP)
Processo 4001782-33.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Pedro João da Silva Sociedade Operaria Humanitária e outro - Considerando o motivo da devolução da carta de citação do co-réu, expeça-se
mandado. - ADV: CASSIA SALES PIMENTEL (OAB 267394/SP)
Processo 4001782-33.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Pedro João da Silva Sociedade Operaria Humanitária e outro - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça,
que em cumprimento ao mandado nº 320.2013/014510-5 dirigi-me ao endereço indicado e deixei de proceder a citação de
ORLANDO FARIA JUNIOR, pois, no local, falei com Marcelo, administrador do setor de Oftalmologia, que me informou que o
requerido encontra-se afastado por motivo de saúde há mais de 02 anos, não sabendo informar seu endereço. O referido é
verdade e dou fé. Limeira, 16 de julho de 2013. - ADV: CASSIA SALES PIMENTEL (OAB 267394/SP)
Processo 4001782-33.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Pedro João da Silva Sociedade Operaria Humanitária e outro - Defiro a consulta do endereço do co-réu Orlando pelo Infojud considerando que
este cadastro é o mais atualizado; caso a busca seja infrutífera, desde já fica automaticamente deferida a busca pelo bacen,
providenciando a serventia. - ADV: CASSIA SALES PIMENTEL (OAB 267394/SP)
Processo 4001782-33.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Pedro João da Silva Sociedade Operaria Humanitária e outro - Expeça-se carta de citação no endereço indicado pelo Infojud ao co-réu Orlando Faria
Junior. - ADV: CASSIA SALES PIMENTEL (OAB 267394/SP)
Processo 4001782-33.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Pedro João da Silva Sociedade Operaria Humanitária e outro - Considerando os termos da devolução da carta; expeça-se carta precatória. - ADV:
CASSIA SALES PIMENTEL (OAB 267394/SP)
Processo 4001782-33.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Sociedade Operaria
Humanitária e outro - Expeça-se nova carta de intimação. Sem prejuízo, aguarde-se a realização da audiência retro designada.
Int. - ADV: IVANILDO APARECIDO M SIQUEIRA (OAB 92354/SP)
Processo 4001973-78.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - LINZ RECAPAGEM DE
PNEUS LTDA - Claro S/A - Acolho o rol de testemunhas arroladas pelo autor, intimando-as para a audiência retro designada,
após o depósito das diligências. Ciência à parte contrária. - ADV: JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL (OAB 146752/SP),
FAUSTO LUIS ESTEVES DE OLIVEIRA (OAB 103079/SP)
Processo 4002115-82.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - AMARILDO HAMANN
- Recebo os embargos de declaração interposto pelo exequente, posto que tempestivo, porém deixo de acolhê-los, visto que
não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, devendo a questão levantada, ser objeto de apreciação da Superior
Instância, querendo, em recurso próprio. Conforme se verifica dos termos de fls. 59/61, houve expresso requerimento para
homologação do acordo, tendo assim atendido a fl. 63. - ADV: MARCOS CESAR GARRIDO (OAB 96924/SP)
Processo 4002233-58.2013.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Defiro a expedição do ofício, providenciando o autor, após a confecção e assinatura,
a sua impressão e encaminhamento. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 4002611-14.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - FERNANDO NORBERTO
MASSARO - ADEMIR APARECIDO CINTRA e outros - Vistos. Cite-se a(o) ré(u) advertindo-se do prazo de 15 (quinze) dias para
apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285
do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: AUGUSTO COGHI JUNIOR (OAB 152761/SP)
Processo 4002611-14.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - FERNANDO NORBERTO
MASSARO - ADEMIR APARECIDO CINTRA e outros - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento
ao mandado nº 320.2013/013539-8 dirigi-me ao endereço: ondee na Rua Antonio Negro, não localizei o numeral l7-A, POIS
A NUMERAL DO LADO IMPAR VEIO A ENCERRAR-SE NA ALTURA DO 5l, E DO LADO IMPAR NA ALTURA DO 38. MOTIVO
ESTE, PELO QUAL, DEIXEI DE PROCEDER AS CITAÇÕES DOS REQUERIDOS ADEMIR APARECIDO CINTRA, LUIZ DE
ABREU CINTRA E VITALINA DA SILVA CINTRA. O referido é verdade e dou fé. Limeira, 12 de agosto de 2013. - ADV: AUGUSTO
COGHI JUNIOR (OAB 152761/SP)
Processo 4002611-14.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - FERNANDO NORBERTO
MASSARO - Defiro a consulta dos endereços dos réus através do sistema bacen-jud, providenciando a serventia. - ADV:
AUGUSTO COGHI JUNIOR (OAB 152761/SP)
Processo 4002611-14.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - FERNANDO NORBERTO
MASSARO - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao
mandado nº 320.2013/036144-4 dirigi-me ao endereço, e aí sendo PROCEDI a citação e intimação do réu ADEMIR APARECIDO
CINTRA, do inteiro teor do presente mandado, aceitando a contrafé e exarando seu ciente. O referido é verdade e dou fé. - ADV:
AUGUSTO COGHI JUNIOR (OAB 152761/SP)
Processo 4002611-14.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - FERNANDO NORBERTO
MASSARO - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao
mandado nº 320.2013/036149-5, Dirigi-me a AV. CAMPINAS, Nº 1564, onde o imóvel encontra-se com placa de “vende-se”.
Dirigi-me então a AV. CAMPINAS, 1733, onde o imóvel está funcionando com um estoque de um comércio vizinho. O proprietário
do comércio informou que os requeridos mudaram-se para um sítio no bairro dos Loiolas. Dirigi-me então a Rua Santa Terezinha
120, apto 62, onde o porteiro do edifício informou desconhecer os requeridos, sendo que no apartamento indicado reside o SR.
CARLOS BATISTELA. Diante do exposto devolvo o mandado em cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé.
Limeira, 13 de janeiro de 2014. - ADV: AUGUSTO COGHI JUNIOR (OAB 152761/SP)
Processo 4002611-14.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - FERNANDO NORBERTO
MASSARO - Vistos. Em cinco (05) dias, manifeste-se o autor acerca da certidão retro do Sr. Oficial de Justiça. Int. - ADV:
AUGUSTO COGHI JUNIOR (OAB 152761/SP)
Processo 4003091-89.2013.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - OMNI S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Cumpra a serventia conforme determinado às fl.66. - ADV: ELISIANE DE DORNELLES
FRASSETO (OAB 321751/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo 4003356-91.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Revisão do Saldo Devedor - APARECIDO VIEIRA - BV
Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Defiro a gratuidade, anote-se. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da
ação em epígrafe, cuja cópia da inicial segue em anexo, ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a
defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código
de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que
a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV:
CLEARY PERLINGER VIEIRA (OAB 37907/SP)
Processo 4003356-91.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Revisão do Saldo Devedor - APARECIDO VIEIRA - BV
Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Aguarde-se a realização da audiência retro designada. Int. - ADV:
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), CLEARY PERLINGER VIEIRA (OAB 37907/SP)
Processo 4003372-45.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Mútuo - Agadir Gallicia - Em cinco dias, manifestese a exequente se concorda com o pedido do executado. - ADV: ROBERTO BENETTI FILHO (OAB 243589/SP)
Processo 4003387-14.2013.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco
Financiamentos S/A - Providenciar a impressão e encaminhamento do documento emitido pelo Cartório - ADV: MARCELO
TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP), ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP)
Processo 4003570-82.2013.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Espécies de Contratos - Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial SENAC Administração Regional no Estado de São Paulo - Posto isso e o mais que dos autos consta JULGO
PROCEDENTE a presente ação sumária ajuizada por SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC em
face de SILAS AUGUSTO DA SILVA, para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 5.186,16, devidamente corrigido
desde o ajuizamento da ação, aplicando-se juros de mora a partir da citação. Vencido, condeno o réu a arcar com os ônus
da sucumbência e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Publicada em audiência, não
obstante, intime-se o réu ausente. Registre-se e cumpra-se”. Certifico e dou fé que o valor do preparo, em caso de apelação
é de R$ 105,99, já devidamente atualizado, conforme estabelecido pela Lei nº 11.608 de 29.12.03, Cap. II, art. 4º, inciso II,
calculado 2% sobre o valor fixado na sentença. Nada mais. - ADV: MAURO FABIANO PEREIRA NOGUEIRA (OAB 316873/SP),
ROBERTO MOREIRA DA SILVA LIMA (OAB 19993/SP)
Processo 4003642-69.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - PRISCILA BERNARDO
SILVA - TIM CELULAR S/A - Aguarde-se a realização da audiência retro designada. - ADV: EUDER MELO DE ALMEIDA (OAB
332045/SP), ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP)
Processo 4004018-55.2013.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO FIAT
S/A - TUPANEMA DIACUI STAHL - Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº
911/69. Cite-se o réu para pagar a dívida que provocou a mora (Incidente de Inconstitucionalidade nº 150.402.0/5) no prazo de 5
(cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção de
verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo
Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º,
do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitalizada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as
penas da Lei. - ADV: JOSÉ CARLOS AMARO DE FREITAS (OAB 169674/SP)
Processo 4004018-55.2013.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO FIAT
S/A - TUPANEMA DIACUI STAHL - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que
em cumprimento ao mandado nº 320.2013/019686-9 dirigi-me ao endereço RUA DO ROSÁRIO, 168, e aí sendo DEIXEI DE
PROCEDER A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO INDICADO, pois no local eu fui recebido pela SRA. ROSA, a qual afirmou
residir no local há 6 anos e que a requerida é amiga da filha dela. Ela informou que a SRA. TUPANEMA nunca residiu ali, sendo
apenas colega de trabalho da filha dela. Ato contínuo, com consentimento da SRA. ROSA, eu entrei na residência, mas não
localizei o veículo no local. Diante do exposto devolvo o mandado em cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou
fé. Limeira, 08 de agosto de 2013. - ADV: JOSÉ CARLOS AMARO DE FREITAS (OAB 169674/SP)
Processo 4004018-55.2013.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO FIAT
S/A - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
320.2013/027467-3 dirigi-me ao endereço: E aí sendo, deixei de proceder á apreensão do veículo indicado no mandado, tendo
em vista que ele não foi localizado. * O referido é verdade e dou fé. Limeira, 17 de outubro de 2013. - ADV: JOSÉ CARLOS
AMARO DE FREITAS (OAB 169674/SP)
Processo 4004018-55.2013.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO FIAT
S/A - Expeça-se novo mandado no endereço retro indicado. - ADV: JOSÉ CARLOS AMARO DE FREITAS (OAB 169674/SP)
Processo 4004018-55.2013.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO FIAT
S/A - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado
nº 320.2013/041461-0 dirigi-me ao endereço: * , e aí sendo DEIXEI de proceder a apreensão do bem em questão, por não
conseguir encontrá-lo. O referido é verdade e dou fé. Limeira, 21 de dezembro de 2013. - ADV: JOSÉ CARLOS AMARO DE
FREITAS (OAB 169674/SP)
Processo 4004018-55.2013.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO FIAT
S/A - Vistos. Manifeste-se o autor, em 05 (cinco) dias, sobre o resultado negativo do mandado de busca, apreensão e citação,
conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça. Int. - ADV: JOSÉ CARLOS AMARO DE FREITAS (OAB 169674/SP)
Processo 4004058-37.2013.8.26.0320 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel Gersino Custódio Santana e outro - Vistos, etc. Ante a manifestação do autor informando a desocupação do imóvel e o mais que
dos autos consta, declaro, com fundamento legal no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, extinta a presente ação
de despejo por falta de pagamento requerida por GERSINO CUSTÓDIO SANTANA e outro contra PAULO FIRMINO. Calculadas
e pagas as eventuais custas, arquivem-se os autos, procedendo-se as anotações de praxe. P.R.I.C. - ADV: ELTON RODRIGO
PEREIRA
Processo 4004133-76.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Revisão do Saldo Devedor - KATIA PEREZ STIVAL
LODI e outro - Trisul Sa - - Alkmar Empreendimentos Imobiliarios Ltda - Fls.410/413: Ciência às partes; no mais, aguarde-se
a realização da audiência. - ADV: VANESSA FRANCIELLE DE OLIVEIRA MAZER (OAB 319103/SP), ANDRESSA FELIPPE
FERREIRA COLETTO (OAB 245776/SP), MARIANA DE PAULA MACIEL (OAB 292441/SP)
Processo 4004215-10.2013.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - ROSANGELA CAMILO UBALDO - Comprovada a mora, defiro a liminar, com
fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor
remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69,
artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a
propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 4004215-10.2013.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça,
que em cumprimento ao mandado nº 320.2013/020255-9 dirigi-me ao endereço: Rua Dr. José de Campos Camargo nº 567, Jd.
Morro Branco, em várias diligências, sem êxito em localizar o veículo a ser apreendido, motivo pelo qual devolvo o presente em
cartório. O referido é verdade e dou fé. Limeira, 04 de setembro de 2013. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB
150793/SP)
Processo 4004215-10.2013.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça,
que em cumprimento ao mandado nº 320.2013/047237-8 dirigi-me ao endereço indicado e deixei de proceder a apreensão do
bem indicado no mandado, tendo em vista não tê-lo encontrado, e estando no local por várias vezes e em horários diferentes
não logrei êxito em encontrar a requerida ROSANGELA CAMILO UBALDO, permanecendo o imóvel sempre fechado e sem
atendimento. Segundo informação do vizinho, no local reside apenas uma senhora, cujo nome é Vânia. O referido é verdade e
dou fé. Limeira, 14 de janeiro de 2014. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 4004215-10.2013.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Manifeste-se o autor, em 05 (cinco) dias, sobre o resultado negativo do
mandado de busca e apreensão e citação, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça. Int. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO
DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 4004824-90.2013.8.26.0320 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento SIDNEY RODRIGUES JUNIOR - Defiro a pesquisa de endereço do réu Iremar junto ao Infojud, providenciando a serventia a
solicitação. Em cinco dias, recolha o autor as custas postais para a citação de Samuel. - ADV: ANTONIO SIMONI
Processo 4004938-29.2013.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Em cinco dias, recolha o autor a taxa necessária para a solicitação das informações
junto ao sistema SIEL (R$11,00 - código 434-1 - recolher na guia TJSP (FEDTJ)). Com o recolhimento, providencie a serventia
a solicitação de endereço do réu. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 4005278-70.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - MANTIQUEIRA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - Vistos. Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada.
Determino a expedição do mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três)
dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a
advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC,
art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à
execução. Advirto que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652,
§ 5.º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil.
O edital deve conter a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos à execução. Não
efetuado o pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrandose o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam
insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e
onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de
Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre
o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca
de eventual composição amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da
juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738).
No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor
em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução
(incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido
o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por
cento) ao mês (CPC, art. 745-A). - ADV: FERNANDO QUINZANI SANTANA (OAB 263148/SP)
Processo 4005278-70.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - MANTIQUEIRA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em
cumprimento ao mandado nº 320.2013/025240-8 dirigi-me ao endereço dirigi-me à Av. Frei João das Merces e não localizei
o nº expresso 597, havendo a sequência numérica: 625, imóvel S/N fechado e sem atividade com painéis Droga Lim, 575
(Supermercado Parque). Assim, deixei de proceder a citação de Danilo Fabiano de Souza-EPP. O referido é verdade e dou fé.
Limeira, 09 de outubro de 2013. - ADV: FERNANDO QUINZANI SANTANA (OAB 263148/SP)
Processo 4005278-70.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - MANTIQUEIRA DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - Expeça-se novo mandado no endereço retro indicado, para nova tentativa de citação
da empresa na pessoa de seu sócio, observando que a diligência já foi recolhida na inicial. - ADV: FERNANDO QUINZANI
SANTANA (OAB 263148/SP)
Processo 4005278-70.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - MANTIQUEIRA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em
cumprimento ao mandado nº 320.2013/034293-8 dirigi-me ao endereço indicado e deixei de proceder a citação de DANILO
FABIANO DE SOUZA-EPP, uma vez que estando no local falei com o Sr. José Augusto, porteiro, que me informou que ele se
mudou há vários anos. O referido é verdade e dou fé. Limeira, 29 de outubro de 2013. - ADV: FERNANDO QUINZANI SANTANA
(OAB 263148/SP)
Processo 4005278-70.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - MANTIQUEIRA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - Expeça-se mandado no endereço retro indicado. - ADV: FERNANDO QUINZANI SANTANA
(OAB 263148/SP)
Processo 4005278-70.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - MANTIQUEIRA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que
em cumprimento ao mandado nº 320.2013/038290-5 dirigi-me ao endereço: Rua Piauí, nº 145, Vila Cláudia, Limeira-SP, no
dia 09/01/2014, e aí sendo, deixei de citar Danilo Fabiano de Souza-EPP, em razão de não encontra-lo no local e de ter sido
atendido pela Sra. Maria José, e que esta afirmou haver alugado o imóvel há aproximadamente três anos e que desconhece
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qualquer informação sobre Danilo Fabiano de Souza. Pelo exposto, devolvo o presente em Cartório para os devidos fins. O
referido é verdade e dou fé. Limeira, 13 de janeiro de 2014. - ADV: FERNANDO QUINZANI SANTANA (OAB 263148/SP)
Processo 4005278-70.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - MANTIQUEIRA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - Vistos. Em cinco (05) dias, manifeste-se o exequente acerca da certidão negativa do Sr.
Oficial de Justiça. Int. - ADV: FERNANDO QUINZANI SANTANA (OAB 263148/SP)
Processo 4005334-06.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander (Brasil)
S/A - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado
nº 320.2013/047328-5 dirigi-me ao endereço indicado e deixei de proceder a citação de CLODOALDO ARAÚJO, uma vez que
estando no local por várias vezes e em horários diferentes, ora fui atendido pela Sra. Gisele, esposa do requerido, e ora
atendido pela Sra. Arlete, funcionária, e ambas sempre me me informavam que o requerido encontrava-se viajando para a
cidade de São Paulo. O referido é verdade e dou fé. Limeira, 14 de janeiro de 2014. - ADV: ALEXANDRE TADEU CURBAGE
(OAB 132024/SP)
Processo 4005334-06.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander (Brasil)
S/A - Vistos. Aguarde-se a devolução dos demais mandados. Int. - ADV: ALEXANDRE TADEU CURBAGE (OAB 132024/SP)
Processo 4005352-27.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - ALIMENT INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA LTDA. - PUBLICAR MÍDIAS ESPECIALIZADAS S.A. Tendo em vista o efeito suspensivo proferido no agravo de instrumento, aguarde-se o julgamento do mesmo. - ADV: IZILDA
MARIA DE MORAES GARCIA (OAB 85277/SP), JOSE MAURO FABER (OAB 95811/SP)
Processo 4005456-19.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Usucapião Ordinária - JOSÉ SAMPAIO FILHO e outro Antes de determinar as citações de praxe, considerando que o réu não possui qualificação necessária, tente-se sua localização
através do Infojud ou Siel; com a resposta, tornem. - ADV: JOSE CARLOS MARQUETTI (OAB 65737/SP)
Processo 4005456-19.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Usucapião Ordinária - JOSÉ SAMPAIO FILHO e outro Certidão - Oficial de Justiça - Mandado Cumprido Positivo - Processo Digital - ADV: JOSE CARLOS MARQUETTI (OAB 65737/
SP)
Processo 4005456-19.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Usucapião Ordinária - JOSÉ SAMPAIO FILHO e outro Certidão - Oficial de Justiça - Mandado Cumprido Positivo - Processo Digital - ADV: JOSE CARLOS MARQUETTI (OAB 65737/
SP)
Processo 4005456-19.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Usucapião Ordinária - JOSÉ SAMPAIO FILHO e outro Certidão - Oficial de Justiça - Mandado Cumprido Positivo - Processo Digital - ADV: JOSE CARLOS MARQUETTI (OAB 65737/
SP)
Processo 4005456-19.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Usucapião Ordinária - JOSÉ SAMPAIO FILHO e outro Certidão - Oficial de Justiça - Mandado Cumprido Positivo - Processo Digital - ADV: JOSE CARLOS MARQUETTI (OAB 65737/
SP)
Processo 4005456-19.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Usucapião Ordinária - JOSÉ SAMPAIO FILHO e outro
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
320.2013/027070-8 dirigi-me ao endereço indicado e ali sendo(em 11/11), DEIXEI DE CITAR OLIVIO RODRIGUES tendo em
vista que o mesmo segundo afirmou a moradora, faleceu já há alguns anos. Certifico ainda que a moradora afirmou ser a viúva
do requerido e afirmou ainda que o processo de inventário dos bens objetos arrolados no inventário do falecido ja encerrou há
anos. Diante do exposto, devolvo o mandado em cartório noticiando o ocorrido. O referido é verdade e dou fé. Limeira, 12 de
novembro de 2013. - ADV: JOSE CARLOS MARQUETTI (OAB 65737/SP)
Processo 4005456-19.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Usucapião Ordinária - JOSÉ SAMPAIO FILHO e outro
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
320.2013/027073-2 dirigi-me ao endereço indicado e ali sendo(em 08/11), DEIXEI DE CITAR OLIVIO RODRIGUES tendo em
vista que o mesmo segundo afirmou o porteiro daquele edifício, não reside ali.Diante do exposto, devolvo o mandado em cartório
para os devidos fins.// O referido é verdade e dou fé. Limeira, 12 de novembro de 2013. - ADV: JOSE CARLOS MARQUETTI
(OAB 65737/SP)
Processo 4005456-19.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Usucapião Ordinária - JOSÉ SAMPAIO FILHO e outro Em cinco dias, esclareçam os autores de já houve o encerramento do inventário. - ADV: JOSE CARLOS MARQUETTI (OAB
65737/SP)
Processo 4005963-77.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A - Tendo
em vista que ainda não esgotados os meios de localização dos executados, cumpra o exequente, por ora, conforme determinado
às fl.39. - ADV: LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS (OAB 253676/SP)
Processo 4006347-40.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - ASSOCIAÇÃO DE
EDUCAÇÃO E BENEFICÊNCIA SANTA CATARINA DE SENA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu,
Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2013/042204-4 dirigi-me ao endereço indicado e deixei de proceder
a citação de BRUNA DINIZ PELOSI, uma vez que estando no local falei com a Sra. Tatiene que me informou que a requerida
mudou-se há mais de dois anos para a cidade de Iracemápolis, não sabendo precisar seu endereço. O referido é verdade e dou
fé. Limeira, 04 de dezembro de 2013. - ADV: LUIS GUSTAVO MOROZINI (OAB 278798/SP)
Processo 4006347-40.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - ASSOCIAÇÃO DE
EDUCAÇÃO E BENEFICÊNCIA SANTA CATARINA DE SENA - Ante o informado, certifique-se o trânsito em julgado, anote-se a
extinção e arquivem-se os autos. - ADV: LUIS GUSTAVO MOROZINI (OAB 278798/SP)
Processo 4006490-29.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - O. P. F. - I. S. C. de M. de
L. e outro - Aguarde-se a integralização da lide. - ADV: FELIPE ZACCARIA MASUTTI (OAB 308692/SP), DÉBORA DION (OAB
165554/SP)
Processo 4006770-97.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A Defiro o pedido de penhora on line, providenciando a serventia sua solicitação junto ao Bacenjud, com consulta em quinze dias.
- ADV: CLAUDEMIR COLUCCI (OAB 74968/SP)
Processo 4006865-30.2013.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Condomínio - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO
RESIDENCIAL CAMPO NOVO - Providencie a serventia a solicitação de endereços do réu junto ao Bacenjud, com consulta em
quinze dias.. - ADV: FERNANDO LUIS DE CAMARGO (OAB 94280/SP)
Processo 4007316-55.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - DAVID AUGUSTO DE MORAES
- Em cinco (5) dias, manifeste-se a parte contrária, sobre a contestação e documentos retro apresentados. Após, ao M.P. - ADV:
ANDERSON DOS SANTOS SILVA (OAB 320991/SP)
Processo 4007352-97.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - GAPLAN ADMINISTRADORA
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DE CONSORCIO LTDA - Expeça-se novo mandado nos endereços retro indicados e após o depósito das diligências. - ADV:
MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA (OAB 160487/SP)
Processo 4007831-90.2013.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça,
que em cumprimento ao mandado nº 320.2013/047998-4 ter deixado de realizar a busca e a apreensão do veículo mencionado.
À Rua José Benedito Cortez, 305, foram realizadas 10 (dez) diligências; não tendo sido encontrado o automóvel. e aí sendo * O
referido é verdade e dou fé. Limeira, 13 de janeiro de 2014. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 4007831-90.2013.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Manifeste-se o autor, em 05 (cinco) dias, sobre o resultado negativo do
mandado de busca, apreensão e citação, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça. Int. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO
DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 4007835-30.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CRIANÇA SORRISO LTDA ME - Editora Oficial de Listas Telefônicas do Estado De São Paulo LTDA ME - Especifiquem as partes
as provas que eventualmente pretendem produzir em cinco (5) dias. Sem prejuízo, designo audiência preliminar de conciliação
nos termos do artigo 331 do C. P. C., para o dia ____ de ____________ de 2014, às _______ horas. Ciência às partes que se
infrutífera poderá ocorrer em audiência a prolação de decisão ordenatória ou, se o caso, de sentença. - ADV: CLAUDIA SILVA
VIEIRA LAVOURA (OAB 286066/SP), FLAVIANA AMORIM CORDEIRO OLIVEIRA DE ASSIS (OAB 204437/SP)
Processo 4007898-55.2013.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - AÇÃO EDUCACIONAL CLARETIANA
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
320.2013/046064-7 dirigi-me ao endereço e aí sendo fui informada pela Sra. Yolanda que se identificou como mãe do Sr.
Rogério Cavinatto, de que o mesmo não reside mais no local, mudou-se, não sabendo ela informar o atual endereço, motivo
este não foi possível proceder a citação. O referido é verdade e dou fé. Limeira, 14 de janeiro de 2014. - ADV: ALEXANDRE
OLIVEIRA DA COSTA (OAB 303459/SP)
Processo 4007898-55.2013.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - AÇÃO EDUCACIONAL
CLARETIANA - Vistos. Manifeste-se o autor, em 05 (cinco) dias, sobre o resultado negativo do mandado, conforme certificado
pelo Sr. Oficial de Justiça. Int. - ADV: ALEXANDRE OLIVEIRA DA COSTA (OAB 303459/SP)
Processo 4007940-07.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Condomínio - IVANI APARECIDA MARTINITI - Concedo
à autora os benefícios da justiça gratuita. Cite-se o réu advertido do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob
pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo
Civil. Servirá o presente, por cópia digitalizada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV:
IVANILDO APARECIDO M SIQUEIRA (OAB 92354/SP)
Processo 4008177-41.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A - Expeçase novo mandado de citação aos executados e no endereço requerido, deferindo ao Sr.Oficial de Justiça os benefícios do art.172
do CPC, e após o depósito das diligências. - ADV: GRAZIELA ANGELO MARQUES (OAB 251587/SP)
Processo 4008251-95.2013.8.26.0320 - Insolvência Requerida pelo Credor - Adimplemento e Extinção - TL PUBLICAÇÕES
INDUSTRIAIS LTDA - Defiro o prazo requerido para a apresentação da certidão. - ADV: ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA
(OAB 101471/SP)
Processo 4008346-28.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Walter dos Reis Rodrigues Em cinco (5) dias, manifeste-se a parte contrária, sobre a contestação e documentos retro apresentados. Após, ao M.P. - ADV:
MÁRCIA CRISTINA GRANZOTO (OAB 180239/SP)
Processo 4008579-25.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
320.2013/046572-0 dirigi-me ao endereço: Avenida Nelson Aparecido Nascimento, 1232 - conforme recado anexo ao mandado , e, aí sendo, DEIXEI de citar a executada, Graziele Teresinha Barboza, uma vez que esta não reside mais ali, sendo o Srº Milton
o atual proprietário do local, cujo comentário foi o de que está ali já há algum tempo, não sabendo indicar o atual paradeiro da
executada. Face ao exposto, restituo o presente, aguardando determinações de direito. O referido é verdade e dou fé. Limeira,
13 de janeiro de 2014. - ADV: LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS (OAB 253676/SP)
Processo 4008579-25.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A - Vistos.
Em cinco (05) dias, manifeste-se o exequente acerca da certidão retro do Sr. Oficial de Justiça da não localização da executada.
Int. - ADV: LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS (OAB 253676/SP)
Processo 4008845-12.2013.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Randon
Administradora de Consórcios Ltda - Aguarde-se a devolução do mandado e após, tornem. - ADV: ADILSON DE MENDONCA
(OAB 127239/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO IELO AMARO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADRIANA RAMOS SINTONI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0033/2014
Processo 1000229-65.2014.8.26.0320 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - B. B. da S. e outro Defiro a gratuidade. Em dez (10) dias, sob pena de indeferimento, regularize o corréu sua representação processual. Ciência ao
MP. Intime-se. - ADV: MARCELO HAMAN (OAB 233898/SP)
Processo 1000264-25.2014.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - G. A. L. F. - Defiro a gratuidade. Em
dez (10) dias, sob pena de indeferimento, apresente o autor aos autos a cópia do título judicial dos alimentos objeto da presente
ação. Ciência ao MP. Intime-se. - ADV: ELISABETE ANTUNES
Processo 1000265-10.2014.8.26.0320 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - S. B. A. dos S. F.
- Considerando a certidão retro e observando que não há qualquer conexão ou prevenção que justifique a distribuição da
presente ação por dependência a este Juízo, determino distribua-se livremente. - ADV: JOSIANE CRISTINA MARTINS (OAB
224570/SP)
Processo 1000278-09.2014.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - W. L. F. da S. - Ante o documentos
apresentado às fls. 37/40, indefiro a gratuidade requerida. Providencie o autor o recolhimento das custas iniciais devidas no
prazo de trinta (30) dias, sob pena do cancelamento da distribuição. Ciência ao MP. Intime-se. - ADV: RENATA RODRIGUES
DOS SANTOS (OAB 268144/SP)
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Processo 1000284-16.2014.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - B. E. R. L. L. - Defiro
a gratuidade. Cite-se o devedor para que, em 3 dias, efetue o pagamento do débito de R$ 1.078,59 (devidamente atualizado e
acrescido das pensões que se vencerem ao longo da demanda) ou comprove que já o fez ou ainda justifique a impossibilidade
de efetuá-lo, sob pena de prisão. No mais, nos termos do artigo 734 do CPC, oficie-se à empregadora do alimentante solicitando
os descontos dos alimentos ordinários vincendos nos termos da decisão retro copiada às fls. 11/14. Servirá o presente, por cópia
digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: MARA ISA MATTOS SILVEIRA ZAROS
Processo 4001585-78.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Guarda - C. S. V. e outro - V. C. da S. - Cite-se na forma e
com as advertências legais. - ADV: ANDREA CAROLINE PADOVAN
Processo 4001585-78.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Guarda - C. S. V. e outro - V. C. da S. - CERTIDÃO MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2013/012437-0,
dirigi-me ao endereço indicado, onde aí sendo DEIXEI de citar o réu VALDINEIS CARDOSO DA SILVA, tendo em vista, que o
mesmo não tem mais o endereço declinado no mandado, conforme fui informado pela irmã do referido réu, dona Terezinha,
de que o mesmo saiu do endereço referendado, acerca de mais de quatro meses, tomando rumo ignorado pela moradora
consultada. * O referido é verdade e dou fé. Limeira, 30 de julho de 2013. - ADV: ANDREA CAROLINE PADOVAN
Processo 4001585-78.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Guarda - C. S. V. e outro - V. C. da S. - Fls. 43: providencie
a serventia as consultas “on line” junto ao Infojud e Bacenjud acerca do atual endereço do réu. - ADV: ANDREA CAROLINE
PADOVAN
Processo 4001585-78.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Guarda - C. S. V. e outro - Frustradas as tentativas
de localização do réu, e ante o retro requerido, cite-se por edital com prazo de vinte (20) dias. - ADV: ANDREA CAROLINE
PADOVAN
Processo 4001585-78.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Guarda - C. S. V. e outro - Frustradas as tentativas de
localização do réu, defiro o pedido retro; cite-se por edital com prazo de vinte (20) dias. - ADV: ANDREA CAROLINE PADOVAN
Processo 4001585-78.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Guarda - C. S. V. e outro - À Defensoria Pública. Int. ADV: ANDREA CAROLINE PADOVAN
Processo 4001585-78.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Guarda - C. S. V. e outro - Cumpra a serventia conforme
página 66. - ADV: ANDREA CAROLINE PADOVAN
Processo 4001585-78.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Guarda - C. S. V. e outro - À Defensoria Pública. - ADV:
ANDREA CAROLINE PADOVAN
Processo 4002805-14.2013.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - R. L. C. de S. e outro - R.
G. de S. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado
nº 320.2013/016916-0 dirigi-me ao endereço indicado e procedi a intimação de RONALDO LUCCA CAMPOS DE SOUZA, dandolhe conhecimento de todo o conteúdo do mandado e contrafé que lhe li e do qual ficou ciente, aceitando cópia exarando sua
assinatura. O referido é verdade e dou fé. Limeira, 30 de julho de 2013. - ADV: RAQUEL APARECIDA DOS SANTOS AMORIM
(OAB 261778/SP), SERGIO CONSTANTE BAPTISTELLA FILHO (OAB 142922/SP)
Processo 4002805-14.2013.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - R. L. C. de S. e outro - R.
G. de S. - Audiência de Conciliação nos autos de ação de execução de alimentos. Proc. nº4002805-14-2013 Aos 16 de setembro
de 2013, às 13:00 horas, nesta cidade e Comarca de Limeira-SP, no andar superior do Fórum “Prof. Spencer Vampré”, na sala
de audiências da Quarta Vara Cível, onde presentes estão o Exmo. Sr. Dr. MARCELO IELO AMARO, MM. Juiz de Direito Titular,
comigo escrevente habilitada, ao final assinado. Presentes também o DD. Promotor de Justiça, o autor RONALDO LUCCA
CAMPOS DE SOUZA na pessoa de sua mãe e representante legal LORENA CAMPOS DE SOUZA e LORENA CAMPOS DE
SOUZA acompanhados de sua procuradora DRA. RAQUEL APARECIDA DOS SANTOS AMORIM e o réu RONALDO GOMES DE
SOUZA acompanhado de seu procurador DR. SERGIO CONSTANTE BAPTISTELLA FILHO. Proposta a conciliação a mesma
restou infrutífera. Pelo Dr. Promotor foi requerido vista dos autos, o que foi deferido pelo MM. Juiz. Nada mais. - ADV: SERGIO
CONSTANTE BAPTISTELLA FILHO (OAB 142922/SP), RAQUEL APARECIDA DOS SANTOS AMORIM (OAB 261778/SP)
Processo 4002805-14.2013.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - R. L. C. de S. e outro
- R. G. de S. - Fls. 162/178: em cinco (05) dias, providenciem os exequentes a apresentação de novo cálculo, nos termos da
manifestação do MP, bem como excluindo-se o valor dos honorários advocatícios. Fls. 180/197: mantenho a decisão agravada.
- ADV: RAQUEL APARECIDA DOS SANTOS AMORIM (OAB 261778/SP), SERGIO CONSTANTE BAPTISTELLA FILHO (OAB
142922/SP)
Processo 4002830-27.2013.8.26.0320 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Luis Carlos Giralde - Em cinco (05)
dias, manifeste-se a inventariante sobre o prosseguimento do feito, conforme fls. 82. Int. - ADV: RONEI JOSÉ DOS SANTOS
Processo 4003132-56.2013.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J. A. da S. J. e outro - J. A. S. Certidão - Oficial de Justiça - Mandado Cumprido Positivo - Processo Digital - ADV: ANGELA MORGANA GOMES DA COSTA
DUTRA
Processo 4003132-56.2013.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J. A. da S. J. e outro - Audiência
de Conciliação nos autos de ação de alimentos. Proc. Nº 4003132-56-2013. Aos 16 de janeiro de 2014, às 13:05 horas, nesta
cidade e Comarca de Limeira-SP, no andar superior do Fórum “Prof. Spencer Vampré”, na sala de audiências da Quarta Vara
Cível, onde presentes estão o Exmo. Sr. Dr. MARCELO IELO AMARO, MM. Juiz de Direito Titular, comigo escrevente habilitada,
ao final assinado. Presentes também o DD. Promotor de Justiça, o réu JEFERSON ALEXANDRE SILVA desacompanhado de
advogado. Ausentes os autores JEFERSON ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR e JULIANA BARBOSA DA SILVA, sua mãe e
representante legal IARA SELMA BARBOSA DA SILVA, bem como sua advogada. Prejudicada a tentativa de conciliação em face
da ausência dos autores e seus advogados. Pelo réu foi dito que concordava com a prestação dos alimentos no importe requerido
pela autora, transformando os alimentos provisórios em definitivos. Ainda, o réu requereu fosse lhe concedida a gratuidade
visto que não tem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. Pelo MM. Juiz foi dito
que: “Defiro a gratuidade requerida face a declaração ora externada, anotando-se nos autos”. Pelo Dr. Promotor foi dito que
nada tinha a opor. Pelo MM. Juiz foi dito que passava a prolatar a seguinte sentença: “Trata-se de ação de alimentos ajuizada
por JEFERSON ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR E JULIANA BARBOSA DA SILVA, representados, em face de JEFFERSON
ALEXANDRE SILVA. Buscam os autores através da presente ação a condenação do réu à prestação de alimentos face o
vínculo jurídico de filiação existente com o mesmo. A petição inicial veio acompanhada de procuração e documentos. Citado,
o réu, em audiência, externou a concordância ao pedido, requerendo fossem transformados os provisórios em definitivos. É o
breve relatório. Passo à fundamentação e decisão. Julgo antecipadamente a lide por ser prescindível a dilação probatória. Em
audiência, o réu renunciou à contestação, externando de forma segura e sem qualquer exitação concordância aos termos do
pedido, prestando alimentos aos filhos no importe correspondente a um terço de seu benefício previdenciário. A hipótese, à
evidência, faz por emergir a confissão própria da ausência de contestação, assim como o reconhecimento jurídico do pedido
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pela concordância expressa na presente audiência. Diante de tal circunstância, nada há nos autos que infirme a pretensão,
havendo de ser concedida a tutela nos termos em que requerida pelos autores. Posto isso e o mais que dos autos consta
JULGO PROCEDENTE a presente ação de de alimentos ajuizada por JEFERSON ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR E JULIANA
BARBOSA DA SILVA, representados, em face de JEFFERSON ALEXANDRE SILVA, para tornar definitiva a liminar requerida,
condenando o réu a prestar alimentos aos filhos no importe de um terço de seu benefício previdenciário nos exatos termos
em que já vem prestando os provisórios. Embora vencido, deixo de condenar o réu a arcar com os ônus da sucumbência e
honorários advocatícios porque beneficiário da gratuidade. Publique-se e intime-se a parte ausente. Registre-se e cumpra-se”.
Certifico e dou fé que não há preparo a ser recolhido em caso de apelação, pois as partes são beneficiárias da justiça gratuita.
Nada mais. - ADV: ANGELA MORGANA GOMES DA COSTA DUTRA
Processo 4003656-53.2013.8.26.0320 - Regulamentação de Visitas - Família - M. B. R. - Solicite-se junto ao setor técnico,
as respostas aos quesitos formulados pelas partes às fls. 74/75 e 76/78. No mais, aguarde-se a realização da audiência. - ADV:
VALDETE DENISE KOPPE CHINELLATO (OAB 178303/SP)
Processo 4003851-38.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Guarda - U. C. S. - Certidão - Oficial de Justiça - Mandado
Cumprido Positivo - Processo Digital - ADV: MANUEL DOS REIS ANDRADE NETO (OAB 106549/SP)
Processo 4003851-38.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Guarda - P. F. M. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO
NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2013/042948-0 dirigi-me ao endereço
indicado e ali sendo, DEIXEI DE INTIMAR A SRA. PAULA FERNANDA MARAM tendo em vista que a mesma não mais se encontra
estabelecida no local indicado, conforme afirmou o vizinho nas proximidades e que não soube informar o novo endereço da Sra.
Paula. Diante do exposto, devolvo o mandado em cartório para os devidos fins.// O referido é verdade e dou fé. Limeira, 13 de
janeiro de 2014. - ADV: MARIA MADALENA BARBOSA
Processo 4003851-38.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Guarda - P. F. M. - Em cinco (05) dias, manifeste-se o
autor sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça. Int. - ADV: MARIA MADALENA BARBOSA
Processo 4004159-74.2013.8.26.0320 - Interdição - Tutela e Curatela - V. L. M. F. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO
NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2013/047718-3 dirigi-me ao endereço
retro e deixei de proceder a intimação de Reginaldo Favoretto e Vera Lucia Mariano Favoretto, tendo em vista não mais residirem
no endereço indicado, cf. inf. da moradora Adriana. Contudo, aceitou cópia do r. mandado e se prontificou a entregá-la aos
destinatários. O referido é verdade e dou fé. Limeira, 13 de janeiro de 2014. - ADV: JEFFERSON POMPEU SIMELMANN
Processo 4004159-74.2013.8.26.0320 - Interdição - Tutela e Curatela - V. L. M. F. - Em cinco (05) dias, manifeste-se a autora
sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça. Int. - ADV: JEFFERSON POMPEU SIMELMANN
Processo 4004163-14.2013.8.26.0320 - Alvará Judicial - Compra e Venda - Elenir Barbosa de Carvalho Santos - Ante a
manifestação do MP, dou por boas as contas prestadas às fls. 44/49. Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as
cautelas de praxe. Ciência ao MP. - ADV: JAIR CALSA (OAB 68791/SP)
Processo 4004443-82.2013.8.26.0320 - Divórcio Litigioso - Dissolução - G. de S. B. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO
NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2013/023580-5 dirigi-me ao endereço:
à Rua Alcindo Guanabara Azevedo, da Vila Camargo e aí sendo deixei de proceder a Citação e a Intimação da requerida, a
Sra. Priscila Alves de Oliveira, tendo em vista que não localizei o imóvel de no 785 na via, que a numeração no local é correta,
em uma pequena rua com duas quadras e os imóveis finais de no 257 e nº 258, nada sabendo informar sobre a requerida as
pessoas consultadas; diante do exposto, devolvo o presente mandado em Cartório para os seus devidos fins. O referido é
verdade e dou fé. Limeira, 05 de setembro de 2013. - ADV: PABLO ROBERTO DOS SANTOS (OAB 284269/SP)
Processo 4004443-82.2013.8.26.0320 - Divórcio Litigioso - Dissolução - G. de S. B. - Certidão - Oficial de Justiça - Mandado
Cumprido Positivo - Processo Digital - ADV: PABLO ROBERTO DOS SANTOS (OAB 284269/SP)
Processo 4004443-82.2013.8.26.0320 - Divórcio Litigioso - Dissolução - G. de S. B. - Ante o endereço da ré retro informado,
anote-se junto ao cadastro informatizado, bem como e em caráter de urgência, desentranhe-se e adite-se o mandado de citação.
No mais, aguarde-se a realização da audiência de justificação. - ADV: PABLO ROBERTO DOS SANTOS (OAB 284269/SP)
Processo 4004443-82.2013.8.26.0320 - Divórcio Litigioso - Dissolução - G. de S. B. - Audiência de Justificação nos autos da
ação de divórcio litigioso. Proc. nº4004443-82-2013 Aos 16 de setembro de 2013, às 163:15 horas, nesta cidade e Comarca de
Limeira-SP, no andar superior do Fórum “Prof. Spencer Vampré”, na sala de audiências da Quarta Vara Cível, onde presentes
estão o Exmo. Sr. Dr. MARCELO IELO AMARO, Juiz de Direito Titular, comigo escrevente habilitada, ao final assinado. Presentes
o DD. Promotor de Justiça. Presentes o autor GUILHERME DE SOUZA BERTONCINI acompanhado de seu procurador DR.
PAULO ROBERTO DOS SANTOS e a ré PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA acompanhada de sua procuradora DRA. MARCIA
ELIANA SURIANI, a qual requereu prazo de 5 dias para apresentação de substabelecimento bem como o recolhimento das
custas pertinentes, o que foi deferido pelo MM. Juiz. Proposta a conciliação a mesma restou frutífera somente no que se refere
à visita provisória vigente durante o processo de divórcio, ficando acordada que será exercida aos sábados das 9:00 horas ao
meio-dia; provisoriamente, também, o autor prestará alimentos à filha todo dia 10 de cada mês, no valor de R$ 220,00 mensais
mediante depósito em conta que já é de conhecimento do autor. Pelo Dr. Promotor foi dito que nada tinha a opor. Pelo MM.
Juiz foi dito: “Ciente do acordo celebrado entre as partes quanto à visita provisória, fica o mesmo ratificado, devendo as partes
observa-lo durante o processo. No mais, aguarde-se o decurso do prazo para oferecimento de resposta”. Nada mais. - ADV:
PABLO ROBERTO DOS SANTOS (OAB 284269/SP)
Processo 4004443-82.2013.8.26.0320 - Divórcio Litigioso - Dissolução - G. de S. B. - Certidão - Oficial de Justiça - Mandado
Cumprido Positivo - Processo Digital - ADV: PABLO ROBERTO DOS SANTOS (OAB 284269/SP)
Processo 4004443-82.2013.8.26.0320 - Divórcio Litigioso - Dissolução - P. de O. B. - Cumpra a serventia o quanto
determinado as fls. 123. - ADV: MARIO AUGUSTO DOS REIS (OAB 298077/SP)
Processo 4004742-59.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - A. R. de O. - R. A. M. - O
processo está em ordem. Partes legítimas e bem representadas. Concorrem os pressupostos essenciais de desenvolvimento
válido e regular do processo. Dou o feito por saneado. Defiro as produções de provas testemunhais, periciais e oral conforme
requerido. Oficie-se ao IMESC após manifestações das partes e do M.P., solicitando a realização de exame pericial conforme
requerido, encaminhando-se cópias das principais peças dos autos, ficando autorizada a extração das devidas cópias pela
serventia. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. Desnecessário o compromisso
em razão da nova redação dada ao art. 422 do Código de Processo Civil, pela Lei nº 8455/92. As partes, no prazo de 5
dias contados da intimação deste despacho, poderão, em querendo, indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos. Os
pareceres dos assistentes técnicos eventualmente indicados deverão ser ofertados no prazo comum de 10 dias após intimadas
as partes da apresentação do laudo pericial. (art. 433, par. único do C.P.C.), cabendo à parte interessada diligenciar para
que seu(s) assistente(s) técnico(s) apresente(m) o(s) parecer(es) no prazo. Audiência de instrução, debates e julgamento será
oportunamente designada. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público, após o prazo para manifestações das partes. Intime-se.
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- ADV: MARIA APARECIDA DE SOUZA ALGABA POLO (OAB 251832/SP), DAIANE DE SOUZA MELO OLIVEIRA (OAB 305797/
SP)
Processo 4004874-19.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - V. I. - F. R. D. - Em
cinco (05) dias, especifiquem as partes as provas que eventualmente pretendam produzir. Após ao M.P. Int. - ADV: WESLEY
APARECIDO BAENINGER (OAB 108194/SP), MARCIO FERNANDES SILVA (OAB 224988/SP)
Processo 4004962-57.2013.8.26.0320 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - MARIA APARECIDA MARQUES DE
SOUZA SILVA - Intime-se pessoalmente a Fazenda Estadual conforme fls. 37. Int. - ADV: VANIA PINKE RODRIGUES (OAB
114617/SP)
Processo 4004962-57.2013.8.26.0320 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - MARIA APARECIDA MARQUES DE
SOUZA SILVA - Fls. 47/48: Ciência à inventariante acerca da manifestações favorável da Fazenda Estadual. No mais, em
cinco (05) dias, cumpra a inventariante integralmente conforme determinado na sentença de fls. 30. Int. - ADV: VANIA PINKE
RODRIGUES (OAB 114617/SP)
Processo 4005629-43.2013.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L. S. C. B. - Fls. 38: recebo como
emenda à inicial. Providencie a serventia as retificações necessárias acerca do polo ativo da presente ação, figurando como
assistente legal da genitora da autora sua mãe, Sra. Fabiana Camargo Rosa. Processe-se em segredo de justiça (art. 155,
II do C.P.C.) Em favor do(a/s) filho(a/s) menor(es) do réu, fixo os alimentos provisórios em 1/3 de seus rendimentos líquidos
mensais. Intime-se o réu ao pagamento mensal dos alimentos ora fixados, e, oficie-se à empregadora do mesmo para desconto
em folha de pagamento. Audiência de tentativa de conciliação para o dia 23 de julho de 2014, às 13:00 horas. Cite-se o réu dos
termos da ação proposta dando-se-lhe ciência de que terá o prazo de quinze (15) dias para apresentação de defesa, a contar
da audiência supra designada, pena de revelia, advertindo-o dos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Intimem-se
as partes para comparecerem à audiência de tentativa de conciliação. Ciência ao Ministério Público. As audiências deste Juízo
realizam-se no seguinte endereço: Rua Boa Morte, 661, sala 12, Centro. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: NIVALDO NERES DE SOUSA
Processo 4006160-32.2013.8.26.0320 - Divórcio Litigioso - Dissolução - E. A. R. - Em cinco (05) dias, manifeste-se a autora
conforme fls. 43. Int. - ADV: HORACIO ANTONIO D’ONOFRIO
Processo 4006189-82.2013.8.26.0320 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - G. C. da S. - Defiro a
gratuidade. Defiro a gratuidade. Anote-se. Cite(m)-se a(o/s) ré(u/s) dos termos da ação proposta dando-se-lhe ciência de que
terá(ão) um prazo de quinze (15) dias para apresentação de defesa, sob pena de revelia, advertindo-o dos termos do art. 285
do Código de Processo Civil Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.
Intime-se. - ADV: VALDETE DENISE KOPPE CHINELLATO (OAB 178303/SP)
Processo 4006189-82.2013.8.26.0320 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - G. C. da S. CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
320.2013/030180-8 dirigi-me ao endereço RUA ADINIR IRINEU DE GASPARI, 2431, e aí sendo DEIXEI DE CITAR VALDENIR
APARECIDO MARCELO, pois no local reside a SRA. JESSICA, a qual afirmou desconhecer a pessoa do requerido. Diante do
exposto devolvo o mandado em cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Limeira, 31 de outubro de 2013. ADV: VALDETE DENISE KOPPE CHINELLATO (OAB 178303/SP)
Processo 4006189-82.2013.8.26.0320 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - G. C. da S. - Fls. 17:
providencie a serventia as consultas “on line” junto ao Infojud, Bacenjud e Siel, conforme requerido. - ADV: VALDETE DENISE
KOPPE CHINELLATO (OAB 178303/SP)
Processo 4006189-82.2013.8.26.0320 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - G. C. da S. - Em
cinco (05) dias, manifeste-se a autora sobre o prosseguimento do feito, conforme fls. 25. Int. - ADV: VALDETE DENISE KOPPE
CHINELLATO (OAB 178303/SP)
Processo 4006649-69.2013.8.26.0320 - Interdição - Tutela e Curatela - E. T. C. F. - Cumpra a serventia o quanto determinado
às fls. 47. - ADV: FERNANDA CECILIA FUZATTO DE MORAES (OAB 239046/SP)
Processo 4007241-16.2013.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - A. P. da S. - Adite-se o
mandado de fls. 24/25 para diligências no endereço informado às fls. 29. Int. - ADV: MARCEL GERALDO SERPELLONE (OAB
124666/SP)
Processo 4007910-69.2013.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - C. R. de L. - Defiro o sobrestamento
do feito pelo prazo requerido (60 dias), providenciando o autor, ao final, conforme fls. 25. Int. - ADV: EMERSON JOSE DE
SOUZA (OAB 337250/SP)
Processo 4008254-50.2013.8.26.0320 - Interdição - Tutela e Curatela - E. S. da S. S. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO
POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2013/044946-5 dirigi-me ao endereço
e aí sendo procedi a citação e intimação da Sra. Eulice Santos da Silva Santos (residindo atualmente na Rua Narciso Jacon
n° 175) que bem ciente ficou do inteiro teor deste, aceitou contrafé que lhe li, tendo exarado sua assinatura, certifico mais que
deixei de citar o Sr. João Alves dos Santos, uma vez, que o mesmo não aparentava estar apto para tal. O referido é verdade e
dou fé. - ADV: MARCELO ASSUMPÇÃO
Processo 4008254-50.2013.8.26.0320 - Interdição - Tutela e Curatela - E. S. da S. S. - Adite-se o mandado de fls.43/44
para seu integral cumprimento pelo Sr. Oficial de Justiça, providenciando-se a constatação das condições físicas e mentais do
interditando, conforme determinado. Int. - ADV: MARCELO ASSUMPÇÃO
Processo 4008435-51.2013.8.26.0320 - Homologação de Transação Extrajudicial - Transação - M. A. M. B. e outro - Fls.
10/17 e 26: recebo como emenda à inicial. HOMOLOGO por sentença para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos,
o acordo apresentado pelas partes às fls. 10/17 e 26, nos presentes autos da ação DE HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO
EXTRAJUDICIAL movida por MARCO ANTONIO MONTEIRO BAGATELLA e LETICIA IJANO MOTTA, e conseqüentemente,
DECLARO A RESOLUÇÃO DO MÉRITO no presente feito com fundamento no artigo 269, III do C.P.C. Oficie-se de imediato à
empregadora do alimentante, conforme requerido. Atendidas as regulares exigências, arquivem-se os autos. Custas na forma
da lei, dada a gratuidade concedida às partes. Ciência ao M.P. P.R.I.C. - ADV: CARLOS RENATO MONTEIRO PATRICIO (OAB
143871/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO IELO AMARO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADRIANA RAMOS SINTONI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0034/2014
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Processo 4007459-44.2013.8.26.0320 - Usucapião - Usucapião Ordinária - ROBERTO PAULO CAUDURO e outro - Vistos,
etc. Ante a manifestação do autor e o mais que dos autos consta, declaro, com fundamento legal no artigo 267, inciso V, do
Código de Processo Civil, extinta a presente ação de usucapião requerida por ROBERTO PAULO CAUDURO e OUTRO contra
OCTÁVIO ALVES MONTEZUMA e OUTROS. Calculadas e pagas as eventuais custas, arquivem-se os autos, procedendo-se as
anotações de praxe. P.R.I.C. - ADV: GUIOMAR RITA CONFORT CASTILHO

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE LIMEIRA EM 16/01/2014
PROCESSO :0000840-35.2014.8.26.0320
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : - São Paulo
AUTOR
: J. P.
RÉU : M. F. F.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000841-20.2014.8.26.0320
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : - São Paulo
AUTOR
: J. P.
RÉU : O. R. P.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000846-42.2014.8.26.0320
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 345/2014 - Limeira
AUTOR
: J. P.
INFRATOR
: G. L. DE L.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000848-12.2014.8.26.0320
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 68/2014 - Limeira
AUTOR
: J. P.
RÉU : J. C. DE S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000849-94.2014.8.26.0320
CLASSE
:PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFÔNICO
IP
: 19/2014 - Limeira
REQTE
: D. DE I. S. E. DE L. - D.
PROCESSO
CLASSE
INFRATOR
ADVOGADO

:1004811-87.2013.8.26.0015
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
: Mateus Aparecido da Silva
: 888888/SP - Defensoria Publica

PROCESSO :3016827-94.2013.8.26.0320
CLASSE
:CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: J. P.
QUERELADA : T. O.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0021160-77.2012.8.26.0320
CLASSE
:PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS
PF : 1632/2012 - Limeira
AUTOR
: J. P.
RÉU : G. L. DA S.
ADVOGADO : Antonio Luiz Mascarin
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0006961-50.2012.8.26.0320
CLASSE
:PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS
PF : 1777/2012 - Limeira
AUTOR
: J. P.
ADVOGADO : Rodrigo Cordeiro
PROCESSO
CLASSE

:0000878-47.2014.8.26.0320
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
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BO : 8990/2013 - São Paulo
AUTOR
: J. P.
INFRATOR
: K. F.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000885-39.2014.8.26.0320
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 006/2014 - Limeira
AUTOR
: J. P.
RÉU : L. F. DA S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000896-68.2014.8.26.0320
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 2412/2013 - Limeira
AUTOR
: J. P.
INFRATOR
: J. V. DOS S. F. D.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000897-53.2014.8.26.0320
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 8996/2013 - São Paulo
AUTOR
: J. P.
INFRATOR
: G. F. DA S.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000893-16.2014.8.26.0320
CLASSE
:REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME
REPRESENTANTE
: D. DE P. DE I. G. DE L. - D.
REPRESENTADO
: A. D. F.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000898-38.2014.8.26.0320
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 8908/2013 - São Paulo
AUTOR
: J. P.
INFRATORA : A. K. G. G.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000900-08.2014.8.26.0320
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 8977/2013 - São Paulo
AUTOR
: J. P.
INFRATORA : E. F. DA S. M.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000861-11.2014.8.26.0320
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 19/2014 - Limeira
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : J. J. DE A.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000902-75.2014.8.26.0320
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 9096/2013 - São Paulo
AUTOR
: J. P.
INFRATOR
: D. W. B.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000905-30.2014.8.26.0320
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 622/2013 - Limeira
AUTOR
: J. P.
INFRATOR
: R. H. V.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000862-93.2014.8.26.0320
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
CF : 002/2014 - Limeira
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : A. R. DA S. R. DOS S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
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PROCESSO :0000906-15.2014.8.26.0320
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 51/2014 - Limeira
AUTOR
: J. P.
RÉU : A. F. DOS S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000874-10.2014.8.26.0320
CLASSE
:MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)
OF : 46/2014 - Limeira
AUTOR
: J. P.
PROCESSO :0000879-32.2014.8.26.0320
CLASSE
:MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)
OF : 45/2014 - Limeira
AUTOR
: J. P.
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:0000880-17.2014.8.26.0320
:PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL
: D. DE I. S. E. DE L. - D.

PROCESSO :0000910-52.2014.8.26.0320
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 61/2014 - Limeira
AUTOR
: J. P.
RÉU : W. H. DA S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL

1ª Vara Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ROGÉRIO DANNA CHAIB
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SUSELI NOGUEIRA REATTO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2014 - Data 17/01/2014
Processo 0000071-27.2014.8.26.0320 - Auto de Prisão em Flagrante - Lesão Corporal - D. da S. - Vistos. Mantenho ao réu
DANIEL DA SILVA, os benefícios da liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, nos exatos termos da apreciação
contida às fls. 22 dos autos de prisão em flagrante. Intime-se. Limeira, 14 de janeiro de 2014. Juiz de Direito - ADV: THIAGO
MESQUITA (OAB 245008/SP)
Processo 0003728-11.2013.8.26.0320 (032.02.0130.003728) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça - Marcelo
Aparecido da Costa - Vistos. Tente-se a intimação do réu que se encontra em local incerto e não sabido, por edital com o prazo
de 60 (sessenta) dias. Ciência ao M. Público. - ADV: ROSENEIRE APARECIDA DE GASPARI (OAB 240182/SP)
Processo 0004641-90.2013.8.26.0320 (032.02.0130.004641) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito Reginaldo Bras de Oliveira - Intime-se a defensora constituída para apresentação de razões de apelo, no prazo legal. Int. - ADV:
REGINA CELIA GOMES
Processo 3009785-91.2013.8.26.0320 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - J.
da S. G. - Os autos encontram-se em cartório aguardando a apresentação de quesitos do defensor, no prazo de cinco dias. ADV: NELI CALABRIA
Processo 3013577-53.2013.8.26.0320 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - FABRÍCIO NUNES
MENDONÇA (também usa o nome “Vagner Pereira da Silva”) - Recebo o aditamento da denúncia oferecido à fl.53/54, fazendose constar o nome correto do réu, ou seja, FABRÍCIO NUNES MENDONÇA. Anote-se. Cite-se e Intime-se. Limeira, 31 de
outubro de 2013. - ADV: APARECIDO TEIXEIRA MECATTI (OAB 96871/SP)
Processo 3014429-77.2013.8.26.0320 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - Adriano Luis Alves Instrução, Debates e Julgamento Data: 11/02/2014 Hora 13:30 Local: Sala de Audiências 1ª Vara Criminal - ADV: FRANCISCO
DE MUNNO NETO (OAB 52183/SP)
Processo 3016678-98.2013.8.26.0320 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins A. da S. M. - As matérias preliminares arguidas confundem-se com o mérito e serão apreciadas oportunamente, bem como a
realização de exame de dependência toxicológica. Nos termos do art. 56 da Lei Federal nº 11.343, de 23 de agosto de 2006,
recebo a denúncia formulada pelo Ministério Público, às fls.01d/02d, contra o réu Adilton da Silva Machado, por achar-se incurso
no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Designo audiência de Instrução, Debates e Julgamento designo o dia 11 de fevereiro de
2014, às 15 horas e 50 minutos, observando-se que será realizada através de Teleaudiência. Cite-se, intime-se e requisite-se.
Intimem-se e requisitem-se as testemunhas arroladas pelas partes. - ADV: MARCIA REGINA PRADO
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Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO VIEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS ALBERTO JACOB DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2014
Processo 0000139-74.2014.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - SILVANO BENEDITO
DA CUNHA - NEON ELETRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - - CEDENTE AKATUS MEIOS DE
PAGAMENTO SA - Vistos. Indefiro a liminar pleiteada na inicial, já que não vislumbro presentes perigo de dano irreparável ou
de difícil reparação caso a medida seja concedida ao final, notadamente quando a situação já perdura há mais de sete meses.
Dispenso a realização da audiência de tentativa de conciliação. Cite-se o(a) requerido(a) do inteiro teor da petição, cuja cópia
segue anexa e servirá de contrafé no ato da citação, ficando ADVERTINDO(A) do prazo de quinze (15) dias para contestar a
presente ação, prazo este que começará fluir da data do recebimento desta. Não sendo contestada a presente ação, presumirse-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 285 e 319 do CPC). Concedo a(o) requerente os benefícios da assistência
judiciária gratuita. Int. - ADV: OSVALDO STEVANELLI (OAB 107091/SP)
Processo 0000230-67.2014.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DE LIMEIRA - DEFCON LIMEIRA - Dispensado o relatório à teor do artigo
38 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. A requerente, ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DE LIMEIRA é
parte manifestamente ilegítima para propor demanda perante o juizado especial cível. Tal modalidade de associação não esta
contemplada no rol dos legitimados, conforme artigo 8º da Lei nº 9.099/1995. Posto isso, declaro extinto o feito sem resolução
da lide e o faço com fundamento no artigo 267, inciso VI, segunda figura, do Código de Processo Civil. Sem custas. Transitada
em julgado, faculto para a autora o prazo de trinta dias para o desentranhamento de documentos. Após, providencie-se a
incineração dos autos na forma regulamentar. PRIC. (preparo R$ 201,40) - ADV: CASSIUS ABRAHAN MENDES HADDAD (OAB
254871/SP)
Processo 0000918-63.2013.8.26.0320 (032.02.0130.000918) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Ana Paula Vieira Matos - Vistas dos autos ao autor de que: Foi concedido o prazo requerido. - ADV: VINICIUS
TOMÉ DA SILVA (OAB 320494/SP)
Processo 0001090-93.1999.8.26.0320 (320.01.1999.001090) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Heloisa
Helena Machado Lucato - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se em termos de prosseguimento, no prazo de 05 dias,
tendo em vista haver transcorrido o prazo de sobrestamento dos autos. - ADV: GERALDO LUCATO (OAB 14981/SP), CARLOS
RENATO MONTEIRO PATRICIO (OAB 143871/SP), PAULO EDUARDO MACHADO LUCATO (OAB 125072/SP)
Processo 0001960-50.2013.8.26.0320 (032.02.0130.001960) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Pedro
Roberto Massari - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, no prazo de 05 dias, acerca da pesquisa Renajud de fls 58/60
- ADV: APARECIDA SUZETE CALÇA VIEIRA (OAB 278710/SP)
Processo 0003272-61.2013.8.26.0320 (032.02.0130.003272) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Fabiana de Oliveira Alves Aquino Santos - Tnl Pcs Sa - Ato Ordinatório: Fica intimado o requerido TNL PCS SA para
retirar MANDADO DE LEVANTAMENTO, no prazo de 05 dias. - ADV: LUCIA HELENA GABRIEL FERNANDES BARROS (OAB
233183/SP), ARNALDO LEONEL RAMOS JUNIOR (OAB 112027/SP), PRISCILLA PEREIRA DE CARVALHO (OAB 111264/SP)
Processo 0003747-17.2013.8.26.0320 (032.02.0130.003747) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Silvio Renato Bellini - Banco Itaucard Sa - Tendo em vista que o requerido efetuou o pagamento voluntário do
débito dentro do prazo legal, expeça-se mandado de levantamento do depósito de fls. 375 em favor do autor. Após, nada mais
havendo, anote-se a extinção e, decorridos 30 dias para retirada de documentos, destrua-se os autos. - ADV: ROSÂNGELA
FRASNELLI GIANOTTO, GIOVANNI FRASNELLI GIANOTTO (OAB 272888/SP), ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB
120410/SP)
Processo 0003967-64.2003.8.26.0320 (320.01.2003.003967) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cooperativa Cleria Lucas Batista Lima - Cooperativa Habitacional Fortaleza Cooperhaf - Sem prejuízo, diante da inexistência de outros bens
a penhora e, considerando o disposto no Enunciado 75 do Fonaje, julgo EXTINTA a presente ação em fase de Execução, com
fundamento no artigo 53, § 4º, da lei 9099/95. Transitada esta em julgado, expeça-se certidão de crédito em favor da autora,
independente de recolhimento da taxa respectiva. Após, nada mais havendo, anote-se a extinção e, decorridos 30 dias para
retirada de documentos, destrua-se os autos. Indevidas custas e honorários. - ADV: JOSE CARLOS PAZELLI JUNIOR (OAB
144082/SP), JEFFERSON EDUARDO DA SILVA (OAB 174466/SP), JOSE BENEDICTO BARBOSA (OAB 99673/SP)
Processo 0004340-27.2005.8.26.0320 (320.01.2005.004340) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações Marilucia da Costa Vilar de Melo - - Herivelto Antonio de Melo - Cooperativa Habitacional Fortaleza Cooperhaf - - Francisco
Maurino dos Santos - - Ivo Roberto Marçal - - Luiz Antonio Denardi - Marcos Fernando Micheletti e outro - Ficam os arrematantes
intimados a imprimir o ofício ao 1º Cartório de Registro de Imóveis e Anexos local, diretamente do site do TJ/SP, providenciando
seu encaminhamento. - ADV: MARCELO ROSENTHAL (OAB 163855/SP), PAULO ROBERTO ARAUJO SILVA (OAB 150026/
SP), BIANCA GONÇALVES RAPOSO GARCIA (OAB 236307/SP)
Processo 0005913-37.2004.8.26.0320 (320.01.2004.005913) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cleonice Pires
da Silva de Castro - Cooperativa Habitacional Fortaleza - Cooperhaf - Marcos Fernando Micheletti e outro - Ciência às partes
da baixa dos autos do E. Colégio Recursal, devendo requerer o que de direito, no prazo de 05 dias. No silêncio, os autos
permanecerão em cartório por 30 dias para a retirada de documentos pelos interessados. Após, será anotada a extinção do
feito e o processo destruído, nos termos do disposto no item 30 do provimento 1670/09. - ADV: MARCELO LAFERTE RAGAZZO
(OAB 256591/SP), MARCIA ELIANA SURIANI (OAB 129849/SP), BIANCA GONÇALVES RAPOSO GARCIA (OAB 236307/SP),
MARCELO BUENO FARIA (OAB 185304/SP)
Processo 0008937-10.2003.8.26.0320 (320.01.2003.008937) - Outros Feitos não Especificados - Edivaldo Nunes de Oliveira
- Cooperativa Habitacional Fortaleza Cooperhaf - Marco Fernando Micheletti e outro - Diante da inércia do exequente (fls.
233), bem como da inexistência de bens a penhora, e considerando o disposto no Enunciado 75 do Fonaje, julgo EXTINTA a
presente ação em fase execução, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se
certidão de crédito em favor do autor, independente do recolhimento da taxa. Após, nada mais havendo, anote-se a extinção
e, decorridos 30 dias para a retirada de documentos, destrua-se os autos. Indevidas custas e honorários. (preparo R$201,40) ADV: DERCIO DOS SANTOS JAMBAS (OAB 40195/SP), BIANCA GONÇALVES RAPOSO GARCIA (OAB 236307/SP), MARCIA
ELIANA SURIANI (OAB 129849/SP)
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Processo 0008981-14.2012.8.26.0320 (320.01.2012.008981) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização
por Dano Moral - Jose Carlos Ferreira de Souza - Cifra Sa Credito Financiamento e Investimento - Fica a requerida CIFRA
S/A intimada, na pessoa de seu advogado, Dr. ANDRE LOPES AUGUSTO OAB 239766/SP, a retirar o MANDADO DE
LEVANTAMENTO, no prazo de 05 dias, sob pena de recolhimento e cancelamento da guia expedida, conforme determinação de
fls. 139. - ADV: DANIELLE RIBEIRO DE MENEZES BONATO, ANDRE LOPES AUGUSTO (OAB 239766/SP), CRISTIANE DOS
SANTOS (OAB 199550/SP)
Processo 0014554-33.2012.8.26.0320 (320.01.2012.014554) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Marina Denardi Patricio - Embratel - Fica a ré EMBRATEL novamente intimada para retirar seu MANDADO
DE LEVANTAMENTO, no prazo de 05 dias. No mesmo prazo, deverá a ré regularizar sua representação processual, juntando
aos autos procuração outorgando poderes ao Dr. Paulo Guilherme de Mendonça Lopes - OAB/SP 98.709. - ADV: ADRIANO
GREVE (OAB 211900/SP), REINALDO ROSSI JUNIOR (OAB 255818/SP), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (OAB
98709/SP)
Processo 0015207-35.2012.8.26.0320 (320.01.2012.015207) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Paulo
Costa Dias - Telecomunicaçoes de Sao Paulo Sa Telefonica - A requerida efetuou depósito do valor indicado na decisão de fls.
180, com o acréscimo da multa de 10% do artigo 475-J, do CPC. A penhora de fls. 194/197 foi realizada por equivoco sem a
incidência da multa. Desse modo, deve prevalecer o depósito efetuado pela ré a fls. 199. Diante disso, expeçam-se mandados
de levantamentos em favor das partes, sendo o depósito de fls. 199 em favor do autor e o de fls. 203 em favor da requerida.
Quanto ao alegado a fls.206, deve ser objeto de nova ação, considerando que o presente feito já encontra-se extinto. No
mais, cumpra a Serventia as determinações contidas na parte final da decisão de fls.156. Ato Ordinatório: Fica intimado o
REQUERIDO TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA TELEFONICA para retirar MANDADO DE LEVANTAMENTO, no prazo
de 05 dias. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP)
Processo 0017600-30.2012.8.26.0320 (320.01.2012.017600) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque Casa Jardim Moveis e Decoraçoes Ltda Me - Rosimeire Viana Nunes - Fls. 193/194: Ciente. Nada a deliberar. Cumpra-se a
determinação de fls. 183. Int. - ADV: EMANUELLE FAZANARO VAZ DOS SANTOS TEIXEIRA (OAB 300911/SP)
Processo 0018340-85.2012.8.26.0320 (320.01.2012.018340) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de
Trânsito - Daniel Cazonatto - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, no prazo de 05 dias, acerca do cumprimento do
acordo. - ADV: DIEGO EMANUEL DA COSTA (OAB 262037/SP), THIAGO VINICIUS TREINTA (OAB 305641/SP)
Processo 0019529-98.2012.8.26.0320 (320.01.2012.019529) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização
por Dano Material - Renato Roberto da Silva - Ricardo Luiz Pereira - - Br Sinalizações - Fica o autor intimado para imprimir
diretamente no site do TJ/SP certidão de crédito. - ADV: LILIAN MARIA ROMANINI GOIS (OAB 282640/SP)
Processo 0019868-57.2012.8.26.0320 (320.01.2012.019868) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda
- Claudete Faganello Pelosi - Marlon Botelho Ferreira dos Santos - R E I T E R A Ç Ã O - Vistas dos autos ‘Procuradora do
requerido para: RETIRAR CERTIDÃO DE HONORÁRIOS, NO PRAZO DE 05 DIAS - ADV: DANIELA FERNANDA CONEGO
(OAB 204260/SP)
Processo 0020990-81.2007.8.26.0320 (320.01.2007.020990) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Maria Luisa dos
Santos Silva - Banco Itaú - Fls. 233/234: Manifeste-se a autora. Int. - ADV: NELISE OURO DE CARVALHO (OAB 245496/SP),
LAERTE APARECIDO MENDES MARTINS (OAB 110091/SP), SILVIA HELENA BRANDÃO RIBEIRO (OAB 150323/SP), FABIOLA
STAURENGHI (OAB 195525/SP), FABIO OURO (OAB 197706/SP), MARCELO HABICE DA MOTTA (OAB 60843/SP)
Processo 0023783-17.2012.8.26.0320 (320.01.2012.023783) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - João Batista de
Freitas - Fabricio Duarte Lameo Bernardo - - Edilaine Rosemere de Souza - Fica o autor intimado a manifestar-se sobre o ofícioinformação do Banco Santander de fls. 167: não efetuado bloqueio/transferência judicial referente ao mês de dezembro/2013,
tendo em vista que quando do crédito de salário na referida conta a mesma se encontrava com saldo devedor. Prazo: 05 dias.
- ADV: WILZA CARLA DE FREITAS PICCININI (OAB 295472/SP), LILIAN MARIA ROMANINI GOIS (OAB 282640/SP), MARCEL
GERALDO SERPELLONE (OAB 124666/SP)
Processo 0027038-80.2012.8.26.0320 (320.01.2012.027038) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação
de Serviços - Andrea Maria Vanin Ferreira Me - Gislany Borges da Silva - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2013/010980-0 dirigi-me ao endereço e aí sendo
procedi a intimação da Sra. Gislany Borges da Silva que bem ciente ficou do inteiro teor deste, tendo exarado sua assinatura.O
referido é verdade e dou fé. Limeira, 02 de julho de 2013. - ADV: ANA LUISA DE LUCA BENEDITO
Processo 0027038-80.2012.8.26.0320 (320.01.2012.027038) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de
Serviços - Andrea Maria Vanin Ferreira Me - Gislany Borges da Silva - Fls. 85: Defiro. Proceda-se penhora sobre o veículo
indicado e descrito a fls. 90. - ADV: PRISCILA PATRICIA GARCIA PINHEIRO (OAB 275217/SP), NATANI DRIELLI DE OLIVEIRA
(OAB 333995/SP), ANA LUISA DE LUCA BENEDITO
Processo 0027038-80.2012.8.26.0320 (320.01.2012.027038) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de
Serviços - Andrea Maria Vanin Ferreira Me - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça,
que em cumprimento ao mandado nº 320.2013/042461-6 dirigi-me ao endereço indicado, e, aí sendo, DEIXEI de penhorar e
avaliar o bem indicado, uma vez que não o encontrei, sendo informada pela requerida, Gislany Borges da Silva, de que nunca
fora proprietária do referido veículo. Face ao exposto, restituo o presente, aguardando determinações de direito. O referido é
verdade e dou fé. Limeira, 10 de janeiro de 2014. - ADV: ANA LUISA DE LUCA BENEDITO
Processo 0027038-80.2012.8.26.0320 (320.01.2012.027038) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de
Serviços - Andrea Maria Vanin Ferreira Me - Fica a exequente intimada para manifestar-se sobre a certidão do sr. Oficial de
justiça, no prazo de 05 dias: negativa de localização do veículo a ser penhorado. - ADV: ANA LUISA DE LUCA BENEDITO,
NATANI DRIELLI DE OLIVEIRA (OAB 333995/SP), PRISCILA PATRICIA GARCIA PINHEIRO (OAB 275217/SP)
Processo 0029153-74.2012.8.26.0320 (032.02.0120.029153) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito
- Janete Costa da Silva Maia - Oscar Yoshinori Tokofuku - - Daiane Camila de Carvalho Toyofoku - Ciência às partes da baixa
dos autos do E. Colégio Recursal, devendo requerer o que de direito, no prazo de 05 dias. No silêncio, os autos permanecerão
em cartório por 30 dias para a retirada de documentos pelos interessados. Após, será anotada a extinção do feito e o processo
destruído, nos termos do disposto no item 30 do provimento 1670/09. - ADV: REGINALDO JOSÉ DA COSTA (OAB 264367/SP),
RODRIGO SILVA MARCHESINI (OAB 204859/SP), RAFAEL DE BARROS CAMARGO (OAB 175808/SP)
Processo 0029554-73.2012.8.26.0320 (032.02.0120.029554) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Bruno Rodrigues Giotto - Heloyse Ap Alves de Souza Nascimento Giotto - Diante do silêncio das partes, reconheço o cumprimento
tácito do acordo homologado a fls. 19. Em consequência, julgo EXTINTA a presente ação de Execução de Título Extrajudicial,
com fundamento no artigo 794, inciso II, do CPC. Autorizo o desentranhamento dos títulos de créditos que instruíram a inicial,
entregando-os para executada, mediante recibo, independente de traslado. Após, transitada esta em julgado, nada mais havendo,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

898

anote-se a extinção e, decorridos 30 dias para retirada de documentos, destrua-se os autos. Indevidas custas e honorários. ADV: BRUNO RODRIGUES GIOTTO (OAB 283712/SP), HELOYSE APARECIDA ALVES DE SOUZA NASCIMENTO
Processo 0029600-62.2012.8.26.0320 (032.02.0120.029600) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Fabrizio
Galvani Bella Me - Vistas dos autos ao autor para: Retirar mandado de levantamento e certidão de crédito, no prazo de 05
dias, sendo que esta última encontra-se disponível para impressão no site do TJ. - ADV: MARCELO GONÇALVES ROSA (OAB
171728/SP)
Processo 0030658-03.2012.8.26.0320/01 - Cumprimento de sentença - Arthur Salibe - Electrolux do Brasil S A - Tendo
transcorrido “in albis” o prazo para a executada opor eventual impugnação (fls. 125), julgo EXTINTA a presente ação em fase de
execução, com fundamento no artigo 794, inciso I, do CPC. Transitada esta em julgado, expeça-se mandado de levantamento
do depósito de fls. 123 em favor do autor. Após, nada mais havendo, anote-se a extinção e, decorridos trinta dias para retirada
de documentos, destrua-se os autos. Indevidas custas e honorários. Preparo: R$ 236,30. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA
BUENO FILHO (OAB 126504/SP), ARTHUR SALIBE (OAB 163207/SP)
Processo 3001300-05.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Mariluz
Altino Barreto - BANCO SANTANDER S/A - Ciência as partes da baixa dos autos do E.Colégio Recursal, bem como do prazo
de 05 dias para eventual manifestação da parte interessada. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), WENDELL
ROBERTO PIOVESANO (OAB 318243/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP)
Processo 3003474-84.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Direitos e Títulos de Crédito Schmidhaussler e Botário LTDA - ME - Diante da inexistência de bens a penhora e, considerando o disposto no Enunciado 75 do
Fonaje, julgo EXTINTA a presente ação de Execução de Título Judicial, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95.
Transitada em julgado, expeça-se certidão de crédito em favor da autora, independente do recolhimento da taxa. Após, nada
mais havendo, anote-se a extinção e, decorridos 30 dias para a retirada de documentos, destrua-se os autos. Indevidas custas
e honorários. (preparo R$201,40) - ADV: JÉSSICA GUEDES PEDRONI (OAB 325866/SP), ERIK JEAN BERALDO (OAB 194192/
SP)
Processo 3003570-02.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Julia
Cardoso Galzerani - OI-TNL PCS SA - Vistas dos autos ao autor para: Retirar mandado de levantamento, no prazo de 05 dias( ADV: MARCIO RODRIGO GONÇALVES, RICARDO MAGALHAES PINTO (OAB 284885/SP)
Processo 3003964-09.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Carlos
Henrique dos Santos - Nextel Telecomunicações Ltda - Diante dos termos da manifestação da exequente lançada as fls. 103/104,
julgo extinta a presente ação em fase de execução, com fundamento no artigo 794, inciso I, do CPC. Expeça-se desde já
mandados de levantamentos em favor das partes, sendo o depósito de fls. 93 em favor da executada Nextel Telecomunicações
Ltda, e o de fls. 98 em favor do autor Carlos Henrique dos Santos. Transitada esta em julgado, anote-se a extinção e, decorridos
30 dias para retirada de documentos, destrua-se os autos. Indevidas custas e honorários. Preparo: R$ 414,11. Ato Ordinatório:
Fica intimado o REQUERIDO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA para retirar MANDADO DE LEVANTAMENTO, no prazo de
05 dias. - ADV: FATIMA GENTIL DUCA, GUSTAVO GONÇALVES GOMES (OAB 266894/SP)
Processo 3003979-75.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - Leandro Gonçalves Tavares de Souza - Neon Distribuidora de Eletrônicos Ltda - - Akatus Meios de Pagamento S.A. Fica intimado o autor REQUERIDO AKATUS MEIOS DE PAGAMENTO para retirar MANDADO DE LEVANTAMENTO, no prazo
de 05 dias. - ADV: ROBERTO VALENTE LAGARES (OAB 138402/SP), OCTAVIO DE PAULA SANTOS NETO (OAB 196717/SP),
EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP)
Processo 3004557-38.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Serviços Profissionais - Maria das Dores
Guiraldelli Covre - Vera Lucia de Oliveira Silva - Maria das Dores Guiraldelli Covre - Diante do requerimento formulado pela
autora a fls. 44, da inexistência de bens a penhora e, considerando o disposto no Enunciado 75 do Fonaje, julgo EXTINTA a
presente ação em fase execução, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se
certidão de crédito em favor da autora, independente do recolhimento da taxa. Após, nada mais havendo, anote-se a extinção
e, decorridos 30 dias para a retirada de documentos, destrua-se os autos. Indevidas custas e honorários. Preparo: R$ 201,40. ADV: MARIA DAS DORES GUIRALDELLI COVRE (OAB 218119/SP)
Processo 3004779-06.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - JOSIANE
SOARES ZANELO - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - Ciência às partes da baixa dos autos do E. Colégio Recursal,
devendo requerer o que de direito, no prazo de 05 dias. No silêncio, os autos permanecerão em cartório por 30 dias para a
retirada de documentos pelos interessados. Após, será anotada a extinção do feito e o processo destruído, nos termos do
disposto no item 30 do provimento 1670/09. - Fica a autora intimada para imprimir diretamente do site do TJ/SP e encaminhar
o ofício expedido ao SERASA. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), RODRIGO APARECIDO MATHEUS
(OAB 263514/SP)
Processo 3005799-32.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - J. M.
GURGEL - EIRELI - Vistas dos autos ao PROCURADOR DO REQUERIDO para: Regularizar, no prazo de 05 dias, procuração/
substabelecimento juntado aos autos (SEM ASSINATURA) - ADV: WAGNER ADALBERTO DA SILVEIRA (OAB 171516/SP)
Processo 3005864-27.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - DORACY
ALVES DA COSTA ARCARO - Nosso Clube - Ciência às partes da baixa dos autos do E. Colégio Recursal, devendo requerer o
que de direito, no prazo de 05 dias. No silêncio, os autos permanecerão em cartório por 30 dias para a retirada de documentos
pelos interessados. Após, será anotada a extinção do feito e o processo destruído, nos termos do disposto no item 30 do
provimento 1670/09. - ADV: NOEDY DE CASTRO MELLO (OAB 27500/SP), LUIS GUSTAVO MOROZINI (OAB 278798/SP),
DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO (OAB 212923/SP)
Processo 3006271-33.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Carlos
Roberto Morais - Embratel Participações SA - - Claro - Ciência às partes da baixa dos autos do E. Colégio Recursal, devendo
requerer o que de direito, no prazo de 05 dias. No silêncio, os autos permanecerão em cartório por 30 dias para a retirada de
documentos pelos interessados. Após, será anotada a extinção do feito e o processo destruído, nos termos do disposto no item
30 do provimento 1670/09. - ADV: FABIANO MORAIS (OAB 262051/SP), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (OAB
98709/SP)
Processo 3006301-68.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Valdemar
Beraldo - Starvesa Serviços Tecnicos Acessorios e Revenda de Veiculos LTDA - Fica o autor intimado para retirar documentos,
no prazo de 30 dias. Após, os autos serão destruídos. - ADV: RICARDO HENRIQUE CARRARA (OAB 200281/SP), MARCELO
HAMAN (OAB 233898/SP), GIOVANE VALESCA DE GOES (OAB 288748/SP)
Processo 3006412-52.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Energia Elétrica - Elektro
Eletricidade e Serviços SA - Ciência as partes da baixa dos autos do E.Colégio Recursal, bem como do prazo de 05 dias para
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eventual manifestação da parte interessada. - ADV: MARCELO ZANETTI GODOI (OAB 139051/SP)
Processo 3006425-51.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Diego Rosin Martins
- Nota de Cartório- Valor do preparo para eventual recurso:R$201,40 - ADV: RODRIGO RODRIGUES MÜLLER
Processo 3007300-21.2013.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Julio Cesar de Souza Santos
- Vistas dos autos ao autor para: Retirar certidão de crédito, no prazo de 05 dias, ou proceder sua impressão junto ao sistema.
- ADV: CASSIANO ROBERTO ZAGLOBINSKY VENTURELLI (OAB 36994/SP)
Processo 3008023-40.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - CARLOS
ALEXANDRE PEIXOTO - Reunidas SA Transportes Coletivos - Vistos. Diante do trânsito em julgado da sentença (fls.70) e do
pagamento voluntário efetuado pela requerida no prazo legal, expeça-se mandado de levantamento da quantia depositada a
fls. 75 em favor do autor, ante sua concordância a fls.79. Após, anote-se a extinção, e decorrido o prazo de trinta (30) dias para
retirada dos documentos, cumpra-se de imediato o disposto no item 30, do Provimento 1670/09. Int. - Fica o autor intimado
a retirar seu MANDADO DE LEVANTAMENTO no prazo de 05 dias. - ADV: PRISCILA APARECIDA TOMAZ BORTOLOTTE,
RODRIGO LICHS COELHO DE SOUZA (OAB 17750/SC), ANDRE PERUZZOLO (OAB 143567/SP)
Processo 3008216-55.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - RICARDO VIEIRA DA SILVA
- Ciência as partes da baixa dos autos do E.Colégio Recursal, bem como do prazo de 05 dias para eventual manifestação da
parte interessada, apresentando cálculo de seu crédito. - ADV: IOLANDA CUNHA (OAB 131702/SP), ANTONIO RODRIGO
SANT ANA (OAB 234190/SP)
Processo 3008835-82.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Izabel
Aparecida Seneme da Fonseca - VIVO SA - Vistos Diante do trânsito em julgado da sentença (fls.66) e do pagamento voluntário
efetuado pela requerida no prazo legal, expeça-se mandado de levantamento da quantia depositada a fls. 68 em favor da autora,
ante sua concordância a fls.76. Após, anote-se a extinção, e decorrido o prazo de trinta (30) dias para retirada dos documentos,
cumpra-se de imediato o disposto no item 30, do Provimento 1670/09. Int. - ADV: BRUNA SOUZA SILVA (OAB 282982/SP),
ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO (OAB 179209/SP)
Processo 3008905-02.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade Civil - José Afonso do
Rosário - Elektro Eletricidade e Serviços S/A - Ciência às partes da baixa dos autos do E.Colégio Recursal, bem como do prazo
de 05 dias para eventual manifestação da parte interessada. - ADV: MARCELO ZANETTI GODOI (OAB 139051/SP), WILZA
CARLA DE FREITAS PICCININI (OAB 295472/SP), JULIANA CRISTINA SOARES (OAB 223992/SP), CAMILO FRANCISCO
PAES DE BARROS E PENATI (OAB 206403/SP)
Processo 3009358-94.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Luis
Fernando Antunes - Tnl Pcs SA - Oi - Nota de Cartório- Ciência às partes da baixa dos autos do E.Colégio Recursal, bem como
do prazo de 05 dias para manifestação da parte interessada.Manifestem-se também acerca do depósito de fls. 152 em igual
prazo. - ADV: PRISCILLA PEREIRA DE CARVALHO (OAB 111264/SP), ARNALDO LEONEL RAMOS JUNIOR (OAB 112027/SP),
ERIKA CRISTINA FILIER (OAB 258118/SP)
Processo 3009695-83.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Alan
Gomes Feitosa - Zappin Moveis - Ciência as partes da baixa dos autos do E.Colégio Recursal, bem como do prazo de 05 dias
para eventual manifestação da parte interessada. - ADV: ALBERTO PINHEIRO FILHO (OAB 208971/SP), CASSIUS ABRAHAN
MENDES HADDAD (OAB 254871/SP), PEDRO CESARIO CURY DE CASTRO (OAB 89071/SP)
Processo 3009820-51.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Andrey da
Silva Saverino - Banco Aymore Credito Financiamento e Investimento SA - Ciência às partes da baixa dos autos do E. Colégio
Recursal, ficando a autora intimada a manifestar-se em 05 dias sobre o ofício informando o depósito judicial efetuado pela
requerida, fls. 124. - ADV: EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), BERNARDO
BUOSI (OAB 227541/SP), HELIO BRITO PEDROSA LYRA, FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)
Processo 3010757-61.2013.8.26.0320/01 - Cumprimento de sentença - ELAINE CRISTINA NADAL - EMPRESA BRASILEIRA
DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. EMBRATEL - Vistas dos autos ao réu para: Esclarecer, no prazo de 05 dias, a finalidade da
petição de fls. 81/88 (Impugnação), protocolizada em 18/12/2013, em uma vez que a petição de fls.. 71/78, já trata-se de
impugnação protocolizada em 16/12/2013. - ADV: WESLEY APARECIDO BAENINGER (OAB 108194/SP), PAULO GUILHERME
DE MENDONCA LOPES (OAB 98709/SP)
Processo 3011029-55.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - Sergio Luis
Fernandes - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, no prazo de 05 dias, acerca do cumprimento do acordo. - ADV:
VALDETE DENISE KOPPE CHINELLATO (OAB 178303/SP)
Processo 3011591-64.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Vera Lúcia de Araújo Serafim
- - DANIEL DE ARAUJO SERAFIM - - CIBELE DE ARAUJO SERAFIM - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA PENTECOSTAL
MAIS QUE VENCEDOR - - ROBERTO CARLOS PEREIRA - - AERSO PAULO DE ARAUJO - Fica o autor intimado para, no prazo
de 05 dias, manifestar-se sobre a pesquisa RENAJUD de fl. 80/81. - ADV: LAUREN ARAUJO DE PAULA (OAB 330007/SP)
Processo 3011596-86.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - ALMIRA
FACIPIERI GUERRA - MAGAZINE LUIZA S.A. - Fica o réu Magazine Luíza S.A. intimado a regularizar sua representação
processual, no prazo de 05 dias, juntando os Atos Constitutivos e a Procuração, sob pena de desentranhamento do recurso
interposto (fls. 56/73). - ADV: JOÃO AUGUSTO SOUSA MUNIZ (OAB 203012/SP), MAÍRA DE OLIVEIRA LIMA RUIZ (OAB
222014/SP), FABIANO MORAIS (OAB 262051/SP)
Processo 3011970-05.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - José Adail
Felipe Bento - Telefonica Brasil S/A - Fica o autor intimado para manifestar-se sobre o depósito de fl(s). 73, de R$ 8.050,00, e
sobre a petição de fl(s). 78, no prazo de 05 dias. - ADV: EMERSON DANIEL OURO (OAB 274042/SP), FABIO RIVELLI (OAB
297608/SP)
Processo 3012088-78.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material Construmeta Construtora e Imobiliaria Ltda - Vistas dos autos ao autor para: Ciência de que a r.Sentença de fls. 132/133,
transitou em julgado em 19/12/2013 - ADV: JOSÉ RICARDO DE MATTOS (OAB 294531/SP), DANILO MOREIRA DIBBERN
(OAB 282541/SP), CAROLINA DE MORAES PONTES (OAB 336942/SP)
Processo 3012138-07.2013.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ZAVANIN INDUSTRIA
E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - Claro S/A - Tendo a requerida cumprido o acordo celebrado com a autora perante o
CEJUSC local, conforme noticiado a fls. 47, EXTINTA a presente ação de Execução de Título Judicial, com fundamento no artigo
794, inciso II, do CPC. Transitada esta em julgado, nada mais havendo, anote-se a extinção e, decorridos 30 dias para retirada
de documentos, destrua-se os autos. Indevidas custas e honorários. (preparo R$ 201,40) - ADV: JULIANA GUARITA QUINTAS
ROSENTHAL (OAB 146752/SP), CLAUDIA BOCOLI (OAB 291030/SP)
Processo 3012400-54.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Locação de Imóvel - Cleiton da Cunha Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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IVANI NUNES LIMA VAZ - - PORTINARI IMÓVEIS LTDA - Fica o autor intimado a se manifestar sobre a petição de fls. 104/105,
no prazo de 05 dias. - ADV: RENATA DE CARVALHO (OAB 338745/SP), ALESSANDRO CIRULLI, HELIO BRITO PEDROSA
LYRA
Processo 3013473-61.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - TÂNIA
CRISTINA FATORETO RODRIGUES - CONDOMINIO CIVIL DO CENTER PLAZA SHOPPING - Vistos. Diante do cumprimento
do acordo homologado às fls. 23 noticiado e comprovado pela requerida às fls. 67/68, anote-se a extinção. Intimem-se as partes
para a retirada de seus documentos e, decorrido o prazo de trinta (30) dias, cumpra-se de imediato o disposto no item 30, do
Provimento 1670/09. - ADV: JOÃO GILBERTO FREIRE GOULART (OAB 291913/SP), CRISTIANO SILVA COLEPICOLO (OAB
291906/SP)
Processo 3014261-75.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - CRISTIANE
MARCELA DE OLIVEIRA - ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP - Fica o autor intimado
para, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca da contestação e do pedido contraposto apresentados. - ADV: HÉLIO YAZBEK
(OAB 168204/SP), JOSÉ RODRIGUES COSTA (OAB 262672/SP)
Processo 3014590-87.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Maria
Elivania Marinho Macedo - ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação proposta, e o faço
para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela, declarar inexigíveis os débitos apontados às fls. 16 e condenar a ré a pagar
a autora a quantia de R$7.000,00, corrigidos desde a publicação desta decisão. Sobre o montante da condenação incidirão juros
moratórios de um por cento ao mês a partir da citação (16/10/2013). Declaro extinta a fase de conhecimento com resolução
da lide na forma do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários nos termos do artigo 55 da Lei
9099/95. Transitada em julgado, se for o caso, o executado deverá pagar a quantia supra em quinze dias sob pena de multa de
dez por cento, independente de nova intimação. PRIC. (preapro R$ 240,07) - ADV: MARCIA SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA
(OAB 143220/SP), MILENA APARECIDA FÍGARO BERTIN (OAB 189314/SP)
Processo 3014637-61.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Gilson
Tonello - Banco do Brasil S/A - Fica intimado o autor para apresentação de contrarrazões ao recurso em 10 dias. - ADV:
ADRIANO FACHINI MINITTI, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP)
Processo 3014839-38.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade do Fornecedor
- ANDERSON LEONARDO DE OLIVEIRA - MAGAZINE LUIZA S/A - Fica intimado o requerido MAGAZINE LUIZA S/A para
apresentação de contrarrazões ao recurso em 10 dias. - ADV: SELMA MARIA CASTRO GHETTI DIAS, MARCELLA GHETTI
DIAS (OAB 317998/SP), JOÃO AUGUSTO SOUSA MUNIZ (OAB 203012/SP)
Processo 3014890-49.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários - Lucas Mauch
Noventa - BANCO SANTANDER S/A - Posto isso, ante a ocorrência de coisa julgada material JULGO EXTINTO o feito sem
julgamento de mérito, nos termos do artigo 267, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil em relação ao pedido de reparação.
E JULGO IMPROCEDENTE o pedido de repetição e declaro extinto o processo com resolução da lide na forma do artigo
269, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95. Transitada em
julgado, concedo o prazo de trinta dias para as partes desentranharem os documentos. Decorridos, providencie-se o envio para
reciclagem na forma regulamentar. Nota-se que o autor pretende locupletar-se indevidamente, buscando receber o que já lhe foi
contemplado em outro processo. De rigor o reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos do artigo 17, inciso III do Código
de Processo Civil. Com fundamento no artigo 55 da Lei nº 9.099/1995, condeno o autor ao pagamento das custas, além da verba
honorária que ora arbitro em R$1.000,00. PRIC. (preparo R$ 816,30) - ADV: GRAZIELLA DE MUNNO NUNES (OAB 185243/
SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP), FABIANO MORAIS (OAB 262051/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)
Processo 3015152-96.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Valeria
Cristina Beneciuti - Smagnoto Cosméticos Profissionais - Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos feitos pela autora e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contrapostos formulados por Smagnoto Cosméticos Profissionais e o faço
para condenar a autora Valéria Cristina Beneciuti Ferraz a pagar para a ré Smagnoto o débito de R$899,30, corrigidos e com
juros de mora desde o vencimento (19/10/2012). Declaro extinta fase conhecimento com resolução da lide na forma do artigo
269, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas judiciais, além da verba honorária da
parte contrária no valor de R$1.000,00. Transitada em julgado, a autora e executada deverá em quinze dias pagar as quantias
supra, sob pena de multa de dez por cento, bem como proceder ao recolhimento das custas, sob pena de inscrição na dívida
ativa, independente de nova intimação. PRIC. (procedente R$816,30) - ADV: JOSE OSCAR SILVEIRA JUNIOR (OAB 276313/
SP), ANTÔNIO VINCENZO CASTELLANA (OAB 159676/SP)
Processo 3015618-90.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Mauriza
Maria da Silva Sebastião - BANCO SANTANDER SA - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a demanda proposta e o faço para
condenar o requerido a restituir para a autora a quantia de R$10.289,89, corrigida desde o primeiro desembolso (04/05/2010),
com juros de mora desde então. Condenar, ainda, o requerido a indenizar a autora em R$ 3.000,00, corrigido desde a publicação
e com juros de mora desde a citação. Declaro extinta a fase de conhecimento com resolução da lide na forma do artigo 269,
inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95. Transitada em julgado,
se for o caso, deverá o executado efetuar o pagamento da quantia supra no prazo de quinze dias, sob pena de multa de dez
por cento, independente de nova intimação. PRIC. (preparo R$ 715,49) - ADV: PRISCILA APARECIDA TOMAZ BORTOLOTTE,
BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)
Processo 3016110-82.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Vania
Aparecida Claro - Adriane Justino da Silva - - Adriel Verissimo da Silva - Vistos. Diante da petição de fls.86, julgo EXTINTA a
presente Ação de Obrigação de Fazer c.c Cominatória, com fundamento no art. 269, inciso II, do CPC, e autorizo desde já a
retirada dos documentos que instruíram a ação. Transitada em julgado, anote-se a extinção. Aguarde-se em cartório pelo prazo
de 30 dias para a retirada de documentos e, após, destruam-se os autos. P.R.I.C (preparo R$201,40) - ADV: ANTONIO LUIZ
MASCARIN, VINICIUS CARDOSO MARTINATTI
Processo 3016177-47.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - JOSE
ANTENOR DA SILVA - Banco Panamericano S/A - Fica o requerido intimado para esclarecer se o depósito judicial de fls. 77,
refere-se ao cumprimento do acordo homologado nos autos, tendo em vista que o valor depositado difere do previsto no acordo.
Prazo: 05 dias. - ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP)
Processo 3016521-28.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - ELBER
JUSTINO DE ASSIS - BANCO FICSA SA - Vistos. Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado
pelas partes as fls. 66/67. Em consequência, julgo EXTINTA a presente ação, com resolução de mérito, com fundamento no
artigo 269, inciso III, do CPC. Transitada esta em julgado, expeça-se mandado de levantamento judicial em favor do autor
da quantia acordada. Noticiado o integral cumprimento do acordo no prazo fixado, nada mais havendo, anote-se a extinção
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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e, decorridos 30 dias para retirada de documentos, destrua-se os autos. Indevidas custas e honorários. P.R.I.C. (preparo:
R$361,20). - Ciência às partes do ofício do Banco do Brasil, informando depósito judicial, fls. 70. - ADV: WALDEMAR ANTONIO
CARRERA MIGUEL (OAB 124432/SP), MARCELA GULLO CARRERA MIGUEL (OAB 328235/SP), ADRIANO MUNIZ REBELLO
(OAB 256465/SP)
Processo 3016891-07.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - VALTER
LUIZ GACHET - IVANI ROSA - Fica o autor intimado a apresentar o cálculo atualizado do débito e manifestar-se em termos de
prosseguimento do feito. Prazo: 05 dias. - ADV: CLAUDIA SILVA VIEIRA LAVOURA (OAB 286066/SP)
Processo 3017143-10.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários - Sandra
Cristina Gonçalves - Banco Fiat S/A - O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RECURSO ESPECIAL Nº 1.251.331-RS
(2011/0096435-4) em decisão exarada pela Excelentíssima Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, publicada no Diário da Justiça da
União de 23 de maio de 2013, determinou o sobrestamento das ações referentes a tarifas bancárias, em fase de conhecimento,
em todas as instâncias. Desta feita, em atendimento à r. Decisão, determino o sobrestamento do feito até nova deliberação da
instância superior. Int. - ADV: ERIKA CRISTINA FILIER (OAB 258118/SP), ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/
SP)
Processo 3017298-13.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - JURACI
APARECIDA CARDOSO - Banco Santander (Brasil) S/A - Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo
celebrado pelas partes as fls. 40/41. Em consequência, julgo EXTINTA a presente ação, com resolução de mérito, com
fundamento no artigo 269, inciso III, do CPC. Transitada esta em julgado e noticiado o integral cumprimento do acordo no
prazo fixado, nada mais havendo, anote-se a extinção e, decorridos 30 dias para retirada de documentos, destrua-se os autos.
Indevidas custas e honorários. (preparo R$813,60) - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), BERNARDO BUOSI (OAB
227541/SP), JOSÉ RODRIGUES COSTA (OAB 262672/SP)
Processo 3017339-77.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Tiago
Rodrigo Stein - Claro S/A - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação proposta, e o faço para confirmar a antecipação dos
efeitos da tutela, declarar inexigível o débito apontado nos autos e condenar a ré a pagar para o autor a quantia de R$8.000,00,
corrigidos desde a publicação desta decisão e juros moratórios de um por cento ao mês a partir da negativação (08/06/2013).
Declaro extinta a fase de conhecimento com resolução da lide na forma do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil.
Transitada em julgado, se for o caso, o executado deverá pagar a quantia supra em quinze dias sob pena de multa de dez por
cento, independente de nova intimação. PRIC. (preparo R$ 240,00) - ADV: MARIA CLAUDETE BERTOLO (OAB 283777/SP),
JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL (OAB 146752/SP)
Processo 3017368-30.2013.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Marcelo Laferte
Ragazzo - - Marcelo Bueno Faria - Nelson da Silva - - Nair Luiza Leite da Silva - Fica o exequente intimado para manifestarse sobre a certidão do sr. Oficial de justiça, no prazo de 05 dias: negativa de localização dos executados. - ADV: TANIA
BATTISTELLA
Processo 3017458-38.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Rafael
Paixão Amoriello - Alcy Parreira Borges Junior - - Auto Posto Real Boa Vista Ltda - Fica o exequente intimado para manifestarse sobre o AR devolvido com a informação de que o co-réu Auto Posto encontra-se “fechado”. Prazo: 05 dias. - ADV: SIMONE
BEATRIZ ALVES DOS SANTOS FUMAGALLI (OAB 316022/SP)
Processo 3017654-08.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Juraci
Aparecida Cardoso - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1 - Posto isso,
JULGO PROCEDENTE a ação proposta e o faço para confirmar os efeitos da tutela antecipada, declarar inexigíveis os débitos
apontados na fl. 11 e condenar a ré a pagar a autora a importância de R$8.000,00, corrigida desde a publicação desta decisão,
com a incidência de juros moratórios desde a citação. Declaro extinta a fase de conhecimento, com resolução da lide na forma
do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários advocatícios, na forma do art. 55 da lei 9099/95.
PRIC. (preparo R$813,60) - ADV: GIZA HELENA COELHO (OAB 166349/SP), ADRIANA BORGES PLÁCIDO RODRIGUES (OAB
208967/SP), JOSÉ RODRIGUES COSTA (OAB 262672/SP)
Processo 3017899-19.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários - WILLIANN
BASTELLI - BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Ficam os advogados Dra. Erica Cristina Filier OAB/SP
258.118 e/ou Dr. Ricardo Luis Araújo Cera OAB/SP 142.920 intimado(s) para subscrever(em) a réplica de fls. 59/76, sob pena de
seu desentranhamento. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), ERIKA CRISTINA FILIER (OAB 258118/SP)
Processo 3017942-53.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARTHA
PENEDO BARROSS - ELECTROLUX DO BRASIL S A - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação proposta e o faço para
condenar o requerido a substituir o produto descrito na inicial no prazo de dez dias a partir do trânsito em julgado da presente,
ou no mesmo prazo a restituir o valor pago R$399,00 corrigidos e com juros de mora desde o desembolso (20/08/2012).
Também condeno a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor equivalente a R$2.000,00 corrigidos a partir da
publicação desta decisão e com juros de mora a contar da citação. Declaro extinta a fase de conhecimento com resolução da
lide na forma do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil. Caso a devedora não efetue o pagamento da importância supra
em até quinze dias do trânsito em julgado, incidirá em multa de dez por cento, independente de nova intimação. PRIC. (Preparo:
R$ 201,40) - ADV: RICARDO MARFORI SAMPAIO (OAB 222988/SP)
Processo 3018217-02.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Luis Gustavo
Deotti - Banco Santander (Brasil) S/A - Vistos. Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado
pelas partes as fls. 39/40. Em consequência, julgo EXTINTA a presente ação, com resolução de mérito, com fundamento no
artigo 269, inciso III, do CPC. Transitada esta em julgado e noticiado o integral cumprimento do acordo no prazo fixado, nada
mais havendo, anote-se a extinção e, decorridos 30 dias para retirada de documentos, destrua-se os autos. Indevidas custas
e honorários. P.R.I.C. - ADV: BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), ROMANO
VOLTOLINI (OAB 338759/SP)
Processo 3018223-09.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Valdomiro
Crepaldi - Banco Santander (Brasil) S/A - Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta, e o faço
para confirmar os efeitos da tutela antecipada, declarar inexigível o débito apontado nos autos e encerrada a conta corrente
01016817-8 agência 4536. Declaro extinto o feito com resolução da lide na forma do artigo 269, inciso I do Código de Processo
Civil. Transitada em julgado, faculto as partes a retirada de documentos no prazo de trinta dias. Decorridos, encaminhem-se
os autos para reciclagem na forma regulamentar. PRIC. (preparo R$ 654,00) - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP),
EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP),
WILSON YOICHI TAKAHASHI (OAB 6666/PR)
Processo 3018305-40.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários - ANDRÉIA DE
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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AMORIM FLORENCIO - BANCO FINASA BMC SA - Fica o(a) autor(a) intimado(a) para manifestar-se acerca da contestação
apresentada, no prazo de 10 dias. - ADV: ADRIANO CESAR ULLIAN (OAB 124015/SP), ERIKA CRISTINA FILIER (OAB 258118/
SP), ANTONIO COSTA MONTEIRO NETTO (OAB 90183/SP)
Processo 3019119-52.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - BRUNO GOMES
DA SILVA - RÁPIDO SUDESTE LTDA. - Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado pelas
partes as fls. 28/29. Em consequência, julgo EXTINTA a presente ação, com resolução de mérito, com fundamento no artigo
269, inciso III, do CPC. Homologo a desistência do prazo recursal manifestadas pelas partes, certificando desde já o trânsito
desta decisão. Comunicado o cumprimento do acordo no prazo fixado, nada mais havendo, anote-se a extinção e, decorridos
30 dias para retirada de documentos, destrua-se os autos. Indevidas custas e honorários. - ADV: ADRIANA CRISTINA CIANO
(OAB 137376/SP)
Processo 3019135-06.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade Civil - BANCO ITAÚ
UNIBANCO S/A. - HOMOLOGO a desistência do presente feito, para fins do artigo 158, parágrafo único, do Código de Processo
Civil. Em consequência, declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 267, VIII, do CPC. Transitada em julgado, faculto
as partes a retirada de documentos no prazo de trinta dias. Após, encaminhem-se os autos para reciclagem. P.R.I. (Valor do
preparo para eventual recurso: R$406,80 - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 3020002-96.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - Reginaldo José
da Costa - Antonio Alves da Silva - Reginaldo José da Costa - Fica o autor intimado de que deverá comparecer à audiência de
conciliação designada para o dia 17/02/2014 às 14h, a ser realizada no Juizado Especial Cível, sito à Rua Barão de Cascalho,
265, Centro, Limeira/SP, sendo que o não comparecimento implicará na extinção do feito. - ADV: REGINALDO JOSÉ DA COSTA
(OAB 264367/SP)
Processo 3020241-03.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - JOSE
BATISTA DE ALMEIDA - A inicial deve ser indeferida. Da narração dos fatos não decorre logicamente o pedido. O requerente
pretende que a requerida seja compelida a lhe fornecer uma cobertura típica de seguro - saúde. Ocorre que as partes tinham
firmado um seguro de renda protegida, o que não confere direito à cobertura de assistência médico-hospitalar. Posto isso e
por mais que dos autos consta, declaro extinto o feito sem resolução da lide e o faço com fundamento no artigo 267, inciso I,
combinado com o artigo 295, inciso I e parágrafo único, incisos II e III, todos do Código de Processo Civil. Sem custas. Transitada
em julgado, faculto ao autor o prazo de trinta dias para desentranhamento de documentos. Após, providencie-se a incineração
dos autos na forma regulamentar. PRIC. (preapro R$ 201,40) - ADV: LUIZ ANTONIO CESAR ASSUNCAO (OAB 40967/SP)
Processo 3020516-49.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento em Consignação - MAGNO
ANTONIO D’ORTA - AUTO POSTO COSTA E SILVA LTDA - Sendo a ação de rito especial, plenamente aplicável à espécie
o Enunciado nº 8, do Fórum Permanente de Juízes Coordenadores dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Brasil, “in
verbis”: “As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais.” Diante disso, julgo
EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, primeira parte, da Lei nº 9.099/95,
devendo a autor valer-se das vias próprias para a pretensão deduzida na inicial. Não há custas nem condenação em honorários
advocatícios nesta fase, ficando desde já, autorizado o desentranhamento dos documentos. Transitada em julgado, anote-se
a extinção e, decorridos trinta dias para retirada de documentos, destrua-se os autos. - ADV: MAYCON CAMARGO FERREIRA
RAMOS (OAB 333104/SP)
Processo 3020517-34.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - MAGNO ANTONIO D’ORTA Sendo a ação de rito especial, plenamente aplicável à espécie o Enunciado nº 8, do Fórum Permanente de Juízes Coordenadores
dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Brasil, “in verbis”: “As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são
admissíveis nos Juizados Especiais.” Diante disso, julgo EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, com fundamento
no artigo 51, inciso II, primeira parte, da Lei nº 9.099/95, devendo a autor valer-se das vias próprias para a pretensão deduzida na
inicial. Não há custas nem condenação em honorários advocatícios nesta fase, ficando desde já, autorizado o desentranhamento
dos documentos. Transitada em julgado, anote-se a extinção e, decorridos trinta dias para retirada de documentos, destrua-se
os autos. - ADV: MAYCON CAMARGO FERREIRA RAMOS (OAB 333104/SP)
Processo 3020569-30.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Antônio
Carlos de Souza Bueno - BANCO MERCANTIL DO BRASIL - Presentes os requisitos do artigo 273 e seguinte do CPC, antecipo
os efeitos da tutela para determinar a imediata suspensão dos descontos que estão sendo efetuados mensalmente junto ao
benefício previdenciário n. 155.585.877-2 de titularidade do autor, no valor de R$ 199,28, oficiando-se ao INSS nesse sentido,
bem como determinar que o requerido se abstenha de inserir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes, sob pena de
incorrer em multa diária de R$ 100,oo (cem reais), limitando sua incidência em 30 dias. Dispenso a realização da audiência de
tentativa de conciliação. Cite-se (o)a requerido(a) com as advertências legais, ficando advertido(a) do prazo de 15 (quinze) dias
para apresentar contestação, prazo este que começara fluir do recebimento da carta AR. Segue anexo cópia da petição inicial
que servirá de contrafé. Não sendo contestada a presente ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial (art.
285 e 319 do CPC). Concedo ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita. - ADV: EDINEI CARLOS RUSSO (OAB
188711/SP)
Processo 3020574-52.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Abel
Dimas da Silva Bueno - LORDELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Vistos. Tendo em vista que o valor do imóvel
objeto da presente ação é superior ao teto permitido nos procedimentos afetos a Lei 9099/95 de 40 salários mínimos, reconheço
a incompetência deste Juizado Especial nos termos do artigo 3º, inciso IV, da referida lei. Em consequência, JULGO EXTINTA
por sentença a presente ação, com fundamento no art. 51, inciso III, da aludida lei. Não há custas e nem condenação em
honorários advocatícios, ficando, autorizado desde já o desentranhamento dos documentos. Transitada em julgado, anote-se
a extinção. Aguarde-se em cartório pelo prazo de 30 dias para a retirada de documentos e, após, cumpra-se de imediato o
disposto no item 30 do provimento 1670/09. P.R.I.C. (preparo R$ 378,00) - ADV: RENATA HELENA DA SILVA BUENO (OAB
123594/SP)

Juizado Especial Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO VIEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS ALBERTO JACOB DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2014
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Processo 0011199-49.2011.8.26.0320 (320.01.2011.011199) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Contravenções
Penais - J. P. - D. B. de S. B. - RETIRAR CERTIDÃO DE HONORARIOS (2) - ADV: ALMIR PEDRO DOS SANTOS (OAB 97773/
SP)
Processo 0014770-62.2010.8.26.0320 (320.01.2010.014770) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Contravenções
Penais - J. P. - E. de S. - Nota de cartório : Retirar certidão de honorários. - ADV: FLAMINIO DE CAMPOS BARRETO NETO
(OAB 294624/SP)
Processo 0024284-39.2010.8.26.0320 (320.01.2010.024284) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas
para Consumo Pessoal - J. L. G. P. - Vistos. Tendo em vista que o réu foi devidamente advertido, declaro extinta a pena fixada
às fls. 128 e determino o arquivamento dos presentes autos. Intime-se. - ADV: ANTONIO MUNIZ FILHO (OAB 156108/SP)
Processo 3008083-13.2013.8.26.0320 - Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal - J. P. - D. dos
S. O. - Para audiencia de proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei 9099/95, designo o
dia 11 de fevereiro de 2014, às 15h00. O denunciado deverá ser citado, entregando-se copia da denúncia e cientificando-o da
audiencia. Oficie-se à OAB para nomeação de defensor e providencie-se FA atualizada. Int. Ciencia do orgão do MP. - Nota
de cartório: a audiencia será realizada no FORUM, sito a Rua Boa Morte, 661, Centro, Limeira. - ADV: CHARLA LINCOLN
RODRIGUES SOARES DE MORAIS (OAB 191964/SP)
Processo 3010436-26.2013.8.26.0320 - Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal - J. P. - D. A. dos
S. G. - Para audiência de instrução, debates e julgamento, designo o dia 11 de fevereiro de 2014, às 15:15 horas. O denunciado
deverá ser citado, entregando-se cópia da denúncia, cientificando-o acerca da audiência supra, oportunidade em que deverá
apresentar defesa preliminar. Deverá, também, trazer para a audiência até três testemunhas ou apresentar requerimento para
a intimação com no mínimo dez dias de antecedência. Oficie-se para a OAB para nomeação de defensor e providencie-se FA
atualizada, se for o caso. Ciência ao órgão do Ministério Público. Int. - ADV: WILSON CAMARGO NAVARRO (OAB 33450/SP)
Processo 3012611-90.2013.8.26.0320 - Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal - J. P. - T. C. B. de
A. - Nota de Cartório : retirar certidão de honorários. - ADV: VALDETE DENISE KOPPE CHINELLATO (OAB 178303/SP)
Processo 3012611-90.2013.8.26.0320 - Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal - T. C. B. de A. Nota de cartório : retirar certidão de honorário - ADV: VALDETE DENISE KOPPE CHINELLATO (OAB 178303/SP)
Processo 3012745-20.2013.8.26.0320 - Termo Circunstanciado - Contravenções Penais - J. P. S. - Nota de cartório:
Manifeste-se o defensor do réu, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o cálculo da multa, no valor de R$ 678,00, conforme cálculo
de fls. 68. - ADV: JOSÉ APARECIDO GARCIA (OAB 254915/SP)
Processo 3013777-60.2013.8.26.0320 - Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz Singular - Calúnia J. P. - A. L. da S. - Tópico final de sentença: “Posto isso, com fundamento no artigo 395, inciso II do Código de Processo Penal,
rejeito a queixa crime. Transitada em julgado, cumprida as formalidades regulamentares, providencie-se a incineração dos
autos. Int.” - ADV: RODRIGO CORDEIRO, VALMIR VANDO VENANCIO (OAB 325000/SP), ANDREI IVAN FRANÇOSO LEITE
DA SILVA (OAB 293503/SP)
Processo 3017076-45.2013.8.26.0320 - Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal - J. P. - D. R. dos
S. - Para audiência de instrução, debates e julgamento, designo o dia 04 de fevereiro de 2014, às 17:30 horas. O denunciado
deverá ser citado, entregando-se cópia da denúncia, cientificando-o acerca da audiência supra, oportunidade em que deverá
apresentar defesa preliminar. Deverá, também, trazer para a audiência até três testemunhas ou apresentar requerimento para
a intimação com no mínimo dez dias de antecedência. Oficie-se para a OAB para nomeação de defensor e providencie-se FA
atualizada, se for o caso. Ciência ao órgão do Ministério Público. - ADV: VANIA PINKE RODRIGUES (OAB 114617/SP)
Processo 3019994-22.2013.8.26.0320 - Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz Singular - Injúria
- J. P. - L. P. - Vistos. Intime-se a querelante para que regularize a procuração, nos termos do art. 44 do Código de Processo
Penal, bem como, para que emende a inicial indicando data, horário e local dos supostos crimes. Prazo 30 (trinta) dias, sob
pena de perempção. Int. - ADV: CIBELE BORTOLOZO MANICARDI (OAB 306411/SP)

Colégio Recursal
Colégio Recursal da 10ª Circunscrição Judiciária
Recurso Inominado nº 676/10 - Ref. ao Processo nº 893/08
Recorrente: Banco Itaú - UNIBANCO S.A.
Adv.: Dr(a) Fabiola Staurenghi - 195525
Recorrido: Nair Cavaini dos Reis
Adv.: Dr(a) Rosa Luzia Catuzzo - 175774
Despacho de fls. 169: “Homologo o acordo de fls. 167/168 para que produza seus jurídicos e legais efeitos, resolvendose o mérito da causa nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Diante da expressa renúncia ao prazo
recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se, com as nossas homenagens. Int.”
Recurso Inominado nº 2781 - Ref. ao Processo nº 10098/11
Recorrente: Letícia Lima da Silva
Adv.: Dr(a) Lilian Maria Romanini Gois - 282640
Recorrido: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Adv.: Dr(a) Cintia Cristina Silverio Santos - 300907
Despacho de fls. 153: “Fls. 149: Não há prazo a restituir, vez que não houve julgamento conforme certidão de fls. 145.
Assim, não conheço do pedido. À mesa, conforme determinado a fls. 145. Int;”
Agravo de Instrumento nº 3326 - Ref. ao Processo nº 3016978-60.2013
Recorrente: Antonia Bueno Jamaitz
Adv.: Dr(a) Monica Aparecida Jamaitz Bicudo - 115390
Recorrido: Município de Limeira e Governo do Estado de São Paulo
Adv.: Dr(a) Wladimir Novaes – 104440, Dr(a) Adriano Pereira de Medeiros - 295606
Despacho de fls. 137: “Fls. 128/136: Indefiro, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. À mesa. Int.”
Agravo de Instrumento nº 3333 - Ref. ao Processo nº 3001207-79.2013
Recorrente: Banco Santander (Brasil) S/A
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Adv.: Dr(a) Fábio André Fadiga - 139961
Recorrido: Ana Maria de Oliveira
Adv.: Dr(a) Daniele Sousa Rego - 201682
Despacho de fls.32 : “Não havendo notícia de execução provisória, mantenho a decisão de fls. 27vº. Aguarde-se o prazo
para resposta e tornem para relatório. Int.”
Agravo de Instrumento nº 3355 - Ref. ao Processo nº 3014890-49.2013
Recorrente: Banco Santander (Brasil) S/A
Adv.: Dr(a) Fábio André Fadiga - 139961
Recorrido: Lucas Mauch Noventa
Adv.: Dr(a) Graziella de Munno Nunes - 185243
Despacho de fls.43 : “Não havendo notícia de execução provisória, mantenho a decisão de fls. 40vº. Aguarde-se o prazo
para resposta e tornem para relatório. Int.”
Mandado de Segurança nº 3458 - Ref. ao Processo nº 0013195-48.2012
Recorrente: Emerson Daniel Ouro
Adv.: Dr(a) Emerson Daniel Ouro - 274042
Recorrido: Exmo. Sr. Dr. Marcelo Vieira
Parte dispositiva da decisão de fls. 14: “[...] Uma vez manejado instrumento inadequado, de rigor pela extinção do
mandamus sem apreciação de mérito na forma liminar por esta relatoria. Custas na forma da lei. P.R.I.”

Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO DANIELA MIE MURATA BARRICHELLO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RITA APARECIDA SALVOGIN DELGADO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2014
Processo 3003590-90.2013.8.26.0320 - Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder Familiar - Seção Cível - A. A.
da S. e outro - Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, DESTITUINDO DO PODER FAMILIAR os requeridos
A A S e C A R com relação aos menores K R S e A C S, com fundamento no art. 395, II, do Código Civil (NCC, art. 1.638), c.c.
arts. 24, da L. 8.069/90. Após o trânsito em julgado, expeçam-se os necessários mandados, consignando que no registro nada
deverá constar sobre as origens do ato. Junte-se cópia desta sentença e da certidão de trânsito em julgado em eventual ação de
adoção ajuizada pelo casal com quem se encontra os menores. Custas ex lege (art. 141, § 2º, da L. 8.069/90). Autorizo cópias.
P.R.I. e C. - ADV: LUCIANA XAVIER FERNANDES (OAB 174673/SP)
Processo 3004842-31.2013.8.26.0320 - Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder Familiar - Seção Cível - S.
G. de L. - A. N. 1 e outro - Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, DECLARANDO a PERDA DO PODER
FAMILIAR de S G L e R J C em relação aos menores L F L C e J G L L C, com fundamento no art. 395, II, do Código Civil (NCC,
art. 1.638), c.c. arts. 24, da L. 8.069/90. Após o trânsito em julgado, expeçam-se os necessários mandados, consignando que
no registro nada deverá constar sobre as origens do ato. Custas ex lege (art. 141, § 2º, da L. 8.069/90). Autorizo cópias. P.R.I. e
C. - ADV: MARISTELA HAMANN TETZNER (OAB 132686/SP), MAURO ALEXANDRE GAVA (OAB 253389/SP)
Processo 3005700-62.2013.8.26.0320 - Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à Criança ou Adolescente
- Seção Cível - J. da T. V. C. e da I. e J. da C. de L. - A. C. L. - Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação e
CONDENO o responsável pelo evento A L ao pagamento de multa no valor de 3 salários mínimos (na inexistência de salários de
referência), como incurso nas penalidades do art. 258, do Estatuto da Criança e do Adolescente. No mais, determino a extração
de cópias e remessa à autoridade policial, posto que a conduta prevista no art. 243, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é
criminosa, devendo ser apurada na seara competente. P.R.I.C. - ADV: MARCIA ELIANA SURIANI (OAB 129849/SP)

LINS
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE LINS EM 16/01/2014
PROCESSO :0014293-77.2003.8.26.0322
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
REQTE
: Municipio de Sabino
REQDO
: Antonio Carlos Kuhll
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1000215-75.2014.8.26.0322
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : B MARTINS & CIA TRANSPORTES LTDA EPP
ADVOGADO : 214243/SP - Ana Karina Martins Galenti de Melim
EMBARGDO : Banco Santander ( Brasil ) S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1000217-45.2014.8.26.0322
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADA : M. M. F. DOS S.
ADVOGADO : 23527/SP - Oscar Lopes Garrido Filho
ALIMENTANTE
: A. L. DOS S.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000040-81.2014.8.26.0322
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Antônio Carlos Neves
ADVOGADO : 251466/SP - Priscila Rogeria Prado
REQDO
: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000041-66.2014.8.26.0322
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO
ADVOGADO : 240924/SP - José Carlos Dias Guilherme
REQDA
: SILMARA BATISTA FAVERÃO
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000042-51.2014.8.26.0322
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
ADVOGADO : 275758/SP - Marisa Lazara de Goes
REQDA
: Erika Mazolla Rosa
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000043-36.2014.8.26.0322
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO
ADVOGADO : 240924/SP - José Carlos Dias Guilherme
REQDA
: LARISSA MARIS RAMOS DE MORAES
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000044-21.2014.8.26.0322
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO
ADVOGADO : 240924/SP - José Carlos Dias Guilherme
REQDA
: ILEANE RAYMUNDO PADOVANI
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000045-06.2014.8.26.0322
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
ADVOGADO : 275758/SP - Marisa Lazara de Goes
REQDO
: Valdir José Rubio
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000046-88.2014.8.26.0322
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO
ADVOGADO : 240924/SP - José Carlos Dias Guilherme
REQDA
: DANIELA FERREIRA ORLANDO PEREIRA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000047-73.2014.8.26.0322
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Gilmar de Carvalho
ADVOGADO : 243796/SP - Fernando Quintella Catarino
REQDO
: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000048-58.2014.8.26.0322
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
ADVOGADO : 275758/SP - Marisa Lazara de Goes
REQDO
: José Carlos Vicente
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000049-43.2014.8.26.0322
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
: Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
: 275758/SP - Marisa Lazara de Goes
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REQDO
: Valdeci Geremias
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000050-28.2014.8.26.0322
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
ADVOGADO : 275758/SP - Marisa Lazara de Goes
REQDO
: Jesse Silva Martins
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000053-80.2014.8.26.0322
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: JOSÉ DIONISIO PIANTA
ADVOGADO : 215572/SP - Edson Marco Debia
REQDO
: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000052-95.2014.8.26.0322
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Bruno Pereira Alves
ADVOGADO : 215572/SP - Edson Marco Debia
REQDO
: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000055-50.2014.8.26.0322
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Aline Maria Coutinho Galina
ADVOGADO : 215572/SP - Edson Marco Debia
REQDO
: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000058-05.2014.8.26.0322
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: COLORADO MAX ESQUADRIAS E TEMPERADOS LTDA ME
ADVOGADO : 164925/SP - Cicero Gomes da Silva
EXECTDA
: CRISTIANE DA SILVA MARQUES
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000059-87.2014.8.26.0322
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Vera Viana Cruz ME
ADVOGADO : 340749/SP - Ligia Viana Rodrigues
REQDO
: Banco Bradesco S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000062-42.2014.8.26.0322
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: COLORADO MAX ESQUADRIAS E TEMPERADOS LTDA ME
ADVOGADO : 164925/SP - Cicero Gomes da Silva
REQDO
: ESTAÇÃO CRIANÇA S/C LTDA
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000065-94.2014.8.26.0322
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: COLORADO DECORAÇOES E VIDRAÇARIA LTDA ME
ADVOGADO : 164925/SP - Cicero Gomes da Silva
EXECTDA
: ALINE GENEROZO DOS SANTOS
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000066-79.2014.8.26.0322
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: FLORICULTURA MARIA LTDA ME
ADVOGADO : 214886/SP - Samuel Vaz Nascimento
EXECTDO
: WELLINGTON DA SILVA
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000069-34.2014.8.26.0322
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQTE
: W. J. B.
ADVOGADO : 277650/SP - Isabel Tereza Danella Polli
REQDA
: E. L.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO

:1000070-19.2014.8.26.0322
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CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: ALEXANDRE FERREIRA LIMA
ADVOGADO : 318210/SP - Tchelid Luiza de Abreu
REQDO
: Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000073-71.2014.8.26.0322
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE
: Mercedes Cardoso Floriano
ADVOGADO : Helio Patricio Ruiz
REQDA
: Joana Maria Moraes Pacelli
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000074-56.2014.8.26.0322
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: MARIO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO : Bruna da Cunha Botasso Moura
REQDO
: Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000075-41.2014.8.26.0322
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Maria Josefa Cristina da Silva
ADVOGADO : 318210/SP - Tchelid Luiza de Abreu
REQDO
: Fazenda Pública Municipal de Lins
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000076-26.2014.8.26.0322
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Silvia Valeria Fernandes Cavalaria
ADVOGADO : Helio Patricio Ruiz
EXECTDA
: Fabiola Ramos Amaral
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000077-11.2014.8.26.0322
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
REQTE
: EDGARD BERGAMASCHI
ADVOGADO : 59070/SP - Jose Carlos de Paula Soares
INVTARDA
: WILMA VIVE BERGAMASCHI
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000270-43.2014.8.26.0322
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : IZABEL APARECIDA GONÇALVES DA SILVA
PROCESSO :1000079-78.2014.8.26.0322
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: D. P. DE O.
ADVOGADO : 219633/SP - Roberto Panichi Neto
EXECTDO
: M. G. DE O.
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000083-18.2014.8.26.0322
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE
: Jorge Nakase
ADVOGADO : Helio Patricio Ruiz
REQDA
: Maria Concebida dos Santos
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000078-93.2014.8.26.0322
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: M. N. F.
ADVOGADO : Alexsandro Tadeu Januario de Oliveira
REQDO
: M. F. N.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000084-03.2014.8.26.0322
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Brasilia Maria Amelia Proença Rebouças Struchas
ADVOGADO : Helio Patricio Ruiz
EXECTDO
: Wilson Andrade da Rocha Ferreira
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO

:1000086-70.2014.8.26.0322
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CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: AELSON ALEXANDRE DA SILVA
ADVOGADO : 204781/SP - Edmo Carvalho do Nascimento
REQDO
: FRANCISCO SMARGIACI NETO
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000274-80.2014.8.26.0322
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Amadeu Colombo Neto
EXECTDA
: Andreia Umbelino da Silva
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000087-55.2014.8.26.0322
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: A. K. P. L.
ADVOGADO : 237213/SP - Eduardo Jorge Lima
EXECTDO
: M. W. G. L.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000275-65.2014.8.26.0322
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Alberto Francisco Trindade
EXECTDO
: Jean Carlos da Silva Ferreira
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000282-57.2014.8.26.0322
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Giseli Cristina Pereira de Carvalho
EXECTDA
: Elisangela Aparecida de Oliveira
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000283-42.2014.8.26.0322
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Milton Geraldo Marin
EXECTDO
: Luciano Ferrazoni
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000284-27.2014.8.26.0322
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Milton Geraldo Marin
EXECTDO
: Luciano Ferrazoni
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

1ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO IVANA MÁRCIA DE PAULA E SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELQUIDES GONÇALVES JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2014
Processo 0000542-71.2013.8.26.0322 (032.22.0130.000542) - Interdição - Tutela e Curatela - D. G. L. R. - O. G. L. R. - Ante
o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, para declarar a interdição de Olga Gargione Lacerda Rodrigues, dando-lhe
como curador(a) Deisere Gargione Lacerda Rodrigues, para todos os fins e efeitos de direito, nos termos do art. 1.767, inc. I,
do Código Civil de 2.002, com a dispensa da especialização da hipoteca legal, ante a idoneidade da curadora, a qual é filha da
interditanda. A presente sentença produzirá efeitos desde logo, devendo ser registrada no Registro Civil das Pessoas Naturais
e publicada no Órgão Oficial, como determina o art. 1184, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, lavre-se o
termo de compromisso. Transitando em julgado esta decisão, expeçam-se mandado de registro, edital e arquivem-se os autos.
P. R. I. C. - ADV: MARIANA DE ALMEIDA FERREIRA (OAB 280594/SP)
Processo 0000555-70.2013.8.26.0322 (032.22.0130.000555) - Divórcio Litigioso - Dissolução - A. B. de S. - A. C. G. B. de
S. - Diante da certidão acima, providenciem os procuradores das partes o comparecimento destas, bem como das testemunhas
que forem arroladas na forma prevista no artigo 407 do CPC, à audiência designada a fls. 185, independentemente de intimação.
Caso desejem sua intimação pessoal, deverão depositar as diligências necessárias. Comprovado(s) o(s) recolhimento(s),
intimem-se as partes e testemunhas que vierem a ser arroladas, conforme determinado no despacho de fls. 184/186. - ADV:
ROSEMEIRE ZANELA (OAB 113998/SP), PAULO CESAR DA CRUZ (OAB 117678/SP), WALTER LUCIO VIANA (OAB 137634/
SP)
Processo 0001038-13.2007.8.26.0322/01 - Cumprimento de sentença - Cédula Hipotecária - Odete Santa Gabanela
- Cooperativa de Credito Rural Linense Ltda - Sobre o pedido, documentos e depósito de fls. 236/250, apresentados pela
executada, manifeste-se a exequente. - ADV: JURANDIR RODRIGUES DE FREITAS (OAB 147458/SP), PAULO CESAR DA
CRUZ (OAB 117678/SP)
Processo 0001168-90.2013.8.26.0322 (032.22.0130.001168) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral - Frank
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Morel Lobo Silva - Renato A Eleuterio - - Paulo Sergio Y Hirata - - Stefano Augusto Francisco Garisto - - Hospital Sao Lucas - Viviane F Galli - Sobre as certidões dos Oficiais de Justiça, às fls. 138 (CERTIDÃO: ... dirigi-me ao endereço: Avenida Nicolau
Zarvos, 1640, onde intimei o Hospítal S. Lucas, na pessoa do Sr. lourival Fernandes, da audiência designada, e deixei de
intimar o Sr. Paulo Sérgio Y Hirata por não ter conseguido encontrá-lo, pois ele só comparece ali em dias e horários em que
tenha paciente para visitar ou cirurgia. ...) e 151 (CERTIDÃO: ...DEIXEI DE CITAR E INTIMAR a requerida Viviane Ferreira
Galli, em virtude não tê-la encontrado no referido endereço, tendo sido informado no local por seu pai, Sr. Dalton, que a mesma
reside atualemtne na cidade dee Marília, na Rua Rio Branco, nº 1236, apartamento nº 1004. ...), manifeste-se o requerente.
Sem prejuízo, aguarde-se a realização da audiência designada para o próximo dia 04/02/2014, às 14:30 (fl. 125). - ADV:
MARIA AUXILIADORA VENDRAMINI MARTINS QUEIROZ (OAB 175968/SP), LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE CAETANO (OAB
250598/SP), TANIA REGINA SANCHES TELLES (OAB 63139/SP), ROSANA DE CÁSSIA OLIVEIRA ANDRADE (OAB 87868/
SP), VIVIANE VIANA SAMPAIO (OAB 319108/SP), ANGELICA DE CASSIA COVRE (OAB 295797/SP)
Processo 0003247-42.2013.8.26.0322 (032.22.0130.003247) - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença
- M. A. C. P. dos S. - R. V. dos S. - Fls. 72/75: Tendo em vista que a ação foi julgada extinta, conforme sentença de fl. 62,
tendo havido a expedição de contramandado de prisão, à fl. 66, aguarde-se o cumprimento. Com a juntada do contramandado
de prisão, devidamente cumprido, nada mais havendo a ser providenciado, arquivem-se os autos - ADV: PLINIO MARCOS
BOECHAT ALVES FERREIRA (OAB 159988/SP), CRISTIAN DE SALES VON RONDOW (OAB 167512/SP), GUSTAVO DUTRA
DOS SANTOS (OAB 229252/SP)
Processo 0003265-68.2010.8.26.0322 (322.01.2010.003265) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Amigãolins
Supermercado Ltda - Fabio de Assis Meira - Certifico e dou fé que decorreu o prazo de sobrestamento do feito, determinado no
r. Despacho de fl. 80. - ADV: TANIA REGINA SANCHES TELLES (OAB 63139/SP), FERNANDA LARAYA VILLELA (OAB 293812/
SP), ANGELICA DE CASSIA COVRE (OAB 295797/SP)
Processo 0003314-41.2012.8.26.0322 (322.01.2012.003314) - Interdição - Capacidade - R. A. J. de A. - - M. S. de A. J. de A.
C. - - L. J. de A. F. - - M. A. J. de A. P. C. - - M. de A. J. de A. M. G. - M. R. de A. J. de A. - Considerando que a ação já foi julgada,
conforme sentença de fls. 1035/1040, com trânsito em julgado certificado à fl. 1230, tendo havido a publicação do edital, à fl.
1249, nada mais havendo a ser providenciado, dê-se baixa no sistema informatizado e após, arquivem-se os autos. - ADV:
HERMES PAULO DENIS (OAB 16037/SP), RICARDO MORA OLIVEIRA (OAB 265712/SP), JOSE CARLOS IGNATZ JUNIOR
(OAB 300358/SP), KATIA LUZIA LEITE CARVALHO (OAB 284198/SP)
Processo 0003698-14.2006.8.26.0322 (322.01.2006.003698) - Monitória - Unimed de Lins Cooperativa de Trabalho Médico
- Empreiteira Vilela Sc Ltda - Aparecido Vilela - - Doralice Dezidério Vilela - Intime-se a exequente para requerer o que for
de seu interesse. Nada sendo requerido, aguarde-se por 30 dias. Decorrido, sem providências, aguarde-se provocação em
cartório. - ADV: ALESSANDRO ROSELLI (OAB 188878/SP), SAMUEL VAZ NASCIMENTO (OAB 214886/SP), PAULO ROBERTO
ZANCHETTA DE OLIVEIRA (OAB 211844/SP), JOÃO FRANCISCO JUNQUEIRA E SILVA (OAB 247027/SP)
Processo 0004098-81.2013.8.26.0322 (032.22.0130.004098) - Procedimento Ordinário - Guarda - V. da S. - M. C. - Sobre o
relatório social de fls. 25/26, manifeste-se o requerente, no prazo de 10 dias. Após, voltem-me para decisão. - ADV: BRUNA DA
CUNHA BOTASSO MOURA (OAB 266498/SP)
Processo 0007893-95.2013.8.26.0322 (032.22.0130.007893) - Divórcio Litigioso - Dissolução - J. B. de O. - L. M. de J.
M. O. - Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos a desistência manifestada a fls. 25 e, em
consequência, JULGO EXTINTA a presente ação de Divórcio Litigioso proposta por Joaquim Benedito de Oliveira contra Lenice
Maria de Jesus Modesto Oliveira, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VIII, do CPC. Considerando o trabalho
desenvolvido e nos termos do convênio firmado entre o Estado e a OAB, arbitro os honorários da Dra. SOLANGE DOS SANTOS
MATTOS PIMENTA (FLS. 05), advogada indicada para patrocinar os interesses de JOAQUIM BENEDITO DE OLIVEIRA, em R$
490,82 - (CÓD. 203), bem como, do Dr. JAIRO RAMOS VIEIRA (FLS. 20), advogado indicado para patrocinar os interesses de
LENICE MARIA DE JESUS MODESTO OLIVEIRA, em R$ 701,17 - (CÓD. 203). Transitando em julgado esta decisão, expeçamse as certidões de honorários, cientificando-se os procuradores de que as mesmas, após assinadas, estarão disponibilizadas no
Portal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para impressão, dê-se baixa no sistema informatizado e arquivem-se os
autos. P.R.I. - ADV: JAIRO RAMOS VIEIRA (OAB 57681/SP), SOLANGE DOS SANTOS MATTOS PIMENTA (OAB 82921/SP)
Processo 0008914-77.2011.8.26.0322 (322.01.2011.008914) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Adriano
Antonio Batista Rodrigues - Banco Itauleasing Sa - V. Lance-se o valor recolhido na relação de relatório a ser enviado ao DECO.
Após, proceda ao bloqueio “on-line” no Sistema Bacen Jud. das contas correntes ou aplicações em nome da(o) executada(o)(s),
até o limite do crédito. Aguarde-se pelo prazo de 30 dias a informação do Banco da existência de conta ou não, bem como do
valor bloqueado. Sendo a resposta do Bacen negativa, manifeste-se o(a) exequente indicando bens ou valores sobre os quais
possa recair a constrição ou requeira o que de direito para regular prosseguimento do feito, no prazo de 10 dias. Nada sendo
requerido, aguarde-se por 30 dias. Decorrido sem providências, aguarde-se provocação em cartório. Int. - ADV: GRACIELLE
RAMOS REGAGNAN (OAB 257654/SP), JOAO FLAVIO RIBEIRO (OAB 66919/SP)
Processo 0008914-77.2011.8.26.0322 (322.01.2011.008914) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Adriano
Antonio Batista Rodrigues - Banco Itauleasing Sa - Nota de cartório: Deverá o exequente comparecer em cartório para retirar
a guia de levantamento, expedida. - ADV: GRACIELLE RAMOS REGAGNAN (OAB 257654/SP), JOAO FLAVIO RIBEIRO (OAB
66919/SP)
Processo 0009015-46.2013.8.26.0322 (032.22.0130.009015) - Divórcio Consensual - Dissolução - R. S. C. C. - - A. M. C. - É
o caso de deferir o pedido de divórcio, com base no artigo 226, § 6º, da Constituição Federal, com a nova redação da emenda
constitucional nº 66, de 13 de julho de 2010. Ante o exposto, homologo o acordo e decreto o divórcio dos requerentes, que se
regerá pelas cláusulas e condições fixadas no acordo de fls. 01/13. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios pelos
requerentes, não se arbitrando, entretanto, esta última verba, porque o caráter consensual faz presumir ajuste particular sobre
ela. Oficie-se à empregadora do requerido para proceder aos descontos da pensão alimentícia devida, na forma determinada na
inicial, depositando na conta ali indicada. Verifico que na partilha de patrimônio comum do casal, não foram atribuídos valores
aos bens, devendo os requerentes providenciarem, inclusive, juntando os respectivos comprovantes, no prazo de 15 dias. Caso
um dos cônjuges tenha recebido parte acima da respectiva meação ou quinhão, caracterizando a incidência do imposto sobre a
transmissão de bens a título gratuito “inter vivos” (doação) pela desigualdade, deve a parte interessada pleitear junto ao Posto
Fiscal, o reconhecimento da isenção ou cálculo do ITCMD, referente ao imposto, juntando o respectivo protocolo, no prazo
de 60 dias, consoante dispõe o artigo 2.º, § 5.º, da Lei n.º 10.705/2000 (Lei Estadual). Trânsitando em julgado esta decisão,
expeça-se o mandado de averbação e aguarde-se o prazo ora determinado. O mandado de averbação estando assinado
digitalmente e disponível no sistema SAJ, ficam as partes intimadas a providenciarem sua impressão, devendo providenciar seu
encaminhamento ao Cartório Competente. P.R.I. - ADV: FERNANDO DE SOUZA RIBEIRO (OAB 172900/SP)
Processo 0009085-63.2013.8.26.0322 (032.22.0130.009085) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - E. A. dos
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S. - - G. A. dos S. - - G. A. dos S. - - A. R. A. dos S. - A. E. C. dos S. - Fl. 47: Expeça-se ofício à empresa empregadora do
requerido, com urgência, na forma requerida pelo Ministério Público. Fls. 49/59: Dê-se ciência ao requerido e ao Ministério
Público, expedindo-se mandado para intimação das testemunhas arroladas pela requerente, para comparecimento à audiência
designada a fl. 40. Após, aguarde-se a realização da audiência. - ADV: PAULO APARECIDO CARDOSO DOS SANTOS (OAB
93543/SP), AMANDA GALVÃO CARDOSO DOS SANTOS (OAB 315806/SP)
Processo 0009950-86.2013.8.26.0322 (032.22.0130.009950) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - M.
J. P. R. - C. D. B. - Cumpra-se a r. sentença de fls. 28, parte final. - ADV: JESUS APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 153591/SP),
FÁTIMA APARECIDA DE OLIVEIRA (OAB 313172/SP)
Processo 0014517-97.2012.8.26.0322 (322.01.2012.014517) - Procedimento Ordinário - Inclusão em programa oficial ou
comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso o à pessoa
de sua convivência que lhe cause perturbação - Celia da Silva Matias - Bruno da Silva Matias - - Município de Lins - Sobre o
pedido e documentos de fls. 95/97, apresentados pela correquerida Prefeitura de Lins, manifeste-se a autora. - ADV: RILDO
HENRIQUE PEREIRA MARINHO (OAB 163151/SP), VERA LUCIA BERNARDO FERREIRA ALVES (OAB 149544/SP), CESAR
AUGUSTO MESQUITA DE LIMA (OAB 157219/SP), LUCAS CORREA LEITE MARTINS (OAB 311887/SP), NEUSA MARIA
GAVIRATE (OAB 64868/SP), JOSE AUGUSTO FUKUSHIMA (OAB 167739/SP)
Processo 0015161-40.2012.8.26.0322 (322.01.2012.015161) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - M. M.
- R. F. P. - Intime-se o requerente para requerer o que de direito. No silêncio, aguarde-se por 30 dias. Se nada for providenciado,
intime(m)-se o(a)(s) requerente (s), pessoalmente, bem como seu (ua) (s) procurador (a) (es), através de publicação, para
dar(em) o devido impulso processual no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. Nada sendo requerido, certifique-se,
retornando conclusos para decisão. Int. - ADV: ELCIO MACHADO DA SILVA JÚNIOR (OAB 214294/SP)
Processo 0015800-58.2012.8.26.0322 (322.01.2012.015800) - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença
- J. F. D. F. - - F. de S. F. J. - - C. J. D. F. - - B. K. D. F. - F. de S. F. - Diante do documento de fl. 59, intimem-se os exequentes
para requererem o que for de seus interesses. Nada sendo requerido, aguarde-se por 30 dias. Decorrido, sem providências,
aguarde-se provocação em cartório. - ADV: BELINO GATTI NETTO (OAB 75798/SP)
Processo 0019394-80.2012.8.26.0322 (032.22.0120.019394) - Procedimento Ordinário - Repetição de indébito - Joana Maria
de Jesus Souza - Fazenda Pública Municipal de Lins - À serventia para proceder as anotações no livro e remessa de autos
ao tribunal e no sistema informatizado, da baixa dos autos. Cumpra-se o V. Acórdão, cientificando-se às partes da baixa dos
autos. Ao (À)(s) requerente (s). Nada sendo requerido, aguarde-se o prazo de 06 meses (§ 5.º do art. 475-J). Decorrido o prazo,
arquivem-se. Int. - ADV: ALESSANDRO DE MELO CAPPIA (OAB 199771/SP), LUCAS CORREA LEITE MARTINS (OAB 311887/
SP), TCHELID LUIZA DE ABREU (OAB 318210/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO IVANA MÁRCIA DE PAULA E SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELQUIDES GONÇALVES JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0014/2014
Processo 0000041-11.1999.8.26.0322 (322.01.1999.000041) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Massa Falida de
Garavelo & Cia - Prefeitura Municipal de Minacugo - Sobre o ofício de fl. 450, manifeste-se a autora, no prazo de 10 dias. - ADV:
CARLOS SOARES ROCHA (OAB 9567/GO), EDMO CARVALHO DO NASCIMENTO (OAB 204781/SP), IVO RODRIGUES DO
NASCIMENTO (OAB 49889/SP)
Processo 0000057-58.1982.8.26.0322 (322.01.1982.000057) - Execução de Título Extrajudicial - Consórcio - Garavelo &
Cia - Zacarias Telles de Oliveira - - José Herrero - - Jose Nicacio da Silva - Defiro o sobrestamento do feito, pelo prazo de 90
dias. Decorrido, manifeste-se a exequente. Nada sendo requerido, aguarde-se provocação em cartório. (Certidão: ... decorreu
o prazo de sobrestamento do feito) - ADV: EDMO CARVALHO DO NASCIMENTO (OAB 204781/SP), IVO RODRIGUES DO
NASCIMENTO (OAB 49889/SP)
Processo 0000677-35.2003.8.26.0322 (322.01.2003.000677) - Monitória - Prestação de Serviços - Instituto Americano de
Lins da Igreja Metodista - Beatriz Ap M Morelli de Aguiar - Indefiro o pedido de fl. 146, apresentado pela exequente, tendo
em vista que não houve a penhora sobre o veículo indicado. Portanto, intime-se a exequente para esclarecer se pretende a
penhora sobre o veículo mencionado a fl. 146. - ADV: IOLE BIANCA BOVI (OAB 329077/SP), SAMYRA RODRIGUES FERREIRA
CASSANO (OAB 296563/SP), TARSILA FRANCHI CASSANIGA (OAB 294551/SP), ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR (OAB
94625/SP), JOAO ROBERTO BOVI (OAB 62722/SP)
Processo 0001588-32.2012.8.26.0322 (322.01.2012.001588) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - José
Alexandre Alves - Banco Bradesco - Sobre o parecer e documentos de fls. 320/373, apresentado pelo assistente técnico do
requerido, manifeste-se o requerente, no prazo de 10 dias. Sobre a informação de fl. 375, apresentada pela Defensoria Pública
do Estado de São Paulo, dê-se ciência ao perito. Após, aguarde-se o decurso do prazo para cumprimento do despacho de
fl. 316. - ADV: ORESTES JUNIOR BATISTA (OAB 216308/SP), PAULO ROBERTO TUPY DE AGUIAR (OAB 66479/SP), ANA
CAROLINA DOMINGUES (OAB 318899/SP)
Processo 0002200-72.2009.8.26.0322/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Banco
Bradesco Sa - - Paulo Roberto Tupy de Aguiar - Maria Irani Rorato Pettenazzi - - Lince Veiculos Ltda - - Angelo Pettenazzi Junior
- Paulo Roberto Tupy de Aguiar - Intime(m)-se o (a) (s) executado (a) (s), na pessoa de seu (ua) (s) procurador (a) (es), ou na
falta deste, pessoalmente, para efetuar o pagamento do saldo no valor de R$ 10.888,10, no prazo de 15 dias, sob pena de ser
acrescido de 10% a título de multa. Int. - ADV: PAULO ROBERTO TUPY DE AGUIAR (OAB 66479/SP), MADSON LUIS BRITO
CARDOSO (OAB 152986/SP)
Processo 0002659-74.2009.8.26.0322 (322.01.2009.002659) - Separação Consensual - Dissolução - T. M. A. - - C. A. - Nota
de Cartório: O mandado de averbação, bem como a certidão de honorários econtram-se assinados digitalmente e disponíveis
para impressão das parte interessadas no Portal do Tribunal de Justiça, devendo providenciar seu encaminhamento ao Cartório
Competente. - ADV: REGINA CELIA DE SOUZA LIMA (OAB 127288/SP), JORGE FRANKLIN VALVERDE MATOS (OAB 71566/
SP)
Processo 0003180-19.2009.8.26.0322 (322.01.2009.003180) - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios Não Padronizados Pcgbrasil Multicarteira - Giuliano Cesar Pinheiro - Intimeme o exequente para recolher o valor de R$ 11,00 no cod 434-I, referente à pesquisa solicitada, tendo em vista que foram
requeridas pesquisa INFOJUD e RENAJUD e fora recolhida apenas uma taxa, no prazo de 10 dias. Comprovado o recolhimento,
cumpra-se o despacho de fls.219 e verso. - ADV: ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP), LUCIANA
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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BERRO (OAB 255589/SP), MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP), IDAMARA ROCHA FERREIRA (OAB 14153/
PR), DANIEL BARBOSA MAIA (OAB 32483/PR)
Processo 0004118-09.2012.8.26.0322 (322.01.2012.004118) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - J.
A. S. - F. V. P. S. - Nota de Cartório: O mandado de averbação está assinado digitalmente e disponível para impressão da
parte interessada no Portal do Tribunal de Justiça, devendo providenciar seu encaminhamento ao Cartório Competente. - ADV:
MICHELLE CRISTINA NASCIMENTO GARRIDO (OAB 230387/SP), HENRIQUE HORACIO BELINOTTE (OAB 68265/SP),
GIOVANNA ALVES BELINOTTE (OAB 313901/SP)
Processo 0004723-23.2010.8.26.0322 (322.01.2010.004723) - Monitória - Nota Promissória - Amigãolins Supermercado
Limitada - Kimiyo Mukai Berbert - Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 120 dias. Decorrido o prazo, manifeste(m)-se o
(a) (s) exequente (s). Nada requerido aguarde-se por 30 dias. Se nada for providenciado, aguarde-se provocação em cartório.
Int. - ADV: FERNANDA LARAYA VILLELA (OAB 293812/SP), ANGELICA DE CASSIA COVRE (OAB 295797/SP), TANIA REGINA
SANCHES TELLES (OAB 63139/SP)
Processo 0004772-59.2013.8.26.0322 (032.22.0130.004772) - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. G. S. - W. D. S. (Certidão: “... em contato telefônico junto à Polícia Militar do Estado de São Paulo - Seção de Pagamentos, obtive informações
da soldado Vieira, de que para efetivação dos descontos junto à folha de pagamento e depósito em conta particular é necessário
especificar que tipo de conta se trata, ou seja, corrente ou poupança, bem como o número da conta com seu respectivo dígito. “)
Diante da certidão supra, intime-se a requerente para apresentar cópia do cartão referente à conta especificada nos autos, bem
como esclarecer se trata-se de conta corrente ou poupança. Apresentado, expeça-se novo ofício ao empregador do requerido,
contendo as informações necessárias. - ADV: JOSE HAYDEN DO VALE BARREIRA (OAB 95037/SP), ANDRÉA MOZER BISPO
DA SILVA (OAB 165882/SP)
Processo 0005038-37.1999.8.26.0322 (322.01.1999.005038) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Douglas Alexandre
Dias (repmae Aparecida Maria da C Joaquim) - - Simone Ejanira Dias (repmae Aparecida Maria da Conceicao Joaquim) - Daiane Marcela Dias (repmae Aparecida Maria da Conceicao Joaquim) - - Rafaela Conceicao Dias (repmae Aparecida Maria
da C Joaquim) - - Kauan Felipe Moura Dias - - Mirella Coltorato Guissoni Dias - Pedro Ravagnani - Fls. 916: Manifestem-se os
credores e o Ministério Público. Int. - ADV: AFFONSO CELSO LEAL DE MELLO JUNIOR (OAB 147462/SP), AFFONSO CELSO
LEAL DE MELLO (OAB 23936/SP), ROBERTO PIRES RODRIGUES (OAB 237220/SP)
Processo 0005690-97.2012.8.26.0322 (322.01.2012.005690) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Amigãolins
Supermercado Ltda - Jose Gilberto Pompilio - Ante a manifestação da credora, defiro o pedido de fl. 42, para desbloqueio do
valor de R$ 700,26, transferido para conta judicial à disposição deste Juízo, expedindo-se guia para levantamento do depósito
de fl. 45, em favor do executado, intimando-o para retirá-la, no prazo de 10 dias. Após, intime-se a exequente para requerer o
que for de seu interesse. Nada sendo requerido, aguarde-se por 30 dias. Decorrido, sem providências, aguarde-se provocação
em cartório. - ADV: TANIA REGINA SANCHES TELLES (OAB 63139/SP), ANGELICA DE CASSIA COVRE (OAB 295797/SP)
Processo 0006337-58.2013.8.26.0322 (032.22.0130.006337) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Comauto Auto
Peças Marilia Ltda - H A Zampieri Smargiaci Transportes - Intime-se a exequente para requerer o que for de seu interesse.
Nada sendo requerido, aguarde-se por 30 dias. Decorrido, sem providências, aguarde-se provocação em cartório. - ADV: JULIO
CESAR TORRUBIA DE AVELAR (OAB 139661/SP)
Processo 0006419-94.2010.8.26.0322 (322.01.2010.006419) - Separação Consensual - Dissolução - J. I. de L. A. - - M. A.
A. - À serventia para que proceda a inclusão do (a) (s) subscritor (a) (es) de fls. 38, na contracapa dos autos, bem como no
sistema saj. Intime-se o Dr. Ismael Novaes para regularizar sua representação processual, devendo juntar a devida procuração,
no prazo de 10 dias. Regularizado, dê-se-lhe vista pelo prazo de 15 dias. Nada sendo requerido, retornem os autos ao arquivo.
Int. - ADV: ISMAEL NOVAES (OAB 121650/SP)
Processo 0008211-15.2012.8.26.0322/01 - Cumprimento de sentença - Repetição de indébito - Osvaldo Pereira Anunciação
- - Moacir Elias de Moraes - - Terezinha de Jesus Freitas - - Luiza Delfina de Jesus Paula - - Americo Massanti - - Antonia
Francisca de Sousa - - Natalicio Juliao da Silva - - Anisio Augusto da Silva - - Rubia Marques Magioni - Fazenda Pública
Municipal de Lins - Sobre o pedido de compensação de fls. 217/231, manifeste(m)-se o(a)(s) exequente (s). Int. - ADV: JOSE
AUGUSTO FUKUSHIMA (OAB 167739/SP), DANIELA RENATA FERRER DE MELLO (OAB 126280/SP), TCHELID LUIZA DE
ABREU (OAB 318210/SP), ALESSANDRO DE MELO CAPPIA (OAB 199771/SP)
Processo 0008266-29.2013.8.26.0322 (032.22.0130.008266) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Pecunia Sa - Elvis Aaron de Oliveira - Intime (m)-se o(a)(s) requerente (s) para providenciar (em) o
recolhimento da taxa do serviço de “impressão de informações do sistema RENAJUD” ao Fundo de Despesa do Tribunal de
Justiça, no valor de R$ 11,00, código 434-1. Comprovado o recolhimento, proceda a restrição da circulação do veículo objeto
da presente ação, junto ao sistema Renajud. Efetuado o bloqueio, dê-se vista a requerente para requerer o que direito. Nada
requerido aguarde-se por 30 dias. Se nada for providenciado, intime(m)-se o(a)(s) requerente (s), pessoalmente, bem como, seu
(ua) (s) procurador (a) (es), através de publicação, para dar(em) o devido impulso processual no prazo de 48 horas, sob pena de
extinção. Nada sendo requerido, certifique-se, retornando conclusos para decisão. Int. - ADV: CARLOS HENRIQUE BAPTISTA
CARDOSO (OAB 295493/SP), NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)
Processo 0008327-84.2013.8.26.0322 (032.22.0130.008327) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução
- M. R. de M. - F. R. de O. - Nota de Cartório: O mandado de averbação, bem como a certidão de honorários encontram-se
assinados digitalmente e disponíveis para impressão da parte interessada no Portal do Tribunal de Justiça, devendo providenciar
seu encaminhamento ao Cartório Competente. - ADV: ERICA ANTÔNIA BIANCO DE SOTO INOUE (OAB 233241/SP)
Processo 0008469-88.2013.8.26.0322 (032.22.0130.008469/1) - Exceção de Incompetência - Jurisdição e Competência Fundação Cesp - Arthur Nobre Santos Gouveia - Ante o exposto, REJEITO a presente exceção, reconhecendo a competência
deste Juízo para a presente ação. Sem custas e honorários. Int. Lins, 13 de Janeiro de 2014. IVANA MÁRCIA DE PAULA E
SILVA Juíza de Direito - ADV: LUIS FERNANDO FEOLA LENCIONI (OAB 113806/SP), ROBERTO EIRAS MESSINA (OAB 84267/
SP), NIVEA CAROLINA DE HOLANDA SERESUELA (OAB 310954/SP)
Processo 0008896-61.2008.8.26.0322 (322.01.2008.008896) - Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda Setpar Terraplanagem de Lins Ltda - Luiz Cabral de Macedo - - Maria Angélica Castro Ricardo Macedo - Expeça-se novo
mandado de reintegração de posse, conforme requerido às fls.411/412. (Nota de cartório: Intime-se o(a) exequente acerca da
expedição do mandado, ficando o (a) mesmo(a) incumbida de entrar em contato com o (a) oficial(a) de justiça responsável pelo
cumprimento do ato a fim de acompanha-lo(a) na diligência ou agendar dia, hora e local, bem como, fornecer os meios para
cumprimento.) - ADV: LUÍS HENRIQUE GOULART CARDOSO (OAB 207172/SP), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO (OAB
322927/SP), ADRIANA APARECIDA ZANETTI GLISSOI (OAB 241371/SP)
Processo 0009139-34.2010.8.26.0322/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Fundação
Paulista de Tecnologia e Educação - Francisco Ignacio Rocha de Assis Moura - Diante da manifestação de fls. 261 e com
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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fundamento no artigo 794, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação Cumprimento de Sentença
proposta por Fundação Paulista de Tecnologia e Educação contra Francisco Ignacio Rocha de Assis Moura. Liberem-se eventuais
penhora e bloqueios existentes. Transitando em julgado esta decisão, dê-se baixa no sistema informatizado e arquivem-se os
autos. P. R. I. - ADV: AURELIA CARRILHO MORONI (OAB 153224/SP), MARIA MARGARETE BRUMATI (OAB 148559/SP)
Processo 0009288-25.2013.8.26.0322 (032.22.0130.009288) - Procedimento Ordinário - Exoneração - C. C. L. F. - T. I.
S. - ...Intime(m)-se o(a)(s) requerente (s), pessoalmente, bem como, seu (ua) (s) procurador (a) (es), através de publicação,
para dar(em) o devido impulso processual no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. Nada sendo requerido, certifique-se,
retornando conclusos para decisão. Int. - ADV: ORLANDO PANDOLFI FILHO (OAB 18056/SP)
Processo 0009447-07.2009.8.26.0322 (322.01.2009.009447) - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - Amauri
Pinto da Silva Junior - Prefeitura Municipal de Lins - Intime-se o(a) exequente (s) para providenciar (em) o recolhimento da taxa
do serviço de “impressão de informações do sistema BACENJUD” ao Fundo de Despesa do Tribunal de Justiça, no valor de R$
11,00, código 434-1. Comprovado o recolhimento, proceda ao bloqueio “on-line” no Sistema Bacen Jud. das contas correntes
ou aplicações em nome da(o) executada(o)(s), até o limite do crédito. Aguarde-se pelo prazo de 30 dias a informação do Banco
da existência de conta ou não, bem como do valor bloqueado. Sendo a resposta do Bacen negativa, manifeste(m)-se o(a) (s)
exequente (s) indicando bens ou valores sobre os quais possa recair a constrição ou requeira o que de direito para regular
prosseguimento do feito, no prazo de 10 dias. Nada sendo requerido, aguarde-se por 30 dias. Decorrido sem providências,
aguarde-se provocação em cartório. Int. - ADV: IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO (OAB 49889/SP), NEUSA MARIA GAVIRATE
(OAB 64868/SP), LUCAS CORREA LEITE MARTINS (OAB 311887/SP), EDMO CARVALHO DO NASCIMENTO (OAB 204781/
SP), JOSE AUGUSTO FUKUSHIMA (OAB 167739/SP), CESAR AUGUSTO MESQUITA DE LIMA (OAB 157219/SP)
Processo 0009759-75.2012.8.26.0322/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Fundação
Paulista de Tecnologia e Educação - Jose Augusto Ribeiro Neto - Intime-se o(a) exequente (s) para providenciar (em) o
recolhimento da taxa do serviço de “impressão de informações do sistema BACENJUD” ao Fundo de Despesa do Tribunal de
Justiça, no valor de R$ 11,00, código 434-1. Comprovado o recolhimento, proceda ao bloqueio “on-line” no Sistema Bacen Jud.
das contas correntes ou aplicações em nome da(o) executada(o)(s), até o limite do crédito. Aguarde-se pelo prazo de 30 dias
a informação do Banco da existência de conta ou não, bem como do valor bloqueado. Sendo a resposta do Bacen negativa,
manifeste(m)-se o(a) (s) exequente (s) indicando bens ou valores sobre os quais possa recair a constrição ou requeira o que de
direito para regular prosseguimento do feito, no prazo de 10 dias. Nada sendo requerido, aguarde-se por 30 dias. Decorrido sem
providências, aguarde-se provocação em cartório. Int. - ADV: AURELIA CARRILHO MORONI (OAB 153224/SP)
Processo 0009925-78.2010.8.26.0322 (322.01.2010.009925) - Depósito - Depósito - Bv Financeira Sa Credito Financiamento
e Investimento - Antonio Carlos Ferreira - A localização do endereço do requerido é ônus que cabe à requerente. E, conforme
tem entendido a jurisprudência, o concurso do juízo só se justifica no tocante aos bancos de dados cujo acesso dependa da
intervenção judicial e fora dessa hipótese, cabe à própria parte enviar os pedidos de informação e solicitar sejam eles respondidos
diretamente ao juízo. Não está a requerente impedida de solicitar informações diretamente às empresas concessionárias e órgãos
públicos, nem comprovou que lhe tenham sido recusadas as informações. Assim, deve a requerente empreender as diligências
para localizar a parte, junto às concessionárias e órgãos públicos, não se justificando a intervenção judicial. Portanto, indefiro o
pedido de fls. 146, no que tange as concessionárias de serviço público e órgãos públicos. Ao requerente para requerer o que de
direito. Nada requerido aguarde-se por 30 dias. Se nada for providenciado, intime(m)-se o(a)(s) requerente (s), pessoalmente,
bem como, seu (ua) (s) procurador (a) (es), através de publicação, para dar(em) o devido impulso processual no prazo de 48
horas, sob pena de extinção. Nada sendo requerido, certifique-se, retornando conclusos para decisão. Int. - ADV: DONISETE
GONÇALVES LEITE JUNIOR (OAB 303335/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO
CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP), LAURINDO DE OLIVEIRA
(OAB 212087/SP), FÁTIMA APARECIDA DE OLIVEIRA (OAB 313172/SP)
Processo 0010177-81.2010.8.26.0322 (322.01.2010.010177) - Execução de Alimentos - Alimentos - N. Y. M. da S. - P. R. da
S. - Nomeio leiloeiro público o Sr. PAULO ANGELO MOREIRA DA SILVA, fixo sua comissão em 5% do valor a ser arrematado,
correndo por conta do arrematante. Designo o dia 13 de março de 2014, às 14:00 horas, para o leilão(praça), do(s) bem(ns)
penhorado(s). Se o(s) bem(ns) penhorado(s) não alcançar lanço superior à importância da avaliação, fica designado o dia 27 de
março de 2014, às 14:00 horas, para a venda a quem mais der. Expeça-se edital, afixando cópia no edifício do fórum e intime
(m)-se o (a) (s) executado (a) (s) e sua mulher, caso seja imóvel, bem como eventual credor hipotecário e comunique-se aos
Juízos caso haja outra penhora sobre o (s) bem (ns) imóvel (is). No caso de ser o valor do (s) bem (ns) penhorado (s) inferior
ao patamar previsto no art. 686, § 3.º, do C.P.C. (60 vezes o valor do salário mínimo), não haverá necessidade de publicação
de editais, porém, o preço não poderá ser inferior ao da avaliação. Intime(m)-se o (a) (s) exeqüente (s) para apresentar o
demonstrativo do débito atualizado, cinco dias antes da primeira data. Int. - ADV: JULIANA DE OLIVEIRA MALAFAIA (OAB
303203/SP)
Processo 0010492-41.2012.8.26.0322 (322.01.2012.010492) - Renovatória de Locação - Locação de Imóvel - Daniela
Vespasiano Paulino Leão - Letícia Leliz Diniz - Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o
acordo de fls. 108/113 e, em consequência, JULGO EXTINTA a presente ação de Locação de Imóvel proposta por Daniela
Vespasiano Paulino Leão contra Letícia Leliz Diniz, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, III, do Código de Processo
Civil. Transitando em julgado esta decisão, dê-se baixa no sistema informatizado e arquivem-se os autos. P. R. I. - ADV: PAULO
SERGIO CARENCI (OAB 75224/SP), JOSE LUIZ BITTENCOURT LEAO (OAB 199412/SP)
Processo 0010536-80.2000.8.26.0322 (322.01.2000.010536) - Procedimento Ordinário - Pagamento - Alimentar Comercio
de Produtos Alimenticios Ltda - Prefeitura Municipal de Lins - Antes de analisar o pedido de fls. 434, comprove o exequente o
pagamento do precatório expedido. Após, voltem-me. Int. - ADV: NEUSA MARIA GAVIRATE (OAB 64868/SP), LUCAS CORREA
LEITE MARTINS (OAB 311887/SP), MARCOS DE SOUZA (OAB 139722/SP), ARY FLORIANO DE ATHAYDE JUNIOR (OAB
204243/SP), LEANDRO LOURIVAL LOPES (OAB 169221/SP), JOSE AUGUSTO FUKUSHIMA (OAB 167739/SP), RILDO
HENRIQUE PEREIRA MARINHO (OAB 163151/SP), CESAR AUGUSTO MESQUITA DE LIMA (OAB 157219/SP)
Processo 0011421-74.2012.8.26.0322 (322.01.2012.011421) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Andre Luiz de Souza Santos - Defiro o sobrestamento
do feito, pelo prazo de 120 dias. Decorrido, manifeste-se a requerente. Nada sendo requerido, intimem-se a requerente,
pessoalmente, bem como seu procurador, por publicação, para promover o andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena
de extinção da ação. (Certidão: ... decorreu o prazo de sobrestamento do feito). - ADV: ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB
112409/SP), GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)
Processo 0011974-58.2011.8.26.0322/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Claro Sa Municipio de Guaiçara - Intime(m)-se o (a) (s) executado (a) (s), na pessoa de seu (ua) (s) procurador (a) (es), ou na falta deste,
pessoalmente, para efetuar o pagamento do saldo no valor de R$ 992,99, no prazo de 15 dias, sob pena de ser acrescido de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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10% a título de multa. Int. - ADV: JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL (OAB 146752/SP), YOUSSIF IBRAHIM JUNIOR
(OAB 184527/SP)
Processo 0014365-83.2011.8.26.0322 (322.01.2011.014365) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação /
Ameaça - Aes Tietê Sa - Veridiana de Negreiros Janeiro Bergner - Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e
legais efeitos, o acordo de fls. 166/201 e, em consequência, JULGO EXTINTA a presente ação de Esbulho / Turbação / Ameaça
proposta por Aes Tietê Sa contra Veridiana de Negreiros Janeiro Bergner, com resolução de mérito, nos termos do art. 269,
III, do Código de Processo Civil. Transitando em julgado esta decisão, dê-se baixa no sistema informatizado e arquivem-se os
autos. P. R. I. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), HUGO BERGNER (OAB 234434/SP)
Processo 0016238-60.2007.8.26.0322 (322.01.2007.016238) - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL
3.365/1941 - Gas Brasiliano Distribuidora Sa - Comapi Companhia Agropastoril e Industrial Ltda - À serventia para que proceda
a inclusão do (a) (s) procurador mencionado às fls. 319, na contracapa dos autos, bem como no sistema saj. Após, dê-se-lhe
vista pelo prazo de 15 dias. Nada sendo requerido, retornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: FABIO DA COSTA BOCCO (OAB
78874/SP)
Processo 0016279-85.2011.8.26.0322 (322.01.2011.016279) - Procedimento Ordinário - Saúde - Matheus Melges Ribeiro Prefeitura Municipal de Lins - Aguarde-se o decurso do prazo para cumprimento do despacho de fl. 210. - ADV: ISABEL TEREZA
DANELLA POLLI (OAB 277650/SP), DANIELA RENATA FERRER DE MELLO (OAB 126280/SP), CESAR AUGUSTO MESQUITA
DE LIMA (OAB 157219/SP), RILDO HENRIQUE PEREIRA MARINHO (OAB 163151/SP), JOSE AUGUSTO FUKUSHIMA (OAB
167739/SP), LUCAS CORREA LEITE MARTINS (OAB 311887/SP)
Processo 0017755-61.2011.8.26.0322 (322.01.2011.017755) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação /
Ameaça - Aes Tietê Sa - Mercantil Industrial e Exportadora Junqueira Ltda - Dê-se vista ao exequente para requerer o que de
direito. Nada requerido aguarde-se por 30 dias. Se nada for providenciado, intime(m)-se o(a)(s) requerente (s), pessoalmente,
bem como, seu (ua) (s) procurador (a) (es), através de publicação, para dar(em) o devido impulso processual no prazo de 48 horas,
sob pena de extinção. Nada sendo requerido, certifique-se, retornando conclusos para decisão. Int. - ADV: BRUNO HENRIQUE
GONCALVES (OAB 131351/SP), SALATIEL CANDIDO LOPES(OAB 132010/SP), CAROLINA HELENA MANZANARES SOUTO
(OAB 199322/SP), MARCELLINO SOUTO (OAB 58066/SP)
Processo 0017771-78.2012.8.26.0322 (322.01.2012.017771) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Fatima Cristina de Sousa Barbosa - Intime-se a requerente,
pessoalmente, para providenciar o recolhimento da taxa do serviço de “impressão de informações do sistema RENAJUD” ao
Fundo de Despesa do Tribunal de Justiça, no valor de R$ 11,00 (código 434-1), no prazo de 10 dias, comprovando-se nos autos.
Comprovado o recolhimento, proceda a Serventia ao desbloqueio do veículo (fl. 46). Após, voltem-me para apreciar o pedido
de extinção da ação. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA
(OAB 192562/SP)
Processo 0019108-05.2012.8.26.0322 (032.22.0120.019108) - Inventário - Inventário e Partilha - Sueli Nunes Francisco dos
Santos - Carlos Nelson Guilhen dos Santos - Trata-se de pedido de alvará objetivando ao recebimento do valor vinculado ao PIS
(fls. 85). A inventariante juntou certidão expedida pelo INSS, na qual figura como dependente do “de-cujus” (fls. 90). No entanto,
como todos os saques e rendimentos do PIS são feitos administrativamente junto à Caixa Econômica Federal e não necessitam
de alvará para tanto, bastando apenas preencher os requisitos legais, esclareça a requerente porque não formulou o pedido,
administrativamente. Int. - ADV: JOSE AUGUSTO FUKUSHIMA (OAB 167739/SP)
Processo 3003054-73.2013.8.26.0322 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0002098-06.2013.8.26.0453 - 1ª Vara Judicial
da Comarca de Pirajuí/SP) - José Moacir Calastre - Premiun Construtora e Serviços Especializados Ltda - - Via Rondon
Concessionária de Rodovias S/A - Intime-se o requerente para proceder ao recolhimento da taxa judiciária, bem como, da
diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 10 dias, comprovando-se nos autos. Decorrido o prazo, sem qualquer providência,
devolva-se a Carta Precatória ao Juízo Deprecante, com as cautelas de praxe e homenagens deste Juízo. - ADV: ELAINE
CRISTINA DE OLIVEIRA (OAB 262625/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO IVANA MÁRCIA DE PAULA E SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELQUIDES GONÇALVES JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0022/2014
Processo 1000023-45.2014.8.26.0322 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - MISSÃO SALESIANA DE MATO
GROSSO - ANDRE LUIZ DA SILVA - O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido às pessoas jurídicas, mas
deve haver a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo. Nesse sentido: “PROCESSUAL
CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PESSOA JURÍDICA - BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA -NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A pessoa jurídica pode desfrutar dos benefícios da assistência
judiciária, contanto que demonstre a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria manutenção.
Precedentes. Agravo regimental improvido.” (STJ; AgRg no Ag 881170/SP; Rel. Min. SIDNEI BENETI). “PROCESSUAL CIVIL
- ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
DA EMPRESA. 1. Esta Corte tem entendido ser possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita a pessoa
jurídica, desde que esteja comprovado não ter condições de suportar os encargos do processo. 2. Agravo regimental não
provido.” (STJ; AgRg no Ag 1022813/MG; Rel. Min. ELIANA CALMON). A exequente presta serviços educacionais mediante
cobrança de matrícula e mensalidade. Portanto, o fato de atuar sem finalidade lucrativa, não leva necessariamente, à conclusão
de que não aufira renda. Por sua vez, “ainda que se trata de pessoa jurídica sem fins lucrativos ou beneficentes, é imprescindível
a comprovação cabal da capacidade financeira para arcar com os custos da demanda” (STJ; AgRg no Resp 997899/MG; Rel.
Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS). De acordo com a orientação do E. Tribunal de Justiça deste Estado: “Agravo de
instrumento - Prestação de serviços educacionais - Ação de execução - Assistência judiciária - Pessoa jurídica, ainda que
sem fins lucrativos - Propositura de ação própria e corriqueira no curso do exercício da respectiva atividade -Taxa judiciária de
pequeno valor - Necessidade, para fins de obtenção dos benefícios da Lei 1.060/50 de apresentação de elementos idôneos,
destinados a demonstrar falta de condições para arcar com as despesas do processo - Falta de apresentação desses elementos
justificando o indeferimento do pedido de concessão do favor legal. Agravo a que se nega provimento, com observação. (TJSP;
Agravo de Instrumento n° 990.09.312522; Rel. Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI; j. 16/12/2009). “Agravo Regimental
- Negativa de seguimento ao agravo de instrumento interposto, nos termos do art. 557 do CPC, ante a manifesta improcedência
- Decisão mantida - Prestação de serviços educacionais - Ação de execução de título extrajudicial - Gratuidade judiciária Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Pessoa jurídica (entidade- filantrópica) - decisão mantida - Somente em casos absolutamente excepcionais (v.g.. pessoa jurídica
beneficente, que presta serviços gratuitos à população) é que se concede tal benefício a pessoas jurídicas. Embora a agravante
seja associação de direito privado com fins filantrópicos, cobra mensalidade da agravada pela prestação de seus serviços, o
que revela a obtenção de receita capaz de custear as custas judiciais. Agravo Regimental não provido, v.u. “(TJSP; Agravo
Regimental n° 990.09.312536-6/50000; Rel. Des. MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO; j. 18/01/2010) “JUSTIÇA GRATUITA
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS Exeqüente/Agravante é mantenedora de universidade particular gue aufere recursos
próprios pelos serviços gue presta e tem outro meio de recursos financeiros - necessária a prova da dificuldade financeira
para o benefício da gratuidade processual - Agravante não faz jus à gratuidade processual. RECURSO DA EXEQUENTE NÃO
PROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento n° 990.09.284 637-0; Rel. Des. BERENICE MARCONDES CÉSAR; J. 15/12/2009).
Ante o exposto, indefiro à exequente o benefício da assistência judiciária gratuita, devendo promover o recolhimento da taxa
judiciária, da contribuição à carteira da previdência da OAB, bem como da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 15 dias,
sob pena de cancelamento da distribuição. Int. - ADV: CRISTIAN DE SALES VON RONDOW (OAB 167512/SP), JOSÉ CARLOS
DIAS GUILHERME (OAB 240924/SP)
Processo 1000068-49.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - AUTO LINS COMERCIO DE
VEÍCULOS LTDA ME - DANIELA CRISTINA DA SILVA RATHIGUERI - Trata-se de ação de rescisão de contrato de compra
e venda de veículo cc pedido de reintegração de posse, na qual alega o requerente haver vendido o veículo à requerida, a
qual se comprometeu a efetuar o pagamento das prestações do financiamento, entretanto, encontra-se em débito com as
prestações vencidas em julho a dezembro/2013, totalizando 6 parcelas em atraso, descumprindo o avençado. Nos termos do
artigo 273 do Código de Processo Civil, a antecipação da tutela funda-se na probabilidade do direito invocado, consoante prova
capas de convencer o juiz da verossimilhança das alegações do autor e na necessidade de sua concessão, sem ela ficando
o autor sujeito a sofrer dano irreparável ou de difícil reparação. Verifico a verossimilhança da alegação, ante a comprovação
da inadimplência. Presente também o requisito do fundado receio de dano irreparável ou, ao menos, de difícil reparação, pois
a requerida continuaria a usufruir do veículo sem qualquer preocupação em honrar com o que ficou pactuado, enquanto a
financeira já iniciou a adoção de medidas contra o requerente, em razão da inadimplência. Ante o exposto, defiro a antecipação
de tutela, para reintegrar o requerente na posse do veículo objeto da presente ação. Expeça-se mandado, depositando o bem
em poder do requerente. Intime-se o requerente acerca da expedição do mandado, ficando o mesmo incumbido de entrar
em contato com o oficial de justiça responsável pelo cumprimento do ato, junto ao sistema SAJ, a fim de acompanha-lo na
diligência ou agendar dia, hora e local. Efetivada a medida, cite-se o(a) requerido(a), constando as advertências legais. Int. ADV: DOUGLAS RODRIGO FERNANDES SIVIEIRO (OAB 271714/SP)
Processo 3001853-46.2013.8.26.0322 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Umeko Tanaka - Júlio Massao
Tanaka - Diante do trânsito em julgado da sentença, nada mais havendo a ser providenciado, arquivem-se os autos. - ADV:
MARCOS ANTONIO COIMBRA UEMURA (OAB 248666/SP)
Processo 4000269-24.2013.8.26.0322 - Divórcio Consensual - Dissolução - M. R. R. C. - - E. R. C. - Intimem-se os autores,
pela derradeira vez, para pleitearem junto ao Posto Fiscal, o reconhecimento da isenção ou cálculo do ITCMD, a fim de possibilitar
a expedição do formal de partilha, juntando-se o respectivo protocolo, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento dos autos.
- ADV: GILBERTO ALVES TORRES (OAB 102132/SP), PAULO SÉRGIO BASTOS ESTEVÃO (OAB 174242/SP)
Processo 4000442-48.2013.8.26.0322 - Separação de Corpos - Casamento - R. da S. S. A. - G. A. da S. - Nada mais havendo
a ser providenciado, arquivem-se os autos. - ADV: REGINA CELIA DE SOUZA LIMA (OAB 127288/SP), ELIANE PECANHA DE
LIMA RODRIGUES (OAB 85590/SP)
Processo 4000545-55.2013.8.26.0322 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - FINAMAX S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - ORLANDO ABRAHAO JUNIOR - Dê-se ciência ao requerente acerca da
restrição do veículo, conforme extrato de fls. 35, bem como para requerer o que for de seu interesse, no prazo de 10 dias. - ADV:
FELIPE MARTINS PEREIRA (OAB 279264/SP), LUCAS MARQUES MENDONÇA (OAB 229107/SP)
Processo 4000827-93.2013.8.26.0322 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - A. O. B. de A. - S. B.
de A. - Diante do decurso do prazo de sobrestamento, manifeste-se o exequente pleiteando o que for de seu interesse, no prazo
de dez dias. - ADV: MARIA JÚLIA MODESTO NICOLIELO (OAB 185677/SP)
Processo 4001098-05.2013.8.26.0322 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta - W. C. R. dos S. - H. K. da S. S. Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de fls. 24 e, em consequência, JULGO
EXTINTA a presente ação de OFERTA DE ALIMENTOS proposta por W. C. R. DOS S. contra H. K. DA S. S., com resolução de
mérito, nos termos do art. 269, III, do Código de Processo Civil. Considerando o trabalho desenvolvido e nos termos do convênio
firmado entre o Estado e a OAB, arbitro os honorários da Dra. MARIA ANGÉLICA RAMOS DOS SANTOS (FLS. 06), advogada
indicada para patrocinar os interesses de W. C. R. DOS S., em R$ 444,05 - (CÓD. 206). Transitando em julgado esta decisão,
expeça-se a certidão de honorários, dando-se ciência à procuradora de que, após assinada digitalmente, estará disponibilizada
no Portal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para impressão, dê-se baixa no sistema informatizado e arquivem-se
os autos. P. R. I. - ADV: MARIA ANGELICA RAMOS DOS SANTOS (OAB 244656/SP)
Processo 4001150-98.2013.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Marino de Oliveira FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Sobre a(s) contestação(ões) de fls. 35/44, apresentada pela requerida, manifeste(m)se o(a)(s) requerente, no prazo de 10 dias. Int. - ADV: MARIA DO CARMO ACOSTA GIOVANINI (OAB 102723/SP), JOÃO
CARLOS SCARE MARTINS (OAB 208880/SP)
Processo 4001172-59.2013.8.26.0322 - Exibição - Liminar - Angela Maria Ferreira Malheiro - Banco Finasa S/A - Sobre o
pedido de fls. 28, apresentado pela requerida, manifeste-se a requerente. - ADV: JOSE EDUARDO CARMINATTI (OAB 73573/
SP), GLAUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO (OAB 206793/SP), WILSON DE MELLO CAPPIA (OAB 131826/SP)
Processo 4001229-77.2013.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Seguro - ANA CLAUDIA DA SILVA - SEGURADORA
LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A - Intime-se a requerida para proceder ao recolhimento da contribuição
previdenciária devida à OAB, no prazo de 10 dias, comprovando-se nos autos. Sobre a(s) preliminares contidas na contestação
de fls. 29/42, bem como sobre o documento de fls. 63, apresentados pela requerida, manifeste(m)-se o(a)(s) requerente, no
prazo de 10 dias. Int. - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), ROBERTA DIAS FERRAZ PENA (OAB
327240/SP)
Processo 4001619-47.2013.8.26.0322 - Divórcio Litigioso - Dissolução - S. C. T. C. - A. F. P. J. - Diante da informação de fls.
76/77, oficie-se à empregadora do alimentante, para proceder à alteração dos descontos, na forma determinada. Sem prejuízo,
aguarde-se o decurso do prazo para cumprimento do despacho de fl. 74. - ADV: LUCIANA COTARELLI VIEIRA (OAB 303523/
SP)
Processo 4001658-44.2013.8.26.0322 - Consignatória de Aluguéis - Locação de Imóvel - HS TELECOM COMÉRCIO
SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL LTDA - Domingos Leite da Silva - - Luiz Leite da Silva Filho - Sobre
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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a(s) contestação(ões) de fls. 43/48, apresentada pelos requeridos, manifeste(m)-se o(a)(s) requerente, no prazo de 10 dias. Int.
- ADV: ANA MARIA ZEITEL (OAB 130516/SP), HELIO PATRICIO RUIZ (OAB 255513/SP)
Processo 4001699-11.2013.8.26.0322 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - P. G. M. - M. L. do N. M. - Defiro
o benefício da Assistência Judiciária Gratuita ao requerente. Trata-se de pedido formulado pelo requerente, de antecipação da
tutela, para que sejam reduzidos os alimentos que são pagos à filha. O pedido é formulado em ação revisional de alimentos.
O dispositivo legal que rege a antecipação parcial da tutela (artigo 273, do Código de Processo Civil), exige existência de
prova inequívoca que faça convencer o julgador, da verossimilhança da alegação. A prova carreada aos autos não apresenta
os elementos necessários para dirimir as dúvidas acerca dos fatos alegados, o que impede a verificação da prova inequívoca
e da verossimilhança. Isso porque, embora tenha alegado que houve diminuição de sua capacidade financeira, além de que
constituirá nova família, não trouxe aos autos qualquer comprovação de suas alegações. Necessária se faz a produção de
prova para se aferir acerca da alegada mudança de sua situação financeira. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação
da tutela. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o próximo dia 13/03/2014 às 14:00horas. Cite-se o réu
e intime(m)-se o(a)(s) requerente (s) a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados e testemunhas,
no máximo de três, nos termos do art. 8.º da Lei n.º 5.478/68, importando a ausência deste(a)(s) em extinção e arquivamento
do feito e a daquele em confissão e revelia. Caso as partes pretendam a intimação de suas testemunhas, deverão apresentar o
respectivo rol até dez dias antes da audiência, na forma do artigo 407 do CPC. Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu
contestar, desde que o faça por advogado, passando-se, em seguida, à oitiva das testemunhas. - ADV: CLAUDIA FIGUEIREDO
DA SILVA (OAB 261525/SP)
Processo 4001976-27.2013.8.26.0322 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - L. F. do N. de L. W. F. A. de L. - Defiro o benefício da Assistência Judiciária Gratuita ao requerente. Expeça-se ofício à atual empregadora do
alimentante para desconto e depósito dos alimentos, na forma requerida a fl. 02, bem como, nos termos mencionados a fls. 03.
Intime-se o requerente para informar o endereço da antiga empregadora, BC2 Construtora Ltda., mencionada a fl. 03, a fim de
que possa ser expedido ofício na forma requerida. Com a informação, expeça-se ofício, conforme requerido. - ADV: ELIANE
PECANHA DE LIMA RODRIGUES (OAB 85590/SP)
Processo 4002154-73.2013.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Repetição de indébito - NANCI MARIA ROMERIO
- FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LINS - Para que possa ser analisado o pedido de assistência judiciária gratuita,
comprove(m) o(a)(s) requerente (s), documentalmente, o valor de seus rendimentos atualizados. Int. - ADV: EDSON MARCO
DEBIA (OAB 215572/SP), EDUARDO CARLOS FRANCISCO DA SILVA(OAB 199793/SP)
, LARISSA PEREIRA DEBIA (OAB 317274/SP)
Processo 4002204-02.2013.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Repetição de indébito - Marilene Noronha de Campos
- - Carmen Lucia Campos Feio - - Francisco Carlos Noronha de Campos - Fazenda Pública Municipal de Lins - Intimem-se
os requerentes para procederem ao recolhimento da taxa judiciária, da contribuição previdenciária da OAB, bem como, da
diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 10 dias, comprovando-se nos autos, sob pena de cancelamento da distribuição. ADV: JOSIANE HIROMI KAMIJI (OAB 240224/SP), FERNANDO QUINTELLA CATARINO (OAB 243796/SP)

2ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO JOSE LUIS PEREIRA ANDRADE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDGAR FERREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0045/2014
Processo 0003230-45.2009.8.26.0322 (322.01.2009.003230) - Prestação de Contas - Exigidas - Prestação de Contas Antonio Rodrigues dos Santos - Maria Helena dos Santos - Vistos. Acolho a renúncia de fls. 208, formulada pela procuradora
da requerida, anotando-se e observando-se. No mais, oficie-se à O.A.B. local, solicitando a nomeação de novo(a) advogado(a)
para defender os interesses do autor. - ADV: CICERO GOMES DA SILVA (OAB 164925/SP), RONALDO DOS SANTOS JUNIOR
(OAB 259281/SP)
Processo 0004173-23.2013.8.26.0322 (032.22.0130.004173) - Procedimento Ordinário - Lançamento - Rafael Henrique
Garcia e outros - Fazenda Pública Municipal de Linssp - Certifico e dou fé que a r. sentença de fls. 149/155 transitou em julgado
em 08/11/2013. - ADV: LUCAS CORREA LEITE MARTINS (OAB 311887/SP), ALESSANDRO DE MELO CAPPIA (OAB 199771/
SP), NEUSA MARIA GAVIRATE (OAB 64868/SP), CESAR AUGUSTO MESQUITA DE LIMA (OAB 157219/SP), JOSE AUGUSTO
FUKUSHIMA (OAB 167739/SP), TCHELID LUIZA DE ABREU (OAB 318210/SP)
Processo 0005168-70.2012.8.26.0322 (322.01.2012.005168) - Execução de Alimentos - Alimentos - A. B. F. de B. A. - A. A.
N. - Manifeste-se a autora, no prazo legal, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça exarada às fls.158 destes autos. Int.(*OBS:
O Sr. Oficial de Justiça certificou que deixou de intimar o requerido em seu local de trabalho na RENUKA DO BRASIL tendo em
vista que o mesmo exerce as suas funções fora da empresa, mas informou que atualmente o mesmo está residindo na Rua João
Vaz de Lima nº 671, Cohab Cris, em Lins/SP.) - ADV: DANILO GUSTAVO PEREIRA (OAB 225223/SP)
Processo 0005555-37.2002.8.26.0322 (322.01.2002.005555) - Monitória - Cheque - Fabrica de Conservas de Carnes Sao
Luiz Taquaritinga Ltda - Ana Luiza Aparecido - Vistos. Defiro o pedido de fls. 425, contudo e à vista do disposto no provimento
CSM nº 1.864/2011, de 18.01.11, e do comunicado nº 170/2011 de 26/04/2011, promova a autora o recolhimento da taxa de
“impressão de pesquisas do Sistema “RENAJUD”, ao Fundo de Despesa do Tribunal de Justiça, no valor de R$ 11,00 código
434-1. Comprovado nos autos o recolhimento da taxa antes mencionada, conclusos para atendimento do pedido. Int. - ADV:
FRANCISCO CARLOS MAZINI (OAB 139595/SP), MIGUEL TADEU GIGLIO PAGLIUSO (OAB 191029/SP)
Processo 0005571-05.2013.8.26.0322 (032.22.0130.005571) - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença
- I. G. S. da C. - W. da C. - Proceda-se o desentranhamento do mandado de citação que se encontra juntado às fls.32/33 destes
autos para ser cumprido pelo(a) Sr(a). Oficial e Justiça no endereço declinado às fls.46. Int. - ADV: TANIA REGINA SANCHES
TELLES (OAB 63139/SP)
Processo 0007641-10.2004.8.26.0322 (322.01.2004.007641) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Clinica Materno Infantil de Lins Sc Ltda - Banco Santander Brasil Sa - Cumpra-se o V.Acórdão, cientificando-se as partes da
baixa dos autos, devendo a parte vencedora requerer o que de direito, no prazo legal. Int. - ADV: LUCIA MARIA BLUDENI (OAB
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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73644/SP)
Processo 0016639-83.2012.8.26.0322 (322.01.2012.016639) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Andre Luiz
Alves Lemos - Edson Jose Batista e outro - Especifiquem as partes, no prazo sucessivo de dez (10) dias, as provas que desejam
produzir, justificando-as. Int. - ADV: FABIO JOSE DA SILVA (OAB 96091/SP), EDUARDO CARLOS FRANCISCO DA SILVA,
ELCIO MACHADO DA SILVA (OAB 109055/SP), ELCIO MACHADO DA SILVA JÚNIOR (OAB 214294/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO JOSE LUIS PEREIRA ANDRADE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDGAR FERREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0048/2014
Processo 1000026-97.2014.8.26.0322 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - MISSÃO SALESIANA DE
MATO GROSSO - ALISSON SOARES FRANCISCO BARBOSA - Vistos. 1. Concedo à autora os benefícios da justiça gratuita.
2. Deverá a parte autora apresentar o original do título para arquivo em cartório, sob pena de indeferimento da petição inicial.
3. Após o cumprimento do item 2 acima, devidamente certificado neste feito, determino a expedição do mandado de citação
para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários
de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta verba será reduzida pela
metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade
de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Advirto que eventual insucesso na
concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo patrimônio, seja
efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O mandado deve conter a advertência do
prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento pelo devedor
citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais
atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia
da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os bens
passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto
que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução
(CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca de eventual composição
amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do
mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos
manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC,
art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas
e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento
do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao
mês (CPC, art. 745-A). Intime-se. - ADV: JOSÉ CARLOS DIAS GUILHERME (OAB 240924/SP), CRISTIAN DE SALES VON
RONDOW (OAB 167512/SP)
Processo 1000045-06.2014.8.26.0322 - Procedimento Sumário - Inadimplemento - Cia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo - SABESP - Valdir José Rubio - Vistos. Designo audiência de conciliação e/ou oferecimento de contestação para
o dia 19 de março de 2014, às 14:00 horas. Cite-se com as advertências dos artigos 277 e 278 do Código de processo Civil,
constando do mandado que se trata de processo digital, sem possibilidade de juntada de contestação física em audiência, e
para não incorrer nos efeitos da revelia a ré deverá se apresentar em Juízo com sua resposta já cadastrada no sistema. Int. ADV: MARISA LAZARA DE GOES (OAB 275758/SP), ANGELO APARECIDO DE CARVALHO JUNIOR (OAB 209461/SP)
Processo 1000050-28.2014.8.26.0322 - Procedimento Sumário - Inadimplemento - Cia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo - SABESP - Jesse Silva Martins - Vistos. Designo audiência de conciliação e/ou oferecimento de contestação para
o dia 19 de março de 2014, às 14:15 horas. Cite-se com as advertências dos artigos 277 e 278 do Código de processo Civil,
constando do mandado que se trata de processo digital, sem possibilidade de juntada de contestação física em audiência, e
para não incorrer nos efeitos da revelia a ré deverá se apresentar em Juízo com sua resposta já cadastrada no sistema. Int. ADV: MARISA LAZARA DE GOES (OAB 275758/SP), ANGELO APARECIDO DE CARVALHO JUNIOR (OAB 209461/SP)
Processo 1000217-45.2014.8.26.0322 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M. M. F. dos S. - A. L. dos S. Vistos. Concedo à autora os benefícios da assistência judiciária. No mais, ao Ministério Público. Int. - ADV: OSCAR LOPES
GARRIDO FILHO (OAB 23527/SP)
Processo 4000270-09.2013.8.26.0322 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - M. S. D. de C. - N.
D. de C. - Certidão - Honorários - Convênio Defensoria-OAB (Jose Luiz Requena) - ADV: ROGERIO SOARES CABRAL (OAB
248671/SP), JOSE LUIZ REQUENA (OAB 63097/SP)
Processo 4000270-09.2013.8.26.0322 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - M. S. D. de C. - N. D.
de C. - Certidão - Honorários - Convênio Defensoria-OAB( Rogerio Soares Cabral) - ADV: JOSE LUIZ REQUENA (OAB 63097/
SP), ROGERIO SOARES CABRAL (OAB 248671/SP)
Processo 4000331-64.2013.8.26.0322 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - ADILSON BENEDITO
PETINATTI - LUIS FERNANDO FRANCISCO BAZILIO - Vistos. Defiro o pedido de fl. 30. Int. - ADV: CRISTIAN DE SALES VON
RONDOW (OAB 167512/SP), LARISSA CUNHA MOCHIDA (OAB 313546/SP)
Processo 4000377-53.2013.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - V. de J. R. - J. R. M.
- Certidão - Honorários - Convênio Defensoria-OAB (Marcia Cristina Zanuto Miranda) - ADV: MARCIA CRISTINA ZANUTO
MIRANDA (OAB 167099/SP), DENISE CARDOSO RACHID (OAB 322996/SP)
Processo 4000506-58.2013.8.26.0322 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - GUILHERME
SIVIERO - - MARIA PAZIAN SIVIERO - - ELZA SIVIERO DOS SANTOS - - WILSON PEDRO DOS SANTOS - - DORIVAL SIVIERO
- - ELISA SIVIERO CARNICER - - JOSE CARNICER GARCIA - - LIDIA SIVIERO CIOCCA - - ANTONIO CIOCCA - - DORACI
SIVIERO PELISSER - - ANTONIO PELISSER - - ALVORINDO SIVIERO - - ILDES ULIAN SIVIERO - Banco do Brasil S/A - Vistos.
Dê-se ciência às partes do contido no r. despacho de fl. 233, proferido nos autos de Agravo de Instrumento n.º 207006365.2013.8.6.0000. No mais, aguarde-se “ad cautelam” o julgamento do referido Agravo de Instrumento. Int. - ADV: DONIZETI
APARECIDO MONTEIRO (OAB 282073/SP), GRACIELLE RAMOS REGAGNAN (OAB 257654/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR
(OAB 79797/SP)
Processo 4000525-64.2013.8.26.0322 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - DIBENS LEASING
S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL - MARIA BARROS DA SILVA - Certifico e dou fé que a r. sentença de fls. 34 transitou em
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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julgado em 10/01/2014. Nada Mais. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)
Processo 4000525-64.2013.8.26.0322 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - DIBENS LEASING
S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL - MARIA BARROS DA SILVA - Processo extinto: Art. 267, inc. VIII CPC - ADV: NELSON
PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)
Processo 4000544-70.2013.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Suely Pereira - - Maria da
Conceição Praxedes - Paulo Cesar de Araujo - Manifeste-se a autora, no prazo legal, sobre a contestação e documentos de fls.
19/30. Int. Nada Mais. - ADV: CIDALIA RITA DA ROCHA (OAB 237785/SP), VALDECIR MILHORIN DE BRITTO (OAB 99743/
SP)
Processo 4000573-23.2013.8.26.0322 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco
Volkswagen S/A - Edson Cerqueira Lima - Certifico e dou fé que a r. sentença de fls. 39 transitou em julgado em 13/01/2014.
Nada Mais. - ADV: MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP), ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB
166822/SP)
Processo 4000573-23.2013.8.26.0322 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Volkswagen
S/A - Edson Cerqueira Lima - Extinção Processo: Art. 267, inc. VIII - ADV: ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB
166822/SP), MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP)
Processo 4000575-90.2013.8.26.0322 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO PAULISTA DE TECNOLOGIA E
EDUCAÇÃO - EDISON DAVID DA SILVA - Certifico e dou fé que a r. sentença de fls. 114/115 transitou em julgado em 08/01/2014.
Nada Mais. - ADV: CLEVERSON LUZZI (OAB 250734/SP), AURELIA CARRILHO MORONI (OAB 153224/SP)
Processo 4000575-90.2013.8.26.0322 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO PAULISTA DE TECNOLOGIA E
EDUCAÇÃO - EDISON DAVID DA SILVA - Antes de apreciar o pedido de fls. 117/121, intime-se a autora para trazer aos autos,
no prazo de 05 dias, novo demonstrativo atualizado do débito, com a inclusão da taxa judiciária final, nos termos do art. 4º, III,
da Lei Estadual nº 11.608-03. Int. Nada Mais. - ADV: CLEVERSON LUZZI (OAB 250734/SP), AURELIA CARRILHO MORONI
(OAB 153224/SP)
Processo 4000649-47.2013.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - Pedro Issami Ide
- Franquelino da Silva - Certifico e dou fé que até a presente data, não houve manifestação do requerido em relação ao ato
ordinatório de fl. 67, embora devidamente intimado (fl. 68). Nada Mais. - ADV: VALDECIR MILHORIN DE BRITTO (OAB 99743/
SP), JOAO ADALBERTO GOMES MARTIN (OAB 127269/SP)
Processo 4000672-90.2013.8.26.0322 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel
- José D’Oliveira Couto Filho - Heliótica Ótica Ltda ME - - Hélio Pedro de Moraes - - J E Martins e Filho Confecções Ltda ME Certifico e dou fé haver decorrido o prazo de sobrestamento do feito. Nada Mais. - ADV: HELIO PATRICIO RUIZ (OAB 255513/
SP)
Processo 4000730-93.2013.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Empréstimo consignado - FRANCISCO DE ASSIS
FERREIRA - Banco BMG S/A - Vistos, etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer, c.c. pedido de antecipação de tutela, ajuizada
por Francisco de Assis Ferreira contra o Banco BMG S. A., uma vez que pretende quitar empréstimo consignado à vista, como
lhe assegura o artigo 23 da Instrução Normativa INSS/PRES 28 de 2008, e para tanto solicitou ao réu por telefone a emissão do
boleto, porém, não foi atendido. Pediu a antecipação da tutela para determinar ao réu a emissão de boleto bancário do contrato
de empréstimo nº 236137067 com parcela mensal no valor de R$ 133,54, no prazo de cinco dias, para quitação integral desse
empréstimo. Com efeito, como o autor pretende quitar o contrato antes mencionado como lhe assegura o § 1º do artigo 23 da
Instrução Normativa INSS/PRES 28 de 2008, com fundamento no artigo 273 do Código de Processo Civil defiro a antecipação
dos efeitos da tutela para determinar ao réu, no prazo de cinco dias, a emissão do boleto bancário do saldo devedor do contrato
antes mencionado, para pagamento a vista pelo autor, sob pena de não o fazendo responder com multa diária no valor de R$
500,00. Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita. Cite-se com as advertências legais. Int. - ADV: FELIPE GAZOLA
VIEIRA MARQUES (OAB 76696/MG), MOACYR PINTO JUNIOR (OAB 293142/SP)
Processo 4000730-93.2013.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Empréstimo consignado - FRANCISCO DE ASSIS
FERREIRA - Banco BMG S/A - Especifiquem as partes, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, as provas que pretendem produzir,
justificando-as. Int. Nada Mais. - ADV: MOACYR PINTO JUNIOR (OAB 293142/SP), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (OAB
76696/MG)
Processo 4000769-90.2013.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Empréstimo consignado - MANOEL PEREIRA - BANCO
GE CAPITAL S/A - Certifico e dou fé que até a presente data, não houve qualquer manifestação do(a)(s) procurador(a)(es) do(a)
(s) autor, em relação ao ato ordinatório de fls.39, embora devidamente intimado(a)(s) ( fls.40). Nada Mais - ADV: MOACYR
PINTO JUNIOR (OAB 293142/SP)
Processo 4000769-90.2013.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Empréstimo consignado - MANOEL PEREIRA - BANCO
GE CAPITAL S/A - Intime-se o(a)(s) autor(a)(es), pessoalmente, para dar(em) regular andamento ao feito, em 48 horas, sob
pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso III, § 1º, do C.P.C. - ADV: MOACYR PINTO JUNIOR (OAB 293142/SP)
Processo 4000838-25.2013.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Luiz Roberto - BV
Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento - Vistos. Informem as partes, no prazo de 10 (dez) dias, se há interesse
na designação de audiência para conciliação, visando o término do litígio por composição. Int. - ADV: ENY PAULA MARTINUCI
FERNANDES (OAB 320143/SP), MARCELO SEBASTIÃO DOS SANTOS ZELLERHOFF (OAB 335570/SP)
Processo 4000911-94.2013.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Exoneração - B. C. dos S. - A. R. dos S. - Certifico e dou
fé haver decorrido “in albis” o prazo para contestação pelo alimentado B.C.S. Nada Mais. - ADV: MAGNO BENFICA LINTZ
CORREA (OAB 259863/SP)
Processo 4000967-30.2013.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Agropecuaria Lins Ltda - Reginaldo
Pinheiro - - Juarez Cavalli EPP - - Tereza Cristina Maimoni Contieri - Certifico e dou fé que a r. sentença de fls. 40 transitou em
julgado em 13/01/2014. Nada Mais - ADV: TEREZINHA VIOLATO (OAB 82922/SP)
Processo 4000967-30.2013.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Agropecuaria Lins Ltda - Reginaldo
Pinheiro - - Juarez Cavalli EPP - - Tereza Cristina Maimoni Contieri - Processo Extinto: 267, VIII, CPC - ADV: TEREZINHA
VIOLATO (OAB 82922/SP)
Processo 4001039-17.2013.8.26.0322 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A Crédito Financiamento e Investimento - Jose Roberto Fernandes da Silva - Certifico e dou fé que até a presente data, não
houve qualquer manifestação do(a)(s) procurador(a)(es) do(a)(s) autor(a)(es), em relação ao Ato ordinatório de fls.35 , embora
devidamente intimado(a)(s) ( fls.36).. Nada Mais - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)
Processo 4001039-17.2013.8.26.0322 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A Crédito Financiamento e Investimento - Jose Roberto Fernandes da Silva - Intime-se o(a)(s) autor(a)(es), pessoalmente,
para dar(em) regular andamento ao feito, em 48 horas, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso III, § 1º, do C.P.C.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

918

Nada Mais. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)
Processo 4001135-32.2013.8.26.0322 - Procedimento Sumário - Seguro - CLAUDINEIA DA SILVA MELLO SANTOS SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A - Especifiquem as partes, no prazo sucessivo de 10
(dez) dias, as provas que pretendem produzir, justificando-as. Int. Nada Mais. - ADV: JULIANA DE ALMEIDA FERREIRA (OAB
265676/SP), MARIANA DE ALMEIDA FERREIRA (OAB 280594/SP)
Processo 4001164-82.2013.8.26.0322 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A Crédito Financiamento e Investimento - Sergio Joao Lorenzo Anichini - Vistos. Defiro o pedido de fl. 25, devendo o procurador
da autora promover o depósito prévio do valor referente às diligencias do Sr. Oficial de Justiça, comprovando-se nos autos, no
prazo de 05 dias. Int. - ADV: GIULIO ALVARENGA REALE (OAB 270486/SP)
Processo 4001191-65.2013.8.26.0322 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - R. de L. B. - J. P. F. B. - Certidão Honorários - Convênio Defensoria-OAB (Ariovaldo Esteves Junior) - ADV: ARIOVALDO ESTEVES JUNIOR (OAB 86883/SP)
Processo 4001243-61.2013.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Empréstimo consignado - APARECIDA ALVES GONÇALVES
DE LARA - Banco BMG S/A - Certifico e dou fé haver decorrido “in albis” o prazo para contestação pelo requerido Banco BMG
S/A . Nada Mais. - ADV: MOACYR PINTO JUNIOR (OAB 293142/SP)
Processo 4001262-67.2013.8.26.0322 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Luiz Mauro de Lima - Ademir
de Siqueira Lima - Certifico e dou fé que até a presente data, não houve qualquer manifestação do procurador do autor, em
relação ao r. despacho de fl.8 , embora devidamente intimado (fl. 9). Nada Mais. - ADV: IVO DALLAGNOL (OAB 145491/SP)
Processo 4001262-67.2013.8.26.0322 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Luiz Mauro de Lima - Ademir
de Siqueira Lima - Intime-se o autor, pessoalmente, para dar regular andamento ao feito, em 48 horas, sob pena de extinção,
nos termos do artigo 267, inciso III, § 1º, do C.P.C. Nada Mais. - ADV: IVO DALLAGNOL (OAB 145491/SP)
Processo 4001273-96.2013.8.26.0322 - Interdição - Tutela e Curatela - E. P. de N. - L. F. de N. - Ao Ministério Público. Int.
Nada Mais. - ADV: ALEXANDRE GREGORIO LANZELOTTI (OAB 115745/SP)
Processo 4001328-47.2013.8.26.0322 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - 1000CORES GRAFICOS EDITORES
LTDA - CLAUDIA PATRICIA MASARIN ME - Manifeste-se a autora, no prazo legal, face ao contido na certidão do Sr(a). Oficial
de Justiça de fls. 44/47. Int. Nada Mais. - ADV: ROSANE CAMILA LEITE PASSOS (OAB 283447/SP), EVANDRO DA SILVA (OAB
220830/SP)
Processo 4001636-83.2013.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Repetição de indébito - KIMIKO YAMANE - - Yoshiko
Kanayama Osada - - Tsuyoshi Kanayama - - Taeko Obara Aoki - - Edgard Bergamaschi Junior - PREFEITURA MUNICIPAL DE
LINS - Cumpra-se a r. decisão de fl. 61. Int. Nada Mais. - ADV: JOSE CARLOS DE PAULA SOARES (OAB 59070/SP)
Processo 4001774-50.2013.8.26.0322 - Mandado de Segurança - Abuso de Poder - Pedro de Paula - Presidente da Câmara
Municipal de Sabino - - Presidente da Comissão Especial de Inquérito - Ato nº. 05 - Ao Ministério Público. Int. Nada Mais. - ADV:
RUY DE TOLEDO ARRUDA NETO (OAB 284718/SP), MARCO ANTONIO BARREIRA (OAB 116637/SP)
Processo 4001922-61.2013.8.26.0322 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - JOÃO
TOSHIHARU HIRATA - CRISTIANE DE ALMEIDA - - CRISTIANO DE OLIVEIRA - - ROSELAINE DE FÁTIMA TREVISAN - Vistos.
O documento juntado à fl. 17, além de não atender ao determinado na decisão de fl. 14 (apresentação de declarações de imposto
de renda), revela-se totalmente imprestável para a comprovação do direito aos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Isto posto, indefiro o pedido de concessão dos referidos benefícios, devendo a parte autora recolher as custas e despesas
processuais pertinentes no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição.
Intime-se. - ADV: REGINA CELIA DE SOUZA LIMA (OAB 127288/SP)
Processo 4002208-39.2013.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - BANCO DO BRASIL S/A - ARAÚJO
E GUIMARÃES LTDA EPP - - RUBENS BEZERRA DE ARAUJO - - MARIA APARECIDA GUIMARÃES DE ARAUJO - Vistos.
Citem-se com as advertências legais. Int. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)
Processo 4002261-20.2013.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Repetição de indébito - SEBASTIÃO CORDEIRO VILARDI
- Fazenda Pública Municipal de Lins - Vistos. Para melhor apreciação do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita,
intime-se o autor para juntar aos autos, no prazo de 05 dias, cópia da última declaração de imposto de renda, holerite e
declaração de hipossuficiência econômica. Int. - ADV: DEBORA GILLYANE DE OLIVEIRA (OAB 241807/SP)

3ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO FERNANDO BITTENCOURT LEÃO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CELI INADA YAMAUCHI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0014/2014
Processo 0000134-23.1989.8.26.0322 (322.01.1989.000134) - Consignação em Pagamento - Paulo Sérgio Oliveira Greggio
- Silva & Cia Ltda - Vistos. Manifeste-se a credora (requerida). (O prazo para embargos decorreu em branco.) - ADV: FLAVIO
RENATO ROBATINI BIGLIA (OAB 97884/SP), IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO (OAB 49889/SP)
Processo 0000326-47.2012.8.26.0322 (322.01.2012.000326) - Depósito - Alienação Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito
Financiamento e Investimento - Vistos. Intime-se da pesquisa realizada.( a requisição de informações, R Luiz Augusto Zim, 319,
nucleo Habit. cep.16203207, Birigui/SP, Rodovi de acesso Lins Getulina, 999, B.Lins Parque Industrial, cep. 16404110,Lins/SP)
- ADV: GIULIO ALVARENGA REALE (OAB 270486/SP)
Processo 0000571-24.2013.8.26.0322 (032.22.0130.000571) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Bradesco Financiamentos Sa - 67 - Vistos. Arquivem-se. Int. - ADV: MARCELO TESHEINER CAVASSANI
(OAB 71318/SP)
Processo 0000594-67.2013.8.26.0322 (032.22.0130.000594) - Procedimento Sumário - Seguro - Rinaldo Rossi - Seguradora
Lider dos Consorcios do Seguro Dpvat Sa - 80 - Vistos. Manifestem-se sobre o Laudo Pericial. - ADV: CELSO DE FARIA
MONTEIRO (OAB 138436/SP), MARCIA CRISTINA ZANUTO MIRANDA (OAB 167099/SP), ROBERTA DIAS FERRAZ PENA
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(OAB 327240/SP)
Processo 0001722-59.2012.8.26.0322 (322.01.2012.001722) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel Orlando Cucolo Junior - Silvana Guedes Violato e outros - Ante o exposto, e considerando o que no mais dos autos consta, julgo
procedente a presente ação de despejo, com fulcro no artigo 9º, III da Lei 8.245/91, para declarar rescindido o contrato entre as
partes e, consequentemente, decretar o despejo. Concedo à ré o prazo de quinze dias para desocupação voluntária de imóvel,
pena de fazê-lo compulsoriamente. Condeno ainda, de forma solidária, a ré e os fiadores ao pagamento dos valores descritos na
inicial, inclusive os que vencerem até a efetiva desocupação do imóvel, acrescidos de juros de mora desde a citação e correção
monetária a partir do ajuizamento da ação, além das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre
o valor da causa. P.R.I. - ADV: MIGUEL CAMILO CABRAL (OAB 130269/SP), JOSE LUIZ REQUENA (OAB 63097/SP)
Processo 0002329-09.2011.8.26.0322 (322.01.2011.002329) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Amigãolins
Supermercado Ltda - 337 - Vistos. Intime-se da pesquisa realizada. - ADV: TANIA REGINA SANCHES TELLES (OAB 63139/SP),
ANGELICA DE CASSIA COVRE (OAB 295797/SP)
Processo 0002408-17.2013.8.26.0322 (032.22.0130.002408) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Dibens Leasing Sa Arrendamento Mercantil - Adalberto Marcelino Ramos - Vistos. Homologo, por sentença, para que
produza os efeitos de direito a DESISTÊNCIA manifestada às fls.40 destes autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO
DE POSSE ajuizada pela DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL contra ADALBERTO MARCELINO RAMOS.
Em consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 267, VIII, do CPC. Proceda-se o desbloqueio, via
on line (RENAJUD). Anote-se, comunique-se e arquivem-se. P.R. e I. - ADV: CARLOS HENRIQUE BAPTISTA CARDOSO (OAB
295493/SP)
Processo 0002914-47.2000.8.26.0322 (322.01.2000.002914) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Edesio
Alves - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Expeça-se novo ofício, nos moldes de fls. 272. - ADV: ENI APARECIDA
PARENTE (OAB 172472/SP)
Processo 0003625-95.2013.8.26.0322 (032.22.0130.003625) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - L. F.
N. - S. D. de M. F. - Vistos. Manifestem-se sobre o Laudo Pericial. - ADV: EDUARDO CARLOS FRANCISCO DA SILVA, NILSON
PERINI (OAB 174241/SP)
Processo 0003941-11.2013.8.26.0322 (032.22.0130.003941) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Fernando Vieira
de Souza - Vistos. Intime-se o inventariante na juntada de cópia atualizada da matrícula do imóvel descrito às fls. 69/70. Int. ADV: LAURINDO DE OLIVEIRA (OAB 212087/SP)
Processo 0004142-71.2011.8.26.0322 (322.01.2011.004142) - Monitória - Cheque - Amigãolins Supermercado Ltda - Vistos.
Intime-se do ofício juntado.( o endereço da requerida, o mesmo da inicial) - ADV: TANIA REGINA SANCHES TELLES (OAB
63139/SP), ANGELICA DE CASSIA COVRE (OAB 295797/SP)
Processo 0004243-45.2010.8.26.0322 (322.01.2010.004243) - Monitória - Cheque - Amigaolins Supermercado Ltda - Vistos.
Diante da certidão supra, manifeste-se o autor. ( decorreu o prazo da suspensão requerida) - ADV: ANGELICA DE CASSIA
COVRE (OAB 295797/SP), TANIA REGINA SANCHES TELLES (OAB 63139/SP)
Processo 0004740-54.2013.8.26.0322 (032.22.0130.004740) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança
- Locação de Imóvel - Fabiana Aparecida Lima de Araujo - - Ederson Della Costa - 540 - Vistos. Manifestem-se os requeridos
sobre a petição de fls. 91/2. Int. - ADV: ADRIANA ANGÉLICA BERNARDO NOBRE (OAB 301231/SP), JOAO GILBERTO SIMONE
(OAB 94976/SP)
Processo 0005150-15.2013.8.26.0322 (032.22.0130.005150) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Aymore Credito Financiamento e Investimento Sa - 577 - Vistos. Arquivem-se. Int. - ADV: EDUARDO JANZON
AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)
Processo 0005391-86.2013.8.26.0322 (032.22.0130.005391) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Panamericano Sa - 597 - Vistos. No arquivo, aguardando-se provocação. Int. - ADV: BRUNO ROGERS
MIKHAEL DOS SANTOS (OAB 297091/SP)
Processo 0006229-29.2013.8.26.0322 (032.22.0130.006229) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Amigãolins
Supermercado Ltda - 711 - Vistos. Diante da certidão supra, manifeste-se o exequente. - ADV: ANGELICA DE CASSIA COVRE
(OAB 295797/SP), TANIA REGINA SANCHES TELLES (OAB 63139/SP)
Processo 0006486-50.1996.8.26.0322 (322.01.1996.006486) - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens (nº 001275/1996 - JD.13.VCI.DA CAPITAL/SP.) - Nossa Caixa Nosso Banco Sa Banco do Brasil Sa
- Unidel Construtora Ltda (e Outros) - Vistos. Concedo o prazo requerido às fls. 556. Int. - ADV: SERGIO LUIZ LOPES (OAB
83131/SP)
Processo 0006657-11.2013.8.26.0322 (032.22.0130.006657) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - A. S. M.
- 771 - Vistos. Arquivem-se. Int. - ADV: ADRIANA APARECIDA ZANETTI GLISSOI (OAB 241371/SP)
Processo 0007009-66.2013.8.26.0322 (032.22.0130.007009) - Procedimento Ordinário - Taxa de Limpeza Pública - Municipio
de Lins - 737 - Vistos. Intime-se o autor para que comprove o recolhimento dos tributos cuja repetição está sendo requerida. Int.
- ADV: JOSE AUGUSTO FUKUSHIMA (OAB 167739/SP)
Processo 0007046-30.2012.8.26.0322 (322.01.2012.007046) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - M.
E. dos S. - Vistos. Ante o desinteresse da parte, deixando de promover o andamento do feito, embora intimada, julgo extinta a
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ação de PROCEDIMENTO ORDINÁRIO ajuizado por MARIA EDUARDA DOS SANTOS contra JOSÉ CARLOS BARBOSA, sem
julgamento do mérito, com base no artigo 267, §1º do CPC. P. R e I. - ADV: MARIA CAROLINA REMBADO RODRIGUES DA
COSTA (OAB 241440/SP)
Processo 0007479-34.2012.8.26.0322 (322.01.2012.007479) - Depósito - Alienação Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito
Financiamento e Investimento - Eduardo Sergio - Vistos. Intime-se o(a) exequente para efetuar o recolhimento da Guia do
Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça - cód. 434-1 Impressão de Informações do Sistema “INFOJUD/BACENJUD/
RENAJUD”, no valor de R$ 11,00 para cada CPF ou CNPJ, totalizando R$ 11,00 (Comunicado nº 170/11). Após, proceda-se
pesquisa/bloqueio, via on line, conforme requerido - ADV: GIULIO ALVARENGA REALE (OAB 270486/SP)
Processo 0007491-87.2008.8.26.0322 (322.01.2008.007491) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Bar
Lanchonete Rodoviaria Lins Ltda - - Glauco Henrique Santana (sócio) - Bebidas Poty Ltda e outro - Vistos. Manifeste-se sobre
o depósito de fls. 356 (R$ 606,00). - ADV: PAULO ROGERIO DE MELLO (OAB 230552/SP), DANIEL LINI PERPETUO (OAB
238012/SP), GLAUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO (OAB 206793/SP), CARLOS ALBERTO REDIGOLO NOVAES (OAB
100882/SP)
Processo 0007493-18.2012.8.26.0322 (322.01.2012.007493) - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença
- L. dos S. S. - 970 - Vistos. Defiro o prazo de suspensão requerida (15 dias). Decorrido o prazo, nova vista. Int. - ADV: MARIA
JÚLIA MODESTO NICOLIELO (OAB 185677/SP)
Processo 0007985-10.2012.8.26.0322 (322.01.2012.007985) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Renato Jose
Alves - 1417 - Vistos. Diante da certidão supra, manifeste-se o autor. - ADV: PAULO CESAR DA CRUZ (OAB 117678/SP)
Processo 0008257-67.2013.8.26.0322 (032.22.0130.008257) - Procedimento Ordinário - Lançamento - Fazenda Publica
Municipal de Lins - 957 - Vistos. Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça - Seção de Direito Público (Serviço
de Entrada de Autos de Direito Público - SEJ 2.1.4 - Complexo Judiciário do Ipiranga - sala 38), com as cautelas de praxe e
homenagens deste Juízo. Int. - ADV: MARIANE DELAFIORI HIKIJI (OAB 201730/SP), LUCAS CORREA LEITE MARTINS (OAB
311887/SP)
Processo 0008258-52.2013.8.26.0322 (032.22.0130.008258) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A. L. M. F. Vistos. Intime-se do ofício juntado.( oficio do BBRASIL informando que a requerente não procedeu a abertura de conta) - ADV:
MAURÍCIO MATTOS JÚNIOR (OAB 159858/SP)
Processo 0008377-47.2012.8.26.0322 (322.01.2012.008377) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Npl Cessionários - 1457 - Vistos. Aguarde-se provocação no
arquivo. Int. - ADV: GUILHERME MORENO MAIA (OAB 208104/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)
Processo 0008889-93.2013.8.26.0322 (032.22.0130.008889) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Finamax Sa Credito Financiamento e Investimento - 1027 - Vistos. Fls. 45: Manifeste-se o autor. - ADV: FELIPE
MARTINS PEREIRA (OAB 279264/SP)
Processo 0009032-82.2013.8.26.0322 (032.22.0130.009032) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Fibra Sa - Edvaldo Neli de Carvalho - Vistos. Expeça-se carta precatória, conforme requerido. (Retirar, instruir
e distribuir a precatória.) - ADV: THIAGO LOPES MOREIRA (OAB 324658/SP)
Processo 0009094-64.2009.8.26.0322 (322.01.2009.009094) - Procedimento Ordinário - Imissão - Marcelo Henrique Alves e
outros - Luiz Ferucio Della Costa - 1241 - Vistos. Requeira o autor o que for de seu interesse. - ADV: JOÃO LUIZ MONTALVÃO
(OAB 263058/SP), MARIDALI JACINTO DA SILVA E SOUZA (OAB 164962/SP)
Processo 0009191-30.2010.8.26.0322 (322.01.2010.009191) - Monitória - Prestação de Serviços - Fundação Paulista de
Tecnologia e Educação - 1071 - Vistos. Arquivem-se. Int. - ADV: AURELIA CARRILHO MORONI (OAB 153224/SP)
Processo 0009200-89.2010.8.26.0322 (322.01.2010.009200) - Monitória - Prestação de Serviços - Fundação Paulista de
Tecnologia e Educação - Antonio Luiz Guedes - 1077 - Vistos. Manifeste-se a credora. - ADV: WANDA MARIA FERRAZ (OAB
251467/SP), AURELIA CARRILHO MORONI (OAB 153224/SP)
Processo 0009220-75.2013.8.26.0322 (032.22.0130.009220) - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença
- M. A. N. de M. - A. L. S. M. - As certidões de honorários estão disponíveis para impressão. - ADV: JOSE LUIZ REQUENA (OAB
63097/SP), ADRIANA APARECIDA ZANETTI GLISSOI (OAB 241371/SP)
Processo 0009513-45.2013.8.26.0322 (032.22.0130.009513) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Samuel Alves Bueno
- Vistos. Intime-se do ofício juntado.( resposta do CRI com a certidão do imovel matricula n 26188) - ADV: REGINA CELIA DE
SOUZA LIMA (OAB 127288/SP)
Processo 0009664-11.2013.8.26.0322 (032.22.0130.009664) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Santo de
Brito - Vistos. Defiro ao autor os benefícios da Justiça Gratuita. - ADV: PRISCILA ROGERIA PRADO (OAB 251466/SP)
Processo 0009713-52.2013.8.26.0322 (032.22.0130.009713) - Procedimento Ordinário - Lançamento - Jandira Milhorin de
Britto Cardoso e outro - Vistos. Certificada a tempestividade, recebo a apelação de fls.84/88 no(s) efeito(s) regulares. Intimese o (a) apelado(a) para responder em 15 dias. - ADV: JOSIANE HIROMI KAMIJI (OAB 240224/SP), FERNANDO QUINTELLA
CATARINO (OAB 243796/SP)
Processo 0010481-51.2008.8.26.0322 (322.01.2008.010481) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - E. de
J. R. S. - Senteça: 15/01/2014 “ Isto posto e considerando o que no mais dos autos consta, julgo improcedente a presente ação
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e determino o arquivamento dos autos, isento o autor do pagamento das custas, por beneficiário da assistência judiciária.P. R.
e I.Lins, 15 de janeiro de 2014.” - ADV: JOAO GILBERTO SIMONE (OAB 94976/SP), ARNALDO TAKAMATSU (OAB 50115/SP),
ISAURA EULINA NEGROMONTE NASCIMENTO BEZERRA (OAB 9999076/BA)
Processo 0010604-10.2012.8.26.0322 (322.01.2012.010604) - Monitória - Prestação de Serviços - Fundação Paulista de
Tecnologia e Educação - Tarlis Rodrigo Gregorio e outro - Vistos. Intime-se para efetuar o depósito das diligências. Após,
expeça-se mandado, conforme requerido. - ADV: AURELIA CARRILHO MORONI (OAB 153224/SP), CLEVERSON LUZZI (OAB
250734/SP)
Processo 0010923-12.2011.8.26.0322 (322.01.2011.010923) - Execução de Alimentos - Alimentos - F. C. P. B. - R. C. B. 1237 - Vistos. Diante do pagamento noticiado e nos termos do artigo 794, I, do CPC, declaro, por sentença, EXTINTA a presente
ação de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por FELIPE CESAR POLITO BONATI contra RENATO CESAR BONATI. Fixo os
honorários da DRA. ISABEL TEREZA DANELLA POLLI em R$ 444,05 cód. 206, expedindo-se a certidão de honorários após o
trânsito em julgado. Anote-se, comunique-se e arquivem-se. P.R.I. - ADV: ISABEL TEREZA DANELLA POLLI (OAB 277650/SP),
HORACIO XAVIER FRANCO FILHO (OAB 152559/SP)
Processo 0011475-40.2012.8.26.0322 (322.01.2012.011475) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- Rosa Perez Rebucci - Unimed Lins Cooperativa de Trabalho Médico - Vistos. Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal
de Justiça - Seção de Direito Privado (Serviço de Entrada de Autos de Direito Privado - SEJ 2.1.1 - Complexo Judiciário do
Ipiranga - sala 45), com as cautelas de praxe e homenagens deste Juízo. - ADV: MATEUS CARRER LORENÇATO (OAB 211831/
SP), SÉRGIO LUIZ DE CARVALHO PAIXÃO (OAB 155847/SP), ANGELICA DE CASSIA COVRE (OAB 295797/SP), PAULO
HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA (OAB 128222/SP), TANIA REGINA SANCHES TELLES (OAB 63139/SP)
Processo 0011711-26.2011.8.26.0322 (322.01.2011.011711) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação /
Embargos à Execução - Ana Cláudia de Souza Cornelio - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS NPL 1-2 representado por RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S e outro - Vistos. Concedo o prazo de 30
dias, conforme requerido pelo Banco. - ADV: GUILHERME MORENO MAIA (OAB 208104/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES
(OAB 131351/SP)
Processo 0011918-59.2010.8.26.0322 (322.01.2010.011918) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Amigãolins
Supermercado Ltda - Vistos. Defiro o prazo de suspensão requerida (90 dias). Decorrido o prazo, nova vista. Int. - ADV: TANIA
REGINA SANCHES TELLES (OAB 63139/SP), ANGELICA DE CASSIA COVRE (OAB 295797/SP)
Processo 0012224-96.2008.8.26.0322 (322.01.2008.012224) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Brasil Sa - Augusto & Rodelli Ltda Me - - Reginaldo Mielli Augusto - - Sirley Cristina Rodelli - 1547 - Vistos. Ao credor.
- ADV: EVELYN DE CARVALHO GOMES (OAB 296149/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)
Processo 0012269-95.2011.8.26.0322 (322.01.2011.012269) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - A. R. dos S. - 1417 Vistos. Retornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: MAGNO BENFICA LINTZ CORREA (OAB 259863/SP)
Processo 0012511-30.2006.8.26.0322 (322.01.2006.012511) - Monitória - Cheque - Matheus Gallo - Vistos. Fls. 130/131:
Manifeste-se o autor. ( o requerido oferta o seguinte bem : placa mae gigabyte GA-H61M-DS2H, tipo de processador DualCore
Intel Pentium G2020.2900 MHz (29x100, m 1938 MB, HD 300gb, gab. wisecase 4B fT 401 c/fONTE pTO piano, monitor flatron
942p, avaliado em R$ 800,00) - ADV: UBALDO JOSE MASSARI JUNIOR (OAB 62297/SP), PEDRO VINICIUS GALACINI
MASSARI (OAB 274869/SP)
Processo 0014134-56.2011.8.26.0322 (322.01.2011.014134) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Panamericano Sa - 1580 - Vistos. Fls. 82: Manifeste-se o Banco. - ADV: EVANDRO VLASIC CAMPELLO
(OAB 211075/SP)
Processo 0014449-84.2011.8.26.0322 (322.01.2011.014449) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Aes Tietê Sa Minoru Arimori - 1657 - Vistos. Defiro a realização da perícia requerida pela autora. Para efetivá-la, nomeio perito o engenheiro
Olivaldo Peron, cujos honorários arbitro em mil reais, os quais deverão ser adiantados pela autora em cinco dias. No mesmo
prazo, poderão as partes formularem quesitos e indicarem assistentes técnicos. Int. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES
(OAB 131351/SP), PAULO SERGIO GALVÃO NOGUEIRA (OAB 165903/SP), ELTON FERNANDO ROSSINI MACHADO (OAB
247650/SP)
Processo 0014581-54.2005.8.26.0322 (322.01.2005.014581) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Fazenda
Publica do Estado de São Paulo - Adalberto Rodrigues da Silva - 2137 - Vistos. Aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV:
KEIJI MATSUDA (OAB 77118/SP), ANDRE GUTIERREZ BOICENCO (OAB 255686/SP), NILVANA BUSNARDO SALOMAO (OAB
88842/SP), FERNANDA CABELLO DA SILVA MAGALHÃES (OAB 156216/SP)
Processo 0015092-47.2008.8.26.0322 (322.01.2008.015092) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Fundaçao
Paulista de Tecnologia e Educaçao - Cesar Augusto de Andrade - Banco Itaucard Sa - Vistos. Diante da certidão supra, manifestese a autora. (Até a presente data não houve bloqueio de valores em nome do executado.) - ADV: TANIA REGINA SANCHES
TELLES (OAB 63139/SP), ARIOSMAR NERIS (OAB 232751/SP), NILSON PERINI (OAB 174241/SP)
Processo 0016842-79.2011.8.26.0322 (322.01.2011.016842) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Luiz Francisco
Alves - Banco Santander Banespa Sa - Vistos. Manifeste-se o Banco. (Até a presente data não houve qualquer manifestação
pelo autor.) - ADV: EDMO CARVALHO DO NASCIMENTO (OAB 204781/SP), JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB 103587/
SP)
Processo 0017756-46.2011.8.26.0322 (322.01.2011.017756) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação /
Ameaça - Carlos Rodrigues - 1870 - Vistos. Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO
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manifestado às fls.88/89 dos autos da ação POSSESSÓRIA ajuizado pela AES TIETÊ S/A contra CARLOS RODRIGUES. (Feito
nº 1.870/11). Em conseqüência, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 269, III do CPC, arquivando-se os
autos. P.R. e I. - ADV: JOAO LUIZ BUZINARO (OAB 72548/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), MARIO
EDUARDO ALVES (OAB 23374/SP)
Processo 0017759-98.2011.8.26.0322 (322.01.2011.017759) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação
/ Ameaça - Aes Tietê Sa - Heitor Humberto Teixeira da Silva - 1871 - Vistos. Fls. 193/231: Manifeste-se o requerido. - ADV:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), NEUSA MARIA GAVIRATE (OAB 64868/SP)
Processo 0018007-30.2012.8.26.0322 (322.01.2012.018007) - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença
- J. V. da S. S. - Vistos. Arquivem-se. Int. - ADV: ELLEN CRISTINA DA SILVA PELARIGO (OAB 118038/SP)
Processo 0018029-88.2012.8.26.0322 (322.01.2012.018029) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Anthero Bezerra
Cavalcanti - - Seijiro Iuaoka - - Bernadete Barbosa Iuoka - Vistos. Intime-se o autor na juntada de memorial descritivo, relativo
ao imóvel usucapiendo. Int. - ADV: ISMAEL NOVAES (OAB 121650/SP)
Processo 0019003-28.2012.8.26.0322 (322.01.2012.019003) - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens (nº 484.01.001589-0/2011 - 1ª. Vara Judicial) - Renuka do Brasil Sa - 2167 - Vistos. Intime-se
novamente a autora para requerer o que for de seu interesse. - ADV: JOSE CARLOS DOS SANTOS (OAB 119528/SP), MARCOS
ANDRÉ VINHAS CATÃO (OAB 244865/SP)
Processo 0019204-20.2012.8.26.0322 (032.22.0120.019204) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Meca Materiais
Eletricos Controle e Automação Ltda - Vistos. Intime-se para efetuar o pagamento das custas (1% do valor do acordo). - ADV:
MARCOS ALEXANDRE PINTO VARELAS (OAB 229837/SP)
Processo 0019453-68.2012.8.26.0322 (322.01.2012.019453) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Panamericano Sa - 2171 - Vistos. No arquivo, aguardando-se provocação. - ADV: CARLOS HENRIQUE
BAPTISTA CARDOSO (OAB 295493/SP)
Processo 3002765-43.2013.8.26.0322 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0210634-87.2008.8.26.0100 - 40ª Vara Civel
do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP) - Condominio Edificio Rolim Prado - Carmelita Rolim Prado e outros Manifeste-se o autor acerca da certidão de fl. 10. (CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
322.2013/010820-2 deixei de citar o Sr. Renato Prado e a Sra. Ivana Prado por ter sido informado que eles residem nas cidades
de Campo Grande/MS e São Paulo/SP, respectivamente, em endereços não declinado, asssim como, deixei de citar a Sra. Hilda
Prado e o Sr. Paulo Henrique por ter sido informado que eles poderão ser localizados na rua Luiz Gama junto ao térreo do Hotel
Palace Cristal na loja denominada Kinha Boutique e na Rua Ver. Antonio Cantizani, 50, respectivamente.) - ADV: JAQUELINE
PUGA ABES (OAB 152275/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO FERNANDO BITTENCOURT LEÃO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CELI INADA YAMAUCHI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0015/2014
Processo 1000021-75.2014.8.26.0322 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - MISSÃO SALESIANA DE
MATO GROSSO - ARLETE ALVES DOS SANTOS - Tratando-se de pessoa jurídica, intime-se a exequente para apresentar cópia
de sua declaração de renda, a fim de apreciar sua hipossuficiência financeira. - ADV: JOSÉ CARLOS DIAS GUILHERME (OAB
240924/SP)
Processo 1000025-15.2014.8.26.0322 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - MISSÃO SALESIANA DE
MATO GROSSO - IVONE MARIA DA SILVA LIMA - Tratando-se de pessoa jurídica, intime-se a exequente para apresentar cópia
de sua declaração de renda, a fim de apreciar sua hipossuficiência financeira. - ADV: JOSÉ CARLOS DIAS GUILHERME (OAB
240924/SP), CRISTIAN DE SALES VON RONDOW (OAB 167512/SP)
Processo 1000029-52.2014.8.26.0322 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - MISSÃO SALESIANA DE
MATO GROSSO - KELI PATRICIA DOS SANTOS - Tratando-se de pessoa jurídica, intime-se a exequente para apresentar cópia
de sua declaração de renda, a fim de apreciar sua hipossuficiência financeira. - ADV: JOSÉ CARLOS DIAS GUILHERME (OAB
240924/SP), CRISTIAN DE SALES VON RONDOW (OAB 167512/SP)
Processo 1000037-29.2014.8.26.0322 - Monitória - Nota Promissória - MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO - JULIANA
MANFRIN DA SILVA - Tratando-se de pessoa jurídica, intime-se a autora para apresentar cópia de sua declaração de renda,
a fim de apreciar sua hipossuficiência financeira. - ADV: JOSÉ CARLOS DIAS GUILHERME (OAB 240924/SP), CRISTIAN DE
SALES VON RONDOW (OAB 167512/SP)
Processo 1000043-36.2014.8.26.0322 - Monitória - Nota Promissória - MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO - LARISSA
MARIS RAMOS DE MORAES - Tratando-se de pessoa jurídica, intime-se a autora para apresentar cópia de sua declaração de
renda, a fim de apreciar sua hipossuficiência financeira. - ADV: JOSÉ CARLOS DIAS GUILHERME (OAB 240924/SP), CRISTIAN
DE SALES VON RONDOW (OAB 167512/SP)
Processo 1000095-32.2014.8.26.0322 - Mandado de Segurança - Fornecimento de Medicamentos - SÉRGIO APARECIDO
PIRES DA SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LINS - O pedido de liminar deve ser deferido,
visto tratar-se o autor de pessoa pobre, tanto que litiga sob os auspícios da assistência judiciária e o pedido veio instruído
com laudo médico, dizendo da necessidade dele fazer uso dos produtos requeridos, para controle da grave doença de que é
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portador ( diabetes tipo I). Assim se entende também levando em conta que o poder público, compreendido pela União, Estados
e os Municípios, por força de dispositivo constitucional, detém a responsabilidade solidária e linear de fornecer gratuitamente,
a pessoas carentes, acometidas de doenças graves, como é o caso do impetrante, medicamentos destinados à preservação da
saúde e condições à continuidade de uma vida digna. Posto isso, defiro liminar para determinar à autoridade impetrada forneça
ao impetrante os medicamentos ‘glargina’ (uma caneta de 3 ml 40 unidades/dia) e ‘asparte’ (ultrarrápida, uma caneta de 3 ml 50
unidades). Oficie-se a autoridade impetrada, com cópia deste despacho, assinado o prazo de 15 dias para o cumprimento da
determinação judicial e para que sejam prestadas informações a respeito, no prazo de 10 dias. Ciente ademais à Procuradoria
do Município dos termos da impetração. Intime-se. - ADV: FABIO JOSE DA SILVA (OAB 96091/SP)
Processo 4000017-21.2013.8.26.0322 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - D. M. da S. O. - J. T. de O. - Ciência
ao requerente do conteúdo do ofício da empregadora do alimentante. Int. - ADV: JESUS APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB
153591/SP)
Processo 4000062-25.2013.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - C. G. do V. - A. F. da S. Sobre a contestação apresentada, manifeste-se o autor. Int. - ADV: EDSON MARCO DEBIA (OAB 215572/SP), REGINA CELIA
DE SOUZA LIMA (OAB 127288/SP)
Processo 4000181-83.2013.8.26.0322 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - LUIZ LOPES
- Banco do Brasil S/A - Diante do pagamento noticiado e nos termos do artigo 794, I, do CPC, declaro, por sentença, EXTINTA a
presente ação Cumprimento de Sentença - Valor da Execução / Cálculo , proposta por LUIZ LOPES contra Banco do Brasil S/A.
Expeça-se guia de levantamento a favor do credor. Anote-se, comunique-se e arquivem-se. P.R.I. - ADV: PAULA RODRIGUES
DA SILVA (OAB 221271/SP), GRACIELLE RAMOS REGAGNAN (OAB 257654/SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB
178033/SP)
Processo 4000726-56.2013.8.26.0322 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - E. P. S. - A. A. da S. - Sobre a
contestação e documentos, manifeste-se a autora. Int. - ADV: JOSIANE HIROMI KAMIJI (OAB 240224/SP), MAURÍCIO MATTOS
JÚNIOR (OAB 159858/SP)
Processo 4000926-63.2013.8.26.0322 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - N. O. M. - W. C. M. Expeça-se novo mandado de citação, nos moldes do despacho inicial. - ADV: ROGERIO SOARES CABRAL (OAB 248671/SP)
Processo 4001108-49.2013.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - MARIA TEREZA DOS
SANTOS - SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SAO PAULO - Defiro o pedido de aditamento à inicial, para regularização do polo passivo da ação, com a inclusão da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo e exclusão da Secretaria do Estado, anotando-se, inclusive no distribuidor. O pedido de liminar
deve ser deferido, visto tratar-se a autora de pessoa pobre, tanto que litiga sob os auspícios da assistência judiciária e o pedido
veio instruído com laudo médico, dizendo da necessidade dela fazer uso dos produtos requeridos, para controle da grave
doença de que é portadora ( diabetes ). Assim se entende também levando em conta que o poder público, compreendido pela
União, Estados e os Municípios, por força de dispositivo constitucional, detém a responsabilidade solidária e linear de fornecer
gratuitamente, a pessoas carentes, acometidas de doenças graves, como é o caso da autora, medicamentos destinados à
preservação da saúde e condições à continuidade de uma vida digna. Posto isso, defiro liminar para determinar a Fazenda
Pública do Estado providencie o fornecimento à autora de cinco frascos mensais do medicamento ‘insulina levemir’ e dois
frascos, igualmente mensais, de ‘insulina novorapid’, de maneira regular e ininterrupta. Oficie-se a Fazenda do Estado, com
cópia deste despacho, assinado o prazo de 15 dias para o cumprimento da determinação judicial. No mais, cite-se. Intime-se. ADV: THOMASLOPES VALENTE GONÇALVES (OAB 213335/SP)
Processo 4001137-02.2013.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Seguro - EDSON DONIZETE PLAÇA PEDROSO SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A - Sobre a contestação e documentos, manifeste-se a
parte contrária. - ADV: MARIANA DE ALMEIDA FERREIRA (OAB 280594/SP), JULIANA DE ALMEIDA FERREIRA (OAB 265676/
SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP)
Processo 4001248-83.2013.8.26.0322 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - MISSÃO SALESIANA DE
MATO GROSSO - SALETE GOMES SILVA - Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada.
Determino a expedição do mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três)
dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a
advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC,
art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à
execução. Advirto que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652,
§ 5.º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil.
O edital deve conter a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos à execução. Não
efetuado o pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrandose o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam
insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e
onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de
Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre
o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca
de eventual composição amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da
juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738).
No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor
em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução
(incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido
o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por
cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Intime-se. - ADV: CRISTIAN DE SALES VON RONDOW (OAB 167512/SP)
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Processo 4001372-66.2013.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Seguro - ANDRÉ LUIZ MUNUERA PIRES - SEGURADORA
LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A - Sobre a contestação e documentos, manifeste-se a parte contrária. ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), ROBERTA DIAS FERRAZ PENA (OAB 327240/SP)
Processo 4001442-83.2013.8.26.0322 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Cleber Antonio Paulino - Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no
artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do
financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com
a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena
de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do
Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena
do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumprase na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP), DENISE
VAZQUEZ PIRES (OAB 221831/SP)
Processo 4001830-83.2013.8.26.0322 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - I. L. B. S. - - Y. H.
B. de S. - D. A. de S. - Diante do pagamento noticiado e nos termos do artigo 794, I, do CPC, declaro, por sentença, EXTINTA
a presente ação Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença , proposta por IRISLENE LILIAN BUTIGLIERI
SOUZA e outro contra DEJAIR ANTONIO DE SOUZA. Arbitro os honorários do Dr. Cicero Gomes da Silva em R$ 435,39 (
cod.206 ). Expeça-se certidão após o trânsito. Ciência ao M.P. Anote-se, comunique-se e arquivem-se. P.R.I. - ADV: CICERO
GOMES DA SILVA (OAB 164925/SP)
Processo 4002223-08.2013.8.26.0322 - Monitória - Duplicata - NOGUEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS E
MAQUINAS AGRICOLAS S/A - COREMAGRI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - O exame
superficial da prova escrita expressa o grau de plausibilidade referente ao fato afirmado, permitindo identificar a presunção
envolvendo a relação de direito material entre as partes, o que determina a expedição do mandado de injunção para, no prazo
de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento da quantia especificada na petição inicial, ficando desobrigado(a) dos encargos de
sucumbência; advertindo-o(a), ainda, a respeito da preclusão e imediata constituição do título executivo judicial, caso permaneça
inerte. Igualmente, será informado(a) de que, no mesmo prazo, poderá apresentar embargos ao mandado monitório. Servirá o
presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Intime-se. - ADV: ROBERTO GREJO
(OAB 52207/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE LINS EM 16/01/2014
PROCESSO :2030099-83.2013.8.26.0576
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
AUTOR
: J. P.
INFRATOR
: R. H. DE M.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :2030102-38.2013.8.26.0576
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
AUTOR
: J. P.
INFRATOR
: R. H. DE M.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :3009033-30.2013.8.26.0576
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
AUTOR
: J. P.
INFRATOR
: R. H. DE M.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000266-06.2014.8.26.0322
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
AUTOR
: J. P.
INFRATOR
: A. G. DE O.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000267-88.2014.8.26.0322
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
AUTOR
: J. P.
INFRATOR
: J. A. DOS S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE
TC : 6/2014
AUTOR

:0000221-02.2014.8.26.0322
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
- Lins
: J. P.
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AUTOR DO FATO
: M. C. S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000226-24.2014.8.26.0322
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 522/2013 - Lins
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : R. A. H. M.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000240-08.2014.8.26.0322
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 4/2014 - Lins
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: J. O. P.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:0000269-58.2014.8.26.0322
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
: J. A. DOS S.

PROCESSO :0000271-28.2014.8.26.0322
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
REQTE
: J. P.
INFRATOR
: G. H. R.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000241-90.2014.8.26.0322
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 5/2014 - Lins
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: S. DE S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000273-95.2014.8.26.0322
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
REQTE
: J. P.
INFRATOR
: D. V. F. M.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000276-50.2014.8.26.0322
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
IP-Flagr.
: 8/2014 - Guaicara
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: T. R. M.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000277-35.2014.8.26.0322
CLASSE
:PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL
REL/REQTO : - Guaicara
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: A. DE S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000242-75.2014.8.26.0322
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 539/2013 - Lins
AUTOR
: J. P.

1ª Vara Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO JANE CARRASCO ALVES FLORIANO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS ALBERTO DE PAULA SOARES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0015/2014
Processo 0012469-05.2011.8.26.0322 (322.01.2011.012469) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas
para Consumo Pessoal - J. P. - L. F. F. P. - LUIZ FLAVIO FRANÇA PIRES foi denunciado pelo crime previsto no art. 28, caput,
da Lei 11.343/06, tendo em vista que , em 29 setembro de 2011, por volta das 22h08min, na Rua Nestor Eduardo Ferreira,
nº 577, Jardim Santa Clara, nesta cidade, transportava/trazia consigo, para consumo pessoal, um invólucro de crack, sem
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autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O Defensor manifestou-se sobre a acusação, sendo,
após, recebida a denúncia. Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação. Consigne-se que o réu foi intimado
da audiência e não compareceu em juízo, motivo pelo qual foi decretada a revelia. Em alegações finais, o Ministério Público
requer a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requer a absolvição, pois o fato não constitui
infração penal, ante a aplicação do principio da insignificância. É o relatório. Fundamento e decido. A materialidade delitiva
está provada pelo laudo de exame químico toxicológico, que concluiu tratar-se de crack (fls. 52/55). A autoria também restou
comprovada pela prova oral colhida em audiência. Isso porque os dois policiais militares ouvidos em juízo confirmaram que, no
dia dos fatos, abordaram o acusado e encontraram a substância entorpecente. Observo que o depoimento harmônico e seguro
prestado por policial não pode ser desconsiderado pela simples condição de ser policial a testemunha, pois seu ofício não o
torna impedido ou suspeito (Código de Processo Penal Anotado, Edilson Mougenot Bonfim4ª ed., Saraiva, p. 460). A propósito
do valor probatório dos depoimentos dos policiais, já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: No que
concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer
análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações
prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra
prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o
contrário (Apelação nº0024956-21.2010.8.26.0361, rel. Grassi Neto, j. 11/04/2013). No mesmo sentido, o Superior Tribunal de
Justiça: (...) tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo,
sob a garantia do contraditório (HC 30.776/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, julgado em 03/02/2004); e o Supremo Tribunal
Federal: Inexiste qualquer restrição a que servidores policiais sejam ouvidos como testemunhas. O valor de tais depoimentos
testemunhais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. (HC 74438, Relator Min. CELSO DE MELLO, julgado em 26/11/1996). Não houve descriminalização do porte
de entorpecente para uso próprio. O legislador brasileiro entendeu por bem manter o porte de entorpecente para uso próprio
como figura delituosa, embora afastando por completo a possibilidade de prisão, aplicando ao usuário tão somente as penas de
advertência, prestação de serviços à comunidade ou comparecimento a programa educativo. Nada há de inconstitucional nesta
opção legislativa. Passo à fixação da pena. O réu é primário, razão pela qual aplico tão somente a pena de advertência. Ante
o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR LUIZ FLÁVIO FRANÇA PIRES à pena de advertência, por
ter praticado o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. Transitada em julgado, lance o nome do réu no rol dos culpados.
Independentemente do trânsito em julgado, autorizo a incineração do entorpecente. P.R.I. LEANDRO EBURNEO LAPOSTA Juiz
Substituto - ADV: CHRISTIANO BELOTO MAGALHÃES DE ANDRADE (OAB 199786/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO JANE CARRASCO ALVES FLORIANO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS ALBERTO DE PAULA SOARES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0016/2014
Processo 0006061-27.2013.8.26.0322 (032.22.0130.006061) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado Rafael dos Santos Velozo - Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para
condenar RAFAEL DOS SANTOS VELOZO, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
mais 13 treze) dias-multa, calculada a unidade deste no mínimo legal, por infração, ao artigo 157, § 2.º, inciso I, do Código
Penal. Fixo o regime prisional semiaberto para início de cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada. Ainda, caberá, ao
acusado, o pagamento da taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, conforme dispõe o artigo 4.º, parágrafo 9.º,
alínea “a”, da Lei Estadual N.º 11.608/2003. O acusado praticou grave delito, com emprego de violência à pessoa, circunstância
demonstradora de periculosidade. Ainda, não demonstrou exercer atividade laborativa fixa. Tais circunstâncias demonstram
que, se em liberdade, o acusado continuará a delinquir. Por tais razões, para resguardo da ordem pública, mantenho a prisão
do acusado, vedando o apelo em liberdade. Recomende-se o acusado na prisão onde se encontra, pois. Oportunamente,
expeça-se guia de recolhimento, encaminhando-a à V.E.C. Transita esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos
Culpados, fazendo as comunicações de praxe. À Defensora nomeada, arbitro os honorários no teto estabelecido para a espécie.
Oportunamente, expeça-se certidão nos moldes do Convênio vigente. P. R. I. C. Lins, 13 de Janeiro de 2014. JANE CARRASCO
ALVES FLORIANO Juíza de Direito - ADV: FLAVIA CRISTINA NEVES PERIN (OAB 239057/SP).
Processo 0015909-72.2012.8.26.0322 (322.01.2012.015909) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Desacato - Eduardo
Brumati Beozzo - Intime-se a D. Defesa de que foram expedidas uma carta precatória à comarca de Pirajuí-SP (fls.128), com
prazo de 60 dias, para a inquirição da testemunha de defesa ALBERTO FRANCISCO BRUMATI, e uma carta precatória à
comarca de São Paulo-SP (fls.141), com prazo de 60 dias, para a inquirição da testemunha de acusação SILVIO FERREIRA DA
SILVA (PM). - ADV: PAULO APARECIDO CARDOSO DOS SANTOS (OAB 93543/SP).
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO JANE CARRASCO ALVES FLORIANO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS ALBERTO DE PAULA SOARES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0017/2014
Processo 0015909-72.2012.8.26.0322 (322.01.2012.015909) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Desacato - Eduardo
Brumati Beozzo - Despacho datado de 14/08/2013 (fls. 98): Para melhor adequação da pauta, redesigno a audiência de fls. 97
para o DIA 21 DE JANEIRO DE 2014, ÀS 14:00 HORAS. Intimem-se e requisitem-se. - ADV: PAULO APARECIDO CARDOSO
DOS SANTOS (OAB 93543/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO JANE CARRASCO ALVES FLORIANO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS ALBERTO DE PAULA SOARES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0018/2014
Processo 4001577-95.2013.8.26.0322 - Restituição de Coisas Apreendidas - Compra e Venda - JOSÉ LUIZ BERTOLINO
- Vistos. Apense-se os autos ao Inquérito Policial nº 3002809-62.2013.8.26.0322 - controle nº 65-2014. (1283/2013) No mais,
acolho a cota do Dr. Promotor de Justiça e determino que aguarde-se a conclusão do Inquérito Policial. Int. Lins, 16 de janeiro
de 2014. - ADV: ISMAEL NOVAES (OAB 121650/SP)

2ª Vara Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO LUÍS CESAR BERTONCINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOÃO SILAS GOMES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2014
Processo 0001907-34.2011.8.26.0322 (322.01.2011.001907) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Crimes de Trânsito
- M. A. de A. - Fls. 80: Com razão a representante do Ministério Público. Assim, para evitar eventual nulidade processual,
designo o próximo dia 13/03/2014 às 13:40h, para audiência de eventual oferecimento de proposta de suspensão condicional.
Intime-se o acusado e seu defensor. - ADV: ROGERIO AMARAL DE ANDRADE (OAB 76212/SP)
Processo 0007550-02.2013.8.26.0322 (032.22.0130.007550) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - Robison
Andre Honorato Munuera - INTIMAÇÃO À ADVOGADA MENCIONADA PARA QUE, NO PRAZO DE CINCO DIAS, APRESENTE
AS ALEGAÇÕES FINAIS. - ADV: ADRIANA DA COSTA ALVES (OAB 168995/SP)
Processo 0009589-69.2013.8.26.0322 (032.22.0130.009589) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas
para Consumo Pessoal - V. M. M. - INTIMAÇÃO AO ADVOGADO MENCIONADO DE SUA NOMEAÇÃO PARA DEFENDER OS
INTERESSES DA ACUSADA VIVIANE MATEUS MENDONÇA, E QUE SE ENCONTRA DESIGNADO O DIA 10/03/2014 PARA
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DEBATES E JULGAMENTO, DEVENDO APRESENTAR REQUERIMENTO NO MÍNIMO CINCO
DIAS ANTES DA AUDIÊNCIA, NOS TERMOS DA LEI 9.099/95. - ADV: SERGIO JOSE ZAMPIERI (OAB 102643/SP)
Processo 0009620-26.2012.8.26.0322 (322.01.2012.009620) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Lesão Corporal - A.
L. S. D. - 1) As alegações da Defesa de Alvaro Lourenço Sales Diniz não comportam acolhimento nesta fase processual, pois
sua análise necessita de dilação probatória. Portanto, não é caso de absolvição sumária. 2) Nos termos do art. 399 do CPP,
designo audiência de instrução, debates e julgamento para o próximo dia 12/03/2014 às 14:00h. 3) Intime-se e requisite-se as
testemunhas de acusação. 4) Intime-se o réu para audiência, oportunidade em que será interrogado. Se estiver preso, deverá
ser requisitado. 5)Intime-se o Advogado. 6) Ciência ao MP. - ADV: RAFAELA SILVA SATO (OAB 280364/SP)
Processo 0010183-25.2009.8.26.0322 (322.01.2009.010183) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Contravenções
Penais - C. E. de P. A. - 1- Recebo o recurso de fls. 96/101. 2- Intime-se a defesa para apresentar as contrarrazões do recurso,
no prazo legal. 3- Arbitro os honorários do advogado dativo em 70% do valor previsto em tabela, expedindo-se certidão de
honorários, que ficará disponível no sistema e-saj. - ADV: MARIÚCHA BERNARDES LEIVA (OAB 255543/SP)
Processo 0011922-28.2012.8.26.0322 (322.01.2012.011922) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado Justiça Pública - Luciano da Silva - Prescrição intercorrente que deverá ser anotada na autuação. Remetam-se os autos ao
Egrégio Tribunal de Justiça, Seção Criminal, observadas as cautelas de praxe e anotando-se no sistema informatizado. Int. ADV: MARIANE DELAFIORI HIKIJI (OAB 201730/SP)
Processo 0015094-75.2012.8.26.0322 (322.01.2012.015094) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Carlos Roberto
dos Santos Junior - Prescrição intercorrente deverá ser anotada na capa de autuação. Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal
de Justiça, Seção Criminal, observadas as cautelas de praxe e anotando-se no sistema informatizado. Int. - ADV: MARIANE
DELAFIORI HIKIJI (OAB 201730/SP)
Processo 3001379-75.2013.8.26.0322 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
- P. F. de A. - INTIMAÇÃO AO ADVOGADO MENCIONADO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, BEM COMO, DE QUE FOI
DESIGNADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO PARA O DIA 24/02/2014, ÀS 15:30 HORAS. - ADV:
MARCO ANTONIO BARREIRA (OAB 116637/SP)
Processo 3001487-07.2013.8.26.0322 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins F. P. G. - 1) Presentes os requisitos legais, recebo a denúncia, anotado que inoportuna a análise do mérito na presente fase
processual.2) Designo audiência de instrução, debates e julgamento para o próximo dia 24/02/2014 às 15:00h.3) Intime-se e
requisite-se as testemunhas de acusação arroladas na denúncia.4) Cite-se, intime-se e requisite-se o réu para a audiência,
oportunidade em que será interrogado. 6) Intime-se o defensor do réu.7) Anote-se na capa dos autos a data da prescrição em
abstrato.8) Ciência ao MP. - ADV: EDUARDO CARLOS FRANCISCO DA SILVA
Processo 3002737-75.2013.8.26.0322 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - M. F. F. e outro - INTIMESE: para apresentar reposta à acusação no prazio legal - ADV: PAULO APARECIDO CARDOSO DOS SANTOS (OAB 93543/
SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ROSANGELA DE CASSIA PIRES MONTEIRO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCIA REGINA ALEXANDRE DE OLIVEIRA PORTELLA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0028/2014
Processo 0000481-16.2013.8.26.0322 (032.22.0130.000481) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Paulo Eduardo Serchiari - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Ciência ao autor dos
documentos juntados aos autos. - ADV: PRISCILA ROGERIA PRADO (OAB 251466/SP)
Processo 0000659-62.2013.8.26.0322 (032.22.0130.000659) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Financiamento de
Produto - Edimar Aparecido Bonfim - Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Isto posto e considerando o mais
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que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação e, em consequência, extinta com base no artigo 269, inciso
I, do Código de Processo Civil. Sem custas e verba honorária, a teor do artigo 55, da Lei nº 9099/95. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Preparo: R$ 201,40 - ADV: OSVALDO MOURA JUNIOR, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB
68723/SP), BRUNA DA CUNHA BOTASSO MOURA, MAIRA FERNANDA BOTASSO DE OLIVEIRA (OAB 266616/SP), PAULO
EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP)
Processo 0001347-58.2012.8.26.0322 (322.01.2012.001347) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Altamirando Prudente Rocha - Fazenda do Estado de São Paulo - Face a quitação integral do
débito ajuizado, JULGO EXTINTA a execução com base no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Preparo: R$ 201,40 - ADV: JOSIANE HIROMI KAMIJI (OAB 240224/SP), LUIZ ARNALDO SEABRA
SALOMAO (OAB 76643/SP), FERNANDO QUINTELLA CATARINO (OAB 243796/SP)
Processo 0001585-19.2008.8.26.0322 (322.01.2008.001585) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Reinaldo Aparecido
Ferreira - - Rosineide dos Santos Meira Ferreira - Bradesco Seguros Sa - De acordo com o sistema BACENJUD, no dia 23.6.2008,
houve o bloqueio de R$ 15.284,00 na conta do requerido existente no Banco Bradesco S/A, cujo valor foi transferido para o
Banco Nossa Caixa S/A em 26.06.2008. Também, em 23.6.2008, houve o bloqueio de R$ 15.284,00 junto ao Banco do Brasil
S/A, cuja quantia foi desbloqueada no dia 26.06.2008. A quantia transferida para o Banco Nossa Caixa S/A foi levantada pelo
autor em 28.08.2008, sendo a ação extinta pela quitação. Caso o requerido queira um comprovante do desbloqueio da quantia
de R$ 15.284,00 deverá comparecer em cartório para retira-lo. Int. - ADV: JESUS APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 153591/
SP), LAURINDO DE OLIVEIRA (OAB 212087/SP), ADAM MIRANDA SÁ STEHLING (OAB 252075/SP), CARLOS MAXIMIANO
MAFRA DE LAET (OAB 104061/SP)
Processo 0002034-35.2012.8.26.0322 (322.01.2012.002034) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Soraya Lazzaro Barbi Cardoso - Fazenda do Estado de São Paulo - Face a quitação integral
do débito ajuizado, JULGO EXTINTA a execução com base no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Preparo: R$ 201,40 - ADV: FERNANDO QUINTELLA CATARINO (OAB 243796/SP), JOSIANE HIROMI
KAMIJI (OAB 240224/SP), LUIZ ARNALDO SEABRA SALOMAO (OAB 76643/SP)
Processo 0002313-84.2013.8.26.0322 (032.22.0130.002313) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Zilda de Salvo Palhares - Fazenda do Estado de São Paulo - Manifeste-se a parte autora sobre os
documentos juntados. - ADV: FLÁVIA AUGUSTA DE SALVO CASSARO (OAB 244376/SP), LUIZ ARNALDO SEABRA SALOMAO
(OAB 76643/SP), JOSIANE HIROMI KAMIJI (OAB 240224/SP), FERNANDO QUINTELLA CATARINO (OAB 243796/SP)
Processo 0002317-24.2013.8.26.0322 (032.22.0130.002317) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Leila Marta de Almeida Perin - Fazenda do Estado de São Paulo - Manifeste-se a parte autora sobre
os documentos juntados. - ADV: LUIZ ARNALDO SEABRA SALOMAO (OAB 76643/SP), FERNANDO QUINTELLA CATARINO
(OAB 243796/SP), JOSIANE HIROMI KAMIJI (OAB 240224/SP)
Processo 0002958-12.2013.8.26.0322 (032.22.0130.002958) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida
em Cadastro de Inadimplentes - Shelton de Souza Ribeiro - Leard Sa Administradora de Cartoes de Credito - Face a quitação
integral do débito ajuizado, JULGO EXTINTA a execução com base no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Publiquese. Registre-se. Intimem-se. Preparo: R$ 201,40 - ADV: GILBERTO ALVES TORRES (OAB 102132/SP), FRANCISCO ANTONIO
FRAGATA JUNIOR (OAB 39768/SP), LIGIA MARIA RUSSO BRUGIONI CARRERA (OAB 74973/SP)
Processo 0003316-45.2011.8.26.0322 (322.01.2011.003316) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Eli Castilho - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Face a quitação integral do débito
ajuizado, JULGO EXTINTA a execução com base no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Preparo: R$ 201,40 - ADV: SILVIO CARLOS TELLI (OAB 93244/SP), MAIRA ALESSANDRA JULIO FERNANDEZ
(OAB 145646/SP), ROSANA MARTINS KIRSCHKE (OAB 120139/SP)
Processo 0004660-27.2012.8.26.0322 (322.01.2012.004660) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Alessandra dos Santos Fernandes - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Face a quitação
integral do débito ajuizado, JULGO EXTINTA a execução com base no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Publiquese. Registre-se. Intimem-se. Preparo: R$ 201,40 - ADV: PRISCILA ROGERIA PRADO (OAB 251466/SP), MARCOS ROGERIO
VENANZI (OAB 102868/SP)
Processo 0004749-16.2013.8.26.0322 (032.22.0130.004749) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Angelita Jesus dos Santos - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Manifeste-se a parte
autora sobre os documentos juntados. - ADV: MARIA DO CARMO ACOSTA GIOVANINI (OAB 102723/SP), PRISCILA ROGERIA
PRADO (OAB 251466/SP)
Processo 0004802-65.2011.8.26.0322 (322.01.2011.004802) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Maria Goreth Gomes da Silva - Banco Bmg Sa - Face a quitação integral do débito ajuizado, JULGO EXTINTA
a execução com base no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Preparo: R$
201,40 - ADV: PAULO APARECIDO CARDOSO DOS SANTOS (OAB 93543/SP), DARCI NADAL (OAB 30731/SP), CLEUZA
ANNA COBEIN (OAB 30650/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP)
Processo 0004835-21.2012.8.26.0322 (322.01.2012.004835) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Marisa Marques da Silva - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Face a quitação integral
do débito ajuizado, JULGO EXTINTA a execução com base no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Publiquese. Registre-se. Intimem-se. Preparo: R$ 201,40 - ADV: PRISCILA ROGERIA PRADO (OAB 251466/SP), MARCOS ROGERIO
VENANZI (OAB 102868/SP)
Processo 0005133-81.2010.8.26.0322 (322.01.2010.005133) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários
- Amaury Cesar Morales Berteli - Banco Itau Sa - Face a quitação integral do débito ajuizado, JULGO EXTINTA a execução com
base no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Preparo: R$ 201,40 - ADV:
JOÃO LUCAS DELGADO DE AVELLAR PIRES (OAB 253655/SP), MARCO ANTONIO COLENCI (OAB 150163/SP), RONALDO
LABRIOLA PANDOLFI
Processo 0005135-51.2010.8.26.0322 (322.01.2010.005135) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários
- Amaury Cesar Morales Berteli - Banco Itau Sa - Face a quitação integral do débito ajuizado, JULGO EXTINTA a execução com
base no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Preparo: R$ 201,40 - ADV:
RONALDO LABRIOLA PANDOLFI, MARCO ANTONIO COLENCI (OAB 150163/SP)
Processo 0005241-76.2011.8.26.0322 (322.01.2011.005241) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Francisco Carlos Noronha de Campos - Fazenda do Estado de São Paulo - Face a quitação integral
do débito ajuizado, JULGO EXTINTA a execução com base no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Preparo: R$ 201,40 - ADV: JOSIANE HIROMI KAMIJI (OAB 240224/SP), FERNANDO QUINTELLA
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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CATARINO (OAB 243796/SP)
Processo 0005571-39.2012.8.26.0322 (322.01.2012.005571) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Rosa Maria Fernandez - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - À parte autora para se
manifestar sobre os embargos à execução de fls. 139/141. - ADV: HENRIQUE FERNANDEZ NETO (OAB 182914/SP), MARIA
DO CARMO ACOSTA GIOVANINI (OAB 102723/SP), MAIRA ALESSANDRA JULIO FERNANDEZ (OAB 145646/SP)
Processo 0005914-35.2012.8.26.0322 (322.01.2012.005914) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Valdair
Tavares Nogueira - Confecções e Comércio de Artigos Intimos e Roupas Cc de Oliveira Lima Ltda - - Hsbc Bank Brasil Sa
Banco Multiplo - Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença de fls. 126/134, manifeste-se a parte autora para promover
o cumprimento da sentença. - ADV: CLAUDIA JULIANA MACEDO ISSA SANDRI (OAB 145007/SP), RENATA DE CARVALHO
MACEDO ISSA LEAO (OAB 168435/SP), JOSE ANTONIO ISSA (OAB 25295/SP), TANIA REGINA SANCHES TELLES (OAB
63139/SP)
Processo 0005961-72.2013.8.26.0322 (032.22.0130.005961) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Gustavo Uli Steiner - Azul Linhas Aereas Brasileira S/A - Intime-se o/a réu(ré) , na pessoa de seu advogado, para
pagamento do valor de R$ 20.159,20 , no prazo de 15 (quinze) dias, ou, querendo, opor impugnação aos cálculos apresentados
ao cumprimento da sentença. - ADV: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (OAB 131600/SP), RODRIGO BELORTE (OAB
331601/SP), VENTURA ALONSO PIRES (OAB 132321/SP)
Processo 0006088-78.2011.8.26.0322 (322.01.2011.006088) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Vanderlei Fernandes da Silva - Cbpm Caixa de Assistencia da Policia Militar do Estado de Sao
Paulo - Face a quitação integral do débito ajuizado, JULGO EXTINTA a execução com base no artigo 794, inciso I, do Código
de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Preparo: R$ 201,40 - ADV: LUIZ GUSTAVO BOIAM PANCOTTI (OAB
173969/SP), GUSTAVO FERNANDO TURINI BERDUGO (OAB 205284/SP)
Processo 0006090-48.2011.8.26.0322 (322.01.2011.006090) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Marcio Cordeiro dos Santos - Cbpm Caixa de Assistencia da Policia Militar do Estado de Sao
Paulo - Face a quitação integral do débito ajuizado, JULGO EXTINTA a execução com base no artigo 794, inciso I, do Código
de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Preparo: R$ 201,40 - ADV: GUSTAVO FERNANDO TURINI BERDUGO
(OAB 205284/SP), LUIZ GUSTAVO BOIAM PANCOTTI (OAB 173969/SP)
Processo 0006113-28.2010.8.26.0322 (322.01.2010.006113) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários
- Almir Morales Bertelli - Banco Itau Sa - Face a quitação integral do débito ajuizado, JULGO EXTINTA a execução com base
no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Preparo: R$ 201,40 - ADV: MARCO
ANTONIO COLENCI (OAB 150163/SP), RONALDO LABRIOLA PANDOLFI
Processo 0006387-21.2012.8.26.0322 (322.01.2012.006387) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Leonina
de Camargo Amaral - Luciana Regina da Silva - Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução com base no artigo 53 § 4º,
da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Valor do preparo: R$201,40 - ADV: JOSE AUGUSTO FUKUSHIMA (OAB
167739/SP)
Processo 0006516-89.2013.8.26.0322 (032.22.0130.006516) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Denise Fatima da Cunha Catalani - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Manifeste-se a parte autora
sobre os documentos juntados. - ADV: JOSIANE HIROMI KAMIJI (OAB 240224/SP), FERNANDO QUINTELLA CATARINO (OAB
243796/SP), MARIA DO CARMO ACOSTA GIOVANINI (OAB 102723/SP)
Processo 0007099-11.2012.8.26.0322 (322.01.2012.007099) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão - Carlos
Aparecido Vasconcelos Junior - Cbpm Caixa de Assistência da Polícia Militar do Estado de São Paulo - Face a quitação integral
do débito ajuizado, JULGO EXTINTA a execução com base no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Preparo: R$ 201,40 - ADV: LUIZ GUSTAVO BOIAM PANCOTTI (OAB 173969/SP), FABIO ALEXANDRE
COELHO (OAB 158386/SP), HELOÍSA HELENA SILVA PANCOTTI (OAB 158939/SP), JOAO BOSCO SANDOVAL CURY (OAB
95272/SP)
Processo 0007361-24.2013.8.26.0322 (032.22.0130.007361) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Benedita Pedroso de Camargo - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Manifeste-se a autora
sobre a contestação apresentada. - ADV: ANA CAROLINA IZIDORIO DAVIES (OAB 202574/SP), MAIRA ALESSANDRA JULIO
FERNANDEZ (OAB 145646/SP)
Processo 0007458-24.2013.8.26.0322 (032.22.0130.007458) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Elaine de Paula Ribeiro de Oliveira - Wmb Comercio Eletronico Ltda Walmart - À parte autora para apresentar
contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias. - ADV: ALFREDO ZUCCA NETO (OAB 154694/SP), ELCIO
MACHADO DA SILVA (OAB 109055/SP)
Processo 0007491-14.2013.8.26.0322 (032.22.0130.007491) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida
em Cadastro de Inadimplentes - Antonio Augusto Gonçalves Carnevalli - Lojas Renner - Vistos, etc. Tendo em vista o cumprimento
integral do acordo homologado a fls. 64, JULGO EXTINTA a execução com base no artigo 794, inciso I, do Código de Processo
Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Preparo: R$ 201,40 - ADV: JULIO CESAR GOULART LANES (OAB 285224/SP),
SAMUEL VAZ NASCIMENTO (OAB 214886/SP)
Processo 0007607-54.2012.8.26.0322 (322.01.2012.007607) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Antonio Marcos Miller de Castro - Cbpm Caixa de Assistência da Polícia Militar do Estado de São
Paulo - Face a quitação integral do débito ajuizado, JULGO EXTINTA a execução com base no artigo 794, inciso I, do Código
de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Preparo: R$ 201,40 - ADV: SILVIO CARLOS TELLI (OAB 93244/SP),
ELIEZER PEREIRA MARTINS (OAB 168735/SP), WEVERSON FÁBREGA DOS SANTOS (OAB 234064/SP)
Processo 0007809-31.2012.8.26.0322 (322.01.2012.007809) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Claridelza Correa - - Maria do Rosario de Fatima Santos - Vivo Sa - Face a quitação integral do débito ajuizado,
JULGO EXTINTA a execução com base no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimemse. Preparo: R$ 201,40 - ADV: HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP), THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/
SP), TANIA REGINA SANCHES TELLES (OAB 63139/SP)
Processo 0008600-97.2012.8.26.0322 (322.01.2012.008600) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Hassib Habib Harfuch - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Face a quitação integral do débito
ajuizado, JULGO EXTINTA a execução com base no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registrese. Intimem-se. Preparo: R$ 201,40 - ADV: ISABEL TEREZA DANELLA POLLI (OAB 277650/SP), MARIA DO CARMO ACOSTA
GIOVANINI (OAB 102723/SP)
Processo 0008833-60.2013.8.26.0322 (032.22.0130.008833) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda
- Antenor Nestor Nunes Me - Jose Carlos Machanosque Junior - Autos nº 2805/13 Vistos. INDEFIRO o requerido a fls. 40 por
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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duas razões: 1) Desde a instalação da Central de Mandados de Lins (19/08/2013) os mandados são distribuídos por região
aos diversos oficiais da referida seção, sob a corregedoria permanente da MM. Juíza de Direito Dra. JANE ALVES CARRASCO
FLORIANO; 2) O Oficial de Justiça ERIC WILLIANS BOSSOI RIBEIRO não se encontra mais lotado na Comarca de Lins, tendo
como posto de trabalho atual o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cafelândia. Ademais, o “impasse” mencionado
pelo autor pode ser solucionado de outras formas, como, por exemplo, acessando-se a base de dados do INFOJUD em busca
de bens e endereço do devedor. Defiro, pois, o requerido a fls. 27, parte final. Intimem-se. Lins, 15 de janeiro de 2.014. - ADV:
ARNALDO TAKAMATSU (OAB 50115/SP)
Processo 0009141-33.2012.8.26.0322 (322.01.2012.009141) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - João Francisco Caetano - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Face a quitação integral do débito
ajuizado, JULGO EXTINTA a execução com base no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Preparo: R$ 201,40 - ADV: JOSIANE HIROMI KAMIJI (OAB 240224/SP), ROBERTO MENDES MANDELLI JUNIOR
(OAB 126160/SP), FERNANDO QUINTELLA CATARINO (OAB 243796/SP)
Processo 0009215-53.2013.8.26.0322 (032.22.0130.009215) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Maria do Carmo Encinas Manfre Fernandes - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Tendo em
vista o trânsito em julgado da sentença de fls. 41/46, manifeste-se o autor sobre o prosseguimento da ação. - ADV: GILSON
APARECIDO RAMOS GARCIA (OAB 125677/SP), EDUARDO CARLOS FRANCISCO DA SILVA, LUIZ ARNALDO SEABRA
SALOMAO (OAB 76643/SP)
Processo 0010904-06.2011.8.26.0322 (322.01.2011.010904) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Jose da Costa Santos - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Face a quitação integral
do débito ajuizado, JULGO EXTINTA a execução com base no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Publiquese. Registre-se. Intimem-se. Preparo: R$ 201,40 - ADV: ROBERTO MENDES MANDELLI JUNIOR (OAB 126160/SP), MAIRA
ALESSANDRA JULIO FERNANDEZ (OAB 145646/SP)
Processo 0011752-56.2012.8.26.0322 (322.01.2012.011752) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Antonio Jose dos Santos - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Face a quitação integral do débito
ajuizado, JULGO EXTINTA a execução com base no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registrese. Intimem-se. Preparo: R$ 201,40 - ADV: PRISCILA ROGERIA PRADO (OAB 251466/SP), ROBERTO MENDES MANDELLI
JUNIOR (OAB 126160/SP)
Processo 0012244-48.2012.8.26.0322 (322.01.2012.012244) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Financiamento de
Produto - Renata Ferreira - Banco Pecunia - Diante do depósito do valor de R$ 523,43, conforme cálculo de fls.112, expeça-se
guia de levantamento em favor do requerido. Após, arquive-se a Ficha Memória. - ADV: JOSIANE HIROMI KAMIJI (OAB 240224/
SP), SILVIA REGINA PEREIRA F ESQUINELATO (OAB 83812/SP), FERNANDO QUINTELLA CATARINO (OAB 243796/SP)
Processo 0012414-20.2012.8.26.0322 (322.01.2012.012414) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Luiz Antonio Neves - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Manifeste-se o autor sobre os documentos
juntados aos autos. - ADV: PRISCILA ROGERIA PRADO (OAB 251466/SP), ROBERTO MENDES MANDELLI JUNIOR (OAB
126160/SP)
Processo 0013193-72.2012.8.26.0322 (322.01.2012.013193) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Sandra Maria Barbosa - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Face a quitação integral do débito
ajuizado, JULGO EXTINTA a execução com base no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registrese. Intimem-se. Preparo: R$ 201,40 - ADV: MARIA DO CARMO ACOSTA GIOVANINI (OAB 102723/SP), PRISCILA ROGERIA
PRADO (OAB 251466/SP)
Processo 0013561-18.2011.8.26.0322 (322.01.2011.013561) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Merci
Yamamoto Koti - Marcelo Kehitiro Naraoka Presentes Me - Considerando que a autora desistiu da execução, arquive-se a Ficha
Memória. - ADV: TÂNIA ELOÁ DENIS ARAÚJO (OAB 337714/SP)
Processo 0015269-74.2009.8.26.0322 (322.01.2009.015269) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Celina Andreoti
Muniz - João Ribeiro da Silva - Manifeste-se o autor sobre o prosseguimento da ação. - ADV: ROGERIO SOARES CABRAL
(OAB 248671/SP)
Processo 0015881-75.2010.8.26.0322 (322.01.2010.015881) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Ato / Negócio
Jurídico - Lilian Celeste Perin Bertoni Nicoleti - Estado de São Paulo - Manifeste-se o autor sobre os embargos apresentados. ADV: SILVIO CARLOS TELLI (OAB 93244/SP), LUIZ GUSTAVO BOIAM PANCOTTI (OAB 173969/SP)
Processo 0016552-64.2011.8.26.0322 (322.01.2011.016552) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Maria Aparecida Silva Santos - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Face a quitação integral do
débito ajuizado, JULGO EXTINTA a execução com base no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Preparo: R$ 201,40 - ADV: FERNANDO QUINTELLA CATARINO (OAB 243796/SP), JOSIANE HIROMI
KAMIJI (OAB 240224/SP), MARIA DO CARMO ACOSTA GIOVANINI (OAB 102723/SP)
Processo 0016814-77.2012.8.26.0322 (322.01.2012.016814) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Sergio Borges da Fonseca - Cbpm Caixa de Assistência da Polícia Militar do Estado de São Paulo
- Isto posto, JULGO PROCEDENTES os embargos apresentados para reduzir o valor da execução para R$ 561,64. Transitada
em julgado esta decisão, oficie-se requisitando o pagamento da quantia supra no prazo de 60 dias. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. - ADV: MARIA DO CARMO ACOSTA GIOVANINI (OAB 102723/SP)
Processo 0017295-74.2011.8.26.0322 (322.01.2011.017295) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Benedicto Camargo - - Marcelo Luiz Ferreira - - Regina Batista da Silva - - Rogerio Carlos de
Almeida - - Valdecir Delmilio - Cbpm Caixa de Assistência da Policia Militar do Estado de São Paulo - Face a quitação integral
do débito ajuizado, JULGO EXTINTA a execução com base no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Preparo: R$ 201,40 - ADV: MARCOS ROGERIO VENANZI (OAB 102868/SP), LUIZ GUSTAVO BOIAM
PANCOTTI (OAB 173969/SP)
Processo 0018349-41.2012.8.26.0322 (322.01.2012.018349) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Paulo José Dias Carneval - Estado de São Paulo - Ciência ao autor dos documentos juntados aos
autos. - ADV: HELOÍSA HELENA SILVA PANCOTTI (OAB 158939/SP), MARIA DO CARMO ACOSTA GIOVANINI (OAB 102723/
SP)
Processo 0019836-46.2012.8.26.0322 (032.22.0120.019836) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Irma Ferreira Lima - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Ciência ao autor dos documentos
juntados aos autos. - ADV: PRISCILA ROGERIA PRADO (OAB 251466/SP), ROBERTO MENDES MANDELLI JUNIOR (OAB
126160/SP)
Processo 0020078-05.2012.8.26.0322 (032.22.0120.020078) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Financiamento
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de Produto - Robson Aparecido Siqueira - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Ao autor apresentar
contrarrazões ao recurso inominado. - ADV: FABIOLA PRESTES BEYRODT DE TOLEDO MACHADO (OAB 105400/SP),
ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP), FERNANDO QUINTELLA CATARINO (OAB 243796/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ROSANGELA DE CASSIA PIRES MONTEIRO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCIA REGINA ALEXANDRE DE OLIVEIRA PORTELLA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0029/2014
Processo 1000047-73.2014.8.26.0322 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato Gilmar de Carvalho - Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A - Em vista do grande número de ações correlatas em
curso por este Juizado, nas quais a experiência vem demonstrando que a audiência conciliatória é infrutífera, acarretando, por
outro lado, o congestionamento da pauta de audiências conciliatórias, em prejuízo das partes e de terceiros, litigantes em outros
processos; bem como à vista dos princípios da informalidade e celeridade que regem a atividade dos Juizados Especiais, fica
dispensada a audiência prévia de conciliação. Cite-se o(a)(s) ré(u)(s) para, querendo, apresentar(em) resposta no prazo de
quinze (15) dias, contados do efetivo recebimento da citação, sob pena de revelia. No caso de concordância com o pedido o
pagamento poderá ser feito por meio de depósito judicial e, eventual proposta de composição poderá ser feita, por escrito, no
prazo da resposta. Intimem-se. - ADV: JOSIANE HIROMI KAMIJI (OAB 240224/SP), FERNANDO QUINTELLA CATARINO (OAB
243796/SP)
Processo 1000052-95.2014.8.26.0322 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Bruno
Pereira Alves - BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento - Em vista do grande número de ações correlatas em
curso por este Juizado, nas quais a experiência vem demonstrando que a audiência conciliatória é infrutífera, acarretando, por
outro lado, o congestionamento da pauta de audiências conciliatórias, em prejuízo das partes e de terceiros, litigantes em outros
processos; bem como à vista dos princípios da informalidade e celeridade que regem a atividade dos Juizados Especiais, fica
dispensada a audiência prévia de conciliação. Cite-se o(a)(s) ré(u)(s) para, querendo, apresentar(em) resposta no prazo de
quinze (15) dias, contados do efetivo recebimento da citação, sob pena de revelia. No caso de concordância com o pedido o
pagamento poderá ser feito por meio de depósito judicial e, eventual proposta de composição poderá ser feita, por escrito, no
prazo da resposta. Intimem-se. - ADV: EDUARDO CARLOS FRANCISCO DA SILVA, EDSON MARCO DEBIA (OAB 215572/SP)
Processo 1000053-80.2014.8.26.0322 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - JOSÉ
DIONISIO PIANTA - BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento - Em vista do grande número de ações correlatas
em curso por este Juizado, nas quais a experiência vem demonstrando que a audiência conciliatória é infrutífera, acarretando,
por outro lado, o congestionamento da pauta de audiências conciliatórias, em prejuízo das partes e de terceiros, litigantes em
outros processos; bem como à vista dos princípios da informalidade e celeridade que regem a atividade dos Juizados Especiais,
fica dispensada a audiência prévia de conciliação. Cite-se o(a)(s) ré(u)(s) para, querendo, apresentar(em) resposta no prazo
de quinze (15) dias, contados do efetivo recebimento da citação, sob pena de revelia. No caso de concordância com o pedido
o pagamento poderá ser feito por meio de depósito judicial e, eventual proposta de composição poderá ser feita, por escrito, no
prazo da resposta. Intimem-se. - ADV: EDSON MARCO DEBIA (OAB 215572/SP), EDUARDO CARLOS FRANCISCO DA SILVA
Processo 1000055-50.2014.8.26.0322 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Aline Maria
Coutinho Galina - BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento - Em vista do grande número de ações correlatas
em curso por este Juizado, nas quais a experiência vem demonstrando que a audiência conciliatória é infrutífera, acarretando,
por outro lado, o congestionamento da pauta de audiências conciliatórias, em prejuízo das partes e de terceiros, litigantes em
outros processos; bem como à vista dos princípios da informalidade e celeridade que regem a atividade dos Juizados Especiais,
fica dispensada a audiência prévia de conciliação. Cite-se o(a)(s) ré(u)(s) para, querendo, apresentar(em) resposta no prazo
de quinze (15) dias, contados do efetivo recebimento da citação, sob pena de revelia. No caso de concordância com o pedido
o pagamento poderá ser feito por meio de depósito judicial e, eventual proposta de composição poderá ser feita, por escrito, no
prazo da resposta. Concedo a(o) autor(a) os benefícios da Justiça Gratuita. Intimem-se. - ADV: EDSON MARCO DEBIA (OAB
215572/SP), EDUARDO CARLOS FRANCISCO DA SILVA
Processo 1000062-42.2014.8.26.0322 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - COLORADO MAX ESQUADRIAS
E TEMPERADOS LTDA ME - ESTAÇÃO CRIANÇA S/C LTDA - Concedo o prazo de 15 dias à parte exequente para apresentação
do(s) título(s) executivo(s) em Cartório. Após a apresentação, expeça-se mandado de citação e penhora. - ADV: CICERO
GOMES DA SILVA (OAB 164925/SP)
Processo 1000066-79.2014.8.26.0322 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - FLORICULTURA MARIA LTDA ME WELLINGTON DA SILVA - Concedo a autora o prazo de 10 dias para comprovar a condição de microempresa ou EPP, sob pena
de indeferimento da inicial, e apresentar os títulos de crédito em Cartório. Intime-se. - ADV: SAMUEL VAZ NASCIMENTO (OAB
214886/SP)
Processo 1000074-56.2014.8.26.0322 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - MARIO PEREIRA
DOS SANTOS - Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil - Em vista do grande número de ações correlatas em curso por
este Juizado, nas quais a experiência vem demonstrando que a audiência conciliatória é infrutífera, acarretando, por outro lado,
o congestionamento da pauta de audiências conciliatórias, em prejuízo das partes e de terceiros, litigantes em outros processos;
bem como à vista dos princípios da informalidade e celeridade que regem a atividade dos Juizados Especiais, fica dispensada a
audiência prévia de conciliação. Cite-se o(a)(s) ré(u)(s) para, querendo, apresentar(em) resposta no prazo de quinze (15) dias,
contados do efetivo recebimento da citação, sob pena de revelia. No caso de concordância com o pedido o pagamento poderá
ser feito por meio de depósito judicial e, eventual proposta de composição poderá ser feita, por escrito, no prazo da resposta.
Intimem-se. - ADV: BRUNA DA CUNHA BOTASSO MOURA
Processo 4001143-09.2013.8.26.0322 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Jair Francisco
Pereira de Oliveira - Banco Santander ( Brasil ) S/A - Vistos. INDEFIRO, por ora, a tutela antecipada pretendida a fls. 108/110
por falta de verossimilhança da alegação. Note-se que não se comprovou a origem dos depósitos que aparecem no extrato de
fls. 111 e, por conseguinte, se não foram levados a efeito pelo próprio autor. Aguarde-se, pois, a audiência designada. Intimemse. Lins, 16 de janeiro de 2.014. - ADV: LUCIANA COTARELLI VIEIRA (OAB 303523/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES
(OAB 131351/SP)
Processo 4001425-47.2013.8.26.0322 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato Iracy Carmen Calegari - Banco Itaucard S/A - Manifeste-se o autor sobre a contestação apresentada. - ADV: FERNANDO
QUINTELLA CATARINO (OAB 243796/SP), JOSIANE HIROMI KAMIJI (OAB 240224/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS
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REIS (OAB 23134/SP)
Processo 4001813-47.2013.8.26.0322 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Duplicata - CASTELÃO MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA ME - SERGIO RENATO POMPEO - Tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça, manifeste-se o autor
para informar o novo endereço do réu no prazo de 30 dias. - ADV: CARLOS JOSE MARTINEZ (OAB 111877/SP)
Processo 4001936-45.2013.8.26.0322 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Fernando Francisco Pereira - Claro Embratel TVSAT Telecomunicações Ltda - Manifeste-se a parte autora, no
prazo de 15 (quinze) dias, sobre a contestação apresentada. - ADV: LUCIANA COTARELLI VIEIRA (OAB 303523/SP), PAULO
GUILHERME DE MENDONCA LOPES (OAB 98709/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ROSANGELA DE CASSIA PIRES MONTEIRO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCIA REGINA ALEXANDRE DE OLIVEIRA PORTELLA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0030/2014
Processo 4001055-68.2013.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Gratificações da Lei 8.112/1990 - Devair Carlos Siqueira
Cesar - Fazenda do Estado de São Paulo - Para cumprimento da sentença quanto a obrigação de fazer, consistente em apostilar
os títulos da parte autora, cumpra-se o disposto no artigo 12, da Lei n° 12.153/2009, encaminhando-se cópia da sentença
à requerida. Intime-se. - ADV: MARIA DO CARMO ACOSTA GIOVANINI (OAB 102723/SP), JOSIANE HIROMI KAMIJI (OAB
240224/SP), FERNANDO QUINTELLA CATARINO (OAB 243796/SP), PRISCILA ROGERIA PRADO (OAB 251466/SP)
Processo 4001546-75.2013.8.26.0322 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios
- Marilene Noronha de Campos - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15
(quinze) dias, sobre a contestação apresentada. - ADV: JOSIANE HIROMI KAMIJI (OAB 240224/SP), FERNANDO QUINTELLA
CATARINO (OAB 243796/SP), LUIZ ARNALDO SEABRA SALOMAO (OAB 76643/SP)

Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO LUÍS CESAR BERTONCINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOÃO SILAS GOMES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2014
Processo 0000032-24.2014.8.26.0322 - Processo de Apuração de Ato Infracional - De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
- G. H. R. - - J. L. N. - Ficam os D. Defensores cientes de que foram nomeados nos autos,bem como, de que foi designada
audiência de apresentação e oitiva das testemunhas arroladas para o dia 21/01/2014 às 14:30 hs. - ADV: CLEVERSON IVAN
NOGUEIRA (OAB 149979/SP), CHRISTIANO BELOTO MAGALHÃES DE ANDRADE (OAB 199786/SP)
Processo 0000032-24.2014.8.26.0322 - Processo de Apuração de Ato Infracional - De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
- G. H. R. e outro - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento
ao mandado nº 322.2014/000163-0 dirigi-me à FEBEM - UNIDADE VITÓRIA-REGIA e, aí sendo, CIENTIFIQUEI E NOTIFIQUEI
JAIRO LUIZ NETO e sua técnica responsável HELENA A. ALMEIDA para os atos e termos da presente ação e para a audiência
designada, os quais de tudo ficaram bem cientes, aceitaram a contrafé que lhes ofereci e exararam seus cientes no verso.O
referido é verdade e dou fé. - ADV: CHRISTIANO BELOTO MAGALHÃES DE ANDRADE (OAB 199786/SP)
Processo 0000044-38.2014.8.26.0322 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Homicídio Qualificado - I. de P. B. - Fica
a D. Defensora ciente de que foi nomeada nos autos, bem como, de que foi designada audiência de apresentação para o dia
29/01/2014, às 15:15 hs. - ADV: DANIELA RENATA FERRER DE MELLO (OAB 126280/SP)
Processo 0001593-20.2013.8.26.0322 (032.22.0130.001593) - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Internação com
atividades externas - J. P. - G. R. - Execução - Certifico e dou fé haver expedido a competente certidão de honorários, fincando
o (a) advogado (a) intimado (a) a retirar a certidão no sistema e-saj. - ADV: DANILO CÉSAR SIVIERO RÍPOLI
Processo 3000714-59.2013.8.26.0322 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Tráfico de Drogas e Condutas Afins R. L. M. - Às partes para apresentação de memoriais, no prazo de cinco dias. - ADV: REGINA CELIA DE SOUZA LIMA (OAB
127288/SP)

LORENA
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO FELIPE ESTEVÃO DE MELO GONÇALVES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOÃO CARLOS DIAS LOURENÇO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2014
Processo 0000003-68.2014.8.26.0323 - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - A. H. da S. V. - H. L. da
S. V. - Defiro a medida antecipatória pretendida, nos termos da cota retro do DD. Representante do Ministério Público que
adoto como razões de decidir. Cota retro, último parágrafo: atenda-se. “opino pela concessão de prazo para emenda da inicial,
devendo figurar exclusivamente a genitora do menor no polo passivo.” Após, tornem conclusos para designação de audiência.
Int. - ADV: AGUINALDO DE OLIVEIRA DIXON JUNIOR (OAB 269574/SP)
Processo 0000080-14.2013.8.26.0323 (032.32.0130.000080) - Despejo por Falta de Pagamento - Inadimplemento - José
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Soares - Ary da Silva Ramos - (x ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: DIOGO DE
OLIVEIRA TISSEO (OAB 191535/SP), MARIA INES DE SOUZA (OAB 210351/SP)
Processo 0000298-76.2012.8.26.0323 (323.01.2012.000298) - Despejo por Falta de Pagamento - Inadimplemento - Osmar
Russo Cerbino - Carlos Henrique de Castro Nobre - ( x ) outros: Apresentar em 05 dias, os memoriais. - ADV: LUCIANO CARLOS
MOTTA (OAB 131864/SP), MYRIAM SILVA DE CARVALHO (OAB 239222/SP)
Processo 0000484-36.2011.8.26.0323 (323.01.2011.000484) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Valdir
Feliciano - Lider Consorcio Dpvat - Recebo o recurso em seus regulares efeitos. Às Contrarrazões. Int. - ADV: CARLOS ALBERTO
HORTA NOGUEIRA (OAB 210169/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP), INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB
132994/SP), FREDERICO JOSE DIAS QUERIDO (OAB 136887/SP)
Processo 0000982-74.2007.8.26.0323 (323.01.2007.000982) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Joaquim Tavares
da Silva Neto - Marco Antônio dos Santos - Maria Rosa da Silva - Ciência da juntada do substabelecimento ao Dr Daniel
Mecenas e vista fora de Cartório. - ADV: ANA MARIA DE LIMA FERNANDES (OAB 63756/SP), DANIEL BRUNO DE MECENAS
(OAB 276010/SP)
Processo 0001039-39.2000.8.26.0323 (323.01.2000.001039) - Cumprimento de sentença - Banco Bradesco Sa - Padaria e
Mercearia Vila Geny de Lorena Ltda - - Jose Nelson Roselli Junior - - Ademar Pinto dos Santos - (x ) manifestar-se, em 05 dias,
sobre o resultado negativo do mandado de penhora. - ADV: CLAUDINEY JOSÉ BARBOSA VASCONCELOS (OAB 156741/SP),
GUSTAVO MIGUEL SALOMÃO (OAB 162921/SP), CARLOS ALEXANDRE BARBOSA VASCONCELOS (OAB 101119/SP)
Processo 0001058-59.2011.8.26.0323 (323.01.2011.001058) - Alvará Judicial - Família - Luiz Antonio Bezerra - Manifestarse, em 05 dias, sobre a juntada de documentos novos de fls.45/47(art. 398 do CPC). (Oficio da Caixa Federal) - ADV: EWERSON
JOSÉ DO PRADO REIS (OAB 260443/SP)
Processo 0001447-06.1995.8.26.0323 (323.01.1995.001447) - Procedimento Ordinário - Concessão / Permissão /
Autorização - Coletora Pioneira Sc Ltda - Munipalidade de Lorena - VISTOS. Defiro o levantamento dos valores depositados a
fls. 697 e 734 em favor da autora. Expeça-se o necessário. Sem prejuízo, no prazo comum de 15 dias, digam as partes sobre o
depósito realizado a fls. 827. Ainda, neste mesmo prazo, deverá a requerida se manifestar sobre os depósitos realilzados a fls.
793 e 819. - ADV: DIRCEU NUNES RANGEL (OAB 24445/SP), EDERSON GEREMIAS PEREIRA (OAB 192884/SP), MICHEL
BRAZ DE OLIVEIRA (OAB 235072/SP), RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR (OAB 111471/SP)
Processo 0001624-81.2006.8.26.0323 (323.01.2006.001624) - Procedimento Ordinário - Jose Demilson Soares - Aliança
Atacadista Ltda - ( x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada de documentos novos (art. 398 do CPC).(oficio recebido do
Inss de Santana do Ipanema.) - ADV: MARLEN PEREIRA DE OLIVEIRA (OAB 53261/MG), ALANO NUNES DA SILVA (OAB
127072/SP), ALEXANDRE BORGES LEITE (OAB 213111/SP)
Processo 0001878-10.2013.8.26.0323 (032.32.0130.001878) - Interdição - Tutela e Curatela - P. J. S. J. O. - J. J. - Oficie-se,
com urgência, ao SUS, solicitando a designação de perícia médica no interditando. Abra-se vista às partes para apresentação
de quesitos. Após, oficie-se. Int. - ADV: GERONIMO CLEZIO DOS REIS (OAB 109764/SP), LETICIA CAMPOS ESPINDOLA
(OAB 254542/SP), SALOMÃO DAVID NACUR SOARES DE AZEVEDO (OAB 306541/SP)
Processo 0001936-47.2012.8.26.0323 (323.01.2012.001936) - Procedimento Ordinário - Retificação de Nome - V. G. da S.
- (x ) outros:Diga o autor em termos de prosseguimento, o autor não compareceu ao Imesc para realização do exame. - ADV:
CARLOS VAZ LEITE (OAB 136396/SP)
Processo 0002155-22.1996.8.26.0323 (323.01.1996.002155) - Monitória - Contratos Bancários - Banco Excel Economico
Sa - Fabio Carvalho Bonfim - Valeria Lanzoni Gomes Ueda - Fls. 828: Indefiro. Nos termos do artigo 6º do CPC, ninguém poderá
pleitear, em nome próprio, direito alheio. No mais, aguarde-se resposta ao ofício de fls. 820, reiterando-se oportunamente, se o
caso. - Fls. 842/856: Ciência às partes dos ofícios: Fls. 842 - Ofício do Banco do Brasil: “Informamos a V. Exa. que se encontra
depositado valor neste banco, à disposição desse Juízo...R$ 955,00...”; Fls. 843/855 - Banco Santander: “...vimos pelo presente
informar a esse D. Juízo, que anexamos em devolução o ofício, em razão de não de não estar endereçado a esta instituição...”;
e Fls. 856 - Banco do Brasil: “Informamos a V. Exa. que se encontra depositado valor neste banco, à disposição desse Juízo...
R$ 6.274,11...”. - ADV: GERONIMO CLEZIO DOS REIS (OAB 109764/SP), VALERIA LANZONI GOMES UEDA (OAB 141463/
SP), DANILO APARECIDO GABRIEL (OAB 249017/SP), DOUGLAS DIAS DOS SANTOS (OAB 251934/SP), ALBERTO JOSE
CORREA (OAB 94588/SP)
Processo 0002800-37.2002.8.26.0323 (323.01.2002.002800) - Inventário - Inventário e Partilha - Adriane Helena Siqueira de
Castilho - Carlos Jose de Castilho - Gabriel de Carlos Barbosa Castilho Rep Por Jose Nonato Domingos - ( X ) outros: Diga o
autor em termos de prosseguimento, decorreu o prazo de sobrestamento do feito. - ADV: ANGELA LUCIOLA RABELLO BRASIL
CORREA (OAB 58069/SP)
Processo 0003230-37.2012.8.26.0323 (323.01.2012.003230) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer I. C. dos S. B. - E. dos S. B. - “Ciência da juntada do substabelecimento e vista fora do cartório”. - ADV: LEONARDO VILLAS
BOAS MACENA (OAB 283386/SP), ELIANA VIEIRA DE SA SANTOS (OAB 276027/SP)
Processo 0003543-66.2010.8.26.0323 (323.01.2010.003543) - Cumprimento de sentença - Levantamento de Valor - Andresa
Lourenço Pereira Gonçalves - O Popular Gazeta do Vale - (x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado
de penhora. - ADV: TANIA MARIA DE AQUINO DE MEIRA LEITE (OAB 172018/SP), PEDRO AMERICO AZEVEDO ALCANTARA
(OAB 265459/SP), DEBORAH GOULART PINTO (OAB 100933/SP)
Processo 0003741-55.2000.8.26.0323 (323.01.2000.003741) - Separação Consensual - Dissolução - P. C. B. de A. - - S. M.
F. E. B. de A. - ( x ) cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os
autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: ADRIANO AURELIO DOS SANTOS (OAB 119264/SP)
Processo 0003967-40.2012.8.26.0323 (323.01.2012.003967) - Cumprimento de sentença - Obrigações - Ana Candida
Azevedo Alcantara - Banco Santander Sa - Manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada de documentos novos de fls.78/79 (art.
398 do CPC). - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), PEDRO AMERICO AZEVEDO ALCANTARA (OAB
265459/SP)
Processo 0004013-92.2013.8.26.0323 (032.32.0130.004013) - Interdição - Tutela e Curatela - J. M. M. - E. de O. M. - (
x) outros: Redesignado o dia 27/01/2014, às 13 horas, para realização de perícia com a Dra. Valéria Fox Drumond - ADV:
VANESSA MARA DE OLIVEIRA (OAB 195615/SP), LUIZ FERNANDO RODRIGUES DA SILVA (OAB 187975/SP)
Processo 0004146-42.2010.8.26.0323 (323.01.2010.004146) - Procedimento Ordinário - Revisão - T. D. A. - M. B. T. - - M.
T. - Manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada de documentos novos de fls.213/226 (art. 398 do CPC). - ADV: ROBERTO
CORDEIRO (OAB 58769/SP), SONIA MARIA SIMON USHIWATA (OAB 214888/SP), MARCIO SANTOS DA COSTA MENDES
(OAB 203107/SP)
Processo 0004231-57.2012.8.26.0323 (323.01.2012.004231) - Procedimento Ordinário - Alimentos - C. J. dos S. - - C. M. A.
dos S. - - J. O. dos S. - Cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: MARCIO ROBERTO GUIMARAES (OAB 149680/SP)
Processo 0004501-47.2013.8.26.0323 (032.32.0130.004501) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M. E. S. da
S. R. - M. S. S. da S. - M E S da S R, qualificada na inicial, ajuizou ação de Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 em face de
M S S da S. Ante o requerimento de fls. 11 e não havendo necessidade de intimação do requerido, nos termos do artigo 267,
§ 4º do CPC, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, e o faço com fundamento no artigo 267, VIII,
do Código de Processo Civil. Defiro o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial, mediante substituição por
cópias, com exceção das guias de recolhimento das taxas, custas e conduções. Fixo os honorários advocatícios do defensor
indicado a fls. 08, em R$ 130,62 - cód. 206). Tendo em vista que a própria autora requereu a extinção do processo, inexistindo
assim interesse em eventual recurso, verifico a ocorrência da prescrição lógica. Certifique-se o transito em julgado. Transitada
esta decisão em Julgado, expeça-se o necessário. Após, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe, certificando-se
acerca do pagamento da taxa judiciária, eventuais honorários devidos ao IMESC e demais contribuições. P.R.I. - ADV: JARBAS
PINTO DA SILVA (OAB 213712/SP)
Processo 0004856-91.2012.8.26.0323 (323.01.2012.004856) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - L.
R. Z. - H. C. Z. - Manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada de documentos novos de fls.94/95 (art. 398 do CPC). - ADV: PEDRO
IVO PAULA SANTOS ZAMPIERI (OAB 319810/SP), WALTER DE SOUZA (OAB 145669/SP)
Processo 0004937-06.2013.8.26.0323 (032.32.0130.004937) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento /
Execução - E. C. M. - I. T. - (x ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: SYLVIA
CHRISTINA BARBOSA DE MOURA (OAB 213321/SP), CAIUBI RODRIGUES DA COSTA (OAB 36938/SP)
Processo 0005258-17.2008.8.26.0323 (323.01.2008.005258) - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário - Marcos
Venicio dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social - ( x) outros:Designado o dia 12/02/2014, às 9:45 hs, pra realização da
perícia, junto ao Imesc - ADV: CARLOS VAZ LEITE (OAB 136396/SP)
Processo 0005630-87.2013.8.26.0323 (032.32.0130.005630) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco Sa - Wagner Benedito Fernandes de Lacerda Veículos - - Wagner Benedito Fernandes Lacerda - ( x) manifestarse, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: LETICIA CASSIA ALMEIDA FLEURY (OAB 247745/SP),
CARLOS ALEXANDRE BARBOSA VASCONCELOS (OAB 101119/SP)
Processo 0005730-47.2010.8.26.0323 (323.01.2010.005730) - Divórcio Litigioso - Dissolução - E. A. de O. - M. A. F. D. Designo audiência nos termos do artigo 125, IV, do Código de Processo Civil para o dia 20/02/14, às 16:00 horas. A tentativa
de conciliação poderá ser conduzida por Conciliador nomeado por este Juízo, nos termos do Provimento nº 893/04 e Portaria
nº 01/05, deste Juízo. Ciência ao MP. Int. - ADV: ERIKA PIMENTEL ANTICO (OAB 293041/SP), ANA PAULA CARVALHO DE
AZEVEDO (OAB 194592/SP)
Processo 0005802-63.2012.8.26.0323 (323.01.2012.005802) - Procedimento Ordinário - Guarda - G. M. F. J. - A. P. B. de
O. - Diga o autor. Sem prejuízo, oficie-se à OAB solicitando a indicação de advogado para a requerida. Int. - ADV: FERNANDA
BRANDAO NOVAES (OAB 120978/RJ), ANA BEATRIZ FADEL (OAB 93720/RJ), ANDERSON ALVES CORREA SOUZA (OAB
311984/SP)
Processo 0006168-54.2002.8.26.0323 (323.01.2002.006168) - Outros Feitos não Especificados - Francisco Luis Miranda
Granato - Francisco Luis Miranda Granato - (X ) cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30
dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: FRANCISCO LUIS MIRANDA
GRANATO (OAB 223970/SP)
Processo 0006406-87.2013.8.26.0323 (032.32.0130.006406) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M. Z. M. - M.
J. R. M. - Designo audiência nos termos do artigo 125, IV, do Código de Processo Civil para o dia 26/02/14, às 15:00 horas. A
tentativa de conciliação poderá ser conduzida por Conciliador nomeado por este Juízo, nos termos do Provimento nº 893/04 e
Portaria nº 01/05, deste Juízo. Ciência ao MP. Int. - ADV: LEONARDO VILLAS BOAS MACENA (OAB 283386/SP)
Processo 0006454-90.2006.8.26.0323 (323.01.2006.006454) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Finasa Sa - Tiago Augusto Orozimbo - ( x ) cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido
o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: MARLI INACIO
PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0006965-15.2011.8.26.0323 (323.01.2011.006965) - Procedimento Ordinário - Duplicata - J e Serviços de
Informatica Ltda Me - Celso Henrique Souza Figueiredo Guaratinguetá Me - Designo audiência nos termos do artigo 331, do
Código de Processo Civil para o dia 20/02/14, às 15:00 horas. A tentativa de conciliação poderá ser conduzida por Conciliador
nomeado por este Juízo, nos termos do Provimento nº 893/04 e Portaria nº 01/05, deste Juízo. Int. - ADV: FERNANDO JOSÉ
DOS SANTOS QUEIROZ (OAB 216366/SP), FABIO ROCHA CARDOSO (OAB 199968/SP)
Processo 0007008-15.2012.8.26.0323 (323.01.2012.007008) - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. C. G. A. - J. A. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir no prazo de cinco dias, justificando a pertinência. Designo audiência
nos termos do artigo 125, IV, do Código de Processo Civil para o dia 26/02/14, às 13:30 horas. A tentativa de conciliação poderá
ser conduzida por Conciliador nomeado por este Juízo, nos termos do Provimento nº 893/04 e Portaria nº 01/05, deste Juízo.
Ciência ao MP. Int. - ADV: MONICA SALOTO NOGUEIRA (OAB 302869/SP), LUIZ CARLOS DOS SANTOS (OAB 147347/SP),
EDU ALVES SCARDOVELLI PEREIRA (OAB 187678/SP)
Processo 0007109-52.2012.8.26.0323 (323.01.2012.007109) - Procedimento Ordinário - Guarda - B. R. M. - R. A. M. e outro
- (x ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: DANIEL BRUNO DE MECENAS (OAB
276010/SP), JOAO ROBERTO HERCULANO (OAB 79300/SP)
Processo 0007486-57.2011.8.26.0323 (323.01.2011.007486) - Procedimento Ordinário - Concessão / Permissão /
Autorização - Anderson Adolfo de Araujo - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - “Ciência da perícia médica marcada para o
dia 11/02/2014 às 14:00 horas à Rua Erendy Novaes Ferreira, 22, Centro, Lorena-SP com o perito Paulo Sergio Viana” - ADV:
MARCIO ROBERTO GUIMARAES (OAB 149680/SP)
Processo 0007536-49.2012.8.26.0323 (323.01.2012.007536) - Interdição - Tutela e Curatela - D. V. M. F. - W. J. P. F. - (x
) outros: Designado o dia 03/02/2014, às 8:30horas pra realização de perícia com o Dr. Paulo Montemor Faro - ADV: SERGIO
REINALDO TORRES (OAB 260305/SP)
Processo 0008328-71.2010.8.26.0323 (323.01.2010.008328) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Julio Cesar
de Oliveira Ribeiro - Camila Gonçalves Silva e outros - Designo audiência nos termos do artigo 331, do Código de Processo Civil
para o dia 20/02/14, às 15:30 horas. A tentativa de conciliação poderá ser conduzida por Conciliador nomeado por este Juízo,
nos termos do Provimento nº 893/04 e Portaria nº 01/05, deste Juízo. Int. - ADV: FABIO ROCHA CARDOSO (OAB 199968/
SP), ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR (OAB 20062/PR), RODRIGO LOURENÇO FREIRE (OAB 210525/SP), PAULO
ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), MYRIAM SILVA DE CARVALHO (OAB 239222/SP), MARIO DOTTA JUNIOR
(OAB 33887/SP), EWERSON JOSÉ DO PRADO REIS (OAB 260443/SP), FILIPE DE CASTRO MENEZES (OAB 275303/SP),
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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FELIPPE DIEGO LIMA XAVIER (OAB 297190/SP), SEBASTIAO DE PONTES XAVIER (OAB 100443/SP), CARLOS VAZ LEITE
(OAB 136396/SP), JOSE BENEDITO AVERALDO GALHARDO FILHO (OAB 100654/SP), FAUSTO ARTHUR DINIZ CARDOSO
(OAB 173759/SP), JONES MARCIANO DE SOUZA JUNIOR (OAB 138667/SP)
Processo 0008404-61.2011.8.26.0323 (323.01.2011.008404) - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. P. G. de S. - E. de S.
- Partes são legítimas e estão bem representadas, não havendo nulidades a serem sanadas, razão pela qual dou o feito por
saneado. Defiro a produção de prova oral. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 03/04/14, às
14:00 horas. Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas em dez dias, contados da intimação da presente
decisão. Sem prejuízo, intimem-se as partes para depoimento pessoal, caso requerido, bem como as testemunhas arroladas.
Int. - ADV: DIOGO DE OLIVEIRA TISSEO (OAB 191535/SP), EDUARDO GIORDANI (OAB 143294/SP)
Processo 0009002-78.2012.8.26.0323 (032.32.0120.009002) - Procedimento Ordinário - Revisão - C. dos S. - J. L. G. dos S.
- Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir no prazo de cinco dias, justificando a pertinência. Designo audiência
nos termos do artigo 331, do Código de Processo Civil para o dia 20/02/14, às 14:30 horas. A tentativa de conciliação poderá
ser conduzida por Conciliador nomeado por este Juízo, nos termos do Provimento nº 893/04 e Portaria nº 01/05, deste Juízo.
Ciência ao MP. Int. - ADV: JARBAS PINTO DA SILVA (OAB 213712/SP), ANA PAULA CARVALHO DE AZEVEDO (OAB 194592/
SP)
Processo 0009813-53.2003.8.26.0323 (323.01.2003.009813) - Procedimento Ordinário - Leandro Aparecido Pinto dos
Santos - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - ( x) cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido
o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: ROBERTO
CRUNFLI MENDES (OAB 261792/SP)
Processo 0011004-94.2007.8.26.0323 (323.01.2007.011004) - Execução de Alimentos - Alimentos - G. A. G. M. e R. A. G.
M. - L. R. G. de M. - Manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada de documentos novos de fls.144/154 (art. 398 do CPC). - ADV:
LETICIA CAMPOS ESPINDOLA (OAB 254542/SP), CARMEM ISABEL DIAS VELLANGA BARBOSA (OAB 95903/SP)
Processo 0015071-68.2008.8.26.0323 (323.01.2008.015071) - Inventário - Inventário e Partilha - Edmara Travezani de Araújo
- Marina Travezani de Araujo - Edmara Travezani de Araújo, qualificada na inicial, ajuizou ação de Inventário em face de Marina
Travezani de Araujo . Paralisados os autos por mais de trinta dias, ante a inércia do requerente, que instado pessoalmente, a
dar regular andamento ao feito, quedou-se inerte, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito (Inventário,
requerida por Edmara Travezani de Araújoem face de Marina Travezani de Araujo, e o faço com fundamento no artigo 267, III,
do Código de Processo Civil. Defiro o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial, mediante substituição por
cópias, com exceção das guias de recolhimento das taxas, custas e conduções. Transitada esta decisão em Julgado, expeça-se
o necessário. Após, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe, certificando-se acerca do pagamento da taxa judiciária,
eventuais honorários devidos ao IMESC e demais contribuições. P.R.I. - ADV: CRISTIANE ALVES SAMPAIO (OAB 146974/SP)
Processo 3000847-98.2013.8.26.0323 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes Jaqueline Aparecida Vaz - CRISTIANE DAIANE DE SOUZA ROUPAS - ME - (x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado
negativo da carta de citação. (a requerida mudou-se) - ADV: CLAUDIONOR DA COSTA (OAB 288697/SP)
Processo 3001511-32.2013.8.26.0323 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - TIAGO HENRIQUE MOREIRA Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A - Da narração dos fatos descritos na inicial, denota-se que a solução do
litígio demanda nítida dilação probatória, de tal sorte que, no meu sentir, os documentos carreados pelos autores não são
aptos a provar de forma inequívoca as alegações formuladas. Assim, por não vislumbrar nos autos documentos essenciais à
comprovação do quanto alegado, INDEFIRO, por ora, o pedido liminar. Sem prejuízo, DEFIRO o pedido de gratuidade processual
formulado. Anote-se. Cite-se a requerida para contestar no prazo legal. - ADV: SERGIO DOMINGOS DE SOUZA (OAB 289953/
SP), HUGO LEONARDO DIAS DA SILVA PEREIRA (OAB 262519/SP)
Processo 3001676-79.2013.8.26.0323 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - T. V. P. da M. - - T. E. P. M. - M. A. da
M. - Defiro justiça gratuita. Defiro os benefícios do art. 172, § 2º do Código de Processo Civil. Fixo alimentos provisórios em 30%
do salário mínimo, devidos a partir da citação válida e mensalmente. Defiro expedição de ofício à agência bancária local, para
abertura de conta, para recebimento de alimentos. Nos termos do artigo 125, IV, do Código de Processo Civil, designo audiência
de tentativa de conciliação para o dia 26/02/14, às 14:00 horas. Cite-se e notifique-se o réu, consignando-se que, caso não haja
acordo, o prazo de quinze dias para contestação terá início da audiência supra, e não sendo constatada a ação, presumir-se-ão
como verdadeiros os fatos alegados pelas autoras. Comprovada a citação válida, oficie-se à fonte pagadora para desconto, caso
requerido. A tentativa de conciliação poderá ser conduzida por conciliador nomeado por este Juízo, nos termos do Provimento nº
893/04 do Conselho Superior da Magistratura e Portaria nº 01/05, deste Juízo. Caso a autora não compareça à audiência, será
arquivado o processo nos termos do artigo 7º, “caput” da Lei 5.478/68. Ciência ao Representante do Ministério Público. Servirá
o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV: RENATA CRISTINA DA
SILVA NUNES (OAB 318151/SP)
Processo 3001724-38.2013.8.26.0323 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - C. E. dos S. R. - E. É R. - Defiro
justiça gratuita. Defiro os benefícios do art. 172, § 2º do Código de Processo Civil. Fixo alimentos provisórios em 30% do salário
mínimo, devidos a partir da citação válida e mensalmente. Defiro expedição de ofício à agência bancária local, para abertura de
conta, para recebimento de alimentos. Nos termos do artigo 125, IV, do Código de Processo Civil, designo audiência de tentativa
de conciliação para o dia 26/02/14, às 14:30 horas. Cite-se e notifique-se o réu, consignando-se que, caso não haja acordo, o
prazo de quinze dias para contestação terá início da audiência supra, e não sendo constatada a ação, presumir-se-ão como
verdadeiros os fatos alegados pelas autoras. Comprovada a citação válida, oficie-se à fonte pagadora para desconto, caso
requerido. A tentativa de conciliação poderá ser conduzida por conciliador nomeado por este Juízo, nos termos do Provimento
nº 893/04 do Conselho Superior da Magistratura e Portaria nº 01/05, deste Juízo. Caso o autor não compareça à audiência, será
arquivado o processo nos termos do artigo 7º, “caput” da Lei 5.478/68. Ciência ao Representante do Ministério Público. Servirá
o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV: DENIZE MOREIRA
CHAVES GALVAO (OAB 100952/SP)
Processo 3001987-70.2013.8.26.0323 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ODETH SILVA - São
Paulo Previdência SPPREV - Vistos. I Defiro os benefícios da justiça gratuita e a prioridade de tramitação à autora; anote-se. II
Passo a deliberar sobre o pedido de tutela antecipada. Em primeiro lugar, não se aplica o artigo 1º, da Lei nº 9.494/97, já que,
no caso concreto, o pedido, caso deferido, se limitaria a manter uma situação preexistente. Ademais, da análise dos documentos
acostados à inicial, constata-se prova inequívoca da relevância da fundamentação invocada para o restabelecimento do benefício,
porquanto a autora é beneficiária de pensão previdenciária há seis anos (fls. 55/57), concedida pela própria Administração
após a análise dos requisitos legais para tanto e com base na lei vigente à data do óbito (03.11.2005 fls. 32), isto é, no artigo
152, inciso II, da Lei Complementar nº 180/78. Confira-se a seguinte jurisprudência sobre o tema: Mandado de Segurança.
Pensão por morte. Cassação do benefício deferido à impetrante, irmã de professora estadual aposentada, nos termos do artigo
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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152, inciso II, da Lei Estadual nº 180/78. Sentença concessiva da segurança. Recurso da SPPrev buscando a inversão do
julgado. Inadmissibilidade. Direito ao benefício que foi deferido com base em legislação que tutelava o direito da impetrante,
nos termos da Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça. A Lei federal nº 9.717/98 não deve ser aplicada à espécie, uma
vez que não se trata da “lei aplicável” nos termos da referida Súmula. Parcelas devidas a partir da impetração, que devem ser
descontadas das que tiverem sido pagas por força da liminar deferida em Agravo de Instrumento. Recursos oficial e voluntário
improvidos (Apelação / Reexame Necessário nº 0001520-05.2013.8.26.0595, Relator(a): Aroldo Viotti, Comarca: Serra Negra,
Órgão julgador: 11ª Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 10/12/2013). Ademais, a suspensão do pagamento foi feita
prematuramente, com fundamento no artigo 60, da Lei Estadual nº 10.177/98, sem respeito ao contraditório e à ampla defesa,
como se depreende da leitura do ofício SPPREV de fls. 66. O fundado receio de dano de difícil reparação decorre do caráter
alimentar do benefício devido à autora, idosa e incapaz para os atos da vida civil (fls. 28 e 35). Assim, verificada a presença dos
requisitos estabelecidos no artigo 273, do Código de Processo Civil, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de
determinar que a ré restabeleça o benefício de pensão por morte à autora (fls. 82), até sentença final, sob pena de incidência de
multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento do
preceito. III - Cite-se a ré, com as advertências de praxe. - ADV: SAVIO AUGUSTO MARCHI DOS SANTOS SILVA (OAB 272206/
SP)
Processo 3002087-25.2013.8.26.0323 - Mandado de Segurança - Provas - Ademir Benedito Vicente - BRUNO DE MEDEIROS
ASSIS - - RINALDO BENEDITO THIMÓTEO ZANIN - VISTOS. I - Embora bem elaborada, a petição inicial, bem assim os
documentos que a instruem, não me convenceram, data venia, da presença de todos os requisitos necessários ao liminar
deferimento da medida pleiteada, previstos no artigo 7.º, inciso III, da Lei n.º 12.016/09: relevância do fundamento e ineficácia
da medida acaso deferida apenas ao final. Com efeito, mesmo admitida a relevância dos fundamentos da impetração, força
convir que os documentos, como admitido pelo autor, já foram disponibilizados (fls. 83/84), havendo possibilidade de sua juntada
a qualquer tempo e manifestação oportuna em sede de alegações finais (fls. 61/63), o que afasta a constatação de prejuízo
imediato, a autorizar a paralisação do processo administrativo. Aliás, como o processo administrativo ainda está em andamento,
não se sabe ainda sequer se o resultado será desfavorável ao autor. Conveniente, por isso, o aguardo das informações da
autoridade impetrada, razão pela qual indefiro a liminar. II - Sem prejuízo, notifiquem-se as autoridades coatoras do conteúdo
da petição inicial, enviando-lhes a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 dias,
prestem as informações que julguem necessárias. Dê-se, outrossim, ciência do feito ao órgão de representação judicial da
pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial, sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. III - Com as
informações, manifeste-se o Ministério Publico. IV - Enfim, venham conclusos. Int. - ADV: LUCIANA CARVALHO DE CASTRO
SENE (OAB 288804/SP)
Processo 3002168-71.2013.8.26.0323 - Recuperação Judicial - Administração judicial - VILELA RIBEIRO & FILHOS LTDA
- - J P Vilela Supermercados Ltda - Vistos Deverão as requerentes, no prazo de dez dias, emendar a inicial, comprovando o
recolhimento da taxa judiciária e custas processuais. Com efeito, ao formular seu pedido de recuperação judicial, as requerentes
apresentaram pedido alternativo de gratuidade da justiça ou diferimento de custas nos termos da Lei n. 11.608/2003 e justificaram
a pretensão na “momentânea situação financeira precária” (fls. 33/34). No que troca ao pedido de gratuidade, esclarece Fábio
Ulhoa Coelho (“Comentários à Lei de Falência e de Recuperação de Empresas”, editora Saraiva, 9ª edição, 2013, página
210) que “por maior que sejam as dificuldades enfrentadas pelo devedor que busca a recuperação judicial, não cabe liberálo do pagamento das custas. Se o empresário ou a sociedade empresária encontra-se na situação de pobreza descrita na lei
como pressuposto para a isenção das custas, então já não há mais que tentar a recuperação. Como somente as empresas
viáveis devem ser recuperadas, o mínimo de disponibilidade de recursos deve existir no patrimônio do devedor para que ele
tenha direito à recuperação”. Em relação ao diferimento do recolhimento das custas processuais, o caso dos autos não se
enquadra nos quatro incisos do artigo 5º da Lei Paulista n. 11.608/03, lembrando-se, a propósito, que as normas que suspendem
ou excluem crédito tributário, que outorgam isenção ou que dispensam do cumprimento de obrigações tributárias acessórias
somente podem ser interpretadas literalmente (CTN, art. 111), e nem mesmo a adoção da equidade poderá resultar na dispensa
da exigência de tributo (CTN, art. 108, § 2º). Deverá, ainda, a requerente emendar a inicial, adequando o valor atribuído à
causa no pedido de recuperação judicial, que deve conferir com o montante da dívida. Sem prejuízo, expeça-se mandado de
constatação no endereço indicado a fls. 02, devendo o Sr. Oficial de Justiça lavrar auto circunstanciado, em especial sobre a
presença de funcionários de ambas as empresas trabalhando no local e quais as atividades desempenhadas, se em consonância
com o alegado nos itens II e VI da petição inicial. Intime-se. - ADV: DIEGO RODRIGO MARCHIOTTI (OAB 55891/PR), BRUNO
SPINELLA DE ALMEIDA (OAB 55597/PR)
Processo 3002468-33.2013.8.26.0323 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - THAIANE DE FREITAS
MARIANO - Construtora Garant Guaratinguetá Ltda ME - VISTOS. Defiro à requerente os benefícios da gratuidade processual.
Anote-se. Passo a análise do pedido de tutela antecipada pleiteada. São pressupostos de qualquer espécie de antecipação da
tutela a prova inequívoca e a verossimilhança da alegação. “O fumus boni juris deverá estar, portanto, especialmente qualificado:
exige-se que os fatos, examinados com base na prova já carreada, possam ser tidos como fatos certos. Em outras palavras:
diferentemente do que ocorre no processo cautelar (onde há juízo de plausibilidade quanto ao direito e de probabilidade quanto
aos fatos alegados), a antecipação da tutela de mérito supõe verossimilhança quanto ao fundamento de direito, que decorre de
(relativa) certeza quanto à verdade dos fatos” (Antecipação da Tutela, TEORI ALBINO ZAVASCKI, Saraiva, 1997, pág. 76). Em
princípio, a antecipação da tutela não pode ser concedida “inaudita altera pars”. A providência somente poderá ser dispensada
quando outro valor jurídico, da mesma estatura constitucional que o direito ao contraditório, puder ficar comprometida com a
ouvida do adversário.” (Antecipação da Tutela, TEORI ALBINO ZAVASCKI, Saraiva, 1997, pág. 105). A tutela urgente, antes da
ouvida do réu, poderá ser concedida quando o caso concreto o exigir.” (A Antecipação da Tutela, LUIZ GUILHERME MARINONI,
Malheiros Editores, 3ª ed., revista e ampliada, págs. 132 e 133). Da narração dos fatos descritos na inicial, denota-se que a
solução do litígio demanda nítida dilação probatória, de tal sorte que, no meu sentir, os documentos carreados pela autora não
são aptos a provar de forma inequívoca a verossimilhança das alegações formuladas. É imperativo, portanto, que seja ouvida
a parte contrária e angariados os elementos indispensáveis a justificar o deferimento daquela medida excepcional. Por ora,
mostra-se por demais temerária a concessão da tutela pretendida, sob pena, inclusive, de se invadir patrimônio alheio, sem
lhe assegurar o direito ao contraditório e ampla defesa (fumus boni iuris). Por tais fundamentos, tendo em vista a ausência
dos requisitos previstos no artigo 273 do Código de Processo Civil e por não vislumbrar nos autos documentos essenciais à
comprovação do quanto alegado, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação de tutela. Cite-se a requerida com as advertências
de praxe. Int. - ADV: GISELE APARECIDA ALCIDES (OAB 150336/RJ), CEZAR MACEDO GONÇALVES (OAB 58375/RJ)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO FELIPE ESTEVÃO DE MELO GONÇALVES
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOÃO CARLOS DIAS LOURENÇO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0029/2013
Processo 0000369-44.2013.8.26.0323 (032.32.0130.000369) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços
- Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp - Joao Paulo Silva Affonso - ( x ) manifestarem-se, em
05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s) juntado(s) aos autos. Pesquisa junto ao INFOJUD - positiva/negativa. - ADV:
RICARDO MATTOS PINCHELLI (OAB 196105/SP)
Processo 0000714-49.2009.8.26.0323 (323.01.2009.000714) - Execução de Alimentos - Alimentos - B. B. O. - A. P. de C.
O. - ( x ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s) juntado(s) aos autos. Pesquisa junto ao INFOJUD
- positiva/negativa. - ADV: ROSELI MIRANDA GOMES ANGELO BARBOSA (OAB 125892/SP), EDUARDO GIORDANI (OAB
143294/SP)
Processo 0000766-40.2012.8.26.0323 (323.01.2012.000766) - Procedimento Ordinário - Guarda - L. F. A. da S. D. - V. A.
de O. - (x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado de intimação(a requerida não foi encontrada
no endereço informado). - ADV: JARBAS PINTO DA SILVA (OAB 213712/SP), MELISSA BILLOTA MOURA RAMALHO (OAB
239460/SP)
Processo 0000781-09.2012.8.26.0323 (323.01.2012.000781) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau
Unibanco Sa - ( x ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s) juntado(s) aos autos. Pesquisa junto ao
INFOJUD - positiva/negativa. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP), JOSÉ JULIANO MARCOS LEITE
(OAB 313540/SP), CLARISSA VALLI BUTTOW (OAB 307870/SP)
Processo 0001209-69.2004.8.26.0323 (323.01.2004.001209) - Cumprimento de sentença - Multa de 10% - Banco do Estado
de Sao Paulo Sa Banespa - Estacionamento Independencia Administracao e Operacao - ( x ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre
a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s) juntado(s) aos autos. Pesquisa junto ao INFOJUD - positiva/negativa. - ADV: ANDRÉ BARABINO
(OAB 172383/SP), ANA PAULA DE SOUZA VEIGA SOARES (OAB 102417/SP), LUIZ RENATO DE OLIVEIRA VALENTE (OAB
252926/SP)
Processo 0001323-32.2009.8.26.0323 (323.01.2009.001323) - Execução de Alimentos - Alimentos - L. R. de C. - L. L. de
C. - ( x ) outros: Diga o autor em termos de prosseguimento, decorreu o prazo de sobrestamento do feito. - ADV: ANA MARIA
CARVALHO CASTRO CAPUCHO (OAB 241667/SP)
Processo 0001438-19.2010.8.26.0323 (323.01.2010.001438) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Banco Itau Sa - Claudião Automóveis Ltda e outro - ( x ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s)
ofício(s) juntado(s) aos autos. Pesquisa junto ao INFOJUD - positiva/negativa. - ADV: JOSÉ JULIANO MARCOS LEITE (OAB
313540/SP), CLARISSA VALLI BUTTOW (OAB 307870/SP), CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP), DANIELLE
CRISTINA DE SOUZA EUZEBIO (OAB 242976/SP), BRUNO REGINATO ARAUJO DE OLIVEIRA (OAB 224414/SP)
Processo 0001599-10.2002.8.26.0323 (323.01.2002.001599) - Execução de Título Extrajudicial - Distribuidora Farmaceutica
Panarello Ltda - L Sergio Motta Lorena e outros - ( x ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s)
juntado(s) aos autos. Pesquisa junto ao INFOJUD - positiva/negativa. - ADV: DIEGO SAYEG HALASI (OAB 243199/SP),
RICARDO EJZENBAUM (OAB 206365/SP), DAIANE BRANCAGLION BOULOS (OAB 187484/SP)
Processo 0002010-43.2008.8.26.0323 (323.01.2008.002010) - Depósito - Depósito - Banco Finasa Sa - Claudio Cesar Zenith
de Carvalho - ( x ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s) juntado(s) aos autos. Pesquisa junto ao
INFOJUD - positiva/negativa. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), FRANCISCO BRAZ DA SILVA
(OAB 160262/SP)
Processo 0002023-71.2010.8.26.0323 (323.01.2010.002023) - Interdição - Capacidade - M. P. do E. de S. P. - J. M. A.
N. da S. - Fls. 97: defiro. Nomeio a Equipe deste Juízo, para elaboração do estudo social. Laudo em trinta dias. Dê-se-lhe
vistas dos autos. Oficie-se via e-mail à Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Guaratinguetá, solicitando designação
de Assistente Social para atuar no feito. Int. - ADV: FABIANA ALINE GOMES NUNES MORAES (OAB 227296/SP), DEIZA
MOLITERNO (OAB 251791/SP)
Processo 0002052-24.2010.8.26.0323 (323.01.2010.002052) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - L.
T. N. B. - M. H. da S. - Arquivem-se os autos. Int. \<SEQMV\>D83146470\</SEQMV\> - ADV: VINICIUS ZANIN GARCIA (OAB
185703/SP), LETICIA CAMPOS ESPINDOLA (OAB 254542/SP)
Processo 0002218-56.2010.8.26.0323 (323.01.2010.002218) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Porto
Seguro Companhia de Seguros Gerais - Sebastião Jose da Silva e outro - ( x ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s)
resposta(s) ao(s) ofício(s) juntado(s) aos autos. Pesquisa junto ao INFOJUD - positiva/negativa. - ADV: MARIA CAROLINA DE
SIQUEIRA NOGUEIRA MADANI (OAB 130377/SP), MARCOS BENEDITO CAMILO DE SOUZA (OAB 118115/SP)
Processo 0002338-36.2009.8.26.0323 (323.01.2009.002338) - Depósito - Depósito - Banco Itaucard Sa - Paralisados os
autos por mais de trinta dias, ante a inércia do requerente que mesmo intimado no endereço constante no autos quedou-se
inerte, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito (DEPÓSITO), requerida por BANCO ITAUCARD S/A
em face de ANTÔNIO MARIA DE ASSIS, Feito nº 567/09), e o faço com fundamento no artigo 267, III, do Código de Processo
Civil. Defiro o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial, mediante substituição por cópias, com exceção
das guias de recolhimento das taxas, custas e conduções. Transitada esta decisão em Julgado, expeça-se o necessário.
Após, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe, certificando-se acerca do pagamento da taxa judiciária, eventuais
honorários devidos ao IMESC e demais contribuições. P.R.I. Lorena, 31 de julho de 2.013 Luiz Gustavo Esteves Juiz de Direito
\<SEQMV\>S17282786\</SEQMV\> - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)
Processo 0002440-92.2008.8.26.0323 (323.01.2008.002440) - Monitória - Obrigações - Posto de Serviços Vizumar Ltda Rodo Columbia Transportes Ltda - ( x ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s) juntado(s) aos autos.
Pesquisa junto ao INFOJUD - positiva/negativa. - ADV: FABIO DE WENICIO COURA MARTINS DE OLIVEIRA (OAB 213668/
SP), JOSÉ ALEXANDRE COELHO DE FRANÇA CORRÊA (OAB 260596/SP), ANDRÉA CRISTINA GALLO BRAZ (OAB 128528/
RJ), TIAGO FILIPE FERREIRA DOS SANTOS (OAB 196567/SP)
Processo 0002470-93.2009.8.26.0323 (323.01.2009.002470) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Omni Sa Credito Financiamento e Investimento - Sentença nº 706/2013 registrada em 18/07/2013 no livro nº 202
às Fls. 246: Paralisados os autos por mais de trinta dias, ante a inércia do requerente que mesmo intimado no endereço
constante no autos quedou-se inerte, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito (BUSCA E APREENSÃO
? ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA), requerida por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de ADEMIR
MATHILDES DE OLIVEIRA, Feito nº 597/09), e o faço com fundamento no artigo 267, III, do Código de Processo Civil. Defiro
o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial, mediante substituição por cópias, com exceção das guias de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

938

recolhimento das taxas, custas e conduções. Revogo a liminar inicialmente concedida. Oficie-se à Serasa. Transitada esta
decisão em Julgado, expeça-se o necessário. Após, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe, certificando-se acerca
do pagamento da taxa judiciária, eventuais honorários devidos ao IMESC e demais contribuições. P.R.I. Lorena, 26 de junho de
2.013 Luiz Gustavo Esteves Juiz de Direito \<SEQMV\>S17197556\</SEQMV\> - ADV: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA
(OAB 295551/SP), VINICIUS BARROS REZENDE (OAB 106790/RJ)
Processo 0002494-82.2013.8.26.0323 (032.32.0130.002494) - Alimentos - Provisionais - Fixação - V. C. M. B. - W. J. B. Retirar, em 05 dias, o documento expedido pelo Cartório (mandado de averbação). - ADV: EUGENIO PACELLI FERREIRA DIAS
(OAB 67703/SP), MARIANE KIKUTA (OAB 291130/SP)
Processo 0002600-15.2011.8.26.0323 (323.01.2011.002600) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Itapeva Ii
Multicarteira Fidc Np - Fornecedora Lorenense de Mateirais para Construção e outros - ( x ) manifestarem-se, em 05 dias,
sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s) juntado(s) aos autos. Pesquisa junto ao INFOJUD - positiva/negativa. - ADV: DEBORAH
GOULART PINTO (OAB 100933/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), TANIA MARIA DE AQUINO
DE MEIRA LEITE (OAB 172018/SP)
Processo 0002740-64.2002.8.26.0323 (323.01.2002.002740) - Ação Popular - Improbidade Administrativa - Dirceu Nunes
Rangel - Roberio de Souza Medeiros e outros - ( x ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s) juntado(s)
aos autos. Pesquisa junto ao INFOJUD - positiva/negativa. - ADV: ROBERIO DE SOUSA MEDEIROS (OAB 58468/SP), MARIO
TEIXEIRA DA SILVA (OAB 26417/SP)
Processo 0002901-59.2011.8.26.0323 (323.01.2011.002901) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Joao Carlos
Rodrigues da Costa - João Rodrigues da Costa - Para viabilizar o bloqueio on line, e contribuir para a celeridade processual
informe o exequente, em uma única página, os seguintes dados, na respectiva ordem. Número do processo; Nome do credor;
CPF ou CNPJ do credor; Nome do devedor; CPF ou CNPJ do devedor; Valor atualizado da dívida. Sem prejuízo recolha o
autor, a taxa referente ao bloqueio, observado o Provimento CG nº 16/12. Após, tornem conclusos para o devido rastreio junto
ao sistema BACENJUD. Sem prejuízo, regularize o subscritor de fls. 21, porquanto sem representação processual. Int. - ADV:
WALTER DE SOUZA (OAB 145669/SP), MARIA LUÍZA GUATURA DOS SANTOS (OAB 168243/SP)
Processo 0003086-63.2012.8.26.0323 (323.01.2012.003086) - Monitória - Contratos Bancários - Hsbc Bank Brasil Sa Banco
Multiplo - Elvany Chaves de Araujo Lorena Me - - Lucia de Fatima Chaves de Araujo - (x ) outros: diga o autor em termos de
prosseguimento, decorreu “in albis”o prazo para o requerido contestar a ação. - ADV: JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/
SP)
Processo 0003246-35.2005.8.26.0323 (323.01.2005.003246) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Fornecedora Lorenense de Materiais para Construcoes Ltda - Guimaraes Castro Engenharia Ltda - Aguarde-se provocação dos
autos no arquivo. Int. - ADV: DIOGO DE OLIVEIRA TISSEO (OAB 191535/SP)
Processo 0003633-69.2013.8.26.0323 (032.32.0130.003633) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer André Luiz Phillippini - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir no
prazo de cinco dias, justificando a pertinência. Sem prejuízo, esclareçam as partes se tem interesse na audiência de conciliação.
Após, ao MP. Int. - ADV: JOSE ALBERTO BARBOSA JUNIOR (OAB 220654/SP)
Processo 0003808-97.2012.8.26.0323 (323.01.2012.003808) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú
Unibanco Sa - Clênio João Dalla Vecchia e outro - ( x ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s)
juntado(s) aos autos. Pesquisa junto ao INFOJUD - positiva/negativa. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/
SP), CLARISSA VALLI BUTTOW (OAB 307870/SP)
Processo 0003920-42.2007.8.26.0323 (323.01.2007.003920) - Cumprimento de sentença - Multa de 10% - Safra Leasing Sa
Arrendamento Mercantil - Transplast Transportes Lorena Ltda - ( x ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s)
ofício(s) juntado(s) aos autos. Pesquisa junto ao INFOJUD - positiva/negativa. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB
91275/SP), CLARISSA VALLI BUTTOW (OAB 307870/SP), JOSÉ JULIANO MARCOS LEITE (OAB 313540/SP)
Processo 0003997-46.2010.8.26.0323 (323.01.2010.003997) - Procedimento Ordinário - Celia Matias Santana - Edson
Augusto dos Santos - ( x ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s) juntado(s) aos autos. Pesquisa
junto ao INFOJUD - positiva/negativa. - ADV: ROSELI MIRANDA GOMES ANGELO BARBOSA (OAB 125892/SP), ELDER
PERICLES FERREIRA DIAS (OAB 269866/SP), JOSE RICARDO ANGELO BARBOSA (OAB 126524/SP)
Processo 0004110-92.2013.8.26.0323 (032.32.0130.004110) - Divórcio Litigioso - Dissolução - C. C. de S. D. - M. C. F. R. - (
x) outros: Diga o autor em termos de prosseguimento, decorreu o prazo de sobrestamento do feito. - ADV: ELAINE DI LORENZI
SIQUEIRA (OAB 153183/SP)
Processo 0004234-85.2007.8.26.0323 (323.01.2007.004234) - Cumprimento de sentença - Multa de 10% - Jose Mateus
Pereira Camargo de Paula - Jose Tadeu de Paula - ( x ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s)
juntado(s) aos autos. Pesquisa junto ao INFOJUD - positiva/negativa. - ADV: ELAINE VIEIRA DE SA SANTOS (OAB 284124/
SP)
Processo 0004524-95.2010.8.26.0323 (323.01.2010.004524) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do
Brasil Sa - Marcos Tobias Lima Me - ( x ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s) juntado(s) aos
autos. Pesquisa junto ao INFOJUD - positiva/negativa. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)
Processo 0004670-05.2011.8.26.0323 (323.01.2011.004670) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco Sa - Casa de Carnes Moura Zago Ltda Me e outro - ( x ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s)
ao(s) ofício(s) juntado(s) aos autos. Pesquisa junto ao INFOJUD - positiva/negativa. - ADV: VERA MARINA NEVES DE FARIA
VASCONCELOS (OAB 173936/SP), ANA CLAUDIA TEIXEIRA ASSIS (OAB 292964/SP), CARLOS ALEXANDRE BARBOSA
VASCONCELOS (OAB 101119/SP)
Processo 0004721-16.2011.8.26.0323 (323.01.2011.004721) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Hsbc
Bank Brasil Sa Banco Multiplo - Drogaria Nova Opçao de Lorena Ltda Epp e outro - ( x ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre
a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s) juntado(s) aos autos. Pesquisa junto ao INFOJUD - positiva/negativa. - ADV: JORGE DONIZETI
SANCHEZ (OAB 73055/SP)
Processo 0004772-42.2002.8.26.0323 (323.01.2002.004772) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória Ceramica Nova Canas Sociedade Agro Industrial Ltda - Marcio Jose Cardoso Me - ( x ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre
a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s) juntado(s) aos autos. Pesquisa junto ao INFOJUD - positiva/negativa. - ADV: JOSE ALBERTO
BARBOSA JUNIOR (OAB 220654/SP)
Processo 0004850-50.2013.8.26.0323 (032.32.0130.004850) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Omni Sa Credito, Financiamento e Investimento - Silmara Rodrigues Alves Duraes - Recolher, em 05 dias, a(s)
diligência(s) do Oficial de Justiça, sob pena de extinção do processo (art.267, IV do CPC). Valor R$ 13,59 - ADV: TATIANE
CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP)
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Processo 0004886-63.2011.8.26.0323 (323.01.2011.004886) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau
Unibanco Sa - ( x ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s) juntado(s) aos autos. Pesquisa junto ao
INFOJUD - positiva/negativa. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP), CLARISSA VALLI BUTTOW (OAB
307870/SP), JOSÉ JULIANO MARCOS LEITE (OAB 313540/SP)
Processo 0004887-48.2011.8.26.0323 (323.01.2011.004887) - Execução de Título Extrajudicial - Itau Unibanco Sa - F
Christino Ramos Epp e outro - ( x ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s) juntado(s) aos autos.
Pesquisa junto ao INFOJUD - positiva/negativa. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP), JOSÉ JULIANO
MARCOS LEITE (OAB 313540/SP), CLARISSA VALLI BUTTOW (OAB 307870/SP)
Processo 0004907-68.2013.8.26.0323 (032.32.0130.004907) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- L C Bimestre Fortes Me - Banco Itauleasing Sa - Vistos. A causa versa sobre relação de consumo (Súmula, 297/STJ), de tal sorte
que a competência (absoluta) para processar o feito é o do domicílio da autora (Guaratinguetá), nos termos da jurisprudência
do C. STJ:CONTRATO BANCÁRIO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CLÁUSULAS. DISCUSSÃO. COMPETÊNCIA. FORO.
ESCOLHA. ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE.1 - Segundo entendimento desta Corte, tratando-se de relação de consumo, a
competência é absoluta, podendo ser declinada de ofício. Afastamento da súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.2 - O
intento protetivo da lei, no sentido de possibilitar a escolha do foro, do domicílio do autor ou do réu, dirige-se ao consumidor,
propriamente dito, aquela pessoa física ou jurídica destinatária final do bem ou serviço. Impossibilidade de o advogado ajuizar
a ação em foro diverso, que não é nem o da autora (consumidora) e nem o do réu (Banco), usando, ao que tudo indica,
conforme as instâncias de origem, endereço fictício.3 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª
Vara Cível de Aranraguá - SC, suscitante.(CC 106.990/SC, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 11/11/2009, DJe 23/11/2009). Interessante observar, por oportuno, que a empresa autora possui domicílio em Guaratinguetá/
SP, seu proprietário na cidade de Piquete/SP e o requerido em Poá/SP, ou seja, não há nenhum vínculo da demanda com a
comarca de Lorena/SP. Pelo exposto, reconheço a incompetência absoluta deste Juízo para processar o feito e determino sua
remessa ao Foro da Comarca de Guaratinguetá. Int. - ADV: JOSE ALBERTO BARBOSA JUNIOR (OAB 220654/SP)
Processo 0005019-86.2003.8.26.0323 (323.01.2003.005019) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Banco Bradesco Sa - Eugenio Elias da Silva Gabriel - ( x ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s)
ofício(s) juntado(s) aos autos. Pesquisa junto ao INFOJUD - positiva/negativa. - ADV: GUSTAVO MIGUEL SALOMÃO (OAB
162921/SP), VERA MARINA NEVES DE FARIA VASCONCELOS (OAB 173936/SP), MARCELO DE CARVALHO MIDÕES (OAB
194796/SP), CARLOS ALEXANDRE BARBOSA VASCONCELOS (OAB 101119/SP)
Processo 0005321-57.1999.8.26.0323 (323.01.1999.005321) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco Sa - ( x ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s) juntado(s) aos autos. Pesquisa
junto ao INFOJUD - positiva/negativa. - ADV: CARLOS ALEXANDRE BARBOSA VASCONCELOS (OAB 101119/SP), VERA
MARIA NEVES DE FARIA VASCONCELOS (OAB 173936/SP)
Processo 0005488-54.2011.8.26.0323 (323.01.2011.005488) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Meyckon dos Santos - Diga em termos de prosseguimento,
decorreu o prazo de sobrestamento do feito. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE
FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)
Processo 0005599-48.2005.8.26.0323 (323.01.2005.005599) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços
- Instituto Santa Tereza - Ana Paula de Almeida - - Maria Senes de Almeida - Diga em termos de prosseguimento, decorreu o
prazo de sobrestamento do feito. - ADV: PALADIA DE OLIVEIRA ROMEIRO DA SILVA (OAB 260534/SP), LUIS FERNANDO
RABELO CHACON (OAB 172927/SP)
Processo 0005706-58.2006.8.26.0323 (323.01.2006.005706) - Execução de Alimentos - Alimentos - F. F. F. A. - J. P. F. A.
- ( x ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s) juntado(s) aos autos. Pesquisa junto ao INFOJUD
- positiva/negativa. - ADV: DOUGLAS DIAS DOS SANTOS (OAB 251934/SP), EDU ALVES SCARDOVELLI PEREIRA (OAB
187678/SP)
Processo 0005777-36.2001.8.26.0323 (323.01.2001.005777) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Nossa Caixa Sa - Maria Roseli de Oliveira Pereira - - Veronica de Oliveira Pereira - Manifeste-se o requerente sobre
a pesquisa RENAJUD de fls.217 - ADV: EDILSON JOSÉ MAZON (OAB 161112/SP), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB
142452/SP)
Processo 0006008-43.2013.8.26.0323 (032.32.0130.006008) - Procedimento Ordinário - Guarda - J. B. da S. - - M. N. C. da
S. - C. A. de M. - - J. C. da S. - “Providenciar mais uma contra-fé a fim de expedir a Carta precatória”. - ADV: FABIANA LESCURA
DO NASCIMENTO (OAB 198738/SP)
Processo 0006254-39.2013.8.26.0323 (032.32.0130.006254) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Luiz
Antonio Ribeiro - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. I - A gratuidade decorre da própria Lei (art. 129, parágrafo
único, Lei n. 8.213/91; art. 7º, inc. II, Lei Estadual n. 11.608/03, quanto à taxa judiciária), ficando concedida. II Aprecio o
pedido de antecipação de tutela. Pretende a parte autora o restabelecimento do auxílio-doença, alegando que as lesões
indicadas reduziram sua capacidade laborativa de forma irreversível, pelo que já faria jus ao benefício a ser implantado em
antecipação de tutela. A medida antecipatória, entretanto, não prescinde de prova inequívoca das alegações. Em hipóteses
como a presente, deve-se ter em mente que a natureza da moléstia, sua conseqüência (a alegada redução da capacidade
laborativa) e sua origem (a causa ligada a acidente e/ou condições de trabalho) não estão ainda evidenciadas por prova
dessa estatura. Bem por isso o próprio demandante admite já na inicial a necessidade de prova pericial. Na sua concepção,
já estariam preenchidos os requisitos à concessão do benefício acidentário, o que, entretanto, é vedado em sede de cognição
preliminar em que não se demonstram, efetivamente, as conseqüências da lesão e o nexo com o evento narrado. Destaco,
dentre outros, os julgados que seguem: TJSP A.I. n. 0047687-90.2011.8.26.0000; Rel: Valdecir José do Nascimento; Comarca:
Marília; 16ª Câmara de Direito Público; j: 23/08/2011; outros números: 476879020118260000; EMENTA: “PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. TUTELA ANTECIPADA PARA A IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DE AUXÍLIOACIDENTE. INVIABILIDADE, NO CASO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS
NECESSÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. A concessão de auxílio-acidente pressupõe dilação probatória, na qual se constatará
o nexo causal e a existência ou não de redução da capacidade laborativa”; TJSP A.I. n. 0042192-31.2012.8.26.0000; Rel: Luiz
De Lorenzi; Comarca: Ubatuba; 16ª Câmara de Direito Público; j: 27/03/2012; outros números: 421923120128260000; EMENTA:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ACIDENTÁRIA - TUTELA ANTECIPADA PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO - REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS - INDEFERIMENTO. Não cabe a antecipação da tutela para a concessão imediata
de benefício acidentário se ainda não há nos autos prova pericial com conclusão suficiente para ampará-la. Logo, não há como
vislumbrar na espécie a configuração dos requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil.” Indispensável efetiva prova
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da redução da capacidade laboral e, em caso positivo, de que ela se deve mesmo ao fato narrado pela parte demandante na
inicial. Ademais, não há nenhum argumento específico no sentido de indicar a urgência reclamada para a concessão da medida
liminar. INDEFIRO, portanto, a antecipação da tutela. III Cite-se o INSS. IV - Após, ouça-se o Ministério Público. - ADV: KATIA
VASQUEZ DA SILVA (OAB 280019/SP)
Processo 0006337-02.2006.8.26.0323 (323.01.2006.006337) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco Itau
Sa - B S A Transportes Ltda - ( x ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s) juntado(s) aos autos.
Pesquisa junto ao INFOJUD - positiva/negativa. - ADV: JOSÉ JULIANO MARCOS LEITE (OAB 313540/SP), CLEUSA MARIA
BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP), CLARISSA VALLI BUTTOW (OAB 307870/SP), PUBLIUS RANIERI (OAB 182955/SP)
Processo 0006577-44.2013.8.26.0323 (032.32.0130.006577) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Panamericano - Flavio Dias dos Santos - (x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do
mandado (O veículo não foi localizado e o requerido não reside no endereço informado). - ADV: NELSON PASCHOALOTTO
(OAB 108911/SP)
Processo 0006610-83.2003.8.26.0323 (323.01.2003.006610) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Itau Sa - Moacir Jose Meneghetti e outro - ( x ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s)
juntado(s) aos autos. Pesquisa junto ao INFOJUD - positiva/negativa. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/
SP)
Processo 0006859-19.2012.8.26.0323 (323.01.2012.006859) - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. dos S. L. R. - E. dos S. R.
- Retirar, em 05 dias, o documento expedido pelo Cartório (mandado de averbação). - ADV: MARIA BEATRIZ LOURENCO (OAB
95138/SP), ARELI APARECIDA ZANGRANDI DE AQUINO (OAB 141552/SP)
Processo 0007236-58.2010.8.26.0323 (323.01.2010.007236) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Itau Sa - Allan Nogueira dos Santos e outros - ( x ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s)
juntado(s) aos autos. Pesquisa junto ao INFOJUD - positiva/negativa. - ADV: JOSÉ JULIANO MARCOS LEITE (OAB 313540/
SP), CLARISSA VALLI BUTTOW (OAB 307870/SP), CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP)
Processo 0008462-64.2011.8.26.0323 (323.01.2011.008462) - Monitória - Espécies de Contratos - Hsbc Bank Brasil Sa
Banco Multiplo - J Chaves de Araujo Peças Me e outro - ( x ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s)
juntado(s) aos autos. Pesquisa junto ao INFOJUD - positiva/negativa. - ADV: JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/SP)
Processo 0008685-90.2006.8.26.0323 (323.01.2006.008685) - Execução de Alimentos - Alimentos - S. C. P. - - L. P. M. - E.
A. M. - Manifeste-se sobre a pesquisa RENAJUD. - ADV: LUIS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA (OAB 121823/SP), CARLOS
VAZ LEITE (OAB 136396/SP)
Processo 0008695-42.2003.8.26.0323 (323.01.2003.008695) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Itau Sa - Maria de Lourdes Evangelista Ribas e outro - ( x ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s)
ofício(s) juntado(s) aos autos. Pesquisa junto ao INFOJUD - positiva/negativa. - ADV: JOSÉ JULIANO MARCOS LEITE (OAB
313540/SP), CLARISSA VALLI BUTTOW (OAB 307870/SP), CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP)
Processo 0014871-61.2008.8.26.0323 (323.01.2008.014871) - Monitória - Contratos Bancários - Financeira Alfa Sa Credito
Financiamento e Investimentos - Valdemir Barbosa - ( x ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s)
juntado(s) aos autos. Pesquisa junto ao INFOJUD - positiva/negativa. - ADV: JOSÉ JULIANO MARCOS LEITE (OAB 313540/
SP), CLARISSA VALLI BUTTOW (OAB 307870/SP), CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP)
Processo 0015349-69.2008.8.26.0323 (323.01.2008.015349) - Cumprimento de sentença - Depósito - Banco Bradesco Sa - J
R de Souza Embalagens Ltda Me - ( x ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s) juntado(s) aos autos.
Pesquisa junto ao INFOJUD - positiva/negativa. - ADV: LUCIANO CARLOS MOTTA (OAB 131864/SP), CARLOS ALEXANDRE
BARBOSA VASCONCELOS (OAB 101119/SP), VERA MARIA NEVES DE FARIA VASCONCELOS (OAB 173936/SP)
Processo 3000429-63.2013.8.26.0323 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Safra S/A VILELA RIBEIRO & FILHOS LTDA. - - José Prudêncio Vilela - Retirar, em 05 dias, o documento expedido pelo Cartório (carta
precatória) - ADV: RICARDO MAGNO BIANCHINI DA SILVA (OAB 151876/SP)
Processo 3001075-73.2013.8.26.0323 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes COMERCIAL ATLÂNTICA LOGÍSTICA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, REVENDA OFICIAL DOS PRODUTOS AMBEV
- FRIGO VALE PARAÍBA LTDA - ME - - MARIA B.O. FERNANDES GUARATINGUETÁ-ME - Vistos. Trata-se de ação Declaratória
e Indenizatória ajuizada por COMERCIAL ATLÂNTICA LOGÍSTICA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, REVENDA OFICIAL
DOS PRODUTOS AMBEV contra FRIGO VALE PARAIBA LTDA - ME e MARIA B. O. FERNANDES GUARATINGUETÁ - ME.
A autora sustenta que nunca celebrou qualquer negócio jurídico com as requeridas, mas, mesmo assim, teve seu bom nome
protestado injustamente (fls. 19/25). Pede liminar. Aprecio o pedido liminar, sendo caso de deferimento. A alegação é de que
não há negócio jurídico celebrado com as rés a justificar a emissão do referido título. Por isso, ainda que em cognição preliminar
própria da fase, considerada a boa-fé da parte (que assume o risco por aquilo que afirma nos autos), tem-se a plausibilidade
do direito invocado para se outorgar a providência liminar, mormente porque postula a declaração de inexigibilidade do débito
a um relevante fundamento: inexistência de relação jurídica, valendo acrescentar que a hipótese é de título causal. Em se
verificando tal situação (e neste ponto vale anotar a alegação é puramente de fato negativo), não se justifica o protesto. O “risco”
advém da possibilidade de danos de difícil reparação se persistirem os registros negativadores que são oriundos do próprio
protesto. Suas consequências inegavelmente importam abalo da credibilidade comercial da empresa autora, principalmente no
que tange a possíveis reflexos em contratos que no dia-a-dia celebra com fornecedores e clientes. A providência, em princípio,
não traz prejuízo à ré e preserva a situação de equilíbrio entre as partes, convindo resguardar a autora de situações que lhe
possam trazer danos enquanto se discute a validade/existência de relação subjacente. Diante disso, DEFIRO a medida liminar
pretendida, o que faço para determinar a SUSPENSÃO IMEDIATA dos efeitos (diretos e indiretos) do protesto da Duplicata
Mercantil por Indicação n. 809, emitida em 31.07.2009 e vencida em 13.08.2009, no valor de R$265,47 (fls. 19), servindo
esta de mandado de suspensão dos efeitos da publicidade. Cite(m)-se, com as advertências de praxe, para que, querendo,
apresente(m) contestação no prazo legal, observado o rito comum ordinário. Em caso de citação por mandado ou precatória,
verificada e devidamente justificada a necessidade, poderá o(a) Oficial de Justiça valer-se dos permissivos do art.172, §2º, do
CPC. (retirar mandado de suspensão dos efeitos da publicidade). - ADV: MARIO AUGUSTO RODRIGUES NUNES (OAB 96643/
SP)
Processo 3001986-85.2013.8.26.0323 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - FELIPE AUGUSTO
BIAVATI SELEGUINI - São Paulo Previdência SPPREV - Vistos. I Defiro os benefícios da justiça gratuita à autora; anote-se.
II Passo a deliberar sobre o pedido liminar. Cumpre observar que o artigo 1º, da Lei nº 9.494/97, estabelece que se aplicam à
tutela antecipada as normas processuais relativas ao mandado de segurança constantes dos artigos 5º e 7º, da Lei nº 4.348/64,
atualmente reproduzidos nos artigos 7º, § 2º e 14, § 3º, da Lei 12.016/09. Para o que interessa a este momento processual,
dispõe o artigo 7º, § 2º que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão
de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza g.n.. Assim, por implicar vantagens pecuniárias,
resta vedada a concessão da tutela antecipada no presente caso. III - Cite-se a ré, com as advertências de praxe. Intime-se. ADV: SAVIO AUGUSTO MARCHI DOS SANTOS SILVA (OAB 272206/SP)
Notifique-se para restituir os autos em 24 horas. Decorrido o prazo sem a restituição, proceda a busca e apreensão dos
autos.
Int.
Lorena, 17 de janeiro de 2.014.
Juiz de Direito
Adv. e Processo
Classe
Remessa
Recebimento
VALTER DE SOUZA
3001463-73.2013.8.26.0323
Procedimento Ordinário
12/12/2013
12/12/2013
SYLVIA CRSTINA BARBOSA DE MOUIRA
0008534-51.2011.8.26.0323
Arrolamento de Bens
05/11/2013
05/11/2013
RYAN PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA
0001628-70.1996.8.26.0323
Monitória
06/12/2013
06/12/2013
RODRIGO LOURENÇO FREIRE
0007264-55.2012.8.26.0323
Alvará Judicial
09/12/2013
09/12/2013
0007708-88.2012.8.26.0323
Alvará Judicial
09/12/2013
09/12/2013
0000854-20.2008.8.26.0323
Alvará Judicial
09/12/2013
09/12/2013
0001389-70.2013.8.26.0323
Procedimento Ordinário
12/12/2013
12/12/2013
ROBERTO BASTOS DE OLIVEIRA JUNIOR
0008609-90.2011.8.26.0323
Inventário
18/11/2013
18/11/2013
MELISSA BILLOTA MOURA RAMALHO
0004834-96.2013.8.26.0323
Usucapião
12/12/2013
12/12/2013
MARIA LUCIA SOARES RODRIGUES
0000015-35.1984.8.26.0323
Interdição
04/12/2013
04/12/2013
0002477-51.2010.8.26.0323
Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa
04/12/2013
04/12/2013
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MARCO AURÉLIA RABELO ORTIZ
0012146-02.2008.8.26.0323
Outros Feitos não Especificados
03/12/2013
03/12/2013
MARCO ANTONIO DE ANDRADE
0008253-95.2011.8.26.0323
Outros Feitos não Especificados
13/12/2013
13/12/2013
0008529-29.2011.8.26.0323
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
13/12/2013
13/12/2013
MAURO JOSÉ NOGUEIRA CARDOSO
0006092-78.2012.8.26.0323
Procedimento Ordinário
20/11/2013
20/11/2013
MARIA LUCIA SOARES RODRIGUES
0004414-82.1999.8.26.0323
Cumprimento de sentença
12/12/2013
12/12/2013
LUIZ HENRIQUE PRADO MARIANO
0002409-04.2010.8.26.0323
Arrolamento de Bens
25/11/2013
25/11/2013
LORETTA APARECIDA VENDITTI OLIVEIRA.
0007894-82.2010.8.26.0323
Arrolamento de Bens
25/11/2013
25/11/2013
LETÍCIA CAMPOS ESPÍNDOLA
0004863-49.2013.8.26.0323
Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
22/11/2013
22/11/2013
0007099-18.2006.8.26.0323
Cumprimento de sentença
06/12/2013
06/12/2013
KEILA PATRICIA FERNANDES MORONI
0002268-48.2011.8.26.0323
Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento
18/11/2013
18/11/2013
0002598-45.2011.8.26.0323
Inventário
18/11/2013
18/11/2013
0006551-85.2009.8.26.0323
Cautelar Inominada
03/12/2013
03/12/2013
0015528-03.2008.8.26.0323
Separação Litigiosa
03/12/2013
03/12/2013
JUAREZ BATISTA TORRES
2050002-93.1990.8.26.0323
Inventário
11/12/2013
11/12/2013
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JOSÉ ROBERTO DE MOURA
0008564-52.2012.8.26.0323
Usucapião
29/11/2013
29/11/2013
GABRIELA REIS FILLIPINI DE SOUZA
0007710-58.2012.8.26.0323
Procedimento Ordinário
09/12/2013
09/12/2013
FELÍCIA DANIELA DE OLIVEIRA
0007978-15.2012.8.26.0323
Ação Penal - Procedimento Ordinário
07/11/2013
07/11/2013
0007945-25.2012.8.26.0323
Auto de Prisão em Flagrante
05/12/2013
05/12/2013
EDERSON GEREMIAS PEREIRA
0007505-63.2011.8.26.0323
Procedimento Ordinário
13/12/2013
13/12/2013
DARVA GARCIA VAZ
0015616-41.2008.8.26.0323
Procedimento Ordinário
06/12/2013
06/12/2013
CARLOS VAZ LEITE
0003766-19.2010.8.26.0323
Arrolamento de Bens
22/11/2013
22/11/2013
CARLOS ALBERTO HORTA NOGUEIRA
0002922-64.2013.8.26.0323
Inventário
13/11/2013
13/11/2013
ANTONIO CARLOS DA VEIGA
0001414-74.1999.8.26.0323
Usucapião
13/11/2013
13/11/2013
ANGELA LUCIOLA RABELO BRASIL
0008795-16.2011.8.26.0323
Outros Incidentes não Especificados
13/11/2013
13/11/2013
0004961-39.2010.8.26.0323
Procedimento Ordinário
13/11/2013
13/11/2013
0006399-37.2009.8.26.0323
Procedimento Ordinário
04/12/2013
04/12/2013
3001433-38.2013.8.26.0323
Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa
04/12/2013
04/12/2013
ANA PAULA CARVALHO DE AZEVEDO
0004164-97.2009.8.26.0323
Procedimento Ordinário
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06/12/2013
06/12/2013
ANA LUIZA ABDALA NASCIMENTO RODRIGUES
0005911-24.2005.8.26.0323
Usucapião
07/11/2013
07/11/2013
ANA CÉLIA ESPÍNDOLA ALEXANDRE
0006352-24.2013.8.26.0323
Alvará Judicial - Lei 6858/80
21/11/2013
21/11/2013

FORO DISTRITAL DE PIQUETE
Cível

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO KATIA MARGARIDO BARROSO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALENILDA ALMEIDA MENDES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2014
Processo 0000064-95.1998.8.26.0449 (449.01.1998.000064) - Monitória - Pagamento - Elektro Eletricidade e Serviços Sa
- J Armando Industria e Comércio de Plásticos Ltda - Fls. 550/551 (petição de Marco Antonio Atoche Gennel) - Regularize-se
a representação processual. Prazo: 10 dias. Após, sobre o requerimento de fls. 550 e seguintes - Manifeste-se a exequente.
Documento de fls. 551 - Dê-se ciência. Dê-se ciência ao Dr(a) Promotor(a) de Justiça. - ADV: FLAVIO AURELIO MACIEL
SAMPAIO (OAB 15905/SP), ANDRÉ DE ALMEIDA RODRIGUES (OAB 164322/SP), MARCELO ZANETTI GODOI (OAB 139051/
SP), FLAVIO LUIZ COSTA SAMPAIO (OAB 130157/SP)
Processo 0000177-24.2013.8.26.0449 (044.92.0130.000177) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Valdir Benedito de Carvalho - Inss (instituto Nacional do Seguro Social) - Documentos de fls. 51/53 - Dê-se ciência
ao requerente. Após, dê-se vista ao Ministério Público. - ADV: JOSE FRANCISCO VILLAS BOAS (OAB 66430/SP), ELIANA
COELHO (OAB 310285/SP)
Processo 0000306-68.2009.8.26.0449 (449.01.2009.000306) - Execução de Alimentos - Alimentos - T. E. S. S. - Por força
do que estabelece o art. 267, inciso III, do Código de Processo Civil, diante do silêncio da requerente, impõe-se a extinção do
processo. Assim, observado o artigo de lei supra indicado, JULGO EXTINTO o processo. Oportunamente, desde que cumpridas
as formalidades legais, arquive-se. Dê-se ciência ao Dr(a) Promotor(a) de Justiça. P.R.I.C. - ADV: YUMI ERICA RODRIGUES
SAKASHITA (OAB 226780/SP)
Processo 0000319-28.2013.8.26.0449 (044.92.0130.000319) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Hugo
Ricardo Soares - Claudinei de Barros Magalhães - Fls. 106 e 107 - Ao requente. - ADV: VALDIR BENEDITO HONORATO (OAB
154978/SP), CLAUDINEI DE BARROS MAGALHÃES (OAB 269510/SP)
Processo 0000369-25.2011.8.26.0449 (449.01.2011.000369) - Execução de Alimentos - Alimentos - M. S. da S. - R. L. da S.
- Diante do noticiado acordo, expeça-se de imediato contramandado de prisão. Após, dê-se vista à Promotora de Justiça. - ADV:
SILVIO CARLOS DE ABREU JUNIOR (OAB 116111/SP), ALOISIO ALVES JUNQUEIRA JUNIOR (OAB 271675/SP)
Processo 0000379-11.2007.8.26.0449 (449.01.2007.000379) - Embargos de Terceiro - Tamas Makray - Providencie a
embargante, o recolhimento da taxa de diligência do Sr. Oficial de Justiça, e retirada em cartório da Carta Precatória e do
mandado de cancelamento de registro da penhora. - ADV: MARIO TEIXEIRA DA SILVA (OAB 26417/SP), DIRCEU NUNES
RANGEL (OAB 24445/SP)
Processo 0000476-69.2011.8.26.0449 (449.01.2011.000476) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Luiz Cassiano - Informação
apresentada por Solange Soares na petição de fls. 167, providencie o requerente o necessário; salientando que o determinado a
fls. 139 deverá ser integralmente cumprido. Prazo: 10 dias. - ADV: SILVIO CARLOS DE ABREU JUNIOR (OAB 116111/SP)
Processo 0000517-65.2013.8.26.0449 (044.92.0130.000517) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - M.
A. F. de S. - J. B. C. - Fls. 61: Arbitro honorários advocatícios em R$-687,49- . Expeça-se certidão. - ADV: MIGUEL ANGELO
LEITE MOTA (OAB 183595/SP), PAULO SERGIO COSTA (OAB 83734/SP)
Processo 0000521-05.2013.8.26.0449 (044.92.0130.000521) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - R.
Q. I. dos S. - Manifeste-se o Dr. Procurador da requerente sobre a juntada do mandado de intimação da mesma em 15/01/2014.(
o oficial de justiça foi informado que a representante da requente mudara-se) - ADV: PAULO SERGIO COSTA (OAB 83734/SP)
Processo 0000564-39.2013.8.26.0449 (044.92.0130.000564) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material
- Oswaldo Francisco da Silva - *”decorreu “in albis” o prazo para o requerido apresentar contestação. Autos aguardando
manifestação do autor”. - ADV: PRISCILA SOUZA COSTA (OAB 289901/SP)
Processo 0000590-37.2013.8.26.0449 (044.92.0130.000590) - Interdição - Tutela e Curatela - M. N. B. - Pedido que visa a
nomeação da requerente como curadora provisória de Delfina - Atenta ao novo documento trazido e a concordância retro, defiro.
Lavre-se o termo respectivo. Prazo: 06 (seis) meses. No mais, cumpra a D. Serventia o que já foi determinado. - ADV: EUNICE
FERREIRA (OAB 128032/SP)
Processo 0000674-58.2001.8.26.0449 (449.01.2001.000674) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - W.
B. S. - F. V. L. - Certidão retro - Diante da preclusão do que foi decidido a fls. 457, visando regular prosseguimento, digam as
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partes. Dê-se ciência ao Dr(a) Promotor(a) de Justiça. - ADV: SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA ATIE (OAB 115565/SP),
MARIA BENEDITA BRAGA DE MENEZES (OAB 115995/SP)
Processo 0000721-12.2013.8.26.0449 (044.92.0130.000721) - Retificação de Registro de Imóvel - Retificação de Área de
Imóvel - Maria Lucia Fonseca - - Maria Helena Fonseca - Dê-se vista a(o) Dr(a) Promotor(a) de Justiça. - ADV: DANIELA
PONTES TEIXEIRA (OAB 205583/SP), LUIZ PONTES TEIXEIRA (OAB 70054/SP)
Processo 0000762-76.2013.8.26.0449 (044.92.0130.000762) - Pedido de Providências - Registro Civil das Pessoas Naturais
- M. J. da S. - Defiro o pedido retro, expeça-se o necessário. - ADV: MARCIO AUGUSTO RODRIGUES (OAB 125887/SP)
Processo 0000800-88.2013.8.26.0449 (044.92.0130.000800) - Procedimento Ordinário - Guarda - Terezinha Ribeiro
Fernandes Sabino - *Certifico e dou fé que decorreu “in albis” o prazo para apresentação de contestação pelos requeridos
embora devidamente citados às fls.20 e 23. - ADV: LUCIANO MARTINELI DA SILVA (OAB 159132/SP)
Processo 0000868-43.2010.8.26.0449 (449.01.2010.000868) - Procedimento Ordinário - Miguel Ângelo Leite Mota - Fm
Multimarcas Comercio de Veículos Ltda Epp - Certifique-se, se o caso, a preclusão do que foi decidido a fls. 124. Fls. 134/135
- A execução do julgado foi iniciada por provocação do interessado Miguel (vide pelo menos fls. 104/105). Assim, diante do que
agora foi solicitado por FM Multimarcas Comércio de Veículos Ltda. EPP, após o cumprimento do determinado no parágraafo
anterior, voltem cls. - ADV: SHYUNJI GOTO (OAB 160344/SP), MIGUEL ANGELO LEITE MOTA (OAB 183595/SP)
Processo 0001069-30.2013.8.26.0449 (044.92.0130.001069) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Conceição
Aparecida de Paula - Apresente o autor cópia do aditamento para posterior expedição de carta para citação da empresa ré. ADV: ALOISIO ALVES JUNQUEIRA JUNIOR (OAB 271675/SP)
Processo 0001091-88.2013.8.26.0449 (044.92.0130.001091) - Alvará Judicial - Família - Josephina de Oliveira Alves Silva
- *Ciência dos ofícios recebidos do Banco do Brasil e do 5 º BIL - ADV: SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA ATIE (OAB 115565/
SP)
Processo 0001092-73.2013.8.26.0449 (044.92.0130.001092) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Ordilei Lucas
Santanna - Sebastião Santanna - - Irene Ribeiro Santanna - VISTOS. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus
jurídicos e legais efeitos, o plano de partilha de fls. 02/11 destes autos de ARROLAMENTO dos bens deixados por falecimento
de SEBASTIÃO SANTANNA e IRENE RIBEIRO SANTANNA, atribuindo aos nele contemplados seus respectivos quinhões, salvo
erros ou omissões e ressalvados direitos de terceiros. Transitada esta em julgado, expeça-se formal de partilha. Oportunamente,
desde que obedecidas as formalidades legais, arquive-se. Custas na forma da lei. P.R.I.C. - ADV: SIMONE APARECIDA DA
SILVEIRA ATIE (OAB 115565/SP)
Processo 0001103-39.2012.8.26.0449 (449.01.2012.001103) - Procedimento Ordinário - Incapacidade Laborativa Permanente
- Maria de Fátima Gonzaga Miguel - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Ciência do laudo recebido do IMESC com
resultado. - ADV: JOSIE APARECIDA DA SILVA (OAB 119812/SP), CRISTINA MENDES MIRANDA DE AZEVEDO (OAB 301791/
SP), CASSIA MARIA SIGRIST (OAB 96204/SP)
Processo 0001104-24.2012.8.26.0449 (449.01.2012.001104) - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios
- Maria de Fátima Gonzaga Miguel - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Certidão retro - Digam. - ADV: JOSIE APARECIDA
DA SILVA (OAB 119812/SP), DANIEL GIRARDI VIEIRA (OAB 213150/SP)
Processo 0001126-48.2013.8.26.0449 (044.92.0130.001126) - Procedimento Ordinário - Industrial / Mercantil - Indústria e
Comércio de Artefatos Plásticos Velaplast Ltda - Defiro o pedido de sobrestamento, pelo prazo solicitado. - ADV: RUI ANTUNES
HORTA JUNIOR (OAB 282390/SP)
Processo 0001170-72.2010.8.26.0449 (449.01.2010.001170) - Outros Feitos não Especificados - Santander Leasing Sa
Arrendamento Mercantil - Terezinha Guedes da Silva - Valtânia Regina Nogueira - Certidão retro - Aguarde-se, por mais trinta
dias, eventual provocação. - ADV: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP), PAULO SERGIO COSTA (OAB 83734/
SP)
Processo 0001335-51.2012.8.26.0449 (449.01.2012.001335) - Execução de Alimentos - Alimentos - W. D. S. de S. - * juntada
do mandado devidamente cumprido positivo em 16/01/2014 - ADV: YUMI ERICA RODRIGUES SAKASHITA (OAB 226780/SP)
Processo 0001341-63.2009.8.26.0449 (449.01.2009.001341) - Ação Popular - Improbidade Administrativa - Eder Billota Claudinei de Barros Magalhães e outros - *Ciência de que pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Lorena, sita à
Avenida Dr. Epitácio Santiago 99, centro Lorena-SP foi distribuída carta precatória com finalidade de audiência para a oitiva de
testemunha arrolada, designada para o dia 01/04/2014, às 15:50- número que tomou a precatória naquela comarca 300126014.2013.8.26.0323. - ADV: MIGUEL ANGELO LEITE MOTA (OAB 183595/SP), RICARDO CORREA (OAB 269957/SP), VICENTE
AQUINO DE AZEVEDO (OAB 97751/SP), JOSE ARY FERNANDES (OAB 79751/SP), JACIRA DOMINGUES QUINTAS AQUINO
DE AZEVEDO (OAB 251133/SP), MAURO ABALEN DE SANT ANA (OAB 67482/SP), ANDRÉ LUIZ DE MOURA (OAB 210274/
SP), PAULO ROBERTO DE CARVALHO ROSAS (OAB 173803/SP), MELISSA BILLOTA MOURA RAMALHO (OAB 239460/SP)
Processo 0001537-28.2012.8.26.0449 (449.01.2012.001537) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - J.
da S. L. - G. A. dos A. - Por força do que estabelece o art. 267, inciso III, do Código de Processo Civil, diante do silêncio da
requerente, impõe-se a extinção do processo. Assim, observado o artigo de lei supra indicado, JULGO EXTINTO o processo.
Oportunamente, desde que cumpridas as formalidades legais, arquive-se. Arbitro honorários advocatícios (fls. 04 e 19) em
R$580,71 - 70%. Expeçam-se certidões após o trânsito em julgado. Dê-se ciência à Promotora de Justiça. P.R.I.C. - ADV: YUMI
ERICA RODRIGUES SAKASHITA (OAB 226780/SP), SALIM REIS DE SOUZA (OAB 170570/SP)
Processo 0001637-56.2007.8.26.0449 (449.01.1998.000046/1) - Cumprimento Provisório de Decisão - Empresas - J
Armando Ind e Com de Plásticos Ltda - Juízo Local - Elétrica Neblina Ltda e outros - Instituto Nacional do Seguro Social e outros
- Fls. 781/782: Demonstrativo de resultado financeiro - Período de 01/11/2013 a 30/11/2013 e 01/12/2013 a 31/12/2013 - Dê-se
ciência. No mais, aguarde-se integral cumprimento do que já foi determinado. - ADV: SANDRA DE SOUZA MARQUES SUDATTI
(OAB 133794/SP), ANDIARA BRITO COSTA (OAB 195683/SP), CRISTIANE CHIORINO BASSO (OAB 178149/SP), SIMONE
APARECIDA DA SILVEIRA ATIE (OAB 115565/SP), RENATA SILVA LONGO KALASSA (OAB 115013/SP), LUIZ GUSTAVO
MATOS DE OLIVEIRA (OAB 197269/SP), JEAN SOLDI ESTEVES (OAB 154123/SP), ANDRÉ DE ALMEIDA RODRIGUES (OAB
164322/SP), JOÃO RICARDO DE OLIVEIRA CARVALHO REIS (OAB 156287/SP), JAIR RODRIGUES DE LIMA (OAB 149072/
SP), LAERTE SAMPAIO MACIEL (OAB 14906/SP), ALAN SENE MENGHI (OAB 143002/SP), SARA SACRAMENTO COELHO
ANDRADE (OAB 137601/SP), MARIA CECILIA DE F OLIVEIRA CRUZ (OAB 135433/SP), PEDRO GONCALVES SIQUEIRA
MATHEUS (OAB 134409/SP), LILIAN MAZZOLA (OAB 134163/SP), NELSON ESTEVES (OAB 42872/SP), ALUISIO DE FATIMA
NOBRE DE JESUS (OAB 104362/SP), JOSE AUGUSTO COTRIM DE ALMEIDA (OAB 106643/SP), JOSE SERAPHIM JUNIOR
(OAB 96837/SP), ANGELIM APARECIDO PEDROSO DE OLIVEIRA (OAB 92338/SP), SOLANGE VIEIRA DE JESUS (OAB 87843/
SP), LUIZINHO ORMANEZE (OAB 69510/SP), IVAN MENDES DE BRITO (OAB 65883/SP), CARLOS AUGUSTO GUIMARAES
(OAB 64204/SP), TELMA FREITAS CARVALHO (OAB 205163/SP), HELIO SALON (OAB 41459/SP), LUIS GUILHERME VALLE
(OAB 34009/SP), JOSE ANTONIO MACEDO GONÇALVES (OAB 23444/SP), VALERIA MARTINS GUIMARÃES (OAB 217285/
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SP), RAFAEL MACEDO PEZETA (OAB 207585/SP)
Processo 0001746-31.2011.8.26.0449 (449.01.2011.001746) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Maria Lúcia Soares Rodrigues - Fls. 224 - Pedido de reconsideração da UNIMED - Rejeito pelas razões já explicitadas. - ADV:
MARCIO AUGUSTO RODRIGUES (OAB 125887/SP), MARIA ESTHER KUNTZ GALVÃO DE BARROS (OAB 236118/SP), MARIA
LUCIA SOARES RODRIGUES (OAB 127311/SP)
Processo 0001868-10.2012.8.26.0449 (449.01.2012.001868) - Monitória - Cheque - Comercial Atlântica Logística e
Distribuição de Bebidas Ltda - Defiro o pedido de sobrestamento, pelo prazo solicitado. - ADV: MARIO AUGUSTO RODRIGUES
NUNES (OAB 96643/SP)
Processo 0001947-86.2012.8.26.0449 (449.01.2012.001947) - Prestação de Contas - Exigidas - Família - Adriano Luiz dos
Santos - Luciana Santos da Rosa - Defiro o pedido. Oficie-se. Prazo para a reposta: 10 dias. - ADV: PAULO SERGIO COSTA
(OAB 83734/SP), MARCIO AUGUSTO RODRIGUES (OAB 125887/SP)
Processo 0002874-52.2012.8.26.0449 (449.01.2012.002874) - Declaração de Ausência - Pessoas naturais - Célia de Souza
Barbosa - *ciência de fls.62, certidão de nascimento de Raimundo - ADV: WALTER DE SOUZA (OAB 145669/SP)
Processo 3000165-56.2013.8.26.0449 - Divórcio Litigioso - Família - J. K. C. A. P. - Ciência da Juntada do Mandado de
citação em 15/01/14, devidamente cumprido.. - ADV: LUCIANO MARTINELI DA SILVA (OAB 159132/SP)
Processo 3000282-47.2013.8.26.0449 - Procedimento Ordinário - Guarda - G. A. dos A. - Dê-se atendimento à cota retro,
que defiro, emendando o requerente a inicial. Prazo: 10 dias. Após, tornem a(o) Dr(a).Promotor(a) de Justiça. - ADV: MIGUEL
ANGELO LEITE MOTA (OAB 183595/SP)
Processo 3000337-95.2013.8.26.0449 - Divórcio Litigioso - Família - P. A. A. P. - Pedido para que as custas do processo
sejam recolhidas a final: Atenta a qualificação lançada na própria inicial e as referências feitas para a partilha, assinalo que a
apreciação será feita após a apresentação das duas últimas declarações de bens e rendimentos (IRPF) do requerente. Prazo: 10
dias. Alternativamente, nesse mesmo prazo, faculto o recolhimento das custas (taxa judiciária e cota previdenciária). Roborando
o entendimento supra para os casos em que a parte solicita o beneficio da justiça gratuita (entendimento que igualmente pode
ser aplicado para os casos em que a parte pleiteia o recolhimento das custas só no final do processo), veja-se: “AGRAVO
DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA EXIGÊNCIA DAS DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS PARA VERIFICAÇÃO DO
ESTADO DE POBREZA - ADMISSIBILIDADE. Para fins da concessão da gratuidade processual a declaração pura e simples
do pretendente não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se o peticionário
deixar de comprovar a insuficiência de recursos Agravo de Instrumento 990100394088, Relator Renato Sartorelli, SP, 26ª
Câmara de Direito Privado, data do julgamento: 09/02/20010”. Dê-se ciência ao Dr(a) Promotor(a) de Justiça. - ADV: SILVIO
CARLOS DE ABREU JUNIOR (OAB 116111/SP)
Processo 3000338-80.2013.8.26.0449 - Inventário - Sucessões - JORGE SILVA JUNIOR - Nomeio Jorge Silva Junior para o
cargo de inventariante. Colha-se o respectivo compromisso. Apresente o inventariante, no prazo de 10 dias, informações sobre
o local em que Débora pode ser localizada e, ainda, pedido para sua citação. Pedido de Justiça Gratuita - Defiro. Anote-se. Fls.
06, itens 06, 08 e 09 - Após o inventariante informar o endereço dos destinatários, oficie-se. Fls. 06, item 07 - Por ora, defiro
em parte, isto é, apenas para solicitar informações sobre o contrato referido na própria inicial e realizado entre a cedente Lilia
e os cessionários Thiago e Débora, após o fornecimento do endereço do destinatário, oficie-se. - ADV: CIELE MARLENE DOS
SANTOS (OAB 294341/SP)
Processo 3000375-10.2013.8.26.0449 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Montesp Comércio e Montagens Ltda
- Juntado mandado de citação em 15/01/14 não cumpido.(O oficial foi informado de que a empresa encerrou suas atividades) ADV: MARCELO ANDRADE MONASTERO (OAB 159315/SP)
Processo 3000413-22.2013.8.26.0449 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Rubens Almeida Vilela
- Ciência da juntada de mandado de citação devidamente cumprido. - ADV: YUMI ERICA RODRIGUES SAKASHITA (OAB
226780/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO KATIA MARGARIDO BARROSO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALENILDA ALMEIDA MENDES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2014
Processo 0000251-88.2007.8.26.0449 (449.01.2007.000251) - Inventário - Inventário e Partilha - Vera Lúcia de Souza
Mimessi - - Darcy Amorim - - Roberto Nazário de Souza - - Renato Nazário de Souza - - Deborath Jofre Amorim - Benedicta
Jofre de Souza - Banco do Brasil Sa e outros - C E R T I D Ã O: Certifico e dou fé, que em atendimento ao r. despacho de fls.
622, primeiro parágrafo, a determinação contida no r. despacho de fls. 613, foi integralmente cumprida, uma vez que, o primeiro
parágrafo foi reconsiderado (fls. 615, parte final). Certifico, ainda, que com relação a conferência da partilha, esta encontrase encartada a fls.614. Certifico, finalmente, que por um lapso desta serventia e, em desacordo com o contido a fls. 615,
parte final, houve a designação de datas para a realização dos leilões. Piquete, 17/01/2014. - ADV: BEATRIS ANTUNES DE
ARAUJO MENDES (OAB 111554/SP), CLEIDE SEVERO CHAVES (OAB 119317/SP), AUREA LUCIA AMARAL GERVASIO (OAB
134057/SP), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP),
FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP), EDILSON JOSÉ MAZON (OAB 161112/SP), SAULO JOAO MARCOS AMORIM
MENDES (OAB 238311/SP), FLAVIA ELISABETE DE OLIVEIRA FIDALGO SOUZA (OAB 80404/SP)

Criminal

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO KATIA MARGARIDO BARROSO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALENILDA ALMEIDA MENDES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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RELAÇÃO Nº 0010/2014
Processo 0000394-38.2011.8.26.0449 (449.01.2011.000394) - Termo Circunstanciado - Desacato - A. B. M. - Fls. 254 Pedido de desistência quanto a ouvida de testemunha Adilson, homologo. - ADV: TANIA MARIA DE AQUINO DE MEIRA LEITE
(OAB 172018/SP), PAULO ROBERTO DE CARVALHO ROSAS (OAB 173803/SP)
Processo 0000450-03.2013.8.26.0449 (044.92.0130.000450) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado
- José Augusto da Silva e outro - O Dr.Defensor do réu deverá comparecer em Cartório para retirar a certidão de atuação no júri
expedida em nome da Dra.Ana Claudia Teixeira. - ADV: ALOISIO ALVES JUNQUEIRA JUNIOR (OAB 271675/SP), LEONARDO
VILLAS BOAS MACENA (OAB 283386/SP), ANA CLAUDIA TEIXEIRA ASSIS (OAB 292964/SP)
Processo 0001178-15.2011.8.26.0449 (449.01.2011.001178) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
e Condutas Afins - Neucimar Bueno Guilherme - - Sérgio da Silva e outros - A Dra.Maria Cristina D’Alessio deverá comparecer
em Cartório para retirar a certidão de honorários advocatícios expedida. - ADV: MARIA CRISTINA D’ALESSIO (OAB 141823/
SP), TEILA MARIA DE SOUZA (OAB 259917/SP)
Processo 0001527-81.2012.8.26.0449 (449.01.2012.001527) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Peculato - F. R. Manifeste-se o Dr.Defensor do réu na fase do artigo 402 e 403 do C.P.P. - ADV: RUBENS FERNANDO SENE (OAB 79336/SP)
Processo 0002092-45.2012.8.26.0449 (449.01.2012.002092) - Termo Circunstanciado - Ameaça - M. de F. da S. - Diante do
exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVO a ré MICHELE DE FÁTIMA DA
SILVA, filha de Maria Aparecida da Silva Santos, da imputação que lhe foi feita e o faço com fundamento no art. 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal. Oportunamente, desde que obedecidas as formalidades legais, arquive-se. Custas na forma da
lei. P.R.I.C. - ADV: NILZA APARECIDA DA SILVA (OAB 280604/SP)
Processo 0002911-79.2012.8.26.0449 (449.01.2012.000372/01) - Outros Incidentes não Especificados - Josué Caetano
Castilho - Ofício recebido do Dr. Paulo Roberto Montemor Faro agendando o dia 29/01/2014, às 15:00 horas para realização de
perícia com o autor do fato, em seu consultório sito na Rua Tamandaré, 110, centro, Guaratinguetá-SP (próximo à Rodoviária).
- ADV: SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA ATIE (OAB 115565/SP)
Processo 0002912-64.2012.8.26.0449 (449.01.2011.000394/01) - Outros Incidentes não Especificados - Desacato - A. B.
M. - Reporto-me a fls. 44. Se o caso, em momento oportuno, certifique-se. - ADV: TANIA MARIA DE AQUINO DE MEIRA LEITE
(OAB 172018/SP), PAULO ROBERTO DE CARVALHO ROSAS (OAB 173803/SC)
Processo 3000341-35.2013.8.26.0449 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins L. M. G. - VISTOS. Trata-se de decidir pedido visando a ‘concessão de liberdade provisória’ em favor de LUCAS MOREIRA
GONÇALVES (fls. 02/11). Acompanharam o requerimento os documentos de fls. 12/21. A Dra. Promotora de Justiça teve
oportunidade para manifestação e opinou pelo indeferimento (fls. 24/26). É o que basta para o relatório. DECIDO. Razão
assiste a Dra. Promotora de Justiça. De fato, conforme disposições da lei, o crime imputado ao acusado é inafiançável e
também não permite a concessão de liberdade provisória. Assim, ainda que Lucas seja primário e possua residência fixa,
exatamente porque não existe mácula no flagrante e a denúncia já foi até oferecida, a prisão deve ser mantida. Na hipótese, o
indiciado foi preso sob a acusação de ter praticado crime hediondo e, conforme indicado na decisão de fls. 31 do apenso, não
são poucas as conseqüências que o tráfico ilícito de entorpecentes tem provocado nos meios sociais. Desse modo, conquanto
r. as ponderações articuladas no pedido, justamente porque este não é o momento oportuno para análise pormenorizada de
provas, estando a tipificação dada pela DD. Autoridade Policial (ratificada na denuncia) justificada, a concessão do benefício
não é adequada. As razões que determinaram a conversão de prisão em flagrante em preventiva não foram, por ora, abaladas.
A análise pormenorizada da prova e das ponderações trazidas no pedido de liberdade quanto ao mérito da acusação, como é
natural, será feita quando da sentença. Nestes termos, referindo-se a imputação até aqui admitida a crime hediondo, acolhidas
também as ponderações deduzidas no r. parecer de fls. 24/26, INDEFIRO o pedido de fls. 02/11 e mantenho a prisão do
denunciado. Dê-se ciência a(o) Dr(a). Promotor(a) de Justiça. Int. - ADV: MAURO JOSE NOGUEIRA CARDOSO (OAB 13292/
SP), ANA MARIA DE OLIVEIRA CARDOSO (OAB 124646/SP)

Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO KATIA MARGARIDO BARROSO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALENILDA ALMEIDA MENDES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2014
Processo 0001011-27.2013.8.26.0449 (044.92.0130.001011) - Processo de Apuração de Ato Infracional - Posse de Drogas
para Consumo Pessoal - P. da I. e da J. - N. R. de A. - Providencie a Dra. Diana Lúcia da Encarnação Guida a retirada da
certidão de honorários. - ADV: DIANA LÚCIA DA ENCARNAÇÃO GUIDA (OAB 178854/SP)
Processo 3000170-78.2013.8.26.0449 - Guarda - Seção Cível - J. S. J. - - N. A. C. S. - D. C. J. R. - Providencie a assinatura
e retirada do Termo de Guarda Provisória e Responsabilidade. - ADV: RUBENS FERNANDO SENE (OAB 79336/SP)

LUCÉLIA
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSE OTAVIO RAMOS BARION
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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RELAÇÃO Nº 0019/2014
Processo 0001192-09.2013.8.26.0326/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Carlos
Ananias Campos de Souza - - Marisa Fatima Campos de Souza - Sulamerica Seguro Saude Sa - Manifeste-se a exequente no
prazo de dez dias sobre o deposito de fls. 77. - ADV: CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA TRONCON (OAB 183535/SP)
Processo 0001301-23.2013.8.26.0326 (032.62.0130.001301) - Seqüestro - Liminar - Jorge Luis Barreta - Diego Luiz Ferreira
Borelli - - Marco Antonio Borelli - Manifeste-se o exequente no prazo de dez dias requerendo o que de direito em face da
certidão de fls. 70 de que decorreu o prazo legal sem que o executado manifestasse sobre o r. Despacho de fls. 65/66, ou
comprovasse pagamento nos autos. - ADV: ANASTACIO JOSE DA SILVA (OAB 79378/SP), APARECIDO GONCALVES MORAES
(OAB 103961/SP)
Processo 0001301-23.2013.8.26.0326 (032.62.0130.001301) - Seqüestro - Liminar - Jorge Luis Barreta - Diego Luiz Ferreira
Borelli - - Marco Antonio Borelli - Defiro o pedido retro. Depreque-se como requer. Intimem-se. Lucelia, 09 de janeiro de 2014. ADV: ANASTACIO JOSE DA SILVA (OAB 79378/SP), APARECIDO GONCALVES MORAES (OAB 103961/SP)
Processo 0001301-23.2013.8.26.0326 (032.62.0130.001301) - Seqüestro - Liminar - Jorge Luis Barreta - Diego Luiz
Ferreira Borelli - - Marco Antonio Borelli - NOTA DE CARTÓRIO: O DOCUMENTO EXPEDIDO JÁ SE ENCONTRA ASSINADO
DIGITALMENTE, A SABER: ( ) OFÍCIO ( ) MANDADO DE REGISTRO/AVERBAÇÃO ( ) ALVARÁ (X ) CARTA PRECATÓRIA
(comprovar a distribuição nos autos no prazo de quinze dias) “Assim, deverá o advogado do autor/exequente, sem a necessidade
de comparecer ao cartório judicial, sem filas e sem perda de tempo, no site do Tribunal de Justiça (Consulta/Processo/1ª
instância/Interior/Processos Cíveis/Nome da parte ou número dos autos/pesquisar/visualizar o ofício). Caso não possua senha,
habilitar-se no portal (na tarja 1, destinado aos advogados, no item “habilite-se - Serviços Eletrônicos) para obter cópia do ofício/
alvará/carta precatória/despacho/documento desejado, com a assinatura digital do julgador/escrivão e, diretamente, encaminhálo ao destinatário, comprovando-se nos autos em 10 dias, se necessário”. - ADV: ANASTACIO JOSE DA SILVA (OAB 79378/SP),
APARECIDO GONCALVES MORAES (OAB 103961/SP)
Processo 0002747-95.2012.8.26.0326/01 - Cumprimento de sentença - Alienação Fiduciária - Mavesa Matuoka Veiculos
Ltda - Domingos Felix Leite - Defiro o pedido retro. Expeça-se alvará como requer. Após, requeira a autora em 10 dias o que de
direito para execução da sucumbência. Intimem-se. Lucelia, 09 de janeiro de 2014. - ADV: ADOLFO MONTELO (OAB 34228/
SP)
Processo 0002747-95.2012.8.26.0326/01 - Cumprimento de sentença - Alienação Fiduciária - Mavesa Matuoka Veiculos Ltda
- Domingos Felix Leite - NOTA DE CARTÓRIO: O DOCUMENTO EXPEDIDO JÁ SE ENCONTRA ASSINADO DIGITALMENTE,
A SABER: ( ) OFÍCIO ( ) MANDADO DE REGISTRO/AVERBAÇÃO ( X ) ALVARÁ ( ) CARTA PRECATÓRIA “Assim, deverá o
advogado do autor/exequente, sem a necessidade de comparecer ao cartório judicial, sem filas e sem perda de tempo, no site
do Tribunal de Justiça (Consulta/Processo/1ª instância/Interior/Processos Cíveis/Nome da parte ou número dos autos/pesquisar/
visualizar o ofício). Caso não possua senha, habilitar-se no portal (na tarja 1, destinado aos advogados, no item “habilite-se Serviços Eletrônicos) para obter cópia do ofício/alvará/carta precatória/despacho/documento desejado, com a assinatura digital
do julgador/escrivão e, diretamente, encaminhá-lo ao destinatário, comprovando-se nos autos em 10 dias, se necessário”.* ADV: ADOLFO MONTELO (OAB 34228/SP)
Processo 0002946-20.2012.8.26.0326 (326.01.2012.002946) - Despejo - Rescisão / Resolução - Jorge Luis Barreta - Diego
Luiz Ferreira Borelli - Vistos. Nos termos do artigo 475-J, do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada, na pessoa
do seu advogado constituído nos autos, para no prazo de quinze dias efetuar o pagamento do valor apurado e custas, sob pena
do acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação. Advirto a parte executada de que havendo
depósito judicial apenas como garantia do juízo, haverá incidência da multa de 10%, já que depósito em dinheiro como garantia
não se confunde com pagamento voluntário (STJ 4ª Turma - REsp nº 1.175.763 - RS (2010/0005677-0) Relator MINISTRO
MARCO BUZZI julgado em 21/06/2012). Havendo depósito e não sendo informado a que título é realizado (pagamento voluntário
ou garantia do juízo), será ele acolhido como garantia do juízo, incidindo a multa de 10%. Optando a parte executada pelo
depósito como garantia do juízo, o prazo para impugnação de quinze dias inicia-se da data do depósito em conta judicial. Nesse
sentido: EMENTA “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. TERMO INICIAL.
DATA DO DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO.” (STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL
Nº 1.118.513 - RS (2009/0009907-7) Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR julgado em 05 de novembro de 2009
DJe de 09/12/2009) EMENTA “AGRAVO REGIMENTAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEPÓSITO JUDICIAL - TERMO
INICIAL DO PRAZO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO - ART. 475-J, § 1º, DO CPC - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA IMPROVIMENTO. I. Efetuado o depósito judicial da quantia objeto do cumprimento de sentença, conta-se a partir daí o prazo
para apresentar Impugnação (cf. EREsp 846.737/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe 21.11.08). II. A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém
por seus próprios fundamentos. III. Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.213.692
- RS (2009/0177745-6) Relator Ministro SIDNEI BENETI julgado em 24 de novembro de 2009 DJe de 04/12/2009) Ocorrendo
pagamento voluntário ou decorrido o prazo sem a efetivação do mesmo, manifeste-se a parte exequente em dez dias. Intimemse. Lucelia, 09 de janeiro de 2014. VALOR APURADO R$ 24.830,27 - ADV: ANASTACIO JOSE DA SILVA (OAB 79378/SP),
OSMAR JOSE FACIN (OAB 59380/SP), APARECIDO GONCALVES MORAES (OAB 103961/SP)
Processo 0004013-20.2012.8.26.0326 (326.01.2012.004013) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco Sa - Marcia Luci Maziero Capeta Me - - Jair Capeta - Expeça-se mandado de penhora. Concedo à parte
exequente o prazo de dez dias para comprovar o prévio recolhimento da taxa devida para busca de declarações de imposto
de renda de pessoa física ou de pessoa jurídica, instituída pelo Provimento CSM nº 1864/2011. Comprovado o recolhimento,
defiro o pedido de obtenção das Declarações do Imposto de Renda no período pretendido, tornando os autos para o protocolo
do pedido via “on-line”, através do Sistema INFOJUD. As respostas serão arquivadas na pasta própria junto à serventia, ficando
acessível somente às partes e seus procuradores. Obtidas respostas, manifeste-se a parte exequente em dez dias, requerendo
o que de direito. As informações permanecerão em pasta própria pelo prazo de trinta dias, e, uma vez decorrido referido prazo,
proceda a serventia a destruição das mesmas, nos termos do Provimento do CSM nº 293, de 03/07/1986. Intimem-se. Lucelia,
09 de janeiro de 2014. - ADV: JULIANO VIGILATO GUIRO (OAB 174558/SP), ARNALDO MALFERTHEMER CUCHEREAVE
(OAB 70810/SP)
Processo 0004482-37.2010.8.26.0326 (326.01.2010.004482) - Procedimento Sumário - Pagamento - Getnet Tecnologia Em
Captura e Processamento de Transações H U A Ltda - Ricardo Akira Tsukiyama Me - Defiro o pedido retro. Depreque-se como
requer. Intimem-se. Lucelia, 09 de janeiro de 2014. - ADV: ALVARO CELSO DE SOUZA JUNQUEIRA (OAB 161807/SP), FABIO
AUGUSTO RIGO DE SOUZA (OAB 147513/SP)
Processo 0004482-37.2010.8.26.0326 (326.01.2010.004482) - Procedimento Sumário - Pagamento - Getnet Tecnologia Em
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Captura e Processamento de Transações H U A Ltda - Ricardo Akira Tsukiyama Me - NOTA DE CARTÓRIO: O DOCUMENTO
EXPEDIDO JÁ SE ENCONTRA ASSINADO DIGITALMENTE, A SABER: ( ) OFÍCIO ( ) MANDADO DE REGISTRO/AVERBAÇÃO (
) ALVARÁ ( X ) CARTA PRECATÓRIA (comprovando distribuição nos autos no prazo de quinze dias. “Assim, deverá o advogado
do autor/exequente, sem a necessidade de comparecer ao cartório judicial, sem filas e sem perda de tempo, no site do Tribunal
de Justiça (Consulta/Processo/1ª instância/Interior/Processos Cíveis/Nome da parte ou número dos autos/pesquisar/visualizar
o ofício). Caso não possua senha, habilitar-se no portal (na tarja 1, destinado aos advogados, no item “habilite-se - Serviços
Eletrônicos) para obter cópia do ofício/alvará/carta precatória/despacho/documento desejado, com a assinatura digital do
julgador/escrivão e, diretamente, encaminhá-lo ao destinatário, comprovando-se nos autos em 10 dias, se necessário”. - ADV:
ALVARO CELSO DE SOUZA JUNQUEIRA (OAB 161807/SP), FABIO AUGUSTO RIGO DE SOUZA (OAB 147513/SP)
Processo 3002185-98.2013.8.26.0326 - Alvará Judicial - Espécies de Contratos - ANA MARIA ARRUDA OLIVEIRA - Vistos.
Trata-se de pedido de alvará judicial para autorizar a renegociação de empréstimos realizados pelo interditado VALCIR DE
OLIVEIRA, anteriormente à decretação de sua interdição. Ouvido o Ministério Público, este concordou com o pedido inicial. Ante
o exposto, DEFIRO o pedido inicial, autorizando o interditado, representado pela Curadora Nomeada, a realizar a renegociação
de todos os empréstimos bancários realizados pelo interditado. Expeça-se o competente alvará. Prestação de contas em
trinta dias. Publique-se Registre-se. Intimem-se. Lucelia, 08 de janeiro de 2014. - ADV: ANA MARIA GONÇALVES ROSSETTO
GHEDINI (OAB 262932/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSE OTAVIO RAMOS BARION
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2014
Processo 0000084-08.2014.8.26.0326 - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar - ROGERIO GOMES DE
ANDRADE - Vistos. Rogério Gomes de Andrade impetrou o presente mandado de segurança contra ato do Sr. Waldomiro
Alves Filho, Prefeito Municipal de Pracinha, que negou o seu pedido de fornecimento de tratamento médico. Requereu fosse
liminarmente suspenso o ato, alegando, em síntese, que é portador de Retinopatia Diabética Proliferativa (RDB), com Edema
Muscular Clinicamente Significativo (EMCS) em ambos os olhos. Aduziu que foi submetido à intervenção cirúrgica e que
necessita, também, de “aplicações mensais intravítreas via pars plana de substância anti-VEGF seguida de laser mácula guiado
por Tomografia de Coerência óptica (OCT)”. Argumentou que a ausência do referido tratamento pode-lhe acarretar a cegueira
completa. Por fim, afirmou que o tratamento é de alto custo, que não tem condições de arcar com o valor e que a Prefeitura
Municipal se recusa a ampará-lo. Às fls. 11 consta a recusa da autoridade coatora, sob o argumento de que o Município de
Pracinha não tem atribuição para o fornecimento do tratamento em razão do seu alto custo, devendo o impetrante buscar
o pretendido perante o Estado ou à União. O impetrante juntou documentos. Diante do que se infere dos autos, mostra-se
de rigor a concessão da liminar pretendida. O artigo 7°, inciso III, da Lei 12016/09, dispõe que, ao despachar a inicial, o
juiz ordenará: III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando for relevante o fundamento e do ato impugnado
puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida. É relevante o fundamento do pedido formulado pelo impetrante,
por mostrar-se verossímil e referir-se ao direito à saúde. O artigo 6º de nossa Constituição enuncia os direitos fundamentais
sociais, ou seja, direitos que exigem prestações positivas do Estado para que se estabeleçam condições mínimas de uma vida
digna para todos os seres humanos. A saúde encontra-se nesse rol, não deixando dúvidas sobre sua fundamentalidade. O
artigo 196, também da Constituição Federal, dispõe que:. “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. O entendimento jurisprudencial, outrossim, é no sentido
de não eximir o Poder Público da prestação do direito à saúde em relação aos cidadãos, que pode pleiteá-lo de qualquer dos
entes federativos. “O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de
qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada a sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos
próprios. Isso por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para
conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação
jurisdicional” (RE 607.381-AgRg, Rel. MIN. Luiz Fux). A fumaça do direito alegado encontra-se presente. O autor juntou diversos
documentos que demonstraram a necessidade urgente do tratamento médico postulado (fls. 13/21). A demora no deferimento,
por sua vez, poderá causar a ineficácia da medida, já que os documentos acostados aos autos indicam o risco de cegueira
acaso o tratamento não seja efetuado rapidamente. Com efeito, a concessão da segurança somente ao final do processo
acarretará a possibilidade de causação de dano irreparável à saúde do impetrante. Segundo o escólio de Hely Lopes Meirelles:
“A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível
direito do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o
ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo não importa prejulgamento; não afirma direitos; nem nega
poderes à Administração. Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato
impugnado.” Hely Lopes Meirelles, in “Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas
Data”, “Revista dos Tribunais”, São Paulo, 12ª edição, página 50. Pelo expendido, com fundamento no art. 7º, III, da Lei nº
12.016/2009, ordeno a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, qual seja, a negativa do fornecimento do tratamento
solicitado pelo autor e CONCEDO A LIMINAR para que seja prestado ao impetrante o tratamento deduzido no presente writ.
Requisitem-se informações com a liminar. Prestadas informações, vista o Ministério Público. Nos termos do inciso II, artigo 7°,
da Lei 12016/09, dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia
da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no causa. Intimem-se. Lucelia10 de janeiro de 2014 - ADV: JOÃO
MANOEL GONÇALVES (OAB 159590/SP)
Processo 0000126-62.2011.8.26.0326 (326.01.2011.000126) - Execução de Alimentos - Alimentos - A. V. de M. - R. R. de M.
- Concedo à exequente o prazo de dez dias para que requeira o que de direito. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Lucelia,
03 de dezembro de 2013. - ADV: PAULA CRISTINA DE SOUZA (OAB 276836/SP), PAULO FERNANDO PARUCCI (OAB 256326/
SP)
Processo 0000128-95.2012.8.26.0326 (326.01.2012.000128) - Procedimento Ordinário - Honorários Advocatícios - Dirceu
Miranda e outro - Concedo à executada o prazo de dez dias para juntada de extrato completo da conta junto ao Banco Bradesco,
a fim de comprovar os créditos decorrentes de benefício previdenciário. Intimem-se. Lucelia, 12 de dezembro de 2013. - ADV:
DIRCEU MIRANDA (OAB 119093/SP), DIRCEU MIRANDA JUNIOR (OAB 206229/SP)
Processo 0000327-83.2013.8.26.0326 (032.62.0130.000327) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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- Locação de Imóvel - Araci Carriati - Jaime Jose da Silva - Certidão da Serventia: Decorreu o prazo legal sem que o executado
efetuasse o pagamento do valor apurado e custas, nos termos do art. 475-J, estando os autos com vista para manifestação
do(a) autor(a), pelo prazo de dez dias. - ADV: CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA TRONCON (OAB 183535/SP)
Processo 0000548-71.2010.8.26.0326 (326.01.2010.000548) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Fernando de Araujo Pereira - Foi apresentado cálculo de liquidação, sendo o valor de R$ 24.987,94 a título de principal e R$
1.510,25 a título de honorários advocatícios, estando os autos com vista para manifestação do(a) autor(a) pelo prazo de dez
dias). - ADV: DIRCEU MIRANDA JUNIOR (OAB 206229/SP), DIRCEU MIRANDA (OAB 119093/SP)
Processo 0001306-84.2009.8.26.0326 (326.01.2009.001306) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Neuza Alves de Jesus - Atenda a advogada em dez dias a cota retro. Após, tornem ao Ministério Público. Int. Lucelia,
06 de dezembro de 2013. - ADV: SOLANGE MARIA MOMENTE HIRAYAMA (OAB 128506/SP)
Processo 0001740-34.2013.8.26.0326 (032.62.0130.001740) - Procedimento Ordinário - Exoneração - E. S. - Decorreu o
prazo legal sem que a requerida apresentasse contestação, estando os autos com vista ao autor, pelo prazo de dez dias. - ADV:
MAURO GUERRA EDUARDO (OAB 166329/SP), RICARDO SARAIVA AMBROSIO (OAB 269667/SP)
Processo 0001895-37.2013.8.26.0326 (032.62.0130.001895) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Valdenir Aparecido
Bettio - Dagmar Fernando Beluzzo - Decorreu o prazo para cumprimento do acordo, estando os autos com vista ao autor, pelo
prazo de dez dias. - ADV: NAIARA CORREA NUNES (OAB 331103/SP), SIDERLEY GODOY JUNIOR (OAB 133107/SP)
Processo 0002104-06.2013.8.26.0326 (032.62.0130.002104) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Reclusão (Art. 80) - Celia
Lopes Mota - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - O INSS apresentou contestação, estando os autos com vista ao autor,
pelo prazo de dez dias. - ADV: ELIAS FORTUNATO (OAB 219982/SP), VAGNER LUIZ MAION (OAB 327924/SP)
Processo 0002403-90.2007.8.26.0326 (326.01.2007.002403) - Procedimento Ordinário - RMI - Renda Mensal Inicial,
Reajustes e Revisões Específicas - JONES ANDREI RIBEIRO DOS SANTOS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS - Foi apresentado cálculo de liquidação, sendo o valor de R$ 9.902,40 a título de principal e R$ 990,24 a título de
honorários advocatícios, estando os autos com vista para manifestação do(a) autor(a) pelo prazo de dez dias). - ADV: REINALDO
CAETANO DA SILVEIRA (OAB 68651/SP), ALEXANDRE PEREIRA PIFFER (OAB 220606/SP)
Processo 0003283-28.2010.8.26.0407 (407.01.2010.003283) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de
Serviço (Art. 52/4) - Maria Conceição Silva Barbosa - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com fundamento no
art. 269, inciso I, do CPC, para reconhecer o período de janeiro de 1975 a 28/02/1990; e janeiro de 1991 a maio de 1995, como
efetivamente trabalhado no labor rural, e condenar o INSS a conceder a MARIA CONCEIÇÃO SILVA BARBOSA, a aposentadoria
por tempo de serviço a partir da data da citação, calculando-se o benefício nos termos da Lei 9.876/99. Nos termos do art. 10,
F, da Lei 9494, de 10/09/1997, com a redação dada pela Lei 11960/2009, para fins de atualização monetária e compensação da
mora haverá incidência uma única vez até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança. Em razão da sucumbência, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em
10% (dez por cento) sobre o débito existente até esta data, com exclusão das prestações vincendas (Súmula 111, do Superior
Tribunal de Justiça), a teor do artigo 20, §3º, do Código de Processo Civil. Em caso de recurso, revendo entendimento anterior,
devidas pela autarquia as despesas com o porte de remessa e retorno, não abarcadas pela isenção legal, que, todavia, poderão
ser pagas ao final, se vencida: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO DO
INSS. INOCORRÊNCIA. DISPENSA APENAS DO DEPÓSITO PRÉVIO. RECOLHIMENTO AO FINAL. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A autarquia previdenciária, equiparada em prerrogativas e privilégios à Fazenda Pública (art.
8º da Lei nº 8.620/93), está dispensada do depósito prévio de custas e despesas processuais, mas estas deverão ser pagas
ao final da demanda pela parte vencida. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ. AgRg no REsp 1267575 / SP.
6ª Turma. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. Julgado em 4/12/2012. DJe de 12/12/2012). Com o trânsito em julgado,
aguarde-se por 6 meses eventual pedido de cumprimento de sentença, e após, pagas as eventuais custas remanescentes ou
expedida certidão de dívida ativa para sua cobrança, ao arquivo. Ao reexame necessário. P.R.I.C. Publique-se. Registre-se.
Intime-se. Lucelia, 05 de dezembro de 2013. - ADV: LEDA JUNDI PELLOSO (OAB 98566/SP)
Processo 0003806-21.2012.8.26.0326 (326.01.2012.003806) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- Augusto Alves de Lima Veículos - Márcia Cristina de Souza Silva - Certidão da Serventia: Decorreu o prazo legal sem que
a executada efetuasse o pagamento do valor apurado e custas, nos termos do art. 475-J, estando os autos com vista para
manifestação do(a) autor(a), pelo prazo de dez dias. - ADV: PAULO RENATO MATEUS PERES (OAB 193953/SP)
Processo 0003946-55.2012.8.26.0326 (326.01.2012.003946) - Inventário - Inventário e Partilha - Guilherme Mendes Antônio
- Defiro parcialmente o pedido retro, concedo ao autor mais dez dias de prazo para dar regular andamento ao feito. Intimem-se.
Lucelia, 04 de dezembro de 2013. - ADV: RODRIGO APARECIDO FAZAN (OAB 262156/SP), ALINE VIEIRA CEBALLOS (OAB
270058/SP)
Processo 0004566-04.2011.8.26.0326 (326.01.2011.004566) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Nair
Bronze Nunes - VISTOS. Diante da expressa concordância da parte exequente, para que surta seus jurídicos e legais efeitos,
HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo INSS. Comprove a parte exequente em dez dias a regularidade de seu Cadastro
de Pessoa Física (CPF) junto à Receita Federal. Comprovada a regularidade, oficie-se ao E. Tribunal Regional Federal da 3ª
Região, requisitando-se o valor em execução, nos termos das Resoluções em vigor. Aguarde-se resposta por 90 dias. Intimemse. Lucelia, 25 de novembro de 2013. - ADV: ALESSANDRA CRISTINA VERGINASSI (OAB 190564/SP), MARCIO HENRIQUE
BARALDO (OAB 238259/SP)
Processo 0004907-06.2006.8.26.0326 (326.01.2006.004907) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - João Pedro
Morandi - Gazeta Regional e outros - Concedo à parte exequente o prazo de dez dias para comprovar o prévio recolhimento da
taxa instituída pelo Provimento CSM nº 1864/2011. - ADV: ALEXANDRE GONCALVES (OAB 142778/SP), JOSÉ ROBERTO DO
NASCIMENTO (OAB 185908/SP), JOÃO MANOEL GONÇALVES (OAB 159590/SP)
Processo 0005613-52.2007.8.26.0326 (326.01.2007.005613) - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - Fazenda
Publica Municipal de Pracinha - A presente execução de encontra paralisada por inércia do Procurador da exequente, não
obstante regularmente intimado. Assim, intime-se novamente o Procurador, através do DJE, para no prazo de dez dias promover
o regular andamento da execução, sob pena de comunicação ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público. Intimem-se. Lucelia,
27 de novembro de 2013. - ADV: ERTHOS DEL ARCO FILETTI (OAB 158645/SP)
Processo 3000060-60.2013.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes MAGAZINE LUIZA S/A e outro - Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR inexigível o débito no valor de R$ 154,32,
referente ao contrato 6363754433398005 em nome da autora; e consequentemente CONDENAR os requeridos MAGAZINE
LUIZA S/A e BANCO TRIÂNGULO S/A, a pagar solidariamente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos
morais, conforme acima fundamentado, devidamente corrigidos e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a data da
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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publicação dessa decisão (Súmula 362 do STJ). Considerando que nenhuma das partes atingiu a plenitude de seus pedidos,
a sucumbência é recíproca, arcando cada qual com as custas e despesas processuais a que deu causa, bem como com os
honorários advocatícios de seus respectivos patronos. Com o trânsito em julgado, manifeste-se a autora no prazo de dez dias
requerendo o que de direito. Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimese. Lucelia, 10 de janeiro de 2014. - ADV: JOÃO AUGUSTO SOUSA MUNIZ (OAB 203012/SP), ADAHILTON DE OLIVEIRA
PINHO (OAB 152305/SP), ALCEU TEIXEIRA ROCHA (OAB 103490/SP)
Processo 3000549-97.2013.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - COMPANHIA DE
SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e outro - Fixo como ponto controvertido a ciência do falecido, antes da celebração do contrato
de financiamento, acerca da patologia que o acometia. E sendo assim, manifestem-se as partes no prazo de dez (10) dias a
fim de especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as. Intimem-se. Lucelia, 28 de novembro de 2013. - ADV:
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA TRONCON (OAB 183535/SP), FABIANO SALINEIRO (OAB 136831/SP), EDUARDO JANZON
AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)
Processo 3001409-98.2013.8.26.0326 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - CLAUDINEI PANVEQUI - Vistos.
Para que surta seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO a partilha apresentada pelos interessados, dos bens deixados em
decorrência do falecimento de FATIMA DAMIÃO DA SILVA, ressalvados erros, omissões e direitos de terceiros, notadamente da
Fazenda Pública, porventura existentes. Após o trânsito em julgado, expeça-se formal de partilha. A seguir, arquivem-se estes
autos, fazendo-se as baixas necessárias. Publique-se Registre-se. Intimem-se. Lucelia, 07 de janeiro de 2014. - ADV: ANTONIO
AUGUSTO DE MELLO (OAB 128971/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSE OTAVIO RAMOS BARION
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0016/2014
Processo 0000622-33.2007.8.26.0326 (326.01.2007.000622) - Execução de Título Extrajudicial - Seguro - Juvenal Rodrigues
- Cosesp Companhia de Seguro do Estado de São Paulo - Manifeste-se o exequente em dez dias, requerendo o que de direito
para o prosseguimento da execução. Intimem-se. Lucelia, 07 de janeiro de 2014. - ADV: DIRCEU MIRANDA (OAB 119093/SP),
DANIELLA MARTINS HERRERA (OAB 213390/SP), DIRCEU MIRANDA JUNIOR (OAB 206229/SP)
Processo 0000754-80.2013.8.26.0326 (032.62.0130.000754) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução E. A. G. - P. H. M. L. - - N. A. G. G. L. - - N. E. M. L. - - A. M. L. - - L. H. M. L. S. - Manifeste-se a autora em dez dias
sobre as contestações e preliminares. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Lucelia, 07 de janeiro de 2014. - ADV: JOÃO
EVANGELISTA PEREIRA (OAB 186340/SP), CLÁUDIA MARIA DE DEUS BORGES CAGLIARI (OAB 183820/SP), MILENA
RODRIGUES GASPARINI (OAB 245657/SP)
Processo 0001238-37.2009.8.26.0326 (326.01.2009.001238) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de
Serviço (Art. 52/4) - JOÃO PEDRO DA SILVA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Aguarde-se provocação
por trinta dias. No silêncio, arquivem-se estes autos, sem baixa na distribuição. Intimem-se. Lucelia, 07 de janeiro de 2014. ADV: PAULO ROBERTO MICALI (OAB 164257/SP), ANTONIO AUGUSTO DE MELLO (OAB 128971/SP)
Processo 0001359-70.2006.8.26.0326 (326.01.2006.001359) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Fernando Vicente dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Diante dos documentos apresentados
e da expressa concordância do Ministério Público, JULGO BOA as contas apresentadas. Aguarde-se a devolução dos embargos.
Intimem-se. Lucelia, 07 de janeiro de 2014. - ADV: ELAINE CRISTIANE BRILHANTE BARROS (OAB 144129/SP)
Processo 0001578-20.2005.8.26.0326 (326.01.2005.001578) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - MICHAEL HENRIQUE MACHADO DOS SANTOS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Não houve
a regularização processual do autor. Mantenho a decisão de fls. 305. Tornem ao arquivo. Intimem-se. Lucelia, 07 de janeiro de
2014. - ADV: JOSE SEVERINO MARTINS (OAB 119104/SP)
Processo 0001600-34.2012.8.26.0326 (326.01.2012.001600) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Cooperativa de
Consumo de Inúbia Paulista Cocipa - Luciano Helidio Silva - Defiro o pedido retro, suspendendo a execução. No entanto,
aguarde-se no arquivo, incumbindo a exequente a provocação do juízo. Intimem-se. Lucelia, 07 de janeiro de 2014. - ADV:
ADEMIR BARRUECO GANDOLFI (OAB 114596/SP)
Processo 0001695-64.2012.8.26.0326 (326.01.2012.001695) - Interdição - Tutela e Curatela - J. R. S. - M. de L. de A.
S. - Concedo ao autor o prazo improrrogável de cinco dias para se manifestar sobre o laudo pericial. Após, com ou sem
manifestação, realize-se estudo social. A seguir, tornem ao Ministério Público. Intimem-se. Lucelia, 07 de janeiro de 2014. - ADV:
SILVIA HELENA LUZ CAMARGO (OAB 131918/SP)
Processo 0002921-07.2012.8.26.0326 (326.01.2012.002921) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO- CDHU - JURANDIR EVANGELISTA DAS
NEVES - - Maria dos Anjos Pereira das Neves - - Madalena Marioto Crepaldi - Cumpra-se o V. Acórdão. Arquivem-se estes
autos, fazendo-se as baixas necessárias. Intimem-se. Lucelia, 07 de janeiro de 2014. - ADV: EDSON FREITAS DE OLIVEIRA
(OAB 118074/SP), ROGERIO PASCHOALOTTO (OAB 152653/SP), CARLOS EDUARDO RUIZ GUERRA (OAB 184606/SP)
Processo 0003062-60.2011.8.26.0326 (326.01.2011.003062) - Procedimento Sumário - Seguro - Dorival Lopes da Silva
Júnior - Seguradora Lider dos Consorcios Dpvat - Concedo ao autor o prazo de cinco dias para juntada da via original do
comprovante de recolhimento da taxa judiciária, sob pena de deserção do recurso.. Intimem-se. Lucelia, 07 de janeiro de 2014.
- ADV: INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP), ELIAS FORTUNATO (OAB 219982/SP), DARCIO JOSE DA MOTA
(OAB 67669/SP)
Processo 0003135-95.2012.8.26.0326 (326.01.2012.003135) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Maria Rita Camargo Jose Gonçalves Rubinho - Ato Ordinatório - intimação de ofício: Foi nomeado a Dra.ELAINE CRISTIANE BRILHANTE BARROS
como Curador(a) Especial do(a) reqdo(a)., estando os autos com vista para contestação pelo prazo de quinze dias. - ADV:
ELAINE CRISTIANE BRILHANTE BARROS (OAB 144129/SP), EMILIZA FABRIN GONÇALVES GUERRA (OAB 214790/SP)
Processo 0003148-65.2010.8.26.0326 (326.01.2010.003148) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Vera
Lucia da Silva Conceição - Foi apresentado cálculo de liquidação, sendo o valor de R$ 790,98 a título de principal e R$ 329,99
a título de honorários advocatícios, estando os autos com vista para manifestação do(a) autor(a) pelo prazo de dez dias). - ADV:
CLEBER ROGÉRIO BELLONI (OAB 155771/SP), DAVID LAURENCE MARQUETTI FRANCISCO (OAB 238993/SP)
Processo 0003540-68.2011.8.26.0326 (326.01.2011.003540) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Vicente Peixoto de Farias - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Foi apresentado cálculo de liquidação, sendo o valor de R$
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27.170,92 a título de principal e R$ 2.717,09 a título de honorários advocatícios, estando os autos com vista para manifestação
do(a) autor(a) pelo prazo de dez dias). - ADV: ADALBERTO TIVERON MARTINS (OAB 148507/SP)
Processo 0003983-29.2005.8.26.0326/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - MARIA DA
SILVA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Consta da inicial que a autora-falecida era casada. No entanto,
não foi anexada cópia de sua certidão de casamento, a fim de verificar os direitos do viúvo. Além do que não consta qual a
relação de parentesco das pessoas relacionadas, presumindo-se tratar-se de irmãos, de modo que deve ser anexada certidão
de óbito dos genitores da autora. Concedo à advogada o prazo de dez dias para esclarecimentos a respeito da habilitação de fls.
206/207. Intimem-se. Lucelia, 07 de janeiro de 2014. - ADV: ELAINE CRISTIANE BRILHANTE BARROS (OAB 144129/SP)
Processo 3000122-03.2013.8.26.0326 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M. S. da S. - M. M. da S. - A. T. da S. - A serventia certificou que compareceu em cartório o executado Alex Tiago da Silva, o qual apresentou
o comprovante de depósito, no valor de R$ 560,00, estando os autos com vista para manifestação do autor, pelo prazo de dez
dias. - ADV: ANASTACIO JOSE DA SILVA (OAB 79378/SP)
Processo 3000858-21.2013.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Telefonia - POUSADA DO SOL DE LUCÉLIA LTDA Telefonica Brasil S/A - 1 Manifeste-se a autora em dez dias sobre a contestação e preliminares. 2 Sem prejuízo, concedo à
requerida o prazo de dez dias para que se manifeste sobre a alegação de não cumprimento da antecipação da tutela. O prazo
é comum e corre em cartório. Intimem-se. Lucelia, 07 de janeiro de 2014. - ADV: LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO (OAB
75081/SP), PAULO RENATO MATEUS PERES (OAB 193953/SP)
Processo 3001454-05.2013.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Empréstimo consignado - JOSE MENEZES FILHO BANCO BRADESCO S/A - Melhor compulsando os autos, verifico que foi anexada mera cópia reprográfica do instrumento de
mandato. Assim, concedo à autora o prazo de dez dias para juntada da via original do instrumento de procuração, sob pena de
inépcia. Intimem-se. Lucelia, 07 de janeiro de 2014. - ADV: MOACYR PINTO JUNIOR (OAB 293142/SP)
Processo 3001455-87.2013.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Empréstimo consignado - MARIA JOSE MARQUES
MOREIRA - BANCO BMG S/A - Melhor compulsando os autos, verifico que foi anexada mera cópia reprográfica do instrumento
de mandato. Assim, concedo à autora o prazo de dez dias para juntada da via original do instrumento de procuração, sob pena
de inépcia. Intimem-se. Lucelia, 07 de janeiro de 2014. - ADV: MOACYR PINTO JUNIOR (OAB 293142/SP)
Processo 3002268-17.2013.8.26.0326 - Busca e Apreensão - Liminar - MARIA CALIXTO RODRIGUES - ALLIF CESAR DOS
SANTOS NOGUEIRA - Vistos. Cuida-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar movida por Maria Calixto Rodrigues
em face de Allif Cesar dos Santos Nogueira. Alega a autora que adquiriu uma motocicleta de marca Honda/CG 125 Titan, ano
1996, de placas AFW-9961. Aduz que há aproximadamente três anos vendeu o referido bem e o comprador não providenciou
a transferência do veículo para o seu nome, sumindo da cidade. Recentemente, a autora localizou a motocicleta na casa
do requerido e passou a ser, diversas vezes, autuada por infrações de trânsito cometidas por ele. FUNDAMENTO. DECIDO.
Merece deferimento o pedido de liminar formulado pela autora. O fumus boni iuris decorre dos documentos juntados aos autos
às fls. 07, que comprova ser a autora a proprietária do bem discutido, e documentos de fls. 10, fls. 15, fls. 17, dentre outros, que
evidenciam que o requerido se encontra na posse do bem e praticando infrações de trânsito. O periculum in mora se extrai da
necessidade de cessação imediata das atitudes praticadas pelo requerido, violando as leis de trânsito e causando transtornos
à autora. Além do que, há fundado receio de que a motocicleta desapareça do local onde se encontra, sendo necessária a sua
imediata apreensão para assegurar a efetividade do final provimento jurisdicional. Expeça-se mandado de busca e apreensão,
com a aplicação do disposto no artigo 172 e 173 do CPC, conforme requerido. Expeça-se o que demais for necessário para o
cumprimento da medida. A seguir, promova a citação do requerido para contestação no prazo de 5 dias. Intimem-se. Lucelia, 08
de janeiro de 2014. - ADV: BARBARA PENTEADO NAKAYAMA (OAB 260499/SP)
Processo 3002304-59.2013.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - VALDENICE VALENTIM
DA SILVA MOMA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Vistos. Defiro a concessão dos benefícios da justiça
gratuita. Anote-se. Comprove a parte autora, no prazo de noventa (90) dias e sob pena de extinção do processo por falta de
interesse de agir, ter formulado requerimento administrativo junto ao INSS, demonstrando, se for o caso, o indeferimento do
pedido ou que decorrido quarenta e cinco (45) dias o mesmo não tenha sido apreciado pelo INSS, para o regular prosseguimento
da ação. Nesse sentido a jurisprudência: “BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE
DE AGIR. Salvo casos excepcionais, é necessário o prévio requerimento administrativo do benefício previdenciário para
caracterização do interesse de agir, mormente a partir da Instrução Normativa INSS/PR nº 11, de 2006, por meio da qual a
Previdência Social passou a admitir o processamento de pedidos de benefícios formulados por trabalhadores safristas, volantes,
eventuais ou temporários (arts. 140-143)” (TRF4 - APELAÇÃO CIVEL 4532 PR 2009.70.99.004532-2, Relator: RÔMULO
PIZZOLATTI, Data de Julgamento: 13/07/2010, QUINTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 19/07/2010). “PROCESSUAL CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. 1. À luz da Constituição Federal,
é desnecessário o esgotamento da via administrativa para ingressar em Juízo, a fim de postular concessão de benefício
previdenciário. Constituição Federal. 2. Não está dispensado, contudo, a prévia negativa administrativa, sem o qual não se
caracteriza, em princípio, o interesse de agir. 3. A par disso, nos casos de inexistência de prévio requerimento administrativo de
benefício previdenciário, resta caracterizada a pretensão resistida, quando houver contestação de mérito pelo INSS. 4. Carência
de ação não caracterizada” (TRF4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO SC 0012128-54.2010.404.0000, Relator: JOÃO BATISTA
PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 08/09/2010, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 14/09/2010). “APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PREVIDENCIÁRIO - CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE
DE AGIR - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA
PARTE RÉ - RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJPR - Apelação Cível 0726232-6, Relator: Luiz Osorio Moraes Panza, Data de
Julgamento: 05/04/2011, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 613). “PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIO ASSISTENCIAL
- EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - APELAÇÃO IMPROVIDA.- Não serve o Judiciário como substitutivo da
administração previdenciária, agindo como revisor de seus atos. A falta de prévio requerimento administrativo de concessão de
benefício previdenciário afasta o necessário interesse de agir, salvo configuração da lide pela contestação de mérito em juízo
(AI 2002.04.01.007286-7, Relator Juiz Néfi Cordeiro, DJ de 07.05.2003, pág. 790).- Exceção para os casos em que, o INSS,
sabidamente, não aceita a documentação apresentada, o que não é o que ocorre, pois de acordo com a inicial presentes os
pressupostos contidos no artigo 203, incisos I e V, da Constituição Federal, Lei nº 8.742/93 e Decreto nº 1.744/95.203 - Apelação
improvida” (TRF3 - APELAÇÃO CÍVEL - 1274052: AC 3901 SP 2008.03.99.003901-5, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL
EVA REGINA, Data de Julgamento: 29/06/2009, SÉTIMA TURMA). Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, confira-se: “PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CONCESSÓRIA DE BENEFÍCIO. PROCESSO CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO.
INTERESSE DE AGIR (ARTS. 3º E 267, VI, DO CPC). PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE, EM
REGRA. 1. Trata-se, na origem, de ação, cujo objetivo é a concessão de benefício previdenciário, na qual o segurado postulou
sua pretensão diretamente no Poder Judiciário, sem requerer administrativamente o objeto da ação. 2. A presente controvérsia
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soluciona-se na via infraconstitucional, pois não se trata de análise do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV,
da CF). Precedentes do STF. 3. O interesse de agir ou processual configura-se com a existência do binômio necessidadeutilidade da pretensão submetida ao Juiz. A necessidade da prestação jurisdicional exige a demonstração de resistência por
parte do devedor da obrigação, já que o Poder Judiciário é via destinada à resolução de conflitos. 4. Em regra, não se materializa
a resistência do INSS à pretensão de concessão de benefício previdenciário não requerido previamente na esfera administrativa.
5. O interesse processual do segurado e a utilidade da prestação jurisdicional concretizam-se nas hipóteses de a) recusa de
recebimento do requerimento ou b) negativa de concessão do benefício previdenciário, seja pelo concreto indeferimento do
pedido, seja pela notória resistência da autarquia à tese jurídica esposada. 6. A aplicação dos critérios acima deve observar a
prescindibilidade do exaurimento da via administrativa para ingresso com ação previdenciária, conforme Súmulas 89/STJ e 213/
ex-TFR. 7. Recurso Especial não provido.” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.310.042 - PR (2012/0035619-4), RELATOR: MINISTRO
HERMAN BENJAMIN, Data do julgamento: 15 de maio de 2012, 2ª Turma) Intimem-se. Lucelia, 07 de janeiro de 2014. - ADV:
DIRCEU MIRANDA JUNIOR (OAB 206229/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSE OTAVIO RAMOS BARION
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0017/2014
Processo 0000007-96.2014.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Reclusão (Art. 80) - VALERIA LUPPI FERNANDES
DE SOUZA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Conforme consta dos autos, o sr. Juan Takashi dos Santos
Costa possui com a autora duas filhas, ou seja, Rayane e Rafaelly, sendo necessária a inclusão das menores no polo ativo da
presente ação. Assim, intime-se a parte autora para no prazo de dez (10) dias promover o aditamento da inicial, incluindo-se as
menores no polo ativo. Intimem-se. Lucelia, 14 de janeiro de 2014. - ADV: PAULO ROBERTO MICALI (OAB 164257/SP)
Processo 0000313-02.2013.8.26.0326 (032.62.0130.000313) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Valmir
Jose Rodrigues - Fls. 81/89: O requerido apresentou contestação, estando os autos com vista para manifestação do(a) autor(a)
pelo prazo de dez dias, inclusive sobre o laudo pericial. - ADV: ROGERIO PASCHOALOTTO (OAB 152653/SP)
Processo 0000348-59.2013.8.26.0326 (032.62.0130.000348) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Dorival
de Souza - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fls. 101/104: O requerido apresentou contestação, estando os autos com
vista para manifestação do(a) autor(a) pelo prazo de dez dias, inclusive sobre o laudo pericial. - ADV: ELIAS FORTUNATO (OAB
219982/SP), VAGNER LUIZ MAION (OAB 327924/SP)
Processo 0000742-81.2004.8.26.0326 (326.01.2004.000742) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Tempo de Serviço
(Art. 52/4) - OSVALDO ALVES SALDANHA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - VISTOS. Promova a serventia
a entrega ao autor da certidão de tempo de serviço. A obrigação foi cumprida pelo executado, conforme comprovado nos autos.
Não há sucumbência a ser executada. Assim, face o cumprimento da obrigação imposta, declaro, EXTINTA a presente execução
de sentença, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se
estes autos, fazendo-se as baixas necessárias. Publique-se Registre-se. Intimem-se. Lucelia, 07 de janeiro de 2014. (A Certidão
de Tempo de Serviço encontra-se em cartório aguardando sua retirada pelo prazo de dez dias). - ADV: DIRCEU MIRANDA (OAB
119093/SP)
Processo 0000968-71.2013.8.26.0326 (032.62.0130.000968) - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo Corensp - João Antonio Golo Crepaldi Junior - Intime-se o exequente, para no
prazo de dez (10) dias manifestar-se sobre a impugnação de fls. 54/58. Int. Lucelia, 09 de janeiro de 2014. - ADV: JOELMA DE
BARROS (OAB 145793/SP), CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS (OAB 163564/SP), GLEIDES PIRRÓ GUASTELLI RODRIGUES
(OAB 86929/SP)
Processo 0001087-32.2013.8.26.0326 (032.62.0130.001087) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Paulo Roberto de Souza - Superfor Sp Veiculos Ltda - - Ford do Brasil Sa - Ciência às partes - Fls. 197: O Sr. Perito nomeado
nos autos, JOSÉ AUGUSTO MARENGO, informou que designou a data de 24 de janeiro de 2014, às 13:00 horas, com saída da
Recepção do Fórum de Lucélia, para a realização da perícia, devendo o autor apresentar o veículo. - ADV: CELSO DE FARIA
MONTEIRO (OAB 138436/SP), CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA TRONCON (OAB 183535/SP), ANDRÉA KAROLINA BENTO
(OAB 228992/SP)
Processo 0001425-06.2013.8.26.0326 (032.62.0130.001425) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Banco Bradesco Sa - Ivanor de Barros Epp - - Ivanor de Barros - Intime-se novamente o patrono do exequente, para no prazo
de dez dias, manifestar nos autos requerendo o que de direito. Intimem-se. Lucelia, 13 de janeiro de 2014. - ADV: JULIANO
VIGILATO GUIRO (OAB 174558/SP), SIDNEI ALZIDIO PINTO (OAB 24924/SP), ARNALDO MALFERTHEMER CUCHEREAVE
(OAB 70810/SP)
Processo 0001516-96.2013.8.26.0326 (032.62.0130.001516) - Inventário - Inventário e Partilha - Sônia Maria Trevizan
Pinotti - Tereza Leal Trevisan - Vistos. Para que surta seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO a partilha apresentada pelos
interessados, dos bens deixados em decorrência do falecimento de Tereza Leal Trevisan, ressalvados erros, omissões e direitos
de terceiros, notadamente da Fazenda Pública, porventura existentes. Após o trânsito em julgado, expeça-se formal de partilha.
A seguir, arquivem-se estes autos, fazendo-se as baixas necessárias. Publique-se Registre-se. Intimem-se. Lucelia, 07 de
janeiro de 2014. - ADV: BARBARA PENTEADO NAKAYAMA (OAB 260499/SP)
Processo 0001888-45.2013.8.26.0326 (032.62.0130.001888) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Lucia Batista
Gonçalves - Jose Gonçalves - Vistos. Para que surta seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO a partilha apresentada pelos
interessados, dos bens deixados em decorrência do falecimento de Jose Gonçalves, ressalvados erros, omissões e direitos
de terceiros, notadamente da Fazenda Pública, porventura existentes. Arbitro os honorários advocatícios do(a) advogado(a)
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nomeado(a) no valor máximo previsto na tabela vigente para o procedimento em espécie. Após o trânsito em julgado, expeçamse formal de partilha e certidão de honorários. A seguir, arquivem-se estes autos, fazendo-se as baixas necessárias. Publique-se
Registre-se. Intimem-se. Lucelia, 07 de janeiro de 2014. - ADV: MILENA RODRIGUES GASPARINI (OAB 245657/SP)
Processo 0001955-44.2012.8.26.0326 (326.01.2012.001955) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Zelia
da Silva Brito - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fls. 281/287: O requerido apresentou contestação, estando os autos
com vista para manifestação do(a) autor(a) pelo prazo de dez dias, inclusive sobre o laudo pericial. - ADV: ELAINE CRISTIANE
BRILHANTE BARROS (OAB 144129/SP)
Processo 0002043-48.2013.8.26.0326 (032.62.0130.002043) - Procedimento Ordinário - Parceria Agrícola e/ou pecuária
- Nilton Rios - Bioenergia do Brasil Sa - Ciência às partes - fls. 238: O Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de AdamantinaSP, informou que designou o dia 05/02/2014, às 14:30 horas, para oitiva da testemunha arrolada pelo autor. - ADV: PAULO
ROBERTO MICALI (OAB 164257/SP), CLÁUDIA MARIA DE DEUS BORGES CAGLIARI (OAB 183820/SP), MILENA RODRIGUES
GASPARINI (OAB 245657/SP)
Processo 0002549-58.2012.8.26.0326 (326.01.2012.002549) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - CERÂMICA FC
LTDA. - ME - EDIVALDO CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME - Intime-se a parte exequente para no prazo de dez
dias, comprovar a complementação da taxa instituída pelo Provimento CSM nº 1864/2011. Atendida a determinação acima,
cumpra-se a decisão de fls. 107/108. Intimem-se. Lucelia, 13 de janeiro de 2014. - ADV: CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA
TRONCON (OAB 183535/SP), PAULO FERNANDO PARUCCI (OAB 256326/SP), RENATA LANI FAVARETTO FERREIRA (OAB
305732/SP)
Processo 0002582-48.2012.8.26.0326 (326.01.2012.002582) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Zenaide Ferreira
Alves - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ante o exposto, e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O
PEDIDO, nos termos do art. 269, inciso I, da Lei 8213/91, para condenar o INSS a conceder a ZENAIDE FERREIRA ALVES
à aposentadoria por idade, nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91, a partir da data da citação do requerido, qual seja,
15/08/2012 (fl. 42). Em razão do reconhecimento, por arrastamento, da inconstitucionalidade da Lei 11.960/09, deverão incidir
juros de mora, desde a citação, de 0,5% a.m., bem como correção monetária pelo índice INPC. Condeno, outrossim, o réu ao
pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, considerando as parcelas vencidas até a
prolação da sentença. Isento o vencido do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 8º, § 1º, da Lei nº 8.620/93.
P. R. I. C. Lucélia, 17 de dezembro de 2013. (Valor do preparo: isento). - ADV: ELAINE CRISTIANE BRILHANTE BARROS (OAB
144129/SP)
Processo 0002870-64.2010.8.26.0326 (326.01.2010.002870) - Procedimento Ordinário - Anulação - Fazenda Publica do
Municipio de Lucélia - Mirian Belarmino de Oliveira Me - Certidão de fls. 160: Aos 13/01/2014 decorreu o prazo do acordo
mencionado na r. decisão de fls. 158, estando os autos com vista para manifestação da parte exequente pelo prazo de dez dias.
- ADV: DIRCEU MIRANDA JUNIOR (OAB 206229/SP), CARLOS EDUARDO RUIZ GUERRA (OAB 184606/SP), XISTO YOICHI
YAMASAKI (OAB 123347/SP), DIRCEU MIRANDA (OAB 119093/SP)
Processo 0004116-66.2008.8.26.0326 (326.01.2008.004116) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Tempo de Serviço
(Art. 52/4) - ANTONIO MAIOLO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - VISTOS. Promova a serventia a entrega
ao autor da certidão de tempo de serviço. A obrigação foi cumprida pelo executado, conforme comprovado nos autos. Não há
sucumbência a ser executada. Assim, face o cumprimento da obrigação imposta, declaro, EXTINTA a presente execução de
sentença, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes
autos, fazendo-se as baixas necessárias. Publique-se Registre-se. Intimem-se. Lucelia, 07 de janeiro de 2014. (A Certidão de
Tempo de Serviço encontra-se em cartório aguardando sua retirada pelo prazo de dez dias). - ADV: PAULO ROBERTO MICALI
(OAB 164257/SP)
Processo 0004184-16.2008.8.26.0326 (326.01.2008.004184) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário
- ORIVALDO GIACON - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Fls. 240/244: Foi apresentado cálculo de
liquidação, sendo o valor de R$ 70.600,61 a título de principal e R$ 10.590,09 a título de honorários advocatícios, estando os
autos com vista para manifestação do(a) autor(a) pelo prazo de dez dias. - ADV: DIRCEU MIRANDA (OAB 119093/SP), DIRCEU
MIRANDA JUNIOR (OAB 206229/SP)
Processo 3000070-07.2013.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Exoneração - M. A. L. B. - M. P. L. B. - Ante o exposto e
o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, declarando o autor desobrigado de continuar pagando
pensão alimentícia em favor da parte requerida. (Valor do preparo: isento). - ADV: BARBARA PENTEADO NAKAYAMA (OAB
260499/SP)
Processo 3000207-86.2013.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Revisão - M. D. de S. N. - L. P. N. - Defiro o pedido retro.
Remetam-se os autos ao Setor de Conciliação do Juízo para designação de nova data. Intimem-se. Lucelia, 07 de janeiro de
2014. (Foi designada audiência para o dia 21 de março de 2014, às 11:15 horas, a ser realizada no Setor de Conciliação do
Juízo). - ADV: FRANCISCO FRANCI MOREIRA (OAB 163913/SP)
Processo 3000310-93.2013.8.26.0326 - Inventário - Inventário e Partilha - JORGE LUIZ DE CARVALHO - APARECIDA
LIBORIO CARVALHO - Vistos. Para que surta seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO a partilha apresentada pelos
interessados, dos bens deixados em decorrência do falecimento de APARECIDA LIBORIO CARVALHO, ressalvados erros,
omissões e direitos de terceiros, notadamente da Fazenda Pública, porventura existentes. Arbitro os honorários advocatícios
do(a) advogado(a) nomeado(a) no valor máximo previsto na tabela vigente para o procedimento em espécie. Após o trânsito
em julgado, expeçam-se formal de partilha e certidão de honorários. A seguir, arquivem-se estes autos, fazendo-se as baixas
necessárias. Publique-se Registre-se. Intimem-se. Lucelia, 07 de janeiro de 2014. - ADV: PAULA CRISTINA DE SOUZA (OAB
276836/SP)
Processo 3001500-91.2013.8.26.0326 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
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- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - JOSE DA SILVA EUGENIO - Converto o julgamento em diligência.
O embargante alegou que o embargado recebeu no dia 13/02/2012 a importância de R$ 2.111,71, cujo montante deve ser
descontado do cálculo apresentado, ao passo que o embargado não reconhece o suposto pagamento. Assim, intime-se o
embargante para no prazo de dez (10) dias comprovar documentalmente o recebimento pelo embargado do valor alegado. Com
a juntada de eventual documento aos autos, manifeste-se o embargado em 10 dias. Intimem-se. Lucelia, 10 de janeiro de 2014.
- ADV: CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA TRONCON (OAB 183535/SP)
Processo 3001536-36.2013.8.26.0326 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
- M. L. T. - P. C. T. - VISTOS. As alterações trazidas pela Lei nº 11.382/2006 dispensaram a necessidade de prévia garantia
do juízo como condição para o exercício de defesa do executado, por meio de embargos. O novo regime possibilitou que o
executado embargue a execução sem prévio constrangimento de seu patrimônio. Porém, diferentemente do que ocorria antes
do advento da referida lei, passou a vigorar a regra de que a interposição de embargos do executado não possui o condão de
suspender o curso da execução. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução tornou-se medida excepcional
que demanda cumulativamente a existência de quatro requisitos, nos termos § 1º do artigo 739-A do Código de Processo
Civil, a saber: a) requerimento do embargante; b) fundamentação relevante; c) possibilidade de o prosseguimento da execução
causar grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado; e d) desde que a execução já esteja garantida por penhora,
depósito ou caução suficientes. Trata-se de requisitos cumulativos. A ausência de qualquer deles acarreta necessariamente o
recebimento dos embargos sem suspensão do processo executivo. No caso dos autos, não houve penhora, não ensejando,
pois, o recebimento dos embargos no efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a
parte embargada para impugnação no prazo de quinze dias. Concedo ao embargante novo prazo de dez dias para juntada da
via original da nomeação da Assistência Judiciária. Intimem-se. Lucelia, 07 de janeiro de 2014. - ADV: ALINE VIEIRA CEBALLOS
(OAB 270058/SP), MILENA RODRIGUES GASPARINI (OAB 245657/SP)
Processo 3001644-65.2013.8.26.0326 - Monitória - Cheque - ADRIANO CESAR FIORUSSI - APARECIDO FRANCISCO
SALLES - Concedo os benefícios da Justiça Gratuita, isentando o autor somente do pagamento das custas judiciais. Cite-se
o réu para pagamento no prazo de quinze dias (art. 1.102c do CPC). Cumprindo o réu o mandado, ficará isento de custas e
honorários advocatícios (art. 1.102c, § 1º, do mesmo estatuto processual). Poderá o réu, no mesmo prazo, oferecer embargos,
independente de segurança do Juízo, que suspenderão a eficácia do mandado judicial. Não oferecendo embargos, nem
pagando, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado judicial em mandado executivo
(art. 1.102c) e prosseguindo-se na forma do Livro I, Título VIII, Capítulo X, do CPC. Intimem-se. Lucelia, 07 de janeiro de 2014.
- ADV: AMANDA LENTINI DE MATOS (OAB 260072/SP), PEDRO GASPARINI (OAB 142650/SP)
Processo 3001889-76.2013.8.26.0326 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - ORCILIO LORENZETTI FILHO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR COSMETICOS - ME - Certidão de fls. 20: O Sr. Oficial de Justiça certificou que citou a executada.
Certificou mais, que baixou o mandado em cartório, para a complementação de diligências, caso necessário, para futura penhora,
já que o valor depositado foi esgotado na citação, estando os autos com vista para manifestação do exequente pelo prazo de
dez dias. - ADV: EWERSON SILVA DOS REIS (OAB 249331/SP)
Processo 3002184-16.2013.8.26.0326 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - C. H. da S. - A. F. da S. F. - VISTOS.
1 - O pedido antecipatório não merece acolhida. De fato, a despeito dos fatos alegados pelo Autor, no sentido de que teria ficado
privado da capacidade de subsistência em virtude de acidente automobilístico, verifica-se dos autos que o acidente ocorreu já
nos idos 2011, há muito, portanto. Logo, tendo o fato ocorrido há mais de dois anos, não se pode vislumbrar a verossimilhança
da premente necessidade de invocar a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que lhe sejam concedidos imediatamente
alimentos em face de seu genitor que já se encontrava exonerado. Assim, face a inexistência de prova inequívoco do alegado
e não estando o juízo convencido da verossimilhança, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. 2 - Remetam-se os autos
ao Setor de Conciliação do Juízo. Cite-se o(a) requerido(a) e intime-se o(a) autor(a) para que compareçam à audiência a ser
designada, onde será tentada a conciliação. As partes deverão comparecer pessoalmente, anotando-se que a ausência do(a)
autor(a) importará em extinção e arquivamento do processo. Não havendo acordo na audiência, o requerido poderá apresentar
contestação escrita, por intermédio de advogado, juntando documentos e requerendo a produção de outras provas, tudo no
prazo de quinze dias, que começará a fluir a partir da data da realização da audiência conciliação. Havendo necessidade, será
designada posteriormente audiência para produção de prova testemunhal, cujo rol deverá ser oportunamente apresentado.
Intimem-se. Lucelia, 12 de dezembro de 2013. (Foi designada audiência para o dia 07 de março de 2014, às 10:45 horas, a ser
realizada no Setor de Conciliação do Juízo). - ADV: ANA MARIA GONÇALVES ROSSETTO GHEDINI (OAB 262932/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSE OTAVIO RAMOS BARION
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0018/2014
Processo 0000371-05.2013.8.26.0326 (032.62.0130.000371) - Procedimento Ordinário - Revisão - R. W. R. - R. R. R. e
outro - Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e, em consequência, condeno a parte autora ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, ficando a cobrança suspensa em
razão da concessão dos benefícios da Assistência Judiciária. Fixo os honorários advocatícios pelo convênio da PGE/OAB, no
valor máximo previsto para o procedimento em espécie. Após o trânsito, expeçam-se as certidões de honorários, procedam-se
às comunicações de praxe e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucelia, 13 de janeiro de 2014. - ADV:
VALÉRIA APARECIDA BICHO VIEIRA (OAB 165337/SP), DANIELLY CAPELO RODRIGUES HERNANDEZ (OAB 206227/SP)
Processo 0000484-95.2009.8.26.0326 (326.01.2009.000484) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material CLAUDEMIR ANTONIO CARLOS - FI - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PRACINHA - - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
DE MARIÁPOLIS - VISTOS. O valor da sucumbência em execução foi integralmente quitado, consoante informado nos autos
pela parte exequente. Assim, face o cumprimento da obrigação, declaro, EXTINTA a presente execução de sentença, com
fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se o competente mandado de levantamento em favor
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dos patronos das requeridas, no importe de 50% para cada um. Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, fazendo-se
as baixas necessárias. Publique-se Registre-se. Intimem-se. Lucelia, 08 de janeiro de 2014 (Ficam intimados os Procuradores
das Fazendas Municipais, Dr. JORGE ABDO SADER e Dr. SILVIO LUIZ FERRARI PADOVAN a informar, em cartório o número
do RG. e CPF para a expedição do Mandado de Levantamento Judicial). - ADV: OSWALDO LUIZ GOMES (OAB 100268/SP),
JORGE ABDO SADER (OAB 132140/SP), SILVIO LUIS FERRARI PADOVAN (OAB 243613/SP)
Processo 0000698-47.2013.8.26.0326 (032.62.0130.000698) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Itaucard Sa - Ailton Ferreira da Silva - VISTOS. Para que surta seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO a
desistência do feito, manifestada pela parte autora a fls. 55, observando que não houve citação, e via de conseqüência, JULGO
EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo
Civil. Declaro cessados os efeitos da liminar concedida. Homologo a desistência ao prazo recursal. Certifique-se o trânsito em
julgado. Após, arquivem-se estes autos, fazendo-se as baixas necessárias. Publique-se Registre-se. Intimem-se. Lucelia, 07 de
janeiro de 2014. - ADV: JOAO FLAVIO RIBEIRO (OAB 66919/SP)
Processo 0001059-11.2006.8.26.0326 (326.01.2006.001059) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória Faculdades Adamantinenses Integradas Fai - ALESSANDRO PENNA - Concedo à autarquia o prazo de cinco dias para comprovar
o recolhimento do porte de remessa e retorno dos autos, sob pena de deserção. Nesse sentido: EMENTA: “ACIDENTE DO
TRABALHO AUXÍLIO-ACIDENTE TRATORISTA LESÃO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
- INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO BENEFÍCIO
DEVIDO. APELO DA AUTARQUIA - NÃO RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E DE RETORNO - DESERÇÃO
CARACTERIZADA.” (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 16ª CÂMARA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO Apelação nº
0003928-39.2009.8.26.0326 - Voto nº 13.468 - Registro: 2012.0000532215 - Julgamento em 09/10/2012 Relator JOÃO NEGRINI
FILHO) Intimem-se. Lucelia, 07 de janeiro de 2014. - ADV: JOSÉ GUSTAVO LAZARETTI (OAB 313173/SP), FERNANDA
STEFANI BUTARELO (OAB 134681/SP)
Processo 0001090-84.2013.8.26.0326 (032.62.0130.001090) - Monitória - Cheque - SUPERMERCADO RAVAZI LTDA. ANDREA CARINA BELLOTO DE OLIVEIRA - ME - VISTOS. A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita à pessoa jurídica
somente é possível em alguns casos, especialmente quando devidamente comprovada de forma inequívoca a hipossuficiência
financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo da continuidade das atividades
empresariais. Nesse sentido a jurisprudência: EMENTA: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA
- PESSOA JURÍDICA - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA - DECISÃO MANTIDA. Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica é necessária a
prova inequívoca de que, efetivamente, não tenha meios para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo da
continuidade regular de suas atividades, especialmente, como no presente caso, não se tratando de pessoa jurídica dedicada a
fins filantrópicos e beneficentes, e sem fins lucrativos. Agravo de instrumento improvido.” (TJSP - 34ª Câmara de Direito Privado
- Agravo de Instrumento n° 990.10.432671 Relator: CRISTINA ZUCCHI julgamento 19/11/2010) EMENTA: “Assistência judiciária
- Hipossuficiência - Prova inexistente - Exigência inserida na Constituição Federal em vigor Súmula n. 481 do E. Superior
Tribunal de Justiça: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais - Agravo de instrumento desprovido.” (TJSP - 17ª Câmara de Direito
Privado - Agravo de Instrumento n° 0236086-69.2012.8.26.0000 Relator: LUIZ SABBATO julgamento 11/01/2013) EMENTA:
“Assistência judiciária - Hipossuficiência - Prova inexistente - Exigência inserida na Constituição Federal em vigor - Requisitos
para a obtenção do benefício - Desatendimento pelo interessado - Considerações fáticas e doutrinárias -Jurisprudência atual
- Gratuidade indeferida - ORIENTAÇÃO Nº 02 da 17ª Câmara de Direito Privado do TJSP APROVADA NA SESSÃO DE 17 DE
AGOSTO DE 2011 E PUBLICADA NO DJE EM 24.08.2011: Para a obtenção do benefício da justiça gratuita o interessado deve
demonstrar sua necessidade, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal Orientação prestigiada pela Súmula n. 481
do E. Superior Tribunal de Justiça: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Agravo de instrumento desprovido.” (TJSP - 17ª Câmara
de Direito Privado - Agravo de Instrumento n° 0236086-69.2012.8.26.0000 Relator: LUIZ SABBATO julgamento 23/11/2012) Na
espécie, a carência financeira declarada pela executada, possuidora de presunção de veracidade de sua alegação de pobreza,
não constitui fundamento suficiente a justificar a concessão do benefício pleiteado, deixando de provar o seu real estado de
necessidade, limitando-se a simples afirmação. Assim dispõe a Súmula nº 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus
ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com
os encargos processuais.” Essa súmula consolida o entendimento da Corte Superior no sentido de que as pessoas jurídicas
também podem ser beneficiadas pela gratuidade, mas devem comprovar sua situação de dificuldade econômica, inaplicável a
presunção “juris tantum” de que trata o artigo 4º da Lei n.º 1.060/50. A agravante não comprovou a alegada escassez de recursos
para custear as despesas processuais. Nesse sentido: EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em
ação de cobrança, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita à autora (pessoa jurídica). Ausência de demonstração
de hipossuficiência financeira, conforme exige a Súmula nº 481 do STJ. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP 12ª Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento n° 0005426-42.2013.8.26.0000 Relator: ISABEL COGAN julgamento
-08/05/2013) Além do que o Magistrado não está vinculado à declaração de pobreza apresentada, podendo decidir segundo seu
livre convencimento e de acordo com as demais provas dos autos. Assim, INDEFIRO a concessão dos benefícios da Justiça
Gratuita em favor da executada. Intime-se a executada para no prazo de cinco dias comparecer em cartório e comprovar o
recolhimento da taxa judiciária final no importe correspondente a 5 UFESPs, sob pena de expedição de certidão para inscrição
na dívida ativa, ficando ainda advertida de que a execução somente será extinta após a quitação das custas. Decorrido o prazo
e nada sendo recolhido, expeça-se certidão de dívida e arquivem-se estes autos sem baixa na distribuição. Intimem-se. Lucelia,
08 de janeiro de 2014. - ADV: CLEBER ROGÉRIO BELLONI (OAB 155771/SP)
Processo 0001116-82.2013.8.26.0326 (032.62.0130.001116) - Procedimento Ordinário - Telefonia - Paula Fabiana Eugenio
Pinoti - Claro Sa - VISTOS. O valor total em execução foi integralmente quitado, consoante informado nos autos pela parte
exequente. Assim, face o cumprimento da obrigação, declaro, EXTINTA a presente execução de sentença, com fundamento
no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, fazendo-se as
baixas necessárias. Publique-se Registre-se. Intimem-se. Lucelia, 07 de janeiro de 2014. - ADV: JULIANA GUARITA QUINTAS
ROSENTHAL (OAB 146752/SP), PAULO ROBERTO MICALI (OAB 164257/SP)
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Processo 0001130-66.2013.8.26.0326/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Celio Arruda
- Camponez & Camponez Veiculos Ltda - Vistos. O exequente não apresentou o cálculo de liquidação. Além do que não há
se falar em citação na fase de execução de sentença. Concedo ao exequente o prazo de dez dias para juntada do cálculo
de liquidação. Após, nos termos do artigo 475-J, do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada, na pessoa do
seu advogado constituído nos autos, para no prazo de quinze dias efetuar o pagamento do valor apurado e custas, sob pena
do acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação. Advirto a parte executada de que havendo
depósito judicial apenas como garantia do juízo, haverá incidência da multa de 10%, já que depósito em dinheiro como garantia
não se confunde com pagamento voluntário (STJ 4ª Turma - REsp nº 1.175.763 - RS (2010/0005677-0) Relator MINISTRO
MARCO BUZZI julgado em 21/06/2012). Havendo depósito e não sendo informado a que título é realizado (pagamento voluntário
ou garantia do juízo), será ele acolhido como garantia do juízo, incidindo a multa de 10%. Optando a parte executada pelo
depósito como garantia do juízo, o prazo para impugnação de quinze dias inicia-se da data do depósito em conta judicial. Nesse
sentido: EMENTA “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. TERMO INICIAL.
DATA DO DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO.” (STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL
Nº 1.118.513 - RS (2009/0009907-7) Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR julgado em 05 de novembro de 2009
DJe de 09/12/2009) EMENTA “AGRAVO REGIMENTAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEPÓSITO JUDICIAL - TERMO
INICIAL DO PRAZO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO - ART. 475-J, § 1º, DO CPC - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA IMPROVIMENTO. I. Efetuado o depósito judicial da quantia objeto do cumprimento de sentença, conta-se a partir daí o prazo
para apresentar Impugnação (cf. EREsp 846.737/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe 21.11.08). II. A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém
por seus próprios fundamentos. III. Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.213.692
- RS (2009/0177745-6) Relator Ministro SIDNEI BENETI julgado em 24 de novembro de 2009 DJe de 04/12/2009) Ocorrendo
pagamento voluntário ou decorrido o prazo sem a efetivação do mesmo, manifeste-se a parte exequente em dez dias. Intimemse. Lucelia, 08 de janeiro de 2014. - ADV: SIDNEY CAMARGO CAMPAGNONE (OAB 145990/SP), ALEXANDRE GONCALVES
(OAB 142778/SP)
Processo 0001185-51.2012.8.26.0326 (326.01.2012.001185) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - ANA
MAGALHÃES DA SILVA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS - Cumpra-se o V. Acórdão. Arquivem-se estes
autos, fazendo-se as baixas necessárias. Intimem-se. Lucelia, 07 de janeiro de 2014. - ADV: ELIAS FORTUNATO (OAB 219982/
SP)
Processo 0001237-47.2012.8.26.0326 (326.01.2012.001237) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Eva Alves Martins - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - VISTOS. Diante da expressa concordância da parte
exequente, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo INSS. Comprove a
parte exequente em dez dias a regularidade de seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) junto à Receita Federal. Comprovada
a regularidade, oficie-se ao E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, requisitando-se o valor em execução, nos termos das
Resoluções em vigor. Aguarde-se resposta por 90 dias. Intimem-se. Lucelia, 07 de janeiro de 2014. - ADV: ELIAS FORTUNATO
(OAB 219982/SP)
Processo 0001247-57.2013.8.26.0326 (032.62.0130.001247) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Banco Bradesco Sa - Ivanor de Barros Epp - - Ivanor de Barros - Antes de apreciar o pedido de designação de hasta pública,
manifeste-se o exequente em dez dias, informando se pretende o registro das penhoras e o bloqueio de transferências dos
veículos, através do Sistema RENAJUD. Em caso positivo, deve comprovar o recolhimento das taxas devidas. Intimem-se.
Lucelia, 08 de janeiro de 2014. - ADV: ARNALDO MALFERTHEMER CUCHEREAVE (OAB 70810/SP), JULIANO VIGILATO
GUIRO (OAB 174558/SP), SIDNEI ALZIDIO PINTO (OAB 24924/SP), ISABEL CRISTINA FASSINA (OAB 160592/SP)
Processo 0001499-60.2013.8.26.0326 (032.62.0130.001499) - Procedimento Ordinário - Averbação/Cômputo de tempo de
serviço rural (empregado/empregador) - LUZIA DE MELO VASCONCELOS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - VISTOS. O recurso de apelação apresentado pelo INSS é intempestivo. As partes foram expressamente cientificadas de
que “reputam-se intimados na audiência, quando nesta é publicada a decisão ou a sentença”. Ainda que ausente na audiência
em que foi proferida a sentença e uma vez previamente intimado da mesma (art. 242, § 1º, do CPC), o Procurador Federal
deixou de comparecer, reputando-se, pois, intimado da sentença, partindo daquela data o prazo para interposição de recurso de
apelação e não da data em que retirou os autos de cartório. No caso, o ilustre Procurador Federal do INSS foi regularmente
intimado da data da audiência de instrução e julgamento, conforme se verifica dos autos, de modo que embora não tenha
comparecimento à audiência em que foi prolatada a sentença, o mesmo foi regularmente intimado da data em que seria realizada
tal audiência. Nesse sentido a doutrina de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, “in” Código de Processo
Civil Comentado, 3ª Edição, 1997, Editora Revista dos Tribunais, página 242, notas ao artigo 242: “Do ato proferido em audiência,
considera-se intimada a parte que fora regularmente intimada para a audiência, sendo irrelevante o seu comparecimento ou não
àquele ato. O dies a quo do prazo é o da data da audiência onde foi proferida a decisão (Nery, Recursos, 283). No mesmo
sentido: Barbosa Moreira, Coment., 197, 321/322.” “Quando a sentença é lida ou proferida em audiência, o prazo para recurso
se conta a partir da audiência, sendo irrelevante o não comparecimento à audiência, da parte regularmente intimada para tanto
(RT 557/156. No mesmo sentido: RT 696/136; RTJ 92/927; JTACivSP 74/309; Negrão, CPC, 506, 377. Na mesma linha a
jurisprudência dos Tribunais Superiores: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL.
PROCURADOR AUTÁRQUICO. SENTENÇA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA. ART. 17 DA LEI Nº 10.910/2004. PRESUNÇÃO DE
INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. 1. Nos termos do art. 242, § 1º, do Código de Processo Civil, tendo
sido a parte devidamente intimada para a audiência na qual foi prolatada a sentença em que ficou sucumbente, reputam-se as
partes e seus procuradores devidamente intimados da sentença nesta mesma data, independentemente de sua presença ou
não ao ato processual, mesmo que dentre elas figure o INSS, porquanto é dever do patrono zelar pela causa que defende,
cabendo a ele acompanhar o andamento do feito, a fim de tomar as providências necessárias para o seu regular processamento.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, 5ª Turma, AGRAVO REGIMENTAL nº 1157382/PR no REsp nº
2009/0178127-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE Data do julgamento: 20/03/2012, DJe 16/04/2012 EMENTA:
“PROCESSUAL. AGRAVO LEGAL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. SENTENÇA PROLATADA EM AUDIÊNCIA.
DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. O procurador do INSS foi pessoalmente intimado para comparecer à audiência de
instrução e julgamento. Sabia da possibilidade de que o feito fosse sentenciado na mesma data. Os fatos não lhe socorrem não houve o devido zelo. - Artigo 242, § 1º do Código de Processo Civil: “Reputam-se intimados na audiência, quando nesta é
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publicada a decisão ou a sentença”. - Agravo a que se nega provimento.” (TRF3, 8ª Turma, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
0005895-97.2012.4.03.0000-SP, Relatora: DESEMBARGADORA FEDERAL THEREZINHA CAZERTA Data do julgamento:
28/05/2012, e-DJF3 de 12/06/2012) EMENTA: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA EM
AUDIÊNCIA. INTIMAÇÃO DA AUTARQUIA. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO ART. 242, § 1º. DO CPC. I - Agravo legal
interposto pelo INSS em face da decisão que acolheu a preliminar arguida em contrarrazões, para reconhecer a intempestividade
da apelação, consoante o disposto no § 1º, do art. 242 e art. 506, I, ambos do CPC, deixando de conhecer do recurso da
Autarquia, mantendo a r. sentença. II - Sustenta o agravante que a intimação pessoal do Procurador Federal, a teor da regra
específica do art. 17, da Lei nº 10.910/2004, que deve prevalecer sobre todas as demais da legislação processual civil, ocorreu
em 09/08/2010, de modo que a apelação interposta em 25/08/2010 é tempestiva. III - Consoante o disposto no § 1º, do art. 242
e art. 506, inc. I, ambos do CPC, proferida decisão ou sentença em audiência de instrução e julgamento, a partir de sua leitura
inicia-se a contagem do prazo para a interposição de recurso. Para tanto, o representante da parte deve ter sido regularmente
intimado a comparecer ao ato, ainda que não o faça. Precedentes do E. STJ. IV - A regra geral prevista nos dispositivos citados,
alcança também os procuradores federais, devendo ser assegurado que a intimação para o comparecimento na audiência de
instrução e julgamento obedeça a forma prevista no art. 17, da Lei n.º 10.910/2004, que resguarda a prerrogativa de intimação
pessoal. V - Decisão monocrática com fundamento no art. 557, caput e § 1º-A, do C.P.C., que confere poderes ao relator para
decidir recurso manifestamente improcedente, prejudicado, deserto, intempestivo ou contrário a jurisprudência dominante do
respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, sem submetê-lo ao órgão colegiado, não importa em
infringência ao CPC ou aos princípios do direito. VI - É assente a orientação pretoriana no sentido de que o órgão colegiado não
deve modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente fundamentada, ou
padecer dos vícios da ilegalidade e abuso de poder, e for passível de resultar lesão irreparável ou de difícil reparação à parte.
VII - In casu, a decisão está solidamente fundamentada e traduz de forma lógica o entendimento do Relator, juiz natural do
processo, não estando eivada de qualquer vício formal, razão pela qual merece ser mantida. VIII - Recurso improvido.” (TRF3,
8ª Turma, APELAÇÃO CÍVEL nº 0043499-39.2010.4.03.9999-SP, Relatora: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIANINA
GALANTE Data do julgamento: 07/05/2012, e-DJF3 de 18/05/2012) EMENTA: “PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. SENTENÇA PROLATADA EM AUDIÊNCIA. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. - O
procurador do INSS foi pessoalmente intimado para comparecer à audiência de instrução e julgamento. Sabia da possibilidade
de que o feito fosse sentenciado na mesma data. Os fatos não lhe socorrem - não houve o devido zelo. - Artigo 242, § 1º do
Código de Processo Civil: “Reputam-se intimados na audiência, quando nesta é publicada a decisão ou a sentença”. - Agravo de
instrumento a que se nega provimento. Ficando prejudicado pedido de reconsideração.” (TRF3, 8ª Turma, AGRAVO DE
INSTRUMENTO nº 0035708-09.2011.4.03.0000-SP, Relatora: DESEMBARGADORA FEDERAL THEREZINHA CAZERTA Data
do julgamento: 23/04/2012, e-DJF3 de 04/05/2012) EMENTA: “Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes
de acidente de veículo Autor que tinha advogado constituído quando foi intimado, por seu intermédio, da designação da audiência
de instrução e julgamento Desnecessidade de intimação pessoal do autor para esse fim. - O prazo para apelar da sentença
começa da data da realização da audiência em que se a proferiu, pouco importando a ausência da parte e de seu patrono
quando estava, este último, intimado de sua realização Recurso não conhecido.” (TJSP, 29ª Câmara de Direito Privado, Apelação
nº 9076180-26.2008.8.26.0000 (Mauá-SP), Relatora: SILVIA ROCHA Data do julgamento: 30/05/2012, Registro: 2012.0000252716)
EMENTA: “Nulidade. Alegação de falta de intimação do advogado para audiência. Certidão em sentido contrário que goza de fé
pública e só cede perante demonstração em sentido contrário e que não foi produzida pela parte. Preliminar repelida. Nulidade.
Falta de intimação pessoal da parte para audiência. Irrelevância se não compareceu seu advogado e não foi aplicada pena de
confissão. Nulidade. Sentença publicada em audiência a que não compareceu o advogado da parte. Prazo que se conta a partir
daí, dispensada publicação em órgão de imprensa. Duplicata mercantil. Falta de prova da efetivação do negócio subjacente.
Inexigibilidade mantida. Danos morais. Protesto irregular. Danos que se verificam in re ipsa. Verba devida e fixada em cinco mil
reais, corrigindo-se desta data, incidentes juros desde o ato ilícito. Recurso do autor provido, desprovido o da ré.” (TJSP, 15ª
Câmara de Direito Privado, Apelação nº 9145551-43.2009.8.26.0000 (Jaú-sp), Relatora: ARALDO TELLES Data do julgamento:
29/05/2012, Registro: 2012.0000246755) A sentença foi proferida e publicada na audiência realizada em 21/10/2013, e, assim,
excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia final, o prazo para oferta de recurso de apelação deu-se em 20/11/2013. No
entanto, o recurso de apelação foi protocolizado em 06/12/2013, estando, pois, fora do prazo legal. Assim, DEIXO DE RECEBER
o recurso de apelação interposto pelo INSS, posto que intempestivo. Certifique-se o trânsito em julgado. Manifeste-se o autor,
no prazo de dez dias, requerendo o que de direito para o início da execução de sentença. Intimem-se. Lucelia, 07 de janeiro de
2014. - ADV: PATRICIA MARQUES MARCHIOTI NEVES (OAB 164707/SP), MARCO AURÉLIO CAMACHO NEVES (OAB 200467/
SP), LUIZ GARCIA PARRA (OAB 108295/SP)
Processo 0001685-83.2013.8.26.0326 (032.62.0130.001685) - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor Gustavo Henrique Correia Viana - Vistos. Oficiado à Caixa Econômica Federal, sobreveio a informação de que o saldo do
FGTS foi transferido para conta judicial e que os abonos salariais do PIS dependem de alvará judicial para o levantamento.
Assim, diante dos documentos e argumentos apresentados, bem como da expressa concordância do Ministério Público,
DEFIRO o pedido inicial, autorizando a representante legal do menor a proceder o levantamento do saldo do PIS e Abonos
Salariais dos Anos Base 2011 e 2012, procedendo a Caixa Econômica Federal o imediato depósito na conta judicial já aberta
(fls. 35). Expeça-se o competente alvará. Consigne-se no alvará que os valores após levantados deverão ser imediatamente
depositados na conta judicial de fls. 35. Feito o depósito, tornem conclusos para deliberação a cerca do levantamento. Publiquese Registre-se. Intimem-se. Lucelia, 16 de dezembro de 2013. (Retirar alvará) - ADV: ANDRE LUIS LOBO BLINI (OAB 272028/
SP), ALESSANDRA LEIKO NISHIJIMA (OAB 300201/SP)
Processo 0001715-21.2013.8.26.0326 (032.62.0130.001715) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Paulista Auto
Diesel Ltda - Daniel Colognese Pinoti Me - O Sr. Oficial de Justiça certificou que o veículo cuja penhora dos direitos se pretende
foi alienado pelo executado. Assim, para efetivação da penhora deve a exequente indicar onde se encontra o veículo. Concedo
o prazo de dez dias. Intimem-se. Lucelia, 08 de janeiro de 2014. - ADV: ALINE VIEIRA CEBALLOS (OAB 270058/SP), RODRIGO
APARECIDO FAZAN (OAB 262156/SP)
Processo 0001807-96.2013.8.26.0326 (032.62.0130.001807) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - MARIA
MADALENA DE LIMA GUELFI - LIDER GUELFI - Concedo à inventariante o prazo de dez dias para recolhimento das custas.
Intimem-se. Lucelia, 08 de janeiro de 2014. - ADV: JOSÉ EDUARDO LIMA LOURENCINI (OAB 275158/SP), PAULA CRISTINA
DE SOUZA (OAB 276836/SP)
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Processo 0002558-59.2008.8.26.0326 (326.01.2008.002558) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - DANILO
FERNANDO DE SANTANA - - GUILHERME AUGUSTO SANTANA - MARLENE VALERIO MENEGATE - - BRADESCO AUTORE
COMPANHIA DE SEGUROS - Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, e, em consequência condeno os autores ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, com fundamento no artigo 20, § 4º, do CPC,
em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ficando a cobrança suspensa enquanto perdurar a condição de hipossuficiência.
Após o trânsito, arquivem-se os autos. P.R.I.C. Lucélia, 09 de janeiro de 2014.( Valor do preparo: Ao Estado = R$ 5.280,00
- recolher através da guia DARE-SP, cód. 230-6 + Porte de remessa e retorno dos autos - 03 volume = R$ 88,50- recolher
através da guia FEDTJ, cód. 110-4 ). - ADV: MILENA RODRIGUES GASPARINI (OAB 245657/SP), TANIA REGINA CORVELONI
(OAB 245282/SP), PEDRO GASPARINI (OAB 142650/SP), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB 130291/SP), VICTOR JOSE
PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP), SAVIO APARECIDO PEREIRA DE ARAUJO (OAB 102010/SP)
Processo 0003561-10.2012.8.26.0326 (326.01.2012.003561) - Procedimento Ordinário - Salário-Maternidade (Art. 71/73)
- Ana Paula Tavares da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - VISTOS. Diante da expressa concordância da parte
exequente, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo INSS. Comprove a
parte exequente em dez dias a regularidade de seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) junto à Receita Federal. Comprovada
a regularidade, oficie-se ao E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, requisitando-se o valor em execução, nos termos das
Resoluções em vigor. Aguarde-se resposta por 90 dias. Intimem-se. Lucelia, 07 de janeiro de 2014. - ADV: TANIA REGINA
CORVELONI (OAB 245282/SP), CÁSSIA DE OLIVEIRA GUERRA (OAB 175263/SP)
Processo 0004047-92.2012.8.26.0326 (326.01.2012.004047) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez LUIZ DA SILVA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Defiro o pedido retro. Oficie-se nominalmente ao
Gerente de Agência de Previdência de Demandas Judicias DE PRESIDENTE PRUDENTE, para que no prazo de trinta dias,
proceda a implantação do benefício previdenciário em favor da parte exequente, sob pena de fixação de multa diária pelo
descumprimento, sem prejuízo da abertura de inquérito policial para apuração de responsabilidade pelo crime de desobediência
à ordem judicial. Comunicada a implantação do benefício, intime-se o Procurador Federal do requerido, para no prazo de
noventa dias, apresentar os cálculos de liquidação (parcelas atrasadas e honorários advocatícios). Apresentados os cálculos,
manifeste-se a parte exequente sobre os mesmos em dez dias. Havendo concordância, deve comprovar a regularidade do seu
CPF. Em havendo discordância da parte exequente, deverão ser apresentados, desde logo, os seus cálculos, citando-se o
requerido para embargos no prazo de trinta dias na forma da lei, independentemente de novo despacho. Decorrido o prazo e
não sendo apresentados os cálculos pelo INSS, intime-se a parte exequente para apresentação dos mesmos no prazo de dez
dias. A seguir, cite-se o INSS para interposição de embargos no prazo de trinta dias, na forma do artigo 730 do CPC. Intimemse. Lucelia, 07 de janeiro de 2014. - ADV: JAIME TRAVASSOS SARINHO (OAB 27820/PE), SIDERLEY GODOY JUNIOR (OAB
133107/SP)
Processo 0004144-29.2011.8.26.0326 (326.01.2011.004144) - Ação Civil Pública - Meio Ambiente - MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO - SELMA ROSANA PERES - ME - - MARCOS ROGERIO LUIZ DE SOUZA - - FAZENDA PÚBLICA
DO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA - Defiro o pedido retro, concedendo aos executados mais quinze dias de prazo para atendimento
ao despacho de fls. 307. Intimem-se. Lucelia, 08 de janeiro de 2014. - ADV: CARLOS EDUARDO RUIZ GUERRA (OAB 184606/
SP), RODRIGO APARECIDO FAZAN (OAB 262156/SP), XISTO YOICHI YAMASAKI (OAB 123347/SP)
Processo 0004169-42.2011.8.26.0326 (326.01.2011.004169) - Execução de Alimentos - Alimentos - E. M. R. C. - M. C. VISTOS. Trata de impugnação apresentada pela parte executada, arguindo a impenhorabilidade do saldo do FGTS/PIS. Ouvida
a parte exequente e o Ministério Públicos, ambos manifestação pela rejeição da impugnação, sob o argumento da possibilidade
de penhora do saldo do FGTS/PIS para pagamento de débito alimentar. Sucintamente relatados, DECIDO. Não assiste razão
à parte executada quando alegada a impenhorabilidade do saldo do FGTS/PIS, uma vez que tratando-se de débito alimentar
possível a penhora de tais valores. Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EMENTA: “RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. PENHORA EM CONTA VINCULADA AO FGTS. LEI
Nº. 8.036/90. DÉBITOS ALIMENTARES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Este Tribunal Superior entende ser possível
a penhora de conta vinculada do FGTS (e do PIS) no caso de execução de alimentos, havendo, nesses casos, a mitigação
do rol taxativo previsto no art. 20 da Lei 8.036/90, dada a incidência dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da
dignidade da pessoa humana. (AgRg no AG 1.034.295/SP, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado TJ/
RS, Terceira Turma, DJ 09/10/2009). 2. Possibilidade de o Magistrado, ante as circunstâncias do caso concreto, bloquear a
conta relativa ao FGTS, para garantir o pagamento de débitos alimentares. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (STJ 3ª
Turma - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA nº 2011/0119940-3 Relator Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO julgado em 11/10/2011) EMENTA: “RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÉBITO
ALIMENTAR - PENHORA DE NUMERÁRIO CONSTANTE NO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
EM NOME DO TRABALHADOR/ALIMENTANTE - COMPETÊNCIA DAS TURMAS DA SEGUNDA SEÇÃO - VERIFICAÇÃO
- HIPÓTESES DE LEVANTAMENTO DO FGTS - ROL LEGAL EXEMPLIFICATIVO - PRECEDENTES - SUBSISTÊNCIA DO
ALIMENTANDO - LEVANTAMENTO DO FGTS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” I - A
questão jurídica consistente na admissão ou não de penhora de numerário constante do FGTS para quitação de débito, no
caso, alimentar, por decorrer da relação jurídica originária afeta à competência desta c. Turma (obrigação alimentar), deve,
de igual forma ser conhecida e julgada por qualquer dos órgãos fracionários da Segunda Seção desta a. Corte; II - Da análise
das hipóteses previstas no artigo 20 da Lei n. 8.036/90, é possível aferir seu caráter exemplificativo, na medida em que não
se afigura razoável compreender que o rol legal abarque todas as situações fáticas, com a mesma razão de ser, qual seja, a
proteção do trabalhador e de seus dependentes em determinadas e urgentes circunstâncias da vida que demandem maior
apoio financeiro; III - Irretorquível o entendimento de que a prestação dos alimentos, por envolver a própria subsistência dos
dependentes do trabalhador, deve ser necessariamente atendida, ainda que, para tanto, proceda-se ao levantamento do FGTS do
trabalhador; IV - Recurso Especial provido.” (STJ 3ª Turma - RECURSO ESPECIAL Nº 1.083.061 RS Relator Ministro MASSAMI
UYEDA julgado em 02/03/2010) EMENTA: “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO
JUDICIAL FGTS E PIS: PENHORA - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - SÚMULA 202/
STJ INTERESSE DA CEF - IMPENHORABILIDADE - MITIGAÇÃO FRENTE A BENS DE PRESTÍGIO CONSTITUCIONAL. 1. A
competência para a execução de sentença condenatória de alimentos é da Justiça Estadual, sendo irrelevante para transferi-la
para a Justiça Federal a intervenção da CEF. 2. Na execução de alimentos travada entre o trabalhador e seus dependentes, a
CEF é terceira interessada. 3. A impenhorabilidade das contas vinculadas do FGTS e do PIS frente à execução de alimentos
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deve ser mitigada pela colisão de princípios, resolvendo-se o conflito para prestigiar os alimentos, bem de status constitucional,
que autoriza, inclusive, a prisão civil do devedor. 4. O princípio da proporcionalidade autoriza recaia a penhora sobre os créditos
do FGTS e PIS. 5. Recurso ordinário não provido. (STJ 2ª Turma - RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 26.540 SP
Relatora Ministra ELIANA CALMON julgado em 12/08/2008) Ante o exposto, REJEITO a alegação de impenhorabilidade do
saldo do FGTS/PIS pelos fundamentos expostos. Decorrido o prazo para comprovação da interposição de recurso, expeça-se
mandado de levantamento em favor da representante legal da parte exequente. Apresente a exequente em dez dias cálculo
atualizado e discriminado do débito. Intimem-se. Lucelia, 08 de janeiro de 2014. - ADV: XISTO YOICHI YAMASAKI (OAB 123347/
SP), FABIO GILBERTO GONZALES (OAB 14186/MS)
Processo 0004704-34.2012.8.26.0326/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Bradesco
Administradora de Consorcios Ltda - J Rapacci Cia Ltda - 1 - A diligência compete à parte e não ao juízo. Indefiro o pedido de
fls. 98/99. 2 - Manifeste-se o exequente em dez dias, requerendo o que de direito. Intimem-se. Lucelia, 08 de janeiro de 2014. ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP), PAULO ROBERTO MICALI (OAB 164257/SP)
Processo 0004877-58.2012.8.26.0326 (032.62.0120.004877) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - A. C. F. G. - O. G. - Os autos encontram-se com vista à exequente para se manifestar, no prazo de dez dias,
informando se houve o cumprimento do acordo. - ADV: MARIELDA DE BARROS BORELLI (OAB 134270/SP)
Processo 3000275-36.2013.8.26.0326 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL
CAZOLA - LUIZ FERNANDES DOS SANTOS - - M H OSHIMA & CIA LTDA EPP - Vistos. Para que surta seus jurídicos e legais
efeitos, HOMOLOGO os termos do acordo retro entabulado entre as partes, suspendendo o curso da presente execução até seu
cumprimento ou provocação das partes. Aguarde-se o cumprimento do acordo no arquivo, devendo a parte exequente informar
ao juízo tal ocorrência. Intimem-se. Lucelia, 07 de janeiro de 2014. - ADV: LUIZ CARLOS LOPES (OAB 137463/SP)
Processo 3000420-92.2013.8.26.0326 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - WILIAN MARCOS IURA - CELSO
APARECIDO ANDRE DA SILVA - Concedo ao exequente o prazo de cinco dias para justificar o seu pedido de remoção do bem
penhorado. No mesmo prazo, deve informar se pretende o registro da penhora e o bloqueio de transferência do veículo, através
do Sistema RENAJUD. Em caso positivo, deve comprovar o recolhimento da taxa devida. Intimem-se. Lucelia, 08 de janeiro de
2014. - ADV: PAULO ROBERTO MICALI (OAB 164257/SP)
Processo 3000561-14.2013.8.26.0326 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - OMNI S/A Credito, financiamento e Investimento - LEANDRO HENRIQUE LUCAS - Intime-se pessoalmente a parte autora/exequente a dar
andamento no feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do artigo 267, inciso III, do Código
de Processo Civil. Intimem-se. Lucelia, 07 de janeiro de 2014. - ADV: TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/
SP)
Processo 3000604-48.2013.8.26.0326 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Liminar - BANCO BRADESCO S/A GILMAR GOMES PEREIRA - ME - Defiro o pedido retro. Expeça-se carta precatória itinerante. A parte autora deverá retirar a
carta precatória no prazo de dez dias, comprovando-se sua distribuição em outros quinze dias, contados da retirada. Intimemse. Lucelia, 07 de janeiro de 2014. - ADV: ARNALDO MALFERTHEMER CUCHEREAVE (OAB 70810/SP), ANNA CLAUDIA
LUCAS DOS SANTOS (OAB 33002/GO)
Processo 3000639-08.2013.8.26.0326 - Mandado de Segurança - Fornecimento de Medicamentos - ARARIPE MENDES
DA SILVA FILHO - PREFEITO MUNICIPAL DE LUCELIA - - DIRETOR TÉCNICO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - DRS IX
DE MARÍLIA/SP - Oficie-se às autoridades coatoras, solicitando informações no prazo de dez dias, bem como para que no
mesmo prazo informem se fornecerão voluntariamente os medicamentos pleiteados pela parte impetrante ou justifiquem as
razões da sua recusa. Oficie-se aos órgãos de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-se cópia da
inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do artigo 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009. Com as
informações, manifeste-se o Dr. Promotor de Justiça. Intimem-se. Lucelia, 07 de janeiro de 2014. - ADV: ELIAS FORTUNATO
(OAB 219982/SP)
Processo 3000704-03.2013.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Averbação/Cômputo de tempo de serviço de segurado
especial (regime de economia familiar) - MARIA LUCIA DOS SANTOS SOARES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 19/03/2014 às 15:30h. As partes e
seus representantes legais deverão comparecer ao ato para prestarem depoimento pessoal sob pena de confesso e poderão
arrolar testemunhas ou ratificar o rol já apresentado no prazo de 10 (dez) dias contados desta publicação. A não apresentação
de novo rol ou ratificação será considerada como desistência da prova e preclusão de sua produção. Caberá à parte informar a
necessidade de intimação das testemunhas e recolher as custas pertinentes (caso não seja beneficiária da assistência judiciária
gratuita). Em não havendo o recolhimento, à parte caberá apresentar a testemunha ao ato independentemente de intimação inclusive aquelas testemunhas eventualmente residentes em Comarca diversa - sob pena de preclusão da prova. Ficam desde
logo cientes as partes de que “reputam-se intimados na audiência, quando nesta é publicada a decisão ou a sentença”, ainda
que ausentes, desde que previamente intimados da audiência de instrução e julgamento (art. 242, §1º, do Código de Processo
Civil). Intimem-se. - ADV: CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA TRONCON (OAB 183535/SP)
Processo 3000896-33.2013.8.26.0326 - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL
CAZOLA - EVANDRO TENORIO FERNANDES - Os autos encontram-se com vista à autora para se manifestar, no prazo de
dez dias, informando se houve o cumprimento do acordo ou requerendo o que de direito. - ADV: LUIZ CARLOS LOPES (OAB
137463/SP)
Processo 3001177-86.2013.8.26.0326 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - FACULDADES ADAMANTINENSES
INTEGRADAS - FAI - JOÃO VICTOR BEZERRA - Manifeste-se a exequente em dez dias sobre a informação retro.Intimemse. Lucelia, 08 de janeiro de 2014. (A Delegacia de Polícia informou que , em diligências realizadas acerca do paradeiro do
executado, foi apurado que o mesmo se mudou para a cidade de Presidente Prudente-SP, não sabendo o endereço). - ADV:
FERNANDA STEFANI BUTARELO (OAB 134681/SP), JOSÉ GUSTAVO LAZARETTI (OAB 313173/SP)
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Processo 3001282-63.2013.8.26.0326 - Monitória - Nota de Crédito Comercial - AUTO POSTO CACIQUE DE LUCÉLIA
LTDA. - JULIO JOSE MORENO - Vistos. Recebo os embargos monitórios, suspendendo-se a eficácia do mandado inicial (art.
1.102c, § 2º, CPC). Processe-se pelo rito ordinário. Intime-se o(a) autor(a) para apresentação de impugnação no prazo de
quinze dias (Art. 297 do CPC). Intimem-se. Lucelia, 08 de janeiro de 2014. - ADV: CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA TRONCON
(OAB 183535/SP), JOSÉ GUILHERME BRITO TIVERON (OAB 230744/SP)
Processo 3001347-58.2013.8.26.0326 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
BRADESCO S/A - ANDRE LEONARDO CANDIDO - Concedo à parte autora/exequente o prazo de dez dias para comprovar
o prévio recolhimento da taxa devida para busca de endereços de pessoa física ou de pessoa jurídica, sendo uma taxa para
cada sistema de busca (BACENJUD, INFOJUD ou RENAJUD), instituída pelo Provimento CSM nº 1864/2011. Comprovado
o recolhimento, defiro o pedido retro. Indefiro o pedido quanto à SERASA, uma vez que não comprovada a negativa no
fornecimento do endereço. Oficie-se ao INSS para a obtenção do possível endereço da parte requerida/executada, constante de
seus bancos de dados. Com relação à Justiça Eleitoral, proceda a serventia pesquisa através do SIEL-Sistema de Informações
Eleitorais. Quanto à Receita Federal, os dados cadastrais e endereço serão obtidos através do Sistema INFOJUD, tornando
os autos conclusos para obtenção dos dados. Autorizo a serventia a realizar as diligências necessárias no sentido de solicitar
informações quanto ao endereço da parte requerida/executada, através do Sistema BACENJUD. Com as respostas, manifestese a parte autora/exequente em dez dias. Intimem-se. Lucelia, 07 de janeiro de 2014. - ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB
84206/SP)
Processo 3001364-94.2013.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - FAZENDA PUBLICA DO
MUNICIPIO DE LUCELIA - ADEMILSON SOARES DO NASCIMENTO e outros - VISTOS. Diante dos documentos e argumentos
apresentados, convencendo o juízo da verossimilhança das alegações, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela, para
determinar à parte requerida que, no prazo de quinze dias, para que não haja alegação de ausência de tempo hábil para
realização do exame e apresentação do resultado, apresente à Autoridade Sanitária local a contraprova que ateste não ser o
animal portador da doença intitulada de Leishmaniose, ou, alternativamente, entregue o animal para eutanásia, sob pena de
multa diária de R$ 100,00, limitada a multa a R$ 20.000,00, sem prejuízo de outras sanções legais e a instauração de inquérito
policial para apuração de eventual crime por desobediência à ordem judicial. Citem-se os réus para contestação no prazo de
quinze dias. Intimem-se. Lucelia, 10 de janeiro de 2014. - ADV: XISTO YOICHI YAMASAKI (OAB 123347/SP)
Processo 3001441-06.2013.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Empréstimo consignado - JOSE DOS SANTOS - BANCO
BRADESCO S/A - Melhor compulsando os autos, verifico que foi apresentada mera cópia reprográfica do instrumento de
procuração. Assim, concedo à parte autora o prazo de dez dias parta juntada da via original do instrumento de mandato, sob
pena de extinção. Intimem-se. Lucelia, 07 de janeiro de 2014. - ADV: MOACYR PINTO JUNIOR (OAB 293142/SP)
Processo 3001444-58.2013.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Empréstimo consignado - LUCIA BATISTA GONÇALVES
- BANCO BMG S/A - Melhor compulsando os autos, verifico que foi apresentada mera cópia reprográfica do instrumento de
procuração. Assim, concedo à parte autora o prazo de dez dias parta juntada da via original do instrumento de mandato, sob
pena de extinção. Intimem-se. Lucelia, 07 de janeiro de 2014 - ADV: MOACYR PINTO JUNIOR (OAB 293142/SP)
Processo 3001450-65.2013.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Empréstimo consignado - JORGE DE OLIVEIRA DA SILVA
- BANCO BMG S/A - Melhor compulsando os autos, verifico que foi apresentada mera cópia reprográfica do instrumento de
procuração. Assim, concedo à parte autora o prazo de dez dias parta juntada da via original do instrumento de mandato, sob
pena de extinção. Intimem-se. Lucelia, 07 de janeiro de 2014. - ADV: MOACYR PINTO JUNIOR (OAB 293142/SP)
Processo 3001489-62.2013.8.26.0326 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - BANCO BRADESCO S/A
- JAIRO MANOEL DOS SANTOS ME - O Mandado foi devolvido pelo Sr. Oficial de Justiça com a informação de que citou a
executada, mas deixou de proceder à penhora, tendo em vista o valor recolhido para a condução do Sr. Oficial de Justiça ser
suficiente apenas para a citação, devendo o autor promover o recolhimento de mais uma diligência, no prazo de dez dias. - ADV:
TAÍS VANESSA MONTEIRO (OAB 167647/SP), RODRIGO FERNANDO RIGATTO (OAB 201994/SP)
Processo 3001640-28.2013.8.26.0326 - Prestação de Contas - Exigidas - Contratos Bancários - CONSTRUTORA MENDONÇA
LTDA - ME - BANCO DO BRASIL S.A. - Manifeste-se a autora em dez dias sobre a contestação e preliminares. Intimem-se.
Lucelia, 07 de janeiro de 2014. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), MARCELO AUGUSTO DE
MOURA (OAB 97975/SP)
Processo 3001799-68.2013.8.26.0326 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - K. V. F. - F.
P. - O executado apresentou contestação (justificativa), estando os autos com vista ao autor para manifestação em cinco dias. ADV: JOELMA DE BARROS (OAB 145793/SP), DANIELLY CAPELO RODRIGUES HERNANDEZ (OAB 206227/SP)
Processo 3002006-67.2013.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Guarda - M. A. A. J. - J. C. dos S. - VISTOS. Diante dos
documentos e argumentos apresentados, do estudo social realizado e da concordância do Dr. Promotor de Justiça, convencendo
o juízo da verossimilhança das alegações, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela, para conceder a guarda provisória do
menor DAVID LUCAS CARVALHO ALVES em favor do autor MARCOS ANTONIO ALVES JUNIOR. Lavre-se o termo de guarda
provisória. Quanto à pretensão de limitação das visitas, trata-se de alegação unilateral, sem provas do alegado, ficando as visitas
mantidas na forma como estão convencionadas informalmente entre as partes. Remetam-se os autos ao Setor de Conciliação
do Juízo. Cite-se a parte requerida e intime-se a parte autora para que compareçam à audiência a ser designada, onde será
tentada a conciliação. As partes deverão comparecer pessoalmente, anotando-se que a ausência do(a) autor(a) importará em
extinção e arquivamento dos autos. Não havendo acordo na audiência, o requerido poderá apresentar contestação escrita, por
intermédio de advogado, juntando documentos e requerendo a produção de outras provas, tudo no prazo de quinze dias, que
começará a fluir a partir da data da realização da audiência conciliação. Havendo necessidade, será designada posteriormente
audiência para produção de prova testemunhal, cujo rol deverá ser oportunamente apresentado. Intimem-se. Lucelia, 17 de
dezembro de 2013. (Foi designado o dia 07 de março de 2014, às 15:00 horas para realização da audiência de conciliação, junto
ao Setor de Conciliação desta comarca). - ADV: RODRIGO APARECIDO FAZAN (OAB 262156/SP)
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Processo 3002035-20.2013.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - ROSIRA JORGE DA SILVA
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - O requerido apresentou contestação, estando os autos com vista
ao autor para manifestação em dez dias. - ADV: ANGÉLICA PEGORARI BARBIÉRI (OAB 161102/SP), CLEBER ROGÉRIO
BELLONI (OAB 155771/SP)
Processo 3002062-03.2013.8.26.0326 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - VERA MARIA BURIM e
outros - Concedo à parte inventariante o prazo de dez dias para comprovar, através da juntada do respectivo protocolo, a
apresentação da Declaração Eletrônica do ITCMD, junto ao Posto Fiscal mais próximo da Comarca, nos termos da Portaria CAT
nº 15, de 06 de fevereiro de 2003. Comprovado o protocolo, aguarde-se a vinda da manifestação da Fazenda Estadual por trinta
dias. Intimem-se. Lucelia, 08 de janeiro de 2014. - ADV: DANIELLY CAPELO RODRIGUES HERNANDEZ (OAB 206227/SP)
Processo 3002208-44.2013.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Revisão - J. M. da S. - P. R. B. da S. - - M. A. de J. da
S. - VISTOS. 1 - Não verifico na hipótese a ocorrência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim,
face a inexistência de prova inequívoco do alegado e não estando o juízo convencido da verossimilhança, INDEFIRO o pedido
de antecipação da tutela. 2 - Remetam-se os autos ao Setor de Conciliação do Juízo. Cite-se o(a) requerido(a) e intime-se o(a)
autor(a) para que compareçam à audiência a ser designada, onde será tentada a conciliação. As partes deverão comparecer
pessoalmente, anotando-se que a ausência do(a) autor(a) importará em extinção e arquivamento do processo. Não havendo
acordo na audiência, o requerido poderá apresentar contestação escrita, por intermédio de advogado, juntando documentos e
requerendo a produção de outras provas, tudo no prazo de quinze dias, que começará a fluir a partir da data da realização da
audiência conciliação. Havendo necessidade, será designada posteriormente audiência para produção de prova testemunhal,
cujo rol deverá ser oportunamente apresentado. Intimem-se. Lucelia, 08 de janeiro de 2014. (Foi designado o dia 07 de março
de 2014, às 16:00 horas para realização da audiência de conciliação, junto ao Setor de Conciliação desta comarca). - ADV:
MARIELDA DE BARROS BORELLI (OAB 134270/SP)
Processo 3002332-27.2013.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - M. R. A. M. - G. G. P. Concedo à autora os benefícios da Justiça Gratuita. Considerando que o requerido não possui registro e que sua remuneração
não é determinada, fixo os alimentos provisórios em 50% do Salário Mínimo Federal, até que se apure a remuneração média. Na
hipótese de vínculo empregatício, fixo os alimentos provisórios em 30% dos vencimentos líquidos, inclusive sobre o 13º Salário.
O vencimento dos alimentos será todo dia 10 do mês subsequente. Remetam-se os autos ao Setor de Conciliação do Juízo.
Cite-se o requerido e intime-se a autora para que compareçam à audiência a ser designada, onde será tentada a conciliação. As
partes deverão comparecer pessoalmente, anotando-se que a ausência do(a) autor(a) importará no arquivamento dos autos (art.
7º da Lei de Alimentos nº 5.478/68). Não havendo acordo na audiência, o requerido poderá apresentar contestação escrita, por
intermédio de advogado, juntando documentos e requerendo a produção de outras provas, tudo no prazo de quinze dias, que
começará a fluir a partir da data da realização da audiência conciliação. Havendo necessidade, será designada posteriormente
audiência para produção de prova testemunhal, cujo rol deverá ser oportunamente apresentado. Intimem-se. Lucelia, 08 de
janeiro de 2014. (Foi designado o dia 21 de março de 2014, às 10:45 horas para realização da audiência de conciliação, junto ao
Setor de Conciliação desta comarca). - ADV: BARBARA PENTEADO NAKAYAMA (OAB 260499/SP)
Processo 3002414-58.2013.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Empréstimo consignado - ERMINIA BASSIQUETE
COALHO - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - Vistos. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais cumulada com tutela antecipada movida por Erminia
Bassiquete Coalhos contra Banco Bradesco Financiamento S.A. Alega a parte autora que nunca celebrou qualquer contrato de
empréstimo consignado com a parte ré, porém, por conduta desta, desde janeiro de 2012, é descontado o valor de R$ 51,03
da sua aposentadoria por invalidez. Pleiteia que a parte requerida se abstenha de proceder qualquer desconto no benefício
dela referente ao contrato n° 589141287. Recebo o pedido de tutela antecipada como de antecipação de tutela específica. O
pedido merece acolhida. No que concerne às ações que tenham por objeto ação de obrigação de não fazer, nos moldes do §
3º do artigo 461 do CPC: “Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento
final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser
revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada”. Na espécie, é relevante o fundamento da demanda,
eis que envolve desconto de dinheiro da aposentadoria por invalidez recebida por pessoa idosa e pobre, na acepção jurídica
do termo. Presente, ainda, a verossimilhança do direito invocado. Basta ver que no documento de identidade de fls. 19 que a
requerente assinou por extenso o seu nome e no suposto contrato a assinatura se deu mediante a impressão digital do polegar
fls. 35/48. Ordinariamente as instituições financeiras exigem o documento de identidade das pessoas que com ela contratam e,
se assim é, certamente teria notado que a requerente sabe assinar o seu nome. Se a parte ré permitiu que a pessoa que com ela
celebrou o contrato o assinasse o pactuado mediante a aposição digital do polegar é porque esta pessoa apresentou documento
com modo de assinatura similar. Logo, há plausibilidade de que realmente não foi a requerente, cuja assinatura é seu nome
por extenso, a celebrante da avença. Há, ainda, justificado receio de ineficácia do provimento final. Esse requisito se relaciona
ao perigo da demora e, no caso, ele é evidente. Isso porque, se trata de requerente idosa e com parcos recursos financeiros.
Indubitavelmente, qualquer desconto indevido na sua aposentadoria por invalidez lhe causa prejuízos irreparáveis. Posto isto,
concedo o pedido de antecipação da tutela específica para que a parte requerida se abstenha de proceder qualquer desconto
na aposentadoria por invalidez percebida pela requerente referente ao contrato n° 589141287. Defiro o pedido de assistência
judiciária e de tramitação prioritária por tratar-se de autora idosa. Cite-se. Expeça-se o necessário. Int. Lucélia, 20 de janeiro de
2013. - ADV: SIDERLEY GODOY JUNIOR (OAB 133107/SP)
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RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MACATUBA EM 14/01/2014
PROCESSO :0000064-93.2014.8.26.0333
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Gentil Roberto Faxina
REQDO
: Antonio Luiz Faxina
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000065-78.2014.8.26.0333
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: LUCAS RAFAEL MARQUES
REQDO
: JOSÉ HENRIQUE DIAS
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000066-63.2014.8.26.0333
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: E. C.
ADVOGADO : 214431/SP - Mario Augusto Correa
REQDO
: F. C. F. DA S.
VARA:VARA ÚNICA
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MACATUBA EM 15/01/2014
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:0000068-33.2014.8.26.0333
:CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO
: M. A. F.

PROCESSO :0000069-18.2014.8.26.0333
CLASSE
:INVENTÁRIO
INVTANTE
: ROSANA MARIA SOARES ALBERCONI
ADVOGADO : 99186/SP - Vanderlei de Souza Granado
INVTARDA
: MARIA PORTILHO SOARES
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000070-03.2014.8.26.0333
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: PAULO SÉRGIO GONÇALVES
ADVOGADO : 214431/SP - Mario Augusto Correa
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
ADVOGADO : 232734/SP - Wagner Marostica
VARA:VARA ÚNICA
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MACATUBA EM 16/01/2014
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:0000072-70.2014.8.26.0333
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
: J. A. M. L.

PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:0000074-40.2014.8.26.0333
:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
: MARIA JOSE CAVALCANTI SANCHES
: 214622/SP - Ricardo Oliva Fantini

PROCESSO :0000075-25.2014.8.26.0333
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICIPIO DE MACATUBA
ADVOGADO : 153907/SP - Márcio Henrique Paulino Ono
EXECTDA
: MARIA LUIZA COSTA BARBOSA ME
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000076-10.2014.8.26.0333
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICIPIO DE MACATUBA
ADVOGADO : 153907/SP - Márcio Henrique Paulino Ono
EXECTDO
: MATEOZI & MATEOZI LTDA - ME
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000080-47.2014.8.26.0333
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICIPIO DE MACATUBA
ADVOGADO : 153907/SP - Márcio Henrique Paulino Ono
EXECTDO
: NF-INFO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME
VARA:VARA ÚNICA
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PROCESSO :0000079-62.2014.8.26.0333
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICIPIO DE MACATUBA
ADVOGADO : 153907/SP - Márcio Henrique Paulino Ono
EXECTDO
: NFC TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÕES LTDA ME
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000078-77.2014.8.26.0333
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICIPIO DE MACATUBA
ADVOGADO : 153907/SP - Márcio Henrique Paulino Ono
EXECTDO
: NIVALDO FABRILE
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000077-92.2014.8.26.0333
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICIPIO DE MACATUBA
ADVOGADO : 153907/SP - Márcio Henrique Paulino Ono
EXECTDO
: MDHARD SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA - ME
VARA:VARA ÚNICA

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO MARIA CRISTINA CARVALHO SBEGHEN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS ALBERTO GIORGETTI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2014
Processo 0000004-91.2012.8.26.0333 (333.01.2012.000004) - Depósito - Depósito - Bv Financeira Crédito, Financiamento e
Investimento - Jose dos Santos Almeida - Vistos. Defiro, expeça-se carta de citação ao endereço de fls. 119. Int. - ADV: GIULIO
ALVARENGA REALE (OAB 270486/SP)
Processo 0000069-18.2014.8.26.0333 - Inventário - Inventário e Partilha - ROSANA MARIA SOARES ALBERCONI
- MARIA PORTILHO SOARES e outro - Nomeio a requerente ROSANA MARIA SOARES ALBERCONI como inventariante,
independentemente de compromisso. Às Primeiras Declarações. Sem prejuízo, providencie a inventariante a certidão de
inexistência de testamento (www.cnb.sp.org.br), e cálculo do ITCMD. - ADV: VANDERLEI DE SOUZA GRANADO (OAB 99186/
SP)
Processo 0000070-03.2014.8.26.0333 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) PAULO SÉRGIO GONÇALVES - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Em que pesem os argumentos constantes da
inicial, por ora, indefiro o pedido de tutela antecipada, pois não verifico presentes os requisitos estabelecidos no artigo 273 do
CPC, uma vez que as provas produzidas pelo autor são unilaterais. Sendo assim, cite-se o réu para contestar, em querendo, no
prazo de sessenta (60) dias, sob pena de revelia, consignando na carta postal as advertências legais (CPC, arts. 285 e 319).
Intime-se. - ADV: WAGNER MAROSTICA (OAB 232734/SP), MARIO AUGUSTO CORREA (OAB 214431/SP)
Processo 0000133-87.1998.8.26.0333 (333.01.1998.000133) - Procedimento Sumário - Acidente de Trabalho - Ivana Silveira
Silva e outros - Cia Agrícola Zillo Lorenzetti Sa - Ao contrário do alegado pelo procurador, o ofício juntado às fls. 192, dos autos
em apenso, comprova que o valor remanescente do depósito judicial foi transferido para o inventário processado na comarca de
Pederneiras. Assim, o pedido de levantamento deverá ser pleiteado naqueles autos. Retornem os autos ao arquivo. Int. - ADV:
BENEDITO MURCA PIRES NETO (OAB 151740/SP), JAYME CESTARI (OAB 6718/SP)
Processo 0000398-98.2012.8.26.0333 (333.01.2012.000398) - Monitória - Liquidação / Cumprimento / Execução - Banco do
Brasil Sa - Feltre Comercio de Materiais para Construção Ltda Epp e outro - Sobrestamento de processo de execução pelo prazo
de 30 dias, devendo, após, dar andamento ao feito, sob pena de aguardar provocação em arquivo. - ADV: PAULA RODRIGUES
DA SILVA (OAB 221271/SP), JORGE HENRIQUE TREVISANUTO (OAB 214824/SP), PAULO AUGUSTO PARRA (OAB 210234/
SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), APARECIDO JOSE DAL BEN (OAB 102257/SP)
Processo 0000468-18.2012.8.26.0333 (333.01.2012.000468) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Zilda
de Fatima Matoso Ferreira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Autos com “vista” à exequente para manifestação sobre:
Conferência do ofício requisitório expedido às fls. 120. - ADV: WAGNER MAROSTICA (OAB 232734/SP), EVA TERESINHA
SANCHES (OAB 107813/SP)
Processo 0000473-40.2012.8.26.0333 (333.01.2012.000473) - Depósito - Alienação Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito,
Financiamento e Investimento - Fabio Claro Moraes - Vistos. Defiro o pedido de bloqueio “on line”, junto ao Renajud, após
o recolhimento das taxas devidas (R$ 11,00, guia FDTJ, código 434-1), (Provimento CSM nº 170/2011). Int. - ADV: GIULIO
ALVARENGA REALE (OAB 270486/SP)
Processo 0000593-88.2009.8.26.0333 (333.01.2009.000593) - Monitória - Cheque - Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não-Padronizados NPL I - Zab Industria de Confecções Ltda Epp - Autos com “vista” ao requerente para manifestação
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sobre: Certidão da serventia informando que aos 25/11/2013 decorreu o prazo do sobrestamento deferido, 90 (noventa) dias,
sem que o requerente desse prosseguimento ao feito. Devendo manifestar-se em termos de prosseguimento, requerendo o que
entender a bem de seu direito, sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: CLODOALDO ROBERTO GALLI (OAB 145388/SP),
VICTOR DE BARROS RODRIGUES (OAB 153794/SP)
Processo 0000820-88.2003.8.26.0333 (333.01.2003.000820) - Procedimento Ordinário - Dalvo Dias Damiani - B & B
Piscinas e Equipamentos Ltda - - Carla Cristina Monte Azevedo Silva - Carlos Alberto Azevedo Silva Filho - Vistos. Trata-se
de cumprimento de sentença, referente à ação de conhecimento condenatória, em que as partes firmaram acordo, conforme
homologado às fls. 287. Decorrido o prazo de 30 dias após a transação, nada foi requerido, conforme certidão às fls. 294. Assim,
diante do pagamento do débito, julgo extinta a execução, o que faço com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de
Processo Civil. Arbitro honorários à curadora especial no valor máximo da tabela DP/OAB. Após o pagamento das custas finais
pelos executados, expeça-se a certidão e, a seguir, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.R.I. - ADV: FERNANDO
LIMA DE MORAES (OAB 98978/SP), FABIO RESENDE LEAL (OAB 196006/SP), ELISABETE DOS SANTOS TABANES (OAB
95031/SP)
Processo 0001971-11.2011.8.26.0333 (333.01.2011.001971) - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Bv
Financeira Sa Credito, Financiamento, e Investimento - Kelven Pereira de Godoy - Vistos. Não há nos autos bloqueio de veículo
junto ao RENAJUD para que se proceda ao desbloqueio. No mais, aguarda-se a retirada da guia de levantamento de depósito
judicial de fls. 106. Por fim, defiro o pedido de sobrestamento do feito por 90 dias. Int. - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA
MOTA (OAB 192562/SP), ELISABETE DOS SANTOS TABANES (OAB 95031/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB
99983/SP), ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP)
Processo 0002148-09.2010.8.26.0333 (333.01.2010.002148) - Monitória - Cooperforte Coop de Economia e Cred Mutuo dos
Func de Inst Financ Publ Fed Ltda - Jose Aparecido da Silva - Autos com “vista” à exequente para manifestação sobre: Certidão
da serventia informando que aos 22/11/2013 decorreu o prazo legal sem que a exequente se manifestasse sobre a pesquisa
BacenJud com resultado negativo. Devendo dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender a bem de seu direito, sob
pena de se aguardar provocação em arquivo. - ADV: MARCELO VILERA JORDÃO MARTINS (OAB 279611/SP)
Processo 3000512-49.2013.8.26.0333 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - J. V. de O. R.
- J. C. A. R. - Autos com “vista” ao exequente para manifestação sobre: Certidão da serventia informando que aos 13/01/2014
decorreu o prazo de dez dias sem que o exequente desse prosseguimento ao feito, em atendimento ao despacho de fls. 29.
Devendo dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender a bem de seu direito, sob pena de se aguardar provocação
em arquivo. - ADV: MARIA NAZARE ARTIOLI (OAB 93154/SP)
Processo 3000597-35.2013.8.26.0333 - Procedimento Ordinário - Obrigações - NILSON PEREIRA DE LIMA - CLAUDI SILVA
DE MATOS - Autos com “vista” ao requerente para manifestação sobre: Certidão da serventia informando que em 09/01/2014
decorreu o prazo legal sem que o requerente se manifestasse do Ato Ordinatório retro, devendo dar prosseguimento do feito,
requerendo o que entender a bem de seu direito, sob pena de extinção (art. 267, III, do CPC), ou provocação em arquivo. - ADV:
DANIELLE MARIA LEME GUIRADO (OAB 255498/SP)
Processo 3000811-26.2013.8.26.0333 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - L. H. R. da S. J. A. da S. - Vistos. Defiro o pedido de pesquisa de veículos junto ao RenaJud. Sem prejuízo expeça-se mandado de intimação
do executado para que indique bens passíveis de penhora nos termos do artigo 652, § 3º do CPC. Int. - ADV: PATRICIA ANITA
CAVALHEIRO DA SILVA (OAB 137796/SP), DOUGLAS VENÂNCIO PIRES (OAB 194185/SP)
Processo 3000977-58.2013.8.26.0333 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - G. T. A. - Autos com “vista”
ao (a) requerente para manifestação sobre: Ofício do INSS de fls. 25/31 e Ofício da Caixa Econômica Federal de fls. 36/40. Após
vista MP. - ADV: RENATO PELLEGRINO GREGÓRIO (OAB 256195/SP)
Processo 3001001-86.2013.8.26.0333 - Procedimento Ordinário - Guarda - M. A. da C. - O. J. de A. P. - Vistos. Recebo o
recurso interposto pelo requerido no efeito devolutivo (CPC art. 520, VII). Às contrarrazões. Arbitro honorários aos procuradores
das partes em 70% da tabela DP/OAB. Expeça-se as certidões. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, para douta apreciação, com as homenagens deste Juízo. Intime-se. (Observação: A requerente deverá
comparecer em cartório para proceder à assinatura e retirada do Termo de Guarda Definitiva e Responsabilidade expedido,
tendo em vista que fora deferida a antecipação dos efeitos da tutela, e o recurso de apelação fora recebido somente no efeito
devolutivo.). - ADV: GUSTAVO GODOI FARIA (OAB 197741/SP), CLODOALDO ROBERTO GALLI (OAB 145388/SP)
Processo 3001002-71.2013.8.26.0333 - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Alienação Fiduciária - Antonio Fernando
Pavanello - BANCO PAULISTA S/A - Ante o exposto, julgo improcedente a presente impugnação proposta por Antonio Fernando
Pavanelo. Condeno o impugnante ao pagamento das custas resultantes do incidente. Prossiga-se na execução, manifestando
o exequente se tem interesse na adjudicação ou alienação particular ou pública do bem penhorado. - ADV: JAYME CESTARI
JUNIOR (OAB 124033/SP), LUIS GUSTAVO BUOSI (OAB 165025/SP)
Processo 3001108-33.2013.8.26.0333 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S/A - JOÃO FRANCISCO LOPES - Autos com “vista” ao requerente para ciência sobre: Mandado
de Busca e Apreensão e Citação expedido, encaminhado ao Sr. Oficial de Justiça para cumprimento, devendo o requerente
entrar em contato com o mesmo, a fim de possibilitar a realização da diligência. - ADV: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA
(OAB 115665/SP)
Processo 3001571-72.2013.8.26.0333 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - K. G. T. - J. A. T. Autos com “vista” à exequente para manifestação sobre: Certidão da serventia informando que aos 05/12/2013 decorreu o prazo
de 03 dias sem que o executado efetuasse o pagamento do débito, comprovasse que já o fez, ou justificasse a impossibilidade
de fazê-lo, apesar de devidamente intimado. - ADV: WALDOMIRO PIRES DE OLIVEIRA (OAB 227084/SP)
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Processo 3001709-39.2013.8.26.0333 - Procedimento Ordinário - Guarda - C. M. de M. - M. A. P. - Vistos. Tendo em vista
que o aditamento à Carta Precatória de Citação foi extraviado e o requerido possuir procurador nos autos, dê-se ciência ao
requerido quanto à emenda ao pedido inicial de fls.18, salientando que tal emenda à inicial foi feita antes de sua citação. Int. ADV: PATRICIA ANITA CAVALHEIRO DA SILVA (OAB 137796/SP), BENEDITO ANTONIO DE CAMARGO (OAB 119915/SP)
Processo 3001740-59.2013.8.26.0333 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - T. A. D. - F. A. A. P. de F. Autos com “vista” à requerente para manifestação sobre: Certidão da serventia informando que aos 04/11/2013 decorreu o prazo
de 10 (dez) dias sem que a requerente atendesse à determinação de emenda ao pedido inicial, devendo dar prosseguimento ao
feito, requerendo o que entender a bem de seu direito, sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: LETICIA JEAN DO AMARAL
ARANTES DARÉ (OAB 206259/SP)
Processo 3001829-82.2013.8.26.0333 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - C. L. D. B. - M. C. R. S. Trata-se de direito indisponível, já que além do pedido de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, há também pedido
de guarda e direito de visita ao filho. Parte legítima e bem representada. Estão presentes todas as condições da ação e a inicial
preenche os requisitos legais. Declaro o feito saneado. Não obstante a revelia do réu, determino a produção de prova oral para
a oitiva de testemunhas tempestivamente arroladas pelas partes. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de
Março de 2014, às 15:30 horas. Intime-se. - ADV: WALDOMIRO PIRES DE OLIVEIRA (OAB 227084/SP)
Processo 3002011-68.2013.8.26.0333 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - F. P. de L. - V. M. D. Vistos. Conforme manifestação do Ministério Público, o direito de visita foi estabelecido às fls. 17, com observância de fls. 39
(quinzenalmente, somente aos domingos, entre as 14:00 e 18:00 horas,na residência da própria criança). Proceda-se ao estudo
social, conforme determinado. Int. - ADV: CLODOALDO ROBERTO GALLI (OAB 145388/SP), ANDRÉIA CRISTINA LEITÃO
(OAB 160689/SP)
Processo 3002035-96.2013.8.26.0333 - Mandado de Segurança - Estabelecimentos de Ensino - AGATHA VITORIA MOURA
DOS SANTOS - DIRETORA DA OSAAS - ORGANIZAÇÃO SANTO ANTONIO DE AÇÃO SOCIAL, PROJETO VIVENDO E
APRENDENDO DESIDÉRIO MINETTO - - Prefeito Municipal de Macatuba - Ciência ao procurador do impetrado (Prefeito
Municipal de Macatuba) da sentença proferida, teor do dispositivo: “Ante o exposto, concedo a segurança almejada a fim
de determinar a matrícula da impetrante na creche OSAAS (Organização Santo Antônio de Ação Social Projeto Vivendo e
Aprendendo Desidério Minetto). - ADV: LUIZ FERNANDO DE CASTILHA PIZZO (OAB 197836/SP), MÁRCIO HENRIQUE
PAULINO ONO (OAB 153907/SP)
Processo 3002240-28.2013.8.26.0333 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - M. L. A. F. - F. M.
de O. F. - Vistos. Atenda a exequente a cota do Ministério Público de fls. 18, emendando o pedido inicial, no prazo de dez dias,
com a juntada da homologação judicial do acordo realizado nos autos 3000331-48.2013.26.0333. Intime-se. - ADV: FAUSTO
HERCOS VENANCIO PIRES (OAB 301283/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MACATUBA EM 14/01/2014
PROCESSO :0000062-26.2014.8.26.0333
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 00171/2013 - Macatuba
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: E. D. M.
VARA:VARA ÚNICA
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MACATUBA EM 16/01/2014
PROCESSO :0000071-85.2014.8.26.0333
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
IP
: 00142/2012 - Macatuba
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: J. P. P. M.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000389-05.2013.8.26.0333
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
IP
: 11/2013 - Macatuba
AUTOR
: Justiça Pública
REQDO
: Antonio Carlos Matias
ADVOGADO : 129419/SP - Antonio Donizette de Oliveira
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE
Auto Ap
AUTOR
INFRATOR

:0000073-55.2014.8.26.0333
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
: Ofício n. 11/14 - Macatuba
: J. P.
: M. G. S. DA P.
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VARA:VARA ÚNICA

Juizado Especial Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO MARIA CRISTINA CARVALHO SBEGHEN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL IVAN MARCOS DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2014
Processo 0000496-20.2011.8.26.0333 (333.01.2011.000496) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - J. P. - J. C. M. da S. - Vistos. Tendo em vista a realização da audiência de advertência, JULGO
EXTINTA a pena imposta à sentenciada JULIANA CRISTINA MOREIRA DA SILVA. Após as comunicações de praxe, arquivem-se
os presentes autos. P.R.I.C - ADV: GUSTAVO GODOI FARIA (OAB 197741/SP)
Processo 0001079-05.2011.8.26.0333 (333.01.2011.001079) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Lesão Corporal - J.
P. - K. J. M. - Vistos. Fls. 114: Defiro o pedido para parcelar a pena de prestação pecuniária imposta às fls. 107 em 04 (quatro)
prestações mensais de R$ 169,50 (cento e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) cada, sendo depositadas em prol da
Irmandade da Santa Casa de Macatuba (Banco do Brasil, Agência 6770-9, conta corrente nº 000384-0). O vencimento das
parcelas se dará no dia 20 de cada mês, iniciando-se no próximo dia 20/01/2014. Int. - ADV: GUSTAVO GODOI FARIA (OAB
197741/SP)
Processo 3000484-81.2013.8.26.0333 - Termo Circunstanciado - Ameaça - J. P. - D. H. T. - Decido. A ação penal é
improcedente. Como bem mencionou a ilustre Promotora de Justiça, embora o réu tenha sido abordado quando portava um
frasco com resquícios de cocaína, não havia entorpecente na embalagem, tanto que não foi possível nem mesmo precisar a
quantidade e peso do resquício encontrado. Em sendo assim, conclui-se que é atípica a conduta em questão, uma vez que
o acusado não carregava consigo droga, como prevê o art. 28 da Lei 11.343/06, mas apenas um frasco contendo resquício
de entorpecente. Desse modo, sua absolvição se impõe. Ante o exposto, julgo improcedente a ação penal e absolvo Douglas
Henrique Teodoro do delito que lhe foi imputado, com fulcro no art. 386, inciso III do Código de Processo Penal. P.R.I. - ADV:
GUSTAVO GODOI FARIA (OAB 197741/SP)
Processo 3001268-58.2013.8.26.0333 - Termo Circunstanciado - Contravenções Penais - J. P. - E. A. da S. - Vistos. Fls.
41: Defiro. Designo, por conseguinte, o dia 24 de fevereiro de 2014, às 15:00 horas, para audiência de instrução e julgamento,
observando-se o disposto no art. 81 da Lei 9099/95, onde o autor do fato será interrogado. Intime-se. - ADV: GUSTAVO GODOI
FARIA (OAB 197741/SP)

MAIRINQUE
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO CAMILA GIORGETTI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ ARAÚJO DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0162/2013
Processo 0000133-46.1996.8.26.0337 (337.01.1996.000133) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Cooperativa
de Casas Populares Primeira Casa - Prefeitura Municipal de Mairinque e outro - Fls. 264/273: Pretende a ré-exequente a
desconsideração da personalidade juridica da autora-vencida, sob a alegação de que o patrimonio da executada reduziu
abruptamente de R$4.500.000,00 para R$ 450.000,00, conforme documentos acostados nos autos (fls 271/273). Dispõe o art
50, do Codigo Civil que em caso de abuso da personalidade juridica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz, decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Publico quando lhe couber intervir no processo, que os
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios
da pessoa jurídica. Porem, há necessidade de demonstraçao que os sócios agiram dolosamente para prejudicar terceiros, com
desvio de finalidade, o que não ocorre no caso em analise. Posto isso, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica. Requeira o exequente o que entender pertinente ao prosseguimento do feito. Int. - ADV: MARIO JORGE DA COSTA
CARVALHO (OAB 91818/SP), RENATO VALVERDE UCHOA (OAB 147955/SP), WENDEL BERNARDES COMISSARIO (OAB
216623/SP), ROSINEIA ANGELA MAZA COMISSÁRIO (OAB 224468/SP), MARIA DO CARMO FALCHI (OAB 53570/SP), JOSE
PAULO LOPES (OAB 60541/SP), ROBSON CAVALIERI (OAB 146941/SP), CYNTHIA LOPES DA SILVA LASCALA (OAB 267098/
SP)
Processo 0000304-56.2003.8.26.0337 (337.01.2003.000304) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Associação de
Proprietários Amigos da Porta do Sol Apaps - Izaias de Menezes e outros - Vistos. Ciência às partes da juntada aos autos do
julgado proferido pelo STJ que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora. Sem prejuízo, cumpra-se o
V. Acórdão, requerendo os réus o que entenderem pertinente em relação à sucumbência, no prazo legal. Int. - ADV: ADELMO
ACACIO BELLINI (OAB 98588/SP), JOAO GARCIA NETO (OAB 36624/SP), HORST PETER GIBSON JUNIOR (OAB 151973/
SP)
Processo 0000388-08.2013.8.26.0337 (033.72.0130.000388) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral
- Natalício Batista da Silva - Cordeiro Máquina e Ferramentas Ltda e outro - Manifeste-se o autor sobre as contestações
apresentadas. - ADV: GUSTAVO HENRIQUE COIMBRA CAMPANATI (OAB 174542/SP), CLAUDIO JESUS DE ALMEIDA (OAB
75739/SP), JAIME RODRIGUES DE ALMEIDA NETO (OAB 174547/SP)
Processo 0000401-41.2012.8.26.0337 (337.01.2012.000401) - Procedimento Sumário - Marcio Aparecido Gonçalves Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Aymoré Crédito e Investimento Sa - Manifeste-se o exequente sobre o deposito efetuado pelo executado. Int. - ADV: BERNARDO
BUOSI (OAB 227541/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), CASSIA MARIA COMODO RIBEIRO (OAB 107230/SP)
Processo 0000403-11.2012.8.26.0337 (337.01.2012.000403) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação
/ Ameaça - José Luiz Pereira de Amorim e outro - Vistos. Desentranhe-se e adite-se o mandado, nos termos requerido pelos
autores. Int. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS AMORIM (OAB 280994/SP)
Processo 0000404-11.2003.8.26.0337 (337.01.2003.000404) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Eternox Modulados de Aco para Cozinha Ltda e outro - Fls. 256/260: Manifestem-se os exequentes. Int. - ADV: RITA
MARCIA COCKELL MAGAROTTO (OAB 82272/SP), FÁBIO CENCI MARINES (OAB 154147/SP), ANTONIO CARLOS DE
SANT’ANNA (OAB 81800/SP), TULIO CENCI MARINES (OAB 209403/SP), HELMO RICARDO VIEIRA LEITE (OAB 106005/SP),
REGIANE COIMBRA MUNIZ DE GOES CAVALCANTI (OAB 108852/SP)
Processo 0000464-66.2012.8.26.0337 (337.01.2012.000464) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - M.
L. M. - Deferimento do prazo solicitado de 20 (vinte) dias. Após manifeste-se a parte independente de nova intimação. - ADV:
ROSSANA DE FATIMA MARTINS (OAB 98790/SP)
Processo 0000561-32.2013.8.26.0337 (033.72.0130.000561) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Tamborjet
Embalagens Ltda - Revochemical Inde Comde Produtos Quimicos Ltda - 1 - Tendo em vista o pagamento noticiado pelo(a)
exequente, JULGO EXTINTA a execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo
Civil. 2 - Ficam sustados eventuais leilões e levantadas as penhoras, liberando-se desde logo os depositários, e havendo
expedição de carta precatória, oficie-se à Comarca deprecada para a devolução, independente de cumprimento, bem como ao
Tribunal de Justiça, na hipótese de recurso pendente. 3 -Custas pelo exequente. 4 - Oportunamente, arquivem-se os autos com
as cautelas de estilo. P.R.I.C. Fls. 102: Valor da Taxa Judiciária: R$ 259,55 - ADV: SADI MONTENEGRO DUARTE NETO (OAB
31156/SP), FÁBIO RODRIGUES GARCIA (OAB 160182/SP)
Processo 0000640-45.2012.8.26.0337 (337.01.2012.000640) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - T.
S. M. - Nota de Cartório: Vistas dos autos ao autor para manifestar em 10 dias sobre a contestação. - ADV: MARCELO JORGE
FERREIRA (OAB 218968/SP), GLÁUCIA GOMES DE ALMEIDA (OAB 291897/SP)
Processo 0000647-03.2013.8.26.0337 (033.72.0130.000647) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - Bruno Alves
da Silva Nicacio - Darci Barcelos Nicacio - Manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada de documentos novos (art. 398 do CPC);
OFÍCIO EMPREGADORA. - ADV: EDVALDO RAMOS FIRMINO (OAB 199355/SP), JEDIEL HOSANA DE CARVALHO (OAB
262497/SP)
Processo 0000680-03.2007.8.26.0337 (337.01.2007.000680) - Execução de Título Extrajudicial - Ciágua Concessionária de
Águas de Mairinque Ltda - Eusébio Silvino Pena - Fls.147/148: Suspendo o andamento da execução, nos termo do art 791 do
CPC, pelo prazo de um ano. Com o decurso do prazo, manifeste-se o exequente. Int. - ADV: MILTIS LOPES GUZZON (OAB
71992/SP), GISELE CRUSCA (OAB 203904/SP), ALEXANDRE AUGUSTO CAMPOS GAGLIARDI PIMAZZONI (OAB 153161/
SP)
Processo 0000685-15.2013.8.26.0337 (033.72.0130.000685) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Aguarde-se manifestação do autor por mais trinta dias. Na inercia intimese pessoalmente para dar regular andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: DEBORA
GUIMARAES BARBOSA (OAB 137731/SP), RAIMUNDO HERMES BARBOSA (OAB 63746/SP)
Processo 0000729-34.2013.8.26.0337 (033.72.0130.000729) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Busca e
Apreensão - Bv Financeira Sa Crédito,financiamento e Investimento - Fls. 45: Defiro. Desentranhe-se e adite-se o mandado
devendo o autor providenciar o necessario para o cumprimento do ato. Int. - ADV: HUDSON JOSE RIBEIRO (OAB 150060/SP),
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 278281/SP)
Processo 0000730-53.2012.8.26.0337 (337.01.2012.000730) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material Rosani Ferreira Campos Davaldos - Prefeitura de Mairinque - Vistos. Fls. 119: Proceda-se a atualização dos advogados no
sistema, anotando-se na contracapa. Fls. 127: Proceda-se o necessário quanto a renúncia da advogada. Fls. 141/142: Cite-se o
réu, nos termos do artigo 730, do CPC. - ADV: LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES, LUIZ ANTONIO COCKELL (OAB 65347/SP),
ROBSON SOARES PEREIRA (OAB 225859/SP)
Processo 0000816-24.2012.8.26.0337 (337.01.2012.000816) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Finamax Sa Crédito,financiamento e Investimento - Fls. 56: Defiro. Desentranhe-se e adite-se o mandado de fls.
22 para efeito cumprimento no endereço declinado. Int. - ADV: MARIA DO CARMO BARBOSA VIEIRA DE MELLO PEPE (OAB
63266/SP)
Processo 0000862-57.2005.8.26.0337 (337.01.2005.000862) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Alexandre
Massayuki Hirakawa Epp - Recolher em complemento, em 05 dias, a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, sob pena de extinção
do processo (art.267, IV do CPC). Valor R$ 1,00. - ADV: PAULO AFONSO DE ALMEIDA RODRIGUES (OAB 223163/SP)
Processo 0000864-27.2005.8.26.0337 (337.01.2005.000864) - Execução de Título Extrajudicial - Inadimplemento Alexandre Massayuki Hirakawa Epp - Aguarde-se a manifestação da exequente por mais 30 (trinta) dias. Na inércia, intime-se-a
pessoalmente para dar regular andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção”PRAZO: 48 horas da juntada
aos autos, com fundamento no § 1º do artigo 267, do CPC: “Art. 267: Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: II
quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, III quando, por não promover os atos e diligências
que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. . § 1º - O juiz ordenará, nos casos dos números II e
III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48
(quarenta e oito) horas.” - ADV: PAULO AFONSO DE ALMEIDA RODRIGUES (OAB 223163/SP)
Processo 0000867-40.2009.8.26.0337 (337.01.2009.000867) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - M. V. - L. C. V. Fls. 28/30: Homologo, para que produza seus efeitos de direitos, o acordo celebrado pelas partes, nestes autos de ação de
alimentos, objetivando a exoneração do alimentante da obrigação alimentar em face do alimentando. Oficie-se a empregadora,
seu caso, para que cesse os descontos e a seguir tornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: JANET GONZALEZ PINHEIRO (OAB
151422/SP)
Processo 0000912-78.2008.8.26.0337 (337.01.2008.000912) - Procedimento Ordinário - Guilherme Silveira Gonçalves Banco Nossa Caixa Sa - Cumpra-se o V. Acórdão. Aguarde-se pelo prazo de seis meses. Na inércia, arquivem-se os autos com
as cautelas de estilo (Art. 475-J, do CPC “(...) § 5ºNão sendo requerida a execução no prazo de seis meses, o juiz mandará
arquivar os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte.” Int. - ADV: LAERTE AMERICO MOLLETA (OAB
148863/SP), LUCIANA SOARES SILVEIRA (OAB 198510/SP)
Processo 0000962-36.2010.8.26.0337 (337.01.2010.000962) - Execução de Título Extrajudicial - Linc Factoring Fomento
Mercantil Ltda - Fls. 100: Defiro. Aguarde-se por mais dois meses. Com o decurso do prazo manifeste-se o exequente quanto ao
integral cumprimento do acordo. Int. - ADV: CRISTIAN DE SALES VON RONDOW (OAB 167512/SP)
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Processo 0000985-50.2008.8.26.0337 (337.01.2008.000985) - Execução de Alimentos - Alimentos - L. J. B. D. - W. B. D.
- Fls. 74: A certidão de honorários já foi expedida a fls. 27. Oportunamente, tornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: IVAN
APARECIDO GRANITO (OAB 57985/SP), MARCIO VITORIO MENDES DE MORAES (OAB 48571/SP)
Processo 0001047-66.2003.8.26.0337 (337.01.2003.001047) - Outros Feitos não Especificados - Municipio de Aluminio
- Irema Industria de Refratarios e Materiais Anti Acidos e Cerltda - Noel Maria Nunes - Aguarde-se o pagamento do Oficio
Requisitório até o termino do exercício financeiro mencionado a fls. 530. Após, manifeste-se a expropriada. Int. - ADV: JOAO
GARCIA NETO (OAB 36624/SP), JOSE SANDES GUIMARAES (OAB 121814/SP), WALTER ROBERTO TRUJILLO (OAB
153622/SP), JOAO NICOLAU NETO (OAB 32574/SP), PATRICIA DE OLIVEIRA PINTO SEMIN (OAB 118762/SP), ADELMO
ACACIO BELLINI (OAB 98588/SP)
Processo 0001062-83.2013.8.26.0337 (033.72.0130.001062) - Busca e Apreensão - Liminar - L. M. dos S. - Vistos. A questão
da guarda e regulamentação de visitas está sendo discutida nos autos da ação de guarda em apenso (Proc. nº de ordem
2217/2011), pelo que determino esclareça a requerente se ainda possui interesse neste feito cautelar de busca e apreensão,
tornando ambos conclusos para decisão, com preferência. Int. - ADV: ANTONIO CARLOS DE PAULA TESSILLA (OAB 259034/
SP)
Processo 0001154-61.2011.8.26.0586 (586.01.2011.001154) - Procedimento Ordinário - Antecipação de Tutela / Tutela
Específica - David Rodrigues Pereira - Priscila Leocádio Pereira - Fls. 88: Indefiro. Só é permitida, no curso do processo, a
substituição voluntaria das partes nos casos expressos em lei (artigo 41 do CPC). Publique-se em nome do peticionário de fls.
88. Requeira o exequente o que entender pertinente ao prosseguimento do feito. Int. - ADV: FÁBIO CENCI MARINES (OAB
154147/SP), CAROLINE GÓES BOSCO (OAB 163985/SP)
Processo 0001276-79.2010.8.26.0337 (337.01.2010.001276) - Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda Tercasa Empreendimentos Imobiliários Sa - Dailson Monteiro da Rocha e outro - Vistos. Arbitro em 100% (cem por cento) os
honorários do(a) advogado(a) que interveio em prol do(a)s réu(s) (fls. 44).. Extraia-se certidão e oportunamente, arquivem-se
os autos com as cautelas de estilo. Int. - ADV: CASSIA MARIA COMODO RIBEIRO (OAB 107230/SP), SERGIO DE CARVALHO
(OAB 29770/SP), MARCIO VITORIO MENDES DE MORAES (OAB 48571/SP)
Processo 0001317-46.2010.8.26.0337 (337.01.2010.001317) - Execução de Alimentos - Alimentos - L. R. dos S. e outros Ao autor: deferido o prazo requerido de 30 (trinta) dias. Findo o prazo, manifeste-se em termos de prosseguimento. - ADV: JOSÉ
GONÇALVES DE BARROS (OAB 250764/SP)
Processo 0001343-73.2012.8.26.0337 (337.01.2012.001343) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução E. M. R. - Mandado de Averbação expedido. - ADV: ANA PAULA DA COSTA MARIANO (OAB 225574/SP)
Processo 0001389-96.2011.8.26.0337 (337.01.2011.001389) - Procedimento Ordinário - Seguro - Márcio Aparecido
Boaventura Ferreira - Bradesco Vida e Previdência - Esclareçam as partes se pretendem a produção de prova oral em audiência,
depositando, na hipótese positiva, o rol de testemunhas com o comprovante de recolhimento da taxa para intimação, no prazo
de 10 dias, sob pena de preclusão. Após tornem os autos conclusos para sentença, se o caso. Int. - ADV: VICTOR JOSE
PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP), ANA CRISTINA CORREIA (OAB 259360/SP), FABIO BORGES BLAS RODRIGUES (OAB
153037/SP), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB 130291/SP)
Processo 0001419-39.2008.8.26.0337 (337.01.2008.001419) - Procedimento Ordinário - Gilson Andrade Lima - Antonio
Miguel Ferrari Mecanica Epp - Retirar a Carta Precatória disponibilizada pelo sistema SAJ e comprovar a sua distribuição, em 10
dias. - ADV: FERNANDA GILLA DOS SANTOS VELARDEZ (OAB 193587/SP), IRENEU FRANCESCHINI (OAB 40893/SP)
Processo 0001420-82.2012.8.26.0337 (337.01.2012.001420) - Monitória - Pagamento - Itaucard Sa - Fls. 49: Intime-se o
autor para comprovar o depósito no valor de R$ 11,00, na guia Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça - FEDTJ
- CÓDIGO 434-1. Após, proceda-se a consulta do endereço pelo sistema BACEN-JUD. Com a resposta, publique-se para
intimação do autor. Antes, contudo, deve o autor trazer para os autos, demonstrativo atualizado do débito, com observância das
fls. 43/44. Int. - ADV: JOAO FLAVIO RIBEIRO (OAB 66919/SP)
Processo 0001502-50.2011.8.26.0337 (337.01.2011.001502) - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - Sérgio
Luis Riskallah Mairinque Me - Fls. 67/72: A empresa alegada não integra a relação processual, pelo que indefiro a penhora em
nome da empresa. Intime-se o(s) exequente(s) para comprovar o depósito no valor de R$ 11,00, na guia Fundo Especial de
Despesa do Tribunal de Justiça FEDTJ CÓDIGO 434-1, bem como para apresentar demonstrativo atualizado do debito. Procedase o bloqueio “on line” de ativos financeiros existentes em conta bancária em nome do(a)s executado(a)s, através do sistema
BACEN-JUD. Convertido o bloqueio eletrônico em primeira penhora, será(ão) o(a)s executado(a)s intimado(a)s da constrição
realizada, com a advertência de que o prazo para oferecimento de embargos é de 15 dias, sem prejuízo da transferência do(s)
valor(es) para a conta judicial. Intime-se. - ADV: SOLANGE FERNANDES CURITIBA CORREA (OAB 303812/SP)
Processo 0001542-13.2003.8.26.0337 (337.01.2003.001542) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Brasil Sa - Manifestar-se sobre a devolução da carta precatória sem cumprimento. (Deixou de citar Maria Iris Bezerra,
pelo fato de nao ser conhecida no local, onde se encontra a empresa Agrenco, estando em local incerto e nao sabido). - ADV:
RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP)
Processo 0001647-38.2013.8.26.0337 (033.72.0130.001647) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Benedita
Barbosa - Dê-se vista dos autos ao INSS, atraves de seu procurador judicial para que se manifeste no prazo legal tendo em
vista o aditamento de fls. 148 com documentos. Apos, tornem os autos conclusos para saneador. Int. - ADV: JOSE ANTONIO
DUARTE (OAB 46926/SP)
Processo 0001673-36.2013.8.26.0337 (033.72.0130.001673) - Procedimento Ordinário - Guarda - B. F. B. e outro - Vistos.
Os elementos dos autos não conferem, por ora, verossimilhança ao direito alegado pelos autores. Com efeito, o termo de
responsabilidade de fls. 10 é antigo e, ademais, não veio acompanhado de outras provas de que, atualmente, o requerente Bruno
encontra-se sob a guarda de fato de sua genitora. Nessas condições, necessário que se aguarde a formação do contraditório
para melhor análise dos fatos, razão pela qual indefiro a liminar. Tendo vem vista a cumulação do pleito de alimentos com o de
guarda, necessário que se adote o rito ordinário. Assim, cite-se o requerido, com as advertências legais. Int. e ciência ao M.P. ADV: JOAO IDEVAL COMODO (OAB 55241/SP)
Processo 0001712-33.2013.8.26.0337 (033.72.0130.001712) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação /
Embargos à Execução - Mario Sergio Killian - Mariana Elisa Ferreira Killian e outro - Vistos. Defiro ao embargante os benefícios
da assistência judiciária. Ao MP. Após, tornem conclusos para sentença. INT. - ADV: MARCELO ALVES RODRIGUES (OAB
248229/SP), SABRINA RODRIGUES LOPES DE CARVALHO (OAB 219239/SP)
Processo 0002052-11.2012.8.26.0337 (337.01.2012.002052) - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Bv Financeira
Sa Cfi - Fls. 68: A providencia requerida já foi deferida e efetivada (fls. 65/66). Requeira o autor o que entender pertinente ao
prosseguimento do feito no prazo de cinco dias. Int. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA
ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)
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Processo 0002223-51.2001.8.26.0337 (337.01.2001.002223) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Carlos Alberto
Garcia Junior e outro - Jose Oswaldo de Oliveira e outros - Companhia Seguros de São Paulo - Fls. 605/606: Providenciem-se
os autores a vinda para os autos do demonstrativo atualizado do saldo do débito, considerando que o de fls. 593/596 ,data de
abril de 2013. Atendida a determinação, proceda-se a tentativa de bloqueio de ativos financeiros de conta bancárias e aplicações
financeiras em nome dos devedores até o limite do credito exequendo, através do BACENJUD. Int. - ADV: CASSIA MARIA
COMODO RIBEIRO (OAB 107230/SP), LUDMILA HAYDÉE DE CAMPOS FREITAS AVENIENTE (OAB 218295/SP), LAERTE
AMERICO MOLLETA (OAB 148863/SP), ARMANDO DE ABREU LIMA JUNIOR (OAB 124022/SP), IRENE MARIA CESCONETTO
EISINGER (OAB 109127/SP), JOMAR LUIZ BELLINI (OAB 126115/SP)
Processo 0002333-74.2006.8.26.0337 (337.01.2006.002333) - Monitória - Pagamento - Banco do Brasil Sa - Durval Araújo
de Jesus Me e outros - Fls. 243: Defiro, intimem-se os executados da penhora realizada a fls. 240 através de seus advogados
constituídos, por meio de publicação da imprensa. Sem prejuízo expeça-se mandado de constatação e avaliação, devendo o
exequente comprovar o recolhimento do valor correspondente das despesas inerentes. Int. - ADV: ARIOVALDO SOUZA BARROS
(OAB 96005/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/
SP)
Processo 0002505-06.2012.8.26.0337 (337.01.2012.002505) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Maria da
Conceição Bezerra - Vistos etc. DEPRECADO: Juízo de Direito da COMARCA DE JAGUARIÚNA-SP INTIME-SE(M) a(o)(s)
ré(u)(s) acima qualificada(o)(s), para cumprir voluntariamente a obrigação decorrente da condenação, no valor de R$ 3.549,49
(três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos) para maio de 2013, conforme cópia anexa, no prazo
de quinze dias, sob pena de incidência da multa a que alude o artigo 475, J, do CPC e expedição imediata de mandado de
penhora e avaliação. Sem prejuízo, deverá o oficial de justiça anotar os números da cédula de identidade e CPF do executado,
constatando inclusive se há bens penhoráveis. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA.
Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao
cumprimento desta. PROCURADOR(ES): Dr(a). Elaine Cristina dos Santos Intime-se. - ADV: ELAINE CRISTINA DOS SANTOS
(OAB 199357/SP)
Processo 0002529-34.2012.8.26.0337 (337.01.2012.002529) - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou
Fornecimento de Medicamentos - Antonio Machado Neto - Prefeito Municipal de Mairinque - Fls. 120: Diga o impetrante. Int. ADV: MARIA EDUARDA LEITE AMARAL (OAB 178633/SP), DIOGO KAWAI (OAB 62944/SP)
Processo 0002579-60.2012.8.26.0337 (337.01.2012.002579) - Procedimento Ordinário - Seguro - Claudinei Saraiva
- Santander Seguros Sa - Intime-se a requerida para efetuar o competente deposito dos honorarios estimados pela perita
(R$800,00), no prazo de cinco dias, sob pena de preclusão da prova, conforme determinado a fls. 118v - ADV: CASSIA MARIA
COMODO RIBEIRO (OAB 107230/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP)
Processo 0002869-75.2012.8.26.0337 (337.01.2012.002869) - Procedimento Ordinário - Guarda - J. G. B. - D. S. - Conforme
se verifica o estudo psicológico ainda não foi agendado, observando-se que a pesquisa de fls 51 refere-se a comarca de Socorro
e não de Sorocaba. Aguarde-se a realização do estudo psicológico por mais 60 dias. - ADV: ELAINE CRISTINA DOS SANTOS
(OAB 199357/SP), JOSE APARECIDO VIANA DE LARA JUNIOR (OAB 262085/SP)
Processo 0002893-45.2008.8.26.0337 (337.01.2008.002893) - Execução de Alimentos - Alimentos - W. de O. S. - Manifestese sobre o teor do mandado do Oficial de Justiça que dirigiu-se ao endereço indicado onde DEIXOU DE CITAR o devedor,
porque no local residem o Sr. Carlos, Luís Carlos e Gabriela, que não o conhecem, segundo declarou a Sra. Gabriela. - ADV:
HENRIQUE AUST (OAB 202446/SP)
Processo 0002918-97.2004.8.26.0337 (337.01.2004.002918) - Execução de Título Extrajudicial - Banco do Brasil Sa Manifeste-se sobre o teor do mandado do Oficial de Justiça que dirigiu-se ao endereço mencionado no mandado e DEIXOU
de CITAR, a empresa executada “ Construcasa Comércio de Materiais de Construção Mairinque Ltda-Me, através de seu
representante legal Sr. Carlito dos Santos, pelo fato de receber a informação que a referida empresa foi totalmente desativada
em Mairinque há vários, anos,e o seu representante acima mencionado encontra-se residindo atualmente junto a cidade de
Piracicaba. - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/
SP)
Processo 0002921-42.2010.8.26.0337 (337.01.2010.002921) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito,financiamento e Investimento - Intime-se o autor para comprovar o depósito no valor de
R$ 11,00, na guia Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça - FEDTJ - CÓDIGO 434-1. Após, proceda-se a consulta
através do sistema INFOJUD. Com a resposta, publique-se para intimação do autor. Int. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA
SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0002952-96.2009.8.26.0337 (337.01.2009.002952) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade do Fornecedor
- Danila de Almeida Guimarães Rodrigues - Arthur Lundgren Tecidos Sa Casas Pernambucanas e outro - Diante o noticiado
a fls. 280 julgo extinta a execução que se processou nesses autos nos termos do art 791, I do CPC. Arquivem-se os autos
com as cautelas de estilo Int. - ADV: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (OAB 131600/SP), VENTURA ALONSO PIRES
(OAB 132321/SP), ENEAS DE OLIVEIRA MATOS (OAB 149130/SP), CLEIDE MATEUS EMMERT (OAB 53229/SP), GRASIELE
RAPHAELA FANDI BORGES (OAB 233730/SP), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (OAB 96864/MG)
Processo 0002982-15.2001.8.26.0337 (337.01.2001.002982) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Empreendimentos
Imobiliarios Xavier de Jesus Sc Ltda - Fls. 196: Diante do alegado arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Int. - ADV:
SANDRA APARECIDA SANTOS FERREIRA DA SILVA (OAB 191465/SP)
Processo 0003116-90.2011.8.26.0337 (337.01.2011.003116) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Dalva Maria de Brito Cesar - Recolher, em 05 dias, a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, sob
pena de extinção do processo (art.267, IV do CPC). - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA
ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), DIOGO MOREIRA SALLES NETO (OAB 120861/SP)
Processo 0003203-51.2008.8.26.0337 (337.01.2008.003203) - Procedimento Ordinário - Empreendimentos Imobiliários
Xavier de Jesus Sc Ltda - Donato Silva de Souza e outro - Recolher, em 05 dias, a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, sob pena
de extinção do processo (art.267, IV do CPC). - ADV: SANDRA APARECIDA SANTOS FERREIRA DA SILVA (OAB 191465/SP),
FRANCISCO DE ASSIS AMORIM (OAB 280994/SP), MARIANNE LIPPI SEVERINO (OAB 244535/SP)
Processo 0003233-52.2009.8.26.0337 (337.01.2009.003233) - Ação Popular - Meio Ambiente - F. A. M. e outro - M. de
M. e outro - A. de P. A. da P. do S. - Cumpra a Serventia integralmente o determinado a fls. 223/v diligenciando o necessario
para as citações. Int. - ADV: ROBSON CAVALIERI (OAB 146941/SP), FABIO RODRIGO TRALDI (OAB 148389/SP), MARCELO
DOS SANTOS ERGESSE MACHADO, GUILHERME LUIZ MEDEIROS RODRIGUES GONÇALVES (OAB 182792/SP), MAURO
SIMEONI (OAB 258801/SP), CYNTHIA LOPES DA SILVA LASCALA (OAB 267098/SP)
Processo 0003737-58.2009.8.26.0337 (337.01.2009.003737) - Separação Consensual - Dissolução - V. A. V. e outro Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Publique o desarquivamento dos autos em nome do subscritor. Int. - ADV: IVAN APARECIDO GRANITO (OAB 57985/SP)
Processo 0003821-88.2011.8.26.0337 (337.01.2011.003821) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação
- Angela Maria de Brito - Banco Jsafra Sa - Manifeste-se a autora sobre o depósito das verbas de sucumbência efetuado pelo
réu a fls. 186/188, esclarecendo-se se o débito foi integralmente satisfeito. Após tornem conclusos para decisão. Int. - ADV:
NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP), ARIOVALDO SOUZA BARROS (OAB 96005/SP)
Processo 0003887-05.2010.8.26.0337 (337.01.2010.003887) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução M. do A. P. - C. B. P. - Fls. 127/128: Justifique a autora o pedido de cumprimento da sentença porquanto não guarda pertinencia
com o que ficou decidido na sentença de fls. 76/78. Int. - ADV: MILTIS LOPES GUZZON (OAB 71992/SP), SÉRGIO DE OLIVEIRA
JÚNIOR (OAB 195609/SP), VITOR EDUARDO NUNES DE MELO (OAB 207908/SP)
Processo 0003953-48.2011.8.26.0337 (337.01.2011.003953) - Sobrepartilha - Inventário e Partilha - Soleide Reiguel Manifestar-se, em 10 dias, sobre a impugnação à liquidação. - ADV: CLAUDIO SANTIAGO (OAB 72336/SP)
Processo 0004147-14.2012.8.26.0337 (337.01.2012.004147) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - M. E. F. K. e outro - M. S. K. - INTIME(M)-SE os exequentes, acima mencionados, na pessoa da representante
legal, para dar regular andamento ao feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção, com fundamento no § 1º do artigo 267,
do CPC: “Art. 267: Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: II - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por
negligência das partes, III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por
mais de 30 (trinta) dias. . § 1º - O juiz ordenará, nos casos dos números II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção
do processo, se a parte intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.” Servirá o presente, por cópia
digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: MARCELO ALVES RODRIGUES (OAB
248229/SP), SABRINA RODRIGUES LOPES DE CARVALHO (OAB 219239/SP)
Processo 0004204-32.2012.8.26.0337 (337.01.2012.004204) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - M.
A. P. - Intime-se o advogado João Ideval Cômodo para juntar a procuração do requerido. Após arquivem-se os autos com as
cautelas de estilo. - ADV: CLAUDIO SANTIAGO (OAB 72336/SP), JOAO IDEVAL COMODO (OAB 55241/SP)
Processo 0004226-27.2011.8.26.0337 (337.01.2011.004226) - Procedimento Ordinário - Guarda - A. R. C. - L. M. dos S.
- Vistos. Cumpra-se o despacho hoje proferido nos autos apensados e, após, voltem conclusos para sentença. Int. - ADV:
ANTONIO CARLOS DE PAULA TESSILLA (OAB 259034/SP), GINA CARLA RUSSO (OAB 202102/SP)
Processo 0004389-70.2012.8.26.0337 (337.01.2012.004389) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - R. P. da S. V. - R. F. de M. V. - Vistos. Intime-se pessoalmente o executado para efetuar o pagamento do débito
alimentar, no valor de R$ 2.463,12 para setembro de 2013, conforme cálculo de fls. 35/36, no prazo de três dias, sob pena de
prisão. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV: LUCIANA
SOARES SILVEIRA (OAB 198510/SP), LUIZ RIBEIRO DA SILVA NETO (OAB 198807/SP)
Processo 0004398-32.2012.8.26.0337 (337.01.2012.004398) - Procedimento Ordinário - Concessão - Lucia Helena Rocha
dos Santos - Não foram arguidas preliminares. Ademais, as partes são legítimas e bem representadas, inexistindo nulidades
a serem sanadas. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, dou o feito por saneado. Controvertem as
partes acerca da condição de dependente da autora em relação ao seu filho. Para solução do litígio, defiro a produção de prova
oral. Para melhor adequação da pauta, concedo às partes prazo de 10 dias para apresentação do rol de testemunhas, com a
qualificação exigida pelo art. 407 do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão. - ADV: JULIANA MORAES DE OLIVEIRA
CAMARGO (OAB 250460/SP)
Processo 0004538-66.2012.8.26.0337 (337.01.2012.004538) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer Maria Aparecida Candido - Manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo da carta precatória. (Oficial de Justiça deixou
de intimar o requerido Wanderley Luiz Duarte, pois recebeu a informação que o mesmo mudou-se há mais de três meses,
estando em local incerto e nao savbdo). - ADV: ROSSANA DE FATIMA MARTINS (OAB 98790/SP)
Processo 0004669-51.2006.8.26.0337 (337.01.2006.004669) - Separação Litigiosa - Dissolução - L. C. de O. S. - Arquivemse os autos com as cautelas de estilo. Int. - ADV: ELESSANDRO APARECIDO FERREIRA (OAB 233325/SP), PAULA ANDRÉA
MONTEBELLO (OAB 209969/SP), ANA MARIA PROCOPIO ROMERO (OAB 132576/SP)
Processo 0004706-10.2008.8.26.0337 (337.01.2008.004706) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Brasil Sa - Intime-se o(s) exequente(s) para comprovar o depósito no valor de R$ 11,00, na guia Fundo Especial de
Despesa do Tribunal de Justiça FEDTJ CÓDIGO 434-1, para cada CPF. Proceda-se a pesquisa através do sistema INFOJUD
e RENAJUD. Com a resposta, publique-se para intimaçao do exequente. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/
SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP)
Processo 0004731-91.2006.8.26.0337 (337.01.2006.004731) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Pedro
de Jesus da Silva e outro - Ana Arlete Lima Barros e outros - Apresentado o laudo pericial entendo que não há mais provas a
serem produzidas. Encerro, pois, a instrução e concedo às partes prazo sucessivo de 10 dias para apresentação de memoriais,
a começar pelo autor, seguido, nessa ordem, dos requeridos Ana Salete, Fernando, Municipio de Mairinque e BHM. Int. - ADV:
MARCELO MACHADO CARVALHO (OAB 224009/SP), SILVANA MARIA FIGUEREDO (OAB 230413/SP), ORLANDO DA SILVA
(OAB 30432/SP), CYNTHIA LOPES DA SILVA LASCALA (OAB 267098/SP), CASSIA MARIA COMODO RIBEIRO (OAB 107230/
SP), GABRIELA LELLIS ITO SANTOS PIÃO (OAB 282109/SP), MARCELO DOS SANTOS ERGESSE MACHADO, ROBSON
CAVALIERI (OAB 146941/SP), JANETE SUCH (OAB 101792/SP)
Processo 0004734-75.2008.8.26.0337 (337.01.2008.004734) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Associação
de Proprietários Amigos da Porta do Sol - Renzo Dino Sergente Rossa e outro - Reitere-se a intimação da autora para efetuar
o deposito dos honorarios periciais (R$3.200,00), no prazo de tres dias, sob pena de execução. Fls. 576/577: Complemente a
autora o saldo do valor correspondente a sucumbencia devida, no prazo de tres dias, sob pena de penhora. Int. - ADV: ADELMO
ACACIO BELLINI (OAB 98588/SP), FLAVIA BERNACCHI (OAB 281523/SP), REGINA MARIA ZUFFO LAVIERI (OAB 27908/SP)
Processo 0004741-67.2008.8.26.0337 (337.01.2008.004741) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Associação
de Proprietários Amigos da Porta do Sol - Patricia Helena Marra Cabral Maluf e outros - Digam os reus sobre o noticiado acordo
bem como o pleito de extinção do processo diante da quitação administrativa do debito. Int. - ADV: FÁBIO HADDAD DE LIMA
(OAB 174236/SP), ADELMO ACACIO BELLINI (OAB 98588/SP), FLAVIA BERNACCHI (OAB 281523/SP), ANA LAURA MIKAIL
DA LUZ DIEZ VECINO (OAB 289621/SP)
Processo 0004745-02.2011.8.26.0337 (337.01.2011.004745) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Bradesco Sa - Intimese o(s) exequente(s) para comprovar o depósito no valor de R$ 11,00, na guia Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça
FEDTJ CÓDIGO 434-1, para cada CPF. Proceda-se o bloqueio “on line” de ativos financeiros existentes em conta bancária em
nome do(a)s executado(a)s, através do sistema BACEN-JUD. Convertido o bloqueio eletrônico em primeira penhora, será(ão)
o(a)s executado(a)s intimado(a)s da constrição realizada, com a advertência de que o prazo para oferecimento de embargos
é de 15 dias, sem prejuízo da transferência do(s) valor(es) para a conta judicial. - ADV: MICHEL CHEDID ROSSI (OAB 87696/
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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SP)
Processo 0004756-02.2009.8.26.0337 (337.01.2009.004756) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Santander (brasil) Sa
- Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Int. - ADV: ORESTES BACCHETTI JUNIOR (OAB 139203/SP), ALEXANDRE
FRANCO DE CAMARGO (OAB 189414/SP)
Processo 0004778-55.2012.8.26.0337 (033.72.0120.004778) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- Edmilson Cervelin - Telefônica Brasil Sa - Recebo em seus regulares efeitos o recurso de apelação interposto pela ré (fls.
93/110) Às contra-razões, no prazo legal. A seguir, subam os autos a superior consideração do Egrégio Tribunal de Justiça
Seção de Direito Privado. Int. - ADV: CARLOS EDUARDO BAUMANN, MARCO AURELIO FERNANDES GALDUROZ FILHO
(OAB 304766/SP)
Processo 0004891-48.2008.8.26.0337 (337.01.2008.004891) - Usucapião - Aluisio Vaz Calvo e outro - Fls. 157/159: Digam
os autores sobre a manifestação do CRI. Int. - ADV: WALTER ROBERTO TRUJILLO (OAB 153622/SP)
Processo 0052900-80.2012.8.26.0602 (602.01.2012.052900) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de
Contrato - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Informem as partes se há interesse na realização de audiência de tentativa
de conciliação, bem como se há efetiva e real possibilidade de acordo. Sem prejuízo, declinem as provas que pretendem
produzir, especificando sua pertinência e utilidade. Observo que o não atendimento deste despacho na sua plenitude, importará
possivelmente na decretação de preclusão do direito de produção de provas. Alerto as partes que o silencio poderá acarretar
a preclusão. Int. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), REGINALDO
FRANCA PAZ (OAB 46416/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP)
Processo 3000207-53.2013.8.26.0337 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - E. A. - Arquivem-se os autos com as
cautelas de estilo. Int. - ADV: DIOGO KAWAI (OAB 62944/SP), ELAINE CRISTINA DOS SANTOS (OAB 199357/SP)
Processo 3000299-31.2013.8.26.0337 - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - Empreendimentos Imobiliários
Xavier de Jesus Ltda Epp - Ao autor: deferido o prazo de 30 (trinta) dias. - ADV: SANDRA APARECIDA SANTOS FERREIRA DA
SILVA (OAB 191465/SP)
Processo 3000303-68.2013.8.26.0337 - Execução de Título Extrajudicial - Mútuo - COOPERATIVA DE ECONOMIA
E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA C.B.A - Fls. 41/42: Diante do acordo celebrado entre as partes suspendo a
execução até integral cumprimento do acordo nos termos do artigo 792 do CPC. Com o decurso do prazo de cumprimento do
acordo, manifeste-se à(ao) exequente quanto ao seu integral cumprimento. - ADV: JOSE AUGUSTO PINTO DO AMARAL (OAB
144205/SP)
Processo 3000382-47.2013.8.26.0337 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - M. L. R. - Manifestarse, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação (Oficial de Justiça nao logrou em localziar
o nº 83, tampouco o paradeiro do requerido). - ADV: GABRIELA LELLIS ITO SANTOS PIÃO (OAB 282109/SP)
Processo 3000732-35.2013.8.26.0337 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - AMIL ASSISTENCIA MEDICA
INTERNACIONAL LTDA - Informem as partes se há interesse na realização de audiência de tentativa de conciliação, bem
como se há efetiva e real possibilidade de acordo. Sem prejuízo, declinem as provas que pretendem produzir, especificando
sua pertinência e utilidade. Observo que o não atendimento deste despacho na sua plenitude, importará possivelmente na
decretação de preclusão do direito de produção de provas. . Int. - ADV: ANDRÉA FERREIRA DOS SANTOS CAETANO (OAB
187464/SP), MILTIS LOPES GUZZON (OAB 71992/SP)
Processo 3000790-38.2013.8.26.0337 - Procedimento Ordinário - Exoneração - G. A. de O. C. - L. S. M. C. - Vistos. Ao que
se infere dos autos, os alimentos foram fixados em 20% para a ex-mulher na ação de divórcio, separadamente daqueles fixados
em prol da filha. Assim, a maioridade da filha não serve de fundamento para exoneração da obrigação alimentar em relação
à mulher. Nessas condições, tendo em vista que eventual exoneração da obrigação alimentar deve ser apreciada em juízo
de cognição mais aprofundado, indefiro o pedido liminar de antecipação da tutela e determino a citação da requerida, com as
advertências legais. Intime-se. - ADV: JOSE AUGUSTO PINTO DO AMARAL (OAB 144205/SP), ANTONIO MARCOS DOS REIS
(OAB 232041/SP)
Processo 3000796-45.2013.8.26.0337 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Marcio Martins Costa e
outro - Tendo em vista o teor do V. Acórdão, oficie-se requisitando informações da operadora, conforme julgado. Int. - ADV:
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS (OAB 199357/SP), SELMA MARIA LOPES ALVES (OAB 88138/SP), GISELLE DE CAMPOS
DALAN (OAB 184099/SP)
Processo 3000796-45.2013.8.26.0337 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Marcio Martins Costa e
outro - Ao advogado da autora: providenciar o determinado às fls. 153/154, para expedição de ofício à operadora, conforme
determinado na decisão proferida no Agravo de Instrumento. - ADV: GISELLE DE CAMPOS DALAN (OAB 184099/SP), ELAINE
CRISTINA DOS SANTOS (OAB 199357/SP), SELMA MARIA LOPES ALVES (OAB 88138/SP)
Processo 3001067-54.2013.8.26.0337 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do
Decreto-lei nº 911/69. Proceda-se a busca e apreensão e cite-se o réu para pagar a dívida que provocou a mora (Incidente de
Inconstitucionalidade nº 150.402.0/5) no prazo de 5 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, e apresentar defesa, no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em
anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do
autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por
cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 298933/
SP)
Processo 3001170-61.2013.8.26.0337 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Maria Helena de Almeida
Arruda - Manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: MARCELO BASSI (OAB 204334/SP)
Processo 3001171-46.2013.8.26.0337 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Felicio Maurilio da Silva Manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: MARCELO BASSI (OAB 204334/SP)
Processo 3001228-64.2013.8.26.0337 - Interdito Proibitório - Esbulho / Turbação / Ameaça - Fernando da Silva Ferreira e
outro - Informem as partes se há interesse na realização de audiência de tentativa de conciliação, bem como se há efetiva e real
possibilidade de acordo. Sem prejuízo, declinem as provas que pretendem produzir, especificando sua pertinência e utilidade.
Observo que o não atendimento deste despacho na sua plenitude, importará possivelmente na decretação de preclusão do
direito de produção de provas. Int. - ADV: MAURICIO ANDRE COMODO (OAB 281442/SP), HENRIQUE AUST (OAB 202446/
SP), JOAO IDEVAL COMODO (OAB 55241/SP)
Processo 3001266-76.2013.8.26.0337 - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título - CIA BEAL DE
ALIMENTOS - Manifeste-se o autor sobre a contestação e reconvenção apresentadas. Sem prejuizo, deve a ré-reconvinte
recolher a diferença devida a titulo de taxa judiciaria tendo como base o valor da reconvenção com observancia do art 4º, §1º da
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Lei 11608/03. Int. - ADV: PAULO ROBERTO PEGORARO JUNIOR (OAB 36723/PR), FLÁVIO SPOTO CORRÊA (OAB 156200/
SP)
Processo 3001271-98.2013.8.26.0337 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Eliane Ferreira da Silva Manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: KILDARE MARQUES MANSUR (OAB 154144/
SP)
Processo 3001323-94.2013.8.26.0337 - Procedimento Ordinário - Pagamento Indevido - Banco Bradesco S/A e outro Manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: JOAO IDEVAL COMODO (OAB 55241/SP),
BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS (OAB 128998/SP)
Processo 3001395-81.2013.8.26.0337 - Inventário - Inventário e Partilha - Doroteia Claudio Octavio - Providencie- a
requerente a vinda para os autos a via original da certidão de óbito, tendo em vista a imprestabilidade da cópia exibida a fls. 07.
Após tornem os autos para apreciação. Int. - ADV: MARCELO JORGE FERREIRA (OAB 218968/SP)
Processo 3001496-21.2013.8.26.0337 - Procedimento Sumário - Direitos / Deveres do Condômino - Associação Esportiva
e Recreativa Clube de Campo San Marco - Reitere-se a intimação da autora para atender do despacho de fls. 52, no prazo de
cinco dias, recolhendo a taxa para citação postal, sob pena de extinção. Int. - ADV: HORST PETER GIBSON JUNIOR (OAB
151973/SP)
Processo 3001601-95.2013.8.26.0337 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - LUIZ CARLOS
DE SOUZA ROSA - Defiro aos autor os benefícios da assistência judiciária. Anote-se No prazo de emenda e sob pena de
indeferimento, deverá o autor providenciar a juntada da sentença e Acórdão proferidos na ação coletiva mencionada. Com
efeito, tais documentos compõem o titulo executivo a ser executado sendo certo que contem os parâmetros do calculo do
valor eventualmente cedido. Sua juntada, pois, é imprescindível, não podendo ser substituída pela simples certidão. Int. - ADV:
SERGIO HENRIQUE BALARINI TREVISANO (OAB 154564/SP)
Processo 3001604-50.2013.8.26.0337 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Claudina
Cristina Fiorucci - Defiro aos autor os benefícios da assistência judiciária. Anote-se No prazo de emenda e sob pena de
indeferimento, deverá o autor providenciar a juntada da sentença e Acórdão proferidos na ação coletiva mencionada. Com
efeito, tais documentos compõem o titulo executivo a ser executado sendo certo que contem os parâmetros do calculo do
valor eventualmente cedido. Sua juntada, pois, é imprescindível, não podendo ser substituída pela simples certidão. Int. - ADV:
SERGIO HENRIQUE BALARINI TREVISANO (OAB 154564/SP)
Processo 3001614-94.2013.8.26.0337 - Divórcio Litigioso - Dissolução - C. R. de O. da S. - Manifestar-se, em 05 dias, sobre
o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação (Deixou de citar e intimar Sr. Jose Adriano Alves de Sousa, em
razao da nao localização do número 65). - ADV: JOSE SANDES GUIMARAES (OAB 121814/SP)
Processo 3001631-33.2013.8.26.0337 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - Luiz
Altieri - Recolher, em 05 dias, a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, sob pena de extinção do processo (art.267, IV do CPC).
Valor R$ 13,59. - ADV: SANDRO CARLOS BALARIN (OAB 309909/SP), ROGÉRIO MILANESI DE MAGALHÃES CHAVES,
PEDRO DE SOUZA VICENTIN (OAB 289897/SP)
Processo 3001650-39.2013.8.26.0337 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Aguarde-se a devolução do mandado expedido a fls 32 Int. - ADV: CRISTINA
ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP)
Processo 3001672-97.2013.8.26.0337 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento HERMENEGILDO ADERBAL FRANZINI - Cite(m)-se com as advertências legais para contestar(em), querendo, no prazo de
quinze (15) dias, facultada a purgação da mora, nesse prazo, para depósito dos locativos em atraso e demais acessórios da
locação, multa contratual, se o caso, custas processuais, monetariamente corrigidos e acrescidos de juros de mora, e honorários
advocatícios, que fixo em 10% do montante devido. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma
e sob as penas da Lei. - ADV: GINA CARLA RUSSO (OAB 202102/SP)
Processo 3001781-14.2013.8.26.0337 - Embargos à Execução - Liquidação / Cumprimento / Execução - Prefeitura Municpal
de Maininque - José Carlos de Almeida Rodrigues - Manifeste-se, em 05 dias, o embargante sobre juntada de documentos. ADV: RODRIGO ANTONIO PAES (OAB 234900/SP), JOSÉ LUIZ DE MORAES CASABURI
Processo 3001794-13.2013.8.26.0337 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Otacílio Neves Santos - Robson de
Lima Carvalho - Manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: SUELEM CRISTINA BARROS
(OAB 293896/SP), ITAMARA LUCIANA SILVA CAMARGO MORAES (OAB 265340/SP)
Processo 3001853-98.2013.8.26.0337 - Monitória - Cheque - Claudimir Cancian Ronchi - Os documentos acostados à inicial
evidencia(m) prova escrita, sem eficácia executiva, da obrigação assumida pela ré de pagar ao autor quantia em dinheiro.
Em ordem a petição inicial, cite(m) o (s) réu(s) para, no prazo de quinze dias, efetuar(m) o pagamento da quantia reclamada,
monetariamente corrigida e acrescida de juros, podendo nesse prazo oferecer embargos, que suspenderão a eficácia do
mandado, nos termos do artigo 1102 do CPC. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob
as penas da lei. - ADV: FERNANDO HENRIQUE VIEIRA (OAB 223968/SP)
Processo 3002058-30.2013.8.26.0337 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco
Volkswagen S/A - Manifeste-se sobre o teor do mandado do Oficial de Justiça que dirigiu-se ao endereço mencionado no
mandado e DEIXOU de proceder à medida retro determinada, pelo fato de ter CONSTATADO , junto ao requerido Dener Santos
Canedo , que o referido veículo conforme descrição no mandado, foi totalmente destruído por um incêndio que ocorreu junto
a garagem de sua residência no mês de janeiro do ano de 2013, em seguida o declarante informou que a empresa que o
requerido havia adquirido o veículo localizada em São Roque denominada Aracaí Veículos, removeu o veículo sinistrado para
suas instalações na Rodovia Raposo Tavares Kilômetro 63. - ADV: MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP)
Processo 3002142-31.2013.8.26.0337 - Alvará Judicial - Família - ARLETE RIBEIRO FRANCISCO - Oficie-se ao INSS
solicitando a remessa a este Juízo, para instruir os autos, de certidão de dependentes habilitados a receber pensão por morte
de ANTONIO FRANCISCO, com qualificação nos autos. Outrossim, oficie-se à CEF solicitando informações quanto ao saldo das
contas do PIS/PASEP E FGTS indicados. INT. - ADV: ITAMARA LUCIANA SILVA CAMARGO MORAES (OAB 265340/SP)
Processo 3002946-96.2013.8.26.0337 - Procedimento Ordinário - Guarda - L. V. da S. - Redistribua-se à Seção da Infância
e Juventude. Sem prejuizo, no prazo de emenda e sob pena de indeferimento, deverá a autora corrigir o pólo passivo, excluindo
o menor e incluindo os atuais guardiões. Int - ADV: CLAUDIO SANTIAGO (OAB 72336/SP)
Processo 3002962-50.2013.8.26.0337 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G. S. G. - Desentranhe-se a petiçao
de fls. 05/09 pois trata-se de contrafé. O requerente é maior de idade e, não obstante o relato de seus problemas mentais, não
consta dos autos provas de que a sua incapacidade tenha sido declarada, tampouco que a sua genitora tenha sido nomeada
curadora. Assim, no prazo de emenda e sob pena de indeferimento, deverá o autor regularizar sua representação processual
juntando aos autos, se o caso, certidão de curatela expedida em favor de sua genitora. Int - ADV: SELMA MARIA LOPES ALVES
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(OAB 88138/SP)

MAIRIPORÃ
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO CRISTIANO CESAR CEOLIN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOÃO JOSÉ CANDIDO RIBEIRO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0305/2013
Processo 0000329-51.2012.8.26.0338 (338.01.2012.000329) - Execução de Alimentos - Alimentos - J. C. da S. N. - E. C. da
S. - CERTIDÃO DE FLS. 54 - autos enconram-se paralisados em cartório - intime-se o exequente a dar andamento ao presente
feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção) - ADV: ANDRESSA FERREIRA SORENTE (OAB 268003/SP)
Processo 0000358-04.2012.8.26.0338 (338.01.2012.000358) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau
Unibanco Sa - Belle Construtora Ltda - - Luiz Roberto Belle - - Giovani Ferreira Siminelli - Proc. Nº 366/12 1. Fls. 114: Aguarde-se
pelo prazo de trinta (30) dias. 2. P. Int. - ADV: LUIS ANTONIO GIAMPAULO SARRO (OAB 67281/SP), MIGUEL LUIS CASTILHO
MANSOR (OAB 139405/SP)
Processo 0000504-45.2012.8.26.0338 (338.01.2012.000504) - Monitória - Contratos Bancários - Hsbc Bank Brasil S/A Banco
Multiplo - Lilian Veiga Eletronicos Me - - Lilian Veiga - SENTENÇA Processo nº:0004382-46.2010.8.26.0338 Classe AssuntoProcedimento Ordinário - Propriedade Requerente: Autopista Fernão Dias S/A Requerido: Milton José Carqueijo e outros
C O N C L U S Ã O Aos 16 de dezembro de 2013 faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito, Dr. Cristiano Cesar Ceolin.
Eu______, escr., subscr. Controle nº 1246/2010. Vistos. Trata-se de ação de desapropriação ajuizada por Autopista Fernão Dias
S. A., concessionária de serviço público federal, contra Milton José Carqueijo e Neusa Bastos Cargueijo, cujo objeto é a área de
1.320,03, parte daquela matriculada sob os nº. 30.828 do CRI de Mairiporã. Alega que, em razão do Decreto Federal de 27 de
maio de 2.010, referida área foi declarada de utilidade pública em seu favor, com fins à implantação do “dispositivo de Terra
Preta, situado no Km 57 + 000m”. Em razão da urgência da obra, requereu a imissão na posse mediante o depósito da quantia
de R$ 127.000,00, segundo avaliação que juntou. Houve autorização de depósito inicial e determinação de realização de perícia,
como condição de deferimento da imissão na posse (fls. 120). Depósito realizado em 21 de setembro, conforme fls. 125 e 128.
Realizada a perícia (fls. 143/175) e ante o integral pagamento da indenização (fls. 180/182), foi deferida à expropriante a imissão
na posse (fls. 186), cumprida a fls. 219/220, em 1º de fevereiro de 2.011. Citados (fls. 231), os expropriados vieram a Juízo
alegar que houve alienação do bem objeto deste feito, por meio de contrato particular. Na audiência de fls.244/245, os atuais
proprietários foram incluídos no polo passivo, na condição de assistentes. O feito foi saneado. Determinou-se a realização de
perícia, tendo sido o laudo juntado a fls. 299/345. Manifestação parcialmente divergente da autora a fls. 352/358 e do requerido
a fls. 365/372. O expert teceu esclarecimentos a fls. 376/377, 420/428, 457/470, 490/491 e 517/521, sobre a qual se manifestaram
as partes, à exceção do requerido, quanto a este último (fls. 540). É o relatório. Fundamento e Decido. O feito não demanda
outras provas a serem produzidas em audiência e já pode ser julgada, nos termos do art. 330, I, do Código de processo Civil.
Inicialmente, anoto que, como alegado pelo autor em sua inicial, a área de 1.320,03 m2 do imóvel matriculado sob o número
30.828, de propriedade do requerido (certidão de matrícula a fls. 115), foi declarado como sendo de utilidade pública pelo
Decreto Federal copiado a fls. 84/85, especialmente o seu item IV. No mais, tendo havido concordância da requerida quanto ao
objeto, a controvérsia contida nos autos restringiu-se ao valor do imóvel expropriando, a qual, com a juntada do laudo, dissipouse. Realmente, como acima relatado, após os trabalhos periciais, chegou-se provisoriamente ao valor de R$ 262.237,00 e
definitivamente ao de R$ 284.000,00, considerando o valor da área por ocasião da realização do laudo inicial, que culminou com
a imissão na posse. Observo que a pretensão do requerido formulado a fls. 365/372, com base no laudo de fls. 299/345, não
encontra respaldo em nosso ordenamento jurídico, posto que considerada a “pós-valia”, entendida esta como as valorizações
decorrentes da própria obra realizada pela autora e, por óbvio, somente constatada quando da realização do laudo definitivo.
Nesse sentido, “embora haja nova avaliação, esta deve ser feita com base no valor do imóvel à época da primeira perícia(...)”(\\\<n
Theotonio Negrão - Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 41a edição - 2009 - art. 26 do Decreto Lei
3.365/41 - nota 1). De igual forma, sobre o tema ensina o ilustre jurista Kiyoshi Harada: “é oportuno esclarecer que a valorização
decorrente da implantação da obra em função da qual se fez a desapropriação, também não poderá ser incorporada no preço da
indenização. (Desapropriação Doutrina e Prática - T edição - Atlas - pág. 124). Apenas para exemplificar, colaciono o seguinte
aresto: “DESAPROPRIAÇÃO - Área expropriada devidamente identificada nos autos - Laudo pericial conclusivo a respeito Descabido o inconformismo a respeito do terreno atingido - Método de avaliação - Necessidade de se adotar os critérios
utilizados pelo expert do Juízo - Valor da indenização condizente com a realidade do imóvel à época da perícia - Inadmissível a
incorporação da valorização posterior decorrente da obra, no preço da indenização - Correta, portanto, a quantia estabelecida
na r. sentença singular - Juros moratórios arbitrados em 6% ao ano, calculados desde o trânsito em julgado - Honorários
advocatícios fixados corretamente em 5% sobre a diferença entre a indenização e a oferta inicial - Mantida a condenação da
expropriante ao pagamento dos honorários do assistente técnico dos expropriados - Sentença confirmada - Recursos improvidos.
“ (AC n° 815.420.5.2-00 - Voto n° 12.817 - Rei. Leme de Campos) Não se olvide de que, por este motivo, houve determinação
deste Juízo (fls. 514) para que o expert fixasse “o valor da indenização com base na situação fático-temporal existente por
ocasião da avaliação provisória...”, quando então trouxe ele o valor de R$ 284.000,00, sobre o qual divergiu em pequena parte
a autora e sobre o qual inerte se manteve o requerido, razão por que fica fixado o apontado pelo perito de confiança deste
Magistrado. Embora sobre esse ponto mais não fosse necessário dizer, apenas para se ter uma ideia de que o valor a ser pago
ao requerido tem correspondência com o justo para a época da imissão, no instrumento de contrato particular de cessão de
direitos acostado a fls. 205/210 vê-se que, em 2.006, o requerido adquiriu a área matriculada, com 3.098,99 m2, pelo preço de
R$ 500.000,00. Assim, considerando que foi expropriada apenas partes desta (1.320,03 m2), pouco mais que um terço do todo,
poderíamos afirmar que, quando da aquisição, somente esta parte valia, mais ou menos, R$ 180.000,00, de forma que seria de
todo absurdo acatar o pretendido pelo autor, para o qual, em 2.010, estaria valendo aquela porção quase R$ 1.400.000,00 (um
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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milhão e quatrocentos mil). Fixado, pois, o valor a ser pago ao requerido, passa-se aos juros e honorários. Com relação aos
compensatórios, visam ressarcir o expropriado pela perda da posse, de modo que incidirão somente entre a diferença entre o
valor da avaliação provisória, posto que houve depósito na sequência, e o da definitiva, contados desde a data da imissão, à
razão de 1% ao mês. Quanto aos moratórios, sua taxa é de 6% ao ano e sua base de cálculo deve ser a mesma acima apontada,
ou seja, diferença entre o valor da avaliação provisória e o da definitiva. No que toca ao termo inicial, no entanto, tendo em vista
que a autora é concessionária de serviço público, mas com natureza jurídica privada, inaplicável o que dispõe o artigo 100 da
Constituição Federal, o que, por consequência, afasta a aplicação do disposto no artigo 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41,
atinente aos precatórios, próprios das pessoas jurídicas de direito público. Então, neste particular, prevalece o enunciado da
Súmula nº 70 do Superior Tribunal de Justiça: “Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o
trânsito em julgado da sentença.” Por fim, a verba honorária será fixada em 5% sobre a diferença entre o valor inicialmente
ofertado (R$ 127.000.00) e o valor da indenização definitivamente fixada (R$ 284.000,00), nos exatos termos do § 1º do art. 27
do Decreto-lei 3.365/41. Neste sentido é a posição deste Tribunal: “SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - Imóvel objeto de servidão
para o fim de instalação de linhas de transmissão elétrica - Restrição administrativa da propriedade de caráter não supressivo Indenização pelas limitações trazidas em razão das torres, fiação e estrutura necessária à transmissão de energia - Acolhimento
em parte do laudo elaborado pelo perito oficial - Desvalorização do remanescente - necessidade de comprovação contundente
do esvaziamento, ainda que parcial, das áreas lindeiras à servidão instituída - Indenização pelos prejuízos causados a terceiros,
decorrentes da instituição da servidão - Necessidade de ajuizamento de ação com pleito específico, em que se proporcione ao
interessado contraditório - Apelação da parte autora parcialmente provida. JUROS MORATÓRIOS - Taxa de 6% ao ano - Termo
inicial fixado na data do trânsito em julgado da sentença - Prevalência da Súmula 70 do Superior Tribunal de Justiça. JUROS
COMPENSATÓRIOS - Desapropriação direta - Termo inicial na data de imissão de posse - Taxa de 12% ao ano a partir de
13/09/2001 - Incidência sobre a diferença entre a oferta inicial e condenação final, ambas corrigidas - Inteligência da Súmula
408 do Superior Tribunal de Justiça - Precedentes jurisprudenciais. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS Desapropriação direta - Cumulação legítima a partir do trânsito em julgado da sentença - Inteligência das Súmulas 12 e 102 do
Superior Tribunal de Justiça. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Desapropriação direta - Arbitramento em 3% sobre a diferença
entre a oferta inicial e a condenação final - Critério mediano compatível com as circunstâncias do caso sub judice - Inteligência
do artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/1941.” (Apelação Cível nº 0002133-41.2008.8.26.0129 5ª Câmara de Direito Público Rel.
Des. Fermino Magnani Filho j. 27.05.2013). Ante o exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE o pedido para declarar incorporado ao patrimônio da expropriante a porção de 1.320,03 m2, matriculada sob o
nº. 30.828 do CRI de Mairiporã, mediante o pagamento da indenização de R$ 284.000,00 (duzentos e oitenta e quatro mil).
Incidirão juros compensatórios, a uma taxa de 1 % ao mês, e moratórios, de 6% ao ano, sobre diferença entre o valor da
avaliação provisória e a da definitiva, contados os primeiros da data da imissão na posse (01º de fevereiro de 2.011) e os
segundos do trânsito em julgado. Já pagos os honorários periciais, arcará a autora com as custas e despesas processuais. Fixo
os honorários advocatícios em 5% sobre a diferença entre o valor inicialmente ofertado (R$ 127.000,00) e o valor da indenização
definitivamente fixada (R$ 284.000,00), nos termos do § 1º do art. 27 do Decreto-lei 3.365/41. Após o cumprimento das
formalidades previstas no art. 34 do Decreto 3.365/41, expeça-se o necessário para o cumprimento da presente sentença.
P.R.I.C. Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cristiano Cesar Ceolin Mairipora, 16 de dezembro de 2013. Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cristiano
Cesar Ceolin DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)
Processo 0000607-33.2004.8.26.0338 (338.01.2004.000607) - Procedimento Ordinário - Propriedade - Alexei Koslovsky Roberto Tamiello Gonzalez - 1. Ao protocolo. 2. J. Vistas as partes. 3. Expeça-se a guia. (Guia expedida) Mairiporã, 13/12/13. ADV: ALEXANDRE KOSLOVSKY SOARES (OAB 197302/SP), GUSTAVO RODRIGUES LEITE (OAB 143927/SP), JOSE IREMAR
SALVIANO DE MACEDO FILHO (OAB 109714/SP), ANDRÉ FONSECA LEME (OAB 172666/SP)
Processo 0000651-37.2013.8.26.0338 - Procedimento Ordinário - Serviços - Muncipio de Mairipora - Geração Engenharia e
Construções Ltda - Proc. Nº 258/13 1. Ao contador para verificar se há custas remanescentes. 2. P. Int. (custas a ser recolhido
pelo requerido - mandato de fls. 84 - R$ 13,56 - ciência aos interessados) - ADV: ROBERTA COSTA PEREIRA DA SILVA (OAB
152941/SP), RENATA CARDOSO CONTI (OAB 255238/SP)
Processo 0000974-42.2013.8.26.0338 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - PORTOSEG
SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - Fábio Policicio Carrara - Autos paralisados em cartório. - ADV: PAULO
EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP)
Processo 0000977-94.2013.8.26.0338 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - BANCO BRADESCO
SA - Sandro Ovídio Alves Martinez - Fls. 50: Proc. Nº 381/13 1. Ao contador para verificar se há custas remanescentes. 2. P.
Int. (fls. 51: recolher taxa de carteira da ordem dos advogados no valor de R$ 13,56). - ADV: VERA LUCIA DE CARVALHO
RODRIGUES (OAB 70001/SP), SELMA BRILHANTE TALLARICO DA SILVA (OAB 144668/SP)
Processo 0001242-33.2012.8.26.0338 (338.01.2012.001242) - Ação Civil Pública - Meio Ambiente - Ministério Público do
Estado de São Paulo - Zoroastro Candido - - Ana Lucia Evangelista Amaro - - Fábio Evangelista - - Estado de São Paulo - Municipio de Mairiporã - Proc. Nº 297/12 1. Fls. 974: Diga a Prefeitura Municipal de Mairiporã. 2. P. Int. - ADV: MIGUEL NAGIB
MOUSSA (OAB 75802/SP), ANNA LUIZA MORTARI (OAB 199158/SP), MARIO SERGIO CAMARGO DE ALMEIDA (OAB 292286/
SP), ROBERTA COSTA PEREIRA DA SILVA (OAB 152941/SP)
Processo 0001703-05.2012.8.26.0338 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Kmz Industria de Malhas Ltda - Me
- Banco Itaucard Sa - Controle 795/13 Intime-se o requerido a dar cumprimento ao quanto determinado a fls. 124, sob pena
de se ter por verdadeira a afirmação do autor no sentido de que não fora previamente informado sobre a taxa de juros contida
no contrato firmado. - ADV: ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP), FLAVIO SAMPAIO DORIA (OAB
84697/SP), FLAVIO DO AMARAL SAMPAIO DORIA (OAB 124893/SP), PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/
SP)
Processo 0001984-92.2011.8.26.0338 (338.01.2011.001984) - Execução de Alimentos - Alimentos - J. C. R. dos S. - R. do B.
F. dos S. - Proc. Nº 485/11 1. O valor bloqueado foi de R$ 174,16. Esclareça o exequente se deseja que o valor transferido para
conta judicial. 2. P. Int. - ADV: LAURA ALI HAMID (OAB 263639/SP), ALESSANDRO DE OLIVEIRA BRECAILO (OAB 157529/
SP)
Processo 0002131-31.2005.8.26.0338 (338.01.2005.002131) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Luzia Lucio Conde
- - Baltazar dos Santos Conde - Gervasio Alves Pereira - Fazenda do Estado de São Paulo - Prefeitura Municipal de Mairiporã
- Proc. Nº 595/05 1. Fls. 294: Ciência aos requerentes. 2. P. Int. (manifestação da Estado) - ADV: MARCOS CÉSAR SANTOS
MEIRELLES (OAB 174907/SP), ROBERTA COSTA PEREIRA DA SILVA (OAB 152941/SP), IEDA MARIA FERREIRA PIRES (OAB
147940/SP), MARIA DE LOURDES D’ARCE PINHEIRO (OAB 126243/SP), LUIZ CARLOS TADEU DOS SANTOS (OAB 70692/
SP), LEILA D’AURIA KATO (OAB 58523/SP)
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Processo 0002274-10.2011.8.26.0338 (338.01.2011.002274) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Samuel Souza Compri Barbosa - Portal Paraiso Festa e Lazer - - Leandro Pelhione Gonzales - Fls. 122: Proc. Nº 562/11 1. Fls.
120: Defiro. Providencie o Cartório o necessário. 2. P. Int. (fls. 123:pesquisa RENAJUD: não há veículos) - ADV: MARCELO
WINTHER DE CASTRO (OAB 191761/SP), LUIZ DE FREITAS (OAB 93876/SP)
Processo 0002296-97.2013.8.26.0338 - Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento - Administração de Herança Normandia Pisoler Garamszegi - Thomaz Garamszegi - Autos paralisados em cartório. - ADV: YOKO MIYAZONO ALVES PINTO
(OAB 76287/SP)
Processo 0002326-06.2011.8.26.0338 (338.01.2011.002326) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L. H. de O.
- B. C. de O. - Autos paralisados em cartório. - ADV: CELIO ROMAO (OAB 40082/SP), SUELLEN APARECIDA DE MARI (OAB
274210/SP)
Processo 0002362-48.2011.8.26.0338 (338.01.2011.002362) - Inventário - Inventário e Partilha - Eliane Maria Brilha Lima
- Maria Aparecida Brilha Lima - Proc. Nº 590/11 1. Fls. 92: Anote-se. 2. P. Int. - ADV: EDUARDO LOPES CASTALDELLI (OAB
87358/SP)
Processo 0002531-74.2007.8.26.0338 (338.01.2007.002531) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - B. B.
S/A - F. S. G. - Proc. Nº 674/07 1. Intime-se o credor para dar andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção.
2. P. Int. - ADV: ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP), PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO
(OAB 12199/SP)
Processo 0002566-63.2009.8.26.0338 (338.01.2009.002566) - Procedimento Ordinário - Bancários - Marcelo José de
Camargo Wenzel - David Vicente Alves - CERTIDÃO DE FLS. 152 - autos paralisados em cartório - intime-se o exequente a
dar andamento ao presente feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. - ADV: ANTONIO MARCOS CONCEICAO (OAB
132881/SP), MARCELO JOSE DE CAMARGO WENZEL (OAB 89537/SP)
Processo 0002843-40.2013.8.26.0338 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro Civil
das Pessoas Naturais - L. C. S. - Proc. 987/13. Fls. 18: ...Certifico de dou fé que decorreuu o prazo de Fl.s14. (Pedido de
sobrestamento do prazo por 03 meses) - ADV: MARIA ISABEL MAZZILLI COSTA (OAB 99722/SP)
Processo 0002850-03.2011.8.26.0338 (338.01.2011.002850) - Monitória - Compra e Venda - Associação de Proprietarios
do Champs Elysees Village - Eduardo Alarcon - - Karen Alarcon - DESPACHO DE FLS. 372 - que os autos estão encontramse paralisados em cartório - diga a requerente no prazo legal em termos de prosseguimento do feito. - ADV: ELIZABETH DOS
SANTOS SOUZA (OAB 129668/SP), ELIZABETH DOS ANJOS COSTA PEDRO (OAB 57965/SP)
Processo 0002911-87.2013.8.26.0338 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Telhaço Indústria e Comércio Ltda Geração Engenharia e Construções Ltda - Proc. Nº 1011/13 1. Intime-se a devedora, para recolher a taxa de mandato de fls. 53,
no prazo de dez (10) dias. 2. P. Int. - ADV: FERNANDO MAZUCATO (OAB 290035/SP), MILENE SPAGNOL SECHINATO (OAB
288829/SP), WINSTON SEBE (OAB 27510/SP)
Processo 0002975-97.2013.8.26.0338 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - Jose
Benedito Soares de Almeida - Francisco Alves - Proc. Nº 1040/13 1. Ante a manifestação de fls. 31, noticiando que o requerido
desocupou o imóvel, prosseguirá apenas como COBRANÇA. Anote-se. 2. Requeira o requerente o que de direito, em termos de
prosseguimento. 3. P. Int. (PROCEDIDAS AS ANOTAÇÕES) - ADV: JOAO BATISTA DA FONSECA (OAB 97187/SP)
Processo 0003038-11.2002.8.26.0338 (338.01.2002.003038) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - A.
P. de E. e C. - E. J. da S. - Proc. Nº 1334/02 1. Intime-se a exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob
pena de extinção. 2. P. Int. - ADV: WILLIAM ADIB DIB JUNIOR (OAB 124640/SP)
Processo 0003163-27.2012.8.26.0338 (338.01.2012.003163) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Paulo
Sergio Pereira dos Santos - Camila Carvalho Rodrigues Esquadrias Me - Controle nº 802/2012. Citado para ofertar a defesa,
o requerido o fez em forma de contestação (fls. 52/57), tendo, preliminarmente, excepcionado a competência do Juízo. É certo
que exceções da espécie, nos termos da lei processual civil, devem ser ofertadas em apartado. No entanto, não conhecer da
exceção por este motivo, seria privilegiar sobremaneira a forma em detrimento da substância, o que vem de encontro à moderna
processualística. Passo, então a analisá-la. A exceção merece acolhida. De fato, como já constou a fls. 31, trata-se de ação
obrigacional cujas partes envolvidas domiciliam-se na Comarca de São Paulo, razão pela qual, nos termos art. 94 do Código
de Processo Civil, este o foro competente para processar e julgar a presente demanda. Também como lá constou, não se pede
aqui o cumprimento da obrigação pactuada entre as partes, mas, pelo contrário, rescisão contratual, de forma que, salvo melhor
juízo, inaplicável a alínea “d” do inciso IV do artigo 100 daquele Estatuto. Observo que não merece guarida a posterior alegação
do autor (fls. 36/37) de que reside nesta Comarca porque, a uma, não fez nenhuma prova disso e, a duas, afirmou em sua inicial
que a casa aqui situada ainda está sendo construída. Por tais fundamentos, acolho a exceção de incompetência e determino
sejam os autos remetidos ao Foro Regional da Penha, onde se domicilia o autor. Intime-se e cumpra-se com presteza. - ADV:
PIETRO ANTONIO DELLA CORTE (OAB 135410/SP), IVAN SOARES (OAB 146927/SP)
Processo 0003480-25.2012.8.26.0338 (338.01.2012.003480) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Finaceira Sa Cfi - Proc. Nº 887/12 1. Intime-se a requerente para dar andamento ao feito, no prazo de 48 horas,
sob pena de extinção. 2. P. Int. - ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 298933/SP), ANA ROSA DE LIMA LOPES BERNARDES (OAB
298923/SP)
Processo 0003486-95.2013.8.26.0338 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco do Brasil
S/A. - André Luiz Junqueira Alves - Proc. 1226/13. Fld. 51 ...Certifico e dou fé que decorrreu o prazo de fls. 48 (Ref. pdido de
prazo de 30dias) - ADV: SADI BONATTO (OAB 10011/PR)
Processo 0003648-90.2013.8.26.0338 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
ITAUCARD S/A - REGINA DOS SANTOS VILARINS - Proc. Nº 1280/13 1. Ao contador para verificar se há custas remanescentes.
2. P. Int.. (DIFERENÇA TAXA JUDICIÁRIA: R$ 4,73) - ADV: CELSO MARCON (OAB 260289/SP)
Processo 0003705-55.2006.8.26.0338 (338.01.2006.003705) - Procedimento Ordinário - Pagamento - M. de M. - F. de F. F. Fls. 204: Proc.Nº 1021/06 1. Forme-se o segundo volume destes autos. 2. Fls. 202: Defiro. Providencie o Cartório o necessário.
3. P. Int. (fls. 205: renajud positivo) - ADV: ROBERTA COSTA PEREIRA DA SILVA (OAB 152941/SP), IEDA MARIA FERREIRA
PIRES (OAB 147940/SP)
Processo 0003874-32.2012.8.26.0338 (338.01.2012.003874) - Depósito - Alienação Fiduciária - Aymoré Crédito Financiamento
e Investimento Sa - Kamila Aparecida dos Santos - EXPEDIENTE1. Diante da certidão supra, recolha a requerente a taxa
referente ao desarquivamento. Decorrido o prazo de vinte (20) dias, se não houver recolhimento, arquivem-se em pasta própria.
2. P. e Int. (deixei de proceder a juntada, tendo em vista que o feito nº 984/12, referente a ação Busca e Apreensão ajuizada
pelo AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra KAMILA APARECIDA DOS SANTOS, encontra-se
arquivado, no maço 3169.) - ADV: SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS (OAB 157721/SP)
Processo 0003875-80.2013.8.26.0338 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. T. de S. R. - - N. E. da R. - V. E. da R. - Certidão
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do Oficial de Justiça: Deixou de citar e intimar o requerido por não encontrá-lo, pois ao percorrer a referida rua de um extremo
ao outro, não logrou exito em localizar a residência de numero 665, bem como não obtive informações no local que levasse a
encontrá-lo. - ADV: REINALDO JOSE PEREIRA TEZZEI (OAB 160601/SP)
Processo 0003974-60.2007.8.26.0338 (338.01.2007.003974) - Depósito - Depósito - Banco Finasa S/A - Isabel de Lima
- Proc. nº 1127/07 1. Ante a certidão supra, julgo EXTINTA, sem resolução do seu mérito, a presente ação de EXECUÇÃO
pretendida nestes autos, nos termos do artigo 267, inc. III, do Código de Processo Civil. 2. P.R.I. Após, arquivem-se os autos. ADV: MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB 149225/SP), FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP)
Processo 0003977-05.2013.8.26.0338 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B V FINANCEIRA
S/A CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO - Rafael Jose de Albuquerque - Elaborado Renajud e Bacenjud - ADV:
EDUARDO RODRIGUES NETTO FIGUEIREDO (OAB 149066/SP)
Processo 0004172-24.2012.8.26.0338 (338.01.2012.004172) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Edson Galrão de
França - Ana Miguel de França - Fls. 75: Certifico e dou fé que os autos estão paralisados em cartório - ADV: LUIZ HENRIQUE
GALRÃO DE FRANÇA (OAB 195225/SP)
Processo 0004379-86.2013.8.26.0338 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO SANTANDER (
BRASIL ) S/A - Duda Pães e Doces Ltda Me - - Andrea Gil - - Gilberto Gil - Proc. Nº 1509/13 1. Fls. 34: Anote-se (recolher a
taxa referente ao mandato), bem como defiro o prazo requerido. 2. P. Int. (Procedidas as anotações). - ADV: JORGE DONIZETI
SANCHEZ (OAB 73055/SP)
Processo 0004382-46.2010.8.26.0338 (338.01.2010.004382) - Procedimento Ordinário - Propriedade - Autopista Fernão
Dias S/A - Milton José Carqueijo - - Neusa Bastos Carqueijo - - Marcel Simões de Souza - SENTENÇA: Controle nº 1246/2010.
Vistos. Trata-se de ação de desapropriação ajuizada por Autopista Fernão Dias S. A., concessionária de serviço público federal,
contra Milton José Carqueijo e Neusa Bastos Cargueijo, cujo objeto é a área de 1.320,03, parte daquela matriculada sob os nº.
30.828 do CRI de Mairiporã. Alega que, em razão do Decreto Federal de 27 de maio de 2.010, referida área foi declarada de
utilidade pública em seu favor, com fins à implantação do “dispositivo de Terra Preta, situado no Km 57 + 000m”. Em razão da
urgência da obra, requereu a imissão na posse mediante o depósito da quantia de R$ 127.000,00, segundo avaliação que
juntou. Houve autorização de depósito inicial e determinação de realização de perícia, como condição de deferimento da imissão
na posse (fls. 120). Depósito realizado em 21 de setembro, conforme fls. 125 e 128. Realizada a perícia (fls. 143/175) e ante o
integral pagamento da indenização (fls. 180/182), foi deferida à expropriante a imissão na posse (fls. 186), cumprida a fls.
219/220, em 1º de fevereiro de 2.011. Citados (fls. 231), os expropriados vieram a Juízo alegar que houve alienação do bem
objeto deste feito, por meio de contrato particular. Na audiência de fls.244/245, os atuais proprietários foram incluídos no polo
passivo, na condição de assistentes. O feito foi saneado. Determinou-se a realização de perícia, tendo sido o laudo juntado a fls.
299/345. Manifestação parcialmente divergente da autora a fls. 352/358 e do requerido a fls. 365/372. O expert teceu
esclarecimentos a fls. 376/377, 420/428, 457/470, 490/491 e 517/521, sobre a qual se manifestaram as partes, à exceção do
requerido, quanto a este último (fls. 540). É o relatório. Fundamento e Decido. O feito não demanda outras provas a serem
produzidas em audiência e já pode ser julgada, nos termos do art. 330, I, do Código de processo Civil. Inicialmente, anoto que,
como alegado pelo autor em sua inicial, a área de 1.320,03 m2 do imóvel matriculado sob o número 30.828, de propriedade do
requerido (certidão de matrícula a fls. 115), foi declarado como sendo de utilidade pública pelo Decreto Federal copiado a fls.
84/85, especialmente o seu item IV. No mais, tendo havido concordância da requerida quanto ao objeto, a controvérsia contida
nos autos restringiu-se ao valor do imóvel expropriando, a qual, com a juntada do laudo, dissipou-se. Realmente, como acima
relatado, após os trabalhos periciais, chegou-se provisoriamente ao valor de R$ 262.237,00 e definitivamente ao de R$
284.000,00, considerando o valor da área por ocasião da realização do laudo inicial, que culminou com a imissão na posse.
Observo que a pretensão do requerido formulado a fls. 365/372, com base no laudo de fls. 299/345, não encontra respaldo em
nosso ordenamento jurídico, posto que considerada a “pós-valia”, entendida esta como as valorizações decorrentes da própria
obra realizada pela autora e, por óbvio, somente constatada quando da realização do laudo definitivo. Nesse sentido, “embora
haja nova avaliação, esta deve ser feita com base no valor do imóvel à época da primeira perícia(...)”(\\\<n Theotonio Negrão Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 41a edição - 2009 - art. 26 do Decreto Lei 3.365/41 - nota 1). De
igual forma, sobre o tema ensina o ilustre jurista Kiyoshi Harada: “é oportuno esclarecer que a valorização decorrente da
implantação da obra em função da qual se fez a desapropriação, também não poderá ser incorporada no preço da indenização.
(Desapropriação Doutrina e Prática - T edição - Atlas - pág. 124). Apenas para exemplificar, colaciono o seguinte aresto:
“DESAPROPRIAÇÃO - Área expropriada devidamente identificada nos autos - Laudo pericial conclusivo a respeito - Descabido
o inconformismo a respeito do terreno atingido - Método de avaliação - Necessidade de se adotar os critérios utilizados pelo
expert do Juízo - Valor da indenização condizente com a realidade do imóvel à época da perícia - Inadmissível a incorporação
da valorização posterior decorrente da obra, no preço da indenização - Correta, portanto, a quantia estabelecida na r. sentença
singular - Juros moratórios arbitrados em 6% ao ano, calculados desde o trânsito em julgado - Honorários advocatícios fixados
corretamente em 5% sobre a diferença entre a indenização e a oferta inicial - Mantida a condenação da expropriante ao
pagamento dos honorários do assistente técnico dos expropriados - Sentença confirmada - Recursos improvidos. “ (AC n°
815.420.5.2-00 - Voto n° 12.817 - Rei. Leme de Campos) Não se olvide de que, por este motivo, houve determinação deste
Juízo (fls. 514) para que o expert fixasse “o valor da indenização com base na situação fático-temporal existente por ocasião da
avaliação provisória...”, quando então trouxe ele o valor de R$ 284.000,00, sobre o qual divergiu em pequena parte a autora e
sobre o qual inerte se manteve o requerido, razão por que fica fixado o apontado pelo perito de confiança deste Magistrado.
Embora sobre esse ponto mais não fosse necessário dizer, apenas para se ter uma ideia de que o valor a ser pago ao requerido
tem correspondência com o justo para a época da imissão, no instrumento de contrato particular de cessão de direitos acostado
a fls. 205/210 vê-se que, em 2.006, o requerido adquiriu a área matriculada, com 3.098,99 m2, pelo preço de R$ 500.000,00.
Assim, considerando que foi expropriada apenas partes desta (1.320,03 m2), pouco mais que um terço do todo, poderíamos
afirmar que, quando da aquisição, somente esta parte valia, mais ou menos, R$ 180.000,00, de forma que seria de todo absurdo
acatar o pretendido pelo autor, para o qual, em 2.010, estaria valendo aquela porção quase R$ 1.400.000,00 (um milhão e
quatrocentos mil). Fixado, pois, o valor a ser pago ao requerido, passa-se aos juros e honorários. Com relação aos
compensatórios, visam ressarcir o expropriado pela perda da posse, de modo que incidirão somente entre a diferença entre o
valor da avaliação provisória, posto que houve depósito na sequência, e o da definitiva, contados desde a data da imissão, à
razão de 1% ao mês. Quanto aos moratórios, sua taxa é de 6% ao ano e sua base de cálculo deve ser a mesma acima apontada,
ou seja, diferença entre o valor da avaliação provisória e o da definitiva. No que toca ao termo inicial, no entanto, tendo em vista
que a autora é concessionária de serviço público, mas com natureza jurídica privada, inaplicável o que dispõe o artigo 100 da
Constituição Federal, o que, por consequência, afasta a aplicação do disposto no artigo 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41,
atinente aos precatórios, próprios das pessoas jurídicas de direito público. Então, neste particular, prevalece o enunciado da
Súmula nº 70 do Superior Tribunal de Justiça: “Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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trânsito em julgado da sentença.” Por fim, a verba honorária será fixada em 5% sobre a diferença entre o valor inicialmente
ofertado (R$ 127.000.00) e o valor da indenização definitivamente fixada (R$ 284.000,00), nos exatos termos do § 1º do art. 27
do Decreto-lei 3.365/41. Neste sentido é a posição deste Tribunal: “SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - Imóvel objeto de servidão
para o fim de instalação de linhas de transmissão elétrica - Restrição administrativa da propriedade de caráter não supressivo
Indenização pelas limitações trazidas em razão das torres, fiação e estrutura necessária à transmissão de energia - Acolhimento
em parte do laudo elaborado pelo perito oficial - Desvalorização do remanescente necessidade de comprovação contundente do
esvaziamento, ainda que parcial, das áreas lindeiras à servidão instituída - Indenização pelos prejuízos causados a terceiros,
decorrentes da instituição da servidão - Necessidade de ajuizamento de ação com pleito específico, em que se proporcione ao
interessado contraditório - Apelação da parte autora parcialmente provida. JUROS MORATÓRIOS - Taxa de 6% ao ano Termo
inicial fixado na data do trânsito em julgado da sentença - Prevalência da Súmula 70 do Superior Tribunal de Justiça. JUROS
COMPENSATÓRIOS - Desapropriação direta - Termo inicial na data de imissão de posse - Taxa de 12% ao ano a partir de
13/09/2001 - Incidência sobre a diferença entre a oferta inicial e condenação final, ambas corrigidas - Inteligência da Súmula
408 do Superior Tribunal de Justiça Precedentes jurisprudenciais. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS Desapropriação direta - Cumulação legítima a partir do trânsito em julgado da sentença - Inteligência das Súmulas 12 e 102 do
Superior Tribunal de Justiça. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Desapropriação direta - Arbitramento em 3% sobre a diferença
entre a oferta inicial e a condenação final - Critério mediano compatível com as circunstâncias do caso sub judice - Inteligência
do artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/1941.” (Apelação Cível nº 0002133-41.2008.8.26.0129 5ª Câmara de Direito Público Rel.
Des. Fermino Magnani Filho j. 27.05.2013). Ante o exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE o pedido para declarar incorporado ao patrimônio da expropriante a porção de 1.320,03 m2, matriculada sob o
nº. 30.828 do CRI de Mairiporã, mediante o pagamento da indenização de R$ 284.000,00 (duzentos e oitenta e quatro mil).
Incidirão juros compensatórios, a uma taxa de 1 % ao mês, e moratórios, de 6% ao ano, sobre diferença entre o valor da
avaliação provisória e a da definitiva, contados os primeiros da data da imissão na posse (01º de fevereiro de 2.011) e os
segundos do trânsito em julgado. Já pagos os honorários periciais, arcará a autora com as custas e despesas processuais. Fixo
os honorários advocatícios em 5% sobre a diferença entre o valor inicialmente ofertado (R$ 127.000,00) e o valor da indenização
definitivamente fixada (R$ 284.000,00), nos termos do § 1º do art. 27 do Decreto-lei 3.365/41. Após o cumprimento das
formalidades previstas no art. 34 do Decreto 3.365/41, expeça-se o necessário para o cumprimento da presente sentença.
P.R.I.C. Caso de recurso recolher: Guia GARE CÓD. 230-6 = r$3.090,56; GUIA fedtj cód. 0110-4 = 29,50. - ADV: MAURICIO
JOSE CARQUEIJO (OAB 84748/SP), MARCIA FERNANDA CARQUEIJO (OAB 127547/SP), KHEYDER HELSUN ADENNAUER
R. PAULA LOYOLA (OAB 165313/SP), LUIZ CARLOS BARTHOLOMEU (OAB 176938/SP)
Processo 0004471-64.2013.8.26.0338 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco Citibank S/A - Mario Castro
Veiga - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 338.2013/009844-8 dirigi-me dirigime, em 16/12, a estrada Municipal Migueli Petri, 130 (antiga estrada do azeite) e CITEI MARIO CASTRO VEIGA, o qual assinou
o presente e recebeu a contrafé.O referido é verdade e dou fé. Mairipora, 16 de dezembro de 2013. Mairipora16 de dezembro de
2013. - ADV: SIMONE DA SILVA THALLINGER (OAB 91092/SP)
Processo 0004728-89.2013.8.26.0338 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
PANAMERICANO SA - Josevaldo Alves Reis - Ordem nº 1629/2013 Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento
no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu, para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente
do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º,
com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena
de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do
Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena
do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumprase na forma e sob as penas da Lei. P. Int. (MANDADO EXPEDIDO) - ADV: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA (OAB 157875/SP)
Processo 0004893-39.2013.8.26.0338 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 6000-73.2013 - 1ª VARA FEDERAL DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO 14ª SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE SÃO PAULO) - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Termomecanica Sao Paulo S.a. - - Porto Seguro Companhia de Seguros S/A - Proc. Nº 1689/13 1. Fls. 105/106: Localização
de endereço de testemunha cabe a parte interessada. 2. P. Int. - ADV: REGINA CÉLIA DE FREITAS (OAB 166922/SP), MELISA
CUNHA PIMENTA (OAB 182210/SP), THIAGO MASSAO CORTIZO TERAOKA (OAB 196378/SP), JUSTINIANO PROENCA (OAB
43319/SP), RENATA ADELI FRANHAN PARIZOTTO (OAB 154479/SP), LUCAS RENAULT CUNHA (OAB 138675/SP)
Processo 0004897-76.2013.8.26.0338 - Procedimento Ordinário - Condomínio - Albev Assoc de Prop nos Lot Alpes da Cant
e Beverly Hills Park nos Sitios Beija-Flor e Sabia e no Pq Res Village - Carlos Cesar Florian - - Juliana Silva Marques Florian - Gisele Pellegrini - Fls.: 183: Proc. Nº 1691/13 1. Quanto a certidão do Oficial de Justiça retro, diga a requerente. 2. P. Int. (fls.
182: certifico eu, oficial de justiça, que em aditamento ao mandado nº 338.2013/009770-0 onde se lê 03 atos, leia-se 01 ato).
- ADV: JOAQUIM DE ALMEIDA BAPTISTA (OAB 13405/SP)
Processo 0004921-07.2013.8.26.0338 - Procedimento Ordinário - Condomínio - Albev Assoc de Prop nos Lot Alpes da Cant
e Beverly Hills Park nos Sitios Beija-Flor e Sabia e no Pq Res Village - Larissa de Carvalho Freire - CERTIDÃO CERTIFICO eu,
Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 338.2013/010913-0 dirigi-me , em 7/12 (sábado) a Alam Lago das Aves,
590, Alpes da Cantareira, e fui informada pela mãe da requerida, Sra. Evanilde de Carvalho Freire, que sua filha sai 7 hs da
manhã para trabalhar e retorna por volta das 21 hs, e que trabalha também aos sábados, e o responsável pelo condomínio era
seu marido, Sr. Givaldo Xavier Freire, pois apenas o imóvel está em nome de sua filha. Informou, ainda, que seu marido está em
negociação com o condomínio. Então, diante ter esgotado meu prazo para novas diligências, deixei cópia, apenas do mandado,
para que ficassem sabendo do dia da audiência. Assim, DEIXEI DE CITAR e INTIMAR LARISSA DE CARVALHO FREIRE. Ante
o exposto, devolvo o presente em cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Mairipora, 12 de dezembro de
2013. - ADV: JOAQUIM DE ALMEIDA BAPTISTA (OAB 13405/SP)
Processo 0004958-68.2012.8.26.0338 (338.01.2012.004958) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Angela de Castro
Alvares - Proc. Nº 1259/12 1. Ante a certidão supra, intime-se a requerente para efetuar o pagamento dos honorários periciais,
solicitados às fls. 109/110, ainda que parcelado. 2. P. Int. - ADV: FLAVIO SCHOPPAN (OAB 250425/SP)
Processo 0004972-23.2010.8.26.0338 (338.01.2010.004972) - Reintegração / Manutenção de Posse - Coisas - Banco
Itauleasing S/A - Elias Brito Lima Santos - Proc. 1406/10. Fls. 132:m Autos paralisados em Cartório - ADV: EDUARDO HILARIO
BONADIMAN (OAB 124890/SP), ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS (OAB 127104/SP), JOSÉ CARLOS
SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)
Processo 0005199-42.2012.8.26.0338 (338.01.2012.005199) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Santander Brasil S/A - Kmz Industria de Malhas Ltda Me - Certidão cartorária: Autos paralisados em cartório - diga o
credor - ADV: DEBORA GUIMARAES BARBOSA (OAB 137731/SP), RAIMUNDO HERMES BARBOSA (OAB 63746/SP)
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Processo 0005276-17.2013.8.26.0338 - Procedimento Ordinário - Guarda - A. D. da S. J. - T. N. S. - Proc.Nº 1828/13 1.
Fls. 26: Providencie o Cartório o necessário. 2. P. Int. (assistente social já deu inicio aos trabalhos) - ADV: MAGDA DE SOUZA
PEREIRA (OAB 170185/SP), ADEVANIL GOMES DOS SANTOS (OAB 56137/SP)
Processo 0005276-56.2009.8.26.0338 (338.01.2009.005276) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
- Banco Volkswagen S/A - Rose Mari de Toledo - Fls. 194: Proc. Nº 1472/09 1. Ao contador para verificar se há custas
remanescentes. 2. P. Int. (fls. 195: recolher diligência do oficial de justiça no valor de R$ 3,37) - ADV: DANTE MARIANO
GREGNANIN SOBRINHO (OAB 31618/SP)
Processo 0005370-96.2012.8.26.0338 (338.01.2012.005370) - Ação Popular - Domínio Público - Helio Francisco Leoncio Municipio de Mairiporã - - Ctp Construtora Ltda - Proc. Nº 1346/12 Quanto às contestações ofertadas, diga o requerente. 2. P.
Int. - ADV: ROBERTA COSTA PEREIRA DA SILVA (OAB 152941/SP), EZIO LAEBER (OAB 89783/SP)
Processo 0005542-72.2011.8.26.0338 (338.01.2011.005542) - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - Instituto
Maua de Tecnologia Imt - Ana Claudia Massa Nunes - Proc. Nº 1357/11 1. Fls. 134: Proceda-se o Cartório a exclusão. Arbitro
os honorários na importância de 70% da tabela. Expeça-se a certidão. 2. Houve bloqueio de valor irrisório (fls. 0,12), diante o
valor do débito. Proceda o Cartório o desbloqueio. 3. Diga o requerente em termos de prosseguimento. 4. P. Int.(certidão de
Honorários expedida em nome da Dr.ª Maura T.F.S.Borba - ADV: MAURA FAGUNDES THEODORO DA SILVA BORBA (OAB
242122/SP), LUCIMARA SAYURE MIYASATO ARIKI (OAB 170863/SP)
Processo 0005830-49.2013.8.26.0338 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Luis Carlos da Silva - Wagner
Ferreira Alves - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 338.2013/009492-2 dirigime estrada Bom Jesus da Santa Capela, e não localizei o nº indicado, perguntei no bar do Caju, e a Sra Dalva informou
que desconhecia Wagner ou algum trator por perto. Assim, DEIXEI proceder a busca e apreensão do bem, bem como citar
WAGNER FERREIRA ALVES. Ante o exposto, devolvo o presente em cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou
fé. Mairipora, 12 de dezembro de 2013. - ADV: IARA DE CARVALHO CINTRA (OAB 68928/SP)
Processo 0005860-84.2013.8.26.0338 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - B. dos S. de P. - B. dos S. de P. Certidão do Oficial de Justiça: O requerido foi citado e intimado. - ADV: ROBERTA COSTA PEREIRA DA SILVA (OAB 152941/
SP)
Processo 0005950-92.2013.8.26.0338 - Procedimento Ordinário - Propriedade - W. K. E. H. - Proc. Nº 2069/13 1. Ante a
certidão supra, arquivem-se os autos. 2. P. Int. - ADV: ADEMAR DE TOLEDO (OAB 123917/SP)
Processo 0006084-90.2011.8.26.0338 (338.01.2011.006084) - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - I. M. de E. S. - C.
R. I. - Proc. Nº 1479/11 1. Intime-se o exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. 2. P.
Int. - ADV: MARTA MARIA BAPTISTA (OAB 137677/SP)
Processo 0006157-91.2013.8.26.0338 - Procedimento Ordinário - Guarda - E. S. B. - M. D. B. - - L. A. da S. F. - Vistos.
Ordem n° 2143/2013 1. Fls. 26: Aceito como aditamento. Anote-se. 2. Determino a realização do estudo social como requerido
pelo MP (fls. 23). 3. P. e Int. (assistente social já deu inicio aos trabalhos) - ADV: TATIANA GOBBI MAIA (OAB 269492/SP)
Processo 0006170-66.2008.8.26.0338 (338.01.2008.006170) - Procedimento Sumário - Fornecimento de Energia Elétrica Elektro - Eletricidade e Serviços Ltda. - Raimundo Pereira Cesar - Fls. 289: Proc. Nº 1672/08 1. Fls. 287: Ciência à requerente.
2. P. Int. (fls. 287: endereço de Raimundo Pereira Cezar: Rua Guararapes, nº 95, Jardim Mairi) - ADV: DIRCEU RODRIGUES
(OAB 192567/SP), CAMILO FRANCISCO PAES DE BARROS E PENATI (OAB 206403/SP), PRISCILA CAMILLO DIAS (OAB
236933/SP)
Processo 0006416-86.2013.8.26.0338 - Execução de Alimentos - Expropriação de Bens - M. M. L. - E. M. L. - CERTIDÃO
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 338.2013/010081-7 dirigi-me ao endereço: Rua Pinheiros,
300, Capoavinha, Mairiporã/SP, e aí sendo, INTIMEI o executado, Edson Mariano Luiz, o qual bem ciente ficou do inteiro teor do
mandado, aceitou a contrafé, exarando o seu ciente. O referido é verdade e dou fé. Mairipora, 13 de dezembro de 2013. - ADV:
JOSE APARECIDO PEREIRA DE CARVALHO (OAB 89791/SP)
Processo 0006890-57.2013.8.26.0338 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 14417-91.2012 - 3ª Vª CIVEL COMª ATIBAIA/
SP) - Eva Aparecida dos Santos - Auto Pista Fernão Dias Sa - Vistos. Ordem n° 2378/2013 1. Recolha a requerida, no prazo de
dez (10) dias, a diligência do Oficial de Justiça. 2. P. e Int. (republicado por constar incorreição) - ADV: ODILO ANTUNES DE
SIQUEIRA NETO (OAB 221441/SP), RENATA SILVA RIBEIRO (OAB 104922/MG)
Processo 0007115-77.2013.8.26.0338 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - J. P. F. - M. de M. - - S.
M. da S. P. do M. de M. - Controle 2458/13 Para correto cumprimento de fls. 30, deverá a autora protocolizar o requerimento de
fls. 36 diretamente em um dos postos de saúde ou junto à Secretaria Municipal de Saúde. Intime-se. - ADV: WAGNER SILVEIRA
PRATES (OAB 168528/SP)
Processo 0007138-23.2013.8.26.0338 - Cautelar Inominada - Liminar - Gabriel Danuzio Bovo Pereira - Associacao Civil
Parque Imperial da Cantareira - Controle nº 2469/2013. Vistos. Fls. 77 e seguintes: Nada há a ser reconsiderado, quando mais
que a própria peticionária confirma que, dos sete membros do conselho consultivo e deliberativo fiscal, quatro não opinaram
e três foram contra a proposta de aumento da taxa associativa. Não havia, então, como dito na liminar, autorização para
convocação de assembleia extraordinária e deliberação sobre esse ponto, de forma que, tendo assim agido, o respectivo diretor
feriu de morte o contido no artigo 15 do seu estatuto associativo. Tendo havido a suspensão da assembleia com aquele fim,
não há razão para o prosseguimento do feito, ante o caráter satisfativo do pedido liminar deferido. Apenas para anotar, a liminar
teve o único fim, como lá constou, de impedir a deliberação acerca do item 1 da convocação copiada a fls. 21, de modo que
nada impede que outros assuntos sejam analisados. Pelo exposto, em razão da falta de agir superveniente, declaro extinto o
feito, sem resolução de seu mérito, nos termos do art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. Tendo em vista o princípio da
causalidade, e considerando que foi a associação requerida, com sua irregularidade, que deu origem à instauração do presente
feito, arcará ela com as custas processuais e com os honorários advocatícios da parte adversa, ora fixados em R$ 1.000,00 (mil
reais) nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil. P.R.I. - ADV: FRANCISCO FERREIRA CAPELA (OAB 114284/
SP)
Processo 0007306-25.2013.8.26.0338 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - E. D. - A. R. B. - Controle
2523/13. Ante a ausência de prova pré constituída da obrigação alimentar do requerido para com a autora, ao menos por ora,
fica indeferida a liminar pretendida. Junte a autora, no prazo de 15 dias, documentos que estariam a comprovar a alegada
união. Após, conclusos para determinação citação e designação de audiência perante o CEJUSC. Intime-se. - ADV: VERENA
MARQUES CANAVEZZI (OAB 291203/SP)
Processo 0007378-12.2013.8.26.0338 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO SA
- Ordem nº 2546/13 Valor do débito: R$ 128.233,33 Honorários advocatícios: 10% sobre o valor do débito. Vistos. Observo a
existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada. Determino a expedição do mandado de citação para
possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta verba será reduzida pela
metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade
de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Advirto que eventual insucesso
na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo patrimônio,
seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deve conter a advertência do
prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento pelo devedor
citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais
atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia
da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os bens
passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto
que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução
(CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca de eventual composição
amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do
mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos
manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC,
art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas
e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento
do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao
mês (CPC, art. 745-A). Frise-se que a penhora de bem imóvel deverá ser formalizada lavrando-se termo ou auto, conforme
estabelece o artigo 659, §§ 4.º e 5.º, do Código de Processo Civil. A interpretação sistemática dos artigos 658, 687, § 2º e 747,
todos do Código de Processo Civil, determina que a praça de imóvel localizado em outra comarca seja realizada mediante
carta precatória. Cite-se, com as advertências supra, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos articulados na inicial,
cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. P. Int. (Mandado expedido) - ADV: CARLINDA RAQUEL PEREIRA DE
CARVALHO (OAB 146687/SP), WALDIR VIEIRA DE CAMPOS HELU (OAB 43338/SP)
Processo 0043169-83.2013.8.26.0001 - Procedimento Ordinário - Busca e Apreensão de Menores - L. R. M. B. - W. F. da
S. - Controle nº 2407/2013. Vistos, Nos termos da cota ministerial retro (fls. 54), que adoto como razão de decidir e que passa
a integrar a presente, indefiro a petição inicial e, por consequência, declaro extinto o feito, sem resolução do seu mérito, nos
termos dos arts. 295, inc. V, cc 267, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Custas pela autora, observada a gratuidade que
ora lhe defiro. P.R.I. - ADV: ADELMO FLORENTINO DA SILVA (OAB 99421/SP)
Processo 3000625-22.2012.8.26.0338 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Maria Franco de Almeida
Guimarães - - Orlando Damante Guimarães - Manoel Thomaz Filho - - Carmo Franco de Almeida - - Jandira Leopoldina de
Almeida - Proc. Nº 1735/12 1. Juntem os requerentes cópia da última declaração de renda, bem como esclareçam quais
atividades profissionais exercem, para ser apreciado o pedido de Justiça gratuita. 2. P. Int. - ADV: ORLANDO MARTINS (OAB
157175/SP)
Processo 3000666-86.2012.8.26.0338 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - ITAÚ UNIBANCO
S/A - Adah Industria e Comercio de Instrumentos Musicais Ltda EPP - - EDVALDO DE SOUZA MELLO - - SILVANA EMILIA GAYA
DE SOUZA MELLO - Fls. 124: Proc. Nº 1751/12 1. Fls. 119/120: Defiro. Providencie o Cartório a minuta. 2. P. Int. (Fls. 125/135:
Renajud positivo) - ADV: JARBAS TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO (OAB 285681/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS
(OAB 23134/SP)
Processo 3000674-63.2012.8.26.0338 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - A. P. B. - J. C.
B. - Proc. Nº 1756/12 1. Ante a certidão supra, e verificando a petição mencionada, defiro o pedido de levantamento. Espeçase o mandado como requerido. 2. P. Int., inclusive o despacho de fls. 117. (Mandado expedido).Fls. 117 enviado a imprensa na
relação 305 - ADV: MAGDA DE SOUZA PEREIRA (OAB 170185/SP), LEA LOPES BATISTA LOZANO (OAB 320690/SP)

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA PAULA SCHLEIFFER LIVRERI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL REGIANI DE LIMA FIGUEIREDO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0003/2014
Processo 0000019-11.2013.8.26.0338 - Execução de Alimentos - Expropriação de Bens - K. F. de T. - Manifeste-se, o
exequente, quanto à certidão de fl. 25: “Certifico e dou fé que, até esta data, não houve manifestação do executado, citado à fl.
24, na Cadeia Pública desta cidade. Nada Mais.” - ADV: CLARISTONE CRUZ LIMA (OAB 82901/SP)
Processo 0000056-09.2011.8.26.0338 (338.01.2011.000056) - Execução de Alimentos - Alimentos - A. C. do N. L. - A. C.
do N. - Fl. 74: Defiro. Determino a qualquer Oficial de Justiça desta jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos
autos da ação em epígrafe, PROCEDA À PENHORA E AVALIAÇÃO dos bens do executado, Anderson Cordeiro do Nascimento,
tantos quanto bastem para garantir a execução (R$ 1.404,31), conforme cópia do demonstrativo atualizado do débito que segue
anexa e deste faz parte integrante. Ato contínuo, INTIME-SE o executado da penhora havida, bem como do prazo para eventual
impugnação, de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 475-J, § 1º, do CPC. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ALFREDO ARNALDO DE CARVALHO JUNIOR (OAB 238796/SP),
JOSE ANTONIO GONCALVES (OAB 126804/SP)
Processo 0000430-45.1999.8.26.0338 (338.01.1999.000430) - Procedimento Ordinário - Pagamento - Vandete Maria dos
Reis - Benedita Antonia de Moraes - Fls 290/291: Indefiro, nos termos da determinação de fl. 213. O ofício expedido à Secretaria
Estadual do Meio Ambiente foi devolvido (fl. 278), sem que o exequente tenha se manifestado quanto à sua devolução. Manifestese, pois, em termos efetivos de prosseguimento do feito, em cinco dias. No silêncio, tornem ao arquivo. Int. - ADV: BENEDITA
ANTONIA DE MORAES (OAB 132495/SP), MARCO AURELIO DA CRUZ (OAB 143272/SP)
Processo 0000491-17.2010.8.26.0338 (338.01.2010.000491) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil - Desta forma, diante do evidente abandono da causa, JULGO
EXTINTO O PROCESSO, movido por BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL em face de CARGOQUIMICA
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

981

MERCANTIL RODOVIÁRIO LTDA, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, III, do Código de Processo Civil. Fica,
ainda, revogada a liminar, outrora concedida. Custas a cargo da autora, sem incidência de verba honorária. Realizadas as
anotações de praxe e certificada a inexistência de custas, arquivem-se, com as cautelas necessárias. P.R.I.C. - ADV: MARIA
LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP)
Processo 0000682-04.2006.8.26.0338 (338.01.2006.000682) - Outros Feitos não Especificados - Marecy Lucas Evangelista
Gonçalves - 102 Veículos Ltda - Vistos etc. 1. Diante da notícia da morte da patrona da autora (fl .199), suspendo a presente
ação, nos termos do art. 265, I, do CPC. 2. INTIME-SE, a autora, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, constitua novo advogado,
sob pena de arquivamento dos autos. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob
as penas da Lei. Intime-se. - ADV: MARIA ESTER FRANCISCO RIBEIRO (OAB 49757/SP), JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS
JUNIOR (OAB 242805/SP)
Processo 0000764-11.2001.8.26.0338 (338.01.2001.000764) - Inventário - Inventário e Partilha - Rosalice de Resende Assis
- Silva Ribeiro de Assis (de Cujus) - Fica o(a) interessado(a) intimado(a) de que os autos se encontram desarquivados e
permaneceram em Cartório, pelo prazo de trinta dias, para eventuais consultas. - ADV: MARINEIDE LOURENÇO DOS SANTOS
ASSIS (OAB 134402/SP)
Processo 0000874-58.2011.8.26.0338 (338.01.2011.000874) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - E.
V. da S. - A. F. - Restando infrutífera a audiência, manifestem-se (republicado nos termos do provimento nº 1307/07). - ADV:
MARINEIDE LOURENÇO DOS SANTOS ASSIS (OAB 134402/SP), VALDIR FELIZARDO DE OLIVEIRA (OAB 283970/SP)
Processo 0000904-59.2012.8.26.0338 (338.01.2012.000904) - Alvará Judicial - Usufruto e Administração dos Bens de
Filhos Menores - Henrique de Lima Vitorio - Vistos, etc... Diante do requerimento de fl. 37, e anuência do MP de fl. 38, não
existindo saldo junto a contas bancária de titularidade do de cujus, reconheço a carência superveniente do direito de ação,
pelo desaparecimento do interesse processual, e JULGO EXTINTO o presente ALVARÁ, ajuizado por H. D. L. V., representado
por F. D. L., em face de O. V., sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC. Deixo de arbitrar os honorários
advocatícios em favor da defensora da autora, diante do disposto no enunciado nº 08 do Convenio DPE/OAB. Com o trânsito,
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.R.I.C. e ciência ao MP. - ADV: ADEMAR VALTER COIMBRA (OAB 26130/SP),
CECILIA DE ALBUQUERQUE COIMBRA MORALES (OAB 204027/SP)
Processo 0001241-24.2007.8.26.0338 (338.01.2007.001241) - Procedimento Sumário - Associação dos Moradores
e Proprietários do Loteamento Haras El Paso - São Gabriel Melhoramentos Ltda e outro - Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão.
Manifeste-se, o vencedor, em termos de prosseguimento do feito. Nada sendo requerido, arquivem-se, com as cautelas de
praxe. Int. - ADV: IZABEL CRISTINA LOGE ALVES (OAB 83174/SP), EDNA SILVA E SILVA (OAB 250940/SP)
Processo 0001318-57.2012.8.26.0338 (338.01.2012.001318) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel
- Helenita Quietti Sanches Fleury - Fica o(a) interessado(a) intimado(a) de que os autos se encontram desarquivados e
permaneceram em Cartório, pelo prazo de trinta dias, para eventuais consultas. - ADV Adan Zanella Rosário - OAB/SP 320225
- ADV: JOAO BATISTA DA FONSECA (OAB 97187/SP)
Processo 0001434-29.2013.8.26.0338 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. D. da S. - Ante o decurso do prazo de
sobrestamento do feito, manifeste-se o Autor em termos de seguimento. - ADV: ANGELICA MAYUMI MORITA (OAB 87505/SP)
Processo 0001585-29.2012.8.26.0338 (338.01.2012.001585) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação
- Laudionor de Jesus da Silva - Manifete-se, o autor, quanto ao AR negativo de fl. 44 - mudou-se (WC Rodas Esportivas ME). ADV: LUCINEIDE FARIA (OAB 203181/SP)
Processo 0001723-93.2012.8.26.0338 (338.01.2012.001723) - Divórcio Consensual - Dissolução - C. M. da S. C. e outro
- Fls. 52/53: Não cumpre o quanto determinado à fl. 48. Regularize-se, pois. No silêncio, cumpra-se o art. 267, § 1º, CPC. Int. ADV: MAGDA DE SOUZA PEREIRA (OAB 170185/SP)
Processo 0002125-43.2013.8.26.0338 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Maria Joselia Guimarães Paludito Vistos. 1.Trata-se de arrolamento dos bens deixados por “Manoel Guimarães Filho”. Processe-se pelo rito sumário. 2.Nomeio a
requerente “Maria Joselia Guimarães Paludito”, qualificada nos autos, como inventariante, dispensado o termo de compromisso,
consoante o disposto no artigo 1.032, do CPC. 3.Oficie-se ao Colégio Notarial, solicitando-se informações a respeito da existência
de testamento, bem como ao INSS, solicitando-se certidão de inexistência de dependentes habilitados, cabendo a inventariante
providenciar a retira e encaminhamento dos ofícios. 4.Sem prejuízo, apresente, a inventariante, no prazo de 30 (trinta) dias,
certidão de objeto e pé referente ao processo indicado à fl. 02vº, as negativas fiscal, bem como o recolhimento do ITCMD
(ou declaração de isenção). Após, intime-se o ilustre Procurador do Estado a se manifestar. 5.Ante a certidão retro, indefiro o
pedido de justiça gratuita. 6.Tratando-se de arrolamento, as custas processuais poderão ser recolhidas antes da homologação
da partilha. Int. (fica a inventariante, evidamente intimada para dar cumprimento ao item 04 do presente despacho, bem como
proceder a retirada - via internet - e encaminhamento dos ofícios expedidos) - ADV: WAGNER MORINI (OAB 139840/SP)
Processo 0002476-07.1999.8.26.0338 (338.01.1999.002476) - Execução de Título Extrajudicial - Sociedade dos Missionarios
de N.s. Consoladora - Lourdes Sciallis Ferreira e outro - Fica o(a) interessado(a) intimado(a) de que os autos se encontram
desarquivados e permaneceram em Cartório, pelo prazo de trinta dias, para eventuais consultas.ADV Waldemar de Assunção
Pereira - OAB/SP 18898 - ADV: FREDERICO JOSE CARDOSO RAMOS (OAB 145884/SP), HELENA DE ALMEIDA SARAIVA
OLIVEIRA (OAB 109167/SP), ROBERTO ANTONIO NEVES DO AMARAL (OAB 99621/SP)
Processo 0002643-82.2003.8.26.0338 (338.01.2003.002643) - Procedimento Sumário - Obrigações - Antonio Lucio Machado
Brilha - Prefeitura Municipal de Mairipora - Fica o(a) interessado(a) intimado(a) de que os autos se encontram desarquivados
e permaneceram em Cartório, pelo prazo de trinta dias, para eventuais consultas. - ADV: JOSE ANTONIO GONCALVES (OAB
126804/SP), IEDA MARIA FERREIRA PIRES (OAB 147940/SP), ROBERTA COSTA PEREIRA DA SILVA (OAB 152941/SP), EZIO
LAEBER (OAB 89783/SP)
Processo 0002967-91.2011.8.26.0338 (338.01.2011.002967) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Panamericano Sa - Vistos. Diante da certidão do Oficial de Justiça de fl. 55, que informou não ter procedido a
apreensão do veículo por não haver, o requerente, fornecido os meios necessários para tanto, indefiro, por ora, a conversão da
presente ação em depósito. Primeiramente, renove-se a carga ao Oficial, devendo, para tanto, serem recolhidas as diligências
necessárias, cabendo ao autor, confeccionado o mandado, promover o necessário ao cumprimento da liminar. Após, caso não
seja localizado o bem, torne para reapreciação da petição de fls. 68/73. No mais, ciência ao autor do bloqueio via sistema
Renajud, fl. 74. Int. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)
Processo 0003128-33.2013.8.26.0338 - Procedimento Ordinário - Bancários - Gerson Ribeiro Gomes - Vistos. Cuida-se
de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, com pedido de antecipação
dos efeitos da tutela, fundada na alegação de inexistência de negócio jurídico válido para justificar a negativação do nome do
autor. Fls. 28/36: Ciente. Concedo ao Autor os benefícios da assistência judiciária. Anote-se. Em cognição sumária dos fatos
e fundamentos invocados, reconheço a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela pleiteada, conforme
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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artigo 273, do Código de Processo Civil. Destarte, considero a declaração de fls. 36, como prova inequívoca da verossimilhança
das alegações, em virtude da alegada ausência de contratação, que teria propiciado a restrição cadastral em desfavor do
Autor. Aliás, tratando-se de prova negativa, admito que este se revela como o único meio de demonstração da ausência de
contratação, sobretudo porque a declaração sujeita o autor à litigância de má-fé no caso de falsidade, mas também às sanções
penais. Não se pode olvidar que, ausente a contratação regular, o nome do autor não poderia ser negativado, o que justifica a
antecipação dos efeitos da tutela, como requerido. Reputo desnecessária a prestação de caução. Pelo exposto, com fundamento
no artigo 273, do CPC., DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a expedição de ofício ao Serviço
Central de Proteção ao Crédito (SCPC) e à SERASA, a fim de que o nome do autor seja excluído dos arquivos, no tocante aos
apontamentos solicitados pelo réu Banco IBI S.A. BANCO MÚLTIPLO, no valor de R$ 66,31 (sessenta e seis reais e trinta e um
centavos), referente ao contrato nº 5364280027134000, com débito de 10 de Outubro de 2011, disponível em 10 de Janeiro de
2012 (cf. Fls. 18), sob pena de imposição de multa diária, que fixo no valor de R$ 100,00 (cem reais), pelo descumprimento,
e configuração de crime de desobediência. Nos ofícios deverá constar a ressalva de que o nome do Autor poderá ser inscrito
e permanecer no cadastro se o estiver por outro motivo, que não seja a dívida indicada nestes autos. Com fundamento no
artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, decreto a inversão do ônus da prova, carreando ao Réu a efetiva
comprovação do negócio jurídico que teria motivado a indigitada negativação do nome do autor, no prazo de defesa. Citese e intime-se o réu, pelo correio, inclusive no tocante a esta decisão, com as cautelas de praxe, ressalvando-se, ainda, a
necessidade de apresentação de cópia do contrato que teria sido firmado e de eventuais documentos a respeito dos fatos, com
eventual defesa a ser oferecida. Expeça-se o necessário. Int. (carta expedida e encaminhada) - ADV: FRANCISCO CARLOS
NOBRE MACHADO (OAB 220640/SP)
Processo 0003254-54.2011.8.26.0338 (338.01.2011.003254) - Arrolamento de Bens - Sucessões - Doralice Avelino Simões Fica a inventariante intimada a providenciar a retirada do Formal de Partilha expedido. - ADV: ARMINDO BAPTISTA MACHADO
(OAB 78583/SP)
Processo 0003328-40.2013.8.26.0338 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M. V. dos S.
S. - Fl. 29: Reporto-me à determinação de fl. 24, segundo intem. No silêncio, intime-se, pessoalmente, o exequente. Int. - ADV:
ANTONIO ERIOVALDO TEZZEI (OAB 121618/SP)
Processo 0003457-79.2012.8.26.0338 (338.01.2012.003457) - Divórcio Litigioso - Dissolução - V. C. M. de O. - Fl. 51:
Expeça-se formal de partilha, como requerido. Após, nada mais sendo requerido, arquivem-se, com as cautelas de praxe. Int.
(retirar formal de partilha) - ADV: JOSE APARECIDO PEREIRA DE CARVALHO (OAB 89791/SP)
Processo 0003574-22.2002.8.26.0338 (338.01.2002.003574) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação
/ Ameaça - Amadeu Pereira do Lago - General Instruments Engenharia Representacao e Comercio Ltda - Vistos. A penhora,
incidente sobre o imóvel de propriedade do executado, encontra-se devidamente registrada, inclusive com a alteração do
depositário. Quanto à petição e documentos de fls. 322/360, em que afirmou, o primeiro depositário, que o executado solicitou
sua desocupação do imóvel, a fim de promover obras junto ao mesmo, certifique, a serventia, o decurso de prazo à manifestação
do autor. No mais, tendo o executado, às fls. 305/309, afirmado que possuía outras formas de resguardar o Juízo, apenas
visando a economia processual, diante da possibilidade de se evitar o praceamento do bem penhorado, ato, este, muitas vezes
moroso, concedo, ao executado, o prazo de cinco (5) dias para apresentação de bens em possível substituição àquele que se
penhorou. Após, sendo apresentados, intime-se, o exequente, à manifestação. Nada sendo requerido, intime-se, o exequente,
a dar andamento ao feito. Int. - ADV: SUELI MACIEL MARINHO (OAB 41576/SP), JONIL CARDOSO LEITE (OAB 65631/SP),
JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 242805/SP), SIMCHA SCHAUBERT (OAB 150991/SP)
Processo 0003576-40.2012.8.26.0338 (338.01.2012.003576) - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Veronica de Araujo Quintino - Banco Bradesco Cartões S/A - Vistos. Fls. 76: Como derradeira oportunidade,
diante da inversão do ônus da prova decretada pela decisão de fls. 33 e vº, defiro prazo de 10 (dez) dias para a juntada de todos
os documentos relacionados à negativação do nome da autora, sob pena de preclusão. Sem prejuízo, expeçam-se ofícios à
SCPC e SERASA, solicitando-se informações a respeito de eventuais negativações do nome da autora, inclusive com indicação
das datas de inclusão e exclusão, valor do débito e nome do credor, em 10 (dez) dias. No futuro, com as respostas, intimem-se
as partes, para manifestação, em 10 (dez) dias. Int. (fl. 76: petição do requerido, protoclada em 22/03/13) - ADV: JOSE CARLOS
GARCIA PEREZ (OAB 104866/SP), SILVANA LUCIA DE ANDRADE DOS SANTOS (OAB 260309/SP)
Processo 0003584-17.2012.8.26.0338 (338.01.2012.003584) - Procedimento Ordinário - Condomínio - Albev - Associação
de Propriet. Nos Loteamentos Alpes da Cantareira e Beverly Hills Park - Fls. 175/176 e 179/180: Havendo sido ambos os Avisos
de Recebimento subscritos pela corré, Tema Regina Marinho, proceda-se à citação de Danilo Cezar Cabral através de mandado,
por Oficial de Justiça. Cite-se, pois, o réu, ficando, este, advertido do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob
pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo
Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Servirá a presente, por
cópia digitada, como mandado citatório. Intime-se. - ADV: JOAQUIM DE ALMEIDA BAPTISTA (OAB 13405/SP)
Processo 0003702-32.2008.8.26.0338 (338.01.2008.003702) - Arrolamento de Bens - Adriano Ribeiro de Assis - Fica o(a)
interessado(a) intimado(a) de que os autos se encontram desarquivados e permaneceram em Cartório, pelo prazo de trinta dias,
para eventuais consultas. - ADV: MARINEIDE LOURENÇO DOS SANTOS ASSIS (OAB 134402/SP)
Processo 0003702-56.2013.8.26.0338 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A. - Fica o Autor intimado a recolher R$ 6,76, para complementação da diligência já efetuada. - ADV: LUIS
FERNANDO DE CASTRO (OAB 156342/SP)
Processo 0003752-24.2009.8.26.0338 (338.01.2009.003752) - Procedimento Ordinário - Pagamento - Associação dos
Moradores e Proprietários do Loteamento Haras El Paso - Manifeste-se, o autor, quanto à certidão de fl. 136: “Certifico e dou fé
que, até esta data, não houve manifestação dos corréus Raphael e Daniel Kloeble. Certifico, mais, que os Ars de fls. 134 e 135
foi recebidos por pessoa estranha ao feito. Nada Mais.”. - ADV: IZABEL CRISTINA LOGE ALVES (OAB 83174/SP)
Processo 0003901-15.2012.8.26.0338 (338.01.2012.003901) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - Jose
Bispo dos Santos - Mainara Ribeiro dos Santos - Vistos. Especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando-as.
Digam, ainda, quanto à possibilidade de composição em audiência conciliatória. Int. - ADV: MARLENE CARDOSO DA SILVA
SOUSA (OAB 192633/SP), MARCIA CRISTINA PEREIRA (OAB 234904/SP)
Processo 0004012-38.2008.8.26.0338 (338.01.2008.004012) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta - V. de A. B. - P.
P. B. - Fica o(a) interessado(a) intimado(a) de que os autos se encontram desarquivados e permaneceram em Cartório, pelo
prazo de trinta dias, para eventuais consultas. - ADV: ESPERANCA APARECIDA VASCO DE FARIA (OAB 129510/SP), LUIZ
HENRIQUE GALRÃO DE FRANÇA (OAB 195225/SP)
Processo 0004397-83.2008.8.26.0338 (338.01.2008.004397) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco S/A - Vistos. Defiro o pedido de bloqueio de ativos, via sistema BacenJud. Contudo, primeiramente, junte, o
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exequente, cálculo atualizado do débito. Após, à Escrivã Judicial, para elaboração das minutas necessárias. Int. - ADV: PAULO
EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP)
Processo 0004442-48.2012.8.26.0338 (338.01.2012.004442) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação
- Daniel Rodrigues - Quanto aos avisos de recebimentos negativos juntados, manifeste-se o autor. (republicado nos termos do
provimento nº 1307/07). - ADV: IVAN BUENO (OAB 110081/SP)
Processo 0004644-88.2013.8.26.0338 - Divórcio Consensual - Dissolução - F. E. M. e outro - Fl. 38: Defiro. Providenciem,
os requerentes, o necessário. Após, renove-se a vista à FESP. No silêncio, ao art. 267, § 1º, do CPC. Int. - ADV: CECILIA DE
ALBUQUERQUE COIMBRA MORALES (OAB 204027/SP)
Processo 0004726-61.2009.8.26.0338 (338.01.2009.004726) - Monitória - Energia Elétrica - Elektro Eletricidade e Serviços
S/A - Nilton Chen - Vistos. Recebo o recurso de apelação interposto, em seu duplo efeito. Às contrarrazões. Após, remetam-se,
os autos, ao E. Tribunal de Justiça. Int. - ADV: CAMILO FRANCISCO PAES DE BARROS E PENATI (OAB 206403/SP), JOSÉ
SALVADOR CABRAL (OAB 184119/SP), MARCELO ZANETTI GODOI (OAB 139051/SP)
Processo 0004762-74.2007.8.26.0338 (338.01.2007.004762) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Geraldina
Cardoso Carpi - Fica o Inventariante intimado a recolher a diferença da taxa devida à OAB, no importe de R$ 22,80; conforme
fls. 26. - ADV: REINALDO JOSE PEREIRA TEZZEI (OAB 160601/SP), ANTONIO ERIOVALDO TEZZEI (OAB 121618/SP)
Processo 0005043-59.2009.8.26.0338 (338.01.2009.005043) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Bmg S/A - Quanto às pesquisas realizadas, manifeste-se o autor. (republicado nos termos do provimento nº
1307/07). - ADV: LUCIA TEREZINHA PEGAIA (OAB 88215/SP)
Processo 0005061-12.2011.8.26.0338 (338.01.2011.005061) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Comercial
Nemeth Ltda - Vistos. Arquivem-se, os autos, com as cautelas necessárias. Int. - ADV: SÍLVIO FREDERICO PETERSEN (OAB
173576/SP)
Processo 0005106-60.2004.8.26.0338 (338.01.2004.005106) - Divórcio Litigioso - Dissolução - N. P. - I. C. da S. P. - Fica
o(a) interessado(a) intimado(a) de que os autos se encontram desarquivados e permaneceram em Cartório, pelo prazo de trinta
dias, para eventuais consultas. - ADV: ROBERTA COSTA PEREIRA DA SILVA (OAB 152941/SP), ARLINDO APARECIDO RUBIO
(OAB 25705/SP), CECILIA DE ALBUQUERQUE COIMBRA MORALES (OAB 204027/SP)
Processo 0005263-96.2005.8.26.0338 (338.01.2005.005263) - Outros Feitos não Especificados - Milton José de França
- Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão. Manifestem-se, as partes, em termos de
prosseguimento do feito. Int. - ADV: ABLAINE TARSETANO DOS ANJOS (OAB 127677/SP), RODRIGO DE CARVALHO (OAB
99835/SP)
Processo 0005265-66.2005.8.26.0338 (338.01.2005.005265) - Execução de Título Extrajudicial - Associação Educacional
Nove de Julho - Manifeste-se o Autor quanto ao resultado das pesquisas realizadas. - ADV: ROSELI DOS SANTOS FERRAZ
VERAS (OAB 77563/SP)
Processo 0005507-44.2013.8.26.0338 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - FINAMAX
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - Vistos. 1.Fls. 23/23: Recebo como aditamento da inicial. Anote-se.
2.Comprovada a mora (cf. fl. 17), com fundamento do artigo 3º do Decreto Lei 911/69 (com a nova redação da Lei 10.931/04),
DEFIRO, LIMINARMENTE, A MEDIDA. Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em favor do
Banco-autor. 3.Observo que a apreensão somente poderá ser realizada desde que regularizadas questões administrativas do
veículo (inclusive nos casos de furto, roubo, receptação, etc...), bem como solvidas as despesas de guincho, estadia e multa.
4.Executada a liminar, cite-se o réu, com as cautelas de praxe, para, querendo, no prazo de cinco dias, efetuar pagamento da
integralidade da dívida pendente, conforme os valores apresentados pelo autor, ou requerer a purgação da mora, bem como
para que querendo, no prazo de quinze dias, apresente resposta ao pedido (cf. art. 3º, § 3º e 4º, do Decreto Lei 911/69, com a
nova redação da Lei nº 10.931/04). Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, deferidos os benefícios do art. 172 do
Código de Processo Civil. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Int. (mandado encaminhado para Central de Mandados,
devendo o autor entrar em contato com o Oficial de Justiça, a fim de viabilizar o cumprimento da liminar) - ADV: PATRICIA
LEONE NASSUR (OAB 131474/SP)
Processo 0006133-34.2011.8.26.0338 (338.01.2011.006133) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - José Aparecido
de Moraes Dantas - Fl. 83: Ciente. Aguarde-se, por trinta (30) dias, notícia de regularização da situação fiscal do imóvel
situado no estado de Minas Gerais. No silêncio, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Int. - ADV: MILTON SANTOS
CARNEIRO (OAB 242653/SP)
Processo 0006265-91.2011.8.26.0338 (338.01.2011.006265) - Execução de Título Extrajudicial - Seguro - Ramiro Gonçalves
- Itau Seguros Sa - Fls. 198/201 e ss.: Manifeste-se, o exequente. No silêncio, tornem conclusos. Int. - ADV: REINALDO JOSE
PEREIRA TEZZEI (OAB 160601/SP), ADILSON MONTEIRO DE SOUZA (OAB 120095/SP)
Processo 0006894-94.2013.8.26.0338 - Inventário - Inventário e Partilha - AGUINALDO JOSÉ BATISTA - Vistos. 1.Trata-se
de inventário dos bens deixados por “Marcilio Morsoleto”. 2.Nomeio o requerente “Aguinaldo José Batista”, qualificado nos autos,
como inventariante, mediante compromisso a ser prestado, no prazo de cinco dias. 3.Oficie-se ao Colégio Notarial, solicitandose informações a respeito da existência de testamento, cabendo ao inventariante providenciar a retirada e encaminhamento.
4.Sem prejuízo, apresente, o inventariante, no prazo de 30 (trinta) dias, as declarações, acompanhadas dos documentos
necessários, inclusive negativas fiscal, bem como o recolhimento do ITCMD (ou declaração de isenção). Após, intime-se o ilustre
Procurador do Estado a se manifestar. Int. (fica o inventariante devidamentet intimado para comparecer em cartório, no periodo
da tarde, para prestar compromisso de inventariante, bem como para dar cumprimento ao item “4” do presente despacho. (fica o
inventariante intimado a providenciar a retirada - via internet - e encaminhamento do ofício expedido) - ADV: ADEVANIL GOMES
DOS SANTOS (OAB 56137/SP)
Processo 0007137-38.2013.8.26.0338 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - ANTONIO JOSÉ SARMENTO DE ALMEIDA e
outro - Ficam os autores intimados para, no prazo legal, providenciarem o memorial descritivo da área a ser usucapiada, firmado
por profissional competente, a fim de atender o pedido do Cartório de Registro de Imóveis. - ADV: ARMANDO FERRARIS (OAB
53593/SP), RODRIGO TAVARES SILVA (OAB 242172/SP)
Processo 0007529-75.2013.8.26.0338 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 1000801-67.2013.8.26.0704 - Foro Regional XV
- Butantã - 1ª Vara Cível) - RAFAEL BORGES SIGNORE - Fica o autor, devidamente intimado para povidenciar o recolhimento da
taxa de distribuição no valor de R$193,70 e diligência do Ofifial de Justiça no valor de R$13,59, a fim de viabilizar o cumprimento
do ato deprecado. No silêncio, a precatória será devolvida. - ADV: JOSE EDUARDO ALVES (OAB 211610/SP)
Processo 3000395-77.2012.8.26.0338 - Alvará Judicial - Compra e Venda - Deoclécio Gorgatti e outro - Fls. 43/44: Não
cumpre o requerido pela Fazenda. Reposicione-se, pois. No silêncio, tornem para extinção. Int. - ADV: ANTONIO THEODORO
DA SILVA FILHO (OAB 167390/SP)
Processo 3000639-06.2012.8.26.0338 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Bradesco
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Leasing S/A Arrendamento Mercantil - Manifeste-se o Autor quanto a contestação e documentos anexados. - ADV: NELSON
PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Criminal
2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA PAULA SCHLEIFFER LIVRERI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL REGIANI DE LIMA FIGUEIREDO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2014
Processo 0000121-33.2013.8.26.0338 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Liberdade assistida - J. G. V. S. - Vistos.
Cuida-se de Medida Socioeducativa de internação, posteriormente unificada e substituída por liberdade assistida, instaurada
para acompanhamento do cumprimento da medida ora imposta, em desfavor do menor JAMES GIORGINIS VIEIRA SANTOS,
qualificado nos autos. O adolescente não iniciou o cumprimento da medida conforme se depreende do relatório de fls. 81/82 e
86. No curso do procedimento, foi noticiada nova internação provisória do adolescente (cf. Fls. 91) e, em seguida, trasladada
cópia da r. Sentença proferida (cf. Fls. 96 e 97/102). A ilustre Promotora de Justiça requereu a extinção do feito, reportandose à nova medida socioeducativa de internação decretada, com ulterior acompanhamento do adolescente na nova execução
a ser instaurada (fls. 103). É o relatório do necessário. FUNDAMENTO e DECIDO. O pedido de extinção merece guarida.
Destarte, de acordo com a cópia do termo de audiência acostado às fls. 98/102, julgada procedente a representação movida
em face do adolescente, foi aplicada medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado. Assim, desnecessário o
prosseguimento dos autos, sobretudo porque, com a nova medida imposta, o adolescente estará sendo acompanhado em sede
de execução, não havendo, portanto, motivo para o sobrestamento e ulterior restabelecimento desta execução. Nesse passo,
de rigor a extinção do processo. Pelo exposto, em se considerando que o jovem já se encontra internado por decisão judicial
proferida nos autos 2426/13 em trâmite por esta VIJ, bem como diante da manifestação ministerial acerca da extinção, JULGO
EXTINTA a pretensão estatal de execução de medida socioeducativa imposta anteriormente em face de JAMES GIORGINIS
VIEIRA SANTOS, qualificado nos autos, consoante o disposto no artigo 46, inciso V da Lei nº 12.594/2012, e, por conseqüência,
determino o arquivamento do feito. Em não tendo sido praticados atos pelo Defensor dativo nomeado, determino a devolução
da indicação, sem a fixação de honorários. P.R.I. e comunique-se ao CREAS. - ADV: ANTONIO LUIZ MACHADO BRILHA (OAB
92316/SP)
Processo 0000441-88.2010.8.26.0338 (338.01.2010.000441) - Crime de Estelionato e Outras Fraudes ( arts. 171 a 179, CP)
- Estelionato - Vanderlei de Lima Rocha - Leonalda Lourdes de Souza - Fica a denfesora intimada da designação da audiência
de 28/03/2014 às 14:00, na 11º vara criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, para ter lugar a diligência. - ADV: EDUARDA
ROLIM RUBIO PASSARELLA (OAB 106403/SP)
Processo 0000528-10.2011.8.26.0338 (338.01.2011.000528) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estupro - Rogerio
Junior Ribeiro - Fica o defensor intimado da nomeação, bem como a apresentar defesa preliminar no prazo legal, assinando em
cartorio termo de compromisso. - ADV: MAGDA DE SOUZA PEREIRA (OAB 170185/SP)
Processo 0001009-36.2012.8.26.0338 (338.01.2012.001009) - Processo de Apuração de Ato Infracional - Roubo Majorado J. G. P. - 1- Em que pese ser extemporânea a defesa, visando a celeridade processual, mantenho-a nos autos. 2. Para audiência
de instrução e julgamento designo o dia 20 de fevereiro de 2014, às 14:00 horas. Providencie a serventia o necessário. - ADV:
ROBERTA COSTA PEREIRA DA SILVA (OAB 152941/SP)
Processo 0001012-54.2013.8.26.0338 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Claudemberg
Moreira Batista - Fica a defensora intimada a apresentar razões de recurso no prazo legal. - ADV: RENATA CARDOSO CONTI
(OAB 255238/SP)
Processo 0001279-26.2013.8.26.0338 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Liberdade assistida - W. M. da S. F. - FIca
o defensor intimado da expedição de certidão de honorarios. - ADV: MARIA APARECIDA GRESPAN (OAB 118366/SP)
Processo 0001512-57.2012.8.26.0338 (338.01.2012.001512) - Processo de Apuração de Ato Infracional - Homicídio Simples
- A. A. de A. - Vistos. Fls. 174: Homologo a desistência da oitiva Pedro Aparecido de Almeida, arrolado pela defesa, para que surta
seus jurídicos e legais efeitos. Para o prosseguimento, designo audiência em continuação para o dia 04 de Fevereiro de 2014,
às 15:00 horas. Intime-se a adolescente representada e sua genitora, no endereço fornecido às fls. 174, bem como promovase a condução coercitiva das testemunhas do Juízo Odair Carvalho de Souza, Alexandre Aparecido Vaz Silva e Abraão Vaz da
Silva. Na audiência, após a oitiva, será deliberado sobre a incidência ou não de multa pela falta imotivada das testemunhas
na audiência anteriormente realizada. Providencie-se o necessário. Int. Ciência ao Ministério Público. - ADV: ADRIANA RIPA
TEZZEI (OAB 175338/SP)
Processo 0001529-93.2012.8.26.0338 (338.01.2012.001529) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
e Condutas Afins - Justiça Pública - Luciano Fernando Serodio e outros - Fls. 405/413 e 416/419: ciente. @. Subam os autos à
Superior Instância, com as cautelas de praxe, consignando que a prescrição ocorrerá em 16/07/2029 - - ADV: ORLANDO CRUZ
DOS SANTOS (OAB 261420/SP)
Processo 0002056-11.2013.8.26.0338 - Inquérito Policial - Roubo - G. P. A. dos S. - Vistos. 1.Fls. 138/141 e 146/148: ciente.
2.Arbitro os honorários advocatícios a defensora nomeada, em 70% do código correspondente da tabela vigente. Expeça-se
certidão. 3.Após, subam os autos à Superior Instância, com as cautelas de praxe, consignando que a prescrição ocorrerá em
12/11/2025. Int. (fica a defensora intimada da expedição de certidão de honorarios). - ADV: MARCIA CRISTINA PEREIRA (OAB
234904/SP)
Processo 0003556-20.2010.8.26.0338 (338.01.2010.003556) - Crimes Ambientais - Crimes contra o Meio Ambiente e o
Patrimônio Genético - Justiça Pública - Anderson Tadeu Boassi - Fica o defensor intimado que foi designado 30/01/2014 às 15h
para oitiva de testemunha no Foro Central Criminal da Barra Funda. - ADV: FERNANDO LUIZ OLIVEIRA DE ARAÚJO (OAB
293931/SP)
Processo 0003933-83.2013.8.26.0338 - Auto de Prisão em Flagrante - Crimes de Trânsito - L. da S. M. - Fica a defensora
intimada que foi nomeada para defender os interesses do réu devendo apresentar defesa em 10 dias, bem como assinar o termo
de compromisso. - ADV: MARIA APARECIDA GRESPAN (OAB 118366/SP)
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Processo 0004744-43.2013.8.26.0338 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Prestação de serviços à comunidade - P.
A. G. N. - Diante do parecer favorável do Ministério Público a fls.60 e da manifestação da defensora a fls.59, JULGO EXTINTA a
medida de Prestação de Serviços à Comunidade aplicada ao adolescente PEDRO ARCAS GALLINDO NETO pelo cumprimento
da medida. Certifique-se os atos praticados pela ilustre defensora.Após, tornem para arbitramento de honorários advocatícios.
Com o trânsito em julgado, comuniquem-se, arquivando-se os autos após. P.R.I. - ADV: ESPERANCA APARECIDA VASCO DE
FARIA (OAB 129510/SP)
Processo 0006368-30.2013.8.26.0338 - Auto de Prisão em Flagrante - Crimes do Sistema Nacional de Armas - F. F. de F.
- Vistos. Fls. 104/114: Recebo a defesa apresentada. Reconheço que a denúncia contém a exposição do fato criminoso, com
todas as circunstâncias, esclarecimentos a respeito da qualificação do réu, a classificação do crime e o rol de testemunhas. Se
verdadeiros ou não os fatos alegados na denúncia, a questão será respondida com o julgamento de mérito. Não há motivo para
a absolvição sumária. Pese a argumentação exposta, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, uma vez que,
de acordo com a certidão de fls. 98/99, o réu é reincidente específico, pela condenação anterior pela prática do crime previsto
no artigo 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, sendo que a pena de multa imposta somente foi extinta em 06 de Janeiro de 2010,
nem como ostenta antecedente desabonador, pela condenação criminal referente ao cometimento de crime de roubo majorado,
conforme artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, na esteira da certidão de objeto e pé de fls. 94/95. Assim, não vislumbro
motivo para a reforma da decisão de fls. 64 e vº, dos autos em apenso, que indeferiu o pedido de liberdade provisória, uma
vez que ainda persistem os motivos que justificaram a decretação da prisão preventiva, sobretudo para assegurar a ordem
pública, a boa instrução criminal e a aplicação da lei penal, notadamente diante da reincidência do réu. Para o prosseguimento,
designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de Fevereiro de 2014, às 16:00 horas. REQUISITE-SE O RÉU
e as testemunhas militares, convidando-se a Autoridade Policial, arrolada pela defesa. No mais, informe, o Defensor, se a
testemunha domiciliada em São Paulo irá comparecer independentemente de intimação ou se será necessária a expedição de
carta precatória. Providencie-se o necessário. Int. - ADV: PAULO SERGIO DA SILVA (OAB 246212/SP)
Processo 0007222-24.2013.8.26.0338 - Adoção - Adoção de Criança - I. C. da S. R. - Fls. 31: defiro.Intimem-se para emenda,
sob pena de indeferimento.Prazo: dez dias. (fica o autor intimado a emendar a inicial, a qual não consta o polo passivo). - ADV:
VANESSA REGINA SILVA LOURÊNCIO (OAB 182706/SP)
Processo 1001584-89.2013.8.26.0015 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Liberdade assistida - Lucas Jhonatan de
Santana Beserra - Fica a defesa intimada a se manifestar acerca do Plano Individual de Atendimento juntado aos autos no prazo
legal. - ADV: MARIA JOSE DA SILVA (OAB 95575/SP)
Processo 3000314-31.2012.8.26.0338 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Liberdade assistida - G. H. X. B. - Diante
do parecer favorável do Ministério Público a fls.167 e da manifestação da defesa a fls. 171, JULGO EXTINTA a medida de
Liberdade Assistida aplicada ao adolescente GEOVANE HENRIQUE XAVIER BARBOSA pelo cumprimento da medida. Arbitro
os honorários advocatícios em 100% do valor da tabela vigente.Expeça-se certidão, intimando-se à retirada. Com o trânsito
em julgado, comuniquem-se, arquivando-se os autos após. P.R.I. - ADV: ALFREDO ARNALDO DE CARVALHO JUNIOR (OAB
238796/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA PAULA SCHLEIFFER LIVRERI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DENISE ANASTACIO DE GOIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0003/2014
Processo 0000040-84.2013.8.26.0338 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Juvenal Francisco Costa
- Jordana Gomes de Paula - Certifico e dou fé haver designado o dia 10 de fevereiro de de 2014, às 14:30 horas para audiência
de conciliação - ADV: CLARISTONE CRUZ LIMA (OAB 82901/SP)
Processo 0000753-35.2008.8.26.0338 (338.01.2008.000753) - Execução de Título Extrajudicial - Amarildo Antonio Dezordi Laudivane Teixeira dos Santos - Fls. 82/83: Intime-se o(a) devedor(a), para pagamento do saldo remanescente em 15 dias, sob
pena de penhora. Decorrido o prazo sem pagamento, proceda-se a penhora, devendo o oficial de justiça, caso não localize bens
proceder a relação dos que guarnecem a residência, nos termos do art. 659, § 3º do CPC. Defiro os benefícios do art. 172, § 2º
do CPC. (MANDADO EXPEDIDO) - ADV: CLARISTONE CRUZ LIMA (OAB 82901/SP)
Processo 0001237-50.2008.8.26.0338 (338.01.2008.001237) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - B. G. P. M. - T. F. S. - Fls. 172: o Juizado Especial Cível tem por primados a celeridade e a informalidade, de modo que os requerimentos
e a suspensão continua do feito a ele não se amoldam. Diga em termos de prosseguimento. No silêncio, aguarde-se por trinta
dias e tornem para extinção. Int. - ADV: MARIA JOSE DA SILVA (OAB 95575/SP), VALDIR FELIZARDO DE OLIVEIRA (OAB
283970/SP), IZABEL CRISTINA LOGE ALVES (OAB 83174/SP)
Processo 0002247-56.2013.8.26.0338 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Móvel - Maria Aparecida Rodrigues
- Erivaldo Marques de Melo - Fls. 22/23: Intime-se o(a) devedor(a), para pagamento do saldo remanescente em 15 dias, sob
pena de penhora. Decorrido o prazo sem pagamento, proceda-se a penhora, devendo o oficial de justiça, caso não localize bens
proceder a relação dos que guarnecem a residência, nos termos do art. 659, § 3º do CPC. Defiro os benefícios do art. 172, § 2º
do CPC. Int. (MANDADO EXPEDIDO) - ADV: CLARISTONE CRUZ LIMA (OAB 82901/SP)
Processo 0003159-53.2013.8.26.0338 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Palmira da Cunha Silva Pericles Brito Xavier - (manifestar nos autos em cinco dias acerca da certidão do oficial de justiça) CERTIDÃO CERTIFICO eu,
Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 338.2013/011416-8 dirigi-me à Rua Rosa Pierre Brilha, 117, Vila Rosa,
e aí sendo, DEIXEI DE PROCEDER A PENHORA conforme determinado, em virtude do requerido não mais residir naquele
local, conforme informou sua genitora, Sra. Fidelina, que não soube informar seu atual endereço. O referido é verdade e dou fé.
Mairipora, 07 de janeiro de 2014. - ADV: CLARISTONE CRUZ LIMA (OAB 82901/SP)
Processo 0003305-31.2012.8.26.0338 (338.01.2012.003305) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Liquidação /
Cumprimento / Execução - Sergio Aparecido Pereira - - Padaria e Confeitaria Rui e Sergio Ltda - Me - Marcio Pelegrini Loureiro
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

986

- manifestar nos autos em cinco dias acerca da certidão do oficial de justiça: CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que
em cumprimento ao mandado nº 338.2013/011500-8 dirigi-me ao endereço: Alameda Estados Unidos da América, 910, Pico do
Olho DÁgua, Unidade Barão, antiga Pousada do Barão, segundo informações dos moradores nas imediações. Certifico que
me dirigi ao lado no nº 804 e fui informada pelo Sr. Nestor que desconhece o requerido. Certifico que no nº 1080 não encontrei
ninguém no local, e segundo informações de moradores nas imediações, o morador é o Sr. Nelson e desconhecem o requerido.
Face ao exposto, DEIXEI DE INTIMAR Marcio Pelegrini Loureiro, devolvendo o presente mandado ao cartório. O referido é
verdade e dou fé. Mairipora, 07 de janeiro de 2014. - ADV: EZIO LAEBER (OAB 89783/SP)
Processo 0003431-47.2013.8.26.0338 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Davi Marques Soares Teixeira - BANCO SANTANDER ( BRASIL ) S/A - Dispensado o relatório, nos termos da
lei. FUNDAMENTO e DECDO. Insurge-se o autor contra a conduta do requerido, pleiteando indenização por danos morais e
declaração de inexistência de débito, uma vez que seu nome foi indevidamente incluído nos cadastros de inadimplentes, apesar
de nunca ter contratado ou utilizado os serviços do requerido. Afirma, ademais, que tal medida causou-lhe constrangimento e
humilhação, além de restrições ao seu crédito. Em sua contestação, aduziu o réu, preliminarmente, que é parte ilegítima para
figurar no polo passivo. No mérito, alegou que não praticou ato ilícito, posto que o débito decorre do uso de cartão, com senhas
pessoais, por parte do autor. Inicialmente, anoto que a preliminar deve ser de plano afastada, já que o documento de fls. 05 dá
conta de que a negativação do nome do autor se deu por obra do requerido. No mérito, o pedido procede. De um lado, com já
constou no despacho que deferiu a tutela de urgência, não caberia ao autor fazer prova de fato negativo, ou seja, de que não
contratou com o requerido. Além disso, tem-se que o autor fez declaração de próprio punho e sob as penas de lei de que “não
tive nenhuma negociação com o Banco Santander” - fls. 06. De outro lado, no curso do processo, competia ao requerido, tão
somente, demonstrar que contratou com o autor ou, ao menos, que agiu com diligência no momento da habilitação do serviço a
terceira pessoa que eventualmente utilizasse documentos falsos, a fim de que pudesse ter evitado prejuízos a si próprio e a ele,
ao contratar com falsário. Bem analisados os autos, vê-se que o requerido não produziu prova em nenhum sentido, ônus que
lhe competia, por ser fato desconstitutivo do direito do autor. Nesse ponto, observe-se que o requerido faz expressa referência
de que houve utilização dos seus serviços por meio de cartão, de uso pessoal do autor, de forma que não há motivo algum
para não fazer prova deste fato. Sendo assim, é indiscutível a responsabilidade do requerido pelos fatos alegados na inicial,
tendo o autor direito à reparação do dano moral, ex vi do disposto no art. 186 do Código Civil de 2002, art. 6º, VI do Código de
Defesa do Consumidor e art. 5º, V e X da Constituição Federal, bem como à declaração de inexistência de débito. No que toca
ao dano, em casos como tais, “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento,
sentimentos íntimos que o ensejam” e, como visto, no presente feito, o fato encontra-se devidamente comprovado. Aliás, digase que é notório o vexame que passa aquele que, indevidamente, tem seu nome negativado. Segundo a lição de Carlos Alberto
Bittar, na espécie, a responsabilização pelo dano moral decorre do simples fato da violação, sendo desnecessária a prova de
prejuízo em concreto, pois “o dano existe no próprio fato violador, impondo a necessidade de resposta, que na reparação se
efetiva. Surge ex facto, ao atingir a esfera do lesado, provocando-lhe as reações negativas já apontadas. Nesse sentido é que
se fala em damnum in re ipsa. Ora, trata-se de presunção absoluta, ou iuris et de iure, como a qualifica a doutrina. Dispensa,
portanto, prova em concreto. Com efeito, corolário da orientação traçada é o entendimento de que não há que se cogitar de
prova do dano moral. Não cabe ao lesado, pois, fazer demonstração que sofreu, realmente, o dano moral alegado” (Reparação
Civil por Danos Morais, Ed. Revista dos Tribunais, 1993, p. 202-205). Ainda, merece menção o Enunciado de n.º 27, editado no
âmbito dos juizados especiais, como segue: “O cadastramento indevido em órgãos de restrição ao crédito é causa, por si só,
de indenização por danos morais, quando se tratar de única inscrição e, de forma excepcional, quando houver outras inscrições
regulares”. Feitas tais considerações, passo à fixação do montante da indenização devida. O arbitramento da condenação a
título de dano moral deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial/pessoal das
partes, suas atividades, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendose da experiência e do bom senso, atento à realidade da vida, notadamente, à situação econômica atual e às peculiaridades
do caso concreto. O Magistrado, para a avaliação do dano moral, deve ser, a um só tempo, razoável e severo, a fim de
atender a finalidade de compensar e dar satisfação ao lesado, assim como desestimular a reincidência. Por todos estes fatores,
considerando especialmente que a ré não se houve com dolo mas com culpa, entendo demasiado o valor sugerido pelo autor e
justo o correspondente a 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo vigente, sobre o qual incidirá juros de mora, a partir da data
da ocorrência do evento danoso (01º de março de 2.013 -fls. 05), haja vista tratar de obrigação oriunda de ato ilícito, nos termos
do art. 398 do Código Civil e do estabelecido na Súmula nº 54 do STJ, e correção monetária, segundo a tabela prática do E.
Tribunal de Justiça, a partir da data da publicação da presente (Súmula 362 do STJ). Posto isto, e considerando tudo mais que
dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar inexigível débito apontado em nome do autor pelo requerido
e condenar o réu a pagar ao autor indenização a título de dano moral, no importe de 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo
vigente, devidamente corrigido, a partir da data da publicação da presente, segundo a tabela prática do E. Tribunal de Justiça, e
com juros legais de 1%, a partir de 01º de março de 2.013. Isento de custas e de honorários advocatícios, nesta fase, nos termos
do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Eventual recurso deverá ser interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença,
acompanhado das razões e do pedido do recorrente, que deverá efetuar, nas quarenta e oito seguintes à interposição, o preparo
do recurso, consistente no pagamento de todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma dos artigos 42, §1º e 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95 (despesas postais com citação e intimação;
despesas de diligências dos Oficiais de Justiça; taxa judiciária equivalente a 3% do valor fixado na sentença, observado o valor
mínimo de 10 UFESPs, na forma do artigo 2º, parágrafo único, III e IX, e artigo 4º I, II e §1º, da Lei Estadual nº 11.608/03, etc.).
Transitada em julgado, aguarde-se provocação do interessado por três meses, inclusive quanto ao interesse de restituição
dos documentos que juntou aos autos e, decorrido esse prazo, destruam-se os autos, na forma do item 30.2 do Provimento
nº 1679/09 do E. Conselho Superior da Magistratura. P.R.I.C. (valor a ser recolhido para efeito de preparo: R$ 273,56) - ADV:
WILTON LUIZ ABRANTES (OAB 137320/SP), CARLOS EDUARDO NICOLETTI CAMILLO (OAB 118516/SP), ALEXANDRE
ROMERO DA MOTA (OAB 158697/SP)
Processo 0003654-34.2012.8.26.0338 (338.01.2012.003654) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Liquidação /
Cumprimento / Execução - Mozair Pereira dos Santos - Carlos Roberto João da Silva - 1. Nesta data, efetivei protocolo de
requisição de informação, conforme Sistema Bacen-Jud, consoante anexo. 2. Verifique a Sra. Supervisora de Serviço o resultado
em quarenta e oito (48) horas, certificando-se nos autos. 3. No mais, cumpra-se fls. 64. Int. (mandado de penhora expedido) ADV: VALDIR FELIZARDO DE OLIVEIRA (OAB 283970/SP)
Processo 0003709-48.2013.8.26.0338 - Procedimento Ordinário - Gratificação de Incentivo - Rubnice Oliveira dos Santos de
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Morais - Fazenda do Estado de São Paulo - Sobre a contestação, manifeste-se a autora. Sem prejuízo, informem as partes, se
pretendem produzir provas para justificar a designação de audiência de instrução e julgamento. Int. - ADV: LEANDRO ZECCHIN
DAS CHAGAS (OAB 320305/SP), FABIO LUCIANO DE CAMPOS (OAB 300912/SP)
Processo 0003891-05.2011.8.26.0338 (338.01.2011.003891) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização
por Dano Moral - Teresa Cristina Cangueiro Branco - Sealy do Brasil Ltda - Fls.114: Defiro a nomeação da exequente como
depositária do bem penhorado. Lavre-se auto. Após, defiro o pedido de fls.110/111. Depreque-se a hasta. Int. - ADV: JOSE
PAULO SCHIVARTCHE (OAB 13924/SP)
Processo 0003891-05.2011.8.26.0338 (338.01.2011.003891) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização
por Dano Moral - Teresa Cristina Cangueiro Branco - Sealy do Brasil Ltda - Ante a manifestação de fls. 117, revogo o item
01 da determinação de fls. 115. Depreque-se a nomeação de depositário e realização de hasta. Int. - ADV: JOSE PAULO
SCHIVARTCHE (OAB 13924/SP)
Processo 0003891-05.2011.8.26.0338 (338.01.2011.003891) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Teresa Cristina Cangueiro Branco - Sealy do Brasil Ltda - Ante o acordo homologado às fls.124 e a certidão
de fls.137, JULGO EXTINTA a presente ação de Indenização por Danos Morais (em fase de execução) requerida por Teresa
Cristina Cangueiro Branco em face de Sealy do Brasil Ltda, com fundamento no artigo 794, Inciso I do CPC. Declaro levantada
a penhora de fls.105, independentemente da lavratura de termo. Decorrido o prazo de noventa dias, previsto no item 30.2, do
Provimento CSM nº1679/09, inutilizem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: JOSE PAULO SCHIVARTCHE (OAB 13924/SP)
Processo 0003903-82.2012.8.26.0338 (338.01.2012.003903) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Liquidação /
Cumprimento / Execução - Marcos Antonio Oliveira - Thiago Marcelo Martins de Campos - Fls. 91: O Juizado Especial Cível
tem por primados a celeridade e a informalidade, de modo que os requerimentos e a suspensão continua do feito a ele não se
amoldam. Nos termos do art. 53, § 4º da Lei 9.099/95, não encontrado(a) o(a) devedor(a) ou inexistindo bens penhoráveis, o
processo será imediatamente extinto. Assim, concedo o prazo derradeiro de dez dias, pena de extinção. Int. - ADV: ANDRESSA
FERREIRA SORENTE (OAB 268003/SP)
Processo 0003938-08.2013.8.26.0338 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Joao Dias Cavalcante Gilmar Jose Gonçalves - Aguarde-se pelo prazo de trinta dias. No silêncio, tornem para extinção. Int. - ADV: BRAZ CANDIDO
RIBEIRO (OAB 56681/SP)
Processo 0003986-64.2013.8.26.0338 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Eloivaldo
Ribeiro Lima - Nextel Telecomunicações LTDA - Fls.64/66: manifeste-se o autor, sendo que o silêncio será considerado como
integralmente cumprido o acordo. Int. - ADV: DANIELLA MONTAGNOLI MARTINS (OAB 335029/SP), DENISE PASTRO DE
SOUZA E SA (OAB 219071/SP), GUSTAVO GONÇALVES GOMES (OAB 266894/SP)
Processo 0004529-38.2011.8.26.0338 (338.01.2011.004529) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos R. B. de A. - A. F. B. E. L. R. M. - Antes de apreciar o pedido de fls. 123, apresente, o credor cálculo atualizado do débito,
observando-se fls. 110/111, informando ainda se tem interesse na adjudicação imediata do bem penhorado ou na designação de
audiência, para tentativa de conciliação. Int. - ADV: OLAVO MAIA FRANCA (OAB 19885/RJ), ROVÂNIA BRAIA SPÓSITO (OAB
176087/SP)
Processo 0004600-06.2012.8.26.0338 (338.01.2012.004600) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Serviços
Hospitalares - Jose Eduardo Honório da Silva - Associação Congregação de Santa Catarina - Hospital Santa Catarina - - Sul
América Seguro Saúde S/A - Vistos. Fls. 156: Oficie-se, solicitando-se o envio de cópia da escritura pública de inventário ou
informações a respeito do nome e endereço dos herdeiros contemplados, no prazo de 10 (dez) dias, para a regularização do
pólo ativo desta demanda. Int. - ADV: BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR (OAB 131896/SP), LUIZ AUGUSTO GUGLIELMI
EID (OAB 166567/SP), BENEDICTO CELSO BENICIO (OAB 20047/SP)
Processo 0004815-45.2013.8.26.0338 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Thiago Laercio Ferreira Souza
e Alberto Costa - Tim Celular S/A - Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e
Decido. O feito não demanda dilação probatória a ser produzida em audiência e pode ser julgado no estado em que se encontra,
nos termos do art. 330, I, do Código de Processo Civil. Relata o autor que, em uma confraternização, ganhou um aparelho de
celular e um “ship simcard” da empresa ré, quando foram informados que poderiam falar “de TIM para TIM” sem custos. No final
de 2.012, resolveu fazer uso do serviço, sendo que, por ocasião da primeira ligação, lhe foi solicitado cadastro, com informação
de CPF, o que fez. Após duas ligações, não utilizou mais o telefone. Em fevereiro de 2.013, resolveu cancelar o serviço, quando
foi informado que havia débitos em aberto. Descobriu que a ré, ao efetuar o cadastro, “atrelou seu número de CPF/MF a um
alinha celular cancelada em 2.007 (doc.2), sendo que nesta ocasião residia em outro endereço, ou seja, enviaram cobranças
para imóvel no qual o autor não reside mais desde 2.007.” Em sua contestação, a requerida confirma os serviços prestados e
afirma que, ao contrário do alegado pelo autor, fez uso de chip pós-pago, pelo que deveria haver quitação mensal. O pedido
contido na inicial é improcedente. De um lado, tem-se que restou incontroverso a efetiva prestação de serviço de telefonia móvel
por parte da ré ao autor. De outro, nada prova que o serviço utilizado pelo autor seria gratuito, o que, aliás, não é o comum da
espécie. Vale observar que, inobstante tratar-se de relação de consumo, tal prova seria plenamente possível, ou seja, a de que
o autor foi agraciado com presente da ré. Não provada a gratuidade, portanto, legítima a cobrança havida. Observo, além disso,
que o próprio autor, com sua frase no sentido de que a ré “atrelou seu número de CPF/MF a um alinha celular cancelada em
2.007 (doc.2), sendo que nesta ocasião residia em outro endereço, ou seja, enviaram cobranças para imóvel no qual o autor
não reside mais desde 2.007” pareceu afirmar que, de fato, mantém débito com a ré. Em suma, por não ter sido provado ato
ilícito praticado pela ré, não há que se falar em declaração de inexigibilidade ou indenizações, de qualquer espécie. Por fim, não
se olvide de que, por obra da própria ré, o nome do autor não mais se encontra negativado. Posto isto, e considerando o mais
que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, em consequência, declaro extinto o processo com resolução de
seu mérito, nos termo do art. 269, I, do Código de Processo Civil. Eventual recurso deverá ser interposto no prazo de dez dias,
contados da ciência da sentença, acompanhado das razões e do pedido do recorrente, que deverá efetuar, nas quarenta e oito
seguintes à interposição, o preparo do recurso, consistente no pagamento de todas as despesas processuais, inclusive aquelas
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dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma dos artigos 42, §1º e 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95 (despesas
postais com citação e intimação; despesas de diligências dos Oficiais de Justiça; taxa judiciária equivalente a 3% do valor fixado
na sentença, observado o valor mínimo de 10 UFESPs, na forma do artigo 2º, parágrafo único, III e IX, e artigo 4º I, II e §1º, da
Lei Estadual nº 11.608/03, etc.). Transitada em julgado, aguarde-se provocação do interessado por três meses, inclusive quanto
ao interesse de restituição dos documentos que juntou aos autos e, decorrido esse prazo, destruam-se os autos, na forma
do item 30.2 do Provimento nº 1679/09 do E. Conselho Superior da Magistratura. P.R.I.C (VALOR A SER RECOLHIDO PARA
EFEITO DE PREPARO: R$ 826,53) - ADV: MARCELO TUDISCO (OAB 180600/SP)
Processo 0005455-82.2012.8.26.0338 (338.01.2012.005455) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - G. T.
G. M. - Diga a credora se tem interesse na transferência do valor bloqueado (R$1.474,33) em cinco dias. O silêncio será
interpretado como anuência ao desbloqueio. Int. - ADV: ANDRÉA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO TESSARO (OAB 188327/
SP)
Processo 0005559-40.2013.8.26.0338 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Roseli Nunes Pereira TELEFONICA BRASIL S.A. - Roseli Nunes Pereira - Fls.24/31: Ciente. Cite-se, designando-se data para audiência de tentativa
de conciliação. Defiro, desde já, os benefícios do art.172, parágrafo 2º do CPC. Int.(designada audiência para o dia 20 de
fevereiro de 2014, às 15:50) - ADV: ROSELI NUNES PEREIRA (OAB 94644/SP)
Processo 0005650-33.2013.8.26.0338 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Thais Alessandra
Taverna - Não obstante a certidão de fls. 24, aguarde-se a audiência. Int. - ADV: CAREN CRISTINE COELHO (OAB 330968/
SP)
Processo 0005650-33.2013.8.26.0338 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Thais Alessandra
Taverna - MARIA LUIZA EVA - - ROBERTO - (designado o dia 17 de fevereiro de 2014, às 15:30 horas para audiência de
conciliação) - ADV: CAREN CRISTINE COELHO (OAB 330968/SP)
Processo 0005663-66.2012.8.26.0338 (338.01.2012.005663) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - Antonio Adelson Firmino - Elektro Eletricidade e Serviços Sa - Vistos. Fls. 125/131: Ciência às
partes. Fls. 132/144: Ciência ao autor. Informem, as partes, se pretendem produzir outras provas, para justificar a designação de
audiência de instrução e julgamento, ou se concordam com o julgamento do processo na fase em que se encontra. Int. - ADV:
MARCELO ZANETTI GODOI (OAB 139051/SP), SERGIO ALEXANDRE MENEZES (OAB 163767/SP)
Processo 0005960-39.2013.8.26.0338 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Ademir Rodrigues Caraca
- RITA DE CÁSSIA BUENO - Fls. 18/19: recebo como emenda a inicial. Anote-se e observe-se. Cite-se e intime-se, com as
cautelas de praxe. Defiro os benefícios do art. 172, § 2º do CPC. Int. (designada audiência para o dia 17 de fevereiro de 2014,
às 14:50 horas) - ADV: MARLENE CARDOSO DA SILVA SOUSA (OAB 192633/SP)
Processo 0006125-86.2013.8.26.0338 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Osvaldo Garcia Tosti TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO - Regularize o patrono da ré sua representação processual. Fls.39: Ciência à parte contrária.
No mais, aguarde-se a audiência. Int. (fls. 39: petição da requerida) - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB
126504/SP), GETULIO SPADA (OAB 95355/SP)
Processo 0006181-22.2013.8.26.0338 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Neide
Aparecida de Oliveira Zagri - Novo Plano Administração e Participações Sc Ltda - (manifestar nos autos em cinco dias acerca da
devolução da carta AR - recusada) - ADV: SILVIO JOAO STORACE DA SILVA (OAB 90097/SP)
Processo 0006455-83.2013.8.26.0338 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - EDI
CARLOS SIMÕES - ME - Maria Helena Quinta Vallota - - BANCO BRADESCO SA - - HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO
- Fls.30/31: Recebo como emenda à petição inicial. Anote-se e observe-se. Cite-se, designando-se data para audiência de
tentativa de conciliação. Defiro, desde já, os benefícios do art.172, parágrafo 2º do CPC. Int. (designada audiência para o dia 27
de fevereiro de 2014, à 13:30 horas) - ADV: RAFAEL KUSHIDA SCHILLING (OAB 286714/SP)
Processo 0006460-08.2013.8.26.0338 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Nilza Luzia Innocenti Campos - TELEFONICA BRASIL S.A. - Controle 6460-08 Tendo a autora alegado que não
ostenta débito para com a requerida caberá a esta, por ocasião da instrução, fazer prova de seu crédito, quando mais que, em
juízo compatível com a fase do processo, percebe-se dos documentos acostados a fls. 22/61 que a autora vem quitando suas
faturas nas datas atrasadas. Defiro, pois, a liminar requerida. Oficie-se ao SCPC/SERASA, para que exclua o nome da autora
do rol de maus pagadores. Sem prejuízo, designe a zelosa serventia data para audiência de conciliação. Intime-se. Cumpra-se.
(designada audiência para o dia 24 de fevereiro de 2014, às 15:50 horas) - ADV: RENATO AFONSO FRANCISCHELLI (OAB
246128/SP)
Processo 0006505-12.2013.8.26.0338 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Protesto Indevido de Título - Edisio de
Jesus Souza Me - Risatec Distribuidora de Ferro e Aco Ltda - Vistos. Fls. 29/39: Ciente. Em princípio, com a expedição de
carta de anuência (cf. Fls. 26), envolvendo o título objeto desta demanda, caberia ao Autor a apresentação em Cartório, para o
levantamento do protesto, sem a necessidade de ajuizamento de ação. Assim, esclareça, o Autor, o efetivo interesse processual.
Informe, ainda, quanto à pertinência da juntada da certidão de protesto de fls. 39, cuja dívida não é objeto da petição inicial.
Prazo: 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Int. - ADV: JOSE ANTONIO GONCALVES (OAB 126804/SP)
Processo 0006606-49.2013.8.26.0338 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - RONALDO FERREIRA
CAMPOS - TELEFONICA BRASIL S.A. - Fls.125: Anote-se e observe-se. Fls.53/70: Aguarde-se a audiência. Int. - ADV: HELDER
MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP), THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP)
Processo 0006933-91.2013.8.26.0338 - Carta Precatória Cível - Liquidação / Cumprimento / Execução (nº 52971-42.2012
- 1ª Vara do Juizado Especial Civel Foro regional I - Santana) - Viviane Guimarães Borro - Auto Moto Escola Gaby - - Rosana
Bonifacio - Manifestar nos autos em cinco dias acerca da certidção do oficial de justiça: CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial
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de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 338.2013/010957-1 dirigi-me à Alameda dos Bambus, Parque Petrópolis, e
aí sendo, não consegui localiza o nº 860 daquela via pública, que é de grande extensão e de numeração irregular. Face ao
exposto, DEIXEI DE PROCEDER A PENHORA conforme determinado, devolvendo a presente ao cartório, solicitando que a
parte interessada forneça um pondo de referência para a localização do indicado imóvel ou que acompanhe as diligências para
que seja possível dar-lhe integral cumprimento. O referido é verdade e dou fé. Mairipora, 07 de janeiro de 2014. - ADV: DANIEL
SANTOS DA SILVA (OAB 305984/SP)
Processo 0007166-88.2013.8.26.0338 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 043.13.001453-5 - Vara Única da Comarca de
Mondai) - Isolde de Kaiser - Jair Andre Schmidt - Para oitiva da testemunha designo o dia 10 de abril de 2014, às 17:30 horas.
Intime-se. Comunique-se ao Juízo Deprecante. - ADV: IVON MAURICIO WANDSCHEER (OAB 10854/SC)

Juizado Especial Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA PAULA SCHLEIFFER LIVRERI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DENISE ANASTACIO DE GOIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2014
Processo 0003473-96.2013.8.26.0338 - Termo Circunstanciado - Contravenções Penais - J. P. - Designo audiência de
instrução e julgamento para o dia 12 de maio de 2014 às 16 h 00 min, nos termos do art. 78 e seguintes da Lei 9.099/95. Intimese o réu, devendo trazer à audiência suas testemunhas ou apresentar requerimento para intimá-las, no mínimo 5 (cinco) dias
antes de sua realização. Intimem-se as vítimas para comparecimento a este Juízo na data designada. Oficie-se à OAB local
para indicação de defensor dativo. Ciência ao Ministério Público. fls.87/88: Ciente. Anote-se e observe-se. Intime-se-a acerca
da decisão de fls.67. (nomeada para defender os interesses do réu) - ADV: ADRIANA RIPA TEZZEI (OAB 175338/SP)
Processo 0004636-48.2012.8.26.0338 (338.01.2012.004636) - Termo Circunstanciado - Contravenções Penais - M. S. I. - Fls.
105: Intime-se o autos dos fatos, através de seu advogado, para comprovar nos autos, no prazo de cinco dias, o cumprimento
da transação penal de fls. 96, sob pena de ser denunciado. Int. - ADV: JOSE ANTONIO GONCALVES (OAB 126804/SP),
REINALDO JOSE PEREIRA TEZZEI (OAB 160601/SP)
Processo 0005838-60.2012.8.26.0338 (338.01.2012.005838) - Termo Circunstanciado - Contravenções Penais - V. B. L. - V.
B. L. - Cumpra-se o V. Acordão. Efetuem-se as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos. Int. e Ciência ao
Ministério Público. - ADV: EDUARDO VIEIRA BRANDAO (OAB 103312/SP)

MARACAÍ
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO LEONARDO GUILHERME WIDMANN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALDO FLORENCIO PEREIRA FILHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2014
Processo 0001076-55.2013.8.26.0341 (034.12.0130.001076) - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - A. M. e
outro - A. V. M. - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de NOMEAR ANTONIO MARCOS CARDOSO curador
definitivo de APARECIDO VANDERLEI MACHADO, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis
ou de quaisquer natureza, pertencentes ao interdito, sem autorização judicial. Os eventuais valores recebidos de entidade
previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar do interdito. Em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fulcro no art. 269, I, do Código de Processo Civil. Proceda-se
a averbação da presente junto ao Registro da Interdição (Livro E, nº 03, fls. 098, registro nº 975 Oficial de Registro Civil das
Pessoas Naturais da Comarca de Paraguaçu Paulista-SP). Tome-se o compromisso do Curador nomeado, na forma do artigo
1.187 do Código de Processo Civil. Defiro neste momento os benefícios da assistência judiciária gratuita ao requerente Antonio
Marcos Cardoso. Anote-se. Sem custas. Arbitro os honorários advocatícios ao patrono do autor, no patamar máximo da tabela
do convênio em vigor. Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e, oportunamente, arquivem-se os autos, observadas
as cautelas de estilo. P.R.I.C. - ADV: ROBERTO DE BARROS FILHO (OAB 244684/SP)
Processo 0001096-46.2013.8.26.0341 (034.12.0130.001096) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Emerson da Cruz Souza - Santander Brasil Seguros Sa - Vistos em saneador. Verifico que as partes estão bem representadas,
bem como presentes os pressupostos processuais positivos e as condições da ação, além de ausente qualquer irregularidade por
analisar. Dou o feito por saneado. Deixo de designar a audiência preliminar prevista no artigo 331 do Código de Processo Civil,
porquanto, analisando os autos, concluo que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a obtenção de composição
entre os litigantes. Cinge-se a controvérsia entre as partes quanto aos danos apresentados no imóvel adquirido pelo autor
por meio de financiamento, os quais constituem vícios de construção, ponto este incontroverso nos autos, possuírem ou não
cobertura pelo contrato de seguro celebrado entre as partes, a ensejar o pagamento da respectiva indenização. Para elucidar
o ponto controvertido, e por considerar os documentos acostados aos autos insuficientes para o desate da lide, sobretudo
considerando que o contrato exibido pelo demandado com sua contestação não coincide com o contrato com base no qual foi
negada a cobertura securitária pretendida pelo autor, conclusão decorrente de simples cotejo entre as cláusulas mencionadas
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no termo de negativa de cobertura de fls. 75/76 e as cláusulas constantes do contrato de seguro residencial de fls. 181/200,
determino ao réu, com fulcro nos artigos 130 e 355 do Código de Processo Civil, que exiba nos autos, no prazo de 15 (quinze)
dias, cópia do instrumento do contrato de seguro efetivamente celebrado entre as partes, mormente as “condições particulares
da apólice habitacional cobertura compreensiva para operações de financiamentos não enquadrados no sistema financeiros da
habitação”, mencionadas no termo de negativa de cobertura. Registro, aqui, que a exibição do instrumento do contrato já foi
anteriormente determinada, quando do despacho inicial, tendo o demandado afirmado a impossibilidade de exibição em razão
de o documento encontrar-se em poder de terceiro em sua contestação, pugnando por dilação de prazo para tanto, justificativa
que ora é acolhida, ficando o réu advertido, contudo, e desde logo, que não serão admitidas novas justificativas e dilações de
prazo, já estabelecido em prazo maior do que o previsto em lei. Advirto o demandado, outrossim, que tampouco será admitirá
recusa à exibição, a teor do artigo 358, III, do diploma legal acima mencionado, por ser o documento comum às partes, sob
pena de, caso seja apresentada nova justificava ou recusa, considerar-se que o contrato de seguro garante cobertura securitária
ao autor pelos danos apresentados no imóvel financiado, especificados na inicial, com esteio no artigo 359, I, do Código de
Processo Civil, e artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diploma legal aplicável à espécie, tendo em vista que as
partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos, respectivamente, nos artigos 2º, caput, e 3º, caput,
do mencionado diploma legal. Com a exibição, ou superado o prazo acima conferido ao réu para tanto, intime-se o autor para
que se manifeste nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Após, com ou sem manifestação do autor, tornem os autos conclusos.
Destaco, por derradeiro, que a apresentação de contestação intempestiva pelo réu, embora seja fato constatado por este
magistrado, não possui o condão de conduzir ao julgamento antecipado do feito de forma favorável ao autor, porquanto o
principal efeito da revelia, de presunção de veracidade, restringe-se aos fatos por ele alegados, não ao direito, e a questão a ser
dirimida para o desate da controvérsia é eminentemente jurídica, como anteriormente colocado, e será dirimida pelos termos do
contrato encetado entre os litigantes, cuja exibição fora determinada acima. Int. - ADV: RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/
SP), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP), RENATO FRANZOSO DE SOUZA (OAB 209978/SP), MARCELO JOSE CRUZ
(OAB 82727/SP)
Processo 0002432-27.2009.8.26.0341 (341.01.2009.002432) - Procedimento Ordinário - Sistema Financeiro da Habitação Companhia de Habitação Popular de Bauru Cohabbauru - Vistos etc. INTIME(M)-SE o(a)(s) devedor(a)(s) a pagar(em) o valor
fixado no julgado da ação em epígrafe (R$329,15), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor do
débito e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 475-J, caput, do Código de Processo
Civil). Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. NOTA DO
CARTÓRIO: recolher as diligências necessárias para o cumprimento do ato. - ADV: RENATO BUENO DE MELLO (OAB 213299/
SP)

MARÍLIA
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MARÍLIA EM 16/01/2014
PROCESSO :0000858-81.2014.8.26.0344
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Ivan Alves Marinho Junior
RECLAMADO : José Daniel Soares
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0000874-35.2014.8.26.0344
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Alcione Leandro
RECLAMADO : Ednaldo Ricardo Paes
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0004189-72.1994.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Antonio Fernandes Fonseca
ADVOGADO : 189623/SP - Marcus Boccia Leite
REQDO
: Antonio Lourenco Nicodemos
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000456-80.2014.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: A. DOS S.
ADVOGADO : 337610/SP - Jaqueline Gomes Cruz Cardoso
REQDO
: O J. ( DE A.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000457-65.2014.8.26.0344
CLASSE
:USUCAPIÃO
REQTE
: SELMA CRISTINA TEIXEIRA CRINITI
ADVOGADO : 127619/SP - Antonio Garcia de Oliveira Junior
REQDO
: O JUÍZO
VARA:3ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1000458-50.2014.8.26.0344
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: I. D. B.
ADVOGADO : 282588/SP - Gabriel de Morais Palombo
REQDA
: G. T. B.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000459-35.2014.8.26.0344
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
REQTE
: ANDRÉ RODRIGUES SOARES
ADVOGADO : 196085/SP - Mylena Queiroz de Oliveira
REQDA
: MARLI APARECIDA DE OLIVEIRA
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000460-20.2014.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Vanessa Gimenez de Freitas
ADVOGADO : 196085/SP - Mylena Queiroz de Oliveira
REQDO
: Banco Bradescard S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000461-05.2014.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: L. A. S.
ADVOGADO : 192628/SP - Marcos Massatoshi Takaoka
REQDA
: V. M. DOS S. A.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000462-87.2014.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: E. C. B.
ADVOGADO : 136089/SP - Ana Rita Lima Hostins
REQDO
: F. R. A.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000463-72.2014.8.26.0344
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADO : G. DE A. M.
ADVOGADO : 265725/SP - Shauma Schiavo Schimidt
REQTE
: N. A. DE A.
ADVOGADO : 265725/SP - Shauma Schiavo Schimidt
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
ALIMENTANTE
: M. J. M. G. DE F. P.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000464-57.2014.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS
ADVOGADO : 276777/SP - Érica Takizawa Taira
REQDO
: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000465-42.2014.8.26.0344
CLASSE
:EXIBIÇÃO
REQTE
: CLÁUDIO ROBERTO FERREIRA
ADVOGADO : 286137/SP - Fauez Zar Junior
REQDO
: BANCO BRADESCO S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000466-27.2014.8.26.0344
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: P. R. DA S.
ADVOGADO : 263885/SP - Francine Roberta Correa
REQDO
: F. A. DE S.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000467-12.2014.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO : 140055/SP - Adriano Athala de Oliveira Shcaira
REQDO
: REVEL RESTAURADORA DE VEÍCULOS MARÍLIA LTDA
VARA:1ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1000468-94.2014.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: JONATHAN DA FONSECA BELARMINO
ADVOGADO : 276777/SP - Érica Takizawa Taira
REQDO
: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000469-79.2014.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: JANAÍNA MOREIRA CÂMARA
ADVOGADO : 276777/SP - Érica Takizawa Taira
REQDO
: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000470-64.2014.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: DAMARES TAUANA UMBELINO
ADVOGADO : 276777/SP - Érica Takizawa Taira
REQDO
: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000471-49.2014.8.26.0344
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: E. N. J.
ADVOGADO : 255130/SP - Fabiana Ventura...
REQDO
: E. N. N.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000472-34.2014.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: PABLO ROGÉRIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : 276777/SP - Érica Takizawa Taira
REQDO
: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000473-19.2014.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: PAULO SÉRGIO SCOMBATE
ADVOGADO : 276777/SP - Érica Takizawa Taira
REQDO
: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000474-04.2014.8.26.0344
CLASSE
:ARROLAMENTO SUMÁRIO
INVTANTE
: HONORATO MARTINS
ADVOGADO : 288688/SP - Carlos Eduardo de Camargo Rossetti
INVTARDO
: FRANCISCA DE ARAÚJO MARTINS
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000475-86.2014.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: FERNANDO COSTA BISPO
ADVOGADO : 276777/SP - Érica Takizawa Taira
REQDO
: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000476-71.2014.8.26.0344
CLASSE
:EXIBIÇÃO
REQTE
: CLÁUDIO ROBERTO FERREIRA
ADVOGADO : 286137/SP - Fauez Zar Junior
REQDO
: BANCO DO BRASIL S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000477-56.2014.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: ADÉLCIO ELISEU FERREIRA
ADVOGADO : 276777/SP - Érica Takizawa Taira
REQDO
: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000478-41.2014.8.26.0344
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
: Nelson Dumas
: 210538/SP - Vagner Ricardo Horio
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REQDO
: JAMIR XAVIER DE JESUS
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000479-26.2014.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: DARIO CLAUDIO NOGUEIRA
ADVOGADO : 276777/SP - Érica Takizawa Taira
REQDO
: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000480-11.2014.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: ROGERIO ARF VIEIRA
ADVOGADO : 276777/SP - Érica Takizawa Taira
REQDO
: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000481-93.2014.8.26.0344
CLASSE
:ARROLAMENTO COMUM
INVTANTE
: Joana Benedita Barbosa Machado
ADVOGADO : 127663/SP - Walter Reis
AUTHERANÇA : MARIA APARECIDA RIBEIRO BARBOSA
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000482-78.2014.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: GILBERTO APARECIDO COSTA
ADVOGADO : 276777/SP - Érica Takizawa Taira
REQDO
: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000483-63.2014.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: André Redondo Peixoto
ADVOGADO : 256101/SP - Daniela Ramos Marinho
REQDO
: Tim Celular S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000484-48.2014.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: LUCAS LUIS DOS SANTOS
ADVOGADO : 276777/SP - Érica Takizawa Taira
REQDO
: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000485-33.2014.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: HUGO AYCAN OLIVEIRA MIRANDA
ADVOGADO : 276777/SP - Érica Takizawa Taira
REQDO
: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000486-18.2014.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: LEONARDO JUNIOR PEREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : 276777/SP - Érica Takizawa Taira
REQDO
: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000487-03.2014.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: DOUGLAS RICARDO DOS SANTOS BRITO
ADVOGADO : 276777/SP - Érica Takizawa Taira
REQDO
: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000488-85.2014.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: CARLOS ROBERTO CATAIA
ADVOGADO : 276777/SP - Érica Takizawa Taira
REQDO
: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO

:1000489-70.2014.8.26.0344
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CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: THIAGO CARNESI RIBEIRO
ADVOGADO : 276777/SP - Érica Takizawa Taira
REQDO
: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000490-55.2014.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: GERSON ALVES
ADVOGADO : 276777/SP - Érica Takizawa Taira
REQDO
: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000491-40.2014.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: GUILHERME ROMUALDO DA SILVA NETO
ADVOGADO : 276777/SP - Érica Takizawa Taira
REQDO
: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000912-47.2014.8.26.0344
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : C. M. DA S. L.
RECLAMADO : F. P. DA S.
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0000913-32.2014.8.26.0344
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Fernando Pereira
RECLAMADA : Gisele Regina Macedo
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0000914-17.2014.8.26.0344
CLASSE
:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE
: Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional de Marília - Emdurb
ADVOGADO : 321206/SP - Tatiana Cecilio Beloti
REQDO
: Elaine Gazin Arf Oliveira Me
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :0000915-02.2014.8.26.0344
CLASSE
:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE
: Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional de Marília - Emdurb
ADVOGADO : 321206/SP - Tatiana Cecilio Beloti
REQDO
: Babahanuch Comercial Ltda Me
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :0000916-84.2014.8.26.0344
CLASSE
:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE
: Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional de Marília - Emdurb
ADVOGADO : 321206/SP - Tatiana Cecilio Beloti
REQDO
: Deléo Artigos para Presentes Ltda Me
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :0000917-69.2014.8.26.0344
CLASSE
:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE
: Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional de Marília - Emdurb
ADVOGADO : 321206/SP - Tatiana Cecilio Beloti
REQDO
: Gonçalves Livraria e Revistaria Ltda
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000492-25.2014.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Miguel Umberto Colombo
ADVOGADO : 277989/SP - Wagner de Almeida Versali
REQDO
: Jose Roberto Gomes Corrêa
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000924-61.2014.8.26.0344
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Tatiane de Mattos Melo
RECLAMADO : RICARDO DE OLIVEIRA
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO

:1000493-10.2014.8.26.0344
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CLASSE
:EXIBIÇÃO
REQTE
: ANTÔNIO GOMES DA SILVA
ADVOGADO : 286137/SP - Fauez Zar Junior
REQDO
: BANCO BRADESCO S/A
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000922-91.2014.8.26.0344
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: Sandro Aparecido Galoro
ADVOGADO : 135922/SP - Eduardo Bardaouil
IMPTDO
: Diretor da 12ª Ciretran de Marília
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000494-92.2014.8.26.0344
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Waldyr Dias Payao
ADVOGADO : 82844/SP - Waldyr Dias Payao
EXECTDO
: ANIBAL JOSE DOS SANTOS
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:0000927-16.2014.8.26.0344
:PROVIDÊNCIA
: C. T. DE M.

PROCESSO :0000926-31.2014.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: M. P. DO E. DE S. P.
REQDO
: L. F. R. P.
VARA:VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :1000495-77.2014.8.26.0344
CLASSE
:EXIBIÇÃO
REQTE
: Antonio Gomes da Silva
ADVOGADO : 286137/SP - Fauez Zar Junior
REQDO
: BANCO BRADESCO S/A
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000933-23.2014.8.26.0344
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Ebano Penha Andrello Lopes
EXECTDO
: José Fernando dos Santos Roupas e Calçados Me
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000934-08.2014.8.26.0344
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Geraldo Jose Garcia
RECLAMADO : Hewlett Packard Company
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0000942-82.2014.8.26.0344
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Cecilia Casa Grande Passoni Lopez
RECLAMADO : C & G Móveis e Decoração Ltda,-ME
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :1000496-62.2014.8.26.0344
CLASSE
:EXIBIÇÃO
REQTE
: Antonio Gomes da Silva
ADVOGADO : 286137/SP - Fauez Zar Junior
REQDO
: BANCO BRADESCO CARTOES S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000944-52.2014.8.26.0344
CLASSE
:AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE
REQTE
: L. V. B.
REQDO
: L. A. A.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000497-47.2014.8.26.0344
CLASSE
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE
: A. P. C. S.
ADVOGADO : 330107/SP - Dayane Jacqueline Moreno Gati
REQDO
: O J.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
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PROCESSO :1000498-32.2014.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: KELVIN VALBERTO DURÃES DELFINO
ADVOGADO : 276777/SP - Érica Takizawa Taira
REQDO
: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000499-17.2014.8.26.0344
CLASSE
:SEPARAÇÃO DE CORPOS
REQTE
: S. C. DE M.
ADVOGADO : 197261/SP - Flávio Eduardo Anfilo Pascoto
REQDO
: R. A. B.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :0000956-66.2014.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Elídio Gomes de Araújo
ADVOGADO : 184827/SP - Renato Barros da Costa
REQDO
: Spprev - São Paulo Previdência
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :0000957-51.2014.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: João Paulo Melanda de Almeida
REQDO
: Roberto Carlos de Freitas
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000959-21.2014.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Auto Posto Nonato de Marília Ltda
ADVOGADO : 148760/SP - Cristiano de Souza Mazeto
REQDO
: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :0000958-36.2014.8.26.0344
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Lilian Raquel Camargo
RECLAMADO : Saulo Batista do Carmo Rocha
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :1000500-02.2014.8.26.0344
CLASSE
:RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
REQTE
: R. P. DA S. L.
ADVOGADO : 233587/SP - Alfredo Ricardo Hid
REQDO
: O J.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000961-88.2014.8.26.0344
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Benedito Alves Damasceno
RECLAMADO : ART MÓVEIS E DECORAÇÃO
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :1000501-84.2014.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: L. V. DA S.
ADVOGADO : 138275/SP - Alessandre Flausino Alves
REQDO
: O JUÍZO (HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO)
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000502-69.2014.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: MADEIREIRA BASSAN DE MARILIA LTDA - EPP
ADVOGADO : 287088/SP - José Monteiro
REQDO
: ELBER JOJI MARUYAMA
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000962-73.2014.8.26.0344
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
ADVOGADO : 207330/SP - Patricia Lourenço Dias Ferro
EXECTDO
: Orlando Daun
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
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PROCESSO :1000503-54.2014.8.26.0344
CLASSE
:EXIBIÇÃO
REQTE
: OSMAL DE SOUZA ROCHA
ADVOGADO : 286137/SP - Fauez Zar Junior
REQDO
: CAPITAL ADMINISTRADORA DE CRÉDITO E COBRANÇA S/S LTDA
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000963-58.2014.8.26.0344
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Fazenda Pública do Estado de São Paulo
ADVOGADO : 103394/SP - Delton Croce Junior
EMBARGDO : Francisco Sales
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000504-39.2014.8.26.0344
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: M. DE O. M.
ADVOGADO : 208613/SP - Antonio Carlos Crepaldi
EXECTDO
: J. B. M.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000505-24.2014.8.26.0344
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE
: Daniele de Castro Meira
ADVOGADO : 153275/SP - Paulo Marcos Velosa
REQDA
: Vanessa Martins Pereira
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000506-09.2014.8.26.0344
CLASSE
:EXIBIÇÃO
REQTE
: OSVALDO XAVIER DE ALMEIDA
ADVOGADO : 286137/SP - Fauez Zar Junior
REQDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000973-05.2014.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Edison Dionísio Marques
ADVOGADO : 255130/SP - Fabiana Ventura...
REQDO
: Ipremm - Instituto de Previdência do Município de Marília
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000507-91.2014.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: ROSALINA DA SILVA BARBOZA
ADVOGADO : 127397/SP - Jacira Vieira E Silva
REQDO
: MONTREAL INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000508-76.2014.8.26.0344
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
REQTE
: Américo Dias
ADVOGADO : 229276/SP - José Luiz Rufino Junior
REQDO
: Marco Aurélio da Silva
VARA:3ª VARA CÍVEL

1ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO PAULA JACQUELINE BREDARIOL DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUIZ APARECIDO MOLARI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2014
Processo 0000205-50.2012.8.26.0344 (344.01.2012.000205) - Monitória - Espécies de Contratos - Itapeva Ii Multicarteira
Fidc Np - Auto Comercial Sp Ltda Epp - Vistos. A requerida ainda não foi citada. Às fls. 115, a requerente solicitou a pesquisa
via BACENJUD, para tentativa de localização de endereços, sendo que a resposta se encontra às fls. 129/131, tendo sido a
requerente intimada para se manifestar sobre ela às fls. 133. Sendo assim, esclareça a requerente seu pedido de PENHORA ON
LINE, de fls. 134. Prazo: 05 dias. No silêncio, intime-se pessoalmente para dar andamento, no prazo de 48 horas, sob pena de
extinção e arquivamento dos autos. Int. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP)
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Processo 0000420-60.2011.8.26.0344 (344.01.2011.000420) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Banco Bradesco Sa - José Roberto da Costa Marcari - - Antônio Marcari - - Luzia Pedroza da Costa Marcari - Proc. Nº 50/11
Vistos. Levante-se a penhora, como requerido. E. O necessário. Promova-se o praceamento do bem penhorado pelo SISTEMA
ELETRÔNICO autorizado pelo artigo 689-A e regulamentado pelo Provimento CSM 1625/2009, o qual aumenta a quantidade de
participantes, propiciando uma maior divulgação e, assim, possibilitar uma arrematação mais vantajosa para credor e devedor.
O praceamento ficará sob a responsabilidade do gestor Zukerman Leilões, através do site www.zukerman.com.br, cuja comissão
arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, de responsabilidade do arrematante, nos termos do artigo 17 do
Provimento CSM nº 1.625/2009. O primeiro pregão da alienação judicial eletrônica começará no primeiro dia útil subseqüente ao
da publicação do edital. Em não havendo licitante, seguir-se-á, sem interrupção, o segundo pregão, ocasião em que não serão
admitidos lanços inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor atualizado da avaliação, o qual se estenderá por no mínimo
vinte (20) dias e se encerrará em dia e hora previamente definidos no edital. Fixo como acréscimo mínimo obrigatório o valor
de R$ 5.000,00, para fins de lanço superiores ao lanço corrente, conforme artigo 16 do Provimento CSM nº 1625/2009. Por fim,
advirto que, em caso de remissão ou desistência da praça pelo exeqüente após a publicação dos editais, a parte que remiu ou
desistiu deverá arcar com os custos do leiloeiro ou, caso houver composição na mesma oportunidade, deverá ser declinado
na minuta do acordo quem arcará com tais custos, sob pena do executado suportá-lo integralmente. Providencie o exeqüente
demonstrativo atualizado do débito e da avaliação. Após, intime-se a empresa gestora para apresentação de minuta do edital
para conferência, com a observação da existência da hipoteca e, posterior publicação a seu cargo, sendo que a fixação no átrio
do Fórum (art. 687 do CPC) ficará a cargo da serventia. Int. ( mandado de levantamento à disposição dos executados em Juízo)
- ADV: PAULO ROBERTO TUPY DE AGUIAR (OAB 66479/SP), LUCIA HELENA NETTO FATINANCI (OAB 118875/SP)
Processo 0000655-90.2012.8.26.0344 (344.01.2012.000655) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - João Arnaldo
Corrêa - Júlio Brandão Simões - José Carlos Garcia Lopes - “Fica a Dr (a) Marcia Aparecida de Souza, intimada a devolver o
processo no prazo de 24:00 horas, sob pena de busca e apreensão dos autos e comunicação à Ordem de Advogados do Brasil/
SP para as devidas providências” - ADV: MARCIA APARECIDA DE SOUZA (OAB 119284/SP)
Processo 0000815-47.2014.8.26.0344 - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Troca ou Permuta - Osvaldo José da
Cruz - Maria de Souza Lima - Feito n. 1437/11-2. Vistos. Recebo o presente incidente de impugnação aos atos executórios
arguido pela parte devedora, sem suspender a execução. Manifeste-se o impugnado, no prazo de quinze (15) dias. Int. - ADV:
VANESSA CARLA DE MENEZES CAMPASSI (OAB 140389/SP), HAMILTON ZULIANI (OAB 165362/SP)
Processo 0000888-58.2010.8.26.0344 (344.01.2010.000888) - Procedimento Sumário - Leonel Francisco Ventura - Fazenda
Pública do Estado de São Paulo - Autos nº 65/2010 Vistos Cumpra-se o Venerando Acórdão, cadastrando-o no SAJ, inclusive
o trânsito em julgado e a extinção do processo (Capítulo IV, Seção II, item 12.2.1 das NSCGJ), se o caso. Ciência às partes
da baixa dos autos. Comunique-se a Autoridade de Trânsito competente, oficiando-se para tanto. Diga a parte vencedora, no
prazo estabelecido pelo artigo 475-J, § 5º do Código de Processo Civil, se tem interesse na execução do julgado. No silêncio,
arquivem-se os autos. Int. - ADV: ROSANA MARTINS KIRSCHKE (OAB 120139/SP), ELAINE CRISTINA DE ALMEIDA (OAB
212240/SP), KATIA TEIXEIRA FOLGOSI (OAB 73339/SP)
Processo 0001147-48.2013.8.26.0344 (034.42.0130.001147) - Procedimento Ordinário - Bancários - Alex Sandro Dias Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Vistos. Certifique a Serventia acerca do cadastro do advogado da
parte requerida junto ao sistema SAJ. Caso não conste junto ao sistema o referido cadastro, regularize-se e intime-se a parte
requerida para que cumpra o primeiro tópico do despacho de fl. 94, bem como acerca dos despachos de fls. 111, 115, 131 e 145.
Int.( despachos proferidos:F -94Vistos. Regularize, a requerida, a sua representação, com o recolhimento da taxa do mandato.
Fls091/93: Regularize, também, a requerida, juntando cópia das razões do agravo de instrumento. Sobre a contestação e
documentos de fls.067/90 manifeste-se o autor, no prazo de 10 (dez) dias. Int.. F. 111 - Vistos Fls.109/110: Ciências às partes da
v.decisão dos autos de Agr.Instr.nº 0033118-16.2013, que concedeu a liminar, para obstar o depósito das quantias. Após, tornemme. Int. F - 115- Vistos Versando a lide sobre direitos disponíveis, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado, digam as
partes, no prazo de 05 dias, se tem provas a produzir em audiência ou fora dela, justificando-as, sob pena de preclusão. Em igual
prazo, digam as partes se tem interesse na designação da audiência de conciliação, nos termos do artigo 331, do Código de
Processo Civil. Int.. F - 131 -Vistos. Ciência às partes do V.Acórdão proferido no Agravo de Instrumento pelo prazo de cinco dias,
cadastrando-o no SAJ. (Negaram provimento ao recurso. V.U., Rel. Cauduro Padin, 13ª Câmara de Direito Privado do T.J.S.P.
em 13/03/13. Trânsito em julgado em 08/04/13). No mais, certifique a serventia eventual decurso do prazo para manifestação da
requerida quanto ao despacho de fl. 115. Int. F - 145 -Vistos. Cumpra-se o v.Acórdão do Agravo de Instrumento, cadastrando-o
no ?SIDAP?, F -anotando-se o trânsito em julgado, se houver Int.. - ADV: SÉRGIO DA SILVA GRÉGGIO (OAB 158675/SP), ENY
PAULA MARTINUCI FERNANDES (OAB 320143/SP), POLIANE CRISTINA DE ABREU SCANDAR (OAB 327433/SP)
Processo 0001516-18.2008.8.26.0344 (344.01.2008.001516) - Retificação de Registro de Imóvel - Retificação de Área de
Imóvel - Roberto Barbosa - - Sônia Maria Ricci de Souza Barbosa - - Caio Ricci de Souza Barbosa - O Juízo - - Municipio de
Marilia - - Antonio Manoel da Rocha - - Dori Alimentos Ltda - - Dilermano Raymundo - - Matheus Rodrigues Marília - - Auto
Posto República Bom Jesus Ltda - - Sertanejo Alimentos Sa - - Amélia Orlando Sigolini - “Fica a Dr(a) Luciana Caldas Garcia
de Oliveira, intimada a devolver o processo no prazo de 24:00 horas, sob pena de busca e apreensão dos autos e comunicação
à Ordem de Advogados do Brasil/SP para as devidas providências” - ADV: ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB
127619/SP)
Processo 0001814-34.2013.8.26.0344 (034.42.0130.001814) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Anerci Maria de Brito - Daiane Cristina Martinelli - - Bruno Henrique Martinelli - - Carina de Cássia Martinelli - - Adrian Júnior Martinelli - Maria Isabel
Sampaio Vidal de Rezende Khanis - - Carlota Josefina Malta Cardozo dos Reis Boto - - Ana Maria Boto Siqueira Bueno - Carlota Josephina Malta Cardozo - - Carlos Eduardo de Siqueira Bueno - - Maria Antonieta dos Reis Boto Scarlassari - - Renato
Scarlassari - - Constantino de Campos Fraga - - Francisco Malta Cardozo Neto - - Luis Khanis Socolovsky - - José Maria Alves
- - Maria Aparecida Rodrigues Netto de Campos Fraga - - Maria de Lourdes Cintra Silva Marcondes Ciarlo - - Maria Alice Cintra
Silva Travitzky - - Paulo Marcondes Ciarlo - - Rubens Travitzky - - Vera Salomão Malta Cardozo - - Samuel Benck Filho - Aparecida Cleusa Polimeni Corrêa - - Lucimara Aparecida Polimeni Corrêa Benck - - Renata Polimeni Corrêa Baptista - - Cleber
Riboli Baptista - - Elisângela Polimeni Corrêa - - Paulo Roberto Rodrigues - - Ana Alves Rodrigues - - Carlos Luiz Sobrinho Proc. Nº 125/13 Vistos. F. 144. Defiro. Aguarde-se o prazo de 30 dias. Decorrido o prazo acima e, nada tenha sido requerido,
intimar para fins de extinção. Int. - ADV: PAULO ALESSANDRO PADILHA DE OLIVEIRA SILVA (OAB 302797/SP)
Processo 0002281-72.1997.8.26.0344 (344.01.1997.002281) - Desapropriação - Desapropriação de Imóvel Urbano Municipio de Marilia - A Martello & Cia Ltda e outros - Fazenda do Estado de São Paulo - pelos Requeridos - ADV: LEDA
MARIA DE MORAES VICENTE (OAB 96105/SP), MARINO MORGATO (OAB 37920/SP), ALEXANDRE OLIVEIRA CAMPOS
(OAB 244053/SP), RONALDO SERGIO DUARTE (OAB 128639/SP)
Processo 0002281-72.1997.8.26.0344 (344.01.1997.002281) - Desapropriação - Desapropriação de Imóvel Urbano Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Municipio de Marilia - A Martello & Cia Ltda - - Archimedes Bonnora - - Adelaide Cristina Zuliani Maganha - - Rubens Sampaio
- - Jepime Industria e Comercio de Moveis Ltda - - Roseli Rosa Reis - - Jose Antonio Cavalca Floris - - Wesley Leandro Reis
- - Wendi Francine Reis - - Milton Leal Maganha - - Mariangela Cavalca Floris - - Reinaldo Vicente Castello - - Nercio Venancio
- - Miguel Ottaiano - - Arlindo Martello - - Carlos Colla - - Julia Baptista Martello - - Nilton de Baptista Martello - - Ulysses
Ecclissato - - Cleyde Vilas Boas Rocha Zaninotto - - Benito Zaninotto - - Cristiane Heloisa Castello - - Nilda Martello - - Nilce de
Baptista Martello - - Guilherme Abib Soriano - - Ana Claudia Abib Biazini - - Valéria Aparecida Cola Roceti - - Gervasio Mazini
- - Elizeth Rita Zuliani Bonnora - - Elizabete Zuliani Stroppa - - Valter Stroppa - - Humberto Aparecido Roceti - - Luiz Antonio
Cola - - Terezinha Martins Vieira - - Espolio de Marco Antonio Biazini - - Odarci Justino Vieira - - Roseli Cola Mazini - - Ivete
Faria Cola - Fazenda do Estado de São Paulo - Feito n. 2728/2007: “Fls. 1175: Ciência às partes, pelo prazo de cinco (05) dias,
do teor da petição juntada aos autos, subscrita por Osvaldo Biazini e outra”. - ADV: JOSE ROBERTO MOSCA (OAB 74753/SP),
MARLUCIO BOMFIM TRINDADE (OAB 154929/SP), LAZARO FRANCO DE FREITAS (OAB 95814/SP), MARIA FATIMA NORA
ABIB (OAB 38417/SP), MARINO MORGATO (OAB 37920/SP), LEDA MARIA DE MORAES VICENTE (OAB 96105/SP), CESAR
DONIZETTI PILLON (OAB 87242/SP), JULIANA GARCIA MULLER (OAB 157591/SP), MARIANO PEREIRA DE ANDRADE
FILHO (OAB 131551/SP), RONALDO SERGIO DUARTE (OAB 128639/SP), JESUS ANTONIO DA SILVA (OAB 118515/SP),
HELENA MARIA CARDOSO MOURO (OAB 201028/SP), ALEXANDRE OLIVEIRA CAMPOS (OAB 244053/SP), MARIA REGINA
APARECIDA BORBA SILVA (OAB 138261/SP), WILSON DE MELLO CAPPIA (OAB 131826/SP)
Processo 0002313-57.2009.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Companhia
Paulista de Força e Luz Cpfl - American School Sc Ltda - Proc. Nº 193/09-1 Vistos. Manifeste-se a exequente sobre os seus
pedidos de fls. 393/394 e 409/412, bem como sobre o depósito feito pela executada de fls. 404/406, atendendo a intimação
de fls. 397, referente a execução do julgado. Prazo: 05 dias. Int. - ADV: GUSTAVO BARBOSA VINHAS (OAB 255427/SP),
ALEXANDRE RAYES MANHAES (OAB 126627/SP), CELSO SIMOES VINHAS (OAB 23835/SP), ELAINE CRISTINA CORDIOLI
VINHAS (OAB 273428/SP), RICARDO JOSÉ SABARAENSE (OAB 196541/SP)
Processo 0002494-19.2013.8.26.0344 (034.42.0130.002494) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Cristiano Toloi de Almeida Epp - Banco do Brasil Sa - Vistos. Recebo a apelação interposta pelo requerido, em ambos os efeitos.
Dê-se vista dos autos ao Dr Procurador da requerente para apresentação das contrarrazões. Decorrido o prazo, com ou sem
elas, remetam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, observadas as formalidades legais. Int. - ADV: GUILHERME
BERTINI GOES (OAB 241609/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP)
Processo 0003613-88.2008.8.26.0344/01 (034.42.0080.003613/1) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo
/ Atualização - José Menezes dos Santos Junior - Evila Keila dos Santos Waitman - - Marcos Aurélio Waitman - Proc. Nº 246/08-1
Vistos. Nos termos do pedido formulado pelo exequente, venha pelo réu o pagamento das demais parcelas o parcelamento do
débito. Int. - ADV: MARIO JOSE LOPES FURLAN (OAB 136926/SP), JOICEMAR CARLOS CORREA (OAB 107934/SP), MARCO
ANDRE LOPES FURLAN (OAB 150842/SP)
Processo 0004196-49.2003.8.26.0344/02 (034.42.0030.004196/2) - Cumprimento de sentença - Ana Paula de Oliveira - Cristiano Tiago de Oliveira - - Paula Roberta de Oliveira Peloso - - Solange Teixeira de Oliveira - Departamento de Agua
e Esgoto de Marilia \<daem\> - Feito n. 1197/12-2. Vsitos. Fls. 506/507: Manifeste-se a Executada, no prazo de cinco (05)
dias, sobre o pedido formulado pelos Exequentes. Após, tornem. Int. - ADV: WLADIR MUZATI BUIM JUNIOR (OAB 171765/
SP), CARMEN PATRÍCIA MARTINEZ (OAB 190601/SP), RAINER MARCEL DE OLIVEIRA VIANA (OAB 214747/SP), CESAR
DONIZETTI PILLON (OAB 87242/SP), ANTONIO FERRO NETO (OAB 98406/SP)
Processo 0004305-53.2009.8.26.0344 (344.01.2009.004305) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Sm
Madeiras Ltda - Eduardo Bicalho Alvares - - Luis Eduardo Pinto Alvares - Autos nº 325/2009 Vistos À vista da resposta negativa
da ordem de bloqueio transmitida ao BACEN/JUD, diga a parte credora como quer prosseguir, em 30 dias. Decorrido o prazo
e nada tendo sido requerido, o processo será extinto por abandono (art.267, III, do CPC). Int. - ADV: GALDINO LUIZ RAMOS
JUNIOR (OAB 138793/SP), LICÍNIO PINTO ÁLVARES (OAB 27551/MG)
Processo 0004403-96.2013.8.26.0344 (034.42.0130.004403) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Florio da Cunha Teixeira - Diga a requerente sobre os
endereços encontrados na pesquisa Bacen de fls. 68/70. Prazo: 05 dias. - ADV: LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB
283065/SP)
Processo 0004632-56.2013.8.26.0344 (034.42.0130.004632) - Execução de Título Extrajudicial - Inadimplemento Pereira Brito Comércio de Alumínio Ltda - Alumifort Comércio de Alumínio Ltda Epp - Autos nº 276/2013 Vistos À vista da
resposta negativa da ordem de bloqueio transmitida ao BACEN/JUD, diga a parte credora como quer prosseguir, em 30 dias.
Decorrido o prazo e nada tendo sido requerido, o processo será extinto por abandono (art.267, III, do CPC). Int. - ADV: THIAGO
BITTENCOURT COUTO (OAB 199120/SP)
Processo 0004822-19.2013.8.26.0344 (034.42.0130.004822) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Itaú Unibanco Sa - Valdir Raspante Me - - Valdir Raspante - Feito n. 288/13. Vistos. Diante do requerimento formulado pela parte
credora (folha 91/92) e considerando a ordem estabelecida no artigo 655 do Código de Processo Civil, proceda-se o bloqueio de
dinheiro pelo sistema “on-line” do BACEN-JUD, sobre eventuais saldos existentes em conta bancária e ou aplicações financeiras
em nome da parte devedora, até o limite do crédito exequendo, devendo a credora primeiramente efetuar o recolhimento da
taxa, no valor de R$ 11,00 (por CNPJ ou CPF), conforme comunicado 170/2011. Int. - ADV: ANA LUZIA DE CAMPOS MORATO
LEITE (OAB 170710/SP), MARCELO MORATO LEITE (OAB 152396/SP)
Processo 0004957-31.2013.8.26.0344 (034.42.0130.004957) - Monitória - Inadimplemento - Distribuidora Millenium Ltda
(filial) - Mauro dos Santos Alimentos Me - Vistos. Fls. 96: defiro a citação da requerida por edital, com prazo de 30 dias,
observadas as determinações do artigo 232, do Código de Processo Civil. Int. - C E R T I D Ã O - Certifico e dou fé que o valor
a ser recolhido para a publicação do edital no DJE importa em R$ 208,04 (1486 caracteres), devendo tal valor ser recolhido
na guia do Fundo Especial de Despesas - código 435-9. (RECOLHER GUIA E RETIRAR EDITAL PARA PUBLICAÇÃO NA
IMPRENSA LOCAL) - ADV: ALDERICO BARBOZA DOS SANTOS (OAB 39684/PR)
Processo 0005400-26.2006.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Marinalva
Silva de Oliveira - João Antonio Marchi Baréa - Autos nº 380/2006-1 Vistos À vista da resposta negativa da ordem de bloqueio
transmitida ao BACEN/JUD, diga a parte credora como quer prosseguir, em 30 dias. No silêncio, paralisados o processo pelo
prazo de 30 dias, arquivem-se os autos, nos termos do artigo 475-J, § 5º, do Código de Processo Civil. Int. - ADV: DORILU
SIRLEI SILVA GOMES (OAB 174180/SP), ROMILDO ROSSATO (OAB 234555/SP)
Processo 0006043-81.2006.8.26.0344 (344.01.2006.006043) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Bradesco Sa - Jarbas Martins Açougue Me - Proc. Nº 426/06 Vistos. F.373. Defiro. Aguarde-se o prazo de
40 dias.. Decorrido o prazo e, nada tenha sido requerido, intimar para fins de extinção. Int. - ADV: PAULO ROBERTO TUPY DE
AGUIAR (OAB 66479/SP), ORESTES JUNIOR BATISTA (OAB 216308/SP), ROSEMEIRE APARECIDA DA SILVA OLIVA (OAB
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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117863/SP)
Processo 0006113-54.2013.8.26.0344 (034.42.0130.006113) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Itaú Unibanco Sa - Casagrande & Silva Veículos Ltda Me - Vistos. Fls. 105: defiro o desentranhamento e aditamento
do mandado de fls. 93/102, a ser cumprido no endereço fornecido, tão logo sejam recolhidas as diligências do Oficial de Justiça.
Int. - ADV: MARCIO JEAN HIROSHI IWATA (OAB 237618/SP), ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP)
Processo 0006398-52.2010.8.26.0344 (344.01.2010.006398) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco Sa - Patibum Modas Ltda - - Janaína Lessandra Schimidt - - Ailton Bezerra da Silva - Proc. Nº 643/10 Vistos.
Fls. 202. Defiro. Expeçam-se os ofícios requeridos. Int.( ofícios requeridos pelo arrematante) - ADV: NEIDE SALVATO GIRALDI
(OAB 165231/SP), MÁRCIO AURÉLIO NUNES ORTIGOZA (OAB 165872/SP)
Processo 0006575-11.2013.8.26.0344 (034.42.0130.006575) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Edivaldo Trombini
Camargo - - Margarida Maria Leite Camargo - Companhia Agrícola Bonfim Ltda - Proc. Nº 380/13 Vistos. Fornecida a contrafé
necessária, desentranhe-se e adite-se o mandado para integral cumprimento. Int. - ADV: ORESTES JUNIOR BATISTA (OAB
216308/SP)
Processo 0007229-95.2013.8.26.0344 (034.42.0130.007229) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Bfb Leasing Sa
Arrendamento Mercantil - Elisabete Tomaz Gonçalves - - Francisco Gonçalves Martins - Feito n. 409/13: Vistos. Fls. 52/54: Defiro
a conversão da presente ação em AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Proceda-se a Serventia as anotações.
Citem-se, com as advertências legais. Int. - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)
Processo 0007279-29.2010.8.26.0344 (344.01.2010.007279) - Monitória - Cheque - Wilson Roberto Ventrone - Gilberto da
Silva - “Para o desarquivamento do feito e juntada da petição protocolada em 16/01/14, efetue o autor o recolhimento da taxa no
valor de R$ 22,00 (Guia F.E.D.T.J. cód. 206-2)”. - ADV: ADRIANA MILENKOVICH CAIXEIRO (OAB 199291/SP)
Processo 0007300-97.2013.8.26.0344 (034.42.0130.007300) - Procedimento Ordinário - Bancários - Tiago Pereira dos
Santos - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Proc. Nº 426/13 Vistos. Recebo a apelação interposta pelo Requerido, em ambos
os efeitos. Dê-se vista dos autos ao Dr Procurador do Autor para apresentação das contrarrazões. Decorrido o prazo, com
ou sem elas, remetam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, observadas as formalidades legais. Int. - ADV:
SÉRGIO DA SILVA GRÉGGIO (OAB 158675/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB
139961/SP)
Processo 0007385-88.2010.8.26.0344 (344.01.2010.007385) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Shell Brasil
Ltda - Auto Posto Cascata de Marília Ltda - - Osvaldo de Lorenzi Filho - - Nilcéa Lopes de Lorenzi - Feito 524/10. Vistos. Fls.
524/525: Ciência à Exequente, pelo prazo de cinco (05) dias, sobre a petição subscrita pelo Executado. Int. - ADV: MARCIA
APARECIDA DE SOUZA (OAB 119284/SP), JOAQUIM DE CARVALHO (OAB 21076/SP), FERNANDO ENDRIGO GATTO (OAB
236365/SP)
Processo 0008501-61.2012.8.26.0344/01 (034.42.0120.008501/1) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo
/ Atualização - Fábio Soares Ferreira - Leandro Dilay Cunha - Proc. Nº 570/12-1 Vistos. Fls. 112. A providência reclamada já foi
atendida às fls. 109. Int. - ADV: FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP)
Processo 0008657-15.2013.8.26.0344 (034.42.0130.008657) - Monitória - Cheque - Nair Tukamoto Camargo Alves - Eduardo
Santos de Freitas - “Fica o Dr. Julio Cesar Gomes dos Santos, intimado a devolver o processo no prazo de 24:00 horas, sob
pena de busca e apreensão dos autos e comunicação à Ordem de Advogados do Brasil/SP para as devidas providências” - ADV:
JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS DIAS (OAB 310193/SP)
Processo 0009643-66.2013.8.26.0344 (034.42.0130.009643/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Defensoria Publica do Estado de São Paulo - Município de Marília - Proc. Nº 2235/10-1 Vistos. Venha pelo Municipio
o pagamento do RPV em 05 dias, sob pena de squestro. Int. - ADV: ALEXANDRE OLIVEIRA CAMPOS (OAB 244053/SP),
FLAVIO DE ALMEIDA PONTINHA (OAB 269293/SP)
Processo 0009852-69.2012.8.26.0344 (344.01.2012.009852) - Procedimento Ordinário - Multas e demais Sanções - Marília
Seren Rosa - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - “Fica a Dr(a) Kelly Regina Abolis, intimada a devolver o processo no
prazo de 24:00 horas, sob pena de busca e apreensão dos autos e comunicação à Ordem de Advogados do Brasil/SP para as
devidas providências” - ADV: GLAUCO MARCELO MARQUES (OAB 153291/SP), IGNACIA TOMI SHINOMYA DE CASTRO
(OAB 87284/SP)
Processo 0010422-26.2010.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Veículos - ELANE CRISTINA DE ALMEIDA - Fazenda
Pública do Estado de São Paulo - Proc. Nº 745/10-01 Vistos. F. 187. Fornecidas as peças necessárias e obrigatórias, expeçase o RPV.. Int. - ADV: ELAINE CRISTINA DE ALMEIDA (OAB 212240/SP), ROSANA MARTINS KIRSCHKE (OAB 120139/SP),
KATIA TEIXEIRA FOLGOSI (OAB 73339/SP)
Processo 0010732-61.2012.8.26.0344 (344.01.2012.010732) - Procedimento Ordinário - CNH - Carteira Nacional de
Habilitação - Patrocínia das Dores da Silva Lima - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - “Fica o Dr. Carlos, intimado a
devolver o processo no prazo de 24:00 horas, sob pena de busca e apreensão dos autos e comunicação à Ordem de Advogados
do Brasil/SP para as devidas providências” - ADV: CARLOS ROBERTO GONÇALVES (OAB 317717/SP)
Processo 0010786-90.2013.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Claudete
Guilherme de Souza Vieira Toffoli - Fai Financeira Americanas Itaú Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Claudete
Guilherme de Souza Vieira Toffoli - Feito n. 629/13-1. Vistos. Fls. 83/86: O feito já foi julgado extinto, nos termos da sentença
de fls. 80. Expeça-se mandado de levantamento, conforme determinado. Após, aguarde-se o trânsito em julgado. Int. - ADV:
TANIA MIYUKI ISHIDA RIBEIRO (OAB 139426/SP), TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS (OAB 182694/SP), CLAUDETE
GUILHERME DE SOUZA VIEIRA TOFFOLI (OAB 300250/SP)
Processo 0011083-34.2012.8.26.0344 (344.01.2012.011083) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Demop
Participações Ltda Rinópolis - Construtora Falcão Borba Ltda - Feito n. 734/12. Vistos. Fls. 174: Defiro. Desentranhe e adite o
mandado de fls. 146/149, para o integral cumprimento, observando-se que a penhora deverá recair sobre o bem indicado pela
Exequente. Int. - ADV: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (OAB 254930/SP)
Processo 0011163-32.2011.8.26.0344 (344.01.2011.011163) - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - Renata Pontolio
da Silva - Coopus Cooperativa de Usuários do Sistema de Saúde de Marília - Autos nº 756/2011 Vistos Cumpra-se o Venerando
Acórdão, cadastrando-o no SAJ, inclusive o trânsito em julgado e a extinção do processo (Capítulo IV, Seção II, item 12.2.1 das
NSCGJ), se o caso. Ciência às partes da baixa dos autos. Diga a parte vencedora, no prazo estabelecido pelo artigo 475-J, §
5º do Código de Processo Civil, se tem interesse na execução do julgado. No silêncio, arquivem-se os autos. Int. - ADV: FÁBIO
MENDES BATISTA (OAB 159457/SP), ELTON DE ALMEIDA CORREIA (OAB 262628/SP)
Processo 0011423-80.2009.8.26.0344 (344.01.2009.011423) - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Indústria Metalúrgica Rcm Ltda Me - - José Roberto da Costa Marcari - - Cristiane Izabel Marcari Barbosa - Banco
Nossa Caixa Sa - Feito n. 817/09. Vistos. Recebo o recurso interposto pela Embargante no efeito meramente devolutivo. Dê-se
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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vista dos autos ao Dr Procurador do Embargado para apresentação das contra-razões. Decorrido o prazo, com ou sem elas,
remeta os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Int. - ADV: FABIO EVANDRO PORCELLI (OAB 138243/SP),
LUCIA HELENA NETTO FATINANCI (OAB 118875/SP)
Processo 0011428-63.2013.8.26.0344 (034.42.0130.011428) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer Fernando da Rocha - Projeto Hmx 5 Empreendimentos Ltda - Feito n. 667/13. Vistos. Fls. 136: Por ora, aguarde-se a decisão da
recuperação judicial. Após, tornem. Int. - ADV: SILVIA DOMENICE LOPEZ (OAB 117124/SP), RODRIGO VIEIRA DA SILVA (OAB
292071/SP), DANIEL SANCHES DE OLIVEIRA ZORZELLA (OAB 235780/SP)
Processo 0011496-47.2012.8.26.0344 (344.01.2012.011496) - Ação Civil Pública - Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico,
Estético, Histórico ou Turístico - Estado de São Paulo - Espólio de Leonor Abarca Schelini - - Espólio de Gofredo Abarca Schelini
- - Izabel Abarca Schelini Carnevalli - - Fernando Abarca Schelini - - Diva Abarca Schelini Bregion - - Therezinha Waltz Schelini
- - José Juraci Carnevalli - - Consuelo Abarca Schelini - Feito n. 729/12. Vistos. Manifestem-se as partes, em cinco (05), sobre
a certidão de fls. 468. Após, tornem. Int. - ADV: MARIELA CRISTINA TERCIOTTI DE AREA LEÃO (OAB 171734/SP), RENATO
SILVEIRA BUENO BIANCO (OAB 199094/SP), TEOFILO MARCELO DE AREA LEAO JUNIOR (OAB 139427/SP), DIOMAR
MARIA ALVES (OAB 121096/SP), IGNACIA TOMI SHINOMYA DE CASTRO (OAB 87284/SP), FERNANDO WALTZ SCHELINI
(OAB 122526/SP)
Processo 0011588-88.2013.8.26.0344 (034.42.0130.011588) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Aristides Alves Messias Filho - Luiz Fernando Conde - “Fica o Dr. Sérgio Argilio Lorencetti, intimado a devolver o processo no
prazo de 24:00 horas, sob pena de busca e apreensão dos autos e comunicação à Ordem de Advogados do Brasil/SP para as
devidas providências” - ADV: SERGIO ARGILIO LORENCETTI (OAB 107189/SP)
Processo 0011601-24.2012.8.26.0344 (344.01.2012.011601) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Moisés Gonçalves - Proc. Nº 765/12 Vistos. F.101. As
pesquisas requeridas já foram realizadas às fls. 69/72. Requeira o que de direito. Int. - ADV: GIULIO ALVARENGA REALE (OAB
270486/SP)
Processo 0012175-81.2011.8.26.0344 (344.01.2011.012175) - Execução de Título Extrajudicial - Rural - Agrícola/Pecuário
- Banco Santander (brasil) Sa - Ilse Hildegard Haupt da Motta - - Nélson da Motta - Vistos. Fls. 203: defiro a suspensão do
processo pelo prazo de 180 dias. Int. - ADV: VALTER LANZA NETO (OAB 278150/SP), OSWALDO SEGAMARCHI NETO (OAB
92475/SP), CAMILLA DE MATOS MARCONDES SILVESTRE (OAB 235930/SP), CARLOS ALEXANDRE HAUPT DA MOTTA
(OAB 121016/SP), ALEXANDRE YUJI HIRATA (OAB 163411/SP)
Processo 0012414-22.2010.8.26.0344 (344.01.2010.012414) - Exibição - Liminar - Fernanda Cristina Meloni - Banco
Santander (brasil) Sa - Fls. 253/259: diga a requerente. Prazo: 05 dias. - ADV: FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP), BRUNO
HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)
Processo 0012757-13.2013.8.26.0344 (034.42.0130.012757) - Execução de Título Extrajudicial - Meio Ambiente - Ministério
Público do Estado de São Paulo - Maria Rosa Ferreira - Feito n. 738/13. Vistos. Aguarde-se a remessa de relatórios, nos
termos da cota retro do M.P. Com a juntada de eventuais informações, dê-se vista ao M.P. Int. - ADV: JOSE ROBERTO GOMES
CORRÊA (OAB 198783/SP)
Processo 0013222-56.2012.8.26.0344 (344.01.2012.013222) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Banco Bradesco Sa - Serraria União de Marília Me - - Ioshio Okamoto - - Reginaldo Trindade Cândido - Proc. Nº 870/12 Vistos.
F. 102. Defiro. Nos termos do artigo 791, III, do CPC., suspendo a execução. Aguarde-se no arquivo do cartório a provocação
da parte credora.. Int. - ADV: ADRIANO RODRIGUES VIANA (OAB 301553/SP), PAULO ROBERTO TUPY DE AGUIAR (OAB
66479/SP)
Processo 0013424-96.2013.8.26.0344 (034.42.0130.013424) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer Reginaldo Rodrigues de Aguiar - Vanildo Saravalli - Autos nº 785/2013 Vistos Fls.59/60. Indefiro o pedido, já que a comunicação
de venda do veículo é prevista em lei (art.134 do CTB), sendo que a vedação administrativa do licenciamento do veículo é
consequência do ato. Intime-se e voltem-me. - ADV: EVELYN DE CARVALHO GOMES (OAB 296149/SP), SÉRGIO DA SILVA
GRÉGGIO (OAB 158675/SP)
Processo 0013699-45.2013.8.26.0344 (034.42.0130.013699) - Procedimento Ordinário - Corretagem - Renato Rondão dos
Prazeres - Rodobens Negócios Imobiliários Sa - - Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Marília Iii Spe Ltda - Proc. Nº 810/13
Vistos. Diante da intempestividade da contestação, desentranhar e restituir aos procuradores, permanecendo nos autos os
instrumentos de procuração e constituição da sociedade. Int. - ADV: JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR (OAB 152165/SP),
RUY MACHADO TAPIAS (OAB 82900/SP)
Processo 0013779-77.2011.8.26.0344 (344.01.2011.013779) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Fábio
Carlos Pereira Sampaio - - Amanda Aparecida de Freitas - Carlos Rogério Tedesco - - Natanael Lima dos Santos - Proc. Nº
923;11 Vistos. Informe o Dr. Henrique de Arruda Neves o endereço de seu cliente Carlos Rogério Tedesco ( art. 238, § único, do
CPC). Int. - ADV: LAIRTO CAPITANO MACEDO (OAB 272131/SP), JOAO ADELMO FORESTO (OAB 77071/SP), HENRIQUE
DE ARRUDA NEVES (OAB 151290/SP)
Processo 0014045-93.2013.8.26.0344 (034.42.0130.014045) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Banco Santander Brasil Sa - José Eugênio Zaniratto - - Cláudia Tobias Zaniratto - Proc. Nº 830/13 Vistos. Fls. 53/56. Ciente.
Aguarde-se o retorno da carta precatória por 90 dias. Int. - ADV: RAPHAEL NEVES COSTA (OAB 225061/SP)
Processo 0015223-82.2010.8.26.0344 (344.01.2010.015223) - Procedimento Ordinário - Compromisso - Alvorada Cartões
Crédito Financiamento e Investimentos Sa - Nelson Gonçalves de Aguiar - - Carmem Pereira de Aguiar - - João Vitor Gonçalves
Aguiar - Proc. Nº 1090/10 Vistos. F. 249. Conforme já decidido no despacho de fls. 236, os requeridos Nelson e Carmem não
foram citados. Informe a autora sobre o cumprimento das cartas precatórias expedidas às fls. 243/244. Int. - ADV: ADAUTO
JOSE DE OLIVEIRA (OAB 263552/SP), DAYANE SOUSA GOES (OAB 229422/SP), CASSIA ZANGUETIN MICHELÃO (OAB
266429/SP)
Processo 0015384-58.2011.8.26.0344 (344.01.2011.015384) - Execução de Título Extrajudicial - Mútuo - BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A - Posto de Serviço Cerejeira Ltda - - Gérson Alves da Silva - - Ewerton Romani da Silva - - Sheilla
Alves da Silva - Feito n. 1039/11. Vistos. Fls. 192: Defiro. Aguarde-se pelo prazo de trinta (30) dias, nos termos do pedido
formulado pelo Exequente. Int. - ADV: ALEXANDRE YUJI HIRATA (OAB 163411/SP), AURELIO CARLOS FERNANDES (OAB
208616/SP), KAREN LUCIA MEMBRIBES ESTEVES FERREIRA (OAB 269225/SP)
Processo 0015618-40.2011.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Seguro - Luiz Marini - Comauto Consórcio Mariliense
de Automóveis Sc Ltda - Feito n. 1049/11-1. Vistos. Fls. 117: Por ora, aguarde-se o julgamento da Impugnação ao Cumprimento
de Sentença, em apenso. Após, tornem. Int. - ADV: DORILU SIRLEI SILVA GOMES (OAB 174180/SP), JOSÉ LUIZ RUFINO
JUNIOR (OAB 229276/SP), GALDINO LUIZ RAMOS JUNIOR (OAB 138793/SP)
Processo 0015708-53.2008.8.26.0344/01 (034.42.0080.015708/1) - Cumprimento de sentença - Abase Aliança Brasileira de
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Assistência Social e Educacional - Isabel Cristina Vega de Batista - Autos nº 1136/2008-1 Vistos À vista da resposta negativa da
ordem de bloqueio transmitida ao BACEN/JUD, diga a parte credora como quer prosseguir, em 30 dias. No silêncio, paralisados
o processo pelo prazo de 30 dias, arquivem-se os autos, nos termos do artigo 475-J, § 5º, do Código de Processo Civil. Int. ADV: JOSEMAR ANTONIO BATISTA (OAB 155362/SP), RUBENS CARDOSO BENTO (OAB 65254/SP)
Processo 0015784-38.2012.8.26.0344 (344.01.2012.015784) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Hsbc Bank Brasil Sa Banco Múltiplo - Marcelo Simon Sgambati Me - - Marcelo Simon Sgambatti - - Isolete Lunardelli Sgambati
- Vistos. Concedo o prazo adicional de 15 dias para que o exequente dê o devido andamento ao feito. Int. - ADV: PAULO
SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP)
Processo 0015930-16.2011.8.26.0344 (344.01.2011.015930) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Bruno da Silva Paula - Proc. Nº 1065/11 Vistos. F.
159. Defiro. Desentranhe-se e adite-se o mandado de fls. 122/127 para integral cumprimento. Int.( fornecer os meios para
cumprimento da medida) - ADV: ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP)
Processo 0016053-87.2006.8.26.0344 (344.01.2006.016053) - Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da Habitação Sistema Financeiro da Habitação - Banco Nossa Caixa Sa - Rodocenter Centro Automotivo de Marília Ltda Me - - Willer Oliveira
Mensalieri - - Luciana Zorzella Mensalieri - - Fernando Henrique Teixeira Zorzella - Feito n. 1058/06. Vistos. Providencie-se
a Exequente ao recolhimento da taxa referente a pesquisa RENAJUD, nos termos do comunicado 170/2011 (Guia FEDTJ Código 434-1) no valor de R$ 11,00 para cada CPF ou CNPJ a ser pesquisado, conforme petição de fls. 245. Após, proceda-se
a Serventia a consulta na forma requerida. Int. - ADV: MARCELO KHAMIS DIAS DA MOTTA (OAB 184429/SP), EDUARDO
JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)
Processo 0016112-02.2011.8.26.0344 (344.01.2011.016112) - Procedimento Ordinário - Sistema Financeiro da Habitação
- Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo Cdhu - Ivair Donizete de Freitas - Feito n.
1078/11. Vistos. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de sessenta (60) dias, conforme requerido às folhas 200, cujo
pedido tem a concordância da parte contrária. Int. - ADV: FABIANO DE ALMEIDA (OAB 139962/SP), FERNANDO CESAR
BREJÃO (OAB 286827/SP)
Processo 0016243-06.2013.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Cheque - Laticínio Dom Armando Ltda - Leandro
Albuquerque Travassos Me - F - 976/13-01 - Manifeste-se a exequente sobre a devoluçaõ do mandado sem cumprimento,
uma vez que a executada não exerce mais as suas atividades no endereço diligenciado. Prazo: 05 dias. * - ADV: FERNANDO
BONISSONI (OAB 37434/PR)
Processo 0016387-77.2013.8.26.0344 (034.42.0130.016387) - Monitória - Compra e Venda - Campo Grande Diesel Ltda Pedro Donizete Pereira Alves Me - F - 985/13 - Manifeste-se a autora sobre a certidão do Oficial de Justiça que deixou de citar
o requerido no endereço diligenciado, uma vez que as pessoas que residem desconhecem o mesmo. Prazo: 05 dias. * - ADV:
MATHEUS P. TEDESCO DANDOLINI (OAB 14222/MS), VITOR ARTHUR PASTRE (OAB 13720/MS), CLAINE CHIESA (OAB
6795/MS)
Processo 0017185-38.2013.8.26.0344 (034.42.0130.017185) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento Sa - Jean César Domingues Silva - Feito n. 1029/13. Vistos. Fls.
38: Defiro. Proceda-se ao desentranhamento e aditamento do mandado de fls. 33, cientificando a Requerente, de que deverá
oferecer todos os meios necessários ao integral cumprimento do mandado, inclusive entrar em contato com o Sr. Oficial de
Justiça. Int. - ADV: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP)
Processo 0017249-82.2012.8.26.0344 (344.01.2012.017249) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Banco Bradesco Sa - Valdir Raspante Me - - Valdir Raspante - Feito n. 1108/12. Vistos. Nos termos do artigo 791, III, do
Código de Processo Civil, suspendo a execução de título extrajudicial. Aguarde-se no arquivo do Cartório a provocação da parte
credora. Int. - ADV: PAULO ROBERTO TUPY DE AGUIAR (OAB 66479/SP)
Processo 0017373-65.2012.8.26.0344 (344.01.2012.017373) - Procedimento Ordinário - Bancários - Oswaldo Falandes Banco Cruzeiro do Sul Sa - - Empresa Reserva Crédito - Vistos. Trata-se de pedido de repetição de indébito cumulada com
indenização por danos morais, formulados por OSWALDO FALANDES contra o BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A e RESERVA
CRÉDITO, porque, segundo o autor, contratou empréstimo consignado com o Banco Morada S/A, no mês de novembro de 2010,
no valor de R$ 4.639,94, a ser pago em 60 parcelas de R$ 135,05, debitados diretamente de seus proventos de aposentadoria.
No início do mês de junho 2011, a ré, Reserva Crédito, fez proposta de transferência daquele empréstimo para outro Banco,
tal seja, o Banco Cruzeiro do Sul S/A. O autor recusou a proposta até porque não havia qualquer vantagem, ao contrário, o
montante pago pelo autor estaria perdido. Porém, foi surpreendido com informação de que a transferência havia se efetivado
e que já haviam sido descontados de seu provento 9 parcelas de R$ 135,05 desse novo contrato. Acontece que o autor não
assinou qualquer contrato com o réu. O fato, por si só, faz presumir a ocorrência dos danos morais. Nestes termos, pediu a
procedência da ação. A petição inicial foi emendada A ré Reserva Crédito contestou a ação arguindo a preliminar de carência
da ação, já que não há qualquer irregularidade na contratação e nos termos pactuados. No mérito, sustentou que o autor aderiu
à proposta de transferência do empréstimo de um Banco para o outro, assinando o contrato. Defendeu a inexistência de dano
moral a ser recomposto e pediu a improcedência da ação, com a condenação do autor nas penalidades de litigância de má-fé.
O Banco Cruzeiro do Sul S/A sustentou, na contestação, que está em regime de liquidação extrajudicial, sob administração
temporária pelo Fundo Garantidor de Créditos FGC, destacando que, por isso, não há fluência de juros e correção monetária,
nos termos do art. 17, “d” e “f” da Lei 6.024/74. No mérito, também defendeu a regularidade da contratação com a corré Reserva
Crédito, dizendo que o valor tomado por empréstimo foi utilizado para quitar o débito junto ao Banco Morada S/A, não havendo,
pois, nenhuma perda das prestações já pagas pelo autor. É a síntese do que importa, por ora. 1-A preliminar de carência da ação
confunde-se com o mérito, e assim será analisada oportunamente. 2-No mais, o processo encontra-se em ordem, razão pela qual
considero-o saneado. 3-Tendo em vista que o autor nega ter assinado o contrato de empréstimo concedido pelo Banco Cruzeiro
do Sul (fls. 135/136 e 142), determino a realização da prova pericial grafotécnica para verificar se a assinatura provém ou não de
seu punho. Para tanto, nomeio ANDRÉ PALÁCIO ALVES para a realização do exame grafotécnico. Oficie-se à Defensoria Geral
do Estado de São Paulo para pagamento dos honorários. As partes poderão oferecer quesitos e indicar assistentes técnicos em
05 dias. Laudo em 30 dias, a partir da remessa dos autos ao perito. Oportunamente, se necessário, designar-se-á audiência de
instrução. Int. - ADV: DANILO PIEROTE SILVA (OAB 312828/SP), MARCELO APARECIDO MARQUES DA S.SHIMABUKU (OAB
310214/SP), CARLOS HENRIQUE CREDENDIO (OAB 110780/SP), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/
SP), IGOR VICENTE DE AZEVEDO (OAB 298658/SP)
Processo 0017487-67.2013.8.26.0344 (034.42.0130.017487) - Procedimento Ordinário - Seguro - Lúcio Alexandre Alves
- Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat Sa - Feito n. 1047/13. Vistos. Ciência à Requerida, pelo prazo de cinco
(05) dias, sobre a petição e documentos. Após, aguarde-se o laudo. Int. - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB
115762/SP), ÉRICA TAKIZAWA TAIRA (OAB 276777/SP)
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Processo 0017781-95.2008.8.26.0344 (344.01.2008.017781) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Cícero Luzetti Rebeca Giancursi dos Anjos Moraes dos Santos - F - 1295/08 - Manifeste-se o exequente sobre a certidão do Oficial de Justiça
que deixou de proceder a penhora, uma vez que o bem indicado encontra-se em péssimo estado, sendo que a executada reside
na cidade de São Paulo.* - ADV: ANDERSON CEGA (OAB 131014/SP)
Processo 0017919-28.2009.8.26.0344 (344.01.2009.017919) - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária Fundo PCG Brasil - Fundo de Invest. em Direitos Creditórios Não Padronizados - PCG Brasil Multicarteira - Rita de Cássia
Cintra - F - 1270/09 - Manifeste-se a exequente sobre a certidão do Oficial de Justiça que deixou de citar a executada no local
diligenciado, uma vez que o morador do local desconhece a requerida, sendo que o mesmo reside no apartamento há mais de
03 anos. Prazo: 05 dias. - ADV: DANIEL BARBOSA MAIA (OAB 32483/PR), IDAMARA ROCHA FERREIRA (OAB 14153/PR),
MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP), LUCIANA BERRO (OAB 255589/SP), HEITOR EVARISTO FABRICIO
COSTA (OAB 23569/SP), RAPHAEL NEVES COSTA (OAB 225061/SP), ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB
166822/SP), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP), RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP)
Processo 0018080-96.2013.8.26.0344 (034.42.0130.018080) - Procedimento Ordinário - Condomínio - Alexandra Briliano
Leiva Martins - Antônio Oliva Conessa Júnior - Feito n. 1088/13. Vistos. Fls. 267: Aguarde-se por mais trinta (30) dias, novas
informações, nos termos do despacho de fls. 265. Após, tornem. - ADV: WANDERLEI ROSALINO (OAB 253504/SP), ROSEMEIRE
APARECIDA DA SILVA OLIVA (OAB 117863/SP), CRISTIANO DE SOUZA MAZETO (OAB 148760/SP)
Processo 0018320-85.2013.8.26.0344 (034.42.0130.018320) - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis Sem despejo - Albenita de Oliveira Rodrigues - Virgílio Carlos dos Santos - Feito n. 1109/13. Vistos. Para fazer prova do estado
de pobreza e justificar a pretendida concessão do benefício da justiça gratuita, venha pela requerida a juntada de cópia de seus
comprovantes de rendimento e da declaração de bens e de renda prestada à Receita Federal. Fica a parte requerida desde
logo advertida de que, verificada que a declaração de pobreza e de insuficiência de recursos financeiros não correspondem à
realidade, estará sujeita às sanções penais e civis previstas em lei (artigo 4.º, § 1.º, da Lei 1050/60 e outras). Prazo: dez (10)
dias. Após, tornem para homologação do acordo. Int. - ADV: FLAVIO JOSE AHNERT TASSARA (OAB 95646/SP), FLAVIO LUIS
ZAMBOM (OAB 130003/SP), JULIA DE ALMEIDA MACHADO NICOLAU MUSSI (OAB 311117/SP)
Processo 0018679-06.2011.8.26.0344 (344.01.2011.018679) - Procedimento Ordinário - Nulidade e Anulação de Partilha e
Adjudicação de Herança - Santina Buffoni - Lilian Regina Rodrigues Torres Gomes - Feito n. 1536/12. Vistos. Sem prejuízo de
eventual julgamento antecipado da lide, digam as partes no prazo de cinco (05) dias, se têm provas a produzir em audiência
ou fora dela, justificando-as. Em igual prazo digam as partes expressamente se têm interesse na designação de audiência de
conciliação, nos termos do artigo 331 do Código de Processo Civil. Int. - ADV: DIVINO DONIZETE DE CASTRO (OAB 93351/
SP), SUELI REGINA DE ARAGÃO GRADIM (OAB 270352/SP), ROSANA CRISTINA HOJO DE CASTRO (OAB 310756/SP)
Processo 0019049-14.2013.8.26.0344 (034.42.0130.019049) - Cumprimento de sentença - Provas - Fabiano Guizardi de
Souza - Banco Bradesco Financiamentos S. A. - Diga o exequente sobre o depósito de fls. 83, no valor de R$ 148,43. Prazo:
05 dias. - ADV: WILSON DE MELLO CAPPIA (OAB 131826/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), FABIO ANDRE
FADIGA (OAB 139961/SP)
Processo 0019217-16.2013.8.26.0344 (034.42.0130.019217) - Exibição - Provas - Maria das Dores dos Santos - Banco Fiat
Sa - Feito n. 1148/13. Vistos. Fls. 77/79: Manifeste-se a Requerente, no prazo de cinco (05) dias, sobre a petição e guia de
depósito. Após, tornem. Int. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP), CAROLINE RAMOS PIRES (OAB 323276/
SP)
Processo 0019358-35.2013.8.26.0344 (034.42.0130.019358) - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Cristiane dos Santos Monteiro - Banco Csf Sa - F- 1160/13 - Manifeste-se a autora sobre os documentos
acrescidos, nos termos do art. 398, do CPC. Prazo: 05 dias.* - ADV: EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP), FAUEZ ZAR
JUNIOR (OAB 286137/SP), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR (OAB 247319/SP)
Processo 0019450-18.2010.8.26.0344 (344.01.2010.019450) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Delta Distribuidora
Comercial Ltda - Blitz Malharia Ltda - “Fica a Dr66 Patrícia Farias França Piva, intimado a devolver o processo no prazo de
24:00 horas, sob pena de busca e apreensão dos autos e comunicação à Ordem de Advogados do Brasil/SP para as devidas
providências” - ADV: PATRÍCIA FARIAS FRANÇA PIVA (OAB 287204/SP)
Processo 0019616-79.2012.8.26.0344 (344.01.2012.019616) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Celita José de Souza - Paulo César Gomes e Silva - Vistos Para audiência de tentativa de conciliação, designo o dia 12 de
março de 2014, às 14:00 horas. Intimem-se as partes. Int. - ADV: WALTER GOMES FERNANDES FILHO (OAB 145867/SP),
REGINA CELIA DE CARVALHO MARTINS ROCHA (OAB 98231/SP), MARCELO BRAZOLOTO (OAB 240446/SP)
Processo 0019652-24.2012.8.26.0344 (344.01.2012.019652) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Renato
Garcia - União Empreendimentos Imobiliários Sc Ltda - Vistos. Oficie-se à Caixa Econômica Federal como requerido às fls.
222/223. Int. - ADV: THIAGO BONATTO LONGO (OAB 220148/SP), RITA GUIMARAES VIEIRA ANGELI (OAB 89721/SP),
SILVAN ALVES DE LIMA (OAB 251116/SP), LUIZ ROBERTO NOGUEIRA PINTO (OAB 112821/SP), VITORIO RIGOLDI NETO
(OAB 134224/SP), VANESSA STROWITZKI GOTO (OAB 210009/SP)
Processo 0020349-89.2005.8.26.0344 (344.01.2005.020349) - Execução de Título Extrajudicial - Funcionamento de Comércio
de Derivados de Petróleo - Petrobras Distribuidora Sa - Auto Posto Alvorada de Marilia Ltda - - Ariovaldo Balhe - - Catarina
Manoel Balhe - - Marcello Vinicius Manoel Balhe - - Fabio Luiz Manoel Balhe - - Irineu Daniel Ceciliano - Vistos. Fls. 434: defiro
a dilação do prazo para que a exequente se manifeste nos autos por mais dez dias. Sem prejuízo, providencie-se a abertura
do 3º volume a partir das fls. 398. Int. - ADV: RODRIGO DE ALMEIDA SAMPAIO (OAB 224041/SP), RUY MACHADO TAPIAS
(OAB 82900/SP), ALBERTO QUERCIO NETO (OAB 229359/SP), LUIZ FERNANDO MAIA (OAB 67217/SP), ALAN AZEVEDO
NOGUEIRA (OAB 198661/SP)
Processo 0020366-52.2010.8.26.0344 (344.01.2010.020366) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Associação Cultural e Educacional do Interior Paulista Acip - Vanessa da Silva Santos - “Fica o Dr. Anderson Cega, intimado a
devolver o processo no prazo de 24:00 horas, sob pena de busca e apreensão dos autos e comunicação à Ordem de Advogados
do Brasil/SP para as devidas providências” - ADV: ANDERSON CEGA (OAB 131014/SP)
Processo 0020478-50.2012.8.26.0344 (344.01.2012.020478) - Monitória - Prestação de Serviços - Fundação de Ensino
Eurípides Soares da Rocha Univem - Amanda Lorane Santos Oliveira - “Fica o Dr. Alvaro Telles Junior, intimado a devolver o
processo no prazo de 24:00 horas, sob pena de busca e apreensão dos autos e comunicação à Ordem de Advogados do Brasil/
SP para as devidas providências” - ADV: ALVARO TELLES JUNIOR (OAB 224654/SP)
Processo 0020566-54.2013.8.26.0344 (034.42.0130.020566) - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - Pedro Gelsi
- Magali Garcia de Brito - Feito n. 1239/13. Vistos. Fls. 68: Defiro. Proceda-se a Serventia a anotação junto ao SAJ, do endereço
informado. Desentranhe e adite o mandado de fls. 63/65, para cumprimento no endereço fornecido. Int. - ADV: WESLEY DE
OLIVEIRA TEIXEIRA (OAB 332768/SP)
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Processo 0020598-30.2011.8.26.0344 (344.01.2011.020598) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Adeir Severino
da Silva - Banco Bmg Sa - Autos nº 1376/2011 Vistos Cumpra-se o Venerando Acórdão, cadastrando-o no SAJ, inclusive o
trânsito em julgado e a extinção do processo (Capítulo IV, Seção II, item 12.2.1 das NSCGJ), se o caso. Ciência às partes da
baixa dos autos. Arquivem-se os autos. Int. - ADV: CLEOMARA CARDOSO DE SIQUEIRA (OAB 269463/SP), GIOVANNI UZZUM
(OAB 246284/SP)
Processo 0020731-04.2013.8.26.0344 (034.42.0130.020731) - Exibição - Bancários - Priscila Cristina Lima da Silva - Banco
Santander (brasil) Sa - Feito n. 1248/13: “Fls. 64/73: Manifeste-se a Requerente, no prazo de cinco (05) dias, sobre a petição
e documentos juntada aos autos”. - ADV: FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB
131351/SP)
Processo 0020735-41.2013.8.26.0344 (034.42.0130.020735) - Exibição - Bancários - Priscila Cristina Lima da Silva - Banco
Santander (brasil) Sa - Feito n. 1297/13. Vistos. Fls. 68/78: Manifeste-se a Requerente, no prazo de cinco (05) dias, sobre a
petição e documentos. Após, tornem. Int. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), FAUEZ ZAR JUNIOR
(OAB 286137/SP)
Processo 0020857-88.2012.8.26.0344 (344.01.2012.020857) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Itaú Unibanco Sa - Jj Stuani Terraplanagem Me - - Jessem José Estuani - Feito n. 1347/12. Vistos. Diante do requerimento
formulado pela parte credora (folhas 108/110) e considerando a ordem estabelecida no artigo 655 do Código de Processo Civil,
proceda-se o bloqueio de dinheiro pelo sistema “on-line” do BACEN-JUD, sobre eventuais saldos existentes em conta bancária
e ou aplicações financeiras em nome da parte devedora, até o limite do crédito exequendo, devendo a credora primeiramente
efetuar o recolhimento da taxa, no valor de R$ 11,00 (por CNPJ ou CPF), conforme comunicado 170/2011. Em caso positivo,
posteriormente poderá ser convertido em arresto. Int. - ADV: ANA LUZIA DE CAMPOS MORATO LEITE (OAB 170710/SP),
MARCELO MORATO LEITE (OAB 152396/SP)
Processo 0020867-98.2013.8.26.0344 (034.42.0130.020867) - Exibição - Provas - Jorge Antônio Garcia Fernandes - Fundo
de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Npl I - Feito n. 1319/13. Vistos. Ciência ao Requerente, pelo prazo
de cinco (05) dias, do teor da petição e documentos juntados aos autos. Int. - ADV: GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI (OAB
163607/SP), FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP), GIZA HELENA COELHO (OAB 166349/SP)
Processo 0021080-41.2012.8.26.0344 (344.01.2012.021080) - Procedimento Ordinário - Seguro - Victor Cardoso Lopes
- Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat Sa - Vistos. Vistos em saneador. A preliminar aduzida pela ré não deve
prosperar: A alegada ausência do laudo de exame de corpo de delito, e do registro da ocorrência, ficam afastada uma vez que,
os documentos de fls. 18/19, demonstram que o autor se acidentou e o documento de fls. 20/22, que houve o atendimento
médico decorrente do acidente. Rejeito, pois, a preliminar argüida. Por não vislumbrar a possibilidade de conciliação no caso
concreto, deixo de designar audiência preliminar (artigo 331 do CPC). Partes são legítimas e estão bem representadas, não
havendo nulidades a declarar ou irregularidades a serem supridas. SANEIO o feito, fixando como pontos controvertidos: 1) A
parte autora sofreu incapacidade em face da fratura difamaria de tíbia e tibula direita, bem como fratura de malévolo posterior
direito, com dor articular, limitação da ADM e das AVDS, com edema residual e diminuição de força.? Em caso positivo, essa
incapacidade é temporária ou definitiva? 2) Qual o grau da incapacidade; 3) A data e, que o autor teve ciência da eventual
incapacidade; 4) o valor da condenação. Defiro a produção das provas documental, pericial e testemunhal, esta se necessária
for. Para perícia, oficie-se ao IMESC, solicitando a indicação de dia, horário e local para o início dos trabalhos. Faculto às partes
indicar assistentes técnicos e formuladas quesitos, em 5 dias. Int. - ADV: ÉRICA TAKIZAWA TAIRA (OAB 276777/SP), CELSO
DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP)
Processo 0021123-12.2011.8.26.0344 (344.01.2011.021123) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Isabel Rovigati
de Azevedo Kleinschmitt Me - Gilberto Gallo Esteves - “Fica o Dr. Carlos, intimado a devolver o processo no prazo de 24:00 horas,
sob pena de busca e apreensão dos autos e comunicação à Ordem de Advogados do Brasil/SP para as devidas providências” ADV: CARLOS EDUARDO SCALISSI (OAB 229759/SP)
Processo 0021272-71.2012.8.26.0344 (344.01.2012.021272) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Yasuda
Seguros Sa - Renato de Menezes - - João Pedro de Castro Marques - Proc. Nº 1380/12 Vistos. Recebo a apelação interposta
pela autora, em ambos os efeitos. Dê-se vista dos autos ao Dr Procurador dos requeridos para apresentação das contrarrazões.
Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, observadas as formalidades
legais. Int. - ADV: DEJAMIR OIOLI (OAB 101942/SP), FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP)
Processo 0021457-75.2013.8.26.0344 (034.42.0130.021457) - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - Tsukiye
Fujii Koga - - Elizia Yoshie Koga Fernandes - - Jorgino de Andrade Fernandes - - Emilio Yochiaki Koga - - Dilma Tieko Koga
Ribeiro - - Lázara Eiko Koga - Marcolino Marinho de Oliveira - - Ancila Balestriero de Oliveira - - BENTO DE ABREU SAMPAIO
VIDAL FILHO - - Clovis de Abreu Sampaio Vidal - - Elza Sampaio Vidal de Rezende - - LEONEL BENEVIDES REZENDE - Maria Antonieta Sampaio Vidal Altenfelder Silva - - Christiano Altenfelder Silva - - Maria Izabel de Abreu Sampaio Vidal - - Olga
Maria Sampaio Vidal de Andrade - - Oswaldo Passos Andrade - - Zuleika Sampaio Vidal Cerquinho Malta - Manifestem-se os
requerentes sobre a contestação apresentada. Prazo: 10 dias. - ADV: ATALIBA MONTEIRO DE MORAES (OAB 131126/SP)
Processo 0021463-82.2013.8.26.0344 (034.42.0130.021463) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Douglas José Antônia - Diego Rodrigues Ramos - Justiça Gratuita Proc. Nº 1305/13 Vistos. Tendo o autor advogado devidamente
constituído nos autos, aguarde-se a audiência designada. Int. - ADV: CLAYTON BERNARDINELLI ALMEIDA (OAB 241167/SP),
RENATO CELSO BERALDO JUNIOR (OAB 212332/SP)
Processo 0021704-32.2008.8.26.0344/01 (034.42.0080.021704/1) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução /
Cálculo / Atualização - Wagner Bozza - Marcelo Luiz Alves - F - 1583/08-1 - Manifestem-se as partes sobre a avaliação: Vr. R$
165.000,00. Fica o executado, na pessoa do advogado e procurador, intimado para, querendo, vir impugnar os atos executórios.
- ADV: JULIANO CANDELORO HERMINIO (OAB 231942/SP), HELIO SOARES (OAB 237552/SP)
Processo 0021710-34.2011.8.26.0344/01 (034.42.0110.021710/1) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo
/ Atualização - Itaú Unibanco Sa - Amigão Comércio de Veículos Marília Ltda - Vistos. Nos termos do pedido formulado pelo(a)
exeqüente, intimem-se o(a)(s) executado(a)(s), na pessoa do(a) advogado(a) e procurador(a), para indicar bens que garantam
a satisfação do débito, sob pena da configurações das sanções contidas no art. 600, IV, do CPC. E aplicação da multa do art.
601, do CPC. Int. - ADV: ANA LUZIA DE CAMPOS MORATO LEITE (OAB 170710/SP), SERGIO ARGILIO LORENCETTI (OAB
107189/SP)
Processo 0021789-76.2012.8.26.0344 (344.01.2012.021789) - Execução de Título Extrajudicial - Busca e Apreensão - J
Mahfuz Ltda - Pedro Henrique da Silva Gomes - Proc. Nº 1266/12 Vistos. F. 103. Antes, manifeste-se sobre a exequente
sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 84vº, de que o executado vendeu o veículo. Int. - ADV: EMANUEL HENRIQUE DE
CARVALHO TAUYR (OAB 223363/SP)
Processo 0021895-04.2013.8.26.0344 (034.42.0130.021895) - Exibição - Provas - Hevander de Oliveira Livero - Telefônica
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Brasil Sa - Proc. Nº 1396/13 Vistos. Subscrito o acordo de fls. 80/81, pelo Dr. Fauez Zar Junior, tornem-me. Fls. 84/86. Ciência
ao autor. Int. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP)
Processo 0022084-79.2013.8.26.0344 (034.42.0130.022084) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer Luciana Mara Rapanelo Oliveira - - Laércio Domingos de Oliveira - Franca Comércio de Artigos do Vestuário e Confecções Ltda
Epp - - BANCO DO BRASIL S/A - Vistos. Concedo prazo de 05 dias para que a requerida FRANCA junte a procuração e a taxa
de mandato aos autos. Sem prejuízo, manifestem-se os requerentes sobre as contestações apresentadas, no prazo de dez dias.
Int. - ADV: ALEXANDRE ALVES VIEIRA (OAB 147382/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), FAUEZ ZAR JUNIOR
(OAB 286137/SP), PAULO ALEXANDRE QUEIROZ BETARELLE (OAB 304332/SP)
Processo 0022115-80.2005.8.26.0344 (344.01.2005.022115) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Paulo Sergio Rigueti - Yoshiji Shekiya - “Fica o Dr. Paulo Sergio Rigueti, intimado a devolver o processo no prazo de 24:00 horas,
sob pena de busca e apreensão dos autos e comunicação à Ordem de Advogados do Brasil/SP para as devidas providências”
- ADV: PAULO SERGIO RIGUETI (OAB 79230/SP)
Processo 0022146-56.2012.8.26.0344 (344.01.2012.022146) - Procedimento Sumário - Seguro - Arlindo de Souza Santos
- Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat Sa - Vistos. Observo que até a presente data, não foram deferidos os
benefícios da assistência judiciária gratuita ao requerente. Sendo assim, ficam concedidos tais benefícios. Anote-se. No mais,
defiro a expedição das passagens pretendidas. Int. (RETIRAR PASSAGENS) - ADV: ÉRICA TAKIZAWA TAIRA (OAB 276777/
SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), ANA PAULA COLTURATO GONÇALVES (OAB 269598/SP)
Processo 0022601-84.2013.8.26.0344 (034.42.0130.022601) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Aymoré Crédito Financiamento e Investimento Sa - Milton José Dondoni - F- 1373/13 - Manifeste-se a autora sobre a
certidão do Oficial de Justiça que baixou o mandado sem cumprimento, uma vez que não foram fornecidos os meios necessários
para cumprimento da medida. Prazo: 05 dias* - ADV: CHARLENE MORANDI (OAB 64910/PR), ELIANE DE ARAÚJO COSTA
(OAB 207815/SP), VIVIANE APARECIDA HENRIQUES (OAB 140390/SP)
Processo 0022847-22.2009.8.26.0344 (344.01.2009.022847) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco Sa - Ailton Batista Rodrigues - - Daniela Lopes Rosas - Feito n. 1709/09. Vistos. Fls. 318: Oficie-se ao Banco
do Brasil, solicitando informações sobre o valor mencionado as fls. 314: R$3.707,99, a que se refere, saldo disponível em conta,
fundo de previdência privada, ou outro tipo de aplicação, instruindo o ofício com o extrato. Após, manifeste-se o Exequente. Int.
- ADV: VALTER LANZA NETO (OAB 278150/SP), MATILDE DUARTE GONCALVES (OAB 48519/SP), NEIDE SALVATO GIRALDI
(OAB 165231/SP), AMALY PINHA ALONSO (OAB 274530/SP), OSWALDO SEGAMARCHI NETO (OAB 92475/SP)
Processo 0023579-95.2012.8.26.0344 (344.01.2012.023579) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Omni Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Marcelo Batista da Silva - Feito n. 1793/12: Vistos. Fls. 109:
apesar de mencionado em sua petição, a Requerente não encaminhou aos autos a guia de diligência. Fls. 110/111: Manifeste-se
a Requerente, sobre a petição e documento subscrita pelo Requerido. Providencie-se a Serventia ao extrato da conta judicial
referida na petição de fls. 110. Int. - ADV: ALEXANDRE DE TOLEDO (OAB 154789/SP), DENISE VAZQUEZ PIRES (OAB 221831/
SP), AIRTON MAGOSSO (OAB 72724/SP)
Processo 0024467-64.2012.8.26.0344 (344.01.2012.024467) - Procedimento Ordinário - Bancários - Antônio Estanislau
Meneguim - Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Proc. Nº 1565/12 Vistos. Diante da petição de fls. 181/;182,
da requerida, aguarde-se o prazo de 60 dias, como solicitado pelo autor. Int. - ADV: AIRTON MAGOSSO (OAB 72724/SP),
PRISCILA KEI SATO (OAB 159830/SP), LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB 291479/SP), KARINA PACHECO (OAB 251054/
SP)
Processo 0024530-94.2009.8.26.0344 (344.01.2009.024530) - Procedimento Ordinário - Bancários - Robinson Rodrigues
Betini - Ativos Sa Securitizadora de Créditos Financeiros - Proc. Nº 1775/09 Vistos. Diante do Instrumento de Cessão de Crédito
juntado às fls. 300, esclareça o Banco do Brasil S/A, a respeito do recurso de apelação interposto às fls. 519/542, em 05 dias.
Intime-se a ré Ativos S/A da sentença de fls. 510/515 e demais atos subsequentes. Int.( tópico final da sentença) POSTO
ISTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação movida por
ROBINSON RODRIGUES BETINI contra ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS para o fim de: 1)
DETERMINAR a exclusão da capitalização de juros mensais incidente no contrato de abertura de crédito em conta corrente,
admitindo-se a capitalização anual, que é permitida, conforme art. 4º do Decreto 22.626/33, declarando a existência de saldo
credor no valor de R$ 3.130,08 (atualizado até 04/05/2012), autorizando assim, a compensação do crédito do autor com o seu
débito; 2)CONDENAR o réu ao pagamento do valor de R$ 6.208,01, cobrado a maior do autor, nos termos do art.42, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor, o qual deverá ser atualizada pela Tabela Práticas do TJSP a partir de 10/01/2011
(fl.348) e acrescido de juros moratórios legais a partir da citação; 3)DETERMINAR a redução dos juros aplicados no contrato de
Renegociação de Dívida para a taxa pactuada (1,7%) e a redução de cada parcela para R$ 961,02. Em consequência, o prazo
para pagamento aumentará para 112 parcelas totais com vencimento do contrato em 04.12.2018 Sucumbente em maior parte do
pedido, CONDENO o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios do patrono do
autor, que fixo em R$ 1.000,00, na forma do artigo 20, § 4º do Código de Processo Civil. Oportunamente, arquivem-se os autos.
P.R.I. e C. Demais despachos: Fls. 548 - Vistos. Recebo a apelação interposta pelo Requerido, em ambos os efeitos. Dê-se
vista dos autos ao Dr Procurador do Autor para apresentação das contrarrazões. Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam
os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, observadas as formalidades legais. Int. Fls. 563. Vistos Certifique
a Serventia a respeito do ocorrido. Depois, voltem-me. - ADV: LUIZ FERNANDO MAIA (OAB 67217/SP), JOSE EDUARDO
CASTANHEIRA (OAB 271763/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), KÁTIA LEITE SILVA (OAB
169605/SP), ALBERTO QUERCIO NETO (OAB 229359/SP)
Processo 0024536-96.2012.8.26.0344 (344.01.2012.024536) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Vitório Gustavo Lima
Serra - Clóvis de Abreu Sampaio Vidal - - Paulo de Abreu Sampaio Vidal - - Elza Sampaio Vidal de Rezende - - Maria Izabel
de Abreu Sampaio Vidal - - Zuleika Sampaio Vidal Cerquinho Malta - - GERALDO SERRA JÚNIOR - Vistos. Primeiramente,
regularize o peticionário GERALDO SERRA JUNIOR sua representação processual, sob pena de desentranhamento de sua
petição de fls. 100/107 e 120. Prazo: 05 dias. Int. - ADV: MARISTELA DE SOUZA TORRES (OAB 98262/SP), JOSE CARLOS
RODRIGUES FRANCISCO (OAB 66114/SP), MARCO ANTONIO DE SANTIS (OAB 120377/SP)
Processo 0024778-26.2010.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Planos de Saúde - Valdir Evandro Ribeiro Fantinanci
- Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico - Feito n. 1848/10-1. Vistos. Fls. 288v. Por ora, manifeste-se
o Exequente em local apropriado nos autos. Após, tornem. Int. - ADV: JOÃO PAULO HECKER DA SILVA (OAB 183113/SP),
VALCIR EVANDRO RIBEIRO FATINANCI (OAB 123642/SP), YUANG SIK CHOI (OAB 265179/SP)
Processo 0025115-44.2012.8.26.0344/01 (034.42.0120.025115/1) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo
/ Atualização - Fundação de Ensino eurípides Soares da Rocha - - Fundação de Ensino eurípides Soares da Rocha - Alessandra
Bruno Schincariol Me - - Alessandra Bruno Schincariol Me - Proc. Nº 1453/12-1 Vistos. Defiro a cota retro. Arquivem-se os autos,
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nos termos do art. 475-J, § 5º, do CPC. Int. - ADV: MARCELO JOSE FORIN (OAB 128810/SP), GIL MAX (OAB 239067/SP)
Processo 0025802-55.2011.8.26.0344 (344.01.2011.025802) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Banco
Santander Brasil Sa - Catarina Manoel Balhe - Feito n. 1707/11. Vistos. Nos termos do pedido formulado pelo(a) exeqüente,
intimem-se o(a)(s) executado(a)(s), na pessoa do(a) advogado(a) e procurador(a), para indicar bens que garantam a satisfação
do débito, sob pena da configurações das sanções contidas no art. 600, IV, do CPC. E aplicação da multa do art. 601, do CPC..
Int. - ADV: MARLUCIO BOMFIM TRINDADE (OAB 154929/SP), AURELIO CARLOS FERNANDES (OAB 208616/SP), MARISA
REGINA AMARO MIYASHIRO (OAB 121739/SP), PAULO MARCOS VELOSA (OAB 153275/SP), RUY MACHADO TAPIAS (OAB
82900/SP), SANDRA SOBHIE MUÑOZ (OAB 279680/SP)
Processo 0025932-50.2008.8.26.0344 (344.01.2008.025932) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços
- Gustavo Rubira Brambilla - Moreira Estruturas Metálicas Ltda - Proc. Nº 1945/08 Vistos. Diante da decisão proferida nos
Embargos à Execução( fls. 84/88), arquivem-se os autos, procedendo-se as baixas e anotações de estilo. Int. - ADV: TANIA
FATIMA RAYES ARANTES (OAB 143461/SP), GRACIA APARECIDA BRAMBILLA (OAB 77319/SP)
Processo 0026698-64.2012.8.26.0344 (344.01.2012.026698) - Procedimento Ordinário - Bancários - José Rinaldo Ferreira Banco Itauleasing Sa - Feito n. 1687/12. Vistos. Fls. 98: Aguarde-se, nos termos do despacho de fls. 91. Int. - ADV: FAUEZ ZAR
JUNIOR (OAB 286137/SP), BENEDICTO CELSO BENICIO (OAB 20047/SP), TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS (OAB
182694/SP)
Processo 0026745-38.2012.8.26.0344 (344.01.2012.026745) - Monitória - Prestação de Serviços - Abase Aliança Brasileira
de Assistência Social e Educacional - Devanir Januário Henrique - - Maria Isabel Henrique - “Fica o Dr. Rubens Cardoso Bento,
intimado a devolver o processo no prazo de 24:00 horas, sob pena de busca e apreensão dos autos e comunicação à Ordem de
Advogados do Brasil/SP para as devidas providências” - ADV: RUBENS CARDOSO BENTO (OAB 65254/SP)
Processo 0026897-57.2010.8.26.0344 (344.01.2010.026897) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Auto Posto
Milênio Ltda - Arlete Isabel Grego Zaguine - - Osvaldo Zaguine - - Clovis Franco Teixeira - - Maria José Rodrigues Oliveira - Feito
n. 2038/10. Vistos. Fls. 159: Defiro: Proceda-se a Serventia a alteração do endereço do Requerido junto ao SAJ. Expeça-se
carta precatória de citação, devndo a Requerente comprovar sua distribuição no prazo de trinta (30) dias. Int. - ADV: CLAUDIA
FIGUEIREDO DA SILVA (OAB 261525/SP), MARCELO GARCIA RODRIGUES (OAB 124370/SP)
Processo 0026903-93.2012.8.26.0344 (344.01.2012.026903) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- Sergio Luis Nery Junior - Luiz Eustáquio Côsso - - Carmem Francisca Brandão Araújo Côsso - Feito n. 1699/12: Vistos. Fls.
204/206: Por ora, venha pelo Requerente o recolhimento das diligências de forma individualizada, para os feito, tendo em vista a
instalação da Central de Mandados na Comarca, e que o feito principal e a cautelar não ficam vinculadas a um oficial de Justiça.
Após, tornem. Int. - ADV: SERGIO LUIS NERY JUNIOR (OAB 198861/SP)
Processo 0027448-03.2011.8.26.0344 (344.01.2011.027448) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Luiz Carlos
Fernandes Pavão - - Ana Cláudia Pollon Pavão - Banco Bradesco Sa - Proc. Nº 1783/11 Vistos. Formar 2º volume à partir de
fls. 200, inclusive. Fls. 253/259. Ciência às partes da juntada aos autos da decisão, com trânsito em julgado proferida nos autos
do Agravo de Instrumento retro interposto. Após, subam os autos. Int. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP),
RICARDO SIPOLI CASTILHO (OAB 145355/SP)
Processo 0028086-41.2008.8.26.0344 (344.01.2008.028086) - Embargos à Execução - Moreira Estruturas Metálicas Ltda
- Gustavo Rubira Brambilla - Autos nº 2140/2008 Vistos Cumpra-se o Venerando Acórdão, cadastrando-o no SAJ, inclusive o
trânsito em julgado e a extinção do processo (Capítulo IV, Seção II, item 12.2.1 das NSCGJ), se o caso. Ciência às partes da
baixa dos autos. Trasladar cópia da sentença, V.Acórdão e certidão de trânsito em julgado para os autos da ação executiva.
Depois, arquivem-se os autos. Int. - ADV: GLAUCO MARCELO MARQUES (OAB 153291/SP), ANDREIA APARECIDA DA COSTA
AGUILAR DA SILVA (OAB 270619/SP)
Processo 0028112-97.2012.8.26.0344 (344.01.2012.028112) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Banco Santander (brasil) Sa - Auada Comércio e Representações Ltda - - Gustavo Vatti Moyses Auada - F - 1825/12 - Manifestese o exequente sobre o retorno da carta precatória, sem cumprimento, com informações que desconhecem os executados no
endereço diligenciado. Prazo: 05 dias. * - ADV: PAULO ROBERTO BASTOS (OAB 103033/SP), WILLIAM LOURENÇO MORAES
(OAB 323620/SP)
Processo 0028606-98.2008.8.26.0344 (344.01.2008.028606) - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título
- Andréa Aparecida Padovino - Javep Veículos Peças e Serviços Ltda - Feito n. 2178/08. Vistos. Fls. 140/141: Oficie-se ao
banco sacado, nos termos do pedido formulado pela requerida. Int. - ADV: LUIZ EDUARDO GAIO JUNIOR (OAB 245649/SP),
ANA PAULA AMBROGI DOTTO ZVEIBIL (OAB 242732/SP), FERNANDO AUGUSTO DE NANUZI E PAVESI (OAB 182084/SP),
DANIEL FELIPE MURGO GIROTO (OAB 286077/SP), ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI (OAB 177936/SP)
Processo 0028606-98.2008.8.26.0344 (344.01.2008.028606) - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título
- Andréa Aparecida Padovino - Javep Veículos Peças e Serviços Ltda - Feito n. 2178/08: “Fls. 140/143: Diante do deferimento
da expedição do ofício ao banco sacado, conforme referido na petição de fls. 140/141, deverá a requerida fornecer o endereço
atualizado da agência: Banco Nossa Caixa S.A. - Vila Falcão - Bauru, para que se viabilize a expedição do referido ofício”. ADV: ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI (OAB 177936/SP), FERNANDO AUGUSTO DE NANUZI E PAVESI (OAB 182084/SP),
ANA PAULA AMBROGI DOTTO ZVEIBIL (OAB 242732/SP), LUIZ EDUARDO GAIO JUNIOR (OAB 245649/SP), DANIEL FELIPE
MURGO GIROTO (OAB 286077/SP)
Processo 0029719-48.2012.8.26.0344 (344.01.2012.029719) - Pedido de Providências - Registro de Imóveis - Município de
Marília - O Juizo - Proc. Nº 1820/12 Vistos. Nos termos do pedido do Dr. Curador de Registros Públicos, expeça-se o mandado
de cancelamento do registro e, bem assim, o ofício ao Tabelionato de Notas. Int. - ADV: MONICA REGINA DA SILVA (OAB
235458/SP)
Processo 0030269-14.2010.8.26.0344 (344.01.1998.002463/2) - Cumprimento de sentença - Banco Bradesco Sa - Ezequias
dos Santos Marroques - Vistos. Fls. 467/473: comprove o executado o trânsito em julgado do acórdão juntado. Prazo: 05 dias.
Int. - ADV: NEIDE SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP), WILSON DE MELLO CAPPIA (OAB 131826/SP)
Processo 0030299-83.2009.8.26.0344 (344.01.2009.030299) - Depósito - Depósito - Bv Financeira Sa Crédito Financiamento
e Investimento - Bruno Galdino da Silva Alexandre - Diga a requerente sobre o endereço encontra na pesquisa Bacen de fls.
125/126. Prazo: 05 dias. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA
MOTA (OAB 192562/SP)
Processo 0030345-77.2006.8.26.0344 (344.01.2006.030345) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora /
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Eudóxio Garcia Neto - Edivaldo Alexandre Silva - Proc. Nº3.280/07 Vistos. Diante da
falta de impugnação, aprovo os cálculos de fls. 335. Faculto ao executado o prazo de 05 dias para complementar o saldo
remanescente. Int. - ADV: JOSÉ CARLOS JAMMAL (OAB 198781/SP), LUIZ OTAVIO RIGUETI (OAB 224447/SP)
Processo 0030434-27.2011.8.26.0344 (344.01.2011.030434) - Monitória - Espécies de Contratos - Fundação de Ensino
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Eurípides Soares da Rocha Univem - Maria Alice Bertacini Marino - “Fica a Dr(a) Ana Beatriz Moretti Ferrari, intimada a devolver
o processo no prazo de 24:00 horas, sob pena de busca e apreensão dos autos e comunicação à Ordem de Advogados do
Brasil/SP para as devidas providências” - ADV: ALVARO TELLES JUNIOR (OAB 224654/SP), PAULO HENRIQUE BERTACINI
MARINO (OAB 250515/SP)
Processo 0030688-63.2012.8.26.0344 (344.01.2012.030688) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Auto Peças Só
Freios Ltda Me - Valdecir da Silva Garcia - Feito n. 1864/12. Vistos. F. 71/72: Trata-se de pedido formulado pela Exequente,
objetivando a expedição de ofícios, constantes do segundo parágrafo da referida petição, para localização dos endereços do
Executado. O deferimento indiscriminado de expedições de ofícios para localização dos devedores e/ou seus bens, seria atribuir
ao Poder Judiciário função estranha à constitucionalmente prevista, ou seja, função investigativa. Tal somente poderá ser
deferido em casos excepcionais. Nota-se, que o E. Tribunal, buscando à celeridade da justiça, dispõe de diversas pesquisas para
tal, quais sejam: INFOJUD, BACENJUD, SIEL, RECEITA FEDERAL, RENAJUD, ARISP, dentre outras. Aliás, quanto ao tema,
já se tem decidido: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO
DE ENDEREÇO DO DEVEDOR.EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. IMPROVIMENTO. I. Não se mostra cabível
pedido de expedição de ofícios a órgãos da administração pública com o objetivo de serem fornecidas informações sobre o
devedor sem que o credor tenha envidado esforços para tanto. Precedentes. II. A ausência de similitude fática entre os casos
confrontados impede o conhecimento do recurso especial pela alínea “c” do permissivo constitucional. Agravo improvido” STJ,
AgRg no AI 798.905 RS, 3ª Turma, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 16/09/2008 Também nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO FUNDADA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.INDEFERIMENTO
DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.
MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS QUE PODEM SER EXECUTADAS PELA PARTE. Por ser
medida excepcional, a expedição de ofícios a órgãos públicos e entidades privadas depende da prova do exaurimento das
tentativas da parte interessada para localização da ré e de seus bens. Apenas depois de frustradas as tentativas por ela
empreendidas é que se admite a intervenção judicial”. TJSP, AI 0027804-89.2013.26.000, 27ª Câm. de Direito Privado, rel.
Des. Gilberto Leme, j. 5/03/2013, v.u. Por fim, anoto que a parte interessada poderá solicitar as informações sejam prestadas
diretamente ao Juízo, podendo, inclusive, juntar o pedido administrativo cópia da decisão vergastada, caso em que, sendo a
resposta negativa, deverá requer a expedição de ofícios. Diante do exposto, indefiro o pedido formulado no segundo parágrafo
da petição de fls. 71/72. Defiro as consultas pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD, deve o autor providenciar o recolhimento
nos termos do provimento CSM 1826/2010 e comunicado 97/2010 (Guia FEDTJ Código 434-1, no valor de R$ 11,00 para cada
pesquisa requerida. Int. - ADV: DENIZE GOMES DE SOUZA GAZZOLA (OAB 274027/SP)
Processo 0031462-93.2012.8.26.0344 (344.01.2012.031462) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Cecília Ferreira
Caetano Giroto Me - Karina Aparecida Barboza - “Fica o Dr. Andersoni, intimado a devolver o processo no prazo de 24:00 horas,
sob pena de busca e apreensão dos autos e comunicação à Ordem de Advogados do Brasil/SP para as devidas providências” ADV: ANDERSON CEGA (OAB 131014/SP)
Processo 0031643-65.2010.8.26.0344 (344.01.2008.002039/1) - Cumprimento de sentença - Banco Itaú Sa - Fabiana dos
Santos Elesbão - - Renata Pires - - Renata Vidraçaria e Calharia Ltda Me - Vistos. Fls. 153/154: diante do requerimento formulado
pela parte credora e considerando a ordem estabelecida no artigo 655 do Código de Processo Civil, proceda-se o bloqueio de
dinheiro pelo sistema “on-line” do BACEN-JUD, sobre eventuais saldos existentes em conta bancária e ou aplicações financeiras
em nome da parte devedora, até o limite do crédito exeqüendo, devendo o autor primeiramente efetuar o recolhimento da taxa,
no valor de R$ 11,00 (por CNPJ ou CPF), conforme comunicado 170/2011. Int. - ADV: MARCO ANTONIO COLENCI (OAB
150163/SP), NEWTON COLENCI (OAB 18576/SP)
Processo 0032485-74.2012.8.26.0344 (344.01.2012.032485) - Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda Priscila Botelho Oliveira Marques - Trisul Sa - - Calamuchita Empreendimentos Imobiliários Ltda - Feito n. 1974/12: “Fls. 474:
Venha pela Requerente as cópias da decisão referidas em sua petição. Ciência às requeridas da petição da Requerente, juntada
aos autos”. - ADV: PRISCILA BOTELHO OLIVEIRA MARQUES (OAB 256133/SP), FELIPE PAGNI DINIZ (OAB 214513/SP)
Processo 0033012-26.2012.8.26.0344 (034.42.0120.033012) - Consignação em Pagamento - Bancários - Jorge Amadeu
Soares Caparro - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Proc. Nº 1996/12 Vistos. Fls. 125/131. Art. 398, do CPC ( ao autor).
Após, tornem-me. Int. - ADV: SÉRGIO DA SILVA GRÉGGIO (OAB 158675/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), EDGAR
FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)
Processo 0033540-60.2012.8.26.0344 (344.01.2006.001423/3) - Cumprimento de sentença - João Matheus dos Santos
Vascão - - Leonice Simone dos Santos Vascão - - Vanessa Cristina Vascão - - Wagner Anderson Vascão - Mapfre Vera Cruz
Seguradora Sa - - Adriano de Almeida Pereira - - Ogata Veículos e Peças Ltda - Proc. Nº 80/06-03 Vistos. Diante da concordância
do Dr. Promotor ( fls. 619), defiro o levantamento da importância de R$ 15.691,20, como requerido às fls. 608. Int.( Certidão
da serventia informando que deixou de expedir a guia por não constar dos autos o numero do RG e CPF do advogado Dr.
Paulo Sergio Riguetti) - ADV: MARCOS ROBERTO MESTRE (OAB 172026/SP), ALEKSEI WALLACE PEREIRA (OAB 158624/
SP), FABIO ALEXANDRE SUMMA (OAB 170252/SP), RODRIGO MORALES BARÉA (OAB 174689/SP), RODOLFO SFERRI
MENEGHELLO (OAB 228762/SP), PAULO SERGIO RIGUETI (OAB 79230/SP)
Processo 0033570-32.2011.8.26.0344 (344.01.2010.012120/1) - Cumprimento de sentença - Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Marília - Eduardo Martins Velasco - Vistos. Diga a exequente como quer prosseguir, no prazo de 10 dias. No
silêncio, retornem ao arquivo. Int. - ADV: OVIDIO NUNES FILHO (OAB 43013/SP), LAZARO FRANCO DE FREITAS (OAB
95814/SP)
Processo 0033772-72.2012.8.26.0344 (344.01.2007.024861/1) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Sueli Nunes da Silva - - Maria Inês Barreto - Alj Comércio de Produtos Gerais Ltda - - ANA LAURA OSORIO JUSTO
- - JOTA PARTICIPAÇÕES LTDA - - LUPAR BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA - F - 2075/07-01 - Manifestem-se os exequentes
sobre o retorno das cartas de intimação sem cumprimento. Prazo: 05 dias.* - ADV: MARIA INES BARRETO (OAB 84514/SP)
Processo 0034016-98.2012.8.26.0344 (344.01.2008.025434/1) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Antônio Marcos Laurenti - Prefeitura Municipal de Marília - Feito n. 1884/08-1. “Fls. 196: Manifeste-se o Exequente,
no prazo de cinco (05) dias, sobre o depósito efetuado em seu favor, no valor de R$11.972,19, conforme ofício juntado aos
autos”. - ADV: RONALDO SERGIO DUARTE (OAB 128639/SP), PAULO ROBERTO MARCHETTI (OAB 171953/SP)
Processo 0036527-69.2012.8.26.0344 (034.42.0120.036527) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Itaú Unibanco Sa - Engetrin Engenharia e Construções Ltda - - Humberto Trindade Silva - Proc. Nº 2006/12 Vistos. Diante
do requerimento formulado pela parte credora (f. 95/96) e considerando a ordem estabelecida no artigo 655 do Código de
Processo Civil, proceda-se o bloqueio de dinheiro pelo sistema “on-line” do BACEN-JUD, sobre eventuais saldos existentes em
conta bancária e ou aplicações financeiras em nome da parte devedora, até o limite do crédito exeqüendo, devendo o autor
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primeiramente efetuar o recolhimento da taxa, no valor de R$ 11,00 (por CNPJ ou CPF), conforme comunicado 170/2011. Int. ADV: EDUARDO DE SOUZA STEFANONE (OAB 127390/SP), MARCELO MORATO LEITE (OAB 152396/SP)
Processo 0181057-93.2010.8.26.0100 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Coop. de Econ. e Cred. Mútuo
dos Pol. Milit. e Serv. da Secret. dos Neg. da Seg. Pub. Sp - Luciana Pizzoni - Vistos. Fls. 133: cumpra-se o determinado às fls.
131. Int. - ADV: JULIANA SIQUEIRA MOREIRA (OAB 244894/SP), ALESSANDRA VALÉRIA MOREIRA FREIRE FRANÇA (OAB
201324/SP)
Processo 3001113-22.2013.8.26.0344 - Cumprimento de sentença - Tatiane Quaglio Silva - Flávia Renata Rodrigues do
Prado - - Alecsandro dos Santos Razera - Feito n. 1044/12-1. Vistos. Fls. 98: O pedido já foi apreciado, conforme consta às fls.
68/69. Assim, deverá a autora comparecer em Cartório para proceder ao desentranhamento dos cheques, substituindo-os por
cópias. Int. - ADV: ULISSES MARCELO TUCUNDUVA (OAB 101711/SP), SILVAN ALVES DE LIMA (OAB 251116/SP)
Processo 3001397-30.2013.8.26.0344 - Cumprimento Provisório de Sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução Ruthe Marcelo - Banco Itaú Sa - Vistos. Fls. 98/99: tome-se por termo a caução oferecida. Após, defiro a expedição do mandado
de levantamento. No mais, aguarde-se a devolução dos autos principais. Int. (ASSINAR TERMO DE CAUÇÃO) - ADV: PAULO
ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP)
Processo 3004149-72.2013.8.26.0344 - Cumprimento Provisório de Decisão - Contratos Bancários - Octaviano Raymundo
Camargo Silva - José Roberto da Costa Marcari - - Indústria Metalúrgica R C M Ltda Me - - Cristiane Isabel Marcari Barbosa
- Autos nº 760/2009-1 Vistos Diante da falta de conclusão da perícia nos autos de embargos à execução, revogo o despacho
de fls.600, suspendendo a execução, conforme determinado naqueles autos. Int. - ADV: TEBET GEORGE FAKHOURI JUNIOR
(OAB 183624/SP), LUCIA HELENA NETTO FATINANCI (OAB 118875/SP)
Processo 3008003-74.2013.8.26.0344 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 0002390-68.2013.8.26.0104 - Vara Única) Nivaldo Pereira dos Santos - Terezinha Nazareth Barbosa - Feito n. 1847/13: Vistos. Manifeste-se o D. Patrono dos Requerente,
informando seu endereço atualizado, e se ele comparecera à audiência de instrução, debates e julgamento, designada no
Juízo Deprecante - Comarca de Cafelândia, independentemente de intimação, para o dia 30/04/2014, às 14:00 horas. No
silêncio, devolva-se. Int. - ADV: GLAUCIA FONSECHI MANDARINO (OAB 225292/SP), LENICE BULZICO BRAUS BAGGIO
(OAB 139045/SP), JULIANA ORLANDIN (OAB 214543/SP)
Processo 3008400-36.2013.8.26.0344 - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Efeito Suspensivo / Impugnação /
Embargos à Execução - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S. A - Ronaldo Perão - - NEUZA CIRILO PERÃO - Diga o impugnante
sobre o documento juntado às fls. 16 (art. 398 do CPC). Prazo: 05 dias. - ADV: CARLOS ALBERTO FERNANDES (OAB 57203/
SP), PAULO ROBERTO TUPY DE AGUIAR (OAB 66479/SP)
Processo 3008513-87.2013.8.26.0344 - Impugnação de Assistência Judiciária - Compra e Venda - Gutemberg Tadeu Alves
Ferreira - Carlos Alberto Maraci - Feito n. 2018/12-1. Vistos. Por ora, regulariza-se o impugnante sua petição de fls. 02/07, em
cinco (05) dias, assinando-a, sob pena de indeferimento. Int. - ADV: FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP), FRANCISCO
EDUARDO ABRANCHES DE FARIA (OAB 321417/SP), CINTYA MARA CARDOSO MARTINELLI (OAB 202063/SP)

3ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO DANIELE MENDES DE MELO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SIDNEI RODRIGUES DE ALCÂNTARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0183/2013
Processo 0000022-27.1985.8.26.0344 (344.01.1985.000022) - Separação Consensual - Dissolução - N. P. D. - - A. M. N.
D. - o J. - Vistos. Tornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: ARGEMIRO TAPIAS BONILHA (OAB 43516/SP), BENITO COLOMBO
(OAB 36737/SP)
Processo 0000050-58.1986.8.26.0344 (344.01.1986.000050) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Dezuíta Maria
de Souza - João Batista de Souza Óbito: 15121984 - Vistos. Fls. 74. Aguarde-se em cartório pelo prazo de 30 dias, conforme
requerido. Decorrido o prazo supra e nada sendo requerido, tornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: ANA CAROLINA RUBI
ORLANDO (OAB 166314/SP), GALDINO LUIZ RAMOS JUNIOR (OAB 138793/SP), WILSON MEIRELES DE BRITTO (OAB
136587/SP)
Processo 0001200-15.2002.8.26.0344 (344.01.2002.001200) - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Antonio
Cardoso - - Marcelo Jose Forin - Fakhouri Telecomunicacoes Ltda - Sergio Luis Nery Júnior - DECIDO. O título executivo judicial
tem por substrato a sentença de fls. 496/499, além do acórdão de fls. 564/569. O trânsito em julgado foi certificado às fls. 592.
A sentença de fls. 496/499 condenou a impugnante “a pagar a ANTONIO CARDOSO e MARCELO JOSÉ FORIN a quantia de
R$9.013,84 (nove mil e treze reais e oitenta e quatro centavos), monetariamente corrigidos a partir do ajuizamento da ação e
acrescidos de juros legais a partir da citação”. O acórdão de fls. 564/569 modificou em parte a sentença de fls. 496/499 para
reduzir o valor da condenação ao “patamar de 15% sobre o valor de R$45.069,22, com incidência dos consectários legais
conforme declinados na sentença”. Desse modo, a sentença (fls. 496/499) e o acórdão (fls. 564/569) não deixam dúvida de que
os juros moratórios incidem a partir da citação. Com o trânsito em julgado (fls. 592) do v. acórdão de fls. 564/569, mero cálculo
aritmético é capaz de identificar o “quantum debeatur”. Analisado o cálculo apresentado pelo exequente, constata-se que está
em conformidade com o acórdão (fls. 564/569), vez que a atualização monetária sobre o valor de R$45.069,22, foi aplicada a
partir do ajuizamento a ação (Junho de 2002 fls. 02 vº), pelos índices da Tabela do TJ/SP. A esse cálculo agregou-se os juros
de mora de 1% a.m. a partir da citação (26/07/02 fls. 181 vº), para após aplicar o percentual de 15%, resultando no valor de
R$31.766,97. Por outro lado, o cálculo apresentado pelo impugnante (fls. 605), além da incorreção quanto aos juros monetários,
está equivocado quanto à atualização monetária, porquanto o valor de R$6.760,38, atualizado a partir da propositura da ação
(junho de 2002) até maio de 2013 perfaz o montante de R$13.751,92 (R$ 6.760,38 : 25,203695 x 51,269227), que acrescidos
dos juros de mora de 131% (1% a.m. a partir da citação -26/07/2002 - até maio de 2013), resulta em R$31.766,95. Deduzindo a
impugnante pretensão abrangida pela imutabilidade da coisa julgada, procrastinou indevidamente o curso da execução, o que
configura a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo, conduta do litigante de má-fé prevista no inciso IV,
do art. 17 do CPC. Por fim, incide a multa de 10%, prevista no artigo 475-J, do CPC, uma vez que a executada, ora impugnante,
foi intimada para o pagamento do “quantum” devido (fls. 606 e 613), apurado mediante simples cálculo aritmético, conforme
se verificou acima, no entanto, não efetuou o pagamento, optando por ofertar a presente impugnação. Posto isso, JULGO
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IMPROCEDENTE a impugnação e, consequentemente, reputo corretos os cálculos apresentados pelo credor (R$31.766,97 fls.
605). Condeno a impugnante no pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da execução e a indenizar o impugnadoexequente em valor correspondente a 10% sobre o valor da execução atualizado, com fundamento no artigo 18, do CPC.
Sobre os valores devidos, incidirá a multa de 10% prevista no artigo 475-J, do CPC. Em se tratando de mero incidente, não
é cabível a fixação de honorários advocatícios, sendo este posicionamento atualmente adotado por este Juízo. Prossiga-se
na execução, devendo o exequente apresentar o demonstrativo atualizado do débito, nos termos da fundamentação acima.
Com a apresentação dos cálculos, intime-se o executado para pagamento. Int. - ADV: ANTONIO CARDOSO (OAB 10658/SP),
MARCELO JOSE FORIN (OAB 128810/SP), VINICIUS VIEIRA DIAS DA CRUZ (OAB 283462/SP), SERGIO LUIS NERY JUNIOR
(OAB 198861/SP), FERNANDA FAKHOURI (OAB 191594/SP)
Processo 0003139-78.2012.8.26.0344 (344.01.2012.003139) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel Marcílio Medeiros Neto - - Isabel Cristina Prefeito de Medeiros e outro - Vistos. Por ora, o acordo de fls. 77/78 não reúne
condições para ser homologado. Antes, devem os requeridos Isabel e Cícero regularizarem sua representação processual. Int.
- ADV: FRANCINE ROBERTA CORREA (OAB 263885/SP), LUCIANA GOMES FERREIRA MULLER (OAB 175760/SP)
Processo 0005338-10.2011.8.26.0344 (344.01.2011.005338) - Apreensão e Depósito de Coisa Vendida com Reserva de
Domínio - Inadimplemento - Matheus Rodrigues Marília - Sérgio Botelho dos Santos - Vistos. Manifestem-se as partes acerca
do prosseguimento da ação tendo em vista o trânsito em julgado (fls. 160). No silêncio, aguarde-se em cartório pelo prazo de
seis meses, nos termos do artigo 475-J, § 5º, do CPC. Decorrido o prazo sem manifestação, aguarde-se no arquivo eventual
provocação dos interessados pelo prazo de prescrição. Intime-se. - ADV: FLAVIO DE ALMEIDA PONTINHA (OAB 269293/SP),
ROBINSON ANTONIO BASSALOBRE (OAB 133073/SP)
Processo 0006399-13.2005.8.26.0344 (344.01.2005.006399) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Condominio Residencial Altos da Colina - Engea Empreendimentos Ltda - Vitor das Merces Lino - Vistos. Diante
da expedição de guia no valor demonstrado às fls. 416 (certidão de fls. 429), manifeste-se o credor acerca da satisfação da
obrigação, no prazo de 10 dias. No silêncio, tornem os autos conclusos. Int. - ADV: JOSÉ FRANCISCO LINO DOS SANTOS
(OAB 167743/SP), MARCOS ALBERTO GIMENES BOLONHEZI (OAB 72815/SP), CARLA SILVIA AURANI BELLINETTI (OAB
154470/SP)
Processo 0006961-22.2005.8.26.0344 (344.01.2005.006961) - Procedimento Sumário - Leiteria Brasil Ltda - Geraldo Ferrari
Júnior e outro - Vistos. Aguarde-se pelo prazo de 10 dias a manifestação da requerente. No silêncio, intime-se pessoalmente
para fins de extinção. Int. - ADV: PAULO SERGIO RIGUETI (OAB 79230/SP), LUIZ OTAVIO RIGUETI (OAB 224447/SP)
Processo 0007249-67.2005.8.26.0344 (344.01.2005.007249) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Cooperativa de
Credito Credicitrus - Alfredo Ramos Novaes Filho - - Francisco Pereira das Chagas - Vistos. Fls. 362. Aguarde-se o cumprimento
da carta precatória. Int. - ADV: VITOR TÉDDE DE CARVALHO (OAB 245678/SP), MARCIO GUANAES BONINI (OAB 241618/
SP), JOSE ROBERTO RAMALHO (OAB 36955/SP), RICARDO DE SOUZA RAMALHO (OAB 135964/SP)
Processo 0009459-13.2013.8.26.0344 (034.42.0130.009459) - Procedimento Ordinário - Seguro - Wellington Izidoro Barbosa
- Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat Sa - Vistos. Fls. 79. Defiro. Expeça-se guia de levantamento em favor do
credor do depósito de fls. 80. Após, com a comprovação do levantamento, arquivem-se os autos. Int. - ADV: DARCIO JOSE DA
MOTA (OAB 67669/SP), INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP), ÉRICA TAKIZAWA TAIRA (OAB 276777/SP)
Processo 0010071-19.2011.8.26.0344 (344.01.2011.010071) - Procedimento Ordinário - Atos Administrativos - Supermercado
São Bento de Marília Ltda - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Fls. 1147/1148. Defiro a vista dos autos.(vista
solicitada pelo Dr. Abilio Vieira Filho). Dê-se publicidade ao despacho de fls. 1145. Int. - ADV: ALEXSSANDER LACERDA VIEIRA
(OAB 284616/SP), LEDA MARIA DE MORAES VICENTE (OAB 96105/SP), MARIA LUCIA DE MELO FONSECA GONCALVES
(OAB 109535/SP), ABILIO VIEIRA FILHO (OAB 158200/SP)
Processo 0010071-19.2011.8.26.0344 (344.01.2011.010071) - Procedimento Ordinário - Atos Administrativos - Supermercado
São Bento de Marília Ltda - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos Cumpra-se o V. Acórdão de fls. 1137/1142. Ciência
às partes da baixa dos autos. Manifeste-se o(a) autor(a) acerca da execução da sucumbência, procedendo-se na forma do art.
730, do CPC. No silêncio, arquivem-se. Int. - ADV: MARIA LUCIA DE MELO FONSECA GONCALVES (OAB 109535/SP), ABILIO
VIEIRA FILHO (OAB 158200/SP), LEDA MARIA DE MORAES VICENTE (OAB 96105/SP), ALEXSSANDER LACERDA VIEIRA
(OAB 284616/SP)
Processo 0010992-75.2011.8.26.0344 (344.01.2011.010992) - Monitória - Ensino Fundamental e Médio - Abase Aliança
Brasileira de Assistência Social e Educacional - Joel Marques André - - Marta Aparecida Castilho - Vistos. Fls. 90. Anote-se.
Aguarde-se por 10 dias manifestação do requerente acerca do prosseguimento. No silêncio, intime-se para fins de extinção. Int.
- ADV: ROGÉRIO PIACENTI DA SILVA (OAB 166447/SP), RUBENS CARDOSO BENTO (OAB 65254/SP)
Processo 0011319-83.2012.8.26.0344 (344.01.2012.011319) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condomínio
Residencial Terra Nova Marília Ii - Willian Paulo de Andrade - Vistos. Manifeste-se a credora acerca da execução do julgado,
procedendo-se na forma do art. 475-B e J, do CPC. Aguarde-se o prazo de 06 meses, na forma do parágrafo 5º do art. 475-J, do
CPC. No silêncio, arquivem-se. Int. - ADV: CARLA SILVIA AURANI BELLINETTI (OAB 154470/SP)
Processo 0011380-07.2013.8.26.0344 (034.42.0130.011380) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Rosemeire
Mathias Thomé - Ermelindo Scola e outro - Vistos. Ciência às partes do julgamento do Agravo. Anote-se a gratuidade. I - Recebo
a inicial. II Citem-se os requeridos para o inteiro teor da presente ação, ficando a ré advertida do prazo de 15 (quinze) dias
para apresentar contestação, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue
anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumprase na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: CAMILLA MERZBACHER BELÃO (OAB 295360/SP)
Processo 0011590-58.2013.8.26.0344 (034.42.0130.011590) - Procedimento Ordinário - Bancários - Jairo Eugenio Jodas
- Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Vistos. Fls. 188/198. Recebo a apelação da requerida nos efeitos
devolutivo e suspensivo. Às Contrarrazões. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
Seção de Direito Privado, observando-se as formalidades legais. Intime-se. - ADV: SÉRGIO DA SILVA GRÉGGIO (OAB 158675/
SP), ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO... (OAB 179209/SP)
Processo 0011745-61.2013.8.26.0344 (034.42.0130.011745) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Raminu
Comercial Ltda Me - Rodrigo Luiz Garcia - Vistos. Fls. 48/49. Depositada a diligência, desentranhe-se e adite-se o mandado de
fls. 40/44 para integral cumprimento. Int. - ADV: ROGERIO DE SA LOCATELLI (OAB 241260/SP)
Processo 0013248-20.2013.8.26.0344 (034.42.0130.013248) - Procedimento Ordinário - Condomínio - Edson Cardoso Ledo
Júnior Martins - Josiani Aparecida Martins Ledo - Vistos. Por ora, apresente o requerente cópia da certidão de casamento, no
prazo de cinco dias, a fim de comprovar o regime de bens adotado. Com a juntada, tornem os autos conclusos. Intime-se. - ADV:
WANDERLEI ROSALINO (OAB 253504/SP)
Processo 0014351-62.2013.8.26.0344 (034.42.0130.014351) - Produção Antecipada de Provas - Liminar - G S Terraplanagem
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Ltda - Alves de Souza Empreendimentos Imobiliários Ltda - Vistos. Fls. 137/153. Fixo os honorários periciais em R$ 3.500,00,
devendo a requerente providenciar o depósito do valor de R$ 1.500,00, no prazo de 10 dias. Autorizo o levantamento do valor
depositado às fls. 50 pelo sr. perito. E. guia. Digam sobre o laudo. Int. - ADV: ECLAIR FERRAZ BENEDITTI (OAB 14813/SP),
ARNALDO MAS ROSA (OAB 40076/SP)
Processo 0014404-77.2012.8.26.0344 (344.01.2012.014404) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Comasa
Comercial Mariliense de Automóveis Ltda - Patrícia Helen Gonçalves Lopes - Vistos. Fls. 55/56. Diante da inércia da executada,
defiro o levantamento do valor depositado às fls. 50 pela credora. E. guia. Recolhida a taxa devida, defiro nova tentativa de
bloqueio de valor até o montante do débito junto ao Sistema BACEN-JUD (R$ 3.265,19 - fls. 56) em contas da executada. Em caso
positivo, proceder-se-á a transferência do valor bloqueado para a agência PAB/FORUM local em conta judicial, aguardando-se
os procedimentos necessários junto ao sistema BACEN-JUD. O valor bloqueado fica automaticamente convertido em penhora,
intimando-se o executado, inclusive do prazo para oposição de embargos, se for o caso. Sendo a resposta negativa, com a
juntada das cópias para a efetiva comprovação e efeito legal, dê-se vista dos autos ao exequente para se manifestar sobre o
prosseguimento do feito em 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, interpretado o silêncio como não localização de bens passíveis
de penhora, intime-se para fins de extinção. Intime-se. (As consultas de busca de endereços, declarações, ativos e veículos
junto aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD, ficam condicionadas ao recolhimento da taxa destinada ao FEDTJ (cód.
434-1), no valor de R$ 11,00, por solicitação) - ADV: GALDINO LUIZ RAMOS JUNIOR (OAB 138793/SP), JOSÉ LUIZ RUFINO
JUNIOR (OAB 229276/SP)
Processo 0014461-61.2013.8.26.0344 (034.42.0130.014461) - Monitória - Prestação de Serviços - Fundação de Ensino
Eurípides Soares da Rocha Univem - Eduardo Junqueira Ventura - Vistos. Manifeste-se a credora acerca da execução do
julgado, procedendo-se na forma do art. 475-B e J, do CPC. Aguarde-se o prazo de 06 meses, na forma do parágrafo 5º do art.
475-J, do CPC. No silêncio, arquivem-se. Int. - ADV: ALVARO TELLES JUNIOR (OAB 224654/SP)
Processo 0015067-02.2007.8.26.0344 (344.01.2007.015067) - Procedimento Ordinário - Inter Quality Marília Indústria e
Comércio Ltda Epp - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição Ecad - Vistos. Fls. 259/260. Anote-se. Ciência às partes
da baixa dos autos. Cumpra-se o V. Acórdão de fls. 235/237. Manifestem-se as partes acerca do prosseguimento da ação tendo
em vista o trânsito em julgado (fls. 256). No silêncio, aguarde-se no arquivo eventual provocação dos interessados pelo prazo de
prescrição. Intime-se. - ADV: MAURICIO IMIL ESPER, CRISTIANO DE SOUZA MAZETO (OAB 148760/SP)
Processo 0015387-42.2013.8.26.0344 (034.42.0130.015387) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Promax
Produtos Máximos Sa Indústria e Comércio - Auto Peças e Acessórios 2m de Marília Ltda Me - Vistos. Fl. 28. Ante o depósito de
fl. 29/30 , determino a suspensão da presente execução até o pagamento da integralidade da dívida, nos termos do art. 745-A,
parágrafo primeiro do CPC.. Concedo o prazo de 05 dias ao executado para depósito de saldo remanescente de eventuais
valores referentes a custas e honorários advocatícios. Comprovado o depósito, expeça-se mandado de levantamento judicial em
favor do exequente. Autorizado desde já o levantamento de valores das parcelas vincendas pelo exequente. Intime-se.(expedido
MLJ. em favor do exequente) - ADV: MARCUS ALBERTO RODRIGUES (OAB 300443/SP), JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO
(OAB 34780/SP)
Processo 0017885-82.2011.8.26.0344 (344.01.2011.017885) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Banco Bradesco Sa - Thiago Lozano Spressão Me - - Alcides Spressão Júnior - Vistos. Fls. 87. Concedo o prazo de 10 dias
para o exequente comprovar a distribuição da carta precatória, conforme determinado às fls. 81. No silêncio, intime-se para fins
de extinção. Int. - ADV: PAULO ROBERTO TUPY DE AGUIAR (OAB 66479/SP)
Processo 0017905-39.2012.8.26.0344 (344.01.2012.017905) - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais Condomínio Residencial Terra Nova Marília Ii - Thiago Catarin Canales - Vistos. Conforme se verifica dos autos, a citação deveria
se dar em “mão própria”, por se tratar o requerido de pessoa física. Assim, não obstante a certidão de fls. 55, considerando
os termos do artigo 267, inciso IV e seu § 3º, do CPC dou por nula a citação de fls. 54 e torno sem efeito a certidão de fls. 55.
Manifeste-se o requerente sobre o prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. No silêncio, será intimado para fins de extinção.
Intime-se. - ADV: CARLA SILVIA AURANI BELLINETTI (OAB 154470/SP)
Processo 0018031-26.2011.8.26.0344 (344.01.2011.018031) - Procedimento Ordinário - Maxwel Nascimento da Costa Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat Sa - Vistos. Arquivem-se os autos. Int. - ADV: ANA PAULA COLTURATO
GONÇALVES (OAB 269598/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP)
Processo 0018741-75.2013.8.26.0344 (034.42.0130.018741) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Sílvio Gamateli e
outros - Espólio de Alfonso Alcará Lopes - Vistos. Fls. 166/169. Diante dos documentos de fls. 167/169, defiro a gratuidade aos
autores. Anote-se. No mais, cumpram os autores integralmente o despacho de fls. 152/152vº, no que se refere ao item “6”, pena
de cancelamento da distribuição. Int. - ADV: MYLENA QUEIROZ DE OLIVEIRA (OAB 196085/SP)
Processo 0018870-80.2013.8.26.0344 (034.42.0130.018870) - Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda
- Calamuchita Empreendimentos Imobiliários Ltda - David Fernando Marcelino - Vistos. Conforme se verifica dos autos, a
citação deveria se dar em “mão própria”, por se tratar o requerido de pessoa física. Assim, não obstante a certidão de fls. 151,
considerando os termos do artigo 267, inciso IV e seu § 3º, do CPC dou por nula a citação de fls. 150 e torno sem efeito a
certidão de fls. 151. Manifeste-se a requerente sobre o prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. No silêncio, será intimada
para fins de extinção. Intime-se. - ADV: ANDRESSA FELIPPE FERREIRA COLETTO (OAB 245776/SP)
Processo 0019231-68.2011.8.26.0344 (344.01.2011.019231) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Casa Sol Materiais
para Construção de Marília Ltda - Claudinei Morales - Vistos. Fls. 105. Defiro o sobrestamento do processo pelo prazo de 30
dias. Aguarde-se. Após, manifeste-se a exequente independentemente de nova intimação. No silêncio, intime-se para fins de
extinção, nos termos do art. 267, III, do C.P.C. Int. - ADV: JOSÉ LUIZ RUFINO JUNIOR (OAB 229276/SP), GALDINO LUIZ
RAMOS JUNIOR (OAB 138793/SP)
Processo 0019358-74.2009.8.26.0344 (344.01.2009.019358) - Procedimento Ordinário - Seguro - Rogério Aparecido Cadina
- Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat Sa - Vistos. Recebo a apelação da requerida de fls. 154/195, nos efeitos
devolutivo e suspensivo. Às contrarrazões. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
Seção de Direito Privado, observando-se as formalidades legais. Intime-se. - ADV: CESAR GOMES CALILLE (OAB 115863/SP),
CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), ENIO SOLER DO AMARAL JUNIOR (OAB 172787/SP)
Processo 0020417-63.2010.8.26.0344 (344.01.2010.020417) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Condomínio Residencial Turin e Milão - Vistos. Fls. 138/145. Diante da apresentação do laudo
pericial, arbitro os honorários periciais definitivos em R$ 1.000,00, cuidando o exequente de providenciar o recolhimento da
diferença (R$ 500,00), no prazo de 10 dias. Autorizo o levantamento do depósito de fls. 127 pelo perito. E. guia. Digam sobre
o laudo. Fls. 147/157. Ciente. Intime-se. - ADV: MARCOS EDUARDO DE SOUZA JOSÉ (OAB 182004/SP), SANDRA REGINA
TIOSSO DA SILVA (OAB 265722/SP)
Processo 0022751-36.2011.8.26.0344 (344.01.2011.022751) - Cumprimento de sentença - Espécies de Contratos - Graciano
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José Serra da Rosa - Silvana Tonini Reginatto - DECIDO. O impugnado concordou expressamente com o valor apresentado pela
impugnante (R$4.563,10, atualizado até agosto de 2008). Com referência à multa de 10% do art. 475-J, do CPC ela é devida,
vez que intimada, por meio de seu advogado, a pagar o valor do débito (fls. 165/166), o qual pode ser apurado por simples
cálculo aritmético, limitou-se a executada a apresentação de impugnação sem, contudo, comprovar o pagamento ou o depósito
judicial do valor devido. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a impugnação para estabelecer como valor correto da execução R$
4.563,10, que será atualizado a partir de setembro de 2013 (fls. 169/172) até a data do pagamento. Sobre o valor devido incidirá
a multa de 10%, prevista no artigo 475-J, do CPC. Em se tratando de mero incidente, não é cabível a fixação de honorários
advocatícios, sendo este posicionamento atualmente adotado por este Juízo. Prossiga-se na execução, devendo o exequente
apresentar o demonstrativo atualizado do débito, nos termos da fundamentação acima. Com a apresentação dos cálculos,
intime-se a executada para pagamento, no prazo de cinco dias, sob pena de penhora do crédito decorrente da venda do imóvel
que deu ensejou aos alugueis em execução, até o montante do débito. Int. - ADV: ANA CLAUDIA DOS SANTOS (OAB 138783/
SP), CRISTIANE LOPES NONATO (OAB 190616/SP)
Processo 0023787-89.2006.8.26.0344/01 (034.42.0060.023787/1) - Cumprimento de sentença - Adalberto Augusto Salzedas
- Armenantes Barboza de Souza - Vistos. Fls. 110/111. A gratuidade concedida é concedida à parte e não se estende ao
advogado. Assim, tratando-se a presente de execução de honorários, providencie o exequente o recolhimento da taxa devida
para realização das pesquisas Infojud e Renajud. Int. (As consultas de busca de endereços, declarações, ativos e veículos
junto aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD, ficam condicionadas ao recolhimento da taxa destinada ao FEDTJ (cód.
434-1), no valor de R$ 11,00, por solicitação) - ADV: ADALBERTO AUGUSTO SALZEDAS (OAB 205831/SP), ALEXANDRE
ZANIN GUIDORZI (OAB 166647/SP)
Processo 0024807-08.2012.8.26.0344 (344.01.2012.024807) - Cumprimento de sentença - Cheque - Flávio José Dalálio
- Fábio Júnior Ferreira Dutra - Vistos. Fls. 47. Defiro o sobrestamento do processo pelo prazo de 30 dias. Aguarde-se. Após,
manifeste-se o autor independentemente de nova intimação. No silêncio, intime-se para fins de extinção, nos termos do art. 267,
III, do C.P.C. Int. - ADV: FABIANO GIROTO DA SILVA (OAB 200060/SP)
Processo 0025246-53.2011.8.26.0344 (344.01.2011.025246) - Monitória - Cheque - José Maria Piola - Sílvia Regina Juste
- Vistos. Fls. 140: Expeça-se guia de levantamento em favor da Perita. Após, manifestem-se as partes sobre o laudo de fls.
110/139. Intime-se. - ADV: RAFAEL DURVAL TAKAMITSU (OAB 280821/SP), JOAO BATISTA RENAUD (OAB 33499/SP)
Processo 0026421-82.2011.8.26.0344 (344.01.2011.026421) - Monitória - Associação de Ensino de Marília Ltda - Ana
Cláudia Bertoncini Rodrigues - Vistos. Fls. 57/59. Anote-se a fase de execução. Antes, informado o atual endereço da executada
e recolhida a diligência, intime-se-a para pagamento do valor de R$ 2.692,19 (cálculo de fls. 58), devidamente atualizado,
no prazo de quinze dias, sob pena de incidência de multa de 10% prevista no art. 475-J, do C.P.C. e prosseguimento dos
atos executórios. Int. - ADV: JEFFERSON LUIS MAZZINI (OAB 137721/SP), GISELE LOPES DE OLIVEIRA (OAB 226125/SP),
DEBORA BRITO MORAES (OAB 236552/SP)
Processo 0026976-07.2008.8.26.0344 (344.01.2008.026976) - Monitória - Contratos Bancários - Banco Itaú Sa - Mc Martins
da Silva - - Marta Suely Martins Silva - - Michele Chriostina Martins Silva - Vistos. Fls. 220. Defiro o sobrestamento do processo
pelo prazo de 30 dias. Aguarde-se. Após, manifeste-se o autor independentemente de nova intimação. No silêncio, intime-se
para fins de extinção, nos termos do art. 267, III, do C.P.C. Int. - ADV: MARCELO MORATO LEITE (OAB 152396/SP), TATIANA
ALVES SEGURA PONTES (OAB 208929/SP)
Processo 0028859-81.2011.8.26.0344 (344.01.2011.028859) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Dori Alimentos
Ltda - Wilmar Sudoski e outros - Vistos. Fls. 138/139. Antes comprove a exequente a juntada da matrícula atualizado do imóvel,
obejto da constrição. Intime-se. - ADV: ALEXANDRA SUDOSKI (OAB 17133/SC), BRUNO MODESTO SILINGARDI (OAB 301249/
SP), REJANE ZOCANTE CURY QUEIROZ (OAB 127654/SP), ALEXANDRA SUDOSKI (OAB 17133/SC)
Processo 0029395-58.2012.8.26.0344 (344.01.2012.029395) - Procedimento Sumário - Seguro - Júnior César de Andrade
Vieira - Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat Sa - Vistos. Fls. 95. Autorizo o levantamento do valor depositado às
fls. 90 pelo requerente. E. guia. Após, com a comprovação do efetivo levantamento, arquivem-se os autos. Int. - ADV: ROBERTA
DIAS FERRAZ PENA (OAB 327240/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP)
Processo 0034445-65.2012.8.26.0344 (344.01.2010.009975/1) - Cumprimento de sentença - Maria Lúcia da Silva - Gimar
Empreendimentos Imobiliários Sc Ltda - Tratando-se de valor incontroverso, defiro o levantamento do depósito de fl. 198. Expeçase MLJ em favor da credora. Fl. 206. Defiro o pedido retro, determinando nova tentativa de bloqueio de valor até o montante do
débito remanescente junto ao Sistema BACEN-JUD (R$ 3.071,13) em eventuais contas existentes em nome da executada Gimar
Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda (CNPJ/MF nº 01.589.495/0001-07). Em caso positivo, proceder-se-á a transferência do
valor bloqueado para a agência PAB/FORUM local em conta judicial, aguardando-se os procedimentos necessários junto ao
sistema BACEN-JUD. O valor bloqueado fica automaticamente convertido em penhora, intimando-se o executado, inclusive do
prazo para oposição de impugnação, se for o caso. Se o resultado for infrutífero ou com valor inferior, fica desde já DEFERIDA
a busca e informações ao Sistema INFO-JUD da Receita Federal. Em caso positivo, proceda a serventia o arquivamento da
declaração de bens em pasta própria, certificando e intimando-se a exeqüente para manifestação, aguardando-se pelo prazo
de 30 (trinta) dias. Deixo consignado que, decorrido o prazo assinalado, as informações serão destruídas mecanicamente ou
incineradas, em cumprimento ao disposto no Provimento 293, art.4º, parágrafo 1º e 2º, publicado no DOE em 29/07/86. Sendo
a resposta negativa, com a juntada das cópias para a efetiva comprovação e efeito legal, dê-se vista dos autos ao exequente
para se manifestar sobre o prosseguimento do feito em 10 (dez) dias. Int. (- declaração de rendas da executada referente ao(s)
exercício(s) de: 2013, 2012 e 2011. Obs.: diante do sigilo das informações, a declaração foi arquivada em pasta própria na
Serventia para consulta das partes, vedada qualquer tipo de extração de cópias.) - ADV: DEVANDO DE LIMA (OAB 156469/SP),
TERCIO SPIGOLON GIELLA PALMIERI SPIGOLON (OAB 168778/SP)
Processo 0035537-54.2007.8.26.0344 (344.01.2007.035537) - Mandado de Segurança - Wanda de Oliveira Barbosa Diretora Técnica do Departamento de Saúde do Estado de São Paulo (drsmarília) - Fazenda Publica do Estado - Vistos. Ciência
às partes da baixa dos autos. Cumpra-se o V. Acórdão de fls. 79/85. Fixo os honorários da advogada da impetrante em R$ 550,00
(cód. 113) nos termos da tabela do convênio DPE/OAB. Expeça-se certidão. Oficie-se à autoridade impetrada e arquivem-se
os autos. Intime-se. - ADV: KATIA TEIXEIRA FOLGOSI (OAB 73339/SP), CLÁUDIA REGINA RONQUI DE CARVALHO (OAB
185870/SP), DELTON CROCE JUNIOR (OAB 103394/SP)
Processo 0035685-89.2012.8.26.0344 (344.01.2012.004678/1) - Incidente de Falsidade - Dorival Peres - Izamoel Micheloti
de Souza e outro - Vistos. Diante da ausência de regularização da representação processual do subscritor de fls. 10, reputo
inexistentes os atos praticados em nome do requerido. Intime-se o requerido, ora impugnado, no endereço informado na
contestação, nos termos do parágrafo único do artigo 238, do CPC, para responder ao presente incidente, no prazo de 10 dias,
devendo apresentar o original do documento, sob pena de preclusão da prova. Cientifique, ainda, o impugnado de que não se
procederá ao exame pericial do recibo apresentado às fls. 53 (dos autos principais) se concordar em retirá-lo dos autos e o
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requerente/impugnante não se opuser. Int. - ADV: SERGIO ARGILIO LORENCETTI (OAB 107189/SP), JOSE ANTONIO ROCHA
(OAB 72518/SP)

1ª Vara da Família e das Sucessões
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO RODRIGO OTÁVIO MACHADO DE MELO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADILSON LEONARDO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0054/2013
Processo 004/2013 administrativo JUIZ CORREGEDOR PERMANENTE Ré NIVALDETE PROCÓPIO BARIÃO Fls. 84. Não
havendo mais provas a serem produzidas, dou por encerrada a instrução processual e concedo o prazo de 10 dias para que a
requerida apresente suas alegações finais. Int. ADV. MARIA LÚCIA PEREIRA OAB-SP 59.752.
Processo 0001731-18.2013.8.26.0344 (034.42.0130.001731) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - F. G. F. - J.
de P. F. - Vistos, em saneador Defiro a requerida os benefícios da AJG. Sobre a contestação e documentos, manifeste-se o
autor. As partes encontram-se devidamente representadas e não há nulidades e nem preliminares a serem apreciadas, razão
pela qual dou o feito por saneado, fixando como ponto controvertido a impossibilidade do requerente em continuar arcando com
o atual valor da pensão alimentícia, e as necessidades da requerida. Designo audiência de instrução, debates e julgamento
para o dia 10 de fevereiro de 2014, às 14:50 horas, cuidando as partes de providenciarem o rol testemunhal caso desejam, na
forma do artigo 407 do CPC, sob pena de preclusão. Sem prejuizo, oficie-se a Empresa Frimesa S/A, para informar a este Juizo
qual a relação contratual entre ela e o requerente, desde quando presta seus serviços a empresa, bem como os seus ganhos,
consignando que a informação deverá ser prestada até o dia da audiência. No mais, requisite-se a declaração de imposto de
renda do autor pelo INFOJUD. Int. Concedido ao oficial de justiça os benefícios do artigo 172 do CPC. Servirá o presente, por
cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei - ADV: CARLOS EDUARDO SCALISSI (OAB 229759/
SP), JAIRO DONIZETI PIRES (OAB 87740/SP), MARIA REGINA APARECIDA BORBA SILVA (OAB 138261/SP)
Processo 0007638-71.2013.8.26.0344 (034.42.0130.007638) - Procedimento Ordinário - Guarda - S. de O. M. - T. C. P. designado o dia 16/01/2014, às 11:00 horas para a realização da perícia médica no(a) interditando(a), que se realizara no Fórum
Local com o(a) Dr(a). Fatima Regina Gorni - ADV: MARCUS VINICIUS TEIXEIRA BORGES (OAB 257708/SP), REGINA CELIA
DE CARVALHO MARTINS ROCHA (OAB 98231/SP)
Processo 0008410-34.2013.8.26.0344 (034.42.0130.008410) - Divórcio Litigioso - Dissolução - J. R. S. - S. A. E. S. - Vistos,
em saneador. Trata-se de pedido de divórcio, onde não logrando a citação pessoal da requerida, esta operou-se por edital.
Nomeou-se Curador Especial a requerida, que contestou o feito por negativa geral (fls. 24). O processo encontra-se em ordem
não havendo nulidades e nem preliminares a serem apreciadas, razão pela qual dou o feito por saneado, fixo como ponto
controvertido o divórcio. Designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 03 de fevereiro de 2014, às 16:00
horas, cuidando as partes de providenciarem o rol testemunhal caso desejam, na forma do artigo 407 do CPC, sob pena de
preclusão. Concedido ao oficial de justiça os benefícios do artigo 172 do CPC. Servirá o presente, por cópia digitada, como
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV: FLAVIO DE ALMEIDA PONTINHA (OAB 269293/SP), MARIANA
DA SILVA SANT’ANA (OAB 278814/SP)
Processo 0009834-14.2013.8.26.0344 (034.42.0130.009834) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - I. H. G. F. R. F. da S. - Vistos, em saneador A preliminar de ilegitimidade passiva, fica de plano rejeitada, já que o requerente demonstrou
que seu genitor Alex Ferreira Braga, não está em condições de assumir o pagamento da obrigação alimentar, tanto que ajuizou
contra o mesmo ação de execução de alimentos como se vê em fls. 73. Quanto ao chamamento da avó materna ao processo,
o pedindo fica indeferido, pois “(...) embora a lei tenha fixado a responsabilidade subsidiária e complementar dos avós, inexiste
solidariedade entre eles, uma vez que cada obrigado deve responder nos termos das suas possibilidades. Não existe assim, uma
só obrigação divisível, o que induziria à solidariedade, mas tantas obrigações distintas quantas sejam as pessoas que possam
ser demandadas” - TJSP - AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 994.09.290287-4, da Comarca de SÃO PAULO. No mais, partes
encontram-se devidamente representadas e não há nulidades e nem preliminares a serem apreciadas, razão pela qual dou o
feito por saneado, fixando como ponto as necessidades do requerente e as possibilidades da requerida. Designo audiência de
instrução, debates e julgamento para o dia 04 de fevereiro de 2014, às 14:40 horas, cuidando as partes de providenciarem o rol
testemunhal caso desejam, na forma do artigo 407 do CPC, sob pena de preclusão. Concedido ao oficial de justiça os benefícios
do artigo 172 do CPC. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei Int. ADV: SERGIO ARGILIO LORENCETTI (OAB 107189/SP), LUIS CLAUDIO CAMPOS BORELA (OAB 103464/MG)
Processo 0012592-63.2013.8.26.0344 (034.42.0130.012592) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - B.
R. - B. S. S. - Intimação das partes da data designada para a realização de exame de DNA pelo Laboratório de Imunologia de
Marília LIM, situado à Rua Claudio Manoel da Costa, nº 270 Bairro Maria Isabel, Marília/SP, dia 20/01/2014 às 09:30 horas,
onde deverão comparecer munidas de seus documentos pessoais cópia do RG e CPF juntamente com originais, se maiores, se
menores, cópia do RG e CPF e/ou certidão de nascimento juntamente com originais; sendo necessário jejum de 1 hora( comida,
bebida, bala, chiclete), não fumar, e acordo com o que determina o artigo 162, § 4º do CPC e nos termos do Comunicado CG
nº 1307/2007. - ADV: CRISTHIANO SEEFELDER (OAB 242967/SP), DANILO SPINOLA MUNIZ (OAB 297129/SP), LUIZ ANDRE
DA SILVA (OAB 321120/SP), FABIO XAVIER SEEFELDER (OAB 209070/SP)
Processo 0013748-86.2013.8.26.0344 (034.42.0130.013748) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - M. O. N. A. D. O. - - M. D. O. - Vistos, em saneador Defiro aos requeridos os benefícios da AJG. Sobre a contestação e documentos,
manifestem-se o autor e o MP. As partes encontram-se devidamente representadas e não há nulidades e nem preliminares a
serem apreciadas, razão pela qual dou o feito por saneado, fixando como ponto controvertido a impossibilidade do requerente
em continuar arcando com o atual valor da pensão alimentícia, e as necessidades dos requeridos. Designo audiência de
instrução, debates e julgamento para o dia 04 de fevereiro de 2014, às 16:45 horas, cuidando as partes de providenciarem o rol
testemunhal caso desejam, na forma do artigo 407 do CPC, sob pena de preclusão. Concedido ao oficial de justiça os benefícios
do artigo 172 do CPC. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei Int. ADV: MARLUCIO BOMFIM TRINDADE (OAB 154929/SP), TEREZINHA DIAS XAVIER (OAB 49146/SP)
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Processo 0015396-04.2013.8.26.0344 (034.42.0130.015396) - Divórcio Litigioso - Dissolução - E. I. - F. D. I. - “Diante da
petição com documentos juntados às fls. 34/41, redesigno para os mesmos fins de fls. 30 o dia 11 de Fevereiro de 2014, às
14:25 horas, intimando-se as partes, ficando consignado que não haverá reabertura de prazo para o patrono do requerido para
arrolar testemunhas uma vez que já intimado para tanto às fls. 32. Publique-se. Ciência ao MP” - ADV: ROSALBA DA SILVA
SANTOS (OAB 122562/SP), EUGENIO ZWIBELBERG (OAB 252108/SP)
Processo 0015791-93.2013.8.26.0344 (034.42.0130.015791) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - J.
M. da S. - A. de J. P. - Vistos, em saneador Defiro a requerida os benefícios da AJG. Anote-se o nome correto da correto da
requerida. Intime-se pessoalmente o digno Advogado Leandro de Oliveira Anzai, de que foi nomeado pela Defensoria Publica
para defender os interesses do requerente, encontrando-se os autos em cartório a sua disposição para manifestar-se sobre a
contestação e documentos. No mais, as partes encontram-se devidamente representadas e não há nulidades e nem preliminares
a serem apreciadas, razão pela qual dou o feito por saneado, fixando como ponto controvertido a alegada união estável e
partilha dos bens. Designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 05 de fevereiro de 2014, às 13:55 horas,
cuidando as partes de providenciarem o rol testemunhal caso desejam, na forma do artigo 407 do CPC, sob pena de preclusão.
Concedido ao oficial de justiça os benefícios do artigo 172 do CPC. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei Int. - ADV: WAGNER DE ALMEIDA VERSALI (OAB 277989/SP), LEANDRO DE
OLIVEIRA ANZAI (OAB 289809/SP), ULISSES PINHEIRO MENDES DA SILVA (OAB 263278/SP)
Processo 0016115-83.2013.8.26.0344 (034.42.0130.016115) - Procedimento Ordinário - Guarda - S. G. de O. - J. F. de L. - G. A. dos S. - Vistos, em saneador Defiro a requerida os benefícios da AJG. Sobre a contestação, manifeste-se a autora e o MP.
O requerido João Francisco de Lima, anuiu com o pedido da autora (fls. 33), restando, pois, incontroversa sua manifestação de
vontade. No mais, a autora e a requerida encontram-se devidamente representadas não havendo nulidades e nem preliminares
a serem apreciadas, razão pela qual dou o feito por saneado, fixando como ponto controvertido a guarda discutida nos autos.
Designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 10 de fevereiro de 2014, às 15:30 horas, cuidando as partes de
providenciarem o rol testemunhal caso desejam, na forma do artigo 407 do CPC, sob pena de preclusão. Concedido ao oficial de
justiça os benefícios do artigo 172 do CPC. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob
as penas da Lei Int. - ADV: PRISCILA COTRIN PASQUALINO (OAB 169318/SP), FERNANDO JOSE PALMA SAMPAIO (OAB
292755/SP)
Processo 0016205-91.2013.8.26.0344 (034.42.0130.016205) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - Willian
Sabino da Silva - - Fernando Sabino da Silva - - Leone Sabino da Silva - - Otávio Sabino da Silva - Rubens Justino da Silva Filho
- Vistos, em saneador. Tratando-se de ação de alimentos, não se aplica a regra do artigo 319 do CPC, quando da revelia, por se
tratar de direito indisponível. Não há nulidades e nem preliminares a serem apreciadas, razão pela qual dou o feito por saneado,
fixando como ponto controvertido as necessidades dos requerentes e as possibilidades do requerido. Assim, designo audiência
de instrução, debates e julgamento para o dia 06 de fevereiro de 2014, às 16:50 horas, cuidando as partes de providenciarem
o rol testemunhal caso desejam, na forma do artigo 407 do CPC, sob pena de preclusão. Servirá o presente, por cópia digitada,
como mandado. Concedido ao oficial de justiça os benefícios do artigo 172 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as penas da
LeiInt. - ADV: ALESSANDRO GALLETTI (OAB 141611/SP)
Processo 0016241-36.2013.8.26.0344 (034.42.0130.016241) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - J. W. M. R. da S. - - V. K. M. R. da S. - V. A. R. da S. - Vistos. Designo audiência de conciliação para o dia 03
de fevereiro de 2014, às 14:15 horas, intimando-se as partes para o comparecimento. Int. Concedido ao oficial de justiça os
benefícios do artigo 172 do CPC. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas
da Lei - ADV: FLAVIO DE ALMEIDA PONTINHA (OAB 269293/SP), ALINE ANTONIAZZI VICENTINI BEVILACQUA (OAB 167598/
SP)
Processo 0016334-96.2013.8.26.0344 (034.42.0130.016334) - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas N. C. S. - V. E. B. - Vistos, em saneador Defiro os requeridos os benefícios da AJG. Sobre a contestação e documentos,
manifeste-se a autora e o MP. As partes encontram-se devidamente representadas e não há nulidades e nem preliminares a
serem apreciadas, razão pela qual dou o feito por saneado, fixando como ponto controvertido a regulamentação de visitas.
Designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 06 de fevereiro de 2014, às 13:55 horas, cuidando as partes de
providenciarem o rol testemunhal caso desejam, na forma do artigo 407 do CPC, sob pena de preclusão. Concedido ao oficial de
justiça os benefícios do artigo 172 do CPC. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as
penas da Lei Int. - ADV: ANDERSON CEGA (OAB 131014/SP), ADRIANA BORGES DE MORAES TORRES (OAB 159537/SP)
Processo 0017783-89.2013.8.26.0344 (034.42.0130.017783) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - J. G. - T. N.
M. G. - Vistos, em saneador Defiro a requerida os benefícios da AJG. Sobre a contestação e documentos, manifeste-se a autora
e o MP. As partes encontram-se devidamente representadas e não há nulidades e nem preliminares a serem apreciadas, razão
pela qual dou o feito por saneado, fixando como ponto controvertido a impossibilidade do requerente em continuar arcando com
o atual valor da pensão alimentícia, e as necessidades da requerida. Designo audiência de instrução, debates e julgamento para
o dia 06 de fevereiro de 2014, às 15:45 horas, cuidando as partes de providenciarem o rol testemunhal caso desejam, na forma
do artigo 407 do CPC, sob pena de preclusão. Concedido ao oficial de justiça os benefícios do artigo 172 do CPC. Servirá o
presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei Int. - ADV: JOSE MARIO DE OLIVEIRA
(OAB 152011/SP), JEFFERSON EMIDIO DA SILVA (OAB 326570/SP)
Processo 0017903-35.2013.8.26.0344 (034.42.0130.017903) - Divórcio Litigioso - Dissolução - A. R. da R. - R. da R. Vistos, em saneador. Com razão o digno Representante do Ministério Publico em sua manifestação de fls. 23, ainda que revel o
requerido, faz-se necessária a designação de audiência de instrução para deliberar a respeito dos valores da pensão alimentícia
e guarda dos filhos menores. Assim não havendo nulidades e nem preliminares a serem apreciadas, dou o feito por saneado,
fixando como ponto controvertido as necessidades da requerente e as possibilidades do requerido na prestação dos alimentos
e guarda. Designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 11 de fevereiro de 2014, às 13:50 horas, cuidando
as partes de providenciarem o rol testemunhal caso desejam, na forma do artigo 407 do CPC, sob pena de preclusão. Servirá o
presente, por cópia digitada, como mandado. Concedido ao oficial de justiça os benefícios do artigo 172 do CPC. Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV: ARTHUR MANOEL XAVIER DE MENDONCA (OAB 87313/SP)
Processo 0018535-61.2013.8.26.0344 (034.42.0130.018535) - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. G. de S. - M. D. de S.
- “Considerando a publicação incompleta do despacho saneador de fls. 24, redesigno a audiência de instrução, debates e
julgamento para o dia 04 de Fevereiro de 2014, às 15:55 horas. Intime-se a autora pessoalmente. Publique-se. Cumpra-se”. ADV: ROSALBA DA SILVA SANTOS (OAB 122562/SP)
Processo 0018817-02.2013.8.26.0344 (034.42.0130.018817) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - L.
F. - M. M. C. - Vistos, em saneador. Defiro a requerida os benefícios da AJG. Sobre a contestação e documentos, manifestemse o autor e o MP. No mais, constato que as partes encontram-se devidamente representadas e não há nulidades e nem
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preliminares a serem apreciadas, razão pela qual dou o feito por saneado, fixando como pontos controvertidos a alegada união
estável e seu período e análise dos demais pedidos secundários: pensão alimentícia, guarda do filho, visitas e partilha dos bens.
Designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 11 de fevereiro de 2014, às 13:20 horas, cuidando as partes de
providenciarem o rol testemunhal caso desejam, na forma do artigo 407 do CPC, sob pena de preclusão. Servirá o presente, por
cópia digitada, como mandado. Concedido ao oficial de justiça os benefícios do artigo 172 do CPC Cumpra-se na forma e sob as
penas da Lei - ADV: DAIENE BARBUGLIO (OAB 279230/SP), RAQUEL BUENO ASPERTI (OAB 300840/SP)
Processo 0020284-16.2013.8.26.0344 (034.42.0130.020284) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - Renan Gabriel
Oliveira Rodrigues - Jaques Gama Rodrigues - Vistos, Para os fins de fls. 12, designo audiência de conciliação, instrução e
julgamento para o dia 22 de fevereiro de 2014, às 15:10 horas, citando-se e intimando-se o requerido no endereço informado a
fls. 31. Intime-se o requerente para o comparecimento. Int. - ADV: CRISTIAN RODRIGO BUENO (OAB 310333/SP)
Processo 0020284-16.2013.8.26.0344 (034.42.0130.020284) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - Renan
Gabriel Oliveira Rodrigues - Jaques Gama Rodrigues - Vistos. Em retificação ao despacho de fls. 32, fica consignado que
a audiência será realizada no dia 22 de Janeiro de 2014, às 15:10 horas, e não como constou. - ADV: CRISTIAN RODRIGO
BUENO (OAB 310333/SP)
Processo 0021055-91.2013.8.26.0344 (034.42.0130.021055) - Divórcio Litigioso - Dissolução - Geremias Alves Moreira Nilza Batista Espin Moreira - Vistos, em saneador. Ainda que a requerida não tenha contestado o pedido, não se aplica no
presente caso os efeitos da revelia, por se tratar de direito indisponível. Pretende o requerente por via da presente ação a
decretação de seu divorcio com a requerida, a partilha dos bens do casal e a exoneração do pagamento de alimentos a uma das
filha do casal, alegando que esta mesmo sendo menor de idade, convive atualmente em união estável. O pedido de exoneração
da verba alimentar em relação a filha não pode ser postulado nestes autos, pois, não sendo ela parte no processo, não tem
como promover sua defesa, devendo o autor nesse sentido ajuizar ação exoneratória de alimentos contra a menor para que
esta tenha o regular contraditório. No mais, o feito pode prosseguir com relação ao divórcio e partilha dos bens, e não havendo
nulidades e nem preliminares a serem apreciadas, dou o feito por saneado, fixando como pontos controvertidos o divórcio, a
pensão alimenticia a filha do casal e partilha dos bens. Assim, designo audiência de instrução, debates e julgamento para o
dia 04 de fevereiro de 2014, às 16:20 horas, cuidando as partes de providenciarem o rol testemunhal caso desejam, na forma
do artigo 407 do CPC, sob pena de preclusão. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Concedido ao oficial de
justiça os benefícios do artigo 172 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as penas da LeiInt. - ADV: GILBERTO FREDERICHI
MARTIN (OAB 128360/SP)
Processo 0021394-50.2013.8.26.0344 (034.42.0130.021394) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - Leonardo
Frederico Damaceno Sotelo - - Dimitria Damaceno Sotelo - José Luiz Sotelo - Vistos, em saneador Sobre a contestação e
documentos, manifestem-se os autores e o MP. As partes encontram-se devidamente representadas e não há nulidades e nem
preliminares a serem apreciadas, razão pela qual dou o feito por saneado, fixando como ponto controvertido as necessidades
dos requerentes, e as possibilidades do requerido. Designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 05 de
fevereiro de 2014, às 14:40 horas, cuidando as partes de providenciarem o rol testemunhal caso desejam, na forma do artigo
407 do CPC, sob pena de preclusão. Int. Concedido ao oficial de justiça os benefícios do artigo 172 do CPC. Servirá o presente,
por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei - ADV: MYLENA QUEIROZ DE OLIVEIRA (OAB
196085/SP), EMANOEL TAVARES COSTA (OAB 36571/SP)
Processo 0021544-31.2013.8.26.0344 (034.42.0130.021544) - Procedimento Ordinário - Exoneração - Valdir Barea - Thaís
Fernanda da Silva Barea - Vistos, em saneador Defiro a requerida os benefícios da AJG. Sobre a contestação e documentos,
manifeste-se o autor. As partes encontram-se devidamente representadas e não há nulidades e nem preliminares a serem
apreciadas, razão pela qual dou o feito por saneado, fixando como ponto controvertido a exoneração dos alimentos. Designo
audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 05 de fevereiro de 2014, às 13:20 horas, cuidando as partes de
providenciarem o rol testemunhal caso desejam, na forma do artigo 407 do CPC, sob pena de preclusão. Int. Concedido ao
oficial de justiça os benefícios do artigo 172 do CPC. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei - ADV: HENRIQUE YONESAWA PILLON (OAB 219984/SP), OVIDIO NUNES FILHO (OAB 43013/
SP)
Processo 0021602-34.2013.8.26.0344 (034.42.0130.021602) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Luís Gustavo da Costa Nascimento - César Augusto do Nascimento - Vistos. Atendendo a requerimento das partes,
designo audiência de conciliação para o dia 03 de fevereiro de 2014, às 14:40 horas, intimando-as para o comparecimento. Int.
Concedido ao oficial de justiça os benefícios do artigo 172 do CPC. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei - ADV: MARCUS ALBERTO RODRIGUES (OAB 300443/SP), VANESSA STROWITZKI
GOTO (OAB 210009/SP)
Processo 0021621-40.2013.8.26.0344 (034.42.0130.021621) - Procedimento Ordinário - Guarda - G. J. F. G. - T. A. da L. Vistos, Diante da certidão de fls. 31, e para os mesmos fins de fls. 22, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia
03 de fevereiro de 2014, às 15:05 horas, citando-se e intimando-se as partes para o comparecimento. Int. - ADV: ALEXANDRE
DE ALMEIDA (OAB 172438/SP)
Processo 0022015-47.2013.8.26.0344 (034.42.0130.022015) - Procedimento Ordinário - Liminar - Marinês Aparecida
Alves - Edson Moreira dos Santos - Vistos, em saneador Defiro ao requerido os benefícios da AJG. Ante ao que apuraram
as profissionais do Juizo, fica por ora, indeferido o pedido de suspensão das visitas do requerido ao filho do casal. Sobre
a contestação e documentos, manifeste-se a autora e o MP. As partes encontram-se devidamente representadas e não há
nulidades e nem preliminares a serem apreciadas, razão pela qual dou o feito por saneado, fixando como ponto controvertido
a suspensão do direito de visitas. Designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 06 de fevereiro de 2014, às
13:20 horas, cuidando as partes de providenciarem o rol testemunhal caso desejam, na forma do artigo 407 do CPC, sob pena
de preclusão. Concedido ao oficial de justiça os benefícios do artigo 172 do CPC. Servirá o presente, por cópia digitada, como
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei Int. - ADV: SUZANE LUZIA DA SILVA PERIN (OAB 122569/SP), PATRICIA
DOS SANTOS (OAB 262440/SP)
Processo 0022123-76.2013.8.26.0344 (034.42.0130.022123) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - Jacira
Francislaine da Silva Paes - - Ana Júlia Silva Paes - Salvador Aparecido Paes - Vistos Para os fins de fls. 24, designo audiência
de conciliação, instrução, debates e julgamento para o dia 03 de fevereiro de 2014, às 13:50 horas, citando e intimando-se
o requerido no endereço indicado a fls. 37. Intime-se a requerente para o comparecimento. - ADV: ALESSANDRA PRISCILA
MARIANO PELUCCIO (OAB 280248/SP)
Processo 0029742-91.2012.8.26.0344 (344.01.2012.029742) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - E. C. dos
S. - V. P. dos S. - Vistos, em saneador. Trata-se de pedido de alimentos, onde não logrando a citação pessoal do requerido, esta
operou-se por edital. Nomeou-se Curador Especial ao requerido, que contestou o feito por negativa geral (fls. 44). O processo
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encontra-se em ordem não havendo nulidades e nem preliminares a serem apreciadas, razão pela qual dou o feito por saneado,
fixo como ponto controvertido as necessidades do requerente e as possibilidades do requerido. Designo audiência de instrução,
debates e julgamento para o dia 03 de fevereiro de 2014, 16:00 horas, cuidando as partes de providenciarem o rol testemunhal
caso desejam, na forma do artigo 407 do CPC, sob pena de preclusão. Concedido ao oficial de justiça os benefícios do artigo
172 do CPC. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV:
SEBASTIANA ROSA DE SOUZA TEIXEIRA GONÇALVES (OAB 230566/SP), ELOISA MAXIMIANO GOTO (OAB 229804/SP)
Processo 0031226-78.2011.8.26.0344 (344.01.2011.031226) - Divórcio Litigioso - Dissolução - P. M. - Mandado de averbação,
ofício “cumpra-se” e certidão de honorários à disposição do(a) patrono(a) do(a) autor(a) para impressão pela Internet. - ADV:
TAÍS VANESSA MONTEIRO (OAB 167647/SP)
Processo 3007338-58.2013.8.26.0344 - Carta Precatória Cível - Depoimento (nº 0002040-30.2007.8.26.0415 - 1º Vara
Judicial) - M. P. do E. de S. P. - Marco Antonio Pinto Pereira, e outros - Vistos. Para melhor adequação da pauta, redesigno
a audiência para a oitiva das testemunhas arroladas para o dia 08 de Abril de 2014, às 13:20 horas, comunicando-se o Juízo
Deprecante. Intimem-se. Ciência ao MP. - ADV: AVAMOR BERLANGA BARBOSA (OAB 47073/SP), TAYON SOFFENER
BERLANGA (OAB 111980/SP)

Criminal
1ª Vara Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANGEL TOMAS CASTROVIEJO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS ALBERTO PRAZERES DE ANDRADE SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2014
Processo 0003149-88.2013.8.26.0344 (034.42.0130.003149) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - Luiz
Claudio Ferreira dos Santos - Maria Josefina Petitto Ramos - Intimação dos causídicos que pelo Juízo da 2 Vara Criminal
de Ourinhos/sp, foi designado dia 05 de fevereiro de 2014, às 16:30 horas, para oitiva das testemunhas de Defesa André
Ramon Monteiro Rodrigues e Ederson Mardegan. - ADV: ENEAS HAMILTON SILVA NETO (OAB 263390/SP), MARIA REGINA
APARECIDA BORBA SILVA (OAB 138261/SP), CARLOS EDUARDO SCALISSI (OAB 229759/SP), ÊNIO ARANTES RANGEL
(OAB 158229/SP), NATHALIA NUNES PONTELI (OAB 290312/SP)
Processo 0012536-64.2012.8.26.0344 (344.01.2012.012536) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
e Condutas Afins - Danilo Dias Canale - - Rodrigo Fernando Silva - - Ciro Roberto Silva - - Alex de Almeida Belarmino - - Renato
Campos Manzano - - Anderson Ricardo Gomes da Silva - - Clayton Junior Lopes da Silva - - Daniel Marques Silverio - - Maycon
Willian Luis dos Santos - - Ewerton Alexander de Morais Ferreira - - Nayara Morilhe Leonardo - - Valéria Serrano Mendonça
- - Fernando Dal Evedove - - André Luis Panciera - - Tiago Dias Pereira de Souza - - Antônio Carlos dos Santos - - Fernando
Aparecido de Almeida e outros - A Sociedade - Intimação dos causídicos do teor do despacho: Vistos.Fls. 1427/1432: Trata-se
de pedido de revogação da prisão preventiva formulado em prol do acusado DANILO DIAS CANALE, denunciado pela prática
do delito previsto no artigo 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, c.c. o 69, do Código Penal.O representante do Ministério Público
opinou pelo indeferimento do pedido (fls. 1433 e 1433 vº).Relativamente ao pedido para a revogação a prisão preventiva do
acusado DANILO DIAS CANALE, reputo deva ser ratificada as decisões de fls. 1184, 1200/1201 e 1217, eis que não houve
qualquer alteração da sua situação desde as edições das referidas decisões, sendo ainda necessária a manutenção de sua
custódia cautelar.Destarte, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em prol do denunciado DANILO
DIAS CANALE.Julgo preclusa a oitiva da testemunha de defesa Zenaide Pereira Faria, arrolada pelo Dr. Manoel Henrique
Lopes da Cunha, DD. Defensor do réu Fernando Aparecido de Almeida (fls. 1426). Para a audiência de interrogatórios, debates
e julgamento designo o dia 03 de fevereiro de 2014, às 14:30 horas. Int. Marília, 16 de dezembro de 2013.As.Dr.Angel Tomas
Castroviejo. Juiz de Direito. - ADV: JADER GAUDENCIO DA SILVA (OAB 67257/SP), FABIANO IZIDORO PINHEIRO NEVES
(OAB 202085/SP), RICARDO CARRIJO NUNES (OAB 322884/SP), FLAVIA CARRIJO NUNES (OAB 287018/SP), MICHELE
MIRANDA DA SILVA (OAB 279631/SP), MICHEL JOSE NICOLAU MUSSI (OAB 96230/SP), ANTONIO CARASSA DE SOUZA
(OAB 94414/SP), ROMULO RONAN RAMOS MOREIRA (OAB 120945/SP), OVIDIO NUNES FILHO (OAB 43013/SP), TATIANA
TORRES GALHARDO (OAB 209691/SP), MANOEL HENRIQUE LOPES DA CUNHA (OAB 185926/SP), JOÃO FELIPE NICOLAU
NASCIMENTO (OAB 164704/SP), WILSON DE MELLO CAPPIA (OAB 131826/SP), CESAR ALESSANDRE IATECOLA (OAB
126988/SP)
Processo 0017899-95.2013.8.26.0344 (034.42.0130.017899) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
e Condutas Afins - Eriton Sedano Gonçalves - Intimação da Dra. Defensora para que no prazo legal, apresente as razões de
apelação. Autos c/ vista. - ADV: ELAINE RODRIGUES GOMES (OAB 229073/SP), LUIZ CARLOS CLEMENTE (OAB 57883/SP)
Processo 3001405-07.2013.8.26.0344 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - C. F. S. - Intimação do causídico que
o réu foi citado a defesa preliminar no prazo de 10 dias para apresentar defesa preliminar. - ADV: ROMULO RONAN RAMOS
MOREIRA (OAB 120945/SP)
Processo 3004154-94.2013.8.26.0344 - Insanidade Mental do Acusado - Roubo - Adriano Carlos Alves Melari - INtimação
do causídico do toer do despacho: Vistos.Homologo o laudo de fls.28/29 para que produza os legais e jurídicos efeitos.Ciência
às partes.Após, apensado aos principais, voltem conclusos.Marilia, 08 de janeiro de 2014.As.Dr.Décio Divanir Mazeto. Juiz de
Direito. - ADV: LUIZ CARLOS CLEMENTE (OAB 57883/SP)
Processo 3005397-73.2013.8.26.0344 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - A. B.
C. - - L. M. A. - Trata-se de defesa preliminar ofertada por Dr. Defensor constituído, em favor do réu Anderson Barbosa Cardoso,
na qual postulou a Defesa a concessão do benefício da liberdade provisória (fls. 82/84). O Ministério Público manifestou-se
pelo indeferimento do pedido e prosseguimento do feito (fls.96).Decido. Com relação a defesa prévia ofertada em prol do
réu Anderson Barbosa Cardoso apreciarei em conjunto com a defesa prévia a ser apresentada pelo corréu. Relativamente,
ao pedido de liberdade provisória formulado pelo réu Anderson Barbosa Cardoso, verifico que a situação do acusado não se
alterou desde a decisão de fls. 51/53 apenso 1. Deste modo, tenho por presentes, pois, os requisitos da prisão cautelar fundada
na garantia da ordem pública, eis que há prova da existência do fato e indícios suficientes de autoria, aliás, pela situação do
acusado que foi preso em flagrante delito.Com efeito, a prova circunstancial até o momento coligida dá mostras veementes
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de que o increpado praticou a conduta de que acusado inicialmente. Basta ver, no mais, a significativa quantidade de drogas
guardada pelo acusado, conforme laudo de fls. (32/34).Todo aquele que se dedica a comercializar droga, atenta contra a
ordem pública, eis que inegável o caráter multifacetário do delito de tráfico, fomentando inúmeros outros crimes violentos.
Nestes termos, presentes os requisitos legais da custódia cautelar, reputo insuficientes outras medidas cautelares e INDEFIRO
o pedido de liberdade provisória. Dê-se vista ao Dr. Defensor do corréu Luciano Morandi Alves, para apresentação da defesa
prévia (Fls. 93). Intimem-se. Marilia, 13 de janeiro de 2014. - ADV: JADER GAUDENCIO DA SILVA (OAB 67257/SP), ULISSES
MARCELO TUCUNDUVA (OAB 101711/SP)

3ª Vara Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO DÉCIO DIVANIR MAZETO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ISABEL CRISTINA BRAGA CASETO FELTRIN
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2014
Processo 0004484-45.2013.8.26.0344 (034.42.0130.004484) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
e Condutas Afins - Maycon Paulino Costa Silva - - Leonardo Henrique da Silva Correa - - Maira Costa da Silva Ribeiro - José Reinaldo Lopes da Silva - VISTOS. (...) Frente a todo exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR: a) - MAYCON PAULINO COSTA SILVA, qualificado nos autos, a descontar
em regime inicialmente fechado, a pena de OITO ANOS DE RECLUSÃO, bem como a solver o equivalente a UM MIL DIASMULTA, em padrão diário mínimo, declarando-o incurso no artigo 33, “caput, da Lei 11.343/06 e, a descontar, também em
regime inicialmente fechado, a pena de QUATRO ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO, bem como a solver o equivalente a
NOVECENTOS DIAS-MULTA, em unidade diária mínima, declarando-o incurso no artigo 35, “caput”, da Lei 11343/06, c.c. 62,
I e 69, ambos do Código Penal, totalizando DOZE ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO e UM MIL E NOVECENTOS DIASMULTA; b) JOSÉ REINALDO LOPES DA SILVA, qualificado nos autos, a descontar em regime inicialmente fechado, a pena
de SETE ANOS DE RECLUSÃO, bem como a solver o equivalente a NOVECENTOS DIAS-MULTA, em padrão diário mínimo,
declarando-o incurso no artigo 33, “caput” da Lei 11343/06 e, a descontar, também, em regime inicialmente fechado a pena de
QUATRO ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO, e a solver o equivalente a NOVECENTOS DIAS-MULTA, em unidade diária
mínima, declarando-o incurso no artigo 35, “caput”, da Lei 11343/06, c.c. 69 do Código Penal; totalizando ONZE ANOS E SEIS
MESES DE RECLUSÃO e UM MIL E OITOCENTOS DIAS-MULTA; c) LEONARDO HENRIQUE DA SILVA CORREIA e MAIRA
COSTA DA SILVA RIBEIRO, qualificados nos autos, a descontarem em regime inicialmente fechado a pena de CINCO ANOS
DE RECLUSÃO, bem como a solverem, cada um, o equivalente a QUINHENTOS DIAS-MULTA, em unidade diária mínima,
declarando-os incursos no artigo 33, “caput”, da Lei 11343/06 e, a descontarem, também, em regime inicialmente fechado, a pena
de TRÊS ANOS DE RECLUSÃO, bem como a solverem o equivalente, cada um, o equivalente a SETECENTOS DIAS-MULTA,
em padrão diário mínimo, declarando a ambos como incursos no artigo 35, “caput”, da Lei 11343/06, c.c. 69 do Código Penal,
totalizando, cada um, OITO ANOS DE RECLUSÃO e UM MIL E DUZENTOS DIAS-MULTA. Recomendem-se os réus Maycon
Paulino Costa Silva, Leonardo Henrique da Silva Ribeiro e José Reinaldo Lopes da Silva nas prisões onde se encontram. Após
o trânsito em julgado, expeça-se o respectivo mandado de prisão em relação à acusada Maira Costa da Silva Ribeiro. Imponho
custas no importe de 100 Ufesps para cada um deles. Publique-se em cartório. Registre-se, intimando-se as partes. Comuniquese. Marilia, 06 de dezembro de 2013. - ADV: JOSÉ LUIZ MANSUR JÚNIOR (OAB 177269/SP), LINA ANDREA SANTAROSA
MUSSI (OAB 206038/SP), MICHEL JOSE NICOLAU MUSSI (OAB 96230/SP), LARISSA TORIBIO CAMPOS (OAB 268273/SP)
Processo 0024201-14.2011.8.26.0344 (344.01.2011.024201) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Fernando
Precioso Vieira e outros - CONDENADO FERNANDO PRECIOSO VIEIRA, a descontar em regime inicialmente fechado, a pena
de OITO ANOS E NOVE MESES DE RECLUSÃO, bem como a solver o equivalente a QUINZE DIAS-MULTA, em padrão diário
mínimo, declarando-o incurso no artigo 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal e determinada expedição do mandado de prisão. ADV: RAFAEL LAURO GAIOTTE DE OLIVEIRA (OAB 308710/SP), VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES (OAB 331639/SP)
Processo 0029064-76.2012.8.26.0344 (344.01.2012.029064) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - Vinicius
Santarém - I - Revendo os autos, observo que o acusado não foi interrogado. Em face disso, declaro nulo o despacho de fls. 194
e converto o julgamento em diligência, designando o interrogatório do réu para o dia 13 de fevereiro p.f., às 15:30 horas; II - Int.
- ADV: ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 127619/SP)
Processo 3005622-93.2013.8.26.0344 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - BRUNO THIAGO SANTOS DE
CARVALHO - I - Inatendível o pedido formulado pelo Dr. Defensor. A decretação da custódia processual já foi definida pelo
despacho de fls. 31 do apenso e não há fato novo ou circunstância que permita a revogação, sobretudo porque os motivos
apontados não são de molde a justificarem a concessão do benefício. Em tal conformidade, considerando as circunstâncias
pessoais do acusado e por acolher a manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido. II - Int.. - ADV: HENRIQUE DE ARRUDA
NEVES (OAB 151290/SP)
Processo 3005622-93.2013.8.26.0344 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - BRUNO THIAGO SANTOS DE
CARVALHO - Proc.Ordem nº 2066 / 13 Fls.056: Fica Intimado o Defensor, de que, de acordo com a Certidão do Sr.Oficial de
Justiça, o Réu foi citado, sendo o Mandado juntado aos autos em 10/jan/14, estando, dessa forma, aguardando o prazo para
apresentação da defesa. - ADV: HENRIQUE DE ARRUDA NEVES (OAB 151290/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GILBERTO FERREIRA DA ROCHA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL HELTON FREIRE DO CARMO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0056/2013
Processo 0000155-58.2011.8.26.0344 (344.01.2011.000155) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Fabio Augusto Rodrigues Antão - Estado de São Paulo - - Município de Marília - Aguarde-se o prazo
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de 180 dias para inutilização dos autos, conforme disposto no artigo 1º do Provimento CSM nº 1958/2012, facultado a cada
parte desentranhar os documentos juntados. Int. - ADV: DELTON CROCE JUNIOR (OAB 103394/SP), FLAVIO DE ALMEIDA
PONTINHA (OAB 269293/SP), ALEXANDRE OLIVEIRA CAMPOS (OAB 244053/SP)
Processo 0000198-24.2013.8.26.0344 (034.42.0130.000198) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Lúcio
César dos Santos - Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Vistos. Pedido retro: O feito ja se encontra extinto
às fls.23, nos termos do art. 51, I da Lei 9099/95, bem como, encontra-se aguardando o recolhimento das custas finais, conforme
intimação do autor levada à efeito às fls. 93. Int. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), VALERIA
HELENA TAMIÃO MONTEIRO (OAB 319101/SP), SÉRGIO DA SILVA GRÉGGIO (OAB 158675/SP)
Processo 0000484-36.2012.8.26.0344 (344.01.2012.000484) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito
- Rui Ubiratan Borba - - Vera Lúcia Silva - Maria de Lourdes da Silva Santos - Ante o retorno dos autos do Colégio Recursal,
aguarde-se eventual requerimento para execução da sentença, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do art. 475-J, § 5º,
do CPC.. Caso haja interesse, deverá o exequente apresentar memória discriminada e atualizada do débito, de acordo com a
sentença. No silêncio, cumpra-se o disposto no item 30.2. do Provimento CSM 1670/09, com as alterações estabelecidas no
Provimento CSM 1679/09, inutilizando-se os autos. Int. - ADV: CLEOMARA CARDOSO DE SIQUEIRA (OAB 269463/SP), MARIA
REGINA APARECIDA BORBA SILVA (OAB 138261/SP), CARLOS EDUARDO SCALISSI (OAB 229759/SP)
Processo 0001161-66.2012.8.26.0344 (344.01.2012.001161) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Aparecida Cavichioli Cabral - Lucilaine Arca Rodrigues - - Francisca Pardinho Rodrigues - Vistos. Pedido retro: Considerando
que a renda salarial da executada Francisca trata-se de benefício previdenciário, indefiro a penhora da mesma, nos termos do
artigo 649, IV do CPC. “São absolutamente impenhoráveis:...IV - os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações,
proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas
ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observado o
disposto no § 3o deste artigo”. Desta forma defiro a penhora sobre a parte ideal do imóvel pertencente à executada Francisca(fls.
23/24). Int. - ADV: MARIA EUGENIA REIS PINTO (OAB 263966/SP)
Processo 0001472-28.2010.8.26.0344 (344.01.2010.001472) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Dakotaparts Comércio de Peças e Acessórios Automotores Ltda Me - Elétrica Parrel Ltda - Manifeste-se o
exequente quanto a penhora realizada nos autos. Int. - ADV: FLAVIO LUIS DE OLIVEIRA (OAB 138831/SP)
Processo 0003189-41.2011.8.26.0344 (344.01.2011.003189) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Yoshimitsu Ishii - Estado de São Paulo - - Município de Marília - Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias do
trânsito em julgado, inutilizem-se os autos, conforme disposto no item 30.2 do Provimento CSM 1.670/09, com as alterações
estabelecidas no Provimento CSM 1.679/09, ficando autorizado o desentranhamento dos documentos juntados. Int. - ADV:
DELTON CROCE JUNIOR (OAB 103394/SP), ALEXANDRE OLIVEIRA CAMPOS (OAB 244053/SP), ELOISA MAXIMIANO GOTO
(OAB 229804/SP)
Processo 0003247-73.2013.8.26.0344 (034.42.0130.003247) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento Acp Brandão Eletrônica Me - Acton Indústria e Comércio de Eletroeletrônicos Ltda Epp - Vistos. Fls. 36: Providencie o requerente
o cálculo atualizado do débito para execução da sentença de fls. 31/34. Int. - ADV: CLÁUDIA TELLES DE PAULA (OAB 200984/
SP), WALTER BUENO (OAB 196121/SP)
Processo 0003248-58.2013.8.26.0344 (034.42.0130.003248) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento Wf Circuitos Impressos Ltda Me - Acton Indústria e Comércio de Eletroeletrônicos Ltda Epp - Vistos. Nos termos do art. 475-J, §
5º, do CPC, aguarde-se o prazo de 6 (seis) meses para eventual requerimento para execução da sentença. Int. - ADV: CLÁUDIA
TELLES DE PAULA (OAB 200984/SP), WALTER BUENO (OAB 196121/SP)
Processo 0003694-95.2012.8.26.0344 (344.01.2012.003694) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários
- Tiago Santiago Queiroz - Comauto Consórcio Mariliense de Automóveis Sc Ltda - Ante a decisão do Colégio Recursal, cumprase o disposto no item 30.2 do Provimento CSM 1.670/09, com as alterações estabelecidas no Provimento CSM 1.679/09, ficando
autorizado o desentranhamento dos documentos juntados. Int. - ADV: MILENA CRISTINA TSUBOY DA SILVA (OAB 236898/
SP), ALDO ARANHA DE CASTRO (OAB 297518/SP), JOSÉ LUIZ RUFINO JUNIOR (OAB 229276/SP), GALDINO LUIZ RAMOS
JUNIOR (OAB 138793/SP), JULIANA ORTIZ MINICHIELLO (OAB 251305/SP)
Processo 0003832-62.2012.8.26.0344 (344.01.2012.003832) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Felipe Shinsato Beretta - Tecnoplus Info & Amp Eletrônicos do Brasil Ltda - Vistos. Ofícios de fls. 143 e 145/146:
Manifestem-se as partes no prazo de 3 dias. Após, conclusos. Int. - ADV: ALEXANDRE ALVES VIEIRA (OAB 147382/SP), CINTIA
MARIA TRAD (OAB 155794/SP), DANIELLA FIORAVANTI (OAB 209614/SP), THIAGO MATHEUS DE SOUZA FERREIRA (OAB
250199/SP)
Processo 0003853-04.2013.8.26.0344 (034.42.0130.003853) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida
em Cadastro de Inadimplentes - Flávia Tavares Sampaio - Banco Santander Sa - Vistos. Recebo o recurso interposto pelo
requerido com o duplo efeito. Ás contra-razões. Recebidas ou não, remetam-se os autos ao Colégio Recursal. Int. - ADV:
ALEXANDRE YUJI HIRATA (OAB 163411/SP), MARICLER BOTELHO DE OLIVEIRA (OAB 216633/SP)
Processo 0003962-18.2013.8.26.0344 (034.42.0130.003962) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Adriana Miranda Teixeira - Sociedade Nacional de Educação Ciência e Tecnologia Ltda - Nos termos da
certidão supra, torno sem efeito o despacho de fls. 47. Face aos princípios elencados no art. 2º da Lei 9099/95, à rápida solução
do processo e à uniformização do entendimento judicial que traduz em maior segurança jurídica, rendo-me ao posicionamento
majoritário das instâncias superiores a fim de determinar a intimação do requerido para pagamento do débito, no montante
de R$4.200,00 , em quinze (15) dias, pena de execução forçada nos termos do artigo 475-J, do CPC, bem como a cumprir a
sentença no tocante à restituição dos cheques. Intime-se pessoalmente. - ADV: JULIANO QUITO FERREIRA (OAB 236399/SP),
RAFAEL SONCHINI GONÇALVES (OAB 327903/SP)
Processo 0004124-13.2013.8.26.0344 (034.42.0130.004124) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Glauce Lariane Izabel Rodrigues Pontolio - Sky Brasil Serviços Ltda - Recebo o recurso interposto por Glauce L
Izabel Rodrigues Pontolio, no duplo efeito. Às Contra-razões. Recebidas ou não, remetam-se os autos ao Colégio Recursal.
Int. - ADV: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (OAB 131600/SP), ADINALDO APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 137939/SP),
HUMBERTO CHIESI FILHO (OAB 173160/SP)
Processo 0004778-97.2013.8.26.0344 (034.42.0130.004778) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários Fernando Pereira dos Santos - Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Vistos. Intime-se o requerente para se
manifestar, no prazo de 10 dias, quanto a contestação de fls. 31/34. Int. - ADV: LUIZ CARLOS MAZETO JUNIOR (OAB 306874/
SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), ROSANGELA AKEMI HAKAMADA (OAB 301778/SP)
Processo 0004913-22.2007.8.26.0344 (344.01.2007.004913) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Carlos Eduardo
Neves Amorim - Tim Celular Sa - Vistos. Pedido retro: Por ora, Intime-se o autor para que no prazo de 05(cinco) dias, efetue o
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pagamento do saldo remanescente do débito, acrescido da multa, no total de R$330,00(trezentos e trinta reais), sob pena de
execução forçada. E. o necessário. Int. - ADV: ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP)
Processo 0005540-50.2012.8.26.0344 (344.01.2012.005540) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
- Adriana Camargo Miranda - Banco Itau Sa - - Magazine Luiza - Ante a decisão do E. Colégio Recursal, casso a liminar
concedida às fls. 14. Oficie-se. Arbitro os honorários ao advogado nomeado pela DPE (fls. 74), em 100% da respectiva Tabela.
Após, cumpra-se o disposto no item 30.2 do Provimento CSM 1.670/09, com as alterações estabelecidas no Provimento CSM
1.679/09, ficando autorizado o desentranhamento dos documentos juntados. - ADV: RICARDO DOMINGUES PEREIRA (OAB
168503/SP), ADAMS GIAGIO (OAB 195657/SP), JOÃO AUGUSTO SOUSA MUNIZ (OAB 203012/SP), ADEMILSON GABRIEL
HORÁCIO (OAB 302225/SP)
Processo 0007374-88.2012.8.26.0344 (344.01.2012.007374) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
- Jonathan Correia Lemes Fernandes - Escola josé Polizotto Senai (serviço de Aprendizagem Industrial) - Diante da decisão
do Colégio Recursal, cumpra-se o disposto no item 30.2 do Provimento CSM 1.670/09, com as alterações estabelecidas no
Provimento CSM 1.679/09, ficando autorizado o desentranhamento dos documentos juntados. Int. - ADV: REGINALDO RAMOS
MOREIRA (OAB 142831/SP), ALINE DORTA DE OLIVEIRA (OAB 275618/SP), THATYANE DOMINGUES CARRETEIRO (OAB
302342/SP)
Processo 0007688-68.2011.8.26.0344 (344.01.2011.007688) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de
Trânsito - Jesus Aparecido Batista Lopes - Edson Sândalo - Vistos. Fl. 82: Nos termos do artigo 19, §2º da Lei 9.099/95, reputo
válida a intimação, posto que enviada no endereço constante dos autos. Aguarde-se o prazo para apresentação de eventuais
embargos, bem como o retorno da Carta Precatória expedida à fl. 78. Sem prejuízo, ante a certidão supra, exclua-se dos autos
o advogado do requerido. Int. - ADV: RICARDO SALVADOR FRUNGILO (OAB 179554/SP), GUSTAVO ABIB PINTO DA SILVA
(OAB 181102/SP)
Processo 0007917-91.2012.8.26.0344 (344.01.2012.007917) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários
- Alexandre da Silva - Banco Panamericano Sa - Vistos. Petição de fls. 81, depósito de fls. 88 no valor de R$2.476,95(dois mil,
quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos) e petição de fls. 89: Manifeste-se o autor. Int. - ADV: MARCELO
OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), HUGO JOSE ORLANDI TERÇARIOL (OAB 269631/
SP)
Processo 0008354-98.2013.8.26.0344 (034.42.0130.008354) - Carta Precatória Cível - Depoimento - Rede Pizzaretto Ltda
Me - Banco do Brasil Sa - - Vinho Sul Imp e Exp de Bebidas e Gêneros Alimentícios - Vistos. Fls. 61: Diante da informação do novo
endereço, designo o dia 12 de março de 2014, às 14:50 horas para oitiva da testemunha Marcos Vinicius Maldonado. Intime-se
nos endereços fornecidos, com as advertências de praxe. Comunique-se o juízo deprecante. Int. - ADV: ARY DELAZARI CRUZ
(OAB 123663/SP), ANDRE SEABRA CARVALHO MIRANDA (OAB 222799/SP)
Processo 0010092-58.2012.8.26.0344 (344.01.2012.010092) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Cláudio
Roberto Perassoli - Banco do Brasil Sa - Vistos. Fls. 105/121: Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Aguarde-se decisão do agravo. Int. - ADV: FÁBIO MENDES BATISTA (OAB 159457/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP),
MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP)
Processo 0011759-79.2012.8.26.0344 (344.01.2012.011759) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Fábio Júnior Turati - Banco do Brasil Sa - Ante o retorno dos autos do Colégio Recursal, aguarde-se eventual
requerimento para execução da sentença, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do art. 475-J, § 5º, do CPC.. Caso haja
interesse, deverá o exequente apresentar memória discriminada e atualizada do débito, de acordo com a sentença. No silêncio,
cumpra-se o disposto no item 30.2. do Provimento CSM 1670/09, com as alterações estabelecidas no Provimento CSM 1679/09,
inutilizando-se os autos. Sem, prejuízo, elabore-se o cálculo das custas, objeto da condenação do v. Acórdão. Após, notifiquese a requerente para recolhimento no prazo legal (art. 1098, § 1º e 2º do Capítulo VIII das Normas de Serviço da Corregedoria
Geral da Justiça). Em caso de não recolhimento, extraia-se certidão para inscrição em dívida ativa, encaminhando-se à
Procuradoria Regional. Após, decorrido o prazo de 90 dias estabelecido no item 30.2. do Provimento CSM 1670/09, com as
alterações estabelecidas no Provimento CSM 1679/09, inutilizem-se os autos, ficando desde já autorizado o desentranhamento
dos documentos. Int. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), MYLENA QUEIROZ DE OLIVEIRA
(OAB 196085/SP)
Processo 0012213-59.2012.8.26.0344 (344.01.2012.012213) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Helianna
Mendonça - Luiz Carlos de Oliveira - Vistos. Fls. 51/53: O cálculo apresentado encontra-se em desacordo com a sentença.
Assim, à requerente para apresentação do cálculo atualizado da condenação. Prazo: cinco dias. No silêncio, aguarde-se nos
termos do despacho de fl. 50. Int. - ADV: ALEXANDRE ZANIN GUIDORZI (OAB 166647/SP), OVIDIO NUNES FILHO (OAB
43013/SP), CRISTIANE LOPES NONATO (OAB 190616/SP)
Processo 0012251-37.2013.8.26.0344 (034.42.0130.012251) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Planos de Saúde Luiz Gomes de Oliveira - Unimed de Curitiba Cooperativa de Trabalho Médico - Vistos. Especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias,
as provas que pretendem produzir, justificando a respectiva pertinência, sob pena de indeferimento. Int. - ADV: CRISTIANO DE
SOUZA MAZETO (OAB 148760/SP), GUILHERME BERTINI GOES (OAB 241609/SP), ARTHUR LUIZ DE ALMEIDA DELGADO
(OAB 165292/SP)
Processo 0012357-96.2013.8.26.0344 (034.42.0130.012357) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Jorge
Luiz Fernandes - Neide Mendonça dos Santos Me - - Neide Mendonça dos Santos - - Dirce Marinho Teixeira - Vistos. Observo
que as executadas Neide Mendonça dos Santos Me e Neide Mendonça dos Santos não foram localizadas no endereço fornecido
na inicial, conforme certidão acostada às fls. 27vº, assim, indique a exequente o endereço atual das mesmas, no prazo de cinco
dias. Sem prejuízo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação sobre bens da executada Dirce. Int. - ADV: MARCIA
APARECIDA DE SOUZA (OAB 119284/SP)
Processo 0012722-24.2011.8.26.0344 (344.01.2011.012722) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Clóvis Ferreira da Silva - Gláucio Júnior Fernandes Gonçalves - - Dionísio Fernandes Gonçalves - Vistos. Pedido retro:
Defiro os bloqueios dos veículos indicados, devendo o exequente indicar sobre qual dos veículos requer seja feita a penhora,
para se evitar o excesso de execução. Oficie-se. Int. - ADV: LUCIANA GOMES FERREIRA MULLER (OAB 175760/SP)
Processo 0012765-87.2013.8.26.0344 (034.42.0130.012765) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Leticia
Thais Parra Me Spider Centro Automotivo - Vistos. Intime-se a requerente a proceder o recolhimento das custas processuais
no valor de R$ 96,85. Não efetuado o recolhimento no prazo estabelecido pelo Cap. III, Seção I, item 13.2 das N.S.C.G.J, será
extraída certidão para inscrição em dívida ativa. Int. - ADV: KARINA CORRADINI AUR (OAB 327547/SP), WENDELL RICARDO
DE ANDRADE (OAB 322279/SP)
Processo 0013425-18.2012.8.26.0344 (344.01.2012.013425) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Regina Célia de Carvalho Martins Rocha - Banco do Brasil Administradora de Cartões de Crédito - - Banco
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do Brasil Sa - Ante o retorno dos autos do Colégio Recursal, manifeste-se a requerente acerca de eventual cumprimento da
sentença. Prazo: cinco (5) dias. - ADV: ELIANE CRISTINA TRENTINI (OAB 263386/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB
79797/SP)
Processo 0014014-44.2011.8.26.0344 (344.01.2011.014014) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Jeny Marcolongo Passini - Estado de São Paulo - - Municipio de Marília - Aguarde-se o prazo de 180 dias para
inutilização dos autos, conforme disposto no artigo 1º do Provimento CSM nº 1958/2012, facultado a cada parte desentranhar os
documentos juntados. - ADV: LUIZ FERNANDO BAPTISTA MATTOS (OAB 84547/SP), ALEXANDRE OLIVEIRA CAMPOS (OAB
244053/SP), ELOISA MAXIMIANO GOTO (OAB 229804/SP), DELTON CROCE JUNIOR (OAB 103394/SP)
Processo 0014144-34.2011.8.26.0344 (344.01.2011.014144) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
- Carlos Eduardo de Camargo Rossetti - - Mariana Ventura Furlan - Empresa Rápido Satélite (wiegert & Cia Ltda) - Fls. 138 :
indefiro em virtude de não constar nos autos que a empresa executada tenha encerrado suas atividades. Faculto ao exequente
nova oportunidade para requerer o que de direito. Int. - ADV: GUILHERME ANANIAS SPERA (OAB 299643/SP), CARLOS
EDUARDO DE CAMARGO ROSSETTI (OAB 288688/SP)
Processo 0014836-33.2011.8.26.0344 (344.01.2011.014836) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito
- Rita de Cassia Miquelette Alves Gonsales - Prefeitura Municipal de Florinea - Ante o retorno dos autos do Colégio Recursal,
aguarde-se eventual requerimento para execução da sentença, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do art. 475-J, § 5º,
do CPC.. Caso haja interesse, deverá o exequente apresentar memória discriminada e atualizada do débito, de acordo com
a sentença. No silêncio, cumpra-se o disposto no item 30.2. do Provimento CSM 1670/09, com as alterações estabelecidas
no Provimento CSM 1679/09, inutilizando-se os autos. Int. - ADV: WILSON MEIRELES DE BRITTO (OAB 136587/SP), ANA
CAROLINA RUBI ORLANDO (OAB 166314/SP), JOSE APARECIDO BATISTA (OAB 33501/SP), LIGIA EUGENIO BINATI (OAB
72520/SP)
Processo 0014929-93.2011.8.26.0344 (344.01.2011.014929) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - Paulo Ramon Carrion Alonso - Tnl Pcs Sa - Vistos. Diante da penhora “on-line” positiva de
fls.225, no valor de R$9.301,31(nove mil, trezentos e um reais e trinta e um centavos), fica o executado, intimado do prazo de 15
dias para interposição dos embargos. Int. - ADV: WESLEY BOTELHO ALVIM (OAB 301981/SP), RICARDO MAGALHAES PINTO
(OAB 284885/SP)
Processo 0015039-24.2013.8.26.0344 (034.42.0130.015039) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento André Luís da Silva - Duka Multimarcas - Vistos. Designo a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 13 de
março de 2014, às 13:30 horas, devendo o procurador do autor se fazer acompanhado de seu cliente, sob pena de extinção
nos termos do artigo 51, I da Lei 9.099/95, e conseqüente condenação em custas processuais, conforme preceitua o artigo 51,
§ 2º da Lei 9099/95, de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, observando-se o artigo 4º, § 1º, da Lei 11.608/03. Intime-se
a empresa requerida e eventuais testemunhas tempestivamente arroladas. Int. - ADV: JOAO SIMAO NETO (OAB 47401/SP),
VICTOR HUGO DE SOUZA BUENO (OAB 271865/SP), HITOMI FUKASE (OAB 184704/SP)
Processo 0015634-23.2013.8.26.0344 (034.42.0130.015634) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Simone dos
Santos Brunghara - Consdal Construtora Ltda - Ante certidão de fls. 14vº e consulta ao bacen com resposta negativa, indique
a exequente bens de propriedade da executada passíveis de penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção nos termos
do artigo 53, parágrafo 4º, segunda parte da Lei 9099/95. Int. - ADV: EDUARDO LUIZ DE PAULA E SILVA DE ALMEIDA (OAB
332598/SP), HELENA DE PAULA E SILVA DE ALMEIDA (OAB 149994/SP)
Processo 0016237-67.2011.8.26.0344 (344.01.2011.016237) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Enriquecimento
sem Causa - Mauri de Souza da Paz - Eloísa Cristina dos Santos de Oliveira - Vistos. Fl. 111: Manifeste-se o exequente, no
prazo de cinco dias. Int. - ADV: JOSE CARLOS RODRIGUES FRANCISCO (OAB 66114/SP), MARIA EUGENIA REIS PINTO
(OAB 263966/SP)
Processo 0016789-03.2009.8.26.0344 (344.01.2009.016789) - Outros Feitos não Especificados - Álvaro César Mesquita
Serva - Opção Cursos Preparatórios para Concursos Ltda - Vistos. Pedido de fls. 349: Defiro, diante da certidão retro. Expeçase mandado de levantamento judicial do depósito de fls. 342, em favor do autor, observando-se as formalidades legais. No mais,
manifeste-se o autor quanto ao prosseguimento do feito, diante da existencia de saldo remaneste do débito. Int. - ADV: JOSÉ
LUIZ MANSUR JÚNIOR (OAB 177269/SP), KEYTHIAN FERNANDES PINTO (OAB 234886/SP), DAIENE BARBUGLIO (OAB
279230/SP)
Processo 0017395-89.2013.8.26.0344 (034.42.0130.017395) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Valdir
Ramos Marília Me - Grace Kelly Neves Gomes de Oliveira - Vistos. Defiro o desentranhamento dos documentos que instruíram
o feito pelo autor, conforme o requerido. Int. - ADV: MARCIA PIKEL GOMES (OAB 123177/SP)
Processo 0017397-59.2013.8.26.0344 (034.42.0130.017397) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Valdir
Ramos Marília Me - Renata Floriano da Silva - Vistos. Ante a certidão de fl. 18vº (executada não possui bens passíveis de
penhora) e o BacenJud negativo (fl. 20/22), indique a empresa exequente bens passíveis de penhora, no prazo de cinco dias,
sob pena de extinção do feito. Int. - ADV: MARCIA PIKEL GOMES (OAB 123177/SP)
Processo 0017746-62.2013.8.26.0344 (034.42.0130.017746) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito
- Jussara Aline dos Reis Silva - Empresa Circular de Marília Ltda - Vistos. Elabore-se o cálculo das custas finais, objeto da
condenação da requerente de fls. 27. Defiro a retirada dos documentos pela autora. Int. - ADV: MATHEUS DA SILVA DRUZIAN
(OAB 291135/SP), LUCIANA MARA RAMOS (OAB 317975/SP), CARLOS HENRIQUE RICARDO SOARES (OAB 326153/SP),
FABIANO MACHADO GAGLIARDI (OAB 175883/SP)
Processo 0017968-64.2012.8.26.0344 (344.01.2012.017968) - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis Sem despejo - José Carlos de Souza Cassiano - Vistos. Cumpra-se o despacho de fls. 24, procedendo a citação dos executados
nos endereços fornecidos às fls. 84/85. Oficie-se conforme requerido. Int. - ADV: MARCIA APARECIDA DE SOUZA (OAB 119284/
SP)
Processo 0018272-29.2013.8.26.0344 (034.42.0130.018272) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços
- Diretriz Educacional Ltda - Daniel de Freitas Faleiros - Vistos. Fls. 31/32: Defiro. Proceda-se à Serventia ao cadastro do
procurador no Sistema Informatizado. Cite-se para pagamento da dívida (R$2.073,66), em três (3) dias. Não efetuado o
pagamento, independentemente de nova ordem judicial, deverá o Sr. Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado,
proceder à penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se auto e intimando-se o executado desse ato na mesma oportunidade
(artigo 652, parágrafo primeiro, do CPC), bem como de que eventuais embargos poderão ser oferecidos até a audiência de
conciliação em data a ser indicada pela serventia (artigo 53, parágrafo 1º, da Lei 9.099/95), desde que seguro o juízo. Caso o
executado não seja localizado para intimação da penhora, deverá o Sr. Oficial de Justiça certificar detalhadamente as diligências
realizadas, inclusive com a identificação do morador e do grau de parentesco, e realizar a intimação na forma prevista no artigo
19, § 2º, da Lei 9099/95. - ADV: NORTON MALDONADO DIAS (OAB 294644/SP), EDERSON SILVA DOS SANTOS (OAB
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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285270/SP)
Processo 0018325-10.2013.8.26.0344 (034.42.0130.018325) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de
Serviços - Editora D Marília e Comunicação Ltda Me - Jv & Ph Representações Comerciais Ltda Me - Nos termos do art. 475-J,
§5º, do CPC, aguarde-se eventual requerimento para execução da sentença. Int. - ADV: RAQUEL BUENO ASPERTI (OAB
300840/SP)
Processo 0018367-59.2013.8.26.0344 (034.42.0130.018367) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão /
Resolução - José Fernandes da Rocha - Sul Financeira Sa Crédito, Financiamentos e Investimentos - Vistos. Especifiquem
as partes, em dez dias, se possuem interesse na produção de prova testemunhal, justificando, em caso positivo, a respectiva
pertinência, sob pena de indeferimento. Int. - ADV: ULISSES MARCELO TUCUNDUVA (OAB 101711/SP), MARCELO RAYES
(OAB 141541/SP)
Processo 0018718-03.2011.8.26.0344 (344.01.2011.018718) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Cris Tebet
Comércio Ltda Me - Luiz Carlos Deróbio - Vistos. Fls. 108/115: dê-se ciência ao exequente. No mais, intime-se o exequente para
que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove documentalmente o vínculo empregatício existente entre o executado e a empresa
Homex Brasil Construções Ltda. Com a resposta, tornem-me os autos conclusos para novas deliberações. Int. - ADV: WILSON
DE MELLO CAPPIA (OAB 131826/SP), WALDOMIRO FLORENTINO RITI (OAB 226310/SP)
Processo 0018745-15.2013.8.26.0344 (034.42.0130.018745) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Diretriz Educacional Ltda Me - João Paulo de Oliveira - Vistos. Certidão de fl. 59: Manifeste-se a empresa exequente, no prazo
de cinco dias. Int. - ADV: NORTON MALDONADO DIAS (OAB 294644/SP)
Processo 0018855-14.2013.8.26.0344 (034.42.0130.018855) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Marcelo
Garcia Esteves Me - Vistos. Intime-se o exequente para se manifestar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a certidão de
fls. 29. (O executado não reside no endereço fornecido). Int. - ADV: MARCIA PIKEL GOMES (OAB 123177/SP)
Processo 0019910-97.2013.8.26.0344 (034.42.0130.019910) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Fatec Marília
Informática Ltda Me - Vistos. Fls. 31: Defiro. Cumpra-se o despacho de fls. 20, procedendo a citação no endereço dos sócios da
executada. Int. - ADV: RAQUEL BUENO ASPERTI (OAB 300840/SP)
Processo 0020137-58.2011.8.26.0344 (344.01.2011.020137) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Antonio de Arruda Sales Me - Vistos. Fls. 103/104: Para evitar excesso na execução, indique o exequente qual veículo requer
seja efetuada a penhora. Int. - ADV: ROSEMIR PEREIRA DE SOUZA (OAB 233031/SP)
Processo 0020318-50.1997.8.26.0344 (344.01.1997.020318) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Ben Hur Arita - Silva Tintas Ltda - - Silvio Carlos da Silva - Vistos. Pedido retro: Defiro. Expeça-se mandado de
penhora sobre o veículo indicado, bem como, ofício para bloqueio de transferencia, conforme o requerido. Int. - ADV: ANA LUCIA
DE CASTRO SANTANA (OAB 137165/SP), ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 127619/SP), LUCIANA CALDAS
GARCIA DE OLIVEIRA (OAB 142325/SP), JOSEMAR ANTONIO BATISTA (OAB 155362/SP), DIRCEU BASTAZINI (OAB 110559/
SP), NAZIL CANARIM JUNIOR (OAB 61627/SP)
Processo 0020484-23.2013.8.26.0344 (034.42.0130.020484) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Vivian Marçal Paulino - Comércio de Veículos Francisco Freire Ltda - Vistos. Contestação de fls. 35/54: Manifestese a requerente, no prazo de dez dias. Int. - ADV: THIAGO MARINS MESSIAS (OAB 301208/SP), OTAVIO FERNANDO DE
VASCONCELOS (OAB 300491/SP), IAN SOUSA (OAB 280293/SP)
Processo 0020550-03.2013.8.26.0344 (034.42.0130.020550) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de
Serviços - Oficina Mecânica 3 Amigos de Marília Ltda Me - Marcos José Benedito - Vistos. Diante da certidão retro, indique a
requerente o atual endereço do requerido(mudou-se), no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo
267, IV do CPC c.c. artigo 51, “caput” da Lei 9099/95. Int. - ADV: GRACIA APARECIDA BRAMBILLA (OAB 77319/SP)
Processo 0020578-05.2012.8.26.0344 (344.01.2012.020578) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Maria
Aparecida Cordeiro Franco - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Vistos. Recebo o recurso interposto pelo requerido com efeito
devolutivo. Ás contra-razões. Recebidas ou não, remetam-se os autos ao Colégio Recursal. Int. - ADV: TALITA FERNANDES
SHAHATEET (OAB 250553/SP), DALILA GALDEANO LOPES (OAB 65611/SP)
Processo 0021024-42.2011.8.26.0344 (344.01.2011.021024) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de Crédito
- Construtora e Terceirização Paes Louzada Ltda - Amin Thomas Taves Jundi - - Amin Jundi Netto - Vistos. Fl. 162: Concedo
nova oportunidade à empresa exequente para se manifestar quanto à exceção de pré-executividade de fls. 133/150, no prazo de
cinco dias. Após, conclusos. Int. - ADV: GISELE MARINI DIAS (OAB 279976/SP), ALESSANDRO AMBROSIO ORLANDI (OAB
152121/SP)
Processo 0021136-40.2013.8.26.0344 (034.42.0130.021136) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito
- Mauro Pereira da Silva - Victor Hugo Pereira dos Santos Miurin - - Antonio Rogério Miurin - Vistos. Nos termos do art. 475-J,
§ 5º, do CPC, aguarde-se o prazo de 6 (seis) meses para eventual requerimento para execução da sentença. Int. - ADV: ANA
LUCIA AMARAL MARQUES DE FARIAS (OAB 110175/SP), DOUGLAS MOTTA DE SOUZA (OAB 322366/SP)
Processo 0021164-76.2011.8.26.0344 (344.01.2011.021164) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Tarcis Marques Epp Galpão Móveis - Renata Cristina da Silveira Silva - Ante a entrega do bem constante as fls. 56,
manifeste-se a exequente quanto ao prosseguimento do feito. Int. - ADV: PAULO MARCOS VELOSA (OAB 153275/SP)
Processo 0021788-57.2013.8.26.0344 (034.42.0130.021788) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Anália
Fernandes de Abreu - Vistos. Cite-se para pagamento da dívida em 03 dias. Efetivada a citação e decorrido prazo legal sem
o pagamento, em observância ao art. 655 do CPC, proceda-se à penhora on-line junto ao Bacen, no valor de R$ 400,64
(Quatrocentos reais e sessenta e quatro centavos), em contas do executado ARMANDO JUNIOR DOS SANTOS, inscrito no CPF
sob nº 228.146.828-30. Não efetuado o pagamento, independentemente de nova ordem judicial, proceda o oficial de justiça,
munido da segunda via do mandado, à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se auto e intimando-se o executado desse
ato na mesma oportunidade (artigo 652, parágrafo primeiro, do CPC), bem como de que eventuais embargos serão oferecidos
até a data da audiência de conciliação a ser indicada pela serventia(artigo 53, parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95), desde que
seguro o Juízo. Caso o executado não seja localizado para intimação da penhora, o oficial deverá certificar, detalhadamente, as
diligências realizadas (inclusive com a identificação do morador e do grau de parentesco deste com o executado), uma vez que
o juiz poderá dispensar tal intimação (artigo 652, parágrafo quinto, do CPC). Int. - ADV: DANIELE APARECIDA FERNANDES DE
ABREU SUZUKI (OAB 259080/SP)
Processo 0022103-22.2012.8.26.0344 (344.01.2012.022103) - Execução de Título Extrajudicial - Inadimplemento - Anderson
Rogério Rodrigues da Rosa Me - Zip Comunicação Visual Ltda - Designo a audiência de conciliação para o dia 11 DE MARÇO
DE 2014, às 10:15 HORAS, podendo a executada até a data da realização da audiência apresentar embargos, ficando intimado
o procurador do exequente, através desta, de que deverá se fazer acompanhado de seu cliente, sob pena de extinção do
presente feito, nos termos do artigo 51, I da Lei 9.099/95, além da condenação ao pagamento de custas processuais de 1% ( um
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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por cento) sobre o valor da causa, conforme o disposto no artigo 51 da Lei 9.099/95 e no Enunciado 28 do Fórum Permanente
de Juizes de Coordenadores dos Juizados Especiais Cíveis, observado o disposto no artigo 4º, §1º, da Lei 11.608/03. Intime-se
a executada. Int. - ADV: FLAVIO JOSE AHNERT TASSARA (OAB 95646/SP)
Processo 0023379-25.2011.8.26.0344 (344.01.2011.023379) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Anália Salomé Braga Ferreira - Departamento de Água e Esgoto de Marília Daem - Manifeste-se a requerente
quanto a eventual cumprimento de sentença de fls. 182/187, no prazo de 5 dias, sob pena de inutilização. Int. - ADV: RAINER
MARCEL DE OLIVEIRA VIANA (OAB 214747/SP), GABRIEL DE MORAIS PALOMBO (OAB 282588/SP)
Processo 0023474-55.2011.8.26.0344 (344.01.2011.023474) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
- Odair José Coneglian - Fazenda Estadual de São Paulo - Ante o retorno dos autos do Colégio recursal aguarde-se eventual
requerimento da Fazenda Pública para execução da verba honorária, fixada no v. Acórdão de fls. 174, pelo prazo de 6 (seis)
meses, nos termos do art. 475-J, § 5º, do CPC.. No silêncio, cumpra-se o disposto no item 30.2. do Provimento CSM 1670/09,
com as alterações estabelecidas no Provimento CSM 1679/09, inutilizando-se os autoSem, prejuízo, elabore-se o cálculo das
custas, objeto do v. acórdão de fls. 125. Sem prejuízo, elabore-se o cálculo das custas finais. Após, notifique-se a recorrente
para recolhimento no prazo legal (art. 1098, § 1º e 2º do Capítulo VIII das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça).
Em caso de não recolhimento, extraia-se certidão para inscrição em dívida ativa, encaminhando-se à Procuradoria Regional.
Int. - ADV: KATIA TEIXEIRA FOLGOSI (OAB 73339/SP), ELAINE CRISTINA DE ALMEIDA (OAB 212240/SP)
Processo 0023837-42.2011.8.26.0344 (344.01.2011.023837) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - José Carlos Gonçalves - Departamento de Água e Esgoto de Marilia Daem - Vistos. Ante o retorno dos autos do
Colégio recursal aguarde-se eventual requerimento para execução da sentença, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do
art. 475-J, § 5º, do CPC.. No silêncio, cumpra-se o disposto no item 30.2. do Provimento CSM 1670/09, com as alterações
estabelecidas no Provimento CSM 1679/09, inutilizando-se os autoSem, prejuízo, elabore-se o cálculo das custas, objeto do
v. acórdão de fls. 125. Sem prejuízo, elabore-se o cálculo das custas finais. Após, notifique-se a recorrente para recolhimento
no prazo legal (art. 1098, § 1º e 2º do Capítulo VIII das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça). Em caso de
não recolhimento, extraia-se certidão para inscrição em dívida ativa, encaminhando-se à Procuradoria Regional. Int. - ADV:
CARMEN PATRÍCIA MARTINEZ (OAB 190601/SP), JULIANA SAVOGIN AIRES (OAB 229086/SP), VANESSA SATO MARTINS
(OAB 233826/SP), GUILLERMO ROJAS DE CERQUEIRA CESAR (OAB 311539/SP), LUIZ RAFHAEL GOMES ADAMI (OAB
308215/SP)
Processo 0024254-92.2011.8.26.0344 (344.01.2011.024254) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Antônio Donizete Firmino - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Ante o retorno dos autos do Colégio
Recursal, aguarde-se eventual requerimento para execução da sentença, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do art.
475-J, § 5º, do CPC.. Caso haja interesse, deverá o exequente apresentar memória discriminada e atualizada do débito, de
acordo com a sentença. No silêncio, cumpra-se o disposto no item 30.2. do Provimento CSM 1670/09, com as alterações
estabelecidas no Provimento CSM 1679/09, inutilizando-se os autos. Int. - ADV: CLAYTON BERNARDINELLI ALMEIDA (OAB
241167/SP), PATRICIA LOURENÇO DIAS FERRO (OAB 207330/SP)
Processo 0024317-83.2012.8.26.0344 (344.01.2012.024317) - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis Sem despejo - Odila Neto Sepulveda - Vistos. Fls. 46/47: Por ora, aguarde-se a devolução da carta precatória expedida 40/41.
Após, tornem os autos conclusos. Int. - ADV: GIOVANA BENEDITA JÁBER ROSSINI (OAB 165563/SP), GALDINO LUIZ RAMOS
JUNIOR (OAB 138793/SP)
Processo 0024442-85.2011.8.26.0344 (344.01.2011.024442) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
- Dilson Bispo dos Santos - Adailton Lima Cabral - Fica o requerente intimado para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias,
quanto ao interesse na adjudicação do veículo penhorado, ou que seja levado à leilão - ADV: JOSE CARLOS RODRIGUES
FRANCISCO (OAB 66114/SP), OVIDIO NUNES FILHO (OAB 43013/SP)
Processo 0024524-82.2012.8.26.0344 (344.01.2012.024524) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Elaine
Cristina Zacarias Campos - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Recebo o recurso interposto
pela requerida com o duplo efeito. Ás contra-razões. Recebidas ou não, remetam-se os autos ao Colégio Recursal. Int. - ADV:
CAROLINE RAMOS PIRES (OAB 323276/SP), ALESSANDRO DE MELO CAPPIA (OAB 199771/SP), ALESSANDRO ALCANTARA
COUCEIRO (OAB 177274/SP), FABIOLA PRESTES BEYRODT DE TOLEDO MACHADO (OAB 105400/SP)
Processo 0025443-71.2012.8.26.0344 (344.01.2012.025443) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de
Serviços - Battel Prótese Odontológica Ltda - Roberto Jorge Aur Júnior - Vistos. Fls. 93: Diante da concordância do requerente
com a proposta feita pelo requerido às fls. 86/87, expeça-se Mandado de Levantamento Judicial em favor do requerente no valor
de R$2.445,62. No mais, aguarde-se o pagamento das demais parcelas. Int. - ADV: KARINA CORRADINI AUR (OAB 327547/
SP), CARLOS RENATO LOPES RAMOS (OAB 123309/SP)
Processo 0026952-37.2012.8.26.0344 (344.01.2012.026952) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - José Alves Vieira - Raimundo Rogério N Pereira - - Tais Roberta Correa - Baixo os autos em diligência. Proceda-se
à Serventia à intimação do requerente, através de Oficial de Justiça e no endereço constante à fl. 13, para manifestar-se quanto
à contestação apresentada pelos requeridos, através de advogado, sob pena de extinção do feito nos termos do art. 267, III, do
CPC. Prazo: 10 (dez) dias. Int. - ADV: WANDERLEI ROSALINO (OAB 253504/SP)
Processo 0027871-65.2008.8.26.0344 (344.01.2008.027871) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Aristeu
Dallacqua Borba - Marcelo Rodrigues e Affonso - Vistos. Fls. 122/125 - BacenJud negativo: Ciência ao exequente. No mais,
providencie o exequente o atual endereço do executado, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do feito. Int. - ADV:
CARLOS EDUARDO SCALISSI (OAB 229759/SP), MARIA REGINA APARECIDA BORBA SILVA (OAB 138261/SP)
Processo 0029469-49.2011.8.26.0344 (344.01.2011.029469) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Rocha & Kato Ltda Me - Administradora de Cartão de Crédito Cielo - - Banco Itaú Sa - Manifeste-se o
credor acerca dos depósitos de fls. 265, no valor de R$1.489,38 efetuado pelo requerido CIELO, e de fls. 301, no valor de
R$2.088,44, efetuado pelo requerido/recorrente ITAÚ UNIBANCO S.A, já incluso o valor dos honorários fixados no v. Acórdão
de fls. 289, em cinco (5) dias, ciente de que o silêncio será interpretado como aceito. Sem, prejuízo, elabore-se o cálculo das
custas. Após, notifique-se o recorrente para recolhimento no prazo legal (art. 1098, § 1º e 2º do Capítulo VIII das Normas De
Serviço Da Corregedoria Geral Da Justiça). Em caso de não recolhimento, extraia-se certidão para inscrição em dívida ativa,
encaminhando-se à Procuradoria Regional. Int. - ADV: RODRIGO VEIGA GENNARI (OAB 251678/SP), MARCELO MORATO
LEITE (OAB 152396/SP), ALFREDO ZUCCA NETO (OAB 154694/SP), GUILHERME LOPES DO AMARAL (OAB 248740/SP),
GRACIANE DOS SANTOS GAZINI BELLUZZO (OAB 246012/SP), ADAMS GIAGIO (OAB 195657/SP)
Processo 0029843-65.2011.8.26.0344 (344.01.2011.029843) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - José Neves - Panamericano Administr de Cartões de Crédito Ltda - - B F Utilidades Domésticas Ltda - Ante o retorno
do autos do Colégio Recursal, aguarde-se eventual requerimento para execução da sentença, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos
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termos do art. 475-J, § 5º, do CPC.. Caso haja interesse, deverá o exequente apresentar memória discriminada e atualizada
do débito. No silêncio, cumpra-se o disposto no item 30.2. do Provimento CSM 1670/09, com as alterações estabelecidas no
Provimento CSM 1679/09, inutilizando-se os autos. Sem prejuízo, elabore-se o cálculo das custas, objeto da condenação do v.
acórdão de fls. 150. Após, notifique-se o recorrente para recolhimento no prazo legal (art. 1098, § 1º e 2º do Capítulo VIII das
Normas De Serviço Da Corregedoria Geral Da Justiça). Em caso de não recolhimento, extraia-se certidão para inscrição em
dívida ativa, encaminhando-se à Procuradoria Regional. Int. - ADV: ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO... (OAB
179209/SP), HENRIQUE SCHMIDT ZALAF (OAB 197237/SP), DANILO FACHINI (OAB 299253/SP), EDSON PROCIDONIO DA
SILVA (OAB 165866/SP)
Processo 0032047-58.2006.8.26.0344 (344.01.2006.032047) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Adalgiza
Vicente Alves - Mara Regina Agueiro da Cruz - - Benedito Cantelli - Vistos. Excepcionalmente, proceda-se à nova tentativa
de bloqueio de valores pelo sistema BacenJud, até o montante de R$ 36.901,14 (trinta e seis mil, novecentos e um reais e
catorze centavos) em contas bancárias de titularidade da executada Mara Regina Agueiro da Cruz, inscrita no CPF/MF sob
o nº 238.366.011-68 e do executado Benedito Cantelli, inscrito no CPF/MF sob o nº 110.318.401-68. Caso a diligência reste
infrutífera ou bloqueie quantia irrisória, o feito será imediatamente extinto nos termos do art. 53, § 4º, segunda figura, da Lei nº
9.099/95. Prov. Int. - ADV: SERGIO ADILSON DE CICCO (OAB 4786/MS), JULIANO CANDELORO HERMINIO (OAB 231942/
SP), JULIO CESAR TORRUBIA DE AVELAR (OAB 139661/SP)
Processo 0032799-20.2012.8.26.0344 (344.01.2012.032799) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Olavo
Emanuel Motta - Rogério Rodrigues da Silva - Vistos. Fl. 24: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo requerido. Decorrido o
prazo sem manifestação, tornem os autos conclusos para extinção. Int. - ADV: LUIZ HENRIQUE VASO (OAB 226998/SP)
Processo 0036768-43.2012.8.26.0344 (034.42.0120.036768) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Sueli
de Fátima Caetano Falcão - Itaú Unibanco Sa - Vistos. Depósito de fls. 94 no valor de R$6.500,00(seis mil e quinhentos reais),
petição de fls. 96 e 98 e documentos: Manifeste-se a autora. Int. - ADV: ANALURDES DA SILVA SANTOS (OAB 313718/SP),
SIMONE FALCÃO CHITERO (OAB 258305/SP)
Processo 4003275-70.2013.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - FLÁVIO VINÍCIUS
OIOLI - - GÉSSICA DE MELO BARRETO OIOLI - CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA - VISTOS... Relatório dispensado a teor
do artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e DECIDO. Cuida-se de ação de repetição de indébito em que o requerente alega
ter adquirido através de crédito imobiliário um imóvel junto a Casaalta Construções Ltda. Assevera que o preço da casa foi de
R$76.000,00, todavia, constatou-se posteriormente que foi-lhes exigido o pagamento da corretagem no valor de R$1.000,00(um
mil reais), tendo em vista que a requerida transfere à Imobiliária Flex Consultoria Imobiliária Ltda a comercialiação de seus
empreendimentos, contrato de corretagem. Assevera que, só tomou conhecimento da cobrança da corretagem ao verificar o
contrato firmado com a Caixa Economica Federal, tendo, ainda, esclarecido que, em momento algum, optou em contratar um
corretor. Diante disso, pleiteia a condenação do requerido ao pagamento em dobro da quantia indevidamente cobrada, que, por
seu turno, equivale a R$2.000,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. De início, cumpre pontuar que
não há, na parte cível da Lei dos Juizados Especiais, um dispositivo genérico, determinando a aplicação subsidiária do CPC à
Lei n. 9.099/95, como há na parte penal, em relação ao CPP (art.92). Somente em relação ao procedimento executório é que
a referida Lei menciona expressamente a aplicação do CPC (art. 52 e 53). No entanto, apesar da omissão, não há dúvidas
quanto a aplicabilidade, não apenas por sua natureza (lei especial), como também total pela impossibilidade de se imaginar o
funcionamento dos Juizados Especiais sem o CPC. Pois bem! O Art. 3º da Lei nº 9.099/95 estabelece que “O Juizado Especial
Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:
I As causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo. (...)” O valor da causa deverá constar da petição inicial (art.
14, § 1º, III) e servirá de parâmetro para a fixação da competência ratione valoris, bem como de eventuais custas e honorários
advocatícios quando cabíveis (art. 55). Como bem assinala Cândido Rangel Dinamarco, (Instituições, p. 778), “a relação entre
o pedido e os salários mínimos é aferida, para esse efeito, no momento da propositura da demanda, sem que tenham qualquer
influência as elevações ulteriores do salário mínimo ou o crescimento do valor devido, em virtude de correção monetária e juros
que se vencerem depois”. Cediço, portanto, que um dos requisitos necessários à existência e validade da relação processual é
a competência do Juiz, a qual é determinada por vários critérios, dentre os quais se insere o valor da causa. Por outro lado, o
valor da causa deverá ser estabelecido de acordo com os conhecidos preceitos do CPC (art. 258 a 261), já que a Lei nº 9.099/95
não trouxe regras específicas sobre o tema. E, o art. 259 inciso V, do CPC assim estabelece: “O valor da causa constará sempre
da petição inicial e será: “V- quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de
negócio jurídico, o valor do contrato”. Ora, de acordo com o Art. 259, V, do CPC, o valor da causa deve corresponder ao valor do
contrato (negócio jurídico), porquanto não se pode olvidar que a interpretação do contrato é a questão principal, de modo que a
constatação no tocante a regularidade ou não da cobrança hostilizada na inicial e consequente procedência ou improcedência do
pedido veiculado na inicial é mera consequência. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça - STJ: “se o objeto da
ação é a rescisão contratual, cumulada com a devolução de quantias pagas, o valor a ser atribuído à causa é o do contrato, onde
se discutem os aspectos do negócio jurídico (art. 259, V, do CPC)...” (3.a. Turma, REsp 35.586-9-SP, rel. Min. Waldemar Zveiter,
j. 8.11.93, não conheceram, v.u., DJU 13.12.93, p. 27.454). “Para a aferição do valor da causa, o valor do contrato em moeda
corrente, mas com indicação do seu correspondente em indexador, deve ser convertido em valores da data do ajuizamento da
ação” (STJ- 3.a. Turma, REsp 11.039-SP, rel. Min. Dias Trindade, j. 28.6.91, não conheceram, v.u., DJU, 2.9.91, p. 11.813. No
mesmo sentido: JTJ 158/175. Já quadrou ensejo também julgado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: “Ementa: Valor da
causa Agravo de instrumento Ação proposta para discussão a respeito da validade de cláusulas contratuais e do cumprimento do
contrato. Aplicável o art. 259, V, do Código de Processo Civil. O valor da causa deve corresponder ao valor do contrato. Recurso
... Valor da causa. Agravo de instrumento. Ação proposta para discussão a respeito da validade de cláusulas contratuais e do
cumprimento do contrato. Aplicável o art. 259, V, do Código de Processo Civil. O valor da causa deve corresponder ao valor
do contrato. Recurso desprovido.” (TJSP Agravo de Instrumento n. 0171886-53.2012.8.26.0000, Órgão Julgador 9ª Câmara
de Direito Privado. Relator Des. Piva Rodrigues. Data do julgamento 27/11/2012) A questão pode parecer irrelevante, mas
não o é, sobretudo porque se considerarmos que, além de determinar a competência do Juízo, o valor da causa determina o
procedimento a ser seguido. Assinale-se que o valor da causa não poderia ser fixado pelo benefício econômico visado pelo(a)
Autor(a), no momento da propositura da ação, pois tal entendimento além de carecer de embasamento legal, criaria situações
desproporcionais, como no caso de um Autor que queira rescindir um contrato de R$200.000,00 (duzentos mil reais) e postule,
como vantagem econômica, a restituição da metade e única parcela que pagou, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). Pelas
regras do CPC (art. 259, V), o valor da causa seria de duzentos mil reais, enquanto para os adeptos do pensamento mencionado,
o valor da causa seria de dez mil reais, o que implicaria na burla à regra de competência fixada no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95.
Se se permitir a livre atribuição do valor da causa, independentemente do critério legal, abrir-se-á uma brecha para a utilização
indevida do Juizado Especial Cível, com a apresentação de causas de maior complexidade, o que contraria o espírito da lei
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especial, sobretudo no que se refere aos princípios da oralidade e celeridade. É imperioso verificar, então, se o pedido principal
supera ou não o teto legal do Juizado Especial, somente se apreciando o subsidiário ou consequente se aquele estiver contido
no limite estabelecido na Lei n. 9.099/95. Por fim, não se pode confundir o valor da causa com o valor do crédito. O demandante
pode renunciar ao crédito excedente ao limite de 40 salários mínimos, estabelecido na Lei 9.099/95, e não ao valor da causa
expressamente previsto na lei, que é pressuposto processual, cuja ausência conduz à extinção do processo. Destarte, superado
o valor de alçada de 40 salários mínimos, afasta-se a competência da Justiça Especializada, impondo-se, desde logo, a extinção
do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95. DISPOSITIVO Ante o exposto e considerando
o que mais dos autos consta, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, o que faço com fulcro nos art.51, II, e 3º, I, ambos
da Lei nº 9.099/95, cc. Art. 259, V, do CPC, ressalvando ao autor o uso das vias ordinárias para o exercício de seu direito. Sem
custas nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, proceda-se ao transito com baixa e arquivem-se os autos
no fluxo correspondente. P.R.I. Marília, 18 de dezembro de 2013. GILBERTO FERREIRA DA ROCHA JUIZ DE DIREITO Marilia,
18 de dezembro de 2013. Valor das custas do preparo: R$ 193,70 (Cento e noventa e três reais e setenta centavos). - ADV:
DEJAMIR OIOLI (OAB 101942/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GILBERTO FERREIRA DA ROCHA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL HELTON FREIRE DO CARMO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2014
Processo 1000048-89.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - Alan Fagnani Pereira - Vistos. Consoante se verifica da petição inicial e documentos de fls. 48/50 e 52/54, a compra
do produto se deu por meio de cartão de crédito de titularidade do requerente, mantido junto à operadora de cartões de crédito
Itaucard, de bandeira Visa. Logo, eventual deferimento do pleito formulado em sede de antecipação de tutela certamente afetaria
a esfera jurídica de terceiro estranho à lide, no caso, a operadora de cartões de crédito Itaucard, com o quer não se pode anuir.
Assim, em dez (10) dias, nos termos do art. 284, § único, do CPC, deve o requerente emendar a inicial para o fim de incluir
referida operadora de cartões de crédito no polo passivo da demanda, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art.
284, § único do CPC. Int. - ADV: MILENA CRISTINA TSUBOY DA SILVA (OAB 236898/SP)
Processo 1000048-89.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - Alan Fagnani Pereira - Vistos. Recebo a petição de fl. 59 como emenda à inicial. Proceda a serventia à inclusão
do Banco Itaucard no polo passivo da demanda, com as devidas anotações junto ao sistema informatizado do Tribunal de
Justiça. Nos termos do artigo 273, do CPC, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial fica condicionada à
existência de prova inequívoca e ao convencimento do magistrado da verossimilhança da alegação, presente uma das hipóteses
dos incisos I e II, do mesmo artigo. No caso dos autos, os documentos trazidos pelo requerente, ao menos de início, constituem
prova inequívoca da relação jurídica, conferindo verossimilhança às suas alegações, já que demonstra a concretização da
compra efetuada através do site da requerida WMB Comércio eletrônico Ltda. (pedido nº 11621853) e os lançamentos das
parcelas na fatura do cartão de crédito mantido pela requerida Itaucard, cujo pagamento se dá por meio de débito em conta
corrente. Portanto, diante da documentação ora apresentada e com base na presunção de boa fé que as partes devem manter
na relação processual, bem como havendo receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito de outra lesão
grave ou de difícil reparação, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar à requerida Itaucard que se abstenha
de lançar nas faturas do cartão de crédito do requerente as parcelas referentes à compra realizada junto à requerida WMB
Comércio eletrônico Ltda., até julgamento da lide. Por fim, citem-se e intimem-se para audiência de conciliação a realizar-se em
14/03/2014, às 13:30 horas, a ser realizada no CEJUSC, situado na UNIMAR, na Avenida Hygino Muzzi Filho, 1001 Bloco VI (ao
lado da Biblioteca) Marilia, SP, advertido o Sr. Advogado de que deverá comparecer à audiência acompanhado de sua constituinte
sob pena de extinção do feito a teor do artigo 51, I, da Lei 9099/95 e consequente condenação em custas processuais de 1%
sobre o valor atribuído à causa. Ficam as requeridas advertidas de que o presente feito tramita na forma digital, de maneira que
somente serão aceitas as petições e documentos diretamente disponibilizados na pasta digital do processo. Int. - ADV: MILENA
CRISTINA TSUBOY DA SILVA (OAB 236898/SP)
Processo 1000057-51.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - Valdir da Silva
Souza - VISTOS. Relatório dispensado a teor do artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e DECIDO. Pelo que se extrai da
inicial, o requerente adquiriu um imóvel do requerido, no valor contratado de R$ 124.300,00. Pelo que ficou avençado, o
requerido entregaria o imóvel livre de quaisquer ônus e despesas, bem como responderia por qualquer vício ou defeito existente
no imóvel, o que não ocorreu. Aduz o requerente que o imóvel possuía problemas de infiltração ocasionada pelas águas pluviais,
além de débitos relativos ao consumo de água junto ao departamento de água e esgoto de Marília e que não foram solucionados
pelo requerido. Sustenta ainda que, tendo em vista que uma pequena parte do pagamento do imóvel se deu por meio de
cheques, que totalizaram R$ 5.730,00, estes foram por ele sustados como forma de compensação das despesas havidas com o
reparo do imóvel, sendo certo que, apesar de devidamente notificado deste evento, o requerido promoveu o indevido protesto
de um dos cheques, causando-lhe danos de natureza moral. Por fim pleiteou, em sede de antecipação de tutela, a suspensão
do apontamento efetuado pela Serasa até julgamento da lide, bem como a condenação do requerido ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais, além de multa contratual fixada em 10% sobre o valor do contrato. De início, cumpre
pontuar que o pedido de antecipação de tutela não comporta deferimento. Isto porque, após a emissão do cheque, este se
desvinculou do objeto que lhe deu causa, sendo considerado, nos termos da Lei nº 7357/1985, como ordem de pagamento a
vista. Logo, deveria o requerente ter honrado com o pagamento dos cheques emitidos, inclusive para evitar eventuais prejuízos
a terceiros de boa-fé, sendo certo que, diante da sustação das cártulas, o requerente deu causa ao protesto do título e
consequente negativação de seu nome junto à Serasa, não havendo, pois, que se falar em concessão de tutela antecipada para
esse fim. Ainda que assim não fosse, insta salientar que a apuração da extensão e custos referentes aos reparos efetuados no
imóvel carecem de perícia técnica incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, fato este que, por si só, ensejaria a
extinção do presente feito. De outra monta, na parte cível da Lei dos Juizados Especiais, há um dispositivo genérico,
determinando a aplicação subsidiária do CPC à Lei n. 9.099/95, como há na parte penal, em relação ao CPP (art.92). Somente
em relação ao procedimento executório é que a referida Lei menciona expressamente a aplicação do CPC (art. 52 e 53). No
entanto, apesar da omissão, não há dúvidas quanto a aplicabilidade, não apenas por sua natureza (lei especial), como também
total pela impossibilidade de se imaginar o funcionamento dos Juizados Especiais sem o CPC. Pois bem! O Art. 3º da Lei nº
9.099/95 estabelece que “O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis
de menor complexidade, assim consideradas: I As causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo. (...)” O valor
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da causa deverá constar da petição inicial (art. 14, § 1º, III) e servirá de parâmetro para a fixação da competência ratione
valoris, bem como de eventuais custas e honorários advocatícios quando cabíveis (art. 55). Como bem assinala Cândido Rangel
Dinamarco, (Instituições, p. 778), “a relação entre o pedido e os salários mínimos é aferida, para esse efeito, no momento da
propositura da demanda, sem que tenham qualquer influência as elevações ulteriores do salário mínimo ou o crescimento do
valor devido, em virtude de correção monetária e juros que se vencerem depois”. Cediço, portanto, que um dos requisitos
necessários à existência e validade da relação processual é a competência do Juiz, a qual é determinada por vários critérios,
dentre os quais se insere o valor da causa. Por outro lado, o valor da causa deverá ser estabelecido de acordo com os conhecidos
preceitos do CPC (art. 258 a 261), já que a Lei nº 9.099/95 não trouxe regras específicas sobre o tema. E, o art. 259 inciso V, do
CPC assim estabelece: “O valor da causa constará sempre da petição inicial e será: “V- quando o litígio tiver por objeto a
existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor do contrato”. Ora, de acordo com o Art.
259, V, do CPC, o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato (negócio jurídico), porquanto não se pode olvidar que
a interpretação do contrato é a questão principal, de modo que a constatação no tocante a regularidade ou não das cobranças
hostilizadas na inicial e, consequente procedência ou improcedência da pretensão, é mera consequência. Nesse sentido já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça - STJ: “se o objeto da ação é a rescisão contratual, cumulada com a devolução de
quantias pagas, o valor a ser atribuído à causa é o do contrato, onde se discutem os aspectos do negócio jurídico (art. 259, V,
do CPC)...” (3.a. Turma, REsp 35.586-9-SP, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 8.11.93, não conheceram, v.u., DJU 13.12.93, p.
27.454). “Para a aferição do valor da causa, o valor do contrato em moeda corrente, mas com indicação do seu correspondente
em indexador, deve ser convertido em valores da data do ajuizamento da ação” (STJ- 3.a. Turma, REsp 11.039-SP, rel. Min.
Dias Trindade, j. 28.6.91, não conheceram, v.u., DJU, 2.9.91, p. 11.813. No mesmo sentido: JTJ 158/175. Já quadrou ensejo
também julgado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: “Ementa: Valor da causa Agravo de instrumento Ação proposta para
discussão a respeito da validade de cláusulas contratuais e do cumprimento do contrato. Aplicável o art. 259, V, do Código de
Processo Civil. O valor da causa deve corresponder ao valor do contrato. Recurso ... Valor da causa. Agravo de instrumento.
Ação proposta para discussão a respeito da validade de cláusulas contratuais e do cumprimento do contrato. Aplicável o art.
259, V, do Código de Processo Civil. O valor da causa deve corresponder ao valor do contrato. Recurso desprovido.” (TJSP
Agravo de Instrumento n. 0171886-53.2012.8.26.0000, Órgão Julgador 9ª Câmara de Direito Privado. Relator Des. Piva
Rodrigues. Data do julgamento 27/11/2012) A questão pode parecer irrelevante, mas não o é, sobretudo porque se considerarmos
que, além de determinar a competência do Juízo, o valor da causa determina o procedimento a ser seguido. Assinale-se que o
valor da causa não poderia ser fixado pelo benefício econômico visado pelo(a) Autor(a), no momento da propositura da ação,
pois tal entendimento além de carecer de embasamento legal, criaria situações desproporcionais, como no caso de um Autor
que queira rescindir um contrato de R$200.000,00 (duzentos mil reais) e postule, como vantagem econômica, a restituição da
metade e única parcela que pagou, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). Pelas regras do CPC (art. 259, V), o valor da
causa seria de duzentos mil reais, enquanto para os adeptos do pensamento mencionado, o valor da causa seria de dez mil
reais, o que implicaria na burla à regra de competência fixada no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95. Se se permitir a livre atribuição do
valor da causa, independentemente do critério legal, abrir-se-á uma brecha para a utilização indevida do Juizado Especial Cível,
com a apresentação de causas de maior complexidade, o que contraria o espírito da lei especial, sobretudo no que se refere aos
princípios da oralidade e celeridade. É imperioso verificar, então, se o pedido principal supera ou não o teto legal do Juizado
Especial, somente se apreciando o subsidiário ou consequente se aquele estiver contido no limite estabelecido na Lei n.
9.099/95. Por fim, não se pode confundir o valor da causa com o valor do crédito. O demandante pode renunciar ao crédito
excedente ao limite de 40 salários mínimos, estabelecido na Lei 9.099/95, e não ao valor da causa expressamente previsto na
lei, que é pressuposto processual, cuja ausência conduz à extinção do processo. Destarte, superado o valor de alçada de 40
salários mínimos, afasta-se a competência da Justiça Especializada, impondo-se, desde logo, a extinção do feito, sem resolução
de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95. DISPOSITIVO Ante o exposto e considerando o que mais dos autos
consta, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, o que faço com fulcro nos art.51, II, e 3º, I, ambos da Lei nº 9.099/95, cc.
Art. 259, V, do CPC, ressalvando ao autor o uso das vias ordinárias para o exercício de seu direito. Sem custas nos termos do
art. 55 da Lei 9.099/95. P.R.I. Custas do preparo: R$ 854,19 (Oitocentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos). ADV: NESSANDO SANTOS ASSIS (OAB 167638/SP)
Processo 1000248-96.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Luiz Henrique Lima Gimenez - Vistos. Estabelece o art. 273, do CPC, a possibilidade de ocorrer a antecipação da
tutela, desde que, existindo prova inequívoca, seja convencido o juiz da alegação, havendo fundado receio de dano irreparável
ou de difícil reparação ou ficando caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. Todavia,
no presente caso, o requerente apenas trouxe para a pasta digital do feito a comprovação do pagamento da quarta e última
parcela do acordo entabulado com a requerida (fl. 19), sendo certo que, por ocasião da reclamação efetuada junto ao Procon,
a requerida justificou que a negativação do nome do autor ocorreu em virtude da falta de pagamento das contas de consumo
referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2012, e que não guardam relação com supramencionado acordo. Logo, eventual
deferimento do pedido de antecipação da tutela formulado na inicial fica condicionado à comprovação do pagamento das contas
de consumo com vencimento nos meses de janeiro e fevereiro de 2012, referentes à linha telefônica do autor. No mais, cite-se
e intimem-se para audiência de conciliação a realizar-se em 07/03/2014, às 13:30 horas, a ser realizada no CEJUSC, situado
na UNIMAR, na Avenida Hygino Muzzi Filho, 1001 Bloco VI (ao lado da Biblioteca) Marilia, SP, advertido o Sr. Advogado de
que deverá comparecer à audiência acompanhado de seu constituinte sob pena de extinção do feito a teor do artigo 51, I, da
Lei 9099/95 e conseqüente condenação em custas processuais de 1% sobre o valor atribuído à causa. Por fim, fica a empresa
requerida advertida de que o presente feito tramita na forma digital, de maneira que somente serão aceitas as petições e
documentos disponibilizados diretamente na pasta digital do feito. Int. - ADV: JOSÉ CARLOS JAMMAL (OAB 198781/SP)
Processo 1000396-10.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato Fátima Graça Gimenes Rossetto - Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Ferreira da Rocha Vistos... Relatório dispensado a teor
do artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e DECIDO. Cuida-se de ação revisional de contrato bancário de financiamento
de veículo, cujo valor do negócio jurídico supera o valor de alçada dos Juizados Especiais Cíveis (art.3º, I, Lei n. 9.099/95).
De início, cumpre pontuar que não há, na parte cível da Lei dos Juizados Especiais, um dispositivo genérico, determinando a
aplicação subsidiária do CPC à Lei n. 9.099/95, como há na parte penal, em relação ao CPP (art.92). Somente em relação ao
procedimento executório é que a referida Lei menciona expressamente a aplicação do CPC (art. 52 e 53). No entanto, apesar
da omissão, não há dúvidas quanto à aplicabilidade, não apenas por sua natureza (lei especial), como também pela total
impossibilidade de se imaginar o funcionamento dos Juizados Especiais sem o CPC. Pois bem! O Art. 3º da Lei nº 9.099/95
estabelece que “O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor
complexidade, assim consideradas: I As causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo. (...)” O valor da causa
deverá constar da petição inicial (art. 14, § 1º, III) e servirá de parâmetro para a fixação da competência ratione valoris, bem
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como de eventuais custas e honorários advocatícios quando cabíveis (art. 55). Como bem assinala Cândido Rangel Dinamarco,
(Instituições, p. 778), “a relação entre o pedido e os salários mínimos é aferida, para esse efeito, no momento da propositura
da demanda, sem que tenham qualquer influência as elevações ulteriores do salário mínimo ou o crescimento do valor devido,
em virtude de correção monetária e juros que se vencerem depois”. Cediço, portanto, que um dos requisitos necessários à
existência e validade da relação processual é a competência do Juiz, a qual é determinada por vários critérios, dentre os quais
se insere o valor da causa. Por outro lado, o valor da causa deverá ser estabelecido de acordo com os conhecidos preceitos
do CPC (art. 258 a 261), já que a Lei nº 9.099/95 não trouxe regras específicas sobre o tema. E, o art. 259 inciso V, do CPC
assim estabelece: “O valor da causa constará sempre da petição inicial e será: “V- quando o litígio tiver por objeto a existência,
validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor do contrato”. Ora, de acordo com o Art. 259, V, do
CPC, o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato (negócio jurídico), porquanto não se pode olvidar que a revisão
do contrato é a questão principal, sendo as demais mera consequência. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça STJ: “se o objeto da ação é a rescisão contratual, cumulada com a devolução de quantias pagas, o valor a ser atribuído à causa
é o do contrato, onde se discutem os aspectos do negócio jurídico (art. 259, V, do CPC)...” (3.a. Turma, REsp 35.586-9-SP, rel.
Min. Waldemar Zveiter, j. 8.11.93, não conheceram, v.u., DJU 13.12.93, p. 27.454). “Para a aferição do valor da causa, o valor
do contrato em moeda corrente, mas com indicação do seu correspondente em indexador, deve ser convertido em valores da
data do ajuizamento da ação” (STJ- 3.a. Turma, REsp 11.039-SP, rel. Min. Dias Trindade, j. 28.6.91, não conheceram, v.u., DJU,
2.9.91, p. 11.813. No mesmo sentido: JTJ 158/175. Já quadrou ensejo também julgado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Ementa: Valor da causa. Agravo de instrumento. Ação proposta para discussão a respeito da validade de cláusulas contratuais
e do cumprimento do contrato. Aplicável o art. 259, V, do Código de Processo Civil. O valor da causa deve corresponder ao valor
do contrato. Recurso desprovido.” (TJSP Agravo de Instrumento n. 0171886-53.2012.8.26.0000, Órgão Julgador 9ª Câmara
de Direito Privado. Relator Des. Piva Rodrigues. Data do julgamento 27/11/2012) A questão pode parecer irrelevante, mas
não o é, sobretudo porque se considerarmos que, além de determinar a competência do Juízo, o valor da causa determina o
procedimento a ser seguido. Assinale-se que o valor da causa não poderia ser fixado pelo benefício econômico visado pelo
Autor, no momento da propositura da ação, pois tal entendimento, além de carecer de embasamento legal, criaria situações
desproporcionais, como no caso de um Autor que queira rescindir um contrato de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e postule,
como vantagem econômica, a restituição da metade e única parcela que pagou, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). Pelas
regras do CPC (art. 259, V), o valor da causa seria de duzentos mil reais, enquanto para os adeptos do pensamento mencionado,
o valor da causa seria de dez mil reais, o que implicaria na burla à regra de competência fixada no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95.
Se se permitir a livre atribuição do valor da causa, independentemente do critério legal, abrir-se-á uma brecha para a utilização
indevida do Juizado Especial Cível, com a apresentação de causas de maior complexidade, o que contraria o espírito da lei
especial, sobretudo no que se refere aos princípios da oralidade e celeridade. É imperioso verificar, então, se o pedido principal
supera ou não o teto legal do Juizado Especial, somente se apreciando o subsidiário ou consequente se aquele estiver contido
no limite estabelecido na Lei n. 9.099/95. Por fim, não se pode confundir o valor da causa com o valor do crédito. O demandante
pode renunciar ao crédito excedente ao limite de 40 salários mínimos, estabelecido na Lei 9.099/95, e não ao valor da causa
expressamente previsto na lei, que é pressuposto processual, cuja ausência conduz à extinção do processo. Destarte, superado
o valor de alçada de quarenta salários mínimos, afasta-se a competência da Justiça Especializada, impondo-se a extinção do
feito, sem resolução de mérito. DISPOSITIVO Ante o exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO EXTINTO
o feito sem resolução de mérito, o que faço com fulcro nos art.51, II, e 3º, I, ambos da Lei nº 9.099/95, cc. Art. 259, V, do CPC.
Sem custas. P.R.I. Marilia, 15 de janeiro de 2014. Custas do preparo: R$ 895,79 (Oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e
nove centavos). - ADV: AIRTON MAGOSSO (OAB 72724/SP)
Processo 3001286-46.2013.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - LlLIAN HISSAE FERREIRA - Neon Distribuidora de Produtos Eletronicos Ltda - - Akatus Meios e Pagamento Sa Vistos. Inicialmente, intime-se a requerente a se manifestar nos autos quanto à contestação ofertada pela correquerida Akatus,
às fls. 27/98, no prazo de dez dias, através de advogado. No mais, quanto à decretação da recuperação judicial da correquerida
Neon, conforme r. Decisão juntada da 4º Vara Cível da Comarca de Jaú (fls. 93 a 98), observe a Serventia na fase executória.
Int. - ADV: ROBERTO VALENTE LAGARES (OAB 138402/SP)
Processo 3001802-66.2013.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - Antonio Ricci - TREVO SHOPPING COM MATS CONSTRUÇÃO LTDA - - LUME CERÂMICA LTDA - Vistos. Considerando
que houve tentativa de conciliação junto ao Cejusc, que restou infrutífera, citem-se os requeridos para contestarem no prazo
de quinze (15) dias com as advertências do art. 319, do CPC. Int. - ADV: EVERALDO NOGUEIRA (OAB 129838/SP), FELIPE
SCHMIDT ZALAF (OAB 177270/SP), CLAUDIO FELIPPE ZALAF (OAB 17672/SP), HENRIQUE SCHMIDT ZALAF (OAB 197237/
SP), LUCAS EMANUEL RICCI DANTAS (OAB 329590/SP)
Processo 3001802-66.2013.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - Antonio Ricci - TREVO SHOPPING COM MATS CONSTRUÇÃO LTDA - - LUME CERÂMICA LTDA - Despacho - Genérico
- ADV: CLAUDIO FELIPPE ZALAF (OAB 17672/SP), HENRIQUE SCHMIDT ZALAF (OAB 197237/SP), FELIPE SCHMIDT ZALAF
(OAB 177270/SP), LUCAS EMANUEL RICCI DANTAS (OAB 329590/SP), EVERALDO NOGUEIRA (OAB 129838/SP)
Processo 3001802-66.2013.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - Antonio Ricci - TREVO SHOPPING COM MATS CONSTRUÇÃO LTDA - - LUME CERÂMICA LTDA - Vistos. Diante da
certidão retro, ao Escritório de Advocacia Ubirajara Gomes de Mello Advogados Associados, retirar a compareça em cartório
para retirada da petição protocolada na forma física, eis que este processo tramita na forma digital. No mais, diante da petição
juntada, às fls. 112/115, exclua o nome dos advogados, cuja procuração foi revogada e inclua os constantes da nova procuração
encartada aos autos, às fls. 112/114. Int. - ADV: FELIPE SCHMIDT ZALAF (OAB 177270/SP), HENRIQUE SCHMIDT ZALAF (OAB
197237/SP), CLAUDIO FELIPPE ZALAF (OAB 17672/SP), LUCAS EMANUEL RICCI DANTAS (OAB 329590/SP), EVERALDO
NOGUEIRA (OAB 129838/SP)
Processo 3002144-77.2013.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - José Rubens Rojo Lopes Júnior Calcular Serviços Padronizados para Condomínios e Domicílios Em Geral - Vistos. Com a confirmação do depósito judicial, às
fls. 10, designo a audiência de conciliação para o dia 06 DE MARÇO DE 2014, ÀS 10:45 HORAS, cientificando o advogado da
executada que esta poderá ofertar embargos à execução até a data acima designada, através de advogado, nos termos do art.
53, parágrafo 1º, da Lei 9.099/95. Intimem-se as partes. Int. - ADV: CRISTHIANO SEEFELDER (OAB 242967/SP), LUIZ ANDRE
DA SILVA (OAB 321120/SP), FABIO XAVIER SEEFELDER (OAB 209070/SP)
Processo 3002356-98.2013.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Lino Pereira
dos Santos - Banco Mercantil do Brasil S/A - Vistos. Inicialmente, defiro ao autor os benefícios da gratuidade judiciária, ante
a nomeação de advogado para sua defesa pela D.P.E.(fls.74). Anote-se. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado,
às partes para, no prazo de 10 dias, especificarem as provas que desejam produzir, bem como a sua pertinência, pena de
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indeferimento. Int. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), RABIH SAMI NEMER (OAB 197155/SP), RENATO
OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), JONATHAN NEMER (OAB 271758/SP)
Processo 3003256-81.2013.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Nélson
Moreira dos Santos - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Ferreira da Rocha Vistos... Relatório
dispensado a teor do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e DECIDO. Trata-se de ação na qual a parte autora sustenta ter
celebrado contrato com o requerido, objetivando o financiamento do veículo VW Gol, ano 2003, placa BUC 8974, todavia, por
conta de tal negócio, o requerido procedeu-lhe a cobrança de tarifas/encargos indevidos, tais sendo custo com prestador de
serviços e gravame, os quais totalizam o importe de R$ 772,44. Diante disso, pleiteia a condenação do requerido ao pagamento
da quantia supra. O pedido é procedente. De fato, a cobrança das tarifas questionadas na inicial, se mostra ilegal, porquanto
contraria os ditames do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo o dever de respeito ao direito à informação, transparência
e publicidade (art. 6º, III e IV, do CDC), caracterizando prática abusiva pelo requerido, nos termos do arts. 39, III e IV, cc. 51,
III, IV e XII ambos do CDC, não podendo prevalecer os argumentos lançados na contestação. Em verdade, é o requerido quem
deve arcar com tais despesas, não sendo, pois, razoável transferi-las ao consumidor. Destarte, a previsão contratual genérica
não afastaria a irregularidade da cobrança, porquanto o princípio do pacta sunt servanda por certo sofre mitigação pelo princípio
constitucional da proteção ao consumidor estampado no art. 5º , XXXII, da CF, consistindo ainda a defesa do consumidor em
princípio estrutural da ordem econômica e financeira (CF, art. 170, V). As despesas com gravame não podem ser suportadas pelo
devedor/consumidor porquanto atendem única e exclusivamente os interesses econômicos do agente financeiro. É uma garantia
a mais perseguida pelo Banco, de modo que ele é quem deve arcar com tais custos. Os chamados “custos com prestador de
serviços”, mesmo que constem do contrato firmado entre as partes, não foram devidamente esclarecidos ao consumidor no
ato da contratação. Enfim, não teve sua respectiva finalidade expressamente esclarecida no contrato. Aliás, de acordo com o
disposto no art. 46 do CDC “Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes
for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos
de modo a dificultar a compreensão de seu conteúdo e alcance”. Enfim, diante dos elementos cognitivos carreados aos autos
e em face da falta de explicação plausível para a cobrança, a declaração de ilegalidade de tais encargos constitui medida de
rigor. Além disso, vale destacar que em ações como a presente, a correção monetária incide a partir do ajuizamento da ação
(art. 1º, §2º, da Lei 6899/81), ao passo que os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC e art. 219 do CPC).
Nesse passo, o montante da condenação atingirá o importe de R$ 772,44, que, por sua vez, equivale à quantia indevidamente
cobrada da parte autora. DISPOSITIVO Posto isto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido para declarar
a ilegalidade das tarifas/encargos mencionados na inicial, bem como para condenar o requerido a restituir à parte autora o
importe de R$ 772,44 (setecentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), devidamente corrigido de acordo com a
tabela do Tribunal de Justiça a partir do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Sem custas e honorários advocatícios em face do que dispõe o artigo 55, da Lei nº 9.099/95. P.R.I. Marilia, 09 de janeiro de
2014. Custas do preparo: R$ 200,14 (Duzentos reais e catorze centavos). - ADV: RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP),
FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP)
Processo 4000090-24.2013.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - ZILDA
MARIA FERREIRA DOS SANTOS - FELIPE DE OLIVEIRA - Vistos. Fls. 29: Assiste razão ao peticionário. Assim, cumpra-se
o despacho de fls. 27, expedindo-se a certidão ao patrono do requerido, Dr. Jonathan Nemer, cuja nomeação encontra-se
acostada às fls. 25. Int. - ADV: CRISTHIANO SEEFELDER (OAB 242967/SP), JONATHAN NEMER (OAB 271758/SP)
Processo 4000385-61.2013.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - VALDIR RAMOS MARILIA ME
- CAROLINE SOUZA DURANTE - Vistos. Diante da satisfação da obrigação, julgo EXTINTO, por sentença, para que produza
seus jurídicos e legais efeitos de direito, o presente feito, nos termos do artigo 794, inciso I do CPC. E. Mandado de levantamento
judicial em favor da empresa exequente, referente comprovante de depósito judicial de fls. 32, observando-se as formalidades
legais. No mais, providencie a empresa exequente a entrega do título executivo extrajudicial e certidão de protesto à executada.
P.R.I. - ADV: MARCIA PIKEL GOMES (OAB 123177/SP)
Processo 4000573-54.2013.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - LUIZ CARLOS
DE ALMEIDA - CONSTRUTORA E TERCEIRIZAÇÃO PAES LOUZADA EPP - Designo a audiência de Conciliação para o dia
31 DE OUTUBRO DE 2013, ÀS 10:30 HORAS, a ser realizada no Fórum, sito na Rua Lourival Freire, 110, Marília/SP, devendo
os Procuradores do autor se fazerem acompanhados de seu cliente, sob pena de extinção nos termos do artigo 51, I da Lei
9099/95, bem como, condenação em custas de 1% (um por cento) sob o valor da causa, nos termos do Enunciado 28 do Fórum
Permanente de Juízes Coordenadores dos Juizados Especiais Cíveis, observado o disposto no artigo 4º, § 1º da Lei 11.608/03.
Cite-se e intime-se. Int. - ADV: DORILU SIRLEI SILVA GOMES (OAB 174180/SP)
Processo 4000573-54.2013.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - LUIZ CARLOS
DE ALMEIDA - CONSTRUTORA E TERCEIRIZAÇÃO PAES LOUZADA EPP - Designo audiência de conciliação para o dia 21
de fevereiro de 2014, às 13:30 horas, a ser realizada no CEJUSC, situado na Universidade de Marília (UNIMAR), estabelecida
na Av. Hygino Muzzi Filho, n. 1001, Bloco VI (ao lado da Biblioteca), Marília-SP, devendo o procurador do requerente se fazer
acompanhado de seu constituinte, sob pena de extinção nos termos do artigo 51, I da Lei 9.099/95 e consequente condenação
em multa no importe de 1% sobre o valor da causa. Cite-se e intime-se a requerida, com as devidas advertências, através de
oficial de justiça, no endereço fornecido à fls. retro. Int. - ADV: DORILU SIRLEI SILVA GOMES (OAB 174180/SP)
Processo 4000619-43.2013.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - DANILO LUCIO MARTINS
DOS SANTOS - Proceda-se ao cálculo da multa a que fora condenado o requerente (fl. retro). Após, intime-se o requerente a
proceder ao recolhimento (guia GARE), com a advertência de que caso não efetuado no prazo estabelecido pelo Cap. III, Seção
I, item 13.2 das N.S.C.G.J, será extraída certidão para inscrição em dívida ativa. - ADV: ADRIANA REGUINI ARIELO DE MELO
(OAB 265200/SP)
Processo 4000670-54.2013.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
- ANTONIO DONIZETE DE OLIVEIRA COSTA - Vistos. A execução da sentença, em sede de Juizado Especiais, deve ser
manejada por meio de petição intermediária nos próprios autos principais, e não por meio de incidente processual, como no
presente caso. Assim, intime-se o exequente para proceda ao peticionamento diretamente nos autos principais, juntamente com
a cópia digitalizada do extrato bancário para fins de demonstração do descumprimento do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, tornem-me conclusos os autos principais para novas deliberações. Int. - ADV: JONATHAN WILLIAM WADA (OAB 337616/
SP), CRISTHIAN CESAR BATISTA CLARO (OAB 325248/SP)
Processo 4000903-51.2013.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Valdir Ramos Marília ME Certidão - Oficial de Justiça - Mandado Cumprido Positivo - Processo Digital - ADV: MARCIA PIKEL GOMES (OAB 123177/SP)
Processo 4000903-51.2013.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Valdir Ramos Marília
ME - Marcelo Martins - Vistos. Fls. retro: Ante a autocomposição a que chegaram as partes, não persiste o interesse pelo
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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prosseguimento da demanda, razão pela qual Julgo EXTINTO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares
efeitos, o presente feito, nos termos do artigo 267, inciso VI do CPC. Após o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos
digitais, com as formalidades de praxe. P.R.I. - ADV: MARCIA PIKEL GOMES (OAB 123177/SP)
Processo 4000909-58.2013.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Valdir Ramos Marília ME Ednéia Gomes - Designo a audiência de tentativa de conciliação para o dia 26 de fevereiro de 2014, às 11:00hs, a ser realizada
neste FORUM, sito a Rua Lourival Freire, 120, Marília-SP, sendo que a executada poderá ofertar embargos até a data da
audiência designada, através de advogado (art. 53, §1º da Lei 9.099/95). A exequente, se ME ou EPP, deverá ser representada
em audiência pelo sócio dirigente; se empresário individual, deverá ser representada em audiência pelo próprio empresário
individual, nos termos do Enunciado 110 com a nova redação aprovada no XXI FONAJE - Vitória/ES. O não comparecimento
na audiência importará na extinção do feito nos termos do art. 51, I da Lei 9099/95, inutilização dos documentos no prazo legal
e consequente condenação em multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Intime-se a executada, com as devidas
advertências, inclusive quanto ao bloqueio de valores realizados pelo Sistema BacenJud. Int. - ADV: MARCIA PIKEL GOMES
(OAB 123177/SP)
Processo 4000959-84.2013.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- VERALDO XAVIER - CARLOS MICHEL DORNELES LOPES - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus
jurídicos e legais efeitos de direito, o acordo proposto às fls. 23 e aceito pelo requerente às fls. 25/26. Em conseqüência julgo
EXTINTO o processo com fundamento no art. 269, inciso III do CPC. Aguarde-se o cumprimento. Intime-se o requerido a
providenciar o pagamento de três parcelas no valor de R$ 183,33 cada uma na conta corrente indicada, iniciando-se o primeiro
pagamento para 10/02/2014 e as demais para todos os dias 10 dos meses subsequentes. A falta de pagamento das parcelas
no seu respectivo vencimento, acarretará a imposição automática de multa de 10%(dez por cento), sobre o saldo devedor e
o vencimento automático de todo o débito, que se tornará exigível de imediato, juntamente com a multa. Int. - ADV: ALDO
ARANHA DE CASTRO (OAB 297518/SP)
Processo 4001027-34.2013.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato VALERIA NECHBAR DOS SANTOS - BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento - Quanto à contestação e
documentos apresentados (fls. 14/63), manifeste-se a requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Int. - ADV: PRISCILA KEI SATO
(OAB 159830/SP), MARCELO CRISTALDO ARRUDA (OAB 269569/SP), LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB 291479/SP)
Processo 4001031-71.2013.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Orildo
Barbosa - - Isabel Justino Barbosa - concessionária de Rodovia Transbrasiliana s/a - - Luis Henrique da Silva - Vistos. Não
obstante as considerações de fls. 138/140, nos processos afetos à Lei 9099/95, não se admite a intervenção de terceiro: “Art.
10. Não se admitirá, no processo, qualquer formar de intervenção de terceiro...” Art. 10.1. Não se admitem oposição, nomeação
à autoria, denunciação à lide e chamamento ao processo”. A respeito. “Ao contrário do CPC, que admite a assistência no
procedimento sumário, a Lei 9099/95 veda-a em qualquer das suas formas. O terceiro não participará do processo e por isso
não será atingido pela coisa julgada, podendo discutir seus direitos em ação autônoma”. (TEORIA E PRÁTICA DOS JUIZADOS
ESPECIAIS ESTADUAIS E FEDERAIS - Ricardo Cunha Chimenti, 9ª edição, p.116). Com isso, fica indeferido o pedido de
inclusão da empresa indicada ao pólo passivo da ação. No mais, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado, digam as
partes se há interesse na produção de prova oral, no prazo de 10 dias. Int. - ADV: ANTONIO FRANCISCO SILVA CRUZ (OAB
115233/SP), MARINA LIMA DO PRADO SCHARPF (OAB 211125/SP), KATIA LUZIA LEITE CARVALHO (OAB 284198/SP)
Processo 4001181-52.2013.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Rubens Alves de Souza - BANCO CIFRA S.A.(BANCO GE CAPITAL S/A) - Vistos. Com a apresentação de
atestado médico pelo procurador do autor(fls. 110), comprovada está sua impossibilidade de comparecimento à audiência
designada. Tendo restado infrutífera a tentativa de composição junto ao Cejusc(fls. 111), manifeste-se o autor quanto à
contestação ofertada, às fls. 31/105, no prazo de 10 dias. Int. - ADV: PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), ADRIANA
MILENKOVICH CAIXEIRO (OAB 199291/SP)
Processo 4001388-51.2013.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Ato / Negócio Jurídico - MARIA ELIZA
BRANCALHÃO FERNANDES - - LUIS FELIPE BRANCALHÃO - Ympactus Comercial Ltda - Telexfree - Vistos. Manifestem-se os
requerentes quanto ao expediente recebido do Banco Santander S/A, às fls. 71. Prazo: 05 dias. Int. - ADV: JOSUE DIAS PEITL
(OAB 124258/SP)
Processo 4001967-96.2013.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - COMERCIAL ZANIN TUPÃ LTDA -ME
- JOÃO CARLOS ALVES COSTA - Vistos. Recebo a petição e documento de fls. 17/18 como emenda à inicial. Todavia, verifico
que não foi disponibilizado na pasta digital do feito o verso do título executivo extrajudicial que instruiu a demanda, não havendo
como se aferir se referida cártula foi tempestivamente apresentada no estabelecimento bancário ou ainda os motivos de sua
devolução. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente promova à digitalização e disponibilização do verso
do título na pasta digital do feito, sob pena de indeferimento da inicial. Após, conclusos. Int. - ADV: JANINE FERNANDA PIZZO
(OAB 246016/SP)
Processo 4002271-95.2013.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Sandra da Costa Lima BANCO FINASA BMC S/A - Vistos. Manifeste-se a requerente quanto à contestação e documentos juntados às fls. 24/98, no
prazo de dez dias. Int. - ADV: TALITA FERNANDES SHAHATEET (OAB 250553/SP), ANDRESSA CAVALCA (OAB 186718/SP),
DALILA GALDEANO LOPES (OAB 65611/SP)
Processo 4002321-24.2013.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer Paulo Henrique Colombo Nunes - Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - Vistos. Manifeste-se o requerente quanto à
contestação de fls. 24/89, no prazo de dez dias. Int. - ADV: MARIA REGINA APARECIDA BORBA SILVA (OAB 138261/SP),
PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP)
Processo 4002765-57.2013.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Enriquecimento sem Causa - Zeni A.
Gandolfo Eletrônicos - ME - João Gilberto Soares da Silva - Vistos. Fls. 14: Ante o retorno da carta de citação e intimação com
a informação que o requerido mudou-se, intime-se a requerente para, no prazo de 05 dias, indicar o endereço atual do mesmo,
pena de extinção do feito nos termos do art. 51 “caput” da Lei 9.099/95 c.c. art. 267, inciso IV do CPC. Int. - ADV: MARCIA PIKEL
GOMES (OAB 123177/SP)
Processo 4003131-96.2013.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - Zeni A. Gandolfo Eletrônicos
- ME - Cláudia Adriana Aono da Silva - Vistos. Fls. 16: Ante o retorno da carta de citação e intimação devolvida com a informação
que a requerida “mudou-se”, intime-se a requerente para, no prazo de 05 dias, indicar o endereço atual da mesma, pena de
extinção do feito nos termos do art. 51 “caput” da Lei 9.099/95 c.c. art. 267, inciso IV do CPC. Int. - ADV: MARCIA PIKEL
GOMES (OAB 123177/SP)
Processo 4003223-74.2013.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Andréa
Torres de Oliveira - Banco Itaucard S.A. - Vistos. Compulsando os autos verifico que, não obstante a alegação feita na inicial, no
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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sentido de que foram efetuados, no dia 22/04/2013, dois pagamentos referentes ao mesmo cartão de crédito de titularidade da
requerente, relativamente à fatura em atraso e a do mês corrente, o fato é que os comprovantes de pagamento disponibilizados
à fl. 11 apontam 02 (dois) os cartões de crédito distintos, sendo um de final 7016, no valor de R$ 299,75 e outro de final 3826,
no valor de R$ 900,00. De outra monta, as telas de fls. 09 e 10 apontam negativações referentes a débitos com vencimento
em 30/05/2013, sendo certo que as faturas dos dois cartões de crédito acima referidos, com vencimento nos meses de abril e
maio de 2013, bem como seus respectivos comprovantes de pagamento, constituem documentos indispensáveis à propositura
da demanda, não havendo como deferir o pedido de fls. 13/15. Assim, concedo o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para que
a parte requerente, em emenda à inicial, disponibilize na pasta digital do feito as faturas dos cartões de crédito indicados nos
documentos de fl. 11, relativas aos meses de abril e maio de 2013, juntamente com os comprovantes de pagamento, sob pena
de indeferimento da inicial. Int. - ADV: JOÃO CARLOS PERUQUE JUNIOR (OAB 252139/SP)
Processo 4003523-36.2013.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - WAGNER FERREIRA - Tim Celular S.A. - Vistos. Diante da petição e documento juntados às fls. 66/67, reiterese os termos do ofício encaminhado ao SCPC de fls. 40. Sem prejuízo, manifeste-se o requerente, no prazo de dez dias, quanto
à contestação e documentos juntados às fls. 46/59. Intime-se. - ADV: VALTER LANZA NETO (OAB 278150/SP), ANTONIO
RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP)
Processo 4003523-36.2013.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - WAGNER FERREIRA - Tim Celular S.A. - Vistos. Inicialmente, afasto a fixação da multa, eis que incumbe ao
SCPC a suspensão da negativação e não à requerida, razão pela qual fica indeferido o pleito. No mais, sem prejuízo de eventual
julgamento antecipado, digam as partes se há interesse na produção de prova oral, no prazo de 10 dias. Int. - ADV: VALTER
LANZA NETO (OAB 278150/SP), ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP)
Processo 4003619-51.2013.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - KATIA CRISTINA DE SOUZA PEREIRA - Telefonica Brasil S/A - Vistos. Fls. 66/69: Não há como apreciar a tutela
pretendida, visto que os documentos juntados estão ilegíveis. Int. - ADV: RODRIGO VIEIRA DA SILVA (OAB 292071/SP)
Processo 4003953-85.2013.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - GUSTAVO
ESTEVES QUIQUINATO - ATIVOS S/A - CIA. SECURITÁRIA DE CRÉDITOS FINANCEIROS - - BANCO DO BRASIL S/A - Vistos.
Recebo a petição de fl. 17 como emenda à inicial. Anote-se. Nos termos do artigo 273, do CPC, a antecipação dos efeitos
da tutela pretendida no pedido inicial fica condicionada à existência de prova inequívoca e ao convencimento do magistrado
da verossimilhança da alegação, presente uma das hipóteses dos incisos I e II, do mesmo artigo. No caso dos autos, não é
possível exigir do requerente, na hipótese, que produza prova negativa no tocante ao negócio jurídico que ensejou a inscrição
de seu nome junto ao SCPC. Portanto, diante da documentação ora apresentada e com base na presunção de boa fé que as
partes devem manter na relação processual, bem como havendo receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause
ao direito de outra lesão grave ou de difícil reparação, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão
da inscrição dos cadastros do SCPC, até julgamento da lide. Oficie-se. Ciente o requerente de que caso o Juiz seja induzido a
erro poderá ser reputado litigante de má-fé a teor do art. 17, III, do CPC. Citem-se e intimem-se para audiência de conciliação
a realizar-se em 14/03/2014, às 13:30 horas, a ser realizada no CEJUSC, situado na UNIMAR, na Avenida Hygino Muzzi Filho,
1001 Bloco VI (ao lado da Biblioteca) Marilia, SP, advertido o requerente de que deverá comparecer à audiência acima designada
sob pena de extinção do feito a teor do artigo 51, I, da Lei 9099/95 e consequente condenação em custas processuais de 1%
sobre o valor atribuído à causa. Ficam os requeridos advertidos de que o presente feito tramita na forma digital, de maneira
que somente serão aceitas petições e documentos disponibilizados eletronicamente na pasta digital do feito.Int. - ADV: MARIA
REGINA APARECIDA BORBA SILVA (OAB 138261/SP)

Vara da Fazenda Pública
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ ANTONIO BERNARDO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LÍDIA ALVES BOTELHO DE MORAES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2014
Processo 0013193-16.2006.8.26.0344 (344.01.2006.013193) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda Pública do Município de Marília - Comasa Empreendimentos Imobiliários Ltda - Vistos. Fls. 89 e seguinte: Diante do
pedido de extinção pelo pagamento do débito, suspendo a hasta pública designada para esta data. Comunique-se ao leiloeiro.
No mais, JULGO EXTINTA, por sentença a presente ação de Execução Fiscal, com fundamento no artigo 794, I, do Código de
Processo Civil. Pagas eventuais custas em aberto, expeça-se o mandado de levantamento de eventual penhora realizada, e
arquivem-se os autos, anotando-se. P.R.I.C. Custas Finais: Cód. 230-6 - R$ 96,85 - ADV: ELISETE LIMA DOS SANTOS (OAB
107455/SP), RODRIGO ABOLIS BASTOS (OAB 194271/SP), JOÃO VITOR FREIRE MARCONATTO (OAB 294530/SP)
Processo 0016303-23.2006.8.26.0344 (344.01.2006.016303) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Fazenda Pública do Município
de Marília - Francisco Claudemir Simões - Vistos. Fls. 83: A questão da impenhorabilidade foi decidida pelo despacho de fls.
80/81, sem que houvesse interposição de recurso e, não havendo fato ou documento novo, nada há para ser apreciado. No
mais, expeça-se o necessário para intimar o executado da penhora. Vale lembrar que, neste processo já decorreu o prazo para
interposição de embargos. Int. - ADV: WAGNER ROBERTO SIMOES (OAB 116313/SP), RODRIGO ABOLIS BASTOS (OAB
194271/SP)
Processo 0016600-20.2012.8.26.0344 (344.01.2012.016600) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de São Paulo - Classe A Distribuidora de Bebidas Marília Ltda - VISTOS JULGO EXTINTA, por
sentença a presente ação de Execução Fiscal, com fundamento no artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Pagas eventuais
custas em aberto, expeça-se o mandado de levantamento de eventual penhora realizada, e arquivem-se os autos, anotando-se.
P.R.I.C. Custas Finais Complementar: Cód. 230-6 R$ 5.074,36 - ADV: PEDRO GELSI (OAB 27838/SP), WAGNER GIOVANETI
TEIXEIRA (OAB 39163/SP), IGNACIA TOMI SHINOMYA DE CASTRO (OAB 87284/SP)
Processo 0018598-57.2011.8.26.0344 (344.01.2011.018598) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Fazenda do Estado de
São Paulo - Supermercado Triunfo de Vera Cruz Ltda - Vistos. A matéria pertinente à decadência e prescrição podem ser
apreciadas no ambiente restrito de cognição da própria execução, porquanto aí não se vê necessidade de aprofundamentos em
termos probatórios. A pedra de toque neste assunto é a suficiência da cognição e não propriamente o tipo de matéria debatido.
Especificamente sobre a decadência, penso que a razão esteja com a exequente, uma vez que o IPVA do exercício mais
antigo, ou seja, de 2002, submetido ao lançamento de ofício, teve o prazo decadencial deflagrado a partir do primeiro dia do
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado (CTN, art. 173, I). Implica dizer que o termo inicial do
prazo decadencial deu-se mesmo em 1º de janeiro de 2003. Logo, o fisco teria até 31 de dezembro de 2008 para aperfeiçoar o
lançamento tributário. Bem é de ver que, no específico caso dos autos, a notificação do lançamento verificou-se em 28.08.2006,
consoante registra a CDA (fls. 03/06). Então, não há cogitar-se de decadência, já que o lançamento surgiu no plano jurídico
antes de escoado o prazo de cinco anos. Daí que, se para o exercício mais longínquo (2002) não há decadência, com maiores
razões há de se concluir relativamente aos exercícios subsequentes (2003, 2004 e 2005). No que se refere à prescrição e
analisando a certidão de dívida ativa, temos que a notificação do lançamento ocorreu em 28/08/2006 e a inscrição da dívida
em 02/03/2011 (fls. 03/06). A ação foi distribuída aos 01/08/2011 e o despacho determinando a citação foi em 01/08/2011. A
interrupção da prescrição pelo despacho que determina a citação somente pode ser aplicada após a edição da Lei Complementar
118, de 09/02/2005. Antes dela, somente a citação interrompia a prescrição. Por conseguinte, como a notificação do lançamento
ocorreu em 28/08/2006 e o despacho determinando a citação foi proferido em 01/08/2011, portanto, dentro do prazo quinquenal,
REJEITO o incidente de pré-executividade manejado pelo executado. Int. - ADV: RUY MACHADO TAPIAS (OAB 82900/SP),
IGNACIA TOMI SHINOMYA DE CASTRO (OAB 87284/SP), MARLUCIO BOMFIM TRINDADE (OAB 154929/SP)
Processo 0019811-30.2013.8.26.0344 (034.42.0130.019811) - Embargos à Execução Fiscal - Efeito Suspensivo /
Impugnação / Embargos à Execução - Santa Paula Urbanização e Engenharia Sc Ltda - Município de Marília - Recebo os
embargos à execução para discussão, com suspensão do processo principal. À embargada para a impugnação. Int. - ADV:
FABÍOLA MONTEIRO OLIVEIRA BOLGHERONI (OAB 169277/SP), RODRIGO ABOLIS BASTOS (OAB 194271/SP)
Processo 0021947-88.1999.8.26.0344 (344.01.1999.021947) - Execução Fiscal - Municipio de Marilia - JULGO EXTINTA, por
sentença a presente ação de Execução Fiscal, com fundamento no artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Pagas eventuais
custas em aberto, expeça-se o mandado de levantamento de eventual penhora realizada, e arquivem-se os autos, anotando-se.
P.R.I.C. - ADV: RODRIGO ABOLIS BASTOS (OAB 194271/SP), PAULO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS (OAB 102546/SP)
Processo 0023346-79.2004.8.26.0344 (344.01.2004.023346) - Execução Fiscal - Fazenda Estadual - Caribean Distribuidora
Derivados Petroleo Combustivel Ltda - Paulo Roberto Rego - Fls. 32/33 e seguintes: Assiste razão à exequente, visto que,
realmente, não ocorreu a prescrição intercorrente. Verifica-se que após a citação da empresa executada em 21/12/2004, a ação
foi redirecionada para o sócio citado em 18/09/2009 (fls. 66) dentro do prazo prescricional quinquenal. Posteriormente, diante
da noticia de alteração do contrato social ocorreu a substituição do polo passivo, incluido-se os sócios que atualmente ocupam
o polo passivo. Assim sendo, dado o tempo transcorrido desde o pedido de sobrestamento, dê-se vista à exequente, para
promover os atos necessários ao prosseguimento da execução. Intimem-se. - ADV: LEDA MARIA DE MORAES VICENTE (OAB
96105/SP), IGNACIA TOMI SHINOMYA DE CASTRO (OAB 87284/SP), PEDRO BENEDITO MACIEL NETO (OAB 100139/SP)
Processo 0025162-38.2000.8.26.0344 (344.01.2000.025162) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Daem - Ubirajara Correa
Garrido - Trata-se de Exceção de Pré-Executividade interposta por Ubirajara Correa Garrido nos autos da Execução Fiscal que
lhe move o Departamento de Água e Esgoto de Marília - DAEM. Alega, em suma, que houve prescrição do débito e cerceamento
de defesa, pois não foi notificado para discussão do lançamento em processo administrativo. Intimado, o DAEM argumentou
que, a defesa na esfera administrativa se da por iniciativa do consumidor, que pode discutir valor cobrado após receber a conta
de água e que não houve prescrição, pois, em se tratando de crédito de natureza não tributária o prazo prescricional seria de
dez anos. Requereu prosseguimento com penhora Bacenjud. É o relato do necessário. D E C I D O. Não há que se falar em
prescrição. A despeito da vasta discussão jurisprudencial a respeito, hoje, o entendimento predominante, inclusive na Suprema
Corte, é no sentido de que o consumo de água e esgoto é cobrado mediante tarifa ou preço público, não se tratando de matéria
tributária, de tal modo que se aplica, quanto à prescrição, as disposições do Código Civil. Registre-se, por oportuno, que o fato
da possibilidade da cobrança se dar via executivo fiscal tem respaldo no art.1º. da Lei 6.830/80, em face da caracterização
da pessoa jurídica exequente. Voltando ao aspecto da prescrição, convém anotar que: “PROCESSO CIVIL TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. NATUREZA JURÍDICA DE TARIFA OU PREÇO PÚBLICO. DÍVIDA ATIVA.
CRÉDITO NÃOTRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO DECENAL CÓDIGO CIVIL 1. O Colendo STF já decidiu, reiteradamente, que a
natureza jurídica da remuneração dos serviços de água e esgoto, prestados por concessionária de serviço público, é de tarifa ou
preço público, consubstanciando, assim, contraprestação de caráter não-tributário. 2. Consectariamente, malgrado os débitos
oriundos do inadimplemento dos serviços de água e esgoto terem sido inscritos como dívida ativa, e exigidos mediante execução
fiscal, em observância à Lei de Execuções Fiscais, não se lhes pode aplicar o regime tributário previsto nas disposições do CTN,
in casu, os relativos à prescrição/decadência, porquanto estes apenas pertinentes às dívidas tributárias, exatamente por força
do conceito de tributo previsto no art. 3o do CTN. 3. A Execução Fiscal ostenta esse nomen júris posto processo satisfativo,
que apresenta peculiaridades em razão das prerrogativas do exequente, assim como é especial a execução contra a Fazenda,
não sendo servil apenas para cremos de tributos, porquanto outras obrigações podem vir a compor a “dívida ativa” 4. Recurso
Especial provido” (REsp n 740.967/RS, Ia Turma, Rei. Min. Luiz Fux, j . 11/04/2006, deram provimento, v.u., DJU 28/04/06,
p. 275). Por conseguinte, é de se aplicar as regras do Código Civil, para o qual o prazo prescricional é de 10 (dez) anos. O
débito mais antigo data do ano de 1996 (fls. 02), sendo entabulado acordo de parcelamento aos 21/09/2001, e novo acordo
em 28/08/2009. Portanto, diante das interrupções aqui indicadas, não houve prescrição. Melhor sorte não cabe ao argumento
do cerceamento de defesa. Ora, em se tratando de consumo, o crédito é de natureza não tributária, sendo desnecessária a
elaboração de processo administrativo para cobrança. Não obstante, o excipiente não pode alegar cerceamento de defesa, pois,
em nenhum momento negou que tenha consumido os serviços fornecidos pelo DAEM, tampouco consta que tenha procurado
o exequente para discutir os débitos após o recebimento da conta, como lhe é facultado, ou ainda que tenha pago qualquer
parte do débito que entendesse devida, de sorte que houve sim oportunidade de defesa na esfera administrativa. Feitas estas
considerações, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade interposta. No mais, se pretende o exequente penhora pelo sistema
Bacenjud, deverá apresentar o valor completo e atualizado do débito, inclusive custas processuais. Int. - ADV: DELSO JOSÉ
RABELO (OAB 184632/SP), MARCELO AUGUSTO LAZZARINI LUCCHESE (OAB 185928/SP)
Processo 0028254-09.2009.8.26.0344 (344.01.2009.028254) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Fazenda do Estado de
São Paulo - Dorival Rodrigues Alves - Trata-se de Exceção de Pré-Executividade interposta pelo executado Dorival Rodrigues
Alves nos autos das ações de Execução Fiscal que lhe move a Fazenda do Estado de São Paulo. Primeiramente apresenta
pedido de liberação de valor penhorado pelo sistema Bacenjud, indicando que atingiu conta onde recebe sua aposentadoria.
Quanto ao tributo, aponta irregularidade no lançamento, pois efetivou recolhimento do tributo no estado de Mato Grosso do Sul,
onde era domiciliado. Apresentou documentos. Em resposta, a Fazenda do Estado de São Paulo afirma que, em diligências
administrativas, apurou que o executado tem domicílio neste Estado e que o notificou a comprovar domicílio no Estado onde
estava licenciado seu veículo. Não houve comprovação do executado na esfera administrativa, tampouco neste processo, daí
a regularidade dos lançamentos. Juntou cópia do procedimento administrativo em que se baseou para efetivar o lançamento.
É o relato do necessário. DECIDO. Primeiramente, diante da provisão da Defensoria Pública, juntada as fls. 33, concedo ao
executado os benefícios da Assistência Judiciária. Anote-se. Quando ao desbloqueio, entendo que o pedido merece ser atendido.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Primeiro porque ficou comprovado que foi atingida conta na qual o executado recebe seus proventos de aposentadoria, embora
existam alguns depósitos diversos, de pouco valor e segundo porque a Fazenda não se manifestou a respeito. Assim, fica
à disposição do executado o valor indicado as fls. 36, expedindo-se oportunamente guia de levantamento em seu favor, ou,
alternativamente, transferindo-se para conta bancária de sua titularidade que vier a informar. Contudo, melhor sorte cabe à
Fazenda Estadual no que diz respeito ao tributo aqui cobrado. Enquanto a Fazenda apresentou documentos referentes as
diligências administrativas que realizou para efetivar o lançamento, o excipiente limitou-se a apresentar cópia de matrícula
de imóvel na qual figura como usufrutuário, insuficiente para lastrear sua tese de possuir domicílio no estado onde licenciou o
veículo, pelo menos na estreita via da exceção. Feitas estas considerações, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido, tão somente
para liberar o valor constrito, conforme acima determinado, ficando indeferidos os demais pleitos do excipiente. Efetivadas as
providencias referentes ao levantamento do valor, manifeste-se a Fazenda sobre o prosseguimento das execuções. Int. - ADV:
ELIANE CRISTINA TRENTINI (OAB 263386/SP), LEDA MARIA DE MORAES VICENTE (OAB 96105/SP), MARIA LUCIA DE
MELO FONSECA GONCALVES (OAB 109535/SP), RICARDO PINHA ALONSO (OAB 98343/SP)
Processo 0029384-78.2002.8.26.0344 (344.01.2002.029384) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Municipio de Marilia - Clovis
de Abreu Sampaio Vidal e outros - Fls. 62/63: Indefiro o pedido do requerente Ariel de Tarso Pires da Silva no tocante aos
benefícios da justiça gratuita, porquanto não basta a mera declaração de pobreza subscrita pela parte, devendo haver a efetiva
demonstração ou indicação de hipossuficiência financeira pelo interessado, capaz de autorizar a concessão da gratuidade
judiciária. No mais, estando extinta a execução, expeça-se o mandado de levantamento da penhora realizada sobre o imóvel
objeto da matrícula nº 6.520, do 2º CRI de Marília/SP., conforme requerido pelo requerente. Int. - ADV: ELISETE LIMA DOS
SANTOS (OAB 107455/SP), MICILA FERNANDES (OAB 285295/SP)
Processo 0530788-58.2012.8.26.0344 (344.01.2012.530788) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Marília - Emdurb - A Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional de Marília - EMDURB propôs
a presente Exceção De Pré-Executividade nos autos da ação de Execução Fiscal que lhe move o MUNICIPIO DE MARILIA, para
a cobrança de tributos vencidos entre 15/09/2007 e 15/12/2011 (fls.03/04). Alega, em síntese, sua ilegitimidade passiva porque
a posse do imóvel gerador do imposto teria transferida para JOSÉ ROBERTO PONTES, que deve ser responsabilizado pelos
débitos. Intimada, a excepta argumentou que a EMDURB é parte legítima para figurar no polo passivo da ação porque figura
como proprietária do imóvel gerador do tributo em execução, na forma dos artigos 183 e 184 do Código Tributário Municipal. É
o breve relatório do necessário. DECIDO. Para análise da legitimidade da excipiente, considerem-se os recentes Acórdãos do
E. Tribunal de Justiça de São Paulo, os quais têm acompanhado o posicionamento recente da Súmula 399 do Superior Tribunal
de Justiça: “Cabe à legislação Municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU” (Agravo nº 994.09.370091-8, desta Comarca).
No caso destes autos, não há comprovação de que a EMDURB não figure como proprietária na matrícula do imóvel, ou mesmo
qualquer alegação nesse sentido, de sorte que, para fins tributários, a excipiente continua sendo proprietária do imóvel em
relação ao qual incidiram o IPTU e os demais tributos relacionados com o bem imóvel. Daí sua legitimidade para figurar no
polo passivo da execução, porquanto a legislação elege o proprietário e também o possuidor como contribuintes do IPTU. Ante
o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-executividade interposta e determino o regular prosseguimento da execução. No mais,
observo que o Sr. JOSÉ ROBERTO PONTES figura na CDA que instrui a inicial, mas não consta da autuação. Assim, determino
a manifestação do exequente. Int. - ADV: TATIANA CECILIO BELOTI (OAB 321206/SP), KOITI HAYASHI (OAB 139537/SP),
RODRIGO ABOLIS BASTOS (OAB 194271/SP)
Processo 0600071-47.2007.8.26.0344 (344.01.2007.600071) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Departamento Agua e Esgoto
Marilia - Antonio Calogero - União Federal - Diante da manifestação do exequente a fls. 73/75, expeça-se o mandado de
levantamento da penhora realizada sobre o imóvel objeto da matrícula nº 21.553, do 1º CRI de Marília/SP., conforme requerido
pelo arrematante (fls. 65/66 e documentos de fls. 67/71). No mais, expeça-se o mandado para penhora no rosto dos autos
do processo indicado a fls. 73, em trâmite pela 2ª Vara do Trabalho desta Comarca, como requerido pelo exequente. Int. ADV: JOSÉ RODRIGO SCIOLI (OAB 156768/SP), MARCELO AUGUSTO LAZZARINI LUCCHESE (OAB 185928/SP), ELOISA
MAXIMIANO GOTO (OAB 229804/SP)
Processo 0600131-20.2007.8.26.0344 (344.01.2007.600131) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Departamento Agua e Esgoto
Marilia - Sebastiao Nunes Mateus - Fls. 62/66: O Arrematante, Alcir Antonio Lemos Soares, pleiteia a apuração do valor devido
nas execuções fiscais nºs 1.584/06 e 3.392/06, ajuizadas pelo Município de Marília. Aduz que o cálculo deverá ser elaborado
pelo Sr. Contador. Por fim, requer o levantamento do saldo remanescente em seu favor. Indefiro o pedido deduzido nos autos
pelo arrematante, primeiro porque não é caso de remessa dos autos ao Sr. Contador, se o Município de Marília promoveu ação
para a cobrança de dívida gerada pelo imóvel arrematado, este deverá apresentar o valor do seu crédito para a satisfação com
o produto da arrematação; segundo porque eventual saldo remanescente ficará à disposição do executado. No mais, intime-se
o patrono do arrematante acima mencionado para, no prazo de dez dias, juntar aos autos o recolhimento da taxa da OAB. Fls.
67 e seguintes: O Município de Marília pretende a realização de penhora no rosto destes autos. Contudo, o pedido deve ser
direcionado para o(s) processo(s) ajuizado(s) para a cobrança do débito apontado a fls. 70/71. Int. - ADV: MARCELO AUGUSTO
LAZZARINI LUCCHESE (OAB 185928/SP), RODOLFO SFERRI MENEGHELLO (OAB 228762/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO PAULA JACQUELINE BREDARIOL DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LÍDIA ALVES BOTELHO DE MORAES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0001/2014
Processo 0003160-64.2006.8.26.0344 (344.01.2006.003160) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Fazenda Pública do Município
de Marília - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo Cdhu - Intime-se o patrono do(a)
executado(a) para manifestar-se sobre os Embargos Infringentes de fls. 176/179. - ADV: ELISETE LIMA DOS SANTOS (OAB
107455/SP), RONALDO SERGIO DUARTE (OAB 128639/SP), HENRIQUE SIN ITI SOMEHARA (OAB 200832/SP)
Processo 0007199-31.2011.8.26.0344 (344.01.2011.007199) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Fazenda Pública do Município
de Marília - Tvc Oeste Paulista Ltda - Ante a certidão retro, providencie o interessado, no prazo de dez dias, as peças necessárias
para instrução do ofício requisitório ao MUNICÍPIO DE MARÍLIA, expedindo-se em seguida. Após, deverá o interessado retirar o
ofício e, no prazo de 30 (trinta) dias, promover a juntada aos autos do comprovante de protocolização. Int. - ADV: ELISETE LIMA
DOS SANTOS (OAB 107455/SP), PAULO AYRES BARRETO (OAB 80600/SP), CAMILA KLUCK GOMES (OAB 273076/SP)
Processo 0007957-10.2011.8.26.0344 (344.01.2011.007957) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de São Paulo - Logos Logística e Transportes Planejados - Fls. 21/23 e seguintes: A empresa
executada noticiou que efetuou o parcelamento do débito exequendo, requerendo a suspensão da execução. Contudo, diante das
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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razões expostas pela exequente a fls. 30, indefiro o pedido deduzido nos autos pela executada. Aguarde-se o cumprimento da
carta precatória expedida a fls. 16. Int. - ADV: GERALDO SOARES DE OLIVEIRA (OAB 137912/SP), IGNACIA TOMI SHINOMYA
DE CASTRO (OAB 87284/SP), LEDA MARIA DE MORAES VICENTE (OAB 96105/SP), GERALDO SOARES DE OLIVEIRA
JUNIOR (OAB 197086/SP), MARIA LUCIA DE MELO FONSECA GONCALVES (OAB 109535/SP)
Processo 0008197-72.2006.8.26.0344 (344.01.2006.008197) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de São Paulo - Yuppis Alimentos Ltda - Edno Maldonado Almendros Filho - Ante o pedido da
exequente de fls. 22, determino a suspensão da execução nos termos do artigo 40 da Lei 6830/80. Decorrido o prazo limite de
um ano sem que haja notícia da localização do devedor ou de seus bens penhoráveis, os autos serão encaminhados ao arquivo,
independentemente de nova intimação. Intime-se. - ADV: LEDA MARIA DE MORAES VICENTE (OAB 96105/SP), IGNACIA
TOMI SHINOMYA DE CASTRO (OAB 87284/SP), PATRICIA LOURENÇO DIAS FERRO (OAB 207330/SP)
Processo 0011425-11.2013.8.26.0344 (034.42.0130.011425) - Embargos à Execução Fiscal - Garantias Constitucionais Eliana Francisca de Sousa Gomes - - Robson Gomes - Fazenda Pública do Município de Marília - Ante a provisão apresentada
à fl.07, concedo aos embargantes os benefícios da assistência judiciária gratuita. Não houve realização de penhora, conforme
se vê nos autos da execução fiscal em apenso. Todavia, considerando que a matéria arguida em defesa pode ser viabilizada
por simples petição, manifestem-se os embargantes quanto ao pedido formulado, asseverando se concordam, ou não, com o
recebimento dos embargos como simples petição. Caso contrário, venha o depósito do valor, como segurança do Juízo. Int. ADV: MARIELA RIBEIRO NUNES CARDOSO (OAB 278816/SP), ELISETE LIMA DOS SANTOS (OAB 107455/SP)
Processo 0013546-56.2006.8.26.0344 (344.01.2006.013546) - Execução Fiscal - Fazenda Pública do Município de Marília Yvone Gonsalves - Intime-se o patrono do executado, para no prazo de quinze dias, promover a juntada aos autos da procuração
e do recolhimento da taxa da OAB, ficando concedido vistas dos autos. - ADV: ELAINE RODRIGUES GOMES (OAB 229073/SP),
ELISETE LIMA DOS SANTOS (OAB 107455/SP)
Processo 0014865-59.2006.8.26.0344 (344.01.2006.014865) - Execução Fiscal - Multas e demais Sanções - Fazenda do
Estado de São Paulo - Associação de Ensino de Marilia \<incinerador Hospitalar\> - JULGO EXTINTA, por sentença a presente
ação de Execução Fiscal, com fundamento no artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Pagas eventuais custas em aberto,
expeça-se o mandado de levantamento de eventual penhora realizada, e arquivem-se os autos, anotando-se. P.R.I.C. Custas
Finais devidas ao Estado ( Gare -codigo 230 - R$ 417,48 e Diligências do Oficial de Justiça - guia FEDTJ cod - 802 -R$
54,36 - ADV: JEFFERSON LUIS MAZZINI (OAB 137721/SP), LEDA MARIA DE MORAES VICENTE (OAB 96105/SP), MARCIA
APARECIDA DE SOUZA (OAB 119284/SP)
Processo 0016470-98.2010.8.26.0344 (344.01.2010.016470) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de São Paulo - Simão Auto Ltda - Ante a certidão lançada à fl. 248, intime-se o patrono do(a)
executado(a) para se manifestar sobre o prosseguimento do feito. - ADV: MARIA LUCIA DE MELO FONSECA GONCALVES
(OAB 109535/SP), LEDA MARIA DE MORAES VICENTE (OAB 96105/SP), RICARDO PINHA ALONSO (OAB 98343/SP), PAULO
HENRIQUE DE SOUZA FREITAS (OAB 102546/SP)
Processo 0017465-09.2013.8.26.0344 (034.42.0130.017465) - Embargos à Execução Fiscal - Fato Gerador/Incidência - Nx
Provedor de Internet Ltda - Fazenda do Estado de São Paulo - Intime-se o patrono da empresa embargante para, no prazo de
10 (dez) dias, juntar aos autos o recolhimento da taxa da OAB. No mais, deixo, por ora, de receber os presentes embargos à
execução, porque a penhora efetivada por meio do sistema Bacenjud não é suficiente para a garantia do Juízo. Prossiga-se
nos autos da execução, com a manifestação da exequente. Int. - ADV: MARIA LUCIA DE MELO FONSECA GONCALVES (OAB
109535/SP), DANIELA RAMOS MARINHO (OAB 256101/SP), LEDA MARIA DE MORAES VICENTE (OAB 96105/SP), IGNACIA
TOMI SHINOMYA DE CASTRO (OAB 87284/SP)
Processo 0018571-16.2007.8.26.0344 (344.01.2007.018571) - Execução Fiscal - Departamento de Água e Esgoto de Marília
(daem) - Luiza de Souza Bugarelli - Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Departamento de Água e Esgoto de Marília- DAEM
contra LUIZA DE SOUZA BUGARELLI, na qual pleiteia o recebimento de dívida de 2003 a 2006, relativa ao imóvel localizado na
Rua Armando José Netto nº 42, nesta cidade. A executada ingressou nos autos, alegando, em suma, necessidade de retificar
o polo passivo porque o nome correto da executada é Luzia de Souza Burgareli. Como se trata de pessoa pobre, diante das
dificuldades financeiras, pleiteia o pagamento em parcelas de R$ 10,00 reais. Postulou os benefícios da justiça gratuita (fls.
27/29 e documentos de fls. 30/33). Intimado, o exequente apresentou manifestação a fls. 35/36. É o relatório. Decido. Ante
a provisão apresentada a fls. 24, concedo à executada os benefícios da assistência judiciária gratuita. A matéria tratada pela
executada e respondida pelo exequente, não é questão a ser solucionada nestes autos, mas sim administrativamente, de acordo
com a legislação vigente, de forma que para obter o parcelamento do débito exequendo, basta procurar diretamente a sede
da autarquia exequente. Outrossim, como o exequente não apresentou qualquer manifestação quanto ao requerimento alusivo
a retificação do polo passivo, determino sua manifestação no sentido de informar a este Juízo acerca da alteração requerida.
Intimem-se. - ADV: GUILLERMO ROJAS DE CERQUEIRA CESAR (OAB 257656/SP), MARCELO AUGUSTO LAZZARINI
LUCCHESE (OAB 185928/SP), DALILA GALDEANO LOPES (OAB 65611/SP)
Processo 0020021-52.2011.8.26.0344 (344.01.2011.020021) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de São Paulo - Hidrossol Indústria e Comércio de Plásticos Ltda - Vistos. Diante da certidão
de fls. 76, o pedido de penhora poderá ser atendido. Contudo, diante da certidão do oficial de justiça, lançada as fls. 06 verso,
tornem a exequente para que indique bens para a penhora. Int. - ADV: MARCOS VINICIUS GONÇALVES FLORIANO (OAB
210507/SP), LEDA MARIA DE MORAES VICENTE (OAB 96105/SP), IGNACIA TOMI SHINOMYA DE CASTRO (OAB 87284/SP),
MARIA LUCIA DE MELO FONSECA GONCALVES (OAB 109535/SP), ALEXANDRE ALVES VIEIRA (OAB 147382/SP)
Processo 0021286-55.2012.8.26.0344 (344.01.2012.021286) - Embargos à Execução Fiscal - Limitações ao Poder de
Tributar - Net Serviços de Comunicação Sa - Município de Marília - I - Recebo os presentes embargos de declaração por serem
tempestivos. II- Os embargos de declaração tem por objetivo obrigar o Juízo a se pronunciar sobre o ponto que deveria ter sido
objeto de exame na decisão, provocando um pré-questionamento da questão. Portando, tal ato processual não tem o condão
de fazer um juízo de retratação ou nova análise da questão. No mais, não vislumbro a omissão apontada, de tal modo que nada
há a declarar. III - ISTO POSTO e considerando o mais que dos autos consta, recebo e NEGO PROVIMENTO aos presentes
embargos pelas razões acima aduzidas, mantendo integralmente a decisão proferida. P e I. - ADV: PAULO AYRES BARRETO
(OAB 80600/SP), SIMONE RODRIGUES COSTA BARRETO (OAB 179027/SP), ELISETE LIMA DOS SANTOS (OAB 107455/
SP)
Processo 0022852-73.2011.8.26.0344 (344.01.2011.022852) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Fazenda Pública do Município de Marília - Emdurb - - Maurício Florêncio Pires - Ante a certidão retro, providencie o interessado,
no prazo de dez dias, as peças necessárias para instrução do ofício requisitório ao MUNICÍPIO DE MARÍLIA, expedindo-se em
seguida. Após, deverá o interessado retirar o ofício e, no prazo de 30 (trinta) dias, promover a juntada aos autos do comprovante
de protocolização. Int. - ADV: RONALDO SERGIO DUARTE (OAB 128639/SP), ELISETE LIMA DOS SANTOS (OAB 107455/
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SP), FRANCIS HENRIQUE THABET (OAB 169597/SP)
Processo 0023386-27.2005.8.26.0344 (344.01.2005.023386) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de São Paulo - Yuppis Alimentos Ltda - Edno Maldonado Almendros Filho - Fls. 146. Defiro o
pedido, procedendo o desbloqueio do veículo de placa CYE6027 pelo sistema Renajud. No mais, ante o pedido da exequente
de fls. 153, determino a suspensão da execução nos termos do artigo 40 da Lei 6830/80. Decorrido o prazo limite de um ano
sem que haja notícia da localização do devedor ou de seus bens penhoráveis, os autos serão encaminhados ao arquivo,
independentemente de nova intimação. Intime-se. - ADV: LEDA MARIA DE MORAES VICENTE (OAB 96105/SP), IGNACIA
TOMI SHINOMYA DE CASTRO (OAB 87284/SP), PATRICIA LOURENÇO DIAS FERRO (OAB 207330/SP), SERGIO ARGILIO
LORENCETTI (OAB 107189/SP)
Processo 0023472-32.2004.8.26.0344 (344.01.2004.023472) - Execução Fiscal - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de
Veículos Automotores - Fazenda Estadual - Renato de Paula Oliveira Neto - Vistos. Trata-se de Exceção de Pré-Executividade
apresentada por RENATO DE PAULA OLIVEIRA NETO, nos autos execução fiscal interposta que lhe move a FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO. Alega o excipiente pleiteia o reconhecimento da prescrição do débito, com base no artigo 40 da Lei
6.830/80. Intimada, a Fazenda Estadual não apresentou oposição ao pedido, requerendo a extinção sem ônus para as partes.
É o relato do necessário. DECIDO. No caso destes autos, restou incontroversa a ocorrência de prescrição intercorrente. Assim
sendo, DECLARO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fundamento no artigo 269, IV, do CPC e artigo
156, V, do CTN. Sucumbente, arcará a exequente com eventuais custas e despesas processuais, bem como com honorários
advocatícios da parte adversa que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos Reais), na forma do artigo 20, § 4º, do CPC. P. R. I. - ADV:
LEDA MARIA DE MORAES VICENTE (OAB 96105/SP), MARIA LUCIA DE MELO FONSECA GONCALVES (OAB 109535/SP),
IGNACIA TOMI SHINOMYA DE CASTRO (OAB 87284/SP), DIVINO DONIZETE DE CASTRO (OAB 93351/SP)
Processo 0024055-56.2000.8.26.0344 (344.01.2000.024055) - Execução Fiscal - Municipio de Marilia - Nonato & Lopes Sc
Ltda Me - Trata-se de Execução Fiscal interposta pelo Município de Marília. A execução foi sobrestada e arquivada, a pedido
do exequente. Nova movimentação do processo ocorreu somente quando exequente requereu desarquivamento e vista dos
autos. Na sequência, o exequente foi intimado a se manifestar sobre ocorrência de prescrição intercorrente. Em sua resposta,
pugnou pela inocorrência da prescrição. É o relato do necessário. DECIDO. Pelo que se tem nos autos, verifica-se que a
execução permaneceu suspensa por período superior a 06 (seis) anos. Ocorre que o processo foi desarquivado após o decurso
do prazo prescricional, nos termos do artigo 174 do CTN. Por conseguinte, forçoso reconhecer o decurso do prazo fatal, ante
a nova dicção do art. 219, § 5º, do CPC. Ante o exposto, DECLARO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com
fundamento no artigo 269, IV, do CPC e artigo 156, V, do CTN. P. R. I.C. - ADV: CRISTIANE LOPES NONATO (OAB 190616/SP),
ELISETE LIMA DOS SANTOS (OAB 107455/SP)
Processo 0024378-32.1998.8.26.0344 (344.01.1998.024378) - Execução Fiscal - Municipio de Marilia - Giometti Imoveis
Ltda - - Lourival N Adelino - Vistas dos autos ao réu para: Oferecimento de defesa. - ADV: MARCIA APARECIDA DE SOUZA
(OAB 119284/SP), ELISETE LIMA DOS SANTOS (OAB 107455/SP)
Processo 0024955-39.2000.8.26.0344 (344.01.2000.024955) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda Estadual - Cet Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda - - Carlos Eduardo Thomé Fls. 213/222 e documentos seguintes: Ante a comprovação de que o valor foi bloqueado em conta poupança (fls. 228/233),
defiro o desbloqueio do valor apontado à fls.210, nos termos do artigo 649, inciso X, do Código de Processo Civil. Expeçase o necessário. Após, manifeste-se o exequente sobre o prosseguimento do feito. Intime-se. - ADV: JOAO SIMAO NETO
(OAB 47401/SP), IGNACIA TOMI SHINOMYA DE CASTRO (OAB 87284/SP), CARLOS EDUARDO THOME (OAB 266255/SP),
PATRICIA LOURENÇO DIAS FERRO (OAB 207330/SP)
Processo 0025306-80.1998.8.26.0344 (344.01.1998.025306) - Execução Fiscal - Municipio de Marilia - Crhis - Trata-se de
Execução Fiscal interposta pelo Município de Marília. A execução foi sobrestada e arquivada, a pedido do exequente, a fim de
aguardar término de acordo de parcelamento. Nova movimentação do processo ocorreu somente quando exequente requereu
desarquivamento e vista dos autos. Na sequência, o exequente foi intimado a se manifestar sobre ocorrência de prescrição
intercorrente. Em sua resposta, pugnou pela inocorrência da prescrição. É o relato do necessário. DECIDO. A contagem do
prazo prescricional esteve suspensa durante o período do acordo, por força do artigo 174, § único, IV, do CTN. Contudo,
partir da data prevista para o término do acordo, reiniciou-se a contagem do prazo prescricional de 05 anos, prevista no caput
do mesmo artigo. E, pelo que se verifica nos autos, a execução permaneceu sem movimentação por período superior a 05
(cinco) anos, contados a partir da data prevista para o término do parcelamento. Assim sendo, forçoso reconhecer o decurso
do prazo fatal, ante a nova dicção do art. 219, § 5º, do CPC. Ante o exposto, DECLARO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTA A
EXECUÇÃO com fundamento no artigo 269, IV, do CPC e artigo 156, V, do CTN. P. R. I. - ADV: NELSON PEREIRA DE SOUSA
(OAB 68680/SP), VALDECIR ANTONIO LOPES (OAB 112894/SP), KOITI HAYASHI (OAB 139537/SP)
Processo 0025828-10.1998.8.26.0344 (344.01.1998.025828) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Fazenda Estadual - Vadinho
Auto Mecanica e Comercio Ltda Me - Wellington José Pedro de Almeida Me - - Osvaldo Arcelino de Almeida - Fls. retro: Defiro a
suspensão da execução, nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/80. Decorrido o prazo limite de um ano sem notícia da localização
do devedor ou de seus bens penhoráveis, os autos serão encaminhados ao arquivo, independentemente de nova intimação. Int.
- ADV: IGNACIA TOMI SHINOMYA DE CASTRO (OAB 87284/SP), MARIA REGINA APARECIDA BORBA SILVA (OAB 138261/
SP), CARLOS EDUARDO SCALISSI (OAB 229759/SP), LEDA MARIA DE MORAES VICENTE (OAB 96105/SP), PATRICIA
LOURENÇO DIAS FERRO (OAB 207330/SP), MARIA LUCIA DE MELO FONSECA GONCALVES (OAB 109535/SP)
Processo 0026856-37.2003.8.26.0344 (344.01.2003.026856) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Municipio de Marilia Supermercados Pag Poko Ltda - Assim sendo, INDEFIRO o pedido para inclusão do(s) sócio(s), em face da PRESCRIÇÃO
da obrigação tributária (art. 174 do CTN c.c. art. 269, IV e art. 598, todos do CPC). No mais, determino o prosseguimento da
execução com relação à empresa, devendo a exeqüente, em 10 dias, requerer o que for de seu interesse. Intime-se. - ADV:
ELOISE DE BAPTISTA CAVALLARI (OAB 87157/SP), GILBERTO DE BAPTISTA CAVALLARI (OAB 131796/SP), ELISETE LIMA
DOS SANTOS (OAB 107455/SP)
Processo 0027049-52.2003.8.26.0344 (344.01.2003.027049) - Execução Fiscal - Municipio de Marilia - Sancarlo Sociedade
Engenharia e Comercio Ltda - Banco do Estado de São Paulo Sa Banespa - Fls. retro: Defiro a suspensão da execução, nos
termos do artigo 40 da Lei 6.830/80. Decorrido o prazo limite de um ano sem que haja notícia da localização do devedor ou de
seus bens penhoráveis, os autos serão encaminhados ao arquivo, independentemente de nova intimação. Int. - ADV: ELISETE
LIMA DOS SANTOS (OAB 107455/SP), GUILHERME MORENO MAIA (OAB 208104/SP), KOITI HAYASHI (OAB 139537/SP)
Processo 0027783-66.2004.8.26.0344 (344.01.2004.027783) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Departamento de Agua e
Esgoto de Marilia \<daem\> - Scarpelli & Nicolau Ltda - Fls. retro: Diante do pedido de suspensão da execução pelo acordo
noticiado, aguarde-se em arquivo pelo prazo avençado, ficando consignado que, decorrido o prazo para o cumprimento do pacto
e nada sendo reclamado em 30 (trinta) dias, saem as partes cientes de que o processo será extinto independentemente de nova
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intimação. Intimem-se. - ADV: MARCELO AUGUSTO LAZZARINI LUCCHESE (OAB 185928/SP), FABIO RICARDO PALMEZAN
RIBEIRO (OAB 241521/SP), GUILLERMO ROJAS DE CERQUEIRA CESAR (OAB 257656/SP)
Processo 0027814-57.2002.8.26.0344 (344.01.2002.027814) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda Estadual - Irmaos Elias Ltda - Jamil Moyses Elias - Farid Moyses Elias - Assim, INDEFIRO o pedido para
inclusão dos sócios acima mencionados, em face da PRESCRIÇÃO da obrigação tributária (art. 174 do CTN c.c. art. 269, IV e
art. 598, todos do CPC). No mais, determino o prosseguimento da execução com relação à empresa, devendo a exequente, em
10 dias, requerer o que for de seu interesse. Int. - ADV: LEDA MARIA DE MORAES VICENTE (OAB 96105/SP), IGNACIA TOMI
SHINOMYA DE CASTRO (OAB 87284/SP), KELLY REGINA ABOLIS (OAB 251311/SP), GLAUCO MARCELO MARQUES (OAB
153291/SP)
Processo 0028253-24.2009.8.26.0344 (344.01.2009.028253) - Execução Fiscal - Fazenda do Estado de São Paulo - Cleônio
Lula Luz - JULGO EXTINTA, por sentença a presente ação de Execução Fiscal, com fundamento no artigo 794, I, do Código
de Processo Civil. Pagas eventuais custas em aberto, expeça-se o mandado de levantamento de eventual penhora realizada, e
arquivem-se os autos, anotando-se. P.R.I.C. Custas Finais devidas ao Estado - (guia gare - cod. 230 - R$ 100,70 , guia FEDTJ
- cod. 802 - R$ 40,77) - ADV: IGNACIA TOMI SHINOMYA DE CASTRO (OAB 87284/SP), LEDA MARIA DE MORAES VICENTE
(OAB 96105/SP), PATRICIA LOURENÇO DIAS FERRO (OAB 207330/SP), MARCELO RODOLFO MARQUES (OAB 233365/
SP)
Processo 0028681-50.2002.8.26.0344 (344.01.2002.028681) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Municipio de Marilia - Luiz Goncalves de Mello - - Patricia Elaine Oliveira da Silveira - - Maria Goncalves de Mello - - Manoel
da Silveira - - Kleber Athayde da Silveira - Fls. 107 e documentos seguintes: Patrícia Elaine Oliveira da Silveira, nos autos da
execução fiscal que lhe promove a Prefeitura Municipal de Marília, informa que o imóvel que deu origem ao débito exequendo
é de propriedade do Sr. Manoel da Silveira, falecido em 09/12/2012, juntando documentos (fls. 109/115). Por fim, requer os
benefícios da justiça gratuita. Indefiro o pedido alusivo aos benefícios da justiça gratuita, porquanto deve haver a efetiva
demonstração ou indicação de hipossuficiência financeira pelo interessado, capaz de autorizar a concessão da gratuidade
judiciária. Destarte, intime-se o patrono da executada acima mencionada para, no prazo de 10 (dez) dias, promover a juntada
aos autos da taxa da OAB. No mais, dê-se vista à exequente para manifestação. Int. - ADV: ELISETE LIMA DOS SANTOS (OAB
107455/SP), EVANDRO ANDRUCCIOLI FELIX (OAB 158207/SP)
Processo 0028824-92.2009.8.26.0344 (344.01.2009.028824) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de São Paulo - Tecnoplus Informática e Comércio de Marília Ltda - Diante do exposto e
considerando que o ajuizamento da ação anulatória é anterior à propositura da presente execução fiscal, sendo certo que a
definitividade da decisão caracteriza coisa julgada, ocasionando a extinção da obrigação cujo recebimento se buscava, ACOLHO
o pedido deduzido nos autos pela empresa executada, JULGO EXTINTA a presente ação de Execução Fiscal sem julgamento do
mérito, nos termos do artigo 267, inciso V, do Código de Processo Civil e declaro insubsistente a penhora. Sucumbente, arcará a
exequente com eventuais custas e despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em R$ 5.000,00
(cinco mil reais, atualizado até final pagamento, na forma do artigo 20, § 4º, do CPC. P. R. I. - ADV: IGNACIA TOMI SHINOMYA
DE CASTRO (OAB 87284/SP), LEDA MARIA DE MORAES VICENTE (OAB 96105/SP), TIAGO APARECIDO DA SILVA (OAB
280842/SP), PATRICIA LOURENÇO DIAS FERRO (OAB 207330/SP), MARCOS VINICIUS GONÇALVES FLORIANO (OAB
210507/SP)
Processo 0034774-29.2002.8.26.0344 (344.01.2002.034774) - Execução Fiscal - Impostos - Municipio de Marilia - Giometti
Imoveis Ltda - Ante a juntada da Petição do(a) defensor(a) do(a) executado(a), concedo vistas dos autos pelo prazo de 5 dias. ADV: ELISETE LIMA DOS SANTOS (OAB 107455/SP), MARCIA APARECIDA DE SOUZA (OAB 119284/SP)
Processo 0034931-02.2002.8.26.0344 (344.01.2002.034931) - Execução Fiscal - Municipio de Marilia - Giometti Imoveis
Ltda - Vistas dos autos ao réu para: Oferecimento de defesa. - ADV: ELISETE LIMA DOS SANTOS (OAB 107455/SP), MARCIA
APARECIDA DE SOUZA (OAB 119284/SP)
Processo 0036861-06.2012.8.26.0344 (034.42.0120.036861) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda Pública do Município de Marília - Kleber Athayde da Silveira - - Luiz Gonçalves de Mello - - Maria Gonçalves de
Mello - - Manoel da Silveira - - Patrícia Elaine Oliveira da Silveira - Fls. 12 e documentos seguintes: Patrícia Elaine Oliveira da
Silveira, nos autos da execução fiscal que lhe promove a Prefeitura Municipal de Marília, informa que o imóvel que deu origem
ao débito exequendo é de propriedade do Sr. Manoel da Silveira, falecido em 09/12/2012, juntando documentos (fls. 14/20).
Por fim, requer os benefícios da justiça gratuita. Indefiro o pedido alusivo aos benefícios da justiça gratuita, porquanto deve
haver a efetiva demonstração ou indicação de hipossuficiência financeira pelo interessado, capaz de autorizar a concessão da
gratuidade judiciária. Destarte, intime-se o patrono da executada acima mencionada para, no prazo de 10 (dez) dias, promover
a juntada aos autos da taxa da OAB. No mais, dê-se vista à exequente para manifestação. Int. - ADV: ELISETE LIMA DOS
SANTOS (OAB 107455/SP), EVANDRO ANDRUCCIOLI FELIX (OAB 158207/SP)
Processo 0040556-80.2003.8.26.0344 (344.01.2003.040556) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda Estadual - Gurilar Produtos Alimentares Ltda - - Maria Bernadete de Freitas - Assim sendo, proceda a
serventia a exclusão dos sócios Maria Bernadete de Freitas do polo passivo, em face da PRESCRIÇÃO da obrigação tributária
(art. 174 do CTN c.c. art. 269, IV e art. 598, todos do CPC). No mais, determino o prosseguimento da execução com relação
à empresa, devendo a exeqüente, em 10 dias, requerer o que for de seu interesse. Intimem-se. - ADV: PATRICIA LOURENÇO
DIAS FERRO (OAB 207330/SP), DANIELA REZENDE (OAB 154451/SP), LEDA MARIA DE MORAES VICENTE (OAB 96105/
SP), IGNACIA TOMI SHINOMYA DE CASTRO (OAB 87284/SP)
Processo 0043167-98.2006.8.26.0344 (344.01.2003.036339/1) - Embargos à Execução - Miguel dos Santos - Municipio
de Marilia - Cumpra-se a parte inicial do despacho de fls. 64 (art. 33). No mais, diante da certidão de fls. 79, reitere-se a
intimação do advogado interessado para retirar o Ofício para Requisição de Pequeno Valor, ficando consignado que, se não for
providenciada a retirada em 30 (trinta) dias, o processo será arquivado e posteriormente inutilizado, nos termos dos provimentos
485/92 e 584/97 do Conselho Superior da Magistratura, independentemente de nova intimação. Int. - ADV: GILBERTO JOSÉ
RODRIGUES (OAB 159250/SP), RONALDO SERGIO DUARTE (OAB 128639/SP), ELISETE LIMA DOS SANTOS (OAB 107455/
SP)
Processo 0500206-51.2007.8.26.0344 (344.01.2007.500206) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Prefeitura Municipal Marilia
- Jornal do Com Marilia Ltda - Antonio Carlos Alves - Paulo Sergio Alves - Vistos. Trata-se de Exceção de Pré-Executividade
interposta por PAULO SÉRGIO ALVES, nos autos da ação de Execução Fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE MARÍLIA contra
ele e contra JORNAL DO COMÉRCIO MARÍLIA LTDA e ANTÕNIO CARLOS ALVES. O excipiente, portador do RG 20.917.311,
alega ser homônimo do verdadeiro executado, também de nome PAULO SÉRGIO ALVES, mas portador do RG 13.788.934 e
que jamais teve qualquer participação na empresa executada. Intimado, o Município concordou com as alegações do excipiente
e requereu prosseguimento com citação do homônimo que de fato era sócio da empresa executada. É o relato do necessário.
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D E C I D O. Restou incontroversa a existência de homônimo como e, consequentemente a ilegitimidade passiva do excipiente.
Isto posto, ACOLHO o pedido para declarar PAULO SÉRGIO ALVES, portador do RG 20.917.311 e do CPF 130.808.108-13
como parte ilegítima para a execução, nos termos do artigo 267, VI, do CPC. Proceda a serventia às anotações necessárias
para que o figure no polo passivo a pessoa de PAULO SÉRGIO ALVES, portador do CPF 024.242.198-93 e do RG 13.788.934.
Após, deve o município se manifestar sobre o quadro social da empresa indicado no documento de fls.92. Sucumbente arcará
o MUNICÍPIO com honorários advocatícios, que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), com fundamento no art. 20, parágrafo
4º do CPC. Arbitro os honorários da Dra. EVELYN CRISTINA DE BRITO RODRIGUES, inscrita na OAB/SP sob nº 294.778, em
R$ 560,95 (código 103). Certificado o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se certidão isenta de emolumentos. Int. - ADV:
MANUEL EVARISTO SANTAREM GONZALES (OAB 186353/SP), EVELYN CRISTINA DE BRITTO RODRIGUES (OAB 294778/
SP), ELISETE LIMA DOS SANTOS (OAB 107455/SP)
Processo 0506437-94.2007.8.26.0344 (344.01.2007.506437) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Prefeitura Municipal Marilia
- Marilia Tenis Clube - Estando o processo extinto conforme sentença de fls. 68, intime-se o executado para o pagto das custas
finais. - ADV: KELLY REGINA ABOLIS (OAB 251311/SP), ELISETE LIMA DOS SANTOS (OAB 107455/SP)
Processo 0510589-83.2010.8.26.0344 (344.01.2010.510589) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal Marilia - Cdhu Cia Des Hab Urbano - Vistos. Diante da certidão retro, intime-se os patronos da CDHU
para se manifestarem acerca da execução dos honorários sucumbenciais, ficando consignado que, se nada for pleiteado em 30
(trinta) dias, o processo será arquivado e posteriormente inutilizado, nos termos dos provimentos 485/92 e 584/97 do Conselho
Superior da Magistratura, independentemente de nova intimação. Int. - ADV: HENRIQUE SIN ITI SOMEHARA (OAB 200832/SP),
ELISETE LIMA DOS SANTOS (OAB 107455/SP)
Processo 0601699-32.2011.8.26.0344 (344.01.2011.601699) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Departamento Agua e Esgoto
Marilia - Comasa Empreendimentos Imobiliários Ltda - Recebo o recurso de apelação de fls. 32/37, em ambos os efeitos. À
empresa executada para contrarrazões. Após, com ou sem as contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, seção de Direito Público, observadas as formalidades legais. Int. - ADV: JOÃO VITOR FREIRE
MARCONATTO (OAB 294530/SP), MARCELO AUGUSTO LAZZARINI LUCCHESE (OAB 185928/SP)
Processo 3001055-19.2013.8.26.0344 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 0004297-86.2010.8.26.0491 - 1ª Vara Judicial) EISA EMPRESA INTERAGRÍCOLA S/A - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 1- Designo o dia 04 de fevereiro de 2014,
às 15:00hs para inquirição da testemunha. 2- Comunique-se ao Juízo Deprecante. 3- Requisite-se a testemunha. 4- Publique-se
para conhecimento das partes. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. - ADV: MOHAMED ALI SUFEN FILHO
(OAB 87689/SP), DIMAS BOCCHI (OAB 149981/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ ANTONIO BERNARDO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LÍDIA ALVES BOTELHO DE MORAES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2014
Processo 0007005-94.2012.8.26.0344 (344.01.2012.007005) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Fazenda Pública do Município
de Marília - João Francisco da Silva - Fls. retro: Diante do pedido de suspensão da execução pelo acordo noticiado, aguarde-se
em arquivo o prazo avençado, ficando consignado que, decorrido o prazo para cumprimento do pacto e nada sendo reclamado
em 30 (trinta) dias, saem as partes cientes de que o processo será extinto independentemente de nova intimação. Int. - ADV:
KELLY REGINA ABOLIS (OAB 251311/SP), ELISETE LIMA DOS SANTOS (OAB 107455/SP)
Processo 0015357-85.2005.8.26.0344 (344.01.2005.015357) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Municipio de Marilia - Sara Machado de Souza - Remildo de Souza - Petrobras Distribuidora Sa - Vistos. Fls. 80: Nada há
para ser apreciado porquanto os leilões já estavam sustados. No mais, cumpra-se integralmente o despacho de fls. 77, com
manifestação do exequente. Int. - ADV: ELISETE LIMA DOS SANTOS (OAB 107455/SP), RODRIGO ABOLIS BASTOS (OAB
194271/SP), FÁBIO IZIQUE CHEBABI (OAB 184668/SP)
Processo 0015858-39.2005.8.26.0344 (344.01.2005.015858) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Municipio de Marilia - Emdurb - Fls. 104 e documentos seguintes: Defiro. Cite-se nos termos do artigo 730 do Código de
Processo Civil. Int. - ADV: JADER GAUDENCIO DA SILVA (OAB 67257/SP), RODRIGO ABOLIS BASTOS (OAB 194271/SP),
FRANCIS HENRIQUE THABET (OAB 169597/SP), ELISETE LIMA DOS SANTOS (OAB 107455/SP)
Processo 0022897-63.2000.8.26.0344 (344.01.2000.022897) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda Estadual - Irmaos Elias Ltda - - Jamil Moysés Elias - - Farid Moysés Elias - Patrícia de Alvares Goulart e
outro - Vistos. 1- Diante da manifestação da exequente as fls. 206, expeça-se mandado de levantamento de penhora que recai
sobre o imóvel objeto da matrícula nº 17.446 do 1º CRI, conforme requerido as fls. 200, oficiando-se para informar. 2 - Forme-se
o Segundo Volume deste autos. 3 - Após, manifeste-se a exequente sobre o prosseguimento da execução. Int. Obs* Mandado
de Levantamento encontra-se à disposição. - ADV: LEDA MARIA DE MORAES VICENTE (OAB 96105/SP), NEWTON JOSE
DE OLIVEIRA NEVES (OAB 68650/SP), RENATO DE ALVARES GOULART (OAB 170267/SP), IGNACIA TOMI SHINOMYA DE
CASTRO (OAB 87284/SP), ANDREA ELIAS (OAB 251234/SP)
Processo 0026937-20.2002.8.26.0344 (344.01.2002.026937) - Execução Fiscal - Municipio de Marilia - Faculdade de Medicina
de Marilia - Ante a certidão de trânsito em julgado supra, manifeste-se o advogado interessado sobre o prosseguimento da
execução de honorários. - ADV: ELISETE LIMA DOS SANTOS (OAB 107455/SP), RONALDO SERGIO DUARTE (OAB 128639/
SP), ANTONIO CARLOS ROSELLI (OAB 64882/SP)
Processo 0028252-39.2009.8.26.0344 (344.01.2009.028252) - Execução Fiscal - Fazenda do Estado de São Paulo Cleônio Lula Luz - Tendo em vista o pedido do exequente e com fundamento no artigo 794, I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTA, por sentença, a presente ação de Execução Fiscal. Pagas as eventuais custas em aberto, fica autorizado o
Levantamento de Penhora. Após, arquivem-se os autos, anotando-se. P. R. I. Custas Finais: Cód. 230-6 R$ 96,85 e Diligências
Oficial de Justiça R$ 54,36 - ADV: RICARDO PINHA ALONSO (OAB 98343/SP), IGNACIA TOMI SHINOMYA DE CASTRO (OAB
87284/SP), MARCELO RODOLFO MARQUES (OAB 233365/SP)
Processo 0028596-30.2003.8.26.0344 (344.01.2003.028596) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Municipio de Marilia - Cohab - Caixa Econômica Federal - Tendo em vista o pedido do exequente e com fundamento no artigo 794,
I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA, por sentença, a presente ação de Execução Fiscal. Pagas as eventuais custas
em aberto, fica autorizado o Levantamento de Penhora. Após, arquivem-se os autos, anotando-se. P. R. I. Custas Finais: Cód.
230-6 - R$ 96,85 - ADV: ANA IRIS LOBRIGATI (OAB 218679/SP), ELISETE LIMA DOS SANTOS (OAB 107455/SP), RONALDO
SERGIO DUARTE (OAB 128639/SP), LAÍS BICUDO BONATO (OAB 180117/SP), CLEBER SPERI (OAB 207285/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1035

Processo 0028690-31.2010.8.26.0344 (344.01.2010.028690) - Embargos à Execução Fiscal - Dama da Noite Confecções
Ltda - Fazenda do Estado de São Paulo - Ante a certidão retro, deixo de receber os presentes embargos e determino o
cancelamento de sua distribuição, nos termos do artigo 257 do Código de Processo Civil. Proceda-se às anotações de praxe,
inclusive no Distribuidor. Após, prossiga-se nos autos da execução. P. R. I. Obs* Não há custas finais nesta fase do feito. - ADV:
IGNACIA TOMI SHINOMYA DE CASTRO (OAB 87284/SP), RICARDO PINHA ALONSO (OAB 98343/SP), MARCOS VINICIUS
GONÇALVES FLORIANO (OAB 210507/SP)
Processo 0029140-23.2000.8.26.0344 (344.01.2000.029140) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Daem - Associacao de Ensino
de Marilia Sc Ltda - Ante a certidão retro, providencie o interessado, no prazo de dez dias, as peças necessárias para instrução
do ofício requisitório ao DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, expedindo-se em seguida. Após, deverá o
interessado retirar o ofício e, no prazo de 30 (trinta) dias, promover a juntada aos autos do comprovante de protocolização. Int.
- ADV: MARIA IZABEL LORENZETTI LOSASSO (OAB 19946/SP), MARCELO AUGUSTO LAZZARINI LUCCHESE (OAB 185928/
SP), JEFFERSON LUIS MAZZINI (OAB 137721/SP)
Processo 0030977-45.2002.8.26.0344 (344.01.2002.030977) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Municipio de Marilia Companhia Regional de Hab de Interesse Social Chris - Maria Roseli de Almeida - Fls. 71: Indefiro o pedido porquanto não
houve manifestação sobre a oferta de bens à penhora formulada as fls. 58. Tornem ao exequente. Int. - ADV: RODRIGO ABOLIS
BASTOS (OAB 194271/SP), KOITI HAYASHI (OAB 139537/SP), NELSON PEREIRA DE SOUSA (OAB 68680/SP)
Processo 0037138-37.2003.8.26.0344 (344.01.2003.037138) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Municipio de Marilia Industria e Comercio de Colchoes Marilia Ltda - - Antonio Campello Haddad Filho - - Roberto Campello Haddad - Fls. 146
e documentos seguintes: Homologo a desistência com relação aos executados ANTÔNIO CAMPELLO HADDAD FILHO e
ROBERTO CAMPELLO HADDAD, nos termos do artigo 267, inciso VIII do Código de Processo Civil e determino que também
seja incluída do polo passivo a nova denominação da executada.. A Certidão de Dívida Ativa atualizada (fls. 129/130), tratase da adequação determinada pela decisão de fls. 100/105, não se tratando de substituição do título. Proceda a serventia
às anotações necessárias no polo passivo e quanto ao valor da causa. Após, ao exequente para se manifestar acerca do
prosseguimento. Int. - ADV: ANELISA RODRIGUES SASTRE (OAB 302831/SP), ELISETE LIMA DOS SANTOS (OAB 107455/
SP), MARCOS MARTINS DA COSTA SANTOS (OAB 72080/SP), ANGELO FRANCISCO BARRIONUEVO AMBRIZZI (OAB
223287/SP), ISRAEL RODRIGUES DE QUEIROZ JUNIOR (OAB 133820/SP)
Processo 0502789-38.2009.8.26.0344 (344.01.2009.502789) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal Marilia - Fica concedida vista dos autos a Dra. Marcia Aparecida de Souza, OAB/SP 119.284, pelo prazo
de cinco dias - ADV: ELISETE LIMA DOS SANTOS (OAB 107455/SP), MARCIA APARECIDA DE SOUZA (OAB 119284/SP),
RODRIGO ABOLIS BASTOS (OAB 194271/SP)
Processo 0509025-74.2007.8.26.0344 (344.01.2007.509025) - Execução Fiscal - Prefeitura Municipal Marilia - Silvio Carlos
da Silva - Fls. retro: Diante do pedido de suspensão da execução pelo acordo noticiado, aguarde-se em arquivo o prazo
avençado, ficando consignado que, decorrido o prazo para cumprimento do pacto e nada sendo reclamado em 30 (trinta) dias,
saem as partes cientes de que o processo será extinto independentemente de nova intimação. Int. - ADV: JOSEMAR ANTONIO
BATISTA (OAB 155362/SP), ELISETE LIMA DOS SANTOS (OAB 107455/SP)
Processo 0527808-41.2012.8.26.0344 (344.01.2012.527808) - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - Prefeitura
Municipal de Marília - Emdurb - Vistos. Antes de prover sobre o pedido de suspensão do processo em virtude do parcelamento,
tornem ao Município de Marília para se manifestar acerca da Exceção de Pré-Executividade apresentada e respectivos
documentos. Int. - ADV: RODRIGO ABOLIS BASTOS (OAB 194271/SP), RAFAEL DURVAL TAKAMITSU (OAB 280821/SP)
Processo 0601141-65.2008.8.26.0344 (344.01.2008.601141) - Execução Fiscal - Departamento Agua e Esgoto Marilia Vale do Canaa Empimobltda - Vistos. Diante do acórdão de fls. 151/158, que levou à extinção todas as execuções fiscais aqui
apensadas, com exceção da de número 2.836/2008, para a qual determinou a possibilidade de substituição de CDA, manifestese o DAEM.. Int. - ADV: JULIANA DE ALMEIDA RIZZO ROSA LIMA (OAB 136681/SP), CELSO TAVARES DE LIMA (OAB 175266/
SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ ANTONIO BERNARDO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LÍDIA ALVES BOTELHO DE MORAES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2014
Processo 0011774-19.2010.8.26.0344 (344.01.2010.011774) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Fazenda do Estado de São
Paulo - Alice Apparecida Boldorini - Vistos. Trata-se de pedido da executada para que seu nome seja excluído do CADIN, sob
a justificativa de que esta execução foi extinta. Veio resposta da Fazenda Estadual discordando, pois, a suspensão do registro
no CADIN está vinculada à suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 8º da Lei 12.799/2008. Considerando
a sentença prolatada nestes autos não transitou em julgado e diante da justificada recusa da Fazenda, não há como atender o
pedido da executada. Cumpra-se a parte final do despacho de fls. 55, remetendo-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo. Int. - ADV: DIVINO DONIZETE DE CASTRO (OAB 93351/SP), RICARDO PINHA ALONSO (OAB 98343/
SP)
Processo 0014993-45.2007.8.26.0344 (344.01.2007.014993) - Embargos à Execução Fiscal - José Arnaldo Lazarini - Rosângela Aparecida Vicentini Lazarini - Municipio de Marília - Fls. 130/132: Muito embora não seja caso de aplicação do artigo
475-J do CPC, o fato é que o advogado credor apresentou cálculos para atendimento da sentença prolatada nos embargos
à execução de sentença em apenso. Assim, com vistas à oportuna expedição de RPV, manifeste-se o Município de Marília
acerca dos cálculos apresentados. Int. - ADV: ELISETE LIMA DOS SANTOS (OAB 107455/SP), VITORIO RIGOLDI NETO (OAB
134224/SP), RONALDO SERGIO DUARTE (OAB 128639/SP)
Processo 0015734-56.2005.8.26.0344 (344.01.2005.015734) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Municipio de Marilia - Santa
Paula Urbanizacao e Engenharia Sc Ltda - - Elaine dos Reis Sobrinho - Ante o exposto, REJEITO a alegação de ilegitimidade
passiva trazida pela executada GSP URBANIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA. No mais, tendo em vista o pedido do exequente e
com fundamento no artigo 794, I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA, por sentença, a presente ação de Execução
Fiscal. Pagas as eventuais custas em aberto, fica autorizado o Levantamento de Penhora. Após, arquivem-se os autos, anotandose. P. R. I. - ADV: PRISCILA OLIVEIRA GARCIA (OAB 168768/SP)
Processo 0020032-81.2011.8.26.0344 (344.01.2011.020032) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de São Paulo - Rosana Angélica Peres Epp - endo em vista o pedido do exequente e com
fundamento no artigo 794, I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA, por sentença, a presente ação de Execução Fiscal.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Pagas as eventuais custas em aberto, fica autorizado o Levantamento de Penhora. Após, arquivem-se os autos, anotando-se.
P. R. I. (Custas Processuais Finais Complementares - Cód. 230-6 - Valor R+ 6.282,66) - ADV: RICARDO PINHA ALONSO (OAB
98343/SP), FLAVIO LUIS DE OLIVEIRA (OAB 138831/SP)
Processo 0022104-07.2012.8.26.0344 (344.01.2012.022104) - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Município de Marília - José Arnaldo Lazarini, e Outros - Vistos. Diante do trânsito em julgado da sentença de
fls. 25/27, manifeste-se o Município de Marília acerca dos honorários sucumbenciais a que tem direito. Int. - ADV: VITORIO
RIGOLDI NETO (OAB 134224/SP), GUILHERME MARTINHÃO SALDANHA (OAB 197800/SP)
Processo 0022807-21.2001.8.26.0344 (344.01.2001.022807) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Municipio de Marilia - Ademir Souza e Silva - Fls. 151: Diante do pedido do próprio exequente, susto a hasta pública designada.
Comunique-se ao leiloeiro por e-mail. Após, ao exequente para se manifestar sobre a exceção de préexecutividade. Int. - ADV:
ELISETE LIMA DOS SANTOS (OAB 107455/SP), ADEMIR SOUZA E SILVA (OAB 77291/SP)
Processo 0028609-48.2011.8.26.0344 (344.01.2011.028609) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de São Paulo - Q1 Comercial de Roupas Ltda - Tendo em vista o pedido do exequente e com
fundamento no artigo 794, I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA, por sentença, a presente ação de Execução Fiscal.
Pagas as eventuais custas em aberto, fica autorizado o Levantamento de Penhora. Após, arquivem-se os autos, anotando-se.
P. R. I. (Custas Processuais Finais complementares - Cód. 230-6 - valor R$ 106,26 ) - ADV: RICARDO PINHA ALONSO (OAB
98343/SP), ANTONIO LUIZ BAPTISTA FILHO (OAB 204025/SP)
Processo 0035301-44.2003.8.26.0344 (344.01.2003.035301) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Municipio de Marilia - Cdhu Para a citação do Município de Marília, providencie o patrono da empresa executada a juntada aos autos do cálculo referente à
sucumbência, cópia da peça necessária à contrafé (fls. 235) e o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, expedindose em seguida o mandado de citação, nos termos do artigo 730 do Código de Processo Civil. Int. - ADV: ELISETE LIMA DOS
SANTOS (OAB 107455/SP), RONALDO SERGIO DUARTE (OAB 128639/SP), HENRIQUE SIN ITI SOMEHARA (OAB 200832/
SP)
Processo 0038199-30.2003.8.26.0344 (344.01.2003.038199) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Municipio de Marilia - Annex
Comercial Ltda - - Marcelo Ferreira Gabas - - Silvia Gomes Franco - Para a citação do Município de Marília, providencie a
patrona da executada, a Dra. Cibele Cristina Fiorentino Franco, as cópias das peças necessárias à contrafé (fls. 118/119),
expedindo-se em seguida o mandado de citação, nos termos do artigo 730 do Código de Processo Civil. Int. - ADV: ELISETE
LIMA DOS SANTOS (OAB 107455/SP), RONALDO SERGIO DUARTE (OAB 128639/SP), KOITI HAYASHI (OAB 139537/SP),
CIBELE CRISTINA FIORENTINO FRANCO (OAB 256569/SP)
Processo 0500414-30.2010.8.26.0344 (344.01.2010.500414) - Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
- Prefeitura Municipal Marilia - Joao Carlos Nappi - Tendo em vista o pedido retro e com fundamento no artigo 794, I, do
Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA, por sentença, a presente ação de Execução Fiscal. Pagas as eventuais custas em
aberto, libere-se da restrição, com relação ao presente feito, os veículos bloqueados pelo sistema RENAJUD. Após, arquivemse os autos, anotando-se. P. R. I. - ADV: ELISETE LIMA DOS SANTOS (OAB 107455/SP), NARJARA RIQUELME AUGUSTO
AMBRIZZI (OAB 227835/SP)
Processo 0508554-58.2007.8.26.0344 (344.01.2007.508554) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Prefeitura Municipal Marilia
- Cdhu - Vistos. A decisão embargada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, já que o embargante não suscitou em
seu recurso nenhum fato jurídico novo apto a alterar a convicção deste juízo que permanece a mesma, razão pela qual rejeito
os embargos. Int. - ADV: HENRIQUE SIN ITI SOMEHARA (OAB 200832/SP), ELISETE LIMA DOS SANTOS (OAB 107455/SP),
JOÃO ANTONIO BUENO E SOUZA (OAB 166291/SP)
Processo 0508598-77.2007.8.26.0344 (344.01.2007.508598) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Prefeitura Municipal Marilia
- Cdhu - Vistos. A decisão embargada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, já que o embargante não suscitou em
seu recurso nenhum fato jurídico novo apto a alterar a convicção deste juízo que permanece a mesma, razão pela qual rejeito
os embargos. Int. - ADV: HENRIQUE SIN ITI SOMEHARA (OAB 200832/SP), JOÃO ANTONIO BUENO E SOUZA (OAB 166291/
SP), ELISETE LIMA DOS SANTOS (OAB 107455/SP)
Processo 0508878-48.2007.8.26.0344 (344.01.2007.508878) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Prefeitura Municipal Marilia - Construtora Menin Ltda - Gisele Cristina Segantin Brambilla - Vitor das Merces Lino - Vistos. Diante
da definitividade da decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro, noticiados as fls. 99, que anulou a arrematação
ocorrida nestes autos, fica à disposição do arrematante o valor referente ao produto da arrematação, expedindo-se oportunamente
guia de levantamento em seu favor. Deixo consignado que eventual pedido de devolução do ITBI deverá ser deduzida na esfera
administrativa. Oficie-se aos processos referentes as penhoras efetivadas no rosto destes autos a fim de informar acerca da
anulação. Após, manifeste-se o exequente sobre o prosseguimento da execução. Int. - ADV: JOSÉ FRANCISCO LINO DOS
SANTOS (OAB 167743/SP), ELISETE LIMA DOS SANTOS (OAB 107455/SP), PAULO SERGIO RIGUETI (OAB 79230/SP),
CARLA SILVIA AURANI BELLINETTI (OAB 154470/SP), NILO ZABOTTO DANTAS (OAB 293149/SP), RONALDO SERGIO
DUARTE (OAB 128639/SP)
Processo 0531246-75.2012.8.26.0344 (034.42.0120.531246) - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - Prefeitura
Municipal de Marília - Emdurb - Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade interposta e determino o regular
prosseguimento da execução. No mais, esclareça o exequente se pretende a inclusão da possuidora SUELY DE JESUS no polo
passivo, pois, apesar de figurar na CDA, não consta como executada. Int. - ADV: TATIANA CECILIO BELOTI (OAB 321206/SP),
KOITI HAYASHI (OAB 139537/SP)
Processo 0600780-09.2012.8.26.0344 (344.01.2012.600780) - Execução Fiscal - Fornecimento de Água - Departamento
Agua e Esgoto Marilia - Companhia Reg de Hab de Interesse Social Crhis - Considerando os recentes Acórdãos do E. Tribunal
de Justiça de São Paulo que têm entendido que a dívidas referentes a fornecimento de água e coleta de esgoto não são
obrigações propter rem mas sim pessoais (Agravo 887.304-5/5-00, desta Comarca), devendo o débito ser cobrado de quem
realmente era o responsável pelo consumo de água e coleta de esgoto, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da CRHIS.
Nesse sentido: Ementa: AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - Exceção de pré-executividade - Tarifa de Água, exercícios de 2001 e
2002 - Município de Ribeirão Preto - Instrumento particular de compromisso de compra e venda - Legitimidade passiva compete
ao possuidor e ocupante do imóvel, que é o consumidor do serviço de água, ou seja, o promissário comprador - AGRAVO
PROVIDO para excluir da execução o promitente vendedor. (AI nº 830.492.5/0, 15ª C. de Direito Público, Rel. Rodrigues de
Aguiar, v.u., j. 12.02.2009) Ora, no caso dos autos, a exequente ingressou com a ação contra a CRHIS para cobrança de dívida
cujo vencimento mais antigo data de 07/04/2008. A executada juntou instrumento particular de compra e venda do imóvel a
ELIANA NEIDE DA SILVA, assinado aos 04/05/2000, ou seja, muito tempo antes do vencimento mais antigo. Além disso, a
CRHIS é estabelecida em outra cidade, de modo que não poderia ser a beneficiária dos serviços prestados. Assim, tornem ao
exequente para justificar a permanência da executada CRHIS no polo passivo da ação, ficando, por ora, indeferido o pedido
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de fls. 26.. Int. - ADV: MARCELO AUGUSTO LAZZARINI LUCCHESE (OAB 185928/SP), NELSON PEREIRA DE SOUSA (OAB
68680/SP)
Processo 0601084-08.2012.8.26.0344 (344.01.2012.601084) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Departamento Agua e Esgoto
Marilia - Joao Simao Neto - - Rose Mary Martins Simão - Trata-se de oferecimento de bens, consistente de imóvel de propriedade
do executado, cumulado com pedido de suspensão da execução até solução de ação de consignação em pagamento que já
discute do débito. Intimada, a exequente discordou, alegando que não foi obedecida a ordem do artigo 11 da LEF, que o imóvel
ofertado não é o mesmo onde foram prestados os serviços e que a matrícula apresentada estaria desatualizada. Requereu
que o executado seja intimado a se manifestar acerca do depósito integral do débito para o fim de suspender a presente
ação até deslinde da consignatória. DECIDO. A ordem estabelecida no artigo 11 da Lei 6830/80 não é absoluta, de modo que
não se pode considerar que a única oferta aceitável seja de dinheiro. O executado ofertou como garantia imóvel próprio, de
localização privilegiada, livre de ônus, para o qual não se vislumbra iliquidez em caso de eventual praceamento. Além disso,
embora a extração da matrícula não seja recente, o executado é responsável pelas informações que apresenta. De outro lado,
a existência de ação consignatória não é suficiente para levar à suspensão desta execução. O pedido da exequente para que o
executado se manifeste sobre o depositar o valor do débito não pode ser atendido, pois o executado já apresentou sua oferta.
Ante o exposto, ainda que excepcionalmente, acolho o oferecimento de bens, devendo o executado comparecer ao cartório, no
prazo de dez dias, a fim de assinar o respectivo termo. Int. - ADV: MARCELO AUGUSTO LAZZARINI LUCCHESE (OAB 185928/
SP), JOAO SIMAO NETO (OAB 47401/SP)
Processo 0601137-23.2011.8.26.0344 (344.01.2011.601137) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Departamento Agua e
Esgoto Marilia - Companhia Reg de Hab de Interesse Social Chris - Fls. 12 e documentos seguintes: Diga o exequente sobre o
oferecimento de bem à penhora e sobre o pedido de inclusão dos promitentes compradores no polo passivo. Int. - ADV: IGEAM
DE MELO ARRIERO (OAB 232213/SP), MARCELO AUGUSTO LAZZARINI LUCCHESE (OAB 185928/SP)
Processo 0602199-64.2012.8.26.0344 (344.01.2012.602199) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Departamento Agua e Esgoto
Marilia - Comasa Empreendimentos Imobiliários Ltda - Isto posto, com fundamento no art. 267, VI, do CPC, declaro a Comasa
Empreendimentos Imobiliários Ltda como parte ilegítima para a presente execução e, em consequência, JULGO EXTINTO o
processo sem resolução do mérito. Sucumbente, arcará o DAEM com eventuais custas e despesas processuais, bem como com
honorários advocatícios da parte adversa que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos Reais), na forma do artigo 20, § 4º, do CPC.
P. R. I. - ADV: MARCELO AUGUSTO LAZZARINI LUCCHESE (OAB 185928/SP), JOÃO VITOR FREIRE MARCONATTO (OAB
294530/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ ANTONIO BERNARDO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LÍDIA ALVES BOTELHO DE MORAES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0115/2013
Processo 0016324-52.2013.8.26.0344 (034.42.0130.016324) - Embargos à Execução Fiscal - Extinção do Crédito Tributário
- Nilce Clélia Quinallia Faria - Fazenda Pública do Município de Marília - Ao embargante para réplica, ante impugnação de fls.
21/26. - ADV: LUCIANO DOS SANTOS (OAB 292806/SP), ELISETE LIMA DOS SANTOS (OAB 107455/SP)
Processo 0017112-96.1995.8.26.0344 (344.01.1995.017112) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Silva Tintas Ltda - Ana Aparecida Balbo e outros - Aparecido dos Santos e
outros - Mário César Laurete Tedesco - Fls. 386 e documentos seguintes: Anote-se a interposição do Agravo de Instrumento.
Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Fls. 403/404: Informações a seguir, em 02 (duas) laudas. Cumpridas
as determinações acima, à Fazenda Estadual para se manifestar em termos de prosseguimento. Int. - ADV: IGNACIA TOMI
SHINOMYA DE CASTRO (OAB 87284/SP), EWERTON PEREIRA QUINI (OAB 173754/SP), JÚLIO CÉSAR PELIM PESSAN
(OAB 167624/SP), JOSE ALESSANDRO TAMIAO (OAB 140674/SP), ANA CAROLINA RUBI ORLANDO (OAB 166314/SP),
JOSEMAR ANTONIO BATISTA (OAB 155362/SP), DANIEL GUARNETTI DOS SANTOS (OAB 104370/SP), RENATA PEREIRA
DA SILVA (OAB 110238/SP), OTAVIO AUGUSTO CUSTODIO DE LIMA (OAB 122801/SP), WILSON MEIRELES DE BRITTO
(OAB 136587/SP), LEDA MARIA DE MORAES VICENTE (OAB 96105/SP)
Processo 0017555-95.2005.8.26.0344 (344.01.2005.017555) - Execução Fiscal - Impostos - Municipio de Marilia - Tapias &
Bonilha Assessoria Empresarial Sc Ltda - Argemiro Tápias Bonilha - - Artur Tápias Bonilha - - Ruy Machado Tápias - - Simone
Moro Tápias - Fls. 142 e documentos e fls. 207: Defiro. Expeça-se a guia de levantamento referente ao depósito de fls. 211/214
em favor dos executados. Após, manifeste-se o exequente sobre o prosseguimento do feito. Intime-se. - ADV: ELISETE LIMA
DOS SANTOS (OAB 107455/SP), ARGEMIRO TAPIAS BONILHA (OAB 43516/SP), ARTUR MACHADO TAPIAS (OAB 67389/
SP), RUY MACHADO TAPIAS (OAB 82900/SP), SIMONE MORO TAPIAS (OAB 98041/SP), THAIS TAPIAS DORETO (OAB
121890/SP)
Processo 0019235-67.1995.8.26.0344 (344.01.1995.019235) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda Estadual - Bike Over Comercio e Representacoes Ltda - - Mary Paduan Dal Evedove - - Henrique
Dal Evedove Neto - Fls. 194/195 e documentos de fls. 196/217: Diante das razões expostas pela exequente a fls. 229/231,
indefiro o pedido deduzido nos autos pela empresa executada alusivo a extinção da execução; Havendo a concordância da
exequente, defiro o levantamento da penhora sobre 50% do imóvel da matrícula 14.021, do 2º CRI de Marília/SP, expedindo-se
o necessário. Fls. 221: Anote-se para que o advogado indicado na petição seja intimado com exclusividade, ficando concedido
vista dos autos ao patrono do requerente, o Banco do Brasil S/A. Intimem-se. (Mandado de Levantamento encontra-se em
cartório à disposição do requerente) - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), LEDA MARIA DE
MORAES VICENTE (OAB 96105/SP), PATRICIA LOURENÇO DIAS FERRO (OAB 207330/SP), IGNACIA TOMI SHINOMYA DE
CASTRO (OAB 87284/SP), EVANDRO ANDRUCCIOLI FELIX (OAB 158207/SP)
Processo 0020069-11.2011.8.26.0344 (344.01.2011.020069) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de São Paulo - Nélio de Holanda Botti Epp - Certifico e dou fé que pratiquei o seguinte ato
ordinatório, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC: Desentranhar o mandado de fls. 06/07, conforme requerido pela exequente.
(Aditamento de mandado para penhora e constatação de bens) - ADV: RICARDO PINHA ALONSO (OAB 98343/SP), MARCOS
VINICIUS GONÇALVES FLORIANO (OAB 210507/SP)
Processo 0021099-18.2010.8.26.0344 (344.01.2010.021099) - Execução Fiscal - Multas e demais Sanções - Fundação
Procon - Benvindo Cassiano Neto Me - Certifico e dou fé que pratiquei o seguinte ato ordinatório, nos termos do art. 162, § 4º,
do CPC: Desentranhar o mandado de fls. 06/07, conforme requerido pela exequente. (Aditamento de mandado para penhora de
50% de imóvel) - ADV: LEDA MARIA DE MORAES VICENTE (OAB 96105/SP), LUIZ EDUARDO GAIO JUNIOR (OAB 245649/
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SP), RICARDO PINHA ALONSO (OAB 98343/SP), IGNACIA TOMI SHINOMYA DE CASTRO (OAB 87284/SP)
Processo 0037221-53.2003.8.26.0344 (344.01.2003.037221) - Execução Fiscal - Municipio de Marilia - Construtora
Cavichiolo Franco Ltda - - Cezar Rogerio Cavichiolo Franco - - Liliana Mara Barros Franco - Vistos. Defiro o pedido retro.
Proceda-se a pesquisa acerca da existência de imóveis de propriedade do(a) executado(a) por meio do sistema ARISP. Após,
dê-se vista à exequente a fim de requerer o que for do seu interesse, em 10 (dez) dias. Int. - ADV: ELISETE LIMA DOS SANTOS
(OAB 107455/SP), ANDERSON GASPAR (OAB 36541/PR)
Processo 0525123-61.2012.8.26.0344 (344.01.2012.525123) - Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
- Prefeitura Municipal de Marília - Intime-se o executado a regularizar sua representação processual (procuração e taxa OAB).
Após regularização, manifeste-se a exequente. - ADV: KARINA CORRADINI AUR (OAB 327547/SP), KOITI HAYASHI (OAB
139537/SP)
Processo 0600086-16.2007.8.26.0344 (344.01.2007.600086) - Execução Fiscal - Departamento Agua e Esgoto Marilia Eurivaldo Aparecido Augusto - Tendo em vista as manifestações de fls. 79 e 87/88 e com fundamento no artigo 794, I, do Código
de Processo Civil, JULGO EXTINTA, por sentença, a presente ação de Execução Fiscal. Pagas as eventuais custas em aberto,
fica à disposição do executado o saldo remanescente do produto da arrematação, uma vez que o exequente noticiou que os
débitos apontados as fls. 78 foram quitados. Intime-se pessoalmente e, oportunamente, expeça-se guia de levantamento em seu
favor. Após, arquivem-se os autos, anotando-se. P. R. I. - ADV: MARCELO AUGUSTO LAZZARINI LUCCHESE (OAB 185928/
SP), JULIANA DE ALMEIDA RIZZO ROSA LIMA (OAB 136681/SP), NEIDE SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP), MARCUS
VINICIUS TEIXEIRA BORGES (OAB 257708/SP)
Processo 0600804-03.2013.8.26.0344 (034.42.0130.600804) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Departamento Agua e
Esgoto Marilia - Sobre petição de fls. 08/09 (parcelamento de dívida), manifeste-se a exequente. - ADV: MARCELO AUGUSTO
LAZZARINI LUCCHESE (OAB 185928/SP), WESLEY BOTELHO ALVIM (OAB 301981/SP)
Processo 0600869-66.2011.8.26.0344 (344.01.2011.600869) - Execução Fiscal - Fornecimento de Água - Departamento
Agua e Esgoto Marilia - Sobre Exceção de Pré-executividade de fls. 26/34 e documentos seguintes, manifeste-se a exequente. ADV: MONICA REZENDE KAYATT (OAB 111965/SP), MARCELO AUGUSTO LAZZARINI LUCCHESE (OAB 185928/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ ANTONIO BERNARDO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LÍDIA ALVES BOTELHO DE MORAES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0003/2014
Processo 0015874-90.2005.8.26.0344 (344.01.2005.015874) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Municipio de Marilia - Companhia de Habitação Popular de Bauru Cohab - - Jair Lopes - - Cleonice Evangelista de Oliveira Lopes
- Caixa Econômica Federal - Diante do exposto, estando formalmente em ordem a execução, REJEITO o pedido deduzido nos
autos pela empresa executada, prosseguindo-se com a realização das hastas públicas. Int. - ADV: MARCELO ALEX TONIATO
PULS (OAB 161612/SP), ELISETE LIMA DOS SANTOS (OAB 107455/SP), REGINA HELENA GONÇALVES SEGAMARCHI
(OAB 94268/SP), JULIO CANO DE ANDRADE (OAB 137187/SP)
Processo 0015874-90.2005.8.26.0344 (344.01.2005.015874) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Municipio de Marilia - Companhia de Habitação Popular de Bauru Cohab - - Jair Lopes - - Cleonice Evangelista de Oliveira Lopes
- Caixa Econômica Federal - Fls. Retro: Diante do pedido de suspensão da execução pelo acordo noticiado, estando prejudicadas
as hastas públicas designadas, aguarde-se em arquivo pelo prazo avençado. Outrossim, deixo consignado que, decorrido o
prazo para o cumprimento do pacto e nada sendo reclamado em 30 (trinta) dias, saem as partes cientes de que o processo será
extinto independentemente de nova intimação. Intimem-se. - ADV: REGINA HELENA GONÇALVES SEGAMARCHI (OAB 94268/
SP), MARCELO ALEX TONIATO PULS (OAB 161612/SP), JULIO CANO DE ANDRADE (OAB 137187/SP), ELISETE LIMA DOS
SANTOS (OAB 107455/SP), FELLIPE MELEIRO BOVOLINI (OAB 313777/SP)
Processo 0017555-95.2005.8.26.0344 (344.01.2005.017555) - Execução Fiscal - Impostos - Municipio de Marilia - Tapias &
Bonilha Assessoria Empresarial Sc Ltda - Argemiro Tápias Bonilha - - Artur Tápias Bonilha - - Ruy Machado Tápias - - Simone
Moro Tápias - Intime-se a patrona do executado Artur Machado Tápias, a Dra. Simone Moro Tápias para, no prazo de dez
dias, promover a juntada aos autos do recolhimento da taxa da OAB. No mais, defiro a expedição da guia de levantamento
do depósito de fls. 213, em favor do executado acima mencionado, na qual deverá constar o nome da referida advogada. Int.
(Mandado de Levantamento Judicial encontra-se em cartório à disposição dos requerentes). - ADV: THAIS TAPIAS DORETO
(OAB 121890/SP), ELISETE LIMA DOS SANTOS (OAB 107455/SP), ARGEMIRO TAPIAS BONILHA (OAB 43516/SP), ARTUR
MACHADO TAPIAS (OAB 67389/SP), RUY MACHADO TAPIAS (OAB 82900/SP), SIMONE MORO TAPIAS (OAB 98041/SP)
Processo 0018457-72.2010.8.26.0344 (344.01.2010.018457) - Execução Fiscal - Fazenda Pública do Município de Marília
- Fabrício Coneglian Me - Fabricio Coneglian - Trata-se Exceção de Pré-Executividade interposta por Fabrício Coneglian ME e
Fabrício Coneglian nos autos da ação de Execução Fiscal que lhes move Município de Marília. Alegam os excipientes a prescrição
do débito para afastar a exigibilidade do título executivo. O Município, intimado, bateu-se pela inocorrência de prescrição. É O
RELATÓRIO. DECIDO. Pelo que se tem dos autos, não ficou consumada a prescrição, sistematicamente interrompida conforme
abaixo se descreve. Considere-se o vencimento mais antigo entre os débitos aos 31/03/2001. A primeira interrupção se deu
pela assinatura do acordo de fls. 06, aos 22/07/2005. O reinício da contagem do prazo prescricional veio com a ruptura do
acordo pelo inadimplemento da parcela que venceu aos 20/09/2005. Nova interrupção da prescrição aos 10/08/2010, pelo
despacho ordenatório da citação (fls. 02). Desde então sequer transcorreram cinco anos. Ante o exposto, REJEITO a Exceção
de Préexecutividade interposta e determino o prosseguimento da ação, com manifestação do exequente. Intime-se. - ADV:
ELISETE LIMA DOS SANTOS (OAB 107455/SP), ALEXANDRE DA CUNHA GOMES (OAB 141105/SP)
Processo 0019872-85.2013.8.26.0344 (034.42.0130.019872) - Embargos à Execução Fiscal - Prescrição - Valdeir Francozo
- Departamento de Água e Esgoto de Marília Daem - Diante da provisão de fls. 07, concedo ao embargante os benefícios
da assistência judiciária gratuita. Pelo que se tem nos autos não existe interesse processual da embargante, pois noticiou o
parcelamento do débito exequendo (fls. 10/11 dos autos da execução), confessando a dívida, não podendo mais desconstituí-la,
vale dizer, o parcelamento da dívida implica em confissão irretratável do débito e renúncia a qualquer defesa, já que admitiu a
verdade do fato, qual seja a dívida exequenda e o montante que está executando. Assim, diante a confissão do embargante,
REJEITO LIMINARMENTE os presentes embargos, nos termos dos artigos 739,II, 295, III e 269, III, todos do Código de Processo
Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais. guardados os limites da Lei 1060/50. Sem honorários.
P.R.I.C., prosseguindo-se nos autos da execução. - ADV: MARCELO AUGUSTO LAZZARINI LUCCHESE (OAB 185928/SP),
KEYTHIAN FERNANDES PINTO (OAB 234886/SP)
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Processo 0020807-96.2011.8.26.0344 (344.01.2011.020807) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Fazenda Pública do Município de Marília - Emdurb - - Rogerio Alves Pereira - Feitas essas considerações, REJEITO a Exceção
de Pré-executividade interposta pela EMDURB e determino o regular prosseguimento da execução. Outrossim, sobre a primeira
parte da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 22-verso, diga a exequente. Int. - ADV: ELISETE LIMA DOS SANTOS (OAB
107455/SP), TATIANA CECILIO BELOTI (OAB 321206/SP), MAURÍCIO MALDONADO GONZAGA (OAB 25022/DF)
Processo 0020979-92.1998.8.26.0344 (344.01.1998.020979) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda Estadual - So Calcas Marilia Ltda - - Jose Carlos da Silva - - Jose Guimaraes Santos - Fls. 48/57: Nos
termos do artigo 520 do Código de Processo Civil, recebo a apelação em ambos os efeitos. Ao executado para contrarrazões.
Após, com ou sem as contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, seção de
Direito Público, observadas as formalidades legais. Int. - ADV: MARIA LIA PINTO PORTO (OAB 108644/SP), RUY MACHADO
TAPIAS (OAB 82900/SP), IGNACIA TOMI SHINOMYA DE CASTRO (OAB 87284/SP)
Processo 0026129-44.2004.8.26.0344 (344.01.2004.026129) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Municipio de Marilia - Banco
Mercantil do Brasil Sa - Trata-se de manifestação do executado (fls. 21) requerendo que o valor depositado em garantia da
execução seja convertido em renda para a municipalidade. Defiro o pedido. Primeiramente, oficie-se ao Banco do Brasil para que
o valor indicado as fls. 09 seja transferido para conta à disposição deste juízo. Após, expeça-se guia de levantamento em favor
do exequente que, dez dias após o efetivo levantamento, deverá apresentar os comprovantes de recolhimento correspondentes
ao valor total efetivamente levantado e se manifestar sobre o prosseguimento da execução. Int. - ADV: ELISETE LIMA DOS
SANTOS (OAB 107455/SP), ALEXANDRE SANSONE PACHECO (OAB 160078/SP)
Processo 0026677-06.2003.8.26.0344 (344.01.2003.026677) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial
Urbano - Municipio de Marilia - Espólio de Antonio Gonçalves da Silva - Augusto Menis e outro - Vistos. Trata-se de pedido dos
Espólios do executado ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA e de ADALGIZA ALVES DA SILVA, no sentido de que seja efetivado
o levantamento parcial do produto da arrematação ocorrida nestes autos, indicando a anuência daqueles apontados como
herdeiros, permanecendo depositada a parte que caberia à herdeira Zuleika, filha do executado. O encadeamento fatos relativos
à sucessão do executado se apresenta deveras complexo, diante de alguns fatos relevantes a seguir mencionados: falecimento
da viúva meeira Adalgisa; renúncia ao quinhão hereditário (no que se refere ao imóvel em questão) por parte dos filhos Gilberto,
Alberto, Adalberto e Humberto em favor do filho Oscar e ainda o falecimento dos filhos Gilberto, Adalberto; de tal sorte que não
é possível identificar, com a devida segurança, os titulares do valor depositado nestes autos. Diante disso é recomendável, e
assim o determino, que o produto da arrematação do imóvel seja transferido integralmente para os autos do inventário da viúva
meeira do executado, Sra. Adalgisa Alves da Silva, cujos dados podem ser obtidos às fls. 272/273, a fim de que seja destinado
a quem de direito pelo juízo competente. Oficie-se ao banco para as providências necessárias bem como ao juízo do inventário,
para informar. Após, arquivem-se. Int. Marília, data supra. - ADV: ELISETE LIMA DOS SANTOS (OAB 107455/SP), MAURI DE
JESUS MARQUES ORTEGA (OAB 124952/SP), KOITI HAYASHI (OAB 139537/SP), VIVIAN CAROLINA MELO CAMPOS (OAB
191784/SP), MARIA DAS GRACAS MELO CAMPOS (OAB 77771/SP)
Processo 0033023-70.2003.8.26.0344 (344.01.2003.033023) - Execução Fiscal - Municipio de Marilia - Antonio dos Santos A certidão retro informa que o bem foi arrematado por preço inferior a 60% do valor atualizado da avaliação sem que houvesse
qualquer comunicação a este juízo, tampouco autorização ou determinação, o que contraria o artigo 262 das Normas se Serviço
da Corregedoria Geral de Justiça. Além disso, considerando que o bem despertou interesse logo na primeira hasta pública
e a previsão do item II da Portaria nº 01/2012 deste juízo, considero o valor da arrematação como preço vil. Feitas estas
considerações, torno sem efeito a arrematação, nos termos do artigo 694, § 1º, inciso V do CPC, inclusive no que concerne ao
pagamento de comissão ao leiloeiro, que deve devolvê-la. Consequentemente, fica desde agora à disposição do arrematante
todo valor por ele depositado, expedindo-se oportunamente guia de levantamento em seu favor ou, alternativamente, ofício para
transferência para conta bancária de sua titularidade. Comunique-se ao leiloeiro por e-mail. Após, manifeste-se o exequente em
termos de prosseguimento. Int. - ADV: DORIS BERNARDES DA SILVA PERIN (OAB 179651/SP), ELISETE LIMA DOS SANTOS
(OAB 107455/SP), KOITI HAYASHI (OAB 139537/SP)
Processo 0037141-89.2003.8.26.0344 (344.01.2003.037141) - Execução Fiscal - Municipio de Marilia - Valter Goncalves de
Marilia Me - Quanto ao pedido de desbloqueio, formulado a fls. 59/60 e documentos de fls. 61/62, manifeste-se, em 5 dias, o
Município de Marília. Regularize o patrono do executado, no prazo de 15 dias,sua representação processual, juntando aos autos
a procuração e o recolhimento da taxa da OAB. Intime-se. - ADV: OVIDIO NUNES FILHO (OAB 43013/SP), ELISETE LIMA DOS
SANTOS (OAB 107455/SP)
Processo 0040665-89.2006.8.26.0344 (344.01.1999.027493/1) - Embargos à Execução - Freire Comercio de Caminhoes
Ltda - Fazenda Estadual - Petição de fl. 420 e seguinte, manifeste-se o PROCURADOR DO EXECUTADO. - ADV: SYLVIO
SANTOS GOMES (OAB 45131/SP), PATRICIA LOURENÇO DIAS FERRO (OAB 207330/SP), JOSÉ CARLOS SALLES RIBEIRO
(OAB 181145/SP), IGNACIA TOMI SHINOMYA DE CASTRO (OAB 87284/SP), JOAO FERNANDES MORE (OAB 27843/SP)
Processo 0500472-33.2010.8.26.0344 (344.01.2010.500472) - Execução Fiscal - Prefeitura Municipal Marilia - Intelnet
Equipamentos de Informatica Ltda Me - Paulo Roberto Jorge - - Edilson Aparecido da Silva - Defiro o pedido retro. Proceda a
serventia as anotações de praxe relativamente a inclusão no pólo passivo do(s) nome(s) mencionado(s) no pedido, nos termos
dos artigos 568, inciso V e 596 ambos do Código de Processo Civil, bem como do artigo 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional. Após, cite(m)-se, expedindo o necessário. Int. - ADV: ELISETE LIMA DOS SANTOS (OAB 107455/SP), FAUEZ ZAR
JUNIOR (OAB 286137/SP)
Processo 0502208-52.2011.8.26.0344 (344.01.2011.502208) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Prefeitura Municipal de
Marília - Cdhu e outro - Feitas essas considerações, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade interposta pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do estado do São Paulo - CDHU e determino o regular prosseguimento da execução.
Int. - ADV: ELISETE LIMA DOS SANTOS (OAB 107455/SP), JOÃO ANTONIO BUENO E SOUZA (OAB 166291/SP), HENRIQUE
SIN ITI SOMEHARA (OAB 200832/SP)
Processo 0509702-07.2007.8.26.0344 (344.01.2007.509702) - Execução Fiscal - Impostos - Prefeitura Municipal Marilia Cohab - Vistos. Tendo em vista o pedido do exequente as fls. 103 e com fundamento no artigo 794, I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTA, por sentença, a presente ação de Execução Fiscal. Pagas as eventuais custas em aberto, fica autorizado o
Levantamento de Penhora. No mais, diante da manifestação da COHAB as fls. 110/111, referente aos honorários sucumbenciais
fixados no acórdão de fls. 88/91, cite-se o Município de Marília, nos termos do artigo 730 do CPC. Oportunamente, arquivem-se
os autos, anotando-se. P. R. I. - ADV: CLEBER SPERI (OAB 207285/SP), FELLIPE MELEIRO BOVOLINI (OAB 313777/SP), ANA
IRIS LOBRIGATI (OAB 218679/SP), ELISETE LIMA DOS SANTOS (OAB 107455/SP)
Processo 0510687-68.2010.8.26.0344 (344.01.2010.510687) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Prefeitura Municipal Marilia Cdhu - Paulo N Oliveira - Trata-se de objeção de pré-executividade oposta pela CDHU em relação à PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARÍLIA, através da qual alega, entre outros argumentos, ser isenta do pagamento de tributos municipais, consoante
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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previsão nas Leis Municipais nº 4.250/1997 e nº 5.124/2001. Em sua resposta, o Município de Marília alega a inaplicabilidade da
Lei 5.124/2001 porque a isenção nela prevista valeria somente até a comercialização do conjunto habitacional (fls. 121/126). É
o relatório. DECIDO. Os autos cuidam de questão de direito e de fato, documentalmente comprovada, que autoriza o julgamento
antecipado, nos termos do artigo 17, parágrafo único, da Lei 6.830/80. Nada obstante a previsão legal do artigo 16, da Lei
6.830/80, que concentra as matérias de defesa nos embargos, a jurisprudência tem admitido a utilização da objeção de préexecutividade para alegação de nulidades relativas à constituição da CDA e à obrigação tributária. Muito embora a Municipalidade
tenha argumentado quanto à aplicabilidade da lei 5.124/2001 relativamente à isenção tributária para a CDHU, não contestou
a vigência da Lei Municipal 4.250/1997, que estabelece a isenção de tributos enquanto o imóvel permanecer no domínio da
CDHU. Além disso, a própria lei 5.124/2001, em seu artigo 3º, já estabelece que, após a comercialização, a municipalidade
deve lançar os tributos em face dos mutuários. As cópias das leis encontram-se a fls. 51/53. Logo, observando-se a Certidão
Imobiliária de fls. 06, evidente a existência da isenção para a CDHU. Apesar da aparente dissonância entre a situação fática dos
imóveis (unidades populares construídas com os direitos transmitidos a compromissários compradores) com a registrária (imóvel
permanece registrado em nome da CDHU), dúvida não há de que a isenção legal impede a cobrança dos impostos e taxas
lançados pelo Fisco. Caberá ao Município, utilizando-se de via apropriada, compelir a excipiente a regularizar o empreendimento
imobiliário perante o Serviço de Registro de Imóveis. Por força da sucumbência neste incidente, a condenação da exequente a
ressarcir as despesas processuais e a pagar os honorários advocatícios da parte adversa é medida que se impõe. Assim deve
ser porque, in casu, o incidente de pré-executividade faz as vezes dos embargos do devedor, no que concerne às matérias
passíveis de apreciação de ofício. Daí que a dicção restritiva do art. 1º-D, da Lei nº 9.494/97, com a redação conferida pela
Medida Provisória nº 2.180-35/2001, deve ser lida com temperamentos, em ordem a se admitir fixação de sucumbência na
seara da chamada exceção de pré-executividade. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência que adoto: “PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. CABIMENTO.
ART. 20 DO CPC. 1. Nos termos do art. 20, caput, do CPC, o vencido será condenado a pagar ao vencedor as despesas que
antecipou e os honorários advocatícios. Dessa forma, será sucumbente a parte que deu causa à instauração de uma relação
processual indevida. No caso em questão, haja vista o caráter contencioso da exceção de pré-executividade, a qual foi acolhida
integralmente para reconhecer a prescrição dos créditos tributários de cinco dos sete autos de infração executados, é devida
a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios. Ademais, o trabalho realizado pelo causídico, quando do
protocolo e do processamento da exceção de pré-executividade, deve ser retribuído. (...)” (STJ, EDiv no REsp 1.084.875/PR,
1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 24.03.2010, DJe 09.04.2010). “(...) 1. A jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça firmou-se no entendimento de ser cabível a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública se a
execução fiscal foi extinta após a citação do devedor e, em especial, se houve a contratação de advogado, que apresentou
exceção de pré-executividade. (...)” (STJ, AgRg no REsp 1.115.404/SP, 1ª T., Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 09.02.2010, DJe
24.02.2010). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.084.930/MG, 2ª T., Rel. Min. Eliana Calmon, j. 14.10.2008, DJe 06.11.2008; STJ,
AgRg no REsp 818.522/MG, 1ª T., Rel. Min. José Delgado, j. 20.06.2006, DJ 21.08.2006. Interessante notar que as verbas de
sucumbência são devidas mesmo nos casos de reconhecimento de prescrição intercorrente, consoante já decidiu o Tribunal de
Justiça de São Paulo, in verbis: “EXECUÇÃO FISCAL. Extinção do feito em razão da ocorrência da prescrição intercorrente.
Condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Possibilidade. Princípio da causalidade não afastado.
Fixação da verba honorária em percentual sobre o valor da dívida. Ofensa ao art. 20, § 4º do CPC não verificada. Recurso oficial
e reexame necessário parcialmente providos” (TJSP, Ap. Cível 9000699-35.1996.8.26.0014, 8ª Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Carvalho Viana, j. 18.04.2012, v.u.). Ainda nesse sentido: TJSP, Ap. Cível nº 0022412-59.1993.8.26.0554, 18ª Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Francisco Olavo, j. 29.03.2012. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a objeção de pré-executividade
para declarar a ILEGITIMIDADE PASSIVA da CDHU em face da isenção estabelecida pelas Leis Municipais nº 4.250/1997 e
5124/2001, nos termos do artigo 267, VI, do CPC, prosseguindo a execução contra PAULO N. OLIVEIRA. Sucumbente, arcará
a municipalidade com eventuais custas e honorários de advogado, ora fixados em R$ 400,00 (quatrocentos Reais), nos termos
do artigo 20, §4º, do CPC. Int. - ADV: ELISETE LIMA DOS SANTOS (OAB 107455/SP), HENRIQUE SIN ITI SOMEHARA (OAB
200832/SP)
Processo 0530513-12.2012.8.26.0344 (344.01.2012.530513) - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - Prefeitura
Municipal de Marília - Itau Seguradora Sa - O Município de Marília requer que seja depositada pela executada valor complementar
de R$ 144,00. Contudo, eventual complemento somente poderá ser calculado após o efetivo levantamento da importância
depositada, já que tal valor será corrigido. Assim, diante da concordância da executada, determino o levantamento do valor
indicado as fls. 07 em favor do exequente, que deverá apresentar, dez dias após o levantamento, os respectivos comprovantes
de recolhimento, correspondentes ao valor total efetivamente levantado. Int. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO
(OAB 126504/SP), KOITI HAYASHI (OAB 139537/SP)
Processo 0600171-89.2013.8.26.0344 (034.42.0130.600171) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Departamento Agua e Esgoto
Marilia - Valdeir Francozo e Outra - Fls. 10 e seguintes: Despachei nos autos dos embargos à execução em apenso. Int. - ADV:
MARCELO AUGUSTO LAZZARINI LUCCHESE (OAB 185928/SP), KEYTHIAN FERNANDES PINTO (OAB 234886/SP)
Processo 0600208-24.2010.8.26.0344 (344.01.2010.600208) - Execução Fiscal - Fornecimento de Água - Departamento
Agua e Esgoto Marilia - Chris - Carlos Delfino dos Santos - - Terezinha Cristina de Souza dos Santos - Vistos. Considerando
que o parcelamento juntado juntado as fls. 32 inclui débitos não ajuizados, venha para aos autos o termo de acordo somente
do débito referente ao presente feito, sob pena de extinção. Int. - ADV: MARCELO AUGUSTO LAZZARINI LUCCHESE (OAB
185928/SP), IGEAM DE MELO ARRIERO (OAB 232213/SP)
Processo 0602260-56.2011.8.26.0344 (344.01.2011.602260) - Execução Fiscal - Departamento Agua e Esgoto Marilia Isaura dos Santos Esteves Vasconcelos - Vistos. Observo que o imóvel objeto da matrícula juntada as fls. 16/18 foi arrematado
por Rosângela Formentini Caldas, conforme R.15. Como a atual proprietária não figura no polo passivo e não anuiu oferta do
referido bem, o imóvel descrito na matrícula 24.405 do 1º CRI de Marília não pode garantir a presente execução. Assim, declaro
NULA a penhora de fls. 15 e determino que o exequente se manifesta em termos de prosseguimento do processo. Int. - ADV:
OSWALDO SEGAMARCHI NETO (OAB 92475/SP), MARCELO AUGUSTO LAZZARINI LUCCHESE (OAB 185928/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ ANTONIO BERNARDO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LÍDIA ALVES BOTELHO DE MORAES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2014
Processo 0000010-94.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Abono de Permanência em Serviço (Art.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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87) - Rúbio Galharim - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. 1. O chamado abono de permanência não tem natureza
previdenciária, já que constitui mero incentivo financeiro a que o servidor permaneça em atividade. Daí que se pode categorizar
o instituto como uma “extensão de vantagens”, em ordem a atrair a inadmissibilidade de concessão de liminar, ex vi do art. 1º, da
Lei nº 9.494/97. Tanto é verdade que o Tribunal de Justiça, de maneira reiterada, tem atribuído efeito suspensivo às apelações
contra sentenças concessivas de mandado de segurança, em tema de abono de permanência. Confira-se, mutatis mutandis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança Ordem concedida Apelação recebida somente no efeito devolutivo
Decisão a quo que não se encontra em consonância com a regra legal e com a jurisprudência Inteligência dos art. 14, § 1º, 7º,
§§ 2º e 5º, da Lei nº 12.016/09 e art. 2º-B da Lei nº 9.494/97 Extensão de benefício a servidor militar (abono de permanência)
Necessidade de trânsito em julgado Impossibilidade de execução provisória. Recurso provido 1. Sentença concessiva da ordem
no mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida
liminar (art. 7º, §§ 2º e 5º, da Lei nº 12.016/09), o que enseja o recebimento da apelação no duplo efeito. 2. Execução provisória
de sentença, que concede benefício (abono de permanência) aos servidores militares, enseja ‘extensão de vantagens’, o que
é vedado pelo ordenamento” (TJSP, AI 00227967-06.2012.8.26.0000, 1ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Vicente de Abreu
Amadei, j. 10.04.2012, v.u.). 2. Daí que é inaplicável a orientação consubstanciada na Súmula 729, do STF. Indefiro, pois, a
liminar. 3. Dispenso a audiência de conciliação. 4. Cite-se, com as cautelas e advertências legais, nos termos do procedimento
do Juizado Especial da Fazenda Pública. Intime-se. - ADV: CARLOS CAMPANARI (OAB 280761/SP)
Processo 0000106-12.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Município de Marília
- Sigcorp Tecnologia da Informação Ltda - Intime-se o requerente, na pessoa de seu procurador, Dr. Domingos Caramaschi
Junior, para retirar a carta precatória de citação, o qual deverá promover a juntada aos autos do comprovante de distribuição da
mesma no prazo de 30 (trinta) dias. Int. - ADV: GUSTAVO COSTILHAS (OAB 181103/SP), DOMINGOS CARAMASCHI JUNIOR
(OAB 236772/SP)
Processo 0000144-24.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Enriquecimento ilícito - Tânia Maria Pigozzi Perez - Fazenda
Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Em virtude do valor da causa, encaminhem-se ao Distribuidor para redistribuição ao
Juizado Especial da Fazenda Pública desta comarca. Intime-se. - ADV: GABRIEL RUBIRA MARTINS (OAB 73330/SP)
Processo 0000145-09.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - Luis Carlos de Barros
- Prefeitura Municipal de Marilia - Vistos Em virtude do valor da causa, encaminhem-se ao Distribuidor para redistribuição ao
Juizado Especial da Fazenda Pública desta comarca. Intime-se - ADV: FLÁVIO EDUARDO ANFILO PASCOTO (OAB 197261/
SP)
Processo 0000146-91.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - Eliana Amaro Peron Prefeitura Municipal de Marilia - Vistos. Em virtude do valor da causa, encaminhem-se ao Distribuidor para redistribuição ao
Juizado Especial da Fazenda Pública desta comarca. Int. - ADV: FLÁVIO EDUARDO ANFILO PASCOTO (OAB 197261/SP)
Processo 0000156-38.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - Rozangela Aparecida
Miguel - Prefeitura Municipal de Marilia - Vistos. Em virtude do valor da causa, encaminhem-se ao Distribuidor para redistribuição
ao Juizado Especial da Fazenda Pública desta comarca. Int. - ADV: FLÁVIO EDUARDO ANFILO PASCOTO (OAB 197261/SP)
Processo 0000158-08.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - Rosa Ivete Cardoso Prefeitura Municipal de Marilia - Vistos. Em virtude do valor da causa, encaminhem-se ao Distribuidor para redistribuição ao
Juizado Especial da Fazenda Pública desta comarca. Int. - ADV: FLÁVIO EDUARDO ANFILO PASCOTO (OAB 197261/SP)
Processo 0000159-90.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - Paulo de Jesus - Prefeitura
Municipal de Marilia - Vistos. Em virtude do valor da causa, encaminhem-se ao Distribuidor para redistribuição ao Juizado
Especial da Fazenda Pública desta comarca. Int. - ADV: FLÁVIO EDUARDO ANFILO PASCOTO (OAB 197261/SP)
Processo 0005425-92.2013.8.26.0344 (034.42.0130.005425) - Procedimento Ordinário - Capacidade - J. de F. G. - E. de
S. P. - - M. de M. - - J. G. R. - Vistos. 1. Fls. 154/155: Determino a manutenção da internação do Senhor J. G. R., no Hospital
Espírita de Marília - HEM, pelo prazo de mais 30 (trinta) dias. Comunique-se com celeridade. 2. No mais, determino que seja
providenciada vaga em clínica especializada no tratamento de dependência química e problemas psicológicos, em prol do
Senhor J. G. R., para o período de internação de 06 (seis) meses. Para tanto, oficie-se à Diretoria Regional de Saúde de Marília,
bem como à Secretaria Municipal de Saúde de Marília, com celeridade, para que tomem as providencias cabíveis. Intime-se. ADV: DELTON CROCE JUNIOR (OAB 103394/SP), CARLA BATTISTETTI MEDEIROS BASOLI (OAB 260094/SP), CRISTIAN
RODRIGO BUENO (OAB 310333/SP)
Processo 0015231-54.2013.8.26.0344 (034.42.0130.015231) - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de
Habilitação - Rodrigo Arsenio de Souza - Delegado de Polícia Diretor da 12ª Ciretran de Marilia - Fazenda Pública do Estado
de São Paulo - Feitas essas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por RODRIGO ARSENIO DE SOUZA e
concedo a segurança, determinando que a autoridade impetrada não vede a renovação da CNH pretendida pelo autor em virtude
da existência do processo administrativo punitivo ainda em andamento. Torno definitiva a liminar. Cientifiquem-se, nos termos
do art. 13, caput, da Lei nº 12.016/2009, pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento. A Fazenda Pública
é isenta de custas e o impetrante não experimentou despesas, porquanto beneficiário da assistência judiciária gratuita, de modo
que não há despesas a reembolsar. Não há verba honorária, com base na dicção do art. 25, da Lei nº 12.016/2009. Findo o
prazo para recurso, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, Seção de Direito Público, para fins de reexame necessário (art.
14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009). P.R.I.C. - ADV: SÉRGIO DA SILVA GRÉGGIO (OAB 158675/SP), KATIA TEIXEIRA FOLGOSI
(OAB 73339/SP)
Processo 0015603-03.2013.8.26.0344 (034.42.0130.015603) - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de
Habilitação - João Ishida - Delegado Diretor da 12ª Ciretran de Marília - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Feitas essas
considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por JOÃO ISHIDA e concedo a segurança, determinando que a
autoridade impetrada não vede a renovação da CNH pretendida pelo autor em virtude da existência do processo administrativo
punitivo ainda em andamento. Torno definitiva a liminar. Cientifiquem-se, nos termos do art. 13, caput, da Lei nº 12.016/2009,
pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento. A Fazenda Pública é isenta de custas e o impetrante não
experimentou despesas, porquanto beneficiário da assistência judiciária gratuita, de modo que não há despesas a reembolsar.
Não há verba honorária, com base na dicção do art. 25, da Lei nº 12.016/2009. Findo o prazo para recurso, remetam-se os autos
ao Tribunal de Justiça, Seção de Direito Público, para fins de reexame necessário (art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009). P.R.I.C.
- ADV: SÉRGIO DA SILVA GRÉGGIO (OAB 158675/SP), KATIA TEIXEIRA FOLGOSI (OAB 73339/SP)
Processo 0017422-72.2013.8.26.0344 (034.42.0130.017422) - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de
Habilitação - Flávio Aparecido da Cruz Barros - Delegado de Polícia Diretor da 12ª Ciretran de Marília - Fazenda Pública do
Estado de São Paulo - Feitas essas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por FLÁVIO APARECIDO DA
CRUZ BARROS e concedo a segurança, determinando que a autoridade impetrada não vede a renovação da CNH pretendida
pelo autor em virtude da existência dos processos administrativos punitivos ainda em andamento. Torno definitiva a liminar.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Cientifiquem-se, nos termos do art. 13, caput, da Lei nº 12.016/2009, pelo correio, mediante correspondência com aviso de
recebimento. A Fazenda Pública é isenta de custas e o impetrante não experimentou despesas, porquanto beneficiário da
assistência judiciária gratuita, de modo que não há despesas a reembolsar. Não há verba honorária, com base na dicção do art.
25, da Lei nº 12.016/2009. Findo o prazo para recurso, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, Seção de Direito Público,
para fins de reexame necessário (art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009). P.R.I.C. - ADV: KATIA TEIXEIRA FOLGOSI (OAB 73339/
SP), CARLOS ROBERTO GONÇALVES (OAB 317717/SP)
Processo 0022354-06.2013.8.26.0344 (034.42.0130.022354) - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de
Habilitação - Marco Antonio de Souza - Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado São Paulo Detran - Fazenda
Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Fls. 45. Admito a Fazenda Pública do Estado de São Paulo como litisconsorte passiva
na presente ação. Anote-se. Após, vista ao Ministério Público. Int. - ADV: RENATO SILVEIRA BUENO BIANCO (OAB 199094/
SP), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS DIAS (OAB 310193/SP)
Processo 0022433-82.2013.8.26.0344 (034.42.0130.022433) - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de
Habilitação - Paulo Henrique Alves - Diretora da 12ª Ciretran de Marília - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Feitas
essas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por PAULO HENRIQUE ALVES e concedo a segurança,
determinando que a autoridade impetrada não vede a renovação da CNH pretendida pelo autor em virtude da existência dos
processos administrativos punitivos ainda em andamento. Torno definitiva a liminar. Cientifiquem-se, nos termos do art. 13,
caput, da Lei nº 12.016/2009, pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento. A Fazenda Pública é isenta de
custas e o impetrante não experimentou despesas, porquanto beneficiário da assistência judiciária gratuita, de modo que não
há despesas a reembolsar. Não há verba honorária, com base na dicção do art. 25, da Lei nº 12.016/2009. Findo o prazo para
recurso, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, Seção de Direito Público, para fins de reexame necessário (art. 14, § 1º,
da Lei nº 12.016/2009). P.R.I.C. - ADV: SÉRGIO DA SILVA GRÉGGIO (OAB 158675/SP), PATRICIA LOURENÇO DIAS FERRO
(OAB 207330/SP)
Processo 3000173-57.2013.8.26.0344 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - Mauro Cirino
de Andrade - DIRETORA DA 12ª CIRETRAN DE MARÍLIA - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Fls. 41. Admito
a Fazenda Pública do Estado de São Paulo como litisconsorte passiva na presente ação. Anote-se. Após, vista ao Ministério
Público. Int. - ADV: SÉRGIO DA SILVA GRÉGGIO (OAB 158675/SP), RENATO SILVEIRA BUENO BIANCO (OAB 199094/SP)
Processo 3000605-76.2013.8.26.0344 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - JOÃO
FRANCISCO MILLER WEBBER - DELEGADO DE POLÍCIA DIRETOR DA 12ª CIRETRAN DE MARÍLIA - Fazenda Pública do
Estado de São Paulo - Vistos. Fls. 68. Admito a Fazenda Pública do Estado de São Paulo como litisconsorte passiva na presente
ação. Anote-se. Após, vista ao Ministério Público. Int. - ADV: EDUARDO BARDAOUIL (OAB 135922/SP), RENATO SILVEIRA
BUENO BIANCO (OAB 199094/SP)
Processo 3000767-71.2013.8.26.0344 - Mandado de Segurança - Pensão - MELINA DUARTE GAGLIARDI - DIRETOR DE
BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV - REGIÃO DE MARÍLIA - Fazenda
Pública do Estado de São Paulo - Vistos. 1. Fls. 50/73: anote a serventia a interposição do agravo de instrumento. 2. Fls. 74.
Admito a Fazenda Pública do Estado de São Paulo como litisconsorte passiva na presente ação. Anote-se. 3. Diante da certidão
de fls. 75, reitere-se o ofício para que a autoridade coatora preste suas informações no prazo de 10 (dez) dias. Int. - ADV:
MÁRIO EDUARDO ALVES CATTAI (OAB 201972/SP), RENATO BERNARDI (OAB 138316/SP)
Processo 3002992-64.2013.8.26.0344 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - Helton Luiz da
Silva - Diretora da 12ª Ciretran de Marília - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Fls. 27/28. Admito a Fazenda
Pública do Estado de São Paulo como litisconsorte passiva na presente ação. Anote-se. Após, vista ao Ministério Público.
Int. - ADV: PATRICIA LOURENÇO DIAS FERRO (OAB 207330/SP), CARLOS ROBERTO GONÇALVES (OAB 317717/SP),
LOURENCO MALFERTHEINER CUCHEREAVE (OAB 123574/SP)
Processo 3003303-55.2013.8.26.0344 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - Guilherme Pollon
Sá Freire - Diretora da 12ª Ciretran de Marília-SP - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Fls. 35/36. Admito a
Fazenda Pública do Estado de São Paulo como litisconsorte passiva na presente ação. Anote-se. Após, vista ao Ministério
Público. Int. - ADV: DELTON CROCE JUNIOR (OAB 103394/SP), SÉRGIO DA SILVA GRÉGGIO (OAB 158675/SP)
Processo 3003305-25.2013.8.26.0344 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - Antonio Bernardes
da Silva - Diretora da 12ª Ciretran de Marília-SP - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Fls. 35/36. Admito a
Fazenda Pública do Estado de São Paulo como litisconsorte passiva na presente ação. Anote-se. Após, vista ao Ministério
Público. Int. - ADV: SÉRGIO DA SILVA GRÉGGIO (OAB 158675/SP), KATIA TEIXEIRA FOLGOSI (OAB 73339/SP)
Processo 3004291-76.2013.8.26.0344 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - Leandro
Rodrigues Roma - Diretora da 12ª CIRETRAN de Marília - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Fls. 37/38. Admito
a Fazenda Pública do Estado de São Paulo como litisconsorte passiva na presente ação. Anote-se. Após, vista ao Ministério
Público. Int. - ADV: KATIA TEIXEIRA FOLGOSI (OAB 73339/SP), SÉRGIO DA SILVA GRÉGGIO (OAB 158675/SP)
Processo 3004578-39.2013.8.26.0344 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - Fernando Nunes
Quinzani - Diretora da 12ª Ciretran de Marília - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Fls. 33/34. Admito a Fazenda
Pública do Estado de São Paulo como litisconsorte passiva na presente ação. Anote-se. Após, vista ao Ministério Público. Int. ADV: CARLOS ROBERTO GONÇALVES (OAB 317717/SP), KATIA TEIXEIRA FOLGOSI (OAB 73339/SP)
Processo 3004836-49.2013.8.26.0344 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - Wilson Carlos
Nascimento - Diretora da 12ª Ciretran de Maríliia - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Fls. 26/27. Admito a
Fazenda Pública do Estado de São Paulo como litisconsorte passiva na presente ação. Anote-se. Após, vista ao Ministério
Público. Int. - ADV: CARLOS ROBERTO GONÇALVES (OAB 317717/SP), KATIA TEIXEIRA FOLGOSI (OAB 73339/SP)
Processo 3004837-34.2013.8.26.0344 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - Fabiano
Alecsander da Silva Corrêa de Britto - Diretora da 12ª Ciretran de Marília - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Fls.
29/30. Admito a Fazenda Pública do Estado de São Paulo como litisconsorte passiva na presente ação. Anote-se. Após, vista ao
Ministério Público. Int. - ADV: PATRICIA LOURENÇO DIAS FERRO (OAB 207330/SP), CARLOS ROBERTO GONÇALVES (OAB
317717/SP)
Processo 3006821-53.2013.8.26.0344 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - Sidney Faria Diretora da 12ª Ciretran de Marília - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Fls. 34/35. Admito a Fazenda Pública
do Estado de São Paulo como litisconsorte passiva na presente ação. Anote-se. Após, vista ao Ministério Público. Int. - ADV:
DELTON CROCE JUNIOR (OAB 103394/SP), SÉRGIO DA SILVA GRÉGGIO (OAB 158675/SP)
Processo 3006823-23.2013.8.26.0344 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - Julio Cesar
Gonçalves - Diretora da 12ª Cirentran de Marília - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Fls. 31/32. Admito a
Fazenda Pública do Estado de São Paulo como litisconsorte passiva na presente ação. Anote-se. Após, vista ao Ministério
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Público. Int. - ADV: KATIA TEIXEIRA FOLGOSI (OAB 73339/SP), SÉRGIO DA SILVA GRÉGGIO (OAB 158675/SP)
Processo 3008353-62.2013.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Água e/ou Esgoto - Antonio Gomes - Daem - Departamento
de Água e Esgoto de Marília-SP - Vistos. 1. Concedo os benefícios da Lei nº 1.060/50. Anote-se. 2. Os débitos recentes estão
todos pagos, conforme demonstra a documentação trazida com a petição inicial, sobretudo o extrato de débitos. 3. Logo, não se
justifica a ameaça de interrupção do abastecimento. 4. Daí por que defiro a liminar para impedir que o réu promova a suspensão
do abastecimento d’água no imóvel indicado na petição inicial. Comunique-se com celeridade. 5. No mais, cite-se. Int. - ADV:
GABRIEL ESPOSITO ALAMINO SABIO (OAB 293815/SP)
Processo 3008403-88.2013.8.26.0344 - Mandado de Segurança - Certidão de Tempo de Serviço - Silvia Regina Tedesco
Rodella - Spprev - São Paulo Previdência - Vistos. 1. Concedo os benefícios da Lei nº 1060/50. Anote-se. 2. Conforme as
alegações prefaciais a autora está impossibilitada de requerer sua aposentadoria em virtude da demora por parte da impetrada
em fornecer solicitada certidão de tempo de serviço. Assim sendo, pleiteia o deferimento de liminar para o fim de compelir a
impetrada a fornecer a certidão respectiva. 3. De fato, a aposentadoria, direito constitucionalmente assegurado, in casu, está
sendo vilipendiado pela impetrada, ante a omissão no fornecimento da certidão solicitada pela requerente. Ora, tratando-se
de um direito assegurado à autora, presente está a “fumus boni juris”. Ademais, verifica-se o “periculum in mora” diante da
possibilidade de eventual alteração nas regras de aposentadoria da requerente, as quais podem ser aptas a modificar tal
direito, gerando prejuízos de elevada monta para autora. 4. Fundado nesses argumentos, defiro a liminar e determino que a
autoridade impetrada promova o que for necessário para fornecer a requerente certidão de tempo de serviço referente ao labor,
respectivamente, na Secretaria de Educação e no CEETEPS, ambos órgãos estaduais, para o que concedo o prazo de 15
(quinze) dias. 5. Notifique-se a autoridade coatora, dando-lhe conta da concessão da liminar e também para que preste suas
informações no prazo legal (art. 7º, I, LMS). Notifique-se também a pessoa jurídica a que pertence a autoridade impetrada, nos
termos do art. 7º, II, da LMS. 6. Ao final, com ou sem informações, mas desde que decorrido o prazo legal, vista ao Ministério
Público, vindo conclusos, na sequência, para sentença. Int. - ADV: GUILHERME BERNUY LOPES (OAB 279277/SP)
Processo 4000220-14.2013.8.26.0344 - Mandado de Segurança - Atos Administrativos - SEVERINO NININ - CHEFE DA
UNIDADE DE JULGAMENTO DE MARÍLIA-SP (POSTO FISCAL DE MARÍLIA) - Fazenda Pública do Estado de São Paulo Vistos. Fls. 134/135. Admito a Fazenda Pública do Estado de São Paulo como litisconsorte passiva na presente ação. Anote-se.
Após, vista ao Ministério Público. Int. - ADV: PLINIO ANTONIO CABRINI JUNIOR (OAB 144858/SP), MARIA LUCIA DE MELO
FONSECA GONCALVES (OAB 109535/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO PAULA JACQUELINE BREDARIOL DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LÍDIA ALVES BOTELHO DE MORAES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2014
Processo 0000025-63.2014.8.26.0344 - Cautelar Inominada - Fornecimento de Água - Ana Paula de Souza Rocha - 1Anote-se a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 2- A liminar pleiteada na inicial foi concedida no Plantão
Judiciário, conforme consta a fls. 77. 3- Providencie a serventia o desentranhamento dos documentos de fls. 49/76, por tratar-se
da contrafé equivocadamente entranhada aos autos. 4- Após, cite-se com as cautelas e advertências legais, nos termos do rito
dos processos cautelares. Int. - ADV: ALESSANDRA VALÉRIA MOREIRA FREIRE FRANÇA (OAB 201324/SP)
Processo 0000100-05.2014.8.26.0344 - Mandado de Segurança - Revogação/Anulação de multa ambiental - Wilson Martins
Marques - 8. Daí por que defiro a liminar, para o fim de suspender os efeitos do auto de infração nº 292171 e dos respectivos
termos de advertência e de embargo de obra (fls. 55/57). Comunique-se com celeridade. 9. Notifiquem-se. Oportunamente, ao
Ministério Público e, após, venham conclusos para sentença. Intime-se. - ADV: ESTEVÃO TAVARES LIBBA (OAB 314997/SP),
GABRIEL ABIB SORIANO (OAB 315895/SP)
Processo 0000147-76.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - Jane Aparecida Bochi
de Souza - Em virtude do valor da causa, encaminhem-se ao Distribuidor para redistribuição ao Juizado Especial da Fazenda
Pública desta comarca. Int. - ADV: FLÁVIO EDUARDO ANFILO PASCOTO (OAB 197261/SP)
Processo 0000151-16.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - Rosely Lacerda Moreira Em virtude do valor da causa, encaminhem-se ao Distribuidor para redistribuição ao Juizado Especial da Fazenda Pública desta
comarca. Int. - ADV: FLÁVIO EDUARDO ANFILO PASCOTO (OAB 197261/SP)
Processo 0000153-83.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - Vânia Regina Minardi
Salviano - Em virtude do valor da causa, encaminhem-se ao Distribuidor para redistribuição ao Juizado Especial da Fazenda
Pública desta comarca. Int. - ADV: FLÁVIO EDUARDO ANFILO PASCOTO (OAB 197261/SP)
Processo 0000155-53.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - Valdeir Pereira da Costa Em virtude do valor da causa, encaminhem-se ao Distribuidor para redistribuição ao Juizado Especial da Fazenda Pública desta
comarca. Int. - ADV: FLÁVIO EDUARDO ANFILO PASCOTO (OAB 197261/SP)
Processo 0000160-75.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - Marta Maria de Jesus - Em
virtude do valor da causa, encaminhem-se ao Distribuidor para redistribuição ao Juizado Especial da Fazenda Pública desta
comarca. Int. - ADV: FLÁVIO EDUARDO ANFILO PASCOTO (OAB 197261/SP)
Processo 0000162-45.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - Marcio de Lima Paludetto Em virtude do valor da causa, encaminhem-se ao Distribuidor para redistribuição ao Juizado Especial da Fazenda Pública desta
comarca. Int. - ADV: FLÁVIO EDUARDO ANFILO PASCOTO (OAB 197261/SP)
Processo 0000958-70.2013.8.26.0344 (034.42.0130.000958) - Procedimento Ordinário - CNH - Carteira Nacional de
Habilitação - Delegado de Polícia Diretor da 12ª Ciretran de Marília - Manifeste-se o requerente, no prazo de 10 (dez) dias,
sobre a contestação de fls. 38/47. Int. - ADV: RENATO SILVEIRA BUENO BIANCO (OAB 199094/SP), ELAINE CRISTINA DE
ALMEIDA (OAB 212240/SP)
Processo 0001259-17.2013.8.26.0344 (034.42.0130.001259) - Procedimento Ordinário - Adicional de Horas Extras - Osvaldo
José da Cruz - Expeça-se novamente mandado de citação do requerido Município de Marília, tendo em vista que no mandado
expedido a fls. 256/258, o Sr. Oficial de Justiça equivocadamente realizou a citação da Fazenda do Estado de São Paulo, na
Rua Bahia, nº 201. - ADV: MARCO ANTONIO DE MACEDO MARCAL (OAB 128631/SP), AMARO MARIN IASCO (OAB 140398/
SP)
Processo 0002163-37.2013.8.26.0344 (034.42.0130.002163) - Cautelar Inominada - CNH - Carteira Nacional de Habilitação
- Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Recebo a apelação de fls. 110/115 em ambos os efeitos. À requerida para
contrarrazões. Após, com ou sem as contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Paulo, Seção de Direito Público, observadas as formalidades legais. Intime-se. - ADV: DELTON CROCE JUNIOR (OAB 103394/
SP), CARLOS ROBERTO GONÇALVES (OAB 317717/SP)
Processo 0002349-60.2013.8.26.0344 (034.42.0130.002349) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Teresa
Domingos Leite e outros - Município de Marília e outro - Fls. 143: Ciência aos requerentes, com possibilidade de manifestação
em cinco dias. Int. - ADV: VANESSA SATO MARTINS (OAB 233826/SP), FLAVIO PEDROSA (OAB 118533/SP), DOMINGOS
CARAMASCHI JUNIOR (OAB 236772/SP)
Processo 0005017-04.2013.8.26.0344 (034.42.0130.005017) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Departamento de Água e Esgoto de Marília Daem - - Município de Marília - Manifestem-se os requerentes, no prazo de 10 (dez)
dias, sobre as contestações e documentos de fls. 109/134 e 135/145 e petição de fls. 147. Int. - ADV: DOMINGOS CARAMASCHI
JUNIOR (OAB 236772/SP), FLAVIO PEDROSA (OAB 118533/SP), VANESSA SATO MARTINS (OAB 233826/SP)
Processo 0005024-93.2013.8.26.0344 (034.42.0130.005024) - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Água - Jean
Carlos dos Santos Paiva e outro - Departamento de Água e Esgoto de Marília Daem - Manifeste-se o DAEM, no prazo de dez
dias, acerca da petição dos requerentes de fls. 90/92, noticiando a realização de acordo extrajudicial. Int. - ADV: MARCEL
RODRIGUES PINTO (OAB 278803/SP), RAINER MARCEL DE OLIVEIRA VIANA (OAB 214747/SP)
Processo 0005255-23.2013.8.26.0344 (034.42.0130.005255) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- Andréa Maria Ferraz Sarzedas - - Vanessa Ferraz Sarzedas - Fazenda Pública do Município de Marília - Ato Ordinatório:
Manifeste-se as requerentes, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a contestação e documentos de fls. 110/120. Int. - ADV:
ALESSANDRA VALÉRIA MOREIRA FREIRE FRANÇA (OAB 201324/SP), LUIZ FERNANDO BAPTISTA MATTOS (OAB 84547/
SP)
Processo 0007466-32.2013.8.26.0344 (034.42.0130.007466) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Manifeste-se a requerente, no prazo de 10 (dez) dias,
sobre a contestação e documentos de fls. 33/67. Int. - ADV: DANY PATRICK DO NASCIMENTO KOGA (OAB 253237/SP), KATIA
TEIXEIRA FOLGOSI (OAB 73339/SP)
Processo 0008453-68.2013.8.26.0344 (034.42.0130.008453) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Manifeste-se o requerente, no prazo de 10 (dez) dias,
sobre a contestação e documentos de fls.38/72. Int. - ADV: DANY PATRICK DO NASCIMENTO KOGA (OAB 253237/SP), KATIA
TEIXEIRA FOLGOSI (OAB 73339/SP)
Processo 0010317-44.2013.8.26.0344 (034.42.0130.010317) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Manifeste-se o requerente, no prazo de 10 (dez) dias,
sobre a contestação e documentos de fls. 31/65. Int. - ADV: KATIA TEIXEIRA FOLGOSI (OAB 73339/SP), DANY PATRICK DO
NASCIMENTO KOGA (OAB 253237/SP)
Processo 0013163-68.2012.8.26.0344 (344.01.2012.013163) - Mandado de Segurança - Afastamento do Cargo - Renata
Zompero Dias Devito - Presidente da Câmara Municipal de Vera Cruz - Municipio de Vera Cruz - Ato Ordinatório: Ciência às
partes da baixa dos autos. Após, arquivem-se os autos, comunicando-se. Int. - ADV: CARLOS EDUARDO B MARCONDES
MOURA (OAB 138628/SP), MATHEUS DA SILVA DRUZIAN (OAB 291135/SP), RENATA CATACCI GUIMARÃES (OAB 301725/
SP), LUCIANA MARA RAMOS (OAB 317975/SP)
Processo 0015205-90.2012.8.26.0344 (344.01.2012.015205) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Tratamento
Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos - Francisco Sales - Estado de São Paulo e outro - A Exceção de PréExecutividade interposta pela Fazenda do Estado de São Paulo apresenta matéria típica de Embargos à Execução de Sentença
e assim deverá ser recebida e apreciada. Isto posto, desentranhe-se a petição de fls. 171/172 e respectivos documentos para
sua regular distribuição conforme descrito acima. Intime-se. - ADV: DELTON CROCE JUNIOR (OAB 103394/SP), CARLA
BATTISTETTI MEDEIROS BASOLI (OAB 260094/SP), CARLOS HENRIQUE CREDENDIO (OAB 110780/SP)
Processo 0015329-39.2013.8.26.0344 (034.42.0130.015329) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Custeio de
Assistência Médica - Instituto de Assistência Médica do Servidor Público Estadual Iamspe - Manifeste-se o requerente, no prazo
de 10 (dez) dias, sobre a contestação de fls. 25/36. Int. - ADV: ROBERTO LUIS ARIKI (OAB 194444/SP), ANTONIO CARLOS
GONCALVES FAVA (OAB 26826/SP)
Processo 0015911-39.2013.8.26.0344 (034.42.0130.015911) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Nelson Henrique Nishimoto - Município de Marília - Ato Ordinatório: Manifeste-se o requerente, no prazo de 10
(dez) dias, sobre a contestação de fls. 41/45. Int. - ADV: NAYR TORRES DE MORAES (OAB 148468/SP), LUIZ FERNANDO
BAPTISTA MATTOS (OAB 84547/SP)
Processo 0015939-07.2013.8.26.0344 (034.42.0130.015939) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Custeio de
Assistência Médica - Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo - Concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o
requerente apresente o cálculo indicado a fls. 38. Int. - ADV: PATRICIA LOURENÇO DIAS FERRO (OAB 207330/SP), CLAYTON
BERNARDINELLI ALMEIDA (OAB 241167/SP)
Processo 0018340-13.2012.8.26.0344 (344.01.2012.018340) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações e
Adicionais - José Carlos Tinetti - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Homologo, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos, o cálculo apresentado a fls. 160/161. Providencie o requerente, no prazo de dez dias, as peças necessárias para
instrução do ofício requisitório à FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Após, expeça-se ofício, intimando-se o
interessado para proceder sua retirada e, após 30 (trinta) dias, juntar aos autos o comprovante de protocolização do documento.
Intime-se. - ADV: KATIA TEIXEIRA FOLGOSI (OAB 73339/SP), JELIMAR VICENTE SALVADOR (OAB 140969/SP)
Processo 0019899-68.2013.8.26.0344 (034.42.0130.019899) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Custeio de
Assistência Médica - Celso Marrone Fonseca - Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo - Ato Ordinatório:
Manifeste-se a requerente, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a contestação de fls. 27/31. Int. - ADV: DEISE CRISTINA GOMES
LICAS (OAB 134246/SP), KATIA TEIXEIRA FOLGOSI (OAB 73339/SP)
Processo 0021604-04.2013.8.26.0344 (034.42.0130.021604) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Custeio de
Assistência Médica - Rosaria Marques - Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo - Ato Ordinatório: Manifestese a requerente, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a contestação de fls. 27/35. Int. - ADV: ALEXANDRE ZANIN GUIDORZI (OAB
166647/SP), MARCO ANTONIO BARONI GIANVECCHIO (OAB 172006/SP)
Processo 0022050-07.2013.8.26.0344 (034.42.0130.022050) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Custeio de
Assistência Médica - Renato Francisco Cunha - Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo - Ato Ordinatório:
Manifeste-se o requerente, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a contestação de fls. 22/30. Int. - ADV: MARCO ANTONIO BARONI
GIANVECCHIO (OAB 172006/SP), DEISE CRISTINA GOMES LICAS (OAB 134246/SP)
Processo 0022186-04.2013.8.26.0344 (034.42.0130.022186) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Custeio de
Assistência Médica - Thiago Albuquerque Rodrigues - Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo - Ato
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Ordinatório: Manifeste-se o requerente, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a contestação de fls. 76/80. Int. - ADV: CRISTIANE
LOPES NONATO (OAB 190616/SP), KATIA TEIXEIRA FOLGOSI (OAB 73339/SP)
Processo 0022529-97.2013.8.26.0344 (034.42.0130.022529) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Tratamento
Médico-Hospitalar - Município de Marilia e outros - Manifestem-se os requeridos, no prazo de cinco dias, acerca da petição e
documentos juntados pelo autor a fls. 107/109 (pedido de mais 60 sessões de oxigenoterapia hiperbárica). Int. - ADV: SUELI
MARIA VIEIRA PAULINO DONATO (OAB 109840/SP), TERCIO SPIGOLON GIELLA PALMIERI SPIGOLON (OAB 168778/SP),
PATRICIA LOURENÇO DIAS FERRO (OAB 207330/SP)
Processo 0022772-89.2010.8.26.0071 (071.01.2010.022772) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Jilmar Aparecido Landim - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Concedo vista dos presentes autos fora do
cartório, ao procurador do requerente, pelo prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: CARLOS CAMPANARI (OAB 280761/SP), SILVIO
CARLOS TELLI (OAB 93244/SP), JOSÉ CARLOS JAMMAL (OAB 198781/SP), DELTON CROCE JUNIOR (OAB 103394/SP)
Processo 3001817-35.2013.8.26.0344 - Embargos à Execução - Extinção da Execução - Fazenda Pública do Estado de São
Paulo - Maria Aparecida Ferrite - Ato Ordinatório: Manifeste-se a FESP, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a impugnação de fls.
62/63. Int. - ADV: PATRICIA LOURENÇO DIAS FERRO (OAB 207330/SP), MARCYLENE BONASORTE FERRITE (OAB 167826/
SP)

MARTINÓPOLIS
Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO AWENSZTERN PAVLOVSKY
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUIZ CESAR DE OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2014
Processo 0000961-19.2013.8.26.0346 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - TOSHIO YAMAMURA - SUPERMERCADO IRMAOS NAGAI LTDA - V. Defiro o pedido de suspensão do processo
pelo prazo requerido. Decorrido o prazo de suspensão, manifeste-se a parte autora em termos de prosseguimento no prazo de
10 dias, sob pena de extinção da ação (artigo 267, inciso III do CPC). Int. - ADV: JAKELYNE ANTONINHA GENTIL FERNANDES
(OAB 305696/SP)
Processo 0001025-29.2013.8.26.0346 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato MARIO DIAS CORREIA - B.V. FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - Vistos. Intime-se o autor
para no prazo de 10 (dez) dias comparecer em cartório e retirar os documentos que instruem o pedido inicial, sob pena de serem
destruídos. Proceda-se o Escrevente do Feito as movimentações necessárias e obrigatórias no sistema SAJ-PG5 inclusive com
baixa do processo e de partes. Decorrido o prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado, destrua os presentes autos na
forma exigida com a reciclagem do papel. Intime-se. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)
Processo 0001140-50.2013.8.26.0346 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Hora Extra - JULIO APARECIDO NICODEMO
- - Macelo Aparecido Ricardo - - Paulo da Silva - - VALDECIR DE FREITAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS Tendo em vista que o recurso foi protocolado fora do prazo, conforme certidão de fl.184, assim, com fundamento no artigo 42 e
§2º da Lei nº 9.099/95 e artigo 7º da Lei nº 12.153/2009, julgo DESERTO o recurso inominado apresentado às fls. 239/244 pela
Fazenda Pública de Martinópolis - SP. Certifique-se a serventia o trânsito em julgado da sentença de mérito. Após, intime-se a
autora, através de sua advogada constituída, para no prazo de 10 dias, manifestar-se nos autos em termos de prosseguimento,
sob pena de arquivamento. Intimem-se. - ADV: LÍDIA APARECIDA CORNETTI (OAB 193606/SP), ANGELA LUCIA GUERHALDT
CRUZ (OAB 119745/SP)
Processo 0001149-12.2013.8.26.0346 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato LUIZ PEREIRA DE LIMA - SANTANDER CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Vistos. Intime-se o autor para
no prazo de 10 (dez) dias comparecer em cartório e retirar os documentos que instruem o pedido inicial, sob pena de serem
destruídos. Proceda-se o Escrevente do Feito as movimentações necessárias e obrigatórias no sistema SAJ-PG5 inclusive com
baixa do processo e de partes. Decorrido o prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado, destrua os presentes autos na
forma exigida com a reciclagem do papel. Intime-se. - ADV: HEITOR EVARISTO FABRICIO COSTA (OAB 23569/SP), FLÁVIO
NEVES COSTA (OAB 153447/SP), RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP)
Processo 0001766-69.2013.8.26.0346 - Procedimento Ordinário - Isonomia/Equivalência Salarial - EIRI EMERICH FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS - Vistos. Tendo em vista que não há que se falar em presunção
de veracidade dos fatos alegados pelo autor na inicial uma vez a ré é pessoa jurídica de direito público titular de direitos
indisponíveis, manifestem-se as partes se pretendem produzir provas. Intime-se. - ADV: HÉLIO FERREIRA DE MELO (OAB
284168/SP), MAURO FERREIRA DE MELO (OAB 242123/SP)
Processo 0001916-50.2013.8.26.0346 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato ANGELICA CRISTINA ALMEIDA - Banco do Brasil S/A - Vistos. Intime-se o autor para no prazo de 10 (dez) dias comparecer
em cartório e retirar os documentos que instruem o pedido inicial, sob pena de serem destruídos. Proceda-se o Escrevente do
Feito as movimentações necessárias e obrigatórias no sistema SAJ-PG5 inclusive com baixa do processo e de partes. Decorrido
o prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado, destrua os presentes autos na forma exigida com a reciclagem do papel.
Intime-se. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0002294-06.2013.8.26.0346 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - VITOR GENARO - DENER
FELIPE KLEM - Fica a advogada do exequente intimada para no prazo de 30 dias indicar bens livres para penhora pertencentes
ao executado, sob pena de extinção da ação. - ADV: ALESSANDRA MILITELLO MEIRELLES (OAB 145201/SP)
Processo 0003456-36.2013.8.26.0346 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - VANESSA
DOS SANTOS MENDONÇA - OI S/A - Vistos Fls. 95 (Provisão da OAB) - Nomeio o Dr. Augustinho Barbosa da Silva - OAB/SP
nº 159.063 advogado dativo da parte autora para assistir neste feito. Cadastre-se no sistema e anote-se na capa do processo.
Após, intime-o para manifestar sobre a contestação e documentos. Intime-se. - ADV: AUGUSTINHO BARBOSA DA SILVA (OAB
159063/SP)
Processo 0003518-76.2013.8.26.0346 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO DO CONSUMIDOR - MARIA
FELIPE DOS SANTOS - FELIPE HERTS DE SOUZA - ME - Vistos Fls.68 (Provisão da OAB) - Nomeio o Dr. Oscar Santander
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Tardin - OAB/SP nº 282.206, para patrocinar a autora neste feito. Cadastre-se no sistema e anote-se na capa do processo. Após,
intime-o para manifestar-se sobre a contestação e indicar as provas que pretende produzi-las neste feito. Intime-se. - ADV:
OSCAR SANTANDER TARDIN (OAB 282206/SP)
Processo 0003748-21.2013.8.26.0346 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - GILDO SCATOLON - Telefonica
Brasil S/A - Vistos Fls.58 (Provisão da OAB) - Nomeio o Dr. Henrique Amaral de Souza - OAB/SP nº 251.598, para patrocinar
a autora neste feito. Cadastre-se no sistema e anote-se na capa do processo. Após, intime-o para manifestar-se sobre a
contestação e indicar as provas que pretende produzi-las neste feito. Intime-se. - ADV: HENRIQUE AMARAL DE SOUZA (OAB
251598/SP)
Processo 0004268-78.2013.8.26.0346 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - ANGELO SALES ALVES - Sueli Souza
Santos - Fica o advogado do exequente intimado, para no prazo de 30 dias indicar bens livres para penhora pertencentes ao
executado. - ADV: LEONARDO POLONI SANCHES (OAB 158795/SP)
Processo 0050462-44.2010.8.26.0346 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - FERNANDO VIEIRA
DA SILVA - ANA MARIA DOMINGOS - V. Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido. Decorrido o prazo
de suspensão, manifeste-se a parte autora em termos de prosseguimento no prazo de 10 dias, sob pena de extinção da ação
(artigo 267, inciso III do CPC). Int. - ADV: FERNANDO HOMERO CHAMIM (OAB 146058/SP)
Processo 0050525-69.2010.8.26.0346 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO DO CONSUMIDOR - TALITA DE
FÁTIMA SANTANDER - BANCO FINANSA BMC S/A - Vistos. Ciência as partes da baixa dos autos. Intime-se a parte requerida
para no prazo de 10 dias efetuar o pagamento da diferença apurada as fls. 182/183 (artigo 52 inciso III da Lei 9.099/95). Intimese. - ADV: ELAINE CRISTINA DE ALMEIDA SILVA (OAB 247646/SP), VIDAL RIBEIRO PONCANO (OAB 91473/SP)
Processo 0050660-47.2011.8.26.0346 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - ANA ROSA FERNANDES
COSTA - - ALCIDES COSTA - ANDRESA GRIGOLETTO DE OLIVEIRA LOPES - - Rodney da Sanção Lopes - Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos inicial e contraposto e extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo
269, I do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. P.R.I. Na
eventual interposição de Recurso, comprovar o recolhimento dos seguintes valores (a). Para o preparo o valor de R$ 201,40,
na guia gare, no código 230-6 - (provimento n° 14/2008 - Lei Estadual 11.608/203 (B) porte de remessa e de retorno no valor de
R$ 29,50 por volume - recolher na guia do Fundo Especial de Despesas do TJ-SP (FEDTJ), no código 110-4/. ADVERTENCIA:
Na guia de recolhimento deve conter obrigatoriamente o número do processo e o nome das partes, SOB PENA DE DESERÇÃO.
Enunciado n° 16, do II Fórum de Juizados Especiais do Estado de São Paulo (FOJESP) realizado no período nos dias 19 e 20 de
março de 2010, pela EPM e APAMAGIS”. Valor total a ser pago R$ 230,90. - ADV: HIGÉIA CRISTINA SACOMAN (OAB 110912/
SP), CHRISTIANO FERRARI VIEIRA (OAB 176640/SP)
Processo 0051460-75.2011.8.26.0346 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - JOSE
RIBEIRO DA SILVA - IVONETE MARIA DE LIMA - - HUELTON MONTEIRO DOS SANTOS - - JORGE APARECIDO MOURA - Ante
o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo
Civil. Sem custas ou honorários, a teor do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. P.R.I. Arbitro os honorários advocatícios dos
patronos dativos dos requeridos, no patamar máximo da tabela. Transitada em julgado, expeçam-se as certidões e arquivemse os autos, com as baixas necessárias. Martinopolis, 07 de janeiro de 2014. Na eventual interposição de Recurso, comprovar
o recolhimento dos seguintes valores (a). Para o preparo o valor de R$ 628,63, na guia gare, no código 230-6 - (provimento
n° 14/2008 - Lei Estadual 11.608/203 (B) porte de remessa e de retorno no valor de R$ 29,50 por volume - recolher na guia
do Fundo Especial de Despesas do TJ-SP (FEDTJ), no código 110-4/. ADVERTENCIA: Na guia de recolhimento deve conter
obrigatoriamente o número do processo e o nome das partes, SOB PENA DE DESERÇÃO. Enunciado n° 16, do II Fórum de
Juizados Especiais do Estado de São Paulo (FOJESP) realizado no período nos dias 19 e 20 de março de 2010, pela EPM e
APAMAGIS”. Valor total a ser pago R$ 658,13. - ADV: RODRIGO CARDOSO RIBEIRO DE MOURA (OAB 259278/SP), VALMIR
JOSÉ EUGÊNIO (OAB 168975/SP), LEONARDO POLONI SANCHES (OAB 158795/SP)
Processo 0052135-04.2012.8.26.0346 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Corretagem - JOSE FALCAO NETO RENATO JOSE BANNWART - - STELLA MARIS PEREIRA BANNWART - Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I do Código de Processo Civil, para condenar os requeridos ao pagamento de
R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), corrigidos monetariamente de acordo com a Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo desde o inadimplemento (05/12/2011) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. desde a citação.
Sem custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9099/95. Para fins de execução da sentença: Intimado da
sentença, deverá o(a) devedor(a) cumprir voluntariamente a condenação, no prazo de 15 dias, independente de citação ou
intimação para esse fim, sob pena da incidência da multa de 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do disposto no
art. 52, inciso V, da Lei n. 9.099/95 c.c. art. 475-J, do Código de Processo Civil. Na hipótese de não cumprimento da sentença,
deverá o credor desde logo requerer o início da execução, através de petição, ou oralmente, junto ao Cartório do JEC, no
prazo de trinta dias. Decorrido o prazo de trinta dias, sem manifestação do credor, os autos serão arquivados. P.R.I. Deixo de
arbitrar os honorários advocatícios do(a) patrono(a) dativo(a) da parte autora, eis que não realizou nenhum ato processual.
Oportunamente, arquivem-se, com as baixas necessárias. Martinopolis, 09 de janeiro de 2014. Na eventual interposição de
Recurso, comprovar o recolhimento dos seguintes valores (a). Para o preparo o valor de R$ 201,40, na guia gare, no código
230-6 - (provimento n° 14/2008 - Lei Estadual 11.608/203 (B) porte de remessa e de retorno no valor de R$ 29,50 por volume recolher na guia do Fundo Especial de Despesas do TJ-SP (FEDTJ), no código 110-4/. ADVERTENCIA: Na guia de recolhimento
deve conter obrigatoriamente o número do processo e o nome das partes, SOB PENA DE DESERÇÃO. Enunciado n° 16, do
II Fórum de Juizados Especiais do Estado de São Paulo (FOJESP) realizado no período nos dias 19 e 20 de março de 2010,
pela EPM e APAMAGIS”. Valor total a ser pago R$ 230,90. - ADV: THATIANE CARVALHO (OAB 226297/SP), FÁBIO RENATO
BANNWART (OAB 170932/SP)
Processo 0052141-11.2012.8.26.0346 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Arrendamento Mercantil - CICERO
ANTONIO DOS SANTOS - Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil - Vistos. Tendo em vista o pagamento integral do valor
executado neste feito (fls.88/89), com fulcro no artigo 794, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente
ação de EXECUÇÃO. Intime-se a parte exequente para no prazo de 10 dias, comparecer em cartório e retirar o documento de
crédito que instrui a inicial, sob pena de ser destruído. Proceda o escrevente do feito as movimentações necessárias no sistema
SAJ-PG5, inclusive com baixa do processo e das partes. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias a contar do trânsito em julgado
desta decisão, destrua os presentes autos com a reciclagem do papel. Isento no pagamento de taxas ou custas na forma do
artigo 54 da Lei 9.099/95. P.R.I. C. - ADV: FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP), HEITOR EVARISTO FABRICIO COSTA
(OAB 23569/SP)
Processo 0053218-55.2012.8.26.0346 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato ALMIR ROGÉRIO THEODORO - BANCO DO BRASIL S/A - Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, com resolução do
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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mérito, nos termos do artigo 269, I do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da
Lei 9099/95. P. R. I. Na eventual interposição de Recurso, comprovar o recolhimento dos seguintes valores (a). Para o preparo o
valor de R$ 510,75, na guia gare, no código 230-6 - (provimento n° 14/2008 - Lei Estadual 11.608/203 (B) porte de remessa e de
retorno no valor de R$ 29,50 por volume - recolher na guia do Fundo Especial de Despesas do TJ-SP (FEDTJ), no código 110-4/.
ADVERTENCIA: Na guia de recolhimento deve conter obrigatoriamente o número do processo e o nome das partes, SOB PENA
DE DESERÇÃO. Enunciado n° 16, do II Fórum de Juizados Especiais do Estado de São Paulo (FOJESP) realizado no período
nos dias 19 e 20 de março de 2010, pela EPM e APAMAGIS”. Valor total a ser pago R$ 540,25. - ADV: EDUARDO JANZON
AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), WILSON BRAGA JUNIOR (OAB 273034/SP)
Processo 0053598-78.2012.8.26.0346 - Procedimento Ordinário - Irredutibilidade de Vencimentos - MARY VILMA DE GOIS
NONATO - SPPrev São Paulo Previdência - Vistos. Intime-se a autora, através de seu advogado constituído, para no prazo de
10 (dez) dias comparecer em cartório e retirar os documentos que instruem o pedido inicial, sob pena de serem destruídos.
Proceda-se o Escrevente do Feito as movimentações necessárias e obrigatórias no sistema SAJ-PG5 inclusive com baixa do
processo e de partes. Decorrido o prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado, destrua os presentes autos na forma
exigida com a reciclagem do papel. Intime-se. - ADV: HÉLIO FERREIRA DE MELO (OAB 284168/SP), MAURO FERREIRA DE
MELO (OAB 242123/SP), RICARDO MARTINS ZAUPA (OAB 196542/SP)
Processo 0053764-47.2011.8.26.0346 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - SILVIA
SORAIA SACOMAN MENEGUESSO - BFB Leasing S/A Arrendamento Mercantil - Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do
artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença sob a alegação de excesso de execução. Assiste
razão à embargante. A ré-embargante realizou o depósito de R$ 2.938,11 (fl. 65) como forma de pagamento da obrigação, valor
este já levantado pela autora-embargada (fls. 90/91). Na própria petição em que discorda do valor depositado pela embargante
no valor de R$ 2.938,11 (fl. 65) como forma de quitação, a embargada de acordo com seus cálculos apresenta como valor da
obrigação R$ 2.654,77, conforme se depreende do demonstrativo de fl. 72. Tendo em vista que a autora-embargada ainda tinha
um saldo devedor perante a ré-embargante no valor de R$ 13.607,90, abatendo-se desse valor devido o valor da condenação,
chegaria-se ao valor de R$ 10.953,13, que é o valor que a autora-embargada ainda deve à ré-embargante, e não o inverso. Por
essa razão é que referido valor, intitulado “6 - Saldo credor do cliente” encontra-se no citado demonstrativo entre parênteses,
e forçosamente em vermelho caso a impressão fosse colorida, pois na realidade não é um valor positivo a favor da autoraembargada, mas sim negativo, isto é, a favor da ré-embargante. Portanto, a “pretensa pretensão” da embargada em discordar
do valor depositado pela ré-embargante como forma de quitação não tem nenhum cabimento, uma vez que supera o cálculo
supostamente discordante. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, declarando extinta
a obrigação pelo cumprimento nos termos do artigo 794, I do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, expeça-se
o competente mandado de levantamento do valor depositado à fl. 124 a favor da executada. Oportunamente, arquivem-se os
autos. P.R.I. Martinopolis, 07 de janeiro de 2014. - ADV: EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/SP), HIGÉIA CRISTINA
SACOMAN (OAB 110912/SP)
Processo 0055013-33.2011.8.26.0346 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Seguro - SONIA MARIA DELANHESE
FELTRIM - - RODRIGO DELANHESE FELTRIN - - RAFAEL DELANHESE FELTRIN - AMERICAN LIFE COMPANHIA DE
SEGUROS - Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I do Código
de Processo Civil, para CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de correção monetária
de acordo com a Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de
1% a.m. a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. P.R.I. Na eventual
interposição de Recurso, comprovar o recolhimento dos seguintes valores (a). Para o preparo o valor de R$ 511,57, na guia
gare, no código 230-6 - (provimento n° 14/2008 - Lei Estadual 11.608/203 (B) porte de remessa e de retorno no valor de R$
29,50 por volume - recolher na guia do Fundo Especial de Despesas do TJ-SP (FEDTJ), no código 110-4/. ADVERTENCIA: Na
guia de recolhimento deve conter obrigatoriamente o número do processo e o nome das partes, SOB PENA DE DESERÇÃO.
Enunciado n° 16, do II Fórum de Juizados Especiais do Estado de São Paulo (FOJESP) realizado no período nos dias 19 e 20
de março de 2010, pela EPM e APAMAGIS”. Valor total a ser pago R$ 541,07. - ADV: NILTON RAMALHO JUNIOR (OAB 98045/
SP), MARIA HELENA GURGEL PRADO (OAB 75401/SP), MARIA AMELIA SARAIVA (OAB 41233/SP), CARLOS DONIZETI
SOTOCORNO (OAB 171556/SP)
Processo 0055291-34.2011.8.26.0346 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato MARCIO ROBERTO ALVES - OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - Vistos Manifestem-se as partes no
prazo de cinco dias, sobre o cálculo apresentado pelo setor de contadoria do Juizado de fls. 149/153, consignando que o silêncio
será interpretado como anuência tácita. O prazo é comum e corre em cartório. Intimem-se. - ADV: ALESSANDRA MILITELLO
MEIRELLES (OAB 145201/SP), EDUARDO PENA DE MOURA FRANÇA (OAB 138190/SP)
Processo 0055353-40.2012.8.26.0346 - Procedimento Ordinário - Auxílio-transporte - REINALDO CANDIDO DA SILVA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS SP - Vistos. Manifeste-se a parte autora no prazo de 10 dias, em termos de
prosseguimento da ação, sob pena de arquivamento. Intime-se. - ADV: LÍDIA APARECIDA CORNETTI (OAB 193606/SP)
Processo 0055355-10.2012.8.26.0346 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - CÁSSIO FERREIRA SILVA CALDEIRA - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Manifestese a parte autora no prazo de 10 dias, em termos de prosseguimento da ação, sob pena de arquivamento. Intime-se. - ADV:
ELAINE CRISTINA DE ALMEIDA SILVA (OAB 247646/SP), LEONARDO POLONI SANCHES (OAB 158795/SP)
Processo 0055363-84.2012.8.26.0346 - Procedimento Ordinário - Adicional de Serviço Noturno - RITA DE CÁSSIA STUANI
- FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Intime-se a autora, através de sua advogada constituida, para
no prazo de 10 (dez) dias comparecer em cartório e retirar os documentos que instruem o pedido inicial, sob pena de serem
destruídos. Proceda-se o Escrevente do Feito as movimentações necessárias e obrigatórias no sistema SAJ-PG5 inclusive
com baixa do processo e de partes. Decorrido o prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado, destrua os presentes autos
na forma exigida com a reciclagem do papel. Intime-se. - ADV: GRACIELA DAMIANI CORBALAN INFANTE (OAB 303971/SP),
RICARDO MARTINS ZAUPA (OAB 196542/SP)
Processo 0055515-35.2012.8.26.0346 - Procedimento Ordinário - Adicional de Horas Extras - JOEL FLORENCIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS - Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido da ação, com resolução de
mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários advocatícios na forma do art.
55 da lei 9.099/95. Anote-se o deferimento da concessão da Justiça Gratuita. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I. Na eventual
interposição de Recurso, comprovar o recolhimento dos seguintes valores (a). Para o preparo o valor de R$ 201,40, na guia
gare, no código 230-6 - (provimento n° 14/2008 - Lei Estadual 11.608/203 (B) porte de remessa e de retorno no valor de R$
29,50 por volume - recolher na guia do Fundo Especial de Despesas do TJ-SP (FEDTJ), no código 110-4/. ADVERTENCIA: Na
guia de recolhimento deve conter obrigatoriamente o número do processo e o nome das partes, SOB PENA DE DESERÇÃO.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Enunciado n° 16, do II Fórum de Juizados Especiais do Estado de São Paulo (FOJESP) realizado no período nos dias 19 e 20 de
março de 2010, pela EPM e APAMAGIS”. Valor total a ser pago R$ 230,90. - ADV: LÍDIA APARECIDA CORNETTI (OAB 193606/
SP), ANGELA LUCIA GUERHALDT CRUZ (OAB 119745/SP)
Processo 0055578-60.2012.8.26.0346 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - José
Maria Martinez - Concessionária Auto Raposo Tavares S/A - CART - Vistos. Não há no julgado qualquer omissão a justificar
os embargos de declaração interpostos que possuem nítido caráter infringente. Conforme iterativa jurisprudência do Eg.
Superior Tribunal de Justiça, “o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos
fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente
para fundamentar a decisão” (AgRg no AREsp 265.928/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 21/02/2013, DJe 01/03/2013), o que ocorreu no caso, devendo o embargante externar sua irresignação em sede própria, por
meio do recurso competente. Assim, conheço dos embargos, eis que tempestivos, mas nego-lhes provimento. Int. - ADV: ALLAN
RODRIGO SASSAKI SATO (OAB 261252/SP), KAREN TIEME NAKASATO (OAB 256984/SP), LEONARDO POLONI SANCHES
(OAB 158795/SP)
Processo 0103757-93.2010.8.26.0346 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ELIANE
APARECIDA LOPES DE LIMA - Telefonica Brasil S/A - Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.
Assiste razão à executada-embargante. A r. sentença de fls. 65/67, condenou a ré, ora executada-embargante, a obrigação
de fazer consistente em modificação do plano da linha telefônica da autora, ora exequente-embargada. Conforme constou no
dispositivo do decisum, foi determinado à ré “modificar o plano de telefonia relativo à linha 18-3275-5053 da autora para o plano
‘fale à vontade’”. Ocorre que houve erro material no dispositivo, lastreado também em erro constante da inicial de fl. 02, que
apontou a linha telefônica da autora como sendo (18) 3275-5053, quando o número correto seria (18) 3275-5013, conforme
se deduz das contas anexadas às fls. 05/20. Embora a r. decisão de fl. 75 tenha intimado a executada para o cumprimento da
obrigação fazendo referência ao número correto da linha telefônica da autora, fixando as astreintes, ficou claro pela petição
de fl. 78 que a executada deixou de cumprir a obrigação em razão dessas referências conflitantes. A executada, de forma
justificada e até mesmo prudente, observou o contido no dispositivo da r. sentença, que fez referência à linha telefônica que não
era da autora e, como não poderia deixar de ser, informou ser impossível o cumprimento da condenação uma vez que a linha
era de outro cliente. Tal circunstância foi observada pelo MM. Juízo na r. decisão de fl. 83, que determinou nova intimação da
requerente para o cumprimento da obrigação, alertando-se a executada com a indicação precisa do número da linha telefônica
cujo plano deveria ser alterado. A executada foi intimada corretamente para o cumprimento da obrigação em 04/10/2011 (fl. 84),
tendo prontamente realizado a alteração em 11/10/2011, segundo informações da própria exequente (fl. 92). Sendo assim, se
mostram indevidas as astreintes, uma vez que a executada-embargante não se mostrou resistente em cumprir a condenação,
tendo a eventual demora na migração da linha telefônica decorrido de lapso não atribuível a ela, e que poderia muito bem ter
sido corrigido oportunamente caso a exequente-embargada houvesse sido diligente e solicitado a correção do erro antes de
assinar a inicial, e também após ser intimada da r. sentença. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE os embargos à execução,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I do Código de Processo Civil, declarando extinta a execução. Transitada em
julgado, expeça-se mandado de levantamento do valor depositado para garantia do juízo às fls. 104/105 a favor da executada.
Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: EDUARDO COSTA BERTHOLDO (OAB 115765/SP), ADRIANA AUGUSTA
GARBELOTO TAFARELO (OAB 126838/SP)
Processo 0104398-18.2009.8.26.0346 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - NEUZA
PEREIRA DA SILVA PATRICIO - BANCO BMC S/A - Vistos. Tendo em vista o pagamento integral do valor executado neste feito
(fls.164-167), com fulcro no artigo 794, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação de EXECUÇÃO.
Intime-se a parte autora para no prazo de 10 dias, comparecer em cartório e retirar o documento de crédito que instrui a inicial,
sob pena de ser destruído. Proceda o escrevente do feito as movimentações necessárias no sistema SAJ-PG5, inclusive com
baixa do processo e das partes. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão, destrua
os presentes autos com a reciclagem do papel. Isento no pagamento de taxas ou custas na forma do artigo 54 da Lei 9.099/95.
P.R.I. C. - ADV: ROSEMEIRE DA SILVA PEREIRA (OAB 147490/SP), LIA DAMO DEDECCA (OAB 207407/SP), ANDRÉ NIETO
MOYA (OAB 235738/SP)
Processo 0105137-25.2008.8.26.0346 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - CARLOS ALBERTO DE
ALENCAR ARRAIS - - HAMILTON DE ALENCAR ARRAIS - - MARIA MIRTES DE ALENCAR CARVALHO - Banco do Brasil
S/A - Vistos. Nos termos do artigo 12, inciso V, do Código de Processo Civil, o espólio será representado em juízo, ativa e
passivamente, pelo(a) inventariante, no caso de inventário aberto. Caso contrário, o espólio deverá ser representado por todos os
sucessores, que devem integrar o polo ativo, com regularização das suas representações processuais. Diante do acima exposto
e do constante da r. deliberação de fl. 55, certifique, a serventia, a regularidade do polo ativo e das representações processuais
dos autores, no prazo de 10 dias. Após, tornem novamente conclusos. Intime-se. - ADV: ANGELA LUCIA GUERHALDT CRUZ
(OAB 119745/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), ANGELA LUCIA GUERHALDT CRUZ (OAB 119745/SP),
RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP)

MATÃO
Cível
1ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS THEREZENO MARTINS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA DE LOURDES MINGORANCE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0020/2014
Processo 0000599-14.2013.8.26.0347 (034.72.0130.000599) - Divórcio Consensual - Dissolução - M. A. da S. - F. M. da S.
- Mandado de averbação e certidão de honorários expedidos, aguardando retirada daquele pela Procuradora do requerente e
desta, pela Patrona da requerida. - ADV: ADRIANA ALVES (OAB 317628/SP), ALESSANDRA ALVES (OAB 301558/SP), GISELA
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MARIA TORTORELLO (OAB 114087/SP)
Processo 0000840-85.2013.8.26.0347 (034.72.0130.000840) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Bradesco Sa - Moises Avelino Revoredo - Manifeste-se o requerente acerca das certidões do oficial de
justiça (fls. 46 e 48), informando que deixou de proceder à apreensão do bem, pois não o encontrou nos endereços indicados e
foi informado, pelo requerido, que o automóvel encontra-se em Sergipe. - ADV: GUILHERME CHRESTANI ZEPKA MEDEIROS
(OAB 20873/SC), NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)
Processo 0000897-11.2010.8.26.0347 (347.01.2010.000897) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Servico
de Apoio As Micro e Pequenas Empresas de Sao Paulo Sebrae - Camara de Dirigentes Lojistas de Matao Cdl - Manifeste-se
o exequente acerca da certidão de fls. 252, a qual informa que decorreu o prazo do edital de intimação em 07/08/2013 e o
prazo para pagamento do débito em 28/08/2013. - ADV: RENATO DE ALMEIDA SILVA (OAB 103984/SP), DANIELA MATHEUS
BATISTA SATO (OAB 186236/SP), ANA PAULA LOMBARDI CANDIDO (OAB 248429/SP), KARINA MORICONI (OAB 302648/
SP)
Processo 0000969-90.2013.8.26.0347 (034.72.0130.000969) - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Jose Luis Mores - Ivone Benedita de Pietro - Diante do decurso do prazo de suspensão do feito, manifestem-se as
partes em prosseguimento. - ADV: LUIS GUSTAVO GOMES PIRES (OAB 202841/SP), TERESA CRISTINA CAVICCHIOLI PIVA
(OAB 150785/SP)
Processo 0001317-11.2013.8.26.0347 (034.72.0130.001317) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Triangulo
do Sol Auto Estradas Sa - Andre Augusto Magri Jodas - - Emilia Candida de Lima - Diante da manifestação de fls. 73/74,
complemente o autor as custas necessárias para a expedição de cartas de citação nos demais endereços indicados às fls.
63/64. (Deverá recolher o valor de R$ 15,00 - guia FEDTJ - código 120-1). - ADV: THIAGO HENRIQUE FERNANDES (OAB
254428/SP), CRISTIANO AUGUSTO MACCAGNAN ROSSI (OAB 121994/SP)
Processo 0001605-61.2010.8.26.0347 (347.01.2010.001605) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Sebastiao Bento de Castro , - Manifeste-se a requerente
acerca das certidões do oficial de justiça, informando que deixou de citar o requerido e de proceder à apreensão, pois não
localizou o réu, tampouco o bem. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0002149-20.2008.8.26.0347 (347.01.2008.002149) - Procedimento Ordinário - Honorários Advocatícios - Edgard
de Assumpcao Filho - Global Bebidas e Alimentos Ltda - Paulo Augusto Bernardi - À fl. 920 determinei a manifestação do
perito frente a impugnação apresentada e, após, a manifestação das partes. Há nos autos somente petição do requerente.
Certifique a Serventia a intimação da parte requerida e, transcorridos os prazos respectivos com ou sem manifestação, venhamme conclusos para decisão. Int. - ADV: PAULO AUGUSTO BERNARDI (OAB 95941/SP), ARNALDO DE LIMA JUNIOR (OAB
53513/SP), GABRIELA BALDUCCI ROSLINDO (OAB 252359/SP), BENTO ORNELAS SOBRINHO (OAB 58986/SP), MARCELO
JOSE VANIN (OAB 139990/SP), VANESSA DEL VECCHIO R RODRIGUES DA CUNHA (OAB 210347/SP)
Processo 0002149-20.2008.8.26.0347 (347.01.2008.002149) - Procedimento Ordinário - Honorários Advocatícios - Edgard
de Assumpcao Filho - Global Bebidas e Alimentos Ltda - Paulo Augusto Bernardi - Manifeste-se a requerida acerca da
complementação do laudo pericial de fls. 921/923. - ADV: BENTO ORNELAS SOBRINHO (OAB 58986/SP), MARCELO JOSE
VANIN (OAB 139990/SP), VANESSA DEL VECCHIO R RODRIGUES DA CUNHA (OAB 210347/SP), GABRIELA BALDUCCI
ROSLINDO (OAB 252359/SP), ARNALDO DE LIMA JUNIOR (OAB 53513/SP), PAULO AUGUSTO BERNARDI (OAB 95941/SP)
Processo 0002149-20.2008.8.26.0347 (347.01.2008.002149) - Procedimento Ordinário - Honorários Advocatícios - Edgard
de Assumpcao Filho - Global Bebidas e Alimentos Ltda - Paulo Augusto Bernardi - Manifeste-se o perito sobre a impugnação
apresentada ao laudo pericial. Após, digam e conclusos. Int. - ADV: PAULO AUGUSTO BERNARDI (OAB 95941/SP), GABRIELA
BALDUCCI ROSLINDO (OAB 252359/SP), MARCELO JOSE VANIN (OAB 139990/SP), VANESSA DEL VECCHIO R RODRIGUES
DA CUNHA (OAB 210347/SP), BENTO ORNELAS SOBRINHO (OAB 58986/SP), ARNALDO DE LIMA JUNIOR (OAB 53513/SP)
Processo 0002223-35.2012.8.26.0347 (347.01.2012.002223) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau
Unibanco Sa - Rubao Cardoso Transportes Ltda Epp - - Ronaldo Luciano Cardoso - - Rubens Cardoso Júnior - Diante de ter
decorrido o prazo para os requeridos efetuarem o pagamento do débito ou interpor embargos, manifeste-se o exequente em
prosseguimento, bem como, acerca da certidão do oficial de justiça a fl. 61, informando que deixou de proceder à penhora em
virtude de não ter localizado bens de propriedade dos executados. - ADV: ANA PAULA DE CARVALHO PAEZ HALAK (OAB
128111/SP), RODRIGO VICTORAZZO HALAK (OAB 122712/SP)
Processo 0002357-28.2013.8.26.0347 (034.72.0130.002357) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Hsbc
Bank Brasil Sa Banco Multiplo - Poli Isolamentos Termicos Ltda Me - - Rita Pereira Rosa - - Osvaldo Junior Pelegrini - Manifestese o autor, face o teor das certidões do oficial de justiça às fls. 81, 83 e 84 informando que deixou de citar os requeridos, pois
esses não foram localizados no endereço indicado, bem como que deixou de relacionar e descrever os bens da executada, pois
nos endereços indicados não existiam objetos de propriedade desta. - ADV: JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/SP)
Processo 0003338-67.2007.8.26.0347 (347.01.2007.003338) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Ferros
Comercial Ltda - Municipio de Matao - Manifeste-se o requerente acerca da certidão do oficial de justiça à fl. 292, informando
que deixou de proceder à reintegração de posse, pois no local ainda existem bens do antigo usuário da área e o Município
de Matão não forneceu os meios necessários. - ADV: FERNANDO JESUS GARCIA (OAB 225688/SP), MAURICIO DA SILVA
MIRANDA (OAB 249464/SP), DJALMA APARECIDO GASPAR JUNIOR (OAB 240113/SP)
Processo 0003569-84.2013.8.26.0347 (034.72.0130.003569) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - D. P. da S. - - A. P. da S. - - L. P. da S. - A. P. da S. - Certidão de honorários expedida aguardando retirada pela
Procuradora do autor. - ADV: CAROLINA GALLOTTI (OAB 210870/SP)
Processo 0004685-04.2008.8.26.0347 (347.01.2008.004685) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - G.
V. S. - P. H. de M. - Mandado de Averbação expedido aguardando retirada pelo Procurador do requerente. - ADV: EDSON LUIZ
RODRIGUES (OAB 113823/SP), MARIA DO CARMO SUARES LIMA (OAB 135602/SP)
Processo 0004862-89.2013.8.26.0347 (034.72.0130.004862) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco Sa - Marchezim Marchezim Representacoes Comerciais Ltda - - Giliardi Michel Marchezim - Manifeste-se o
autor, face a certidão do oficial de justiça à fl. 42 informando que deixou de proceder à penhora, pois não obteve permissão dos
requeridos e esses informaram que efetuaram acordo com o requerente. - ADV: IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA (OAB
107931/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)
Processo 0005895-56.2009.8.26.0347 (347.01.2009.005895) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Santander Sa - - Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Pcgbrasil Multicarteira
- Ademir Barbosa Fernando - Manifeste-se o autor, face as certidões do oficial de justiça às fls. 184v° e 185 esclarecendo que
deixou de proceder à apreensão do bem, pois não o localizou nos endereços indicados, e que foi informado sobre o falecimento
do requerido e sobre a mudança da família deste para a cidade de Nova Europa/SP. - ADV: DANIEL BARBOSA MAIA (OAB
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32483/PR), IDAMARA ROCHA FERREIRA (OAB 14153/PR), LUCIANA BERRO (OAB 255589/SP), ALESSANDRO MOREIRA
DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP), MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP)
Processo 0006384-88.2012.8.26.0347 (347.01.2012.006384) - Divórcio Litigioso - Dissolução - F. M. P. da S. - A. D. da S.
- Certidão de honorários expedida aguardando retirada pelo Procurador do requerido. - ADV: ERITON MOIZES SPEDO (OAB
253260/SP), MARCELO EDUARDO VITURI LANGNOR (OAB 223284/SP)
Processo 0007240-57.2009.8.26.0347 (347.01.2009.007240) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Banco Finasa
Bmc Sa - Cristiane da Silva - Manifeste-se o requerente acerca da certidão do oficial de justiça (fl. 97), informando que deixou
de proceder à penhora, pois não localizou o bem, nem a requerida, em nenhum dos endereços indicados. - ADV: JURANDIR
FERREIRA DE MOURA (OAB 72847/SP), NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

2ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA TERESA RAMOS MARQUES NISHIURA OTUSKI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA REGINA FERRARI VEDRONI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0003/2014
Processo 0000120-56.1992.8.26.0347 (034.71.9920.000120) - Procedimento Ordinário - Urbana (Art. 48/51) - Rubens
Goncalves Fonseca - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Aguarde-se manifestação do autor pelo prazo suplementar
de trinta dias. Na inércia, remetam-se os autos ao arquivo, até oportuna provocação. Int.. - ADV: JOSE CARLOS TEREZAN
(OAB 17858/SP), VIRGILIO MIGUEL BRUNO RAMACCIOTTI (OAB 34821/SP)
Processo 0000274-10.2011.8.26.0347 (347.01.2011.000274) - Divórcio Consensual - Dissolução - J. L. C. - - A. E. M. C. Vistos. Aguarde-se eventual manifestação da autora pelo prazo de trinta dias. Decorridos e nada sendo pleiteado, retornem ao
arquivo. Int.. - ADV: IOLANDA DE ALMEIDA CRISPIM DOS SANTOS (OAB 68708/SP), DURVALINO CRISPIM DOS SANTOS
(OAB 32899/SP)
Processo 0000612-72.1997.8.26.0347 (347.01.1997.000612) - Inventário - Inventário e Partilha - Clovis Ambrosio Rodrigues
- Oracio Rodrigues [espolio] - Vistos. Intime-se o Município de Matão para manifestar-se acerca da petição de fls. 1535/1536.
Após, tornem conclusos. Intime-se. - ADV: TERESA CRISTINA CAVICCHIOLI PIVA (OAB 150785/SP), DJALMA APARECIDO
GASPAR JUNIOR (OAB 240113/SP), RODRIGO PINHEIRO (OAB 237677/SP), ANDRÉ LUÍS LOVATO (OAB 188325/SP),
MAURICIO DA SILVA MIRANDA (OAB 249464/SP), ARTHUR DE ARRUDA CAMPOS (OAB 145204/SP), DANIELA RODRIGUES
VALENTIM ANGELOTTI (OAB 125208/SP), JOAO REGINALDO DA COSTA (OAB 124731/SP), JOSE ANTONIO LOVATO
(OAB 103248/SP), NEUSA DE PAULA E SILVA CARDIN (OAB 30225/SP), FABIO DONATO GOMES SANTIAGO (OAB 55997/
SP), JOSE ARTUR MILANI (OAB 68331/SP), JOAO HELVECIO CONCION GARCIA (OAB 80998/SP), LAERTE DE FREITAS
VELLOSA (OAB 82077/SP), SANDRA JOVITA ALVES BOTTURA (OAB 92679/SP), GERSON PIVA JUNIOR (OAB 260145/SP),
SÓSTENES BEIRIGO PASSETTI (OAB 295052/SP)
Processo 0000658-02.2013.8.26.0347 (034.72.0130.000658) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Distribuidora
Chok Pet de Franca Ltda - Orlando Rossi Avanso Bebidas Me - Em face do decurso do prazo para o executado efetuar o
pagamento do débito, manifeste-se a autora no prazo de dez dias. - ADV: ANDRE LUIS DE PAULA (OAB 226608/SP), TIAGO
SILVA ANDRADE SOUZA (OAB 235923/SP)
Processo 0000689-27.2010.8.26.0347 (347.01.2010.000689) - Alvará Judicial - Família - Ana Maria Rodrigues - - Luan
Rodrigues Silva - - Pamela Rodrigues Silva - - Taina Rodrigues Silva - - Carlos Eduardo dos Santos Silva - Vistos. Fls. 163:
expeça-se mandado de levantamento judicial do depósito de fls. 147, em favor da requerente. Após, com o retorno do ofício
comprovando o levantamento e nada mais sendo requerido, arquivem-se. Intime-se. - ADV: ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA
(OAB 266328/SP)
Processo 0001031-33.2013.8.26.0347 (034.72.0130.001031) - Procedimento Ordinário - Guarda - F. R. B. - M. C. da S. Vistos. 1-Os elementos constantes dos autos ainda não permitem a concessão da guarda provisória ao autor. Com efeito, consta
que Luiz Henrique estava vivendo com a tia (fls. 74/75), manifestando o desejo de morar com o genitor. Entretanto, conforme
informado a fls. 88, o menor voltou a residir com a genitora, não havendo elementos capazes de convencer o que é melhor
aos interesses do adolescente no momento. 2-Oficie-se, com urgência, ao setor competente do Município local, requisitando a
realização de estudo social na residência da requerida/genitora que, atualmente, detém a guarda do menor Luiz Henrique da
Silva Baptista. Intime-se. - ADV: MARISA APARECIDA CARDOSO FALCAI (OAB 136277/SP), APARECIDO ANTONIO BARTALINI
(OAB 265539/SP)
Processo 0001360-21.2008.8.26.0347 (347.01.2008.001360) - Separação Litigiosa - Dissolução - M. das G. L. I. - J. I. F. Vistos. Retornem ao arquivo. Int.. - ADV: DANIELA CRISTIE POLETTO (OAB 255100/SP), PAULO DA SILVEIRA LEITE (OAB
156542/SP)
Processo 0001571-81.2013.8.26.0347 (034.72.0130.001571) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Maria Madalena
Ferrreira Vicente - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da presente
ação. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código
de Processo Civil. Em consequência, deverá a parte requerente arcar com a taxa judiciária, as despesas processuais, com
incidência de juros legais de 1% ao mês, além de correção monetária de acordo com a tabela prática do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, a partir de cada desembolso. Também condeno a parte requerente a pagar honorários
advocatícios, que arbitro equitativamente em R$ 350,00. Ressalvados os benefícios da justiça gratuita, que se aplicam no caso
concreto para a parte autora. P.R.I.C. - ADV: LUIZ CARLOS CICCONE (OAB 88550/SP)
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Processo 0001763-53.2009.8.26.0347 (347.01.2009.001763) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Banco Finasa Sa - Marcia Helena de Souza - Vistos. Tendo em vista a edição do PROVIMENTO CSM Nº 1864/2011
- DJE - caderno 1 - administrativo - Tribunal De Justiça, de 03 de março de 2011, e bem assim o Comunicado CSM 170/2011DJE - caderno 1 - administrativo - Tribunal De Justiça, de 26 de abril de 2011, que regulamentam a cobrança de valores relativos
às solicitações de obtenção de informações, deverá o credor interessado recolher as custas antes da efetivação da medida
pleiteada, no valor de R$ 11,00; no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se. - ADV: FREDERICO ALVIM
BITES CASTRO (OAB 269755/SP), RENATO COSTA QUEIROZ (OAB 153584/SP)
Processo 0001837-68.2013.8.26.0347 (034.72.0130.001837) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação Hiper Distribuidora Ltda - Grande Gr Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda - Vistos. Nos termos do artigo 9º, inciso II,
do Código de Processo Civil, oficie-se à O.A.B. local solicitando a nomeação de advogado para funcionar como curador da
parte requerida, citada por edital. Com a resposta, independentemente de nova conclusão, intime-se o(a) advogado(a) indicado
para apresentação de defesa, em quinze dias. Int.. - ADV: PAULO AUGUSTO BERNARDI (OAB 95941/SP), CARLOS RENATO
REGUERO PASSERINE (OAB 216824/SP), ELIAMAR APARECIDA DE FARIA SAMPAIO (OAB 139075/SP)
Processo 0001837-68.2013.8.26.0347 (034.72.0130.001837) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação Hiper Distribuidora Ltda - Grande Gr Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda - Tendo em vista a indicação do (a) patrono (a)
Dr(a). Eliamar Aparecida de Faria Sampaio, OAB/SP. 139.075, para defender os interesses da requerida, conforme provisão
juntada aos autos, dê-se-lhe vista dos autos para apresentação de defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. - ADV: ELIAMAR
APARECIDA DE FARIA SAMPAIO (OAB 139075/SP), PAULO AUGUSTO BERNARDI (OAB 95941/SP), CARLOS RENATO
REGUERO PASSERINE (OAB 216824/SP)
Processo 0001864-85.2012.8.26.0347 (347.01.2012.001864) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Maria Alves de
Lima Carlos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Recebo a apelação de fls. 88/97, tempestiva e preparada, em
seus ambos os efeitos. Intime-se a parte contrária para apresentar suas contra-razões no prazo legal. Após, subam os autos ao
Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Intime-se. - ADV: MARCELO FÁVERO CARDOSO DE OLIVEIRA (OAB 189301/
SP), PRISCILA DAIANA DE SOUSA VIANA (OAB 297398/SP)
Processo 0001870-58.2013.8.26.0347 (034.72.0130.001870) - Procedimento Ordinário - Renúncia ao benefício - Zoilo
Vianna de Oliveira Filho - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Arquivem-se os autos, observadas as formalidades
legais. Int.. - ADV: RODRIGO JOSE LUCHETTI (OAB 280625/SP)
Processo 0001923-39.2013.8.26.0347 (034.72.0130.001923) - Embargos à Execução - Dívida Ativa - Estrela de Matao
Transporte Ltda - Uniao - Vistos. Em face da impugnação apresentada, fls. 60/64, manifeste-se a embargante no prazo de dez
dias. Int.. - ADV: AILTON ROBERTO CIOFFI (OAB 152750/SP)
Processo 0002118-24.2013.8.26.0347 (034.72.0130.002118) - Divórcio Consensual - Dissolução - T. L. C. - - D. C. de S. P.
C. - Vistos. Deverá a advogada dos autores, no prazo de dez dias, providenciar a retirada de cartório da certidão de honorários
expedida em seu favor. Oportunamente, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Int.. - ADV: ANA CRISTINA
GOMES PIRES (OAB 185153/SP)
Processo 0002245-59.2013.8.26.0347 (034.72.0130.002245) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Carlos Henrique da Silva - Vistos. Manifeste-se o autor,
no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cumprimento negativo do mandado de busca e apreensão. Silente, intime-se, por carta, para
dar andamento ao feito em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: LUCAS GARBELINI DE SOUZA
(OAB 309843/SP)
Processo 0002388-48.2013.8.26.0347 (034.72.0130.002388) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Josiel Correia dos Santos - Vistos. Fls. 37: recebo como emenda à inicial.
Anote-se. Providencie o autor, em 5 (cinco) dias, cópia para servir de contrafé. Cumprido, expeça-se a precatória conforme
requerido. Intime-se. - ADV: PATRICIA APRILE ISSA HALAH (OAB 82359/SP), DANIEL APRILE LEME (OAB 190169/SP)
Processo 0002749-80.2004.8.26.0347 (347.01.2004.002749) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Rodrigo
Cesar de Oliveira - Banco do Estado de Sao Paulo Sa Banespa - Vistos. Fls. 538/539: manifeste-se a requerida. Após, tornem
conclusos. Intime-se. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA (OAB
35365/SP), FERNANDO ANTONIO FONTANETTI (OAB 21057/SP), GUILHERME MORENO MAIA (OAB 208104/SP), RENATA
TAMAROZZI RODRIGUES (OAB 140810/SP)
Processo 0003345-25.2008.8.26.0347 (347.01.2008.003345) - Cautelar Inominada - Obrigações - Wpp Waldemar Primo
Pinotti e Cia Ltda - - Gkl Motores Eletricos Ltda Epp - - Chopperia O Barril Matal Ltda Epp - Contabil Edo Mariani Ltda - Vistos.
Diga o autor, em 5 (cinco) dias, se dá por satisfeita sua pretensão. Presumindo-se a concordância no caso de silêncio, e por
conseguinte, extinguindo-se o feito nos termos do artigo 794, I do CPC. Intime-se. - ADV: ANTONIO CARLOS CIOFFI JÚNIOR
(OAB 163415/SP), NUNCIO GERALDO ALCAUZA FILHO (OAB 102746/SP), MÁRCIO FERNANDO APARECIDO ZERBINATTI
(OAB 226178/SP), CARLOS EDUARDO CIOFFI FRANZINI (OAB 208858/SP)
Processo 0003578-46.2013.8.26.0347 (034.72.0130.003578) - Anulação e Substituição de Títulos ao Portador - Nota
Promissória - Supermercados Palomax Ltda - Nor Import Comercial de Alimentos Ltda - Vistos. Sem prejuízo de eventual
julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em dez dias, as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência,
sob pena de preclusão. No mesmo prazo, deverão esclarecer se têm interesse na realização de audiência de tentativa de
conciliação. Intime-se. - ADV: MOACYR TOLEDO DAS DORES JUNIOR (OAB 68176/SP), MURILO CAMOLEZI DE SOUZA
(OAB 274157/SP), ANDRÉIA DE SOUZA PINOTTI (OAB 210612/SP), MAURICIO JOSE ERCOLE (OAB 152418/SP)
Processo 0003886-19.2012.8.26.0347 (347.01.2012.003886) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Triangulo
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do Sol Auto Estradas Sa - Miguel Gomes Primo - - Maria Nilza Gomes de Jesus - Vistos. Fls. 94: ante a comunicação de que o
acordo foi cumprido, arquivem-se os autos, anotando-se a baixa perante o distribuidor. Intime-se. - ADV: CRISTIANO AUGUSTO
MACCAGNAN ROSSI (OAB 121994/SP), JEISE CLÉR RODRIGUES LLOBREGAT (OAB 275694/SP), LILIANE SIQUITELLI
(OAB 284943/SP)
Processo 0003887-04.2012.8.26.0347 (347.01.2012.003887) - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. de L. da S. D. - E. F.
D. - Vistos. Determino que o requerido, em 10 (dez) dias, preste esclarecimentos no tocante à outorga de mandato a novo
procurador. Sem embargo, diga a requerente sobre a petição e documentos de fls. 257/269. Publique-se com presteza. Int.. ADV: LIGIA CARVALHO BORGHI (OAB 275178/SP), BENJAMIN TIBURTINO (OAB 212897/SP), DOMINGOS PINEIRO (OAB
143102/SP), ANGELITA APARECIDA TORELO (OAB 286031/SP)
Processo 0004237-85.1995.8.26.0347 (347.01.1995.004237) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Luiz
Gonzaga Gandini - - Maria Terezinha Saqui Gandini - Banco Bamerindus do Brasil Sa - - Nossa Caixa Nosso Banco Sa - Vistos.
Cumprimento de sentença - sub 01. Diante da manifestação do executado HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO, fls.
41/43, pela qual vem concordar com a decisão retro proferida, defiro o pedido formulado pelo exequente a fls. 50. Expeçam-se
os MsLJ. Int.. - ADV: EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO (OAB 146878/SP), ELISANDRA DANIELA MOUTINHO (OAB 249711/
SP), LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB 291479/SP), CARLOS JOSE MARCIERI (OAB 94556/SP), JANSSEN DE SOUZA (OAB
90296/SP), LUIZ EDUARDO JUNQUEIRA SCHMIDT (OAB 32113/SP), BENEDITO DOS REIS (OAB 80565/SP), FERNANDO
SACCO NETO (OAB 154022/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0004237-85.1995.8.26.0347 (347.01.1995.004237) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Luiz Gonzaga
Gandini - - Maria Terezinha Saqui Gandini - Banco Bamerindus do Brasil Sa - - Nossa Caixa Nosso Banco Sa - Vistos. Oficie-se
ao Banco do Brasil S/A, solicitando seja este Juízo informado, com a possível brevidade, acerca da existência de saldos nas
contas judiciais de nºs. 26.008219-6, 3800113162676, 4300110091086, 1000109282619, 1000108954520, 3000102460360 e
1600125754533, e em outras contas eventualmente não mencionadas neste despacho. Int.. - ADV: CARLOS JOSE MARCIERI
(OAB 94556/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), JANSSEN DE SOUZA (OAB 90296/SP), BENEDITO
DOS REIS (OAB 80565/SP), LUIZ EDUARDO JUNQUEIRA SCHMIDT (OAB 32113/SP), ELISANDRA DANIELA MOUTINHO
(OAB 249711/SP), LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB 291479/SP), EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO (OAB 146878/SP),
FERNANDO SACCO NETO (OAB 154022/SP)
Processo 0004389-06.2013.8.26.0347 (034.72.0130.004389) - Procedimento Ordinário - Renúncia ao benefício - Ademir dos
Reis - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Mantenho a sentença proferida por seus próprios fundamentos. Recebo
o recurso de apelação interposto pela autora, fls. 130/168, nos efeitos suspensivo e devolutivo. Nos termos do artigo 285-A,
parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, cite-se o Instituto/réu para apresentação das contrarrazões, no prazo legal (fazer
carga). Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região.= Intime-se. - ADV: ISIDORO PEDRO AVI
(OAB 140426/SP), MARIA SANTINA CARRASQUI AVI (OAB 254557/SP)
Processo 0004406-42.2013.8.26.0347 (034.72.0130.004406) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - M. C. P. - H. N. P. - “Em face do decurso do prazo para o executado providenciar o pagamento do débito, manifestese o exequente em prosseguimento, no prazo de dez dias.” - ADV: FABIO LEITE BAYONA PEREZ (OAB 286130/SP)
Processo 0004560-31.2011.8.26.0347 (347.01.2011.004560) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Panamericano Sa - Alex Sander Antonio Dadda - Vistos. Deverá o autor efetuar o recolhimento na guia FEDTJ,
código 434-1, da quantia de R$ 22,00. Com o atendimento, providencie a serventia a requisição, junto aos sistemas BACEN
JUD e INFOJUD, de informações acerca do endereço do réu.. Int.. - ADV: CHANDER ALONSO MANFREDI MENEGOLLA (OAB
302572/SP), SERGIO SCHULZE (OAB 7629/SC), ANA ROSA DE LIMA BERNARDES (OAB 9755/SC)
Processo 0004599-77.2001.8.26.0347 (347.01.2001.004599) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - União Fazenda Nacional
(inss) - Cooperativa dos Servidores Gerais Cooperserge - - Adair Andrade dos Santos - Vistos. Fls. 254: defiro. Remetam-se os
autos ao arquivo até oportuna provocação. Int.. - ADV: FATIMA REGINA ARTIMONTE MONAZZI (OAB 103708/SP)
Processo 0004645-46.2013.8.26.0347 (034.72.0130.004645) - Divórcio Litigioso - Dissolução - L. S. da S. A. - I. A. A. Vistos. Arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Int.. - ADV: MOACYR ANTONIO MARTINS FILHO (OAB
181603/SP), FABIANA FRIGO PIRES (OAB 263394/SP)
Processo 0004650-68.2013.8.26.0347 (034.72.0130.004650) - Mandado de Segurança - Revogação - Diva Vicentini Rocha
- Comissao de Avaliacao do Programa Habitacional Caph do Municipio de Matao - - Prefeito Municipal de Matao - Vistos.
Recebo a apelação de fls. 134/141, tempestiva e preparada, em seus ambos os efeitos, sem embargo da manutenção da liminar
concedida as fls. 60, nos termo do artigo 520, IV do CPC. Intime-se a parte contrária para apresentar suas contra-razões no
prazo legal, manifestando-se, ainda, sobre a petição da ré de fls. 143. Após, tornem conclusos. Intime-se. - ADV: ORLANDO
AUGUSTO CARNEVALI (OAB 275207/SP)
Processo 0004689-65.2013.8.26.0347 (034.72.0130.004689) - Execução Fiscal - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de
Serviço - Fazenda Nacional - Agri Tillage do Brasil Industria e Comercio de Maquinas e Implementos Agricolas Ltda - Vistos.
Defiro o pedido formulado pela exequente, sobrestando o andamento do presente feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
Int.. - ADV: JULIO CANO DE ANDRADE (OAB 137187/SP), SILVANA APARECIDA CALEGARI CAMINOTTO (OAB 141809/SP)
Processo 0004839-80.2012.8.26.0347 (347.01.2012.004839) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação /
Ameaça - Soraia Regina do Nascimento - Danilo Augusto Moreira de Lima - - Cristiane de Tal - Vistos. Cumpra-se o v. acórdão.
Manifeste-se o vencedor em termos de prosseguimento, no prazo de 5 (cinco) dias. No silêncio, arquivem-se. Intime-se. - ADV:
LUCIANA MARA TORTORELLO, MARCELO EDUARDO VITURI LANGNOR (OAB 223284/SP)
Processo 0004852-45.2013.8.26.0347 (034.72.0130.004852) - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - L. T.
X. - G. L. X. - Vistos. Fls. 90: intimem-se as partes, com urgência, para que compareçam no Centro de Saúde Mental Infantil,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1053

nesta cidade, no dia 17 de janeiro de 2.014, às 12.10 horas, oportunidade em que serão submetidas à avaliação psicológica.
Int.. - ADV: CAMILA FERNANDA MINOTTI AMARAL (OAB 319720/SP), CARLOS EDUARDO NOVAES MANFREI (OAB 138629/
SP), WILLIAM CESAR DO CARMO (OAB 263550/SP)
Processo 0005063-18.2012.8.26.0347 (347.01.2012.005063) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - N. A. - - N. N. A. - C. A. A. - Vistos. Fls. 40: defiro. Dê-se vista dos autos ao executado. Publique-se com presteza.
Int.. - ADV: BIANCA CAVICHIONI DE OLIVEIRA (OAB 152874/SP), NATANAEL MARINHO DA SILVA (OAB 264581/SP)
Processo 0005178-05.2013.8.26.0347 (034.72.0130.005178) - Divórcio Consensual - Dissolução - A. L. - - N. A. da S. L. Vistos. Arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Int.. - ADV: ARIELA JANAINA MINIUSSI (OAB 292375/SP)
Processo 0005265-58.2013.8.26.0347 (034.72.0130.005265) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Ivo Danilo Albaricci - - Aparecida Re Albaricci - Rafael Damiati Ferreira Alves - Vistos. 1- HOMOLOGO, por sentença, o
acordo entabulado entre as partes (fls. 62/65), para que produza os seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO
EXTINTO o processo nos termos do artigo 269, III, do CPC. 2- Ante a preclusão lógica, certifique-se o trânsito em julgado desde
logo. 3- Digam as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, se o acordo foi cumprido. 4- No silêncio, arquivem-se os autos. P.R.I.C.
- ADV: FABIAN CARUZO (OAB 172893/SP), PAULO AUGUSTO BERNARDI (OAB 95941/SP), JOÃO SARAIVA JUNIOR (OAB
294582/SP), MARCEL DE LACERDA BORRO (OAB 235046/SP)
Processo 0005434-45.2013.8.26.0347 (034.72.0130.005434) - Procedimento Ordinário - Bancários - Roberto Marques
Canossa - Banco Santander Sa - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado entre as partes (fls. 64/65), para que
produza os seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 269, III, do
CPC. Transitada em julgado, e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações de estilo. P.R.I.C. - ADV:
FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP), MURILO CAMOLEZI DE SOUZA (OAB 274157/SP), ANDRÉIA DE SOUZA PINOTTI
(OAB 210612/SP), MAURICIO JOSE ERCOLE (OAB 152418/SP), RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP)
Processo 0005562-65.2013.8.26.0347 (034.72.0130.005562) - Monitória - Cheque - Constantini Rodrigues Cobranças Me
- Machado e Justiniano Ltda Me - Vistos. Em face do decurso do prazo para apresentação de embargos monitórios, com
fundamento no artigo 1102c, § 3º, do Código de Processo Civil, CONVERTO em executivo os títulos que instruíram a peça
preambular. Deverá a parte autora, ora exeqüente, no prazo de dez dias, juntar aos autos memória discriminada do débito
atualizado, bem como efetuar o recolhimento da diligência do oficial de justiça. Com o atendimento, intime-se a parte ré, ora
executada, por mandado, para pagamento da dívida, no prazo de quinze dias, sob pena de prosseguimento da execução e
acréscimo de multa de 10% sobre o valor total da condenação (artigos 475 e ss., do CPC, com a redação dada pela Lei nº
11.232/05). Int.. - ADV: ROBERTO RODRIGUES DA SILVA (OAB 186287/SP)
Processo 0005763-72.2004.8.26.0347 (347.01.2004.005763) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Predilecta Alimentos Ltda - Telemar - - Serasa Centralizacao dos Servicos Bancarios Ltda - Vistos. Certifique a Serventia eventual
decurso de prazo para interposição de recurso contra a decisão de fls. 509/511. Após, à realização da penhora nos moldes do
pedido de fls. 513/516, providência condicionada ao recolhimento da taxa judiciária correspondente. Int.. - ADV: DANIEL DE LIMA
CABRERA (OAB 217719/SP), DENISE MIRIAN RIBEIRO FRANÇA DE SOUZA (OAB 301067/SP), IAN GIMENES ROCHA (OAB
297242/SP), PAULO AUGUSTO BERNARDI (OAB 95941/SP), ANA MARIA DE PAULA TAKAMINE (OAB 237950/SP), JULIANA
MARTINS FLORIO (OAB 184122/SP), ARNALDO LEONEL RAMOS JUNIOR (OAB 112027/SP), FABIAN CARUZO (OAB 172893/
SP), FABIANA DE ALMEIDA CHAGAS (OAB 169510/SP), GLEZIO ANTONIO ROCHA (OAB 13492/SP), ALEXANDRE CESTARI
RUOZZI (OAB 120662/SP), MARCIA APARECIDA GOTTO (OAB 100976/SP)
Processo 0005763-72.2004.8.26.0347 (347.01.2004.005763) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Predilecta Alimentos Ltda - Telemar - - Serasa Centralizacao dos Servicos Bancarios Ltda - Vistos. Fls. 518/532: comprovou
a executada a interposição de recurso de agravo de instrumento. Mantenho a decisão atacada, fls. 509/511, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Informe o recorrente, em dez dias, se foi atribuído efeito suspensivo ao recurso. Aguardese o pronunciamento da Egrégia Superior Instância pelo prazo de noventa dias. Int.. - ADV: FABIAN CARUZO (OAB 172893/
SP), FABIANA DE ALMEIDA CHAGAS (OAB 169510/SP), JULIANA MARTINS FLORIO (OAB 184122/SP), DANIEL DE LIMA
CABRERA (OAB 217719/SP), ANA MARIA DE PAULA TAKAMINE (OAB 237950/SP), PAULO AUGUSTO BERNARDI (OAB
95941/SP), DENISE MIRIAN RIBEIRO FRANÇA DE SOUZA (OAB 301067/SP), IAN GIMENES ROCHA (OAB 297242/SP),
GLEZIO ANTONIO ROCHA (OAB 13492/SP), ALEXANDRE CESTARI RUOZZI (OAB 120662/SP), ARNALDO LEONEL RAMOS
JUNIOR (OAB 112027/SP), MARCIA APARECIDA GOTTO (OAB 100976/SP)
Processo 0005963-35.2011.8.26.0347 (347.01.2011.005963) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Andre Moreira de Oliveira - Vistos. Manifeste-se o autor,
no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cumprimento negativo do mandado de busca e apreensão. Silente, intime-se, por carta, para
dar andamento ao feito em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: GIULIO ALVARENGA REALE
(OAB 270486/SP)
Processo 0006038-06.2013.8.26.0347 (034.72.0130.006038) - Procedimento Ordinário - Conversão - Edisvaldo Martins de
Freitas - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - “Em face da contestação apresentada, à réplica pelo prazo legal”. - ADV:
JOSE DARIO DA SILVA (OAB 142170/SP)
Processo 0006221-45.2011.8.26.0347 (347.01.2011.006221) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Albina Rocha da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Recebo a apelação de fls. 87/102, tempestiva e
isenta de preparo, em seus ambos os efeitos, sem embargo da manutenção da tutela antecipada concedida. Intime-se a parte
contrária para apresentar suas contra-razões no prazo legal. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª
Região, com as nossas homenagens. Intime-se. - ADV: JOSE GERALDO FAGGIONI CECCHETTO (OAB 101330/SP), ELIAMAR
APARECIDA DE FARIA SAMPAIO (OAB 139075/SP)
Processo 0006266-25.2006.8.26.0347 (347.01.2006.006266) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1054

Valdemar Lindolfo - Alexandre Henrique de Cinque - - Marcos Everaldo de Paula - - Aparecida Donizete dos Santos de Paula
- Vistos. Fls. 195 - Tendo em vista o requerido pelo próprio exequente, suspendo a execução, nos termos do art. 791, inciso III,
do CPC, aguardando-se provocação no arquivo. Intime-se. - ADV: ANTONIO MARCOS FERREIRA (OAB 146045/SP)
Processo 0006486-91.2004.8.26.0347 (347.01.2004.006486) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Danilo Roberto
Martins - Edson Luiz Trolli - - Edson Luiz Troly - Vistos. Aguarde-e provocação no arquivo. Intime-se. - ADV: JOSE IUNES
SALMEN (OAB 36358/SP), JOSÉ IUNES SALMEN JUNIOR (OAB 182921/SP), RENATA TAMAROZZI RODRIGUES (OAB
140810/SP)
Processo 0006518-86.2010.8.26.0347 (347.01.2010.006518) - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Real Tyres Remoldagem e Comercio de Pneus Ltda - Valdecir Rezador Nunes Me - Vistos. Aguarde-se manifestação
do exequente pelo prazo de trinta dias. Na inércia, remetam-se os autos ao arquivo, até oportuna provocação. Int.. - ADV:
CRISTIANO ROGERIO CANDIDO (OAB 288171/SP), WILLIAN DE SOUZA CARNEIRO (OAB 288466/SP), RODRIGO ASSAD
SUCENA BRANCO (OAB 239729/SP)
Processo 0006797-38.2011.8.26.0347 (347.01.2011.006797) - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - Atlanta
Tecnologia de Ativos Ltda - Metalfor Matao Industria e Comercio de Produtos Siderurgicos Ltda - - Carlos Fernando Cioffi Franzini
- Vistos. HOMOLOGO, para que produza os jurídicos e legais efeitos de direito, o acordo noticiado a fls. 104/105, suspendendo
o andamento da presente ação até que a obrigação seja efetivamente cumprida (artigo 792 do Código de Processo Civil).
Intime-se. - ADV: JOSE MAURICIO XAVIER JUNIOR (OAB 208112/SP), CARLOS EDUARDO CIOFFI FRANZINI (OAB 208858/
SP), MICHEL JAD HAYEK FILHO (OAB 247236/SP)
Processo 0007332-98.2010.8.26.0347 (347.01.2010.007332) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Inez
Montovani - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Remetam-se os autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO. Int.. - ADV: DAVID NUNES (OAB 226919/SP), MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (OAB
280330/SP)
Processo 0007481-26.2012.8.26.0347 (347.01.2012.007481) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - A. M. T.
- A. V. Y. T. - Vistos. Reitere-se o ofício copiado a fls. 81, assinalando o prazo de quinze dias para atendimento, sob pena
de responsabilização pelo delito de desobediência. Int.. - ADV: ANAILA AUGUSTA RODRIGUES REINA (OAB 223277/SP),
MARCELO EDUARDO VITURI LANGNOR (OAB 223284/SP), WILLIAN DE SOUZA CARNEIRO (OAB 288466/SP), CRISTIANO
ROGERIO CANDIDO (OAB 288171/SP)
Processo 0007599-02.2012.8.26.0347 (347.01.2012.007599) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Wander
Silvestre - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Recebo a apelação de fls. 90/95, tempestiva e isenta de preparo, em
seus ambos os efeitos. Intime-se a parte contrária para apresentar suas contra-razões no prazo legal. Após, subam os autos ao
Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Intime-se. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES (OAB 33670/SP)
Processo 0007870-11.2012.8.26.0347 (347.01.2012.007870) - Divórcio Consensual - Dissolução - O. L. da R. - - E. S. da
S. R. - Vistos. Arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Int.. - ADV: CRISTIANO ROGERIO CANDIDO (OAB
288171/SP)
Processo 0007920-37.2012.8.26.0347 (347.01.2012.007920) - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Elisabete Pecorari Oliveira - Banco do Brasil Sa - Vistos. Fls. 144/146: não há obscuridade, contradição ou
omissão na sentença de fls. 134/138. Em realidade, a embargante pretende a alteração da sentença, o que poderá pleitear,
valendo-se de recurso próprio. A propósito: “Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior
elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ
89/548, 94/1.167, 103/1.210 e 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade
de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993 e 159/638). Além disso, “O juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um os seus argumentos” (Agravo de
Instrumento nº 104.439-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo). Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios, mas a eles
NEGO PROVIMENTO. Caberá à parte se valer da via recursal adequada. Intime-se. - ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR
(OAB 142452/SP), MAURICIO JOSE ERCOLE (OAB 152418/SP), ANDRÉIA DE SOUZA PINOTTI (OAB 210612/SP), MURILO
CAMOLEZI DE SOUZA (OAB 274157/SP)
Processo 0008077-78.2010.8.26.0347 (347.01.2010.008077) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Facchini Sa Deramio Transportes Ltda - Vistos. Arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Int.. - ADV: MARCO ANTONIO
CAIS (OAB 97584/SP), BRUNO RAMPIM CASSIMIRO (OAB 218164/SP), MARCOS ROBERTO GARCIA (OAB 132221/SP)
Processo 0008138-65.2012.8.26.0347 (034.72.0120.008138) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau
Unibanco Sa - Supermercado Sao Lucas Matao Ltda Epp - - Sebastiao Franco de Godoi - - Tiago Andre de Godoi - - Josefina
Aparecida Simoni de Godoi - - Daniela Francini de Godoi - Vistos. Fls. 56/59: não há impedimento ao prosseguimento da
execução em relação aos sócios executados, Sebastião Franco de Godoi, Tiago Andre de Godoi, Josefina Aparecida Simoni de
Godoi e Daniela Francini de Godoi. Com efeito, é assente na jurisprudência o entendimento de que a recuperação judicial da
empresa devedora não importa na suspensão da execução movida contra os demais executados. Confira-se: AGRAVO INTERNO
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL SOMENTE QUANTO À DEVEDORA/PRINCIPAL, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COM O SEU
PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES/COOBRIGADOS - AVALISTAS DOS TÍTULOS NÃO ALCANÇADOS
PELOS BENEFÍCIOS INERENTES À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA/PRINCIPAL PRECEDENTES AUSÊNCIA DE
INFRINGÊNCIA AO CAPUT DO ART. 557 DO CPC. Agravo Interno desprovido. (TJPR - Agr 1 GUERRA, Luiz. Falências e
Recuperações de Empresas Crise Econômico-Financeira. Vol. 2. Brasília: Editora Guerra, 2011, p. 132. 0718596-0/01 - 15ª
CCível Rel. Juiza Elizabeth M F Rocha. Jul. 10/11/2010) AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA NOS
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO ÓRGÃO COLEGIADO.
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO QUE TEM CABIMENTO SOMENTE CONTRA DECISÕES SINGULARES DO RELATOR. DICÇÃO
DO ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR QUE INDEFERIU A LIMINAR DE SUSPENSÃO
DO PROCESSO DE EXECUÇÃO AJUIZADO EM FACE DA DEVEDORA PRINCIPAL EM ESTADO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E RESPECTIVOS AVALISTAS. FALTA DE RAZOABILIDADE PARA A SUSPENSÃO DO PROCESSO EM FACE DOS
COOBRIGADOS SOLIDÁRIOS. PRECEDENTE DO STJ NO RESP 109.535-2/SP, REL. MIN. MASSAMI UYEDA, 3ª TURMA, J.
EM 09.11.2010. RECURSO DESPROVIDO. Não é razoável suspender o curso de processo instaurado em face da sociedade
empresária e dos coobrigados solidários, pelo fato de ter sido deferido o processamento da recuperação judicial do devedor
principal. É perfeitamente possível o prosseguimento da execução em face dos coobrigados solidários, por força do princípio da
autonomia do título de crédito. (TJPR AgravReg 0866671-7/03 - 17ª CCível em Composição Integral. Rel. Des. Lauri Caetano
da Silva Jul. 30/05/2012) Nessa esteira, defiro o pedido formulado pelo exequente. Expeça-se o termo de penhora que deverá
recair sobre as partes ideais dos imóveis dados em hipoteca, objetos das matrículas nºs. 2.888, 19.592, 12.474 e 12.837. Após,
proceda-se ao registro pelo sistema da ARISP, devendo o credor arcar com o pagamento das despesas. Intime-se. - ADV:
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (OAB 15401/MT), DANIEL
DE SOUZA (OAB 150587/SP), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS (OAB 178060/SP), GRAZIELA ANGELO MARQUES (OAB
251587/SP), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO (OAB 98628/SP), ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB 6218/MT)
Processo 0504950-07.2012.8.26.0347 (347.01.2012.504950) - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - Fazenda
Publica do Município de Matão - Romoaldo Benites Pinto Matao Me - Vistos. Intime-se o executado, por seu patrono, para,
no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de penhora em bens livres. Int.. - ADV: WELLINGTON
ROGERIO DE FREITAS (OAB 331651/SP), SÓSTENES BEIRIGO PASSETTI (OAB 295052/SP)

3ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GUSTAVO CARVALHO DE BARROS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANTONIO CESAR GIMENEZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0034/2014
Processo 0000289-42.2012.8.26.0347 (347.01.2012.000289) - Monitória - Contratos Bancários - Banco do Brasil Sa - Sp
Tintas Industria e Comercio Ltda Me - Maria Gomes da Silva de Deus - Jose Claudemir de Deus - - João de Deus Neto - Clodoaldo de Deus - - Carla Roberta de Deus Gelen - - Sérgio Gomes de Deus - Manifeste-se o autor, no prazo de 10 dias, sobre
a proposta de quitação total do débito apresentada pelo requerido. Saem os presentes intimados. (O patrono do requerido, Jose
Claudemir, apresentou proposta para quitação total do débito cobrado, através de pagamento à vista de R$13.000,00 (treze
mil reais)). - ADV: LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS (OAB 253676/SP), GRAZIELA ANGELO MARQUES (OAB 251587/SP),
ELAINE EVANGELISTA (OAB 224891/SP), AILTON ROBERTO CIOFFI (OAB 152750/SP), DANIEL DE SOUZA (OAB 150587/
SP)
Processo 0002052-44.2013.8.26.0347 (034.72.0130.002052) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Santino de Oliveira Campos - NOTA DE CARTÓRIO:
Informe a autora BV Financeira S/A o número da residência do réu, a ser diligenciada vez que não constou da petição de fl.33.
(Avenida Ludwig Eckes) - ADV: GIULIO ALVARENGA REALE (OAB 270486/SP)
Processo 0002246-20.2008.8.26.0347 (347.01.2008.002246) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Banco Finasa Sa - Alexandre Vieira da Silva - NOTA DE CARTÓRIO: Diga ao Banco exequente quanto ao endereço
do executado, obtido na pesquisa Bacenjud, a saber: Avenida Santo Antonio 1960, Bela Vista - Matão/SP CEP 15997-056 - ADV:
PATRICIA APRILE ISSA HALAH (OAB 82359/SP)
Processo 0003055-10.2008.8.26.0347 (347.01.2008.003055) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Alceu de Araujo Nantes Junior - - Idelma Maria Gaviolli Guissoni - - Jose Clemente - - Joao Carlos Schimidt - - Rosely Torres
Coelho Corral - - Valmir Benedito Monteiro - Companhia de Seguros do Estado de Sao Paulo Cosesp - Cumpra-se o V. Acórdão.
Diga a ré se tem interesse na execução das verbas decorrentes da sucumbência fixados na decisão de fls. 277/281, vez
que confirmada pela superior instância. Int. - ADV: MARIA EUGENIA GALLIAZZI (OAB 209316/SP), PAULO CESAR TONUS
DA SILVA (OAB 213023/SP), EDUARDO GOMES (OAB 70337/SP), LUIS GUSTAVO POLLINI (OAB 159134/SP), FERNANDA
GOMES (OAB 294455/SP)
Processo 0004585-78.2010.8.26.0347 (347.01.2010.004585) - Monitória - Prestação de Serviços - Supermercados Palomax
Ltda - Mara Aparecida Galhardo - NOTA DE CARTÓRIO: Diga ao exequente quanto ao endereço da executada, obtido na
pesquisa Infojud, a saber: Rua João Pessoa 2161 Santa Cruz - Matão/SP CEP 15990-325 - ADV: MARIA AUGUSTA FERNANDES
(OAB 282659/SP), PAULO ROBERTO FERNANDES FILHO (OAB 289894/SP)
Processo 0005128-81.2010.8.26.0347 (347.01.2010.005128) - Procedimento Ordinário - Cheque - Associacao Sao Bento
de Ensino - Livia Cavicchio - NOTA DE CARTÓRIO: Diga à autora quanto a pesquisa de bens, via Infojud, negativa. - ADV:
MANOEL RODRIGUES LOURENÇO FILHO (OAB 208128/SP), LUIZ FERNANDO CAMARANI TOLEDO (OAB 231236/SP)
Processo 0006331-10.2012.8.26.0347 (347.01.2012.006331) - Exibição - Provas - Luciano Francisco Gregorio - Bv
Financeira Sa Cfi - NOTA DE CARTÓRIO: Diga à patrona do autor sobre o depósito de R$600,00 (seiscentos reais), efetuado
pela requerida, relativo aos Honorários Advocatícios. - ADV: WILDERSON AUGUSTO ALONSO NOGUEIRA (OAB 207505/SP),
PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP),
PAMILA HELENA GORNI (OAB 283166/SP)
Processo 0006937-09.2010.8.26.0347 (347.01.2010.006937) - Procedimento Ordinário - Patente - Teston Mecanizacao
Agricola Ltda - - Paulo Sergio Teston - - Metalcana Industria e Comercio Ltda - Bravemach Industria e Comercio de Maquinas e
Equipamentos Ltda Epp - NOTA DE CARTÓRIO: Ciência aos autores quanto ao ofício do INPI - Instituto Nacional de Propriedade
Industrial. - ADV: MARCELO GONÇALVES SCUTTI (OAB 223128/SP), DOLLY DOS SANTOS OUTEIRAL (OAB 58634/RS),
BRUNO BORIS CARLOS CROCE (OAB 208459/SP), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR (OAB 39768/SP)
Processo 0007842-14.2010.8.26.0347 (347.01.2010.007842) - Monitória - Cheque - Supermercados Palomax Ltda - Onofre
Alves - NOTA DE CARTÓRIO: Diga ao autor quanto ao endereço do réu, obtido na pesquisa Infojud, a saber: Rua Virgilio
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Ballista, 293 Residencial João Vital, Matão/SP - CEP 15990-724. - ADV: MARIA AUGUSTA FERNANDES (OAB 282659/SP),
PAULO ROBERTO FERNANDES FILHO (OAB 289894/SP)
Processo 0008088-44.2009.8.26.0347 (347.01.2009.008088) - Procedimento Ordinário - Acacio Galeazzi Junior - Agnaldo
Navarro - Cumpra-se o v. acórdão. Diga o requerido. Int. - ADV: ANAILA AUGUSTA RODRIGUES REINA (OAB 223277/SP),
HERIVELTO CARLOS FERREIRA (OAB 84282/SP), MARCELO EDUARDO VITURI LANGNOR (OAB 223284/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GUSTAVO CARVALHO DE BARROS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANTONIO CESAR GIMENEZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0035/2014
Processo 0000083-43.2003.8.26.0347 (347.01.2003.000083) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Maria Lucia
da Silva Rogerio - - Cesar da Silva Rogerio [representado Por Sua Mae] - - Natalia Aparecida Rogerio [representada Por Sua
Mae] - Luis Carlos Barbosa - - Ricardo Nunes Costa Me - NOTA DE CARTÓRIO: Vista aos autores para se manifestarem quanto
ao prosseguimento do feito. - ADV: SERGIO TABAJARA SILVEIRA (OAB 28552/SP), ARNALDO DE LIMA JUNIOR (OAB 53513/
SP), JOAO CARLOS MANAIA (OAB 90881/SP), JOSE RICARDO JANOUSEK CALANDRIN (OAB 106743/SP)
Processo 0000225-03.2010.8.26.0347 (347.01.2010.000225) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Izildinha Vitor Pavorim - NOTA DE CARTÓRIO: Diga o
requerente quanto à pesquisa INFOJUD, pela qual se constata o seguinte endereço da requerida: R. Adolfo Nimptz, 255, Jardim
América, CEP: 13.165-000, Engenheiro Coelho-SP. - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)
Processo 0000391-64.2012.8.26.0347 (347.01.2012.000391) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução
do dinheiro - Domingos Moutinho Me - Valtra do Brasil Ltda e outros - Ante a impossibilidade de acordo amigável, noticiada
pelas partes, designo o dia 05 de fevereiro de 2014, às 15:00 horas, para nova audiência de instrução e julgamento. Intimemse as testemunhas arroladas (fls. 356/357 e 390). Intimem-se, também, as partes, ocasião em que o representante legal da
autora deverá prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso, considerando que o representante legal da requerida já
prestou depoimento pessoal (fls. 426/428). As partes deverão recolher as diligências do oficial de justiça necessárias, em tempo
hábil para intimações. Int. - ADV: VIVIAN TOPAL (OAB 183263/SP), VANESSA LEUGI FRANZÉ (OAB 161708/SP), GESIEL
DE SOUZA RODRIGUES (OAB 141510/SP), FABIO VIANA FERREIRA (OAB 304157/SP), ARIELA JANAINA MINIUSSI (OAB
292375/SP), CARLA MARINA SERAFIM (OAB 298964/SP)
Processo 0000563-40.2011.8.26.0347 (347.01.2011.000563) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Fundo Pcg Brasil Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Pcg Multicarteira - Amarildo
Navarro de Souza - Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pelo autor
nestes autos de Busca e Apreensão, que Fundo PCG Brasil - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
move contra Amarildo Navarro de Souza, e, por consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos
do art. 267, VIII, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I. - ADV:
ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP), MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP),
IDAMARA ROCHA FERREIRA (OAB 14153/PR), DANIEL BARBOSA MAIA (OAB 32483/PR)
Processo 0000683-83.2011.8.26.0347 (347.01.2011.000683) - Procedimento Ordinário - Adauto de Souza - Instituto Nacional
do Seguro Social Inss - Vistos. Ante o contido na certidão retro, arquivem-se os autos, com as formalidades de praxe. Int.. - ADV:
JOSE DARIO DA SILVA (OAB 142170/SP), DARIO ZANI DA SILVA (OAB 236769/SP)
Processo 0001383-30.2009.8.26.0347 (347.01.2009.001383) - Separação Consensual - Dissolução - V. C. de O. M. - - A. R.
M. - Vistos. Retornem os autos ao arquivo. Int.. - ADV: ALESSANDRA FERREIRA SILVA (OAB 279885/SP), JOAO SIGRI FILHO
(OAB 136111/SP)
Processo 0002207-86.2009.8.26.0347 (347.01.2009.002207) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Jose
Arnaldo dos Santos - Tim Celular Sa - - Banco Itaucard Sa - - Hiper Calcados - - Esposende Calcados - NOTA DE CARTÓRIO:
Diga o exequente quanto à penhora “on line” infrutífera. - ADV: CAROLINA GALLOTTI (OAB 210870/SP), MARIA AUGUSTA
FORTUNATO MORAES (OAB 212795/SP), CARLOS MAXIMIANO MAFRA DE LAET (OAB 104061/SP), FRANCISCO DE ASSIS
DIAS MARTINS (OAB 4444/PE), WILSON GOMES DA COSTA JUNIOR (OAB 12480/PE), ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB
234190/SP)
Processo 0002455-13.2013.8.26.0347 (034.72.0130.002455) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Santander Sa - Adriano Marchezim Representaçoes Me - - Adriano Marchezim - NOTA DE CARTÓRIO: Alvará
disponível para retirada pelo Autor. - ADV: RICARDO RAMOS BENEDETTI (OAB 204998/SP), RENATO GUITARRARI MILANO
(OAB 308296/SP)
Processo 0002977-45.2010.8.26.0347 (347.01.2010.002977) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Clotildes
Lorensato Vitor - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Ante o contido na certidão retro, arquivem-se os autos, com
as formalidades de praxe. Int.. - ADV: CARLOS APARECIDO DE ARAUJO (OAB 44094/SP)
Processo 0003205-49.2012.8.26.0347 (347.01.2012.003205) - Monitória - Cheque - Supermercados Palomax Ltda - Willian
Augusto Magalhaes - NOTA DE CARTÓRIO: Diga o autor em termos de prosseguimento, tendo em vista a devolução da Carta
Precatória sem cumprimento. - ADV: PAULO ROBERTO FERNANDES FILHO (OAB 289894/SP), MARIA AUGUSTA FERNANDES
(OAB 282659/SP)
Processo 0003816-75.2007.8.26.0347 (347.01.2007.003816) - Execução de Alimentos - Alimentos - E. T. D. - E. D. C. Diante da não localização do executado para o cumprimento da ordem de prisão (fls. 145), dê-se vista ao exequente para
manifestação e prosseguimento. Intimem-se. - ADV: FLÁVIA BELLOTTI (OAB 170937/SP), DANIELA SICHIERI BARBOZA (OAB
206226/SP)
Processo 0004469-72.2010.8.26.0347 (347.01.2010.004469) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Bmg Sa - Erasmo de Lima Muniz - Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de
desistência formulado pela autora as fls. 70, e, em consequência, JULGO EXTINTA a presente ação de BUSCA A APREENSÃO
requerida por BANCO BMC S/A em face de ERASMO DE LIMA MUNIZ, nos termos do artigo 267, VIII, do CPC.. De imediato,
providencie a serventia, o desbloqueio do veículo através do sistema RENAJUD. Transitada em julgado, arquivem-se os autos,
observadas as formalidades legais. P.R.I.. - ADV: ANDRE RENATO SERVIDONI (OAB 133572/SP)
Processo 0005645-81.2013.8.26.0347 (034.72.0130.005645/1) - Impugnação de Assistência Judiciária - Instituto Nacional do
Seguron Social Inss - Aparecido Donizete dos Reis - Desta forma, ACOLHO a presente impugnação para revogar os benefícios
da justiça gratuita. Anote-se. Prossiga-se nos autos principais, devendo o autor providenciar, em 10 (dez) dias, o recolhimento
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das taxas judiciária e de outorga de mandato, sob pena de extinção. P.R.I.C. - ADV: CARLOS AUGUSTO BIELLA (OAB 124496/
SP)
Processo 0005659-70.2010.8.26.0347 (347.01.2010.005659) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Financeira Alfa Sa - Sheron Carla Machado - O Juízo conta com cadastro em sistemas informatizados (Bacenjud - Banco Central
do Brasil, Renajud - Departamento Nacional de Trânsito, Infojud - Receita Federal do Brasil, Siel - Sistema de Informações da
Justiça Eleitoral e CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz, JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo), por meio
dos quais é possível pesquisar sobre os integrantes da empresa pesquisada e seus endereços, bastando que conste dos autos
o número do CPF (ou CNPJ) dos pesquisados ou o nome de suas genitoras. Para tanto, deverão ser previamente recolhidas as
despesas devidas, nos termos do Provimento CSM n.º 1864/2011 e Comunicado CSM n.º 170/2011. Assim, antes de analisar o
pedido de citação por edital, manifeste-se a exequente a respeito. Int. - ADV: LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA (OAB 35365/
SP), FERNANDO ANTONIO FONTANETTI (OAB 21057/SP)
Processo 0007041-69.2008.8.26.0347 (347.01.2008.007041) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Hsbc Bank
Brasil Sa Banco Multiplo - Luamar Esoterismo Ltda Me - Selma Aparecida Bispo dos Santos - Romeu Jose Bastos - Ante o
exposto e considerando tudo mais que do processo consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação de cobrança e condeno
LUAMAR ESOTERISMO LTDA ME, SELMA APARECIDA BISPO DOS SANTOS e ROMEU JOSÉ BASTOS a pagarem ao
HSBC BANK BRASIL S.A BANCO MÚLTIPLO a importância de R$ 2.155,04 (dois mil, cento e cinquenta e cinco reais e quatro
centavos), corrigida monetariamente, pela tabela prática de atualizações do TJ/SP, desde o ajuizamento da ação e acrescida
de juros de mora de 1% ao mês incidentes da data da citação. Condeno os réus, ainda, ao pagamento das custas, despesas
do processo e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor atualizado da condenação. P. R. I. C. - ADV: NADIA SOARES
IZUMI (OAB 229850/SP), AIRES VIGO (OAB 84934/SP), PAMILA HELENA GORNI (OAB 283166/SP), ANA PATRÍCIA LUCHETA
ISAAC (OAB 247569/SP)
Processo 0007683-03.2012.8.26.0347 (347.01.2012.007683) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Eliseu Aparecido de Souza Matao Me - Hsbc Bank Brasil Sa Banco Multiplo - Homologo, para que produza seus jurídicos e
legais efeitos, o pedido de desistência formulado pelo autor (fl. 239) e, em conseqüência, JULGO EXTINTO o processo, sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 267, VIII, do CPC, nestes autos do Procedimento Ordinário que ELISEU APARECIDO
DE SOUZA MATAO ME move em face de HSBC BANK BRASIL SA BANCO MÚLTIPLO. Transitada em julgado, arquivem-se os
autos observadas as formalidades legais, anotando-se no SIDAP a data do trânsito e da extinção. P. R. I. - ADV: GUILHERME
GIBERTONI ANSELMO (OAB 239075/SP)
Processo 0008705-04.2009.8.26.0347 (347.01.2009.008705) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Npli - Carlos Henrique Cioffi Me - - Carlos Henrique Cioffi
- NOTA DE CARTÓRIO: Diga o exequente quanto às respostas dos ofícios expedidos e prosseguimento do feito. - ADV: PAULO
ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GUSTAVO CARVALHO DE BARROS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANTONIO CESAR GIMENEZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0036/2014
Processo 4000034-79.2013.8.26.0347 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Santander
(Brasil) S/A - NOTA DE CARTÓRIO: Providencie o autor, o recolhimento da taxa de juntada de procuração(fls.66 e 67). ADV: MARCIO MASSAHARU TAGUCHI (OAB 134262/SP), ALEXANDRE YUJI HIRATA (OAB 163411/SP), TERUO TAGUCHI
MIYASHIRO (OAB 86111/SP)
Processo 4000254-77.2013.8.26.0347 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A. B. C. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO
NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficiala de Justiça, que, em cumprimento ao mandado nº 347.2014/000034-2, dirigi-me aos
endereços indicados e, aí sendo, DEIXEI DE CITAR, INTIMAR E ADVERTIR a SRA. A. O. C., uma vez que não logrei encontrála nos endereços constantes do mandado. Na Rua Sebastian Alcausa Fernandez, n.º 462, fui recebida pela Sra. Neuza Soares,
que afirmou ser proprietária do imóvel e desconhecer a requerida. Na Rua Sebastian Alcausa Fernandez, n.º 472, fui recebida
pela Sra. Nilda Maria Silvério Peres, que afirmou ser proprietária do imóvel, juntamente com seu esposo, Sr. Gabriel Peres, e
desconhecer a requerida. Anoto, ainda, que procurei inclusive o número indicado na petição inicial, n.º 372, todavia não logrei
êxito em encontrá-lo; diligenciando na citada via, os números que logrei encontrar, próximos ao 372, foram 400 e 284. Certifico,
também, que diligenciei nas redondezas na tentativa de localizar a requerida, todavia as pessoas com as quais conversei
afirmaram desconhecê-la. Sendo assim, devolvo o presente mandado em cartório e aguardo o que vier a ser determinado. O
referido é verdade e dou fé. Matao, 15 de janeiro de 2014. (NOTA DE CARTÓRIO: diga o autor sobre a certidão negativa do
Oficial de Justiça.) - ADV: SEBASTIÃO JACINTO FILHO (OAB 295961/SP)
Processo 4000364-76.2013.8.26.0347 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Leonice Aparecida Valerio
de Sales - NOTA DE CARTÓRIO: Diga o autor sobre a contestação apresentada. - ADV: JOSE DARIO DA SILVA (OAB 142170/
SP)
Processo 4000557-91.2013.8.26.0347 - Cautelar Inominada - Dever de Informação - APARECIDA MARIA DA SILVA Banco Itaucard S/A - NOTA DE CARTÓRIO: Diga o autor sobre a contestação apresentada. Providencie, o banco-requerido, o
recolhimento da taxa de juntada de procuração. - ADV: ROSANA PEREIRA SAVIETTO (OAB 85837/SP), GLEZER PEREIRA DA
COSTA ROSA (OAB 278772/SP)
Processo 4000600-28.2013.8.26.0347 - Procedimento Ordinário - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - MARIA APARECIDA
CORREIA DA SILVA ALAMINO - JOSE CICERO DA SILVA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu,
Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 347.2013/002776-0 dirigi-me ao endereço constante do mandado e
DEIXEI DE INTIMAR a requerente MARIA APARECIDA CORREIA DA SILVA ALAMINO, em virtude de que na casa vizinha reside
a tia Sueli Lopes Alamino, que informou que a mesma se mudou e não sabendo informar o endereço atual, porém se prontificou,
em lhe avisar da intimação para as providências cabíveis. O referido é verdade e dou fé. Matao, 15 de janeiro de 2014. (NOTA
DE CARTÓRIO: diga o autor sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça.) - ADV: DINO MARCOS PORSANI
Processo 4000854-98.2013.8.26.0347 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Altair Furlan - NOTA DE
CARTÓRIO: Diga o autor sobre a contestação apresentada. - ADV: JOSE DARIO DA SILVA (OAB 142170/SP)
Processo 4001021-18.2013.8.26.0347 - Busca e Apreensão - Liminar - ANA CAROLINA PEREIRA DA SILVA - O pedido da
autora está fundamentado nos artigos 839 a 843 do Código de Processo Civil - ação cautelar de busca e apreensão -, o qual,
como preleciona Humberto Theodoro Júnior (Processo Cautelar - Edição Universitária de Direito - 4ª edição), não se presta à
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composição em torno da posse de um bem: “231-A. Uso inadequado de busca e apreensão. Por desconhecimento, por parte
dos postulantes, de natureza e mecanismo do processo cautelar, freqüentemente, juízes e tribunais têm indeferido pretensões
de busca e apreensão que fogem completamente ao objetivo do fim colimado pela tutela preventiva. O erro mais freqüente dos
postulantes consiste em utilizar a busca e apreensão para obter a solução de contrato não cumprido, com restituição definitiva
do bem negociado ao primitivo dono.” (fls. 282) “Inadmissível, outrossim, é o uso de busca e apreensão, quer em rito cautelar,
quer em rito ordinário, para obter composição definitiva de litígio em torno de posse de bens oriundos de ato ilícito ou de
contratos. Só nos casos expressamente previstos em lei a ação e busca e apreensão pode ser utilizada para tais fins (v.g.: Dec.
Lei 911/69).” (fls. 277) “Em seu procedimento tipicamente cautelar, isto é, com o rito dos artigos 840/843, (a busca e apreensão)
não se presta, porém, a realizar direitos substanciais da parte, como sucedâneo da ação reivindicatória, nem tampouco à
solução definitiva do direito à guarda de menores ou incapazes.” (fls. 278) É ainda do magistério de Humberto Theodoro Júnior
(Curso de Direito Processual Civil, volume II, Forense, 8ª edição, pág. 467) que: “Quanto ao objeto, a busca e apreensão pode
ser de coisa ou de pessoas. Há busca e apreensão de coisas nos exemplos relacionados com os documentos subtraídos pela
parte e nos casos de instrumentalidade a medidas como o arresto, o seqüestro e o depósito. Há busca e apreensão de pessoas
nos casos de guarda de incapazes. Quanto à natureza, existe busca e apreensão cautelar e principal. O procedimento da busca
e apreensão, de que cuida os arts. 839/840 é, no entanto, exclusivamente destinado à função cautelar, isto é, à realização da
tutela instrumental de outro processo, cuja eficiência se busca assegurar. Medida satisfativa principal pode-se, por exemplo,
encontrar na busca e apreensão com que se realiza a execução para entrega de coisa certa (art. 625) e, ainda, na ação
correspondente à alienação fiduciária em garantia (Dec.-Lei nº 911/69). Com tais hipótese, porém, nenhuma pertinência tem a
ação cautelar ora em exame. Ação, outrossim, que sob o nome de busca e apreensão, seja ajuizada, por exemplo, para dirimir,
em definitivo, o direito à posse ou guarda de incapaz, deve ser processada como ação de cognição, sob rito ordinário, e não
como ação cautelar, cujo rito sumário não se presta a composições de mérito.” O pedido da autora tem caráter nitidamente
satisfativo, uma vez que não há qualquer referência ao inciso III do artigo 801 do Código de Processo Civil, silenciando a
respeito da ação principal. Ocorre, todavia, que ressalvadas as hipóteses mencionadas (Decreto-lei nº 911/69, e artigos 625,
905 e 1.129 do Código de Processo Civil), a ação de busca e apreensão não se presta a realizar direitos substanciais da parte
e sua função é tipicamente cautelar, ou seja, a realização da tutela instrumental do processo principal, como tem entendido a
jurisprudência: “Art. 839: 3. Ressalvadas as hipóteses do Dec.lei 911/69, dos arts. 605 (leia-se 625), 905 e 1.129 do CPC., a
busca e apreensão não se apresenta como processo independente, que visa à satisfação do direito material da parte, pois terá
então função subsidiária de cautela, servindo do processo onde se fará a composição definitiva do litígio. (Amagis 11/288). No
mesmo sentido: RT 622/118, maioria”. (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotonio Negrão, Saraiva,
31ª edição, pág. 791). A ação de busca e apreensão cautelar deve atender, obrigatoriamente, sob pena de ser declarada inepta,
o disposto no artigo III do artigo 801 do Código de Processo Civil. Contrariando a lei, o autor ajuizou ação cautelar de caráter
satisfativo, sem qualquer referência à ação principal: “Art. 801: 3. É inepta a inicial que não atende ao disposto no inciso III
(RJTJESP 102/243, RJTAMG 63/122), quando a medida cautelar não tem caráter satisfativo. Nessa ordem de idéias, deve ser
julgado extinto o processo cautelar, por falta de menção, na inicial, da ação principal a ser proposta e seu fundamento (RSTJ
95/280, RT 476/140, 506/143, RF 292/326, JTA 35/252, Bol. AASP 906/51, sendo caso, inclusive, de ser indeferida a inicial, por
inepta (RT 608/70, RJTAMG 61/67, maioria). Contra: RT 483/115, maioria.” (Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor, Theotonio Negrão, Saraiva, 31ª edição, pág. 775). Ante todo o exposto, com fundamento no artigo 267, inciso I, c. c. o
artigo 295, inciso I, parágrafo único, item III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem conhecimento do
mérito, por impossibilidade jurídica do pedido. Fixo os honorários à patrona da autora no valor correspondente a 30% da tabela
do Convênio DPE/OAB. Transitada em julgado, expeça-se a certidão de honorários. Oportunamente arquivem-se. Registre-se e
intime-se. - ADV: DANIELA CRISTIE POLETTO (OAB 255100/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GUSTAVO CARVALHO DE BARROS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANTONIO CESAR GIMENEZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0037/2014
Processo 0000083-04.2007.8.26.0347 (347.01.2007.000083) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Jose
Carlos da Cruz - Vistos... Trata-se do pagamento do valor relativo à sucumbência (fls. 279-280). Desnecessária a remessa
ao contador para cálculo de eventual incidência de imposto de renda, ante a edição do Provimento 1463/2007 do Conselho
Superior da Magistratura. Expeça-se o alvará em favor da pessoa jurídica indicada no Ofício Requisitório (fls. 274-275) e,
no mais, aguarde-se o pagamento do precatório do autor (fls. 269/270). Int. NOTA DE CARTÓRIO: Alvará à disposição para
retirada. - ADV: WILLIAN DELFINO (OAB 215488/SP), ISIDORO PEDRO AVI (OAB 140426/SP), RIVALDIR D’APARECIDA SIMIL
(OAB 172180/SP)
Processo 0000093-09.2011.8.26.0347 (347.01.2011.000093) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Bruno
Henrique de Queiroz - Observadas as formalidades de praxe, subam ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Seção de Direito Público - 16ª e 17ª Câmaras. Int. - ADV: ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA (OAB 266328/SP)
Processo 0000753-66.2012.8.26.0347 (347.01.2012.000753) - Monitória - Contratos Bancários - Livorno Fundo de
Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados - Vogo Viagens Turismo e Negocios Ltda Me - Defiro o sobrestamento
do feito pelo prazo requerido. Decorrido, intime-se para prosseguimento. Int. - ADV: PATRÍCIA DONATO MATHIAS (OAB 285959/
SP), PRISCILA MARTINS CARDOZO DIAS (OAB 252569/SP)
Processo 0000958-32.2011.8.26.0347 (347.01.2011.000958) - Execução de Alimentos - Alimentos - I. B. - - I. R. B. - W.
R. B. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO Nº 347.2013/001774-9 CERTIFICO, em cumprimento ao r. Mandado
EPIGRAFADO, que me dirigi ao endereço nele constante, mas não encontrei o Senhor W. R. B., posto que, lá, não mais reside,
segundo informou sua ex-companheira (segundo ela, eles se separaram); informou, ainda, ela que, vez em quando, ele vai em
sua casa para visitar a filha comum dos dois. Solicitei a ela o número do telefone dele, mas ela disse que não se lembrava;
forneci o número de meu telefone e pedi para ele entrar em contato comigo, a fim de combinarmos a data da citação. Ele me
ligou 03 (três) vezes e afirmava que estava fora da cidade a trabalho; porém, combinava o dia para receber a citação, no entanto,
não comparecia e se escusava sob a justificativa de que ainda estava fora da cidade, ou seja, a sua volta fora adiada. Prestes
a vencer o prazo para devolução do Mandado, requeri prorrogação de prazo até hoje (dia 15), porque o Executado me garantiu
que viria dia 12 ou dia 13; no entanto, até agora, não me informou sua volta, em razão do que reforçou ainda mais a suspeita,
que se me incutiu, de que ele não está, deveras, interessado em receber a citação, razão pela qual devolvo este Mandado ao
Cartório sem lhe dar cumprimento, pois, pelo motivo supramencionado, para os devidos fins de direito, dentre os quais novas
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1059

deliberações do Exequente e novas determinações do Eminente Magistrado deste Colendo Juízo, que serão cumpridas tão logo
nos cheguem a conhecimento e acaso nos seja distribuído outra vez, e, por ser expressão da verdade, com a fé de meu cargo,
subscrevo esta para a prova de fato e de direito, inerente a este ato e aos que dele dependam. Matão, 13 de janeiro de 2014.
Matao, 15 de janeiro de 2014. Número de Atos: 01 (um) ato. NOTA DE CARTÓRIO: Digam os autores quanto à certidão negativa
do Oficial de Justiça. - ADV: PAULO ROBERTO LEMOS SILVERIO (OAB 282688/SP), FABIO APARECIDO ALBERTO (OAB
274052/SP), ARMANDO ZAVITOSKI JUNIOR (OAB 259782/SP)
Processo 0001302-67.1998.8.26.0347 (347.01.1998.001302) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Jose
Goncalves - Vistos. Por cautela, cientifique-se pessoalmente o autor do pagamento do requisitório, facultando ao patrono a
apresentação do mesmo em cartório. Não comparecendo, expeça-se mandado. Sem prejuízo, expeçam-se os alvarás em favor
do autor e do patrono. Desnecessária a remessa ao contador para cálculo de eventual incidência de imposto de renda, ante
a edição do Provimento 1463/2007 do Conselho Superior da Magistratura. No mais, diga o exequente sobre a satisfação da
execução. Int. NOTA DE CARTÓRIO: Alvarás à disposição para retirada. - ADV: RIVALDIR D’APARECIDA SIMIL (OAB 172180/
SP), ANTONIO CARLOS LOPES (OAB 33670/SP)
Processo 0001596-36.2009.8.26.0347 (347.01.2009.001596) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Rosimeire
Aparecida Lucantonio Bonine - Ante a manifestação da Procuradora Federal informando não ter interesse na execução das verbas
decorrentes da sucumbência, arquivem-se os autos, observadas as formalidades de praxe. Int. - ADV: CRISTIANE AGUIAR DA
CUNHA BELTRAME (OAB 103039/SP), BIANCA CAVICHIONI DE OLIVEIRA (OAB 152874/SP), RIVALDIR D’APARECIDA SIMIL
(OAB 172180/SP), VALENTIM APARECIDO DA CUNHA (OAB 18181/SP)
Processo 0002397-10.2013.8.26.0347 (034.72.0130.002397) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - J. C.
C. - S. M. de B. H. C. F. M. - - D. M. - Considerando a informação trazida pela corré do atual endereço de trabalho do requerido
D. P. M., depreque-se sua citação (fls. 353/354) - ADV: PAULO AUGUSTO BERNARDI (OAB 95941/SP), FABIAN CARUZO (OAB
172893/SP), ELIAS EVANGELISTA DE SOUZA (OAB 250123/SP)
Processo 0002949-24.2003.8.26.0347 (347.01.2003.002949) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Roberto
de Souza Pires - Vistos... Trata-se do pagamento do valor relativo à sucumbência (fls. 303-305). Desnecessária a remessa
ao contador para cálculo de eventual incidência de imposto de renda, ante a edição do Provimento 1463/2007 do Conselho
Superior da Magistratura. Expeça-se o alvará em favor do advogado credor e, no mais, aguarde-se o pagamento do precatório
do autor (fls. 295/296). Int. NOTA DE CARTÓRIO: Alvará à disposição para retirada. - ADV: RIVALDIR D’APARECIDA SIMIL
(OAB 172180/SP), ANTONIO APARECIDO GROSSO (OAB 79812/SP), ARNALDO SEBASTIAO MORETTO (OAB 50740/SP)
Processo 0003165-33.2013.8.26.0347 (034.72.0130.003165) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de
Contribuição (Art. 55/6) - Rosana Maria Otrenti - Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, JULGO
IMPROCEDENTE a presente ação revisional, condenando a autora no pagamento das custas, despesas processuais, mais
honorários advocatícios que fixo em R$ 700,00 (setecentos reais). Tal condenação fica adstrita ao preceituado nos artigos 11
e 12 da Lei n° 1.060/50. P. R. I. C. - ADV: CARLOS AUGUSTO BIELLA (OAB 124496/SP), HELEN CARLA SEVERINO (OAB
221646/SP)
Processo 0004194-36.2004.8.26.0347 (347.01.2004.004194) - Procedimento Ordinário - Valter de Jesus - Vistos... Por
cautela, cientifique-se pessoalmente o autor do pagamento do requisitório, facultando à patrona a apresentação do mesmo
em cartório. Não comparecendo, expeça-se mandado. Sem prejuízo, expeçam-se os alvarás em favor do autor e da patrona.
Desnecessária a remessa ao contador para cálculo de eventual incidência de imposto de renda, ante a edição do Provimento
1463/2007 do Conselho Superior da Magistratura. No mais, diga o exequente sobre a satisfação da execução. Int. NOTA DE
CARTÓRIO: Alvarás à disposição para retirada. - ADV: RIVALDIR D’APARECIDA SIMIL (OAB 172180/SP), MARGHERITA DE
CASSIA PIZZOLLI GARCIA BRANDES (OAB 172814/SP)
Processo 0004218-20.2011.8.26.0347 (347.01.2011.004218) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo
de Contribuição (Art. 55/6) - Jurandyr Brassi - Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, JULGO
IMPROCEDENTE a presente ação revisional, condenando o autor no pagamento das custas, despesas processuais, mais
honorários advocatícios que fixo em R$ 700,00 (setecentos reais). Tal condenação fica adstrita ao preceituado nos artigos 11 e
12 da Lei n° 1.060/50. P. R. I. C. - ADV: DARIO ZANI DA SILVA (OAB 236769/SP), JOSE DARIO DA SILVA (OAB 142170/SP)
Processo 0005304-55.2013.8.26.0347 (034.72.0130.005304) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Simone Fernandes de Barros Freitas - Supermercados Palomax Ltda - Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à
autora. Anote-se. Designo audiência de conciliação para o dia 06 de fevereiro de 2014, às 10:45 h. Cite-se e intime-se o réu,
com as advertências de praxe, para comparecer ao Setor de Conciliação - CEJUSC, situado na Rua Cesário Mota, nº 1290,
Vila Santa Cruz, Matão/SP, CEP: 15.990-340, tel. 3383-4510, consignando-se que o prazo para a resposta será de 15 dias a
contar da audiência, deferidos os benefícios do artigo 172 e ss. do CPC, se requerido. Intime-se a autora para comparecimento
à audiência. Int. - ADV: ALESSANDRA ALVES (OAB 301558/SP), ADRIANA ALVES (OAB 317628/SP)
Processo 0006622-10.2012.8.26.0347 (347.01.2012.006622) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Maria de Jesus
Lima - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - NOTA DE CARTÓRIO: Foi designado o dia 17/02/2014, às 7h30min para a
realização de perícia médica na autora Maria de Jesus Lima, com o médico Dr. Amilton Eduardo de Sá, no consultório localizado
à Rua Pedro Perche de Aguiar, 636, Matão/SP. Obs. O periciando deverá levar documento de identidade com foto, carteira de
trabalho, exames e relatórios. - ADV: ANA CRISTINA LEONARDO GONCALVES (OAB 124494/SP)
Processo 0007062-84.2004.8.26.0347 (347.01.2004.007062) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Joao
Francisco Florentino - Vistos. Por cautela, cientifique-se pessoalmente o autor do pagamento do requisitório, facultando ao
patrono a apresentação do mesmo em cartório. Não comparecendo, expeça-se mandado. Sem prejuízo, expeçam-se os alvarás
em favor do autor e da pessoa jurídica indicada, inclusive dos honorários contratuais (fl. 267). Desnecessária a remessa ao
contador para cálculo de eventual incidência de imposto de renda, ante a edição do Provimento 1463/2007 do Conselho Superior
da Magistratura. No mais, diga o exequente sobre a satisfação da execução. Int. NOTA DE CARTÓRIO: Alvarás à disposição
para retirada. - ADV: ISIDORO PEDRO AVI (OAB 140426/SP), RIVALDIR D’APARECIDA SIMIL (OAB 172180/SP), LAERCIO
PEREIRA (OAB 51835/SP)
Processo 0007587-27.2008.8.26.0347 (347.01.2008.007587) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Hsbc Bank
Brasil Sa Banco Multiplo - Luiz Carlos da Silva - - Silva Acessorios Novos e Usados Ltda Me - NOTA DE CARTÓRIO: Diga o
banco autor quanto às respostas negativas das pesquisas de endereço das empresas de telefonia. - ADV: JORGE DONIZETI
SANCHEZ (OAB 73055/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GUSTAVO CARVALHO DE BARROS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANTONIO CESAR GIMENEZ
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0038/2014
Processo 0000161-56.2011.8.26.0347 (347.01.2011.000161) - Depósito - Depósito - Bv Financeira Sa Credito Financiamento
e Investimento - NOTA DE CARTÓRIO: providencie, o autor, cópia da petição de fls. 40/43 a fim de instruir a carta para citação
do requerido. - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)
Processo 0000233-72.2013.8.26.0347 (034.72.0130.000233) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco Sa - NOTA DE CARTÓRIO: Diga o exequente sobre o resultado positivo das pesquisas eletronicas acerca do
endereço do executado, qual seja, 1) Rua José Bonifácio, 1070, apto 31, centro, cep 15990-040, Matão/SP; 2) Chácara Santa
Rita, nr. 00002, Cx P.63, zona rural, cep 15990-000, Matão/sp; 3) Rua Dom Pedro II, 1641, 5º andar, conj 53, bairro Campestre,
Santo André/SP, cep 09080-111. - ADV: PATRICIA COELHO MOREIRA BAZZO (OAB 244214/SP), MARINA EMILIA BARUFFI
VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA (OAB 107931/SP)
Processo 0000938-88.2012.8.26.0320 (320.01.2012.000938) - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - Alcides
Bernardo do Nascimento e outro - Amarildo Hamann e outros - Assim, pelos fundamentos acima, DECIDO pela manutenção das
penhoras de valores bloqueados pelo sistema Bacen-Jud, conforme despacho de fls. 129, prosseguindo-se o feito. Int. - ADV:
RAFAEL MATEUS VIANA DE SOUZA (OAB 274714/SP), MARCOS CESAR GARRIDO (OAB 96924/SP), LUCIO CRESTANA
(OAB 87572/SP)
Processo 0001099-51.2011.8.26.0347 (347.01.2011.001099) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Pcgbrasil Multicarteira - Homologo, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pelo autor nestes autos de Busca e Apreensão,
que Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados PCG Brasil Multicarteira move contra Luis Fernando de
Souza, e, por consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VIII, do CPC. Providencie
a serventia o desbloqueio do veículo, através do sistema RENAJUD. Oportunamente, arquivem-se os autos, observadas as
formalidades legais. P.R.I. - ADV: ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP), MARCELO TESHEINER
CAVASSANI (OAB 71318/SP)
Processo 0001724-51.2012.8.26.0347 (347.01.2012.001724) - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Rr Comercio de Pneus Matao Ltda Me - Itau Unibanco Sa - Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO
IMPROCEDENTES OS EMBARGOS, prosseguindo-se na execução. Pelo princípio da sucumbência condeno os embargantes
ao pagamento total das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o
valor atualizado da execução. P. R. I. C.(NOTA DE CARTÓRIO: Valor do Preparo(2%): R$ 835,94 - Porte de remessa/retorno:
R$ 29,50) - ADV: ELADIO SILVA (OAB 25048/SP), WILLIAN DE SOUZA CARNEIRO (OAB 288466/SP), CRISTIANO ROGERIO
CANDIDO (OAB 288171/SP)
Processo 0002331-64.2012.8.26.0347 (347.01.2012.002331) - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Fazenda Publica do Estado de Sao Paulo - Maria Isabel de Arruda - Tendo em vista que a embargada reconhece o
valor apurado pelo Contador, que está de acordo com o que foi apresentado pela embargante, nos termos do artigo 269, inciso
II, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os embargos à execução opostos pela Fazenda Pública do Estado de
São Paulo nos autos da execução de sentença da ação ordinária que lhe move Maria Isabel de Arruda, para acolher o cálculo
de fls. 26/27 e determinar que a execução prossiga pelo valor de R$ 511,27. Tendo a embargada decaído de parte mínima do
pedido, deixo de condená-la em sucumbência. P. R. I. - ADV: MAURICIO JOSE ERCOLE (OAB 152418/SP), THELMA CRISTINA
A DO V SA MOREIRA (OAB 81821/SP)
Processo 0003791-52.2013.8.26.0347 (034.72.0130.003791) - Embargos à Execução - Contratos Bancários - Confeccoes
Toque Sport Ltda Epp e outro - Banco Bradesco Sa - Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES
OS EMBARGOS, prosseguindo-se na execução. Pelo princípio da sucumbência condeno os embargantes ao pagamento total
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
execução. P. R. I. C..(NOTA DE CARTÓRIO: Valor do Preparo(2%): R$ 2.978,67 - Porte de remessa/retorno: R$ 29,50) - ADV:
IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA (OAB 107931/SP), VANDERLEI GOMES PIRES (OAB 59630/SP), PATRICIA COELHO
MOREIRA BAZZO (OAB 244214/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), MARIA DE FATIMA
MARTINS DA SILVA (OAB 263964/SP)
Processo 0005476-12.2004.8.26.0347 (347.01.2004.005476) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Francisco
Ferreira - Edson Luiz Troly e outro - Fl. 185: Defiro o sobrestamento do feito por 90 dias, como requerido pelo exequente. Após
o decurso do prazo, intime-se para prosseguimento do feito. Int. - ADV: EDNILSON BOMBONATO (OAB 126856/SP), RENATA
TAMAROZZI RODRIGUES (OAB 140810/SP)
Processo 0007929-96.2012.8.26.0347 (347.01.2012.007929) - Embargos à Execução - Compra e Venda - Amarildo Hamann
- - Ester Lilian Ferreira Hamann - - Nadine Ana Sass Hamann - Alcides Bernardo do Nascimento - - Mathilde Sinibaldi do
Nascimento - Recebo os embargos opostos sem efeito suspensivo (artigo 739-A, caput, do CPC.). Atualize-se o SAJ com o
nome do advogado do embargado, a partir dos dados do processo principal. Após, intime-se o embargado para manifestação
em quinze (15) dias (artigo 740, caput, do CPC.). Certifique-se nos autos principais a respeito da interposição destes embargos,
anotando-se nas capas de ambos os processos sobre a distribuição por dependência. Int. - ADV: MARIANA FERRARI GARRIDO
(OAB 316523/SP), MARCOS CESAR GARRIDO (OAB 96924/SP), LUCIO CRESTANA (OAB 87572/SP)

MAUÁ
Cível
2ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
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RELAÇÃO Nº 0001/2014
Processo 0000113-81.1980.8.26.0348 (348.01.1980.000113) - Procedimento Ordinário - Desapropriação Indireta - Fosfanil
Sa Superfosfatos Anilinas e Produtos Quimicos - Prefeitura Municipal de Maua - manifeste-se o(a) autor(a) acerca da quitação
do débito no prazo de 10 (dez) dias - ADV: CUSTODIO DA PIEDADE UBALDINO MIRANDA (OAB 22122/SP), WANDERLI
BORTOLETTO MARINO DE GODOY (OAB 69636/SP)
Processo 0000215-40.1979.8.26.0348 (034.81.9790.000215) - Separação Consensual - Dissolução - R. C. C. - - V. F. C.
- Vistos. Conforme decisão proferida a fls. 54, diante do falecimento do alimentante, nada a prover em relação ao pedido
apresentado. Explico. A obrigação alimentar é pessoal. Em assim sendo, extingue-se com o óbito do alimentante. Subsistindo a
necessidade de alimentos, deverá a requerente, se o caso, buscar outros legitimados a prestá-los, sendo incabível a providência
requerida. Tornem os autos ao arquivo. Ciência ao Ministério Público. P. Int. - ADV: MARGARETH CHRISTINI PARI BORTOLOTI
(OAB 110214/SP)
Processo 0000489-47.1992.8.26.0348 (348.01.1992.000489) - Separação Consensual - Dissolução - T. H. Q. M. - - V. M. Vistos. Primeiramente, providencie a requerente a juntada aos autos de cópia atualizada da matrícula do imóvel partilhado. P.
Int. - ADV: VIRGINIA DIAS DINIZ (OAB 146575/SP), ANDRÉ FILOMENO (OAB 202049/SP), HENRIQUE JOSE DOS SANTOS
(OAB 98143/SP)
Processo 0000700-29.2005.8.26.0348 (348.01.2005.000700) - Execução de Alimentos - Alimentos - J. N. S. de S. - - G. dos
S. S. - S. A. S. - Vistos. Por derradeira vez, fixo prazo de 10 (dez) dias a fim de que os exequentes apresentem manifestação nos
autos, requerendo o que de direito em termos de prosseguimento, sob pena de arquivamento. Decorrido o prazo e nada sendo
requerido, o que deverá ser certificado pela serventia, aguarde-se provocação no arquivo. Ciência ao Ministério Público. P. Int. ADV: RODRIGO CÉSAR DE MARCHI (OAB 177732/SP), ALBERTO CARVALHO SILVA (OAB 20591/BA)
Processo 0001682-96.2012.8.26.0348 (348.01.2012.001682) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução Joao Gonçalves Moura - Fatima Passarelli - Vistos. Fls. 96: Defiro a expedição da carta de sentença, sem recolhimento da taxa
de expedição, providenciando a serventia as cópias necessárias, devendo a requerente, para tanto, indicar as peças que irão
formá-la. Ciência ao Ministério Público. P. Int. - ADV: WAINE JOSÉ SCHMDT (OAB 195269/SP), ARLETE ZANFERRARI LEITE
(OAB 126789/SP)
Processo 0001969-25.2013.8.26.0348 (034.82.0130.001969) - Divórcio Consensual - Liminar - V. F. dos S. - - S. C. dos S.
- Providencie o(a) autor(a) o regular andamento do feito, requerendo o que direito no prazo de 05 (cinco) dias - ADV: MÔNICA
FREITAS DOS SANTOS (OAB 173437/SP), ALISSON PATRIC MIRANDA LIMA BATESSOCO (OAB 264838/SP), MARCELO
CALDEIRA DE OLIVEIRA (OAB 140590/SP)
Processo 0002143-44.2007.8.26.0348 (348.01.2007.002143) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Alexandro
dos Santos Caetano - Inss Instituto Nacional de Seguros Sociais - Vistos. Fls. 289.: Ante o depósito de fls. 285, intime-se
o autor para, no prazo legal, especificar o valor cabente a ele e ao advogado. Após, expeça-se Mandado de levantamento
na forma especificada, observando as cautelas de praxe. No mais, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para que o requerente
se manifeste acerca da quitação do débito, para fins de extinção e arquivamento definitivo dos autos, sendo que o silêncio
importará em consentimento. P. Int. - ADV: ELANE MARIA SILVA (OAB 147244/SP), DELFINO MORETTI FILHO (OAB 45353/
SP), WELLINGTON ALMEIDA SOUZA (OAB 205936/SP)
Processo 0002189-62.2009.8.26.0348 (348.01.2009.002189) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Otaviano
Alves Pereira - Marco Antonio Dias Queijo - - Sebastiana Maria Honorato Queijo - Vistos. Aguarde-se o cumprimento do quanto
determinado nesta data nos autos principais - Ação de Usucapião. P. Int. - ADV: ESTER RODRIGUES LOPES (OAB 169135/SP),
ANTONIO WILSON DE MORAIS (OAB 293694/SP), JORGE RAMER DE AGUIAR (OAB 61512/SP)
Processo 0002469-09.2004.8.26.0348 (348.01.2004.002469) - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL
3.365/1941 - Municipio de Maua - Creuza Silva Ribeiro - Vistos. Ciência à requerida (fls. 291/293). Sem prejuízo, providencie a
requerida a juntada aos autos de certidão de objeto e pé no processo 0017809-12.2012.8.26.0348. P. Int. - ADV: CLEUSA SANT
ANNA (OAB 152161/SP), ELYSSON FACCINE GIMENEZ (OAB 165695/SP)
Processo 0002526-51.2009.8.26.0348 (348.01.2009.002526) - Execução de Alimentos - Alimentos - T. M. da C. de O. - - T.
M. da C. de O. - J. M. de O. - Vistos. Fls. 67: Primeiramente, cumpram os exequentes, integralmente, a determinação de fls.
56, apresentando cálculo atualizado e discriminado do débito. Após, retornem. Ciência ao Ministério Público. P. Int. - ADV:
GILBERTO FIDELIS (OAB 136779/SP)
Processo 0003555-59.1997.8.26.0348 (348.01.1997.003555) - Execução de Título Extrajudicial - Laudecir Gasparotto - Paulo Cesario Ramalho - Ricardo Fernandes das Neves - - Douglas Fernandes das Neves - Vistos. Fls. 371: Defiro. Aguarde-se
em cartório pelo prazo requerido. P. Int. - ADV: MONICA HEINE (OAB 96567/SP)
Processo 0003581-32.2012.8.26.0348 (348.01.2012.003581) - Usucapião - Propriedade - Benedita de Souza Santos - Vistos.
Sobre a cota ministerial de fls. 73, diga a autora, no prazo de 10 (dez) dias. P. Int. - ADV: LOURIVAL FERNANDES DE ALENCAR
(OAB 188756/SP)
Processo 0004043-52.2013.8.26.0348 (034.82.0130.004043) - Procedimento Ordinário - Guarda - T. C. B. S. - G. G. da S. Vistos. Convoco as partes para audiência de tentativa de conciliação, a qual designo para o dia 27 de Fevereiro de 2014, às 16:
00 hs. Na data supra, deverão os patronos providenciar o comparecimento de seus patrocinados. Ciência ao Ministério Público.
P. Int. - ADV: ROSANGELA MARIA VIEIRA DA SILVA (OAB 184849/SP), ROSELI CILSA PEREIRA (OAB 194502/SP), ELIA DE
ARAUJO CARVALHO BUENO (OAB 94728/SP)
Processo 0004309-15.2008.8.26.0348 (348.01.2008.004309) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - P.
N. - D. C. da S. - Vistos etc. INTIME(M)-SE o(a)(s) autor(a)(s) a dar(em) regular andamento ao feito no prazo de 48 horas, sob
pena de extinção da ação nos termo do artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por
cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: PAULA DE FRANÇA SILVA (OAB
200371/SP), MARINA DULINSKY SCILLA (OAB 247177/SP), JEFFERSON DOS SANTOS RODRIGUES (OAB 224770/SP)
Processo 0004374-78.2006.8.26.0348 (348.01.2006.004374) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - Sabino
Jardim Nascimento - Inss Instituto Nacional de Seguridade Social - POSTO ISSO, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial,
condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00
(trezentos reais), nos termos do artigo 20, § 4°, do Código de Processo Civil, suspendendo os respectivos pagamentos por ser
a requerente beneficiária da Justiça Gratuita, ressalvado o disposto no artigo 12, da Lei n° 1.060/50. P.R.I.C. - ADV: ANA MARIA
STOPPA (OAB 108248/SP)
Processo 0004723-57.2001.8.26.0348 (348.01.2001.004723) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Saneamento Basico do Municipio de Maua Sama - Construtora Radial Ltda - - Mbj Projetos e Obras Ltda - Daee Departamento de
Águas e Energia Elétrica - De acordo com o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para
condenar as requeridas ao pagamento da quantia de R$ 18.659,75, devidamente atualizada a partir dos respectivos desembolsos,
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com incidência de juros da mora a partir da citação. Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como dos honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação. JULGO, outrossim, IMPROCEDENTE a lide
secundária, condenando a ré denunciante ao pagamento dos honorários advocatícios da parte denunciada, os quais, igualmente,
fixo em 20% sobre o valor da condenação. As partes condenadas saem intimadas acerca do disposto no artigo 475-J do Código
de Processo Civil, no sentido de que, a partir desta decisão, no prazo de 15 dias, deve efetuar o pagamento da condenação,
sob pena de incidência da multa de 10% sobre o valor total do débito. P.R.I.C. (Valor do preparo = R$ 373,20 (guia GARE, cód.
230-6) e Valor do porte de remessa e retorno R$ 29,50 - por volume (quia G.R - F.E.D.T.J - cód. 110-4)) - ADV: PRISCILLA
LIMENA PALACIO PEREIRA (OAB 154282/SP), MARCELA ARINE SOARES (OAB 280038/SP), ARNALDO JESUINO DA SILVA
(OAB 147300/SP), SIDNEI FARINA DE ANDRADE (OAB 119263/SP), MARIA JOSÉ DE ABREU (OAB 184784/SP), FERNANDA
CONSTANT PIRES ROCHA E SILVA (OAB 154178/SP), NARA CIBELE NEVES (OAB 205464/SP), ELENEIDE DA CONCEIÇÃO
O SANTOS SPIRIDIONE (OAB 111413/SP)
Processo 0004770-41.1995.8.26.0348 (348.01.1995.004770) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito
Industrial - Banco do Brasil Sa - Vistos. Determino a citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação no valor
de R$ 49.315,13, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de ser convertido em penhora o arresto que recaiu sobre as quantias
bloqueadas às fls. 140/142 e 243 (R$ 2.246,87, R$ 176,66 e R$ 18,84). Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o
valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral
pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum
litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Não efetuado o pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça
procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma
oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará
o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados
os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor
enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial
devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca de eventual composição amigável. O executado poderá apresentar
defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos
mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitarse-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito
do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta
de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Fica deferido ao Sr. Oficial
de Justiça as prerrogativas do art. 172, §2º do Código de Processo Civil, devendo ainda observar o disposto nos artigos 227 e
228 do Código de Processo Civil. Servirá o presente por cópia digitada como mandado. Cumpra na forma e sob as penas da lei.
Intime-se. + Fica o autor intimado a recolher as custas para diligência do oficial de justiça, bem como a providenciar cópias da
inicial para citação do requerido, no prazo de 5 dias. - ADV: ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)
Processo 0004963-60.2012.8.26.0348 (348.01.2012.004963) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Ademir
Vailatti - Antonio Romera - - Rosemeire Romera Salvador - - Walmir Salvador - Sobre as informações de endereços obtidas via
BACENJUD (fls. 57/60), manifeste-se o autor no prazo legal. - ADV: ROBERTO PEREIRA GONCALVES (OAB 105077/SP)
Processo 0005117-44.2013.8.26.0348 (034.82.0130.005117) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Banco Itaucard Sa - Iracy de O Silva Sabela - Vistos. Fls. 35: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo requerido.
Sem prejuízo, providencie a parte autora a regularização de sua representação processual, tendo em vista que os documentos
juntados às fls. 36/40 se tratam de cópia anteriormente autenticada. P. Int. - ADV: CELSO MARCON (OAB 260289/SP)
Processo 0005404-37.1995.8.26.0348 (348.01.1995.005404) - Usucapião - Propriedade - Marco Antonio Dias Queijo - Sebastiana Maria Honorato Queijo - Otaviano Alves Pereira - - Ivone Vitalli Pereira - - Jair Vitalli - Maria Elenice Rodrigues
Cavicchioli e outros - Vistos. Fls. 447/453.: Verifico que, de fato, o co-requerido Jair Vitalli, co-proprietário do imóvel que se
pretende usucapir, ainda não foi citado, sendo tal providencia imprescindível para prosseguimento do feito. Assim, previamente
a determinação de citação por edital e, ante o lapso temporal decorrido entre a última tentativa de sua citação (fls. 285),
expeçam-se os ofícios de praxe, visando a localização do atual endereço do co-requerido acima mencionado, observando-se
os dados constantes às fls. 260. Com a providência, havendo novos endereços a serem diligenciados, cite-se pela via postal,
em caso negativo, cite-se por edital com prazo de 30 (trinta) dias. Observo, outrossim, que a precatória para citação de Ivone
Pereira Vitalli, cuja diligência restou positiva, foi, por equívoco, encartada às fls. 73/75 dos autos em apenso. Desse modo,
proceda a serventia ao desentranhamento da carta precatória dos autos em apenso, encartando-a a estes autos. As demais
questões suscitadas pelo co-requerido Otaviano Alves Pereira dizem respeito ao mérito e serão oportunamente apreciadas. P.
Int. - ADV: SILVIA REGINA DOS SANTOS CLEMENTE (OAB 202990/SP), HELIO ANGELE CABRAL (OAB 177717/SP), JORGE
RAMER DE AGUIAR (OAB 61512/SP), DECIO FRATIN (OAB 101990/SP)
Processo 0005764-06.1994.8.26.0348 (348.01.1994.005764) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Carlos Alberto
Marinheiro - - Jady Omindelaguange Marinheiro - Ivanete Filomena Perli Marinheiro - Vistos. Fls. : Previamente à análise do
pedido de expedição de nova carta de adjudicação, providencie a requerente a juntada aos autos da matrícula atualizada do
imóvel a ela adjudicado nestes autos. Ciência ao Ministério Público. P. Int. - ADV: CLAUDETE PACHECO DOS SANTOS (OAB
232962/SP)
Processo 0006119-49.2013.8.26.0348 (034.82.0130.006119) - Procedimento Ordinário - Seguro - Eneide de Oliveira Cardozo
- Itau Seguros Sa - Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes as provas que
pretendem produzir, justificando-as, indicando precisamente qual ponto com elas pretende comprovar. Anote-se que a indicação
genérica de provas a produzir será entendida como inexistência de prova a produzir além das que já constam nos autos. Prazo:
10 (dez) dias. Outrossim, no mesmo prazo supra, deverão as partes informar a este Juízo acerca de eventual interesse na
realização de audiência de tentativa de conciliação (Código de Processo Civil, artigo 331). P. Int. - ADV: INALDO BEZERRA
SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP), CLOVIS MARCIO DE AZEVEDO SILVA (OAB 65284/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB
67669/SP)
Processo 0007039-62.2009.8.26.0348 (348.01.2009.007039) - Procedimento Ordinário - Estabelecimentos de Ensino - Vilma
Salles Barichello - Umesp Universidade Metodista de Sao Paulo - Providencie o autor o recolhimento da taxa relativa ao serviço
de impressão de informações fornecidas pelo sistema Infojud/Bacenjud/Renajud, nos termos do Provimento CSM nº 1864/2011
e Comunicado nº 170/2011, do Consellho Superior da Magistratura (R$ 11,00 por cada CPF ou CNPJ a ser pesquisado, que
deverão ser recolhidos na Guia do Fundo de Despesas do TJSP (FEDTJ), informando-se o código 434-1 - “Impressão de
Informações do Sistema INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD) - ADV: ANDRE RICARDO IZEPE (OAB 217836/SP), ROBERTO
ALVES DA SILVA (OAB 94400/SP), CAIRO FERREIRA DOS SANTOS (OAB 147302/SP)
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Processo 0007535-52.2013.8.26.0348 (034.82.0130.007535) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Martinho Rodrigues
da Gama - Vistos. Cumpra o autor, integralmente, as determinações de fls. 42. P. Int. - ADV: ROGÉRIO PESTILI (OAB 168085/
SP)
Processo 0007672-34.2013.8.26.0348 (034.82.0130.007672) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bradesco Administradora de Consorcios Ltda - Marjory de Oliveira Silva - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, a
desistência manifestada pelo autor a fls. 41 dos autos, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência,
JULGO EXTINTA a presente ação, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo
Civil. Indefiro a expedição de ofício ao órgão de trânsito, tendo em vista que eventual restrição não foi determinada por este
Juízo. Com o trânsito em julgado, façam-se as devidas anotações e comunicações de praxe, arquivando-se os presentes autos.
P.R.I.C. - ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP)
Processo 0007962-49.2013.8.26.0348 (034.82.0130.007962) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Panamericano Sa - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do
Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com
encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei
nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de
verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo
Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, §
1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as
penas da Lei. Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do artigo 172, §2º do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV:
NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)
Processo 0008630-88.2011.8.26.0348 (348.01.2011.008630) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Douglas da Silva Oliveira - sobre a resposta do DETRAN ao ofício (fls. 60), manifeste-se o
autor no prazo legal - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)
Processo 0008732-52.2007.8.26.0348 (348.01.2007.008732) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Cristyan Junior da Silva - Central Sat Produtos Eletronicos Ltda Me - - Car System - Vistos. Fls. 131.: Primeiramente, providencie
o autor cópia atualizada da ficha cadastral da requerida/executada junto ao JUCESP - Junta Comercial do Estado de São
Paulo. Com a providência, tornem conclusos. P. Int. - ADV: MARCOS EDUARDO DE SOUZA ESTEVES (OAB 200247/SP),
RÚBIA MENEZES (OAB 180066/SP), MARLI TOCCOLI (OAB 168062/SP), ISAAC CRUZ SANTOS (OAB 159997/SP), FLAVIA
GUERINO PEPERAIO (OAB 167271/SP)
Processo 0008825-05.2013.8.26.0348 (034.82.0130.008825) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Thais Batista da Silva - Maria Regina de Oliveira Gomes - - Auto Shopping Global - Vistos. A matéria necessita de dilação
probatória, nada justificando a tutela antecipada mediante contraditório diferido, leia-se, inaudita altera parte, pelo que, a
indefiro, pois ausentes os requisitos autorizadores para sua concessão. Observe-se que tal pedido poderá será reapreciado após
oferecimento de defesa. Citem-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a contestação,
sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo
Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como carta de citação Intime-se. - ADV: RAFAEL DA SILVA ARAUJO (OAB 220687/
SP)
Processo 0008840-71.2013.8.26.0348 (034.82.0130.008840) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A. R. de A.
- Vistos. Diante da consulta de fls. 25, redesigno a audiência para o dia 21 de janeiro de 2014, às 16:30 horas. Cumpra-se fls.
24. - ADV: VANESSA BARBOSA ROCHA (OAB 254961/SP), JULIANO JOSÉ PIO (OAB 227900/SP)
Processo 0008974-98.2013.8.26.0348 (034.82.0130.008974) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Vandeir Carmo
de Sousa - - Ednalva Ferreira dos Santos Carmo - Dersa Desenvolvimento Rodoviario Sa - Vistos. Sem prejuízo de eventual
julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando-as, indicando precisamente
qual ponto com elas pretende comprovar. Anote-se que a indicação genérica de provas a produzir será entendida como
inexistência de prova a produzir além das que já constam nos autos. Prazo: 10 (dez) dias. Outrossim, no mesmo prazo supra,
deverão as partes informar a este Juízo acerca de eventual interesse na realização de audiência de tentativa de conciliação
(Código de Processo Civil, artigo 331). P. Int. - ADV: RONALDO DE SOUZA (OAB 163755/SP), FATIMA LUIZA ALEXANDRE
(OAB 105301/SP), LUCIANA MARIA GRAZIANI MATTA (OAB 187973/SP)
Processo 0009057-85.2011.8.26.0348 (348.01.2011.009057) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Themis Administração Limitada - Amauri de Oliveira Junior - - Amauri de Oliveira - - Rosmeire Criscuolo de Oliveira - De
acordo com exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos iniciais para condenar os
requeridos ao pagamento dos reparos expressamente mencionados na fundamentação (pintura e compra de material), excluindo
o pagamento do portão e a quantia referente à impossibilidade de locação, em função das reformas, valor esse que deve ser
efetivamente demonstrado em sede de liquidação. Condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, resslavados os benefícios da gratuidade.
P.RI.C. (Valor do preparo = R$ 96,85 (guia GARE, cód. 230-6) e Valor do porte de remessa e retorno R$ 29,50 - por volume (quia
G.R - F.E.D.T.J - cód. 110-4)) - ADV: NANCY LEAL STEFANO (OAB 63463/SP), LEILA MARIA PAULON (OAB 103642/SP)
Processo 0009060-50.2005.8.26.0348 (348.01.2005.009060) - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Instituto Metodista
de Ensino Superior - Milene Silva do Prado - Vistos. Fls. 181: Defiro. Aguarde-se em cartório pelo prazo requerido. - ADV:
PATRICIA ROCHA ALVES DA SILVA (OAB 188144/SP), JOSÉ ROBERTO LOPES (OAB 215631/SP)
Processo 0009482-64.2001.8.26.0348 (348.01.2001.009482) - Procedimento Ordinário - Arnaldo Dias de Barros - Nadir Messias de Barros - Construtora Souto Ltda - - Retrosolo Empreendimentos e Construcoes Ltda - - Cimino Imoveis
Empreendimentos Imobiliarios Ltda - Vistos. Primeiramente, determino o desbloqueio das quantias indicadas nos detalhamentos
de fls. 459/462 e fls. 532/536, mediante protocolo que se efetiva nesta data, tendo em vista que os valores se mostram irrisórios
em relação ao débito, e não justificariam a movimentação da máquina judiciária para fins de transferência. Fls. 539/541: Defiro
nova tentativa de bloqueio do importe de R$ 27.717,45 (vinte e sete mil, setecentos e dezessete reais e quarenta e cinco
centavos), via BACENJUD (protocolo nº 20130003237937), observando-se que referido valor foi apontado pelo credor a fls. 542
destes autos. Aguarde-se pelo prazo de 5 (cinco) dias e, após, junte-se o respectivo detalhamento. Sem prejuízo, providencie a
serventia à pesquisa, via INFOJUD, das últimas declarações de bens e rendimentos entregues pelas executadas e respectivos
sócios à Receita Federal. Arquive(m)-se o(s) documento(s) obtido(s) em pasta própria do Cartório, como de praxe, para oportuna
consulta pela parte interessada, ou, caso não haja declaração entregue à RFB, junte-se a informação aos autos. Providenciese, ainda, à pesquisa, via RENAJUD, acerca da existência de veículos registrados junto ao órgão de trânsito em nome dos
devedores. Junte-se a informação aos autos. Regularizados, intime-se o exequente para manifestação, inclusive em relação aos
valores indicados no detalhamento de fls. 436/439, observando-se que o silêncio importará em futuro desbloqueio, também em
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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relação às quantias ali indicadas. P. Intime-se.(Sobre o bloqueio de valores via BACENJUD de R$ 377,55 junto ao Banco Itaú,
R$ 1,87 junto ao Banco Santander e R$ 20,89 junto a Caixa Econômica Federal (fls. 560/565) , sobre pesquisa via RENAJUD
(fls. 544/557), e sobre as informações prestadas pela Receita Federal arquivadas em pasta própria , manifeste-se o(a) autor(a)
no prazo legal. ) - ADV: ALBERTO BENEDITO DE SOUZA (OAB 107946/SP), MARIA CRISTINA FACHIM FURBRINGER (OAB
136557/SP), EVELYN DE ALMEIDA CARLINI (OAB 164445/SP), CRISTIANE DOS ANJOS SILVA RAMELLA (OAB 169649/SP)
Processo 0010217-92.2004.8.26.0348 (348.01.2004.010217) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Maria
Ivanilda da Silva - Disbrasil Distribuidora Ltda - Vistos. Defiro a tentativa de bloqueio do importe de R$ 10.279,78 (dez mil,
duzentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), via Banco Central (protocolo nº 20130002096888), observandose que referido valor foi apontado pelo exequente a fls.110 destes autos. Sem prejuízo, providencie a serventia à pesquisa
INFOJUD, arquivando o(s) documento(s) obtido(s) em pasta própria do Cartório, para oportuna consulta pela parte interessada.
Caso não haja declaração entregue à R.F.B, junte-se a informação aos autos. Após, aguarde-se pelo prazo de 5 (cinco) dias.
Decorridos, junte-se o detalhamento BACENJUD aos autos, intimando o credor para manifestação. P. Intime-se. - ADV: WAGNER
DE OLIVEIRA (OAB 231695/SP), ANA MARIA FURTADO POSSEBON (OAB 188324/SP), DANIELA CHICCHI GRUNSPAN (OAB
138135/SP), SALETE LICARIAO (OAB 83441/SP)
Processo 0011588-47.2011.8.26.0348 (348.01.2011.011588) - Execução de Alimentos - Alimentos - S. C. M. - V. M. B. Vistos. Primeiramente, requisito informações acerca do atual endereço dos executados eventualmente constante dos cadastros
das instituições financeiras vinculadas ao Banco Central. Protocolo nº 20130002541429. Sem prejuízo, providencie a serventia
à requisição de informações via INFOJUD. Junte-se a pesquisa aos autos. Após, aguarde-se pelo prazo de 5 (cinco) dias.
Decorridos, junte-se o detalhamento BACENJUD aos autos, intimando o exequente para manifestação. Ciência ao Ministério
Público. P. Int. (Sobre a pesquisa de endereços via BACENJUD (fls. 46/49) e sobre a pesquisa via INFOJUD (fls. 44), manifestese o(a) autor(a) no prazo legal. ) - ADV: RENATA MARCELINO TEIXEIRA (OAB 238288/SP)
Processo 0011606-34.2012.8.26.0348 (348.01.2012.011606) - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor Neander Inacio Rosa - Rui Inacio Rosa - Sobre as informações obtidas através do sistema BACENJUD, manifeste-se o autor no
prazo legal. - ADV: EVERTON ELTON RICARDO LUCIANO XAVIER DOS SANTOS (OAB 279548/SP)
Processo 0011634-12.2006.8.26.0348 (348.01.2006.011634) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora /
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Itabira Agro Industrial Sa - Socorro Cimento e Materiais para Construção Ltda - Vistos.
Fls. 198/200: O pedido formulado pela exeqüente comporta provimento. A Súmula nº 435 editada pelo Superior Tribunal de
Justiça assim dispõe: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. A executada
não foi localizada para citação (fls. 68) junto ao endereço que consta da ficha cadastral emitida pela JUCESP. A ficha cadastral
emitida (fls. 201/204) demonstra que a requerida encontra-se ativa e estabelecida no mesmo endereço diligenciado pelo Oficial
de Justiça, bem como não houve alteração no endereço informado pelos sócios, indicando que as atividades da executada
foram encerradas irregularmente. Caracterizado o ilícito, não seria correto admitir que os sócios tenham seus bens preservados,
enquanto o credor deva amargar o prejuízo, pois é nítido que os atos praticados criam obstáculos à satisfação do crédito
exeqüendo. Portanto, ante o disposto no artigo 50 do Código Civil, defiro a desconsideração da personalidade jurídica da
empresa executada, devendo a serventia providenciar às necessárias anotações. No mais, tendo em vista a citação da requerida
na pessoa do sócio (fls. 169), deverá o exeqüente requerer o que de direito em termos de prosseguimento do feito, no prazo de
10 (dez) dias. P. Int. - ADV: AMARILLIO DOS SANTOS (OAB 61840/SP)
Processo 0011894-79.2012.8.26.0348 (348.01.2012.011894) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Peterson
Rafael Salla - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Sobre o laudo apresentado (fls. 150/161), manifestem-se as partes,
indicando, também, se pretendem produzir outras provas, especificando-as. Prazo de 10 (dez) dias, iniciando-se pelo Autor (05
dias) a partir da publicação deste despacho e, em seguida, ao Instituto-réu (05 dias). Laudos de Assistentes Técnicos no prazo
de 10 (dez) dias. Comprovado o depósito dos honorários periciais, expeça-se mandado de levantamento judicial em favor do
perito nomeado nos autos. P. Int. - ADV: VICENTE GOMES DA SILVA (OAB 224812/SP)
Processo 0012336-79.2011.8.26.0348 (348.01.2011.012336) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - Luiz
Antonio Bardo Barbosa - Instituto Nacional de Seguridade Social Inss - POSTO ISSO, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial,
condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00
(trezentos reais), nos termos do artigo 20, § 4°, do Código de Processo Civil, suspendendo os respectivos pagamentos por ser a
requerente beneficiária da Justiça Gratuita, ressalvado o disposto no artigo 12, da Lei n° 1.060/50. P.R.I.C. - ADV: GRACILENE
DE OLIVEIRA GONZAGA AGRICIO DOS SANTOS (OAB 264925/SP)
Processo 0013338-50.2012.8.26.0348 (348.01.2012.013338) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Laercio do
Nascimento - Instituto Nacional de Seguridade Social Aps Maua - Vistos. Sobre o laudo apresentado (fls. 115/133), manifestemse as partes, indicando, também, se pretendem produzir outras provas, especificando-as. Prazo de 10 (dez) dias, iniciando-se
pelo Autor (05 dias) a partir da publicação deste despacho e, em seguida, ao Instituto-réu (05 dias). Laudos de Assistentes
Técnicos no prazo de 10 (dez) dias. Comprovado o depósito dos honorários periciais, expeça-se mandado de levantamento
judicial em favor do perito nomeado nos autos. P. Int. - ADV: MARIA APARECIDA FERREIRA (OAB 77095/SP)
Processo 0013553-26.2012.8.26.0348 (348.01.2012.013553) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Dilma Eclair Grecco - Anibal Borges Novais - - Vania Araujo Borges Novais - Vistos. Fls. 36.: Indefiro. Cabe ao autor diligenciar
por meios próprios na tentativa de obter o endereço do réu, sendo que, somente com a recusa devidamente comprovada nos
autos poderá ser reapreciado o pedido. P. Int. - ADV: ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA (OAB 39799/SP)
Processo 0013911-64.2007.8.26.0348 (348.01.2007.013911) - Execução de Alimentos - Alimentos - J. W. da S. N. - F. B. do
N. - Vistos. Fls. 95: Previamente à renovação do decreto de prisão, atenda o exequente o quanto requerido pela representante
do Ministério Público a fls. 96, juntando aos autos cálculo atualizado e discriminado do débito. Com a providência, abra-se nova
vista ao Ministério Público e conclusos. P. Int. - ADV: CAMILA DE ANTONIO NUNES KLIBIS (OAB 183534/SP), ORLAN FABIO
DA SILVA (OAB 166729/SP)
Processo 0013914-48.2009.8.26.0348 (348.01.2009.013914) - Execução de Alimentos - Alimentos - W. K. de S. T. - E. N.
T. - Vistos. INTIME-SE o(a) requerente, Weverton Kayky de Souza Tamborim (Rep. por Janaina de Souza Valeriano), para que
no PRAZO de 5 dias dê andamento ao feito, sob pena de ARQUIVAMENTO. Servirá o presente despacho, por cópia digitada,
como carta de intimação. - ADV: IVANI DE SOUZA BARROS BERTUQUI (OAB 263052/SP), LUCIANO VIEIRA DA SILVA (OAB
210218/SP)
Processo 0014172-53.2012.8.26.0348 (348.01.2012.014172) - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - J.
B. da S. - M. M. L. - Vistos. INTIME-SE o(a) requerente, Josival Balbino da Silva, para que no PRAZO de 5 dias dê andamento
ao feito, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Servirá
o presente despacho, por cópia digitada, como carta de intimação. Ciência ao Ministério Público. P. Int. - ADV: NEDY TRISTÃO
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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RODRIGUES (OAB 254369/SP), DANILO DE OLIVEIRA LIMA (OAB 161655/SP)
Processo 0014379-86.2011.8.26.0348 (348.01.2011.014379) - Procedimento Ordinário - Admissão / Permanência /
Despedida - Elane Maria Silva - Prefeitura Municipal de Maua - De acordo com o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, na linha do artigo 269, I, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em
R$ 2.000,00 (dois mil reais). P.R.I.C. (Valor do preparo = R$ 455,41 (guia GARE, cód. 230-6) e Valor do porte de remessa e
retorno R$ 29,50 - por volume (quia G.R - F.E.D.T.J - cód. 110-4)) - ADV: LIGIA CRISTINA SANTOS CAZARIN (OAB 286215/SP),
LUCIANA DA CUNHA (OAB 287126/SP), ELANE MARIA SILVA (OAB 147244/SP)
Processo 0014705-51.2008.8.26.0348 (348.01.2008.014705) - Procedimento Ordinário - Direitos / Deveres do Condômino
- Condominio das Amarilidaceas - Jose Luiz dos Santos - Vistos. Defiro a tentativa de bloqueio do importe de R$ 18.748,07
(dezoito mil, setecentos e quarenta e oito reais e sete centavos), via BACENJUD (protocolo nº 20130003292216), observandose que referido valor foi apontado pelo exequente a fls. 73/76 destes autos. Sem prejuízo, providencie a serventia à requisição
de informações, via INFOJUD. Arquive(m)-se o(s) documento(s) obtido(s) em pasta própria do Cartório, como de praxe, para
oportuna consulta pela parte interessada, ou, caso não haja declaração entregue à RFB, junte-se a informação aos autos.
Providencie-se, também, à pesquisa acerca da existência de veículos registrados junto ao órgão de trânsito, via RENAJUD, em
nome do executado. Junte-se a informação aos autos. Anote-se o recolhimento destinado ao F.E.D.T.J. (fls. 81 - R$ 33,00), para
oportuna comunicação. Após, aguarde-se pelo prazo de 5 (cinco) dias. Decorridos, junte-se o detalhamento BACENJUD aos
autos, dando-se vista ao exequente. P. Intime-se.(Sobre o bloqueio de valores via BACENJUD no valor de R$ 4.546,67 junto
a Caixa Econômica Federal e R$ 544,80 junto ao Banco Itaú (fls. 86/87) e sobre a pesquisa via RENAJUD (fls. 83), e sobre as
informações arquivadas em pasta própria, manifeste-se o(a) autor(a) no prazo legal. ) - ADV: ROSELI ALVES MOREIRA FERRO
(OAB 178094/SP)
Processo 0014835-36.2011.8.26.0348 (348.01.2011.014835) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Luiz
Carlos Spindola - - Lucia Helena Spindola Milanesi - Henrique Martins Zoccoler - - Antonio de Jesus Zoccoler - - Divina Soares
Zoccoler - Convoco as partes para audiência de tentativa de conciliação, designando-a para o dia 29 de Janeiro de 2014, às
16:30 hs. Na data supra, deverão os patronos providenciar o comparecimento de seus patrocinados. P. Int. - ADV: PAULA DE
FRANÇA SILVA (OAB 200371/SP), FABIANA CECON SPINDOLA (OAB 164757/SP)
Processo 0015449-12.2009.8.26.0348 (348.01.2009.015449) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral
- Claudia Ramos Lucas - Banco Bradesco Sa - Vistos. 1-) Recebo o Recurso de Apelação oferecido pela autora, em seus
regulares efeitos, abrindo-se vista ao réu para oferecimento de contrarrazões. 2-) Após, regularizados os autos e observadas
as formalidades legais, remetam-se estes autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, com
nossas homenagens. P. Int. - ADV: MAURÍCIO ALESSANDER BARRACA (OAB 191447/SP), AMERICO SCUCUGLIA JUNIOR
(OAB 242728/SP)
Processo 0015641-71.2011.8.26.0348 (348.01.2011.015641) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Diego
Gama de Souza - Banco Bradesco Sa - Do exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido, para condenar a parte ré ao
pagamento da quantia de R$2.300,00, atualizada a partir da propositura da demanda, com incidência de juros da mora a partir
da citação, a título de danos materiais. Condeno-a, ainda, ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00, a título de indenização por
danos morais, devidamente atualizada a partir desta data, com incidência de juros da mora, a partir da citação, nos termos da
fundamentação. Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios,
os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação. A parte condenada sai intimada acerca do disposto no artigo 475-J do Código
de Processo Civil, no sentido de que, a partir desta decisão, no prazo de 15 dias, deve efetuar o pagamento da condenação, sob
pena de incidência da multa de 10% sobre o valor total do débito. P.R.I.C. (e Valor do preparo = R$ 246,00 (guia GARE, cód.
230-6) e Valor do porte de remessa e retorno R$ 29,50 - por volume (quia G.R - F.E.D.T.J - cód. 110-4)) - ADV: JOSE CARLOS
GARCIA PEREZ (OAB 104866/SP), ALEXANDRE DOS SANTOS PESSOA (OAB 283689/SP)
Processo 0016123-82.2012.8.26.0348 (348.01.2012.016123) - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais Condominio Residencial Rio Amazonas - Cooperativa Habitacional Nosso Teto - Vistos. Requisito informações acerca do atual
endereço dos executados eventualmente constante dos cadastros das instituições financeiras vinculadas ao Banco Central.
Protocolo nº 20130002541089. Sem prejuízo, providencie a serventia à requisição de informações via INFOJUD. Junte-se a
pesquisa aos autos. Anote-se o recolhimento de fls. 63 (R$ 22,00), para oportuna comunicação ao F.E.D.T.J./SP. Após, aguardese pelo prazo de 5 (cinco) dias. Decorridos, junte-se o detalhamento BACENJUD aos autos, intimando o requerente para
manifestação. P. Int. (Sobre a pesquisa de endereços via BACENJUD (fls. 67/68) e sobre a pesquisa via INFOJUD (fls. 65),
manifeste-se o(a) autor(a) no prazo legal.) - ADV: LUIZ RIBEIRO OLIVEIRA NASCIMENTO COSTA JUNIOR (OAB 154862/SP)
Processo 0017076-22.2007.8.26.0348 (348.01.2007.017076) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Durval
Jose de Oliveira - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE o pedido para DECLARAR que a parte autora faz jus ao recebimento de auxílio-acidente no percentual
de 50% de seu salário de benefício, bem como o Abono Anual, previsto no art. 40 do mesmo diploma legal. Todavia, diante da
vedação trazida pelo art. 86, § 2º, da Lei 8213/91 deixo, por ora, de determinar a implantação do benefício, visto que a parte
autora é aposentada por tempo de contribuição (fls. 27) desde 12 de novembro de 1998, sendo inviável a cumulação dos
benefícios, visto que o acidente típico sofrido em 15 de março de 2004 é posterior ao advento da Lei 9528/97, que alterou a
Lei 8213/91 (fls. 164/165), restando, assim, impossível a cumulação dos benefícios. Condeno o réu ao pagamento das custas
e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 15% do total das parcelas do benefício concedido,
considerando-se as vencidas até esta data. Sujeita esta sentença ao reexame necessário. P.R.I. - ADV: HELOISA HELENA DE
ANDRADE BECK BOTTION (OAB 151939/SP)
Processo 0017298-14.2012.8.26.0348 (348.01.2012.017298) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M. F. de C.
- F. C. de C. - Vistos. Defiro a gratuidade. Anote-se. Ante os elementos constantes dos autos, arbitro os alimentos provisórios
no valor de 1/3 (um terço) dos rendimentos líquidos do requerido, devidos a partir da citação. Oficie-se ao INSS para desconto
dos alimentos. Para a audiência de conciliação, instrução e julgamento, designo o dia 11 de março de 2014, às 15:00 horas.
Cite-se e intime-se o(a) réu(ré). As partes devem se apresentar à audiência acompanhadas de suas testemunhas e advogados.
Na audiência, se não houver acordo, poderá o(a) réu(ré) contestar, desde que o faça por intermédio de advogado. A ausência
do(a) autor(a) importará em arquivamento do processo e a do(a) réu(ré), ou de seu advogado, em confissão e revelia. Ciência
ao Ministério Público. P. Int. - ADV: WILSON JOSE DA SILVA (OAB 248388/SP)
Processo 0017359-11.2008.8.26.0348 (348.01.2008.017359) - Monitória - Prestação de Serviços - Instituto Metodista de
Ensino Superior - Mailla Lucidio Rocha de Andrade - Vistos. Fls. 92: Defiro. Aguarde-se em cartório pelo prazo requerido. - ADV:
ROBERTO ALVES DA SILVA (OAB 94400/SP)
Processo 0017827-04.2010.8.26.0348 (348.01.2010.017827) - Procedimento Ordinário - Expurgos Inflacionários / Planos
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Econômicos - Leonidas Freitas Santos - Banco Itau - Vistos. 1-) Recebo o recurso de Apelação oferecido pelo BANCO ITAÚ S/A,
em seus regulares efeitos. 2-) Intime-se o(a) autor(a) para apresentação de contrarrazões no prazo legal. 3-) Após, regularizados
os autos e observadas as formalidades legais, remetam-se estes autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO, com nossas homenagens. 4) Proceda a serventia as anotações das custas recolhidas ao F.E.D.T.J (fls.
157/158) para oportuna comunicação. Intime-se. - ADV: SILVIA HELENA BRANDÃO RIBEIRO (OAB 150323/SP), FABIOLA
STAURENGHI (OAB 195525/SP), CRISTIANE SILVA OLIVEIRA (OAB 184308/SP)
Processo 0018021-09.2007.8.26.0348 (348.01.2007.018021) - Procedimento Sumário - Izac Alves da Costa - Instituto
Nacional de Seguro Social Inss - Sobre a apresentação de cálculos do INSS, manifeste-se o autor no prazo legal. - ADV:
GLAUCIA SUDATTI (OAB 86599/SP), MARIA ANTONIA ALVES PINTO (OAB 92468/SP)
Processo 0018546-83.2010.8.26.0348 (348.01.2010.018546) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - C.
M. F. - V. S. C. de S. - Ficam as partes devidamente cientificadas de que foi designado o dia 28/01/2014, às 07:30 horas, para
realização de perícia de Investigação de Paternidade junto ao IMESC. - ADV: CLAUDIO AMARO DA SILVA (OAB 291731/SP),
JOSÉ BARBUIO JÚNIOR (OAB 261046/SP)
Processo 0018892-97.2011.8.26.0348 (348.01.2011.018892) - Execução de Alimentos - Alimentos - S. B. de A. - - R. B. de
A. - S. I. de A. - Vistos. Sobre a cota ministerial de fls. 65, diga o executado, no prazo de 10 (dez) dias. P. Int. - ADV: RAFAEL DA
SILVA ARAUJO (OAB 220687/SP), MARILIA GURGUERA VELLUSO (OAB 298343/SP)
Processo 0019086-97.2011.8.26.0348 (348.01.2011.019086) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Camila
Karen de Oliveira - Universidade Anhembi Morumbi - Vistos. Partes legítimas e bem representadas. Não havendo preliminar a
ser apreciada ou nulidade a regularizar, dou o feito por saneado. Os pontos controvertidos estão delineados entre a inicial e a
contestação. Designo o dia 13 de março de 2014, às 14:30 horas, para audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento. Fixo
o prazo de 10 (dez) dias para juntada do rol de testemunhas, que deverá vir acompanhado da informação sobre a necessidade
de intimação, pelo Juízo, ou se as testemunhas arroladas comparecerão na data designada independentemente de intimação.
P. Intime-se. - ADV: KAREN MELO DE SOUZA BORGES (OAB 249581/SP), MARCELO APARECIDO BATISTA SEBA (OAB
208574/SP), RAFAEL DA SILVA ARAUJO (OAB 220687/SP)
Processo 0019128-20.2009.8.26.0348 (348.01.2009.019128) - Monitória - Pagamento - Unifec Uniao para Formaçao
Educaçao e Cultura do Abc - Everaldo Camilo de Assis - Sobre o detalhamento de bloqueio positivo (R$ 317,19 no HSBC),
manifeste-se o autor no prazo legal. - ADV: FERNANDA VIEIRA CAPUANO (OAB 150345/SP)
Processo 0019196-96.2011.8.26.0348 (348.01.2011.019196) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Francisca Aparecida Ribeiro Barbosa - Telecomunicações de São Paulo Sa - Vistos. 1-) Recebo o Recurso de Apelação oferecido
pelo réu, em seus regulares efeitos, abrindo-se vista ao autor para oferecimento de contrarrazões. 2-) Após, regularizados os
autos e observadas as formalidades legais, remetam-se estes autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO, com nossas homenagens. P. Int. - ADV: LEONARDO CARLOS LOPES (OAB 173902/SP), CARLOS MAXIMIANO
MAFRA DE LAET (OAB 104061/SP)
Processo 0019299-06.2011.8.26.0348 (348.01.2011.019299) - Procedimento Ordinário - Guarda - D. G. de O. - A. F. de O.
- Vistos. Fls. 78/79: Defiro. Aguarde-se em cartório pelo prazo requerido. - ADV: MARCIA RAQUEL DE SOUZA ALEIXO (OAB
148272/SP)
Processo 0019381-71.2010.8.26.0348 (348.01.2010.019381) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - M.
da P. F. S. - R. T. F. - Assim, faltando interesse processual, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
com fundamento no artigo 267, inciso VI do Código de Processo Civil. Arbitro honorários advocatícios ao advogado indicado
para defesa dos interesses da requerente, bem assim ao patrono indicado para atuar como curador especial do réu, no valor
equivalente a 100% dos códigos 205 e 115, respectivamente, ambos da tabela vigente, nos termos do Convênio OAB/DPE.
Oportunamente, expeçam-se as certidões. Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de praxe, arquivem-se os autos.
Ciência ao Ministério Público. P.R.I.C. (Valor do preparo = R$ 96,85 (guia GARE, cód. 230-6) e Valor do porte de remessa e
retorno R$ 29,50 - por volume (quia G.R - F.E.D.T.J - cód. 110-4)) - ADV: MARCOS PEREIRA GUEDES (OAB 103774/SP),
WAINE JOSÉ SCHMDT (OAB 195269/SP)
Processo 0019442-58.2012.8.26.0348 (348.01.2012.019442) - Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa - Tutela e Curatela
- M. M. B. - M. N. B. - Pelo exposto, nomeio como CURADORA de MARIA NADIR BARBOSA, a Srª. MARIA MILVA BARBOSA,
em substituição à curadora anteriormente nomeada, mediante compromisso. Lavre-se o respectivo termo. Com o trânsito em
julgado, expeça-se Mandado de Averbação. Não há custas ante a gratuidade que fica deferida. Anote-se. Arbitro honorários
advocatícios à patrona indicada a fls. 07, no valor equivalente a 100% do código 207 da tabela vigente, nos termos do convênio
OAB/DPE. Expeça-se certidão oportunamente. Regularizados os autos, arquivem-se. Ciência ao Ministério Público. P.R.I.C. ADV: PRISCILA CRISTINA SILVA DA SILVEIRA (OAB 214875/SP)
Processo 0019510-08.2012.8.26.0348 (348.01.2012.019510) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Banco Santander Brasil Sa - Tecmaster Automação e Comercio Ltda Me - - Bruno Frare - - Cintia Della Guardia Frare - - Angelo
Stella Tondin - - Jose Abidoral da Silva - - Helenice Engel Tondin - Vistos. Requisito informações acerca do atual endereço
dos executados eventualmente constante dos cadastros das instituições financeiras vinculadas ao Banco Central. Protocolo
nº20130002336168. Sem prejuízo, providencie a serventia à requisição de informações via INFOJUD. Junte-se a pesquisa
aos autos. Anote-se o recolhimento de fls. 54/55 (R$ 88,00), para oportuna comunicação. Aguarde-se pelo prazo de 5 (cinco)
dias. Decorridos, junte-se o detalhamento BACENJUD aos autos, intimando o requerente para manifestação. Anoto, desde
já, que a pesquisa de ativos financeiros visando eventual arresto (BACENJUD), bem assim a obtenção da cópia da última
declaração de bens e rendimentos dos executados (INFOJUD), visando à localização de bens de propriedade dos mesmos,
importa em procedimento autônomo e, portanto, em recolhimento distinto. P. Int.(Sobre a pesquisa de endereços via BACENJUD
(fls. 123/125) e sobre a pesquisa via INFOJUD (fls. 119/121), manifeste-se o(a) autor(a) no prazo legal. ) - ADV: JOÃO JOSÉ
PEDRO FRAGETI (OAB 21103/SP)
Processo 0019510-08.2012.8.26.0348 (348.01.2012.019510) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Banco Santander Brasil Sa - Tecmaster Automação e Comercio Ltda Me - - Bruno Frare - - Cintia Della Guardia Frare - - Angelo
Stella Tondin - - Jose Abidoral da Silva - - Helenice Engel Tondin - Vistos. Requisito informações acerca do atual endereço
dos executados eventualmente constante dos cadastros das instituições financeiras vinculadas ao Banco Central. Protocolo
nº20130002336168. Sem prejuízo, providencie a serventia à requisição de informações via INFOJUD. Junte-se a pesquisa
aos autos. Anote-se o recolhimento de fls. 54/55 (R$ 88,00), para oportuna comunicação. Aguarde-se pelo prazo de 5 (cinco)
dias. Decorridos, junte-se o detalhamento BACENJUD aos autos, intimando o requerente para manifestação. Anoto, desde
já, que a pesquisa de ativos financeiros visando eventual arresto (BACENJUD), bem assim a obtenção da cópia da última
declaração de bens e rendimentos dos executados (INFOJUD), visando à localização de bens de propriedade dos mesmos,
importa em procedimento autônomo e, portanto, em recolhimento distinto. P. Int.(Sobre a pesquisa de endereços via BACENJUD
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(fls. 123/125) e sobre a pesquisa via INFOJUD (fls. 119/121), manifeste-se o(a) autor(a) no prazo legal. )Sobre a pesquisa de
endereços via BACENJUD (fls. 62/69) e sobre a pesquisa via INFOJUD (fls. 57/60), manifeste-se o(a) autor(a) no prazo legal ADV: JOÃO JOSÉ PEDRO FRAGETI (OAB 21103/SP)
Processo 0019600-50.2011.8.26.0348 (348.01.2011.019600) - Mandado de Segurança - Multas e demais Sanções - Manoel
Pascoal Marques - Diretor Geral do Departamento Estadual de Transito Detran 124ª Ciretran de Mauá - Vistos. 1-) Recebo
o recurso de Apelação oferecido pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em seus regulares efeitos. 2-) Intime-se o(a)
autor(a) para apresentação de contrarrazões no prazo legal. 3-) Após, regularizados os autos e observadas as formalidades
legais, remetam-se estes autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, com nossas homenagens.
Intime-se. - ADV: CÁTIA MARIA DE CARVALHO (OAB 175536/SP), LIGIA MARA MARQUES DA SILVA (OAB 238489/SP), SEIJI
YOSHII (OAB 23555/SP)
Processo 0019679-92.2012.8.26.0348 (348.01.2012.019679) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de
Contrato - Francisco Alexandre de Andrade - Banco Itauleasing Sa - Vistos. Recebo os embargos pois tempestivos. A sentença
merece ser integrada. Com efeito, há omissão a ser sanada, na fundamentação. Não se esclareceu os motivos pelos quais os
demais pedidos iniciais são improcedentes, especificamente, os que se referem às despesas de serviços de terceiros, tarifa de
contratação e tarifa bancária. O meu entendimento é no sentido de que essas tarifas remuneram a instituição financeira pelos
serviços prestados ao consumidor, e assim, em tese, não caracterizam qualquer ilegalidade, e, conforme se observa a fls.
20, foram expressamente previstas contratualmente. Assim sendo, sanada a omissão, mantenho a improcedência. De acordo
com o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos da fundamentação,
reiterando, no mais, os termos da decisão de fls. 37/39. P.R.I.C. - ADV: VALSOMIR FERREIRA DE ANDRADE (OAB 197203/
SP)
Processo 0019783-84.2012.8.26.0348 (348.01.2012.019783) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Banco Safra Sa - Antonio Batista dos Santos - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, a desistência manifestada pela
autora às fls. 32 dos autos, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, JULGO EXTINTA a
presente ação, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Decorrido o
prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão. Regularizados, feitas as devidas anotações e comunicações de
praxe, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: JOSE BATISTA FERREIRA DE AGUILAR (OAB 111297/SP)
Processo 0020140-64.2012.8.26.0348 (348.01.2012.020140) - Cautelar Inominada - Liminar - Eneias da Cruz Rosa - Hospital
Lacan - - Marcio José Rosa - Vistos. INTIME-SE o(a) requerente, Eneias da Cruz Rosa, para que no PRAZO de 05 dias dê
andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo
Civil. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como carta de intimação. - ADV: FÁBIO PIRES ALONSO (OAB 184670/
SP), LUIS CARLOS RODRIGUES (OAB 276165/SP)
Processo 0020212-51.2012.8.26.0348 (348.01.2012.020212) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços
- Fundaçao Santo Andre - Daniela Guedes Della Coleta - Sobre o detalhamento de bloqueio positivo (R$ 362,29 na Caixa
Econômica Federal e R$ 1,97 no Banco Santander, manifeste-se o(a) autor(a) no prazo legal. - ADV: ANDERSON GAVA (OAB
235736/SP)
Processo 0020287-95.2009.8.26.0348 (348.01.2009.020287) - Procedimento Ordinário - Bancários - Gerson Luiz dos
Santos - - Ivia Rodrigues de Camargo Santos - Banco Itau Sa - Vistos. 1-) Recebo o recurso de Apelação oferecido pelo BANCO
ITAÚ S/A, em seus regulares efeitos. 2-) Intime-se o(a) autor(a) para apresentação de contrarrazões no prazo legal. 3-) Após,
regularizados os autos e observadas as formalidades legais, remetam-se estes autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, com nossas homenagens. 4) Proceda a serventia as anotações das custas recolhidas ao
F.E.D.T.J (fls. 133/134) para oportuna comunicação. Intime-se. - ADV: SILVIA HELENA BRANDÃO RIBEIRO (OAB 150323/SP),
FABIOLA STAURENGHI (OAB 195525/SP), JOAO FELICIO ALVES (OAB 137176/SP)
Processo 0020480-76.2010.8.26.0348 (348.01.2010.020480) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L. P. da S. - C.
J. da S. - INTIME-SE o(a) requerente, Larissa Pereira da Silva (Rep. por Odete Pereira da Silva), para que no PRAZO de 5 dias
dê andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo
Civil. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como carta de intimação. - ADV: GIANE DEL’ DONO RODRIGUES (OAB
259130/SP)
Processo 0020522-91.2011.8.26.0348 (348.01.2011.020522) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Pix
Empreendimentos Participações e Agropecuaria Ltda - Carlos Alberto Ferreira da Silva e outro - VISTOS. Cuida-se de AÇÃO DE
DESPEJO movida por PIX EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E AGROPECUÁRIA LTDA em face de CARLOS ALBERTO
FERREIRA DA SILVA e MONTE COLOR’S TECNOLOGIA EM PLÁSTICOS S/A, na qual, em audiência, restou homologado o
acordo havido entre as partes, impondo-se à parte ré duas obrigações: uma pecuniária, e outra obrigacional (fls. 304/305),
cingindo-se a controvérsia acerca do descumprimento desta última. Tendo sido comprovado o integral pagamento da quantia
estipulada no acordo, nos valores e prazos convencionados (fls. 312/315), a parte ré informou ao Juízo acerca da necessidade de
retirada de todos os equipamentos do local, inclusive daqueles que haviam sido arrestados em sede cautelar (autos em apenso),
a fim de que fossem efetuados os reparos necessários, com o que discordou o credor (fls.355/356). Diante do pagamento
efetuado, e da caução oferecida (fls. 310/315 e fls. 352/353), este Juízo houve por bem acolher o pedido formulado, pois já havia,
naquela ocasião, a notícia de que a parte autora estaria dificultando o ingresso da parte ré no imóvel (fls. 357). Em manifestação
datada de 17 de outubro de 2012, a parte autora requereu a execução da sentença, com fundamento no descumprimento da
obrigação de fazer por parte do réu, cujo pedido foi desacolhido por este Juízo, fixando-se novo prazo e nova multa para a
total desocupação do imóvel (fls. 387). Sobrevieram outras manifestações, por parte do autor noticiando o descumprimento
da obrigação de fazer (fls. 409/435; fls. 722/725), e do réu acerca dos óbices encontrados para que pudesse cumprir com a
obrigação (fls. 458/480; fls.588/591, fls. 598/606, fls. 616/617; fls. 622/628; fls. 842/843). DECIDO Verifico dos autos que a parte
autora pretende executar o valor de R$ 1.453.568,06 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e três mil, quinhentos e sessenta e
oito reais e seis centavos - atualizados até 15/07/2013), cuja quantia é composta pelo valor original da dívida, contas de água
e luz, reparos no teto do galpão, remoção da câmara de pintura, bem assim 245 dias/multa fixada na sentença, e 211 dias/
multa fixada na decisão de fls. 387 (fls. 726). O intento do autor, entretanto, não prospera. Ora, numa análise superficial do
cálculo apresentado pelo exequente, já é possível perceber que a conta não se adequaria à realidade dos autos, mesmo que a
questão relativa à mora já estivesse pacificada. Assim o é, pois o exequente inseriu no cálculo, além da multa fixada na decisão
de fls. 387, também a que havia sido estipulada na sentença para o caso de descumprimento da obrigação, a qual havia sido
afastada, na mesma oportunidade, tendo em vista que a mesma decisão sustou a possibilidade de reconhecimento da mora
(fls. 387). De se anotar, ainda, que a decisão adrede mencionada foi integralmente mantida pelo E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, conforme se infere dos V. Acórdãos de fls. 691/694 e fls. 817/820, proferidos em razão dos Agravos de
Instrumento interpostos pelas partes. Porém, numa análise mais aprofundada, é possível perceber as inúmeras dificuldades para
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cumprimento da obrigação, quando o seu adimplemento passou a depender de ato do credor. Explico. O acordo foi homologado
em Juízo, a obrigação pecuniária foi pontualmente cumprida. No mesmo acordo, foi formalizada a desocupação do imóvel
locado, com a entrega das chaves ao locador, que, por sua vez, permitiria o ingresso do réu em suas dependências, a fim de
viabilizar a desmontagem e retirada dos equipamentos instalados no local. Ocorre, entretanto, que as partes também instituíram
o pagamento de multa diária para o caso de eventual descumprimento. Pois bem: o réu, por inúmeras vezes, noticiou nos autos
que a parte autora estava obstaculizando o cumprimento da obrigação. Em uma de suas manifestações, a parte ré dirigiu-se à
autoridade policial e lavrou Boletim de Ocorrência (fls. 592/593). A parte ré também noticiou mediante petição protocolizada em
22/02/2013, que a parte autora já mantinha três novos locatários no local (fls. 616/617). Não bastasse a dificuldade encontrada
pelo réu, a parte autora contratou empresa para desmontagem de equipamento e efetuou reparos no local, em atitude totalmente
unilateral e sem qualquer autorização deste Juízo, notícia que só foi por ela trazida aos autos em julho de 2013 (722/725). Assim
sendo, não obstante todos os argumentos expostos pela parte autora, as informações trazidas aos autos levam a crer que não
houve colaboração sua para viabilizar a retirada dos bens do local (este Juízo expressamente consignou, a fls. 387, que a mora
também não poderia ser reconhecida, naquela oportunidade, pois a parte autora não se interessou em apresentar rapidamente
as informações requeridas, e essenciais para dirimir as dúvidas, utilizando-se do protocolo integrado, ao invés de comparecer
diretamente nesta Comarca), motivo pelo qual não se mostra razoável permitir a execução da multa imposta em virtude de
descumprimento da obrigação que a própria autora dificultou, ainda mais quando se tem em mente que eventual inadimplemento
poderia lhe ser benéfico, como bem apontou o i. Relator Julio Vidal (fls. 818, parte final). Deste modo, a execução da sentença
prosseguirá tão somente pelos valores despendidos pelo autor para desmontagem e remoção da câmara de pintura, e pelo valor
despendido para reparos no teto do galpão, pois, em que pese tê-lo feito sem sequer comunicar ao Juízo, deverá ser ressarcida
pelo valor empregado, além das despesas de água e luz vencidas até a data da sentença, conforme pactuado entre as partes,
devendo ser excluído do cálculo o valor relativo a todas as demais contas posteriormente vencidas. Determino, outrossim, que
a serventia dê integral cumprimento à decisão de fls. 357, intimando a parte ré para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
compareça em cartório, munida do documento de propriedade do bem, cuja cópia deverá ser juntada aos autos, lavrando-se
o termo de caução determinado. Cumprida a necessária providência, fixo o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, a fim de
que o autor autorize o ingresso da parte ré no imóvel, a fim de que seja providenciada a retirada dos bens de sua propriedade
daquele local ré. O ato deverá ser constatado por Oficial de Justiça, que poderá valer-se do uso de força policial para garantia
do cumprimento desta determinação. P. Int. + Fica o requerido intimado a comparecer em cartório, munido do documento de
propriedade do bem oferecido em caução, para assinatura do termo, no prazo de 48 horas. - ADV: NILTON VIEIRA CARDOSO
(OAB 199071/SP), EDMARCOS RODRIGUES (OAB 139032/SP)
Processo 0020684-86.2011.8.26.0348 (348.01.2011.020684) - Execução de Alimentos - Alimentos - H. M. S. A. - F. de A.
de S. A. - Sobre a pesquisa de endereços via BACENJUD (fls. 52) e sobre a pesquisa via INFOJUD (fls. 50), manifeste-se o(a)
autor(a) no prazo legal. - ADV: EDUARDO NUNES GRACIO (OAB 148675/SP)
Processo 0020752-70.2010.8.26.0348 (348.01.2010.020752) - Procedimento Sumário - Marcio Kendi Tamai - Banco
Bradesco Leasing Sa - Vistos. 1-) Recebo o Recurso de Apelação oferecido pelo réu, em seus regulares efeitos, abrindo-se vista
ao autor para oferecimento de contrarrazões. 2-) Após, regularizados os autos e observadas as formalidades legais, remetamse estes autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, com nossas homenagens. P. Int. - ADV:
JOSE CARLOS GARCIA PEREZ (OAB 104866/SP), ANGELA MARIA SANTOS GOES (OAB 200315/SP)
Processo 0020889-23.2008.8.26.0348 (348.01.2008.020889) - Depósito - Depósito - Banco Indusval Sa - Paulo Cesar
Rodrigues da Silva - Providencie o autor o recolhimento da taxa relativa ao serviço de impressão de informações fornecidas
pelo sistema Infojud/Bacenjud/Renajud, nos termos do Provimento CSM nº 1864/2011 e Comunicado nº 170/2011, do Consellho
Superior da Magistratura. Prazo 5 (cinco) dias (R$ 11,00 por cada CPF ou CNPJ a ser pesquisado, que deverão ser recolhidos
na Guia do Fundo de Despesas do TJSP (FEDTJ), informando-se o código 434-1 - “Impressão de Informações do Sistema
INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD) - ADV: JAIME ANTONIO MARTINS (OAB 109574/SP)
Processo 0020975-57.2009.8.26.0348 (348.01.2009.020975) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Panamericano Sa - Glauco Ramos Alves - Vistos. Requisito informações acerca do atual endereço do réu,
eventualmente constante dos cadastros das instituições financeiras vinculadas ao Banco Central. Protocolo nº 20130002346917.
Sem prejuízo, providencie a serventia à requisição de informações via INFOJUD. Junte-se a pesquisa aos autos. Anote-se o
recolhimento de fls. 51 (R$ 20,00), para oportuna comunicação. Aguarde-se pelo prazo de 5 (cinco) dias. Decorridos, junte-se
o detalhamento BACENJUD aos autos, intimando o requerente para manifestação. P. Int. (Sobre a pesquisa de endereços via
BACENJUD (fls. 56/58) e sobre a pesquisa via INFOJUD (fls. 54), manifeste-se o(a) autor(a) no prazo legal. ) - ADV: DENILSON
VAZ DE MESQUITA (OAB 278916/SP)
Processo 0021139-51.2011.8.26.0348 (348.01.2011.021139) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Safra Sa - Kelvin Guimaraes Queiroz dos Santos - Vistos. Fls 63/64.: Defiro a diligência requerida tão
somente em relação ao órgão da Receita Federal. Para tanto, deverá o autor providenciar o recolhimento da taxa relativa
ao serviço de impressão de documentos que envolvam informações fornecidas pela Receita Federal, Instituições Bancárias
e Órgãos de Trânsito, nos termos do Provimento CSM nº 1864/2011 e Comunicado nº 170/2011, do Consellho Superior da
Magistratura (R$ 11,00 por cada CPF ou CNPJ a ser pesquisado, que deverão ser recolhidos na Guia do Fundo de Despesas
do TJSP (FEDTJ), informando-se o código 434-1 - “Impressão de Informações do Sistema INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD),
no prazo de 10 (dez) dias. Em relação aos demais órgãos e empresas, poderá o autor diligenciar por meios próprios, sendo
que somente com a recusa devidamente comprovada nos autos será o caso de apreciação do pedido. P. Int. - ADV: CELSO
MARCON (OAB 260289/SP)
Processo 0021867-58.2012.8.26.0348 (348.01.2012.021867) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Jose Nilson Barbosa Santos - Eaosa Empresa Auto Onibus de Santo Andre - Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento
antecipado da lide, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando-as, indicando precisamente qual
ponto com elas pretende comprovar. Anote-se que a indicação genérica de provas a produzir será entendida como inexistência
de prova a produzir além das que já constam nos autos. Prazo: 10 (dez) dias. Outrossim, no mesmo prazo supra, deverão
as partes informar a este Juízo acerca de eventual interesse na realização de audiência de tentativa de conciliação (Código
de Processo Civil, artigo 331). P. Int. - ADV: KARINA FERREIRA MENDONÇA (OAB 162868/SP), DENISE MORRONE (OAB
335032/SP)
Processo 0021985-05.2010.8.26.0348 (348.01.2010.021985) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Nucleo
Educacional Atines - Patricia Dias Maia - Sobre o bloqueio de valores via BACENJUD (fls. 54/55) cumprido integralmente junto
ao Banco do Brasil no valor de R$ 3.439,71, manifeste-se o(a) autor(a) no prazo legal. - ADV: CELIA REGINA PERLI DUTRA
(OAB 177703/SP)
Processo 0023465-47.2012.8.26.0348 (034.82.0120.023465) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Fiduciária - Banco Ficsa Sa - Adriano Sousa Pereira da Silva - Ante o exposto e com fundamento no artigo 66 da Lei 4.728/65
e no Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a presente ação, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos
do Requerente, o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva. Levante-se o depósito
judicial, facultada a venda pelo Requerente, na forma do artigo 3 , § 5° do Decreto-Lei n° 911/69. Cumpra-se o disposto no artigo
2° do Decreto-Lei 911/69, oficiando-se ao DETRAN, comunicando estar o Requerente autorizado a proceder a transferência
a terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. Condeno o Requerido ao pagamento das custas e
despesas processuais, atualizadas a partir do desembolso, e honorários Advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais),
corrigidos doravante. P.R.I.C. (Valor do preparo = R$ 431,16 (guia GARE, cód. 230-6) e Valor do porte de remessa e retorno R$
29,50 - por volume (quia G.R - F.E.D.T.J - cód. 110-4)) - ADV: MAXWELL PEREIRA DO CARMO (OAB 291137/SP), CLAUDINEI
DE OLIVEIRA ROSA (OAB 315230/SP), LUCIANA BASTOS LEME (OAB 283912/SP), JOYCE ELLEN DE CARVALHO TEIXEIRA
SANCHES (OAB 220568/SP), MARCUS VINICIUS GUIMARÃES SANCHES (OAB 195084/SP), ALEXANDRA RODRIGUES
GOUVÊA (OAB 190842/SP)
Processo 3000141-40.2013.8.26.0348 - Homologação de Transação Extrajudicial - Alimentos - M. E. F. B. - - E. da S. B. Vistos. Recebo a petição de fls. 17 como aditamento à inicial. Anote-se. Proceda a serventia a inclusão da genitora, Ana Lúcia
Falcão, no pólo ativo da ação. HOMOLOGO, por sentença, o acordo havido entre as partes (fls. 02/03 e 17), a fim de que produza
os seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos
termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, procedidas as devidas anotações e
comunicações de praxe, arquivem-se os autos. Ciência ao Ministério Público. P.R.I.C. - ADV: HERNANI DA SILVEIRA LEITE
(OAB 263423/SP), WELLINGTON ALMEIDA SOUZA (OAB 205936/SP)
Processo 3001202-33.2013.8.26.0348 - Embargos à Execução - Pagamento - Rodney Siqueira Ribeiro - Fundação Santo
André - Vistos. Fixo o prazo de 10 (dez) dias a fim de que o embargante instrua o processo com as peças necessárias (Código
de Processo Civil, artigo 736, parágrafo único). Intime-se. - ADV: GEISA GLEICE GARCIA VERONEZZI (OAB 279272/SP),
ANTONIO ANDREO GRANADO (OAB 109090/SP)

3ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO JULIANA MORAES CORREGIARI BEI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MEIRE MACHADO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2014
Processo 0002041-46.2012.8.26.0348 (348.01.2012.002041) - Monitória - Prestação de Serviços - Fundação Santo André
- Rubia Jorgetto Cezarani - Vistos. Tendo em vista notícia do integral cumprimento do acordo firmado pelas partes (fls. 78,
JULGO EXTINTA a execução de sentença, nestes autos de ação monitória, promovida por Fundação Santo André em face de
Rubia Jorgetto Cezarani, nos termos do artigo 794, inciso I, do CPC, em virtude do pagamento do débito. Ante a preclusão
lógica, certifique-se o trânsito em julgado. Feitas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se. P.R.I. - ADV: ELTON
CLEBERTE TOLENTINO DE SOUZA JUNIOR (OAB 226550/SP), GEISA GLEICE GARCIA VERONEZZI (OAB 279272/SP)
Processo 0002498-44.2013.8.26.0348 (034.82.0130.002498) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta - R. L. de M.
- R. R. de M. - - G. R. de M. - Vista do oficio CEF fls. 303/307) - ADV: RAFAEL DA SILVA ARAUJO (OAB 220687/SP), AILTON
CAPASSI (OAB 194908/SP)
Processo 0002525-61.2012.8.26.0348 (348.01.2012.002525) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução S. S. de C. - A. C. da S. - Vistos. A petição de fls.74/75 pertence ao processo em apenso. Regularize a Serventia. Acolho a
sugestão da Assistente Social e a cota ministerial de fls. 76 e determino a realização de avaliação psicológica dos envolvidos.
Encaminhem-se os autos ao setor técnico, para apresentação do laudo em 60 dias. Com a resposta, vista às partes e ao
Ministério Público. Int. (Ciência fl. 178: Ficam intimadas as partes para o início da Avaliação Psicológica nas datas e horarios
designados: 06/02/2014 ás 10:30 horas, comparecer o Requerente e a esposa (Alessandra). E no dia 06/02/2014 às 14:30
horas: comparecer a Requerida e as crianças em tela). - ADV: JANETE IMACULADA DE AMORIM CONCEIÇÃO (OAB 264770/
SP), CRISTINA FRANZOTI BERGAMINI MACHADO (OAB 294903/SP), FLÁVIA VIRGILINO DE FREITAS (OAB 177552/SP)
Processo 0005625-92.2010.8.26.0348 (348.01.2010.005625) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Adriana Greco
- Jair Greco - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a partilha de fls.39/40
e 46/49, destes autos do Arrolamento dos bens deixados pelo falecimento de JAIR GRECO, atribuindo aos herdeiros nela
contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. DEFIRO o pedido de fls.96/97
para autorizar a expedição de alvará, com prazo de validade de 180 dias, para que a inventariante proceda o levantamento dos
valores de restituição de imposto de renda dos anos de 2010 e 2011 em nome do falecido. Diante da preclusão lógica, declaro
o trânsito em julgado desta decisão. Providencie a inventariante o recolhimento da taxa necessária para a extração das cópias,
devidamente autenticadas, para a expedição do Formal. Cumprido, expeça-se o alvará e o Formal de Partilha (Código de
Processo Civil, artigo 1.027, parágrafo único). Após, arquivem-se os autos, feitas as devidas anotações e comunicações. P.R.I.
- ADV: EDUARDO BOSCARIOL RIGHETTI (OAB 209046/SP)
Processo 0006504-70.2008.8.26.0348 (348.01.2008.006504) - Procedimento Sumário - Adriano Gomes Ferraz - Brasil
Telecom Participaçoes Sa - Vistos. O depósito de fls.271 está direcionado à 2ª Vara Cível da Comarca. Assim, diligencie a
Serventia junto à agência do Banco do Brasil e verifique se o valor poderá ser levantado por ordem deste Juízo. Sem prejuízo,
tendo em vista que o autor discordou do valor depositado voluntariamente pelo réu, nos termos do artigo 475-B e seguintes
do Código de Processo Civil, com a publicação da presente determinação, fica o réu, ora devedor, intimado na pessoa de
seus advogados, para que cumpra a obrigação, depositando o saldo remanescente da condenação indicado pelo autor às
fls.275/276, no valor de R$578,62, no prazo de quinze (15) dias, sob pena da multa de 10% sobre o valor da condenação
(art. 475-J, “caput”, e § 1º, do CPC). Deve também o devedor comprovar o recolhimento das custas finais devidas ao Estado
conforme Lei Estadual nº 11.608/03, artigo 4º, inciso III, em guia DARE, código de receita 230-6. Int. - ADV: ALESSANDRA
DUNDES RODRIGUES RIOS (OAB 193109/SP), RICARDO MAGALHAES PINTO (OAB 284885/SP), VALSOMIR FERREIRA DE
ANDRADE (OAB 197203/SP)
Processo 0007453-21.2013.8.26.0348 (034.82.0130.007453) - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título
- Lp Industria e Comércio de Tintas Ltda - - Lucélia Cristina Gualbino da Silva - Banco Bradesco Sa - Vistos. Decorrido o
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decêndio da renúncia ao mandato dos patronos dos autores (fls. 109/110), providencie a serventia a exclusão dos nomes,
conforme requerido a fls. 150. Manifeste-se o requerido em termos de prosseguimento, no prazo legal. Após, tornem. Int. - ADV:
EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)
Processo 0007656-80.2013.8.26.0348 (034.82.0130.007656) - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor Rodrigo Padueli - Janete Padueli - Alvará no sistema disponível para impressão. - ADV: MARCOS GONZAGA DE CAMARGO
FERREIRA (OAB 77000/SP)
Processo 0008873-95.2012.8.26.0348 (348.01.2012.008873) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Marcos
Alberto de Sousa - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - Nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo
Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a autarquia a pagar ao autor o benefício de AUXÍLIO-ACIDENTE
correspondente a 50% do salário-de-benefício calculado na forma do art. 29, II, e parágrafos, da Lei n° 8.213, de 1991, com
redação dada pela Lei n° 9876, de 1999, e o abono anual (art. 40, Lei n° 8.213, de 1991), desde o dia seguinte à cessação do
auxílio-doença NB 537.670.457-9, ou seja, 12/01/2010, até a superveniência de qualquer espécie de aposentadoria, quando
automaticamente cessará (art. 86, § 1°, Lei n° 8213, de 1991). As prestações vencidas serão atualizadas conforme art. 175 do
Decreto n° 3.048, de 1999, e os juros de mora contados a partir do termo inicial do benefício, mês a mês, decrescentemente, no
percentual de 1% ao mês (art. 406, Código Civil, c/c o art. 161, § 1° do Código Tributário Nacional), até a entrada em vigor da Lei
n° 11.960 de 2009, que deu nova redação ao art. 1°-F, da Lei n° 9.494, de 1997, quando, então, corresponderão aos aplicados
à caderneta de poupança, limitados, porém, à data da elaboração dos cálculos de liquidação. Estão prescritas, todavia, as
prestações vencidas há mais de cinco anos contados do ajuizamento da demanda (Súmula 85, STJ). Eventuais valores pagos
administrativamente pelo INSS no período serão abatidos do saldo devedor. Sem despesas (art. 129 da Lei n° 8.213, de 1991),
condeno a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios na razão de 10% sobre o valor do saldo devedor até a data
desta sentença (Súmula 111, STJ). Transcorrido o prazo para eventuais recursos voluntários, o que a serventia certificará,
remetam-se os autos à Superior Instância, para reexame necessário, nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.469/97. P.R.I.C. - ADV:
WELLINGTON ALMEIDA SOUZA (OAB 205936/SP)
Processo 0009154-32.2004.8.26.0348 (348.01.2004.009154) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Nominato Engraciano dos Santos - - Maria do Rosario de Fatima Santos - Município de Mauá - VISTOS. Efetuado o depósito e
levantado pelos interessados os respectivos valores, JULGO EXTINTA a execução de sentença, nestes autos de ação ordinária,
promovida por Nominato Engraciano dos Santos e Maria do Rosário de Fátima dos Santos em face do Município de Mauá, nos
termos do artigo 794, inciso I, do CPC, em virtude do pagamento do débito. Tendo em vista a preclusão lógica, publicada a
presente sentença, certifique-se o trânsito em julgado. Após, feitas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se. P.R.I.
- ADV: ELENICE MARIA FERREIRA (OAB 176755/SP), MARINA LEMOS SOARES PIVA (OAB 225306/SP), DELFINO MORETTI
FILHO (OAB 45353/SP), ELIANA LUCIA FERREIRA (OAB 115638/SP)
Processo 0010532-76.2011.8.26.0348 (348.01.2011.010532) - Procedimento Ordinário - Fixação - Samira Rodrigues
Nascimento - Cleiton Silva Nascimento - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o requerido
no pagamento de pensão alimentícia à requerente no valor equivalente a 70% do salário mínimo, nos casos de trabalho sem
vínculo empregatício ou desemprego, cujo pagamento ocorrerá todo o dia 10 de cada mês ou dia útil subsequente, depositandose os valores na conta bancária de titularidade da representante legal da demandante a ser informada diretamente ao réu,
servindo o comprovante de depósito como prova de pagamento. Na hipótese de trabalho com vínculo empregatício, arcará o réu
com o pagamento de alimentos no importe de 1/3 de seus rendimentos líquidos, incidindo o desconto sobre férias, 13º salário,
horas extras e eventuais verbas rescisórias, excluindo-se o FGTS e a respectiva multa, descontando-se diretamente em folha
de pagamento mediante informação da autora. O dever de prestar pensão alimentícia retroage à data da citação do requerido
(03/04/2012 data da juntada do mandado de citação nos autos fls. 36 verso), devendo o valor das parcelas vencidas e não pagas
ser atualizado pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça e acrescido de juros moratórios de 12% ao ano, desde a data
da citação. Condeno o requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 350,00,
suspendendo a exigibilidade de tais verbas em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita que ora defiro (art. 3º e
12 da Lei 1.060/1950). Arbitro honorários advocatícios em 100% do valor previsto na tabela vigente do convênio firmado entre
a OAB/SP e a Defensoria Pública à procuradora nomeada para defender os interesses da autora e ao procurador nomeado
para servir como Curador Especial do réu, expedindo-se as certidões oportunamente, intimando-se desde já os advogados para
imprimirem as suas certidões diretamente pelo sistema SAJ. Ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, expedidos os
documentos necessários e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas devidas e anotações de praxe.
P.R.I.C. - ADV: RENATA MARCELINO TEIXEIRA (OAB 238288/SP), VALDEMIR TEODORO DE FREITAS (OAB 177575/SP)
Processo 0011847-52.2005.8.26.0348 (348.01.2005.011847) - Arrolamento de Bens - Tereza da Conceição de Souza Rozenio Manoel de Souza - Fesp - Autos desarquivados em cartório pelo prazo de 30 dias. - ADV: FERNANDO LEITE DIAS
(OAB 215548/SP), AUGUSTO BELLO ZORZI (OAB 234949/SP)
Processo 0013139-28.2012.8.26.0348 (348.01.2012.013139) - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Luiz
Eduardo Dalpicolo - - Andre Christian Dalpicolo - Luiz Dalpicolo - VISTOS. Deixaram as partes de cumprir obrigação processual
referente a recolhimento de custas, bem como juntada de documentos essenciais ao deslinde do feito o que implica em
descumprimento das obrigações assumidas. Nos termos do parágrafo único do artigo 284 e do artigo 295, VI, ambos do Código
de Processo Civil, impõe-se o indeferimento da inicial, tendo em vista a falta de adequada providência dos autores em atender
a determinação de fls. 36, apesar de regularmente intimados por mandado (fls. 41). Diante do exposto, JULGO EXTINTO, sem
julgamento do mérito, com fundamento no art. 295, VI, do Código de Processo Civil, o processo promovido por L. E. D. e A. C.
D. em razão do falecimento de L. D.. Nos termos do disposto no Capítulo III, sub-itens 13.1 e 13.2 das Normas de Serviços da
Corregedoria Geral da Justiça, intimem-se os autores, por mandado, para em 60 dias promover o recolhimento das custas, sob
pena de inscrição na dívida ativa. Na inércia, promova-se a inscrição, expedindo-se a respectiva certidão à Procuradoria Fiscal
do Estado. P.R.I. - ADV: FABIOLA GOMES DA SILVA PEREIRA (OAB 263007/SP)
Processo 0013921-35.2012.8.26.0348 (348.01.2012.013921) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - S. R. N. - B.
R. do N. - Vistos. Diante da sentença lançada nos autos do Processo nº 0010532-76.2011 (Ação de Alimentos), movida pela
requerente em face de Cleiton Silva Nascimento, revogo os alimentos provisórios fixados às fls. 20. Pela mesma razão, intimese a demandante para se manifestar em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias. Int. - ADV: BRAZ SILVERIO
JUNIOR (OAB 228539/SP)
Processo 0015805-02.2012.8.26.0348 (348.01.2012.015805) - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - Laura Maria Pereira
- - Ivo Jose Pereira Junior - Ivo Jose Pereira - istos. Tendo em vista a ausência de resposta pelo INSS, ao ofício expedido em
07/02/2013, reiterado em 08/08/2013, expeça-se novo ofício, para atendimento com urgência, sob pena de desobediência. Int.
(Vista do ofício do INSS fls. 52/57). - ADV: SANY BARBOSA DA COSTA (OAB 232694/SP)
Processo 0017199-83.2008.8.26.0348 (348.01.2008.017199) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - M. L. B. V. - R. A. V.
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- Autos desarquivados em cartório pelo prazo de 30 dias. - ADV: CRISTIANE SILVA OLIVEIRA (OAB 184308/SP), LOURIVAL
GAMA DA SILVA (OAB 122928/SP)
Processo 0017560-61.2012.8.26.0348 (348.01.2012.017560) - Procedimento Sumário - Cheque - Banco Industrial - Speedy
Link Comercio de Artigos de Informatica e Componentes Eletronicos Ltda Epp - Vistos. Indefiro nova citação no endereço
indicado a fls. 68, tendo em vista que já houve diligência, que restou infrutífera, conforme certidão de fls. 66. Assim, ante a
falta de tempo hábil para novas diligências, libere-se a pauta. Providencie o autor, em dez dias, o necessário para localização
da requerida e efetivo prosseguimento do feito. No silêncio, intime-se para os fins do artigo 267, parágrafo 1º do Código de
Processo Civil. Int. - ADV: GERSON RUZZI (OAB 205039/SP)
Processo 0017584-89.2012.8.26.0348 (348.01.2012.017584) - Procedimento Sumário - Honorários Advocatícios - Solange
de Oliveira Lima - Estado de São Paulo - Nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial. Em razão da sucumbência experimentada, condeno a autora no pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00. P.R.I. - ADV: SOLANGE DE OLIVEIRA LIMA (OAB 245261/SP), LIGIA
MARA MARQUES DA SILVA (OAB 238489/SP), MARCO AURELIO FUNCK SAVOIA (OAB 311564/SP)
Processo 0018139-09.2012.8.26.0348 (348.01.2012.018139) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação /
Ameaça - Consuelo Rodriguez Gonzalez - - Manuel Martinez Gonzalez - Josefina de Oliveira Rodriguez - Vistos. Processo em
ordem. Partes legítimas e bem representadas. Dou o feito por saneado, deferindo a produção de prova oral. Designo audiência
de instrução e julgamento para o dia 28 de maio de 2014, às 15 horas e 40 minutos. O comparecimento dos autores, assim como
da requerida, deverá ser providenciado por seus respectivos patronos. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à ré. Anotese. Intimem-se as testemunhas arroladas pela ré a fls. 138, por mandado, ficando deferidas ao oficial de justiça as prerrogativas
do artigo 172 do Código de Processo Civil. Certifique a serventia o trânsito em julgado da decisão de fls. 14 dos autos apensos
e promova as anotações pertinentes. Int. - ADV: FABIANA CECON SPINDOLA (OAB 164757/SP), REGES MAGALHAES DIAS
(OAB 133477/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO JULIANA MORAES CORREGIARI BEI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MEIRE MACHADO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0014/2014
Processo 0000081-60.2009.8.26.0348 (348.01.2009.000081) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do
Brasil Sa - Resitec Mercantil de Polimeros Ltda Epp - - Paulo Roberto de Moura - - Lilian Magda Martins de Moura - - Antonio
Jose de Moura Junior - - Maria Aparecida de Jesus Ramos de Moura - Vistos. Fls. 178: A pesquisa de endereços pelo sistema
Bacenjud já foi realizada e constam dos autos endereços ainda não diligenciados. Assim, requeira o autor o que de direito em
termos de prosseguimento, no prazo de cinco dias. Na inércia, intime-se nos termos do § 1º do art. 267 do CPC. Int. - ADV:
RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP)
Processo 0000139-24.2013.8.26.0348 (034.82.0130.000139) - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios
- São Paulo Previdencia Spprev - Sonia Ribeiro da Costa - Vistos. Recebo o recurso de apelação interposto às fls. 92/97 pela
autora, em ambos os efeitos. Á parte contrária para responder. Após, com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio
Tribunal de Justiça Seção de Direito Público, observadas as formalidades legais. Int. - ADV: VERONICA BELLA FERREIRA
LOUZADA (OAB 141816/SP), LIGIA MARA MARQUES DA SILVA (OAB 238489/SP)
Processo 0000675-06.2011.8.26.0348 (348.01.2011.000675) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Nirlaine Mendes
Machado - Isaulino Candido de Oliveira - - Lydia de Jesus Mendes Oliveira - Fazenda do Estado de São Paulo - RETIRAR
FORMAL DE PARTILHA - ADV: SEIJI YOSHII (OAB 23555/SP), ANGELA MARIA SANTOS GOES (OAB 200315/SP)
Processo 0000920-46.2013.8.26.0348 (034.82.0130.000920) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Banco Bradesco Sa - Lelia Sueli Maciel Serra - Vistos. Para obtenção de informações da Secretaria da Receita Federal
(via INFOJUD), instituições bancárias (via BACENJUD), (incluídos os atos seqüenciais de bloqueio, penhora e transferência),
bem como cadastro de registro de veículos (via RENAJUD), (incluído o ato seqüencial de registro de restrição/bloqueio de
transferência da propriedade do bem), conforme requerido a fls. 48 deverá a autora recolher, em dez dias, valor correspondente
pela Guia do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça (Cód. 434-1 - “Impressão de Informações do Sistema INFOJUD/
BACENJUD/RENAJUD”), conforme Provimentos CSM nº 1826/10 e CSM nº 1864/2011. Sem prejuízo, expeçam-se as cartas
precatórias, conforme requerido a fls. 48. Após a assinatura, intime-se a patrona pelo DJE, para que providencie a impressão
pelo sistema SAJ, a instrução com as cópias necessárias, bem como a comprovação da distribuição, em 10 dias. Int. - ADV:
APARECIDA DE LOURDES PEREIRA (OAB 76306/SP)
Processo 0001257-06.2011.8.26.0348 (348.01.2011.001257) - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - Atheena
Administração Médico Hospitalar Ltda - Banco Bradesco Sa - Vistos. SUMULA 481 STJ - “Faz jus ao benefício da justiça gratuita
a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No
caso específico, a autora não comprovou que não consegue recursos para pagar suas próprias despesas frente às dificuldades
financeiras que atravessa, através da juntada de balancetes atualizados e outros documentos, demonstrando que se encontram
em atraso no pagamento de contas relativas a suas despesas ordinárias. Assim, indefiro a justiça gratuita à autora, pois não
cumpriu o determinado no item “a” de fls.180/181 e impossibilitou o Juízo aquilatar a real necessidade do benefício pleiteado.
Providencie a autora o recolhimento das custas iniciais, conforme a Lei Estadual n° 11.608/2003, e o valor referente a Carteira
de Previdência dos Advogados devido pela juntada do mandato, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito.
Sem prejuízo, vista ao Banco réu da petição e documentos de fls.202/250. Intime-se. - ADV: ALVIN FIGUEIREDO LEITE (OAB
178551/SP), MAURICIO PEREIRA CAMPOS (OAB 143146/SP)
Processo 0001855-23.2012.8.26.0348 (348.01.2012.001855) - Divórcio Litigioso - Dissolução - A. S. R. - C. G. C. C. R. Vistos. Recebo o recurso de apelação interposto às fls.90/95 pela ré, em ambos os efeitos. À parte contrária para resposta.
Após, com ou sem contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Seção de Direito Privado, com as cautelas
necessárias. Int. - ADV: ANTONIO VIRGINIO DE HOLANDA (OAB 231869/SP), CLAUDETE PACHECO DOS SANTOS (OAB
232962/SP)
Processo 0002615-35.2013.8.26.0348 (034.82.0130.002615) - Procedimento Ordinário - Exoneração - J. R. de O. - D. N.
de O. - Vistos. Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos de forma mais apurada, verifico que no acordo firmado pelo
demandante e sua ex-esposa nos autos da ação de Separação, os alimentos aos filhos comuns Davi e Vitória foram fixados da
seguinte forma: 27% de seus vencimentos líquidos, na hipótese de trabalho com vínculo empregatício e 75% do salário mínimo
nas hipóteses de trabalho autônomo ou desemprego (fls. 09/10). Todavia, não há qualquer individualização de valores para
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cada um deles, nem tampouco qualquer indicação de redução dos percentuais acordados no caso de exoneração. Desta forma,
apesar da ausência de resposta do réu Davi, é certo que a redução dos valores anteriormente fixados na forma pretendida pelo
autor, poderá ensejar eventual prejuízo à outra filha, Vitória. Diante disso, a fim de resguardar os interesses de VITÓRIA, e em
observância ao Princípio da Economia Processual, determino a retificação da ação, para fazer constar que se trata de AÇÃO DE
EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS CUMULADA COM PEDIDO REVISIONAL, devendo o autor aditar a inicial, para incluir no polo
passivo da lide a filha, assistida por sua genitora. Forneça também cópia da inicial e aditamento para citação. Cumprido, tornem.
Na inércia, intime-se nos termos do artigo 267, §1º do CPC. Int. - ADV: MARIANA CRISTINA VICTORINO (OAB 307382/SP)
Processo 0002640-19.2011.8.26.0348 (348.01.2011.002640) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Cifra Sa Credito Financiamento e Investimento - Renan Gabriel Mendes Bondezan - Vista da certidão negativa do
oficial de justiça fls. 99: Deixou de proceder a apreensão do veículo descrito na inicial porque não logrou êxito em localizar o
mesmo no endereço indicado. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)
Processo 0002955-13.2012.8.26.0348 (348.01.2012.002955) - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário Francisco Rodrigues do Prado - Instituto Nacional de Seguridade Social - Nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de
Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a autarquia a pagar ao autor o benefício de AUXÍLIOACIDENTE correspondente a 50% do salário-de-benefício calculado na forma do art. 29, II, e parágrafos, da Lei n° 8.213, de 1991,
com redação dada pela Lei n° 9876, de 1999, e o abono anual (art. 40, Lei n° 8.213, de 1991), desde o dia seguinte à cessação
do auxílio-doença NB 553.650.665-6, ou seja, 20/12/2012, até a superveniência de qualquer espécie de aposentadoria, quando
automaticamente cessará (art. 86, § 1°, Lei n° 8213, de 1991). As prestações vencidas serão atualizadas conforme art. 175 do
Decreto n° 3.048, de 1999, e os juros de mora contados a partir do termo inicial do benefício, mês a mês, decrescentemente, no
percentual de 1% ao mês (art. 406, Código Civil, c/c o art. 161, § 1° do Código Tributário Nacional), até a entrada em vigor da Lei
n° 11.960 de 2009, que deu nova redação ao art. 1°-F, da Lei n° 9.494, de 1997, quando, então, corresponderão aos aplicados
à caderneta de poupança, limitados, porém, à data da elaboração dos cálculos de liquidação. Estão prescritas, todavia, as
prestações vencidas há mais de cinco anos contados do ajuizamento da demanda (Súmula 85, STJ). Eventuais valores pagos
administrativamente pelo INSS no período serão abatidos do saldo devedor. Sem despesas (art. 129 da Lei n° 8.213, de 1991),
condeno a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios na razão de 10% sobre o valor do saldo devedor até a data desta
sentença (Súmula 111, STJ). Transcorrido o prazo para eventuais recursos voluntários, o que a serventia certificará, remetamse os autos à Superior Instância, para reexame necessário, nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.469/97. P.R.I.C. - ADV: MAURO
ROBERTO PEREIRA (OAB 78676/SP)
Processo 0003303-94.2013.8.26.0348 (034.82.0130.003303) - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - M.
da S. C. - D. C. F. T. - Vistos. Na ausência de manifestação em termos de prosseguimento, arquivem-se. Int. - ADV: ROSELI
CILSA PEREIRA (OAB 194502/SP), ANDRÉIA BISPO DAMASCENO (OAB 168108/SP)
Processo 0003309-38.2012.8.26.0348 (348.01.2012.003309) - Divórcio Litigioso - Dissolução - R. L. G. P. - C. A. P. - F. Vistos. Rejeito liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 475-L, parágrafo 2o, do Código
de Processo Civil, visto que o executado se limita a afirmar que o valor exigido pela exequente não corresponde à realidade,
sem apontar qual seria o valor devido. Manifeste-se a exequente em termos de penhora. Nada sendo requerido, aguarde-se
provocação em arquivo. Int. (Vista do ofício fls. 95/98). - ADV: DAGMAR RAMOS PEREIRA (OAB 85506/SP), ALESSANDRO
ARAUJO (OAB 187178/SP), MARCO AURELIO FUNCK SAVOIA (OAB 311564/SP)
Processo 0003652-10.2007.8.26.0348 (348.01.2007.003652) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação Marcio Alexandre de Sa Juliari - Banco Santander Banespa Sa - Vistos. Ciência da decisão do agravo de despacho denegatório
de Recurso Especial de fls.264/299. No prazo de 10 (dez) dias, deverá o credor promover o cumprimento da sentença, instruindo
o requerimento com memória de cálculo atualizado da dívida. Exaurido o prazo sem qualquer manifestação do interessado,
presumir-se-á renunciado o prazo outorgado pelo art. 475-J, § 5.º, CPC e arquivados os autos. Int. - ADV: SIDNEI APARECIDO
PORTO DE SOUZA (OAB 142339/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)
Processo 0003672-59.2011.8.26.0348 (348.01.2011.003672) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Banco Sofisa Sa - Jose Marques de Oliveira - Vista da certidão negativa do oficial de justiça fls. 92: Deixou de
proceder ao sequestro dos bens (descritos na inicial), bem como a citação do requerido porque não conseguiu encontrar o n°
380 no endereço indicado. - ADV: MARIA DO CARMO BARBOSA VIEIRA DE MELLO PEPE (OAB 63266/SP), LEDA MARIA DE
ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP)
Processo 0003768-40.2012.8.26.0348 (348.01.2012.003768) - Divórcio Consensual - Dissolução - G. D. - - L. de L. D. Vistos. Expeça-se a carta de sentença em favor do autor. Cumprido, intime-se o patrono para retirar o documento em Cartório.
Após, tornem ao arquivo. Int. (Retirar Carta de Sentença). - ADV: MARCELO PEREIRA GUEDES (OAB 169790/SP)
Processo 0003786-32.2010.8.26.0348 (348.01.2010.003786) - Reintegração / Manutenção de Posse - Banco Itauleasing
Sa - Robson da Silva Oliveira - Vistos. Trata-se de ação na qual o autor, apesar de intimado, pelo(a) advogado(a) constituído(a),
nos autos (fls. 99 e 103), bem como por via postal (fls. 106), para providenciar o regular andamento do feito, deixou que se
escoassem os prazos assinalados, sem qualquer manifestação. O processo não pode permanecer em cartório, aguardando
providências que o autor, principal interessado no andamento, não toma. Não se pode esquecer o relevante interesse público
consistente na não-formação de acervos inúteis de autos, a criar embaraços à normal atividade judiciária em detrimento de
outros processos e a projetar falsa impressão de atraso da Justiça. Assim, com fundamento no artigo 267, inciso III, do Código
de Processo Civil, julgo extinto o processo relativo ação de reintegração de posse, promovido por Banco Itauleasing S/A em
face de Robson da Silva Oliveira. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos, comunicando-se. P.R.I. (Certidão fls.
108: Nos termos da Lei n° 11608/2003 as custas de preparo importam em R$ 96,85, e o porte de remessa e retorno corresponde
a R$ 29,50 por um volume dos autos). - ADV: CARLA PASSOS MELHADO COCHI (OAB 187329/SP), CELSO MARCON (OAB
260289/SP)
Processo 0004242-74.2013.8.26.0348 (034.82.0130.004242) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Valdir Mariano dos Santos - Banco Bv Financeira Sa Cfi Financiamento e Investimento - Certidão fls. 108: certifico e dou fé,
que deixo, por ora, de expedir carta de citação conforme requerido, pois resta a exequente recolher a taxa respectiva. - ADV:
RALF LEOPOLDINO (OAB 258563/SP), ROBERTO SOARES DOS SANTOS (OAB 270350/SP)
Processo 0004374-68.2012.8.26.0348 (348.01.2012.004374) - Execução de Alimentos - Alimentos - K. V. S. S. - R. O.
de S. - Vistos. Trata-se de ação na qual a autora, representada por sua genitora, apesar de intimada, pelo(a) advogado(a)
constituído(a), nos autos em 22/01/2013 (fls. 46), em 24/06/2013 (fls. 49), bem como por mandado, em 27/08/2013 (fls. 53),
para providenciar o regular andamento do feito, deixou que se escoassem o prazos assinalados, sem qualquer manifestação.
O processo não pode permanecer em cartório, aguardando providências que a autora, principal interessada no andamento, não
toma. Não se pode esquecer o relevante interesse público consistente na não-formação de acervos inúteis de autos, a criar
embaraços à normal atividade judiciária em detrimento de outros processos e a projetar falsa impressão de atraso da Justiça.
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Assim, com fundamento no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo relativo ação de execução
de alimentos, promovido por K. V. S. S., representada por sua genitora, K. L. S. em face de R. O. S.. Cumpridas as formalidades
legais, arquivem-se os autos, comunicando-se. P.R.I. - ADV: RENATA CANAFOGLIA (OAB 128576/SP)
Processo 0004509-46.2013.8.26.0348 (034.82.0130.004509) - Divórcio Consensual - Fixação - V. R. da S. S. - E. A. dos
S. - Retirar Carta de Sentença. - ADV: THIAGO DE OLIVEIRA MARCHI (OAB 274218/SP), RAFAEL DA SILVA ARAUJO (OAB
220687/SP)
Processo 0004611-05.2012.8.26.0348 (348.01.2012.004611) - Despejo - Despejo por Denúncia Vazia - Helenice Dell Antonia
- Hugo Ernani dos Santos - - Cristina Elisabete Manzini dos Santos - Vistos. Tendo em vista que os executados não efetuaram
o pagamento do débito, manifeste-se a autora em termos de prosseguimento. No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo.
Int. - ADV: MARLEI DE FATIMA ROGERIO COLAÇO (OAB 134272/SP), SERGIO APARECIDO GALVANO (OAB 140192/SP)
Processo 0004631-59.2013.8.26.0348 (034.82.0130.004631) - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Cabelo Estetica e Beleza Ltda - Prefeitura Municipal de Maua - JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para determinar a exclusão do apontamento existente em nome da autora por conta da execução fiscal
384.01.2011.535734, tornando definitiva a antecipação de tutela concedida. Oficie-se à Serasa. Tendo sucumbido de maior
parte do pedido e estando evidente que o réu não deu causa à propositura da ação, arcará a autora com o pagamento de
honorários advocatícios ao réu, no montante de R$ 500,00. P.R.I. (Certidão fls. 94: Nos termos da Lei n° 11608/2003 as custas
de preparo importam em R$ 280,19 e o porte de remessa e retorno corresponde a R$ 96,85 por volume de autos). - ADV: IVAN
VENDRAME (OAB 166662/SP), ERIKA LUCY DE SOUZA (OAB 171199/SP)
Processo 0004659-27.2013.8.26.0348 (034.82.0130.004659) - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Classificação de créditos - Valdemar Bizarri - Auto Viação Vitoria Sa Ltda Vistos. Vista ao autor sobre a manifestação do Síndico e do Ministério Público de fls.54/55. Int. - ADV: ANTONIO RUSSO (OAB
14596/SP), MARIA APARECIDA DE SOUZA (OAB 276583/SP), MAURO RUSSO (OAB 25463/SP), ABSALAO DE SOUZA LIMA
(OAB 68863/SP)
Processo 0004663-06.2009.8.26.0348 (348.01.2009.004663) - Execução de Alimentos - Alimentos - A. B. de C. S. - - A. A. B.
V. - D. V. dos S. - Vistos. Tendo em vista que o decurso do prazo de validade do mandado de prisão e a ausência de pagamento
do débito, manifestem-se os exequentes em termos de prosseguimento. No silêncio, intimem-se nos termos do artigo 267, §1º
do CPC. Int. - ADV: HENQUER PARAGUASSU MOREIRA (OAB 246393/SP)
Processo 0004663-64.2013.8.26.0348 (034.82.0130.004663) - Procedimento Ordinário - Desapropriação Indireta - Inimo
Participações Ltda - Dersa Desenvolvimento Rodoviario Sa - Vista da estimativa honorária pericial fls. 110/116. - ADV: ERIC
OURIQUE DE MELLO BRAGA GARCIA (OAB 166213/SP), JOSE CARLOS FAGONI BARROS (OAB 145138/SP), FABIO LUIZ
BORDON GOMES (OAB 287473/SP), LUCIANA MARIA GRAZIANI MATTA (OAB 187973/SP), FATIMA LUIZA ALEXANDRE (OAB
105301/SP)
Processo 0004837-10.2012.8.26.0348 (348.01.2012.004837) - Execução de Alimentos - Alimentos - T. de L. N. F. - R. de
J. F. - Vistos. Trata-se de ação na qual a autora, representada por sua genitora, apesar de intimada, pelo(a) advogado(a)
constituído(a), nos autos em 22/03/2013 (fls. 42), bem como por mandado, em 30/07/2013 (fls. 46) e em 09/10/2013 (fls. 50),
para providenciar o regular andamento do feito, deixou que se escoassem o prazos assinalados, sem qualquer manifestação.
O processo não pode permanecer em cartório, aguardando providências que a autora, principal interessada no andamento,
não toma. Não se pode esquecer o relevante interesse público consistente na não-formação de acervos inúteis de autos, a
criar embaraços à normal atividade judiciária em detrimento de outros processos e a projetar falsa impressão de atraso da
Justiça. Assim, com fundamento no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo relativo ação
de execução de alimentos, promovido por T. L. N. F., representada por sua genitora, M. P. L. N. em face de R. J. F.. Arbitro os
honorários ao patrono da autora em 30% do valor previsto na tabela do convênio firmado entre OAB e PGE. Expeça-se certidão,
ficando o patrono ciente de que respectivo documento ficará disponível no sistema, devidamente assinado, para impressão e
encaminhamento pelo mesmo. Após, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos, comunicando-se. P.R.I. - ADV:
DANIEL BOSCARIOL RIGHETTI (OAB 248836/SP)
Processo 0004959-28.2009.8.26.0348 (348.01.2009.004959) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Abn Amro Real Sa - Antonio Feijo de Melo Neto - Vistos. Trata-se de ação na qual o autor, apesar de intimado, pelo(a)
advogado(a) constituído(a), nos autos (fls. 251 e 253), bem como por via postal (fls. 256), para providenciar o regular andamento
do feito, deixou que se escoassem os prazos assinalados, sem qualquer manifestação. O processo não pode permanecer em
cartório, aguardando providências que o autor, principal interessado no andamento, não toma. Não se pode esquecer o relevante
interesse público consistente na não-formação de acervos inúteis de autos, a criar embaraços à normal atividade judiciária
em detrimento de outros processos e a projetar falsa impressão de atraso da Justiça. Assim, com fundamento no artigo 267,
inciso III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo relativo ação de execução de título extrajudicial, promovido por
Banco ABN Amro Real S/A. em face de Antonio Feijó de Melo Neto. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos,
comunicando-se. P.R.I. (Certidão fls. 258: Nos termos da Lei n° 11608/2003, as custas de preparo importam em R$ 935,40 e o
porte de remessa e retorno corresponde a R$ 59,00 por 02 volumes de autos). - ADV: IONÁ KIYONAGA MARCOS (OAB 159633/
SP), SIMONE APARECIDA GASTALDELLO (OAB 66553/SP)
Processo 0005047-61.2012.8.26.0348 (348.01.2012.005047) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços
- Fundação Santo Andre - Daniel Angileli - Vistos. Informe a exequente se o acordo foi cumprido. Fica ciente que no silêncio
a execução será extinta pelo pagamento do débito. Int. - ADV: ELIANA DE ALMEIDA CALDEIRA (OAB 180512/SP), CAMILA
SCHLEICH RODRIGUES DA CUNHA (OAB 248054/SP)
Processo 0005489-95.2010.8.26.0348 (348.01.2010.005489) - Procedimento Sumário - Daniel Francisco da Silva - Instituto
Nacional do Seguro Social - Vistos. Trata-se de ação de acidente do trabalho que se encontra na fase de execução. O Instituto
réu apresentou cálculo do valor devido, informou que efetuou a pesquisa prevista no artigo 100, §§ 9º e 10º, da Constituição
Federal, não existindo débitos em nome do autor e sua patrona. O autor concordou com os valores apresentados (fls.143).
Assim, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo INSS às fls. 133/141. Diante da preclusão lógica, dê-se ciência às partes desta
decisão e expeça-se o ofício requisitório. Após, aguarde-se o pagamento do precatório. Int. - ADV: ANA JULIA BRASI PIRES
KACHAN (OAB 180541/SP)
Processo 0005885-67.2013.8.26.0348 (034.82.0130.005885) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança
- Inadimplemento - Maria Aparecida Rodrigues dos Santos Marques - Luciana Rosa Freire - JULGO PROCEDENTE o pedido
inicial, para DECRETAR O DESPEJO da requerida, do imóvel apontado na inicial, declarando, ainda, rescindida a relação
locatícia. Deixo de determinar prazo para desocupação, uma vez que a mesma já deixou o imóvel, conforme informação
da autora. Condeno, ainda, a demandada, ao pagamento dos aluguéis vencidos desde dezembro de 2011 mais o IPTU do
imóvel e todos os demais encargos que se venceram a partir de dezembro de 2011 (inclusive o de dezembro), até a data
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da efetiva desocupação do imóvel. Os valores dos aluguéis devem ser acrescidos de correção monetária de acordo com os
índices fornecidos pelo Tribunal de Justiça, e de juros legais, ambos a partir do vencimento. Condeno a requerida, ainda, ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da
condenação, devidamente corrigido. Expeça-se guia de levantamento do depósito de fls. 35 em favor da autora. P.R.I.C. - ADV:
JOSÉ EDILSON SANTOS (OAB 229969/SP)
Processo 0006278-60.2011.8.26.0348 (348.01.2011.006278) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - V. de L. T. - F. F. de L. T. - M. A. V. T. - Vista do ofício do Banco Bradesco fls. 1417. - ADV: RENY BIANCHEZI SILVA LUCAS (OAB 162333/
SP), LAURO MALHEIROS FILHO (OAB 16015/SP), DEAN CARLOS BORGES (OAB 132309/SP)
Processo 0006524-56.2011.8.26.0348 (348.01.2011.006524) - Procedimento Ordinário - Revisão - L. P. da S. - - D. P. da
S. - B. P. da S. - Vistos. Antes de convalidar a citação do requerido por edital, esgotem-se as diligências para citá-lo. Assim,
depreque-se a citação de B.P.S. nos endereços sito na Rua Decio Angelo Chiuviti, 59, Parque São Miguel Paulista e na Av.
Casper Libero, 134, apto. 102, SP. Int. - ADV: AGATHA LOREN SOUZA PEREIRA RIBEIRO (OAB 277395/SP)
Processo 0006527-40.2013.8.26.0348 (034.82.0130.006527) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução S. R. D. - - R. dos S. - Vistos. Trata-se de ação de conversão da separação judicial em divórcio, requerida por SANDRO ROGÉRIO
DOMINGOS e ROSECLEIDE DOS SANTOS, com base no cumprimento das condições legais (fls. 02/04). A Douta Representante
do Ministério Público se manifestou a fls. 55. É o relatório. DECIDO. Conheço diretamente do pedido e considero satisfeitas as
exigências legais, pelo decurso do prazo superior a um ano desde a separação, sem notícias do descumprimento de obrigações
impostas e assumidas. Julgo a ação PROCEDENTE e converto em divórcio a separação do casal, com fundamento no artigo
226, parágrafo 6° da Constituição Federal c.c. o artigo 1580 do Código Civil. Transitada em julgado, expeça-se mandado de
averbação, observando-se que a requerente voltou a usar o nome de solteira, conforme consta de fls. 52. Após, pagas eventuais
custas em aberto, arquivem-se os autos, procedendo-se às comunicações de praxe. P.R.I. - ADV: WILSON JOSE DA SILVA
(OAB 248388/SP)
Processo 0006835-23.2006.8.26.0348 (348.01.2006.006835) - Procedimento Sumário - Consórcio - Jose Pedro da Conceição
- Colina Administradora de Consorcios Ltda - Vistos. Embora intimado do despacho de fls.171, o silêncio do credor faz presumir
que concordou com o valor pago pelo réu para satisfação da obrigação sub judice. Assim, julgo extinta a execução da sentença
nestes autos de ação sumária, proposta por JOSÉ PEDRO DA CONCEIÇÃO em face de COLINA ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS LTDA, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, expeça-se o
mandado de levantamento da importância depositada a fls.170 em favor do autor. Após, comunique-se a extinção e arquivem-se
os autos. P.R.I. - ADV: FERNANDO LEITE DIAS (OAB 215548/SP), MARCELO LOPES VALENTE (OAB 159418/SP), RACHEL
BENTO DOS SANTOS (OAB 289903/SP), ALEXSSANDRA FRANCO DE CAMPOS (OAB 208580/SP)
Processo 0006957-65.2008.8.26.0348 (348.01.2008.006957) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Jose
Luis de Souza - Inss Instituto Nacional de Seguridade Social - Vistos. Trata-se de execução de sentença na qual o requerido
foi citado nos termos do artigo 730 do Código de Processo Civil. Foi expedido ofício requisitório para pagamento do débito.
Efetuado o pagamento, foram expedidos os competentes mandados de levantamento e o credor nada requereu em termos de
efetivo prosseguimento do feito, concluindo-se a satisfação do crédito. Assim, JULGO EXTINTA a execução promovida por José
Luis de Souza em face de Instituto Nacional do Seguro Social INSS, nos termos do artigo 794, inciso I, do CPC, em virtude do
pagamento do débito. Após, feitas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se. P.R.I. - ADV: ANA MARIA STOPPA
(OAB 108248/SP)
Processo 0006983-87.2013.8.26.0348 (034.82.0130.006983) - Divórcio Litigioso - Dissolução - P. de S. I. F. - M. P. F. S. Vistos. Diante da ratificação prestada pela requerida, HOMOLOGO, por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais
efeitos, a DESISTÊNCIA manifestada a fls. 21/22 destes autos da ação de Divórcio promovida por P. S.I. F. em face de M. P. F.
S.. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem exame do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VIII, do Código de
Processo Civil. Sem custas. Transitada em julgado, anote-se, comunique-se e arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: LUIZ GAFFO
FILHO (OAB 279604/SP)
Processo 0007355-85.2003.8.26.0348 (348.01.2003.007355) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - R. A. de S. ( P. C. S. de
A. - J. V. de S. - Vistos. Fls. 26: Oficie-se à empregadora, conforme requerido. Fls. 27: Anote-se nos cadastros. Após a juntada
do AR, tornem ao arquivo. Int. - ADV: DAGMAR RAMOS PEREIRA (OAB 85506/SP)
Processo 0007784-91.1999.8.26.0348 (348.01.1999.007784) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Carlos
Rodrigues - Moacir Antonio Benedicto - - Renata Carla da Silva - Emgea - Empresa Gestora de Ativos - Vistos. Fls. 110/116:
Trata-se de manifestação de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS noticiando que arrematou no Leilão ocorrido aos 08/03/2004,
em processo de execução extrajudicial diverso, o mesmo bem imóvel constrito nestes autos, objeto da matrícula 34.286 do
Cartório de Registro de Imóveis de Mauá, razão pela qual requer o levantamento da penhora efetivada nestes autos.Estes autos
foram inicialmente distribuídos sob nº de ordem 260/1999, à extinta 6ª Vara Judicial e arquivados em dezembro de 2000, por
inércia do exequente. Com o desarquivamento, foram redistribuídos a este Juízo. Intimados a se manifestar, credor e devedores
quedaram-se inerte (fls.119/120). Assim, de rigor o cancelamento da penhora efetuada em 28/08/1999 (fls.62/66), na medida
em que, arrematado em outra ação executiva, não mais subsiste a constrição do imóvel. Por primeiro, regularize a empresa
interessada, Empresa Gestora de Ativos, sua representação processual, com a juntada dos atos constitutivos e procuração/
substabelecimento constituindo a Dra. Lilian Carla Felix Thonhom como advogada. Após e uma vez decorrido o prazo de
interposição de recurso em relação a presente decisão, expeça-se o mandado de levantamento do registro da penhora número
R.3, constante da matrícula do imóvel nº 34.286 do CRI de Mauá (fls.112). Cumprido, intime-se a interessada para imprimir e
encaminhar o documento, que estará disponível no sistema informatizado do TJSP. Oportunamente, nada mais sendo requerido,
tornem ao arquivo. Int. - ADV: JOSE VILMAR DA SILVA (OAB 84615/SP), ANA MARIA FONSECA (OAB 67177/SP), DENEVAL
LIZARDO (OAB 153956/SP), LILIAN CARLA FÉLIX THONHOM (OAB 210937/SP)
Processo 0007788-74.2012.8.26.0348 (348.01.2012.007788) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Maria de Lurdes
Rodrigues de Sa Juliari - - Marcio Alexandre de Sa Juliari - - Priscila Spagliare Juliari - - Ricardo Luiz de Sa Juliari - - Fernanda
Lucio Guazzeli de Sa Juliare - Rodolfo Pedro Juliari - Autos desarquivados em cartório pelo prazo de 30 dias. - ADV: LUCIANA
ZOTTOLA MACHADO MORA (OAB 68379/SP), JONNE MACHADO MORA (OAB 149643/SP)
Processo 0007987-96.2012.8.26.0348 (348.01.2012.007987) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução
do dinheiro - Marcelo Ramos Pires - - Anderson Borges Francisco - Sofisticatto Móveis - - José Augusto Felix - - Noelma Alves
Martins Felix - Vistos. Depreque-se a citação dos requeridos para os endereços existentes em Jaú-SP e em Guaxupé-MG. Após
a assinatura, intime-se a patrona pelo DJE para que providencie a impressão das deprecatas pelo sistema SAJ, instrua com as
cópias necessárias e comprove as respectivas distribuições, em 15 dias. No mesmo prazo cumpra o Provimento CG 8/85 para
diligências em Santo André. Na inércia, intime-se nos termos do § 1º do art. 267 do CPC. Int. (Carta Precatória disponível no
sistema para impressão). - ADV: TATIANE LOPES BORGES (OAB 202553/SP)
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Processo 0008277-77.2013.8.26.0348 (034.82.0130.008277) - Procedimento Ordinário - Exoneração - J. L. de L. - J. L. dos
S. L. - Vistos. Recebo o recurso de apelação interposto às fls. 1110/114 pelo requerido, em ambos os efeitos. Á parte contrária
para responder. Após, com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Seção de Direito Privado,
observadas as formalidades legais. Int. - ADV: CAIRO FERREIRA DOS SANTOS (OAB 147302/SP), SADY CUPERTINO DA
SILVA (OAB 114912/SP)
Processo 0008579-43.2012.8.26.0348 (348.01.2012.008579) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez
Acidentária - Rafael Tezolin Ribeiro da Silva - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - Nos termos do artigo 269, inciso I, do
Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a autarquia a pagar ao autor o benefício de
AUXÍLIO-ACIDENTE correspondente a 50% do salário-de-benefício calculado na forma do art. 29, II, e parágrafos, da Lei n°
8.213, de 1991, com redação dada pela Lei n° 9876, de 1999, e o abono anual (art. 40, Lei n° 8.213, de 1991), desde o dia
seguinte à cessação do auxílio-doença NB 549.723.104-3, ou seja, 06/05/2012, até a superveniência de qualquer espécie de
aposentadoria, quando automaticamente cessará (art. 86, § 1°, Lei n° 8213, de 1991). As prestações vencidas serão atualizadas
conforme art. 175 do Decreto n° 3.048, de 1999, e os juros de mora contados a partir do termo inicial do benefício, mês a mês,
decrescentemente, no percentual de 1% ao mês (art. 406, Código Civil, c/c o art. 161, § 1° do Código Tributário Nacional),
até a entrada em vigor da Lei n° 11.960 de 2009, que deu nova redação ao art. 1°-F, da Lei n° 9.494, de 1997, quando, então,
corresponderão aos aplicados à caderneta de poupança, limitados, porém, à data da elaboração dos cálculos de liquidação.
Estão prescritas, todavia, as prestações vencidas há mais de cinco anos contados do ajuizamento da demanda (Súmula 85,
STJ). Eventuais valores pagos administrativamente pelo INSS no período serão abatidos do saldo devedor. Sem despesas (art.
129 da Lei n° 8.213, de 1991), condeno a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios na razão de 10% sobre o valor
do saldo devedor até a data desta sentença (Súmula 111, STJ). Transcorrido o prazo para eventuais recursos voluntários, o que
a serventia certificará, remetam-se os autos à Superior Instância, para reexame necessário, nos termos do artigo 10 da Lei nº
9.469/97. P.R.I.C. - ADV: TOMAZ DE AQUINO PEREIRA MARTINS (OAB 118007/SP)
Processo 0008632-58.2011.8.26.0348 (348.01.2011.008632) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Luiz Gomes Neto - Vistos. O processo não pode ficar indefinidamente paralisado. Assim,
concedo o prazo de 30 dias à requerente para as diligências necessárias. Na inércia, intime-se nos termos do § 1º do art. 267
do CPC. Int. - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)
Processo 0008705-59.2013.8.26.0348 (034.82.0130.008705) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- Katia Bezerra de Sousa - Rodrigo Sales Antonio - Vistos. Comunique-se a extinção e arquivem-se os autos. Int. - ADV:
DANIELLE MENDES GUIMARÃES (OAB 301951/SP)
Processo 0008712-51.2013.8.26.0348 (034.82.0130.008712) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Hsbc Bank Brasil Sa Banco Multiplo - Gramplast Industria e Comercio de Plasticos Reciclados Ltda Me - - Ivanilde Lopes de
Oliveira Santos - - Ademar Lopes dos Santos - Vistos. Para obtenção de informações através dos meios eletrônicos disponíveis
ao Juízo (INFOJUD, BACENJUD ou RENAJUD), deverá o exequente recolher, em dez (10) dias, o valor correspondente às
pesquisas que deseja ver realizadas, pela Guia FEDTJ, código de receita 434-1, conforme Provimentos CSM nº 1826/2010 e
CSM nº 1864/2011. No mais, tendo em vista a informação trazida pelo exequente às fls.48/51, comprovando que a devedora
está estabelecida na Av. Barão de Mauá, 4559, diligencie-se novamente no endereço mencionado para citar os executados,
devendo o Oficial de Justiça se certificar documentalmente que a empresa Gramplast Ind. e Com. De Plásticos Reciclados Ltda
ME não está estabelecida no local, pois há suspeitas que a devedora usa o nome fantasia “Eliplastic” para se ocultar da citação.
Citem-se nos termos do despacho proferido em 29/05/2013: “Citem-se os executados para, no prazo de 03 dias, efetuarem o
pagamento da dívida. Não localizados os devedores, cumpra-se o art. 653 do Código de Processo Civil. Após, manifeste-se
o(a) exequente. Citados os executados e não efetuado o pagamento, independente de devolução do mandado, o oficial de
justiça procederá de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na
mesma oportunidade, os executados e seus cônjuges, se o caso. Caso não sejam localizados os devedores para a intimação da
penhora, deverá o Sr. Oficial de Justiça, descrever as diligências efetuadas, para que posteriormente, se analise a viabilidade
de dispensa das intimações. Fixo em 10% (dez por cento) do valor do débito os honorários do(a) advogado(a) do(a) exequente,
que também será reembolsado(a) das despesas processuais. Ressalte-se que, no caso de integral pagamento, no prazo de 03
dias, a verba honorária será reduzida pela metade. Poderão os devedores, querendo, independentemente de penhora, opor-se à
execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 738 do Código de Processo Civil. Salientese, ainda, que no prazo para apresentação dos embargos, poderão os executados, reconhecendo o crédito do(a) exequente e
comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado(a), requerer
o pagamento do restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês”. Concedo
ao Sr. Oficial de Justiça as prerrogativas do art. 172, §2º, do Código de Processo Civil. Deverá também utilizar o instituto da
hora certa, se preenchidos os requisitos legais, devendo mencionar na certidão as razões da suspeita de ocultação, as datas e
horários em que realizou as diligências. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado de citação, penhora, arresto e
intimação. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)
Processo 0008843-94.2011.8.26.0348 (348.01.2011.008843) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Anderson da Silva
- Aymore Creditos e Financiamentos Sa - Vistos. 1. Regularize a serventia a anotação dos recursos interpostos, bem como
eventual julgamento, uma vez que foram interpostos 2 agravos: um contra a decisão de fls. 124 e outro contra a decisão de fls.
161. 2. Ausente até a presente data notícias acerca da concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, prossigase com a execução. 3. Assim, em razão da nova sistemática adotada pelo Código de Processo Civil para as execuções de
títulos judiciais através da Lei nº 11.232, de 23/12/05, intime-se o devedor na pessoa do advogado constituído nos autos, pela
Imprensa Oficial, para que cumpra a obrigação, depositando o valor complementar, conforme cálculo de fls. 166, no prazo de
quinze dias, sob pena da multa de 10% sobre o valor da condenação (art. 475-J, “caput”, e § 1º, do CPC). Int. - ADV: ANA MARIA
STOPPA (OAB 108248/SP), CARLOS EDUARDO NICOLETTI CAMILLO (OAB 118516/SP), ALEXANDRE ROMERO DA MOTA
(OAB 158697/SP)
Processo 0009270-57.2012.8.26.0348 (348.01.2012.009270) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- P. H. R. da S. S. - D. M. dos S. - Vistos. Trata-se de execução de alimentos ajuizada por P. H. R. S. S. representada por sua
genitora, G.R.S., face de D. M. S. Regularmente citado o executado ofertou justificativa para o débito alimentar, alegando que
firmou acordo com o exequente entabulado em fevereiro/2013, não podendo o mesmo requerer pagamento dos meses que já
negociou, aceitando como adimplidos. Alegou ainda que, eventual dívida posterior à negociação homologada pelo Juízo só
poderá constituir objeto de nova lide. Veio a manifestação do autor requerendo a prisão civil do devedor, tendo em vista que o
acordo dizia respeito as parcelas vencidas até o último cálculo, ou seja, 10/11/2012. O Ministério Público opinou pela decretação
da prisão civil do executado (fls. 80). É o relatório. Decido. A justificativa não merece acolhimento. Não há que se falar em
extinção do processo pelo cumprimento do acordo de fls. 44/45, já que houve novo inadimplemento a ensejar o prosseguimento
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da execução. A extinção deste processo resultaria na propositura de nova execução de alimentos, com necessidade de repetição
de atos, o que afronta os princípios da economia processual e da razoabilidade. O acordo celebrado entre as partes dizia
respeito às prestações em atraso até novembro de 2011, que eram objeto da execução naquela oportunidade e que somavam
R$ 4.369,87 em valores atualizados até dezembro de 2012. Assim, por óbvio o executado não estava liberado do pagamento
das prestações alimentícias regulares, vencidas a partir de dezembro de 2012, ainda que o acordo tenha sido celebrado em
fevereiro de 2013. Ademais, até que seja proferida sentença na ação revisional proposta, persiste a obrigação do executado de
pagar o valor já estipulado de pensão alimentícia, não lhe socorrendo a alegação de que constituiu nova família para justificar o
não pagamento da pensão. O STF já pacificou o entendimento de que a prisão civil poderá ser renovada tantas vezes quantas
se fizer necessário. Posto isto, decreto a prisão civil de D.M.S., pelo prazo de trinta (30) dias, observando que o pagamento do
débito importará em pronta revogação da ordem. Expeça-se o necessário. Int. (Vista do ofício da Polícia Civil do Estado de São
Paulo fls. 83/86). - ADV: FRANCISCO CARLOS DA SILVA (OAB 110073/SP), DAVI ROGERIO DA SILVA (OAB 295828/SP)
Processo 0009399-28.2013.8.26.0348 (034.82.0130.009399) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - V. C. B.
S. - M. B. S. - Vistos. Trata-se de ação na qual o autor, representado pela sua genitora, apesar de intimado, por mandado (fls.
27), para providenciar o regular andamento do feito, deixou que se escoasse o prazo assinalado, sem qualquer manifestação.
O processo não pode permanecer em cartório, aguardando providências que o autor, principal interessado no andamento, não
toma. Não se pode esquecer o relevante interesse público consistente na não-formação de acervos inúteis de autos, a criar
embaraços à normal atividade judiciária em detrimento de outros processos e a projetar falsa impressão de atraso da Justiça.
Assim, com fundamento no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo relativo ação de alimentos,
promovido por Victor Candido Bernardino Sobral, representado por sua genitora, Emilia Cristina Ramos Candido, em face de
Magaiver Bernardino Sobral. Arbitro os honorários à patrona do autor em 30% do valor previsto na tabela do convênio firmado
entre OAB e PGE. Expeça-se certidão, ficando a patrona ciente de que respectivo documento ficará disponível no sistema,
devidamente assinado, para impressão e encaminhamento pela mesma. Após, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se
os autos, comunicando-se. P.R.I. - ADV: NELCI APARECIDA SILVA RIBEIRO (OAB 136786/SP)
Processo 0009437-40.2013.8.26.0348 (034.82.0130.009437) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Joaquim Carlos
Felipe - Nair Pinto Morais Loureiro - - Avelino Pinto Loureiro - - Aparecida Tonietti Loureiro - - Wilson Loureiro - - Derli Ferreira
Loureiro - - Olivia Loureiro de Paula - - Reinaldo Ferreira de Andrade - - Sinval Loureiro - - Maria Jose Santos Loureiro - Leontino Cardoso de Paula - - Dirce Masero de Andrade - - Marli Pereira Xavier Felipe - - Orgival Felipe - Vistos. Vista ao autor
da manifestação do Cartório de Registro de Imóveis de fls.121/122, devendo apresentar novo memorial descritivo, se o caso.
Oportunamente será apreciado o pedido de fls.118/119. No silêncio, intime-se nos termos do artigo 267, §1º do CPC. Int. - ADV:
ROSANGELA OLIVEIRA YAGI (OAB 216679/SP), CESAR GONÇALVES FIGUEIREDO (OAB 263827/SP)
Processo 0009761-30.2013.8.26.0348 (034.82.0130.009761) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Aymore Credito Financiamento e Investimento Sa - Evandro Bressan da Silva - Vista da contestação fls. 50/62. ADV: SANDRA REGINA TONELLI RIBEIRO (OAB 290841/SP), SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS (OAB
157721/SP)
Processo 0009926-34.2000.8.26.0348 (348.01.2000.009926) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Cristiane Rivas - Alpha Club Brasil Ltda - - Dario Bellandini - - Ostfold Business Sa - Vistos. Fls.
272/344 e 346: Vista à exequente. No silêncio, aguarde-se o cumprimento da carta rogatória expedida à Itália. Int. - ADV:
ROSEMARY PENHA DE BARROS (OAB 177417/SP), TATIANA SILVA MAILLEFAUD (OAB 175790/SP), CRISTIANE DOS
ANJOS SILVA RAMELLA (OAB 169649/SP)
Processo 0010588-75.2012.8.26.0348 (348.01.2012.010588) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- M. H. M. F. - A. D. de S. F. - Vistos. Apresente o exequente a planilha atualizada do débito, abatendo os valores pagos pelo
executado (fls.65/80). Na inércia, intime-se nos termos do artigo 267, §1º do CPC. Int. - ADV: FRANCISCO CARLOS DA SILVA
(OAB 110073/SP), FANIA APARECIDA ROCHA DE OLIVEIRA (OAB 147414/SP)
Processo 0010714-62.2011.8.26.0348 (348.01.2011.010714) - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Adimax Industria
e Comercio de Alimentos Ltda - Nilton Cesar Vieira - - Adriana Alves de Oliveira Vieira - Vistos. Em razão da nova sistemática
adotada pelo Código de Processo Civil para as execuções de títulos judiciais através da Lei nº 11.232, de 23/12/05, intime-se
os devedores por meio de oficial de justiça, para que cumpram a obrigação, depositando o valor a que foram condenados,
devidamente acrescido das custas finais de 1% devidas ao Estado, no prazo de quinze dias, sob pena da multa de 10% sobre o
valor da condenação (art. 475-J, “caput”, e § 1º, do CPC). Cumpra a exequente o Provimento CG 8/85, bem como forneça duas
cópias do cálculo, em cinco dias. Int. - ADV: RODRIGO LEONARDO ARAIUM (OAB 179098/SP)
Processo 0010982-82.2012.8.26.0348 (348.01.2012.010982) - Despejo - Locação de Imóvel - Valdevino Barguena - Helio
Alves do Nascimento - - Eli Alves do Nascimento - Vistos. Em razão do evidente erro material de fls.68 verso, retifico que
a audiência de instrução, debates e julgamento está designada para o dia 08 de abril de 2014, às 15h00min. Aguarde-se a
audiência. Int. - ADV: JOAO FELICIO ALVES (OAB 137176/SP), ANA MARIA SENTOMA ALVES (OAB 210610/SP), BENEDITO
DAVID SIMOES DE ABREU (OAB 73817/SP)
Processo 0011068-53.2012.8.26.0348 (348.01.2012.011068) - Procedimento Sumário - Contratos Bancários - Banco Itaú
Unibanco Sa - Ricardo Pereira Alves - Vistos. Trata-se de ação na qual o requerente não atendeu a determinação de fls.67,
disponibilizada no DJE em 04/07/2013 e, apesar de intimado via postal (fls.69 e 71) para providenciar o regular andamento do
feito, deixou que se escoasse o prazo assinalado, sem qualquer manifestação. Assim, com fundamento no artigo 267, inciso III,
do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente ação Sumária de Cobrança, movida por BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A em
face de RICARDO PEREIRA ALVES. Custas recolhidas. Sem condenação em sucumbência, pois o réu não foi citado. Transitada
em julgado, comunique-se a extinção e arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB
308730/SP)
Processo 0011388-74.2010.8.26.0348 (348.01.2010.011388) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Banco Itaucard Sa - Antonio Frohlicki Sobrinho Me - Vistos. Trata-se de ação na qual o autor, apesar de intimado,
pelo(a) advogado(a) constituído(a), nos autos (fls. 109 e 110), bem como por via postal (fls. 114), para providenciar o regular
andamento do feito, deixou que se escoassem os prazos assinalados, sem qualquer manifestação. O processo não pode
permanecer em cartório, aguardando providências que o autor, principal interessado no andamento, não toma. Não se pode
esquecer o relevante interesse público consistente na não-formação de acervos inúteis de autos, a criar embaraços à normal
atividade judiciária em detrimento de outros processos e a projetar falsa impressão de atraso da Justiça. Assim, com fundamento
no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo relativo ação de reintegração de posse, promovido
por Banco Itaucard S/A em face de Antonio Frohlicki Sobrinho-ME. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos,
comunicando-se. P.R.I. (Certidão fls. 117: Nos termos da Lei n° 11608/2003 as custas de preparo importam em R$ 142,81 e o
porte de remessa e retorno corresponde a R$ 29,50 por volume de autos). - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR
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(OAB 308730/SP)
Processo 0011482-51.2012.8.26.0348 (348.01.2012.011482) - Exibição - Provas - Edenilda Santos Gomes Coelho - Banco
Itau Sa - Vistos. Expeça-se nova carta de citação, observadas as formalidades legais. Int. - ADV: RICARDO DOS SANTOS
MARTINS (OAB 276347/SP)
Processo 0011860-07.2012.8.26.0348 (348.01.2012.011860) - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas Adriana de Souza Silva - Clebison Pereira de Souza - Vistos. Fls. 424/432: anote-se a interposição ao agravo de instrumento.
Aguarde-se pelo prazo de 15 dias notícias acerca da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Decorrido, no silêncio, tornem
para novas deliberações. Int. - ADV: MARIA CRISTINA MANFREDINI (OAB 82398/SP), ANDRÉIA BISPO DAMASCENO (OAB
168108/SP)
Processo 0012777-31.2009.8.26.0348 (348.01.2009.012777) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Itau Sa - Gomes & Gomes Comercio de Veiculos Ltda - - Jose Gomes da Silva - Vistos. Tendo em vista que o A.R. da
carta expedida a fls.159 não retornou, expeça-se nova carta de intimação do autor para promover o regular andamento do feito,
no prazo de 48:00 horas, sob pena de extinção (artigo 267, III e § 1º, do CPC). Int. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS
REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0012910-68.2012.8.26.0348 (348.01.2012.012910) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Enoque Lopes Siqueira - Municipio de Mauá - JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o réu a pagar ao autor
indenização por danos morais no valor de R$ 11.319,60, corrigido monetariamente desde a presente data e acrescido de juros
moratórios a partir da citação, observado o disposto no artigo 1º F, da Lei 9.494/97. Condeno o réu, ainda, ao reembolso das
custas processuais recolhidas pelo autor, corrigidas desde o desembolso e ao pagamento de honorários advocatícios, no valor
de R$ 500,00, corrigidos desde a presente data. P.R.I. - ADV: LUIZ GAFFO FILHO (OAB 279604/SP), IVAN VENDRAME (OAB
166662/SP)
Processo 0013220-74.2012.8.26.0348 (348.01.2012.013220) - Procedimento Ordinário - Guarda - M. L. da S. M. - C. da S.
M. - - D. L. dos S. - Vista da certidão negativa do oficial de justiça fls. 55: Deixou de citar os requeridos, tendo em vista que
não conseguiu localizar o n° 32-H da referida via pública, cuja numeração encontra-se totalmente irregular. - ADV: PRISCILLA
FERNANDA JORGE (OAB 191306/SP)
Processo 0013920-60.2006.8.26.0348 (348.01.2006.013920) - Procedimento Sumário - Jose Geraldo Alves de Oliveira Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Os cálculos do exequente acusam diferença derivada da contagem de juros
entre a apresentação da conta de liquidação e o pagamento do precatório, pelo que não deve prevalecer. De acordo com a
jurisprudência dominante, não incidem juros moratórios entre a apresentação da conta de liquidação e o registro do precatório.
Nesse sentido: “EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que não demonstra o desacerto da decisão
agravada. 3. Juros de mora entre as datas da expedição e do pagamento do precatório judicial. Não-incidência. Precedentes.
4. Descabimento, pelos mesmos fundamentos, de juros de mora entre a data de elaboração dos cálculos definitivos e a data de
apresentação, pelo Poder Judiciário à respectiva entidade de direito público, do precatório (§ 1º do art. 100 da Constituição). 5.
Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI-AgR 492779/DF, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado
em 13/12/2005, DJ 03-03-2006 PP-00076 EMENT VOL-02223-05 PP-00851 RTJ VOL-00199-01 PP-00416). No presente caso, a
conta de liquidação foi apresentada em outubro de 2010, o requisitório foi expedido em abril de 2011, inscrito no E. Tribunal de
Justiça em junho de 2011 e pago em agosto de 2012 (fls.140/141, 156, 160/161 e 167), não havendo que se falar em cobrança
de juros em relação ao referido período, uma vez que foi obedecido o disposto no artigo 100, § 1º, da Constituição Federal.
Diante de todo o exposto, JULGO EXTINTA a execução da presente ação acidentária, movida por JOSÉ GERALDO ALVES
DE OLIVEIRA em face do INSS, com fundamento no artigo 794, I, do CPC, pelo pagamento do débito. Transitada em julgado,
comunique-se a extinção e arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: CRISTIANE DOS ANJOS SILVA RAMELLA (OAB 169649/SP)
Processo 0014025-03.2007.8.26.0348 (348.01.2007.014025) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Jose
Cicero Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Apresente o autor cálculo discriminando o valor devido ao autor e
devido a título de honorários, em cinco dias. Após, expeçam-se os mandados de levantamento referentes ao valor depositado às
fls. 256 em favor do autor e seu procurador conforme indicação. No mais, requeira o demandante o que entender de direito em
termos de prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução pelo pagamento. Int. - ADV: ROGÉRIO DE LIMA (OAB
175328/SP)
Processo 0014043-53.2009.8.26.0348 (348.01.2009.014043) - Embargos à Execução - Liquidação / Cumprimento / Execução
- Marlei de Fatima Rogerio Colaço - - Odeti Justino Ribeiro Rogerio - Ana Maria Perrella - Maria Elena Perrella Bauer - Vista
da certidão negativa do oficial de justiça fls. 177: deixou de dar cumprimento ao mandado n° 348.2013/010912-7, por ser
de cumprimento dora da sua área de atuação. - ADV: MARIA GABRIELA FORTE SANCHEZ (OAB 281691/SP), FRANCISCO
CARLOS DA SILVA (OAB 110073/SP), MARIA AMELIA DE ARAUJO LIMA FANTI (OAB 51401/SP)
Processo 0014122-08.2004.8.26.0348 (348.01.2004.014122) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Arnaldo José dos Santos - Jabur Pneus Sa - Vistos. Nos termos do artigo 475-B e seguintes do Código de Processo Civil, com a
publicação da presente determinação, fica o réu, ora devedor, intimado na pessoa de seus advogados, para cumprir a obrigação,
depositando o valor a que foi condenado, conforme cálculo do exequente de fls.553/557, no total de R$11.471,86. Prazo para
pagamento: quinze (15) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação (art. 475-J, “caput”, e § 1º, do CPC). Deve
também o devedor comprovar o recolhimento das custas finais devidas ao Estado, conforme Lei Estadual nº 11.608/03, artigo
4º, inciso III, no valor equivalente a 1% do valor do débito. Int. - ADV: CRISTIANE DOS ANJOS SILVA RAMELLA (OAB 169649/
SP), SIDNEY LEVORATO (OAB 78957/SP), PAULO ROGÉRIO TSUKASSA DE MAEDA (OAB 20912/PR)
Processo 0014308-60.2006.8.26.0348 (348.01.2006.014308) - Execução de Alimentos - Alimentos - K. I. N. - A. B. N. Vistos. Depreque-se para citação do executado, no endereço indicado a fls. 233. Fica a genitora da exequente ciente de que,
para acompanhamento das diligências, conforme requerido, deverá entrar em contato com o oficial de justiça designado, junto
ao Juízo Deprecado. Int. - ADV: JOZELITO RODRIGUES DE PAULA (OAB 137177/SP)
Processo 0014528-87.2008.8.26.0348 (348.01.2008.014528) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Ivone
Alves de Oliveira - Instituto Nacional de Seguridade Social Inss - Vistos. Trata-se de execução de sentença na qual o requerido
foi citado nos termos do artigo 730 do Código de Processo Civil. Foi expedido ofício requisitório para pagamento do débito.
Efetuado o pagamento, foram expedidos os competentes mandados de levantamento e a credora nada requereu em termos de
efetivo prosseguimento do feito, concluindo-se a satisfação do crédito. Assim, JULGO EXTINTA a execução promovida por Ivone
Alves de Oliveira em face de Instituto Nacional do Seguro Social INSS, nos termos do artigo 794, inciso I, do CPC, em virtude
do pagamento do débito. Após, feitas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se. P.R.I. - ADV: NILDA DA SILVA
MORGADO REIS (OAB 161795/SP)
Processo 0014691-28.2012.8.26.0348 (348.01.2012.014691) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança Inadimplemento - Paulo Bressan Neto - Rodolfo da Silva - - Maria Aparecida Albuquerque - - Laurivan da Silva - Vistos. INTIMEMPublicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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SE os executados para que cumpram a obrigação, depositando o valor a que foram condenados, no prazo de quinze (15) dias,
SOB PENA DE MULTA DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (art. 475-J, “caput”, e § 1º, do Código de Processo Civil).
Concedo ao Sr. Oficial de Justiça as prerrogativas do art. 172, §2º, do Código de Processo Civil. Deverá também utilizar o
instituto da hora certa, se preenchidos os requisitos legais, devendo mencionar na certidão as razões da suspeita de ocultação,
as datas e horários em que realizou as diligências. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma
e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: PEDRO CAFISSO (OAB 140598/SP)
Processo 0015792-71.2010.8.26.0348 (348.01.2010.015792) - Monitória - Unifec União para Formação Educação e Cultura
do Abc Ltda - Maria Jose Alves da Silva - Vistos. Para obtenção de informações através dos meios eletrônicos disponíveis
ao Juízo (INFOJUD, BACENJUD ou RENAJUD), deverá o exequente recolher, em dez (10) dias, o valor correspondente às
pesquisas que deseja ver realizadas, pela Guia FEDTJ, código de receita 434-1, conforme Provimentos CSM nº 1826/2010 e
CSM nº 1864/2011. Decorrido, sem providências, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: JOSE AUGUSTO DE REZENDE
JUNIOR (OAB 131443/SP), FERNANDA VIEIRA CAPUANO (OAB 150345/SP)
Processo 0015872-35.2010.8.26.0348 (348.01.2010.015872) - Monitória - Prestação de Serviços - Fundacao Sao Paulo
- Marlon Foguel - Vistos. Diante da renúncia noticiada às fls.131/137, retire-se o nome dos patronos do autor do cadastro
processual. Intime-se o autor, via postal, para que constitua novo advogado, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do
feito sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. O pedido de citação por edital
formulado a fls.129 será apreciado se reiterado após a regularização da representação processual do requerente. Int. - ADV:
CRIVANI DA SILVA SOUZA (OAB 144587/SP), HELIO VICENTE DOS SANTOS (OAB 141484/SP)
Processo 0015875-92.2007.8.26.0348 (348.01.2007.015875) - Inventário - Inventário e Partilha - Adilson Cardoso da Silveira
- - Rosineide Conrado dos Santos - Antonio Cardoso da Silveira - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Vistos. Tornem ao
arquivo. Int. - ADV: MARIA APARECIDA GUAZELLI VINCI (OAB 43875/SP), FERNANDO MEINBERG FRANCO (OAB 186391/
SP), LUIZ FERNANDO MUNIZ (OAB 77209/SP), SEIJI YOSHII (OAB 23555/SP), AMARILIS GUAZZELLI CABRAL (OAB 211720/
SP), DANIEL CASTILLO REIGADA (OAB 198396/SP)
Processo 0016217-98.2010.8.26.0348 (348.01.2010.016217) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - L. V.
S. do N. - P. S. dos S. - Autos desarquivados em cartório pelo prazo de 30 dias. - ADV: NIVALDO DE MELO (OAB 281093/SP),
LILIANA RONDELLI FUENTES (OAB 204704/SP)
Processo 0016296-14.2009.8.26.0348 (348.01.2009.016296) - Execução de Alimentos - Alimentos - R. C. de S. - S. N. de
S. - Vista do ofício da Delegacia de Polícia Dr. João Roberto Costa fls. 146/148. - ADV: FABRIZIO ZANARDO (OAB 225437/SP),
AGATHA LOREN SOUZA PEREIRA RIBEIRO (OAB 277395/SP)
Processo 0017711-32.2009.8.26.0348 (348.01.2009.017711) - Procedimento Sumário - Marli Rosa de Almeida - Instituto
Nacional de Seguro Social - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Arquivem-se os autos com as comunicações de praxe. Int. - ADV:
ELISANGELA SANDES BASSO CAETANO (OAB 202080/SP)
Processo 0017727-83.2009.8.26.0348 (348.01.2009.017727) - Monitória - Cheque - Luiz Hideo Sato - Carolina Gonsales dos
Reis - Vistos. Requeira o exequente o que de direito em termos de prosseguimento, no prazo legal. Na inércia, arquivem-se os
autos. Int. - ADV: IVAR JOSÉ DE SOUZA (OAB 193842/SP)
Processo 0018090-65.2012.8.26.0348 (348.01.2012.018090) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Ivo
Joaquim de Sousa - Hipermercado Extra - Vista da contestação fls. 71/80. - ADV: MARCELA DE OLIVEIRA CUNHA VESARI
(OAB 160402/SP), MAURICIO MARQUES DOMINGUES (OAB 175513/SP)
Processo 0018182-77.2011.8.26.0348 (348.01.2011.018182) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - Joana
Menandes de Sousa - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Recebo o recurso de apelação interposto pelo requerido
a fls. 106/116, em ambos os efeitos de direito. Às contrarrazões. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo, Seção de Direito Público, com as homenagens de praxe. Int. - ADV: RENATA MARIA RUBAN MOLDES SAES (OAB
233796/SP)
Processo 0018446-02.2008.8.26.0348 (348.01.2008.018446) - Procedimento Ordinário - Atos Processuais - Wagni Celino de
Souza - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Ante o teor da certidão de fls. 185, manifeste-se o autor no prazo legal.
Com a apresentação de novos cálculos, expeçam-se as guias de levantamento. No mais, requeira o demandante o que entender
de direito em termos de prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução pelo pagamento. Int. - ADV: RENATA
ALVES DE OLIVEIRA (OAB 196100/SP)
Processo 0018912-54.2012.8.26.0348 (348.01.2012.018912) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Luciana Ferreira de Lira - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - VISTOS. Deixou a parte de cumprir
obrigação processual referente a recolhimento de custas, bem como juntada de documentos essenciais ao deslinde do feito o
que implica em descumprimento das obrigações assumidas. Nos termos do parágrafo único do artigo 284 e do artigo 295, VI,
ambos do Código de Processo Civil, impõe-se o indeferimento da inicial, tendo em vista a falta de adequada providência da
autora em atender a determinação de fls. 58. Diante do exposto, JULGO EXTINTO, sem julgamento do mérito, com fundamento
no art. 295, VI, do Código de Processo Civil, o processo promovido por Luciana Ferreira de Lira em razão do falecimento de
BV Financeira S/A. CFI. Nos termos do disposto no Capítulo III, sub-itens 13.1 e 13.2 das Normas de Serviços da Corregedoria
Geral da Justiça, intimem-se a autora, por mandado, para em 60 dias promover o recolhimento das custas, sob pena de inscrição
na dívida ativa. Na inércia, promova-se a inscrição, expedindo-se a respectiva certidão à Procuradoria Fiscal do Estado. P.R.I.
(Certidão fls. 61: Nos termos da Lei n° 11608/2003 as custas de preparo importam em R$ 251,04 e o porte de remessa e retorno
corresponde a R$ 96,85 por volume de autos). - ADV: MARCELO RIBEIRO (OAB 229570/SP)
Processo 0019463-10.2007.8.26.0348 (348.01.2007.019463) - Procedimento Ordinário - Sivaldo Pereira dos Santos Instituto Nacional de Seguridade Social Inss - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Regularize a serventia o Agravo de Instrumento
que se encontra em cartório, apensando-se. Diante da inauguração da 1ª Vara Federal local, remetam-se os autos, respeitandose a competência absoluta Int. - ADV: ANA CRISTINA ALVES DA PURIFICAÇÃO (OAB 171843/SP)
Processo 0019483-59.2011.8.26.0348 (348.01.2011.019483) - Procedimento Ordinário - Pagamento em Consignação Roseo Soares Peixoto - Santander Leasing Sa Arrendamento Mercantil - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza
os seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes (fls. 179/181), julgando em consequência, extinto, com fundamento
no artigo 269, III, do Código de Processo Civil, o processo relativo a execução de sentença promovido por Rosero Soares
Peixoto em face de Santander Leasing S/A. Arrendamento Mercantil. Homologo a renúncia ao prazo recursal requerido pelas
partes. Certifique-se o trânsito em julgado. Pagas eventuais custas em aberto, e cumpridas as formalidades legais, arquivemse os autos, comunicando-se. P.R.I. - ADV: RAFAEL DA SILVA ARAUJO (OAB 220687/SP), HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO
(OAB 221386/SP), ELISIA HELENA DE MELO MARTINI (OAB 291603/SP)
Processo 0019670-33.2012.8.26.0348 (348.01.2012.019670) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Bfb Leasing Sa Arrendamento Mercantil - Andreia de Cassia Albano - Vistos. Trata-se de ação na qual a autora,
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apesar de intimada, pelo(a) advogado(a) constituído(a), nos autos em 19/06/2013 (fls. 65), bem como por via postal, em
27/08/2013 (fls. 68), para providenciar o regular andamento do feito, deixou que se escoasse o prazo assinalado, sem qualquer
manifestação. O processo não pode permanecer em cartório, aguardando providências que a autora, principal interessada no
andamento, não toma. Não se pode esquecer o relevante interesse público consistente na não-formação de acervos inúteis
de autos, a criar embaraços à normal atividade judiciária em detrimento de outros processos e a projetar falsa impressão
de atraso da Justiça. Assim, com fundamento no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo
relativo ação de reintegração de posse, promovido por BFB Leasing S/A. Arrendamento Mercantil em face de Andréia de Cássia
Albano. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos, comunicando-se. P.R.I. (Certidão fls. 70: Nos termos da Lei n°
11608/2003 as custas de preparo importam em R$ 437,48 e o porte de remessa e retorno corresponde a R$ 96,85 por volume de
autos). - ADV: CELSO MARCON (OAB 260289/SP), CARLA PASSOS MELHADO COCHI (OAB 187329/SP)
Processo 0019910-27.2009.8.26.0348 (348.01.2009.019910) - Execução de Alimentos - Alimentos - J. dos S. S. - - I. dos
S. S. - - S. dos S. S. - C. A. de S. S. - Vistos. Diante das informações prestadas pela empregadora a fls. 119/133, promovam
as exequentes o regular andamento ao feito, no prazo de cinco dias, esclarecendo as alegações de fls. 62. Na inércia, intimese nos termos do § 1º do art. 267 do CPC. Int. - ADV: MARIA DAS GRAÇAS MAURICIO DA SILVA (OAB 188835/SP), CLEIDE
PORTO DE SOUZA (OAB 135647/SP)
Processo 0019941-13.2010.8.26.0348 (348.01.2010.019941) - Procedimento Ordinário - Guarda - C. P. de S. - A. de S. S.
- Vistos. Ciência da decisão do agravo nº 0242881-91.2012.8.26.0000, às fls.539/592. Certifique-se o trânsito em julgado da
r.sentença de fls.384/386. Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos. Int. - ADV: RENATA CANAFOGLIA (OAB 128576/
SP), MARIA CRISTINA MANFREDINI (OAB 82398/SP)
Processo 0020161-79.2008.8.26.0348 (348.01.2008.020161) - Procedimento Sumário - Carlos Silva de Assunção - Instituto
Nacional de Seguridade Social Inss - Vistos. Cumpra-se o venerando acórdão. Informem os advogados do autor constituídos
a fls.07 o número de seus CPFs. Após, ao INSS para apresentação do cálculo (execução invertida) e para efetuar a pesquisa
prevista no artigo 100, §§ 9º e 10º, da Constituição Federal, para verificar se existem débitos em nome do autor (CPF nº
600.512.729-20) e seus patronos. Fica a autarquia ré ciente que o silêncio será interpretado como ausência de dívidas em nome
dos interessados e o feito terá seu regular prosseguimento. Com a apresentação do cálculo da execução, dê-se vista ao autor.
Int. - ADV: RAMIRO GONCALVES DE CASTRO (OAB 99229/SP)
Processo 0020207-63.2011.8.26.0348 (348.01.2011.020207) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Adeildo
Gomes - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Expeça-se a competente guia de perícia. Após a assinatura, intime-se a
patrona, pelo DJE, para que providencie a impressão da guia pelo sistema SAJ, bem como para que comprove o comparecimento
à perícia médica, no prazo de cinco dias, sob pena de preclusão da prova. Int. (Guia de Perícia Médica disponível no sistema
para impressão). - ADV: ANA MARIA STOPPA (OAB 108248/SP)
Processo 0020267-46.2005.8.26.0348 (348.01.2005.020267) - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Energia Elétrica
- Iraci Maria de Andrade Bezerra - Aes Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo Unidade Grande Abc - Vistos.
Recolha-se o mandado expedido a fls.377. Tendo em vista o prazo decorrido desde o protocolo da petição de fls.379 e as
diversas mudanças do patrono indicado pela exequente para constar no mandado de levantamento, por primeiro, confirme a
interessada se permanece a autorização para que o Dr. Murilo Paschoaletti Bariviera efetue o resgate do valor. Caso positivo,
expeça-se a guia de levantamento. Após, nada sendo requerido em termos de prosseguimento, aguarde-se provocação em
arquivo. Int. - ADV: CARLA ADRIANA IORIO GONÇALVES (OAB 151182/SP), ROBERTO KAISSERLIAN MARMO (OAB 34352/
SP)
Processo 0020552-29.2011.8.26.0348 (348.01.2011.020552) - Divórcio Litigioso - Dissolução - L. M. M. - R. S. M. - Vista da
contestação fls. 71/72. - ADV: AMAURY JORGE FURBRINGER (OAB 152094/SP), NELCI APARECIDA SILVA RIBEIRO (OAB
136786/SP)
Processo 0020830-30.2011.8.26.0348 (348.01.2011.020830) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Candido
Francisco da Cunha - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Recebo o recurso de apelação interposto pelo requerido
a fls. 135/138, em ambos os efeitos de direito. Às contrarrazões. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo, Seção de Direito Público, com as homenagens de praxe. Int. - ADV: JOAO SERGIO RIMAZZA (OAB 96893/SP)
Processo 0021145-97.2007.8.26.0348 (348.01.2007.021145) - Alvará Judicial - Faustina Monte Feltrin - Jose Feltrin - Vistos.
Cumpra-se o venerando acórdão. Arquivem-se. Int. - ADV: GLÓRIA FERREIRA DOS SANTOS MENDES (OAB 225294/SP)
Processo 0021192-95.2012.8.26.0348 (348.01.2012.021192) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - F. L. dos S. G. S. L. - Vistos. O autor, apesar de intimado por meio de sua advogada para comparecer na audiência de conciliação, instrução
e julgamento (fls.51 e 53) não compareceu e não apresentou justificativa para sua ausência (fls.57/58). Tendo em conta que o
comparecimento da parte autora em audiência é providência imposta por lei, JULGO EXTINTA a presente ação revisional de
alimentos, movida por FABIO LENOTTI DOS SANTOS em face de GABRIELLA SANTOS LENOTTI, representada por FERNANDA
PEREIRA SANTOS, sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil cc o
artigo 7º da Lei 5478/68. Isento de custas. Sem sucumbências, pois a ré não foi citada. Transitada em julgado, comunique-se a
extinção e arquivem-se. Ciência ao Ministério Público. P.R.I. - ADV: ALEXANDRA ARIENTI PALOMARES (OAB 178547/SP)
Processo 0021400-50.2010.8.26.0348 (348.01.2010.021400) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços
- Instituto Adventista de Ensino - Lucineia dos Santos Magatti Silva - Vistos. Manifeste-se o exequente em termos de efetivo
prosseguimento do feito, no prazo de cinco dias. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: REGINA CAMARGO
KOMETANI (OAB 144355/SP)
Processo 0021527-51.2011.8.26.0348 (348.01.2011.021527) - Divórcio Consensual - Dissolução - S. N. de B. D. S. - - C. M.
da S. - Vistos. Expeça-se a segunda via do mandado de averbação com a brevidade possível.Após, nada sendo requerido, volte
ao arquivo. Int. (Mandado no sistema disponível para impressão). - ADV: VALDENICE DE SOUSA FERNANDES (OAB 158681/
SP)
Processo 0021539-36.2009.8.26.0348 (348.01.2009.021539) - Execução de Título Extrajudicial - Braganfer Comercio de
Ferros e Metais Ltda - Global Construções Mecanicas Ltda - - Romeu Paccola - Vistos. Cumpra a exequente, em 48 horas, o
Provimento CG-8/85. Após, expeça-se novo mandado de penhora e avaliação para que o Sr. Oficial de Justiça diligencie junto
ao endereço da executada, utilizando-se dos benefícios do artigo 172 do CPC, constando-se do mandado de penhora o valor do
débito atualizado. Int. - ADV: LUIZ RICARDO BIAGIONI BERTANHA (OAB 178044/SP)
Processo 0021655-71.2011.8.26.0348 (348.01.2011.021655) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - V. B.
L. - G. V. L. - Vistos. Intime-se o autor a promover o regular andamento do feito, no prazo de 48:00 horas, sob pena de extinção
(artigo 267, III e § 1º, do CPC). Int. - ADV: VANILSON IZIDORO (OAB 145169/SP), SILVIA FERNANDES CHAVES (OAB 200736/
SP)
Processo 0021661-78.2011.8.26.0348 (348.01.2011.021661) - Procedimento Ordinário - Guarda - R. do C. O. S. - A. M. da
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S. - Vistos. Tendo em vista o parecer favorável do psicólogo judicial e da Exma. Representante do Ministério Público, homologo
o acordo provisório firmado pelas partes a fls.132, para que as visitas à menor Ana Cláudia ocorram quinzenalmente, das 10
às 14 horas, no Shopping Center de Mauá, até decisão final do Juízo. Solicite-se à 1ª Vara Criminal, via correio eletrônico,
informações sobre o andamento e cópia de eventual sentença proferida no processo crime nº1997/2008. Com a resposta, dêse vista às partes e ao MP. Int. - ADV: MIRNA RODRIGUES SERRANO (OAB 80313/SP), ANDREA OLIVEIRA GUERRA (OAB
303318/SP)
Processo 0021700-17.2007.8.26.0348 (348.01.2007.021700) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Joaquina Fernandes Vieira - Antenor Augusto Souza Epp Oficina Brasil - Vistos. Através do sistema BACENJUD
foi bloqueado o valor de R$7.979,87 de ativos financeiros do executado (fls.135). Fica o executado intimado, na pessoa da
advogada, por publicação, para manifestação na forma do artigo 475-J, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Decorrido o
prazo de 15 dias, sem impugnação, manifeste-se a credora informando se dá o débito por quitado para extinção da execução.
Int. - ADV: LUCIANA XAVIER (OAB 178715/SP), MARIA CONCEICAO DE SOUZA (OAB 131277/SP), GERALDA RIBEIRO DOS
SANTOS (OAB 105060/SP)
Processo 0021843-35.2009.8.26.0348 (348.01.2009.021843) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco Sa - Auto Posto Unicar de Bauru Ltda - - Jose Galindo da Silva - - Maria Sandra Galindo da Silva - Vistos.
Indefiro o pedido pleiteado a fls. 257/258. Somente a executada Maria Sandra foi citada (fls. 228 verso). Assim, não se aplicam
os pressupostos do art. 791 do CPC. Requeira o exequente o que de direito em termos de prosseguimento, no prazo legal. Int.
- ADV: OSVALDO DENIS (OAB 60857/SP)
Processo 0021893-90.2011.8.26.0348 (348.01.2011.021893) - Monitória - Contratos Bancários - Itaucard Sa - Alessandra
Aparecida Nunes Soa - Vistos. Recebo os embargos de declaração interposto uma vez que tempestivos. Contudo, não há
contradição a ser esclarecida. O embargante foi regularmente intimado pela imprensa da determinação para intimação nos
termos do § 1º do art. 267 do CPC, conforme se verifica de fls. 38. Nessa esteira, o embargante maneja mero inconformismo
com a exegese da Lei por parte do Juízo, o que desafiaria apelação. Assim, não conheço dos embargos. Intime-se. - ADV:
ANTONIO CEZAR RIBEIRO (OAB 69807/SP)
Processo 0022109-17.2012.8.26.0348 (348.01.2012.022109) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Nucleo
Educacional Ersel Sc Ltda - Almir Germogeschi - Vistos. Providencie o autor o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça.
Após, nos termos do artigo 475-B e seguintes do Código de Processo Civil, intime-se o réu, ora devedor, para que cumpra a
obrigação, depositando o valor a que foi condenado, conforme cálculo do exequente de fls. 43/44, no prazo de quinze (15)
dias, sob pena da multa de 10% sobre o valor da condenação (art. 475-J, “caput”, e § 1º, do CPC). Deve também o devedor
comprovar o recolhimento das custas finais devidas ao Estado conforme Lei Estadual nº 11.608/03, artigo 4º, inciso III (no valor
equivalente a 1% do total da dívida, observando o mínimo de 5 UFESPs). Na ausência de providências do exequente, aguardese provocação em arquivo. Int. - ADV: CELIA REGINA PERLI DUTRA (OAB 177703/SP)
Processo 0022475-95.2008.8.26.0348 (348.01.2008.022475) - Execução de Alimentos - Alimentos - R. G. R. da S. - M. R.
da S. - Vistos. Requeira o exequente o que de direito em termos de prosseguimento, no prazo de cinco dias. Após, ao MP. No
silêncio, intime-se nos termos do § 1º do art. 267 do CPC. Int. - ADV: HERMELINDA ANDRADE CARDOSO MANZOLI (OAB
200343/SP)
Processo 0022504-09.2012.8.26.0348 (034.82.0120.022504) - Monitória - Prestação de Serviços - Instituto Metodista de
Ensino Superior - Thiago Rafael Gonçalves Mendonça - Vistos. Em razão do convênio RENAJUD, este Juízo procederá a
pesquisa acerca da existência de veículos em nome do executado. Providencie a serventia o necessário. Regularizados os
autor, tornem ao exequente para que requeira o que de direito no prazo legal. Na inércia, aguarde-se provocação no arquivo. Int.
(Vista do RENAJUD fls. 64). - ADV: ROBERTO ALVES DA SILVA (OAB 94400/SP)
Processo 0022940-07.2008.8.26.0348 (348.01.2008.022940) - Procedimento Ordinário - Bem de Família - Jose Dantas da
Silva - Osvaldo Moschen - - Suely Aparecida Moschen - Vistos. Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento do
feito. No silêncio, libere-se o veículo bloqueado a fls.151 e tornem ao arquivo. Int. - ADV: GILBERTO BATISTA DOS SANTOS
(OAB 73428/SP), ALESSANDRA CARLA DOS SANTOS MARTINS (OAB 214231/SP), JOSÉ DIVINO NEVES (OAB 227320/SP)
Processo 3000110-20.2013.8.26.0348 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - MARIA JOSE NASCIMENTO
SILVA - - LEANDRO NASCIMENTO SILVA - Leopoldo Goncalves Silva - Vistos. Reitere-se o ofício, para atendimento com
urgência. Int. - ADV: PAULA ANDREIA COMITRE DE OLIVEIRA (OAB 217670/SP)
Processo 3000192-51.2013.8.26.0348 - Impugnação de Assistência Judiciária - Auxílio-Doença Acidentário - Instituto
Nacional do Seguro Social - Anderson de Lira - Vistos. Dispõe a Lei 8.213 de 24/07/1991, em seu artigo 129 que: “ Os litígios e
medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados: I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência
Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com prioridade para conclusão; e II - na via judicial, pela
Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição
instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente do TrabalhoCAT. Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e
de verbas relativas à sucumbência. “ Assim, indefiro a presente impugnação, interposta pelo INSS contra ANDERSON DE LIRA,
pois a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor está prevista em lei. Tratando-se de mero incidente processual,
deixo de fixar honorários advocatícios. Oportunamente certifique-se o desfecho nos autos principais. P.R.I. - ADV: CLEI AMAURI
MUNIZ (OAB 22732/SP)
Processo 3005496-31.2013.8.26.0348 - Habilitação de Crédito - Apuração de haveres - APARECIDO FERNANDES - Auto
Viação Vitoria Ltda - Vistos. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária e a prioridade de tramitação do feito. Anote-se.
Certifique-se a apresentação da presente declaração no processo principal nº 0005357-82.2003. Após, manifestem-se a falida,
o síndico e o Ministério Público. Int. - ADV: DALMIR VASCONCELOS MAGALHAES (OAB 90130/SP), MAURO RUSSO (OAB
25463/SP), ANTONIO RUSSO (OAB 14596/SP)

MIGUELÓPOLIS
Cível
1ª Vara
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JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ MAGNO LOUREIRO JÚNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CLAUDIA HELENA MAZETO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2014
Processo 0000019-09.1989.8.26.0352 (352.01.1989.000019) - Procedimento Ordinário - Direitos e Títulos de Crédito Cooperativa dos Agricultores da Região de Orlandia Ltda - Roberto Lucio Remoli - Certifico e dou fé que nesta data, com
fundamento no art.162, § 4º do CPC e comunicado 1307/07 da CGJ, encaminhei a Imprensa Oficial do Estado Comunicado do
Cartório: (Defiro o prazo de trinta (30) dias requerido pelo autor às fls. 656, a fim de que sejam localizados bens passíveis de
penhora). - ADV: ANTONIO AMIN JORGE (OAB 32309/SP), JÚLIO CHRISTIAN LAURE (OAB 155277/SP)
Processo 0000023-07.1993.8.26.0352 (352.01.1993.000023) - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Irmãos
Miguel Ltda - Sociedade Civil do Condominio Ed Manoel Dourado - Certifico e dou fé que nesta data, com fundamento no art.162,
§ 4º do CPC e comunicado 1307/07 da CGJ, encaminhei a Imprensa Oficial do Estado Comunicado do Cartório: (Manifeste-se o
agravante acerca dos AR devolvidos nos autos por motivos diferentes às fls. 639/641. Destinatário: Elias Miguel - Não existe o
número indicado - Destinatário: Nelson Alves Queiroz - Falecido - Destinatário: José Carlos Barbosa- Mudou-se). - ADV: JOSE
VICENTE LOPES DO NASCIMENTO (OAB 52186/SP), JOSE BORGES DA SILVA (OAB 112895/SP), HEITOR SALLES (OAB
103881/SP)
Processo 0000557-47.2013.8.26.0352 (035.22.0130.000557) - Mandado de Segurança - Estabelecimentos de Ensino Renan Alves da Silva - Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão. Após, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Int.
- ADV: ADALGISA BUENO GUIMARÃES (OAB 186026/SP)
Processo 0000656-22.2010.8.26.0352 (352.01.2010.000656) - Procedimento Ordinário - Genésio Mello Urias - Banco
Santander Sa - Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão. Após, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Int. - ADV:
LAUDEMIRO DIAS FERREIRA NETO (OAB 272133/SP), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP), RICARDO NEVES COSTA
(OAB 120394/SP)
Processo 0000722-07.2007.8.26.0352 (352.01.2007.000722) - Procedimento Ordinário - Vicente Teixeira de Souza - Vistos.
Oficie-se conforme requerido as fls. 222, providenciando a serventia o necessário. Int. - ADV: FABIANA PARADA MOREIRA
PAIM (OAB 213886/SP)
Processo 0000892-57.1999.8.26.0352 (352.01.1999.000892) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Brasil Sa - Certifico e dou fé que nesta data, com fundamento no art.162, § 4º do CPC e comunicado 1307/07 da
CGJ, encaminhei a Imprensa Oficial do Estado Comunicado do Cartório: (Manifeste-se o requerente acerca do resultado da
pesquisa realizada pelo sistema RenaJud de fls. 220/221, Veículo restringido - Placa: DLS7699 SP - Marca: M.BENZ/L 1418 R
- Proprietário: José Stábile - Restrição: Transferência). - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP),
CARLOS ALBERTO RODRIGUES (OAB 77167/SP)
Processo 0000993-50.2006.8.26.0352 (352.01.2006.000993) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - J. V.
da S. M. - C. C. de M. - Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão. Manifeste-se a parte vencedora em termos de prosseguimento, no prazo
de cinco (5) dias. No silêncio, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Int. - ADV: LEANDRA BARBOSA
MOURA (OAB 120740/SP), SALIM LAMBERTI MIGUEL (OAB 169693/SP)
Processo 0001089-75.2000.8.26.0352 (352.01.2000.001089) - Inventário - Inventário e Partilha - Jose Goncalves Amaro
- Anna Amaro - Pedro Amaro Filho e outro - Certifico e dou fé que nesta data, com fundamento no art.162, § 4º do CPC e
comunicado 1307/07 da CGJ, encaminhei a Imprensa Oficial do Estado Comunicado do Cartório: (Defiro o prazo de trinta
(30) dias requerido pelo autor às fls. 504). - ADV: LUIS FERNANDO BARBOSA FREITAS (OAB 124975/SP), JULIANO DE
MEDEIROS SILVA (OAB 213230/SP), JULIANO FRASCARI COSTA (OAB 253331/SP)
Processo 0001199-88.2011.8.26.0352 (352.01.2011.001199) - Mandado de Segurança - Planos de Saúde - Maria Eduarda
Scandelai Memede - Secretário Estadual da Saúde do Estado de São Paulo e outro - Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão. Manifestese a requerente em termos de prosseguimento, no prazo de cinco (5) dias. Int. - ADV: MARCELO DOS SANTOS SALES (OAB
214574/SP), ROSANA MARTINS KIRSCHKE (OAB 120139/SP), DANIEL CARMELO PAGLIUSI RODRIGUES (OAB 174516/SP)
Processo 0001579-43.2013.8.26.0352 (035.22.0130.001579) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação /
Embargos à Execução - Vania Helena de Fatima Ferreira - Considerando a pequena diferença entre o calculo apresentado pela
requerente e o apresentado pela autarquia e com o fito de evitar eventual retardamento no recebimento, renove-se a intimação
de fls. 16, intimando-se pessoalmente o patrono da requerente. - ADV: RODRIGO DOROTHEU (OAB 272751/SP)
Processo 0001613-57.2009.8.26.0352 (352.01.2009.001613) - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - Município
de Miguelópolis - Luciane Garofo Stábile Moura e outro - Certifico e dou fé que nesta data, com fundamento no art.162, § 4º do
CPC e comunicado 1307/07 da CGJ, encaminhei ao Diário de Justiça Eletrônico, a certidão do oficial de justiça com o seguinte
teor, fls. 784: (Deixei de intimar Renato Bonfim Bernardino, pois no local fui atendido pela mãe da testemunha, Sra. Elza Maria
Bonfim, que informou que seu filho não mora mais lá e por meio de contato telefônico com o mesmo, que estava trabalhando,
foi informada que ele comparecerá na audiência. Como não foi me passado o endereço da testemunha e a informação de que
a mesma comparecerá na audiência, deixei cópia do mandado com a Sra. Elza Maria Bonfim). - ADV: ESDRAS IGINO DA
SILVA (OAB 193586/SP), ELIZABETH BUENO GUIMARÃES (OAB 213659/SP), ULYSSES BUENO DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB
235457/SP)
Processo 0001646-76.2011.8.26.0352 (352.01.2011.001646) - Cautelar Inominada - Edivan Santos de Souza - Itaú Seguros
Sa - Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão. Após, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Int. - ADV: DANIELA
BENES SENHORA HIRSCHFELD (OAB 171674/SP), ANDERSON ROBERTO GUEDES (OAB 247024/SP)
Processo 0001822-89.2010.8.26.0352 (352.01.2010.001822) - Procedimento Ordinário - Marcia Aparecida Camargo
Nascimento - Dê-se ciência ao autor do depósito de fls. 138. Comprovada a intimação nos autos, expeça-se alvará com as
cautelas legais. Depósito de fls. 139: Expeça-se alvará, pois, trata-se de honorários advocatícios. - ADV: RODRIGO DOROTHEU
(OAB 272751/SP)
Processo 0002388-38.2010.8.26.0352 (352.01.2010.002388) - Procedimento Ordinário - Maria Fernanda Silveira Martins Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão. Apresente a requerente memoria atualizada do débito, no prazo de dez (10) dias. Int. - ADV:
FABIANA CRISTINA MACHADO ABELO (OAB 265851/SP)
Processo 0002466-32.2010.8.26.0352 (352.01.2010.002466) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Santander
Leasing Sa Arrendamento Mercantil - Vicente de Paulo Bertolino Filho - Vistos. Considerando a manifestação de fls. 179,
manifeste-se o requerido a respeito, no prazo de cinco (5) dias. Int. - ADV: VIVIANE APARECIDA HENRIQUES (OAB 140390/
SP), LUIS FERNANDO BARBOSA FREITAS (OAB 124975/SP), LUIZ HENRIQUE MOREIRA CALIMAN (OAB 289834/SP)
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Processo 0002471-25.2008.8.26.0352 (352.01.2008.002471) - Execução de Título Extrajudicial - Julieta Peixoto de Paula Jeronima de Paula Barbosa - Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão. Manifeste-se a parte vencedora em termos de prosseguimento,
no prazo de cinco (5) dias. Int. - ADV: EDSON PACHECO DE CARVALHO (OAB 164690/SP), EDNESIO GERALDO DE PAULA
SILVA (OAB 102743/SP)
Processo 0002505-92.2011.8.26.0352 (352.01.2011.002505) - Procedimento Ordinário - Benefícios em Espécie - Gaspar
Lucas - Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão. Manifestem-se as partes no prazo de cinco (5) dias, requerendo o que de direito. Int. ADV: ANTONIO AMIN JORGE (OAB 32309/SP)
Processo 0002584-42.2009.8.26.0352 (352.01.2009.002584) - Procedimento Ordinário - Lúcia Helena de Souza Desentranhe-se fls. 74/76, pois tratam-se de documentos estranhos a estes autos. Ao que parece se refere ao processo nº
1262/08. Após, retornem-se ao arquivo. - ADV: ADRIANA TAVARES DE OLIVEIRA (OAB 238903/SP)
Processo 0002836-40.2012.8.26.0352 (352.01.2012.002836) - Mandado de Segurança - Serviços Hospitalares - Neif
Miguel - Município de Miguelópolis e outro - Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão. Manifeste-se o requerente, no prazo de cinco (5)
dias, requerendo o que de direito. No silêncio, arquivem-se os presentes autos. Int. - ADV: FAUSI MIGUEL (OAB 295265/SP),
CLAUDIO LAZARO APARECIDO JUNIOR (OAB 276280/SP)
Processo 0002841-67.2009.8.26.0352 (352.01.2009.002841) - Procedimento Ordinário - Arrendamento Mercantil - Antonio
Fabricio Fernandes Pereira - Banco Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Certifico e dou fé que nesta
data, com fundamento no art.162, § 4º do CPC e comunicado 1307/07 da CGJ, encaminhei ao Diário de Justiça Eletrônico, o
r. despacho com o seguinte teor: (Autos desarquivados em Cartório. Requeira o autor o que de direito pelo prazo de 30 dias,
após, os autos serão remetidos novamente ao arquivo). - ADV: SERGIO URBANO DE ALMEIDA BARBOSA (OAB 237694/SP),
DANIELA MIGUEL (OAB 175559/SP), PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP), ELIZETE APARECIDA DE
OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP)
Processo 0002868-11.2013.8.26.0352 (035.22.0130.002868) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - D.
de O. S. - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico
o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Vistos. Cite-se para pagamento nos termos e prazos contidos no artigo 733 do Código de
Processo Civil, bem como as vincendas no curso do processo. Int. Nada Mais. Miguelópolis, 12 de dezembro de 2013. - ADV:
JULIANO FRASCARI COSTA (OAB 253331/SP)
Processo 0003007-31.2011.8.26.0352 (352.01.2011.003007) - Procedimento Ordinário - Guarda - J. P. R. da S. S. e outro
- Vistos. Após as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os presentes autos. Int. - ADV: ANTONIO DE PADUA
TEODORO (OAB 98583/SP)
Processo 0003074-25.2013.8.26.0352 (035.22.0130.003074) - Divórcio Litigioso - Família - J. M. P. C. de A. - Certifico e
dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s)
ordinatório(s): Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo de vontade celebrado entre as partes
as fls. 20/22 e decreto o divórcio do casal, pondo termo ao casamento e aos efeitos civis do matrimônio e, em consequência,
extingo o feito, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Oportunamente, observadas
as formalidades legais, expeçam-se mandado de averbação e certidão e arquivem-se os presentes autos. A requerente voltará
a usar o nome de solteira, ou seja, Patricia Marques Valim. PRIC. Nada mais. Miguelópolis, 13 de dezembro de 2013. - ADV:
EDSON PACHECO DE CARVALHO (OAB 164690/SP), CARLOS ROBERTO GRUPO RIBEIRO (OAB 194172/SP)
Processo 0003097-68.2013.8.26.0352 (035.22.0130.003097) - Carta Precatória Cível (nº 068952-9/2011 - JUIZ DE DIREITO
DA COMARCA DE UBERLANDIA/MG) - Nivaldo Lourenço - Paranaiba Fertilizantes Industria e Comercia Ltda - Foi designado
audiência para oitiva das testemunhas arroladas pelo autor, para o dia 6 de março de 2014, às 14:30 horas. Providencie ainda o
requerente em 5 dias, deposito de diligencias para cumprimento do mandado a ser expedido. - ADV: MAURO SERGIO RAMOS
PEREIRA (OAB 215514/SP)
Processo 0003141-87.2013.8.26.0352 (035.22.0130.003141) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Maria Madalena
da Silva Galdino - 1)- Defiro os benefícios da Assistência Judiciária gratuita. 2)- Cite-se a requerida para responder, no prazo
legal (art.188 e 475 “caput” do CPC), consignando-se que, em não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos articulados pelo(a) requerente (art.285 e 319 do CPC). Oficie-se, outrossim, a ela, solicitando todos os
informes administrativos que eventualmente estiverem em nome do autor, bem como se já houve algum tipo de recolhimento
em seu nome, consignando-se o prazo de dez (10) dias para atendimento. Int. - ADV: FABIANA CRISTINA MACHADO ABELO
(OAB 265851/SP)
Processo 0003149-64.2013.8.26.0352 (035.22.0130.003149) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação /
Embargos à Execução - Jorge Galdino - Vistos. 1) Indefiro o pedido de efeito suspensivo, pois não estão presentes os requisitos
legais. 2) À impugnação. Int. - ADV: ANTONIO CARLOS BUENO (OAB 49923/SP), RICARDO FURLAN FERREIRA (OAB 272745/
SP)
Processo 0003353-16.2010.8.26.0352 (352.01.2010.003353) - Procedimento Ordinário - Carlos Eduardo de Carvalho Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão. Apresente o requerente memoria atualizada do débito, no prazo de dez (10) dias. Int. - ADV:
CARLOS ROBERTO GRUPO RIBEIRO (OAB 194172/SP)
Processo 0003558-74.2012.8.26.0352 (352.01.2012.003558) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Nelson Aguiar de Oliveira - Vistos. Contestação de fls. 103/120: Manifeste-se o requerente em impugnação, no prazo legal. Int.
- ADV: ROMERO DA SILVA LEÃO (OAB 189342/SP), GUSTAVO AMARO STUQUE (OAB 258350/SP)
Processo 0003561-68.2008.8.26.0352 (352.01.2008.003561) - Embargos à Execução - Jeronima de Paula Barbosa - Julieta
Peixoto Paula - Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão. Manifeste-se a parte vencedora em termos de prosseguimento, no prazo de
cinco (5) dias. Int. - ADV: EDSON PACHECO DE CARVALHO (OAB 164690/SP), EDNESIO GERALDO DE PAULA SILVA (OAB
102743/SP)
Processo 0003630-13.2002.8.26.0352 (352.01.2002.003630) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Banco Nossa Caixa Sa - Certifico e dou fé que nesta data, com fundamento no art.162, § 4º do CPC
e comunicado 1307/07 da CGJ, encaminhei ao Diário de Justiça Eletrônico, a certidão do oficial de justiça com o seguinte teor,
fls. 403 vº: (Deixei de proceder a penhora determinada no presente mandado por não constar as divisas e confrontações dos
imóveis que deveram sofrer referida constrição e por ser insuficiente o valor depositado a fim de custear as diligências do oficial
de justiça. Desta forma, manifeste-se o requerente). - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)
Processo 0003891-26.2012.8.26.0352 (352.01.2012.003891) - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - M. H. A.
de M. - Vistos. Após as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Int. ADV: PATRICIA LINO BLANC (OAB 199845/SP)
Processo 0004110-83.2005.8.26.0352 (352.01.2005.004110) - Cumprimento de sentença - Joel Moises - Carlos Eduardo
Alzair - Vistos. Fls. 248/249: Oficie-se a OAB local para indicação de novo patrono ao requerido. Arbitro os honorarios em 60%
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da tabela OAB/PGE, expedindo-se certidão. Após a nomeação, tornem conclusos para deliberar sobre o pedido de fls. 251. Int.
OBS: expedido certidão - ADV: JOEL MOISES (OAB 41263/SP), MÔNICA DE QUEIROZ ALEXANDRE (OAB 199838/SP)
Processo 0004206-98.2005.8.26.0352 (352.01.2005.004206) - Outros Feitos não Especificados - Zilda Sampaio - Inss Vistos. Cumpra-se o quanto determinado as fls. 162, providenciando a serventia o necessário. Int. - ADV: REGIANE CRISTINA
GALLO (OAB 170773/SP), JIULIAN CESAR BELARMINO PANDOLFI (OAB 199656/SP)
Processo 0004888-58.2002.8.26.0352 (352.01.2002.004888) - Monitória - Pagamento - Banco do Brasil Sa Sucessor do
Banco Nossa Caixa Sa - Sonia Moraes e outro - Certifico e dou fé que nesta data, com fundamento no art.162, § 4º do CPC
e comunicado 1307/07 da CGJ, encaminhei a Imprensa Oficial do Estado Comunicado do Cartório: (Defiro o prazo de cinco
(05) dias requeridos pelo autor às fls. 343). - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), SERGIO
URBANO DE ALMEIDA BARBOSA (OAB 237694/SP), VANDER JOSÉ DA SILVA JAMBERCI (OAB 168976/SP)
Processo 0005434-06.2008.8.26.0352 (352.01.2008.005434) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Luiz
Antonio Garcia Júnior - Banco Nossa Caixa Sa - Vistos. Intime-se o executado na pessoa de seu advogado, para pagamento
do valor constante de fls. 161/162, no prazo de quinze (15) dias, conforme o disposto no artigo 475-J do Código de Processo
Civil, consignando-se que, após transcorrido o prazo sem pagamento, será acrescido ao montante multa no percentual de dez
por cento (10%). Não havendo pagamento, apresente o exeqüente cálculo atualizado, com incidência da multa, requerendo o
que de direito em termos de prosseguimento. Int. - ADV: LUCIANO MAZETTO BIANCHI DA COSTA (OAB 204712/SP), MARINA
EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), RICARDO FURLAN FERREIRA (OAB 272745/SP)
Processo 3000105-83.2013.8.26.0352 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Eliane Rita Carvalho Vistos. Defiro os benefícios da gratuidade processual. Anote-se. No caso em tela, a autora pretende, a título de antecipação de
tutela, o restabelecimento do benefício de auxílio-doença. Contudo, inviável o deferimento deste pleito, diante da inexistência
de prova inequívoca do quanto inicialmente narrado, eis que, por prova inequívoca, deve-se entender aquela que não permite
dúvidas ou equívocos, bem como aquela que não depende de outras provas a serem produzidas. Em que pese os argumentos
trazidos pela autora, verifica-se do presente caso, que por ora, não há prova da incapacidade alegada, ao contrário, eis que
postula restabelecimento do benefício, após a autora ter se submetido junto à perícia médica do INSS, não obtendo na perícia o
reconhecimento da incapacidade (fls.16). Assim, em que pese os atestados deixarem entrever que a autora está impossibilitada
para o trabalho por tempo indeterminado, ao mesmo tempo o médico que assina o mesmo deixa consignado que o tempo
indeterminado é a critério do perito (fls.10), e mesmo que fosse diferente, o fato é que os mesmos não deixam claro por quanto
tempo, não se descurando do fato de que o exame colacionado data-se do ano de 2004 (fls.12). Desta feita, não se pode
dizer, por ora, que há prova da incapacidade, o que por si só, não tem o condão de refutar o exame realizado pelo perito da
autarquia-ré. Há necessidade, pois, para o deslinde da controvérsia, de perícia técnica a ser realizada por expert da confiança
do juiz. Posto isso, indefiro a liminar pelos fundamentos amiúde coligidos. Sem prejuízo, repensando a questão atinente a
casos que tais, uma vez que restou evidenciada a qualidade de segurada da autora (fls.16), determino a realização de perícia
médica neste momento, com o único intuito de se prestar maior celeridade ao andamento do processo. Para a realização
de perícia médica, designo perito(a) o(a) Dr.(a) LUCIANO RIBEIRO ARABE ABDANUR, intime-se para a designação de data
para realização de perícia médica. Para tanto, fixo os honorários do perito nomeado, nos termos da Tabela I, da Resolução nº
541, de 18/janeiro/2007, do Conselho da Justiça Federal, cujo valor deverá ser requisitado nos termos do artigo 3º da citada
Resolução, observando a Serventia. Fixo como quesitos do juízo os que seguem abaixo: Quais exames complementares foram
apresentados na perícia? Nos exames complementares, foi constatada a afecção/doença relatada pelo periciando? Quais?
Quais exames físicos foram aplicados no periciando? Neles foram confirmadas a afecção/doença relatada? Em caso positivo,
qual a data provável de início da doença/afecção que acometeu periciando? O que fundamente a fixação de tal data, se o
caso? O periciando tem se submetido a tratamento para a cura ou amenização de sintomas de doença/afecção constatada?
É necessária cirurgia? A pericianda apresenta sequelas consolidadas de algum acidente? É possível afirmar que a eventual
doença/afecção/sequela se trata de quadro relacionado a acidente do trabalho? Qual função laborativa a pericianda informa
que exercia? As queixas da pericianda, na ocasião da perícia, são compatíveis com o resultado dos exames complementares
e com os exames físicos realizados? A doença/afecção, se constatada, incapacita a pericianda para o trabalho na data da
perícia? A doença/afecção, se constatada, incapacita a pericianda para os atos da vida independente? Qual a data do início
da incapacidade? Justifique sua fixação. Pode a autora exercer suas funções habituais, atos da vida civil e da vida diária, tais
como locomover-se, vestir-se, alimentar-se, higienizar-se etc? Sabendo-se que incapacidade parcial é aquela que incapacita a
pericianda para seu trabalho habitual, mas não para outras atividades laborativas, pergunta-se: a incapacidade do periciando é
parcial ou total? Se a incapacidade existe apenas para a atividade habitual (incapacidade parcial), quais atividades laborativas
podem ser executadas? A incapacidade do periciando para o trabalho é temporária ou definitiva? Se temporária, qual o tempo
necessário à recuperação, ainda que de forma aproximada? O periciando apresenta hipertrofia dos membros superiores ou
inferiores? Apresenta deficiência mental ou alteração psíquica? Em caso positivo, deverá ser encaminhado para avaliação
psiquiátrica? Advirto que a realização da perícia não terá o condão, por si só, de conceder em absoluto e de forma irretratável
a concessão do benefício ou a extinção do feito, mormente quando se tem em vista o contraditório e a ampla defesa, ocasião
em que demais pontos poderão ser verificados no momento oportuno. Com o laudo juntado aos autos, cite-se o requerido,
bem como oficie-se à Autarquia solicitando informações, em dez dias, acerca de eventual benefício requerido/concedido a
Autora, bem assim a relação dos salários de contribuição, devendo a Serventia fazer constar no expediente, todos os dados
de qualificação da mesma. Intimem-se. Miguelópolis, 25 de novembro de 2013. - ADV: WANDER FREGNANI BARBOSA (OAB
143089/SP)
Processo 3000159-49.2013.8.26.0352 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Willian Pereira Mariano Vistos. Defiro os benefícios da gratuidade processual. Anote-se. No caso em tela, o autor pretende, a título de antecipação
de tutela, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. Contudo, inviável o deferimento deste pleito, diante da
inexistência de prova inequívoca do quanto inicialmente narrado, eis que, por prova inequívoca, deve-se entender aquela que
não permite dúvidas ou equívocos, bem como aquela que não depende de outras provas a serem produzidas. Em que pesem
os argumentos trazidos pelo autor, verifica-se do presente caso, que, por ora, não há prova da total incapacidade alegada, eis
que o mesmo está recebendo benefício de auxílio-doença por ter sido considerado pelo INSS parcialmente incapaz , consoante
se verifica às fls. 21, cuja cessação se dará em 20.01.2014. Assim, em que pese os atestados e relatórios médicos acostados à
exordial, verifica-se que nenhum deles mencionam que o autor está incapacitado de forma total e permanente. Há necessidade,
pois, para o deslinde da controvérsia, de perícia técnica a ser realizada por expert da confiança do juiz. Posto isso, indefiro a
liminar pelos fundamentos amiúde coligidos. Sem prejuízo, repensando a questão atinente a casos que tais, uma vez que restou
evidenciada a qualidade de segurado do autor (fls.21/22), determino a realização de perícia médica neste momento, com o
único intuito de se prestar maior celeridade ao andamento do processo. Para a realização de perícia médica, designo perito(a)
o(a) Dr.(a) Luciano Ribeiro Arabe Abdanur, intime-se para a designação de data para realização de perícia médica. Para tanto,
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fixo os honorários do perito nomeado, nos termos da Tabela I, da Resolução nº 541, de 18/janeiro/2007, do Conselho da Justiça
Federal, cujo valor deverá ser requisitado nos termos do artigo 3º da citada Resolução, observando a Serventia. Os quesitos
do autor encontram-se às fls.04. Fixo como quesitos do juízo os que seguem abaixo: Quais exames complementares foram
apresentados na perícia? Nos exames complementares, foi constatada a afecção/doença relatada pelo periciando? Quais?
Quais exames físicos foram aplicados no periciando? Neles foram confirmadas a afecção/doença relatada? Em caso positivo,
qual a data provável de início da doença/afecção que acometeu periciando? O que fundamente a fixação de tal data, se o
caso? O periciando tem se submetido a tratamento para a cura ou amenização de sintomas de doença/afecção constatada?
É necessária cirurgia? A pericianda apresenta sequelas consolidadas de algum acidente? É possível afirmar que a eventual
doença/afecção/sequela se trata de quadro relacionado a acidente do trabalho? Qual função laborativa a pericianda informa
que exercia? As queixas da pericianda, na ocasião da perícia, são compatíveis com o resultado dos exames complementares
e com os exames físicos realizados? A doença/afecção, se constatada, incapacita a pericianda para o trabalho na data da
perícia? A doença/afecção, se constatada, incapacita a pericianda para os atos da vida independente? Qual a data do início
da incapacidade? Justifique sua fixação. Pode a autora exercer suas funções habituais, atos da vida civil e da vida diária, tais
como locomover-se, vestir-se, alimentar-se, higienizar-se etc? Sabendo-se que incapacidade parcial é aquela que incapacita a
pericianda para seu trabalho habitual, mas não para outras atividades laborativas, pergunta-se: a incapacidade do periciando é
parcial ou total? Se a incapacidade existe apenas para a atividade habitual (incapacidade parcial), quais atividades laborativas
podem ser executadas? A incapacidade do periciando para o trabalho é temporária ou definitiva? Se temporária, qual o tempo
necessário à recuperação, ainda que de forma aproximada? O periciando apresenta hipertrofia dos membros superiores ou
inferiores? Apresenta deficiência mental ou alteração psíquica? Em caso positivo, deverá ser encaminhado para avaliação
psiquiátrica? Advirto que a realização da perícia não terá o condão, por si só, de conceder em absoluto e de forma irretratável
a concessão do benefício ou a extinção do feito, mormente quando se tem em vista o contraditório e a ampla defesa, ocasião
em que demais pontos poderão ser verificados no momento oportuno. Com o laudo juntado aos autos, cite-se o requerido.
Sem prejuízo, oficie-se à Autarquia solicitando informações, em dez dias, acerca de eventual benefício requerido/concedido a
Autora, bem assim a relação dos salários de contribuição, devendo a Serventia fazer constar no expediente, todos os dados de
qualificação da mesma. Intimem-se. Miguelópolis, 29 de novembro de 2013. José Magno Loureiro Júnior Juiz de Direito - ADV:
FERNANDA TAZINAFFO COSTA ALVARENGA (OAB 184684/SP)
Processo 3000164-71.2013.8.26.0352 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Alice Faquim de Moraes Defiro o pedido de Assistência Judiciária. No caso em tela, a autora pretende a antecipação de tutela para que seja determinado
ao requerido o depósito integral da pensão por morte, a qual vinha recebendo de seu falecido marido. Pois bem. Inviável a
antecipação neste momento processual. Explico. A pensão por morte é perfeitamente passível de divisão após a inclusão de
dependente, consoante se verifica do artigo 76 da Lei n. 8.213/91. Desta feita, verifica-se a impossibilidade da concessão
da pretensa liminar, mormente quando se tem em vista que o INSS procedeu à inclusão de um novo dependente falecido e,
não tendo a autora, ao menos neste momento, demonstrado a impossibilidade de o extinto não ter deixado nenhum outro
dependente, de rigor o indeferimento da liminar. Posto isso, apesar de entendimento contrários, vê-se que o requerimento
relativo à antecipação de tutela não se amolda aos requisitos essenciais, motivo pelo qual indefiro-o, pelo menos por ora. Citese a Autarquia. Oficie-se ao INSS solicitando informações, em dez dias, acerca de eventual INCLUSÃO DE DEPENDENTES
referente à aposentadoria do falecido Sr. JOSÉ WALTER DE MORAES, devendo a Serventia fazer constar no expediente, todos
os dados de qualificação do mesmo. - ADV: REINALDO JORGE NICOLINO (OAB 253439/SP), JULIANO FRASCARI COSTA
(OAB 253331/SP)

Criminal
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ MAGNO LOUREIRO JÚNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CLAUDIA HELENA MAZETO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2014
Processo 0002456-51.2011.8.26.0352 (352.01.2011.002456) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito Justiça Pública - Danilo Garcia Fulber - O Estado - NOTA DE CARTÓRIO: Ciência ao defensor do réu sobre a remarcação de
audiência de oitiva de testemunha, Thiago Pojar de Lima, na 2ª Vara Criminal de Ribeirão Preto para o dia 28 de janeiro de
2014, às 15:50 horas. - ADV: DANIELA MIGUEL (OAB 175559/SP)
Processo 0002844-17.2012.8.26.0352 (352.01.2012.002844) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Justiça Pública - Douglas Henrique Bernardi - NOTA DE CARTÓRIO: Ante os termos da
certidão supra (decorreu o prazo legal sem apresentação de razões de apelação) determino a intimação do réu para que no
prazo de 10 (dez) dias constitua novo defensor. Cientifico, ainda, que o novo defensor já apresentou as razões de apelação. ADV: BRUNO HUMBERTO NEVES (OAB 299571/SP), CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI (OAB 299585/SP)
Processo 0003114-12.2010.8.26.0352 (352.01.2010.003114) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) Justiça Pública - Nardo Harley Garofo Rodrigues - Companhia Paulista de Força e Luz - Cpfl - NOTA DE CARTÓRIO: Ciência
ao Defensor do réu sobre audiência de oitiva de testemunhas de acusação na 2ª Vara Criminal da Comarca de São Joaquim da
Barra para o dia 18/02/2014, às 14:00 horas. - ADV: FERNANDO FIGUEIREDO FERREIRA (OAB 166987/SP)

MIRACATU
Cível
2ª Vara Cível
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JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ROBERTA DE MORAES PRADO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDILSON MATHEUS DA VEIGA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2014
Processo 0000046-06.2014.8.26.0355 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 244.01.2012.002361-0 - JD DA 2ª VARA
JUDICIAL DA COMARCA DE IGUAPE/SP) - Alexandra Leri - Em 10 dias recolha a autora as despesas de diligência do Oficial de
Justiça no valor de R$ 13,59, sob pena de devolução da presente sem cumprimento. Int. - ADV: PAULO HENRIQUE CARNEIRO
BARREIROS (OAB 77413/SP)
Processo 0000281-07.2013.8.26.0355 (035.52.0130.000281) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Maria
Silvana de Lima - Instituto Nacional do Seguro Social - - Bruno de Lima Santos - Defiro ao requerido os benefícios da Justiça
Gratuita. Anote-se. Diga a autora sobre a contestação de fls. 52/57. Int. - ADV: ADELINE GARCIA MATIAS (OAB 38715/PR),
RODRIGO LUIZ SILVEIRA LOUREIRO (OAB 216672/SP)
Processo 0000308-87.2013.8.26.0355 (035.52.0130.000308) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Luiz Irmo
Ribeiro - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Não há omissão, contradição ou obscuridade a suprir. Ao que se infere,
o embargante pretende a concessão de efeito infringente ao recurso, mas não por haver na decisão algum vício atacável por
embargos, e sim por não se conformar com ela, o que, evidentemente, não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intime-se. - ADV: IVAN LUIZ ROSSI ANUNCIATO (OAB 213905/SP)
Processo 0000338-64.2009.8.26.0355 (355.01.2009.000338) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade Pedro Henrique Rodrigues Pires - Fabiano Jessé Mendes - Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para declarar o
réu FABIANO JESSE MENDES pai do autor PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PIRES. Ao nome do autor será acrescido o
patronímico Mendes, de tal modo que passará a se chamar PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PIRES MENDES. Faço-o, ainda,
para condenar o réu a pagar ao autor pensão alimentícia correspondente a um salário mínimo mensal, a partir citação, incidindo
sobre os atrasados correção monetária e juros de mora de 1% ao mês. Pela sucumbência, arcará o réu com as custas e
despesas processuais, bem como com honorários advocatícios de 10% do valor da condenação. - ADV: SOLANGE MARIA DA
SILVA (OAB 137464/SP)
Processo 0000369-45.2013.8.26.0355 (035.52.0130.000369) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Conceição de
Oliveira Mendes - Inss Instituto Nacional de Seguridade Social - Vistos. Tendo em vista a natureza alimentar do benefício e a
prolação de sentença favorável, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu a imediata implantação
da aposentadoria por idade rural em favor da autora, sob pena de arbitramento de multa. Oficie-se. Por conseguinte, RECEBO
o recurso de apelação interposto pelo INSS no efeito meramente devolutivo. Às contrarrazões. Intimem-se. - ADV: LUIS
CARVALHO DE SOUZA (OAB 314515/SP), MÁRCIA REGINA GUSMÃO TOUNI (OAB 179459/SP)
Processo 0000594-02.2012.8.26.0355 (355.01.2012.000594) - Alvará Judicial - Família - Odete da Gloria Leite - - Adriana
Aparecida Leite da Silva e outros - Fls. 59: Digam os requerente, após abra-se vista ao M.P. Int. - ADV: HIKOHAKU SHIOYA
(OAB 34440/SP)
Processo 0000808-56.2013.8.26.0355 (035.52.0130.000808) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - Maria
Eduarda de Oliveira - Edinaldo da Silva Santos - Fls. 15vº: Diga a requerente. Int. - ADV: CARLOS EDUARDO MOTA DE SOUZA
(OAB 202055/SP)
Processo 0000838-91.2013.8.26.0355 (035.52.0130.000838) - Divórcio Litigioso - Dissolução - Patricia Nakamura Rodrigues
Paz - Gilberto Martins Paz - Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e DECRETO a dissolução do vinculo matrimonial
e da sociedade conjugal havida entre as partes pelo divórcio, cum fulcro no art. 226, § 6º, da Constituição Federal. Homologo,
outrossim, as condições estabelecidas na petição inicial SENTENÇA REGISTRADA NO DIA 03.12.2013 NO SISTEMA SIDAP
LIVRO 55 - ADV: MAX FABIAN NUNES RIBAS (OAB 167230/SP), SUETUGU KAYO (OAB 20196/SP)
Processo 0000860-23.2011.8.26.0355 (355.01.2011.000860) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Lormina Candida Sousa dos Anjos - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Intime-se a Sra. Perita a responder o quesito
apresentado à fls. 78. Int. - ADV: RICARDO AUGUSTO ULIANA SILVERIO (OAB 260685/SP), SEBASTIAO CARLOS FERREIRA
DUARTE (OAB 77176/SP), ADELINE GARCIA MATIAS (OAB 38715/PR)
Processo 0001044-81.2008.8.26.0355 (355.01.2008.001044) - Execução de Alimentos - Alimentos - Guilherme Vieira Godoi
- - Rhaissa Vieira Godoi - Carlos Antonio de Godoi - Fls. 113: Digam os exequentes. Int. - ADV: FRANCISCO HAKUJI SIOIA
(OAB 90387/SP), FRANCISCO ASSIS CERVANTES FILHO (OAB 100409/SP)
Processo 0001064-33.2012.8.26.0355 (355.01.2012.001064) - Procedimento Ordinário - Guarda - Simone Beatriz Bottega Josias Honório Cardoso - Fls. 79/82: Diga a autora, após abra-se vista ao M.P. Int. - ADV: RODRIGO LUIZ SILVEIRA LOUREIRO
(OAB 216672/SP)
Processo 0001275-11.2008.8.26.0355 (355.01.2008.001275) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução Maria do Carmo do Nascimento da Silva - Gilberto Ferreira da Silva - Diga a autora sobre a contestação de fls. 93/94. Int. - ADV:
EDUARDO MASSARU DONA KINO (OAB 216352/SP), ANDRÉ FABIANO TORRI (OAB 210135/SP)
Processo 0001493-63.2013.8.26.0355 (035.52.0130.001493) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - José
Avelino Braga - Instituto Nacional do Seguro Social - Foi designada pericia do autor para o dia 14/03/14, às 08:50 horas,
no Pronto Socorro de Miracatu/SP.- - ADV: DANIEL MARTINS SILVA (OAB 255095/SP), LUIS CARVALHO DE SOUZA (OAB
314515/SP)
Processo 0001517-91.2013.8.26.0355 (035.52.0130.001517) - Interdição - Tutela e Curatela - Roseli Rodrigues Rosa de
Souza - Daniele Cristine Rodrigues de Souza - Nmeio o Advogado indicado. - ADV: ANDRÉ FABIANO TORRI (OAB 210135/SP),
KATIA MARGARIDA DE ABREU MALIK SCHALLENBERG (OAB 68836/SP)
Processo 0001644-97.2011.8.26.0355 (355.01.2011.001644) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Adelaide Mota
Ferreira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Em 10 dias, informe a autora se o débito foi totalmente quitado. Int. - ADV:
ARILDO PEREIRA DE JESUS (OAB 136588/SP), ADELINE GARCIA MATIAS (OAB 38715/PR)
Processo 0001759-50.2013.8.26.0355 (035.52.0130.001759) - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença
- Gabrielli de Queiroz - Sergio de Queiroz - Fls. 17vº: Diga a exequente. Int. - ADV: THALITA BARRAGAM LOPES DE SOUZA
(OAB 273012/SP)
Processo 0001798-47.2013.8.26.0355 (035.52.0130.001798) - Monitória - Cheque - Deposito de Materiais para Construção
Granada de Miracatu - Djair Alves da Silva Miracatu - - Djair Alves da Silva - Fls. 31: Diga o requerente. Int. - ADV: MAX FABIAN
NUNES RIBAS (OAB 167230/SP)
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Processo 0001986-40.2013.8.26.0355 (035.52.0130.001986) - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Fundação Abc - Analisis Laboratório Sociedade Simples Ltda - Vistos. Trata-se de embargos à execução opostos
por FUNDAÇÃO DO ABC em face de ANALISIS LABORATÓRIO SOCIEDADE SIMPLES LTDA., com lastro no artigo 736 e
seguintes do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Os embargos opostos são intempestivos. Considerando que
não foram juntadas as cópias obrigatórias a que alude o parágrafo único do artigo 736 do Código de Processo Civil, profiro
esta decisão à vista dos autos da execução e verifico que a juntada do ato citatório cumprido se deu em 11 de junho de 2013,
seguindo-se apresentação de exceção de pré-executividade em 12 de junho de 2013. Ocorre que estes embargos só foram
opostos em 1º de novembro de 2013, muito tempo depois de transcorrido o prazo legal de 15 dias para tanto. A embargante
alega que os embargos opostos seriam tempestivos, visto que seria efeito da exceção de pré-executividade a suspensão do
processo de execução, o que abrangeria o prazo para os embargos. A alegação, contudo, não prospera. Com efeito, o incidente
não tem previsão legal e surgiu de construção doutrinária para a discussão de matérias de ordem pública no processo de
execução com dispensa da garantia do Juízo. Com o advento da Lei nº 11.232/05, a exceção de pré-executividade perdeu força,
uma vez que para a oposição dos embargos passou a ser desnecessário garantir o Juízo. No presente caso, a embargante
preferiu apresentar a exceção a opor os embargos no prazo legal, correndo o risco de vê-los julgados serôdios. Nesse sentido:
“EMBARGOS DO DEVEDOR - Prazo - Embargos opostos quatro meses depois da juntada do mandado de citação - Alegação de
que exceção de pré-executividade apresentada anteriormente suspende a execução e o prazo dos embargos - Improcedência
- Hipótese em que sequer foi comprovada a apresentação dos embargos ou a suspensão da execução por ordem do Juízo Insuficiência da objeção para suspender os embargos - Orientação do STJ nesse sentido - Embargos do devedor rejeitados
liminarmente - Apelação Improvida” (Apelação nº 0024825-54.2012.8.26.0562, 19ª Câmara de Direito Privado, Rel. RICARDO
NEGRÃO, j. 16 de setembro de 2013). Ainda que assim não fosse, não há mais interesse de agir, uma vez que a execução foi
extinta, na data de hoje, por ausência de título executivo hígido, o que tornou prejudicados os argumentos colacionados nos
embargos. Diante do exposto, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos
do disposto nos artigos 267, incisos IV e VI, do CPC. Custas pelo autor. Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos.
(SENTENÇA REGISTRADA NO SISTEMA SIDAP) - ADV: GUILHERME CREPALDI ESPOSITO (OAB 303735/SP)
Processo 0001998-54.2013.8.26.0355 (035.52.0130.001998) - Mandado de Segurança - Atos Administrativos - Eder Clayton
de Souza - Jose Fanes dos Santos - Por todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido e DENEGO a segurança, com
fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC. Custas pelo impetrante. Incabíveis honorários advocatícios. - ADV: WENDEL MASSONI
BONETTI (OAB 166712/SP)
Processo 0002014-08.2013.8.26.0355 (035.52.0130.002014) - Procedimento Ordinário - Guarda - Aline de Freitas de Lima
- Welington Marçal - Cite-se o requerido para apresentar contestação no prazo legal. Consigne no mandado as advertências do
artigo 285 e 319 do CPC. Expeça-se mandado de constatação conforme requerido à fls. 13. Ciência ao M.P. Int. - ADV: MAX
FABIAN NUNES RIBAS (OAB 167230/SP)
Processo 0002024-52.2013.8.26.0355 (035.52.0130.002024) - Divórcio Consensual - Dissolução - Joao Pereira da Silva
- - Jaqueline Aparecida de Jesus da Silva - Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e DECRETO a dissolução do
vinculo matrimonial e da sociedade conjugal havida entre as partes pelo divórcio, cum fulcro no art. 226, § 6º, da Constituição
Federal. Homologo, outrossim, as condições estabelecidas na petição inicial SENTENÇA REGISTRADA NO DIA 03.12.2013 NO
LIVRO 55 DO SIDAP - ADV: CARLOS EDUARDO MOTA DE SOUZA (OAB 202055/SP)
Processo 0002056-57.2013.8.26.0355 (035.52.0130.002056) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução
- Ryan Cristian da Silva Ribeiro - Atenda o autor o quanto requerido pelo M.P a fls. 13/14. Int. - ADV: KATIA MARGARIDA DE
ABREU MALIK SCHALLENBERG (OAB 68836/SP)
Processo 0002061-79.2013.8.26.0355 (035.52.0130.002061) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Jose Joao dos
Santos - - Domilson João dos Santos - - Maria Cicera dos Santos Ribeiro - Maria das Dores do Espirito Santo - Defiro aos
requerentes os benefícios da justiça gratuita, nomeando a advogada indicada a fls. 06 como sua defensora. Anote-se. Nomeio
inventariante o Sr. JOSÉ JOÃO DOS SANTOS, independentemente de compromisso. Processe-se o arrolamento, providenciandose: a) declarações de bens e herdeiros e esboço de partilha amigável e (ou) pedido de adjudicação; b) comprovantes relativos
aos bens inventariados, negativas fiscais, bem como a negativa da Receita Federal. c) recolhimento de impostos. Intime-se. ADV: THIANA FEISTHAUER SOARES (OAB 159395/SP)
Processo 0002112-27.2012.8.26.0355 (355.01.2012.002112) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Maria Domingas Pereira - Instituto Nacional de Seguridade Social Inss - Digam as partes sobre o auto de constatação
de fls. 52/61. Int. - ADV: LUIS CARVALHO DE SOUZA (OAB 314515/SP), IVAN LUIZ ROSSI ANUNCIATO (OAB 213905/SP)
Processo 0002207-57.2012.8.26.0355 (355.01.2012.002207) - Ação Civil Pública - Flora - Estado de São Paulo - Carlito
Pereira Araújo - Defiro ao requerido os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Nomeio o Defensor indicado pela OAB. às
fls. 83 para defender os interesses do mesmo. Diga a autora sobre a contestação de fls. 77/110. Int. - ADV: VERA FERNANDA
MEDEIROS MARTINS (OAB 199495/SP), EDUARDO MASSARU DONA KINO (OAB 216352/SP)
Processo 3000035-57.2013.8.26.0355 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - W. R. B. - A. dos S.
B. - Cite-se o executado para efetuar o pagamento do débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo
de três dias, por intermédio de advogado, sob pena de prisão civil, nos termos do artigo 733 do CPC. Ciência ao MP. Int. - ADV:
IDA MARIA PEDRO (OAB 170795/SP)
Processo 3000042-49.2013.8.26.0355 - Divórcio Consensual - Dissolução - F. B. de L. da C. - - A. L. da C. - Defiro as autores
os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Juntem os autores os documentos necessários para instruir a inicial. Prazo: 10 dias,
sob pena de indeferimento da inicial.Int. - ADV: TATIANA SAYURI TOKUDA (OAB 209260/SP)
Processo 3000046-86.2013.8.26.0355 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco
Financiamentos S.A. - Paloma Nobrega - Fls. 52: Diga a requerente. Int. - ADV: DEBORA GUIMARAES BARBOSA (OAB 137731/
SP)
Processo 3000121-28.2013.8.26.0355 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - P. L. R. A. de P. - A. L. A. de P. - O. de P. - Cite-se o executado para efetuar o pagamento do débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade
de fazê-lo, no prazo de três dias, por intermédio de advogado, sob pena de prisão civil, nos termos do artigo 733 do CPC.
Ciência ao MP. Int. - ADV: EDUARDO MASSARU DONA KINO (OAB 216352/SP)
Processo 3000153-33.2013.8.26.0355 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - E. F. dos S. - - I. R.
F. dos S. - R. J. dos S. - Cite-se o executado para efetuar o pagamento do débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade
de fazê-lo, no prazo de três dias, por intermédio de advogado, sob pena de prisão civil, nos termos do artigo 733 do CPC.
Ciência ao MP. Int. - ADV: RODRIGO LUIZ SILVEIRA LOUREIRO (OAB 216672/SP)
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JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ROBERTA DE MORAES PRADO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS AUGUSTO TARDELLI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2014
Processo 0000127-23.2012.8.26.0355 (355.01.2012.000127) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Elisete
Floriano Me - Vistos. Fls. 72: defiro. Expeça-se conforme solicitado. Int. - ADV: IVAN LUIZ ROSSI ANUNCIATO (OAB 213905/
SP)
Processo 0000209-54.2012.8.26.0355 (355.01.2012.000209) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Títulos de Crédito
- Ivan Luiz Rossi Anunciato - Marco Aurelio Rocha - Vistos. Manifeste-se o exequente acerca da certidão do Sr.Oficial de
Justiça(fls.94v), devendo indicar o atual endereço do executado no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Int. - ADV: IVAN
LUIZ ROSSI ANUNCIATO (OAB 213905/SP)
Processo 0000249-02.2013.8.26.0355 (035.52.0130.000249) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - Antonio Carlos Souza de Oliveira - Pagamento Digital Intermediação de Negocios Ltda e
outro - Vistos. 1- Exclareça a requerida Pagamento Digital a petição de fls. 104/105, já que não houve audiência designada para
a data de 21/11/2013. 2- Cumpra-se o autor o r. despacho de fls. 98. Int. - ADV: FRANCISCO HAKUJI SIOIA (OAB 90387/SP),
ANDRÉ DE ALMEIDA RODRIGUES (OAB 164322/SP)
Processo 0000317-49.2013.8.26.0355 (035.52.0130.000317) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento
- Wiliam Pereira Medeiros - Rosilene Dias Ramos - Vistos. Fls. 78: Para deferimento do pedido, apresente o autor o C.P.F. da
requerida. Miracatu, 09 de janeiro de 2014. - ADV: ALINE DE SOUZA LISBOA (OAB 294332/SP), ANGÉLICA MAGALHÃES
CUNHA LISBOA (OAB 319967/SP), MAX FABIAN NUNES RIBAS (OAB 167230/SP)
Processo 0000322-71.2013.8.26.0355 (035.52.0130.000322) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade
ou anulação - Edjane Laurentino da Silva - Banco Ficsa - Ante a possibilidade de concessão de efeito infringente aos embargos,
intime-se o autor para que se manifeste sobre os termos do recurso. Sem prejuízo, intime-se o réu para que junte o inteiro
teor da contestação, bem como para que regularize sua representação processual. Após, tornem conclusos. - ADV: ADRIANO
MUNIZ REBELLO (OAB 256465/SP), MAX FABIAN NUNES RIBAS (OAB 167230/SP)
Processo 0000457-83.2013.8.26.0355 (035.52.0130.000457) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Sueli
Muniz Rodrigues da Conceição - Vivo Sa - Vistos. Manifeste-se a autora acerca da petição de fls. 105/109. Int. - ADV: MAX
FABIAN NUNES RIBAS (OAB 167230/SP), EDUARDO COSTA BERTHOLDO (OAB 115765/SP)
Processo 0000474-22.2013.8.26.0355 (035.52.0130.000474) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Jose
Wilson da Silva - Vistos. Fls. 64/66: Manifeste-se o requerido. No mais, certifique a Serventia se a sentença transitou em
julgado. Em caso positivo, intime o autor a se manifestar em prosseguimento. Int. - ADV: HELENA MARIA MONACO FERREIRA
(OAB 109348/SP), JESSICA ANNE ERKERT (OAB 221994/SP), HANS GETHMANN NETTO (OAB 213418/SP)
Processo 0000813-78.2013.8.26.0355 (035.52.0130.000813) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Alaide Camilo Rode - Vistos. Diante da devolução da carta precatória de fls. 78/80, informando que a requerida
mudou-se, informa a autora o endereço atual da mesma para nova citação. Int. - ADV: IVAN LUIZ ROSSI ANUNCIATO (OAB
213905/SP)
Processo 0001016-40.2013.8.26.0355 (035.52.0130.001016) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Durval
Rodrigues Pereira - Tnl Pcs Sa - ...Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e PROCEDENTE o
pedido contraposto, condenando o autor a pagar à ré a quantia de R$ 170,89 (cento e setenta reais e oitenta e nove centavos),
atualizada desde o vencimento e com juros de mora de 1% ao mês desde a intimação do pedido contraposto (fls. 64 v.). Com
isso, extingo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 269, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários,
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. - ADV: PRISCILLA PEREIRA DE CARVALHO (OAB 111264/SP), ARNALDO
LEONEL RAMOS JUNIOR (OAB 112027/SP), MAX FABIAN NUNES RIBAS (OAB 167230/SP)
Processo 0001075-28.2013.8.26.0355 (035.52.0130.001075) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações Antonio Feliciano Ribeiro - Telefonica Brasil Sa - JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Antonio Feliciano Ribeiro,
DECLARO a inexistência de contratação de serviços de terceiros pelo autor com o réu e CONDENO Telefônica Brasil S/A
a restabelecer o funcionamento da linha telefônica n.º (13) 9701-4453 e a pagar ao autor indenização por danos morais no
valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), com correção monetária pela tabela prática do E. TJ/SP desde a presente data, conforme
a Súmula n.º 362 do E. STJ, e juro de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Por fim, extingo o processo com resolução
do mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Não há condenação ao pagamento de custas nem de
honorários advocatícios, consoante o disposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se, registre-se, intimem-se e cumpra-se.
Miracatu, 28 de novembro de 2013. BAIARDO DE BRITO PEREIRA JÚNIOR Juiz de Direito - ADV: MAX FABIAN NUNES RIBAS
(OAB 167230/SP), ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO (OAB 179209/SP)
Processo 0001129-91.2013.8.26.0355 (035.52.0130.001129) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Enriquecimento
sem Causa - Sebastião Carlos Ferreira Duarte - Tercilio Pinto - Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido
formulado na inicial para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 13.261,87, corrigida desde setembro de 2012 (fls.
35) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde dezembro de 2012 (fls. 43 v.), extinguindo o processo, com fulcro no
artigo 269, inciso I, do CPC. Não há custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95. - ADV:
ANDREI BRIGANO CANALES (OAB 221812/SP), KATIA MARGARIDA DE ABREU MALIK SCHALLENBERG (OAB 68836/SP),
MAICON JOSE BERGAMO (OAB 264093/SP)
Processo 0001224-58.2012.8.26.0355 (355.01.2012.001224) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Zito Correia Ribeiro - Viação Mina do Vale - Vistos. Fls.84/85; defiro. Manifeste-se o autor acerca do deposito,
requerendo o que de direito. Int. - ADV: MANOEL FRANCO DE OLIVEIRA CANTO NETO (OAB 252370/SP), EDUARDO
MASSARU DONA KINO (OAB 216352/SP)
Processo 0001241-60.2013.8.26.0355 (035.52.0130.001241) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Sebastião Celestino Filho - Vistos. Remetam-se os autos ao Colégio Recursal da Comarca de Registro/SP.
Int. - ADV: EDUARDO MASSARU DONA KINO (OAB 216352/SP), TATIANA SAYURI TOKUDA (OAB 209260/SP), SUETUGU
KAYO (OAB 20196/SP)
Processo 0001285-79.2013.8.26.0355 (035.52.0130.001285) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade
ou anulação - Josefa Maria Conceição da Silva Rosa - Banco Panamericano Sa - Vistos. Diante do trânsito em julgado da r.
sentença de fls. 79, arquivem-se estes autos com as cautelas de praxe. Int. Miracatu, 09 de janeiro de 2014. - ADV: IVAN LUIZ
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ROSSI ANUNCIATO (OAB 213905/SP), ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO (OAB 179209/SP)
Processo 0001322-43.2012.8.26.0355 (355.01.2012.001322) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Promessa de
Compra e Venda - Jose de Paiva Azevedo - Alice Tsuneko Miyazato - Diante da certidão supra, intime-se o exequente a informar
se recebeu algum valor da executada. Int. - ADV: THALITA BARRAGAM LOPES DE SOUZA (OAB 273012/SP), LUIZ ALBERTO
TADAO OKUMURA (OAB 97698/SP)
Processo 0001355-96.2013.8.26.0355 (035.52.0130.001355) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento
- Carlos Roberto de Oliveira - Liderança Capitalização Sa - - Tv Sbt Canal 4 de São Paulo Sa - ...Ante o exposto, em relação
a TVSBT - Canal 4 São Paulo S/A, julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro no artigo 267, inciso VI, do
CPC. Em relação a Liderança Capitalização S/A, julgo IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo, com resolução do
mérito, com fundamento no artigo 269, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95. - ADV:
MARINA DE LIMA DRAIB ALVES (OAB 138983/SP), MARCELO MIGLIORI (OAB 147266/SP), ANDRÉ FABIANO TORRI (OAB
210135/SP), EDUARDO APARECIDO DE MORAES (OAB 253849/SP)
Processo 0001387-04.2013.8.26.0355 (035.52.0130.001387) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários
- Zilda Maria Veiga - Vistos. Diante da devolução da carta de citação as fls. 32 sem cumprimento, informando que o requerido
Banco BMG mudou-se, informe a autora com urgência o endereço atual do mesmo para citação. Int. - ADV: FRANCISCO
HAKUJI SIOIA (OAB 90387/SP)
Processo 0001427-83.2013.8.26.0355 (035.52.0130.001427) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização
por Dano Material - Jurema Camilo de Menezes - Telecomunicações de Sao Paulo Sa Telefonica - ...Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE EM PARTE o pedido para: 1) para declarar inexistente o débito discutido nos autos (fls. 22); 2) determinar
a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de inadimplentes pela dívida em tela, expedindo-se o necessário; 3)
condenar a ré a pagar à autora indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre a qual incidirão
correção monetária a partir da presente decisão e juros de mora de um por cento ao mês a partir da citação. Sem custas
processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. - ADV: ALESSANDRA FRANCISCO DE
MELO FRANCO (OAB 179209/SP), IVAN LUIZ ROSSI ANUNCIATO (OAB 213905/SP)
Processo 0001448-59.2013.8.26.0355 (035.52.0130.001448) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação e
Correção de Provas / Questões - Danilo Fernandes de Ramos - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Manifeste-se
o autor em réplica acerca da contestação apresentada as fls. 22/127. Miracatu, 08 de janeiro de 2014. - ADV: ROGERIO RAMOS
BATISTA (OAB 153918/SP), MARIA APARECIDA DA SILVA (OAB 318009/SP)
Processo 0001687-97.2012.8.26.0355 (355.01.2012.001687) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - Josefa Pereira da Silva - Elektro Eletricidade e Serviços Sa - Vistos. Manifeste-se a autora
acerca da petição de fls. 198/199. Int. - ADV: SERGIO ALEXANDRE MENEZES (OAB 163767/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA
BUENO FILHO (OAB 126504/SP)
Processo 0001791-55.2013.8.26.0355 (035.52.0130.001791) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - Ivan Luiz Rossi Anunciato - Vistos. Informe a autora se houve o cumprimento do acordo pelo
requerido. Int. - ADV: AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA (OAB 338809/SP)
Processo 0002046-13.2013.8.26.0355 (035.52.0130.002046) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações Edjane Laurentina da Silva - Vistos. Em pesquisa realizada na data de hoje junto ao sistema RENAJUD (extrato anexo), obtive a
informação de que o veículo Ford/Ka, placa CRW 3379, dado como parte de pagamento pela autora, esta gravado com alienação
fiduciária. Por conseguinte, comprove a autora, no prazo de dez dias, a quitação do financiamento ou a obtenção da anuência
da financeira para a realização da alienação, sem o que é inviável o pedido de transferência do bem para o nome do comprador.
Int. Miracatu, d.s. Roberta de MOraes Prado - Juíza de Direito. - ADV: MAX FABIAN NUNES RIBAS (OAB 167230/SP)
Processo 0002052-54.2012.8.26.0355 (355.01.2012.002052) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Entregar - Antonio Bento de Souza - Nova Pontocom Comercio Eletronico Sa - ...Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o
pedido formulado na inicial, extinguindo o processo, com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC. Pela litigância de má-fé, condeno
o autor ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa e indenização de 20% sobre o valor da causa, nos moldes do
artigo 18 do CPC, além de custas e honorários advocatícios de 20% do valor da causa, na forma do artigo 55, inciso I, da Lei
9.099/95. P.R.I.C. - ADV: LUIZ GUSTAVO MOTA DE SOUZA (OAB 261691/SP), MAX FABIAN NUNES RIBAS (OAB 167230/SP),
FABIO JOSE DE SOUZA (OAB 103041/SP)
Processo 0002195-43.2012.8.26.0355 (355.01.2012.002195) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade
ou anulação - Celia Lemos de Pontes - Casas Bahia Comercial Ltda - ...Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido
formulado na petição inicial e extingo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 269, inciso I, do CPC.
Sem custas e honorários, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. - ADV: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB
63440/MG), ALINE DE SOUZA LISBOA (OAB 294332/SP), CARLOS EDUARDO PALINKAS NEVES (OAB 215954/SP), MAX
FABIAN NUNES RIBAS (OAB 167230/SP)
Processo 0002271-67.2012.8.26.0355 (355.01.2012.002271) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento
- Gilmar Nunes Correa Me - Vistos. Fls. 58: Indefiro, pois mera alegação não se presta a autorizar a desconsideração da
personalidade jurídica por confusão patrimonial, fazendo-se necessário prova-la. Intime-se. - ADV: IVAN LUIZ ROSSI
ANUNCIATO (OAB 213905/SP)
Processo 3000142-04.2013.8.26.0355 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
- Leni dos Santos Alves - Vistos. Fls. 59: defiro. Providencie a requerente a substituição dos documentos acostados aos autos
(fls.17/55). Após o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos. Int. Cumpra-se. - ADV: ANDRÉ FABIANO TORRI
(OAB 210135/SP)

MIRANDÓPOLIS
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MIRANDÓPOLIS EM 16/01/2014

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

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

PROCESSO :0000281-67.2014.8.26.0356
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Banco do Brasil S/A
ADVOGADO : 114904/SP - Nei Calderon
EMBARGDA : Elza Aparecida de Biage
ADVOGADO : 159988/SP - Plinio Marcos Boechat Alves Ferreira
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000282-52.2014.8.26.0356
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Ministério Público do Estado de São Paulo
EXECTDO
: Marcus Vinicius França
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000297-21.2014.8.26.0356
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: J. S. L.
ADVOGADO : 180657/SP - Irineu Diletti
REQDO
: S. M. DA S. L.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000300-73.2014.8.26.0356
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Banco do Brasil S/A
ADVOGADO : 244525/SP - Leandro da Mota Gomes
REQDO
: Antonio Juste de Freitas Transportes
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000304-13.2014.8.26.0356
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Espólio de Miyoko Matsuyama
ADVOGADO : 223250/SP - Adalberto Guerra
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000305-95.2014.8.26.0356
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Cezario Bomtempo
ADVOGADO : 223250/SP - Adalberto Guerra
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000115-35.2014.8.26.0356
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Fátima Dorotéia Lourenço Pazini
ADVOGADO : 256000/SP - Rodrigo de Souza
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000116-20.2014.8.26.0356
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Fátima Regina de Biagi
ADVOGADO : 256000/SP - Rodrigo de Souza
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000117-05.2014.8.26.0356
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Eduardo Keniti Matsunaka
ADVOGADO : 256000/SP - Rodrigo de Souza
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000306-80.2014.8.26.0356
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Cezario Bomtempo
ADVOGADO : 223250/SP - Adalberto Guerra
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:2ª VARA

1ª Vara
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JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO MARINA MIRANDA BELOTTI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS MASAKI NAGAMATSU
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2014
Processo 0000046-04.1994.8.26.0356 (00075/1994-EF) - Execução Fiscal - Fazenda Nacional - Arroz Minari Ltda - ...Ante
o exposto, INDEFIRO o pedido de redirecionamento da execução para a pessoa física dos sócios da executada, em razão
da prescrição, com fundamento nos artigos 135, III e 174, ambos do CTN, c.c artigo 219, §5º, do Código de Processo Civil.
Manifeste-se a exequente quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias. Int.” - ADV: APARECIDO GREGORIO DOS
SANTOS (OAB 153077), VERA LUCIA JACOMAZZI (OAB 111500), ALCIDES CAETANO (OAB 22882)
Processo 0000393-85.2004.8.26.0356 (00136/2004) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens - Helena Emiko Aoki Sgobbi - - Luiz Sgobbi - Jose Luiz de Freitas - Vistos. Fls. 209/2011 e 214/216:
DEFIRO o pedido de fls. 209/2010, para reduzir a penhora para 1,8168 alqueires. Os argumentos invocados pelo devedor contra
o deferimento do pedido não podem ser aceitos. Primeiro, porque o alegado prejuízo sofrido não tem amparo em qualquer prova.
Segundo, ainda que se possa cogitar que referido percentual do imóvel é inferior ao módulo rural, fato é que, com a adjudicação,
as partes se tornam condôminos, e não há nada no ordenamento jurídico que vede tal situação. Terceiro, é a presente execução
que se arrasta desde 2005, até agora sem a satisfação do crédito. Quarto, não vislumbro má-fe por parte da exequente, que,
ao revés, busca somente a satisfação de crédito reconhecido por sentença judicial em seu favor. Expeça-se o necessário.
Int.” - ADV: PAULA MACEDO LEFEBVRE (OAB 212318/SP), EDILSON RODRIGUES VIEIRA (OAB 213650/SP), LUIZ CARLOS
MUCCI (OAB 64299), LAURO LUIS MUCCI (OAB 129330), GUSTAVO JOSÉ MACENA TONANI (OAB 204301/SP)
Processo 0002840-65.2012.8.26.0356 (00384/2012) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - I. C. de A. S. R. R. - “Compareça em Cartório a requerente para assinar o termo de guarda definitiva e para a expedição de ofício para a
abertura de conta bancária para o depósito do valor dos alimentos”. - ADV: PAULO RENATO ROCHA LEAO (OAB 88895/SP)
Processo 0003220-54.2013.8.26.0356 (00437/2013) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Tamires
Renata Cunha Leão da Silva - Banco Pan Americano - Manifeste-se a parte autora sobre a contestação juntada às fls. 72/87. ADV: LAURO LUIS MUCCI (OAB 129330/SP), ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO (OAB 179209/SP)
Processo 0003951-55.2010.8.26.0356 (00508/2010) - Outros Feitos não Especificados - Contribuições Previdenciárias Maria Aparecida Gomes - Instituto Nacional do Seguro Social-inss - Vistos. Homologo o estudo social apresentado às fls.
171/174, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos. Sem prejuízo, digam as partes se possuem outras provas a
produzir, justificando-as, sob pena de preclusão, ou se concordam com o julgamento no estado da lide. Fica consignado que o
silêncio será interpretado como desistência quanto à produção de outras provas. Int. - ADV: JOÃO ANDRÉ CLEMENTE SAILER
(OAB 205760/SP)
Processo 0006561-98.2007.8.26.0356 (00788/2007) - Outros Feitos não Especificados - Contribuições Previdenciárias - Elza
de Fatima Ribeiro - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Vistos. Fls. 203/204: manifestem-se as partes, aguardando-se pelo
prazo de 10 (dez) dias, consignando-se que o silêncio será interpretado como concordância tácita ao(s) depósito(s) efetuado(s).
Decorrido o prazo supra, expeça(m)-se o(s) competente(s) alvará(s) de levantamento da(s) quantia(s) depositada(s). Int. (autor:
R$ 23.628,09 e adv.: R$ 2.362,79) - ADV: IRINEU DILETTI (OAB 180657)
Processo 0006929-73.2008.8.26.0356 (00633/2008) - Cumprimento de sentença - Olga Gibim Rozalem - José João Alves
Rocha - - Geralda Vieira dos Santos Rocha - Manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento - endereços do executado
informados às fls. 137/139. - ADV: JULIO CÉSAR COSIN MARTINS (OAB 280311/SP), GISELE TELLES SILVA (OAB 230527/
SP)
Processo 0011389-06.2008.8.26.0356 (01237/2008) - Monitória - Banco do Brasil S/A (sucessor do Banco Nossa Caixa S/a)
- Laura Michele Pereira de Oliveira Me - - Laura Michele Pereira de Oliveira - Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento
- endereços das rés informados às fls. 139/145. - ADV: NEI CALDERON (OAB 114904), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB
113887)
Processo 3000061-52.2013.8.26.0356 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Joel Afonso
dos Santos - “Ciência às partes do ofício juntado às fls. 91: foi designada para o DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2014, ÀS 09:15
HORAS, a perícia médica com o(a) autor(a), no consultório médico localizado na Rua Siqueira Campos, 719, centro, em BiriguiSP, com o Dr. NELSON JOSÉ GONÇALVES DA CRUZ, devendo o(a) autor(a) levar OBRIGATORIAMENTE: CTPS, documentos
de identidade, cópia da petição inicial, todos os exames e atestados médicos que possuir * - ADV: IRINEU DILETTI (OAB
180657/SP)
Processo 3000302-26.2013.8.26.0356 - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Previdenciário - Ivanilde Aparecida Gomes
Gonçalves - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-se a parte autora sobre a contestação juntada às fls. 34/48 ADV: CLAUDEMIR LIBERALE (OAB 215392/SP)
Processo 3000529-16.2013.8.26.0356 - Embargos à Execução - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de
Bens - Hakuta Nutsu - Banco Bradesco S/A - Manifeste-se a parte autora sobre a impugnação juntada às fls. 60/75. - ADV:
ROGERIO DE OLIVEIRA CONCEICAO (OAB 75722/SP), LAURO LUIS MUCCI (OAB 129330/SP)
Processo 3000635-75.2013.8.26.0356 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Maria de Fátima Nogueira
- INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Manifeste-se a parte autora sobre a contestação juntada às fls. 29/43. - ADV:
IRINEU DILETTI (OAB 180657/SP)
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Processo 3000892-03.2013.8.26.0356 - Procedimento Ordinário - Telefonia - Taiana Cristina Silva Giglio Fava - Empresa
Brasileira de Telecomunicações - Embratel - Manifeste-se a autora sobre a contestação de fls. 58/67. - ADV: CAETANO ANTONIO
FAVA (OAB 226498/SP), GUILHERME FINISTAU FAVA (OAB 277213/SP), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (OAB
98709/SP)
Processo 3001673-25.2013.8.26.0356 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - R. F. N. S. - P. S.
da S. - Manifeste-se a parte autora sobre a justificativa juntada às fls. 22/24. - ADV: RENATA OLIVEIRA DE PAULA ARAUJO
(OAB 190318/SP), EMERSON MARCOS GONZALEZ
Processo 3001818-81.2013.8.26.0356 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens
- Silvia Katia Menegassi Palotta - Yara Brasil Fertilizantes Sa - Manifeste-se a parte autora sobre a impugnação juntada às fls.
47/52. - ADV: MAURICIO MARQUES SBEGHEN (OAB 62175/RS), DAVID PEREIRA GARCIA JUNIOR (OAB 51126/RS), LAURO
LUIS MUCCI (OAB 129330/SP)
Processo 3001903-67.2013.8.26.0356 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco
Financiamento S/A - Iraci Ferreira - Manifeste-se a parte autora sobre a contestação juntada às fls. 56/78. - ADV: SILVIA
APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS (OAB 157721/SP), LUIS CARLOS MUCCI JUNIOR (OAB 167754/SP)
Processo 3002116-73.2013.8.26.0356 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Elza Batista Mario - INSS Instituto Nacional do Seguro Social - Manifeste-se a parte autora sobre a contestação juntada às fls. 54/68. - ADV: VERONICA
TAVARES DIAS (OAB 194895/SP)
Processo 3002120-13.2013.8.26.0356 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - João Rosa - Instituto
Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-se a parte autora sobre a contestação juntada às fls. 29/42. - ADV: TAKESHI SASAKI
(OAB 48810/SP)
Processo 3002122-80.2013.8.26.0356 - Procedimento Ordinário - Averbação/Cômputo de tempo de serviço rural (empregado/
empregador) - Arlindo Dias da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-se a parte autora sobre a contestação
juntada às fls. 30/37. - ADV: TAKESHI SASAKI (OAB 48810/SP)
Processo 3002215-43.2013.8.26.0356 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Luiza Guinami de Oliveira
- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-se a parte autora sobre a contestação juntada às fls. 60/75. - ADV:
GLENDA LAIS DE OLIVEIRA (OAB 331016/SP), ACYR MAURICIO GOMES TEIXEIRA (OAB 108114/SP)
Processo 3002388-67.2013.8.26.0356 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A Crédito Financiamento e Investimento - Luiz Renato Borges - Manifeste-se o autor sobre a certidão do oficial de justiça,
informando que deixou de cumprir o mandado por haver esgotado o prazo para seu cumprimento, sem que o representante legal
comparecesse para acompanhar as diligências. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 3002421-57.2013.8.26.0356 - Procedimento Sumário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Francisco de Souza Correa
- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-se a parte autora sobre a contestação juntada às fls. 25/44. - ADV:
CLAUDEMIR LIBERALE (OAB 215392/SP)
Processo 3002780-07.2013.8.26.0356 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 4001973-77.2013.8.26.0482 - 3ª Vara Cível do
Foro de Presidente Prudente / SP) - Pruden-Fil Distribuidora de Filtro e Lubrificantes Ltda - EPP - Edite Gomes da Silva Pneus
Me - Manifeste-se a exequente sobre a certidão do oficial de justiça de fls. 10: “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em
cumprimento ao mandado nº 356.2013/003448-0, dirigi-me ao endereço nele indicado, na cidade de Guaraçaí, nesta comarca,
onde citei o executado Edite Gomes da Silva Pneus ME, na pessoa de seu representante legal Paulo Cesar Pacheco de Castro,
de seu inteiro teor, o qual, depois de ouvir sua leitura e aceitar a contrafé que lhe entreguei, exarou sua nota de ciente retro.
Certifico ainda que baixo o presente mandado sem o seu integral cumprimento, uma vez que o valor da diligência recolhida
exauriu-se com o ato citatório, ficando, deste modo, prejudicado o ato da penhora ou arresto e avaliação. O referido é verdade e
dou fé. Mirandopolis, 07 de janeiro de 2014.” - ADV: SILVIA DUARTE DE OLIVEIRA (OAB 115071/SP)
17/01/2014
1A VARA CÍVEL DA COMARCA DE MIRANDÓPOLIS
JUÍZA SUBSTITUTA: MARINA MIRANDA BELOTTI
PROC. 0496/1993 - LOCUPLETAMENTO ILICITO - EM EECUÇÃO - ALFREDO ZAMBOTI X MAURI DE ALMEIDA PINTO
- texto de fls. 187: “Manifeste-se o exequente sobre as informações prestadas pelo Banco Central e Renajud às fls. 184/186”; DRS. ROBERTO APARECIDO FALASCHI (OAB 223.188), AGLAÉ MARIA VELHO DA SILVA (OAB 13045/RS)
PROC. 0466/1998 - ARROLAMENTO - MARIA NEIDE BASSO DA SILVA X ARINEU BASSO - r. decisão de fls. 183: “VISTOS
EM DECISÂO. Petição de fls. 174/175: este Juízo não tinha ciência do restou decidido no v. acórdão juntado. Eventual imposto
causa mortis deverá incidir apenas sobre a última parcela paga após o evento morte (fato gerador), nos termos da cláusula 1º do
contrato de fls. 32/36. Ante o exposto, torno sem efeito a decisão de fls. 172. Int.” - DR. OSVALDO TEIXEIRA MENDES FILHO
(OAB 106.161)
PROC. 0097/2003 - REPARAÇÃO DE DANOS - ADRIANO FRANCISCO X FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO - r.
despacho de fls. 288: “Vistos. Fls. 283/285: manifeste-se o autor. Int.” - DRS. MARCUS WAGNER MENDES (OAB 140.141),
EDSON STORTI DE SENA (OAB 72.835)
PROC. 0286/2003 - SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA- EM EXECUÇÃO - LUIZ CAETANO PINA & CIA LTDA X JOSE CABOCLO
DA SILVA FILHO - r. despacho de fls. 168: “ Vistos. Fls. 166: Defiro. Providencie a serventia judicial a elaboração da minuta
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para bloqueio de numerário via sistema Bacen Jud. Após, 48 horas do protocolo, providencie-se a consulta das respostas das
instituições financeiras, juntando-se o comprovante. Em seguida, positivo ou negativo o bloqueio, manifeste-se a exequente,
em termos de prosseguimento do feito, requerendo o que de direito. Int.” (BLOQUEIO: R$ 0,00) - DRS. MARCUS WAGNER
MENDES (OAB 140.141) E OSWALDO TEIXEIRA MENDES (OAB 79.113)
PROC. 0644/2004-EF - EXECUCAO FISCAL - FAZENDA DO MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS X WAGNER TADEU
ODORIZZI - tópico final da decisão de fls. 56/59: “... Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de declarar
extinto o crédito tributário ora exequendo, em razão da prescrição, e, em consequência, extinguir o processo de execução fiscal.
Por sua sucumbência, condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), com
fundamento no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil. P.R.I. “ - DRS. , JOÃO VITOR ANDREAZE (OAB 241.213)
PROC. 0044/2006-EF - EXECUÇÃO FISCAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF X ANTONIO MORO MIRANDÓPOLIS
ME E ANTONIO MORO - r. decisão de fls. 365: “Vistos. Fls. 361: Esclareça o arrematante acerca da efetiva disponibilização
das chaves do imóvel arrematado, conforme noticiado a fls. 354/356. Fls. 362/363: O pedido de extinção da hipoteca que onera
o bem arrematado já foi apreciado e deferido às fls. 273. O credor hipotecário foi regularmente intimado (fls. 196/197) e não
ofereceu qualquer resistência à alienação. Desse modo, consumada a arrematação, de rigor a extinção da hipoteca existente
no imóvel, nos termos do artigo 1499, VI, do Código Civil. Expeça-se o necessário. Int. “ - DRS. MARIA SATIKO FUGI (OAB
108.551), FRANCISCO HITIRO FUGIKURA (OAB 116.384) E LEILA LIZ MENANI (OAB 171.477), ADEMAR MANSOR FILHO
(OAB 168.336), BEATRIZ RIBEIRO PEREIRA (OAB 262.336) E PAULO SÉRGIO CANTIERI (OAB 58.953)
PROC. 0498/2006 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ARGEMIRO BRUNELI, NEIDE CAETANO BRUNELI, JOSÉ BRUNELI
E APARECIDA SUELY TIBURCIO BRUNELI X BANCO ABN AMRO REAL SA - desp. fls. 215: “Defiro a penhora “on line”,
pelo sistema Bacen Jud, elaborando-se a minuta. Decorridas 48 horas do protocolo, consulte-se as respostas das instituições
financeiras, juntando-se o comprovante. Em seguida, dê-se vista a exequente para que se manifeste requerendo o que de direito
em termos de prosseguimento. Int. “ (BLOQUEIO: R$ 5.111,42) - DRS. LAURO LUIS MUCCI (OAB 129.330), LUIS CARLOS
MUCCI JUNIOR (OAB 167.754) E SHEILA MITSUE ARIKI (OAB 190.783), LILIAN ESNI V. F. GERALDO (OAB 190.701) E
AUREO GUSTAVO MAIA (OAB 259.039)
PROC. 0129/2007 - DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA DE TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO C.C. PEDIDO
DE TUTELA ANTECIPADA - EM EXECUÇÃO - EZEQUIEL FAIS X INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - r.
despacho de fls. 277: “Vistos. Diante da concordância expressa do(a) autor(a) às fls. 273, homologo os cálculos apresentados
pelo réu/executado às fls. 259/270 para que produzam seus jurídicos e regulares efeitos. Expeçam-se ofícios requisitórios ao Eg.
Tribunal Regional Federal da 3ª Região, aguardando-se o efetivo pagamento em cartório, pelo prazo de 01(um) ano. Decorridos,
no silêncio, tornem conclusos. Int. “ - DRS. TANIESCA CESTARI FAGUNDES (OAB 202.003), JOÃO BOSCO FAGUNDES (OAB
231.933) E GENESIO FAGUNDES DE CARVALHO (OAB 88.773), ANTONIO CASSIANO DO CARMO RODRIGUES (OAB
54.806)
PROC. 0162/2007 - SEPARAÇÃO CONSENSUAL - C.T.T. E M.C.A.T. - r. despacho de fls. 25: “Vistos. Fls. 24: Defiro a
expedição da segunda via do mandado de averbação. Após, tornem ao arquivo. Intimem-se. “ - DRS. EDUARDO AURELIO
RODRIGUES HIDALGO BOMTEMPO (OAB 220.836) E MARIA ISMENIA FRATI DONATO (OAB 94.460)
PROC. 0179/2007 - EXECUÇÃO JUDICIAL - LUIZ CAETANO PINA & CIA. LTDA X ADELI DE OLIVEIRA EPP - r. despacho
de fls. 181: “ Vistos. Fls. 179: Defiro. Providencie a serventia judicial a elaboração da minuta para bloqueio de numerário via
sistema Bacen Jud. Após, 48 horas do protocolo, providencie-se a consulta das respostas das instituições financeiras, juntandose o comprovante. Em seguida, positivo ou negativo o bloqueio, manifeste-se a exequente, em termos de prosseguimento do
feito, requerendo o que de direito. Int.” (BLOQUEIO: R$ 0,00) - DRS. MARCUS WAGNER MENDES (OAB 140.141) E OSWALDO
TEIXEIRA MENDES (OAB 79.113)
PROC. 0494/2007 - AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL C.C. CONDENATÓRIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EM EXECUÇÃO - ROBERTO SANCHES SOBRINHO X INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS - r. despacho de fls. 139: “Vistos. Manifeste-se o(a) autor(a)/exequente, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o cálculo
discriminado de liquidação da sentença apresentado pelo Instituto/requerido/executado às fls. 116/138, ficando advertido de que
o seu silêncio será interpretado como concordância tácita ao cálculo apresentado. Int. “ (autor: R$ 71.984,17 e adv.-R$ 757,79)
- DRS. RICARDO PONTES RODRIGUES (OAB 170.982), ANTONIO CASSIANO DO CARMO RODRIGUES (OAB 54.806)
PROC. 0137/2008 - REIVINDICATÓRIA DE AMPARO ASSISTENCIAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - OTILIA
FRANCO RUSTIQUELI X INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - r. despacho de fls. 259: “Vistos. Manifeste-se
o(a) autor(a)/exequente, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o cálculo discriminado de liquidação da sentença apresentado pelo
Instituto/requerido/executado às fls. 247/258, ficando advertido de que o seu silêncio será interpretado como concordância tácita
ao cálculo apresentado. Int. “(autor: R$ 8.939,73 e adv.-R$ 1.340,96) - DRS. EDUARDO AURELIO RODRIGUES HIDALGO
BOMTEMPO (OAB 220.836) E LUIS HENRIQUE BOLSO (OAB 224.510)
PROC. 0823/2008 - EXECUÇÃO JUDICIAL - ADILSON CORRÊA X BANCO DO BRASIL S/A, SUCESSOR DO BANCO
NOSSA CAIXA S.A. - desp. fls. 333: “Defiro a penhora “on line”, pelo sistema Bacen Jud, elaborando-se a minuta. Decorridas 48
horas do protocolo, consulte-se as respostas das instituições financeiras, juntando-se o comprovante. Em seguida, dê-se vista a
exequente para que se manifeste requerendo o que de direito em termos de prosseguimento. Int. “ (BLOQUEIO: R$ 18.673,46)
- DRS. ACYR MAURICIO GOMES TEIXEIRA (OAB 108.114), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113.887) E NEI CALDERON
(OAB 114.904)
PROC. 1107/2008 - APOSENTADORIA RURAL POR IDADE - EM EXECUÇÃO - FILOMENA MENDES BARBERINO X
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - r. despacho de fls. 126: “Vistos. Diante da concordância expressa do(a) autor(a)
às fls. 125, homologo os cálculos apresentados pelo réu/executado às fls. 114/122 para que produzam seus jurídicos e regulares
efeitos. Expeçam-se ofícios requisitórios ao Eg. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, aguardando-se o efetivo pagamento
em cartório, pelo prazo de 01(um) ano. Decorridos, no silêncio, tornem conclusos. Int. “ - DR. VERONICA TAVARES DIAS (OAB
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194.895)
PROC. 1156/2008 - DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSISTENTE NO AMPARO ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE - EM EXECUÇÃO SILVANA RIBEIRO CERQUEIRA BRANDÃO X INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - r. despacho de fls. 184: “Vistos.
Diante da concordância expressa do(a) autor(a) às fls. 183, homologo os cálculos apresentados pelo réu/executado às fls.
173/180 para que produzam seus jurídicos e regulares efeitos. Expeçam-se ofícios requisitórios ao Eg. Tribunal Regional
Federal da 3ª Região, aguardando-se o efetivo pagamento em cartório, pelo prazo de 01(um) ano. Decorridos, no silêncio,
tornem conclusos. Sem prejuízo, expeça-se certidão de honorários ao patrono da autora no valor máximo constante na tabela
OAB/DPE. Int. “ - DR. EMERSON MARCOS GONZALEZ (OAB 161.896)
PROC. 0672/2009 - PREVIDENCIARIA DE AUXILIO DOENÇA C.C. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
C.C. TUTELA ANTECIPADA - JOÃO LOURENÇO RIÇÃO X INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - Texto de fls.
151: “ Providencie o(a) autor(a) e/ou seu patrono(a) a retirada do alvará” - DR. JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB
241.901)
PROC. 0775/2009 - APOSENTADORIA POR IDADE DE TRABALHADORA RURAL - EM EXECUÇÃO - PALMIRA DA
CONCEIÇÃO CODONHO X INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - Texto de fl. 155: “Providencie o(a) autor(a) e/
ou seu procurador a retirada do(s) alvará(s) de levantamento(s) expedido(s)” - DR. GISELE TELLES SILVA (OAB 230.527)
PROC. 1020/2009 - CONCESSÓRIA DE APOSENTADORIA POR IDADE - EM EXECUÇÃO - JOÃO BATISTA NEVES X
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - r. despacho de fls. 126: “Vistos. Diante da concordância expressa do(a)
autor(a) às fls. 125, homologo os cálculos apresentados pelo réu/executado às fls. 113/122 para que produzam seus jurídicos
e regulares efeitos. Expeçam-se ofícios requisitórios ao Eg. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, aguardando-se o efetivo
pagamento em cartório, pelo prazo de 01(um) ano. Decorridos, no silêncio, tornem conclusos. Int. “ - DR. TAKESHI SASAKI
(OAB 48.810)
PROC. 1289/2009 - REIVINDICATÓRIA DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE - MARIA FERREIRA DE LIMA X
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - Texto de fl. 136: “Providencie o(a) autor(a) e/ou seu procurador a retirada
do(s) alvará(s) de levantamento(s) expedido(s)” - DR. JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 241.901)
PROC. 0456/2010 - CONCESSÓRIA DE AUXÍLIO DOENÇA CC CONV. APOSENTDORIA POR INVALIDEZ - EM EXECUÇÃO
- CAIO CESAR DA SILVA MOREIRA X INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Vistos. Diante da concordância
expressa do(a) autor(a) às fls. 179, homologo os cálculos apresentados pelo réu/executado às fls. 157/176 para que produzam
seus jurídicos e regulares efeitos. Expeçam-se ofícios requisitórios ao Eg. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, aguardandose o efetivo pagamento em cartório, pelo prazo de 01(um) ano. Decorridos, no silêncio, tornem conclusos. Int. - DR. IRINEU
DILETTI (OAB 180.657)
PROC. 0649/2010 - PREVIDENCIARIA DE AUXILIO-DOENÇA C.C. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
C.C. TUTELA ANTECIPADA - EM EXECUÇÃO - SONIA MARIA ALEIXO DA SILVA CARAVANTE X INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL-INSS - r. despacho de fls. 125: “Vistos. Diante da concordância expressa do(a) autor(a) às fls. 126, homologo
os cálculos apresentados pelo réu/executado às fls. 113/121 para que produzam seus jurídicos e regulares efeitos. Expeçam-se
ofícios requisitórios ao Eg. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, aguardando-se o efetivo pagamento em cartório, pelo prazo
de 01(um) ano. Decorridos, no silêncio, tornem conclusos. Int. “ - DR. TAKESHI SASAKI (OAB 48.810)
PROC. 0913/2010 - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS NPL 1 X JOSÉ VALENTIM CALDATO - desp. fls. 142: “Defiro a penhora “on line”, pelo sistema Bacen
Jud, elaborando-se a minuta. Decorridas 48 horas do protocolo, consulte-se as respostas das instituições financeiras, juntandose o comprovante. Em seguida, dê-se vista a exequente para que se manifeste requerendo o que de direito em termos de
prosseguimento. Int. “ (BLOQUEIO: R$ 10,53 e R$ 2,26) - DRS. ILDA HELENA DUARTE RODRIGUES (OAB 70.148) E JORGE
DONIZETI SANCHEZ (OAB 73.055), LAURO LUIS MUCCI (OAB 129.330)
PROC. 1146/2010 - PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - EM EXECUÇÃO MARINAURA DA CONCEIÇÃO SILVA X INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Texto de fls. 131: “ Providencie
o(a) autor(a) e/ou seu patrono(a) a retirada dos alvarás “ - DR. VERONICA TAVARES DIAS (OAB 194.895)
PROC. 1217/2010 - RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO DOENÇA - EM EXECUÇÃO - MARIA LIDIA POMPILHO
ROCHA X INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Texto de fl. 187: “Providencie o(a) autor(a) e/ou seu procurador
a retirada do(s) alvará(s) de levantamento(s) expedido(s)” - DR. GISELE TELLES SILVA (OAB 230.527)
PROC. 0083/2011 - SUMÁRIO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA - CLEUZA DE JESUS CARVALHO
BARBIERI X INSTITUTO NACIONAL DO SEUGURO SOCIAL - INSS - Texto de fl. 124: “Ciência às partes de que foi designado
o dia 04/02/2014 às 08:30 horas para a realização de perícia médica no(a) autor(a) no consultório do sr. Perito nomeado,
conforme fls. 122.” - DR. GLEIZER MANZATTI (OAB 219.556)
PROC. 0142/2011-EF - EXECUÇÃO FISCAL - FAZENDA PÚBLICA DE GUARAÇAI X SIDNÉIA LIMA-ME - Vistos. Ante a
manifestação das partes de fls. 48/49, proceda-se a retirada da constrição mencionada via sistema RENAJUD. Elabore-se
minuta. Após, expeça-se mandado de penhora, como requerido às fls. 51. Int. - DRS. , LAURO LUIS MUCCI (OAB 129.330)
PROC. 0214/2011 - DIVORCIO - J.A.V.S. X S.C.R. - texto de fls. 80: “Manifestem-se as partes sobre as informações
prestadas pela Receita Federal, Banco Central e RENAJUD (endereço da ré) ás fls. 76/78”; - DRS. ELIZANDRA RAIMUNDO
MATTOS (OAB 220.633), PAULO RENATO ROCHA LEÃO (OAB 88.895)
PROC. 0387/2011 - OBTENÇÃO DE AMPARO SOCIAL ATRAVES DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
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- ARNALDO BACHEGA X INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - r. despacho de fls. 127: “Vistos. Diante da
concordância expressa do(a) autor(a) às fls. 126, homologo os cálculos apresentados pelo réu/executado às fls. 117/123 para
que produzam seus jurídicos e regulares efeitos. Expeçam-se ofícios requisitórios ao Eg. Tribunal Regional Federal da 3ª
Região, aguardando-se o efetivo pagamento em cartório, pelo prazo de 01(um) ano. Decorridos, no silêncio, tornem conclusos.
Int. “ - DR. RENATA RUIZ RODRIGUES (OAB 220.690)
PROC. 0662/2011 - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - ANA SANTANA PAIXÃO MAGALHÃES - texto de fls. 106: “Ciência
às partes de que foi designado o dia 18 DE MARÇO DE 2014, ÀS 15:00 HORAS para a realização da oitiva da testemunha
arrolada pela autora, a ser realizada na sala de audiência da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Bárbara D’ Oeste/SP”; - DR.
CHRISTIAN GIULLIANO FAGNANI (OAB 194.622)
PROC. 0666/2011 - ORDINÁRIA DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA DA ASSISTECIA SOCIAL, CONSISTENTE NO AMPARO ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE - JOSEFINA COSTA
DOS SANTOS X INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - TExto de fls. 224: “Ciência às partes do ofício juntado
às fls. 222: foi designada para o DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2014, ÀS 08:15 HORAS, a perícia médica com o(a) autor(a), no
consultório médico localizado na Rua Siqueira Campos, 719, centro, em Birigui-SP, com o Dr. NELSON JOSÉ GONÇALVES DA
CRUZ, devendo o(a) autor(a) levar OBRIGATORIAMENTE: CTPS, documentos de identidade, cópia da petição inicial, todos os
exames e atestados médicos que possuir “; - DR. CAETANO ANTONIO FAVA (OAB 226.498)
PROC. 0736/2011 - REIVINDICATÓRIA DE PENSÃO - EM EXECUÇÃO - LOYDE TEIXEIRA DOS SANTOS PAIXÃO X
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - r. despacho de fls. 107: “Vistos. Diante da concordância expressa do(a)
autor(a) às fls. 106, homologo os cálculos apresentados pelo réu/executado às fls. 97/103 para que produzam seus jurídicos
e regulares efeitos. Expeçam-se ofícios requisitórios ao Eg. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, aguardando-se o efetivo
pagamento em cartório, pelo prazo de 01(um) ano. Decorridos, no silêncio, tornem conclusos. Int. “ - DRS. JEAN CARLOS
SANCHES DA SILVA (OAB 304.319) E TAKESHI SASAKI (OAB 48.810)
PROC. 0747/2011 - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA OU AUXÍLIO DOENÇA C/ TUTELA ANTECIPADA - EM
EXECUÇÃO - JOÃO CECÍLIO X INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - r. despacho de fls. 126: “Vistos. Diante
da concordância expressa do(a) autor(a) às fls. 124/125, homologo os cálculos apresentados pelo réu/executado às fls. 112/121
para que produzam seus jurídicos e regulares efeitos. Expeçam-se ofícios requisitórios ao Eg. Tribunal Regional Federal da 3ª
Região, aguardando-se o efetivo pagamento em cartório, pelo prazo de 01(um) ano. Decorridos, no silêncio, tornem conclusos.
Int. “ - DR. LUIZ AURÉLIO ROCHA LEÃO (OAB 122.780)
PROC. 1057/2011 - ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXILIO DOENÇA/ APOSENTADORIA POR INVALIDEZ SEGURADO ESPECIAL - DANIEL SOARES DOS SANTOS X INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - Texto de fl.
121: “Ciência às partes de que foi designado o dia 06/02/2014 às 08:30 horas para a realização de perícia médica no(a) autor(a)
no consultório do sr. Perito nomeado, conforme fls. 119” - DRS. JEAN CARLOS SANCHES DA SILVA (OAB 304.319) E TAKESHI
SASAKI (OAB 48.810)
PROC. 1068/2011 - CONCESSÓRIA DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE - SEVERINA MEDEIROS BATISTA X
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - Vistos. r. despacho de fls. 126: “ Fls. 124/125: manifestem-se as partes,
aguardando-se pelo prazo de 10 (dez) dias, consignando-se que o silêncio será interpretado como concordância tácita ao(s)
depósito(s) efetuado(s). Decorrido o prazo supra, expeça(m)-se o(s) competente(s) alvará(s) de levantamento da(s) quantia(s)
depositada(s). Int. “ (autor(a): R$ 10.852,27 e adv-R$ 1.627,82) - DR. IRINEU DILETTI (OAB 180.657)
PROC. 1205/2011 - CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL - MIRIAN MARIE TANIKAWA X JOSE ROBERTO DA SILVA
- texto de fls. 76: “Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento - decorreu o prazo legal sem que o executado
efetuasse o pagamento do dívida”; - DRS. TAKESHI SASAKI (OAB 48.810), CLAUDEMIR LIBERALE (OAB 215.392)
PROC. 1311/2011 - INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C.C. ALIMENTOS - V.C.R. X P.H.P.C. - Texto de fl. 74: “Ciência às
partes da expedição de mandado de averbação” - DRS. PAULO RENATO ROCHA LEÃO (OAB 88.895), VITOR YOSHIHIRO
NAKAMURA (OAB 144.096)
PROC. 0012/2012 - APOSENTADORIA POR IDADE - YU UTSUMI X INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - r.
despacho de fls. 94: “Diante da concordância expressa do(a) autor(a) às fls. 93, homologo os cálculos apresentados pelo réu/
executado às fls. 83/90 para que produzam seus jurídicos e regulares efeitos. Expeçam-se ofícios requisitórios ao Eg. Tribunal
Regional Federal da 3ª Região, aguardando-se o efetivo pagamento em cartório, pelo prazo de 01(um) ano. Decorridos, no
silêncio, tornem conclusos. Int. “ - DR. TAKESHI SASAKI (OAB 48.810)
PROC. 0057/2012 - CONCESSÓRIA DE AUXILIO-DOENÇA C.C. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - EDVALDO CUSTÓDIO DE ALMEIDA X INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - r. decisão de fls. 74: “Vistos. Homologo o laudo pericial de fls. 49/55 e fls. 69 para que produza seus jurídicos e
regulares efeitos. Digam as partes se possuem outras provas a produzir, justificando-as, sob pena de preclusão, ou se concordam
com o julgamento no estado da lide. Fica consignado que o silêncio será interpretado como desistência quanto à produção de
outras provas. Sem prejuízo, expeça-se ofício requisitando os honorários periciais, que nos termos do art. 3º, parágrafo único,
da Resolução n.? 541 de 18 de janeiro de 2007 do Conselho da Justiça Federal, atendendo ao grau de especialização do perito
e a dificuldade para nomeação de peritos na comarca, fixo em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Int. “ - DR. IRINEU
DILETTI (OAB 180.657)
PROC. 0104/2012 - ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA - ANTONIO MACHUCA
LOPES X SUL AMÉRICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS S/A - r. decisão de fls. 518: “Vistos. Presentes os pressupostos de
admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto pela ré, em ambos efeitos. Ás contrarrazões. Decorrido o prazo, com
ou sem contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Seção de Direito Privado, com as
formalidades de praxe. Int.” - DRS. HENRIQUE STAUT AYRES DE SOUZA (OAB 279.986) E JULIANO KELLER DO VALLE (OAB
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302.568), ANTONIO BENTO JUNIOR (OAB 63.619)
PROC. 0182/2012 - ORDINARIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA - WAGNER SILINGARDI X SUL
AMÉRICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS S/A - r. decisão de fls. 638: “Vistos. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso de apelação interposto pela ré, em ambos efeitos. Ás contrarrazões. Decorrido o prazo, com ou sem
contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Seção de Direito Privado, com as formalidades
de praxe. Int.” - DRS. HENRIQUE STAUT AYRES DE SOUZA (OAB 279.986) E JULIANO KELLER DO VALLE (OAB 302.568),
LEILA LIZ MENANI (OAB 171.477) E NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO (OAB 61.713)
PROC. 0234/2012 - DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONSISTENTE NO AMPARO ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE - RENAN BATISTA
FERREIRA X INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - r. decisão de fls. 112: “Vistos. Pese a decisão de fls. 104,
o requerimento formulado pelo réu às fls. 100 não foi apreciado. Para evitar futura alegação de nulidade, DEFIRO o pedido de
complementação do laudo no que toca ao irmão do autor não considerado como membro do grupo familiar (fls. 100). Com a
vinda das informações, abra-se vista às partes. Int.” - DRS. CAETANO ANTONIO FAVA (OAB 226.498) E GUILHERME FINISTAU
FAVA (OAB 277.213)
PROC. 0373/2012-EF - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - COSAN S/A - INDUSTRIA E COMERCIO X FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO - r. despacho de fls. 258: “V. Recevi os autos em 19.12.2013. Devolvo os autos, nesta data, sem
decisão, em razão da minha promoção para a 2ª Vara da Comarca de Guararapes desde 21 de outubro de 2013, fato que afasta
qualquer vinculação para decisão nestes autos.” - DR. HERBERT LIMA DE ARAÚJO (OAB 185.648)
PROC. 0393/2012 - DIVORCIO - E.M.A.L. X E.L. - tópico final da sentença de fls. 65/67: “...Ante o exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, II, do Código de Processo Civil,
para DECRETAR O DIVÓRCIO de E.M.A.L. e E.L., bem como HOMOLOGAR a partilha dos bens do casal. E, razão do divórcio,
a requerente voltará a usar o nome de solteira: E.M.A.. Deixo de condenar o réu nos ônus da sucumbência, face à ausência de
resistência ao pedido. Oportunamente, expeça-se mandado de averbação, com as cautelas de praxe. P.R.I.” - DRS. CHRISTIAN
GIULLIANO FAGNANI (OAB 194.622), ELIZANDRA RAIMUNDO MATTOS (OAB 220.633)
PROC. 0421/2012-EF - EXECUÇÃO FISCAL - FAZENDA PUBLICA DE GUARAÇAI X FRANCISCA NEVES SANT ANA - r.
despacho de fls. 29: “ Vistos. Fls. 24: Defiro a suspensão do feito pelo prazo requerido.. Intimem-se.” PROC. 0473/2012 - PREVIDENCIARIA PARA APOSENTADORIA RURAL POR IDADE - APARECIDA DE FÁTIMA CAETANO
LIBERAL X INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - r. decisão de fls. 98: “Vistos. Recebo os presentes declaratórios
porque tempestivos, porém, nego-lhes provimento. Ao contrário do que alega o requerido/embargante, a sentença vergastada
não é omissa quanto ao pedido de aplicação das cominações inerentes à litigância de má-fé. As fls. 84 houve a devida análise
do pedido, razão pela qual NEGO PROVIMENTO aos embargos opostos, mantendo a sentença tal como lançada. Int.” - DR.
CLAUDEMIR LIBERALE (OAB 215.392)
PROC. 0518/2012 - ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM COM EXTINÇÃO DE CONDOMINIO - FUMI ABE, MASSAAKI
ABE E MIYOKO ABE NEVES X MASANOBU ABE E SUMI TAKAOKA - r. decisão de fls. 123: “Vistos. Fls. 116/117: Manifestem-se
acerca da proposta noticiada, no prazo de 10 (dez) dias. Fls. 118/119: Sem prejuízo, manifeste-se a autora FUMI ABE acerca
da existência de contrato de locação do imóvel objeto da presente lide, no prazo de 05 dias, e se o caso, exiba-o, nos termos
do artigo 355 e seguintes do Código de Processo Civil. Int.” - DRS. FAUZER MANZANO (OAB 128.884), EDUARDO AURELIO
RODRIGUES HIDALGO BOMTEMPO (OAB 220.836), EMILIA MATSUE KINJO INAFUKU (OAB 264.709), KOZO DENDA (OAB
27.096) E JORGE LUIZ DOS SANTOS (OAB 66328/RJ)
PROC. 0555/2012 - BUSCA E APREENSÃO - BANCO PANAMERICANO S/A X ALEXANDRE FRANCISCO FERREIRA - r.
decisão de fls. 67: “Vistos. Certifique a serventia a tempestividade ou não da resposta oferecida pelo réu às fls. 43/45. Após,
conclusos. Int.” - DRS. JOSÉ MARTINS (OAB 84.314), OSWALDO TEIXEIRA MENDES (OAB 79.113)
PROC. 0559/2012 - INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA - IVANIR CLEMENTE COSTA X MARIA
DOS SANTOS CLEMENTE - tópico final da sentença de fls. 72/73: “...Ante o exposto, e por mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE o pedido e decreto a interdição de MARIA DOS SANTOS CLEMENTE, RG. 36.993.053-8, expedido
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, declarando-a absolutamente incapaz para exercer os atos da
vida civil, de acordo com o art. 3º, II, do Código Civil, e, com fundamento no art. 454, § 3º, também da mesma lei, nomeio-lhe
curadora a requerente, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza,
pertencentes à interditanda, sem autorização judicial. Os valores recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados
exclusivamente na sua saúde, alimentação e bem estar da interditanda. Aplica-se, no caso, o disposto no art. 919 do Código de
Processo Civil, e as respectivas sanções. Lavre-se termo de curatela, no qual deverá constar as restrições acima. Em obediência
ao art. 1.184 do Código de Processo Civil, e ao art. 9, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se
na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. P.R.I.C.” - DR. IRINEU DILETTI (OAB 180.657)
PROC. 0566/2012 - PREVIDENCIARIA DE BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPCLOAS C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - AMÉLIA ALVES X INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - texto
de fls. 186: “Manifeste-se a parte autora sobre a proposta de acordo de fls. 184/185”; - DR. SARA GONÇALVES DE SOUZA
(OAB 312.680)
PROC. 0574/2012 - INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA - SONIA MARIA DADALTO CREMONEZI
X LUCIANO CREMONEZI - r. decisão de fls. 47: “Vistos. Tendo em vista a desnecessidade de designação de audiência de
instrução e julgamento (art. 1183 do CPC), remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Após conclusos para
sentença. Int.” - DR. SARA GONÇALVES DE SOUZA (OAB 312.680)
PROC. 0703/2012 - GUARDA COM PEDIDO DE LIMINAR C.C. ALIMENTOS C.C. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - E.A.L.,
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C.L.S. E R.S.L. - tópico final da sentença de fls. 64/66: “...Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para: 1. Atribuir
a guarda definitiva da menor Y.S.L.S. a E.A.L. 2. Fixar o dever de cada um dos genitores pagar, mensalmente, à avó materna da
menor, até o dia 10 de cada mês, a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a título de pensão alimentícia; 3. regulamentar
o direito de visistas nos seguintes termos: a genitora da menor poderá visitá-la livremente e o genitor pegará a menor da casa
de sua avó aos sábados a partir das 1500 horas e a devolverá no domingo até às 15:00, em finais de semanas alternados. Sem
despesas e honorários. Expeça-se o necessário. P.R.I.” - DR. PAULO JOSÉ NOGUEIRA DE CASTRO (OAB 208.813)
PROC. 0725/2012 - DECLARATÓRIA DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL C.C. CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL
C.C. CONCESSÓRIA DE APOSENTADORIA POR IDADE - ESTEVAM ESTUQUE NETO X INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS - r. despacho de fls. 50: “Vistos. Melhor analisando os autos, verifico que a sentença de fls. 39/42 foi prolatada
por outro magistrado. Assim, encaminhem-se os autos ao Dr. Ricardo Truite Alves para análise dos embargos de declaração de
fls. 44/47. Int.” - DR. TAKESHI SASAKI (OAB 48.810)
PROC. 0779/2012 - NOMEAÇÃO DE ADIMINISTRADOR - ELY XAVIER DE BARROS - tópico final da sentença de fls.
72/74: “... Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido, para o fim de nomear ELY XAVIER DE BARROS
administrador provisório da Igreja Batista de Lavínia, anotado o pleno exaurimento do objeto pelo cumprimento efetivo do mister
de administração provisória acometido à interessada, assim cessado. Indevidos os honorários advocatícios, por se tratar de
procedimento de jurisdição voluntária. Custas e despesas processuais pelo requerente. Abra-se vista ao Ministério Público.
Após, nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo. P.R.I.” - DR. APARECIDO GREGORIO DOS SANTOS (OAB
153.077)
PROC. 0884/2012 - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - BENEDITA ALVES PEREIRA X INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - texto de fls. 127: “”Manifestem-se as partes sobre o laudo pericial juntado às fls.
118/126”; - DR. JEAN MIGUEL BONADIO CAMACHO (OAB 213.215)
PROC. 0932/2012 - ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL C.C. CERTIDÃO DE TEMPO DE
SERVIÇO RURAL C.C. CONCESSÓRIA DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - EM EXECUÇÃO - FIDELCINO
DE SOUZA X INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - r. despacho de fls. 101: “Vistos. Diante da concordância
expressa do(a) autor(a) às fls. 100, homologo os cálculos apresentados pelo réu/executado às fls. 89/96 para que produzam
seus jurídicos e regulares efeitos. Expeçam-se ofícios requisitórios ao Eg. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, aguardandose o efetivo pagamento em cartório, pelo prazo de 01(um) ano. Decorridos, no silêncio, tornem conclusos. Int. “ - DR. TAKESHI
SASAKI (OAB 48.810)
PROC. 1004/2012 - AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL C.C. CERTIDÃO DE TEMPO DE
SERVIÇO RURAL C.C. CONCESSÓRIA DE APOSENTADORIA POR IDADE - ROSA FUKUCO MIYASAKI NAGAI X INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - r. despacho de fls 91:”Vistos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o
recurso de apelação interposto pela autora, em ambos efeitos. Ás contrarrazões. Decorrido o prazo, com ou sem contrarrazões,
remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal - 3ª Região - São Paulo, com as formalidades de praxe. Int. “ - DR.
TAKESHI SASAKI (OAB 48.810)
PROC. 1011/2012 - ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA - LUIZ CARLOS RODRIGUES
NOVAIS X FEDERAL SEGUROS S/A - r. decisão de fls. 465: “Vistos. Fls. 442/447 e 456/459: Em verdade, não há que se falar
em fato novo, e o e-mail de fls. 446/447, por questões óbvias, não é suficiente para provar o alegado. Provocada por duas
vezes a comprovar documentalmente os fatos alegados (fls. 448 e 455), a requerida juntou novamente o referido e-mail. Assim,
a alegação não se encontra amparada em qualquer documentação idônea. No mais, as preliminares de ilegitimidade passiva
e incompetência do juízo já foram devidamente analisadas no despacho saneador (fls. 324/326). O que remanesce é mérito
e como tal será analisado. Fls. 449/451: Com a reserva dos honorários, intime-se o perito nomeado. Int.” - DRS. HENRIQUE
STAUT AYRES DE SOUZA (OAB 279.986), RUBENS LEAL SANTOS (OAB 100.628)
PROC. 1067/2012 - MONITÓRIA - LUIZ CAETANO PINA & CIA LTDA X JENEILSON RODRIGUES DE MEDEIROS - texto
de fls. 34: “”Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento - informações da Receita Federal às fls. 33”; - DR. MARCUS
WAGNER MENDES (OAB 140.141)
PROC. 1075/2012 - REIVINDICATÓRIA DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE - EM EXECUÇÃO - LUIZ ANTONIO
BETTONI X INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - r. despacho de fls 88: “Vistos. Diante da concordância
expressa do(a) autor(a) às fls. 87, homologo os cálculos apresentados pelo réu/executado às fls. 78/84 para que produzam seus
jurídicos e regulares efeitos. Expeçam-se ofícios requisitórios ao Eg. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, aguardando-se
o efetivo pagamento em cartório, pelo prazo de 01(um) ano. Decorridos, no silêncio, tornem conclusos. Int. “ - DR. TAKESHI
SASAKI (OAB 48.810)
PROC. 1083/2012 - PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE C.C. TUTELA ANTECIPADA - EM
EXECUÇÃO - JANETE STEVANI X INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - r. despacho de fls. 77: “Vistos.
Diante da concordância expressa do(a) autor(a) às fls. 76, homologo os cálculos apresentados pelo réu/executado às fls. 67/73
para que produzam seus jurídicos e regulares efeitos. Expeçam-se ofícios requisitórios ao Eg. Tribunal Regional Federal da 3ª
Região, aguardando-se o efetivo pagamento em cartório, pelo prazo de 01(um) ano. Decorridos, no silêncio, tornem conclusos.
Int. “ - DR. CLAUDEMIR LIBERALE (OAB 215.392)
PROC. 1124/2012 - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - GUSTAVO LACAL GUIMARÃES X TAKAKI & TAKAKI
LOCADORA E VEÍCULOS LTDA - ME - r. despacho de fls. 66: “ Vistos. Fls. 60/61. Defiro a penhora dos bens indicados às fls.
20, observando-se a ordem indicada, até o valor do débito atualizado, expedindo-se mandado. Após, a penhora, recolhida a
taxa devida ao Estado, elabore-se a respectiva minuta de bloqueio via sistema RENAJUD. Int.” - DR. ACYR MAURICIO GOMES
TEIXEIRA (OAB 108.114)
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PROC. 1134/2012 - PREVIDENCIÁRIA PARA APOSENTADORIA RURAL POR IDADE - EM EXECUÇÃO - LAURINETE
MARIA DE OLIVEIRA NEVES X INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - r. despacho de fls. 81: “Vistos. Diante da
concordância expressa do(a) autor(a) às fls. 80, homologo os cálculos apresentados pelo réu/executado às fls. 71/77 para que
produzam seus jurídicos e regulares efeitos. Expeçam-se ofícios requisitórios ao Eg. Tribunal Regional Federal da 3ª Região,
aguardando-se o efetivo pagamento em cartório, pelo prazo de 01(um) ano. Decorridos, no silêncio, tornem conclusos. Int. “ DR. CLAUDEMIR LIBERALE (OAB 215.392)
PROC. 1181/2012 - CONCESSÓRIA DE AMPARO SOCIAL POR DEFICIÊNCIA PELO RITO ORDINÁRIO COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA - BELONISO SANTOS DE ALMEIDA X INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Texto
de fl. 80: “Ciência às partes de que foi designado o dia 04/02/2014 às 08:45 horas para a realização de perícia médica no(a)
autor(a) no consultório do sr. Perito nomeado, conforme fls. 78” - DR. IRINEU DILETTI (OAB 180.657)
PROC. 1325/2012 - AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C.C. ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA - MARGARIDA BREJÃO MACEDO X INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - r. despacho de fls. 47:
“Vistos. Homologo o laudo pericial de fls. 38/43 para que produza seus jurídicos e regulares efeitos. Digam as partes se possuem
outras provas a produzir, justificando-as, sob pena de preclusão, ou se concordam com o julgamento no estado da lide. Fica
consignado que o silêncio será interpretado como desistência quanto à produção de outras provas. Sem prejuízo, expeça-se
ofício requisitando os honorários periciais, que nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução n.? 541 de 18 de janeiro de
2007 do Conselho da Justiça Federal, atendendo ao grau de especialização do perito e a dificuldade para nomeação de peritos
na comarca, fixo em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Int.” - DR. TAKESHI SASAKI (OAB 48.810)
PROC. 0014/2013-EF - EXECUÇÃO FISCAL - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO X SEBASTIANA
BERNARDO - desp. fls. 29: “Defiro a penhora “on line”, pelo sistema Bacen Jud, elaborando-se a minuta. Decorridas 48 horas
do protocolo, consulte-se as respostas das instituições financeiras, juntando-se o comprovante. Em seguida, dê-se vista a
exequente para que se manifeste requerendo o que de direito em termos de prosseguimento. Int. “(BLOQUEIO:R$ 843,03 e R$
2,61) - DR. GLEIDES PIRRÓ GUASTELLI RODRIGUES (OAB 86.929)
PROC. 0014/2013-EF - EXECUÇÃO FISCAL - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO X SEBASTIANA
BERNARDO - r. despacho de fls. 35: “Vistos. Nesta data efetivada pesquisa sobre o pedido de bloqueio de valores anteriormente
determinado, que segue em frente. Procedi ao desbloqueio “on line” da quantia bloqueada a mais, tendo em vista o excesso de
penhora, seguindo o respectivo comprovante. Manifeste-se o exequente, em prosseguimento, ante a informação prestada pelo
Banco Central. Int. “ - DR. GLEIDES PIRRÓ GUASTELLI RODRIGUES (OAB 86.929)
PROC. 0016/2013-EF - EXECUÇÃO FISCAL - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO X VALERIA
CRISTINA CRIPA SENTOMA - r. despacho de fls. 35: “Vistos. Nesta data efetivada pesquisa sobre o pedido de bloqueio
anteriormente determinado, que segue em frente. Procedi ao desbloqueio “on line”, da quantia anteriormente bloqueada, tendo
em vista seu valor ínfimo, seguindo anexa cópia do respectivo comprovante. Manifeste-se a exequente, em prosseguimento,
ante a informação prestada pelo Banco Central. Int.” - DR. GLEIDES PIRRÓ GUASTELLI RODRIGUES (OAB 86.929)
PROC. 0016/2013-EF - EXECUÇÃO FISCAL - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO X VALERIA
CRISTINA CRIPA SENTOMA - desp. fls. 29: “Defiro a penhora “on line”, pelo sistema Bacen Jud, elaborando-se a minuta.
Decorridas 48 horas do protocolo, consulte-se as respostas das instituições financeiras, juntando-se o comprovante. Em seguida,
dê-se vista a exequente para que se manifeste requerendo o que de direito em termos de prosseguimento. Int. “ (BLOQUEIO: R$
8,27) - DR. GLEIDES PIRRÓ GUASTELLI RODRIGUES (OAB 86.929)
PROC. 0017/2013 - ACIDENTÁRIA PLEITEANDO AUXÍLIO ACIDENTE - RENATO PELEGRINELI X INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS - Texto de fl. 66: “Ciência às partes de que foi designado o dia 06/02/2014 às 08:45 horas para a
realização de perícia médica no(a) autor(a) no consultório do sr. Perito nomeado, conforme fls. 62.” - DR. REINALDO CAETANO
DA SILVEIRA (OAB 68.651)
PROC. 0043/2013 - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BANCO BRADESCO S/A X GLOBAL S/A AÇUCAR
E ALCOOL, JOSE GENTIL JUNIOR E WALTER LUIZ SOARES HOELZ - r. despacho de fls. 76: “Vistos. Fls. 61/62: Defiro.
Providencie a serventia judicial a elaboração da minuta para bloqueio de numerário via sistema Bacen Jud. Após, 48 horas do
protocolo, providencie-se a consulta das respostas das instituições financeiras, juntando-se o comprovante. Em seguida, positivo
ou negativo o bloqueio, manifeste-se a exequente, em termos de prosseguimento do feito, requerendo o que de direito. Int.”
(BLOQUEIO: R$ 85,37 - DRS. ROGERIO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO (OAB 75.722), ELCIO ROBERTO SARTI (OAB 27.413)
PROC. 0069/2013 - PENSÃO POR MORTE PELO RITO ORDINÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - LUCIA
ROSA DIAS X INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Texto de fl. 95: “Ciência às partes de que foi designado o
dia 28 de janeiro de 2014 às 09:00 horas para a realização de perícia médica no(a) autor(a) no consultório do sr. Perito nomeado
dr. WILSON LUIZ BERTOLUCCI, conforme fls. 93” - DR. IRINEU DILETTI (OAB 180.657)
PROC. 0093/2013 - REVISIONAL PREVIDENCIÁRIA - APARECIDO CAMARGO X INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS - tópico final da sentença de fls. 45/49: “... Ante o exposto, declaro a decadência do direito do autor, e EXTINGO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso IV do Código de Processo Civil. Outrossim, condeno o
autor ao pagamento das custas e despesas processuais, e de honorários advocatícios que fixo em R$500,00, com fundamento
no art. 20, §4º do Código de Processo Civil, cujas exigibilidades ficam suspensas por ser beneficiário da assistência judiciária
gratuita. P.R.I. “ - DR. CLAUDEMIR LIBERALE (OAB 215.392)
PROC. 0103/2013 - RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - RIVAIL LUPERINI X INSS - INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Texto de fl. 203: “Ciência às partes de que foi designado o dia 11/02/2014 às 09:00 horas
para a realização de perícia médica no(a) autor(a) no consultório do sr. Perito nomeado, conforme fls. 201” - DR. VERONICA
TAVARES DIAS (OAB 194.895)
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PROC. 0107/2013 - MODIFICAÇÃO DE GUARDA C.C. EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTICIA COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA - J.S. X E.S.O. - r. decisão de fls. 54: “Vistos. Inicialmente, tendo em vista que a requerida não nega que
a filha T.O.S. está sob a guarda de fato do requerente e, nessa condição, é o autor quem arcca com os custos do sustento da
filha, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela para fixar a pensão alimentícia em 15% dos rendimentos
líquidos do requerente, até final julgamento da lide, já que a outra filha do casal - E. - continua sob a guarda da requerida. Oficiese. Defiro a realização de estudos social e psicológico, por se mostrarem imprescindíveis para análise do pedido formulado
na petição inicial. Sem prejuízo, especifiquem as partes as provas que eventualmente pretendem produzir, justificando a sua
pertinência. Expeça-se o necessário. Int.” - DRS. ROBERTO APARECIDO FALASCHI (OAB 223.188), FAUZER MANZANO (OAB
128.884) E VITOR YOSHIHIRO NAKAMURA (OAB 144.096)
PROC. 0140/2013 - REVISÃO DE ALIMENTOS - K.C.G. X L.G. - texto de fls. 48: “Manifeste-se o autor sobre as informações
prestadas pela Receita Federal e Banco Central (endereços do réu), juntadas ás fls. 45/47”; - DR. RIBERTO VERONEZ (OAB
206.278)
PROC. 0143/2013 - PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL C.C. PRECEITO CONDENATÓRIO
- JAQUELINE CAVALCANTE X INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - Texto de fl. 68: “Ciência às partes de que
foi designado o dia 04/02/2014 às 09:15 horas para a realização de perícia médica no(a) autor(a) no consultório do sr. Perito
nomeado, conforme fls. 66.” - DR. RAYNER DA SILVA FERREIRA (OAB 201.981)
PROC. 0186/2013 - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - H.S.C.M. X F.R.M. - r. sentença de fls. 44: “ Vistos. Tendo em vista o
pagamento do débito, noticiado pelo exequente ás fls. 36/37, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo
794, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de soltura, com urgência. Arbitro os honorários do procurador
do exequente no valor máximo constante da tabela OAB/DP. Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão. Procedidas as
anotações e comunicações de praxe, arquivem-se. Publique-se, registre-se e intimem-se.” - DR. ANTONIO CANEVARI FILHO
(OAB 254.242)
PROC. 0199/2013 - BUSCA E APREENSÃO - BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO X
EZEQUIEL AMBROSI - tópico final da sentença de fls. 30/31: “... Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de
consolidar em mãos da autora o domínio e a posse do veículo Fiat Uno Mille Fire 1.0MP, ano 02/03, cor cinza, placa CYO3374,
chassi 9BD15822534448132, tornando, pois, definitiva a liminar concedida às fls. 20. Ante a sua sucumbência, condeno o réu no
pagamento das custas processuais. Incabíveis honorários advocatícios na espécie, ante a ausência de lide. Faculto à autora a
venda do bem. Oficie-se ao Detran, comunicando estar a autora autorizada a proceder à transferência do bem a terceiros. P.R.I.”
- DRS. ALEXANDRE PASQUALE PARISE (OAB 112.409) E GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155.574)
PROC. 0202/2013 - REIVINDICATÓRIA AUXILIO-DOENÇA C.C. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PELO RITO ORDINÁRIO - AIRTON FRANCISCO DA SILVA X INSS - INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Texto de fls. 62: “Ciência às partes do ofício juntado às fls. 60: foi designada para o DIA
13 DE FEVEREIRO DE 2014, ÀS 08:30 HORAS, a perícia médica com o(a) autor(a), no consultório médico localizado na Rua
Siqueira Campos, 719, centro, em Birigui-SP, com o Dr. NELSON JOSÉ GONÇALVES DA CRUZ, devendo o(a) autor(a) levar
OBRIGATORIAMENTE: CTPS, documentos de identidade, cópia da petição inicial, todos os exames e atestados médicos que
possuir “ - DR. IRINEU DILETTI (OAB 180.657)
PROC. 0206/2013 - PREVIDENCIÁRIA CONSISTENTE EM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA C.C. APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - IMACULADA CONCEIÇÃO ARCANJO X INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS - r. despacho de fls. 47: “Vistos. Homologo o laudo pericial de fls. 37/42 para que produza seus jurídicos e
regulares efeitos. Digam as partes se possuem outras provas a produzir, justificando-as, sob pena de preclusão, ou se concordam
com o julgamento no estado da lide. Fica consignado que o silêncio será interpretado como desistência quanto à produção de
outras provas. Sem prejuízo, expeça-se ofício requisitando os honorários periciais, que nos termos do art. 3º, parágrafo único,
da Resolução n.º 541 de 18 de janeiro de 2007 do Conselho da Justiça Federal, atendendo ao grau de especialização do
perito e a dificuldade para nomeação de peritos na comarca, fixo em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Int.” - DR.
CLAUDEMIR LIBERALE (OAB 215.392)
PROC. 0250/2013 - AUXILIO DOENÇA C.C. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C.C. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA APARECIDA DE SOUSA DIAS X INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - Texto fls. 65: “Ciência às partes do ofício
juntado às fls. 63: foi designada para o DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2014, ÀS 08:15 HORAS, a perícia médica com o(a) autor(a),
no consultório médico localizado na Rua Siqueira Campos, 719, centro, em Birigui-SP, com o Dr. NELSON JOSÉ GONÇALVES
DA CRUZ, devendo o(a) autor(a) levar OBRIGATORIAMENTE: CTPS, documentos de identidade, cópia da petição inicial, todos
os exames e atestados médicos” - DR. TAKESHI SASAKI (OAB 48.810)
PROC. 0259/2013 - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELAR ANTECIPADA - E.A.S. X V.P.S. E
J.V.L.P.S. - tópico final da sentença de fls. 161/163: “...Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido para declarar não
haver direito a alteração do valor da pensão alimentícia paga, mantendo-o em 92% do salário mínimo. Em razão da sucumbência,
condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 300,00 (trezentos
reais), respeitando-se o disposto no artigo 12 da Lei 1060/50. P.R.I. “ - DRS. ANDREIA DE AMARAL CAMPOS RIBEIRO (OAB
259.367), ROBERTO APARECIDO FALASCHI (OAB 223.188)
PROC. 0277/2013 - REVISÃO DE ALIMENTOS - A.E.S. X B.G.S.S. - r. decisão de fls. 37: “Vistos. Defiro o requerimento de
fls. 36. Intime-se o requerene para que comprove a situação desemprego, bem como junte aos autos cópia da última declaração
de imposto de renda. Prazo de 10 dias. Int.” - DR. SIMONI MACEDO VERONEZ (OAB 265.186)
PROC. 0283/2013 - PREVIDENCIARIA PARA CONCESSÃO DE AMPARO SOCIAL C.C. TUTELA ANTECIPADA - RAFAEL
HENRIQUE VIEIRA DA SILVA X INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - Texto de fl. 59: “Ciência às partes de que
foi designado o dia 06/02/2014 às 08:15 horas para a realização de perícia médica no(a) autor(a) no consultório do sr. Perito
nomeado, conforme fls. 57” - DR. CLAUDEMIR LIBERALE (OAB 215.392)
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PROC. 0343/2013 - INDENIZAÇÃO - PAULO CESAR DOS SANTOS E CARLA FRANCISCA IKEGAME DOS SANTOS
X PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDÓPOLIS - tópico final da sentença de fls. 56/60: “... Ante o exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil,
para o fim de condenar o réu a pagar aos autores indenização por dano material no importe de R$ 1.087,44 (mil e oitenta e
sete reais e quarente e quatro centavos), devidamente atualizada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo desde a distribuição da ação e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Tendo em
vista a sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários de seu advogado e com metade das custas processuais,
ressalvada a gratuidade judiciária concedida aos autores. Inaplicável o disposto no artigo 475, I e §1º, do Código de Processo
Civil, em razão do valor da condenação. P.R.I.C.” - DRS. EDUARDO AURELIO RODRIGUES HIDALGO BOMTEMPO (OAB
220.836), ANA PAULA BIAGI TERRA (OAB 284.070)
PROC. 0354/2013 - DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E OU
AUXILIO DOENÇA COM TUTELA ANTECIPADA - ALFREDO ALVES FILHO X INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALINSS - Texto de fls. 62: “Ciência às partes do ofício juntado às fls.60: foi designada para o DIA 30 DE JANEIRO DE 2014, ÀS
09:00 HORAS, a perícia médica com o(a) autor(a), no consultório médico localizado na Avenida Guanabara, 1682, em AndradinaSP, com a Dra. SANDRA HELENA GARCIA, devendo o(a) autor(a) levar TODOS OS EXAMES MÉDICOS REALIZADOS”; - DRS.
CAETANO ANTONIO FAVA (OAB 226.498) E GUILHERME FINISTAU FAVA (OAB 277.213)
PROC. 0382/2013 - INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C.C. ALIMENTOS - J.B.R. X W.H.D. - r. despacho de fls. 49:
“Vistos. Primeiramente, regularize a autora as representações processuais de fls. 05 e 08, no prazo de 05 dias. Sem prejuízo,
providencie a serventia a retificação do nome do réu, conforme documentos juntados às fls. 25/26. Após, cumpra-se a parte
final da decisão de fls. 47. Int.” - DRS. ELIZANDRA RAIMUNDO MATTOS (OAB 220.633), GABRIEL CANDIL JÚNIOR (OAB
104.032)
PROC. 0411/2013 - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS - JOSÉ TEODORO DE ANDRADE X ZKL PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO
DE NEGÓCIOS LTDA - texto de fls. 45: : “Manifeste-se o autor sobre as informações prestadas pela Receita Federal e Banco
Central (endereços da ré), juntadas ás fls. 43/44”; - DRS. CAETANO ANTONIO FAVA (OAB 226.498) E GUILHERME FINISTAU
FAVA (OAB 277.213)
PROC. 0437/2013 - REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - TAMIRES RENATA
CUNHA LEÃO DA SILVA X BANCO PAN AMERICANO - texto de fls. 93: “Manifeste-se a parte autora sobre a contestação
juntada às fls. 74/81”; - DRS. LAURO LUIS MUCCI (OAB 129.330), JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126.504)
PROC. 0445/2013 - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - P.M.M.S. X S.J.R.S. - desp. fls. 49vº.: “Designo audiência de tentativa
de conciliação, a ser realizada por este Setor de Conciliação, para o próximo dia 10 de fevereiro de 2013, às 10:45 horas.
Devolvam-se os autos à respectiva Serventia para as devidas providências. Int. “ - DRS. RIBERTO VERONEZ (OAB 206.278),
LAURO LUIS MUCCI (OAB 129.330)
PROC. 0472/2013 - NOTIFICAÇÃO - COMPANHIA REGIONAL DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL-COHAB-CRHIS
X JOSE PEREIRA DE SOUZA E MARLENE ALVES BASTOS DE SOUZA - texto de fls. 30: “Compareça a autora em cartório para
a retirada dos autos”; - DR. VALDECIR ANTONIO LOPES (OAB 112.894)
PROC. 0489/2013 - DIVORCIO CONSENSUAL - V.P.A.C. E O.C. - Texto de fl. 35: “Providencie o(a) autor(a) e/ou seu
procurador a retirada do(s) mandado de averbação(s) expedido(s)” - DR. RENATA OLIVEIRA DE PAULA (OAB 190.318)
PROC. 0506/2013 - CONCESSÓRIA DE APOSENTADORIA OU AUXILIO DOENÇA C/ TUTELA ANTECIPADA - VERA
TERESA DE OLIVEIRA E SILVA X INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - TExto de fls. 57: “Ciência às partes
do ofício juntado às fls.55: foi designada para o DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2014, ÀS 08:15 HORAS, a perícia médica com
o(a) autor(a), no consultório médico localizado na Rua Siqueira Campos, 719, centro, em Birigui-SP, com o Dr. NELSON JOSÉ
GONÇALVES DA CRUZ, devendo o(a) autor(a) levar OBRIGATORIAMENTE: CTPS, DOCUMENTOS DE IDENTIDADE, CÓPIA
DA PETIÇÃO INICIAL, todos os exames e atestados médicos que possuir “ - DRS. LUIZ AURÉLIO ROCHA LEÃO (OAB 122.780)
E PAULO RENATO ROCHA LEÃO (OAB 88.895)
PROC. 0508/2013 - BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR - BANCO BRADESCO S/A X RENATO
ALEXANDRE BATISTA - tópico final da sentença de fls. 49/50: “... Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de
consolidar em mãos do autor o domínio e a posse do veículo VW Gol Special, ano 2003/2004, chassis 9BWCA05Y54T045745,
placas JQJ-1794, cor preta, tornando, pois, definitiva a liminar concedida às fls. 37. Ante a sua sucumbência, condeno o réu no
pagamento das custas processuais. Incabíveis honorários advocatícios na espécie, ante a ausência de lide. Faculto ao autor
a venda do bem. Oficie-se ao Detran, comunicando estar o autor autorizado a proceder à transferência do bem a terceiros.
P.R.I.C.”(Preparo - 2% (dois por cento) sobre o valor da causa. Nas hipóteses de pedido condenatório, o valor do preparo será
calculado sobre o valor fixado na sentença se for líquido, ou, se ilíquido, sobre o valor fixado pelo Juiz para esse fim, devidamente
atualizado - recolhimento na Guia DARE - SP; Porte de remessa e retorno de autos - R$ 29,00 por volume - recolhimento em
favor do Fundo Especial de Despesa do Tribunal - FEDT. Código 110-4) - DR. ENY PAULA MARTINUCI (OAB 320.143)
PROC. 0537/2013 - AUXILIO DOENÇA C.C. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C.C. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - MARIA
DE FÁTIMA FRANCISCA LIMA X INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - Texto de fl. 47: “Ciência às partes de
que foi designado o dia 18/02/2014 às 08:45 horas para a realização de perícia médica no(a) autor(a) no consultório do sr. Perito
nomeado, conforme fls. 45” - DR. TAKESHI SASAKI (OAB 48.810)
PROC. 0542/2013 - REIVINDICATÓRIA DO BENEFICIO DE AUXILIO-DOENÇA C.C. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ PELO RITO ORDINÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - JOSÉ CARLOS ANCILOTO X INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Texto de fls. 55: “Ciência às partes do ofício juntado às fls. 53: foi designada
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para o DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2014, ÀS 08:45 HORAS, a perícia médica com o(a) autor(a), no consultório médico localizado
na Rua Siqueira Campos, 719, centro, em Birigui-SP, com o Dr. NELSON JOSÉ GONÇALVES DA CRUZ, devendo o(a) autor(a)
levar OBRIGATORIAMENTE: CTPS, DOCUMENTOS DE IDENTIDADE, CÓPIA DA PETIÇÃO INICIAL, todos os exames e
atestados médicos que possuir “; - DR. IRINEU DILETTI (OAB 180.657)
PROC. 0597/2013 - REIVINDICATÓRIA DE AMPARO SOCIAL AO IDOSO C.C. DEFICIENTE - DELMIRO ANTONIO DA
SILVA X INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - Texto de fl. 53: “Ciência às partes de que foi designado o dia
13/02/2014 às 08:45 horas para a realização de perícia médica no(a) autor(a) no consultório do sr. Perito nomeado, conforme
fls. 51” - DR. TAKESHI SASAKI (OAB 48.810)
PROC. 0618/2013 - RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
C.C. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CLARICE SELIS DE AMORIM X INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Texto de fls. 64: “Ciência às partes do ofício juntado às fls. 64: foi designada para o DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2014, ÀS
09:15 HORAS, a perícia médica com o(a) autor(a), no consultório médico localizado na Rua Siqueira Campos, 719, centro,
em Birigui-SP, com o Dr. NELSON JOSÉ GONÇALVES DA CRUZ, devendo o(a) autor(a) levar OBRIGATORIAMENTE: CTPS,
DOCUMENTOS DE IDENTIDADE, CÓPIA DA PETIÇÃO INICIAL, todos os exames e atestados médicos que possuir “; - DR.
TAKESHI SASAKI (OAB 48.810)
PROC. 0632/2013 - CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE - MARIA FRANCISCA DA CRUZ PRATES X INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - texto de fls. 45: “Manifeste-se a parte autora sobre a contestação e documentos
juntados às fls. 30/44”; - DRS. CAETANO ANTONIO FAVA (OAB 226.498) E GUILHERME FINISTAU FAVA (OAB 277.213)
PROC. 0639/2013 - CONCESSÓRIA DE AMPARO SOCIAL AO DEFICIENTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ROBERTO DOS SANTOS X INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - Texto de fl. 103: “Ciência às partes de que
foi designado o dia 11/02/2014 às 08:30 horas para a realização de perícia médica no(a) autor(a) no consultório do sr. Perito
nomeado, conforme fls. 101” - DR. IRINEU DILETTI (OAB 180.657)
PROC. 0686/2013 - PREVIDENCIARIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA C.C. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - APARECIDA DIAS DA SILVA X INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - Texto de
fls. 68: “Ciência às partes do ofício juntado às fls.66: foi designada para o DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2014, ÀS 09:00 HORAS,
a perícia médica com o(a) autor(a), no consultório médico localizado na Rua Siqueira Campos, 719, centro, em Birigui-SP, com
o Dr. NELSON JOSÉ GONÇALVES DA CRUZ, devendo o(a) autor(a) levar OBRIGATORIAMENTE: CTPS, DOCUMENTOS DE
IDENTIDADE, CÓPIA DA PETIÇÃO INICIAL, todos os exames e atestados médicos que possuir “; - DR. CLAUDEMIR LIBERALE
(OAB 215.392)

Criminal
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO MARINA MIRANDA BELOTTI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS MASAKI NAGAMATSU
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2014
Processo 0006420-11.2009.8.26.0356 (356.01.2009.006420) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - P. R.
D. de A. - - E. da S. D. - Vistos. Remetam-se os autos ao Egrégio tribunal de Justiça do Estado, após umpridas as formalidades
legais. Int. Mirandópolis, 08.01.2014. - ADV: LINCOLN CESAR DA COSTA (OAB 210652/SP), ELIZANDRA RAIMUNDO MATTOS
(OAB 220633/SP)

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO RENATO HASEGAWA LOUSANO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JULIO CEZAR MENEGAZZO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0020/2014
Processo 3003027-85.2013.8.26.0356 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Leve - E. C. D. - VISTOS. Não vislumbro,
a possibilidade de absolvição sumária do acusado, vez que não comprovadas, liminarmente nenhuma das hipóteses previstas
nos incisos I a IV do artigo 397 do C.P.P. Designo o próximo dia 06 de fevereiro de 2014, às 13:30 horas para a realização da
audiência de instrução e julgamento. Providencie-se o necessário. Intimem-se. Mirand.08/01/2014. Situacão: Pendente - ADV:
LUIS CARLOS MUCCI JUNIOR (OAB 167754/SP)

MIRANTE DO PARANAPANEMA
Juizado Especial Cível
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JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RONALDO QUEIROZ DOS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2014
Processo 0000054-11.2013.8.26.0357 (035.72.0130.000054) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Denilson Pereira Socossiuc - - Sandra Lopes da Silva Me - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - - Der
Departamento de Estradas e Rodagem - Vistos. Sobre as contestação juntadas, manifestem-se os requerentes. Int. - ADV:
TIAGO CANÇADO GAMBA (OAB 295981/SP)
Processo 0000087-35.2012.8.26.0357 (357.01.2012.000087) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Antecipação de
Tutela / Tutela Específica - Carlos Ferreira de Carvalho - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - O cálculo de fls. 110 está
incorreto na medida em que se utilizou de índices de atualização não aplicáveis aos débitos judiciais relativos às Fazendas
Públicas. Correto, portanto, o cálculo de fls. 116 (não impugnado - fls. 123). Do exposto, acolho a exceção oposta e determino
que a execução prossiga pelo valor de R$ 54,66. Intime-se. - ADV: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS (OAB 136789/SP),
NILTON CARLOS DE ALMEIDA COUTINHO (OAB 245236/SP)
Processo 0000300-41.2012.8.26.0357 (357.01.2012.000300) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda Valdemar dos Reis - Sérgio Cares Lacerda - Foi designada a data de 10 de março de 2014, às 13:00 horas, para a realização do
leilão do(s) bem(s) penhorado nos autos às fls. 28. - ADV: EVERTON MORAES (OAB 129448/SP)
Processo 0000403-53.2009.8.26.0357 (357.01.2009.000403) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Jorge Antonio Gois
- Cristiane Aparecida Mussa Gois - - Aparecido Simão de Souza e outro - Por todo exposto e considerando o mais que dos autos
consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para revogar a penhora determinada a fls. 118. Quanto aos demais
pedidos, julgo-os improcedentes, e, em conseqüência, determino o prosseguimento da execução. Honorários advocatícios não
são devidos em face da natureza do incidente (RTJ 505/388; RT 487/78; 497/95; RJTJESP 37/151; JTA 36/327). P.R.I.C. - ADV:
NEIVA QUIRINO CAVALCANTE BIN (OAB 171587/SP), APARECIDO FRANCISCO DA SILVA (OAB 127734/SP)
Processo 0000405-81.2013.8.26.0357 (035.72.0130.000405) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - RAMIRO
FERREIRA DOURADO ME - Claudemir Bianchini dos Santos - 1 - O executado apresentou embargos à execução (fls. 36/44),
sendo eles impugnados (fls. 92/100). 2 - Considerando que as partes ainda não tiveram a oportunidade de composição (fls. 21),
baixo os autos para que a serventia, com urgência, designe nova data para audiência de tentativa de conciliação. Int. - ADV:
RAMIRO FERREIRA DOURADO (OAB 145164/SP)
Processo 0000405-81.2013.8.26.0357 (035.72.0130.000405) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - RAMIRO
FERREIRA DOURADO ME - Claudemir Bianchini dos Santos - Nos presentes autos encontra-se designado, o próximo dia
09 de abril de 2014, às 09:00 horas, para a realização da audiência de tentativa de conciliação. - ADV: RAMIRO FERREIRA
DOURADO (OAB 145164/SP)
Processo 0000421-40.2010.8.26.0357 (357.01.2010.000421) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda RAMIRO FERREIRA DOURADO - ESTANISLAU DE PAIVA FILHO - Vistos. Fls. 82: defiro. Para que se aguarde a liquidação do
crédito no feito em que ocorreu a “penhora no rosto dos autos”, na Comarca de Cândido Abreu -PR, determino o sobrestamento
dos autos por seis meses. - ADV: ANA NÁDIA MENEZES DOURADO QUINELLI (OAB 158631/SP)
Processo 0000685-52.2013.8.26.0357 (035.72.0130.000685) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Josefa Santos de Andrade - Sergio Fernando dos Santos Feitosa - Autos com vista ao procurador da autora
para manifestar-se acerca dos documentos apresentados pelo requerido. - ADV: EVERTON MORAES (OAB 129448/SP)
Processo 0000894-89.2011.8.26.0357 (357.01.2011.000894) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários
- Maria do Carmo de Oliveira - PALOMA ALMEIDA DE SOUZA e outros - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes
embargos para reconhecer a impenhorabilidade dos valores penhorados na conta da embargante e determino o desbloqueio
do numerário. Expeça-se guia de levantamento em favor da embargante. Prossiga-se na execução, cabendo ao embargado
requerer a constrição de outros bens ou direitos integrantes do patrimônio dos executados. Deixo de condenar o vencido em
custas e honorários de advogado, diante do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. P.R.I. - ADV: FERNANDO FRANCISCO
ANDRE (OAB 297196/SP), MARIA LETICIA FERRARI (OAB 226693/SP)
Processo 0000929-15.2012.8.26.0357 (357.01.2012.000929) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Juliana
Pereira de Oliveira Falcão-ME - Amanda Fernandes dos Santos - Autos com vista ao advogado da autora para comparecer em
cartório para assinar termo de adjudicação do bem penhorado às fls. 27, tendo em vista o decurso de prazo para interposição de
embargos à execução. - ADV: RENATO RAMOS (OAB 251136/SP)
Processo 0001011-51.2009.8.26.0357 (357.01.2009.001011) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Antônio
Martins de Almeida - Valter Carbone - Vistos. Fls. 68/69: Primeiramente, indique o exequente se o valor penhorado está à
disposição para levantamento ou se o processo no qual foi realizada a penhora ainda está pendente de decisão. Int. - ADV:
TIAGO CANÇADO GAMBA (OAB 295981/SP)
Processo 0001040-67.2010.8.26.0357 (357.01.2010.001040) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - Jorge
Antonio Gois - Heraldo dos Santos - VISTOS. Ante a manifestação do(a) requerente, nos termos do artigo 158, parágrafo único,
do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência do presente feito. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO
proposto por Jorge Antonio Gois em face de Heraldo dos Santos, a teor do disposto no artigo 267, inciso VIII, do Código de
Processo Civil. Após o trânsito, arquivem-se. P.R.I.C. - ADV: APARECIDO FRANCISCO DA SILVA (OAB 127734/SP)
Processo 0001070-34.2012.8.26.0357 (357.01.2012.001070) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Adicional de
Horas Extras - Esperdião Ferreira Neto - Fazenda Municipal de Mirante do Paranapanema - Isso posto, julgo PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido para declarar a jornada de trabalho do autor em 24 horas semanais, subdivididas em 04 horas diárias,
sem redução dos vencimentos, determinando, ao requerido, sua imediata implantação. Condeno, ainda, o réu ao pagamento
das horas extraordinárias, a se apurar em fase de execução, observado o disposto no artigo 162 da Lei Orgânica Municipal e
respeitada a prescrição quinquenal. Incabível a condenação em honorários advocatícios. P. R. e Intimem-se. - ADV: ANTONIO
CARLOS DOS SANTOS (OAB 136789/SP), LUZIMAR BARRETO DE FRANÇA JUNIOR (OAB 161674/SP)
Processo 0001110-21.2009.8.26.0357 (357.01.2009.001110) - Embargos de Terceiro - Esbulho / Turbação / Ameaça - Elza
Maria Oliveira de Andrade - César Augusto Bossoni - Vistos. Fls. 177: Defiro. Determino a suspensão do feito pelo prazo de 20
(vinte dias). Intime-se. - ADV: APARECIDO FRANCISCO DA SILVA (OAB 127734/SP), ISAIAS APARECIDO DOS SANTOS (OAB
238101/SP)
Processo 0001188-73.2013.8.26.0357 (035.72.0130.001188) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Paulo Roberto Bento de Barros - Elektro Serviços de Eletricidade Sa - Expedido cópia do CD da audiência
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realizada no dia 20/11/2013, conforme r. despacho de fls. 74, o qual encontra-se disponível em cartório aguardando sua retirada
pelos advogados da requerida. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP)
Processo 0001492-82.2007.8.26.0357 (357.01.2007.001492) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda
- Osvaldo Pereira Mendes - Fernando Passos de Lima Junior - Autos com vista à procuradora do autor para manifestar-se
acerca da certidão de fls. 199 (mandado de penhora e avaliação cumprido negativo). - ADV: ANA NÁDIA MENEZES DOURADO
QUINELLI (OAB 158631/SP)
Processo 0001516-42.2009.8.26.0357 (357.01.2009.001516) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda Angela Tereza Teixeira de Souza Me - Jaime Pereira - Vistos. Diante do não cumprimento pelo(a) depositário(a), mais uma vez,
de ordem judicial (fls. 61), nos termos dos artigos 600, III, e 601, ambos do CPC, aplico-lhe multa no valor de 10% do débito
atualizado em execução. Pela derradeira vez, determino nova intimação pessoal do(a) depositário(a), a fim de que cumpra a
ordem judicial para indicação de bens à penhora ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 48 horas, advertindoo(a) das conseqüências abaixo mencionadas. Caso não cumprida, tornem os autos conclusos para decretação da suspensão
da habilitação para dirigir veículo automotor e/ou cancelamento do CPF do(a) devedor(a) junto à receita federal. Int. - ADV:
APARECIDO FRANCISCO DA SILVA (OAB 127734/SP)
Processo 0001561-75.2011.8.26.0357 (357.01.2011.001561) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações Antônio Mendes de Oliveira - Altemir Leandro Soares - Autos com vista ao procurador do requerente para manifestação, no
prazo de 5 (dias), a respeito da penhora negativa de fls. 72 e relação de bens de fls. 73. - ADV: ADRIANO CARLOS RAVAIOLI
(OAB 291726/SP), PAULO ROBERTO DE ASSIS (OAB 73752/SP)
Processo 0001648-65.2010.8.26.0357 (357.01.2010.001648) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda
- Hermes Amilton Toro Pimenta-ME - Helton Cleber de Almeida Alves - Autos com vista ao procurador do requerente para
manifestação, no prazo de 5 (dias), a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 83, a qual consta que o requerido não
fora localizado no endereço fornecido e que o mesmo atualmente reside no bairro Cecap de Presidente Prudente, porém em
endereço ignorado. - ADV: EVERTON MORAES (OAB 129448/SP)
Processo 0001673-15.2009.8.26.0357 (357.01.2009.001673) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Severo
Neto Bezerra de Medeiros - Antonio Gomes da Costa - Vistos. 1) O processo estava disponível para manifestação do autor
desde o dia 30/09/2013 (fls. 68). Porém o protocolo da petição de fls. 69 se deu aos 03/12/2013 (fls. 69), portanto, fora do
prazo estipulado em Lei. 2) Ante a desídia do(a) autor(a), JULGO EXTINTO o presente feito movido por Severo Neto Bezerra
de Medeiros em face de Antonio Gomes da Costa, a teor do disposto no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Cível,
aplicável subsidiariamente ao caso, e do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito, arquivem-se. P.R.I.C. - ADV:
FABRICIO DOS SANTOS FERREIRA LIMA (OAB 277456/SP)
Processo 0002020-14.2010.8.26.0357 (357.01.2010.002020) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos
Bancários - Cledonor Pereira Lima - Banco Bmg - Vistos. Fls. 125: reitero a decisão de fls. 122. Os embargos foram rejeitados
liminarmente, pelo despacho, e não sentença, de fls. 89, nos termos do artigo 739, inciso I, do CPC, por estarem intempestivos,
conforme certidão de fls. 88. A intimação do referido despacho se deu aos 28/janeiro/2013 (fls. 96), sendo que a requerida
protocolou “recurso ordinário” aos 30/agosto/2013 (fls. 113). Dessa forma fica rejeitado o recurso. Estando exaurida a jurisdição,
cumpra a sentença de fls. 98. Tornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: GIOVANNI UZZUM (OAB 246284/SP), FABRICIO DOS
SANTOS FERREIRA LIMA (OAB 277456/SP)
Processo 0002121-80.2012.8.26.0357 (357.01.2012.002121) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cobrança de
Aluguéis - Sem despejo - Antonio Carlos de Souza - Prefeitura Municipal de Mirante do Paranapanema - Por tudo o quanto
exposto, na forma do art. 269, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido, o que
faço para condenar o MUNICÍPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA a pagar a quantia de R$ 247,30, corrigida nos termos
da nova redação do artigo 1º-F, da Lei 9.494/97, dada pela Lei n. 11.960/2009. Autorizo o levantamento da quantia depositada
judicialmente, já que incontroversa. Deixo de condenar os vencidos nas custas processuais e nos honorários advocatícios, ante
o que dispõe o art. 55, da lei 9.099/95. P.R.I. - ADV: ANTONIO CARLOS DE SOUZA (OAB 277407/SP), ANTONIO CARLOS DOS
SANTOS (OAB 136789/SP)
Processo 0002426-69.2009.8.26.0357 (357.01.2009.002426) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda Jorge Antonio Gois - Jose Roberto de Oliveira - Vistos. Os autos se encontravam com vista ao Nobre Advogado do autor desde
27/08/2013 (fls. 57), porém sua manifestação foi protocolada apenas em 02/12/2013 (fls. 58), portanto foram do prazo fixado em
Lei. Ante a desídia do(a) autor(a), JULGO EXTINTO o presente feito movido por Jorge Antonio Gois em face de Jose Roberto
de Oliveira, a teor do disposto no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Cível, aplicável subsidiariamente ao caso, e do
artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito, arquivem-se. P.R.I.C. - ADV: APARECIDO FRANCISCO DA SILVA (OAB
127734/SP)
Processo 3000048-50.2013.8.26.0357 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Rosa dos Reis
Araújo - Der Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - Autos com vista ao procurador da autora para
manifestar-se acerca da contestação de fls. 33/40. - ADV: EVERTON MORAES (OAB 129448/SP)
Processo 3000180-10.2013.8.26.0357 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos de Consumo - Irany Gonçalves
de Souza - Banco Itaucard S/A - Vistos. 1. Recebo o recurso, cujas razões seguem a fls. 148. 2. Vista ao recorrido para
contrarrazões no prazo legal. Apresentadas ou não, encaminhem-se os autos ao E. Colégio Recursal Fórum de Presidente
Venscelau SP. 3. Int. - ADV: TANIA MIYUKI ISHIDA RIBEIRO (OAB 139426/SP), TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS (OAB
182694/SP), IVAN ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP), BENEDICTO CELSO BENICIO (OAB 20047/SP)
Processo 3000752-63.2013.8.26.0357 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Juraci
Lemos de Melo - Maria das Graças de Castro Cirino - Autos com vista ao procurador da requerente aguardando manifestação,
no prazo de 15 dias, sobre a contestação juntada às fls. 33/55. - ADV: NAIARA FARIAS GOIS (OAB 304768/SP), MARIA LETICIA
FERRARI (OAB 226693/SP), UENDER CÁSSIO DE LIMA (OAB 223587/SP)
Processo 3000768-17.2013.8.26.0357 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Ana Nádia
Menezes Dourado Quinelli - VIVO S/A - Ana Nádia Menezes Dourado Quinelli - Autos com vista ao procurador do requerente
aguardando manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a contestação de fls. 25/35. - ADV: ANA NÁDIA MENEZES
DOURADO QUINELLI (OAB 158631/SP)
Processo 3000943-11.2013.8.26.0357 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - ADOLFO LIOGI
IASSUGUE - MIRANTE - ME - CARLOS ALBERTO ARAÚJO - Autos com vista ao advogado da autora para manifestar-se acerca
da certidão de fls. 21 (tendo em vista a não localização do requerido para ser citado). - ADV: RENATO RAMOS (OAB 251136/
SP)
Processo 3001013-28.2013.8.26.0357 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Wagner
Aparecido Alencar Castro - Telefonica Brasil S/A - Vistos. Fls. 19: Defiro. Por consequência, torno prejudicada a audiência de
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conciliação designada para o dia 12/02/2014, às 09:12 horas. Desanote-se da pauta. Fls. 20/22: Os nobres subscritores não
juntaram aos autos instrumento de procuração de modo que, por ora, fica prejudicada homologação do acordo. Intimem-se para
regularização. Int. - ADV: MARCIO PEREIRA MENDES (OAB 252942/SP), SAULO DE TARSO CAVALCANTE BIN (OAB 259488/
SP)
Processo 3001090-37.2013.8.26.0357 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Laurindo
Antônio de Carvalho - Banco do Brasil S/A - - Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros - 1 - Os débitos retratados nos
documentos de fls. 20/21 foram declarados inexistentes pela sentença proferida no feito n. 447/11 (fls. 32/35), confirmada pela
segunda instância (fls. 34/37) Contudo, ao que parece - em face da aparente identidade de valores, numero de contrato e data de
vencimento -, tais débitos induziram a nova negativação do no nome da autora nos cadastros de inadimplentes (fls. 38). Assim,
presentes os requisitos legais, defiro a liminar, determinando à requerida Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
que proceda a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 10 dias de sua intimação, sob pena de
multa diária no valor de R$ 100,00, limitada ao teto do juizado, sem prejuízo do disposto no artigo 461, §6º, do CPC. 2 Citem-se.
Intime-se. - ADV: GRACIANE MORAIS (OAB 256463/SP), NEIVA QUIRINO CAVALCANTE BIN (OAB 171587/SP)
Processo 3001090-37.2013.8.26.0357 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Laurindo
Antônio de Carvalho - Banco do Brasil S/A - - Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros - Foi designada Audiência de
Tentativa de Conciliação para o dia 12/02/2014 às 09:14h no JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL do Foro de Mirante do
Paranapanema - ADV: NEIVA QUIRINO CAVALCANTE BIN (OAB 171587/SP), GRACIANE MORAIS (OAB 256463/SP)

Juizado Especial Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RONALDO QUEIROZ DOS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0003/2014
Processo 0000984-63.2012.8.26.0357 (357.01.2012.000984) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Ameaça - Justiça
Pública - Isaias Xavier Alves - Vistos. Fls. 85: acolho a indicação, por consequência nomeio o Dr. Eli Campelo Cabral Filho,
OAB/SP nº 266.810, como defensor dativo ao denunciado. Anote-se. Intime-o acerca da audiência de instrução e julgamento
designada para o dia 29/01/2014, às 11h20min. e para manifestar se concorda com a ratificação da oitiva da testemunha de
acusação já ouvida ou pretende nova inquirição (fls.71). - ADV: ELI CAMPELO CABRAL FILHO (OAB 266810/SP)

MIRASSOL
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MIRASSOL EM 10/01/2014
PROCESSO :3003925-92.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Elvio Caneira Empreendimentos Imobiliarios Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003926-77.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Elvio Caneira Empreendimentos Imobiliarios Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003898-12.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Elvio Caneira Empreendimentos Imobiliarios Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003899-94.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Elvio Caneira Empreendimentos Imobiliarios Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE

:3003900-79.2013.8.26.0358
:EXECUÇÃO FISCAL
: Município de Jaci
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ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Elvio Caneira Empreendimentos Imobiliarios Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000150-86.2014.8.26.0358
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Leopam Brinquedos e Confecções Ltda Me
RECLAMADA : Patricia Larzen Destefani
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0000151-71.2014.8.26.0358
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Leopam Brinquedos e Confecções Ltda Me
RECLAMADA : Miriam Tiburcio dos Santos
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0000152-56.2014.8.26.0358
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Leopam Brinquedos e Confecções Ltda Me
RECLAMADO : Ricardo Soares Bonilha Filho
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0000154-26.2014.8.26.0358
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Leopam Brinquedos e Confecções Ltda Me
RECLAMADO : Sedmar Veri
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0000155-11.2014.8.26.0358
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Leopam Brinquedos e Confecções Ltda Me
RECLAMADA : Sueli Marcelino de Paula Lima
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:0000153-41.2014.8.26.0358
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
: Q. C. R. DA S.
: 272583/SP - Ana Claudia Bilia

PROCESSO :3003901-64.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Elvio Caneira Empreendimentos Imobiliarios Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003902-49.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDA
: Valeria Rodrigues Martinelli
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003903-34.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Joana Maria Rodrigues
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003905-04.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Elvio Caneira Empreendimentos Imobiliarios Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003904-19.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Elvio Caneira Empreendimentos Imobiliarios Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
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PROCESSO :3003906-86.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Elvio Caneira Empreendimentos Imobiliarios Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003907-71.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Elvio Caneira Empreendimentos Imobiliarios Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003908-56.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Elvio Caneira Empreendimentos Imobiliarios Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003909-41.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Elvio Caneira Empreendimentos Imobiliarios Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:0000162-03.2014.8.26.0358
:PROVIDÊNCIA
: C. T. DE M.

PROCESSO :3003910-26.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Elvio Caneira Empreendimentos Imobiliarios Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003911-11.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Elvio Caneira Empreendimentos Imobiliarios Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003912-93.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Elvio Caneira Empreendimentos Imobiliarios Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003913-78.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Elvio Caneira Empreendimentos Imobiliarios Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003914-63.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Walter Pereira da Costa
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003915-48.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Pedro Antonio Molina
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
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PROCESSO :3003927-62.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Elvio Caneira Empreendimentos Imobiliarios Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003928-47.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Elvio Caneira Empreendimentos Imobiliarios Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003953-60.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003954-45.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDA
: Suzana Trindade
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003955-30.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDA
: Maria Rodrigues Bueno
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003956-15.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Gislaine Alves de Jesus A Batista
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003957-97.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDA
: Silvana Beneventi
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003958-82.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Janoval Rodrigues Vieira
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003959-67.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Luciana Martiminiano
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003960-52.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO

:3003961-37.2013.8.26.0358
:EXECUÇÃO FISCAL
: Município de Jaci
: 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
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EXECTDO
: ASTOLFI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003962-22.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI Empreendimentos Imobiliários Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003963-07.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI Empreendimentos Imobiliários Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003929-32.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Elvio Caneira Empreendimentos Imobiliarios Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003964-89.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI Empreendimentos Imobiliários Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003930-17.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Elvio Caneira Empreendimentos Imobiliarios Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003965-74.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI Empreendimentos Imobiliários Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003931-02.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Elvio Caneira Empreendimentos Imobiliarios Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003966-59.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI Empreendimentos Imobiliários Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000166-40.2014.8.26.0358
CLASSE
:IMISSÃO NA POSSE
REQTE
: Cozimax Móveis de Aço Mirassol Ltda
ADVOGADO : 86861/SP - Elourizel Cavalieri Neto
REQDO
: Horacio Alves Pereira
VARA:2ª VARA
PROCESSO :3003967-44.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI Empreendimentos Imobiliários Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO

:3003968-29.2013.8.26.0358
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CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003969-14.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003970-96.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003971-81.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000126-58.2014.8.26.0358
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Antonio Ribeiro de Aguiar
ADVOGADO : 258846/SP - Sergio Mazoni
REQDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
VARA:2ª VARA
PROCESSO :3003972-66.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003973-51.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003974-36.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000170-77.2014.8.26.0358
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: E. P.
ADVOGADO : 160713/SP - Nadja Felix Sabbag
REQDO
: A. P. N.
VARA:3ª VARA
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MIRASSOL EM 13/01/2014
PROCESSO :3003932-84.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Elvio Caneira Empreendimentos Imobiliarios Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE

:3003933-69.2013.8.26.0358
:EXECUÇÃO FISCAL
: Município de Jaci
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ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Elvio Caneira Empreendimentos Imobiliarios Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003934-54.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Elvio Caneira Empreendimentos Imobiliarios Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000171-62.2014.8.26.0358
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Leopam Brinquedos e Confecções Ltda Me
RECLAMADO : Desuitis Reis da Cruz
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :3003935-39.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Paulo Roberto Batista
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000172-47.2014.8.26.0358
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Leopam Brinquedos e Confecções Ltda Me
RECLAMADO : Jorge Lima
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :3003936-24.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Milton Cesar da Silva
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000173-32.2014.8.26.0358
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Leopam Brinquedos e Confecções Ltda Me
RECLAMADO : Paulo Rogerio Nogueira
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0000174-17.2014.8.26.0358
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Leopam Brinquedos e Confecções Ltda Me
RECLAMADA : Luciana Braga de Oliveira Fonseca
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :3003937-09.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municicpio de Mirassol
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Michele Nogueira
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000175-02.2014.8.26.0358
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Walter Schiavetto
RECLAMADA : Luciana Perpetuo Correa
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :3003938-91.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Municipio de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Cleber Rodrigo Iuga
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO
EXECTDA

:3003939-76.2013.8.26.0358
:EXECUÇÃO FISCAL
: Municipio de Jaci
: 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
: Elaine Cristina de Oliveira Alves
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VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000179-39.2014.8.26.0358
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Waldevino Padalino
REQDO
: MARCIA REGINA RODRIGUES
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :3003940-61.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Valdemar Carlos Deroco
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003941-46.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Nilo Empreendimentos Imobiliarios Sc Lt
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003942-31.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Nilo Empreendimentos Imobiliarios Sc Lt
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003943-16.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Maria Cristina Cardoso Batista
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003944-98.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Tatiane Aparecida Lima
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003945-83.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Aparecido Adriano Chiquiteli
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003946-68.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003947-53.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Jose Sergio Carraro
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003948-38.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE

:3003949-23.2013.8.26.0358
:EXECUÇÃO FISCAL
: Município de Jaci
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ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003950-08.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003951-90.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003952-75.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003975-21.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000181-09.2014.8.26.0358
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Laura Tosico Ikenaga
ADVOGADO : 171791/SP - Giuliana Fujino
REQDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
VARA:3ª VARA
PROCESSO :3003976-06.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003977-88.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003978-73.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003979-58.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003980-43.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
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PROCESSO :3003981-28.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003982-13.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003983-95.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Nilo Empreendimentos Imobiliarios Mirassol Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003984-80.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Antonio Carlos Semente
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003985-65.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Nilo Empreendimentos Imobiliarios Sc Lt
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003997-79.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003998-64.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003999-49.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004000-34.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004001-19.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO

:3003986-50.2013.8.26.0358
:EXECUÇÃO FISCAL
: Município de Jaci
: 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
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EXECTDO
: Cesar Rodrigues Neves
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000188-98.2014.8.26.0358
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Antonio Carlos Semente - Me
ADVOGADO : 229673/SP - Regina Mara Galhardo
REQDO
: Vivo Telefônica Brasil S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :3004002-04.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000189-83.2014.8.26.0358
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: L H D Comercio de Móveis Ltda
ADVOGADO : 235730/SP - Alexandre Levy Nogueira de Barros
REQDO
: Giben do Brasil Máquinas e Equipamentos Ltda
VARA:1ª VARA
PROCESSO :3004003-86.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000190-68.2014.8.26.0358
CLASSE
:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE
: BANCO ITAULEASING S/A
ADVOGADO : 269588/SP - Jose Luis Trevizan Filho
REQDO
: Maria Helena da Silva Toledo
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000191-53.2014.8.26.0358
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Itaú Unibanco S/A
ADVOGADO : 283049/SP - Helen Carla Tieni
REQDO
: MARCIO JOSÉ TARGON
VARA:2ª VARA
PROCESSO :3004004-71.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004005-56.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004006-41.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004007-26.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO

:3004008-11.2013.8.26.0358
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CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000193-23.2014.8.26.0358
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Nelson Jeronimo
ADVOGADO : 321559/SP - Sivirino Silva Neto
REQDO
: Valdemar F de Lima Manutenção - ME
VARA:2ª VARA
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MIRASSOL EM 14/01/2014
PROCESSO :0000194-08.2014.8.26.0358
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Sueli de Fatima da Silva
RECLAMADO : TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :3003987-35.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Jair de Marchi
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003988-20.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Jair de Marchi
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003989-05.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Nilo Empreendimentos Imobiliarios Sc Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003990-87.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Nilo Empreendimentos Imobiliarios Sc Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003991-72.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Nilo Empreendimentos Imobiliarios Sc Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003992-57.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Nilo Empreendimentos Imobiliarios Sc Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003993-42.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO

:3003994-27.2013.8.26.0358
:EXECUÇÃO FISCAL
: Município de Jaci
: 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
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EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003995-12.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003996-94.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004009-93.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDA
: Rosicler Maria Morgado
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004010-78.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004011-63.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004012-48.2013.8.26.0358
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: Banco do Brasil S/A
ADVOGADO : 34248/SP - Flavio Olimpio de Azevedo
REQDO
: Celgui Indústria e Comércio de Confecções Ltda
VARA:1ª VARA
PROCESSO :3004013-33.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004014-18.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004015-03.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004016-85.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO

:0000196-75.2014.8.26.0358
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CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Carlos de Barros
ADVOGADO : 205421/SP - Ana Carolina Marson Rocha
REQDO
: Reginaldo Barolli
VARA:3ª VARA
PROCESSO :3004017-70.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Elisabete Antonia Mardegan
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004018-55.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004019-40.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004020-25.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004021-10.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004022-92.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004023-77.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004024-62.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004025-47.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO
EXECTDO

:3004026-32.2013.8.26.0358
:EXECUÇÃO FISCAL
: Município de Jaci
: 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
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VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004027-17.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004028-02.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004029-84.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004030-69.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000201-97.2014.8.26.0358
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Jocimar Nogueira Teixeira
ADVOGADO : 221214/SP - Gustavo Petrolini Calzeta
REQDO
: Banco Santander S.A.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000202-82.2014.8.26.0358
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: A & J Liberação de Produtos de Serralheria Ltda
ADVOGADO : 221214/SP - Gustavo Petrolini Calzeta
REQDO
: Banco Santander S.A.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000203-67.2014.8.26.0358
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO : 167647/SP - Taís Vanessa Monteiro
REQDO
: Murilo Vita Tamarindo
VARA:3ª VARA
PROCESSO :3004031-54.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004032-39.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004033-24.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: ASTOLFI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO
CLASSE

:3004034-09.2013.8.26.0358
:EXECUÇÃO FISCAL
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EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Maria Jose Alves Pereira
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004035-91.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Magali Domingues da Silva
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004036-76.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Jair de Marchi
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004037-61.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: João Berto
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004038-46.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Seale Moveis Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004039-31.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Aparecido Ramos
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004040-16.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Alexandre Borges de Paula
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004041-98.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Jose Negri Filho
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004042-83.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Silvio Renato Rodrigues
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004048-90.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Elenice Cardoso
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004043-68.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Benedito Aparecido Ferreira - Suzenilda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
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PROCESSO :3004046-23.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Industria de Moveis 2h Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004049-75.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDA
: Elenice Cardoso
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004047-08.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Wilson Berto
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004050-60.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Ledioner João Duzi
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004051-45.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Tiago M Silva E Monica
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004052-30.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Valdecir Rigonato
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004053-15.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Aparecido Donizete C Oliveira
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:3004044-53.2013.8.26.0358
:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
: Tilde Caldana Batista
: 45600/SP - Jose Roberto Mansano

PROCESSO :3004054-97.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Luiz Carlos Basso
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000204-52.2014.8.26.0358
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Banco Safra S/A
ADVOGADO : 222202/SP - Tiago Sebastião Serafim da Silva
REQDO
: Douglas Silva dos Santos
VARA:2ª VARA
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO
EXECTDO

:3004055-82.2013.8.26.0358
:EXECUÇÃO FISCAL
: Município de Jaci
: 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
: Antonio dos Santos
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VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000205-37.2014.8.26.0358
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Umbertina Maria da Conceição de Souza
ADVOGADO : 338100/SP - Audrey Cristina Gomes Garrido
REQDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
VARA:1ª VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:0000207-07.2014.8.26.0358
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
: R. A. P.
: 189477/SP - Bruno Ribeiro Gallucci

PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:3004059-22.2013.8.26.0358
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
: Leunirce Maria Chiarelli Christante
: 133586/SP - Giselda Celia Dompieri

PROCESSO :3004061-89.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Francisco Sergio Menegildo
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004062-74.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: João Carraro Filho
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000216-66.2014.8.26.0358
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Angelo Presotto
RECLAMADA : Jamaildes Novais de Almeida
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0000210-59.2014.8.26.0358
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: José Ricci Júnior
ADVOGADO : 204726/SP - Silvio Eduardo Macedo Martins
REQDO
: Câmara Municipal de Mirassol
VARA:3ª VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:0000220-06.2014.8.26.0358
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
: J. DE P. L.
: 220795/SP - Erica Fernandes Martins Ferreira

PROCESSO :3004063-59.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Sebastião Fernandes da Silva
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004064-44.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Deolindo Volpato
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004065-29.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Cláudio Aparecido Simioni
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO
CLASSE

:0000221-88.2014.8.26.0358
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
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REQTE
: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO : 221831/SP - Denise Vazquez Pires
REQDO
: Roberto de Brito
VARA:1ª VARA
PROCESSO :3004066-14.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Durval Rodrigues de Oliveira
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004067-96.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Jose Pedro Rodrigues
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004068-81.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: João D Buonomo
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004069-66.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: João D Buonomo
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004070-51.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Luiz Momesso
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004071-36.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Orleandro Bueno
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004072-21.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDA
: Andrelaine Perp M Domingues
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004073-06.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Roseli Pereira da Silva
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004074-88.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Claudeovaldo Francisco Borges
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000228-80.2014.8.26.0358
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: A. F. R.
ADVOGADO : 236268/SP - Matheus Vecchi
REQDO
: J. A. N.
VARA:1ª VARA
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RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MIRASSOL EM 15/01/2014
PROCESSO :3004075-73.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDA
: Maria Basso Bianchi
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004076-58.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Sueli de Fatima da Cunha de Souza
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004077-43.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Maria Soares da Silva Pereira
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004078-28.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Luiz Paio
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004079-13.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: João Carlos Rodrigues
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004080-95.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Jose Antonio dos Santos
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004081-80.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Pedro Carlos Telles
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004083-50.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Aparecida Melo da Silva
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004084-35.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Graziela Cristina Molina
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004085-20.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Aparecido de Lima
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO

:3004086-05.2013.8.26.0358
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CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Mauro Tridico Me
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004087-87.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Edimilson Rodrigues Araujo
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004088-72.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDA
: Vilma Soares Costa
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004089-57.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Ismael Amador de Melo
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004090-42.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Nilo Empreendimentos Imobiliarios S/C Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004091-27.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Francisco Sergio Menegildo
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004092-12.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Jean Carlos Secato
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004093-94.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Antonio Sergio Sipionato
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004094-79.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Jose Ricardo Machado
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004095-64.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Nilo Empreendimentos Imobiliarios S/C Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO
EXECTDO

:3004096-49.2013.8.26.0358
:EXECUÇÃO FISCAL
: Município de Jaci
: 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
: Nilo Empreendimentos Imobiliarios S/C Ltda
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VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004097-34.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDA
: Rosa Amelia Lazaro Morgado
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004098-19.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Antonio E Valdir de Paula
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004099-04.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Paulo Roberto Crippa
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004100-86.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Anisio Piloni Junior
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004101-71.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Roberto Ribeiro dos Santos
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004102-56.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Jose Osmar Guimarães
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004103-41.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Jose Antonio Morgado
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004104-26.2013.8.26.0358
CLASSE
:ARROLAMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Eliana de Souza Candial
ADVOGADO : 75744/SP - Marcia Aparecida Nogueira
REQDA
: Adelia Pereira de Souza
VARA:3ª VARA
PROCESSO :3004105-11.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Antonio Pereira
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004107-78.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Dionelson A de Queiroz
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO
CLASSE

:3004108-63.2013.8.26.0358
:EXECUÇÃO FISCAL
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EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Benedito Luiz Andretta
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004109-48.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Elisa Maria Brasílio Regacine
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004110-33.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Miquéias Assumpção Benedetti
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004111-18.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Eder Berto
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004112-03.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Horacio de Carvalho
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004113-85.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDA
: Palmira Miller
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004114-70.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDA
: Josefa E Olimpia C Batista
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004115-55.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Ana Maria Lupi Zampieri
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004116-40.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Carmelo Reali
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004117-25.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: João Antonio Ramos
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004118-10.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Sergio Carlos Higino
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

1125

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

PROCESSO :3004119-92.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Walber Estevam da Silva
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004120-77.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Mauro Tridico
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004121-62.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Valdecir dos Santos
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000231-35.2014.8.26.0358
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Rodrigo Aparecido Xavier Cruz
ADVOGADO : 124372/SP - Marcos Roberto Sanchez Galves
REQDO
: Net São José do Rio Preto
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000232-20.2014.8.26.0358
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: A. J. DE S. J.
ADVOGADO : 124372/SP - Marcos Roberto Sanchez Galves
REQDA
: S. P. F.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :3004122-47.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDA
: Terezinha Silva de Souza
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004123-32.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Carlos Eduardo Rosa
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004124-17.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDA
: Margareth Angélica Ferreira Andretta
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004125-02.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Irineu Ravazzi
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000233-05.2014.8.26.0358
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Josue Willian Jacometti
REQDO
: Amarildo Veículos Ltda ME
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO

:3004126-84.2013.8.26.0358
:EXECUÇÃO FISCAL
: Município de Jaci
: 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
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EXECTDA
: Suely Guilhermina Viana
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000234-87.2014.8.26.0358
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO : 232251/SP - Maida Terezinha de Sa
REQDA
: Perpétua Aparecida Alvarez
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000236-57.2014.8.26.0358
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Banco Bradesco S.A.
ADVOGADO : 70810/SP - Arnaldo Malferthemer Cuchereave
REQDA
: Euzeli Rissoli Casado
VARA:2ª VARA
PROCESSO :3004127-69.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Paulo Cardoso Batista
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004128-54.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: João Paulo Gomes Freire
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004129-39.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Marco Antonio Pereira
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004130-24.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Paulo Israel Ferreira
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000239-12.2014.8.26.0358
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Joel Pereira de Souza
REQDO
: COOPERCARGA LOGISTICA - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000237-42.2014.8.26.0358
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Elizabeth Aparecida Brito
ADVOGADO : 61170/SP - Antonio Moacir Carvalho
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000238-27.2014.8.26.0358
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Fabiano Jose Diniz
ADVOGADO : 61170/SP - Antonio Moacir Carvalho
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA:1ª VARA
PROCESSO :3004131-09.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Antonio Marcos Lupi
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO

:3004132-91.2013.8.26.0358
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CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Jorge Reali
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004133-76.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Fatima Aparecida Tosta
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000240-94.2014.8.26.0358
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Maurício de Seles Natalin
REQDA
: Aline de Fatima Pinto
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :3004134-61.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Claudio Luiz Vieira
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004135-46.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Luciano Pires Pereira
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004136-31.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Edson Fernando Paro
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004137-16.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Manoel Antonio Pereira
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3003793-35.2013.8.26.0358
CLASSE
:EMBARGOS DE TERCEIRO
EMBARGTE : Darci Alves Viana
ADVOGADO : 300833/SP - Pedro Henrique da Silva Esteves dos Santos
EMBARGDO : Jose Guilherme Pauleli Marangoni
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000243-49.2014.8.26.0358
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: R. L. C. DOS S.
ADVOGADO : 67538/SP - Eunice Pereira da Silva Maia
REQDO
: S. B. DE C.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :3004138-98.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Maurilio Viana
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004139-83.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Antonio Donizete Marino
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
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PROCESSO :3004140-68.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDA
: Helenice Ap M Diniz Bistafa
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004141-53.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDA
: Zenaide Morais Domingues
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004142-38.2013.8.26.0358
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Ines Marçal do Nascimento Mariano
ADVOGADO : 58417/SP - Fernando Aparecido Baldan
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA:2ª VARA
PROCESSO :3004143-23.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Pericles Tadeu Barboza da Silva
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004144-08.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Osvaldinir Francisco
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004145-90.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Delamar Rodrigues de Oliveira
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004146-75.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Emerson Cezar Jorge
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004147-60.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Antonio de Paula Filho
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004148-45.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Antonio de Paula Filho
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004149-30.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Antonio de Paula Filho
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:0000252-11.2014.8.26.0358
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
: Juliana Fernandes Batista
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ADVOGADO : 87566/SP - Adauto Rodrigues
REQDA
: TELEFONICA BRASIL S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MIRASSOL EM 16/01/2014
PROCESSO :3004150-15.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDA
: Eliza F de Oliveira
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004151-97.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Antonio de Paula Filho
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004152-82.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Antonio de Paula Filho
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004153-67.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Idemar Ap Tobias
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004154-52.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Orlando Benedetti
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004155-37.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDA
: Vania Aparecida de Souza
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004156-22.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Valter Iuga
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004157-07.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Alcides Fernandes da Silva
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004158-89.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Mariano Alexandre Queiroz
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO
EXECTDO

:3004159-74.2013.8.26.0358
:EXECUÇÃO FISCAL
: Município de Jaci
: 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
: Gilberto Frederico
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VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004160-59.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Claudomiro Spinelli
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004161-44.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Eder Berto
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000256-48.2014.8.26.0358
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Banco Santander S.A.
ADVOGADO : 153447/SP - Flávio Neves Costa
REQDO
: Marcelo Mendes Loredo
VARA:1ª VARA
PROCESSO :3004162-29.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Francisco Menegildo
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004163-14.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Anderson Ribeiro
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004164-96.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Jose Roberto
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004165-81.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDA
: Neusa Ap de Oliveira
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004166-66.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Eugenio Rocha Mendes de Oliveira
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004167-51.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Jose paulo Mendonça Costa
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004168-36.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Vladimir Berto
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO
CLASSE

:3004169-21.2013.8.26.0358
:EXECUÇÃO FISCAL
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EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Antonio dos Santos
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004170-06.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Joaquim Morais
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004174-43.2013.8.26.0358
CLASSE
:INVENTÁRIO
REQTE
: Angela Aparecida de Carvalho
ADVOGADO : 274636/SP - Janaina Careti de Felippe Inhani Gerotto
INVTARDO
: Claudeomar Ferreira
VARA:1ª VARA
PROCESSO :3004177-95.2013.8.26.0358
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Onivaldo Marquezini
ADVOGADO : 224677/SP - Ariane Longo Pereira Maia
REQDO
: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :3004178-80.2013.8.26.0358
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Onivaldo Marquezini Junior
ADVOGADO : 224677/SP - Ariane Longo Pereira Maia
REQDO
: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :3004179-65.2013.8.26.0358
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: José Henrique Alves de Lima
ADVOGADO : 224677/SP - Ariane Longo Pereira Maia
REQDO
: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :3004180-50.2013.8.26.0358
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Paulo Amaro Fernandes da Silva
ADVOGADO : 224677/SP - Ariane Longo Pereira Maia
REQDO
: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :3004181-35.2013.8.26.0358
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Nelma Lusia Vieira Lima Bonutti
ADVOGADO : 224677/SP - Ariane Longo Pereira Maia
REQDO
: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :3004182-20.2013.8.26.0358
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Vanderlei Rodrigues Teles
ADVOGADO : 274629/SP - Hanna Longo Madi
REQDO
: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :3004183-05.2013.8.26.0358
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Carmem Lucia Gallotti da Silva Fusca
ADVOGADO : 274629/SP - Hanna Longo Madi
REQDO
: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :3004188-27.2013.8.26.0358
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Banco do Brasil S/A
ADVOGADO : 178033/SP - Karina de Almeida Batistuci
REQDO
: MPA Serviços de Concretagem Ltda
VARA:3ª VARA
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PROCESSO :3004195-19.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Gilmar Gonçalves
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004196-04.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDA
: Ellen Cristina dos Santos Ferraz
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004197-86.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Luis Carlos Rodrigues
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004198-71.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Alexandre Marcio Pereira Salvador
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004199-56.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Aparecido Adriano Chiquiteli
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004200-41.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Jose Ricardo Machado
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004201-26.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Flávio Roberto Gonçalves Caneira
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004202-11.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Aparecido de Lima
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004203-93.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Marcos Levi Pereira
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004204-78.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Joel Monteiro
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE

:3004206-48.2013.8.26.0358
:EXECUÇÃO FISCAL
: Município de Jaci
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

1133

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Walter Pereira da Costa
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004207-33.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Arlindo Ronchigalli
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004208-18.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDA
: Andreia Perp Martins Coelho
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004209-03.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDA
: Sandra Elena Percecepe Tridico
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004210-85.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDA
: Elaine Cristina de Oliveira Alves
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004211-70.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Ismael Amador de Melo
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004212-55.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Flavio Berto
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004213-40.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Aparecido Donizete Gonçalves
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004214-25.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDA
: Julia de Oliveira Pereira
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004215-10.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDA
: Paloma Mara Sagulo Crippa
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004216-92.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Nivaldo Momesso
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
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PROCESSO :3004217-77.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Altair Jose Aparecido Vieira
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004218-62.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDA
: Suely Guilhermina Viana
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004219-47.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDA
: Andrelaine Perp M Domingues
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004220-32.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDA
: Claudineia Lopes
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004221-17.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Adriano Moraes
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004222-02.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Wagner Marino Viana
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004223-84.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Odair dos Reis
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004224-69.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDA
: Suzana Trindade
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004225-54.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDA
: Marileia Simone Fantucci
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004226-39.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Alcides Francisco Pinto
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO

:3004227-24.2013.8.26.0358
:EXECUÇÃO FISCAL
: Município de Jaci
: 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
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EXECTDA
: Claudia da Cunha Pereira
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004228-09.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Rene Pacheco Pessoa Junior
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004229-91.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Benedito Aparecido Ferreira
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004230-76.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Ailton Fernandes Gomes
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004231-61.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: João Luiz Pereira
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004232-46.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Bruno Antonio de Souza
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004233-31.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDA
: Antonia Rosa da Rocha
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004234-16.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Venilton Berto
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004235-98.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDA
: Maria Ester de Oliveira Tavares
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004236-83.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Antonio Carlos Theodoro
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004237-68.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Antonio de P Filho
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO

:3004238-53.2013.8.26.0358
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CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Antonio P Filho
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004239-38.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Antonio P Filho
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004240-23.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Antonio P Filho
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004241-08.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Origa Móveis Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004242-90.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Claudomiro Dias Pereira
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004243-75.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDA
: Fernanda Cristina Camargo dos Santos
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004244-60.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDA
: Rosanir Ap dos S Silva
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004245-45.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Lukaliam Móveis Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004246-30.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Ismael Ribeiro da Silva
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004247-15.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Antonio P Filho
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO
EXECTDO

:3004248-97.2013.8.26.0358
:EXECUÇÃO FISCAL
: Município de Jaci
: 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
: Jose Luizão
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VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004249-82.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Aparecido dos Santos Cardozo
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004250-67.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDA
: Michele Nogueira
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004252-37.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Carlos Magno da Silva
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004253-22.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: C F Rio Preto Serviço de Cobrança Limitada
ADVOGADO : 270131/SP - Edlênio Xavier Barreto
EXECTDO
: Julio Cesar da Costa
VARA:1ª VARA
PROCESSO :3004254-07.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: C F Rio Preto Serviço de Cobrança Limitada
ADVOGADO : 270131/SP - Edlênio Xavier Barreto
EXECTDA
: Rosineide Cristina Zanine
VARA:3ª VARA
PROCESSO :3004255-89.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: C F Rio Preto Serviço de Cobrança Limitada
ADVOGADO : 270131/SP - Edlênio Xavier Barreto
EXECTDA
: Rosineide Cristina Zanine Mirassol Me
VARA:2ª VARA
PROCESSO :3004256-74.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDA
: Suzana Vieira Duarte
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004257-59.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Luis Antonio do Prado
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004258-44.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: José Batista Castiglieri
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004259-29.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Dirceu Rodrigues
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO
CLASSE

:3004260-14.2013.8.26.0358
:EXECUÇÃO FISCAL
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EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Luciana Martiminiano
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004261-96.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Lucinete Anizio de Figueiredo
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :3004262-81.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDO
: Manoel Messias da Silva
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000259-03.2014.8.26.0358
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Aparecida Bastida Camarini
REQDO
: SAMSUNG S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :3004263-66.2013.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Município de Jaci
ADVOGADO : 148430/SP - Cinthia Paula Bonini Garcia
EXECTDA
: Maria Cristina Cardoso Batista
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0000279-91.2014.8.26.0358
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: MARIA JOSÉ GUIMARÃES ZANINETI
REQDO
: Celso Batista de Oliveira
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000283-31.2014.8.26.0358
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Julio Cesar Cossito Principe
REQDO
: MARCOS JEFFERSON VERCANTI DA SILVA
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000284-16.2014.8.26.0358
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Pietrauno Engenharia Ltda
ADVOGADO : 266217/SP - Edner Goulart de Oliveira
REQDO
: Truckfort - Sistema de Armazenagem e Movimentação de Cargas Ltda
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000288-53.2014.8.26.0358
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Raphaela Garcia da Rocha
ADVOGADO : 302264/SP - Josiane Fernanda Perpetuo Gulo
REQDO
: MRV Engenharia e Participações S/A
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000290-23.2014.8.26.0358
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Elisangela Cristina Zacarias
ADVOGADO : 209334/SP - Michael Juliani
REQDO
: Banco Itaú S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000292-90.2014.8.26.0358
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Alonso Correa
ADVOGADO : 269415/SP - Maristela Queiroz
REQDO
: B.V. FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
VARA:2ª VARA
PROCESSO
CLASSE

:0000293-75.2014.8.26.0358
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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REQTE
: Ana Claudia Perpetuo Azevedo
ADVOGADO : 269415/SP - Maristela Queiroz
REQDO
: Banco BRADESCO Financiamentos S/A
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000294-60.2014.8.26.0358
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Adelino Alves da Costa
ADVOGADO : 269415/SP - Maristela Queiroz
REQDO
: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000295-45.2014.8.26.0358
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: IDALIA TOMAZ BERTOLI
ADVOGADO : 87566/SP - Adauto Rodrigues
REQDO
: Telefônica Brasil S/A - VIVO
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO FLAVIO ARTACHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LINEI APARECIDA FELIX DE PAULA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0059/2013
Processo 0000343-38.2013.8.26.0358 (035.82.0130.000343) - Exibição - Medida Cautelar - Vilma Melegari - Telefônica Brasil
Sa - Vistos. CITE(M)-SE a(o)(s) ré(u)(s) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue em anexo,
e para, no prazo de 5 (cinco) dias apresentar os documentos solicitados ou contestar a ação, sob pena de serem presumidos
como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por
cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que
esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ARIANE LONGO PEREIRA MAIA (OAB
224677/SP)
Processo 0000657-23.2009.8.26.0358 (358.01.2009.000657) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez - Manoel
Carlos Correia - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Solicite-se a implantação do benefício
ao EADJ, ou sua comprovação de implantação, se caso. Após, intime-se o INSS para que no prazo de 30 dias apresente planilha
do cálculo. Int. - ADV: ZACARIAS ALVES COSTA (OAB 103489/SP), LUCAS GASPAR MUNHOZ (OAB 258355/SP)
Processo 0001053-05.2006.8.26.0358 (358.01.2006.001053) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - Denis de Oliveira Diana - Fazenda Publica do Estado de Sao Paulo - - Municipio de
Mirassol Estado de Sao Paulo - Vistos. Expeça-se ofício requisitório, na forma determinada na decisão proferida nos embargos
à execução, processo nº 0004447-44.2011.8.26.0358, ora em apenso. Int. - ADV: FERNANDO ANTONIO DIATTEI (OAB 131049/
SP), JOSE LUIS CABRAL DE MELO (OAB 84662/SP), ALEXANDRA GARDESANI PEREIRA (OAB 249570/SP), LEONARDO
VIUDES RODRIGUES (OAB 229101/SP), FABIO IMBERNOM NASCIMENTO (OAB 148930/SP)
Processo 0001292-77.2004.8.26.0358 (358.01.2004.001292) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora /
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Sociedade Mantenedora de Ensino Superior de Mirassol Sc Ltda - Ademar Dias da
Silva - Vistos. Ante o silêncio da parte autora, embora regularmente intimada, com fundamento no artigo 267, III, do Código
de Processo Civil, JULGO EXTINTO o PROCESSO, sem resolução do mérito. Autorizo o desentranhamento dos documentos,
mediante substituição por cópia, se requerido. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I. - ADV: MAURICIO ARRUDA (OAB 70260/SP)
Processo 0001356-09.2012.8.26.0358 (358.01.2012.001356) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora /
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Bondi e Filhos Ltda - Joice A Decordi Britto Candido - Vistos. Intime-se a parte autora,
para que dentro do prazo de 48 horas dê andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento. Int. - ADV: LUIS PAULO
RODRIGUES VIEIRA (OAB 158122/SP), PEDRO HENRIQUE DA SILVA ESTEVES DOS SANTOS (OAB 300833/SP)
Processo 0001394-60.2008.8.26.0358 (358.01.2008.001394) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Gustavo Henrique da Rosa Ferreira - BANCO DO BRASIL S/A SUCESSOR DO BANCO NOSSA CAIXA S/A - - Cunha Homsi
Com Representações Ltda - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Ciência ao réu. Manifeste-se o autor vencedor, requerendo o que
achar de direito. No silêncio, arquivem-se os autos. Int. - ADV: MARINA EMÍLIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP),
LUIZ CARLOS DI DONATO (OAB 150525/SP), JEFFERSON DOS SANTOS DUTRA (OAB 241682/SP), JOSE LUIS CABRAL DE
MELO (OAB 84662/SP)
Processo 0001778-47.2013.8.26.0358 (035.82.0130.001778) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação Claudecir Gabriel de Souza - Atlantico Fundo de Investimento Sa - Mandado de levantamento expedido, pronto para retirada.
- ADV: RODRIGO DE LIMA SANTOS (OAB 164275/SP)
Processo 0002233-95.2002.8.26.0358 (358.01.2002.002233) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Tempo de Serviço
(Art. 52/4) - Luiz Carlos Sargioneti Gomes - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Solicitese a implantação do benefício ao EADJ, ou sua comprovação de implantação, se for o caso. Após, intime-se o INSS para que
no prazo de 30 dias apresente planilha atualizada do débito. Int. - ADV: VALENTIM APARECIDO DA CUNHA (OAB 18181/SP),
CRISTIANE AGUIAR DA CUNHA BELTRAME (OAB 103039/SP), TEOFILO RODRIGUES TELES (OAB 120455/SP), LUCAS
GASPAR MUNHOZ (OAB 258355/SP)
Processo 0002233-95.2002.8.26.0358 (358.01.2002.002233) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Tempo de Serviço
(Art. 52/4) - Luiz Carlos Sargioneti Gomes - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fica o autor intimado a juntar aos autos
seu comprovante de endereço, para expedição do ofício de implantação do benefício. - ADV: TEOFILO RODRIGUES TELES
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(OAB 120455/SP), CRISTIANE AGUIAR DA CUNHA BELTRAME (OAB 103039/SP), LUCAS GASPAR MUNHOZ (OAB 258355/
SP), VALENTIM APARECIDO DA CUNHA (OAB 18181/SP)
Processo 0002598-08.2009.8.26.0358 (358.01.2009.002598) - Execução de Título Extrajudicial - Câmbio - Hsbc Bank Brasil
Sa Banco Multiplo - Móveis Sipiolli Indústria e Comércio Ltda - - Newton Cláudio Silva Pinto - - Aparecida Conceição Fernandes
de Oliveira - Vistos. Ante o novo recolhimento da taxa específica, proceda-se à nova pesquisa requerida através do Bacenjud.
Após, manifeste-se a parte autora em termos de prosseguimento. Int. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP),
FABIANA CRISTINA MENCARONI GIL (OAB 208092/SP)
Processo 0002680-39.2009.8.26.0358 (358.01.2009.002680) - Procedimento Sumário - Marco Antonio Alves - Companhia
Paulista de Forca e Luz Cpfl - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, no prazo legal, sobre a juntada do comprovante
de depósito de Fls. 235 realizado pela empresa requerida - referente à condenação. - ADV: REINALDO LUIS TADEU RONDINA
MANDALITI (OAB 257220/SP), RENATA PINHEIRO GAMITO (OAB 226247/SP), LEANDRO PEREIRA DA SILVA
Processo 0002937-45.2001.8.26.0358 (358.01.2001.002937) - Procedimento Ordinário - Repetição de indébito - Municipio
de Mirassol - Eliezer Antonio Milani dos Santos - Mandado de levantamento expedido, pronto para retirada. - ADV: ADAUTO
RODRIGUES (OAB 87566/SP)
Processo 0002946-89.2010.8.26.0358 (358.01.2010.002946) - Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo Cdhu - Maria de Lourdes Janelli - Vistos. Após
o recolhimento da despesa de diligência necessária aos atos, expeça-se o respectivo mandado. No silêncio, arquivem-se os
autos. Int. - ADV: ANDRÉIA RENÊ CASAGRANDE MAGRINI (OAB 138023/SP), ALEXANDRE MIGUEL GARCIA (OAB 103575/
SP)
Processo 0003039-52.2010.8.26.0358 (358.01.2010.003039) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação Gilson Mota Franco - Banco Itaucard Sa - Vistos. 1- Recebo o recurso de apelação do réu no efeito devolutivo apenas no tocante
à parte da sentença que confirmou os efeitos da antecipação da tutela/liminar e, no mais, em seus regulares efeitos: suspensivo
e devolutivo. 2- Às contrarrazões. 3- Fixo os honorários advocatícios em favor dos procuradores nomeados em 70% do valor da
tabela, código 104, expedindo-se as respectivas certidões, devendo os interessados comparecer em cartório para sua retirada
em 5 dias. 4- Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 11ª a 24ª Câmaras de Direito
Privado. Int. - ADV: EDGAR PEREIRA BARROS (OAB 268037/SP), FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP), REGINA
CELIA ATIQUE REI (OAB 109238/SP)
Processo 0003399-02.2001.8.26.0358 (358.01.2001.003399) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral Valdemir Aparecido Cassemiro Augusto - - Silvana Aparecida Menucci Augusto - Joao Francisco Veronezi - - Zilda Aparecida
Sanches Veronezi - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Manifeste-se a requerida vencedora, o que achar de direito. No silêncio,
arquivem-se os autos. Int. - ADV: FIEL FAUSTINO JUNIOR (OAB 134831/SP), KLEBER HENRIQUE SACONATO AFONSO (OAB
160663/SP), ODINEI ROGERIO BIANCHIN (OAB 66641/SP), ADAUTO RODRIGUES (OAB 87566/SP)
Processo 0003574-15.2009.8.26.0358 (358.01.2009.003574) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez - Luciana
dos Santos Teixeira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Reitere-se o ofício de fls. 137 para cumprimento em 15
dias, sob pena de crime de desobediência. Int. - ADV: JULIO CESAR MOREIRA (OAB 219438/SP), CARLOS APARECIDO DE
ARAUJO (OAB 44094/SP), LUCAS GASPAR MUNHOZ (OAB 258355/SP), ALEXANDRE FREITAS DOS SANTOS (OAB 119743/
SP), PAULO FERNANDO BISELLI (OAB 159088/SP), FABRÍCIO JOSÉ DE AVELAR (OAB 191417/SP), LEANDRO MUSA DE
ALMEIDA (OAB 266855/SP), PATRICIA SANCHES GARCIA HERRERIAS (OAB 43349/PR)
Processo 0003602-80.2009.8.26.0358 (358.01.2009.003602) - Procedimento Ordinário - Luis Henrique de Oliveira - Bondi e
Filhos Ltda - Vistos. Intime-se a parte devedora, na pessoa de seu(ua) procurador(a), através da imprensa, do prazo de 15 dias,
a partir da intimação, para efetuar o pagamento do débito no valor de R$ 6.020,10, sob pena de incidência de multa de 10%,
nos termos do art. 475-J do CPC. Int. - ADV: RUBENS GOMES (OAB 46180/SP), CARLOS EDUARDO CAMPANHOLO (OAB
274627/SP), LUCAS EUZEBIO CALIJURI (OAB 272795/SP)
Processo 0003888-92.2008.8.26.0358 (358.01.2008.003888) - Cautelar Inominada - Medida Cautelar - Ivete Rodrigues
dos Santos - Gaber Lopes Sobrinho - Vistos. Reitere-se a solicitação de fls. 84. Int. - ADV: CARMEM SILVIA LEONARDO
CALDERERO MOIA (OAB 118530/SP)
Processo 0004404-78.2009.8.26.0358 (358.01.2009.004404) - Execução de Alimentos - Alimentos - E. F. P. - A. B. P. - Vistos.
Ante o silêncio da parte autora, embora regularmente intimada, com fundamento no artigo 267, III, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO o PROCESSO, sem resolução do mérito. Autorizo o desentranhamento dos documentos, mediante substituição
por cópia, se requerido. Nos termos do Enunciado nº 8 da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, deixo de fixar honorários
advocatícios em favor do advogado nomeado à parte autora. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I. - ADV: JERONYMO JOSE
GARCIA LOURENCO (OAB 119211/SP), LUSINETE APARECIDA DE MELLO (OAB 156716/SP)
Processo 0004810-36.2008.8.26.0358 (358.01.2008.004810) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução
do dinheiro - Ivete Rodrigues dos Santos - Gaber Lopes Sobrinho - Vistos. Após o fornecimento do atual endereço do réu,
cumpra-se a determinação de fls. 63. Int. - ADV: EVIDET FERREIRA BARBOSA DOS SANTOS (OAB 118647/SP)
Processo 0004832-55.2012.8.26.0358 (358.01.2012.004832) - Monitória - Duplicata - Moduline Industrial Ltda - Dione
Distribuidora de Gás e Água Ltda - Vistos. Intime-se a parte autora, para que dentro do prazo de 48 horas dê andamento ao
feito, sob pena de extinção e arquivamento. Int. - ADV: FABIO LUIZ GOMES (OAB 286545/SP), VINICIUS GABRIEL CAPELLO
(OAB 294210/SP)
Processo 0005161-33.2013.8.26.0358 (035.82.0130.005161) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Bradesco Sa - Silvia Barbosa de C Pedrogoza - Vistos. Intime-se a parte autora, para que dentro do prazo de
48 horas dê andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento. Int. - ADV: CAMILA BOGAZ DE SOUZA (OAB 212903/
SP)
Processo 0005442-62.2008.8.26.0358 (358.01.2008.005442) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Célia Aparecida
Zafalon Fiorilli - - Carla Silvia Fiorilli Brietzke - - Reginaldo Fiorilli - João Carlos Fiorilli - Fazenda Estadual - Vistos. Manifeste-se
a inventariante em termos de prosseguimento. No silêncio, em se tratando de procedimento de jurisdição voluntária, arquivemse os autos. Int. - ADV: FANI KOIFFMAN (OAB 84673/SP), MAURO FILETO (OAB 73281/SP), LILA KELLY NICEZIO DE ABREU
MAGRI (OAB 119935/SP), NELSON FINOTTI SILVA (OAB 84810/SP)
Processo 0005783-98.2002.8.26.0358 (358.01.2002.005783) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Miguel Sanches
Filho - Jose Alberto Ferreira - - Lia Marcia de Almeida Branco - Vistos. Diante do silêncio da parte credora, nos termos do § 5º do
art. 475-J do CPC, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de estilo. Int. - ADV: RUBENS GOMES (OAB 46180/SP), LUIS
ANTONIO DE ABREU (OAB 53634/SP), ADAUTO RODRIGUES (OAB 87566/SP)
Processo 0005790-75.2011.8.26.0358 (358.01.2011.005790) - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - Alberto Botamedi
- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Ciencia a parte autora, manifeste-se o INSS para
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que, no prazo de 30 dias, apresente planilha atualizada do débito. Int. - ADV: LUCAS GASPAR MUNHOZ (OAB 258355/SP),
ZACARIAS ALVES COSTA (OAB 103489/SP)
Processo 0006281-19.2010.8.26.0358 (358.01.2010.006281) - Execução de Alimentos - Alimentos - G. A. da S. - J. A. G.
- Vistos. Intime-se a parte autora, para que dentro do prazo de 48 horas dê andamento ao feito, sob pena de extinção e
arquivamento. Int. - ADV: MARCIO ROGÉRIO DE ARAUJO (OAB 244192/SP), AGNALDO NEVES DE OLIVEIRA (OAB 128834/
SP)
Processo 0006348-18.2009.8.26.0358 (358.01.2009.006348) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação /
Ameaça - Cozimax Móveis de Aço Mirassol Ltda - Horacio Alves Pereira Me - Mandado de levantamento expedido, pronto para
retirada. - ADV: MARCOS ROBERTO SANCHEZ GALVES (OAB 124372/SP)
Processo 0006439-06.2012.8.26.0358 (358.01.2012.006439) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - T. C. M. - O. dos S. M. - Vistos. Solicite-se informações acerca do cumprimento do mandado de prisão. Int. - ADV:
ANA LIDIA FERNANDINO DE A LUMINATTI (OAB 131231/SP), EDILBERTO IMBERNOM (OAB 23565/SP)
Processo 0006680-77.2012.8.26.0358 (358.01.2012.006680) - Procedimento Ordinário - Guarda - A. dos R. D. - A. J. D. - - A.
de J. X. - *Manifestem-se as partes sobre o laudo da assistente social de fls.70/74. - ADV: RUBENS GOMES (OAB 46180/SP)
Processo 0006968-93.2010.8.26.0358 (358.01.2010.006968) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Banco Finasa Bmc Sa - Nazir Jose Roberto da Silveira - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Manifeste-se o autor
vencedor, requerendo o que achar de direito. No silêncio, arquivem-se os autos. Int. - ADV: TUANE DANUTA DA SILVA (OAB
25778/BA), DEBORAH FANTINI DE ALENCAR (OAB 280276/SP)
Processo 0007333-79.2012.8.26.0358 (358.01.2012.007333) - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título
- Latex Mirassol Ltda Me - Banco Bradesco Leasing Sa Arrendamento Mercantil - Vistos. Em última oportunidade, haja vista a
anterior intimação pela serventia, apresente a embargante os documentos faltantes, sob pena de incidência do art. 257 do CPC.
Int. - ADV: RENATA JAEN LOPES. (OAB 270523/SP)
Processo 0007547-70.2012.8.26.0358 (358.01.2012.007547) - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Município de Mirassol - Aparecida do Carmo Freitas de Paula - - Antonio Rodrigues Ribeiro - - Gilberto Marques
Ribeiro - - Maria Ribeiro de Freitas - - Antonia Ribeiro Rahal - - Maria Amélia Locatelli Kerbauy e outros - “ex officio”: tendo em
vista o trânsito em julgado da sentença, manifeste-se a parte vencedora em termos de prosseguimento, requerendo o que de
direito. - ADV: SILVERIO POLOTTO (OAB 27199/SP), OSVALDO RIBEIRO RODRIGUES (OAB 112706/SP), JOSEANE DOS
SANTOS QUEIROZ (OAB 218094/SP)
Processo 0007683-67.2012.8.26.0358 (358.01.2012.007683) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Rosani Lira Silva Lins - Vistos. Intime-se a parte autora, para que dentro do prazo de 48 horas
dê andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento. Int. - ADV: CHANDER ALONSO MANFREDI MENEGOLLA (OAB
302572/SP)
Processo 0007892-41.2009.8.26.0358 (358.01.2009.007892) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Juvenal Bilaque
- Olga Martinelli Bilaque - Vistos. Manifeste-se a inventariante em termos de prosseguimento. No silêncio, em se tratando de
procedimento de jurisdição voluntária, arquivem-se os autos. Int. - ADV: RUBENS RAMOS DE FARIA (OAB 36338/SP), SANDRA
APARECIDA ZANARDI (OAB 275230/SP)
Processo 0008007-67.2006.8.26.0358 (358.01.2006.008007) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Antonio
Amadiu - Banco do Brasil Sa - Vistos. Sob pena de cometimento e crime de desobediência, no prazo de 30 dias, apresente a
ré os documentos já solicitados para instrução dos autos. Int. - ADV: VALERIA RITA DE MELLO (OAB 87972/SP), EDUARDO
JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)
Processo 0008159-76.2010.8.26.0358 (358.01.2010.008159) - Inventário - Inventário e Partilha - Brasilina Conceição
Castilhos - Benjamin Antonio Medina Castilho - Fica a parte autora intimada a recolher a despesa de condução dos Oficiais de
Justiça, no importe de R$ 23,72, para cumprimento do mandado de intimação da Fazenda Estadual. - ADV: BASILEU VIEIRA
SOARES (OAB 95501/SP), MARCOS TADEU DE GRAZZIA (OAB 221259/SP)
Processo 0008204-80.2010.8.26.0358 (358.01.2010.008204) - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - Laura Pereira
Tavares - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Ciencia a parte autora, manifeste-se o INSS
para que, no prazo de 30 dias, apresente planilha atualizada do débito. Int. - ADV: LUCAS GASPAR MUNHOZ (OAB 258355/
SP), GUSTAVO BRANDIMARTE DEL RIO (OAB 220643/SP)
Processo 0008848-57.2009.8.26.0358 (358.01.2009.008848) - Procedimento Ordinário - Água e/ou Esgoto - Ana Pesqueira
Bertellini - Sanessol - Mandado de levantamento expedido, pronto para retirada. - ADV: GEISA CASSEMIRO FREIRE (OAB
265322/SP)
Processo 0010355-24.2007.8.26.0358 (358.01.2007.010355) - Procedimento Ordinário - Perda da Propriedade - Aparecida
do Carmo Freitas de Paula - - Vera Lucia Freitas de Paula - - Osvaldo Ribeiro Rodrigues - - Antonio Rodrigues Ribeiro - - Gilberto
Marques Ribeiro - - Reinaldo Marques Ribeiro - - Maria Ribeiro de Freitas - - Antonia Ribeiro Rahal - - Santiago Ribeiro Ferreira - Maria Amélia Locatelli Kerbauy - Município de Mirassol - - José Ribeiro Rodrigues - - José Choite Kita - Vistos. Fls. 519/520: Já
transitou em julgado a decisão proferida nos embargos. Nos termos do art. 100, §§ 9º e 10º, da Constituição Federal, e Assento
Regimental nº 408/12 do TJSP (dje edição 1248, pág. 3/4 de 17/08/12), no prazo de 30 dias, manifeste-se a parte devedora.
2- No silêncio no na concordância, expeça-se ofício requisitório, nos moldes da Resolução nº 199/05 do Órgão Especial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, instruindo-o com os dados necessários. Se necessário, intimem-se as partes para
apresentação de eventuais dados faltantes. Int. - ADV: ELOURIZEL CAVALIERI NETO (OAB 86861/SP), SILVERIO POLOTTO
(OAB 27199/SP), RODRIGO JOSÉ SERTÓRIO COURA (OAB 164278/SP), JOSEANE DOS SANTOS QUEIROZ (OAB 218094/
SP), SILMARA DE FREITAS BAPTISTA (OAB 156227/SP), JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA COURA (OAB 141710/SP),
OSVALDO RIBEIRO RODRIGUES (OAB 112706/SP), ROSANA PERPETUA GONÇALVES (OAB 107264/SP)
Processo 3001338-97.2013.8.26.0358 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Angela Maria Soares Carlos Alberto Roman Furlaneto - - Meire Rozana Bertati Alonso - - Celselino Jose Cordeiro de Paula - Vistos. 1- Concedo à
parte autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 2- Cite-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias
para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue
anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. 3- Autorizo o cumprimento do mandado nos termos do art. 172 §
2º do CPC. Int. - ADV: EVANDRO RODRIGO SEVERIANO DO CARMO (OAB 149016/SP), EMERSON MARCELO SEVERIANO
DO CARMO (OAB 149015/SP)
Processo 3001523-38.2013.8.26.0358 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material - Ademar Pereira da Silva M. H. Nossa & Cia Ltda - - Gerferson Cleito Bejarano - Me - Vistos. 1- Concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita.
Anote-se. 2- Cite-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena
de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do
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Código de Processo Civil. 3- Autorizo o cumprimento do mandado nos termos do art. 172 § 2º do CPC. Int. - ADV: LYCIA MARIA
RIBEIRO AGUIAR MIGUEL RAMOS (OAB 75322/SP)
Processo 3002046-50.2013.8.26.0358 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0003584-92.2012.8.26.0604 - 1 VARA CIVEL)
- Itaucard S/A - CERTIDÃO MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao
mandado nº 358.2013/003648-6 dirigi-me no dia 20/11/13 à Rua Santa Cruz, n° 2163, centro, onde DEIXEI DE CITAR a requerida
Ana Galdino dos Santos Felix, pois não a localizei, sendo que no local reside o Sr. Valdir Marcelino da Cunha, o qual alegou
residir no local há mais de três anos e não conhece a requerida ou seu atual endereço. O referido é verdade e dou fé. Mirassol,
25 de novembro de 2013. Número de Atos: R$ 13,59 - GRD-4456 - ADV: ROBERTO GUENDA (OAB 101856/SP), JOSÉ CARLOS
AMARO DE FREITAS (OAB 169674/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MIRASSOL EM 10/01/2014
PROCESSO :0000156-93.2014.8.26.0358
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
AUTOR
: A C. DA I. E DA J. DA C. DE M. S.
INFRATOR
: P. C. M. M.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000158-63.2014.8.26.0358
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
AUTOR
: A C. DA I. E DA J. DA C. DE M. S.
INFRATOR
: L. A. P.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000159-48.2014.8.26.0358
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
AUTOR
: A C. DA I. E DA J.
INFRATOR
: M. E. DE O.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000157-78.2014.8.26.0358
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
AUTOR
: A C. DA I. E DA J. DA C. DE M. S.
INFRATOR
: L. G. DOS S.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0006826-55.2011.8.26.0358
CLASSE
:AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO
BO : 232/2011 - Balsamo
AUTOR
: J. P.
DENUNCIADO : R. S. M.
VARA:1ª VARA
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MIRASSOL EM 13/01/2014
PROCESSO :0000176-84.2014.8.26.0358
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 123/2014 - Mirassol
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: Leonardo Cardoso Martins
ADVOGADO : 333899/SP - Aparecido Lessandro Carneiro
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0066310-89.2012.8.26.0576
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
BO : 1530/2012 - São José do Rio Preto
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: A A.
VARA:3ª VARA
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MIRASSOL EM 14/01/2014
PROCESSO :0000200-15.2014.8.26.0358
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 02/2014 - Mirassol
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: T. A. B.
VARA:3ª VARA
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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PROCESSO :0000206-22.2014.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
BO : 2626/2013 - Mirassol
REQTE
: A C. DA I. E DA J. DA C. DE M. S.
INFRATOR
: I. F. P.
VARA:3ª VARA
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MIRASSOL EM 15/01/2014
PROCESSO :0000230-50.2014.8.26.0358
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 147/2014 - Mirassol
AUTOR
: J. P.
INDICIADA
: I. C. DE G.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000244-34.2014.8.26.0358
CLASSE
:MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)
BO : 3884/2013 - Mirassol
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : A. R. S.
VARA:3ª VARA
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MIRASSOL EM 16/01/2014
PROCESSO :0000280-76.2014.8.26.0358
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
REQTE
: A C. DA I. E DA J. DA C. DE M.
INFRATOR
: J. L. C.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000281-61.2014.8.26.0358
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 09/2014 - Mirassol
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: J. T. P. M. DE S.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000289-38.2014.8.26.0358
CLASSE
:MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)
BO : 170/2014 - Mirassol
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : J. F.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :3003826-25.2013.8.26.0358
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: J. V. DOS S. S.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO HAGGI ANDREOTTI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DANILO AUGUSTO DOBNER
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2014
Processo 0000073-77.2014.8.26.0358 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - J. P. - T. M.
dos S. G. - Vistos. Thiago Mateus dos Santos Gonçalves pleiteia por liberdade provisória (fl. 02/08). O n. representante do
Ministério Público opinou pelo indeferimento. Passo a fundamentar. Indefere-se o pleito, pois o delito que escora a acusação
é manifestamente compatível com a configuração de periculum in libertatis, eis que tutela, seu objeto jurídico, difusamente a
saúde pública. Assim, em busca pessoal e nas dependências da casa do investigado foram apreendidos 3 (três) aparelhos
celulares, além de várias porções de entorpecentes e considerável soma de dinheiro; vale assinalar que a busca domiciliar
(sustentada pela situação de flagrância) apenas ocorreu pela situação de aparente empresa de tráfico de entorpecentes coligada
ao custodiado. Este, por sua vez, não comprovou regular exercício de atividade científica ou laboral, e considerando-se que
o mesmo foi, anteriormente, apreendido em situação parelha (fl. 24 e seguintes), afigura-se medida inafastável a manutenção
de sua segregação. Por estes fundamentos, denego a libertação provisória de Thiago Mateus dos S. Gonçalves. Intimem-se.
Mirassol, 13 de janeiro de 2014. - ADV: CRISTINA BOGAZ BONZEGNO DE SOUSA
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo 0000074-04.2010.8.26.0358 (358.01.2010.000074) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado David Augusto Diego da Silva - Vistos. Instrua-se a guia de recolhimento provisória com cópias do V.Acórdão e de mais peças.
Comunique-se o Egrégio Tribunal do trânsito em julgado do V. Acórdão. Ademais, declaro os autos preparados para novo
julgamento pelo Tribunal do Júri; assim, determino a sua inclusão na pauta de julgamento da 1ª reunião periódica; cuja 2ª sessão
está designada para o dia 25 de FEVEREIRO de 2014, às 9:00 horas. Requisite-se F.A. e eventuais certidões esclarecedoras,
se necessários. Comunique-se a secretária do Fórum, Central de mandados e oficie-se ao Comandante do Destacamento
Policial, solicitando-se reforço policial. Desde já, designo o dia 12 de FEVEREIRO de 2014, às 16hrs45minutos, para o sorteio
dos jurados que atuarão na reunião periódica (artigo 432/435) do CPP., com advento da Lei 11.689/08. Providencie a zelosa
serventia às intimações do Ministério Público, do Dr. Defensor do réu e da Ordem dos Advogados do Brasil, para acompanharem
o sorteio dos jurados. No mais, ante o teor do expediente de fls. 434, manifeste-se o MP se mantem a desistência na oitiva da
vítima Amaury José dos Santos e, da testemunha Maxwell Marques Pereira Gomes. Intimem-se e requisitem-se. Mirassol, 14 de
janeiro de 2014. - ADV: RUBENS GOMES (OAB 46180/SP)
Processo 0000080-69.2014.8.26.0358 - Auto de Prisão em Flagrante - Roubo Majorado - M. H. B. L. - Vistos. Remetam-se
os autos à Delegacia de Polícia para confecção de auto de reconhecimento pessoal dos investigados, nos estritos termos do
artigo 6º., inciso VI, do Código de Processo Penal, e sob as formalidades preceituadas nos artigos 226/228, do mesmo diploma.
Ciência ao n. Representante do Ministério Público. Intime-se e cumpra-se. - ADV: CRISTINA BOGAZ BONZEGNO DE SOUSA
Processo 0001685-84.2013.8.26.0358 (035.82.0130.001685) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
e Condutas Afins - L. D. L. - Manifeste-se a defesa ante a não localização da testemunha de defesa Ismael Marcos Mantelato
(Audiência dia 20/02/2014). - ADV: CRISTINA BOGAZ BONZEGNO DE SOUSA
Processo 0003678-65.2013.8.26.0358 (035.82.0130.003678) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
e Condutas Afins - R. F. P. e outro - Prazo para a defesa apresentar alegações finais em memoriais. - ADV: ANDRÉ LUIS
ZAMBRANO (OAB 285378/SP)
Processo 0004243-63.2012.8.26.0358 (358.01.2012.004243) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e
Condutas Afins - Wellington Danilo Justino. - Prazo pra a defesa apresentar alegações finais em memoriais. - ADV: CRISTINA
BOGAZ BONZEGNO DE SOUSA
Processo 0004409-61.2013.8.26.0358 (035.82.0130.004409) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas
e Condutas Afins - Jorge Luis Silva Junior - - Cleber Fernando Portella - - Thiago Pereira Pinto - - Caio Cesar Borges Viana
- - João Batista Machado - - Vladiston Flavio Borges Viana - Vistos. No tocante ao pleito de fls. 743/744, defiro; entretanto, tal
atribuição constitui simples medida administrativa; portanto, deve-se ser requerida ao diretor do estabelecimento. Diante disso,
encaminhe-se cópia do referido expediente ao Diretor do estabelecimento penitenciária para as devidas providências. No mais,
dê-se ciência as partes da redesignação de fls.755/756. Intime-se. Mirassol, 15 de janeiro de 2014. - fls. 755/756 Ciência às
partes de que redesignada a audiência de inquirição de testemunha para o dia 14/02/2014 às 14:00 na sala de audiências da
1ª Vara Criminal da Comarca de Bonito-MS. - ADV: MARCELLO DA CONCEICAO (OAB 141987/SP), LUCILIO BORGES DA
SILVA (OAB 233189/SP), LUIZ FERNANDO CORVETA VOLPE (OAB 247218/SP), RUBENS GOMES (OAB 46180/SP), THIAGO
ROGÉRIO BALDIN (OAB 305487/SP), ED CARLOS DA ROSA ARGUILAR (OAB 13899/MS)
Processo 0009330-97.2012.8.26.0358 (035.82.0120.009330) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado Isaque Pires - Vistos. Comunique-se o Egrégio Tribunal do trânsito em julgado do V. Acórdão. Lance o nome do réu no livro
do “Rol dos Culpados”. Oficie-se à Justiça Eleitoral. Extraía-se guia de recolhimento definitiva encaminhando-se à Vara das
Execuções Criminais competente, através de ofício. Expeça-se certidão de honorários complementar em favor do patrono do
réu, que fixo em R$253,83. No mais, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos de conhecimento (item 23, Cap.
V, NSCGJ). Intimem-se. Mirassol, . - ADV: JEFFERSON DOS SANTOS DUTRA (OAB 241682/SP)
Processo 0013799-65.2007.8.26.0358 (358.01.2007.013799) - Inquérito Policial - Estelionato - F. L. - Intimação das partes
de que foi designado o dia 27/01/2014 às 16h10min para audiência de inquirição testemunha na sala de audiências da Vara
Criminal de Macaubal-SP e dia 18/02/2014 às 13h40min para audiência de inquirição de testemunha na sala de audiências da
1ª Vara Criminal de Monte Aprazível-SP. - ADV: PAULO NIMER (OAB 9354/SP)
Processo 0045302-90.2011.8.26.0576 (576.01.2011.045302) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes Previstos no
Estatuto do Idoso - João Carlos Lourenço Gasques - Prazo para a defesa apresentar alegações finais em memoriais. - ADV:
CELSO SANCHEZ VILARDI (OAB 120797/SP)
Execução Criminal nº 945.559 - Partes: A J.P. x AUGUSTO ANTONIO DA SILVA JUNIOR FLS. 69 dos autos em apenso de
Roteiro de Penas: Vistos. HOMOLOGO a renúncia de fls. 65, observando-se a serventia a nomeação de novo patrono, caso
haja necessidade. No mais, atenda-se a cota do MP de fls. 64. Intimem-se. Mir., 27/11/2013. (honorários expedido aguardando
retirada em cartório0. Advogados: DR.(a) ANNA PAULA SABBAG VOLPI, OAB/SP 158.925;
Execução Criminal nº 1.063.059 - Partes: A J.P. x EDINEI RODRIGO MARIN CAPOCCI FLS. 34 dos autos principais: Vistos.
Não havendo previsão legal, indefiro o pleito de fls. 30/31. Elabore-se o cálculo da multa e prestação pecuniária; após, digam.
No mais, solicite-se a entidade beneficiada com a prestação de serviços, informações se houve início da prestação de serviços..
Intimem-se. Mir., 22/11/2013. Advogados: DR.(a) KARINA R. P. PAQUETTO, OAB/SP 220.116;
Processo Criminal nº 0004074-81.2009.8.26.0358- Partes: A J.P. x MARLEI APARECIDA COSSITO NOGUEIRA e outro
Vistos. Considerando o teor da certidão supra, intime-se o defensor dos réus para devolução dos autos no prazo de 48 horas, sob
pena de busca e apreensão. Intimem-se. Mir., 13/01/2014. Advogados: DR.(a) OSMAR HONORATO ALVES, OAB/SP 093.211;

Anexo Fiscal I
JUÍZO DE DIREITO DA SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO HAGGI ANDREOTTI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALVARO ADRIANO BASSAN TEIXEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2014
Processo 0000412-46.2008.8.26.0358 (358.01.2008.000412) - Execução Fiscal - Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial Inmentro - Antonio Sergio Bilaque Me e outro - Vistos,Diante do pagamento integral do
débito e inexistência de custas processuais, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal com fundamento no artigo 794, inciso I,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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do Código de Processo Civil.Defiro a desistência do prazo recursal, certificando, desde já, o trânsito em julgado e arquivando-se
os autos.PRIC. - ADV: ALEXANDRA FUMIE WADA (OAB 180411/SP), EVERALDO ROBERTO SAVARO JUNIOR (OAB 206234/
SP), GUSTAVO PETROLINI CALZETA (OAB 221214/SP), MAURICIO SIGNORINI PRADO DE ALMEIDA (OAB 225013/SP),
LEANDRO MUSA DE ALMEIDA (OAB 266855/SP), ALEXANDRE FREITAS DOS SANTOS (OAB 119743/SP)
Processo 0000444-12.2012.8.26.0358 (358.01.2012.000444) - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade)
- Conselho Regional de Nutricionistas 3ª Região - Ana Paula Pereira Locci Mirassol Me - Vistos. Defiro penhora “on line” sobre
valores. Oportunamente, junte o comprovante respectivo. Int-se. - ADV: PATRICIA TAVARES PIMENTEL (OAB 313125/SP),
CELIA APARECIDA LUCCHESE (OAB 55203/SP)
Processo 0000728-88.2010.8.26.0358 (358.01.2010.000728) - Execução Fiscal - Impostos - Fazenda Nacional - Giseli Cristina
Carraro Me - - Giseli Cristina Carraro - Vistos, A executada interpôs exceção de pré-executividade à execução fiscal que lhe
move a Fazenda Nacional alegando prescrição. Resposta às fls.68/64. A exceção de pré-executividade diz respeito basicamente
às condições da ação e pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. A matéria deduzida pela
executada é suscetível de ser discutida pela via eleita. Os créditos tributários representados pelas certidões de dívidas ativas
que instruem a inicial não estão prescritos. Verifica-se a interrupção do lapso prescricional pelo acordo de parcelamento do
crédito tributário referente CDA nº 80 4 05 123723 09, firmado entre as partes dia 13/09/2006, conforme demonstra o documento
de fls.74. O acordo de parcelamento de débito tributário é ato inequívoco que importa no seu reconhecimento pelo devedor,
interrompendo a prescrição, nos termos do artigo 174, § único, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Sendo o termo inicial
do prazo prescricional 19/outubro/2004, constituição do crédito tributário, a contagem foi interrompida pelo parcelamento em
13/setembrol/2006 (fls.74), antes de completado o qüinqüênio. Com o rompimento do acordo, recomeçou a contagem do prazo
de prescrição desde o princípio, dia 16 de março de 2008 (fls.74), interrompido novamente pelo despacho datado de 17 de
fevereiro de 2010 que ordenou a citação (fls.27) da executada, nos termos do inciso I, do § único, do artigo 174, do Código
Tributário Nacional. Por seu turno, o crédito tributário representado pela CDA nº 80 4 09 031598 08, da mesma forma, constituído
definitivamente dia 31/05/2005 (fls.64) e ajuizada a execução fiscal, o lapso prescricional foi interrompido pelo despacho que
ordenou a citação da executada (fls.27 17/fevereiro/2010), antes de completado o quinquênio. Diante do exposto, REJEITO
o pedido de fls.58/67 apresentado como exceção de pré-executividade e defiro o arquivamento da execução fiscal, conforme
requerido pela exequente. Deixo consignado que o processo será desarquivado somente a pedido do interessado. Int-se. - ADV:
FAUSTO JOSÉ DA ROCHA (OAB 217740/SP), LUIS CARLOS SILVA DE MORAES (OAB 109062/SP), ANA CAROLINA MARSON
ROCHA (OAB 205421/SP), JOSÉ FELIPPE ANTONIO MINAES (OAB 154705/SP)
Processo 0000821-90.2006.8.26.0358 (358.01.2006.000821) - Execução Fiscal - Contribuições - Fazenda Nacional - Massa
Falida de Comercial de Móveis 3d Ltda - Jair Alberto Carmona - Vistos, Defiro o retro requerido e determino a SUSPENSÃO do
processo pelo prazo de um ano. Decorridos “in albis”, manifeste-se o(a) exequente. Int-se. - ADV: CLÁUDIA REGINA GARCIA
DE LIMA (OAB 280654/SP), JAIR ALBERTO CARMONA (OAB 27414/SP), MARIA CRISTINA BORSATO (OAB 212796/SP),
LIVIA JOYCE CAVALHIERI DA CRUZ (OAB 209278/SP)
Processo 0000910-70.1993.8.26.0358 (358.01.1993.000910) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Rivello Confecções Ltda - Vistos.Defiro o retro requerido e determino a
SUSPENSÃO do processo pelo prazo de noventa (90) dias. Decorridos o prazo, à exeqüente.Intime-se. - ADV: SIDNÉIA GOMES
DA SILVA (OAB 173820/SP), MAURO FILETO (OAB 73281/SP)
Processo 0001673-41.2011.8.26.0358 (358.01.2011.001673) - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo Coren Sp - Aline Aparecida Azenha Azevedo - Vistos, Diante do pagamento
integral do débito e inexistência de custas processuais, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal com fundamento no artigo
794, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro a desistência do prazo recursal, certificando, desde já, o trânsito em julgado e
arquivando-se os autos. PRIC. - ADV: CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS (OAB 163564/SP)
Processo 0001937-24.2012.8.26.0358 (358.01.2012.001937) - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo Coren Sp - Mariana Euzebio Calijuri - Vistos, Diante do pagamento integral do
débito e inexistência de custas processuais, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal com fundamento no artigo 794, inciso
I, do Código de Processo Civil. Defiro a desistência do prazo recursal, certificando, desde já, o trânsito em julgado e arquivandose os autos. PRIC. - ADV: GIOVANNA COLOMBA CALIXTO (OAB 205514/SP), CARLOS EDUARDO CAMPANHOLO (OAB
274627/SP), LUCAS EUZEBIO CALIJURI (OAB 272795/SP), RAFAEL MEDEIROS MARTINS (OAB 228743/SP), CAROLINA
BAPTISTA MEDEIROS (OAB 163564/SP), ANITA FLÁVIA HINOJOSA (OAB 198640/SP)
Processo 0002932-71.2011.8.26.0358 (358.01.2011.002932) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de São Paulo - Epgram Equipamentos Industriais Ltda - Vistos,Diante do pagamento integral
do débito, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil.
Em relação às custas processuais em aberto, cumpra-se o disposto no item 13, Seção I, Capítulo III, das Normas de Serviço
da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo (Ofícios de Justiça), intimando-se para pagamento, sendo
desconhecido o endereço, por edital com o prazo de trinta (30) dias.Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.PRIC. ADV: MAURO FILETO (OAB 73281/SP)
Processo 0002942-18.2011.8.26.0358 (358.01.2011.002942) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de São Paulo - Moacyr de Oliveira Junior Aco - Vistos. Defiro o retro requerido e determino
a SUSPENSÃO do processo pelo prazo de noventa (90) dias. Decorridos o prazo, à exeqüente.Intime-se. - ADV: WELINGTON
FLAVIO BARZI (OAB 208174/SP), MAURO FILETO (OAB 73281/SP)
Processo 0003073-56.2012.8.26.0358 (358.01.2012.003073) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Fazenda Nacional Metalurgica Duegue do Brasil Ltda - Vistos, De início, intime-se a executada, por sua atual Procuradora, a re-ratificar a exceção
de pré-executividade sem assinatura do advogado. Int-se. - ADV: ANDREIA MARIA TORREGLOSSA CAPARROZ (OAB 138618/
SP), CLÁUDIA REGINA GARCIA DE LIMA (OAB 280654/SP), ADRIANO CASTRO JOSE DE MATOS (OAB 146260/SP)
Processo 0004149-52.2011.8.26.0358 (358.01.2011.004149) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de São Paulo - Metalpan Industria e Comercio Ltda - Vistos, Diante do pagamento integral do
débito e inexistência de custas processuais, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal com fundamento no artigo 794, inciso
I, do Código de Processo Civil. Defiro a desistência do prazo recursal, certificando, desde já, o trânsito em julgado e arquivandose os autos. PRIC. - ADV: MAURO FILETO (OAB 73281/SP), MARCIO GOULART DA SILVA (OAB 34786/SP)
Processo 0006070-22.2006.8.26.0358 (358.01.2006.006070) - Execução Fiscal - Fazenda Nacional - Irmãos Domarco Ltda
- - Diogo Douglas Domarco - Vistos, Fls.227/229: a carta precatória com os depósitos, produtos das arrematações, foram
remetidos ao Juízo Deprecado. Int-se. - ADV: CLÁUDIA REGINA GARCIA DE LIMA (OAB 280654/SP), GILBERTO DE OLIVEIRA
JUNIOR (OAB 220021/SP), GUSTAVO GOULART ESCOBAR (OAB 138248/SP), FABIO AUGUSTO DE FACIO ABUDI (OAB
156197/SP), RODRIGO AUED (OAB 148474/SP)
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Processo 0006616-29.1996.8.26.0358 (358.01.1996.006616) - Execução Fiscal - IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
- Fazenda Nacional - Malharia Jóia Ltda - - Milton Jóia - Vistos, Provado nos autos que o imóvel objeto da matrícula nº 5.370
do CRI local penhorado às fls.96 é o único que o executado possui registrado em seu nome, DEFIRO o pedido de fls.141/167
e TORNO INSUBSISTENTE a penhora de fls.96, oficiando-se para cancelamento, por trata-se de bem de família, nos termos
da lei nº 8009/90. Mesmo locado a terceiros, não descaracteriza sua condição de bem de família, uma vez que o executado
reside com sua família em imóvel alugado e sendo assim, forçoso reconhecer, que a renda obtida com o imóvel próprio subsidia
a moradia familiar. À míngua de bens penhoráveis, determino a SUSPENSÃO do curso da presente execução fiscal pelo prazo
de um ano, nos termos do artigo 40 da Lei nº 6.830/80, aguardando-se em arquivo provisório. Decorridos “in albis”, arquive-se
definitivamente. Int-se. - ADV: LUIS CARLOS SILVA DE MORAES (OAB 109062/SP), GENTIL HERNANDES GONZALEZ FILHO
(OAB 85032/SP), ANTONIO EDUARDO DE LIMA MACHADO FERRI (OAB 136016/SP), LAERTE CARLOS DA COSTA (OAB
122777/SP), EVIDET FERREIRA BARBOSA DOS SANTOS (OAB 118647/SP), MARCELO MARTINS ALVES (OAB 143040/SP)
Processo 0007177-82.1998.8.26.0358 (358.01.1998.007177) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação
de Mercadorias - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Irmaos Domarco Ltda - Vistos, Defiro o retro requerido e determino a
SUSPENSÃO do processo pelo prazo de sessenta dias. Decorridos “in albis”, manifeste-se o(a) exequente. Int-se. - ADV:
MAURO FILETO (OAB 73281/SP), GUSTAVO GOULART ESCOBAR (OAB 138248/SP), FABIO AUGUSTO DE FACIO ABUDI
(OAB 156197/SP), RODRIGO AUED (OAB 148474/SP)
Processo 0007412-15.1999.8.26.0358 (358.01.1999.007412) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de Sao Paulo - S D Mirassol Ind Com de Moveis Ltda - Vistos,À míngua de bens penhoráveis,
determino a SUSPENSÃO do curso da presente execução fiscal pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 40 da Lei nº
6.830/80, aguardando-se em arquivo provisório.Decorridos in albis, arquive-se definitivamente.Int-se. - ADV: MARCOS ANTONIO
GUIMARAES (OAB 147947/SP), JOSÉ MARCELO SANTANA (OAB 160830/SP), DANI RICARDO BATISTA MATEUS (OAB
194378/SP), MAURO FILETO (OAB 73281/SP)
Processo 0008021-61.2000.8.26.0358 (358.01.2000.008021) - Execução Fiscal - Contribuições - Fazenda Nacional - Lucimar
Industria e Comercio de Embalagens Ltda - Marco Antonio Di Pace e outro - Vistos, Fls.129: esclareça a exequente quanto ao
nome dos herdeiros e sócio-executado, falecido, constantes na petição. Int-se. - ADV: LAERTE CARLOS DA COSTA (OAB
122777/SP), JOSÉ MARCELO SANTANA (OAB 160830/SP), ANDERSON CESAR APARECIDO HERNANDES PEREIRA (OAB
237735/SP), PATRICIA BARISON DA SILVA (OAB 190075/SP), DANI RICARDO BATISTA MATEUS (OAB 194378/SP)
Processo 0009021-04.1997.8.26.0358 (358.01.1997.009021) - Execução Fiscal - Contribuições Previdenciárias - Fazenda
Nacional e outro - Tia Peppa Supermercados Ltda - - Ely Aparecida Godoy de Freitas - - Zezinildo Pelissone de Freitas - Vistos,
Fls.176/188: penhorem-se conforme requerido. Int-se. - ADV: CLÁUDIA REGINA GARCIA DE LIMA (OAB 280654/SP), LUIS
FERNANDO DE MACEDO (OAB 130406/SP), JOSÉ FELIPPE ANTONIO MINAES (OAB 154705/SP)
Processo 0009256-92.2002.8.26.0358 (358.01.2002.009256) - Execução Fiscal - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de
Serviço - Caixa Economica Federal Cef - Jafer Industria e Comercio de Moveis Tubolares Ltda Me - - Luis Fernando Vendite Incl
Cf Of 20703 de 120303 e outro - Manifeste-se a exequente sobre o prosseguimento do processo, tendo em vista, que decorreu
“in albis” o prazo para apresentação de embargos à execução fiscal. - ADV: ANTONIO JOSE ARAUJO MARTINS (OAB 111552/
SP), PRISCILA DIRESTA VENANCIO (OAB 226726/SP), CLEUSA MARIA DE JESUS ARADO VENANCIO (OAB 94666/SP)
Processo 0009257-77.2002.8.26.0358 (358.01.2002.009257) - Execução Fiscal - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de
Serviço - Caixa Econômica Federal Cef - Rivello Confecções Ltda - Juntada de Mandado - Penhora NÃO EFETUADA por falta
de diligências. Deverá a exequente depositar diligências suficientes para cumprimento do mandado. - ADV: ANTONIO CARLOS
ORIGA JUNIOR (OAB 109735/SP), ANTONIO JOSE ARAUJO MARTINS (OAB 111552/SP), CLEUSA MARIA DE JESUS ARADO
VENANCIO (OAB 94666/SP)
Processo 0011879-95.2003.8.26.0358 (358.01.2003.011879) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de São Paulo - Ferramentaria Pandim Ltda - - Eliete Aparecida David Pandim e outro - Vistos.
Diante do pagamento integral do débito e inexistência de custas processuais, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal com
fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil.Defiro a desistência do prazo recursal, certificando, desde
já, o trânsito em julgado e arquivando-se os autos.Torno insubsistente à penhora de fls.07.PRIC. - ADV: PAULO ROBERTO
BRUNETTI (OAB 152921/SP), MAURO FILETO (OAB 73281/SP), JOYCE DAVID PANDIM (OAB 295018/SP)
Processo 0012323-70.1999.8.26.0358 (358.01.1999.012323) - Execução Fiscal - Contribuições Previdenciárias - Fazenda
Nacional e outro - Manfredo e Manfredo Ltda e outros - Jesus Aparecido Cardozo e outros - Vistos, Fls.296/308: os veículos
indicados à penhora foram bloqueados nestes autos (fls.250) e tentada a penhora, sem sucesso (fls.274). INDEFIRO a vedação
de circulação dos veículos, por falta de amparo legal. Cumpra-se o despacho de fls.279. Int-se. - ADV: PATRICIA KELLY OVIDIO
SANCHO (OAB 223504/SP), LIVIA JOYCE CAVALHIERI DA CRUZ (OAB 209278/SP), PAULO ROBERTO BRUNETTI (OAB
152921/SP), VALTER DIAS PRADO (OAB 236505/SP), MARCELO MARIN. (OAB 264984/SP), ALISSON DENIRAN PEREIRA
OLIVEIRA (OAB 270245/SP), CLÁUDIA REGINA GARCIA DE LIMA (OAB 280654/SP), AGNALDO NEVES DE OLIVEIRA (OAB
128834/SP), ANIS ANDRADE KHOURI (OAB 123408/SP)
Processo 0013883-08.2003.8.26.0358 (358.01.2003.013883) - Execução Fiscal - Contribuições Sociais - Fazenda Nacional
- Indústria de Móveis 3d Ltda - - Rosângela Cássia da Silva Dalul - - Paulo Roberto Pereira Dalul - João Flávio Pereira Dalul Vistos, Forme o Segundo Volume. Penhore-se no rosto dos autos da Falência. Fls.197/199: atenda-se João Flávio Pereira Dalul.
Int-se. - ADV: RENATO ANTONIO LOPES DELUCCA (OAB 126151/SP), PAULO CESAR CAETANO CASTRO (OAB 135569/SP),
CÉSAR ALEXANDRE RODRIGUES CAPARROZ (OAB 160160/SP), GILBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 220021/SP)
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2014
Processo 0000004-41.2012.8.26.0382 (382.01.2012.000004) - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - Maria de Lourdes
dos Santos Estécio - Instituto Nacional do Seguro Social - Com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil,
decreto a EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DA SENTENÇA destes autos de nº 0000004-41.2012.8.26.0382 Ação de Aposentadoria
Por Idade Rural, requerida por Maria de Lourdes dos Santos Estécio em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS,
anotando-se e comunicando-se. Autorizo o desentranhamento dos documentos, pela parte interessada, mediante cópia e recibo
nos autos. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. N.Paulista, 15 de Janeiro de 2014. - ADV: GERSON JANUÁRIO (OAB 2628/MT),
JOSÉ DAVID SAES ANTUNES (OAB 241427/SP)
Processo 0000014-51.2013.8.26.0382 (038.22.0130.000014) - Procedimento Ordinário - Atos Administrativos - S. P. P. S. F. G. P. R. - 1. Cumprida a decisão de fls. 170, conforme expedição de precatória às fls. 171, remetam-se os autos ao Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Seção de Direito Público - SEJ 2.1.4, Complexo Judiciário do Ipiranga - Sala 38),
observando-se as cautelas de praxe. Int. N.Paulista, 15 de janeiro de 2014. - ADV: ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA (OAB
197585/SP), ELAINE FERREIRA ROBERTO (OAB 92347/SP)
Processo 0000019-73.2013.8.26.0382 (038.22.0130.000019) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Aymore Credito Financiamento e Investimento Sa - Valter Izidro Donaire - 1. Ciência às partes acerca da baixa dos
autos e do v. acórdão de fls. 125 que negou provimento ao recurso do requerido. 2. Requeira o interessado o que de direito,
no prazo de 10 (dez) dias. 3. Com urgência, oficie-se à 33ª e 34ª Câmaras de Direito Privado (fls. 117/118), encaminhandose cópia do v. acórdão de fls. 125/128, bem como do trânsito em julgado (fls. 130). 4. Após, cumpra-se a sentença de fls.
69/71. 5. Em seguida, não havendo custas e despesas processuais em aberto, arquivem-se os autos com as cautelas de
praxe. Int. N.Paulista, 15 de dezembro de 2014. - ADV: RAFAEL POLIDORO ACHER (OAB 295177/SP), VIVIANE APARECIDA
HENRIQUES (OAB 140390/SP)
Processo 0000025-46.2014.8.26.0382 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - Ana Gabriela Miguel - Comprovada a mora da devedora, nos termos do artigo
3o do Decreto-Lei n. 911/69, concedo a liminar de busca e apreensão do bem, nomeando-se como depositário o autor, em um
dos nomes indicados às fls. 05. Executada a liminar, cite-se a requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias,
dando-lhe ciência de que no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da juntada do mandado nos autos, poderá pagar a integralidade
da dívida pendente, entendida como a soma das prestações vencidas, acrescidas dos encargos moratórios pactuados incidentes
até a data da oferta (depósito), acrescidas das despesas com a notificação, custas processuais e honorários advocatícios, ora
fixados em 10% do valor da causa, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. Defiro as prerrogativas do artigo
172, do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas
da Lei. Intime-se. Neves Paulista, 15 de janeiro de 2014. - ADV: MAIDA TEREZINHA DE SA (OAB 232251/SP)
Processo 0000026-31.2014.8.26.0382 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Fiat S/A
- Maria Antonia Prete Crem - Comprovada a mora da devedora, nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, concedo a
liminar de busca e apreensão do bem, nomeando-se como depositário o autor, em um dos nomes indicados às fls. 07. Executada
a liminar, cite-se a requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, dando-lhe ciência de que no prazo de 05
(cinco) dias, a contar da juntada do mandado nos autos, poderá pagar a integralidade da dívida pendente, entendida como
a soma das prestações vencidas, acrescidas dos encargos moratórios pactuados incidentes até a data da oferta (depósito),
acrescidas das despesas com a notificação, custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% do valor da
causa, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. Defiro as prerrogativas do artigo 172, do Código de Processo
Civil. Em caso de impedimento por parte da requerida, requisite-se desde logo o reforço policial. Servirá o presente, por cópia
digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. Neves Paulista, 15 de janeiro de 2014. - ADV:
JOSE LUIS TREVIZAN FILHO (OAB 269588/SP)
Processo 0000061-16.1999.8.26.0382 (382.01.1999.000061) - Monitória - Contratos Bancários - Banco do Brasil Sa Sucessor
do Banco Nossa Caixa Sa - Joao dos Reis Filho - José Luiz Ferreira do Val e outro - Eneias de Freitas Criado - 1. Reitere-se a
carta de intimação expedida às fls. 681, nos termos do despacho de fls. 679, para que a Fazenda Pública de Cosmorama, na
pessoa de seu representante legal, apresente resposta no prazo de 10 dias, sob pena de desobediência. Int. N.Paulista, 15 de
janeiro de 2014. - ADV: MAURICIO SANCHEZ VILARDI (OAB 71213/SP), MARINA EMÍLIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB
109631/SP), LUIZ CARLOS DI DONATO (OAB 150525/SP), VÂNIA CRISTINA MEGIANI (OAB 280139/SP), JUCIANO MOREIRA
BARROSO (OAB 276693/SP)
Processo 0000087-28.2010.8.26.0382/02 (038.22.0100.000087/2) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução /
Cálculo / Atualização - Pedro Marangoni - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos, etc... Com fundamento no artigo 794,
inciso I, do Código de Processo Civil, decreto a EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DA SENTENÇA destes autos de nº 000008728.2010.8.26.0382/02 Ação de Aposentadoria por Invalidez C.C Tutela Antecipada da Lide, requerida por Pedro Marangoni
em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, anotando-se e comunicando-se. Autorizo o desentranhamento dos
documentos, pela parte interessada, mediante cópia e recibo nos autos. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. N.Paulista, 15 de
Janeiro de 2014. - ADV: GERSON JANUÁRIO (OAB 2628/MT), ELENICE GARCIA DA SILVEIRA (OAB 277878/SP), CARLOS
APARECIDO DE ARAUJO (OAB 44094/SP), GERALDO FERNANDO TEIXEIRA COSTA DA SILVA (OAB 164549/SP)
Processo 0000110-66.2013.8.26.0382 (038.22.0130.000110) - Exibição - Medida Cautelar - Iraci Rodrigues Lourenço de
Campos - Ativos Sa Cia Securit Cred - 1. Certificada a tempestividade (CPC, art. 508), recebo a apelação da autora (fls. 60/63) e
da requerida (fls. 65/73), nos efeitos devolutivo e suspensivo (CPC, art. 520). 2. Às contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias
(CPC, art. 508 a 518). 3. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Seção de Direito
Privado II, 11ª a 24ª Câmaras de Direito Privado SEJ 2.1.2), observando-se as cautelas de praxe. Int. N.Paulista, 14 de janeiro
de 2014. - ADV: ALBERTO QUERCIO NETO (OAB 229359/SP), LUIZ FERNANDO MAIA (OAB 67217/SP), RODRIGO DE LIMA
SANTOS (OAB 164275/SP)
Processo 0000132-27.2013.8.26.0382 (038.22.0130.000132) - Procedimento Sumário - Telefonia - Ines Marques da Silva
- Claro Sa - 1. Fixo os honorários advocatícios ao Dr. Saulo de Carvalho, em R$ 560,95. Código da causa 102. Expeça-se a
certidão. 2. Após, não havendo custas e despesas processuais em aberto, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Int.
N.Paulista, 14 de janeiro de 2014. - ADV: SAULO DE CARVALHO (OAB 77558/SP), JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL
(OAB 146752/SP)
Processo 0000193-63.2005.8.26.0382 (382.01.2005.000193) - Monitória - Contratos Bancários - Banco do Brasil Sa Sucessor
do Banco Nossa Caixa Sa - J A Ochiussi Sebastianopolis do Sul Me - - Jose Apparecido Ochiussi - 1. Intime-se o exequente,
na pessoa de sua representante legal, agência de Neves Paulista, para no prazo de 48 horas, promover o regular andamento
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do processo, ou seja, requerer o que de direito, sob pena de extinção (CPC, art. 267, inciso III). 2. Servirá o presente, por
cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. N.Paulista, 16 de janeiro de 2014. - ADV:
ELCIO PADOVEZ, MARINA EMÍLIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), MARCUS VINÍCIUS PIOVEZAN ELIAS
(OAB 197859/SP)
Processo 0000263-17.2004.8.26.0382 (382.01.2004.000263) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Marcos Tozetto
Neves Paulista Me Declaratoria Cctutela Antecip - Banco do Brasil Sa Sucessor do Banco Nossa Caixa Sa - 1. Manifestem-se
as partes acerca do laudo pericial de fls. 671/677, no prazo de 10 dias, sucessivamente, primeiro para a autora e após para o
requerido. 2. Após a manifestação das partes, não havendo quesitos complementares a serem esclarecidos pelo perito, expeçase alvará à Defensoria Pública do Estado, dos honorários periciais reservados às fls. 663, no valor de R$ 292,00. Int. N.Paulista,
05 de dezembro de 2013. - ADV: MARINA EMÍLIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), PAULO CESAR SILVÉRIO
VISCARDI (OAB 199846/SP), VALERIA RITA DE MELLO (OAB 87972/SP), JUCIANO MOREIRA BARROSO (OAB 276693/SP),
LUIZ CARLOS DI DONATO (OAB 150525/SP)
Processo 0000302-38.2009.8.26.0382 (382.01.2009.000302) - Execução de Título Extrajudicial - Banco do Brasil Sa Sucessor
do Banco Nossa Caixa Sa - Biga Comércio de Fraldas Descartáveis Ltda Epp - - Maria Izabel Feboli Mansano - - Patricia de
Bortoli Castro de Souza - 1. Intimem-se os executados, por mandado, para que providenciem o pagamento do débito indicado
pelo exequente às fls. 166/168, no valor de R$ 99.172,73, no prazo de 05 dias, sob pena de prosseguimento da execução. Int.
N.Paulista, 15 de janeiro de 2014. - ADV: JUCIANO MOREIRA BARROSO (OAB 276693/SP), ANTONIO DE PADUA SCAGLIONI
(OAB 62589/SP), LUIZ CARLOS DI DONATO (OAB 150525/SP), MARINA EMÍLIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/
SP)
Processo 0000339-94.2011.8.26.0382 (382.01.2011.000339) - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - Maria Aparecida
Spada Ferreira - Instituto Nacional do Seguro Social - Com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil,
decreto a EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DA SENTENÇA destes autos de nº 0000339-94.2011.8.26.0382 Ação Sumária de
Aposentadoria Rural por por Idade, requerida por Maria Aparecida Spada Ferreira em face do Instituto Nacional do Seguro
Social INSS, anotando-se e comunicando-se. Autorizo o desentranhamento dos documentos, pela parte interessada, mediante
cópia e recibo nos autos. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. N.Paulista, 15 de Janeiro de 2014. - ADV: LEANDRO MUSA DE
ALMEIDA (OAB 266855/SP), RAYNER DA SILVA FERREIRA (OAB 201981/SP), GERALDO FERNANDO TEIXEIRA COSTA DA
SILVA (OAB 164549/SP), MARCELO IGRECIAS MENDES (OAB 201965/SP), EVERALDO ROBERTO SAVARO JUNIOR (OAB
206234/SP), GERSON JANUÁRIO (OAB 2628/MT)
Processo 0000340-79.2011.8.26.0382 (382.01.2011.000340) - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - Benedito Ciencia
Filho - Instituto Nacional do Seguro Social - 1. Em face da concordância da parte autora com os cálculos apresentados pelo
INSS (fls. 118), expeça-se ofício requisitório ao Egrégio Tribunal Regional Federal para pagamento do valor indicado às fls. 112,
de R$ 11.283,70 ao autor e o valor de R$ 268,29 para seu procurador referente aos honorários advocatícios, encaminhando-se
cópia ao INSS. 2. Após, aguarde-se a reposta pelo prazo de 180 dias. Int. N.Paulista, 15 de janeiro de 2014. - ADV: EVERALDO
ROBERTO SAVARO JUNIOR (OAB 206234/SP), LEANDRO MUSA DE ALMEIDA (OAB 266855/SP), GERSON JANUÁRIO (OAB
2628/MT), RAYNER DA SILVA FERREIRA (OAB 201981/SP), GERALDO FERNANDO TEIXEIRA COSTA DA SILVA (OAB 164549/
SP), MARCELO IGRECIAS MENDES (OAB 201965/SP)
Processo 0000377-43.2010.8.26.0382 (382.01.2010.000377) - Procedimento Sumário - Juscelino Felisbino de Campos Instituto Nacional do Seguro Social - 1. Cumpra-se a v. decisão de fls. 96/97, que negou seguimento à apelação da parte autora,
cientificando às partes da baixa dos autos. 2. Requeira a parte interessada o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Após,
decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Int. N.Paulista, 15 de janeiro de 2014. ADV: GERSON JANUÁRIO (OAB 2628/MT), GERALDO FERNANDO TEIXEIRA COSTA DA SILVA (OAB 164549/SP), MAURICIO
SIGNORINI PRADO DE ALMEIDA (OAB 225013/SP), LYCIA MARIA RIBEIRO AGUIAR MIGUEL RAMOS (OAB 75322/SP)
Processo 0000384-35.2010.8.26.0382 (382.01.2010.000384) - Procedimento Sumário - Benedito Carlos Nunes - Instituto
Nacional do Seguro Social - 1. Cumpra-se a v. decisão de fls. 84/88, que negou seguimento à apelação do autor, cientificando
às partes da baixa dos autos. 2. Oficie-se ao INSS solicitando o cumprimento da sentença de fls. 64/69, para averbar o exercício
da atividade rural do autor, encaminhando-se as cópias necessárias, aguardando-se a resposta por 30 dias. Int. N.Paulista, 15
de janeiro de 2014. - ADV: LAERCIO PEREIRA DA SILVA (OAB 92972/SP), GERALDO FERNANDO TEIXEIRA COSTA DA SILVA
(OAB 164549/SP), CLAUDIA REGINA D’ALKMIN DA SILVA (OAB 171119/SP), LEANDRO PEREIRA DA SILVA (OAB 184743/
SP)
Processo 0000385-88.2008.8.26.0382 (382.01.2008.000385) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez - Pedro
Luiz Baroli - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - 1. Certificada a tempestividade (CPC, art. 508), recebo a apelação do
requerido (fls. 325/326), nos efeitos devolutivo e suspensivo (CPC, art. 520). 2. Às contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias
(CPC, art. 508 a 518). 3. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, observando-se as
cautelas de praxe. Int. N.Paulista, 15 de janeiro de 2014. - ADV: GERSON JANUÁRIO (OAB 2628/MT), LEANDRO MUSA DE
ALMEIDA (OAB 266855/SP), ROGÉRIO CESAR BARUFI (OAB 171752/SP), ADEVAL VEIGA DOS SANTOS (OAB 153202/SP),
MARCIA REGINA ARAUJO PAIVA (OAB 134910/SP)
Processo 0000439-58.2010.8.26.0358 (358.01.2010.000439) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Cooperativa de Crédito Rural Coopercitrus Credicitrus - Luis Darc Lucio - - Romário Primo Nogueira - Vistos. 1. Suspendo o
curso do processo pelo prazo de 90 dias, conforme requerido pela exequente às fls. 206. Int. Neves Paulista, 15 de janeiro de
2014. - ADV: RICARDO BALDACIN SALGADO (OAB 174366/SP), FLAVIO REIFF TOLLER (OAB 188968/SP), DIOGO VISCARDI
GONÇALES (OAB 216865/SP)
Processo 0000454-96.2003.8.26.0382 (382.01.2003.000454) - Procedimento Sumário - Averbação/Cômputo de tempo de
serviço rural (empregado/empregador) - Orlando Cassiano - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Nada a mais a requerer,
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Int. Neves Paulista, 15 de janeiro de 2014. - ADV: EUNICE PEREIRA DA SILVA
MAIA (OAB 67538/SP), GERSON JANUÁRIO (OAB 2628/MT)
Processo 0000484-87.2010.8.26.0382/02 (038.22.0100.000484/2) - Cumprimento de sentença - Adriana Meire Januncio Prefeitura Municipal de Neves Paulista - 1. Fls. 90 : Defiro vista dos autos ao procurador da exequente, Dr. José Gabriel Silva,
pelo prazo de 10 dias. Anote-se. Int. N.Paulista, 14 de janeiro de 2014. - ADV: MARCELO MANSANO (OAB 128979/SP), JOSE
GABRIEL SILVA (OAB 91499/SP)
Processo 0000638-23.2001.8.26.0382 (382.01.2001.000638) - Procedimento Sumário - Jovino Paschoalatto Aposentadoria
Rural Por Idade - Instituto Nacional do Seguro Social - 1. Cumpra-se a v. decisão de fls. 121/124, que deu provimento à
apelação do INSS para julgar improcedente a ação, cientificando às partes da baixa dos autos. 2. Requeira a parte interessada
o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Após, decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos com as cautelas
de praxe. Int. N.Paulista, 15 de janeiro de 2014. - ADV: CRISTIANE MARIA PAREDES FABBRI
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Processo 0000696-40.2012.8.26.0382 (382.01.2012.000696) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Maria Aparecida Moro
Barbosa - - Lazaro Barbosa da Silva - 1. Incluam-se no pólo passivo da ação os filhos da confrontante falecida Odulia Penhalves
Ochiussi, indicados às fls. 104/105, ou seja, Carlos Roberto Ochiussi Penhalves, Marcio Flavio Ochiussi Penhalves, Edilson
Penhalves Ochiussi e Celso Luiz Ochiussi Penhalves. 2. Após, citem-se-os, por mandado e via postal, para em querendo
contestarem o pedido no prazo de 15 dias, encaminhando-lhes cópia da petição inicial, advertindo-os dos termos do artigo 285
do Código de Processo Civil. Int. N.Paulista, 15 de janeiro de 2014. - ADV: JONAS OLLER (OAB 290266/SP)
Processo 0001011-05.2011.8.26.0382 (382.01.2004.000592/1) - Cumprimento de sentença - Maria Cristina Batista Crispim
- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - 1. Por primeiro, providencie a serventia a vinda aos autos de cópia de eventual
decisão proferida nos autos de substituição de curador da autora. 2. Com a juntada, abra-se vista ao ilustre representante do
Ministério Público. Int. N.Paulista, 15 de janeiro de 2014. - ADV: EVERALDO ROBERTO SAVARO JUNIOR (OAB 206234/SP),
APARECIDO OLADE LOJUDICE (OAB 126083/SP)
Processo 0001293-77.2010.8.26.0382 (382.01.2010.001293) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez - Jose
Galdino das Chagas - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. 1. Ciência às partes acerca da baixa dos autos e do v.
decisão de fls. 142/143, que negou seguimento à apelação interposta pelo INSS e manteve integralmente a sentença recorrida.
2. Oficie-se ao INSS solicitando a implantação do benefício ao autor, nos termos da r. sentença de fls. 122/125. 3. Apresente o
INSS memória de cálculo de liquidação (of. 1.117/2005-PFE do INSS), no prazo de 30 dias. 4. Com a juntada, manifeste-se o
autor e cite-se o executado Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do artigo 730 do Código de Processo Civil, no valor
apresentado, observando-se o prazo de 30(trinta) dias e constando no mandado que o valor objeto da execução foi apurado pelo
próprio INSS. 5. Sem prejuízo, informe o executado (INSS), no prazo de 30 dias, eventuais débitos que preencham as condições
estabelecidas no parágrafo 9º, do artigo 100 da Constituição Federal, sob pena de perda do direito de abatimento. Int. Neves
Paulista, 15 de janeiro de 2014. - ADV: MARCIA REGINA ARAUJO PAIVA (OAB 134910/SP), GERALDO FERNANDO TEIXEIRA
COSTA DA SILVA (OAB 164549/SP), EDMUNDO MARCIO DE PAIVA (OAB 268908/SP), GERSON JANUÁRIO (OAB 2628/MT)
Processo 0001431-44.2010.8.26.0382 (382.01.2007.000724/1) - Cumprimento de sentença - Osvaldo Nogueira - Instituto
Nacional do Seguro Social - Com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, decreto a EXTINÇÃO
DA EXECUÇÃO DA SENTENÇA destes autos de nº 0001431-44.2010.8.26.0382 - Ação Reivindicatória de Amparo Social c/c.
Pedido Liminar de Alimentos Provisionais, tendo como autor Osvaldo Nogueira em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, anotando-se e comunicando-se. Autorizo o desentranhamento dos documentos, pela parte interessada, mediante cópia
e recibo nos autos. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. N.Paulista, 15 de janeiro de 2014. - ADV: EUNICE PEREIRA DA SILVA
MAIA (OAB 67538/SP), GERALDO FERNANDO TEIXEIRA COSTA DA SILVA (OAB 164549/SP), FAUZI NAGIBE KAIRALLA
(OAB 60367/SP), TITO LIVIO QUINTELA CANILLE (OAB 227377/SP), ADEVAL VEIGA DOS SANTOS (OAB 153202/SP)
Processo 0001965-17.2012.8.26.0382 (382.01.2002.000443/1) - Cumprimento de sentença - Irismalte Marinho - Instituto
Nacional do Seguro Social - 1. Aguarde-se por mais 120 dias a resposta aos ofícios requisitórios expedidos às fls. 222/223. Int.
N.Paulista, 15 de janeiro de 2014. - ADV: CARLOS APARECIDO DE ARAUJO (OAB 44094/SP), ELENICE GARCIA DA SILVEIRA
(OAB 277878/SP), MARCIA REGINA ARAUJO PAIVA (OAB 134910/SP), GERALDO FERNANDO TEIXEIRA COSTA DA SILVA
(OAB 164549/SP), EVERALDO ROBERTO SAVARO JUNIOR (OAB 206234/SP)
Processo 3000153-49.2013.8.26.0382 - Procedimento Sumário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Aparecida
Ramos - Instituto Nacional de Seguro Social - 1. Acolho a indicação de assistente técnico e quesitos do requerido de fls. 30 e
verso e quesitos da autora de fls. 32/33. 2. Intime-se a perita nomeada às fls. 21, para realização do estudo social. 3. Manifestese a autora acerca da contestação e documentos de fls. 35/47, no prazo de 10 dias. Int. N.Paulista, 15 de janeiro de 2014. ADV: JAIRO CARDOSO DE BRITO FILHO (OAB 327086/SP), FERNANDO JOSE FEROLDI GONÇALVES (OAB 238072/SP)
Processo 3000404-67.2013.8.26.0382 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Porto Belo Empreendimentos
Imobiliários Nevense Ltda Me - Andre Augusto da Costa - Providencie a autora o recolhimento das custas para publicação no
D.J.E. do edital de citação expedido às fls. 43, em Guia do Fundo de Despesas código 435-9, valor R$ 477,26 (Quatrocentos
e Setenta e Sete Reais e Vinte e Seis Centavos(3.409 caracteres X R$ 0,14-Provimento CSM nº 1668/2009); no prazo de 05
(cinco) dias, comprovando nos autos - ADV: ANTONIO JOSE MARCHIORI JUNIOR (OAB 142783/SP)
Processo 3000435-87.2013.8.26.0382 - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Acebrás - Ferro e Aço Ltda - Ana
Marcia Costa EPP - Determino a expedição do mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação,
no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC,
art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo
supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento
dos eventuais embargos à execução. Advirto que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá
ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do
Código de Processo Civil. O edital deve conter a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de
embargos à execução. Não efetuado o pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora
de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não
encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5
(cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único,
do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de
até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera
alegação do devedor acerca de eventual composição amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze)
dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por
dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de
multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito
de 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá
ao executado requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Com a citação da executada e não havendo penhora
de bens, proceda-se ao bloqueio de seus ativos financeiros, via Bacenjud, conforme requerido pela exequente às fls. 05 (Prov.
CG n. 21/2006), devendo recolher, no prazo de 10 dias, para serviço de impressão de documentos que envolvam pesquisa
no sistema Bacenjud, no valor de R$ 11,00 por nome pesquisado; no caso dos autos, a exequente deve recolher o valor total
de R$ 11,00 (onze reais). Referida quantia deverá ser recolhida pela guia de fundo Especial de Despesa do TJ, código 434-1,
“Impressão de informações do Sistema Bacenjud”. Somente após o recolhimento será executada a solicitação. (Prov. 1864/011 CSM e Comunicado 97/010-CSM). Com o recolhimento, proceda-se ao bloqueio de valores. Expeça-se a certidão comprobatória
do ajuizamento da presente execução, nos termos do artigo 615-A do Código de Processo Civil, conforme requerido às fls.
05, observando-se que a exequente já recolheu a taxa necessária às fls. 44. Defiro as prerrogativas do artigo 172 do Código
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int.
N.Paulista, 15 de janeiro de 2014. - ADV: JULIANO ASSIS MARQUES DE AGUIAR (OAB 333190/SP)

MOCOCA
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MOCOCA EM 14/01/2014
PROCESSO :3000469-31.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de Sao Paul.o
EXECTDO
: Sérgio Luiz Pazotti Mococa Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3000470-16.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: SAEMA EMPRESA MECANIZAÇÃO AGRICOLA LTDA
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3000472-83.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: SAEMA EMPRESA MECANIZAÇÃO AGRICOLA LTDA
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3000473-68.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: JEISSON ALEXANDRE PIZZI
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3000471-98.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: Casecol Casa das Sementes Costal Ltda
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3000474-53.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: JEISSON ALEXANDRE PIZZI
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3000475-38.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: Clarice Pereira Quilice Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3000476-23.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: Johann Eugen Kunzle
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3000432-04.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: O MUNICIPIO DE MOCOCA
ADVOGADO : 122014/SP - Rosangela de Assis
EXECTDO
: MARCIO ANTONIO DE FREITAS/OFICIAL DO CRC
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3000478-90.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: Jorge Valentim
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
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PROCESSO :3000479-75.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: Iliria de Oliveira Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3000480-60.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: Jorge Valentim
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3000482-30.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: ALEX MARCELO DE SOUZA
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3000483-15.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: Johann Eugen Kunzle
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000097-02.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: D. C. DE O.
ADVOGADO : 136479/SP - Marcelo Tadeu Netto
REQDO
: E. C. DE L.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :3000484-97.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: MOCOPLAST MOCOCA EMBALANGENS PLASTICAS LT
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3000485-82.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: Campanhia de Bebidas Ipiranga
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3000433-86.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: O MUNICIPIO DE MOCOCA
ADVOGADO : 122014/SP - Rosangela de Assis
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3000486-67.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: Sérgio Luiz Pazotti Mococa Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3000487-52.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: Sérgio Luiz Pazotti Mococa Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3000488-37.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: Sérgio Luiz Pazotti Mococa Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3000489-22.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: Sérgio Luiz Pazotti Mococa Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
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PROCESSO :3000490-07.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: Sérgio Luiz Pazotti Mococa Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3000491-89.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: Sérgio Luiz Pazotti Mococa Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3000492-74.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: Sérgio Luiz Pazotti Mococa Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3000493-59.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: Sérgio Luiz Pazotti Mococa Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3000495-29.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: Sérgio Luiz Pazotti Mococa Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3000496-14.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: Jorge Valentim
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3000497-96.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: Sérgio Luiz Pazotti Mococa Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3000498-81.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: Sérgio Luiz Pazotti Mococa Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3000499-66.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: Sérgio Luiz Pazotti Mococa Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3000501-36.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: Sérgio Luiz Pazotti Mococa Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3000502-21.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: Sérgio Luiz Pazotti Mococa Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3000503-06.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: Sérgio Luiz Pazotti Mococa Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO

:3000504-88.2013.8.26.0360
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CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: Sérgio Luiz Pazotti Mococa Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:3000447-70.2013.8.26.0360
:AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE
: S. V. DOS S.

PROCESSO :3000505-73.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: Sérgio Luiz Pazotti Mococa Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000095-32.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR
: TAMARA RINELE GREGHI MODOLO
REQDO
: LUIZ ROBERTO GHIZZI
VARA:2ª VARA
PROCESSO :3000506-58.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: Sérgio Luiz Pazotti Mococa Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3000507-43.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: Sérgio Luiz Pazotti Mococa Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3000508-28.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: Sérgio Luiz Pazotti Mococa Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3000509-13.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: Sérgio Luiz Pazotti Mococa Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3000510-95.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: Sérgio Luiz Pazotti Mococa Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3000511-80.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: Lumatec Comercial Ltda
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3000512-65.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: Sérgio Luiz Pazotti Mococa Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3000513-50.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: Sérgio Luiz Pazotti Mococa Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3000514-35.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: Sérgio Luiz Pazotti Mococa Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
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PROCESSO :3000515-20.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: Sérgio Luiz Pazotti Mococa Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3000481-45.2013.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO
: Uaina Mococa Ltda Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000098-84.2014.8.26.0360
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: T. B. B.
ADVOGADO : 132802/SP - Marcio Domingos Rioli
REQDO
: M. T. T. M. B.
VARA:1ª VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:0000038-14.2014.8.26.0360
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: L. DE L. DE F.
: 276465/SP - Victor Coelho Dias

PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:0000106-61.2014.8.26.0360
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
: M. DE S. M.
: 194876/SP - Sergio Marques de Souza

PROCESSO :0000118-75.2014.8.26.0360
CLASSE
:REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS
REQTE
: J. L. L. DA R.
ADVOGADO : 145386/SP - Benedito Espanha
REQDA
: J. C. DOS S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000119-60.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Wilma Rosalino Basaglia
ADVOGADO : 197844/SP - Marcelo de Rezende Moreira
REQDO
: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000120-45.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Irma Rosalino Scucuglia
ADVOGADO : 197844/SP - Marcelo de Rezende Moreira
REQDO
: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000268-56.2014.8.26.0360
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
ADVOGADO : 183944/SP - Rodolfo Gerd Seifert
REQDO
: ROGER SILVA DOS SANTOS
VARA:2ª VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:0000123-97.2014.8.26.0360
:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
: Décio Lopes
: 70121/SP - Getulio Cardozo da Silva

PROCESSO :0000125-67.2014.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Agencia Nacional de Transportes Terrestres Antt
ADVOGADO : 289428/SP - Marcelo Garcia Vieira
EXECTDO
: Marin Transportes e Turismo Ltda
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO

:0000132-59.2014.8.26.0360
:EXECUÇÃO FISCAL
: Agencia Nacional de Telecomunicações - ANATEL
: 289428/SP - Marcelo Garcia Vieira
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

1155

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1156

EXECTDO
: José Benedito Rosseti Mococa Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000131-74.2014.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA
ADVOGADO : 289428/SP - Marcelo Garcia Vieira
EXECTDO
: Jarina Auto Posto Ltda
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000116-08.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: C. A. DA S. V.
ADVOGADO : 224648/SP - Alexandre Inácio Luzia
REQDA
: T. R. V.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000124-82.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Juliana Elena da Silva e Silveira
ADVOGADO : 70121/SP - Getulio Cardozo da Silva
REQDO
: INSS- (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL)
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000129-07.2014.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INSDUSTRIAL - INMETRO
ADVOGADO : 289428/SP - Marcelo Garcia Vieira
EXECTDO
: Liliane Aparecida Geraldo Presentes Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000128-22.2014.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Agência Nacional de Saúde Suplementar Ans
ADVOGADO : 289428/SP - Marcelo Garcia Vieira
EXECTDO
: Unimed de Mococa Cooperativa de Trabvalho Medico
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000126-52.2014.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Agencia Nacional de Transportes Terrestres Antt
ADVOGADO : 289428/SP - Marcelo Garcia Vieira
EXECTDO
: Mococa Sa Produtos Alimentícios
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000127-37.2014.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Agencia Nacional de Transportes Terrestres Antt
ADVOGADO : 289428/SP - Marcelo Garcia Vieira
EXECTDO
: Mococa Sa Produtos Alimentícios
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000117-90.2014.8.26.0360
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: R. B. F.
ADVOGADO : 145386/SP - Benedito Espanha
REQDO
: J. J. F.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000270-26.2014.8.26.0360
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: G. L. X.
ADVOGADO : 263069/SP - Jose Martini Junior
REQDO
: R. X. DE S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000130-89.2014.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INSDSUTRIAL
ADVOGADO : 289428/SP - Marcelo Garcia Vieira
EXECTDO
: Comercio de Condimentos Permel Ltda Epp
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO

:0000141-21.2014.8.26.0360
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CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: SILVIO APARECIDO SOARES
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDO
: B.V. FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000142-06.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Marcio Antonio de Souza
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDO
: B.V. FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000133-44.2014.8.26.0360
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE
: Lidia Licha de Campos
ADVOGADO : 84031/SP - Sergio Sarraf
REQDO
: Gilson Donizete Eduardo
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000143-88.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: WAGNER BERNARDES MIRANDA
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDO
: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000144-73.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Antonio Carlos Azarias Filho
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDO
: BANCO CIFRA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000145-58.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Ester Danielli Vilela
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDO
: B.V. FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000146-43.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Ester Danielli Vilela
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDO
: Banco Bradesco Financiamentos S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000147-28.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Saulo Donizete Pratali
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDO
: BANCO ITAULEASING S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000148-13.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Domingos Passoti Neto
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDO
: BANCO CIFRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000138-66.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Claudinei Rafaldini
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDO
: BANCO CIFRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO
REQDO

:0000151-65.2014.8.26.0360
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
: KENEDY TRAJANO DE ALMEIDA
: 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
: BANCO PECÚNIA
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VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000149-95.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Marcio Bernardes
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDO
: B.V. FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000150-80.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: WANDERNELSON ALVES DA SILVA
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDO
: BANCO PANAMERICANO S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000152-50.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: MARILDA APARECIDA SILVA FRANCISCO
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDO
: BANCO FICSA S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000139-51.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Valdeci Balbino
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDO
: BANCO CIFRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000154-20.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Jeferson Luis de Paiva
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDO
: Banco Bradesco Financiamentos S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000155-05.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: CLEUZA MARIA DO NASCIMENTO BENTO
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDO
: BANCO CIFRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000156-87.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: VANUSA ALEXANDRA DA SILVA
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDO
: BANCO PANAMERICANO S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000157-72.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: TATIANA DEL MORO
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDO
: BANCO CIFRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000271-11.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: R. DA S. R.
ADVOGADO : 141877/SP - Ana Paula Pimenta
REQDO
: M. DE M.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000140-36.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: RODRIGO FIRMINO DOS REIS
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDA
: BANCO ITAUCARD S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MOCOCA EM 15/01/2014
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PROCESSO :0000153-35.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Alexandra Rafaela Marçal
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDO
: BANCO CIFRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000158-57.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Edson Madureira
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDO
: BANCO PECÚNIA S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000159-42.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Daniel Canaves
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDO
: B.V. FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000160-27.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: RODRIGO FERNANDES AUGUSTO
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDO
: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000161-12.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Maria Heliana dos Reis Terra
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDO
: B.V. FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000163-79.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: JOSE OSCAR MARTINS & CIA LTDA ME
REQDO
: Banco Bradesco S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000184-55.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Hamilton Lopes
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDO
: B.V. FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000168-04.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Selma Leme de Borba
ADVOGADO : 197844/SP - Marcelo de Rezende Moreira
REQDO
: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000193-17.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: MARIA CAROLINA DOS SANTOS DE PAULA
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDO
: B.V. FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000194-02.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: JOAO PAULO FRUTUOZO
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDO
: B.V. FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO
REQDO

:0000195-84.2014.8.26.0360
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
: JOAO PAULO FRUTUOZO
: 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
: BANCO CIFRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
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VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000207-98.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: M. A. DA S. V.
ADVOGADO : 224648/SP - Alexandre Inácio Luzia
REQDO
: I. A. DA S.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000196-69.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Luiz Antonio Alves
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDO
: B.V. FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000197-54.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: JOSE DONIZETTI LAUREANO
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDO
: B.V. FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000198-39.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Sebastiao do Carmo Pacheco
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDO
: B.V. FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000208-83.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Arlete Marli Frade Ferraz Dias
ADVOGADO : 197844/SP - Marcelo de Rezende Moreira
REQDO
: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000199-24.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Antonio Barros da Silva Junior
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDO
: B.V. FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000200-09.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: JOSE ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDO
: B.V. FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000209-68.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Arlete Marli Frade Ferraz Dias
ADVOGADO : 197844/SP - Marcelo de Rezende Moreira
REQDO
: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000201-91.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: JOSE ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDO
: BANCO PECUNIA S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000202-76.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: TAMIRES CRISTINA SANTOS
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDO
: BANCO PANAMERICANO S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE

:0000210-53.2014.8.26.0360
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Paulo Sergio de Carvalho
197844/SP - Marcelo de Rezende Moreira
Maria Aparecida Vicente da Silva Carvalho Me
ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000185-40.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: APARECIDO GRAÇA BATISTA
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDO
: B.V. FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000186-25.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Sebastiao Barbosa
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDO
: B.V. FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000187-10.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Rafael Aparecido Fernandes Augusto
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDO
: B.V. FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000188-92.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: SEBASTIAO MIGUEL
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDO
: B.V. FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000189-77.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Marcelo Serafim Vieira
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDO
: B.V. FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000190-62.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Valdinei Aparecido dos Santos
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDO
: B.V. FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000206-16.2014.8.26.0360
CLASSE
:EMBARGOS DE TERCEIRO
EMBARGTE : Luiz Henrique de Souza
ADVOGADO : 307322/SP - Leticia Pozzer de Souza
EMBARGDO : ESCRITÓRIO CONTÁBIL OBJETIVO S/A
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000225-22.2014.8.26.0360
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: C. A. B.
ADVOGADO : 269343/SP - Arnaldo Contreras Faraco
REQDO
: R. M. DA S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:0000214-90.2014.8.26.0360
:ALVARÁ JUDICIAL
: LUCIA APARECIDA JACOB ANTONIALLI
: 141902/SP - Kelly Cristina Ramos Corraini

PROCESSO :0000191-47.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Natalina Alves Dutra
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDO
: B.V. FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO

:0000212-23.2014.8.26.0360
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CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Nivaldo dos Santos Coelho
ADVOGADO : 255132/SP - Fabio Ferreira dos Santos
REQDA
: Elaine Cristina Marques Coelho
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000230-44.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Miguel Laguna
ADVOGADO : 287305/SP - Alexandre Ramalho Romero
REQDA
: Telefônica Brasil S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000192-32.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: GUSTAVO HENRIQUE PESSOA
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDO
: B.V. FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000216-60.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Reginaldo Aparecido Boaro
ADVOGADO : 197844/SP - Marcelo de Rezende Moreira
REQDO
: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000217-45.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Gustavo Leal
ADVOGADO : 307300/SP - Isabela Maziero Barbosa
REQDO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A INCORPORADOR DO BANCO FINASA S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000304-98.2014.8.26.0360
CLASSE
:INTERDIÇÃO
REQTE
: R. S.
ADVOGADO : 255132/SP - Fabio Ferreira dos Santos
REQDO
: J. M.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000231-29.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: ARMANDO SERRA
ADVOGADO : 189302/SP - Marcelo Gaino Costa
REQDO
: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000232-14.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: JOAQUIM ALVES FILHO
ADVOGADO : 189302/SP - Marcelo Gaino Costa
REQDO
: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000227-89.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: ANTONIO LINO CORREA
ADVOGADO : 84031/SP - Sergio Sarraf
REQDA
: Telefônica Brasil S/A
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000234-81.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Maria Conceição de Oliveira Pucineli
ADVOGADO : 189302/SP - Marcelo Gaino Costa
REQDO
: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VARA:2ª VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO
REQDO

:0000235-66.2014.8.26.0360
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: Maria Helena Chiquine Dias
: 189302/SP - Marcelo Gaino Costa
: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
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VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000236-51.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Santo Donizeti Vieira
ADVOGADO : 189302/SP - Marcelo Gaino Costa
REQDO
: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000226-07.2014.8.26.0360
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: L. C. D.
ADVOGADO : 84031/SP - Sergio Sarraf
REQDO
: E. DE L. F. D.
VARA:1ª VARA
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MOCOCA EM 16/01/2014
PROCESSO :0000237-36.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Vitor Firmino Pinto
ADVOGADO : 189302/SP - Marcelo Gaino Costa
REQDO
: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000243-43.2014.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
ADVOGADO : 235016/SP - Jose Renato Rocco Roland Gomes
EXECTDO
: Transouza Transportes Rodoviarios Ltda
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000245-13.2014.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
ADVOGADO : 235016/SP - Jose Renato Rocco Roland Gomes
EXECTDO
: Lumatec Comercial LTDA ME
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000246-95.2014.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
ADVOGADO : 235016/SP - Jose Renato Rocco Roland Gomes
EXECTDO
: Girotto Transportadora & Logistica Ltda
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000247-80.2014.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
ADVOGADO : 235016/SP - Jose Renato Rocco Roland Gomes
EXECTDO
: MOCOPLAST MOCOCA EMBALAGENS PLASTICAS LT
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000248-65.2014.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
ADVOGADO : 235016/SP - Jose Renato Rocco Roland Gomes
EXECTDO
: Campanhia de Bebidas Ipiranga
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000249-50.2014.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
ADVOGADO : 235016/SP - Jose Renato Rocco Roland Gomes
EXECTDO
: Sao Pacifico Industria e Comercio Ltda
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000345-65.2014.8.26.0360
CLASSE
:MEDIDAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE
REQTE
: M. P. DO E. DE S. P.
REQDA
: I. F. DE O.
VARA:2ª VARA
PROCESSO

:0000250-35.2014.8.26.0360
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CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
ADVOGADO : 235016/SP - Jose Renato Rocco Roland Gomes
EXECTDO
: Adriana Lucia Pagotti de Souza Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000265-04.2014.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
ADVOGADO : 235016/SP - Jose Renato Rocco Roland Gomes
EXECTDO
: Iliria de Oliveira Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000266-86.2014.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
ADVOGADO : 235016/SP - Jose Renato Rocco Roland Gomes
EXECTDO
: Johann Eugen Kunzle
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000244-28.2014.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
ADVOGADO : 235016/SP - Jose Renato Rocco Roland Gomes
EXECTDO
: Pisafer Insdustria e Comércio Ltda
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000263-34.2014.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
ADVOGADO : 235016/SP - Jose Renato Rocco Roland Gomes
EXECTDO
: Regina Aparecida Pedreti dos Santos Moco
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000341-28.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: W. W. A.
ADVOGADO : 145386/SP - Benedito Espanha
REQDO
: E. DE D. A. R. DE A.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000264-19.2014.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
ADVOGADO : 235016/SP - Jose Renato Rocco Roland Gomes
EXECTDO
: Transportadora Crisdani Ltda
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000262-49.2014.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
ADVOGADO : 235016/SP - Jose Renato Rocco Roland Gomes
EXECTDO
: SAEMA EMP DE MEC AGRICOLA LTDA
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000238-21.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Luiz Aparecido da Silva
ADVOGADO : 189302/SP - Marcelo Gaino Costa
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000343-95.2014.8.26.0360
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: GILMAR JULIO TEIXEIRA DE MELLO
ADVOGADO : 75225/SP - Paulo Sergio de Almeida Godoy
IMPTDO
: Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Mococa Sp
VARA:2ª VARA
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO
EXECTDO

:0000261-64.2014.8.26.0360
:EXECUÇÃO FISCAL
: Fazenda do Estado de São Paulo
: 235016/SP - Jose Renato Rocco Roland Gomes
: Casecol Casa das Sementes Costal Ltda
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VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000259-94.2014.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
ADVOGADO : 235016/SP - Jose Renato Rocco Roland Gomes
EXECTDO
: Jorge Valentim
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000260-79.2014.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
ADVOGADO : 235016/SP - Jose Renato Rocco Roland Gomes
EXECTDO
: Transouza Transportes Rodoviarios Ltda
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000240-88.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Aurea Vieira Maia
ADVOGADO : 189302/SP - Marcelo Gaino Costa
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000254-72.2014.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
ADVOGADO : 235016/SP - Jose Renato Rocco Roland Gomes
EXECTDO
: Semelc Serviços de Manutenção Eletrica C
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000251-20.2014.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
ADVOGADO : 235016/SP - Jose Renato Rocco Roland Gomes
EXECTDO
: Calderaria Sao Caetano Indus Mecanicas Ltda
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000353-42.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Rodrigo de Jesus Zitto
ADVOGADO : 318996/SP - José Luiz Pucciarelli Balan
REQDO
: DETRAN/SP - DEPARTAMNETO DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000252-05.2014.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
ADVOGADO : 235016/SP - Jose Renato Rocco Roland Gomes
EXECTDO
: Mocoagro Agricola e Veterinaria Ltda
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000253-87.2014.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
ADVOGADO : 235016/SP - Jose Renato Rocco Roland Gomes
EXECTDO
: Usimaq Mococa Ltda Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000351-72.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: FAGNER HENRIQUE BERNARDES
ADVOGADO : 264504/SP - Jair Carlos Pereira Rotta
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000255-57.2014.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
ADVOGADO : 235016/SP - Jose Renato Rocco Roland Gomes
EXECTDO
: Pisafer Insdustria e Comércio Ltda
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO
CLASSE

:0000256-42.2014.8.26.0360
:EXECUÇÃO FISCAL
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EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
ADVOGADO : 235016/SP - Jose Renato Rocco Roland Gomes
EXECTDO
: M J Raimundo Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000257-27.2014.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
ADVOGADO : 235016/SP - Jose Renato Rocco Roland Gomes
EXECTDO
: Industria e Comercio de Cafe 2p Ltda
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000355-12.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Giovana Cristina Arantes da Silva
ADVOGADO : 295863/SP - Gustavo Cesini de Salles
REQDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000258-12.2014.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
ADVOGADO : 235016/SP - Jose Renato Rocco Roland Gomes
EXECTDO
: Industria e Comercio de Cafe 2p Ltda
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000344-80.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: J. L. DA S.
ADVOGADO : 75225/SP - Paulo Sergio de Almeida Godoy
REQDA
: S. G. DA S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:0000277-18.2014.8.26.0360
:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
: Elaine Cristina Frutuozo Pereira
: 197844/SP - Marcelo de Rezende Moreira

PROCESSO :0000272-93.2014.8.26.0360
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: M. L. V.
ADVOGADO : 106467/SP - Angelo Donizeti Berti Marino
REQDO
: F. M. V.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000273-78.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: BANCO DO BRASIL S.A
ADVOGADO : 79797/SP - Arnor Serafim Junior
REQDO
: Udmir Maziero Filho Epp
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000276-33.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: José Carlos Hernandes
ADVOGADO : 197844/SP - Marcelo de Rezende Moreira
REQDO
: BANCO PANAMERICANO S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000269-41.2014.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Manetoni Distribuidora de Produtos Siderurgicos, Importação e Exportação Ltda
ADVOGADO : 128845/SP - Nilson dos Santos Almeida
EXECTDO
: M & T Industria Melalúrgica Ltda Epp
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000267-71.2014.8.26.0360
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: J. L. F.
ADVOGADO : 136479/SP - Marcelo Tadeu Netto
REQDA
: M. DE O. F.
VARA:1ª VARA
PROCESSO

:0000275-48.2014.8.26.0360
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CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Octavio Testa
ADVOGADO : 197844/SP - Marcelo de Rezende Moreira
REQDO
: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000233-96.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: LUIZ FRANCISCO
ADVOGADO : 189302/SP - Marcelo Gaino Costa
REQDO
: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000241-73.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: G. L. DOS S.
ADVOGADO : 289907/SP - Rafael Gratieri Gallati
REQDO
: M. A. C.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000239-06.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: PEDRO LÚCIO DA SILVA
ADVOGADO : 189302/SP - Marcelo Gaino Costa
REQDO
: Fundação Cesp
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000281-55.2014.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: FUNDAÇÃO SABESP DE SEGURIDADE SOCIAL - SABESPREV
ADVOGADO : 86568/SP - Janete Sanches Morales dos Santos
EXECTDO
: ADILSON SIDNEI DE SOUZA
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000282-40.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: ELZA LÚCIA DE OLIVEIRA TOSCANO
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDO
: BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000283-25.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: JOSÉ ANTONIO MEIRELES
ADVOGADO : 246972/SP - Daia Gomes dos Santos
REQDO
: BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000278-03.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Neusa Leoncio Calió
ADVOGADO : 263095/SP - Lucas Antonio Massaro
REQDO
: BANCO ITAÚ S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000377-70.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Antonio Carmo dos Santos
ADVOGADO : 259153/SP - Jean Carlos Reis Pozzer
REQDA
: BANCO ITAUCARD S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000381-10.2014.8.26.0360
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: ADRIANO GARCIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : 259153/SP - Jean Carlos Reis Pozzer
REQDO
: Megatron Ltda Me
VARA:1ª VARA

1ª Vara
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JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO SANSÃO FERREIRA BARRETO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EMERSON TADEU MARTUCEVIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2014
Processo 0000014-60.1989.8.26.0360 (360.01.1989.000014) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Francisco
Demasi Filho e outros - Fazenda Estadual - Vistos. Certifique a Serventia se foi requerida a prioridade na tramitação processual.
Em caso positivo, e se deferida, tarje-se os autos com tal indicativo. Fls. 666/668: nos termos do decidido às fls. 660, por ora é
o que se autoriza aos requerentes a levantar, até mesmo porque aquela decisão não restou atacada por recurso próprio. Sobre
os pedidos de habilitação (fls. 670 e 675), manifestem-se os demais herdeiros, no prazo de cinco dias, ficando consignado
que seus silêncios serão interpretados como indicativo da concordância. Int. - ADV: ODENIR DONIZETE MARTELO (OAB
109824/SP), VILMA APARECIDA FANTE (OAB 73595/SP), ALVARO MELO PEREIRA (OAB 46927/MG), MARIA DO CARMO DE
S NOGUEIRA SASSAROLI (OAB 35789/SP), ROQUE DEMASI JUNIOR (OAB 32465/SP), MURILO DE FREITAS DEMASI (OAB
189945/SP), DANIELA DANDREA VAZ FERREIRA (OAB 126427/SP)
Processo 0000461-76.2011.8.26.0360 (360.01.2011.000461) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Eliana Aparecida Araújo - Francisco Rodrigues Pinto - vistos, etc. Para fins do convênio DPE/OAB, ao defensor
dativo, arbitro honorários em R$165,00 30% (cód. 102), autorizando a expedição de certidão. Proceda-se à atualização do
presente feito, cadastrando-se o seu objeto, junto ao Sidap. Após, observadas as formalidades legais e as NSCGJ, arquivem-se
os autos. Int. e Dil. - ADV: MARIELA APARECIDA FANTE (OAB 233561/SP), RENE ANTONIO WOLF (OAB 23902/SP), VILMA
APARECIDA FANTE (OAB 73595/SP)
Processo 0001426-54.2011.8.26.0360 (360.01.2011.001426) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Cooperativa de Credito Rural da Região da Mogiana Credisan - Vistos, etc. Defiro o sobrestamento do feito pelo
prazo de 30 dias. Transcorrido o interregno mencionado, manifeste-se independentemente de nova intimação. Int. e Dil. - ADV:
BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP)
Processo 0001905-86.2007.8.26.0360 (360.01.2007.001905) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Cooperativa de Crédito Rural da Região Mogiana Sicoob Credisan - Helber Gomez Bianconi - Vistos, etc. Defiro o sobrestamento
do feito pelo prazo de 30 dias. Transcorrido o interregno mencionado, manifeste-se independentemente de nova intimação. Int.
e Dil. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP), PAULO SERGIO DE ALMEIDA
GODOY (OAB 75225/SP)
Processo 0001948-28.2004.8.26.0360/01 (036.02.0040.001948/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Banco Bmc Sa - vistos, etc. Proceda-se à atualização do presente feito, cadastrando-se o seu objeto, junto ao Sidap.
Após, observadas as formalidades legais e as NSCGJ, arquivem-se os autos. Int. e Dil. - ADV: ERIC GARMES DE OLIVEIRA
(OAB 173267/SP), NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP), SABRINA DALPINO SANTIAGO IEZZI (OAB 218824/SP)
Processo 0002001-28.2012.8.26.0360 (360.01.2012.002001) - Monitória - Contratos Bancários - Hsbc Bank Brasil Sa Banco
Múltiplo - Cristiane da Silva - Vistos, etc. Em sendo tempestiva e havendo o devido preparo, assim como cumprido o Prov.
833/2004, se for o caso, o que deverá ser certificado nos autos, recebo o recurso de apelação, nos efeitos legais e aplicáveis
à espécie, verificando, para tanto, as disposições do art. 520 e seus incisos do Código de Processo Civil. Intime-se após a
recorrida para oferta de contrarrazões. Int. e dil. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), GETULIO CARDOZO
DA SILVA (OAB 70121/SP)
Processo 0002076-33.2013.8.26.0360 (036.02.0130.002076) - Procedimento Ordinário - Revisão - Moises Ferreira Marques Jose Carlos Marques - vistos, etc. Fls. 38: Defiro. Diligencie-se como requerido, oficiando-se. No mais, proceda-se à atualização
do presente feito, cadastrando-se o seu objeto, junto ao Sidap. Após, observadas as formalidades legais e as NSCGJ, arquivemse os autos. Int. e Dil. - ADV: SERGIO SARRAF (OAB 84031/SP), JOSE DAVID GOMES JUNIOR (OAB 311878/SP)
Processo 0002182-97.2010.8.26.0360 (360.01.2010.002182) - Procedimento Ordinário - Benefícios em Espécie - Neusa de
Paula Garcia - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-se a parte vencedora em termos de prosseguimento do feito.
- ADV: FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), GETULIO CARDOZO DA SILVA (OAB 70121/SP), TATIANA CRISTINA
DELBON (OAB 233486/SP)
Processo 0002193-58.2012.8.26.0360 (360.01.2012.002193) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de
Contribuição (Art. 55/6) - Joaquim Lidio da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Face a juntada dos documentos
de fls. 153/208, manifestem-se as partes interessadas. - ADV: CAIO GONÇALVES DE SOUZA FILHO (OAB 191681/SP),
FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), MARCELO GAINO COSTA (OAB 189302/SP)
Processo 0002408-78.2005.8.26.0360 (360.01.2005.002408) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - Livia
Leite da Rocha - Roberto Cunali Cagnoni e outro - vistos, etc. Proceda-se à atualização do presente feito, cadastrando-se o seu
objeto, junto ao Sidap. Após, observadas as formalidades legais e as NSCGJ, arquivem-se os autos. Int. e Dil. - ADV: MARCELO
TADEU NETTO (OAB 136479/SP), GRASIELI DE SOUZA (OAB 219177/SP), RENER DA SILVA AMANCIO (OAB 230882/SP)
Processo 0002713-18.2012.8.26.0360 (360.01.2012.002713) - Ação Popular - Atos Administrativos - Francisco Ferreira
Carvalho - Prefeitura Municipal de Mococa e outro - Vistos, etc 1 ? Esclareçam as partes as provas que pretendam produzir,
inclusive as de audiência, especificando-as de forma justificada. 2 ? P. e I. - ADV: ANA TERESA MILANEZ VASCONCELOS
(OAB 76770/SP), JOSE ROBERTO MARTINS GARCIA (OAB 21497/SP)
Processo 0002848-30.2012.8.26.0360 (360.01.2012.002848) - Ação Civil Pública - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou
Fornecimento de Medicamentos - Município de Mococa e outros - Vistos, etc. Em sendo tempestiva e havendo o devido preparo,
assim como cumprido o Prov. 833/2004, se for o caso, o que deverá ser certificado nos autos, recebo o recurso de apelação,
no efeito devolutivo quanto à parte da sentença que deferiu antecipação da tutela, e, recebo no duplo efeito, quanto ao restante
da sentença. Cumpra-se a serventia a sentença, com urgência. Após, intime-se após a recorrida para oferta de contrarrazões.
Int. e dil. - ADV: DAIA GOMES DOS SANTOS (OAB 246972/SP), JOAO FERNANDO OSTINI (OAB 115989/SP), MERCIVAL
PANSERINI (OAB 93399/SP)
Processo 0002883-92.2009.8.26.0360 (360.01.2009.002883) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Menil Comercio
de Peças Ltda - Vistos, etc. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 15 dias. Transcorrido o interregno mencionado,
manifeste-se independentemente de nova intimação. Int. e Dil. - ADV: EDUARDO MARCANTONIO LIZARELLI (OAB 152776/
SP)
Processo 0003085-06.2008.8.26.0360 (360.01.2008.003085) - Outros Feitos não Especificados - Diego Avelar Ramos Banco do Brasil Sa - Manifeste-se a aparte vencedora em termos de prosseguimento do feito. - ADV: JOSE ANTONIO FRIGINI
(OAB 115369/SP), DANILO ALEXANDRE MAYRIQUES (OAB 241336/SP)
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Processo 0003331-94.2011.8.26.0360 (360.01.2011.003331) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Francisco Michelin Sordi - Spprev São Paulo Previdência - Vistos, etc. Proceda-se, a serventia, à atualização do presente feito,
cadastrando-se o seu objeto, junto ao Sidap. Após, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça, Seção de Direito Público, com
nossas homenagens. Int. e dil. - ADV: VALDIR VIVIANI (OAB 52932/SP), LUCIANO ALVES ROSSATO (OAB 228257/SP)
Processo 0003402-38.2007.8.26.0360 (360.01.2007.003402) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Maria
do Carmo de Lima Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos, etc. Proceda-se, a serventia, à atualização do
presente feito, cadastrando-se o seu objeto, junto ao Sidap. Após, subam os autos ao E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região,
com nossas homenagens. Int. e dil. - ADV: MARCELO GAINO COSTA (OAB 189302/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB
73759/SP), TATIANA CRISTINA DELBON (OAB 233486/SP)
Processo 0003523-56.2013.8.26.0360 (036.02.0130.003523) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Benicio Aparecido Bento e
outro - Manifeste-se a parte autora, em termos de prosseguimento do feito. - ADV: LUCAS HENRIQUE MOISES (OAB 269647/
SP)
Processo 0003539-44.2012.8.26.0360 (360.01.2012.003539) - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença
- Kaynan Patrik dos Santos Iza - Ocimar dos Reis Iza - Vistos, etc. Manifeste-se a parte autora em cinco dias em termos de
prosseguimento do feito. Nada sendo requerido, intime-se pessoalmente, por carta com AR, para que dê regular andamento
ao feito, sob pena de arquivamento. Int. e dil. - ADV: PAULO JUNIOR RODRIGUES BOUCAS (OAB 152837/SP), MARCELO
BUZZO FRAISSAT (OAB 209938/SP)
Processo 0003602-06.2011.8.26.0360 (360.01.2011.003602) - Procedimento Ordinário - Revisão - Joao Roberto Paulino
Epp - Banco do Brasil Sa - Vistos, etc. Proceda-se, a serventia, à atualização do presente feito, cadastrando-se o seu objeto,
junto ao Sidap. Após, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça, Seção de Direito Privado, com nossas homenagens. Int. e dil. ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), MARCELO AUGUSTO PAULINO (OAB 282654/SP)
Processo 0003676-75.2002.8.26.0360 (360.01.2002.003676) - Monitória - Espécies de Contratos - Pedro Ribeiro Ferreira
- Michio Tomioka - Vistos, etc. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 dias. Transcorrido o interregno mencionado,
manifeste-se independentemente de nova intimação. Int. e Dil. - ADV: ORESTES MAZIEIRO (OAB 90426/SP), SERGIO
AUGUSTO DIAS BASTOS (OAB 157601/SP)
Processo 0003779-96.2013.8.26.0360 (036.02.0130.003779) - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Usufruto e Administração dos
Bens de Filhos Menores - Fabrício Bertelli dos Santos e outros - Vistos, etc. Manifeste-se a parte autora em cinco dias em
termos de prosseguimento do feito. Nada sendo requerido, intime-se pessoalmente, por carta com AR, para que dê regular
andamento ao feito, sob pena de extinção. Int. e dil. - ADV: VALDIR VIVIANI (OAB 52932/SP)
Processo 0003780-81.2013.8.26.0360 (036.02.0130.003780) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Simonica de
Fatima Martins - Sentença nº 1453/2013 registrada em 19/11/2013 no livro nº 418 às Fls. 263/266: Ante o exposto, e considerando
tudo o mais que dos autos consta, nos termos do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido
inicial. Por força da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas e despesas do processo, cuja exigência deve
observar o disposto nos artigos 11 e 12 da Lei 1.060/50, por ser beneficiária da justiça gratuita. P.R.I.C. \<SEQMV\>S17415094\</
SEQMV\> - ADV: TATIANA MANZONI BOCAMINO (OAB 284327/SP)
Processo 0003867-47.2007.8.26.0360 (360.01.2007.003867) - Outros Feitos não Especificados - Gisela Aparecida Gomes Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-se a parte vencedora em termos de prosseguimento do feito. - ADV: RENER
DA SILVA AMANCIO (OAB 230882/SP), TATIANA CRISTINA DELBON (OAB 233486/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB
73759/SP)
Processo 0004068-63.2012.8.26.0360 (360.01.2012.004068) - Procedimento Sumário - Cartão de Crédito - Cooperativa
de Crédito Sicoob Credicoonai - Bruno Pecci Gioia - Vistos, etc. Proceda-se, a serventia, à atualização do presente feito,
cadastrando-se o seu objeto, junto ao Sidap. Após, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça, Seção de Direito Privado, com
nossas homenagens. Int. e dil. - ADV: GUSTAVO VIEGAS MARCONDES (OAB 209894/SP), FRANCELI CAROLINA DE ALMEIDA
FERRARI (OAB 220184/SP), ANDRES GARCIA GONZALEZ (OAB 231864/SP), FLAVIA PERONE DE FREITAS (OAB 247682/
SP), JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA (OAB 301864/SP), FERNANDA ROSA BARBOSA (OAB 301620/SP)
Processo 0004111-97.2012.8.26.0360 (360.01.2012.004111) - Inventário - Inventário e Partilha - Alan Marcelino de Souza Vistos, etc. Manifeste-se a parte autora em cinco dias em termos de prosseguimento do feito. Nada sendo requerido, intime-se
pessoalmente, por carta com AR, para que dê regular andamento ao feito, sob pena de arquivamento. Int. e dil. - ADV: VALDIR
VIVIANI (OAB 52932/SP)
Processo 0004139-31.2013.8.26.0360 (036.02.0130.004139) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade Marcelly Luriam Inácio - Marcelo Carlos dos Santos - Vistos, etc 1 ? Esclareçam as partes as provas que pretendam produzir,
inclusive as de audiência, especificando-as de forma justificada. 2 ? P. e I. - ADV: GETULIO CARDOZO DA SILVA (OAB 70121/
SP), MAYCOLN EDUARDO SILVA FERRACIN (OAB 276104/SP)
Processo 0004331-32.2011.8.26.0360 (360.01.2011.004331) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou
Fornecimento de Medicamentos - Francisca da Costa Florindo - O Estado de São Paulo e outro - Manifesfe-se a parte vencedora
em termos de prosseguimento do feito. - ADV: FABIEM REJANE FERNANDES AGUILAR (OAB 204285/SP), LUCIANO ALVES
ROSSATO (OAB 228257/SP), ROSANGELA DE ASSIS (OAB 122014/SP)
Processo 0004526-46.2013.8.26.0360 (036.02.0130.004526/1) - Exceção de Incompetência - Jurisdição e Competência Sergio Augusto da Silva Britto - Marco Antonio de Britto - Averbação nº 1360/2013 do Tipo Embargos de Declaração Acolhidos
- Sentença Completa registrada em 25/10/2013 no livro nº 418 às Fls. 56: Processo nº 943/12 Vistos. Cuida-se de embargos de
declaração opostos por Marco Antônio de Britto em face da decisão de fls. 24/25 alegando a existência de erro material quanto
à comarca a qual deverá o feito ser redistribuído. É o relatório. DECIDO. Acolho os embargos para corrigir o erro. É que, de
fato, o excipiente informou na peça inaugural do presente incidente que seu atual domicílio é na cidade de Pouso Alegre (MG)
onde presta o serviço militar e não mais em sua cidade de origem, Santa Rita de Caldas, no mesmo Estado. Assim, diante da
comprovação da necessidade da correção apontada, havendo erro material no julgado na parte suscitada, aclaro a decisão
para que a parte dispositiva passe a ter a seguinte redação: ?...Por conseguinte, reconheço a incompetência deste Juízo,
reconhecendo o foro do alimentado como o competente para o processamento da ação de exoneração de alimentos e, em
consequência, determino a remessa dos autos à uma das Varas da Família do Juízo de Direito da Comarca de Pouso Alegre/
MG...? No mais, persiste a sentença tal como lançada. P.R.I. e C. Mococa (SP), 24 de outubro de 2013. - Sansão Ferreira
Barreto - Juiz de Direito - ADV: LUCAS ANTONIO MASSARO (OAB 263095/SP), BENEDITO ESPANHA (OAB 145386/SP)
Processo 0004532-24.2011.8.26.0360 (360.01.2011.004532) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Joel
Martins Vitória Vila - Noel Marciano e outro - Paulo Sergio de Almeida Godoy - Vistos, etc 1 ? Esclareçam as partes as provas
que pretendam produzir, inclusive as de audiência, especificando-as de forma justificada. 2 ? P. e I. - ADV: LUCAS ANTONIO
MASSARO (OAB 263095/SP), PAULO SERGIO DE ALMEIDA GODOY (OAB 75225/SP), PAULO ROGERIO BEJAR (OAB
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141410/SP), ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP)
Processo 0004726-87.2012.8.26.0360 (360.01.2012.004726) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel Espólio de Antonio Marques - Vistos, etc. Manifeste-se a parte autora em cinco dias em termos de prosseguimento do feito. Nada
sendo requerido, intime-se pessoalmente, por carta com AR, para que dê regular andamento ao feito, sob pena de extinção. Int.
e dil. - ADV: SERGIO AUGUSTO DIAS BASTOS (OAB 157601/SP)
Processo 0004728-33.2007.8.26.0360 (360.01.2007.004728) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Paulo Marcili - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos, etc. Proceda-se, a serventia, à atualização do presente feito,
cadastrando-se o seu objeto, junto ao Sidap. Após, subam os autos ao E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com nossas
homenagens. Int. e dil. - ADV: MARCELO GAINO COSTA (OAB 189302/SP), HELOISA GOUDEL GAINO COSTA (OAB 252447/
SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP)
Processo 0004756-59.2011.8.26.0360 (360.01.2011.004756) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Patricia Januario Despachante Central - vistos, etc. Cota retro: Defiro. Diligencie-se como requerido, expedindo-se o necessário e/ou anotando-se
o nome dos advogados peticionantes. Int. e Dil. - ADV: ARNALDO CONTRERAS FARACO (OAB 269343/SP)
Processo 0004853-25.2012.8.26.0360 (360.01.2012.004853) - Procedimento Sumário - Condomínio em Edifício - Associação
de Moradores do edifício João Costal Chavarria - vistos, etc. Proceda-se à atualização do presente feito, cadastrando-se o seu
objeto, junto ao Sidap. Após, observadas as formalidades legais e as NSCGJ, arquivem-se os autos. Int. e Dil. - ADV: JOSÉ
LUIZ PUCCIARELLI BALAN (OAB 318996/SP)
Processo 0004862-60.2007.8.26.0360 (360.01.2007.004862) - Procedimento Ordinário - Benefícios em Espécie - Aparecida
Silva Zanin - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - Manifeste-se a parte vencedora em termos de prosseguimento do
feito. - ADV: HELOISA GOUDEL GAINO COSTA (OAB 252447/SP), TATIANA CRISTINA DELBON (OAB 233486/SP), MARCELO
GAINO COSTA (OAB 189302/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP)
Processo 0004907-88.2012.8.26.0360 (360.01.2012.004907) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Reclusão (Art. 80) - Wesley
Humberto Santos de Souza - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos em correição permanente. 1 - Torno sem efeito o
despacho de fls. 103, posto que saiu incorretamente. 2 - Assim, certificado nos autos, retornem os autos para saneamento. 3 Int. e dil. - ADV: JOSE MARTINI JUNIOR (OAB 263069/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP)
Processo 0005025-64.2012.8.26.0360 (360.01.2012.005025) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação A Aparecida Peres Silva Me - Nova Editora Ltda Disquitel Nova Lista - Vistos, etc 1 ? Esclareçam as partes as provas que
pretendam produzir, inclusive as de audiência, especificando-as de forma justificada. 2 ? P. e I. - ADV: JAMIL JESUS DE LIMA
(OAB 161006/SP), FABIANA CRISTINA CATALANI MAZIERO (OAB 156520/SP)
Processo 0005061-82.2007.8.26.0360 (360.01.2007.005061) - Procedimento Ordinário - Benefícios em Espécie - Maria
Aparecida dos Santos - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - vistos, etc. PRIMEIRAMENTE, verifique-se se o advogado
que requereu o desarquivamento do processo está devidamente cadastrado no sistema informatizado, a fim de viabilizar futuras
intimações, CERTIFICANDO-SE. Proceda-se, a serventia, à atualização do presente feito, cadastrando-se o seu objeto, junto ao
Sidap. Desarquivados os autos, fica autorizada a vista, sob carga, por dez (10) dias. Com a devolução em cartório ou havendo
o transcurso do prazo de trinta dias sem que haja manifestação por parte do postulante, tornem os autos ao arquivo. Int. e dil.
\<SEQMV\>D83787500\</SEQMV\> - ADV: FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), MARCELO GAINO COSTA (OAB
189302/SP), TATIANA CRISTINA DELBON (OAB 233486/SP), HELOISA GOUDEL GAINO COSTA (OAB 252447/SP)
Processo 0005105-91.2013.8.26.0360 (036.02.0130.005105) - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença
- Pedro José Anacleto Afonso - Antonio Afonso - vistos, etc. Fls. 25/26: Anote-se para o efeito de futuras intimações. No mais,
para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, junte o réu, cópia das últimas cinco declarações de imposto de renda.. Int. e Dil.
- ADV: LUCAS TEIXEIRA AFONSO (OAB 276084/SP), JEAN CARLOS REIS POZZER (OAB 259153/SP)
Processo 0005123-15.2013.8.26.0360 (036.02.0130.005123) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Itaucard Sa - vistos, etc. Cota retro: Defiro. Diligencie-se como requerido, expedindo-se o necessário e/ou
anotando-se o nome dos advogados peticionantes. Int. e Dil. - ADV: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP),
ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP)
Processo 0005202-91.2013.8.26.0360 (036.02.0130.005202) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança
- Obrigações - Manoel da Silva Rodrigues - Vistos, etc. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 80 dias. Transcorrido o
interregno mencionado, manifeste-se independentemente de nova intimação. Int. e Dil. - ADV: PAULO SERGIO DE ALMEIDA
GODOY (OAB 75225/SP)
Processo 0005204-08.2006.8.26.0360 (360.01.2006.005204) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Cooperativa de Credito Rural da Região da Mogiana Sicoob Credisan - Vistos, etc. Manifeste-se a parte autora em cinco dias
em termos de prosseguimento do feito. Nada sendo requerido, intime-se pessoalmente, por carta com AR, para que dê regular
andamento ao feito, sob pena de arquivamento. Int. e dil. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), BERNARDO BUOSI
(OAB 227541/SP), JOELMA SOLANGE DIOGO (OAB 241531/SP)
Processo 0005323-22.2013.8.26.0360 (036.02.0130.005323) - Interdição - Tutela e Curatela - Athos de Oliveira Júnior - NOTA
DE CARTÓRIO: Ciência a parte autora da certidão negativa do oficial de justiça informando que deixou de citar a requerida por
não encontrar a parte requerida no imóvel, mesmo após várias tentativas, não encontrando ninguém no local, nem sinal de que
poderia alguém estar morando ali. - ADV: RICARDO LUIZ ORLANDI (OAB 61234/SP)
Processo 0005323-22.2013.8.26.0360 (036.02.0130.005323) - Interdição - Tutela e Curatela - Athos de Oliveira Júnior - NOTA
DE CARTÓRIO: Intimação da parte autora para que providencie o comparecimento da parte requerida na perícia designada,
que se realizará em 08 de fevereiro de 2014 (sábado) no centro de reabilitação de Casa Branca SP., Rodovia SP 340, km 258,
Cocais, Casa Branca SP. - ADV: RICARDO LUIZ ORLANDI (OAB 61234/SP)
Processo 0005352-43.2011.8.26.0360 (360.01.2011.005352) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de
Contribuição (Art. 55/6) - Antonio Carlos Giuntini - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos, etc. Em sendo tempestiva
e havendo o devido preparo, assim como cumprido o Prov. 833/2004, se for o caso, o que deverá ser certificado nos autos,
recebo o recurso de apelação, nos efeitos legais e aplicáveis à espécie, verificando, para tanto, as disposições do art. 520 e
seus incisos do Código de Processo Civil. Intime-se após a recorrida para oferta de contrarrazões. Int. e dil. - ADV: MARCELO
GAINO COSTA (OAB 189302/SP), CAIO GONÇALVES DE SOUZA FILHO (OAB 191681/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA
(OAB 73759/SP)
Processo 0005386-81.2012.8.26.0360 (360.01.2012.005386) - Procedimento Ordinário - Pensão - Claudinéia Aparecida da
Silva Francelino - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos, etc. Em sendo tempestiva e havendo o devido preparo,
assim como cumprido o Prov. 833/2004, se for o caso, o que deverá ser certificado nos autos, recebo o recurso de apelação, no
efeito devolutivo quanto à parte da sentença que deferiu antecipação da tutela, e, recebo no duplo efeito, quanto ao restante da
sentença. Cumpra-se a serventia a sentença, com urgência. Após, intime-se após a recorrida para oferta de contrarrazões. Int.
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e dil. - ADV: MARCELO GAINO COSTA (OAB 189302/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP)
Processo 0005408-76.2011.8.26.0360 (360.01.2011.005408) - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas Manoel Messias Costa Oliveira - Alessandra Aparecida dos Santos - Vistos, etc. Manifeste-se a parte autora em cinco dias em
termos de prosseguimento do feito. Nada sendo requerido, intime-se pessoalmente, por carta com AR, para que dê regular
andamento ao feito, sob pena de arquivamento. Int. e dil. - ADV: ALESSANDRA FÁTIMA MAZINI MAZIERO (OAB 179612/SP),
RENATO MACEDO ZEFERINO (OAB 137104/SP)
Processo 0005480-92.2013.8.26.0360 (036.02.0130.005480) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Benedita Ilse de Moraes Silva - Banco Santander Sa - Sentença nº 1446/2013 registrada em 14/11/2013 no livro nº 418 às Fls.
245: 2 - Diante do exposto, homologo, por sentença, para que produza o efeito legal, a transação em apreço, declarando extinto
este processo de conhecimento, com julgamento do mérito, nos termos do art. 269, inciso III, do Código de Processo Civil.
3 - Como a execução da presente sentença homologatória deve ser procedida nestes autos (CPC, art. 589, 1º parte; JTACSP
60/233), aguarde-se o cumprimento do acordo para a extinção na forma dos arts. 794, inciso I, e 795 do mesmo “Códex”
(JTACSP, 74/128). 4 ? Expeça mandado de levantamento em prol da autora da importância depositada às fls. 58, notificando-se
a autora do valor a ser levantado (R$ 3.750,00). 5 - P. R. I. e C. \<SEQMV\>S17414682\</SEQMV\> - ADV: GETULIO CARDOZO
DA SILVA (OAB 70121/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP)
Processo 0005619-25.2005.8.26.0360 (360.01.2005.005619) - Execução de Alimentos - Alimentos - Helena Paulino da Costa
Pestana e outro - Antonio dos Santos Pestana Neto - Manifeste-se a parte vencedora em termos de prosseguimento do feito. ADV: SERGIO MARQUES DE SOUZA (OAB 194876/SP), CÉLIO MARTOS MAGALHÃES (OAB 27609/MG)
Processo 0005670-55.2013.8.26.0360 (036.02.0130.005670) - Procedimento Ordinário - Guarda - Charles Afonso Coelho Vistos, etc. Defiro à parte autora os benefícios da Lei 1.060/50. Visando regularizar a situação de fato, defiro o pedido liminar
para conceder a guarda provisória do menor PAULO HENRIQUE COELHO ao requerente, que deverá prestar compromisso no
prazo de cinco dias, adotando a manifestação do Ministério Público de fls. 26, como fundamento. Realize-se estudo social com
urgência, devendo o laudo ser apresentado até dez (10) dias antes da audiência ora designada. Para tentativa de conciliação entre
as partes, designo o dia 26 de fevereiro de 2014, às 14:00 horas. Intime-se as partes, citando-se os requeridos, consignando-se
no mandado e no edital que o prazo para contestação é de quinze (15) dias, contados da data da audiência, se nela não houver
acordo. Dil. - ADV: DONIZETE APARECIDO RODRIGUES (OAB 184638/SP)
Processo 0005712-41.2012.8.26.0360 (360.01.2012.005712) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art.
48/51) - Lydia Codogno Candido - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos, etc. Em sendo tempestiva e havendo o
devido preparo, assim como cumprido o Prov. 833/2004, se for o caso, o que deverá ser certificado nos autos, recebo o recurso
de apelação, nos efeitos legais e aplicáveis à espécie, verificando, para tanto, as disposições do art. 520 e seus incisos do
Código de Processo Civil. Intime-se após a recorrida para oferta de contrarrazões. Int. e dil. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS
GAMA (OAB 73759/SP), NATALINO APOLINARIO (OAB 46122/SP), RICARDO ALEXANDRE DOS SANTOS FERNANDES (OAB
206310/SP)
Processo 0005727-10.2012.8.26.0360 (360.01.2012.005727) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Reclusão - Henrique Afonso
de Melo - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos, etc. Em sendo tempestiva e havendo o devido preparo, assim como
cumprido o Prov. 833/2004, se for o caso, o que deverá ser certificado nos autos, recebo o recurso de apelação, nos efeitos
legais e aplicáveis à espécie, verificando, para tanto, as disposições do art. 520 e seus incisos do Código de Processo Civil.
Intime-se após a recorrida para oferta de contrarrazões. Int. e dil. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), CAIO
GONÇALVES DE SOUZA FILHO (OAB 191681/SP), MARCELO GAINO COSTA (OAB 189302/SP)
Processo 0006474-57.2012.8.26.0360 (360.01.2012.006474) - Procedimento Ordinário - Seguro - Ygor Henrique Paulino
Fidelis e outro - Ace Seguradora Sa - Vistos, etc. Proceda-se, a serventia, à atualização do presente feito, cadastrando-se o seu
objeto, junto ao Sidap. Após, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça, Seção de Direito Privado, com nossas homenagens. Int.
e dil. - ADV: EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE (OAB 138646/SP), ALAN ROBERTO BRANDÃO (OAB 314551/SP)
Processo 0006532-36.2007.8.26.0360 (360.01.2007.006532) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Jose de Araujo
Cassimiro - vistos, etc. Cota retro: Defiro. Diligencie-se como requerido, expedindo-se o necessário e/ou anotando-se o nome
dos advogados peticionantes. Int. e Dil. - ADV: ARMANDO APARECIDO DE PAULA (OAB 146047/SP)
Processo 0007044-09.2013.8.26.0360 (036.02.0130.007044) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens - Marina Leme Pasqual - Mary Cassimiro dos Santos - Deverá a parte autora, no prazo de trinta dias
e sob pena de baixa na distribuição, emendar a inicial, apresentando os documentos essenciais à propositura da demanda.
Int. e dil. - ADV: KELLY CRISTINA RAMOS CORRAINI (OAB 141902/SP), ADRIANA APARECIDA PAZOTTO (OAB 220604/SP),
VALDIR VIVIANI (OAB 52932/SP)
Processo 0007077-96.2013.8.26.0360 (036.02.0130.007077) - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Célia
Malóstia Xavier e outros - Vistos, etc. Deverá a parte autora, no prazo de trinta dias e sob pena de baixa na distribuição,
emendar a inicial, fazendo constar todos os herdeiros no polo ativo da demanda. Int. e dil. - ADV: JOSE DAVID GOMES JUNIOR
(OAB 311878/SP)
Processo 0007200-94.2013.8.26.0360 (036.02.0130.007200) - Procedimento Ordinário - Seguro - Maria do Amparo Oliveira
Manoel e outros - Manifeste-se a parte autora, em termos de prosseguimento do feito, face o requerimento do Ministério, quanto
a instrução à petição inicial. - ADV: LUCAS ANTONIO MASSARO (OAB 263095/SP)
Processo 0007559-78.2012.8.26.0360 (360.01.2012.007559) - Divórcio Litigioso - Dissolução - Reginaldo Gomes Mendes
- Michelle Mota de Melo Mendes - vistos, etc. Proceda-se à atualização do presente feito, cadastrando-se o seu objeto, junto
ao Sidap. Após, observadas as formalidades legais e as NSCGJ, arquivem-se os autos. Int. e Dil. - ADV: ADRIANA DA SILVA
FERREIRA (OAB 269834/SP), VILMA APARECIDA FANTE (OAB 73595/SP)
Processo 0007862-29.2011.8.26.0360 (360.01.1995.000012/1) - Habilitação - Pagamento - Municipio de Mococa - Reimel
Ind Com Produtos Alim - Angelo Donizeti Berti Marino - Vistos, etc. Manifeste-se a parte autora em cinco dias em termos de
prosseguimento do feito. Nada sendo requerido, intime-se pessoalmente, por carta com AR, para que dê regular andamento ao
feito, sob pena de arquivamento. Int. e dil. - ADV: VALDIR VIVIANI (OAB 52932/SP), ROSANGELA DE ASSIS (OAB 122014/SP),
KATIA SAKAE HIGASHI PASSOTTI (OAB 119391/SP), ANGELO DONIZETI BERTI MARINO (OAB 106467/SP)
Processo 0008181-60.2012.8.26.0360 (360.01.2004.002025/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento
/ Execução - Adelmo da Silva Emerciano - Zas Zaccaro Automacao e Servicos Ltda (reppor Maria Thereza - vistos, etc.
PRIMEIRAMENTE, verifique-se se o advogado que requereu o desarquivamento do processo está devidamente cadastrado no
sistema informatizado, a fim de viabilizar futuras intimações, CERTIFICANDO-SE. Proceda-se, a serventia, à atualização do
presente feito, cadastrando-se o seu objeto, junto ao Sidap. Desarquivados os autos, fica autorizada a vista, sob carga, por dez
(10) dias. Com a devolução em cartório ou havendo o transcurso do prazo de trinta dias sem que haja manifestação por parte do
postulante, tornem os autos ao arquivo. Int. e dil. - ADV: VALDIR VIVIANI (OAB 52932/SP), ADELMO DA SILVA EMERENCIANO
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(OAB 91916/SP)

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO DJALMA MOREIRA GOMES JÚNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA REGINA BUSSO E SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2014
Processo 0001521-16.2013.8.26.0360 (036.02.0130.001521) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Américo
José Passos - Vistos. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 dias. Após, manifeste-se a parte autora em termos de
prosseguimento do feito. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE RAMALHO ROMERO (OAB 287305/SP)
Processo 0001792-25.2013.8.26.0360 (036.02.0130.001792/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Finamax Sa Credito Financiamento e Investimento - Caroline da Silva Anselmo Rodrigues - Manifeste-se a parte
autora em termos de prosseguimento do feito. - ADV: MARIA DO CARMO BARBOSA VIEIRA DE MELLO PEPE (OAB 63266/SP),
TATIANA MANZONI BOCAMINO (OAB 284327/SP)
Processo 0001959-18.2008.8.26.0360 (360.01.2008.001959) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
e Condutas Afins - Paulo Sergio Balduino e outro - AUTOS COM VISTA PARA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES DE RECURSO NO
PRAZO DE 8 DIAS.(LOCAL FÍSICO: PRAZO 24). - ADV: TIAGO RIBEIRO DI SANTIS (OAB 242094/SP)
Processo 0002153-42.2013.8.26.0360 (036.02.0130.002153) - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Fundação
Municipal de Ensino de Mococa Antonio Carlos Massaro - Andrea Cristina de Souza Camilo - - Sebastiana Simplicio de Souza - Marcio Rogério Camilo - - Gislene de Souza - - Afonso de Oliveira Bueno - Ciência às partes, pelo prazo de cinco dias, de que
foi efetuada a restrição para transferência, através do sistema Renajud, do veículo de placa CYI0391, UF SP, Marca/Modelo VW/
FUSCA 1500, de propriedade de Gislene de Souza, conforme decisão de folha 76. Os autos aguardarão no arquivo provisório
do cartório o cumprimento do acordo, conforme decisão de folha 76. - ADV: LUCAS PASQUA DE MORAES (OAB 295059/SP),
GUESA FERNANDA DA CUNHA OLIVEIRA (OAB 260381/SP), ODENIR DONIZETE MARTELO (OAB 109824/SP)
Processo 0002153-42.2013.8.26.0360 (036.02.0130.002153) - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Fundação
Municipal de Ensino de Mococa Antonio Carlos Massaro - Andrea Cristina de Souza Camilo e outros - Arquivado Provisoramente
em Cartório. - ADV: LUCAS PASQUA DE MORAES (OAB 295059/SP), GUESA FERNANDA DA CUNHA OLIVEIRA (OAB 260381/
SP), ODENIR DONIZETE MARTELO (OAB 109824/SP)
Processo 0002531-81.2002.8.26.0360/01 (036.02.0020.002531/1) - Cumprimento de sentença - Luvel Comercio de Veiculos
Ltda - Cinira de Oliveira Silva - Vistos. Ao Procurador nomeado fixo os honorários no máximo da tabela PAJ/OAB. Após, retornem
ao arquivo. Intime-se. - ADV: SERGIO AUGUSTO DIAS BASTOS (OAB 157601/SP), ARNALDO CONTRERAS FARACO (OAB
269343/SP)
Processo 0002808-48.2012.8.26.0360 (360.01.2012.002808) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação /
Embargos à Execução - Maria Silvana da Silva Ramalho - Luis Carlos de Souza - Vistos. Traslade-se cópia do julgamento destes
autos para os de execução. Após, arquivem-se estes autos. Intime-se. - ADV: JULIANA DE SOUZA GARINO (OAB 291323/SP),
JAMIL ANTONIO NICOLAU FILHO (OAB 195647/SP)
Processo 0003013-43.2013.8.26.0360 (036.02.0130.003013) - Inventário - Inventário e Partilha - Francisca Maguim de Lima
- Vistos. Considerando que o valor que se encontra depositado em conta poupança é de pequena monta e que o montante será
utilizado para quitar o imposto “causa mortis”, DEFIRO o pedido para autorizar a expedição de alvará para levantamento do saldo
existente na conta poupança, com prestação de contas entre as partes. No mais, venha para os autos a declaração eletrônica do
ITCMD. Diligencie a serventia a requisição de certidão do colégio notarial, sobre a eventual existência de testamentos. Intimese. - ADV: FABIANA CRISTINA CATALANI MAZIERO (OAB 156520/SP)
Processo 0003125-03.1999.8.26.0360 (360.01.1999.003125) - Procedimento Ordinário - Indenizações Regulares - Espólio
de Espedicto Bernardo, Rep Por Maria Luiza Bernardo Marcilli e Outros - Cosesp Companhia de Seguros Gerais do Estado de
Sao Paulo e outro - Vistos. Diga a parte exequente em termos de prosseguimento do feito. Intime-se. - ADV: ODENIR DONIZETE
MARTELO (OAB 109824/SP), ROSANGELA DE ASSIS (OAB 122014/SP), CARLOS DE ANDRADE VILHENA (OAB 135186/SP)
Processo 0003844-28.2012.8.26.0360 (360.01.2012.003844) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Cicero
Lourenço da Silva e outro - Proc. 344/12 Réus: Wesley Augusto de Souza Campos e outro Intime-se o defensor do sentenciado
Cícero Lourenço da Silva, para apresentar razões de recurso. Após, abra-se vista ao Ministério Público para contrarrazões,
voltando os autos conclusos para novas deliberações. Int. - ADV: JOAO FRANCISCO SOARES (OAB 117459/SP)
Processo 0003858-46.2011.8.26.0360 (360.01.2011.003858) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Fundação Universitária Visa Cristã - NC(Aguardando manifestação da parte autora em termos de prosseguimento do feito, tendo
em vista o decurso do prazo deferido.) - ADV: GUESA FERNANDA DA CUNHA OLIVEIRA (OAB 260381/SP)
Processo 0003907-29.2007.8.26.0360 (360.01.2007.003907) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de Crédito
- Fundação Municipal de Ensino de Mococa antonio Carlos Massaro - Manifeste-se a parte autora em termos de prosseguimento
do feito. - ADV: ODENIR DONIZETE MARTELO (OAB 109824/SP)
Processo 0004299-56.2013.8.26.0360 (036.02.0130.004299) - Guarda - Seção Cível - Fabiano Bernardo Barbosa - NOTA
DE CARTÓRIO: PARA QUE TOME CIÊNCIA DE QUE EM 16/01/2014 FOI EXPEDIDA CARTA PRECATÓRIA À COMARCA DE
CAMPINASSP PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL NA REQUERIDA E QUE FOI EXPEDIDA CARTA PRECATÓRIA À
COMARCA DE CASA BRANCA/SP PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NO REQUERENTE E NA MENOR. ADV: JAMIL JESUS DE LIMA (OAB 161006/SP)
Processo 0004714-39.2013.8.26.0360 (036.02.0130.004714) - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Lourival
Rodrigues de Carvalho - Diga o autor sobre contestação à busca e apreensão. - ADV: ISAURA SOARES MARTINEZ (OAB
244629/SP), MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0004813-09.2013.8.26.0360 (036.02.0130.004813) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Aylton Martins
Junior - Vistos. Cumpra-se a decisão de fl. 92, sendo desnecessária a expedição de ofício ao Banco Itaú. Recolhidas as custas,
expeça-se oficio. Intime-se. - ADV: WASHINGTON LUIS GONCALVES CADINI (OAB 106167/SP)
Processo 0005134-44.2013.8.26.0360 (036.02.0130.005134) - Busca e Apreensão - Alienação Fiduciária - Sorocred Crédito,
Financiamento e Investimento Sa - Sobre o bloqueio realizado, diga a parte autora, em termos de prosseguimento do feito. Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0005885-65.2012.8.26.0360 (360.01.2012.005885) - Interdição - Tutela e Curatela - Evanira de Jesus da Silva
Balico - Vistos. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 dias. Após, diga a parte autora em termos de prosseguimento
do feito. Intime-se. - ADV: JOSÉ LUIZ PUCCIARELLI BALAN (OAB 318996/SP)
Processo 0005937-95.2011.8.26.0360 (360.01.2011.005937) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Lucia
Helena de Oliveira e outros - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Diga o autor sobre prosseguimento, tendo em vista
decurso do prazo deferido para sobrestamento - ADV: MARCELO GAINO COSTA (OAB 189302/SP), CAIO GONÇALVES DE
SOUZA FILHO (OAB 191681/SP), MAÍRA SAYURI GADANHA (OAB 251178/SP)
Processo 0006049-74.2005.8.26.0360 (360.01.2005.006049) - Monitória - Cheque - Viação Santa Cruz Sa - Agência de
Viagens e Turismo de Pauli Ltda Me e outros - NC (Aguardando manifestação da parte autora em termos de prosseguimento do
feito.) - ADV: AUGUSTO JORGE SACHETO (OAB 133086/SP), SERGIO AUGUSTO DIAS BASTOS (OAB 157601/SP), RÓDNEY
EDUARDO FRANCO (OAB 168694/SP)
Processo 0006546-49.2009.8.26.0360 (360.01.2009.006546) - Execução de Título Extrajudicial - Coisas - Companhia de
Bebidas Ipiranga - Vistos. Fls. 104/109: Comprove a sucessão alegada. Após a comprovação, diligencie a serventia as anotações
e comunicações. Após, voltem. Intime-se. - ADV: FERNANDO CORREA DA SILVA (OAB 80833/SP)
Processo 0006602-48.2010.8.26.0360 (360.01.1998.002898/1) - Cumprimento de sentença - Escritorio Central de
Arrecadacao e Distribuicao Ecad - Prefeitura Municipal de Mococa - Vistos. Face ao silêncio da executada, HOMOLOGO para
que produza seus jurídicos e legais efeitos o cálculo de fl. 303. Intime-se a requerida para pagamento. Intime-se. - ADV: JUDITE
BEATRIZ TURIM (OAB 137138/SP), DORACY CARLOS MAZIEIRO (OAB 27257/SP), LUIZ MANAIA MARINHO (OAB 49766/
SP)
Processo 0007027-70.2013.8.26.0360 (036.02.0130.007027) - Execução de Título Extrajudicial - Efeito Suspensivo /
Impugnação / Embargos à Execução - Fábio Viagens e Turismo Mococa Ltda - Vistos. Cabe ao embargado solicitar certidão de
objeto e pé junto ao Cartório do Distribuidor e diligenciar junto ao SERASA eventual inclusão indevida. Aguarde-se o cumprimento
da decisão de fl. 71/73. Intime-se. - ADV: HELDER CURY RICCIARDI (OAB 208840/SP), ELIAS FORTUNATO (OAB 219982/
SP), VAGNER LUIZ MAION (OAB 327924/SP)
Processo 3000649-47.2013.8.26.0360 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Pinheiro & Perro Ss Ltda
- Neira Aparecida Rafaldini - - Amelio Rafaldini - - Sebastiana dos Santos Rafaldini - Vistos. Observo a existência dos requisitos
específicos que autorizam a execução forçada. Determino a expedição do mandado de citação para possibilitar o cumprimento
voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o
valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral
pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum
litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Advirto que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do
devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma
do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deve conter a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias
para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato,
à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado.
Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo
de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo
único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de
multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com
a mera alegação do devedor acerca de eventual composição amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15
(quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição
por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de
multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito
de 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá
ao executado requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Intime-se. Mococa, 14 de janeiro de 2014. - ADV:
MARCELO TADEU NETTO (OAB 136479/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MOCOCA EM 14/01/2014
PROCESSO :0000087-55.2014.8.26.0360
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 885/2013 - Mococa
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : A A.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000088-40.2014.8.26.0360
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 987/2013 - Mococa
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : C. P. DA S.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000089-25.2014.8.26.0360
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 937/2013 - Mococa
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AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : A A.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000090-10.2014.8.26.0360
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 927/2013 - Mococa
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : A. H. DE M.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000091-92.2014.8.26.0360
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 914/2013 - Mococa
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : A A.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000092-77.2014.8.26.0360
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 947/2013 - Mococa
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : M. DOS S. J.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000093-62.2014.8.26.0360
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 904/2013 - Mococa
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : J. C. A. DE S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000228-74.2014.8.26.0360
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 28/2014 - Mococa
AUTOR
: J. P.
RÉU : J. L. M.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000094-47.2014.8.26.0360
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 938/2013 - Mococa
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : A A.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :3000592-29.2013.8.26.0360
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 883/2013 - Mococa
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : A A.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000110-98.2014.8.26.0360
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 01/2014 - Mococa
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: C. E. D.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000113-53.2014.8.26.0360
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 942/2013 - Mococa
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : C. L. DA S.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000111-83.2014.8.26.0360
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 02/2014 - Mococa
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: M. G. DA S.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
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PROCESSO :0000112-68.2014.8.26.0360
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 696/2013 - Mococa
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: A. M. DA S.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000274-63.2014.8.26.0360
CLASSE
:MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)
BO : 215/2014 - Mococa
AUTOR
: J. P.
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MOCOCA EM 15/01/2014
PROCESSO :0000221-82.2014.8.26.0360
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: A. C. C.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000220-97.2014.8.26.0360
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 899/2013 - Mococa
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: C. A. R. B.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000222-67.2014.8.26.0360
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 949/2013 - Mococa
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : A A.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000223-52.2014.8.26.0360
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 11/2014 - Mococa
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: D. D. DA L.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000336-06.2014.8.26.0360
CLASSE
:PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFÔNICO
REL/REQTO : 855/2013 - Mococa
REQTE
: D. DE P. DO M. DE M.
AVERIGUADO : A A.
VARA:2ª VARA
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MOCOCA EM 16/01/2014
PROCESSO :0000349-05.2014.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
EXEQTE
: M. P. DO E. DE S. P.
EXECTDA
: G. C. R.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000335-21.2014.8.26.0360
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
EXEQTE
: M. P.
EXECTDO
: L. F. M.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000352-57.2014.8.26.0360
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 32/2014 - Mococa
AUTOR
: J. P.
INFRATOR
: R. DA S. D. P.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000229-59.2014.8.26.0360
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 14/2014 - Mococa
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : A. A.
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VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000354-27.2014.8.26.0360
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 6017/2013 - Mococa
AUTOR
: J. P.
INFRATOR
: M. M. DE T.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000356-94.2014.8.26.0360
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 59/2014 - Mococa
AUTOR
: J. P.
INFRATOR
: L. H. DA S. L.
VARA:2ª VARA

MOGI DAS CRUZES
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MOGI DAS CRUZES EM 16/01/2014
PROCESSO :1000257-07.2014.8.26.0361
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Banco Bradesco Financiamentos S/A
ADVOGADO : 298933/SP - Sergio Schulze
REQDO
: Joselia Almeida Barbosa Favero Cortinas ME
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000660-90.2014.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Rosangela Carmo da Silva
ADVOGADO : 96685/SP - Gastao Cesar Villar de Carvalho
REQDO
: Empresa Princesa do Norte S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000261-44.2014.8.26.0361
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Banco Panamericano S/A
ADVOGADO : 157875/SP - Humberto Luiz Teixeira
REQDO
: Fernando Luiz D. de V. Sobrinho
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000661-75.2014.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Gilson de França
ADVOGADO : 282674/SP - Michael Della Torre Neto
REQDO
: FIDC NPL I
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000664-30.2014.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: MARIO TSUNEO MURAMATSU
ADVOGADO : 110913/SP - Isabel de Carvalho Sanchez
REQDO
: Banco Bradescard S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000258-89.2014.8.26.0361
:HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
: Regiane Aparecida Roberto
: 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo

PROCESSO :0000663-45.2014.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Jose Roberto Marques
ADVOGADO : 222640/SP - Robson da Cunha Meireles
REQDO
: Guillermo Luis Palmer
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
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:1000253-67.2014.8.26.0361
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
: A. J. DA S.
: 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo

PROCESSO :1000259-74.2014.8.26.0361
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQTE
: G. M. P.
ADVOGADO : 152411/SP - Luiz Duarte Santana
EXECTDO
: N. M. P.
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000263-14.2014.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: ELAINE CRISTINA DA SILVA
ADVOGADO : 52773/SP - Odair Sanches da Cruz
REQDA
: Júlio Simões Logística S/A
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000264-96.2014.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: CONPAC CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO : 167534/SP - Gilmar Roberto Pereira de Melo
REQDO
: C.T.P. CONSTRUTORA LTDA
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000250-15.2014.8.26.0361
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
: S. P. DE C.
: 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo

PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000251-97.2014.8.26.0361
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
: R. DE P. P.
: 52871PR - FABIANO KLEBER MORENO DALAN

PROCESSO :1000265-81.2014.8.26.0361
CLASSE
:REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS
REQTE
: J. C. A. A. B. S.
ADVOGADO : 280836/SP - Sylvio Marcos Rodrigues Alkimin Barbosa
REQDO
: R. B. S.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000260-59.2014.8.26.0361
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
: I. X. DA S. S.
: 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo

PROCESSO :1000262-29.2014.8.26.0361
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: Banco do Brasil S/A
ADVOGADO : 243555/SP - Michel Pillon Lulia
REQDO
: Diego da Silva
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000671-22.2014.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Leila Cristina Alves de Carvalho
ADVOGADO : 89808/SP - Neiva Salete Lorenzetti Peron
REQDO
: Prisma Formaturas
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000267-51.2014.8.26.0361
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: C. C. N. S.
ADVOGADO : 192823/SP - Sandra Martins Freitas
REQDO
: E. N. S.
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000268-36.2014.8.26.0361
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
: Banco Pecúnia S/A
: 276147/SP - Thais Clemente
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REQDO
: Benedito Aparecido Gomes de Faria
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000684-21.2014.8.26.0361
CLASSE
:PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
REQTE
: Echiyo Takano
ADVOGADO : 124385/SP - Fernanda Maria Zichia Escobar
REQDO
: Tabelião do 1º Tabelionato de Notas da Comarca de Mogi das Cruzes SP
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1009486-25.2013.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: JOSÉ AUGUSTO OLIVETTI
ADVOGADO : 120449/SP - Miguel Jose da Silva
REQDO
: GILDASIO SALVIANO DE SOUZA
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000272-73.2014.8.26.0361
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: W. V. DE M.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDA
: J. B. DE M.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000271-88.2014.8.26.0361
CLASSE
:PROTESTO
REQTE
: MCN CONSTRUTORA ADMINISTRAÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS EIRELLI-ME
ADVOGADO : 188310/SP - Roberto Xavier Soares
REQDO
: SOLUTA ESQUADRIAS DO BRASIL LTDA
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000692-95.2014.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Iran Alves dos Santos
ADVOGADO : 271395/SP - Irene Alves dos Santos
REQDO
: Maac Serralheria
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000693-80.2014.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Normando Faura
REQDO
: Apl Fabris Curso de Informática e Idiomas Ltda Me
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000266-66.2014.8.26.0361
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL
REQTE
: Joao Cardoso Pereira Neto
ADVOGADO : 148466/SP - Murilo da Silva Muniz
INVTARDO
: Alcides Affonso
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000269-21.2014.8.26.0361
CLASSE
:ALIMENTOS - PROVISIONAIS
ALIMENTADO : M. DA S. C.
ADVOGADO : 64060/SP - Jose Beraldo
ALIMENTANTE
: D. A. DA S.
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000695-50.2014.8.26.0361
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: MACIEL SILVA SANTOS
EXECTDO
: Diego da Silva
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000274-43.2014.8.26.0361
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: S. C. G. DE M.
: 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo

PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO
REQDO

:0000698-05.2014.8.26.0361
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
: Antonio Carlos Alves de Mira
: 156058/SP - Antonio Carlos Alves de Mira
: Valdeci Luiz da Silva
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VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000702-42.2014.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Tatiana Renno da Costa Souza
ADVOGADO : 257683/SP - Juliana Souza Areas Pinheiro
REQDA
: Eletropaulo Metropolitana
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000275-28.2014.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: H. V. B.
ADVOGADO : 313815/SP - Sulamita Augusto da Silva
REQDO
: E. E. B.
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000699-87.2014.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Maurimar Bosco Chiasso
ADVOGADO : 230288/SP - Eduardo Montenegro Silva
REQDO
: Bandeirante Energia S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000276-13.2014.8.26.0361
CLASSE
:INVENTÁRIO
INVTANTE
: DIONE MARTINES BUENO DE AGUIAR
ADVOGADO : 184042/SP - Carlos Sérgio Alavarce de Medeiros
INVTARDO
: CARLOS EDUARDO BUENO DE AGUIAR
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000697-20.2014.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Antonio Carlos Alves de Mira
ADVOGADO : 156058/SP - Antonio Carlos Alves de Mira
REQDO
: Itamar Mares dos Santos
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000707-64.2014.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Hermosinda Martinez Evangelista
REQDO
: Anna CArolina Amaral Cazarini ME
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000704-12.2014.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Alvori dos Santos Freitas
REQDA
: OCEANAIR - Linhas Aéreas Ltda.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000705-94.2014.8.26.0361
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Alberto Antonio de Jesus
ADVOGADO : 252282/SP - Willian Amanajás Lobato
EXECTDO
: Adrison Florentino de Oliveira
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000708-49.2014.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: CLAYTON DO ESPÍRITO SANTO
REQDO
: Cosme Henrique dos Santos ME
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000709-34.2014.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: CARLOS NORBERTO DOS SANTOS
REQDO
: Embratel TV Sat Telecomunicações Ltda
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000278-80.2014.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Maria Julia Almino
ADVOGADO : 157396/SP - Clarice Ferreira Gomes
REQDA
: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
VARA:1ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1000280-50.2014.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Maria Elza Carlos
ADVOGADO : 16489/SP - Epaminondas Murilo Vieira Nogueira
REQDO
: ‘Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000277-95.2014.8.26.0361
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: M. R. DE D.
ADVOGADO : 198743/SP - Fábio Gusmão de Mesquita Santos
REQDA
: R. E. P. R.
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000711-04.2014.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Fernando Bibiano Lourenco
REQDA
: Open Line Assistência Médica e Odontolágica Ltda
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000279-65.2014.8.26.0361
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: Canteiro Construções Racionalizadas Ltda
ADVOGADO : 294498/SP - Ligia de Caro
IMPTDO
: Gerente Regional da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental de Mogi das Cruzes - CETESB
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000712-86.2014.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: SAFAA HABHAB DARGHALI
REQDO
: LUIZ CLAUDIO PAZ DA SILVA
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1009915-89.2013.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Anivalda Leonor Marinho da Silva
ADVOGADO : 179101/SP - Sueli de Moraes Cipullo
REQDO
: Município de Mogi das Cruzes
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000283-05.2014.8.26.0361
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Itaú Unibanco S/A.
ADVOGADO : 328717/SP - Daniel Jorge Cardozo
EXECTDO
: RAMILDO SILVA ME
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000284-87.2014.8.26.0361
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: Itaú Unibanco S/A.
ADVOGADO : 139405/SP - Miguel Luis Castilho Mansor
REQDO
: JANETHE RODRIGUES DE SIQUEIRA - ME
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000270-06.2014.8.26.0361
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: ‘Banco Itaucard S/A
ADVOGADO : 109348/SP - Helena Maria Monaco Ferreira
REQDA
: Maristela de Moraes Vitorino
VARA:5ª VARA CÍVEL

PROTOCOLOS DIGITAIS CANCELADOS:
Petições encaminhadas por equivoco pelos operadores do direito a distribuição: Comarca de Mogi das Cruzes
Petição eletrônica dirigida à Vara não digital .
Número do protocolo
1000273-58.2014.8.26.0361

Assunto
Ordinária com Pedido de Liminar

Advogado
Luiz Duarte Santana

OAB
152.411
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PROTOCOLOS DIGITAIS CANCELADOS:
Petições encaminhadas por equivoco pelos operadores do direito a distribuição: Comarca de Mogi das Cruzes
Petição dirigida à vara não digital:
Número do protocolo
1000300-41.2014.8.26.0361

Assunto
Declaratória

Advogado
Nelson Vieira Neto

OAB
158.954

UF
SP

2ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO DOMINGOS PARRA NETO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FRANCINEIDE MACIEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0027/2014
Processo 0001183-73.2012.8.26.0361 (361.01.2012.001183) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú
Unibanco S/A - R Still Plásticos Ltda Me e outro - CONSHOP ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - Vistos. Verifico que a
decisão de fls. 110, que determinou a manifestação do exequente, não foi publicada. Portanto, antes de apreciar o pedido retro,
regularize-se o processo com a publicação da referida decisão. Cumpra-se com urgência. Int. - ADV: EDUARDO ESTEVES
ROSSINI (OAB 309311/SP), EDUARDO INGRACIA DEVIDES (OAB 274483/SP), GEDIEL CLAUDINO DE ARAUJO JUNIOR
(OAB 117211/SP), MIGUEL LUIS CASTILHO MANSOR (OAB 139405/SP), EDUARDO CARMONA DE ARAUJO (OAB 152002/
SP)
Processo 0001413-62.2005.8.26.0361 (361.01.2005.001413) - Retificação de Registro de Imóvel - Heichiro Ide e outros Daee e outros - Arquivem-se os autos com as anotações no sistema. Int. - ADV: BERNETE GUEDES DE MEDEIROS AUGUSTO
(OAB 45408/SP), CARLOS MIGUEL CASTEX AIDAR (OAB 22838/SP), MARCO ANTONIO PINTO SOARES (OAB 59479/SP),
FRANCISCO MACHADO PIRES JUNIOR (OAB 30149/SP)
Processo 0002077-88.2008.8.26.0361 (361.01.2008.002077) - Execução de Alimentos - Alimentos - H. M. S. O. - W. A. G. de
O. - “ Manifestem-se às partes sobre o cálculo apresentado pela contadoria judicial.(débito total corrigido R$ 10.787,41)” - ADV:
ANA CARLA DA SILVA BARIZON (OAB 261553/SP), ALEXANDRE ABUSSAMRA DO NASCIMENTO (OAB 160155/SP), RENATO
LUIS AZEVEDO DE OLIVEIRA (OAB 125162/SP)
Processo 0002303-16.1996.8.26.0361/01 (361.01.1996.002303/1) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora /
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Pepsi Cola Engarrafadora Ltda - Futura Distribuidora de Bebidas Ltda e outros - Número
de ordem 1204/12 Nos termos do artigo 791, inciso III do Código de Processo Civil defiro suspensão da execução conforme
requerido pelo Exeqüente. Aguarde-se em arquivo provocação da parte interessada. Int. - ADV: EDSON JOSE CAALBOR ALVES
(OAB 86705/SP), GILBERTO ABI CHEDID (OAB 168914/SP)
Processo 0002515-86.1986.8.26.0361 (361.01.1986.002515) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Jose Roberto
Paroche - Estado de São Paulo - Esclareça a procuradora o cálculo juntado e o pedido de citação pelo artigo 730 tendo em vista
a decisão que homologou o cálculo da contadoria judicial de folha 446. Int. - ADV: MICHELLE NAJARA APARECIDA SILVA (OAB
300929/SP), MARIA DAS GRACAS CARDOSO DE SIQUEIRA (OAB 62740/SP)
Processo 0003452-85.2012.8.26.0361 (361.01.2012.003452) - Monitória - Pagamento - Distribuidora de Frutas e Legumes
Dois Cunhados Ltda - Faberlu Vila Oliveira Comercio de Alimentos Em Geral Ltda - O(A) requerido (Dr. Alonso) deverá retirar
a(s) guia(s) de levantamento no prazo de 365 dias, sob pena de cancelamento (Provimento CG nº 19/2009). - ADV: ALONSO
SANTOS ALVARES (OAB 246387/SP), TATIANE DE SOUZA BELIATO (OAB 299306/SP), SHEYLA CRISTINA LIMA CAMARGO
(OAB 302319/SP)
Processo 0005334-87.2010.8.26.0091 (361.02.2010.005334) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M. de P.
D. - L. I. V. D. e outro - “ Manifeste-se o exequente sobre a petição e depósitos efetuados, fls. 120/122 no prazo de 10 dias.Int..
“ - ADV: FABRIZIO FREITAS CALIXTO (OAB 203784/SP), LILIAN TELES RODRIGUES LA TORRE (OAB 236088/SP), RAFAEL
LEANDRO ROMERA (OAB 277327/SP)
Processo 0007027-09.2009.8.26.0361 (361.01.2009.007027) - Execução de Alimentos - Alimentos - T. P. M. C. e outro - P. C.
C. - “ Manifeste-se o requerido quanto aos documentos juntados aos autos, fls. 353/363, no prazo de 05 dias (art. 398 do Código
de Processo Civil). “ - ADV: GILSON ROBERTO NOBREGA (OAB 80946/SP), FABIO EMILIO DOS SANTOS MALTA MOREIRA
(OAB 150302/SP)
Processo 0007765-89.2012.8.26.0361 (361.01.2012.007765) - Inventário - Inventário e Partilha - N. C. J. - “ Defere-se o
pedido de prazo solicitado - 10 dias. Int. “ - ADV: OSMAIR APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 103299/SP)
Processo 0008180-43.2010.8.26.0361 (361.01.2010.008180) - Procedimento Sumário - Bandeirante Energia S/A - Diante
da manifestação do requerido acerca da interposição do recurso de Agravo de Instrumento, manifeste-se o autor com relação
ao prosseguimento da ação com eventual pedido de execução provisória. Int. - ADV: CARLOS ELY MOREIRA (OAB 97855/SP),
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO (OAB 186458/SP)
Processo 0008236-08.2012.8.26.0361 (361.01.2012.008236) - Procedimento Ordinário - Guarda - Renato José Santana
Pinto Soares - Cláudia Cristina Lopes Gomes - “ (Providencie o autor, o recolhimento do depósito das diligências do Sr. Oficial
de Justiça para intimação de suas testemunhas arroladas. Int.)” - ADV: RODRIGO MATEUS SANTANA PINTO SOARES (OAB
312677/SP), ANDREZZA CARRASCO MARTINS MOTA BASTOS (OAB 138488/SP)
Processo 0008425-59.2007.8.26.0361 (361.01.2007.008425) - Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência
- Clinical Endoscopia Digestiva Ltda Me - Banco Abn Amro Real S.a. e outros - Alfredo Luiz Kugelmas - “ Manifeste-se o
requerente quanto ao ofício do Banco Brasil encaminhando saldo atualizados das contas localizadas no prazo de 05 dias (art.
398 do Código de Processo Civil). “ - ADV: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB 103587/SP), ALFREDO LUIZ KUGELMAS
(OAB 15335/SP), ROBERTO VIEIRA DE SOUZA (OAB 188309/SP), LEANDRO AUGUSTO MARRANO (OAB 208120/SP), LUIZ
SERGIO MARRANO (OAB 44160/SP)
Processo 0009560-48.2003.8.26.0361/01 (361.01.2003.009560/1) - Cumprimento de sentença - Ricci e Associados Engenharia e Comercio Ltda - Percio Chamma Junior - Providencie o exequente a juntada aos autos da certidão de matrícula
do imóvel para fins de apreciar o pedido retro. Int. - ADV: TELMA BOLOGNA (OAB 89307/SP), ALEXANDRE MACHADO ALVES
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(OAB 173845/SP), JORGE CANDIDO DA ROCHA (OAB 94206/SP)
Processo 0011317-14.2002.8.26.0361 (361.01.2002.011317) - Inventário - Inventário e Partilha - S. J. de C. - R. de C. A. - “
Defere-se o pedido de prazo solicitado - 30 dias. Int. “ - ADV: GABRIEL DE SOUZA (OAB 129090/SP), DAYSE WOOD LOBO
CURSINO (OAB 107692/SP)
Processo 0014110-08.2011.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - Pedreira Sargon Ltda - “ Manifeste-se o autor
sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, que deixou de proceder a penhora em vista de ser informado no local de que a
executada encontra-se inativa há cerca de 12 anos e não possui bens penhoráveis tratando o endereço acima da residência
da Sra. Valderez e, que teria feito acordo junto a exequente Pedreira Sargon em dez vezes, no prazo de cinco dias. “ - ADV:
ALEKSANDRO PEREIRA DOS SANTOS (OAB 282473/SP)
Processo 0014549-19.2011.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Condominio
Residencial Luz do Sol - “ Defere-se o pedido de prazo solicitado - 90 dias. Int. “ - ADV: CARLA PATRICIA DE AGUIAR
CALDERARO MENDONÇA (OAB 300240/SP), CARLA ALESSANDRA BRANCA RAMOS SILVA AGUIAR (OAB 212716/SP)
Processo 0014930-27.2011.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Fundo de
Investimento Em Direito Creditórios Não Padronizados Npl I - Diante do decurso do prazo para satisfação voluntária, manifestese o autor em termos de prosseguimento do feito em fase de execução de sentença. Int. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM
DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0015620-56.2011.8.26.0361 (361.01.2011.015620) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Tercasa
Empreendimentos Imobiliaria S/A - Elisabete Cristina Baptista Ferreira e outros - Número de ordem 1848/11 Vistos, Diante da
satisfação da execução noticiada pelo Exequente à folha 254, nesta ação de Procedimento Ordinário Requerida por Tercasa
Empreendimentos Imobiliários S/A em face de Brasil Ferreira Junior e outros, Número de ordem 1848/11 , JULGO EXTINTO o
feito com base no artigo 794, inciso I do Código de Processo Civil. Oportunamente, com o trânsito em julgado, arquivem-se com
as anotações e comunicações necessárias. P.R.I.C. - ADV: FERNANDO LUIZ DA SILVA (OAB 175281/SP), JAQUELINE PUGA
ABES (OAB 152275/SP)
Processo 0016390-78.2013.8.26.0361 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0007017-15.2013.8.26.0008 - 1ª Vara Cível
do Foro Regional VIII - Tatuapé) - Glenmark Farmacêutica Ltda - “Providencie o requerente, em cinco dias, o recolhimento das
diligências necessárias para o aditamento. Int.” - ADV: LUCIANA CRINCOLI (OAB 197424/SP), CESAR MARCOS KLOURI (OAB
50057/SP)
Processo 0016825-62.2007.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - Natair Esquadrias de Madeira Ltda Me - Vistos.
Acolho o parecer ministerial retro. Defiro o pedido de fls. 129/136, motivo pelo qual torno nulos os atos processuais praticados
a partir de fls. 107. Nos termos do relatório do BacenJud (em anexo) foi determinada a transferência do valor de R$ 49.227,60 e
o desbloqueio das quantias remanescentes. O valor a ser transferido, contudo, não poderá ser liberado, pelas razões expostas
na cota retro do MP. Cobre-se do Banco do Brasil a guia de depósito do aludido valor. Providencie a requerente a juntada da
certidão de casamento atualizada do falecido, no prazo de 05 dias. Oficiem-se às instituições financeiras indicadas no relatório
anexo, nos termos do item “2” da cota retro do MP. Int. - ADV: SILVANA APARECIDA SARTORI CANASSA (OAB 259288/SP),
JOSE PINTO DE MORAES (OAB 28050/SP), THAIS CRISTINA RAZEL ORIOLI MORAES (OAB 204148/SP), NELSON VIEIRA
NETO (OAB 158954/SP)
Processo 0017196-89.2008.8.26.0361 (361.01.2008.017196) - Procedimento Ordinário - Apuração de haveres - Nelson
Roberto da Silva - Municipio de Mogi das Cruzes - “ Defere-se o pedido de vista solicitado pelo requerente pelo prazo de 10 dias.
Int. “ - ADV: ANDREZZA CARRASCO MARTINS MOTA BASTOS (OAB 138488/SP), AMANDA LUARA APARECIDA RIBEIRO
ABBONDANZA (OAB 206764/SP)
Processo 0017643-38.2012.8.26.0361 (361.01.2012.017643) - Procedimento Ordinário - Família - T. C. da S. - Vistos. Diante
da concordância do Ministério Público (fls. 37), defiro o pedido de fls. 35, para o fim de prorrogar a guarda provisória do menor
Tony Christian da Silva Júnior ao requerente, pelo prazo de 180 dias. Expeça-se o termo competente. Sem prejuízo, cobrese a precatória de fls. 28, devidamente cumprida. Int. - ADV: NELSON VIEIRA NETO (OAB 158954/SP), DANIEL HENRIQUE
CHAVES AUERBACH (OAB 314482/SP)
Processo 0021733-26.2011.8.26.0361 (361.01.2011.021733) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Alaide Prado - Número
de ordem 2553/11 Vistos. Em consulta ao Sistema da Receita Federal foi possível obter o endereço de Elza, sendo que com
relação a Cristiane não foi possível devido a quantidade de registros com o mesmo nome, necessário outros dados pessoas
para nova tentativa, consoante relatório em anexo. Manifeste-se a requerente. Int. - ADV: FRANCISCO JOSE WITZEL (OAB
20199/SP)
Processo 0021857-09.2011.8.26.0361 (361.01.2011.021857) - Procedimento Ordinário - Condomínio - Priscila Kallai - Cesar
Sadek Koury - “ Ciência as partes da petição do perito, informando o agendamento de perícia para o dia 22/02/2014 às 10:00
horas, em frente a entrada do Loteamento Residencial Parque dos Lagos, sendo imprescindível a presença do réu para permitir
o acesso ao imóvel. Devendo-se as partes comunicar seus assistentes técnicos para o comparecimento. Intime-se. “ - ADV:
IRINA CARVALHO (OAB 193150/SP), GLAUBER JULIAN PAZZARINI HERNANDES (OAB 166990/SP), ANTONIO CARLOS
FERREIRA DE ARAUJO (OAB 166004/SP)
Processo 0023344-53.2007.8.26.0361 (361.01.2007.023344) - Procedimento Ordinário - Cipasa Empreendimentos
Imobiliarios Ltda - Aparecido Carlos Geraldo e outro - “ Defere-se o pedido de prazo solicitado pelo requerido - 15 dias. Int. “ ADV: JENNIFER CATARINE DA FONSECA MODESTO (OAB 259713/SP), REINALDO JACYNTHO DE ARAÚJO (OAB 235135/
SP), CESAR RODRIGO NUNES (OAB 260942/SP), PATRÍCIA MARGOTTI MAROCHI (OAB 157374/SP)
Processo 0025404-91.2010.8.26.0361 (361.01.2010.025404) - Inventário - Inventário e Partilha - I. M. do N. A. e outros “Providencie o inventariante a retirada do formal de partilha aditada.”. - ADV: ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA (OAB 204240/
SP)
Processo 0025429-41.2009.8.26.0361/01 (361.01.2009.025429/1) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora
/ Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Antonia Garcia Torralbo - Waldemar de Carvalho Sales - “ Providencie(m) o(s)
interessado(s) o recolhimento do valor previsto no Comunicado nº 170/11 do Conselho Superior da Magistratura, conforme
tabela abaixo, no prazo de 05 dias, bem como cálculo do débito atualizado. 1 Sistema INFOJUD a) endereços de pessoa
física ou jurídica = R$ 11,00; b) declarações de imposto de renda de pessoa física = R$ 11,00, referente ao limite dos 05
últimos exercícios financeiros; 2 Sistema BACENJUD a) endereços de pessoa física ou jurídica = R$ 11,00; b) busca de ativos
financeiros de pessoa física ou jurídica = R$ 11,00. 3 Sistema RENAJUD a) endereços de pessoa física ou jurídica = R$ 11,00;
b) busca de veículos de pessoa física ou jurídica = R$ 11,00. Observações: Os valores acima se referem a cada CPF ou CNPJ a
ser pesquisado em cada processo e deverão ser recolhidos na Guia Fundo de Despesas do TJSP (FEDTJ), com o código 434-1
“Impressão de Informações do Sistema INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD”. Este Juízo não dispõe de acesso às declarações de
imposto de renda de pessoas jurídicas, motivo pelo qual os respectivos pedidos serão atendidos através de ofício a ser expedido
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à Receita Federal. “ - ADV: FERNANDA MENDES PATRÍCIO MARIANO DA SILVA (OAB 254896/SP), REGIANE ANDRADE
MUNHOZ MARQUES (OAB 198559/SP), ADRIANO MUNHOZ MARQUES (OAB 198347/SP), ANDRE LUIZ PATRICIO DA SILVA
(OAB 58184/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO DOMINGOS PARRA NETO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FRANCINEIDE MACIEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0028/2014
Processo 0000581-14.2014.8.26.0361 - Cumprimento de sentença - Inadimplemento - Therenzinha Maria Meirelles - Vistos.
Providencie a exequente o recolhimento da taxa para fins de apreciar o pedido de penhora via BACEN-JUD. Intime-se. - ADV:
ALINE LORENZETTI PERON (OAB 306692/SP)
Processo 0006862-20.2013.8.26.0361 - Impugnação ao Valor da Causa - Souza e Ariane Comércio de Veículos Ltda Antonio da Silva - Diante da certidão da serventia informando acerca da intempestividade do incidente de impugnação ao valor
dado à causa, deixo de conhecer do referido incidente. Diante disso, prossiga-se nos autos principais. Int. - ADV: ALEXANDRE
ABUSSAMRA DO NASCIMENTO (OAB 160155/SP), JOSE RAIMUNDO ARAUJO DINIZ (OAB 60608/SP)
Processo 1000034-54.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Dulcineia Miranda de Almeida
Santos - Vistos, etc. A presunção de pobreza emergente da declaração apresentada não é absoluta, conforme se depreende
do exame do disposto no artigo 4º da Lei número 1060/50. O juiz não está obrigado, portanto, a aceitar sem questionar, a
alegação de pobreza feita para obtenção de gratuidade processual. O preceito constitucional emerge claro: “o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos” (artigo 5º, LXXIV). Estabeleceu-se, assim,
o ônus processual na demonstração da pobreza. Em verdade, se os interesses da parte estão sendo defendidos por advogado
contratado é incongruente concluir que o pagamento das custas e despesas processuais possam trazer algum prejuízo à sua
subsistência. Nesse sentido os julgados proferidos pelo Egrégio Primeiro Tribunal de alçada Civil do Estado de São Paulo
nos Agravos de Instrumento nº 979.836-5 em 11 de dezembro de 2000 e 1.075.019-1 de 13 de março de 2002, bem como
pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo nos Agravos nº 257.725-4/3 em 17 de setembro de 2002 e 276.135-4/0-00
de 25 de fevereiro de 2003. Com isso não justifica a concessão do benefício almejado. Não foram descritos fatos concretos
dos quais decorresse uma suposta insuficiência de recursos. Como somente se provam fatos concretos, individualizados no
tempo e no espaço, não foi feita a prova a que alude o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República. Isto posto, na
falta da declaração de Imposto de Renda para comprovar sua real necessidade, indefiro liminarmente o pedido de assistência
judiciária, devendo efetuar o preparo da causa, bem como depositar as taxas das diligências, no prazo de 30 dias, sob pena de
cancelamento da distribuição (art. 257, do CPC). Int. - ADV: JOSE BERALDO (OAB 64060/SP)
Processo 1000216-74.2013.8.26.0361 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel
- PERSEU GENTIL NEGRÃO - Vistos, Trata-se de ação de Despejo por falta de pagamento Requerida por PERSEU GENTIL
NEGRÃO em face de ATOL CONSULTORIA AMBIENTAL. O(a) exeqüente informou que o(a) executado(a) efetuou o pagamento
do débito objeto da presente ação e requereu a extinção da execução (fls. 72). Diante do exposto, julgo extinto o processo com
fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Oportunamente, com trânsito em julgado, arquivem-se os autos
com as cautelas de praxe. P.R.I.C. - ADV: TATIANE APARECIDA DOS SANTOS (OAB 269678/SP), HELEINE VIRGINIA LILLO
QUINTAS (OAB 181004/SP)
Processo 1000242-38.2014.8.26.0361 - Notificação - Inadimplemento - Cooperativa Economia Credito Mutuo Profissionais
Saude Reg. Metropolitanas Bx. Santista e Gde São Paulo - Unicred - Vistos. Tendo em vista o atendimento aos requisitos legais
do artigo 867 do CPC., defiro a NOTIFICAÇÃO interposta. Notifique-se o(a) requerido(a) nos moldes dos artigos 867 e ss.
do CPC. Por tratar-se de processo virtual, à disposição do requerente, desnecessária a entrega de cópias, devendo os autos
ficarem à disposição do notificante por 48h00. Após, arquivem-se a notificação, com a devida baixa. Servirá a presente, por
cópia digitada, como mandado de NOTIFICAÇÃO. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Int. - ADV: GUILHERME PEREIRA
C DE FIGUEIREDO (OAB 128708/SP)
Processo 1000245-90.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - MARIA RENATA DE OLIVEIRA
PINTO QUADRADO - Vistos, etc. A presunção de pobreza emergente da declaração apresentada não é absoluta, conforme se
depreende do exame do disposto no artigo 4º da Lei número 1060/50. O juiz não está obrigado, portanto, a aceitar sem questionar,
a alegação de pobreza feita para obtenção de gratuidade processual. O preceito constitucional emerge claro: “o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos” (artigo 5º, LXXIV). Estabeleceu-se, assim,
o ônus processual na demonstração da pobreza. Em verdade, se os interesses da parte estão sendo defendidos por advogado
contratado é incongruente concluir que o pagamento das custas e despesas processuais possam trazer algum prejuízo à sua
subsistência. Nesse sentido os julgados proferidos pelo Egrégio Primeiro Tribunal de alçada Civil do Estado de São Paulo nos
Agravos de Instrumento nº 979.836-5 em 11 de dezembro de 2000 e 1.075.019-1 de 13 de março de 2002, bem como pelo
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo nos Agravos nº 257.725-4/3 em 17 de setembro de 2002 e 276.135-4/0-00 de 25 de
fevereiro de 2003. Com isso não justifica a concessão do benefício almejado. Não foram descritos fatos concretos dos quais
decorresse uma suposta insuficiência de recursos. Como somente se provam fatos concretos, individualizados no tempo e no
espaço, não foi feita a prova a que alude o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República. Isto posto, na falta da declaração
de Imposto de Renda para comprovar sua real necessidade, indefiro liminarmente o pedido de assistência judiciária, devendo
efetuar o preparo da causa, bem como depositar as taxas das diligências, no prazo de 30 dias, sob pena de cancelamento da
distribuição (art. 257, do CPC). Int. - ADV: SYLVIO MARCOS RODRIGUES ALKIMIN BARBOSA (OAB 280836/SP)
Processo 1000268-36.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecúnia
S/A - Vistos. 1- A fumaça para o bom direito está justificada pelas alegações feitas na inicial. Os documentos juntados comprovam
a concessão de crédito com alienação fiduciária, bem como a mora do comprador o que também vem preencher o segundo
requisito legal, qual seja, o perigo da demora. Presentes os requisitos legais concedo a liminar da medida pleiteada pelas razões
invocadas necessárias e adequadas. 2- Com fundamento no artigo 2º, parágrafo 3º do Decreto Lei nº 911, de 1º de outubro de
1969, expeça-se mandado de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 3- Executada a liminar, cite-se o requerido,
para, querendo contestar no prazo de 15 (quinze) dias, ou purgar a mora no prazo de 05 (cinco) dias. 4- Não contestada a
presente ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial (artigos 285 e 319 do Código
do Processo Civil). 5- Ficam concedidos ao oficial de Justiça os benefícios preconizados pelo artigo 172, parágrafo 2º, do
CPC, para realização das diligências fora do horário normal, inclusive com utilização de força policial, na hipótese de assim ser
necessário. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado de busca e apreensão e citação. Cumpra-se na forma e sob
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1184

as penas da lei. Intime-se. - ADV: THAIS CLEMENTE (OAB 276147/SP)
Processo 1000279-65.2014.8.26.0361 - Mandado de Segurança - Intervenção em Estado / Município - Canteiro Construções
Racionalizadas Ltda - Vistos. Considerando o pólo passivo, emerge nítida a competência absoluta fazendária. Desta forma,
redistribuam-se os autos ao D. Juízo da Vara da Fazenda Pública local, com as nossas homenagens. Int. e cumpra-se. - ADV:
LIGIA DE CARO (OAB 294498/SP)
Processo 1001147-77.2013.8.26.0361 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel
- MARCO ANTÔNIO SIQUEIRA CARDOSO - JOSÉ ROBERTO PASSERO - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 361.2013/036505-7 dirigi-me à Avenida Francisco
Ribeiro Nogueira, 3860 - antigo Florestta Club, Conjunto Bom Pastor, nesta e, aí sendo, PROCEDI À CONSTATAÇÃO DE
ABANDONO DO IMÓVEL, DEPÓSITO DE BENS QUE PERMANECERAM NO LOCAL EM MÃOS DO AUTOR e IMISSÃO DO
AUTOR NA POSSE DO MESMO, conforme auto que segue anexo. Certifico ainda que a diligência foi acompanhada pelo próprio
Autor, Sr. Marco Antônio Siqueira Cardoso, bem como também pelo Sr. Ari Bortolanza e pelo chaveiro, Sr. Jorge Luís Lopes da
Cunha, o qual procedeu ao arrombamento do imóvel. O referido é verdade e dou fé. - ADV: VICTOR ATHIE (OAB 110111/SP),
MARY MARINHO CABRAL (OAB 178485/SP)
Processo 1001147-77.2013.8.26.0361 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel MARCO ANTÔNIO SIQUEIRA CARDOSO - JOSÉ ROBERTO PASSERO - Manifeste-se o requerente, em cinco dias, em vista do
cumprimento do mandado retro. Int. - ADV: MARY MARINHO CABRAL (OAB 178485/SP), VICTOR ATHIE (OAB 110111/SP)
Processo 1001224-86.2013.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - ‘Banco Itaucard
S/A - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 361.2013/045286-3 dirigi-me ao
endereço nele constante, situado na Tânia, nº 91 - Jd. Margarida, juntamente com o preposto do autor e aí sendo DEIXEI DE
PROCEDER A APREENSÃO do bem descrito na inicial, bem como DE CITAR EDIPO OLIVEIRA SOUSA SILVA, uma vez que
ele(a) mudou dali para outro local, cujo endereço seu primo Marco Antônio não soube declinar, razão pela qual devolvo o r.
mandado em cartório para os devidos fins, ficando assim no aguardo de novas determinações. Nada mais. O referido é verdade
e dou fé. Mogi das Cruzes, 13 de janeiro de 2014. - ADV: ANTONIO CEZAR RIBEIRO (OAB 69807/SP)
Processo 1001224-86.2013.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - ‘Banco Itaucard
S/A - Manifeste-se o autor, em cinco dias, sobre a certidão negativa retro do Sr. Oficial de Justiça. Int. - ADV: ANTONIO CEZAR
RIBEIRO (OAB 69807/SP)
Processo 1001306-20.2013.8.26.0361 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - ANA LUCIA
MENDES LONGO - Edgard Rodrigues Moreira e outros - Vistos. Ana Lucia Mendes Longo ajuizou a presente ação, em rito
especial, contra Emerson Rodrigues Moreira, José Roberto Rodrigues Moreira e Edgard Rodrigues Moreira, pretendendo a
reintegração na posse do imóvel situado na Rua Gaspar Conqueiro, nº 532, Alto do Ipiranga, nesta Comarca, afirmando que
os réus teriam invadido o imóvel da autora, então locado para Alessandro Gomes Martins, aproveitando-se do fato de que o
locatário teria viajado para a praia. O esbulho teria ocorrido em 28 de janeiro de 2013. Trouxe os documentos de f. 07/27. A
liminar foi deferida (f. 32/33) e efetivamente cumprida (f. 38), procedendo-se à citação dos réus (f. 40), sobrevindo contestação
do corréu Edgard, por negativa geral (f. 41/42). Os demais réus não ofertaram defesa, f. 54. Réplica, f. 47/49. A autora requereu
o julgamento do feito (f. 57/58). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo
ao exame direto do mérito, nos termos do artigo 330, inciso II, do Código de Processo Civil. A presente ação envolve interesses
patrimoniais disponíveis. Ausente a defesa, ocorre a revelia, que irradia seus efeitos, considerando-se os réus confessos quanto
aos fatos narrados na inicial. Tocante ao réu Edgard, em sua contestação, deixou de se manifestar acerca dos fatos narrados na
inicial, não impugnando de forma específica as alegações iniciais, presumindo-se, assim, como verdadeiros os fatos articulados
pela autora, nos exatos termos do artigo 302, caput, do Código de Processo Civil, sujeitando-se também aos efeitos da revelia.
Para além da revelia, a autora juntou extensa prova documental da posse (f. 09/18 e 19/20), bem como do esbulho praticado
pelos requeridos (f. 21/24). Ante o exposto, julgo procedente o pedido para reintegrar a autora na posse do imóvel situado
na Rua Rua Gaspar Conqueiro, nº 532, Alto do Ipiranga, nesta Comarca, tornando definitiva a liminar concedida. Os réus
arcarão com a integralidade das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo, por equidade, em
R$ 1.500,00, atualizáveis a partir desta condenação, sujeita a execução, em relação ao corréu Edgard, aos termos do artigo 12
da Lei 1.060/50. P.R.I. - ADV: JOAO BOSCO CAMARGO DE SOUSA (OAB 143191/SP), ANA KEILA APARECIDA ROSIN (OAB
289264/SP)
Processo 1001538-32.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Banco Citicard S/A - José Carlos
Ribeiro da Silva - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 361.2013/007757-4
dirigi-me em 08.06.13 à Rua Jugurta Lourivaln Gloria, 622 (o número 622 está localizado entre os números 185 e 165) e citei
José Carlos Ribeiro da Silva do inteiro teor do mandado aceitou a contrafé que lhe ofereci e exarou o seu ciente. O referido é
verdade. - ADV: CARLA PASSOS MELHADO COCHI (OAB 187329/SP)
Processo 1001538-32.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Banco Citicard S/A - José Carlos
Ribeiro da Silva - Vistos. Na falta de interesse do autor em dar andamento no feito, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV:
CARLA PASSOS MELHADO COCHI (OAB 187329/SP), JORGE RODRIGO VALVERDE SANTANA (OAB 213223/SP)
Processo 1001571-22.2013.8.26.0361 - Exibição - Liminar - MARIA APARECIDA DA SILVA BRITO - MERIDIANO - FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGUIMENTOS - NÃO PADRONIZADO - Diante da certidão de trânsito
em julgado, dando conta do trânsito em julgado da sentença aguarde-se o decurso do prazo de quinze dias, para satisfação
voluntária da dívida, pena de incidência de multa de 10% do valor do débito (art. 475-j do Código de Processo Civil). Caso
necessária a fase executiva, por iniciativa do credor, fixo os honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito principal.
Sem prejuízo, aguarde-se o prazo de dez dias para exibição do contrato conforme determinado na parte dispositiva da sentença
proferida nestes autos. Int. - ADV: CLAUDIA CARDOSO (OAB 52106/SP), NATAN FLORENCIO SOARES JUNIOR (OAB 265153/
SP), ADALTO JOSÉ DE AMARAL (OAB 279715/SP)
Processo 1001628-40.2013.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
PECUNIA S/A - WEBERTON BATISTA SANTOS - Em consulta junto à Receita Federal foi possível verificar a existência de
endereço do requerido, consoante relatório em anexo. Diante disso, manifeste-se o autor.” - ADV: NELSON PASCHOALOTTO
(OAB 108911/SP), DANILO CALHADO RODRIGUES (OAB 246664/SP), RODRIGO KAWAMURA (OAB 242874/SP)
Processo 1001680-36.2013.8.26.0361 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - Anderson
Batista Carvalho e outro - Victor Sousa - Vistos, Nos termos do artigo 331 do Código de Processo Civil, designo audiência de
conciliação para o dia 12 de março de 2014, às 16:00 horas, para tentativa de composição das partes e definição das provas
a serem produzidas em eventual instrução útil. Os patronos deverão providenciar o comparecimento de seus constituintes ao
ato. Nos termos do art. 242, § 1º, do Código de Processo Civil as partes dar-se-ão por intimadas de eventual decisão/sentença
preferida em audiência, ainda que não presentes ao ato, porque cientes da realização da solenidade. Int. - ADV: MAURICIO
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TASSINARI FARAGONE (OAB 131208/SP), SEBASTIAO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 149509/SP), CESAR HIPÓLITO
PEREIRA (OAB 206913/SP), FRANCISCO JOSE BOLIVIA (OAB 81552/SP), FLAVIA MARIM DO AMARAL (OAB 260141/SP)
Processo 1001691-65.2013.8.26.0361 - Exibição - Liminar - Marilei Silva Rodrigues Gregorio - BV Financeira S/A Crédito,
Financiamento e Investimento - Diante da certidão retro da serventia a a decisão que anulou a sentença de primeiro grau,
providencie a serventia as alterações no sistema SAJ. Após, conclusos. - ADV: BARBARA RUIZ DOS SANTOS (OAB 327953/
SP)
Processo 1001844-98.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Condomínio - PAULA KAROLINA LIMA DA SILVA GLAUCIA ABE LIMA DO NASCIMENTO e outros - Dante da petição retro e pedido de citação por edital, manifeste-se a autora
se vai querer incluir Aquiles no polo passivo da inicial. Int - ADV: ANDRE CHAGURI (OAB 24927/SP), MARISSOL LUCIENE DE
ALMEIDA (OAB 116554/SP)
Processo 1001931-54.2013.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Rg
Ativos Sa Cia Securit Cred Fi - Vistos. Nos termos do artigo 331 do Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação
para o dia 25 de março de 2014, às 14h30, para tentativa de composição das partes e definição das provas a serem produzidas
em eventual instrução útil. Os patronos deverão providenciar o comparecimento de seus constituintes ao ato. Nos termos do
artigo 242, § 1º, do Código de Processo Civil, as partes dar-se-ão por intimadas de eventual decisão/sentença proferida em
audiência, ainda que não presentes ao ato, porque cientes da realização da solenidade. Intime-se. - ADV: ALBERTO QUERCIO
NETO (OAB 229359/SP), LUIZ FERNANDO MAIA (OAB 67217/SP), GILBERTO ROCHA DE ANDRADE (OAB 85622/SP)
Processo 1002418-24.2013.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecúnia
S/A - Aguarde-se manifestação por 05 dias. Decorrido sem cumprimento intime-se pessoalmente a promover o andamento do
feito em 48 horas, sob pena de extinção (art. 267, § 1º, do Código de Processo Civil). - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB
108911/SP)
Processo 1002461-58.2013.8.26.0361 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Fátima Aguilar da Silva
Correa - Vistos, Trata-se de ação de Despejo por falta de pagamento movida por Fátima Aguilar da Silva Correa em face de
Nilce Maria Correa de Souza Ramalho, Ermelinda Luiza de Souz, Abelardo Correa de Souza. O(a) exeqüente informou que o(a)
executado(a) efetuou o pagamento do débito objeto da presente ação e requereu a extinção da execução (fls. 33). Diante do
exposto, julgo extinto o processo com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Oportunamente, com o
trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.R.I.C. - ADV: TEREZINHA NAZELY DE LIMA SILVA (OAB
50136/SP)
Processo 1002494-48.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Cédula de Crédito Bancário - Itaú Unibanco S/A. Vistos, Fls. 279/284: Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo requerente contra a sentença de fls. 264/272, que
declarou improcedente a ação, alegando omissão desta e pretendendo a modificação da decisão. Conheço dos embargos,
em razão de sua tempestividade. Nego-lhes, contudo, provimento, pois o efeito modificativo pretendido não seria decorrência
do reconhecimento de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, quais sejam: omissão, contradição ou obscuridade. O
embargante insurge-se contra a justiça da decisão, alegando cerceamento de provas, mas sua irresignação volta-se contra
órgão agora incompetente para a reapreciação da causa, uma vez que esgotada a jurisdição em primeiro grau, passa a ser
exclusiva competência da Egrégia Superior Instância para a revisão da sentença, sob pena de usurpação de função jurisdicional
deste último elevado órgão. Os embargos declaratórios têm como objetivo, segundo o próprio texto do art. 535 do Código de
Processo Civil, o esclarecimento de decisão judicial, sanando-lhe eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da
decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz. Neste contexto, não reconheço da omissão
apontado, eis que os temas foram expressamente decididos pela sentença, que se encontra fundamentado em todos os seus
termos, pois decidiu a lide nos limites estabelecidos pelas partes. Os embargos declaratórios não existem no ordenamento
jurídico para rediscutir a matéria posta em julgamento da forma pretendida pela parte embargante, que busca conferir-lhes
caráter infringente. Insurgência, pois, sob “pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou
contradição”, mas com real “objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” é “inadmissível”
(STJ, EDAGRAG nº 239.612-SP, in RTJ 189/734-746). O julgador, por fim, não está obrigado a dizer porque não julga de
determinada forma, se não foi provocado a tanto. Apenas aplica o direito que entende pertinente ao caso. O magistrado não está
obrigado a julgar a questão sub examine de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (CPC,
art. 131). Além disso, realço que entendimento manifestado nestes autos está em consonância com o dos Tribunais Superiores,
que afirmam categoricamente que: “O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se nos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos.” (RSTJ 115/207) Diante de tais fundamentos, nego provimento aos embargos de
declaração. Int. - ADV: LUZIANE DE OLIVEIRA LOPES (OAB 244651/SP), CARLOS NARCY DA SILVA MELLO (OAB 70859/SP),
ROBERTA HERRERA (OAB 258829/SP)
Processo 1002556-88.2013.8.26.0361 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - FERNANDO
JOSÉ DO CARMO CARVALHO - ANTONIO CEZAR ALVES - Certifique a serventia a tempestividade da contestação apresentada.
Após, se em termos, à réplica. Int. - ADV: PAULO RODRIGUES DE SOUZA (OAB 128381/SP), CAMILLA ROSA DE SOUZA
(OAB 194373/SP)
Processo 1002842-66.2013.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - Propriedade Intelectual / Industrial CONTEMPORÂNEO EVENTOS E COMÉRCIO DE MODA LTDA. - ME - Aguarde-se o integral cumprimento do despacho proferido
à folha 248 dos autos principais. Oportunamente, conclusos neste incidente de execução de sentença. Int. - ADV: ISMENIA DE
BARROS WALLACE (OAB 133295/SP)
Processo 1002977-78.2013.8.26.0361 - Exibição - Provas - OTÁVIO BATISTON FERREIRA - ME - JOB ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS LTDA. e outro - Vistos. Nos termos do artigo 331 do Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação
para o dia 25 de março de 2014, às 14h00, para tentativa de composição das partes e definição das provas a serem produzidas
em eventual instrução útil. Os patronos deverão providenciar o comparecimento de seus constituintes ao ato. Nos termos do
artigo 242, § 1º, do Código de Processo Civil, as partes dar-se-ão por intimadas de eventual decisão/sentença proferida em
audiência, ainda que não presentes ao ato, porque cientes da realização da solenidade. Intime-se. - ADV: DEIVID CHARLES
FERREIRA DOS SANTOS (OAB 312200/SP), SILVANIA APARECIDA RUIZ (OAB 105292/SP)
Processo 1003002-91.2013.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
BRADESCO S/A - Providencie o requerente, em cinco dias, o recolhimento das diligências necessárias para o aditamento. Int. ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP)
Processo 1003316-37.2013.8.26.0361 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - Cleci de Oliveira Luciana Alves dos Santos Ferreira - Manifestem-se às partes, em 10 dias, sobre o cálculo apresentado pela contadoria judicial.
- ADV: ELAINE SOLANO (OAB 178859/SP), JOSE DOS PASSOS (OAB 98550/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1186

Processo 1003663-70.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - Luiz
Guilherme Campagnuci Knust e outro - Fonseca & Matsunaga Móveis Ltda ME - Manifeste-se a requerida. Int. - ADV: MATHEUS
MELO CARDOSO (OAB 306905/SP), JOSE PINHEIRO FRANCO FILHO (OAB 69070/SP), ALEXANDRE BUCCI (OAB 260903/
SP)
Processo 1004137-41.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - João Silverio - ART COBRA
ASSESSORIA DE COBRANÇA e outros - Aguarde-se o trânsito em julgado da decisão de folha 128. Int. - ADV: SAULO ARAUJO
(OAB 257241/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP), GERALDO TOMAZ AUGUSTO (OAB 129892/SP), VICTOR ATHIE
(OAB 110111/SP)
Processo 1004288-07.2013.8.26.0361 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel AMANDA NEVES DA SILVA - Fixo os honorários advocatícios em favor do procurador da requerida nomeado pelo Defensoria
Pública pelo valor máximo da tabela em vigor, observando a serventia o código da nomeação. (provisão de folha 44) Expeçase certidão. Mantenho os benefícios da justiça gratuita para a ré, devendo a serventia proceder as alterações com relação
a substituição dos procuradores. Manifeste-se o autor sobre as alegações da ré e documentos juntados em cinco dias.
Decorrido, conclu - ADV: VILMA RODRIGUES DA ROCHA (OAB 156077/SP), ROGERIO COELHO DA COSTA (OAB 207888/
SP), FRANCISCO BORSOIS (OAB 25737/SP)
Processo 1004466-53.2013.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Dotstore Soluções
Para Internet Ltda ME - “Providencie a exequente a retirada da carta precatória para distribuição junto ao Juízo Deprecado,
instruindo-a com o necessário, inclusive as custas e demais despesas serem anexadas (original) à carta precatória. Comprove,
posteriormente nos autos, a distribuição da deprecata.”. - ADV: JONATHAS CAMPOS PALMEIRA (OAB 298050/SP), THIAGO
CARRERA DIAS (OAB 298271/SP)
Processo 1004513-27.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - BV Financeira S/A
Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Digam as partes se têm interesse na designação de audiência de conciliação,
bem como se pretendem a produção de outras provas, especificando-as e justificando a necessidade e pertinência, no prazo de
05 dias. Intime-se. - ADV: MONIQUE SCARCELLI PELINSON (OAB 227027/SP), SERGIO SCHULZE (OAB 298933/SP)
Processo 1004752-31.2013.8.26.0361 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel
- CARMELINA MARQUES MADEIRA e outro - Vistos, Diante da certidão de trânsito em julgado, dando conta do trânsito em
julgado da sentença aguarde-se o decurso do prazo de quinze dias, para satisfação voluntária da dívida, pena de incidência de
multa de 10% do valor do débito (art. 475-j do Código de Processo Civil). Caso necessária a fase executiva, por iniciativa do
credor, fixo os honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito principal. Int. - ADV: TARCISIO CORSI (OAB 312685/
SP)
Processo 1005132-54.2013.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Cleusa Santiago Pereira-ME - Manifestese o autor, em cinco dias, sobre a certidão negativa retro do Sr. Oficial de Justiça. Int. - ADV: ALLAN DOUGLAS SANTIAGO
PEREIRA (OAB 280754/SP)
Processo 1005309-18.2013.8.26.0361 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Município de
Mogi das Cruzes - WILI PANTEN JUNIOR - Manifestem-se às partes, em 10 dias, sobre o cálculo apresentado pela contadoria
judicial. - ADV: WILI PANTEN JUNIOR (OAB 179858/SP), FLAVIA ADRIANE BETTI GRASSO (OAB 215769/SP)
Processo 1005383-72.2013.8.26.0361 - Renovatória de Locação - Locação de Imóvel - Roberto Luis de Siqueira da Silveira
- Marbor Negócios Ltda - Manifestem-se as partes em cinco dias com relação a certidão retro da serventia. Após, conclusos. Int.
- ADV: FRANCISCO DE ASSIS ARRAIS (OAB 142114/SP), FERNANDO DANTE (OAB 251943/SP)
Processo 1005891-18.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Rita de Cássia Maciel Oliveira
Rios - ‘Banco Itaucard S/A - Aguarde-se por mais 90 dias, a devolução do recurso, em vista da pesquisa realizada. - ADV: LEDA
MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP), MARCIO FERNANDO BEZERRA (OAB 294248/SP)
Processo 1005927-60.2013.8.26.0361 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento GLAUBER HANADA - Vistos. Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos de direito, o acordo
celebrado entre as partes às folhas 54/58, nesta ação de Despejo por falta de pagamento movida por GLAUBER HANADA
em face de Marcelo de Oliveira Reis e outros , e julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269,
inciso III, do Código de Processo Civil. Oportunamente, aguarde-se em arquivo o integral cumprimento do acordo e retornem
conclusos para extinção com oportuna manifestação das partes. P.R.I.C. - ADV: MARIA ESTELA FERNANDES MARTINS FARIA
(OAB 169237/SP)
Processo 1006409-08.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Jayme Luiz Esvícero Paulilo “Em consulta junto à Receita Federal foi possível verificar a existência de endereço da requerida, consoante relatório abaixo.
Diante disso, manifeste-se o autor.” - ADV: HORACIO XAVIER FRANCO FILHO (OAB 152559/SP)
Processo 1007477-90.2013.8.26.0361 - Monitória - Espécies de Contratos - Fundação Hermínio Ometto - Vistos. Não
cumprido o mandado e não oferecidos embargos, constitui-se legalmente o título executivo judicial. Por força do art. 1.102-C,
§ 1º, a contrario sensu, fixo a verba honorária pela fase de conhecimento em 10% do valor do débito, uma vez que não paga a
dívida (Agravo de Instrumento nº 7.225.421-6, TJSP, Rel. Des. Antônio Ribeiro, julgado em 15.05.2008). Aguarde-se pelo prazo
legal de 15 dias para a satisfação voluntária da obrigação por parte do devedor, cabível a incidência de multa de 10% do valor
do débito após este período (art. 475-J do Código de Processo Civil). Caso necessária a fase executiva, por iniciativa do credor,
fixo honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito principal, nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil
e jurisprudência consolidada do E. Superior Tribunal de Justiça (Resp nº 1.035.674/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em
23.06.2009). Int. - ADV: LUCIANA VIEIRA NASCIMENTO (OAB 184755/SP), DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP)
Processo 1007574-90.2013.8.26.0361 - Busca e Apreensão - Medida Cautelar - G. B. LTDA e outros - Vistos, Homologo,
para que produza seus jurídicos e legais efeitos de direito, a desistência da ação nesta ação de Medida Cautelar de Busca e
Apreensão - Requerida por GSM Brasil Ltda e outros em face de Huang Sanche - ME e outros em face de Silvio de Oliveira
Souza -Bones - ME (lM Bones); Huang Sanhe - ME (H.S.Spsrt); Vida - Loka Confecções Ltda - ME e Weiliang Presentes Ltda ME. Providencie a serventia as anotações necessárias no sistema SAJ com relação a desistência requerida. No mais, prossigase em face dos demais requeridos, razão pela qual manifestem-se os autores. Int. - ADV: CICERO OSMAR DA ROS (OAB
25888/SP), ALEXANDRE DA ROCHA LINHARES (OAB 18615SC)
Processo 1007674-45.2013.8.26.0361 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento Nelson Rezende da Silva - Vistos. Trata-se de ação de Despejo por falta de pagamento movida por Nelson Rezende da Silva
em face de EVANDRO CESAR GOMES LUZ, JOSMAR GOMES DA LUZ, NEIDE DAS DORES ADORNO LUZ. O(a) exeqüente
informou que o(a) executado(a) efetuou o pagamento do débito objeto da presente ação e requereu a extinção da execução.
Diante do exposto, julgo extinto o processo com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Oportunamente,
com o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.R.I.C. - ADV: SILVANIA APARECIDA RUIZ (OAB
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105292/SP)
Processo 1007787-96.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Condomínio em Edifício - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
RUBI - BLOCO 02 - IRINEU CARDOSO DA SILVA JUNIOR - Manifeste-se o autor, em cinco dias, sobre a certidão negativa retro
do Sr. Oficial de Justiça. Int. - ADV: ANA LUCIA PEREIRA DIAS (OAB 77722/SP)
Processo 1007967-15.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - RAFAEL
PRADO DE CARLO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. e outros - Inicialmente, esclareça o autor a propositura desta ação
diante da existência de outro feito com parcial procedência da ação, passível de execução de sentença naqueles autos. Int.
- ADV: JOSE ANTONIO BALIEIRO LIMA (OAB 103745/SP), HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP), SYLVIO
MARCOS RODRIGUES ALKIMIN BARBOSA (OAB 280836/SP)
Processo 1008332-69.2013.8.26.0361 - Alvará Judicial - Compra e Venda - VERÔNICA DE LOURDES VIGIL GONZALEZ “Providencie a requerente a retirada do alvará.”. - ADV: ELIANE HENRIQUES DOS SANTOS BRAGA (OAB 247347/SP)
Processo 1008401-04.2013.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Fundação Hermínio
Ometto - Providencie o autor o recolhimento das diligencias do Oficial de Justiça diante do certificação em sua certidão. Com
o depósito, libere-se em favor do Oficial. Após, conclusos para fins de apreciar o pedido do exequente. Int. - ADV: LUCIANA
VIEIRA NASCIMENTO (OAB 184755/SP), DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP)
Processo 1008426-17.2013.8.26.0361 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - Valter José
de Carvalho - Pedro Vieira Macedo e outro - Vistos. Tendo em vista o efeito suspensivo concedido em sede de agravo, aguardese a decisão final. Intime-se. - ADV: VIVIAN MARCONDES VILAR (OAB 176052/SP), LUZIANE DE OLIVEIRA LOPES (OAB
244651/SP)
Processo 1008644-45.2013.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Thiago Sei Waiser - Vistos. Trata-se de ação de Busca e Apreensão
- Alienação Fiduciária requerida por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de Thiago Sei
Waiser. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos de direito, a desistência da ação manifestada pelo autor à
folha 37, e julgo extinta a presente ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo
Civil. Oportunamente, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as formalidades legais. P.R.I.C. - ADV: SILVIA
APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS (OAB 157721/SP)
Processo 1008690-34.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Zenilde Aparecida Machado
- UASP - União de Assistência aos Sevidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais - - Banco do Brasil S/A - Digam as
partes se há interesse na conciliação em cinco dias, bem como especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando-as
em igual prazo. Decorrido, conclusos. Int. - ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP), MARCEL ERIC
AMBROSIO (OAB 168935/SP), SIDNEY CORREA (OAB 51273/SP), MARA REGINA CORREA (OAB 91341/SP)
Processo 1008702-48.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - CONDOMINIO RESIDENCIAL
ALAMANDA - ISRAEL A. SANTOS - Recebo a petição de folha 19 como aditamento da inicial para constar do polo passivo NIDIA
ALVES DOS SANTOS SOUZA em substituição de Israel A dos Santos. Providencie a serventia as alterações necessárias. Após,
cite-se a requerida com as advertências legais. Int. - ADV: ALAN ROSA DA SILVEIRA JUNIOR (OAB 177932/SP)
Processo 1008762-21.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - ST Schartman Mineração e Construção
Ltda - Maximo Comercio Instalações Elétricas e Montagens Ltda - - Maxpostes Comercio e Serviços de Instalações Eletricas
Ltda - À réplica em 10 dias (arts. 326 e 327 do Código de Processo Civil). Sem prejuízo, regularize os réus sua representação
processual com a juntada da guia GARE. Int. - ADV: VALERIA MARIA GIMENEZ AGUILAR RODRIGUES (OAB 141815/SP),
QUEZIA FONTANARI PEDRO (OAB 269256/SP)
Processo 1009459-42.2013.8.26.0361 - Monitória - Prestação de Serviços - SISTEMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E
CULTURA LTDA - SINEC - Manifeste-se o autor, em cinco dias, sobre a certidão negativa retro do Sr. Oficial de Justiça. Int. ADV: CRISTIANE BELLOMO DE OLIVEIRA (OAB 140951/SP), VANESSA ESTEVES RODRIGUES (OAB 336693/SP)
Processo 1009664-71.2013.8.26.0361 - Exibição - Provas - S. M. de A. e outro - Os menores estão representados por sua
genitora, razão pela qual mantenho o despacho inicial. Int. - ADV: SYLVIO MARCOS RODRIGUES ALKIMIN BARBOSA (OAB
280836/SP)
Processo 1009937-50.2013.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Vistos. 1- Recebo a petição de folhas 45 como aditamento da inicial.
Proceda a serventia as devidas alterações no SAJ. 2- A fumaça para o bom direito está justificada pelas alegações feitas na
inicial. Os documentos juntados comprovam a concessão de crédito com alienação fiduciária, bem como a mora do comprador
o que também vem preencher o segundo requisito legal, qual seja, o perigo da demora. Presentes os requisitos legais concedo
a liminar da medida pleiteada pelas razões invocadas necessárias e adequadas. 3- Com fundamento no artigo 2º, parágrafo 3º
do Decreto Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, expeça-se mandado de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
4- Executada a liminar, cite-se o requerido, para, querendo contestar no prazo de 15 (quinze) dias, ou purgar a mora no prazo
de 05 (cinco) dias. 5- Não contestada a presente ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor
na inicial (artigos 285 e 319 do Código do Processo Civil). 6- Ficam concedidos ao oficial de Justiça os benefícios preconizados
pelo artigo 172, parágrafo 2º, do CPC, para realização das diligências fora do horário normal, inclusive com utilização de força
policial, na hipótese de assim ser necessário. 7- Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado de citação. Cumpra-se
na forma e sob as penas da lei. Intime-se. - ADV: VÂNIA MELILLO (OAB 188010/SP)
Processo 4000173-23.2012.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Gisleide Souza da Silva - CS
Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda e outro - Nobre Seguradora do Brasil S/A - Sobre a certidão
retro da serventia manifeste-se o requerido. Int. - ADV: LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE (OAB 72973/SP),
HUMBERTO AMARAL BOM FIM (OAB 242207/SP), ULISSES MONTEIRO TEIXEIRA (OAB 181447/SP), MARIO FREDERICO
URBANO NAGIB (OAB 101252/SP)
Processo 4000809-86.2012.8.26.0361 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - Banco
Volkswagem S/A - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 361.2013/045857-8 dirigime à R Ubirajara de Barros Gomes Martins, 192 e aí sendo DEIXEI DE PROCEDER A REINTEGRAÇÃO DE POSSE por não
ter localizado o veículo e fui informada por Maria do Socorro, mãe do requerido, FABIO TRAJANE DA SILVA, que ele mudou
não sabendo precisar seu endereço. Ante o exposto, devolvo o presente mandado para as devidas providências. O referido é
verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 13 de janeiro de 2014. - ADV: FABÍOLA BORGES DE MESQUITA (OAB 206337/SP)
Processo 4000809-86.2012.8.26.0361 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - Banco
Volkswagem S/A - Manifeste-se o autor, em cinco dias, sobre a certidão negativa retro do Sr. Oficial de Justiça. Int. - ADV:
FABÍOLA BORGES DE MESQUITA (OAB 206337/SP)
Processo 4000836-69.2012.8.26.0361 - Exibição - Liminar - RAPHAEL DE CAMARGO MELLO RODRIGUES - BANCO
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SANTANDER BRASIL S/A - Vistos. Defiro o pedido de sobrestamento do feito pelo prazo de 60 dias. Após, manifeste-se o
requerente. Intime-se. - ADV: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP), NATAN FLORENCIO SOARES JUNIOR
(OAB 265153/SP), ADALTO JOSÉ DE AMARAL (OAB 279715/SP)
Processo 4000836-69.2012.8.26.0361 - Exibição - Liminar - RAPHAEL DE CAMARGO MELLO RODRIGUES - Certifique
a serventia o decurso do prazo referente ao sobrestamento do feito requerido pelo requerido Banco. Após, conclusos para
sentença, se o caso. Int. - ADV: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP), NATAN FLORENCIO SOARES JUNIOR
(OAB 265153/SP), ADALTO JOSÉ DE AMARAL (OAB 279715/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO DOMINGOS PARRA NETO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FRANCINEIDE MACIEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0029/2014
Processo 1000265-81.2014.8.26.0361 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - J. C. A. A. B. S. - R. B.
S. - Vistos. A presunção de pobreza emergente da declaração apresentada não é absoluta, conforme se depreende do exame do
disposto no artigo 4º da Lei número 1060/50. O juiz não está obrigado, portanto, a aceitar sem questionar, a alegação de pobreza
feita para obtenção de gratuidade processual. O preceito constitucional emerge claro: “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos” (artigo 5º, LXXIV). Estabeleceu-se, assim, o ônus processual
na demonstração da pobreza. Em verdade, se os interesses da parte estão sendo defendidos por advogado contratado é
incongruente concluir que o pagamento das custas e despesas processuais possam trazer algum prejuízo à sua subsistência.
Ademais, a autora reside em conhecido condomínio de alto padrão nesta comarca, o que, em princípio afasta a presunção de
pobreza. Com isso não se justifica a concessão do benefício almejado. Isto posto, na falta da declaração de Imposto de Renda
para comprovar a real necessidade, indefiro liminarmente o pedido de assistência judiciária, devendo a autora efetuar o preparo
da causa, bem como depositar as taxas das diligências, no prazo de 30 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art.
257, do CPC). Int. - ADV: SYLVIO MARCOS RODRIGUES ALKIMIN BARBOSA (OAB 280836/SP)
Processo 1003426-36.2013.8.26.0361 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - ELIZA DE SIQUEIRA OLIVEIRA - Manifestese o autor, em cinco dias, sobre a certidão negativa de fls. 63 do Sr. Oficial de Justiça. Int. - ADV: LEILA MARIA RAMALHO LEAL
DE LIMA (OAB 42442/SP)
Processo 1005263-29.2013.8.26.0361 - Interdição - Tutela e Curatela - M. da R. G. - O. P. R. - “Curadora deverá comparecer
em cartório para assinar o termo de compromisso definitivo, bem como retirar o mandado de registro de interdição para
encaminhamento.”. - ADV: LETICIA PAES SEGATO (OAB 201425/SP)
Processo 1005652-14.2013.8.26.0361 - Arrolamento de Bens - Família - A. B. dos S. - F. do E. de S. P. - “Providencie o
inventariante a retirada do formal de partilha.”. - ADV: ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA (OAB 120843/SP), SUELY MITIE
KUSANO (OAB 96169/SP)
Processo 1006555-49.2013.8.26.0361 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Mariza Aparecida Wagner - Recebo a
petição de folha 64 como aditamento da inicial, providenciando a serventia as anotações no sistema. Providencie a autora a
certidão junto ao Cartório Distribuidor, bem como o nome dos confrontantes do imóvel com a devida qualificação e endereços
atualizados. Sem prejuízo, manifeste-se com relação a valor atribuído à causa que deve ser o valor venal total do IPTU exercício
2013, ano da distribuição da ação. Int. Mogi das Cruzes, . - ADV: CAROLINA PADOVANI DIAS (OAB 242192/SP)

3ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL SEGÓVIA SOUZA CRUZ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GISELE OLIVEIRA ARAÚJO DE SOUZA VANO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0024/2014
Processo 0004836-69.2001.8.26.0361 (361.01.2001.004836) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Paulo
Felipe Ananias - - Marta da Cruz Ananias - Transportes e Turismo Eroles S/A - - Antonio Eroles - - Antonio Adriano Eroles - - Mara
Silvia Eroles - - Marli Eroles - - Antonio Alexandre Eroles - - Pedro Eroles Filho - - Cecilia de Lourdes de Lima Eroles - - Marta
Eroles - - Durval Eroles - - Luciana Eroles - - Alayde Pavanelli - - José Eroles - - Mito Transportes e Turismo Ltda. - - Vera Lucia
Pavanelli Eroles - - José Carlos Pavanelli Eroles - - José Carlos Eroles - - Marcia Pavanelli Eroles Fernandes - Marcelo Eduardo
Ricieri de Lima e outro - Vistos. Felicittá Empreendimentos e Participações Ltda, terceira interessada nos autos, requereu a
substituição da penhora deferida por este Juízo sobre as unidades nº 11, 12 e 13 do empreendimento Edifício Felicittá pela
penhora das unidades 51 e 52 do mesmo empreendimento e, cumulativamente, do apartamento nº 81 do Edifício Odeon Lifetime
Home, estes últimos três pertecentes à executada Alayde Pavanelli. Os exequentes manifestaram-se contrariamente ao pedido,
no que foram seguidos, neste ponto, pela executada Alayde Pavanelli. Decido. A penhora incidente sobre as unidades nº 11,
12 e 13 do empreendimento Edifício Felicittá foi determinada pela decisão de fls. 947/951, que considerou que a alienação
do imóvel objeto da matrícula nº 42.676, firmada entre a executada Alayde Pavanelli e a terceira Felicittá Empreendimentos e
Participações Ltda, foi realizada em fraude à execução. O E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou a citada
decisão que reconheceu a fraude à execução (fls.1061/1072). Assim sendo, como a fraude à execução acarreta na ineficácia
da alienação de bens em relação ao credor, bem como não há qualquer necessidade de esgotamento das tentativas de locação
dos bens do executado, tem-se que a penhora realizada não afronta qualquer dispositivo legal, de modo que, o que é passível
de discussão no presente momento é o deferimento ou não da substituição requerida. Nesse ponto, cabe destacar que a
substituição somente poderá ser efetivada nos casos dispostos no art. 656 do CPC, considerando-se a ausência de prejuízo
aos exequentes, sendo que no presente caso o prejuízo é patente. Isso porque a penhora recaiu sobre três apartamentos do
empreendimento Edifício Felicittá (unidades 11, 12 e 13) e o pedido de substituição, pelas provas constantes dos autos, somente
poderia ser realizado por dois apartamentos do mesmo empreendimento (unidades 51 e 52), visto que o apartamento nº 81 do
Edifício Odeon Lifetime Home encontra-se protegido pelo manto do bem de família, de modo que, a substituição, neste momento,
traria nítido prejuízo aos exequentes, motivo pelo qual não merece acolhimento. Caso haja futura demonstração de que o valor
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da execução encontra-se abrangido pelo valor dos apartamentos nº 51 e 52, tal questão poderá ser novamente discutida. Ante
o exposto, indefiro a substituição da penhora pleiteada. Antes de decidir sobre o pedido de adjudicação formulado junte os
exequentes memória de cálculo atualizada do débito. Após, vista às partes, tornando os autos conclusos. Intime-se. - ADV:
JOSÉ EDVAN DE ALMEIDA (OAB 166467/SP), ANDERSON HENRIQUES HAMERMULER (OAB 269499/SP), OZAIR ALVES
DO VALE (OAB 34429/SP), ALEXANDRE MARTINS BARBOSA (OAB 221916/SP), CELSO LUIZ SIMÕES FILHO (OAB 183650/
SP), VIVIAN TOPAL (OAB 183263/SP), GLAUCO BATALHA ALTMANN (OAB 177261/SP), RAPHAEL SOARES DE OLIVEIRA
(OAB 283804/SP), FRANCISCO DE ASSIS ARRAIS (OAB 142114/SP), PAULA FLORENTINO DE BARROS (OAB 138513/SP),
WALTER VECHIATO JUNIOR (OAB 137390/SP), ANA CECILIA H DA C F DA SILVA (OAB 113449/SP)
Processo 0006596-53.2001.8.26.0361 (361.01.2001.006596) - Execução de Alimentos - Alimentos - Rosa Maria dos Reis - Anderson Clayton de Moraes ( Menor Assist P S Mae ) - - Christian Alessander de Moraes - Jose Aparecido de Moraes - Fls. 235
Vistos. Cota de fls.234: Manifestem-se o exequente no prazo de cinco dias. Após, abra-se nova vista ao Ministério Público, como
requerido. Intime-se. - ADV: ROBERVAL BIANCO AMORIM (OAB 171003/SP), CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA (OAB 126065/
SP)
Processo 0008522-59.2007.8.26.0361 (361.01.2007.008522) - Procedimento Sumário - Espécies de Contratos - Maria da
Aparecida Senzick - Samed Serviço de Assistencia Medico Hospital S/c Ltda - - Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes - Fls.
278 Vistos. Recebo a apelação de fls. 264/271, em ambos os efeitos. Às contrarrazões. Após, subam os autos ao Egrégio
Tribunal de Justiça - Seção de Direito Privado, Câmara 1ª a 10ª, com as nossas homenagens. Intime-se. - ADV: CARLOS JOSÉ
DE SOUZA (OAB 182135/SP), EDELCIO BENEDITO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 164336/SP), LUCAS CONRADO MARRANO
(OAB 228680/SP), AMAURI CORREA DE SOUZA (OAB 240764/SP), LUIZ SERGIO MARRANO (OAB 44160/SP)
Processo 0008580-62.2007.8.26.0361/01 (361.01.2007.008580/1) - Cumprimento de sentença - Keilla Aparecida de Carvalho
Silva - Transporte e Turismo Eroles Ltda - Fls. 226 - A autora deverá apresentar o cálculo (DISCRIMINADO) do débito em cinco
dias, bem como, no mesmo prazo apresentar certidão de objeto e pé, como requerido pelo MP., as fls. 225. Após, os autos
retornarão com vista ao MP. - ADV: HELENA LORENZETTO (OAB 190955/SP)
Processo 0011193-16.2011.8.26.0361 (361.01.2011.011193) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Pedro
Tociaki Hissazima - Rfp Usinagens Industriais Ltda - Ciência às partes quanto à designação da data para realização da perícia,
a saber: DIA 24 DE JANEIRO DE 2014, ÀS 14:00 HORAS, junto ao Cartório do 3º Ofício Cível (ponto de partida) - ADV: LUIS
ANTONIO DE CAMARGO (OAB 93082/SP), ROBERT ENGELBERTH DE I E CARVALHO DE ANDRADE (OAB 182958/SP)
Processo 0011596-97.2002.8.26.0361 (361.01.2002.011596) - Execução de Alimentos - Alimentos - Jonathan Mello Cruz - Wallace Mello - - Jennifer Mello - Raymundo Cruz Junior - Fls. 225 Vistos. Expeça-se novo mandado de citação no endereço
informado a fls. 204, uma vez que, segundo a proprietária do imóvel, o executado lá reside. Quanto à citação por hora certa, é
prerrogativa do Sr. Oficial de Justiça, estando prevista no art. 227 e 228 do CPC, não sendo necessário o deferimento do Juiz
para que tal diligência seja realizada. Int. - ADV: BENEDITO ERNESTO DA CAMARA COELHO (OAB 129083/SP), RENATO
LUIS AZEVEDO DE OLIVEIRA (OAB 125162/SP)
Processo 0012014-83.2012.8.26.0361 (361.01.2012.012014) - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título Maria Apparecida Iaquinto de Barros - Banco Santander Brasil S/A - Fls. 87- Vistos. Intimem-se as partes quanto à apresentação
do laudo pericial (parágrafo único do art. 433 do C.P.C.), aguardando-se pelo prazo legal eventual apresentação de pareceres
de Assistentes Técnicos. Outrossim, no prazo de 10 dias, digam se têm outras provas a produzir ou se concordam com o
encerramento da instrução e apresentação de memoriais. Expeça-se ofício à DPE para liberação dos honorários em favor da
perita. Intimem-se. - ADV: ACACIO FERNANDES ROBOREDO (OAB 89774/SP), LUCAS CONRADO MARRANO (OAB 228680/
SP), ALDA REGINA REVOREDO ROBOREDO (OAB 210716/SP), NELSON PEREIRA DE PAULA FILHO (OAB 146902/SP)
Processo 0012148-52.2008.8.26.0361 (361.01.2008.012148) - Execução de Alimentos - Alimentos - Marlene Maria Antunes
- Carlos Alberto Moreno de Macedo - Fls. 382 Vistos. Cota de fls. 381: Manifeste-se a exequente, requerendo o que de direito,
no prazo de cinco dias. Após, abra-se nova vista ao Ministério Público. Intime-se. - ADV: ROSELI APARECIDA DE CAMPOS
BERALDO (OAB 168263/SP), WILLIAN AMANAJÁS LOBATO (OAB 252282/SP), JOSE BERALDO (OAB 64060/SP), JORGE
CANDIDO DA ROCHA (OAB 94206/SP)
Processo 0013613-57.2012.8.26.0361 (361.01.2012.013613) - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - Aecio Massayoshi
Yamada - Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa do Trabalho Médico - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório
abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº.
1307/2007. Vistas dos autos a requerida para: ( x ) A requerida/apelante deverá complementar o preparo de apelação no valor
de R$14,58, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. - ADV: MURILO DA SILVA MUNIZ (OAB 148466/SP),
JOÃO PAULO HECKER DA SILVA (OAB 183113/SP), LILIAN CHIARA SERDOZ (OAB 254779/SP)
Processo 0013739-15.2009.8.26.0361 (361.01.2009.013739) - Procedimento Sumário - Espécies de Contratos - Alexandre
Rogerio - Itapeva Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditorios não Padronizados (“FUNDO”) - Certifico e
dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da
Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor para: ( X ) o AUTOR DEVERÁ RETIRAR O MANDADO
DE LEVANTAMENTO JÁ EXPEDIDO, NO PRAZO DE CINCO DIAS. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB
126504/SP), LUIZ MARRANO NETTO (OAB 195570/SP)
Processo 0013809-27.2012.8.26.0361 (361.01.2012.013809) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Banco Santander Brasil S/A - Manifeste-se o exequente acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de dez dias, sob pena
de arquivamento: “Dirigi-me ao endereço: Rua Casarejos, 271 - loja 43 - quadra 40 - box 36, onde INTIMEI Francisco Regueiro
pelo inteiro teor do referido mandado que lhe li e bem ciente ficou de tudo, aceitando cópia que lhe ofereci, exarando, a seguir,
sua nota ciência. Certifico mais, que deixei de intimar Fábio do Prado Luiz porque fui informado pelo Sr. Francisco Regueiro de
que ele se encontra em viagem na cidade de Arapongas - PR.” - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)
Processo 0015225-64.2011.8.26.0361 (361.01.2011.015225) - Depósito - Depósito - Bv Financeira S/A C.f.i. - Henrique
Rodrigues dos Santos - Fls. 99- Vistos. Fls. 98: Defiro a suspensão da execução, nos termos do artigo 791,III, do CPC. Aguardese provocação no arquivo. Int. - ADV: ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP), CRISTINA
ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), BARBARA RAQUEL
AURELIO PORTO (OAB 259040/SP)
Processo 0015460-94.2012.8.26.0361 (361.01.2012.015460) - Execução de Título Extrajudicial - Arrendamento Mercantil
- Banco Santander Brasil S/A - Fica concedido o prazo de 20 dias de sobrestamento do feito, a requerimento do exequente.
Decorridos, sem manifestação, os autos serão remetidos ao arquivo. - ADV: MAURO MARCILIO JUNIOR (OAB 107497/SP),
JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB 103587/SP)
Processo 0016052-07.2013.8.26.0361 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Ghlislaine Aparecida Ferreira
da Silva - - Antonio Carlos Santos de Lima - Aline Cristina da Silva Lima - Fls. 28 Vistos. Por derradeira oportunidade, cumpram
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os autores integralmente o despacho de fls. 22, segunda parte, no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Intime-se. - ADV: NATAN FLORENCIO SOARES JUNIOR (OAB 265153/SP)
Processo 0016293-83.2010.8.26.0361 (361.01.2010.016293) - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Mariusa
Massako Akamine Kariya - Romero Comercial S/A - Fls.261 Vistos. Aguarde-se provocação no arquivo. Intime-se. - ADV: ERICK
HIDETOSHI KARIYA (OAB 248475/SP), KARINA DOS SANTOS REIS (OAB 245713/SP), KARINA FERNANDA DE PAULA (OAB
214344/SP), DANIELLE ANNIE CAMBAUVA (OAB 123249/SP)
Processo 0016533-14.2006.8.26.0361 (361.01.2006.016533) - Procedimento Sumário - Israel do Nascimento - Instituto
Nacional do Seguro Social - Inss - MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível. Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL SEGÓVIA SOUZA
CRUZ Vistos. Ante a inércia da parte e a notícia de implantação do benefício sob nº 94/603.368.490-0, procedam-se as anotações
necessárias e remetam-se os autos ao arquivo. Intime-se. Mogi das Cruzes, 15 de janeiro de 2014. - ADV: LEONARDO KOKICHI
OTA (OAB 226835/SP), SIDNEI ANTONIO DE JESUS (OAB 143737/SP)
Processo 0019676-98.2012.8.26.0361 (361.01.2012.019676) - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - Rogério
Nunes de Mattos - - Rosangela Ibanez Nunes de Mattos - Ciência aos autores quanto à juntada da Impugnação à Penhora
interposta pelos executados, no prazo legal. - ADV: ELAINE MIRANDA MELO (OAB 180054/SP), ISAC ALBONETI DOS SANTOS
(OAB 228624/SP)
Processo 0019680-72.2011.8.26.0361 (361.01.2011.019680) - Depósito - Alienação Fiduciária - Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Não Padronizados - PCG-Brasil Multicarteira - Thiago Macedo Simões - Fls. 94 Vistos. Expeça-se nova carta
de intimação no endereço de fls. 83, observando-se a alteração do polo ativo (fls.84), uma vez que o endereço informado no Ar.
de fls. 92 é da antiga autora. Int. - ADV: ELIANA ESTEVÃO (OAB 161394/SP), ROBERTO STOCCO (OAB 169295/SP)
Processo 0020121-87.2010.8.26.0361 (361.01.2010.020121) - Execução de Alimentos - Alimentos - M. N. D. dos S. - - L. D.
dos S. - E. I. dos S. - Fls. 103 Vistos. Trata-se de processo de execução de alimentos fixados em 1/3 dos rendimentos líquidos
do executado e em caso de desemprego meio salário mínimo, nos autos do processo nº 2271/05, referente a débito desde junho
de 2010, no valor atualizado de R$ 16.197,79 e mais as vincendas no curso dos autos. Citado por edital (fls.89), o executado não
apresentou qualquer tipo de justificativa (certidão de fls.90), sendo-lhe nomeado Curador Especial, que apresentou justificativa
por negativa geral (fls.97). Os exequentes, por meio de sua representante legal, pugnaram pela decretação da prisão do
executado. Houve manifestação do Ministério Público opinando pela prisão do executado (fls.102). DECIDO. Diante da inércia
do executado, que devidamente citado, deixou transcorre “in albis” o prazo legal, sem apresentar qualquer tipo de justificativa
ou comprovante de pagamento do débito alimentar, de rigor a decretação da prisão do executado. A defesa apresentada pelo
Curador Especial não apresentou fatos que demonstrassem justificada a inadimplência do executado. Ademais isso, conforme
entendimento dominante sobre a matéria, mesmo em eventual situação de desemprego, tal situação não justificaria a falta da
prestação alimentícia pelo executado a sua prole, não podendo o executado simplesmente furtar-se de sua responsabilidade.
Ante o exposto, com fulcro no art. 733 do CPC, decreto a prisão civil de EVERALDO IVO DOS SANTOS, pelo prazo de trinta
(30) dias. Expeça-se mandado de prisão com validade de dois (2) anos. Intime-se. - ADV: CAROLINA RIBEIRO LOPES (OAB
189483/SP)
Processo 0020865-14.2012.8.26.0361 (361.01.2012.020865) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Bony
Logistica e Transporte Ltda - Carbinox Indústria e Comércio Ltda - Fls. 363 Vistos. Mantenho a decisão de fls. 346 por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Uma vez que já foram apresentados memoriais, consertados os autos, tornem-me conclusos
para sentença. Int. - ADV: KELLY CRISTINA ROVARIS (OAB 195625/SP), VANESSA DI PIERI RAINKOBER (OAB 193096/SP),
MARCOS AURELIO RIBEIRO (OAB 22974/SP)
Processo 0021170-32.2011.8.26.0361 (361.01.2011.021170) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco Citicard
S/A - Maria Claudia Longato Casarin - Ciência à parte interessada acerca do desarquivamento dos presentes autos, requerendo
o que de direito em 10 dias. Decorridos, sem manifestação, ao arquivo. - ADV: MARIA APARECIDA CORREIA DA SILVA (OAB
204967/SP), CARLA PASSOS MELHADO COCHI (OAB 187329/SP)
Processo 0021405-33.2010.8.26.0361 (361.01.2010.021405) - Procedimento Ordinário - Truck Diesel Comercio de Peças
para Caminhoes Ltda Epp - Banco do Brasil S/A - MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível. Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL
SEGÓVIA SOUZA CRUZ Vistos. Mantenham-se os autos no arquivo provisório desta Serventia. Às partes competem informar
o julgamento final proferido no Recurso Especial noticiado a fl. 332. Intime-se. Mogi das Cruzes, 15 de janeiro de 2014. ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), TATIANA MIGUEL RIBEIRO (OAB 209396/SP), NATAN
FLORENCIO SOARES JUNIOR (OAB 265153/SP)
Processo 0021477-49.2012.8.26.0361 (361.01.2012.021477) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer Célia Regina Mendes Lemes de Moraes - Santander Brasil Seguros - SANTANDER SEGUROS S/A - Manifestem-se as partes
quanto ao laudo pericial oriundo do IMESC. Prazo de dez dias. - ADV: EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP), MARCELO
ANTUNES BATISTA (OAB 98531/SP), CLÁUDIA HIROMI GOTO (OAB 256396/SP)
Processo 0021838-76.2006.8.26.0361 (361.01.2006.021838) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução A. A. de S. L. - L. de A. P. - MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível. Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL SEGÓVIA SOUZA CRUZ
Vistos. Ante a certidão supra e a irrecorrível decisão de fl.131, dou por encerrada a instrução probatória. Libere-se a pauta de
audiência. No mais, concedo o prazo sucessivo de dez dias, a contar da publicação desta e iniciando-se pela parte autora, para
apresentação de memoriais. Após, regularizados os autos, tornem para sentença. Intimem-se. Mogi das Cruzes, 15 de janeiro
de 2014. - ADV: ANA CARLA DA SILVA BARIZON (OAB 261553/SP), HELCIO GUIMARAES (OAB 111416/SP)
Processo 0021933-96.2012.8.26.0361 (361.01.2012.021933) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Matheus Aparecido Carvalho Lima - Anderson Soares de Lima - Fls. 117 - Vistos. Homologo, para que produza seus
jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as partes, e, com fundamento no art. 792, do C.P.C., suspendo a presente
execução. Aguarde-se o cumprimento do acordo no arquivo, o qual deverá ser comunicado pelo exequente para oportuna
extinção da execução. Em caso de descumprimento, prossiga-se a execução pelo remanescente do débito. Oficie-se ao Egrégio
Tribunal de Justiça dando ciência do referido acordo, para as providências necessárias. Intimem-se. - ADV: MARCOS ALBERTO
SILVA DO NASCIMENTO (OAB 151611/SP), ISABEL CAROLINE BARBOSA NOGUEIRA (OAB 317884/SP)
Processo 0024110-67.2011.8.26.0361 (361.01.2011.024110) - Reintegração / Manutenção de Posse - Reintegração - Orlando
Pelosi - VERA LUCIA GOURLARTE - Fls. 137 Vistos. Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, pelo
menos em tese. Não hánulidades ou irregularidades a sanar. Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que tem
legitimidade para ajuizar ação de reintegração de posse o inventariante e herdeiro dos proprietários falecidos. Neste sentido:
“Reintegração de posse - Imóvel - Proprietários falecidos -Inventariante - Tem legitimidade para ajuizar a ação de reintegração
de posse a inventariante e herdeira dos proprietários falecidos, em relação a imóvel que lhes pertencia - Prova de que os ‘de
cujus’ eram os legítimos proprietários e possuidores do imóvel - Cabimento - Havendo prova de que o ‘de cujus’ era proprietário
e legítimo possuidor do imóvel litigioso, ou seja, escritura pública de propriedade, é de rigor a procedência da reintegração
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de posse ao herdeiro e inventariante -Apelante que não faz prova da legitimidade de sua posse - Sentença mantida. Recurso
improvido.”(Apelação n° 9181515-34.2008.8.26.0000, 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, V.
U.”, 18 de outubro de 2011. Relator: Mauro Icosnri Machado). DECLARO O FEITO SANEADO. Defiro os benefícios da justiça
gratuita à ré. Anote-se. Indefiro o pedido de depoimento pessoal, por ser irrelevante. Defiro a produção da prova testemunhal
requerida pela ré (fls.131/132). Para audiência de instrução e julgamento, designo o dia 09/04/2014 às 16:15h. Expeça-se
mandado de intimação da testemunha arrolada a fls. 131, observada a justiça gratuita concedida. Int. - ADV: FABIO TACLA (OAB
287476/SP), CAIO TACLA (OAB 259321/SP), SOLANIA FRADE SANTANA (OAB 142753/SP)
Processo 0025718-03.2011.8.26.0361 (361.01.2011.025718) - Execução de Título Extrajudicial - Cartão de Crédito Banco Bradesco S/A - Manifeste-se o exequente acerca juntada da carta precatória, devolvida pelo Setor Unificado de Cartas
Precatórias, cujas diligências restaram negativas. Prazo de dez dias. - ADV: ADRIANA PELINSON DUARTE DE MORAES (OAB
191821/SP), ERIKA CHIARATTI MUNHOZ MOYA (OAB 132648/SP)
Processo 0800308-70.2012.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Associação dos Adquirentes de
Lotes em Aruã - TDV Academia Ltda - Fls. 136 Vistos. Homologo a desistência do prazo recursal. Certifique-se desde já o
trânsito em julgado e, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos. Int. - ADV: LICURGO TEIXEIRA LOPES (OAB 263444/
SP), ALFREDO ROBERTO HEINDL (OAB 154793/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL SEGÓVIA SOUZA CRUZ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GISELE OLIVEIRA ARAÚJO DE SOUZA VANO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0027/2014
Processo 1000021-55.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Maria Clara Miquelim Rocha
- Casa de Saúde e Maternidade Santana S/A - Vistos etc. Defiro a gratuidade. Anote-se. Cite(m)-se e intime(m)-se, ficando
o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como
verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios do art.
172 do CPC. - ADV: ELIÉZER SILVA TORRES DOS SANTOS (OAB 230729/SP)
Processo 1000134-09.2014.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Contratos Bancários - DARIO OLIVEIRA LIRIO - BANCO
BMG S/A - Vistos. Defiro a gratuidade. Anote-se. O autor deverá emendar a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de
indeferimento, a fim formular pedido certo e determinado quando ao valor de danos morais, ante a incongruência entre os
pedidos de fls. 06, o de fls. 07 e item “e” de fls. 13 e declinar o valor que pretende a devolução, retificando-se o valor da causa
se o caso. Outrossim, deverá juntar cópia do contrato exibido na ação cautelar (contrato n.19735224) e documentos referentes à
cobrança e, ainda, esclarecer o pedido de exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não há documentos
comprobatórios da alegada inserção. Int. - ADV: ADALTO JOSÉ DE AMARAL (OAB 279715/SP), NATAN FLORENCIO SOARES
JUNIOR (OAB 265153/SP), CLAUDIO DOS SANTOS PADOVANI (OAB 232400/SP)
Processo 1000158-37.2014.8.26.0361 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Fabio Vinicius Alkmin Ribeiro
- - Amanda Alkmin Ribeiro - - Samantha Alkmin Ribeiro - Jair Aparecido Ribeiro - Vistos. Inobstante os autores sequer tenham
juntado certidão de óbito do falecido (documento essencial), pelo documento de fls. 09 conclui-se que o Sr. Jair deixou bens.
Desta feita, esclareçam os autores o motivo do ajuizamento da presente ação de alvará tendo em vista que a Lei nº 6.858/80
em seu art. 2º estabelece: “Art. 2º - O disposto nesta lei se aplica às restituições de Imposto de Renda e outros tributos,
recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas
de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional.” Haveria, em tese,
necessidade de abertura e tramitação do respectivo inventário para solucionar questões pendentes deixadas pelo falecido.
Prazo: 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial, facultando-se aos autores a conversão da ação em Arrolamento/
Inventario. Int. - ADV: JANETE APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA (OAB 128869/SP)
Processo 1000167-96.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - JEFFERSON MOTA DA
SILVA - Cia Brasileira de Distribuicao - GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - Vistos. Tendo em vista que o autor sequer declinou a
sua profissão e que as cópias da CPTS estão ilegíveis, as quais deverão ser novamente juntadas, para o fim de apreciação
do pedido de gratuidade processual, junte o autor comprovante de seus rendimentos (atual) e cópia da última declaração do
imposto de renda. Nesse sentido: “Não é ilegal condicionar o juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade
jurídica, se a atividade ou cargo exercido pelo interessado fazem em princípio presumir não se tratar de pessoa pobre” (STJ
RT 686/185). No mesmo sentido: RT 783/314 (...), JTJ 213/231(...).” (Lei n. 1.060/50, art. 4º: nota 4a., Theotônio Negrão e José
Roberto F. Gouvêa, “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 36ª edição, Ed. Saraiva, 2004, pág. 1.230).
Prazo: 10 (dez) dias, sob pena de se presumir a capacidade econômica e, conseqüentemente, deliberar-se pelo indeferimento
do pedido de assistência judiciária. Int. - ADV: EDUARDO VERLY RODRIGUES GOMES (OAB 266003/SP)
Processo 1000210-33.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Jhonny Robert Albuquerque
- RHG SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO LTDA - Vistos etc. Defiro a gratuidade. Anote-se. Cite(m)-se e intime(m)-se, ficando o(s)
réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros
os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios do art. 172 do CPC. ADV: ANA CARLA DA SILVA BARIZON (OAB 261553/SP)
Processo 1000224-17.2014.8.26.0361 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome
- V. F. F. - Vistos. Defiro a gratuidade. Anote-se. O pleito configura pedido de retificação de assento de óbito para constar que a
pessoa cujo óbito foi lavrado como desconhecida (fls. 10) é o senhor Vanderlei Ferreira Fernandes. Desta feita, a autora deverá
emendar a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento, a fim de regulariz o polo ativo da ação para constar o
seu nome (Ana Maria), bem como formular pedido adequado no tocante ao nome dos filhos e o da esposa, se o caso, deixados
pelo “de cujos”. Int. - ADV: ERNESTO ANTONIO MATTOS (OAB 292676/SP)
Processo 1000836-86.2013.8.26.0361 - Monitória - Duplicata - ULTRA MÁQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA
- Mogi Produtos Siderurgicos Ltda. - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou
327 do CPC). - ADV: ANDRÉ FONTOLAN SCARAMUZZA (OAB 220482/SP), GEDIEL CLAUDINO DE ARAUJO JUNIOR (OAB
117211/SP)
Processo 1001805-04.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Soraya
Mayumi Ueti Nashiro - Aline Alves Paulo - - Pepsico do Brasil LTDA - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 10 dias,
sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC), bem como sobre o decurso do prazo para a requerida Pepsico do Brasil Ltda
contestar a presente ação. - ADV: CELIO TADEU DE MELO (OAB 93009/SP), RAFAEL TORO DOS SANTOS (OAB 277329/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo 1002514-39.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Adriano Andreo de Paula
- Telefonica Brasil S/A - Sobre o documento juntado pela requerida, manifeste-se o autor em cinco dias, requerendo o que
de direito. - ADV: DÉBORA REGINA SERTÓRIO CIAVDAR (OAB 230594/SP), LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO (OAB
75081/SP)
Processo 1004713-34.2013.8.26.0361 - Embargos à Execução - Pagamento - NORMAQ Comércio de Peças para Tratores
LTDA. - Vinicius Andrade Alves - DECISÃO Processo nº:1004713-34.2013.8.26.0361 Classe - AssuntoEmbargos À Execução
- Pagamento Embargante:NORMAQ Comércio de Peças para Tratores LTDA. Embargado:Vinicius Andrade Alves Juiz(a) de
Direito: Dr(a). Rafael Segóvia Souza Cruz Vistos. Trata-se de embargos à execução fundado em duas alegações: a) a dívida
executada é fruto de estipulação usurária pelo embargado, que realizou diversos empréstimos junto à embargante a juros
abusivos de 5% ao mês, durante os anos de 2008 a 2012; b) a dívida, embora fruto de conduta ilícita, foi devidamente quitada
pela embargante. O embargante confirmou os empréstimos realizados junto à embargante, mas refutou a estipulação usurária
e a alegada quitação. Eis a síntese das manifestações. Decido. Não há preliminares a serem analisadas e nem nulidades a
serem sanadas. Encontrando-se em termos, dou o feito por saneado. Observando as circunstâncias do presente caso, em
que a conciliação entre as partes é improvável, deixo de designar a audiência referida no art. 331 do CPC. Diante do expresso
requerimento da embargante (fls. 187/189), defiro, inicialmente, a prova testemunhal requerida. Em decorrência da autorização
contida no art. 324 do CPC, determino também o depoimento pessoal das partes. Como se sabe, foi editada a M.P. 1829/99,
atual 2.172/01, na qual foi prevista a nulidade das cláusulas de taxas de juros superiores as legais, em nada inovando o
ordenamento, mas reafirmando tal nulidade já preexistente. Todavia, nessa nova norma, foi prevista a inversão da prova, caso
fossem verossímeis as alegações da parte quanto a existência de estipulação usuária, nestes termos: Art. 3 - Nas ações que
visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou
beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo
prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação. Na espécie, tem-se que o embargado, pessoa
física que detinha rendimentos módicos quando trabalhava na empresa embargante (fls. 20/22) e beneficiário da gratuidade
processual, emprestou, entre 2008 e 2012, considerável dinheiro à embargante, sendo credor desta no valor de R$ 86.125,52.
Esta quantia é representada por 25 cheques, sem que houvesse qualquer contrato escrito entre as partes, mas tão somente
em razão da amizade existente entre o embargado e a representante legal da embargante. Da análise dos dados concretos
dispostos nos autos, especialmente considerando os rendimentos do embargado à época, a declaração de pobreza firmada,
a emissão pela embargante de inúmeros cheques representando vultosa quantia e os extratos bancários juntados aos autos
pela embargante à fls. 25/53, verifico que as alegações da embargante, neste momento processual, possuem verossimilhança,
havendo suspeita quanto à existência da prática de usura. Deste modo, inverto o ônus da prova, cabendo ao embargado
comprovar que realizou os empréstimos sem qualquer estipulação usurária. Para tanto, designo audiência de instrução para o
dia 16 de abril de 2014, às 17 horas. Intimem-se as partes com as advertências dos §§ do art. 343 do CPC. Rol de testemunhas
em até 15 dias antes da audiência. Oportunamente, se necessário, será avaliada a necessidade da produção da prova contábil
requerida. Int. Mogi das Cruzes, 16 de janeiro de 2014. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: MAURICIO APARECIDO CRESOSTOMO (OAB 149740/
SP), CHRISTIAN SIQUEIRA DAMIANOVICH (OAB 179735/SP), MARCOS LARA TORTORELLO (OAB 249247/SP)
Processo 1006537-28.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - ANA LUCIA OLIVEIRA DOS
SANTOS - AJE DISTRIBUIDORA LTDA - ME - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao
feito que se encontra paralisado há mais de 30 dias. Decorrido o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar
andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: FRANCISCO ALVES DE
LIMA (OAB 55120/SP)
Processo 1007075-09.2013.8.26.0361 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
- Elisangela Regina Alvim Pinheiro - Itaú Unibanco S/A. - DECISÃO Processo nº:1007075-09.2013.8.26.0361 Classe AssuntoEmbargos À Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução Embargante:Elisangela Regina Alvim
Pinheiro Embargado:Itaú Unibanco S/A. Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Segóvia Souza Cruz Vistos. Tendo em vista que a
certidão de óbito do “de cujus” data de 16.12.2011, constando que este deixou bens (fls. 11), diga a embargante, em cinco
dias, se já houve regular processo de inventário, bem como eventual partilha dos bens do falecido entre os herdeiros. Intimese. Mogi das Cruzes, 16 de janeiro de 2014. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: EDUARDO INGRACIA DEVIDES (OAB 274483/SP), MURILO DA SILVA
MUNIZ (OAB 148466/SP), MIGUEL LUIS CASTILHO MANSOR (OAB 139405/SP)
Processo 1007610-35.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Benedito Aparecido Corrêa ‘Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - À réplica em 10 dias (arts. 326 e 327 do Código de Processo Civil). - ADV: ELIANE
MACAGGI GARCIA (OAB 174521/SP), LEONARDO KOKICHI OTA (OAB 226835/SP)
Processo 1008403-71.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - D. da S. C. R. - H. e M. M. D.
- - A. L. A. F. - - C. A. B. - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 361.2013/042501-7
dirigi-me à Rua Marechal Deodoro 83, onde CITEI o Hospital e Maternidade Mogi D’Or e Ana Luiza Antunes Faria, na pessoa
do Sr. Guilherme Vaz Ferreira, RG 49.132.568-X, que ouviu a leitura do presente e aceitou a contrafé, conforme ciente. Citei a
Dra. Ana Luiza por ser funcionária do hospital, sendo que disseram não saber quando ela poderia ser encontrada no local, pois
“não constaria da escala”. DEIXEI DE CITAR Claudia Andrade Braga por não trabalhar mais no local, estando em lugar incerto
e não sabido. O referido é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 17 de dezembro de 2.013. - ADV: SANDRA LOPES ALVARENGA
MOREIRA (OAB 112841/SP), MAGDA MARIA DA COSTA (OAB 190271/SP), THALES URBANO FILHO (OAB 223219/SP)
Processo 1008403-71.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - D. da S. C. R. - H. e M. M.
D. - - A. L. A. F. - - C. A. B. - À réplica em 10 dias (arts. 326 e 327 do Código de Processo Civil). - contestação do Hospital e
Maternidade Mogi Dor. Outrossim, manifeste-se a autora no mesmo prazo requerendo o que for pertinente, quanto a certidão
do oficial de justiça de fls. 94 - deixou de citar Claudia, por não mais trabalhar no local. - ADV: SANDRA LOPES ALVARENGA
MOREIRA (OAB 112841/SP), MAGDA MARIA DA COSTA (OAB 190271/SP), THALES URBANO FILHO (OAB 223219/SP)
Processo 1008939-82.2013.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Defeito, nulidade ou anulação - FABIANO TOLEDO TOMAZ
ME - CAR AUTOPARTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - Para citação da empresa Requerida, com endereço em
Guarulhos/SP, necessário se faz esclarecer se ocorrerá por precatória e/ou por CARTA, nesse caso, devendo providenciar o
recolhimento da taxa respectiva. - ADV: ADRIANA SOUZA BELARMINO (OAB 339977/SP)
Processo 1009760-86.2013.8.26.0361 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - KATIA CILENE
ALBERTIN FELIX - UBIRATAN SILVA MARQUES COMÉRCIO - MR - Cientificação da autora quanto aos ofícios retro juntados Banco Central e HSBC. - ADV: FRANCISCO CARLOS NUNES DE AQUINO (OAB 74894/SP)
Processo 4000327-41.2012.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral - Ana Paula Torralbo da Silva
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- Cs Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda - Nobre Seguradora do Brasil S/A - Intimação das partes de
que foi designado o dia 28/02/2014, às 14:00 horas, no IMESC, para a perícia na autora. - ADV: SOLANGE BUNEMER (OAB
275952/SP), LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE (OAB 72973/SP), MARCELO RODRIGUES BARRETO JUNIOR
(OAB 213448/SP), ULISSES MONTEIRO TEIXEIRA (OAB 181447/SP), MARIO FREDERICO URBANO NAGIB (OAB 101252/
SP)
Processo 4000351-69.2012.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Espécies de Contratos - SEBASTIÃO VALÉRIO - BV
FINANCEIRA - - SERASA - Manifeste-se o autor no prazo de 05 dias requerendo o que for pertinente, quanto ao retorno
negativo do AR retro juntado - (citação de BV Financeira). - ADV: MARCELO LALONI TRINDADE (OAB 86908/SP), GILBERTO
ROCHA DE ANDRADE (OAB 85622/SP), RODRIGO INFANTOZZI (OAB 195883/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL SEGÓVIA SOUZA CRUZ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GISELE OLIVEIRA ARAÚJO DE SOUZA VANO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0029/2014
Processo 1000119-40.2014.8.26.0361 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M. A. de A. - E.
A. A. de A. - Vistos etc. Defiro a gratuidade. Anote-se. Cite-se o devedor para que, em 3 dias, efetue o pagamento do débito de
R$ 1019,72 (devidamente atualizado e acrescido das pensões que se vencerem ao longo da demanda) ou comprove que já o
fez ou ainda justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão. Defiro os benefícios do artigo 172 do CPC. Servirá o
presente, por cópia digitada, como mandado de citação. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: SOLANIA
FRADE SANTANA (OAB 142753/SP)
Processo 1000156-67.2014.8.26.0361 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - R. F. G. de M. - G. S. M. - DECISÃO
Processo nº:1000156-67.2014.8.26.0361 Classe - AssuntoAlimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação Requerente:Rita
Flavia Gavazzi de Morais Requerido:Gustavo Santiago Magalhães Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Segóvia Souza Cruz Vistos.
1- Defiro à autora o benefício da gratuidade. Anote-se. 2- Trata-se de pedido de alimentos gravídicos, com fundamento na Lei
n° 11.408/08. Alimentos gravídicos são aqueles devidos ao nascituro, e, percebidos pela gestante, ao longo da gravidez. O
Ministério Público manifestou-se favoravelmente (fls. 24). Decido. No caso, a autora comprova, pelos documentos de fls. 11/17,
que se encontra grávida, sendo certo que os documentos de fls. 08/10 e 19/21 sugerem ser o requerido o pai. Registre-se,
inclusive, que as datas constante nos referidos documentos evidenciam a existência de relacionamento amoroso entre as partes,
relacionamento este compatível com gestação existente. Assim sendo, convencido da existência de indícios da paternidade,
frente a verossimilhança das alegações, e em razão da necessidade premente de alimentos para custeio da gravidez até o
parto, o que também é obrigação do pai, defiro o pedido de liminar para fixação de alimentos gravídicos no montante de ½
salário mínimo, que devem ser depositados, no dia 10 de cada mês, diretamente na conta corrente da autora. 3- Informe a
autora, em cinco dias, o número de sua conta corrente para depósito da quantia fixada, devendo tal informação constar do
mandado a ser expedido, No próprio mandado deverá o requerido ser citado, observando-se as formalidades legais. 4- Designo
audiência de conciliação, instrução e julgamento, com as observações dos arts. 6º, 7º e 8º da Lei 5.478/68 para o dia 09 de abril
de 2014, às 15h45min. Int. Ciência ao MP. Mogi das Cruzes, 16 de janeiro de 2014. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: JANETE APARECIDA RIBEIRO DE
OLIVEIRA (OAB 128869/SP)
Processo 1002423-46.2013.8.26.0361 - Divórcio Litigioso - Dissolução - C. L. T. S. - J. R. da S. - Manifeste-se a autora no
prazo de 05 dias requerendo o que for pertinente, quanto ao retorno negativo da carta precatória retro juntada (Comarca da
Capital). Na omissão, será intimada dos termos do art. 267, III do CPC. - ADV: VALQUIRIA APARECIDA SILVA (OAB 218661/
SP)
Processo 1002829-67.2013.8.26.0361 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - E. de M. V. - E.
M. V. - Vistos. Cota retro, manifeste-se o exequente, no prazo de cinco dias. Após, abra-se nova vista ao Ministério Público e
tornem conclusos. Int. - ADV: ADRIANO MUNHOZ MARQUES (OAB 198347/SP), REGIANE ANDRADE MUNHOZ MARQUES
(OAB 198559/SP), MARIA APARECIDA CORREIA DA SILVA (OAB 204967/SP), VICENTE MARCIANO DA SILVA (OAB 33834/
SP)
Processo 1005290-12.2013.8.26.0361 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - A. G. M. M. - A.
F. M. - Vistos. O exequente, devidamente citado, não efetuou pagamento e sequer indicou bens passíveis de penhora. Assim
sendo, providencie a serventia a expedição de mandado de penhora e avaliação, conforme requerido a fls. 56, observada a
justiça gratuita concedida. Int. - ADV: MARCO ANDRE DE FREITAS (OAB 119747/SP), ROBERTO DE ANDRADE JUNIOR (OAB
126159/SP)
Processo 4000086-67.2012.8.26.0361 - Divórcio Litigioso - Dissolução - L. Y. B. I. - W. N. Q. I. - Vistos. LUCIMARA YOSHIDA
BARBOSA ITO, devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente Ação de Divórcio Direto Litigioso c/c Alimentos com
pedido liminar contra WENDHER NORIOSHI QUEIROZ ITO, alegando em síntese que se casou com o requerido no Japão, na
cidade de Higashiura, em 19 de abril de 2002, com transcrição no Cartório de Registro em Mogi das Cruzes em 04 de julho de
2002, adotando-se o regime da Comunhão Parcial de Bens. Alegou, ainda, que o casal encontra-se separado de fato há mais
de três anos e meio, inexistindo qualquer possibilidade de reconstituição da vida em comum. Dessa união nasceram duas filhas:
Ayara Malu Ritsuko Yoshida Ito, em 15/08/2002; e Aiyami Luma Yoshida Ito, em 19/03/2007. O casal não adquiriu na constância
do casamento bens passíveis de partilha, nem possuem dívidas conjuntas a serem divididas. Pediu, ao final, a procedência
da ação, com a decretação do divórcio direto do casal, fixando a guarda das filhas menores para a genitora, regulamentando
o direito de visitas e fixando os alimentos, nos termos da petição inicial. Juntou documentos (fls. 10/26). Foi deferida liminar
(fls.28/29). O requerido, devidamente citado (fls. 98), não apresentou contestação, tornando-se revel. A autora manifestouse pelo julgamento antecipado do feito. Houve manifestação do Ministério Público pela procedência do pedido nos exatos
termos da inicial (fls.104). É o relatório. DECIDO. Trata-se de ação de divórcio fundamentada no art. 226, parágrafo 6o da
Constituição Federal. O requerido, devidamente citado (fls. 98), quedou-se inerte, tornando-se revel. Observo que, não havendo
mais a necessidade de comprovação do lapso temporal, tendo em vista a Emenda Constitucional nº 66, desnecessária faz-se a
realização de audiência de instrução e julgamento. Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE
a ação e, em consequência decreto o divórcio do casal, com fundamento no art. 226, § 6o da Constituição Federal, fixando
a guarda das filhas menores para a genitora. Fixo a pensão alimentícia devida às filhas, em caso de emprego regular, com
registro em carteira, em 33% dos rendimentos líquidos do requerido, incindindo sobre 13º salário, férias, rescisão contratual,
horas extras e FGTS, que deverá ser descontada diretamente em folha de pagamento e depositada em conta bancária em nome
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da divorcianda junto ao Banco do Brasil, agência 3568-8, sob nº 24175-X. Em caso de desemprego, a pensão alimentícia fica
desde já fixada em um salário mínimo e meio, a ser paga todo dia 10 de cada mês. O requerido poderá visitar as filhas em finais
de semana alternados, retirando-as do lar materno no sábado, às 09h00 e devolvendo-a no domingo, às 18h00. Quanto às férias
escolares, fica facultado ao requerido gozar da companhia das filhas, mantendo-as sob sua guarda e responsabilidade, durante
a segunda metade das férias, alternando-se esta ordem nos anos subsequentes. Quanto às festas de final de ano, as filhas
permanecerão com a mãe no Natal e com o pai no Ano Novo, alternando-se essa ordem nos anos subsequentes. Quanto às
datas comemorativas, as menores ficarão com a mãe nos anos pares e com o pai nos anos ímpares. No dia das mães, ficarão
com a mãe e no dia dos pais, ficarão com o pai. Não há bens a serem partilhados, e a divorcianda dispensa alimentos para
si. A autora voltará a usar o nome de solteira, qual seja, LUCIMARA YOSHIDA BARBOSA. Deixo de condenar o requerido ao
pagamento das custas, despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de resistência
ao pedido. P.R.I. e, transitada em julgado, expeça-se mandado de averbação e ofício, conforme requerido. Oportunamente,
arquivem-se os autos, cumpridas as formalidades legais. - ADV: ELIZABETE DE CAMARGO NAUATA (OAB 173910/SP)
Cartório do Terceiro Ofício Cível de Justiça Cível
Fórum de Mogi das Cruzes Comarca de Mogi das Cruzes
JUIZ: FABRÍCIO HENRIQUE CANELAS
CERTIDÃO - Ato Ordinatório
Certifico e dou fé que deixo de juntar as petições anexas, uma vez que os respectivos processos estão arquivados, sendo
assim, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o seguinte ato ordinatório
no prazo de 05 dias, providenciem os interessados, abaixo relacionados, o recolhimento da taxa relativa ao desarquivamento
(R$22,00 cód. 206-2 Guia F.E.D.T.J. valor conforme comunicado SPI nº 306/2013 de 22/04/2013), tendo em vista que conforme
Comunicado SPI n. 52/2012, permanece vigente a Portaria n. 6431/03, que instituiu a cobrança pelo desarquivamento de autos.
Sendo assim, ficam cientes de que, não havendo o recolhimento, as respectivas petições serão arquivadas em pasta própria
para oportuna inutilização:
Autos 361.01.2011.017166 ordem nº 2030/11 Parte(s): Benedito David Simões de Abreu x Nuno Álvares Simões de Abreu
ADV. B. DAVID SIMÕES DE ABREU OAB/SP 73817;
Autos 0018145-16.2008.8.26.0361 ordem nº 2336/08 Parte(s): Banco Bradesco S/A x Deltacon Consultoria Empresarial
LTDA ME e outro ADV. ADRIANA PELINSON DUARTE DE MORAES OAB/SP 191821;
Autos 0022095-28.2011.8.26.0361 ordem nº 2664/11 Parte(s): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento x
Mauricio Manuel do Nascimento ADV. EDILSON GONZALES OAB/SP 41881;
Autos 0013349-40.2012.8.26.0361 ordem nº 1534/12 Parte(s): Leo Madeiras Máquinas & Ferragens LTDA x Pedro José
Soares- ADV MARCOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB/SP 196137;

4ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS ALEXANDRE SANTOS AMBROGI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FIRMINA APARECIDA DE MELLO FIGUEIREDO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2014
Processo 0000408-92.2011.8.26.0361 (361.01.2011.000408) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Elcair de Souza Luz
- - Juvenal Pereira Luz - Imobiliária Santa Tereza S/A - Vistos. 1- Fls.137/138: Defiro. Intime-se os requerentes, nos termos
art.267, III, §1º, do CPC. 2- Intime(m)-se. - ADV: MARIO MARTINS DE SOUZA (OAB 147319/SP)
Processo 0000739-84.2005.8.26.0361/01 (361.01.2005.000739/1) - Embargos à Execução (Inativa) - Municipio de Mogi das
Cruzes - José de Oliveira - Vistos. 1 - Efetivada ordem de penhora on-line perante o sistema BACENJUD, verifica-se pelo extrato
anexo que foi constrito o valor de R$ 52,47. 2 - Levante-se a penhora de fls. 223. 3 - Proceda-se pesquisas de bens imóveis
perante a ARISP. 4 - Após ao INFOJUD. Intime-se. - ADV: MARIO MASSAO KUSSANO (OAB 101980/SP), LAURENCE DIAS
CESARIO (OAB 247461/SP), CATIA HELENA YAMAGUTI (OAB 195703/SP), ELEN MARIA DE OLIVEIRA VALENTE CARVALHO
(OAB 120970/SP)
Processo 0000787-38.2008.8.26.0361 (361.01.2008.000787) - Outros Feitos não Especificados - Osmídio Rodrigues de
Macedo - - Ana Rita Penninck de Macedo - Mogi Imóveis Comercial e Construtora Ltda - Ante o decurso de prazo, certificado às
fls. 212, manifeste-se o autor em termos de prosseguimento do feito. - ADV: LUIZ SERGIO MARRANO (OAB 44160/SP), LUIZ
MARRANO NETTO (OAB 195570/SP), NELSON PEREIRA DE PAULA FILHO (OAB 146902/SP), SANDRA PASSOS GARCIA
(OAB 122115/SP)
Processo 0001086-73.2012.8.26.0361 (361.01.2012.001086) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Paulino Fernandes Nunes
- - Fátima Fernandes Nunes de Oliveira - Emílio Frederico de Oliveira - Conceição Almeida de Oliveira - Vistos. Informem os
autores os números corretos dos CPFs de Emílio Frederico de Oliveira e Conceição Almeida de Oliveira, uma vez que os
informados nos autos faltam dígitos. Prazo: 10 dias. Intime-se. - ADV: RENATA DE OLIVEIRA RODRIGUES (OAB 189660/SP)
Processo 0001104-94.2012.8.26.0361 (361.01.2012.001104) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução Benedita Celia Cardoso - Benedito de Paula Melo - Vistos. 1- Não há preliminares a enfrentar ou nulidades a sanar. Presentes
os pressupostos de admissibilidade do exame do mérito. 2- Fixo os pontos controvertidos quanto a existência, de fato, do
convívio entre as partes, o tempo de tal união, além da questão inerente à participação das partes na aquisição do apartamento.
3- Assim, designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 11 de março de 2014, às 14h. Intimem-se as partes
com as advertências dos parágrafos 1º e 2º do art. 343 do CPC. Rol de testemunhas em até 15 dias antes da audiência. 4Intime-se. - ADV: SERGIO RIBEIRO CORREA (OAB 88931/SP)
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Processo 0001266-89.2012.8.26.0361 (361.01.2012.001266) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Kaioko
Imai Doy - Valdemar Alegrete - - Mara Mara Rodrigues Moreira - Fls. 57: Para o desentranhamento e cumprimento do mandado
de despejo coercitivo, deverá o autor deverá efetuar o depósito do valor referente as despesas do Sr. Oficial de Justiça, devendo
atentar para os termos do COMUNICADO Nº 240/2012, de 23/02/2012, expedido pela CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE S.PAULO e publicado no DJE de 23/02/2012, quanto ao valor das custas de diligências correspondendo,
respectivamente, para a Capital-SP e Interior-SP, a R$ 16,95 (dezesseis reais e noventa e cinco centavos) e R$ 13,59 (treze
reais e cinqüenta e nove centavos), a partir de 24 de fevereiro de 2012. Por via de conseqüência, o valor a ser cobrado a cada
faixa adicional de 10 (dez) quilômetros, ou excedente, passa a corresponder a R$ 6,75 (seis reais e setenta e cinco centavos).
- ADV: EDSON CARVALHO (OAB 98976/SP)
Processo 0001372-51.2012.8.26.0361 (361.01.2012.001372) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Aymore Crédito, Financiamento e Investimentos S.a. - Tiago de Campos Teixeira - FLS. 111/113: Ciência a autora
(ofício resposta da 30ª CIRETRAN de Mogi das Cruzes-SP). - ADV: ROBERTO STOCCO (OAB 169295/SP), ELIANA ESTEVÃO
(OAB 161394/SP)
Processo 0001719-21.2011.8.26.0361 (361.01.2011.001719) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio
Residencial Portal das Estrelas - Cdhu - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano - Vistos. FLS. 180/194: Ouça-se
o autor. Intime-se. - ADV: JOÃO ANTONIO BUENO E SOUZA (OAB 166291/SP), ANA LUCIA PEREIRA DIAS (OAB 77722/SP)
Processo 0001868-32.2002.8.26.0361 (361.01.2002.001868) - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - Neide
Aparecida da Silva - Manuel Rodrigues Gonçalves (espolio) - Vistos. 1- Providencie o requerido o determinado às fls. 183, item
“1”, uma vez que ainda não consta nos autos. 2- Intime-se. - ADV: DEBORA GROSSO LOPES (OAB 140859/SP), MÁRCIA REIS
DOS SANTOS (OAB 206193/SP), ALEXANDRE ABUSSAMRA DO NASCIMENTO (OAB 160155/SP)
Processo 0002294-63.2010.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios - Eduardo Ferreira de
Siqueira - Tânia Maria Soares Santos Alves - 1- Tendo decorrido o prazo para pagamento do débito (art. 475-J, CPC), requeria o
exequente o que de direito para prosseguimento da execução. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. 2- Intime(m)-se.
- ADV: ALEXANDRE MARTINS BARBOSA (OAB 221916/SP), BENEDITO DAVID SIMOES DE ABREU (OAB 73817/SP)
Processo 0002392-78.1992.8.26.0361 (361.01.1992.002392) - Ação Civil Pública - Meio Ambiente - Minstério Público do
Estado de São Paulo - Lhozo Miyashita - - Jair José da Silva - - Luiz Carlos Zucatti - Vistos. Nos termos do que foi requerido
pelo autor, manifestem-se os demais executados a respeito do pagamento integral da dívida comprovado a fls. 1081, bem
como intime-se pessoalmente o Município de Mogi das Cruzes para que se manifeste ante a possibilidade de regularização
do loteamento. Int. - ADV: ROBERTO DE ANDRADE JUNIOR (OAB 126159/SP), IVANY TEIXEIRA (OAB 47066/SP), MARCO
ANTONIO PINTO SOARES JUNIOR (OAB 162470/SP)
Processo 0002885-16.1996.8.26.0361 (361.01.1996.002885) - Procedimento Ordinário - Serviços - Hiroyuki Hanada Domus Empreendimentos Imobiliarios Ltda - Fica a Executada intimada a retirar ofício de desbloqueio do veículo endereçado ao
DETRAN. - ADV: MARIO MASSAO KUSSANO (OAB 101980/SP), LUIS FERNANDO ALVES RODRIGUES (OAB 170956/SP)
Processo 0002983-54.2003.8.26.0361 (361.01.2003.002983) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Mabesa do Brasil S/A - Slk Distribuidora Ltda - - Homero Azevedo de Miranda - - Maria Cristina Oliveira de Miranda - Vistos.
1 - Manifeste-se a exeqüente sobre as cópias das declarações de renda (pessoas físicas) que se encontram arquivadas em
pasta própria no cartório. 2 - Observo que a pessoa jurídica não apresentou declaração, conforme extrato que segue. No
silêncio, arquivem-se os autos Intime-se. - ADV: OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA (OAB 146474/SP), PAULO
OSCAR NEVES MACHADO (OAB 10496/ES), RICARDO VINICIUS EID FRENEDA (OAB 323504/SP)
Processo 0003049-39.2000.8.26.0361 (361.01.2000.003049) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Luciana
Gonzaga - Alexandre Goes da Silva - - Irene Santos Goes da Silva - FLS. 293: Deferido, pelo prazo de cinco dias. (petição - dos
réus - requerendo vista dos autos). - ADV: MAURO ORTEGA (OAB 99911/SP), FRANCISCO ALVES DE LIMA (OAB 55120/SP),
VANDA ZENEIDE GONÇALVES DA LUZ (OAB 321575/SP), FLAVIO JOSÉ GONÇALVES DA LUZ (OAB 1291/AC)
Processo 0003139-08.2004.8.26.0361 (361.01.2004.003139) - Execução de Título Extrajudicial - Fiança - Joel Henrique
Guizilin - Claudio Costa - - Luciana Castilho Dias Costa - - Antonio Luiz de Araujo Pavan e outro - Manifestem-se os réusexequentes em termos de prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.. - ADV: FLÁVIA GUILHERME POLONI
KAUFFMANN (OAB 225694/SP), PAULO EDUARDO DE FARIA KAUFFMANN (OAB 122010/SP), MARIO ISAAC KAUFFMANN
(OAB 15018/SP), JOSÉ AUGUSTO FERREIRA (OAB 290269/SP)
Processo 0003139-08.2004.8.26.0361 (361.01.2004.003139) - Execução de Título Extrajudicial - Fiança - Joel Henrique
Guizilin - Claudio Costa - - Luciana Castilho Dias Costa - - Antonio Luiz de Araujo Pavan - - Aparecida Ribeiro Pavan - Fls. 281:
Para utilização dos serviços relacionados ao sistema BACENJUD, penhora “on line”, deverá o autor atentar para os termos
do Comunicado nº 306/2013, do Conselho Superior da Magistratura, disponibilizado no DJE, na data de 22/04/2013, Caderno
Administrativo, Página 2, devendo, nos termos daquele comunicado, comprovar nos autos, mediante guia de recolhimento
(FEDTJ, código 434-1), o recolhimento do valor necessário (R$ 11,00, por CPF/CNPJ). Outrossim, se necessário, deverá
também ser apresentado o calculo atualizado do débito, bem como ser informado o CPF/CNPJ a ser pesquisado. - ADV: PAULO
EDUARDO DE FARIA KAUFFMANN (OAB 122010/SP), MARIO ISAAC KAUFFMANN (OAB 15018/SP), FLÁVIA GUILHERME
POLONI KAUFFMANN (OAB 225694/SP), JOSÉ AUGUSTO FERREIRA (OAB 290269/SP)
Processo 0003159-67.2002.8.26.0361 (361.01.2002.003159) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Marli
Aparecida de Souza Macilado - Cooperativa Habitacional Fiesp Ciesp - Fls. 278: Prazo de 05 dias, a pedido do autor, para
apresentar memória de cálculo do valor remanescente. - ADV: EVERALDO CARLOS DE MELO (OAB 93096/SP), RUTE RASO
(OAB 143976/SP)
Processo 0003373-77.2010.8.26.0361 (361.01.2010.003373) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco Itaú
Sa - Rita Vieira Soares - Vistos. 1 - Manifeste-se o exeqüente sobre as cópias das declarações de renda que se encontram
arquivadas em pasta própria no cartório. 2 - Oficie-se ao Detran solicitando informações sobre veículos cadastrados em nome
da executada. Intime-se. - ADV: FABIANA FONSECA DICEZARE (OAB 223960/SP), ANA FLÁVIA GARCIA BOCHI KOENIGKAM
DE OLIVEIRA (OAB 178134/SP), ANA BEATRIZ RAMOS GREGOLIN (OAB 140935/SP), NATALIA CARNEIRO BUTINHÃO (OAB
247492/SP), RODRIGO DA SILVA RIBEIRO (OAB 272494/SP), SIMONE DA SILVA THALLINGER (OAB 91092/SP), ÉRIKA
FRANCISCA DURAES (OAB 249982/SP)
Processo 0003434-64.2012.8.26.0361 (361.01.2012.003434) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú
Unibanco S/A - Luiz Carlos da Silva Mogi Moderno Me - - Luiz Carlos da Silva - Fls. 85/87: Ciência ao autor (Informação prestada
pela empresa CIELO S/A: O requerido não é mais afiliado ao sistema CIELO, não sendo possível cumprir a ordem de bloqueio
de créditos) - ADV: SIMONE APARECIDA GASTALDELLO (OAB 66553/SP), IONÁ KIYONAGA MARCOS (OAB 159633/SP)
Processo 0003627-26.2005.8.26.0361 (361.01.2005.003627) - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária Banco do Brasil S/A - Sebrae - Serviço Brasileiro de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas - R J Benedicto Revistas Me - Ante o
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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decurso de prazo para oposição de embargos, certificado às fls. 336, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento
do feito. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0003733-75.2011.8.26.0361 (361.01.2011.003733) - Despejo por Falta de Pagamento - Inadimplemento - Camilo
Fraga da Silva - Márcia Cristina de Abreu Rodrigues - Fls. 188/191: Ciência ao autor. (Resposta negativa quanto a veículos
cadastrados em nome da requerida junto ao DETRAN-SP. - ADV: JOSE BERALDO (OAB 64060/SP), MARCIA MENDES (OAB
167009/SP)
Processo 0003734-26.2012.8.26.0361 (361.01.2012.003734) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais Condomínio Residencial Vista Verde - Juliana Manoela da Silva - FLS. 78/79: Deferido requerimento de vista dos autos (petição
da requerida). - ADV: FELIPE JOSE FERREIRA PASSOS (OAB 287009/SP), ANA LUCIA PEREIRA DIAS (OAB 77722/SP)
Processo 0003917-41.2005.8.26.0361 (361.01.2005.003917) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Joaquim Jose de
Andrade Neto - Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes - Via Empreendimentos Imobiliários S/A. - Cesar Konokawa - Fls.
286/287: Ciências às partes, seus respectivos patronos e assistentes técnicos. (Vistoria do imóvel objeto da ação agendada
para o dia 11/03/2014, às 10:00 horas, devendo os interessados comparecerem à frente do imóvel usucapiendo, localizado na
Rua Adelino de Mello nº 336, nesta cidade, no dia e hora agendados) - ADV: FABIANA DE ALMEIDA CHAGAS (OAB 169510/
SP), SANDRA REGINA CIPULLO ISSA (OAB 74745/SP), JEFFERSON DE OLIVEIRA (OAB 168919/SP), GUILHERME ROSSI
JUNIOR (OAB 141670/SP), ARNALDO LEONEL RAMOS JUNIOR (OAB 112027/SP)
Processo 0004313-13.2008.8.26.0361 (361.01.2008.004313) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos BANCO DO BRASIL S/A - Alessandro de Carlo Martinelli Me - - Terezinha Aparecida Lunardi Martinelli - - Alessandro de Carlo
Martinelli - O autor deverá providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, no valor necessário, para desentranhamento
do mandado. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/
SP), AMAURI CORREA DE SOUZA (OAB 240764/SP)
Processo 0004341-39.2012.8.26.0361 (361.01.2012.004341) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau
Unibanco S.a. - Yakisoba Comercio Ltda - - Marcio Lazarini Vieira - Vistos. Manifeste-se o exeqüente sobre as cópias das
declarações de rendas dos executados que se encontram arquivadas em pasta própria no cartório. No silêncio, arquivem-se
os autos Intime-se. - ADV: MIGUEL LUIS CASTILHO MANSOR (OAB 139405/SP), LUIS ANTONIO GIAMPAULO SARRO (OAB
67281/SP)
Processo 0004424-26.2010.8.26.0361 (361.01.2010.004424) - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso - Hélio
Henrique de Assis - Carlos Alberto de Assis - Fls. 270/278: Ciência às partes. (Ofício da 1ª Vara Cível local encaminhando cópias
dos autos de nº 0019336-91.2011) - ADV: LUCAS CONRADO MARRANO (OAB 228680/SP), NELSON PEREIRA DE PAULA
FILHO (OAB 146902/SP), LUIZ MARRANO NETTO (OAB 195570/SP), CARLOS CYRILLO NETTO (OAB 11706/SP), LEANDRO
AUGUSTO MARRANO (OAB 208120/SP), JOSE CARLOS DE MENDONCA (OAB 50002/SP)
Processo 0004525-92.2012.8.26.0361 (361.01.2012.004525) - Inventário - Inventário e Partilha - L. F. P. M. - - F. P. M. - - M.
E. B. M. - J. F. M. - FLS. 93/96: Ciência aos autores (carta precatória devolvida cumprida “parcialmente” - “DEIXEI DE CITAR
MARIA APARECIDA MARTINS). - ADV: DANIELA CAMPOS ZAMORANO (OAB 237485/SP), ANA KEILA APARECIDA ROSIN
(OAB 289264/SP)
Processo 0004767-51.2012.8.26.0361 (361.01.2012.004767) - Execução de Alimentos - Alimentos - J. L. P. de M. - F. L. P.
- FLS. 74/80: Manifeste-se o autor. - ADV: IVAN BERNARDO DE SOUZA (OAB 107731/SP), ADRIANA NUNES DAOLIO (OAB
262910/SP)
Processo 0005063-49.2007.8.26.0361 (361.01.2007.005063) - Procedimento Ordinário - Coisas - Luis Tadashi Kameoka
- Cacau Show Ltda - FLS. 375/409: Ciência as partes (reposta ao ofício enviado ao GENERAL SHOPPING BRASIL
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA). - ADV: PATRICIA LOPES LORDELLO (OAB 147188/SP), ANDRE BOSCHETTI OLIVA
(OAB 149247/SP), FREDERICO GUIMARÃES AGUIRRE ZURCHER (OAB 119135/SP), ALINE D’AVILA (OAB 221803/SP)
Processo 0005191-11.2003.8.26.0361 (361.01.2003.005191) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Claudio
Kawamura - Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes - FLS. 169/171: Ciência aos interessados (ofício da 30ª CIRETRAN de
Mogi das Cruzes-SP). - ADV: LUIZ ANTONIO TORCINI (OAB 95708/SP), LAURENCE DIAS CESARIO (OAB 247461/SP)
Processo 0005580-25.2005.8.26.0361 (361.01.2005.005580) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Yago Abner Silva Calado - Geraldo Ferreira Calado Filho - Ciência às partes do ofício de fls. 284/286. - ADV:
EDU MONTEIRO (OAB 42259/SP), FERNANDA DE MORAES (OAB 207300/SP), EDU MONTEIRO JUNIOR (OAB 98688/SP),
ALEXANDRE ABUSSAMRA DO NASCIMENTO (OAB 160155/SP)
Processo 0005580-25.2005.8.26.0361 (361.01.2005.005580) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Yago Abner Silva Calado - Geraldo Ferreira Calado Filho - Fls. 289/292: Ciência ao autor. (Resposta do ofício
enviado à Carvas Transportes Ltda. Epp. Informando que o requerido não faz parte do quadro de funcionários da empresa desde
o dia 05 de fevereiro de 2013.) - ADV: ALEXANDRE ABUSSAMRA DO NASCIMENTO (OAB 160155/SP), EDU MONTEIRO
JUNIOR (OAB 98688/SP), FERNANDA DE MORAES (OAB 207300/SP), EDU MONTEIRO (OAB 42259/SP)
Processo 0005784-64.2008.8.26.0361 (361.01.2008.005784) - Monitória - Obrigações - Organização Mogiana de Educação
e Cultura S/s Ltda - Alexandra Karina Moretti Mendonza - Fls. 194: Para utilização dos serviços relacionados ao sistema
INFOJUD, pesquisa de endereço, deverá o autor atentar para os termos do Comunicado nº 306/2013, do Conselho Superior da
Magistratura, disponibilizado no DJE, na data de 22/04/2013, Caderno Administrativo, Página 2, devendo, nos termos daquele
comunicado, comprovar nos autos, mediante guia de recolhimento (FEDTJ, código 434-1), o recolhimento do valor necessário
(R$ 11,00, por CPF/CNPJ). Outrossim, se necessário, deverá também ser informado o CPF/CNPJ a ser pesquisado. - ADV:
ROSELI DOS SANTOS FERRAZ VERAS (OAB 77563/SP)
Processo 0005960-38.2011.8.26.0361 (361.01.2011.005960) - Procedimento Sumário - Nota de Crédito Comercial - Editora
Abril S/A - Rede Grande São Paulo de Comunicação S/A Diario de Mogi - Vistos. Fls. 145: Anote-se conforme requerido,
excluindo-se o nome dos patronos subscritores da contracapa e cadastro dos autos. No mais, manifeste-se a autora requerendo
o que de direito. Nada sendo requerido no prazo de cinco dias, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: LUIZ MARRANO
NETTO (OAB 195570/SP), RUY RIBEIRO (OAB 96632/SP), LEANDRO AUGUSTO MARRANO (OAB 208120/SP), NELSON
PEREIRA DE PAULA FILHO (OAB 146902/SP)
Processo 0006079-72.2006.8.26.0361 (361.01.2006.006079) - Execução de Título Extrajudicial - Coisas - Retífica de
Motores Abc Ltda - Mito Transportes e Turismo Ltda - Antonio Adriano Eroles - Vistos. 1 - Mantenho a decisão de fls. 132, que
desconsiderou a personalidade jurídica, por seus próprios fundamentos. 2 - Traga a exequente ficha cadastral atualizada da
JUCESP. 3 - Sem prejuízo, apresente o valor atualizado de seu crédito e recolha as taxas de serviços judiciais no valor de R$
44,00, em atendimento ao Provimento CSM 1826/10 e Comunicado CSM 170/11, para viabilizar pesquisas “online” perante a
Receita Federal e BACENJUD. No silêncio, arquivem-se. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE MARTINS BARBOSA (OAB 221916/
SP), ANTONIO ADOLFO BALBUENA (OAB 199501/SP), FABIO PICARELLI (OAB 119840/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo 0006440-79.2012.8.26.0361 (361.01.2012.006440) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material Smm Especializade Em Tecnologia de Transformação de Residuos Ltda Epp - - Ricardo Ferrari Continentino - Marcio Nunes da
Silva - Vistos. Fls. 184/188: Manifestem-se as partes no prazo de cinco dias. Int. - ADV: JOAO BOSCO CAMARGO DE SOUSA
(OAB 143191/SP), VICTOR ATHIE (OAB 110111/SP)
Processo 0006792-71.2011.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - Fixação - A. L. R. de M. - A. R. de M. - Vistos.
Efetivada ordem de penhora on-line perante o sistema BACENJUD, verifica-se pelo extrato anexo que valor algum foi constrito.
Assim, manifeste-se a exeqüente em termos de prosseguimento. No silêncio, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: ALAN
ROSA DA SILVEIRA JUNIOR (OAB 177932/SP), SALVADOR COUTINHO SANTOS (OAB 9153/BA)
Processo 0007009-80.2012.8.26.0361 (361.01.2012.007009) - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - Thereza Cury
Alves - Amil Assistencia Medica Internacional Ltda - Fls. 278/282: Manifeste-se a autora requerendo o que de direito. (Pedido
de extinção do feito e depósito judicial no valor de R$ 119,37, efetuado pelo requerido) - ADV: GUSTAVO GONÇALVES GOMES
(OAB 266894/SP), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO (OAB 169709/SP), BENEDITO DAVID SIMOES DE ABREU
(OAB 73817/SP)
Processo 0007132-59.2004.8.26.0361/03 - Cumprimento de sentença - Alvaro Souza dos Santos - - Therezinha Galera dos
Santos - J.u.n Construções e Incorporações Ltda - Vistos. 1 - Manifestem-se os exeqüentes sobre a cópia da declaração de
renda que se encontra arquivada em pasta própria no cartório. 2 - Oficie-se ao DETRAN solicitando informações sobre veículos
cadastrados em nome da executada. Intime-se. - ADV: DEBORA GROSSO LOPES (OAB 140859/SP), MÁRCIA REIS DOS
SANTOS (OAB 206193/SP), DJACY GILMAR PEREIRA DA SILVA (OAB 222141/SP), LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA
(OAB 243363/SP)
Processo 0007599-57.2012.8.26.0361 (361.01.2012.007599) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Banco
Sofisa S/A - Everton Aparecido Avila de Almeida - Vistos. Fls. 93: Indefiro o pedido de expedição de ofício ao Detran, tendo em
vista o requerimento de alteração do pedido inicial (fls. 55) que foi deferido a fls. 59. Quanto ao pedido de expedição de alvará,
primeiramente, o mandado de fls. 87 deverá ser desentranhado e aditado para que seja cumprido no endereço diligenciado a fls.
88, pois, pelo que se observa da certidão do meirinho, há forte possibilidade de que o requerido resida naquele endereço. Caso
o mandado retorne negativo, fica deferida a expedição do alvará para as diligências requeridas. A serventia deverá observar
que somente o mandado de fls. 87 deverá ser aditado, e não o mandado de fls. 86, cujo teor já não corresponde à realidade dos
autos. Int. - ADV: MARIA DO CARMO BARBOSA VIEIRA DE MELLO PEPE (OAB 63266/SP)
Processo 0007775-07.2010.8.26.0361 (361.01.2010.007775) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - Mateus
Alves da Silva - - Lucas Alves da Silva - Joelson Bello da Silva - Vistos. Manifestem-se os autores sobre os inúmeros endereços
informados pelo BACENJUD, conforme extrato anexo. Sem prejuízo, indique o logradouro ainda não diligenciado. Intime-se. ADV: IVONILCE CONDE DA SILVEIRA MARTINS (OAB 262390/SP)
Processo 0007988-18.2007.8.26.0361 (361.01.2007.007988) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Thiago Benedito Dias da Silva - Maternidade da Mãe Pobre - - Luciano Raposo Soares Quintas - - Centro Espírita Antonio
de Pádua - Fls. 402: Ciência às partes. (Exame Pericial agendado para o dia 10/04/2014, às 10:00 horas, no IMESC - SP) ADV: ANDRE CHAGURI (OAB 24927/SP), MAURO CAMPOS DE SIQUEIRA (OAB 94639/SP), OTTO MELLO (OAB 57896/SP),
ELISABETH TRUGLIO (OAB 130155/SP)
Processo 0008011-81.1995.8.26.0361 (361.01.1995.008011) - Ação Civil Pública - Atos Administrativos - Associacao
Mutuarios Sist Financ Habitacao Sfh/cef-mogi das Cruzes - - Amelia Batista Rosa - - Angelo Leandro - - Benedito Carlos
Vasconcelos - - Maria Aparecida de Albuquerque - - Carlos Gomes de Souza Loureiro - - Maria Helena Goncalves de Oliveira
- - Carlos Benedito Fernandes Pinto - - Francisca Azevedo - - Hamilton Donizeti Candido - - Jose Rosa Elias - - Roberto
Amaral dos Santos - - Thereza de Souza Martins - - Roseana Gabriel dos Santos - - Rosangela Antonia Fernandes - - Roseli
Aparecida Mauricio - - Waldir de Oliveira Santana - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Est S.paulo Fls. 2380/2468: Ciência ao autor. (Documentos apresentados pelo requerido) - ADV: JOÃO ANTONIO BUENO E SOUZA (OAB
166291/SP), CAROLINA RIBEIRO MATIELLO DE ANDRADE (OAB 173414/SP), FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA MARTINS
(OAB 76969/SP)
Processo 0008066-12.2007.8.26.0361 (361.01.2007.008066) - Monitória - Cheque - Roberto Isao Sato - Alessandra Tieko
Yatsugafu - Fls. 287/290: Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento do feito. (Resposta negativa quanto a veículos
cadastrados em nome da requerida, junto à 30ª Ciretran) - ADV: CARINA DAMIANI (OAB 245609/SP), DAIL ANDRE RISSONI
ALVES (OAB 129087/SP)
Processo 0008198-11.2003.8.26.0361 (361.01.2003.008198) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Maria Leonina Luiza - Rosangela dos Santos Arruda - - Rosana Leonina de Arruda da Silva - - Gilson Roberto Faria da Silva - - Ricardo Fernandes
de Arruda - - Reginaldo Aparecido de Arruda - - Rogerio Fernandes de Arruda - Fls. 253/254: Aos autores para as providências
necessárias para regular prosseguimento do feito e realização da perícia. Observe-se que houve a apresentação da ART (fls.
245/246). Intime-se. - ADV: ISABEL CRISTINA G A DE OLIVEIRA (OAB 92351/SP), GILCA EVANGELISTA (OAB 91216/SP),
MARCO ANDRE DE FREITAS (OAB 119747/SP)
Processo 0008198-11.2003.8.26.0361 (361.01.2003.008198) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Maria Leonina Luiza - Rosangela dos Santos Arruda - - Rosana Leonina de Arruda da Silva - - Gilson Roberto Faria da Silva - - Ricardo Fernandes de
Arruda - - Reginaldo Aparecido de Arruda - - Rogerio Fernandes de Arruda - Fls. 253/254: Fica o autor intimado a comparecer à
frente do Fórum Central no dia 19 de fevereiro de 2014, às 10:00 horas, para a vistoria no imóvel objeto da ação. - ADV: MARCO
ANDRE DE FREITAS (OAB 119747/SP), ISABEL CRISTINA G A DE OLIVEIRA (OAB 92351/SP), GILCA EVANGELISTA (OAB
91216/SP)
Processo 0008411-56.1999.8.26.0361 (361.01.1999.008411) - Procedimento Ordinário - Atos Administrativos - Eiag Empresa
Internacional de Engenharia e Armazens Gerais Ltda - Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes - FLS. 854/856: Ciência a
requerida (petição da autora juntando comprovante de depósito judicial no valor de R$ 6.795,57). - ADV: GRACIELA MEDINA
SANTANA (OAB 164180/SP), CRISTOVAO COLOMBO DOS REIS MILLER (OAB 47368/SP), LAURENCE DIAS CESARIO (OAB
247461/SP), UDO ULMANN (OAB 73008/SP)
Processo 0008493-29.1995.8.26.0361 (361.01.1995.008493) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação /
Ameaça - Jair Cipullo - - Caetana Fernandes Cipullo - Tsai C Yao - Vistos. Fls. 494/497: Indefiro o pedido. Como bem destacado
no último parágrafo do item “1” da decisão de fls. 490, eventual invasão ou alteração de cercas escapa por completo do decidido
na r. Sentença, devendo a parte, caso deseje, ajuizar ação própria. Nada mais sendo requerido, retornem os autos ao arquivo.
Intime-se. - ADV: HELEINE VIRGINIA LILLO QUINTAS (OAB 181004/SP), LUIZ ALVES TEIXEIRA (OAB 48800/SP), TATIANE
APARECIDA DOS SANTOS (OAB 269678/SP), SILVANIA APARECIDA RUIZ (OAB 105292/SP)
Processo 0008593-56.2010.8.26.0361 (361.01.2010.008593) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais Condomínio Residencial Vista Verde - Cdhu Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano - Fls. 211/213: Manifeste-se
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o autor requerendo o que de direito. (Depósito judicial efetuado pela requerida no valor de R$ 6.236,96) - ADV: JOSE CANDIDO
MEDINA (OAB 129121/SP), ANA LUCIA PEREIRA DIAS (OAB 77722/SP)
Processo 0008929-26.2011.8.26.0361 (361.01.2011.008929) - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis - Sem
despejo - Chih Shang Wu - - Chen Shu Nu Wu - Mauricio Custodio da Silva - - Maria das Dores Belo da Silva - - Valter Custodio
da Silva - Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento ADV: NELSON PEREIRA DE PAULA FILHO (OAB 146902/SP)
Processo 0009384-54.2012.8.26.0361 (361.01.2012.009384) - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - Josefa
Maria de Jesus Fernandes - Marcelo Guilherme de Farias - Fls. 81/83: Ciência às partes. (Relatório elaborado Setor Técnico
de Serviço Social deste Fórum) - ADV: ADRIANO DOS SANTOS (OAB 283484/SP), FERNANDO HENRIQUE PITTNER VIEIRA
GOMES (OAB 312218/SP)
Processo 0010459-02.2010.8.26.0361 (361.01.2010.010459) - Execução de Título Extrajudicial - Coisas - Mabesa do Brasil
S/A - Transportes Anajá Ltda - - Bbl Usinagem Ferramentaria Estamparia Ltda - Fls. 205: Ciência ao autor. (Ofício do 1º CRI
de Mogi das Cruzes, informando que o título 2344/00, protocolo 09-11/05/2010-57, no valor de R$ 5.745,93, foi retirado sem
protesto pelo portador no dia 14/05/2010); Fls. 209: Ante o trânsito em julgado, certificado nos autos, manifeste-se o autor com
relação a condenação das requerida nas custas e despesas processuais e honorário advocatícios. - ADV: GILBERTO DE PAIVA
CAMPOS (OAB 292764/SP), DENILSON DONIZETE LOURENÇO DE PAULA (OAB 233954/SP)
Processo 0010747-13.2011.8.26.0361 (361.01.2011.010747) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Ibor Indústria e Comércio de Materiais para Construção Ltda - James Cesar Ferreira dos Santos - FLS. 119/121, bem como,
FLS. 122/123: Ciência a autora (ofício resposta da 30ª CIRETRAN de Mogi das Cruzes-SP - informação “nada consta” em nome
do requerido). - ADV: ANA CARLA DA SILVA BARIZON (OAB 261553/SP)
Processo 0010864-38.2010.8.26.0361 (361.01.2010.010864) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança
- Locação de Imóvel - Aristides Cunha Filho - Joel de Sousa Morais - - Gecinaldo Morais Batista - Fls. 174/175: Para utilização
dos serviços relacionados ao sistema BACENJUD e /INFOJUD, consulta de endereços, deverá o autor atentar para os termos
do Comunicado nº 306/2013, do Conselho Superior da Magistratura, disponibilizado no DJE, na data de 22/04/2013, Caderno
Administrativo, Página 2, devendo, nos termos daquele comunicado, comprovar nos autos, mediante guia de recolhimento
(FEDTJ, código 434-1), o recolhimento do valor necessário (R$ 11,00, por CPF/CNPJ, para cadas um dos sistemas). Outrossim,
se necessário, deverá também ser informado o CPF/CNPJ a ser pesquisado. - ADV: GUILHERME JOSÉ SANTANA RUIZ (OAB
301639/SP), EDERSON NEVES LEITE (OAB 290221/SP), CLAUDIO DOS SANTOS PADOVANI (OAB 232400/SP), RUBEM
PEREIRA DOS SANTOS FILHO (OAB 37502/SP), MARIO MIRANDOLA NETO (OAB 268673/SP)
Processo 0011275-47.2011.8.26.0361 (361.01.2011.011275) - Execução de Título Extrajudicial - Instituto Dona Placidina Maria Cláudia da Fonseca Ribeiro Garcia - FLS. 60: Ciência ao autor (ofício resposta da 30ª CIRETRAN de Mogi das Cruzes-SP,
informando que “nada consta” no prontuário da requerida). - ADV: EDIMO JOSE ANDREUCCI JUNIOR (OAB 147112/SP), JOAO
PEDRO FERNANDES DE MIRANDA (OAB 35916/SP)
Processo 0011504-41.2010.8.26.0361 (361.01.2010.011504) - Monitória - Auto Posto Titans Ltda - Centro de Educação e
Cultura Wvr Ltda - Fls. 109: Prazo de 15 dias, a pedido do autor, para tentativa de localizar o endereço atual da executada. ADV: VICTOR ATHIE (OAB 110111/SP), JOÃO BRAGANTINI MACHADO (OAB 290594/SP)
Processo 0011634-60.2012.8.26.0361 (361.01.2012.011634) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral - Marcelo
José de Alcantara - Banco Itaú - - SCPC - - SERASA - Diligencie o autor com relação ao cumprimento da carta precatória de
citação dos corréus SERASA e BANCO ITAÚ (cópia às fls. 87/88) - ADV: GILBERTO ROCHA DE ANDRADE (OAB 85622/
SP), MARCIA REGINA SHIZUE DE SOUZA (OAB 83315/SP), IREMI MIGUEL KIESLAREK (OAB 103753/SP), VICTOR HUGO
BONANATA DE ANDRADE (OAB 287281/SP)
Processo 0011805-51.2011.8.26.0361 (361.01.2011.011805) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condomínio
Residencial Espanha - Alberto Antonio de Jesus - - Adriana de Oliveira Passos Jesus - Fls. 115: Vista dos autos fora de cartório,
a pedido do requerido, para extração de cópias) - ADV: WILLIAN AMANAJÁS LOBATO (OAB 252282/SP), SOLANO CLEDSON
DE GODOY MATOS (OAB 201508/SP)
Processo 0012264-19.2012.8.26.0361 (361.01.2012.012264) - Procedimento Sumário - Posse - Tercasa Empreendimentos
Imobiliários Sa - Waldemar de Carvalho Salles - - Sislene de Souza Eleuterio Salles - FLS. 220/301: Manifeste-se a autora
em réplica. - ADV: ROGER WILLIAN DE OLIVEIRA (OAB 193779/SP), MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA (OAB 282171/SP),
MARCOS ROBERTO PALMEIRA (OAB 278810/SP), JAQUELINE PUGA ABES (OAB 152275/SP)
Processo 0012884-65.2011.8.26.0361 (361.01.2011.012884) - Procedimento Ordinário - Coisas - J. P. V. - A. A. M. I. LTDA
- Fls. 312/313: Manifeste-se o autor. (Petição do réu requerendo o prazo de 10 dias para trazer aos autos o comprovante de
depósito judicial do saldo apontado pelo autor, devidamente quitado) - ADV: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO (OAB
169709/SP), TALITA LOPES DE ALCANTARA BATISTA (OAB 306969/SP), BENEDITO DAVID SIMOES DE ABREU (OAB 73817/
SP), GUSTAVO GONÇALVES GOMES (OAB 266894/SP)
Processo 0012899-34.2011.8.26.0361 (361.01.2011.012899) - Divórcio Litigioso - Dissolução - S. A. P. B. - R. B. - Vistos etc.
INTIME(M)-SE o(a)(s) autor(a)(s) a dar(em) regular andamento ao feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção da ação nos
termo do artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, para tanto compareça à DPE na rua Francisco Martins
nº 30, Jd. Armênia, nesta. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.
Intime-se. - ADV: ANA PAULA GAUDÊNCIO DE FIGUEIREDO (OAB 163833/SP), CAROLINE APARECIDA CRUZ ENGELENDER
(OAB 245992/SP)
Processo 0012941-59.2006.8.26.0361 (361.01.2006.012941) - Procedimento Sumário - Mito Transportes e Turismo Ltda Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes - A municipalidade de Mogi das Cruzes deverá efetuar o depósito do valor referente as
despesas do Sr. Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado de penhora e avaliação a ser expedido, devendo atentar para
os termos do COMUNICADO Nº 240/2012, de 23/02/2012, expedido pela CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE S.PAULO e publicado no DJE de 23/02/2012, quanto ao valor das custas de diligências correspondendo, respectivamente,
para a Capital-SP e Interior-SP, a R$ 16,95 (dezesseis reais e noventa e cinco centavos) e R$ 13,59 (treze reais e cinqüenta e
nove centavos), a partir de 24 de fevereiro de 2012. Por via de conseqüência, o valor a ser cobrado a cada faixa adicional de
10 (dez) quilômetros, ou excedente, passa a corresponder a R$ 6,75 (seis reais e setenta e cinco centavos). - ADV: BENEDITO
TADEU FERREIRA DA SILVA (OAB 82735/SP), DALCIANI FELIZARDO (OAB 220263/SP)
Processo 0012966-67.2009.8.26.0361 (361.01.2009.012966) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Nestor
Jose Resende Antunes - Instituto Nacional do Seguro Social - Fls. 172/179: Manifeste-se o autor requerendo o que de direito.
(Depósito do saldo remanescente efetuado pela Autarquia) - ADV: PRISCILA FIALHO TSUTSUI (OAB 248603/SP), JONATHAS
CAMPOS PALMEIRA (OAB 298050/SP)
Processo 0013025-89.2008.8.26.0361 (361.01.2008.013025) - Depósito - Depósito - Banco Finasa S/A - Renan Fernandes
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de Souza - Fls. 186/187: Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento do feito. (Informação prestada pela 30ª Ciretran:
Consta em nome do requerido o motociclo HONDA CBX 250 TWISTER, RENAVAM 00866810935, Placa DNF-9738 - Município
de Guaicara-SP) - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/
SP), DARIO BRAZ DA SILVA NETO (OAB 254878/SP)
Processo 0013418-77.2009.8.26.0361 (361.01.2009.013418) - Execução de Alimentos - Alimentos - N. K. da S. A. - P. L.
de A. - Fls. 171/172: Ciência ao autor. (Manifestação e documentos apresentados pelo requerido); Fls. 174: Ciência ao autor.
(Esclarecimentos prestados pelo Banco ITAÚ). - ADV: RENATO LUIS AZEVEDO DE OLIVEIRA (OAB 125162/SP)
Processo 0013626-56.2012.8.26.0361 (361.01.2012.013626) - Procedimento Sumário - Defeito, nulidade ou anulação - José
Guilherme Silva - Servloj Administração e Serviços S/c Ltda - FLS. 72: Ciência ao autor (ofício resposta do SCPC). - ADV:
RAIMUNDO FILHO DE ABREU E SILVA (OAB 137653/SP)
Processo 0013755-95.2011.8.26.0361 (361.01.2011.013755) - Procedimento Sumário - Coisas - Joana Roberta Gomes
Marques - Romulo Martinelli - Vistos. 1 - Abra-se o 3º volume a partir de fls. 407, inclusive. 2 - Efetivada diligência perante a
Receita Federal, verifica-se pelos extratos anexos que o executado não apresentou declaração de bens para os exercícios de
2012 e 2013. Aguarde-se o cumprimento da decisão de fls. 441, publicando-a. Intime-se. - ADV: JOANA ROBERTA GOMES
MARQUES (OAB 273571/SP)
Processo 0013819-71.2012.8.26.0361 (361.01.2012.013819) - Procedimento Ordinário - Guarda - S. A. de O. - A. R. de
M. - DECISÃO Processo nº:0013819-71.2012.8.26.0361 Classe - AssuntoProcedimento Ordinário - Guarda Requerente:Sidney
Aparecido de Oliveira Requerido:Ana Rosa de Morais Justiça Gratuita Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Segóvia Souza Cruz
Vistos. O feito foi saneado, oportunidade em que foi deferida unicamente a produção de prova pericial, consistente em exame
psicossocial (fls. 47). A avaliação psicológica foi realizada junto às partes (fls. 66/71). Já o estudo social foi realizado apenas
junto ao autor (fls. 94/96), tendo em vista que, embora regularmente intimada às fls. 76 e 86, a ré deixou de comparecer
para a entrevista social, conforme relatado pela assistente social. Ainda, a requerida não cumpriu com o despacho de fls. 89.
Assim sendo, frente ao evidente desinteresse da ré em submeter-se ao citado estudo social, completando-se, dessa forma, a
prova pericial deferida, e tendo em vista que já há elementos de prova suficientes nos autos, declaro encerrada a instrução.
Concedo às partes, sucessivamente, cinco dias para apresentação de memoriais, iniciando-se pelo autor. Após, abre-se vista
ao Ministério Público, tornando-se então os autos conclusos para prolação de sentença. Intime-se. Mogi das Cruzes, 10 de
janeiro de 2014. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA - ADV: CÉLIA REGINA DE CASTRO CHAGAS (OAB 165432/SP), NANCI DE OLIVEIRA (OAB 193506/SP),
VICENTE MARCIANO DA SILVA (OAB 33834/SP)
Processo 0014067-91.1999.8.26.0361 (361.01.1999.014067) - Procedimento Ordinário - Pagamento - Jose de Paula Joaquim Fernandes Maciel - Instituto Nacional do Seguro Social - Joaquim Fernandes Maciel - CERTIDÃO - Ato Ordinatório
Certifico que, em cumprimento ao r. despacho de fls. 316, diligenciei junto ao Banco do Brasil, PAB deste Fórum, tendo sido
informado que não consta transferência para conta judicial à disposição deste juízo da importância referente ao documento de
fls. 252. Certifico, ainda, que, seguindo o método e modelo adotados nesta 4ª Vara para casos como o presente expedi Alvará
em favor do Advogado, conforme cópia que segue. Certifico, por fim, que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para
remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) presente ato ordinatório, para ciência das partes e, especialmente, do Advogado/
Exequente para retirar o aludido Alvará. Nada Mais. Mogi das Cruzes, 16 de janeiro de 2014. - ADV: CAROLINE AMBROSIO
JADON (OAB 220859/SP), JOAQUIM FERNANDES MACIEL (OAB 125910/SP)
Processo 0015121-72.2011.8.26.0361 (361.01.2011.015121) - Inventário - Inventário e Partilha - A. C. A. - - A. A. G. - - E.
F. C. A. - - J. C. de S. C. G. - - A. M. de M. A. - - L. P. P. A. - - M. C. C. G. - - L. F. de O. G. - - J. C. G. - - S. H. N. C. G. - - J. F.
C. E. - - W. C. G. - - J. C. G. F. - - D. C. G. E. - - E. C. G. - - I. P. dos S. G. - - F. C. G. - - A. C. G. - A. A. G. - - E. de J. C. - Para
a expedição do formal de partilha, deverão ser providenciadas as cópias, autenticadas, das principais peças processuais, bem
como, o recolhimento do valor de R$ 34,00 (Guia FEDTJ, código 130-9). Outrossim, caso as cópias venham a ser confeccionadas
pela seção de reprografia deste Fórum, deverá ser comprovado o recolhimento, em guias separadas, referentes ao serviço
reprográfico, conforme segue: 1) Guia FEDTJ - Código 201-0, no valor de R$ 0,50, por folha, considerando-se distinta a frente e
o verso da folha; 2) Guia FEDTJ - Código 221-6, no valor de 2,00, por folha, considerando-se distinta a frente e o verso da folha;
3) O preenchimento completo e obrigatório do Formulário nº 41.006, necessário para encaminhamento dos autos ao setor de
reprografia, devendo constar do mesmo a indicação individual por folha a ser reprografada, considerando-se distinta a frente e
o verso da folha. (O formulário nº 41.006, poderá ser retirado no balcão deste cartório). - ADV: MARCELO FRANCISCO AMARO
(OAB 168936/SP)
Processo 0015151-15.2008.8.26.0361 (361.01.2008.015151) - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Energia Elétrica
- Roseli Branco Tejada - Bandeirante Energia S/A - Fls. 397/398: Manifeste-se o requerido em termos de prosseguimento do
feito. (Informação prestada pela 30ª Ciretran: Consta em nome da autora o veículo FIAT STRADA ADVENTURE CD, RENAVAM
00539023620, Placa FKF-8030 - Município de Mogi das Cruzes - SP) - ADV: VALERIA MARIA GIMENEZ AGUILAR RODRIGUES
(OAB 141815/SP), SILVANIA APARECIDA RUIZ (OAB 105292/SP), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO (OAB 186458/SP),
BRAZ PESCE RUSSO (OAB 21585/SP), JACK IZUMI OKADA (OAB 90393/SP)
Processo 0015357-87.2012.8.26.0361 (361.01.2012.015357) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Banco Volkswagem S/A São Paulo - Glauco Cavalheiro Alves - Fls. 74/75: Ciência ao autor. (Informação prestada
pela 30ª Ciretran: Não foi efetuado o desbloqueio do veículo de Placa DKC-6729, pois o bloqueio foi efetuado no município de
São Paulo - SP, sendo que a 30ª Ciretran encaminhou ofício ao DETRAN para o efetivo cumprimento da ordem de desbloqueio)
- ADV: MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP), CLAUDIA FABIANA GIACOMAZI (OAB 98072/SP)
Processo 0015364-79.2012.8.26.0361 (361.01.2012.015364) - Procedimento Sumário - Empreitada - Akiko Nagoshi Yashima
- - Isao Yashima - Carlos Luis Nisishima - Vistos. De forma a melhor aferir o orçamento formulado pelo perito, tornem os autos
ao mesmo para que exponha como chegou ao valor dos horários que pleiteia, demonstrando, detalhadamente, o cálculo destes
e sua conformidade com o padrão de mercado. Ainda, deve o perito trazer aos processo o valor total dos seus honorários,
tendo em vista que, pela manifestação de fls. 374/345, o expert apenas orçou o valor provisório destes. No mais, esclareçam as
partes se providenciaram a juntada dos documentos solicitados pelo perito à fls. 374, item “b”, “i” a “v”. Intime-se. - ADV: MARLI
FARIAS MARQUES CORDEIRO (OAB 89718/SP), HERIO FELIPPE MOREIRA NAGOSHI. (OAB 312121/SP)
Processo 0015544-66.2010.8.26.0361 (361.01.2010.015544) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Mogi Aço
Comercial Ltda - Carroceria Bezerra Ltda Me - Vistos. Efetivada ordem de penhora on-line perante o sistema BACENJUD,
verifica-se pelo extrato anexo que foi constrito o singelo valor de R$ 1,10. Assim, manifeste-se a exeqüente em termos de
prosseguimento. No silêncio, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: MIGUEL JOSE DA SILVA (OAB 120449/SP)
Processo 0015939-24.2011.8.26.0361 (361.01.2011.015939) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Itau Unibanco
S/A - Marcio Victorio Benetti - O autor deverá providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, no valor necessário,
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para desentranhamento do mandado. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), GRAZIELA ANGELO
MARQUES (OAB 251587/SP)
Processo 0016109-59.2012.8.26.0361 (361.01.2012.016109) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Mercantil do Brasil S/A - Edson Carlos Carvalho de Paula - Fls. 47: Prazo de 20 dias, a pedido do autor, para comprovar
a distribuição da Carta Precatória a ser cumprida na comarca de Pouso Alegre - M. - ADV: LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA
(OAB 35365/SP), ALEXANDRE BORGES LEITE (OAB 213111/SP), FERNANDO ANTONIO FONTANETTI (OAB 21057/SP)
Processo 0016749-96.2011.8.26.0361 (361.01.2011.016749) - Procedimento Ordinário - Coisas - Aluizio Gonçalves
Ramos - Banco Bradesco S/A - Vistos. 1- Não há preliminares a enfrentar ou nulidades a sanar. Presentes os pressupostos de
admissibilidade do exame do mérito. 2- A controvérsia diz respeito aos cheques apresentados ás folhas 22 e 57, pois, alega o
autor desconhecer o beneficiário e o emitente dos cheques. 3- Bem por isso, determino a realização de perícia grafotécnica,
nomeando perito Clévio Pontes. Intime-se para que estime seus honorários, que deverão ser pagos pelo requerido. 4- Fica o
réu, Bradesco, intimado a exibir, nos termos dos arts. 355 e 359, do CPC, os documentos originais copiados às fls. 22 e 57, no
prazo de 20 dias. 5- Após, se o caso, deliberarei sobre a necessidade de produção de prova oral. 6- Intime-se. - ADV: FABIO
ABRUNHOSA CEZAR (OAB 248481/SP), ARACI CARRASCO MARTINS MOTA (OAB 51552/SP)
Processo 0016773-95.2009.8.26.0361 (361.01.2009.016773) - Procedimento Ordinário - I. B. - J. D. da S. - Fls. 368/371:
Ciência ao autor. (Foi efetuado o bloqueio judicial do veículo de Placa BOZ-5931, junto à 30ª CIRETRAN) - ADV: IDA BEATRIZ
DE CÁSSIA ARANTES MOREIRA (OAB 264496/SP), ALESSANDRO CAMINHOTO PEDROTTI (OAB 229906/SP)
Processo 0017181-81.2012.8.26.0361 (361.01.2012.017181) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Itau Unibanco
S/A - Laurindo Guazelli Filho - Fls. 82/85: Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento do feito. (Informação prestada
pela 30ª Ciretran: Constam em nome do requerido os veículos: Camioneta GM/S10, Renav 00739931130, Placa CZM-8496;
Autormóvel GM/PRISMA, Renav 00924777575, Placa DWO-8395; Automóvel GM/ASTRA, Renav 00988054949, Placa EGA3210, todos no município de Mogi das Cruzes - SP) - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0017201-82.2006.8.26.0361 (361.01.2006.017201) - Retificação de Registro de Imóvel - Retificação de Área de
Imóvel - Ibar Administração e Participação Ltda e outros - - FLS. 709/727: Ciência ao autor (manifestação da requerida IBAR Administração e Participação Ltda). - FLS. 728: Aguarde-se (petição dos autores requerendo prazo). - ADV: MARCO ANTONIO
FREIRE DE FARIA (OAB 147133/SP), ROSANA DE SANT ANA PIERUCETTI (OAB 92678/SP), WLADIMIR CASSANI JUNIOR
(OAB 231417/SP), MARCO ANTONIO PINTO SOARES (OAB 59479/SP), SERGIO EDUARDO PICCOLO (OAB 30754/SP),
WLADIMIR CASSANI (OAB 25839/SP)
Processo 0017675-43.2012.8.26.0361 (361.01.2012.017675) - Procedimento Ordinário - Revisão - Clodoaldo Alberto Cassola
- Diana Cristina Cassola - - Diego Domingos Cassola - - M. A. C. - Ciência as partes de FLS. 176 (ofício do Banco HSBC Bank
Brasil S/A), de FLS. 177/180 (ofício do Banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL), de FLS. 182/228 (ofício do Banco SANTANDER),
e de FLS. 230 (ofício do Banco BRADESCO S/A). - ADV: ZENAIDE DE MACEDO (OAB 205390/SP), GILSON FRANCISCO REIS
(OAB 214688/SP), LUANA CORREA GUIMARAES (OAB 276807/SP)
Processo 0017698-86.2012.8.26.0361 (361.01.2012.017698) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento - Sionei de Souza Leite - A autora deverá providenciar o
depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor necessário, para desentranhamento do mandado. - ADV: ALEXANDRE
PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP), GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)
Processo 0017699-71.2012.8.26.0361 (361.01.2012.017699) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira S/A Credito Financiamento e Investimento - Ricardo Alves da Silva - A pedido dos novos patronos
do autor, segue o teor da última publicação, pendente de providências nos autos: “FLS. 55: Ciência (certidão do Sr. Oficial de
Justiça): “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que ... dirigi-me à Rua Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar 1500, onde DEIXEI DE
PROCEDER À APREENSÃO do bem indicado em razão de não o haver localizado quando estive no local - não havia tal bem no
pátio da empresa. Devolvo o presente para os devidos fins, aguardando novas determinações”. - ADV: ALEXANDRE PASQUALI
PARISE (OAB 112409/SP), WELSON GASPARINI JUNIOR (OAB 116196/SP), GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/
SP)
Processo 0018019-92.2010.8.26.0361 (361.01.2010.018019) - Execução de Alimentos - Alimentos - H. Y. dos S. D. S. Emerson das Dores Silva - Vistos. Trata-se de ação de execução que tramita sob o rito do art. 733 do Código de Processo
Civil. O executado foi intimado para fazer pagamento das parcelas vencidas após sua prisão e as que se venceram no curso do
processo. Quedou-se inerte. Houve manifestação do exeqüente e do MP. Relatei. Decido. O procedimento é o apto para satisfação
da pretensão do exeqüente. Ademais, a execução se faz em obediência à Súmula 309 do STJ. Intimado, inclusive quanto à
observação das prestações que se vencem no curso do processo, sem que haja depósito ou justificativa do inadimplemento,
revelando, assim, a mora no cumprimento da obrigação, deve o executado ser preso. Ante a reiteração da inércia do executado
no presente autos, DECRETO a prisão civil do executado por 60 (sessenta) dias, com fulcro no parágrafo 1º do artigo 733 do
Código de Processo Civil. Após novos cálculos, para o que determino remessa ao Contador, expeça-se mandado de prisão,
atentando-se para o valor devido. Int. - ADV: ROSELI VALERIA GUAZZELLI (OAB 93158/SP)
Processo 0018223-68.2012.8.26.0361 (361.01.2012.018223) - Demarcação / Divisão - Divisão e Demarcação - Hiroshi
Sakuma - - Izabel Sakuma - Grupo Chc Cba Logistica e Transporte - Ante a contestação apresentada pela corré CHC TRANSPORTES LTDA (fls. 104/118), manifeste-se o autor em réplica. - ADV: ROSEMI APARECIDA DO AMARAL LIMA (OAB
156117/SP), LUIZ GERALDO ALVES (OAB 27262/SP), RICARDO LEO DE PAULA ALVES (OAB 306947/SP)
Processo 0018547-58.2012.8.26.0361 (361.01.2012.018547) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Marllon Nunes dos Santos - Marcelo Augusto dos Santos - Vistos. Efetivada ordem de penhora on-line perante
o sistema BACENJUD, verifica-se pelo extrato anexo que foi constrito o singelo valor de R$ 11,03, sendo desbloqueado por
força do disposto no § 2º, do art. 659, do CPC. Assim, manifeste-se o exeqüente em termos de prosseguimento. No silêncio,
arquivem-se os autos. Intime-se a Defensoria Pública. - ADV: GEDIEL CLAUDINO DE ARAUJO JUNIOR (OAB 117211/SP),
ALECSANDER DOS SANTOS (OAB 193873/SP)
Processo 0018632-44.2012.8.26.0361 (361.01.2012.018632) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Felipe Yoshinaga Odone - Dennis Dias Odone - Vistos. Fls. 84/89: Manifeste-se o autor. Int. - ADV: JOSEMÁRIA
ARAÚJO DIAS (OAB 217324/SP), MARCIO VILAS BOAS (OAB 214140/SP), MARIA SOARES RODRIGUES MACHADO (OAB
84516/SP)
Processo 0019036-95.2012.8.26.0361 (361.01.2012.019036) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Vitor
Lucio da Silva Alves - Maria de Fatima Ribeiro Delgado - - Casa de Saude e Maternidade Santana S/A - Vistos. 1- Aguarde-se
a realização da perícia. 2- Após intime-se às partes, manifestando-se sobre o laudo. 3- Após, tornem os autos conclusos para
análise da pertinência na produção da prova oral. 4- Intime-se. - ADV: LEANDRO AUGUSTO MARRANO (OAB 208120/SP),
RICARDO MOSCOVICH (OAB 104350/SP), NELSON PEREIRA DE PAULA FILHO (OAB 146902/SP), LUIZ MARRANO NETTO
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(OAB 195570/SP), ROSMARI APARECIDA ELIAS CAMARGO (OAB 152535/SP), LUCAS CONRADO MARRANO (OAB 228680/
SP), ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO CAMPOS (OAB 152525/SP)
Processo 0019590-69.2008.8.26.0361 (361.01.2008.019590) - Procedimento Ordinário - Rodrigo Kuntz Rangel - Peugeot
Citroen do Brasil Automoveis Ltda - - Concessionaria Regine Distribuidora e Importadora de Veiculos e Peças Ltda - Ao autor:
ciência de que decorreu o prazo legal para pagamento, sem manifestação do requerido. - ADV: MARCIA RUBIA SOUZA
CARDOSO ALVES (OAB 41816/SP), RICARDO RODRIGUES DE AGUIAR (OAB 177379/SP)
Processo 0019824-12.2012.8.26.0361 (361.01.2012.019824) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Jose
Ronaldo de Oliveira - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. 1- Fls. 104/109: manifeste-se o autor ante o teor da
petição e dos documentos, tendo em vista o fato de indicarem que, atualmente, está recebendo auxílio doença (fls. 106). 2Após, conclusos para sentença. 3- Intime-se. - ADV: PRISCILA FIALHO TSUTSUI (OAB 248603/SP), RODRIGO TURRI NEVES
(OAB 277346/SP)
Processo 0019838-30.2011.8.26.0361 (361.01.2011.019838) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Rosalina Vitor
Pereira - Autora - Retirar o Formal de Partilha aditado - ADV: SILVANIA APARECIDA RUIZ (OAB 105292/SP)
Processo 0019914-54.2011.8.26.0361 (361.01.2011.019914) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Georgina Ramos
de Siqueira Vitor - Paulino Ramos de Siqueira - - Anna Barbosa de Siqueira - Ao interessado ciência de fls. 91. - ADV: ANTONIO
ADOLFO BALBUENA (OAB 199501/SP)
Processo 0020166-57.2011.8.26.0361 (361.01.2011.020166) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Santander (brasil) S/A - Altape-arq Aval Per Partic e Empr S/c Ltda - - Nycéia Camargo Toledo - Reiterando o teor de fls.
81: Providencie o autor a retirada e distribuição da carta precatória (cópia às fls. 80), comprovando nos autos; Fls. 84: Prazo de
30 dias, a pedido do autor, para manifesta-se quanto aos endereços da requerida, conforme pesquisa BACEJUN - fls. 61/62 ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP)
Processo 0020202-31.2013.8.26.0361 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0034555-60.2010.8.26.0562 - 6ª Vara Cível) Centro de Estudos Unificados Bandeirante Ceuban - Elaine de Souza Lira Ferreira de Lima - Vistos. Primeiramente, comprove
a autora o recolhimento das custas relativas à distribuição da presente deprecata, assim como o recolhimento das despesas
do oficial de justiça. Após, cumpra-se, servindo a presente de mandado. Após, devolva-se com as cautelas de estilo e nossas
homenagens. Caso não haja tal comprovação, igualmente devolva-se. Int. - ADV: RICARDO PONZETTO (OAB 126245/SP)
Processo 0020279-45.2010.8.26.0361 (361.01.2010.020279) - Despejo por Falta de Pagamento - Inadimplemento - Henrique
Sanches - Nelson Ramos da Silva - - Maria Jose da Silva - - Cleide Colacique - O autor deverá retirar a guia de levantamento.
- ADV: MARISETE TERESINHA PILONETTO MARCONDES (OAB 159648/SP), LUIZ MARRANO NETTO (OAB 195570/SP),
MARYANE ALVIM DE MATOS SILVA (OAB 303367/SP)
Processo 0020374-07.2012.8.26.0361 (361.01.2012.020374) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Ricardo Ferrari Diego Lopes Rodrigues - Diligencie o autor o cumprimento da carta precatória expedida, informando nos autos. Prazo: dez dias.
Intime-se. - ADV: JOAO FRANCISCO GONCALVES (OAB 111729/SP)
Processo 0020382-81.2012.8.26.0361 (361.01.2012.020382) - Inventário - Inventário e Partilha - M. N. M. - L. M. O. M.
- Vistos. Ciência ao autor do extrato do BACENJUD, conforme documento que segue. Aguarde-se, no mais, a remessa dos
extratos nele mencionado. Intime-se. - ADV: ANDRE NORIO HIRATSUKA (OAB 231205/SP)
Processo 0021041-27.2011.8.26.0361 (361.01.2011.021041) - Execução de Título Extrajudicial - Hsbc Bank Brasil S/A
- Banco Multiplo - Ink Power Remanufaturamento de Cartuchos A Jato de Tinta Ltda Epp - - Amauri Guida Bittencourt - Maria Claudia Silva Bittencourt - Vistos. Recolha o exeqüente as taxas de serviços judiciais (4 pesquisas), em atendimento ao
Provimento CSM 1826/10 e Comunicado CSM 170/11, para viabilizar buscas “online” perante a Receita Federal e BACENJUD.
No silêncio, arquivem-se. Intime-se. - ADV: PAULO SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP)
Processo 0021847-28.2012.8.26.0361 (361.01.2012.021847) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação
/ Ameaça - Raul Massaru Kubota - - Mieko Kubota - Saura Dorcine - - Midori Mayeta - - Hideo Mayeta - Vistos. 1- Os novos
documentos juntados pela requerida/denunciante, tem por objetivo contrapor as alegações feitas pelos denunciantes no que se
refere a realização das benfeitorias, bem como a ciência de tal fato. Assim, são tempestivos tais documentos, tendo em vista o
disposto no CPC, art. 397. 2- Além disso, levando em consideração os fatos controversos e as provas produzidas tidas como
insuficientes, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de março de 2014 às 15h. As testemunhas deverão
ser arroladas até 15 dias antes da audiência. 3- Intime-se. - ADV: MARCEL ERIC AMBROSIO (OAB 168935/SP), IRACLIS
CARDOSO STOYANNIS (OAB 126440/SP), FERNANDO ANTONIO M CORREA LIMA (OAB 152891/SP)
Processo 0021959-65.2010.8.26.0361 (361.01.2010.021959) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel Marbor Negocios Ltda - Tv Out Programadora e Produtora Ltda - - Fabio Ferreira Pinheiro - Vistos. 1 - Proceda-se pesquisa de
bens perante o INFOJUD. 2- Após será analisado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 3- Intime-se. - ADV:
FERNANDO DANTE (OAB 251943/SP)
Processo 0021959-65.2010.8.26.0361 (361.01.2010.021959) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Marbor
Negocios Ltda - Tv Out Programadora e Produtora Ltda - - Fabio Ferreira Pinheiro - 1 - A personalidade jurídica dos sócios é
distinta daquela da pessoa jurídica, implicando em patrimônios separados, não sendo possível, em princípio, responsabilizar
os sócios, atingindo o seu patrimônio, pelos atos e negócios jurídicos realizados pela pessoa jurídica. Entretanto, tem sido
admitida a responsabilização dos sócios “com o intuito de impedir a consumação de fraudes e abusos de direito cometidos por
meio da personalidade jurídica que causem prejuízos ou danos a terceiros” (RT 769/253). A respeito, também, FÁBIO ULHOA
COELHO: “A regra da limitação da responsabilidade dos sócios da sociedade limitada contempla algumas exceções: se o sócio
fraudar credores valendo-se do expediente da separação patrimonial, poderá ser responsabilizado ilimitadamente por obrigação
da sociedade, em decorrência da teoria da desconsideração da pessoa jurídica” (Manual de Direito Comercial, Saraiva, 4ª
ed., pp. 153/154). A teoria da desconsideração da pessoa jurídica “tem a intenção de permitir ao juiz erguer o véu da pessoa
jurídica, para verificar o jogo de interesses que se estabeleceu em seu interior, com o escopo de evitar o abuso e a fraude
que poderiam ferir os direitos de terceiros e o fisco” (Direito Civil, Saraiva, 21ª ed., Parte Geral, vol. 1, SILVIO RODRIGUES,
p. 77). Na espécie, verifica-se que a executada pessoa jurídica não conta com patrimônio suficiente para garantir a execução,
não indicou bens a penhora, sendo certo que sequer fora encontrada em seu endereço. Também não se encontrou dinheiro
algum em contas existentes em nome da devedora. Neste sentido: DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
- Pretensão recursal da agravante em ver preservada sua personalidade jurídica - Impossibilidade - Presença dos requisitos
autorizadores da desconsideração - Inteligência do artigo 50 do Código Civil de 2002 - Demonstração do encerramento irregular
da empresa executada - Encerramento de suas atividades no endereço onde se localizava - Falta de comunicação, ainda, da
existência e localização de bens penhoráveis ao Juízo da execução - Aplicação da teoria da desconsideração da personalidade
jurídica - Execução que se faz no interesse do credor (artigo 612 do CPC) - Recurso não provido (TJSP - AI nº 7.212.076-6 Araraquara - 22ª Câmara de Direito Privado - Relator Thiers Fernandes Lobo - J. 29.04.2008 - v.u). DESCONSIDERAÇÃO DA
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PERSONALIDADE JURÍDICA - Requisitos presentes - Admissibilidade - Hipótese em que não foi apurada a existência de bens
em nome da executada e ainda houve o encerramento irregular de suas atividades - A determinação legal de que os sócios
não respondem pelas dívidas sociais (artigo 596 do CPC) diz respeito à regular extinção da empresa e à regularidade de suas
obrigações sociais - Não há dúvida de que a irregularidade de atuação constatada pelo desaparecimento da empresa sem a
regular quitação de seus débitos, impõe outro entendimento, que autoriza o alcance dos sócios e seus bens para responderem
pelas dívidas da sociedade - Recurso provido (TJSP - AI nº 7.152.694-4 - São Paulo -14ª Câmara de Direito Privado - Relator
Pedro Ablas - J. 08.08.2007 - v.u). Voto nº 3.038. Ainda, em sentido semelhante, Súmula 435 do STJ: Presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando
o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. E o redirecionamento deve ser feito somente em relação ao sóciogerente/administrador, tendo em vista que o instituto da desconsideração deve ser aplicado de forma restritiva e contra aquele
que tem poderes para tornar viável ou inviável o objeto social. Sendo assim, desconsidero a personalidade jurídica de Tv
Out Programadora e Produtora Ltda, incluindo no pólo passivo FABIO FERREIRA PINHEIRO, para que a execução recaia,
igualmente, contra o sócio e administrador ( fls. 133). Anote-se inclusão no pólo passivo. Determino, ainda, o arresto de dinheiro
eventualmente existente em contas bancárias, por meio do sistema Bacenjud, haja vista a existência de dívida líquida e certa e
dos indícios furtivos dos devedores. 2 - Manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento, no que se refere à intimação
para pagamento do débito do sócio ora incluído na lide. Intime-se. - ADV: FERNANDO DANTE (OAB 251943/SP)
Processo 0022385-43.2011.8.26.0361 (361.01.2011.022385) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Jose Gabriel
dos Santos - Vicente Paulo da Conceição - - Regina Lucia de Oliveira - Ficam as partes, especialmente o Autor-Reconvindo,
intimadas da juntada de mensagem de e-mail do Perito nomeado, Dr. Osmar Monteiro (fls. 238), informando data para a
realização da perícia médica, nos seguintes termos: “Para o dia 10/02/2014, às 11 horas, na Rua Cincinato Braga, 106, Bela
Vista, São Paulo - SP, próximo ao Shopping Paulista e Estação Brigadeiro do Metrô (linha verde). Comparecer munido de RG,
CPF, Carteira de Trabalho e exames médicos e relatórios médicos recentes. Apresentar carta de intimação”. - ADV: CINTIA
BATISTA SANTOS PEREZ (OAB 235991/SP), ANA PAULA BORGES DE ANDRADE E LIMA (OAB 160158/SP)
Processo 0022623-62.2011.8.26.0361 (361.01.2011.022623) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - André
Pereira da Silva - - Fábio de Campos Colechini - - Ricardo Figueiredo Zanchi - - Sabrina Midori Takamoto - - Raquel Aparecida
Monteiro - - Adriano Garcia de Lima - - Valmir de Souza Costa Junior - Jad Participações S/c Ltda - - Cooperativa Habitacional de
Mogi das Cruzes Coopham e outro - FLS. 400: Manifeste-se o Dr. Fernando Luiz da Silva - OAB/SP 175281, nos autos, tendo em
vista sua nomeação para atuar como Curador Especial pelo convênio DPE/OAB. - ADV: PAULO GUILHERME DE MENDONCA
LOPES (OAB 98709/SP), FERNANDO LUIZ DA SILVA (OAB 175281/SP), CLAUDIO PIZZOLATO (OAB 126779/SP)
Processo 0022794-19.2011.8.26.0361 (361.01.2011.022794) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta - E. L. R. da
S. - G. C. R. S. - - L. C. R. da S. - Fls. 841: Ciência às partes. (Resposta negativa do Banco BRADESCO com relação contas
vinculadas aos CPFs 113.082.388-19 e 078.452.238-32). - ADV: RENATA FLORA NOGUEIRA DE ASSIS (OAB 310752/SP),
MARCO ANTONIO PINTO SOARES (OAB 59479/SP), WALTER VECHIATO JUNIOR (OAB 137390/SP)
Processo 0022794-19.2011.8.26.0361 (361.01.2011.022794) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta - E. L. R. da
S. - G. C. R. S. - - L. C. R. da S. - Vistos. 1- Fls. 792/793: Os embargos de declaração são destinados a mero aperfeiçoamento
na forma de expressão do julgado, sem a menor possibilidade de alterar-lhe o conteúdo. Neles, “não se pede que se redecida,
pede-se que se reexprima” (Pontes de Miranda). A doutrina e a jurisprudência, excepcionalmente, admitem o uso de embargos
de declaração com efeito infringente do julgado, em casos de manifesto o equívoco do julgador e desde que não exista
previsão legal de outro recurso para a correção do erro (erro de julgamento ou no exame dos autos). Os embargantes alegam a
existência de omissão na decisão de fls. 785, no que se refere a extensão da análise dos bens, direitos, créditos e dívidas dos
divorciandos, bem como o destino de valores decorrentes de venda de imóveis e cotas da sociedade. No caso, no entanto, não
se está diante de tal situação excepcional, uma vez que, tal decisão é clara ao estender a perita que deve verificar o destino dos
empréstimos, se há indícios de fraude no que tange às operações de crédito feitas e quanto as relações do autor com pessoas
jurídicas empresárias. Destarte, caberá a “expert” requerer o necessário para melhor andamento do feito (CPC, art. 429). Se
o embargante discorda do conteúdo da decisão, seja porque o juiz apreciou mal a prova ou não aplicou corretamente o Direito
à espécie, deve recorrer, sendo inviável a modificação do julgado por meio dos estritos limites desses embargos, em patente
caráter infringente, o que se mostra ilícito, conforme jurisprudência dominante e revelada por julgados de nossos Superiores
Tribunais. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE - Ausência de omissão, obscuridade
ou contradição - Embargos de declaração rejeitados. 1. As omissões apontadas não se verificam, pretendendo o embargante,
rediscutir questão de fundo, à qual se negou seguimento. 2. Impossibilidade do pleito de efeitos infringentes via embargos
declaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados (STF - EDecl. no Ag. Reg. no AI nº 491.093-7 - SP - Relator Min. Joaquim
Barbosa - J. 23.05.2006 - DJU 16.06.2006). PROCESSUAL CIVIL - Embargos de declaração - Contradição inexistente - Efeito
infringente - Embargos rejeitados. 1. Inexistente qualquer hipótese do artigo 535 do CPC, não merecem acolhida embargos de
declaração com nítido caráter infringente. 2. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl no AgRg no REsp. nº 735.582 - PE
- Relatora Ministra Eliana Calmon - J. 06.04.2006). Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, porém lhes nego
provimento. 2- Fls. 193: Quanto ao pedido de alimentos à Sandra: Em tese, os alimentandos têm direito de reclamar alimentos
do alimentante. O filho, em razão do seu parentesco com o alimentante (art. 396 do Código Civil de 1916 e 1.694 do Código
Civil de 2002) e a mulher, em razão do casamento e do dever matrimonial de mútua assistência (arts. 231, III do Código Civil de
1916 e 1.694 do Código Civil de 2002). No entanto, conforme é cediço, os alimentos só são devidos, “quando quem os pretende
não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode
fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento” (art. 1.695 do Código Civil de 2002, que repete regra do “caput” do
art. 399 do Código Civil de 1916). Indispensável com isso, aferir no caso dos autos, se estão presentes os requisitos legais para
o reconhecimento da obrigação alimentar. Assim, pelo que se depreende dos autos a genitora Sandra trabalha como professora
na rede estadual e recebe valor líquido de R$936,82, necessário para seu sustento. Os demais gastos com os filhos são
supridos, em tese, com os alimentos provisórios pagos pelo pai. 3- Ante o pedido de fls 793: item “2”: o CPC, art.33 é claro no
que se refere a quem cabe pagar os honorários perícias, aquele que requer a perícia pagará. Assim, cabe aos requeridos. Por
outro lado, diante da situação financeira da genitora defiro o parcelamento dos honorários em 4 vezes. 4- Cumpra a serventia
item 2.3 de fls. 785, bem como regularize a numeração dos autos a partir de fls. 791. 5- Intime-se. - ADV: RENATA FLORA
NOGUEIRA DE ASSIS (OAB 310752/SP), WALTER VECHIATO JUNIOR (OAB 137390/SP), MARCO ANTONIO PINTO SOARES
(OAB 59479/SP)
Processo 0023429-63.2012.8.26.0361 (361.01.2012.023429) - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título Vinhedo Empreendimentos Imobiliarios Ltda - Sandra Mara Cardoso da Silva Epp - - Credibras Factoring Fomento Mercantil Ltda
- Vistos. Expeça-se carta precatória para o endereço indicado pelo BACENJUD, no extrato anexo (Rua Therezinha Di Spagna
Lobo, 326 - Vila Portuguesa/SP). Intime-se. - ADV: MARCELO JORDÃO DE CHIACHIO (OAB 287576/SP), PAULO ROGERIO
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FREITAS RIBEIRO (OAB 132478/SP), PRISCILA PENHA DOMINGUES (OAB 219400/SP), BRENNO PAIONE LOUZADA (OAB
303400/SP)
Processo 0024142-43.2009.8.26.0361 (361.01.2009.024142) - Consignação em Pagamento - João Rodrigues Moreira Filho
- Banco Real Santander - Vistos. Pelo sistema BacenJud foi possível verificar o integral cumprimento da ordem de penhora
“on line”. Por essa razão, nesta data, foi determinado, conforme relatório anexo, a transferência “on line” do valor executado.
Aguarde-se, no mais, comunicação do banco oficial quanto ao depósito da quantia executada, em cumprimento da ordem de
transferência retro aludida. No mais, fica o banco executado intimado, por esta decisão. Aguarde-se pelo prazo de 15 dias,
conforme dispõe o § 1º, do art. 475-J, do CPC. Na inércia, o feito será extinto pelo pagamento. Intime-se. - ADV: MARCOS
ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO (OAB 151611/SP), EDUARDO AUGUSTO MENDONÇA DE ALMEIDA (OAB 101180/SP)
Processo 0024180-84.2011.8.26.0361 (361.01.2011.024180) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - William Anderson
Desiderio - Vicente de Oliveira Junior Me - Vistos. Fls. 62: Defiro. Aguarde-se pelo prazo pleiteado. Int. - ADV: ELAINE
CORDEIRO DA SILVA (OAB 282306/SP)
Processo 0025826-32.2011.8.26.0361 (361.01.2011.025826) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Administradora de Consorcio Nacional Honda - Olaide Rosa Santos - Vistos. 1 - Recolhida a guia do meirinho, no
prazo de 10 dias, desentranhe-se e adite-se o mandado para o endereço informado pelo INFOJUD (Gregório de Matos, Parque
Residencial, 70 - Parque Residencial - Mogi das Cruzes - CEP: 08771-001). 2 - Providencie a retirada do alvará expedido,
comprovando protocolos, no mesmo prazo. Intime-se. - ADV: TATIANA DE FATIMA DOS SANTOS (OAB 255838/SP), NELSON
PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)
Processo 0026489-15.2010.8.26.0361 (361.01.2010.026489) - Execução de Alimentos - Alimentos - Bruna Ricci Braga
Frajuca - Ricardo Braga Frajuca - Fls. 189/193: Ciência ao autor (Manifestação do executado). Fls. 200: Ciência à patrona
do autor (Certidão do oficial de justiça: A autora não foi encontrada para intimação pessoal para dar andamento ao feito). ADV: WILTON SILVA DE MOURA (OAB 296586/SP), MARCELA CRISTINA ALMEIDA FELICIANO (OAB 313696/SP), EIDY LIAN
CABEZA (OAB 322757/SP), EDUARDO BARROS RÊGO (OAB 341997/SP)
Processo 0026893-66.2010.8.26.0361 (361.01.2010.026893) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens - Reovaldo Silva Mendonça - - Daniela de Oliveira Papa Mendonça - Mogiterra Empreendimentos
Imobiliários Ltda - Fls. 405/410: Manifeste-se o embargado-exequente. (Impugnação apresentada pelo embargante) - ADV:
ROMULO SOARES DE MELO (OAB 138527/SP), MILENE AMORIM DE MATOS (OAB 223246/SP)
Processo 1000590-61.2011.8.26.0361 (361.01.2011.013755/2) - Liquidação por Arbitramento - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Joana Roberta Gomes Marques - Romulo Martinelli - Vistos. Fls. 29. Ciente o Juízo. Publique-se fls. 28. Intime-se. ADV: JOANA ROBERTA GOMES MARQUES (OAB 273571/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS ALEXANDRE SANTOS AMBROGI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FIRMINA APARECIDA DE MELLO FIGUEIREDO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2014
Processo 1000247-60.2014.8.26.0361 - Cautelar Inominada - Liminar - Claudinei de Mello - A competência deve ser deslocada
para a Vara da Fazenda Pública local. De fato, do polo passivo consta o Detran, autarquia Estadual, com personalidade jurídica
de direito público (Lei Complementar Estadual 1.195/13), de modo que pretensão contra tal ente deduzida atrai a competência
da Vara da Fazenda Pública. Pelo distribuidor, em razão do que disposto nos arts. 111 e 113, ambos do CPC, declaro a
incompetência desse Juízo para conhecer e julgar a pretensão. Remetam-se os autos à Vara da Fazenda Pública local. Intimese. - ADV: LEILA MARIA RAMALHO LEAL DE LIMA (OAB 42442/SP)
Processo 1000271-88.2014.8.26.0361 - Protesto - Liminar - MCN CONSTRUTORA ADMINISTRAÇÃO E INCORPORAÇÃO
DE IMÓVEIS EIRELLI-ME - SOLUTA ESQUADRIAS DO BRASIL LTDA - - Caixa Economica Federal - Vistos. 1- Na espécie, o
protesto é conseqüência de direito material acerca da impontualidade no pagamento de determinado título. A sua sustação, pois,
é medida que visa a antecipar um efeito da declaração de inexigibilidade do título, inexigibilidade esta que já vem descrita na
inicial. Nada tem que ver com os pressupostos do processo cautelar (o qual se presta apenas para assegurar o resultado útil
do feito principal). Assim, não se mostra razoável o ajuizamento de demanda cautelar, instaurando processo, com autuação,
registro, citação, intimações e cumprimentos, conclusões etc., se a parte, desde já, pode ajuizar a demanda principal, fim
último este desejado. Tal entendimento privilegia a instrumentalidade do processo, a economia processual, bem como atende o
princípio formativo do processo civil, qual seja, o princípio econômico, consistente na produção do melhor resultado desejável
com o menor dispêndio possível de recursos. Assim, a inicial deverá ser emendada. 2- Não há como pretender a presença
passiva da instituição financeira, já que é mera mandatária (fls. 10), cobradora daquele título apontado para protesto. Pacífica a
jurisprudência neste sentido: “O endosso-mandato não transfere a propriedade do título ao endossatário, sendo, pois, este parte
ilegítima para estar em juízo como autor ou réu, uma vez que é simples procurador do endossante” (STF, REsp nº 89.417-9/
RS, RTJ 94/765). DANO MORAL - Protesto indevido de duplicata. “Existência de endosso mandato ao Banco para simples
cobrança. Banco é simples mandatário, não se apresenta como proprietário do título cambial. Somente a empresa sacadora
deve responder pela indenização pleiteada e arcar com o ônus da sucumbência. Ilegitimidade passiva do banco reconhecida.
Recurso provido neste sentido.”(1ºTACivSP - AP nº 959.637-6-SP - 11ª Câm. de Férias de 1/2001 - Rel. Juiz Antonio Marson - J.
1º.2.2001 - v.u.). Essa a lição de FRAN MARTINS: ‘Esse chamado endosso-mandato ou endosso-procuração é, na realidade,
um falso endosso, pois nem transmite os direitos emergentes do título nem transfere a propriedade da letra, mas simplesmente
a sua posse. De fato, o detentor do título por endosso-mandato recebe-o e pratica todos os atos de proprietário do mesmo, mas
o faz como simples mandatário, representando e obrigando, neste caso, o mandante ou endossante ...”.( Títulos de Crédito,
São Paulo: Forense, 1983, vol. I, p. 168). Diante disso, indefiro parcialmente a inicial para excluir do pólo passivo o réu Caixa
Econômica Federal. Anote-se. Comunique-se. 3- Passo, desde já, à análise do pedido de urgência. No caso em apreço, muito
embora não se saiba ao certo o que decorre da relação havida entre as partes, fato é que tem finalidades econômicas que se
encontram, havendo, portanto, ainda que em tese, substrato fático para emissão de duplicatas, de modo que, para se presumir
a boa-fé da requerente e, com isso, ganharem suas alegações ares de verossimilhança, a medida liminar fica condicionada,
nos termos da Súmula 16 do E. TJSP, à caução em dinheiro do valor protestado e não real. Sem que haja tal providência, a
antecipação somente será apreciada após a contestação, oportunidade permitida à ré para demonstrar a existência da obrigação
(CPC, art. 326 e 333, II). Com a caução, fica deferida a sustação dos protestos (ou de seus efeitos, caso aperfeiçoado o ato
registrário) mais bem identificados na relação de fls. 10, oficiando-se. 4- Aguarde-se caução e emenda em 10 dias, conforme
item 1, sob pena de indeferimento da inicial. 5- Int. - ADV: ROBERTO XAVIER SOARES (OAB 188310/SP)
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Processo 1000832-49.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - L. V. M. - V. M. J. - Ciência às
partes da decisão proferida no Agravo de Instrumento (fls. 174/193) - ADV: ROBSON SATELIS DOS ANJOS (OAB 318171/SP),
GLAUCIA DE MELO SANTOS (OAB 295861/SP)
Processo 1002472-87.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - MARIO ROBERTO DE
BASTOS GOMES - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. e outro - Ciência da devolução das Cartas Precatórias,
com a informação que faltaram cópias. Providenciem a reimpressão das Cartas Precatórias, instruindo-as devidamente (cópias
da inicial, contestação, réplica, taxas de distribuição e diligências) e comprove nos autos as devidas distribuições. Fls. 267 -=
Ciência às partes - designação de audiência na Comarca de Guarulhos para o dia 19/02/2014, às 14:31 horas. - ADV: ANDRÉA
FERREIRA DOS SANTOS CAETANO (OAB 187464/SP), LUCIANA CRISTINA BARATA DA SILVEIRA FERREIRA (OAB 191902/
SP), AILTON SOUZA BARREIRA (OAB 181124/SP)
Processo 1002472-87.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - MARIO ROBERTO DE
BASTOS GOMES - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. e outro - Ciência às partes do telegrama : designando
audiência na Comarca de São Paulo - Capital para 14/04/2014, às 14:30 horas. - ADV: AILTON SOUZA BARREIRA (OAB
181124/SP), LUCIANA CRISTINA BARATA DA SILVEIRA FERREIRA (OAB 191902/SP), ANDRÉA FERREIRA DOS SANTOS
CAETANO (OAB 187464/SP)
Processo 1002559-43.2013.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - TRANZAÇÃO
CALÇADOS MOGI LTDA ME - GISLAINE APARECIDA MACHADO - Página 51: Prazo de 30 dias, a pedido do autor, para
providenciar o andamento do feito. - ADV: MARCIA APARECIDA CARNEIRO CARDOSO (OAB 236423/SP)
Processo 1002630-45.2013.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Inadimplemento - CLUBE NAUTICO MOGIANO - CARINA
VILLAS BOAS CIDADE MIRANDA - Páginas 82/85: Manifeste-se o autor em réplica. - ADV: MARCIA APARECIDA CARNEIRO
CARDOSO (OAB 236423/SP), ROSELI VALERIA GUAZZELLI (OAB 93158/SP)
Processo 1004363-46.2013.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - ÁGUA VIVA COMÉRCIO DE PEDRAS
LTDA-ME - MMC PINTURAS ESPECIAIS LTDA - ME - O exequente deverá apresentar planilha de cálculo com o valor do débito
atualizado para o bloqueio de ativos financeiros, via Sistema BACENJUD, bem como, se necessário, informar o nº do CPF/CNPJ
a ser pesquisado. - ADV: ALEXANDRE ABUSSAMRA DO NASCIMENTO (OAB 160155/SP)
Processo 1005501-48.2013.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO S/A AGS COMERCIO DE EMBALAGENS E PAPEL LTDA - Página 35: Prazo de 20 dias, a pedido do exequente, para providenciar o
regular andamento da execução. - ADV: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CAÑAL (OAB 167974/SP)
Processo 1005836-67.2013.8.26.0361 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - J. O. A. de S. - - C. O. A. de S. - E.
A. de S. - Vistos. 1- Regularize a requerente Julia sua representação nos autos, ante sua maioridade. 2- Para a audiência de
conciliação, instrução e julgamento, designo o dia 27 de janeiro de 2014, às 14:30h. 3- Cite-se e intime-se o réu. 4- Conforme
disposto na Lei nº 11.419/06, em seu art. 10, a distribuição da petição inicial e a juntada da contestação, dos recursos e das
petições em geral devem ser feitas em formato digital, nos autos de processo eletrônico, sem necessidade da intervenção do
cartório ou secretaria judicial. No mesmo sentido, a Resolução TJSP nº 551/2011, (art. 7º) dispõe que as petições referentes
a processos eletrônicos deverão ser produzidas eletronicamente e enviadas pelo sistema de processamento do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, sendo que (art. 10) o protocolo, a distribuição e a juntada de petições eletrônicas serão feitos
automaticamente, sem intervenção da unidade judiciária. Portanto, para a espécie de ação em questão, sobrevindo ou não
acordo, recomendável que a peça de resposta seja protocolizada eletronicamente a qualquer momento, porém antes do início
da audiência. Fato é que não se admitirá qualquer espécie de resposta em papel ou digitalização em audiência.As partes
devem se apresentar à audiência acompanhadas de suas testemunhas e advogados.O autor deverá comparecer à audiência
independentemente de intimação pessoal.Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu contestar, desde que o faça por
intermédio de advogado.A ausência do autor importará em arquivamento do processo e a do réu ou de seu advogado, em
confissão e revelia. As audiências deste Juízo realizam-se no seguinte endereço: Av.Cândido Xavier de Almeida e Souza, 159,
sala Sala de Audiências - 105, Centro Cívico. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob
as penas da Lei. 5- Intime-se. - ADV: KAREN GISELE VAZ DE LIMA (OAB 301667/SP)
Processo 1005997-77.2013.8.26.0361 - Notificação - Rescisão / Resolução - Maria de Fatima Pereira da Silva - Maria
Aparecida Domingos Venancio - À autora: ciência de que decorreu o prazo legal determinado no r. Despacho proferido a fls. 13,
podendo providenciar a impressão dos autos, sendo que, após trinta dias a contar desta publicação, os autos serão arquivados.
- ADV: HORACIO XAVIER FRANCO FILHO (OAB 152559/SP)
Processo 1006543-35.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Guarda - M. A. e outro - Fls. 36: Defiro. Lavre-se o termo
de guarda e responsabilidade compartilhada, cabendo aos interessados comparecerem em cartório, para tanto, no prazo de
trinta dias. Após, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: WALDIR SOARES DA SILVA (OAB 327930/SP), MARIANE AYUMI
SAKO (OAB 317183/SP)
Processo 1007102-89.2013.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condomínio Rossi Ideal Cores
de Mogi - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, o acordo a que chegaram as partes para que produza os seus jurídicos e legais
efeitos, julgando extinto o processo nos termos do artigo 269, III, do C.P.C. Aguarde-se o prazo para cumprimento espontâneo
da avença, que dispõe acerca do parcelamento do débito, devendo, posteriormente, ser informado nos autos para extinção
definitiva. Diante da preclusão lógica, incompatível o direito de recorrer desta decisão, devendo ser cumprida de imediato,
arquivando-se os autos. Custas como de direito. P.R.I. - ADV: DAVID PEREIRA GOMES (OAB 253604/SP)
Processo 1007737-70.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - LEONARDO DE
OLIVEIRA RESENDE - Banco Bradesco Financiamentos S/A - Vistos. 1- Defiro os benefícios da justiça gratuita para o requerente.
2- Fls.41/42: Recebo como emenda à inicial. 3- Revogo a determinação de fls.39, levando também em consideração a regra do
art. 100, IV, “a”, do do Código de Processo Civil. 4- Cite-se, ficando o réu advertido do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar
a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código
de Processo Civil. 5- Intime(m)-se. - ADV: SOLANO CLEDSON DE GODOY MATOS (OAB 201508/SP)
Processo 1007914-34.2013.8.26.0361 - Inventário - Inventário e Partilha - C. C. da S. - D. J. do N. e outros - Providencie a
inventariante as obrigações acessórias do imposto “causa mortis”, ainda que o valor seja pela isenção. Retifique-se o esboço e
partilha, uma vez que somada as quotas atribuídas às fls. 41 e 42, não totalizam 100%. À Fazenda Pública do Estado. Intimese. - ADV: SYLVIO MARCOS RODRIGUES ALKIMIN BARBOSA (OAB 280836/SP)
Processo 1007935-10.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Benedito Carlos de Carvalho
- BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - - FUNDAÇÃO CESP - - Bandeirantes de Energia Elétrica - Ao autor:
ciência da apresentação de contestação pelas corrés Bradesco Auto e Fundação CESP, podendo apresentar réplica. - ADV:
LUIS FERNANDO FEOLA LENCIONI (OAB 113806/SP), INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP), RICHARD FLOR
(OAB 146837/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP), TATIANE APARECIDA DOS SANTOS (OAB 269678/SP)
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Processo 1008686-94.2013.8.26.0361 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - J. R. de S. - R. F. G.
- 1- Defiro os benefícios da justiça gratuita a requerente. Anote-se. 2- Vistas ao MP. 3- Intime(m)-se. - ADV: VIVIANE TAVEIRA
LEITE (OAB 280700/SP), RONALDO DOS SANTOS DOTTO (OAB 283135/SP)
Processo 4000337-85.2012.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Alvflex Construção Civil LTDA. ME
- Claro S/A - Vistos. 1 - Tendo em vista a anuência do exequente noticiada erroneamente no incidente nº4000337-85/2012/04
(alerto pela última vez que as partes devem atentar-se quando do protocolo de petições digitais deste processo, devem ser
feitas apenas no principal e como petição. Caso novos incidentes sejam criados pelas partes, as petições não serão apreciadas
enquanto não forem alocados no principal), JULGO EXTINTA a execução, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de
Processo Civil. 2 - Expeça-se guias de levantamento dos depósitos efetivados nos autos em favor do exequente. 3- Diante da
preclusão lógica, incompatível o direito de recorrer desta decisão, devendo ser cumprida de imediato, arquivando-se os autos.
4- P.R.I.C. - ADV: SAULO LAMARQUE REIS LACERDA (OAB 292855/SP), JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL (OAB
146752/SP)
Processo 4000337-85.2012.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Alvflex Construção Civil LTDA. ME
- Claro S/A - À autora: ciência de que deverá retirar a guia de levantamento expedida em seu favor. - ADV: JULIANA GUARITA
QUINTAS ROSENTHAL (OAB 146752/SP), SAULO LAMARQUE REIS LACERDA (OAB 292855/SP)
Processo 4000422-71.2012.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - P. C. B. B. - P. K. T. Q. e
outro - Ciência às partes do exame de DNA designado para o dia 07 de março de 2014, às 07:30 horas a ser realizado junto ao
IMESC - ADV: SANDRA APARECIDA MONTEIRO (OAB 217419/SP), ANDERSON HENRIQUES HAMERMULER (OAB 269499/
SP), RAPHAEL SOARES DE OLIVEIRA (OAB 283804/SP)

5ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO RENATA CAROLINA CASIMIRO BRAGA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROMANY SILVA SOBRINHA DE ARAUJO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0033/2014
Processo 1009843-05.2013.8.26.0361 - Renovatória de Locação - Locação de Imóvel - Comercial de Alimentos Famaca
Ltda. - Vistos. No prazo de 10 (dez) dias, emende a parte requerente a petição inicial, sob pena de indeferimento, uma vez que
o cumprimento do exigido nos incisos II, V e VI do artigo 71, da Lei nº 8.245/91 não restou demonstrado nos autos, não tendo
sido juntado ao feito cópia dos comprovantes de pagamento dos últimos três alugueis, de comprovante da atual idoneidade
financeira dos fiadores, bem como de documento que indique que os fiadores aceitam os encargos da fiança, com respectiva
autorização do cônjuge. Decorrido o prazo ora fixado, com ou sem manifestação da parte, tornem conclusos. Intime-se. - ADV:
FRANCISCO DE ASSIS ARRAIS (OAB 142114/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO RENATA CAROLINA CASIMIRO BRAGA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROMANY SILVA SOBRINHA DE ARAUJO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0034/2014
Processo 1000257-07.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco
Financiamentos S/A - VISTOS. I - O valor da causa em ações de busca e apreensão (alienação fiduciária), deve corresponder ao
valor do contrato (JTJ 298/490). Portanto, corrija o autor o valor da causa na forma supramencionada, recolhendo-se a diferença
das taxas judiciais correspondentes, em 10 dias, sob pena de indeferimento. Int. - ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 298933/SP)
Processo 1000263-14.2014.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - ELAINE CRISTINA DA SILVA e outro
- VISTOS. Processe-se pelo rito ordinário. Anote-se. Indefiro a gratuidade postulada apenas com apoio em pedido formulado
pelo patrono constituído. A regra preconizada pelo art. 4º da Lei nº 1.060/50 não foi recepcionada pelo art. 5º, LXXIV, da
Constituição Federal, que impõe como pressuposto para a assistência judiciária a comprovação da insuficiência de recursos,
tanto mais porque importa em renúncia tributária. Aliás, “para sua concessão, não basta a simples declaração de pobreza, caso
contrário, todas as pessoas pleiteariam o benefício. Mostra-se necessária a demonstração desse estado” e isso até porque a
“gratuidade do processo não é imprescindível à observância da garantia constitucional de acesso à Justiça”. Não basta pois a
arguição genérica. O mínimo que se espera é a indicação de fatos que justifiquem a alegação. À parte cabe afirmar o fato; é
ao Juízo que compete dar-lhe a qualificação jurídica correspondente, isto é, admitir (diante da asserção) se há ou não situação
de insuficiência econômica. Aqui, anoto, que a parte interessada não acostou nos autos nenhuma prova de seus rendimentos,
sendo que “o beneficio da gratuidade não é amplo e absoluto” razão pela qual “não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da
gratuidade á comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir
não se tratar de pessoa pobre”. Bem por isso, “Longe já se vai a época em que o juiz era mero observador de alegações vazias.
Hoje o deferimento de benefícios deve ser feito com responsabilidade, evitando-se a banalização, que acabam prejudicando
aqueles que, efetivamente, necessitam do favor legal. Além disso, o beneficio não pode servir de incentivo para a litigância
aventureira”. Venha, assim, o recolhimento da taxa judiciária ou demonstração da efetiva incapacidade, no prazo de 10 dias, sob
pena de extinção. No mesmo prazo, devem ainda os autores emendar a petição inicial, para o fim de adequar o valor atribuído
à causa, o qual deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido com a presente ação, sendo que, diante da cumulação
de pedidos, o valor da causa deve corresponder à soma do montante de todos eles, conforme inciso II, do art. 259, do CPC, sob
pena de indeferimento. Int. - ADV: ODAIR SANCHES DA CRUZ (OAB 52773/SP)
Processo 1000264-96.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - CONPAC CONSTRUÇÕES
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e outro - Vistos. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da inicial
segue em anexo, ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos
como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por
cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que
esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: GILMAR ROBERTO PEREIRA DE MELO
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(OAB 167534/SP)
Processo 1000270-06.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - ‘Banco Itaucard
S/A - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o
réu para pagar a dívida que provocou a mora (Incidente de Inconstitucionalidade nº 150.402.0/5) no prazo de 5 (cinco) dias,
contados do cumprimento da liminar, e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção de verdade
do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil.
Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do
Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas
da Lei. Intime-se. - ADV: LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP), HELENA MARIA MONACO FERREIRA (OAB
109348/SP)
Processo 1002610-54.2013.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO GMAC
S/A - VISTOS. I - HOMOLOGO, por sentença, o acordo a que chegaram as partes para que produza os seus jurídicos e legais
efeitos, julgando extinto o processo nos termos do artigo 269, III, do CPC. II - Considerando não haver interesse recursal,
certifique-se o trânsito em julgado desta, cumprindo-a. III - Proceda-se ao desbloqueio do veículo, via Renajud. IV - Indefiro
a expedição dos demais ofícios, uma vez que nenhuma outra restrição foi determinada por ordem deste Juízo. V - Custas
e honorários nos moldes da avença. VI - P.R.I.C., e, oportunamente arquivem-se. - ADV: ANTONIO CARLOS PACHECO
NASCIMENTO (OAB 54306/SP)
Processo 1003172-63.2013.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Danielle Fernandes de Toledo - Em caso de apresentação de recurso
de apelação, (caso a parte não seja beneficiária da assistência judiciária) deverá ser recolhida a importância de R$ 389,59
(guia GARE-DR, código 230-6), referente ao preparo, dispensado o recolhimento referente ao porte de remessa e retorno dos
autos, em razão do Provimento nº 2.041/2013 do CSM, artigo 2º, parágrafo 2º, por se tratar de remessa eletrônica. Nada Mais ADV: JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO (OAB 270628/SP), DANILO CALHADO RODRIGUES (OAB 246664/SP), THIAGO
ANTONIO VITOR VILELA (OAB 239947/SP), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP)
Processo 1003514-74.2013.8.26.0361 - Exibição - Liminar - Camila Vasconcelos Soares - AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - VISTOS. Fls. 93/94: Razão assiste à parte autora, considerando que, de fato,
inexiste na hipótese valor do débito, considerando que se trata de ação cautelar de exibição de documentos, de modo que deve
ser considerado como base de cálculo para pagamento da condenação por litigância de má-fé o valor atribuído à causa. Assim,
intime-se a parte ré, na pessoa de seu advogado, para pagamento do valor apontado às fls. 83, no prazo de 15 dias, sob pena
de incidência de multa de 10% sobre o montante ali indicado, nos termos do art. 475-J, do CPC. No mesmo prazo, também
deve o requerido pagar o valor apurado às fls. 90, devido ao Estado, sob pena de inscrição na dívida. Int. Mogi das Cruzes, 16
de janeiro de 2014. - ADV: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP), NATAN FLORENCIO SOARES JUNIOR (OAB
265153/SP)
Processo 1003688-83.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - SAMUEL
DOS PRAZERES MESSIAS - nos termos da ordem de serviço nº 001/2013, artigo 2º, item 18, deverá o autor promover andamento
ao processo no prazo de 24 horas sob pena de extinção por inércia, a teor do artigo 267, III, do CPC. - ADV: UALACE CINTRA
(OAB 216784/SP)
Processo 1003840-34.2013.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni S/A
Financiamento e Investimento - VISTOS. I - defiro o sobrestamento pelo prazo requerido (20 dias). II - aguarde-se. Int. - ADV:
TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP), DENISE VAZQUEZ PIRES (OAB 221831/SP)
Processo 1003892-30.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Ana Lúcia Bernardes de
Morais ME - Em caso de apresentação de recurso de apelação, (caso a parte não seja beneficiária da assistência judiciária)
deverá ser recolhida a importância de R$ 100,70 (guia GARE-DR, código 230-6), referente ao preparo, dispensado o recolhimento
referente ao porte de remessa e retorno dos autos, em razão do Provimento nº 2.041/2013 do CSM, artigo 2º, parágrafo 2º, por
se tratar de remessa eletrônica. Nada Mais. - ADV: ARMANDO MIANI JUNIOR (OAB 159238/SP)
Processo 1004025-72.2013.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - ÁGUA VIVA COMÉRCIO DE PEDRAS
LTDA-ME - VISTOS. I - Diante do requerido pela parte exequente, certifique a serventia se houve a oposição de embargos pelo
executado. II - Após, conclusos. Int. - ADV: ALEXANDRE ABUSSAMRA DO NASCIMENTO (OAB 160155/SP)
Processo 1004129-64.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - PEDRO JOSÉ DA SILVA
- - HOMERO DA SILVA - MÁRCIA APARECIDA DA SILVA - - SONIA\\\<MARIA DA SILVA e outro - VISTOS. I - à vista da
manifestação retro do perito, designo o dia 13 de fevereiro para início dos trabalhos. II - intimem-se as partes e os peritos. III
- Cumpra-se com celeridade. Int. - ADV: CAROLINA PADOVANI DIAS (OAB 242192/SP), JOSE DE ALMEIDA RIBEIRO (OAB
100459/SP)
Processo 1004142-63.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - CONDOMINIO RESIDENCIAL
FLORA II - VISTOS. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FLORA II, qualificado nos autos, ajuizou a presente ação de cobrança
de débitos condominiais contra FRANCESCA VALENTI, igualmente já qualificada, alegando, em síntese, que a requerida é
proprietária do apartamento nº 34, do Edifício Érika, situado na Av. Francisco Rodrigues Filho, nº 2011, nesta cidade e Comarca
de Mogi das Cruzes, sendo que está ela em débito com o pagamento das taxas de condomínio devidas referentes aos meses
de março de 2011 a março de 2013, totalizando a quantia de R$ 7.833,08. Asseverou que tentou obter o montante devido
amigavelmente, não tendo, porém, logrado êxito, de maneira que solução não restou senão o ajuizamento da presente ação.
Requereu, assim, a total procedência da demanda, para que seja a ré condenada ao pagamento da quantia de R$ 7.833,08,
mais pagamento das taxas condominiais que se vencerem no curso da presente ação. A inicial veio acompanhada de procuração
e documentos, tendo sido emendada às fls. 17/18. O aditamento foi recebido às fls. 19. A ré foi citada pessoalmente (fls.
41), tendo deixado, porém, transcorrer in albis o prazo marcado para resposta nos autos (fls. 44). O requerente pugnou pelo
julgamento antecipado da lide (fls. 48). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ausência de contestação importa na
adoção das drásticas consequências preconizadas pelo artigo 319, do Código de Processo Civil, reputando-se verdadeira toda
a matéria de fato articulada na inicial. A requerida, consoante certidão de fls. 41, foi pessoalmente citada, não tendo, porém,
apresentado nenhuma manifestação no feito, não tendo impugnado, assim, qualquer dos fatos afirmados pelo autor ou mesmo o
montante por ele apresentado como sendo devido, não trazendo aos autos, outrossim, qualquer fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do demandante. Dessa forma, tratando a hipótese em tela de direito disponível, são reputados verdadeiros os
fatos afirmados pelo requerente e, em consequência, o crédito que ele alega possuir, sendo de rigor a procedência da demanda,
a qual veio instruída com os documentos que demonstram a existência de seu direito (fls. 06/15 e 18). Nesse sentido: “A falta
de contestação faz presumir verdadeiros os fatos alegados pelo autor, desde que se trate de direito disponível. Deixando de
reconhecê-lo, contrariou o acórdão o disposto no art. 319 do CPC” (STJ REsp nº 8.392/MT 3ª Turma Rel. Min. Eduardo Ribeiro
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1207

DJU 27.05.91 p. 6.963). Desta feita, diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar
a ré no pagamento da quantia de R$ 7.833,08 (sete mil, oitocentos e trinta e três reais e oito centavos), correspondente às taxas
condominiais devidas no período de março de 2011 a março de 2013, devidamente corrigida pela Tabela Prática do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir do ajuizamento da ação, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês, a contar da citação, bem como das demais parcelas vencidas após a propositura da demanda e vincendas até o efetivo
pagamento, devidamente atualizadas pelo índice da convenção, acrescidas de juros e multa também previstos na convenção,
conforme artigo 290, do Código de Processo Civil. Outrossim, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas
processuais, de comprovado desembolso nos autos, bem como dos honorários advocatícios da parte adversa, que, com fulcro
no artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, corrigido até a
data do efetivo pagamento. P.R.I.C. - ADV: ALAN ROSA DA SILVEIRA JUNIOR (OAB 177932/SP)
Processo 1004290-74.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Adalton José de
Souza - Em caso de apresentação de recurso de apelação, (caso a parte não seja beneficiária da assistência judiciária) deverá
ser recolhida a importância de R$ 595,55 (guia GARE-DR, código 230-6), referente ao preparo, dispensado o recolhimento
referente ao porte de remessa e retorno dos autos, em razão do Provimento nº 2.041/2013 do CSM, artigo 2º, parágrafo 2º, por
se tratar de remessa eletrônica. - ADV: BARBARA RUIZ DOS SANTOS (OAB 327953/SP)
Processo 1004476-97.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Valdemir Custódio do Prado - Izair
Victor de Araújo e outros - * - ADV: MURILO DA SILVA MUNIZ (OAB 148466/SP)
Processo 1004476-97.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Valdemir Custódio do Prado - * ADV: MURILO DA SILVA MUNIZ (OAB 148466/SP)
Processo 1005125-62.2013.8.26.0361 - Depósito - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco Financiamentos S/A - VISTOS. I defiro tão somente a pesquisa Bacenjud. Com relação aos demais ofícios indefiro, posto que as diligências para esse fim podem
ser feitas diretamente pelo interessado. II - providencie a serventia o encaminhamento dos autos para pesquisa. Int. - ADV:
SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS (OAB 157721/SP)
Processo 1005208-78.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Eugenio Dutra Vidal Barbosa
- - Terezinha Raso Frizzera Borges - - André Raso Frizzera Borges - - Marcelo Raso Frizzera Borges - - Thiago Raso Frizzera
Borges - - Wilson Calderaro - - Sebastião Batista de Carvalho - - Homero Mariano de Almeida - - Ronnie Sang - - Maria Angela
Daltrini Trandafilov - - Miguel Trandafilov Junior - - Melissa Daltrini Trandafilov - - Mariane Daltrini Trandafilov - Associação dos
Médicos da Casa de Saúde e Maternidade Santana S/C Ltda - - Mannie Liu - - Aristides Cunha Neto - - Pedro Paulo Ferraz Dias
- VISTOS. I - defiro a dilação do prazo por mais 20 dias, como requerido. II - aguarde-se. Int. - ADV: ERIK GUEDES NAVROCKY
(OAB 240117/SP), EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE (OAB 174081/SP), JULIANO SAVIO VELLO (OAB 312762/SP)
Processo 1005327-39.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Direito de Vizinhança - ANTONIO FRANCISCO DOS
SANTOS - ertifico e dou fé que a R. Sentença de fls. 31/36 foi devidamente registrada junto ao sistema SAJ/PG-5 e nos termos
do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Em caso
de apresentação de recurso de apelação, (caso a parte não seja beneficiária da assistência judiciária) deverá ser recolhida
a importância de R$ 146,91 (guia GARE-DR, código 230-6), referente ao preparo, dispensado o recolhimento referente ao
porte de remessa e retorno dos autos, em razão do Provimento nº 2.041/2013 do CSM, artigo 2º, parágrafo 2º, por se tratar de
remessa eletrônica. - ADV: ISABEL CAROLINE BARBOSA NOGUEIRA (OAB 317884/SP)
Processo 1005591-56.2013.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - T.C.S Tambrore Comercial
e Serviços Ltda - nos termos da ordem de serviço nº 001/2013, artigo 2º, item 18, deverá o autor promover andamento ao
processo no prazo de 24 horas sob pena de extinção por inércia, a teor do artigo 267, III, do CPC. - ADV: ROMILDO MAGALHÃES
(OAB 264619/SP)
Processo 1005753-51.2013.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. providenciar o recolhimento da taxa necessária. - ADV: JOSE ROBERTO RIBEIRO (OAB 56695/SP), MARCIA HOLLANDA
RIBEIRO (OAB 63227/SP)
Processo 1006032-37.2013.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - VISTOS. I - Defiro o pedido de fls. retro, mediante o recolhimento das
custas devidas. Após, providencie a serventia o necessário. Int. - ADV: CECILIA COSTA DO AMARAL ALMEIDA (OAB 300946/
SP), PAULO EDUARDO MELILLO (OAB 76940/SP)
Processo 1006034-07.2013.8.26.0361 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - Olésia
Lopes Witzel - - Afrodizio Wizel - VISTOS. I - defiro o requerimento retro. II - providencie a serventia o quanto necessário ao
cumprimento integral da ordem de reintegração de posse. Int. - ADV: ISABEL CAROLINE BARBOSA NOGUEIRA (OAB 317884/
SP)
Processo 1006936-57.2013.8.26.0361 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - Maria Barboza
da Silva - José Carlos do Nascimento - VISTOS. I - sobre os novos documentos retro encartados pela autora, manifeste-se a
parte adversa. II - após conclusos. Int. - ADV: RICARDO DE LIMA LAMOUNIER (OAB 160044/SP), CESAR AUGUSTO DO
NASCIMENTO (OAB 280763/SP)
Processo 1007024-95.2013.8.26.0361 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - JOSE DAVID LINO - - LUIZA
HELENA LINO SILVA - - JOÃO BATISTA LINO - - SHEILA LUCIANA LINO - - KELI ALESSANDRA LINO - - DILMA ELENICE LINO
- - MARTA MADALENA LINO - - JOSÉ CARLOS LINO - - VITOR DONIZETTI LINO - - LEIA MARIA LINO - - PAULO DANIEL LINO
- - CELIO ROBERTO LINO - VISTOS. I - defiro o sobrestamento pelo prazo de 30 dias. II - aguarde-se. Int. - ADV: GLAUCIA DE
MELO SANTOS (OAB 295861/SP)
Processo 1007234-49.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Alienação Fiduciária - Pedro Floriano - VISTOS. I - Fls.
Retro: estes autos aguardam julgamento do agravo interposto, como já mencionado a fl. 59. Int. - ADV: VANESSA DA SILVA
HILARIO (OAB 244370/SP)
Processo 1007344-48.2013.8.26.0361 - Exibição - Liminar - TATIANA WERNEC DE CARVALHO - BANCO DO BRASIL Em caso de apresentação de recurso de apelação, (caso a parte não seja beneficiária da assistência judiciária) deverá ser
recolhida a importância de R$ 408,63 (guia GARE-DR, código 230-6), referente ao preparo, dispensado o recolhimento referente
ao porte de remessa e retorno dos autos, em razão do Provimento nº 2.041/2013 do CSM, artigo 2º, parágrafo 2º, por se
tratar de remessa eletrônica. Nada Mais. - ADV: CLAUDIO DOS SANTOS PADOVANI (OAB 232400/SP), ADRIANO ATHALA DE
OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP), NATAN FLORENCIO SOARES JUNIOR (OAB 265153/SP), ADALTO JOSÉ DE AMARAL
(OAB 279715/SP)
Processo 1007404-21.2013.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Defeito, nulidade ou anulação - LUCINEIDE MENDONÇA
DOS SANTOS - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça
Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): o autor deverá no prazo de 05 ( cinco) dias, digitalizar novamente as paginas 51
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e 52 ( guias do oficial de justiça), tendo em vista o valor não esta visível. Nada Mais. - ADV: LUIDI CAMARGO SANTANA (OAB
265387/SP)
Processo 1007676-15.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Corretagem - SÉRGIO DA SILVA ANTUNES - Certidão Oficial de Justiça - Mandado Cumprido Positivo - Processo Digital - ADV: ZIGOMAR DE LIMA (OAB 91000/SP)
Processo 1007676-15.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Corretagem - SÉRGIO DA SILVA ANTUNES - HESA
18 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - VISTOS. I - sobre os novos documentos retro encartados, manifeste-se a parte
adversa. II - após tornem conclusos. Int. - ADV: ZIGOMAR DE LIMA (OAB 91000/SP), JULIO NICOLAU FILHO (OAB 105694/
SP), KATIA ALESSANDRA MARSULO SOARES (OAB 163617/SP)
Processo 1007678-82.2013.8.26.0361 - Notificação - Rescisão / Resolução - TIZUKO SHIBUYA - - Luiz Ogata - - Toshio
Ogata - - Alice Ogata - - Miyeko Ogata Tomioka - - Paulo Fujio Ogata - Providencie o autor o recolhimento da guia de diligencia
do sr. Oficial de justiça. - ADV: THIAGO SARGES DE MELO E SILVA (OAB 259005/SP)
Processo 1007729-93.2013.8.26.0361 - Notificação - Adimplemento e Extinção - Rubenildo do Esporíto Santo - Wellington
Ramiro de Souza Rocha - Deverá o autor imprimir os autos na íntegra (capa à capa), no prazo de 5 (cinco) dias os autos serão
enviados ao arquivo. Nada Mais. - ADV: ANDREA SANCHEZ MARTINS (OAB 225586/SP), ELIANE MACAGGI GARCIA (OAB
174521/SP)
Processo 1008012-19.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Banco do Brasil S/A - (X )
manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado de citação ( todos os requeridos ) . - ADV: EDILSON JOSÉ
MAZON (OAB 161112/SP)
Processo 1008230-47.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Condomínio em Edifício - CONDOMINIO RESIDENCIAL
FLORA I - Em caso de apresentação de recurso de apelação, (caso a parte não seja beneficiária da assistência judiciária) deverá
ser recolhida a importância de R$ 123,97 (guia GARE-DR, código 230-6), referente ao preparo, dispensado o recolhimento
referente ao porte de remessa e retorno dos autos, em razão do Provimento nº 2.041/2013 do CSM, artigo 2º, parágrafo 2º, por
se tratar de remessa eletrônica. Nada Mais. - ADV: TÂNIA CRISTINA DE LIMA PEREIRA MIRANDA (OAB 145764/SP)
Processo 1008238-24.2013.8.26.0361 - Revisional de Aluguel - Espécies de Contratos - DANILO WILLIAM FLAUSINO SIVA
- VISTOS. I - Diante do equívoco noticiado, cancele-se a distribuição, tal como requerido pela patrona, providenciando-se as
anotações e comunicações necessárias. Int. - ADV: SANDRA PASSOS GARCIA (OAB 122115/SP)
Processo 1008471-21.2013.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - HSBC BANK BRASIL SA
BANCO MULTIPLO - nos termos da ordem de serviço nº 001/2013, artigo 2º, item 18, deverá o autor promover andamento ao
processo no prazo de 24 horas sob pena de extinção por inércia, a teor do artigo 267, III, do CPC. - ADV: PAULO SERGIO ZAGO
(OAB 142155/SP)
Processo 1008476-43.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS
EM RESIDENCIAL ARUÃ ECO PARK - VISTOS. I - defiro a juntada dos documentos retro. II - no mais, certifique a serventia
quanto a publicação e eventual decurso de prazo quanto a fl. 46 e tornem conclusos, se o caso. Int. - ADV: MARCELO PARISE
CABRERA (OAB 142240/SP)
Processo 1008594-19.2013.8.26.0361 - Monitória - Compromisso - ANA CAROLINA COELHO BRAGA - Em caso de
apresentação de recurso de apelação, (caso a parte não seja beneficiária da assistência judiciária) deverá ser recolhida a
importância de R$ 100,70 (guia GARE-DR, código 230-6), referente ao preparo, dispensado o recolhimento referente ao porte
de remessa e retorno dos autos, em razão do Provimento nº 2.041/2013 do CSM, artigo 2º, parágrafo 2º, por se tratar de
remessa eletrônica. Nada Mais. - ADV: RITA DE CÁSSIA PROENÇA ROGGERO (OAB 225853/SP)
Processo 1008738-90.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Marilia Molteni
Aguiar - O autor deverá recolher as taxas judiciárias iniciais, o qual seja, 1% (um por cento) do valor da causa R$ 296,80 e 2%
(dois por cento) do salário mínimo vigente à carteira dos advogados R$ 13,56 no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição
na dívida atíva do Estado. - ADV: JORGE DE SOUZA RIBEIRO (OAB 104208/SP)
Processo 1008864-43.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Tercasa Empreendimentos
Imobiliarios S.A - VISTOS. Ausentes os requisitos legais, não se mostra possível a concessão da medida de urgência pugnada.
Com efeito, mostra-se imperioso, no caso em comento, que se aguarde o aperfeiçoamento da relação jurídico processual, com
a citação dos requeridos, oportunizando a eles o exercício do direito de defesa, a fim de que o alegado inadimplemento reste
comprovado, sendo certo que podem os réus, em sua defesa, eventualmente, até mesmo realizar prova do pagamento do
débito em discussão, cumprindo consignar que sequer há prova inequívoca nos autos de que os requeridos foram notificados
extrajudicialmente, considerando que o AR de fls. 43 não foi assinado por nenhuma das partes destes autos. O perigo da
demora, da mesma forma, não ficou caracterizado de forma satisfatória, sendo certo que, do que se infere dos autos, os
requeridos estariam em débito com a autora desde setembro de 2011. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, diante
da ausência de demonstração dos requisitos legais, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada formulado nos autos, nos termos
do artigo 273, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: “Agravo de Instrumento - Antecipação da tutela - Ação de rescisão
contratual cumulada com pedido de reintegração de posse - Pretensão de imediata reintegração na posse do imóvel em virtude
do inadimplemento de compromisso de compra e venda pelos agravados - Não configuração do pressuposto de verossimilhança
das alegações para o deferimento da antecipação da tutela - Medida que, na hipótese, exige a formação do contraditório para
análise do alegado inadimplemento - Manutenção do indeferimento da pretensão - Nega-se provimento ao recurso” (TJSP
Agravo de Instrumento nº 0110709-54.2013.8.26.0000 Des. Rel. Christine Santini 1ª Câmara de Direito Privado j. 25/06/2013).
Citem-se os réus para que, querendo, ofereçam resposta nos autos, no prazo legal, sob pena de revelia. Int. Mogi das Cruzes,
16/01/2014. - ADV: JAQUELINE PUGA ABES (OAB 152275/SP), JULIANA ALMEIDA SELLANI ANDRADE (OAB 299913/SP)
Processo 1008972-72.2013.8.26.0361 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel
- Vicenzo Calimazzo - O autor deverá recolher o valor de R$ 13,59 referente as custas do Oficial de Justiça para a citação do
requerido. - ADV: VICTOR ATHIE (OAB 110111/SP)
Processo 1009152-88.2013.8.26.0361 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - MCN CONSTRUTORA ADMINISTRAÇÃO
E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS EIRELLI-ME - VISTOS. I - Antes de homologar o acordo a que chegaram as partes, esclareçam
o pedido de suspensão formulado, considerando que, nos termos do art. 265, § 3º, do CPC, a suspensão do processo por
convenção das partes nunca poderá exceder 06 meses, aditando, se o caso, a avença firmada. II - Na inércia, o acordo será
homologado nos termos do art. 269, III, do CPC e o feito extinto. Int. - ADV: EPEUS JOSÉ MICHELETTE (OAB 170518/SP)
Processo 1009560-79.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - KELMA ALVES - VISTOS.
Observo que a patrona da autora encartou três peças de idêntico teor. Certifique a serventia, procedendo, se o caso, o
cancelamento. No mais, recebo petição de fls. como aditamento à petição inicial. Anote-se. Indefiro a gratuidade postulada
apenas com apoio em declaração singela. A regra preconizada pelo art. 4º da Lei nº 1.060/50 não foi recepcionada pelo art.
5º, LXXIV, da Constituição Federal, que impõe como pressuposto para a assistência judiciária a comprovação da insuficiência
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de recursos, tanto mais porque importa em renúncia tributária. Aliás, “para sua concessão, não basta a simples declaração
de pobreza, caso contrário, todas as pessoas pleiteariam o benefício. Mostra-se necessária a demonstração desse estado” e
isso até porque a “gratuidade do processo não é imprescindível à observância da garantia constitucional de acesso à Justiça”.
Não basta pois a arguição genérica. O mínimo que se espera é a indicação de fatos que justifiquem a alegação. À parte cabe
afirmar o fato; é ao Juízo que compete dar-lhe a qualificação jurídica correspondente, isto é, admitir (diante da asserção) se
há ou não situação de insuficiência econômica. Aqui, anoto, que a parte interessada não acostou nos autos nenhuma prova de
seus rendimentos, sendo que “o beneficio da gratuidade não é amplo e absoluto” razão pela qual “não é injurídico condicionar o
Juiz a concessão da gratuidade á comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em
princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre”. Bem por isso, “Longe já se vai a época em que o juiz era mero observador
de alegações vazias. Hoje o deferimento de benefícios deve ser feito com responsabilidade, evitando-se a banalização, que
acabam prejudicando aqueles que, efetivamente, necessitam do favor legal. Além disso, o beneficio não pode servir de incentivo
para a litigância aventureira”. Venha, assim, o recolhimento da taxa judiciária ou demonstração da efetiva incapacidade, no
prazo de 10 dias, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: NELI SANTANA CARDOSO (OAB 96400/SP)
Processo 1009605-83.2013.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - Kassem Ahmad Saada e outro
- VISTOS. I - Fls. 33: Considerando o quanto explicitado pela parte, bem como o disposto no art. 95, do CPC, declino da
competência, tendo em vista que o imóvel em tela se localiza em área pertencente à jurisdição do Foro Distrital de Brás Cubas,
sendo que a competência para processamento e julgamento de ações como a presente é a do local da situação do bem e não
do lugar em que se situa o CRI em que está registrado o imóvel. II - Nesse sentido: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de
adjudicação compulsória. Competência do foro da situação do bem. Precedentes” (TJSP Conflito de Competência nº 004552673.2012.8.26.0000 Des. Rel. Antonio Carlos Tristão Ribeiro - Câmara Especial j. 25/06/2012) e “AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO LOCAL DO IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. As regras de
competência não foram fixadas de acordo com o interesse das partes. Caso de competência absoluta. Artigo 95, CPC. 2. Não
se admite foro de eleição na ação de adjudicação compulsória. 3. Decisão mantida. 4. Agravo de Instrumento não provido”
(TJSP Agravo de Instrumento nº 0200172-41.2012.8.26.0000 6ª Câmara de Direito Privado Des. Rel. Alexandre Lazzarini j.
13/12/2012). III - Com isso em mente, declino da competência e determino a remessa dos autos a umas das Varas Cíveis do
Foro Distrital de Brás Cubas, local da situação do imóvel, via distribuição. Int. - ADV: GUILHERME JOSÉ SANTANA RUIZ (OAB
301639/SP)
Processo 1009775-55.2013.8.26.0361 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - V M Leon Engenharia e
Construções Ltda - VISTOS. O contrato firmado entre as partes encontra-se sem garantia. Sendo assim, nos termos do art. 59,
§ 1º, IX, da Lei nº 8.245/91, DEFIRO a liminar requerida para determinar que a parte ré desocupe o imóvel descrito na inicial, no
prazo de 15 dias, a contar do ato citatório/intimatório (e não da juntada do instrumento aos autos), sob pena de despejo forçado,
prazo em que poderá evitar a resolução do contrato e elidir a liminar com o depósito dos valores devidos, independentemente
de cálculo, relativos à totalidade do débito (art. 59, § 3º, da citada lei), cumprindo consignar que a caução em dinheiro já foi
devidamente prestada pela requerente (fls. 44). Cite-se e intime-se a requerida, ficando ela advertida do prazo de 15 (quinze)
dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue
anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil, ou efetuar o pagamento, mediante depósito judicial, para o qual
fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor do débito atualizado. Cientifiquem-se eventuais fiadores, sublocatários e
ocupantes. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV:
LUCIANA RODRIGUES CARDOSO LEMES (OAB 321460/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO RENATA CAROLINA CASIMIRO BRAGA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROMANY SILVA SOBRINHA DE ARAUJO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0035/2014
Processo 0000423-27.2013.8.26.0091 - Divórcio Litigioso - Dissolução - E. A. C. S. S. - W. N. S. de S. - Em caso de
apresentação de recurso de apelação, (caso a parte não seja beneficiária da assistência judiciária) deverá ser recolhida a
importância de R$ 100,70 (guia GARE-DR, código 230-6), referente ao preparo, dispensado o recolhimento referente ao porte
de remessa e retorno dos autos, em razão do Provimento nº 2.041/2013 do CSM, artigo 2º, parágrafo 2º, por se tratar de
remessa eletrônica. Nada Mais. - ADV: THIAGO SARGES DE MELO E SILVA (OAB 259005/SP), THIAGO PIVA CAMPOLINO
(OAB 306983/SP)
Processo 1000226-84.2014.8.26.0361 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. L. S. O. N. - VISTOS. Defiro a requerente
os benefícios da AJG. Anote-se. Em que pese os argumentos trazidos pela parte autora na inicial, INDEFIRO os pedidos
antecipatórios formulados, eis que ausentes os requisitos legais exigidos pela legislação, na esteira da bem lançada manifestação
do i. Representante do Ministério Público de fls. retro. Com efeito, o pedido para afastamento do requerido do lar conjugal fundase em afirmações meramente unilaterais da requerente, sendo que o Boletim de Ocorrência acostado aos autos data de mais
de nove meses, de modo que inexistem elementos no feito que indiquem a presença do necessário periculum in mora. Frise-se,
ainda, que conforme se infere do Boletim de Ocorrência de fls. 23, foi a autora, na época do ocorrido, cientificada de todas as
medidas protetivas asseguradas pela Lei Maria da Penha, tendo proferido que não desejava requerê-las ou mesmo representar
o ora requerido. Assim, considerando que “a retirada forçada de um dos cônjuges do lar comum é medida excepcional e violenta
que deve ser aplicada com muita prudência, a fim de evitar qualquer consequência supérflua ou desnecessária” (Carvalho
Santos apud Humberto Theodoro Junior, Processo Cautelar, 20ª ed., 2002, Leud, p. 426), reputo desnecessária a designação
de audiência de justificação e INDEFIRO, ao menos por ora, à vista dos elementos colacionados aos autos até o momento, o
pedido antecipatório formulado para afastamento do cônjuge do lar comum. Nesse esteira, também fica indeferido o pedido de
arbitramento de alimentos provisórios, uma vez que ainda estão as partes residindo na mesma casa e, portanto, exercendo
conjuntamente a guarda dos filhos menores, inexistindo nos autos qualquer elemento que demonstre que não contribui o
requerido para as despesas do lar e sustento da prole, não havendo que se falar, da mesma forma, em suspensão do direito
de visitas, na medida em que ainda residem as partes na mesma residência e considerando que não há nos autos provas que
indiquem que a integridade física e psicológica dos filhos menores está em risco, de modo a justificar a pronta interrupção do
convívio entre pai e filhos, antes mesmo que se possibilite a manifestação do requerido nos autos. Por fim, indefiro o pedido de
expedição de ofício ao 3º Cartório de Notas desta Comarca e à vendedora Flagro Empreendimentos para que seja suspensa
a efetivação da transferência da propriedade do bem imóvel descrito nos autos, na medida em que referida medida deve ser
formulada em processo próprio, observando-se o contraditório e a ampla defesa, considerando que o interesse jurídico de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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outras pessoas poderá eventualmente ser atingido com o conteúdo de decisão judicial a ser proferida, sendo certo que referidas
pessoas não figuram como parte neste feito. Ademais, em relação a referido pedido antecipatório, cumpre consignar que sequer
é formulado pedido final correspondente, não podendo a liminar produzir efeitos ad aeternun sem que seja convolada ao final
do processo por provimento final. No mais, designo audiência prévia de tentativa de conciliação entre as partes para o dia 13
de FEVEREIRO de 2014, às 15:00 horas, a ser realizada por conciliador no Fórum desta Comarca, intimando-se as partes para
comparecimento pessoal. Intime-se a parte ré dos termos da presente decisão, bem como cite-a, com os benefícios do artigo
172, do Código de Processo Civil, ficando advertida de que o prazo para contestação é de 15 (quinze) dias, a contar da data
da audiência, caso não haja a composição entre as partes, bem como de que na hipótese de não apresentação de resposta
nos autos, por meio de advogado, serão presumidos verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos da lei. Fica valendo
cópia digitada da presente decisão como mandado. Cumpra-se nos termos e sob as penas da lei. Int. e ciência ao MP. M.C.,
16/01/2014. - ADV: HAMILTON DE SIQUEIRA (OAB 132164/SP)
Processo 1000267-51.2014.8.26.0361 - Divórcio Litigioso - Dissolução - C. C. N. S. - Vistos. Concedo os benefícios da
Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Ante os elementos constantes dos autos, indefiro o pedido de arbitramento de
alimentos provisórios, uma vez que, conforme se infere da inicial, ainda estão as partes residindo na mesma casa e, portanto,
exercendo conjuntamente a guarda do filho menor, inexistindo nos autos qualquer elemento que demonstre que não contribui
o requerido para as despesas do lar e sustento da prole. Para audiência prévia de conciliação, designo o dia 25 de março de
2014, às 15:15 hs, a ser realizada por conciliador no Fórum desta Comarca, intimando-se as partes para comparecimento
pessoal. Intime-se a parte ré dos termos da presente decisão, bem como cite-a, com os benefícios do artigo 172, do Código de
Processo Civil, ficando advertida de que o prazo para contestação é de 15 (quinze) dias, a contar da data da audiência, caso
não haja a composição entre as partes, bem como de que na hipótese de não apresentação de resposta nos autos, por meio de
advogado, serão presumidos verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos da lei. Servirá o presente, por cópia digitada,
como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. e ciência ao MP. - ADV: SANDRA MARTINS FREITAS (OAB
192823/SP)
Processo 1004997-42.2013.8.26.0361 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - O. M. N. - O autor deverá recolher
o valor de R$ 13,50 no código 120-1 (despesas postais), para a citação dos requeridos. Deverá ainda imprimir e encaminhar o
Ofício de fls. 53, no prazo de 5 (cinc0) dias. Nada Mais. - ADV: GERALDO RODRIGUES JUNIOR (OAB 133416/SP)
Processo 1009543-43.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Guarda - L. S. da S. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO
POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 361.2013/045472-6 dirigi-me à Rua Presidente
Getúlio Vargas, 58, Mogi Moderno, Mogi das Cruzes/SP, e aí sendo, constatei que a menor Graziele da Silva Souza encontra-se
sob a guarda de fato da autora Lindinalva Sidrone da Silva. Certifico que intimei a autora da audiência. O referido é verdade e
dou fé. - ADV: RAFAEL DE SOUZA MIRANDA (OAB 226239/SP)
Processo 1009543-43.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Guarda - L. S. da S. - VISTOS. Defiro gratuidade. Anotese. Diante do teor da certidão de fls. 22, em que se infere que exerce a requerente a guarda fática da menor, bem como parecer
favorável Ministerial de fls. 25, defiro a guarda provisória de Graziele para a ora autora, visando, assim, regularizar situação
de fato já existente, independentemente de compromisso, já que se trata de sua genitora. Aguarde-se, no mais, audiência já
designada, cumprindo-se integralmente a decisão de fls. 12/13 dos autos. Int. Mogi das Cruzes, 16 de janeiro de 2014. - ADV:
RAFAEL DE SOUZA MIRANDA (OAB 226239/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO RENATA CAROLINA CASIMIRO BRAGA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROMANY SILVA SOBRINHA DE ARAUJO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0036/2014
Processo 1003476-62.2013.8.26.0361 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - ROSA APARECIDA ITALIANO - VISTOS. I defiro o sobrestamento requerido (30 dias). II - aguarde-se. Int. - ADV: THAÍS REGINA GARCIA (OAB 307438/SP)
Processo 1004504-65.2013.8.26.0361 - Usucapião - Usucapião Ordinária - MARIA JOSÉ CUNHA - VISTOS. I - defiro o
sobrestamento pelo prazo requerido (30 dias). II - aguarde-se. Int. - ADV: THAÍS REGINA GARCIA (OAB 307438/SP)
Processo 1007070-84.2013.8.26.0361 - Usucapião - Aquisição - Maria Aparecida Raimundo de Oliveira - - Alice de Oliveira
- - Elson Gomes de Oliveira - - Claudio Gomes de Oliveira - - Ana Maria Santana de Oliveira - - Silvio Gomes de Oliveira - Hailton Gomes de Oliveira - - Odair Gomes de Oliveira - - Cleide Gomes de Oliveira - - Paulo Sergio do Pinho - - Ademir Gomes
de Oliveira - VISTOS. I - defiro o requerimento retro. II - providencie a serventia. Int. - ADV: ANDRÉIA REGINA BUENO PALÁCIO
(OAB 177951/SP)
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VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
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CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 1/2014 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J. P.
AUTORA DO FATO
: L. N. DE L.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
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:TERMO CIRCUNSTANCIADO
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: J. P.
AUTOR DO FATO
: J. M. DE S.
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AUTOR DO FATO
: C. T. DE O. P.
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PROCESSO :0000690-28.2014.8.26.0361
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 331/2013 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: A E.
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PROCESSO :0000691-13.2014.8.26.0361
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
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AUTOR
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INDICIADO
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VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000689-43.2014.8.26.0361
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 329/2013 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: A E.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000687-73.2014.8.26.0361
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
IP
: 502/2011 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: A. L. DOS S.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000694-65.2014.8.26.0361
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
EXEQTE
: M. P.
INFRATOR
: W. DOS S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000696-35.2014.8.26.0361
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
EXEQTE
: M. P.
INFRATOR
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VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000688-58.2014.8.26.0361
CLASSE
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IP
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: J. P.
INDICIADO
: A E.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000701-57.2014.8.26.0361
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 293/2014 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: F. DE S. N.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000703-27.2014.8.26.0361
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 69/2013 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : A E.
VARA:2ª VARA CRIMINAL

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCUS VINICIUS KIYOSHI ONODERA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RICARDO DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0018/2014
Processo 0008672-30.2013.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Patricia Bueno
Manera - O(A) autor(a) fica intimado(a) que audiência designada para o dia 06/02/2014 foi cancelada em razão do(a)s
requerido(a)s não terem sido citado(a)s e não haver tempo hábil para nova tentativa de citação. Deverá manifestar-se sobre os
A.R.s negativos (requerido mudou-se), em cinco dias. - ADV: ALESSANDRO PEREIRA DE AZEVEDO (OAB 224643/SP)
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Processo 0012397-27.2013.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - Adriano Augusto
Costa - Adriano Augusto Costa - O(A) autor(a) fica intimado(a) que audiência designada para o dia 03/02/2014 foi cancelada em
razão do(a) requerido(a) não ter sido citado(a) e não haver tempo hábil para nova tentativa de citação. Deverá manifestar-se
sobre o A.R. negativo (requerido mudou-se), em cinco dias. - ADV: ADRIANO AUGUSTO COSTA (OAB 296351/SP)
Processo 0018632-10.2013.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer Laurentina Nogueira de Araujo - O(A) autor(a) fica intimado(a) que audiência designada para o dia 07/02/2014 foi cancelada em
razão do(a) requerido(a) não ter sido citado(a) e não haver tempo hábil para nova tentativa de citação. Deverá manifestar-se
sobre o A.R. negativo (requerido mudou-se), em cinco dias. - ADV: EDUARDO VERLY RODRIGUES GOMES (OAB 266003/SP)
Processo 0019158-74.2013.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Rudinei Alves
Carvalho - O(A) autor(a) fica intimado(a) que audiência designada para o dia 11/02/2014 foi cancelada em razão do(a)
requerido(a) não ter sido citado(a) e não haver tempo hábil para nova tentativa de citação. Deverá manifestar-se sobre o A.R.
negativo (requerido mudou-se), em cinco dias. - ADV: ANDREA APARECIDA DOS SANTOS (OAB 250725/SP)

Colégio Recursal
DESPACHO
Nº 0019503-74.2012.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Emerson Moreira - Recorrido: Caixa
Beneficente da Policia Militar do Estado de São Paulo - CBPM - Vistos. 1- O Superior Tribunal de JUstiça, por decisão monocrática
do Ministro relator Arnaldo Esteves Lima, na Reclamação nº 13.667/SP, proferida em 07 de agoto de 2013, determinou a
suspensão de “todos os processos em trâmite nas turmas recursais dos juizados especiais cíveis do Estado de São Paulo,
nos quais tenha sido estabelecida controvérsia semelhante à dos presentes autos - legalidade dos descontos realizados nos
contracheques dos Policiais Militares, destinados à Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estdo de São Paulo/CBPM, por
força do art. 30 c.c. I, do art. 32, e I e IV doa rtart. 6º da Lei Estadual 452/74 - até o julgamento final desta reclamação”. 2 Em cumprimento a essas deliberações, aguarde-se o julgamento daquela Reclamação. Após, encaminhe-se ao Relator. Int.
- Magistrado(a) Gioia Perini - Advs: Eliezer Pereira Martins (OAB: 168735/SP) - CARLOS HENRIQUE DE LIMA ALVES VITA
(OAB: 232496/SP)
DESPACHO
Nº 0009715-70.2011.8.26.0361/50002 - Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário - Mogi das Cruzes - Agravante:
Amico Saúde Ltda - Agravado: Maria dos Anjos Nascimento - Diga a recorrente sobre o requerimento de fls. 180/181. Int. Magistrado(a) Gioia Perini - Advs: Carlos Roberto de Siqueira Castro (OAB: 169709/SP) - Gustavo Gonçalves Gomes (OAB:
266894/SP) - NILCE TIEMI AKIYAMA (OAB: 243994/SP)
DESPACHO
Nº 0001689-15.2013.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Ricardo Eletro Divinópolis Ltda Recorrido: Francisco de Gouveia Conde - Recorrido: Dulce Romero Conde - Diante do requerimento de fls. 109, homologo a
desistência do recurso. Devolvam-se os autos ao Juizado de
origem com as cautelas de estilo.
Int. - Magistrado(a) Gioia Perini - Advs: RICARDO GOMES DE ANDRADE (OAB: 246908/SP) - Arthur Conde Ewert (OAB:
33825/DF)

Vara da Fazenda Pública
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO BRUNO MACHADO MIANO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULO ROBERTO KOSLOWSKY
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2014
Processo 0000196-03.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Nulidade / Anulação - S. P. P. - S. - O. P. de S. N. Vistos. Com a maxima venia, mas não houve omissão. O pedido inicial é para anulação do ato administrativo que concedeu a
pensão ao réu. Ocorre que, mesmo com a concordância deste, o ato administrativo não mais pode ser anulado, em razão do
decurso do tempo. O direito não socorre aos que dormem, mesmo quando o que dorme é a Administração Pública. Assim, o
ato administrativo tornou-se válido e eficaz. Deve continuar emanando seus efeitos. Ademais, a parte ré pode dispor da pensão
que recebe, mas não pode dispor da validade do ato administrativo que lhe concedeu a pensão. Esse direito é indisponível e,
doravante, insuscetível de discussão. Não digo que gosto dessa conclusão, mas é a regra da segurança jurídica. Intime-se. ADV: MICHELLE NAJARA APARECIDA SILVA (OAB 300929/SP), JOSE TOMASULO (OAB 108173/SP)
Processo 0000396-59.2003.8.26.0361 (361.01.2003.000396) - Execução Fiscal - Atos Administrativos - Fazenda do Estado
de Sao Paulo - Conceição Aparecida Neves - Cumpra-se o v. Acórdão, procedendo, a Serventia, a extinção do feito com
levantamento de eventual penhora, comunicado e arquivando-o. Int. - ADV: CINTHIA AOKI MELLO (OAB 124701/SP), SUELY
MITIE KUSANO (OAB 96169/SP)
Processo 0001391-58.1993.8.26.0091 (361.02.1993.001391) - Desapropriação - Desapropriação - Serviço Municipal de
Aguas e Esgotos - Semae - Jacob Cardoso Lopes e outros - Edson Galindo - Antonio Carlos Suplicy - Vistos. Anoto que a
indenização foi depositada (fls. 763, 793), o valor confirmado pela Contadoria judicial (fls. 750 e 751) e o cálculo homologado
a fls. 792. Resta dirimir se foi registrado a margem da matrícula a instituição da servidão de passagem, quem tem o direito a
levantar a indenização e a origem e destino do depósito de fls. 681. 1) São duas áreas expropriadas nestes autos: 1) a área de
cadastro municipal S 48 Q 001 U 001, cuja propriedade foi atribuída na petição inicial a Jacob Cardoso Lopes (descrição fls.
02/03) o qual juntou certidão imobiliária (matrícula 31.075 do 2º Oficial de Registro) constando usucapião por força do processo
708/86 (fls. 125) e 2) a área de cadastro municipal S. 48 (descrita a fls. 03 e 04) atribuída na petição inicial a Sabesp, a qual
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não apresentou certidão de titularidade do imóvel, a terceira área descrita na inicial passou a ser objeto de autos suplementares
(processo nº 1078/94 - certidão de fls. 183). 2)José Mendes Ribeiro e sua mulher Rosa Maria Pignataro Ribeiro, não figuram
no polo passivo, contudo, apresentaram manifestações a partir de fls. 752/754, aduzindo serem titulares do imóvel e que
enquanto o imóvel não foi ocupado pela expropriante os tributos foram regularmente recolhidos pelos mesmos. Sustentam ser
desperdício registro da escritura de compra e venda após a expedição do mandado de registro da desapropriação e pugnam pelo
levantamento do depósito. Apresentaram nova manifestação a fls. 806/807; juntaram certidão imobiliária constando que o imóvel
está em nome de José Pignararo, que lhes teria transferido o imóvel conforme escritura acostada nos autos (fls. 808). Verificase, contudo, que não consta dos autos a aludida escritura. É necessário, portanto, que José Mendes Ribeiro e sua mulher Rosa
Maria Pignataro Ribeiro providenciem a juntada da mencionada escritura pública e, ainda, cópia do CIRG e CPF para que se
possa decidir acerca da inclusão dos mesmos no pólo passivo e eventual direito ao levantamento da indenização. Para tanto,
assinalo o prazo de 10 dias. 3)Não consta certidão imobiliária dos imóveis objeto da lide, ou seja, com as descrições da inicial
e laudo. É necessária diligência aos Oficiais de Registro para tal mister. As certidões imobiliárias possibilitarão: 1-verificação
das pessoas que constam como proprietárias no registro imobiliário, confrontação com a certidão imobiliária e eventual escritura
a ser apresentada por José e Rosa, com vistas a decidir sobre seu eventual direito de levantamento do depósito e o direito
de quem de direito 2- se a instituição da servidão foi registrada conforme o solicitado por meio do ofício de fls. 811, haja vista
que, em tese, a via adequada seria o mandado de registro. Providencie o Ofício Judicial, sem prejuízo do deliberado à fls.
850, expedição de ofício aos 1º e 2º Oficiais de Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes solicitando-se certidão imobiliária dos
imóveis expropriados, encaminhando-se cópia da petição inicial e de fls. 246/247 (parte do laudo). 4)Quando ao depósito de fls.
681, vinculado à agência bancária de Brás Cubas, verifica-se que conforme ofício de fls. 819, foi efetuada a transferência para
a agência do Fórum de Mogi das Cruzes. Isto posto, expeça-se ofício a agência bancária de Mogi das Cruzes, solicitando-se
informações sobre o depósito, acompanhado de cópia do ofício de fls. 819. Sem prejuízo, deverá a expropriante esclarecer a
que título foi efetuado o depósito de fls. 681, haja vista que as informações prestadas por seu assistente técnico (fls. 675/676)
não coincidem com os dados dos presentes autos. 5)Considerando que o depósito de fls. 764 inclui honorários do perito (cálculo
fls. 750 e 760/761), Expeça-se mandado de levantamento dos honorários periciais (nomeação a fls. 202 verso), fixados na
sentença (fls. 664), em favor do perito judicial, intimando-o. 6)fls. 851/852 (petição do expropriante não concordando com o ônus
de apresentação de documentos e que não seja deferido, por ora, levantamento do depósito aos supostos titulares do imóvel):
ciente, aguarde-se o cumprimento das deliberações ora proferidas. 7)fls. 853/854 (petição de José e Rosa requerendo prazo
de 90 dias para atendimento da deliberação de fls. 850): defiro o pedido. 8)fls. 855/857 (petição de José e Rosa requerendo
cancelamento de lançamentos; expedição de certidão negativa de débitos e extinção de execuções fiscais): aguarde-se a vinda
das certidões dos 1º e 2º Oficiais de Registro de Imóvel. Anoto, contudo, que conforme certidão de fls. 183 a imissão na posse
na área de servidão não foi efetivada; o expropriante informou, por meio da petição e documentos protocolados em 20/02/01(fls.
617/620), que o coletor tronco de esgoto, objeto da presente Desapropriação, estaria passando por baixo da Adutora de Água
da Sabesb e em outra parte por cima do Rio e por mais de dois anos. Tal circunstância indica que o expropriante está imitido
na posse. 9)fls. 858 (petição da Sabesp requerente levantamento da indenização e honorários): aguarde-se o cumprimento das
deliberações ora proferidas. - ADV: JOSÉ EDUARDO DE JESUS (OAB 220975/SP), PATRICIA BERTOSA MARTINELLI (OAB
216645/SP), FABIO ANTONIO MARTIGNONI (OAB 149571/SP), EDSON GALINDO (OAB 103852/SP), ELIZABETH MELEK
TAVARES (OAB 152557/SP), ALEXSSANDRO DE SOUZA (OAB 231837/SP), ENI DA ROCHA (OAB 54843/SP), EVERSON
RODRIGUES MUNIZ (OAB 52918/SP), PAULO EDUARDO DE SOUZA COUTINHO (OAB 53251/SP)
Processo 0001391-58.1993.8.26.0091 (361.02.1993.001391) - Desapropriação - Desapropriação - Serviço Municipal de
Aguas e Esgotos - Semae - Jacob Cardoso Lopes e outros - Edson Galindo - Antonio Carlos Suplicy - Certifico e dou fé que
deixo por ora de expedir a guia de levantamento em favor do Sr. Perito, tendo em vista que, dos autos não consta o atual
endereço, telefone, ou qualquer outra informação que auxilie na localização do mesmo. Certifico ainda que nos registros desse
Cartório consta na relação de peritos o Sr. Jean Pierre Suplicy, sendo que verifiquei entre os documentos apresentados, que é
filho de Antonio Carlos Suplicy, motivo pelo qual encaminhei e-mail, solicitando o contado. - ADV: PAULO EDUARDO DE SOUZA
COUTINHO (OAB 53251/SP), PATRICIA BERTOSA MARTINELLI (OAB 216645/SP), ENI DA ROCHA (OAB 54843/SP), EDSON
GALINDO (OAB 103852/SP), EVERSON RODRIGUES MUNIZ (OAB 52918/SP), ALEXSSANDRO DE SOUZA (OAB 231837/
SP), JOSÉ EDUARDO DE JESUS (OAB 220975/SP), ELIZABETH MELEK TAVARES (OAB 152557/SP), FABIO ANTONIO
MARTIGNONI (OAB 149571/SP)
Processo 0002503-37.2008.8.26.0091 (361.02.2008.002503) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Pedro Bonesso Antonio Garcia - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Considerando os termos do ofício oriundo da Municipalidade (fls.
113), no sentido de ser necessário envio de levantamento topográfico, memorial descritivo e outros documentos que possibilitem
a correta localização do imóvel, expeça-se novo ofício, em complementação ao ofício datado de fls. 02/09/2013 (fls. 112),
instruído com cópia do memorial descritivo de fls. 42/43 e levantamento topográfico de fls. 13 e 14, devendo o autor providenciar
referidas cópias, bem como a retirada do ofício e comprovação da entrega no destinatário, no prazo de cinco dias. Sem prejuízo,
deverá o autor, no mesmo prazo, providenciar a juntada de certidão imobiliária atualizada do imóvel. Intime-se. - ADV: CLAUDETE
DE OLIVEIRA VERAS DE MELO (OAB 77168/SP), MARCIA REGINA GUIMARAES TANNUS DIAS (OAB 88378/SP), EDUARDO
ROMUALDO DO NASCIMENTO (OAB 189780/SP), KATIA DA COSTA MIGUEL DO NASCIMENTO (OAB 167210/SP)
Processo 0003630-05.2010.8.26.0361 (361.01.2010.003630) - Cumprimento de sentença - Nemat Jirji Abdelmalack Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes - Com a decisão proferida nos autos de Embargos, manifeste-se o autor, em termos de
prosseguimento da execução. - ADV: CARLOS HENRIQUE DA COSTA MIRANDA (OAB 187223/SP), NIVALDO DE CAMARGO
ENGELENDER (OAB 31909/SP), SANDRA REGINA CIPULLO ISSA (OAB 74745/SP), SERGIO RIBEIRO CORREA (OAB 88931/
SP), ALENILTON DA SILVA CARDOSO (OAB 224640/SP)
Processo 0005239-18.2013.8.26.0361 - Oposição - Obrigações - Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes e outro - Deve
a opoente regularizar definitivamente a sua inicial, no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento. A opoente em seu pedido
de fls.24/25, indica como opostos a Prefeitura de Mogi das Cruzes e a Companhia Suzano de Papel e Celulose S/A, e as fls.
32, inclui Fanny Feffer. Ocorre, que nos autos da ação de Desapropriação, constam outros expropriados, não indicados pela
opoente, sendo que não consta como parte a Cia. Suzano. Nota-se ainda que a opoente alega ter adquirido o imóvel objeto
da ação no ano de 1991, porem não juntou nos autos qualquer comprovante desta aquisição. - ADV: FILIPE AUGUSTO LIMA
HERMANSON CARVALHO (OAB 272882/SP), FERNANDO CESAR PEREIRA JUNIOR (OAB 269202/SP), JUVENAL ANTONIO
DA SILVA (OAB 28437/SP)
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Processo 0009512-40.2013.8.26.0361 - Embargos à Execução Fiscal - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Municipio
de Mogi das Cruzes - Maria Ines Jungers Caderaro Nahum e outros - Recebo os embargos, com regular suspensão da execução.
Certifique-se na execução. Dê-se vista à embargada para impugnação. Intime-se. - ADV: RICARDO LUIS RODRIGUES DA
SILVA (OAB 117241/SP), ARTUR RAFAEL CARVALHO (OAB 223653/SP)
Processo 0010451-54.2012.8.26.0361 (361.01.2012.010451) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou
Fornecimento de Medicamentos - Santo Barbosa de Almeida - Eduardo Leão de Almeida e outros - CERTIDÃO CERTIFICO eu,
Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 361.2013/031202-6 dirigi-me ao endereço nele constante, situado na Rua
Francisco Martins, nº 30 - Jardim Armênia e aí sendo INTIMEI A DEFENSORIA PÚBLICA, na pessoa de seu(a) Procurador(a) e
após a leitura do mandado, exarou sua nota de ciente e aceitou a cópia que lhe ofereci, razão pela qual devolvo o r. mandado
em cartório para os devidos fins, ficando assim no aguardo de novas determinações. Nada mais. O referido é verdade e dou
fé. Mogi das Cruzes, 11 de novembro de 2013. - ADV: JOSE FRANCISCO PINTO AMARAL (OAB 69679/SP), FRANCISCO
ROMANO (OAB 162746/SP)
Processo 0010451-54.2012.8.26.0361 (361.01.2012.010451) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - Santo Barbosa de Almeida - Eduardo Leão de Almeida e outros - Conforme relatório
multidisciplinar oriundo do CAISM da Água Funda (fls. 512/513) Eduardo Leão de Almeida teve alta, contudo, consta informação
de que necessita de acompanhamento especializado intensivo após alta, sendo sugerido que o mesmo retome o tratamento
ambulatorial e que este seja compulsório e perto da residência dos familiares, no CAPS Mogi das Cruzes, Rua Dr. Deodato
Wertheimer 259, Mogilar. Consta, ainda, da referida avaliação especificação do medicamento de que Eduardo faz uso. Assim,
notifique-se, com presteza, o CAPS (Centro de Acompanhamento Psicossocial) de Mogi das Cruzes, encaminhando-lhe cópia do
relatório multidisciplinar (fls. 512/513) para que disponibilize tratamento ambulatorial para Eduardo, com urgência. Ato contínuo,
proceda o Oficial de Justiça diligência no endereço do autor (pai de Eduardo) e notifique-o e, em aí estando presente Eduardo,
intime-o para que dê início ao tratamento junto ao referido CAPS, notificando-o de que caso não dê início ao tratamento poderá
ser determinada nova internação compulsória. Não encontrando Eduardo no endereço de seu pai, diligencie o Oficial no
endereço de sua residência. Oficie-se ao IMESC, encaminhando-lhe cópia dos quesitos do juízo constantes da decisão proferida
em 18/2/13, reiterados pela Fazenda Estadual a fls. 416 e dos quesitos de fls. 461/462, solicitando-se designação de data para
realização de perícia. Com a resposta do ofício, intime-se Eduardo ao comparecimento junto a referido Instituto no dia e hora
a ser agendado. Intime-se. - ADV: AMANDA LUARA APARECIDA RIBEIRO ABBONDANZA (OAB 206764/SP), FRANCISCO
ROMANO (OAB 162746/SP), MARCIO FERNANDO FONTANA (OAB 116285/SP), JOSE FRANCISCO PINTO AMARAL (OAB
69679/SP)
Processo 0014629-12.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - Jose Maria da Silva
- Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim e outro - No prazo de 5 dias, comprove a ré, Prefeitura de Biritiba Mirim, o integral
cumprimento da liminar concedida a fls 32/33, com relação aos medicamentos e insumos especificados na petição inicial,
sob pena de ser elevada a multa diária. No mesmo prazo, e sob a mesma pena, nos termos r. Decisão de 32/33, deverá a ré,
Prefeitura de Biritiba Mirim, fornecer os medicamentos relacionados a fls 51/52, observando a prescrição médica. Para esse
fim, intime-se a referida ré na pessoa de seu advogado, vez que já representado, ou seja, o prazo fluirá a partir da publicação
desta. No mais, aguarde-se o retorno da carta precatória. - ADV: MARCOS APARECIDO DE MELO (OAB 80060/SP), ELIANE
MACAGGI GARCIA (OAB 174521/SP), ODILON BENEDITO FERREIRA AFFONSO (OAB 27826/SP)
Processo 0014966-98.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Edson Goncalves
do Nascimento - “o autor deverá comparecer em cartório para retirada dos documentos desentranhados no prazo de cinco dias”
- ADV: DIRCEU AUGUSTO DA CÂMARA VALLE (OAB 175619/SP)
Processo 0014968-68.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Militar - Jose Teodoro de Souza - o autor deverá
comparecer em cartório para retirada dos documentos desentranhados no prazo de cinco dias - ADV: DIRCEU AUGUSTO DA
CÂMARA VALLE (OAB 175619/SP)
Processo 0014972-08.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Rubens Alves de
Carvalho - o autor deverá comparecer em cartório para retirada dos documentos desentranhados no prazo de cinco dias - ADV:
DIRCEU AUGUSTO DA CÂMARA VALLE (OAB 175619/SP)
Processo 0014976-45.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Edson Silva de
Santana - o autor deverá comparecer em cartório para retirada dos documentos desentranhados no prazo de cinco dias - ADV:
DIRCEU AUGUSTO DA CÂMARA VALLE (OAB 175619/SP)
Processo 0014979-97.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Rogerio da Silva
Soares - o autor deverá comparecer em cartório para retirada dos documentos desentranhados no prazo de cinco dias - ADV:
DIRCEU AUGUSTO DA CÂMARA VALLE (OAB 175619/SP)
Processo 0014980-82.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Paulo César Alves
da Cruz - o autor deverá comparecer em cartório para retirada dos documentos desentranhados no prazo de cinco dias - ADV:
DIRCEU AUGUSTO DA CÂMARA VALLE (OAB 175619/SP)
Processo 0014984-22.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Edson Goncalves
do Nascimento - o autor deverá comparecer em cartório para retirada dos documentos desentranhados no prazo de cinco dias ADV: DIRCEU AUGUSTO DA CÂMARA VALLE (OAB 175619/SP)
Processo 0014985-07.2013.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Militar - Edson Silva de Santana - o autor deverá comparecer
em cartório para retirada dos documentos desentranhados no prazo de cinco dia - ADV: NÚRIA FRANCISCA SALVAT VALLE
(OAB 192686/SP)
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Processo 0015667-59.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Anulação e Correção de Provas / Questões - Anderson
Avellaneda Luz - “O requerente deverá providenciar a retirada dos documentos desentranhados, no prazo de cinco dias, findo o
qual serão os autos remetidos ao arquivo”. - ADV: NÚRIA FRANCISCA SALVAT VALLE (OAB 192686/SP)
Processo 0016471-95.2011.8.26.0361 (361.01.2011.016471) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de Sao Paulo - A F de Oliveira Residuos e Sucatas Metal - F. 65/66: para que se formalize
a adesão ao PEP, é necessária a garantia do débito. Assim, intime-se o executado, via imprensa, a indicar bens à penhora, no
prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de expedição de mandado de penhora. - ADV: OMIR DE SOUZA FREITAS (OAB 147480/SP),
SUELY MITIE KUSANO (OAB 96169/SP), ELISABETE NUNES GUARDADO (OAB 105818/SP)
Processo 0018915-33.2013.8.26.0361 - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 - Bandeirante
Energia S/A - 1. Há pedido liminar, para imediata imissão na posse. Concessa venia, isso não é motivo urgente que justifique
a imissão na posse com base apenas em laudo de avaliação unilateral, afinal, toda forma de expropriação é feita em razão da
implementação de alguma atividade. É preciso que haja algum prejuízo iminente, concreto, ao interesse público, a justificar
o atropelo de algumas fases procedimentais (como a da aferição do valor do imóvel). Não são desconhecidos deste Juízo
alguns precedentes do C. STJ acerca da possibilidade de imissão provisória na posse com base em avaliação feita nos termos
do art. 685 do Código de Processo Civil. Mas mesmo em tais casos há de se ter: i) urgência comprovada; ii) respeito ao art.
685 do CPC. É o que se vislumbra nos seguintes julgados, a saber: REsp 74.131-SP, DJ 20/3/2000 e REsp 692.519-ES,
DJ 25/8/2006. REsp 953.056-ES, Rel. Min. Castro Meira, j. 18/12/2007. E nada disso se verifica nos autos. Em casos tais,
prevalece a já consolidada posição majoritária do próprio C. STJ e do E. Tribunal de Justiça Bandeirante, do qual ressalto:
“Ementa: SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. Juízo “a quo” que condicionou a imissão provisória na posse do imóvel à avaliação
preliminar do gravame incidente e ao depósito respectivo do valor apurado - Acerto do “decisum” -Hipótese em que tem mesmo
lugar a avaliação prévia da área a ser atingida pela servidão por perito de confiança do juízo - Por injunção constitucional,
deve ser dimensionada desde logo a extensão do gravame a ser suportado pelo acionado, não podendo ser aceita, para tanto,
a avaliação administrativa unilateral apresentada - Agravo não provido. (TJ/SP, 8ª Câm. Dir. Público, Agravo de Instrumento
nº 0022178-26.2012.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti, j. 18.4.2012)” “Ementa: Agravo de instrumento - Servidão
Administrativa - Imissão provisória na posse - Depósito de valor apurado unilateralmente - Impossibilidade - Necessidade de
avaliação prévia - Urgência invocada nos termos do art. 15, caput do Decreto-Lei 3.365/41 não se sobrepõe a dispensa da
elaboração do laudo de avaliação prévia. Recurso provido. (TJ/SP, 3ª Câm. Dir. Público, Agravo de Instrumento nº 013278373.2011.8.26.0000, Rel. Des. Marrey Uint, j. 27/3/2012)” “Ementa: Constituição de servidão de passagem - Imissão provisória
na posse não acolhida na oportunidade Decisão agravada que determinou a avaliação judicial provisória - Imissão provisória
na posse do imóvel - Pressuposto da avaliação judicial prévia Possibilidade Recurso improvido. (TJ/SP, 11ª Câm. Dir. Público,
Agravo de Instrumento nº 0056970-06.2012.8.26.0000, Rel. Des. Pires de Araújo, j. 16/4/2012)” Desse último julgado extraio
os seguintes trechos, de decisões do C. Superior Tribunal de Justiça, a saber: “’1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de que a imissão provisória em imóvel expropriando só é possível mediante prévio depósito do valor apurado em
avaliação judicial provisória, não havendo de ser substituída por mera avaliação efetuada por entidade particular. Ausência de
violação do art. 15 do Decreto-lei nº 3.365/41. 2. Recurso especial conhecido e provido’ (STJ, 2ª Turma, REsp. 181.407-SP, j.
15.02.2002, Rel. o Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).” “1. A imissão provisória em imóvel expropriado, somente é possível
mediante prévio depósito do valor apurado em avaliação judicial provisória. 2. Neste caso, tendo-se consumado a imissão
provisória na posse sem o cumprimento do pressuposto da avaliação judicial prévia, corrige-se a falha, em nome do princípio
constitucional da justa indenização, mediante laudo elaborado por perito judicial do juízo, não importando que se realize em
época posterior à imissão na posse, já realizada’ (STJ, 1ª Turma, REsp. 330.179-PR, DJU de 15.03.2004, Rel. Min. DENISE
ARRUDA).” “A liminar de imissão na posse de imóvel objeto de desapropriação, inclusive para efeito de constituição de servidão
administrativa, não pode tomar por base apenas o laudo de avaliação apresentado unilateralmente pela parte expropriante,
impondo-se, no caso, a avaliação judicial provisória, sob pena de contrariedade ao princípio da prévia e justa indenização
em dinheiro, estabelecido como garantia individual da propriedade (CF, art. 5º, XXIV)” (RT 844/351)” Assim, indefiro a liminar
requerida, até que se realize uma prévia avaliação judicial do imóvel que sofrerá o revés. 2. Cite-se e dê-se ciência a eventuais
ocupantes com as advertências legais. Defiro as prerrogativas do art. 172, § 2º, do Código de Processo Civil. 3. Nomeio perita
a Sra. Andrea Cristina Klüppel Munhoz Soares, fixando-lhe o equivalente a três salários mínimos como honorários provisórios,
a serem recolhidos pela autora em cinco dias. 4. Depositados os honorários provisórios, intime-se o perito para estimar o valor
do imóvel expropriado, para fim de depósito inicial, no prazo de dez dias. 5. Com a apresentação do laudo, intime-se a autora
para depósito e, sendo ele concretizado, expeça-se incontinente o mandado de imissão provisória na posse. 6. Na hipótese do
DL 1075/70, deverão os expropriados requerer em 05 dias a contar da citação a sustação do cumprimento da liminar, exibindo
os comprovantes. Intime-se. - ADV: BRUNO CARNEIRO DE VASCONCELOS ANDRADE (OAB 150018/RJ)
Processo 0018994-17.2010.8.26.0361 (361.01.2010.018994) - Desapropriação - Desapropriação - Petróleo Brasileiro S/A
Petrobras - Expeça-se o oficio conforme solicitado as fls. 300, cabendo ao expropriante o devido encaminhamento. - ADV: LUIZ
FERNANDO DO VALE DE ALMEIDA GUILHERME (OAB 195805/SP)
Processo 0018994-17.2010.8.26.0361 (361.01.2010.018994) - Desapropriação - Desapropriação - Petróleo Brasileiro S/A
Petrobras - O expropriante deverá providenciar a retirada e comprovação da entrega do ofício expedido ao IIRGD - ADV: LUIZ
FERNANDO DO VALE DE ALMEIDA GUILHERME (OAB 195805/SP)
Processo 0020883-69.2011.8.26.0361 (361.01.2011.020883) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Rodoviario 2001 Ltda - Fls. 47/55: Verifico que o veículo indicado já está penhorado nestes autos (f. 31), assim,
defiro a expedição de ofício para o licenciamento. Fls. 56/81: Diga a exequente. - ADV: ELISABETE NUNES GUARDADO (OAB
105818/SP), MÁRCIO JOSÉ DE OLIVEIRA LOPES (OAB 245483/SP), RENATA DE OLIVEIRA MARTINS (OAB 250317/SP)
Processo 0020883-69.2011.8.26.0361 (361.01.2011.020883) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Rodoviario 2001 Ltda - Ciência a parte interessada que o ofício expedido ao Ciretran foi encaminhado, e,
encontra-se as fls. 85 o comprovante da entrega no local. - ADV: ELISABETE NUNES GUARDADO (OAB 105818/SP), RENATA
DE OLIVEIRA MARTINS (OAB 250317/SP), MÁRCIO JOSÉ DE OLIVEIRA LOPES (OAB 245483/SP)
Processo 0027201-05.2010.8.26.0361 (361.01.2010.027201) - Desapropriação - Desapropriação - Petroleo Brasileiro S/A
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Petrobras - Recebo fls.288/289, como emenda á inicial. Providencie a serventia as devidas anotações. Citem-se os expropriados.
- ADV: LUIZ FERNANDO DO VALE DE ALMEIDA GUILHERME (OAB 195805/SP)
Processo 0027201-05.2010.8.26.0361 (361.01.2010.027201) - Desapropriação - Desapropriação - Petroleo Brasileiro S/A
Petrobras - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico
o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): “providencie o autor o recolhimento das diligências do Oficial de Justiça e cópias da petição
inicial e do aditamento para instrução dos mandados de citação dos residentes em Mogi das Cruzes (oito pessoas), bem como
cópia da inicial e aditamento para instrução da precatória para citação da pessoa residente em São Paulo, providenciandose, ainda, a retirada e comprovação da distribuição da referida precatória” - ADV: LUIZ FERNANDO DO VALE DE ALMEIDA
GUILHERME (OAB 195805/SP)
Processo 0802747-54.2012.8.26.0361 - Mandado de Segurança - Serviços - Sindicato dos Trabalhadores da Administração
Pública Municipal de Mogi das Cruzes - Prefeito do Município de Mogi das Cruzes - Recebo o recurso de apelação, apresentado
pela impetrada, no duplo efeito. Às contra-razões. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, Seção de Direito
Público, com nossas homenagens Intime-se. - ADV: ANTONIO CARLOS MARTINS JUNIOR (OAB 248434/SP), ANA PAULA
FRANCO DE ALMEIDA PIVA (OAB 133788/SP)

FORO DISTRITAL DE BRÁS CUBAS
Cível

Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE BRÁS CUBAS EM 16/01/2014
PROCESSO :0000176-12.2014.8.26.0091
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Pedro Faustino da Silva
ADVOGADO : 236893/SP - Mayra Hatsue Seno
REQDO
: ‘Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA:2ª VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:0000184-86.2014.8.26.0091
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
: R. S. P.
: 42442/SP - Leila Maria Ramalho Leal de Lima

PROCESSO :0006454-63.2013.8.26.0091
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: G. V. DA S.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDO
: A. DOS S. B.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0006455-48.2013.8.26.0091
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: F. M. B. T.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
EXECTDO
: Z. T.
VARA:2ª VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:0006456-33.2013.8.26.0091
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: J. C. DOS S.
: 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo

PROCESSO :0006458-03.2013.8.26.0091
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
REQTE
: Esmeralda Maria Barbosa
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDO
: Geraldo Vitor Barbosa
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0006460-70.2013.8.26.0091
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: S. C. P. DE B.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
EXECTDO
: W. F. P.
VARA:1ª VARA
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:0006461-55.2013.8.26.0091
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: A. M. DO E. S.
: 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo

PROCESSO :0006463-25.2013.8.26.0091
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: E. C. D. DA S.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDO
: N. F. DA S.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0006465-92.2013.8.26.0091
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: H. Z. DE F.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDO
: J. J. Z. F.
VARA:2ª VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:0006466-77.2013.8.26.0091
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: E. G. DA S.
: 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo

PROCESSO :1009967-85.2013.8.26.0361
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: FUNDAÇÃO SABESP DE SEGURIDADE SOCIAL - SABESPREV
ADVOGADO : 86568/SP - Janete Sanches Morales dos Santos
EXECTDO
: GILMAR ANTONIO DA CRUZ
VARA:2ª VARA

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CARMEM DE SOUZA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PRISCILA VIRGINIO DOS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0014/2014
Processo 0000109-47.2014.8.26.0091 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Andréia Antonia Machado Hernani
Ferreira - Benelli Transportes Ltda - Fl. 52: Vistos. Trata-se de obrigação de fazer com pedido alternativo de adjudicação
compulsória em que a parte pretende que o imóvel descrito na inicial seja transferido pela requerida para o seu nome. Embora
relevantes os fundamentos expostos, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, uma vez que se há muito a autora quitou
o contrato de compra e venda e depois de muitos anos veio se socorrer do Judiciário, de forma que não vislumbro dano
irreparável ou de difícil reparação. Por outro lado, diante do efeito satisfativo da medida, prudente a oitiva da parte contrária com
a formação do contraditório. Nesse sentido: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO
DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR
PERDAS E DANOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LIMINAR. ESCRITURAÇÃO DE IMÓVEL. A prestação jurisdicional por meio
de tutela antecipatória de direito material exige o atendimento dos requisitos previstos no art. 273 do CPC e a sua concessão
não está condicionada a provimento inaudita altera parte. - A determinação de outorga de escritura definitiva por medida
antecipatória de tutela não se justifica, pois implicaria na satisfação do objeto da lide antes de se estabelecer o contraditório.
NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70057225286, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 08/11/2013) Não obstante, DEFIRO o item “c” de fls. 05, providenciando
a Serventia a expedição de ofício ao CRI para averbar a existência desta ação na matrícula do imóvel para ciência de terceiros.
Cite-se com as advertências legais. Cumpra-se. Intime-se. - ADV: APARECIDO HERNANI FERREIRA (OAB 137573/SP)
Processo 0002019-80.2012.8.26.0091 (361.02.2012.002019) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material Luciene Quirino de Oliveira - Leandro Bicudo de Paula - Fl. 89: Manifeste-se a parte autora, em cinco dias, sobre o resultado
negativo do mandado ou carta de citação/intimação (“... dirigi-me à Rua São Lázaro, 68 Conjunto Santo Ângelo, nesta Comarca,
onde DEIXEI de intimar DEBORA JULIANA DA SILVA SOUZA, em virtude dela não residir ali, segundo informações da senhora
Iris, atual ocupante do imóvel, que não soube informar o atual paradeiro da intimanda”) - ADV: WILSON DE MARCO JUNIOR
(OAB 211011/SP), MAGDA MARIA DA COSTA (OAB 190271/SP), MICHEL CANESCHI DE SOUZA GOMES (OAB 281018/SP)
Processo 0002303-35.2005.8.26.0091 (361.02.2005.002303) - Procedimento Ordinário - Posse - Jose Antonio de Lima Pinto
- - Faustina de Lima Sousa Pinto - Carlos José de Lima Pinto e outro - Fl. 476: Vistos. Tornem os autos conclusos juntamente
com a ação de usucapião. Cumpra-se com urgência. Intime-se. - ADV: PAULO ESTEVÃO NUNES FERNANDES (OAB 166360/
SP), MANOEL CÂNDIDO ALCÂNTARA BATISTA (OAB 168718/SP), ANTONIO SILVIO ANTUNES PIRES (OAB 54810/SP),
TALITA LOPES DE ALCANTARA BATISTA (OAB 306969/SP)
Processo 0003799-21.2013.8.26.0091 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - G. da R. e outros - G. da
F. R. - Fl. 36: Tendo em vista que a parte exequente não aceitou o parcelamento da dívida(fls. 35vº), remetam-se os autos a(o)
contador(a) judicial, para atualização da dívida, devendo acrescentar as pensões vencidas até a presente data e excluir àquelas
indicadas às fls. 32. Com a nova planilha, intime-se o executado para que pague de uma só vez o débito ou comprove que já
o fez. Decorrido o prazo sem manifestação abra-se vista dos autos ao Ministério Público e voltem-me conclusos com urgência.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Defiro ao executado os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. - ADV: DAISE LUZ GALLINARI (OAB 161108/SP),
RENATO CAMPOLINO BORGES (OAB 329887/SP)
Processo 0004482-63.2010.8.26.0091 (361.02.2010.004482) - Dúvida - Registro de nascimento após prazo legal - E. S.
L. - Fl. 83: Deverá a parte autora apresentar as alegações finais, dentro do prazo legal. - ADV: MIRIAM DO CARMO ALVIM
SPERANDIO (OAB 161536/SP)
Processo 0004482-63.2010.8.26.0091 (361.02.2010.004482) - Dúvida - Registro de nascimento após prazo legal - E. S.
L. - Fl. 89: Vistos. Fls. 87: Defiro. Providencie a Serventia a expedição de ofício para a Del. Pol. Para designação de dia e hora
para a colheita das impressões digitais do autor com urgência. Ciência ao MP. Intime-se. - ADV: MIRIAM DO CARMO ALVIM
SPERANDIO (OAB 161536/SP)
Processo 0006515-02.2005.8.26.0091 (361.02.2005.006515) - Procedimento Sumário - Leme & Macedo Comercio de
Bebidas e Generos Alimenticios Em Geral Ltda - Cervejarias Kaiser Brasil S/A - Fl. 348: Cumpra-se o V. Acórdão. Dê-se ciência
às partes quanto ao trânsito em julgado. Fl. 343/347: Ciência a(o) credor(a) Leme Macedo Comercio de Bebidas e Generos
Alimenticios Em Geral Ltda do depósito voluntário efetuado pelo(a) requerido(a) no valor de R$ 22.627,81, devendo esclarecer
se com o levantamento outorga quitação, o que se presumirá no silêncio. Em caso de discordância, deverá apresentar a planilha
de cálculos para execução do saldo remanescente, intimando-se o(a) executado(a) para pagamento, nos termos do art. 475-J
do CPC. Em caso de concordância, deverá a serventia expedir o mandado de levantamento em favor do(a) credor(a) e intimalo(a) para providenciar a retirado em Cartório e, após, arquivar os autos com baixa definitiva junto ao sistema SAJ-PG/5. ADV: CARLOS EDUARDO CARDOSO (OAB 29038/SP), FERNANDO PIRES MARTINS CARDOSO (OAB 154267/SP), ERICK
DOUGLAS DE MACEDO (OAB 151818/SP), THIAGO MARCHIONI (OAB 289058/SP)
Processo 0008155-98.2008.8.26.0361 (361.01.2008.008155) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - M.
J. E. - N. F. de L. - Fl. 226: Vistos. Designo audiência de conciliação perante esta Magistrada no dia 03 DE ABRIL DE 2014,
ÀS 15:00 HS., devendo cada parte trazer o valor que entende ter idreito nos moldes da sentença, com planilha dos valores
corrigidos, para efetiva tentativa de composição. Os. Srs. Patronos deverão informar seus clientes da audiência para que
venham pessoalmente solucionar o impasse. Intime-se. - ADV: LUIZ DUARTE SANTANA (OAB 152411/SP), NILTON GARRIDO
MOSCARDINI (OAB 95611/SP), LILIAN TEIXEIRA (OAB 191439/SP)
Processo 0023883-82.2008.8.26.0361 (361.01.2008.023883) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação
/ Embargos à Execução - Transportes Rodoval Ltda - Bradesco Auto RE Companhia de Seguros Sa - (Ap. 5932-56/00) Fls.
218/219: Vistos. Cuida-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por Transportes Rodaval Ltda em face da Execução de Título
Extrajudicial que lhe move Novo Hamburgo Companhia de Seguros Gerais, em fase de execução de sentença. 1. Diante da
informação e comprovação de fls. 154/155 e seguintes, bem como diante da manifestação de fls. 192/214, no que se refere
à sucessão da Companhia de Seguros-embargada (ora executada), a determinação da retificação do polo passivo desta é
media que se impõe. Assim, diante dos documentos de fls. 201/209, determino a retificação do polo ativo da execução (autos
principais) e, a retificação do polo passivo destes embargos, no sistema e na capa dos autos (principal e último apenso), para
fazer constar o nome e qualificação da: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A, CNPJ nº 92.682.038/0001-00,
com sede na Rua Barão de Itapagipe, nº 225 Rio Comprido Rio de Janeiro/RJ, bem como cadastrar o nome de sua patrona:
Dr.ª Heidy Furrer dos Santos, inscrita na OAB/SP nº 160.881. Cumpra-se. 2. Contudo, antes de determinar o bloqueio on line
da embargada-executada, traga aos autos a embargante-exequente, novo cálculo atualizado do débito, haja vista que o último
cálculo apresentado aos autos (fls. 145/146) data de Julho/2012, bem como recolha o valor de R$ 10,00 através de Guia FEDTJ
(código 434-1), para viabilizar a inscrição do bloqueio do sistema BACEN-JUD. Prazo 10 dias. 3. No que se refere ao pedido
de esclarecimentos de fls. 192/195, cumpre a este D. Juízo informar que: I) Os primeiros embargos à execução (processo nº
361.01.2000.005932-3/000001) foram recebidos com efeitos suspensivos (fls. 19), posteriormente, julgados improcedentes (fls.
44/47) em Abril/2005 e, o recurso de apelação (fls. 51/66) foi recebido apenas no efeito devolutivo (fls. 70). II) Diante do não
recebimento da apelação no efeito suspensivo, a embargada (até então exequente) apresentou novo cálculo de liquidação,
nos autos principais (fls. 166/169) e pedido de penhora on line (fls. 171), ocasião em que a executada (Transportes Rodoval)
apresentou impugnação ao cálculo (fls. 174/184), que foi rejeitado às fls. 189 (em Novembro/2008). III) Em decorrência da r.
decisão de fls. 189 (publicada às fls. 192), a executada à época apresentou depósito judicial (fls. 193/195), oportunidade em que,
também, opôs os presentes embargos à execução (SAJ nº 0023883-82.2008.8.26.00361), impugnando o excesso de execução
apresentado no cálculo de fls. 166/169 (dos autos principais), que resultou na r. sentença de fls. 102/107 (destes autos),
que julgaram procedente estes embargos. Assim sendo, não há que se falar em irregularidades ou erros a serem sanados/
corrigidas. 4. Com relação ao pedido de compensação formalizado pela embargada-executada (primeiro parágrafo de fls. 196 e
documentos de fls. 197/200), INDEFIRO, haja vista que já houve manifestação do embargante-exequente às fls. 259/260 (dos
autos principais) e, manifestação jurisdicional a respeito, às fls. 261 (autos principais). Assim, deverá a embargada-executada
requerer o que direito naqueles autos de Execução (nº 0039018-28.2000.8.26.0002) em trâmite na 2ª Vara do Foro Regional II
Santo Amaro da Comarca de São Paulo. Intime-se e cumpra-se. - ADV: HEIDY FURRER (OAB 160881/SP), CLAUDIR LIZOT
(OAB 74052/SP)
Processo 1007239-71.2013.8.26.0361 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - DIEGO
SAMPAIO CORREA - ANTONIO CARLOS DA SILVA MELO - Fls 99/101: Vistos. Trata-se de pedido de liminar em ação de
reintegração de posse em que o autor alega ser proprietário e possuidor de bem imóvel emprestado a título de comodato ao réu.
Diz que o réu após a notificação para desocupação do imóvel deixou de atender ao pedido de autor. Em ação de reintegração
de posse, para a concessão da liminar é condição primordial a prova de que a turbação ou esbulho data de menos de ano
e dia, o que divide as ações em “de força nova” ou “de força velha”. Tal exigência encontra respaldo nos julgados abaixo
em destaque: AGRAVO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA DECIDIDA COM FULCRO
NA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
DO ART. 557 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A AUTORIZAR MODIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
POSSE DE BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA ESCORREITA
DA POSSE ANTERIOR E DA DATA DO ESBULHO, NECESSÁRIA PARA AFERIÇÃO DO LAPSO DE ANO E DIA. LIMINAR
INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MANTIDA. O deferimento de liminar em ação de reintegração de posse requer
o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 927 do Código de Processo Civil, em especial a prova da posse anterior do
autor e da data do esbulho. No caso, a prova colacionada aos autos não tem força para demonstrar, modo estreme de dúvidas,
a posse anterior, bem como a data em que ocorreu o alegado esbulho, impondo a manutenção da situação fática existente ao
tempo da propositura da demanda, por força do princípio do “quieta non movere. Decisão mantida. NEGARAM PROVIMENTO.
UNÂNIME. (Agravo Nº 70034458950, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal
Pra, Julgado em 25/02/2010) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR DEFERIDA.
DECISÃO MANTIDA. Posse anterior e esbulho de menos de ano e dia devidamente comprovados. Requisitos para concessão
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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da liminar preenchidos, nos termos dos arts. 927e 928 do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, POR MAIORIA.
(Agravo de Instrumento Nº 70031775745, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudio Augusto
Rosa Lopes Nunes, Julgado em 17/12/2009). Consta dos autos a notificação feita pelo autor ao réu em 17.06.2013 (fls. 59/60).
O comodato verbal foi devidamente provado nesta data com a oitiva de uma testemunha e da informante Leyce, irmão do autor
e ex-companheira do réu. A posse e propriedade do bem imóvel também está comprovada nos autos a fls. 26 e seguintes em
que o autor acostou contrato de compra e venda de bem imóvel com confissão, tendo como vendedora a Probase Construtora
Ltda e como comprador o autor. Há cláusula constituti (cláusula 1ª de fls 26) através da qual a posse exercida pela construtora
foi passada para o autor. Pelo exposto, presentes os requisitos legais (posse, esbulho e data do esbulho), DEFIRO o pedido
de liminar para desocupação do imóvel pelo réu no prazo de 15 dias, expedindo-se o mandado de reintegração de posse com
urgência. Cadastre a Serventia a patrona Sonia Maria do Nascimento no sistema para recebimento de intimação desta decisão,
para decurso do prazo da contestação, conforme decidido em audiência. Intime-se. - ADV: SONIA MARIA DO NASCIMENTO
(OAB 99547/SP), LUCILENE LUIZA DA SILVA (OAB 296834/SP)
Processo 1008433-09.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Veículos - AMAZONAS LESTE LTDA - LAÉRCIO
MALAQUIAS DAS DORES - Fl. 43/44: Vistos. Em se tratando de aquisição de veículo, a obrigação de proceder à transferência
da titularidade recai sobre o adquirente, nos termos do art. 123, I, e parágrafo primeiro, do Código de Trânsito Brasileiro, in
verbis: “Art.123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I for transferida a propriedade;
(...) § 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação
da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão
ser imediatas.” A documentação acostada com a petição inicial comprova a verossimilhança das alegações da autora já que
demonstra a realização da venda e a ocorrência de multas de trânsito. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de liminar para que
o réu realize a transferência do veículo para o seu nome, no prazo de 10 dias, sob pena de arcar com multa diária de R$
100,00 em favor da autora. INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao DER e DSV para alteração da dívida ativa porque
as entidades não fazem parte do polo passivo da lide. Nesse sentido: COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA
DE MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. IPVA. PONTOS NA cnh. DANO MORAL.
TRANSFERÊNCIA. I. Sendo o comerciante responsável civilmente pelo uso do veículo perante o proprietário registral, a quem
são carreadas as conseqüências administrativas por eventuais infrações (multas e pontuação na carteira de habilitação), deve
responder perante este também por eventuais atos do terceiro a quem revende o veículo e que também deixa de efetuar a
transferência registral. Violação ao dever de efetuar a comunicação de venda ao Detran. II. Imposição de obrigação de fazer
consistente no pagamento das cinco multas aplicadas à autora, bem como IPVA e seguro obrigatório dos exercícios 2006
e 2007. Obrigatoriedade de transferir a propriedade do bem junto ao Detran, sob pena de multa. Inviabilidade de ordenar a
transferência de pontos, porque vencido o prazo administrativo para tanto, sendo providência que interfere na esfera jurídica de
terceiros que não são parte na ação. (...) TJRS. JPCJNº 71001433804. 2007/Cível. Cite-se com as advertências legais. Intimese. - ADV: WILLIAN MONTANHER VIANA (OAB 208175/SP)
Processo 4000611-49.2012.8.26.0361 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Rafaela Braz Amaral - - Matheus Braz
Amaral e outro - Alva Usier Leite e outros - Fl. 159: Fls. 139 e 147-A/ 155: recebo como emenda à inicial. Anote-se. Oficie-se
ao 2º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca para que remeta a este Juízo cópia da(a) matrícula(a) do(s) imóvel(eis)
confrontante(s) do imóvel objeto da presente ação. Instrua(m)-se o(s) ofício(s) com cópias da inicial, planta e memorial
descritivo. Quando da resposta do ofício, deverá o Sr. Oficial de Registro se manifestar sobre a regularidade dos documentos
acostados à inicial, bem como certificar sobre a existência ou não de óbices ao usucapião ,esclarecendo a ocorrência ou não
de eventual parcelamento irregular do solo, nos termos da cota Ministerial de fls. 135. Com a(s) resposta(s), manifeste(m)-se
o(a,s) autor(a,es), em cinco dias, acerca da(s) certidão(ões) expedidas pelo 2º CRI, requerendo especificamente o quê de
direito em termos de prosseguimento, regularizando-se, ainda, o polo passivo da ação e o pedido de citação dos confrontantes/
compromissários, se o caso, especificando a parte quem são os confrontantes tabulares e físicos do bem. Quanto ao pedido de
fls. 158, esclareço à parte autora que não será necessário juntar aos autos as peças originais do processo materializado. - ADV:
ITALO BRUNO DE AVILA (OAB 254986/SP)

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA - BRAS CUBAS MOGI DAS CRUZES
JUIZ(A) DE DIREITO ROBSON BARBOSA LIMA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANDREA YOSHINAGA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 00022/2014 (17/01/2014)
Processo 0000965-45.2013.8.26.0091 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Indefiro o pedido de republicação do andamento processual. Procedam-se às
anotações necessárias quanto à alteração dos patronos da parte autora. No mais, cumpra-se a sentença. Int. - ADV: GUSTAVO
PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), GILBERTO ROCHA DE ANDRADE (OAB 85622/SP), VICTOR HUGO BONANATA DE
ANDRADE (OAB 287281/SP), ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP)
Processo 0001130-39.2006.8.26.0091 (361.02.2006.001130) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Jose Eviton Sabino
Ferreira - J B Franco do Amaral - Ciência e intimação das partes para comparecer a rua São José Operário, n°169, Vila
Brasileira, nesta cidade, no dia 11 de fevereiro de 2014 às 14:30hs, para realização da vistoria técnica, devendo observar as
informações contidas na petição às fls. 206. - ADV: TEREZINHA NAZELY DE LIMA SILVA (OAB 50136/SP), SANDRA REGINA
CARVALHO (OAB 225523/SP), FATIMA COUTO (OAB 34333/SP)
Processo 0002286-52.2012.8.26.0091 (361.02.2012.002286) - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - Jonas
Monteiro da Rosa e outro - Recebo a petição retro como emenda à inicial. Anote-se e retifique-se o necessário. 1- Citem-se
pessoalmente os réus, a pessoa em cujo nome estiver transcrito o imóvel e os confinantes, pessoalmente, e, por edital, com o
prazo de 30 dias, os interessados ausentes incertos e desconhecidos (artigos 942 e 232, IV, ambos do Código de Processo Civil).
Deverá ainda, constatar quem são os confrontantes, se diverso dos indicados, e citá-los. 2- Notifiquem-se os representantes da
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Fazenda Pública da União, do Estado e do Município para que se manifestem se têm interesse na causa (artigo 943 do Código
de Processo Civil), encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Na intimação deverá
constar que o silêncio significará desinteresse na demanda. 3- O prazo para contestar será contado na forma do art. 241, inciso
III, do Código de Processo Civil. 4- O edital de citação somente deve ser expedido após o retorno de todas as citações, a fim de
que seja incluído num único edital todas as pessoas não localizadas, por medida de economia processual. Int. - ADV: OTAVIO
AUGUSTO MONTEIRO PINTO ALDAY (OAB 305874/SP)
Processo 0002437-81.2013.8.26.0091 - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - Edmundo Santos Damascena
e outro - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 091.2013/009583-4 dirigi-me
aos endereços indicados onde DEIXEI DE CITAR ANTONIO ALVES DOS SANTOS em virtude de sua residencia não fazer
confrontação com o imóvel usucapiendo. Todavia, Citei a Sra. Simone Lopes Santos, brasileira, solteira, ajudante geral, Rg.Nº
33.386.288-0, residente no nº 797, (imóvel este, confrontante com o imóvel usucapiendo ficando ao lado esquerdo de quem da
rua olha de frente) lendo-lhe o inteiro teor do mandado e entregando-lhe a contrafé que recebeu apondo seu ciente. Certifico,
ainda, que Deixei de Citar a moradora do nº 760 em virtude desta ser locatária ali, conforme informou, declinando apenas o
nome da proprietária, como sendo, Maria Soares Macedo, todavia, não soube dizer seu endereço. Certifico, por fim, que Deixei
de Citar o Confrontante dos fundos situado na viela Brasil, 86, em virtude da moradora ali ser locatária, não sabendo declinar
o nome, tampouco o paradeiro do proprietário local. Ante o exposto, devolvo o r. Mandado em cartório para os devidos fins. O
referido é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 30 de agosto de 2013. - ADV: FERNANDA CRISTINA LOURENCO ALVES MEIRA
(OAB 309977/SP)
Processo 0002802-38.2013.8.26.0091 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni S/A
Financiamento e Investimento - Trata-se de ação de busca e apreensão formulada por Omni S/A Financiamento e Investimento
em face de Elizangela Ferreira Silva. Às fls. 35, a parte autora requereu a desistência da ação. A parte requerida foi citada e,
intimada para manifestar-se acerca da desistência, não manifestou discordância. É o breve relato. Decido. A desistência da
ação implica na extinção do processo, nos termos do artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, defiro
o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora, posto que não houve discordância da parte requerida, e JULGO
EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VIII, do CPC. Eventuais custas em aberto serão
arcados pela parte autora. P.R.I., e oportunamente, ao arquivo. - ADV: TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/
SP)
Processo 0002825-86.2010.8.26.0091 (361.02.2010.002825) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Marcia de Paiva
Alves Brivis e outro - J. B. Franco do Amaral - Instituto Amor Misericordioso - Determino a realização da prova pericial na área
ocupada, nomeando para sua realização (o)a Perito(a) Fernando Montagner Leomil. Quando da realização da perícia, deverão
ser respondidos os seguintes quesitos: 1) O imóvel usucapiendo está perfeitamente descrito na petição inicial? A descrição
confere com a planta apresentada? A descrição e a planta conferem com os dados reais encontrados na perícia. 2) Qual a
localização, medidas, designação cadastral e área (rua, número, freguesia, subdistrito, distância da esquina mais próxima,
lado par ou ímpar art. 255 da Lei de Registro Públicos), bem como denominação ou denominações anteriores da via pública.
Em sendo imóvel rural qual a área em alqueires, hectares e metros quadrados, as características, os contornos, a localização,
a denominação e a designação cadastral. 3) Quais são os confrontantes do imóvel periciando e seus respectivos endereços?
Conferem com a relação dos que foram mencionados e citados para a ação? 4) Existem benfeitorias no imóvel? Quais são?
Qual data aproximada das construções? Há cerca ou muro? 5) Há elementos idôneos para afirmar quem fez as construções?
Em caso positivo, quais são? 6) Há árvores frutíferas? Quais? Qual a idade aproximada? 7) Há elementos idôneos para afirmar
quem as plantou? 8) Há outras plantações que possam ser consideradas permanentes? Qual a idade provável? Há elementos
para indicar quem as fez? Existe ou existiu produtividade na área objeto de usucapião? 9) Quem está na posse do imóvel? Desde
quando? Há notícias de antecessores na posse? O usucapiente reside no local? 10) Informe-se, nas proximidades, a respeito
das pessoas e atos possessórios sobre o imóvel usucapiendo nos últimos vinte anos relacionando as fontes de informações,
pormenorizadamente. 11) Elabore-se planta do imóvel, em duas vias, nela fazendo constar a localização exata dos confinantes
indicados na perícia. 12) Apontem-se as divergências (área, dados, características, descrições, limitações etc.) entre os dados
apurados na perícia e os que constem de outros títulos (documentos, planta, petição inicial etc), esclarecendo-se a que se
podem atribuir. 13) O imóvel usucapiendo constitui bem público ou confronta com terras devolutas, parque ou reserva florestal,
praça, zona metropolitana, área de segurança nacional, faixas de fronteira, áreas reservadas, terrenos de marinha, estradas de
ferro, rodovias, zona prioritária para reforma agrária, rios ou cursos d’água, lagos, lagoas, etc.? Discriminar se o bem é Federal,
Estadual ou Municipal. 14) Em caso de rodovia, no trecho confinante, esclarecer se é Federal, Estadual ou Municipal, bem como
a largura de fato, se a área está cercada e se já obediência a faixa non aedificandi. 15) O imóvel usucapiendo está situado
em perímetro discriminado ou em discriminação? 16) O imóvel é construído em terras devolutas do Município ou confronta
com estas? Há notícia de terras devolutas circunvizinhas à área usucapienda? 17) Quanto dista do ponto central da sede do
Município? Acha-se dentro ou fora do perímetro urbano do Município? 18) Há cadastro em nome de alguém junto à Divisão de
Tributação do Município ou no INCRA? 19) O imóvel pertenceu antigamente a algum particular? 20) Confinando o bem com
faixa de fronteira, acha-se esta resguardada? 21) Existe rio, lagos, lagoas ou curso d’água no imóvel usucapiendo ou com eles
confrontando. Em caso afirmativo deverão ser respondidos os seguintes quesitos: a) são formados por nascentes próprias ou
por cursos d’água? b) tem suas nascentes e foz em que lugares? c) o curso d’água é navegável por embarcações de qualquer
natureza? d) a área sujeita-se a enchentes ou inundações? c) existem obras de engenharia para retenção desse curso d’água?
onde?. 22) Qual o valor venal do imóvel usucapiendo? Não se trata de valor, mas de mera estimação, tal qual para fins de
lançamento de impostos. Esclareçam-se quais elementos serviram de base para a resposta. 23) Em se tratando de mais de um
imóvel, pede-se a elaboração de respostas distintas aos quesitos, para cada um deles. 24) Pede-se aos peritos, em havendo
participação de assistente técnicos, que, na medida do possível, elaborem laudo único. Poderão ser prestados outros informes
úteis ao esclarecimento da Justiça, considerando-se as peculiaridades que o caso apresentar. Intime-se o(a) Sr(a). Perito(a)
da nomeação, bem como para que se manifeste, em cinco dias, se aceita realizar a prova pericial mediante pagamento nos
termos do comunicado CG 1010/2008 do Conselho Superior. Indique na carta de intimação a área do imóvel em questão e a
advertência de que a perícia deverá ser realizada somente após a reserva dos honorários, pois o Órgão não efetua o pagamento
de perícias já realizadas. Terão as partes cinco dias contados da intimação desta decisão para a indicação de assistente técnico
e apresentação de quesitos (CPC, art. 421, § 1.), sob pena de preclusão. Int. - ADV: FRANCISCO ALVES DE LIMA (OAB 55120/
SP), ELIANE MAGDA FELIZARDO JACÓ (OAB 190639/SP), FATIMA COUTO (OAB 34333/SP)
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Processo 0002838-22.2009.8.26.0091 (361.02.2009.002838) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Santander S/A - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 091.2013/015722-8
, dirigi-me ao(s) endereço(s) nele mencionado, nesta Comarca, e ali sendo, deixei de citar o executado, Sebastião Martins
Nepomuceno em virtude de ter sido informado pela vizinha, Sr.ª Nilda Araújo, que o mesmo não reside naquele local, tampouco
é pessoa conhecida, sendo certo que o marido de sua vizinha, já falecido, havia emprestado o endereço para o citando receber
correspondências, todavia, aquele nunca residiu no imóvel, não sabendo onde possa ser encontrado. Estando, portanto, o
executado em lugar incerto e não sabido. O referido é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 13 de janeiro de 2014. - ADV:
FRANCISCO CARLOS DOS S POLITANI (OAB 132660/SP), BEATRIZ APARECIDA MESQUITA POLITANI (OAB 132641/SP)
Processo 0002945-27.2013.8.26.0091 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Jeferson do Espirito Santo
ME - CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado n 091.2013/015112-2 dirigi-me ao(s) endereço(s) nele
mencionado, nesta Comarca, e nesta data (qua, 18/12/2013), CITEI o(a)(s) executado(a)(s), WASHINGTON LUIZ RODRIGUES,
o(a)(s) qual(is) após ouvir(em) a leitura do mandado e das cópias da inicial, exarou(aram) seu(s) ciente(s) e aceitou(aram) a
contrafé que lhe(s) ofereci. CERTIFICO, mais, que regressei ao endereço nele mencionado, e nesta data, deixei de penhorar em
virtude de não encontrar ali bens de relevante valor econômico, havendo na residência do executado tão-somente bens móveis
e objetos de uso pessoal, sendo informado pelo próprio executado, de que o mesmo não possui bens para indicá-los à penhora.
O referido é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 09 de janeiro de 2014 - ADV: EDISON VANDER PORCINO DE OLIVEIRA (OAB
200420/SP)
Processo 0003988-96.2013.8.26.0091 - Usucapião - Usucapião Ordinária - Inez Rodrigues de Carvalho - Ciência e intimação
à parte autora para que providencie o solicitado pelo município na petição retro. - ADV: ELIANE MAGDA FELIZARDO JACÓ
(OAB 190639/SP)
Processo 0004034-22.2012.8.26.0091 (361.02.2012.004034) - Monitória - Cheque - Antonio Augusto da Paixão - Ante a
certidão retro, deixo de receber a apelação, eis que intempestiva. Certifique a serventia o trânsito em julgado e cumpra-se a
sentença. Int. - ADV: LILIAN TEIXEIRA (OAB 191439/SP)
Processo 0004120-90.2012.8.26.0091 (361.02.2012.004120) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Michinori Omori e
outro - Defiro o pedido retro. Expeça-se mandado. No mais, atenda a parte autora o solicitado pela Municipalidade. Int. - ADV:
ARI SÉRGIO DEL FIOL MODOLO JÚNIOR (OAB 200141/SP)
Processo 0004120-90.2012.8.26.0091 (361.02.2012.004120) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Michinori Omori e
outro - Intimação do requerente(s) para ciência e manifestação com relação à certidão negativa do Sr(a). Oficial(a) de Justiça
juntada aos autos, ás fls.158: confrontante Companhia de Estanho São João Del Rei não foi(ram) encontrado(s). - ADV: ARI
SÉRGIO DEL FIOL MODOLO JÚNIOR (OAB 200141/SP)
Processo 0004180-29.2013.8.26.0091 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - I. de F. S. - Inicialmente,
antes de apreciar o pedido retro, aguarde-se a juntada do laudo pericial. Com a juntada, dê-se ciência às partes do referido
laudo e após abra-se vista ao MP. - ADV: LOURDES APARECIDA DOS PASSOS (OAB 131373/SP)
Processo 0004180-29.2013.8.26.0091 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - I. de F. S. - Ciência às partes
do laudo pericial juntado às fls. 47/54, devendo se manifestar em termos de prosseguimento. - ADV: LOURDES APARECIDA
DOS PASSOS (OAB 131373/SP)
Processo 0004511-45.2012.8.26.0091 (361.02.2012.004511) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Itaucard S.a. - Ciência e intimação à parte autora para que recolha a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça
(Provimento 08/85). Prazo: 05 (cinco) dias. - ADV: ANTONIO CEZAR RIBEIRO (OAB 69807/SP)
Processo 0004618-89.2012.8.26.0091 (361.02.2012.004618) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira S.a. Credito, Financiamento e Investimento - Indefiro o pedido de republicação do último andamento.
Procedam-se às atualizações necessárias quanto à substituição dos patronos da parte autora. No mais, manifeste-se a parte
autora em termos de prosseguimento do feito. Int. - ADV: ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP), GUSTAVO
PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)
Processo 0005335-67.2013.8.26.0091 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - A. C. F. e I. S/A
- CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 091.2013/014396-0 dirigi-me ao endereço
do mandado e deixei de proceder a apreensão do bem, visto não ter encontrado o veículo, nas vezes que lá estive. Face ao
exposto, devolvo o presente ao Cartório para os fins de direito. O referido é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 22 de novembro
de 2013. - ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 298933/SP), KARINA ARAUJO DE LIMA (OAB 217874/SP)
Processo 0005943-07.2009.8.26.0091 (361.02.2009.005943) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Finasa Bmc S/A - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
091.2013/014951-9 , dirigi-me ao(s) endereço(s) nele mencionado, nesta Comarca, e ali sendo, após realizar as buscas
necessárias, deixei de apreender em virtude de não encontrar ali o bem descrito na inicial, nem tampouco o requerido, cujo
imóvel serve como estacionamento de caminhões e carretas, não possuindo vigia ou morador, estando sempre fechado nas três
vezes em que ali estive. O referido é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 09 de janeiro de 2014. - ADV: ANDRÉ NIETO MOYA
(OAB 235738/SP), IARA FARIA SANCHES (OAB 246381/SP)
Processo 0006097-59.2008.8.26.0091 (361.02.2008.006097) - Separação Consensual - Dissolução - A. T. F. e outro - Ciência
à parte autora do desarquivamento dos autos. Prazo para vista 30 (trinta) dias. - ADV: MARLY ALVES DA SILVA PAULA (OAB
126490/SP), MARLUCE CARVALHO DE SOUZA BATISTA (OAB 126734/SP)
Processo 0006352-41.2013.8.26.0091 - Impugnação de Assistência Judiciária - Perdas e Danos - Edvaldo Antonio de
Siqueira - Susumu Nakao - Intime-se a parte impugnada para manifestação, no prazo legal. Int. - ADV: MARCOS SUPERBUS
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SOARES (OAB 285445/SP), ALAN ROSA DA SILVEIRA JUNIOR (OAB 177932/SP)
Processo 0006473-69.2013.8.26.0091 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao
mandado nº 091.2013/017377-0 dirigi-me ao endereço do mandado, por três vezes, e não encontrei o bem, motivo pelo qual
deixei de proceder a apreensão do veículo. Face ao exposto, devolvo o presente ao Cartório para os fins de direito. O referido é
verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 10 de janeiro de 2014. - ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 298933/SP), KARINA ARAUJO DE
LIMA (OAB 217874/SP)
Processo 0006475-39.2013.8.26.0091 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao
mandado nº 091.2013/017379-7 dirigi-me a Rua Aratimbó e não encontrei o nº 232, motivo pelo qual deixei de proceder a busca
e apreensão do bem. Face a exposto, devolvo o presente ao Cartório para os fins de direito. O referido é verdade e dou fé. Mogi
das Cruzes, 08 de janeiro de 2014. - ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 298933/SP), KARINA ARAUJO DE LIMA (OAB 217874/
SP)
Processo 0006589-75.2013.8.26.0091 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Conshop
Administradora de Consórcio Ltda - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do
Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com
encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei
nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de
verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo
Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, §
1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as
penas da Lei. Intime-se. - ADV: EDUARDO CARMONA DE ARAUJO (OAB 152002/SP), EDUARDO ESTEVES ROSSINI (OAB
309311/SP)
Processo 0015523-22.2012.8.26.0361 (361.01.2012.015523) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Banco Itauleasing Sa Grupo Itau Unibanco - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao
mandado nº 091.2013/016767-3 dirigi-me ao endereço indicado, por várias vezes, onde deixei de reintegrar a requerente na
posse do veículo objeto da presente ação, em virtude de não encontrá-lo no local, das vezes em que ali estive. Face o ocorrido,
devolvo o presente mandado. O referido é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 09 de janeiro de 2014. - ADV: PETRONIO
VALDOMIRO DOS SANTOS (OAB 57957/SP)
Processo 1003756-33.2013.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A. - Cumpra-se a serventia o último parágrafo do despacho de fls. 75. Segue em frente recibo de
requisição de informações positivo. Manifeste-se a parte autora a respeito, requerendo especificamente o que de direito, em dez
dias, em termos de prosseguimento. Int. - ADV: RICARDO RAMOS BENEDETTI (OAB 204998/SP)
Processo 1005800-25.2013.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no
artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do
financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com
a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena
de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do
Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena
do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumprase na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP), RODOLFO GERD SEIFERT
(OAB 183944/SP)
Processo 1007883-14.2013.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecúnia
S/A - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 091.2013/015369-9 dirigi-me à Avenida
Colômbia, 2C, Jundiapeba, nesta Comarca, onde e ali sendo, após realizar as buscas necessárias, inclusive nas ruas próximas,
DEIXEI de proceder à Apreensão do bem descrito na inicial, em virtude de não o ter encontrado ali, quando das diligências
realizadas. Certifico, ainda, que o requerido JOSÉ LEONARDO RODRIGUES DA SILVA, não reside mais naquele endereço,
segundo informações de vizinhos, que disseram desconhecer o seu atual endereço. Diante do exposto, devolvo o presente
mandado para os devidos fins de direito. O referido é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 02 de dezembro de 2013. - ADV:
ROBERTA SANCHES DA PONTE (OAB 224325/SP)
Processo 1008514-55.2013.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao
mandado nº 091.2013/016954-4 dirigi-me ao endereço do mandado, por várias vezes, e não encontrei o bem, motivo pelo qual
deixei de proceder a apreensão do bem. Face ao exposto, devolvo o presente ao Cartório para os fins de direito. O referido é
verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 10 de janeiro de 2014. - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP)
Processo 1009655-12.2013.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco
Panamericano S/A - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69.
Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo
de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e
apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato
alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o
pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decretolei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.
Intime-se. - ADV: HELIANDRO SANTOS DE LIMA (OAB 272450/SP)
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Processo 4001125-02.2012.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Pagamento - Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa
de Trabalho Médico - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 091.2013/011959-8
dirigi-me ao endereço nele constante, situado na Rua Padre Eustáquio, nº 598 - Vila Lavínia e aí sendo DEIXEI DE CITAR
CONSERV COMÉRCIO DE APARAS DE PAPEL LTDA. - EPP, uma vez que no local encontra-se estabelecido um sobrado
residencial, sendo certo que pelo interfone, localizado no lado de fora do imóvel, este Oficial de Justiça foi informado que a
requerida é pessoa totalmente desconhecida ali, razão pela qual devolvo o r. mandado em cartório para os devidos fins, ficando
assim no aguardo de novas determinações. Nada mais. O referido é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 14 de outubro de 2013.
- ADV: DANIELLE CRAVO SANTOS ZENAIDE (OAB 195181/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA - BRAS CUBAS MOGI DAS CRUZES
JUIZ(A) DE DIREITO ROBSON BARBOSA LIMA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANDREA YOSHINAGA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 00023/2014 (17/01/2014)
Processo 0000074-87.2014.8.26.0091 - Mandado de Segurança - Entidades de atendimento - H. de O. B. O. R. T. E. de O.
D. - Emende a parte autora a inicial para retificar o polo passivo da demanda, no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 6º, § 3º,
da Lei 12.016/09 . - ADV: CLEUSA APARECIDA AUGUSTO OLIVEIRA (OAB 145374/SP)
Processo 0000075-72.2014.8.26.0091 - Mandado de Segurança - Entidades de atendimento - J. A. de O. C. R. J. O. da C. Emende a parte autora a inicial para retificar o polo passivo da demanda, no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 6º, § 3º, da
Lei 12.016/09 . Subscreva ainda a inicial. - ADV: CLEUSA APARECIDA AUGUSTO OLIVEIRA (OAB 145374/SP)
Processo 0000213-78.2010.8.26.0091 (361.02.2010.000213) - Inventário - Inventário e Partilha - H. M. de F. T. - Ante a
certidão retro, arquivem-se os autos no aguardo de provocação. Int. - ADV: ANA CRISTINA CAVALCANTI (OAB 171099/SP)
Processo 0002437-81.2013.8.26.0091 - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - Edmundo Santos Damascena e
outro - Socil Pro Pecuaria S/A - 1- Anote-se a concessão do benefício da AJG aos autores. 1- Citem-se pessoalmente os réus,
a pessoa em cujo nome estiver transcrito o imóvel e os confinantes, pessoalmente, e, por edital, com o prazo de 30 dias, os
interessados ausentes incertos e desconhecidos (artigos 942 e 232, IV, ambos do Código de Processo Civil). Deverá ainda,
constatar quem são os confrontantes, se diverso dos indicados, e citá-los. 2- Notifiquem-se os representantes da Fazenda
Pública da União, do Estado e do Município para que se manifestem se têm interesse na causa (artigo 943 do Código de
Processo Civil), encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Na intimação deverá constar
que o silêncio significará desinteresse na demanda. 3- O prazo para contestar será contado na forma do art. 241, inciso III, do
Código de Processo Civil. 4- O edital de citação somente deve ser expedido após o retorno de todas as citações, a fim de que
seja incluído num único edital todas as pessoas não localizadas, por medida de economia processual. Int. - ADV: FERNANDA
CRISTINA LOURENCO ALVES MEIRA (OAB 309977/SP)
Processo 0003222-19.2008.8.26.0091 (361.02.2008.003222) - Execução de Alimentos - Alimentos - K. C. dos S. - A. S. dos
S. - Providencie o defensor prova do óbito do executado, a fim de ser apreciado o pedido de extinção. Int. - ADV: ELISABETE
CRUZ (OAB 198612/SP), CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA (OAB 179120/SP)
Processo 0003237-12.2013.8.26.0091 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento Fabiola de Oliveira Pereiro Shimomoto - Reginaldo Americo da Rocha - Cite-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15
(quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial,
cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil, ou efetuar(em) o pagamento, mediante depósito
judicial, para o qual fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor do débito atualizado. Cientifiquem-se eventuais
fiadores, sublocatários e ocupantes. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas
da Lei. Não sendo contestada a ação presumir-se-ão como sendo verdadeiros os fatos articulados na inicial (artigos 285 e 319
do CPC). Int. - ADV: ROSELI OBLASSER KOHLEMANN (OAB 75735/SP)
Processo 0003237-12.2013.8.26.0091 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento Fabiola de Oliveira Pereiro Shimomoto - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado
nº 091.2013/009354-8 dirigi-me ao endereço nele constante, situado na Rua Francisco Ruiz Paco - Vila Moraes e, após ter
percorrido toda a extensão da Rua, DEIXEI DE CITAR REGINALDO AMÉRICO DA ROCHA, uma vez que não logrei êxito
em localizar o nº 46 do logradouro, sendo certo que este Oficial de Justiça perguntou para várias pessoas se conheciam o
requerido, obtendo não como resposta. CERTIFICO ainda, que a Rua começa com o número 146, que é um conjunto de prédios,
sendo certo que o requerido é pessoa totalmente desconhecida ali, razão pela qual devolvo o r. mandado em cartório para os
devidos fins, ficando assim no aguardo de novas determinações. Nada mais. O referido é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 19
de agosto de 2013. - ADV: ROSELI OBLASSER KOHLEMANN (OAB 75735/SP)
Processo 0003734-60.2012.8.26.0091 (361.02.2012.003734) - Ação Civil Pública - Seção Cível - N. R. dos S. R. C. R. dos
S. - INTIMAÇÃO DA PATRONA DO AUTOR, DRª HELENA LORENZETTO PARA QUE TOME CIENCIA DO DESARQUIVAMENTO
DOS AUTOS - ADV: HELENA LORENZETTO (OAB 190955/SP)
Processo 0004154-31.2013.8.26.0091 - Ação Civil Pública - DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - P. M. de M. das
C. N. P. do P. M. A. B. - Recebo o recurso adesivo de fls. 101/108, em seu duplo efeito. Intime-se a parte recorrida (prefeitura)
para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Com ou sem elas, o que deverá ser certificado, proceda a serventia à
conferência da numeração dos autos e remetam-se ao Egrégio Tribunal de Justiça. Int. - ADV: CARLOS HENRIQUE DA COSTA
MIRANDA (OAB 187223/SP), ANTÔNIO LUIS MOREIRA ALMEIDA (OAB 163863/SP)
Processo 0004181-14.2013.8.26.0091 - Ação Civil Pública - DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - P. M. de M. das
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C. N. P. do P. M. A. B. - Vistos. Recebo a apelação, por tempestiva, no efeito devolutivo (art. 520, VII, do CPC). A parte contrária
para contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça - Câmara Especial, com as cautelas de estilo.
Mogi das Cruzes, 15 de janeiro de 2014 - ADV: LUCIANO LIMA FERREIRA (OAB 278031/SP)
Processo 0004274-74.2013.8.26.0091 - Ação Civil Pública - DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - A. F. S. R. R.
M. F. - P. M. de M. das C. N. P. do P. M. A. B. - Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O
PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, CPC, para o fim de CONDENAR o MUNICÍPIO DE MOGI
DAS CRUZES a prestar o serviço público de educação infantil à criança consistente em matriculá-la e mantê-la em creche
de rede própria ou conveniada, próximo de sua residência, tornando definitiva a tutela jurisdicional antecipada e efetivada.
Sucumbente a parte ré, arcará com as despesas processuais, arbitrados honorários advocatícios em R$ 500,00, nos termos do
art. 20, § 4º, CPC, diante do grau de dificuldade da matéria. Em razão do convênio entre a Defensoria Pública e a OAB, arbitro
os honorários do patrono em 100% da tabela vigente. Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão. P. R. I., e oportunamente,
arquivem-se os autos. Mogi das Cruzes, 14 de janeiro de 2014 - ADV: CARLOS HENRIQUE DA COSTA MIRANDA (OAB 187223/
SP), NELI RODRIGUES DE SIQUEIRA (OAB 209965/SP)
Processo 0004442-76.2013.8.26.0091 - Ação Civil Pública - DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - R. T. S. R. T.
C. e S. e outro - P. M. de M. das C. N. P. do P. M. A. B. - Vistos. Recebo a apelação, por tempestiva, no efeito devolutivo (art.
520, VII, do CPC). A parte contrária para contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça - Câmara
Especial, com as cautelas de estilo. Mogi das Cruzes, 15 de janeiro de 2014 - ADV: ANA PAULA FRANCO DE ALMEIDA PIVA
(OAB 133788/SP), JOCELINA DOS SANTOS NUDI (OAB 145014/SP)
Processo 0004588-20.2013.8.26.0091 - Ação Civil Pública - DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - T. B. dos A.
R. M. C. B. S. - P. M. de M. das C. N. P. do P. M. A. B. - Vistos. Recebo a apelação, por tempestiva, no efeito devolutivo (art.
520, VII, do CPC). A parte contrária para contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça - Câmara
Especial, com as cautelas de estilo. Mogi das Cruzes, 15 de janeiro de 2014 - ADV: LUCIANO LIMA FERREIRA (OAB 278031/
SP), REINALDO ESTIMO (OAB 169620/SP)
Processo 0004909-55.2013.8.26.0091 - Ação Civil Pública - DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - M. de S. L.
R. R. C. de S. - P. M. de M. das C. N. P. do P. M. A. B. - Vistos. Recebo a apelação, por tempestiva, no efeito devolutivo (art.
520, VII, do CPC). A parte contrária para contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça - Câmara
Especial, com as cautelas de estilo. Mogi das Cruzes, 15 de janeiro de 2014 - ADV: CAMILLA ROSA DE SOUZA (OAB 194373/
SP), GRACIELA MEDINA SANTANA (OAB 164180/SP)
Processo 0004950-22.2013.8.26.0091 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Carlos Alberto dos Santos e outro CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 091.2013/016726-6 dirigi-me à Av. Dos
Bandeirantes, 407, e aí sendo CITEI Erica Regina Ramos e seu marido João Nascimento, do inteiro teor do presente mandado,
ambos bem cientes de tudo ficaram exarando nota e aceitando contrafé. Certifico ainda que compareci à R. João Ribeiro de
Brito, 381, e aí sendo DEIXEI de Citar Jairo Pita Sobrinho, por o mesmo não residir ali. Reside no endereço o Sr. Max, que
alegou ser inquilino no imóvel, e não sabe do endereço do proprietário. O referido é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 13 de
dezembro de 2013. - ADV: FATIMA COUTO (OAB 34333/SP)
Processo 0005149-44.2013.8.26.0091 - Ação Civil Pública - DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - A. C. S. D. R. E.
S. da L. - P. M. de M. das C. N. P. do P. M. A. B. - Vistos. Recebo a apelação, por tempestiva, no efeito devolutivo (art. 520, VII,
do CPC). A parte contrária para contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça - Câmara Especial,
com as cautelas de estilo. Mogi das Cruzes, 15 de janeiro de 2014 - ADV: ALFREDO MIRANDA MARTINS (OAB 98129/SP),
GRACIELA MEDINA SANTANA (OAB 164180/SP)
Processo 0005178-94.2013.8.26.0091 - Mandado de Segurança - DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Y. G. F. de
S. R. D. F. M. F. - P. M. de M. das C. N. P. do P. M. A. B. - Vistos. Recebo a apelação, por tempestiva, no efeito devolutivo (art.
520, VII, do CPC). A parte contrária para contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça - Câmara
Especial, com as cautelas de estilo. Mogi das Cruzes, 15 de janeiro de 2014 - ADV: GRACIELA MEDINA SANTANA (OAB
164180/SP), LILIAN TEIXEIRA (OAB 191439/SP)
Processo 0005225-68.2013.8.26.0091 - Ação Civil Pública - DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - R. W. da S.
R. R. A. I. da S. M. - P. M. de M. das C. N. P. do P. M. A. B. - Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, CPC, para o fim de CONDENAR o
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES a prestar o serviço público de educação infantil à criança consistente em matriculá-la
e mantê-la em creche de rede própria ou conveniada, próximo de sua residência, tornando definitiva a tutela jurisdicional
antecipada e efetivada. Sucumbente a parte ré, arcará com as despesas processuais, arbitrados honorários advocatícios
em R$ 500,00, nos termos do art. 20, § 4º, CPC, diante do grau de dificuldade da matéria. Em razão do convênio entre a
Defensoria Pública e a OAB, arbitro os honorários do patrono em 100% da tabela vigente. Com o trânsito em julgado, expeça-se
certidão. P. R. I., e oportunamente, arquivem-se os autos. Mogi das Cruzes, 14 de janeiro de 2014 - ADV: DOURIVAL ANDRADE
RODRIGUES (OAB 165556/SP), CARLOS HENRIQUE DA COSTA MIRANDA (OAB 187223/SP)
Processo 0005445-66.2013.8.26.0091 - Mandado de Segurança - Entidades de atendimento - F. de M. C. R. J. N. S. de
M. - P. M. de M. das C. N. P. do P. M. A. B. - Vistos. Recebo a apelação, por tempestiva, no efeito devolutivo (art. 520, VII, do
CPC). A parte contrária para contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça - Câmara Especial, com
as cautelas de estilo. Mogi das Cruzes, 15 de janeiro de 2014 - ADV: CARLOS HENRIQUE DA COSTA MIRANDA (OAB 187223/
SP), TEREZINHA NAZELY DE LIMA SILVA (OAB 50136/SP)
Processo 0005511-46.2013.8.26.0091 - Ação Civil Pública - Entidades de atendimento - K. L. A. de S. R. P. O. de A. - P. M.
de M. das C. N. P. do P. M. A. B. - Manifeste-se a parte ré acerca do pedido contido na inicial, devendo a vaga ser concedida
em creche com cuidador, visto a criança ser portadora de deficiência (autismo). Int. - ADV: GRACIELA MEDINA SANTANA (OAB
164180/SP), ROSIMERI DE JESUS SANTOS (OAB 168380/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo 0005513-16.2013.8.26.0091 - Ação Civil Pública - Entidades de atendimento - I. C. S. dos S. R. G. S. dos S. - P.
M. de M. das C. N. P. do P. M. A. B. - Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, CPC, para o fim de CONDENAR o MUNICÍPIO DE MOGI DAS
CRUZES a prestar o serviço público de educação infantil à criança consistente em matriculá-la e mantê-la em creche de rede
própria ou conveniada, próximo de sua residência, tornando definitiva a tutela jurisdicional antecipada e efetivada. Sucumbente
a parte ré, arcará com as despesas processuais, arbitrados honorários advocatícios em R$ 500,00, nos termos do art. 20, § 4º,
CPC, diante do grau de dificuldade da matéria. Em razão do convênio entre a Defensoria Pública e a OAB, arbitro os honorários
do patrono em 100% da tabela vigente. Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão. P. R. I., e oportunamente, arquivem-se
os autos. Mogi das Cruzes, 14 de janeiro de 2014 - ADV: ANA PAULA FRANCO DE ALMEIDA PIVA (OAB 133788/SP), CASSIA
APARECIDA DOMINGUES WATANABE (OAB 140923/SP)
Processo 0005654-35.2013.8.26.0091 - Ação Civil Pública - Entidades de atendimento - M. S. G. R. R. A. G. - INTIMAÇÃO DA
PATRONA DO AUTOR, DR ROSIMERI DE JESUS SANTOS, OAB 168380/SP, PARA QUE TOME CIENCIA DA CONTESTAÇÃO
E DOS DOCUMENTOS JUNTADOS. - ADV: ROSIMERI DE JESUS SANTOS (OAB 168380/SP)
Processo 0005655-20.2013.8.26.0091 - Mandado de Segurança - Entidades de atendimento - S. S. de C. R. C. F. de S. C.
- P. M. de M. das C. N. P. do P. M. A. B. - ANTE O EXPOSTO e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido
impetrado e CONCEDO A SEGURANÇA, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para assegurar
aos impetrantes o direito à vaga em creche municipal mais próxima de sua residência, até o momento que venha a atingir a
idade limite. Nos termos da Súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça não há condenação em honorários advocatícios. Custas
na forma da lei. Em razão do convênio entre a Defensoria Pública e a OAB, arbitro os honorários do patrono em 100% da tabela
vigente. Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão. P. R. I., e oportunamente, arquivem-se os autos. Mogi das Cruzes, 14
de janeiro de 2014 - ADV: CARLOS HENRIQUE DA COSTA MIRANDA (OAB 187223/SP), CLEUSA APARECIDA AUGUSTO
OLIVEIRA (OAB 145374/SP)
Processo 0005839-73.2013.8.26.0091 - Mandado de Segurança - Entidades de atendimento - F. M. B. da S. R. M. M. F. P. M. de M. das C. N. P. do P. M. A. B. - ANTE O EXPOSTO e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido
impetrado e CONCEDO A SEGURANÇA, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para assegurar
aos impetrantes o direito à vaga em creche municipal mais próxima de sua residência, até o momento que venha a atingir a
idade limite. Nos termos da Súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça não há condenação em honorários advocatícios. Custas
na forma da lei. Em razão do convênio entre a Defensoria Pública e a OAB, arbitro os honorários do patrono em 100% da tabela
vigente. Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão. P. R. I., e oportunamente, arquivem-se os autos. Mogi das Cruzes, 14
de janeiro de 2014 - ADV: GRACIELA MEDINA SANTANA (OAB 164180/SP), CLEUSA APARECIDA AUGUSTO OLIVEIRA (OAB
145374/SP)
Processo 0006314-29.2013.8.26.0091 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - K. dos S. S. e outro Emende a parte autora a inicial para esclarecer se tem conhecimento de que o filho de Marcirio chama-se realmente Murilo
Tavares da Silva, visto que da certidão de óbito somente consta que deixou um filho com nome de “Murilo”, no prazo de 10 dias.
No mesmo prazo traga aos autos cópia da certidão de nascimento das crianças Kaue e Lucas. Após, ao MP. - ADV: ELIANE
MAGDA FELIZARDO JACÓ (OAB 190639/SP)
Processo 0006556-85.2013.8.26.0091 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no
artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do
financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com
a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena
de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do
Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena
do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumprase na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: FERDINANDO MELILLO (OAB 42164/SP), PAULO EDUARDO MELILLO
(OAB 76940/SP)
Processo 1002667-78.2013.8.26.0068 - Exibição - Liminar - PEDRO NASCIMENTO FABIANO - Nesta data, suscito conflito
de competência, conforme cópia que segue. Suspendo o andamento do feito até a decisão do conflito. - ADV: MARCELO
RIBEIRO (OAB 229570/SP)
Processo 1007715-12.2013.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao
mandado nº 091.2013/015832-1 dirigi-me ao endereço do mandado, por três vezes e por fim deixei de proceder a apreensão
do bem, visto não ter encontrado o bem. Face ao exposto, devolvo o presente ao Cartório para os fins de direito. O referido é
verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 08 de janeiro de 2014. - ADV: SERAFIM AFONSO MARTINS MORAIS (OAB 77133/SP)
Processo 1008556-07.2013.8.26.0361 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Volkswagen
S/A - Vistos. A arrendadora informa a crise de adimplemento da obrigação contratada no arrendamento mercantil, o que qualifica,
em tese, a rescisão do contrato. A Súmula nº 293 do STJ estabelece que “a cobrança antecipada do valor residual garantido
(VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil”. A cláusula contratada possibilita a restituição do veículo diante
da impontualidade do arrendatário e da existência da cláusula resolutória expressa. A constituição da mora qualifica a posse
injusta e a liminar para retomada do bem arrendado. Determino a reintegração e citação, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do
prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados
na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP)
Processo 1009002-10.2013.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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PSA FINANCE BRASIL S/A - Emende a parte a inicial para dar à causa o seu correto valor, que deve corresponder ao saldo
devedor, abarcando, de conseguinte, as parcelas vencidas sem o devido adimplemento e as vincendas, no prazo de dez dias,
sob pena de indeferimento da inicial. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. VALOR DA CAUSA. ART. 259, V, DO CPC. EQUIVALÊNCIA AO SALDO DEVEDOR EM ABERTO. I. Na esteira
dos precedentes desta Corte, o valor da causa na ação de busca e apreensão do bem financiado com garantia de alienação
fiduciária corresponde ao saldo devedor em aberto. II. Recurso conhecido e parcialmente provido. (STJ REsp 780054/RS 4ª
Turma, Min. Aldir Passarinho Junior j. em 14/11/2006). No mesmo prazo, deverá a parte autora efetuar o recolhimento da
diferença atinente às custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Sem prejuízo, junte a serventia a certidão
de objeto e pé do processo n. 1005722-31/2013. Int. - ADV: ROBERTO STOCCO (OAB 169295/SP)

Criminal

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA - BRAS CUBAS MOGI DAS CRUZES
JUIZ(A) DE DIREITO ROBSON BARBOSA LIMA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANDREA YOSHINAGA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 00025/2014 (17/01/2014)
Processo 0000282-08.2012.8.26.0361 (361.01.2012.000282) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Ameaça - Adenilso
Gomes - Fls. 149: Tendo em vista que a vítima Leandro comparecerá à audiência designada às fls. 125, cobre-se a devolução da
carta precatória, via e-mail, independentemente de cumprimento com urgência, ficando consignado que ele deverá comparecer
espontaneamente à solenidade, por se tratar de funcionário público. No mais, aguarde-se a audiência. Int. - ADV: FRANCISCO
ALVES DE LIMA (OAB 55120/SP), MARCIA DE LOURDES ANTUNES SOARES (OAB 97582/SP)
Processo 0002513-42.2012.8.26.0091 (361.02.2012.002513) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Allan Christie
de Oliveira Gastão e outros - Fls. 441: Devolvo o prazo à defensora do corréu Emerson para apresentação das razões de
apelação. Intime-se. - ADV: MARCELO BRAZ (OAB 154871/SP), LEONARDO BITENCOURT COSTA (OAB 237587/SP), MARTA
APARECIDA DE PAIVA (OAB 202978/SP), JOSE APARECIDO DE MARCO (OAB 124123/SP)
Processo 0003452-85.2013.8.26.0091 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - M. S. - Recebo a manifestação do
réu como recurso. Intime-se o defensor para apresentação das razões de apelação no prazo de oito dias. Após, ao MP para
contrarrazões no mesmo prazo acima. - ADV: GABRIELA BOU GHOSSON MARCATO (OAB 300784/SP)
Processo 0004273-94.2010.8.26.0091 (361.02.2010.004273) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Apropriação indébita Cristiane de Morais Pires - A(s) defesa(s) preliminar(es) apresentada(s) nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal,
com a redação dada pela Lei nº 11.719/08, não trouxe(ram) elementos aptos a impedir a admissibilidade da denúncia. Assim, ao
exame das peças, em cotejo com os elementos disponíveis nos autos, verifico presentes elementos de materialidade e indícios
de autoria que justificam, prima facie, a ação penal. Dessa forma, ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no
artigo 397 do CPP, designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 27 de janeiro de 2014, às 13 horas e 15
minutos. Intime(m)-se o(s) réu(s) para interrogatório, requisitando-se, caso necessário. Será realizado o interrogatório na mesma
data designada para a instrução processual, nos termos do artigo 400 da nova legislação, requisitando-se e intimando-se no
necessário, as testemunhas arroladas pela acusação e de defesa, e se o caso, deprecando-se suas oitivas, com prazo de 60
dias, consoante disposto no item 70, do Capítulo V, das Normas de Serviços da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça, devendo
ser intimadas as defesas da expedição da carta precatória. Anoto ainda, a fim de evitar eventual alegação de nulidade, que a
carta precatória expedida para inquirição de testemunhas não suspende o processo, podendo ser realizado o julgamento sem
a sua devolução, porém vale ressaltar que a precatória poderá a todo tempo ser acostada aos autos, conforme prevê o artigo
222, § 2º, do Código de Processo Penal. Intime(m)-se o(s) defensor(es). Indefiro o pedido de esclarecimentos do perito, pois é
impertinente. Int. Ciência ao MP. - ADV: ALEXANDRE ABUSSAMRA DO NASCIMENTO (OAB 160155/SP), MAGDA MARIA DA
COSTA (OAB 190271/SP)
Processo 0004273-94.2010.8.26.0091 (361.02.2010.004273) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Apropriação indébita Cristiane de Morais Pires - Deixo de apreciar a defesa escrita juntada às fls. 300/423, pois já há defesa preliminar ofertada às fls.
269/270, devendo o advogado atuar na fase processual atual em que se encontra, inclusive já houve designação de audiência
una (fls. 271). Tendo em vista que o réu constituiu defensor nos autos, fica cessada a atuação do defensor dativo. Expeçase certidão de honorários em 30% da tabela vigente. Dê-se ciência ao defensor dativo desta decisão. Intime-se o defensor
constituído para comparecer à audiência de fls. 271 com urgência. - ADV: ALEXANDRE ABUSSAMRA DO NASCIMENTO (OAB
160155/SP), MAGDA MARIA DA COSTA (OAB 190271/SP)
Processo 0006202-60.2013.8.26.0091 - Liberdade Provisória com ou sem fiança - Roubo - Tiago Queiroz Ferreira - Tratase de pedido de liberdade provisória formulado pela defesa em favor do réu. O Ministério Público opinou desfavoravelmente
ao pedido. Reitero a decisão de fls. 27/29 do auto de prisão em flagrante, por seus próprios fundamentos e indefiro o pedido.
Intime-se o defensor para apresentar a defesa preliminar em 10 dias. Int. Ciência ao MP. - ADV: FRANCISCO PEREIRA DE
BRITO (OAB 209194/SP)
Processo 3000743-60.2012.8.26.0091 - Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder Familiar - Abuso Sexual - R. S.
J. T. R. G. R. de J. e outro - E. A. T. - Vistos. Designo audiência de conciliação para o dia 20 de fevereiro de 2014, às 15 horas
e 15 minutos . Intime-se as partes (réu Edson) e autoras na pessoa da representante legal (Girlandia). Os defensores serão
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intimados pela imprensa. - ADV: PATRÍCIA APOLONIO MUNIZ DEPIERI (OAB 284475/SP), CLÁUDIA PÉRES DOS SANTOS
CRUZ (OAB 181091/SP)

FORO DISTRITAL DE GUARAREMA
Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO WELLINGTON URBANO MARINHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ERI NEIDE DOURADO GUIMARÃES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2014
Processo 0000037-06.2010.8.26.0219 (219.01.2010.000037) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Maria
Felomena de Siqueira Pimentel e outro - Banco do Brasil S/A - Vistos. Defiro a expedição de mandado de levantamento em
favor da autora nos termos de fl. 227, com as cautelas de estilo. Int. - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB
109631/SP), RENATA MENEZES DE ASSIS CAPPONI (OAB 260423/SP), MARIO SERGIO RAMOS DE AZEVEDO (OAB 62770/
SP)
Processo 0000037-06.2010.8.26.0219 (219.01.2010.000037) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Maria
Felomena de Siqueira Pimentel - - Silvio Antonio Pasqualini Pimentel - Banco do Brasil S/A - Vistos. 1 - Por proêmio indefiro
o pedido de fl. 267, isto porque às fls. 133 a ré já efetuou depósito. Ademais já foi expedido sob o n. 132/2013, mandado de
levantamento em favor da autora. E tendo em vista a manifestação da executada, JULGO EXTINTA a execução fiscal, com
fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. 2 - Ficam sustados eventuais leilões e levantadas as penhoras,
liberando-se desde logo os depositários, e havendo expedição de carta precatória, oficie-se à Comarca deprecada para a
devolução, independente de cumprimento, bem como ao Tribunal de Justiça, na hipótese de recurso pendente. 3 - Havendo
arrematações pendentes, valores não levantados ou pedidos não decididos nos autos, certifique-se e abra-se vista à exequente.
4 - Expeça-se mandado de levantamento em favor da ré, em conformidade com a petição de fl. 260, com as cautelas de estilo. ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), RENATA MENEZES DE ASSIS CAPPONI (OAB 260423/
SP), MARIO SERGIO RAMOS DE AZEVEDO (OAB 62770/SP)
Processo 0000186-94.2013.8.26.0219 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Marineide O C Leite Confecções
Me - Manifeste-se a autora sobre o cumprimento do acordo firmado com a executada. - ADV: DIRCEU MASCARENHAS (OAB
55472/SP), MARIANA RAMIRES MASCARENHAS DO AMARAL GOMES (OAB 244202/SP)
Processo 0000190-34.2013.8.26.0219 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Marineide O C Leite Confecções
Me - Vistos. 1 - Tendo em vista a expedição do mandado de levantamento e consequentemente a quitação do débito, JULGO
EXTINTA a execução, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. 2 - Ficam sustados eventuais leilões e
levantadas as penhoras, liberando-se desde logo os depositários, e havendo expedição de carta precatória, oficie-se à Comarca
deprecada para a devolução, independente de cumprimento, bem como ao Tribunal de Justiça, na hipótese de recurso pendente.
3 - Havendo arrematações pendentes, valores não levantados ou pedidos não decididos nos autos, certifique-se e abra-se vista
à exequente. - ADV: MARIANA RAMIRES MASCARENHAS DO AMARAL GOMES (OAB 244202/SP), DIRCEU MASCARENHAS
(OAB 55472/SP)
Processo 0000197-26.2013.8.26.0219 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Marineide O C Leite
Confecções Me - Vistos. Requeira a exequente o que de direito no prazo de 48 horas, decorrido o aludido e no silêncio, intime-se
a exequente pessoalmente. Int. - ADV: MARIANA RAMIRES MASCARENHAS DO AMARAL GOMES (OAB 244202/SP), DIRCEU
MASCARENHAS (OAB 55472/SP)
Processo 0000415-54.2013.8.26.0219 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - BENEDITO APARECIDO BIZARRIA
- SILVANA DOS SANTOS ARAÚJO COMÉRCIO DE AREIA ME - Vistos. Procedi pesquisa via sistema Bacenjud nesta data.
Aguarde-se por dez dias, findo o prazo, tornem-me para consulta. Int. - ADV: FERNANDO FREIRE MARTINS COSTA (OAB
214514/SP)
Processo 0000416-39.2013.8.26.0219 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - BENEDITO APARECIDO BIZARRIA
- SILVANA DOS SANTOS ARAÚJO COMÉRCIO DE AREIA ME - - Benedito Manoel Machado - Vistos. Procedi nesta data
pesquisa via sistema Bacenjud. Aguarde-se por dez dias, decorrido o prazo, tornem-me para consulta. Int. - ADV: FERNANDO
FREIRE MARTINS COSTA (OAB 214514/SP)
Processo 0000449-29.2013.8.26.0219 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Ronaldo Aparecido
Nogueira - Vistos. Atento a petição de fl. 60 informando que houve o integralmente cumprimento da sentença proferida, defiro
o desentranhamento da cartula de fl. 07 ao réu. No mais, cumpra-se as NSCGJ. Int. - ADV: FERNANDO FREIRE MARTINS
COSTA (OAB 214514/SP)
Processo 0000454-90.2009.8.26.0219 (219.01.2009.000454) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Móvel - Freire
Martins Ltda Me - Vistos. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 90 dias, decorrido o aludido prazo diga o autor sobre o
andamento processual do autos em trâmite na Segunda Vara Civel de Mogi das Cruzes, independentemente de nova intimação.
Int. - ADV: FERNANDO FREIRE MARTINS COSTA (OAB 214514/SP)
Processo 0000538-52.2013.8.26.0219 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - BRUNNA DE SÁ DOS SANTOS
ME (MALÚ MODAS) - Requeira a autora o que de direito no prazo de cinco dias, tendo em vista o decurso do sobrestamento
solicitado, sob pena de extinção. - ADV: MARIANA RAMIRES MASCARENHAS DO AMARAL GOMES (OAB 244202/SP)
Processo 0000547-14.2013.8.26.0219 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - BRUNNA DE SÁ DOS SANTOS
ME (MALÚ MODAS) - Vistos. Por derradeira oportunidade deverá a exequente manifestar-se em prosseguimento no prazo
de 48 horas, decorrido o aludido prazo e no silêncio, intime-se a exequente pessoalmente. Int. - ADV: MARIANA RAMIRES
MASCARENHAS DO AMARAL GOMES (OAB 244202/SP)
Processo 0000589-63.2013.8.26.0219 - Execução de Título Extrajudicial - Veículos - DAIANE DOS SANTOS SIQUEIRA
- Vistos. Homologo nos termos do artigo 792 do CPC o acordo de fl.60/61 para que surta seus efeitos. Aguarde-se o seu
cumprimento ou denúncia. Decorrido o prazo para cumprimento e nada sendo requerido tornem os autos conclusos para extinção
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nos termos do artigo 794, I do CPC. Int. - ADV: FERNANDO FREIRE MARTINS COSTA (OAB 214514/SP)
Processo 0000860-09.2012.8.26.0219 (219.01.2012.000860) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cobrança de
Aluguéis - Sem despejo - Waldomiro Pinto de Faria - Vistos. Manifeste-se o autor sobre resultado da pesquisa Bacenjud que
segue. Int. - ADV: DIRCEU DIAS CASTILHO (OAB 198408/SP)
Processo 0000973-60.2012.8.26.0219 (219.01.2012.000973) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Giulianno Mattos de Pádua - Tim Celular - Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Segóvia Souza Cruz. Vistos.Cumpra-se
o V. Acórdão, no mais decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado remetam-se os autos a destruição. Fica deferido o
desentranhamento dos documentos que instruíram os autos independentemente de traslado.Int. Guararema, 10 de janeiro de
2014 - ADV: GIULIANNO MATTOS DE PÁDUA (OAB 196016/SP), ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP)
Processo 0001086-48.2011.8.26.0219 (219.01.2011.001086) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - José Alves da Silva Netto - Vistos. Deverá o autor apresentar o cálculo atualizado do débito, bem como a regular
validade do CNPJ da ré para posterior encaminhamento a realização da penhora on line. Int. - ADV: WANDERLEY INACIO
SOBRINHO (OAB 89444/SP)
Processo 0001104-98.2013.8.26.0219 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - ROSANA
VALDETE DA SILVA - HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO - Digam as partes sobre a situação processual do agravo
de instrumento. Int. - ADV: FLAVIA RAMALHO DA SILVA (OAB 332771/SP), ACACIO FERNANDES ROBOREDO (OAB 89774/
SP)
Processo 0001424-85.2012.8.26.0219 (219.01.2012.001424) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
- José Carlos Spindola - Paulo Sérgio Mendes - Vistos. Trata-se de ação de Execução de Título Judicial em face de Paulo
Sérgio Mendes. Observo que o devedor foi citado (fls. 13). Instada o exeqüente a se manifestar, requereu a extinção, (fls.
59/60), pois não localizou o atual endereço do executado. O art. 53, § 4º, da Lei nº. 9.099/95, é bem claro, no sentido que
não sendo o executado localizado ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, é o que vislumbro
no caso vertente. Sendo assim, julgo extinto o presente feito nos termos do artigo 53, parágrafo 4º, da Lei 9.099/95. Defiro o
desentranhamento dos documentos de fl. 07/09. Com o trânsito em julgado, aguardem-se os autos em cartório por noventa dias,
nos termos do provimento CSM 1679/2009, incinerando-se em seguida. P.R.I.C. - ADV: RICARDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA
(OAB 264608/SP), KARINA FARIA PANACE BARBOSA (OAB 222165/SP)
Processo 0001467-56.2011.8.26.0219 (219.01.2011.001467) - Outros Feitos não Especificados - Cartão de Crédito - Juliana
Aparecida Dourado Hermes Guimarães - Manifeste-se a autora quanto a petição de fl. 248/249. - ADV: GERSON PENICHE DOS
SANTOS (OAB 165061/SP)
Processo 0001490-31.2013.8.26.0219 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Locação de Imóvel - Janaina Aparecida
Ribeiro Moscoso - ANDERSON DINO LOPES - Ficam as partes intimadas que foi designada audiencia de instrução e julgamento
para o dia 12/02/2014, às 10:30 horas, e não como constou no termos de audiencia de conciliação. - ADV: RICARDO ALEXANDRE
DE OLIVEIRA (OAB 264608/SP), GERSON PENICHE DOS SANTOS (OAB 165061/SP)
Processo 0001493-20.2012.8.26.0219 (219.01.2012.001493) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - Jose dos Passos Gomes de Souza - Jornal O Estado de São Paulo - Aguarde-se os autos em
Cartório por noventa dias, nos termos do provimento CSM 1679/2009. Int. - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/
SP), CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA TEIXEIRA (OAB 213149/SP)
Processo 0001502-79.2012.8.26.0219 (219.01.2012.001502) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade
do Fornecedor - Eder Rodrigues Zuba - Diante do recolhimento da taxa de desarquivamento, procedo a juntada da guia
devidamente chancelada e quitada, ficando os autos em Cartório por trinta dias. Nada sendo requerido, arquive-se. - ADV: JOSE
EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), ANA MARIA FAUSTINA BRAGA (OAB 74050/SP)
Processo 0001517-14.2013.8.26.0219 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - MARCIO APARECIDO PEREIRA
PEÇAS - ME - Cesar Augusto Paes - Requeira o exequente o que de direito. - ADV: LUIS FELIPE DOS SANTOS MOURA
RODRIGUES (OAB 288331/SP)
Processo 0001519-81.2013.8.26.0219 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - MARCIO APARECIDO
PEREIRA PEÇAS - ME - Manifeste-se o autor sobre o auto de penhora de fl. 33/34. - ADV: LUIS FELIPE DOS SANTOS MOURA
RODRIGUES (OAB 288331/SP)
Processo 0001533-65.2013.8.26.0219 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Títulos de Crédito - Armando
Materiais de Construção Ltda - Vistos. Atento a petição retro, aguarde-se o cumprimento ou a denúncia do acordo. Int. - ADV:
WAGNER BRAGA CARDOSO DE OLIVEIRA NUNES (OAB 272007/SP)
Processo 0001570-92.2013.8.26.0219 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
- Ana Lucia Alves de Toledo - Unidas S.A. Seminovos - Aguarde-se o retorno da MM. Juíza titular, remetendo-se em seguida
o presente feito à conclusão. Int. - ADV: NELSON DE PAULA NETO (OAB 284473/SP), RICARDO MARFORI SAMPAIO (OAB
222988/SP)
Processo 0001603-82.2013.8.26.0219 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade do Fornecedor - Milton
Monteiro da Silva - Telefonica Brasil S/A - Vistos. Tendo em vista a certidão supra, julgo deserto e intempestivo o recurso
interposto. Certifique a serventia o trânsito em julgado e requeira o autor o que de direito em prosseguimento. Int. - ADV:
JOSEMÁRIA ARAÚJO DIAS (OAB 217324/SP), FABIO RIVELLI (OAB 297608/SP)
Processo 0001614-14.2013.8.26.0219 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - SUPER DITÃO MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME - Luciano Ferreira Bonfim - - MARIA DA PAZ FERREIRA DA SILVA - Vistos. Procedi pesquisa via
sistema Bacenjud nesta data. Aguarde-se por dez dias, findo o prazo, tornem-me conclusos para consulta. Int. - ADV: SILMARA
PANEGASSI PERES (OAB 180825/SP)
Processo 0001615-96.2013.8.26.0219 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - SUPER DITÃO MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME - MARIA DA PAZ FERREIRA DA SILVA - Vistos. Anote-se o início a execução, ficando a ré
intimada a efetuar o pagamento da quantia de R$ 1.300,62 (um mil e trezentos reais e sessenta e dois centavos) no prazo de
quinze dias, sob pena de aplicação de multa diária de 10% prevista no artigo 475-J do CPC. Decorrido o prazo e não sendo pago
o débito, proceda-se a penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, com prazo de quinze
dias para impugnação. Int. - ADV: SILMARA PANEGASSI PERES (OAB 180825/SP)
Processo 0001689-24.2011.8.26.0219 (219.01.2011.001689) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - João
dos Santos Neto - Banco Bradesco - Vistos. Defiro o prazo de cinco dias a ré. Int. - ADV: RICARDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA
(OAB 264608/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)
Processo 0001700-24.2009.8.26.0219 (219.01.2009.001700) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Terra Costa
Ltda Me - Vistos. Considerando a certidão retro, sobresto o feito por 90 dias, decorrido o aludido prazo deverá a serventia
certificar a situação processual do autos de n. 0002002.53.2009.8.26.219, ordem n. 491/09. Após tornem os autos conclusos.
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Int. - ADV: FERNANDO FREIRE MARTINS COSTA (OAB 214514/SP)
Processo 0001701-09.2009.8.26.0219 (219.01.2009.001701) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Terra Costa
Ltda Me - Vistos. Considerando a certidão retro, sobresto o feito por 90 dias, decorrido o aludido prazo deverá a serventia
certificar a situação processual do autos de n. 0002002.53.2009.8.26.219, ordem n. 491/09. Após tornem os autos conclusos.
Int. - ADV: FERNANDO FREIRE MARTINS COSTA (OAB 214514/SP)
Processo 0001703-37.2013.8.26.0219 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - DEPÓSITO IPIRANGA
nome fantasia de ARMANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - Comércio de Ferragens Santa Rita Ltda - Vistos. Tratase de ação de Cobrança proposta por Depósito Ipiranga nome fantasia de Armando Materiais de Construção Ltda em face de
\\\<Comercio de Ferragens Santa Rita Ltda. As partes celebraram acordo e requerem a homologação (fls. 70/71). DECIDO O
artigo 840 do Novo Código Civil enuncia que é lícito aos interessados prevenirem, ou terminarem o litígio mediante concessões
mútuas, cumprindo ao Juízo, nesta hipótese, homologar a transação, declarando consequentemente, extinto o processo. Diante
do exposto, com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil HOMOLOGO, o acordo de vontade celebrado
entre as partes e em conseqüência PONHO FIM À FASE DE CONHECIMENTO do presente feito com julgamento de mérito.
Decorrido o prazo para cumprimento, o autor terá dez dias para informar se o acordo foi devidamente cumprido. Não havendo
manifestação, considerar-se-á cumprido. Após o trânsito em Julgado, os autos devem ficar em Cartório por noventa dias, nos
termos do provimento CSM 1679/2009, incinerando-se em seguida. P.R.I.C. - ADV: MARIA VITORIA BREDA VIEITES (OAB
228906/SP), WAGNER BRAGA CARDOSO DE OLIVEIRA NUNES (OAB 272007/SP)
Processo 0001703-76.2009.8.26.0219 (219.01.2009.001703) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Terra Costa Ltda Me - Vistos. Considerando a certidão retro, sobresto o feito por 90 dias, decorrido o aludido prazo deverá a
serventia certificar a situação processual do autos de n. 0002002.53.2009.8.26.219, ordem n. 491/09. Após tornem os autos
conclusos. Int. - ADV: FERNANDO FREIRE MARTINS COSTA (OAB 214514/SP)
Processo 0001711-14.2013.8.26.0219 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Alzira
Antunes Gregorut ME - Manifeste-se a autora quanto a petição de fl. 41/44. - ADV: FLAVIA RAMALHO DA SILVA (OAB 332771/
SP)
Processo 0001718-06.2013.8.26.0219 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Antonio Fernandes Marques
Guararema - ME - Vistos. Ciente da petição de fl. 19, intime-se o réu para desentranhamento do documento de fl. 08. No mais
cumpra-se as NSCGJ. Int. - ADV: MONICA GARCIA MARCONDES MARTINS (OAB 135895/SP)
Processo 0001726-80.2013.8.26.0219 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - BEATRIZ
DE CAMPOS INACIO - FAST SHOP S/A - Ante o transito em julgado da r. Sentença de fl. 78/79, requeira o autor o que de direito.
Int. - ADV: THIAGO MAHFUZ VEZZI (OAB 228213/SP), SERGIO RICARDO NUTTI MARANGONI (OAB 117752/SP), FLAVIA
RAMALHO DA SILVA (OAB 332771/SP)
Processo 0001779-95.2012.8.26.0219 (219.01.2012.001779) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Planos de Saúde
- Jair Faustino Rodrigues - Unimed Paulistana - - Qualicop Adm de Benefícios S/A - Manifeste-se o autor sobre a petição de
fl. 279/280, no prazo de cinco dias. - ADV: RICARDO MARFORI SAMPAIO (OAB 222988/SP), FERNANDO FREIRE MARTINS
COSTA (OAB 214514/SP)
Processo 0001779-95.2012.8.26.0219 (219.01.2012.001779) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Planos de Saúde
- Jair Faustino Rodrigues - Intime-se o autor a se manifestar em relação a petição de fl. 282/283 e documentos acostados a
mesma (fls. 284/301). - ADV: FERNANDO FREIRE MARTINS COSTA (OAB 214514/SP)
Processo 0001780-80.2012.8.26.0219 (219.01.2012.001780) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compromisso Marco Antonio Soares Ferreira - Manifeste-se o autor sobre a devolução das Ars negativas, requerendo o que de direito. - ADV:
FERNANDO FREIRE MARTINS COSTA (OAB 214514/SP)
Processo 0001822-95.2013.8.26.0219 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Energia Elétrica - EDNA
MAZZUCA PRETO - Bandeirante Energia S/A - Para melhor adequação da pauta, redesigno a audiência para o dia 12 de
março de 2014, ÀS 11h00min. Expeça-se o necessário para a realização desta solenidade. Int. - ADV: CRISTIANE SANTOS DE
OLIVEIRA TEIXEIRA (OAB 213149/SP), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO (OAB 186458/SP)
Processo 0001848-64.2011.8.26.0219 (219.01.2011.001848) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Demas José da Silva - Vistos. 1 - Tendo em vista a liquidação do débito, JULGO EXTINTA a execução,, com
fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. 2 - Ficam sustados eventuais leilões e levantadas as penhoras,
liberando-se desde logo os depositários, e havendo expedição de carta precatória, oficie-se à Comarca deprecada para a
devolução, independente de cumprimento, bem como ao Colégio Recursal, na hipótese de recurso pendente. 3 - Havendo
arrematações pendentes, valores não levantados ou pedidos não decididos nos autos, certifique-se e abra-se vista à exequente.
- ADV: ADRIANO MUNHOZ MARQUES (OAB 198347/SP), REGIANE ANDRADE MUNHOZ MARQUES (OAB 198559/SP)
Processo 0001865-32.2013.8.26.0219 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - Valdir Rodrigues Stilhano - Requeira o autor o que de direito. - ADV: LUIZ ALBERTO ANTEQUERA (OAB 136335/SP)
Processo 0001892-15.2013.8.26.0219 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - LUIS FELIPE DE FARIA TIM CELULAR S/A - Para melhor adequação da pauta, redesigno a audiência para o dia 12 de março de 2014, ÀS 11h30min.
Expeça-se o necessário para a realização desta solenidade. - ADV: CLAUDIA GIMENEZ (OAB 189938/SP)
Processo 0002000-83.2009.8.26.0219 (219.01.2009.002000) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Freire Martins
Ltda Me - Vistos. Considerando a certidão retro, sobresto o feito por 90 dias, decorrido o aludido prazo deverá a serventia
certificar a situação processual do autos de n. 0002002.53.2009.8.26.219, ordem n. 491/09. Após tornem os autos conclusos.
Int. - ADV: FERNANDO FREIRE MARTINS COSTA (OAB 214514/SP)
Processo 0002001-68.2009.8.26.0219 (219.01.2009.002001) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Freire Martins
Ltda Me - Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vanêssa Christie Enande Vistos. Considerando a certidão retro, sobresto o feito por 90 dias,
decorrido o aludido prazo deverá a serventia certificar a situação processual do autos de n. 0002002.53.2009.8.26.219, ordem
n. 491/09. Após tornem os autos conclusos. Int. Guararema, 08 de janeiro de 2014. - ADV: FERNANDO FREIRE MARTINS
COSTA (OAB 214514/SP)
Processo 0002002-53.2009.8.26.0219 (219.01.2009.002002) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Freire Martins
Ltda Me - Expeça-se nova carta precatória para avaliação do imóvel, observando-se que o exequente deverá providenciar
o necessário para acompanhamento do oficial de justiça do juízo deprecado. Intime-se por edital os proprietários do imóvel
penhorado ( Masayuki Hironaga e Tereza Leiko Hironaga), bem como do encargo de depositário do bem que ora nomeio.
Expeça-se o necessário. Int - ADV: FERNANDO FREIRE MARTINS COSTA (OAB 214514/SP)
Processo 0002058-47.2013.8.26.0219 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Celso Henrique da Silva
Rezende - Manifeste-se o autor sobre a petição juntada às fl. 169/171. - ADV: LUIZ ALBERTO ANTEQUERA (OAB 136335/SP)
Processo 0002157-17.2013.8.26.0219 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Érica
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Aparecida Wolf - Cred System Administradora de Cartões - Baixo os autos em cartório, sem manifestação, dentro do prazo,
em virtude do recesso forense e gozo de férias regulamentares. Int. - ADV: GUIDO PAULO DA SILVA (OAB 45209/SP), DÁRIO
LETANG SILVA (OAB 196227/SP), EDUARDO ALBERTO SQUASSONI (OAB 239860/SP)
Processo 0002310-21.2011.8.26.0219 (219.01.2011.002310) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - Janirda da Silva e Souza - Itau Unibanco Sa - Manifeste-se a autora sobre a petição de fl.
159/160. - ADV: DIRCEU DIAS CASTILHO (OAB 198408/SP), MARIA HELENA DE CARVALHO ROS (OAB 201076/SP), JORGE
DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)
Processo 0002313-44.2009.8.26.0219 (219.01.2009.002313) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cartão de Crédito
- Eva do Carmo Silva - Manifeste-se o autor quanto a petição de fl. 323/330 e documentos acostados a mesma (fl. 331/333). ADV: FERNANDA DE MORAES (OAB 207300/SP)
Processo 0002330-41.2013.8.26.0219 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Zilma Pereira da
Silva - Vistos. Considerando a certidão retro, designo audiência de conciliação para o dia 24 de março de 2014, às 14: 15,
devendo o patrono da autora intima-lá, providencie a serventia o quanto necessário. Int. - ADV: DIRCEU DIAS CASTILHO (OAB
198408/SP)
Processo 0002345-83.2008.8.26.0219 (219.01.2008.002345) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Ilca Samara Lourenço - Me - Anderson Alves da Silva - Vistos. Ciente do Agravo de Instrumento interposto,
nada a reconsiderar e tendo em vista a falta de comprovação do recebimento no efeito suspensivo,requeira a autora o que de
direito. Int. - ADV: CRISTIAN FERNANDES (OAB 201360/SP), KARINA FARIA PANACE BARBOSA (OAB 222165/SP), RENATO
PANACE (OAB 43840/SP), RICARDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA (OAB 264608/SP)
Processo 0002730-31.2008.8.26.0219 (219.01.2008.002730) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Banco
do Brasil S.a. - Vistos. Considerando o teor de petição de fl. 358, defiro a ré o prazo suplementar de 05 dias, decorrido o aludido
prazo tornem os autos conclusos. Int. - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE
AZEVEDO (OAB 34248/SP)
Processo 3000064-64.2012.8.26.0219 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material JOÃO HERMAN - Vistos. Por tempestivo recebo o recurso da ré no seu efeito devolutivo. Registre-se Apresente o autor as
contrarrazões, no prazo legal. Em seguida, com as cautelas de estilo, remetam-se os autos ao Colégio Recursal dos Juizados
Cíveis e Criminais da Comarca de Mogi das Cruzes/SP. Intime-se. - ADV: CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA TEIXEIRA (OAB
213149/SP)
Processo 3000164-19.2012.8.26.0219 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - GILMAR
DO PRADO PEREIRA - Fica o autor intimado a requerer o que de direito. - ADV: RICARDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA (OAB
264608/SP)
Processo 3000298-46.2012.8.26.0219 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento em Consignação - Luana
Samira Braga de Almeida - BANCO DO BRASIL S.A. - Manifeste-se a autora sobre a petição de fl. 154 e depósito de fl. 155,
no prazo de cinco dias - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), LUIZ ALBERTO ANTEQUERA (OAB
136335/SP)

Juizado Especial Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO WELLINGTON URBANO MARINHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ERI NEIDE DOURADO GUIMARÃES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0003/2014
Processo 0000792-59.2012.8.26.0219 (219.01.2012.000792) - Termo Circunstanciado - Desobediência - D. F. da S. - Ante o
exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e, em consequência, CONDENO DIONE FERNANDO DA SILVA (filho de Francisco
de Assis da silva e Heloisa Helena Satilio, nascido aos 27.06.1985, natural de Guararema/SP, RG nº 42.551.740), como incurso
nos artigos 309 da Lei nº 9503/97 e 330 c.c. artigo 69 do Código Penal, às penas de 06 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de
detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados em seu valor mínimo unitário legal. Nos termos do artigo 44, parágrafo 2°,
do CP, substituo as penas privativas de liberdade por uma restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviços à comunidade.
Fixo o regime aberto para cumprimento da pena. Após o trânsito em julgado, procedam-se às devidas anotações no sistema
informatizado P.R.I.C. - ADV: LAERTE MOREIRA JUNIOR (OAB 162754/SP)

MOGI-GUAÇU
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MOGI GUAÇU EM 16/01/2014
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO
REQDO
ADVOGADO

:0009791-05.2012.8.26.0153
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: J. E. C.
: 311450/SP - Clayton de Macedo E Silva
: S. DE A. L.
: 123885/SP - Andre Luis Pontes
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VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :3005396-34.2013.8.26.0362
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: V. P.
ADVOGADO : Rafael de Souza
REQDO
: A. P.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000381-04.2014.8.26.0362
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Vera Lucia Simão Cussolin Mogi Guaçu ME
RECLAMADO : David & Alessandra Ltda
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (DIGITAL)
PROCESSO :1000236-28.2014.8.26.0362
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: A. L. R.
ADVOGADO : 122005/SP - Marcia Cristina Rodrigues
REQDA
: P. C. R.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000387-11.2014.8.26.0362
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : I. I. DE S.
RECLAMADA : R. G.
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (DIGITAL)
PROCESSO :1000245-87.2014.8.26.0362
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: BRUNO EURIPEDES ABREU PASSAGEM
ADVOGADO : 264979/SP - Mailson Luiz Brandao
REQDO
: THIAGO CALIL
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000393-18.2014.8.26.0362
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Ramiro Pereira Machado
RECLAMADO : Shopping Buriti Mogi Empreendimento Imobiliário SPE Ltda
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (DIGITAL)
PROCESSO :1000246-72.2014.8.26.0362
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: MILTON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO
ADVOGADO : 322707/SP - Andre Ricardo da Silva Almeida
REQDO
: BANCO HSBC BANK BRASIL S.A BANCO MULTIPLO
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000247-57.2014.8.26.0362
CLASSE
:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE
: DIBENS LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL , ATAUL DENOMINAÇÃO DE BFB LEASING SA
ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADVOGADO : 324301/SP - Luana da Rocha Silva
REQDA
: VALNICE SALES OLIVEIRA BARBOSA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000394-03.2014.8.26.0362
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: KÁTIA FATIMA PENACHIA SIMÕES
REQDO
: FABIO SARAIVA VINHOLI
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000248-42.2014.8.26.0362
CLASSE
:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE
: DIBENS LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL , ATAUL DENOMINAÇÃO DE BFB LEASING SA
ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADVOGADO : 324301/SP - Luana da Rocha Silva
REQDA
: VALNICE SALES OLIVEIRA BARBOSA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
REQDO

:0000397-55.2014.8.26.0362
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
: Rosana Maria de Souza
: Gisele Tatiana Gerônimo
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VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000249-27.2014.8.26.0362
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: S. P.
ADVOGADO : 295801/SP - Bruna Floriano
REQDO
: S. C. DE O.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000250-12.2014.8.26.0362
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: Banco Itaú S/A
ADVOGADO : 279690/SP - Tiago Carreira
REQDO
: LUIS FERNANDO FRANCISCO
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000251-94.2014.8.26.0362
CLASSE
:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE
: DIBENS LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL, ATUAL DENOMINAÇÃO DE BFB LEASING SA
ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADVOGADO : 324301/SP - Luana da Rocha Silva
REQDO
: CARLOS RENATO RUIS SANCHES
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000211-15.2014.8.26.0362
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
REQTE
: Thiago Castanho Ramos
ADVOGADO : 293197/SP - Thiago Castanho Ramos
REQDO
: FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000213-82.2014.8.26.0362
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Rodrigo Tenelotto EPP
ADVOGADO : 317530/SP - Jhony Fioravante Bataglioli
EXECTDO
: HOSPITAL MUNICIPAL DR. TABAJARA RAMOS
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000216-37.2014.8.26.0362
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: L. R. A. M.
ADVOGADO : 128817/SP - Mario Marconi Filho
EXECTDO
: M. R. R. M.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000219-89.2014.8.26.0362
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: FAGANELO & ROCHA LTDA - ME.
ADVOGADO : 316504/SP - Luis Gustavo Soares
EXECTDO
: Fernando Moreira Bratfisch
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000220-74.2014.8.26.0362
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Reginaldo de Lima Justino
ADVOGADO : 286923/SP - Barbara Cristina Lopes Palomo Socalschi
REQDO
: BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000223-29.2014.8.26.0362
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
REQTE
: CHRISTIAN ROBERTO DE AZEVEDO
ADVOGADO : 309812/SP - Isabela Silva de Figueiredo Duarte
REQDO
: AIRTON ARANTES LEMOS JUNIOR
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000255-34.2014.8.26.0362
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: DAVI RODRIGUES
ADVOGADO : 293036/SP - Elisangela Patricia Nogueira do Couto
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO

:1000257-04.2014.8.26.0362
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:MANDADO DE SEGURANÇA
: JOSE CORREIA DE ARAUJO
: Katia Cipriano Gonçalves

PROCESSO :1000224-14.2014.8.26.0362
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: CHRISTIAN ROBERTO DE AZEVEDO
ADVOGADO : 309812/SP - Isabela Silva de Figueiredo Duarte
EXECTDA
: Cleuza Pereira Andrade Silveira
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000225-96.2014.8.26.0362
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: CHRISTIAN ROBERTO DE AZEVEDO
ADVOGADO : 309812/SP - Isabela Silva de Figueiredo Duarte
EXECTDA
: Eliana Rosa Muniz Ezequiel
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000226-81.2014.8.26.0362
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: CHRISTIAN ROBERTO DE AZEVEDO
ADVOGADO : 309812/SP - Isabela Silva de Figueiredo Duarte
EXECTDA
: Elisangela de Moraes dos Santos E
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000227-66.2014.8.26.0362
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: CHRISTIAN ROBERTO DE AZEVEDO
ADVOGADO : 309812/SP - Isabela Silva de Figueiredo Duarte
EXECTDO
: Moises Sena da Silva
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000228-51.2014.8.26.0362
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: CHRISTIAN ROBERTO DE AZEVEDO
ADVOGADO : 309812/SP - Isabela Silva de Figueiredo Duarte
EXECTDA
: Regiane Cristina Prado Alves
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000229-36.2014.8.26.0362
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: N. J. P. M.
ADVOGADO : 152485/SP - Ricardo Formenti Zanco
EXECTDO
: V. R. M.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000230-21.2014.8.26.0362
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: CHRISTIAN ROBERTO DE AZEVEDO
ADVOGADO : 309812/SP - Isabela Silva de Figueiredo Duarte
EXECTDA
: TATIANE CALISTO
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000233-73.2014.8.26.0362
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: José Fernando Ferreira de Campos
ADVOGADO : 134082/SP - Monica Buralli Rezende Pavanello
REQDO
: Agropecuaria e MIneração Santa Lucia Ltda
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000234-58.2014.8.26.0362
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO JARDIM SANTA MÔNICA II
ADVOGADO : 266514/SP - Juliana de Amoedo Campos Velo Cavalheiro Ceregatti
REQDO
: Robson Marques Bizzarri
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000235-43.2014.8.26.0362
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: W Z Planejamento e Topografia S/S Ltda
ADVOGADO : 265027/SP - Rafael Martinelli Rangel
REQDO
: EBCI Empresa Brasileira de Construções Industriais Ltda
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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PROCESSO :0504965-57.2014.8.26.0362
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Municipio de Mogi Guacu
EXECTDA
: Silvana Louvo
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0504966-42.2014.8.26.0362
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Municipio de Mogi Guacu
EXECTDA
: Joel Bastos da Luz
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0504967-27.2014.8.26.0362
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Municipio de Mogi Guacu
EXECTDA
: Nedilson Moura Luz
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0504968-12.2014.8.26.0362
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Municipio de Mogi Guacu
EXECTDA
: Mauro Aparecido Wojcik
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0504969-94.2014.8.26.0362
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Municipio de Mogi Guacu
EXECTDA
: Edegar de Souza
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0504971-64.2014.8.26.0362
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Municipio de Mogi Guacu
EXECTDA
: Deividi Duarte de Freitas
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0504972-49.2014.8.26.0362
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Municipio de Mogi Guacu
EXECTDA
: Marlene Aparecida Bozza
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0504974-19.2014.8.26.0362
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Municipio de Mogi Guacu
EXECTDA
: Osvaldo Bonfim de Souza e Rita S Souza
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0504976-86.2014.8.26.0362
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Municipio de Mogi Guacu
EXECTDA
: Emerson Alves de Souza
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0504977-71.2014.8.26.0362
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Municipio de Mogi Guacu
EXECTDA
: Rubens Antonio Nini Filho
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0504978-56.2014.8.26.0362
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Municipio de Mogi Guacu
EXECTDA
: Lupa Imoveis Ltda
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0504979-41.2014.8.26.0362
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Municipio de Mogi Guacu
EXECTDA
: Rubens Antonio Nini
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO
CLASSE

:0504980-26.2014.8.26.0362
:EXECUÇÃO FISCAL
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EXEQTE
: Fazenda do Municipio de Mogi Guacu
EXECTDA
: Rubens Antonio Nini
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0504981-11.2014.8.26.0362
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Municipio de Mogi Guacu
EXECTDA
: Natal do Nascimento Alipio
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0504983-78.2014.8.26.0362
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Municipio de Mogi Guacu
EXECTDA
: Marco Antonio Morialle Me
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :1000261-41.2014.8.26.0362
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: BANCO PANAMERICANO S/A
ADVOGADO : 173267/SP - Eric Garmes de Oliveira
REQDA
: MICHELI ALVES DA SILVA
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0504986-33.2014.8.26.0362
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Municipio de Mogi Guacu
EXECTDA
: Amanda Aparecida de Cerqueira
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0504987-18.2014.8.26.0362
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Municipio de Mogi Guacu
EXECTDA
: Elaine Regina Sanqueta Cimadon
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0504988-03.2014.8.26.0362
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Municipio de Mogi Guacu
EXECTDA
: Sergio de Jesus Moutinho
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :1000253-64.2014.8.26.0362
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Altair Ferraz de Araujo
ADVOGADO : 103645/SP - Marcia Aparecida Antunes V Aria
REQDO
: Omni S/A Credito Finaciamento e Investimento
VARA:3ª VARA CÍVEL

2ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO SERGIO AUGUSTO FOCHESATO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA CECÍLIA DA SILVA AMARAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0016/2014
Processo 3005219-70.2013.8.26.0362 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 0047655-88.2012.8.13.0525 - 3ª Vara Cível da
Comarca de Pouso Alegre MG) - Sul Mineira Transportes Ltda ( sucessora de Jóia Transportes Ltda - VIAÇÃO PRINCESA DO
SUL LTDA - *MANIFESTAR SOBRE AVISO DE RECEBIMENTO DE FLS. 77- A CARTA INTIMAÇÃO DE MARCIA MARCONDES
RETORNOU COM A INFOMRAÇÃO MUDOU-SE. - ADV: ELIAS KALLAS FILHO (OAB 94739/MG), CAROLINA DE OLIVEIRA
LEMES SANTOS (OAB 67841/MG)
Processo 3005219-70.2013.8.26.0362 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 0047655-88.2012.8.13.0525 - 3ª Vara Cível da
Comarca de Pouso Alegre MG) - Sul Mineira Transportes Ltda ( sucessora de Jóia Transportes Ltda - VIAÇÃO PRINCESA DO
SUL LTDA - Para oitiva das 02 testemunhas arroladas pela autora, designo o próximo dia 23 de janeiro, às 13h30. Intimem-se.
Oficie-se ao Juízo deprecante comunicando a designação. Int. - ADV: ELIAS KALLAS FILHO (OAB 94739/MG), CAROLINA DE
OLIVEIRA LEMES SANTOS (OAB 67841/MG)

3ª Vara Cível
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JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO COLHADO MENDES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUCIANA PATRÍCIA MENDES BALDERI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0022/2014
Processo 1000026-74.2014.8.26.0362 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) - JOSE
GOMES ROZAO - Vistos; Ante a declaração de pobreza de fls. 14 que comprova a condição exigida pela Lei nº 1.060/50, defiro
ao requerente os benefícios da gratuidade processual. Anote-se. Após analisar a petição e os documentos de fls. 01/86 não
verifico nos autos o preenchimento dos requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a antecipação de
tutela deve ser indeferida. Note-se que a decisão do INSS, como ato administrativo que é, goza de presunção de legitimidade,
subsistindo incólume, enquanto não elidida por elementos em sentido contrário, a serem produzidos ao longo da instrução.
Isto posto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se o requerido pelo rito ordinário, expedindo-se o necessário.
Saliento, que tratando-se os presentes autos de digitais, a citação do requerido INSS para os atos e termos da ação considerarse-á aperfeiçoada através de citação em cartório por um dos Procuradores Federais de seu quadro, o que deverá ser certificado
nos autos, dispensando-se a expedição de mandado, ficando o mesmo ciente de que disporá do prazo de 60 (sessenta) dias
para que ofereça defesa, sendo que, não oferecida esta, serão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 285
e 319 do CPC). ADVERTÊNCIAS: 1- Este processo tramita eletronicamente. A íntegra do processo (petição inicial, documentos
e decisões) poderá ser visualizada mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, na internet, no endereço
indicado na margem direita deste documento, sendo considerado vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que
desobriga a anexação. Petições, procurações, defesas etc, devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento eletrônico. Int. ADV: RAFAELA MARIA AMARAL BASTOS (OAB 318136/SP), BENEDITO DO AMARAL BORGES (OAB 223297/SP)
Processo 1000027-59.2014.8.26.0362 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - BRAZ PEREIRA - Vistos; Ante a
declaração de pobreza de fls. 10 que comprova a condição exigida pela Lei nº 1.060/50, defiro ao requerente os benefícios da
gratuidade processual. Anote-se. Cite-se o requerido pelo rito ordinário, expedindo-se o necessário. Saliento, que tratando-se os
presentes autos de digitais, a citação do requerido INSS para os atos e termos da ação considerar-se-á aperfeiçoada através de
citação em cartório por um dos Procuradores Federais de seu quadro, o que deverá ser certificado nos autos, dispensando-se a
expedição de mandado, ficando o mesmo ciente de que disporá do prazo de 60 (sessenta) dias para que ofereça defesa, sendo
que, não oferecida esta, serão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 285 e 319 do CPC). ADVERTÊNCIAS:
1- Este processo tramita eletronicamente. A íntegra do processo (petição inicial, documentos e decisões) poderá ser visualizada
mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, na internet, no endereço indicado na margem direita deste
documento, sendo considerado vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que desobriga a anexação. Petições,
procurações, defesas etc, devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento eletrônico. Int. - ADV: EVELISE SIMONE DE MELO
ANDREASSA (OAB 135328/SP)
Processo 1000028-44.2014.8.26.0362 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - VICENTE JACÓ DA SILVA
- Vistos; Ante a declaração de pobreza de fls. 09 que comprova a condição exigida pela Lei nº 1.060/50, defiro ao requerente
os benefícios da gratuidade processual. Anote-se. Após analisar a petição e os documentos de fls. 01/25 não verifico nos autos
o preenchimento dos requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a antecipação de tutela deve
ser indeferida. Note-se que a perícia efetuada pelos médicos do INSS, como ato administrativo que é, goza de presunção de
legitimidade, subsistindo incólume, enquanto não elidida por elementos em sentido contrário, a serem produzidos ao longo da
instrução. Isto posto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se o requerido pelo rito ordinário, expedindo-se o
necessário. Saliento, que tratando-se os presentes autos de digitais, a citação do requerido INSS para os atos e termos da ação
considerar-se-á aperfeiçoada através de citação em cartório por um dos Procuradores Federais de seu quadro, o que deverá
ser certificado nos autos, dispensando-se a expedição de mandado, ficando o mesmo ciente de que disporá do prazo de 60
(sessenta) dias para que ofereça defesa, sendo que, não oferecida esta, serão aceitos como verdadeiros os fatos alegados
na inicial (art. 285 e 319 do CPC). ADVERTÊNCIAS: 1- Este processo tramita eletronicamente. A íntegra do processo (petição
inicial, documentos e decisões) poderá ser visualizada mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, na internet,
no endereço indicado na margem direita deste documento, sendo considerado vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº
11.419/2006) que desobriga a anexação. Petições, procurações, defesas etc, devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento
eletrônico. Int. - ADV: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/SP)
Processo 1000048-35.2014.8.26.0362 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - MICHELLE ALVES
PEDROSO - Vistos. Primeiramente, emende a autora a inicial, trazendo aos autos cópias legíveis dos documentos de fls. 6,7,16
e 21, sob pena de indeferimento. Após, voltem conclusos, com urgência. Intime-se. - ADV: JULIANA SENHORAS DARCADIA
(OAB 255173/SP)
Processo 1000068-26.2014.8.26.0362 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - IOLANDA RODRIGUES DE
CASTRO - Vistos; Ante a declaração de pobreza de fls. 17 que comprova a condição exigida pela Lei nº 1.060/50, defiro ao
requerente os benefícios da gratuidade processual. Anote-se. Após analisar a petição e os documentos de fls. 01/55 não verifico
nos autos o preenchimento dos requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a antecipação de tutela
deve ser indeferida. Note-se que a perícia efetuada pelos médicos do INSS, como ato administrativo que é, goza de presunção
de legitimidade, subsistindo incólume, enquanto não elidida por elementos em sentido contrário, a serem produzidos ao longo
da instrução. Isto posto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se o requerido pelo rito ordinário, expedindo-se
o necessário. Saliento, que tratando-se os presentes autos de digitais, a citação do requerido INSS para os atos e termos da
ação considerar-se-á aperfeiçoada através de citação em cartório por um dos Procuradores Federais de seu quadro, o que
deverá ser certificado nos autos, dispensando-se a expedição de mandado, ficando o mesmo ciente de que disporá do prazo de
60 (sessenta) dias para que ofereça defesa, sendo que, não oferecida esta, serão aceitos como verdadeiros os fatos alegados
na inicial (art. 285 e 319 do CPC). ADVERTÊNCIAS: 1- Este processo tramita eletronicamente. A íntegra do processo (petição
inicial, documentos e decisões) poderá ser visualizada mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, na internet,
no endereço indicado na margem direita deste documento, sendo considerado vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº
11.419/2006) que desobriga a anexação. Petições, procurações, defesas etc, devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento
eletrônico. Int. - ADV: NAILDE GUIMARÃES LEAL LEALDINI (OAB 191650/SP)
Processo 1000135-88.2014.8.26.0362 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - GELSA LUCIA CORREA
RANGEL DE SOUZA - Vistos; Ante a declaração de pobreza de fls. 12 que comprova a condição exigida pela Lei nº 1.060/50,
defiro ao requerente os benefícios da gratuidade processual. Anote-se. Após analisar a petição e os documentos de fls. 01/43
não verifico nos autos o preenchimento dos requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a antecipação
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de tutela deve ser indeferida. Note-se que a perícia efetuada pelos médicos do INSS, como ato administrativo que é, goza de
presunção de legitimidade, subsistindo incólume, enquanto não elidida por elementos em sentido contrário, a serem produzidos
ao longo da instrução. Isto posto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se o requerido pelo rito ordinário,
expedindo-se o necessário. Saliento, que tratando-se os presentes autos de digitais, a citação do requerido INSS para os atos e
termos da ação considerar-se-á aperfeiçoada através de citação em cartório por um dos Procuradores Federais de seu quadro,
o que deverá ser certificado nos autos, dispensando-se a expedição de mandado, ficando o mesmo ciente de que disporá do
prazo de 60 (sessenta) dias para que ofereça defesa, sendo que, não oferecida esta, serão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados na inicial (art. 285 e 319 do CPC). ADVERTÊNCIAS: 1-Este processo tramita eletronicamente. A íntegra do processo
(petição inicial, documentos e decisões) poderá ser visualizada mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo,
na internet, no endereço indicado na margem direita deste documento, sendo considerado vista pessoal (art. 9º, § 1º, da
Lei Federal nº 11.419/2006) que desobriga a anexação. Petições, procurações, defesas etc, devem ser trazidos ao Juízo por
peticionamento eletrônico. Int. - ADV: LUCIANE BONELLI PASQUA (OAB 151353/SP)
Processo 1000148-87.2014.8.26.0362 - Procedimento Ordinário - Reajustes e Revisões Específicos - PAULO ROBERTO
DO LAGO - Vistos; Ante a declaração de pobreza de fls. 66 que comprova a condição exigida pela Lei nº 1.060/50, defiro
ao requerente os benefícios da gratuidade processual. Anote-se. Após analisar a petição e os documentos de fls. 01/66 não
verifico nos autos o preenchimento dos requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a antecipação de
tutela deve ser indeferida. Note-se que a decisão do INSS, como ato administrativo que é, goza de presunção de legitimidade,
subsistindo incólume, enquanto não elidida por elementos em sentido contrário, a serem produzidos ao longo da instrução.
Isto posto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se o requerido pelo rito ordinário, expedindo-se o necessário.
Saliento, que tratando-se os presentes autos de digitais, a citação do requerido INSS para os atos e termos da ação considerarse-á aperfeiçoada através de citação em cartório por um dos Procuradores Federais de seu quadro, o que deverá ser certificado
nos autos, dispensando-se a expedição de mandado, ficando o mesmo ciente de que disporá do prazo de 60 (sessenta) dias
para que ofereça defesa, sendo que, não oferecida esta, serão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 285
e 319 do CPC). ADVERTÊNCIAS: 1- Este processo tramita eletronicamente. A íntegra do processo (petição inicial, documentos
e decisões) poderá ser visualizada mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, na internet, no endereço
indicado na margem direita deste documento, sendo considerado vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que
desobriga a anexação. Petições, procurações, defesas etc, devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento eletrônico. Int. ADV: MARCIA APARECIDA DA SILVA (OAB 206042/SP)
Processo 1000167-93.2014.8.26.0362 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - ZENAIDE MELLO CARDOSO Vistos; Ante a declaração de pobreza de fls. 12 que comprova a condição exigida pela Lei nº 1.060/50, defiro à requerente os
benefícios da gratuidade processual. Anote-se. Após analisar a petição e os documentos de fls. 01/27 não verifico nos autos
o preenchimento dos requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a antecipação de tutela deve ser
indeferida. Isto posto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se o requerido pelo rito ordinário, expedindo-se o
necessário. Saliento, que tratando-se os presentes autos de digitais, a citação do requerido INSS para os atos e termos da ação
considerar-se-á aperfeiçoada através de citação em cartório por um dos Procuradores Federais de seu quadro, o que deverá
ser certificado nos autos, dispensando-se a expedição de mandado, ficando o mesmo ciente de que disporá do prazo de 60
(sessenta) dias para que ofereça defesa, sendo que, não oferecida esta, serão aceitos como verdadeiros os fatos alegados
na inicial (art. 285 e 319 do CPC). ADVERTÊNCIAS: 1- Este processo tramita eletronicamente. A íntegra do processo (petição
inicial, documentos e decisões) poderá ser visualizada mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, na internet,
no endereço indicado na margem direita deste documento, sendo considerado vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº
11.419/2006) que desobriga a anexação. Petições, procurações, defesas etc, devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento
eletrônico. Int. - ADV: JUAN EMILIO MARTI GONZALEZ (OAB 85021/SP)
Processo 1000181-77.2014.8.26.0362 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - ROSA MARIA - Vistos; Ante a declaração
de pobreza de fls. 10 que comprova a condição exigida pela Lei nº 1.060/50, defiro ao requerente os benefícios da gratuidade
processual. Anote-se. Cite-se o requerido pelo rito ordinário, expedindo-se o necessário. Saliento, que tratando-se os presentes
autos de digitais, a citação do requerido INSS para os atos e termos da ação considerar-se-á aperfeiçoada através de citação em
cartório por um dos Procuradores Federais de seu quadro, o que deverá ser certificado nos autos, dispensando-se a expedição
de mandado, ficando o mesmo ciente de que disporá do prazo de 60 (sessenta) dias para que ofereça defesa, sendo que, não
oferecida esta, serão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 285 e 319 do CPC). ADVERTÊNCIAS: 1- Não
sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo(a) requerente (artigos 285 e 319 do Código
de Processo Civil). 2- Este processo tramita eletronicamente. A íntegra do processo (petição inicial, documentos e decisões)
poderá ser visualizada mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, na internet, no endereço indicado na
margem direita deste documento, sendo considerado vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que desobriga a
anexação. Petições, procurações, defesas etc, devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento eletrônico. Int. - ADV: EVELISE
SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/SP)
Processo 1000185-17.2014.8.26.0362 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - JOSE PAN PERINOTTI - Vistos; Ante
a declaração de pobreza de fls. 10 que comprova a condição exigida pela Lei nº 1.060/50, defiro ao requerente os benefícios da
gratuidade processual. Anote-se. Cite-se o requerido pelo rito ordinário, expedindo-se o necessário. Saliento, que tratando-se os
presentes autos de digitais, a citação do requerido INSS para os atos e termos da ação considerar-se-á aperfeiçoada através de
citação em cartório por um dos Procuradores Federais de seu quadro, o que deverá ser certificado nos autos, dispensando-se a
expedição de mandado, ficando o mesmo ciente de que disporá do prazo de 60 (sessenta) dias para que ofereça defesa, sendo
que, não oferecida esta, serão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 285 e 319 do CPC). ADVERTÊNCIAS:
1- Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo(a) requerente (artigos 285 e 319 do
Código de Processo Civil). 2- Este processo tramita eletronicamente. A íntegra do processo (petição inicial, documentos e
decisões) poderá ser visualizada mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, na internet, no endereço
indicado na margem direita deste documento, sendo considerado vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que
desobriga a anexação. Petições, procurações, defesas etc, devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento eletrônico. Int. ADV: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/SP)
Processo 1000186-02.2014.8.26.0362 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - ESTHER DE LIMA
GONÇALVES - Vistos; Ante a declaração de pobreza de fls. 09 que comprova a condição exigida pela Lei nº 1.060/50, defiro ao
requerente os benefícios da gratuidade processual. Anote-se. Após analisar a petição e os documentos de fls. 01/19 não verifico
nos autos o preenchimento dos requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a antecipação de tutela
deve ser indeferida. Note-se que a perícia efetuada pelos médicos do INSS, como ato administrativo que é, goza de presunção
de legitimidade, subsistindo incólume, enquanto não elidida por elementos em sentido contrário, a serem produzidos ao longo
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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da instrução. Isto posto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se o requerido pelo rito ordinário, expedindo-se
o necessário. Saliento, que tratando-se os presentes autos de digitais, a citação do requerido INSS para os atos e termos da
ação considerar-se-á aperfeiçoada através de citação em cartório por um dos Procuradores Federais de seu quadro, o que
deverá ser certificado nos autos, dispensando-se a expedição de mandado, ficando o mesmo ciente de que disporá do prazo de
60 (sessenta) dias para que ofereça defesa, sendo que, não oferecida esta, serão aceitos como verdadeiros os fatos alegados
na inicial (art. 285 e 319 do CPC). ADVERTÊNCIAS: 1- Este processo tramita eletronicamente. A íntegra do processo (petição
inicial, documentos e decisões) poderá ser visualizada mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, na internet,
no endereço indicado na margem direita deste documento, sendo considerado vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº
11.419/2006) que desobriga a anexação. Petições, procurações, defesas etc, devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento
eletrônico. Int. - ADV: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/SP)
Processo 4006176-54.2013.8.26.0362 - Notificação - Inadimplemento - TERRA BOA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. - Vistos. Nos termos do artigo 257 do Código de Processo Civil, recolha o requerente as custas pertinentes ao processo
sob pena de cancelamento da distribuição. Int. - ADV: ELCIO APARECIDO THEODORO DOS REIS (OAB 245551/SP), CARLOS
HENRIQUE PENHA (OAB 275116/SP)
Processo 4006181-76.2013.8.26.0362 - Notificação - Inadimplemento - TERRA BOA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. - Vistos. Nos termos do artigo 257 do Código de Processo Civil, recolha o requerente as custas pertinentes ao processo sob
pena de cancelamento da distribuição. Int. - ADV: ELCIO APARECIDO THEODORO DOS REIS (OAB 245551/SP), FRANCESCO
MARTINO (OAB 282584/SP)
Processo 4006185-16.2013.8.26.0362 - Notificação - Inadimplemento - TERRA BOA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. - Vistos. Nos termos do artigo 257 do Código de Processo Civil, recolha o requerente as custas pertinentes ao processo sob
pena de cancelamento da distribuição. Int. - ADV: ELCIO APARECIDO THEODORO DOS REIS (OAB 245551/SP), FRANCESCO
MARTINO (OAB 282584/SP)
Processo 4006191-23.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - AFUNCAJEX - ASSOC
FUNCIONÁRIOS DOS CARTÓRIOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DAS COMARCAS DE MOGI GUAÇ, MOGI MIRIM E ITAPIRA
- Vistos. Cite-se para pagamento no prazo de 03 (três) dias (art. 652 CPC). Decorrido tal prazo, lavre-se a penhora e proceda a
avaliação, intimando-se de tudo o(a)(s) executado(a)(s), bem como de que, em querendo poderá oferecer embargos no prazo
de 15 (quinze) dias (art. 738 CPC), fluindo independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 736 CPC) e contados
da data da juntada aos autos do mandado de citação. Ainda, intimem(m)-se o(a)(s) executado(a)(s) de que no mesmo prazo,
desde que reconhecido o crédito do exeqüente e depositado 30%(trinta por cento) do valor da execução, inclusive custas e
honorários advocatícios, poderá requerer que seja admitido a pagar o restante até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 745-A do CPC), tudo conforme cópias que seguem em anexo. Fixo
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, para hipótese de não oferecimento de
embargos. No caso de integral pagamento, no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 652-A
parágrafo único CPC). Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Concedo ao Sr. Oficial de Justiça, os benefícios
constantes no §2º do art. 172 do CPC. Anote-se. Int. - ADV: ALINE MIACHON AIELLO (OAB 278691/SP)
Processo 4006201-67.2013.8.26.0362 - Monitória - Espécies de Contratos - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA Vistos. Providencie a requerente, no prazo de 10 dias, juntada aos autos da diligência do Sr. Oficial de Justiça. Com a juntada,
cite-se, para pagamento do valor mencionado na inicial, no prazo de quinze dias, consignando que o adimplemento espontâneo
do débito importa em ISENÇÃO de custas e honorários advocatícios (art. 1.102C, § 1º do CPC). No mesmo prazo, poderá
interpor embargos, ficando cientificado que, não o fazendo, a inicial converter-se-á, de pleno direito, em título executivo judicial,
constituindo-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se com a execução, por seu atos e termos até final
pagamento, tudo conforme cópias que seguem em anexo. Decorrido o prazo sem manifestação, diga o credor em termos
de prosseguimento (artigos 475-B, “caput”, e 475-I, ambos do CPC). Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado.
Concedo os benefícios do artigo 172, § 2º do CPC, constando do mandado. Cumpra-se na forma da lei. Int. - ADV: CLAUDIO
HENRIQUE BUENO MARTINI (OAB 128041/SP)
Processo 4006202-52.2013.8.26.0362 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - OLGA BIRELO - Vistos;
Cite(m)-se o(s) requerido(s), para no prazo de 15 dias defender-se ou, no mesmo prazo, requerer autorização para purgar a
mora (Lei 8245/91, art. 62, inciso II), cientificando-o(a) de que não oferecida defesa serão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados na inicial (art. 285 e 319 do CPC), tudo conforme cópias que seguem em anexo. No caso de purgação da mora,
fixo os honorários advocatícios em 10% do valor do débito. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Concedo
os benefícios do artigo 172, § 2º do CPC, constando do mandado. Cumpra-se na forma da lei. Intime-se - ADV: AIRTON
PICOLOMINI RESTANI (OAB 155354/SP), ELIANA SILVERIO LEANDRO (OAB 278071/SP)
Processo 4006203-37.2013.8.26.0362 - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - AÇÃO EDUCACIONAL
CLARETIANA - Vistos. Nos termos da Lei 1060/50, defiro a gratuidade processual à requerente. Anote-se. Cite-se o (a) ré(u) do
inteiro teor da petição inicial, cuja cópia segue anexa. Advertido(a) para que o prazo para contestação será de 15 (quinze dias,
sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo
Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. ADVERTÊNCIAS: 1Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo(a) requerente (artigos 285 e 319 do Código
de Processo Civil). 2- Este processo tramita eletronicamente. A íntegra do processo (petição inicial, documentos e decisões)
poderá ser visualizada mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, na internet, no endereço indicado na
margem direita deste documento, sendo considerado vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que desobriga
a anexação. Petições, procurações, defesas etc, devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento eletrônico. Intime-se. - ADV:
ANA CLÁUDIA PEREIRA (OAB 201333/SP)
Processo 4006206-89.2013.8.26.0362 - Monitória - Espécies de Contratos - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA VISTOS. Providencie o requerente a juntada da diligência do Sr. Oficial de Justiça e ainda esclareça ainda sobre o documento
de fls. 14, eis que estranho aos Autos. Após a juntada da diligência, cite-se, para pagamento do valor mencionado na inicial,
no prazo de quinze dias, consignando que o adimplemento espontâneo do débito importa em ISENÇÃO de custas e honorários
advocatícios (art. 1.102C, § 1º do CPC). No mesmo prazo, poderá interpor embargos, ficando cientificado que, não o fazendo,
a inicial converter-se-á, de pleno direito, em título executivo judicial, constituindo-se o mandado inicial em mandado executivo,
prosseguindo-se com a execução, por seu atos e termos até final pagamento, tudo conforme cópias que seguem em anexo.
Decorrido o prazo sem manifestação, diga o credor em termos de prosseguimento (artigos 475-B, “caput”, e 475-I, ambos do
CPC). No silêncio e decorridos seis meses, aguarde-se provocação em arquivo (artigo 475-J, § 5º do CPC). Servirá o presente,
por cópia digitada, como mandado. Concedo os benefícios do artigo 172, § 2º do CPC, constando do mandado. Cumpra-se na
forma da lei. Int. - ADV: CLAUDIO HENRIQUE BUENO MARTINI (OAB 128041/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo 4006209-44.2013.8.26.0362 - Monitória - Espécies de Contratos - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA Vistos. Providencie o requerente, no prazo de 10 dias, juntada aos autos da diligência do Sr. Oficial de Justiça. Com esta,
cite-se, para pagamento do valor mencionado na inicial, no prazo de quinze dias, consignando que o adimplemento espontâneo
do débito importa em ISENÇÃO de custas e honorários advocatícios (art. 1.102C, § 1º do CPC). No mesmo prazo, poderá
interpor embargos, ficando cientificado que, não o fazendo, a inicial converter-se-á, de pleno direito, em título executivo judicial,
constituindo-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se com a execução, por seu atos e termos até final
pagamento, tudo conforme cópias que seguem em anexo. Decorrido o prazo sem manifestação, diga o credor em termos
de prosseguimento (artigos 475-B, “caput”, e 475-I, ambos do CPC). Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado.
Concedo os benefícios do artigo 172, § 2º do CPC, constando do mandado. Cumpra-se na forma da lei. Intime-se. - ADV:
CLAUDIO HENRIQUE BUENO MARTINI (OAB 128041/SP)
Processo 4006219-88.2013.8.26.0362 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Vistos. Primeiramente, certifique a Serventia acerca da tempestividade dos presentes
embargos, recolhimento das custas processuais, bem como, se os mesmos encontram-se instruídos com as principais peças
dos autos da execução. Certifique-se, ainda, a interposição dos presentes embargos na execução a que se referem. Após,
voltem conclusos. Int. - ADV: DAVID MELQUIADES DA FONSECA (OAB 59775PR)
Processo 4006236-27.2013.8.26.0362 - Monitória - Espécies de Contratos - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA
- Vistos. Providencie a requerente, no prazo de 10 dias, guia da diligência do Sr. Oficial de Justiça. Com a juntada, citese, para pagamento do valor mencionado na inicial, no prazo de quinze dias, consignando que o adimplemento espontâneo
do débito importa em ISENÇÃO de custas e honorários advocatícios (art. 1.102C, § 1º do CPC). No mesmo prazo, poderá
interpor embargos, ficando cientificado que, não o fazendo, a inicial converter-se-á, de pleno direito, em título executivo judicial,
constituindo-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se com a execução, por seu atos e termos até final
pagamento, tudo conforme cópias que seguem em anexo. Decorrido o prazo sem manifestação, diga o credor em termos
de prosseguimento (artigos 475-B, “caput”, e 475-I, ambos do CPC). Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado.
Concedo os benefícios do artigo 172, § 2º do CPC, constando do mandado. Cumpra-se na forma da lei. Intime-se. - ADV:
CLAUDIO HENRIQUE BUENO MARTINI (OAB 128041/SP)
Processo 4006240-64.2013.8.26.0362 - Monitória - Espécies de Contratos - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA Vistos. Providencie, no prazo de 10 dias, guia da diligência do Sr. Oficial de Justiça. Com a juntada, cite-se, para pagamento
do valor mencionado na inicial, no prazo de quinze dias, consignando que o adimplemento espontâneo do débito importa em
ISENÇÃO de custas e honorários advocatícios (art. 1.102C, § 1º do CPC). No mesmo prazo, poderá interpor embargos, ficando
cientificado que, não o fazendo, a inicial converter-se-á, de pleno direito, em título executivo judicial, constituindo-se o mandado
inicial em mandado executivo, prosseguindo-se com a execução, por seu atos e termos até final pagamento, tudo conforme
cópias que seguem em anexo. Decorrido o prazo sem manifestação, diga o credor em termos de prosseguimento (artigos 475-B,
“caput”, e 475-I, ambos do CPC). Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Concedo os benefícios do artigo 172,
§ 2º do CPC, constando do mandado. Cumpra-se na forma da lei. Intime-se. - ADV: CLAUDIO HENRIQUE BUENO MARTINI
(OAB 128041/SP)
Processo 4006249-26.2013.8.26.0362 - Monitória - Espécies de Contratos - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA Vistos. Providencie a requerente, no prazo de 10 dias, diligência do Sr. Oficial de Justiça. Com a juntada, cite-se, para pagamento
do valor mencionado na inicial, no prazo de quinze dias, consignando que o adimplemento espontâneo do débito importa em
ISENÇÃO de custas e honorários advocatícios (art. 1.102C, § 1º do CPC). No mesmo prazo, poderá interpor embargos, ficando
cientificado que, não o fazendo, a inicial converter-se-á, de pleno direito, em título executivo judicial, constituindo-se o mandado
inicial em mandado executivo, prosseguindo-se com a execução, por seu atos e termos até final pagamento, tudo conforme
cópias que seguem em anexo. Decorrido o prazo sem manifestação, diga o credor em termos de prosseguimento (artigos 475-B,
“caput”, e 475-I, ambos do CPC). Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Concedo os benefícios do artigo 172,
§ 2º do CPC, constando do mandado. Cumpra-se na forma da lei. Intime-se. - ADV: CLAUDIO HENRIQUE BUENO MARTINI
(OAB 128041/SP)
Processo 4006255-33.2013.8.26.0362 - Monitória - Espécies de Contratos - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA Vistos. Providencie a requerente, no prazo de 10 dias, juntada aos autos da diligência do Sr. Oficial de Justiça. Com juntada,
cite-se, para pagamento do valor mencionado na inicial, no prazo de quinze dias, consignando que o adimplemento espontâneo
do débito importa em ISENÇÃO de custas e honorários advocatícios (art. 1.102C, § 1º do CPC). No mesmo prazo, poderá
interpor embargos, ficando cientificado que, não o fazendo, a inicial converter-se-á, de pleno direito, em título executivo judicial,
constituindo-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se com a execução, por seu atos e termos até final
pagamento, tudo conforme cópias que seguem em anexo. Decorrido o prazo sem manifestação, diga o credor em termos
de prosseguimento (artigos 475-B, “caput”, e 475-I, ambos do CPC). Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado.
Concedo os benefícios do artigo 172, § 2º do CPC, constando do mandado. Cumpra-se na forma da lei. Intime-se. - ADV:
CLAUDIO HENRIQUE BUENO MARTINI (OAB 128041/SP)
Processo 4006259-70.2013.8.26.0362 - Monitória - Espécies de Contratos - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA Vistos. Providencie a requerente, no prazo de 10 dias, juntada aos Autos da diligência do Sr. Oficial de Justiça. Com esta,
cite-se, para pagamento do valor mencionado na inicial, no prazo de quinze dias, consignando que o adimplemento espontâneo
do débito importa em ISENÇÃO de custas e honorários advocatícios (art. 1.102C, § 1º do CPC). No mesmo prazo, poderá
interpor embargos, ficando cientificado que, não o fazendo, a inicial converter-se-á, de pleno direito, em título executivo judicial,
constituindo-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se com a execução, por seu atos e termos até final
pagamento, tudo conforme cópias que seguem em anexo. Decorrido o prazo sem manifestação, diga o credor em termos
de prosseguimento (artigos 475-B, “caput”, e 475-I, ambos do CPC). Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado.
Concedo os benefícios do artigo 172, § 2º do CPC, constando do mandado. Cumpra-se na forma da lei. Intime-se. - ADV:
CLAUDIO HENRIQUE BUENO MARTINI (OAB 128041/SP)
Processo 4006268-32.2013.8.26.0362 - Monitória - Espécies de Contratos - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA Vistos. Providencie o requerente, no prazo de 10 dias, juntada aos Autos da diligência do Sr. Oficial de Justiça. Com esta,
cite-se, para pagamento do valor mencionado na inicial, no prazo de quinze dias, consignando que o adimplemento espontâneo
do débito importa em ISENÇÃO de custas e honorários advocatícios (art. 1.102C, § 1º do CPC). No mesmo prazo, poderá
interpor embargos, ficando cientificado que, não o fazendo, a inicial converter-se-á, de pleno direito, em título executivo judicial,
constituindo-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se com a execução, por seu atos e termos até final
pagamento, tudo conforme cópias que seguem em anexo. Decorrido o prazo sem manifestação, diga o credor em termos
de prosseguimento (artigos 475-B, “caput”, e 475-I, ambos do CPC). Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado.
Concedo os benefícios do artigo 172, § 2º do CPC, constando do mandado. Cumpra-se na forma da lei Intime-se. - ADV:
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CLAUDIO HENRIQUE BUENO MARTINI (OAB 128041/SP)
Processo 4006284-83.2013.8.26.0362 - Monitória - Espécies de Contratos - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA Vistos. Providencie a requerente, no prazo de 10 dias, juntada aos Autos da diligência do Sr. Oficial de Justiça. Com esta,
cite-se, para pagamento do valor mencionado na inicial, no prazo de quinze dias, consignando que o adimplemento espontâneo
do débito importa em ISENÇÃO de custas e honorários advocatícios (art. 1.102C, § 1º do CPC). No mesmo prazo, poderá
interpor embargos, ficando cientificado que, não o fazendo, a inicial converter-se-á, de pleno direito, em título executivo judicial,
constituindo-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se com a execução, por seu atos e termos até final
pagamento, tudo conforme cópias que seguem em anexo. Decorrido o prazo sem manifestação, diga o credor em termos
de prosseguimento (artigos 475-B, “caput”, e 475-I, ambos do CPC). Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado.
Concedo os benefícios do artigo 172, § 2º do CPC, constando do mandado. Cumpra-se na forma da lei Intime-se. - ADV:
CLAUDIO HENRIQUE BUENO MARTINI (OAB 128041/SP)
Processo 4006287-38.2013.8.26.0362 - Monitória - Espécies de Contratos - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA Vistos. Providencie a requerente, no prazo de 10 dias, juntada aos Autos da diligência do Sr. Oficial de Justiça. Com esta,
cite-se, para pagamento do valor mencionado na inicial, no prazo de quinze dias, consignando que o adimplemento espontâneo
do débito importa em ISENÇÃO de custas e honorários advocatícios (art. 1.102C, § 1º do CPC). No mesmo prazo, poderá
interpor embargos, ficando cientificado que, não o fazendo, a inicial converter-se-á, de pleno direito, em título executivo judicial,
constituindo-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se com a execução, por seu atos e termos até final
pagamento, tudo conforme cópias que seguem em anexo. Decorrido o prazo sem manifestação, diga o credor em termos
de prosseguimento (artigos 475-B, “caput”, e 475-I, ambos do CPC). Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado.
Concedo os benefícios do artigo 172, § 2º do CPC, constando do mandado. Cumpra-se na forma da lei Intime-se. - ADV:
CLAUDIO HENRIQUE BUENO MARTINI (OAB 128041/SP)
Processo 4006415-58.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - IBF - Indústria Brasileira de Filmes S.A.
- Vistos etc. CITE(M)-SE o(a)(s) devedor(a)(s) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue em anexo,
ficando advertido(a)(s) do prazo de 10 (dez) dias para opor(em) embargos nos termos do artigo 730 do Código de Processo
Civil, sob pena de ser requisitado por este Juízo o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, o qual será efetivado na ordem de apresentação do precatório e à conta do respectivo crédito. Servirá a presente,
por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. ADVERTÊNCIAS: 1- Este processo tramita
eletronicamente. A íntegra do processo (petição inicial, documentos e decisões) poderá ser visualizada mediante acesso ao sítio
do Tribunal de Justiça de São Paulo, na internet, no endereço indicado na margem direita deste documento, sendo considerado
vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que desobriga a anexação. Petições, procurações, defesas etc,
devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento eletrônico. Intime-se. - ADV: MOHAMED CHARANEK (OAB 287621/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO COLHADO MENDES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUCIANA PATRÍCIA MENDES BALDERI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0024/2014
Processo 0001554-97.2013.8.26.0362 (036.22.0130.001554) - Divórcio Litigioso - Dissolução - Valdirene Mariano Montagnoli
- Vistos. Ante a sentença proferida às fls. 60/61 dê-se baixa na pauta de audiência (cf. 37). Int. Sentença fls. 60/61: O processo
comporta extinção sem julgamento do mérito, tendo em vista que a ação perdeu seu objeto. Com efeito, depreende-se da
narrativa inicial que a autora pretendia ver declarado extinto o vinculo matrimonial que tinha com o réu através da decretação
do divorcio direto do casal. Com a inicial juntou documentos (fls. 07/24). O requerido foi devidamente citado (fls. 43). Fora
designada audiência de tentativa de conciliação (fls. 37). Sobreveio aos autos a noticia de que as partes se compuseram nos
autos digitais 4001556-96.2013.8.26.0362, conforme sentença acostada às fls. 57/58. Pugnou o ministério público pela extinção
do feito (fls. 55) Destarte, com a notícia de que o divorcio do casal já fora decretado naqueles autos, a ação perdeu seu objeto,
tornando-se inócua a prestação jurisdicional. Isto posto, diante da concordância do Ministério Público (fls. 55), JULGO EXTINTA
a presente ação, em decorrência da superveniente perda de seu objeto, com fundamento no art. 267, IV, do Código de Processo
Civil. Custas na forma da lei. Com o transito em julgado expeça-se certidão de honorários e arquivem-se os autos, observadas
as formalidades de praxe. P.R.I.C. - ADV: ADRIANO RISSI DE CAMPOS (OAB 152749/SP)

Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO PAULO ROGÉRIO MALVEZZI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSELI APARECIDA FRANCATTO ASSUNÇÃO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2014
Processo 0000006-71.2012.8.26.0362 (362.01.2012.000006) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto (art. 155) Justiça Pública - Maria Goreth Bicalho Garcia e outro - Ciência ao Defensor do r. despacho de fls. 80: “Não obstantes as razões
apresentadas pela defesa por não vislumbrar quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 395 e 397 do CPP, mantenho a
denúncia já recebida. Designo audiência de instrução debates e julgamento para o dia 26 de fevereiro de 2014, às 17h00.
Providencie-se o quanto necessário para realização do ato. Cite-se a ré ROSE, com urgência, devendo a serventia intimá-la
para a audiência acima. Decorrido o prazo, sem manifestação, oficie-se com urgência a OAB para nomeação de defensor a ré
Rose. Regularizem-se as certidões faltantes. Int.” - ADV: IUL BRINER CESAR DOS SANTOS (OAB 116701/SP)
Processo 0000087-94.1987.8.26.0362 (362.01.1987.000087) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples Juvenal Lopes de Santana - Fica o defensor intimado a apresentar à este Juízo, com extrema urgência, endereço onde possa
ser encontrado o Réu, afim de que este seja intimado da Senteça. - ADV: PAULA CRISTINA CRUDI (OAB 159477/SP)
Processo 0000523-42.2013.8.26.0362 (036.22.0130.000523) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e
Condutas Afins - ABNER ANDRÉ DIAS - À vista da decisão proferida nos autos de “Habeas Corpus” em apenso, que determinou
a soltura do réu para que aguarde a decisão final do processo em liberdade, prejudicada a expedição da guia de recolhimento
provisória, anote-se. Cumpra-se no mais o quanto determinado às fls. 111, remetendo-se os autos ao Tribunal de Justiça com as
formalidades de praxe. Int. - ADV: DANIEL VERDOLINI DO LAGO (OAB 286079/SP), NATALINO POLATO (OAB 220810/SP)
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Processo 0000558-36.2012.8.26.0362 (362.01.2012.000558) - Crimes Contra a Propriedade Imaterial - Jailson Pereira
Rodrigues - Vistos. Não obstante as razões apresentadas pela Defesa do réu, por não vislumbrar quaisquer das hipóteses
previstas nos artigos 395 e 397 do CPP, mantenho a denúncia já recebida. Designo a audiência de instrução, debates e julgamento
para o dia 05 de junho de 2014, às 16h30min. Providencie-se o quanto necessário para realização do ato. Regularizem-se as
certidões faltantes. Int. - ADV: ADEMIR ANELO TOLEDO (OAB 105260/SP)
Processo 0000716-62.2010.8.26.0362 (362.01.2010.000716) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto (art. 155) Tatiego Vilela Bevine e outro - Fica o defensor ciente de sua nomeação e intimado a prestar compromisso e apresentar defesa
no prazo legal. - ADV: OLIVEIRA JOSÉ ALVES JUNIOR (OAB 225027/SP)
Processo 0000873-30.2013.8.26.0362 (036.22.0130.000873) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto Qualificado - F.
A. de S. e outro - Fica o defensor ciente de sua nomeação e intimado a prestar compromisso e apresentar defesa no prazo legal
- ADV: PAULA FLORIANO (OAB 265454/SP), VALMIR DONIZETTI FERREIRA JUNIOR (OAB 309518/SP)
Processo 0000944-66.2012.8.26.0362 (362.01.2012.000944) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) Orlando Gomes Filho e outro - Fica o defensor ciente de sua nomeação e intimado a prestar compromisso e apresentar defesa
no prazo legal. - ADV: RICARDO FORMENTI ZANCO (OAB 152485/SP)
Processo 0001037-39.2006.8.26.0362 (362.01.2006.001037) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Leve - G. G. da S.
- Vistos. Como bem anotou o d. Representante do Ministério Público, desde a revogação da suspensão condicional do processo
e retomada do prazo prescricional, transcorreu pouco mais de sete meses, de modo que não há que se falar em prescrição.
Assim, mantenho a decisão que recebeu a denúncia. A audiência de instrução, debates e julgamento foi designada para o dia 5
de fevereiro de 2014, às 16h00, conforme despacho de fls. 44. Desse modo, cumpra-se, intimando-se o réu e testemunhas para
o ato designado. Int. - ADV: MARIA DA GRAÇA CUBALCHI SAAD (OAB 156480/SP)
Processo 0001133-44.2012.8.26.0362 (362.01.2012.001133) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto (art. 155) - TIAGO
FERNANDES DE BRITO - Certificado o trânsito em julgado do acordão, caso haja objeto apreendido, fica desde já autorizada
a destruição. Os honorários do Defensor nomeado já foram arbitrados e expedida a certidão. Assim, procedam-se as devidas
anotações, comunicações, após arquivem-se os autos. Int. - ADV: NICOLA DELATESTA (OAB 262128/SP)
Processo 0001176-44.2013.8.26.0362 (036.22.0130.001176) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto - A. J. da S. Adriano Justino da Silva foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inc. II, c.c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal,
porque nas condições de tempo e local descritas pela denúncia, mediante escalada, tentou subtrair, para si, sete chapas de
ferro, com as medidas e peso descritos na denúncia, apenas não se consumando o delito por motivos alheios à vontade do réu.
A denúncia foi recebida às fls. 32, o réu foi citado (fls. 49) e apresentou defesa escrita (fls. 50). Durante a instrução foram
ouvidas a vítima e duas testemunhas. O réu não foi interrogado, pois alterou seu endereço sem comunicar ao Juízo. Em
alegações finais, a Promotora de Justiça pugnou pela condenação nos termos da denúncia. Em alegações, a defesa requer a
conversão do ato, a fim de que se proceda ao interrogatório do acusado em outra oportunidade. Alternativamente, requer o
reconhecimento do princípio da insignificância ou o furto privilegiado. É o relatório do necessário. Fundamento e decido. De
início, decreto a revelia do acusado, pois foi regularmente citado (fls. 49) e mudou seu endereço sem comunicar ao Juízo,
incidindo, assim, o art. 367 do CPP. Nem se diga pela inexistência de tempo hábil desde sua soltura, pois ela ocorreu no dia 1º
de novembro p.p. (fls. 62v) e a tentativa de intimação ocorreu no dia 26 de novembro p.p. (fls. 67). Assim, era do acusado o ônus
de procurar o Cartório da Vara Criminal para atualizar seu endereço, o que não ocorreu. No mais, a materialidade dos delitos foi
constatada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12; auto de avaliação de fls. 27, laudo de exame de local, fls. 58/60, bem
como pela prova oral colhida. A vítima disse que seu cachorro começou a latir e a avançar em direção ao muro divisório de sua
residência e terreno vizinho, também de sua propriedade. Em razão disso, verificou que o acusado estava no terreno separando
chapas de ferro. O depoente interveio e conseguiu deter o acusado, que já havia jogado algumas chapas para fora do imóvel. O
ofendido conseguiu deter o acusado na calçada em frente ao imóvel e acionou a polícia militar. Os policiais militares ouvidos na
presente data disseram que quando chegaram no local, depararam-se com o acusado já imobilizado. Ressalte-se que os
policiais militares ouvidos nesta data relataram os fatos com firmeza e coerência, reconhecendo, em juízo, o acusado como
autor do delito. Neste sentido, o entendimento jurisprudencial, confira-se: “PROVA CRIMINAL - Depoimento da vítima Admissibilidade - Crime de roubo - Preciosidade na identificação do autor do delito - Prevalência, ademais, sobre a palavra do
acusado - Recurso não provido. No campo probatório, a palavra da vítima de assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre
proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar
inocentes” (Apelação Criminal n. 186.367-3 - Santo André - 2ª Câmara Criminal - Relator: Breno Guimarães - 04.09.95 - V.U.).
Diante do fato de o acusado ter sido surpreendido no interior do imóvel, entendo provada a conduta imputada ao réu, bem como
a materialidade do delito, requisitos necessários para sua condenação. Mais do que isso, o acusado foi surpreendido no interior
do imóvel, separando os bens de propriedade da vítima, situação em que o ônus de provar a licitude da conduta se transfere à
defesa. A esse respeito, se sustenta tal fato e unicamente ele pode apontar o alegado possuidor do bem, este, segundo sua
versão, o provável agente do crime, tem o ônus dessa demonstração, nos moldes do art. 156 do CPP. Não a realizando, é
correto tomar-se o indício do furto, não contrariado pela contraprova do acusado, como indicativo seguro da autoria. Não se
cuida de presumir esse fato, mas de deduzi-lo das circunstâncias provadas, autorizadoras dessa conclusão (CPP, art. 239) e,
não fosse esta verídica, poderia ser desfeita pelo réu. (Apelação n. 990.08.021381-4, Relator Desembargador Figueiredo
Gonçalves, julgado aos 16.2.2009, 1ª Câmara de Direito Criminal do TJSP). Não há que se falar em aplicação do princípio da
insignificância, pois o acusado figura como réu em diversos outros processos criminais e, inclusive, ostenta reincidência (fls. 18
do apenso de FA), mostrando que faz da prática de crimes patrimoniais seu meio de vida, hipótese que, a teor do entendimento
do Supremo Tribunal Federal, veda o reconhecimento da bagatela. Nesse sentido: PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO DE
RELATOR, DO STJ, QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR EM IDÊNTICA VIA PROCESSUAL. FURTO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-INCIDÊNCIA: AUSÊNCIA DE CUMULATIVIDADE DE SEUS REQUISITOS. RES FURTIVA DE
PEQUENO VALOR (SEIS BARRAS DE CHOCOLATE AVALIADAS EM R$ 31,80). SUBTRAÇÃO DOS BENS PARA COMPRAR
DROGAS: CONDUTA NÃO TIDA COMO DE MÍNIMA OFENSIBILIDADE. ACENTUADO GRAU DE REPROVABILIDADE DO
COMPORTAMENTO DO PACIENTE. FURTO PRIVILEGIADO (CP, ART. 155, § 2º): RÉU REINCIDENTE. NÃO-CABIMENTO.
SÚMULA 691-STF: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. (HC 107.733, Relator Ministro Luiz Fux, decisão de 4.4.2011). E nem se diga que o valor dos bens era de
trinta a quarenta reais, pois o auto de avaliação de fls. 27 indica que o valor dos bens era de duzentos e dez reais, não existindo
documento hábil nos autos a comprovar o desacerto da avaliação oficial. Não há que se falar em furto privilegiado, pois o
acusado é reincidente e o artigo 155, § 2º, do Código Penal exige que o agente ostente a primariedade para gozar do benefício.
Cabível, ainda, a aplicação da qualificadora descrita na denúncia, já que o laudo de fls. 58/60 indica que o muro do imóvel
possui 2,30metro de altura. Passo, então, à dosimetria da pena. Após a análise dos antecedentes criminais do réu, de sua
conduta social e de sua personalidade, levando em conta as circunstâncias e consequências do delito, atento à culpabilidade e
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ao que seja suficiente para a reprovação e prevenção do crime, verifico que o réu ostenta condenação criminal transitada em
julgado (fls.21 do apenso de FA), o que justifica o recrudescimento da pena-base. Assim, fixo a pena-base em 2 anos e 4 meses
de reclusão e pagamento 11 dias-multa. Em segunda fase, está presente a agravante da reincidência (fls. 18 do apenso de FA),
majorando-se a pena em 1/6, do que resulta pena privativa de liberdade de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e pagamento
de 12 dias-multa. Nesse ponto, deve-se destacar que o reconhecimento de maus antecedentes, na primeira etapa da fixação, e
da reincidência, na segunda, quando fundamentados em processos distintos, não ocasiona bis in idem. De acordo com Guilherme
de Souza Nucci: Justamente porque o critério eleito pela lei penal é o trifásico, e sabendo-se que as circunstâncias judiciais
podem confundir-se com as legais (maus antecedentes circunstância judicial e reincidência circunstância legal), deve o
magistrado agir com redobrada cautela. Entretanto, quando houver o estabelecimento de duas situações distintas, dando azo à
aplicação, também distinta, de circunstâncias judiciais e legais, é possível a dupla agravação. Nesse sentido: STF: “Maus
antecedentes por uma condenação e reincidência por outra não faz bis in idem” (HC 73.289/SP, 1ª Turma, relator Min. Moreira
Alves, 28/11/95, v.u.). E ainda: STJ: “O método trifásico não impede que, na fixação da pena-base, seja ultrapassado o mínimo
legal previsto, com base nos antecedentes do réu, demonstrativos de não ser o crime um fato episódico em sua vida (indiciamento
em inquérito, denúncia por infrações várias etc). Já a reincidência, considerada na segunda operação, funciona como agravante
porque já fora ele (acusado) denunciado e condenado irrecorrivelmente por estelionato em dois processos. Nestas hipóteses,
não há falar-se em bis in idem” (HC 8.817/MS, 6ª Turma, Relator Ministro Fernando Gonçalves, 3/8/1999, v.u.). O Supremo
Tribunal Federal decidiu também que: Maus Antecedentes e Reincidência: “Non Bis in Idem” - A utilização de condenações
distintas e com trânsito em julgado, para fins de aumento de pena por maus antecedentes e reincidência, não viola o princípio
do non bis in idem. Com base nesse entendimento, a Turma indeferiu habeas corpus nos quais se pleiteava a redução das
penas impostas aos pacientes, com o afastamento da exasperação relativa aos antecedentes desabonadores. Inicialmente,
registrou-se não se estar diante do mesmo tema que se encontra pendente de julgamento pelo Plenário da Corte concernente à
possibilidade de reconhecimento de inquéritos policiais e ações penais em curso como maus antecedentes. Em seguida,
reputou-se razoável que no caso de diferentes condenações pretéritas com trânsito em julgado uma delas fosse utilizada para
caracterizar os maus antecedentes (CP, art. 59), na fixação da pena-base, e outra, para considerar a reincidência, como
agravante, na segunda fase da dosimetria penal (CP, art. 61, I). Precedentes citados: HC 99044/SP (DJE de 21.5.2010); HC
94846/RS (DJE de 24.10.2008). HC 96771/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, 17.8.2010. (HC-96771)HC 101832/SP, rel. Min. Gilmar
Mendes, 17.8.2010. (HC-101832) HC 96961/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, 17.8.2010. (HC-96961). Em terceira fase, verifico que
se trata de crime tentado e que o acusado já havia percorrido significativo percurso do iter criminis, pois inclusive, foi surpreendido
no interior do imóvel, tendo jogado alguns bens para fora do imóvel. Assim, aplico a fração redutora da metade, resultando pena
privativa de liberdade de 1 ano , 4 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 6 dias-multa. Por fim, apesar da quantidade de
pena aplicada, o réu é reincidente, motivo pelo qual fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena, tal qual prevê o art.
33, § 2º, ‘c’, do Código Penal. Nesse sentido: “Se o condenado, mesmo com pena inferior a 4 anos de reclusão, é reincidente,
como reconhecido pela sentença de 1º grau, não faz jus ao regime semi-aberto para início da execução da pena” (Superior
Tribunal de Justiça, RT 725/533). De igual modo, a doutrina (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10ª.
Edição. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2010, pág. 340) assevera que a regra estabelecida pelo Código Penal é de
que o condenado reincidente deve iniciar o cumprimento da sua pena sempre no regime fechado, pouco importando o montante
da sua pena (ver alíneas b e c do § 2º deste artigo). E tem sido posição majoritária na doutrina e na jurisprudência não pode o
réu reincidente receber outro regime, mormente quando apenado com reclusão, que não seja o fechado. Os maus antecedentes
e a reincidência inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na medida em que o art. 44,
II e III, do Código Penal, prevê que ela não ocorrerá quando os antecedentes indicarem que essa substituição não seja suficiente.
Esse é o caso dos autos, em que o acusado, que já foi condenado por crime da mesma espécie de que aqui se trata (fls. 18 e
21 do apenso de FA), mas tornou a delinquir, indicando que a substituição não será suficiente. Por estas razões e considerando
o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, o que faço para CONDENAR Adriano Justino da
Silva, RG 36.981.099, à pena privativa de liberdade de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 6 dias-multa, calculados no mínimo legal, dando-o como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, II (escalada) c.c.
art. 14, II, ambos do Código Penal. O réu poderá recorrer em liberdade, tendo em vista o total de pena imposta e o tempo
decorrido desde a data de sua prisão em flagrante. Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, lance-se o nome
do réu no rol dos culpados. Defiro a gratuidade processual ao acusado, tendo em vista que a multa foi fixada no mínimo legal e
foi representado por advogado indicado pelo Convênio OAB/Defensoria. - ADV: MILENE CARVALHO ALBORGHETTE
DOMINGOS (OAB 242003/SP)
Processo 0001545-43.2010.8.26.0362 (362.01.2010.001545) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) Maicon Donizete dos Reis - Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e CONDENO Maicon Donizeti
dos Reis, RG 61.624.680, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial
aberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, no valor mínimo legal, dando-o como incurso no artigo 155, § 4º, I e IV, do Código
Penal, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito na forma da fundamentação. O réu poderá
recorrer em liberdade. Transitada em julgado esta sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Defiro-lhe a gratuidade
processual, tendo em vista que a multa foi fixada no mínimo legal e foi representado por advogado indicado pelo Convênio OAB/
Defensoria. P.R.I.C. - ADV: ELIANE MOREIRA DE SOUZA (OAB 145051/SP)
Processo 0001614-12.2009.8.26.0362 (362.01.2009.001614) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito
- Justiça Pública - Adilson Oliveira da Paixão - VISTOS. Entendo que a punibilidade deve ser extinta pelo reconhecimento da
prescrição antecipada. Em linhas gerais, pode-se definir prescrição como a perda do direito do punir (da pretensão punitiva)
ou do direito de executar a reprimenda imposta ao agente (da pretensão executória), em face da inércia do Estado durante
determinado lapso temporal. No tocante à primeira, há quatro espécies: prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
calculada antes da sentença e com base na maior pena prevista in abstrato no tipo penal; prescrição da pretensão punitiva
intercorrente ou superveniente à sentença condenatória calculada com base na pena efetivamente fixada pelo juiz na sentença
condenatória e aplicável somente após a condenação de primeira instância; prescrição da pretensão punitiva retroativa calculada com base na pena efetivamente fixada pelo juiz na sentença condenatória e aplicável da sentença condenatória para
trás; prescrição da pretensão punitiva antecipada ou virtual reconhecida antecipadamente, com base na provável pena fixada na
futura condenação. A prescrição antecipada ou virtual vem sendo amplamente aceita pela doutrina, tendo em vista os benefícios
processuais gerados ao réu e à própria Justiça, pois dá a possibilidade ao Juiz do processo de conhecimento de reconhecer a
extinção da punibilidade com base na pena em concreto que seria atribuída ao réu na sentença condenatória, que seria feita
em momento posterior pelo Juiz da Execução Penal. Desta forma é inegável a economia processual, diante do acúmulo de
processos nesta Vara Criminal, evitando-se assim uma condenação ineficaz. Em que pese o dissídio jurisprudencial acerca do
tema, é mister reconhecer neste caso tal prescrição com relação ao autor do fato. No caso dos autos, a denúncia foi recebida
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aos 11 de fevereiro de 2009 (fls. 32), vale dizer, há mais de quatro anos. O crime foi cometido aparentemente com dolo normal
ao tipo, e diante das condições pessoais do acusado, e da inexistência de reincidência, não se vislumbra possibilidade de
imposição de pena privativa de liberdade superior ao patamar de 02 anos de reclusão. Desse modo, incide o prazo prescricional
de 04 anos, como era previsto no art. 109, V, do Código, já transcorrido desde a data do recebimento da denúncia. Por estes
fundamentos, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO EXTINTA a punibilidade de ADILSON OLIVEIRA DA PAIXÃO,
com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Decorrido
sem recurso, arquivem-se os autos. PRI. - ADV: LUIZ EUGENIO PEREIRA (OAB 101166/SP)
Processo 0002835-35.2006.8.26.0362 (362.01.2006.002835) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito Cinesio Rodrigues dos Santos - Na esteira da manifestação do Excelentíssimo Representante do Ministério Público, entendo
que a punibilidade deve ser extinta pelo reconhecimento da prescrição antecipada também quanto ao delito previsto pelo artigo
306 do CTB. Em linhas gerais, pode-se definir prescrição como a perda do direito do punir (da pretensão punitiva) ou do direito
de executar a reprimenda imposta ao agente (da pretensão executória), em face da inércia do Estado durante determinado
lapso temporal. No tocante à primeira, há quatro espécies: prescrição da pretensão punitiva propriamente dita calculada antes
da sentença e com base na maior pena prevista in abstrato no tipo penal; prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou
superveniente à sentença condenatória calculada com base na pena efetivamente fixada pelo juiz na sentença condenatória e
aplicável somente após a condenação de primeira instância; prescrição da pretensão punitiva retroativa - calculada com base
na pena efetivamente fixada pelo juiz na sentença condenatória e aplicável da sentença condenatória para trás; prescrição da
pretensão punitiva antecipada ou virtual reconhecida antecipadamente, com base na provável pena fixada na futura condenação.
A prescrição antecipada ou virtual vem sendo amplamente aceita pela doutrina, tendo em vista os benefícios processuais
gerados ao réu e à própria Justiça, pois dá a possibilidade ao Juiz do processo de conhecimento de reconhecer a extinção da
punibilidade com base na pena em concreto que seria atribuída ao réu na sentença condenatória, que seria feita em momento
posterior pelo Juiz da Execução Penal. Desta forma é inegável a economia processual, diante do acúmulo de processos nesta
Vara Criminal, evitando-se assim uma condenação ineficaz. Em que pese o dissídio jurisprudencial acerca do tema, é mister
reconhecer neste caso tal prescrição com relação ao autor do fato. No caso dos autos, a denúncia foi recebida aos 29 de
agosto de 2007 (fls. 99), vale dizer, há mais de quatro anos. O crime foi cometido aparentemente com dolo normal ao tipo, e
diante das condições pessoais do acusado, e da inexistência de reincidência, não se vislumbra possibilidade de imposição
de pena privativa de liberdade superior ao patamar de 02 anos de reclusão. Desse modo, incide o prazo prescricional de
04 anos, como era previsto no art. 109, V, do Código, já transcorrido desde a data do recebimento da denúncia. Por estes
fundamentos, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO EXTINTA a punibilidade de CINÉSIO RODRIGUES DOS
SANTOS com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal, em relação aos crimes tipificados pelo artigo 303 do CTB e 306 do
CTB, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Decorrido sem recurso, arquivem-se os autos. PRI. ADV: CRISTIANO JAMES BOVOLON (OAB 245997/SP)
Processo 0002907-75.2013.8.26.0362 (036.22.0130.002907) - Auto de Prisão em Flagrante - Furto Qualificado - Daniel
Donizete Pereira e outro - Fica o defensor ciente de sua nomeação e intimado a prestar compromisso e apresentar defesa no
prazo legal - ADV: JULIANA PERES LEISTER (OAB 164675/SP)
Processo 0003063-63.2013.8.26.0362 (036.22.0130.003063) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e
Condutas Afins - Maria Helena Teixeira - - Vanessa Cristina Bonetti - Ciência do r. despacho de fls. 106:Vistos.Tendo em
vista informação de que a investigadora Sônia estará de férias na data designada para audiência de instrução, redesigno o
ato para o dia 21 de fevereiro de 2014, às 16h00min. Requisitem-se as rés;Intimem-se as testemunhas de defesa Josiane e
Priscila;Requisitem-se os Investigadores e Intime-se a Defensora” Intime-se. - ADV: ANA PAULA DE CASTRO MARTINI (OAB
135981/SP), JOSE MAURICIO MARTINI (OAB 152801/SP)
Processo 0003667-92.2011.8.26.0362 (362.01.2011.003667) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e
Condutas Afins - Nilvan Pereira da Cruz - Fica o defensor intimado a apresentar razões de recurso no prazo legal. - ADV: JOSE
EDUARDO ALVES (OAB 111166/SP)
Processo 0003737-51.2007.8.26.0362 (362.01.2007.003737) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Leve - Roberto Sidiney
Moyses - Por estas razões e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE o pedido formulado
nos autos da presente ação penal, o que faço para (i) condenar ROBERTO SIDNEY MOYSES, RG 18.167.946, à pena privativa
de liberdade de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por incurso no art. 213, caput, c.c. art. 14, II do
Código Penal; (ii) absolver o réu da imputação do delito tipificado pelo artigo 148, § 1º e § 2º do CP, com fulcro no artigo 386, III
do CPP, e (iii) e julgo ainda extinta a punibilidade do acusado em relação ao crime descrito no artigo 340 do CP, com fulcro no
artigo 107, IV do CP. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. O réu poderá recorrer desta em
liberdade. P.R.I.C. - ADV: SERGIO DORIVAL GALLANO (OAB 156486/SP), VERALDO NUNES DOS SANTOS JUNIOR (OAB
305529/SP)
Processo 0004499-67.2007.8.26.0362 (362.01.2007.004499) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado Guilherme Daniel da Luz - Victor Gustavo Nazareno - Fica o defensor ciente de sua nomeação e intimado a prestar compromisso
e apresentar defesa no prazo legal. - ADV: JORGE EDUARDO GRAHL (OAB 127399/SP)
Processo 0004811-38.2010.8.26.0362 (362.01.2010.004811) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
e Condutas Afins - Justiça Pública - Deivid Willian da Silva Domingos e outros - Fica o defensor ciente de sua nomeação e
intimado a prestar compromisso e apresentar defesa no prazo legal. - ADV: ROSEMAR LUCAS (OAB 118544/SP)
Processo 0006457-83.2010.8.26.0362 (362.01.2010.006457) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e
Condutas Afins - Aparecido Felix da Silva e outros - 1 - Expeçam-se as Guias de Recolhimento Definitiva em nome dos réus
Vitor e Wander, encaminhando-as as Varas das Execuções e aos estabelecimentos penais dos locais onde os réus estiverem
recolhidos. 2 - Expeçam-se os Ofícios de Comunicação final às devidas repartições. 3 Após, arquivem-se os autos, com as
formalidades legais. 4 Verifique a serventia se existem armas ou objetos apreendidos e registrados nestes autos, e, em caso
positivo, proceda-se às anotações nos Livros de Registros. 5 Int. - ADV: ADENIR COMPRI (OAB 70254/SP)
Processo 0006652-10.2006.8.26.0362 (362.01.2006.006652) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto (art. 155) - J. P. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, assim fazendo por analogia e conformeo artigo 3º do Código de Processo Penal, nos
termos do artigo 267, inciso V, do Código de Processo Civil. Oportunamente, arquivem-se os autos, observadas as formalidades
legais. P.R.I.C. - ADV: NICOLA DELATESTA (OAB 262128/SP), ELISANGELA ZANCOPE ARICETO (OAB 171853/SP)
Processo 0006691-02.2009.8.26.0362 (362.01.2009.006691) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto - Valter Donizetti
Firmino e outros - Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e CONDENO Rogério de Oliveira
Rosa e Giliard Alves Ferreira à pena privativa de liberdade de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 11 dias-multa, no valor mínimo legal, e Valter Donizetti Firmino e Carlos Eduardo Amaral à pena privativa de
liberdade de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo legal, dando todos
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como incursos no artigo 155, § 4º, incisos II e IV do Código Penal, julgando extinta a punibilidade em relação aos réus Valter
Donizetti Firmino e Carlos Eduardo Amaral, por força da prescrição, com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal.
Determino a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, em relação aos réus Giliard e Rogério, na forma
da fundamentação Os réus poderão recorrer em liberdade. Transitada em julgado esta sentença, lance-se o nome dos réus
Rogério e Giliard no rol dos culpados. Defiro-lhes a gratuidade processual, tendo em vista que a multa foi fixada no mínimo legal
e foi representado por advogado indicado pelo Convênio OAB/Defensoria. P.R.I.C. - ADV: ANDRE LUIZ PEREIRA (OAB 286027/
SP), MARTA OLIVEIRA DE MELO (OAB 55957/SP), RONY REGIS ELIAS (OAB 128640/SP), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA
CAMPOS (OAB 220816/SP)
Processo 0007582-18.2012.8.26.0362 (362.01.2012.007582) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Roubo - Diego Fernando
Dijair da Silva Cefali e outro - Fls.155: por tempestivo, recebo o recurso interposto pelo réu Wagner. Observe que também foi
interposto recurso pela defesa do réu Diego. Intimem-se os defensores para apresentação das razões recursais. Após, ao
Ministério Público para contrariedade. Anoto que a GR provisória do réu Diego já foi expedida - fls. 146. Int. - ADV: ROSEMAR
LUCAS (OAB 118544/SP), ANDRE LUIZ PEREIRA (OAB 286027/SP)
Processo 0007878-74.2011.8.26.0362 (362.01.2011.007878) - Termo Circunstanciado - Periclitação da Vida e da Saúde
e Rixa - Marco Antonio Augusto Carrasco Beliddo - 1- Tendo em vista que o autor dos fatos Marco Antonio Augusto Carrasco
Beliddo, cumpriu integralmente a pena imposta quando da transação penal, declaro extinta sua punibilidade, com fundamento
nos termos do artigo 84, da Lei 9099/95. Proceda-se às anotações e comunicações necessárias com relação ao mesmo. 2PRIC. - ADV: JOÃO RICARDO DE OLIVEIRA MATTOS (OAB 198780/SP)
Processo 0007943-35.2012.8.26.0362 (362.01.2012.007943) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e
Condutas Afins - Rodolfo de Souza Silva Dias e outros - Fica o defensor intimado a apresentar razões de recurso no prazo legal.
- ADV: KATIA CRISTINA MACEDO (OAB 127401/SP), NATALINO POLATO (OAB 220810/SP), KATIA CIPRIANO GONÇALVES,
WAGNER FERREIRA MARQUES (OAB 284351/SP), DANIEL VERDOLINI DO LAGO (OAB 286079/SP)
Processo 0008515-88.2012.8.26.0362 (362.01.2012.008515) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e
Condutas Afins - WELLINGTON CESAR DE MEL - Fica o defensor intimado da expedição de carta precatória para a comarca
de Primavera do Leste- MT para inquirição de testemunha, nos termos do art. 222 do CPP. - ADV: JULIANA SENHORAS
DARCADIA (OAB 255173/SP)
Processo 0009448-03.2008.8.26.0362 (362.01.2008.009448) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes Praticados por
Particular Contra a Administração em Geral - Tania Mara de Carvalho - Fica o defensor intimado da audiência designada para o
dia 12 de fevereiro de 2014, às 13h40, na Comarca de Itapira. - ADV: JOSE ROBERTO STABILE (OAB 43831/SP)
Processo 0010084-32.2009.8.26.0362 (362.01.2009.010084) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e
Condutas Afins - ELIZEU LOPES COUTINHO - Vistos. Expeça-se com urgência ofício à autoridade policial comunicando que
foi deferida a incineração da droga apreendida, desde que seja reservado material para contraprova, já que houve recurso
nos autos. Fls. 147, dê-se vista ao Ministério Público, ante a não localização do réu para intimação da sentença. Fls. 140, por
tempestivo, recebo o recurso interposto pela defesa técnica. Às razões e contrarrazões.Com relação ao complemento dos
honorários em 30%, será determinado quando do retorno dos autos do Tribunal de Justiça, sendo que nesta fase processual,
foi arbitrado corretamente os 70% do valor da Tabela, já que houve condenação do réu. Intime-se. - ADV: MARTA OLIVEIRA DE
MELO (OAB 55957/SP)
Processo 0010157-33.2011.8.26.0362 (362.01.2011.010157) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e
Condutas Afins - Ronald Lanzi e outros - Expeça-se nova carta precatória para notificação e intimação do aditamento do réu
Ederson para o Município de Japeri/RJ, via fax e com urgência. Expeça-se carta precatória à Comarca de Itapira/SP para
notificação e intimação do aditamento da denúncia do réu Cleiton, no endereço fornecido às fls.199, conforme pedido de fls.205.
Defiro a gratuidade processual requerida pelos réus Ronald e Cleiton somente para isenção de custas processuais. Anote-se.
Devolva-se a provisão do Dr. Márcio Pinto Ribeiro à OAB, comunicando que o acusado Cleiton constituiu defensor. Int. - ADV:
ACACIO APARECIDO BENTO (OAB 121558/SP), CAROLINA MASOTTI MONTEIRO (OAB 276001/SP)
Processo 0010157-33.2011.8.26.0362 (362.01.2011.010157) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e
Condutas Afins - Ronald Lanzi e outros - Fica o defensor ciente de sua nomeação e intimado a prestar compromisso e apresentar
defesa no prazo legal. - ADV: ANA ANTONIA F DE MELO ROSSI (OAB 83821/SP)
Processo 0010936-56.2009.8.26.0362 (362.01.2009.010936) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto (art. 155) - Fabio
Henrique Gomes Bela e outro - Fica o defensor intimado da expedição de Carta Precatória para a Comarca de Casa Branca
para a oitiva de testemunha, nos termos do art. 222 do CPP. - ADV: DAIANE DALILA DA SILVA (OAB 265635/SP), JEFERSON
TEIXEIRA DE AZEVEDO (OAB 147121/SP)
Processo 0011150-47.2009.8.26.0362 (362.01.2009.011150) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Roubo - Wellington
Fernando Theodoro da Silva e outros - Hugo Leonardo Pereira - O Ministério Público recorreu da Sentença, apresentando
suas razões às fls. 645/673. Embora devidamente intimados por publicação, somente os defensores dos réus Francisco e
Renato apresentaram contrarrazões. Assim, para celeridade processual publique-se, novamente, a intimação dos defensores
dos réus Hugo, Amanda, Rogério e Wellington para as contrarrazões. Fls. 677: por tempestivo, recebo o recurso interposto
pelo réu Francisco. Fls. 679: por tempestivo, recebo o recurso interposto pelo réu Wellington. Intimem-se seus defensores de
que, além de apresentarem as contrarrazões, deverão apresentar as razões recursais. Apresentadas todas as peças acima,
tornem os autos ao Ministério Público para contrariedade. Int. - ADV: BENEDICTO ANTONIO FRANCO SILVEIRA (OAB 12288/
SP), ROSANA VILLELA FREIRE (OAB 324063/SP), JOÃO VALÉRIO MONIZ FRANGO (OAB 289776/SP), JOÃO MARIO DE
CAMPOS PAES (OAB 259156/SP), GUSTAVO ANTONIO TAVARES DO AMARAL (OAB 238654/SP)
Processo 0011340-10.2009.8.26.0362 (362.01.2009.011340) - Crimes de Arma de Fogo (Lei 10.826/2003) - Do Sistema
Nacional de Armas - J. P. - P. F. - Fica o defensor ciente de sua nomeação e intimado a apresentar contrarrazõezs de recurso no
prazo legal. - ADV: JORGE WAGNER CUBAECHI SAAD (OAB 77908/SP)
Processo 0011381-40.2010.8.26.0362 (362.01.2010.011381) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
e Condutas Afins - José Eduardo Nardon - Fica o defensor ciente de sua nomeação e intimado a prestar compromisso e
apresentar defesa no prazo legal. - ADV: GIOVANA MARA RODRIGUES (OAB 191421/SP)
Processo 0012871-05.2007.8.26.0362 (362.01.2007.012871) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito Natal Alves - NATAL ALVES, já qualificado nos autos (fl. 13), foi denunciado perante este Juízo como incurso nas penas dos
artigos 306 c.c. artigo 298, III da Lei n.º 9.503/97 e 331 do Código Penal, porque no dia 13 de abril de 2007, por volta das 16
horas, na Rua dos Gerânios, 75, Jardim Ipê Pinheiros, nesta cidade e Comarca, conduzia, sem ser habilitado, o veículo descrito
na denúncia, estando com concentração alcoólica de 1,9 g/L, conforme exame de sangue de fl. 09. Consta também que, nas
mesmas circunstâncias acima descritas, o réu NATAL ALVES desacatou os policiais militares que efetuaram a abordagem,
no exercício de suas funções, chamando-os de vagabundos e safados, tendo sido necessário o uso da força para contê-lo. A
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denúncia foi recebida em 15 de julho de 2009 (fls. 31). O réu foi citado e apresentou resposta preliminar (fls. 41 e 46/51). Durante
a instrução foram ouvidas duas testemunhas de Acusação. Ao final, o réu foi interrogado (fls. 69/80). Em sede de debates
orais, o representante do Ministério Público requereu a parcial procedência do feito com relação ao delito de embriaguez e a
absolvição do réu pelo delito de desacato (fl. 79/80). A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por falta de provas dos delitos
apontados (fl. 84/85). É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. A pretensão deduzida na denúncia merece parcial acolhida. A
materialidade do delito de embriaguez ao volante está provada, tendo em vista o resultado do exame feito no etilômetro (fl. 09) e
os depoimentos colhidos. A autoria também é certa, visto que o réu foi preso em flagrante. A testemunha Andréia confirmou que
o réu foi abordado ao realizar manobras perigosas e estava bastante embriagado. Disse que o réu ofereceu dinheiro e resistiu
à ordem para entrar na viatura. Foi necessário o uso de força para contê-lo. Não se recorda dos xingamentos proferidos. No
mesmo sentido o depoimento do policial Mateus. Interrogado, o réu disse que no dia dos fatos foi abordado pelos policiais e
misturou álcool com medicamentos, razão pela qual ficou alterado. Disse ter tomado um pouco de cerveja. Como se percebe, os
relatos são firmes no sentido de que o réu estava embriagado, o que foi corroborado pelo exame de sangue de fl. 09. No entanto,
não restou demonstrada a prática de desacato ou do delito de corrupção ativa. Está demonstrada a ausência de habilitação para
digirir, o que gera a incidência da causa de aumento prevista no artigo 298, III, do CTB. O réu afirmou em seu depoimento que
não é habilitado para a direção de veículos automotores. Depreende-se, desta forma, que o conjunto probatório permite concluir
apenas a prática do delito de embriaguez ao volante, sendo insuficiente para fundamentar a prática do delito de desacato ou
de corrupção. O próprio Ministério Público reconheceu tal situação em sede de debates orais. Comprovada a materialidade
e a autoria do delito do artigo 306 do CTB, e inexistindo excludentes de ilicitude e culpabilidade, impõe-se a condenação do
acusado. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulando
na denúncia para CONDENAR o réu NATAL ALVES nas penas do artigo 306, caput, do CTB. Em razão disso, passo a dosar,
de forma individual e isolada, a pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, caput, do Código Penal.
Na primeira fase, analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu agiu de forma ousada ao dirigir sem
habilitação e ainda ofender os policiais após ser abordado. Também merecem destaque os xingamentos proferidos, o que
demonstra um completo descaso pelas autoridades. À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base
acima do mínimo legal em 01 ano de detenção, 10 dias-multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação
para dirigir veículo automotor; Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes. Presente a agravante do artigo 298, III,
do CTB (falta de habilitação), aumento a pena do delito do artigo 306 do CTB em 06 meses, passando a dosá-la em 01 ano e
06 meses de detenção, 10 dias-multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor; Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição. Frente ao disposto pelo artigo 33, parágrafo 3º, do
Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade dosada em regime aberto. Deixo de substituir
a pena privativa de liberdade aplicada, tendo em vista que o réu não preenche os requisitos do artigo 44, notadamente o inciso
III. E deixo de fazê-lo porque no caso em tela o réu agiu de forma perigosa ao dirigir embriagado sem habilitação. A substituição
no caso em tela poderia passar que sua conduta não foi grave. O réu poderá apelar em liberdade, pois permaneceu solto
durante o processo e por não haver necessidade de sua custódia cautelar. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao IIRGD e
ao Tribunal Regional Eleitoral comunicando a sua condenação, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da
presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. P.R.I. - ADV: RAUL
RODOLFO TOSO (OAB 33442/SP)
Processo 0013243-46.2010.8.26.0362 (362.01.2010.013243) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e
Condutas Afins - Felipe Silveira de Souza Aralde - Por estas razões e considerando o mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE a presente ação penal, o que faço para CONDENAR Felipe Silveira de Souza Aralde, filho de Waldir Aralde e de
Renata Silveira de Souza, à pena privativa de liberdade de 3 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
300 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O
réu poderá recorrer desta em liberdade. Custas ex lege, concedendo-se a gratuidade ao acusado, pois o valor de cada dia-multa
foi fixado no mínimo legal. Decreto o perdimento do numerário depositado às fls. 44, pois não comprovada a origem lícita, bem
como dos objetos e utensílios apreendidos e empregados na preparação de drogas (balança digital, rádio Talkabout e tesoura).
Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados. P.R.I.C. - ADV: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA
CAMPOS (OAB 220816/SP)
Processo 0014244-03.2009.8.26.0362 (362.01.2009.014244) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - Tiago
Romualdo Rosa - Claudemiro Romualdo da Silva - Fica o defensor intimado a apresentar memoriais no prazo legal. - ADV:
MIRIAM DE SOUSA SERRA (OAB 114225/SP), MONICA BURALLI REZENDE PAVANELLO (OAB 134082/SP)
Processo 0014453-40.2007.8.26.0362 (362.01.2007.014453) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - P.
C. F. da S. - Fica o defensor ciente da designação de audiência para o dia 10 de junho de 2014, às 14h00min. - ADV: MARCO
AURELIO DE CARVALHO COMPRI (OAB 186881/SP)
Processo 0014453-40.2007.8.26.0362 (362.01.2007.014453) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - P.
C. F. da S. - Fica o defensor ciente da designação de audiência para o dia 10 de junho de 2014, às 14h00. - ADV: MARCO
AURELIO DE CARVALHO COMPRI (OAB 186881/SP)
Processo 0014918-44.2010.8.26.0362 (362.01.2010.014918) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Homicídio Simples
- Mauro Aparecido Machado Junior - Fica o defensor intimado a apresentar razões de recurso no prazo legal. - ADV: JOÃO
MARIO DE CAMPOS PAES (OAB 259156/SP)
Processo 0015252-83.2007.8.26.0362 (362.01.2007.015252) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Estelionato - João
Paulo dos Passos Soares Lima - - Ariane Aparecida Pelizzer - Vistos.O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu
denúncia em face de João Paulo dos Passos Soares Lima e Ariane Aparecida Pelizzer pela prática, em tese, do crime capitulado
no art. 171, § 2º, VI, c.c. art. 14, II, do Código Penal, por duas vezes.Denúncia recebida aos 14 de agosto de 2008 (fls. 56).A
acusada Ariane foi citada (fls. 109v) e apresentou resposta escrita (fls. 103/105).O acusado João Paulo foi citado por edital
(fls. 114).É o breve relatório.Fundamento e decido.O acusado João Paulo foi citado por edital (fls. 114), não apresentou defesa
e não constituiu advogado (fls. 114v), de modo que, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, suspendo o curso
do processo e do prazo prescricional apenas em relação a ele.Nos termos da manifestação ministerial, considerando que será
realizada a prova em relação à ré Ariane, determino a produção antecipada da prova testemunhal em relação ao réu João Paulo,
oficiando-se à OAB para indicação de patrono para defendê-lo, ressaltando-se que o prazo para a apresentação da defesa
ocorrerá após o comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído (art. 396-A do CPP). Designo audiência de
instrução para o dia 30 de janeiro de 2014, às 13h00. Depreque-se a oitiva das testemunhas arroladas pela acusada Ariane
(fls. 104/105).Expeçam-se os ofícios de praxe, a cada 12 meses, para localização do acusado João Paulo.Reitere-se o ofício de
fls. 69, consignando o período dos extratos como sendo de julho a outubro de 2007, tal qual requerido no item 4, fls. 55.Intimese. Mogi-Guacu, 23 de julho de 2013. - ADV: PAULO CESAR ANDRADE DE SOUZA (OAB 131284/SP), VALMIR NANI (OAB
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261530/SP)
Processo 0015736-59.2011.8.26.0362 (362.01.2011.015736) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e
Condutas Afins - Hugo Francisco Lira - Fica o defensor ciente de sua nomeação e intimado a prestar compromisso e apresentar
defesa no prazo legal. - ADV: ADILSON SULATO CAPRA (OAB 202038/SP)
Processo 0016181-14.2010.8.26.0362 (362.01.2010.016181) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Roubo - Fagner
Marciano de Lima e outros - Ficam os defensores intimados da audiência designada para o dia 06 de fevereiro de 2014, às
14h40, na 6ª Vara Criminal da Comarca de Campinas-SP, noas termos do Artigo 222 do CPP. - ADV: ROBERTO LUIS DE
OLIVEIRA CAMPOS (OAB 220816/SP), RITA MOEMA RAMOS SANTOS (OAB 199872/SP), RICARDO FORMENTI ZANCO
(OAB 152485/SP)
Processo 0016288-87.2012.8.26.0362 (362.01.2012.016288) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e
Condutas Afins - VANDERLUCIO DOS SANTOS GOMES - Fica o defensor intimado da designação de audiência para o dia 10
de abril de 2014, às 13h40min. - ADV: MILENE CARVALHO ALBORGHETTE DOMINGOS (OAB 242003/SP)
Processo 0016848-05.2007.8.26.0362 (362.01.2007.016848) - Outros Feitos não Especificados - Justiça Pública - Despacho:
Procedam-se as devidas anotações e comunicações e arquivem-se os autos. - ADV: MARIA JOSE DA FONSECA (OAB 57566/
SP)
Processo 0017403-46.2012.8.26.0362 (362.01.2012.017403) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas
e Condutas Afins - CARLOS ADRIANO HANSEN - Fica o defensor intimado a se manifestar acerca da não localização de
testemunha. - ADV: EDNEA TRIONI (OAB 136941/SP)
Processo 0017484-39.2005.8.26.0362 (362.01.2005.017484) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Homicídio Simples Ediberto Aparecido Pires Barbosa - VISTOS. Entendo que a punibilidade deve ser extinta pelo reconhecimento da prescrição. Ao
acusado é imputada a prática do delito previsto pelo artigo 302, parágrafo único, inciso I, da Lei 9503/97, cuja pena cominada
é de 02 a 04 anos de detenção. Dessa forma, mesmo considerando a fração máxima de aumento prevista pelo parágrafo I, do
artigo 302 do CTB, a pena chegaria a 06 anos de detenção, e a prescrição se operaria em 12 anos, consoante artigo 109, III
do CP. Todavia, o acusado era menor de 21 anos de idade à época dos fatos, o que faz com que o prazo prescricional seja
diminuído da metade, ou seja, em 06 anos, tempo já transcorrido desde a data de recebimento da denúncia (fls.48). Por estes
fundamentos, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO EXTINTA a punibilidade de EDIBERTO APARECIDO PIRES
BARBOSA, com fundamento no art. 107, IV, c.c. Art. 115, ambos do Código Penal, ante o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva estatal. Decorrido sem recurso, arquivem-se os autos. PRI. - ADV: JOSE ROBERTO STABILE (OAB 43831/
SP)
Processo 0017546-69.2011.8.26.0362 (362.01.2011.017546) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples Antonio Porfirio Filho - Fica o defensor intimado a se manifestar acerca do Laudo de dependência toxicológica acostado aos
autos. - ADV: MÁRCIO APARECIDO VICENTE (OAB 170520/SP)
Processo 0017826-21.2003.8.26.0362 (362.01.2003.017826) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Francisco
Washington Marques - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nesta ação penal para CONDENAR o réu
Francisco Washington Marques, como incurso nas sanções do artigo 157, “caput”, do Código Penal, à pena privativa de liberdade
de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e à pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, no
piso mínimo legal. O réu poderá recorrer em liberdade. Após o trânsito em julgado desta sentença, lance-se o nome do réu no
Livro Rol dos Culpados. PRI. - ADV: OSCAR TÁPARO JUNIOR (OAB 161676/SP)
Processo 0018063-55.2003.8.26.0362 (362.01.2003.018063) - Inquérito Policial - Homicídio Simples - Justiça Pública Processo em ordem para extração das cópias pelo prazo de dez dias. Intime-se. - ADV: JOAO LUIZ TONON (OAB 134067/SP)
Processo 0018274-81.2009.8.26.0362 (362.01.2009.018274) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Leve - André Luiz de
Oliveira - VISTOS. Entendo que a punibilidade deve ser extinta pelo reconhecimento da prescrição antecipada. Em linhas gerais,
pode-se definir prescrição como a perda do direito do punir (da pretensão punitiva) ou do direito de executar a reprimenda
imposta ao agente (da pretensão executória), em face da inércia do Estado durante determinado lapso temporal. No tocante
à primeira, há quatro espécies: prescrição da pretensão punitiva propriamente dita calculada antes da sentença e com base
na maior pena prevista in abstrato no tipo penal; prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente à sentença
condenatória calculada com base na pena efetivamente fixada pelo juiz na sentença condenatória e aplicável somente após a
condenação de primeira instância; prescrição da pretensão punitiva retroativa - calculada com base na pena efetivamente fixada
pelo juiz na sentença condenatória e aplicável da sentença condenatória para trás; prescrição da pretensão punitiva antecipada
ou virtual reconhecida antecipadamente, com base na provável pena fixada na futura condenação. A prescrição antecipada ou
virtual vem sendo amplamente aceita pela doutrina, tendo em vista os benefícios processuais gerados ao réu e à própria Justiça,
pois dá a possibilidade ao Juiz do processo de conhecimento de reconhecer a extinção da punibilidade com base na pena em
concreto que seria atribuída ao réu na sentença condenatória, que seria feita em momento posterior pelo Juiz da Execução
Penal. Desta forma é inegável a economia processual, diante do acúmulo de processos nesta Vara Criminal, evitando-se assim
uma condenação ineficaz. Em que pese o dissídio jurisprudencial acerca do tema, é mister reconhecer neste caso tal prescrição
com relação ao autor do fato. No caso dos autos, os fatos ocorreram no dia 08 de novembro de 2009 e a denúncia foi recebida
aos 06 de maio de 2013 (fls. 69). O crime foi cometido aparentemente com dolo normal ao tipo, sendo o réu primário, não se
vislumbrando possibilidade de imposição de pena privativa de liberdade igual a 01 ano de detenção. Desse modo, incide o
prazo prescricional de 02 anos, como previsto no art. 109, VI, do Código Penal, na época dos fatos, lapso transcorrido entre
a data dos fatos e a data do recebimento da denúncia. Por estes fundamentos, e considerando o que mais dos autos consta,
JULGO EXTINTA a punibilidade de ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal, ante o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Decorrido sem recurso, arquivem-se os autos. PRI. - ADV: JOAO
BATISTA GABRIEL (OAB 115789/SP)
Processo 0018426-61.2011.8.26.0362 (362.01.2011.018426) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto (art. 155) Adrivaldo Oliverio Pereira e outro - Fica o defensor ciente de sua nomeação e intimado a prestar compromisso e apresentar
defesa no prazo legal. - ADV: JOSE LUIS DA SILVA (OAB 92321/SP)
Processo 0018872-98.2010.8.26.0362 (362.01.2010.018872) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto (art. 155) Jurandir Barbosa - Designo a audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 04 de junho de 2014, às 16h30min.
Providencie-se o quanto necessário para realização do ato. Regularizem-se as certidões faltantes. Int. - ADV: JOSE CARLOS
BRUNELLI
Processo 0019251-10.2008.8.26.0362 (362.01.2008.019251) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e
Condutas Afins - Justiça Pública - Gabriel Guevara Vicente e outro - Fica o defensor ciente de sua nomeação e intimado a
apresentar contrarrazões de recurso, bem como razões recursais de for o caso. - ADV: PAULO CESAR SABINO DA SILVA (OAB
285456/SP)
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Processo 0019518-50.2006.8.26.0362 (362.01.2003.016637/00/01) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Dionisio
Jose Ramalho - - Dionisio Jose Ramalho - Por tais fundamentos, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para
absolver Dionísio José Ramalho da imputação prevista no art. 157, § 2°, I, II e V, do Código Penal, o que faço com fundamento
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de praxe.
Atente-se a Serventia quanto à desnecessidade de intimação pessoal do acusado a respeito do teor desta sentença, pois ele
responde em liberdade e está representado por defensor constituído, bastando a intimação do patrono, pela imprensa oficial, na
forma do art. 392, II, do Código de Processo Penal. PRI. - ADV: JOAO ROBERTO DE SOUZA (OAB 87315/SP)
Processo 3000549-86.2013.8.26.0362 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto - F. H. B. - Fica o defensor ciente de sua
nomeação e intimado a prestar compromisso e apresentar defesa no prazo legal - ADV: JOSE CARLOS BRUNELLI
Processo 3001022-72.2013.8.26.0362 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto - TIAGO GONÇALVES - Fica o defensor
intimado da audiência designada para o dia 24 de abril de 2014, às 15h00 - ADV: MILTON PATHEIS DOS SANTOS (OAB
146901/SP)
Processo 3001048-70.2013.8.26.0362 - Auto de Prisão em Flagrante - Roubo Majorado - Eliezer Aparecido de Souza - O
Ministério Público requereu juntada de cópias - fls. 119, que ora defiro. Já foram solicitadas as cópias dos termos de apresentação
dos menores, conforme requerido pelo Ministério Público - fls. 120/121.. Intime-se a defesa para manifestar se concorda com
a desistência da oitiva dos adolescentes após a juntada das mencionadas cópias. Após, cumpra-se o quanto necessário para
realização da audiência designada para o dia 07 de fevereiro de 2014 - fls. 94. Int. - ADV: SOLANGE BATISTA DO PRADO
VIEIRA (OAB 105591/SP), PAULO ROGÉRIO BENACI (OAB 218324/SP)
Processo 3001133-56.2013.8.26.0362 - Auto de Prisão em Flagrante - Crimes do Sistema Nacional de Armas - L. C. - Fica o
defensor ciente de sua nomeação e intimado a prestar compromisso e apresentar defesa no prazo legal - ADV: LUIZ GONZAGA
BAIOCHI JUNIOR (OAB 194662/SP)
Processo 3001692-13.2013.8.26.0362 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto - Claudio Carrasco Granado - Fica o
defensor intimado da expedição de carta precatória para a comarca de Lindóia-SP para inquirição de testemunha, nos termos do
artigo 222 do CPP. - ADV: MARCO AURELIO DE CARVALHO COMPRI (OAB 186881/SP)
Processo 3001732-92.2013.8.26.0362 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Leandro
Neppi Franco - Vistos.Não obstante as razões apresentadas pela Defesa do réu, por não vislumbrar quaisquer das hipóteses
previstas nos artigos 395 e 397 do CPP, recebo denúncia oferecida.Designo a audiência de instrução, debates e julgamento para
o dia 14 de abril de 2014, às 13h30min.Providencie-se o quanto necessário para realização do ato: Requisitem-se os Guardas
Municipais José Carlos Marques e Reginaldo Cristiano Gonçalves Citelli, assim como o acusado Leandro Neppi Franco no
estabelecimento onde se encontra recolhido.Publique-se para ciência à Patrona do acusado do dia e horário designado para o
ato.O pedido de instauração de incidente de dependência toxicológica formulado pela defesa do acusado Leandro Neppi Franco
deve ser indeferido, visto não haver documentos juntados aos autos comprobatórios de internações ou tratamentos anteriores
ao fato.Regularizem-se as certidões faltantes. - ADV: VALERIA APARECIDA F BUENO RISSI (OAB 128656/SP)
Processo 3001866-22.2013.8.26.0362 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Estupro - Jose Luiz Batista de Paula - Nayara
Teodoro Marini - Fica o defensor intimado a se manifestar acerca do relatório do CREAS juntado aos autos às fls.156/160. ADV: PAULO EDUARDO LIMA POMPEO (OAB 135593/SP), MARISTELA FERREIRA ROCHA (OAB 92684/SP)
Processo 3001986-65.2013.8.26.0362 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Estupro - E. V. do N. e outro - Intime-se a
defesa dos réus Eduardo e Sandro para apresentar os memoriais no prazo de 20/01/214 à 24/01/2014, vez que não foi cumprido
o prazo estipulado as fls. 194, para remessa dos autos ao Ministério Público. Int. - ADV: DANIEL VERDOLINI DO LAGO (OAB
286079/SP), NATALINO POLATO (OAB 220810/SP)
Processo 3002237-83.2013.8.26.0362 - Auto de Prisão em Flagrante - Furto Qualificado - G. F. da S. - Fica o defensor
ciente de sua nomeação e intimado a prestar compromisso e apresentar defesa no prazo legal. - ADV: MARIA APARECIDA DE
ALMEIDA BUENO (OAB 101848/SP)
Processo 3002239-53.2013.8.26.0362 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Justiça
Pública - FABIO WESLEY BENEDITO DA SILVA - Apresentada a defesa, não havendo preliminares a serem apreciadas, nos
termos do artigo 56 da Lei 11.343/2006, recebo a denúncia oferecida contra o(a) indiciado(a) FÁBIO WESLEY BENEDITO DA
SILVA, tendo em vista que ela descreveu individualizada e pormenorizadamente a(s) conduta(s) que configura(m) crime(s) em
tese, nos termos do artigo 41 do CPP, e também porque se encontram presentes indícios de autoria e prova da materialidade.
Comunique-se e anote-se. Cite-se o(a) acusado(a) e notifique-se seu defensor. Requisitem-se folhas de antecedentes do IIRGD,
da VEC e Certidão do Distribuidor local, solicitando as certidões dos feitos anteriores ao crime em questão, de imediato. Após
a vinda da Folha de Antecedentes do IIRGD, complemente-se, se for o caso, com urgência. Designo audiência de instrução,
debates e julgamento para o dia 27 de janeiro de 2014, às 16h00. Providencie a serventia o necessário para a realização do
ato. - ADV: MILTON PATHEIS DOS SANTOS (OAB 146901/SP)
Processo 3002239-53.2013.8.26.0362 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - FABIO
WESLEY BENEDITO DA SILVA - Vistos.Apresentada a defesa, não havendo preliminares a serem apreciadas, nos termos do
artigo 56 da Lei 11.343/2006, recebo a denúncia oferecida contra o(a) indiciado(a) FÁBIO WESLEY BENEDITO DA SILVA, tendo
em vista que ela descreveu individualizada e pormenorizadamente a(s) conduta(s) que configura(m) crime(s) em tese, nos
termos do artigo 41 do CPP, e também porque se encontram presentes indícios de autoria e prova da materialidade. Comuniquese e anote-se.Cite-se o(a) acusado(a) e notifique-se seu defensor.Requisitem-se folhas de antecedentes do IIRGD, da VEC e
Certidão do Distribuidor local, solicitando as certidões dos feitos anteriores ao crime em questão, de imediato. Após a vinda
da Folha de Antecedentes do IIRGD, complemente-se, se for o caso, com urgência.Designo audiência de instrução, debates e
julgamento para o dia 27 de janeiro de 2014, às 16h00. Providencie a serventia o necessário para a realização do ato.Intime-se.
- ADV: MILTON PATHEIS DOS SANTOS (OAB 146901/SP)
Processo 3002647-44.2013.8.26.0362 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Roubo - Alexssandro Coelho Martins e outro
- Vistos. Determino as providências necessárias no sentido de indicar profissional para defender o réu Alexssandro Coelho
Martins, devendo apresentar defesa prévia e firmar termo de compromisso - Prov. 1492/08. Sem prejuízo, intime-se o Dr.
Natalino Polato para apresentar defesa prévia do corréu Marcos, bem como juntar procuração aos autos. Int. Mogi-Guacu, 14 de
janeiro de 2014. - ADV: NATALINO POLATO (OAB 220810/SP)
Processo 3004087-75.2013.8.26.0362 - Auto de Prisão em Flagrante - Furto - W. R. F. - Fica o defensor ciente de sua
nomeação e intimado a prestar compromisso e apresentar defesa no prazo legal. - ADV: JOSE MAURICIO MARTINI (OAB
152801/SP)
Processo 3004133-64.2013.8.26.0362 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto - Welinton Adão Alves e outro - Fica
o defensor ciente de sua nomeação e intimado a prestar compromisso e apresentar defesa no prazo legal. - ADV: JORGE
EDUARDO GRAHL (OAB 127399/SP), JAMIL APARECIDO MALIS (OAB 144873/SP)
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Processo 3004746-84.2013.8.26.0362 - Inquérito Policial - Violação de direito autoral - J. P. - M. D. C. B. - Fica o defensor
ciente de sua nomeação e intimado a prestar compromisso e apresentar defesa no prazo legal - ADV: CARLOS ALBERTO
PEDRINI CAMARGO (OAB 166971/SP)
Processo 3004769-30.2013.8.26.0362 - Inquérito Policial - Lesão Corporal - V. G. R. - Fica o defensor ciente de sua nomeação
e intimado a prestar compromisso e apresentar defesa no prazo legal - ADV: MIRIAM DE SOUSA SERRA (OAB 114225/SP)
Processo 3004800-50.2013.8.26.0362 - Auto de Prisão em Flagrante - Homicídio Simples - A. P. F. da S. - Trata-se de nova
reiteração. Não há fato novo que justifique mudança na decisão anteriormente tomada. Temerária a concessão da liberdade
provisória, uma vez que está presente ao menos um dos requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva, qual seja,
a garantia da ordem pública. De fato, a prisão cautelar da indiciada, se faz imperiosa para a garantia da ordem pública, levandose em conta as condições que se deram a prisão em flagrante. Reportando-me ao decidido às fls. 12 deste apenso, mantenho
a prisão preventiva da ré ANA PAULA FLORÊNCIO DA SILVA, INDEFIRINDO o pedido de liberdade provisória. Intime-se. - ADV:
RONY REGIS ELIAS (OAB 128640/SP)
Processo 3004800-50.2013.8.26.0362 - Auto de Prisão em Flagrante - Homicídio Simples - A. P. F. da S. - Fica o defensor
ciente da designação de audiência para o dia 03 de fevereiro de 2014, às 13h30. - ADV: PAULO CESAR ANDRADE DE SOUZA
(OAB 131284/SP), RONY REGIS ELIAS (OAB 128640/SP)
Processo 3007499-14.2013.8.26.0362 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - M. C. da S. e
outro - Vistos. Do pedido de liberdade provisória. Consta dos apensos próprios os pedidos de revogação da prisão preventiva e
liberdade provisória aduzidos pelos indiciados Marcus César da Silva e Dênis Franco Gomes. O Ministério Público posicionouse contrário ao pleito. Fundamento e Decido. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de constatação provisória de
fls. 16/17. A prova oral colhida em solo policial demonstra indícios de autoria suficientes em desfavor dos indiciados. A grande
quantidade de droga apreendida faz crer que sua destinação era o tráfico. Pontua-se o depoimento do indiciado Rafael, que
disse ter ido ao local em companhia dos outros dos requerentes, o que não faz crer, sem análise profunda do mérito, pois não
é o momento correto para isso, que tinham unidade autônoma de desígnios. Presentes o fumus comissi delict e também o
periculum libertatis, pressupostos autorizadores da prisão cautelar. A soltura dos acusados colocaria em risco a ordem pública,
pois, o tráfico de drogas é crime equiparado aos delitos hediondos, com pena superior a quatro anos de reclusão, e propulsor
de inúmeros outros delitos. Este panorama demonstra a periculosidade dos agentes, fator primordial para manutenção da
segregação cautelar. Vejamos o entendimento doutrinário. “Não há dúvida de que certos tipos penais, como o latrocínio, o
homicídio, o seqüestro, o roubo, o tráfico de entorpecentes, os crimes sexuais e tantos outros nos quais a falta de escrúpulos,
o desrespeito ao ser humano, a perversidade e a insensatez se fazem presentes, hão de merecer tratamento severo, impondo
a segregação de seus autores, mesmo que seja para a preservação específica.” (Martins, Jorge Henrique Schaefer Direito
Penal no futuro: paradoxos e projeções RT 773/446). Notadamente, medidas cautelares diversas da prisão não se mostram
satisfatórias em acautelar a ordem, pois, diante do aparato Estatal, são inexequíveis. Vale-se ressaltar que as condições
favoráveis apresentadas pelos acusados ficam mitigadas, pois presentes os pressupostos da prisão preventiva. Nesse
sentido manifestação do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A manutenção da custódia preventiva do Paciente encontrase suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso pois, pelas características delineadas, configura-se in
concreto a periculosidade do agente. Necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública. Condições pessoais
favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a
custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da
medida extrema” (STJ HC nº 147.788/SP Quinta Turma Rel. Min. Laurita Vaz DJe 23/11/2010). Pelo exposto, com fulcro nos
artigos 312 e 313 do CPP, indefiro os pedidos por garantia da ordem pública. Ciência às partes. Do pedido de liberação de
veículo Consta do apenso próprio o pedido de liberação do veículo GM Corsa, placas DMD 6703, o qual é aduzido por Carlos da
Silva. O Ministério Público mostrou-se contrário ao pleito. Fundamento e decido. Em que pese a demonstração de propriedade
do veículo pelo requerente, entendo, que por ora, a liberação do veículo se monstra temerária. O veículo foi apreendido com
na posse do acusado Marcus César da Silva, ao qual é imputada a prática de delito de tráfico e associação para o tráfico de
drogas. Para análise do pedido, necessária se faz a instrução processual, para verificação se o veículo era ou não destinado
à prática da traficância, o que inclusive poderá gerar seu perdimento em prol da União. Não basta somente a comprovação da
propriedade por terceiro não integrante da relação processual para a restituição dos bens apreendidos nessa condição, pois,
caso contrário, a lei de repressão ao tráfico de drogas perderia sua razão, sendo certo que bastaria aos traficantes colocar em
nome de terceiros seus bens para não ocorrer o perdimento. Pelo exposto, indefiro o pleito. Ciência às partes. - ADV: ROSANA
PERIS DE FIGUEIREDO MORAES (OAB 128494/SP)
Processo 3007499-14.2013.8.26.0362 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - M. C. da S. - R.
W. da C. - D. F. G. - 1. Diante da Lei nº 11.343/2006, expeça-se mandado de NOTIFICAÇÃO para o(a) réu(ré) RAFAEL WILLIAM
DA COSTA para oferecimento de defesa prévia, por escrito, no prazo de dez dias, conforme preceitua o art. 55, com o registro
de que não sendo oferecida resposta o Juízo nomeará defensor para oferecê-la. Instrua-se o expediente com cópia da denúncia.
2. Informando o réu, quando da notificação, não possuir condições de constituir defensor ou decorrido o prazo, devidamente
certificado, e não possuindo defensor constituído, oficie-se à OAB local solicitando a indicação de profissional para defesa do
réu, ficando desde já nomeado pelo Juízo, com o registro de que constituído defensor ficará sem efeito a indicação. Com a
juntada do ofício, intime-se o defensor para oferecimento de defesa prévia, nos termos da Lei nº 11.343/06. Com relação aos
indiciados Marcus e Denis, nos termos da cota Ministerial, determino o Arquivamento dos autos na fase de Inquérito Policial,
ressalvada a hipótese prevista no artigo 18 do CPP. No mesmo sentido, afastado o crime de associação para o narcotráfico,
descrito no artigo 35 da Lei 11.343/06, determino, também o arquivamento, vez que a associação entre eles e denunciado
restou prejudicada. Proceda-se às anotações e comunicações necessárias. Expeça-se Alvará de soltura com relação a Marcus e
Denis. Defiro a restituição do veículo Corsa, conforme requerido no apenso próprio, haja vista que não há elementos suficientes
nos autos do envolvimento de Marcus com a posse da droga apreendida. Registro que a Autoridade Policial competente deverá
liberar o automóvel sem cobrança de quaisquer despesas administrativas de estadia, nos termos do que prevê o artigo 6º da Lei
nº 6.575/78, regulamentado pela Portaria Detran nº 1344/89. 3. No mais, defiro o quanto requerido pelo Ministério Público. Int. ADV: NATALINO POLATO (OAB 220810/SP), ROSANA PERIS DE FIGUEIREDO MORAES (OAB 128494/SP)
Processo 3007499-14.2013.8.26.0362 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - M. C. da S. e
outro - Fica a Dra. ROSANAPERIS DE FIGUEIREDO MORAES, intimada a retirar ofício para liberação de veículo no prazo legal.
- ADV: ROSANA PERIS DE FIGUEIREDO MORAES (OAB 128494/SP)

Distribuidor Criminal
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RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MOGI GUAÇU EM 16/01/2014
PROCESSO
CLASSE
: 436/96 - Não
AUTOR

:0008364-84.1996.8.26.0362
:INQUÉRITO POLICIAL
Informado
: Justiça Pública

PROCESSO :0000380-19.2014.8.26.0362
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 60/2014 - Mogi-Guacu
AUTOR
: Justiça Pública
INDICIADO
: Renato Bernardino Faria
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000242-52.2014.8.26.0362
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 642/2013 - Mogi-Guacu
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : A A.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000243-37.2014.8.26.0362
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 660/2013 - Mogi-Guacu
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : D. C. R.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000244-22.2014.8.26.0362
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 657/2013 - Mogi-Guacu
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : A. C.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000245-07.2014.8.26.0362
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 646/2013 - Mogi-Guacu
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : A A.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000246-89.2014.8.26.0362
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 645/2013 - Mogi-Guacu
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : L. O. R.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000247-74.2014.8.26.0362
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 641/2013 - Mogi-Guacu
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : L. G. B.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000253-81.2014.8.26.0362
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 653/2013 - Mogi-Guacu
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : D. J. DE S.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000248-59.2014.8.26.0362
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 119/2013 - Estiva Gerbi
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : E. P. DA S. F.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000249-44.2014.8.26.0362
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 122/2013 - Estiva Gerbi
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AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : L. H.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000250-29.2014.8.26.0362
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 124/2013 - Estiva Gerbi
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : D. D.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000251-14.2014.8.26.0362
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 656/2013 - Mogi-Guacu
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : T. B. DA S.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000252-96.2014.8.26.0362
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 659/2013 - Mogi-Guacu
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : J. R. M. A.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000254-66.2014.8.26.0362
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
OF : 009/2014 - Mogi-Guacu
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : F. A. F.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000392-33.2014.8.26.0362
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 014/2014 - Mogi-Guacu
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : M. C. C.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000398-40.2014.8.26.0362
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 114/2014 - Mogi-Guacu
AUTOR
: Justiça Pública
INDICIADO
: David Maicom Pereira de Souza
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000271-05.2014.8.26.0362
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
OF : 013/2014 - Mogi-Guacu
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : A. L. C.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000307-47.2014.8.26.0362
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 643/2013 - Mogi-Guacu
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : A. D. L.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000308-32.2014.8.26.0362
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 652/2013 - Mogi-Guacu
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : A A.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000309-17.2014.8.26.0362
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 655/2013 - Mogi-Guacu
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : D. DE L. DO C.
VARA:VARA CRIMINAL
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PROCESSO :0000310-02.2014.8.26.0362
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 658/2013 - Mogi-Guacu
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : E. C. R.
VARA:VARA CRIMINAL

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ FERNANDO STEINBERG
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SILVIA REGINA DE CAMPOS LEME
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2014
Processo 1000025-89.2014.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - REINALDO CAVASSINI - JOSÉ
CLAUDINO RODRIGUES VEÍCULOS - Ficam as partes intimadas de que foi designada audiência de conciliação a ser realizada
no dia 25 de fevereiro de 2014 às 15:30 hs, no Prédio do Juizado Especial Cível situado na Rua Chico de Paula, nº 564, Centro,
Mogi Guaçu-SP. - ADV: MARIANA PARIZZI BASSI (OAB 245489/SP)
Processo 1000053-57.2014.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - R.S.Sant’anna. ME - Ione de
Fátima da Luz Belinato - Ficam as partes intimadas de que foi designada audiência de conciliação a ser realizada no dia 26 de
fevereiro de 2014 às 14:00 hs, no Prédio do Juizado Especial Cível situado na Rua Chico de Paula, nº 564, Centro, Mogi GuaçuSP. - ADV: ANGELA MARIA COSTA GNANN (OAB 321352/SP)
Processo 1000062-19.2014.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - JOSIANE
DA SILVA REIS - DECIO MENDES - Ficam as partes intimadas de que foi designada audiência de conciliação a ser realizada no
dia 26 de fevereiro de 2014 às 13:15 hs, no Prédio do Juizado Especial Cível situado na Rua Chico de Paula, nº 564, Centro,
Mogi Guaçu-SP. - ADV: ALINE MIACHON AIELLO (OAB 278691/SP)
Processo 1000071-78.2014.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Tiago Jose Lucio
Moreira - Marta Amaro Frasseto - Ficam as partes intimadas de que foi designada audiência de conciliação a ser realizada no
dia 25 de fevereiro de 2014 às 16:00 hs, no Prédio do Juizado Especial Cível situado na Rua Chico de Paula, nº 564, Centro,
Mogi Guaçu-SP. - ADV: VALDECIR FLORIANO GONÇALVES (OAB 164788/SP)
Processo 1000088-17.2014.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - R.S.Sant’anna. ME - Mayara de
Azevedo Moreira Vestuários.ME - Ficam as partes intimadas de que foi designada audiência de conciliação a ser realizada no
dia 25 de fevereiro de 2014 às 15:45 hs, no Prédio do Juizado Especial Cível situado na Rua Chico de Paula, nº 564, Centro,
Mogi Guaçu-SP. - ADV: ANGELA MARIA COSTA GNANN (OAB 321352/SP)
Processo 1000093-39.2014.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AGOSTINHO
ANTONIO ROCHA NETO - POUCAS HORAS COMPANY - - MOIP PAGAMENTOS S.A. - Ficam as partes intimadas de que foi
designada audiência de conciliação a ser realizada no dia 26 de fevereiro de 2014 às 13:30 hs, no Prédio do Juizado Especial
Cível situado na Rua Chico de Paula, nº 564, Centro, Mogi Guaçu-SP. - ADV: MARCIA MAGALI PEDROSO SUGIYAMA (OAB
317169/SP)
Processo 3005122-70.2013.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - VERA LUCIA MARTINS
- SALVADOR FRANCELI NETO - Vistos. O documento já foi regularizado. Int. - ADV: ELIANE MOREIRA DE SOUZA (OAB
145051/SP), MARGARETE PEREIRA BORGES AYOUB (OAB 269687/SP)
Processo 4000033-49.2013.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Lara Nogueira da
Silva - Jesuel Aparecido Fortunato - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face a certidão do Sr. Oficial de
Justiça. - ADV: ADRIANO RISSI DE CAMPOS (OAB 152749/SP)
Processo 4000337-48.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Marcia Aparecida Rabelo Viviane Patricia Vieira Barbosa - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face a certidão do Sr. Oficial de
Justiça. - ADV: MARIA AMELIA MARCHESI TUDISCO (OAB 265929/SP)
Processo 4000440-55.2013.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - ROSA
APARECIDA ADORNO SILVA - DALLA VECCHIA VEST - Para o(a) autor(a) se manifestar em prosseguimento no prazo de 5
(cinco) dias face ao decurso do prazo para o cumprimento do acordo. - ADV: BENEDITA APARECIDA DA SILVA (OAB 80290/
SP), ADRIANA CRISTINA DA SILVA SOBREIRA (OAB 168641/SP), ADRIANO RISSI DE CAMPOS (OAB 152749/SP)
Processo 4000485-59.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - SUELLEN ALVES
RODRIGUES DOS SANTOS-ME - TATIANE LUCIANA BANDEIRANTES - Para o(a) autor(a) se manifestar no prazo de 15 dias
face a não localização de valores para bloqueio através da penhora on line. - ADV: SELMA HONORIO CORREA (OAB 120256/
SP)
Processo 4000818-11.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - HELTON ROLANDI PIRES DA
COSTA - Denise Cristina Casagrande - Para o(a) autor(a) se manifestar em prosseguimento no prazo de 5 (cinco) dias face ao
decurso do prazo suspensivo. - ADV: JOAO LUIZ PORTA (OAB 105274/SP), MARILÚ CANAVESI PORTA (OAB 210325/SP)
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Processo 4000839-84.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - A.G.DE OLIVEIRA
ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA-ME - MARTA LAGO - Para o(a) autor(a) se manifestar no prazo de 15 dias face a não
localização de valores para bloqueio através da penhora on line. - ADV: SELMA HONORIO CORREA (OAB 120256/SP)
Processo 4000966-22.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Teresa Isabel Paganini de
Almeida - Patrícia Cristina Terra - Para o(a) autor(a) se manifestar em prosseguimento no prazo de 5 (cinco) dias face ao
decurso do prazo para o cumprimento do acordo. - ADV: MARIA AMELIA MARCHESI TUDISCO (OAB 265929/SP)
Processo 4000994-87.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - DANIEL DOS SANTOS Graziela Pereira - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face a certidão do Sr. Oficial de Justiça. - ADV:
MARILÚ CANAVESI PORTA (OAB 210325/SP), JOAO LUIZ PORTA (OAB 105274/SP)
Processo 4001227-84.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - LUCIANO RICARDO ROSA SEBASTIANA MARTINS - Para o(a) autor(a) se manifestar em prosseguimento no prazo de 5 (cinco) dias face ao decurso do
prazo sem manifestação do(a) executado(a). - ADV: ALINE MIACHON AIELLO (OAB 278691/SP)
Processo 4001407-03.2013.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Jurandir Mario Mogi Guaçu ME
- Arley Taparo ME - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face a certidão do Sr. Oficial de Justiça. - ADV:
ISAURO CARRIEL (OAB 96597/SP)
Processo 4001439-08.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Cristiana Aparecida Ferreira &
Cia Ltda ME - José Carlos da Silva Lima - Para o(a) autor(a) se manifestar em prosseguimento no prazo de 5 (cinco) dias face
ao decurso do prazo sem manifestação do(a) executado(a). - ADV: ADRIANO RISSI DE CAMPOS (OAB 152749/SP)
Processo 4001836-67.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - CHRISTIAN ROBERTO DE
AZEVEDO - MARIA RITA FELICIO FRANCISCO - Para o(a) autor(a) se manifestar no prazo de 15 dias face a não localização de
valores para bloqueio através da penhora on line. - ADV: ISABELA SILVA DE FIGUEIREDO DUARTE (OAB 309812/SP)
Processo 4002159-72.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - SUELLEN ALVES
RODRIGUES DOS SANTOS-ME - FERNANDO PEREZ - Para o(a) autor(a) se manifestar no prazo de 15 dias face a não
localização de valores para bloqueio através da penhora on line. - ADV: SELMA HONORIO CORREA (OAB 120256/SP)
Processo 4002340-73.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - MARCIA MONTAGNOLI MARCOS HENRIQUE NUNES - Para o(a) autor(a) se manifestar em prosseguimento no prazo de 5 (cinco) dias face ao decurso
do prazo suspensivo. - ADV: LUCIANE BONELLI PASQUA (OAB 151353/SP)
Processo 4002345-95.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - TALITA VASCONCELLOS REGINA OLIVEIRA SILVA - Para o(a) autor(a) se manifestar no prazo de 15 dias face a não localização de valores para bloqueio
através da penhora on line. - ADV: LEANDRA ROMAN DE BRITO (OAB 245140/SP)
Processo 4002371-93.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - MMS CRISTAL LTDA ME VANDA APARECIDA LEITE - Para o(a) autor(a) se manifestar em prosseguimento no prazo de 5 (cinco) dias face ao decurso
do prazo sem impugnação à penhora. - ADV: VANESSA MINIACI (OAB 332914/SP), LAIS RITCHELE OLIVEIRA CAMILO (OAB
333062/SP)
Processo 4002658-56.2013.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória - Berton e Silva - ME MARCIA DE OLIVEIRA - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face a certidão do Sr. Oficial de Justiça.
- ADV: ANNE MICHELE DE CAMARGO BERTOZZO (OAB 322714/SP)
Processo 4002675-92.2013.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - Fernanda Diaz LAERTE CIPRIANO - Fernanda Diaz - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face a certidão do Sr. Oficial
de Justiça. - ADV: FERNANDA DIAZ (OAB 268405/SP)
Processo 4002685-39.2013.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral WELLINGTON DA SILVA DUARTE - TELEFÔNICA BRASIL S.A - Para o(a) autor(a) se manifestar em prosseguimento no prazo
de 5 (cinco) dias face ao decurso do prazo para o cumprimento do acordo. - ADV: EDUARDO LUIZ BROCK (OAB 91311/SP),
ISABELA SILVA DE FIGUEIREDO DUARTE (OAB 309812/SP), FABIO RIVELLI (OAB 297608/SP)
Processo 4002991-08.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - A.G.DE OLIVEIRA
ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA-ME - RENATA OPENHEIMER - Para o(a) autor(a) se manifestar no prazo de 15 dias face
a não localização de valores para bloqueio através da penhora on line. - ADV: SELMA HONORIO CORREA (OAB 120256/SP)
Processo 4003146-11.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - LUCIANO RICARDO ROSA
- PABLO FABIANO PELEGRINI - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face a certidão do Sr. Oficial de
Justiça. - ADV: ALINE MIACHON AIELLO (OAB 278691/SP)
Processo 4003246-63.2013.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Geraldo
de Toledo - - Angelina de Pierri Toledo - Heloisa Clelia Sala Miao - Para o(a) autor(a) se manifestar em termos de prosseguimento,
no prazo de 5 (cinco) dias, face o trânsito em julgado da r. sentença. - ADV: JOSE ROBERTO STABILE (OAB 43831/SP),
AMERICO VITORINO (OAB 83347/SP)
Processo 4003250-03.2013.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Auto Mecânica e Peças
M D Ltda - ME - Márcio Antônio Martins Ribeiro - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face a certidão do
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Sr. Oficial de Justiça. - ADV: MARCO AURÉLIO DOS SANTOS (OAB 168685/SP)
Processo 4003509-95.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Claudinéia Ferreira de Arruda Mantovani
ME - Mariana Aparecida Oliveira Godoy - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face a certidão do Sr.
Oficial de Justiça. - ADV: MARILÚ CANAVESI PORTA (OAB 210325/SP)
Processo 4003851-09.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - SEBASTIÃO MASTRACOUZO
& MASTRACOUZO LTDA EPP - GILMA DA PENHA AVANCINI - Para o(a) autor(a) se manifestar no prazo de 15 dias face a não
localização de valores para bloqueio através da penhora on line. - ADV: VANESSA MINIACI (OAB 332914/SP), LAIS RITCHELE
OLIVEIRA CAMILO (OAB 333062/SP)
Processo 4003886-66.2013.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - ROSIMEIRE
SILVA DE MELO LANZA - Artrhur Lundgren Tecidos S/A. - Casas Pernambucanas - Para o(a) autor(a) se manifestar face à
petição e docs. de fls. 109/110. - ADV: JOSIEL MARCOS DE SOUZA (OAB 320683/SP), DAURO LOHNHOFF DOREA (OAB
110133/SP)
Processo 4003940-32.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - A.G.DE OLIVEIRA
ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA-ME - TALITA RAFAELA AZEVEDO CONRADO - Para o(a) autor(a) se manifestar, no
prazo de 5 (cinco) dias, face a certidão do Sr. Oficial de Justiça. - ADV: SELMA HONORIO CORREA (OAB 120256/SP)
Processo 4003959-38.2013.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - WILSON
MENDES DA SILVA - BANCO ITAUCARD S/A - Para o(a) autor(a) se manifestar face à petição de fls. 103/106 apresentada
pelo(a) requerido(a). - ADV: ANA PAULA DE CASTRO MARTINI (OAB 135981/SP), ANALURDES DA SILVA SANTOS (OAB
313718/SP)
Processo 4004106-64.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - MARCIO VEDAN - ANDREIA
CRISTINA GRACIANO DA LUZ - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face a certidão do Sr. Oficial de
Justiça. - ADV: VANESSA MINIACI (OAB 332914/SP), LAIS RITCHELE OLIVEIRA CAMILO (OAB 333062/SP)
Processo 4004201-94.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - CHRISTIAN ROBERTO DE
AZEVEDO - DORACI DA SILVA - Para o(a) autor(a) se manifestar no prazo de 15 dias face a não localização de valores para
bloqueio através da penhora on line. - ADV: ISABELA SILVA DE FIGUEIREDO DUARTE (OAB 309812/SP)
Processo 4004203-64.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - CHRISTIAN ROBERTO DE
AZEVEDO - GISELE APARECIDA DA SILVA LAURENTINO - Para o(a) autor(a) se manifestar no prazo de 15 dias face à
não localização de valores para bloqueio através da penhora on line, com informação do Sistema BacenJud de que CPF
não encaminhado às instituições financeiras, por inexistência de relacionamentos. - ADV: ISABELA SILVA DE FIGUEIREDO
DUARTE (OAB 309812/SP)
Processo 4004244-31.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - CHRISTIAN ROBERTO DE
AZEVEDO - TARCIS EDUARDO VENTURA - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face a guia de depósito
judicial apresentada pelo(a) requerido(a). - ADV: ISABELA SILVA DE FIGUEIREDO DUARTE (OAB 309812/SP)
Processo 4004263-37.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - CHRISTIAN ROBERTO DE
AZEVEDO - VALERIA SOARES MENEZES VILAS BOAS - Para o(a) autor(a) se manifestar no prazo de 15 dias face à não
localização de valores para bloqueio através da penhora on line, com informação do Sistema BacenJud de que CPF não
encaminhado às instituições financeiras, por inexistência de relacionamentos. - ADV: ISABELA SILVA DE FIGUEIREDO DUARTE
(OAB 309812/SP)
Processo 4004265-07.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Cristiana Aparecida Ferreira
& Cia Ltda ME - Dália Glaciele dos Santos - Para o(a) autor(a) se manifestar face a devolução da carta de citação trazida aos
autos. - ADV: ADRIANO RISSI DE CAMPOS (OAB 152749/SP)
Processo 4004273-81.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - CLEMILTON OPENHEIMER
ME - ANGELICA GUEDES SOUZA - Para o(a) autor(a) se manifestar no prazo de 15 dias face à não localização de valores
para bloqueio através da penhora on line, com informação do Sistema BacenJud de que CPF não encaminhado às instituições
financeiras, por inexistência de relacionamentos. - ADV: LAIS RITCHELE OLIVEIRA CAMILO (OAB 333062/SP), VANESSA
MINIACI (OAB 332914/SP)
Processo 4004340-46.2013.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - ANTONIO
DONIZETE MOMESSO - Banco Itaú S/A - Para o(a) autor(a) se manifestar face ao depósito e petição de fls 58/63. - ADV:
ANALURDES DA SILVA SANTOS (OAB 313718/SP), CARLOS JORGE OSTI PACOBELLO (OAB 156188/SP)
Processo 4004345-68.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - CHRISTIAN ROBERTO DE
AZEVEDO - JOELMA ANTUNES DE ALMEIDA - Para o(a) autor(a) se manifestar no prazo de 15 dias face a não localização de
valores para bloqueio através da penhora on line. - ADV: ISABELA SILVA DE FIGUEIREDO DUARTE (OAB 309812/SP)
Processo 4004377-73.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - CLEMILTON OPENHEIMER
ME - MERCEDES FERREIRA - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face a certidão do Sr. Oficial de
Justiça. - ADV: LAIS RITCHELE OLIVEIRA CAMILO (OAB 333062/SP), VANESSA MINIACI (OAB 332914/SP)
Processo 4004425-32.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Cristiana Aparecida Ferreira &
Cia Ltda ME - Noeli Olinda de Souza - Para o(a) autor(a) se manifestar em prosseguimento no prazo de 5 (cinco) dias face ao
decurso do prazo sem indicação de bens pelo(a) executado(a). - ADV: ADRIANO RISSI DE CAMPOS (OAB 152749/SP)
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Processo 4004430-54.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Cristiana Aparecida Ferreira &
Cia Ltda ME - Marilene Faustino da Câmara Betete - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face a certidão
do Sr. Oficial de Justiça. - ADV: ADRIANO RISSI DE CAMPOS (OAB 152749/SP)
Processo 4004433-09.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Cristiana Aparecida Ferreira &
Cia Ltda ME - Carla Amélia Souza Machado - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face a certidão do Sr.
Oficial de Justiça. - ADV: ADRIANO RISSI DE CAMPOS (OAB 152749/SP)
Processo 4004441-83.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - CLEMILTON OPENHEIMER
ME - ADRIANA DE FÁTIMA VIEIRA - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face a certidão do Sr. Oficial
de Justiça. - ADV: VANESSA MINIACI (OAB 332914/SP), LAIS RITCHELE OLIVEIRA CAMILO (OAB 333062/SP)
Processo 4004486-87.2013.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - SUELI
DE FÁTIMA COELHO DA SILVA - UNIÃO DE CURSOS SUPERIORES COC LTDA. - UNICOC - Para o(a) autor(a) apresentar
contrarrazões ao recurso interposto pelo(a) requerido(a) no prazo de 10 (dez) dias. - ADV: ANDRE LUIS PONTES (OAB 123885/
SP), AIRES VIGO (OAB 84934/SP)
Processo 4004498-04.2013.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Walter
Arlindo de Araújo - LOURDES ROMANELI DIAS PORTO - Ficam as partes intimadas do termo de certidão do escrevente de
fls. 84 e que fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de fevereiro às 15:30. - ADV: NAYARA KARINA
BORGES ALMEIDA (OAB 328267/SP), BENEDITO DO AMARAL BORGES (OAB 223297/SP), ANDRE LUIZ PEREIRA (OAB
286027/SP)
Processo 4004518-92.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - CLEMILTON OPENHEIMER
ME - DANIEL ELIMAR GOMES DE SOUZA - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face a certidão do Sr.
Oficial de Justiça. - ADV: LAIS RITCHELE OLIVEIRA CAMILO (OAB 333062/SP), VANESSA MINIACI (OAB 332914/SP)
Processo 4004565-66.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - CLEMILTON OPENHEIMER
ME - JULIAN CARDOSO DE SOUZA - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face a certidão do Sr. Oficial
de Justiça. - ADV: LAIS RITCHELE OLIVEIRA CAMILO (OAB 333062/SP), VANESSA MINIACI (OAB 332914/SP)
Processo 4004607-18.2013.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - ARIANE
ALINE ROSSI - FINAMAX S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - Para o(a) autor(a) apresentar contrarrazões
ao recurso interposto pelo(a) requerido(a) no prazo de 10 (dez) dias. - ADV: ISAAC PEREIRA DE AGUIAR (OAB 282122/SP),
PATRICIA LEONE NASSUR (OAB 131474/SP)
Processo 4004702-48.2013.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato JOAO NORBERTO SERVILHO - BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento - Para o(a) autor(a) se manifestar,
no prazo de 10 (dez) dias, face a contestação apresentada pelo(a) requerido(a). - ADV: GIZA HELENA COELHO (OAB 166349/
SP), JOSIEL MARCOS DE SOUZA (OAB 320683/SP)
Processo 4004803-85.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - CLEMILTON OPENHEIMER
ME - LARISSA ARIANE ROSA - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face a certidão do Sr. Oficial de
Justiça. - ADV: VANESSA MINIACI (OAB 332914/SP), LAIS RITCHELE OLIVEIRA CAMILO (OAB 333062/SP)
Processo 4004886-04.2013.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato GILBERTO ANTONIO SOUZA OLIVEIRA - BANCO FIAT S/A - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, face
a contestação apresentada pelo(a) requerido(a). - ADV: EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP), CAROLINE MACHADO RIZZO
(OAB 243178/SP), ANDRE LUIS PONTES (OAB 123885/SP)
Processo 4004914-69.2013.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato EDUARDO MARTINS - Banco Itaú S/A - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, face a contestação
apresentada pelo(a) requerido(a). - ADV: BARBARA CRISTINA LOPES PALOMO SOCALSCHI (OAB 286923/SP), LUÍS
HENRIQUE HIGASI NARVION (OAB 154272/SP)
Processo 4004927-68.2013.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato - JOSE
ROSSI - BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias,
face a contestação apresentada pelo(a) requerido(a). - ADV: MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP), ALESSANDRO
ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP), BARBARA CRISTINA LOPES PALOMO SOCALSCHI (OAB 286923/SP)
Processo 4004952-81.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Teresa Isabel
Paganini de Almeida - Geyseane Katia da Silva - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face a certidão
do Sr. Oficial de Justiça. - ADV: MARIA AMELIA MARCHESI TUDISCO (OAB 265929/SP), DANIEL VERDOLINI DO LAGO (OAB
286079/SP)
Processo 4005170-12.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - CLEMILTON OPENHEIMER
ME - ROSILENO DOS SANTOS BARBOSA - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face a certidão do Sr.
Oficial de Justiça. - ADV: VANESSA MINIACI (OAB 332914/SP)
Processo 4005205-69.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - SEBASTIÃO MASTRACOUZO
& MASTRACOUZO LTDA EPP - ANDERSON PEREIRA - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face a
certidão do Sr. Oficial de Justiça. - ADV: LAIS RITCHELE OLIVEIRA CAMILO (OAB 333062/SP), VANESSA MINIACI (OAB
332914/SP)
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Processo 4005276-71.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Thiago Castanho Ramos
- RENATA TOLEDO - Thiago Castanho Ramos - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face a certidão do
Sr. Oficial de Justiça. - ADV: THIAGO CASTANHO RAMOS (OAB 293197/SP)
Processo 4005314-83.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - ADRIANO DE OLIVEIRA
RODRIGUES - RAILAN FREITAS DA SILVA - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face a certidão do Sr.
Oficial de Justiça. - ADV: MARILÚ CANAVESI PORTA (OAB 210325/SP)
Processo 4005442-06.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - JOSÉ HORÁCIO ROMÃO
ZANUTO - Mara Lilian Santiago - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face a certidão do Sr. Oficial de
Justiça. - ADV: DEBORA ZELANTE (OAB 117204/SP)
Processo 4005443-88.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - JOSÉ HORÁCIO ROMÃO
ZANUTO - Geziel Gomes Correa - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face a certidão do Sr. Oficial de
Justiça. - ADV: DEBORA ZELANTE (OAB 117204/SP)
Processo 4005560-79.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - JOSÉ HORÁCIO
ROMÃO ZANUTO - Fabiana Correia de Araújo - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face a certidão do
Sr. Oficial de Justiça. - ADV: DEBORA ZELANTE (OAB 117204/SP)
Processo 4005662-04.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - LUIS ROBERTO
PREBELLI - GISELE CRISTINA ROGÉRIO DE OLIVEIRA - - GEISA MARA ROGERIO DE OLIVEIRA - Para o(a) autor(a) se
manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face a certidão do Sr. Oficial de Justiça. - ADV: SANDRA DE FÁTIMA FARIA PAIVA (OAB
178931/SP)
Processo 4005768-63.2013.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato
- NATALINO JOAQUIM BARBOSA - Banco Itaú S/A - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, face a
contestação apresentada pelo(a) requerido(a). - ADV: TANIA MIYUKI ISHIDA RIBEIRO (OAB 139426/SP), BARBARA CRISTINA
LOPES PALOMO SOCALSCHI (OAB 286923/SP), MAIRA APARECIDA FERRARI (OAB 298555/SP)
Processo 4005883-84.2013.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - CH&DC Furlan Comércio
de Peças e Acessórios para Veículos LTDA ME - CLAUDEMIR MARTINS VALIM - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de
5 (cinco) dias, face a certidão do Sr. Oficial de Justiça. - ADV: MARIA AMELIA MARCHESI TUDISCO (OAB 265929/SP), DANIEL
VERDOLINI DO LAGO (OAB 286079/SP)
Processo 4005901-08.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - MARIA ELISABETE DA COSTA
- ADRIANA BATISTA FERNANDES - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face a certidão do Sr. Oficial de
Justiça. - ADV: DANIELE MARIA SOSSAI (OAB 290541/SP)
Processo 4005903-75.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - MARIA ELISABETE DA COSTA
- SONIA REGINA ARAUJO ROSSINI - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face a certidão do Sr. Oficial
de Justiça. - ADV: DANIELE MARIA SOSSAI (OAB 290541/SP)
Processo 4005962-63.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Carlos Roberto de Carli
Júnior - Marcelino da Silva Sena - Carlos Roberto de Carli Júnior - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias,
face a certidão do Sr. Oficial de Justiça. - ADV: CARLOS ROBERTO DE CARLI JÚNIOR (OAB 212908/SP)
Processo 4005989-46.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - A.G.DE OLIVEIRA
ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA-ME - PATRICIA ROSANA ROQUE DIAS DO NASCIMENTO - Para o(a) autor(a) se
manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face a certidão do Sr. Oficial de Justiça. - ADV: SELMA HONORIO CORREA (OAB
120256/SP)
Processo 4005993-83.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - A.G.DE OLIVEIRA
ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA-ME - ALAN ANASTACIO DE PAULA - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5
(cinco) dias, face a certidão do Sr. Oficial de Justiça. - ADV: SELMA HONORIO CORREA (OAB 120256/SP)
Processo 4005998-08.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - A.G.DE OLIVEIRA
ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA-ME - WALLICE OLIVEIRA MOREIRA - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5
(cinco) dias, face a certidão do Sr. Oficial de Justiça. - ADV: SELMA HONORIO CORREA (OAB 120256/SP)
Processo 4006001-60.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - A.G.DE OLIVEIRA
ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA-ME - RENATA APARECIDA COSTA SILVA - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de
5 (cinco) dias, face a certidão do Sr. Oficial de Justiça. - ADV: SELMA HONORIO CORREA (OAB 120256/SP)
Processo 4006024-06.2013.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - WENDELL DE
OLIVEIRA - - PATRÍCIA REJANE SATTIN DE OLIVEIRA - PAULO HENRIQUE GABRIEL - - LUCAS - Para o(a) autor(a) se
manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face a certidão do Sr. Oficial de Justiça. - ADV: HENRIQUE FRANCISCO SEIXAS (OAB
220398/SP)
Processo 4006080-39.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - SEBASTIÃO MASTRACOUZO
& MASTRACOUZO LTDA ME - PAULO HENRIQUE FERREIRA - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias,
face a certidão do Sr. Oficial de Justiça. - ADV: LAIS RITCHELE OLIVEIRA CAMILO (OAB 333062/SP), VANESSA MINIACI
(OAB 332914/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1257

Processo 4006087-31.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - SEBASTIÃO MASTRACOUZO
& MASTRACOUZO LTDA ME - CLEIDE SANTOS DA CRUZ - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face
a certidão do Sr. Oficial de Justiça. - ADV: LAIS RITCHELE OLIVEIRA CAMILO (OAB 333062/SP), VANESSA MINIACI (OAB
332914/SP)
Processo 4006156-63.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Jaciara Cristina
Briani - Rodrigo Rodrigues - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face a certidão do Sr. Oficial de Justiça.
- ADV: ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JUNIOR (OAB 320628/SP)
Processo 4006448-48.2013.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - A.Carlos de Souza Mogi Guacu.
ME - Paulo Henrique Tossini.ME - Ficam as partes intimadas de que foi designada audiência de conciliação a ser realizada no
dia 26 de fevereiro de 2014 às 13:45 hs, no Prédio do Juizado Especial Cível situado na Rua Chico de Paula, nº 564, Centro,
Mogi Guaçu-SP. - ADV: ANGELA MARIA COSTA GNANN (OAB 321352/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ FERNANDO STEINBERG
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SILVIA REGINA DE CAMPOS LEME
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2014
Processo 0000092-08.2013.8.26.0362 (036.22.0130.000092) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Opção
Jeans Ltda Me - Janeline da Silva Alves - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face a certidão do Sr.
Oficial de Justiça. - ADV: ADRIANO RISSI DE CAMPOS (OAB 152749/SP)
Processo 0000250-63.2013.8.26.0362 (036.22.0130.000250) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Carina Aparecida Nogueira - Marcio Alessandro Guidini - Para o(a) autor(a) se manifestar em prosseguimento no
prazo de 5 (cinco) dias face ao decurso do prazo sem impugnação à penhora. - ADV: MAILSON LUIZ BRANDAO (OAB 264979/
SP)
Processo 0000624-79.2013.8.26.0362 (036.22.0130.000624) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Nathalia Sobral Bistulfi - Evandro Cardoso - Vistos. Fls. 44/47: ciente. Com efeito, o autor deixou de se manifestar
nos autos, apesar de devidamente intimado, portanto, cumpra-se a sentença de fls. 42. Int. - ADV: MONICA BURALLI REZENDE
PAVANELLO (OAB 134082/SP), JULIANA SENHORAS DARCADIA (OAB 255173/SP)
Processo 0000758-87.2005.8.26.0362 (362.01.2005.000758) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Maria
Hortencia Q A de Souza - Katia R Simplicio - Vistos. Apresente o autor, no prazo de 10 dias, matrícula atualizada do imóvel
indicado. Int. - ADV: FERNANDO MARQUES DE FARIAS (OAB 153692/SP)
Processo 0000773-75.2013.8.26.0362 (036.22.0130.000773) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
- A G de Oliveira Administração de Imoveis Ltda Me - Maria Aparecida de Castro Felix - Para o(a) autor(a) se manifestar em
prosseguimento no prazo de 5 (cinco) dias face ao decurso do prazo suspensivo. - ADV: SELMA HONORIO CORREA (OAB
120256/SP)
Processo 0001479-58.2013.8.26.0362 (036.22.0130.001479) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Ivanildo de Souza
- George Harryson Finotti Me - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face a certidão do Sr. Oficial de
Justiça. - ADV: ADRIANO RISSI DE CAMPOS (OAB 152749/SP)
Processo 0001548-32.2009.8.26.0362 (362.01.2009.001548) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Floriano
Gama de Oliveira - Maria José da Silva - Para o(a) autor(a) se manifestar em termos de prosseguimento no prazo de 5 (cinco)
dias. - ADV: FABIANA GOMES FERMINIANO DE OLIVEIRA (OAB 316447/SP)
Processo 0001667-85.2012.8.26.0362 (362.01.2012.001667) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Luciano
Ricardo Rosa - Rodrigo Almeida Souza - - Amanda Rafaela de Lima - Para o(a) autor(a) se manifestar em prosseguimento no
prazo de 5 (cinco) dias face ao decurso do prazo para o cumprimento do acordo. - ADV: ALINE MIACHON AIELLO (OAB 278691/
SP)
Processo 0002129-08.2013.8.26.0362 (036.22.0130.002129) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Montcar Mecanica e Peças Ltda Me - Silvana Aparecida de Oliveira - Para o(a) autor(a) se manifestar em prosseguimento
no prazo de 5 (cinco) dias face ao decurso do prazo para o cumprimento do acordo. - ADV: DANIELE MARIA SOSSAI (OAB
290541/SP)
Processo 0002199-25.2013.8.26.0362 (036.22.0130.002199) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Lc
Machado Fernandes Motos Me - Graziela Ferraz de Araujo - Para o(a) autor(a) se manifestar em prosseguimento no prazo de 5
(cinco) dias face ao decurso do prazo sem indicação de bens pelo(a) executado(a). - ADV: ADRIANO RISSI DE CAMPOS (OAB
152749/SP)
Processo 0002466-02.2010.8.26.0362 (362.01.2010.002466) - Execução de Título Extrajudicial - A G de Oliveira Administração
de Imóveis Ltda Me - João Messias Corrêa - Para o(a) autor(a) se manifestar em prosseguimento no prazo de 5 (cinco) dias face
ao decurso do prazo suspensivo. - ADV: SELMA HONORIO CORREA (OAB 120256/SP)
Processo 0002697-58.2012.8.26.0362 (362.01.2012.002697) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Benedito Moroli
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Mogi Guaçu Me - Seed el Ind e Com Importação e Exportação de Produtos Eletricos e Eletronicos Ltda - Vistos. Em face do
teor do pedido retro, JULGO EXTINTO o presente processo de execução, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código
de Processo Civil. Os documentos juntados aos autos ficarão anexados à ficha-memória pelo prazo de 90 dias, contados do
trânsito em julgado, após o que serão inutilizados. Nesse lapso, poderão ser retirados a requerimento da parte interessada.
Oportunamente, façam-se as anotações arquivando-se os autos. P.R.I. - ADV: CARLOS JORGE OSTI PACOBELLO (OAB
156188/SP), MARILÚ CANAVESI PORTA (OAB 210325/SP), JOAO LUIZ PORTA (OAB 105274/SP)
Processo 0003525-59.2009.8.26.0362 (362.01.2009.003525) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel Elizabeth Porto de Oliveira - Lilian Francisca Costa - Para o(a) autor(a) se manifestar em prosseguimento face ao decurso do
prazo sem impugnação ao valor da avaliação. - ADV: MARISTELA DA SILVEIRA PEDREIRA (OAB 165855/SP), LUIZ CARLOS
THIM (OAB 111850/SP), SOLANGE DE FATIMA MACHADO E SILVA (OAB 93005/SP), JULIANA DE AMOEDO CAMPOS VELO
CAVALHEIRO CEREGATTI (OAB 266514/SP)
Processo 0003576-41.2007.8.26.0362 (362.01.2007.003576) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Luciano
Ricardo Rosa - Alzira Lisboa Cavinatti B Silva - Para o(a) autor(a) se manifestar em prosseguimento no prazo de 5 (cinco) dias
face ao decurso do prazo para o cumprimento do acordo. - ADV: ROSA CRISTINA MASCARO (OAB 219637/SP), ADRIANA
FELICIANO SIMÕES (OAB 159104/SP), VALDIR BENEDITO SIMOES (OAB 94686/SP)
Processo 0003688-39.2009.8.26.0362 (362.01.2009.003688) - Execução de Título Extrajudicial - Floriano Gama de Oliveira
- Marli Silvino - Para o(a) autor(a) se manifestar em termos de prosseguimento no prazo de 5 (cinco) dias. - ADV: FABIANA
GOMES FERMINIANO DE OLIVEIRA (OAB 316447/SP)
Processo 0003825-16.2012.8.26.0362 (362.01.2012.003825) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - José
Horácio Romão Zanuto - Herica Patricia Rodrigues - Para o(a) autor(a) se manifestar em prosseguimento no prazo de 5 (cinco)
dias face ao decurso do prazo para o cumprimento do acordo. - ADV: DEBORA ZELANTE (OAB 117204/SP)
Processo 0004572-63.2012.8.26.0362 (362.01.2012.004572) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
- Eunice Aparecida Cremasco - - Fausto Cremasco - Banco do Brasil S A - - Itaú Seguros S A - Para o(a) requerido(a) se
manifestar face à petição de fls. 240/246, a qual requer o prosseguimento do cumprimento da sentença e que seja pago o valor
de R$1.585,75. - ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/
SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP), EDILSON JOSÉ MAZON (OAB 161112/SP), MARCELO MANUEL DA SILVA
MORAES (OAB 246377/SP), JULIANA ZULIAN FERREIRA (OAB 311122/SP)
Processo 0005228-79.1996.8.26.0362 (362.01.1996.005228) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Marcelo
de Luiz - Nivaldo Inocencio da Silva - - Nair Fabotti da Silva - Para o(a) autor(a) se manifestar em prosseguimento face ao
decurso do prazo sem impugnação ao valor da avaliação. - ADV: FERNANDO MARQUES DE FARIAS (OAB 153692/SP), JOSE
ALVES BATISTA NETO (OAB 111165/SP), LEANDRA APARECIDA ZONZINI JUSTINO CAMPOS (OAB 161577/SP)
Processo 0005493-90.2010.8.26.0362 (362.01.2010.005493) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória
- Antonio Francisco Pereira da Silva Junior - Ronaldo Cussolim Amancio - Para o(a) autor(a) se manifestar em prosseguimento
no prazo de 5 (cinco) dias face ao decurso do prazo suspensivo. - ADV: ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
(OAB 320628/SP)
Processo 0005922-23.2011.8.26.0362 (362.01.2011.005922) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Fernando Marques de Farias - Flavia Gianotto Cury - - Gilson Henrique Cury - Para o(a) autor(a) se manifestar
em prosseguimento no prazo de 5 (cinco) dias face ao decurso do prazo sem impugnação à penhora. - ADV: FERNANDO
MARQUES DE FARIAS (OAB 153692/SP)
Processo 0006819-17.2012.8.26.0362 (362.01.2012.006819) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade
do Fornecedor - Jessica Cristina Antonio Takamiya - J C Roberto Piscinas Me - Vistos. Diga o autor, no prazo de 10 dias, se
concorda com o parcelamento oferecido pelo requerido. Int. - ADV: MARGARETE PEREIRA BORGES AYOUB (OAB 269687/
SP), JULIANA SENHORAS DARCADIA (OAB 255173/SP)
Processo 0007377-86.2012.8.26.0362 (362.01.2012.007377) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de
Trânsito - Bruna Ricci - Celso Antunes Bueno - Para o(a) autor(a) se manifestar em prosseguimento no prazo de 5 (cinco)
dias face ao decurso do prazo para o cumprimento do acordo. - ADV: FRANCESCO MARTINO (OAB 282584/SP), CLAUDIO
HENRIQUE BUENO MARTINI (OAB 128041/SP)
Processo 0007531-12.2009.8.26.0362 (362.01.2009.007531) - Execução de Título Extrajudicial - Bruno Macri Junior - Maria
Cleuza Barboza de Lima - - Luciano Zibordi - - Alice Aparecida Testziaff - Para o(a) autor(a) se manifestar em prosseguimento no
prazo de 5 (cinco) dias face ao decurso do prazo para o cumprimento do acordo. - ADV: MARISTELA DA SILVEIRA PEDREIRA
(OAB 165855/SP), ELIZETH APARECIDA ZIBORDI (OAB 43524/SP), JANAINA DE FATIMA NARESSI (OAB 293083/SP)
Processo 0008439-64.2012.8.26.0362 (362.01.2012.008439) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Juvenil Felisberto Gomes - Cifra S A Cred Financeira e Investimentos S A - Vistos. Façam -se as necessárias
anotações e, após arquivem-se. Int. - ADV: JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CRUZ (OAB 148894/SP), ANDRE LOPES AUGUSTO
(OAB 239766/SP)
Processo 0008510-66.2012.8.26.0362 (362.01.2012.008510) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Luciano
Ricardo Rosa - Raimundo Guilherme da Silva - Para o(a) autor(a) se manifestar em prosseguimento no prazo de 5 (cinco) dias
face ao decurso do prazo sem indicação de bens pelo(a) executado(a). - ADV: ALINE MIACHON AIELLO (OAB 278691/SP)
Processo 0009546-46.2012.8.26.0362 (362.01.2012.009546) - Execução de Título Extrajudicial - Inadimplemento - Valdir
Aparecido Binatti - Sebastião Marçal da Silva - - Ana Claudia da Silva Marques - - Jose Marques Junior - Vistos. Em face do
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teor do pedido retro, JULGO EXTINTO o presente processo de execução, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código
de Processo Civil. Os documentos juntados aos autos ficarão anexados à ficha-memória pelo prazo de 90 dias, contados do
trânsito em julgado, após o que serão inutilizados. Nesse lapso, poderão ser retirados a requerimento da parte interessada.
Oportunamente, façam-se as anotações e arquivem-se. P.R.I. - ADV: SANDRA DE FÁTIMA FARIA PAIVA (OAB 178931/SP)
Processo 0009564-67.2012.8.26.0362 (362.01.2012.009564) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Wilson Lealdini Junior - Bv Financeira S A - Vistos. Arquivem-se. Int. - ADV: ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA
SILVA JUNIOR (OAB 320628/SP), FABIOLA PRESTES BEYRODT DE TOLEDO MACHADO (OAB 105400/SP), ALESSANDRO
ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP)
Processo 0009666-94.2009.8.26.0362 (362.01.2009.009666) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bruno Xavier
Stracanholi - Banco Itaucard Sa - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face a certidão do escrevente,
informando que deixou de expedir guia. - ADV: FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR (OAB 39768/SP), MARCOS
EDUARDO GIRARDI (OAB 146460/SP)
Processo 0010196-64.2010.8.26.0362 (362.01.2010.010196) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Locação de Imóvel
- Cirilo Pinto Adorno - Alessandro Sales Pereira - - Thais Garcia Pereira - Vistos. Aguarde-se o prazo para impugnação à
penhora. Int. - ADV: VALDIR BENEDITO SIMOES (OAB 94686/SP)
Processo 0010416-91.2012.8.26.0362 (362.01.2012.010416) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação /
Revisão de Contrato - Pedro Henrique Franco - Banco Itauleasing S/A - Para o(a) requerido(a) se manifestar, no prazo de 5
(cinco) dias, face a certidão do escrevente, informando que deixou de expedir guia. - ADV: ROBERTO GUENDA (OAB 101856/
SP), ANDRE LUIS PONTES (OAB 123885/SP)
Processo 0013892-11.2010.8.26.0362 (362.01.2010.013892) - Execução de Título Extrajudicial - A G de Oliveira Administração
de Imóveis Ltda - Me - Adão Marcos Felicio - Para o(a) autor(a) se manifestar em prosseguimento no prazo de 5 (cinco) dias face
ao decurso do prazo para o cumprimento do acordo. - ADV: SELMA HONORIO CORREA (OAB 120256/SP)
Processo 0014202-56.2006.8.26.0362 (362.01.2006.014202) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Marcos Adão
Estancial - Ismael Matos Me - Para o(a) autor(a) se manifestar em prosseguimento no prazo de 5 (cinco) dias face ao decurso
do prazo para o cumprimento do acordo. - ADV: LUIZ CARLOS MARTINI PATELLI (OAB 120372/SP)
Processo 0014494-31.2012.8.26.0362 (362.01.2012.014494) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cobrança de
Aluguéis - Sem despejo - Delmiro Cavelanha - Gilberto Augusto Leme - - Benedita Guarnieri Gandolfo Teixeira - Para o(a)
autor(a) se manifestar em prosseguimento no prazo de 5 (cinco) dias face ao decurso do prazo para o cumprimento do acordo.
- ADV: CAROLINA MASOTTI MONTEIRO (OAB 276001/SP), ACACIO APARECIDO BENTO (OAB 121558/SP)
Processo 0014505-60.2012.8.26.0362 (362.01.2012.014505) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação /
Revisão de Contrato - Luciano Ferreira da Silva - Hsbc Bank Brasil S A - Para o(a) autor(a) se manifestar face à impuganação
do cumprimento de sentença juntada pelo(a) requerido(a) - ADV: ANDRE LUIS PONTES (OAB 123885/SP), MARLI INÁCIO
PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP)
Processo 0015170-13.2011.8.26.0362 (362.01.2011.015170) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos
Bancários - Marlene Alves Sampaio - Aymore Credito Financiamento e Investimentos Sa - Para o(a) autor(a) se manifestar em
prosseguimento no prazo de 5 (cinco) dias face ao decurso do prazo suspensivo. - ADV: ANDRE LUIS PONTES (OAB 123885/
SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)
Processo 0015578-67.2012.8.26.0362 (362.01.2012.015578) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Serviços
Profissionais - Bernardo Fontaniello Neto - Vidraçaria Vidros Box - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias,
face a certidão do Sr. Oficial de Justiça. - ADV: CAIO FERNANDO BATISTA (OAB 319611/SP)
Processo 0015878-29.2012.8.26.0362 (362.01.2012.015878) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - A G de Oliveira Administração de Imoveis Ltda Me - Franciele Aparecida Santana - Para o(a) autor(a) se manifestar em
prosseguimento no prazo de 5 (cinco) dias face ao decurso do prazo para o cumprimento do acordo. - ADV: SELMA HONORIO
CORREA (OAB 120256/SP)
Processo 0016027-25.2012.8.26.0362 (362.01.2012.016027) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
- Maria Aparecida Reinato Rossi Baptista Me - Luiz Felipe Favaretto Nogueira - Vistos. Em face do teor do pedido retro,
JULGO EXTINTO o presente processo de execução, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Os
documentos juntados aos autos ficarão anexados à ficha-memória pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado, após
o que serão inutilizados. Nesse lapso, poderão ser retirados a requerimento da parte interessada. Oportunamente, façam-se as
anotações arquivando-se os autos. P.R.I. - ADV: SELMA HONORIO CORREA (OAB 120256/SP)
Processo 0016250-12.2011.8.26.0362 (362.01.2011.016250) - Execução de Título Extrajudicial - Sandra Mara Laursen
Bernardi - Luciana Angélica de Azevedo - Para o(a) autor(a) se manifestar em prosseguimento no prazo de 5 (cinco) dias face ao
decurso do prazo para o cumprimento do acordo. - ADV: MARIA AMELIA MARCHESI TUDISCO (OAB 265929/SP)
Processo 0016713-51.2011.8.26.0362 (362.01.2011.016713) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Jose Carlos
Marçal - Music Mania In Conc S C Ltda - Para o(a) autor(a) se manifestar em prosseguimento no prazo de 5 (cinco) dias face
ao decurso do prazo para o cumprimento do acordo. - ADV: JOAO LUIZ PORTA (OAB 105274/SP), FERNANDO HENRIQUE DE
LACERDA (OAB 255135/SP), MARILÚ CANAVESI PORTA (OAB 210325/SP)
Processo 0016998-10.2012.8.26.0362 (362.01.2012.016998) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - A
G de Oliveira Administração de Imoveis Ltda Me - Elineia Lucimeire Lopes Peçanha - Para o(a) autor(a) se manifestar em
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prosseguimento no prazo de 5 (cinco) dias face ao decurso do prazo para o cumprimento do acordo. - ADV: SELMA HONORIO
CORREA (OAB 120256/SP)
Processo 0017597-80.2011.8.26.0362 (362.01.2011.017597) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Joao
Carlos Scoparo - Karina Bontato Pereira - Vistos. Indefiro o pedido retro, uma vez que foram realizados vários bloqueios sem
resultado positivo. Indique o autor, no prazo de 15 dias, bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. Int. - ADV: ADRIANA
FELICIANO SIMÕES (OAB 159104/SP), VALDIR BENEDITO SIMOES (OAB 94686/SP)
Processo 0018160-11.2010.8.26.0362 (362.01.2010.018160) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda
- Daniela de Aquino Ramos - Elcio Aparecido Teodoro dos Reis - Para o(a) autor(a) se manifestar em prosseguimento no prazo
de 5 (cinco) dias face ao decurso do prazo para o cumprimento do acordo. - ADV: ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
JUNIOR (OAB 320628/SP)
Processo 0018646-59.2011.8.26.0362 (362.01.2011.018646) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - A G de Oliveira Administração de Imóveis Ltda - Me - Claudete de Jesus Mario da Silva - Para o(a) autor(a) se
manifestar em prosseguimento no prazo de 5 (cinco) dias face ao decurso do prazo para o cumprimento do acordo. - ADV:
SELMA HONORIO CORREA (OAB 120256/SP)
Processo 0018676-60.2012.8.26.0362 (036.22.0120.018676) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Liquidação /
Cumprimento / Execução - A Marini Madeireira Me - Viviane Aparecida Prudêncio - Vistos. Tendo em vista que autor(a) deixou
de se manifestar nos autos, apesar de devidamente intimado(a), façam-se as necessárias anotações para constar na fichamemória o débito remanescente. Os documentos juntados aos autos ficarão anexados à ficha-memória pelo prazo de 90
dias, contados do trânsito em julgado, após o que serão inutilizados. Ainda que destruído o processo a execução poderá ser
efetivada, extraindo-se, para esse fim, relatório do processo cadastrado no sistema informatizado oficial ou certidão da ficha
memória arquivada, anotando-se a ocorrência e mantendo-se o mesmo número do processo originário (art. 14.2, do Prov. CSM
nº 1670/2009). Oportunamente, arquivem-se. Int. - ADV: MARILÚ CANAVESI PORTA (OAB 210325/SP), JOAO LUIZ PORTA
(OAB 105274/SP)
Processo 3000371-40.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Odinival Antonio Florindo
- Benedito Martins Silva - - Ernestina Pereira Silva - Vistos. Em face do teor do pedido retro, JULGO EXTINTO o presente
processo de execução, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Os documentos juntados aos autos
ficarão anexados à ficha-memória pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado, após o que serão inutilizados. Nesse
lapso, poderão ser retirados a requerimento da parte interessada. Oportunamente, façam-se as anotações e arquivem-se. P.R.I.
- ADV: DULCE DE PAIVA LEOFORTE (OAB 140313/SP)
Processo 3000469-25.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Jose Horácio Romão Zanuto
- Marcio Augusto Calefi - Vistos. Em face do teor do pedido retro, JULGO EXTINTO o presente processo de execução, com
fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Os documentos juntados aos autos ficarão anexados à fichamemória pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado, após o que serão inutilizados. Nesse lapso, poderão ser
retirados a requerimento da parte interessada. Oportunamente, façam-se as anotações arquivando-se os autos. P.R.I. - ADV:
DEBORA ZELANTE (OAB 117204/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ FERNANDO STEINBERG
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SILVIA REGINA DE CAMPOS LEME
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2014
Processo 1000046-65.2014.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Flávia
Emília do Nascimento - Município de Mogi Guaçu - Vistos. Com efeito, há verossimilhança nas alegações da autora, porque
os documentos demonstraram a necessidade e o alto custo da cirurgia de reconstrução mamária para a manutenção da sua
saúde, um direito fundamental (art. 196, CF). Por outro lado, o fundado receio de dano de difícil ou incerta reparação consiste
no risco iminente, na medida em que a não realização da cirurgia poderá ocasionar lesão grave para a saúde psicológica da
requerente. Logo, defiro a tutela antecipada para que seja realizada a cirurgia de reconstrução mamária na autora, conforme
encaminhamentos médicos juntados na inicial, em 5 (cinco) dias, sob a pena de multa diária de R$ 250,00. Deixo de designar
audiência para tentativa de conciliação, haja vista a remota possibilidade de composição; após a juntada da contestação e da
réplica, dê-se vista ao MP para parecer e tornem conclusos para sentença. Cite-se e intime-se. - ADV: CAMILA FRASSETTO
(OAB 241594/SP)
Processo 4004901-70.2013.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Josefina
Fernandes Botelho - Municipio de Mogi Guaçu - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, face a contestação
apresentada pelo(a) requerido(a). - ADV: ANA LUCIA VALIM GNANN (OAB 138530/SP), ANÉLITA GIOVANA ALVARENGA (OAB
255054/SP)
Processo 4004946-74.2013.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer RUBENS DE ARRUDA - MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU - Vistos. Dentro do prazo de 5 dias, o autor deverá se manifestar face
a informação do falecimento do autor. Int. - ADV: JULIANA SENHORAS DARCADIA (OAB 255173/SP), VALERIA APARECIDA F
BUENO RISSI (OAB 128656/SP)
Processo 4005094-85.2013.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - PEDRO
HENRIQUE DOS SANTOS ROQUE - MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 10 (dez)
dias, face a contestação apresentada pelo(a) requerido(a). - ADV: VALERIA APARECIDA F BUENO RISSI (OAB 128656/SP),
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ANA LUCIA VALIM GNANN (OAB 138530/SP), DANIEL VERDOLINI DO LAGO (OAB 286079/SP)
Processo 4005694-09.2013.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ISAQUE
BENTO FERREIRA - Município de Mogi Guaçu - SP - Vistos. Defiro o requerido pelo prazo de 30 dias. Decorrido o prazo
suspensivo, manifeste-se o (a) requerente. Int. - ADV: AYRES ANTUNES BEZERRA (OAB 273986/SP)
Processo 4005726-14.2013.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Maria
Tereza da Silva - MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, face a contestação
apresentada pelo(a) requerido(a). - ADV: VALERIA APARECIDA F BUENO RISSI (OAB 128656/SP), ANA LUCIA VALIM GNANN
(OAB 138530/SP), NATALINO POLATO (OAB 220810/SP)
Processo 4005836-13.2013.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARIA
EDENIL TEODORO - MUNICIPIO DE MOGI GUAÇU - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, face a
contestação apresentada pelo(a) requerido(a). - ADV: VALERIA APARECIDA F BUENO RISSI (OAB 128656/SP), RICARDO
FORMENTI ZANCO (OAB 152485/SP)
Processo 4005953-04.2013.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer NAIR FELIX FERREIRA - MUNICIPIO DE MOGI GUAÇU - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, face
a contestação apresentada pelo(a) requerido(a). - ADV: VALERIA APARECIDA F BUENO RISSI (OAB 128656/SP), JULIANA
SENHORAS DARCADIA (OAB 255173/SP)
Processo 4006248-41.2013.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Vitalina
Maria da Conceição - Municipio de Mogi Guaçu - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, face a contestação
apresentada pelo(a) requerido(a). - ADV: ANA LUCIA VALIM GNANN (OAB 138530/SP), VALDIR BENEDITO SIMOES (OAB
94686/SP)

MOGI-MIRIM
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MOGI MIRIM EM 16/01/2014
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:0000356-85.2014.8.26.0363
:AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
: M. M. E. C.

PROCESSO :0000326-50.2014.8.26.0363
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: ASSOCIAÇÃO MOGIANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (AMDE)
ADVOGADO : 199071/SP - Nilton Vieira Cardoso
REQDO
: OSCAR DE CARVALHO HONÓRIO
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000349-93.2014.8.26.0363
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: ANTONIO APARECIDO FERREIRA
ADVOGADO : 316504/SP - Luis Gustavo Soares
REQDO
: LIFAMM - LIGA DE FUTEBOL AMADOR DE MOGI MIRIM-SP
VARA:1ª VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:0000350-78.2014.8.26.0363
:HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
: EVANDRO FINOTTI DA FONSECA REIS
: 152451/SP - Sandro Henrique Natividade

PROCESSO :0000352-48.2014.8.26.0363
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: GLAUCIANE DE CASTRO
ADVOGADO : 291117/SP - Maraisa Alves da Silva Coelho
REQDA
: JAQUELINE BRUNHARA DA SILVA
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000353-33.2014.8.26.0363
CLASSE
:INTERDIÇÃO
REQTE
: M. W. M. N.
ADVOGADO : 260398/SP - Leandro Rogério Ferreira
REQDO
: M. J. M.
ADVOGADO : 260398/SP - Leandro Rogério Ferreira
VARA:2ª VARA
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PROCESSO :0000355-03.2014.8.26.0363
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: D. C. C. A. DOS S.
ADVOGADO : 263498/SP - Rafaela Fernanda Sutani Hass
REQDO
: C. N. DOS S.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000357-70.2014.8.26.0363
CLASSE
:ALIMENTOS - PROVISIONAIS
ALIMENTADA : E. V. DA S. C.
ADVOGADO : 143193/SP - Jose George Ferraz
ALIMENTANTE
: Z. A. C.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000354-18.2014.8.26.0363
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: RAFAELA FERNANDA SUTANI HASS
ADVOGADO : 106433/SP - Marice Costa Porto de Moraes
REQDO
: VIVO/TELEFÔNICA S A
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000363-77.2014.8.26.0363
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: JOSÉ CARLOS GAUDENCIO
ADVOGADO : 329387/SP - Paulo Edson Frozoni
REQDO
: Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000277-09.2014.8.26.0363
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MOGI MIRIM - SAAE
ADVOGADO : 212934/SP - Eduardo Telini Valente
EXECTDO
: José Walter Conservani
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:0000365-47.2014.8.26.0363
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
: C. L. M.
: 153678/SP - Djair Theodoro

PROCESSO :0000368-02.2014.8.26.0363
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: ARMANDO JOSE MUSSOLINI
ADVOGADO : 147121/SP - Jeferson Teixeira de Azevedo
REQDO
: UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000369-84.2014.8.26.0363
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: DANIELE CRISTINA VIVONE DE MELLO
ADVOGADO : 265029/SP - Raquel Bronzatto Boccagini
REQDA
: CAROLINA ALVARENGA
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000366-32.2014.8.26.0363
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: C. DE A. B.
ADVOGADO : 16746/SP - Agostinho Rampazzo de Barros
REQDO
: D. R.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000364-62.2014.8.26.0363
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: ANA CLAUDIA DA SILVA LIMOEIRO
REQDO
: MARCELO AUGUSTO ROCHA
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000371-54.2014.8.26.0363
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: Jonas Alves Araujo
ADVOGADO : 89363/SP - Joao Carlos Dantas de Miranda
IMPTDO
: ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO CLUBE MOGIANO DR. GERALDO D LEITE
VARA:3ª VARA
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PROCESSO :0000379-31.2014.8.26.0363
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: BV FINANCEIRA S/A - C.F.I.
ADVOGADO : 192562/SP - Cristina Eliane Ferreira da Mota
REQDO
: CARLOS ROBERTO LINO
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000377-61.2014.8.26.0363
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Alcides Nei Aparecido Moraes
ADVOGADO : 318607/SP - Filipe Adamo Guerreiro
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000378-46.2014.8.26.0363
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
ADVOGADO : 140390/SP - Viviane Aparecida Henriques
REQDO
: Paulo Cesar Oliveira
VARA:1ª VARA

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO EMERSON GOMES DE QUEIROZ COUTINHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANTONIO FERNANDO ZENI JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0037/2014
Processo 0000176-69.2014.8.26.0363 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
ITAUCARD S/A - ANA MARIA AURELIANO FIRMO - Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no artigo
295, III, do Código de Processo Civil e, em consequência, EXTINGO o processo na forma do artigo 267, I, do referido diploma
legal. Custas pela autora. P.R.I. - ADV: EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/SP)
Processo 0000332-72.2005.8.26.0363 (363.01.2005.000332) - Monitória - Contratos Bancários - Banco do Brasil Sa Marciano dos Santos e outro - VISTOS EM SANEADOR: Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais.
Não há preliminares a transpor, tampouco nulidades a sanar. Declaro, pois, saneado o feito. Com relação às provas
tempestivamente requeridas pelas partes, DEFIRO, por ora, não apenas aquela de natureza documental (cópias reprográficas
de peças daquela ação declaratória em trâmite na 2ª Vara local) e pericial (exame grafotécnico). Para a produção da primeira,
expeça-se ofício à 2ª Vara local solicitando não apenas certidão de objeto e pé da ação registrada sob o nº 2048/06, mas também
cópia do laudo pericial ali eventual produzido. Para a produção da segunda, nomeio o Sr. PAULO ROBETO MORAIS POZZEL
independentemente de compromisso, na forma do que dispõe o artigo 422 do sobredito diploma legal, a quem caberá fazer
estimativa de honorários no prazo de 10 (dez) dias e concluir seus trabalhos no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados
do efetivo depósito. A prova será custeada pelo banco embargado, pois que a presença de todos aqueles requisitos alistados
no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor torna azada a inversão do ônus da prova. Faculto a nomeação de assistentes
técnicos e formulação de quesitos em 10 (dez) dias. Intimem-se. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP),
RAFAEL LANZI VASCONCELOS (OAB 277712/SP), VIVIANE TAVARES LEITE MORENO (OAB 310969/SP), RENATO OLIMPIO
SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP)
Processo 0000332-72.2005.8.26.0363 (363.01.2005.000332) - Monitória - Contratos Bancários - Banco do Brasil Sa
- Marciano dos Santos - - Pedro Sérgio da Cruz - VISTOS: O saneador lançado a fls. 262 dispôs, às escâncaras, que a
prova pericial seria custeada pelo banco. E ausentes quaisquer recursos ou pedidos de reconsideração, não há como refugir à
preclusão. Deposite o banco no prazo de 10 (dez) dias a honorária no valor de R$ 2.500,00 estimada a fls. 267 (também não
impugnada), sob pena de preclusão. Intimem-se. - ADV: RAFAEL LANZI VASCONCELOS (OAB 277712/SP), FLAVIO OLIMPIO
DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), MAURICIO DIMAS COMISSO
(OAB 101254/SP)
Processo 0003310-71.1995.8.26.0363 (363.01.1995.003310) - Outros Feitos não Especificados - Banco do Estado de Sao
Paulo Sa - Geraldo Theodoro Maria Van Schaik - - Theodorus Gerardus Maria Van Schaik - - Henricus Gerardus Maria Van
Schaik - - Cooperativa Agropecuaria Holambra - - Pedro Henrique Maria Van Schaik - - Paulo Maria Van Schaik - Ciência à
interessada (Cooperativa Agropecuária Holambra) de que o processo foi desarquivado e ficará em cartório pelo prazo de 30
(trinta) dias. Caso nada seja requerido neste prazo, retornará ao arquivo. - ADV: ÉRICA MARCONI CERAGIOLI (OAB 159556/
SP), GUILHERME MARTINS MALUFE (OAB 144345/SP), ROSANA SILVERIO CUTRI (OAB 131288/SP), MARCELO BONELLI
CARPES (OAB 121185/SP), DEBORA ZELANTE (OAB 117204/SP), MIGUEL ALFREDO MALUFE NETO (OAB 16505/SP),
VANDERLEI ALVES DOS SANTOS (OAB 100567/SP), GLAUCO AYLTON CERAGIOLI (OAB 72603/SP)
Processo 0005536-10.1999.8.26.0363 (363.01.1999.005536) - Procedimento Sumário - Contratos de Consumo - Nova Plast
Industria e Comercio Ltda - Henricus Antonius Maria Scheltinga - *Fls.238: “Defiro os requerimentos ora formulados pela ilustre
advogada da exequente. Expeçam-se os ofícios antes indicados e, comprovado o recolhimento da taxa respectiva, tente-se
novo bloqueio pelo sistema Bacen Jud. Cientes os presentes.” (resposta do sistema Bacen Jud: bloqueado o valor de R$
119,21 - fls.242). - ADV: LUIZ CARLOS SCAGLIA (OAB 59676/SP), VERIDIANA POLO ROSOLEN NONAKA (OAB 205478/SP),
LEANDRA MAIRA AIO CEREZER (OAB 208890/SP)
Processo 0005536-10.1999.8.26.0363 (363.01.1999.005536) - Procedimento Sumário - Contratos de Consumo - Nova
Plast Industria e Comercio Ltda - Henricus Antonius Maria Scheltinga - - Autor: Retirar os ofícios, no prazo de 05 (cinco)
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dias, providenciando o seu encaminhamento. - ADV: LUIZ CARLOS SCAGLIA (OAB 59676/SP), VERIDIANA POLO ROSOLEN
NONAKA (OAB 205478/SP), LEANDRA MAIRA AIO CEREZER (OAB 208890/SP)
Processo 0005544-69.2008.8.26.0363 (363.01.2008.005544) - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Casa
Silvestre Comércio de Produtos Alimentícios Ltda - Gruponova Indústria e Comércio de Embalagens Ltda - - Banco Indusval
Sa - VISTOS. Efetue a corré Gruponova o pagamento da dívida apurada às fls. 183/186 (R$11.572,94), no prazo de 15 (quinze)
dias contados da publicação desta decisão no Diário Oficial (artigo 236 do Código de Processo Civil) devidamente atualizada,
sob pena de incidir sobre ela multa de 10% (dez por cento), na forma do que dispõe o artigo 475-J, do sobredito diploma legal,
com redação dada pela Lei nº 11.232, de 22 de dezembro de 2005. Decorrido o lapso sem adimplemento espontâneo, tornem
conclusos para apreciação do pedido de fls. 184, último parágrafo. Sem prejuízo, manifeste-se o credor Banco Indusval em
termos da execução da sentença no prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se. - ADV: JOÃO RICARDO DE OLIVEIRA MATTOS (OAB
198780/SP), MAURO CARAMICO (OAB 111110/SP), ADANI PRIMO TRICHES (OAB 39433/PR), ANDREA TEIXEIRA PINHO
RIBEIRO (OAB 200557/SP), PASCOAL MUZELI NETO (OAB 32314/PR)
Processo 0005732-96.2007.8.26.0363 (363.01.2007.005732) - Monitória - Contratos Bancários - Banco do Brasil Sa - S
D R Citrus Ltda Epp - - Rosemeire Aparecida dos Reis - - Darci Sebastião Sério Júnior - - Natanael Benedito Dovigo - Em
consulta aos dados da Receita Federal (INFOJUD) foram encontradas as seguintes informações para os anos de 2011, 2012,
e 2013: declarações de bens negativas para SDR CITRUS LTDA. ME. e em nome de ROSEMEIRE; declarações em nome de
NATANAEL, todas foram arquivadas em pasta própria em virtude do caráter sigiloso dos documentos. - ADV: IRINEU SARAIVA
JUNIOR (OAB 47372/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB
180737/SP), JEAN MADUREIRA DE CAMARGO (OAB 13576/SP), MARCELO BONELLI CARPES (OAB 121185/SP)
Processo 0006165-76.2002.8.26.0363 (363.01.2002.006165) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Daniel
Mccarthy Kammerer - Color Plastic Industria e Comercio Ltda - - Carlos Germano Hass - - Maria do Carmo Sutani Hass - - Geraldo
Jose Hass - - Zirnai Aparecida Carratu Hass - Juacir Bueno de Camargo - Em consulta aos dados da Receita Federal (INFOJUD)
foram encontrados os seguintes endereços dos réus: CARLA CRISTINA HASS e GERALDO JOSÉ HASS, ambos à Rua Oscar
Vilas Boas, 161, Jardim Primavera, Mogi Mirim, CEP 13840-000; e CARLOS CRISTIANO HASS, Rua Pixinguinha, 105, Bairro
Jaguari, Americana, CEP 13473.688, conforme extratos que seguem. - ADV: DEBORA DE ALMEIDA SANTIAGO (OAB 87137/
SP), DECIO DE OLIVEIRA (OAB 63390/SP), GILDO VENDRAMINI JUNIOR (OAB 37668/SP), RAFAELA FERNANDA SUTANI
HASS (OAB 263498/SP), FERNANDA MARQUES LIMA VENDRAMINI (OAB 185226/SP)
Processo 0006575-37.2002.8.26.0363 (363.01.2002.006575) - Arrolamento de Bens - Odilomar Rodrigues de Almeida
- Joaquim Rodrigues - - Maria Alice Rodrigues - SILVAMARTS COMPOSIÇÃO GRÁFICA LTDA - Interessada Silvamarts: O
processo já se encontra em cartório para consulta. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, este retornará ao
arquivo. - ADV: CARLOS ALBERTO JONAS (OAB 184605/SP), JOSE CARLOS FURIGO (OAB 120220/SP)
Processo 0008082-91.2006.8.26.0363 (363.01.2006.008082) - Monitória - Contratos Bancários - Banco Bradesco Sa Rodrigo Rossi Rações Epp - - Rodrigo Rossi - Vistos. Fls 229/230: defiro que se proceda consulta da última declaração de renda
da empresa-executada pelo sistema INFOJUD. Providencie a serventia o necessário. Após, dê-se vista ao exeqüente. Intime-se.
- ADV: ANTONIO ZANI JUNIOR (OAB 102420/SP), VIVIANE TAVARES LEITE MORENO (OAB 310969/SP)
Processo 0008082-91.2006.8.26.0363 (363.01.2006.008082) - Monitória - Contratos Bancários - Banco Bradesco Sa Rodrigo Rossi Rações Epp - - Rodrigo Rossi - Em consulta aos dados da Receita Federal (INFOJUD) não foi encontrada
declaração de bens em nome da empresa executada, conforme extrato que segue. - ADV: VIVIANE TAVARES LEITE MORENO
(OAB 310969/SP), ANTONIO ZANI JUNIOR (OAB 102420/SP)
Processo 0009940-50.2012.8.26.0363 (363.01.2012.009940) - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou
Fornecimento de Medicamentos - José Romildo Camilo Ramalho - Diretora do Departamento de Saúde do Município de Mogi
Mirimsp - Vistos. Manifeste-se o impetrante sobre a petição e documento de fls.137/139, no prazo de 05 (cinco) dias. Int. - ADV:
THIAGO ANDRADE BUENO DE TOLEDO (OAB 156050/SP)
Processo 0010446-70.2005.8.26.0363 (363.01.2005.010446) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Silvio Aparecido
Alves de Oliveira - Zeno Capatto Filho - Exequente: Manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o teor da certidão do Sr.
Oficial de Justiça datada de 30/10/2013. (Teor da certidão: “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado
nº 363.2013/008747-5 dirigi-me a Rua dos Expedicionários, nº 1253, Artur Nogueira, e, ai sendo deixei de proceder a penhora,
visto o imóvel pertencer ao Sr. Guilherme Rodolfo Capatto, o qual levou esta Oficial de Justiça, até as dependências onde
seu pai Zeno Capatto Filho permanece de favores, tendo sido encontrado no quarto uma cama de solteiro , um teclado marca
Casiotone CT370-A e um violão marca Strinberg elétrico, um Televisor 20 polegadas ( tubo). Diante do exposto , devolvo o
mandado em cartório, para apreciação de V.Excia. Digne a determinar o que for de Direito. O referido é verdade e dou fé. Mogi
Mirim, 30 de outubro de 2013.”. - ADV: YOLANDA ZAGO (OAB 95229/SP), ROBERTO LAFFYTHY LINO (OAB 151539/SP), JAIR
ZAGO (OAB 53856/SP)
Processo 0010778-27.2011.8.26.0363 (363.01.2011.010778) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - B V Financeira Sa C F I - Antonio Patrício Natividade - Em consulta aos dados da Receita Federal (INFOJUD) foi
encontrado o seguinte endereço em nome do réu: Rua Antonio Teixeira Duarte, 160, Parque dos Servidores, Ribeirão Preto- SP,
CEP 14094-224, conforme extrato que segue. - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO
CLAUDINEI MARCONDES DA MOTA (OAB 99983/SP)
Processo 0012647-30.2008.8.26.0363 (363.01.2008.012647) - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título
- Tajitsu Engenharia Ltda - - Glauco Aurélio Tazitu - Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Npl I Vistos. A despeito de se tratar de levantamento das verbas da sucumbência, se faz necessário que a ilustre procuradora, Dra.
Ilda Helena D.Rodrigues, apresente instrumento de procuração do cessionário em seu nome, o que não foi feito até a presente
data. Providencie, pois, a devida regularização da representação processual, no prazo de 10 (dez) dias. Após a regularização,
expeça-se mandado de levantamento em nome da procuradora. Int. - ADV: ILDA HELENA DUARTE RODRIGUES (OAB 70148/
SP), JOSE REINALDO COSER (OAB 110923/SP), MARCIA CRISTINA DE SOUZA NOGUEIRA COSER
Processo 0012878-96.2004.8.26.0363 (363.01.2004.012878) - Anulação e Substituição de Títulos ao Portador - Cheque
- Osmar Candido Alves - Antonio Carlos Naccache - Vistos. Indefiro, por ora, o pedido de fraude à execução tendo em vista
que o veículo encontra-se no nome do executado, conforme bloqueio e consulta de fls. 158 e fls. 174. Defiro nova tentativa de
bloqueio de ativos financeiros pelo Bacenjud e pesquisa das 03 últimas declarações de imposto de renda pelo ssitema Infojud
em desfavor do executado, devendo o exequente recolher as despesas para tanto (R$22,00). Intime-se. - ADV: PEDRO PINA
(OAB 96852/SP)
Processo 3000421-63.2013.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - Aracy Joaquim
Morari - ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. A despeito dos judiciosos argumentos postos no recurso, mantenho a decisão
atacada tal qual lançada (fls. 23/25), por não entrever o desacerto sugerido. Anote-se o agravo retido para que dele conheça a E.
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Superior Instância em eventual apelação. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade
e a pertinência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Decorrido o lapso acima referido, voltem os autos conclusos
para saneamento do feito ou julgamento antecipado. Intime-se. - ADV: MAYARA BIANCA ROSA (OAB 317193/SP)
Processo 3000421-63.2013.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - Aracy Joaquim
Morari - ESTADO DE SÃO PAULO - VISTOS: Ante a novel prescrição médica acostada a fls. 67, oficie-se para que o réu
providencie o tratamento na forma e com as advertências constantes da liminar proferida a fls. 23/25. Cumpra-se com urgência
e, oportunamente, tornem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. - ADV: MAYARA BIANCA ROSA (OAB 317193/SP),
CINTIA BYCZKOWSKI (OAB 140949/SP)
Processo 3000421-63.2013.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - Aracy Joaquim
Morari - ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Publique-se o despacho de fls.65. Sem prejuízo, manifeste-se a autora sobre o ofício
e documentos de fls.71/74. Após, tornem os autos conclusos com urgência. Int. - ADV: CINTIA BYCZKOWSKI (OAB 140949/
SP)
Processo 3002220-44.2013.8.26.0363 - Outras medidas provisionais - Família - H. B. A. - J. M. A. - - M. de M. M. - - E. de S.
P. - Vistos. Manifeste-se a autora sobre o prosseguimento do feito em 10 dias. Após, ao M.P. Int. - ADV: LETICIA MULLER (OAB
262685/SP)
Processo 3006379-30.2013.8.26.0363 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO FIAT
S/A - LAERTH CARVALHO MOTTA - Vistos. Tendo em vista que se trata de competência relativa, processe-se a ação neste
Juízo em seus regulares termos. BANCO FIAT S/A ajuizou ação de Busca e Apreensão contra LAERTH CARVALHO MOTTA, a
quem alienou fiduciariamente o veículo descrito na inicial, sem que ele pagasse parcela vencida. A contratação entre as partes
restou caracterizada pelos documentos encartados às fls.10/14. A mora, por sua vez, descende da notificação acostada a
fls.15/17. Presentes, pois, os requisitos alistados no artigo 3º do Decreto Lei nº 911/69, ora analisados em cognição preambular,
DEFIRO a busca e apreensão do veículo marca FIAT, ANO/MODELO 2010/2011, MODELO UNO EVO (FL) VIVACE 1, PLACA
EPE1175, CHASSI 9BD195152B0009474, COR PRETA, depositando-o ao credor. Executada a liminar, cite-se o réu ré para
em 15 (quinze) dias, oferecer contestação; intime-se-a, também, para querendo, purgar a mora (prestações vencidas com os
acréscimos contratuais), no prazo de 05 (cinco) dias, ambos contados da juntada aos autos do respectivo mandado, não do
cumprimento da liminar, pois esta comumente se faz na ausência do devedor. Interpretação diversa quanto aos “dies a quo” para
o exercício daquelas faculdades processuais, aliás, traduziria ululante afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa,
na exata medida em que a purgação seria exigida antes mesmo de o réu conhecer a pretensão da autora. Note-se, por fim, não
ser caso de se determinar quaisquer daquelas providências alistas no artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69, com a redação
dada pela Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004, antes mesmo do decurso do prazo de resposta. É que a consolidação da
propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário há de suceder a sentença, sob pena de
violação do direito fundamental da intangibilidade dos bens sem o devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF), que obviamente,
pressupõe o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, CF). Cite-se o réu. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ROBERTO GUENDA (OAB 101856/SP)
Processo 3008871-92.2013.8.26.0363 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
ITAUCARD S/A - ALVARO DE OLIVEIRA - Vistos. BANCO ITAUCARD S/A ajuizou ação de Busca e Apreensão contra ALVARO
DE OLIVEIRA, a quem alienou fiduciariamente o veículo descrito na inicial, sem que ele pagasse parcela vencida. A contratação
entre as partes restou caracterizada pelos documentos encartados às fls.16/19. A mora, por sua vez, descende da notificação
acostada a fls.20/22. Presentes, pois, os requisitos alistados no artigo 3º do Decreto Lei nº 911/69, ora analisados em cognição
preambular, DEFIRO a busca e apreensão do veículo marca CHEVROLET/S 10 PICK UP CS COL4, ANO/MODELO 2010/2010,
PLACA EIN3145, CHASSI 9BG124GJ0BC403906, COR PRATA, RENAVAM 208795561, depositando-o ao credor. Executada a
liminar, cite-se o réu ré para em 15 (quinze) dias, oferecer contestação; intime-se-a, também, para querendo, purgar a mora
(prestações vencidas com os acréscimos contratuais), no prazo de 05 (cinco) dias, ambos contados da juntada aos autos do
respectivo mandado, não do cumprimento da liminar, pois esta comumente se faz na ausência do devedor. Interpretação diversa
quanto aos “dies a quo” para o exercício daquelas faculdades processuais, aliás, traduziria ululante afronta aos princípios do
contraditório e ampla defesa, na exata medida em que a purgação seria exigida antes mesmo de o réu conhecer a pretensão da
autora. Note-se, por fim, não ser caso de se determinar quaisquer daquelas providências alistas no artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei
nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004, antes mesmo do decurso do prazo de resposta.
É que a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário há de suceder a
sentença, sob pena de violação do direito fundamental da intangibilidade dos bens sem o devido processo legal (art. 5º, LIV, da
CF), que obviamente, pressupõe o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, CF). Cite-se o réu. Servirá o presente, por cópia
digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB
225241/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO EMERSON GOMES DE QUEIROZ COUTINHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANTONIO FERNANDO ZENI JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0040/2014
Processo 3008841-57.2013.8.26.0363 - Carta Precatória Cível - Depoimento (nº 00004940520128260272 - 2ª Vara do
Foro de Itapira SP) - CAIQUE DE PAULO - CHARLES ROBERTO PACHECO DOS SANTOS - - FERNANDO VICENTE DE
CAMPOS - Vistos. Designo audiência para a oitiva da testemunha Jorge Luiz André, arrolada pelo co-requerido Charles Roberto
Pacheco dos Santos, para o dia 01/04/2014, às 13h30min. Intime-se e requisite-se a testemunha (policial militar) com urgência.
Comunique-se ao Juízo Deprecante por meio eletrônico. Int. - ADV: LUIZ FABIO COPPI (OAB 100861/SP), ROSANA SILVERIO
CUTRI (OAB 131288/SP), THOMAZ ANTONIO DE MORAES (OAB 200524/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO EMERSON GOMES DE QUEIROZ COUTINHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANTONIO FERNANDO ZENI JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0038/2014
Processo 0002326-67.2007.8.26.0363 (363.01.2007.002326) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Odilha
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Maria de Jesus - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - retirar alvará on line - ADV: FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB
73759/SP), JOSE FLAVIO WOLFF CARDOSO SILVA (OAB 91278/SP), KARINA BACCIOTTI CARVALHO (OAB 186442/SP)
Processo 0002326-67.2007.8.26.0363 (363.01.2007.002326) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Odilha
Maria de Jesus - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - retirar alvará on line - ADV: KARINA BACCIOTTI CARVALHO (OAB
186442/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), JOSE FLAVIO WOLFF CARDOSO SILVA (OAB 91278/SP)
Processo 0002326-67.2007.8.26.0363 (363.01.2007.002326) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Odilha Maria de Jesus - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - VISTOS: Expeçam-se os alvarás a favor da autora e de seu
advogado, Dr. José Flávio Wolff Cardoso Silva. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente execução, movida por ODILHA
MARIA DE JESUS, qualificado(a) nestes autos, contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, nos moldes do
artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Ocorrendo o trânsito em julgado, anote-se a extinção e arquive-se o feito. P.R.I.
Mogi Mirim, 16 de janeiro de 2014. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), JOSE FLAVIO WOLFF CARDOSO
SILVA (OAB 91278/SP), KARINA BACCIOTTI CARVALHO (OAB 186442/SP)
Processo 0002957-69.2011.8.26.0363 (363.01.2011.002957) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Jandira Januária da Conceição - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - CERTIDÃO Certifico que ENCAMINHO os autos
para publicação para que o(a) autor(a) se manifeste sobre o laudo no prazo de 10 (dez) dias. - ADV: ALEXANDRE JOSE
CAMPAGNOLI (OAB 244092/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP)
Processo 0003099-39.2012.8.26.0363 (363.01.2012.003099) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Marcos Antonio Ribeiro dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - VISTOS: I - Considerando-se a conclusão do Sr.
Perito a fls. 108 - autor apto aos afazeres - SUSPENDO, por ora, a antecipação de tutela. Oficie-se ao INSS para SUSPENSÃO
do pagamento do benefício ao autor. II - Fls. 112: Defiro em parte o pedido feito pelo autor. Concedo o prazo suplementar de
10 (dez) dias. III - Após, com a manifestação ou vencido o prazo, conclusos para sentença. Intimem-se. Mogi Mirim, 16 de
janeiro de 2014. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), BIANCA CARVALHO MARTINS MOTTA GARCIA (OAB
242276/SP)
Processo 0005225-96.2011.8.26.0363 (363.01.2011.005225) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Francisco Pereira - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - VISTOS: Ciência às partes e ao Ministério Público do
retorno dos autos a esta Vara. Após, nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, anote-se a extinção e arquive-se o feito
com as formalidades de praxe. Intimem-se. Mogi Mirim, 16 de janeiro de 2014. - ADV: ALEXANDRE JOSE CAMPAGNOLI (OAB
244092/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP)
Processo 0005650-26.2011.8.26.0363 (363.01.2011.005650) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Regina Célia Dias Machado Camargo - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido formulado por REGINA CÉLIA DIAS MACHADO DE CAMARGO para o fim de, ratificada aqui a
antecipação de tutela outrora concedida, condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS na obrigação de
fazer consistente no restabelecimento, desde a citação e pelo período mínimo de 12 (doze) meses contados da data do laudo
pericial (20/02/2013), do auxílio-doença de há muito deferido à autora (renda mensal equivalente a 91% do salário de benefício,
na forma do artigo 61 da Lei nº 8.213/91). A autarquia deverá pagar todas as parcelas vencidas desde a citação até a data
da efetiva implantação do benefício, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais a partir de cada vencimento,
calculadas na forma consolidada no Manual de Orientação de Procedimento para os Cálculos na Justiça Federal (Resolução
nº 561/2007 do Conselho da Justiça Federal); as parcelas vencidas a partir de 29/06/2009, contudo, serão corrigidas apenas
pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, na forma do artigo 1º - F da Lei nº
9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Por ter decaído da maior parte do pedido, o réu pagará ainda a honorária
advocatícia da parte contrária aqui arbitrada em 10% (dez por cento) das parcelas vencidas desde o termo inicial, excluídas
aquelas ditas vincendas, na forma do enunciado sumular nº 111 do C. Superior Tribunal de Justiça (As prestações vincendas
excluídas não devem ser outras senão as que venham a vencer após o tempo da prolação da sentença AgRg no REsp 866.116/
SP Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO Sexta Turma DJ 1.º/9/08). O INSS é isento de custas e despesas processuais.
Ademais, tratando-se a autora de beneficiário da gratuidade judiciária, não há reembolso de custas e despesas a ser efetuado
pela autarquia sucumbente, sem prejuízo do reembolso das despesas devidamente comprovadas. Atento à complexidade do
trabalho, à diligência e ao zelo profissional, arbitro a honorária do ilustre perito nomeado no valor máximo da tabela respectiva
(R$ 200,00), na forma do que dispõem o Provimento nº 1626/09 do C. Conselho Superior da Magistratura do Estado de São
Paulo e a Resolução nº 541/07 do C. Conselho da Justiça Federal. Providencie a Serventia o necessário. Com ou sem recurso
das partes, remetam-se os autos à E. Superior Instância para reexame necessário, em atenção ao enunciado sumular nº 490
do C. Superior Tribunal de Justiça. P.R.I. - ADV: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/SP), FRANCISCO DE
ASSIS GAMA (OAB 73759/SP)
Processo 0005650-26.2011.8.26.0363 (363.01.2011.005650) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Regina Célia Dias Machado Camargo - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - VISTOS: Recebo o recurso de apelação
interposto pelo réu INSS apenas no seu efeito devolutivo, na forma do que dispõe o artigo 520, VII, do Código de Processo
Civil, com a redação dada pela Lei nº 10.351/01, haja vista a antecipação dos efeitos da tutela e ratificada na sentença. Ao(À)
autor(a)-recorrido(a) para ciência da sentença e apresentação de contrarrazões nos prazos legais. Oportunamente, remetam-se
os autos ao E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região com nossas homenagens, observadas as cautelas de praxe. Intimem-se.
Mogi Mirim, 02 de dezembro de 2013. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), EVELISE SIMONE DE MELO
ANDREASSA (OAB 135328/SP)
Processo 0005650-26.2011.8.26.0363 (363.01.2011.005650) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Regina Célia Dias Machado Camargo - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - pagamento nasr - ADV: FRANCISCO DE
ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/SP)
Processo 0006742-39.2011.8.26.0363 (363.01.2011.006742) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário
- João Venerando Zinetti - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - CERTIDÃO Certifico que ENCAMINHO os autos para
publicação para que o(a) autor(a) se manifeste sobre o laudo no prazo de 10 (dez) dias. - ADV: GESLER LEITÃO (OAB 201023/
SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP)
Processo 0007338-91.2009.8.26.0363 (363.01.2009.007338) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Sebastiao Carlos de Melo - Instituto Nacional de Seguridade Social Inss - CERTIDÃO Certifico que ENCAMINHO os autos para
publicação para que o(a) autor(a) se manifeste sobre os cálculos já indicados pelo INSS, prazo de 15 dias. - ADV: FRANCISCO
DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), GESLER LEITÃO (OAB 201023/SP)
Processo 0008790-68.2011.8.26.0363 (363.01.2011.008790) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Gregório Jorgi - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - VISTOS: Manifestem-se as partes sobre o laudo pericial em
10 (dez) dias. Vista ao Ministério Público. Intimem-se. Mogi Mirim, 29 de novembro de 2013. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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GAMA (OAB 73759/SP), EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/SP)
Processo 0009364-57.2012.8.26.0363 (363.01.2012.009364) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - Marcos
Antonio Alves - Instituto Nacional de Seguridade Social Inss - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
formulado por MARCOS ANTÔNIO ALVES para o fim de, ratificada aqui a antecipação de tutela outrora deferida, condenar o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS na obrigação de fazer consistente no restabelecimento, desde a citação,
do auxílio-doença de há muito deferido ao autor (renda mensal equivalente a 91% do salário de benefício, na forma do artigo 61
da Lei nº 8.213/91). A autarquia deverá pagar todas as parcelas vencidas desde a citação até a data da efetiva implantação do
benefício, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais a partir de cada vencimento, calculadas na forma consolidada
no Manual de Orientação de Procedimento para os Cálculos na Justiça Federal (Resolução nº 561/2007 do Conselho da Justiça
Federal); as parcelas vencidas a partir de 29/06/2009, contudo, serão corrigidas apenas pelos índices oficiais de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança, na forma do artigo 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei
nº 11.960/09. Por ter decaído da maior parte dos pedidos, o réu pagará ainda a honorária advocatícia da parte contrária aqui
arbitrada em 10% (dez por cento) das parcelas vencidas desde o termo inicial, excluídas aquelas ditas vincendas, na forma
do enunciado sumular nº 111 do C. Superior Tribunal de Justiça (As prestações vincendas excluídas não devem ser outras
senão as que venham a vencer após o tempo da prolação da sentença AgRg no REsp 866.116/SP Relator Ministro HAMILTON
CARVALHIDO Sexta Turma DJ 1.º/9/08). O INSS é isento de custas e despesas processuais. Ademais, tratando-se a autora
de beneficiário da gratuidade judiciária, não há reembolso de custas e despesas a ser efetuado pela autarquia sucumbente,
sem prejuízo do reembolso das despesas devidamente comprovadas. Atento à complexidade do trabalho, à diligência e ao zelo
profissional, arbitro a honorária da ilustre perita nomeada no valor máximo da tabela respectiva (R$ 200,00), na forma do que
dispõem o Provimento nº 1626/09 do C. Conselho Superior da Magistratura do Estado de São Paulo e a Resolução nº 541/07 do
C. Conselho da Justiça Federal. Providencie a Serventia o necessário. Com ou sem recurso das partes, remetam-se os autos
à E. Superior Instância para reexame necessário, em atenção ao enunciado sumular nº 490 do C. Superior Tribunal de Justiça.
P.R.I. - ADV: GESLER LEITÃO (OAB 201023/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP)
Processo 0009364-57.2012.8.26.0363 (363.01.2012.009364) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário Marcos Antonio Alves - Instituto Nacional de Seguridade Social Inss - agravo sob n 0037738-71-2013.8.26.0000, do TJSP, negou
provimento ao recurso do INSS. - ADV: GESLER LEITÃO (OAB 201023/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP)
Processo 0009364-57.2012.8.26.0363 (363.01.2012.009364) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - Marcos
Antonio Alves - Instituto Nacional de Seguridade Social Inss - VISTOS: Recebo o recurso de apelação interposto pelo réu INSS
apenas no seu efeito devolutivo, na forma do que dispõe o artigo 520, VII, do Código de Processo Civil, com a redação dada
pela Lei nº 10.351/01, haja vista a antecipação dos efeitos da tutela e ratificada na sentença. Ao(À) autor(a)-recorrido(a) para
ciência da sentença e apresentação de contrarrazões nos prazos legais. Oportunamente, remetam-se os autos ao Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, 1ª a 17ª Câmaras de Direito Público, com o nosso respeito. Intimem-se. Mogi Mirim, 06 de
dezembro de 2013. - ADV: GESLER LEITÃO (OAB 201023/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP)
Processo 0009364-57.2012.8.26.0363 (363.01.2012.009364) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - Marcos
Antonio Alves - Instituto Nacional de Seguridade Social Inss - VISTOS: I O litígio foi “jurisdicionalizado” de há muito, razão
pela qual a pretensão do réu de alterar o status quo administrativamente, sobre írrita, sujeitá-lo-á àquela multa de há muito
arbitrada para a hipótese de descumprimento da decisão judicial, sem prejuízo de outras (litigância de má-fé, desobediência
etc). Comuniquem-se com urgência não apenas a advertência aqui reiterada, mas também a autorização judicial expressa para
que o segurado ignore solenemente quaisquer convocações antes do trânsito em julgado. II Publique-se a decisão proferida a
fls. 115. Intimem-se. Mogi Mirim, 16 de janeiro de 2014. - ADV: GESLER LEITÃO (OAB 201023/SP), FRANCISCO DE ASSIS
GAMA (OAB 73759/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO EMERSON GOMES DE QUEIROZ COUTINHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANTONIO FERNANDO ZENI JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0039/2014
Processo 0005825-20.2011.8.26.0363 (363.01.2011.005825) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Ana Lacerda
da Silva - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ que as contrarrazões são tempestivas,
fls. 79/82. Mogi Mirim, 17 de janeiro de 2014. REMESSA AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO TRF Avenida
Paulista, 1842 Torre Sul 01310-936 CEP São Paulo SP - ADV: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/SP),
FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP)
Processo 0006358-76.2011.8.26.0363 (363.01.2011.006358) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de
Contribuição (Art. 55/6) - José Benedito Cesario Pereira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - CERTIDÃO CERTIFICO
E DOU FÉ que as contrarrazões são tempestivas, fls. 185/192. Mogi Mirim, 17 de janeiro de 2014. REMESSA AO TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO TRF Avenida Paulista, 1842 Torre Sul 01310-936 CEP São Paulo SP - ADV: EMERSON
BARJUD ROMERO (OAB 194384/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP)
Processo 0007596-33.2011.8.26.0363 (363.01.2011.007596) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário
- Márcia Aparecida da Silva - Instituto Nacional de Seguridade Social Inss - CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ que as
contrarrazões são tempestivas, fls. 97/101. Mogi Mirim, 17 de janeiro de 2014. REMESSA AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 3ª REGIÃO TRF Avenida Paulista, 1842 Torre Sul 01310-936 CEP São Paulo SP - ADV: FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB
73759/SP), GESLER LEITÃO (OAB 201023/SP)
Processo 0008384-47.2011.8.26.0363 (363.01.2011.008384) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário
- Esmeralda de Fátima da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido formulado por ESMERALDA DE FÁTIMA DA SILVA para o fim de, ratificada aqui a antecipação de
tutela outrora concedida, condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS na obrigação de fazer consistente
na concessão, desde a citação e pelo período mínimo de 12 (doze) meses contados da data do laudo pericial (20/02/2013), do
auxílio-doença de há muito deferido à autora (renda mensal equivalente a 91% do salário de benefício, na forma do artigo 61
da Lei nº 8.213/91). A autarquia deverá pagar todas as parcelas vencidas desde a citação até a data da efetiva implantação do
benefício, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais a partir de cada vencimento, calculadas na forma consolidada
no Manual de Orientação de Procedimento para os Cálculos na Justiça Federal (Resolução nº 561/2007 do Conselho da Justiça
Federal); as parcelas vencidas a partir de 29/06/2009, contudo, serão corrigidas apenas pelos índices oficiais de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança, na forma do artigo 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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nº 11.960/09. Por ter decaído da maior parte do pedido, o réu pagará ainda a honorária advocatícia da parte contrária aqui
arbitrada em 10% (dez por cento) das parcelas vencidas desde o termo inicial, excluídas aquelas ditas vincendas, na forma
do enunciado sumular nº 111 do C. Superior Tribunal de Justiça (As prestações vincendas excluídas não devem ser outras
senão as que venham a vencer após o tempo da prolação da sentença AgRg no REsp 866.116/SP Relator Ministro HAMILTON
CARVALHIDO Sexta Turma DJ 1.º/9/08). O INSS é isento de custas e despesas processuais. Ademais, tratando-se a autora
de beneficiário da gratuidade judiciária, não há reembolso de custas e despesas a ser efetuado pela autarquia sucumbente,
sem prejuízo do reembolso das despesas devidamente comprovadas. Atento à complexidade do trabalho, à diligência e ao zelo
profissional, arbitro a honorária do ilustre perito nomeado no valor máximo da tabela respectiva (R$ 200,00), na forma do que
dispõem o Provimento nº 1626/09 do C. Conselho Superior da Magistratura do Estado de São Paulo e a Resolução nº 541/07 do
C. Conselho da Justiça Federal. Providencie a Serventia o necessário. Com ou sem recurso das partes, remetam-se os autos
à E. Superior Instância para reexame necessário, em atenção ao enunciado sumular nº 490 do C. Superior Tribunal de Justiça.
P.R.I. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), VAGNER OSCAR DE OLIVEIRA (OAB 259503/SP)
Processo 0014226-47.2007.8.26.0363 (363.01.2007.014226) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Mercedes Bonassa Pereira - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - VISTOS. Considerando que a autora concordou
com os cálculos apresentados pelo réu INSS, HOMOLOGO os valores de liquidação atualizados até setembro de 2013, no
total de R$ 6.804,10, fls. 261. Expeçam-se o(s) ofício(s) requisitório(s), cientificando-se as partes para conferência. Com a
vinda dos extratos de pagamento, tornem-me conclusos. Intimem-se. Mogi Mirim, 18 de dezembro de 2013. - ADV: MARLA
NOGUEIRA CALVET FONTOURA (OAB 269553/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), ANELISE APARECIDA
ALVES MAZZETTI (OAB 224411/SP), FABIANA CRISTINA CUNHA DE SOUZA (OAB 222748/SP), VALMIR MAZZETTI (OAB
147144/SP)

3ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO CLÁUDIA REGINA NUNES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DEMETRIUS APARECIDO RODRIGUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2014
Processo 0000076-22.2011.8.26.0363 (363.01.2011.000076) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Fiat Sa - Compulsando os autos, verifico que o requerente não promoveu os atos necessários para que a ação
tenha seu regular trâmite, estando o processo parado por falta de manifestação da parte interessada a mais de três (03) meses,
o que demonstra o total desinteresse em seu prosseguimento, conforme se verifica na certidão supra. Ante o exposto, JULGO
EXTINTA a presente ação sem julgamento do mérito o que faço nos termos do art. 267, inc.III . Autorizo o desentranhamento
dos títulos que instruíram a inicial mediante traslado ser apresentado pela parte interessada no prazo de 10 dias. Ocorrendo o
trânsito em julgado, arquivem-se os autos. PRIC. - ADV: CELSO MARCON (OAB 260289/SP)
Processo 0000087-46.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - LUIZ BIAZOTTO Certifico e dou fé que para emissão da citação do requerido é necessário o recolhimento da taxa de condução do senhor oficial
de justiça para expedição de mandado ou o recolhimento da taxa de expedição de AR, motivo pelo qual remeto os autos à
publicação para que o autor providencie o recolhimento necessário. - ADV: JOSE ANTONIO MESSIAS DOS SANTOS (OAB
106221/SP)
Processo 0000192-28.2011.8.26.0363 (363.01.2011.000192) - Procedimento Ordinário - Guarda A. L. D. G. - Informem
as partes se pretendem produzir provas. Em caso positivo, quais, justificando a necessidade de produzi-las. Após ao MP
para manifestação acerca da contestação e para que informe sobre a produção de provas. - ADV: JOSÉ CARLOS MARINHO
AZEVEDO (OAB 262398/SP), JOAO BATISTA SIQUEIRA FRANCO FILHO (OAB 139708/SP)
Processo 0000452-37.2013.8.26.0363 (036.32.0130.000452) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Panamericano Arrendamento Mercantil Sa - Compulsando os autos, verifico que a requerente não promoveu os
atos necessários para que a ação tenha seu regular trâmite, estando o processo parado por falta de manifestação da parte
interessada a mais de três (03) meses, o que demonstra o total desinteresse em seu prosseguimento, conforme se verifica na
certidão supra. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação sem julgamento do mérito o que faço nos termos do art. 267,
inc.III . Autorizo o desentranhamento dos títulos que instruíram a inicial mediante traslado ser apresentado pela parte interessada
no prazo de 10 dias. Ocorrendo o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. PRIC. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB
108911/SP)
Processo 0000570-13.2013.8.26.0363 (036.32.0130.000570) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material
- Maria Aparecida Rodrigues Martins - Luis Roberto da Silveira Pedreira - LUIZ ROBERTO DA SILVEIRA PEDREIRA opôs
embargos declaratórios contra a decisão de fls.229/230, alegando omissão em seu têor. Conheço dos embargos por serem
tempestivos e acolho-os. Realmente houve omissão na decisão de fls.229/230, que ao deferir as provas requeridas deixou
de se pronunciar quanto ao pedido de perícia no local dos fatos. Contudo, diante dos quesitos apresentados pelo requerido
para esse fim (fls.189/190), entendo que a perícia por ele pretendida é incabível, pois pretende prova impossível de ser feita
por perícia técnica. Senão vejamos: O primeiro quesito por ele proposto, sobre o sol ter ofuscado sua visão no momento dos
fatos, não pode ser respondido por perito, posto que o sol pode ter momentos de desaparecimento por conta de presença de
nuvens passageiras, mesmo em um dia extremamente ensolarado. Além disso, a existência do sol é situação mais do que
previsível a qualquer motorista e para amenizar seus efeitos é que existem nos veículos as chamadas “palas de proteção solar”,
como equipamento obrigatório. Por isso, esse quesito jamais poderia ser respondido por qualquer perícia no local dos fatos;
O segundo quesito também não é passível de deferimento e dispensa perícia, visto que as faixas de pedestres são colocadas
pelo departamento de trânsito, após estudo prévio, e desde que visíveis, devem ser respeitadas pelos motoristas. Além disso,
se o réu reside perto do local dos fatos, como alegou na contestação, é evidente que tinha conhecimento prévia da existência
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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da referida faixa, devendo proceder com cautela ao se aproximar dela, por ser fato notório que pedestre tem prioridade na
travessia da faixa; O terceiro quesito depende de prova testemunhal (saber se havia um veículo atrás do réu e que velocidade
parecia imprimir) e não depende de perícia no local dos fatos; O quarto quesito depende do resultado da prova oral a ser
produzida, jamais podendo ser respondido por um perito; O quinto quesito, igualmente, relacionado ao mérito, jamais poderia
ser respondido por um perito, ainda mais um ano e alguns meses depois dos fatos, o mesmo ocorrendo com o sexto e sétimo
quesitos. Por isso, INDEFIRO a perícia no local dos fatos, mantendo apenas a perícia médica. Nos termos do art.398 do CPC,
diga o requerido sobre os documentos encartados pela requerente às fls.239/241. Por fim, defiro os quesitos apresentados pela
autora às fls.237. - ADV: MARISTELA DA SILVEIRA PEDREIRA (OAB 165855/SP), VALTER SEVERINO (OAB 143557/SP), ANA
LUISA REIS CANI (OAB 290177/SP)
Processo 0000789-07.2005.8.26.0363 (363.01.2005.000789) - Procedimento Ordinário - Rescisão - Nelson Luiz Pigozzi
- Municipio de Engenheiro Coelho - AO EMBARGANTE: Trazer aos autos, em 05 dias, informações acerca dos embargos
ajuizados. - ADV: VALDIR PAIS (OAB 122818/SP), MARIO HENRIQUE STRINGUETTI (OAB 150168/SP), JOSE CARLOS
FERNANDES (OAB 122063/SP)
Processo 0001592-87.2005.8.26.0363 (363.01.2005.001592) - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Comercio
de Pecas Funilaria e Pintura Doni Ltda Epp - Compulsando os autos, verifico que a requerente não promoveu os atos necessários
para que a ação tenha seu regular trâmite, estando o processo parado por falta de manifestação da parte interessada a mais
de três (03) meses, o que demonstra o total desinteresse em seu prosseguimento, conforme se verifica na certidão supra. Ante
o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação sem julgamento do mérito o que faço nos termos do art. 267, inc.III . Autorizo o
desentranhamento dos títulos que instruíram a inicial mediante traslado ser apresentado pela parte interessada no prazo de 10
dias. Ocorrendo o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. PRIC. - ADV: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA BUENO (OAB
101848/SP)
Processo 0002561-05.2005.8.26.0363 (363.01.2005.002561) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Jose Americo
Pires Davila - Virgilio Luis Tellini - Shirley Maria Fagundes Tellini - Visando aferir a penhorabilidade do percentual do bem objeto
da matrícula 12.222 do CRI local, esclareçam as partes se pretendem a produção de outras provas. Int - ADV: REGINA MARIA
DA S BARBOSA HADDAD (OAB 103863/SP), MIRIAM DE SOUSA SERRA (OAB 114225/SP), GRAZIELA SPINELLI SALARO
(OAB 152897/SP), OLIMPIO PALHARES FERREIRA (OAB 45333/SP)
Processo 0002643-89.2012.8.26.0363 (363.01.2012.002643) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - José Djalma
Pereira - Defiro a ordem de pesquisa e bloqueio junto ao sistema renajud. Vista ao autor sobre a resposta obtida (RESPOSTA:
Não há veiculos para o critério de pesquisa selecionado). - ADV: ROSELI FERREIRA DIAS LEITE (OAB 277973/SP), OCIMAR
PEREIRA (OAB 111644/SP)
Processo 0002974-71.2012.8.26.0363 (363.01.2012.002974) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco Sa - Sebastião Zoli Júnior - Defiro a ordem de pesquisa e bloqueio junto ao sistema renajud. Vista ao autor
sobre a resposta obtida. (RESPOSTA: Não há veiculos para o critério de pesquisa selecionado) - ADV: ALUISIO BERNARDES
CORTEZ (OAB 310396/SP), ANTONIO ZANI JUNIOR (OAB 102420/SP)
Processo 0003494-12.2004.8.26.0363 (363.01.2004.003494) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Brasil Sa - Diego Donaire de Almeida - Fls.172: Defiro. Após o depósito da diligência do oficial de justiça, expeça-se
mandado de penhora do bem localizado pelo sistema renajud. - ADV: PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), JAIME
BARBOSA FACIOLI (OAB 38510/SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP)
Processo 0003725-39.2004.8.26.0363 (363.01.2004.003725) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Banco do
Brasil Sa - Sergio Luiz Pardo - Rafael Bernardi Pardo - indefiro o pedido de bloqueio e localização de veículos de Rafael
Bernardi Pardo pelo sistema renajud, pelos seguintes motivos: a) o exequente requereu a intimação dos herdeiros para se
habilitarem no feito. estes, embora notificados, não se habilitaram no feito. sequer há notícia da abertura de inventário de bens
do executado Sergio L. Pardo, já falecido. b) seus herdeiros não foram incluídos no pólo passivo da demanda, muito menos o
espólio; c) por fim, o exequente, sequer apresentou demonstrativo do débito atualizado; Diante de tais fatos determino: A- que
o exequente informe e comprove a abertura de inventário de bens do executado; B- que requeira o que de direito, no sentido de
regular o pólo passivo da demanda; C- que apresente demonstrativo do débito atualizado. - ADV: NELSON LUIZ PIGOZZI (OAB
109438/SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), ANTONIO
CARLOS BERNARDI JUNIOR (OAB 88191/SP)
Processo 0003953-33.2012.8.26.0363 (363.01.2012.003953) - Monitória - Espécies de Contratos - Fundação Hermínio
Ometto - Defiro a ordem de pesquisa e bloqueio junto ao sistema renajud. Vista ao autor sobre a resposta obtida. (RESPOSTA:
Não há veiculos para o critério de pesquisa selecionado) - ADV: DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP), GUILHERME ALVARES
BORGES (OAB 149720/SP)
Processo 0004255-96.2011.8.26.0363 (363.01.2011.004255) - Procedimento Ordinário - Veículos - Ricardo Anunciato Comercial Germânica Ltda e outro - AO AUTOR: Informar nos autos se irá ou não retirar e encaminhar o Oficio expedido ao
Cadin . - ADV: JOSE ODECIO DE CAMARGO JUNIOR (OAB 100172/SP), ANTONIO RAFAEL ASSIN (OAB 150383/SP), ANNIE
CURI GOIS ZINSLY (OAB 192864/SP), JOSE CARLOS TAVARES (OAB 70526/SP)
Processo 0004308-82.2008.8.26.0363 (363.01.2008.004308) - Procedimento Ordinário - Cheque - Comercial de Postes Mogi
Ltda - Fls.108: defiro o sobrestamento do feito pelo prazo requerido (30 DIAS). Decorrido o seu termo, requeira o autor o que de
direito. - ADV: ANDRE APARECIDO BARBOSA (OAB 121154/SP)
Processo 0004309-67.2008.8.26.0363 (363.01.2008.004309) - Execução de Título Extrajudicial - Mútuo - Natal Sebastião
Leonello - Defiro a ordem de pesquisa e bloqueio junto ao sistema renajud. Vista ao autor sobre a resposta obtida. (RESPOSTA:
Não há veiculos para o critério de pesquisa selecionado) - ADV: ANDRE APARECIDO BARBOSA (OAB 121154/SP)
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Processo 0004683-44.2012.8.26.0363 (363.01.2012.004683) - Depósito - Alienação Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Defiro
a ordem de pesquisa e bloqueio junto ao sistema renajud. Vista ao autor sobre a resposta obtida. (RESPOSTA: Veículos em
nome do requerido: Placa EFF8617-SP- HONDA/CG 125 FAN KS) (Endereço: Rua: Gustavo Sobotka, 583- Ch. São MarceloCEP: 13805-058- Mogi Mirim/SP) - ADV: MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0004694-73.2012.8.26.0363 (363.01.2012.004694) - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas R.
W. A. R. A. - Diante do que foi informado às fls.52/53, entendo viável a possibilidade de conciliação entre as partes. Nestes
termos, nos termos do art.125, inc.IV do CPC, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 04 de FEVEREIRO
de 2014, às 09:30 horas. As partes serão intimadas nas pessoas de seus procuradores, via DJE. - ADV: MARCOS ANTONIO
ZAFANI CORDEIRO (OAB 156257/SP), JOSE GERALDO MARTINS (OAB 126442/SP)
Processo 0004853-16.2012.8.26.0363 (363.01.2012.004853) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Banco Bradesco Sa - R S Manera Nutrição e outro - Defiro a ordem de pesquisa e bloqueio junto ao sistema renajud.
Vista ao autor sobre a resposta obtida. (RESPOSTA- Veiculo em nome da requerida Renata Simozo Manera= Placa BNY0548SP-VW/Gol CL- Rua: do Oratório, 494- Mooca- CEP: 03116-000- São Paulo/SP) - ADV: FIORAVANTE BIZIGATO, ANTONIO
ZANI JUNIOR (OAB 102420/SP)
Processo 0005101-79.2012.8.26.0363 (363.01.2012.005101) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança Locação de Imóvel - Lia Lisi Posi - Certifico e dou fé que o edital expedido às fls. 71 contém 2841 caracteres com espaço, o que
gera um custo de publicação no valor de R$397,74 (trezentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos), que deverá
ser recolhido em favor do Fundo Especial de Despesa do Tribunal - FEDT. Código 435-9. - ADV: JOSE FRANCISCO CUNHA
FERRAZ FILHO (OAB 106352/SP)
Processo 0005466-07.2010.8.26.0363 (363.01.2010.005466) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Banco Bradesco Sa - Adriana Rogério - Defiro a ordem de pesquisa e bloqueio junto ao sistema renajud. Vista ao autor sobre
a resposta obtida. (RESPOSTA: Não há veiculos para o critério de pesquisa selecionado) - ADV: ANTONIO ZANI JUNIOR (OAB
102420/SP), GILSON ALVES DIAS (OAB 294786/SP)
Processo 0005747-89.2012.8.26.0363 (363.01.2012.005747) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Colégio
Integrado São Francisco Ss Ltda - Compulsando os autos, verifico que o requerente não promoveu os atos necessários para
que a ação tenha seu regular trâmite, estando o processo parado por falta de manifestação da parte interessada a mais de
três (03) meses, o que demonstra o total desinteresse em seu prosseguimento, conforme se verifica na certidão supra. Ante
o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação sem julgamento do mérito o que faço nos termos do art. 267, inc.III . Autorizo o
desentranhamento dos títulos que instruíram a inicial mediante traslado ser apresentado pela parte interessada no prazo de 10
dias. Ocorrendo o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. PRIC. - ADV: ANDRESA CRISTINA DA ROSA BARBOSA (OAB
288137/SP)
Processo 0006416-21.2007.8.26.0363 (363.01.2007.006416) - Monitória - Contratos Bancários - Hsbc Bank Brasil Sa Banco
Múltiplo - Rmp Nascimento Me e outro - Defiro a ordem de pesquisa e bloqueio junto ao sistema renajud. Vista ao autor sobre a
resposta obtida. (RESPOSTA: Não há veículos para o critério de pesquisa selecionado) - ADV: EDISON REGINALDO BERALDO
(OAB 126577/SP), PAULA MAGALHÃES MASCARENHAS (OAB 83050/MG), GUSTAVO HENRIQUE BHERING HORTA (OAB
321758/SP), NELSON LUIZ PIGOZZI (OAB 109438/SP)
Processo 0006768-86.2001.8.26.0363 (363.01.2001.006768) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material Mauricio Choinhet e outro - T C Construtora e Engenharia Ltda - Fls.294: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo requerido
(60 dias). Decorrido o seu termo, requeira o autor o que de direito. - ADV: MARCELO CHOINHET (OAB 143416/SP), JOSE
FLAVIO WOLFF CARDOSO SILVA (OAB 91278/SP), MAURICIO CHOINHET (OAB 34791/SP)
Processo 0006779-03.2010.8.26.0363 (363.01.2010.006779) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Antonio
Donisete Bomtempo - J W Guarnieri Cereais Ltda e outro - Desp. fl. 234...A expedição de carta precatória para oitiva das
testemunhas arroladas pelas requeridas será realizada depois da audiência neste juizo evitando-se a inversão do ônus da
prova. Aguarde-se a audiência. - ADV: MARILENE APARECIDA MANTELATTO (OAB 71758/SP), DANIELA TOLEDO (OAB
148762/SP), ROSELI APARECIDA DE ALMEIDA (OAB 84542/SP)
Processo 0006828-73.2012.8.26.0363 (363.01.2012.006828) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Ocimar Pereira
- Defiro a ordem de pesquisa e bloqueio junto ao sistema renajud. Vista ao autor sobre a resposta obtida. (RESPOSTA: Não há
veiculos para o critério de pesquisa selecionado) - ADV: OCIMAR PEREIRA (OAB 111644/SP)
Processo 0007063-11.2010.8.26.0363 (363.01.2010.007063) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Npl I - Defiro a ordem de pesquisa e bloqueio junto ao
sistema renajud. Vista ao autor sobre a resposta obtida (RESPOSTA: Não há veiculos para o critério de pesquisa selecionado).
- ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0007228-92.2009.8.26.0363 (363.01.2009.007228) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Distribuidora
de Produtos Alimentícios Disduc Ltda - Defiro a ordem de pesquisa e bloqueio junto ao sistema renajud. Vista ao autor sobre a
resposta obtida. (RESPOSTA: Não há veiculos para o critério selecionado) - ADV: FABIO SHIRO OKANO (OAB 260743/SP)
Processo 0007571-88.2009.8.26.0363 (363.01.2009.007571) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Dalmar
Comércio de Bebidas Ltda - Francisco Inácio de Souza e outro - Compulsando os autos, verifico que a requerente não promoveu
os atos necessários para que a ação tenha seu regular trâmite, estando o processo parado por falta de manifestação da parte
interessada a mais de três (03) meses, o que demonstra o total desinteresse em seu prosseguimento, conforme se verifica
na certidão supra. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação sem julgamento do mérito o que faço nos termos do art.
267, inc.III . Autorizo o desentranhamento dos títulos que instruíram a inicial mediante traslado ser apresentado pela parte
interessada no prazo de 10 dias. Ocorrendo o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. PRIC. - ADV: ISLE BRITTES JUNIOR
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(OAB 111276/SP), JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA (OAB 293562/SP)
Processo 0007885-29.2012.8.26.0363 (363.01.2012.007885) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Rosa Takebayachi
Teruel - Ante o julgamento do agravo, apresente a inventariante em 10 dias, declaração do posto fiscal quanto a regularidade
dos impostos recolhidos. - ADV: ANTONIO BUENO NETO (OAB 71031/SP)
Processo 0008142-64.2006.8.26.0363 (363.01.2006.008142) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Nossa Caixa Sa - Silvana Tagliari Rodrigues - Defiro a ordem de pesquisa e bloqueio junto ao sistema renajud. Vista ao
autor sobre a resposta obtida. (RESPOSTA: Não há veiculos para o critério de pesquisa selecionado) - ADV: FLAVIO OLIMPIO
DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), JOSE CARLOS FURIGO (OAB 120220/SP)
Processo 0008509-78.2012.8.26.0363 (363.01.2012.008509) - Procedimento Ordinário - Cartão de Crédito - Maria Izabel
Rodrigues Lima - Banco Bradesco Sa - Noticiado o pagamento do débito, julgo extinta a presente ação nos termos do art.794,
inc.I do CPC. Expeça-se guia de levantamento em favor da exequente. Ocorrendo o trânsito em julgado, expeça-se o necessário
e arquive-se o feito. PRIC. - ADV: ALEXANDRE JOSE CAMPAGNOLI (OAB 244092/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES
(OAB 131351/SP)
Processo 0008707-67.2002.8.26.0363 (363.01.2002.008707) - Procedimento Ordinário - Equilíbrio Financeiro - Dilma
Araujo Andrade - Visa Bradesco Administradora de Cartoes de Credito Ltda - Fls.247: defiro o sobrestamento do feito pelo
prazo requerido (30 dias). Decorrido o seu termo, requeira o exequente o que de direito. - ADV: RITA DE CASSIA MULER DE
CAMARGO (OAB 123086/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), VANDERLEI JOSE DA SILVA (OAB 144299/SP)
Processo 0009447-44.2010.8.26.0363 (363.01.2010.009447) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Instituto Educacional Jaguary Iej - Ricardo Higor Devecho - Defiro a ordem de pesquisa e bloqueio junto ao sistema renajud.
Vista ao autor sobre a resposta obtida. (RESPOSTA: Não há veiculos para o critério de pesquisa selecionado) - ADV: TASSO
LUIZ PEREIRA DA SILVA (OAB 178403/SP), ROLDAO ALVES DE MAGALHAES (OAB 41026/SP)
Processo 0009746-84.2011.8.26.0363 (363.01.2011.009746) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Banco Bradesco Sa - Defiro a ordem de pesquisa e bloqueio junto ao sistema renajud. Vista ao autor sobre a resposta obtida.
(RESPOSTA: Para o CPF/CNJ:11274659000152 Não há veiculos para a pesquisa selecionada= Veiculos em nome do requerido
Edson Carlos Sebastião: Placa BXF0138-SP- M.BENZ/L 1113 + BZO7192-SP- GM/CHEVROLET D40+ Endereços : Rua: Dr.
Geraldo Salvador B Moraes,331- Jd. Silvania-CEP: 13806-677-Mogi Mirim/SP + Rua: Ibira, 877- Vl. Maria- CEP: 13100-000Campinas/SP) - ADV: ANTONIO ZANI JUNIOR (OAB 102420/SP)
Processo 0009752-96.2008.8.26.0363 (363.01.2008.009752) - Monitória - Cheque - Montreal Tecnologia de Ativos Ltda Moreno & Moreno Ltda - Autos reencaminhados ao DOE para republicar os r. despachos/certidões em nome do advogado
substabelecido à fl. 113, Dr. ANGELO A. MINUZZO VEGA... Desp. fl. 125, publicação de 10/10/2012...Primeiramente recolha
o exequente a taxa para ordem de bloqueio junto ao sistema Bacen... Desp. fl. 127, publicação de 26/11/2012...Ante a
manifestação supra ( A exequente não se manifestou nos autos), aguarde-se em arquivo a provocação dos interessados.
Certidão de publicação de 30/01/2013...Manifeste-se o credor sobre o resultado da ordem de bloqueio Bacenjud Certidão de
publicação de 26/04/2013...Manifeste-se o autor sobre o AR devolvido Desp. fl. 154/155, certidão de publicação de 05/11/2013...
Ao compulsar os autos, observo que a autora a partir de fls.104 está a manifestar nos autos, apresentando requerimentos
como se a ação estivesse em fase de execução, fazendo alusão a sentença que inexiste. O presente feito está em fase de
conhecimento. O requerido foi citado e apresentou embargos (fls.47/54). O feito foi saneado (fls.84). Iniciada a instrução foi
colhido o depoimento pessoal do representante legal da embargada, ora autora(fls.90/91). O requerido insistiu na oitiva da
testemunha, Carlos Henrique, sendo expedida precatória nesse sentido (fls.98/99), que não foi retirada para cumprimento, até
o presente momento. Desde então sucessivos erros ocorreram no feito, todos imputados ao autor, que está a fazer menção de
sentença condenatória, que inexiste, requerendo ora suspensão do feito, ora, penhora ou arresto de ativos financeiros. Ressalto
que todas diligências empreendidas em favor do requerido restaram infrutíferas, não ocasionando prejuízo algum. Todos esses
pedidos e determinações proferidas a partir destes requerimentos, são neste ato, declaradas nulas. Chamo à ordem o feito,
para retornar a marcha processual onde foi paralisada, ou seja, para que o embargante(requerido) retire a precatória destinada
a oitiva de sua testemunha no prazo de 48 horas, sob pena de preclusão dessa prova oral solicitada, com encerramento da
instrução e fixação de prazo para apresentação de memoriais. - ADV: ILDA DE FATIMA GOMES SANTOS (OAB 147207/SP),
ANGELO ANTONIO MINUZZO VEGA (OAB 116246/SP)
Processo 0009838-77.2002.8.26.0363 (363.01.2002.009838) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Marlene Uveda Martins Sinico - AO AUTOR: Traga aos autos informações acerca do cumprimento ao oficio requisitório de
pagamento expedido em março/2013 - ADV: JOSE FRANCISCO PACOLA (OAB 137262/SP), EDUARDO GRAZIANI DONATTI
(OAB 253255/SP)
Processo 0009990-81.2009.8.26.0363 (363.01.2009.009990) - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título
- Marilena de Carvalho Araujo - Ao autor: Requeira o que de direito, tendo em vista que decorreu o prazo sem impugnação à
penhora. - ADV: EDSON VALENTIM DE FARIA (OAB 135425/SP)
Processo 0010268-82.2009.8.26.0363 (363.01.2009.010268) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - L R Nucci
Juliani & Cia Ltda - Defiro a ordem de pesquisa e bloqueio junto ao sistema renajud. Vista ao autor sobre a resposta obtida.
(RESPOSTA: Veiculo Placa BIH2777-FIAT/UNO MILLE - Rua: Aruak, 28- Mogi Mirim II- CEP: 13802-603- Mogi Mirim/SP + Placa
HQG2985-SP- SCANIA/T113 H 4X2 360, ANO 1992- Rua: Prof. aristides Gurjão, 230- Vila Dias- CEP: 13802-009- mogi Mirim/
SP) - ADV: JOSE CARLOS TAVARES (OAB 70526/SP)
Processo 0011069-27.2011.8.26.0363 (363.01.2011.011069) - Monitória - Prestação de Serviços - Fundação Hermínio
Ometto - Defiro a ordem de pesquisa e bloqueio junto ao sistema renajud. Vista ao autor sobre a resposta obtida. (RESPOSTA:
Não há veiculos para o critério de pesquisa selecionado) - ADV: GUILHERME ALVARES BORGES, DAIRUS RUSSO (OAB
227611/SP)
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Processo 0011622-40.2012.8.26.0363 (363.01.2012.011622) - Mandado de Segurança - Assistência Pré-escolar - Livia
Destro Stracci - Certifico e dou fé que para expedição de mandado de notificação da impetrada é necessário o recolhimento das
taxas de condução do senhor oficial de justiça. Certifico mais que a Carta Precatória destinada a notificação da Fazenda Pública
encontra-se disponível na página eletrônico do Egrégio Tribunal de Justiça, acessando a consulta ao presente feito. - ADV:
RUBENS FALCO ALATI FILHO (OAB 112793/SP), FLAVIA SARTORI FAGUNDES (OAB 257642/SP)
Processo 0012620-81.2007.8.26.0363 (363.01.2007.012620) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do
Brasil Sa - Auto Posto Tucano Ltda e outros - Intime-se o (s) devedor (es), para pagamento da dívida, no prazo de 15 (quinze)
dias contados da publicação desta decisão no Diário Oficial (artigo 236 do Código de Processo Civil), sob pena de incidir sobre
ela multa de 10% (dez por cento), na forma do que dispõe o artigo 475-J do sobredito diploma legal, com a redação dada pela
Lei n. 11.232/05. Decorrido o lapso sem adimplemento espontâneo, expeça-se mandado de penhora e avaliação. - ADV: DENISE
COSTA MARETTI (OAB 187677/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), LUIZ CLAUDIO DE MORAES MARTINS
(OAB 197122/SP), ANDRE APARECIDO BARBOSA (OAB 121154/SP)
Processo 0013050-04.2005.8.26.0363 (363.01.2005.013050) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Célia Xavier
de Oliveira Souza e outros - Montreal Tecnologia de Ativos Ltda - Fls. 322: A pesquisa junto ARISP pelo Juízo somente é feita se
a parte for beneficiária da assistência judiciária, o que não é o caso dos autos. No mais, a pesquisa pode ser feita diretamente
no endereço eletrônico www.arisp.com.br. Int. - ADV: HEBER CHRISTOFOLETTI (OAB 89260/SP), JOSE MAURICIO XAVIER
JUNIOR (OAB 208112/SP)
Processo 0014326-02.2007.8.26.0363 (363.01.2007.014326) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material Renovias Concessionária Sa - Defiro a ordem de pesquisa e bloqueio junto ao sistema renajud. Vista ao autor sobre a resposta
obtida. (RESPOSTA: Veiculos em nome de Valdecir Barbosa Teles: Placa CCW0514-SP- GM/VECTRA GLS + Endereço: Rua:
Ernesto Tagliari, 1890- Jd. de Faveri- CEP: 13160-000- Artur Nogueira/SP) - ADV: MAURÍCIO DA COSTA FONTES (OAB 169242/
SP)
Processo 0015414-80.2004.8.26.0363 (363.01.2004.015414) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Brasil Sa - Defiro a ordem de pesquisa e bloqueio junto ao sistema renajud. Vista ao autor sobre a resposta obtida.
(RESPOSTA: Veiculos em nome do requerido: Placa CWA8579-SP- HONDA/CG 125 TITAN + Placa DHL1894-SP- HONDA/CG
125 TITAN KSE + Placa DNH9065-SP- HONDA/CG 150 TITAN ESD + Placa DPU5109-SP- HONDA/CG TITAN KS= Endereços:
Rua: Karajá,117- CEP: 13800-000- Mogi Mirim II- Mogi Mirim/SP + Rua: Antonio Pacobi, 155- Jd. Chaparral- CEP: 13840-000Mogi Guaçu/SP.) - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB
180737/SP)
Processo 3002194-46.2013.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A Defiro a ordem de pesquisa e bloqueio junto ao sistema renajud. Vista ao autor sobre a resposta obtida. (RESPOSTA: Veiculo/
endereço DIY4513-SP-FORD/KA GL- em nome de Carlos Benedito Galbiati- Rua: José Antonio Filho, 3340 Jd. Nazareth- CEP:
13806-614- Mogi Mirim/SP) - ADV: ANTONIO ZANI JUNIOR (OAB 102420/SP)
Processo 3002212-67.2013.8.26.0363 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco
Mercedes Benz do Brasil S/A - Defiro a ordem de pesquisa e bloqueio junto ao sistema renajud. Vista ao autor sobre a resposta
obtida. (RESPOSTA: Veículos em nome da requerida: Placa BOQ0683-SP- GM/CHEVROLET 12000 + Placa DXZ1021-SPM.BENZ/ATEGO 1418 + Placa ERH4133-SP- M. BENZ/ATEGO 2428) (Endereços da empresa requerida Rua: Av. Comendador
Aladino Selmi, 05040- VL. San Martin- CEP: 13069-096- Campinas/SP + Rua: Piracicaba, 547- Campos Eliseos-CEP- 13100000- Campinas/SP + Rua: Maria Guerreiro Zorzetto, 109-Jd. Planalto Mir- CEP- 13807-549- Mogi Mirim/SP) - ADV: MARCELO
TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP)
Processo 3002444-79.2013.8.26.0363 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel
- Jose Eduardo Christofoletti de Freitas - Homologo para que produzam seus jurídicos e legais efeitos a desistência da ação
manifestada pela autora às fls.25. Por consequência, JULGO EXTINTA a ação de DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
requerida por JOSE EDUARDO CHRISTOFOLETTI DE FREITAS contra ANAHY DE AQUINO BORGHI ALEXANDRE e outros,
processo nº1132/2013, sem resolução do mérito, o que faço nos termos do art. 267, inc.VIII do CPC. Autorizo o desentranhamento
dos documentos que instruíram a inicial, se requerido, mediante traslado a ser apresentado pela parte interessada em 10 dias.
Ocorrendo o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e arquive-se o feito. PRIC. - ADV: ROSEWERLENE CASSOLI (OAB
40634/SP)
Processo 3002596-30.2013.8.26.0363 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecúnia
S/A - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso
I, do Código de Processo Civil, declarando rescindido o contrato entre as partes e consolidando nas mãos do requerente o
domínio e a posse plenos e exclusivos do bem apreendido, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultada a venda na forma
do art. 3º, parágrafo 5º, do Decreto-Lei nº 911/69, após o trânsito em julgado desta. CONDENO a requerida no pagamento
das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios que ora arbitro, nos termos do §4º do art.20 do CPC, em
R$600,00 (seiscentos reais). Ocorrendo o trânsito em julgado, manifeste-se o requerente em termos de prosseguimento do feito,
observando-se o que dispõem os artigos 475-B, caput, e 475-I, ambos do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei
n. 11.232/05. No silêncio e, decorrido o lapso mencionado no artigo 475-J, parágrafo 5º, do sobredito diploma legal, arquivem-se
os autos. P.R.I.C. - ADV: PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP), ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CAÑAL
(OAB 167974/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP)
Processo 3003562-90.2013.8.26.0363 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - Defiro a ordem de pesquisa e bloqueio junto ao sistema renajud. Vista ao autor sobre
a resposta obtida. (RESPOSTA: Veiculo/endereço do requerido: Placa EHN0106-SP= HONDA/CB600F HORNET- Rua: 22 de
outubro, 1614- Jd. Inocoop- CEP: 13806-050- Mogi Mirim/SP) - ADV: PRISCILA MENEGUETTI ZAIDEN (OAB 280084/SP)
Processo 3003630-40.2013.8.26.0363 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
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S.A. Crédito, Financiamento e Investimento - Defiro a ordem de pesquisa e bloqueio junto ao sistema renajud. Vista ao autor
sobre a resposta obtida. (RESPOSTA: Veiculo/Endereço do requerido= Placa EZW4124-SP= VW/GOL 1.0= Rua: Marcio Frezato,
74- CEP: 13802-666- Sehac- Mogi Mirim/SP)- - ADV: MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 3004505-10.2013.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander Brasil
Sa - Homologo para que produzam seus jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado entre as partes às fls.35/37, na ação
EXECUÇÃO requerida por BANCO SANTANDER BRASIL S.A. contra JORGE LUIZ PARANHOS, processo nº1769/2013. Ante
o exposto, JULGO EXTINTA a ação, nos termos do art. 794, inc.II do CPC. Ocorrendo o trânsito em julgado, expeça-se o
necessário e arquive-se o feito. PRIC. - ADV: ALEXANDRE TADEU CURBAGE (OAB 132024/SP)
Processo 3005781-76.2013.8.26.0363 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S.A. Crédito, Financiamento e Investimento - Homologo para que produzam seus jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado
entre as partes às fls.32, nos autos de AÇÃO BUSCA E APREENSÃO requerida por BV-FINANCEIRA S.A. CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra MARCIO JOSE DOS SANTOS PEREIRA, processo nº2176/2013. Ante o exposto,
JULGO EXTINTA a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inc.III do CPC. Este juízo não determinou nenhum
bloqueio no sistema renajud, logo o pedido de desbloqueio sequer será analisado. Ocorrendo o trânsito em julgado, expeça-se o
necessário e arquive-se o feito. - ADV: LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP), ALEXANDRE BONILHA (OAB
163888/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI MARCONDES DA MOTA
(OAB 99983/SP)
Processo 3006043-26.2013.8.26.0363 - Imissão na Posse - Imissão - J M CAMINHÕES LTDA ME - Homologo para que
produzam seus jurídicos e legais efeitos a desistência da ação manifestada pela autora às fls.42. Por consequência, JULGO
EXTINTA a ação de IMISSÃO DE POSSE requerida por J.M. CAMINHÕES LTDA-ME contra LUANDA WANESSA BONDEZAN
GUARIGLIO, processo nº2243/2013, sem resolução do mérito, o que faço nos termos do art. 267, inc.VIII do CPC. Autorizo
o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial, se requerido, mediante traslado a ser apresentado pela parte
interessada em 10 dias. Ocorrendo o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e arquive-se o feito. PRIC. - ADV: MAILSON
LUIZ BRANDAO (OAB 264979/SP)
Processo 3006583-74.2013.8.26.0363 - Exceção de Incompetência - Defeito, nulidade ou anulação - O ESTADO DO
CEARÁ - R M de Mogi Migim Indústria e Comércio - - Banco Bradesco Sa - Ante o exposto, REJEITO a presente exceção de
incompetência e declaro este Juízo competente para conhecimento e julgamento do feito e também da ação cautelar. Arcará
o excipiente com eventuais despesas processuais decorrentes deste incidente, a rigor do que dispõe o artigo 20, parágrafo
primeiro do Código de Processo Civil. Certifique a serventia a ocorrência desta decisão nos autos principais. Após, manifestemse as partes nos autos principais sobre o prosseguimento do feito. P.R.I.C. - ADV: EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP),
JOSÉ AMAURY BATISTA GOMES FILHO (OAB 12095/CE), RODRIGO DE CREDO (OAB 220701/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MOGI MIRIM EM 16/01/2014
PROCESSO :0000359-40.2014.8.26.0363
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
BO : 4.904/2013 - Mogi-Mirim
EXEQTE
: ‘ P. DO E. DE S. P.
INFRATOR
: D. L. C.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000360-25.2014.8.26.0363
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
Auto Ap
: 3.591/2013 - São Paulo
EXEQTE
: ‘ P. DO E. DE S. P.
INFRATOR
: Y. H. P.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000361-10.2014.8.26.0363
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
Auto Ap
: 3051/2013 - Mogi-Guacu
EXEQTE
: ‘ P. DO E. DE S. P.
INFRATOR
: D. A. A. E. N.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000362-92.2014.8.26.0363
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 158/2014 - Mogi-Mirim
AUTOR
: J. P.
INFRATOR
: W. L. R.
VARA:3ª VARA
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1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO EMERSON GOMES DE QUEIROZ COUTINHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANTONIO FERNANDO ZENI JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0033/2014
Processo 0000043-61.2013.8.26.0363 (036.32.0130.000043) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Paulo Roberto Soares - Ante o exposto JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA
posta na denúncia e CONDENO PAULO ROBERTO SOARES, inscrito no Registro Geral sob o nº 32.764.179-4 SSP/SP (RG
Criminal nº 51.512.667-6), natural de Mogi Mirim/SP, filho de Higino Soares Neto e Joana Teodoro Alves Soares, à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como no pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete)
dias multa, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, I, do Código Penal. Sem
prejuízo e, com fundamento nos artigos 60 e 63 do primeiro diploma legal acima referido DECRETO o perdimento em favor da
União (SENAD) dos bens e valores apreendidos com o acusado. Ausentes os requisitos autorizadores, deixa-se de substituir
as penas privativas de liberdade impostas por aquelas restritivas de direitos (artigo 44 do Código Penal). O crime perpetrado
pelo réu é deveras grave e, por isso mesmo, nem guarda compatibilidade com aquelas sanções mais brandas previstas no
sobredito dispositivo legal. Quando do julgamento do Habeas Corpus nº 203.403/SP, aliás, a 5ª Turma do C. Superior Tribunal
de Justiça, relator o eminente Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, assentou que não parece razoável que o condenado
por tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, seja beneficiado com essa substituição, porque, em
todas as suas modalidades, trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a
desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou
remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou (HC 203.403/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/07/2011). No mesmo sentido o v.
aresto proferido em data deveras recente pela C. 4ª Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos
autos da apelação nº 0020420-98.2010.8.26.0576, relator o eminente Desembargador Salles Abreu, para quem atualmente, o
entendimento majoritário do Colendo Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 44, da Lei 11.343/06,
possibilitando, em um caso concreto, a conversão da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. No entanto, o crime
continua grave e hediondo, sendo que a substituição penal não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do delito,
portanto, não deverá ser aplicada no caso em tela, afastado o pedido subsidiário (Apelação nº 0020420-98.2010.8.26.0576
São José do Rio Preto 4ª Câmara Criminal Relator: Salles Abreu 04/10/2011). E ainda: PENA Restritivas de direitos Tráfico
de entorpecentes Incompatibilidade com a determinação legal de regime fechado (art. 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90)
Inaplicabilidade dos benefícios da Lei nº 9.715/98 Recurso improvido (Apelação Criminal nº 877.915-3/8 São Paulo 6ª Câmara
Criminal Relator: Marco Antonio 17/08/2006 V.U.). PENA Restritivas de direitos Réu condenado por tráfico de entorpecentes
Substituição da reprimenda privativa de liberdade Inadmissibilidade Preliminares rejeitadas e recurso improvido (Apelação
Criminal nº 908.095.3/3 São Paulo 9ª Câmara Criminal Relator: Ubiratan de Arruda 27/09/2006 V.U.). E aqui, aliás, o acusado
é reincidente. Não tem o réu, por isso mesmo, direito à suspensão condicional da pena (artigo 77 do mesmo Diploma Legal).
E cuidando-se de crime equiparado àqueles ditos “hediondos”, perpetrado por reincidente, o regime inicial de cumprimento de
pena há de ser fechado. Presentes os pressupostos, fundamentos e condição de admissibilidade da prisão preventiva (artigos
312 e 313, ambos do Código de Processo Penal), nega-se o apelo em liberdade (HC nº 867.918-3/3 Araraquara 5ª Câmara de
Direito Criminal Relator: Sérgio Rui 06/10/2005 V.U.; HC nº 517.60/0-00 São Paulo 13ª Câmara de Direito Criminal Relator:
Lopes da Silva 09/06/2005 V.U.). É que o réu ostenta outras condenações definitivas. E se a despeito de inquéritos, processos,
condenações e prisões outros tornou a delinquir, não há como refugir à estrita necessidade da custódia cautelar como única
forma de se garantir a ordem pública. Recomende-se, pois, o acusado na prisão em que se encontra (despicienda, contudo, a
expedição de novos mandados de prisão à vista do quando decidido pela E. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São
Paulo nos autos do Processo nº 2010/45811, conforme publicação feita no Diário Oficial do dia 10/08/2010), sem prejuízo dele
pleitear eventual progressão de regime na execução provisória, se e quando atendidos os requisitos legais aplicáveis à espécie.
Expeçam-se ofícios ao IIRGD e ao SENAD comunicando a presente decisão para as anotações e providências pertinentes.
Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Custas e despesas ex lege (artigo 4º, § 9º, “a”, da Lei
Estadual nº 11.608/03). P.R.I.C. - ADV: JOSÉ OLIMPIO PARAENSE PALHARES FERREIRA (OAB 260166/SP)
Processo 0000281-80.2013.8.26.0363 (036.32.0130.000281) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça - Agnaldo
Aparecido Vedolim Rosa - Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA posta na denúncia
e CONDENO AGNALDO APARECIDO VEDOLIM ROSA, inscrito no Registro Geral sob nº 25.217.015 SSP/SP, natural de Aguaí/
SP, filho de Gonçalo Carvalho Rosa e Leonice Aparecida Vedolin Rosa, às penas de: I) 01 (um) mês de detenção pela prática
do crime descrito no artigo 150, caput, do Código Penal; II) 01(um) mês de detenção pela prática do crime descrito no artigo
147, caput, do Código Penal e; III) 04 (quatro) anos de reclusão pela prática do crime descrito no artigo 213, c.c. artigo 14, II,
do Código Penal. ABSOLVO o acusado, todavia, da imputação referente ao crime descrito no artigo 330 do Código Penal com
fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Ausentes os requisitos autorizantes, deixa-se de substituir as
penas privativas de liberdade por aquelas restritivas de direitos (artigo 44 do Código Penal). Outrossim, não tem o réu direito
à suspensão condicional da pena (artigo 77 do mesmo Diploma Legal). O regime inicial de cumprimento da pena imposta pelo
crime de estupro há de ser o fechado, único compatível com a gravidade do crime, com a quantidade da sanção imposta e,
sobretudo, com a hediondez do crime; o regime inicial do cumprimento das penas impostas pelos crimes de violação de domicílio
e de ameaça, por sua vez, pode ser o aberto (artigo 33, do Código Penal). Presentes os pressupostos, fundamentos e condição
de admissibilidade da prisão preventiva (artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal), nega-se o apelo em liberdade
(artigo 594 do referido diploma legal). Recomende-se, pois, o acusado na prisão em que se encontra (despicienda, contudo, a
expedição de novos mandados de prisão à vista do quando decidido pela E. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São
Paulo nos autos do Processo nº 2010/45811, conforme publicação feita no Diário Oficial do dia 10/08/2010), sem prejuízo dele
pleitear eventual progressão de regime na execução provisória, se e quando atendidos os requisitos legais aplicáveis à espécie.
Expeça-se ofício ao IIRGD com cópia desta sentença para as anotações pertinentes. Com o trânsito em julgado, lance-se o
nome do réu no rol dos culpados. Custas ex lege (artigo 4º, § 9º, “a”, da Lei nº 11.608/03). P.R.I.C. - ADV: PRISCILA FRANCO
FERREIRA DA SILVA
Processo 0000595-60.2012.8.26.0363 (363.01.2012.000595) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Everton Murilo da Silva - Em face do que consta na certidão lançada a fls. 223, intime-se o I. Defensor para que se manifeste
sobre a vítima Erivaldo de Souza Moura, em três (03) dias, sob pena de preclusão. - ADV: FERNANDO CELSO RIBEIRO DA
SILVA (OAB 83489/SP)
Processo 0001109-76.2013.8.26.0363 (036.32.0130.001109) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado
- Antonio Helio Silva de Freitas - Homologo a desistência da oitiva da testemunha ADRIANO SAMPAIO DO NASCIMENTO, tal
como requerido pelas partes. Depreque-se, com urgência, o interrogatório do acusado. Intimem-se. - ADV: BENEDITA MARIA
DO CARMO F DA SILVA (OAB 76731/SP), PRISCILA FRANCO FERREIRA DA SILVA
Processo 0001772-25.2013.8.26.0363 (036.32.0130.001772) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Latrocínio - Érico Silva
dos Santos - - Douglas Henrique Rodrigues - Ouçam-se as partes sobre a prova acrescida e tornem os autos conclusos para
sentença. Cumpra-se, com urgência - ADV: JOSE MAURICIO MARTINI (OAB 152801/SP), ANA PAULA DE CASTRO MARTINI
(OAB 135981/SP), RAFAELA FERNANDA SUTANI HASS (OAB 263498/SP)
Processo 0004743-17.2012.8.26.0363 (363.01.2012.004743) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Danilo de
Toledo Ribeiro - - Wellington Martins - - Camila Ramalho dos Santos Pereira - - Emerson Alves dos Santos - Ante o exposto
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA posta na denúncia e CONDENO WELLINGTON MARTINS,
inscrito no Registro Geral sob nº 45.315.190 SSP/SP, natural de Mogi Guaçu/SP, filho de Josué Martins e Marcia Regina Martins,
à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como no pagamento de 26 (vinte e seis) dias multa, pela prática
dos crimes descritos nos artigos 157, § 2º, I e II, e 157, § 2º, II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. CONDENO,
outrossim, DANILO DE TOLEDO RIBEIRO, inscrito no Registro Geral sob nº 61.975.854 SSP/SP (RG Criminal), natural de Mogi
Mirim, filho de Gerson Ribeiro e Delva Lucia Bueno de Toledo Ribeiro, à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
bem como no pagamento de 26 (vinte e seis) dias multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 157, § 2º, I e II, e 157,
§ 2º, II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. CONDENO, outrossim, EMERSON ALVES DOS SANTOS, inscrito no
Registro Geral sob nº 61.472.920 SSP/SP (RG Criminal), natural de São Paulo/SP, filho de José Aparecido Alves dos Santos e
Maria Dulce Pereira da Silva dos Santos, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como no
pagamento de 15 (quinze) dias multa, pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal. CONDENO, por fim,
CAMILA RAMALHO DOS SANTOS PEREIRA, inscrita no Registro Geral sob nº 61.975.846 SSP/SP (RG Criminal), natural de
Mogi Mirim/SP, filha de Adailton Alves Pereira e Jovanita Ramalho dos Santos, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, bem como no pagamento de 13 (treze) dias multa, pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2º, II, do Código
Penal. ABSOLVO os corréus CAMILA e EMERSON da imputação referente ao segundo roubo mencionado na denúncia (Mogi
Mirim) e, todos os acusados da imputação referente ao crime descrito no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, com fundamento no
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Ausentes os requisitos autorizadores, deixa-se de substituir as penas privativas
de liberdade por aquelas restritivas de direitos (artigo 44, I, do Código Penal). Outrossim, não têm os réus direito à suspensão
condicional da pena (artigo 77 do mesmo Diploma Legal). O regime inicial de cumprimento das penas há de ser o fechado,
único compatível com a gravidade do delito, com a quantidade de pena cominada e, em relação ao corréu EMERSON, com
o antecedente criminal: “Justifica-se a imposição do regime fechado para o início de cumprimento da pena com fundamento
na periculosidade do agente decorrente da prática de roubo com duas qualificadoras (emprego de arma e concurso de menor
inimputável), máxime em vista da crescente onda de assaltos a mão armada e de crimes violentos que assola o país” (STF, HC
nº 76.405-1-SP, 1ª Turma, Relator: Ministro Moreira Alves). Trago à colação ainda, trecho de v. aresto relatado pelo Eminente
Desembargador Corrêa de Moraes, proferida na apelação nº 1.254.677/0, de Santa Bárbara D’Oeste, in verbis: Em síntese,
certo que a determinação do regime prisional não é mero consectário da quantidade da pena reclusiva imposta, devendo ser
levados em consideração os fatores contemplados no art. 59 do Código Penal, força é convir em que o agente de roubo sujeitase ao regime fechado, porque a autoria de crime dessa natureza põe em evidência “personalidade” marcadamente defeituosa.
(cf., exemplificativamente, ac. un. na ap. nº 673.255/1, de São Paulo). Afinal, “o roubo é crime grave, que revela temibilidade do
agente. É ele que vem gerando o clima de violência e de intranquilidade que aflige a sociedade brasileira atual, estando a exigir
medidas eficazes para combatê-lo” (JUTACRIM 88/87). Este regime é, portanto, o único compatível com esse tipo de infração
e com a frieza e desfaçatez de seu autor. Presentes os pressupostos, fundamentos e condição de admissibilidade da prisão
preventiva (artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal), nega-se o apelo em liberdade. Recomendem-se, pois, os
acusados nas prisões em que se encontram (despicienda a expedição de novo mandado de prisão à vista do quando decidido
pela E. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo nº 2010/45811, conforme publicação feita
no Diário Oficial do dia 10/08/10), sem prejuízo deles pleitearem a progressão na execução provisória, se e quando atendidos os
requisitos (inclusive os subjetivos) aplicáveis à espécie. Expeça-se, outrossim, ofício ao IIRGD comunicando a presente decisão
para as anotações pertinentes. Com o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados. Custas ex lege
(artigo 4º, § 9º, “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03). P.R.I.C. - ADV: BRUNA MASSAFERRO ALEIXO (OAB 312327/SP), ROBERTO
ROCHA BARROS (OAB 54301/SP), JOAO BATISTA SIQUEIRA FRANCO FILHO (OAB 139708/SP), ANDRE LUIS FREIRE (OAB
139216/SP), JOSÉ OLIMPIO PARAENSE PALHARES FERREIRA (OAB 260166/SP)
Processo 0006489-51.2011.8.26.0363 (363.01.2011.006489) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes Praticados por
Particular Contra a Administração em Geral - Claudivino Antonio Alves - Em face do que consta nas certidões lançadas a fls.
140, certifique-se o trânsito em julgado da sentença para o réu e seus I. Defensores constituídos. Encaminhe-se cópia da
sentença à vítima e oficie-se comunicando o Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III da Constituição
Federal. Expeça-se edital com o prazo de 60 (sessenta) dias para intimação do sentenciado para pagamento da Taxa Judiciária.
De resto, expeça-se guia de recolhimento. - ADV: BRUNA MASSAFERRO ALEIXO (OAB 312327/SP), JOAO BATISTA SIQUEIRA
FRANCO FILHO (OAB 139708/SP)
Processo 0007528-54.2009.8.26.0363 (363.01.2009.007528) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito Antonio Carlos de Oliveira - Intime-se a I. Defensora nomeada para que se manifeste sobre a testemunha Hamilton (fls.126/127),
em três (03) dias. - ADV: MARILENA BENJAMIM (OAB 113839/SP)
Processo 0008238-69.2012.8.26.0363 (363.01.2012.008238) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - Edil
Martins de Freitas - Pela derradeira vez concedo o prazo de três dias para que o ilustre advogado comprove a impossibilidade
de comparecimento do réu na audiência de fls. 56. Intime-se. - ADV: ANTONIO CARLOS VIEIRA RAMOS (OAB 69733/SP),
PAULO HENRIQUE VIEIRA RAMOS (OAB 263682/SP)
Processo 0008425-48.2010.8.26.0363 (363.01.2010.008425) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Alessandro
Possidonio - Certifique-se o trânsito em julgado do V. Acórdão e oficie-se comunicando à Egrégia Corte. Cumpra-se o V.
Acórdão. Arbitro os honorários advocatícios da I. Defensora nomeada em 30% do valor da tabela vigente, expedindo-se certidão.
Providencie a complementação da guia de recolhimento de fls. 244, com urgência, inclusive no “Rol dos Culpados” junto aos
assentamentos do Cartório. Encaminhe-se cópia do V. Acórdão às vítimas. Oficie-se comunicando o Tribunal Regional Eleitoral,
nos termos do artigo 15, inciso III da Constituição Federal e intime-se o sentenciado para recolhimento da Taxa Judiciária,
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com fundamento no artigo 4º, § 9º, letra “a”, da Lei nº 11.608/03 ou para que justifique eventual impossibilidade de fazê-lo
com a declaração referida no artigo 4º da Lei nº 1.060/50. De resto, cumpra-se o despacho proferido a fls. 13 do expediente
preparatório em apenso. Cumpra-se com urgência e absoluta prioridade, por se cuidar de ação penal com réu preso. Intimemse. - ADV: BIANCA CRISTINA QUAGLIO (OAB 270188/SP)
Processo 0009403-54.2012.8.26.0363 (363.01.2012.009403) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - André Francisco
Brás - Tendo em vista que o réu André Francisco Bras, renunciou ao direito de recorrer, conforme termo encartado a folhas
124, certifique-se o trânsito em julgado da sentença. Expeça-se, com urgência, guia de recolhimento. Oficie-se comunicando
o Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III da Constituição Federal. Expeça-se certidão de honorários (fls.
110). De resto, arquive-se o presente feito com as cautelas de estilo. Cumpra-se com urgência e absoluta prioridade, por se
cuidar de ação penal com réu preso. - ADV: ALUISIO BERNARDES CORTEZ (OAB 310396/SP)
Processo 3002391-98.2013.8.26.0363 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Sérgio Henrique
Luiz - DEFIRO o requerimento formulado a folhas 76, com o que anuiu também o Ministério Público. Oficie-se. Oficie-se
solicitando informações sobre o cumprimento da carta precatória reproduzida a fls. 64. Encarte a Serventia aos autos certidões
dos feitos relacionados a fls. 73/75. - ADV: HEBER CHRISTOFOLETTI (OAB 89260/SP)
Processo 3004859-35.2013.8.26.0363 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins Diego Lopes Leite - A detenção do acusado se deu mesmo em condições hábeis a sugerir não apenas a posse de substância
entorpecente ( e de fonogramas reproduzidos com violação de direitos autorais), mas também aquela destinação comercial
referidas na denúncia. É que o “laudo de constatação provisória” acostado a fls. 12/13 tem mesmo suficiente aptidão para sugerir
a materialidade do delito até ulterior encarte do laudo de exame químico toxicológico e, bem por isso, forrar a prisão feita. E
a existência de denúncia anônima que atribuía ao acusado o comércio deveras espúrio, a quantidade de droga apreendida,
forma de acondicionamento e demais circunstâncias que permearam a prisão não autorizam concluir, ao menos neste passo
procedimental, pela existência de algum equívoco na tipificação inicial dada pelo D. Promotor de Justiça que subscreve a
denúncia. Ressuma daí a higidez do auto de prisão em flagrante e a presença daqueles requisitos alistados no artigo 41
do Código de Processo Penal. Recebo, pois, a denúncia oferecida contra DIEGO LOPES LEITE. Façam-se as anotações e
comunicações pertinentes. Requisitem-se Folha de Antecedentes e Certidões dos feitos ali eventualmente apontados. Sem
prejuízo, expeça-se carta precatória para que a citação e o interrogatório do acusado se façam na Comarca onde se encontra
preso. Oportunamente, voltem os autos conclusos para designação de audiência de instrução, debates e julgamento. Intimem-se
as partes. Cumpra-se com urgência e absoluta prioridade, por se cuidar de ação penal com réu preso. - ADV: DJAIR THEODORO
(OAB 153678/SP)
Processo 3005536-65.2013.8.26.0363 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo
Automotor - Cristiano de Souza Pereira - - William Icaro Oliveira da Costa - - Jefferson Ferreira dos Santos e outro - Considerando
que as armas relacionadas a fls. 156 foram periciadas conforme laudo encartado a folha 171/177, manifestem-se as partes no
prazo de 05 (cinco) dias sobre a perícia realizada e sobre a eventual necessidade de sua apresentação na instrução criminal.
Após, cumpram-se os itens 95 e seguintes do Provimento 2018/2012 do C. Conselho Superior da Magistratura. Intime-se o
Defensor indicado a fls. 181 para que ofereça resposta por escrito no prazo de 10 (dez) dias, na forma do que dispõem os
artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.719/08. Cumpra-se, com urgência. - ADV:
LORÍS JEAN HALLAL (OAB 239151/SP)
Processo 3005962-77.2013.8.26.0363 - Carta Precatória Criminal - Oitiva (nº 00018545320134036111 - JUSTIÇA FEDERAL
- 2ª VARA) - SILVELY ALVES KEMP SEVERINO - Aos 09 de janeiro de 2014, às 14:30 horas, nesta Comarca de Mogi Mirim,
Estado de São Paulo, na sala de audiências da 1ª Vara Judicial, onde se achava o Excelentíssimo Senhor Dr. EMERSON
GOMES DE QUEIROZ COUTINHO, Meritíssimo Juiz de Direito, comigo escrevente de seu cargo, ao final assinado, foi aberta
a audiência de oitiva da testemunha de defesa. Presente o Exmo Sr. Dr. Gabriel Guerreiro, DD. representante do Ministério
Público. Ausentes o acusado, seu advogado, bem como a testemunha de defesa. A seguir, pelo MM Juiz foi proferida a seguinte
deliberação: “Redesigno a presente audiência para o dia 06 de março de 2014, às 14:45 horas. Conduza-se coercitivamente
a testemunha Elisabete. Ciente o Ministério Público. Intimem-se. Comunique-se o Juízo Deprecante” - ADV: PAULO SERGIO
RIGUETI (OAB 79230/SP), LUIZ OTAVIO RIGUETI (OAB 224447/SP), RODRIGO MORALES BARÉA (OAB 174689/SP)
Processo 3006685-96.2013.8.26.0363 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins KEVIN DE CARVALHO - Notifique-se o acusado para que ofereça resposta por escrito no prazo de 10 (dez) dias, na forma
do que dispõe o artigo 55 da lei nº 11.343/06. Com tal manifestação, abra-se vista ao Ministério Público e, oportunamente,
voltem os autos conclusos para eventual recebimento da denúncia. Oficie-se à Autoridade Policial local, conforme requerido
na cota ministerial lançada a fls. 25. Considerando os motivos alegados na declaração encartada a folhas 29, concedo os
benefícios da Justiça Gratuita ao réu. Anote-se. De resto, anote a Serventia a outorga de procuração pelo réu. Cumpra-se com
urgência e absoluta prioridade, por se cuidar de ação penal com réu preso. Autorizo o uso de fac-símile ou e-mail. Intimem-se
os I. Defensores constituídos e o Ministério Público. - ADV: BRUNA MASSAFERRO ALEIXO (OAB 312327/SP), JOAO BATISTA
SIQUEIRA FRANCO FILHO (OAB 139708/SP)
Processo 3008385-10.2013.8.26.0363 - Liberdade Provisória com ou sem fiança - KEVIN DE CARVALHO - Como fiz constar
da decisão proferida nos autos da comunicação da prisão em flagrante, a detenção do acusado se deu mesmo em condições
hábeis a sugerir não apenas a posse de substância entorpecente, mas também aquela destinação comercial referidas no auto
de prisão em flagrante. É que o “auto de constatação preliminar de substância entorpecente” acostado a fls. 08/09 tem mesmo
suficiente aptidão para sugerir a materialidade do delito até ulterior encarte do laudo de exame químico toxicológico e, bem por
isso, forrar a prisão feita. As circunstâncias que permearam a prisão do réu, outrossim, não autorizam concluir, ao menos neste
passo procedimental, pela existência de algum equívoco na tipificação dada na inicial pela I. Autoridade Policial. A gravidade do
crime em tese perpetrado, daqueles não apenas equiparados aos hediondos, mas também com pena máxima deveras superior
a 04 (quatro) anos de reclusão, evidencia periculosidade pouco ou nada compatível com o benefício da liberdade provisória
ou com aquelas novéis medidas cautelares acrescidas à legislação processual penal brasileira. Daí a estrita necessidade da
custódia cautelar como única forma de se garantir a ordem pública, a instrução criminal, a aplicação da lei e, mais que isso, a
própria credibilidade da Justiça. E ausente alteração do quadro analisado naquela oportunidade, nada parece justificar a adoção
de solução diversa neste passo. Pelos motivos acima transcritos, que ora reafirmo em sua inteireza, INDEFIRO os pedidos
postulados a fls. 02/09. Intime-se. Mogi Mirim, data supra. - ADV: BRUNA MASSAFERRO ALEIXO (OAB 312327/SP), JOAO
BATISTA SIQUEIRA FRANCO FILHO (OAB 139708/SP)
Processo 3008863-18.2013.8.26.0363 - Carta Precatória Criminal - Oitiva (nº 0010720-67.2013.8.26.0229 - 2ª Vara do Foro
Distrital de Hortolandia) - BRUNO CESAR BRANDÃO - Para o ato deprecado, designo o dia 06/03/2014 às 13:30h. Intimem-se e
comunique-se. Oficie-se solicitando a vinda das cópias faltantes, se necessário. Providencie a serventia o necessário. Intime-se
o I. Defensor pela imprensa oficial. - ADV: BENEDICTO ANTONIO FRANCO SILVEIRA (OAB 12288/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO FABIANA GARCIA GARIBALDI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS HUMBERTO LOPES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2014
Processo 0000047-98.2013.8.26.0363 (036.32.0130.000047) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Toni da Cunha
Bernardes - - Luiz Fernando Pires - - Renan Martins do Nascimento - Ofício de fls. 313. Designado perante o Juízo de Direito da
1ª Vara Distrital de ITIRAPINA, na carta precatória 3005278-04.2013.8.26.0283, o dia 18 de fevereiro de 2014, às 14:24 horas,
para interrogatório do réu Renan. Pub. - ADV: MILTON PATHEIS DOS SANTOS (OAB 146901/SP), MARIA LUIZA SBEGHEN
(OAB 129099/SP), MARILENA BENJAMIM (OAB 113839/SP)
Processo 0001240-51.2013.8.26.0363 (036.32.0130.001240) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Edilson Francisco Ferreira - - Luis Ricardo de Paula - - Claudio Duarte da Costa - Ante o
exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal na presente ação penal que a Justiça Pública,
para: a) CONDENAR CLÁUDIO DUARTE DA COSTA a uma pena de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e ao
pagamento do valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, por infração ao artigo 14 da Lei nº 10.826/03; b) CONDENAR
EDILSON FRANCISCO FERREIRA a uma pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento
do valor correspondente a 21 (vinte e um) dias-multa, por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal e ao artigo 14 da Lei
nº 10.826/03; c) CONDENAR LUIS RICARDO DE PAULA a uma pena de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão e ao pagamento do valor correspondente a 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, por infração ao artigo 14 da
Lei nº 10.826/03 e ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. d) ABSOLVER CLÁUDIO DUARTE DA COSTA, EDILSON FRANCISCO
FERREIRA e LUIS RICARDO DE PAULA da imputação de prática dos delitos previstos nos artigos 288, parágrafo único, e 157,
§ 2º, incisos I, II e V, todos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. O valor do
dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica dos réus, será calculado
no valor unitário mínimo, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizado até o efetivo
pagamento, nos termos do § 2º do artigo 49 do Código Penal (TACrSP, RT 628/338). Diante da reincidência dos réus e do artigo
2º, § 1º, da Lei 8.072/90, fixo o regime FECHADO para início do cumprimento das penas privativas de liberdade aplicadas.
Também em virtude da reincidência dos acusados, para garantia da ordem pública, nego-lhes o direito ao apelo em liberdade.
Oficie-se, recomendando-os no estabelecimento prisional em que se encontram. - ADV: BRUNA MASSAFERRO ALEIXO (OAB
312327/SP), JOAO BATISTA SIQUEIRA FRANCO FILHO (OAB 139708/SP)
Processo 0007905-20.2012.8.26.0363 (363.01.2012.007905) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado
- Justiça Pública - Fabrício Rodrigues dos Santos e outro - Homologo para que produza seus efeitos legais e jurídicos a
desistência da oitiva da testemunha comum Edjânio Almeida dos Santos. JULGO ENCERRADA a instrução, determinando seja
dada vista à defesa, para apresentação de memoriais no prazo de 05 dias. Intime-se a defesa do réu Fabrício. Pub. - ADV:
ANTONIO FERREIRA ALVES (OAB 111924/SP)
Processo 0010867-16.2012.8.26.0363 (363.01.2012.010867) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça - Djalma dos
Santos Pereira - Confira-se vista a defesa para oferta de seus memoriais, em 05 dias. Int. - ADV: JULIANA ANTONIO TENORIO
MELLO (OAB 269899/SP)
Processo 3000826-02.2013.8.26.0363 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido
de Drogas - Julio José Rosa da Silva - - Cainã Silvério - Designado perante o Juízo de Direito da 1ª Vara do Foro Distrital de
Itirapina, na carta precatória 3005548-28.2013.8.26.0283, o dia 28 de janeiro de 2014, às 15:30 horas, para interrogatório dos
réus. Pub. - ADV: SEBASTIÃO CLAUDIO FIRMINO (OAB 248357/SP), SANDRO HENRIQUE NATIVIDADE (OAB 152451/SP)
Processo 3006502-28.2013.8.26.0363 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - RAFAEL DIOGO LEODORO - CLAUDIO JOSÉ DE SOUZA - - REGINALDO GONÇALVES SARAIVA - Intimem-se os(a) acusados(a) para responderem à
acusação, por escrito, no prazo de dez dias, advertindo-os de que poderão arguir preliminares e invocar todas as razões de
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretendem produzir, bem como arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação. Int. - ADV: MARCOS ANTONIO ZAFANI CORDEIRO (OAB 156257/SP), MARIA
LUIZA SBEGHEN (OAB 129099/SP), MARILENA BENJAMIM (OAB 113839/SP)

Colégio Recursal
COMARCA DE MOGI MIRIM
COLÉGIO RECURSAL DA 7ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA
Juíza Presidente: FERNANDA CHRISTINA CALAZANS LOBO E CAMPOS
RECURSO Nº 240/2013 PROC. Nº 2371/2012
COMARCA: MOGI GUAÇU-SP
AÇÃO:
RESCISÃO DE CLAUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO
RECORRENTE:
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Adv. Dr. Paulo Eduardo Dias de Carvalho, OAB/SP 12.199
Drª. Elizete Aparecida O. Scatigna, OAB/SP 68.723
RECORRIDO: ROSÂNGELA APARECIDA HONÓRIO
Adv. Drª. Celina Cleide de Lima, OAB/SP 156.245
Certidão de fls.92: Certidão de ato ordinatório: Agravo de instrumento em Recurso Extraordinário nº 240/2013: vista ao
agravado para contra minuta, no prazo de 10 dias. Após, os autos serão remetidos ao C. Supremo Tribunal Federal.
RECURSO Nº 252/2013 PROC. Nº 2490/2012
COMARCA: MOGI GUAÇU-SP
AÇÃO:
RESCISÃO DE CLAUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO
RECORRENTE:
BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Adv. Dr. Paulo Eduardo Dias de Carvalho, OAB/SP 12.199
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Drª. Elizete Aparecida O. Scatigna, OAB/SP 68.723
RECORRIDO: PEDRO MARCOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO
Adv. Drª. Celina Cleide de Lima, OAB/SP 156.245
Dr. Veraldo Nunes dos Santos Junior, OAB/SP 305.529
Certidão de fls.91: Certidão de ato ordinatório: Agravo de instrumento em Recurso Extraordinário nº 252/2013: vista ao
agravado para contra minuta, no prazo de 10 dias. Após, os autos serão remetidos ao C. Supremo Tribunal Federal.
RECURSO Nº 269/2013 PROC. Nº 2812/2012
COMARCA: MOGI GUAÇU-SP
AÇÃO:
REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
RECORRENTE:
DANIEL APARECIDO CARDOSO (J.G.)
Adv. Dr. André Luis Pontes, OAB/SP 123.885
RECORRIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Adv. Dr. Paulo Eduardo Dias de Carvalho, OAB/SP 12.199
Drª. Elizete Aparecida O. Scatigna, OAB/SP 68.723
Certidão de fls.114: Certidão de ato ordinatório: Agravo de instrumento em Recurso Extraordinário nº 269/2013: vista ao
agravado para contra minuta, no prazo de 10 dias. Após, os autos serão remetidos ao C. Supremo Tribunal Federal.
RECURSO Nº 336/2013 PROC. Nº 2919/2012
COMARCA: MOGI GUAÇU-SP
AÇÃO:
REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
RECORRENTE:
MARCELA APARECIDA FERREIRA PERES
Adv. Dr. André Luis Pontes, OAB/SP 123.885
RECORRIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO
Adv. Drª. Alessandra Francisco, OAB/SP 179.209
Certidão de fls.125: Certidão de ato ordinatório: Agravo de instrumento em Recurso Extraordinário nº 336/2013: vista ao
agravado para contra minuta, no prazo de 10 dias. Após, os autos serão remetidos ao C. Supremo Tribunal Federal.
RECURSO Nº 362/2013 PROC. Nº 4000622-41.2013.8.26.0362 COMARCA: MOGI GUAÇU/SP
AÇÃO:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Adv:
Dr. Fabio André Fadiga, OAB/SP 139.961
Dr. Edgar Fadiga Júnior, OAB/SP 141.123
Dr. Evandro Mardula, OAB/SP 258.368
AGRAVADO(A):
FRANCISCO RODRIGUES DE MORAIS
Adv:
Dr. André Luiz Pereira, OAB/SP 286.027
Certidão de fls.53: Certidão de ato ordinatório: Agravo de instrumento em Recurso Extraordinário nº 362/2013: vista ao
agravado para contra minuta, no prazo de 10 dias. Após, os autos serão remetidos ao C. Supremo Tribunal Federal.
RECURSO Nº 417/2013 PROC. Nº 2289-33.2013.8.26.0362 COMARCA: MOGI GUAÇU/SP
AÇÃO:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL
AGRAVANTE: AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Adv:
Dr. Fabio André Fadiga, OAB/SP 139.961
Dr. Edgar Fadiga Júnior, OAB/SP 141.123
Dr. Evandro Mardula, OAB/SP 258.368
AGRAVADO(A):
MARIO SERGIO DOS REIS
Adv:
Dr. Jeferson Luis Accorsi, OAB/SP 90.142
Certidão de fls.62: Certidão de ato ordinatório: Agravo de instrumento em Recurso Extraordinário nº 417/2013: vista ao
agravado para contra minuta, no prazo de 10 dias. Após, os autos serão remetidos ao C. Supremo Tribunal Federal.
RECURSO Nº 422/2013 PROC. Nº 4001161-07.2013.8.26.0362 COMARCA: MOGI GUAÇU/SP
AÇÃO:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Adv:
Dr. Fabio André Fadiga, OAB/SP 139.961
Dr. Edgar Fadiga Júnior, OAB/SP 141.123
Dr. Evandro Mardula, OAB/SP 258.368
AGRAVADO(A):
JOÃO BATISTA PAES FILHO
Adv:
Dr. André Luís Pontes, OAB/SP 123.885
Certidão de fls.48: Certidão de ato ordinatório: Agravo de instrumento em Recurso Extraordinário nº 422/2013: vista ao
agravado para contra minuta, no prazo de 10 dias. Após, os autos serão remetidos ao C. Supremo Tribunal Federal.
RECURSO Nº 555/2013 PROC. Nº 0018706-95.2012.8.26.0362 COMARCA: MOGI GUAÇU-SP
AÇÃO:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
RECORRENTE:
BANCO SANTANDER S/A
Adv. Dr. Fabio André Fadiga, OAB/SP 139.961
Dr. Edgar Fadiga Júnior, OAB/SP 141.123
Dr. Evandro Mardula, OAB/SP 258.368
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DE SOUZA
Adv. Drª. Sergio Dorival Gallano, OAB/SP 156.486
Certidão de fls.184: Certidão de ato ordinatório: Agravo de instrumento em Recurso Extraordinário nº 555/2013: vista ao
agravado para contra minuta, no prazo de 10 dias. Após, os autos serão remetidos ao C. Supremo Tribunal Federal.
RECURSO Nº 540/2013 PROC. Nº 0001077-74.2013.8.26.0362 COMARCA: MOGI GUAÇU-SP
AÇÃO:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
RECORRENTE:
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
Adv. Drª. Alessandra de Almeida Figueiredo, OAB/SP 237.754
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RECORRIDO: EDILENE LINS DA SILVA
Adv. Dr. Evandro Henrique Sacco, OAB/SP 184.660
SÚMULA: A Turma Julgadora, por votação unânime, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo-se a sentença
recorrida por seus próprios fundamentos, condenando-se o(a) recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados
em 20% sobre o valor da condenação.
(publicado novamente em virtude de troca de procurador da recorrente)

FORO DISTRITAL DE CONCHAL
Cível

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO ADRIANA BARREA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PATRICIA ARLETE TAVARES GOUVEA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2014
Processo 0000116-11.2013.8.26.0144 (014.42.0130.000116) - Retificação de Registro de Imóvel - Retificação de Área de
Imóvel - Santa Sitelli Pianca - Tendo em vista a certidão de fls. 71, citem-se os confrontantes por meio de mandado, devendo
a autora efetuar o recolhimento do valor referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça, prazo de dez dias. Int. - ADV: JOSE
CANDIDO CERONI (OAB 53070/SP)
Processo 0000348-91.2011.8.26.0144 (144.01.2011.000348) - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - Mercedes Petermann
Germano - - Fabio Eduardo Germano - - Gisele Germano Metzker - Tendo em vista a certidão retro, expeça-se novo alvará como
requerido, retornando os autos ao arquivo. Int. - ADV: ALESSANDRA RUDOLPHO STRINGHETA BARBOSA (OAB 218048/SP)
Processo 0000540-53.2013.8.26.0144 (014.42.0130.000540) - Procedimento Ordinário - Equilíbrio Financeiro - Aracons
Construtora Ltda - Prefeitura do Municipio de Conchal - Especifiquem, as partes, as provas que pretendem produzir, no prazo
de 30 (trinta) dias, justificando sua pertinência. Ressalto que o requerimento genérico de produção de todas as provas em
direito admitidas ou a simples enumeração delas não atende ao determinado por este Juízo, devendo justificar a necessidade
das provas ante aos fatos que pretende provar por meio delas. No mais, caso requeiram produção de prova oral, deverão,
visando melhor acomodação da pauta de audiências, dentro do prazo acima noticiado, apresentar o respectivo rol, indicando
os documentos pessoais das testemunhas (RG. e CPF/MF), bem como em caso de prova pericial, apresentar quesitos e indicar
Assistente Técnico, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos. Int. - ADV: MAIRA REFUNDINI
DIAS (OAB 260524/SP), TONY CRISTIANO NUNES (OAB 231520/SP), PAULO AFONSO DE LAURENTIS, ALAN JORGE
LEITÃO (OAB 279483/SP), MICHAEL LUIZ RABELO (OAB 303230/SP)
Processo 0000667-06.2004.8.26.0144 (144.01.2004.000667) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Estado de Sao Paulo Sa Banespa - Eliseu Tognolli - Fls. 467: Deverá o exequente, em trinta dias, juntar aos autos
certidão da matrícula que se pretende a penhora. Int. - ADV: GUILHERME MARTINS MALUFE (OAB 144345/SP), MARCIA
CRISTINA DE SOUZA NOGUEIRA COSER, MIGUEL ALFREDO MALUFE NETO (OAB 16505/SP), JOSE REINALDO COSER
(OAB 110923/SP)
Processo 0000834-13.2010.8.26.0144 (144.01.2010.000834) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Rosana
Aparecida Butturi Peluque - - Rosalba de Cássia Butturi Gevartoski - Rosa Maria Butturi Gomes - Nice Paulo Butturi - Manifestese os demais Herdeiros. - ADV: LUIZ ALBERTO GIRALDELLO (OAB 50713/SP)
Processo 0000993-29.2005.8.26.0144 (144.01.2005.000993) - Monitória - Contratos Bancários - Banco Nossa Caixa Sa Hermont Indústria e Comércio Ltdame - - Valdomiro Antonio Muller - - Lizete Aparecida Camossa Muller - Fls. 490: Defiro vista
dos autos pelo prazo de dez dias, como requerido pelo exequente. Int. - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB
180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), MICHAEL LUIZ RABELO (OAB 303230/SP)
Processo 0001328-43.2008.8.26.0144 (144.01.2008.001328) - Outros Feitos não Especificados - Divem Distribuidora de
Veículos Mogi Ltda - Jose Antonio Bortolucci - Efetue(m) o(s) executado(s) o pagamento da dívida, cujo cálculo encontra as fls.
149 - R$. 17.169,22 -, no prazo de quinze dias, voluntariamente, contados da intimação do presente pela imprensa oficial, de
seu patrono, sob pena de multa de 10% do valor da condenação (artigo 475-J, do CPC). Decorrido o prazo, prossiga-se com
penhora e avaliação. Int. - ADV: CARLOS CESAR GONCALVES (OAB 104827/SP), WESLAINE SANTOS FARIA (OAB 130653/
SP)
Processo 0001448-86.2008.8.26.0144 (144.01.2008.001448) - Inventário - Inventário e Partilha - Michel Felipe Fadel - Rosa Fischer - - Marcus Roberto Fadel - - Michelle Aparecida Fadel - - Moisés David Fadel - Jair Jorge Fadel - Intime-se o
inventariante, por intermédio de seu patrono, a promover andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção. Int. - ADV:
MONICA TATIANE REINER DE ALMEIDA FLORENCIO (OAB 238188/SP), DANIELA CECONELI DE MORAES SALLES COSTA
(OAB 243426/SP), ANDRÉ LUIZ GONÇALVES NETO (OAB 248033/SP), BENEDICTO ANTONIO FRANCO SILVEIRA (OAB
12288/SP), RIZZO COELHO DE ALMEIDA FILHO (OAB 127853/SP), EDSON DOVIGO (OAB 129088/SP)
Processo 0001529-40.2005.8.26.0144 (144.01.2005.001529) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Bunge
Fertilizantes Sa - Clodoaldo Aparecido Cruz - Fls. 223/224: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de cento e oitenta dias,
como requerido pela exequente. Int. - ADV: LUIZ RAFAEL NÉRY PIEDADE (OAB 207184/SP), NADIR CARDOSO VITORIANO
(OAB 170196/SP)
Processo 0001576-77.2006.8.26.0144 (144.01.2006.001576) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Carlos Moreira
dos Santos - José Benedito Fernandes Conchalme - Fls. 96: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de quinze dias, como
requerido pelo exequente. Int. - ADV: CARLOS CESAR GONCALVES (OAB 104827/SP), ANDRÉ LUIZ GONÇALVES NETO
(OAB 248033/SP)
Processo 0001689-55.2011.8.26.0144 (144.01.2011.001689) - Execução Fiscal - Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo - Dulciliano Batista da Cunha - Fls. 24: Indefiro, devendo o exequente, no
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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prazo de dez dias, indicar em qual endereço deva ser realizada a citação, por meio de carta precatória, com prazo de vinte dias.
Aguarde-se o retorno pelo prazo de cento e oitenta dias. Int. - ADV: MARCIA LAGROZAM SAMPAIO MENDES (OAB 126515/
SP)
Processo 0002005-78.2005.8.26.0144 (144.01.2005.002005) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - José
Roberto Rodrigues - - Rafael Luciano Rodrigues - - Rachel Rodrigues - - Andreia Capato - Espólio de Dirce Sentin Simoni Vistos. Defiro aos requerentes o benefício da assistência judiciária gratuita. Intime-se o executado para que esclareça sobre
a venda do imóvel, conforme noticiado as fls. 141/145. Int. - ADV: GENY APARECIDA SAMPAIO (OAB 128483/SP), RAFAEL
LUCIANO RODRIGUES (OAB 260614/SP)
Processo 0002083-38.2006.8.26.0144 (144.01.2006.002083) - Retificação de Registro de Imóvel - Registro de Imóveis - José
Ricardo Favretto - - Maria Aparecida Boratti Favretto - Fls. 26: Defiro vista dos autos pelo prazo de dez dias. Após, retornem os
autos ao arquivo. Int. - ADV: JOSE RICARDO FAVRETTO (OAB 52397/SP)
Processo 0002228-89.2009.8.26.0144 (144.01.2009.002228) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer Ana de Araujo Silva - Bradesco Vida e Previdencia Sa - Vistos. F. 168- Indefiro. Os mandados de levantamento foram expedidos
em favor dos advogados, ou seja, os levantamentos foram efetuados pela Dra. Geny e Dr. Cássio, responsáveis, portanto pelos
valores recebidos a maior. Intime-se pessoalmente os advogados acima citados para que no prazo de 30 dias, restituam o
valor erroneamente recebido, sob pena de eventual configuração do crime de apropriação indébita. Int. - ADV: VICTOR JOSE
PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP), GENY APARECIDA SAMPAIO (OAB 128483/SP), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB
130291/SP), CÁSSIO APARECIDO MAIOCHI
Processo 0002317-20.2006.8.26.0144 (144.01.2006.002317) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Nufarm Indústria
Química e Farmacêutica Sa - Peterson Muller Rodrigues - - Peterson Muller Rodrigues - - Aurélio Antonio Rodrigues - - Sueli
Aparecida da Silva Rodrigues - Vistos. F. 282/286- Defiro. Intime-se o executado para que no prazo de 5 (cinco) dias indique
bens a penhora, sob pena de multa de 20% do valor da causa. Int.. - ADV: GUSTAVO GONÇALVES GOMES (OAB 266894/
SP), CARLOS RODRIGO PINTO FERNANDES (OAB 188656/SP), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO (OAB 169709/
SP), JURANDIR CARNEIRO NETO (OAB 85822/SP), RENATA BACCARO BONINI (OAB 245667/SP), ANA CLAUDIA VENEZIAN
(OAB 238784/SP), VANESSA ZAMBON (OAB 226773/SP)
Processo 0002353-86.2011.8.26.0144 (144.01.2011.002353) - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Bv Financeira
Sa Cfi - José Aparecido Vitor - Fls. 41: Defiro o bloqueio através do sistema Renajud, para tanto, deverá o autor comprovar o
recolhimento da taxa de R$. 11,00, na guia FEDTJ, código 434-1, prazo de dez dias. Int. - ADV: SÉRGIO RAGASI JÚNIOR (OAB
225347/SP)
Processo 0002363-96.2012.8.26.0144 (144.01.2012.002363) - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou
Fornecimento de Medicamentos - João Vital - Secretário Estadual da Saúde do Estado de São Paulo - - Diretor do Departamento
de Saúde da Cidade de Conchal Sp - Fls. 80 e verso: Defiro, arbitro os honorários do Dr. Procurador do requerente em setenta
por cento do valor máximo previsto na tabela do convênio celebrado entre a PGE e OAB/SP, expeça-se certidão. Cumpra-se
o despacho de fls. 78. Int. - ADV: PAULO AFONSO DE LAURENTIS, WLADIMIR NOVAES (OAB 104440/SP), PAULO CESAR
RODRIGUES DE GODOY
Processo 0002576-73.2010.8.26.0144 (144.01.2010.002576) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de Crédito
- Carlos Marques D Ascenção - Renato Fadel - Vistos. Sobre o laudo de f. 105/110, manifeste-se as partes no prazo de 10 dias.
Intime-se os assistentes técnicos, caso haja, nos termos do artigo 433, parágrafo único do Código de Processo Civil. Int. - ADV:
WILLIAM MARCIO MODRO (OAB 324338/SP)
Processo 0002613-08.2007.8.26.0144 (144.01.2007.002613) - Outros Feitos não Especificados - Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento Sa - Cristiano Lucas de Oliveira da Cruz - Trata-se de busca e apreensão promovida por Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento Sa em face de Cristiano Lucas de Oliveira da Cruz, na qual, a requerente devidamente
intimada, via imprensa oficial, a promover andamento ao feito não o fez, deixando transcorrer in albis o prazo concedido. É o
breve relatório do essencial. Fundamento e decido. Determinada a intimação da autora, através de seu patrono, quedou-se
inerte (fls. 121). Vê-se que foi dada oportunidade para regularização, mas, mesmo assim, o vício persistiu, impondo-se, como
medida de rigor, a extinção do feito. Isto posto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem exame do mérito, nos termos do artigo
267, inciso III, do Código de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes deverão ser suportadas pelo requerente. P. R. I. C
e, oportunamente arquivem-se os autos. - ADV: RODOLFO GERD SEIFERT (OAB 183944/SP)
Processo 0002680-94.2012.8.26.0144 (144.01.2011.002675/1) - Incidente de Falsidade - Municipio de Conchal - Lider
Comercio Atacadista de Solventes e Similares - Especifiquem, as partes, as provas que pretendem produzir, no prazo de 30
(trinta) dias, justificando sua pertinência. Ressalto que o requerimento genérico de produção de todas as provas em direito
admitidas ou a simples enumeração delas não atende ao determinado por este Juízo, devendo justificar a necessidade das
provas ante aos fatos que pretende provar por meio delas. No mais, caso requeiram produção de prova oral, deverão, visando
melhor acomodação da pauta de audiências, dentro do prazo acima noticiado, apresentar o respectivo rol, indicando os
documentos pessoais das testemunhas (RG. e CPF/MF), bem como em caso de prova pericial, apresentar quesitos e indicar
Assistente Técnico, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos. Int. - ADV: RODRIGO LUIZ DE
FREITAS (OAB 290835/SP), DENIS THOMAZ RODRIGUES (OAB 279242/SP)
Processo 0002689-32.2007.8.26.0144 (144.01.2007.002689) - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco
Santander Banespa Sa - Myrian Ferreira de Godoy - Intime-se o autor por intermédio de seu patrono para, no prazo de 48 horas,
promover andamento ao feito, sob pena de extinção. Int. - ADV: MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP), RAIMUNDO
HERMES BARBOSA (OAB 63746/SP), DARIO BRAZ DA SILVA NETO (OAB 254878/SP), FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB
160262/SP), MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), DEBORA GUIMARAES BARBOSA (OAB 137731/SP)
Processo 0002913-28.2011.8.26.0144 (144.01.2011.002913) - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Bv
Financeira Sa Cfi - João Paulo Botelho da Silva - Intime-se o exequente, por intermédio de seu patrono, a promover andamento
ao feito em 48 horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: SÉRGIO RAGASI JÚNIOR (OAB 225347/SP)
Processo 3000069-83.2013.8.26.0144 - Procedimento Ordinário - Empreitada - Aracons Construtora Ltda - PREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE CONCHAL - Especifiquem, as partes, as provas que pretendem produzir, no prazo de 30 (trinta) dias,
justificando sua pertinência. Ressalto que o requerimento genérico de produção de todas as provas em direito admitidas ou
a simples enumeração delas não atende ao determinado por este Juízo, devendo justificar a necessidade das provas ante
aos fatos que pretende provar por meio delas. No mais, caso requeiram produção de prova oral, deverão, visando melhor
acomodação da pauta de audiências, dentro do prazo acima noticiado, apresentar o respectivo rol, indicando os documentos
pessoais das testemunhas (RG. e CPF/MF), bem como em caso de prova pericial, apresentar quesitos e indicar Assistente
Técnico, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos. Int. - ADV: TONY CRISTIANO NUNES
(OAB 231520/SP), PAULO AFONSO DE LAURENTIS
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo 3000161-61.2013.8.26.0144 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
- O MUNICIPIO DE CONCHAL - PAULO CESAR ANDRADE DE SOUZA - - FABIANO ANDRADE DE SOUZA - Vistos. Tratase de embargos de declaração opostos por PAULO CÉSAR ANDRADE DE SOUZA E OUTROS em face da sentença retro.
O embargante alega que a sentença de fl. 17/18 padece de obscuridade quanto a fixação dos honorários advocatícios. É o
Relatório. Passo a fundamentar. Conheço dos embargos, pois tempestivos. No mérito, nego-lhe provimento. Com efeito, nos
termos do art. 535 do CPC, somente é cabível o manejo de embargos de declaração se a decisão for omissa (quanto a questão
relevante suscitada no litígio), contraditória (tomando-se a decisão em si mesma, e não com o entendimento da parte ou com
interpretação da lei) ou obscura (acerca da compreensão do seu conteúdo). No caso, não se verifica, nos fundamentos da
decisão embargada, qualquer dos motivos ensejadores dos aclaratórios, a teor do art. 535, incisos I e II, do CPC. A sentença de
fls. 17/18 é clara ao determinar que os honorários advocatícios sejam calculados em 10 % o valor da execução, não havendo que
se falar em obscuridade a ser sanada. Portanto, mantenho a sentença tal como lançada. Averbe-se e intime-se. - ADV: PAULO
CESAR ANDRADE DE SOUZA (OAB 131284/SP), PAULO AFONSO DE LAURENTIS, RONY REGIS ELIAS (OAB 128640/SP),
FABIANO ANDRADE DE SOUZA (OAB 248116/SP)
Processo 3000587-73.2013.8.26.0144 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Red Willian
Marques - Banco Itaú S/A - No prazo de dez dias, deverá o patrono do autor comprovar o recolhimento da taxa de mandato.
Especifiquem, as partes, as provas que pretendem produzir, no prazo de 30 (trinta) dias, justificando sua pertinência. Ressalto
que o requerimento genérico de produção de todas as provas em direito admitidas ou a simples enumeração delas não atende
ao determinado por este Juízo, devendo justificar a necessidade das provas ante aos fatos que pretende provar por meio delas.
No mais, caso requeiram produção de prova oral, deverão, visando melhor acomodação da pauta de audiências, dentro do
prazo acima noticiado, apresentar o respectivo rol, indicando os documentos pessoais das testemunhas (RG. e CPF/MF), bem
como em caso de prova pericial, apresentar quesitos e indicar Assistente Técnico, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo
supra, voltem os autos conclusos. Int. - ADV: PAULO STRADIOTTO (OAB 91831/SP), MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA
(OAB 150793/SP)
Processo 3000728-92.2013.8.26.0144 - Guarda - Encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de
responsabilidade - R. M. A. - O. G. de S. - Nos termos da cota ministerial de f. 53, indefiro o pedido formulado pela requerente
no item 5 de f. 45. Depreque-se estudo social junto à requerente. Sem prejuízo, manifeste-se a requerente, em dez dias, quanto
ao decurso do prazo para contestação. Int. - ADV: MICHAEL LUIZ RABELO (OAB 303230/SP)
Processo 3000985-20.2013.8.26.0144 - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - JOÃO MARCELO FERREIRA GERALDINI
- Antonio Adão Geraldini - Aguarde-se pelo prazo de quarenta dias. Int. - ADV: LUCINEA CRUZ (OAB 282646/SP), MAIRA
REFUNDINI DIAS (OAB 260524/SP)
Processo 3002335-43.2013.8.26.0144 - Alvará Judicial - Levantamento de depósito - JOÃO MATEUS LOPES - Vistos: O
pedido de levantamento deve ser formulado nos autos do arrolamento.Desrquive-se e Apensem-se estes autos aos autos de
arrolamento.Após, conclusos para decisão.Intimem-se - ADV: GENY APARECIDA SAMPAIO (OAB 128483/SP)
Processo 3002561-48.2013.8.26.0144 - Impugnação de Assistência Judiciária - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
- CBÉ - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - CHRISTIAN ALBERTO ARANTES - A. em apenso ao
feito de nº 3001011-18.2013.8.26.0144. Recebo a impugnação ao pedido de assistência judiciária para discussão, certifique-se.
Intime-se o impugnado, para resposta, em dez dias. Diligencie a serventia pelo necessário. Int. - ADV: CÁSSIO APARECIDO
MAIOCHI, WAGNER BINI (OAB 123464/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO ADRIANA BARREA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PATRICIA ARLETE TAVARES GOUVEA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0014/2014
Processo 0000838-45.2013.8.26.0144 (014.42.0130.000838) - Divórcio Litigioso - Família - A. R. F. - L. R. de S. - A.R.F,
qualificado nos autos, propôs a presente ação de Divórcio Litigioso em face de L.R.S, alegando, em síntese, que estão separados
de fato, sem possibilidade de reconciliação. Requereu a decretação do divórcio e que a guarda dos filhos permanecerá com
a requerida e quanto à fixação de pensão alimentícia em favor destes, o autor propôs contribuir com a importância mensal de
35,5% do salário mínimo vigente nacional (fls. 04). Inicial e documentos (fls. 02/13). A requerida, devidamente citada e intimado
às fls. 24, deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentar de contestação (fls. 30), bem como não compareceu na audiência
designada (fls. 29). Manifestação do autor às fls. 39/40, requerendo a retirada da pauta de audiências. Manifestação do órgão
ministerial favorável ao pleito às fls. 41. É o relatório. DECIDO. Regularmente citada e intimada, a requerido deixou de se
manifestar, não se opondo aos pedidos. Assim sendo, com fundamento no artigo 226, § 6º, da Constituição Federal, DECRETO
O DIVÓRCIO do casal e julgo EXTINTO o presente processo, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. A
requerida manterá seu mesmo nome de solteira, qual seja, Leonice Rodrigues de Souza. Os filhos do casal ficarão sob a guarda
materna. Com relação aos alimentos aos filhos menores, fixo-os em 35,5% (trinta e cinco inteiros e cinco décimos) por cento
do salário mínimo do requerente, mediante pagamento efetivado diretamente à requerida ou depósito em conta que deverá ser
fornecida pela própria parte interessada. Transitada em julgado esta decisão, expeça-se mandado para averbação junto ao
Cartório de Registro Civil competente. Deixo de condenar a ré no pagamento das custas, despesas processuais, e honorários
advocatícios da parte contrária, por ausência de contestação. Libere-se a pauta. P.R.I.C. - ADV: ALAN JORGE LEITÃO (OAB
279483/SP)
Processo 0001837-37.2009.8.26.0144 (144.01.2009.001837) - Execução de Alimentos - Alimentos - G. N. da S. - - C. R. N.
da S. - M. N. da S. - F. 230: defiro a expedição de mandado de levantamento das importâncias depositadas às fls. 181, 190 e
209, em favor da genitora dos exequentes. Expeça-se certidão (fl. 230) e após, arquivem-se. Int. - ADV: FRANCISCO BATISTA
DO NASCIMENTO (OAB 238786/SP), JOSÉ FRANCISCO DEL BEL TUNES (OAB 238789/SP), DANIELA BUTTURI GOMES
(OAB 238013/SP)
Processo 0001866-82.2012.8.26.0144 (144.01.2012.001866) - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - Marilena Benedito - Secretário Estadual da Saúde de São Paulo - - Fazenda do Estado de
São Paulo - - Secretário Municipal da Saúde de Conchal - Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE
a presente ação e CONCEDO A SEGURANÇA a impetrante, e o faço para tornar definitiva o pedido supra concedido. Confirmo
a liminar ora concedida. Isento de custas (LCE 11.608/03 artigo 6º) e honorários (LMS 25). Oportunamente, feitas as anotações
necessárias, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: DAVID LEONARDO TARIFA (OAB 290214/SP), ARILSON GARCIA GIL (OAB
240091/SP), ROSANA MARTINS KIRSCHKE (OAB 120139/SP)
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Processo 0001930-92.2012.8.26.0144 (144.01.2012.001930) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - L. G.
da S. - J. A. de S. - Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos por L.G.S em face da sentença retro. O embargante
alega que a sentença de fl. 66/67 padece de contradição/obscuridade quanto ao termo inicial do início da pensão alimentícia.
É o Relatório. Passo a fundamentar. Conheço dos embargos, pois tempestivos. No mérito, nego-lhe provimento. Com efeito,
nos termos do art. 535 do CPC, somente é cabível o manejo de embargos de declaração se a decisão for omissa (quanto a
questão relevante suscitada no litígio), contraditória (tomando-se a decisão em si mesma, e não com o entendimento da parte
ou com interpretação da lei) ou obscura (acerca da compreensão do seu conteúdo). No caso, não se verifica, nos fundamentos
da decisão embargada, qualquer dos motivos ensejadores dos aclaratórios, a teor do art. 535, incisos I e II, do CPC. A sentença
de fls. 66/67 fundamentou de forma clara quanto ao termo inicial da prestação alimentícia, qual seja, a contar da citação.
Nesse sentido, incorre a parte em inconformismo da decisão que deverá ser atacada por meio de recurso e não através de
embargos de declaração. Sendo assim, diante do inequívoco conteúdo infringente, deve a parte perseguir sua pretensão pelas
vias recursais adequadas ou ordinárias próprias. Portanto, mantenho a sentença tal como lançada. Publique-se e intime-se. ADV: MAIRA REFUNDINI DIAS (OAB 260524/SP)
Processo 0002436-68.2012.8.26.0144 (144.01.2012.002436) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - M.
L. de A. - M. A. de S. - Aguarde-se a audiência designada Int. - ADV: ALAN JORGE LEITÃO (OAB 279483/SP), LUCINEA CRUZ
(OAB 282646/SP)
Processo 0003426-30.2010.8.26.0144 (144.01.2010.003426) - Divórcio Litigioso - Dissolução - Z. M. L. da S. F. - S. A.
F. - Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do Artigo 269, inciso I, do Código
de Processo Civil, para determinar a partilha do patrimônio do casal, cabendo à autora metade dos bens a seguir descritos:
Imóvel objeto da matrícula nº 41.835 do Registro de Imóveis de Mogi Mirim; Os direitos que o requerido possui sobre os imóveis
objetos das matrículas nº 14.292, atual nº 78.327, e nº 32.466, atual nº 39.186, ambas do Registro de Imóveis de Mogi Mirim;
Os direitos que o requerido possui sobre a área remanescente, equivalente a 15.600,00 metros quadrados, de uma GLEBA de
terras, situadas n antigo Núcleo Colonial Visconde de Indaiatuba, no Município de Conchal, com área total de 51.450,00 metros
quadrados. Os direitos que o requerido possui sobre o veículo VW Crossfox, ano 2008, placa DSY-8972, Metade dos bens
móveis descritos no mandado de constatação (fls. 131), com exceção da motocicleta. Em razão da sucumbência preponderante,
arcará o requerido com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários da parte contrária, arbitrados em R$
2.500,00, em razão da complexidade da matéria, tempo de tramitação da demanda e numero de atos processuais. P.R.I.C.
- ADV: DAVID LEONARDO TARIFA (OAB 290214/SP), CÁSSIO APARECIDO MAIOCHI, GENY APARECIDA SAMPAIO (OAB
128483/SP)
Processo 3000356-46.2013.8.26.0144 - Guarda - Maus Tratos - E. R. G. - - A. C. G. - M. N. de S. - À vista da manifestação
da requerente de fls. 62, bem como do apontado pelo setor social do Juízo às fls. 54, informando que D.M.S alcançou a
maioridade e diante da concordância do órgão minsterial às fls. 63, JULGO EXTINTA a presente ação de Guarda que E.R.G e
A.C.G promove em face de M.N.S, nos termos do inciso VI, do artigo 267, do Código de Processo Civil. Arbitro os honorários aos
patronos das partes no valor máximo previsto na tabela do Convênio PGE/OAB - SP. P. R. I.C, oportunamente arquivem-se os
autos. - ADV: DANIELA BUTTURI GOMES (OAB 238013/SP), JOSE RAMALHO FILHO (OAB 63753/SP)
Processo 3000419-71.2013.8.26.0144 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - S. R. da S. S. - C. R. dos S. - Fl. 21:
oficie-se, conforme determinação de fl. 17. Após, tornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: GENY APARECIDA SAMPAIO (OAB
128483/SP)
Processo 3000683-88.2013.8.26.0144 - Divórcio Litigioso - Família - M. D. A. B. - S. B. - Trata-se de pedido de divórcio
litigioso proposta por M.L.A.B em face de S.B, sob a alegação de que a convivência entre o casal se deteriorou, requerendo
a partilha de bens e dívidas, fixação de alimentos aos filhos do casal e que a requerida volte a usar o nome de solteira. A
requerida foi devidamente citada à f. 63, ofertando contestação às f. 65/89. Às f. 95/99 foi juntada petição informando que as
partes chegaram a um acordo, solicitando a conversão para ação para divórcio consensual. Ante o exposto, HOMOLOGO,
por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de divórcio do casal, convertendo-o para consensual,
nos termos do acordo formulado às fls. 95/99 por Maria de Lourdes Araujo Bueno e Sérgio Bueno e, JULGO PROCEDENTE
a pretensão para o fim de DECRETAR O DIVÓRCIO do casal, com fundamento no artigo 1582 do Código Civil, e no artigo
226, § 6º, da Constituição Federal, com a alteração da Emenda Constitucional nº 66, de 13 de Julho de 2010, pondo termo
ao casamento, para todos os efeitos legais; em conseqüência, JULGO EXTINTO o presente processo, bem como os autos de
separação de corpos em apenso de nº 3001002-56.2013.8.26.0144 e os autos de divórcio nº 3000732-32.2013.8.26.0144, nos
termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Junte-se cópia desta decisão nos autos supra mencionados. Com
relação ao pedido para extinção dos autos referentes à medida protetiva, aguarde-se decisão naqueles autos. Transitada em
julgado, expeça-se carta de sentença e o respectivo mandado de averbação, fazendo constar que a requerente voltará a usar
seu nome de solteira, qual seja, M.L.A. Pric. e, oportunamente, arquivem-se os autos. - ADV: CARLOS CESAR GONCALVES
(OAB 104827/SP), CÁSSIO APARECIDO MAIOCHI, RENE GONÇALVES NETTO (OAB 318158/SP)
Processo 3000726-25.2013.8.26.0144 - Impugnação de Assistência Judiciária - Valdemir Aparecido de Oliveira - Henrique
Alves da Hora - Diante do exposto mantenho a decisão que concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita JULGANDO
a impugnação ao pedido de justiça gratuita IMPROCEDENTE. Custas e despesas processuais a cargo do impugnante. Int. ADV: DAVID LEONARDO TARIFA (OAB 290214/SP), PAULO STRADIOTTO (OAB 91831/SP), CÁSSIO APARECIDO MAIOCHI
Processo 3001073-58.2013.8.26.0144 - Outras medidas provisionais - Liminar - MARCIA PEREIRA RAMOS - JOSE
FERNANDES SILVA ANDRADE - - MUNICIPIO DE CONCHAL - A vista da manifestação da requerente de fls. 53/54, JULGO
EXTINTO a presente ação de internação compulsória requerida por M.P.R em face de J.F.S.A e M.C, nos termos do inciso VIII,
do artigo 267, do Código de Processo Civil. Arbitro os honorários do patrono da autora no valor máximo previsto na tabela
do convênio celebrado entre a PGE e OAB/SP, expeça-se certidão. P. R. I., oportunamente arquivem-se os autos. - ADV:
HUMBERTO UBIRATAN CAVALCANTE (OAB 312631/SP), KATIA ALESSANDRA ABIB BRUSSIERI (OAB 198788/SP), PAULO
AFONSO DE LAURENTIS
Processo 3001607-02.2013.8.26.0144 - Procedimento Ordinário - Alimentos - I. A. F. de C. - R. R. A. R. - Vistos. Cite-se o
réu, nos exatos termos do r. despacho de fls. 22, com os benefícios conferidos pelo artigo 172, par. 2º, do Código de Processo
Civil. Ciência ao MP. Int. - ADV: KATIA ALESSANDRA ABIB BRUSSIERI (OAB 198788/SP)
Processo 3001866-94.2013.8.26.0144 - Outras medidas provisionais - Família - JOVITA MOREIRA RODRIGUES - ANTONIO
MARCOS RODRIGUES - - MUNICÍPIO DE CONCHAL - Oficie-se solicitando laudo de avaliação do requerido, prazo de dez dias,
sob pena de desobediência. Int. - ADV: SILVIO CESAR BOANO (OAB 296567/SP)
Processo 3002067-86.2013.8.26.0144 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - M. R. C. - - L. R.
R. C. - L. A. C. - Tendo em vista a certidão retro, manifestem-se os exequentes, em dez dias, em termos de prosseguimento do
feito. Int. - ADV: ALAN JORGE LEITÃO (OAB 279483/SP)
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Processo 3002331-06.2013.8.26.0144 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - M. C. da S. - - J.
N. C. dos S. N. - C. C. dos S. - Defiro a(o) exequente os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Processe-se a
presente execução de alimentos com o rito do artigo 733 do Código de Processo Civil, admissível para prestações vencidas
há três meses, ou seja, obrigações recentes que se coadunam com as sanções extremas atinentes à prisão civil do devedor
de alimentos. A presente execução refere-se não apenas às parcelas indicadas na petição inicial do presente procedimento
satisfativo, mas também a todas as prestações vencidas durante o andamento do processo, que não estiverem quitadas,
conforme interpretação dos artigos 290 e 598 do Código de Processo Civil, o que constará expressamente do mandado. Por
conta disto, deve a parte evitar o ingresso de outra execução no tocante às prestações regulares inadimplidas, antes da extinção
do processo. Valores outros, que não se encontram encampados pelo teor desta decisão, devem ser executados nos termos do
artigo 732 do Código de Processo Civil. Cite-se e intime-se o executado por meio de carta precatória, para pagamento do débito
exeqüendo no valor de R$ 2.079,53, cálculo referente aos meses de Setembro a Novembro de 2013, bem como as parcelas
vincendas, sob as penas do artigo 733 do Código de Processo Civil. Int. - ADV: HUMBERTO UBIRATAN CAVALCANTE (OAB
312631/SP)
Processo 3002336-28.2013.8.26.0144 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - L. R. S. da S. - - M.
H. S. da S. - - L. C. S. S. - A. L. da S. - Defiro a(o) exequente os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Processese a presente execução de alimentos com o rito do artigo 733 do Código de Processo Civil, admissível para prestações vencidas
há três meses, ou seja, obrigações recentes que se coadunam com as sanções extremas atinentes à prisão civil do devedor
de alimentos. A presente execução refere-se não apenas às parcelas indicadas na petição inicial do presente procedimento
satisfativo, mas também a todas as prestações vencidas durante o andamento do processo, que não estiverem quitadas,
conforme interpretação dos artigos 290 e 598 do Código de Processo Civil, o que constará expressamente do mandado. Por
conta disto, deve a parte evitar o ingresso de outra execução no tocante às prestações regulares inadimplidas, antes da extinção
do processo. Valores outros, que não se encontram encampados pelo teor desta decisão, devem ser executados nos termos
do artigo 732 do Código de Processo Civil. Cite-se e intime-se o executado por meio de carta precatória, para pagamento do
débito exeqüendo no valor de R$ 619,38, cálculo referente aos meses de Setembro a Novembro de 2013, bem como as parcelas
vincendas, sob as penas do artigo 733 do Código de Processo Civil. Int. - ADV: ARIANE CRISTINE ABREU BOANO (OAB
297706/SP)
Processo 3003175-53.2013.8.26.0144 - Outras medidas provisionais - Família - ‘MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO - JESSICA FERREIRA BLECHER - - MUNICÍPIO DE CONCHAL - Embora haja notícia de dependência química
da requerida, não há nos autos laudo indicação médica para que se submeta a internação para tratamento desta dependência.
Assim, nos termos dos itens c e d da cota ministerial de fl. 07, oficie-se ao CEMEC e à Guarda Municipal para que preste o
auxílio necessário. Cite-se a requerida e o município. - ADV: MICHAEL LUIZ RABELO (OAB 303230/SP), ALAN JORGE LEITÃO
(OAB 279483/SP), MAIRA REFUNDINI DIAS (OAB 260524/SP), PAULO AFONSO DE LAURENTIS

MONGAGUÁ
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LÍVIA MARIA DE OLIVEIRA COSTA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOAO SILVEIRA CAMPOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2014
Processo 0000009-68.1999.8.26.0366 (366.01.1999.000009) - Inventário - Inventário e Partilha - Francisca Kondrat Alberto Kondrat Espolio - Remetam-se os autos ao arquivo. - ADV: FABIO ANTONIO DOMINGUES (OAB 175626/SP), VALERIA
CRISTINA FARIAS (OAB 127164/SP), ALMIR FORTES (OAB 127305/SP), OTAVIO MARCIUS GOULARDINS (OAB 31740/SP)
Processo 0000016-36.1994.8.26.0366 (366.01.1994.000016) - Execução de Título Extrajudicial - Petrobrás Distribuidora
Sa - Auto Posto Mongaguá Ltda - - José Pedro Faccina - Vistos. Digam os executados, no prazo de 10 dias, se têm interesse na
designação de audiência de conciliação. No silêncio, que deverá ser certificado nos autos, requeira o exequente o que de direito.
Intime-se. Mongaguá, Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: PRISCILA REBELO GALANTE (OAB 174927/SP),
RENATA DA SILVA AMARAL (OAB 147998/SP), PLÍNIO PISTORESI (OAB 179018/SP), LEONARDO DE CASTRO VOLPE (OAB
211307/SP), MARIA CECILIA BREDA CLEMENCIO DE CAMARGO (OAB 39782/SP), SILVIA GOLIN TAJARA (OAB 196370/SP),
FERNANDA DE QUADROS BALDINI (OAB 172599/SP), ANA LUCIA DELAZARI (OAB 139842/SP), JOSE ROBERTO PEREIRA
MANZOLI (OAB 118688/SP), VALDIR ABIBE (OAB 106880/SP)
Processo 0000033-38.1995.8.26.0366 (366.01.1995.000033) - Usucapião - Osvaldo Luiz Pereira - - Maria dos Anjos
Silva Pereira - Vistos. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, o feito está saneado. Para a perfeita
individualização do imóvel, necessária à eventual abertura de matrícula, de rigor a realização de prova pericial, de maneira
que nomeio o perito MARINALDO GOMES DOS SANTOS, que deverá ser informado que seus honorários serão pagos pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, à medida que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. O Sr. perito deverá
elaborar o laudo, descrevendo a localização e identificação exata do imóvel, indicando suas confrontações e medidas e
apontando o cadastro na Prefeitura, com a indicação da rua e número onde situado. As partes poderão indicar assistentes
técnicos e apresentar quesitos, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 421, § 1º, do Código de Processo Civil. Laudo
em 30 (trinta) dias. Sem prejuízo, com o escopo de substituir a designação de audiência para a oitiva de testemunhas que
comprovem a posse, o que acaba por retardar a já demorada tramitação destes autos, providencie a parte autora a juntada
de documentos que demonstre o exercício da posse, tais como IPTU, faturas de energia elétrica, faturas de água e esgoto
e correspondências pessoais, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Mongaguá, 15 de julho de 2013. - ADV: MANOEL GIL
NUNES DE OLIVEIRA (OAB 75059/SP), RICARDO FARIA PELAIO (OAB 192496/SP)
Processo 0000058-02.2005.8.26.0366 (366.01.2005.000058) - Reintegração / Manutenção de Posse - Espolio de Felicio
Antonio de Camillis e outro - Juarez Batista Pereira Filho - Manifeste-se o autor sobre o ofício do Oficial de Registro de Imóveis...
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de Mongaguá, juntado aos autos às fls. 191/193, no prazo de 10 dias, decorrido o prazo e nada sendo requerido os autos
serão remetidos ao arquivo geral”. - ADV: JOAQUIM DE ALMEIDA BAPTISTA (OAB 13405/SP), DEBORA CRISTINA PEREIRA
(OAB 271913/SP), DULCINEIA LEME RODRIGUES (OAB 82236/SP), SONIA MARCIA HASE DE A BAPTISTA (OAB 61528/SP),
JULIANO MARIANO PEREIRA (OAB 250686/SP), JOAO RICARDO PEREIRA (OAB 146423/SP)
Processo 0000084-05.2002.8.26.0366 (366.01.2002.000084) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Wilson Alessi - Vistos. O processo está paralisado há mais de um ano por negligência do autor, bem como
devidamente intimado a dar andamento ao feito, não o fez de forma efetiva, portanto, nos termos do artigo 26. inciso II, do
Código de Processo Civil, Julgo extinto este processo de AÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR movido por WILSON ALESSI em face
de HÉLIO DE SIQUEIRA NERYS LIMA. PRIC, transitada em julgado, arquivando-se, observadas as formalidades de praxe. Int.
Mongaguá, d.s. LÍVIA MARIA DE OLIVEIRA COSTA. - ADV: AVAIR BERGAMINI (OAB 123928/SP)
Processo 0000151-67.2002.8.26.0366 (366.01.2002.000151) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Ja Agropecuaria
Ltda - PARTEZANI S/A TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, COMÉRCIO E AGUICULTURA - Vistos. Fls. 234 e 255: anote-se.
Providencie a serventia a inclusão da proprietária Partezani S/A Transportes Rodoviários, Comércio e Agricultura no polo
passivo. Sem prejuízo, providencie a parte autora a indicação do endereço da proprietária, no prazo de 05 (cinco) dias. Com
o cumprimento, cite-se. Expeça-se carta precatória para citação de José Carlos Coelho no endereço de fl. 194. Deixo, por
ora de nomear curador especial, em virtude da possibilidade de que seja necessária a expedição de outro edital. Por fim, em
obediência ao princípio da duração razoável do processo, dado o tempo de tramitação, desde já, determino a realização de
prova pericial, à medida que necessária a perfeita individualização do imóvel para eventual abertura de matrícula. Logo, nomeio
o perito MARINALDO GOMES DOS SANTOS, que deverá ser intimado a estimar seus honorários, que serão pagos pela autora.
O Sr. perito deverá elaborar o laudo, descrevendo a localização e identificação exata do imóvel, indicando suas confrontações
e medidas e apontando o cadastro na Prefeitura, com a indicação da rua e número onde situado. As partes poderão indicar
assistentes técnicos e apresentar quesitos, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 421, § 1º, do Código de Processo
Civil. Laudo em 30 (trinta) dias. Intime-se. Mongaguá, 10 de setembro de 2013 Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito ADV: MERENCIANO OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR (OAB 194892/SP), PAULO SERGIO DEMARCHI (OAB 56486/SP), EUCLIDES
FRANCISCO JUTKOSKI (OAB 114527/SP)
Processo 0000151-67.2002.8.26.0366 (366.01.2002.000151) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Ja Agropecuaria Ltda
- PARTEZANI S/A TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, COMÉRCIO E AGUICULTURA - retirar, o autor, em 05 (cinco) dias, a carta
precatória, com posterior comprovação de distribuição - ADV: PAULO SERGIO DEMARCHI (OAB 56486/SP), MERENCIANO
OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR (OAB 194892/SP), EUCLIDES FRANCISCO JUTKOSKI (OAB 114527/SP)
Processo 0000249-86.2001.8.26.0366 (366.01.2001.000249) - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - Sebastiao
Nunes de Oliveira e outro - Decorreu o prazo para manifestação da União, requeira o autor o que de direito no prazo de 10 dias.
- ADV: LUCIANA FLUMINHAN RODRIGUEZ MINAYA (OAB 159131/SP)
Processo 0000278-10.1999.8.26.0366 (366.01.1999.000278) - Procedimento Sumário - Marilda dos Santos Silva - Instituto
Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1. Certificada a tempestividade (CPC, art. 508), recebo a apelação nos efeitos devolutivo
e suspensivo (CPC, art. 520). 2. Intime-se o apelado a responder em 15 dias (CPC, arts. 508 e 518). 3. Após, remetam-se os
autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, com as homenagens de estilo. Int. Mongaguá, d.s.. Lívia Maria de Oliveira
Costa Juíza de Direito - ADV: MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY (OAB 67400/SP), LUCIANNE SANTIAGO NOUVEL (OAB
135301/SP), JOSE HENRIQUE COELHO (OAB 132186/SP), AUGUSTO CESAR VIEIRA MENDES (OAB 125904/SP), MARCO
ANTONIO ALVARENGA SEIXAS (OAB 189619/SP)
Processo 0000387-38.2010.8.26.0366 (366.01.2010.000387) - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. J. da S. - Decorreu o
prazo para contestação, requeira o interessado o que de direito no prazo de 10 dias. - ADV: CAIRO FERREIRA DOS SANTOS
(OAB 147302/SP), ABRAAO FRANCISCO DA COSTA (OAB 152135/SP)
Processo 0000692-08.1999.8.26.0366 (366.01.1999.000692) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Paulo Cesar Namura
- Maria Ermelinda Guimarães Corrêa - Vistos. Certifique a serventia se os confrontantes (fl. 05) e os herdeiros da proprietária (fl.
135) foram citados. Com o cumprimento, intime-se o autor a providenciar minuta de edital para citação dos réus em local incerto
e terceiros interessados. Com a juntada, expeça-se edital de citação e oficie-se à OAB para a nomeação de curador especial,
que deverá ser intimado a se manifestar. No mais, com o escopo de substituição da produção de prova oral, que retardará ainda
mais o feito, providencie o autor documentos que comprovem o exercício da posse durante o todo o período alegado, mormente
no período entre 1975, data em que alega que o cedente entrou na posse, e 1984, quando o imóvel foi cadastrado na Prefeitura
em seu nome (fl. 14), no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, em relação aos supostos herdeiros de Adolpho Guimaraes Correia
Filho, tendo em vista que há dois anos se aguarda a comprovação dessa condição, aguarde-se o prazo de 10 (dez) dias. Na
inércia, desentranhe-se as petições por eles juntadas, entregando-as ao subscritor. Intime-se. Mongaguá, 19 de setembro de
2013 Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: ANDRÉIA DA SILVA BARTANHA CARVALHO (OAB 201338/SP),
JOÃO DA SILVA BARTANHA (OAB 154455/SP), CLEUNICE MARIA DE L GUIMARAES CORREA (OAB 117953/SP), ANTONIO
BARTANHA (OAB 32382/SP)
Processo 0000912-30.2004.8.26.0366 (366.01.2004.000912) - Procedimento Ordinário - Nelson Brito - Imobiliaria Martinez
Ltda - - Espolio de Jose Martinez Domenez - - Espolio de Antonia Martinez Domenez - - Sani Isabel Berloffa dos Santos - Vistos.
DEPRECADO: Juízo de Direito de uma das Varas de Itanhaém/SP O autor ainda não cumpriu integralmente a decisão de fls.
208/209, em especial o item 6, que determina a juntada da certidão da Junta Comercial referente à ré Imobiliária Martinez, o
que se afigura indispensável para a citação. Assim, INTIME(M)-SE o(a)(s) autor(a)(es) acima qualificado(a)(s), a dar(em) regular
andamento ao feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267,
parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA.
Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao
cumprimento desta. PROCURADOR(ES): Dr(a). Carlos Alberto Fernandes da Silva Intime-se. Mongaguá, 13 de janeiro de
2014. Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: CRISTIANE RODRIGUES (OAB 131436/SP), CARLOS ALBERTO
FERNANDES DA SILVA (OAB 172862/SP)
Processo 0000963-75.2003.8.26.0366 (366.01.2003.000963) - Monitória - Jose Avelino Ferreira - Alex Shimomura - Vistos.
INTIME-SE o(a) requerente, Jose Avelino Ferreira, para que no PRAZO de 48 horas dê andamento ao feito, sob pena de extinção
do processo, nos termos do artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Servirá o presente despacho, por cópia
digitada, como carta de intimação. Mongaguá, 10 de janeiro de 2014. Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito TRIBUNAL
DESTINATÁRIOCARIMBOCARIMBO ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO CE TENTATIVAS DE ENTREGAMOTIVOS DE
DEVOLUÇÃORUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO Uso exclusivo do Cliente: PROCESSO Nº 0000963-75.2003.8.26.0366
ASSINATURA DO RECEBEDORDATA DA ENTREGA NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR - ADV: FERNANDA DA CONCEIÇÃO
IVATA DA SILVA (OAB 280545/SP), KARLA DA CONCEIÇÃO IVATA (OAB 183881/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1285

Processo 0001031-54.2005.8.26.0366 (366.01.2005.001031) - Execução de Alimentos - Alimentos - C. V. S. A. S. - S. R. A.
da S. - Vistos. Arbitro os honorários do advogado nomeado para defender os interesses do executado em 30% da tabela vigente;
expeça-se a competente certidão. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Mongaguá, Lívia Maria de Oliveira
Costa Juíza de Direito - ADV: PEDRO ALVINO DA SILVA NETO (OAB 84814/SP), ALMIR FORTES (OAB 127305/SP)
Processo 0001138-69.2003.8.26.0366 (366.01.2003.001138) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Alcione
Rodrigues dos Santos - Cooperativa Habitacional Intersul - Vistos. Trata-se de impugnação ofertada por COOPERATIVA
HABITACIONAL INTER-SUL na fase de cumprimento de sentença que a condenou ao pagamento de quantia em dinheiro em
favor de ALCIONE RODRIGUES DOS SANTOS. Afirma que a ordem estabelecida no art. 655 do Código de Processo Civil
não constitui regra rígida, pois a execução deve ser feita de maneira menos onerosa ao devedor. Defende que o bloqueio dos
ativos financeiros não é tolerável quando constituem capital de giro da pessoa jurídica, que, por sua vez, dispõe de outros
bens livres para assegurar o juízo. Destaca a inviabilidade da penhora de contas a receber, o que implicaria em sua paralisia,
e a impossibilidade da manutenção da ordem de bloqueio, haja vista que o dinheiro pertence a seus cooperados. Intimada, a
impugnada defende o bloqueio ao argumento de que nenhum bem foi indicado à penhora. É o relatório do essencial. Fundamento
e decido. O art. 620 do Código de Processo Civil estabelece que, quando por vários meios o credor puder promover a execução,
o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor. Assim, efetivamente, quando existirem várias meios
de satisfação da obrigação, será ela determinada por aquele menos gravoso. Ocorre que, no caso dos autos, o único meio
disponível, e que ainda, ressalte-se, não foi suficiente, é a bloqueio e penhora de ativos financeiros pelo sistema do Bacenjud.
A parte impugnante foi regularmente intimada, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da condenação definitiva
no prazo de 15 (quinze) dias (fls. 238/239). Entretanto, quedou-se inerte. Diante disso, após requerimento da parte credora, foi
determinado o bloqueio de seus ativos financeiros, com observância da ordem legal prevista no art. 655 do Código de Processo
Civil. O bloqueio restou parcialmente frutífero, à medida que penhorados R$ 1.944,80 (um mil novecentos e quarenta e quatro
reais e oitenta centavos), ao passo que o valor da execução era de R$ 17.628,90 (dezessete mil seiscentos e vinte e oito reais
e noventa centavos). Logo, a fase de cumprimento de sentença é absolutamente regular. Pretendesse a satisfação da obrigação
por um meio menos gravoso, a impugnante deveria ter indicado bens à penhora quando intimada para pagar, não podendo
aproveitar-se de sua própria inércia. Ao menos, deveria ter fornecido alternativa para a satisfação da obrigação quando da oferta
da impugnação. Contudo, limitou-se a refutar o procedimento judicial adotado, olvidando-se de que é devedor por sentença
definitiva. Vale destacar, ainda, não proceder o argumento de penhora do capital de giro. Os ativos financeiros depositados em
conta corrente constituem patrimônio da pessoa jurídica, devendo, portanto, responder por seus débitos, nos termos do art. 591
do Código de Processo Civil: Art. 591. O devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens
presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei. Considerando que não há qualquer vedação ao procedimento
adotado e que não foi determinada a penhora das contas a receber, rejeitado o argumento da impugnante. Por fim, a assertiva
de que os valores pertencem aos cooperados não merece acolhimento, haja vista que, sendo pessoa jurídica regular, a partir do
momento em que os cooperados fazem suas contribuições, os valores passam a pertencer à cooperativa, a qual deve gerenciar
seus ativos da melhor maneira. Deixo de fixar as penas decorrentes da litigância de má-fé em prestígio ao princípio da ampla
defesa. Pelo exposto, REJEITO a impugnação e determino a continuidade da fase de cumprimento de sentença. Com o decurso
do prazo recursal, expeça-se mandado de levantamento em favor da credora. Sem prejuízo, manifeste-se a impugnada em
05 (cinco) dias acerca do prosseguimento. Na inércia, remetam-se os autos ao arquivo. Intime-se. Mongaguá, 13 de janeiro
de 2014. Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: ROBERSON THOMAZ (OAB 167902/SP), ANTONIO PEDRO
LOVATO (OAB 139278/SP), OSVALDO DE FREITAS FERREIRA (OAB 130473/SP)
Processo 0001322-59.2002.8.26.0366 (366.01.2002.001322) - Prestação de Contas - Oferecidas - Prestação de Contas
- Prefeitura da Estancia Balnearia de Mongagua - Jacob Koukdjian Filho - Vistos. Reitere-se o ofício de fl. 193, consignando
prazo de 30 dias para cumprimento, sob pena de desobediência. Intime-se. Mongaguá, Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza
de Direito - ADV: IVAN RODRIGUES AFONSO (OAB 128498/SP), DANCRID TOALHARES (OAB 105000/SP), ANA PAULA DA
SILVA ALVARES (OAB 132667/SP), SANDRO LUIZ FERREIRA DE ABREU (OAB 148173/SP), CARLOS ALBERTO FERNANDES
DA SILVA (OAB 172862/SP), MERENCIANO OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR (OAB 194892/SP), TATHIANE TUPINA PRETTYMAN
FRAGA MOREIRA (OAB 226065/SP), MANOEL GIL NUNES DE OLIVEIRA (OAB 75059/SP), JOSE ROBERTO PEREIRA
MANZOLI (OAB 118688/SP), ANTONIO CARLOS ALVES DE LIRA (OAB 259369/SP), ISAIAS DOS ANJOS MESSIAS E SILVA
(OAB 265739/SP)
Processo 0001341-60.2005.8.26.0366 (366.01.2005.001341) - Execução de Alimentos - Alimentos - S. L. de A. T. - T. de A.
T. - Vistos. Defiro a expedição de ofício ao INSS para que proceda ao desconto mensal da pensão alimentícia. Após, arquivemse os autos. Intime-se, cumpra-se. Mongaguá, 10 de janeiro de 2014 Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV:
OSVALDO DE FREITAS FERREIRA (OAB 130473/SP), WILL CAVALCANTE (OAB 310971/SP), ELAINE PEREIRA BIAZZUS
RODRIGUES (OAB 200425/SP), ALESSANDRA MORENO VITALI MANGINI (OAB 212872/SP)
Processo 0001417-84.2005.8.26.0366 (366.01.2005.001417) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Roberto Felix
Oliveira - Marciana Felix Oliveira (falecida) - Procuradoria Geral do Estado de São Paulo - Vistos. Vê-se o termo de compromisso
de inventariante à fl. 32. Não procedem, portanto, as alegações do viúvo. Pela derradeira vez, intime-se o inventariante nomeado
a prestar compromisso, no prazo de 10 dias. No silêncio, nomear-se-á outro inventariante. Intime-se. Mongaguá, Lívia Maria
de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: CASSIO GARCIA CIPULLO (OAB 285577/SP), EDIVALDO EDMUNDO DE SANTANA
(OAB 78349/SP), GIVALDO EDMUNDO DE SANTANA (OAB 75771/SP), ANTONIO ANDRADE RODRIGUES (OAB 74426/SP),
MARCOS NEVES VERÍSSIMO (OAB 238168/SP), IDASIO ALVES CORTES (OAB 80439/SP)
Processo 0001430-88.2002.8.26.0366 (366.01.2002.001430) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio
Edificio Danielle - Jose Roberto Rezende - Vistos. Intime-se o exequente para requerer o que de direito, no prazo de 48 horas,
sob pena de arquivamento. Sem prejuízo, regularize o executado sua representação processual, tendo em vista que advogado
subscritor do substabelecimento de fl. 162 havia renunciado aos poderes a ele conferidos (fls. 135/137). Intime-se. Mongaguá,
10 de janeiro de 2014 Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: MARCOS ROBERTO DE CAMPOS (OAB 210945/
SP), ADEMAR PEREIRA DE FREITAS (OAB 67873/SP), EVERLYN KARINA SIVIERO (OAB 282570/SP)
Processo 0001542-86.2004.8.26.0366 (366.01.2004.001542) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Lazaro Camillo Roza
- - Lenir de Padua Rosa - Luciano Bardini - - Helena Fuzaro Bardini - - Domingos Hugo Citti - - Luiza da Silva Souza - Vistos.
Compulsando os autos, verifico que os réus Luciano Bardini e sua mulher Helena Fuzaro Bardini, Domingos Hugo Citti e Luiza da
Silva Souza, bem como os confrontantes Carlos Antonio Oliveira de França e sua mulher Dulce Maria Candia de França Carvalho
foram citados por edital (fl. 149) e apresentaram contestação por negativa geral através de curador especial (fls. 159/160). Os
confrontantes Roberto Carlos de França Carvalho e sua mulher Maria Isabel Notário de França Carvalho, Antonio Paulino de
Castro e sua mulher Marina da Cruz Castro foram citados (fls. 91-verso e 99), mas não apresentaram contestação. As Fazendas
Nacional, Estadual e Municipal manifestaram desinteresse no feito (fls. 81, 106 e 84). Expeçam-se cartas precatórias para as
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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citações de dos réus Carlos, Dulce, Helena e Luciano, nos endereços fornecidos às fls. 134/135. Sem prejuízo, providencie a
parte autora a juntada de declaração de inexistência de matrícula do lote usucapiendo fornecida pelo Oficial de Registro de
Imóveis de Mongaguá. Destaco, desde já, que a providência deve ser cumprida pela independentemente do benefício da justiça
gratuita, pois não dizem respeito à prestação jurisdicional. Na inércia, intime-se por carta para dar andamento ao feito em 48
(quarenta e oito) horas, sob pena de extinção. Com o cumprimento, tornem conclusos para a determinação de realização de
perícia. Intime-se. - ADV: EDUARDO GARCIA CANTERO (OAB 164149/SP), ELAINE PEREIRA BIAZZUS RODRIGUES (OAB
200425/SP), RICARDO LUIZ DIAS (OAB 225851/SP), LAZARO BIAZZUS RODRIGUES (OAB 39982/SP), DIRCEU AGUIAR
(OAB 8011/SP)
Processo 0001639-86.2004.8.26.0366 (366.01.2004.001639) - Cautelar Inominada - Ribamar Industria e Comercio de
Pescados Ltda e outro - Pre Moldados Focus Ltda Epp - Informo para os devidos fins que a r sentença de fls. 283/285, transitou
em julgado em 04/11/2013, requeira o interessado o que de direito no prazo de 10 dias, decorrido o prazo e nada sendo requerido
os autos serão remetidos ao arquivo geral. - ADV: EDUARDO GARCIA CANTERO (OAB 164149/SP), LUCAS CECCACCI (OAB
208666/SP), CARLOS ROBERTO CRISTOVAM JÚNIOR (OAB 230713/SP)
Processo 0001690-68.2002.8.26.0366 (366.01.2002.001690) - Desapropriação - Desapropriação - Companhia de
Saneamento Basico do Estado de Sao Paulosabesp - Analia Ana de Souza - - Jose Darly de Souza - - Nelson de Abreu - - Neusa
Passos de Abreu - Vistos. Primeiramente, regularize a parte ré a sua representação processual, tendo em vista que às fls. 217 e
262 a advogada dos réus substabeleceu os poderes a ela conferidos, sem reservas, para pessoa sem capacidade postulatória.
Observo à fl. 216 que os réus NELSON DE ABREU e NEUSA PASSOS DE ABREU compareceram espontaneamente aos autos
e não contestaram o pedido do autor, pelo que devem ser dados por citados. Também por conseguinte decreto-lhes a revelia.
Às fls. 259/261 os réus ANALIA ANA DE SOUZA e ESPÓLIO DE DARLY JOSÉ DE SOUZA requerem a expedição de alvará para
o levantamento do depósito judicial. Ocorre que a advogada que patrocina os interesses destes réus atuam, também, em favor
de NELSON DE ABREU e de NEUSA PASSOS DE ABREU. Uma vez que os réus possuem interesses conflitantes, intimemse os réus NELSON e NEUSA, pessoalmente, para que se manifestem sobre o pedido de alvará de levantamento. Ressalto
que eventual discussão acerca do domínio do imóvel em tela e da legitimidade para levantamento dos valores depositados
pela autora devem ter palco em processo próprio. No mais, uma regularizada a representação processual, declaro o processo
saneado. Fixo como ponto controvertido o valor da indenização devida. Defiro a produção de prova testemunhal pelos réus, que
devem apresentar o rol no prazo de 10 (dez) dias. Defiro a produção de prova pericial, a fim de apurar o valor da indenização
pela desapropriação do imóvel. Nomeio perito judicial VANDERLEY JACOB JUNIOR, independente de compromisso (art. 422,
CPC). Os honorários deverão ser estimados por ocasião da entrega dos trabalhos e, tendo em vista a natureza da causa,
serão fixados quando da prolação da sentença. Os réus poderão indicar assistentes técnicos e formular quesitos em 5 dias. O
autor já o fez. Deverá o Sr. Perito responder aos quesitos formulados pelas partes. Nos termos do artigo 23, § 1º, do DecretoLei nº.3.365/1941, o perito poderá requisitar das autoridades públicas os esclarecimentos ou documentos que se tornarem
necessários à elaboração do laudo, e deverá indicar nele, entre outras circunstâncias para a fixação da indenização, à estimação
dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de
conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de
área remanescente, pertencente ao réu. Intime-se o perito a dar início a seus trabalhos, que deverão ser concluídos, com
entrega do laudo em cartório, até cinco dias antes da audiência de instrução e julgamento. Oportunamente e se necessário,
será designada audiência de instrução. Intime-se. Mongaguá, d.s.. Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: ENI DA
ROCHA (OAB 54843/SP), CARLUSIA SOUSA BRITO (OAB 295567/SP), JOAO CARLOS VITAL (OAB 216798/SP), CARLOS
ALBERTO FERNANDES DA SILVA (OAB 172862/SP), IVAN RODRIGUES AFONSO (OAB 128498/SP)
Processo 0001801-86.2001.8.26.0366 (366.01.2001.001801) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio
Edificio Barao de Teffe - Valdir Tomasini - - Maria Lucia Guimaraes Tomasini - Fica a parte autora intimada a retirar, em 05 (cinco)
dias, o documento expedido pelo cartório: mandado de levantamento judicial. - ADV: PAULO CESAR MANOEL (OAB 154289/
SP), MESSIAS MATHEY (OAB 47378/SP), ANTONIO BARTANHA (OAB 32382/SP), FABRICIO LUIZ PEREIRA SANTOS (OAB
185763/SP), MARISA FARIA MATHEY (OAB 168222/SP), JOÃO DA SILVA BARTANHA (OAB 154455/SP), MAIRA MILITO GOES
(OAB 79091/SP)
Processo 0001885-82.2004.8.26.0366 (366.01.2004.001885) - Procedimento Ordinário - Creuza Borges de Araujo - Inss
Instituto Nacional de Seguro Social - Vistos. Destituo o perito nomeado em razão de sua inércia e nomeio o Dr. RONALDO
JORGE, que deverá ser intimado a manifestar a aceitação ou não do encargo, nos termos da decisão de fls. 80, no prazo de
10 (dez) dias, sob pena de destituição. Intime-se. - ADV: ELAINE PEREIRA BIAZZUS RODRIGUES (OAB 200425/SP), LUIZ
ANTONIO LOURENA MELO (OAB 61353/SP)
Processo 0001927-34.2004.8.26.0366 (366.01.2004.001927) - Mandado de Segurança - Multas e demais Sanções - Antonio
Bartanha - Rogerio Simoes de Araujo gerente Sabesp -Cia Saneamento Basico Sp - Vistos. Pretende a Sabesp a execução das
custas despendidas no curso do mandado de segurança impetrando por Antonio Bartanha, extinto sem resolução do mérito pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo. Intimado, o impetrante argumentou que em nenhum momento o acórdão impôs condenação
ao pagamento da sucumbência. Com efeito, inequívoco que o impetrante restou vencido na demanda, vez que o mandamus foi
extinto sem resolução do mérito. Contudo, a fase de cumprimento de sentença depende da existência de condenação expressa
contida no título executivo judicial. No caso dos autos, muito embora o acórdão tenha dado provimento à apelação interposta
pela Sabesp, nada dispôs acerca da inversão do ônus de sucumbência. Desta maneira, competiria à Sabesp, no momento
processual consentâneo, a oposição de embargos de declaração para o suprimento da omissão. Não agindo desta maneira,
preclusa a possibilidade de discussão. De qualquer maneira, o trânsito em julgado do acórdão omisso impede a continuidade
da fase executória por ausência de título executivo judicial. Destaco, porém, que, a despeito da exceção de pré-executividade
oposta, diante das circunstâncias concretas, por uma questão de razoabilidade, não procederei à fixação de sucumbência à
Sabesp. Pelo exposto, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias. Intime-se. Mongaguá, 13 de janeiro de 2014. Lívia
Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: ANTONIO BARTANHA (OAB 32382/SP), ANA PAULA DA COSTA BARROS LIMA
(OAB 177214/SP), ANDRÉIA DA SILVA BARTANHA CARVALHO (OAB 201338/SP), MARCOS ANTONIO DA SILVA AMORIM
(OAB 227419/SP), JOÃO DA SILVA BARTANHA (OAB 154455/SP)
Processo 0001988-60.2002.8.26.0366 (366.01.2002.001988) - Usucapião - Usucapião da L 6.969/1981 - Maria Truvedes Imobiliaria Mandaguari - Em relação aos confrontantes Maria Aparecida da Silva, Leandro Godinho Rosa e Ailton Rosa de Jesus,
providencie a serventia a expedição de carta precatória para a respectiva citação. Sem prejuízo, reconsidero a decisão de fl. 151
para deferir a expedição de ofício à Prefeitura, solicitando o nº de CPF dos confrontantes. Com o cumprimento e após eventuais
tentativas de citação em outros endereços, será expedido um único edital para a citação dos réus em local incerto e terceiros
interessados, além de ser nomeado um único curador especial para todos os citados fictamente. Sem prejuízo, considerando
que a área não foi suficientemente identificada, em observância ao princípio da duração razoável do processo, determino a
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realização antecipada da prova pericial. Nomeio o perito VANDERLEY JACOB JUNIOR, que deverá ser informado de que
seus honorários serão pagos pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em razão de a parte autora ser beneficiária
da justiça gratuita. O Sr. perito deverá elaborar o laudo, descrevendo a localização e identificação exata do imóvel, indicando
suas confrontações, medidas e acessões, além de apontar o cadastro na Prefeitura, com a eventual indicação da rua e número
onde situado. Deve, ainda, informar se a área identificada corresponde ao contrato juntado com a inicial. As partes poderão
indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 421, § 1º, do Código de
Processo Civil. Laudo em 30 (trinta) dias. Por fim, para a possível substituição da prova oral, no prazo de 10 (dez) dias, deve a
autora providenciar a juntada de prova documental acerca da posse do imóvel no período indicado, tais como comprovantes de
pagamento de IPTU, faturas de energia e água e esgoto, correspondências pessoais ou outros equivalentes. Intime-se. - ADV:
SIDNEY AUGUSTO DA SILVA (OAB 235918/SP)
Processo 0002055-54.2004.8.26.0366 (366.01.2004.002055) - Procedimento Ordinário - Maria Lenira Custodia Francisco Banco Panamericano Sa - Requeira o interessado o que de direito, no prazo de 10 dias, decorrido o prazo e nada sendo requerido
os autos serão remetidos ao arquivo geral. - ADV: SILVIO TADEU DE ARAUJO RIBEIRO (OAB 112190/SP), GERSON GARCIA
CERVANTES (OAB 146169/SP), ALEXANDRE ROMERO DA MOTA (OAB 158697/SP), BRUNA MIRELLA FIORE BRAGHETTO
(OAB 241010/SP), CICERO SOARES DE LIMA FILHO (OAB 75670/SP)
Processo 0002201-37.2000.8.26.0366 (366.01.2000.002201) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Ritamaria
Segato de Rosa - Dario Vittorio Paolozzi - Aline Raquel da Silva - Vistos. Expeça-se alvará para levantamento da quantia de R$
9.588,56 (nove mil quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) junto ao Banco do Brasil, conta 26001101 DV 1,
sub-conta 12, agência 0518 (fl. 873), com o fim específico de pagamento de ITCMD, o qual deve ser comprovado no prazo de 20
(vinte) dias, sob pena de possível caracterização de crime de apropriação indébita. Com a comprovação do pagamento, abrase vista dos autos à Fazenda Estadual para conferência do cálculo. Intime-se. Mongaguá, 13 de janeiro de 2014. Lívia Maria
de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: GRAZIELA MANCINI SUSSLAND (OAB 141561/SP), VALERIA CRISTINA FARIAS
(OAB 127164/SP), JANICE AFFONSO (OAB 88527/SP), SONIA ZANFORLIN LAZINHO (OAB 71169/SP), BRUNO GAYOLA
CONTATO (OAB 254866/SP), JOSE SIDNEI DA ROCHA (OAB 253324/SP), IGOR BERTOLI TUPY (OAB 243483/SP), JOAO
APARECIDO DOS SANTOS (OAB 89898/SP), JACIMARY OLIVEIRA (OAB 261649/SP), ANA CARLA BRAGA (OAB 317650/SP),
FABIO ANTONIO DOMINGUES (OAB 175626/SP), KARINA KERCHEKLIAN NAVARRO (OAB 141565/SP), LAURO ALVES DO
NASCIMENTO (OAB 147125/SP)
Processo 0002294-53.2007.8.26.0366 (366.01.2007.002294) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação Luiz Roberto de Carvalho - “Manifeste-se o autor, esclarecendo qual o endereço para a citação por carta precatória, conforme
petição de fls. 91/92.” - ADV: OSVALDO DE FREITAS FERREIRA (OAB 130473/SP)
Processo 0002359-48.2007.8.26.0366 (366.01.2007.002359) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio
Edificio Ana Cristina - Vista dos autos à parte autora/exequente para manifestar-se em 05 (cinco) dias, sobre a certidão de óbito
de fls. 114. - ADV: IVAN RODRIGUES AFONSO (OAB 128498/SP), CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA (OAB 172862/
SP)
Processo 0002382-62.2005.8.26.0366 (366.01.2005.002382) - Reintegração / Manutenção de Posse - Elza Avila Brito Marcia do Canto Sampaio Leite Alves de Souza - Manifeste-se a autora no prazo de 10 dias, se o acordo homologado às fls.
279/280, foi integralmente cumprido, decorrido o prazo e nada sendo informado os autos serão remetidos ao arquivo geral. - ADV:
IVAN RODRIGUES AFONSO (OAB 128498/SP), CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA (OAB 172862/SP), FRANCISCO
GUILHERMINO DA SILVA JUNIOR (OAB 164348/SP), OSVALDO DE FREITAS FERREIRA (OAB 130473/SP)
Processo 0002393-18.2010.8.26.0366 (366.01.2010.002393) - Execução de Título Extrajudicial - Jacob Koukjianespólio
- Arnaldo Gonçalves - - Maria do Rosário Lisboa Gonçalves - Fica a parte autora intimada a retirar, em 05 (cinco) dias, o
documento expedido pelo cartório: mandado de levantamento judicial. - ADV: ÉRIKA CARVALHO DE ANDRADE (OAB 176758/
SP)
Processo 0002394-81.2002.8.26.0366 (366.01.2002.002394) - Cautelar Inominada - Wilson Alessi - Vistos. O processo está
paralisado há mais de um ano por negligência do autor, bem como devidamente intimado a dar andamento ao feito, não o fez de
forma efetiva, portanto, nos termos do artigo 26. inciso II, do Código de Processo Civil, Julgo extinto este processo de AÇÃO DE
MEDIDA CAUTELAR movido por WILSON ALESSI em face de HÉLIO DE SIQUEIRA NERYS LIMA. PRIC, transitada em julgado,
arquivando-se, observadas as formalidades de praxe. Int. Mongaguá, d.s. LÍVIA MARIA DE OLIVEIRA COSTA. - ADV: AVAIR
BERGAMINI (OAB 123928/SP)
Processo 0002486-20.2006.8.26.0366 (366.01.2006.002486) - Separação Consensual - Dissolução - C. H. A. F. - - R. C.
D. F. - Vistos. Primeiramente, devem ser deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, tendo em vista o documento
juntado às fls. 16 e 35. Anote-se. Defiro a expedição de segunda via do mandado de averbação, que deverá ser retirado em
cartório pelo patrono dos interessados. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Intime-se, cumpra-se. Mongaguá,
Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: RICARDO FARIA PELAIO (OAB 192496/SP)
Processo 0002522-18.2013.8.26.0366 (036.62.0130.002522) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Creusa de
Andrade Rodrigues - Decorreu o prazo para cumprimento do determinado às fls. 30/32, requeira o interessado o que de direito,
no prazo de 10 dias, decorrido o prazo e nada sendo requerido os autos serão remetidos ao arquivo geral. - ADV: ELAINE
PEREIRA BIAZZUS RODRIGUES (OAB 200425/SP)
Processo 0002527-40.2013.8.26.0366 (036.62.0130.002527) - Embargos à Execução - Liquidação / Cumprimento / Execução
- Nelza Aparecida Dias e Outro - Banco do Brasil S.A. - Cota retro: recebo como aditamento à petição incial, procedendo a
serventia as devidas anotações, inclusive junto ao sistema. Processe-se em apartado ao processo nº 1408/01. Recebo os
embargos, sem efeito suspensivo, uma vez que ausentes os requisitos que autorizam a suspensão do processo principal
de execução, nos termos do artigo 739-A, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Cadastre-se o nome do advogado do
exeqüente, ora embargado no sistema e na contracapa. Extraiam-se cópias da petição inicial e deste despacho, juntando-as no
processo principal. Regularizados os autos, ouça-se o exeqüente/embargado no prazo de 15 dias. - ADV: REYNALDO CUNHA
(OAB 61632/SP), ROGERIO LUIZ CUNHA (OAB 150191/SP), RICARDO FARIA PELAIO (OAB 192496/SP)
Processo 0002532-09.2006.8.26.0366 (366.01.2006.002532) - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - Willian
Rodrigues Silva - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro Dpvat - Vistos.
Estando o juízo garantido por meio de apólice de seguro garantia judicial, recebo a impugnação. Levante-se imediatamente o
bloqueio realizado na conta bancária do executado. Manifeste-se o exequente quanto aos termos da impugnação, no prazo de
15 dias. Intime-se. Mongaguá, Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI
(OAB 115762/SP), EDUARDO GARCIA CANTERO (OAB 164149/SP)
Processo 0002627-29.2012.8.26.0366 (366.01.2012.002627) - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Municipio de Mongaguá - Luiz Olavo Perrela Carneiro da Cunha - Vistos. Diga o embargante se há concordância
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com o valor atualizado apresentado pelo embargado (fls. 21/24). Intime-se. - ADV: MERENCIANO OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR
(OAB 194892/SP), ROBERTO MARCIO BRAGA (OAB 148329/SP), DARMY MENDONCA (OAB 13630/SP), TATHIANE TUPINA
PRETTYMAN FRAGA MOREIRA (OAB 226065/SP), WILLIAM DE ANDRADE NEVES (OAB 135497/SP), DANCRID TOALHARES
(OAB 105000/SP), ANA PAULA DA SILVA ALVARES (OAB 132667/SP), ANA MARIA PITTON CUELBAS (OAB 135448/SP),
SOLANGE MAGALHÃES OLIVEIRA REIS (OAB 238317/SP), ISAIAS DOS ANJOS MESSIAS E SILVA (OAB 265739/SP),
ANTONIO CARLOS ALVES DE LIRA (OAB 259369/SP)
Processo 0002664-61.2009.8.26.0366 (366.01.2009.002664) - Procedimento Sumário - Leonilde Oliveira Benedicto Prefeitura Municipal do Balneário de Mongaguá Sp - Vistos. Ante ao que consta a fls. 147, nomeio o Sr. VANDERLEI JACOB
JUNIOR, em substituição ao perito nomeado a fls. 139. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Int. Mongaguá, 13 de setembro de
2013. - ADV: ANA PAULA DA SILVA ALVARES (OAB 132667/SP), ROBERTO MARCIO BRAGA (OAB 148329/SP), SÉRGIO LUIS
MINUSSI (OAB 172465/SP), MERENCIANO OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR (OAB 194892/SP), TATHIANE TUPINA PRETTYMAN
FRAGA MOREIRA (OAB 226065/SP), ISAIAS DOS ANJOS MESSIAS E SILVA (OAB 265739/SP)
Processo 0002924-46.2006.8.26.0366 (366.01.2006.002924) - Separação Consensual - Dissolução - S. G. da S. M. e outro Retire a parte interessada o mandado de averbação expedido, no prazo de 10 dias, decorrido o prazo, os autos serão remetidos
ao arquivo geral. - ADV: NORBERTO DE SIQUEIRA BRANCO (OAB 47869/SP)
Processo 0002997-18.2006.8.26.0366 (366.01.2006.002997) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Josenildo de Arruda Elizeu Martins Francisco - Vistos. Certifique-se, se o caso, o trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas
de praxe. Intime-se. Mongaguá, Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: NARANUBIA MEDEIROS DA SILVA (OAB
215269/SP), NORBERTO DE SIQUEIRA BRANCO (OAB 47869/SP)
Processo 0003034-45.2006.8.26.0366 (366.01.2006.003034) - Procedimento Ordinário - Killinger & Killinger Informatica
Mongagua Ltda Me - Gimba Suprimentos Escritorio e Informatica Ltda - Vistos. Com o recolhimento das respectivas taxas, defiro
a consulta das últimas cinco declarações de rendimentos da executada por meio do sistema INFO-JUD. Intime-se. Mongaguá,
Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: JOAO MARCOS PRADO GARCIA (OAB 130489/SP), SUSANA HIROMI
YAMASAKI (OAB 222662/SP)
Processo 0003126-47.2011.8.26.0366 (366.01.2011.003126) - Procedimento Ordinário - Maria da Silva Bezerra - Inss Instituto
Nacional de Seguro Social - Vistos. Intime-se a autarquia ré para que apresente contraminuta de agravo retido dentro do prazo
legal. Com a contraminuta, ou decorrido o prazo para apresentação sua apresentação, voltem-me conclusos os autos. Diante do
silêncio do Sr. perito nomeado à fl. 100, e nomeio em seu lugar RONALDO JORGE, intimando-o para apresentar estimativa de
seus honorários, alertando-o que a autora é beneficiária da justiça gratuita. Publique-se, intime-se. Mongaguá, d.s.. Lívia Maria
de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: SILVIO TADEU DE ARAUJO RIBEIRO (OAB 112190/SP), FÁBIO SANTOS DA SILVA
(OAB 190202/SP), MÁRCIA DE PAULA BLASSIOLI (OAB 202501/SP), CICERO SOARES DE LIMA FILHO (OAB 75670/SP)
Processo 0003186-93.2006.8.26.0366 (366.01.2006.003186) - Procedimento Ordinário - Reivindicação - Sirlei dos Santos
da Silva - Neusa Candido Gregorio - Vistos. Cite-se o réu, com as cautelas de praxe. Intime-se. Mongaguá, Lívia Maria de
Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: EDUARDO GARCIA CANTERO (OAB 164149/SP), DOUGLAS APARECIDO GUARNIERI
GOMES (OAB 179063/SP), MANOEL GIL NUNES DE OLIVEIRA (OAB 75059/SP)
Processo 0003289-61.2010.8.26.0366 (366.01.2010.003289) - Procedimento Ordinário - Exoneração - I. C. de O. - R. F. de
O. - - S. A. de O. G. - *Fica a parte autora intimada do deferimento do prazo de 30 dias para providenciar documento necessário,
conforme pedido - ADV: MERENCIANO OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR (OAB 194892/SP)
Processo 0003328-58.2010.8.26.0366 (366.01.2010.003328) - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - Ministério
Público do Estado de São Paulo - Luiz Redo Garcia - - Manoel Orlando de Abreu - - Maria Aparecida Valente - - Tereza Maria
Carvalho Varella - - Jose Carlos de Freitas - - Jacob Koukdjian Filho - - Edio Giovanneti - - Marcia Lopes Santos - Vistos. Indefiro
o requerimento do Ministério Público, de intimação do filho do réu Jacob Koukdjian Filho para que forneça o endereço do genitor,
por falta de amparo legal. Manifeste-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a notificação do referido réu, sob pena de extinção.
No mesmo prazo, manifeste-se sobre a certidão de óbito do réu José Carlos Freitas em anexo, obtida junto ao sistema do Arpen.
Intime-se. Mongaguá, 13 de janeiro de 2014. Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: JOSÉ ROBERTO MACHADO
(OAB 205031/SP), LEO MENEGAZ (OAB 146189/SP), CARLA GIOVANNETTI MENEGAZ (OAB 140213/SP)
Processo 0003442-94.2010.8.26.0366 (366.01.2010.003442) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Walter de Jesus Vaz - Inss Instituto Nacional de Seguro Social - Vistos. Destituo o perito em razão de sua inércia e nomeio
em substituição RONALDO JORGE, o qual deve ser intimado para manifestar se aceita o encargo, dando início aos trabalhos,
com a máxima urgência, considerando que o feito se encontra paralisado há mais de 01 (um) ano. Intime-se. - ADV: CICERO
SOARES DE LIMA FILHO (OAB 75670/SP), MÁRCIA DE PAULA BLASSIOLI (OAB 202501/SP), FÁBIO SANTOS DA SILVA (OAB
190202/SP)
Processo 0004057-84.2010.8.26.0366 (366.01.2010.004057) - Despejo por Falta de Pagamento - Inadimplemento - Euranides
Tolaine do Amaral - Edna Márcia Alcoforado de Sena - O processo está paralisado há mais de sessenta dias por negligência do
autor, arquive-se os autos, observadas as formalidades de praxe. - ADV: ENDRIGO LEONE SANTOS (OAB 200428/SP), JOAO
APARECIDO DOS SANTOS (OAB 89898/SP)
Processo 0004104-24.2011.8.26.0366 (366.01.2011.004104) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade da Administração
- Marcos Anselmo Davis Pinto - - Juliana de Souza Barreira - Creche Municipal Oceanópolis - - Prefeitura Municipal de Mongaguá
- Vistos. Em relação às preliminares, a creche municipal não possui personalidade jurídica e, portanto, não conta com capacidade
processual. Assim, EXTINGO o processo em relação à Creche Municipal Oceanópolis, com fundamento no artigo 267, inciso IV,
do Código de Processo Civil. Aduz a ré que o inquérito policial nº. 798/2010, instaurado para apurar eventual delito praticado
pelos servidores da creche municipal contra o filho dos autores, foi arquivado, tornando, assim, a questão indiscutível na seara
cível, pelo que requer a extinção do feito, por impossibilidade jurídica do pedido. A preliminar não merece ser acolhida. O mero
arquivamento do inquérito policial não tem o condão de elidir a responsabilidade civil. A via da responsabilidade criminal é muito
mais estreita do que a cível, e, portanto, mesmo que se tenha entendido pela inexistência de crime praticado pelos servidores
públicos municipais, é possível perquirir a responsabilidade civil do Município. Ressalte-se que o arquivamento do inquérito
policial conta com a ressalva do artigo 18 do Código de Processo Penal, pelo que, havendo novas provas, é viável a continuação
da persecução penal. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, o feito está saneado. Fixo como pontos
controvertidos a existência de ato omissivo por parte da Municipalidade; o nexo de causalidade entre o comportamento da
ré e o evento danoso; e a extensão do dano moral. Necessária a dilação probatória, defiro a produção de prova documental
complementar e oral, designando audiência de instrução para o dia 26 de fevereiro de 2013, às 14:00 horas. Apresentem as
partes rol de testemunhas e requerimento para a realização de depoimento pessoal, providenciando o necessário, no prazo de
10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Intime-se. Mongaguá, 9 de janeiro de 2014. Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito
- ADV: TATHIANE TUPINA PRETTYMAN FRAGA MOREIRA (OAB 226065/SP), RENÊ LEALDINO JUNIOR (OAB 187634/SP),
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ANA PAULA DA SILVA ALVARES (OAB 132667/SP)
Processo 0004508-41.2012.8.26.0366 (366.01.2012.004508) - Alvará Judicial - Compra e Venda - Idea Construções e
Incorporações Ltda - O processo está paralisado há mais de sessenta dias por negligência do autor, arquive-se os autos,
observadas as formalidades de praxe. - ADV: EDUARDO GARCIA CANTERO (OAB 164149/SP)
Processo 0004836-73.2009.8.26.0366 (366.01.2009.004836) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Santander (brasil) Sa - Antonio Sérgio Izar - Diante da satisfação do débito, acolho o requerido pelo autor
e nos termos do artigo 794, I, do Código de Processo Civil, julgo Extinto este processo de Busca e Apreensão - Alienação
Fiduciária requerido por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra ANTONIO SÉRGIO IZAR. PRIC, transitada esta em julgado,
arquivando-se, observadas as formalidades de praxe. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP)
Processo 0004958-81.2012.8.26.0366 (366.01.2012.004958) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Regina da
Cunha Figueiredo - Gilliard Miranda Silva - - Franciele Pereira Barbosa - Vistos. Não estando a petição inicial devidamente
instruída com provas dos requisitos previstos no artigo 927 do Código de Processo Civil, é conveniente a justificação prévia do
alegado. Designo audiência de justificação para o dia 26 de fevereiro de 2014, às 15:00 horas, ao fundamento do artigo 928
do mesmo diploma legal. Citem-se e intimem-se os réus para comparecimento à audiência, consignando-se que o prazo para
contestar, de 15 dias, terá início a partir da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar (artigo 930, parágrafo único,
do Código de Processo Civil). Intime-se. Mongaguá, Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: ELSON CATOZO (OAB
106270/SP)
Processo 0005226-14.2007.8.26.0366 (366.01.2007.005226) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação
/ Ameaça - Terezinha Oliveira da Silveira - João Luiz Fagundes - - Clelia Maria de Agostini - Vistos. Efetivamente, a autora
requereu a conversão do julgamento em diligência, a fim de que se produzisse prova pericial (fls. 190/192. Manifeste-se a autora
quanto aos honorários estimados pelo Senhor Perito. Intime-se. Mongaguá, - ADV: ELAINE PEREIRA BIAZZUS RODRIGUES
(OAB 200425/SP), MARIO TORRES (OAB 112295/SP)
Processo 0005290-19.2010.8.26.0366 (366.01.2010.005290) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - J. F.
dos S. N. - K. R. F. A. - Vistos. Oficie-se ao IMESC solicitando designação de data para realização da perícia nas partes. Com a
resposta, intimem-se as partes para comparecimento. Intime-se, cumpra-se. Mongaguá, Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de
Direito - ADV: OSVALDO DE FREITAS FERREIRA (OAB 130473/SP)
Processo 0005389-52.2011.8.26.0366 (366.01.2011.005389) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Mario
Aparecido Ferreira - Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo - Vistos. Trata-se de ação de conhecimento,
pelo rito ordinário, proposta por MARIO APARECIDO FERREIRA em face de CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando a cessação dos descontos da contribuição para a saúde em seus proventos e a restituição
do montante descontado. Alega ser policial militar do Estado de São Paulo, contribuinte da Caixa Beneficente da Polícia Militar
do Estado de São Paulo e associado compulsoriamente à Cruz Azul de São Paulo, a qual pretende prestar assistência médica,
odontológica e farmacêutica. Defende a inconstitucionalidade da cobrança para custeio de sistema de saúde e dos art. 30 e 32
da Lei Estadual nº 452/74, bem como afronta ao direito à liberdade de associação previsto no art. 5º, inciso XX, da Constituição
Federal. Juntou documentos (fls. 27/38). Citada, a ré arguiu, em preliminar, litisconsórcio necessário unitário com a Cruz Azul
de São Paulo. No mérito, defende a constitucionalidade da contribuição e a impossibilidade de devolução das contribuições já
descontadas. Subsidiariamente, assevera que os juros de mora deverão ser fixados no importe de 0,5% (meio por cento) ao mês
e os honorários advocatícios, em percentual inferior a 10% (dez por cento). Réplica às fls. 140/154. É o relatório do essencial.
Fundamento e decido. Inicialmente,r Rejeito a preliminar suscitada na peça de defesa. Não se vislumbra a necessidade da vinda
aos autos da Cruz Azul de São Paulo na qualidade de litisconsorte necessária, pois cabe à Caixa Beneficente da Polícia Militar,
nos termos da Lei Complementar nº 452/74, prestar a assistência médico-hospitalar, embora o realize por intermédio da Cruz
Azul através de convênio. No mérito, a demanda comporta julgamento antecipado por serem suficientes, para a formação do
convencimento deste Juízo, as provas já produzidas, nos termos do art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil. Com parcial
razão, a parte autora, pois a vinculação obrigatória de servidores estaduais a regime específico de prestação de serviços de
saúde não se justifica. A Constituição Federal divide a seguridade social em saúde, assistência social e previdência social, nos
termos de seu art. 194, apenas impondo a filiação em caráter obrigatório e contributivo a esta última. Assim, a contribuição
obrigatória de servidores, autorizada no art. 149, parágrafo único, da Constituição da República Federativa do Brasil, com
a redação da Emenda Constitucional nº 41/2003, refere-se somente ao regime previdenciário. Logo, o interessado deve ter
o direito de optar entre os serviços de assistência médico-hospitalar, inclusive dos planos privados de saúde existentes no
mercado, pagando apenas pelo serviço da sua escolha. Não obstante, o Estado de São Paulo, por intermédio da Lei nº 452/74,
instituiu a contribuição voltada para o financiamento de assistência médica, hospitalar, odontológica e farmacêutica. Ocorre que,
embora a criação de serviços próprios de saúde para atendimento dos seus servidores tenha amparo legal, não se vislumbrando
inconstitucionalidade, a obrigatoriedade da vinculação e contribuição não se sustenta, à medida que o regime jurídico de relação
de trabalho não inclui regime de prestação de serviços de saúde obrigatório, por se tratar de relação jurídica distinta. Nesses
termos, é juridicamente inválida a postura da parte demandada, devendo fazer cessar os descontos lançados na folha de
pagamento a título da contribuição ora julgada indevida, excluindo-se a parte autora do regime de contribuição compulsória.
Especialmente na tocante à contribuição combatida, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo vem reiteradamente afirmando
a ilegitimidade do desconto compulsório sem a aderência do beneficiário: 1. Contribuição compulsória - Financiamento do
sistema de assistência médica e odontológica Inadmissibilidade Disponibilidade do uso do serviço que não gera obrigatoriedade
ao seu custeio Artigos 30 e 32 da Lei Estadual nº 452/74 não recepcionados pela Constituição Federal (artigo 149, § 1º). 2.
Juros moratórios Pretensão voltada à fixação nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a nova redação dada
pela Lei n. 11.960/09, e artigo 100, §12º, da CF, acrescentado pela Emenda Constitucional n. 62/09 Admissibilidade Natureza
processual Incidência imediata aos processos em curso Aplicabilidade do princípio tempus regi actum. Recurso voluntário e
reexame necessário parcialmente providos. (Ap. 0019262-71.2011.8.26.0576, Relator(a): Cristina Cotrofe, Data do julgamento:
14/11/2012). Pondere-se, porém, que a exclusão da contribuição implicará, por decorrência lógica, a desobrigação da autarquia
para prestação do serviço de assistência médica, posto que, cessada a participação no custeio, não é possível exigir a
contraprestação, dada a natureza sinalagmática da referida contribuição. Por conseguinte, a condenação à devolução do que
se descontou indevidamente não poderá projetar-se para momento anterior à citação do réu, pois o serviço estava disponível
ao segurado. Em relação aos juros moratórios, a restituição deverá observar o art. 1º-F da Lei 9.494/97 antes da redação dada
pela Lei 11.690/09, haja vista a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento decidida pelo Supremo Tribunal Federal
nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido no item V.1 da
petição inicial, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar que a ré se abstenha de efetuar o
desconto da contribuição para a saúde na remuneração da parte autora, cessando, por conseguinte, a prestação dos serviços
em virtude do rompimento do vínculo. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido no item V.2 da petição inicial,
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nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar à restituição do montante descontado a título
da contribuição impugnada a partir citação, o qual deverá sofrer atualização e juros de mora conforme a Lei 9.494/97. Diante
da pequena sucumbência, condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Mongaguá, 13 de janeiro de 2014. Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: ANDREA PEIRAO
MONTE ALEGRE (OAB 121504/SP), VIVIANE LOURENCO MARTINS (OAB 150959/SP), CINTIA OREFICE (OAB 83293/SP)
Processo 0005561-57.2012.8.26.0366 (366.01.2012.005561) - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil
- Retificação de Nome - M. V. L. dos S. - Vistos. Trata-se de pedido de retificação de assento de nascimento requerido por
MARCOS VINICIUS DOS SANTOS (conforme certidão de nascimento de fl. 13), representado por sua genitora, Cristiane dos
Santos. Alega-se que a genitora de MARCOS VINICIUS assinava “Cristiane dos Santos Lira”, até que se excluiu de seu assento
de nascimento o nome de seu genitor (avô materno de MARCOS VINICIUS), passando, então, a se chamar “Cristiane dos
Santos”. Ocorreu que no assento de nascimento do interessado apenas se alterou o nome do avô materno, mantendo-se o
nome de sua genitora. Pretende, portanto, diante dos erros cometidos, as devidas retificações, para que o nome de sua genitora
conste como “Cristiane dos Santos”. Juntou documentos (fls. 06/18). Instado a se manifestar, o Oficial de Registro Civil das
Pessoas Naturais opinou favoravelmente à retificação (fl. 22). Assim procedeu, por sua vez, o Ministério Público (fl. 24). É a
síntese do necessário. Os documentos juntados aos autos demonstram o erro cometido quando da retificação do assento de
nascimento do interessado. Assim sendo, e considerando, também, os pareceres favoráveis do Oficial de Registro das Pessoas
Naturais e do Ministério Público, DEFIRO o pedido inicial, pelo que determino a retificação, junto ao Cartório de Registro de
Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica e Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Mongaguá-SP, a fim de
que faça constar do assento de nascimento de MARCOS VINICIUS DOS SANTOS, registrado no livro A-35, folhas 25vº, termo
10902, a fim de que o nome de sua genitora conste como Cristiane dos Santos. Determino que alteração se proceda em todos
os assentos em que o interessado eventualmente seja parte. Expeça-se mandado de retificação, ressaltando que a autora é
beneficiária da assistência judiciária gratuita, o que defiro neste momento. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos,
com as cautelas de praxe. Publique-se, registre-se, intime-se, cumpra-se. Mongaguá, Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de
Direito - ADV: DIEGO SIMÕES IGNÁCIO DE SOUZA (OAB 282547/SP)
Processo 0005714-90.2012.8.26.0366 (366.01.2012.005714) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau
Unibanco Sa - Manifeste-se o autor sobre a certidão exarada pelo Sr. Oficial de Justiça às fls. 62, no prazo de 10 dias “...Não
dei integral cumprimento ao mandado, pois o executado afirmou não possuir bens para dar a penhora, sendo que este oficial
não localizou no local bens a serem penhorados, já que os valores envolvidos neste são elevados”. Certifico ainda que decorreu
o prazo para apresentação de contestação, requeira o autor o que de direito. - ADV: PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO
(OAB 12199/SP)
Processo 0005917-86.2011.8.26.0366 (366.01.2011.005917) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Vistos. Após o recolhimento das respectivas taxas, defiro a consulta de endereço e bens
réu pelo sistema INFO-JUD e o bloqueio do veículo pelo sistema RENA-JUD. Intime-se. Mongaguá, Lívia Maria de Oliveira
Costa Juíza de Direito - ADV: PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA
SCATIGNA (OAB 68723/SP)
Processo 0006079-47.2012.8.26.0366 (036.62.0120.006079) - Mandado de Segurança - Serviços Hospitalares - Portal Ltda
- Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Mongaguá - - Excelentíssimo Senhor Secretário de Finanças do Município
de Mongaguá - Vistos. Trata-se de mandado de segurança impetrado por PORTAL LTDA. contra omissão reputada ilegal do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ e do SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, objetivando a expedição de
certidão cronológica contendo a denominação dos credores pagos em 2012. Alega ser fornecedora de materiais médicos e
odontológicos do Município de Mongaguá e que, após o fornecimento dos produtos que comercializa, não recebeu a contrapartida
financeira. Afirma que os pagamentos estão em atraso e que há fundada suspeita de quebra da ordem cronológica de pagamento
em desacordo com a lei 8.666/93. Aduz ter requerido a expedição da certidão com denominação dos credores e dos valores e
datas de pagamento do ano de 2012, certidão de boletins de caixa, certidão de justificativa de inadimplemento e certidão de
qualificação do agente público responsável pelos pagamentos fora da cronologia em 24 de outubro de 2012, com o objetivo
de instruir Medida Cautelar de Sequestro e posterior Ação Declaratória de Crédito. No entanto, não teve seu requerimento
respondido. Afirma que a ausência de resposta configura ato omissivo e ofensa ao seu direito liquido e certo. Juntou documentos
(fls. 05/160). A liminar foi indeferida à fl. 162. Notificada, a autoridade impetrada prestou informações, arguindo, em preliminar,
falta de interesse de agir. No mérito, assevera não ter se recusado a fornecer as informações e certidões solicitadas, pois ainda
tinha prazo para tanto, segundo a Lei Orgânica Municipal. Afirma que não há direito líquido e certo violado pela mesma razão.
Destaca que se a impetrante pretende fazer prova de crime de responsabilidade, basta oferecer representação às autoridades
competentes para instauração de inquérito. Requer a extinção do feito sem resolução do mérito por falta de interesse processual
e o julgamento improcedente pela perda do objeto e ausência de violação de direito líquido e certo. Juntou documentos (fls.
177/190). O Ministério Público deixou de se manifestar no feito (fls. 198/200). É o relatório do essencial. Fundamento e decido.
A parte impetrante afirma que forneceu regularmente mercadorias ao Município, mas não recebeu pagamento correspondente.
Acredita, ainda, que a ordem cronológica de pagamentos municipais foi desrespeitada. Por essa razão, requereu certidão
municipal contendo a ordem e a denominação dos fornecedores pagos no ano 2012, com a indicação dos valores e datas.
No entanto, o requerimento não foi respondido. Com efeito, o art. 5º, inciso XXXIV, alínea a, da Constituição da República
Federativa do Brasil estabelece que são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição
aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Referido dispositivo consagra o direito de
certidão, o qual, porém, a despeito da natureza constitucional, pode ser regulamentado por lei, desde que evidentemente não
prejudique sua efetividade. No caso de Mongaguá, a Lei Orgânica Municipal estabelece a emissão de certidão em até 20 (vinte)
dias úteis, prazo que entendo razoável. Confira-se a redação da norma: Art. 53. A administração é obrigada a fornecer a qualquer
cidadão para a defesa de seus direitos e esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de vinte dias
úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar
ou retardar a sua expedição. No mesmo prazo deverá atender às requisições judiciais, se outro não for fixado pela autoridade
judiciária (grifei). Assim, feito o requerimento, a Municipalidade tem o prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis para a resposta,
sem que o transcurso de aludido lapso temporal configure violação à garantia constitucional. Por conseguinte, antes do término
do prazo, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. No hipótese em testilha, o requerimento foi protocolizado pela impetrante
em 26 de novembro de 2012 (fls. 177/179), de maneira que a Municipalidade teria até o dia 27 de dezembro para o fornecimento
da certidão. Isto porque os dias 07 de dezembro, aniversário do Município, e 24 e 25 de dezembro, data Natalina, não são úteis,
resultando o término do prazo na data acima mencionada. Ocorre que a demanda foi proposta em 17 de dezembro de 2012, de
modo que afastada a recusa da autoridade impetrada em fornecer a certidão, posto que ainda pendia seu prazo legal. Desta
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maneira, não vislumbrando a existência de ato ilegal por parte da autoridade impetrada, o mandado de segurança não comporta
acolhimento. Pelo exposto, DENEGO a segurança, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a
impetrante ao pagamento das despesas processuais. Não há condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da
Lei nº 12.016/09. Publique-se. Registre-se. Intime-se. - ADV: LUIZ CARLOS NACIF LAGROTTA (OAB 123358/SP)
Processo 3000058-67.2013.8.26.0366 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Baalbek Cooperativa Habitacional - Fica a
parte intimada acerca do deferimento do prazo pedido - ADV: ALESSANDRA MORENO VITALI MANGINI (OAB 212872/SP)
Processo 3000476-05.2013.8.26.0366 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Maria de Lourdes Fernandes
- Bazar e Casa Planetario Tem Tudo Ltda Me - - IIndústria e Comercio de Aparelhos Eletrodomésticos Lucre Ltda - Vista dos
autos à parte autora para manifestar-se, em 10 (dez) dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC) - ADV: SIDNEY
AUGUSTO DA SILVA (OAB 235918/SP)
Processo 3001705-97.2013.8.26.0366 - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens
(nº 0000590-98.2009.8.26.0280 - JD DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITARIRI) - BERNADETE DE LOURDES ZANOTTO
CORSINI - DECIO AMARO COSTA PRADO - Vistos. Para avaliação do imóvel descrito a fls. 03, nomeio perito o Sr. VANDERLEY
JACOB JUNIOR, intimando-o, inclusive a dizer se aceita ou não o encargo, uma vez que a autora é beneficiária da justiça
gratuita. Manifestação positiva nos autos, oficie-se à PGE, solicitando a reserva dos honorários. Reserva nos autos, inicie-se a
perícia. Laudo em 30 dias. Manifestação negativa, tornem os autos conclusos. Int. Mongaguá, d.s.. Lívia Maria de Oliveira Costa
Juíza de Direito - ADV: IDENE APARECIDA DELA CORT (OAB 242795/SP)
Processo 3001822-88.2013.8.26.0366 - Reintegração / Manutenção de Posse - Perdas e Danos - JOSÉ CARLOS DA SILVA
LIRA - JOSÉ - - DULCE - *Vista dos autos à parte autora/exequente para :manifestar-se, em 10 (dez) dias, sobre a contestação
- ADV: ANDRÉIA DA SILVA BARTANHA CARVALHO (OAB 201338/SP)
Processo 3002909-79.2013.8.26.0366 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - ADALCY LOPES
CANÇADO - BANCO DO BRASIL - Vistos. Fls. 29/30: Diante dos esclarecimentos prestados, concedo os benefícios da justiça
gratuita, providenciando a serventia as devidas anotações. Cite-se o réu, com as advertências legais. Int. Mongaguá, d.s.. Lívia
Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: MARCIA DAS DORES SILVA (OAB 321659/SP)
Processo 3003028-40.2013.8.26.0366 - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAVOY IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA retirar, o autor, em 05 (cinco) dias, a carta precatória, com posterior comprovação de distribuição - ADV: JOAO CARLOS VITAL
(OAB 216798/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LÍVIA MARIA DE OLIVEIRA COSTA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOAO SILVEIRA CAMPOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2014
Processo 0000036-26.2014.8.26.0366 - Cautelar Inominada - Liminar - GISLENE FERREIRA DA SILVA - Vistos. Embora
a requerente tenha proposto ação cautelar incidental, seu pedido não tem essa natureza. O processo cautelar, segundo o
magistrado paulista Marcus Vinícius Rios Gonçalves, pressupõe uma crise de segurança, em que se buscam providências que
assegurem o resultado final do processo, afastando os riscos da demora. (...) Não basta por si mesmo, mas visa preservar o
resultado do processo principal, afastando o risco que o ameaça. A requerente não objetiva assegurar o resultado da ação
principal, pois discute o próprio mérito da ação de reintegração de posse nº 3002901-05.2013.8.26.0366, proposta por Adelcio
Ramos, na qual foi designada audiência de justificação. Ocorre que o mérito da demanda deve ser analisado na ação principal,
ainda que em cognição sumária decorrente do provimento de urgência, de modo que, diante da irregularidade processual, esta
ação não pode prosseguir. Pelo exposto, INDEFIRO a petição inicial e EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, nos
termos do art. 295, inciso, combinado com art. 267, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerente ao pagamento
das despesas processuais, ressalvando o benefício da justiça gratuita que ora concedo. Publique-se. Registre-se. Intimemse. Mongaguá, 14 de janeiro de 2014. Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: FATIMA APARECIDA GODOY DE
CARVALHO (OAB 180534/SP)
Processo 0000068-31.2014.8.26.0366 - Reintegração / Manutenção de Posse - Liminar - GASTÃO DA SILVA BARBOZA
- - Esther Terezinha Barboza Stach - ANASTÁCIO DA SILVA OLVEIRA - - OCUPANTES DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE - Não
estando a petição inicial devidamente instruída com provas dos requisitos previstos no artigo 927 do Código de Processo Civil,
de rigor a designação de audiência de justificação para o dia 26 de fevereiro de 2014, às 16:00 h, ao fundamento do artigo 928 do
mesmo diploma legal, ocasião em que o autor poderá trazer testemunhas, independentemente de intimação, para comprovação
dos requisitos da tutela possessória postulada. Citem-se e intimem-se os réus para comparecimento à audiência, consignandose que o prazo para contestar, de 15 dias, terá início a partir da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar (artigo
930, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Int. - ADV: AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA (OAB 338809/SP)
Processo 0000332-05.2001.8.26.0366 (366.01.2001.000332) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Maria Alice de Souza - Paulista Empreendimentos Imobiliarios Sc Ltda - *Fica a parte autora intimada do deferimento do prazo
pedido (15 dias), para manifestação - ADV: ÉRIKA CARVALHO DE ANDRADE (OAB 176758/SP)
Processo 0000566-50.2002.8.26.0366 (366.01.2002.000566) - Outros Feitos não Especificados - Guarda - V. L. de A. L.
- U. B. dos S. - - R. O. dos S. - retirar, o autor, em 05 (cinco) dias, o documento expedido pelo cartório - ADV: OSVALDO DE
FREITAS FERREIRA (OAB 130473/SP)
Processo 0000716-94.2003.8.26.0366 (366.01.2003.000716) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Jose dos Santos
Rocha - - Maria Jose Moura Rocha - Jose Estefno - - Haydee Arruda Estefno - - Jose Gonzaga de Arruda - - Paulo Gonzaga de
Arruda - - Silvana Maria Stefani - - Anna Gonzaga Arruda - - Elza Braga Arruda - - Francisca Leal da Costa - Vistos. Certifique
a serventia se os atuais patronos do autor foram, intimados da decisão de fl. 127. Intime-se. Mongaguá, 14 de janeiro de 2014.
Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: OTAVIO MARCIUS GOULARDINS (OAB 31740/SP), TATHIANE TUPINA
PRETTYMAN FRAGA MOREIRA (OAB 226065/SP)
Processo 0001119-05.1999.8.26.0366 (366.01.1999.001119) - Procedimento Ordinário - George Suplicy Junior e outros Prefeitura Municipal de Mongaguá - Requeira o autor o que de direito, no prazo de 10 dias, decorrido o prazo e nada sendo
requerido os autos serão remetidos ao arquivo geral. - ADV: TATHIANE TUPINA PRETTYMAN FRAGA MOREIRA (OAB 226065/
SP), ANDRÉ LUIZ ABUL HISS FRANCO (OAB 290183/SP), ANDRÉ LUIS CATTA PRETA DIAS DE AGUIAR (OAB 286025/SP),
ANTONIO CARLOS ALVES DE LIRA (OAB 259369/SP), ISAIAS DOS ANJOS MESSIAS E SILVA (OAB 265739/SP), LARISSA
MIGUEL OSORIO DA FONSECA (OAB 237585/SP), MERENCIANO OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR (OAB 194892/SP), ANA PAULA
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DA SILVA ALVARES (OAB 132667/SP), DANCRID TOALHARES (OAB 105000/SP), SANDRO LUIZ FERREIRA DE ABREU (OAB
148173/SP)
Processo 0001294-42.2012.8.26.0366 (366.01.2012.001294) - Usucapião - Maria Odete da Silva Salim - - José Antonio
Salim - *Fica a parte autora intimada do deferimento do prazo pedido - ADV: LAZARO BIAZZUS RODRIGUES (OAB 39982/SP),
ELAINE PEREIRA BIAZZUS RODRIGUES (OAB 200425/SP)
Processo 0001314-14.2004.8.26.0366 (366.01.2004.001314) - Procedimento Sumário - Pedreira Mongagua Ltda - Zona Sul
Comercio de Borrachas e Correias - Vistos. Defiro a instalação da execução, providenciando a serventia às devidas anotações,
inclusive para fins estatísticos. Tendo em vista que o credor requereu o cumprimento da sentença, apresentando memória
discriminada e atualizada de seu crédito, nos termos do artigo 475-B e 475-J (incluído pela Lei 11.232/05) c/c o artigo 614, II do
Código de Processo Civil, cujo valor aparentemente não excede os termos do título judicial, intime-se o devedor para promover
o pagamento do valor de R$ 16.062,59, apresentado pelo credor, no prazo de 15 (quinze) dias, ciente de que, caso não efetue
o pagamento da referida quantia no prazo mencionado, o montante da condenação será acrescida multa no percentual de 10%
(dez por cento), conforme previsto no artigo 475-J do Código de Processo Civil. Mongaguá, Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza
de Direito - ADV: ALBERTINO DE ALMEIDA BAPTISTA (OAB 17368/SP), DULCINEIA LEME RODRIGUES (OAB 82236/SP)
Processo 0001331-79.2006.8.26.0366 (366.01.2006.001331) - Inventário - Inventário e Partilha - Georgia Toth Garcia - Radames Toth Garcia - - Thais Toth Garcia - Reinaldo Garcia (falecido) - retirar, o autor, em 05 (cinco) dias, o documento
expedido pelo cartório - ADV: DANCRID TOALHARES (OAB 105000/SP), MARCOS NEVES VERÍSSIMO (OAB 238168/SP),
ANA PAULA DA SILVA ALVARES (OAB 132667/SP), AUGUST STANISLAW LUDKIEWICZ OLEJNIK (OAB 208615/SP), CASSIO
GARCIA CIPULLO (OAB 285577/SP), GEORGIA TOTH GARCIA (OAB 232625/SP)
Processo 0001339-66.2000.8.26.0366 (366.01.2000.001339) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Giusepe Lavacca
Falecido - - Irene Neri Lavacca - - Marco Antonio Lavacca - - Carla Cristiane Torres Lavacca - - André Ricardo Lavacca - Marcia Teresa Lavacca Malatesta - - Marcia Rosa Lavacca - - Aldo Malatesta Junior - Vistos. Analisando o memorial descritivo
acostado com a exordial, observo que há outros confinantes que não foram citados, tampouco foi tentada a citação. Manifestese a parte autora acerca da citação dos demais confinantes indicados à fl. 66, no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo,
providencie a serventia a inclusão no polo passivo dos proprietários e dos confinantes. Intime-se. Mongaguá, 14 de janeiro de
2014. Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: WILL CAVALCANTE (OAB 310971/SP), ELAINE PEREIRA BIAZZUS
RODRIGUES (OAB 200425/SP), ALESSANDRA MORENO VITALI MANGINI (OAB 212872/SP), ALBERTO MARINO DO SOUTO
BRITES (OAB 73356/SP)
Processo 0001562-48.2002.8.26.0366 (366.01.2002.001562) - Execução de Alimentos - Alimentos - I. M. C. A. O. - A. M.
A. O. J. - Vistos. A maneira de amortização do débito alimentício foi determinada na decisão de fl. 703, a qual foi objeto de
impetração de mandado de segurança pelo executado, cuja ordem foi denegada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Logo,
para a satisfação da prestações alimentícias em atraso, será mensalmente descontado o percentual de 10% (dez por cento)
dos rendimentos do executado, sem prejuízo dos alimentos vincendos, fixados em 20% (vinte por cento). Assim, entendo não
ser consentânea a expedição de ofícios para investigação de bens do executado. Os débitos alimentares serão satisfeito com
o desconto em folha, que é o meio mais seguro para o recebimento da referida verba pelo alimentante, em especial no caso
dos autos, em que o executado é Policial Militar. A mescla com outros meios de expropriação ensejará tumulto processual e
intensificação da lide entre as partes, o que nunca é desejável, mormente porque o próprio exequente acredita que os eventuais
bens não estão em nome de seu genitor. O que importa na execução de alimentos é a efetiva satisfação da obrigação, o que
está sendo resguardado pela decisão de fl. 703, a qual, inclusive, não foi objeto de recurso pelo exequente, a presumir sua
concordância com o meio expropriatório eleito. Pelo exposto, INDEFIRO os requerimentos de expedição de ofícios à Receita
Federal, Detran, Arisp e instituições financeiras contidos nos itens 3 a 6 da petição de fls. 732/736. Oficie-se à Polícia Militar,
com cópias dos ofícios de fls. 646 e 725, no endereço indicado no item 1 de fl. 737, para que informe o fiel cumprimento das
decisões de fls. 645 e 703 e encaminhe os holerites do alimentante a partir de outubro de 2012. Intime-se. Mongaguá, 14 de
janeiro de 2014. Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: JUACI ALVES DA SILVA (OAB 111540/RJ), JEFERSON
CAMILLO DE OLIVEIRA (OAB 102678/SP), ADAILTON CARLOS RODRIGUES (OAB 121533/SP), WILSON MANFRINATO
JUNIOR (OAB 143756/SP), TALLULAH KOBAYASHI DE A.CARVALHO (OAB 33059/SP), MARCIO CAMILO DE OLIVEIRA
JUNIOR (OAB 217992/SP), NELSON TEIXEIRA JUNIOR (OAB 188137/SP), VERALUCIA VIEIRA CAMILLO DE OLIVEIRA (OAB
187931/SP), ROBERTO VELOCE JUNIOR (OAB 155223/SP), MARGARETH MANSUR (OAB 116040/SP)
Processo 0001687-16.2002.8.26.0366 (366.01.2002.001687) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade M. G. C. dos S. - S. M. I. - Vistos. INTIME-SE o(a) requerente, Miguel Guimaraes Costa dos Santos, para que no PRAZO
de 48 horas dê andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 267, parágrafo primeiro, do
Código de Processo Civil. A carta de intimação deve ser remetida para o endereço declinado na petição inicial, tendo em vista
que é obrigação da parte informar qualquer mudança de endereço ao juízo. Nos termos do artigo 39, parágrafo único, do
Código de Processo Civil, reputar-se-á válida intimação enviada ao referido endereço. Servirá o presente despacho, por cópia
digitada, como carta de intimação. Mongaguá, 13 de janeiro de 2014. Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito TRIBUNAL
DESTINATÁRIOCARIMBOCARIMBO ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO CE TENTATIVAS DE ENTREGAMOTIVOS DE
DEVOLUÇÃORUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO Uso exclusivo do Cliente: PROCESSO Nº 0001687-16.2002.8.26.0366
ASSINATURA DO RECEBEDORDATA DA ENTREGA NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR - ADV: NIVIA HELENA DE OLIVEIRA
MELLO (OAB 126145/SP)
Processo 0001711-39.2005.8.26.0366 (366.01.2005.001711) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Luciclene
Silva Gomes - Elektro Eletricidade e Servicos Sa - - Jesus Carlos de Oliveira - - Rosana Gomes de Oliveira - Vistos. Expeça-se
certidão de honorários complementares, conforme determinado à fl. 155. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.
Intime-se. Mongaguá, Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: TÂNIA NOVAS DA CUNHA FIGUEIREDO (OAB
155361/SP), OSVALDO DE FREITAS FERREIRA (OAB 130473/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/
SP), MARIELE FERNANDEZ BATISTA (OAB 214591/SP)
Processo 0001723-87.2004.8.26.0366 (366.01.2004.001723) - Divórcio Consensual - Dissolução - I. R. da S. - - J. P. da
S. - J. P. da S. - Vistos. Defiro a extração de carta de sentença. Sem prejuízo, cumpra-se integralmente o quanto determinado
na sentença de fls. 92/93, expedindo-se o competente mandado de averbação endereçado ao Cartório do Registro Civil das
Pessoas Naturais da Comarca de Mongaguá-SP. Intime-se. Mongaguá, Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV:
ANDRÉIA DA SILVA BARTANHA CARVALHO (OAB 201338/SP), OSVALDO DE FREITAS FERREIRA (OAB 130473/SP)
Processo 0001827-69.2010.8.26.0366 (366.01.2010.001827) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Serv Bebe Praia
Grande Comércio de Bebidas Ltda - Quiosque Família Pizarro Ltda - retirar, o autor, em 05 (cinco) dias, o documento expedido
pelo cartório - ADV: CARLOS ROBERTO LOPES JUNIOR (OAB 276271/SP)
Processo 0001838-45.2003.8.26.0366 (366.01.2003.001838) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Lucimeire
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Aparecida Valadares - Varnei Rodrigues de Souza - - Eronildes Rios de Souza - Vistos. Inviável o cumprimento do mandado pelo
patrono da autora, por falta de previsão legal, pelo que indefiro o requerimento de fls. 123/124. Tendo em vista que a autora já se
encontra na posse do imóvel em tela, expeça-se mandado de manutenção da posse. Faculto ao patrono da autora acompanhar
a diligência. Intime-se. Mongaguá, Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: OSVALDO DE FREITAS FERREIRA
(OAB 130473/SP), DANILO BATISTA MARTINS NALIA (OAB 291036/SP), ANTONIO CARLOS ALVES DE LIRA (OAB 259369/
SP)
Processo 0001839-83.2010.8.26.0366 (366.01.2010.001839) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Maria do Carmo Pereira de Andrade - Euunice Uyema e outro - Informo que a r sentença de fls. 378/391 - transitou em julgado
em 20/03/2013, requeira o interessado o que de direito no prazo de 10 dias, decorrido o prazo e nada sendo requerido, os autos
serão remetidos ao arquivo geral. - ADV: RUBENS GASPAR SERRA (OAB 119859/SP), IVAN RODRIGUES AFONSO (OAB
128498/SP), CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA (OAB 172862/SP), MARIA JOSEFA DE LUNA (OAB 186301/SP)
Processo 0001867-32.2002.8.26.0366 (366.01.2002.001867) - Procedimento Ordinário - Anesio de Lara Campos Jr - Leda
Lusarpi Bozaciyan - Requeira o interessado o que de direito, no prazo de 10 dias, decorrido o prazo e nada sendo requerido
os autos serão remetidos ao arquivo geral. - ADV: ANESIO DE LARA CAMPOS JUNIOR (OAB 13446/SP), ANA CAROLINA DE
FREITAS BARBOSA (OAB 205177/SP), RITA ASDINE BOZACIYAN AVEDISSIAN (OAB 86643/SP)
Processo 0002015-43.2002.8.26.0366 (366.01.2002.002015) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - T. L.
V. - A. A. das V. - Vistos. THIAGO LISBOA VIANA, neste ato representado por sua genitora, Maria Luiza Lisboa Viana, propôs
a presente ação de investigação de paternidade cumulada com pedido de alimentos em face de ANTÔNIO ALVES VIRGENS.
Relatou o autor que sua representante manteve relacionamento amoroso com o réu. Em razão da gravidez, o casal se separou,
e, em 12 de agosto de 1991, nasceu o autor. O réu, então, negou a paternidade do autor, sendo que nunca contribuiu com seu
sustento. Assim, pretende o autor a declaração da paternidade do réu, bem como a condenação ao pagamento de alimentos,
no valor de dois salários mínimos. Juntou documentos (fls. 6/10). Devidamente citado (fl. 92), o réu apresentou contestação
(fls. 93/97), negando ter se relacionado com a genitora do autor. Réplica às fls. 102/203. Determinou-se a realização de perícia
médica. Laudo pericial concluindo pela exclusão da paternidade do réu foi juntado às fls. 139/147. As partes se manifestaram
favoravelmente ao laudo pericial (fls. 150 e 158/159). Parecer do Ministério Público opinando pela improcedência do pedido às
fls. 161/162. É o relatório do essencial. Fundamento e decido. Os pedidos do autor devem ser julgados improcedentes. O exame
realizado pelo IMESC excluiu a relação de parentesco entre as partes. Tal prova, por si só, é suficiente para afastar a pretensão
do autor em ver reconhecida a paternidade do réu. Considere-se, ainda, que não houve impugnação às conclusões apresentadas
no laudo pericial. Uma vez comprovada a inexistência de relação familiar, prejudicada fica a prestação alimentícia. Pelo exposto,
julgo IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a inexistência
de vínculo familiar entre as partes. Em razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, que arbitro em 10%, na forma do artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil, ressaltando-se que o
autor faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita. Arbitro os honorários dos advogados nomeados em 100% da
tabela vigente. Oportunamente, expeçam-se as competentes certidões. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com
as cautelas de praxe. Publique-se, registre-se, intime-se, cumpra-se. Mongaguá, Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito
- ADV: OSVALDO DE FREITAS FERREIRA (OAB 130473/SP), LEONARDO BENETTI (OAB 251057/SP), DANILO BATISTA
MARTINS NALIA (OAB 291036/SP)
Processo 0002029-27.2002.8.26.0366 (366.01.2002.002029) - Monitória - Pagamento - Litosul Comercio e Administracao
- Colegio Casalunga - Vistos. Indefiro a consulta de declarações de bens dos sócios da executada, tendo em vista que não se
executaram os bens sociais. Requeira a exequente o que de direito, no prazo de 48 horas, sob pena de arquivamento. Intime-se.
Mongaguá, 13 de janeiro de 2014 Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: ÉRIKA CARVALHO DE ANDRADE (OAB
176758/SP)
Processo 0002103-13.2004.8.26.0366 (366.01.2004.002103) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação /
Ameaça - Espolio de Felicio Antonio de Camillis - - Espolio de Oreste Costenaro - Jose Gomes Pereira - - Dina Carvalho Pereira
- retirar, o exequente, em 05 (cinco) dias, o documento expedido pelo cartório - ADV: RUBENS PIVARI (OAB 285814/SP),
JOAQUIM DE ALMEIDA BAPTISTA (OAB 13405/SP), CRISTIANO CARVALHO PEREIRA (OAB 162146/SP), AILTON HENRIQUE
DIAS (OAB 235937/SP), JULIANO MARIANO PEREIRA (OAB 250686/SP), CLARICE HENRIQUE DIAS (OAB 267399/SP), KATIA
LUCIANA DA SILVA SANTOS DIAS (OAB 264219/SP), SONIA MARCIA HASE DE A BAPTISTA (OAB 61528/SP), MANOEL GIL
NUNES DE OLIVEIRA (OAB 75059/SP), DULCINEIA LEME RODRIGUES (OAB 82236/SP)
Processo 0002131-68.2010.8.26.0366 (366.01.2010.002131) - Exibição - Processo e Procedimento - João Sorrentino Filho
- - Leda Sorrentino - Prefeitura Municipal de Mongaguá - Vistos. Trata-se de ação de conhecimento, pelo rito ordinário, proposta
por JOÃO SORRENTINO FILHO e LEDA SORRENTINO em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ, objetivando
a declaração de inexigibilidade do IPTU referente ao período compreendido entre 1988 e 2004; da taxa de roçada dos anos
de 1996, 1997 e 2002; contribuição de melhoria de 1996 e taxa de expediente de 1997, sob o argumento de ausência de
participação do processo administrativo, o que ensejaria cerceamento de defesa, e prescrição. Juntou documentos (fls. 13/25).
Citada, a ré argui, em preliminar, nulidade de citação e carência de ação. No mérito, afirma que os débitos, em nome de Arthur
Fernandes da Conceição Santos, titular do domínio, estão sendo exigidos por meio de execuções fiscais ajuizadas, de modo
que afastada a prescrição. Alega, ainda, que os débitos vergastados têm natureza propter rem, de maneira que o adquirente do
imóvel fica a eles sujeito, nos termos do art. 130 do Código Tributário Nacional. Aduz, por fim, que a parte autora não impugnou
administrativamente o lançamento efetuado e que edificou irregularmente. Réplica às fls. 59/66. Instadas a especificar as provas
a produzir (fl. 67), as partes se manifestaram às fls. 70 e 72. É o relatório do essencial. Fundamento e decido. Inicialmente,
rejeito a preliminar de nulidade de citação, à medida que eventual vício restou suprido pela apresentação tempestiva da peça
defensiva. Assim, considerando que o processo se desenvolveu regularmente, ausente qualquer prejuízo à parte ré. Já a
preliminar de carência de ação será analisada com o mérito. A demanda comporta julgamento antecipado por serem suficientes,
para a formação do convencimento deste Juízo, as provas já produzidas, nos termos do art. 330, inciso I, do Código de Processo
Civil. Pretende a parte autora a declaração de inexigibilidade de débitos municipais não ajuizados e vencidos entre 1988 e 2004.
A defesa da ré tem como principal argumento a existência de execuções fiscais tempestivamente propostas. Ocorre que as
execuções fiscais indicadas pela ré não dizem respeito aos débitos impugnados, de modo que inexorável o reconhecimento
da prescrição. Com efeito, o extrato emitido pela própria Prefeitura indica diversos débitos atinentes ao imóvel, cuja posse
pertence à parte autora, dentre os quais estão aqueles objetos desta demanda (fls. 23/25). Ao analisar o documento, em relação
aos débitos apontados na petição inicial, observo que o campo destinado ao número da execução está vazio, o que enseja,
em princípio, a conclusão de que não foi ajuizada execução fiscal. Com efeito, no aludido documento, há menção apenas a
das execuções fiscais: (1) nº 16700/2009, que exige o pagamento de IPTU dos anos de 2005 a 2008 e de débito denominado
guias e sarjetas do ano de 2008; (2) nº 19024/2007, que procede à cobrança de débito nomeado de multa de plantas. Assim, os
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débitos impugnados não estão abarcados pelas execuções fiscais ajuizadas, ao menos segundo o extrato emitido. A ré poderia
ter impugnado o documento, muito embora emitido por ela, para provar o ajuizamento de execuções fiscais correspondentes.
No entanto, como não o fez e ainda não requereu a produção de nenhuma prova, resta demonstrado que não foram propostos
os executivos fiscais. Por conseguinte, sejam de natureza tributária, com a aplicação do Código Tributário Nacional, sejam de
natureza não tributária, com a incidência da lei civil, os créditos não podem mais ser exigidos. Isto porque transcorreu prazo
superior a 05 (cinco) anos até a propositura da demanda sem que a prescrição tivesse sido interrompida pelo ajuizamento de
cobrança judicial pela Municipalidade. Aliás, por essa mesma razão, a preliminar de carência é desprovida de fundamento,
haja vista que os embargos à execução dependem da existência de execução fiscal. No tocante à impugnação administrativa,
não é condição para a propositura da demanda, sob pena de violação ao princípio constitucional de acesso à Justiça, previsto
no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil. Por fim, despicienda a apreciação da imposição da
multa por edificação irregular, não incluída na exordial. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 269,
inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a inexigibilidade dos seguintes débitos referentes ao imóvel situado na Rua
Aimores, 950, Jardim Marabá: IPTU referente ao período compreendido entre 1988 e 2004; da taxa de roçada dos anos de
1996, 1997 e 2002; contribuição de melhoria de 1996 e taxa de expediente de 1997. Condeno a ré ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º, do Código
de Processo Civil. Oriento a Prefeitura a regularizar seu cadastro referente ao imóvel acima mencionado. Publique-se. Registrese. Intimem-se. Mongaguá, 14 de janeiro de 2014. Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: TATHIANE TUPINA
PRETTYMAN FRAGA MOREIRA (OAB 226065/SP), ALESSANDRA MORENO VITALI MANGINI (OAB 212872/SP), ANA PAULA
DA SILVA ALVARES (OAB 132667/SP)
Processo 0002397-31.2005.8.26.0366 (366.01.2005.002397) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais Condominio Edificio Sabara - Aluizio Silva - Intimação ao exequente acerca da juntada da estimativa de honorários periciais.
- ADV: ALEXANDRE BAGAROLLO (OAB 198106/SP), CRISTIANE MARTINS PINEDA DE ALMEIDA (OAB 159407/SP)
Processo 0002454-15.2006.8.26.0366 (366.01.2006.002454) - Monitória - Spal Indústria Brasileira de Bebidas Sa - Vistos. À
mingua do oferecimento de embargos pela ré (cf. certidão de fls. 75), nos termos do artigo 1.102-C, do Código de Processo Civil,
declatro constituído, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo e prosseguindose nos termos dos dispositivos legais referentes ao cumprimento de sentença (Lei n° 11.232/05). Intime-se a executada, por
carta, para que proceder ao pagamento espontâneo do débito, no prazo de quinze dias. Decorrido o prazo sem pagamento,
tornem os autos conclusos para análise do requerimento de fls. 82/83. Int. - ADV: CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ
(OAB 188439/SP)
Processo 0002454-15.2006.8.26.0366 (366.01.2006.002454) - Monitória - Spal Indústria Brasileira de Bebidas Sa - Fica a
parte autora intimada a recolher, em 05 (cinco) dias, a taxa para expedição de Carta AR, sob pena de extinção do processo (art.
267, inciso IV, do CPC). - ADV: CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ (OAB 188439/SP)
Processo 0002590-02.2012.8.26.0366 (366.01.2012.002590) - Despejo por Falta de Pagamento - Inadimplemento - Elisabeth
Rosa Ratão - Informo que a r sentença de fls. 26/28 - transitou em julgado em 04/09/2013, requeira o interessado o que de direito
no prazo de 10 dias, decorrido o prazo e nada sendo requerido os autos serão remetidos ao arquivo geral. - ADV: EDUARDO
GARCIA CANTERO (OAB 164149/SP)
Processo 0003372-19.2006.8.26.0366 (366.01.2006.003372) - Alvará Judicial - Família - Maria Joana Soares - - Severino
Gomes Soares - - Tereza Gomes Soares - José Gomes Soares - Vistos. Arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Intimese. Mongaguá, Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: JOSE ROBERTO PEREIRA MANZOLI (OAB 118688/SP)
Processo 0004072-92.2006.8.26.0366 (366.01.2006.004072) - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - Ezequiel
da Silva Pereira - - Zelia de Lourdes Florentino Pereira - - Adamor Ferreira Cruz Junior - - Julia Ana Cerqueira Fatel Cruz Georgina de Lima Oliveira - - Benedito Fausto de Oliveira - - Elvira dos Santos Belem - - Newton de Lima Belem - - Arminda
Tenani Belem - - Sidney de Lima Belem - - Lucia Mei Belem - - Nelson de Lima Belem - Vistos. Sobre a contestação apresentada,
manifestem-se os autores, no prazo de 10 dias. Intime-se. Mongaguá, Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV:
CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA (OAB 172862/SP), IVAN RODRIGUES AFONSO (OAB 128498/SP), SIDNEY
AUGUSTO DA SILVA (OAB 235918/SP)
Processo 0004087-22.2010.8.26.0366 (366.01.2010.004087) - Usucapião - Maria do Carmo de Assis Cruz - Sebastião Lúcio
Di Pino - - Olga Di Pino - Vistos. Em 27 de maio de 2011, a parte autora foi intimada para emendar a petição inicial, no prazo de
30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento (fls. 33/34). Em resposta, cumpriu parcialmente a determinação e requereu o prazo
de 20 (vinte) dias para o cumprimento integral (fls. 37/, o que foi deferido (fl. 40). Após, juntou petição noticiando a juntada
de documentos (fls. 43/44). No entanto, referida peça processual veio desacompanhada de qualquer documentação. A parte
autora teve tempo suficiente para cumprir integralmente a determinação de emenda à inicial. Se não o fez, deve suportar as
consequências de sua inércia. Pelo exposto, INDEFIRO a petição inicial e EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, nos
termos do art. 267, inciso I, combinado com art. 284, parágrafo único. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Oportunamente,
anote-se e arquivem-se. Mongaguá, 14 de janeiro de 2014. Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: FERNANDA DA
CONCEIÇÃO IVATA DA SILVA (OAB 280545/SP)
Processo 0004148-19.2006.8.26.0366 (366.01.2006.004148) - Execução de Título Extrajudicial - Alpi Distribuidora de
Produtos Alimenticios Ltda - Mj do Nascimento Montealbano Me - Vistos etc. Indefiro o bloqueio por meio do sistema Bacenjud,
tendo em vista que ainda não houve citação. INTIME(M)-SE o(a)(s) autor(a)(es) acima qualificado(a)(s), a dar(em) regular
andamento ao feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267,
parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA.
Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao
cumprimento desta. PROCURADOR(ES): Dr(a). Joao Carlos Goncalves de FreitasLuciana Freitas Lopes Chaves de OliveiraAriela
Cristina Zitelli Dassie Intime-se. Mongaguá, 14 de janeiro de 2014. - ADV: LUCIANA FREITAS LOPES CHAVES DE OLIVEIRA
(OAB 181286/SP), ARIELA CRISTINA ZITELLI DASSIE (OAB 251238/SP), JOAO CARLOS GONCALVES DE FREITAS (OAB
107753/SP)
Processo 0004210-59.2006.8.26.0366 (366.01.2006.004210) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Oswaldo Tocolli - Wanda Mendes Tocolli - Imobiliária Mandaguari Sa - Vistos. INTIME-SE o(a) requerente, Wanda Mendes Tocolli, para que no
PRAZO de 48 horas dê andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 267, parágrafo primeiro, do
Código de Processo Civil. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como carta de intimação. Mongaguá, 13 de janeiro
de 2014. Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito TRIBUNAL DESTINATÁRIOCARIMBOCARIMBO ENDEREÇO PARA
DEVOLUÇÃO DO CE TENTATIVAS DE ENTREGAMOTIVOS DE DEVOLUÇÃORUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO Uso
exclusivo do Cliente: PROCESSO Nº 0004210-59.2006.8.26.0366 ASSINATURA DO RECEBEDORDATA DA ENTREGA NOME
LEGÍVEL DO RECEBEDOR - ADV: ALESSANDRA MORENO VITALI MANGINI (OAB 212872/SP)
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Processo 0004280-76.2006.8.26.0366 (366.01.2006.004280) - Procedimento Ordinário - Jose Candido dos Reis - Cosesp
Companhia de Seguros do Estado de São Paulo - *Vista dos autos às partes para manifestarem-se, em 05 (cinco) dias, sobre
o laudo pericial juntado aos autos - ADV: PAULO SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP), DANIEL DA GAMA VIVIANI (OAB 224152/
SP), CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA (OAB 172862/SP), MARIANA PADUA MANZANO (OAB 146213/SP), IVAN
RODRIGUES AFONSO (OAB 128498/SP), EDUARDO CELSO FELICISSIMO (OAB 126661/SP)
Processo 0004615-95.2006.8.26.0366 (366.01.2006.004615) - Procedimento Ordinário - Concurso Público / Edital Panificadora e Minimercado Andremar de Mongagua Ltda Me - Nestle Brasil Ltda - Vistos. Manifeste-se o credor quanto ao
valor apurado e depositado pelo devedor no prazo de 5 dias. No silêncio, considerar-se-á satisfeita a dívida, extinguindo-se o
processo com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se. Mongaguá, Lívia Maria de Oliveira
Costa Juíza de Direito - ADV: PEDRO PAULO FAVERY DE ANDRADE RIBEIRO (OAB 117626/SP), JOÃO DA SILVA BARTANHA
(OAB 154455/SP), SIDNEI APARECIDO DÓREA (OAB 163672/SP), ANDRÉIA DA SILVA BARTANHA CARVALHO (OAB 201338/
SP)
Processo 0005069-12.2005.8.26.0366 (366.01.2005.005069) - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - Ivanir
Belo de Oliveira - Espolio de Antonio Raimundo de Almeida Ou Sucessores - Vistos. Expeça-se carta de adjudicação, conforme
requerido. Intime-se, cumpra-se. Mongaguá, Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: CARLOS ALBERTO
FERNANDES DA SILVA (OAB 172862/SP), JANETE DA SILVA TEIXEIRA (OAB 170600/SP), TADEU LAERCIO BERNARDO DA
SILVA (OAB 76781/SP), IVAN RODRIGUES AFONSO (OAB 128498/SP)
Processo 0005138-44.2005.8.26.0366 (366.01.2005.005138) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - J.
de F. A. O. - N. N. - Vistos. 1. Certificada a tempestividade (CPC, art. 508), recebo a apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo
(CPC, art. 520). 2. Intime-se o apelado a responder em 15 dias (CPC, arts. 508 e 518). 3. Após, remetam-se os autos ao Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo, com as homenagens de estilo. Mongaguá, Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito ADV: MILTON ODILON ZERBETTO JUNIOR (OAB 230244/SP), ÉRIKA CARVALHO DE ANDRADE (OAB 176758/SP)
Processo 0005190-64.2010.8.26.0366 (366.01.2010.005190) - Dissolução e Liquidação de Sociedade - Dissolução Reginaldo de França e outro - O Processo está paralisado há mais de um ano por negligência do autor, bem como, mudou-se
de endereço e não informou a este Juízo, portanto, nos termos do artigo 267, inciso II, do CPC, julgo extinto este processo
de AÇÃO DE DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADES movido por Reginaldo de França e outro em face de Orminda
Pretel e outro. PRIC, transitada esta em julgado, arquivando-se, observadas as formalidades de praxe. Int. - ADV: DOUGLAS
APARECIDO GUARNIERI GOMES (OAB 179063/SP)
Processo 0005199-89.2011.8.26.0366 (366.01.2011.005199) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Aparecida Ilza
Canova - Irineu Canova - Procuradoria Geral do Estado de São Paulo - Intimação ao autor para recolher no prazo de 05
(cinco) dias taxa para expedição de formal de partilha, taxa para extração de cópias, indicando as folhas que deverão ser
xerocopiadas, bem como taxa para autenticação de tais cópias. - ADV: ALINE ORSETTI NOBRE (OAB 177945/SP), MARCOS
NEVES VERÍSSIMO (OAB 238168/SP), CASSIO GARCIA CIPULLO (OAB 285577/SP)
Processo 0005332-34.2011.8.26.0366 (366.01.2011.005332) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Paulo
Xavier - Maria Barbara de Oliveira - Informo que a r sentença de fls. 152/157 - transitou em julgado em 21/03/2014, requeira o
interessado o que de direito no prazo de 10 dias, decorrido o prazo e nada sendo requerido os autos serão remetidos ao arquivo
geral. - ADV: SOSTENES LUIZ FILGUEIRAS BARBOSA (OAB 140836/SP), SAIMON DE ANDRADE MARTINS CARDOSO (OAB
258843/SP), THIAGO FERREIRA SA (OAB 259950/SP), PAULO AFONSO DE CARVALHO (OAB 158587/SP), SINARA LUCIA
FILGUEIRAS BARBOSA (OAB 133324/SP)
Processo 0005630-89.2012.8.26.0366 (366.01.2012.005630) - Procedimento Ordinário - Guarda - J. de S. - Fica a parte
autora intimada a recolher, em 05 (cinco) dias, a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, sob pena de extinção do processo (art.
267, inciso IV, do CPC). - ADV: ANA PAULA DA SILVA ALVARES (OAB 132667/SP)
Processo 3002953-98.2013.8.26.0366 - Procedimento Ordinário - Retificação de Nome - J. C. C. - Vistos. Trata-se de pedido
de retificação de registro civil formulado por JOSÉ CARLOS CARDOSO, nos termos do art. 110 da Lei de Registros Públicos,
em que pretende a modificação do nome de sua genitora de Maria da Penha Marcolino Cardoso para Maria da Penha Said
Hamed Marcolino Cardoso, averbada por determinação do Juízo da 2ª Vara Cível do Foro Regional da Penha de França.
Juntou documentos (fls. 04/18). O representante do Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido (fl. 20). É o relatório do
essencial. Fundamento e decido. O art. 109, § 2º, da Lei n.º 6015/73 estabelece que quem pretender que se restaure, supra ou
retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de
testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco (5) dias, que correrá
em cartório. Desnecessária a dilação probatória ante a ausência de impugnação ao pedido formulado, nos termos do § 2° do
supracitado diploma legal que diz: se não houver impugnação ou necessidade de mais provas, o Juiz decidirá no prazo de cinco
(5) dias. Em cumprimento a mandado de averbação expedido pela 2ª Vara Cível do Foro Regional da Penha de França, após
sentença preferida em 14 de janeiro de 2008, foi incluído o sobrenome Said Hamed no nome da genitora do requerente, a qual
passou a se chamar Maria da Penha Said Hamed Marcolino Cardoso. Assim, perfeitamente possível, aliás recomendável, que o
nome retificado da genitora também passe a constar da certidão de nascimento de seu filho, ora requerente. Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por JOSÉ CARLOS CARDOSO para retificar, em sua certidão de nascimento, o
nome de sua genitora no que concerne ao respectivo sobrenome, para constar de Maria da Penha Said Hamed Marcolino
Cardoso. Condeno o requerente ao pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 24 do Código de Processo Civil,
ressalvando o benefício da justiça gratuita que ora concedo. Expeça-se mandado de averbação, nos termos do art. 109, § 4º, da
Lei n.º 6.015/73. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mongaguá, 14 de janeiro de 2014. Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de
Direito - ADV: ANDRÉIA DA SILVA BARTANHA CARVALHO (OAB 201338/SP)
Processo 3003405-11.2013.8.26.0366 - Divórcio Consensual - Dissolução - D. D. A. de L. - - V. S. de L. - Vistos. DEJANIRA
DOMINGAS AZEVEDO DE LIRA e VANDERLEI SILVA DE LIRA requereram DIVÓRCIO CONSENSUAL alegando, em síntese,
que se casaram em 04 de setembro de 1999, mas que estão separados desde novembro de 2013, não havendo interesse na
retomada da vida conjugal. Afirmam que os filhos menores advindos da união permanecerão sob a guarda da genitora, ao passo
que o genitor exercerá o direito de visitas nos termos da petição inicial e pagará, a título de alimentos, o valor correspondente
a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos. Asseveram, ainda, que não possuem bens a partilhar. Renunciam,
ainda, reciprocamente, ao direito de alimentos e esclarecem que a requerente voltará a usar o nome de solteira. O pedido
veio instruído com cópia da certidão de casamento (fl. 08). O Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido (fl. 12). É o
relatório do essencial. Fundamento e decido. Nos termos do art. 226, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil,
na redação dada pela Emenda Constitucional nº 66, para a decretação do divórcio, é dispensável a comprovação do lapso
temporal de separação de fato, de modo que, convindo as partes, pode ser decretado a qualquer momento. Diante da afirmação
contida na exordial de que desejam a extinção do vínculo matrimonial, desnecessário o comparecimento pessoal delas em
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juízo. Ademais, as questões relativas ao(s) filho(s) advindo(s) da união foram regularmente regulamentados, com a anuência
do Ministério Público do Estado de São Paulo. Pelo exposto, HOMOLOGO o pedido inicial, com fundamento no art. 226 § 6º,
da Constituição da República Federativa do Brasil, para DECRETAR o divórcio de DEJANIRA DOMINGAS AZEVEDO DE LIRA
e VANDERLEI SILVA DE LIRA. A guarda do(s) filho(s) do casal permanecerá com a genitora, tendo o genitor direito à visitação
nos termos da petição inicial (fls. 02/04). Os alimentos devido(s) ao(s) filho(s) consistirá em 30% dos rendimentos líquidos,
incluindo-se horas extras e verbas rescisórias, devendo ser oficiado à Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá, com
deposito na conta mencionada a fl. 04. A requerente voltará a usar o nome de solteira. As partes arcarão com o pagamento de
eventuais custas processuais. Sem honorários advocatícios em razão da ausência de sucumbência. Após trânsito em julgado,
expeça-se ofício e mandado de averbação. Cumpridas as exigências legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Mongaguá, 13 de janeiro de 2014. Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: ALESSANDRA MORENO
VITALI MANGINI (OAB 212872/SP)
Processo 3003409-48.2013.8.26.0366 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - E. R. F. dos S. - C.
A. B. dos S. - Cite-se o devedor para que, em 3 dias, efetue o pagamento do débito de R$ 1.135,62 (devidamente atualizado e
acrescido das pensões que se vencerem ao longo da demanda) ou comprove que já o fez ou ainda justifique a impossibilidade
de efetuá-lo, sob pena de prisão. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da
Lei. - ADV: KARLA DA CONCEIÇÃO IVATA (OAB 183881/SP)
Processo 3003460-59.2013.8.26.0366 - Execução de Título Extrajudicial - Inadimplemento - AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - RODRIGO ROCCHI - Vistos. Observo a existência dos requisitos específicos que
autorizam a execução forçada. Determino a expedição do mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário
da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor
em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral
pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum
litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Advirto que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do
devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma
do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deve conter a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias
para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato,
à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado.
Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo
de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo
único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de
multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com
a mera alegação do devedor acerca de eventual composição amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15
(quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição
por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de
multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito
de 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá
ao executado requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Intime-se. Mongaguá, 13 de janeiro de 2014. - ADV:
RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (OAB 165046/SP)
Processo 3003495-19.2013.8.26.0366 - Exibição - Medida Cautelar - PAULA CRISTINA DE MELO GARCIA - - Sandra Regina
de Melo Garcia - BANCO BRADESCO S/A - A Constituição da República Federativa do Brasil determina, em seu art. 5º, inciso
LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Já a Lei
1.060/50, em seu art. 4º, § 1º, estabelece a presunção de pobreza para quem firma declaração de que não está em condições de
pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Esta presunção, entretanto,
é relativa, sendo permitido que a outra parte impugne o benefício, de acordo com os elementos concretos dos autos. Por
conseguinte, o juiz pode exigir outras provas acerca da situação econômica da parte, ressaltando que a assistência judiciária
deve ser exceção, e não a regra, como vem acontecendo hodiernamente. No caso dos autos, a parte autora contratou advogado
particular, afirmam ser do lar. Logo, para melhor apreciação da gratuidade, no prazo de 10 (dez) dias, deverá apresentar
declaração de Imposto de Renda e comprovante de rendimentos, sob pena de indeferimento do benefício. No mesmo prazo, se
assim desejar, poderá recolher as custas processuais. Intime-se. - ADV: SIDNEY AUGUSTO DA SILVA (OAB 235918/SP)
Processo 3003630-31.2013.8.26.0366 - Execução de Título Extrajudicial - Pagamento - HSBC BANK BRASIL S/A - DARCIO
NUNO DE CARVALHO - - DARCIO NUNO DE CARAVLHO - Vistos. Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam
a execução forçada. Determino a expedição do mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação,
no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC,
art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo
supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento
dos eventuais embargos à execução. Advirto que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá
ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do
Código de Processo Civil. O edital deve conter a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de
embargos à execução. Não efetuado o pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora
de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não
encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5
(cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único,
do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de
até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera
alegação do devedor acerca de eventual composição amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze)
dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por
dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de
multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito
de 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá
ao executado requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Intime-se. Mongaguá, 13 de janeiro de 2014. - ADV:
PAULO SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP)
Processo 3003632-98.2013.8.26.0366 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - BANCO BRADESCO
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S/A - PIZZARIA TELHADO LTDA.-ME - - THIAGO ALCANTARA RAMOS - Vistos. Observo a existência dos requisitos específicos
que autorizam a execução forçada. Determino a expedição do mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário
da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor
em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral
pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum
litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Advirto que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do
devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma
do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deve conter a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias
para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato,
à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado.
Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo
de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo
único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de
multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com
a mera alegação do devedor acerca de eventual composição amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15
(quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição
por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de
multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito
de 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá
ao executado requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Intime-se. Mongaguá, 13 de janeiro de 2014. - ADV:
ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CAÑAL (OAB 167974/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP),
PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP)
Processo 3003639-90.2013.8.26.0366 - Inventário - Inventário e Partilha - HEICTOR ROQUE MANGINI - ODINEI BARROS
MANGINI - Processe-se o inventário sob o rito de arrolamento sumário. Nomeio inventariante o(a) Sr(a). HEICTOR ROQUE
MANGINI, independentemente de compromisso, o(a) qual deverá providenciar no prazo de 20 (vinte) dias: a) apresentação
das primeiras declarações, observados os requisitos constantes do art. 993 do Código de Processo Civil; b) apresentação do
plano de partilha, observados os requisitos do art. 1025 do Código de Processo Civil ou pedido de adjudicação; c) juntada da
representação processual do(s) herdeiro(s) e seu(s) cônjuge(s), bem como da(s) certidão(ões) de nascimento e casamento, se
for o caso; d) juntada dos lançamentos fiscais (IPTU) do(s) imóvel(eis) arrolado(s) relativo(s) ao ano do óbito, ou certidão(ões)
comprovando o valor venal, além de comprovante(s) de propriedade atualizados; e) juntada das certidões negativas de débitos
da Fazenda Municipal, relativa(s) ao(s) imóvel(eis), se for o caso; f) juntada da certidão conjunta negativa de débitos federais,
obtida junto à Secretaria da Receita Federal no site http://www.receita.fazenda.gov.br; g) a correção do valor à causa, em
quantia correspondente ao montemor; h) declaração de rendimentos do(a) de cujus; i) cálculo e o recolhimento do ITCMD ou
comprovante de isenção, que poderá ser obtido no site http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br (ícone I.T.C.M.D.). Oportunamente,
para análise da declaração de ITCMD, o(a) inventariante deverá providenciar a entrega dos documentos perante a Secretaria
da Fazenda do Estado de São Paulo - Posto Fiscal 10 - situado na Rua José Borges Neto, nº 693, Vila Mirim, Praia Grande.
Considerando o valor do monte mor, providencie o(a) inventariante o recolhimento das custas processuais, nos termos do artigo
4º, §7º da Lei Estadual nº 11.608 de 29/12/2003. Intime-se. - ADV: ALESSANDRA MORENO VITALI MANGINI (OAB 212872/
SP)
Processo 3003647-67.2013.8.26.0366 - Monitória - Pagamento - LF ABC Soluções em Impressão Ltda. -EPP - Prefeitura
da Estância Balneária de Mongaguá - Providenciem o(s) requerente(s) o recolhimento/complementação das custas iniciais
(observar Lei Estadual 11.608/2003) e a taxa da carteira da Previdência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento
da distribuição. Sem prejuízo do acima determinado, deverá ainda e no mesmo prazo regularizar sua representação processual,
juntando o original do procuração de fls. 14. - ADV: VANDER BERNARDO GAETA (OAB 24590/SP), JEFFERSON DE SOUZA
CESARIO (OAB 235012/SP)
Processo 3003650-22.2013.8.26.0366 - Monitória - Pagamento - Banco Fiat S/A - SONIA MARIA DE SOUZA LEANDRO
- O exame superficial da prova escrita expressa o grau de plausibilidade referente ao fato afirmado, permitindo identificar a
presunção envolvendo a relação de direito material entre as partes, o que determina a expedição do mandado de injunção para,
no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento da quantia especificada na petição inicial, ficando desobrigado(a) dos
encargos de sucumbência; advertindo-o(a), ainda, a respeito da preclusão e imediata constituição do título executivo judicial,
caso permaneça inerte. Igualmente, será informado(a) de que, no mesmo prazo, poderá apresentar embargos ao mandado
monitório. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. - ADV: ANTONIO
CEZAR RIBEIRO (OAB 69807/SP)
Processo 3003653-74.2013.8.26.0366 - Execução de Título Extrajudicial - Pagamento - Itau Unibanco S/A - Levy Nunes
Adega -Me - Primeiramente, providencie a serventia a inclusão dos demais executados, elencados a fls. 03, no polo passivo
da ação. Após, observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada. Determino a expedição do
mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora.
Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta
verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.),
assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Advirto
que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que,
havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deve conter
a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento
pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto
e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a
garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os
bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto
que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução
(CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca de eventual composição
amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do
mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos
manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC,
art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas e
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honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento do
saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês
(CPC, art. 745-A). Intime-se. Mongaguá, 13 de janeiro de 2014. - ADV: MIGUEL LUIS CASTILHO MANSOR (OAB 139405/SP),
EDUARDO INGRACIA DEVIDES (OAB 274483/SP)
Processo 3003659-81.2013.8.26.0366 - Despejo - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - JOAQUIM CARVALHO DE
SOUZA - MARIANA PEREIRA SANTANA - A Constituição da República Federativa do Brasil determina, em seu art. 5º, inciso
LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Já a Lei
1.060/50, em seu art. 4º, § 1º, estabelece a presunção de pobreza para quem firma declaração de que não está em condições de
pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Esta presunção, entretanto,
é relativa, sendo permitido que a outra parte impugne o benefício, de acordo com os elementos concretos dos autos. Por
conseguinte, o juiz pode exigir outras provas acerca da situação econômica da parte, ressaltando que a assistência judiciária
deve ser exceção, e não a regra, como vem acontecendo hodiernamente. No caso dos autos, a parte autora contratou advogado
particular, afirma ser aposentado e reside em imóvel diverso daquele que está em lide. Logo, para melhor apreciação da
gratuidade, no prazo de 10 (dez) dias, deverá apresentar declaração de Imposto de Renda e comprovante de rendimentos, sob
pena de indeferimento do benefício. No mesmo prazo, se assim desejar, poderá recolher as custas processuais. Intime-se. ADV: FABRICIO SICCHIEROLLI POSOCCO (OAB 154463/SP), ANDREWS VERAS FERRUCCIO (OAB 336709/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LÍVIA MARIA DE OLIVEIRA COSTA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOAO SILVEIRA CAMPOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2014
Processo 0000071-16.1996.8.26.0366 (366.01.1996.000071) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material George Suplicy Júnior e Sm - - João Roberto Suplicy Hafers - - Cecília Suplicy Boturão e Sm - - Paulo Feliciano Suplicy - - Tânia
Suplicy A Hiss e Sm - - Vera Helena Suplicy - Prefeitura Municipal de Mongaguá - Alfredo Izar - Intimação às partes sobre
juntada de ofício de fls. 752. - ADV: ANDRÉ LUIZ ABUL HISS FRANCO (OAB 290183/SP), ANDRÉ LUIS CATTA PRETA DIAS
DE AGUIAR (OAB 286025/SP), LARISSA MIGUEL OSORIO DA FONSECA (OAB 237585/SP), TATHIANE TUPINA PRETTYMAN
FRAGA MOREIRA (OAB 226065/SP), ANA PAULA DA SILVA ALVARES (OAB 132667/SP), SALVIO LOPES FERNANDES (OAB
16200/SP)
Processo 0000122-17.2002.8.26.0366 (366.01.2002.000122) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Tereza Italina Caputi
Donadio - - Sergio Donadio - Ernesto Viana - - Maria Marin Almeida Bueno - - Orivaldo Almeida Bueno - *Fica a parte intimada
pelo deferimento do prazo pedido , quer seja 60 dias, para cumprimento do determinado. - ADV: ELAINE PEREIRA BIAZZUS
RODRIGUES (OAB 200425/SP), WILL CAVALCANTE (OAB 310971/SP), SANDRA MARIA FREIRE (OAB 107915/SP), ANTONIA
LOCATELLI (OAB 66941/SP), ALESSANDRA MORENO VITALI MANGINI (OAB 212872/SP)
Processo 0000142-90.2011.8.26.0366 (366.01.2011.000142) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Fatima Alves de Lima
- Antonio Carlos Pricoli - - Antonio Pricoli - - Francisco Pricoli - - Adelson Porto Gallina - - Anna Friguglietti - - Darci Friguglietti
e outros - Manifeste-se o autor sobre o pesquisa BACENJUD negativa. - ADV: ALESSANDRA MORENO VITALI MANGINI (OAB
212872/SP)
Processo 0000164-95.2004.8.26.0366 (366.01.2004.000164) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio
Edificio Residencial Marbella - Walter Gomes - - Marlene Guarnieri Gomes - *Manifeste-se a parte interessada sobre ofício de fls
192/193 da estimativa dos honorários pericial no valor de R$ 2.700,00 - ADV: JOAO FRANCISCO MANSINI SILVA (OAB 45075/
SP), RICARDO FARIA PELAIO (OAB 192496/SP), DOUGLAS APARECIDO GUARNIERI GOMES (OAB 179063/SP), VALERIA
TEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA (OAB 114056/SP)
Processo 0000196-08.2001.8.26.0366 (366.01.2001.000196) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Nossa
Caixa Nosso Banco Sa - Simoni dos Passos Teixeira - A parte autora foi devidamente intimada para promover o andamento do
feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, porém, não se manifestou, de modo que o processo está paralisado há mais de 30
dias. Pelo exposto, EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso III, do Código de Processo
Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades de
praxe. - ADV: REYNALDO CUNHA (OAB 61632/SP), CAMILA RITA BARAÇAL DE LIMA (OAB 250373/SP), MARCOS ROBERTO
SILVA (OAB 203341/SP), ROGERIO LUIZ CUNHA (OAB 150191/SP), DAMIANA SHIBATA REQUEL (OAB 283003/SP)
Processo 0000290-77.2006.8.26.0366 (366.01.2006.000290) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Tereza de Matos
Santana - Fazenda Pública Estadual - Vistos. Aguarde-se o retorno da carta precatória expedida à fl. 110. Após, defiro a consulta
do endereço dos réus por meio dos sistemas BACEN-JUD e INFO-JUD. Intime-se. Mongaguá, Lívia Maria de Oliveira Costa
Juíza de Direito - ADV: MARIA BETANIA DO AMARAL BITTENCOURT (OAB 87659/SP), PATRICIA VAZ DE MEDEIROS PAIXÃO
(OAB 265890/SP)
Processo 0000295-55.2013.8.26.0366 (036.62.0130.000295) - Despejo - Espécies de Contratos - Anne Greyce Oliveira
dos Santos - Fls. 113/114: providencie a serventia a anotação do nome do patrono da ré para futuras intimações. Publique-se
novamente a decisão de fl. 110, reabrindo o prazo para manifestação da ré. Sem prejuízo, no mesmo prazo, a parte ré deverá
esclarecer a coincidência entre os documentos juntados nestes autos com aqueles acostados nos autos da ação de despejo nº
50/13, entre as mesmas partes, que também tramitam nesta 1ª Vara. Intime-se. - ADV: EDUARDO GARCIA CANTERO (OAB
164149/SP), HENRIQUE EDUARDO VIGULA BOY (OAB 260283/SP)
Processo 0000295-55.2013.8.26.0366 (036.62.0130.000295) - Despejo - Espécies de Contratos - Anne Greyce Oliveira dos
Santos - Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, justificando pormenorizadamente
a pertinência. A inércia ou o requerimento genérico será interpretado como concordância com o julgamento antecipado.
Manifestem, no mesmo prazo, eventual interesse na designação de audiência de conciliação. Intime-se. - ADV: HENRIQUE
EDUARDO VIGULA BOY (OAB 260283/SP), EDUARDO GARCIA CANTERO (OAB 164149/SP)
Processo 0000330-30.2004.8.26.0366 (366.01.2004.000330) - Procedimento Sumário - Maria Cristina Segala - - Geni
Bartichoto - Prefeitura da Estancia Balnearia de Mongagua - Vistos. Defiro a instalação da execução, providenciando a serventia
às devidas anotações, inclusive para fins estatísticos. Tendo em vista que o credor requereu o cumprimento da sentença,
apresentando memória discriminada e atualizada de seu crédito, nos termos do artigo 475-B e 475-J (incluído pela Lei 11.232/05)
c/c o artigo 614, II do Código de Processo Civil, cujo valor aparentemente não excede os termos do título judicial (CPC 475-B, §
3º), intime-se o devedor para promover o pagamento do valor de R$ 2.576,98, apresentado pelo credor, no prazo de 15 (quinze)
dias, ciente de que, caso não efetue o pagamento da referida quantia no prazo mencionado, o montante da condenação será
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acrescida multa no percentual de 10% (dez por cento), conforme previsto no artigo 475-J do Código de Processo Civil. Int.
Mongaguá, d.s.. Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: ISAIAS DOS ANJOS MESSIAS E SILVA (OAB 265739/SP),
MANOEL GIL NUNES DE OLIVEIRA (OAB 75059/SP), TATHIANE TUPINA PRETTYMAN FRAGA MOREIRA (OAB 226065/SP),
MERENCIANO OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR (OAB 194892/SP), CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA (OAB 172862/SP),
SANDRO LUIZ FERREIRA DE ABREU (OAB 148173/SP), ANTONIO CARLOS ALVES DE LIRA (OAB 259369/SP), ANA PAULA
DA SILVA ALVARES (OAB 132667/SP), IVAN RODRIGUES AFONSO (OAB 128498/SP), JOSE ROBERTO PEREIRA MANZOLI
(OAB 118688/SP), DANCRID TOALHARES (OAB 105000/SP)
Processo 0000339-26.2003.8.26.0366 (366.01.2003.000339) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Izaltina
Gazolla Spadotto - - Deise Spadotto Correa - - Eunice Gazolla Spadotto - - Débora Spadotto - - Suzana Gazola Spadotto - Frutas
Industrializadas Mongagua Ltda - Manifeste-se o autor sobre o resultado positivo do RENAJUD. - ADV: AMAURICIO WAGNER
BIONDO (OAB 94638/SP), JOÃO DA SILVA BARTANHA (OAB 154455/SP), TÂNIA NOVAS DA CUNHA FIGUEIREDO (OAB
155361/SP), OSVALDO DE FREITAS FERREIRA (OAB 130473/SP), ANDRÉIA DA SILVA BARTANHA CARVALHO (OAB 201338/
SP)
Processo 0000380-90.2003.8.26.0366 (366.01.2003.000380) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Antonio
Damasceno Martins - - Maria Hilda Gois Martins - - Geovane Dias - - Alessandra Roberta Goes Martins Dias - Maria Aparecida
Seckler Malacco da Silva - Vistos. Fls. 318/320: diante da petição conjunta, aguarde-se o prazo requerido para a desocupação
voluntária da parte do lote ocupada por José Carlos Matos Santos. Findo o prazo, manifeste-se o autor acerca da desocupação
do lote 33 da quadra X. Sem prejuízo, no mesmo prazo, manifeste-se o autor sobre a desocupação da outra parte do lote, sendo
desde já autorizado o reforço policial, se necessário. Na inércia, remetam-se os autos ao arquivo. Intime-se. Mongaguá, 15 de
janeiro de 2014. Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA (OAB 172862/
SP), THEODORICO OTAVIO DE ALMEIDA COUTINHO (OAB 159923/SP), VERISSIMO ATAIDE LOPES (OAB 129501/SP), IVAN
RODRIGUES AFONSO (OAB 128498/SP), LUIZ DA SILVEIRA MORAES (OAB 33742/SP), ANA MARIA SACCO (OAB 76654/
SP)
Processo 0000444-37.2002.8.26.0366 (366.01.2002.000444) - Monitória - Cheque - Associacao Educacional do Litoral
Santista Aelis - Vistos. Defiro o bloqueio de valores existentes em contas, aplicações financeiras, fundos de investimentos e/
ou ações de titularidade da parte executada, Thays da Silva Domingues, CPF 265.498.426-16, conforme requerido à fl. 116,
cuja transmissão da determinação judicial ao Banco Central deverá ser exclusivamente pela Internet, segundo os parâmetros
do sistema Bacen Jud, nos termos do artigo 1º do Provimento CG 21/2006. Após, aguarde-se o decurso de prazo de 05 (cinco)
dias a contar da data do protocolo da ordem de bloqueio juntada aos autos. Decorrido o prazo, tornem imediatamente conclusos
para nova consulta no sistema Bacen Jud, a fim de se verificar o resultado da diligência anteriormente determinada. Na hipótese
do valor bloqueado ser igual ou inferior a R$ 10,00 (dez reais) ou o equivalente a 1% (um por cento) do valor atualizado da
execução (o menor valor), desbloqueie-se imediatamente a importância eventualmente constrita, tendo em vista a aplicação
do princípio inserto no artigo 659, § 2º, do Código de Processo Civil. Havendo valores bloqueados não considerados irrisórios,
transfiram-se as importâncias, através do sistema Bacen Jud, para conta de depósito judicial, na agência do Banco do Brasil
(agência 4655-8), à disposição deste Juízo. Intime-se. Mongaguá, 09 de setembro de 2013. Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza
de Direito - ADV: RONALDO MANZO (OAB 139205/SP), CELIO DIAS SALES (OAB 139191/SP)
Processo 0000444-37.2002.8.26.0366 (366.01.2002.000444) - Monitória - Cheque - Associacao Educacional do Litoral
Santista Aelis - Manifeste-se o autor, no prazo de 10 dias, sobre o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores,
juntado aos autos às fls. 123 e ss. Valor bloqueado R$ 0,00. - ADV: RONALDO MANZO (OAB 139205/SP), CELIO DIAS SALES
(OAB 139191/SP)
Processo 0000473-82.2005.8.26.0366 (366.01.2005.000473) - Execução de Título Extrajudicial - Eletromoveis e Decoracoes
- Emerson Dias da Cruz - A parte autora foi devidamente intimada para promover o andamento do feito no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, porém, não se manifestou, de modo que o processo está paralisado há mais de 30 dias. Pelo exposto, EXTINGO
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registrese. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades de praxe. - ADV: CLAUDIA
MAGALHÃES ARRIVABENE FERNANDES (OAB 197639/SP)
Processo 0000532-75.2002.8.26.0366 (366.01.2002.000532) - Desapropriação - Desapropriação - Prefeitura Municipal da
Estancia Balnearia de Mongagua - Ricardo Costa Travassos - - Raul Cocito - - Maurizio Calo - - Raphael Parisi - - Carlos
Antonio Cardoso - - Celina Quiomi Fujisawa Cardoso - Vistos. INTIME-SE o(a) requerente, Prefeitura Municipal da Estancia
Balnearia de Mongagua, para que no PRAZO de 48 horas dê andamento ao feito, providenciando a juntada da minuta do
edital de citação, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo
Civil. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como carta de intimação. Mongaguá, 14 de janeiro de 2014. Lívia Maria
de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: ROSEMEIRE RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 92040/SP), ANA PAULA DA SILVA
ALVARES (OAB 132667/SP), SANDRO LUIZ FERREIRA DE ABREU (OAB 148173/SP), OTAVIO MARCIUS GOULARDINS (OAB
31740/SP), LAZARO DE CAMPOS JUNIOR (OAB 83305/SP), MARIA MARGARETH FEITOSA RODRIGUES (OAB 90977/SP),
JOSE ROBERTO PEREIRA MANZOLI (OAB 118688/SP), HORACIO PEDRO PERALTA (OAB 96537/SP), ISAIAS DOS ANJOS
MESSIAS E SILVA (OAB 265739/SP), DANCRID TOALHARES (OAB 105000/SP)
Processo 0000552-71.1999.8.26.0366 (366.01.1999.000552) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Werther Krause(espólio)
- - Zylah Guimaraes Krause (espólio) - Empresa Territorial e Construtora Luistel Sa - Vistos. Fls. 167: Diante do resultado
negativo da pesquisa do endereço através dos meios eletrônicos (fls. 163), defiro a citação por edital. Int. Mongaguá, d.s.. Lívia
Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: NIVIA HELENA DE OLIVEIRA MELLO (OAB 126145/SP), IVAN RODRIGUES
AFONSO (OAB 128498/SP), CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA (OAB 172862/SP)
Processo 0000556-54.2012.8.26.0366 (366.01.2012.000556) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou
Fornecimento de Medicamentos - Neide Ramos Maximiano - Jefferson Ramos Maximiano - - Prefeitura da Estância Balneária
de Mongaguá - Trata-se de pedido de internação compulsória requerida por NEIDE RAMOS MAXIMIANO em face de seu filho
JEFFERSON RAMOS MAXIMIANO. Em 01 de junho de 2012, foi deferido o pedido da autora, sendo determinada a internação
do requerido. Na ocasião do cumprimento da medida, o requerido evadiu-se do local. Posteriormente, com o apoio de reforço
policial, foi procedida a internação do requerido. Ocorre que, passados alguns diass o requerido foi liberado sem determinação
judicial. Novamente a autora solicitou a sua internação, o que foi deferido a fls. 90. Porém, compulsando os autos, nota-se que,
apesar de devidamente notificado, o Município não providenciou a referida internação, somente requerendo a reconsideração da
decisão. Na data de ontem, compareceu em cartório a autora (fls. 174), solicitando nova internação compulsória do requerido,
apresentando, inclusive, um boletim de ocorrência, o qual narra que o requerido teve um crise e quebrou todos os vidros das
janelas, quis jogar a televisão no chão e jogou fora todas as roupas que sua filha vendia no brechó. Diante o exposto e da
concordância do Ministério Público, determino que o Município de efetivo cumprimento a liminar concedida a fls. 25, procedendo
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a efetiva internação do requerido em estabelecimento adequado ao tratamento de drogadição, no prazo máximo de 05 (cinco)
dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, ficando autorizado, desde já, auxílio de reforço policial, se necessário. Expeçamse os ofícios e o mandado de entrega. - ADV: TATHIANE TUPINA PRETTYMAN FRAGA MOREIRA (OAB 226065/SP), ANA
PAULA DA SILVA ALVARES (OAB 132667/SP), AUGUST STANISLAW LUDKIEWICZ OLEJNIK (OAB 208615/SP)
Processo 0000556-54.2012.8.26.0366 (366.01.2012.000556) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou
Fornecimento de Medicamentos - Neide Ramos Maximiano - Jefferson Ramos Maximiano - - Prefeitura da Estância Balneária de
Mongaguá - *Ciência às partes sobre ofício de fls. 182 - ADV: AUGUST STANISLAW LUDKIEWICZ OLEJNIK (OAB 208615/SP),
ANA PAULA DA SILVA ALVARES (OAB 132667/SP), TATHIANE TUPINA PRETTYMAN FRAGA MOREIRA (OAB 226065/SP)
Processo 0000579-78.2004.8.26.0366 (366.01.2004.000579) - Execução de Título Extrajudicial - Eletromoveis e Decoracoes
- Jose Carlos Martins - INTIME-SE o(a) requerente, Eletromóveis e Decorações, para que no PRAZO de 48 horas dê andamento
ao feito, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Servirá
o presente despacho, por cópia digitada, como carta de intimação. - ADV: CLAUDIA MAGALHÃES ARRIVABENE FERNANDES
(OAB 197639/SP)
Processo 0000651-65.2004.8.26.0366 (366.01.2004.000651) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Associacao dos Antigos Funcionarios Badespianos Aafb - Edson Marsola Costa (espólio) - Vistos. Primeiramente, certifique
a serventia o trânsito em julgado da sentença de fls. 225/229. Após, defiro o desentranhamento requerido. Int. Mongaguá,
d.s.. Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: HENRIQUE TORRES MARINO RATH (OAB 221649/SP), WERNER
ARMSTRONG DE FREITAS (OAB 125836/SP)
Processo 0000673-45.2012.8.26.0366 (366.01.2012.000673) - Interdição - Capacidade - F. F. de V. - M. do C. de V. - Vistos.
Oficie-se ao IMESC, solicitando data para realização de perícia médica, intimando-se as partes para o comparecimento. Int.
Mongaguá, d.s.. Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: OSVALDO DE FREITAS FERREIRA (OAB 130473/SP),
DIEGO SIMÕES IGNÁCIO DE SOUZA (OAB 282547/SP)
Processo 0000698-44.2001.8.26.0366 (366.01.2001.000698) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Cristina Teixeira
de Carvalho - - Celso de Carvalho - Maria Fernanda Correia Teixeira Espolio - Procuradoria Geral do Estado de São Paulo Vistos. Indefiro a expedição de novo alvará, tendo em vista que já se expediu formal de partilha. Arquivem-se os autos, com as
cautelas de praxe. Intime-se. Mongaguá, Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: MANOEL ORLANDO DE ABREU
(OAB 46849/SP), CASSIO GARCIA CIPULLO (OAB 285577/SP), EDSON DOS SANTOS (OAB 31525/SP), MARCOS NEVES
VERÍSSIMO (OAB 238168/SP)
Processo 0000708-39.2011.8.26.0366 (366.01.2011.000708) - Procedimento Ordinário - Guarda - A. M. P. B. - Vistos. Fls.
97/98: Pelos trabalhos prestados neste processo, ficam os honorários advocatícios, em caráter parcial, fixados em 70% da
tabela vigente, expedindo-se, de imediato, certidão. Certifique a serventia o trânsito em julgado da r. Sentença de fls. 91/92.
Após, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: OSVALDO
DE FREITAS FERREIRA (OAB 130473/SP), TÂNIA NOVAS DA CUNHA FIGUEIREDO (OAB 155361/SP)
Processo 0000795-68.2006.8.26.0366 (366.01.2006.000795) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - M.
R. S. - M. R. R. S. - - C. R. S. - - R. da S. - *Vista dos autos às partes / e ou interessados para : manifestarem-se, em 05 (cinco)
dias, sobre o laudo pericial juntado aos autos - ADV: LUIZ DE ANDRADE SHINCKAR (OAB 50907/SP), LILIAN COQUI (OAB
152476/SP), MARCO ANTONIO ALVARENGA SEIXAS (OAB 189619/SP)
Processo 0000804-25.2009.8.26.0366 (366.01.2009.000804) - Reintegração / Manutenção de Posse - Banco Itaucard Sa
- Ronildo Francisco de Sousa - Vistos. Tendo em vista que o réu não foi citado, acolho o requerido pelo autor e nos termos do
artigo 267, inciso VIII do Código de Processo Civil, Extingo este processo de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE requerido
por BANCO ITAUCARD S/A em face de RONILDO FRANCISCO DE SOUSA. Expeça-se o necessário para o desbloqueio do
veículo objeto da lide. PRIC, transitada esta em julgado, arquivando-se, observadas as formalidades de praxe. Int. Mongaguá,
d.s.. Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: KAREN BARSOTTI MEY (OAB 216296/SP)
Processo 0000863-18.2006.8.26.0366 (366.01.2006.000863) - Procedimento Ordinário - Olivia Maria da Silva - Oswaldo
Bonfin - Manifeste-se a autora, no prazo de 10 dias, sobre o detalhamento de minuta de bloqueio de valores juntado aos autos
às fls.116 e ss. Valor Bloqueado: R$ 242,89. - ADV: OSWALDO BONFIM (OAB 39547/SP), MERENCIANO OLIVEIRA SANTOS
JÚNIOR (OAB 194892/SP)
Processo 0000929-90.2009.8.26.0366 (366.01.2009.000929) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - W.
N. A. - R. F. de O. A. - Ficam as partes intimadas a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s)
juntado(s) aos autos (Exame pericial de investigação de paternidade). - ADV: CRISTINA YOSHIKO SAITO (OAB 202597/SP),
OSVALDO DE FREITAS FERREIRA (OAB 130473/SP)
Processo 0000949-42.2013.8.26.0366 (036.62.0130.000949) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança Espécies de Contratos - Carmen Silvia Fresneda Garré - Miguel Martins - manifestar-se, em 10 (dez) dias, sobre a contestação
(art. 326 ou 327 do CPC) - ADV: ANDREIA CRISTINA FRESNEDA (OAB 295346/SP), JOÃO DONIZETE FRESNEDA (OAB
190030/SP)
Processo 0001082-70.2002.8.26.0366 (366.01.2002.001082) - Usucapião - Aquisição - Maria Aparecida dos Santos Almeida - Irineu Almeida - Jose Roque - Vistos. 1. Da análise do edital de citação, observo não foram incluídos os confrontantes Empresa
Territorial e Construtora Luistel S/A ou Luistel S.A Comércio Imóveis ou Imobiliária Mandaguari S.A, tampouco o Espólio de Nelson
Antonio Nistal, tendo em vista ser falecido (fl. 138). Assim, para evitar nulidade, determino que seja feita nova citação editalícia,
providenciando o interessado a respectiva minuta, no prazo de 10 (dez) dias. Após, oficie-se à OAB para a nomeação de curador
especial. 2. No prazo de 10 (dez) dias, providencie a parte autora a juntada de certidão de Registro de Imóveis de que não é
proprietária de outro imóvel e de declarações de Imposto de Renda do período usucapiendo, com o escopo de demonstrar que o
imóvel era sua moradia. Destaco que a providência não está abrangida pela gratuidade de justiça. 3. Sem prejuízo, considerado
o tempo de tramitação e com vistas no princípio da duração razoável do processo, desde já, determino a realização de perícia
para a perfeita individualização do imóvel, necessária à eventual abertura de matrícula. Nomeio o perito ANDRE LUIZ ROCHA
DOS SANTOS, que deverá ser informado que seus honorários serão pagos pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, à
medida que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. O Sr. perito deverá elaborar o laudo, descrevendo a localização e
identificação exata do imóvel, informando suas confrontações e medidas e apontando o cadastro na Prefeitura, com a indicação
da rua e número onde situado, respondendo aos seguintes quesitos: 1- O imóvel usucapiendo está perfeitamente descrito na
inicial e no memorial descritivo? 2- Existem acessões ou benfeitorias no imóvel? Quais são elas? Qual a data aproximada das
construções (indicar os elementos que possibilitaram essa conclusão)? O imóvel é cercado ou murado? Há elementos idôneos
para afirmar quem as construiu? 3- Em um contato direto com os confrontantes é possível declinar se a parte autora ocupa o
imóvel por si e seus antecessores de forma mansa, pacífica e ininterrupta? Em caso positivo, há quanto tempo? 4- Quais são os
confrontantes? 5- Os limites do imóvel usucapiendo são rigorosamente respeitados pelos confrontantes? Há notícia de algum
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litígio envolvendo o imóvel? As partes poderão indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos, no prazo de 05 (cinco) dias,
nos termos do art. 421, § 1º, do Código de Processo Civil. Laudo em 30 (trinta) dias. 4. Com o escopo de substituir a designação
de audiência para a oitiva de testemunhas que comprovem a posse, o que acaba por retardar a já demorada tramitação destes
autos, providencie a parte autora a juntada de documentos que demonstrem o exercício da posse, tais como recolhimento de
IPTU, faturas de energia elétrica, faturas de água e esgoto pagas e correspondências pessoais, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se. - ADV: NIVIA HELENA DE OLIVEIRA MELLO (OAB 126145/SP), MARCELO MUNERATTI (OAB 243032/SP)
Processo 0001097-68.2004.8.26.0366 (366.01.2004.001097) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Sociedade Visconde de Sao Leopoldo - Manifeste-se o requerente sobre o resultado da pesquisa do Renajud, juntado
aos autos às fls. 109/110 “não foram encontrados veículos para o CPF. 162.361.538-09 e 126.798.598-47”. - ADV: LUCIANA VAZ
PACHECO DE CASTRO (OAB 163854/SP)
Processo 0001156-95.2000.8.26.0366 (366.01.2000.001156) - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - Joaquim de Jesus
- - Nancy Geringer de Jesus - Vistos. Trata-se de pedido de alvará para a alienação das ações da Telebrás. Segundo consta dos
autos, o alvará foi expedido regularmente em 26 de setembro de 2003 (fls. 68), autorizando o Sr. Joaquim (falecido) a realizar
a alienação das ações. Todavia, em razão do falecimento do autor (fls. 77), a alienação não foi realizada, requerendo a filha do
autor a expedição de novo alvará, em seu nome, a fim de realizar a alienação. Por ser única herdeira, foi deferida a habilitação
direta da parte autora (fls. 78). A fim de verificar o valor atualizado das ações, foi expedido ofício à Telefonica S.A., mencionada
empresa informou que, após a cissão parcial da Telebrás, as ações foram depositadas entre diversas instituições bancárias.
Procedidas as devidas intimações (fls. 91/93), o Banco do Brasil informou que existem valores a serem levantados. Assim
sendo, expeça-se alvará de levantamento das ações mencionadas. Após, tornem os autos ao arquivo. Int. Mongaguá, d.s.. Lívia
Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: MANOEL GIL NUNES DE OLIVEIRA (OAB 75059/SP)
Processo 0001226-34.2008.8.26.0366 (366.01.2008.001226) - Execução de Alimentos - Alimentos - R. C. dos S. - J. R. S.
N. - 1.Fica destituído o curador especial nomeado às fls. 69, diante de sua inércia nos autos, expeça-se ofício à OAB local,
solicitando a indicação de outro advogado. 2. Deixo de arbitrar os honorários, tendo em vista que nenhum trabalho foi realizado.
3. Nomeação nos autos, intime-o a manifestar-se, requerendo o que de direito. - ADV: OTAVIO MARCIUS GOULARDINS (OAB
31740/SP), ORLANDO GOVONI FILHO (OAB 239229/SP), RICARDO LUIZ PEÇANHA (OAB 126466/SP)
Processo 0001308-80.1999.8.26.0366 (366.01.1999.001308) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Ronaldo
Pedro Fernandes - Jose Raimundo da Silva - manifestar-se em 05 dias, sobre o resultado negativo da pesquisa realizado no
sistema RENAJUD. - ADV: CLAUDIA MACHADO ZIPOLI (OAB 84146/SP), CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA (OAB
172862/SP), LUCIMEIRY PIRES DE AVILA NOGUEIRA (OAB 155753/SP), IVAN RODRIGUES AFONSO (OAB 128498/SP)
Processo 0001322-73.2013.8.26.0366 (036.62.0130.001322) - Procedimento Ordinário - Pagamento - Itaú Unibanco Sa Jose Eduardo Moreira da Silva - Vistos. Fls. 37/44: Recebo como emenda a inicial. Cite-se o réu, observadas as advertências
legais. Int. Mongaguá, d.s.. Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/
SP)
Processo 0001363-26.2002.8.26.0366 (366.01.2002.001363) - Procedimento Ordinário - Ines Terezinha Momesso Condominio do Edificio Augustinho Matiello - Manifeste-se a requerente sobre a certidão exarada às fls. 252, no prazo de
10 dias. “Certifico e dou fé que, compulsando os autos, não identifiquei o CNPJ do requerido ou o CPF de seu representante
legal, necessário para dar cumprimento ao determinado às fls. 247/248”. - ADV: CLEIDE ROSIANE VIEIRA (OAB 277856/SP),
MANOEL GIL NUNES DE OLIVEIRA (OAB 75059/SP), RICARDO AUGUSTO MORAIS (OAB 213301/SP)
Processo 0001373-70.2002.8.26.0366 (366.01.2002.001373) - Cancelamento e Retif. de Registro Público (em geral) - Valter
Batista de Carvalho - Carlos Barros Santos - - Carlos Eduardo de Castro Santos - - Kelly Barros de Oliveira - A parte autora foi
devidamente intimada para promover o andamento do feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, porém, não se manifestou,
de modo que o processo está paralisado há mais de 30 dias. Pelo exposto, EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, nos
termos do art. 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Arbitro os honorários advocatícios em 30% do valor da tabela vigente,
expeça-se a certidão. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as
formalidades de praxe. - ADV: SERGIO LUIZ RODRIGUES (OAB 108740/SP)
Processo 0001387-88.2001.8.26.0366 (366.01.2001.001387) - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL
3.365/1941 - Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Mongagua - Cesario Bianchi - Vistos. Os peticionários de fls. 93/96
não comprovaram a qualidade de herdeiros ou de representantes do espólio do réu. Portanto, desentranhe-se a referida petição.
Nos termos do artigo 21 do Decreto-Lei nº. 3.365/1941, oficie-se à subseção local da Ordem dos Advogados do Brasil para
que indique advogado para atuar como curador à lide, até que os interessados se habilitem. Intime-se, cumpra-se. Mongaguá,
Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: DANCRID TOALHARES (OAB 105000/SP), JOSE ROBERTO PEREIRA
MANZOLI (OAB 118688/SP), ANA PAULA DA SILVA ALVARES (OAB 132667/SP), MERENCIANO OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR
(OAB 194892/SP), SHEILA LOPES PELAIO MONTALVÃO (OAB 202000/SP), MANOEL GIL NUNES DE OLIVEIRA (OAB 75059/
SP), ISAIAS DOS ANJOS MESSIAS E SILVA (OAB 265739/SP), ANTONIO CARLOS ALVES DE LIRA (OAB 259369/SP)
Processo 0001437-70.2008.8.26.0366 (366.01.2008.001437) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Eronice Amaral
dos Santos Furukawa - - Mario Furukawa - Savoy Imobiliária e Construtora Ltda - - Geraldo Adolfo de Oliveira - Sentença nº
206/2013 registrada em 17/05/2013 no livro nº 145 às Fls. 40/44: Pelo exposto, em virtude da incompatibilidade de ritos entre
as demandas, o que impossibilita a tramitação simultânea de ambas as ações, e ausência de interesse processual na ação
de usucapião, EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso IV, do Código de Processo Civil.
As partes deverão ratear, em idêntica proporção, todas as despesas processuais havidas no curso deste feito, arcando, cada
qual, com os honorários advocatícios do patrono que, respectivamente, veio a constituir. Publique-se. Registre-se. Intime-se. ADV: MERENCIANO OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR (OAB 194892/SP), SABRINA BERARDOCCO CARBONE (OAB 138405/SP),
JOSUE LUIZ GAETA (OAB 12416/SP), ADELAIDE SMITH MAIA DO NASCIMENTO (OAB 104297/SP)
Processo 0001449-21.2007.8.26.0366 (366.01.2007.001449) - Usucapião - Aquisição - Marcelo Oshiro - - Eliana Aparecida
Baptista - Espolio de Manoel Gomes Seabra - - Espolio de Lidia Galvão Bueno - - Francisco de Assis Pinheiro da Camara - Expedito de Castro Neiva - - José Geraldo Nogueira - Manifeste-se o autor sobre a certidão da serventia dando conta que não foi
possível realizar a pesquisa através do sistema BACEN-JUD, porque o CPF informado está inválido. - ADV: ELAINE PEREIRA
BIAZZUS RODRIGUES (OAB 200425/SP), ALESSANDRA MORENO VITALI MANGINI (OAB 212872/SP)
Processo 0001627-38.2005.8.26.0366 (366.01.2005.001627) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Gerdau
Acominas Sa - Luiz Gonzaga Delgado e Cia Ltda - Vistos. Remetam-se os autos ao arquivo, observadas as formalidades de
praxe. Intime-se. - ADV: PABLO DOTTO (OAB 147434/SP)
Processo 0001647-92.2006.8.26.0366 (366.01.2006.001647) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de Crédito
- Prefeitura da Estancia Balneária de Mongagua - Manifeste-se o interessado, no prazo de 10 dias, sobre a certidão exarada às
fls. 89 “Certifico e dou fé que não foi possível dar cumprimento ao determinado à fl. 88, haja vista que o CPF 52.115.712-82 (fl.
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03), do representante legal da requerida, não é um CPF válido. O número do CPF deve ser formado, necessariamente, por 11
(onze) dígitos”. - ADV: TATHIANE TUPINA PRETTYMAN FRAGA MOREIRA (OAB 226065/SP), OTAVIO MARCIUS GOULARDINS
(OAB 31740/SP), ANA PAULA DA SILVA ALVARES (OAB 132667/SP)
Processo 0001705-76.1998.8.26.0366 (366.01.1998.001705) - Inventário - Inventário e Partilha - Giulia Polverino Gaeta
- Carmine Gaeta Espolio - Jose Rui Passos França e outro - Vistos. Fls. 169: Providencie a serventia a remessa dos autos
ao contador judicial para cálculo do imposto de transmissão causa mortis, intimando-se, na sequência, o(a) inventariante a
efetuar o recolhimento. Int. Mongaguá, d.s.. Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: CASSIO GARCIA CIPULLO
(OAB 285577/SP), MANOEL GIL NUNES DE OLIVEIRA (OAB 75059/SP), MARCOS NEVES VERÍSSIMO (OAB 238168/SP),
EDUARDO GARCIA CANTERO (OAB 164149/SP), DOUGLAS APARECIDO GUARNIERI GOMES (OAB 179063/SP)
Processo 0001720-35.2004.8.26.0366 (366.01.2004.001720) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel Joaquim Pedro Antunes - Antonio Roberto Barros Goncalves e outros - Vista dos autos à parte autora/exequente para recolher,
no prazo de 05 (cinco) dias, o valor referente ao serviço de impressão dos Sistemas Bacenjud/Infojud/Renajud, pela Guia do
Fundo Especial de Despesa do Tribunal - FEDT, Código 434-1, nos termos do Provimento nº. 1864 do Conselho Superior da
Magistratura. - ADV: RICARDO FARIA PELAIO (OAB 192496/SP), ELAINE PEREIRA BIAZZUS RODRIGUES (OAB 200425/SP),
ALESSANDRA MORENO VITALI MANGINI (OAB 212872/SP)
Processo 0001757-47.2013.8.26.0366 (036.62.0130.001757) - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - Ministério
Publico do Estado de São Paulo - Luiz Anselmo Rodrigues - - Thatiane Tupiná Prettyman Fraga Moreira - Vistos. Nos termos do
art. 17, § 10, da Lei 8.429/92, o recurso cabível contra a decisão que recebe a petição inicial é o agravo de instrumento. Logo,
em juízo de admissibilidade, deixo de receber a apelação interpostas às fls. 392/401 pelo réu Luiz Anselmo. Não obstante,
em virtude do efeito suspensivo atribuído pelo Tribunal de Justiça de São Paulo ao agravo de instrumento interposto pela ré
Tathiane, suspendo o curso do processo até decisão final. Intime-se. Mongaguá, 15 de janeiro de 2014. Lívia Maria de Oliveira
Costa Juíza de Direito - ADV: TANIA MARA REZENDE DE CARVALHO (OAB 266093/SP), HELIO MARCOS PEREIRA JUNIOR
(OAB 240132/SP)
Processo 0001759-17.2013.8.26.0366 (036.62.0130.001759) - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - Ministério
Publico do Estado de São Paulo - Clasus Brasil Informática Ltda - - Paulo Wiazowski Filho - - Maria Marta Soares - Vistos. Tratase de ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de VALMIR WIAZOWSKI e
EMPRESA MOURA MELO CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA, com fundamento na prática de ato de improbidade
administrativa, em virtude de licitação supostamente direcionada e superfaturada para a aquisição de soluções multimídias
audiovisuais para ambiente de colaboração. A decisão de fls. 454/457 declarou a indisponibilidade de bens e determinou a
notificação dos réus para apresentação de manifestações escritas. Notificada, a ré Clausus Brasil defendeu a regularidade
do procedimento licitatório e ausência de similaridade dentre seus produtos e aqueles cotados pelo autor. Requereu, ainda, o
desbloqueio de seus bens. Notificada, a ré Maria Marta arguiu, em preliminar, ilegitimidade passiva e requereu a reconsideração
da decisão que decretou a indisponibilidade de bens. Defendeu a regularidade da licitação e indicou as qualidades da lousa
adquirida. Notificado, o réu Paulo afirma a inexistência de improbidade administrativa e de superfaturamento. Assevera que os
equipamentos comparados pelo autor ostentam características absolutamente diversas, de modo que a ausência de perícia
técnica implica a inépcia da inicial. Elenca, ainda, as vantagens da lousa interativa adquirida. Defende o procedimento licitatório,
que contou com a pesquisa prévia de preços de três fornecedores do ramo. Salienta a indevida consagração da responsabilidade
objetiva. O Ministério Público se manifestou às fls. 891/900. É o relatório do essencial. Fundamento e decido. Inicialmente, a
petição inicial é apta, pois descreveu concretamente os atos que configurariam a improbidade administrativa, com possível
direcionamento da licitação em benefício da ré Clausus, a qual teria fornecido produtos acima do valor de mercado. Como já
mencionado na decisão que decidiu pela indisponibilidade de bens, há elementos nos autos que indicam que equipamentos
semelhantes, ou ao menos com função semelhante, podem ser comprados no mercado por menos de um terço do valor dos
produtos adquiridos pela municipalidade, o que torna o procedimento licitatório altamente suspeito. Deste modo, havendo
indícios de desperdício de dinheiro público, a comparação aprofundada entre os equipamentos fornecidos à Municipalidade
e outros existentes no mercado é questão puramente probatória, que deve ser dirimida no momento processual consentâneo.
Da mesma maneira, a análise da regularidade do procedimento licitatório deve ser feita por ocasião de sentença, de modo
que, para a propositura da demanda, bastam indícios de licitação direcionada. Quanto à ilegitimidade passiva da ré Maria,
entendo que a apreciação acerca de sua conduta e de suas atribuições são questões de mérito, de modo que a extinção
antecipada não se mostra adequada. Por fim, no que diz respeito à responsabilidade do então Prefeito, evidente que não pode
ser responsabilizado por todo e qualquer ato decorrente do exercício do mandato. Contudo, para a realidade de Mongaguá, a
aquisição dos equipamentos em testilha, pelo seu alto custo, em princípio, não passaria despercebida pelo gestor público. Pelo
exposto, recebo a inicial, nos termos do art. 17, § 9º, da Lei 8.429/92, e mantenho a decisão que decretou a indisponibilidade de
bens por seus próprios fundamentos. Oriento a serventia à observância estrita do art. 89 das Normas de Serviço da Corregedoria
Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, que estabelece a limitação de 200 (duzentas) folhas por volume. Assim,
forme-se o 5º volume a partir da fl. 849. Cite-se. Intime-se. Mongaguá, 15 de janeiro de 2014. Lívia Maria de Oliveira Costa
Juíza de Direito - ADV: SORAIA SILVIA FERNANDEZ PRADO (OAB 198868/SP), SANDRO LUIZ FERREIRA DE ABREU (OAB
148173/SP), VALQUIRIA ALVES PEREIRA (OAB 200387/SP), ANTONIO CARLOS DUARTE PEREIRA (OAB 129989/SP)
Processo 0001834-08.2003.8.26.0366 (366.01.2003.001834) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio
Edificio Delta Iv - Manoel Gil Noliveira - Vista dos autos à parte autora/exequente para apresentar, em 05 (cinco) dias, o número
do CPF do exequente. - ADV: EVERLYN KARINA SIVIERO (OAB 282570/SP), MANOEL GIL NUNES DE OLIVEIRA (OAB 75059/
SP)
Processo 0001886-67.2004.8.26.0366 (366.01.2004.001886) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - David dos Santos - Inss Instituto Nqcional de Seguro Social - Vistos. Diante da informação de que o autor reside em
outro Estado (fls. 160), expeça-se o necessário para a realização de estudo social da condição sócio-econômica do autor.
Int. Mongaguá, d.s.. Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: ELAINE PEREIRA BIAZZUS RODRIGUES (OAB
200425/SP), MAURO FURTADO DE LACERDA (OAB 78638/SP), WAGNER OLIVEIRA DA COSTA (OAB 126191/SP), ALVARO
MICHELUCCI (OAB 163190/SP), WILL CAVALCANTE (OAB 310971/SP)
Processo 0001918-62.2010.8.26.0366 (366.01.2010.001918) - Mandado de Segurança - Serviços Hospitalares - Patricia
Lopes Franco - Secretario Municipal da Saúde de Mongaguá - - Fazenda do Estado de São Paulo - Vistos. INTIME-SE a pessoa
acima indicada para que constitua novo advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, haja vista a renúncia provada à fl. 424, sob
pena de extinção. Servirá o presente, por cópia digitada, como carta de intimação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a
acompanha valerá como comprovante de que esta intimação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se.
Mongaguá, 15 de janeiro de 2014. - ADV: DANCRID TOALHARES (OAB 105000/SP), ANTONIO CARLOS ALVES DE LIRA (OAB
259369/SP), ANA PAULA DA SILVA ALVARES (OAB 132667/SP), ARGEU DE BARROS PENTEADO (OAB 106394/SP)
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Processo 0001943-75.2010.8.26.0366 (366.01.2010.001943) - Outros Feitos não Especificados - Sonia de Oliveira - Vistos.
Diante do falecimento do réu, demonstrado pela certidão de óbito obtida junto ao sistema on line da Arpen, manifeste-se a
autora sobre o prosseguimento do prazo de 05 (cinco) dias. Na inércia, expeça-se carta para que dê andamento ao feito em 48
(quarenta e oito) horas, sob pena de extinção. Intime-se. Mongaguá, 09 de janeiro de 2014. Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza
de Direito - ADV: ALESSANDRA MORENO VITALI MANGINI (OAB 212872/SP)
Processo 0001998-41.2001.8.26.0366 (366.01.2001.001998) - Procedimento Sumário - Marivaldo Santos Campos - Durvalino dos Santos Campos - Domingos Hugo Citti - - Luiza da Silva Souza - Vistos. Diante da certidão de fls. 127, que
informa que a corré não foi devidamente citada (aviso de recebimento assinado por pessoa estranha aos autos), manifeste-se a
parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento. Fls. 130: Quanto à falsidade apontada pelo réu, deixo
de analisar, até a regular citação da corré. Int. Mongaguá, d.s.. Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: ANTONIO
MARIO DI DIO SIQUEIRA FERREIRA (OAB 44176/SP), SUELI MENDES DA LUZ (OAB 122667/SP)
Processo 0002069-62.2009.8.26.0366 (366.01.2009.002069) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - A.
J. de S. e outro - Fica a parte autora intimada do desarquivamento dos presentes autos. - ADV: ORLANDO GOVONI FILHO
(OAB 239229/SP)
Processo 0002092-18.2003.8.26.0366 (366.01.2003.002092) - Outros Feitos não Especificados - Celeste Brandmuller de
Alcantara - - Izilda Lady Brandmuller Alcantara de Oliveira - Prefeitura da Estancia Balnearia de Mongagua - Vistos. Diante da
certidão de fls. 205, reitere-se a intimação de fls. 204, sob pena de destituição. Int. Mongaguá, d.s.. Lívia Maria de Oliveira Costa
Juíza de Direito - ADV: EDUARDO GARCIA CANTERO (OAB 164149/SP), DARLETE APARECIDA DE AZEVEDO BARDELLA
(OAB 138490/SP), DOUGLAS APARECIDO GUARNIERI GOMES (OAB 179063/SP), KAMILLA FERNANDA BARDELLA (OAB
243650/SP), OTAVIO MARCIUS GOULARDINS (OAB 31740/SP), DURVAL DELGADO DE CAMPOS (OAB 89420/SP), ISAIAS
DOS ANJOS MESSIAS E SILVA (OAB 265739/SP), ANA PAULA DA SILVA ALVARES (OAB 132667/SP), JOSE ROBERTO
PEREIRA MANZOLI (OAB 118688/SP)
Processo 0002126-22.2005.8.26.0366 (366.01.2005.002126) - Usucapião - Ilinilce Alves Pereira - - Helio Alves da Silva Raul Conceicao Simoes - Manifeste-se o autor sobre as pesquisas positivas BACENJUD e INFOJUD. - ADV: ADELIO ORIVALDO
DA MATA E SOUZA (OAB 113506/SP)
Processo 0002174-39.2009.8.26.0366 (366.01.2009.002174) - Monitória - Cheque - Instituto Educacional de Praia Grande
Ltda - Alice Gonçalves - Vistos. Diante da concordância da autora com o levantamento do depósito de fls. 42 pela ré, defiro o
pedido de levantamento de fls. 81, expedindo-se o competente mandado de levantamento em favor da ré. Após, arquivem-se
os autos, observadas as formalidades legais. Int. Mongaguá, d.s.. Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: ANA
LUCIA MOURE SIMÃO CURY (OAB 88721/SP), JOSÉ ESTEBAN DOMINGUES LISTE (OAB 164666/SP), ÉRIKA CARVALHO
DE ANDRADE (OAB 176758/SP)
Processo 0002256-31.2013.8.26.0366 (036.62.0130.002256) - Procedimento Ordinário - Reivindicação - Savoy Imobiliária
Construtota Ltda - Fica a parte autora intimada a recolher, em 05 (cinco) dias, a taxa para expedição de Carta AR, sob pena de
extinção do processo (art. 267, inciso IV, do CPC). - ADV: SABRINA BERARDOCCO CARBONE (OAB 138405/SP), JOSUE LUIZ
GAETA (OAB 12416/SP)
Processo 0002269-64.2012.8.26.0366 (366.01.2012.002269) - Execução de Título Extrajudicial - Valor da Execução / Cálculo
/ Atualização - Itau Unibanco Sa - Wsrodrigues Drogaria - - Welton dos Santos Rodrigues - Vistos. INTIME-SE o(a) requerente,
Itau Unibanco Sa, para que no PRAZO de 48 horas dê andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, nos termos do
artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como carta de
intimação. - ADV: IONÁ KIYONAGA MARCOS (OAB 159633/SP), SIMONE APARECIDA GASTALDELLO (OAB 66553/SP)
Processo 0002295-72.2006.8.26.0366 (366.01.2006.002295) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução
do dinheiro - Neide de Oliveira Miléo - Cooperativa Habitacional Hab Coop - Vistos. Fls. 280: Deixo de analisar, por ora, o
requerimento de pesquisa dos bens. Sem prejuízo, providencie a serventia o cumprimento da parte final da r. decisão de fls.
256/257, que determinou pesquisa junto ao Infojud. Int. Mongaguá, d.s.. Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV:
JOSÉ RENATO COYADO (OAB 157979/SP), LUCIANO RIBEIRO NOTOLINI (OAB 113433/SP)
Processo 0002305-24.2003.8.26.0366 (366.01.2003.002305) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Comercial de
Bebidas Litoranea Ltda - Vistos. O exequente requer que seja efetuado o arresto on line em conta corrente em nome do
executado ausente. Dispõe os artigos 653 e 654, do Código de Processo Civil: “Art. 653 O Oficial de justiça, não encontrando o
devedor, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Art. 654 Compete ao credor, dentro de 10 (dez)
dias, contados da data em que foi intimado do arresto a que se refere o parágrafo único do artigo anterior, requerer a citação
por edital do devedor, findo o prazo de edital, terá o devedor o prazo a que se refere o art. 652, convertendo-se o arresto em
penhora em caso de não pagamento”. No mais, “para concessão do arresto” basta a “prova literal da dívida líquida e certa” (art
814, CPC). Assim, vê-se que preenchidos os requisitos exigidos para o arresto, não é necessária a citação do devedor para que
ocorra o bloqueio de possíveis valores existentes nas contas bancárias do mesmo, já que esta não é exigida para o arresto.
Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ARRESTO VIA ATO ELETRÔNICO DE
BLOQUEIO POSSIBILIDADE ORDEM DE GRADAÇÃO LEGAL ARTIGO 655 DO CPC CITAÇÃO IRRELEVÂNCIA. Deve ser dado
provimento ao recurso contra decisão que indefere depósito ou aplicação em instituição financeira, é o primeiro item do rol das
nomeações, previsto no art. 655 do CPC, e o seu deferimento não está condicionado à citação prévia do executado, mormente
quando está em local incerto e não sabido (Agravo de Instrumento nº 1.0525.08.133927-3/001, Relator Desembargador Afrânio
Vilela, 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, data da publicação: 01/12/2008)”. No mais, é
importante ressaltar que o arresto é uma medida cautelar, que no caso está fundada justamente na frustração do ato citatório.
Dessa forma, não tendo o Oficial de Justiça encontrado o devedor, o que foi devidamente comprovado às fls. 23 e 98vº,
torna-se plenamente possível o arresto dos créditos do devedor. A parte interessada deve juntar nos autos, no prazo de 05
(cinco) dias, sob pena de indeferimento do requerido, a comprovação de recolhimento relativo ao serviço solicitado, na guia
do Fundo de Especial de Despesas do Tribunal de Justiça, no cód. 434-1, nos termos da Lei Estadual n. 11.608/2003. No caso
de inércia, arquivem-se os autos. Na hipótese de cumprimento, defiro o bloqueio de valores existentes em contas, aplicações
financeiras, fundos de investimentos e/ou ações de titularidade do executado conforme requerido (fls. 30), cuja transmissão da
determinação judicial ao Banco Central deverá ser exclusivamente pela Internet, segundo os parâmetros do sistema Bacen Jud,
nos termos do artigo 1º do Provimento CG 21/2006. Após, aguarde-se em cartório o decurso de prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data do protocolo da ordem de bloqueio juntada aos autos. Decorrido o prazo, tornem imediatamente conclusos para nova
consulta no sistema Bacen Jud, a fim de verificar-se o resultado da diligência anteriormente determinada. Na hipótese do valor
bloqueado ser igual ou inferior a R$ 10,00 (dez reais) ou o equivalente a 1% (um por cento) do valor atualizado da execução
(o menor valor), desbloquei-se imediatamente a importância eventualmente bloqueada, tendo em vista a aplicação do princípio
inserto no artigo 659, § 2º, do Código de Processo Civil. Havendo valores bloqueados não considerados irrisórios, transfiram-se
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as importâncias, através do sistema Bacen Jud, para conta de depósito judicial, na agência do Banco do Brasil (agência 4655),
à disposição deste Juízo. Com a transferência, será considerada constituída a penhora, independentemente da lavratura do
termo, e intimem-se os executados (por edital), para, querendo, oferecer embargos, providenciando o exequente a respectiva
minuta. Mongaguá, Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: LUCIANA FREITAS LOPES CHAVES DE OLIVEIRA
(OAB 181286/SP), JOAO CARLOS GONCALVES DE FREITAS (OAB 107753/SP)
Processo 0002406-85.2008.8.26.0366 (366.01.2008.002406) - Procedimento Sumário - Associação dos Servidores e
Funcionários Públicos da Estância Balneária de Mongaguá - Aparecida Maria de Aguiar - Manifeste-se o autor, no prazo de 10
dias, sobre o detalhamento de minuta de bloqueio de valores juntado aos autos às fls. 148/157. Valor Bloqueado: R$ 207,03. ADV: ALESSANDRA MORENO VITALI MANGINI (OAB 212872/SP), ALEXANDRE SOUZA DA SILVA (OAB 194157/SP)
Processo 0002541-58.2012.8.26.0366 (366.01.2012.002541) - Interdição - Tutela e Curatela - M. N. G. - B. A. G. - Vistos.
Tendo em vista a anuência do I. Membro do Ministério Público, acolho o requerido pelo autor e nos termos do artigo 267, inciso
VIII do Código de Processo Civil, Extingo este processo de AÇÃO DE INTERDIÇÃO requerido por MARIA NEUSA GINO em
face de BRUNO ALEX GINO. Pelos serviços prestados, arbitro os honorários da I. Patrona nomeada em 70% da tabela vigente,
expedindo-se a certidão. PRIC, transitada esta em julgado, arquivando-se, observadas as formalidades de praxe. Int. Mongaguá,
d.s.. Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: NIVIA HELENA DE OLIVEIRA MELLO (OAB 126145/SP)
Processo 0002582-93.2010.8.26.0366 (366.01.2010.002582) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Paulo Sérgio
Matarello - Vistos. Trata-se de requerimento para que seja declarada a deserção dos recursos de fls. 167/172 e 173/183. Razão
assiste ao apelado. Uma vez que o apelante não é beneficiário da justiça gratuita, o preparo recursal é de rigor. Muito embora
conste dos autos requerimento pela concessão dos benefícios da justiça gratuita (fls. 48/50), não há decisão concedendo os
benefícios. Sobreleva dizer que eventual omissão não pode implicar em concessão do benefício, assim sendo, o apelante
deveria ter reiterado o requerimento, ou ainda ter manejado o instrumento adequado para combater eventual omissão. Desta
maneira, considerando que não foram concedidos os benefícios da justiça gratuita, o recurso de apelação (fls. 167/172 e
173/183) deveria ser acompanhado do preparo. Pelo exposto, julgo deserta as apelações de fls. 167/172 e 173/183, interposta
por Paulo Sérgio Matarello, com fundamento no art. 519 do Código de Processo Civil. Certifique a serventia o trânsito em
julgado. Int. Mongaguá, d.s.. Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: ELAINE PEREIRA BIAZZUS RODRIGUES
(OAB 200425/SP), NUBIA NASCIMENTO (OAB 317208/SP), ALESSANDRA MORENO VITALI MANGINI (OAB 212872/SP),
WILL CAVALCANTE (OAB 310971/SP)
Processo 0002640-67.2008.8.26.0366 (366.01.2008.002640) - Execução de Alimentos - Alimentos - G. C. R. dos S. - - M.
R. dos S. - J. I. dos S. - Manifeste-se o autor sobre o resultado positivo da pesquisa realizada junto ao BACENJUD. - ADV:
DANILO BATISTA MARTINS NALIA (OAB 291036/SP), TÂNIA NOVAS DA CUNHA FIGUEIREDO (OAB 155361/SP), OSVALDO
DE FREITAS FERREIRA (OAB 130473/SP)
Processo 0002859-51.2006.8.26.0366 (366.01.2006.002859) - Monitória - Real Sidersan Comercial Ltda - Manifeste-se o
autor, no prazo de 10 dias, sobre o detalhamento de minuta de requisição de informações juntado aos autos às fls 64 e ss. ADV: LUCIA APARECIDA PEREIRA GAMA (OAB 131538/SP)
Processo 0002939-05.2012.8.26.0366 (366.01.2012.002939) - Ação Civil Pública - Atos Administrativos - Ministerio Publico
do Estado de São Paulo - Prefeitura Municipal de Mongagua - Vistos. Inicialmente, rejeito a preliminar de carência de ação por
falta de interesse de agir do autor. Como se depreende da peça defensiva, em que pese a longa exposição acerca do direito
ambiental e urbanístico e da competência para sua normatização, o réu não fundamentou concretamente a razão de o Ministério
Público não ter interesse de agir. Não obstante, evidente que o âmbito de atuação do Parquet abrange a questão de alagamentos
de vias públicas, a qual notoriamente traz riscos à saúde da coletividade, além dos evidentes prejuízos patrimoniais. Assim,
presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, o feito está saneado. Como pontos controvertidos, fixo (1)
a existência de alagamentos na Avenida Jussara, entre o nº 511 e o nº 809; (2) a causa dos referidos alagamentos; (3) a
atual situação local, à vista da decisão que deferiu o provimento de urgência; (4) a possibilidade de realização de obras para
sanar o problema. Logo, necessária prova pericial, nomeio o perito _______________________, que deverá ser intimado para
estimar seus honorários, que deverão ser adiantados pela Fazenda do Estado, pelas razões a seguir expostas. O dever de
adiantamento dos honorários periciais em ação civil pública gerou, e ainda gera, intensa controvérsia na jurisprudência. Isto
porque o art. 18 da Lei 7.357/85, diferentemente da regra prevista no art. 19 do Código de Processo Civil, estabelece que,
nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras
despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas
processuais. Destarte, o Ministério Público, muito embora autor da ação civil pública, não poderia ser compelido a arcar com
referido pagamento adiantado. Por outro lado, o ônus não poderia ser suportado pelo réu, diante da lógica de que ninguém pode
ser obrigado a financiar ação proposta contra si, mormente quando não tenha feito o requerimento de respectiva produção. Ainda
na tormentosa questão, não constituiria medida consentânea permitir que o perito elabore a perícia gratuitamente, para apenas
ao final do processo, sem prazo definido, receber a remuneração pelo trabalho realizado, ainda mais porque, nessas ações,
costuma ser complexo. Assim, era gerado um impasse, pois embora necessária a perícia para o deslinde do feito, não havia
quem suportasse o ônus do adiantamento dos honorários do expert, o que implicou a formação de duas correntes tradicionais. A
primeira corrente entendia que o Ministério Público deveria arcar com o adiantamento dos honorários periciais, a despeito do art.
18 da Lei 7.343/85, em virtude da dificuldade prática gerada pela regra, que praticamente inviabilizava a atividade jurisdicional,
aplicando-se a súmula 232 do Superior Tribunal de Justiça. Já a segunda corrente defendia que o Ministério Público não poderia
ser compelido ao referido adiantamento, haja vista a expressa vedação legal. Diante disso, a 1ª Seção do Superior Tribunal de
Justiça, a partir do EREsp 981949/RS, adotou uma terceira tese, no sentido de que o adiantamento deve ser feito pela Fazenda
à qual vinculado o Ministério Público autor. O acerto do entendimento parece evidente, à medida que o Estado deve zelar
pela eficiência da atuação do Parquet, órgão vinculado ao Poder Executivo. Nesse sentido, confira-se excertos do Superior
Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERÍCIA.
HONORÁRIOS DO PERITO. DESPESA PROCESSUAL. ADIANTAMENTO PELO AUTOR DA AÇÃO (MINISTÉRIO PÚBLICO).
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA PLENA DO ART. 18 DA LEI N. 7.347/85. 1. O art. 18 da Lei n. 7.347/85 constitui regramento
próprio, que impede que o autor da ação civil pública arque com os ônus periciais e sucumbenciais, ficando afastada, portanto, as
regras específicas do Código de Processo Civil. 2. Considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior,
a determinar que a Fazenda Pública à qual se acha vinculada o Parquet arque com tais despesas. 3. Essa linha de orientação
vem encontrando eco no Supremo Tribunal Federal: RE 233.585/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28.9.2009 (noticiada no
Inf. STF n. 560/09). 4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 864314/SP, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ
10/08/2010) . AÇÃO CIVIL PÚBLICA ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS Decisão que determinou o depósito dos
honorários periciais prévios pela Fazenda do Estado Possibilidade Art. 18 da LACP (Lei n.º 7.347/85) Precedentes do C. STJ e
do E. TJSP Liminar revogada Decisão agravada mantida Agravo improvido. (AI 0035485-13.2013.8.26.0000, Relator(a): Ponte
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Neto, Data do julgamento: 26/06/2013). Assim, uma vez estimados os honorários periciais, intime-se a Fazenda Estadual para
o imediato depósito do valor. As partes poderão indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos, no prazo de 05 (cinco) dias,
nos termos do art. 421, § 1º, do Código de Processo Civil. Laudo em 30 (trinta) dias. Intimem-se. - ADV: ROBERTO MARCIO
BRAGA (OAB 148329/SP), SANDRO LUIZ FERREIRA DE ABREU (OAB 148173/SP), DARMY MENDONCA (OAB 13630/SP),
SOLANGE MAGALHÃES OLIVEIRA REIS (OAB 238317/SP), ANTONIO CARLOS ALVES DE LIRA (OAB 259369/SP), ISAIAS
DOS ANJOS MESSIAS E SILVA (OAB 265739/SP), MANOEL GIL NUNES DE OLIVEIRA (OAB 75059/SP), OTAVIO MARCIUS
GOULARDINS (OAB 31740/SP), EDUARDO GARCIA CANTERO (OAB 164149/SP), SILVANA CUCULO DIZ (OAB 229299/
SP), TATHIANE TUPINA PRETTYMAN FRAGA MOREIRA (OAB 226065/SP), FÁBIO GIORGE DE OLIVEIRA (OAB 200814/
SP), MERENCIANO OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR (OAB 194892/SP), DOUGLAS APARECIDO GUARNIERI GOMES (OAB
179063/SP), WILSON CAPATTO JUNIOR (OAB 299764/SP), ANA PAULA DA SILVA ALVARES (OAB 132667/SP), DANCRID
TOALHARES (OAB 105000/SP)
Processo 0003020-61.2006.8.26.0366 (366.01.2006.003020) - Monitória - Jose Severino de Souza - Manifeste-se o autor, no
prazo de 10 dias, sobre o detalhamento de minuta de bloqueio de valores juntado aos autos às fls. 66 e ss. Valor Bloqueado: R$
00. - ADV: CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA (OAB 172862/SP)
Processo 0003155-63.2012.8.26.0366 (366.01.2012.003155) - Monitória - Cheque - Loterica Agenor de Campos - Manifestese o autor, no prazo de 10 dias, sobre o detalhamento de ordem judicial de requisição de informações juntada aos autos às fls.
34 e ss. - ADV: RICARDO FARIA PELAIO (OAB 192496/SP)
Processo 0003196-64.2011.8.26.0366 (366.01.2011.003196) - Monitória - Dipalma Comércio Distribuição e Logística de
Produtos Alimentícios Ltda - Manifeste-se o autor, no prazo de 10 dias, sobre o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de
valores, juntado aos autos às fls. 70 e ss. Valor Bloqueado: R$ 0,00. - ADV: MARCELO DUCHEN AUROUX (OAB 282168/SP)
Processo 0003234-47.2009.8.26.0366 (366.01.2009.003234) - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - B.
C. da S. N. - - F. C. da S. N. - N. dos S. N. - Vistos. 1. Certifique a serventia o trânsito em julgado da sentença de fls. 46. 2. Pelos
trabalhos prestados neste processo, ficam os honorários advocatícios, em caráter parcial, fixados em 30% da tabela vigente,
expedindo-se, de imediato, certidão. 3. Após, arquivem-se os autos, observadas as formalidades de praxe. Int. Mongaguá,
d.s.. Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: NIVIA HELENA DE OLIVEIRA MELLO (OAB 126145/SP), IVAN
RODRIGUES AFONSO (OAB 128498/SP)
Processo 0003277-86.2006.8.26.0366 (366.01.2006.003277) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Santander Brasil Sa - Roberto Sotrati Junior - Vistos. Tendo em vista que o réu não foi citado, acolho o
requerido pelo autor e nos termos do artigo 267, inciso VIII do Código de Processo Civil, Extingo este processo de AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO requerido por BANCO SANTANDER BRASIL S/A em face de ROBERTO SOTRATI JUNIOR. Expeça-se
o necessário para desbloqueio do veículo. PRIC, transitada esta em julgado, arquivando-se, observadas as formalidades de
praxe. Int. Mongaguá, d.s.. Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: LUCIANA BERRO (OAB 255589/SP), RICARDO
MARTINS SION (OAB 60622/SP), LEAO VIDAL SION (OAB 8136/SP), IDAMARA ROCHA FERREIRA (OAB 14153/PR), DANIEL
BARBOSA MAIA (OAB 32483/PR)
Processo 0003293-30.2012.8.26.0366 (366.01.2012.003293) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Banco Itaucard Sa - Carlos Alberto de Oliveira - Vistos. Desentranhe-se a petição de fls. 30/32, pois não se refere
a este processo. Certifique-se o decurso do prazo concedido à autora para regularização da representação processual. Após,
voltem os autos conclusos. Intime-se, cumpra-se. Mongaguá, Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: JULIANA
FERREIRA MORAIS DE SANTI (OAB 205697/SP), RONNY MAX MACHADO (OAB 299736/SP)
Processo 0003358-25.2012.8.26.0366 (366.01.2012.003358) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Neuza Maria Farina - Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o
acordo celebrado pelas partes às fls. 51/52. Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 269,
inciso III, do Código de Processo Civil. Se o caso, proceda-se ao desbloqueio do veículo. Com o trânsito em julgado, arquivemse os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se, registre-se, intime-se, cumpra-se. Mongaguá, Lívia Maria de Oliveira Costa
Juíza de Direito - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB
192562/SP)
Processo 0003457-92.2012.8.26.0366 (366.01.2012.003457) - Procedimento Ordinário - Exoneração - L. F. - L. L. da C. F. Vistos. Providencie a serventia certidão de objeto e pé do processo n° 3000696-03.2013. Após, esclareçam as partes, no prazo
comum de 05 (cinco) dias, se há interesse na designação de “audiência preliminar” (“vide” norma inserta no art. 331 do Código de
Processo Civil). Sem prejuízo de eventual “extinção do processo” ou “julgamento antecipado da lide” (respectivamente, normas
insertas nos artigos 329 e 330 do Código de Processo Civil), especifiquem as partes, no mesmo prazo comum de 05 (cinco)
dias, quais são as espécies de provas que pretendem produzir, justificando-as pormenorizadamente, ou seja, a indicação da(s)
finalidade(s) fundamento(s) de fato da(s) prova(s) é indispensável, sob pena de indeferimento do(s) respectivo(s) pedido(s).
Saliento que requerimento genérico será interpretado como concordância com o julgamento antecipado. Int. Mongaguá, d.s..
Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: JOAO BATISTA VIANA (OAB 107792/SP), SHEILA LOPES PELAIO
MONTALVÃO (OAB 202000/SP)
Processo 0003511-29.2010.8.26.0366 (366.01.2010.003511) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - M. M.
C. - - P. C. C. - L. E. C. - Vistos. Fls. 83/84: Defiro o pedido de citação do réu no endereço indicado às fls. 72, observadas as
advertências legais. Quanto ao pedido de intimação da parte autora para entrar em contato com o I. Patrono, indefiro, pois
a manutenção do contato com a parte compete ao advogado, independentemente de o patrocínio ser pelo convênio entre a
OAB e Defensoria Pública. Int. Mongaguá, d.s.. Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: AUGUST STANISLAW
LUDKIEWICZ OLEJNIK (OAB 208615/SP), ALEXANDRE SOUZA DA SILVA (OAB 194157/SP)
Processo 0003591-22.2012.8.26.0366 (366.01.2012.003591) - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Hsbc Bank Brasil
Sa - Manifeste-se o requerente sobre o detalhamento de ordem judicial juntado aos autos às fls. 93 e ss, no prazo de 10 dias.
Saldo Bloqueado: R$ 0,00. - ADV: SIDNEY AUGUSTO DA SILVA (OAB 235918/SP), GUSTAVO HENRIQUE BHERING HORTA
(OAB 321758/SP)
Processo 0003759-24.2012.8.26.0366 (366.01.2012.003759) - Exibição - Liminar - Francisca Raymunda Thomé e outros
- Coohesp Cooperativa Habitacional e Social do Estado de São Paulo - Vistos. No prazo de 10 dias, emendem os autores a
petição inicial, para que atenda aos requisitos do artigo 356 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento. Intime-se.
Mongaguá, Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: ALESSANDRA MORENO VITALI MANGINI (OAB 212872/SP)
Processo 0003838-13.2006.8.26.0366 (366.01.2006.003838) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Valentina
Moedano Ballesteros - - Alessandra Ballesteros Bertozzi Morais - - Egberto Bertozzi Morais - - Cleber Antonio Ballesteros
- - Alexandre Ballesteros - Antonio Ballesteros - - Alexandre Ballesteros - *Ciência às partes de oficio de fls.151 - ADV:
FABIO ANTONIO DOMINGUES (OAB 175626/SP), CLAUDISTONHO CAMARA COSTA (OAB 77759/SP), ALEXANDRE ALI
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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NOUREDDINE (OAB 284012/SP), VALERIA CRISTINA FARIAS (OAB 127164/SP)
Processo 0003912-91.2011.8.26.0366 (366.01.2011.003912) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Dina Thereza de
Paula - Adelia Pattini Bertuccioli - - Fioravante Bertucccioli - - Darclee Bertuccioli - - Francisco de Luca - - Derna Bertuccioli - Duzolina Dall ovo - - Ezio Dell ovo - - Gisbertto Bertuccioli - Vistos. INTIME-SE o(a) requerente, Dina Thereza de Paula, para que
no PRAZO de 48 horas dê andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 267, parágrafo primeiro,
do Código de Processo Civil. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como carta de intimação. - ADV: LEONARDO
BENETTI (OAB 251057/SP)
Processo 0003941-15.2009.8.26.0366 (366.01.2009.003941) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Florismar Santos Azevedo - Wesley Soares Alves e outro - Vista dos autos à parte ré/reconvinte para manifestar-se, em 10 (dez)
dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC) - ADV: LAZARO BIAZZUS RODRIGUES (OAB 39982/SP), ELAINE PEREIRA
BIAZZUS RODRIGUES (OAB 200425/SP), ANTONIO MILTON JOLVINO (OAB 158460/SP)
Processo 0003942-63.2010.8.26.0366 (366.01.2010.003942) - Prestação de Contas - Exigidas - Claudio Zelizi - Sidney
Paris - Vistos. Embargo de ofício a decisão de fls. 46. Onde se lê: “intime-se o devedor para promover o pagamento do valor
de R$ 66.087,60, apresentado pelo credor”. Passe a constar: “intime-se o devedor para promover o pagamento do valor de R$
3.840,00, apresentado pelo credor “. Int. Mongaguá, d.s.. Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: EVALDO DA
SILVA REDIS (OAB 268042/SP)
Processo 0003956-47.2010.8.26.0366 (366.01.2010.003956) - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - Jairo
Pedro Lima - - Rosimeire de Oliveira Lima - Antonio Fausto Gonzaga Gaspar - - Jacy Maciel Gaspar - - Hugo Eneas Salomone
- Vistos. A parte autora foi devidamente intimada para promover o andamento do feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
porém, não se manifestou, de modo que o processo está paralisado há mais de 30 dias. Pelo exposto, EXTINGO o processo,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades de praxe. Mongaguá, 14 de janeiro de 2014. Lívia
Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: JEFERSON CAMILLO DE OLIVEIRA (OAB 102678/SP), NELSON TEIXEIRA
JUNIOR (OAB 188137/SP)
Processo 0004249-80.2011.8.26.0366 (366.01.2011.004249) - Procedimento Ordinário - Guarda - L. L. do S. - F. J. da S. *Manifeste-se o autor, em 05 dias, sobre certidão negativa do sr. Oficial de Justiça - ADV: NORBERTO DE SIQUEIRA BRANCO
(OAB 47869/SP)
Processo 0004381-06.2012.8.26.0366 (366.01.2012.004381) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação
/ Ameaça - Séia Ferreira de Araujo - Elizangela Boldrini e Outros - Vistos. Fls. 47: A citação por hora certa é modalidade de
citação que somente é realizada quando o oficial tiver suspeitas de ocultação do réu, segundo consta da certidão de fls. 42,
aparentemente há moradores no local, o que não se confunde com suspeitas de ocultação, pelo que tal modalidade não aplicável
ao presente caso. Quanto a citação por edital, deixo de analisar, por ora, uma vez que tal modalidade de citação é subsidiária as
demais. Assim, manifeste-se a parte autora em termos de prosseguimento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de
extinção. Int. Mongaguá, d.s.. Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: NORBERTO DE SIQUEIRA BRANCO (OAB
47869/SP)
Processo 0004447-88.2009.8.26.0366 (366.01.2009.004447) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Marluce
Vieira Barbosa Durval - Eleektro Eletricidade e Serviços Sa - Vistos. Trata-se de ação de conhecimento, pelo rito ordinário,
proposta por MARLUCIA VIEIRA BARBOSA DURVAL em face de ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO S/A, objetivando o
impedimento do corte do fornecimento de energia elétrica, a revisão das faturas dos meses de setembro e outubro de 2009,
indenização por danos morais e repetição de indébito. Afirma que os valores das faturas de setembro e outubro de 2009 somam
a quantia R$ 1.106,20 (um mil cento e seis reais e vinte centavos), importância incompatível com o consumo regular apresentado
nos meses anteriores, de em média R$ 43,18 (quarenta e três reais e dezoito centavos). Assevera não ter consumido a energia
indicada nas faturas vergastadas, ter tentado administrativamente a revisão dos valores, sem êxito, e ter sido pressionada pela
ré para que pagasse as faturas sob pena de suspensão do fornecimento do serviço. Juntou documentos (fls. 14/21). A
antecipação dos efeitos da tutela foi deferida à fl. 23. Citada, a ré aduz a regularidade da medição de consumo feita na unidade
consumidora e, por conseguinte, da cobrança. Defende, ainda, a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia no
caso de inadimplência e argumenta a inexistência de dano moral e a impossibilidade de restituição em dobro. Juntou documentos
(fls. 47/59). Réplica às fls. 64/71. Designada audiência, a conciliação restou prejudicada ante a ausência da autora (fl. 83). É o
relatório do essencial. Fundamento e decido. Inicialmente, retifique-se o nome da autora para constar Marlucia Vieira Barbosa
Durval, anotando-se. A demanda comporta julgamento antecipado por serem suficientes, para a formação do convencimento
deste Juízo, as provas já produzidas, nos termos do art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil. A parte autora alega ter sido
surpreendida com as faturas de energia elétrica dos meses de setembro e outubro de 2009, que expressavam valores muito
acima daqueles pagos nos meses anteriores, sem que houvesse justificativa fática para o aumento do consumo. Já a ré defende
a regularidade da medição do consumo feita por seus funcionários, de modo que o aumento pode ter ocorrido por diversas
razões, como, por exemplo, utilização de diferentes aparelhos domésticos ou uso mais rotineiro de algum deles e aumento do
número de pessoas na residência. Analisando os autos, dos documentos juntados pelas partes, observo que, aparentemente, a
autora teve seu fornecimento de energia elétrica suspenso em julho de 2008. Com efeito, o documento de fl. 55, que
consubstancia o histórico de corte por unidade consumidora, aponta para a suspensão da energia elétrica em 22 de julho de
2008. Já o documento de fl. 20, acostado pela autora e datado de 28 de julho de 2009, revela a negociação de débito para
parcelamento das faturas do período compreendido entre maio e julho de 2008, o qual é corroborado pelo documento de fl. 59,
que, inclusive, anuncia o pagamento das primeiras parcelas no valor de R$ 55,15 (cinquenta e cinco reais e quinze centavos).
Assim, infere-se que, em razão da inadimplência no primeiro semestre de 2008, a autora teve seu fornecimento de energia
suspenso em 22 de julho do mesmo ano. A ficha cadastral de fl. 53 demonstra que a ausência de fornecimento perdurou
justamente até setembro de 2009, vez que não há histórico de consumo entre setembro de 2008 a agosto de 2009. De qualquer
maneira, as faturas impugnadas efetivamente indicam consumo extraordinário, de 1582 KWh em setembro de 2009 e de 734
Kwh em outubro de 2009, muito acima do que sempre foi constatado na unidade consumidora. Verifico, por exemplo, que o
consumo foi de 264 KWh em junho de 2008; de 321 KWh em julho de 2008; de 87 Kwh em novembro de 2009 e de 104 Kwh em
dezembro de 2009 (fl. 53). Assim, a diferença é gritante e não pode ser justificada apenas pela maior utilização de aparelhos
domésticos ou aumento do número de pessoas na residência. Deste modo, não tendo a ré explicado a medição completamente
fora da média, o pedido da parte autora de revisão das faturas comporta deferimento. Para o cálculo, a ré deverá verificar a
média de consumo efetivo registrada nos últimos 12 (doze) meses, excluída, evidentemente, o período em que suspenso o
fornecimento, e proceder regularmente à cobrança. Considerando que a cobrança não restou justificada, à autora ser restituído
em dobro o valor da fatura de R$ 732,59 (setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e nove centavos), referente de setembro
de 2009 (fl. 17), podendo a ré descontar do valor o montante apurado na revisão acima delineada. Destaco a forçosa incidência
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do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do respectivo art. 42, parágrafo único: Art. 42. (...) Parágrafo único. O
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso,
acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. A magistral lição de Antônio Herman de
Vasconcellos e Benjamin elenca quatro pressupostos para a aplicação do dispositivo supra, sendo três objetivos e um subjetivo,
a saber: a cobrança deve ser de dívida, extrajudicial, deve ter origem em uma dívida de consumo e o engano deve ser
injustificável. É exatamente a hipótese que se apresenta, pois a consumidora pagou fatura excessiva, sem que o consumo
apurado tivesse justificativa plausível. Por fim, em relação aos danos morais, o pedido é improcedente. O dano moral é resultante
da ofensa a direitos da personalidade e a respectiva indenização tem por fim compensar a vítima por prejuízo extrapatrimonial
sofrido. Entretanto, hoje, inequívoca sua banalização, pois demandas objetivando indenização por dano moral são propostas
com fundamento em qualquer dissabor sofrido na vida social. Não é esta sua finalidade. Não pode ser utilizado com o escopo de
enriquecimento da vítima. O fato de constar na fatura valor incompatível com o consumo, por si só, não enseja dano moral, à
medida que não houve ofensa a direito da personalidade. Ademais, além de não ter ocorrido efetiva suspensão da energia
elétrica na unidade consumidora, a autora já suportou outros episódios de ausência de fornecimento. É certo que o fato gerou
aborrecimento, mas não a ponto de gerar implicar moral, posto que as circunstâncias narradas na exordial foram claramente
supervalorizadas pela autora. Pelo exposto, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, JULGO PROCEDENTE o pedido
de revisão das faturas de energia elétrica dos meses de setembro e outubro de 2009, nos termos do art. 269, inciso I, do Código
de Processo Civil, para determinar que a ré verifique a média de consumo efetivo registrada nos últimos 12 (doze) meses antes
da propositura da demanda, excluído o período em que suspenso o fornecimento, e proceda à cobrança do montante apurado,
devidamente atualizado pela Tabela Prática Para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça
de São Paulo, sem a incidência de juros de mora. JULGO PROCEDENTE o pedido de restituição de indébito, nos termos do art.
269, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar que a ré restitua em dobro o valor de R$ 732,59 (setecentos e trinta
e dois reais e cinquenta e nove centavos), referente de setembro de 2009, atualizado pela Tabela Prática Para Cálculo de
Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo e com juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês a partir da citação, podendo dele descontar o valor apurado após a revisão das faturas acima mencionadas. JULGO
IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais e extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art.
269, inciso I do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência recíproca, as partes deverão ratear em idêntica proporção as
despesas processuais, arcando cada qual com os honorários de seus respectivos patronos, ressalvado benefício da justiça
gratuita eventualmente concedido. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Mongaguá, 15 de janeiro de 2014. Lívia Maria de Oliveira
Costa Juíza de Direito - ADV: ARLINDO NASCIMENTO (OAB 25939/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB
126504/SP)
Processo 0004471-24.2006.8.26.0366 (366.01.2006.004471) - Execução de Título Extrajudicial - Efeito Suspensivo /
Impugnação / Embargos à Execução - Banco Nossa Caixa Sa - A Voz de Mongagua Editora Ltda - - Sandro Palhares de Souza
- - Orminda Pretel - Vistos. No prazo de 48 horas dias, sob pena de extinção do feito, esclareça, o exequente, o requerimento
pela consulta do endereço dos executados por meio do sistema BACEN-JUD, tendo em vista que já se procedeu à pesquisa,
cujo resultado se encontra às fls. 72/76. Sem prejuízo, no mesmo prazo, caso deseje proceder a nova consulta, recolha as
respectivas taxas. Intime-se. Mongaguá, Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE
NOGUEIRA (OAB 123199/SP), REYNALDO CUNHA (OAB 61632/SP)
Processo 0004647-27.2011.8.26.0366 (366.01.2011.004647) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação Claudia Trevigno dos Santos - Marcia Rosa Biazzuz Moreno - - Gustavo Rosa Biazzuz Moreno - - Fernanda Rosa Biazzuz Moreno
- - Rodrigo Rosa Biazzuz Moreno - Vistos. Muito embora já tenha havido citação de dois dos réus (fls. 48/49) observo que o autor
não foi intimado do despacho de fl. 40, termo inicial da contagem do prazo para depósito do valor devido. Consequentemente,
o mandado de citação não cumpriu os requisitos do artigo 893 do Código de Processo Civil. Assim, intime-se o autor para que
proceda ao depósito do valor devido, no prazo de 5 dias. Com o depósito, citem-se os réus para que levantem o valor depositado
ou apresentem resposta. Em não havendo depósito, voltem os autos conclusos. Intime-se. Mongaguá, Lívia Maria de Oliveira
Costa Juíza de Direito - ADV: SERGIO RICARDO BATISTA DOS SANTOS (OAB 264300/SP)
Processo 0004792-20.2010.8.26.0366 (366.01.2010.004792) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Rosa Esther Piantenida de Motta Neto - Banco do Brasil Sa - recolher, o autor, em 05 (cinco) dias, a(s) diligência(s) do Oficial
de Justiça, sob pena de extinção do processo (art. 267, inciso IV, do CPC). Valor R$ 13,59 - ADV: ANA MARIA SACCO (OAB
76654/SP)
Processo 0005106-68.2007.8.26.0366 (366.01.2007.005106) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Auto Moto
Escola Mongaguá Sc Ltda - Lc e Lc Turismo Ltda Me - Vistos. Fls. 56: Deixo de analisar, por ora, o pedido de penhora online,
considerando que o executado não foi citado. Assim, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, em termos
de prosseguimento. Int. Mongaguá, d.s.. Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: ALESSANDRA MORENO VITALI
MANGINI (OAB 212872/SP)
Processo 0005512-50.2011.8.26.0366 (366.01.2011.005512) - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios
- Givaldo Oliveira dos Santos - Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá - Vistos. Manifeste-se o autor sobre a resposta
apresentada pelo Município de Mongaguá, no prazo de 10 dias. Intime-se. Mongaguá, Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza
de Direito - ADV: MANOEL GIL NUNES DE OLIVEIRA (OAB 75059/SP), ANTONIO CARLOS ALVES DE LIRA (OAB 259369/
SP), ISAIAS DOS ANJOS MESSIAS E SILVA (OAB 265739/SP), JOSÉ BORGES DA ROSA (OAB 243137/SP), SANDRO LUIZ
FERREIRA DE ABREU (OAB 148173/SP), ANA PAULA DA SILVA ALVARES (OAB 132667/SP), JOSE ROBERTO PEREIRA
MANZOLI (OAB 118688/SP), DANCRID TOALHARES (OAB 105000/SP)
Processo 0005615-57.2011.8.26.0366 (366.01.2011.005615) - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - Zardoch
Incorporação Ltda - Manoel Gomes Seabra - - Lidia Galvão Bueno - Fica a parte autora intimada do deferimento do prazo
solicitado. - ADV: ALESSANDRA MORENO VITALI MANGINI (OAB 212872/SP)
Processo 0005927-33.2011.8.26.0366 (366.01.2011.005927) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação
/ Ameaça - Evani Aparecida dos Santos - - Irani Aparecida dos Santos Lopes - João Francisco Mendes - - Srª Flor - INTIMESE a(s) requerente(s), Evani Aparecida dos Santos e Irani Aparecida dos Santos Lopes, para que no PRAZO de 48 horas dê
andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo
Civil. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como carta de intimação. - ADV: MARCEL UEDA (OAB 289365/SP)
Processo 3002535-63.2013.8.26.0366 - Reintegração / Manutenção de Posse - Liminar - MARIO DA SILVA - - SUZANA
DREER DA SILVA - INVASORES DESCONHECIDOS - Vista dos autos à parte autora/exequente para : manifestar-se, em 10
(dez) dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC) - ADV: TÂNIA NOVAS DA CUNHA FIGUEIREDO (OAB 155361/SP),
NEWTON CURTI (OAB 106434/SP)
Processo 3002790-21.2013.8.26.0366 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - APARECIDA DOS SANTOS ALVES
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- - ED WAGNER RIGHETTO - NILSON NUNES GONÇALVES - Vistos. Em que pese a juntada de documentos, entendo que
o exercício da posse ainda não foi demonstrado. Isto porque a prova da propriedade é irrelevante em ações possessórias e o
recolhimento de uma parcela de IPTU não é suficiente para prova da posse. Assim, não estando a petição inicial devidamente
instruída com provas dos requisitos previstos no art. 927 do Código de Processo Civil, de rigor a designação de audiência
de justificação para o dia 06 de março de 2014, às 14:00h, com fundamento do art. 928 do mesmo diploma legal, ocasião
em que a parte autora poderá trazer testemunhas, independentemente de intimação, para comprovação dos requisitos da
tutela possessória postulada. Cite-se e intime-se a parte ré para comparecimento à audiência, consignando-se que o prazo
para contestar, de 15 (quinze) dias, terá início a partir da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar (art. 930,
parágrafo único, do Código de Processo Civil). No ato de intimação, o Oficial de Justiça deverá identificar os ocupantes do
imóvel. Intime-se. Mongaguá, 15 de janeiro de 2014. Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV: ANTÔNIO DONIZETTI
FERNANDES (OAB 223290/SP)
Processo 3003122-85.2013.8.26.0366 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de
Bens - LUIZ CARLOS ESPÓSITO MENDES - - VERA LÚCIA ASSENSIO MENDES - Ministério Público do Estado de São Paulo Vistos. Cite-se o embargado. Intime-se. Mongaguá, 15 de janeiro de 2014. Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de Direito - ADV:
RENATO ASSENSIO MENDES (OAB 290663/SP)
Processo 3003326-32.2013.8.26.0366 - Embargos de Terceiro - Posse - FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA - ANTONIO
DAMASCENO MARTINS - Vistos. Defiro a gratuidade à parte autora. Anote-se. Trata-se de embargos de terceiro opostos por
FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA em face de ANTONIO DAMACENO MARTINS, em relação ao lote 33 da quadra X, Vila
Oceanópolis, situado na Avenida Monsenhor Seckler, nº 959, em relação ao qual foi expedido mandado de reintegração de
posse em cumprimento à sentença proferida ns autos 366.01.2003.000380-6. Afirma que, em 02 de agosto de 2010, firmou
instrumento particular de cessão de direitos possessórios relativo ao imóvel com Evandro Lopes do Nascimento, o qual havia
obtido a posse de Paulo Cesar dos Santos. Alega que a sucessão de posses está sendo feita desde 27 de janeiro de 2003,
quando Paulo Seckler Málacco e sua esposa Rejane Loureiro Seckler Málacco a transferiram para José Carlos Matos dos
Santos e sua esposa Maria Luiz dos Santos. Requer a suspensão do processo principal. É o relatório do essencial. Fundamento
e decido. Ao contrário do afirmado na exordial, não restou demonstrada a sucessão de posses a partir do contrato firmado
entre Paulo Seckler Málacco e José Carlos Matos dos Santos. Com efeito, o embargante firmou contrato com Evandro Lopes
Nascimento, o qual, por sua vez, havia celebrado negócio jurídico com Paulo Cesar dos Santos. No entanto, não há relação
jurídica entre Paulo Cesar e José Carlos. Ademais, insta consignar que o lote 33 da quadra X foi dividido em duas partes,
não sendo possível inferir se todos os contratos tratam da mesma parte do lote, haja vista a descrição falha contida naqueles
firmados pelo embargante e seu antecessor. Aliás, nos autos principais, José Carlos Matos dos Santos firmou petição conjunta
com o embargado, solicitando prazo para a desocupação do imóvel, do que se presume que não se trata de uma única cadeia
sucessória. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Cite-se o embargado, na pessoa de seu advogado, nos termos do art.
1.050, § 3º, do Código de Processo Civil. Intime-se. Mongaguá, 15 de janeiro de 2014. Lívia Maria de Oliveira Costa Juíza de
Direito - ADV: ANA PAULA DA SILVA ALVARES (OAB 132667/SP)

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO CESAR DO NASCIMENTO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOAO SILVEIRA CAMPOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2014
Processo 0000089-41.2013.8.26.0366 (036.62.0130.000089) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Felipe Souza
Marçola Ribeiro - - Thiago Souza Marçola Ribeiro - Uilian Eduardo Ribeiro Monteiro - Defiro a gratuidade processual. Anotese. Regularizem os exequentes a representação processual, devendo trazer aos autos, em 15 dias, sob pena de extinção,
procuração em nome próprio, representados pela genitora. Recebo a petição de fls. 32/33 como emenda à inicial, passando a
demanda a ser AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Anote-se e altere-se junto ao sistema e à autuação. Anotese e observe-se o novo endereço dos demandantes (fls. 34). CITE-SE(M) a(o)(s) executada(o)(s) acima qualificada(o)(s), para
os termos da ação em epígrafe, ficando advertida(o)(s) do prazo de 30 (trinta) dias - considerando que o plano foi cancelado
há muito e não há, assim, que se falar em urgência - para cumprir(em) a obrigação de fazer descrita na inicial e constante do
título executado, sob pena de ser executada pelo próprio credor às custas do devedor ou ser convertida em indenização por
perdas e danos, cujo valor será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa, tudo conforme
disposto nos artigos 632 e 633, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: VIVIAN PATRICIA DE BRANCO
GONCALVES (OAB 141327/SP)
Processo 0000096-67.2012.8.26.0366 (366.01.2012.000096) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Fabio Florencio Gomes - recolher, no prazo de 05 (cinco) dias, o valor referente ao serviço de
impressão dos Sistemas Bacenjud/Infojud/Renajud, pela Guia do Fundo Especial de Despesa do Tribunal - FEDT, Código 434-1,
nos termos do Provimento nº. 1864 do Conselho Superior da Magistratura. Valor R$ 11,00. - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA
DA MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP)
Processo 0000193-72.2009.8.26.0366 (366.01.2009.000193) - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - O. de O.
S. - - E. de O. da S. - C. O. da S. ( - OSVALDO DE OLIVEIRA SILVA e ESTER OLIVEIRA DA SILVA ajuizaram a presente AÇÃO
DE INTERDIÇÃO em face de CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA, alegando serem os pais da ré, sustentam que esta é portadora
de doença crônica incapacitante (Hidrocefalia), em razão da ausência de expectativa de melhoras, requerem a interdição da ré,
a fim de proteger seus interesses. Juntou os documentos de fls. 06/12. Colheu-se a informação técnica (fls. 62/64), requerendo
a parte autora a procedência da ação (fls. 67/68). Opinou o I. membro do Ministério Público pelo acolhimento do pedido (fls.
70/71). É o relatório necessário. À Fundamentação. A requerida deve, realmente, ser interditada, pois, examinando os autos,
conclui-se que é portadora de retardo mental grave e paralisia cerebral (fls. 64), com total e permanente incapacidade para
reger atividades da vida civil, devido à alteração profunda na cognição e volição (a interdição é a medida indicada sob o ponto
de vista médico legal psiquiátrico). Posto isto, DECRETO A INTERDIÇÃO da ré CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA, filha de
Osvaldo de Oliveira Silva e Ester Oliveira da Silva, nascida aos 15 de dezembro de 1976, registrada no Cartório de Registro Civil
e Anexos da Comarca de Guarujá, Distrito de Vicente de Carvalho, Estado de São Paulo, sob o n° 2.111, às fls. 115v° do livro n°
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A.3, declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 3°, II, do Código Civil,
nomeio-lhe Curador Definitivo o seu pai e ora requerente Osvaldo de Oliveira Silva. Em obediência ao disposto no art. 1.184 do
Código de Processo Civil e no art. 9, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local
e no Órgão Oficial, com intervalo de 10 (dez) dias. Dispensada a especialização de hipoteca tendo em conta que o interditando
não possui patrimônio. Em consequência, julgo extinto o processo, com apreciação do mérito, o que faço nos termos do art. 269,
inciso I do Código de Processo Civil. Arbitro os honorários do advogado nomeado em 100% da tabela vigente, expedindo-se as
certidões. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. - ADV: ÉRIKA CARVALHO DE
ANDRADE (OAB 176758/SP)
Processo 0000465-03.2008.8.26.0366 (366.01.2008.000465) - Monitória - Obrigações - Espólio de José de Souza - Akaza
Imóveis - - Lezinho José de Souza - Esclareçam as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, se há interesse na designação
de “audiência preliminar” (“vide” norma inserta no art. 331 do Código de Processo Civil). Sem prejuízo de eventual “extinção do
processo” ou “julgamento antecipado da lide” (respectivamente, normas insertas nos artigos 329 e 330 do Código de Processo
Civil), especifiquem as partes, no mesmo prazo comum de 05 (cinco) dias, quais são as espécies de provas que pretendem
produzir, justificando-as pormenorizadamente, ou seja, a indicação da(s) finalidade(s) fundamento(s) de fato da(s) prova(s) é
indispensável, sob pena de indeferimento do(s) respectivo(s) pedido(s). Saliento que requerimento genérico será interpretado
como concordância com o julgamento antecipado. - ADV: OSVALDO DE FREITAS FERREIRA (OAB 130473/SP), JOSE SILVIO
TROVAO (OAB 125290/SP)
Processo 0000624-38.2011.8.26.0366 (366.01.2011.000624) - Arrolamento de Bens - Raimunda Leopoldina Pereira de
Jesus - Antonio Macario Santana de Cujus - Para fins de expedição do formal de partilha, providencie a parte autora o integral
cumprimento da r. Decisão de fls. 33. - ADV: ELAINE PEREIRA BIAZZUS RODRIGUES (OAB 200425/SP)
Processo 0000768-75.2012.8.26.0366 (366.01.2012.000768) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Itaú Unibanco Sa - Jrb dos Santos Alves da Silva Me - - João Rudney Boscolo dos Santos Alves da Silva - *Fica a
parte ré intimada do deferimento do pedido de fls. 79 - ADV: MANOEL GIL NUNES DE OLIVEIRA (OAB 75059/SP), SIMONE
APARECIDA GASTALDELLO (OAB 66553/SP), IONÁ KIYONAGA MARCOS (OAB 159633/SP)
Processo 0000857-40.2008.8.26.0366 (366.01.2008.000857) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Banco Bradesco Sa - Intimação do exequente para que proceda ao recolhimento das taxas referentes ao bloqueio pelo
sistema RENA-JUD e consulta de bens pelo sistema INFO-JUD. - ADV: MARIANA SILVA FERREIRA (OAB 218314/SP), FABIO
PEREIRA DE LUCENA JUNIOR (OAB 242991/SP), RICARDO RIBEIRO DE LUCENA (OAB 47490/SP), BRUNO LOBO VIANNA
JOVINO (OAB 262341/SP), DÉBORA TAVARES DALSIN (OAB 269860/SP)
Processo 0000989-92.2011.8.26.0366 (366.01.2011.000989) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condomínio
Edifício Real Palazzo - Sônia Regina Azevedo Venâncio - Diante da r. Sentença de fls. 60, arquivem-se os autos, observadas as
formalidades legais. - ADV: MERENCIANO OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR (OAB 194892/SP)
Processo 0001106-15.2013.8.26.0366 (036.62.0130.001106) - Embargos à Execução - Extinção da Execução - Júlia de
Souza Zanchi Xavier Me - Itaú Unibanco Sa - Uma vez que não consta nos autos informações quanto à concessão de efeito
suspensivo, manifeste-se o embargado no prazo de 15 (quinze) dias quanto à presente. - ADV: PAULO APARECIDO BARBOSA
(OAB 145147/SP), SIMONE APARECIDA GASTALDELLO (OAB 66553/SP), IONÁ KIYONAGA MARCOS (OAB 159633/SP)
Processo 0001353-64.2011.8.26.0366 (366.01.2011.001353) - Procedimento Ordinário - Guarda - C. de A. B. - J. M. da S.
- - A. B. N. - Tendo em vista que o réu não foi citado, bem como da ausência de oposição por parte do I. Membro do Ministério
Público (fls. 45), acolho o requerido pelo autor e nos termos do artigo 267, inciso VIII do Código de Processo Civil, Extingo este
processo de AÇÃO DE GUARDA DE MENOR requerido por CLEIDE DE ANDRADE BUDA em face de JESSICA MARQUES DA
SILVA E OUTROS. PRIC, transitada esta em julgado, arquivando-se, observadas as formalidades de praxe. - ADV: ALEXANDRE
SOUZA DA SILVA (OAB 194157/SP)
Processo 0001418-25.2012.8.26.0366 (366.01.2012.001418) - Usucapião - Aquisição - Robson Fernando Souza - - Rita
Eliane Molinari - Certifique a serventia o trânsito em julgado da r. Sentença de fls. 71. Fls. 74: Após o item anterior, defiro
o desentranhamento solicitado. Cumpridas as determinações dos itens anteriores, arquivem-se os autos, observadas as
formalidades legais. - ADV: WILL CAVALCANTE (OAB 310971/SP), LAZARO BIAZZUS RODRIGUES (OAB 39982/SP), ELAINE
PEREIRA BIAZZUS RODRIGUES (OAB 200425/SP)
Processo 0001628-13.2011.8.26.0366 (366.01.2011.001628) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condomínio
Edifício Mont Blanc - Marcio Jose Dourado - - Maria Raquel Duarte Pedrosa Dourado - Fls.51/52: Tendo em vista a comprovação
do recolhimento das taxas devida (fls. 55/57), defiro a pesquisa através do meio eletrônico BACENJUD. - ADV: EVERLYN
KARINA SIVIERO (OAB 282570/SP)
Processo 0001639-42.2011.8.26.0366 (366.01.2011.001639) - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - M. F. D.
O. N. - A. de A. N. - Trata-se de ação de interdição, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MARIA FERNANDA
DOMINGUES OLIVEIRA NASCIMENTO em face de seu marido ADILSON DE ALMEIDA DO NASCIMENTO, alegando em síntese
que o requerido sofre de esquizofrenia, (CID F.29 Esquizofrenia e J.44-8 Enfisema Pulmonar) , o que o impossibilita a prática
dos atos da vida civil. Com a inicial vieram os documentos de fls. 08/19. Fls. 22. Foi deferido o pedido de curatela provisória. Fls.
36/38. Laudo apresentado pela Unidade de Saúde Mental do Município afirmando que o requerido sofre de mal de Alzheimer
e transtorno psicótico não especificado ( CID 10: F00 + F29). Interrogado, fls.52, o requerido afirmou ter lucidez em relação
aos fatos da vida, apesar de estar sempre acompanhado da esposa, pessoa que o auxilia com as atividades do cotidiano. É
o relatório. A curatela é instituto que se por um lado mostra-se notadamente protetivo do ser humano incapaz para os atos
da vida civil, por outro revela-se dos mais drásticos admitidos em direito, na medida em que o priva da liberdade de conduzir
a sua vida da forma que melhor lhe aprouver, pelo que, em tais casos, o magistrado deve proceder, mais do que o habitual,
com extrema cautela e sensibilidade. Em assim sendo, havendo estado de dúvida quanto à incapacidade do interditando, e
como bem apontou a representante do Ministério Público, a aparente lucidez do requerido, o que poderia indicar a capacidade
ou a incapacidade relativa para os atos da vida civil, revela-se imprescindível a conversão do julgamento em diligência para
realização de nova prova técnica, desta vez, porém, por Órgão Oficial do Estado IMESC. Ademais, da leitura do artigo 1.183
do CPC pode-se concluir que a interdição, por ser medida judicial de graves consequencias, exige a produção de perícia
judicial, a fim de comprovar, cabalmente, a doença mental incapacitante do suposto interditando, sob pena de nulidade do
decisum que a declarar. Nesse sentido: “apelação cível. ação de interdição. necesssidade de realização de exame pericial, com
indicação acerca de eventual incapacidade do interditando e seu grau, a ser realizada POR PROFISSIONAL HABILITADO NA
ÁREA DA PSIQUIATRIA. A interdição, porque restringe a administração pessoal do interdito para a vida e para os negócios, é
absolutamente excepcional e sua confirmação deve ser induvidosa e cabal, não deixando qualquer possibilidade de dúvida. Por
esta razão o laudo médico não pode ser substituído por mero atestado médico, tampouco por laudo proferido por profissional
que não possua a habilitação legal exigida. Assim, na espécie, é de ser provido o recurso, para desconstituir a sentença,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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para que seja realizada nova perícia médica por profissional da área psiquiátrica. Recurso provido. (AC n. 70030007975, de
Guaíba, Sétima Câmara Cível, Rel. Des. Ricardo Raupp Ruschel, j. em 25.11.2009).” Ante o exposto, converto o julgamento em
diligência, para que, se produza nova prova pericial, oficiando-se o IMESC. - ADV: NIVIA HELENA DE OLIVEIRA MELLO (OAB
126145/SP), PAULO APARECIDO BARBOSA (OAB 145147/SP)
Processo 0001664-21.2012.8.26.0366 (366.01.2012.001664) - Procedimento Sumário - Concessão / Permissão / Autorização
- Ana Paula Brito dos Anjos - Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá - Esclareçam as partes, no prazo comum de 05
(cinco) dias, se há interesse na designação de “audiência preliminar” (“vide” norma inserta no art. 331 do Código de Processo
Civil). Sem prejuízo de eventual “extinção do processo” ou “julgamento antecipado da lide” (respectivamente, normas insertas
nos artigos 329 e 330 do Código de Processo Civil), especifiquem as partes, no mesmo prazo comum de 05 (cinco) dias, quais
são as espécies de provas que pretendem produzir, justificando-as pormenorizadamente, ou seja, a indicação da(s) finalidade(s)
fundamento(s) de fato da(s) prova(s) é indispensável, sob pena de indeferimento do(s) respectivo(s) pedido(s). Saliento que
requerimento genérico será interpretado como concordância com o julgamento antecipado. - ADV: SANDRO LUIZ FERREIRA
DE ABREU (OAB 148173/SP), FELIPE FURTADO (OAB 281672/SP), ANTONIO CARLOS ALVES DE LIRA (OAB 259369/SP),
ISAIAS DOS ANJOS MESSIAS E SILVA (OAB 265739/SP), DANCRID TOALHARES (OAB 105000/SP), ANA PAULA DA SILVA
ALVARES (OAB 132667/SP)
Processo 0001765-24.2013.8.26.0366 (036.62.0130.001765) - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Bv Financeira
Sa Credito Financiamento e Investimento - Elizeu de Alcantra - Fls. 36/39: Recebo como emenda à inicial, providenciando a
serventia as devidas anotações. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº
911/69. Cite-se o réu para pagar a dívida que provocou a mora (Incidente de Inconstitucionalidade nº 150.402.0/5) no prazo de 5
(cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção de
verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo
Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, §
1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as
penas da Lei. - ADV: ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP)
Processo 0001861-44.2010.8.26.0366 (366.01.2010.001861) - Procedimento Ordinário - Marlene de Camargo - Instituto
Naciona do Seguro Social - Diante da ausência de preparo da apelação de fls. 44/48, julgo a apelação interposta por MARLENE
DE CAMARGO, com fundamento no art. 519 do Código de Processo Civil. Certifique a serventia o trânsito em julgado. - ADV:
ELAINE PEREIRA BIAZZUS RODRIGUES (OAB 200425/SP)
Processo 0001884-58.2008.8.26.0366 (366.01.2008.001884) - Cautelar Inominada - Maria da Solidade Pereira da Rocha
- Izaura Pereira da Rocha - VISTOS, Fls. 125/126: Defiro a pesquisa através do meio eletrônico INFOJUD e BACENJUD,
mediante a comprovação do recolhimento da taxa devida. Int. - ADV: ANTONIO DE PADUA FREITAS MOREIRA JUNIOR (OAB
156053/SP), ISAIAS DOS ANJOS MESSIAS E SILVA (OAB 265739/SP), DÉBORA ROMANO DE ALVARENGA FREIRE (OAB
160206/SP)
Processo 0002162-54.2011.8.26.0366 (366.01.2011.002162) - Procedimento Ordinário - Guarda - N. P. S. - C. de P. S. - Fls.
107/108: Assiste razão à parte autora, oficie-se à 1ª Vara de Família e Sucessões para que informe em qual dos endereços foi
realizada a tentativa de citação. - ADV: ALESSANDRA MORENO VITALI MANGINI (OAB 212872/SP)
Processo 0002530-29.2012.8.26.0366 (366.01.2012.002530) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - A. C.
C. R. - R. S. L. - - F. da S. R. - Emendem os autores a inicial nos termos da cota do I. Membro do Ministério Público às fls. 35/38,
no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento. Quanto ao requerimento do I. Membro do Ministério Público, pela realização
de estudo social a fim de verificar eventual paternidade socioafetiva, deixo de analisar, por ora, diante da alegação de eventual
erro na certidão de nascimento, bem como da ausência de manifestação do corréu Felipe. - ADV: FERNANDA DA CONCEIÇÃO
IVATA DA SILVA (OAB 280545/SP)
Processo 0002648-39.2011.8.26.0366 (366.01.2011.002648) - Execução de Alimentos - Alimentos - R. S. da S. - A. S. da S. Cobre-se o cumprimento do mandado anteriormente expedido (fls. 99). - ADV: LEONARDO BENETTI (OAB 251057/SP), SHEILA
LOPES PELAIO MONTALVÃO (OAB 202000/SP)
Processo 0002718-22.2012.8.26.0366 (366.01.2012.002718) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio
Edificio Ana Cristina - Paulo César Colla Santos - HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos efeitos o acordo
manifestado pelas partes a fls. 49/50, e, em conseqüência, EXTINGO este processo de AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS
CONDOMINIAIS ajuizado por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ANA CRISTINA contra PAULO CÉSAR COLLA SANTOS, o que faço
com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Homologo também a desistência do prazo recursal,
transitando nesta data a sentença, fazendo as comunicações e anotações de praxe. Após, arquivem-se os autos, observadas
legais. - ADV: EVERLYN KARINA SIVIERO (OAB 282570/SP)
Processo 0002766-78.2012.8.26.0366 (366.01.2012.002766) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais Condominio Edificio Golden Village Residence - Osvaldo Balassoni Junior - Defiro a instalação da execução, providenciando
a serventia às devidas anotações, inclusive para fins estatísticos. Tendo em vista que o credor requereu o cumprimento da
sentença, apresentando memória discriminada e atualizada de seu crédito, nos termos do artigo 475-B e 475-J (incluído pela
Lei 11.232/05) c/c o artigo 614, II do Código de Processo Civil, cujo valor aparentemente não excede os termos do título judicial
(CPC 475-B, § 3º), intime-se o devedor para promover o pagamento do valor de R$ 21.465,67, apresentado pelo credor, no
prazo de 15 (quinze) dias, ciente de que, caso não efetue o pagamento da referida quantia no prazo mencionado, o montante
da condenação será acrescida multa no percentual de 10% (dez por cento), conforme previsto no artigo 475-J do Código de
Processo Civil. - ADV: WASHINGTON DA COSTA GOMES (OAB 47440/SP), EVERLYN KARINA SIVIERO (OAB 282570/SP)
Processo 0002839-84.2011.8.26.0366 (366.01.2011.002839) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Luis
Seiken Teruya - Carlos Gentil Camargo Lopes da Silva - HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos efeitos
o acordo manifestado pelas partes a fls. 39/41, e, em conseqüência, EXTINGO este processo de AÇÃO DE DESPEJO C/C
COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS ajuizado por LUIS SEIKEN TERUYA contra CARLOS GENTIL CAMARGO LOPES
DA SILVA, o que faço com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Homologo também a desistência do
prazo recursal, transitando nesta data a sentença, fazendo as comunicações e anotações de praxe. Após, arquivem-se os autos,
observadas legais. - ADV: JOSE APARECIDO LIMA (OAB 292238/SP)
Processo 0003179-91.2012.8.26.0366 (366.01.2012.003179) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio
Edificio Paradiso - Acolho os embargos declaratórios a fim de que constar da sentença que a RÉ é CONDENADA também a
pagar ao AUTOR todas as despesas condominiais que lhes competem, que eventualmente possam ter se vencido no curso da
ação, sem tempestivo adimplemento, até a data da prolação da sentença, com acréscimo da multa e juros de mora (art. 1336,
§1º, do CC), por força do que estatui o artigo 290 do Código de Processo Civil. Comporta guarida, também, a alteração do termo
inicial da incidência dos juros, que deve ser a data do inadimplemento. Mantém-se, no mais, a sentença tal como lançada. Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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ADV: EVERLYN KARINA SIVIERO (OAB 282570/SP)
Processo 0003301-46.2008.8.26.0366 (366.01.2008.003301) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Cia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo Sabesp - Rogerio Oliveira - *Fica a parte autora intimada do deferimento do
prazo solicitado - ADV: SERGIO ALEXANDRE MENEZES (OAB 163767/SP)
Processo 0003308-72.2007.8.26.0366 (366.01.2007.003308) - Monitória - Prestação de Serviços - Elektro Eletricidade e
Serviços Sa - Panificadora e Confeitaria Paulista de Mongagua (massa Falida) - INTIME-SE o(a) requerente, Elektro Eletricidade
e Serviços Sa, para que no PRAZO de 48 horas dê andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo
267, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como carta de intimação.
- ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP)
Processo 0003564-44.2009.8.26.0366 (366.01.2009.003564) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Joaquim Cipriano Sobrinho
- - Rosa Soares Cipriano - Jose Aparecido Martins Bianco - Trata-se de ação de usucapião proposto por JOAQUIM CIPRIANO
SOBRINHO e ROSA SOARES CIPRIANO em face de JOSE APARECIDO MARTINS BIANCO, objetivando a declaração de
propriedade da Chácara n° 118 do lote 11 da do loteamento Balneário Itaguaí, nesta cidade de Mongaguá, em virtude de
posse mansa em pacífica exercida há mais de 13 (treze) anos. Juntou documentos (fls. 17/63). As Fazendas não manifestaram
interesse no feito (fls. 90, 99 e 102). É o relatório necessário À fundamentação. Em que pese a tramitação dos autos desde
2.009 sem citação, entendo que a continuidade do processamento não se justifica. Com efeito, a petição inicial nem ao menos
poderia ter sido processada, à medida que os autores não preenchem os requisitos necessários para a aquisição da propriedade
pela usucapião ordinária. A cessão de direitos possessórios não pode ser considerada como justo título para fins de usucapião,
pois não é hábil à transferência da propriedade. Destaco o Enunciado nº 86 do CJF/STJ, aprovado na I Jornada de Direito
Civil, que prevê que: “ A expressão justo título contida nos arts. 1.242 e 1.260 do Código Civil abrange todo e qualquer ato
jurídico hábil, em tese, a transferir a propriedade, independentemente de registro”. Além disso, confira-se recente acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: USUCAPIÃO ORDINÁRIA. Improcedência. Cessão de direitos possessórios que
não configura justo título para ensejar o reconhecimento da usucapião, nos termos do art. 551 do Código Civil de 1.916 (atual
art. 1.242). USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - Não ocorrência - Requisitos não preenchidos - Redução do prazo prescricional
da usucapião extraordinária para 15 (quinze) anos - Aplicação do artigo 550 do Código Civil de 1916 - Transcurso da prescrição
aquisitiva, segundo a legislação anterior que implica na aplicação do art. 2.028 do atual Código Civil - Acessio possessionis
não configurada. Sentença mantida Recurso desprovido, com observação. (Ap. 0013250-94.2007.8.26.0248 Relator(a): Moreira
Viegas Data do julgamento: 20/02/2013) (grifei) Destarte, o documento firmado pela parte autora (fls. 29/31) não vale como justo
título para fins declaração de propriedade pela usucapião ordinária, pois não fiz respeito à propriedade. De nada adiantaria
determinar o prosseguimento da demanda para, ao final, julgar o pedido improcedente em virtude da ausência de justo título.
Por fim, saliento que a parte autora não exerceu posse pelo prazo necessário para a aquisição da propriedade pela usucapião
extraordinária, com fundamento no art. 550 do Código Civil de 1916, vigente à época: Aquele que, por vinte anos sem interrupção,
nem oposição, possuir como seu, um imóvel, adquirir-lhe-á o domínio independentemente de título de boa fé que, em tal caso,
se presume, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para a transcrição no
registro de imóveis (grifei) Assim, considerando a posse iniciada em 1996, a parte autora apenas adquiriria a propriedade pela
usucapião extraordinária em 2016, de modo que, ao propor a demanda em 2009, não havia preenchido os requisitos legais. Não
se olvida que, durante o transcurso do prazo, entrou em vigor o Código Civil de 2002, que reduziu o prazo para 15 (quinze) anos,
nos termos de seu art. 1.238. No entanto, referido prazo não se aplica ao caso dos autos, à medida que, quando da entrada em
vigor do estatuto normativo em vigor, já havia transcorrido mais da metade do lapso temporal, de maneira que a posse da parte
autora continua regida pelo Código Civil de 1916, nos termos do art. 2.018 do Código Civil de 2002: Serão os da lei anterior os
prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do
tempo estabelecido na lei revogada. Deste modo, na data da propositura da demanda, ainda não havia transcorrido 20 (vinte)
anos necessários para a usucapião extraordinária, de modo que a demanda não pode prosseguir. De nada adiantaria determinar
o prosseguimento da demanda para, ao final, julgar o pedido improcedente em virtude da ausência de lapso temporal. Vale
destacar que a sentença na ação de usucapião tem natureza declaratória, de modo que a parte deve ter cumprido os requisitos
na data da propositura da demanda. Aliás, nesse ponto, faz-se mister salientar o entendimento deste magistrado no sentido
da impossibilidade de alcance do lapso temporal durante a tramitação do processo, muito embora haja divergência a respeito.
A natureza declaratória da sentença implica dizer que, na data da propositura da ação, a parte já adquiriu a propriedade pelo
exercício da posse por determinado lapso temporal, necessitando apenas de reconhecimento judicial para lograr o registro.
Diante disso, se a parte não preenche os requisitos quando da propositura, não pode obter uma sentença favorável, sendo
inadequada a incidência do art. 462 do Código de Processo Civil. Especificamente em relação à Mongaguá, onde a maior parte
das ações cíveis tem natureza possessória, entendimento diverso implicaria intensa insegurança, pois incentivaria a propositura
antecipada de demandas, já contando a parte com a demora na tramitação, decorrente da notória escassez de servidores
públicos. Assim, tendo em vista que as demandas de usucapião dificilmente são julgadas em período inferior a 05 (cinco) anos,
chegaríamos ao absurdo de admitir a propositura de ação de usucapião constitucional imediatamente após a entrada do autor
na posse. Destaco que referido entendimento prejudicaria substancialmente o proprietário, ciente do período legal para retomar
a posse de seu bem. Logo, pelas circunstâncias indicadas e pela peculiaridade desta Comarca, inaplicável o art. 462 do Código
de Processo Civil. Saliento, por fim, que nada impede que, completado o lapso temporal, ingresse a parte autora com novo
pedido, objetivando a declaração de propriedade. Pelo exposto, em virtude da ausência de interesse processual, EXTINGO o
processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao
pagamento das despesas processuais, ressalvando a hipótese de ser beneficiária da justiça gratuita. - ADV: ANTONIO CARLOS
ALVES DE LIRA (OAB 259369/SP), TATIANA CAPOCHIN PAES LEME BERNARDO (OAB 170880/SP)
Processo 0003623-66.2008.8.26.0366 (366.01.2008.003623) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Paulista Sa - Elisabete Molina Pedroso - Tendo em vista que o réu não foi citado, acolho o requerido pelo autor
e nos termos do artigo 267, inciso VIII do Código de Processo Civil, Extingo este processo de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
requerido por AÇÃO PAULISTA S/A em face de ELISABETE MOLINA PEDROSO. PRIC, transitada esta em julgado, arquivandose, observadas as formalidades de praxe. - ADV: ADRIANO MUNIZ REBELLO (OAB 256465/SP), CLÁUDIO CAMPOS (OAB
262799/SP), EMERSON CANETTE (OAB 256466/SP), FLAVIO ROBERTO MONTEIRO DE BARROS (OAB 227639/SP)
Processo 0003712-50.2012.8.26.0366 (366.01.2012.003712) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Bv Leasing Arrendamento Mercantil Sa - Adenilson Ferreira Santos - Tendo em vista que o réu não foi citado, acolho
o requerido pelo autor e nos termos do artigo 267, inciso VIII do Código de Processo Civil, Extingo este processo de AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR requerido por BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
em face de ADENILSON FERREIRA SANTOS. PRIC, transitada esta em julgado, arquivando-se, observadas as formalidades de
praxe. - ADV: HUDSON JOSE RIBEIRO (OAB 150060/SP), RAFAEL HENRIQUE NOGAROTO KOHL (OAB 314260/SP)
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Processo 0003802-97.2008.8.26.0366 (366.01.2008.003802) - Procedimento Ordinário - Jose Osvair Miqueloni - Instituto
Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. INTIME-SE o(a) requerente, Jose Osvair Miqueloni, para que no PRAZO de 48 horas
dê andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo
Civil. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como carta de intimação. - ADV: MÁRCIA DE PAULA BLASSIOLI (OAB
202501/SP), RICARDO FARIA PELAIO (OAB 192496/SP)
Processo 0003986-48.2011.8.26.0366 (366.01.2011.003986) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bvfinanceira Sa Cfi - Elias Matos Silva - *Fica a parte autora intimada do deferimento do prazo pedido para
providenciar o necessário - ADV: PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP)
Processo 0004129-03.2012.8.26.0366 (366.01.2012.004129) - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens (nº 2895/2009 - 1ª. Vara Cível) - Baninco Empreendimentos Imobiliários Sa - Alexandra Rodrigues
Cirillo - Diante da solicitação de fls. 91, devolva-se, com as nossas homenagens. - ADV: DENISE AYALA RODRIGUES ROCHA
(OAB 226426/SP), FERNANDO NOBREGA PEREIRA (OAB 263021/SP), LIGIA ALVARENGA CARILI MARTINS (OAB 265861/
SP)
Processo 0004360-30.2012.8.26.0366 (366.01.2012.004360) - Procedimento Ordinário - Pagamento em Consignação Marluce Santos Rios Calixto - Aichi Construtora Ltda - No prazo derradeiro de 10 (dez) dias, providencie a parte autora o
cumprimento da primeira parte da r. Decisão de fls. 83. Cumprida a determinação do item anterior, esclareçam as partes,
no prazo comum de 05 (cinco) dias, se há interesse na designação de “audiência preliminar” (“vide” norma inserta no art.
331 do Código de Processo Civil). Sem prejuízo de eventual “extinção do processo” ou “julgamento antecipado da lide”
(respectivamente, normas insertas nos artigos 329 e 330 do Código de Processo Civil), especifiquem as partes, no mesmo
prazo comum de 05 (cinco) dias, quais são as espécies de provas que pretendem produzir, justificando-as pormenorizadamente,
ou seja, a indicação da(s) finalidade(s) fundamento(s) de fato da(s) prova(s) é indispensável, sob pena de indeferimento do(s)
respectivo(s) pedido(s). Saliento que requerimento genérico será interpretado como concordância com o julgamento antecipado.
- ADV: JULIANA BARBINI DE SOUZA (OAB 263075/SP), MARIA CRISTINA JUAREZ (OAB 109496/SP)
Processo 0004385-82.2008.8.26.0366 (366.01.2008.004385) - Execução de Título Extrajudicial - Dorival Avelar - Luciano
Pereira Santos - A parte autora foi devidamente intimada para promover o andamento do feito no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, porém, segundo consta do aviso de recebimento (fls. 75/76), a parte não mais reside no local, de modo que o processo
está paralisado há mais de 30 dias. Pelo exposto, EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267,
inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos,
observadas as formalidades de praxe. P.R.I.C. - ADV: CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA (OAB 172862/SP), IVAN
RODRIGUES AFONSO (OAB 128498/SP)
Processo 0004644-38.2012.8.26.0366 (366.01.2012.004644) - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - A. A.
A. de S. I. - R. B. J. A. de S. - Fls. 59/60: Defiro, lavrando-se novo termo de curatela provisória. Sem prejuízo, oficie-se ao
IMESC, solicitando a designação de perícia médica na requerido. - ADV: DANILO BATISTA MARTINS NALIA (OAB 291036/SP),
CLAYTON OLIVEIRA DE BARROS (OAB 308452/SP)
Processo 0004763-33.2011.8.26.0366 (366.01.2011.004763) - Inventário - Inventário e Partilha - Soraia Cristina do Espirito
Santo - Mercedes de Almeida - Em face do tempo transcorrido desde a última manifestação, concedo o prazo de 10 (dez) dias
para a parte autora informar sobre o integral cumprimento da r. Decisão de fls. 50. - ADV: MÁRIO TADEU MARATEA (OAB
180766/SP)
Processo 0004902-53.2009.8.26.0366 (366.01.2009.004902) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Luiz Gonzaga Baia Valadares e outro - Antonio Costa Dias e outro - Acolho os embargos declaratórios opostos a fim de que
a sucumbência seja suportada pelos réus, ante a parcial procedência, até porque é mero erro material a questão combatida,
permanecendo, no mais, a sentença como lançada. - ADV: NORBERTO DE SIQUEIRA BRANCO (OAB 47869/SP), MAURO
GUZZO DE DECCA (OAB 256749/SP), LIA DAMO DEDECCA (OAB 207407/SP)
Processo 0005185-42.2010.8.26.0366 (366.01.2010.005185) - Procedimento Ordinário - Sergio Mercado - Antonio Marcos
Barbosa Andrade - Os embargos são meramente infringentes, considerando que os honorários foram arbitrados com fundamento
legal nos critérios do §4º do art. 20 do CPC, e não no §3º do mesmo dispositivo - que prevê os 10% referidos, como induz o
recorrente, razão por que nego provimento ao recurso. - ADV: JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO (OAB 160219/SP), NORBERTO
DE SIQUEIRA BRANCO (OAB 47869/SP)
Processo 0005295-07.2011.8.26.0366 (366.01.2011.005295) - Procedimento Ordinário - Luiz Henrique Borelli - Sabesp
Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - Esclareçam as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, se há
interesse na designação de “audiência preliminar” (“vide” norma inserta no art. 331 do Código de Processo Civil). Sem prejuízo
de eventual “extinção do processo” ou “julgamento antecipado da lide” (respectivamente, normas insertas nos artigos 329 e
330 do Código de Processo Civil), especifiquem as partes, no mesmo prazo comum de 05 (cinco) dias, quais são as espécies
de provas que pretendem produzir, justificando-as pormenorizadamente, ou seja, a indicação da(s) finalidade(s) fundamento(s)
de fato da(s) prova(s) é indispensável, sob pena de indeferimento do(s) respectivo(s) pedido(s). Saliento que requerimento
genérico será interpretado como concordância com o julgamento antecipado. - ADV: ROSANGELA FAGUNDES DE ALMEIDA
GRAESER (OAB 107744/SP)
Processo 0005312-77.2010.8.26.0366 (366.01.2010.005312) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio
Edificio Porto Fino - Fica a parte autora intimada a recolher, em 05 (cinco) dias, a taxa para expedição de Carta AR, sob pena de
extinção do processo (art. 267, inciso IV, do CPC). - ADV: EVERLYN KARINA SIVIERO (OAB 282570/SP)
Processo 0005357-13.2012.8.26.0366 (366.01.2012.005357) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Aymoré Crédito , Financiamento e Investimento Sa - Rejeito os embargos declaratórios, eis que meramente
infringentes, haja vista que, conforme certidão retro, o autor foi devidamente intimado pela imprensa por meio de seu patrono,
o que é suficiente para a hipótese de ordem de emenda da inicial (art. 284 do CPC), porquanto a intimação pessoal à extinção
somente é mister no caso do §1º do art. 267 do CPC. Ao trânsito, arquivem-se. - ADV: PAULO CESAR MEDEIROS EYZANO
(OAB 272353/SP)
Processo 0005360-65.2012.8.26.0366 (366.01.2012.005360) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Eduardo Conceição da Silva - Rejeito os embargos
declaratórios, eis que meramente infringentes, haja vista que, conforme certidão retro, o autor foi devidamente intimado pela
imprensa por meio de seu patrono, o que é suficiente para a hipótese de ordem de emenda da inicial (art. 284 do CPC),
porquanto a intimação pessoal à extinção somente é mister no caso do §1º do art. 267 do CPC. Ao trânsito, arquivem-se. - ADV:
PAULO CESAR MEDEIROS EYZANO (OAB 272353/SP)
Processo 0005739-40.2011.8.26.0366 (366.01.2011.005739) - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - Rachel
dos Santos - Antônio Sergio Nayme Balducci - - Marilda de Souza Baducci - Esclareçam as partes, no prazo comum de 05
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(cinco) dias, se há interesse na designação de “audiência preliminar” (“vide” norma inserta no art. 331 do Código de Processo
Civil). Sem prejuízo de eventual “extinção do processo” ou “julgamento antecipado da lide” (respectivamente, normas insertas
nos artigos 329 e 330 do Código de Processo Civil), especifiquem as partes, no mesmo prazo comum de 05 (cinco) dias, quais
são as espécies de provas que pretendem produzir, justificando-as pormenorizadamente, ou seja, a indicação da(s) finalidade(s)
fundamento(s) de fato da(s) prova(s) é indispensável, sob pena de indeferimento do(s) respectivo(s) pedido(s). Saliento que
requerimento genérico será interpretado como concordância com o julgamento antecipado. - ADV: ANTONIO SERGIO NAYME
BALDUCCI (OAB 45580/SP), OSVALDO DE FREITAS FERREIRA (OAB 130473/SP)
Processo 0005753-87.2012.8.26.0366 (036.62.0120.005753) - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - A. F.
V. J. - A. C. V. - Manifeste-se o autor, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à cota ministerial de fls. 32. - ADV: FERNANDA DA
CONCEIÇÃO IVATA DA SILVA (OAB 280545/SP)
Processo 3001014-83.2013.8.26.0366 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
PECÚNIA S/A - JORGE MACIEL LOURENCO DE BARROS - Os embargos comportam provimento, ante o atendimento correto
da ordem de emenda, como se vê na petição de fls. 27 e documentos que a instruem. Assim, determino o prosseguimento
do feito, recebendo referida petição como emenda à inicial, anotando-se e alterando-se o necessários junto ao sistema e à
autuação. Outrossim, concedo ao autor prazo de 10 dias à comprovação da constituição em mora do réu, eis que o documento
de fls. 15 foi assinado por pessoa diversa, sob pena de indeferimento da inicial. - ADV: PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO
(OAB 12199/SP)
Processo 3001126-52.2013.8.26.0366 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - VERA MOREIRA MAZZIERI
- TELMA CÁSSIA DOS SANTOS - 1. Defiro a prioridade de tramitação, nos termos do art. 1.211-A do CPC. Anote-se e observese. 2. Publique-se, se pendente, a certidão de fls. 129, com urgência. 3. A questão da concessão da liminar já foi apreciada e
é objeto de recurso, cujo resultado não foi informado pela parte interessada, de modo que tal decisão, por ora, fica mantida.
4. Expeça-se, com urgência, mandado de constatação em relação ao imóvel objeto dos autos, a fim de se constatar o referido
abandono e, constatado, defiro a imissão na posse, nos termos do art. 66 da Lei 8245/1991, expedindo-se, se necessário. 5.
Ciência à ré, nos termos do art. 398 do CPC. 6. Aguarde-se a audiência designada. - ADV: FERNANDA DE FARIA OLIVEIRA
(OAB 319746/SP), MAIRA GARZOTTI GANDINI (OAB 299363/SP), TELMA CASSIA DOS SANTOS (OAB 161371/SP)
Processo 3001126-52.2013.8.26.0366 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - VERA MOREIRA MAZZIERI
- TELMA CÁSSIA DOS SANTOS - Intimação às partes sobre o audiência de tentativa de conciliação, agendada para o dia 24 de
abril de 2014 às 15:30 horas. - ADV: FERNANDA DE FARIA OLIVEIRA (OAB 319746/SP), TELMA CASSIA DOS SANTOS (OAB
161371/SP), MAIRA GARZOTTI GANDINI (OAB 299363/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO CESAR DO NASCIMENTO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOAO SILVEIRA CAMPOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2014
Processo 0000982-03.2011.8.26.0366 (366.01.2011.000982) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Maria Aparecida
Mariano da Silva Rufini - Nilvan da Silva Lima - *Vista dos autos às partes e/ou interessados: manifestarem-se, em 05 (cinco)
dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s) juntado(s) aos autos - ADV: NORBERTO DE SIQUEIRA BRANCO (OAB 47869/SP)
Processo 0001293-57.2012.8.26.0366 (366.01.2012.001293) - Usucapião - Genivaldo Campos da Silva - - Jovanete
Rodrigues da Silva - Emende a parte autora a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento, para: (1) indicar
o(s) proprietário(s), que devem ser incluídos no polo passivo, e seus respectivos endereços; (2) indicar os confrontantes, que
devem ser incluídos no polo passivo, e seus respectivos endereços; (3) esclarecer como entrou na posse do imóvel; (4) indicar
especificamente o início e prazo de exercício da posse, não bastando a menção de exercício há mais de x anos; (5) esclarecer
eventual cadeia sucessória, indicando especificamente os antecessores e respectivos tempos de posse; (6) juntar documentos
que comprovam a posse durante todo o período (IPTU, faturas de energia elétrica, faturas de água e esgoto, correspondências
pessoais), bastando os dois mais antigos e os dois mais recentes; (7) juntar certidão vintenária do distribuidor cível em seu
nome e em nome de eventuais antecessores; (8) juntar descrição do imóvel com todas suas características, consistentes na
exata localização, imóveis confrontantes, medidas e benfeitorias, firmada por profissional com Crea; (9) juntar planta do imóvel
assinada por profissional com Crea; (10) juntar matrícula do imóvel; (11) indicar o dispositivo legal que fundamenta o pedido;
(12) juntar procuração do cônjuge e certidão de casamento. Por fim, ressalto que as providências são de competência da parte,
ainda que beneficiária da justiça gratuita. - ADV: ELAINE PEREIRA BIAZZUS RODRIGUES (OAB 200425/SP)
Processo 0001295-90.2013.8.26.0366 (036.62.0130.001295) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento Sa - Simone Dela Roza Ferreira - Tendo em vista que o réu não
foi citado, acolho o requerido pelo autor e nos termos do artigo 267, inciso VIII do Código de Processo Civil, Extingo este
processo de AÇÃO BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR requerido por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO S.A. em face de SIMONE DELA ROZA FERREIRA. PRIC, transitada esta em julgado, arquivando-se,
observadas as formalidades de praxe. - ADV: ELIANA ESTEVÃO (OAB 161394/SP)
Processo 0001458-70.2013.8.26.0366 (036.62.0130.001458) - Interdição - Tutela e Curatela - F. R. G. S. - B. R. de G. Vistos. FLAVIANA ROCHA GODOY SOUZA requereu a INTERDIÇÃO de Bruna Rocha de Godoy argumentando, em síntese, que
é irmã da requerida, o qual é totalmente incapaz para o ato da vida e para gerir sua pessoa e administrar seus bens, sendo que
seu pai não quis assumir sua criação e a mãe faleceu. Postula a decretação da interdição do requerido, com sua nomeação como
curadora, a fim de que possa administrar os interesses da interditanda. Com a petição inicial vieram documentos. Foi realizado
audiência de interrogatório da interditanda (fls. 39/40). O laudo pericial foi encartado a fls. 53/56. Por fim, a representante do
Ministério Público opinou pela procedência da ação (fls. 62/63). É o relatório necessário. Passo à fundamentação. O feito em
questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão
controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental e pericial produzida
para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que despiciendo se faz designar audiência de instrução e julgamento para
a produção de novas provas. O pedido é procedente. A interdição judicial é procedimento indispensável para todos esses casos:
“Incidem na curatela todos aqueles que, por motivos de ordem patológica ou acidental, congênita ou adquirida, não estão em
condições de dirigir a sua pessoa ou administrar seus bens, posto que maiores de idade. O pressuposto fático da curatela é a
incapacidade: o pressuposto jurídico, uma decisão judicial. Não pode haver curatela, senão deferida pelo juiz, no que, aliás,
este instituto difere do pátrio poder, que é de origem sempre legal, e da tutela, que pode provir da nomeação dos pais. Mesmo
os portadores de estado psicossomático caracterizado por descargas freqüentes ou ininterruptas de agressividade (furiosi),
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não podem receber um curador senão através de processo judicial, que culmina em sentença declaratória de seu estado.
Não há mister seja este estado demencial permanente e contínuo, para a interdição. Desde que o paciente seja um insano da
mente, ainda que a enfermidade se manifeste com intermitências, é admissível a curatela.” CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA,
Instituições de Direito Civil, Direito de Família, Volume I, Forense, 4a edição, 1981, fls. 315. A requerido deve ser interditada,
pois, examinada por perícia, concluiu-se que é portador de “retardo mental grave”, que a torna incapaz total e permanentemente
de gerir e administrar a seus bens e para todos os atos da vida civil (fls. 56), preenchendo-se, dessa forma, o requisito previsto
no inciso I do artigo 1.767 do Código Civil. A relação de parentesco do interditando em relação à requerente (Código Civil, artigo
1.768, inciso II) foi documentalmente comprovada com os documentos que instruíram a inicial. Nos termos do artigo 1.775, §1º,
parte final, do Código Civil, cabe à requerente, Isabel, o exercício legítimo da curatela. Desta forma, impõe-se a procedência
do pedido. Dispositivo. Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para DECRETAR A INTERDIÇÃO de Bruna
Rocha de Godoy, qualificada nos autos, e declaro-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil,
nomeando Flaviana Rocha de Godoy Souza como sua curadora, a fim de que esta última passe a reger a pessoa e os bens
da interditada, em conformidade com o artigo 3º, inciso II, do Código Civil. Cumpra-se o disposto nos artigos 1.184, 1.187 e
1.188, todos do Código de Processo Civil e artigo 9º, inciso III, do Código Civil. Desnecessária a especialização de hipoteca,
diante da idoneidade presumida da curadora (CPC, art. 1.190), consignando-se que depende de autorização judicial a prática
dos atos previstos no artigo 1.748, do Código Civil. Além disso, deverá a curadora ser advertida de que é responsável, civil e
criminalmente, pela gerência do patrimônio do interdito, e que, a qualquer momento, poderá ser exigida a prestação de contas.
Arbitro os honorários do(s) advogado(s) que atuou(aram) em razão do convênio da OAB/DPE no valor máximo respectivo a que
alude a tabela para esta fase processual. Expeça-se certidão após apresentação de eventual razão ou contrarrazão recursal e,
ao trânsito, a certidão restante. Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. - ADV: DIEGO SIMÕES IGNÁCIO DE
SOUZA (OAB 282547/SP)
Processo 0001510-66.2013.8.26.0366 (036.62.0130.001510) - Procedimento Ordinário - Guarda - A. V. da C. - J. A. da S. Vistos. Fls. 45: Defiro pesquisa do endereço da ré através dos meios eletrônicos BACENJUD e INFOJUD. Int. - ADV: DANIELA
AC MONTEIRO (OAB 240581/SP)
Processo 0001536-06.2009.8.26.0366/02 (036.62.0090.001536/2) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo
/ Atualização - Condominio Edificio Rosalino Bellucci - Adriana Aparecida Dias Lopes Zaher - - Alexandre Victorino Zaher Diante da informação de fls. 132/133, providencie a serventia o determinado na r. Decisão de fls. 128. - ADV: ELAINE PEREIRA
BIAZZUS RODRIGUES (OAB 200425/SP)
Processo 0001778-28.2010.8.26.0366 (366.01.2010.001778) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação /
Ameaça - João Pardini - - Wilma Antonia Stoco Pardini - Ivan Márcio Alves - Vistos. JOÃO PARDINI e WILMA ANTONIA STOCO
PARDINI propuseram AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em face de IVAN MÁRCIO ALVES visando à retomada do imóvel,
alegando ser deles a posse. A liminar foi indeferida. O requerido foi intimado da decisão não contestou (fl. 79). Em cumprimento
a novo mandado, constatou-se a presença de outra pessoa no imóvel, o que ensejou pedido de inclusão de tal no polo passivo,
além do reconhecimento da revelia (fls. 106/107). É o relatório. D E C I D O. A ação é procedente. Por primeiro, cumpre ressaltar
ser cabível o julgamento antecipado do feito, nos termos das determinações do artigo 330, inciso II, do Código de Processo
Civil. Cientificado (fls. 70 - observe-se que o mandado constava a advertência de que deveria responder a ação em 15 dias sob
pena de revelia), o requerido não ofereceu contestação no prazo legal. Possível aplicação das determinações do artigo 319 do
Código de Processo Civil, ausentes os óbices previstos no artigo 320 do mesmo Diploma Legal. É de conhecimento acadêmico
que o Código Civil Brasileiro adotou a Teoria de Ihering a respeito do conceito de posse, sendo esta a exteriorização (aparência)
da propriedade. O artigo 1.196 Código Civil dispõe que “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício,
pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Manteve-se atento à doutrina objetiva da posse, considerando-a
enquanto estado de fato. Nesse sentido, para que exista a posse basta que se tenha o poder de fato sobre a coisa, em
nome próprio, pois aquele que o tem em nome alheio, de acordo com o art. 1.198 do Código Civil, não tem posse, mas mera
detenção. O direito do possuidor é consequência do fato de sua posse (jus possessionis). Tratando-se de um estado de fato,
portanto, o direito à proteção da posse independe da existência de um título. O estado de fato merece ampla proteção jurídica,
admitindo-se que o possuidor turbado ou esbulhado conserve a posse, ainda que provisoriamente, mesmo contra o titular do
direito, ou em detrimento deste. O art. 1.210 do Código Civil de 2002 dispõe que “o possuidor tem direito a ser mantido na
posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.
Nesse sentido, para merecer a proteção possessória prevista nos artigos. 1.210 e seguintes do Código Civil de 2002 e nos
artigos 926 e seguintes do Código de Processo Civil, bastando a autora comprovar dois requisitos: posse e esbulho/turbação.
A proteção possessória, portanto, nada mais é que a outorga de meios de defesa da posse, quer pela defesa direta (legítima
defesa e esforço imediato), quer por intermédio de ações possessórias (de manutenção de posse, de reintegração de posse e
de interdito proibitório). Com efeito, no caso dos autos, observo que a autora comprovou suficientemente o exercício da posse
sobre o imóvel objeto da presente ação por meio da audiência de justificação Ao ser cientificado e não se manifestar, além de
ter desocupado o imóvel (fls. 98), o requerido acabou por confirmar que sua posse é injusta, permitindo, assim, a reintegração
de posse. Dispositivo. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação proposta em face de IVAN MÁRCIO ALVES, nos
termos do inciso I do artigo 269 do Código de Processo Civil, para reintegrar os requerentes na posse do bem descrito na inicial
somente quanto à posse exercida pelo demandado em destaque. Desnecessária a expedição de mandado de reintegração de
posse em razão da informação de que o imóvel é ocupado por pessoa diversa do réu. Condeno o requerido ao pagamento das
custas e despesas processuais, além da verba honorária que fixo em R$ 724,00, com fundamento no artigo 20, §4º, do CPC.
INDEFIRO o pedido de retificação do polo passivo, com fundamento no art. 264 do CPC, que veda a substituição das partes fora
das permissões legais, que não ocorrem na espécie. Ao trânsito, observadas as formalidades legais, arquivem-se. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. - ADV: ALESSANDRA MORENO VITALI MANGINI (OAB 212872/SP), WILL CAVALCANTE
(OAB 310971/SP), LAZARO BIAZZUS RODRIGUES (OAB 39982/SP), RUTE ESTER FERNANDES (OAB 249883/SP), ELY
DAMASCENO DE LIMA (OAB 111526/SP), ELAINE PEREIRA BIAZZUS RODRIGUES (OAB 200425/SP)
Processo 0001873-87.2012.8.26.0366 (366.01.2012.001873) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - A.
A. da C. - L. C. S. - Os embargos de declaração opostos não merecem acolhimento, na medida em que a autora deixou de dar
cabo à determinação de emenda satisfatoriamente, porquanto era necessária a figuração da menor Myrian por si só no polo
passivo, conforme art. 6º do CPC, a qual seria representada por curador especial, nos moldes do art. 9º, inciso I, do mesmo
Código. Ao trânsito, arquivem-se. - ADV: PAULO APARECIDO BARBOSA (OAB 145147/SP)
Processo 0001906-43.2013.8.26.0366 (036.62.0130.001906) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Bv Leasing Arrendamento Mercantil Sa - Walmir Lima de Oliveira - Fls. 30/31 e 33/41: Recebo como emenda à
inicial, providenciando a serventia as anotações necessárias. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a dívida que provocou a mora (Incidente de Inconstitucionalidade nº
150.402.0/5) no prazo de 5 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo
285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade
plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP), PAULO
EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP)
Processo 0001954-36.2012.8.26.0366 (366.01.2012.001954) - Divórcio Litigioso - Dissolução - J. M. de J. - L. M. M. - Diante
da desistência, EXTINGO o processo, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Transitada
em julgada esta sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se, registre-se, intime-se, cumpra-se.
Mongaguá, 18 de dezembro de 2013 Fernando César do Nascimento Juiz de Direito Substituto - ADV: ELAINE PEREIRA
BIAZZUS RODRIGUES (OAB 200425/SP)
Processo 0002039-22.2012.8.26.0366 (366.01.2012.002039) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Paulo Afonso Duraes - Solange Verdani Duraes - Alberto Greicius - - Eugênia Greicius - A Constituição da República Federativa do Brasil determina,
em seu art. 5º, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos. Já a Lei 1.060/50, em seu art. 4º, § 1º, estabelece a presunção de pobreza para quem firma declaração de que
não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
Esta presunção, entretanto, é relativa, sendo permitido que a outra parte impugne o benefício, de acordo com os elementos
concretos dos autos. Por conseguinte, o juiz pode exigir outras provas acerca da situação econômica da parte, ressaltando
que a assistência judiciária deve ser exceção, e não a regra, como vem acontecendo hodiernamente. No caso dos autos, a
parte autora contratou advogado particular e afirma ser aposentado. Logo, para melhor apreciação da gratuidade, no prazo de
10 (dez) dias, deverá apresentar declaração de Imposto de Renda e comprovante de rendimentos, sob pena de indeferimento
do benefício. No mesmo prazo, se assim desejar, poderá recolher as custas processuais. Sem prejuízo dos benefícios da
justiça gratuita, emende a parte autora a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento, para: (1) indicar o(s)
proprietário(s), que devem ser incluídos no polo passivo, e seus respectivos endereços; (2) indicar os confrontantes, que
devem ser incluídos no polo passivo, e seus respectivos endereços; (3) esclarecer como entrou na posse do imóvel; (4) indicar
especificamente o início e prazo de exercício da posse, não bastando a menção de exercício há mais de x anos; (5) esclarecer
eventual cadeia sucessória, indicando especificamente os antecessores e respectivos tempos de posse; (6) juntar documentos
que comprovam a posse durante todo o período (IPTU, faturas de energia elétrica, faturas de água e esgoto, correspondências
pessoais), bastando os dois mais antigos e os dois mais recentes; (7) juntar certidão vintenária do distribuidor cível em seu
nome e em nome de eventuais antecessores; (8) juntar descrição do imóvel com todas suas características, consistentes na
exata localização, imóveis confrontantes, medidas e benfeitorias, firmada por profissional com Crea; (9) juntar planta do imóvel
assinada por profissional com Crea; (10) juntar matrícula do imóvel; (11) indicar o dispositivo legal que fundamenta o pedido;
(12) juntar procuração do cônjuge e certidão de casamento; (13) juntar certidão de Registro de Imóveis de que não é proprietário
de imóvel. - ADV: ORIVALDO RODRIGUES NOGUEIRA (OAB 36469/SP)
Processo 0002045-63.2011.8.26.0366 (366.01.2011.002045) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- Cinaval Alves da Silva - - Maria Salustiana de Sena da Silva - Ayres Capobianco - - Espólio de Aparecida Viana Capobianco - Celso Ayres Capobianco - - Elaine Cristina Capobianco - - Marcia Aparecida Capobianco Maia e Silva - - Fernando Geraldo Maia
e Silva - Diante do teor das manifestações dos requeridos, encaminhem-se os autos ao Setor de Conciliação para designação
de audiência. Sem prejuízo, em 20 dias, apresentem os demandantes documento comprobatório da constituição em mora dos
demandados à outorga da escritura. - ADV: ALEXANDRE RODRIGUES PIRES (OAB 206528/SP), OSVALDO DE FREITAS
FERREIRA (OAB 130473/SP)
Processo 0002225-79.2011.8.26.0366 (366.01.2011.002225) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - O processo está paralisado há mais de um ano por negligência do autor, portanto, nos
termos do artigo 267, inciso II, do Código de Processo Civil, Julgo Extinto este processo de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA movido por B.V. FINANCEIRA S/A C.F.I. em face de LUIZ CARLOS DE AQUINO. PRIC, transitada
esta em julgado, arquivando-se, observadas as formalidades de praxe. Int. - ADV: PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO
(OAB 12199/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP)
Processo 0002316-72.2011.8.26.0366 (366.01.2011.002316) - Divórcio Litigioso - Dissolução - A. A. de O. F. - - M. O. F. - M. C. O. F. - W. L. da S. F. - *Vista dos autos à parte autora/exequente para: retirar, em 05 (cinco) dias, o documento expedido
pelo cartório (mandado de levantamento). - ADV: EDMON SOARES SANTOS (OAB 248724/SP)
Processo 0002481-85.2012.8.26.0366 (366.01.2012.002481) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Steeve Willians
Figueira Cruz - - Lilian Regina Hungarette Figueira Cruz - Manoel Gomes Seabra - - Lidia Galvão Bueno - *Vista dos autos à
parte ré/executada para: manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sobre a juntada de documentos novos (art. 398 do CPC) - ADV:
FERNANDA DA CONCEIÇÃO IVATA DA SILVA (OAB 280545/SP)
Processo 0002627-92.2013.8.26.0366 (036.62.0130.002627) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Newton Conceição
Thomé - Celeste Lopes Pereira - Em 25/10/2013 a parte autora foi intimada do indeferimento do pedido de justiça gratuita
(decisão de fls. 33), igualmente foi intimada da concessão do prazo de 10 (dez) dias para o recolhimento das custas iniciais.
Conforme consta da manifestação de fls. 36/37, a parte autora não realizou o recolhimento das custas iniciais, limitando-se a
discutir sobre o recebimento ou não do seu auxílio previdenciário, sendo assim, com fundamento no artigo 257, do Código de
Processo Civil, cancelo a distribuição da presente ação. Intime-se a parte autora a providenciar a retirada dos documentos que
instruíram a inicial. Após, remetendo-se ao distribuidor para as providências que se fizerem necessárias. - ADV: CLAUDETE DE
JESUS CAVALINI (OAB 105829/SP)
Processo 0002910-91.2008.8.26.0366 (366.01.2008.002910) - Monitória - Conselho Regional de Corretores de Imóveis do
Estado de São Paulo Creci 2ª Região - Claudia Coutinho Oliveira - Fls. 54/55: Com razão a parte autora, diante da isenção a
que faz jus, defiro o pedido de pesquisa através do sistema RENAJUD. - ADV: APARECIDA ALICE LEMOS (OAB 50862/SP),
MARCELO PEDRO OLIVEIRA (OAB 219010/SP)
Processo 0003077-06.2011.8.26.0366 (366.01.2011.003077) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Edifício
Residencial Leonardo da Vinci - David Eulálio dos Santos - *Vista dos autos à parte autora/exequente para: recolher, em 05
(cinco) dias, a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, sob pena de extinção do processo (art. 267, inciso IV, do CPC). recolher,
no prazo de 05 (cinco) dias, o valor referente ao serviço de impressão dos Sistemas Bacenjud/Infojud/Renajud, pela Guia do
Fundo Especial de Despesa do Tribunal - FEDT, Código 434-1, nos termos do Provimento nº. 1864 do Conselho Superior da
Magistratura. Valor R$ 11,00. - ADV: EVERLYN KARINA SIVIERO (OAB 282570/SP)
Processo 0004333-47.2012.8.26.0366 (366.01.2012.004333) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Fiduciária - Banco Pecúnia Sa - Bruna Maria da Silva - Verifica-se que ambas as ações, a declaratória/condenatória ajuizada
perante a 2ª Vara Cível de Santos anteriormente aforada e em andamento, e esta de busca e apreensão, têm causa de pedir
comum, in casu, o contrato entabulado entre os litigantes. Desse modo, há conexão entre as ações que devem ter julgamento
conjunto, considerando a inegável relação de prejudicialidade existente. Observa-se ainda que a ação declaratória/condenatória
foi distribuída em primeiro lugar; tendo sido recebida e proferido despacho inicial antes do ajuizamento da ação de busca e
apreensão. Desse modo, aplicam-se as regras atinentes à conexão e à prevenção dos artigos 103 e 106 do Código de Processo
Civil. Nesse sentido: “O objetivo da norma inserta no art. 103, bem como no disposto no art. 106, ambos do CPC, é evitar
decisões contraditórias; por isso, a indagação sobre o objeto ou a causa de pedir, que o artigo por primeiro quer que seja comum,
deve ser entendida em termos, não se exigindo a perfeita identidade, senão que haja um liame que os faça passíveis de decisão
unificada”. (NEGRÃO. Theotônio; José Roberto F. Gouvêa; Luis Guilherme A. Bondioli; João Francisco N. da Fonseca. Código de
Processo Civil e Legislação Processual em vigor 44ª Edição, São Paulo Saraiva, 2012, p. 238.). É caso, pois, de reconhecimento
da incompetência deste juízo, conforme o inteiro teor do V.Acódão do Conflito de Competência nº 0144191-90.2013.8.26.0000
(j. 14/10/2013, reg. 15/10/2013) da Câmara Especial do E. TJSP, que tem a seguinte ementa: “COMPETÊNCIA Conflito negativo
de competência. Ação de busca e apreensão de veículo. Ação revisional de cláusulas contratuais anteriormente ajuizada e em
andamento perante o Juízo suscitante. Distribuição por dependência. Conexão entre os feitos. Reconhecimento. Inequívoca
relação de prejudicialidade no julgamento das demandas em que figuram as mesmas partes que se contendem acerca do
mesmo contrato entabulado. Competência que se firma pelas regras de conexão e prevenção. Precedentes desta Colenda
Câmara Especial. Inteligência dos artigos 103, 106 e 115, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Conflito procedente para
declarar competente o Juízo suscitante.”. Determino, pois, a remessa, COM URGÊNCIA, destes autos à 2ª Vara Cível de Santos
para que lá sejam processados e julgados, efetuadas as anotações necessárias junto ao Cartório do Distribuidor local, com as
minhas homenagens. Intime-se. - ADV: PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP), LUIZ COIMBRA CORRÊA
(OAB 187826/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP)
Processo 0004882-62.2009.8.26.0366 (366.01.2009.004882) - Execução de Título Extrajudicial - Osvaldo Pedro Calegari Emerson Manzano Flores - Vista dos autos à parte autora/exequente para recolher, no prazo de 05 (cinco) dias, o valor referente
ao serviço de impressão dos Sistemas Bacenjud/Infojud/Renajud, pela Guia do Fundo Especial de Despesa do Tribunal FEDT, Código 434-1, nos termos do Provimento nº. 1864 do Conselho Superior da Magistratura. - ADV: LUCIANO BOLONHA
GONSALVES (OAB 187817/SP), MAURÍCIO RENE BAÊTA MONTERO (OAB 183446/SP)
Processo 0005269-72.2012.8.26.0366 (366.01.2012.005269) - Procedimento Sumário - Pagamento - Anny Correa Gomes - A
presente ação se encontra paralisada por inércia do interessado há mais de seis meses. Até o momento não houve recolhimento
das custas, conforme determinado, sendo assim, com fundamento no artigo 257, do Código de Processo Civil, cancelo a
distribuição da presente ação. Intime-se a parte autora a providenciar a retirada dos documentos que instruíram a inicial.
Após, remetendo-se ao distribuidor para as providências que se fizerem necessárias. Publique-se, cumprindo-se. - ADV: FABIO
SANTOS PALMEIRA (OAB 288726/SP)
Processo 0005300-92.2012.8.26.0366 (366.01.2012.005300) - Divórcio Consensual - Dissolução - A. C. G. e outro - Fica a
parte autora intimada a retirar, em 05 (cinco) dias, o documento expedido pelo cartório: mandado de averbação de divórcio. ADV: JOSE ERIVALDO PESSOA DE BRITO (OAB 79352/SP)
Processo 0005362-35.2012.8.26.0366 (366.01.2012.005362) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito Financiamento Investimento Sa - A presente ação se encontra paralisada por inércia do
interessado há mais de um ano. Até o momento não houve recolhimento das custas, conforme determinado, sendo assim, com
fundamento no artigo 257, do Código de Processo Civil, cancelo a distribuição da presente ação. Intime-se a parte autora a
providenciar a retirada dos documentos que instruíram a inicial. Após, remetendo-se ao distribuidor para as providências que se
fizerem necessárias. Publique-se, cumprindo-se. - ADV: PAULO CESAR MEDEIROS EYZANO (OAB 272353/SP)
Processo 0013797-70.2011.8.26.0224 (224.01.2011.013797) - Inventário - Inventário e Partilha - Wanderlei Cesario
Domingues - Oswaldo Augusto Dominues - Providencie o requerente o solicitado pelo Ministério Público às fls. 89, no prazo de
10 dias “...Para análise do pedido de alvará, requeiro seja apresentado cálculo indicando o valor necessário para a quitação dos
tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, bem como das custas processuais, se for o caso”. - ADV: ROSE TELMA
BARBOZA ALVES (OAB 174614/SP)
Processo 0021101-37.2010.8.26.0554 (554.01.2010.021101) - Arrolamento de Bens - Sucessões - Robson Ramon Alves
- Montserrat Armengol Busquets de Ramon - - Ramon Ramon Bassolas - Fica a parte autora intimada a retirar, em 05 (cinco)
dias, o documento expedido pelo cartório: alvará. Fica intimada, também, a recolher, em 05 (cinco) dias, a taxa para expedição
do formal de partilha, bem como recolher a guia de requisição de cópias reprográficas indicando as peças necessárias para a
instrução documento devidamente paga, bem assim a taxa de autenticação das mesmas. - ADV: VALERIA CRISTINA FARIAS
(OAB 127164/SP), HUGO VITOR HARDY DE MELLO (OAB 306032/SP), SOLANGE RIBEIRO FERREIRA (OAB 54007/SP),
FABIO ANTONIO DOMINGUES (OAB 175626/SP), GLAUCIA BUENO QUIRINO (OAB 154931/SP), ISMAEL VIEIRA DE CRISTO
CONSTANTINO (OAB 116358/SP)
Processo 0028966-76.2013.8.26.0564 - Divórcio Litigioso - Dissolução - L. C. P. - I. G. - A Constituição da República
Federativa do Brasil determina, em seu art. 5º, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos. Já a Lei 1.060/50, em seu art. 4º, § 1º, estabelece a presunção de pobreza para quem
firma declaração de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo
próprio ou de sua família. Esta presunção, entretanto, é relativa, sendo permitido que a outra parte impugne o benefício, de
acordo com os elementos concretos dos autos. Por conseguinte, o juiz pode exigir outras provas acerca da situação econômica
da parte, ressaltando que a assistência judiciária deve ser exceção, e não a regra, como vem acontecendo hodiernamente.
No caso dos autos, a parte autora contratou advogado particular e afirma ser aposentado. Logo, para melhor apreciação da
gratuidade, no prazo de 10 (dez) dias, deverá apresentar declaração de Imposto de Renda e comprovante de rendimentos, sob
pena de indeferimento do benefício. No mesmo prazo, se assim desejar, poderá recolher as custas processuais. Intime-se. ADV: MICHELE DE OLIVEIRA CANDEIRA (OAB 235887/SP)
Processo 3001208-83.2013.8.26.0366 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - LITORAL ALIMENTOS
LTDA ME - REDECARD S.A - A tutela já foi apreciada e indeferida, assim como, na mesma decisão, houve a exclusão do
Banco Itaú S.A. do polo passivo. Tal decisão fica mantida por seus próprios argumentos. Publique-se tal decisão (fls. 57/58),
caso tenha havido equívoco na certidão de fls. 68, ante as alegações de fls. 70/72, bem como providenciem-se as alterações
dela decorrentes junto ao sistema e a autuação, como já determinado. No mais, aguarde-se o cumprimento da carta citatória
expedida a fls. 60. - ADV: OSVALDO DE FREITAS FERREIRA (OAB 130473/SP), TÂNIA NOVAS DA CUNHA FIGUEIREDO (OAB
155361/SP)
Processo 3001537-95.2013.8.26.0366 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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GUILHERME DA SILVA FEITOZA - BANCO BRADESCO CARTÕES S/A - Esclareçam as partes, no prazo comum de 05 (cinco)
dias, se há interesse na designação de “audiência preliminar” (“vide” norma inserta no art. 331 do Código de Processo Civil).
Sem prejuízo de eventual “extinção do processo” ou “julgamento antecipado da lide” (respectivamente, normas insertas nos
artigos 329 e 330 do Código de Processo Civil), especifiquem as partes, no mesmo prazo comum de 05 (cinco) dias, quais são
as espécies de provas que pretendem produzir, justificando-as pormenorizadamente, ou seja, a indicação da(s) finalidade(s)
fundamento(s) de fato da(s) prova(s) é indispensável, sob pena de indeferimento do(s) respectivo(s) pedido(s). Saliento que
requerimento genérico será interpretado como concordância com o julgamento antecipado. - ADV: SIDNEY AUGUSTO DA SILVA
(OAB 235918/SP)
Processo 3002918-41.2013.8.26.0366 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel
- NELSON CORRÊA DE MELLO FILHO - ORLANDO MARQUES NETO - Considerando que há AFIRMAÇÃO de que o o réu
abandonou o imóvel há 10 meses, antes da propositura da demanda, não há que se falar em expedição de mandado de
constatação, tampouco de cumprimento do disposto no art. 66 da Lei de Locações, razões por que mantenho a sentença tal
como lançada, negando provimento aos embargos declaratórios. - ADV: RICARDO FARIA PELAIO (OAB 192496/SP)
Processo 3003249-23.2013.8.26.0366 - Embargos de Terceiro - Coisas - Marli de Paula Reis Silva - Milton Jorge Namura Vistos. Cuida-se de requerimento de MANDADO DE DESBLOQUEIO REFERENTE AO LOTE 08 QUADRA 09 DO BALNEÁRIO
SANTA EUGÊNIA. A inicial veio instruída com documentos (fls. 06/55). É o relatório necessário. Fundamento e decido. A petição
inicial deve ser indeferida. Conforme narrado na peça vestibular, a requerente pretende o desbloqueio do imóvel que adjudicou
no processo que tramitou perante a 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santana, São Paulo, Capital. Ocorre que não está
presente o interesse processual, na medida em que o levantamento da indisponibilidade somente pode ocorrer no próprio feito
em que foi determinada - caso não possua questão de alta indagação - ou por meio de ação embargos de terceiro. Dispositivo.
Ante todo o exposto, ausente tal condição da ação, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267,
inciso I, e 295, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas ex lege, observando-se as ressalvas da gratuidade processual,
que ora defiro à requerente. Anote-se. Com trânsito, observadas as formalidades legais, ao arquivo, ficando, desde já, deferido
o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial. - ADV: SANDRA MOURA DA ROCHA (OAB 262300/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO CESAR DO NASCIMENTO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOAO SILVEIRA CAMPOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2014
Processo 0000951-12.2013.8.26.0366 (036.62.0130.000951) - Procedimento Ordinário - Guarda - J. N. - O autor foi
devidamente intimado para emendar a inicial deixando transcorrer o prazo sem providenciar o requerido, portanto, INDEFIRO a
inicial, nos termos do artigo 295, inciso I, do Código de Processo Civil, pois não preenche os requisitos necessários, motivo pelo
qual, JULGO EXTINTO este processo de PROCEDIMENTO ORDINÁRIO requerido por JOSUEL NOVAIS em face de GRACIELA
BARBOSA XAVIER, nos termos do artigo 267, inciso I, do já citado diploma legal. PRIC, transitada esta em julgado, arquivandose, observadas as formalidades de praxe. Int. - ADV: DOUGLAS APARECIDO GUARNIERI GOMES (OAB 179063/SP)
Processo 0001058-56.2013.8.26.0366 (036.62.0130.001058) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Julia de Souza Zanchi Xavier Me - Banco Bradesco Sa - *Vista dos autos à parte autora/exequente para: recolher, em 05
(cinco) dias, a taxa para expedição de Carta AR, sob pena de extinção do processo (art. 267, inciso IV, do CPC). - ADV: PAULO
APARECIDO BARBOSA (OAB 145147/SP)
Processo 0002215-69.2010.8.26.0366 (366.01.2010.002215) - Execução de Alimentos - Alimentos - G. B. da S. - A. C.
da S. - “Compareça o autor no cartório, no prazo de 10 dias, para retirar a guia de levantamento no valor de R$ 316,25”. ADV: RONALDO ANTONIO LACAVA (OAB 171371/SP), PAULO APARECIDO BARBOSA (OAB 145147/SP), PAULO SERGIO
MAIOLINO (OAB 232111/SP), LUCÍOLA SILVA FIDELIS (OAB 169947/SP), CARLOS EDUARDO CANDIDO (OAB 307539/SP)
Processo 0002838-02.2011.8.26.0366 (366.01.2011.002838) - Usucapião - Francisco Evaristo Alves - A presente ação
se encontra paralisada por inércia do interessado há mais de um ano. Até o momento não houve recolhimento das custas,
conforme determinado, sendo assim, com fundamento no artigo 257, do Código de Processo Civil, cancelo a distribuição da
presente ação. Intime-se a parte autora a providenciar a retirada dos documentos que instruíram a inicial. Após, remetendo-se
ao distribuidor para as providências que se fizerem necessárias. Publique-se, cumprindo-se. - ADV: NAZARENO JOSE DOS
SANTOS (OAB 128756/SP)
Processo 0003045-06.2008.8.26.0366 (366.01.2008.003045) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - M.
A. da S. G. - - P. V. S. da S. - P. S. da S. - retirar, o autor, em 05 (cinco) dias, o documento expedido pelo cartório - ADV: PEDRO
ALVINO DA SILVA NETO (OAB 84814/SP), MARTHA BARREIRA DE MESQUITA (OAB 95825/SP)
Processo 0003933-09.2007.8.26.0366 (366.01.2007.003933) - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis Sem despejo - Baptista Mgrditchian - A parte autora foi devidamente intimada para promover o andamento do feito no prazo de
48 (quarenta e oito) horas, porém, não se manifestou, de modo que o processo está paralisado há mais de 30 dias. Pelo exposto,
EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades de praxe. - ADV: JOAO
PASSARELLA NETO (OAB 27140/SP)
Processo 0004227-61.2007.8.26.0366 (366.01.2007.004227) - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - L.
da L. S. - A parte autora foi devidamente intimada para promover o andamento do feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
porém, não se manifestou, de modo que o processo está paralisado há mais de 30 dias. Pelo exposto, EXTINGO o processo,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimemse. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades de praxe. - ADV: MERENCIANO OLIVEIRA
SANTOS JÚNIOR (OAB 194892/SP)
Processo 0005088-13.2008.8.26.0366 (366.01.2008.005088) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - INTIME-SE o(a) requerente, Bv Financeira S.A. CFI, para que no PRAZO de 48 horas dê
andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo
Civil. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como carta de intimação. - ADV: PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO
(OAB 12199/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP)
Processo 3000016-18.2013.8.26.0366 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J. C. B. - E. F. B. - CONCLUSÃO Em 12 novembro
de 2013 promovo os presentes autos conclusos ao Exmo. Sr. Dr. FERNANDO CESAR DO NASCIMENTO, MM. Juiz Substituto da
2ª Vara Judicial de Mongaguá. Eu, (Renata Rosângela Silva Salles) Escrevente, digitei. Processo nº 554/13 Defiro os benefícios
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1318

da Justiça Gratuita. Anote-se Cite-se a requerida, para responder em 15 dias com as advertências legais. Int. - ADV: OSVALDO
DE FREITAS FERREIRA (OAB 130473/SP)
Processo 3001474-70.2013.8.26.0366 - Procedimento Ordinário - Conversão - FLAVIO VICENTE MOURA - Fica a parte
autora intimada a manifestar-se, em 10 (dez) dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: JEFFERSON
RODRIGUES STORTINI (OAB 320676/SP)
Processo 3002116-43.2013.8.26.0366 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
BRADESCO S/A - O autor foi devidamente intimado para emendar a inicial deixando transcorrer o prazo sem providenciar o
requerido, portanto, INDEFIRO a inicial, nos termos do artigo 295, inciso I, do Código de Processo Civil, pois não preenche os
requisitos necessários, motivo pelo qual, JULGO EXTINTO este processo de BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
requerido por BANCO BRADESCO S/A em face de FABIO CAPPINI SANCHEZ, nos termos do artigo 267, inciso I, do já citado
diploma legal. PRIC, transitada esta em julgado, arquivando-se, observadas as formalidades de praxe. - ADV: ROSANGELA DA
ROSA CORRÊA (OAB 205961/SP), MARIANE CARDOSO MACAREVICH (OAB 203358/SP)

MONTE ALTO
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MONTE ALTO EM 16/01/2014
PROCESSO :3001211-32.2013.8.26.0368
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP
ADVOGADO : 163154/SP - Silmara Aparecida Salvador
EXECTDA
: Daniela Regiane de Carvalho Rufino
VARA:1ª VARA
PROCESSO :3001227-83.2013.8.26.0368
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP
ADVOGADO : 163154/SP - Silmara Aparecida Salvador
EXECTDO
: Brumatti e Bernardi Ltda Me
VARA:2ª VARA
PROCESSO :3001228-68.2013.8.26.0368
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP
ADVOGADO : 163154/SP - Silmara Aparecida Salvador
EXECTDO
: Valdecir Jose da Silva
VARA:3ª VARA
PROCESSO :3001229-53.2013.8.26.0368
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP
ADVOGADO : 163154/SP - Silmara Aparecida Salvador
EXECTDO
: Jose Luiz do Amaral
VARA:1ª VARA
PROCESSO :3001230-38.2013.8.26.0368
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP
ADVOGADO : 163154/SP - Silmara Aparecida Salvador
EXECTDO
: R X do Nascimento Salgados Me
VARA:2ª VARA
PROCESSO :3001231-23.2013.8.26.0368
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP
ADVOGADO : 163154/SP - Silmara Aparecida Salvador
EXECTDO
: Taboca Servicos de Engenharia Mecatronica Ltda
VARA:3ª VARA
PROCESSO :3001232-08.2013.8.26.0368
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP
ADVOGADO : 163154/SP - Silmara Aparecida Salvador
EXECTDO
: Paula Regina Lima de Souza Sanchez Me
VARA:1ª VARA
PROCESSO

:3001233-90.2013.8.26.0368
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CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP
ADVOGADO : 163154/SP - Silmara Aparecida Salvador
EXECTDO
: Okkey Comercial Ltda Me
VARA:2ª VARA
PROCESSO :3001234-75.2013.8.26.0368
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP
ADVOGADO : 163154/SP - Silmara Aparecida Salvador
EXECTDO
: Drogaria Affonso de Andrade Ltda Epp
VARA:3ª VARA
PROCESSO :3001235-60.2013.8.26.0368
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP
ADVOGADO : 163154/SP - Silmara Aparecida Salvador
EXECTDA
: Ercilia Sueli Salvador Vieira
VARA:1ª VARA
PROCESSO :3001236-45.2013.8.26.0368
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP
ADVOGADO : 163154/SP - Silmara Aparecida Salvador
EXECTDO
: Paulo Sergio Curti
VARA:2ª VARA
PROCESSO :3001237-30.2013.8.26.0368
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP
ADVOGADO : 163154/SP - Silmara Aparecida Salvador
EXECTDO
: Alzira Maria Rossi
VARA:3ª VARA
PROCESSO :3001238-15.2013.8.26.0368
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP
ADVOGADO : 163154/SP - Silmara Aparecida Salvador
EXECTDO
: Geraldo Vitor de Sales
VARA:1ª VARA
PROCESSO :3001239-97.2013.8.26.0368
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP
ADVOGADO : 163154/SP - Silmara Aparecida Salvador
EXECTDO
: Espedicto Rodrigues Junior
VARA:2ª VARA
PROCESSO :3001240-82.2013.8.26.0368
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP
ADVOGADO : 163154/SP - Silmara Aparecida Salvador
EXECTDO
: Paulo de Souza Cruz Me
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000188-68.2014.8.26.0368
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: D. I. P.
ADVOGADO : 216622/SP - Wellington Carlos Salla
REQDO
: D. R. P.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :3001241-67.2013.8.26.0368
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP
ADVOGADO : 163154/SP - Silmara Aparecida Salvador
EXECTDO
: Centro Alto Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda ME
VARA:1ª VARA
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO
EXECTDA

:3001242-52.2013.8.26.0368
:EXECUÇÃO FISCAL
: MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP
: 163154/SP - Silmara Aparecida Salvador
: Evelyn Sarah Pimentel
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VARA:2ª VARA
PROCESSO :3001243-37.2013.8.26.0368
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP
ADVOGADO : 163154/SP - Silmara Aparecida Salvador
EXECTDO
: Eliseu Pedroso
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000183-46.2014.8.26.0368
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: R. R. DA S.
ADVOGADO : 287161/SP - Marcio Jose Tudi
REQDA
: L. C. DE M.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :3001244-22.2013.8.26.0368
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP
ADVOGADO : 163154/SP - Silmara Aparecida Salvador
EXECTDO
: Fernando Henrique Miranda Veiculos Me
VARA:1ª VARA
PROCESSO :3001245-07.2013.8.26.0368
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP
ADVOGADO : 163154/SP - Silmara Aparecida Salvador
EXECTDO
: Jadir Alvares
VARA:2ª VARA
PROCESSO :3001367-20.2013.8.26.0368
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP
ADVOGADO : 163154/SP - Silmara Aparecida Salvador
EXECTDO
: J F Leal & Cia Ltda Me
VARA:3ª VARA
PROCESSO :3001246-89.2013.8.26.0368
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP
ADVOGADO : 163154/SP - Silmara Aparecida Salvador
EXECTDO
: Rodrigues Oliveira Uniformes e Malhas Ltda
VARA:1ª VARA
PROCESSO :3001368-05.2013.8.26.0368
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP
ADVOGADO : 163154/SP - Silmara Aparecida Salvador
EXECTDO
: Marcia Hatsue Nakamune Me
VARA:2ª VARA
PROCESSO :3001369-87.2013.8.26.0368
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP
ADVOGADO : 163154/SP - Silmara Aparecida Salvador
EXECTDO
: Gilberto Benedito Hollup
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000168-77.2014.8.26.0368
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Wilson Jose Rodrigues Neto
ADVOGADO : 212257/SP - Gisela Tercini Pacheco
EMBARGDA : Chaiene Cristina Rodrigues
VARA:2ª VARA
PROCESSO :3001247-74.2013.8.26.0368
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP
ADVOGADO : 163154/SP - Silmara Aparecida Salvador
EXECTDO
: Pedro Sergio Tricozzo Me
VARA:1ª VARA
PROCESSO
CLASSE

:0000173-02.2014.8.26.0368
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

1320

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

REQTE
: A. A. R.
ADVOGADO : 125781/SP - Luciana de Mattos Piovezan
REQDO
: E. G.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :3001370-72.2013.8.26.0368
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP
ADVOGADO : 163154/SP - Silmara Aparecida Salvador
EXECTDO
: Instituto de Fisioterapia Lucano Sc Ltda
VARA:2ª VARA
PROCESSO :3001248-59.2013.8.26.0368
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP
ADVOGADO : 163154/SP - Silmara Aparecida Salvador
EXECTDO
: Jose Carvalho dos Reis Me
VARA:3ª VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:0000175-69.2014.8.26.0368
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: L. F. P.

PROCESSO :3001371-57.2013.8.26.0368
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP
ADVOGADO : 163154/SP - Silmara Aparecida Salvador
EXECTDO
: Sebastiao Jose Munhoz da Silva
VARA:1ª VARA
PROCESSO :3001372-42.2013.8.26.0368
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP
ADVOGADO : 163154/SP - Silmara Aparecida Salvador
EXECTDO
: Antonio Aparecido Munhoz
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000197-30.2014.8.26.0368
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ADVOGADO : 84314/SP - Jose Martins
REQDO
: Lourdes Moraes dos Santos
VARA:3ª VARA
PROCESSO :3001373-27.2013.8.26.0368
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP
ADVOGADO : 163154/SP - Silmara Aparecida Salvador
EXECTDO
: Mota Representacoes Ss Ltda
VARA:3ª VARA
PROCESSO :3001374-12.2013.8.26.0368
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP
ADVOGADO : 163154/SP - Silmara Aparecida Salvador
EXECTDO
: A G e F Comercial Ltda Me
VARA:1ª VARA
PROCESSO :3001377-64.2013.8.26.0368
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP
ADVOGADO : 163154/SP - Silmara Aparecida Salvador
EXECTDO
: Andreia Fidelix
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000199-97.2014.8.26.0368
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: S. F. N. DE L.
ADVOGADO : 311519/SP - Reynaldo Jose de Menezes Bergamini
REQDO
: M. E. DE L.
VARA:2ª VARA
PROCESSO
CLASSE

:3001378-49.2013.8.26.0368
:EXECUÇÃO FISCAL
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

1321

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1322

EXEQTE
: MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP
ADVOGADO : 163154/SP - Silmara Aparecida Salvador
EXECTDO
: Polidão Oliveira e Silva SS Ltda ME
VARA:3ª VARA
PROCESSO :3001379-34.2013.8.26.0368
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP
ADVOGADO : 163154/SP - Silmara Aparecida Salvador
EXECTDO
: Aparecido Antonio Fazoli Me
VARA:1ª VARA
PROCESSO :3001380-19.2013.8.26.0368
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP
ADVOGADO : 163154/SP - Silmara Aparecida Salvador
EXECTDA
: Forte Alianca Acabamentos Ltda
VARA:2ª VARA
PROCESSO :3001381-04.2013.8.26.0368
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP
ADVOGADO : 163154/SP - Silmara Aparecida Salvador
EXECTDO
: Samuel Carlos Ferreira
VARA:3ª VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:0000203-37.2014.8.26.0368
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
: R. C. T.

PROCESSO :3001382-86.2013.8.26.0368
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP
ADVOGADO : 163154/SP - Silmara Aparecida Salvador
EXECTDO
: Celso Diniz de Barros Filho ME
VARA:1ª VARA
PROCESSO :3001383-71.2013.8.26.0368
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP
ADVOGADO : 163154/SP - Silmara Aparecida Salvador
EXECTDO
: Lidionete Aparecida Ulian Traete ME
VARA:2ª VARA

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO GILSON MIGUEL GOMES DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULO ROBERTO PARISI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2014
Processo 0000062-18.2014.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Telefonia - Jesus Dal Santo - Telefonica do Brasil SA Vistos. Para análise do pedido de tutela antecipada, adite o requerente a petição inicial, no prazo de 10 (dez) dias, para que
traga aos autos laudo idôneo, demonstrando que o problema não esta dentro de sua residência, uma vez que do relato da
exordial o próprio autor afirma que foi instalada nova linha telefônica e mesmo assim não foi solucionado o problema. Após,
tornem conclusos, com urgência. Int. - ADV: RAPHAEL RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 253728/SP), DANILO RODRIGUES
DE CAMARGO (OAB 254510/SP)
Processo 0000077-84.2014.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Sebastiao
Ribeiro de Paes - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Vistos. 1. No tocante à assistência judiciária gratuita,
certo e indiscutível ante o disposto no inciso LXXIV do art. 5º da Constituição que o Estado prestará assistência jurídica integral
e gratuita aos que dela necessitarem. Também não se olvida da necessidade de interpretação sistemática, no sentido de sempre
visar facilitar amplo acesso ao Poder Judiciário, frente o preconizado no artigo 4º, da Lei 1.060/50. Com efeito, para fins de
concessão da assistência judiciária gratuita, fazemos coro à corrente que entende não basta mais o singelo pedido, instruído
com apenas declaração de pobreza. Não se discute que a Lei 1.060/50, em seu art. 4º, prevê a possibilidade de concessão
da assistência judiciária pela só declaração do(a) autor(a) na inicial de sua necessidade. Entretanto a Constituição Federal
não exclui a possibilidade de apreciação pelo juiz, das circunstâncias em que o pedido ocorre, já que exige a comprovação da
insuficiência de recursos para a concessão da assistência judiciária àqueles que a alegam. No que diz respeito à determinação
para comprovação da insuficiência de recursos, até porque fundamentada em preceito constitucional, vem decidindo os tribunais
pátrios que “não é ilegal condicionar o juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica, se a atividade
ou cargo exercido pelo interessado fazem, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ RT 686/185). Todavia, no
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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caso em apreço verifica-se que a ação é movida em face do INSS em busca de reconhecimento de benefício previdenciário.
Como regra os postulantes são carentes financeiramente e pleiteiam valores mensais que ficam abaixo da exigência legal para
se declarar bens. Assim, embora a parte autora tenha constituído advogado(a) e não se socorrido de defensor constituído,
repita-se, na demanda específica, tenho que a declaração de pobreza emitida pelo(a) requerente permite que se abstraia a
necessidade econômica, e em decorrência, a concessão da gratuidade judicial para o exercício do direito constitucional de acesso
ao Poder Judiciário. Ante o exposto, defiro, por enquanto, os benefícios da assistência judiciária gratuita ao(à) requerente. 2.
Oficie-se ao INSS para que envie a este Juízo o CNIS do(a) autor(a). 3. O pedido de antecipação de tutela será apreciado após
a apresentação do estudo social. 4. Antecipo a realização do estudo social e determino que se oficie ao Diretor do Departamento
de Assistência e Promoção Social local, para realização de estudo social na residência do autor, encaminhando-se o laudo a
este Juízo, no prazo de 30 (trinta) dias. 5. Junte a Serventia aos autos cópia dos quesitos da Procuradoria Federal do INSS, que
se encontra arquivado em cartório, para serem respondidos pelo “expert”. 6. Apresentado o estudo social para apreciação do
pedido de antecipação da tutela e determinação de citação do requerido. Int.. - ADV: VERONICA GRECCO (OAB 278866/SP)
Processo 0000086-46.2014.8.26.0368 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO FICSA
S/A - Celso Teruo Nakada - Comprovada a mora através da notificação de fls. 25, defiro a liminar, com fundamento no artigo
3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a dívida que provocou a mora (Incidente de Inconstitucionalidade
nº 150.402.0/5) no prazo de 5 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do
artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor da parte autora, a posse e a
propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69). - ADV: LUIS GUSTAVO BUOSI (OAB 165025/SP)
Processo 0000105-23.2012.8.26.0368 (368.01.2012.000105) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Alayde Branco Seraphim e outros - Banco do Brasil Sa - Vistos. Intime-se o perito nomeado a manifestar-se sobre as
considerações feitas pela parte autora (fls. 679/742) no tocante à metodologia dos cálculos utilizados. Após, manifestem-se as
partes e, a seguir, tornem os autos conclusos para decisão. Int. - ADV: DANILO RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 254510/SP),
NEI CALDERON (OAB 114904/SP), RAPHAEL RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 253728/SP)
Processo 0000111-59.2014.8.26.0368 - Protesto - Medida Cautelar - Lubian Empreendimentos Imobiliarios Ltda - Ribpav
Engenharia de Pavimentação Sa - Proc. Nº 29/2014 1.Providencie o advogado da autora o comparecimento do representante
legal da empresa LUBIAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em cartório, para a lavratura do termo de caução do
bem oferecido na petição inicial, no prazo de 48 horas, sob pena de revogação da liminar concedida nestes autos à fl.64. 2.
Após lavrado o termo de caução, apense-se o presente feito aos autos indicados à fl.64, item 1. 3. A seguir, cite-se e intime-se
a requerida (v. fl.64, item 4). Int. - ADV: MAURICIO ULIAN DE VICENTE (OAB 150230/SP)
Processo 0000113-64.1993.8.26.0368 (368.01.1993.000113) - Arrolamento de Bens - Sucessões - Maria Cilda Ribela
Ferracine - Serafim Ribela - - Maria Castro Ribela - Andre Luiz Vidoti e outro - Vistos. Considerando que o processo em apenso
foi extinto, porque homologada desistência formulada pelo autor (fls. 48), bem como que nestes autos, a inventariante, por
si, e representando os demais herdeiros, concordou com a extinção do feito, não vejo óbice ao deferimento do pedido. Os
impostos devidos foram recolhidos, com parecer favorável do Procurador do Estado (fls. 123 e 138vº). Ademais, cabe salientar
que os herdeiros podem ainda promover o arrolamento pela via administrativa, conforme faculta a Lei Federal nº 11.441/07.
“ARROLAMENTO SUMÁRIO. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE A APELANTE NÃO
É HERDEIRA, NÃO PODENDO SE OPOR AO PLEITO DO INVENTARIANTE. QUESTÃO ENVOLVENDO O PERCENTUAL
CABÍVEL AO DE CUJUS NA PROPRIEDADE DO IMÓVEL INVENTARIADO QUE DEVERÁ SER RESOLVIDA EM AÇÃO
PRÓPRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO PREJUDICADOS PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP, Apelação nº 0137749-18.2007.8.26.0001, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Elliot Akel, j. 03.04.12) “Arrolamento
judicial. Desistência. Pedido que pode ser formulado a qualquer tempo sem necessidade da apresentação da escritura pública.
Recurso provido.” (TJSP, Agravo de Instrumento nº 0227461- 46.2012.8.26.0000, 6ª Câmara de Direito Privado, Rel. Eduardo Sá
Pinto Sandeville, j. 29.11.12) “APELAÇÃO CÍVEL. RESTAURAÇÃO DOS AUTOS DA AÇÃO DE INVENTÁRIO. MANIFESTAÇÃO
DA PARTE INTERESSADA PELA DESISTÊNCIA DA VIA JUDICIAL E OPÇÃO PELA VIA EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO
FEITO SEM JULGAMENTO MÉRITO. INTERESSE DO ESTADO NO FEITO PARA FINS DE ARRECADAÇÃO DE IMPOSTO
DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O ERÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. No
caso, os herdeiros - todos maiores e capazes - diante do extravio dos autos desde 09/04/2002 e sentindo-se prejudicados pela
demora na solução do impasse, decidiram desistir da ação e proceder ao inventário extrajudicialmente, promovendo a abertura
do inventário perante o 4º Ofício de Justiça de Niterói decorrente das duas sucessões a de Dilma Cardoso da Silva (objeto
da restauração) e de Cyro Teixeira da Silva (meeiro e inventariante no antigo processo). 2. O art. 982 do Código de Processo
Civil, com a nova redação dada pela Lei 11.441/2007, estabelece que se todos forem capazes e concordes, poderá ser feito o
inventário e a partilha por escritura pública. 3. O Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, através da Resolução nº 35, faculta
aos interessados não só optarem pela via judicial ou extrajudicial, ainda que já iniciado o procedimento judicial, mas também
dispõe que a Lei 11.441/2007 deve ser aplicada aos casos de óbitos ainda que ocorridos antes de sua vigência. 4. Logo, não
assiste razão ao Estado apelante, até porque a homologação da desistência quanto ao prosseguimento do inventário não
causará nenhum prejuízo ao erário. 5. Isso porque o art. 31 da mencionada Resolução do CNJ dispõe que a escritura pública
de inventário e partilha pode ser lavrada a qualquer tempo, cabendo ao tabelião fiscalizar o recolhimento de eventual multa,
conforme previsão em legislação tributária estadual e distrital específicas. Além disso, o tabelião deve, antes da lavratura da
escritura, verificar o recolhimento dos tributos incidentes. 6. Precedentes jurisprudenciais.7. Desprovimento do recurso, por
ato do relator.” (TJ-RJ - APL: 186091120098190002 RJ 0018609-11.2009.8.19.0002, Relator: DES. LETICIA SARDAS, Data
de Julgamento: 26/07/2010, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL). No que tange ao requerimento de fls. 124/125, tenho que deve ser
atendido, porquanto a extinção deste processo não pode prejudicar interesse de terceiro, que possuem os direitos sobre o
imóvel em questão há mais de 10 anos, pedido esse que contou com a anuência os herdeiros, fls. 136v. Assim, será expedido o
necessário para a regularização da cessão de direitos em tela. Quanto ao pedido de fl. 182, este deve ser indeferido, visto que
o direito pleiteado deveria ser objeto de solução no processo apensado (Proc. 1373/07), mas foi extinto por opção das partes,
assim como este feito. Logo, descabe o acolhimento do pedido. Assim, Homologo a desistência da ação manifestada pelo
herdeiro Audecir Ribela (fls. 196), que contou com a concordância da inventariante (fls. 202) e JULGO EXTINTO este processo
de ação de arrolamento movida por MARIA CILDA RIBELA FERRACINE, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código
de Processo Civil. Transitada esta em julgado, defiro ao herdeiro Audecir Ribela o desentranhamento dos documentos juntados
nestes autos por sua procuradora, mediante traslado a ser por ele fornecido e recibo nos autos. Expeça-se o necessário para
atendimento do pedido de fls. 124/125. Após, procedam-se às anotações de extinção e arquivem-se os autos. As custas iniciais
já se encontram recolhidas (fls. 08). Sem custas finais diante da desistência da ação. Ciência ao MP. P.R.I. - ADV: JOSE
HENRIQUE FRASCA (OAB 16920/SP), ROSELENE PITELLI GOSSN (OAB 74425/SP), OTAVIO SCARDELATO (OAB 47883/
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SP)
Processo 0000166-54.2007.8.26.0368 (368.01.2007.000166) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Hsbc
Bank Brasil Sa Banco Multiplo - Comércio de Gêneros Alimentícios Jlt Ltda Me - - Joao Valdecir Quilles - - Aparecida Eliane
Canalli Quilles - Vistos. Proc. nº 35/2007 1.Fl.271: Após certificado acerca do trânsito em julgado da sentença proferida às
fls.263/264vº, levante-se, do depósito de fl.132, o valor de R$45.439,41, com juros e correção monetária a partir da data do
depósito, expedindo-se a respectiva guia em favor do impugnado HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO, consignandose no campo procurador o nome do advogado indicado, Dr. Aires Vigo, uma vez que o causídico possui poderes para receber
e dar quitação, conforme substabelecimento de procuração de fl.06. 2. Comprovado o levantamento nos autos, o saldo total
remanescente caberá à impugnante Comércio de Gêneros Alimentícios JLT Ltda.LTDA. ME, mediante a expedição da respectiva
guia, consignando-se no campo procurador o nome do Dr.Marcelo Rodrigues Ayres, pois possui ele poderes para receber e
dar quitação (v. procuração de fl.210). 3. Providencie a impugnante Gêneros Alimentícios JLT Ltda.LTDA. ME, através de seu
advogado, o recolhimento das custas finais (R$454,39), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inscrição do débito na dívida
ativa. No silêncio, intime-se o advogado, mediante contato telefônico e, se necessário, a impugnante, através de carta com “ar”.
4. Após recolhidas as custas finais ou expedida certidão para inscrição do débito na dívida ativa, procedam-se as anotações
de extinção (artigo 794, I, do CPC) e arquivem-se os autos. Int. - ADV: LUIZ ANTONIO AYRES (OAB 108224/SP), ANA LUCIA
HADDAD PAULO (OAB 160845/SP), MARCELO RODRIGUES AYRES (OAB 195812/SP), ANIZ HADDAD (OAB 22799/SP),
AIRES VIGO (OAB 84934/SP)
Processo 0000166-54.2007.8.26.0368 (368.01.2007.000166) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Hsbc Bank
Brasil Sa Banco Multiplo - Comércio de Gêneros Alimentícios Jlt Ltda Me - - Joao Valdecir Quilles - - Aparecida Eliane Canalli
Quilles - A parte interessada, através de seu respectivo procurador, fica devidamente intimada a retirar, em cartório, a guia de
levantamento expedida nestes autos. - ADV: ANIZ HADDAD (OAB 22799/SP), ANA LUCIA HADDAD PAULO (OAB 160845/SP),
MARCELO RODRIGUES AYRES (OAB 195812/SP), LUIZ ANTONIO AYRES (OAB 108224/SP), AIRES VIGO (OAB 84934/SP)
Processo 0000595-79.2011.8.26.0368 (368.01.2011.000595) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Joao Bergamaschi - - Joao
Carlos Bergamaschi - - Maria Estela Bergamaschi Tercini - - Donizeti Aparecido Tercini - - Josi Mara Arioli Bergamaschi - Emydio
Gomes de Pina - - Aparecida Noemia da Silva - - Guiomar Faiano - - Osmar Faiano - Vistos. O Espólio de João Bergamaschi,
representado pela cônjuge supérstite Nelci Molaro Bergamaschi, e pelos herdeiros João Carlos Bergamaschi, Josi Mara Arioli
Bergamaschi, Maristela Bergamaschi Tercini e Donizete Aparecido Tercini opõe embargos de declaração em face da sentença de
fls. 149/152, embasado no artigo 535, II, do CPC, alegando que houve omissão, uma vez que não restou consignado o percentual
correspondente a cada autor, no tocante os imóveis usucapiendos (fls. 156/160). É o relatório. Fundamento e decido. Recebo os
embargos, eis que tempestivos (fls. 153 e 156). No entanto, tenho que razão não assiste ao embargante, pois não há omissão,
contradição ou obscuridade a ser sanada. Com efeito, conforme se verifica pela análise da inicial, não houve nenhum pedido
para que fosse discriminado, em relação os imóveis usucapiendos, o percentual correspondente a cada autor. Nesse passo,
saliento que a sentença está adstrita ao pedido, portanto, não há erro no decisum, tampouco omissão a ser sanada, devendo ser
observado o disposto no artigo 460, caput, do CPC. A situação poderá ser resolvida através de processo de inventário. Assim,
CONHEÇO dos embargos, mas lhes NEGO PROVIMENTO. Intime-se. - ADV: CARLOS EDUARDO RETTONDINI (OAB 199320/
SP), VLADIMIR WAGNER DA COSTA (OAB 264077/SP)
Processo 0001127-19.2012.8.26.0368 (368.01.2012.001127) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Alcebiades Aparecido Escalioni e outros - Banco do Brasil Sa - Proc. nº 127/2012 1.Fl.325: Diante do trânsito em
julgado do v. acórdão proferido no agravo de instrumento, defiro o pedido formulado e autorizo o levantamento, em favor do
BANCO DO BRASIL S/A, do saldo total dos depósitos de fls.76 e 217, com juros e correção monetária, mediante a expedição
das respectivas guias, sem qualquer menção do nome do advogado no campo “procurador”, pois a procuração outorgada ao
causídico não lhe confere poderes para levantamento de depósitos judiciais. Consigno, no entanto, que a retirada das guias,
em cartório, pode ser feita pelo advogado do Banco do Brasil S/A, Dr. Paulo Roberto Joaquim dos Reis, ou pessoa por ele
expressamente autorizada. 2. Após, procedam-se as anotações de extinção (artigo 267, incisos I e VI, do CPC) e arquivem-se
os autos. Não há incidência de custas finais. Int. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), DANILO
RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 254510/SP), RAPHAEL RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 253728/SP)
Processo 0001127-19.2012.8.26.0368 (368.01.2012.001127) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Alcebiades Aparecido Escalioni e outros - Banco do Brasil Sa - A parte interessada, através de seu respectivo
procurador, fica devidamente intimada a retirar, em cartório, a guia de levantamento expedida nestes autos. - ADV: PAULO
ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), RAPHAEL RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 253728/SP), DANILO
RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 254510/SP)
Processo 0001276-78.2013.8.26.0368 (036.82.0130.001276) - Procedimento Ordinário - Guarda - J. P. T. F. - M. J. de S. Vistos. JOSÉ PAULO TENÓRIO move a presente demanda de regularização de guarda em face de MARIA JOSÉ DE SOUZA,
alegando, em síntese, que é tio das menores Maria Érica Souza de Albuquerque e Ellen Maria de Albuquerque, as quais
estão sob sua guarda desde fevereiro de 2013, quando lhe foram entregues pelo Conselho Tutelar. Aduz que o genitor das
crianças é falecido e a genitora, ora requerida, não reúne condições morais e materiais para cuidar das filhas de maneira
satisfatória. Pretende, assim, apenas regularizar a situação fática vivenciada (fls. 02/07). Juntou documentos (fls. 08/18). Foram
concedidos os benefícios da justiça gratuita (fls. 19). O autor aditou a inicial (fls. 21/22), conforme determinado (fls. 19) e juntou
certidão de óbito do genitor das menores (fls. 23). O autor informou, conforme determinado (fls. 27), que, embora não tenha o
mesmo sobrenome do irmão falecido José Francisco Albuquerque, é de fato, seu irmão. Aduziu que a discrepância dos nomes
é inexplicável, sustentando que possa ter havido equívoco por ocasião do registro (fls. 29). Foi determinada a realização de
estudo social (fls. 33), cujo relatório consta às fls. 68/71. Foi concedida a guarda provisória e determinada a expedição de ofício
à Assistente Social do CRAS Vera Cruz, solicitando acompanhamento da família, com a finalidade de incluí-la em programa de
apoio psicossocial (fls. 74). O autor manifestou-se nos autos, informando que não mais tinha interesse em obter a guarda das
sobrinhas, pugnando pela realização de audiência conciliatória (fls. 76/77). O autor e a requerida compuseram-se, acordando
que a guarda das menores ficaria com a requerida, pugnando pela homologação (fls. 81/82). Foi determinada a realização de
estudo social, a fim de se aferir se a requerida possuía condições de receber a guarda das filhas (fls. 85). Relatório Social às fls.
100/103. O Ministério Público ofertou parecer opinando pela improcedência da ação (fls. 107/108). É o relatório. Fundamento e
decido. O pedido é improcedente. O autor alegou ser tio paterno das menores, no entanto, não há prova documental nos autos
comprovando o parentesco, tendo ele sustentado que houve equívoco registrário e, por isso, a discrepância entre o seu nome
e o do pai das infantes. Segundo consta, as menores lhe foram entregues pelo Conselho Tutelar, pois a requerida não detinha
condições de permanecer com as filhas. O estudo social realizado junto à residência do autor foi favorável, sendo sugerido,
contudo, que houvesse acompanhamento da família por Assistente Social do CRAS, com a finalidade de incluí-la em programa
de apoio psicossocial (fls. 68/71). Foi então concedida a guarda provisória das menores ao autor (fls. 74), mas mesmo antes
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de comparecer em cartório para lavratura do termo, o autor manifestou desinteresse em continuar com a guarda das sobrinhas,
alegando que não detinha condições físicas e psicológicas para tanto (fls. 76). Posteriormente, as partes se compuseram, com
a finalidade de fixar a guarda das menores em favor da genitora (fls. 81/82). No estudo social realizado (fls. 100/103), restou
consignado que, decorridos seis meses da inserção das crianças no lar do tio, elas foram por ele entregues à genitora, a
qual providenciou a transferência escolar para estabelecimentos de ensino localizados nesta cidade (fls. 103). Restou também
consignado que as menores desejam permanecer sob os cuidados maternos, indicando preservação dos vínculos afetivos
(fls. 103). Por fim, a profissional subscritora manifestou-se favoravelmente ao pedido, ressaltando, contudo, a necessidade da
expedição de ofício ao CRAS Bandeirantes e ao Conselho Tutelar para acompanhamento da família (fls. 103). Assim, não merece
acolhimento o pedido inicial. De fato, o autor manifestou expresso desinteresse em permanecer com a guarda das menores,
tendo procedido à entrega à genitora, a qual atualmente vem exercendo a guarda das filhas a contento, conforme descrito no
relatório social realizado. Desta forma, a guarda das menores há que permanecer com a requerida. Diante de todo o exposto,
acolhendo o parecer ministerial (fls. 107/108), JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, em consequência,
revogo a liminar concedida às fls. 74, e julgo resolvido o processo, com apreciação de mérito, com fundamento no inciso I, do
artigo 269, do CPC. Expeça-se ofício ao CRAS Bandeirantes e ao Conselho Tutelar, solicitando acompanhamento da família.
Arbitro os honorários do patrono do autor no patamar máximo da Tabela do Convênio da OAB. Expeça-se certidão. Sem custas,
pois o autor é beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita. P.R.I. - ADV: IGOR ALEXANDRE GARCIA (OAB 257666/SP)
Processo 0001453-52.2007.8.26.0368 (368.01.2007.001453) - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - Fernando Lopes
Blanco de Castro - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Expeça-se, desde logo, alvará para levantamento da
importância depositada a fls. 99, em favor da parte requerente e para levantamento da importância depositada a fls. 100, em
favor do(a) Dr(a). Marina Julião Robes. Julgo extinto o processo de execução instaurado nos autos da ação de Procedimento
Sumário - Rural (Art. 48/51) ajuizada por Fernando Lopes Blanco de Castro em face do Instituto Nacional do Seguro Social I.N.S.S., com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Não há custas, uma vez que a parte requerente
é beneficiária da assistência judiciária gratuita. P. R. I. e arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. - ADV:
MARINA JULIÃO (OAB 227348/SP)
Processo 0001453-52.2007.8.26.0368 (368.01.2007.001453) - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - Fernando
Lopes Blanco de Castro - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - O requerente, através de sua respectiva procuradora, fica
devidamente intimado a retirar, em cartório, os alvarás expedidos nestes autos. - ADV: MARINA JULIÃO (OAB 227348/SP)
Processo 0001595-51.2010.8.26.0368 (368.01.2010.001595) - Procedimento Sumário - Benefícios em Espécie - Valdemar
Garcia - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Proc. nº- 238/10. 1. Diante do documento de fls. 134/135, nomeio como
perito judicial, em substituição, o Dr. Amilton Eduardo de Sá, ficando mantido os honorários periciais arbitrados a fls. 130,
item 4. 2. Intime-se o perito mediante carta “AR”, para designar dia, horário e local, para realização da perícia, bem como do
arbitramento dos honorários periciais. 3. Designada data para realização da perícia, intime-se o(a) autor(a), pessoalmente,
para comparecimento à perícia, com cópia da petição inicial, quesitos e munida de seus documentos pessoais, cientificando-se
os advogados das partes sobre a designação. 4. Laudo em 30 dias. 5. Apresentado o laudo, manifestem-se as partes sobre o
laudo pericial, ficando concedido o prazo sucessivo de dez dias para cada qual, primeiramente ao(à) requerente e, a seguir, ao
requerido. 10. Após o término do prazo para que as partes se manifestem ou havendo solicitação de esclarecimentos por escrito
ou em audiência e depois de prestados, oficie-se ao Núcleo Financeiro (NUFI)/Setor SUPG - Alameda Rio Claro, nº- 241, Bela
Vista, CEP-01332-010, São Paulo/SP comunicando a realização da perícia e solicitando o pagamento dos honorários periciais,
nos moldes do ofício requisitório. 11. Em seguida, tornem os autos conclusos para sentença, mediante carga em livro próprio.
Int. - ADV: ESTEVAN TOZI FERRAZ (OAB 230862/SP)
Processo 0001595-51.2010.8.26.0368 (368.01.2010.001595) - Procedimento Sumário - Benefícios em Espécie - Valdemar
Garcia - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - O procurador do autor fica devidamente intimado de que o perito judicia,
Dr. Amilton Eduardo de Sá, designou a data de 05/02/2014, às 09h30min, para a realização da perícia médica no autor, a ser
realizada na Rua Pedro Perche de Aguiar, nº636, Matão-SP. O autor deverá comparecer munido de documento de identidade,
atestados, declarações ou exames referentes à questão. - ADV: ESTEVAN TOZI FERRAZ (OAB 230862/SP)
Processo 0001834-21.2011.8.26.0368 (368.01.2011.001834) - Procedimento Ordinário - Benefícios em Espécie - Teresinha
Damasceno Raimundo Rossi - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - O procurador da autora fica devidamente intimado
do teor do ofício de fl. 100 dos autos, oriundo do Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo IMESC, no qual é
informado que foi designada a data de 03/02/2014, às 08h00min, para a realização da perícia médica, a ser realizada na Rua
Barra Funda, nº824, Barra Funda, São Paulo-SP. A pericianda deverá comparecer munida de documento de identificação, bem
como exames de laboratório, radiológicos, receitas e demais documentos úteis para a avaliação, se por ventura os tiver. - ADV:
THIAGO MENDES OLIVEIRA (OAB 259301/SP)
Processo 0002036-27.2013.8.26.0368 (036.82.0130.002036) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - J.
B. B. - - V. A. B. - J. E. B. - Vistos. Tendo em vista a informação das exequentes de que houve o integral pagamento da divida
alimentícia objeto da presente ação, (fl.54), JULGO EXTINTO este processo de ação de EXECUÇÃO de ALIMENTOS, movida
por Jeniffer Beatriz Batista e Vitória Aparecida Batista em face de José Edson Batista, com fundamento no artigo 794, inciso I
do Código de Processo Civil. Arbitro os honorários dos patronos das partes no máximo previsto na tabela DPE/OAB. Transitada
esta em julgado, expeçam-se certidões de honorários, procedam-se as anotações de extinção e arquivem-se ambos os autos,
observadas as formalidades legais. Sem custas por serem as partes beneficiárias da assistência judiciária gratuita. P. R. I. ADV: JOÃO ALVARO MOURI MALVESTIO (OAB 258166/SP), FÁTIMA DE JESUS SOARES (OAB 172228/SP)
Processo 0002420-87.2013.8.26.0368 (036.82.0130.002420/1) - Exceção de Suspeição - Órgãos Judiciários e Auxiliares
da Justiça - Alayde Branco Seraphim e outros - Banco do Brasil Sa - Vistos. ALAYDE BRANCO SERAPHIM E OUTROS
apresentaram a presente exceção de suspeição em face do perito nomeado nos autos da ação de habilitação/cumprimento de
sentença que movem em face do BANCO DO BRASIL S/A, alegando, em síntese, que ele foi funcionário do Banco do Brasil
S/A, sendo que recebe, inclusive, benefício previdenciário junto a PREVI - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
Brasil S/A, o que o torna suspeito para atuar em lides que tragam, no seu polo passivo, a aludida casa bancária (fls. 02/05). O
perito Antonio Luís Sant’Anna respondeu, sustentando que nunca omitiu o fato de já ter sido funcionário do Banco do Brasil,
sendo que seu prontuário encontra-se nos cartórios desta Comarca para livre consulta de qualquer interessado. Alegou também
que nunca atuou na área trabalhista como perito ou assistente técnico, bem como que, no momento em que resolveu ser perito,
optou por atuar exclusivamente como “expert” do juízo. Afirmou ainda nunca ter atuado como assistente técnico para o banco
nem para terceiros (fls. 09/13). Juntou documentos (fls. 14/45). Manifestação dos excipientes às fls. 48/84. O Banco do Brasil
S/A, embora intimado, não se manifestou nos autos (fls. 85). É o relatório. Fundamento e decido. O feito comporta julgamento
antecipado por não haver necessidade de produção de provas, tratando-se de matéria unicamente de direito (art. 330, I, do
CPC). Rezam os artigos 135 e 138, III, do Código de Processo Civil: “Art. 135. Reputa-se fundada a suspeição de parcialidade
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do juiz, quando: I - amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes; II - alguma das partes for credora ou devedora do
juiz, de seu cônjuge ou de parentes destes, em linha reta ou na colateral até o terceiro grau; III - herdeiro presuntivo, donatário
ou empregador de alguma das partes; IV - receber dádivas antes ou depois de iniciado o processo; aconselhar alguma das
partes acerca do objeto da causa, ou subministrar meios para atender às despesas do litígio; V - interessado no julgamento
da causa em favor de uma das partes.” “Art. 138. Aplicam-se também os motivos de impedimento e de suspeição: “III - ao
perito;”. Da análise da prova documental, verifica-se que os excipientes não demonstraram objetivamente a caracterização
de qualquer uma das hipóteses dantes descritas. De fato, a suspeição só se caracteriza quando há parcialidade. E, portanto,
quando se alega suspeição, não basta afirmar, mas há de ser deduzida fundamentação que, ao menos em tese, possa revelar
a existência de parcialidade, isto é, o propósito ou o risco de indevidamente se favorecer uma parte em detrimento da outra o
que não ocorreu no caso dos autos. Observa-se que o fato do perito nomeado ter sido funcionário do Banco do Brasil não o
torna suspeito. Isso porque não há mais vínculo entre ele e a instituição financeira, sendo irrelevante o fato de receber benefício
previdenciário junto a PREVI Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil S/A. Ademais, nada há nos autos que
comprove que o perito tenha efetivamente algum interesse em que a execução seja de algum modo favorável à parte executada.
Anoto que os incisos do artigo 135 do CPC não estabelecem hipóteses exemplificativas. Assim, a interpretação deve ser sempre
restritiva. Como é sabido, no Direito, as circunstâncias impeditivas ou proibitivas devem ser expressamente previstas. A respeito
do tema, oportuno destacar trecho do v. acórdão da Câmara Especial do Tribunal de Justiça, quando da apreciação da exceção
de suspeição nº 0119959-82.2011.8.26.0000, in verbis: “A exceção de suspeição deve ser rejeitada. Com efeito, vê-se que o
excipiente em nenhum momento indica quaisquer das hipóteses previstas no artigo 135 do Código de Processo Civil, limitandose a fundamentar o incidente na existência de indícios de retaliação nas decisões judiciais proferidas pelo Magistrado que
foi representado pela parte junto ao Conselho Nacional de Justiça. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que os motivos
para a suspeição de parcialidade do juiz são taxativos e o fundamento para a exceção de suspeição deve estar embasado em
apontar fato concreto que, por alguma das hipóteses do art. 135 do Código de Processo Civil, seja capaz de colocar em dúvida
a imparcialidade do Magistrado. Por isso, o mero inconformismo com o entendimento do Magistrado, deduzido em decisão
fundamentada, não pode justificar, nem justifica, o reconhecimento de suspeição. O art. 135 do Código de Processo Civil possui
rol taxativo que não comporta interpretação analógica ou extensiva”. Veja-se, ainda, o seguinte julgado do E. Tribunal de Justiça
de São Paulo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA SOBRE A POSSÍVEL TENDENCIOSIDADE DO PROFISSIONAL. A causa de suspeição
prevista no artigo 135, inciso V, do Código de Processo Civil, deve ser exposta objetivamente, de forma a tornar patente que
o profissional possui interesse no julgamento da causa em favor de uma das partes, o que não ocorreu no caso sub judice.
Recurso desprovido.” (agravo de instrumento 0149678- 75.2012.8.26.0000, relator Desembargador Gilberto Leme). O perito
nomeado pelo juízo nunca apresentou motivos que pudessem desabonar sua conduta, sendo que os laudos por ele elaborados
em outros processos semelhantes estão em consonância com os parâmetros estabelecidos na sentença proferida em sede de
ação civil pública, bem como com o entendimento proferido por este juízo. Não há que se falar na nomeação de outro expert em
razão dos excipientes não concordarem com a metodologia empregada pelo perito nomeado. Se assim ocorre, devem impugnar
a perícia e utilizar a via recursal adequada e não pretender que o juízo nomeie peritos que realizem os cálculos da maneira
que os excipientes entendem correta. Diante de todo o exposto, REJEITO a exceção de suspeição oposta, mantendo o perito
nomeado nos autos principais, Sr. Antonio Luis Sant’Anna. Certifique a presente decisão nos autos principais. Intimem-se. ADV: DANILO RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 254510/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), RAPHAEL RODRIGUES DE
CAMARGO (OAB 253728/SP)
Processo 0002510-95.2013.8.26.0368 (036.82.0130.002510/1) - Alvará Judicial - Compra e Venda - Maria Aparecida do
Carmo Santos Munhoz - Vistos. Diante das razões expostas pela requerente (fls. 99/00) e considerando o documento de fls.
97, expeça-se alvará para levantamento de toda e qualquer importância retida a titulo de rendimentos de ações em nome do
falecido, Sr. João Munhoz Amigo, que se encontram depositadas junto ao Banco do Brasil S/A, em favor de Maria Aparecida do
Carmo Santo Munhoz. Após, anote-se a extinção do feito, conforme determinado a fls. 86 e arquivem-se os autos, observadas
as formalidades legais. Int. - ADV: RAPHAEL RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 253728/SP), DANILO RODRIGUES DE
CAMARGO (OAB 254510/SP)
Processo 0002510-95.2013.8.26.0368 (036.82.0130.002510/1) - Alvará Judicial - Compra e Venda - Maria Aparecida do
Carmo Santos Munhoz - Ciência ao procurador da autora que o alvará judicial foi retirado, em cartório, em 10/01/2014. - ADV:
RAPHAEL RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 253728/SP), DANILO RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 254510/SP)
Processo 0002516-78.2008.8.26.0368 (368.01.2008.002516) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Wagner do Carmo
Salvador - Wilk Comercio e Representacoes Ltda - Ciência à requerida, através de sua procuradora, que já foi encaminhado o
ofício ao Primeiro Tabelião de Notas e Protestos de Monte Alto-SP. - ADV: MAURICIO ULIAN DE VICENTE (OAB 150230/SP),
SILMARA APARECIDA SALVADOR (OAB 163154/SP), LENITA T. W. GIORDANI (OAB 18707/RS)
Processo 0002516-78.2008.8.26.0368 (368.01.2008.002516) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Wagner do Carmo
Salvador - Wilk Comercio e Representacoes Ltda - Proc. Nº 753/2008 1.Fl.172: Tendo em vista que foi cassada a liminar
deferida no apenso e já protestado o título em questão, defiro o pedido formulado pela requerida e autorizo o PRIMEIRO
TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS desta Comarca de Monte Alto, a proceder a entrega do título
Duplicata Mercantil nº 828/1, tendo como apresentante: Winck Comércio e Representações Ltda., cedente/sacador: Du Pont do
Brasil S/A - Divisão Pioneer Sementes, emitido em 04/09/2004, com vencimento para 27/04/2005, no valor de R$14.314,30, à
empresa WINCK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., CNPJ nº 74.470.881/0001-40 ou à pessoa que a credora DU PONT
DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER SEMENTES indicar, mediante o pagamento de custas e emolumentos pelo interessado.
Servirá o presente, por cópia digitada, como ofício, o qual deverá ser encaminhado ao Primeiro Tabelião de Notas e Protestos
de Letras e Títulos desta Comarca, cientificando-se a respeito a advogada da requerida Winck Comércio e Representações
Ltda., através do d.J.E., a fim de que a causídica comunique a empresa Du Pont do Brasil S/A - Divisão Pioneer Sementes. 2.
Aguarde-se o cumprimento do mandado de penhora e avaliação já expedido. Int. - ADV: MAURICIO ULIAN DE VICENTE (OAB
150230/SP), LENITA T. W. GIORDANI (OAB 18707/RS), SILMARA APARECIDA SALVADOR (OAB 163154/SP)
Processo 0002592-63.2012.8.26.0368 (368.01.2012.002592) - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos
Econômicos - Walter Lapola e outros - Banco do Brasil Sa - Vistos. Excepcionalmente, em razão do teor da petição e documentos
juntados (fls. 391/401), bem como do caráter infringente dos embargos, comprove o executado Banco do Brasil S/A o trânsito
em julgado dos mencionados embargos de declaração e traga seus cálculos para liquidação da sentença. Prazo: 20 (vinte)
dias. Após, manifestem-se os exequentes, no prazo de 20 (vinte) dias, e tornem os autos conclusos para decisão. Int. - ADV:
LEANDRO FRANCO REZENDE E BERGANTON (OAB 175846/SP), CARLOS ADROALDO RAMOS COVIZZI (OAB 40869/SP),
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), FERNANDO SANTARELLI MENDONÇA (OAB 181034/SP)
Processo 0002663-70.2009.8.26.0368 (368.01.2009.002663) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Madeu & Costa
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Ltda - Ronaldo Matheus Cristino - VISTOS. Homologo, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos, o acordo celebrado
entre as partes às fls. 133/134, e JULGO EXTINTO este processo de ação Execução, movida por Madeu Costa Ltda. em face
de Ronaldo Matheus Cristino, com fundamento no artigo 269, inciso III c.c. artigo 794, inciso I, ambos do Código de Processo
Civil. Intime-se pessoalmente o executado para efetuar o recolhimento das custas finais (5 Ufesp), no prazo de cinco dias, sob
pena de inscrição do débito na dívida ativa. Transitada em julgado, recolhidas as custas ou expedida certidão para inscrição
do débito, procedam-se as anotações de extinção e arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P. R. I. - ADV:
JENIFFER MARIA DORIGAN (OAB 263055/SP), ANDRÉ GUSTAVO VEDOVELLI DA SILVA (OAB 216838/SP)
Processo 0002855-61.2013.8.26.0368 (036.82.0130.002855) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A. J. A. A.
P. - - A. C. A. A. P. - D. J. P. - Designo nova audiência de tentativa de conciliação para o dia 13 de Fevereiro p.f., às 10:00 horas,
que será realizada no Prédio do Juizado Especial, situado à Rua Nhonho do Livramento,nº 1337 esquina com a Rua José Luiz
Franco da Rocha, nesta cidade. Cite-se o requerido nos termos constantes do despacho de fl.12, junto ao endereço indicado na
inicial ou em seu local de trabalho, informado a fl.20. Intimem-se pessoalmente as partes para comparecerem na audiência de
tentativa de conciliação. Int. - ADV: FABIO EDUARDO BRANCO CARNACCHIONI (OAB 189940/SP)
Processo 0002928-33.2013.8.26.0368 (036.82.0130.002928) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - T. W. S. - K. D. S. - C. R. S. - Vistos. Homologo a desistência da ação de ALIMENTOS, movida por Thayler Wallace Sampaio e Kayron
Dener Sampaio em face de Carlos Roberto Sampaio, com o que não se opôs o Ministério Público, e JULGO EXINTO este
processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso VIII do Código de Processo Civil. Arbitro os honorários
do advogado dos autores em 60% do valor da tabela DPE/OAB. Expeça-se certidão. Sem custas uma vez que os autores são
beneficiários da assistência judiciária gratuita. Transitada esta em julgado, procedam-se as anotações de extinção e arquivemse os autos. P.R.I. - ADV: JOSE LUIZ BASILIO (OAB 65839/SP)
Processo 0003067-82.2013.8.26.0368 (036.82.0130.003067) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Busca e
Apreensão - Banco Itau Sa - Pelloso Transportes Ltda Me - Proc. Nº 557/2013 Fl.55: Defiro. Desentranhe-se e adite-se o
mandado de fl.49 para cumprimento, diante da informação da localização do veículo pela parte autora. Intime-se o advogado
do autor acerca do desentranhamento do mandado, mediante contato telefônico. - ADV: ADILSON ALEXANDRE MIANI (OAB
126973/SP), MARCELY MIANI (OAB 329610/SP), FRANCISCO DUQUE DABUS (OAB 248505/SP)
Processo 0003282-58.2013.8.26.0368 (036.82.0130.003282) - Procedimento Ordinário - Guarda - D. H. B. - D. T. dos S. F.
- Vistos. Fls. 82: Defiro a realização de avaliação psicológica das partes, a cargo da psicóloga judiciária deste Juízo, com laudo
no prazo de 30 dias. Após, manifestem-se as partes no prazo sucessivo de 05 dias. A seguir, dê-se vista ao MP e tornem os
autos conclusos para decisão, mediante carga em livro próprio. - ADV: SONIA MARIA SCHINEIDER FACHINI (OAB 64227/SP),
THIAGO FANTONI VERTUAN (OAB 307825/SP)
Processo 0003282-58.2013.8.26.0368 (036.82.0130.003282) - Procedimento Ordinário - Guarda - D. H. B. - D. T. dos S.
F. - As partes, através de seus respectivos procuradores, ficam devidamente intimadas do teor da petição de fl. 84 dos autos,
oriundo do Setor de Psicologia deste Juízo da Comarca de Monte Alto-SP, no qual é informado que foi designada para iniciar o
estudo psicológico a data de 29/01/2014 com a requerida e 30/01/2014 com o requerido. - ADV: THIAGO FANTONI VERTUAN
(OAB 307825/SP), SONIA MARIA SCHINEIDER FACHINI (OAB 64227/SP)
Processo 0003287-85.2010.8.26.0368 (368.01.2010.003287) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Jose
Diogo de Oliveira Souza - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Proc. nº- 533/10. 1. Fls. 90: Nomeio como perito judicial,
em substituição, o Dr. Amilton Eduardo de Sá, ficando mantido os honorários periciais arbitrados a fls. 75vº, item 5. 2. Intimese o perito mediante carta “AR”, para designar dia, horário e local, para realização da perícia, bem como do arbitramento dos
honorários periciais. 3. Designada data para realização da perícia, oficie-se ao Sr. Gerente da agência local do INSS, informando
o local e horário do exame, devendo ainda, intimar o(a) autor(a), pessoalmente, para comparecimento à perícia, com cópia da
petição inicial, quesitos e munida de seus documentos pessoais, cientificando-se o(a) advogado da parte autora. 4. Laudo em 30
dias. 5. Apresentado o laudo, tornem os autos conclusos para apreciação do pedido de antecipação de tutela e determinação de
citação do requerido. Int. - ADV: ESTEVAN TOZI FERRAZ (OAB 230862/SP)
Processo 0003287-85.2010.8.26.0368 (368.01.2010.003287) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Jose
Diogo de Oliveira Souza - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - O procurador do autor fica devidamente intimado de que o
perito judicial, Dr. Amilton Eduardo de Sá, designou a data de 05/02/2014, às 14h10min, para a realização da perícia médica no
autor, a ser realizada na Rua Pedro Perche de Aguiar, nº636, Matão-SP. O autor deverá comparecer munido de documento de
identidade, atestados, declarações ou exames referentes à questão. - ADV: ESTEVAN TOZI FERRAZ (OAB 230862/SP)
Processo 0003303-34.2013.8.26.0368 (036.82.0130.003303) - Depósito - Busca e Apreensão - Aymore Credito Financiamento
e Investimento Sa - Alessandro Lucas Sidinez - Vistos. Diante dos termos da certidão de fl. 51, defiro o pedido de conversão
da ação de busca e apreensão em ação de depósito (fls.54/56). Proceda a serventia as devidas anotações e retifique-se a
autuação. Cite-se o requerido através de mandado, para, no prazo de cinco dias, entregar o bem descrito na petição inicial,
depositá-lo em Juízo, consignar-lhe o equivalente em dinheiro ou contestar a ação (CPC, artigo 902, I e II), sob pena de revelia
e confissão. Intime-se. - ADV: JOÃO CARLOS DE ALMEIDA ZANINI (OAB 270476/SP)
Processo 0003673-13.2013.8.26.0368 (036.82.0130.003673) - Procedimento Sumário - Fornecimento de Água - Companhia
de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp - Dispel Distribuidora de Bebidas Ltda - Ciência ao procurador do autor
sobre o tópico final do Termo de Audiência de fls. 59 destes autos, qual seja: “... Aberta a audiência, constatou-se a ausência
das partes e dos advogados, ficando consignado que a requerida não foi localizada para ser citada e intimada desta audiência.
Ainda, o Supervisor de Serviços comunicou o Magistrado na data de ontem, que a parte autora compareceu pedindo dispensa
de participar da audiência, visto que a ré não havia sido citada, oportunidade em que este Juiz dispensou a requerente de
comparecer a presente audiência. Ao final pelo MM. Juiz foi dito: “Informe a requerente, no prazo de dez dias, o atual endereço
da requerida para citação, ou requeira o que entender de direito. Intime-se”.” - ADV: ANGELO APARECIDO DE CARVALHO
JUNIOR (OAB 209461/SP), MARISA LAZARA DE GOES (OAB 275758/SP)
Processo 0003788-34.2013.8.26.0368 (036.82.0130.003788) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução Gerson Claudio Ferreira - Rosirene dos Santos - Proc. Nº 1781/2013 Manifeste-se o autor sobre a contestação apresentada,
bem como sobre o pedido de fl.124, item “a”, sendo que este último será decidido por ocasião da realização da audiência de
tentativa de conciliação, que desde logo designo para o dia 11 de fevereiro de 2014, às 14:00 horas, nos termos do artigo 331
do Código de Processo Civil, oportunidade em que a autora e os contestantes especificarão as provas que pretendem produzir,
sob pena de preclusão. Expeça-se mandado para intimação pessoal das partes. Sem prejuízo, providenciem os advogados o
comparecimento de seus constituintes na audiência designada. Consigno que para a tentativa da composição é necessária
a presença das partes, razão pela qual concito os nobres advogados a estimularem seus patronados, a comparecerem
pessoalmente, com a apresentação de propostas viáveis ao debate negocial, ante a celeuma gerada, visando à composição
entre as partes e a solução do litígio, obstando-se a morosidade inerente ao trâmite até o trânsito em julgado de sentença e sua
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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execução, valendo ressaltar que estão resultando positivas as conciliações que vêm sendo realizadas por este Juízo. Int. - ADV:
NELSON EDUARDO ROSSI (OAB 68251/SP), THIAGO FANTONI VERTUAN (OAB 307825/SP)
Processo 0003806-26.2011.8.26.0368 (368.01.2011.003806) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - L.
M. A. - A. F. T. L. - A procuradora da autora fica devidamente intimada do teor do ofício de fl. 71 dos autos, oriundo do Instituto
de Medicina Social e Criminologia de São Paulo IMESC, no qual é informado que foi designada a data de 04/12/2014, às
12h30min., para a realização da coleta para futura perícia de investigação de paternidade, a ser realizada no H.C. Campus
Universitário, Setor do Ambulatório, Avenida Bandeirantes, nº3900, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto-SP. - ADV: SANDRA DO
CARMO FUMES MIRANDA (OAB 247872/SP)
Processo 0003931-57.2012.8.26.0368 (368.01.2012.003931) - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos
Econômicos - Guiomar Freire Gatti dos Santos - - Odete Cotrim de Paula Eduardo e outros - Banco do Brasil Sa - As partes,
através de seus respectivos procuradores, ficam devidamente intimadas da petição de fl. 223/224 dos autos, na qual o perito
judicial, Antonio Luis Santanna, designou a data de 11/02/2014, às 10h00min., para a realização da perícia contábil. Observandose que referida perícia será realizada no endereço: Avenida Mario Rímoli, nº876, esquina com Alameda Corcovado, Jardim
Menino Deus I, Bebedouro-SP. - ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), FERNANDO SANTARELLI MENDONÇA
(OAB 181034/SP), CARLOS ADROALDO RAMOS COVIZZI (OAB 40869/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP)
Processo 0003983-19.2013.8.26.0368 (036.82.0130.003983) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - Luis Felipe
Cafola Bergo - Andre Rodrigo Ferreira Bergo - Proc. nº 753/2013 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento
para o dia 11 de fevereiro de 2014, às 15:00 horas. Anote-se no mandado que a contestação deverá ser apresentada, através
de advogado, em audiência, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Expeça-se mandado para a
tentativa de citação pessoal do executado junto ao endereço indicado à fl.19. Consigne-se no mandado que caso seja constatado
pelo Oficial de Justiça que haja suspeita de ocultação, deverá ser procedida a citação com hora certa. Expeça-se também
mandado para a intimação pessoal do autor a comparecer à audiência. Após o cumprimento do mandado, na hipótese de ocorrer
a citação por hora certa, cumpra-se o disposto no artigo 229 do CPC, expedindo-se oportunamente carta com “ar” endereçada
ao executado. Int. - ADV: ELIANE LOURENÇO (OAB 268610/SP)
Processo 0004268-12.2013.8.26.0368 (036.82.0130.004268) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Danilo Augusto Marchese - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - A procuradora do autor fica devidamente intimada de que
o perito judicial, Dr. Amilton Eduardo de Sá, designou a data de 05/02/2014, às 10h10min, para a realização da perícia médica
no autor, a ser realizada na Rua Pedro Perche de Aguiar, nº636, Matão-SP. O autor deverá comparecer munido de documento
de identidade, atestados, declarações ou exames referentes à questão. - ADV: JULIAINE PENHARBEL MARIOTTO MARCUSSI
(OAB 210357/SP)
Processo 0004318-72.2012.8.26.0368 (368.01.2012.004318) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação
- Adriana Aparecida Nucitelli - Lincon Finati - - Jose Roberto Gallo - Vistos. 1.Fls.438/439: Em cumprimento ao v. Acórdão
proferido no agravo de instrumento interposto pelo requerido José Roberto Gallo (fls.440/444), oficie-se à Ciretran de Monte
Alto para o desbloqueio do veículo caminhão VW/18310, Titan, placas BWM-9151, referente ao presente feito (v. fl.346). O ofício
deverá ser retirado, em cartório, pela advogada do requerido José Roberto Gallo. 2. Fl.434: Defiro ao advogado do requerido
Lincon Finati vista dos autos, fora de cartório, pelo prazo de 05 (cinco) dias, mediante carga em livro próprio. Int. - ADV: JOSE
CARLOS MARSICO (OAB 39822/SP), WELLINGTON JOSÉ DE OLIVEIRA (OAB 243806/SP), FÁBIO HENRIQUE ROVATTI (OAB
238058/SP), ANDRÉ GUSTAVO VEDOVELLI DA SILVA (OAB 216838/SP), WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA (OAB 147223/
SP), ADILSON ALEXANDRE MIANI (OAB 126973/SP), JOAO CARLOS GERBER (OAB 62961/SP)
Processo 0004677-85.2013.8.26.0368 (036.82.0130.004677) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução J. A. N. da S. - - H. F. N. da C. - J. E. B. da C. - Vistos. Homologo o reconhecimento e a dissolução da sociedade de fato
existente entre as partes, bem como o acordo celebrado às fls. 28/29, com o qual concordou o Ministério Público (fls. 32) e, em
consequência, JULGO EXTINTO este processo de Ação de Reconhecimento de União Estável cc. sua Dissolução cc. Pedido
de Guarda e Alimentos movida por Juliana Aparecida Neves da Silva e Heitor Felipe Neves da Costa em face de José Eduardo
Borges da Costa, com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se os autores, através de
seu patrono, a fornecer o número da conta a ser depositado o importe correspondente à pensão alimentícia acordada e, após,
oficie-se à empregadora do requerido, Escola COC Maria Eugenia, localizada à Rua Antonio Coghi, nº 81, Jardim Paraíso, nesta
cidade, para que desconte, mensalmente, da sua folha de pagamento, o valor correspondente a 1/3 do salário mínimo vigente, a
título de pensão alimentícia, devendo referida importância ser depositada na conta bancária indicada. Arbitro os honorários dos
advogados das partes em 100% do valor constante da tabela do convênio PGE/OAB. Homologo a desistência do prazo recursal,
certificando-se desde logo o trânsito em julgado. Expeçam-se certidões de honorários, procedam-se às anotações de extinção e
arquivem-se os autos. Sem custas, pois as partes são beneficiárias da assistência judiciária. P.R.I. - ADV: ANA PAULA RIBEIRO
(OAB 293774/SP), BRUNO TERCINI (OAB 290748/SP)
Processo 0004738-43.2013.8.26.0368 (036.82.0130.004738) - Alvará Judicial - Família - Ricieri Pastorelli - - Olympia Pastori
Pastorelli - Proc. Nº 874/2013 1.Anote-se na autuação a interposição do agravo de instrumento por parte das autoras (fls.35/50).
2. Mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos. 3. Considerando que foi atribuído efeito suspensivo ao agravo
(fl.52), aguarde-se o julgamento do recurso, cujo resultado deverá ser oportunamente informado nestes autos pelas requerentes.
Int. - ADV: SILMARA APARECIDA SALVADOR (OAB 163154/SP)
Processo 0004834-58.2013.8.26.0368 (036.82.0130.004834) - Procedimento Ordinário - Exoneração - Rildo da Silva
Fernandes - Laura Caroline Pereira Fernandes - Vistos. Concedo a parte requerente os benefícios da Assistência Judiciária
Gratuita. Tendo em vista que não há prova inequívoca do alegado, pois o autor não demonstrou que a requerida não se
matriculou no curso superior, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Considerando os termos da Portaria nº 002/2005,
deste Juízo, encaminhem-se os autos ao Setor de Conciliação. Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 13 de
Fevereiro p.f., às 9:30 horas, que será realizada no Setor de Conciliação, localizado no prédio do Juizado Especial Cível desta
Comarca, situado na rua Nhonhô do Livramento, nº 1337, esquina com a Av. José Luiz Franco da Rocha, nesta cidade. Cite-se e
intime-se o(a) requerido(a) para comparecer à audiência, consignando-se que se por algum motivo não for obtida a conciliação,
o prazo para contestação que é de 15 (quinze) dias, começará a fluir a partir da data da audiência acima designada. Intime-se
pessoalmente a parte autora para comparecer na audiência de tentativa de conciliação. Servirá o presente, por cópia digitada,
como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: LAERCIO PEREIRA DA SILVA (OAB 92972/SP)
Processo 0005423-26.2008.8.26.0368 (368.01.2008.005423) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Luiz Joaquim Bueno Trindade - Eldenita Araujo Lopes Freitas - Marcos Luiz Freitas de Jesus - Proc. Nº 1742/2008
Em atenção ao ofício de fl.182, intime-se o exequente, na pessoa de seu advogado, através do d.J.E., a manifestar-se acerca da
petição e documentos de fls.183/245, oriundos do proc. Nº 0003484-55.2001.8.26.0368 (ordem nº 1551/2001), da Segunda Vara
Cível desta Comarca, no prazo de 05 (cinco) dias. Em razão do ofício em questão, fica sobrestado, por ora, o cumprimento da
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1329

lavratura do termo de penhora e demais deliberações constantes do ordinatório de fl.166. Int. - ADV: SÉRGIO LUIS FERREIRA
DE MENEZES (OAB 178298/SP), VANESSA TALITA DE CAMPOS (OAB 204732/SP)
Processo 0005844-74.2012.8.26.0368 (368.01.2012.005844) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria Especial (Art.
57/8) - Carla Pelloso Daneluzzi Quinelato - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. 1. Fls. 123/124: Observe a Serventia,
procedendo-se as anotações necessárias. 2. Considerando a natureza da presente ação, determino a realização de prova
testemunhal e pericial. 3. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de Fevereiro p.f., às 15:00 horas. 4. Rol
de testemunhas no prazo e na forma de Lei. 5. Intime-se, pessoalmente, a autora, para depoimento pessoal, sob as penas da
lei, bem como a Sra. Meire Aparecida Pelloso Daneluzzi, na qualidade de informante e a testemunha já arrolada a fls. 117, item
3. 6. Sem prejuízo, oficie-se ao Serviço de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Monte Alto, conforme pleiteado a
fls. 114, item 4. 7. Providencie o(a) advogado(a) da autora a presença das testemunhas eventualmente arroladas na audiência
acima designada, independentemente de intimação. Caso necessária eventual intimação de testemunhas, deverá o causídico
fundamentar o pedido e efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, justificando-o em até 10 dias anterior à audiência
designada. 8. Sem prejuízo, nomeio como perito judicial o Dr. José Eduardo Buscardi Costantini. 9. Arbitro os honorários do
perito judicial em R$1.000,00 (um mil reais), a serem depositados nos autos pela requerente, no prazo de 10 (dez) dias. 10.
Faculto às partes a apresentação de quesitos e a indicação de assistentes-técnicos, no prazo de cinco dias. 11. Efetuado o
depósito judicial, intime-se o perito mediante carta “AR”, para designar dia, horário e local, para realização da perícia, bem como
do arbitramento dos honorários periciais e do depósito efetuado, cientificando-se os advogados das partes sobre a designação.
12. Laudo em 30 dias. 13. Apresentado o laudo, manifestem-se as partes sobre o laudo pericial, ficando concedido o prazo
sucessivo de dez dias para cada qual, primeiramente à requerente e, a seguir, ao requerido. Int. - ADV: JOÃO GERMANO
GARBIN (OAB 271756/SP), WELLINGTON JOSÉ DE OLIVEIRA (OAB 243806/SP)
Processo 0006089-85.2012.8.26.0368 (368.01.2012.006089) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Madeu e Costa
Ltda - Bruna Daise Aparecida Morelli - VISTOS. Embora pessoalmente intimada a dar regular andamento ao feito no prazo de
48 horas, sob pena de extinção (fl.52 verso), a exequente manteve-se silente. Assim, JULGO EXTINTO este processo de ação
de Execução de Titulo Extrajudicial movido por MADEU COSTA LTDA em face de BRUNA DAISE APARECIDA MORELLI, com
fundamento no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, procedam-se as anotações de extinção
e arquivem-se os autos. Não há incidência de custas finais. P. R. I. - ADV: JENIFFER MARIA DORIGAN (OAB 263055/SP)
Processo 0006618-07.2012.8.26.0368 (368.01.2012.006618) - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Yolanda Adorno de Paula Munhoz - Vistos. 1. Certifique a Serventia
o trânsito em julgado da sentença de fls. 38/39. 2. Prossiga-se na execução (proc. nº- 1638/06). 3. Naqueles autos, informe a
parte autora, no prazo de cinco dias, o numero de meses exercícios anteriores (campo 54), deduções individuais (campo 55);
número de meses exercício corrente (campo 56), ano exercício corrente (campo 57), valor exercício corrente (campo 58) e
valor exercícios anteriores (campo 59), lembrando-se que o valor total do débito (principal) deve permanecer inalterado, pois
quaisquer atualizações de valores serão feitas pelo Setor competente do Egrégio Tribunal, dados esses necessários para o
preenchimento do ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF nº 168, de 05 de dezembro de 2011. 4. Após, requisite-se o
pagamento através de ofício requisitório, devendo ser expedido dois ofícios, um para o principal (R$ 35.793,16) e outro para os
honorários advocatícios (R$ 3.135,58), uma vez o valor do total do débito é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos (fls. 28).
Concomitantemente, expeça-se precatória para intimação do INSS sobre o teor desta decisão, que deverá ser instruída com
cópias das requisições de pagamento. 5. Aguarde-se o pagamento. Int. - ADV: HÉLCIO LUIZ MARTINS FERRARI (OAB 197744/
SP), ELIANE REGINA MARTINS FERRARI (OAB 135924/SP)
Processo 0006901-30.2012.8.26.0368 (368.01.2012.006901) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Laboratorio de Analises Clinicas Fugita Ltda - Banco do Brasil Sa - Vistos. LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS FUGITA
LTDA opõe embargos de declaração em face da sentença de fls. 219/226, embasado no artigo 535, inciso I, do CPC, alegando
que há contradição, uma vez que houve julgamento antecipado, quando na verdade, o feito depende da produção de prova
pericial, ocorrendo cerceamento de defesa. Pugna pela anulação da sentença, e determinação de prova pericial (fls. 231/235).
É o relatório. Fundamento e decido. Recebo os embargos, eis que tempestivos (fls. 229vº e 231). No entanto, tenho que razão
não assiste ao embargante, pois não há contradição a ser sanada, uma vez que a decisão embargada analisou e fundamentou
o teor da insurgência. De fato, restou consignado na sentença guerreada que a prova pericial em nada alteraria o entendimento
deste magistrado sobre a convicção sobre os fatos (fls. 220). Cumpre consignar que ao magistrado são destinadas as provas,
logo, cabe-lhe dispensar as provas inservíveis, inúteis ao caso sob luzes (art. 130, CPC). Nesse sentido: CERCEAMENTO DE
DEFESA - Inocorrência - Julgamento antecipado da lide - Demonstrado nos autos que a prova nele contida já era suficiente para
proferir a decisão, a não realização das provas almejadas não implica em cerceamento de defesa, face às provas documentais
abojadas nos autos - Preliminar rejeitada (APELAÇÃO N° 7.322.618-9, 19ª Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, em julgamento de 30/07/2009). Ainda: Presentes as condições que ensejam o julgamento
antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder. (STJ-4ª turma, Resp 2.832-RJ, DJU 17.9.90, p.
9.513). Assim, tenho que o assunto contido extrapola da mera declaração, em qualquer das modalidades, para a infringência,
de modo que não pode mesmo ser enfrentada nos embargos de declaração. Substancialmente, a matéria avençada no recurso
configura irresignação contra o próprio mérito da decisão embargada, a qual deve ser enfrentada através da via processual
recursal adequada. O embargante pretende verdadeira alteração do então julgado, conferindo-se efeito que certamente o
presente recurso não possui. Proferida sentença, o embargante deve pleitear alteração do seu mérito perante o 2º grau de
Jurisdição. Este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme destacado no Acórdão publicado na RT 637/60: “O
Supremo Tribunal Federal vem repetindo isso em sucessivos e recentes acórdãos, proclamando que a decisão sobre embargos
de declaração não pode, a pretexto de suprir omissão ou corrigir obscuridade ou contradição, alterar, na substância, a decisão
embargada (RJTJSP 99/345), e que não há como acolher embargos de declaração com essência de embargos infringentes
(RJTJSP 98/377)”. De igual forma, também é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao decidir que: “Não
pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os
embargos declaratórios são apenas de integração - não de substituição” (Bem. Decl. RESP nº 18.544-SP, rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, DJU 24/08/92). Em suas razões, o que pretende realmente o peticionário é a alteração do próprio “decisum”
embargado. Diante disso, a via eleita é inadequada. O pedido não se circunscreve aos estritos limites do recurso interposto,
de modo que CONHEÇO dos embargos, mas lhes NEGO PROVIMENTO. Intime-se. - ADV: HENRIQUE FURQUIM PAIVA, NEI
CALDERON (OAB 114904/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), ROGÉRIO DANTAS MATTOS (OAB 160602/
SP)
Processo 0008613-65.2006.8.26.0368 (368.01.2006.008613) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do
Brasil Sa - Carrocerias Jt Ltda Me e outros - Proc. nº 1860/2006 Fl.440: Expeça-se mandado de penhora no rosto dos autos do
proc. nº 402/2005, desta Vara, para garantia da execução instaurada no presente feito. Sem prejuízo, apresente o exequente
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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minuta atualizada do débito reclamado nesta ação (proc. nº 1860/2006). Int. - ADV: WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB
105090/SP), FÁBIO HENRIQUE ROVATTI (OAB 238058/SP), ADILSON ALEXANDRE MIANI (OAB 126973/SP), MARINA EMILIA
BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA (OAB 107931/SP)
Processo 0008613-65.2006.8.26.0368 (368.01.2006.008613) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do
Brasil Sa - Carrocerias Jt Ltda Me e outros - Proc. nº 1860/2006 Vistos. Concedo ao banco requerente o prazo suplementar de
30 (trinta) dias para apresentação da minuta atualizada do débito. Após, expeça-se mandado de penhora no rosto dos autos
do processo nº 402/2005 desta Vara, como determinado a fl. 463, para garantia da execução instaurada. Int. - ADV: ADILSON
ALEXANDRE MIANI (OAB 126973/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), IZABEL CRISTINA
RAMOS DE OLIVEIRA (OAB 107931/SP), WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 105090/SP), FÁBIO HENRIQUE ROVATTI
(OAB 238058/SP)
Processo 3000195-43.2013.8.26.0368 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - L. C. G. - E. B. da S. G. - Proc.
Nº 1726/2013 1.Diante da falta de maiores elementos de prova, indefiro o pedido de tutela antecipada, haja vista que a devida
comprovação das alegações do requerente demanda dilação probatória, valendo ressaltar que na ação revisional de alimentos,
a antecipação da tutela deve ser concedida somente em situações realmente excepcionais, quando devidamente comprovada
a necessidade da medida, sempre através de prova inequívoca, notadamente por envolver obrigação de natureza alimentar
concernente a menor, cujas condições e necessidades atuais ainda não se conhece. 2. Designo audiência de conciliação,
instrução e julgamento para o dia 13 DE FEVEREIRO DE 2014, às 14:00 horas. Cite-se e intime-se a requerida, representada por
sua genitora, a fim de comparecer à audiência, devendo constar do mandado que a contestação deverá ser nela apresentada,
através de advogado, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor, podendo trazer até três testemunhas.
Intime-se pessoalmente o autor para comparecer à audiência, podendo trazer até três testemunhas. Int. - ADV: ANA PAULA
RIBEIRO (OAB 293774/SP)
Processo 3000352-16.2013.8.26.0368 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 1000565-36.2013.8.26.0698 - Vara Única - Foro
Distrital de Pirangi) - Luciana Garcia Verona - Adrien Alberto Verona - Vistos. Para realização do ato deprecado designo o dia 25
de Fevereiro p.f., às 14:45 horas. Intime-se e comunique-se. - ADV: FABIO ALEXANDRE SUMMA (OAB 170252/SP), RAPHAELA
ROSSI MARTINS (OAB 322546/SP)
Processo 3000356-53.2013.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar - Elisabeth Josefa de Matos
- Prefeitura Municipal de Monte Alto - - K. A. da S. - Proc. Nº 1730/2013 Diligencie a serventia, mediante contato telefônico, qual
o tempo estimado para o surgimento de vaga para internação do requerido Kleber Aparecido da Silva junto ao CAIS - NAD de
Santa Rita do Passa Quatro e também se foi ele incluído na lista de internação do Hospital Santa Tereza, na cidade de Ribeirão
Preto-SP e, em caso negativo, qual o tempo estimado para os casos de internação neste último. Após, manifeste-se a autora.
Int. - ADV: ELIANA CRISTINA PENÃO (OAB 213084/SP), AMAURI IZILDO GAMBAROTO (OAB 208986/SP), FABRICIO DA
COSTA NOGALES (OAB 301615/SP)
Processo 3000356-53.2013.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar - Elisabeth Josefa de Matos
- Prefeitura Municipal de Monte Alto - - K. A. da S. - Ciência à autora, através de seu patrono, sobre a certidão lançada à fl. 84
destes autos, qual seja: “Certifico e dou fé que nesta data, mediante contato telefônico com o Ambulatório de Saúde Mental
deste município, fui informado pela sra. Juliana, que o tempo estimado para o surgimento de vaga para o requerido KLEBER
APARECIDO DA SILVA junto ao NAD -CAIS de Santa Rita do Passa Quatro é de 30 (trinta) dias, estando ele atualmente em
24º lugar da lista de espera. Certifico, mais, que a sra. Juliana informou, ainda, que o requerido Kleber não foi incluído na lista
de vagas do Hospital Santa Tereza, sendo que em relação a este último, o tempo estimado para o surgimento de vaga para a
internação é de 30 (trinta) dias.” - ADV: FABRICIO DA COSTA NOGALES (OAB 301615/SP), ELIANA CRISTINA PENÃO (OAB
213084/SP), AMAURI IZILDO GAMBAROTO (OAB 208986/SP)
Processo 3000373-89.2013.8.26.0368 - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - Maria Aparecida
Ferreira Angotto - Instituto Nacional do Seguro Social - Para audiência de conciliação, designo o dia 20 de Fevereiro p.f., às
15:20 horas, sendo obrigatório o comparecimento das partes que, na hipótese de transigirem, poderão estar representados
por prepostos. O(A) advogado(a) da parte autora deverá providenciar o comparecimento de seu constituinte, bem como das
testemunhas arroladas na petição inicial na audiência acima designada, independentemente de intimação. Não sendo obtida
a conciliação, desde logo será realizada a audiência de instrução e julgamento, por economia processual. Caso necessária
eventual intimação de testemunhas, deverá o causídico fundamentar o pedido, justificando-o em até 10 dias anterior à audiência
designada. CITE-SE a parte passiva acima qualificada, para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue
em anexo, e INTIME-SE deste ordinatório, bem como, para comparecer pessoalmente à audiência acima designada que se
realizara neste Fórum, no endereço acima citado, ou nela fazer(em)-se representar por preposto no caso de transigir, com
poderes para tanto, oportunidade em que, frustrada a conciliação, poderá(ão) apresentar a defesa que tiver(em), por escrito
ou oralmente, através de advogado regularmente constituído, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos alegados na
inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. No tocante à assistência judiciária gratuita, certo e indiscutível ante
o disposto no inciso LXXIV do art. 5º da Constituição que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que dela
necessitarem. Também não se olvida da necessidade de interpretação sistemática, no sentido de sempre visar facilitar amplo
acesso ao Poder Judiciário, frente o preconizado no artigo 4º, da Lei 1.060/50. Com efeito, para fins de concessão da assistência
judiciária gratuita, fazemos coro à corrente que entende não basta mais o singelo pedido, instruído com apenas declaração de
pobreza. Não se discute que a Lei 1.060/50, em seu art. 4º, prevê a possibilidade de concessão da assistência judiciária pela
só declaração do(a) autor(a) na inicial de sua necessidade. Entretanto a Constituição Federal não exclui a possibilidade de
apreciação pelo juiz, das circunstâncias em que o pedido ocorre, já que exige a comprovação da insuficiência de recursos
para a concessão da assistência judiciária àqueles que a alegam. No que diz respeito à determinação para comprovação da
insuficiência de recursos, até porque fundamentada em preceito constitucional, vem decidindo os tribunais pátrios que “não é
ilegal condicionar o juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica, se a atividade ou cargo exercido
pelo interessado fazem, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ RT 686/185). Todavia, no caso em apreço
verifica-se que a ação é movida em face do INSS em busca de reconhecimento de benefício previdenciário. Como regra os
postulantes são carentes financeiramente e pleiteiam valores mensais que ficam abaixo da exigência legal para se declarar
bens. Assim, embora a parte autora tenha constituído advogado(a) e não se socorrido de defensor constituído, repita-se, na
demanda específica, tenho que a declaração de pobreza emitida pelo(a) requerente permite que se abstraia a necessidade
econômica, e em decorrência, a concessão da gratuidade judicial para o exercício do direito constitucional de acesso ao Poder
Judiciário. Ante o exposto, defiro, por enquanto, os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte requerente. Oficie-se ao
INSS para que envie a este Juízo o CNIS da parte autora. - ADV: ESTEVAN TOZI FERRAZ (OAB 230862/SP)
Processo 3000389-43.2013.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Eurides Franzolin
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - CITE-SE e INTIME-SE o requerido acima qualificado, para os termos da ação
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em epígrafe, inclusive do teor desta decisão, cuja cópia da petição inicial segue anexa e desta passa a fazer parte integrante,
ficando advertida do prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os
fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. No tocante à assistência judiciária gratuita,
certo e indiscutível ante o disposto no inciso LXXIV do art. 5º da Constituição que o Estado prestará assistência jurídica integral
e gratuita aos que dela necessitarem. Também não se olvida da necessidade de interpretação sistemática, no sentido de sempre
visar facilitar amplo acesso ao Poder Judiciário, frente o preconizado no artigo 4º, da Lei 1.060/50. Com efeito, para fins de
concessão da assistência judiciária gratuita, fazemos coro à corrente que entende não basta mais o singelo pedido, instruído
com apenas declaração de pobreza. Não se discute que a Lei 1.060/50, em seu art. 4º, prevê a possibilidade de concessão
da assistência judiciária pela só declaração do(a) autor(a) na inicial de sua necessidade. Entretanto a Constituição Federal
não exclui a possibilidade de apreciação pelo juiz, das circunstâncias em que o pedido ocorre, já que exige a comprovação da
insuficiência de recursos para a concessão da assistência judiciária àqueles que a alegam. No que diz respeito à determinação
para comprovação da insuficiência de recursos, até porque fundamentada em preceito constitucional, vem decidindo os tribunais
pátrios que “não é ilegal condicionar o juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica, se a atividade
ou cargo exercido pelo interessado fazem, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ RT 686/185). Todavia, no
caso em apreço verifica-se que a ação é movida em face do INSS em busca de reconhecimento de benefício previdenciário.
Como regra os postulantes são carentes financeiramente e pleiteiam valores mensais que ficam abaixo da exigência legal para
se declarar bens. Assim, embora a parte autora tenha constituído advogado(a) e não se socorrido de defensor constituído,
repita-se, na demanda específica, tenho que a declaração de pobreza emitida pelo(a) requerente permite que se abstraia
a necessidade econômica, e em decorrência, a concessão da gratuidade judicial para o exercício do direito constitucional
de acesso ao Poder Judiciário. Ante o exposto, defiro, por enquanto, os benefícios da assistência judiciária gratuita ao(à)
requerente. Oficie-se ao INSS para que envie a este Juízo o CNIS da parte autora. - ADV: ESTEVAN TOZI FERRAZ (OAB
230862/SP), CESAR EDUARDO LEVA (OAB 270622/SP)
Processo 3000409-34.2013.8.26.0368 - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) - Jair
de Souza - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Para audiência de conciliação, designo o dia 20 de Fevereiro p.f., às
15:40 horas, sendo obrigatório o comparecimento das partes que, na hipótese de transigirem, poderão estar representados
por prepostos. O(A) advogado(a) da parte autora deverá providenciar o comparecimento de seu constituinte, bem como das
testemunhas arroladas na petição inicial na audiência acima designada, independentemente de intimação. Não sendo obtida
a conciliação, desde logo será realizada a audiência de instrução e julgamento, por economia processual. Caso necessária
eventual intimação de testemunhas, deverá o causídico fundamentar o pedido, justificando-o em até 10 dias anterior à audiência
designada. CITE-SE a parte passiva acima qualificada, para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue
em anexo, e INTIME-SE deste ordinatório, bem como, para comparecer pessoalmente à audiência acima designada que se
realizara neste Fórum, no endereço acima citado, ou nela fazer(em)-se representar por preposto no caso de transigir, com
poderes para tanto, oportunidade em que, frustrada a conciliação, poderá(ão) apresentar a defesa que tiver(em), por escrito
ou oralmente, através de advogado regularmente constituído, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos alegados na
inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. No tocante à assistência judiciária gratuita, certo e indiscutível ante
o disposto no inciso LXXIV do art. 5º da Constituição que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que dela
necessitarem. Também não se olvida da necessidade de interpretação sistemática, no sentido de sempre visar facilitar amplo
acesso ao Poder Judiciário, frente o preconizado no artigo 4º, da Lei 1.060/50. Com efeito, para fins de concessão da assistência
judiciária gratuita, fazemos coro à corrente que entende não basta mais o singelo pedido, instruído com apenas declaração de
pobreza. Não se discute que a Lei 1.060/50, em seu art. 4º, prevê a possibilidade de concessão da assistência judiciária pela
só declaração do(a) autor(a) na inicial de sua necessidade. Entretanto a Constituição Federal não exclui a possibilidade de
apreciação pelo juiz, das circunstâncias em que o pedido ocorre, já que exige a comprovação da insuficiência de recursos
para a concessão da assistência judiciária àqueles que a alegam. No que diz respeito à determinação para comprovação da
insuficiência de recursos, até porque fundamentada em preceito constitucional, vem decidindo os tribunais pátrios que “não é
ilegal condicionar o juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica, se a atividade ou cargo exercido
pelo interessado fazem, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ RT 686/185). Todavia, no caso em apreço
verifica-se que a ação é movida em face do INSS em busca de reconhecimento de benefício previdenciário. Como regra os
postulantes são carentes financeiramente e pleiteiam valores mensais que ficam abaixo da exigência legal para se declarar
bens. Assim, embora a parte autora tenha constituído advogado(a) e não se socorrido de defensor constituído, repita-se, na
demanda específica, tenho que a declaração de pobreza emitida pelo(a) requerente permite que se abstraia a necessidade
econômica, e em decorrência, a concessão da gratuidade judicial para o exercício do direito constitucional de acesso ao Poder
Judiciário. Ante o exposto, defiro, por enquanto, os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte requerente. Oficie-se ao
INSS para que envie a este Juízo o CNIS da parte autora. - ADV: VERONICA GRECCO (OAB 278866/SP)
Processo 3000630-17.2013.8.26.0368 - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - Aparecida Dorli da
Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Para audiência de conciliação, designo o dia 20 de Fevereiro p.f., às 16:00 horas,
sendo obrigatório o comparecimento das partes que, na hipótese de transigirem, poderão estar representados por prepostos.
O(A) advogado(a) da parte autora deverá providenciar o comparecimento de seu constituinte, bem como das testemunhas
arroladas na petição inicial na audiência acima designada, independentemente de intimação. Não sendo obtida a conciliação,
desde logo será realizada a audiência de instrução e julgamento, por economia processual. Caso necessária eventual intimação
de testemunhas, deverá o causídico fundamentar o pedido, justificando-o em até 10 dias anterior à audiência designada. CITESE a parte passiva acima qualificada, para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue em anexo, e
INTIME-SE deste ordinatório, bem como, para comparecer pessoalmente à audiência acima designada que se realizara neste
Fórum, no endereço acima citado, ou nela fazer(em)-se representar por preposto no caso de transigir, com poderes para tanto,
oportunidade em que, frustrada a conciliação, poderá(ão) apresentar a defesa que tiver(em), por escrito ou oralmente, através
de advogado regularmente constituído, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos
do artigo 285 do Código de Processo Civil. No tocante à assistência judiciária gratuita, certo e indiscutível ante o disposto no
inciso LXXIV do art. 5º da Constituição que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que dela necessitarem.
Também não se olvida da necessidade de interpretação sistemática, no sentido de sempre visar facilitar amplo acesso ao Poder
Judiciário, frente o preconizado no artigo 4º, da Lei 1.060/50. Com efeito, para fins de concessão da assistência judiciária
gratuita, fazemos coro à corrente que entende não basta mais o singelo pedido, instruído com apenas declaração de pobreza.
Não se discute que a Lei 1.060/50, em seu art. 4º, prevê a possibilidade de concessão da assistência judiciária pela só declaração
do(a) autor(a) na inicial de sua necessidade. Entretanto a Constituição Federal não exclui a possibilidade de apreciação pelo
juiz, das circunstâncias em que o pedido ocorre, já que exige a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão da
assistência judiciária àqueles que a alegam. No que diz respeito à determinação para comprovação da insuficiência de recursos,
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até porque fundamentada em preceito constitucional, vem decidindo os tribunais pátrios que “não é ilegal condicionar o juiz a
concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica, se a atividade ou cargo exercido pelo interessado fazem,
em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ RT 686/185). Todavia, no caso em apreço verifica-se que a ação é
movida em face do INSS em busca de reconhecimento de benefício previdenciário. Como regra os postulantes são carentes
financeiramente e pleiteiam valores mensais que ficam abaixo da exigência legal para se declarar bens. Assim, embora a parte
autora tenha constituído advogado(a) e não se socorrido de defensor constituído, repita-se, na demanda específica, tenho que
a declaração de pobreza emitida pelo(a) requerente permite que se abstraia a necessidade econômica, e em decorrência, a
concessão da gratuidade judicial para o exercício do direito constitucional de acesso ao Poder Judiciário. Ante o exposto, defiro,
por enquanto, os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte requerente. Oficie-se ao INSS para que envie a este Juízo
o CNIS da parte autora. O processo deve seguir o rito sumário. Proceda-se as anotações necessárias. - ADV: VERONICA
GRECCO (OAB 278866/SP)
Processo 3000647-53.2013.8.26.0368 - Consignação em Pagamento - Adimplemento e Extinção - Silvia Leticia Correa - Pro
Precos Comercio de Artigos do Vestuario Ltda - Vistos. A antecipação dos efeitos da tutela depende, ao menos, da coexistência
de três requisitos: a. existência de prova inequívoca, convincente da verossimilhança da alegação do autor; b. fundado receio
de dano irreparável ou de difícil reparação se não deferida; c. reversibilidade do provimento antecipado, nos termos do artigo
273 do Código de Processo Civil. A autora sustenta que descobriu que seu nome estava negativado junto ao SCPC, quando
foi realizar uma compra em uma loja da cidade e que não havia recebido nenhuma cobrança. Assevera, ainda, que o Procon
solicitou a empresa requerida maiores esclarecimentos sobre o referido débito, mas não foi possível noticiar a requerida, pois
a mesma mudou-se de endereço e que atualmente encontra-se m lugar incerto e não sabido Os documentos juntados pela
autora com a petição inicial, bem como o depósito efetuado (fls. 19/20), são suficientes para comprovar a verossimilhança de
suas alegações. De outro canto há risco de dano de difícil reparação, uma vez que mostrando indevida manutenção do nome da
autora junto ao órgão restritivo do crédito, tal circunstância lhe acarretará prejuízos de ordem material e moral. Por fim consigno
ser perfeitamente reversível a medida que ora se antecipa, se, ao final, o provimento se mostrar desfavorável a pretensão
inicial. Ante o exposto, CONCEDO a tutela de urgência postulada, para determinar a expedição de ofício ao SCPC, a fim de
que este órgão suspenda a publicidade do apontamento relativo ao débito discutido nestes autos, existente em nome da autora,
até a prolação da sentença, ocasião em que a questão será reapreciada. Considerando que a requerida encontra-se em lugar
incerto e não sabido, expeça-se edital de citação e intimação, para no prazo de 15 dias, levantar o depósito ou contestar a ação,
sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos alegados pela autora. Prazo do edital: 30 dias, que será publicado por uma única
vez no D.J.E., tendo em vista que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Após, o decurso do prazo do
edital, oficie-se à O.A.B. local para nomeação de Curador Especial, dando-se-lhe vista dos autos. Int. - ADV: SILVIA REGINA
FURIO (OAB 218355/SP)
Processo 3000674-36.2013.8.26.0368 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - G. L. P. da S. - E. A. da S. e outros
- Vistos. 1. Concedo a parte requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita. 2. Designo audiência de conciliação,
instrução e julgamento para o dia 13 de Fevereiro p.f., às 14:30 horas. 3. Citem-se e intimem-se. Int. - ADV: MARCIO JOSE
TUDI (OAB 287161/SP)
Processo 3000684-80.2013.8.26.0368 - Divórcio Litigioso - Dissolução - C. R. G. C. - V. C. - Vistos. 1. Conforme parecer
lançado pelo Dr. Promotor de Justiça, não há a intervenção do Ministério Público nestes autos. Anote-se. 2. Traga a requerente
aos autos certidão de casamento atualizada, vez que tal documento é considerado indispensável para o fim pretendido, nos
termos do artigo 283 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Int. - ADV: MARCELY MIANI (OAB 329610/SP),
ADILSON ALEXANDRE MIANI (OAB 126973/SP)
Processo 3000706-41.2013.8.26.0368 - Arrolamento de Bens - Medida Cautelar - Cleonice Ribeiro Guimaraes Cardoso Valdir Cardoso - Vistos. CLEONICE RIBEIRO GUIMARÃES ajuizou a presente ação cautelar de arrolamento de bens em face
de VALDIR CARDOSO, alegando, em síntese, que é casada com o requerido sob o regime de comunhão parcial de bens e que
o casal detém, além de outros bens, uma empresa denominada Técnicos Ferragens e Soldas Ltda, a qual tem faturamento
de R$ 48.871,23. Aduz ser proprietária de 50% de referida empresa, no tocante à cota do requerido de 29%, já que a filha do
casal Jayne Guimarães Cardoso possui 1%. Com a separação de fato do casal, encontra-se em difícil situação financeira e,
considerando que tem direito aos rendimentos da empresa, bem como que o requerido possa dilapidar todo o ganho de forma
descontrolada e injustificada, pretende o recebimento do equivalente a 30% sobre o faturamento da aludida empresa (fls. 02/04).
Juntou documentos (fls. 05/11). Foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita (fls. 12). O representante do
Ministério Público, não vislumbrando interesse para sua intervenção, deixou de se manifestar sobre o mérito do pedido (fls.
13). É o relatório. Fundamento e decido. O processo merece extinção sem julgamento de mérito, tendo em vista a falta de
interesse de agir, bem como a inépcia da inicial. O interesse de agir, como cediço, é uma das condições da ação. Essa condição
resulta da soma de elementos que lhe são intrínsecos: a necessidade concreta do processo, sua utilidade e a adequação
do provimento desejado e do procedimento escolhido pelo autor. Assim, conforme a Teoria Geral do Processo, assenta-se o
interesse processual, na necessidade, utilidade e adequação da intervenção jurisdicional. Com efeito, além de ser indispensável
à obtenção do bem desejado a propositura da ação judicial, deve o interessado utilizar-se do meio processual pertinente, hábil
de produzir o resultado pretendido. No caso dos autos, verifica-se que a via eleita é inadequada para o provimento jurisdicional
perseguido, caracterizando a falta de interesse de agir da autora, na modalidade adequação. Conforme doutrina, a medida
cautelar de arrolamento de bens tem como objeto bens indeterminados, de forma que o faturamento de empresa não se enquadra
neste rol, de forma que a via eleita é inadequada. Nesse sentido: “O arrolamento tem a mera finalidade de conservar bens sobre
os quais incide o interesse do requerente (...). Tal conservação se faz com o arrolamento, ou seja, com a “listagem” dos bens e
seu depósito, que pode recair sobre a pessoa do possuidor. Distingue-se o arrolamento das medidas de arresto e sequestro. No
arresto, faz-se a constrição de bens indeterminados, bastantes para garantir futura execução por quantia certa. No sequestro,
a constrição recai sobre bem litigioso, determinado portanto. Já no arrolamento, a constrição incide sobre bens indeterminados,
não litigiosos, com o exclusivo intuito de conservá-los, até a partilha ou a resolução de demanda que com eles se relaciona (...)
(Donizetti, Elpídio - Curso Didático de Direito Processual Civil -, 13ª ed. - Ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro: 2010). Além disso,
a petição inicial é inepta, uma vez que, da narração dos fatos não decorre logicamente o pedido. Como é sabido, a inicial deve
conter os fatos e fundamentos jurídicos do pedido (artigo 282, III, do CPC), com narração clara e precisa, devendo o pedido
decorrer logicamente da narração dos fatos, o que não ocorre na presente hipótese. A autora alega ser proprietária de 50%
da empresa Técnicos Ferragens e Soldas Ltda, no tocante à cota do requerido, a qual corresponde a 29%. Contudo, ao final,
requer o recebimento do percentual de 30% sobre o faturamento de referida empresa. Ora, se o requerido é detentor de apenas
29% da empresa, não se afigura lógico que a autora pretenda o recebimento de 30% do faturamento da empresa. Cumpre por
fim observar que, estranhamente, a autora não indicou nenhum outro bem móvel ou imóvel a ser arrolado, considerando que
ingressou com ação de divórcio em face do requerido. Diante do exposto, com fundamento no art. 295, incisos I e III, e parágrafo
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único, inciso II, do CPC, INDEFIRO a petição inicial, e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de
mérito, fazendo-o com amparo no artigo 267, I e VI, do mesmo Diploma Processual. Custas e despesas pela autora, observado
que é beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários. Transitado em julgado, desapense-se e se arquivem os
autos. P.R.I. - ADV: ADILSON ALEXANDRE MIANI (OAB 126973/SP)
Processo 3000712-48.2013.8.26.0368 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Odair Barsanelli - - Silvana
Aparecida Barsanelli - - Luciano Barsanelli - Vistos. ODAIR BARSANELLI, SILVANA APARECIDA BARSANELLI e LUCIANO
BARSANELLI ajuizaram o presente pedido de alvará, alegando serem legítimos herdeiros e sucessores de Cleide Aparecida
Bovério Barsanelli, a qual era beneficiária de um contrato de seguro firmado junto à companhia Mapfre Vera Cruz Seguradora
S/A, tendo como objeto o veículo Gol Power 1.6 8V (G5/NF) (Total Flex), veículo este que se envolveu no acidente que vitimou a
de cujus. Ocorre que, acionado o seguro, a seguradora exigiu, para devida regularização do sinistro, a assinatura do beneficiário,
ou seja, da falecida Cleide Aparecida Bovério Barsanelli. E, ante a impossibilidade do cumprimento de tal requisito, postulam
a expedição de alvará judicial para que seja autorizado o devido cumprimento das obrigações da apólice contratada, com a
consequente autorização do levantamento da importância disponível junto à Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A (fls. 02/04).
Juntaram documentos (fls. 05/15). Foi determinado que os requerentes emendassem a inicial, atribuindo valor à causa (fls.
28). Os autores emendaram a inicial, reiterando o pedido (fls. 30/31). É o relatório. Fundamento e decido. O processo merece
extinção sem julgamento de mérito, tendo em vista a falta de interesse de agir. O interesse de agir, como cediço, é uma das
condições da ação. Essa condição resulta da soma de elementos que lhe são intrínsecos: a necessidade concreta do processo,
sua utilidade e a adequação do provimento desejado e do procedimento escolhido pelo autor. Assim, conforme a Teoria Geral do
Processo, assenta-se o interesse processual, na necessidade, utilidade e adequação da intervenção jurisdicional. Com efeito,
além de ser indispensável à obtenção do bem desejado a propositura da ação judicial, deve o interessado utilizar-se do meio
processual pertinente, hábil de produzir o resultado pretendido. No caso dos autos, verifica-se que a via eleita é inadequada para
o provimento jurisdicional perseguido, caracterizando a falta de interesse de agir dos autores, na modalidade adequação. Pois
bem. Os requerentes, legítimos herdeiros e sucessores de Cleide Aparecida Bovério Barsanelli, sustentam não ter conseguido
receber o valor do seguro contratado por ela, o qual têm direito em razão do sinistro ocorrido envolvendo o veículo Gol descrito na
inicial, que a levou a óbito. Isso porque, a seguradora contratada exige, para regularização do sinistro, a assinatura do segurado
beneficiário, no caso, a de cujus, o que se afigura impossível. Nesse passo, há que se reconhecer que o alvará judicial não se
presta ao fim pretendido pelos autores. De fato, eles pleiteiam, com o presente pedido, que seja suprida a assinatura exigida,
autorizando o cumprimento das obrigações da apólice contratada, e consequente levantamento da importância disponível junto
à Seguradora. Contudo, o alvará judicial não é instrumento apto a anular cláusula ou exigência constante de contrato. Ademais,
também não demonstrado que preenchidos todos os requisitos necessários ao recebimento do prêmio, com exceção de tal
assinatura, conforme narrado. E não cabe nesta ação, a verificação de tal atendimento. Ainda, impende salientar que, na
certidão de óbito de fls. 09, consta que a de cujus deixou bens. Desta forma, há necessidade do ajuizamento de inventário ou
arrolamento, os quais podem ser feitos também pela via administrativa, conforme faculta a Lei Federal nº 11.441/07. Assim, temse que a via eleita é inadequada. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fundamento
no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, uma vez que ausente uma das condições da ação, qual seja, o interesse
processual, na modalidade inadequação da via eleita. As custas já se encontram recolhidas (fls. 17). P.R.I. - ADV: RAPHAEL
RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 253728/SP), DANILO RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 254510/SP)
Processo 3000748-90.2013.8.26.0368 - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - Antonio Urias Pereira
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Para audiência de conciliação, designo o dia 20 de Fevereiro p.f., às 16:20 horas,
sendo obrigatório o comparecimento das partes que, na hipótese de transigirem, poderão estar representados por prepostos.
O(A) advogado(a) da parte autora deverá providenciar o comparecimento de seu constituinte, bem como das testemunhas
arroladas na petição inicial na audiência acima designada, independentemente de intimação. Não sendo obtida a conciliação,
desde logo será realizada a audiência de instrução e julgamento, por economia processual. Caso necessária eventual intimação
de testemunhas, deverá o causídico fundamentar o pedido, justificando-o em até 10 dias anterior à audiência designada. CITESE a parte passiva acima qualificada, para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue em anexo, e
INTIME-SE deste ordinatório, bem como, para comparecer pessoalmente à audiência acima designada que se realizara neste
Fórum, no endereço acima citado, ou nela fazer(em)-se representar por preposto no caso de transigir, com poderes para tanto,
oportunidade em que, frustrada a conciliação, poderá(ão) apresentar a defesa que tiver(em), por escrito ou oralmente, através
de advogado regularmente constituído, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos
do artigo 285 do Código de Processo Civil. No tocante à assistência judiciária gratuita, certo e indiscutível ante o disposto no
inciso LXXIV do art. 5º da Constituição que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que dela necessitarem.
Também não se olvida da necessidade de interpretação sistemática, no sentido de sempre visar facilitar amplo acesso ao Poder
Judiciário, frente o preconizado no artigo 4º, da Lei 1.060/50. Com efeito, para fins de concessão da assistência judiciária
gratuita, fazemos coro à corrente que entende não basta mais o singelo pedido, instruído com apenas declaração de pobreza.
Não se discute que a Lei 1.060/50, em seu art. 4º, prevê a possibilidade de concessão da assistência judiciária pela só declaração
do(a) autor(a) na inicial de sua necessidade. Entretanto a Constituição Federal não exclui a possibilidade de apreciação pelo
juiz, das circunstâncias em que o pedido ocorre, já que exige a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão da
assistência judiciária àqueles que a alegam. No que diz respeito à determinação para comprovação da insuficiência de recursos,
até porque fundamentada em preceito constitucional, vem decidindo os tribunais pátrios que “não é ilegal condicionar o juiz a
concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica, se a atividade ou cargo exercido pelo interessado fazem,
em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ RT 686/185). Todavia, no caso em apreço verifica-se que a ação é
movida em face do INSS em busca de reconhecimento de benefício previdenciário. Como regra os postulantes são carentes
financeiramente e pleiteiam valores mensais que ficam abaixo da exigência legal para se declarar bens. Assim, embora a parte
autora tenha constituído advogado(a) e não se socorrido de defensor constituído, repita-se, na demanda específica, tenho que
a declaração de pobreza emitida pelo(a) requerente permite que se abstraia a necessidade econômica, e em decorrência, a
concessão da gratuidade judicial para o exercício do direito constitucional de acesso ao Poder Judiciário. Ante o exposto, defiro,
por enquanto, os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte requerente. Oficie-se ao INSS para que envie a este Juízo
o CNIS da parte autora O processo deve seguir o rito sumário. Proceda-se as anotações necessárias. - ADV: KAREN PINHATTI
(OAB 323051/SP), SIMONE REGINA PEREIRA (OAB 330564/SP)
Processo 3000800-86.2013.8.26.0368 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - N. P. P. - A. F. do P.
- Vistos. 1. Considerando os termos da Portaria nº 002/2005, deste Juízo, encaminhem-se os autos ao Setor de Conciliação.
2. Concedo a parte exequente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. 3. Tendo em vista que o título executivo já se
encontra juntado aos autos (fls. 19), desnecessário o apensamento a este feito dos autos da ação de Homologação de Acordo
(proc. nº- 1608/05). 4. Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 30 de Janeiro p.f., às 11:00 horas. 5. CITE-SE
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E INTIME-SE a parte executada acima mencionada sobre os termos da ação, bem como para comparecer na audiência de
tentativa de conciliação, consignando-se no mandado que se por algum motivo não for obtida a conciliação, a parte executada
terá o prazo de 15 (quinze) dias, para pagamento do débito mencionado na petição inicial, prazo este contado a partir da
audiência de tentativa de conciliação supramencionada, sendo que decorrido o prazo sem que haja o pagamento, o montante
devido será acrescido de multa de 10% (artigo 475, J, “caput”, do Código de Processo Civil) e será expedido, independente
de nova determinação, mandado de penhora e avaliação, oportunidade em que a parte executada será intimada do auto de
penhora e avaliação para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, observado o disposto no artigo 475-L,
do Código de Processo Civil. 6. Intime-se pessoalmente a parte exequente para comparecer à audiência designada. Int. - ADV:
VERONICA GRECCO (OAB 278866/SP)
Processo 3000823-32.2013.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Elianai Ruiz de Oliveira Instituto Nacional do Seguro Social - CITE-SE e INTIME-SE o requerido acima qualificado, para os termos da ação em epígrafe,
inclusive do teor desta decisão, cuja cópia da petição inicial segue anexa e desta passa a fazer parte integrante, ficando
advertida do prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos
articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. No tocante à assistência judiciária gratuita, certo
e indiscutível ante o disposto no inciso LXXIV do art. 5º da Constituição que o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que dela necessitarem. Também não se olvida da necessidade de interpretação sistemática, no sentido de sempre
visar facilitar amplo acesso ao Poder Judiciário, frente o preconizado no artigo 4º, da Lei 1.060/50. Com efeito, para fins de
concessão da assistência judiciária gratuita, fazemos coro à corrente que entende não basta mais o singelo pedido, instruído
com apenas declaração de pobreza. Não se discute que a Lei 1.060/50, em seu art. 4º, prevê a possibilidade de concessão
da assistência judiciária pela só declaração do(a) autor(a) na inicial de sua necessidade. Entretanto a Constituição Federal
não exclui a possibilidade de apreciação pelo juiz, das circunstâncias em que o pedido ocorre, já que exige a comprovação da
insuficiência de recursos para a concessão da assistência judiciária àqueles que a alegam. No que diz respeito à determinação
para comprovação da insuficiência de recursos, até porque fundamentada em preceito constitucional, vem decidindo os tribunais
pátrios que “não é ilegal condicionar o juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica, se a atividade
ou cargo exercido pelo interessado fazem, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ RT 686/185). Todavia, no
caso em apreço verifica-se que a ação é movida em face do INSS em busca de reconhecimento de benefício previdenciário.
Como regra os postulantes são carentes financeiramente e pleiteiam valores mensais que ficam abaixo da exigência legal para
se declarar bens. Assim, embora a parte autora tenha constituído advogado(a) e não se socorrido de defensor constituído,
repita-se, na demanda específica, tenho que a declaração de pobreza emitida pelo(a) requerente permite que se abstraia
a necessidade econômica, e em decorrência, a concessão da gratuidade judicial para o exercício do direito constitucional
de acesso ao Poder Judiciário. Ante o exposto, defiro, por enquanto, os benefícios da assistência judiciária gratuita ao(à)
requerente. Oficie-se ao INSS para que envie a este Juízo o CNIS da parte autora. - ADV: PAULO ROBERTO TERCINI FILHO
(OAB 331110/SP)
Processo 3000925-54.2013.8.26.0368 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução Alexandre Francisco Silva - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Regularize a embargante sua representação processual,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Sem prejuízo e em igual prazo, junte a Serventia o extrato de consulta do
processo nº-0001011-23.2006.8.26.0368. Após, tornem os autos conclusos, com urgência Int. - ADV: CAMILA CAVARZERE
DURIGAN (OAB 245783/SP)
Processo 3000946-30.2013.8.26.0368 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - Cunha &
Gonsalves Empreendimentos Imobiliários Ltda - ROSEMARI DA SILVA - - KLEBER OTAVIO DA SILVA - Manifeste-se a autora,
através de seu patrono, sobre o Termo de Audiência de fl. 44 dos autos, que informa: “... Aberta a audiência, pelo MM. Juiz
restou decidido: “Ante a ausência das partes e dos documentos juntados as fls. 40/43, tenho que a audiência ficou prejudicada.
Contudo, verifico que os requeridos não est]ao representados processualmente, razão pelo qual não possuem capacidade
postulatória para pugnarem pela homologação do acordo; ainda constata-se que os réus não assinaram ou rubricaram as duas
primeiras folhas do referido pacto (fls.41/42). Assim, regularizem os autores a pretensão deduzida à fl.40, no prazo de dez dias.
Faca advertida que na inércia o feito será extinto pela desistência, com autorização de desentranhamento do instrumento de
distrato em beneficio dos requerentes”.” - ADV: LUCIANO AMORIM BIANCO (OAB 216928/SP)
Processo 3001549-06.2013.8.26.0368 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Manoel Pedro da Silva - Gildete Germana de Souza Silva - Vistos. Esclareçam os requerentes, no prazo de 10 (dez) dias, o motivo de ter ajuizado a
presente ação neste Juízo ao invés de providenciar a habilitação junto a ação que já corre perante o Juizado Especial Civil desta
Comarca. Int. - ADV: ANA PAULA RIBEIRO (OAB 293774/SP)
Processo 3001958-79.2013.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Fixação - V. de Q. C. S. - J. C. S. - Concedo a parte
requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita. Diante da mingua de documentos constantes dos autos, arbitro os
alimentos provisórios em 1/3 do salário mínimo vigente, devidos a partir da citação. Para a audiência de conciliação, instrução e
julgamento, designo o dia 20 de Março p.f., às 14:00 horas. CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida acima qualificada, para os
termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue anexa e desta passa a fazer parte integrante. As partes devem
se apresentar à audiência acompanhadas de suas testemunhas e advogados. Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu
contestar, desde que o faça por intermédio de advogado. A ausência da parte autora importará em arquivamento do processo
e a do réu ou de seu advogado, em confissão e revelia. As audiências deste Juízo realizam-se no seguinte endereço: Praça da
Bandeira, nº 17, Centro, Monte Alto/SP. - ADV: JOSE LUIZ BASILIO (OAB 65839/SP)
Processo 3001960-49.2013.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Joana da Matta Canalli INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Vistos. 1. No tocante à assistência judiciária gratuita, certo e indiscutível ante o
disposto no inciso LXXIV do art. 5º da Constituição que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que dela
necessitarem. Também não se olvida da necessidade de interpretação sistemática, no sentido de sempre visar facilitar amplo
acesso ao Poder Judiciário, frente o preconizado no artigo 4º, da Lei 1.060/50. Com efeito, para fins de concessão da assistência
judiciária gratuita, fazemos coro à corrente que entende não basta mais o singelo pedido, instruído com apenas declaração de
pobreza. Não se discute que a Lei 1.060/50, em seu art. 4º, prevê a possibilidade de concessão da assistência judiciária pela só
declaração do(a) autor(a) na inicial de sua necessidade. Entretanto a Constituição Federal não exclui a possibilidade de
apreciação pelo juiz, das circunstâncias em que o pedido ocorre, já que exige a comprovação da insuficiência de recursos para
a concessão da assistência judiciária àqueles que a alegam. No que diz respeito à determinação para comprovação da
insuficiência de recursos, até porque fundamentada em preceito constitucional, vem decidindo os tribunais pátrios que “não é
ilegal condicionar o juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica, se a atividade ou cargo exercido
pelo interessado fazem, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ RT 686/185). Todavia, no caso em apreço
verifica-se que a ação é movida em face do INSS em busca de reconhecimento de benefício previdenciário. Como regra os
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postulantes são carentes financeiramente e pleiteiam valores mensais que ficam abaixo da exigência legal para se declarar
bens. Assim, embora a parte autora tenha constituído advogado(a) e não se socorrido de defensor constituído, repita-se, na
demanda específica, tenho que a declaração de pobreza emitida pelo(a) requerente permite que se abstraia a necessidade
econômica, e em decorrência, a concessão da gratuidade judicial para o exercício do direito constitucional de acesso ao Poder
Judiciário. Ante o exposto, defiro, por enquanto, os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora. 2. O interesse de
agir, como cediço, é uma das condições da ação. Essa condição resulta da soma de elementos que lhe são intrínsecos: a
necessidade concreta do processo, sua utilidade e a adequação do provimento desejado e do procedimento escolhido pela
parte autora. Sendo possível a extinção do litígio mediante a utilização, por qualquer dos envolvidos, de instrumentos adequados
postos à sua disposição pelo direito objetivo, inexiste a necessidade concreta do processo e, por decorrência, o próprio interesse
de agir. Igualmente estará presente o requisito da necessidade naqueles casos em que em face do caráter indisponível do
direito substancial em jogo, o processo é, desde logo, necessário, como sucede nas chamadas ações constitutivas necessárias,
tais como a anulação de casamento e a separação judicial, entre outras. Em resumo, o interesse de agir exprime, de um lado, a
exigência de que se recorra ao órgão jurisdicional, pleiteando a tutela de direitos, apenas quando não encontrem no terreno
extraprocessual, outros meios para a satisfação daqueles, ou quando esgotados infrutiferamente os instrumentos de direito
material postos à disposição dos interessados. Assim, conforme a Teoria Geral do Processo, assenta-se o interesse processual,
na necessidade, utilidade e adequação da intervenção jurisdicional. Ocorre que pela análise da inicial e dos documentos dos
autos, até o momento a parte autora carece deste interesse processual de agir, que não se confunde com o interesse de direito
material, que respeita ao mérito. Veja-se: A parte autora ajuizou a presente ação contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS, visando à obtenção de provimento jurisdicional que condene o réu a conceder-lhe benefício previdenciário. Não
se olvida que o provimento requerido é adequado e útil, entretanto não se revela até o momento necessário, uma vez que a
parte autora não demonstra ter providenciado sua documentação e postulado administrativamente o benefício. Com efeito, não
há nos autos qualquer comprovação de que a parte autora tenha efetuado o requerimento administrativo do benefício. Poder-seia argumentar que não é necessário o prévio exaurimento da via administrativa, como condição de ajuizamento da ação, com o
que, não se discorda. É certo, porém, que tal entendimento consagrado, inclusive, na súmula n. 9 do TRF da 3ª Região (e 213
do antigo TFR) -, não afasta, por outro lado, a necessidade de o segurado dirigir-se ao INSS e, mediante comprovação dos
requisitos exigidos pela lei, solicitar a sua condenação perante aquela autarquia, na via administrativa, porquanto, sem a
iniciativa do interessado, não pode o INSS agir de ofício. Tal entendimento não contraria a Súmula 9 do TRF da 3ª Região, nem
a do extinto TFR, já que ambas se referem especificamente à desnecessidade do exaurimento da via administrativa, mas não
dispensam a formulação do requerimento administrativo. Também não há falar-se em mácula ao princípio da inafastabilidade do
controle jurisdicional, mas sim sintonia com a função do Poder Judiciário que é substituir a vontade das partes, mas somente
quando houver pretensão resistida, no caso não configurada. Não pode assim a parte autora primeiro recorrer ao Judiciário para
obter o benefício que já poderia estar recebendo, caso houvesse inicialmente se dirigido à agência do réu. Não há que se
estabelecer uma inversão, onde o Poder Judiciário substitua a atividade da administração previdenciária, nos casos em que não
há indícios de resistência ao atendimento do pedido. Além disso, a rigor, nesta situação de inversão não se poderia, ainda,
penalizar o instituto réu com os consectários da sucumbência, fazendo-o arcar com custas e honorários, se sequer deu causa a
qualquer mora, penalização esta, que acaba - por via indireta e reflexa -, prejudicando a longo prazo os próprios contribuintes da
autarquia previdenciária. Não é só do ponto de vista técnico-processual que a manifestação prévia da autarquia previdenciária
é mais conveniente. Há ainda outras duas razões: primeiro porque a via administrativa é mais rápida e mais econômica que a
judicial; segundo, porque a função constitucional do Poder Judiciário é anular atos e procedimentos de administração, quando
ilegais, em controle externo da legalidade da atividade administrativa, não cumprindo ao Judiciário substituir a administração
previdenciária na analise de pedidos de concessão de benefício. Decisões dos nossos tribunais, abaixo transcritas, são no
sentido de que o interesse de agir surgirá apenas quando o requerimento administrativo não for acolhido ou não tiver havido
manifestação da autoridade administrativa no prazo do art. 41-A, § 5º da Lei 8.213/91 que é de 45 (quarenta e cinco dias). Aliás,
nestas decisões da superior instância, inclusive, anularam-se sentenças de primeiro grau. Prosseguir no processo, desta forma
seria o mesmo que dar apenas a ilusão à parte requerente de ganho de sua causa, já que na instância superior correria o risco
de ver sua pretensão não acolhida com anulação da sentença que lhe concedeu o benefício. A 9ª Turma do TRF da 3ª Região,
em entendimento do qual este juízo compartilha, já decidiu: “É hora de mudar esse hábito de transferir para o Poder Judiciário o
que é função típica do INSS. Se o requerimento não for recebido no protocolo, ou não for apreciado no prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias, ou for indeferido, aí sim, surgirá o interesse de agir” (Proc. 2204.61.25.002709-0 AC 1048586, v.u., julgado em
03.10.2005; Proc. 2004.61.25.002701-5 AC 1047609, v.u., julgado em 03.10.2005; Proc. 2004.61.25.002453 AC 1048019, v.u.,
julgado em 10.10.2005; Proc. 2004.61.25.002077 AC 1045618, v.u., julgado em 10.10.2005; Proc. 2004.25.001768-0 AC
1048605, v.u., julgado em 10.10.2005) Destes mesmos julgados extrai-se ainda: “A dicção da súmula 9, desta Corte não é a que
lhe pretende dar à apelante. Não há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, ou seja, o interessado não
precisa esgotar todos os recursos administrativos. Mas a Súmula não exclui a atividade administrativa” Ainda no mesmo sentido:
TRF 3ª Região, Sétima Turma, Processo n. 200403990073613, AC 919546, Rel. Juíza Eva Regina, DJU 04/11/2004; TRF 4ª
Região, Sexta turma, agravo de Instrumento, Processo n. 200404010131169, Rel. Juiz Nylson Paim de Abreu, DJU 22/09/2004.
Importante ressaltar, por oportuno, as lições do doutrinador e Desembargador mineiro Elpídio Donizette - em sua obra Curso
Didático de Direito Processual Civil, 13ª ed., Ed. Lúmen Júris, p. 50, 2010 RJ -, “É importante que os juízes sejam bastante
rígidos na análise da presença desta condição da ação. Assistimos atualmente uma litigiosidade sem fim. Pede-se exibição de
documentos sem nunca tê-los pedido diretamente ao réu. Cobra-se o seguro avençado sem nunca ter se dirigido à seguradora
para tentar receber a quantia. Como nunca, as pessoas têm procurado abrigo debaixo da toga dos juízes, sem ao menos se dar
ao trabalho de pleitear a natural efetivação do direito. Essa pretensa garantia de acesso amplo e irrestrito à jurisdição acirra os
ânimos dos sujeitos e, ao invés de evitar os conflitos, os potencializa. Como conseqüência, temos um demandismo desenfreado,
uma verdadeira corrida ao Judiciário, que abarrota as prateleiras principalmente dos juízos de primeira instância, tornando ainda
mais morosa a prestação da tutela jurisdicional àquelas situações que realmente necessitam da intervenção do Estado-juízo”.
Assim, entendo que há necessidade de prévio requerimento administrativo, ainda que não exaurida aquela via, não como
condição de ação propriamente dita, mas sim, para evidenciar a existência de pretensão resistida. Pelas razões expostas,
dentro de uma técnica processual mais rigorosa poderia este juízo extinguir o processo de imediato, pela não comprovação do
interesse de agir da parte autora. Entretanto, por razões de economia processual e buscando, ainda, com fundamento no
princípio da instrumentalidade das formas, “salvar” o processo da extinção sumária, até porque as regras de experiência
mostram que muitas vezes a parte buscou a via administrativa, mas deixa de juntar a documentação nos autos, determino a
parte autora - no prazo de 60 (sessenta) dias -, que comprove o indeferimento administrativo do benefício ou, alternativamente,
que seu requerimento na esfera administrativa não foi apreciado no prazo do art. 41-A, § 5º, da Lei n. 8213/91, sob pena de
extinção do processo. Intime-se. - ADV: WELLINGTON CARLOS SALLA (OAB 216622/SP), IGOR ALEXANDRE GARCIA (OAB
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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257666/SP)
Processo 3001964-86.2013.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Cheque - Cojiba Supermercados Ltda - Claudio Pinheiro
- Vistos. CITE-SE a parte requerida acima mencionada, ficando advertida do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a
defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código
de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV:
FÁBIO HENRIQUE ROVATTI (OAB 238058/SP)
Processo 3002056-64.2013.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - I. M. - M. A. da C. V.
- Vistos. A antecipação dos efeitos da tutela depende, ao menos, da coexistência de três requisitos: a. existência de prova
inequívoca, convincente da verossimilhança da alegação do autor; b. fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação
se não deferida; c. reversibilidade do provimento antecipado, nos termos do artigo 273 do Código de Processo Civil. Sem a
oitiva da parte contrária, mesmo porque autor afirma que viveu em união estável com a requerida e que resolveram dissolver a
união em 14 de janeiro de 2013, ficando a requerida na posse de todos os bens e que nega veementemente a realizar a partilha
e que mediante contrato de compromisso de compra e venda vendeu o imóvel descrito na exordial -, prima facie, não há como
reconhecer a presença da prova inequívoca de verossimilhança das alegações, pois não ficou demonstrado a existência da
união estável entre as partes e nem que o imóvel pertencia as duas partes. Além disso, o perigo da demora inexiste, vez que
o autor declarou que união de comum acordo dissolveu-se no dia 14 de janeiro de 2013, bem como o documento de fls. 20/24
foi lavrado em 14 de maio de 2013 e somente agora insurge contra a venda do imóvel, em claro prejuízo a terceiros. Ante o
exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Concedo ao requerente os benefícios da assistência gratuita.
Cite-se e intime-se, inclusive do teor desta decisão, através de mandado, com as advertências legais. Int. - ADV: ANA LUCIA
HADDAD PAULO (OAB 160845/SP)

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JÚLIO CÉSAR FRANCESCHET
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SERGIO TETSUO MASSIBA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2014
Processo 0000106-71.2013.8.26.0368 (036.82.0130.000106) - Embargos à Execução Fiscal - Efeito Suspensivo / Impugnação
/ Embargos à Execução - Empreendimentos Folador Ltda - Municipio de Monte Alto - Posto isso, JULGO EXTINTO o processo
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, por faltar ao embargante interesse de
agir. Pela sucumbência, condeno o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários
advocatícios da parte embargada que fixo em R$ 700,00 (setecentos reais). Certifique-se a presente decisão nos demais autos
processuais, prosseguindo-se com a execução. Publique. Registre. Intimem. Cumpra. Monte Alto, 14 de janeiro de 2014. Júlio
César Franceschet Juiz de Direito (Preparo valor R$96,85 - GARE Cód.230-6, despesas de remessa e retorno, no caso de
recurso R$29,50 por volume - (1 volume(s)) Guia FEDTJ Cód.110-4) - ADV: JOÃO ALVARO MOURI MALVESTIO (OAB 258166/
SP), SILMARA APARECIDA SALVADOR (OAB 163154/SP)
Processo 0000107-56.2013.8.26.0368 (036.82.0130.000107) - Embargos à Execução Fiscal - Efeito Suspensivo /
Impugnação / Embargos à Execução - Empreendimentos Folador Ltda - Municipio de Monte Alto - Posto isso, JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, por faltar ao embargante
interesse de agir. Pela sucumbência, condeno o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos
honorários advocatícios da parte embargada que fixo em R$ 700,00 (setecentos reais). Certifique-se a presente decisão nos
demais autos processuais, prosseguindo-se com a execução. Publique. Registre. Intimem. Cumpra. Monte Alto, 14 de janeiro
de 2014. (Preparo valor R$96,85 - GARE Cód.230-6, despesas de remessa e retorno, no caso de recurso R$29,50 por volume
- (1 volume(s)) Guia FEDTJ Cód.110-4) - ADV: JOÃO ALVARO MOURI MALVESTIO (OAB 258166/SP), SILMARA APARECIDA
SALVADOR (OAB 163154/SP)
Processo 0000110-74.2014.8.26.0368 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G. R. de O. R. - D. R. - Defiro a
gratuidade. Anote-se. Considerando os termos da Portaria nº 1/2005, deste Juízo, designo audiência preliminar de conciliação
para o dia 06 de FEVEREIRO de 2.014, às 10:40 horas a ser realizada no Setor de Conciliação da 2ª Vara (edifício do Fórum,
Rua Raul da Rocha Medeiros, s/n). Após, cite-se o(a) Requerido(a), e intimem-se as partes, consignando-se que, se por algum
motivo não for obtida a conciliação será designada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que deverá ser
apresentada resposta. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.
Defiro os benefícios do art. 172 do CPC. - ADV: MARCO ANTONIO RAPOSO DO AMARAL (OAB 81773/SP)
Processo 0000139-95.2012.8.26.0368 (368.01.2012.000139) - Cumprimento de sentença - Direitos e Títulos de Crédito Marcel Gustavo Bahdur Vieira - Monte Alto Tintas Ltda Me - Vistos... Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença
oferecida por MONTE ALTO TINTA LTDA. ME, alegando, em resumo, excesso de execução, caracterizado pela cobrança
indevida de juros, correção monetária e multa (fls. 248/250). O impugnado, MARCEL GUSTAVO BAHDUR VIEIRA, manifestouse a fls. 255/260, batendo-se pela rejeição liminar da impugnação ou, no mérito, pelo seu improvimento. É o relatório. Decido.
Assiste razão ao impugnado quanto à rejeição liminar da impugnação. Com efeito, dispõe o art. 475-J, §1º, do CPC que:
“Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, na pessoa de seu advogado (arts. 236 e 237),
ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer impugnação,
querendo, no prazo de quinze dias”. A garantia do Juízo, segundo o texto legal, é pressuposto ao processamento e julgamento
da impugnação ao cumprimento de sentença. Neste sentido: “Cumprimento de sentença. Título executivo que não se
apresenta ilíquido. Desnecessidade do procedimento previsto no art. 475-A CPC. Demonstração do “quantum” por meros
cálculos aritméticos ( arts. 475-B e 475-J CPC). Apresentação de peça processual com natureza de impugnação, antes de
o juízo estar garantido. Discussão a respeito de excesso (art. 475-L, V, CPC) que somente poderá ser resolvida depois de
garantido o juízo da execução. Decisão mantida. Agravo improvido.” (AI nº 0104170-72.2013.8.26.0000, Rel. Soares Levada,
j. 17.06.13). HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS - Cobrança Fase de cumprimento de sentença - Impugnação Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Necessidade de segurança do juízo. O devedor somente poderá alegar excesso de execução por meio de impugnação e depois
de seguro o juízo, pois a lei prevê expressamente que o prazo para impugnação só começa a fluir depois que o devedor
houver sido intimado da penhora e da avaliação. Recurso provido em parte. (Agravo de Instrumento n° 1.163.716-0/5 - Foro
Regional do Jabaquara 30ª Câmara de Direito Privado Rel. DES. ORLANDO PISTORESI 30/04/2008 - voto n° 11.145). AÇÃO
DE DESAPROPRIAÇÃO - Obrigação de pagar quantia certa - Fase de cumprimento de sentença impugnação oferecida sem
garantia do juízo inadmissibilidade A impugnação só pode ser oferecida depois de garantido o juízo pela penhora, como ocorre
com os embargos a execução. O disposto no artigo 475, §1º, caput e parágrafo primeiro deve ser observado - Atos processuais
anulados a partir da apresentação do requerimento do exequente - Recurso provido. (Agravo de Instrumento nº 661.871-5/3-00
- PANORAMA/TUPI PAULISTA, 5ª Câmara de Direito Público Relator Des. Franco Cocuzza - 27/03/2008 V.U. voto 4232) Assim
sendo, inequívoca a imprescindibilidade de oferecimento de bens à penhora ou de depósito nos autos para o processamento
da impugnação, o que, contudo, não foi atendido pela ora impugnante. Nesta esteira, de rigor a REJEIÇÃO da impugnação.
Tendo em vista a sucumbência do impugnante nesta fase de cumprimento de sentença, condeno-o no pagamento de honorários
advocatícios à parte adversa, fixados, por equidade, em R$500,00, bem como eventuais custas e despesas processuais, tudo
sem prejuízo das condenações anteriores. Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento. Intime-se. Monte Alto, 10
de janeiro de 2014. JÚLIO CÉSAR FRANCESCHET Juiz de Direito - ADV: ANA PAULA RIBEIRO (OAB 293774/SP), DANILO
RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 254510/SP), RAPHAEL RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 253728/SP)
Processo 0000393-34.2013.8.26.0368 (036.82.0130.000393) - Execução Fiscal - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de
Veículos Automotores - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Fundicao Zubela Sa - O despacho de fls.26 se refere aos embargos,
razão pela qual torno sem efeito o lançamento. Prossiga-se nos embargos. - ADV: FÁBIO LUIS ALVES FERREIRA (OAB 160134/
SP), PAULO HENRIQUE NEME (OAB 55341/SP)
Processo 0001391-75.2008.8.26.0368 (368.01.2008.001391) - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Silvio
Marcussi - Companhia Paulista de Forca e Luz - Manifeste-se o Autor acerca do depósito realizado. - ADV: JOSE LUIZ MONNAZZI
(OAB 29403/SP), DANILO RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 254510/SP), RICARDO NOGUEIRA MONNAZZI (OAB 241255/
SP), ELAINE CRISTINA PERUCHI (OAB 151275/SP), EDUARDO NOGUEIRA MONNAZZI (OAB 164539/SP)
Processo 0001685-54.2013.8.26.0368 (036.82.0130.001685) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer Marcos Antonio Dias - A citação não se aperfeiçoou. Manifeste-se o autor. - ADV: ADILSON ALEXANDRE MIANI (OAB 126973/
SP)
Processo 0001693-31.2013.8.26.0368 (036.82.0130.001693) - Execução de Título Extrajudicial - Assunção de Dívida - Hsbc
Bank Brasil Sa Banco Multiplo - Vistos. Suspendo o curso da execução, com base no artigo 791, do CPC. Nesse sentido: “não
é exaustivo o elenco das causas de suspensão constantes do artigo 791” (SIMP-concl.LXII, em RT 482/272). Assim, p.ex., se
o devedor não for encontrado, será caso, também, de suspensão da execução (STJ-3ª T., REsp 2.329-SP, rel. Min. Gueiros
Leite, j.26.6.90, não conheceram, v.u., DJU 24.9.90, p.9.978; RTFR 102/19). Aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: PAULO
SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP), ANNE KARINE MARQUES PIRES (OAB 260497/SP)
Processo 0001771-45.2001.8.26.0368 (368.01.2001.001771) - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Banco Abn
Amro Real Sa - Transportadora Tupinamba Ltda - - Espolio de Hermes Pelloso - - Jose Carlos Daneluzzi - Nos termos do
artigo 791, inciso III, do Código de Processo Civil, suspendo o curso da execução. Aguarde-se provocação no arquivo. - ADV:
ROBERVAL VIEIRA JÚNIOR (OAB 244234/SP), ACACIO FERNANDES ROBOREDO (OAB 89774/SP), TELMO LENCIONI VIDAL
JUNIOR (OAB 207363/SP), MARCOS FOGAGNOLO (OAB 105172/SP), HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP)
Processo 0002302-14.2013.8.26.0368 (036.82.0130.002302) - Interdição - Tutela e Curatela - C. A. G. - Deverá o autor
comparecer para assinar e retirar o Termo de Curador Definitivo. - ADV: GABRIELA IZILDA DE SOUZA LIMA (OAB 276678/SP)
Processo 0002872-97.2013.8.26.0368 (036.82.0130.002872) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - Israel
Marques Simoes - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-se o requerente sobre o Laudo Médico Pericial, acostado
às fls. 73/82. - ADV: FRANCISCO ANTONIO CAMPOS LOUZADA (OAB 253284/SP)
Processo 0002900-65.2013.8.26.0368 (036.82.0130.002900) - Monitória - Cheque - Jose Clemente Pereira - Havendo
interesse no depoimento pessoal do requerente, fica intimado o requerido a depositar 1 ato de diligência: R$ 13,59. - ADV:
MARCO ANTONIO RAPOSO DO AMARAL (OAB 81773/SP)
Processo 0003205-49.2013.8.26.0368 (036.82.0130.003205) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material
- Adilson Martins Borges - Santa Emilia Ditalia Comercial de Veiculos e Pecas Ltda - - Fiat Automoveis Sa - Autorizo o
desentranhamento da guia de fls.144, mediante recibo nos autos. No mais, aguarde-se a manifestação da parte passiva. (Retirar
documento desentranhado). - ADV: MANOEL PAULO FERNANDES (OAB 323734/SP), ADRIANA GUIAO CLETO (OAB 132168/
SP), WELLINGTON CARLOS SALLA (OAB 216622/SP), ADELMO DA SILVA EMERENCIANO (OAB 91916/SP)
Processo 0003274-86.2010.8.26.0368 (368.01.2010.003274) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Finasa Bmc Sa - Fatima Cristina Pires - Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento da ação, uma vez
que decorreu o prazo requerido para realização de diligências extrajudiciais, conforme solicitado. - ADV: FREDERICO ALVIM
BITES CASTRO (OAB 269755/SP), CLAUDIA MARIA LONGO (OAB 334500/SP)
Processo 0003387-69.2012.8.26.0368 (368.01.2012.003387) - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos
Econômicos - Armando Lepore - Banco do Brasil Sa - Aguarde-se, por mais 90 dias, o julgamento do agravo de instrumento
noticiado a fls.306/323. - ADV: FERNANDO SANTARELLI MENDONÇA (OAB 181034/SP), IRAN NAZARENO POZZA (OAB
123680/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), JOSE MARCIO FURLAN (OAB 197803/SP),
LEANDRO FRANCO REZENDE E BERGANTON (OAB 175846/SP), CARLOS ADROALDO RAMOS COVIZZI (OAB 40869/SP)
Processo 0003393-42.2013.8.26.0368 (036.82.0130.003393) - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título
- Renato Takamiya Epp - Leticia Pinto Neto Cason Me - Posto isso, homologo o acordo celebrado entre as partes e, em
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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conseqüência, julgo EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, A RECONVENÇÃO (0003873-20.2013.8.26.0368) o PROCESSO
CAUTELAR EM APENSO (feito nº541/2013), todos com resolução do mérito, com fundamento no artigo 269, inciso III, do
Código de Processo Civil. Oficie-se ao 1º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de Monte Alto SP, determinando a sustação
definitiva do protesto. Em face da extinção, desnecessário aguardar-se o prazo para recurso. Certifique-se, imediatamente, o
trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as anotações necessárias, com anotação de extinção em relação a todos os
registros. P.R.I.C. - ADV: ANA PAULA RIBEIRO (OAB 293774/SP), MARCEL GUSTAVO BAHDUR VIEIRA (OAB 184768/SP),
SILVIA QUEIROZ DE OLIVEIRA TORRIERI (OAB 175400/SP), CELIO ANTONIO SANTIAGO (OAB 171983/SP)
Processo 0003511-18.2013.8.26.0368 (036.82.0130.003511) - Embargos à Execução Fiscal - Efeito Suspensivo / Impugnação
/ Embargos à Execução - Italo Lanfredi Sa Industrias Mecanicas - Fazenda Publica do Estado de Sao Paulo - Tendo em vista
o resultado do agravo, concedo à embargante o prazo de 5 dias para o recolhimento da taxa judiciária devida, sob pena de
extinção. - ADV: MARIA ELIZA PALA (OAB 106502/SP), JOÃO ALVARO MOURI MALVESTIO (OAB 258166/SP)
Processo 0003673-33.2001.8.26.0368 (368.01.2001.003673) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - F.
B. dos S. M. - Ciência aos interessados de que estão os autos disponíveis em cartório, desarquivados nesta data - ADV:
WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA (OAB 147223/SP)
Processo 0004243-96.2013.8.26.0368 (036.82.0130.004243) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Madeu & Costa
Ltda - Catia Canavarolli Paulo - Vistos. Tendo em vista a satisfação da obrigação, julgo EXTINTO O PROCESSO DE EXECUÇÃO,
com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, declarando insubsistente eventual penhora realizada nos
autos. Recolhidas as custas finais, autorizo o desentranhamento do título à executada, mediante recibo nos autos. Em face da
extinção, desnecessário aguardar-se o prazo para recurso. Certifique-se, imediatamente, o trânsito em julgado e arquivem-se os
autos, com as anotações necessárias. - ADV: JENIFFER MARIA DORIGAN (OAB 263055/SP)
Processo 0004362-57.2013.8.26.0368 (036.82.0130.004362) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução
do dinheiro - Winter Giliard Bertolassi Me Dell Anno Monte Alto e outro - Fica o Dr. Fábio Eduardo Carnaccini, intimado de que foi
nomeado curador do requerido, pela OAB local, bem como de que os autos encontram-se com vista. - ADV: FABIO EDUARDO
BRANCO CARNACCHIONI (OAB 189940/SP)
Processo 0004405-91.2013.8.26.0368 (036.82.0130.004405) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) Maykon Matheus Oliveira Rodrigues - - Victor Gabriel Oliveira Rodrigues - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ante o
exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão, e de conseguinte, extingo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo
269, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento dos honorários advocatícios da parte
adversa, os quais fixo, por equidade, em R$ 700,00, observada a gratuidade processual. Isento-a do pagamento das custas
e despesas processuais por ser beneficiaria da justiça gratuita. P.R.I.C. Monte Alto, . JÚLIO CÉSAR FRANCESCHET Juiz de
Direito - ADV: TAÍME SIMONE AGRIÃO BONAFÉ (OAB 258311/SP)
Processo 0004547-95.2013.8.26.0368 (036.82.0130.004547) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário Leandro de Miranda - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-se o(a) autor(a) sobre a contestação juntada aos
autos. - ADV: THIAGO MENDES OLIVEIRA (OAB 259301/SP), RAFAEL MIRANDA COUTO (OAB 278839/SP), MARCIO JOSE
TUDI (OAB 287161/SP)
Processo 0004578-86.2011.8.26.0368 (368.01.2011.004578) - Execução de Alimentos - Alimentos - J. D. F. - L. F. - Aguardese provocação, por 30 dias. - ADV: JOSE HENRIQUE FRASCA (OAB 16920/SP), MARIA DO CARMO IROCHI COELHO (OAB
146914/SP)
Processo 0004646-65.2013.8.26.0368 (036.82.0130.004646) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - U. M. D. Posto isso, homologo o acordo celebrado entre as partes e, em conseqüência, julgo EXTINTO O PROCESSO, com resolução do
mérito da questão, com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Em face da extinção, desnecessário
aguardar-se o prazo para recurso. Arbitro os honorários advocatícios em R$435,39, expedindo-se certidão. Certifique-se,
imediatamente, o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as anotações necessárias. P.R.I.C. - ADV: WELLINGTON
CARLOS SALLA (OAB 216622/SP)
Processo 0004665-08.2012.8.26.0368 (368.01.2012.004665) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Tec Moldfer Tecnologia Mod e Ferram Lt - Tendo em vista a satisfação da
obrigação, julgo EXTINTO O PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de
Processo Civil, declarando insubsistente eventual penhora realizada. Desnecessário aguardar prazo para recurso. Certifiquese, imediatamente, o trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias. P.R.I.C. - ADV: PAULO
HENRIQUE NEME (OAB 55341/SP)
Processo 0004740-23.2007.8.26.0368 (368.01.2007.004740) - Monitória - Cheque - Fundo de Investimento Em Direitos
Creditórios Não Padronizados Pcg Brasil Multicarteira - Recolhida a taxa correspondente, providencie-se à pesquisa requerida
pelo sistema Infojud. Quanto ao recolhimento, observe-se o valor de R$11,00 (guia FEDTJ cód.434-1). - ADV: RICARDO RAMOS
BENEDETTI (OAB 204998/SP)
Processo 0004836-62.2012.8.26.0368 (368.01.2012.004836) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Industria de
Equipamentos Mecanicos Monte Alto Ltda Epp - Disbrasil Industria e Comercio de Equipamentos Agroprocessamento Ltda
- Tome-se por termo nos autos a penhora sobre o veículo descrito a fls.62/64. Após, recolhida a taxa correspondente, expeçase carta para intimação da devedora acerca da penhora e do prazo que dispõe para impugnação. - ADV: FÁBIO HENRIQUE
ROVATTI (OAB 238058/SP)
Processo 0005916-66.2009.8.26.0368 (368.01.2009.005916) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Municipio de Monte Alto - Contato Veiculos Monte Alto Ltda Epp - - Marcel Pala - Ante o exposto, ACOLHO a presente
exceção de pré-executividade e, por consequência, julgo EXTINTA a ação executiva no tocante ao excipiente MARCEL PALA.
Em virtude da sucumbência, arcará a excepta com as custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios fixados,
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por equidade, em R$400,00 (quatrocentos reais). P.R.I.C. Monte Alto, . JÚLIO CÉSAR FRANCESCHET Juiz de Direito - ADV:
SILMARA APARECIDA SALVADOR (OAB 163154/SP)
Processo 0006017-35.2011.8.26.0368 (368.01.2011.006017) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Municipio de Monte Alto - Daniel Caluz da Silva - Empreendimentos Folador Ltda - Fica o executado intimado, na pessoa do seu
advogado, comparecer em Cartório para assinar o Termo de Penhora e depositário do veículo penhorado. - ADV: FABRICIO DA
COSTA NOGALES (OAB 301615/SP), JOÃO ALVARO MOURI MALVESTIO (OAB 258166/SP), SAMUEL EDUARDO TAVARES
ULIAN (OAB 324988/SP), SILMARA APARECIDA SALVADOR (OAB 163154/SP)
Processo 0007370-52.2007.8.26.0368 (368.01.2007.007370) - Inventário - Inventário e Partilha - Neusa Lucente - Marcos
Antonio Manoel - Ingryd Cristiane Manoel - Manifeste-se a inventariante. - ADV: FÁBIO HENRIQUE ROVATTI (OAB 238058/SP),
DAIANE SAMILA BERGHE (OAB 223326/SP), MARCO VINICIUS PALA (OAB 206046/SP)
Processo 0500517-57.2013.8.26.0368 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - Prefeitura Municipal
de Monte Alto - Edson Goncalves Dias - Vistos. Tendo em vista a satisfação da obrigação, julgo EXTINTO O PROCESSO DE
EXECUÇÃO FISCAL, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, declarando insubsistente eventual
penhora realizada. Desnecessário aguardar prazo para recurso. Certifique-se, imediatamente, o trânsito em julgado. Após,
arquivem-se os autos, com as anotações necessárias. P.R.I.C. - ADV: SILMARA APARECIDA SALVADOR (OAB 163154/SP)
Processo 3000132-18.2013.8.26.0368 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Arlindo Martinez - Ante
o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial e determino a expedição de alvará, conforme requerido, com o prazo de 60
dias. Desnecessária prestação de contas e o aguardo de decurso de prazo para recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e
arquivem-se os autos. P.R.I.C. Monte Alto, 16 de janeiro de 2014. - ADV: ESTEVAN TOZI FERRAZ (OAB 230862/SP), CESAR
EDUARDO LEVA (OAB 270622/SP)
Processo 3000201-50.2013.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - A. H. C. - Aguarde-se
provocação, por 30 dias. - ADV: CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA (OAB 132706/SP)
Processo 3000444-91.2013.8.26.0368 - Autorização judicial - Entrada e Permanência de Menores - J. de D. da V. da I. e J.
da C. de M. A. - C. A. V. E. LTDA E. - Vistos. Cuida-se de pedido de alvará judicial para que crianças e adolescentes possam
participar de evento ou promoção com show da dupla sertaneja Ulisses e Moisés, a ser realizado no dia 08 de março de 2.014
a partir das 19:00 horas, na praça central (Praça Senhor Bom Jesus) nesta cidade, quando haverá sorteio de um veículo zero
quilômetro. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (fls.13). Decido. Trata-se de evento familiar a ser
realizado em recinto aberto. A organização do evento se comprometeu a não vender bebida alcoólica aos menores de 18 anos e
haverá efetiva fiscalização nesse sentido. Autorizo, assim, a expedição de alvará para a realização do evento. Expeça-se alvará
e oficie-se solicitando a fiscalização. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: NUBIA BUENO SOARES (OAB
321501/SP)
Processo 3000445-76.2013.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - W. B. N. - M. B. N. - Vistos.
Necessário se faz, para o deslinde da controvérsia, por ora, a produção da prova pericial. Faculto às partes, pelo prazo de 10
dias, a indicação de assistente técnico e a formulação de quesitos. Após, oficie-se ao IMESC solicitando a designação de data
para realização de exame pericial atinente ao DNA. O ofício deverá ser instruído com cópia das principais peças do processo,
especialmente dos quesitos apresentados pelas partes. Intimem-se todos os interessados. - ADV: MARCELO ZOCCHIO DE
BRITO (OAB 258781/SP), SANDRA DO CARMO FUMES MIRANDA (OAB 247872/SP)
Processo 3000471-74.2013.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) - Jose
Carlos de Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Manifeste-se o procurador do requerente sobre a Contestação,
fls. 34/61. - ADV: CESAR EDUARDO LEVA (OAB 270622/SP), ESTEVAN TOZI FERRAZ (OAB 230862/SP)
Processo 3000579-06.2013.8.26.0368 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Laboratorio
de Analises Clinicas Fugita Ltda - - Aparecida Yochie Fugita - - Nobuyoshi Ohno - Banco do Brasil S/A - Recebo os embargos
para discussão, sem atribuição de efeito suspensivo. Certifique-se nos autos da execução a interposição dos embargos. Intimese o embargado, na pessoa do Advogado, para impugnação no prazo legal. Int. - ADV: NEI CALDERON (OAB 114904/SP),
HENRIQUE FURQUIM PAIVA, SERGIO LUIZ UMEKAWA (OAB 301399/SP)
Processo 3001010-40.2013.8.26.0368 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - Municipio de Monte Alto - Joao
Carlos Martins - Vistos. Tendo em vista a satisfação da obrigação, julgo EXTINTO O PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL,
com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, declarando insubsistente eventual penhora realizada.
Desnecessário aguardar prazo para recurso. Certifique-se, imediatamente, o trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos,
com as anotações necessárias. P.R.I.C. Monte Alto, 16 de janeiro de 2014. - ADV: SILMARA APARECIDA SALVADOR (OAB
163154/SP)
Processo 3002001-16.2013.8.26.0368 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L. da S. L. - A. P. L. - Vistos. Tendo
em vista que houve acordo acerca dos alimentos em autos distintos, recebo a manifestação de fls.18 como de desistência da
ação, que homologo, julgando EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no artigo 267, inciso VIII do Código de Processo
Civil. Arbitro os honorários advocatícios em R$304,77 (70%), expedindo-se certidão. Em face da extinção, desnecessário o
prazo para recurso. Certifique-se, imediatamente, o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.
P.R.I.C. - ADV: PAULO CESAR PISSUTTI (OAB 125409/SP)

3ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
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JUIZ(A) DE DIREITO PAULA AGUIAR PIZETA DE SANCTIS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MATEUS MARCUSSI MIQUELIN
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0015/2014
Processo 0000472-13.2013.8.26.0368 (036.82.0130.000472) - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Jose Paulo Gomes da Silva - Banco Itauleasing Sa - Vistos. Diante da satisfação integral do débito feito através
de penhora “on line”, corroborado pelo requerimento de fls. 186, da parte autora/exequente, que requereu o levantamento
da quantia, tendo sido a parte executada devidamente intimada acerca da penhora acima referida, a fim de que, querendo,
apresentasse impugnação ao pedido de cumprimento da sentença (fls. 175), deixando, porém, de fazê-lo, conforme certificado
pela serventia a fls. 182, a presente demanda há de ser julgada extinta pela satisfação integral do débito. Destarte, JULGO
EXTINTO este processo de AÇÃO DECLARATÓRIA, ETC., em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que JOSÉ PAULO
GOMES DA SILVA move em face de BANCO ITAULEASING S/A, com fundamento no artigo 794, inciso I, do C.P.C.. Expeçase, após o trânsito em julgado, mandado de levantamento da quantia total que se encontra depositada nos autos a fls. 179
(R$9.091,33), em favor da parte AUTORA/EXEQUENTE, a ser acrescido dos juros e da correção monetária até o efetivo
levantamento. Consigno que o advogado da parte autora possui poderes para receber (fls. 21). Intime-se a EXECUTADA (Banco
Itauleasing S/A), através do Correio (carta com A.R.), para no prazo de cinco dias providenciar o recolhimento das custas finais,
no valor de 5 UFESP, código 230-6, sob pena de inscrição do débito na dívida ativa. Não sendo recolhidas as custas, expeçase certidão para inscrição do débito na dívida ativa, com entrega à Procuradora do Estado, expedindo-se ofício a ser enviado
através dos Correios (sem A.R.), para entrega da certidão. Recolhidas as custas finais, ou expedida a certidão da dívida ativa,
procedam-se às anotações de extinção e arquivem-se os autos. Consigno que eventual retirada do nome de qualquer das partes
em órgãos de proteção ao crédito (SCPC ou SERASA, por exemplo), compete às próprias partes. P.R.I.. - ADV: JOSE MARTINS
(OAB 84314/SP), MARCIO JOSE TUDI (OAB 287161/SP), THIAGO MENDES OLIVEIRA (OAB 259301/SP)
Processo 0000490-68.2012.8.26.0368 (368.01.2012.000490) - Inventário - Inventário e Partilha - Julio Cesar Casasanta Roberto Casasanta - Silvia Maria Casasanta e outros - Vistos. 1. As custas processuais iniciais já se encontram recolhidas (fls.
122/125). 2. Homologo, por sentença, a fim de que produza seus jurídicos e regulares efeitos, a partilha de fls. 111/114 destes
autos de Inventário dos bens deixados por falecimento de EUGENIA DE PAULO CASASANTA e ROBERTO CASASANTA,
atribuindo aos herdeiros e demais interessados, os respectivos quinhões, ressalvados erros, omissões e direitos de terceiros.
Transitada esta em julgado, expeça-se formal de partilha a favor dos interessados (mediante o prévio recolhimento das taxas
pertinentes, observando-se, em todo o caso, o recolhimento já efetuado a fls. 126) e procedam-se às anotações de extinção
no momento oportuno (artigo 269, I, primeira figura, do CPC). Após, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: MARIA ELIZA PALA
(OAB 106502/SP), PAULO ROBERTO VAZ FERREIRA (OAB 93548/SP), ADEMIR DIZERO (OAB 61976/SP), PAULO CESAR
PISSUTTI (OAB 125409/SP)
Processo 0001161-57.2013.8.26.0368 (036.82.0130.001161) - Monitória - Cheque - Neusa Izilda Tobace Rampin Me Ronaldo Marcandali - Manifeste-se o autor sobre a certidão do Oficial de Justiça: “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em
cumprimento ao mandado nº 368.2014/000025-0 dirigi-me ao endereço: e aí sendo, no dia 09/01/2014 às 19:50 horas, constatei
que no local não reside a pessoa indicada, sendo informado que no local reside o Sr. Paulo Pelloso. Diante deste fato, devolvo
o mandado em cartório para novas determinações. Monte Alto, 10 de janeiro de 2014. Jerson Antonio José Filho Número de
cotas 01 - R$ 13,59 Guia C.B74.982.216.805.DBD” - ADV: DANILO RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 254510/SP), RAPHAEL
RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 253728/SP)
Processo 0001289-77.2013.8.26.0368 (036.82.0130.001289) - Monitória - Cheque - C M Buzinaro e Cia Ltda - Gilson
Francisco Torre - 1) Fls. 66: defiro a PENHORA e AVALIAÇÃO dos seguintes bens: a) DIREITOS que o(a) executado(a) acima
possui sobre um VW/GOL 1.0, 2004/2005, placas DNQ 0857, chassi 9BWCA05X25T089436; b) uma HONDA/CG 125 TITAN,
1999/2000, placa CTW 1082, chassi 9C2JC2500YR010496; c) uma HONDA/XLX 250 R, 1986/1986, placa CMZ 0342, chassi
XL250BR2029065. 2) Assim, deverá o (a) Oficial(a) de Justiça do Juízo proceder à PENHORA do(s) bem(ns) descrito(s) retro,
bem como à respectiva AVALIAÇÃO, de tudo INTIMANDO o(a)(s) executado(a)(s), ficando concedidos, desde já, ordem de
arrombamento e uso de força policial, se necessários para o cumprimento do mandado. Concedo, outrossim, autorização para
que o ato se realize na forma do artigo 172, §2º, do CPC. 3) Efetuada a penhora e avaliação, com fundamento no artigo 475-J,
§1º, do CPC, INTIME(M)-SE o(a)(s) executado(a)(s) para que ofereça impugnação, querendo, no prazo de 15(quinze) dias.
4) Sem prejuízo, o fato de o(s) bem(ns) descrito no subitem “a” do item 1 retro, alienado(s) fiduciariamente, não pertencer ao
patrimônio do(a) executado(a), não obsta a penhora, eis que há sempre a expectativa de direito futuro à eventual reversão ou,
em caso de mora, propiciadora de execução por parte do credor fiduciário, há expectativa a eventual saldo excedente. Assim,
concedo à parte EXEQUENTE o prazo de 10(dez) dias para informar nos autos o nome e o endereço o credor fiduciário do(s)
bem(ns) em questão (a ser pesquisado junto à CIRETRAN local ou, caso este órgão não possua o endereço da financeira,
junto à INTERNET). Após, com tal informação, OFICIE-SE o credor fiduciário, informando-o sobre a penhora de direitos sobre
o(s) bem(ns) em apreço, com cópia desta decisão, para que COMUNIQUE ESTE JUÍZO acerca de eventual reversão do(s)
bem(ns) ou, em caso de mora, eventual saldo excedente em favor da parte EXECUTADA, pois, neste caso, o dinheiro deverá ser
DEPOSITADO À DISPOSIÇÃO DESTE JUÍZO, em razão da penhora realizada. Conste no ofício que o banco deverá acusar o
respectivo recebimento, respondendo a este Juízo. O ofício deverá ser encaminhado como expediente deste Juízo. Prazo para
resposta: 10(dez) dias. 5) Após a juntada do mandado aos autos e a resposta do ofício supra, manifeste-se a parte exequente.
Int. - ADV: CARLOS EDUARDO RETTONDINI (OAB 199320/SP), LUCIANA DE MATTOS PIOVEZAN (OAB 125781/SP)
Processo 0001681-85.2011.8.26.0368 (368.01.2011.001681) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Tec Moldfer Tecnologia Modelos e Ferramentaria Ltda - Manifeste-se o
executado sobre petição do exequente de fls. 60/61. - ADV: ELITA DE FREITAS TEIXEIRA (OAB 205596/SP), PAULO HENRIQUE
NEME (OAB 55341/SP)
Processo 0002031-05.2013.8.26.0368 (036.82.0130.002031) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Ivani Aparecida Belmiro Bueno - Instituto Nacional do Seguro Social - Ante o exposto e considerando o mais que dos autos
consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação e condeno a parte autora nas custas processuais, ficando a exigibilidade suspensa,
porém, devido à gratuidade da justiça concedida (fls. 23) e honorários advocatícios ao patrono do réu, que arbitro em R$500,00.
O pagamento da sucumbência, entretanto, ficará condicionado à perda da qualidade legal de necessitada. P. R .I. C. - ADV:
CARLOS EDUARDO DA SILVA (OAB 268591/SP), CARLOS ROBERTO CAMILOTTI DA SILVA (OAB 83163/SP)
Processo 0003485-20.2013.8.26.0368 (036.82.0130.003485) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Breno Marconato
Rossetti - Franklin Baliero Leite - Fls. 30/31: defiro, salientando-se que a parte exequente providenciou o prévio recolhimento da
taxa judiciária (fls. 31). Assim, proceda o Supervisor de Serviços ao bloqueio da transferência e do licenciamento de veículo(s)
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pelo sistema RENAJUD, pertencentes à parte EXECUTADA: * qualificada a fls. 02 (Franklin Baliero Leite). Após, manifeste-se
o exequente para requerer o que entender de direito quanto ao prosseguimento do feito, providenciando, se o caso, o prévio
depósito para as diligências do(a) Oficial(a) de Justiça, a viabilizar a penhora respectiva. Int. (manifeste-se o autor tendo em
vista Renajud negativo) - ADV: LUCIANA DE MATTOS PIOVEZAN (OAB 125781/SP)
Processo 0003499-09.2010.8.26.0368 (368.01.2010.003499) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) Eduardo de Bonito Teixeira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Conheço dos Embargos de Declaração de fls.
167/168, porque tempestivos. Porém, rejeito-os, porquanto não se vislumbra na sentença de fls. 163/164 os vícios de omissão,
contradição ou obscuridade. Cumpre esclarecer que a “contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com
ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, Resp. n. 218.528-SP, DJU 22.04.2002).
Porém, levando-se em consideração os princípios da economia e celeridade processuais, e que nenhum prejuízo será causado
à parte requerida com a modificação do dispositivo da sentença, dentro do quanto embargado pela parte requerente, corrijo, de
ofício, a parte dispositiva da sentença, a fim de constar a seguinte redação: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
e, de conseguinte, extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Com
fulcro no artigo 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91, deixo de condenar a parte autora nas verbas de sucumbência, diante
da natureza da causa (ação acidentária).” No mais, mantenho-a na forma como exarada. Proceda o auxiliar do Juízo, assim,
às devidas retificações no registro da sentença proferida nos autos, a fls. 163/164. P.R.I. - ADV: SEVLEM GERALDO PIVETTA
(OAB 88348/SP)
Processo 0003508-63.2013.8.26.0368 (036.82.0130.003508) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- M. L. de F. e outro - L. L. de F. - Vistos. Diante do pagamento integral do débito pelo executado, conforme noticiado pela
própria parte exequente através da petição de fls. 32, JULGO EXTINTO este processo de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (partes
supra descritas), com fundamento no artigo 794, inciso I, do C.P.C.. Diante disso, expeça-se, COM URGÊNCIA, ALVARÁ DE
SOLTURA a ser encaminhado ao local em que parte executada estiver presa. Conste no respectivo alvará de soltura, ainda,
o seguinte: “Deverá a autoridade do estabelecimento prisional comunicar este Juízo, através de fac-símile, o cumprimento do
alvará de soltura até o dia útil seguinte da sua efetivação. Fica advertida de que o prazo máximo para referida comunicação
é de 05(cinco) dias, contados da decisão que determina sua expedição, sob pena de apuração de responsabilidade criminal,
nos termos do Prov. CG 09/2010.” Ademais, arbitro os honorários advocatícios do(a) procurador(a) da EXEQUENTE (fls. 04),
no valor equivalente a 100% da tabela PGE/OAB, código 206. Não há custas em aberto. Transitada esta em julgado, expeça-se
certidão de honorários, procedam-se às anotações de extinção e arquivem-se os autos. P.R.I.. - ADV: FÁBIO EDUARDO ROSSI
(OAB 171855/SP)
Processo 0003761-51.2013.8.26.0368 (036.82.0130.003761) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - Moyses Guilherme Junior - Municipio de Monte Alto e outros - Vistos. Sem prejuízo de
eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, JUSTIFICANDO sua utilidade
e pertinência, de modo a que este juízo possa avaliar a necessidade de produção da prova, sob pena de preclusão. Decorrido
o prazo, com ou sem manifestação, tornem conclusos. Int. - ADV: ALDA EVELINA TEIXEIRA PENTEADO (OAB 102733/SP),
CASSIUS MATHEUS DEVAZZIO (OAB 208075/SP), AMAURI IZILDO GAMBAROTO (OAB 208986/SP)
Processo 0003852-44.2013.8.26.0368 (036.82.0130.003852) - Embargos de Terceiro - Esbulho / Turbação / Ameaça - F.
J. U. - D. C. de M. E. LTDA - Passo a sanear o feito. Partes legítimas, bem representadas. Presentes as demais condições
da ação e pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido do processo. Ausentes preliminares. Dou o
feito por saneado. Necessária dilação probatória, com oitiva de testemunhas. Para tanto, designo audiência de instrução e
julgamento para a data de 20 de MARÇO p.f., às 14:00 horas, ocasião em que as partes poderão reconciliar-se ou comporem-se
amigavelmente. As partes poderão arrolar testemunhas, indicando nome, profissão, residência e o local de trabalho, no prazo de
10 (dez) dias, contados da intimação da presente decisão, sob pena de preclusão (artigo 407, caput, CPC). Ficam advertidas de
que o prazo para apresentação do rol deve ser observado mesmo quando as testemunhas comparecerem independentemente
de intimação, pois o seu objetivo é, sobretudo, ensejar às partes ciência das pessoas que irão depor. Saliento às partes, que
por NÃO serem beneficiários da justiça gratuita, deverão providenciar o prévio recolhimento da despesa para as diligências do
Oficial(a) de Justiça, nos termos do artigo 19 do Código de Processo Civil, SOB PENA DE PRECLUSÃO DA PROVA. Ante o
aduzido nos presentes Embargos, determino a INTIMAÇÃO do EMBARGANTE, pessoalmente (diligência do Juízo), para que
compareça na audiência designada, a fim de prestar depoimento pessoal (CPC, art. 342 e seguintes). Consigno que nos termos
do artigo 343, §1o,”a parte será intimada pessoalmente, constando do mandado que se presumirão confessados os fatos contra
ela alegados, caso não compareça ou, comparecendo, se recuse a depor”. As audiências deste Juízo realizam-se no seguinte
endereço: Edifício do Fórum, Praça das Bandeiras, nº 17, Centro, Monte Alto / SP. Int. - ADV: SAMUEL EDUARDO TAVARES
ULIAN (OAB 324988/SP), GLAUCIO ROGÉRIO GONÇALVES GOUVEIA (OAB 218533/SP)
Processo 0004024-83.2013.8.26.0368 (036.82.0130.004024) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Banco Santander Brasil S A - Roma Transportes e Logisticas Monte Alto Eireli e outros - Vistos. Fls. 54/55: indefiro o pedido de
penhora sobre o imóvel indicado pela parte exequente, objeto da matrícula n. 28.262 do C.R.I. local, porquanto na R-3/28.262,
consta que o executado Maurício Faloppa e sua esposa doaram a metade ideal da nua propriedade que possuíam sobre o
imóvel a Milena Braga Faloppa, desde 11.05.2012, de sorte que o imóvel em destaque não pertence à parte executada em
apreço (cf. fls. 55v). Manifeste-se a parte exequente, destarte, sobre o que entender de direito quanto ao prosseguimento
do feito, indicando bens suscetíveis de penhora, pertencentes aos executados, observando-se as tentativas de bloqueios já
realizados nos autos (BACENJUD e RENAJUD), que resultaram negativos. No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo. Int.
- ADV: ROBERVAL VIEIRA JÚNIOR (OAB 244234/SP), ACACIO FERNANDES ROBOREDO (OAB 89774/SP)
Processo 0004267-27.2013.8.26.0368 (036.82.0130.004267) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Elaine Cristina Natareli - Juliana Zocchi - 1) Concedo à parte requerida os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anotese na autuação e rede informatizada. 2) Passo a sanear o feito. Partes legítimas, bem representadas. Presentes as demais
condições da ação e pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido do processo, ausentes preliminares,
dou o feito por saneado. Necessária dilação probatória, com oitiva de testemunhas. Para tanto, designo audiência de instrução
e julgamento para a data de 13 de MARÇO p.f., às 15h45min, ocasião em que as partes poderão reconciliar-se ou comporem-se
amigavelmente. As partes arrolaram testemunhas (fls. 13 e 73). INTIMEM-SE as partes, pessoalmente, para que compareçam
na audiência designada, a fim de prestarem depoimento pessoal (CPC, art. 342 e seguintes). Consigno que nos termos do
artigo 343, §1o,”a parte será intimada pessoalmente, constando do mandado que se presumirão confessados os fatos contra
ela alegados, caso não compareça ou, comparecendo, se recuse a depor”. Sem prejuízo, procedam-se à intimação da(s)
testemunha(s) arrolada(s), observando-se a gratuidade processual concedida às PARTES. As audiências deste Juízo realizamse no seguinte endereço: Edifício do Fórum, Praça das Bandeiras, nº 17, Centro, Monte Alto / SP. Int. - ADV: GABRIELA IZILDA
DE SOUZA LIMA (OAB 276678/SP), JULIAINE PENHARBEL MARIOTTO MARCUSSI (OAB 210357/SP)
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Processo 0004422-30.2013.8.26.0368 (036.82.0130.004422) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - Maria de Fatima Oliveira - Joao Fernando de Oliveira - - Municipio de Monte Alto - Vistos.
Diante da manifestação do médico Psiquiatra constante dos autos a fls. 34, em que atesta não haver necessidade de internação,
no momento, do requerido João Fernando de Oliveira, indefiro, destarte, o pedido de urgência feito na inicial, no que tange
à internação compulsória, salientando-se que não há qualquer outro elemento de prova, ainda, a indicar a necessidade da
internação em referência. Apesar da revelia do requerido em questão, já que a certidão de fls. 54 nos dá conta de que decorreu o
prazo de apresentação de contestação e considerando a discordância da parte autora em relação ao relatório médico de fls. 34,
conforme petição de fls. 38/39, necessária dilação probatória, para fins de se averiguar a respeito da necessidade de internação
do requerido em referência, salientando-se que as preliminares aduzidas pelo corréu MUNICÍPIO serão analisadas quando da
prolação da sentença, já que se confundem com o mérito da demanda. Poderão AS PARTES (parte autora e requerida que
ofereceu resposta à demanda), em 05(cinco) dias, apresentar seus quesitos e indicar assistentes técnicos (CPC, art. 421, §1º,
incisos I e II). A seguir, ao Ministério Público para a mesma finalidade. Sem prejuízo, segue(m) o(s) quesito(s) do Juízo: a) o
requerido JOÃO FERNANDO DE OLIVEIRA se trata de pessoa dependente de substâncias entorpecentes ou etílicas (trata-se
de pessoa viciada em drogas ou alcoólatra)? b) se positiva a resposta, há necessidade de sua internação COMPULSÓRIA, em
decorrência do vício em apreço? Como o autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita, o exame médico pericial deverá
ser realizado através do IMESC. Assim, após o decurso do prazo para oferta de quesitos, oficie-se ao IMESC, a fim de ser
designada data e horário para a realização do exame médico no REQUERIDO JOÃO FERNANDO DE OLIVEIRA, qualificado
nos autos. O Ofício deverá ser instruído com as cópias dos quesitos eventualmente apresentados pelas partes, QUESITO DO
JUÍZO, bem como cópia da petição inicial e relatório médico de fls. 34. CONSIGNE no respectivo ofício que o autor é beneficiário
da assistência judiciária gratuita. Com a resposta, intimem-se AS PARTES através de seus advogados, pelo D.J.E., sobre a
designação da perícia; sem prejuízo, intime-se a parte AUTORA e o requerido JOÃO FERNANDO DE OLIVEIRA, pessoalmente,
por MANDADO, a comparecerem à perícia agendada. Apresentado o laudo, intimem-se as partes a se manifestarem sobre
mesmo (através do D.J.E.), no prazo COMUM de 10 (dez) dias. Após, ao Ministério Público e conclusos. Int. - ADV: JENIFFER
MARIA DORIGAN (OAB 263055/SP), AMAURI IZILDO GAMBAROTO (OAB 208986/SP)
Processo 0004511-53.2013.8.26.0368 (036.82.0130.004511) - Reintegração / Manutenção de Posse - Perdas e Danos - Cem
Empreendimentos Imobiliarios Eireli - Fabiano Pereira de Oliveira - Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação
de rescisão de contrato cumulada com reintegração de posse proposta por CEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
em face de FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA, para declarar rescindido o contrato habitacional de fls. 13/19 e determinar a
devolução da unidade imobiliária que será voluntária, no prazo de quinze dias, ou mediante reintegração. Será feita a devolução
dos valores pagos, com retenção de vinte por cento, como penalidade, pelo uso indevido do imóvel objeto dos autos. Os valores
serão corrigidos segundo a Tabela Prática de atualização do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, incidindo juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação. O pagamento pelo uso a partir da inadimplência contratual é
devido, compensando com o crédito a ser restituído. O valor da retribuição será de 1% (um por cento) ao mês, calculado sobre
o valor venal do imóvel, ou, na sua falta, 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o valor do contrato atualizado. O requerido arcará
com as despesas de impostos e de taxas incidentes sobre o imóvel, até a efetiva devolução da posse. A devolução da posse
fica subordinada à restituição de parte das parcelas pagas se, após a compensação, houver saldo em favor do requerido. Em
consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo
Civil. Em razão da sucumbência recíproca arcará cada parte com metade das custas do processo, incumbindo a parte autora o
pagamento dos honorários de seu respectivo patrono, nos termos do artigo 21 do Código de Processo Civil. Publique. Registre.
Intime. Cumpra. (Em caso de recurso deverá ser observado o valor de preparo - (valor de preparo: R$ 372,66 - GUIA GAREDR - GUIA de arrecadação estadual)- Código 230-6 e taxa de porte e remessa - Código 110-4 - GUIA FEDT - fundo especial de
despesas do tribunal - valor R$ 29,50 - R$ 29,50 por volume de autos, TOTAL DE VOLUMES: 1 = R$ 29,50) - ADV: ANA TERESA
DURIGAN (OAB 298371/SP)
Processo 0005502-97.2011.8.26.0368 (368.01.2011.005502) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Municipio de Monte Alto - Maurilio da Silva - VISTOS. Diante da noticiada quitação total do débito, JULGO EXTINTO este
processo de EXECUÇÃO FISCAL que o(a) Municipio de Monte Alto move em face de Maurilio da Silva, com fundamento no
artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Não incide taxa judiciária nos termos do artigo 6º da lei nº 11.608/2003.
Homologo a renúncia ao direito de recurso. Dou por levantada a penhora de fls. 84, independemente de quaisquer formalidades.
Proceda-se ao desbloqueio total do(s) veículo(s) constante(s) de fls. 67/72, junto ao sistema RENAJUD. Após o registro da
presente sentença e a intimação da parte autora, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se às anotações de extinção e
arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: SILMARA APARECIDA SALVADOR (OAB 163154/SP), JOAO CARLOS GERBER (OAB
62961/SP)
Processo 0006011-28.2011.8.26.0368 (368.01.2011.006011) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Municipio de Monte Alto - Aline Soares dos Santos e outro - Empreendimentos Folador Ltda - Vistos Fls. 116/118: é do
conhecimento do Juízo que a Fazenda Pública Municipal tem aceitado o parcelamento da dívida fiscal por até 100 meses.
Com isso, sem questionar a legitimidade para o recebimento do tributo, na prática forense, torna-se inviável a manutenção da
presente execução fiscal em curso, na medida em que, de fato, ela não está em andamento, mas suspensa. Não se vislumbra,
pois, a necessidade da movimentação da máquina judiciária a cada 90 dias em face das diversas execuções em curso nessa
mesma situação. Em resumo, a permanência do feito fiscal em cartório apenas contribuirá para o retardamento do curso das
diversas outras ações em trâmite no Juízo. Ausente, assim, enquanto perdurar o regular parcelamento, o interesse de agir da
Fazenda Pública a permitir, em face dos princípios da economia e celeridade processual, a manutenção em arquivo da presente
execução fiscal, até comunicação pela credora da quitação do débito fiscal ou o prosseguimento da execução. Assim, por
analogia ao artigo 40 e seus parágrafos 1º, 2º e 3º, da Lei 6.830/80, determino o arquivamento do processo, que poderá voltar
a tramitar a qualquer tempo. Arquivem-se os autos, provisoriamente, com as devidas anotações. Intime-se. - ADV: SILMARA
APARECIDA SALVADOR (OAB 163154/SP), JOÃO ALVARO MOURI MALVESTIO (OAB 258166/SP), FABRICIO DA COSTA
NOGALES (OAB 301615/SP)
Processo 0006101-36.2011.8.26.0368 (368.01.2011.006101) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Raphael
Rodrigues de Camargo - Hermes Scavone e outro - Vistos. Fls. 117/119: o executado deixou de requerer, anteriormente, os
benefícios em referência. Fica concedido a ele, porém, os benefícios da assistência judiciária gratuita, notadamente em virtude
dos documentos de fls. 92/93, levando-se em consideração que referido benefício pode ser concedido a qualquer tempo, desde
que preenchidos os pressupostos legais. Anote-se (autuação e rede). Assim, como bem salientado pela parte executada a fls.
117/119, tratando-se de pessoa beneficiária da assistência judiciária gratuita, fica suspensa a cobrança das custas e despesas
processuais, nos termos da Lei 1.060/50, art. 12. Destarte, o executado não deverá ser intimado a pagar as custas finais da
execução, diante da concessão da gratuidade da justiça. No mais, procedam-se às anotações de extinção (conforme sentença)
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e arquivem-se os autos, salientando-se que não há custas em aberto. Int. - ADV: DANILO RODRIGUES DE CAMARGO (OAB
254510/SP), JOSÉ HENRIQUE FRASCÁ JUNIOR (OAB 258747/SP)
Processo 0006183-67.2011.8.26.0368 (368.01.2011.006183) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Municipio de Monte Alto - Danilo Gustavo Rubio - Empreendimentos Folador Ltda - Vistos. Fls. 111: defiro o pedido para
sobrestamento do feito, excepcionalmente, em virtude da proximidade do vencimento do acordo. Assim, aguarde-se até o dia
do vencimento do acordo. Após, manifeste-se a Fazenda exequente, no prazo de 05 dias, para dizer se houve quitação total do
débito, requerendo, então, extinção do feito. Int. - ADV: SILMARA APARECIDA SALVADOR (OAB 163154/SP), JOÃO ALVARO
MOURI MALVESTIO (OAB 258166/SP), FABRICIO DA COSTA NOGALES (OAB 301615/SP)
Processo 0006451-92.2009.8.26.0368 (368.01.2009.006451) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Italo Lanfredi Sa Industrias Mecanicas - Vistos. Fls. 101: indefiro, pois a
fiscalização do cumprimento do acordo cabe à própria Fazenda Estadual. Assim, manifeste-se novamente a exequente, nos
termos do despacho de fls. 100. Int. - ADV: PAULO HENRIQUE NEME (OAB 55341/SP), ELITA DE FREITAS TEIXEIRA (OAB
205596/SP), MARCOS ROBERTO MESTRE (OAB 172026/SP)
Processo 0007626-19.2012.8.26.0368 (036.82.0120.007626) - Monitória - Cheque - Francolin Comercio de Materiais para
Construcao Ltda Epp - Jesus Pedro Pinholato e outro - Ciência ao autor dos termos do oficio de fls. 85, do Banco Bradesco S/A.
- ADV: RAPHAEL RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 253728/SP), DANILO RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 254510/SP)
Processo 3001963-04.2013.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Nota de Crédito Comercial - Central Calcados e Confeccoes
Ltda EPP - BRUNO SULEIMAN PESTANA - Manifeste-se o autor sobre a certidão do Oficial de Justiça: “CERTIFICO eu, Oficial
de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 368.2013/001480-1 dirigi-me ao endereço: e aí sendo, no dia 09/01/2014 às
17:40 horas, em diligência junto ao endereço da Rua José Soares de Melo nº 23, constatei que o requerido não mais reside
no local. Sendo informado que este teria se mudado para a cidade de Barretos/SP. Diante deste fato, devolvo o mandado em
cartório para novas determinações. Monte Alto, 10 de janeiro de 2014. Jerson Antonio José Filho Número de cotas 01- R$ 13,59
Guia 0000003979” - ADV: MARCELY MIANI (OAB 329610/SP)
Processo 3002059-19.2013.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - Tereza Leopoldina
de Souza Martinho - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - VISTOS 1) Diante da documentação apresentada, defiro ao(à)
requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. 2) A antecipação da tutela pretendida pelo(a) autor(a), por
ora, deve ser indeferida, haja vista que não há indícios acerca do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação
previsto no artigo 273, inciso I, do Código de Processo Civil, não se prestando a documentação encartada a tal desiderato;
ademais, não existe, nos autos, prova inequívoca do direito pleiteado. Além disso, o parágrafo 2º do citado dispositivo do
Estatuto Processual dispõe que não se concederá a tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento. É o que
ocorre na hipótese “sub examine”, ante o caráter alimentar do benefício. 3) Cite-se o requerido, com as advertências legais,
observando o prazo para resposta de 60 dias. 4) Sem prejuízo, oficie-se ao INSS para que envie a este Juízo o CNIS da parte
autora e de seu respectivo cônjuge, se casado(a) for. Intime-se. - ADV: MARIA DO CARMO IROCHI COELHO (OAB 146914/
SP)
Processo 3002084-32.2013.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - I. C. da S. - A. F. da S. Vistos. Deverá a parte autora esclarecer se a genitora da “de cujus” Anita Ferreira da Silva, Sra. Anna Nunes da Silva, encontrase viva (fls. 14). Nesta hipótese, deverá emendar a inicial, para o fim de inclui-la no polo PASSIVO da demanda e providenciar
a respectiva citação, por se tratar de herdeira necessária. Na hipótese contrária, deverá trazer aos autos a respectiva certidão
de óbito. Prazo: 10(dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial. A seguir, com ou sem manifestação, dê-se vista dos autos
ao Ministério Público, diante da natureza da causa. Após, conclusos. Int. - ADV: MARCELO ZOCCHIO DE BRITO (OAB 258781/
SP)
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PROCESSO :0000176-54.2014.8.26.0368
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 008/2014 - Monte Alto
AUTOR
: J. P.
AUTORA DO FATO
: R. R. W. H.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000102-97.2014.8.26.0368
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 228/2013 - Monte Alto
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: M. H. S.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000177-39.2014.8.26.0368
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 007/2014 - Monte Alto
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: M. R. DE O.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000178-24.2014.8.26.0368
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 006/2014 - Monte Alto
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AUTOR
: J. P.
AUTORA DO FATO
: S. A. DA C. M.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000179-09.2014.8.26.0368
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 005/2014 - Monte Alto
AUTOR
: J. P.
AUTORA DO FATO
: I. C. DA S.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

1ª Vara
1ª. Vara Judicial
Dr. GILSON MIGUEL GOMES DA SILVA, Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Monte Alto-SP.
PROCESSO CRIME Nº 0005189-05.2012 Controle nº 176/2012 JUSTIÇA PÚBLICA X MARCOS ROBERTO BELMIRO.
Intimação de que encontra-se designado o dia 04 de fevereiro de 2014, às 15:50 horas, neste Juízo, audiência para a oitiva da
vítima. ADVOGADA DRA. SUELLEN LARISSA CEDRONI O.A.B./SP nº 283.454.
PROCESSO CRIME Nº 368.01.2010.00-3519 Controle nº 101/2010 JUSTIÇA PÚBLICA X CHRISTIAN TOPOLL CALIL.
Intimação do r. despacho de fls. 119. O acusado, por meio de seu D. Defensor apresentou resposta por escrito à imputação
(fls.112/115). A verdade ou inverdade do discorrido na exordial, em seus detalhes, assim como a linha argumentativa trazida
pela Defesa são matérias meritórias e necessitarão da abertura de dilação probatória para melhor clareamento. Assim,
em
que pese o esforço e combatividade lançada na resposta, não evidencio, neste momento processual, a presença de nenhuma
das hipóteses previstas no artigo 397, I a IV, do CPP apta a ensejar o julgamento in limine do feito, razão pela qual, sendo
imprescindível a abertura de dilação probatória para comprovação das teses alegadas, designo audiência de instrução,
interrogatório, debates e julgamento para o dia 04 de fevereiro de 2014, às 15:10 horas. Expeça-se o necessário para viabilizar
a intimação/requisição do acusado e das testemunhas arroladas pelas partes observando-se a nova dinâmica processual penal
vigente (art. 400, do CPP). ADVOGADO DR. ESTEVAN TOZI FERRAZ O.A.B./SP nº 230.862.
PROCESSO CRIME Nº 1077-56.2013 Controle nº 62/2013 JUSTIÇA PÚBLICA X ELTON FLÁVIO DA SILVA LIMA. Intimação
do r.despacho de fls. 58:O acusado, por meio de seu D. Defensor apresentou resposta por escrito à imputação (fls.54/55).
A verdade ou inverdade do discorrido na exordial, em seus detalhes, assim como a linha argumentativa trazida pela Defesa
são matérias meritórias e necessitarão da abertura de dilação probatória para melhor clareamento.
Assim, em que pese o
esforço e combatividade lançada na resposta, não evidencio, neste momento processual, a presença de nenhuma das hipóteses
previstas no artigo 397, I a IV, do CPP apta a ensejar o julgamento in limine do feito, razão pela qual, sendo imprescindível a
abertura de dilação probatória para comprovação das teses alegadas, designo audiência de instrução, interrogatório, debates e
julgamento para o dia 04 de fevereiro de 2014, às 15:30 horas. Expeça-se o necessário para viabilizar a intimação/requisição do
acusado e das testemunhas arroladas pelas partes observando-se a nova dinâmica processual penal vigente (art. 400, do CPP).
ADVOGADA DRA. SILVIA REGINA FÚRIO O.A.B./SP nº 218.355.
PROCESSO CRIME Nº 368.01.2012.003181 Controle nº 86/2012 JUSTIÇA PÚBLICA X MATHEUS HENRIQUE FERNANDES.
Intimação de que por decisão datada de 31.10.2013, foi determinada a expedição de certidão para inscrição do débito na dívida
ativa, ante o não pagamento da taxa judiciária, bem como determinado o arquivamento dos autos. ADVOGADO DR. ANIZ
HADDAD O.A.B./SP nº 22.799 e Dr. RAFAEL MIRANDA COUTO O.A.B./SP nº 278.839.
PROCESSO CRIME Nº 368.01.2007.007051 Controle nº 544/2007 JUSTIÇA PÚBLICA X ADILSON SEVERINO DO
NASCIMENTO. Intimação de que por decisão datada de 14.11.2013, foi determinado o arquivamento dos autos. ADVOGADA
DRA. SABRINA GIL SILVA MANTECON O.A.B./SP nº 230.259.
PROCESSO CRIME Nº 368.01.2011.002111 Controle nº 114/2011 JUSTIÇA PÚBLICA X JOSÉ MESSIAS FERREIRA.
Intimação de que por decisão datada de 1.11.2013, foi determinado o arquivamento dos autos. ADVOGADO DR. CARLOS
EDUARDO DA SILVA O.A.B./SP nº 268.591.
PROCESSO CRIME Nº 368.01.2011.003186 Controle nº 165/2011 JUSTIÇA PÚBLICA X IZABELA BEDIN CATARINO.
Intimação de que por decisão datada de 19.11.2013, foi determinado o arquivamento dos autos. ADVOGADA DRA. SUELLEN
LARISA CEDRONI O.A.B./SP nº 283.454.
PROCESSO CRIME Nº 368.01.2011.005069 Controle nº 226/2011 JUSTIÇA PÚBLICA X MARCELO MARCIANO DA SILVA.
Intimação de que por decisão datada de 11.11.2013, foi determinado o arquivamento dos autos. ADVOGADO DR. MARCELO
RODRIGUES O.A.B./SP nº 283.775.

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JÚLIO CÉSAR FRANCESCHET
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SERGIO TETSUO MASSIBA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0010/2014
Processo 0003223-70.2013.8.26.0368 (036.82.0130.003223) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência
Doméstica - J. P. - D. da S. M. - Vistos. 1. As alegações lançadas na respeitável defesa preliminar são relativas ao mérito e
demandam dilação probatória. Tenho, portanto, que não é possível alcançar-se a absolvição sumária nessa fase processual.
Diante das provas indiciárias não se conclui pela existência de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade. Há necessidade,
portanto, de aprofundar-se na análise do mérito para apuração da verdade real, e, consequentemente, há necessidade de
prosseguir-se com a abertura da fase instrutória. Também não há como se reconhecer que o fato narrado não constitui crime.
Isto porque os indícios colhidos subsumem-se à norma penal incriminadora pela qual o réu foi denunciado; ao menos é isso
que se pode concluir nessa fase de cognição sumária afeta ao início da ação penal. Registre-se, ainda, não ser o caso de
extinção de punibilidade do agente, uma vez que ausentes àquelas circunstâncias legais que a determinam. Por fim, oportuno
consignar que a absolvição sumária é medida excepcional, porquanto somente pode ser proferida quando houver manifesta e
plena comprovação do alegado de plano nos autos. Deste modo, ao menos por ora, não afloram provas cabais que determinem
tal decisão absolutória, razão pela qual há de se prosseguir com a ação penal. 2. Designo audiência de instrução e julgamento
para o DIA 26 de março de 2014, às 13:30 HORAS, devendo as testemunhas arroladas na denúncia (fls. 04d) serem intimadas e
requisitadas para prestarem depoimentos e o réu intimado para seu interrogatório. (Deverá o procurador do Réu comparecer em
Cartório para assinar o Termo de Compromisso de Defensor Dativo), - ADV: WELLINGTON CARLOS SALLA (OAB 216622/SP)
Processo 0003824-76.2013.8.26.0368 (036.82.0130.003824) - Auto de Prisão em Flagrante - Homicídio Simples - Justiça
Pública - Alex Sandro Ribeiro - Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE
PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de DESCLASSIFICAR a imputação inicial para o crime de lesão corporal
dolosa, condenando, assim, ALEX SANDRO RIBEIRO, já qualificado nos autos, ao cumprimento, em regime aberto, de 04
(quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção por infração ao artigo 129, “caput”, na forma do art. 61, inc. II, “e”, ambos do
Código Penal. O réu poderá responder em liberdade por este processo já que ausentes os pressupostos da custódia cautelar.
Transitada esta em julgado, lance-se o nome do infrator no rol dos culpados, encaminhem-se cópias desta decisão às vítimas e
comunique-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral deste Estado. Quanto a este último, para o fim previsto no artigo 15, nº III,
da Constituição da República. P.R.I.C. Monte Alto, 14 de janeiro de 2014. JÚLIO CÉSAR FRANCESCHET Juiz de Direito - ADV:
CÉLIO DA FONSECA BRANDÃO FILHO (OAB 195173/SP)
Processo 0005447-15.2012.8.26.0368 (368.01.2012.005447) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto - Justiça Pública
- Claudinei Alves - Osvaldo Sperandio - Vistos. RECEBO o recurso de apelação de fls. 78, porque satisfeitos os pressupostos de
admissibilidade. Às razões de recurso, no prazo legal. Após dê-se vista ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões.
Intimem-se. - ADV: ANA LUCIA HADDAD PAULO (OAB 160845/SP)
Processo 0006736-17.2011.8.26.0368 (368.01.2011.006736) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples Justiça Pública - William Augusto da Silva - Vistos... Fls. 116/117: na espécie, excepcionalmente, dado o nítido caráter infringente
e considerando que inexiste risco de prejuízo ao acusado e à sua defesa, já que a prova produzida sob o crivo do contraditório
e da ampla defesa demonstrou que os fatos ocorreram na Avenida Antônio Inforçati, altura do número 811, nesta cidade e
Comarca de Monte Alto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes provimento para o fim de constar que os fatos
narrados na denúncia ocorreram na Avenida Antônio Inforçati, altura do número 811, nesta cidade e Comarca de Monte Alto.
Quanto ao mais, mantenho a sentença tal como lançada. Intimem-se. Monte Alto, 08 de janeiro de 2014. - ADV: ANISIO DE
PAULA MELLO (OAB 119300/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO GILSON MIGUEL GOMES DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSE LUIZ DO AMARAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2014
Processo 0000304-79.2011.8.26.0368 (368.01.2011.000304) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda
- Aparecido Fernandes Chaves Epp - Reiforte Acabamento Ltda Me - Vistos. À luz do art. 50 do CC, aplicável à espécie, tenho
que o encerramento das atividades operacionais de forma irregular não é, por si só, indicativo de que tenha havido fraude ou
má-fé na condução dos seus negócios. Sobre situações da espécie, segue o escólio do STJ: COMERCIAL, CIVIL E PROCESSO
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE QUE O ACÓRDÃO
RECORRIDO PADEÇA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DECLARAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADE SEM
BAIXA NA JUNTA COMERCIAL. CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE À PRESUNÇÃO DE FRAUDE OU MÁ-FÉ NA CONDUÇÃO
DOS NEGÓCIOS. ARTS. 592, II E 596 DO CPC. NORMAS EM BRANCO, QUE NÃO DEVEM SER APLICADAS DE FORMA
SOLITÁRIA. SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. AUSÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO IRREGULAR
E DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO. SÓCIOS NÃO RESPONDEM PELO PREJUÍZO SOCIAL. PRECEDENTES. [...] A
excepcional penetração no âmago da pessoa jurídica, com o levantamento do manto que protege essa independência patrimonial,
exige a presença do pressuposto específico do abuso da personalidade jurídica, com a finalidade de lesão a direito de terceiro,
infração da lei ou descumprimento de contrato. O simples fato da recorrida ter encerrado suas atividades operacionais e ainda
estar inscrita na Junta Comercial não é, por si só, indicativo de que tenha havido fraude ou má-fé na condução dos seus
negócios [...] (REsp. n. 876974/SP, rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 27-8-2007, grifou-se). Assim, não havendo demonstração
inequívoca de abuso de poder, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, inviável a desconsideração da
personalidade pretendida com fulcro no art. 50 do CC. Nesta esteira, indefiro o pedido deduzido a fl. 68/69 e julgo EXTINTO
o feito com fundamento no art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, coloquem-se à disposição da parte exequente
os documentos que instruem a inicial e façam-se as comunicações necessárias, imediatamente. Sem custas. P. R. I. C. - ADV:
DANILO RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 254510/SP), RAPHAEL RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 253728/SP)
Processo 0001912-54.2007.8.26.0368 (368.01.2007.001912) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Freimoveis
Decoracoes Ltda Me - Ademir Domingos dos Santos - Vistos. O curso do processo encontra-se paralisado por mais de 30 dias
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porque a exeqüente abandonou a causa, não promovendo os atos e diligências que lhe competiam. De rigor, assim, a extinção
do processo. Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso III,
c.C. Artigo 598, ambos do Código de Processo Civil. Torno insubsistente a penhora realizada e declaro nula a lavratura do auto
de adjudicação. Transitada esta em julgado, coloquem-se os documentos que instruem a inicial à disposição da exeqüente e
façam-se as comunicações necessárias, imediatamente. Após, permaneçam os autos em arquivo do cartório, aguardando o
decurso do prazo legal para serem destruídos. P.R.I.C. - ADV: PATRICIA ALESSANDRA RODRIGUES MANZANO (OAB 243568/
SP)
Processo 0002455-81.2012.8.26.0368 (368.01.2012.002455) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Luiz
Carlos Boer - Viviane Pereira de Moura - Tendo em vista a satisfação da obrigação, conforme noticiado, julgo EXTINTO O
PROCESSO DE EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando insubsistente
eventual penhora realizada, com as comunicações necessárias, se o caso. Coloquem-se os títulos juntados a fls.6/8 à disposição
da executada. Transitada esta em julgado, façam-se as comunicações necessárias, imediatamente. Após, permaneçam os autos
em arquivo do cartório, aguardando o decurso do prazo legal para serem destruídos. P.R.I.C. - ADV: ADILSON ALEXANDRE
MIANI (OAB 126973/SP)
Processo 0002687-64.2010.8.26.0368 (368.01.2010.002687) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Silvia Regina
Defini e Cia Ltda - Paula Pierre - Vistos. Homologo a desistência apresentada a fls.75 e, em consequência, julgo EXTINTO O
PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, c.c artigo 598, ambos do Código de Processo
Civil. Transitada esta em julgado, coloquem-se os documentos que instruem a inicial à disposição da exequente e façam-se
as comunicações necessárias, imediatamente. Após, permaneçam os autos em arquivo do cartório, aguardando o decurso do
prazo legal para serem destruídos. P.R.I.C. - ADV: FÁTIMA DE JESUS SOARES (OAB 172228/SP)
Processo 0003052-50.2012.8.26.0368 (368.01.2012.003052) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Enriquecimento
sem Causa - Matheus dos Santos Mota - Paulo Marcelo Ribeiro - Vistos. O curso do processo encontra-se paralisado por mais
de 30 dias porque o requerente abandonou a causa, não promovendo os atos e diligências que lhe competiam. De rigor, assim,
a extinção do processo. Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo
267, inciso III, do Código de Processo Civil c.c. artigo 51, “caput”, da Lei 9099/95. Transitada esta em julgado, coloquem-se
os documentos que instruem a inicial à disposição do autor e façam-se as comunicações necessárias, imediatamente. Após,
permaneçam os autos em arquivo do cartório, aguardando o decurso do prazo legal para serem destruídos. P.R.I.C. - ADV:
FLAVIA BALBINA DOS SANTOS MOTTA BERNACHE (OAB 283741/SP), FLAVIA VELLUDO VEIGA (OAB 290242/SP)
Processo 0003364-89.2013.8.26.0368 (036.82.0130.003364) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Adriana
Pierre - Cleuza Martins Pereira - Vistos. Tendo em vista não terem sido encontrados bens passíveis de penhora, julgo EXTINTO
O PROCESSO, com fundamento no artigo 53, parágrafo 4º, da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, coloquem-se os
documentos que instruem a inicial à disposição da exequente e façam-se as comunicações necessárias, imediatamente. Após,
permaneçam os autos em arquivo do cartório, aguardando o decurso do prazo legal para serem destruídos. P.R.I.C. - ADV:
SHEILA DAIANE LAMPA (OAB 315135/SP), REYNALDO JOSE DE MENEZES BERGAMINI (OAB 311519/SP)
Processo 0003464-44.2013.8.26.0368 (036.82.0130.003464) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Espedito
Rodrigues Junior - Bruno Henrique dos Santos Tenorio - Vistos. Tendo em vista não terem sido encontrados bens passíveis de
penhora, JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 53, parágrafo 4º, da Lei 9099/95. Transitada esta em julgado,
coloquem-se os documentos que instruem a inicial à disposição do exequente e façam-se as comunicações necessárias. Após,
permaneçam os autos em arquivo do cartório, aguardando o decurso do prazo legal para serem destruídos. P.R.I.C. - ADV: ANA
PAULA RODRIGUES BILHA (OAB 280507/SP)
Processo 0003469-66.2013.8.26.0368 (036.82.0130.003469) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Espedicto
Rodrigues Junior - Laerte Pinto Ferreira Artefato - Vistos. O curso do processo encontra-se paralisado por mais de 30 dias
porque o autor abandonou a causa, não promovendo os atos e diligências que lhe competiam. De rigor, assim, a extinção do
processo. Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso III, do
Código de Processo Civil c.c. artigo 51, “caput”, da Lei 9099/95. Transitada esta em julgado, coloquem-se os documentos que
instruem a inicial à disposição do requerente e façam-se as comunicações necessárias, imediatamente. Após, permaneçam
os autos em arquivo do cartório, aguardando o decurso do prazo legal para serem destruídos. P.R.I.C. - ADV: ANA PAULA
RODRIGUES BILHA (OAB 280507/SP)
Processo 0003470-51.2013.8.26.0368 (036.82.0130.003470) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Espedicto
Rodrigues Junior - Vistos. O curso do processo encontra-se paralisado por mais de 30 dias porque o autor abandonou a causa,
não promovendo os atos e diligências que lhe competiam. De rigor, assim, a extinção do processo. Posto isso, JULGO EXTINTO
O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil c.c. artigo
51, “caput”, da Lei 9099/95. Transitada esta em julgado, coloquem-se os documentos que instruem a inicial à disposição do
requerente e façam-se as comunicações necessárias, imediatamente. Após, permaneçam os autos em arquivo do cartório,
aguardando o decurso do prazo legal para serem destruídos. P.R.I.C. - ADV: ANA PAULA RODRIGUES BILHA (OAB 280507/
SP)
Processo 0003740-12.2012.8.26.0368 (368.01.2012.003740) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Ademar
Catarino Mattara - Julio Marcos Pissutti - Vistos. O curso do processo encontra-se paralisado por mais de 30 dias porque
o exequente abandonou a causa, não promovendo os atos e diligências que lhe competiam. De rigor, assim, a extinção do
processo. Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso III, c.c.
artigo 598, ambos do Código de Processo Civil. Transitada esta em julgado, coloquem-se os documentos que instruem a inicial à
disposição do exequente e façam-se as comunicações necessárias, imediatamente. Após, permaneçam os autos em arquivo do
cartório, aguardando o decurso do prazo legal para serem destruídos. P.R.I.C. - ADV: ANA PAULA RIBEIRO (OAB 293774/SP)
Processo 0003888-86.2013.8.26.0368 (036.82.0130.003888) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificação
Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI - Maria Elizabet Ribola - Fazenda Publica do Estado de Sao Paulo - Vistos. Dispensado
o relatório (artigo 38, Lei 9.099/95). Fundamento e decido. O feito deve ser extinto, sem julgamento de mérito. Trata-se de
pretensão no sentido de que a requerente recebe adicionais por tempo de serviço (quinquênios), mas a base de cálculo está
errada, porque não utiliza toda a remuneração, e somente incide sobre o salário padrão; as gratificações regulares integram a
remuneração e devem ser consideradas para o cálculo do adicional; requereu a procedência para determinar a obrigatoriedade
da implantação e para obter condenação ao pagamento de parcelas vencidas e vincendas. Em contestação, a Fazenda refuta o
pedido suplicando a sua improcedência. A parte apresentou um pedido embora líquido, não passível de aferição, eis que não há
elementos nos autos que possibilitem aferir como se atingiu a liquidez. Não vieram aos autos os comprovantes de pagamento
de todos os períodos não atingidos pela prescrição e discriminação contábil sobre as contas, estas estranhas ao conhecimento
do juiz, que se vale, por vezes, de perito especializado na área de discussão. A estimativa lançada não traz a referência da
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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correção monetária utilizada, e aplicação de juros, estes que se submetem a Lei própria e não incidem desde os últimos cinco
anos, ou seja, somente da citação (aliás, este é o entendimento majoritário). Em outras palavras, além da ausência dos
comprovantes mensais dos vencimentos, não há especificação clara dos cálculos, com o pedido adequadamente líquido.
Salienta-se: é mesmo caso de extinção, ante a incompatibilidade com o sistema dos Juizados Especiais. Uma eventual
procedência seria genérica e por isso demandaria liquidação, mas o procedimento de liquidação de sentença não é admissível
no juizado (art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9099/95). É típica demanda excluída da competência do juizado. A doutrina
reconhece com tranquilidade a impossibilidade da liquidação nos Juizados (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito
Processual Civil. Vol. III, 2011; Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil, volume 5: procedimentos
especiais, 2009). Demandas desta natureza não são de competência dos Juizados Especiais, consoante vem decidindo o E.
Tribunal de Justiça de São Paulo, ante decisões proferidas no sentido de remeter aos Juizados as demandas. No precedente a
seguir referido, corrigiu-se decisão que indeferiu a petição inicial, mas que acenava no sentido da competência do Juizado, o
que restou afastado: “Administrativo. Policiais militares. Ação visando a diferenças relativas à conversão tardia dos salários em
URV. Valor da causa. Determinação de emenda para que se atribua outro compatível com a pretensão econômica - Indeferimento
da inicial e extinção processual decretada. Impossibilidade. Inviabilidade de aferir-se, com exatidão, a expressão econômica da
demanda. Valor da causa, ademais, que pode ser corrigido de ofício pelo magistrado, observado o princípio da razoabilidade.
Precedentes desta Corte e do STJ Prosseguimento da ação que se determina. Recurso provido. (TJSP - AP. 004825226.2010.8.26.0053 13ª Câmara de Direito Público rel. Ivan Sartori j. 14.12.2011). O ilustre relator, ora Presidente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, cita os seguintes precedentes para justificar que a competência não será do Juizado Especial da Fazenda
Pública, ante a necessidade de liquidação: “Se o valor da causa, entendido como o proveito econômico oriundo da demanda, é
ilíquido, há de prevalecer a razoável estipulação feita pelo autor. O que não quer dizer que o Judiciário deva fechar os olhos
para manobras fraudulentas que tentam modificar competência estabelecida em norma de ordem pública. No presente caso a
situação se mostra até mais grave, pois caso a ação seja julgada procedente, via de conseqüência será necessário liquidar o
título, já que inviável ao juízo sentenciante proferir sentença líquida de plano. Mas o procedimento de liquidação é incompatível
com o Juizado Especial, seja ele Estadual, Federal ou da Fazenda Pública, pois este instituto não se comunga aos princípios
reitores do juizado. Neste sentido a Lei nº 9.099/1995, que por expressa disposição legal se aplica subsidiariamente ao Juizado
Especial Federal e ao Juizado Especial da Fazenda Pública, dispõe que não se admitirá sentença condenatória por quantia
ilíquida, ainda que genérico o pedido (artigo 38, parágrafo único). Ora, nítida se torna a incompetência do Juizado Especial.”
(Ap. Cível nº 0022195-68.2010.8.26.0053 - 5ª Câmara de Direito Público - rel. Des. Fermino Magnani Filho - j. 31.01.2011).
“VALOR DA CAUSA. Juízo ‘a quo’ que determinou aos autores, ora agravantes, a emenda da petição inicial para corrigir a
estimativa por eles apresentada, haja vista a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgamento
das causas cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos. Decisório que não merece subsistir. Diante da dificuldade
de se dimensionar com exatidão o conteúdo econômico da demanda, é de prevalecer o valor constante da peça vestibular, pelo
critério de razoabilidade, fixada, destarte, a competência do Juízo Comum para apreciar e julgar a presente demanda. Agravo
provido (Agravo de Instrumento nº 990.10.476578-1 - rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti - 8ª Câmara de Direito Público - j.
01.12.2010). “PROCESSO CIVIL. Agravo de Instrumento contra determinação de emenda a inicial, para que seja justificado o
valor dado à causa com apresentação de planilha de cálculo - Pretensão ao recálculo do Adicional por Tempo de Serviço
(qüinqüênios) No momento, não há como se aferir qual será o valor do proveito econômico pretendido - Incidência do art. 258,
do CPC Recurso provido (Agravo de Instrumento nº 990.10.498903-5 - 6ª Câmara de Direito Público - rel. Des. Carlos Eduardo
Pachi - j. 22.11.2010). A C. Câmara Especial do Tribunal de Justiça, responsável pelas decisões no campo da competência (Art.
219 do Regimento Interno), firmou entendimento em igual teor. O v. acórdão foi proferido no Conflito de Competência nº 008965333.2011.8.26.0000, ante a dúvida pelos MM Juiz de Direito da 10ª Vara Da Fazenda Pública da Capital e MM Juiz de Direito da
1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, decidiu nesse diapasão: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação, em
litisconsórcio, que visa reconhecimento e pagamento de gratificação de magistério - Valor da causa impreciso, indicado por
estimativa. Divisão, pelo Juízo da Vara da Fazenda, do montante estabelecido na exordial pelo número de litisconsortes, com
posterior remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Inviabilidade de sua prévia aferição ante a complexidade da
demanda. Conflito reconhecido para declarar a competência do Juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da
Capital” (j. 13.02.2012). A jurisprudência do Tribunal de Justiça está se consolidando neste exato sentido e já brotam muitas
decisões monocráticas inadmitindo a redistribuição dos processos às varas do Juizado. Exemplo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Repetição de indébito - Servidores estaduais ativos e inativos - Litisconsórcio ativo facultativo - Redistribuição dos autos ao
Juizado Especial da Fazenda Pública - Inadmissibilidade - Causa de valor ilíquido - Necessidade, ademais, da cooperação do
réu, em sede de liquidação, para precisar o beneficio econômico visado na ação principal, se procedente o pedido - Competência
que há de ser estabelecida segundo o razoável valor atribuído à causa - Precedentes jurisprudenciais - Agravo de instrumento
liminarmente provido.” (5ª Câmara de Direito Público AgIn nº 41800-91.2012.8.26.0000 rel. Fermino Magnani Filho j. 12.03.2012).
Igualmente, descabe a realização de perícia. Nesse sentido segue o Enunciado FOJESP nº 6: “A perícia é incompatível com o
procedimento da Lei 9.099/95 e afasta a competência dos juizados especiais”. Cumpre consignar que este magistrado, por
vezes, prolatou decisão de idêntica natureza e outras similares a r. sentença, no âmbito dos juizados; mas, depois de melhor
apreciar a matéria, escudado pela jurisprudência mencionada e diante do surgimento fático da impossibilidade de liquidação nos
juizados (processos antes julgados procedentes, mas dotados de iliquidez), modificou seu posicionamento nos termos expostos,
harmonizando-se, inclusive, com posicionamento recente da Turma Recursal de Jaboticabal. Como cediço a incompetência
absoluta deve ser decretada de ofício, a teor do artigo 113, caput, do CPC. Diante do exposto, decreto a extinção do processo,
com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9099/95 e no art. 27 da Lei nº 12.153/09. Providencie-se nos termos do Prov. nº
1670/2009 (item 30), autorizado o desentranhamento de documentos. P.R.I. - ADV: ELAINE CRISTINA DE ANTONIO FARIA
(OAB 264902/SP), SONIA MARIA SCHINEIDER FACHINI (OAB 64227/SP)
Processo 0003899-18.2013.8.26.0368 (036.82.0130.003899) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento
de Medicamentos - Celia Regina Victorio Ferreira - Fazenda Publica do Estado de Sao Paulo - - Municipio de Monte Alto Vistos. Dispensado, formalmente, o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. O feito comporta imediato julgamento, dispensando a
produção de outras provas, nos termos do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, em matéria de julgamento
antecipado da lide, predomina a prudente discrição do Magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em
audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório.
Desnecessária, outrossim, a realização de perícia médica, ante a prova documental já coligida aos autos. Das Preliminares IIlegitimidade passiva do Município de Monte Alto. Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal que a saúde é direito de todos
e dever do Estado. A expressão “Estado”, no texto constitucional, abrange União, Estados federados e Municípios. Todos os
entes da Federação, portanto, têm o dever de zelar pelo cumprimento do mandamento constitucional. Confira-se, à propósito,
entendimento jurisprudencial cujo enfoque recai sobre o dispositivo constitucional em apreço: “A referência, contida no preceito,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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a ‘Estado’, mostra-se abrangente, a alcançar a União Federal, os Estados propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios.
Tanto é assim que, relativamente ao Sistema único de Saúde, diz-se do financiamento, nos termos do artigo 195, com recursos
do orçamento, da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Já o
‘caput’ do artigo informa, como diretriz, a descentralização das ações e serviços públicos de saúde que devem integrar rede
regionalizada e hierarquizada, com direção única em cada esfera de governo” (RT 777/207, STF, rel. Min. Marco Aurélio, j.
16/11/99). Com efeito, a Constituição Federal dispõe que é competência da União, Estados e dos Municípios cuidar da saúde
e da assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Mais à frente, a Carta Magna prevê
que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação. Encontra, assim, a pretensão da autora amparo constitucional, não havendo que se falar em ilegitimidade
passiva da Municipalidade Monte Alto. II- Da denunciação da lide Inviável a intervenção de terceiros reclamada pelo Município
requerido porque dissonante com o procedimento dos Juizados Especiais (art. 10 da Lei 9.099/95 aplicável à espécie). De
mais a mais, a Fazendo do Estado de São Paulo já ocupa o polo passivo da presente demanda desde a sua propositura. IIIFalta de interesse de agir Afirma a requerida Fazenda do Estado que falta interesse de agir à autora, uma vez que ela não
formulou pedido administrativo. Todavia, a requerente apresentou pedido administrativo em 14/08/2013 e o documento com a
negativa ao fornecimento do medicamento (fls.20/21). Assim, ficam rejeitadas todas as preliminares apresentadas. Quanto ao
mérito a ação é procedente. Senão vejamos. Trata-se de ação que CÉLIA REGINA VICTÓRIO FERREIRA promove contra o
MUNICÍPIO DE MONTE ALTO e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, pretendendo a condenação destes ao fornecimento
do medicamento indicado na inicial. Alega que necessita do medicamento em caráter de urgência em razão de seu atual estado
de saúde. Ressalta ainda que não possui condições econômicas para arcar com os gastos necessários. Argumenta que é
responsabilidade do Município/Estado a garantia da saúde pública, por força do disposto na Constituição Federal (fls.02/10).
O Município apresentou contestação na qual, preliminarmente, aduziu ser parte ilegítima, pleiteando, ainda, a denunciação à
lide do Estado. Contestou, também, a antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que não estão presentes os requisitos dia
art. 273 do Código de Processo Civil. No mérito, impugnou a pretensão da autora, salientando que está adstrito ao orçamento
financeiro e à Lei de Responsabilidade Fiscal, não podendo suportar a obrigação, sujeitando-se à hierarquização imposta
pelo Sistema Único de Saúde SUS. Invocou princípios constitucionais para argumentar que o fornecimento do medicamento
pleiteado pela autora ofende ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade (fls. 31/39). A Fazenda Pública do Estado
de São Paulo contestou, alegando em sede de preliminar falta de interesse de agir e no mérito questionou que o medicamento
não está elencado no arsenal terapêutico para fornecimento aos usuários do SUS (fls. 63/69). O Ministério Público opinou pela
procedência do pedido as fls. 110/114. Pois bem. Conforme demonstrado nos autos a requerente é portadora de doença grave
e o medicamento indicado é essencial para a sua sobrevivência (fls.17) Trata-se de medicamento de alto custo, não tendo a
requerente condição financeira para arcar com os custos de seu tratamento, motivo pelo qual requereu, administrativamente,
junto a Secretária de Saúde do Município de Monte Alto o fornecimento da medicação. Em resposta a Secretária de Saúde negou
o pedido, alegando que referido medicamento não faz parte da padronização de medicamentos do Munícipio e não há protocolo
para a inclusão do mesmo na lista de medicamentos de alto custo, e, ainda, orientou a requerente a solicitar o medicamento
junto à secretária de saúde do estado de São Paulo. Saliente-se que, em se tratando de saúde pública, não pode o cidadão
ser penalizado pela burocracia do Poder Público. Cumpre, nesse ponto, reiterar que a vida é o bem maior dentre aqueles que
cabe ao Poder Público zelar, devendo prevalecer sobre quaisquer outros interesses, eis que sem ele os demais interesses
socialmente reconhecidos não possuem o menor significado ou proveito. Ademais, está clarividente que a autora necessita do
medicamento indicado na inicial, conforme relatório médico e receituário, ambos coligidos aos autos (fls. 16/19), para mantê-la
hígida, impedindo o agravamento de sua saúde. Há que se ressaltar, que a indicação daquele medicamento especifico, não foi
aleatória, deu-se através de prescrição feita por profissional, que está submetido às normas técnicas e éticas de sua categoria
profissional, sabendo qual medicamento melhor atende às necessidades de sua paciente. Destarte, cabe ao Poder Público,
solidariamente, suprir essa necessidade, nos termos da Constituição Federal e Estadual, não podendo os requeridos arguirem
questões burocráticas para se escusarem de cumprir na integralidade sua função de assistência à saúde, seja individual, seja
coletiva. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, para tornar definitiva a decisão de fls. 22/23 e condenar os requeridos,
solidariamente, a fornecerem à autora o medicamento especificado na inicial, segundo determinações emanadas de médico,
enquanto mostrar-se necessário à sua convalescença. Ressalto, porém, que fica autorizada a concessão de medicamento
genérico, desde que do mesmo princípio ativo, forma farmacêutica e dosagem e com a mesma indicação que o medicamento
original, de marca. Sem custas, nem condenação em honorários nesta Instância. P. R. I. C. - ADV: MARCIO JOSE TUDI (OAB
287161/SP), PATRICIA ULSON ZAPPA LODI (OAB 150264/SP), AMAURI IZILDO GAMBAROTO (OAB 208986/SP)
Processo 0004240-44.2013.8.26.0368 (036.82.0130.004240) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Rosa das Dores Thomaz - Itau Unibanco S.A - Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral e pedido de antecipação dos efeitos da tutela
proposta por Rosa das Dores Thomaz em face de ITAU UNIBANCO S/A para declarar inexistente os cheques de números
000031 a 000070 em nome da autora junto ao banco requerido, posto não haver relação jurídica que origine a emissão dos
mesmos, tornando definitiva a decisão de fls. 31/32. Por conseqüência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito,
com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar qualquer das partes ao pagamento
das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95. Publique.
Registre. Intime. Cumpra. - ADV: FRANCISCO ANTONIO CAMPOS LOUZADA (OAB 253284/SP), ANALURDES DA SILVA
SANTOS (OAB 313718/SP), CLAUDIA MARIA LONGO (OAB 334500/SP)
Processo 0004288-37.2012.8.26.0368 (368.01.2012.004288) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Pet Shop
Paraiso Animal - Patricia Castilho de Oliveira - Vistos. O curso do processo encontra-se paralisado por mais de 30 dias porque
a requerente abandonou a causa, não promovendo os atos e diligências que lhe competiam. De rigor, assim, a extinção do
processo. Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso III, do
Código de Processo Civil c.c. artigo 51, “caput”, da Lei 9099/95. Transitada esta em julgado, coloquem-se os documentos que
instruem a inicial à disposição da autora e façam-se as comunicações necessárias, imediatamente. Após, permaneçam os autos
em arquivo do cartório, aguardando o decurso do prazo legal para serem destruídos. P.R.I.C. - ADV: ANA PAULA RODRIGUES
BILHA (OAB 280507/SP)
Processo 0004371-87.2011.8.26.0368 (368.01.2011.004371) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Sonia
Aparecida Dalceno Capelane - Credifibra Sa Cfi - Vistos. Fls. 131/133 e 139/142: razão assiste ao executado, vez que depositou
o valor da condenação, no prazo legal, e não houve insurgência quanto ao montante depositado, para fins de cumprimento
voluntário da r. Sentença, razão pela qual não incide a multa do artigo 475-J do CPC. Assim, a quantia penhorada “on line” deve
ser restituída ao executado. Expeça-se a respectiva guia de levantamento da quantia de fl. 136, e seus acréscimos legais, em
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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favor do executado. Do total depositado à fl. 119, 10% refere-se aos honorários sucumbenciais, e portanto, deve ser liberado
em favor do patrono da exequente. Providencie-se. Todavia, no tocante aos honorários contratuais (fls. 14/142), tenho que deve
ser indeferido o pedido do causídico, eis que não juntou o contrato com a inicial, e somente após a penhora no rosto dos autos
trouxe a notícia de tal pacto. Aliás, o referido contrato, estranhamente, sequer corresponde a data da procuração de fl. 14.
Nesse passo, a meu sentir o restante do depósito deve ser utilizado para saldar dívida executada anteriormente no processo nº
466/12, em trâmite perante a 1ª Vara desta Comarca. A par disso, remeta-se o restante da quantia depositada para permanecer
à disposição do Juízo da 1ª Vara desta Comarca, em atenção à penhora em tela. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, pelo
pagamento, nos termos do artigo 794, inciso I, do CPC. Expeça-se o necessário. P.R.I. - ADV: THIAGO MENDES OLIVEIRA
(OAB 259301/SP), JOYCE ELLEN DE CARVALHO TEIXEIRA SANCHES (OAB 220568/SP), MARCUS VINICIUS GUIMARÃES
SANCHES (OAB 195084/SP)
Processo 0004380-78.2013.8.26.0368 (036.82.0130.004380) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Marco
Antonio Savioli - Bruno Carcinoni Chaves - Vistos. Regularmente citado, o requerido não compareceu à sessão de conciliação
nem justificou a sua ausência, de modo que, por este motivo, presumem-se aceitos como verdadeiros os fatos narrados na
inicial, conforme preceitua o artigo 20 da Lei 9099/95. Além disso, o pedido inicial está corroborado pelo documento juntado a
fls. 8. De rigor, assim, a procedência da pretensão do autor. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado a fls. 2/4 e
CONDENO o requerido a pagar ao requerente a importância de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), corrigida monetariamente
desde março de 2011 e acrescida de juros à base de 1% ao mês(artigo 406 do Código Civil), estes computados a partir da
citação(02/10/2013). Sem condenação em custas e honorários de advogado, por expressa disposição legal (artigo 55, da Lei
9099/95). P.R.I.C. - ADV: JENIFFER MARIA DORIGAN (OAB 263055/SP)
Processo 0004805-42.2012.8.26.0368 (368.01.2012.004805) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Rosicler
Olegario - Banco Panamericano Sa - Vistos. Tendo em vista a satisfação da obrigação, conforme noticiado, julgo EXTINTO O
PROCESSO DE EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando insubsistente
eventual penhora realizada, com as comunicações necessárias, se o caso. Expeça-se guia de levantamento em favor da autora.
Transitada esta em julgado, façam-se as comunicações necessárias, imediatamente. Após, permaneçam os autos em arquivo
do cartório, aguardando o decurso do prazo legal para serem destruídos. P.R.I.C. - ADV: CARLOS EDUARDO RETTONDINI
(OAB 199320/SP), ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO (OAB 179209/SP), LUCIANA DE MATTOS PIOVEZAN
(OAB 125781/SP)
Processo 0006642-35.2012.8.26.0368 (368.01.2012.006642) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Onilia
Gerber de Miranda - Jose Ferreira da Silva - Vistos. O curso do processo encontra-se paralisado por mais de 30 dias porque a
autora abandonou a causa, não promovendo os atos e diligências que lhe competiam. De rigor, assim, a extinção do processo.
Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso III, do Código de
Processo Civil, c.C. artigo 51, “caput”, da Lei 9099/95. Transitada esta em julgado, coloquem-se os documentos que instruem
a inicial à disposição da autora e façam-se as comunicações necessárias, imediatamente. Após, permaneçam os autos em
arquivo do cartório, aguardando o decurso do prazo legal para serem destruídos. P.R.I.C. - ADV: RAFAEL MIRANDA COUTO
(OAB 278839/SP)
Processo 0007036-42.2012.8.26.0368 (368.01.2012.007036) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Aparecida Janete
Ribeiro Pissutti - Sousa Leite e Santos Ltda Me - Vistos. Tendo em vista não ter sido encontrada a executada, julgo EXTINTO
O PROCESSO, com fundamento no artigo 53, parágrafo 4º, da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, coloquem-se os
documentos que instruem a inicial à disposição da exequente e façam-se as comunicações necessárias, imediatamente. Após,
permaneçam os autos em arquivo do cartório, aguardando o decurso do prazo legal para serem destruídos. P.R.I.C. - ADV:
PAULO CESAR PISSUTTI (OAB 125409/SP)

MONTE APRAZÍVEL
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MONTE APRAZÍVEL EM 16/01/2014
PROCESSO :0000130-62.2014.8.26.0369
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Erisvan da Silva
ADVOGADO : 159838/SP - Carla Alessandra Rodrigues Rubio
REQDO
: Magazine Luiza S/A
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000134-02.2014.8.26.0369
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: João Braite
ADVOGADO : 240817/SP - Glauciane Clemente Polotto Oliveira
REQDO
: João Leandro Perez de Souza
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000138-39.2014.8.26.0369
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : EDMAR DONIZETE GOMES
RECLAMADA : ROSA MARIA LOURENÇO MONCERRAT
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO

:0000140-09.2014.8.26.0369
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CLASSE
:EXIBIÇÃO
REQTE
: Edeval Marcio David
ADVOGADO : 167039/SP - Walter Luis Silveira Garcia
REQDO
: Banco Santander (Brasil)
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000139-24.2014.8.26.0369
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: J. F. F.
ADVOGADO : 138045/SP - Audria Martins Tridico Junqueira
REQDO
: E. P.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000141-91.2014.8.26.0369
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: J. M. DOS S.
ADVOGADO : 262164/SP - Stenio Augusto Vasques Baldin
REQDO
: J. F. DA C. DOS S.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000147-98.2014.8.26.0369
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Marta Moreira Duarte Rodrigues
ADVOGADO : 240817/SP - Glauciane Clemente Polotto Oliveira
REQDO
: Municipio de Monte Aprazivel
VARA:2ª VARA
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO

:0000142-76.2014.8.26.0369
:EXECUÇÃO FISCAL
: Fazenda do Estado de São Paulo
: 81643/SP - Celena Gianotti Batista

PROCESSO :0000143-61.2014.8.26.0369
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
ADVOGADO : 77073/SP - Luis Carlos Gimenes Esteves
EXECTDA
: Industrias Reunidas Cma Ltda
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000148-83.2014.8.26.0369
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: P. C. DA S.
ADVOGADO : 272563/SP - José Roberto de Carvalho
REQDA
: K. M. C. DA S.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000149-68.2014.8.26.0369
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: E. S.
ADVOGADO : 141710/SP - Jose Francisco de Oliveira Coura
REQDO
: J. S. DE C.
VARA:2ª VARA

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO RODRIGO FERREIRA ROCHA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS ANTONIO VIEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2014
Processo 0000016-94.2012.8.26.0369 (369.01.2012.000016) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - P.
F. da S. e outros - Vistos. Remetam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, Seção Criminal, com as cautelas de
praxe, observando-se que a prescrição ocorrerá em 17/08/2017 aos réus Patrick Fernandes da Silva e Fabiane Cristina da Silva
e em 17/08/2021 ao réu Romildo Pereira da Silva. Anote-se. Intime-se. - ADV: RENATO KOZYRSKI (OAB 176499/SP), JOÃO
PAULO BRAITE (OAB 294797/SP), ANTONINO ALVES FERREIRA (OAB 37090/SP)
Processo 0000663-94.2009.8.26.0369 (369.01.2009.000663) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) Edvilson Garcia - Vistos. Subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, Seção Criminal, com as cautelas
de praxe, observando-se que a prescrição ocorrerá em 15/09/2017. Anote-se. Intime-se. - ADV: LUIZ HENRIQUE DE LIMA
VERGILIO (OAB 178318/SP)
Processo 0001347-77.2013.8.26.0369 (036.92.0130.001347) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Daniela Prota
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- Fica a defensora nomeada a ré devidamente intimada para fins de apresentação, com a máxima urgência possível, das
alegações finais, conforme publicação do DJE de 10.12.13, conforme certidão de fls. 58. - ADV: PAULA CRISTINA RESENDE
DA COSTA GUARESEMIN (OAB 251843/SP)
Processo 0001547-89.2010.8.26.0369 (369.01.2010.001547) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Apropriação indébita
- Adilton Antonio Mafetone de Souza - Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão. Transitado em julgado, comunique-se o Egrégio Tribunal
de Justiça de São Paulo. Fixo honorários advocatícios restantes, se devidos, de acordo com os atos praticados. Oportunamente,
expeça-se certidão, cuja retirada deverá ocorrer exclusivamente pela internet e expeça-se mandado de prisão em desfavor do
réu. Com o cumprimento, expeça-se guia de internação ao Juízo da execução, arquivando-se os autos. Intime-se. - ADV: LÓY
ANDERSSON DOS SANTOS (OAB 271781/SP)
Processo 0001576-37.2013.8.26.0369 (036.92.0130.001576) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - Iago
Neves - Vistos. Recebo o recurso do réu Iago Neves, de fls. 73/79, posto que tempestivo, nos efeitos suspensivo e devolutivo.
Fixo honorários advocatícios de acordo com os atos praticados. Expeça-se certidão, cuja retirada deverá ocorrer exclusivamente
pela internet. Após, ao Ministério Público para contrarrazões de recurso. Intime-se. - ADV: VLADIMIR ANDERSON DE SOUZA
RODRIGUES (OAB 288462/SP)
Processo 0001665-94.2012.8.26.0369 (369.01.2012.001665) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes contra o Meio
Ambiente e o Patrimônio Genético - Z. de F. F. - - D. V. Z. - - R. de F. F. - Vistos. Recebo o recurso dos réus Deividi Vitor
Zangrossi, Zequiel de Freitas Ferreira e Renato de Freitas Ferreira, de fls. 196, posto que tempestivo, nos efeitos suspensivo e
devolutivo. Às partes para razões e contrarrazões de recurso. Intime-se. - ADV: ANDRÉ LUIS GUILHERME (OAB 204236/SP),
ADEMIR CESAR VIEIRA (OAB 225153/SP)
Processo 0001805-31.2012.8.26.0369 (369.01.2012.001805) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Dano Qualificado Waltier Fabiano de Oliveira Moreira - Fica o defensor nomeado ao réu devidamente intimado para fins de apresentação, com
a máxima urgência possível, das alegações finais, conforme determinado no r. Despacho de fls. 58, publicado aos 05.12.13,
conforme certidão de fls. 69. - ADV: NORBERTO TORTORELLI (OAB 105995/SP)
Processo 0001968-45.2011.8.26.0369 (369.01.2011.001968) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Roberto
Rivelino Toledo - Fica o defensor nomeado ao réu devidamente intimado para fins de apresentação, com a máxima urgência
possível, das alegações finais. - ADV: ANGELO HERCIL GUZELLA COSTA (OAB 294604/SP)
Processo 0002056-15.2013.8.26.0369 (036.92.0130.002056) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Lesão Corporal Carlos Rafael Bismara de Campos - Fica a defensora nomeado ao réu devidamente intimada para fins de apresentação de
resposta à acusação, dentro do prazo legal. Favor assinar o “Termo de Compromisso de Defensor Dativo” em cartório. - ADV:
ANA ANGÉLICA PEREIRA FINATO (OAB 189936/SP)
Processo 0002575-87.2013.8.26.0369 (036.92.0130.002575) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Irene Evaristo
Bibiano - Fica o defensor nomeado, novamente, a ré, devidamente intimado para fins de apresentação de resposta a acusação,
bem como, assinar o “Termo de Compromisso de Defensor Dativo”, em cartório. - ADV: PEDRO ANTONIO PADOVEZI
Processo 0002597-24.2008.8.26.0369 (369.01.2008.002597) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - P. H.
R. de M. - Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão. Transitado em julgado, comunique-se o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo.
Fixo honorários advocatícios restantes, se devidos, de acordo com os atos praticados. Oportunamente, expeça-se certidão,
cuja retirada deverá ocorrer exclusivamente pela internet e expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu, observando-se o
regime fixado na sentença. Com o cumprimento, expeça-se guia de recolhimento ao Juízo da execução, arquivando-se os autos.
Intime-se. - ADV: GUSTAVO PETROLINI CALZETA (OAB 221214/SP)
Processo 0003488-06.2012.8.26.0369 (369.01.2012.003488) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Homicídio Simples José Roberto Araújo - Vistos. Recebo o recurso do réu José Roberto Araújo, de fls. 140/143, posto que tempestivo, nos efeitos
suspensivo e devolutivo. Ao Ministério Público para contrarrazões de recurso. Intime-se. - ADV: SAULO ELIAQUIM ROQUE
(OAB 323626/SP)
Processo 0003652-68.2012.8.26.0369 (369.01.2012.003652) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - Eduardo
de Souza Chessa - - Francisco Valentim Chessa - Ficam os defensores nomeados aos réus devidamente intimados para fins de
apresentação das respostas à acusação, bem como, assinar o “Termo de Compromisso de Defensor Dativo”, em cartório. - ADV:
TANISE CRISTINA TORTORELLI (OAB 215084/SP), TIAGO RIZZATO ALECIO (OAB 210343/SP)
Processo 0004001-71.2012.8.26.0369 (369.01.2012.004001) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito José Severino de Massena - Vistos. Recebo o recurso do réu José Severino de Massena, de fls. 85/86, posto que tempestivo,
nos efeitos suspensivo e devolutivo. Fixo honorários advocatícios de acordo com os atos praticados. Expeça-se certidão, cuja
retirada deverá ocorrer exclusivamente pela internet. Após, às partes para razões e contrarrazões de recurso. Intime-se. - ADV:
STENIO AUGUSTO VASQUES BALDIN (OAB 262164/SP)
Processo 0004014-70.2012.8.26.0369 (369.01.2012.004014) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Lesão Corporal
- J. C. V. dos S. - Vistos. Remetam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, Seção Criminal, com as cautelas
de praxe, observando-se que a prescrição ocorrerá em 15/09/2015. Anote-se. Intime-se. - ADV: PATRICIA LUGATI FEDOZI
PADOVEZI (OAB 159521/SP)
Processo 3001679-90.2013.8.26.0369 - Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz Singular - Injúria Melry Susan Rodrigues - Vistos. Trata-se de queixa-crime oferecida por Melry Susan Rodrigues contra Francile Arruda Turrione,
pela prática do delito previsto no artigo 140, caput, do Código Penal. O delito imputado é considerado como menor potencial
ofensivo, razão pela qual perece a competência deste juízo para processar e julgar o presente feito. Diante disso, acolho os
requerimentos formulados a fls. 10/11 e determino a redistribuição destes autos ao Juizado Especial Criminal, devendo ser
corrigido o polo passivo. Intime-se. - ADV: JOSE WALMIR LAFENE (OAB 148306/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO RODRIGO FERREIRA ROCHA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS ANTONIO VIEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2014
Processo 0000001-63.1991.8.26.0369/02 (036.91.9910.000001/2) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - A. M. T. J. - - E. P. - E. C. - Vistos. Fls. 2.171/2.208: Dê-se conhecimento às partes da decisão que negou provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo executado Eduardo Cisconi contra a decisão de fls. 2.063. Regularizados, voltem-me
os autos conclusos para apreciar a impugnação. Intime-se. - ADV: AUDRIA MARTINS TRIDICO JUNQUEIRA (OAB 138045/SP),
ELCIO PADOVEZ, CRISTIANA SICOLI ROMANO CALIL (OAB 143528/SP), WILSON ROMANO CALIL (OAB 55570/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1352

Processo 0000009-69.1993.8.26.0369 (369.01.1993.000009) - Cumprimento de sentença - Banco Brasileiro de Descontos
Sa - Raquel de Oliveira Moraes - Vistos. Ante a certidão de fls. 350, aguarde-se o feito provocação do interessado no arquivo.
Intime-se. - ADV: MARIA DE FATIMA LISO (OAB 94654/SP), PAULO ROBERTO DE FREITAS (OAB 84753/SP), WALDINEY
CORDOVA (OAB 45963/SP)
Processo 0000063-68.2012.8.26.0369 (369.01.2012.000063) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - O.
M. - Vistos. Ao arquivo. Intime-se. - ADV: LOURIVAL JURANDIR STEFANI (OAB 57882/SP)
Processo 0000123-51.2006.8.26.0369 (369.01.2006.000123) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco
do Brasil Sa, Sucessor do Banco Nossa Caixa Sa - Maristela Zoccal Araujo Caversan e outros - Vistos. Ante a certidão de fls.
316, remetam-se os autos ao arquivo, onde aguardará provocação dos interessados. Intime-se. - ADV: REINALDO SIDERLEY
VASSOLER (OAB 82555/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP)
Processo 0000129-77.2014.8.26.0369 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - Adriana de Fatima
Bertassi Saraiva de Almeida - Vistos. Trata-se de Fornecimento de Medicamento ajuizado por Adriana de Fatima Bertassi Saraiva
de Almeida em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e do Município de Monte Aprazível, devidamente qualificados
nos autos. É o relatório. Fundamento e decido. A Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, dispõe sobre os Juizados Especiais
da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, estabelecendo no artigo 2º,
§1º, as causas que ali não podem tramitar. No presente caso, tanto a matéria como o valor permitem o ingresso da ação pelo
Juizado Especial da Fazenda Pública, que tem competência absoluta. Conforme Comunicado SPI Nº 27/2013 (Processo CPA nº
2011/038272): “A Secretaria da Primeira Instância, por ordem da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, REITERA a orientação
aos Dirigentes e Servidores dos Distribuidores das Comarcas do Interior que, enquanto não instalados os Juizados Especiais
da Fazenda Pública, a competência para processamento e julgamentos das ações enquadradas na Lei 12.153/2009 será
regida pela regra disposta no Provimento 1768/2010, ou seja: - competência das Varas da Fazenda Pública, onde instaladas;
- competência das Varas de Juizados Especial, com competência cível ou cumulativa, onde não haja Vara da Fazenda Pública
instalada. - competência do Juizado Especial Cível ou Juizado Especial Cível e Criminal, onde não houver Vara da Fazenda
Pública, nem Vara do Juizado Especial instalados”. Assim, determino a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível Fazenda
Pública desta Comarca por ter competência absoluta para apreciar o caso. Cumpra-se, intime-se, vindo após conclusos, por
prevenção. Intime-se. - ADV: CAMILA PAULA PAIOLA LEMOS (OAB 294610/SP)
Processo 0000162-34.1995.8.26.0369 (369.01.1995.000162) - Procedimento Ordinário - Obrigações - José Carlos de
Araujo - - João Gui - - Antonio Borsato e outros - Alves Azevedo Sa Comercio e Industria - Vistos. Remetam-se os autos ao
arquivo, conforme determinado a fls. 215. Intime-se. - ADV: MARCUS VINICIUS PAVANI JANJULIO (OAB 125543/SP), SIDNEIA
CRISTINA DA SILVA ZAFALON (OAB 138224/SP), REGIANE GUERRA DA SILVA (OAB 167241/SP)
Processo 0000164-13.2009.8.26.0369 (369.01.2009.000164) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Luiz Carlos Rael
- Jose Antonio Vieira - Vistos. Considerando que a carta de intimação do exequente foi devolvida com a informação “ausente”
(fls. 302/303), determino a remessa dos autos ao arquivo, onde aguardará provocação dos interessados, conforme decisão de
fls. 297. Intime-se. - ADV: FERNANDO MARIANO DA ROCHA (OAB 202092/SP), FABRICIO ASSAD (OAB 230865/SP)
Processo 0000201-35.2012.8.26.0369 (369.01.2012.000201) - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro
de Inadimplentes - Maria Celeste Alves - Lojas Marisa Sa - Vistos. Ante a satisfação da obrigação, com o cumprimento da
condenação (fls. 143), JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil.
Expeça-se mandado de levantamento do depósito de fls. 102 e 141 em favor do exequente. Considerando que houve o
cumprimento voluntário da condenação, não há aplicação do inciso III do artigo 4º da Lei Estadual nº 11.608/03 que diz respeito
ao recolhimento da taxa judiciária ao ser satisfeita a execução. Apuradas as custas devidas em razão da sucumbência no
processo de conhecimento, intime-se a ré para pagamento, na pessoa de seu procurador constituído. Oportunamente, ao
arquivo. P.R.I.C. - ADV: TIAGO RIZZATO ALECIO (OAB 210343/SP)
Processo 0000291-77.2011.8.26.0369 (369.01.2011.000291) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - E.
L. M. - A. P. de O. - O aditamento de partilha somente serve para decidir o que não foi objeto de decisão anterior naquele plano
e não para alterar a forma de pagamento dos quinhões por motivo de ausência de orientação quanto aos tributos devidos..
Portanto, a atividade jurisdicional neste feito está encerrada e não comporta alteração na forma pleiteada. Retornem ao arquivo.
Int. - ADV: AUDRIA MARTINS TRIDICO JUNQUEIRA (OAB 138045/SP), JOSÉ ALEXANDRE MORELLI (OAB 239694/SP)
Processo 0000398-53.2013.8.26.0369 (036.92.0130.000398) - Interdição - Tutela e Curatela - I. R. - Vistos. Ao arquivo.
Intime-se. - ADV: PEDRO ANTONIO PADOVEZI
Processo 0000434-95.2013.8.26.0369 (036.92.0130.000434) - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Jussara Teixeira - Santander Leasing S/A - Arrendamento Mercantil - Posto isto, julgo IMPROCEDENTE esta
ação promovida por JUSSARA TEIXEIRA em face de SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, ambos nos
autos qualificados. Em razão da sucumbência, condeno a autora no pagamento e reembolso das despesas processuais abertas
ou suportadas pelo vencedor, bem como em honorários que arbitro em 15% sobre o valor da causa atualizado na data do
pagamento. Com o trânsito em julgado, extingo, em consequência, o processo, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código
de Processo Civil, com resolução de mérito. Transitada em julgado, comunique-se e arquivem-se os autos, observadas as
formalidades legais. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), LUIZ HERMINIO MANTOVANI (OAB 299674/SP)
Processo 0000434-95.2013.8.26.0369 (036.92.0130.000434) - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Jussara Teixeira - Santander Leasing S/A - Arrendamento Mercantil - Vistos. Fls. 180/193: Dê-se ciência ao
agravado. Oficie-se ao Tribunal de Justiça informando que o processo foi julgado, encaminhando cópia da sentença prolatada
a fls. 166/179. Intime-se. - ADV: LUIZ HERMINIO MANTOVANI (OAB 299674/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/
SP)
Processo 0000484-58.2012.8.26.0369 (369.01.2012.000484) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - N. B. de
L. - Vistos. Diante do trânsito em julgado da sentença, remetam-se os autos ao arquivo. Intime-se. - ADV: JANAINA MARTINS
ALCAZAS (OAB 264819/SP)
Processo 0000489-03.2000.8.26.0369 (369.01.2000.000489) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade dos sócios e
administradores - Andre Ohara Otsubo - Francisco de Paula Neto - Renato Kozyrski - Vistos. Considerando o pedido do liquidante
contido às fls. 261 e a inércia das partes (fls. 264), determino o arquivamento do processo. Arbitro honorários advocatícios de
acordo com os atos praticados. Expeça-se certidão, que deverá ser retirada exclusivamente pela internet. Intime-se. - ADV:
ANTONINO ALVES FERREIRA JUNIOR (OAB 132514/SP), ALOYSIO FRANZ YAMAGUCHI DOBBERT (OAB 61979/SP),
ANTONINO ALVES FERREIRA (OAB 37090/SP), RENATO KOZYRSKI (OAB 176499/SP)
Processo 0000798-53.2002.8.26.0369 (369.01.2002.000798) - Alvará Judicial - Matheus da Silva Rep P Erica Regina da
Silva - Vistos. Diante da comprovação da maioridade, expeça-se mandado de levantamento do depósito de fls. 23 em favor de
Matheus da Silva Santos. Após, retornem os autos ao arquivo. Intime-se. - ADV: LOURIVAL JURANDIR STEFANI (OAB 57882/
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SP)
Processo 0000833-61.2012.8.26.0369 (369.01.2012.000833) - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. M. dos S. L. - P. da S. L.
- Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação de divórcio litigioso ajuizada por MARIA MADALENA DOS SANTOS LIMA em
face de PAULO DA SILVA LIMA, para decretar o divórcio do casal. A autora voltará a usar o nome de solteira, qual seja, MARIA
MADALENA DOS SANTOS CARLOS. Condeno o requerido ao pagamento de pensão alimentícia aos seus filhos menores
M.M.S.S e J.P.S.L , que fixo em 2/3 (dois terços) do salário mínimo nacional. Em havendo revelia, inexiste impugnação ao
pedido da parte autora, o que afasta o cabimento dos honorários. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradições
Omissão Ocorrência Honorários de advogado indevidos em face da revelia Exclusão Efeito modificativo aos embargos para
excluir verba Recurso acolhido” (TJSP Emb. de Decl. nº315.145-5/3 Cândido Mota 6ª Câmara de Direito Público Rel Evaristo dos
Santos J.23.05.2005 v.u.) O C.Superior Tribunal de Justiça assim também decidiu: “HONORÁRIOS Revelia. Provido o recurso
para excluir da condenação os honorários advocatícios, visto que a sucumbência só se justifica se o réu houver efetivamente
comparecido em juízo patrocinado pelo advogado, caso contrário descabe impor ao vencido a condenação, seja pelo artigo 22
da Lei nº8.906/94, seja pelo artigo 20 do CPC” (STJ - Resp. nº281.435 PA 4ª T. - Rel. Min. Aldir Passarinho Junior J. 28.11.2000).
Ainda, no mesmo sentido: “DESAPROPRIAÇÃO Honorários de advogado Exclusão. 1. Não são devidos honorários de advogado
quando não contestada a desapropriação que tramitou a revelia do expropriado. A simples juntada do instrumento de procuração
não justifica a condenação no pagamento desta parcela acessória. 2. Remessa parcialmente provida” (TRF1ªR Rem. Ex-Officio
nº104.515-6 3ªT MA Rel. Juiz Fernando Gonçalves J.06.05.1991). Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação
ao Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais. Após, expeça-se a certidão de honorários ao(s) advogado(a)(s) dativo(s),
conforme prevê o Convênio OAB-SP/DPE-SP, para retirada exclusivamente pela internet. Sem custas, na forma da lei. P.R.I.C.
Monte Aprazível, 15 de janeiro de 2014. - ADV: AILTON BALDIN (OAB 227260/SP), JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA COURA
(OAB 141710/SP)
Processo 0000926-87.2013.8.26.0369 (036.92.0130.000926/6) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Ronescler Letícia Procópio de Lima - Telesp Telecomunicações de São Paulo Sa - Vistos. Ante a satisfação da
obrigação, com o cumprimento da condenação (fls. 55/57), JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 794, inciso
I, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de levantamento do depósito de fls. 26 em favor do exequente, conforme
requerido a fls. 56. Considerando que foram desencadeados atos executórios para o cumprimento da sentença, ao contador
para apurar a taxa judiciária devida em razão da satisfação da execução (art. 4º, inciso III, da Lei 11.608/03). Após, intimese o executado, na pessoa de seu procurador constituído, para pagamento. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. (Custas a
pagar: Ao Estado: R$ 128,86) - ADV: EDUARDO COSTA BERTHOLDO (OAB 115765/SP), VLADIMIR ANDERSON DE SOUZA
RODRIGUES (OAB 288462/SP)
Processo 0001223-65.2011.8.26.0369 (369.01.2011.001223) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Banco do Brasil Sa - Dorcival Ramos Transportes e outro - Vistos. Para apreciar o pedido de fls. 213, providencie
o exequente a juntada da certidão atualizada da matrícula do imóvel. Intime-se. - ADV: ALESSANDRO PARDO RODRIGUES
(OAB 139679/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0001240-67.2012.8.26.0369 (369.01.2012.001240) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Aymore Crédito Financiamento Investimento Sa - Vistos. Ao arquivo. Intime-se. - ADV: VIVIANE APARECIDA
HENRIQUES (OAB 140390/SP)
Processo 0001322-98.2012.8.26.0369 (369.01.2012.001322) - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal Agroindustrial Oeste Paulista Ltda - Fazenda do Estado de São Paulo - Vistos. São embargos de declaração interpostos por
Agroindustrial Oeste Paulista Ltda. em face da r. sentença de fls.1510/1513. Os embargos são tempestivos e merecem
conhecimento. No mérito, aponta a embargante ter requerido a produção de prova pericial contábil, o que não foi apreciado pelo
juízo. Ainda, aponta que houve omissão na análise do “vasto conjunto probatório acostado pela ora Embargante”. Por fim, alega
ter suscitado a inconstitucionalidade da sanção aplicada de 150%, por entender ter natureza de confiscatória, fato também não
apreciado pelo juízo, bem como a inconstitucionalidade da taxa de juros máxima aplicada à época. É o relatório. Fundamento e
decido. De proêmio, ressalto que este magistrado não manteve contato com o processo até a presente decisão, pois o feito foi
presidido e decidido pelo nobre colega e antigo titular desta Vara Judicial que recentemente se promoveu para outra Comarca,
fato que o desvincula da análise desse recurso. Assim, em razão da acumulação de duas Varas Judiciais, mais dois Anexos de
Juizados, sem prejuízo da Corregedoria do Extrajudicial em 04 Cartórios e Corregedoria da Polícia Judiciária em 06 Delegacias,
somada com a competência eleitoral e a grande quantidade de feitos recebidos em atraso, passo a analisar o recurso somente
nesta data. Com relação aos questionamentos de produção de prova pericial contábil e omissão da análise do “vasto conjunto
probatório acostado pela ora Embargante”, tenho que os embargos visam obter efeitos infringentes em matéria de reanálise da
prova fática. Entretanto, tal desiderato deverá ser perseguido em recurso apropriado com efeito devolutivo. Com relação à
natureza confiscatória da multa aplicada no suposto patamar de 150%, o certo é que não tem essa natureza, pois seu percentual
não é desproporcional ao desrespeito do contribuinte em recolher aos cofres públicos aquilo que lhe é devido, ainda mais
quando praticado com fraude, servindo tanto como elemento sancionador como de instrumento para “desencorajar a elisão
fiscal” (RE 582.461, Rel. Min, Gilmar Mendes, julgamento em 18.05.2011, Plenário, DJE 18.08.2011, com repercussão geral”.
Ademais, a multa não se enquadra no conceito do artigo 150, IV, da Constituição Federal/88, in verbis: “Art. 150. Sem prejuízo
de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) IV utilizar tributo com efeito de confisco;” Com relação à natureza da taxa de juros imputada ao débito fiscal verifica-se que da
análise sistêmica do organograma normativo aplicável à espécie vemos que os índices adotados pela FESP para fins de juros
de mora não podem superar o adotado pela União, como já decidido pelo Órgão Especial do E.TJSP. Nesse sentido: “INCIDENTE
DE INCONSTITUCIONALIDADE Arts. 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n° 3.918/09
Nova sistemática de composição dos juros da mora para os tributos e multas estaduais (englobando a correção monetária) que
estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser reduzida por ato do Secretário da Fazenda, resguardado o patamar mínimo da
taxa SELIC - Juros moratórios e correção monetária dos créditos fiscais que são, desenganadamente, institutos de Direito
Financeiro e/ou de Direito Tributário - Ambos os ramos do Direito que estão previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em
que se situa a competência concorrente da União, dos Estados e do DF - §§ 1º a 4° do referido preceito constitucional que
trazem a disciplina normativa de correlação entre normas gerais e suplementares, pelos quais a União produz normas gerais
sobre Direito Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal compete suplementar, no âmbito do interesse
local, aquelas normas STF que, nessa linha, em oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que os Estados-membros
não podem fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim (v. RE n” 183.907-4/SP e
ADI n° 442) - CTN que, ao estabelecer normas gerais de Direito Tributário, com repercussão nas finanças públicas, impõe o
cômputo de juros de mora ao crédito não integralmente pago no vencimento, anotando a incidência da taxa de 1% ao mês, “se
a lei não dispuser de modo diverso”. Lei voltada à regulamentação de modo diverso da taxa de juros no âmbito dos tributos
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federais que, destarte, também se insere no plano das normas gerais de Direito Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a
atuação legislativa dos Estados e do DF - Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado para a recomposição dos créditos
tributários da União a partir da edição da Lei n° 9.250/95, não podendo então ser extrapolado pelo legislador estadual Taxa
SELIC que, por sinal, já se presta a impedir que o contribuinte inadimplente possa ser beneficiado com vantagens na aplicação
dos valores retidos em seu poder no mercado financeiro, bem como compensar o custo do dinheiro eventualmente captado pelo
ente público para cumprir suas funções - Fixação originária de 0,13% ao dia que, de outro lado, contraria a razoabilidade e a
proporcionalidade, a caracterizar abuso de natureza confiscatória, não podendo o Poder Público em sede de tributação agir
imoderadamente - Possibilidade, contudo, de acolhimento parcial da arguição, para conferir interpretação conforme a
Constituição, em consonância com o julgado precedente do Egrégio STF na ADI n° 442 - Legislação paulista questionada que
pode ser considerada compatível com a CF, desde que a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a correção monetária),
seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim - Tem lugar, portanto, a declaração de inconstitucionalidade da
interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo Estado às normas em causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo que
seu alcance valorativo fique adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e §2º) Procedência parcial da arguição.” (Arguição de
Inconstitucionalidade nº0170909-61.2009.8.26.0000, Relator Desembargador Paulo Dimas Mascaretti, maioria de votos,
j.27.02.2013) O Nobre Relator do V.Acórdão acima transcrito bem elucida em outra brilhante decisão, que exauri de forma
objetiva e criteriosa, a questão posta à baila: “Não se discute a possibilidade dos Estados legislarem sobre os índices de
correção monetária e as taxas de juros incidentes sobre os seus créditos fiscais (v. art. 24, inciso I, da CF). A legislação paulista
pode então ser considerada compatível com a Constituição Federal, desde que a taxa de juros adotada (que na atualidade
engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela União. O artigo 96, no qual se centra a controvérsia,
estabelece juros de mora de 0,13% como um teto, comportando redução por ato do Secretário até o patamar da taxa Selic.
Possível então sustentar que a taxa de 0,13%, ou outra inferior até o patamar da Selic, somente poderá ser exigida do
contribuinte, mediante ato do Secretário da Fazenda, se não exceder o que é computado para os créditos tributários federais;
assim, diante da previsão do § 5º do artigo 96 da Lei nº 6.374/89, com a redação dada pela Lei nº 13.918/09, a taxa de juros
exigível ‘não poderá ser inferior à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente’, ou seja, aplica-se, até eventual alteração da atual legislação federal, a taxa Selic; declara-se,
portanto, a inconstitucionalidade da interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo Fisco Estadual às normas em causa,
sem alterá-las gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo fique adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2º); é,
aliás, o que ocorreu no julgamento da citada ADI nº 442.” Logo, a esta altura, não há como prevalecer a tese defendida pela
Fazenda Estadual. Destarte, na composição do crédito tributário devido pela ora agravada, não incidirá a citada Lei nº 13.918/09,
devendo ser adotada taxa de juros (que atualmente engloba a correção monetária) igual ou inferior à utilizada pela União para o
mesmo fim, ou seja, deverá ser aplicada a taxa SELIC, mostrando-se então correta a solução encontrada em primeiro grau.”
(Agravo de Instrumento nº 2018024-91.2013.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, Rel. Des. PAULO DIMAS MASCARETTI, DJ 9 de outubro de 2013). Portanto, de rigor adotar-se a posição
acima mencionada, determinando-se a aplicação da taxa SELIC até que sobrevenha alteração da legislação que rege a matéria.
Destarte, conheço dos embargos que ficam acolhidos parcialmente para determinar que na composição do crédito tributário
devido incida a taxa de juros igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim, ou seja, deverá ser aplicada a taxa
SELIC. No mais, fica mantida integralmente a r. sentença hostilizada. P.R.I.C. - ADV: JOSE ROGERIO CRUZ E TUCCI (OAB
53416/SP), MAURO FILETO (OAB 73281/SP)
Processo 0001323-49.2013.8.26.0369 (036.92.0130.001323) - Procedimento Ordinário - Sustação de Protesto - Roberto
Medina Fernandes - Aparecido Henrique de Souza & Cia Ltda - Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos por Roberto
Medina Fernandes contra a sentença proferida a fls. 81/83. O embargante alega, em síntese, que houve omissão na sentença em
relação aos benefícios da assistência judiciária concedidos, uma vez que foi condenado ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios. D E C I D O Os embargos não procedem. Consta expressamente no relatório da sentença que
houve a concessão da gratuidade, logo, se não houve decisão posterior de revogação dos benefícios, por lógica, manteve-se
o benefício. P.R.I.C. - ADV: PEDRO HENRIQUE TAUBER ARAUJO (OAB 330527/SP), PRISCILA PAIOLA (OAB 284958/SP),
FABRÍCIO JOSÉ DE AVELAR (OAB 191417/SP)
Processo 0001419-98.2012.8.26.0369 (369.01.2012.001419) - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - José Carlos
Soares Silva - Vistos. Ante a satisfação da obrigação (fls. 128 e 130), JULGO EXTINTO o processo com fundamento no artigo
794, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará para levantamento dos depósitos de fls. 123 e 124. O executado
é isento da taxa judiciária (art. 6º da Lei 11.608/03). Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: PEDRO ORTIZ JUNIOR (OAB
66301/SP), EDELSON LUIZ MARTINUSSI
Processo 0001433-05.2000.8.26.0369 (369.01.2000.001433) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Brasil Sa - Vistos. Defiro o pedido de fls. 60. Suspendo a execução, nos termos do artigo 791, inciso III, do Código de
Processo Civil. Retornem os autos ao arquivo (maço n.º 835/01), onde aguardará provocação dos interessados (fls. 29). Intimese. - ADV: ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)
Processo 0001602-84.2003.8.26.0369 (369.01.2003.001602) - Execução Fiscal - Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura e Agronomia do Estado - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão, intimando-se as partes da baixa do processo. Considerando
que foi negado seguimento à apelação da exequente (fls. 133/134), remetam-se os autos ao arquivo. Intime-se. - ADV: SONIA
MARIA MORANDI M DE SOUZA (OAB 43176/SP), RAFAEL AUGUSTO THOMAZ DE MORAES (OAB 207915/SP)
Processo 0001841-39.2013.8.26.0369 (036.92.0130.001841) - Ação Civil de Improbidade Administrativa - Dano ao Erário Ministério Público do Estado de São Paulo - Rinaldo Escanferla - - José Alécio e outros - Vistos. Trata-se de Ação Civil Pública
de Responsabilidade pela Prática de Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo
contra Rinaldo Escanferla, José Alécio, Souza e Souza Advogados Associados, representado por Joaquim de Souza Neto e
da Prefeitura Municipal de Poloni. Os réus foram regularmente notificados (fls. 1.882 verso s 1.887) e apresentaram resposta
José Alécio e Souza e Souza Advogados Associados (fls. 1.890/1.913, 1.916/1.951), deixando de fazê-lo Rinaldo Escanferla e
Prefeitura Municipal de Poloni. O autor se manifestou a fls. 1.956/1.962. DECIDO A petição inicial veio adequadamente instruída
com documentos que contêm indícios da existência do ato de improbidade. Não há elementos que convençam, “prima facie”, da
inexistência do ato de improbidade ou da improcedência da ação. A via eleita é adequada. Posto isso, RECEBO a petição inicial
e determino a citação dos réus, para resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposto no artigo 297 do Código de
Processo Civil, fazendo-lhe as advertências legais. Processe-se pelo rito ordinário. Intime-se. - ADV: MARCOS CESAR MINUCI
DE SOUSA (OAB 129397/SP)
Processo 0002080-53.2007.8.26.0369 (369.01.2007.002080) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral
- Francisco Luiz da Silva - Banco Nossa Caixa Sa - Vistos. Ante a concordância do exequente com o débito apresentado
pelo devedor a fls. 161/166, que se encontra garantido, dou por satisfação da obrigação, com o cumprimento da condenação
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(fls. 172/173) e JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeçase mandado de levantamento da importância de R$12.209,87 em favor do exequente, observando a petição de fls. 172/173,
retirando-se do depósito de fls. 159. Considerando que houve o cumprimento voluntário da condenação, não há aplicação
do inciso III do artigo 4º da Lei Estadual nº 11.608/03 que diz respeito ao recolhimento da taxa judiciária ao ser satisfeita a
execução. Todavia, apuradas as custas em razão da sucumbência no processo de conhecimento, oficie-se ao Banco do Brasil
S/A para efetuar a transferência do valor apurado retirando-o, também do depósito de fls. 159, expedindo-se mandado de
levantamento do restante, se houver, em favor do executado. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: CARLOS ALBERTO
BOSCO (OAB 86346/SP), CARLA ALESSANDRA RODRIGUES RUBIO (OAB 159838/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP),
MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP)
Processo 0002502-18.2013.8.26.0369 (036.92.0130.002502) - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - Durval Ademar
Prioli - Hb Saúde Sa - Informe e comprove o autor a data de adesão ao plano médico. - ADV: NORBERTO TORTORELLI (OAB
105995/SP), LIVIA MARIA DE CARVALHO (OAB 283071/SP), TANISE CRISTINA TORTORELLI (OAB 215084/SP), CARLOS
RODOLFO DALL’AGLIO ROCHA (OAB 168813/SP)
Processo 0002532-53.2013.8.26.0369 (036.92.0130.002532) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Andria Flavia
Pancieri - Vistos. Fls. 39/40 e 41: Aguarde-se a manifestação da Fazenda do Estado a respeito do ITCMD. Intime-se. - ADV:
PATRICIA LUGATI FEDOZI PADOVEZI (OAB 159521/SP)
Processo 0002577-91.2012.8.26.0369 (369.01.2012.002577) - Procedimento Sumário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Noemia de Souza Contieiro - Vistos. Aguarde-se a apresentação do Estudo Social em 19/12/2013, prazo informado
na certidão de fls. 74. Intime-se. - ADV: SUZI CLAUDIA CARDOSO DE BRITO FLOR (OAB 190335/SP), GUSTAVO ANTONIO
TEIXEIRA (OAB 260383/SP)
Processo 0003085-71.2011.8.26.0369 (369.01.2011.003085) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução G. L. de O. - A. M. - Revendo os autos verifico que a atividade jurisdicional está encerrada, sendo certo que a parte autora possui
advogada nomeada pela Convênio a quem cabe diligenciar no interesse da autora. Assim, ao arquivo. Int. - ADV: DONALDO
LUÍS PAIOLA (OAB 184637/SP), CARLA ALESSANDRA RODRIGUES RUBIO (OAB 159838/SP)
Processo 0003094-33.2011.8.26.0369 (369.01.2011.003094) - Procedimento Sumário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Oscar Antonio Martins - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de OSCAR ANTONIO
MARTINS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL para condenar a referida autarquia a pagar ao autor o
benefício da prestação continuada, no valor de um salário mínimo, desde a data do indeferimento do pedido administrativo, em
15.08.2011, até a data do início do recebimento do benefício de pensão por morte, em 25.06.2012. Extingo, em consequência,
o processo, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Havendo sucumbência
recíproca, as custas serão igualmente repartidas pelas partes que arcarão com os honorários de seus causídicos. - ADV:
JANAINA MARTINS ALCAZAS (OAB 264819/SP)
Processo 0003170-33.2006.8.26.0369 (369.01.2006.003170) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito
Comercial - Banco do Brasil Sa - Julio Zanforlin Filho Me - - Maria Teixeira Santana - Intimação ao exequente para recolher
diligência do oficial de justiça no valor de R$ 13,59, no prazo de cinco dias. - ADV: LEONILDO GONCALVES (OAB 80420/SP),
ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), DONALDO LUÍS PAIOLA (OAB 184637/SP)
Processo 0003344-32.2012.8.26.0369 (369.01.2012.003344) - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens (nº 042233-7/2011 - 4ª. Vara Cível) - Alfa Rio Preto Serviços de Cobranças Ltda Me - Leonildo
Carlos de Abreu - Vistos. Diante do acordo noticiado às fls. 77/80, devolva-se a presente ao Juízo Deprecante, observadas
as formalidades legais, com as nossas homenagens. Intime-se. - ADV: LUIS GUSTAVO BUOSI (OAB 165025/SP), JOSÉ
ALEXANDRE MORELLI (OAB 239694/SP)
Processo 0003362-87.2011.8.26.0369 (369.01.2011.003362) - Execução de Alimentos - Alimentos - L. da S. G. P. - - R. da S.
G. P. - - R. da S. G. P. - L. G. P. - Vistos. Com o escopo de esgotar os meios para localização do executado, expeça-se mandado
para a citação deste no endereço informado a fls. 44 e carta precatória para o endereço informado a fls. 43 e 47. Negativa as
tentativas, conclusos para apreciar o pedido de citação por edital. Intime-se. - ADV: VANESSA PIRES CORTOPASSI (OAB
274231/SP), GLAUCIANE CLEMENTE POLOTTO OLIVEIRA (OAB 240817/SP)
Processo 0003517-27.2010.8.26.0369 (369.01.2010.003517) - Execução de Alimentos - Alimentos - A. de J. M. - - C. de J.
M. - L. da R. M. - Vistos. Considerando a inércia da advogada nomeada aos exequentes (fls. 10/11 e 196), oficie-se à Defensoria
Pública para as providências que entender cabíveis e à Subsecção local da OAB para substituição. Após, dê-se vista dos autos
ao advogado nomeado. Intime-se. - ADV: ANA ANGÉLICA PEREIRA FINATO (OAB 189936/SP), LILIANE CRISTINA PAULETI
(OAB 282155/SP)
Processo 0003522-78.2012.8.26.0369 (369.01.2012.003522) - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Marcelo da Cruz - Bv Financeira Sa - Vistos. Intime-se a parte executada BANCO GE CAPITAL SA, na pessoa
de seu advogado, ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado (se residir nesta jurisdição)
ou pelo correio (se residir fora da jurisdição), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito no valor de
R$14.100,00, referente à multa por descumprimento de decisão judicial, sob pena de ser acrescida a multa no percentual
de 10% (dez por cento), mais honorários de 10%, ambos sobre o valor da execução, nos termos do artigo 475-J do CPC e
ainda com custas de execução, bem como para efetuar a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, sob
pena de majoração da multa (astreinte) fixada na sentença. Decorrido o prazo, o que a serventia certificará, abra-se vista à
exequente para apresentação de novo cálculo (art.475-B do CPC), acrescidos de multa no percentual de 10%, mais honorários
de 10% sobre o valor total do débito. Em seguida, se requerida pela parte exequente, requisite-se à autoridade supervisora do
sistema bancário, por meio do BACEN-JUD, informações sobre a existência de ativos em nome da parte executada. Para tanto,
deverá ser recolhida a taxa judicial pela referida prestação do serviço, salvo se a parte exequente for beneficiária da Lei nº
1.060/50. Positivo o bloqueio, e não sendo declarado irrisório, determino seja o valor transferido para conta judicial vinculada
aos presentes autos. Não requerida a penhora on line, expeça-se mandado de penhora e avaliação (art. 475-J, caput, do CPC).
Caso o oficial de justiça não possa proceder a avaliação, por depender de conhecimentos especializados, tornem conclusos
os autos para, de imediato, nomeação de avaliador, assinando-lhe 15 (quinze) dias para entrega do laudo. Do auto de penhora
e de avaliação, do laudo do avaliador ou, ainda, da penhora on line, intime-se a parte executada, na pessoa do advogado, ou,
na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado (se residir nesta jurisdição) ou pelo correio (se residir
fora da jurisdição), do prazo para oferecimento de impugnação, desde que completamente garantido o juízo (artigos 475-L
cc.475-J, §1º, ambos do CPC). Com o oferecimento da impugnação, ou certificado o silêncio, manifeste-se a parte exequente.
Fls. 182/184: Manifeste-se o réu. Após, tornem conclusos. Intime-se. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB
126504/SP), DANIEL CABRERA BARCA (OAB 240339/SP)
Processo 0003588-58.2012.8.26.0369 (369.01.2012.003588) - Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa - Guarda - M. A.
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de C. - J. A. de C. - Vistos. Ao arquivo. Intime-se. - ADV: JOSÉ ROBERTO DE CARVALHO (OAB 272563/SP), MARCIO LUIZ
MIGUEL (OAB 277942/SP)
Processo 0003783-14.2010.8.26.0369 (369.01.2010.003783) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Itaú Sa - Vistos. Defiro o pedido de fls. 252. Suspendo a execução, nos termos do artigo 791, inciso III, do Código de
Processo Civil, aguardando-se a provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: MARIA ELISA PERRONE DOS REIS (OAB 178060/
SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0003786-66.2010.8.26.0369 (369.01.2010.003786) - Procedimento Ordinário - Lourdes Mateus Fernandes - Banco
Finasa Sa - Vistos. Considerando que a ação foi julgada improcedente, decisão já transitada em julgado, indefiro o pedido do
Banco réu de levantamento dos valores depósitos pelo autor nestes autos, devendo o Banco promover a ação cabível para
a cobrança da dívida oriunda do contrato objeto da ação. Expeça-se a serventia mandado de levantamento dos depósitos
efetuados em favor do autor depositante. Após, remetam-se os autos ao arquivo. Intime-se. - ADV: CLAUDIA ROBERTA
FLORENCIO VICENTE DE ABREU (OAB 265990/SP), EDGAR FADIGA JÚNIOR (OAB 141123/SP), FÁBIO ANDRÉ FADIGA
(OAB 139961/SP)
Processo 0003870-72.2007.8.26.0369 (369.01.2007.003870) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Carlos Edmur
Marquesi - Central Energética Moreno de Monte Aprazível Açúcar e Álcool Ltda e outro - Vistos. Intime-se por carta a inventariante
nomeada e compromissada (fls. 194) para dar regular andamento ao feito em 05 (cinco) dias. Expeça-se carta de adjudicação,
após pagamento das custas, conforme determinado às fls. 112, tendo em vista a concordância da Fazenda Estadual (fls. 181).
Intime-se. - ADV: CARLOS EDMUR MARQUESI (OAB 174177/SP), LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA (OAB 257690/SP), BRUNA
LEMES FEBOLI (OAB 308487/SP)
Processo 0004055-37.2012.8.26.0369 (369.01.1998.001698/2) - Cumprimento de sentença - Jose Antonio Tavares - - Valdeir
Flores Tobal - Mapra Veiculos e Pecas Ltda - Gilberto Bueno do Nascimento e outros - Este Juízo não possui competência e nem
poder de fato para dar ordem para outro Juízo. Assim, o pedido relacionado ao leilão deverá ser dirigido à Justiça Trabalhista.
No mais, a Fazenda Nacional não concordou com o pedido de adjudicação (fls.899/890), esclarecendo a existência de outras
dívidas preferenciais, que não impedem a alienação do bens e posterior instauração do incidente de concurso de preferência.
Dessa forma, aguarde-se o resultado do leilão e de eventual decisão da Justiça Trabalhista, inclusive com relação ao requerido
pelo credor neste feito, se o caso. Int. - ADV: MARCOS ALMIR GAMBERA (OAB 119981/SP), LUIZ FERNANDO BARIZON (OAB
149313/SP), ADRIANO MIOLA BERNARDO (OAB 151075/SP), LOURENCO MONTOIA (OAB 59734/SP), VITAL DE ANDRADE
NETO (OAB 82150/SP)
Processo 0004253-45.2010.8.26.0369 (369.01.2010.004253) - Embargos à Execução Fiscal - Extinção do Crédito Tributário
- Waldenor Montanari Júnior - Vista ao embargante para se manifestar, em cinco dias, sobre o ofício da CETESB de fls. 225/226.
- ADV: ELCIO PADOVEZ
Processo 0004910-21.2009.8.26.0369 (369.01.2002.001645/2) - Cumprimento de sentença - Banco Itau Sa - Vistos. Defiro o
requerimento do exequente de fls. 315. Suspendo a execução, nos termos do artigo 791, inciso III, do Código de Processo Civil,
aguardando-se a provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: ELCIO PADOVEZ, PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB
23134/SP)
Processo 0010766-87.2010.8.26.0576 (576.01.2010.010766) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Emerson Eder
Sinhorini - Joao Luis Picolo - - Jorge Henrique Picolo - Vistos. Homologo, por sentença, o acordo celebrado pelas partes a fls.
397/398, para que produza jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento
no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pela assistência judiciária. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C.
- ADV: ELAINE APARECIDA CAPUSSO (OAB 239011/SP), IBIRACI NAVARRO MARTINS (OAB 73003/SP), ELCIO PADOVEZ,
RICARDO AUGUSTO DOS SANTOS (OAB 260240/SP)
Processo 3000017-91.2013.8.26.0369 - Execução Fiscal - Multas e demais Sanções - CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Fls. 18: Defiro. Determino ao gerente do Banco do Brasil
S/A para proceder a transferência do depósito de fls. 11 em favor do exequente para a conta corrente nº 10.513-9, agência
3336-7. Intime-se o executado para efetuar o pagamento do débito remanescente no valor de R$280,29 para a extinção da
execução. Servirá a presente, por cópia digitada, como ofício e carta de intimação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que
a acompanha valerá como comprovante de que esta se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV:
JORGE MATTAR (OAB 147475/SP)
Processo 3000409-31.2013.8.26.0369 - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Agricola Moreno de Nipoã Ltda
- Hilario Corradine Neto ME - Posto isto, julga-se PROCEDENTE esta ação que Agricola Moreno de Nipoã Ltda ajuizou contra
HILARIO CORRADINE NETO ME, ambos nos autos qualificados, para tornar definitiva a liminar de fl.68, com a redução da multa
diária para R$5.000,00 (fl.282). Condeno, ainda, HILARIO CORRADINE NETO ME, ao pagamento das despesas processuais
e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 23 da Lei no 8.906/94, que arbitro, em conformidade ao artigo 20, §3º, do
Código de Processo Civil, em 20% sobre o valor da condenação, nunca inferior ao mesmo percentual sobre o valor da causa,
pois em não havendo violação da tutela antecipada não teríamos valor condenatório para parâmetro dos honorários. Com o
trânsito em julgado, extingo, em consequência, o processo, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil,
com resolução de mérito. (Em caso de apelação deverá o apelante no ato da interposição do recurso efetuar o recolhimento
do PREPARO no valor de R$ 101,42, e mais a TAXA DE REMESSA E RETORNO, o processo encontra-se com 4 volume(s) e
o valor da taxa é de R$29,50 por volume.) - ADV: JEAN DORNELAS (OAB 155388/SP), JOÃO BOSCO DA NÓBREGA CUNHA
(OAB 222760/SP), BRUNA LEMES FEBOLI (OAB 308487/SP), RENATO NUMER DE SANTANA (OAB 339517/SP)
Processo 3000551-35.2013.8.26.0369 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - BANCO BRADESCO
S/A - Maset Oliveira Ltda Me e outros - Vistos. MASET OLIVEIRA LTDA ME E OUTROS apresentou esta exceção de préexecutividade em face da execução que lhe promove o Banco Bradesco S/A, alegando que a dívida não é líquida e vício
legais e abuso na capitalização mensal dos juros (fls.41/54). Juntou documentos (fls.55/59) A exequente excepta impugnou a
exceção (fls.63/89). Relatados, fundamenta-se e decide-se. A exceção de pré-executividade, embora não prevista em lei, tem
sido admitida em nosso ordenamento jurídico somente nos casos em que o juiz, de ofício, possa reconhecer matérias de ordem
pública, como condições da ação e seus pressupostos de existência, validade e regularidade, que não dependam de dilação
probatória. Não se trata de ação de conhecimento, onde se terá ampla dilação probatória. No caso dos autos, os fatos alegados
na exceção podem ser reconhecidos de ofício pelo juízo e, portanto, são alegáveis por meio da exceção de pré-executividade.
Nesse sentido: Apelação Cível. Processual civil. Objeção de pré-executividade - Argüição que só guarda pertinência quando
revolver condições da ação ou seus pressupostos, ou seja, toda matéria de ordem pública que pode ser conhecida ex officio
pelo magistrado - Exceção revolvendo prescrição admitida é pela pacífica jurisprudência, atual, do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, sempre que não haja necessidade de prova. Prescrição - Inaplicabilidade do art. 205 do CC em conformidade com
a posição pacífica do Colendo STJ - Incidência do prazo prescricional previsto no Decreto n” 20.910/32 - Transcurso do lustro
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verificado - Prescrição reconhecida. Nega-se provimento ao recurso interposto, com observação. (Apelação nº844.146-5/9-00
da 13ª. Câmara de Direito Público do TJSP). No mérito, o incidente deve ser rejeitado. A cédula de crédito bancário é título
executivo extrajudicial, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos dos artigos 28 e 29 da Lei nº 10.931/04 e art. 585,
VIII, do CPC, com eficácia reconhecida por expressa disposição legal, aplicando-se ao caso, inclusive, a Súmula nº 14 da E.
Seção de Direito Privado do C. TJSP, segundo a qual a cédula de crédito bancário regida pela Lei nº 10.931/04 é título executivo
extrajudicial, inexistindo qualquer inconstitucionalidade neste dispositivo. No caso, o título encontra-se formalmente perfeito,
sendo certo, líquido e exigível, suficiente para justificar a formação do saldo devedor em aberto. Ademais, não há qualquer
argumento relevante que possa desconstituir a eficácia executiva de que é dotada. Tanto é que a jurisprudência do egrégio TJSP
já se manifestou nesse sentido, vide Apelação Cível n. 7.110.665-3 - Comarca de São Paulo 13ª Câmara de Direito Privado Relator: Cauduro Padin - J. 28.02.2007; a Apelação nº 0015376-18.2009.8.26.00327.839, pela 37ª Câmara de Direito Privado,
DJ em 15 de dezembro de 2011, rel. Des. Francisco Loureiro; e a Apelação n.º 0033854-96.2011.8.26.0196 - Comarca: Franca 11ª Câmara de Direito Privado Relator: Gilberto dos Santos, DJ em 16/08/2012. Concorrem, assim, as condições da ação, como
a legitimidade, a possibilidade jurídica e o interesse processual. O E. Superior Tribunal de Justiça recentemente asseverou
que “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada” e que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada.” Transcrevo a ementa de V. Acórdão: “CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933
MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de
juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.17036/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir
novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de “taxa de juros simples” e “taxa de juros
compostos”, métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo
de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos
do art. 543-C do CPC: - “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada.” - “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa
e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência
não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da
mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas
contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (Recurso Especial nº 973.827 RS (2007/0179072-3), Relator Ministro Luis Felipe Salomão, J. 08 de agosto de 2012) Portanto, restou pacificado como teses
do E.STJ a constitucionalidade da Medida Provisória que possibilita o anatocismo para os contratos posteriores à vigência
da MP e a aceitação como previsão expressa da capitalização mensal dos juros quando o índice efetivo anual foi superior à
somatória linear dos doze meses do índice mensal, o que ocorre no presente caso. No presente caso, o contrato de mútuo foi
celebrado no valor de R$50.000,00 (cf. doc. de fl.08), com juros efetivo anual de 34,17432%, ou seja, com expressa previsão de
que haveria o anatocismo, pois o juros mensal era de 2,48%, sendo o custo efetivo total anual de 51,67%. Ademais, o próprio
contrato prevê a capitalização dos juros (cláusula 3ª, §1º, à fl.10). Posto isto, REJEITO esta Exceção de Pré-Executividade, o
que se faz para determinar o prosseguimento da execução. Em razão do contraditório instalado, aumento a verba honorária
para 20% sobre o valor da execução principal, devendo o credor apresentar novos cálculos e requerer o que de direito. Int. ADV: EDNER GOULART DE OLIVEIRA (OAB 266217/SP), ALEXANDRE DE SOUZA GUIMARÃES (OAB 291306/SP), JOSE
EDUARDO CARMINATTI (OAB 73573/SP)
Processo 3000666-56.2013.8.26.0369 - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de
Bens (nº 0006783-52.2010.403.6106 - 3ª VARA FEDERAL) - Caixa Economica Federal - Diante da inércia da exequente (fl.
26), homologo a avaliação de fl. 22. Devolva-se a carta precatória ao Juízo deprecante com nossas homenagens. Int. - ADV:
ANTONIO JOSE ARAUJO MARTINS (OAB 111552/SP)
Processo 3000684-77.2013.8.26.0369 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - Yochii Sato - Vistos. Diante do falecimento da autora (fls. 42/43), sendo a ação intransmissível, por ser direito
personalíssimo da autora, JULGO EXTINTO o processo com fundamento no artigo 267, inciso IX, do Código de Processo
Civil. Custas pela assistência judiciária. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: FILIPE HERCIL DE NOJIMA COSTA (OAB
233880/SP)
Processo 3000705-53.2013.8.26.0369 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Adão Francisco
Marques - Vistos. Em complementação à decisão de fls. 80/81, levando em conta os documentos juntados a fls. 66/79, concedo
ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita. Intime-se. - ADV: RENATA CRISTINA GERALDINI BATISTA ROSA (OAB
151222/SP), ARIANE LONGO PEREIRA MAIA (OAB 224677/SP)
Processo 3000705-53.2013.8.26.0369 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Adão Francisco
Marques - Vistos. Intime-se a parte executada no endereço da agência local indicado na inicial, para no prazo de 15 (quinze)
dias, efetuar o pagamento do débito no valor de R$6.162,89, excluídos os honorários advocatícios da fase de conhecimento
porque não são devidos ao advogado do autor, sob pena de ser acrescida a multa no percentual de 10% (dez por cento), mais
honorários de 10%, ambos sobre o valor da execução, nos termos do artigo 475-J do CPC e ainda com custas de execução.
Decorrido o prazo, o que a serventia certificará, abra-se vista à exequente para apresentação de novo cálculo (art.475-B do
CPC), acrescidos de multa no percentual de 10%, mais honorários de 10% sobre o valor total do débito. Em seguida, se requerida
pela parte exequente, requisite-se à autoridade supervisora do sistema bancário, por meio do BACEN-JUD, informações sobre
a existência de ativos em nome da parte executada. Para tanto, deverá ser recolhida a taxa judicial pela referida prestação do
serviço, salvo se a parte exequente for beneficiária da Lei nº 1.060/50. Positivo o bloqueio, e não sendo declarado irrisório,
determino seja o valor transferido para conta judicial vinculada aos presentes autos. Não requerida a penhora on line, expeçase mandado de penhora e avaliação (art. 475-J, caput, do CPC). Caso o oficial de justiça não possa proceder a avaliação, por
depender de conhecimentos especializados, tornem conclusos os autos para, de imediato, nomeação de avaliador, assinandolhe 15 (quinze) dias para entrega do laudo. Do auto de penhora e de avaliação, do laudo do avaliador ou, ainda, da penhora on
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line, intime-se a parte executada, na pessoa do advogado, ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por
mandado (se residir nesta jurisdição) ou pelo correio (se residir fora da jurisdição), do prazo para oferecimento de impugnação,
desde que completamente garantido o juízo (artigos 475-L cc.475-J, §1º, ambos do CPC). Com o oferecimento da impugnação,
ou certificado o silêncio, manifeste-se a parte exequente. Após, tornem conclusos. Servirá a presente, por cópia digitada, como
carta de intimação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta intimação se
efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: RENATA CRISTINA GERALDINI BATISTA ROSA (OAB
151222/SP), ARIANE LONGO PEREIRA MAIA (OAB 224677/SP)
Processo 3000785-17.2013.8.26.0369 - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) Maria Cleide Rondini de Araújo - Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação proposta por Maria Cleide Rondini de Araújo
contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, e extingo o processo na forma do artigo 269, I, do CPC. Deixo de
condenar a demandante ao pagamento das custas e despesas processuais (art. 128 da Lei nº 8.213/91), porém, arcará com
verba honorária que arbitro, por equidade, em R$ 800,00 (oitocentos reais), respeitada a gratuidade concedida. Transitada em
julgado e arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. PRIC. - ADV: LUIZ HENRIQUE DE LIMA VERGILIO (OAB
178318/SP)
Processo 3000882-17.2013.8.26.0369 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - I. M. de O. N. - R. G. de O. Vistos. Homologo, por sentença, o acordo celebrado pelas partes na audiência de conciliação realizada no Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania - Cejusc, conforme termo juntado à fl. 32, que contou com a concordância do representante
do Ministério Publico (fl. 35), para que produza jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTA a presente ação,
com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao INSS para proceder aos descontos dos
alimentos na folha de pagamento do réu e efetuar o depósito na conta bancária informada. Fixo os honorários advocatícios ao(s)
procurador(es) nomeado(s) de acordo com os atos praticados, expedindo-se a competente certidão, cuja retirada deverá ocorrer
exclusivamente pela internet. Custas pela assistência judiciária. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: STENIO AUGUSTO
VASQUES BALDIN (OAB 262164/SP), DANTE DE LUCIA FILHO (OAB 297130/SP)
Processo 3001106-52.2013.8.26.0369 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Hilario Corradine Neto ME - Diante
do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 267, inciso I, cc. 284,
parágrafo único, cc. 295, VI, todos do Código de Processo Civil. Sentença exarada nos termos do artigo 459, caput, in fine, do
Código de Processo Civil. Eventuais custas deverão ser recolhidas sob pena de encaminhamento para inscrição em dívida ativa
do Estado. Transitada em julgado, comunique-se e arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I.C. (Em caso
de apelação deverá o apelante no ato da interposição do recurso efetuar o recolhimento do PREPARO no valor de R$ 96,85, e
mais a TAXA DE REMESSA E RETORNO, o processo encontra-se com 4 volume(s) e o valor da taxa é de R$29,50 por volume.)
- ADV: JEAN DORNELAS (OAB 155388/SP)
Processo 3001149-86.2013.8.26.0369 - Alvará Judicial - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - Débora Galhardo de
Carvalho - Vistos. A requerente Débora Galhardo de Carvalho foi interditada (fls. 07, 14/17, 19/22 e 44/45), já possui uma
filha de nome Raiani Mara de Carvalho Nunes (fl.13) e faz uso de medicamentos controlados. Os estudos psicológico e social
juntados às fls.49/50 e 52/54 concluíram que a requerente apresenta irritabilidade e não assume a maternidade, relegando os
cuidados da filha aos avós e, em razão disso, uma nova gravidez causaria inúmeros transtornos familiares. O Ministério Público
manifestou-se favoravelmente ao pedido (fl. 62). Diante do quadro colocado, entendo plenamente justificada a necessidade
do procedimento requerido, razão pela qual defiro o alvará autorizando médico especializado a proceder a esterilização da
interditada através de laqueadura, JULGANDO PROCEDENTE o pedido inicial. Expeça-se alvará. Sem custas. P.R.I.C. - ADV:
AUDRIA MARTINS TRIDICO JUNQUEIRA (OAB 138045/SP)
Processo 3001366-32.2013.8.26.0369 - Produção Antecipada de Provas - Provas - Hilario Corradini Neto - ME - JULGO
EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 267, I e VI, cc. 295, III, ambos do Código de
Processo Civil. Sentença exarada nos termos do artigo 459, caput, in fine, do Código de Processo Civil. Eventuais custas deverão
ser recolhidas sob pena de encaminhamento para inscrição em dívida ativa do Estado. Transitada em julgado, comuniquese e arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I.C. (Em caso de apelação deverá o apelante no ato da
interposição do recurso efetuar o recolhimento do PREPARO no valor de R$ 96,85, e mais a TAXA DE REMESSA E RETORNO,
o processo encontra-se com 4 volume(s) e o valor da taxa é de R$29,50 por volume.) - ADV: JEAN DORNELAS (OAB 155388/
SP)
Processo 3001406-14.2013.8.26.0369 - Procedimento Ordinário - Guarda - V. dos S. P. - Vistos. Em supedâneo no estudo
técnico de fls. 27/30 e na manifestação do D. Promotor de Justiça de fls. 37, indefiro, por ora, a guarda provisória de Alana
Cristina dos Santos à autora. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada. Oficie-se à Delegacia de Polícia
de Nipoã para apurar as informações contidas no estudo social de que existe movimentação na residência da ré, no período
noturno, que sugere envolvimento com drogas, tomando as medidas que o caso exigir. Intime-se. - ADV: MARIANGELA
DEBORTOLI (OAB 134214/SP)
Processo 3001460-77.2013.8.26.0369 - Mandado de Segurança - Classificação e/ou Preterição - Márcia Pavin Lopes e outro
- Vistos. Nas palavras do eminente jurista HELY LOPES MEIRELLES: “Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo
que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em
última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação não é líquido para fins de
segurança.” (cf. Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública e Mandado de Injunção - Ed. Saraiva, 1989, pg. 14).
Na hipótese dos autos, não se vislumbra em cognição sumária afronta a direito líquido e certo, o que impede a concessão da
liminar, pois aparentemente o concurso de fl.20 foi para preenchimento dos cargos ali especificados, sendo que para professor
de português havia somente uma vaga e as impetrantes passaram em 11ª e 12ª colocação, respectivamente (fl.36). Notifique-se
a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, dê-se ciência do feito ao Município de
Monte Aprazível, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, na forma do artigo 7º,
inciso II, da Lei nº 12.016/09. Após, dê-se vista ao representante do Ministério Público. Servirá o presente, por cópia digitada,
como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ANTONINO ALVES FERREIRA (OAB 37090/SP)
Processo 3001481-53.2013.8.26.0369 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J. C. M. S. - M. S. e outro - Vistos.
Concedo ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. A mingua de comprovante de rendimentos dos réus,
fixo em 1/3 (um terço) do salário mínimo os alimentos provisórios devidos ao autor, que deverão ser pago a partir da citação.
Designo audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - Cejusc, Situado
na Rua Monteiro Lobato, nº 536, centro, nesta cidade, para o dia 18/02/2014 às 16:15h. Citem-se os réus. Intime-se o autor, os
réus e seus advogados para comparecimento. Caso os réus não tenham condições de constituir Advogado, deverão solicitar
à OAB a nomeação gratuita. Cientifiquem-se os réus de que, caso não se obtenha a conciliação, será designada audiência de
conciliação, instrução e julgamento, oportunidade em que deverá apresentar contestação, bem como comparecer acompanhado
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de Advogado e testemunhas, independentemente de prévio depósito do rol, sob pena de revelia. Autorizo o ato nos moldes do
art. 172 e seus §§ do Código de Processo Civil. As partes deverão observar o disposto no artigo 238, parágrafo único, do Código
de Processo Civil. Oficie-se ao INSS para informar se os réus recebem aposentadoria e qual o valor. Sem prejuízo, efetuarei a
pesquisa de existência de veículos e imóveis registrados em nome dos réus pelos sistemas Renajud e arisp. Servirá o presente,
por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: PAULA CRISTINA RESENDE
DA COSTA GUARESEMIN (OAB 251843/SP), ANTONINO ALVES FERREIRA (OAB 37090/SP), ANTONINO ALVES FERREIRA
JUNIOR (OAB 132514/SP)
Processo 3001543-93.2013.8.26.0369 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - L. M. L. da S. - Vistos.
Concedo ao(s) autor(es) os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. A prestação decorre do parentesco e este
vínculo não se encontra, ao menos por ora, estabelecido entre as partes, razão pela qual indefiro os alimentos provisórios
pretendidos. Cite(m)-se, ficando o(s) réus(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena
de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do
Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.
Intime-se. - ADV: CÉLIO PARANHOS SANTANA (OAB 179123/SP)
Processo 3001676-38.2013.8.26.0369 - Busca e Apreensão - Busca e Apreensão de Menores - M. D. da S. - Vistos. Concedo
à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. A autora é genitora da menor Istefani Fernanda de Melo
(fl.09) e está em pleno exercício do poder familiar, portanto, tem a guarda natural (fls. 10/13). A busca e apreensão, como
se sabe, somente pode ser pleiteada pela pessoa que detém a guarda. Assim, DEFIRO a liminar de busca e apreensão da
menor Istefani Fernanda de Melo e a entrega à sua genitora. Expeça-se carta precatória de busca e apreensão da menor, com
acompanhamento do Conselho Tutelar e citação do réu, bem como a realização de estudo social no ambiente onde a criança se
encontra. Paralelamente, também deverá ser realizado estudo social no lar da autora. Anoto, desde logo, que se trata de medida
cautelar de natureza satisfativa, dispensando, assim, o ajuizamento de Ação Principal. Intime-se. - ADV: ELAINE APARECIDA
GOMES DE DEUS (OAB 199795/SP)
Processo 3001678-08.2013.8.26.0369 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G. C. R. da S. - - M. A. R. R. - Vistos.
DEPRECADO: Juízo de Direito da Comarca de José Bonifácio - Sp. Concedo aos autores os benefícios da assistência judiciária
gratuita. Anote-se. Considerando que são dois filhos, a mingua de comprovante de rendimentos do réu, fixo em 1/2 (meio) do
salário mínimo os alimentos provisórios devidos aos autores, que deverão ser pagos a partir da citação. Designo audiência de
conciliação a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - Cejusc, Situado na Rua Monteiro Lobato,
nº 536, centro, nesta cidade, para o dia 18/03/2014 às 14:15h. Cite-se o réu. Intimem-se os autores, o réu e seus advogados
para comparecimento. Caso o réu não tenha condições de constituir Advogado, deverá solicitar à OAB a nomeação gratuita.
Cientifique-se o réu de que, caso não se obtenha a conciliação, será designada audiência de conciliação, instrução e julgamento,
oportunidade em que deverá apresentar contestação, bem como comparecer acompanhado de Advogado e testemunhas,
independentemente de prévio depósito do rol, sob pena de revelia. Autorizo o ato nos moldes do art. 172 e seus §§ do Código
de Processo Civil. As partes deverão observar o disposto no artigo 238, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Servirá
a presente decisão, por cópia digitada, como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa Excelência que após exarar o
seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento desta. PROCURADOR(ES): Dr(a).
CARLOS ROBERTO GOMES DA SILVA - OAB/SP 188.334. Intime-se. - ADV: CARLOS ROBERTO GOMES DA SILVA (OAB
188334/SP)
Processo 3001695-44.2013.8.26.0369 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - E. de O. M. - Vistos.
Oficie-se ao INSS para informar quanto o executado recebeu nos meses de setembro até a presente data de benefício
previdenciário, encaminhando cópia do benefício porventura existente. Oficie-se, ainda, a empresa Inter Monte Serviços
de Montagem Industrial Ltda para informarem os rendimentos do réu nos meses de setembro de 2013 até a presente data,
encaminhando cópia do demonstrativo de pagamento. Após, intime-se a exequente para apresentar o demonstrativo atualizado
do débito para prosseguimento da ação. Intime-se. - ADV: GLAUCIANE CLEMENTE POLOTTO OLIVEIRA (OAB 240817/SP)
Processo 3001699-81.2013.8.26.0369 - Divórcio Consensual - Dissolução - A. G. e outro - Vistos. Providencie a serventia
a realização do estudo social entre as partes, conforme requerido a fls. 20. Após, intime-se o D. Promotor de Justiça para
manifestação. Intime-se. - ADV: LOURIVAL JURANDIR STEFANI (OAB 57882/SP)
Processo 3001790-74.2013.8.26.0369 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - G. C. C. - G. A. C. Vistos. Concedo à exequente os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Cite-se o devedor para que, em 3 dias,
efetue o pagamento do débito de R$450,60 (devidamente atualizado e acrescido das pensões que se vencerem ao longo da
demanda) ou comprove que já o fez ou ainda justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão. Servirá o presente,
por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: JOÃO PAULO BRAITE (OAB
294797/SP)
Processo 3001799-36.2013.8.26.0369 - Divórcio Consensual - Dissolução - A. B. dos S. e outro - Vistos. Concedo aos
requerentes o prazo de 10 dias para emendar a inicial, juntando aos autos as certidões de óbito e de nascimento dos filhos que
tiveram em comum, nos termos do artigo 284 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento. Intime-se. - ADV: PAULA
CRISTINA RESENDE DA COSTA GUARESEMIN (OAB 251843/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MONTE APRAZÍVEL EM 16/01/2014
PROCESSO :
0000135-84.2014.8.26.0369
CLASSE
:
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)
OF : 041/2014 - Monte Aprazivel
REQTE
: D. DE P. DO M. DE M. A.
REQDO
: D. C. A.
VARA:
1ª VARA

1ª Vara
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JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO RODRIGO FERREIRA ROCHA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA COURA PINHAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2014
Processo 0001400-92.2012.8.26.0369 (369.01.2012.001400) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Fernanda
Vieira de Brito - Vistos. Fixo honorários advocatícios de acordo com os atos praticados. Expeça-se certidão, cuja retirada deverá
ocorrer exclusivamente pela internet e guia de recolhimento ao juízo da execução, arquivando-se os autos. Intime-se. - ADV:
RENATO KOZYRSKI (OAB 176499/SP)
Processo 0002184-69.2012.8.26.0369 (369.01.2012.002184) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito
- Adelar Araujo Cardoso - Designado o DIA 27/01/2014, ÀS 16:00 HORAS, pelo Juízo da Vara Distrital de Macaubal-SP, para
inquirição de testemunhas comum. - ADV: FABIANO ANTONIO DA SILVA (OAB 274610/SP), OSMANIR MOREIRA DE SOUZA
(OAB 284267/SP)
Processo 0002693-34.2011.8.26.0369 (369.01.2011.002693) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado Michael Andreson Quirino de Souza - Intimação do defensor do réu para apresentar memoriais, no prazo legal. - ADV: MARCELO
MASCARO (OAB 230875/SP)
Processo 0004221-40.2010.8.26.0369 (369.01.2010.004221) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado Francisco Pereira de Oliveira - Vistos. Manifestem-se as partes na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal. Intime-se.
- ADV: AUDRIA MARTINS TRIDICO JUNQUEIRA (OAB 138045/SP), ELCIO PADOVEZ
Processo 3000117-46.2013.8.26.0369 - Inquérito Policial - Ameaça - GILMAR ALVES DE LIMA - Vistos. A defesa apresentada
pelo acusado Gilmar Alves de Lima entrosa-se com o mérito e, por tal razão, será com ele analisada. Por outro lado, não há
como reconhecer qualquer das hipóteses que levam à rejeição da denúncia e tampouco àquelas que importam em absolvição
sumária do acusado, mesmo porque, são descritos, com clareza, fatos que, em tese, constituem justa causa para o exercício da
ação penal. Portanto, nada há para reconsiderar, no que concerne à decisão que admitiu a acusação e recebeu a denúncia. Em
prosseguimento, designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 11 de fevereiro de 2014, às 13h30min. Intimese. - ADV: TIAGO RIZZATO ALECIO (OAB 210343/SP)

FORO DISTRITAL DE MACAUBAL
Cível

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO RODRIGO FERREIRA ROCHA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CELIA MARCIA DE ALMEIDA SANTANA TEIXEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2014
Processo 0000239-21.2013.8.26.0334 (033.42.0130.000239) - Interdição - Família - M. de L. B. de L. - A. R. de L. - Sobre
a Nota Devolutiva do Cartório de Monte Aprazível, informando ser imprescindível os dados do Registro de Nascimento, bem
como do Registro do Primeiro Casamento do interditado, manifeste-se o autor. - ADV: ADELINO DE SOUZA (OAB 104963/SP),
WELLINGTON JOSE PEDROSO (OAB 292878/SP)
Processo 0000394-24.2013.8.26.0334 (033.42.0130.000394) - Inventário - Arrolamento de Bens - Rita Padovani Fernandes
e outros - Intime-se a inventariante, na pessoa de sua advogada, para regularizar a declaração de ITCMD junto ao Posto
Fiscal, na forma requerida pela FESP à fl. 58, no prazo de 15 (quinze) dias. No silêncio, intime-se pessoalmente a inventariante
para dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de destituição do cargo. Int. - ADV: CRISTIANI PADOVEZI
TEIXEIRA (OAB 219513/SP), MAURO FILETO (OAB 73281/SP)
Processo 0000562-26.2013.8.26.0334 (033.42.0130.000562) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- Luciano Robson Gonçalves Cardoso de Morais - Fazenda do Estado de São Paulo - - Hospital de Baseica de São José do
Rio Preto - Vistos. No prazo comum de 10 (dez) dias, manifeste-se a parte requerente sobre a contestação apresentada e sem
prejuízo do julgamento antecipado da lide (art.330 do CPC), informem se há interesse na designação de audiência de tentativa
de conciliação (art. 331 do CPC), presumindo-se o desinteresse na ausência de manifestação em contrário. Ainda, no mesmo
prazo comum de 10 (dez) dias, deverão especificar as provas que pretendem produzir em instrução, justificando a pertinência
e relevância, inclusive na oitiva de testemunha e depoimento pessoal do adverso, sob pena de preclusão do direito a produção
das provas mencionadas com a inicial e contestação, mas não ratificadas neste momento. Por fim, as testemunhas deverão ser
arroladas no mesmo prazo de 10 (dez) dias, contribuindo para a celeridade do feito caso haja necessidade de expedição de
carta precatória, bem como para análise do tempo da audiência para designação na pauta, sob pena de preclusão. Int. - ADV:
RENATA CRISTINA GERALDINI BATISTA ROSA (OAB 151222/SP), THAIS DE LIMA BATISTA PEREIRA ZANOVELO (OAB
151765/SP)
Processo 0000694-83.2013.8.26.0334 (033.42.0130.000694) - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - Instituto Nacional
do Seguro Social Inss - Sobre a contestação apresentada, manifeste-se a parte autora. - ADV: SILVIO JOSE TRINDADE (OAB
121478/SP), THAÍS CORRÊA TRINDADE (OAB 244252/SP), ADEVAL VEIGA DOS SANTOS (OAB 153202/SP)
Processo 0000874-70.2011.8.26.0334 (334.01.2011.000874) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Interligação
Elétrica do Madeira Sa - Paulo Roberto Barbieri - - Maria do Carmo Casado Abreu Barbieri - Fl. 481: Cumpra-se. Para a realização
de nova avaliação do imóvel, nomeio o perito judicial o Sr. Humberto Dizaró Arantes, engenheiro agrônomo, para avaliar o imóvel
mencionado na inicial, arbitrando-lhe honorários periciais de R$ 6.000,00 (seis mil reais), os quais reputo definitivos e que não
serão alterados, ressaltando que, foram arbitrados de acordo com a complexidade da avaliação e estimativa apresentada pelo
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perito judicial por meio de contato telefônico do perito judicial e este juízo. No prazo de 10 (dez) dias: a) deposite a parte
autora o valor arbitrado; e b) apresentem ambas as partes os respectivos quesitos e indiquem, caso considerem necessário,
seus assistentes técnicos (art. 421 do CPC). Ressalto que não há quesitos do juízo e que cabem às partes cientificarem seus
eventuais assistentes de quaisquer atos que lhes forem convenientes. Efetuado o depósito dos honorários e dos quesitos no
prazo assinalado, ficam as partes desde já intimadas (art. 431-A do CPC) de que a perícia será realizada no dia informado
diretamente pelo perito aos advogados, independentemente da presença de ambas as partes ou seus assistentes e Advogados.
O prazo para sua conclusão será de 30 (trinta) dias da data de sua realização. Sem prejuízo, atente-se a Serventia de informar
ao perito que os autos estarão à sua disposição para cópias dos documentos que considerar necessários. Transcorrido o prazo
de 10 (dez) dias sem depósito dos honorários ou não apresentados quaisquer quesitos, deverá o perito promover a avaliação,
sendo que seu crédito, de natureza alimentar, será expedido pelo juízo para fins de habilitação nestes autos. Registro ainda que
não reconsiderarei o valor arbitrado ao perito e a atribuição de qual das partes arcará com esse montante. Apresentado o laudo
pericial, intimem-se as partes para que sobre ele se manifestem no prazo comum de 10 (dez) dias (art. 433 do CPC e § único),
bem como se expeça mandado de levantamento em favor do perito (art. 33, § único, segunda parte, do CPC). Transcorrido
este prazo acima sem manifestações das partes sobre o laudo, conclusos. Cumpra-se e int. - ADV: HÉLIDA MACIEL MILHOCI
DE SOUZA (OAB 262385/SP), ADEMILSON DORNELAS SILVA (OAB 124390/MG), RODRIGO ALVES SOARES (OAB 304389/
SP), ELISANGELA DA SILVA GUIMARAES (OAB 285875/SP), MURILO DE OLIVEIRA FILHO (OAB 284261/SP), MATHEUS
BATTAGLINI ROCHA (OAB 272718/SP), SYLVIO CLEMENTE CARLONI (OAB 228252/SP), ADRIANA BERTONI BARBIERI
(OAB 139569/SP)
Processo 0001100-12.2010.8.26.0334 (334.01.2010.001100) - Procedimento Sumário - Moacir José Pirola - Instituto Nacional
de Seguro Social Inss - Cumpra-se a r. Decisão monocrática. Int. e arquivem-se. - ADV: ANDRÉ LUIZ GALAN MADALENA (OAB
197257/SP)
Processo 0001212-10.2012.8.26.0334 (334.01.2012.001212) - Procedimento Sumário - Acidente de Trabalho - Lucas da
Silveira - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Sobre o laudo pericial, manifeste-se o autor. - ADV: SILVIO JOSE TRINDADE
(OAB 121478/SP), ADEVAL VEIGA DOS SANTOS (OAB 153202/SP)
Processo 0001284-36.2008.8.26.0334 (334.01.2008.001284) - Procedimento Sumário - Coisas - Jesus Nazaro - Reinert
Com de Colchões Ltda - Cumpra-se o V. Acórdão. Manifeste-se o autor. Int. - ADV: DULCILINA MARTINS CASTELAO (OAB
49895/SP), LUIZ CARLOS DA SILVEIRA BARBOSA FILHO (OAB 251065/SP)
Processo 0001321-29.2009.8.26.0334 (334.01.2009.001321) - Renovatória de Locação - Locação de Imóvel - Claro Sa Airto da Silva Deveza e outros - Cumpra-se o V. Acórdão. Manifeste-se a autora. Int. - ADV: IVANA CRISTINA HIDALGO (OAB
184378/SP), JOSE CARLOS TANNURI VELLOSO (OAB 12215/SP), RICARDO JORGE VELLOSO (OAB 163471/SP), DANIELLE
CHINCHIO (OAB 240343/SP)
Processo 0001472-16.2011.8.26.0369 (369.01.2011.001472) - Usucapião - Propriedade - Angelina Mazerla Gomes - - Natal
Antonio Gomes - Deverá a parte autora emenda a inicial para adequar o polo passivo da ação, bem como o valor da terra
para o declarado no ITR. Após, venham conclusos para análise do prosseguimento do feito. Int. - ADV: AGNALDO NEVES DE
OLIVEIRA (OAB 128834/SP), JOSE LUIZ MAGRO (OAB 144100/SP)
Processo 0001660-80.2012.8.26.0334 (334.01.2012.001660) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez - José
Carlos Cunha - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Sobre o laudo pericial, manifeste-se o autor. - ADV: ADEVAL VEIGA
DOS SANTOS (OAB 153202/SP), ANDRÉ LUIZ GALAN MADALENA (OAB 197257/SP)
Processo 0001682-75.2011.8.26.0334 (334.01.2011.001682) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Banco Bradesco Sa - Marlene Padovezi Tin - - Venines Lourival Tin - - Comave Escavacoes Ltda - Vistos. 1 - Defiro leilão. 2 .
Nos termos do 686, VI do Código de Processo Civil, designo o dia 04 de fevereiro de 2014, às 14:30 horas, para realização do
primeiro leilão do(s) bem(ns) penhorado(s). Caso não seja ofertado qualquer lanço superior ao valor da avaliação no primeiro
leilão desde logo designo segundo leilão para o dia 18 de fevereiro de 2013, às 14:30 horas, ocasião em que o(s) bem(ns)
será(ão) alienado(s) pelo maior lanço. Os leilões serão realizados no local destinado às Hastas Públicas, no Edifício do Forum
local, à Rua Sebastião Dib, nº 668, Cep. 15.270-000, Macaubal -SP, levado à público por oficial de justiça. 3. Expeça-se mandado
de intimação pessoal dos devedores dos leilões designados, se necessário (art. 687, § 5º do CPC). 4. Restando infrutífera a
intimação pessoal, fica autorizada a intimação editalícia, a ser efetivada conjuntamente com a divulgação do leilão. 5. Expeçamse editais para afixação no local de costume e publicação, em resumo, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, pelo menos
uma vez em jornal de ampla circulação local, obedecido ao previsto no artigo 687 do CPC. 6. Dê-se ciência ao exequente. Intimese. Obs: Fica o exequente intimado para retirar o edital de leilão para publicação em jornal local, comprovando a publicação nos
autos, podendo o edital ser retirado pela internet. Fica ainda intimado para recolher o valor de R$ 20,34 referente a diligência
do oficial de justiça para intimação dos executados do leilão designado, com urgência, uma vez que a primeira praça está
designada para o dia 04 de fevereiro. - ADV: RODRIGO DE LIMA SANTOS (OAB 164275/SP), GLAUCIO HENRIQUE TADEU
CAPELLO (OAB 206793/SP), JOSE EDUARDO CARMINATTI (OAB 73573/SP), VANDER LUIZ PINTO (OAB 266098/SP)
Processo 0001738-74.2012.8.26.0334 (334.01.2012.001738) - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Santander
Sa - Regina Kazue Ono Leite - Cumpra-se o V. Acórdão. Arquivem-se os autos, após pagas eventuais custas remanescentes.
Int. - ADV: RICARDO RAMOS BENEDETTI (OAB 204998/SP)
Processo 0001777-71.2012.8.26.0334 (334.01.2012.001777) - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Bv Financeira
Sa Cfi - Maria Jose da Silva Caetano - Considerando o decurso do prazo para pagamento do débito, apresente o exequente
novo cálculo (art. 475 B do CPC), acrescidos de multa no percentual de 10%, mais honorários de 10% sobre o valor total do
débito, como já determinado no r. despacho de fls. 165/166. - ADV: CLAUDIA ROBERTA FLORENCIO VICENTE DE ABREU
(OAB 265990/SP), JOSE LUIS TREVIZAN FILHO (OAB 269588/SP)
Processo 0002119-82.2012.8.26.0334 (334.01.2012.002119) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- Otavio Lio Massaroli - Fazenda Municipal de União Paulista - Vistos. O processo encontra-se na fase de cumprimento de
sentença. O valor do débito exeqüendo não ultrapassa o limite definido como obrigação de pequeno valor, pelo Município de
União Paulista por meio da Lei Municipal nº 748, de 14 de fevereiro de 2005, no importe de R$ 3.500,00. Assim, determino a
citação da executada para, no prazo de 30 dias, opor embargos à execução, nos termos do artigo 730 do Código de Processo
Civil, arbitrando-se honorários advocatícios em favor do patrono do exeqüente em montante equivalente a 10% sobre o valor do
débito exeqüendo. No mesmo prazo, deverá dar integral cumprimento à sentença, e fornecer ao autor os medicamentos, sob
pena de aplicação de multa diária. Cite-se. Intime-se. - ADV: ANDRÉ LUIZ GALAN MADALENA (OAB 197257/SP)
Processo 0002216-82.2012.8.26.0334 (033.42.0120.002216) - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Previdenciário Osmar Alves Ferreira - Inss Instituto Nacional de Seguro Social - Sobre o laudo pericial, manifeste-se o autor. - ADV: ADEVAL
VEIGA DOS SANTOS (OAB 153202/SP), FLÁVIA LONGHI (OAB 194394/SP)
Processo 0002424-66.2012.8.26.0334 (033.42.0120.002424) - Procedimento Ordinário - Repetição de indébito - Demop
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Participações Ltda Votuporanga - Fazenda do Município de Macaubal - Considerando o trânsito em julgado da sentença,
manifeste-se a requerida. - ADV: ANGELO ANTONIO BONEZO (OAB 322962/SP), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (OAB 254930/
SP), RAFAEL PIRES MARANGONI (OAB 277523/SP)
Processo 3000211-02.2013.8.26.0334 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - J. A. da S. - Fls. 23:
Atenda-se. Int. - ADV: PATRÍCIA CARINA CHIUCHI BORTOLETO (OAB 188293/SP)
Processo 3000314-09.2013.8.26.0334 - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - Sebastiao de Oliveira - Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) - Sobre a contestação apresentada, manifeste-se a parte autora. - ADV: OSMANIR MOREIRA DE
SOUZA (OAB 284267/SP), ADEVAL VEIGA DOS SANTOS (OAB 153202/SP)
Processo 3000331-45.2013.8.26.0334 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Antonio Ramon Garcia - Izaura
Fernandes Garcia - Fls. 28: Defiro. Aguarde-se por mais 10 (dez) dias. No silêncio, intime-se pessoalmente o inventariante para
dar andamento ao feito, suprindo a omissão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de destituição do cargo. Int. - ADV: ALEX
COCHITO (OAB 158922/SP)
Processo 3000790-39.2013.8.26.0369 - Procedimento Sumário - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - Antonio Donizete
Tofole - Instituto Nacional do Seguro Social INSS - Fls. 95/96: Defiro. Aguarde-se pelo prazo de 30 dias, tempo durante o qual,
ficará suspenso o processo. Decorridos, sem manifestação, intime-se pessoalmente a parte autora para dar andamento ao
feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção e arquivamento (art. 267, inciso III, § 1º do CPC). Int. - ADV: ELAINE AKITA
FERNANDES (OAB 213095/SP)

Criminal

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO RODRIGO FERREIRA ROCHA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CELIA MARCIA DE ALMEIDA SANTANA TEIXEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2014
Processo 0001451-19.2009.8.26.0334 (334.01.2009.001451) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado Justiça Pública - Francisco de Oliveira Andrade - Nomeio o Dr. Adelino de Souza advogado indicado pela OAB às fls. 368, como
defensor do réu Francisco de Oliveira Andrade. Tome-se por termo o compromisso, nos termos do Provimento CSM 1492/2008.
Determino a intimação do órgão do Ministério Público e do defensor do réu, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol
de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco) dias, oportunidade em que poderão juntar documentos
e requerer diligência. Int. (aguardando a apresentação do rol de testemunhas por parte da defesa do réu) ADV: ADELINO DE
SOUZA (OAB 104963/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO RODRIGO FERREIRA ROCHA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS ROBERTO GOMES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2014
Processo 0000055-02.2012.8.26.0334 (334.01.2012.000055) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Carliane de Moraes Sousa - Banco do Brasil Sa - NOTA DE CARTÓRIO: Manifeste-se a Autora o que de direito,
visando o prosseguimento do feito. - ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), EDILSON JOSÉ MAZON (OAB
161112/SP), CIBELE PRISCILA RENZETTI (OAB 190390/SP)
Processo 0000690-46.2013.8.26.0334 (033.42.0130.000690) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Associação do Peão de Boiadeiro de Macaubal - Luciano Scalon - Vistos. Notifiquem-se as partes que decorridos
180 dias do trânsito em julgado, os autos e documentos serão destruídos (Prov. 830/03). Após as anotações de praxe, arquivemse os autos, con forme dispõe o art. 13, § 4º, da Lei 9099/95. Intimem-se. - ADV: ARIOVALDO APARECIDO TEIXEIRA (OAB
89679/SP), CARMELO BRAREN DAMATO (OAB 291770/SP)
Processo 0000718-14.2013.8.26.0334 (033.42.0130.000718) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Marlene Padovezi Tin - Carrefour Comercio e Industria Ltda - Vistos. Antes de apreciar o pedido de fls. 49,
deverá a Autora atender o disposto no inciso II do artigo 614 do Código de Processo Civil. Prazo: 03 dias. Após, tornem-me os
autos conclusos. Intimem-se. - ADV: CRISTIANI PADOVEZI TEIXEIRA (OAB 219513/SP), SABRINA PELIKAN VENANCIO (OAB
305898/SP), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (OAB 117417/SP)
Processo 0000768-40.2013.8.26.0334 (033.42.0130.000768) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer Lazara Palmyra Ornelias Poeira - Departamento Regional de Saúde de São Jose do Rio Preto (dsr Xv Região) - Vistos. Intime-se
a Autora pessoalmente a fim de manifestar-se nos autos no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito. Intimem-se. - ADV:
WELLINGTON JOSE PEDROSO (OAB 292878/SP)
Processo 0001662-84.2011.8.26.0334 (334.01.2011.001662) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Transação - Kendi
Suguaya Me - Claudemir Sonsino Gonzaga - Vistos. Expeça-se certidão de crédito em favor do autor, conforme requerido a fls.
61. Após, arquivem-se os autos. Intimem-se. - ADV: MARCUS VINÍCIUS PIOVEZAN ELIAS (OAB 197859/SP), JOSE ANDRE
FREIRE NETO (OAB 216604/SP)
Processo 0002362-26.2012.8.26.0334 (033.42.0120.002362) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Sérgio
Moreira Macaubalme - Gislaine Cristina Ribeiro - Vistos. Tendo em vista a certidão acima e a inércia da Autora julgo EXTINTA
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a Ação de Execução de Título Extrajudicial que SÉRGIO MOREIRA MACAUBAL ME. ajuizou em face de GISLAINE CRISTINA
RIBEIRO nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Fica liberado da constrição o bem descrito no auto de
fls. 29. Por derradeiro, notifiquem-se as partes que decorridos 180 dias do trânsito em julgado, os autos e documentos serão
destruídos (Prov. 830/03). Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos, conforme dispõe o art. 13, § 4º, da Lei 9099/95.
P.R.I. - ADV: SEBASTIÃO FERNANDO FREDERICI (OAB 275052/SP)

Juizado Especial Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO RODRIGO FERREIRA ROCHA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS ROBERTO GOMES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2014
Processo 0000446-20.2013.8.26.0334 (033.42.0130.000446) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Desacato - J.
P. - E. D. P. T. - Vistos. Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, subam os autos ao Egrégio Colégio Recursal da
Comarca de São José do Rio Preto SP, após as anotações de praxe, com as nossas homenagens. Nos termos do Convênio
firmado entre a OAB e a Procuradoria do Estado, expeça-se a certidão. Intimem-se. - ADV: ADELINO DE SOUZA (OAB 104963/
SP)

MONTE AZUL PAULISTA
Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO FÁBIO FERNANDES LIMA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSE CARLOS SENSULINI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2014
Processo 0000009-31.2014.8.26.0370 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Leandro Aparecido Mangas
Me - Adenilson Luis da Silva - Vistos, etc. 1)-Cite(m)-se o(a)(s) Executado(a)(s) para efetuar(em) o pagamento do débito no
prazo de três (03) dias, sob pena de penhora. 2)-Decorrido o prazo sem o pagamento do débito, proceda o bloqueio de valores
pelo sistema Bacen Jud on line. 3)-Não havendo bloqueio de valores, penhore-se livremente, nomeando-se o(a) Executado(a)
como depositário(a), se houver recusa, proceda a remoção, nomeando-se o(a) Exequente para tal fim; não sendo encontrados
bens para garantia do débito, constate o Sr. Oficial de Justiça os bens que guarnecem a residência dos(as) Executados(as),
lavrando-se circunstanciado auto (art. 659, parágrafo 3º CPC), cientificando o(a)(s) devedor(as)(es) de que poderá(ão) oferecer
embargos em audiência a ser designada (parágrafo 1º, do art. 53, da Lei 9.099/95). 4)-Em caso de penhora, avalie-se desde já
o bem, intimando o(a) Exequente a dizer se com ela está de acordo; se não for(em) encontrado(a)(s) o(a)(s) devedor(as)(es)
ou bens penhoráveis, intime-se o(a) Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos autos, indicando o endereço
do(a)(s) Executado(a)(s) ou bem de sua propriedade, passível de penhora, sob pena de, não o fazendo, ser o feito extinto com
fundamento no parágrafo 4º do art. 53 da Lei 9.099/95, com a devolução do(s) documento(s) que instruiu(ram) a inicial. 5)Fica deferido ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do art. 172, parágrafo 2º, do CPC, podendo, ainda, o Sr. Oficial de Justiça
requisitar o uso de força policial e a proceder arrombamentos, observadas as formalidades legais a prudência recomendável. 6)
Cumpra-se e diligencie-se. - ADV: CLEBER RODRIGO SARTORI (OAB 262347/SP)
Processo 0000012-20.2013.8.26.0370 (037.02.0130.000012) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória
- Luiz Antonio Isepam Me - Paulo Valentim Krauniski - Ante o todo exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar o réu a pagar ao autor a importância de R$ 1.750,00 (mil setecentos
e cinquenta reais), com correção monetária desde o vencimento e juros de mora, no valor legal, a partir da citação (artigos 405,
406 do Código Civil e 219 do Código de Processo Civil). Quanto ao mais, determino a extinção do processo com resolução do
mérito, na forma do artigo 269 inciso I do Código de Processo Civil. - ADV: LUIS AUGUSTO JUVENAZZO (OAB 186023/SP),
FABIANO RENATO DIAS PERIN (OAB 139960/SP)
Processo 0000012-83.2014.8.26.0370 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Locação de Imóvel - Nivaldo Cordova JUSCELINO PEREIRA - Vistos. Para a realização da audiência de conciliação, designo o dia 27 de fevereiro de 2014, às 10:55
horas, oportunidade em que o(a)(s) Requerido(a)(s) poderá(ão) oferecer contestação, sendo que, nos termos do Prov.1670/09
somente o advogado constituído será intimado, cabendo a ele a cientificação do autor/cliente quanto à data e horário supra, bem
como eventuais consequências pela ausência injustificada. Cite(m)-se e intime(m)-se. - ADV: ESTEFANO JOSE SACCHETIM
CERVO (OAB 116260/SP), MICHAEL ARADO (OAB 299691/SP)
Processo 0000042-21.2014.8.26.0370 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - Associação Comercial e
Industrial de Monte Azul Paulista - CASA DE CARNE GOMES - Vistos. Para a realização da audiência de conciliação, designo
o dia 27 de fevereiro de 2014, às 10:45 horas, oportunidade em que o(a)(s) Requerido(a)(s) poderá(ão) oferecer contestação,
sendo que, nos termos do Prov.1670/09 somente o advogado constituído será intimado, cabendo a ele a cientificação do autor/
cliente quanto à data e horário supra, bem como eventuais consequências pela ausência injustificada. Cite(m)-se e intime(m)se. - ADV: ADRIANO DIELLO PERES (OAB 254845/SP)
Processo 0000043-06.2014.8.26.0370 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - Associação Comercial e
Industrial de Monte Azul Paulista - ANA CAROLINA FIOROT - Vistos. Para a realização da audiência de conciliação, designo
o dia 27 de fevereiro de 2014, às 10:50 horas, oportunidade em que o(a)(s) Requerido(a)(s) poderá(ão) oferecer contestação,
sendo que, nos termos do Prov.1670/09 somente o advogado constituído será intimado, cabendo a ele a cientificação do autor/
cliente quanto à data e horário supra, bem como eventuais consequências pela ausência injustificada. Cite(m)-se e intime(m)se. - ADV: ADRIANO DIELLO PERES (OAB 254845/SP)
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Processo 0000055-20.2014.8.26.0370 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Marlene
Maria Matta Blanco - MUNICIPIO DE MONTE AZUL PAULISTA - - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos.
Trata-se de pedido de antecipação de tutela para que o(s) Réu(s) forneça(m) ao(à) autor(a) os medicamentos necessários e
imprescindíveis para tratamento de saúde. No caso vertente nos autos, entremostra-se relevante o fundamento para a concessão
da tutela pleiteada, uma vez que é dever do Estado, garantido constitucionalmente, o direito à saúde; ademais, a prova préconstituída permite, em Juízo de cognição parcial e sumária, inferir que a demora na obtenção dos medicamentos, pode agravar
seu estado em razão da moléstia apresentada, podendo acarretar complicações ao seu quadro clínico. Ademais, está evidenciado
que a medida poderá ser inútil, caso deferida ao final; pois, como dito, ao(à) autor(a) poderá ver agravado seu estado de saúde
cuja tutela, por ora se justifica, ainda que em detrimento de regramentos administrativos e interesses do Estado. Diante do
todo exposto, DEFIRO a antecipação da tutela requerida na inicial, para determinar ao(s) Réu(s) que forneça(m) ao(à) autor(a),
no prazo de 10 (dez) dias, o(s) medicamento(s) EVEROLIMUS 5 mg, EXAMESTANO 25 mg e ACZOBETRONICO 4 mg, nas
quantidades e dosagens estabelecidas mensalmente, sob pena de multa diária de R$.200,00 (duzentos reais), observado como
valor limite para sanção o estabelecido no artigo 3º, inciso I da Lei n.9.099/95, esclarecendo que os medicamentos poderão ser
substituídos por outros similares com a mesma função terapêutica, oficiando-se ao Diretor do Departamento Regional de Saúde
de Barretos-SP. e ao Secretário da Saúde Pública do Município de Monte Azul Paulista-SP. Intimem-se e cite(m)-se. - ADV:
CARLOS EDUARDO ITTAVO (OAB 206293/SP)
Processo 0000064-79.2014.8.26.0370 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - Joao Mariano
de Oliveira - LUIZACRED S/A - Vistos Ante as alegações formuladas e fundadas na prova documental produzida, defiro a
antecipação da tutela para determinar a exclusão do nome do(a) autor(a) dos cadastros de inadimplentes da SERASA e do
SCPC, oficiando-se diretamente. Para a realização da audiência de conciliação, designo o dia 20 de março de 2014, às 10:15
horas, oportunidade em que o(a)(s) Requerido(a)(s) deverá(ão) oferecer contestação, sendo que, nos termos do Prov.1.670/09
somente o advogado constituído será intimado, cabendo a ele a cientificação do autor/cliente quanto à data e horário supra, bem
como eventuais consequências pela ausência injustificada. Cite-se e Int. - ADV: MICHAEL ARADO (OAB 299691/SP)
Processo 0000080-33.2014.8.26.0370 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - Marcolina Rosa da
Silva Costa - LUIZACRED S.A SOCIEDADE DE CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - - Magazine Luiza Sa - Vistos.
Ante as alegações formuladas e fundadas na prova documental produzida, defiro a antecipação da tutela para determinar a
exclusão do nome do(a) autor(a) dos cadastros de inadimplentes do SCPC, oficiando-se diretamente. Para a realização da
audiência de conciliação, designo o dia 20 de março de 2014, às 10:20 horas, oportunidade em que o(a)(s) Requerido(a)(s)
deverá(ão) oferecer contestação, sendo que, nos termos do Prov.1.670/09 somente o advogado constituído será intimado,
cabendo a ele a cientificação do autor/cliente quanto à data e horário supra, bem como eventuais consequências pela ausência
injustificada. Cite-se e Int. - ADV: CLEYTON AKINORI ITO (OAB 332847/SP)
Processo 0000177-04.2012.8.26.0370 (370.01.2012.000177) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Mileni
Hermenegildo - Maria Izabel Faria Vicentin - Vistos. Ante o vencimento do sobrestamento requerido à fls.42, manifeste-se o(a)
Autor(a), requerendo o que de direito. Int. - ADV: ESTEFANO JOSE SACCHETIM CERVO (OAB 116260/SP)
Processo 0000378-93.2012.8.26.0370 (370.01.2012.000378) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque Supermercado Fiorini Diniz Ltda Me - Tereza de Lourdes F Martins - Vistos. 1-HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos
e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes. 2-Proceda a serventia, pelo sistema Renajud, somente o desbloqueio de
licenciamento. 3-Aguarde-se o eventual cumprimento do acordo. Int. - ADV: MICHAEL ARADO (OAB 299691/SP)
Processo 0000394-13.2013.8.26.0370 (037.02.0130.000394) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Fabio Aparecido Catanio - - Maria Laura Constantino Lourenço Catanio - Hc L Comercio de Colchões Ltda Me Diante do todo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e determino a extinção do presente processo
com julgamento do mérito, na forma do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil. (O prazo de recurso é de 10 (dez)
dias. Custas de preparo no importe de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (custas iniciais) ou equivalente a 05 (cinco)
UFESPs (o que for maior), mais 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação imposta na sentença ou equivalente a 05
(cinco) UFESPs (o que for maior) nos termos do item 95.1, do Cap. IV das NSCGJ, no que couber. Desde já ficam as partes
notificadas que os documentos eventualmente juntados ficarão disponíveis durante o prazo de 90 (noventa) dias, contados do
trânsito em julgado da sentença, após o que serão inutilizados. Valor das custas: R$.200,00; valor do preparo: R$.400,00; valor
do porte de remessa: R$.29,50; valor total: R$.629,50.) - ADV: LAERTE FERREIRA DE OLIVEIRA (OAB 96727/SP), ANGELICA
DE CASTRO (OAB 220077/SP), ANDREIA FIORI (OAB 219297/SP)
Processo 0000398-84.2012.8.26.0370 (370.01.2012.000398) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda
- Iracildes Pelan Milani Me - Albina Adriana Lima Casteion - (Dr.(ª) procurador(a) do(a) Exequente, manifestar nos autos sua
concordância com o(s) bem(ns) penhorado(s) e sua(s) respectiva(s) avaliação(ões).) - ADV: LUIS AUGUSTO JUVENAZZO (OAB
186023/SP)
Processo 0000399-69.2012.8.26.0370 (370.01.2012.000399) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Sirso Leocádio de Lima Me - Emerson Cláudio Buzetti - Assim exposto, INDEFIRO o pedido de reconhecimento de
fraude à execução. - ADV: LUIS AUGUSTO JUVENAZZO (OAB 186023/SP)
Processo 0000410-69.2010.8.26.0370 (370.01.2010.000410) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória Supermercado Fiorini Diniz Ltda Me - Priscila de Fatima Gaspar - (Dr.(ª) procurador(a) do(a) Autor, manifestar-se nos autos,
sobre a pesquisa de valores realizada através do Sistema Bacen-Jud On-Line, bem como pela pesquisa de veículos realizada
através do Sistema Renajud, ambas com resultado negativo.) - ADV: ESTEFANO JOSE SACCHETIM CERVO (OAB 116260/
SP)
Processo 0000456-24.2011.8.26.0370 (370.01.2011.000456) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Vilson
Luiz Dias Barreira - Maria Helena Quiarotti - (Dr.(ª) procurador(a) do(a) autor(a), manifestar-se nos autos sobre a certidão do Sr.
Oficial de Justiça de fls 53, a qual informa que deixou de proceder à penhora no bem indicado, uma vez que o mesmo não foi
encontrado.) - ADV: RONALDO ARDENGHE (OAB 152848/SP)
Processo 0000487-73.2013.8.26.0370 (037.02.0130.000487) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Conterp Assessoria Contabil Sociedade Simples Ltda - Claudinei Aparecido Pedroso dos Santos - (Dr.(ª) procurador(a) do(a)
Autor, manifestar-se nos autos, sobre a pesquisa de valores realizada através do Sistema Bacen-Jud On-Line, com resultado
negativo, bem como pela pesquisa de veículos realizada através do Sistema Renajud, com resultado positivo.) - ADV: LUIS
AUGUSTO JUVENAZZO (OAB 186023/SP)
Processo 0000726-77.2013.8.26.0370 (037.02.0130.000726) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Vilson
Luiz Dias Barreira - Dayane Santos da Costa - Vistos. 1-Ante a sentença de fls.45, fica prejudicado o requerimento do Exequente
de fls.48. 2- Aguarde-se o decurso do prazo de 90 dias, contados a partir do trânsito em julgado da sentença de fls.45, para a
destruição dos autos, conforme determina as Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo,
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fazendo-se as anotações e comunicações necessárias. Int - ADV: RONALDO ARDENGHE (OAB 152848/SP)
Processo 0000765-11.2012.8.26.0370 (370.01.2012.000765) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - João Antonio
Ganacini - Alessandra da Silva - VISTOS. 1-Tendo em vista a não localização do(a)(s) Executado(a)(s), conforme informação
de fls.51 e o pedido de arquivamento por parte do(a) Exequente (fls.54), JULGO EXTINTA a presente ação de execução, com
fundamento no artigo 53, parágrafo 4º da Lei nº.9.099/95. 2-Desentranhe-se os documentos que instruiram a inicial, para serem
entregues ao(à) Exequente, mediante recibo. 3-Inscreva o nome do(a) Executado(a) na Serasa, oficiando-se. 4-Transitada esta
em julgada, aguarde-se o decurso do prazo de 90 dias para a destruição dos autos, conforme determina as Normas de Serviço
da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, fazendo-se as anotações e comunicações necessárias. P.R.I.C. ADV: JOÃO ROSINO NETO (OAB 303837/SP)
Processo 0000817-12.2009.8.26.0370 (370.01.2009.000817) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Veríssimo
Antônio Hortolan - Roberto Carlos de Almeida - Vistos. 1)-Proceda ao bloqueio “on line” em contas e/ou aplicações financeiras
em nome do(a)(s) Executado(a)(s) junto ao Banco Central, no limite do crédito do(a) Exequente, haja vista a ordem legal
prevista no Art. 655-A do CPC. 2)-Não havendo bloqueio de valores, determino que a serventia proceda pelo sistema Renajud,
a pesquisa de veículos registrados em nome do(a)(s) Executado(a)(s). Em caso positivo, determino o bloqueio de transferência
e licenciamento. 3)-Em caso negativo, nos termos do art. 600, IV do C.P.C., intime-se o(a) Executado(a) para que no prazo de
05 dias, indique quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seu respectivos valores, sob pena de incidir em
multa de 20% sobre o valor do débito atualizado, expedindo-se mandado. Intime-se. - ADV: LUIS AUGUSTO JUVENAZZO (OAB
186023/SP)
Processo 0000828-07.2010.8.26.0370 (370.01.2010.000828) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda Sérgio Aparecido Baratto Me - José Costa Filho - (Dr.(ª) procurador(a) do(a) autor(a), manifestar-se nos autos sobre a certidão
do Sr. Oficial de Justiça de fls 109, a qual informa que deixou de proceder à penhora dos rendimentos do Executado.) - ADV:
RICARDO FERREIRA (OAB 277527/SP), LUIS AUGUSTO JUVENAZZO (OAB 186023/SP)
Processo 0000897-34.2013.8.26.0370 (037.02.0130.000897) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Ana Célia Campos - Banco Bradesco Cartões Sa - Vistos. 1-Recebo a apelação interposta pelo(a) Réu(é) às
fls. 86/100, em seus regulares efeitos, porque tempestiva, consoante certidão de fls. 104. 2-Intime-se a parte contrária para
oferecimento de suas contrarrazões de apelação. 3-Apresentada as contrarrazões ou não, remetam-se os autos ao Colégio
Recursal de Barretos-SP. Int. - ADV: RUBENS GASPAR SERRA (OAB 119859/SP), HOMERO GOMES (OAB 273556/SP)
Processo 0001136-09.2011.8.26.0370 (370.01.2011.001136) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - José
Antonio Jorge - Vanessa Aparecida Pelan - Vistos. 1)-Acolho o requerimento de fls.92/94 e determino a substituição do polo
ativo da presente ação, constando como Exequente o Espólio de José Antônio Jorge, procedendo a serventia as anotações
necessárias. 2)-Defiro o requerimento do Exequente de fls.89/91 e determino que a serventia proceda pelo sistema Renajud,
o bloqueio de licenciamento e transferência do veículo VW, modelo Gol, placas BNN-1575. Intime-se. - ADV: LUIS AUGUSTO
JUVENAZZO (OAB 186023/SP)
Processo 0001248-07.2013.8.26.0370 (037.02.0130.001248) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Patricia Rodrigues Becaro - Natanael Felipe Franco - - Luiz Paulo Figueiredo dos Santos - VISTOS. 1-Tendo
em vista que os Requeridos satisfizeram a obrigação, conforme depósito judicial de fls.77, JULGO EXTINTA a presente Ação
de Reparação de Danos, proposta por PATRÍCIA RODRIGUES BECARO contra NATANAEL FELIPE FRANCO e LUIZ PAULO
FIGUEIREDO DOS SANTOS, com fundamento no artigo 794, I, CPC. 2-Expeça-se mandado de levantamento em favor da
Requerente. 3-Transitada esta em julgado, aguarde-se o decurso do prazo de 90 dias para a destruição dos autos, conforme
determina as Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, fazendo-se as anotações e
comunicações necessárias. P.R.I.C. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP)
Processo 0001251-59.2013.8.26.0370 (037.02.0130.001251) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Valdineia
Cristina Narciso Dinareli - Aldinéia Claudia Degasperi - (Dr.(ª) procurador(a) do(a) Autor, manifestar-se nos autos, sobre a
pesquisa de valores realizada através do Sistema Bacen-Jud On-Line, com resultado negativo.) - ADV: MARDQUEU SILVIO
FRANÇA FILHO (OAB 182945/SP), ADRIANO DIELLO PERES (OAB 254845/SP)
Processo 0001272-35.2013.8.26.0370 (037.02.0130.001272) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Valdineia
Cristina Narciso Dinareli - Carla Carina Felisberto - VISTOS. 1-Tendo em vista que o(a) Executado(a) satisfez a obrigação,
conforme informação de fls.33, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no artigo 794, I, CPC. 2-Desentranhe-se os
títulos que instruiram a inicial, para serem entregues ao(à) Executado(a), mediante recibo. 3-Transitada esta em julgado, aguardese o decurso do prazo de 90 dias para a destruição dos autos, conforme determina as Normas de Serviço da Corregedoria Geral
da Justiça do Estado de São Paulo, fazendo-se as anotações e comunicações necessárias. P.R.I.C. - ADV: ADRIANO DIELLO
PERES (OAB 254845/SP), MARDQUEU SILVIO FRANÇA FILHO (OAB 182945/SP)
Processo 0001318-24.2013.8.26.0370 (037.02.0130.001318) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Aristides Hermenegildo Neto - - Carlos Henrique da Silva - - Rodrigo Rombega Tito Rosa - Cig Ag de Viagens e Tur
Ltda Epp - - Tam Linhas Aéreas Sa - Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os
pedidos formulados na inicial e determino a extinção do presente processo com julgamento do mérito, na forma do artigo 269,
inciso I do Código de Processo Civil.(O prazo de recurso é de 10 (dez) dias. Custas de preparo no importe de 1% (um por cento)
sobre o valor da causa (custas iniciais) ou equivalente a 05 (cinco) UFESPs (o que for maior), mais 2% (dois por cento) sobre
o valor da condenação imposta na sentença ou equivalente a 05 (cinco) UFESPs (o que for maior) nos termos do item 95.1, do
Cap. IV das NSCGJ, no que couber. Desde já ficam as partes notificadas que os documentos eventualmente juntados ficarão
disponíveis durante o prazo de 90 (noventa) dias, contados do trânsito em julgado da sentença, após o que serão inutilizados.
Valor das custas: R$.250,00; valor do preparo: R$.500,00; valor do porte de remessa: R$.29,50; valor total: R$.779,50.) ADV: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (OAB 117417/SP), RENATO TOLLER BRAY (OAB 202172/SP), THIAGO
VARRICHIO LOPES (OAB 280131/SP)
Processo 0001526-81.2008.8.26.0370 (370.01.2008.001526) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Ana
Maria Belo & Cia Ltda Me - Neuza Mella Scalisse - Vistos. Ante o vencimento do sobrestamento requerido à fls.83, manifeste-se
o(a) Autor(a), requerendo o que de direito. Int. - ADV: ESTEFANO JOSE SACCHETIM CERVO (OAB 116260/SP)
Processo 0001653-43.2013.8.26.0370 (037.02.0130.001653) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Ilma Borsato Siqueira - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - 1-Concedo ao(à) Autor(a) os
benefícios da assistência judiciária. 2-Recebo a apelação interposta pelo(a) Autor(a) às fls.99/101, em seus regulares efeitos,
porque tempestiva, consoante certidão de fls.104. 3-Intime-se a parte contrária para oferecimento de suas contrarrazões de
apelação. 4-Apresentada as contrarrazões ou não, remetam-se os autos ao Colégio Recursal de Barretos-SP. Int. - ADV:
JOAO FERNANDO OSTINI (OAB 115989/SP), RODRIGO SANCHES ZAMARIOLI (OAB 244026/SP), LUCIANO FERREIRA DE
OLIVEIRA (OAB 268657/SP)
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Processo 0001694-10.2013.8.26.0370 (037.02.0130.001694) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Luis Inacio Quatrini - Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro victorio Cardassi Imesb - Diante do todo
exposto, DETERMINO A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 51, inciso
IV da Lei n.º 9.099/95. - ADV: CAMILA MEDIM ABREU FRANÇA (OAB 262585/SP), MAGNEI DONIZETE DOS SANTOS (OAB
235326/SP)
Processo 0001799-84.2013.8.26.0370 (037.02.0130.001799) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - José Pedro Sanches - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - 1-Concedo ao(à) Autor(a) os
benefícios da assistência judiciária. 2-Recebo a apelação interposta pelo(a) Autor(a) às fls.93/95, em seus regulares efeitos,
porque tempestiva, consoante certidão de fls.96. 3-Intime-se a parte contrária para oferecimento de suas contrarrazões de
apelação. 4-Apresentada as contrarrazões ou não, remetam-se os autos ao Colégio Recursal de Barretos-SP. Int. - ADV:
EDUARDO CANIZELLA JUNIOR (OAB 289992/SP), RODRIGO SANCHES ZAMARIOLI (OAB 244026/SP), LUCIANO FERREIRA
DE OLIVEIRA (OAB 268657/SP)
Processo 0001800-69.2013.8.26.0370 (037.02.0130.001800) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Marli Teresinha Sanches Peres - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - 1-Concedo ao(à)
Autor(a) os benefícios da assistência judiciária. 2-Recebo a apelação interposta pelo(a) Autor(a) às fls.107/105, em seus
regulares efeitos, porque tempestiva, consoante certidão de fls. 106. 3-Intime-se a parte contrária para oferecimento de suas
contrarrazões de apelação. 4-Apresentada as contrarrazões ou não, remetam-se os autos ao Colégio Recursal de Barretos-SP. ADV: RODRIGO SANCHES ZAMARIOLI (OAB 244026/SP), JOAO FERNANDO OSTINI (OAB 115989/SP), LUCIANO FERREIRA
DE OLIVEIRA (OAB 268657/SP)
Processo 0001806-76.2013.8.26.0370 (037.02.0130.001806) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Vanilda Cantori Ricciardi - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Vistos.1-Concedo ao(à)
Autor(a) os benefícios da assistência judiciária. 2-Recebo a apelação interposta pelo(a) Autor(a) às fls.101/103, em seus
regulares efeitos, porque tempestiva, consoante certidão de fls.104. 3-Intime-se a parte contrária para oferecimento de suas
contrarrazões de apelação. 4-Apresentada as contrarrazões ou não, remetam-se os autos ao Colégio Recursal de BarretosSP. Int. - ADV: DEBORA SAKAMOTO BIDURIN (OAB 238023/SP), MARCIO APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 111061/SP),
RODRIGO SANCHES ZAMARIOLI (OAB 244026/SP), LUCIANO FERREIRA DE OLIVEIRA (OAB 268657/SP)
Processo 0001809-31.2013.8.26.0370 (037.02.0130.001809) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Rita de Cassia Freitas Torrieri - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - 1-Concedo ao(à)
Autor(a) os benefícios da assistência judiciária. 2-Recebo a apelação interposta pelo(a) Autor(a) às fls.100/102, em seus
regulares efeitos, porque tempestiva, consoante certidão de fls.103. 3-Intime-se a parte contrária para oferecimento de suas
contrarrazões de apelação. 4-Apresentada as contrarrazões ou não, remetam-se os autos ao Colégio Recursal de Barretos-SP.
Int. - ADV: RODRIGO SANCHES ZAMARIOLI (OAB 244026/SP), ELAINE CRISTINA DE ANTONIO FARIA (OAB 264902/SP),
LUCIANO FERREIRA DE OLIVEIRA (OAB 268657/SP)
Processo 0001810-16.2013.8.26.0370 (037.02.0130.001810) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Maria Aparecida da Silva - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - 1-Concedo ao(à) Autor(a)
os benefícios da assistência judiciária. 2-Recebo a apelação interposta pelo(a) Autor(a) às fls.105/107, em seus regulares
efeitos, porque tempestiva, consoante certidão de fls.104. 3-Intime-se a parte contrária para oferecimento de suas contrarrazões
de apelação. 4-Apresentada as contrarrazões ou não, remetam-se os autos ao Colégio Recursal de Barretos-SP. Int. - ADV:
RODRIGO SANCHES ZAMARIOLI (OAB 244026/SP), ELAINE CRISTINA DE ANTONIO FARIA (OAB 264902/SP), LUCIANO
FERREIRA DE OLIVEIRA (OAB 268657/SP)
Processo 0001816-62.2009.8.26.0370 (370.01.2009.001816) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Rodolfo Nascimento Fiorezi - Vitar Freire Nunes - (Dr.(ª) procurador(a) do(a) Autor, manifestar-se nos autos, sobre a pesquisa
de valores realizada através do Sistema Bacen-Jud On-Line, bem como pela pesquisa de veículos realizada através do Sistema
Renajud, ambas com resultado negativo.) - ADV: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI (OAB 184479/SP)
Processo 0001817-47.2009.8.26.0370 (370.01.2009.001817) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Rodolfo Nascimento Fiorezi - Vicentina Maria de Lima Souza - Vistos. Ante o vencimento do sobrestamento requerido à fls.67,
manifeste-se o(a) Autor(a), requerendo o que de direito. Int. - ADV: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI (OAB 184479/SP),
ROBERTA NASCIMENTO FIOREZI GRACIANO (OAB 326340/SP), MAGNEI DONIZETE DOS SANTOS (OAB 235326/SP)
Processo 0001818-90.2013.8.26.0370 (037.02.0130.001818) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Dioneia Lourdes de Souza - Fazenda do Estado de São Paulo - Espeficiquem as partes, as provas que
pretendem produzir, justificando-as. Int. - ADV: MICHAEL ARADO (OAB 299691/SP), ESTEFANO JOSE SACCHETIM CERVO
(OAB 116260/SP)
Processo 0001869-04.2013.8.26.0370 (037.02.0130.001869) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Daise de Oliveira Freire - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - 1-Concedo ao(à) Autor(a) os
benefícios da assistência judiciária. 2-Recebo a apelação interposta pelo(a) Autor(a) às fls.98/100, em seus regulares efeitos,
porque tempestiva, consoante certidão de fls.101. 3-Intime-se a parte contrária para oferecimento de suas contrarrazões de
apelação. 4-Apresentada as contrarrazões ou não, remetam-se os autos ao Colégio Recursal de Barretos-SP. Int. - ADV:
RODRIGO SANCHES ZAMARIOLI (OAB 244026/SP), LUCIANO FERREIRA DE OLIVEIRA (OAB 268657/SP), JOAO FERNANDO
OSTINI (OAB 115989/SP)
Processo 0001870-86.2013.8.26.0370 (037.02.0130.001870) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Debora dos Santos Cazzadore Zuccherato - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Vistos.
1-Recebo a apelação interposta pelo(a) Réu(é) às fls. 105/107, em seus regulares efeitos, porque tempestiva, consoante certidão
de fls.108. 2-Intime-se a parte contrária para oferecimento de suas contrarrazões de apelação. 3-Apresentada as contrarrazões
ou não, remetam-se os autos ao Colégio Recursal de Barretos-SP. Int. - ADV: JOAO FERNANDO OSTINI (OAB 115989/SP),
RODRIGO SANCHES ZAMARIOLI (OAB 244026/SP), LUCIANO FERREIRA DE OLIVEIRA (OAB 268657/SP)
Processo 0001871-76.2010.8.26.0370 (370.01.2010.001871) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória Alessandra Muniz dos Santos Me - Claudemar Aparecido Flauzino - (Dr.(ª) procurador(a) do(a) Autor, manifestar-se nos autos,
sobre a pesquisa de valores realizada através do Sistema Bacen-Jud On-Line, bem como pela pesquisa de veículos realizada
através do Sistema Renajud, ambas com resultado negativo.) - ADV: ESTEFANO JOSE SACCHETIM CERVO (OAB 116260/
SP)
Processo 0001880-33.2013.8.26.0370 (037.02.0130.001880) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Cristiane Aparecida dos Santos - Bv Sa Crédito,financiamento e Investimento - Ante o exposto e pelo mais que dos
autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e determino a extinção do processo com resolução do
mérito, na forma do artigo 269 inciso I do Código de Processo Civil. (O prazo de recurso é de 10 (dez) dias. Custas de preparo
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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no importe de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (custas iniciais) ou equivalente a 05 (cinco) UFESPs (o que for maior),
mais 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação imposta na sentença ou equivalente a 05 (cinco) UFESPs (o que for
maior) nos termos do item 95.1, do Cap. IV das NSCGJ, no que couber. Desde já ficam as partes notificadas que os documentos
eventualmente juntados ficarão disponíveis durante o prazo de 90 (noventa) dias, contados do trânsito em julgado da sentença,
após o que serão inutilizados. Valor das custas: R$.203,40; valor do preparo: R$.406,80; valor do porte de remessa: R$.29,50;
valor total: R$.639,70.) - ADV: THAISA RODRIGUES QUINTINO (OAB 326365/SP), CINTHIA FERNANDA GAGLIARDI (OAB
143109/SP), FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP)
Processo 0001899-39.2013.8.26.0370 (037.02.0130.001899) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Ana Luzia Rosa de Moraes Lima - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - - São Paulo
Previdência Spprev - Espeficiquem as partes, as provas que pretendem produzir, justificando-as. Int. - ADV: EDUARDO BORDINI
NOVATO (OAB 205989/SP), RODRIGO SANCHES ZAMARIOLI (OAB 244026/SP), LUCIANO FERREIRA DE OLIVEIRA (OAB
268657/SP)
Processo 0001917-31.2011.8.26.0370 (370.01.2011.001917) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Armando
dos Santos Cacini - Aguinaldo Donizete de Oliveira - (Dr.(ª) procurador(a) do(a) Autor, manifestar-se nos autos, sobre a pesquisa
de valores realizada através do Sistema Bacen-Jud On-Line, com resultado negativo, bem como pela pesquisa de veículos
realizada através do Sistema Renajud, com resultado positivo.) - ADV: MARTA CRISTINA BARBEIRO (OAB 109515/SP)
Processo 0002015-45.2013.8.26.0370 (037.02.0130.002015) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Kennedy
Comércio de Informática Ltda Me - Israel do Nascimento Piau - (Dr.(ª) procurador(a) do(a) Autor, manifestar-se nos autos, sobre
a pesquisa de veículos realizada através do Sistema Renajud, com resultado negativo.) - ADV: JAQUELINE RIBEIRO QUÁGLIO
(OAB 318647/SP), CARLOS ALBERTO FROIO COELHO DORTA (OAB 299576/SP)
Processo 0002031-96.2013.8.26.0370 (037.02.0130.002031) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Alice Busnardo - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Espeficiquem as partes, as provas
que pretendem produzir, justificando-as. Int. - ADV: RODRIGO SANCHES ZAMARIOLI (OAB 244026/SP), TIAGO ANTONIO
PAULOSSO ANIBAL (OAB 259303/SP), LUCIANO FERREIRA DE OLIVEIRA (OAB 268657/SP)
Processo 0002052-72.2013.8.26.0370 (037.02.0130.002052) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Indevido - Paulo Roberto Lourenço - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Espeficiquem as partes, as provas que
pretendem produzir, justificando-as. Int. - ADV: MAGNEI DONIZETE DOS SANTOS (OAB 235326/SP), DIRCEU JOSE VIEIRA
CHRYSOSTOMO (OAB 57307/SP)
Processo 0002072-63.2013.8.26.0370 (037.02.0130.002072) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Jose de Alencar Matta - Claro Sa (bcp Telecomunicações) - Diante do todo exposto, e pelo mais que dos autos
consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: 1) determinar a imediata exclusão do nome do autor dos
cadastros públicos do Serasa pela dívida decorrente dos serviços disponibilizados para o plano de serviços cancelado; Destarte
consolido a antecipação de tutela deferida na decisão de folha (folha 47); 2) condenar a empresa de telefonia móvel a pagar ao
autor importância correspondente a duas vezes o valor anotado no SERASA (folha 31), com correção monetária, contados do
arbitramento, na forma da Súmula 362 o Superior Tribunal de Justiça e juros de mora, no valor legal, desde a inclusão indevida,
nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino a extinção do processo com resolução do mérito,
nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. (O prazo de recurso é de 10 (dez) dias. Custas de preparo no
importe de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (custas iniciais) ou equivalente a 05 (cinco) UFESPs (o que for maior),
mais 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação imposta na sentença ou equivalente a 05 (cinco) UFESPs (o que for
maior) nos termos do item 95.1, do Cap. IV das NSCGJ, no que couber. Desde já ficam as partes notificadas que os documentos
eventualmente juntados ficarão disponíveis durante o prazo de 90 (noventa) dias, contados do trânsito em julgado da sentença,
após o que serão inutilizados. Valor das custas: R$.271,20; valor do preparo: R$.132,96; valor do porte de remessa: R$.29,50;
valor total: R$.433,66.) - ADV: MARCELO FERNANDES GAETANO (OAB 127845/SP), HELDER JOSE BESSA MANZANO (OAB
103326/SP), JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL (OAB 146752/SP)
Processo 0002112-79.2012.8.26.0370 (370.01.2012.002112) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento
de Medicamentos - Maria de Fátima Gregório Barato - Fazenda Publica do Municipio de Monte Azul Paulista - - Fazenda
Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Ante os argumentos apresentados pelo Exequente, intime-se a Fazenda Pública do
Município de Monte Azul Paulista, para que no prazo de 10 dias, providencie o recolhimento da importância de R$.455,93,
referente a diferença do pagamento da sucumbência, que foi feito a menor. Int. - ADV: LUCIANO ROBERTO CABRELLI SILVA
(OAB 147126/SP), JOÃO ROSINO NETO (OAB 303837/SP), CARLOS HUMBERTO OLIVEIRA (OAB 64164/SP), DOMINGOS
IZIDORO TRIVELONI GIL (OAB 86255/SP)
Processo 0002120-22.2013.8.26.0370 (037.02.0130.002120) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Renato Novas - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Espeficiquem as partes, as provas
que pretendem produzir, justificando-as. Int. - ADV: RODRIGO SANCHES ZAMARIOLI (OAB 244026/SP), TIAGO ANTONIO
PAULOSSO ANIBAL (OAB 259303/SP)
Processo 0002121-07.2013.8.26.0370 (037.02.0130.002121) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Luiz Adalberto Batista Mendes - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Espeficiquem as
partes, as provas que pretendem produzir, justificando-as. Int. - ADV: RODRIGO SANCHES ZAMARIOLI (OAB 244026/SP),
LUCIANO FERREIRA DE OLIVEIRA (OAB 268657/SP), EDUARDO CANIZELLA JUNIOR (OAB 289992/SP)
Processo 0002122-89.2013.8.26.0370 (037.02.0130.002122) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Maria Aparecida Oliveira Gibim - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Espeficiquem as
partes, as provas que pretendem produzir, justificando-as. Int. - ADV: LUCIANO FERREIRA DE OLIVEIRA (OAB 268657/SP),
EDUARDO BORDINI NOVATO (OAB 205989/SP), RODRIGO SANCHES ZAMARIOLI (OAB 244026/SP)
Processo 0002127-14.2013.8.26.0370 (037.02.0130.002127) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Marcia Regina Parducci - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Espeficiquem as partes, as
provas que pretendem produzir, justificando-as. Int. - ADV: ESTEFANO JOSE SACCHETIM CERVO (OAB 116260/SP), DEBORA
SAKAMOTO BIDURIN (OAB 238023/SP), MICHAEL ARADO (OAB 299691/SP)
Processo 0002228-51.2013.8.26.0370 (037.02.0130.002228) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Valdemir Roberto Baldo - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Espeficiquem as partes, as
provas que pretendem produzir, justificando-as. Int. - ADV: ALEXANDRE CAMPANHÃO (OAB 161491/SP), THIAGO DANIEL
RIBEIRO TAVARES (OAB 230422/SP), DEBORA SAKAMOTO BIDURIN (OAB 238023/SP), CAROLINA DE BRITO RAMALHO
LUZ TAVARES (OAB 303323/SP)
Processo 0002290-62.2011.8.26.0370 (370.01.2011.002290) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Vilson
Luiz Dias Barreira - Bruno Henrique Gouveia - 2)-Aguarde-se o decurso do prazo de 90 dias, contados a partir do trânsito em
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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julgado da sentença de fls.67, para a destruição dos autos, conforme determina as Normas de Serviço da Corregedoria Geral
da Justiça do Estado de São Paulo, fazendo-se as anotações e comunicações necessárias. Int. - ADV: RONALDO ARDENGHE
(OAB 152848/SP)
Processo 0002334-13.2013.8.26.0370 (037.02.0130.002334) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Valdineia
Cristina Narciso Dinarelli - Rubia Elizabete Puliane - Vistos. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo requerido pelo(a)(s)
autor(a)(es). Findo o prazo, manifeste-se o(a)(s) autor(a)(es). Int. - ADV: ADRIANO DIELLO PERES (OAB 254845/SP)
Processo 0002471-92.2013.8.26.0370 (037.02.0130.002471) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Laercio Antonio Magdalena - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Espeficiquem as partes,
as provas que pretendem produzir, justificando-as. Int. - ADV: CARLOS HUMBERTO OLIVEIRA (OAB 64164/SP), MARCOS
IVAN DE SOUZA (OAB 309160/SP)
Processo 0002595-75.2013.8.26.0370 (037.02.0130.002595) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Priscila Damico - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Espeficiquem as partes, as provas
que pretendem produzir, justificando-as. Int. - ADV: SILVIA ANDRÉA LANZA COGHI (OAB 268696/SP), TIAGO ANTONIO
PAULOSSO ANIBAL (OAB 259303/SP), JEAN RICARDO GALANTE LONGUIN (OAB 341828/SP)
Processo 0002602-67.2013.8.26.0370 (037.02.0130.002602) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Honorários
Advocatícios - Lincoln Rogerio de Castro Rosino - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Espeficiquem as partes, as provas
que pretendem produzir, justificando-as. Int. - ADV: MARCIO APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 111061/SP), LINCOLN ROGÉRIO
DE CASTRO ROSINO (OAB 187971/SP)
Processo 0002654-63.2013.8.26.0370 (037.02.0130.002654) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Luiz Aparecido de Paula - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - - Spprevsão Paulo Previdência
- Espeficiquem as partes, as provas que pretendem produzir, justificando-as. Int. - ADV: ELAINE CRISTINA DE ANTONIO FARIA
(OAB 264902/SP)
Processo 0002749-64.2011.8.26.0370 (370.01.2011.002749) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de
Contratos - Rodolfo Nascimento Fiorezi - Maria José Castro Batista - (Dr.(ª) procurador(a) do(a) Autor, manifestar-se nos autos,
sobre a pesquisa de valores realizada através do Sistema Bacen-Jud On-Line, bem como pela pesquisa de veículos realizada
através do Sistema Renajud, ambas com resultado negativo.) - ADV: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI (OAB 184479/SP)
Processo 0002860-19.2009.8.26.0370 (370.01.2009.002860) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Rodolfo Nascimento Fiorezi - Antonio Claudio de Souza - Vistos. Defiro o requerimento do Exequente de fls.126, expedindo-se
novo mandado de levantamento referente a conta judicial n.; 900127919019. Int. - ADV: ADERSON VIEIRA MIRANDA (OAB
68051/MG), RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI (OAB 184479/SP)
Processo 0002867-11.2009.8.26.0370 (370.01.2009.002867) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Francisco
Jose Teixeira - Rafaela Herculano - Vistos. Ante o vencimento do sobrestamento requerido à fls.86, manifeste-se o(a) Autor(a),
requerendo o que de direito. Int. - ADV: ESTEFANO JOSE SACCHETIM CERVO (OAB 116260/SP)
Processo 0002873-18.2009.8.26.0370 (370.01.2009.002873) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Móvel - Paulo
Antunes Siqueira - Mario Aparecido Puliani - - Aparecida Elizabeth Tassani Puliani - VISTOS. 1-Tendo em vista que o(a)(s)
Executado(a)(s) não possui(em) bens passíveis de penhora (fls117vº) e o pedido de arquivamento por parte do(a) Exequente
(fls.134), JULGO EXTINTA a presente ação de execução, com fundamento no artigo 53, parágrafo 4º da Lei nº.9.099/95.
2-Desentranhem-se os documentos que instruiram, a inicial para serem entregues ao(à) Exequente, mediante recibo. 3-Inscrevase o nome dos Executados no cadastro de inadimplentes da Serasa, oficiando-se. 4-Transitada esta em julgada, aguarde-se
o decurso do prazo de 90 dias para a destruição dos autos, conforme determina as Normas de Serviço da Corregedoria Geral
da Justiça do Estado de São Paulo, fazendo-se as anotações e comunicações necessárias. P.R.I.C. - ADV: CARLOS NUNES
PATRICIO DE ALMEIDA (OAB 160004/SP)
Processo 0002878-98.2013.8.26.0370 (037.02.0130.002878) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Regina Célia Pompeu de Castro - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Espeficiquem as partes, as provas
que pretendem produzir, justificando-as. Int. - ADV: TIAGO ANTONIO PAULOSSO ANIBAL (OAB 259303/SP), ESTEFANO JOSE
SACCHETIM CERVO (OAB 116260/SP)
Processo 0002897-07.2013.8.26.0370 (037.02.0130.002897) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Ruth
Fioresi dos Santos - Inaiá de Souza Peres - VISTOS. 1-Tendo em vista que o(a) Executado(a) satisfez a obrigação, conforme
informação de fls.14, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no artigo 794, I, CPC. 2-Desentranhe-se os títulos
que instruiram a inicial, para serem entregues ao(à) Executado(a), mediante recibo. 3-Transitada esta em julgado, aguarde-se
o decurso do prazo de 90 dias para a destruição dos autos, conforme determina as Normas de Serviço da Corregedoria Geral
da Justiça do Estado de São Paulo, fazendo-se as anotações e comunicações necessárias. P.R.I.C. - ADV: ADRIANO DIELLO
PERES (OAB 254845/SP)
Processo 0002903-14.2013.8.26.0370 (037.02.0130.002903) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Waldemar José de Mello - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - - São Paulo Previdência
Spprev - Espeficiquem as partes, as provas que pretendem produzir, justificando-as. Int. - ADV: ESTEFANO JOSE SACCHETIM
CERVO (OAB 116260/SP), ELAINE CRISTINA DE ANTONIO FARIA (OAB 264902/SP)
Processo 0002929-12.2013.8.26.0370 (037.02.0130.002929) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Supermercado
Fiorini Diniz Ltda Me - Marcos Alberto Matheus da Costa - Vistos. Ante o vencimento do acordo de fls.21, manifeste-se o(a)
Autor(a), requerendo o que de direito. Int. - ADV: ESTEFANO JOSE SACCHETIM CERVO (OAB 116260/SP)
Processo 0002991-52.2013.8.26.0370 (037.02.0130.002991) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços
- Haley Comercio Representação de Revistas e Outras Publicações Ltdame - Taciana Pereira Gonçalves - Vistos. Ante o
vencimento do sobrestamento requerido à fls.25, manifeste-se o(a) Autor(a), requerendo o que de direito. Int. - ADV: ADRIANO
DIELLO PERES (OAB 254845/SP)
Processo 0003292-96.2013.8.26.0370 (037.02.0130.003292) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários
- Lenon Rocha Martinez - Banco Bradesco Financiamentos Sa - 1-Ante a contestação e documentos juntados pelo Réu às fls.
19/100, fica prejudicada a realização da audiência de conciliação designada à fls.16. 2- Manifeste(m)-se o(a)(s) Requerente(s).
Int. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONÇALVES (OAB 131351/SP), MAGNEI DONIZETE DOS SANTOS (OAB 235326/SP)
Processo 0003635-29.2012.8.26.0370 (037.02.0120.003635) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Rogério Pereira da Silva - Banco Santander Sa - Vistos. Aguarde-se o decurso do prazo de 90 dias, contados a
partir do trânsito em julgado da sentença de fls.160/164, para a destruição dos autos, conforme determina as Normas de Serviço
da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, fazendo-se as anotações e comunicações necessárias. Int. - ADV:
BRUNO HENRIQUE GONÇALVES (OAB 131351/SP), ROBERTA MOREIRA CASTRO (OAB 109300/SP)
Processo 0004077-97.2009.8.26.0370 (370.01.2009.004077) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Everaldo
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Rogério Alberghini & Cia Ltda Me - Três Impactus Industrial Ltda - Vistos. Ante o vencimento do sobrestamento requerido à
fls.116/117, manifeste-se o(a) Autor(a), requerendo o que de direito. Int. - ADV: RICARDO FERREIRA (OAB 277527/SP), LUIS
AUGUSTO JUVENAZZO (OAB 186023/SP)
Processo 3000199-74.2013.8.26.0370 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Vagnaldo Aparecido Lemos
da Silva - Vistos. Ante os argumentos apresentados pelo Autor, defiro o requerimento de fls.11/12 e determino que a serventia
proceda pelo sistema Renajud, o bloqueio de transferência do veículo GM/Astra, placas DRC-6789. Int. - ADV: MICHAEL ARADO
(OAB 299691/SP), ESTEFANO JOSE SACCHETIM CERVO (OAB 116260/SP)
Processo 3000411-95.2013.8.26.0370 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - Antonio
Jose dos Santos - A C ALVARES VEICULOS - - MAXXOR DO BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS LTDA - - Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A. - Vistos. Para a realização da audiência de
conciliação, designo o dia 20 de março de 2014, às 10:10 horas, oportunidade em que o(a)(s) Requerido(a)(s) poderá(ão)
oferecer contestação. Cite(m)-se e intime(m)-se. - ADV: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA HERNANDEZ (OAB 337220/SP)
Processo 3000420-57.2013.8.26.0370 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Distribuidora de Bebidas Avelino
Gomes Ltda Epp - WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA - Vistos, etc. 1)-Cite(m)-se o(a)(s) Executado(a)(s) para efetuar(em) o
pagamento do débito no prazo de três (03) dias, sob pena de penhora. 2)-Decorrido o prazo sem o pagamento do débito, proceda
o bloqueio de valores pelo sistema Bacen Jud on line. 3)-Não havendo bloqueio de valores, penhore-se livremente, nomeandose o(a) Executado(a) como depositário(a), se houver recusa, proceda a remoção, nomeando-se o(a) Exequente para tal fim;
não sendo encontrados bens para garantia do débito, constate o Sr. Oficial de Justiça os bens que guarnecem a residência
dos(as) Executados(as), lavrando-se circunstanciado auto (art. 659, parágrafo 3º CPC), cientificando o(a)(s) devedor(as)(es)
de que poderá(ão) oferecer embargos em audiência a ser designada (parágrafo 1º, do art. 53, da Lei 9.099/95). 4)-Em caso de
penhora, avalie-se desde já o bem, intimando o(a) Exequente a dizer se com ela está de acordo; se não for(em) encontrado(a)
(s) o(a)(s) devedor(as)(es) ou bens penhoráveis, intime-se o(a) Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos
autos, indicando o endereço do(a)(s) Executado(a)(s) ou bem de sua propriedade, passível de penhora, sob pena de, não o
fazendo, ser o feito extinto com fundamento no parágrafo 4º do art. 53 da Lei 9.099/95, com a devolução do(s) documento(s)
que instruiu(ram) a inicial. 5)-Fica deferido ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do art. 172, parágrafo 2º, do CPC, podendo,
ainda, o Sr. Oficial de Justiça requisitar o uso de força policial e a proceder arrombamentos, observadas as formalidades
legais a prudência recomendável. 6)Cumpra-se e diligencie-se. - ADV: PRISCILA DAIANA DE SOUSA VIANA (OAB 297398/SP),
MARCELO FÁVERO CARDOSO DE OLIVEIRA (OAB 189301/SP)
Processo 3000421-42.2013.8.26.0370 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Marcelo Fávero Cardoso
de Oliveira - - Rodolfo Nascimento Fiorezi - JOSE LUCIANO DE CARVALHO - Marcelo Fávero Cardoso de Oliveira - - Rodolfo
Nascimento Fiorezi - Vistos, etc. 1)-Cite(m)-se o(a)(s) Executado(a)(s) para efetuar(em) o pagamento do débito no prazo de
três (03) dias, sob pena de penhora. 2)-Decorrido o prazo sem o pagamento do débito, proceda o bloqueio de valores pelo
sistema Bacen Jud on line. 3)-Não havendo bloqueio de valores, penhore-se livremente, nomeando-se o(a) Executado(a)
como depositário(a), se houver recusa, proceda a remoção, nomeando-se o(a) Exequente para tal fim; não sendo encontrados
bens para garantia do débito, constate o Sr. Oficial de Justiça os bens que guarnecem a residência dos(as) Executados(as),
lavrando-se circunstanciado auto (art. 659, parágrafo 3º CPC), cientificando o(a)(s) devedor(as)(es) de que poderá(ão) oferecer
embargos em audiência a ser designada (parágrafo 1º, do art. 53, da Lei 9.099/95). 4)-Em caso de penhora, avalie-se desde já
o bem, intimando o(a) Exequente a dizer se com ela está de acordo; se não for(em) encontrado(a)(s) o(a)(s) devedor(as)(es)
ou bens penhoráveis, intime-se o(a) Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos autos, indicando o endereço
do(a)(s) Executado(a)(s) ou bem de sua propriedade, passível de penhora, sob pena de, não o fazendo, ser o feito extinto com
fundamento no parágrafo 4º do art. 53 da Lei 9.099/95, com a devolução do(s) documento(s) que instruiu(ram) a inicial. 5)Fica deferido ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do art. 172, parágrafo 2º, do CPC, podendo, ainda, o Sr. Oficial de Justiça
requisitar o uso de força policial e a proceder arrombamentos, observadas as formalidades legais a prudência recomendável. 6)
Cumpra-se e diligencie-se. - ADV: MARCELO FÁVERO CARDOSO DE OLIVEIRA (OAB 189301/SP), RODOLFO NASCIMENTO
FIOREZI (OAB 184479/SP)
Processo 3000422-27.2013.8.26.0370 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Marcelo Fávero Cardoso
de Oliveira - - Rodolfo Nascimento Fiorezi - ALICE ANGOTTI MOIZES - Marcelo Fávero Cardoso de Oliveira - - Rodolfo
Nascimento Fiorezi - Vistos, etc. 1)-Cite(m)-se o(a)(s) Executado(a)(s) para efetuar(em) o pagamento do débito no prazo de
três (03) dias, sob pena de penhora. 2)-Decorrido o prazo sem o pagamento do débito, proceda o bloqueio de valores pelo
sistema Bacen Jud on line. 3)-Não havendo bloqueio de valores, penhore-se livremente, nomeando-se o(a) Executado(a)
como depositário(a), se houver recusa, proceda a remoção, nomeando-se o(a) Exequente para tal fim; não sendo encontrados
bens para garantia do débito, constate o Sr. Oficial de Justiça os bens que guarnecem a residência dos(as) Executados(as),
lavrando-se circunstanciado auto (art. 659, parágrafo 3º CPC), cientificando o(a)(s) devedor(as)(es) de que poderá(ão) oferecer
embargos em audiência a ser designada (parágrafo 1º, do art. 53, da Lei 9.099/95). 4)-Em caso de penhora, avalie-se desde já
o bem, intimando o(a) Exequente a dizer se com ela está de acordo; se não for(em) encontrado(a)(s) o(a)(s) devedor(as)(es)
ou bens penhoráveis, intime-se o(a) Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos autos, indicando o endereço
do(a)(s) Executado(a)(s) ou bem de sua propriedade, passível de penhora, sob pena de, não o fazendo, ser o feito extinto com
fundamento no parágrafo 4º do art. 53 da Lei 9.099/95, com a devolução do(s) documento(s) que instruiu(ram) a inicial. 5)Fica deferido ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do art. 172, parágrafo 2º, do CPC, podendo, ainda, o Sr. Oficial de Justiça
requisitar o uso de força policial e a proceder arrombamentos, observadas as formalidades legais a prudência recomendável. 6)
Cumpra-se e diligencie-se. - ADV: MARCELO FÁVERO CARDOSO DE OLIVEIRA (OAB 189301/SP), RODOLFO NASCIMENTO
FIOREZI (OAB 184479/SP)
Processo 3000423-12.2013.8.26.0370 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Marcelo Fávero Cardoso
de Oliveira - - Rodolfo Nascimento Fiorezi - HIPÓLITO PRATA DO AMARAL - Marcelo Fávero Cardoso de Oliveira - - Rodolfo
Nascimento Fiorezi - Vistos, etc. 1)-Cite(m)-se o(a)(s) Executado(a)(s) para efetuar(em) o pagamento do débito no prazo de
três (03) dias, sob pena de penhora. 2)-Decorrido o prazo sem o pagamento do débito, proceda o bloqueio de valores pelo
sistema Bacen Jud on line. 3)-Não havendo bloqueio de valores, penhore-se livremente, nomeando-se o(a) Executado(a)
como depositário(a), se houver recusa, proceda a remoção, nomeando-se o(a) Exequente para tal fim; não sendo encontrados
bens para garantia do débito, constate o Sr. Oficial de Justiça os bens que guarnecem a residência dos(as) Executados(as),
lavrando-se circunstanciado auto (art. 659, parágrafo 3º CPC), cientificando o(a)(s) devedor(as)(es) de que poderá(ão) oferecer
embargos em audiência a ser designada (parágrafo 1º, do art. 53, da Lei 9.099/95). 4)-Em caso de penhora, avalie-se desde já
o bem, intimando o(a) Exequente a dizer se com ela está de acordo; se não for(em) encontrado(a)(s) o(a)(s) devedor(as)(es)
ou bens penhoráveis, intime-se o(a) Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos autos, indicando o endereço
do(a)(s) Executado(a)(s) ou bem de sua propriedade, passível de penhora, sob pena de, não o fazendo, ser o feito extinto com
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fundamento no parágrafo 4º do art. 53 da Lei 9.099/95, com a devolução do(s) documento(s) que instruiu(ram) a inicial. 5)Fica deferido ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do art. 172, parágrafo 2º, do CPC, podendo, ainda, o Sr. Oficial de Justiça
requisitar o uso de força policial e a proceder arrombamentos, observadas as formalidades legais a prudência recomendável. 6)
Cumpra-se e diligencie-se. - ADV: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI (OAB 184479/SP), MARCELO FÁVERO CARDOSO DE
OLIVEIRA (OAB 189301/SP)

MONTE-MOR
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO GUSTAVO NARDI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ RUFINO MARINHO GUSMÃO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0001/2014
Processo 0000024-58.1995.8.26.0372 (372.01.1995.000024) - Ação Civil Pública - Obrigações - Ministerio Publico do Estado
de São Paulo - Jose Luiz Gomes Carneiro - Vistos. Fls. 662: Considerando o arquivamento do inventário, citem-se pessoalmente
os herdeiros do executado Sueli de Fátima Rodrigues Manaia, José Luiz Gomes Carneiro Júnior, Jorge Luiz Gomes Carneiro
e Maria Antonia Gomes Carneiro Transferetti, contestando a presente habilitação em 05 (cinco) dias, em observância ao artigo
1.057 c.c 1.062, do Código de Processo Civil. Consigne-se, por ora, ser incabível o julgamento dos embargos à execução
porquanto ainda não há representantes processuais para o embargante, que possam dizer em termos de prosseguimento do
feito. Int. - ADV: LUIZ RONALDO FRANÇA (OAB 41601/SP)
Processo 0000049-27.2002.8.26.0372 (372.01.2002.000049) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação /
Ameaça - Municipio de Monte Mor - ORDEM Nº 506/02 - Autor, recolher, em 05 dias, as diligências do Oficial de Justiça referente
a citação da co-requerida Margarida Bittencourt Batista representada por Sebastião Batista, sob pena de extinção pelo art. 267,
IV do CPC. - ADV: EUDES MOCHIUTTI (OAB 268751/SP), VICTOR FRANCHI (OAB 297534/SP)
Processo 0000101-81.2006.8.26.0372 (372.01.2006.000101) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados América Multicarteira - (Ordem 46/2006) Vistos.
Fls. 130/131: Defiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros em nome do executado através do sistema Bacenjud. Proceda
a Serventia à inclusão da minuta, fazendo os autos conclusos em seguida para protocolamento da ordem. Aguarde-se por 10
(dez) dias a resposta das instituições financeiras. Com o resultado, intime-se o exequente para que se manifeste em termos
de prosseguimento. Intime-se. (Resultado negativo da tentativa de bloqueio. Diga o exequente) - ADV: MARCELO TESHEINER
CAVASSANI (OAB 71318/SP), ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP)
Processo 0000158-60.2010.8.26.0372 (372.01.2010.000158) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Santander Leasing Sa Arrendamento Mercantil - (Ordem 69/2010) Diga o autor sobre o resultado pisitivo da consulta
de endereço pelo sistema BacenJud. - ADV: ANTONIO SAMUEL SILVEIRA (OAB 94243/SP)
Processo 0000194-68.2011.8.26.0372 (372.01.2011.000194) - Monitória - Prestação de Serviços - A Friedberg do Brasil
Industria e Comercio Ltda - ORDEM 50/11 - Manifeste-se o(a) autor(a), em 5 (cinco) dias, sobre o resultado negativo da carta
de citação, sob pena de extinção pelo art. 267, IV. - ADV: ANA CLARA DE CARVALHO BORGES (OAB 25600/SP), GUILHERME
BORGES HILDEBRAND (OAB 208231/SP)
Processo 0000224-35.2013.8.26.0372 (037.22.0130.000224) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Joao Jorge de Aguirre e outros - ORDEM Nº 43/13 - Autor, manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se
encontra paralisado há mais de 30 dias, sob pena de extinção do processo (art. 267, IV do CPC) - ADV: ANA LUCIA AURICCHIO
MESQUITA (OAB 49871/SP)
Processo 0000474-05.2012.8.26.0372 (372.01.2012.000474) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - ORDEM 173/12 - REQUERENTE: Manifestar-se, em
05 dias, sobre o resultado negativo da carta precatória sob pena de extinção pelo art. 267, IV do CPC. - ADV: PRISCILA
MENEGUETTI ZAIDEN (OAB 280084/SP)
Processo 0000476-48.2007.8.26.0372 (372.01.2007.000476) - Procedimento Ordinário - Marcia Maria do Nascimento Instituto Nacional de Seguridade Social - Vistos. Diante da certidão retro, para a realização da perícia, nomeio, em substituição,
o médico ELIEZER MOLCHANSKY, fixando os seus honorários no patamar máximo da tabela da Resolução 541 do Conselho de
Justiça Federal. Quanto ao mais, cumpra-se o comando de fl. 63, dando ciência ao perito da nomeação ora realizada. Int. - ADV:
MICHELLE MARIA CABRAL MOLNAR (OAB 273429/SP), DANYEL DA SILVA MAIA (OAB 221828/SP)
Processo 0000518-24.2012.8.26.0372 (372.01.2012.000518) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Maria
da Gloria Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos, em saneador. De pronto afasto a preliminar de falta de
interesse de agir por ausência de requerimento administrativo do pleito, o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República
consagra o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, assegurando o direito de ação, que só pode ser restringido
pela própria Carta Maior. Por oportuno, cabe citar os seguintes julgados do C. Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido:
“PREVIDENCIÁRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. I -Consoante entendimento desta Corte é desnecessário o prévio requerimento administrativo para a propositura
de ação que visa à percepção de benefício previdenciário. Precedentes. II - Agravo interno desprovido.” (AGRESP nº 871060,
Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 12/12/2006, DJ 05/02/2007). “RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR
MORTE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. 1. É firme o entendimento neste Superior Tribunal
de Justiça no sentido de ser desnecessário o prévio requerimento administrativo à propositura de ação que visa à percepção de
benefício previdenciário (REsp nº 230.499/CE, da minha Relatoria, in DJ 1º/8/2000). 2. Recurso improvido”. (RESP nº 543117,
Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 26/5/2004, DJ 02/8/2004). Ainda que não se refira, expressamente, à questão
do prévio requerimento administrativo, há de se recordar, mutatis mutandis, do disposto no verbete 09 da Súmula do Tribunal
Regional Federal da Terceira Região, segundo o qual, “em matéria previdenciária, torna-se desnecessário o prévio exaurimento
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da via administrativa, como condição de ajuizamento da ação”. Assim, não se apresenta justificativa plausível à exigência de
prévia solicitação administrativa do benefício, como condição à propositura da ação previdenciária. Igualmente, não há que
se falar em inépcia da inicial, pois os fatos foram muito bem narrados, donde se depreende que a qualificação da autora é
profissional do “do lar”, e que a data de início da doença será pontuada em laudo pericial. No mais, as partes são legítimas e estão
bem representadas nos autos. Presentes se afiguram as condições da ação e os pressupostos de validade do processo. Não há
nulidades ou irregularidades processuais, razão pela qual declaro saneado o feito. No que diz respeito às provas, verifico que o
deslinde da causa não autoriza julgamento antecipado, já que necessária a produção de provas orais. Para realização da prova
pericial, nomeio o Dr. Ricardo G. Abud, Médico Ortopedista. Oficie-se solicitando agendamento de data. Com o agendamento,
intime-se o(a) autor(a) para comparecer à perícia. Com efeito, o (a) autor(a) alega ser portador de “Osteoartrose, gonartrose
e artrose”. Assim, verifico que se trata de perícia de alta complexidade, que demanda considerável tempo de duração, de
modo que fixo os honorários periciais no valor correspondente ao teto máximo da Tabela da Resolução 541 do Conselho da
Justiça Federal. Oficie-se, com urgência, para reserva dos honorários. O Sr. Perito deve responder aos seguintes quesitos: Se
o (a) autor (a) é portador (a) de algum problema físico ou mental que lhe retire a capacidade, total ou parcial, permanente ou
temporária, para o desempenho de atividade laborativa; Em caso positivo, dimensionar a incapacidade, se total ou parcial e, se
permanente ou temporária, justificando, bem como, precisando, se possível, o seu termo inicial. Quesitos do autor às fls. 11/12
e do réu às fls. 41/42. As partes poderão indicar assistentes técnicos, no prazo de 05 dias (CPC, art. 421, par. 1º, incisos I e II).
Arbitro os honorários periciais no patamar máximo da tabela. Após a entrega do laudo, oficie-se para pagamento. Expeça-se o
necessário. Oportunamente, se o caso, será designado audiência de instrução e julgamento. Int. e dil. - ADV: MICHELLE MARIA
CABRAL MOLNAR (OAB 273429/SP), CASSIA MARTUCCI MELILLO (OAB 211735/SP)
Processo 0000586-08.2011.8.26.0372 (372.01.2011.000586) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Maria
Marcondes de Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Tendo em vista que o perito nomeado às fls. 131/132
não realiza mais trabalhos para esta comarca, conforme certidão de fls. 137, substituo o mesmo, nomeado para a realização da
perícia o Dr. RICARDO ABUD GREGÓRIO. Intime-se o Sr. Perito nos mesmo termos do Saneador de fls. 131/132, aproveitando
este como está. Int. - ADV: EDSON RICARDO PONTES (OAB 179738/SP), MICHELLE MARIA CABRAL MOLNAR (OAB 273429/
SP)
Processo 0000658-68.2006.8.26.0372 (372.01.2006.000658) - Outros Feitos não Especificados - Aldair de Souza Santos RETIRAR CARTA DE ADJUDICAÇÃO - ADV: DAVID DA SILVA (OAB 118426/SP)
Processo 0000658-68.2006.8.26.0372 (372.01.2006.000658) - Outros Feitos não Especificados - Aldair de Souza Santos Retirar formal de partilha/ carta de sentença - ADV: DAVID DA SILVA (OAB 118426/SP)
Processo 0000802-95.2013.8.26.0372 (037.22.0130.000802) - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Energia Elétrica Rafael Maicon dos Santos - Companhia Paulista de Força e Luz - (N° DE ORDEM 0157/13) Ante o exposto, e por tudo mais que
dos autos consta, julgo procedente a pretensão inicial, de forma a manter nos termos a liminar concedida, excluindo o nome do
requerente dos órgãos de proteção ao credito, declarando-se a inexigibilidade de débito discutido no autos, bem como condeno
a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, devidamente atualizado e corrigido monetariamente, bem
como acrescido de juros de 1% ao mês, ambos desde esta data até o efetivo pagamento, uma vez que mensurada a verba
indenizatória nesta mesma oportunidade. Em decorrência da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios, que fixo em 20 % do valor da condenação. P. R. I. C. Monte Mor, 13 de novembro de 2013. Custas
de Preparo no valor de R$ 154,13 e Custas de Remessa e Porte de Retorno no valor de R$ 25,00 (R$ 25,00 por volume) - ADV:
JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), SILVIA MARCIA DOS SANTOS (OAB 265049/SP)
Processo 0000812-13.2011.8.26.0372 (372.01.2011.000812) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Terezinha Maria de Jesus Sales - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Nº de Ordem 194/11 - Vistos. Fls. 104/105:
Dê-se ciência à assistente social do novo endereço da autora para a realização do estudo social. Aguarde-se a juntada do
relatório. Int. - ADV: EDSON RICARDO PONTES (OAB 179738/SP), MICHELLE MARIA CABRAL MOLNAR (OAB 273429/SP)
Processo 0000878-32.2007.8.26.0372 (372.01.2007.000878) - Monitória - Duplicata - Casa dos Tomateiros Comercio
Importaçao e Exportaçao de Produtos Agricolas Ltda - Antonio Sergio Gonçalves - AUTOR, COMPLEMENTAR EM 05
DIAS, AS DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO VALOR DE R$6,75 “sob pena de extinção pelo art. 267, IV do CPC”
CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO PARCIALMENTE CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
372.2013/003441-9 dirigi-me ao endereço: Rua Professor Fauze Calil, n. 137 - Monte Mor/SP., onde, em 28/10/2013, encontrei
a casa fechada; em novos retornos, em 21/11/2013, fui atendido pela Sra. ROSA, a qual informou que APARECIDA DONIZETE
DÁRIO GONÇALVES é sua filha e leciona na Escola Coronel Domingos Ferreira, na Rua Dr. Carlos de Campos, Centro, Monte
Mor/SP., e, que ANTONIO SÉRGIO GONÇALVES, seu genro, reside no Sítio Casa Branca, Bairro Casa Branca. Assim, em
21/11/2013, às 11h, na Escola Coronel, fui atendido pela Sra. Ligia (funcionária), a qual chamou a executada que se achava
lecionando, ocasião em que, INTIMEI e ADVERTI pessoalmente a executada: APARECIDA DONIZETE DÁRIO GONÇALVES
(branca, cabelos tingidos e alisados, na cor escura, na altura dos ombros, magra, estatura mediana, aparentando 50 anos
ou mais, trajando blusa verde e casaco preto e calça jeans; recusou exibir RG), de todo teor e fins do presente mandado e
penhora realizada, conforme cópia que seguia anexa e instruiu a contrafé; advertindo-a do prazo para impugnação da penhora
que é de quinze (15) dias, na forma e sob as penas da lei. Aceitou a contrafé, após leituras que lhe fiz, ouviu; porém, recusouse a exarar ciente no mandado, dizendo “que nada assinaria pois que está tudo certo; que o débito já foi quitado”. Certifico
mais, que me dirigi também no Sítio Casa Branca, Bairro Casa Branca, Monte Mor/SP., onde, em 21/11/2013, às 11h35min,
localizei e, então, INTIMEI e ADVERTI pessoalmente o executado: ANTONIO SÉRGIO GONÇALVES (branco, cabelos grisalhos
cortados baixo, cavanhaque grisalho, rosto cheio, estatura mediana, forte, olhos castanhos, trajando camiseta gola polo azul
e bermuda jeans), de todo teor e fins do presente mandado e penhora realizada, conforme cópia que seguia anexa e instruiu
a contrafé, bem como CIENTIFICANDO-O de que foi NOMEADO DEPOSITÁRIO do bem penhorado e da responsabilidade do
encargo; bem como advertindo-o do prazo para impugnação da penhora que é de quinze (15) dias, na forma e sob as penas
da lei. Aceitou a contrafé, após leituras que lhe fiz, ouviu; recusando-se a exarar seu ciente no mandado, exibindo cópia de
Homologação de Acordo datado de 12/11/2013 e recibo de mesma data, sendo que não forneceu cópia, dizendo que iria falar
com sua advogada, Dra. Denise. Argumentou que a referida dívida está paga e mostrou-se indignado com minha presença,
chegando a ser grosseiro. Faço constar ainda, que DEIXEI DE PROCEDER À AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO, uma vez que
se trata de imóvel rural, o que exige melhores conhecimentos técnicos, para uma avaliação mais justa e eqüitativa, pois há que
se considerar a nua propriedade e benfeitorias existentes no imóvel rural, além de se calcular valor do todo e depois se extrair
valor da fração penhorada. Assim, restituo o mandado para os fins de Direito. O referido é verdade e dou fé. - ADV: VARLENE
FERREIRA DE ASSIS (OAB 87707/SP), JAIME BARBOSA FACIOLI (OAB 38510/SP), CARLOS ROBERTO DE CAMPOS (OAB
28027/SP), DENISE FORCHETTI TIGRE CAETANO (OAB 121511/SP)
Processo 0001009-65.2011.8.26.0372 (372.01.2011.001009) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Reclusão - Kaike Germano
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Ferreira e outro - Vistos. Julgo extinta a execução, em razão do pagamento, e o faço com fundamento no art. 794, I do Código
de Processo Civil. Custas na forma da Lei, observado que as partes são beneficiárias da assistência judiciária gratuita (art. 12
da Lei 1.060/50). Sem condenação em honorários. Oportunamente, arquivem-se. P. R. I. - ADV: GISELA BERTOGNA TAKEHISA
(OAB 243473/SP)
Processo 0001268-26.2012.8.26.0372 (372.01.2012.001268) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Roque
Donizetti Lopes - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Diante do certificado às fls. 88, e não dispondo este Juízo,
no momento, de perito médico especialista em ortopedia, nomeio em substituição o médico clínico geral Ricardo Abud Gregório.
No mais cumpra o despacho de fls. 80/81. Int. - ADV: FÁBIO ROBERTO PIOZZI (OAB 167526/SP), MICHELLE MARIA CABRAL
MOLNAR (OAB 273429/SP)
Processo 0001296-33.2008.8.26.0372 (372.01.2008.001296) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Bradesco Sa - Marcionilio Pereira da Rocha - ORDEM Nº 172/08 - Autor, manifestar-se, em 48 horas, sobre
o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de 30 dias, sob pena de extinção do processo (art. 267, IV do CPC). ADV: MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DE MELO MONTERO (OAB 96226/SP)
Processo 0001431-16.2006.8.26.0372 (372.01.2006.001431) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Ivany Clarete de Oliveira - ORDEM Nº 723/06 - REQUERENTE: recolher taxa (R$11,00) para cada pesquisa junto ao INFOJUD,
BACEN, RENAJUD (código 434-1), de acordo com o Comunicado 170/2011 - DJE 26/04/2011, sob pena de extinção pelo art.
267, IV do CPC. - ADV: REGIANE DE ARAÚJO TRISTÃO (OAB 177139/SP), JULIANO VICENTINI TRISTAO (OAB 218098/SP)
Processo 0001758-48.2012.8.26.0372 (372.01.2012.001758) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Geraldina Caetano Martins - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Diante da certidão retro, para a realização da
perícia médica, considerando a carência de profissional especializado na área da moléstia que acomete a autora, nomeio, em
substituição, o médico DR. ANTONIO VERIANO PEREIRA NETO, fixando os seus honorários no patamar máximo da tabela da
Resolução 541 do CJF. Quanto ao mais, cumpra-se o despacho saneador de fl. 113. Int. - ADV: MICHELLE MARIA CABRAL
MOLNAR (OAB 273429/SP), FÁBIO ROBERTO PIOZZI (OAB 167526/SP)
Processo 0001759-96.2013.8.26.0372 (037.22.0130.001759) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Sebastiao Luiz dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Partes legítimas e bem representadas, não
havendo nulidades ou irregularidades a serem analisadas. Afasto a preliminar de prescrição suscitada pela autarquia, na medida
que eventual procedência da demanda considerará como termo inicial do benefício a data do ajuizamento da ação, não se
falando, portanto, em parcelas prescritas. No mais, dou o feito por saneado. Quanto ao mérito, tratando-se de matéria fática
que depende de prova pericial e realização de estudo social, defiro a sua realização. Para a realização da perícia, nomeio
o psiquiatra DR. ANTONIO VERIANO PEREIRA NETO, fixando os seus honorários no patamar máximo da tabela relativa à
Resolução 541 do Conselho da Justiça Federal. Oficie-se solicitando agendamento de data e horário para a sua realização.
Com o agendamento, intime-se o autor para comparecimento. O Sr. Perito deve responder aos seguintes quesitos: a) Se a parte
autora é portadora de algum problema físico ou mental que lhe retire a capacidade, total ou parcialmente, de forma permanente
ou temporária, para o desempenho de atividade laborativa; b)Em caso positivo, dimensionar a incapacidade, se total ou parcial
e, se permanente ou temporária, justificando, bem como, precisando, se possível, o seu termo inicial. Quesitos do autor à fl. 08.
Quesitos do INSS às fls. 43/45. As partes poderão indicar assistente técnico no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 421, par. 1º,
incisos I e II), devendo os mesmos ser intimados da data da perícia. Oficie-se para pagamento, após a apresentação do laudo.
Intime-se. - ADV: MICHELLE MARIA CABRAL MOLNAR (OAB 273429/SP), FÁBIO ROBERTO PIOZZI (OAB 167526/SP)
Processo 0001761-03.2012.8.26.0372 (372.01.2012.001761) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Maria Aparecida da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Nº de Ordem 449/12 - Vistos. Partes legítimas e bem
representadas, não havendo nulidades ou irregularidades a serem analisadas. Não foram suscitadas matérias preliminares.
Dessa forma, dou o feito por saneado. Quanto ao mérito, tratando-se de matéria fática que depende de prova médico pericial,
defiro a sua realização. Para tanto, considerando a carência de profissional especializado na área da moléstia que acomete a
autora, nomeio o DR. RICARDO ABUD GREGÓRIO, fixando os seus honorários no patamar máximo da tabela da Resolução 541
do Conselho de Justiça Federal. Intime-se o perito nomeado solicitando agendamento de data e horário para a realização da
perícia. Com o agendamento, intime-se a autora para comparecimento. O Sr. Perito deve responder aos seguintes quesitos: a)
Se a parte autora é portadora de algum problema físico ou mental que lhe retire a capacidade, total ou parcialmente, de forma
permanente ou temporária, para o desempenho de atividade laborativa; b)Em caso positivo, dimensionar a incapacidade, se
total ou parcial e, se permanente ou temporária, justificando, bem como, precisando, se possível, o seu termo inicial. Quesitos
da autora às fls. 13/14. Quesitos do INSS às fls. 69/71. As partes poderão indicar assistente técnico no prazo de 5 (cinco) dias
(CPC, art. 421, par. 1º, incisos I e II), devendo os mesmos ser intimados da data da perícia. Oficie-se para pagamento, após a
apresentação do laudo. Intime-se. - ADV: FÁBIO ROBERTO PIOZZI (OAB 167526/SP), MICHELLE MARIA CABRAL MOLNAR
(OAB 273429/SP)
Processo 0001813-67.2010.8.26.0372 (372.01.2010.001813) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Industria Grafica
Foroni Ltda - Vistos. Fls. 94/98: Ante o recolhimento da taxa legal, defiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros em nome do
executado através do sistema BACENJUD. Proceda a Serventia à inclusão da minuta, fazendo os autos conclusos em seguida
para protocolamento da ordem. Aguarde-se por 10 (dez) dias a resposta das instituições financeiras. Com o resultado, intimese a exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento. Int. (Tentativa de bloqueio negativa. Diga a exequente)
- ADV: ALBERTO CORDEIRO (OAB 173096/SP)
Processo 0001885-20.2011.8.26.0372 (372.01.2011.001885) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Panamericano Sa - (Ordem 2477/2002) Diga o requerente sobre o resultado negativo da tentativa de bloqueio
de valores pelo sistema BacenJud. - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)
Processo 0001945-71.2003.8.26.0372 (372.01.2003.001945) - Execução de Título Extrajudicial - Coisas - Agrosema
Representações Comerciais de Insumos Agrícolas Ltda - Vistos. Fl. 290: Proceda a Serventia à realização da pesquisa via
sistema RENAJUD, como já deferida anteriormente. Int. (Manifeste-se o autor: Pesquisa efetiva, indicando a existência de uma
motocicleta Honda XLX 250 R, ano 1985, com restrição existente) - ADV: CHRISTIAN GROSSI (OAB 198085/SP)
Processo 0002073-47.2010.8.26.0372 (372.01.2010.002073) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Helio
Aparecido Soares - Carlos Gaspar - ORDEM Nº 0487/2010 - Autor, manifestar-se em 48 horas, sobre o andamento do feito sob
pena de de extinção pelo art. 267, IV do CPC. - ADV: ISRAEL BRUNO VICENTE (OAB 259147/SP), WALTON ASSIS PEREIRA
(OAB 139350/SP)
Processo 0002095-37.2012.8.26.0372 (372.01.2012.002095) - Procedimento Ordinário - Compromisso - Enison Batista dos
Santos - Motomil de Campinas Comercio e Importação Ltda - - Nivaldo Jose Batista - Autor, manifestar-se, em 05 dias, sobre
o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação, sob pena de extinção pelo art. 267, IV do CPC”/ “sob pena
de arquivamento” “. - ADV: CYRO DA SILVA MAIA JUNIOR (OAB 209029/SP), FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS (OAB
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196461/SP)
Processo 0002372-87.2011.8.26.0372 (372.01.2011.002372) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Aneis Alves dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Partes legítimas e bem representadas, não havendo
nulidades ou irregularidades a serem analisadas. Afasto a preliminar de incompetência absoluta suscitada pela autarquia, na
medida que, segundo o entendimento dominante do Egrégio TRF da 3ª Região, a competência delegada prevista na Constituição
Federal inclui pleito indenizatório, não sendo o caso de declinação de competência. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO OBJETIVANDO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CUMULAÇÃO
SUCESSIVA DE PEDIDOS. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO JUÍZO ESTADUAL. ART. 109, § 3º, CF. APLICAÇÃO. I - Cuidase de cúmulo sucessivo de pedidos, regulado pela norma do art. 292 do CPC. II - As pretensões ventiladas na ação originária
são de duas ordens, segundo se dessume da inicial daquele feito: a obtenção de aposentadoria por idade e a indenização
por dano moral decorrente de responsabilidade civil do INSS por seu ato administrativo. III - A delegação de competência a
que alude o art. 109, § 3º, da CF, é fixada em razão da matéria, ou seja, do objeto do pedido. A ação subjacente versa sobre
causa em que é parte instituição de previdência e beneficiário, estando, pois, ao abrigo dessa norma. IV - Estão presentes
todos os requisitos previstos no art. 292, § 1º e seus incisos, do CPC, para a cumulação em questão, ou seja, os pedidos
são compatíveis entre si, o mesmo Juízo Estadual é competente para deles conhecer e o tipo de procedimento escolhido - o
ordinário - é adequado para a veiculação da pretensão em causa. V - Conflito negativo julgado procedente, firmando-se a
plena competência do Juízo de Direito da 2ª Vara de Registro/SP. (TRF-3, CC 5888 SP 2011.03.00.005888-5, Terceira Seção,
Rel(a) Juíza Convocada MÁRCIA HOFFMANN, Data de Julgamento 12/05/2011) No mais, dou o feito por saneado. Quanto ao
mérito, tratando-se de matéria fática que depende de prova médico pericial, defiro a sua realização. Para tanto, considerando a
carência de profissional especializado na área das lesões que acometem o autor, nomeio o DR. RICARDO ABUD GREGÓRIO,
fixando os seus honorários no patamar máximo da tabela de que trata a Resolução 541 do Conselho de Justiça Federal. Intimese o perito nomeado solicitando agendamento de data e horário para a sua realização. Com a informação, intime-se o autor
para comparecimento. O Sr. Perito deve responder aos seguintes quesitos: a) Se a parte autora é portadora de algum problema
físico ou mental que lhe retire a capacidade, total ou parcialmente, de forma permanente ou temporária, para o desempenho
de atividade laborativa; b)Em caso positivo, dimensionar a incapacidade, se total ou parcial e, se permanente ou temporária,
justificando, bem como, precisando, se possível, o seu termo inicial. Quesitos do autor à fl. 16. Quesitos do INSS às fls. 70/71.
As partes poderão indicar assistente técnico no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 421, par. 1º, incisos I e II), devendo os
mesmos ser intimados da data da perícia. Oficie-se para pagamento, após a apresentação do laudo. Intime-se. - ADV: THIAGO
HENRIQUE ASSIS DE ARAUJO (OAB 250561/SP)
Processo 0002378-31.2010.8.26.0372 (372.01.2010.002378) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Jose da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Autor, cientifique-se do agendamento de perícia médica para o dia
29/04/2014 às 12:00 hs, a realizar-se no consultório do Dr. Eliézer Molchansky, situado na Rua Dr. Emílio Ribas 805, cj 54,
Cambuí, Campinas - SP. - ADV: EDSON RICARDO PONTES (OAB 179738/SP), FÁBIO ROBERTO PIOZZI (OAB 167526/SP),
MICHELLE MARIA CABRAL MOLNAR (OAB 273429/SP), CASSIA MARTUCCI MELILLO (OAB 211735/SP)
Processo 0002692-40.2011.8.26.0372 (372.01.2011.002692) - Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda Jose Alecio Malaquias Paes - Maria Luiza Patricio Leite - (Ordem 469/2011) Diga o exequente sobre o resultado negativo da
tentativa de bloqueio de valores pelo sistema BacenJud. - ADV: CYRO DA SILVA MAIA JUNIOR (OAB 209029/SP), EVARISTO
ANGELO BATISTELA (OAB 137238/SP)
Processo 0002711-17.2009.8.26.0372 (372.01.2009.002711) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Rosa
Helena Tabordo - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Diante da certidão retro, e considerando a carência de
profissional especializado na área da moléstia que comete a autora, para a realização da perícia, nomeio o DR. ROBERTO
VAZ PIESCO. Quanto ao mais, cumpra-se o comando de fl. 104. Intime-se. - ADV: EDSON RICARDO PONTES (OAB 179738/
SP), MICHELLE MARIA CABRAL MOLNAR (OAB 273429/SP), CASSIA MARTUCCI MELILLO (OAB 211735/SP), MARIO LUIS
FRAGA NETTO (OAB 131812/SP)
Processo 0003002-46.2011.8.26.0372 (372.01.2011.003002) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Cecilia
Caetano - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Tendo em vista que o perito nomeado às fls. 85/86 não realiza mais
trabalhos para esta comarca, conforme certidão de fls. 88, substituo o mesmo, nomeado para a realização da perícia o Dr.
RICARDO ABUD GREGÓRIO. Intime-se o Sr. Perito nos mesmo termos do Saneador de fls. 85/86, aproveitando este como
está. Int. - ADV: EDSON RICARDO PONTES (OAB 179738/SP), MICHELLE MARIA CABRAL MOLNAR (OAB 273429/SP)
Processo 0003056-51.2007.8.26.0372 (372.01.2007.003056) - Cautelar Inominada - Cerealista Transferetti Ltda - Banco do
Brasil Sa - (Ordem 1379/2007) Intimação do requerido do bloqueio efetivado pelo sistema BacenJud do valor total pleiteado,
R$ 1.487,70, bem como para fins dos artigos 475-J, parágrafo 167 e 668, ambos do CPC. - ADV: MARIA ANTONIA GOMES
CARNEIRO TRANSFERETTI (OAB 208136/SP), RENATO NOGUEIRA GARRIGOS VINHAES (OAB 104163/SP)
Processo 0003146-35.2002.8.26.0372 (372.01.2002.003146) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Hilda de Souza
Braga - ORDEM Nº 175/02 - Autor, manifestar-se, em 48 horas, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais
de 30 dias, sob pena de arquivamento. - ADV: JOÃO MARCOS BINHARDI (OAB 203513/SP)
Processo 0003255-68.2010.8.26.0372 (372.01.2010.003255) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados PCG-Brasil Multicarteira - Carlos Jose Miotti
- ORDEM Nº 718/10 - Autor, manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de
30 dias, sob pena de extinção do processo (art. 267, IV do CPC). - ADV: ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB
166822/SP), LUCIANA BERRO (OAB 255589/SP)
Processo 0003373-73.2012.8.26.0372 (372.01.2012.003373) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Bm Comercio e
Representaçao de Produtos Agropecuarios Ltda - Rafael Proença Coelho da Silva - (Ordem 986/2012) Digam os autores sobre
o resultado positivo da pesquisa de endereços pelo sistema BacenJud. - ADV: ALEXANDRE QUEIROZ DAMACENO (OAB
286011/SP), JURANDIR MARTINS FILHO (OAB 199419/SP)
Processo 0003509-22.2002.8.26.0372 (372.01.2002.003509) - Execução de Título Extrajudicial - Casa do
Tomateirocomercio,importe Exportprodagricltda - Vistos. Fls. 162/163: Com o recolhimento da taxa legal, defiro o pedido de
bloqueio de ativos financeiros em nome do executado através do sistema Bacenjud. Proceda a Serventia à inclusão da minuta,
fazendo os autos conclusos em seguida para protocolamento da ordem. Aguarde-se por 10 (dez) dias a resposta das instituições
financeiras. Com o resultado, intime-se o exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento. Int. - ADV: VARLENE
FERREIRA DE ASSIS (OAB 87707/SP), CARLOS ROBERTO DE CAMPOS (OAB 28027/SP), JAIME BARBOSA FACIOLI (OAB
38510/SP)
Processo 0003509-22.2002.8.26.0372 (372.01.2002.003509) - Execução de Título Extrajudicial - Casa do
Tomateirocomercio,importe Exportprodagricltda - (Ordem 2477/2002) Diga a exequente sobre o resultado negativo da tentativa
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de bloqueio de valores pelo sistema BacenJud. - ADV: VARLENE FERREIRA DE ASSIS (OAB 87707/SP), JAIME BARBOSA
FACIOLI (OAB 38510/SP), CARLOS ROBERTO DE CAMPOS (OAB 28027/SP)
Processo 0003950-22.2010.8.26.0372 (372.01.2010.003950) - Procedimento Sumário - Associaçao de Socios Proprietarios
e Condominos do Clube de Campo Santa Clara do Lago - ORDEM 720/2010 - REQUERENTE: Manifestar-se, em 10 (dez) dias,
sobre o decurso do prazo sem a apresentação de contestação. - ADV: WILLIANS BOTER GRILLO (OAB 93936/SP)
Processo 0004210-36.2009.8.26.0372 (372.01.2009.004210) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Espólio de Nair
Rohwedder Aguirre e outros - (Ordem 769/2009) Digam os autores sobre o resultado positivo da pesquisa de endereços pelo
sistema BacenJud. - ADV: DANIEL MESQUITA DE PAULA SALLES (OAB 288510/SP), ANA LUCIA AURICCHIO MESQUITA
(OAB 49871/SP)
Processo 0004412-76.2010.8.26.0372 (372.01.2010.004412) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Miqueas Felipe da Silva de Almeida - Instituto Nacional do Seguro Social - Ciência da data da perícia médica agendada
para o dia 20/02/2014, às 15:00 horas, no endereço sito à RUA ANTONIO LAPA 1032, CAMPINAS, SP - ADV: MICHELLE MARIA
CABRAL MOLNAR (OAB 273429/SP), CASSIA MARTUCCI MELILLO (OAB 211735/SP), EDSON RICARDO PONTES (OAB
179738/SP)
Processo 0004629-85.2011.8.26.0372 (372.01.2011.004629) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Merita
Machado de Souza - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Tendo em vista que o perito nomeado às fls. 51/52 não
realiza mais trabalhos para esta comarca, conforme certidão de fls. 58, substituo o mesmo, nomeado para a realização da
perícia o Dr. ELIEZER MOLCHANSKY. Intime-se o Sr. Perito nos mesmo termos do Saneador de fls. 51/52, aproveitando este
como está. Int. - ADV: MICHELLE MARIA CABRAL MOLNAR (OAB 273429/SP), EDSON RICARDO PONTES (OAB 179738/SP),
CASSIA MARTUCCI MELILLO (OAB 211735/SP)
Processo 0005432-39.2009.8.26.0372 (372.01.2009.005432) - Inventário - Inventário e Partilha - Jose Rodrigues Lima RETIRAR FORMAL DE PARTILHA - ADV: CARLOS ERNESTO MAGNUSSON (OAB 44269/SP), LAURO GUEDES PINTO FILHO
(OAB 241536/SP)
Processo 0005559-40.2010.8.26.0372 (372.01.2010.005559) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Antonio Mateus Kalefi - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Diante da certidão retro, e considerando a carência de
profissional especializado área da moléstia que acomete o autor, para a realização da perícia, nomeio o DR. RICARDO ABUD
GREGÓRIO. Quanto ao mais, cumpra-se o despacho de fls. 90/91. Intime-se. - ADV: DANYEL DA SILVA MAIA (OAB 221828/
SP)
Processo 0005954-95.2011.8.26.0372 (372.01.2011.005954) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Ernita Gonçalves
da Silva - RETIRAR FORMAL DE PARTILHA - ADV: WALTON BERNARDINO PEREIRA (OAB 70753/SP)
Processo 0006647-45.2012.8.26.0372 (372.01.2012.006647) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Vanilde Modesto
da Silva e outros - RETIRAR FORMAL DE PARTILHA - ADV: ANNA DE PAULA GRECCO (OAB 64679/SP)
Processo 3000997-29.2013.8.26.0372 - Execução Contra a Fazenda Pública - Sistema Remuneratório e Benefícios Elizabeti Fernandes Ribeiro - Prefeitura Municipal de Monte Mor - Vistos. Tendo em vista que os autos principais pertencem à 2ª
Vara local, e considerando ainda o teor do art. 475-P, inciso II, do CPC, que dispõe que a execução provisória - real pedido dos
autos - será cumprida pelo juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição, redistribuam-se estes autos à 2ª Vara
local, lá prosseguindo. Int. - ADV: RAFAEL LOPES DE CARVALHO (OAB 300838/SP)
Processo 3001011-13.2013.8.26.0372 - Execução Contra a Fazenda Pública - Sistema Remuneratório e Benefícios - Andreia
da Silva Carvalho - Prefeitura Municipal de Monte Mor - Vistos. Tendo em vista que os autos principais pertencem à 2ª Vara
local, e considerando ainda o teor do art. 475-P, inciso II, do CPC, que dispõe que a execução provisória - real pedido dos autos
- será cumprida pelo juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição, redistribuam-se estes autos à 2ª Vara local, lá
prosseguindo. Int. - ADV: RAFAEL LOPES DE CARVALHO (OAB 300838/SP)
Processo 3001013-80.2013.8.26.0372 - Execução Contra a Fazenda Pública - Sistema Remuneratório e Benefícios - Silvana
Lucas Correia Almança - Prefeitura Municipal de Monte Mor - Vistos. Tendo em vista que os autos principais pertencem à 2ª Vara
local, e considerando ainda o teor do art. 475-P, inciso II, do CPC, que dispõe que a execução provisória - real pedido dos autos
- será cumprida pelo juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição, redistribuam-se estes autos à 2ª Vara local, lá
prosseguindo. Int. - ADV: RAFAEL LOPES DE CARVALHO (OAB 300838/SP)
Processo 3001039-78.2013.8.26.0372 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - A. H. S. S. - - H. S. dos
S. - R. S. da S. - G. C. A. dos S. - Vistos. Em razão da apresentação pelo executado de novos comprovantes de pagamento,
manifestem-se novamente os exequentes. Int. - ADV: RENATO NOGUEIRA GARRIGOS VINHAES (OAB 104163/SP), JOSE
LUIZ QUAGLIATO (OAB 56036/SP)
Processo 3001177-45.2013.8.26.0372 - Procedimento Ordinário - Condomínio - Associaçao dos Proprietarios do Loteamento
Jardim Itapoan - REQUERENTE: Manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado da carta de citação/intimação, sob pena de
extinção pelo art. 267, IV do CPC. - ADV: MARCO AURELIO LUPPI (OAB 209306/SP)
Processo 3001380-07.2013.8.26.0372 - Busca e Apreensão - Coisas - Donizete Amaral - REQUERENTE: Manifestar-se, em
05 dias, sobre o resultado negativo da carta de citação/intimação, sob pena de extinção pelo art. 267, IV do CPC. - ADV: BRUNO
HENRIQUE FERRI (OAB 301044/SP)
Processo 3001409-57.2013.8.26.0372 - Execução Contra a Fazenda Pública - Sistema Remuneratório e Benefícios - Ana
Karina Pereira - Prefeitura Municipal de Monte Mor - Vistos. Tendo em vista que os autos principais pertencem à 2ª Vara local,
e considerando ainda o teor do art. 475-P, inciso II, do CPC, que dispõe que a execução provisória - real pedido dos autos será cumprida pelo juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição, redistribuam-se estes autos à 2ª Vara local, lá
prosseguindo. Int. - ADV: RAFAEL LOPES DE CARVALHO (OAB 300838/SP)
Processo 3001410-42.2013.8.26.0372 - Execução Contra a Fazenda Pública - Sistema Remuneratório e Benefícios - Luciana
Cristina Correa - Prefeitura Municipal de Monte Mor - Vistos. Tendo em vista que os autos principais pertencem à 2ª Vara local,
e considerando ainda o teor do art. 475-P, inciso II, do CPC, que dispõe que a execução provisória - real pedido dos autos será cumprida pelo juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição, redistribuam-se estes autos à 2ª Vara local, lá
prosseguindo. Int. - ADV: RAFAEL LOPES DE CARVALHO (OAB 300838/SP)
Processo 3001939-61.2013.8.26.0372 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - D. D. - A. M. dos S. Autor, manifestar-se, em 5 dias, sobre o decurso de prazo sem apresentação de contestação. - ADV: RENATO NOGUEIRA
GARRIGOS VINHAES (OAB 104163/SP)
Processo 3002016-70.2013.8.26.0372 - Divórcio Litigioso - Dissolução - V. L. de C. D. - V. C. D. - JUNTADA DE MANDADO
REALIZADA EM 08/01/14 - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO - CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em
cumprimento ao mandado nº 372.2013/003088-0 dirigi-me a Rua Lazaro Lirani, 31, Capuavinha, onde CITEI e INTIMEI VALDIR
CARLOS DONOLLA, pelo inteiro teor do mandado, bem como lhe entregando a contrafé, que ele recebeu, exarando sua
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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assinatura. - ADV: ERIKA CRISTINA CLEMENTE BATISTELA
Processo 3002130-09.2013.8.26.0372 - Procedimento Ordinário - Exoneração - J. L. M. da S. - Manifestar-se, em 10 dias,
sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: DANILO JACOB, JOSÉ EUZÉBIO CABRAL JÚNIOR (OAB 165267/SP)
Processo 3002250-52.2013.8.26.0372 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - E. G. S. - R. R. G.
- REQUERENTE: Manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327, CPC). - ADV: WALTON BERNARDINO
PEREIRA (OAB 70753/SP), ALVARO RODRIGO MOREIRA GOMES (OAB 245769/SP)
Processo 3003702-97.2013.8.26.0372 - Procedimento Ordinário - Exoneração - W. F. dos S. - - I. E. F. - - B. E. F. - V. E. F. Vistos. Atendam os requerentes a cota Ministerial retro. Int. - ADV: WALTON ASSIS PEREIRA (OAB 139350/SP)
Processo 3003744-49.2013.8.26.0372 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - HSBC Bank Brasil S/A - Banco
Múltiplo - Vistos. Cite(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob
pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo
Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV:
PAULO SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP)
Processo 3003769-62.2013.8.26.0372 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - T. M. de L. - Vistos.
Atenda o exequente a cota Ministerial retro, apresentando nova memória atualizada do débito. Prazo: 10 dias. Int. - ADV:
CRISTINA FORCHETTI MATHEUS (OAB 214277/SP)
Processo 3004104-81.2013.8.26.0372 - Execução Contra a Fazenda Pública - Sistema Remuneratório e Benefícios - Maria
Salete Pereira Nogueira - Municipio de Monte Mor - Vistos. Tendo em vista que os autos principais pertencem a 2ª Vara local,
e considerando ainda o teor do art. 475-P, inciso II, do CPC, que dispõe que a execução provisória - real pedido dos autos será cumprida pelo juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição, redistribuam-se estes autos à 2ª Vara local, lá
prosseguindo. Int. - ADV: LILIAN ORFANO FIGUEIREDO (OAB 297626/SP)
Processo 3004513-57.2013.8.26.0372 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - OMNI S/A Crédito, Financiamento e Investimento - ORDEM 1889/2013 - Vistos. Emende a requerente a inicial, corrigindo o valor atribuído
à causa, o qual deverá corresponder ao valor total do contrato, ou seja, o valor obtido com a soma total de todas as parcelas.
Também, deverá a autora recolher as custas processuais remanescentes. Prazo: 10 dias. Int. - ADV: CLAUDIO LUIZ LOMBARDI
(OAB 30236/SP)
Processo 3004523-04.2013.8.26.0372 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard
S/A - Vistos. Emende a requerente a inicial, corrigindo o valor atribuído à causa, o qual deverá corresponder ao valor total do
contrato, ou seja, o valor obtido com a soma total de todas as parcelas. Também, deverá a autora recolher as custas processuais
remanescentes. Prazo: 10 dias. Int. - ADV: EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/SP)
Processo 3004572-45.2013.8.26.0372 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO GMAC
S/A - Vistos. Emende a requerente a inicial, corrigindo o valor atribuído à causa, o qual deverá corresponder ao valor total do
contrato, ou seja, o valor obtido com a soma total de todas as parcelas. Também, deverá a autora recolher as custas processuais
remanescentes. Prazo: 10 dias. Int. - ADV: MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA (OAB 158887/SP)
Processo 3004574-15.2013.8.26.0372 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco
Panamericano S/A - Vistos. Emende a requerente a inicial, corrigindo o valor atribuído à causa, o qual deverá corresponder
ao valor total do contrato, ou seja, o valor obtido com a soma total de todas as parcelas. Também, deverá a autora recolher as
custas processuais remanescentes. Prazo: 10 dias. Int. - ADV: MARCELO SOTOPIETRA (OAB 149079/SP)

MORRO AGUDO
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO LUCAS EDUARDO STEINLE CAMARGO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULO SERGIO PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0023/2013
Processo 0000033-81.2013.8.26.0374 (037.42.0130.000033) - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - Dalgima Issy
- - Dagmar Issy - Ana Paula Miele Issy - Autos com vista para a parte autora (...decorreu o prazo de sobrestamento.). Prazo: 10
(dez) dias. Int. - ADV: BRUNO CESAR VICARI DE OLIVEIRA (OAB 251778/SP)
Processo 0000039-50.1997.8.26.0374 (374.01.1997.000039) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Paulo
César de Castro Freitas - José Henrique Pinton - Diante da certidão de fl. 378, aguarde-se provocação da parte interessada
no arquivo. - ADV: ROGERIO MIRANDA (OAB 96891/SP), DANIELA BALAN CAMELO DA COSTA (OAB 167721/SP), JOSE
APARECIDO LIPORINI JUNIOR (OAB 230994/SP), RENATO JOSE DA SILVA (OAB 62418/SP), GILBERTO VILARINHO
D’ALPINO (OAB 70049/SP), JOSÉ BENEDITO TAVARES (OAB 158694/SP), ADEMIR CARLOS ACORCI (OAB 261976/SP),
JOSE JORGE MARCUSSI (OAB 17933/SP)
Processo 0000077-76.2008.8.26.0374 (374.01.2008.000077) - Depósito - Depósito - Banco Panamericano Sa - Hildebrando
da Silva Miranda - Fl. 120: Defiro o sobrestamento dos autos conforme pleiteado pelo requerente. Decorrido, nova vista. - ADV:
NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP), REGIANE CAROLINE BORGES RIBEIRO (OAB 209359/SP)
Processo 0000087-86.2009.8.26.0374 (374.01.2009.000087) - Outros Feitos não Especificados - Banco Finasa Bmc Sa José Arruda - Manifeste-se a parte autora sobre o(a)(s) ofício de fls. 118/122 (INSS). Prazo: dez (10) dias. Int. - ADV: DANIEL
APRILE LEME (OAB 190169/SP), PATRICIA APRILE ISSA HALAH (OAB 82359/SP)
Processo 0000155-70.2008.8.26.0374 (374.01.2008.000155) - Execução de Alimentos - Alimentos - S. V. de M. - T. de M.
- Fl. 200vºs: Indefiro, tendo em vista que a providência compete à patrona do autor. Assim, aguarde-se provocação da parte
interessada no arquivo. Int. - ADV: JOÃO REALINO NETO (OAB 179076/SP), MÁRCIA MOREIRA GARCIA DA SILVA (OAB
176725/SP), WERNO ADÃO LINN (OAB 105861/MG)
Processo 0000171-87.2009.8.26.0374 (374.01.2009.000171) - Monitória - Auto Posto Camargo e Souza Ltda - Wagner de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Freitas Souza - Vistos. Fl. 74: Defiro o pedido de penhora on-line através do sistema BACENJUD. Int; e Autos com vista para a
parte autora (Manifeste-se a parte autora sobre o Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores: R$ 15,59). Prazo: 10
(dez) dias. Int. - ADV: BRUNO CESAR VICARI DE OLIVEIRA (OAB 251778/SP)
Processo 0000177-26.2011.8.26.0374 (374.01.2011.000177) - Outros Feitos não Especificados - Cooperativa de Crédito
Credicoonai - Diego Rafael Cotian - Manifeste-se a parte sobre o resultado do Renajud ( Placa DTG4406, UF: SP, Marca/
Modelo: Handa/CG 150 Titan ESD, Proprietário: Diego Rafael Cotian, Restrição: Transferência.). Int. - ADV: CAMILA PINTO
BRANDÃO DE CAMPOS (OAB 279918/SP), FERNANDA ROSA BARBOSA (OAB 301620/SP), FLAVIA PERONE DE FREITAS
(OAB 247682/SP), JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA (OAB 301864/SP)
Processo 0000206-08.2013.8.26.0374 (037.42.0130.000206) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Ana
Cláudia dos Santos Pereira - Ipremo Instituto de Previdencia Municipal de Morro Agudo - VISTOS. 1. Partes legítimas e bem
representadas. Inexistem nulidades a declarar ou irregularidades a suprir. 2. Dou o feito por saneado. 3.Defiro a produção de
prova pericial. Fixo os pontos controvertidos: preenchimento dos requisitos para à concessão dos benefícios de auxílio-doença.
Formulo o seguinte quesito: Há incapacidade para a prática de atividade remunerada? Qual o início desta incapacidade? Se
a incapacidade for parcial, para quais atividades? 4.Oficie-se ao Setor de Perícias do Fórum de Ribeirão Preto solicitando a
designação de data e horário para realização da perícia. As partes poderão, querendo, indicar assistentes técnicos e formular
quesitos, no prazo de cinco (5) dias. 5.A audiência de instrução, debates e julgamento será designada oportunamente, caso
necessário. Intimem-se. Int. - ADV: LUIZ GILBERTO LAGO JUNIOR (OAB 167756/SP), MAURO CESAR BASSI FILHO (OAB
187150/SP), JÚLIO CÉSAR CARMANHAN DO PRADO (OAB 307718/SP)
Processo 0000239-03.2010.8.26.0374 (374.01.2010.000239) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Santander Leasing Sa Arrendamento Mercantil - José Henrique Filtri de Oliveira - Vistos. 1. Diante da certidão de fl.
115, aplico a multa de 10% sobre o saldo devedor na forma do artigo 475-J do CPC. 2. Proceda-se a penhora na forma pleiteada
(fl. 111). (valor bloqueado R$ 27.070,38). Manifeste-se a parte autora sobre o Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de
Valores: R$ 27.070,38. complemento datado de 09.12.2013: ou seja, fica a parte executada (Santander) intimado da penhora on
line, caso queira, apresente embargos no prazo legal. Sem prejuízo, manifeste-se o exequente (José Henrique) sobre o valor
bloqueado. - ADV: JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 260517/SP), PAULO CÉSAR TORRES (OAB 182864/SP),
FERNANDO KEN OKANO (OAB 243463/SP), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA (OAB 115665/SP)
Processo 0000254-50.2002.8.26.0374 (374.01.2002.000254) - Procedimento Ordinário - Guarda - C. R. P. - M. de F. da S.
P. - Dr. Reinaldo S. de Faria OAB/SP 135963, os autos foram desarquivados e encontram-se à disposição da parte interessada,
pelo prazo de dez (10) dias, sem manifestação, retornem ao arquivo. Int. - ADV: REINALDO SALVADOR DE FARIA (OAB
135963/SP)
Processo 0000312-67.2013.8.26.0374 (037.42.0130.000312) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento /
Execução - C. E. A. C. - J. E. C. - Autos com vista para a parte autora (decorreu o prazo de sobrestamento do feito). Prazo:
10 (dez) dias. Int. - ADV: VICENTE DE PAULA DE OLIVEIRA (OAB 253514/SP), VANESSA CARMANHAN MEIRELLES (OAB
281279/SP)
Processo 0000402-80.2010.8.26.0374 (374.01.2010.000402) - Execução de Título Extrajudicial - Wellington Abbes de
Antonio - Antônio Ferreira Silva - Autos com vista para as partes. Prazo: 10 (dez) dias. Int. - ADV: DONATO ARCHANJO JUNIOR
(OAB 216729/SP), JOSÉ BENEDITO TAVARES (OAB 158694/SP), VICENTE DE PAULA DE OLIVEIRA (OAB 253514/SP), GIL
DONIZETI DE OLIVEIRA (OAB 131302/SP)
Processo 0000441-09.2012.8.26.0374 (374.01.2012.000441) - Procedimento Ordinário - Locação de Móvel - Morro Agudo
Locadora de Veículos Ltda Me - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo Vistos. Intime-se o autor/executado através de seu advogado constituído nos presentes autos a efetuar o pagamento do débito
constante do cálculo de fls. 102/103, no prazo de quinze (15) dias (artigo 475-B e 475-J do C.P.C). Int. complementação data
de 09.12.2013 fls 102/103: valor de R$ 681,09) - ADV: DANIEL CARMELO PAGLIUSI RODRIGUES (OAB 174516/SP), JOSE
EDUARDO FONTES DO PATROCINIO (OAB 127507/SP), LUCIANO ALVES ROSSATO (OAB 228257/SP), THIAGO ANTONELLI
GUMIERO (OAB 308201/SP)
Processo 0000457-31.2010.8.26.0374 (374.01.2010.000457) - Despejo por Falta de Pagamento - Dagmar Issy - Priscila
Garcia Máximo Quatio - - Éssimo Quatio Filho - - Izabel Cristina Volpon Quatio - Vistos. Diante da certidão de fls 197 (que
até a presente data não houve manifestação da parte), aguarde-se provocação da parte interessada no arquivo. Int. - ADV:
FERNANDO ISSA (OAB 118365/SP), JOSE JORGE MARCUSSI (OAB 17933/SP), ROGERIO MIRANDA (OAB 96891/SP)
Processo 0000471-98.1999.8.26.0374 (374.01.1999.000471) - Execução de Título Extrajudicial - Nossa Caixa Sa - Antônio
Zilli - - Ana Rosa Zilli - Vistos. Fl. 105: Defiro o pedido de penhora on-line através do sistema BACENJUD. Int; e Manifeste-se a
parte autora sobre o Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores: R$ 0,00. - ADV: PATRICIA COELHO MOREIRA
BAZZO (OAB 244214/SP), TATIANA MIGUEL RIBEIRO (OAB 209396/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB
109631/SP), ADALBERTO TOMAZELLI (OAB 102715/SP), CLEONICE DE ARAUJO (OAB 248069/SP)
Processo 0000571-67.2010.8.26.0374 (374.01.2010.000571) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Valtra Administradora de Consórcios Ltda - José Roberto Fiatikoski Morro Agudo Me - Diante da certidão do sr.
Oficial de justiça (Certifico e dou fé que, em cumprimento ao mandado retro, no dia 24-10-2013, no endereço mencionado,
verifiquei que o executado José Roberto Fiatikoski ali não mais reside e que o imóvel não é mais de sua propriedade e que está
alugado para Prefeitura Municipal. Certifico também, que após diversas diligências realizadas, fui informado que o executado
estaria residindo atualmente na Fazenda Santo André, de propriedade do Sr. Luiz Carlos da Rocha Botelho, seu concunhado.
Nesta data, dirigi-me a mencionada propriedade rural e ali constatei que o executado José Roberto Fiatikoski possui no local,
apenas os bens que guarnecem a sua residência, a saber: uma geladeira da marca Brastemp; um fogão a gás; um televisor
marca Philco de 20 polegadas; um aparelho de DVD marca Philco; uma mesa de madeira com dez cadeiras; uma cama de casal;
duas camas de solteiro; e uma cômoda com quatro gavetas. Certifico ainda, que o executado informou que os demais bens da
residência são de propriedade de seu concunhado Luiz Carlos; esclarecendo que na casa onde ele residia anteriormente, os
armários de cozinha e guardarroupas em embutidos.), manifeste-se a parte autora quanto ao prosseguimento. Prazo: 10 dias.
No silêncio, tornem conclusos. Int. - ADV: VICENTE DE PAULA DE OLIVEIRA (OAB 253514/SP), JEAN COLIN TALAVERA (OAB
230741/SP), FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS (OAB 196461/SP), GIL DONIZETI DE OLIVEIRA (OAB 131302/SP)
Processo 0000602-53.2011.8.26.0374 (374.01.2011.000602) - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Banco
Rabobank International Brasil Sa - Agropecuária Dois C Ltda - Autos com vista para a parte autora. Prazo: 10 (dez) dias. Int.
- ADV: SERGIO GONZALEZ (OAB 106130/SP), RAQUEL MADUCCI (OAB 288569/SP), MARIA AMELIA RIBEIRO PORTILHO
(OAB 136313/SP)
Processo 0000658-57.2009.8.26.0374 (374.01.2009.000658) - Execução Fiscal - União - Tramaq Morro Agudo Comércio de
Peças para Tratores Ltda - - Luis Tadeu Mafei - DR. LUCAS: A CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA A CITAÇÃO DA UNIÃO,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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SE ENCONTRA EM CARTÓRIO À DISPOSIÇÃO, DEVENDO SER INSTRUÍDA COM CÓPIAS. - ADV: LEONARDO DE SOUZA
PASCHOALETI (OAB 307730/SP), LUCAS MORENO PROGIANTE (OAB 300411/SP)
Processo 0000667-48.2011.8.26.0374 (374.01.2011.000667) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Clóvis Eduardo da Silva - Antonio Cláudio de Oliveira - - Danubia Aparecida Dutra Dias dos Santos - Vistos. Fl. 61: Defiro o pedido
de penhora on-line através do sistema BACENJUD. Int. e Manifeste-se o requerente quanto ao prosseguimento (Manifeste-se a
parte autora sobre o Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores: R$ 3.393,76.). - ADV: BRUNO CESAR VICARI DE
OLIVEIRA (OAB 251778/SP), FÁBIO ALOISIO OKANO (OAB 191539/SP), ANTONIO CESAR DE FARIA (OAB 197598/SP)
Processo 0000680-76.2013.8.26.0374 (037.42.0130.000680) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Lucimar Alves de Oliveira - Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Arquivem-se os autos com as comunicações
de praxe. - ADV: FERNANDO ANTONIO FONTANETTI (OAB 21057/SP), LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA (OAB 35365/SP),
MARIA HELENA DE CARVALHO ROS (OAB 201076/SP), FREDERICO FRANCISCO TASCHETI (OAB 268932/SP), JORGE
DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)
Processo 0000685-98.2013.8.26.0374 (037.42.0130.000685) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Cesar Valeriano Borges - Banco Itaucard Sa - Vistos. 1.Recebo o recurso de apelação interposto pelo autor ás fls 74/81. 2.
Vista à parte contrária para contrarrazões. 3. Apresentadas ou não, subam ao Egrégio Tribunal de Justiça- Seção de Direito
Privado, com as nossas homenagens. - ADV: TANIA MIYUKI ISHIDA RIBEIRO (OAB 139426/SP), GISELE PADUA DE PAOLA
(OAB 250132/SP), FREDERICO FRANCISCO TASCHETI (OAB 268932/SP)
Processo 0000732-72.2013.8.26.0374 (037.42.0130.000732) - Procedimento Ordinário - Seguro - Cristiana Aparecida
Pereira - Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro Dpvat Sa - 1. Partes legítimas e bem representadas. Inexistem nulidades
a declarar ou irregularidades a suprir. 2. Patente o interesse de agir da autora, eis que eventual procedimento administrativo
estabelecido pela seguradora não impede o acesso ao Poder Judiciário. 3. No mais, inexistindo outras questões processuais
pendentes, e presentes os pressupostos de desenvolvimento válido do processo, dou o feito por saneado. 4. Fixo como pontos
controvertidos: existência de incapacidade laborativa da autora (total ou parcial). Em caso positivo, se a incapacidade decorre
de doença ou acidente. 5. Para dirimir a questão, defiro a produção de prova documental e pericial. 6. Expeça-se ofício ao
setor de pericias da Comarca de Ribeirão Preto para designação de data, horário e local para proceder a perícia no autor. As
partes, no prazo de cinco (05) dias, poderão oferecer quesitos e indicar assistentes técnicos. 7. Oportunamente será designada
audiência de instrução e julgamento caso necessário. Int. - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), EDNEI
MARCOS ROCHA DE MORAIS (OAB 149014/SP), CAMILLE GOEBEL DA SILVA (OAB 275371/SP)
Processo 0000810-37.2011.8.26.0374 (374.01.2011.000810) - Outros Feitos não Especificados - Elza Gomes Pereira
Damásio - Município de Morro Agudo - - Alessandro Gomes Damazio - - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Cumprase o V. Acordão. Requeira a parte autora o que for de seu interesse, fixando o prazo de dez (10) dias. Após, ao M.P. - ADV:
REGINALDO APARECIDO BUENO (OAB 282697/SP), ELIEZER PEREIRA MARTINS (OAB 168735/SP), DANIEL CARMELO
PAGLIUSI RODRIGUES (OAB 174516/SP), VICENTE DE PAULA DE OLIVEIRA (OAB 253514/SP), VANESSA CARMANHAN
MEIRELLES (OAB 281279/SP), ROSANA MARTINS KIRSCHKE (OAB 120139/SP)
Processo 0000867-94.2007.8.26.0374 (374.01.2007.000867) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - K. S. S. J. da C. P. dos S. - Autos com vista para a parte autora (decorreu o prazo do sobrestamento.). Prazo: 10 (dez) dias. Int. - ADV:
SEBASTIAO ALVES CANGERANA (OAB 126606/SP), SOFIA JUNQUEIRA PRADO (OAB 211881/SP)
Processo 0000936-92.2008.8.26.0374 (374.01.2008.000936) - Depósito - Depósito - Banco Finasa Sa - Antonio Luis Pereira
dos Santos - Providencie o requerente o recolhimento em guia própria, para cada providencia pleiteada, (Fundo Especial de
Despesa do Tribunal de Justiça - F.E.D.T.J - Cód. 434-1), no valor correspondente a R$ 11,00, para a providência pleiteada,
conforme comunicado nº 170/11 do Conselho Superior da Magistratura, publicado no D.J.E em 26.04.2011, instituído pelo
Provimento CSM 1864/2011. Prazo: 10 dias. - ADV: RICARDO FRANCISCO DE LIMA (OAB 229192/SP), KARLA ISSA TOFETTI
(OAB 75609/SP), PATRICIA APRILE ISSA HALAH (OAB 82359/SP)
Processo 0001019-40.2010.8.26.0374 (374.01.2010.001019) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios Não Padronizados Pcgbrasil Multicarteira - Roberto Carlos de
Carvalho - Fls. 92 (Certifico e dou fé, que em cumprimento ao r. mandado retro, nesta data, me dirigi na Rua José Jorge
Junqueira, n° 668 e, novamente conforme já certificado anteriormente, não localizei o veículo no referido endereço e nem o
requerido Roberto Carlos de Carvalho. Motivo pelo qual DEIXEI DE PROCEDER A APREENSÃO do veículo indicado na inicial.
Devolvo o r. mandado em Cartório, aguardando novas instruções.): Autos com vista para a parte autora. Prazo: 10 (dez) dias.
Int. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP)
Processo 0001051-11.2011.8.26.0374 (374.01.2011.001051) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Cintia Fabiana dos Santos - Usina Bela Vista Sa - - Tókio Marine Brasil Seguradora Sa - Manifestem-se todas as partes sobre
fls. 205/207, no prazo de dez (10) dias, sucessivos. Int. - ADV: JOÃO PAULO BONINI (OAB 213220/SP), PAULO HENRIQUE
BATISTA (OAB 258815/SP), FERNANDO FELIPE ABU JAMRA (OAB 218727/SP), CARLOS AMERICO TIBERIO (OAB 84506/
SP)
Processo 0001072-21.2010.8.26.0374 (374.01.2010.001072) - Monitória - Hsbc Bank Brasil Sa Banco Múltiplo - José Roberto
Cusinato Transportes Me - - José Roberto Cusinato - Manifeste-se a parte sobre o resultado do Renajud (Placa: BKQ0372, UF:
SP , Marca/Modelo: VW/SAVEIRO, Ano de Fabricação: 1985, Ano Modelo: 1985, Proprietário: JOSE ROBERTO CUSINATO
TRANSPORTES ME , Restrições existentes: Sim; Placa: CUE0829, UF: SP SCANIA/G 420 A6X4, Ano fabricação: 2009, Ano
Modelo: 2009, Proprietário: JOSE ROBERTO CUSINATO, Restrições Existentes: Sim; Placa: MUL1558, UF: SP SCANIA/T112
E 6X4, Ano fabricação: 1985, Ano Modelo: 1985, Proprietário: JOSE ROBERTO CUSINATO , Restrições Existentes: Sim; Placa:
BWB7836, UF: MG MERCEDES BENZ, Ano fabricação: 1981, Ano Modelo: 1981, Proprietário: JOSE ROBERTO CUSINATO,
Restrições Existentes: Sim;). Int. - ADV: PAULO HENRIQUE BATISTA (OAB 258815/SP), ERICA CRISTINA DE CASTRO (OAB
238050/SP), RAFAEL BARIONI (OAB 281098/SP), LUANA ROMEIRO LEÃO (OAB 262100/SP), MARIA HELENA DE CARVALHO
ROS (OAB 201076/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), RUBENS ZAMPIERI FILARDI (OAB 212835/SP),
FABIANA CRISTINA MENCARONI GIL (OAB 208092/SP)
Processo 0001072-21.2010.8.26.0374 (374.01.2010.001072) - Monitória - Hsbc Bank Brasil Sa Banco Múltiplo - José
Roberto Cusinato Transportes Me - - José Roberto Cusinato - A pesquisa realizada junto à receita Federal se encontra arquivada
em pasta própria. - ADV: MARIA HELENA DE CARVALHO ROS (OAB 201076/SP), FABIANA CRISTINA MENCARONI GIL
(OAB 208092/SP), RUBENS ZAMPIERI FILARDI (OAB 212835/SP), ERICA CRISTINA DE CASTRO (OAB 238050/SP), JORGE
DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), PAULO HENRIQUE BATISTA (OAB 258815/SP), LUANA ROMEIRO LEÃO (OAB 262100/
SP), RAFAEL BARIONI (OAB 281098/SP)
Processo 0001212-50.2013.8.26.0374 (037.42.0130.001212) - Procedimento Ordinário - Adicional de Periculosidade - José
Euripedes Manso - Prefeitura Municipal de Morro Agudo - Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificandoPublicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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as, bem como arrolem testemunhas, sob pena de, em caso de silêncio, interpretação no sentido de desinteresse em relação a
tal fase processual, o que resultará no saneamento do feito e prosseguimento do procedimento em face da preclusão. O autor
poderá retirar os autos da Serventia, pelo prazo de 05 dias. Após, poderá o réu ter vista dos autos pelo prazo de 05 dias. Int. ADV: DAVILSON DOS REIS GOMES (OAB 83117/SP), PAULO HENRIQUE BATISTA (OAB 258815/SP)
Processo 0001339-90.2010.8.26.0374 (374.01.2010.001339) - Ação Civil Pública - Ministério Público do Estado de São
Paulo - Ldc Sev Bioenergia S A - Vistos. Fls. 485: Ciência às partes e aguarde-se o julgamneto do Recurso Especial. Int. (fls
485: ofício recebido do Egrégio Tribunal de Justiça Serviço de Processamento de Recursos aos Tribunais Superiores do 1º ao
4º Grupo de Câmaras de Direito Privado, informando sobre o agravo de Instrumento interposto pela Biosev deu entrada naquele
Tribunal em 29.11.2012 e que o V.acórdão foi disponibilizado no DJE de 06/05/2013 e considerado publicado em 07.05.2013,
negaram provimento ao recurso. Houve a interposição de recurso Especial pela Biosev, o qual se encontra em processamento
. - ADV: ARTHUR HENRIQUE TUZZOLO (OAB 234192/SP), ANTONIO CARLOS DUVA (OAB 62690/SP)
Processo 0001388-97.2011.8.26.0374 (374.01.2011.001388) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Cnh Capital Sa Guilherme Stein de Carvalho Dias - - Joaquim José Carvalho Dias Neto - Vistos. Proceda-se a serventia a transferência do
numerário bloqueado às fls. 124/126 para conta judicial a disposição deste Juízo, através do sistema Bacen-Jud. Após, intimemse os executados. Int. e A Carta Precatória foi expedida e encontra-se à disposição da parte para retirada, que deverá instruila e comprovar sua distribuição. - ADV: SERVIO TULIO DE BARCELOS (OAB 295139/SP), JOSIE TEIXEIRA SANTOS (OAB
99430/MG), RODRIGO AUGUSTO DA FONSECA (OAB 84523/MG)
Processo 0001475-19.2012.8.26.0374 (374.01.2012.001475) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Pecúnia S A - João Gomes da Silva - Fls. 43 (...por, ora deixo de dar cumprimento ao r. mandado, tendo em
vista que até a presente data não compareceu nehum representante do autor, para fornecer os meios necessários e figurar
como depositário do bem... poderá entrar em contato com este oficial de justiça, pelo telefone (16) 3851-1855, no período das
10:00 às 11:00 horas.): Manifestem-se as partes. Prazo: 10 dias. Int. - ADV: ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP),
GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)
Processo 0001520-91.2010.8.26.0374 (374.01.2010.001520) - Monitória - Cheque - Éssimo Quatio Filho & Quatio Ltda
- Jacqueline Aparecida dos Santos - Os autos foram desarquivados e encontram-se à disposição da parte interessada, pelo
prazo de dez (10) dias, sem manifestação, retornem ao arquivo. Int. - ADV: TIAGO DE OLIVEIRA CASSIANO (OAB 241092/SP),
SERGIO HENRIQUE PACHECO (OAB 196117/SP)
Processo 0001533-66.2005.8.26.0374 (374.01.2005.001533) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Solange Ferreira Duarte Sousa - Rafa Empreendimentos Imobiliarios Sc Ltda - Autos com vista para a parte autora (Certifico e
dou fé que decorreu o prazo legal, sem que fosse apresentado aos autos o comprovante de pagamento do débito (fls 241/243).
Nada Mais.). Prazo: 10 (dez) dias. Int. - ADV: JOSÉ BENEDITO TAVARES (OAB 158694/SP), ADALBERTO TOMAZELLI (OAB
102715/SP)
Processo 0001541-62.2013.8.26.0374 (037.42.0130.001541) - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Pecúnia
Sa - Ana Lucia da Silva - Autos com vista para a parte autora (Certifico e dou fé que a r. sentença de fls. 23 transitou em julgado
em 25.10.2013. Nada Mais. ). Prazo: 10 (dez) dias. Int. - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), ALEXANDRE
PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP)
Processo 0001555-46.2013.8.26.0374 (037.42.0130.001555) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material Rafael Tosta Sanches - - Rita de Cássia Tosta Sanches - Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda - Especifiquem as partes as
provas que pretendem produzir, justificando-as, bem como arrolem testemunhas, sob pena de, em caso de silêncio, interpretação
no sentido de desinteresse em relação a tal fase processual, o que resultará no saneamento do feito e prosseguimento do
procedimento em face da preclusão. O autor poderá retirar os autos da Serventia, pelo prazo de 05 dias. Após, poderá o réu
ter vista dos autos pelo prazo de 05 dias. Int. - ADV: ANTONINO FALCHETTI (OAB 73230/SP), GUILHERME TERRA SAMPAIO
(OAB 156105/SP), ELAINE CRISTINA DA CUNHA MELNICKY (OAB 129559/SP)
Processo 0001564-28.2001.8.26.0374 (374.01.2001.001564) - Procedimento Ordinário - Milton Fortunato - Companhia de
Seguros do Estado de Sao Paulo Cosesp - - Irb Brasil Resseguros Sa - Vistos . Intime-se o réu/executado atrvés de seu
advogado costituido nos presentes autos a efetuar o pagamento do débito constante no cálculo de fls. 368/369 (R$7.404,15,
atualizados até outubro 2013), no prazo de quinze (15) dias (artigo 475- B e 475 - J do C.P.C). Int. - ADV: DIVINA LEIDE
CAMARGO PAULA (OAB 127831/SP)
Processo 0001657-68.2013.8.26.0374 (037.42.0130.001657) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação Amaro e Amaro Comunicação Ltda Me - Nextel Telecomunicações Ltda - À réplica, no prazo de dez (10) dias. Int. - ADV:
VICENTE DE PAULA DE OLIVEIRA (OAB 253514/SP), GIL DONIZETI DE OLIVEIRA (OAB 131302/SP)
Processo 0001712-92.2008.8.26.0374 (374.01.2008.001712) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Paulista Sa - Wagner de Freitas Souza - Manifeste-se a parte autora para dar andamento ao processo, no
prazo de 48 horas, sob pena de extinção, com fundamento no § 1º do artigo 267 do C.P.C.: “Art. 267: Extingue-se o processo,
sem julgamento do mérito: II - quando ficar parado durante mais de 1(um) ano por negligência das partes; III - quando, por não
promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. §1º - O juiz ordenará,
nos casos dos números II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte intimada pessoalmente,
não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.” - ADV: LUIS GUSTAVO BUOSI (OAB 165025/SP), GILMAR WELTON DA SILVA
DE BIAGGIO (OAB 323546/SP), MARCIO DE PIERI (OAB 218773/SP), THATIANA ROMANO CAMARGO OKUSU (OAB 286365/
SP), MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB 149225/SP)
Processo 0001746-67.2008.8.26.0374 (374.01.2008.001746) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Ana Maria Ferreira - Viação Danúbio Azul - - Instituto de Resseguros do Brasil - - Nobre Seguradora do Brasil Sa - Manifestemse as partes sobre o laudo pericial, no prazo de dez (10) dias, sucessivos. Int. - ADV: ELAINE SILVA (OAB 162592/SP), ZÉLIA
DA SILVA FOGAÇA LOURENÇO (OAB 159340/SP), GABRIELA ROVERI FERNANDES (OAB 127329/SP), WAGNER LUIZ
FARINI PIRONDI (OAB 105594/SP), ANTONIO CARLOS COLÓ (OAB 20675/SP), ÂNGELA APARECIDA DE SOUZA LEMOS
(OAB 247578/SP), LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE (OAB 72973/SP), WILTON ROVERI (OAB 62397/
SP), CARLOS AUGUSTO VELLOSO DA SILVEIRA (OAB 109307/RJ), EDGAR SILVA PRATES (OAB 28787/SP), MARILENE
LAUTENSCHLAGER (OAB 45551/SP)
Processo 0001752-40.2009.8.26.0374 (374.01.2009.001752) - Procedimento Ordinário - Sistema Financeiro da Habitação Hélio de Souza - Cdhu Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - - Companhia de Seguros
do Estado de São Paulocosesp - Vistos. Declaro encerrada a instrução processual. Vista às partes para alegações finais. Int. ADV: SANDRA HADAD LIMA CURY (OAB 158382/SP), ROSALIA BARDARO (OAB 69045/SP), VANICE CATARINA GONCALVES
(OAB 51181/SP), EDUARDA GOMES VILHENA DE ANDRADE (OAB 249371/SP), MEIRE NALVA ARAGAO MATTIUZZO (OAB
129961/SP), CARLOS DE ANDRADE VILHENA (OAB 135186/SP), LUCIANO NOGUEIRA LUCAS (OAB 156651/SP), CLEONICE
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DE ARAUJO (OAB 248069/SP), ALEXANDRE EUGENIO MARTINS MENDES CAVALHEIRO (OAB 256795/SP)
Processo 0001880-21.2013.8.26.0374 (037.42.0130.001880) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Banco Itaucard Sa - Daiane Cristina de Morais - À réplica, no prazo de dez (10) dias. Int. - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/
SP), FRANCISCO DUQUE DABUS (OAB 248505/SP), ADRIANO AUGUSTO FÁVARO (OAB 160360/SP)
Processo 0001952-08.2013.8.26.0374 (037.42.0130.001952) - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Cifra Sa Crédito
Financiamento e Investimento - Vanessa Almeida de Souza Silva - Visots. No prazo de dez dias, providencie a parte exequente,
além do cáculo atualizado do débito, o recolhimento do valor de R$ 11,00 para cada providencia pleiteada, em guia própria
(Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça - F.E.D.T.J - Cód. 434-1), conforme determina o provimento CSM 1864/2011.
Int. - ADV: DANILO ANDRE DAVOGLIO (OAB 314585/SP), ANDRE RENATO SERVIDONI (OAB 133572/SP)
Processo 0002022-25.2013.8.26.0374 (037.42.0130.002022) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Companhia de
Bebidas Ipiranga - Mauro Teodoro da Silva - Providencie o requerente o recolhimento em guia própria, para cada providencia
pleiteada, (Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça - F.E.D.T.J - Cód. 434-1), no valor correspondente a R$ 11,00,
para a providência pleiteada, conforme comunicado nº 170/11 do Conselho Superior da Magistratura, publicado no D.J.E em
26.04.2011, instituído pelo Provimento CSM 1864/2011. Prazo: 10 dias. - ADV: FERNANDO CORREA DA SILVA (OAB 80833/
SP), THIAGO MANOEL DA SILVA DOURADO (OAB 238379/SP)
Processo 0002052-94.2012.8.26.0374 (374.01.2012.002052) - Embargos à Execução - Extinção da Execução - Município de
Morro Agudo - Giovana da Silva Ribeiro Avelar - 1. Recebo o recurso de apelação interposto pela embargada às fls. 103/106.
2. Vista à parte contrária para contrarrazões. 3. Apresentadas ou não, subam ao Egrégio Tribunal de Justiça - Seção de Direito
Público, com as nossas homenagens. - ADV: PEDRO HENRIQUE FRANCHI (OAB 283434/SP), DAVILSON DOS REIS GOMES
(OAB 83117/SP)
Processo 0002063-89.2013.8.26.0374 (037.42.0130.002063) - Procedimento Ordinário - Medida Cautelar - Isabela Fernanda
Lopes da Silva - Usina Alta Mogiana Sa Açucar e Álccol - - Adelino Lopes da Silva - - Maria Luiza Vicente da Silva - Fls.
51/126: Autos com vista para a parte autora . Prazo: 10 (dez) dias. Int. - ADV: MARIA DE LOURDES BARQUET VICENTE (OAB
65205/SP), GUILHERME LEITE THOMAZINI (OAB 236809/SP), CINTHIA CARLA BARROSO (OAB 255494/SP), JOSÉ CARLOS
VICENTE (OAB 190969/SP)
Processo 0002112-33.2013.8.26.0374 (037.42.0130.002112) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - B V Leasing
Arrendamento Mercantil Sa - Wilson Antonio Bortoletto - Fls. 32 (Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal de 15 dias, sem o
oferecimento de defesa (fls 27/29).): Autos com vista para a parte autora. Prazo: 10 (dez) dias. Int. - ADV: GILMAR WELTON DA
SILVA DE BIAGGIO (OAB 323546/SP), THATIANA ROMANO CAMARGO OKUSU (OAB 286365/SP)
Processo 0002141-20.2012.8.26.0374 (374.01.2012.002141) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Bmg Sa - Rafaela Franks - Vistos. 1. Recebo o recurso de pelação interposto pela ré às fls. 73/83. 2. Vista à
parte contrária para contrarrazões. 3. Apresentados ou não, subam ao Egrégio Tribunal de Justiça - Seção de Direito Privado,
com as nossas homenagens. Int. - ADV: DANILO ANDRE DAVOGLIO (OAB 314585/SP), ALESSANDRO DOS SANTOS MARTIN
(OAB 321796/SP), ANDRE RENATO SERVIDONI (OAB 133572/SP)
Processo 0002230-19.2007.8.26.0374 (374.01.2007.002230) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria de Lourdes Lopes
Ribeiro - José Lopes (falecido) - - Rosa Arruda Lopes (falecida) - Autos com vista para a inventariante (... que decorreu o prazo
de sobrestamento.). Prazo: 10 (dez) dias. Int. - ADV: ROBERTO ANTONIO DA SILVA (OAB 122846/SP)
Processo 0002271-73.2013.8.26.0374 (037.42.0130.002271) - Monitória - Cheque - Gilson César Ferreira Tavares - Hélio
José Marques de Lima - Fls. 17: Autos com vista para a parte autora (...decorreu o prazo legal, sem interposição de embargos.).
Prazo: 10 (dez) dias. Int. - ADV: JANAINA ANTONIO EVANGELISTA CASTALDINI (OAB 171792/SP)
Processo 0002272-29.2011.8.26.0374 (374.01.2011.002272) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material
- Ricardo Cesar Ramassoti - Industria de Alimentos Nilza Sa - Autos com vista para a parte autora (Decorreu o prazo do
sobrestamento do feito.). Prazo: 10 (dez) dias. Int. - ADV: PAULO HENRIQUE BATISTA (OAB 258815/SP)
Processo 0002276-95.2013.8.26.0374 (037.42.0130.002276) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - J.
C. M. P. - W. R. C. da S. - atualização 09.12.2013 -. Vistos. 1 - Concedo à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Anote-se. 2 - Fixo os alimentos provisórios em um salário mínimo, devidos a partir da citação. 3 - Encaminhem-se os autos ao
SETOR DE CONCILIAÇÃO desta comarca para realização de AUDIÊNCIA na data de 14 de fevereiro de 20 14, às 15:00 horas.
4 - Cite(m)-se o(s) requerido(s) e intimem-se as partes para comparecimento, com a advertência ao(s) réu(s) de que o prazo de
quinze dias para apresentação de resposta por meio de advogado terá início a partir da data da audiência, se não for obtida a
conciliação. - ADV: ADALBERTO TOMAZELLI (OAB 102715/SP)
Processo 0002276-95.2013.8.26.0374 (037.42.0130.002276) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - J.
C. M. P. - W. R. C. da S. - Diante da certidão do sr. Oficial de justiça (CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento
ao mandado n° 374.2013/000128-9, no dia 10/12/2013, dirigi-me ao endereço: Rua Antônio José Abrahão, 36 e fui informado
pelo Sr. Mateus Vitorino de Souza que a autora havia mudado-se. Ao indagar na vizinhança sobre o paradeiro da autora, recebi
informações de que a mesma atualmente reside na Rua Tiradentes, 383 e está trabalhando em uma padaria na Rua Genésio
José Ribeiro, 333. Ao cumprir diligência neste último endereço, INTIMEI a autora JOSANA CAREN MONTEIRO PEREIRA de
que foram fixados os alimentos provisórios em um salário mínimo, devidos a partir da citação, e também de que foi designada
Audiência de Conciliação no dia 14/02/2014, às 15h00min, no Fórum local, a qual ouviu a leitura e exarou seu ciente no verso
do mandado, aceitando a cópia que lhe entreguei. Em seguida, dirigi-me à Rua Antônio Beletate; entretanto, DEIXEI DE CITAR
E INTIMAR o réu WALDIR RODRIGUES CAETANO, tendo em vista que o mesmo não foi encontrado, posto que não há o
número de residência 09 nesta rua, sendo o número mais próximo o 11, atualmente estabelece a “Casa de Lanches Matias”,
onde a proprietária do local, Sra. Silvana Castro de Oliveira, afirmou não reconhecer o nome do réu. Certifico ainda que a
própria autora, no ato de sua intimação, informou desconhecer o paradeiro do réu e que apenas passou o endereço contido
na inicial na esperança de que o oficial encontrasse o pai do réu para fornecer o atual endereço deste, ou mesmo para que
fosse feita a citação e intimação em uma das raras e imprevisíveis vindas do réu a Morro Agudo; pois, ainda segundo Josana,
Waldir atualmente está morando em Minas Gerais. O referido é verdade e dou fé. ), manifeste-se a parte autora quanto ao
prosseguimento. Prazo: 10 dias. No silêncio, tornem conclusos. Int. - ADV: ADALBERTO TOMAZELLI (OAB 102715/SP)
Processo 0002299-85.2006.8.26.0374 (374.01.2006.002299) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Hsbc Bank Brasil Sa Banco Múltiplo - Angela Leonor dos Santos - Manifeste-se a parte autora para dar andamento
ao processo, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção, com fundamento no § 1º do artigo 267 do C.P.C.: “Art. 267: Extinguese o processo, sem julgamento do mérito: II - quando ficar parado durante mais de 1(um) ano por negligência das partes;
III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.
§1º - O juiz ordenará, nos casos dos números II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte
intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.” - ADV: ALI ABOU ZENNI (OAB 205358/SP), MARIANE
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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CARDOSO MACAREVICH (OAB 203358/SP), CAMILA GRIMAUTH BARRETO (OAB 196619/SP), SANDRA MACHADO DE
MATTOS (OAB 177735/SP), ROSANGELA DA ROSA CORRÊA (OAB 205961/SP), ERIC DE LIMA (OAB 218995/SP)
Processo 0002305-48.2013.8.26.0374 (037.42.0130.002305) - Procedimento Ordinário - Guarda - J. G. N. - - D. A. de A.
- Diante da certidão de fl. 22(... compulsando os presentes autos verifiquei que S.M.J, não foi aprecidado da justiça gratuita
formulado pelo autor), concedo às partes o benefício da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Após, cumpra-se a serventia a
sentença de fl. 16. - ADV: DAVILSON DOS REIS GOMES (OAB 83117/SP)
Processo 0002372-13.2013.8.26.0374 (037.42.0130.002372) - Procedimento Ordinário - Revisão do Saldo Devedor - Antonio
Francisco dos Santos Araujo - Philips do Brasil Ltda - - Xavier Comercial Ltda - Fls. 45: vista a parte autora (...devolvida a carta
precatoria sem cumprimento), À réplica, no prazo de dez (10) dias. Int. - ADV: ROBERTA CRISTINA GARCIA SILVA MARQUES
(OAB 238710/SP), LARISSA MAZZA NASCIMENTO (OAB 274650/SP), FERNANDO CESAR PIZZO LONARDI (OAB 235815/
SP), PAULO GUSTAVO GARCIA DA SILVA (OAB 279645/SP)
Processo 0002378-25.2010.8.26.0374 (374.01.2010.002378) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco Sa - Bellini & Spedo Ltda Me - - Luiz Carlos Bellini - Márcia Regina Spedo Bellini - Fl. 109vºs: Manifestese o exequente, bem como esclareça o pedido de fl. 111, fixando o prazo de dez (10) dias. Int. Complementação datada de
09.12.2013: fls 109 vs... Certidão do Oficial de Justiça...” que deixei de penhorar o bem da executada por não encontra-lo. O
executado informou que o bem se deteriorou, que foi levado para o ferro velho”. Fls 111: juntada de guia no valor de R$ 11,00,
relativo a bloqueio via Renajud. - ADV: CLAUDEMIR COLUCCI (OAB 74968/SP), LEANDRO BARBAN TERRA (OAB 328597/
SP), EDUARDO VINICIUS COLUCCI (OAB 324879/SP), PEDRO IVO FREITAS DE SOUZA (OAB 318109/SP), FRANSERGIO
GONÇALVES (OAB 296438/SP), DANIEL PEREIRA GONÇALVES (OAB 329505/SP), JOSE APARECIDO LIPORINI JUNIOR
(OAB 230994/SP), RICARDO FRANCISCO DE LIMA (OAB 229192/SP), ADEMAR BEZERRA DE MENEZES JUNIOR (OAB
126837/SP), ADRIANO CESAR ULLIAN (OAB 124015/SP), CRISTINA MARIA COSTA MONTEIRO (OAB 123519/SP)
Processo 0002390-34.2013.8.26.0374 (037.42.0130.002390) - Procedimento Ordinário - Seguro - Silvari Aparecido Braga Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat Sa - À réplica, no prazo de dez (10) dias. Int. - ADV: ALEXANDRE CARDOSO
JUNIOR (OAB 139455/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), CONRADO DIAS PEREIRA (OAB 80416/
MG)
Processo 0002396-41.2013.8.26.0374 (037.42.0130.002396) - Monitória - Cheque - Luis Carlos de Brito Ltda - Devanir
de Araujo - Fls: 28/31 (embargos monitórios): Autos com vista para a parte autora. Prazo: 10 (dez) dias. Int. - ADV: MARCOS
ALEXANDRE MARQUES DA SILVA (OAB 310539/SP), JÚLIO CÉSAR CARMANHAN DO PRADO (OAB 307718/SP)
Processo 0002405-03.2013.8.26.0374 (037.42.0130.002405) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - W. M. C. de
S. - A. V. de S. - Manifeste-se a parte autora do que for de seu interesse. Prazo dez (10) dias. Int. - ADV: PAULO GUSTAVO
GARCIA DA SILVA (OAB 279645/SP)
Processo 0002457-96.2013.8.26.0374 (037.42.0130.002457) - Procedimento Ordinário - Seguro - Fábio Antonio Chaves
Liporine - Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat Sa - À réplica, no prazo de dez (10) dias. Int. - ADV: RENATO
TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), CONRADO DIAS PEREIRA (OAB 80416/MG), KARINA DE ALMEIDA
BATISTUCI (OAB 178033/SP), ADRIANO FARIA DOS SANTOS ANJO (OAB 302226/SP)
Processo 0002554-04.2010.8.26.0374 (374.01.2010.002554) - Execução de Título Extrajudicial - Diogo Gonçalves Schiabel
- Ana Paula Silveira - Vistos. Defiro a penhora por meio do sistema BACENJUD. Int; e Autos com vista para a parte autora.
Prazo: 10 (dez) dias. Int. (Manifeste-se a parte autora sobre o Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores: R$
0,15.). - ADV: VICENTE DE PAULA DE OLIVEIRA (OAB 253514/SP), MÁRCIA MOREIRA GARCIA DA SILVA (OAB 176725/SP)
Processo 0002570-84.2012.8.26.0374 (374.01.2012.002570) - Procedimento Ordinário - Revisão do Saldo Devedor - Rose
Aparecida Carmanhan Furlan - Bv Leasing Arrendamento Mercantil S A - Diante da certidão de fl. 98, arquivem-se os autos.
Int. - ADV: KARINA PACHECO (OAB 251054/SP), PRISCILA KEI SATO (OAB 159830/SP), ELTON RODRIGO BRANCO (OAB
301279/SP), LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB 291479/SP), ROBERTA MARQUES DOS SANTOS (OAB 267540/SP)
Processo 0002594-78.2013.8.26.0374 (037.42.0130.002594) - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Fibra
Sa - Lucy Aparecida Povoa Guimarães - Fls. 27vº (Certifico e dou fé que, em cumprimento ao mandado retro, nesta data, na
Rua Rio de Janeiro, número 838 (endereço comercial), DEIXEI DE PROCEDER BUSCA E APREENSÃO do veículo descrito na
inicial pelos motivos a seguir expostos. Nó dia 29/10/2013, o representante do autor entrou em contato com este oficial para
informar que o veículo, objeto da busca e apreensão, não foi localizado no endereço da inicial por ter sido vendido e que o
mandado poderia ser devolvido. Antes de fazer a devolução, nesta data, fiz diligências na Rua José Jorge Junqueira, número
1735, mas não encontrei nem o veículo e nem a requerida, Sra. Lucy Aparecida Povoa Guimarães. Em seguida, me dirigi à
Escola Estadual Neusa Okano, na Rua Rio de Janeiro, número 838, e, em contato com a requerida, pude confirmar que ela
havia vendido o veículo a um revendedor de carros em Morro Agudo sem firmar recibo, Sr. Plínio Augusto Batista da Pidade,
há aproximadamente dois anos, e que este o revendeu novamente a outro estabelecimento em Ribeirão Preto, sem saber
especificar nome e endereço. A requerida disse ainda que, logo após a venda do veículo, Plínio ficou com o encargo de honrar
as parcelas vincendas, mas que não o faz desde janeiro deste ano e que há multas recentes do veículo provenientes da cidade
de Ribeirão Preto - SP. Postas as informações, devolvo o mandado em Cartório, aguardando novas orientações.): Autos com
vista para a parte autora. Prazo: 10 (dez) dias. Int. - ADV: MARCUS VINICIUS GUIMARÃES SANCHES (OAB 195084/SP),
JOYCE ELLEN DE CARVALHO TEIXEIRA SANCHES (OAB 220568/SP)
Processo 0002609-47.2013.8.26.0374 (037.42.0130.002609) - Procedimento Ordinário - Guarda - V. L. B. dos S. - C. F. M. - M. dos S. D. - Vistos. 1) Concedo a autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. 2) Citem-se os requeridos
com as advertências de praxe, na forma pleiteada. 3) Realize-se estudo social do caso em questão. Int. - ADV: DANIELA ALVES
RIBEIRO (OAB 167605/SP)
Processo 0002613-84.2013.8.26.0374 (037.42.0130.002613) - Procedimento Ordinário - Contratos de Consumo - Agenor
Ferreira da Silva - Bradesco Vida e Previdência - desp. datado de 03.10.2013: Vistos. 1) Concedo ao autor os benefícios da
Assistência Judiciária Gratuita . Anote-se. 2) Cite-se o requerido com as advertências de praxe, na forma pleitada. Int. - ADV:
PAULO HENRIQUE BATISTA (OAB 258815/SP)
Processo 0002634-94.2012.8.26.0374 (374.01.2012.002634) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Bv Leasing Arrendamento Mercantil S A - José Rubens Floriano Leão - Autos com vista para a parte autora (..decorreu
o prazo do sobrestamento). Prazo: 10 (dez) dias. Int. - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP), FRANCISCO DUQUE DABUS
(OAB 248505/SP)
Processo 0002657-55.2003.8.26.0374 (374.01.2003.002657) - Procedimento Sumário - Paulo Cesar de Castro Freitas Cooperativa dos Cafeicultores e Citricultores de Sp Coopercitrus - Fl. 234: Proceda a avaliação na forma pleiteada, expedindo o
necessário. Int; e (Providencie o requerente o recolhimento em guia própria, para cada providencia pleiteada, (Fundo Especial
de Despesa do Tribunal de Justiça - F.E.D.T.J - Cód. 434-1), no valor correspondente a R$ 11,00, para a providência pleiteada,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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conforme comunicado nº 170/11 do Conselho Superior da Magistratura, publicado no D.J.E em 26.04.2011, instituído pelo
Provimento CSM 1864/2011Prazo: 10 dias.). - ADV: REGINALDO MARTINS DE ASSIS JUNIOR (OAB 115693/SP), REGINALDO
MARTINS DE ASSIS (OAB 34709/SP), DAVILSON DOS REIS GOMES (OAB 83117/SP)
Processo 0002665-85.2010.8.26.0374 (374.01.2010.002665) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Banco
Itauleasing S A - Marilda Ferreira Rodrigues - Fls. 69vº (... após diligenciar por quatro vezes sem nunca encontrar alguém na
casa, e tendo falado com os vizinhos, à direita e à esquerda, deixei de citar/intimar Marilda Ferreira Rodrigues por não mais
residir no endereço que consta do mandado e por não encontrá-lo.): Autos com vista para a parte autora. Prazo: 10 (dez) dias.
Int. - ADV: ANDREZA ZANUSSI BARRETO (OAB 171048/SP), JOAO FLAVIO RIBEIRO (OAB 66919/SP)
Processo 0002713-39.2013.8.26.0374 (037.42.0130.002713) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - C. L. G. da
S. - C. F. da S. - Vistos. Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Ante os elementos
constantes dos autos, arbitro os alimentos provisórios no valor de 1/3 do salário mínimo, devidos a partir da citação. Para a
audiência no setor de conciliação, designo o dia 14 de fevereiro de 2.014 , às 14:00 horas. Cite-se e intime-se o réu, bem como a
parte autora. Caso não haja acordo, poderá o réu contestar no prazo de quinze (15) dias por intermédio de advogado, iniciando
a partir da data da audiência. A ausência da autora importará em arquivamento do processo e a do réu ou de seu advogado, em
confissão e revelia. As audiências deste Juízo realizam-se no seguinte endereço: Rua Basilio Otávio, 313 ? Morro Agudo-SP, ADV: PAULO GUSTAVO GARCIA DA SILVA (OAB 279645/SP)
Processo 0002713-39.2013.8.26.0374 (037.42.0130.002713) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - C. L. G. da
S. - C. F. da S. - Autos com vista para a parte autora (CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado n°
374.2013/000125-4 dirigi-me ao respectivo endereço, e aí sendo, DEIXEI DE CITAR CLEBER FRANCISCO DA SILVA, visto
que não se encontrava. Fui informado por MARIA DO CARMO, sua genitora, que Cleber reatou com Márcia, tendo deixado o
endereço da Av. XV de Novembro há 02 dias, para ir residir na Av. São José. Contudo, não soube especificar qual o numeral
da nova residência. Em conversa com 02 vizinhos do entorno, nenhum soube me indicar quem seria e onde estaria residindo
Cleber. Ato contínuo, DEIXEI DE INTIMAR CAIO LUCAS GALDINO DA SILVA, pelos motivos acima expostos, haja vista que sua
mãe não mais reside no endereço da Rua Clotilde de Almeida Prado. Assim, não havendo maiores informações para diligenciar
noutro endereço, devolvo o presente mandado para as devidas providências. O referido é verdade e dou fé.). Prazo: 10 (dez)
dias. Int. - ADV: PAULO GUSTAVO GARCIA DA SILVA (OAB 279645/SP)
Processo 0002727-23.2013.8.26.0374 (037.42.0130.002727) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M. J. V.
P. - D. L. P. - Desp. de fls 16: Vistos. Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Ante
os elementos constantes dos autos, arbitro os alimentos provisórios no valor de 66,37% do salário mínimo, devidos a partir da
citação. Para a audiência no setor de conciliação, designo o dia 12 de fevereiro de 2.014, às 14:00 horas. Cite-se e intime-se
o réu, bem como a parte autora. Fl. 05vºs, nº 3: Expeça-se o ofício pleiteado. Caso não haja acordo, poderá o réu contestar no
prazo de quinze (15) dias por intermédio de advogado, iniciando a partir da data da audiência. A ausência da autora importará
em arquivamento do processo e a do réu ou de seu advogado, em confissão e revelia. As audiências deste Juízo realizam-se no
seguinte endereço: Rua Basilio Otávio, 313 ? Morro Agudo-SP, - ADV: VALERIA MACEDO COSTA (OAB 86581/SP)
Processo 0002739-37.2013.8.26.0374 (037.42.0130.002739) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - L. F. G.
L. - P. H. O. L. - 1 Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. 2 ? Ausente comprovação
inequívoca da alteração do binômio necessidade/possibilidade, acolho a manifestação ministerial e indefiro a liminar para
manter a prestação alimentícia no seu valor atual. 3 ? Encaminhem-se os autos ao SETOR DE CONCILIAÇÃO desta comarca
para realização de AUDIÊNCIA na data de 14 de FEVEREIRO de 20 14, às 14:30 horas. 4 - Cite(m)-se o(s) requerido(s) na
pessoa de seu representante legal e intimem-se as partes para comparecimento, com a advertência ao(s) réu(s) de que o prazo
de quinze dias para apresentação de resposta por meio de advogado terá início a partir da data da audiência, se não for obtida
a conciliação. - ADV: MARCOS ALEXANDRE MARQUES DA SILVA (OAB 310539/SP)
Processo 0002739-37.2013.8.26.0374 (037.42.0130.002739) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - L. F. G.
L. - P. H. O. L. - Audiência de conciliação designada para o dia 14 de fevereiro de 2.014, às 14: 30 horas. - ADV: MARCOS
ALEXANDRE MARQUES DA SILVA (OAB 310539/SP)
Processo 0002850-55.2012.8.26.0374 (374.01.2012.002850) - Procedimento Ordinário - Inclusão em programa oficial ou
comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso o à pessoa
de sua convivência que lhe cause perturbação - Carlos Roberto Pereira - Município de Morro Agudo - - Fazenda Pública do
Estado de São Paulo - Graciela Cristina Pereira - Autos com vista para a parte autora, fls. 125vº (MM. Juiz: Requeiro manifestese a parte autora se tem algo mais a requerer nestes autos. Após, pugno por nova vista). Prazo: 10 (dez) dias. Int. - ADV:
ELIEZER PEREIRA MARTINS (OAB 168735/SP), DAVILSON DOS REIS GOMES (OAB 83117/SP), JOÃO FRANCISCO DE
OLIVEIRA JUNIOR (OAB 260517/SP), REGINALDO APARECIDO BUENO (OAB 282697/SP)
Processo 0002877-04.2013.8.26.0374 (037.42.0130.002877) - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Toyota
do Brasil Sa - Reginaldo Donizete Policarpo - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput,
do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento
com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da
Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de
verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo
Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, §
1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob
as penas da Lei. Intime-se. - ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB
107414/SP)
Processo 0002979-70.2006.8.26.0374 (374.01.2006.002979) - Procedimento Ordinário - Donizeti Aparecido da Silva - Rafa
Empreendimentos Imobiliários Sc Ltda - - Rafael Pereira de Souza Filho - Autos com vista para o requerido (Certidão de folhas
245 (...decorreu o prazo legal sem manifestação das partes.) e de fls. 248 vº (...deixei de intimar Donizeti Aparecido da Silva, em
razão deste não mais residir no endereço mencionado, segundo Adenilson Germano, morador há aproximadamente dois anos
neste mesmo local, que também afirmou não saber o paradeiro de Donizeti.). Prazo: 10 (dez) dias. Int. - ADV: ADALBERTO
TOMAZELLI (OAB 102715/SP), ANTONIO CESAR DE FARIA (OAB 197598/SP)
Processo 0003030-42.2010.8.26.0374 (374.01.2010.003030) - Alvará Judicial - Compra e Venda - Mauro dos Santos - Vistos.
Fl. 67: Arbitro os honorários advocatícios do convênio DPE/OAB (fl. 06) no valor de R$ 120,31, cód. 209, correspondente a 30%
da Tabela. Expeça-se certidão. Int. E Resultado de pesquisa (OFICIO N° 1281/2013 PROCESSO N° 374.01.2010.003030-2
ORDEM 1897/2010 BANCO BRADESCO S.A, em atendimento aos termos do epigrafado - Reiterando termos do oficio de
n° 1207/2012, vem respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, informar que o veiculo ECOSPORT, placa DGX-0604,
chassi 9BFZE14P878790266 em nome de MAURO DOS SANTOS - CPF: 744.146.748-91 foi vendido em leilão, desta forma,
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não temos como devolvê-lo ao cliente. Informamos ainda oue não temos nada a opor contra o cliente receber o valor depositado
em conta judicial. Limitados ao exposto, apresentamos nossos sinceros protestos de estima e consideração.) . - ADV: PAULO
GUSTAVO GARCIA DA SILVA (OAB 279645/SP)
Processo 0003064-22.2007.8.26.0374 (374.01.2007.003064) - Execução de Título Extrajudicial - Morro Agudo Materiais de
Construção Ltda Me - Domingos Martins de Oliveira Sobrinho - Autos com vista para a parte autora (... decorreu o sobrestamento
do feito.). Prazo: 10 (dez) dias. Int. - ADV: ANA CAROLINA SANDRI DE ASSIS (OAB 220792/SP)
Processo 0003172-75.2012.8.26.0374 (374.01.2012.003172) - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título
- Robertino Henrique dos Santos - Bv Financeira Sa Créditos e Financiamento - 1. Recebo o recurso de apelação interposto
pelo autor às fls. 102/108. 2. Vista à parte contrária para contrarrazões. 3. Apresentadas ou não, subam ao Egrégio Tribunal de
Justiça - Seção de Direito Privado, com as nossas homenagens. Int. - ADV: IRACY CUNHA NAGALLI RAMIA (OAB 32908/SP),
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), FREDERICO FRANCISCO TASCHETI (OAB 268932/SP), IGNEZ
LUCIA SALDIVA TESSA (OAB 32909/SP)
Processo 0003203-95.2012.8.26.0374 (374.01.2012.003203) - Procedimento Ordinário - Requisição para tratamento de sua
saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar - Ministério Público do Estado de São Paulo - Município de Morro Agudo
- - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Diante da certidão de fl. 137 (... a r. sentença de fls. 135, transitou em
julgado em, 29/10/13), arquivem-se os autos com as comunicações e anotações de praxe. Int. - ADV: DAVILSON DOS REIS
GOMES (OAB 83117/SP)
Processo 0003214-32.2009.8.26.0374 (374.01.2009.003214) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco Nossa
Caixa Sa - Iracema Silva Pereira Transportes Me - - Iracema Silva Pereira - Autos com vista para a parte autora. Prazo: 10 (dez)
dias. Int; e Manifeste-se a parte autora sobre o(a)(s) ofício de fls. 106/108 (INSS). Prazo: dez (10) dias. Int. - ADV: ALEXANDRO
FINOTTI (OAB 172848/SP), ARMANDO AUGUSTO SCANAVEZ (OAB 60388/SP), CLEONICE DE ARAUJO (OAB 248069/SP),
MIRIAM DE FÁTIMA QUEIROZ REZENDE (OAB 163743/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)
Processo 0003336-16.2007.8.26.0374 (374.01.2007.003336) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Clemilton Campelo da Silva - Marcela Takaku Mizuno - - Márcia Aparecida Takaku Mizuno - Foi deferido sobrestamento do feito
pelo prazo requerido. Decorrido, manifeste-se a parte autora quanto ao prosseguimento. - ADV: RODRIGO ANTONIO NEVES
BATISTA (OAB 220698/SP), BRUNO CESAR VICARI DE OLIVEIRA (OAB 251778/SP), GILBERTO LAMONATO CLARO (OAB
184360/SP)
Processo 0003404-29.2008.8.26.0374 (374.01.2008.003404) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Mirian Cristina
da Silva Esperandio - Renato Ferreira da Silva - - Neuza Nagrette de Godoy - Manifeste-se a parte autora sobre o(a)(s) ofício
de fls. 74 (Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que a carta precatória em epígrafe, foi distribuída a este Juízo em
21/08/2013, ocorrendo o abaixo assinalado: (x ) informo a V. Exa. teor do despacho de fls. 09, a saber: “Vistos. Cumpra-se a
ordem deprecada. A avaliação por Cícero Augusto Celestino. Por considerar parte credora ser beneficiária da gratuidade da
justiça, requisitem-se os salários do perito, conforme Resolução 32 da PGE. Oficie-se. Dê-se conhecimento ao juízo deprecante.
Int.” Atenciosamente.). Prazo: dez (10) dias. Int. - ADV: ADRIANO ALVES LEMOS (OAB 217095/SP), PAULO GUSTAVO GARCIA
DA SILVA (OAB 279645/SP), ROBERTO ANTONIO DA SILVA (OAB 122846/SP)
Processo 0003489-78.2009.8.26.0374 (374.01.2009.003489) - Procedimento Ordinário - Depósito - Banco Finasa Bmc Sa
- Samuel Geraldo Silva - Fls. 101vº (Certifico e dou fé, que decorrido o prazo de 3 dias para pagamento do débito, verifiquei
em Cartório que o executado não saldou a dívida. Nesta data, me dirigi na Rua Uruguai, n° 1108 e ali DEIXEI DE PROCEDER
PENHORA em bens do executado SAMUEL GERALDO SILVA, pois localizei somente os bens que guarnecem a residência do
executado, que são os seguintes: I sofá com 2 lugares em tecido; 1 rack em madeira; 1 televisor de tubo da marca Philips, 14
polegadas; I fogão da marca Atral, 4 queimadores; 1 geladeira da marca Cônsul; I armário de cozinha em madeira fixo na parede;
I tanquinho de lavar roupas da marca Suggar; 2 camas de casal; e, I estante em madeira utilizada como guarda-roupas. Certifico
também, que em razão de não localizar bens à penhora, INTIMEI o executado SAMUEL GERALDO SILVA, para que no prazo
de 5 dias, indique bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de considerar-se ato atentatório a dignidade da
Justiça, com aplicação de multa, o qualbe cíénte ficou.): Autos com vista para a parte autora. Prazo: 10 (dez) dias. Int. - ADV:
THATIANA ROMANO CAMARGO OKUSU (OAB 286365/SP), GILMAR WELTON DA SILVA DE BIAGGIO (OAB 323546/SP)
Processo 0003636-07.2009.8.26.0374 (374.01.2009.003636) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Santander Sa - José Osmar Severino - Intime-se o autor/executado através de seu advogado constituído nos
presentes autos a efetuar o pagamento do débito constante do cálculo de fls. 80/82, no prazo de quinze (15) dias (artigo 475-B
e 475-J do C.P.C). complementação 09.12.2013 - Vlr R$ 1755,50 - ADV: GILBERTO LAMONATO CLARO (OAB 184360/SP),
RENATO COSTA QUEIROZ (OAB 153584/SP), GUILHERME CASTRO ALVES CARDOSO (OAB 267664/SP), JOSE MARTINS
(OAB 84314/SP), FRANCISCO MORATO CRENITTE (OAB 26640/GO)
Processo 0003682-93.2009.8.26.0374 (374.01.2009.003682) - Outros Feitos não Especificados - Josefa da Silva Vrenna Sidney de Lima - Vistos. Fl. 77: Defiro o sobrestamento dos autos pelo prazo pleiteado. Decorrido, nova vista. Int. - ADV: JOSÉ
BENEDITO TAVARES (OAB 158694/SP), BRUNO CESAR VICARI DE OLIVEIRA (OAB 251778/SP)
Processo 0003842-50.2011.8.26.0374 (374.01.2011.003842) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Antonio Donizetti Pinto - Marcelo Veículos - Fls. 46vº (Certifico e dou fé, que em cumprimento ao r. mandado retro, nesta data,
me dirigi na Rua Rui Barbosa, n° 844 e ali DEIXEI DE INTIMAR a requerida MARCELO VEÍCULOS, em razão da empresa não
ser estabelecida no local. Certifico, ainda, que o imóvel aparentemente está desocupado, bem como, entrei em contato com
a vizinha da casa de n° 834, a qual informou que desde quando mudou-se para sua residência, ou seja, há cerca de I ano e 3
meses, aquele imóvel está desocupado, pois segundo ela, a senhora que ali residia teria falecido. Razão pela qual devolvo o r.
mandado em Cartórguardando novas instruções.): Autos com vista para a parte autora. Prazo: 10 (dez) dias. Int. - ADV: MISAEL
ELIAS MARTINS (OAB 219880/SP)
Processo 0003925-66.2011.8.26.0374 (374.01.2011.003925) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Zulmira Beletato Meireles
- CLÁUDIA MARIA NAGY e OUTROS (citados por Edital) - Autos com vista ao Dr. JOSÉ APARECIDO LIPORINE JUNIOR,
nomeado Curador Especial para os citados por edital. Prazo: 10 dias. - ADV: VICENTE DE PAULA DE OLIVEIRA (OAB 253514/
SP), JOSE APARECIDO LIPORINI JUNIOR (OAB 230994/SP)
Processo 0004471-24.2011.8.26.0374 (374.01.2011.004471) - Monitória - Auto Posto Camargo & Souza Ltda - Paulo Sergio
de Souza - Autos com vista para a parte autora (decorreu o prazo do sobrestamento do feito). Prazo: 10 (dez) dias. Int. - ADV:
BRUNO CESAR VICARI DE OLIVEIRA (OAB 251778/SP)
Processo 3000024-68.2013.8.26.0374 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - EDUARDO
RIBEIRO - - DAIANA OLIVEIRA JOAQUIM - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - Vistos. EDUARDO RIBEIRO e DAIANA
OLIVEIRA JOAQUIM ajuizaram ação em face de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ sustentando ser indevida a dívida
descrita na inicial, em razão da nulidade do termo de confissão a ela referente. Requereu antecipação de tutela para que seja
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determinada a suspensão da cobrança mensal das parcelas do débito, como forma de evitar a interrupção do fornecimento de
energia elétrica. Pleiteou, além da declaração de inexistência do débito, indenização pelos danos morais e patrimoniais que
alega ter sofrido. Postulou gratuidade processual, atribuindo à causa o valor de R$4.949,26. Juntou documentos. DECIDO.
Concedo aos autores os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 1 Contestada pelo requerente a origem do débito por meio da
alegação de nulidade do termo de confissão, os documentos juntados emprestam verossimilhança ao relato inicial, de forma que
se constata, nesta fase de cognição estreita, a aparente ilegitimidade da avença. No mais, a medida ora pleiteada é reversível.
Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para suspender a cobrança das parcelas referentes ao débito descrito
na inicial e determinar que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica aos autores, salvo por
inadimplência atinente ao consumo regular. Retifique-se o endereço da requerida (fl. 12), cite-se pelo correio e intime-se. - ADV:
BRUNO CESAR VICARI DE OLIVEIRA (OAB 251778/SP)
Processo 3000095-70.2013.8.26.0374 - Procedimento Ordinário - Revisão do Saldo Devedor - EVA ALVES TEIXEIRA
QUIMELLO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Diante do comprovante de renda constante nos autos (fl.85),
é possível concluir que a autora possui condições financeiras para suportar as custas e despesas processuais referente a
distribuição da presente ação, não se enquadrando nos termos da Lei nº 1060/50 para a obtenção dos benefícios da assistência
judiciária gratuita. Assim, providencie-se o recolhimento das custas e despesas processuais no prazo de dez (10) dias, sob pena
de indeferimento da inicial. Int. - ADV: FREDERICO FRANCISCO TASCHETI (OAB 268932/SP)
Processo 3000115-61.2013.8.26.0374 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - ANTÔNIA FERREIRA DA CRUZ IPREMO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO - 1) Concedo à autora os benefícios da Assistência
Judiciária Gratuita. Anote-se. 2) Não verifico a caracterização dos requisitos necessários para a concessão da tutela pleiteada.
Com efeito, os documentos juntados são insuficientes para garantir a verossimilhança invocada e afastar, neste momento
processual, a conclusão da perícia administrativa realizada (fl. 10 - 11.11.13). Assim indefiro o pedido. 3) Cite-se o réu . Int. ADV: OLENO FUGA JÚNIOR (OAB 182978/SP)

NHANDEARA
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO KERLA KAREN RAMALHO DE CASTILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA CRISTINA TEIXEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2013
Processo 0000016-43.1998.8.26.0383 (383.01.1998.000016) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Brasil Sa - Oracio Gonçalves dos Santos - - Carlos Jardineti - Jose Braz Zorze - Vistos. Diante da certidão de decurso
de prazo de fls. 283, intime-se pessoalmente o exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 48h00, sob pena de
extinção. Int. - ADV: AGMAR HENRIQUE GUARIENTE (OAB 92774/SP), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO (OAB 84738/SP),
JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP)
Processo 0000022-50.1998.8.26.0383 (383.01.1998.000022) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Aniloel
Brasilino dos Reis - Wanderlei Antonio Alvares - - Jaime Azenha - Banco do Estado de São Paulo Sa e outros - Vistos. Fls.
637/638: Anotem-se, devendo o subscritor observar o prazo de 10 (dez) dias, previsto no artigo 45 do CPC. Visando evitar
alegação de cerceamento de defesa e nulidade processual, intimem-se pessoalmente os executados, eventuais cônjuges,
comunheiro(s) e locatário(s), do bem penhorado, quanto ao pedido de adjudicação formulado pelo exequente as fls. 633. Sem
prejuízo, cumpra-se integralmente o despacho de fls. 635. Int. - ADV: JOSE MARQUES (OAB 80704/SP), EDER ANTONIO
BALDUINO (OAB 123061/SP), IVANA CRISTINA HIDALGO (OAB 184378/SP), MARCELO DE LUCCA (OAB 137649/SP)
Processo 0000023-06.1996.8.26.0383 (383.01.1996.000023) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Brasil Sa - João Alves Ferreira - Vistos. Regularizados os autos, retornem conclusos para decisão da exceção de préexecutividade. Int. - ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), MARGARETH MIESSI CAIRES GOMES (OAB
127083/SP), JOSE RICARDO GOMES (OAB 126759/SP), IRAN NAZARENO POZZA (OAB 123680/SP), PAULA RODRIGUES
DA SILVA (OAB 221271/SP), ANGELO AUGUSTO CORREA MONTEIRO (OAB 56388/SP), WELLINGTON JOSE PEDROSO
(OAB 292878/SP), ANTONIO GUERCHE FILHO (OAB 112769/SP), MARCELO ANTONIO MUSA LOPES (OAB 104840/SP),
OLIVERIO GARCIA FLORES FILHO (OAB 143426/SP)
Processo 0000024-54.1997.8.26.0383 (383.01.1997.000024) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Nossa Caixa Nosso Banco Sa - Banco do Brasil Sa - Antonio Datore Izidoro - Vistos. Diante da certidão de decurso de prazo de
fls. 380, intime-se pessoalmente o exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 48h00, sob pena de extinção. Int. - ADV:
EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), JOSÉ ROBERTO DE CARVALHO (OAB 272563/SP)
Processo 0000026-24.1997.8.26.0383 (383.01.1997.000026) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Nossa
Caixa Nosso Banco Sa - Antonio Augusto Visintin - Vistos. Defiro somente as informações Infojud, nos termos do requerido as
fls. 302, vez que a requisição de informações via ARISP (fls.305), por ora, são destinadas somente a feitos beneficiados pela
justiça gratuita, podendo o exequente alcançar seu intento pelas vias próprias através do site: www.arisp.com.br. Sem prejuízo,
esclareça o exequente, seu pedido de desarquivamento de fls. 308. Int. - ADV: MILTON ARVECIR LOJUDICE (OAB 85476/SP),
EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)
Processo 0000027-14.1994.8.26.0383 (383.01.1994.000027) - Cumprimento de sentença - Dívida Ativa - Prefeitura Municipal
de Nhandeara - Sidney Paula Gonçalves - Luiz Sancheta - Prefeitura Municipal de Nhandeara - Aguardando exequente dos
honorários sucumbenciais, proceder a retirada do ofício rpv para encaminhamento ao município executado. - ADV: ALEXANDRO
BELCHIOR DE OLIVEIRA (OAB 220607/SP), SIDNEY PAULA GONÇALVES (OAB 253476/SP)
Processo 0000033-50.1996.8.26.0383 (383.01.1996.000033) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Brasil Sa - Edcris Industria e Comércio de Confeccções Ltda - - Jesuina Maria de Jesus - - Vanadir Marcolino - Vistos.
João Alves Ferreira ingressou com intervenção de terceiros interessados. Por se tratar de execução de título extrajudicial,
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indefiro o pedido de fls. 761/762 e determino o desentranhamento e entrega das petições e documentos de fls. 761/848 ao
interessado, mediante recibo nos autos. Proceda o exequente, o regular andamento do feito. Int. - ADV: ARNOR SERAFIM
JUNIOR (OAB 79797/SP), MINERVINO ALVES FERREIRA (OAB 33890/SP), CARLOS ALBERTO PEREIRA (OAB 143986/SP),
ANTONIO GUERCHE FILHO (OAB 112769/SP)
Processo 0000049-72.1994.8.26.0383 (383.01.1994.000049) - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade)
- Conselho Regional de Farmacia do Estado de Sao Paulo - Azarias Alves Ferreira & Cia Ltda - Vistos. 1 - Indefiro o pedido de
bloqueio “on line” de valores do executado, pessoa física, nos termos do requerido pelo exequente as fls. 195/196, vez que a
ação foi declarada extinta em relação ao mesmo, face a prescrição, conforme decisão de fls. 139. 2 Manifeste-se o Conselho
Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, em 30 dias, em termos de prosseguimento. Intime-se. - ADV: OLAVO TAUFIC
(OAB 7436/SP), ARNALDO CARNIMEO (OAB 68475/SP), PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO (OAB 132302/SP)
Processo 0000053-16.2011.8.26.0383 (383.01.2011.000053) - Execução de Alimentos - Alimentos - Bárbara Castilho da
Rocha Borsoni - Cleisiano Aparecido Borsoni - Vistos. Diante da certidão de decurso de prazo de fls. 136, intime-se pessoalmente
a exequente, para dar andamento ao feito, no prazo de 48h00, sob pena de extinção. Int. - ADV: FERNANDO APARECIDO DE
CAMILLO (OAB 124927/SP), GILSON VALVERDE DOMINGUES DA SILVA (OAB 200445/SP)
Processo 0000056-98.1993.8.26.0383 (383.01.1993.000056) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco
do Brasil Sa - Manoel Pereira Neto - - Minervino Alves Ferreira - - Aderbal Ernesto Rodrigues - Vistos. Expeça-se certidão de
objeto e pé, nos termos do requerido as fls. 282. Após, retornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: MINERVINO ALVES FERREIRA
(OAB 33890/SP), FABRICIO SILVEIRA DOS SANTOS (OAB 138028/SP), ANTONIO GUERCHE FILHO (OAB 112769/SP)
Processo 0000065-21.1997.8.26.0383 (383.01.1997.000065) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Auto Posto
Nhandeara Ltda - Jurandir Aparecido Perini - Vistos. Intime(m)-se o(s) senhor(es) leiloeiro(s) indicado(s) pela exequente, para
agendar datas para praceamento do bem penhorado. Com o agendamento, expeça-se a serventia o necessário para realização
das hastas públicas. Sem prejuízo, apresente o exequente, minuta do edital e diligência do Sr. Oficial de Justiça, para intimação
do executado. Int. - ADV: JOSE ANTONIO COSTA (OAB 69113/SP), JOSE MARQUES (OAB 80704/SP)
Processo 0000067-97.2011.8.26.0383 (383.01.2011.000067) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - União - Auto Mecanica
Floreal Ltda Me - Vistos. Fls. 93: Anotem-se. Defiro o sobrestamento do feito, diante do parcelamento do débito, nos termos do
requerido as fls. 91/92 e 97. Int. - ADV: MARCOS ROGERIO JACOMINE (OAB 158413/SP), GRACIELA MANZONI BASSETTO
(OAB 139852/SP)
Processo 0000082-66.2011.8.26.0383 (383.01.2011.000082) - Embargos à Execução Fiscal - Nulidade / Inexigibilidade
do Título - Associação Lar São Francisco de Assis Na Providência de Deus Hospital São Domingos - Conselho Regional de
Farmácia do Estado de São Paulo - Vistos. Subam os autos ao Eg. Tribunal Regional Federal da 3ª Região - São Paulo, nos
termos do despacho de fls. 187. Int. - ADV: ANDRÉ LUIS DE CASTRO MORENO (OAB 194812/SP), ANNA PAOLA NOVAES
STINCHI (OAB 104858/SP)
Processo 0000089-73.2002.8.26.0383 (383.01.2002.000089) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Municipio de Moncoes - Solange Aparecida V Barbosa - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado
de São Paulo - Vistos. 1 - Tendo em vista o pagamento noticiado pela exequente, JULGO EXTINTA a execução fiscal, com
fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. 2 - Ficam sustados eventuais leilões e levantadas as penhoras,
liberando-se desde logo os depositários, e havendo expedição de carta precatória, oficie-se à Comarca deprecada para a
devolução, independente de cumprimento, bem como ao Tribunal de Justiça, na hipótese de recurso pendente. 3 - Havendo
arrematações pendentes, valores não levantados ou pedidos não decididos nos autos, certifique-se e abra-se vista à exequente.
4 - Proceda-se a inscrição das custas finais em aberto na Divida Ativa do Estado. 5 - Ciência à Prefeitura Municipal de MonçõesSP. P.R.I.C. - ADV: RUBENS BETETE (OAB 114762/SP)
Processo 0000092-42.2013.8.26.0383 (038.32.0130.000092) - Execução Fiscal - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de
Veículos Automotores - Fazenda do Estado de São Paulo - Gelson Rosa dos Santos - Vistos. Diante da certidão de trânsito em
julgado de fls. 66, encaminhe-se os autos a FESP, para as anotações de extinção da ação junto a CDA. Após, arquivem-se. Int.
- ADV: CLEIA BORGES DE PAULA DELGADO (OAB 105477/SP), APARECIDA FRANCO AGOSTINI DE SOUZA (OAB 213093/
SP)
Processo 0000096-21.2009.8.26.0383 (383.01.2009.000096) - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Cifra
Sa Credito, Financiamento e Investimento - Anderson Aparecido Moreira - Vistos. Diante da certidão de decurso de prazo de
fls. 96, intime-se pessoalmente o exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 48h00, sob pena de extinção. Int. - ADV:
NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)
Processo 0000102-14.1998.8.26.0383 (383.01.1998.000102) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Brasil - Transportadora Quatro S Magda Ltda - Vistos. Diante da certidão de decurso de prazo de fls. 194, intimese pessoalmente o exequente, para dar andamento ao feito, no prazo de 48h00, sob pena de extinção. Int. - ADV: EDISON
MAGNANI (OAB 63899/SP), LEONIDIA SEBASTIANI MECCHERI (OAB 138425/SP), MILTON ARVECIR LOJUDICE (OAB 85476/
SP), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP)
Processo 0000105-90.2003.8.26.0383 (383.01.2003.000105) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Municipio de Nova Luzitania - Izaltina Rosa de Aquino Gonzaga - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo Cdhu - Vistos. Apresente o exequente certidão atualizada da matrícula do imóvel, expedida pelo SRI
competente, com prazo não superior a 30 (trinta) dias, para apreciação do pedido de fls. 74. Int. - ADV: MILTON ARVECIR
LOJUDICE (OAB 85476/SP)
Processo 0000114-86.2002.8.26.0383 (383.01.2002.000114) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco Sa e outro - Guimaraes & Rincon Sc Ltda e outros - Fls. 119/120: Anotem-se. Concedo vista dos autos, fora
do cartório, ao exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do requerido. Int. - ADV: GLAUCIO HENRIQUE TADEU
CAPELLO (OAB 206793/SP), JOSE EDUARDO CARMINATTI (OAB 73573/SP)
Processo 0000124-81.2012.8.26.0383 (383.01.2012.000124) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Município de Nova Luzitânia - Devani Hora do Nascimento - Vistos. 1 - Tendo em vista o pagamento noticiado pela exequente,
JULGO EXTINTA a execução fiscal, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. 2 - Ficam sustados
eventuais leilões e levantadas as penhoras, liberando-se desde logo os depositários, e havendo expedição de carta precatória,
oficie-se à Comarca deprecada para a devolução, independente de cumprimento, bem como ao Tribunal de Justiça, na hipótese
de recurso pendente. 3 - Havendo arrematações pendentes, valores não levantados ou pedidos não decididos nos autos,
certifique-se e abra-se vista à exequente. 4 - Ciência à Prefeitura Municipal de Nova Luzitânia-SP. P.R.I.C. - ADV: MILTON
ARVECIR LOJUDICE (OAB 85476/SP)
Processo 0000127-36.2012.8.26.0383 (383.01.2012.000127) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Município de Nova Luzitânia - José Antonio de Souza - Vistos. Pagas eventuais custas em aberto, retornem conclusos. Int. Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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ADV: MILTON ARVECIR LOJUDICE (OAB 85476/SP)
Processo 0000130-93.2009.8.26.0383 (383.01.2009.000130) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Jocoil
Combustiveis Ltda - Nagib Soubhia Fazenda Soubhia - Espólio de Nagib Soubhia - Vistos. Fls. 224/226: Anotem-se. Diante da
comprovação do registro da penhora junto ao SRI (fls. 212/218), manifeste-se a exequente. Int. - ADV: EUGENIO SAVERIO
TRAZZI BELLINI (OAB 63250/SP), JOÃO RAFAEL SANCHEZ PEREZ (OAB 236390/SP), MARCELO GOMES FAIM (OAB
151615/SP)
Processo 0000135-81.2010.8.26.0383 (383.01.2010.000135) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Nossa Caixa Sa - Banco do Brasil Sa - Eliani Aparecida Ferracini Longo e outro - Vistos. Diante da certidão de decurso
de prazo de fls. 106, intime-se pessoalmente o exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 48h00, sob pena de
extinção. Int. - ADV: VINICIUS FERREIRA CARVALHO (OAB 207369/SP), JOAO REINALDO SEREZINI (OAB 138587/SP),
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), ALEXANDRE ZERBINATTI (OAB 147499/SP)
Processo 0000140-16.2004.8.26.0383 (383.01.2004.000140) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Inssuniãofazenda Nacional
- Renan Quimica do Brasil Ltda - - Pablo de Souza - - Artur Renato Quintanilha de Souza - Vistos. Diante do comprovante do
registro da penhora on line via Arisp (fls. 161/167), manifeste-se o(a) exequente. Int. - ADV: CÉSAR ALEXANDRE RODRIGUES
CAPARROZ (OAB 160160/SP), JOAO ANTONIO DELGADO PINTO (OAB 71672/SP)
Processo 0000166-04.2010.8.26.0383 (383.01.2010.000166) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - União - Transportadora
Forte Magda Ltda Me - Vistos. Sobre os valores bloqueados via Bacenjud (R$25,14), manifeste-se a exequente. Int. - ADV:
ALESSANDRO DE FRANCESCHI (OAB 147094/SP)
Processo 0000175-83.1998.8.26.0383 (383.01.1998.000175) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Brasil Sa - João Alves Ferreira - Vistos. Diante da certidão de decurso de prazo de fls. 334, intime-se pessoalmente o
exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 48h00, sob pena de extinção. Int. - ADV: WELLINGTON JOSE PEDROSO
(OAB 292878/SP), MARGARETH MIESSI CAIRES GOMES (OAB 127083/SP), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/
SP), JOSE RICARDO GOMES (OAB 126759/SP), OLIVERIO GARCIA FLORES FILHO (OAB 143426/SP)
Processo 0000206-15.2012.8.26.0383 (383.01.2012.000206) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Fundação Pio Xii
Hospital de Câncer de Barretos - Ewerton Diniz de Moura - Vistos. Oficie-se ao INSS, nos termos do requerido as fls. 82. Int. ADV: ELAINE CRISTINA VILELA BORGES MELO (OAB 201921/SP)
Processo 0000219-29.2003.8.26.0383 (383.01.2003.000219) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Nhandeara - Carlos Donizete Alves - Vistos. 1 - Tendo em vista o pagamento noticiado pela exequente,
JULGO EXTINTA a execução fiscal, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. 2 - Ficam sustados
eventuais leilões e levantadas as penhoras, liberando-se desde logo os depositários, e havendo expedição de carta precatória,
oficie-se à Comarca deprecada para a devolução, independente de cumprimento, bem como ao Tribunal de Justiça, na hipótese
de recurso pendente. 3 - Havendo arrematações pendentes, valores não levantados ou pedidos não decididos nos autos,
certifique-se e abra-se vista à exequente. 4 - Ciência à Prefeitura Municipal de Nhandeara-SP. - ADV: ALEXANDRO BELCHIOR
DE OLIVEIRA (OAB 220607/SP)
Processo 0000232-76.2013.8.26.0383 (038.32.0130.000232/1) - Impugnação ao Valor da Causa - Valor da Causa - Otávio
Torres Pantano - João Aparecido de Santana - Vistos. Juntem-se xerocópias da sentença de fls. 14/15 e certidão de trânsito em
julgado, nos autos de Embargos a Execução. Aguarde-se o desfecho dos autos principais e arquivem-se. Int. - ADV: RODRIGO
CÉSAR FERRARI (OAB 172169/SP), ANDREY MARCEL GRECCO (OAB 214247/SP)
Processo 0000235-31.2013.8.26.0383 (038.32.0130.000235/1) - Impugnação ao Cumprimento de Decisão - Valor da Causa
- Fazenda do Estado de São Paulo - Marlene Aparecida Araujo Perini Me - Vistos. Juntem-se xerocópias da sentença de fls.17 e
certidão de trânsito em julgado, nos autos de Execução. Aguarde-se o desfecho dos autos principais e arquivem-se. Int. - ADV:
MINERVINO ALVES FERREIRA (OAB 33890/SP), MARCELA LUCIANA MIZIARA GONZALEZ (OAB 104224/SP)
Processo 0000276-32.2012.8.26.0383 (383.01.2012.000276) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Fertipar
Bandeirantes Ltda - Nagib Soubhia - Vistos. Diante da certidão de decurso de prazo de fls. 111, sem que o procurador do
executado regularizasse a subscrição da petição de fls. 105, manifeste-se a exequente, em termos de prosseguimento. Int. ADV: EUGENIO SAVERIO TRAZZI BELLINI (OAB 63250/SP), JOSE ANTONIO CARVALHO DA SILVA (OAB 97178/SP), GISELE
RENATA DORNA CÂNDIDO ABÊ (OAB 185237/SP)
Processo 0000277-17.2012.8.26.0383 (383.01.2012.000277) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Fertipar
Bandeirantes Ltda - Gilberto de Camargo Soubhia - Vistos. Sobre a carta precatória juntada as fls. 120/133, auto de penhora
no rosto dos autos de inventário/arrolamento nº 537/2009 da 2ª Vara da Familia e Sucessões da Comarca de São José do Rio
Preto-SP, manifeste-se a exequente. Sem prejuízo, certifique a serventia quanto ao decurso de prazo de embargos em relação
a penhora de fls. 132. Int. - ADV: EUGENIO SAVERIO TRAZZI BELLINI (OAB 63250/SP), GISELE RENATA DORNA CÂNDIDO
ABÊ (OAB 185237/SP), JOSE ANTONIO CARVALHO DA SILVA (OAB 97178/SP)
Processo 0000334-98.2013.8.26.0383 (038.32.0130.000334) - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0119/2013 - 2ª. Vara de
Família e Sucessões) - Kemely Camily Brandão da Rocha - - Keyla de Cássia Brandão da Rocha - Cleristoni Batista da Rocha Vistos. Devolva-se ao Juízo Deprecante, com nossas homenagens. Int. - ADV: EMIR ABRÃO DOS SANTOS (OAB 205038/SP)
Processo 0000340-08.2013.8.26.0383 (038.32.0130.000340) - Processo de Apuração de Ato Infracional - Furto (art.
155) - Eduardo Epaminondas Pereira de Moura - Vistos. Designo o dia 20/MARÇO/2014, às 16:00 horas, para audiência em
continuação. Int. - ADV: IDELAINE APARECIDA NEGRI DA SILVA (OAB 190959/SP)
Processo 0000356-98.2009.8.26.0383 (383.01.2009.000356) - Arresto - Liminar - Paulo Ribeiro da Costa - Antonio Carlos
Cardenas - Vistos. Defiro o sobrestamento do feito, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, até decisão dos Embargos de
Terceiro nº 783/2009, nos termos do requerido. Sem prejuízo, junte-se xerocópia do pedido de fls. 100, nos autos de Execução
nº 314/09, para apreciação do item 2 do referido pedido. Int. - ADV: PAULO CESAR GONCALVES DIAS (OAB 103635/SP),
JOSE MARQUES (OAB 80704/SP)
Processo 0000387-79.2013.8.26.0383 (038.32.0130.000387) - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Móveis Vidigal
Indústria e Comércio Ltda - Lumi Lar Comércio de Móveis e Decorações - Vistos. Fls. 54/55: Anotem-se, devendo o subscritor
comprovar o recolhimento da cpa, no prazo de 05 (cinco) dias. Sobre a carta precatória juntada as fls.37/52, com certidão
negativa de citação, manifeste-se a exequente. Int. - ADV: PAULA FERNANDA GERETI (OAB 340155/SP)
Processo 0000392-04.2013.8.26.0383 (038.32.0130.000392) - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Móveis Vidigal
Indústria e Comércio Ltda - Antonio Marcos Oliveira Soares Me - Vistos. Fls. 55/56: Anotem-se, devendo o(a) subscritor(a)
comprovar o recolhimento da cpa, no prazo de 05 (cinco) dias. Sobre a devolução da carta precatória juntada as fls. 46/54,
contendo certidões positiva de citação datada de 04/09/2013 e negativa de penhora datada de 18/09/2013, manifeste-se a
exequente. Int. - ADV: PAULA FERNANDA GERETI (OAB 340155/SP)
Processo 0000423-92.2011.8.26.0383 (383.01.2011.000423) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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/ Embargos à Execução - Irso Raimundo Belatti - Banco Santander ( Brasil ) Sa - Vistos. Diante da certidão de decurso de
prazo de fls. 136, arquivem-se os autos. Int. - ADV: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO (OAB 84738/SP), PAULO ROBERTO
BASTOS (OAB 103033/SP)
Processo 0000556-03.2012.8.26.0383 (383.01.2012.000556) - Embargos à Execução Fiscal - Nulidade - José Luiz Corrêa
- Fazenda Nacional - Vistos. Diante da certidão de decurso de prazo de fls. 52, arquivem-se os autos. Int. - ADV: PEDRO DE
SOUZA (OAB 252234/SP)
Processo 0000743-60.2002.8.26.0383 (383.01.2002.000743) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Bradesco Sa - Marcelo Pinto Caldeira - - Edes Lavechia Filho - Vistos. Defiro o bloqueio on line via Bacenjud, nos termos do
requerido as fls. 200. Sem prejuízo, forme-se o 2º volume a partir das fls. 202. Int. - ADV: JOSE EDUARDO CARMINATTI (OAB
73573/SP), GLAUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO (OAB 206793/SP)
Processo 0000743-60.2002.8.26.0383 (383.01.2002.000743) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Bradesco Sa - Marcelo Pinto Caldeira - - Edes Lavechia Filho - Aguardando exequente manifestar sobre resultado negativo do
bloqueio on line Bacenjud. - ADV: JOSE EDUARDO CARMINATTI (OAB 73573/SP), GLAUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO
(OAB 206793/SP)
Processo 0000849-27.1999.8.26.0383 (383.01.1999.000849) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Brasil Sa - Vitor Carlos Manfrinato Beltraminime - Cleia Maria dos Santos - Vistos. Sobre a devolução da carta
precatória juntada as fls. 259/284, manifeste-se o exequente. Int. - ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP)
Processo 0000884-98.2010.8.26.0383 (383.01.2010.000884) - Execução Fiscal - Multas e demais Sanções - Fazenda do
Estado de São Paulo - João Alves Ferreira - Vistos. Manifeste-se a exequente, em termos de prosseguimento. Int. - ADV: CLEIA
BORGES DE PAULA DELGADO (OAB 105477/SP), WELLINGTON JOSE PEDROSO (OAB 292878/SP), OLIVERIO GARCIA
FLORES FILHO (OAB 143426/SP), MARGARETH MIESSI CAIRES GOMES (OAB 127083/SP), JOSE RICARDO GOMES (OAB
126759/SP)
Processo 0000891-71.2002.8.26.0383 (383.01.2002.000891) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco
Bradesco Sa - Mara Cristina Rossi Firma Individual - - Mara Cristina Rossi - - Antonio Roberto Clemente - Vistos. Fls. 87 e 94:
Anotem-se. Concedo vista dos autos fora do cartório ao exequente, pelo prazo de 10 (dez) dias, nos termos do requerido. Junte
o exequente xerocópia do instrumento de procuração do co-executado Antonio Roberto Clemente, no incidente de exceção de
pré-executividade, para apreciação do pedido de fls. 91/92. Int. - ADV: FABRICIO SILVEIRA DOS SANTOS (OAB 138028/SP),
GLAUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO (OAB 206793/SP), JONAIR NOGUEIRA MARTINS (OAB 55243/SP), JOSE EDUARDO
CARMINATTI (OAB 73573/SP)
Processo 0000899-72.2007.8.26.0383 (383.01.2007.000899) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Município de Nova Luzitânia - Cassia Regina dos Santos Silva - Vistos. 1 - Tendo em vista o pagamento noticiado pela
exequente (fls. 62), JULGO EXTINTA a execução fiscal, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil.
2 - Ficam sustados eventuais leilões e levantadas as penhoras, liberando-se desde logo os depositários, e havendo expedição
de carta precatória, oficie-se à Comarca deprecada para a devolução, independente de cumprimento, bem como ao Tribunal
de Justiça, na hipótese de recurso pendente. 3 - Havendo arrematações pendentes, valores não levantados ou pedidos não
decididos nos autos, certifique-se e abra-se vista à exequente. 4 - Ciência à Prefeitura Municipal de Nova Luzitânia-SP. P.R.I.C.
- ADV: MILTON ARVECIR LOJUDICE (OAB 85476/SP)
Processo 0000918-05.2012.8.26.0383 (383.01.2012.000918) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Otavio Torres
Pantano - João Aparecido de Santana - Vistos. Diante do comprovante de registro de penhora on line via Arisp (fls. 58/62),
manifeste-se o exequente, em termos de prosseguimento. Int. - ADV: RODRIGO CÉSAR FERRARI (OAB 172169/SP), ANDREY
MARCEL GRECCO (OAB 214247/SP)
Processo 0001001-21.2012.8.26.0383 (383.01.2012.001001) - Execução de Título Extrajudicial - Crédito Rural - Banco do
Brasil Sa - Antonio Valdecir Fabrício - - Moacir Zoccal - Vistos. Sobre a carta precatória juntada as fls. 90/100, devolvida sem
cumprimento, manifeste-se o exequente. Int. - ADV: MARINA EMÍLIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)
Processo 0001002-16.2006.8.26.0383 (383.01.2006.001002) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Município de Nova Luzitânia
- José Guido Pasiani Me - Vistos. Defiro o sobrestamento do feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do requerido.
Decorrido o prazo, manifeste-se a exequente. Int. - ADV: MILTON ARVECIR LOJUDICE (OAB 85476/SP)
Processo 0001044-31.2007.8.26.0383 (383.01.2007.001044) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - União - Rodalquimica
Comercio de Produtos de Limpeza Ltda Epp - - Renato Rita de Sousa - - Regina Furlaneto Quintanilha - Vistos. Por cautela,
oficie-se a Ciretran Local, solicitando informações atualizadas dos prontuários dos veículos indicados as fls. 328. Com a
resposta, retornem conclusos para apreciação do pedido. Int. - ADV: JEAN DORNELAS (OAB 155388/SP), CÉSAR ALEXANDRE
RODRIGUES CAPARROZ (OAB 160160/SP)
Processo 0001076-12.2002.8.26.0383 (383.01.2002.001076) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco Sa - Antonio Roberto Clementeme - - Mara Cristina Rossi - Vistos. Intime-se a co-executada Antonio Roberto
Clemente-ME, através de seu procurador constituído nos autos, via imprensa, dos termos da penhora efetuada sobre o imóvel
objeto da matricula nº 6315 do SRI desta Comarca (fls. 123) e registrada ao pé da matrícula via on line Arisp (fls.240/244), para
que querendo, possa apresentar defesa ou interpor embargos do devedor, no prazo de 15 (quinze)dias, observando-se que a
co-executada Mara Cristina Rossi foi intimada pessoalmente aos 16/12/2010 (fls. 122 e 123). Diante da certidão do Sr. Oficial
de Justiça de fls. 236v, manifeste-se o exequente quanto ao seu interesse na realização de avaliação do imóvel penhorado,
através de perito judicial. Prazo: 15 dias. Sem prejuízo, expeça-se o necessário para levantamento das penhoras realizadas
sobre os imóveis objetos das matrículas nºs 3249 e 6243 (fls. 84), nos termos do requerido pelo exequente as fls. 135. Int. ADV: FABRICIO SILVEIRA DOS SANTOS (OAB 138028/SP), GLAUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO (OAB 206793/SP), JOSE
EDUARDO CARMINATTI (OAB 73573/SP)
Processo 0001130-89.2013.8.26.0383 (038.32.0130.001130) - Providência - Acolhimento Institucional - Ministério Público do
Estado de São Paulo - Roseli Martilis da Silva - - Valmir Ferreira da Silva - Vistos. Proceda a serventia a juntada de certidão de
objeto e pé do processo de guarda informado às fls. 71. Com a juntada, manifestem-se as partes. Int. - ADV: PAULO TIRAPELI
(OAB 147481/SP)
Processo 0001191-62.2004.8.26.0383 (383.01.2004.001191) - Execução de Alimentos - Alimentos - Gabriel de Carvalho
Dias - - Hugo Jose de Carvalho Dias - Luiz Carlos Dias - Vistos. Diante da certidão de decurso de prazo de fls. 260, intimem-se
pessoalmente os exequentes, para dar andamento ao feito no prazo de 48h00, sob pena de extinção. Int. - ADV: VALDECIR
ANTONIO SPOLON (OAB 202194/SP), ANDRÉ LUIZ GALAN MADALENA (OAB 197257/SP), ATHAYDE JOSÉ DE OLIVEIRA
(OAB 175877/SP)
Processo 0001205-31.2013.8.26.0383 (038.32.0130.001205) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Venturini
Rolamentos e Retentores Ltda Epp - Jla Serviços Agrícolas Ltda Epp - Vistos. Intime-se pessoalmente o(a) exequente para dar
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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andamento ao feito, no prazo de 48h00, sob pena de extinção. Int. - ADV: DANIELE CRISTIANE PAULINO (OAB 226532/SP)
Processo 0001224-71.2012.8.26.0383 (383.01.2012.001224) - Embargos de Terceiro - Posse - Julio Cesar Castardi Petrobras Distribuidora Sa - Vistos. Subam os autos para uma das Câmaras da Seção de Direito Privado do Eg. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, com nossas homenagens. Int. - ADV: ALAN AZEVEDO NOGUEIRA (OAB 198661/SP), LUIZ
FERNANDO MAIA (OAB 67217/SP), VALERIA RITA DE MELLO (OAB 87972/SP), CARLOS EDUARDO NARCISO (OAB 300755/
SP)
Processo 0001225-56.2012.8.26.0383 (383.01.2012.001225) - Embargos de Terceiro - Posse - Jurandir Castardi - - Geni
Guerra Castardi - Petrobras Distribuidora Sa - Vistos. Diante da certidão de trânsito em julgado da sentença as fls. 362, manifestese a embargada quanto ao seu interesse na execução dos honorários sucumbenciais. Sem prejuízo, juntem-se xerocópias da
sentença de fls.357/360 e certidão de trânsito em julgado, nos autos de Execução nº 1173/2004. Int. - ADV: LUIZ FERNANDO
MAIA (OAB 67217/SP), CARLOS EDUARDO NARCISO (OAB 300755/SP), VALERIA RITA DE MELLO (OAB 87972/SP), ALAN
AZEVEDO NOGUEIRA (OAB 198661/SP)
Processo 0001256-13.2011.8.26.0383 (383.01.2011.001256) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Álvaro Tomilheiro
Carvalho - Maria Aparecida de Carvalho Silva - Vistos. Diante da certidão de decurso de prazo de fls. 76, intime-se pessoalmente
o exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 48h00, sob pena de extinção. Int. - ADV: LUCAS CAMILO ALCOVA
NOGUEIRA (OAB 214348/SP), LUIS FELIPE DE ALMEIDA PESCADA (OAB 208670/SP)
Processo 0001272-79.2002.8.26.0383 (383.01.2002.001272) - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Ministerio
Publico - - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Associacao Amigos de Moncoes - - Jamil Camin - - Junior Mendes - - José
Honorato da Silva - - Valdecir Toneti - - Aparecido Squivi - - Valdete Maris Silvestre Toneti - - Joana M Coquemala Severo
Lins - - Édson Luiz Vieira - Vistos. Regularizados os autos, retornem conclusos para decisão da exceção da pré-executividade.
Int. - ADV: MARCELA LUCIANA MIZIARA GONZALEZ (OAB 104224/SP), JOSELMA DE CASSIA COLOSIO (OAB 124310/SP),
VALDELIN DOMINGUES DA SILVA (OAB 145961/SP), ALCEU RANGEL (OAB 75249/SP), NELSON FINOTTI SILVA (OAB 84810/
SP), FABIANO ANTONIO DA SILVA (OAB 274610/SP), ODENIR ARANHA DA SILVEIRA (OAB 72162/SP)
Processo 0001273-83.2010.8.26.0383 (383.01.2010.001273) - Cumprimento de sentença - Efeito Suspensivo / Impugnação
/ Embargos à Execução - Miriam Sonia Suzuki Caires - Noble Brasil Sa - Noble Brasil Sa - Miriam Sonia Suzuki Caires - Vistos.
Diante da certidão de decurso de prazo de fls. 78, intime-se pessoalmente a exequente dos honorários sucumbenciais, para
dar andamento ao feito, no prazo de 48h00, sob pena de extinção. Int. - ADV: MELINA SOARES RODRIGUES (OAB 232671/
SP), GENTIL HERNANDES GONZALEZ FILHO (OAB 85032/SP), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR (OAB 161403/SP), GENTIL
HERNANDEZ GONZALEZ (OAB 38570/SP)
Processo 0001334-51.2004.8.26.0383 (383.01.2004.001334) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Municipio de Moncoes - Solange Aparecida V Barbosa - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado
de São Paulo - Vistos. 1 - Tendo em vista o pagamento noticiado pela exequente, JULGO EXTINTA a execução fiscal, com
fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. 2 - Ficam sustados eventuais leilões e levantadas as penhoras,
liberando-se desde logo os depositários, e havendo expedição de carta precatória, oficie-se à Comarca deprecada para a
devolução, independente de cumprimento, bem como ao Tribunal de Justiça, na hipótese de recurso pendente. 3 - Havendo
arrematações pendentes, valores não levantados ou pedidos não decididos nos autos, certifique-se e abra-se vista à exequente.
4 - Proceda-se a inscrição das custas finais em aberto, na Divida Ativa do Estado. 5 - Ciência à Prefeitura Municipal de MonçõesSP. - ADV: RUBENS BETETE (OAB 114762/SP)
Processo 0001343-32.2012.8.26.0383 (383.01.2012.001343) - Processo de Apuração de Ato Infracional - Leve - Eduardo
Epaminondas Pereira de Moura - Vistos. Designo o dia 20/MARÇO/2014 às 16:30 horas, para audiência em continuação. Int. ADV: ALEXANDRO BELCHIOR DE OLIVEIRA (OAB 220607/SP)
Processo 0001391-59.2010.8.26.0383 (383.01.2010.001391) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Soberana
Equipamentos Agropecuarios Ltda - Vistos. Pagas eventuais custas em aberto, retornem conclusos. Int. - ADV: ODAIR
FERNANDES DA CUNHA (OAB 223155/SP)
Processo 0001432-89.2011.8.26.0383 (383.01.2011.001432) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banesprev Fundo Banespa de Seguridade Social - Roseli Cândida dos Santos Righi - Vistos. Defiro o sobrestamento do feito,
pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, até o desfecho dos Embargos nº 1554/2011, conforme requerido as fls. 113. Decorrido
o prazo, manifeste-se o exequente. Int. - ADV: CARLOS ALBERTO RIGHI (OAB 93638/SP), JANETE SANCHES MORALES
DOS SANTOS (OAB 86568/SP), APARECIDA RIBEIRO GARCIA PAGLIARINI (OAB 29161/SP)
Processo 0001459-04.2013.8.26.0383 (038.32.0130.001459) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Município de Nova Luzitânia - Zilma Batista da Silva - Vistos. Defiro o sobrestamento do feito, diante do parcelamento do débito,
nos termos do requerido as fls. 11. Decorrido o prazo, manifeste-se a exequente. Int. - ADV: MILTON ARVECIR LOJUDICE (OAB
85476/SP)
Processo 0001460-86.2013.8.26.0383 (038.32.0130.001460) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Município de Nova Luzitânia - Vistos. Defiro o sobrestamento do feito, diante do parcelamento do débito, nos termos do
requerido. Decorrido o prazo, manifeste-se a exequente. Int. - ADV: MILTON ARVECIR LOJUDICE (OAB 85476/SP)
Processo 0001486-94.2007.8.26.0383 (383.01.2007.001486) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Inmetroipemunião - Simão
& Souza Nova Luzitânia Ltda - José de Aquino Simão e outro - Vistos. Defiro o bloqueio on line Bacenjud. Int. - ADV: PAULO
FERNANDO BISELLI (OAB 159088/SP), VALDECIR ANTONIO SPOLON (OAB 202194/SP)
Processo 0001486-94.2007.8.26.0383 (383.01.2007.001486) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Inmetroipemunião - Simão &
Souza Nova Luzitânia Ltda - Luiz Caetano de Souza - - José de Aquino Simão - Vistos. Sobre o resultado negativo do bloqueio
on line Bacenjud, manifeste-se o exequente, que deverá ser cientificado na forma do artigo 25 da Lei 6830/1980, independente
da publicação no DJE. Int. - ADV: PAULO FERNANDO BISELLI (OAB 159088/SP), VALDECIR ANTONIO SPOLON (OAB 202194/
SP)
Processo 0001521-54.2007.8.26.0383 (383.01.2007.001521) - Embargos à Execução Fiscal - Multas e demais Sanções
- Fabiana Souza Zoccal Nhandeara Me - Conselho Regional de Farmacia do Estado de Sao Paulo - Vistos. Cumpra-se o
V. Acórdão, juntando-se cópias do mesmo, certidão de trânsito em julgado e decisão de 1º grau nos autos de Ex. Fiscal.
Manifeste-se a embargante, quanto ao seu interesse na execução dos honorários sucumbenciais, no silêncio, arquivem-se.
Prazo: 15 (quinze) dias. Int. - ADV: PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO (OAB 132302/SP), THESSA CRISTINA SANTOS
SINIBALDI EAGERS (OAB 107719/SP), MARISTELA RIGUEIRO GALLEGO (OAB 191300/SP)
Processo 0001575-93.2002.8.26.0383 (383.01.2002.001575) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados América Multicarteira - Comercial Irmaos Araujo Ltda - Anivaldo de Araujo - - Aparecida Suman de Araujo - Banco Santander Sa - Genesio Rallo - Vistos. Diante da certidão de decurso
de prazo de fls. 277, intime-se pessoalmente o exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 48h00, sob pena de
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extinção. Int. - ADV: ELSON TIRAPELLI (OAB 116259/SP), LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA (OAB 35365/SP), FERNANDO
ANTÔNIO FONTANETTI (OAB 21057/SP), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP), RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/
SP), MARCIO GOULART DA SILVA (OAB 34786/SP), PAULO CESAR GONCALVES DIAS (OAB 103635/SP)
Processo 0001628-88.2013.8.26.0383 (038.32.0130.001628) - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens (nº 0029028-56.2008.8.26.0576 - 3ª. Vara Cível) - Felice Di Curzio - - Neusa Longhin Di Curzio
- Antônio Edivaldo Cabral - - Silvana Laureandro Rodrigues Cabral - - Alcimar Antônio Cabral - Vistos. Devolva-se ao Juízo
Deprecante, com nossas homenagens. Int. - ADV: LUIZ SÉRGIO RIBEIRO CORRÊA JÚNIOR (OAB 220674/SP)
Processo 0001694-73.2010.8.26.0383 (383.01.2010.001694) - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens (nº 898/2006 - 1ª. Vara Cível) - Banco Nossa Caixa Sa - Abdala Daher Calil - - Marcia Dias da Cunha
Calil - Vistos. Devolva-se a carta precatória ao Juízo Deprecante, com nossas homenagens. Int. - ADV: SERGIO HENRIQUE
PACHECO (OAB 196117/SP), LUIZ CARLOS DI DONATO (OAB 150525/SP), MARINA EMÍLIA BARUFFI VALENTE BAGGIO
(OAB 109631/SP)
Processo 0001700-75.2013.8.26.0383 (038.32.0130.001700) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - União - Fábio Aparecido
Barriento Miguel e Outros - Vistos. Em que pese a ausência de citação do executado, defiro o sobrestamento do feito, face
o parcelamento administrativo do débito, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do requerido as fls. 20. Decorrido o prazo,
manifeste-se a exequente. Int. - ADV: GRACIELA MANZONI BASSETTO (OAB 139852/SP)
Processo 0001724-50.2006.8.26.0383 (383.01.2006.001724) - Execução de Título Extrajudicial - Seguro - Dema Acil Rossi Companhia de Seguros do Estado de São Paulo Cosesp - Vistos. Diante do trânsito em julgado do recurso especial (fls.114/130),
expeça-se guia de levantamento em relação ao depósito judicial de fls. 58, em favor do exequente, nos termos do requerido
as fls. 131. Comprovado o levantamento, não havendo remanescente a ser executado e pagas eventuais custas em aberto,
retornem conclusos para extinção. Int. - ADV: DANIELLA MARTINS HERRERA (OAB 213390/SP), ELSON TIRAPELLI (OAB
116259/SP)
Processo 0001724-50.2006.8.26.0383 (383.01.2006.001724) - Execução de Título Extrajudicial - Seguro - Dema Acil Rossi
- Companhia de Seguros do Estado de São Paulo Cosesp - Aguardando retirada de guia de levantamento e manifestação
do exequente, quanto a eventual remanescente do débito. Aguardando pagamento de custas finais pela executada COSESP
(R$214,35 Guia Gare cód. 230-6), sob pena de inscrição na divida ativa do Estado. Prazo 15 (quinze) dias. - ADV: DANIELLA
MARTINS HERRERA (OAB 213390/SP), ELSON TIRAPELLI (OAB 116259/SP)
Processo 0001726-83.2007.8.26.0383 (383.01.2007.001726) - Cumprimento de sentença - Efeito Suspensivo / Impugnação
/ Embargos à Execução - Fábio Silveira dos Santos - Banco do Brasil Sa - Banco do Brasil Sa - Fabio Silveira dos Santos
- Vistos. Defiro o bloqueio on line via Bacenjud, nos termos do requerido as fls. 193/194. Int. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE
AZEVEDO (OAB 34248/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), CHRISTIAN NEVES DE CASTILHO
(OAB 146920/SP)
Processo 0001726-83.2007.8.26.0383 (383.01.2007.001726) - Cumprimento de sentença - Efeito Suspensivo / Impugnação
/ Embargos à Execução - Fábio Silveira dos Santos - Banco do Brasil Sa - Banco do Brasil Sa - Fabio Silveira dos Santos Aguardando exequente dos honorários sucumbenciais, manifestar sobre resultado negativo do bloqueio on line bacenjud. - ADV:
VALDIR BERNARDINI (OAB 132900/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), CHRISTIAN NEVES DE CASTILHO
(OAB 146920/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP)
Processo 0001728-53.2007.8.26.0383 (383.01.2007.001728) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Uniao - Jose Mario Saraiva
- Vistos. Indefiro o pedido de fls. 89/95 e esclarecimentos de fls.114/115, do executado, por falta de amparo legal, vez que não
houve decreto de indisponibilidade de bens, nestes autos. Cumpra-se o despacho de fls. 87. Int. - ADV: GILSON VALVERDE
DOMINGUES DA SILVA (OAB 200445/SP), CÉSAR ALEXANDRE RODRIGUES CAPARROZ (OAB 160160/SP)
Processo 0001792-92.2009.8.26.0383 (383.01.2009.001792) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - União - Solange A G Dias &
Lima Ltda - Solange Aparecida Gonçalves Dias - Vistos. Providencie a exequente a juntada de soma única atualizada de todas
cdas que envolvem o executivo fiscal. Após, retornem conclusos. Int. - ADV: GRACIELA MANZONI BASSETTO (OAB 139852/
SP)
Processo 0001840-56.2006.8.26.0383 (383.01.2006.001840) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Fazenda Nacional - João
Alves Ferreira - - Ividinez Borghi Alves Ferreira - Vistos. Diante da certidão de decurso de prazo de fls. 174, sem notícias de
interposição de embargos ou de defesa, pelos executados em relação a penhora on line Bacenjud de fls. 157/158, manifestese a exequente, em termos de prosseguimento. Int. - ADV: JOSE RICARDO GOMES (OAB 126759/SP), WELLINGTON JOSE
PEDROSO (OAB 292878/SP), OLIVERIO GARCIA FLORES FILHO (OAB 143426/SP)
Processo 0001844-64.2004.8.26.0383 (383.01.2004.001844) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Caixa Economica Federal
Cef - Superm Paratodos Nhandeara Ltda - - Cristina Azenha Alvares - - Carlitos José Magalhães - Vistos. Defiro o sobrestamento
do feito, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do requerido as fls. 186. Decorrido o prazo, manifeste-se a exequente. Int. ADV: SONIA COIMBRA (OAB 85931/SP), CLEUSA MARIA DE JESUS ARADO VENANCIO (OAB 94666/SP), ANTONIO JOSE
ARAUJO MARTINS (OAB 111552/SP)
Processo 0001874-70.2002.8.26.0383 (383.01.2002.001874) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Fazenda Nacional - Drogaria
Nhandeara Ltda - - Jurandir Aparecido Perini - Vistos. Em que pese os autos de execução fiscal estarem suspensos em razão
de Embargos de Terceiro (fls. 215), considerando que o pedido de fls. 216/217 é de aproximadamente 50% do valor bloqueado a
fls. 204, pois, a última atualização é de 23/08/2013, defiro a conversão parcial do depósito em renda em favor da União, através
das guias DARFs apresentadas as fls. 219/220, a serem efetuadas pela agência 6711-3 do Banco do Brasil S/A desta cidade.
Expeça-se a serventia o necessário. Int. - ADV: JOSE ANTONIO COSTA (OAB 69113/SP), CÉSAR ALEXANDRE RODRIGUES
CAPARROZ (OAB 160160/SP)
Processo 0001904-71.2003.8.26.0383 (383.01.2003.001904) - Execução Fiscal - Multas e demais Sanções - Fazenda
do Estado de Sao Paulo - Cooperativa de Laticinios Linense Ltda - Rodrigo Camozato Cabral e Outros e outro - Exequente
manifestar, face decurso de prazo de sobrestamento do feito. - ADV: OSVALDO MOURA JUNIOR (OAB 168946/SP), MARCELA
LUCIANA MIZIARA GONZALEZ (OAB 104224/SP)
Processo 0001927-65.2013.8.26.0383 (038.32.0130.001927) - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Município de Gastão Vidigal - Bastos Advogados Associados - Vistos. Sobre a impugnação de fls. 14/16, manifestese a embargante. Int. - ADV: PAULO ROBERTO BASTOS (OAB 103033/SP), IDELAINE APARECIDA NEGRI DA SILVA (OAB
190959/SP), JÉSSICA MASSAROTO PAVONI (OAB 278087/SP)
Processo 0001987-77.2009.8.26.0383 (383.01.2009.001987) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Gracinda Sirley
Raimundo Justino - Antonio Carlos Cardenas - Vistos. Esclareça a exequente seu pedido, diante da divergência entre o item 1
do pedido de fls. 62, com o conteudo de seu pedido de fls. 41. Sem prejuízo, extraia-se xerocópias do pedido de fls. 62 e juntese no autos de arresto nº 855/2009, para apreciação do item 2 do referido pedido. Int. - ADV: PAULO CESAR GONCALVES DIAS
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(OAB 103635/SP)
Processo 0002019-77.2012.8.26.0383 (383.01.2012.002019) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - União - José dos Santos
Filho Combustível Epp - Vistos. Defiro o sobrestamento do feito, pelo prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do requerido as fls.
44. Decorrido o prazo, manifeste-se a exequente. Int. - ADV: GRACIELA MANZONI BASSETTO (OAB 139852/SP)
Processo 0002043-71.2013.8.26.0383 (038.32.0130.002043) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Moacir Alves
Ribeiro - Juliano Marques Pereira - - Jla Serviços Agrícolas Ltda Epp - Vistos. Diante da certidão de decurso de prazo de fls.24,
intime-se pessoalmente o exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 48h00, sob pena de extinção. Int. - ADV: JOSE
MARQUES (OAB 80704/SP)
Processo 0002053-04.2002.8.26.0383 (383.01.2002.002053) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Fazenda Nacional - Sandro
Ivan Favero - - Sandro Ivan Favero - Vistos. Sobre a nota de devolução do SRI (fls.215/217) e ofícios de fls. 218, 223, 225, 235
e 237, manifeste-se a exequente. Int. - ADV: CÉSAR ALEXANDRE RODRIGUES CAPARROZ (OAB 160160/SP)
Processo 0002056-70.2013.8.26.0383 (038.32.0130.002056) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Aparecida
Marques Gilabel Rosa - Anália Felipe de Oliveira - Aguardando manifestação do exequente sobre a 1ª via mandado de citação
juntada aos 07/11/2013, constando certidão positiva de citação datada de 24/20/2013 e 2ª via juntada aos 12/11/2013, constando
certidão negativa de penhora, constando que foi encontrado um veículo, que deixou de ser penhorado em virtude de alienação
junto ao Banco Volkswagen S/A: 01 veículo VW/Novo Gol 1.0, cor branca, placa EYP-3099. - ADV: LUIZ FERNANDO BUSTOS
MORENO (OAB 157627/SP)
Processo 0002081-83.2013.8.26.0383 (038.32.0130.002081) - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0000534-60.2013.8.26.0204
- Vara Única) - Ademar Tomaz de Aquino - - Darcisa Lanfredi de Aquino - João Vinícius Ferreira Lopes - Vistos. Devolva-se ao
Juízo Deprecante, com nossas homenagens. Int. - ADV: AMANDA BOTASSO (OAB 282967/SP)
Processo 0002129-42.2013.8.26.0383 (038.32.0130.002129) - Embargos de Terceiro - Liquidação / Cumprimento / Execução
- Rosemeire Zoccal de Santana - Vistos. 1 - Recebo os embargos no efeito suspensivo. 2 - Intime-se o embargado, através de
seu advogado constituído nos autos de Execução nº 870/2009, via imprensa, para que, querendo, poderá oferecer contestação.
Prazo: 15 (quinze) dias. 3- Junte-se certidão de objeto e pé destes, nos autos de Execução nº 870/2009 e anote-se na autuação.
Intime-se. - ADV: ROBERTA ZOCCAL DE SANTANA GRECCO (OAB 226259/SP), ANDREY MARCEL GRECCO (OAB 214247/
SP)
Processo 0002131-46.2012.8.26.0383 (383.01.2012.002131) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação /
Embargos à Execução - Maurício José Pinatti e Outros - - Orlando Pinatti - - Amauri Cesar Pinatti - - Mauricio Jose Pinatti - Itaú
Unibanco Sa - Vistos. Sobre os honorários indicados pelo Sr. Perito Judicial (R$2.034,00), manifestem-se as partes, no prazo
sucessivo de 10 (dias), sob pena de preclusão. Int. - ADV: LEANDRO LUIZ (OAB 166779/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM
DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0002147-49.2002.8.26.0383 (383.01.2002.002147) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Municipio de Moncoes - Solange Aparecida V Barbosa - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado
de São Paulo - Vistos. 1 - Tendo em vista o pagamento noticiado pela exequente, JULGO EXTINTA a execução fiscal, com
fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. 2 - Ficam sustados eventuais leilões e levantadas as penhoras,
liberando-se desde logo os depositários, e havendo expedição de carta precatória, oficie-se à Comarca deprecada para a
devolução, independente de cumprimento, bem como ao Tribunal de Justiça, na hipótese de recurso pendente. 3 - Havendo
arrematações pendentes, valores não levantados ou pedidos não decididos nos autos, certifique-se e abra-se vista à exequente.
4 - Proceda-se a inscrição das custas finais em aberto, na Divida Ativa do Estado. 5 - Ciência à Prefeitura Municipal de MonçõesSP. - ADV: RUBENS BETETE (OAB 114762/SP)
Processo 0002148-19.2011.8.26.0383 (383.01.2011.002148) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços João Antonio Bustos Moreno - José Alves Barbosa - Vistos. Diante da certidão de decurso de prazo de fls. 336, sem notícias
do desfecho dos Embargos a Execução, manifestem-se as partes, em termos de prosseguimento. Int. - ADV: JOAO ANTONIO
BUSTOS MORENO (OAB 31139/SP), HERES ESTEVÃO SCREMIN (OAB 228618/SP), PAULO CESAR GONCALVES DIAS
(OAB 103635/SP)
Processo 0002153-70.2013.8.26.0383 (038.32.0130.002153) - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0018055-42.2011.8.26.0348
- 5ª. Vara Cível) - Fundação Santo André - Alexandre Ferreira de Brito - Vistos. Devolva-se ao Juízo Deprecante, com nossas
homenagens. Int. - ADV: GRAZIELA BREGEIRO (OAB 247698/SP)
Processo 0002155-40.2013.8.26.0383 (038.32.0130.002155) - Cumprimento de sentença - Alimentos - José Gabriel de
Oliveira Mendes - Israel Mendes - Vista ao Exequente sobre a carta precatória juntada as fls. 19/21 dos autos aos 30/10/2013,
constando CERTIDÃO positiva de citação datada de General Salgado 24 de setembro de 2013. (01 ato). E a certidão a seguir
transcrita: CERTIDÃO. Certifico e dou fé eu, Edina Lucia Ribeiro Dezidério, Oficiala de Justiça, que após decorrido o prazo
concedido ao executado, retornei na sua residência, localizada no endereço supra, com a finalidade de proceder a penhora,
porém, não encontrei bens para a constrição do ato. ISRAEL mora sozinho, casa de aluguel, onde possui os seguintes bens: um
fogão a gás de 04 bocas, cor vermelha, marca Dako, uma cama de solteiro, um colchão de solteiro, um colchão de casal, uma
mesinha dobrável na cor vermelha, 4 cadeiras na cor branca, um banquinho de madeira e alguns utensílios domésticos. Pelo
exposto, deixei de proceder a penhora, baixando a presente em cartório, para os devidos fins. General Salgado, 11 de setembro
de 2013, (sic) digo, outubro (01 ato). - ADV: RODRIGO JOSE FILIAR (OAB 302399/SP)
Processo 0002172-81.2010.8.26.0383 (383.01.2010.002172) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Fazenda do Estado de São
Paulo - Osvaldo Poltronieri Leilões - Vistos. Defiro a inclusão do Espólio do sócio-proprietário Osvaldo Poltronieri, no polo passivo
do processo piloto e apensos, nos termos do requerido as fls. 81. Efetuadas as retificações necessárias nas Distribuições e nas
Autuações, cite-se. Int. - ADV: VALDECIR ANTONIO SPOLON (OAB 202194/SP), CLEIA BORGES DE PAULA DELGADO (OAB
105477/SP)
Processo 0002200-78.2012.8.26.0383 (383.01.2012.002200) - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária Banco Pecúnia Sa - Luciene Pereira da Cruz Lorencete - Vistos. Diante da certidão de decurso de prazo de fls. 58, intimese pessoalmente o exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 48h00, sob pena de extinção. Int. - ADV: NELSON
PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)
Processo 0002280-42.2012.8.26.0383 (383.01.2012.002280) - Embargos à Execução - Liquidação / Cumprimento / Execução
- Antonio Valdecir Fabrício - - Moacir Zoccal - Banco do Brasil Sa - Vistos. Diante do laudo de fls. 146/151, oficie-se a Defensoria
Publica, para liberação dos honorários do Sr. Perito Judicial. Após, retornem conclusos. Int. - ADV: MARINA EMÍLIA BARUFFI
VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), ALINE CRISTINA DIAS DOMINGOS (OAB 276871/SP)
Processo 0002281-27.2012.8.26.0383 (383.01.2012.002281) - Embargos à Execução - Liquidação / Cumprimento / Execução
- Antonio Valdecir Fabrício - - Moacir Zoccal - Banco do Brasil Sa - Vistos. Diante da certidão de decurso de prazo de fls. 141,
sem notícias de que o banco embargado tenha apresentado quesitos e assistente técnico, encaminhe-se ao Sr. Perito Judicial,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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para proceder a perícia, nos termos da decisão de fls. 127. Int. - ADV: ALINE CRISTINA DIAS DOMINGOS (OAB 276871/SP),
MARINA EMÍLIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)
Processo 0002299-48.2012.8.26.0383 (383.01.2012.002299) - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Móveis
Vidigal Indústria e Comércio Ltda - Domasco Roni Furini - Vistos. Fls. 62/63: Anotem-se, devendo o(a) subscritor(a) comprovar
o recolhimento da cpa, no prazo de 05 (cinco) dias. Aguarde-se o cumprimento da carta precatória expedida as fls. 42/43. Int. ADV: PAULA FERNANDA GERETI (OAB 340155/SP)
Processo 0002333-67.2005.8.26.0383 (383.01.2005.002333) - Execução de Título Extrajudicial - Crédito Rural - Banco
Nossa Caixa Sa - Idairce Fredrerich Lois - - Maria Cristina Lois - - Marcelo Lois - - Mario Lois Neto - Vistos. Expeça-se guia de
levantamento em relação ao depósito judicial de fls. 147, em favor do Sr. Perito Judicial Avaliador. Após, retornem conclusos.
Int. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)
Processo 0002338-11.2013.8.26.0383 (038.32.0130.002338) - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Móveis Vidigal
Indústria e Comércio Ltda - M da Cruz Coelho Móveis - - Jorge da Gama Muniz - Fls. 34/35: Anotem-se, devendo a subscritora
comprovar o recolhimento da cpa no prazo de 05 dias. ‘Aguarde-se o cumprimento da carta precatória expedida as fls. 23/24.
Int. - ADV: PAULA FERNANDA GERETI (OAB 340155/SP)
Processo 0002341-63.2013.8.26.0383 (038.32.0130.002341) - Adoção c/c Destituição do Poder Familiar - Adoção de Criança
- Lideoneth Natalina de Brito Marques - Sandra Aparecida Izidoro - Despacho - Genérico - Sobre o relatório juntado as fls. 30/33
e certidão de fls. 34, manifestem-se as partes. Int. - ADV: PEDRO DE SOUZA (OAB 252234/SP)
Processo 0002371-35.2012.8.26.0383 (383.01.2012.002371) - Adoção - Adoção Nacional - Marco Antonio Zonta - Oswaldo
Martins de Souza - Vistos. Designo o dia 20/MARÇO/2014, às 17:00 horas para oitiva do adotando. Int. (As partes ficam
intimadas através de seus procuradores constituidos nos autos, via imprensa, para comparecerem independente de intimação.
- ADV: MARCOS ROGERIO JACOMINE (OAB 158413/SP), OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA (OAB 225031/SP), WILSON
DONIZETH DE FREITAS FARIA (OAB 4202/MT)
Processo 0002420-42.2013.8.26.0383 (038.32.0130.002420) - Carta Precatória Cível - Citação (nº 369012012001956-7/2012
- 2ª. Vara Judicial) - Banco do Brasil Sa - Ivanilde Alves Ferreira Cardelíquio - - Natanael Cardelíquio - Autos devolvidos - citação
positiva do Sr. Oficial de Justiça datada de 09/12/2013. - ADV: MARINA EMÍLIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP),
IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA (OAB 107931/SP), LUIZ CARLOS DI DONATO (OAB 150525/SP), CAMILA RIBEIRO
DE QUEIROZ (OAB 256097/SP)
Processo 0002435-89.2005.8.26.0383 (383.01.2005.002435) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Inssuniãofazenda Nacional
- Industria de Móveis Maurimar Ltda Me - - Maurilio de Souza - Vistos. Fls. 99/100: Anotem-se. Concedo vista fora dos autos ao
advogado do co-executado Maurilio de Souza, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Int. - ADV: SIDNEY PAULA GONÇALVES (OAB
253476/SP), CÉSAR ALEXANDRE RODRIGUES CAPARROZ (OAB 160160/SP)
Processo 0002535-15.2003.8.26.0383 (383.01.2003.002535) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Magda - Braz Dourado - Vistos. Diante do trânsito em julgado da sentença de fls. 81/84, providencie a
exequente o regular andamento do feito, com a exclusão das cobranças das CDAs dos anos de 1998 e 2000. Int. - ADV: MILTON
ARVECIR LOJUDICE (OAB 85476/SP), JOSÉ AUGUSTO ALEGRIA (OAB 247175/SP)
Processo 0002542-89.2012.8.26.0383 (383.01.2012.002542) - Embargos à Execução Fiscal - Liquidação / Cumprimento /
Execução - João Manoel de Castilho - Fazenda do Estado de São Paulo - Intimação das partes, através de seus procuradores
constituídos nos autos, via do ofício juntado as fls.144, a seguir: Designado o dia 28/janeiro/2014, às 13h15min, para audiência
de instrução, oportunidade em que serão inquiridas testemunhas da embargada junto a sala de audiências do Juízo de Direito
da Comarca de General Salgado-SP (Precatória Fiscal nº 3000016-19.2013.8.26.0204 - ADV: MARCELA LUCIANA MIZIARA
GONZALEZ (OAB 104224/SP), MILTON ARVECIR LOJUDICE (OAB 85476/SP)
Processo 0002553-89.2010.8.26.0383 (383.01.2010.002553) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Prefeitura Municipal de
Floreal - Agropecuaria Ns Ltda - Vistos. Diante da certidão de decurso de prazo de fls. 49, intime-se pessoalmente a exequente,
para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de remessa dos autos ao arquivo. Int. - ADV: GERALDO
GIAMATEI (OAB 80056/SP), ANTONIO CEZAR SCALON (OAB 113933/SP)
Processo 0002558-43.2012.8.26.0383 (383.01.2012.002558) - Carta Precatória Cível - Citação (nº 619012010002357/2010
- 1ª. Vara Judicial) - Sivalski Industria Textil Ltda - Castilho da Cunha e Hernandes Ltda Me - Vistos. Devolva-se ao Juízo
Deprecante, com nossas homenagens. Int. - ADV: ARAO DOS SANTOS (OAB 9760/SC)
Processo 0002561-52.1999.8.26.0383 (383.01.1999.002561) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Brasil Sa - Antonio Teixeira - - Maria Cristina de Jesus Teixeira - Vistos. Diante da certidão de decurso de prazo de
fls. 210, sem que os executados indicassem bens a penhora, manifeste-se o exequente, em termos de prosseguimento. Sem
prejuízo, forme-se o 2º volume a partir das fls. 202. Int. - ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), FABRICIO
SILVEIRA DOS SANTOS (OAB 138028/SP)
Processo 0002598-93.2010.8.26.0383 (383.01.2010.002598) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Marão Máquinas
Agrícolas Ltda - Luciano Antonio de Freitas Mendonça - Vistos. Diante do decurso do prazo de sobrestamento sem notícias da
decisão dos Embargos a Execução (fls. 125), manifestem-se as partes, em termos de prosseguimento. Int. - ADV: LUIZ CARLOS
DE OLIVEIRA (OAB 254930/SP), VALDIR BERNARDINI (OAB 132900/SP)
Processo 0002647-42.2007.8.26.0383 (383.01.2007.002647) - Execução de Alimentos - Alimentos - Mayra Leyse Batista José Francisco de Oliveira - Vistos. Sobre a carta precatória juntada as fls. 134/138, constando certidão negativa de citação,
manifestem-se a exequente e o Dr. Promotor de Justiça. Int. - ADV: JOAO REINALDO SEREZINI (OAB 138587/SP), ALMERINDA
MARIA DE OLIVEIRA RANGEL (OAB 139232/SP)
Processo 0002706-25.2010.8.26.0383 (383.01.2010.002706) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Comercial
Lobisfer Ltda - Paulo de Souza Rodrigues - Vistos. Defiro a suspensão do feito, nos termos do artigo 791, III, do CPC. Aguardese provocação em arquivo. Int. - ADV: LUÍS HENRIQUE NOVAES (OAB 200357/SP)
Processo 0002716-64.2013.8.26.0383 (038.32.0130.002716) - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens (nº 0705912-35.1997.403.6106/ - 5ª VARA FEDERAL EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP) Inssfazenda - Comércio de Carnes Boi Rio Ltda e Outros - Vistos. Diante do contido na certidão de fls. 06v, do Sr. Oficial de
Justiça e do comprovante do registro da penhora no SRI competente (fls. 09/24), devolva-se ao Juízo Deprecante, com nossas
homenagens. Int. - ADV: CÉSAR ALEXANDRE RODRIGUES CAPARROZ (OAB 160160/SP)
Processo 0002731-33.2013.8.26.0383 (038.32.0130.002731) - Embargos à Execução Fiscal - Liquidação / Cumprimento
/ Execução - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Sidney Paula Gonçalves - Vistos. Sobre a contestação de fls.
07/11, manifeste-se a embargante. Int. - ADV: MARCELA LUCIANA MIZIARA GONZALEZ (OAB 104224/SP), SIDNEY PAULA
GONÇALVES (OAB 253476/SP)
Processo 0002750-39.2013.8.26.0383 (038.32.0130.002750) - Embargos à Execução Fiscal - Liquidação / Cumprimento
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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/ Execução - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Sidney Paula Gonçalves - Vistos. Sobre a contestação de fls.07/11,
manifeste-se a embargante. Int. - ADV: MARCELA LUCIANA MIZIARA GONZALEZ (OAB 104224/SP), SIDNEY PAULA
GONÇALVES (OAB 253476/SP)
Processo 0002945-63.2009.8.26.0383 (383.01.2009.002945) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - União - José Mário Saraiva Vistos. Expeça-se mandado de constatação e reavaliação, nos termos do requerido. Int. - ADV: GRACIELA MANZONI BASSETTO
(OAB 139852/SP), LUCIANO DOMINGUES (OAB 163136/SP)
Processo 0002971-03.2005.8.26.0383 (383.01.2005.002971) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Ferticitrus
Industria e Comércio de Fertilizantes Ltda - Nelson Soares de Lima - Vistos. Diante da certidão de decurso de prazo de fls. 57,
intime-se pessoalmente a exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 48h00, sob pena de extinção. Int. - ADV: ANDRÉ
LUIZ GALAN MADALENA (OAB 197257/SP), MARINA HELENA DA SILVA (OAB 70286/SP), AUGUSTO APARECIDO TOLLER
(OAB 80320/SP)
Processo 0003003-95.2011.8.26.0383 (383.01.2011.003003) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco
do Brasil Sa - Nelise Azenha Ferreira dos Santos - - Elizeu Ferreira dos Santos - Vistos. Expeça-se guia de levantamento em
relação ao depósito judicial de fls. 76, em favor do Sr. Perito Judicial. Após, retornem conclusos. Int. - ADV: ARNOR SERAFIM
JUNIOR (OAB 79797/SP)
Processo 0003076-33.2012.8.26.0383 (383.01.2012.003076) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Monções - José Carlos Nogueira - Vistos. 1 - Tendo em vista o pagamento noticiado pela exequente
(fls.22), JULGO EXTINTA a execução fiscal, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. 2 - Ficam
sustados eventuais leilões e levantadas as penhoras, liberando-se desde logo os depositários, e havendo expedição de carta
precatória, oficie-se à Comarca deprecada para a devolução, independente de cumprimento, bem como ao Tribunal de Justiça,
na hipótese de recurso pendente. 3 - Havendo arrematações pendentes, valores não levantados ou pedidos não decididos nos
autos, certifique-se e abra-se vista à exequente. 4 - Ciência à Prefeitura Municipal de Monções-SP. - ADV: RUBENS BETETE
(OAB 114762/SP)
Processo 0003104-64.2013.8.26.0383 (038.32.0130.003104) - Carta Precatória Cível - Citação (nº 004157005.2006.8.26.0309 - Vara da Fazenda Pública) - Fazenda do Estado de São Paulo - Renato Neves da Silva - Vistos. Devolva-se
ao Juízo Deprecante, com nossas homenagens. Int. - ADV: MARILDA BENEDITA CONSOLINE MICHELETTO (OAB 89486/SP)
Processo 0003117-97.2012.8.26.0383 (383.01.2012.003117) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Monções - Miguel Bueno da Silva - Vistos. 1 - Tendo em vista o pagamento noticiado pela exequente
(fls.21), JULGO EXTINTA a execução fiscal, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. 2 - Ficam
sustados eventuais leilões e levantadas as penhoras, liberando-se desde logo os depositários, e havendo expedição de carta
precatória, oficie-se à Comarca deprecada para a devolução, independente de cumprimento, bem como ao Tribunal de Justiça,
na hipótese de recurso pendente. 3 - Havendo arrematações pendentes, valores não levantados ou pedidos não decididos nos
autos, certifique-se e abra-se vista à exequente. 4 - Ciência à Prefeitura Municipal de Monções-SP. P.R.I.C. - ADV: RUBENS
BETETE (OAB 114762/SP)
Processo 0003235-83.2006.8.26.0383 (383.01.2006.003235) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Conselho Regional de
Farmácia do Estado de São Paulo - Celio Aparecido Ribeiro Pacheco Me - Vistos. Defiro as restrições Renajud, conforme
requerido as fls. 119/120. Int. - ADV: ANA CAROLINA GIMENES GAMBA (OAB 211568/SP), ANNA PAOLA NOVAES STINCHI
(OAB 104858/SP), LUIS HENRIQUE SILVEIRA MORAES (OAB 192138/SP), SIMONE APARECIDA DELATORRE (OAB 163674/
SP), PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO (OAB 132302/SP)
Processo 0003244-35.2012.8.26.0383 (383.01.2012.003244) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Prefeitura Municipal de Nhandeara - Amauri José Maria Secches - Vistos. Sobre a devolução da carta citação postal, manifestese a exequente. Int. - ADV: ALEXANDRO BELCHIOR DE OLIVEIRA (OAB 220607/SP)
Processo 0003255-64.2012.8.26.0383 (383.01.2012.003255) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Prefeitura Municipal de Nhandeara - Alvarides Alonso - Vistos. 1 - Homologo a desistência apresentada pela Prefeitura Municipal
de Nhandeara-SP e, em consequência, JULGO EXTINTA a presente execução, com fundamento no artigo 26, da Lei 6830/80.
2 - Ficam sustados eventuais leilões e levantadas eventuais penhoras, liberando-se desde logo os depositários, e havendo
expedição de Carta Precatória, oficie-se à Comarca deprecada para a devolução, independente de cumprimento, bem como ao
Tribunal de Justiça, na hipótese de recurso pendente. 3 - Havendo arrematações pendentes, valores não levantados ou pedidos
não decididos nos atos, certifique-se e abra-se vista à exequente. 4 - Ciência à Prefeitura Municipal de Nhandeara-SP. - ADV:
ALEXANDRO BELCHIOR DE OLIVEIRA (OAB 220607/SP)
Processo 0003256-49.2012.8.26.0383 (383.01.2012.003256) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Nhandeara - Cleiton Luiz Freire e Sm - Vistos. Sobre a devolução da carta citação postal, manifeste-se
a exequente. Int. - ADV: ALEXANDRO BELCHIOR DE OLIVEIRA (OAB 220607/SP)
Processo 0003261-76.2009.8.26.0383 (383.01.2009.003261) - Execução de Alimentos - Alimentos - Paula Leticia Santos
Dias - Celso Pereira Dias - Vistos. Sobre o oficio da 9ª Divisão de Despesa de Pessoal do Estado de São Paulo (fls.103/107) e
carta precatória juntada as fls. 110/115, contendo certidão negativa de penhora, manifeste-se a exequente. Int. - ADV: ARTHUR
APARECIDO PITARO (OAB 320401/SP), GABRIELLI ZANIN QUIRINO (OAB 206098/SP)
Processo 0003275-89.2011.8.26.0383 (383.01.2011.003275) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Nhandeara - Dalva Ferreira Matos Rodrigues - Vistos. 1 - Homologo a desistência apresentada pela
Prefeitura Municipal de Nhandeara-SP e, em consequência, JULGO EXTINTA a presente execução, com fundamento no
artigo 26, da Lei 6830/80. 2 - Ficam sustados eventuais leilões e levantadas eventuais penhoras, liberando-se desde logo
os depositários, e havendo expedição de Carta Precatória, oficie-se à Comarca deprecada para a devolução, independente
de cumprimento, bem como ao Tribunal de Justiça, na hipótese de recurso pendente. 3 - Havendo arrematações pendentes,
valores não levantados ou pedidos não decididos nos atos, certifique-se e abra-se vista à exequente. 4 - Ciência à Prefeitura
Municipal de Nhandeara-SP. - ADV: ALEXANDRO BELCHIOR DE OLIVEIRA (OAB 220607/SP)
Processo 0003280-77.2012.8.26.0383 (383.01.2012.003280) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Prefeitura Municipal de Nhandeara - Valter Bernardino - Vistos. Manifeste-se a exequente. Int. - ADV: ALEXANDRO BELCHIOR
DE OLIVEIRA (OAB 220607/SP)
Processo 0003282-47.2012.8.26.0383 (383.01.2012.003282) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Nhandeara - Carlos Cesar Rodrigues - Vistos. 1 - Homologo a desistência apresentada pela Prefeitura
Municipal de Nhandeara (fls.12) e, em consequência, JULGO EXTINTA a presente execução, com fundamento no artigo 26, da
Lei 6830/80. 2 - Ficam sustados eventuais leilões e levantadas eventuais penhoras, liberando-se desde logo os depositários, e
havendo expedição de Carta Precatória, oficie-se à Comarca deprecada para a devolução, independente de cumprimento, bem
como ao Tribunal de Justiça, na hipótese de recurso pendente. 3 - Havendo arrematações pendentes, valores não levantados ou
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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pedidos não decididos nos atos, certifique-se e abra-se vista à exequente. 4 - Ciência à Prefeitura Municipal de Nhandeara-SP.
- ADV: ALEXANDRO BELCHIOR DE OLIVEIRA (OAB 220607/SP)
Processo 0003284-17.2012.8.26.0383 (383.01.2012.003284) - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - Prefeitura
Municipal de Nhandeara - Lda Planejamento e Arte Ltda Me - Vistos. Sobre a devolução da carta citação postal, manifeste-se a
exequente. Int. - ADV: ALEXANDRO BELCHIOR DE OLIVEIRA (OAB 220607/SP)
Processo 0003288-54.2012.8.26.0383 (383.01.2012.003288) - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - Prefeitura
Municipal de Nhandeara - Silas Buratti - Vistos. Manifeste-se a exequente. Int. - ADV: ALEXANDRO BELCHIOR DE OLIVEIRA
(OAB 220607/SP)
Processo 0003300-15.2005.8.26.0383 (383.01.2005.003300) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Prefeitura Municipal de Nhandeara - Radio Jornal de Nhandeara - Vistos. Expeça-se mandado de penhora em relação ao imóvel
gerador do tributo, nos termos do requerido as fls. 38. Int. - ADV: ALEXANDRO BELCHIOR DE OLIVEIRA (OAB 220607/SP)
Processo 0003304-08.2012.8.26.0383 (383.01.2012.003304) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Nhandeara - Maria Ap Poltronieri Machado - Vistos. 1 - Homologo a desistência apresentada pela
Prefeitura Municipal de Nhandeara (fls.11) e, em consequência, JULGO EXTINTA a presente execução, com fundamento no
artigo 26, da Lei 6830/80. 2 - Ficam sustados eventuais leilões e levantadas eventuais penhoras, liberando-se desde logo
os depositários, e havendo expedição de Carta Precatória, oficie-se à Comarca deprecada para a devolução, independente
de cumprimento, bem como ao Tribunal de Justiça, na hipótese de recurso pendente. 3 - Havendo arrematações pendentes,
valores não levantados ou pedidos não decididos nos atos, certifique-se e abra-se vista à exequente. 4 - Ciência à Prefeitura
Municipal de Nhandeara. - ADV: ALEXANDRO BELCHIOR DE OLIVEIRA (OAB 220607/SP)
Processo 0003313-14.2005.8.26.0383 (383.01.2005.003313) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Nhandeara - Maria Terezinha Tognolli - Vistos. Sobre a certidão de fls. 94v (negativa de citação e
penhora), do Sr. Oficial de Justiça, manifeste-se a exequente. Int. - ADV: ALEXANDRO BELCHIOR DE OLIVEIRA (OAB 220607/
SP)
Processo 0003326-66.2012.8.26.0383 (383.01.2012.003326) - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - Prefeitura
Municipal de Nhandeara - Adrielson Souza Penna - Vistos. Manifeste-se a exequente. Int. - ADV: ALEXANDRO BELCHIOR DE
OLIVEIRA (OAB 220607/SP)
Processo 0003328-36.2012.8.26.0383 (383.01.2012.003328) - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - Prefeitura
Municipal de Nhandeara - Tirapelle & Mendes Ltda - Vistos. Manifeste-se a exequente. Int. - ADV: ALEXANDRO BELCHIOR DE
OLIVEIRA (OAB 220607/SP)
Processo 0003346-28.2010.8.26.0383 (383.01.2010.003346) - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - Prefeitura
Municipal de Nhandeara - Centro de Formação Con Sgmf Unidos Ltda - Vistos. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de
60 (sessenta) dias, nos termos do requerido. Decorrido o prazo, manifeste-se a exequente. - ADV: ALEXANDRO BELCHIOR DE
OLIVEIRA (OAB 220607/SP)
Processo 0003347-42.2012.8.26.0383 (383.01.2012.003347) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Nhandeara - Eliza Marta Buzon - Vistos. 1 - Homologo a desistência apresentada pela Prefeitura
Municipal de Nhandeara-SP e, em consequência, JULGO EXTINTA a presente execução, com fundamento no artigo 26, da Lei
6830/80. 2 - Ficam sustados eventuais leilões e levantadas eventuais penhoras, liberando-se desde logo os depositários, e
havendo expedição de Carta Precatória, oficie-se à Comarca deprecada para a devolução, independente de cumprimento, bem
como ao Tribunal de Justiça, na hipótese de recurso pendente. 3 - Havendo arrematações pendentes, valores não levantados ou
pedidos não decididos nos atos, certifique-se e abra-se vista à exequente. 4 - Ciência à Prefeitura Municipal de Nhandeara-SP.
- ADV: ALEXANDRO BELCHIOR DE OLIVEIRA (OAB 220607/SP)
Processo 0003349-12.2012.8.26.0383 (383.01.2012.003349) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Prefeitura Municipal de Nhandeara - Emílio Sella - Vistos. Sobre a devolução da carta citação postal, manifeste-se a exequente.
Int. - ADV: ALEXANDRO BELCHIOR DE OLIVEIRA (OAB 220607/SP)
Processo 0003379-47.2012.8.26.0383 (383.01.2012.003379) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Nhandeara - José Mário N Carvalho - Vistos. Sobre a devolução da carta citação postal, manifeste-se
a exequente. Int. - ADV: ALEXANDRO BELCHIOR DE OLIVEIRA (OAB 220607/SP)
Processo 0003385-54.2012.8.26.0383 (038.32.0120.003385) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Prefeitura Municipal de Nhandeara - Marciano Cibin - Vistos. 1 - Homologo a desistência apresentada pela Prefeitura Municipal
de Nhandeara (fls. 09) e, em consequência, JULGO EXTINTA a presente execução, com fundamento no artigo 26, da Lei
6830/80. 2 - Ficam sustados eventuais leilões e levantadas eventuais penhoras, liberando-se desde logo os depositários, e
havendo expedição de Carta Precatória, oficie-se à Comarca deprecada para a devolução, independente de cumprimento, bem
como ao Tribunal de Justiça, na hipótese de recurso pendente. 3 - Havendo arrematações pendentes, valores não levantados
ou pedidos não decididos nos atos, certifique-se e abra-se vista à exequente. 4 - Ciência à Prefeitura Municipal de Nhandeara.
- ADV: ALEXANDRO BELCHIOR DE OLIVEIRA (OAB 220607/SP)
Processo 0003389-91.2012.8.26.0383 (038.32.0120.003389) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Nhandeara - Vaildo de Oliveira - Vistos. 1 - Homologo a desistência apresentada pela Prefeitura
Municipal de Nhandeara (fls. 11) e, em consequência, JULGO EXTINTA a presente execução, com fundamento no artigo 26, da
Lei 6830/80. 2 - Ficam sustados eventuais leilões e levantadas eventuais penhoras, liberando-se desde logo os depositários, e
havendo expedição de Carta Precatória, oficie-se à Comarca deprecada para a devolução, independente de cumprimento, bem
como ao Tribunal de Justiça, na hipótese de recurso pendente. 3 - Havendo arrematações pendentes, valores não levantados
ou pedidos não decididos nos atos, certifique-se e abra-se vista à exequente. 4 - Ciência à Prefeitura Municipal de Nhandeara ADV: ALEXANDRO BELCHIOR DE OLIVEIRA (OAB 220607/SP)
Processo 0003412-37.2012.8.26.0383 (038.32.0120.003412) - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - Prefeitura
Municipal de Nhandeara - Luiz Fernandes de Souza - Vistos. Diante do decurso do prazo de juntada do A.R. (fls. 11 e 12),
sem notícias nos autos quanto ao pagamento do débito, manifeste-se a exequente, em termos de prosseguimento. Int. - ADV:
ALEXANDRO BELCHIOR DE OLIVEIRA (OAB 220607/SP)
Processo 0003485-77.2010.8.26.0383 (383.01.2010.003485) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Nhandeara - Marciano Cibin - Vistos. 1 - Tendo em vista o pagamento noticiado pela exequente (fls.
25/26), JULGO EXTINTA a execução fiscal, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. 2 - Ficam
sustados eventuais leilões e levantadas as penhoras, liberando-se desde logo os depositários, e havendo expedição de carta
precatória, oficie-se à Comarca deprecada para a devolução, independente de cumprimento, bem como ao Tribunal de Justiça,
na hipótese de recurso pendente. 3 - Havendo arrematações pendentes, valores não levantados ou pedidos não decididos
nos autos, certifique-se e abra-se vista à exequente. 4 - Ciência à Prefeitura Municipal de Nhandeara-SP. - ADV: ALEXANDRO
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BELCHIOR DE OLIVEIRA (OAB 220607/SP)
Processo 0003491-60.2005.8.26.0383 (383.01.1998.000016/2) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Carlos Jardinetti - Banco do Brasil Sa - Vistos. Diante da certidão de decurso de prazo de fls. 144, manifeste-se o
exequente, em termos de prosseguimento. Int. - ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), EDILSON JOSÉ
MAZON (OAB 161112/SP), HERMES LUIZ DE SOUZA (OAB 96997/SP)
Processo 0003550-72.2010.8.26.0383 (383.01.2010.003550) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Nhandeara - Radio Jornal de Nhandeara - Vistos. Expeça-se mandado de penhora, nos termos do
despacho de fls. 31. Int. - ADV: ALEXANDRO BELCHIOR DE OLIVEIRA (OAB 220607/SP)
Processo 0003583-91.2012.8.26.0383 (383.01.2011.003167/1) - Incidente de Falsidade - Provas - Nilce Canheo e outro - Itaú
Unibanco Sa - Vistos. Sobre o laudo pericial de fls. 83/93, manifestem-se as partes, sob pena de preclusão. Prazo sucessivo de
10 (dez) dias. Int. - ADV: LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA (OAB 35365/SP), ELCIO PADOVEZ, AUDRIA MARTINS TRIDICO
JUNQUEIRA (OAB 138045/SP)
Processo 0003590-83.2012.8.26.0383 (383.01.2012.000923/1) - Impugnação de Assistência Judiciária - Assistência
Judiciária Gratuita - Banco Santander Sa - Fernando Morato Coelho de Toledo - Vistos. Desapensem-se dos autos principais.
Subam os autos para uma das Câmaras da Seção de Direito Privado do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, salas
44, 45 e 46, Complexo Ipiranga. Int. - ADV: EMILIO RIBEIRO LIMA (OAB 264460/SP), RICARDO RAMOS BENEDETTI (OAB
204998/SP), CAMILA SPARAPANI DA SILVA (OAB 225193/SP)
Processo 0003592-53.2012.8.26.0383 (383.01.2012.001198/1) - Incidente de Falsidade - Provas - Nilce Canheo e outro - Itaú
Unibanco Sa - Vistos. Juntem-se xerocópias da sentença de fls. 71 e certidão de trânsito em julgado, nos autos de Embargos a
Execução em apenso. Aguarde-se o desfecho dos autos principais e arquivem-se. Int. - ADV: ELCIO PADOVEZ, LUIZ GASTAO
DE OLIVEIRA ROCHA (OAB 35365/SP), AUDRIA MARTINS TRIDICO JUNQUEIRA (OAB 138045/SP)
Processo 0003594-91.2010.8.26.0383 (383.01.2010.003594) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Floreal - Raimunda Maria Rosa de Jesus - Vistos. Diante da declaração de fls. 22, defiro os benefícios
da assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei nº 1060/1950, em favor da executada. Regularizados autos, retornem
conclusos para extinção. Int. - ADV: ANTONIO CEZAR SCALON (OAB 113933/SP)
Processo 0003599-45.2012.8.26.0383 (383.01.2012.002364/1) - Incidente de Falsidade - Nilce Canheo e outro - Itaú
Unibanco Sa - Vistos. Considerando que este incidente foi interposto em duplicidade com o incidente 1 dos autos de Execução
nº 030/2012, que encontra-se em fase adiantada, conforme certidão de objeto e pé juntada a fls. 59, JULGO EXTINTO este
incidente de falsidade, interposto por NILCE CANHEO e outro(s) em face de ITAU UNIBANCO S/A, apenso 1 da ação de
Embargos a Execução, feito nº 1114/2012 - Of. Judicial, em virtude de litispendência, com fulcro no artigo 267, V, do C.P.C.
Feitas as anotações e comunicações de estilo e transitada esta em julgado, aguarde-se o desfecho dos autos de Embargos em
apenso. Após, arquivem-se. P.R.I.C. - ADV: ELCIO PADOVEZ, LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA (OAB 35365/SP), AUDRIA
MARTINS TRIDICO JUNQUEIRA (OAB 138045/SP)
Processo 0003656-34.2010.8.26.0383 (383.01.2010.003656) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Prefeitura Municipal de Gastão Vidigal - Orivaldo do Nascimento - Vistos. Esclareça a exequente seu pedido de fls. 48, vez que
o executado e conjuge, foram intimados dos termos da penhora as fls. 27v. Int. - ADV: IDELAINE APARECIDA NEGRI DA SILVA
(OAB 190959/SP)
Processo 0003692-52.2005.8.26.0383 (383.01.2004.001849/1) - Impugnação ao Valor da Causa - Valor da Causa - Irmaos
Marzochi Ltda - Banco do Estado de Sao Paulo Sa Banespa - Vistos. Sobre o depósito judicial e petição de fls. 311/315 e 316,
do embargado, visando o pagamento voluntário do débito, de conformidade com o cálculo do Sr. Perito Judicial, devidamente
homologado (fls. 300/301 e 306/307), manifeste-se a embargante. Int. - ADV: JAIME MONSALVARGA JUNIOR (OAB 146890/
SP), RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP), THIAGO TEREZA (OAB 273725/
SP)
Processo 0003698-88.2007.8.26.0383 (383.01.2007.003698) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Prefeitura Municipal de
Nhandeara - Ciro Carlos Ferreira dos Santos Me - Vistos. Defiro o bloqueio on line Bacenjud. Int. - ADV: ALEXANDRO BELCHIOR
DE OLIVEIRA (OAB 220607/SP)
Processo 0003698-88.2007.8.26.0383 (383.01.2007.003698) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Prefeitura Municipal de
Nhandeara - Ciro Carlos Ferreira dos Santos Me - Vistos. Sobre o resultado positivo do bloqueio on line Bacenjud (R$556,69),
manifeste-se a exequente. Int. - ADV: ALEXANDRO BELCHIOR DE OLIVEIRA (OAB 220607/SP)
Processo 0003781-36.2009.8.26.0383 (383.01.2009.003781) - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - Prefeitura
Municipal de Nhandeara - Jose Antonio Flavio - Aguardando exequente proceder a retirada da guia de levantamento. Prazo de
Vencimento taxativo: 30 dias da expedição e 90 dias da emissão. - ADV: ODEMES BORDINI (OAB 114188/SP), ALEXANDRO
BELCHIOR DE OLIVEIRA (OAB 220607/SP)
Processo 0003850-05.2008.8.26.0383 (383.01.2008.003850) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Jocoil
Combustiveis Ltda - Fazenda Soubhia - - Nagib Soubhia - Vistos. Fls. 172/173: Expeça-se carta precatória para penhora no
rosto dos autos de inventário, junto a 2ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de São José do Rio Preto-SP, nos termos do
requerido. Fls. 183/184: Anotem-se. Int. - ADV: EUGENIO SAVERIO TRAZZI BELLINI (OAB 63250/SP), EDUARDO GALEAZZI
(OAB 185626/SP), MARCELO GOMES FAIM (OAB 151615/SP), JOÃO RAFAEL SANCHEZ PEREZ (OAB 236390/SP)
Processo 0003857-60.2009.8.26.0383 (383.01.2009.003857) - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - Prefeitura
Municipal de Nhandeara - Osmar Milão - Vistos. Deferir o bloqueio on line Bacenjud. Int. - ADV: VALDIR BERNARDINI (OAB
132900/SP), ALEXANDRO BELCHIOR DE OLIVEIRA (OAB 220607/SP)
Processo 0003857-60.2009.8.26.0383 (383.01.2009.003857) - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - Prefeitura
Municipal de Nhandeara - Osmar Milão - Vistos. Sobre os valores bloqueados via on line Bacenjud (R$42,99), manifeste-se a
exequente. Int. - ADV: ALEXANDRO BELCHIOR DE OLIVEIRA (OAB 220607/SP)
Processo 0003922-60.2006.8.26.0383 (383.01.2006.003922) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Prefeitura Municipal de Nhandeara - Aguardando exequente proceder a retirada da guia de levantamento. Prazo de vencimento
taxativo: 30 dias a contar da expedição e 90 dias a contar da emissão. - ADV: ALEXANDRO BELCHIOR DE OLIVEIRA (OAB
220607/SP), VALDIR BERNARDINI (OAB 132900/SP)
Processo 0003939-91.2009.8.26.0383 (383.01.2009.003939) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de São Paulo - Adilson Augusto de Oliveira Me - Vistos. Diante da certidão de decurso de
prazo de fls. 60, manifeste-se a exequente, em termos de prosseguimento. Int. - ADV: CLEIA BORGES DE PAULA DELGADO
(OAB 105477/SP)
Processo 0003945-64.2010.8.26.0383 (383.01.2010.003945) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Nova Luzitânia - Nilton Bazilio de Paula - Vistos. 1 - Tendo em vista o pagamento noticiado pela
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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exequente, JULGO EXTINTA a execução fiscal, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. 2 - Ficam
sustados eventuais leilões e levantadas as penhoras, liberando-se desde logo os depositários, e havendo expedição de carta
precatória, oficie-se à Comarca deprecada para a devolução, independente de cumprimento, bem como ao Tribunal de Justiça,
na hipótese de recurso pendente. 3 - Havendo arrematações pendentes, valores não levantados ou pedidos não decididos
nos autos, certifique-se e abra-se vista à exequente. 4 - Ciência à Prefeitura Municipal de Nova Luzitânia-SP - ADV: MILTON
ARVECIR LOJUDICE (OAB 85476/SP)
Processo 0003946-88.2006.8.26.0383 (383.01.2006.003946) - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - Prefeitura
Municipal de Nhandeara - Cursos Idiomas Batista Sc Ltd - - Paulo Roberto Batista Junior - - Paula Roberta Batista - Vistos.
Defiro o bloqueio on line Bacenjud. Int. - ADV: VALDIR BERNARDINI (OAB 132900/SP), ALEXANDRO BELCHIOR DE OLIVEIRA
(OAB 220607/SP)
Processo 0003946-88.2006.8.26.0383 (383.01.2006.003946) - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - Prefeitura
Municipal de Nhandeara - Cursos Idiomas Batista Sc Ltd - - Paulo Roberto Batista Junior - - Paula Roberta Batista - Vistos.
Sobre o resultado negativo do bloqueio on line Bacenjud, manifeste-se a exequente. Int. - ADV: ALEXANDRO BELCHIOR DE
OLIVEIRA (OAB 220607/SP)
Processo 0004058-86.2008.8.26.0383 (383.01.2008.004058) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Nhandeara - Wanderlei Antonio Alvares - Vistos. Defiro o bloqueio on line Bacenjud. Int. - ADV:
ALEXANDRO BELCHIOR DE OLIVEIRA (OAB 220607/SP), VALDIR BERNARDINI (OAB 132900/SP)
Processo 0004058-86.2008.8.26.0383 (383.01.2008.004058) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Nhandeara - Wanderlei Antonio Alvares - Vistos. Sobre os valores bloqueados via on line Bacenjud
(R$3,30), manifeste-se a exequente. Int. - ADV: ALEXANDRO BELCHIOR DE OLIVEIRA (OAB 220607/SP)
Processo 0004069-18.2008.8.26.0383 (383.01.2008.004069) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Nhandeara - Carlos Donizete Alves - Vistos. 1 - Tendo em vista o pagamento noticiado pela exequente,
JULGO EXTINTA a execução fiscal, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. 2 - Ficam sustados
eventuais leilões e levantadas as penhoras, liberando-se desde logo os depositários, e havendo expedição de carta precatória,
oficie-se à Comarca deprecada para a devolução, independente de cumprimento, bem como ao Tribunal de Justiça, na hipótese
de recurso pendente. 3 - Havendo arrematações pendentes, valores não levantados ou pedidos não decididos nos autos,
certifique-se e abra-se vista à exequente. 4 - Ciência à Prefeitura Municipal de Nhandeara-SP. - ADV: ALEXANDRO BELCHIOR
DE OLIVEIRA (OAB 220607/SP)
Processo 0004111-96.2010.8.26.0383 (383.01.2004.000509/1) - Autos Suplementares (Inativa) - Fazenda Nacional - Mercado
Irmaos Botelho Ltda Me - - Waldomiro Botelho - - Eliezer Botelho e outros - Vistos. Subam os autos ao Eg. Tribunal Regional
Federal da 3ª Região - São Paulo-SP. Int. - ADV: VALDIR BERNARDINI (OAB 132900/SP), APARECIDA FRANCO AGOSTINI DE
SOUZA (OAB 213093/SP), CÉSAR ALEXANDRE RODRIGUES CAPARROZ (OAB 160160/SP)
Processo 0004248-49.2008.8.26.0383 (383.01.2008.004248) - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade)
- Conselho Regional de Enfermagem de Sao Paulo Corensp - Sylmara Rangel - Vistos. Defiro o bloqueio on line Bacenjud. Int.
- ADV: RAFAEL MEDEIROS MARTINS (OAB 228743/SP), GIOVANNA COLOMBA CALIXTO (OAB 205514/SP), ANITA FLÁVIA
HINOJOSA (OAB 198640/SP), CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS (OAB 163564/SP), DANILO EDUARDO GONÇALVES DE
FREITAS (OAB 217723/SP), FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (OAB 218430/SP)
Processo 0004248-49.2008.8.26.0383 (383.01.2008.004248) - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade)
- Conselho Regional de Enfermagem de Sao Paulo Corensp - Sylmara Rangel - Vistos. Sobre os valores bloqueados via on
line Bacenjud (R$15,37), manifeste-se o exequente, que deverá ser cientificado na forma do artigo 25 da Lei nº 6830/1980,
independente da publicação no DJE. Int. - ADV: RAFAEL MEDEIROS MARTINS (OAB 228743/SP), DANILO EDUARDO
GONÇALVES DE FREITAS (OAB 217723/SP), GIOVANNA COLOMBA CALIXTO (OAB 205514/SP), ANITA FLÁVIA HINOJOSA
(OAB 198640/SP), FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (OAB 218430/SP), CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS (OAB 163564/
SP)
Processo 0004507-15.2006.8.26.0383 (383.01.1997.000028/1) - Embargos à Execução - Airton Carlos Filó - - Roberta
Corbucci Filó - Osmar Silvério - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão, juntando-se xerocópias do mesmo, despacho denegatório
de recurso especial, decisão de 1º grau e certidão de trânsito em julgado, nos autos de Execução. Manifeste-se o embargado
quanto a execução dos honorários sucumbenciais. Int. - ADV: FERNANDO ACAYABA DE TOLEDO (OAB 21771/SP), JOSE
MOLINA NETO (OAB 21581/SP), LIVALDO CAMPANA (OAB 18850/SP), CESAR DE SOUZA (OAB 133459/SP)
Processo 0004534-95.2006.8.26.0383 (383.01.1998.000016/5) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Oracio Gonçalves dos Santos - Banco do Brasil Sa - Vistos. Diante da certidão de decurso de prazo de fls. 228,
manifeste-se o exequente, em termos de prosseguimento. Int. - ADV: HERMES LUIZ DE SOUZA (OAB 96997/SP), EDILSON
JOSÉ MAZON (OAB 161112/SP), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP)
Processo 0005216-50.2006.8.26.0383 (383.01.2005.001481/1) - Embargos à Execução (Inativa) - Espolio de Joao Bertoldi
- Jose Luiz da Silva - Vistos. Juntem-se xerocópias da sentença de fls. 77 e certidão de trânsito em julgado, nos autos de
execução. Após, aguarde-se o desfecho dos autos principais e arquivem-se. Int. - ADV: JOAO REINALDO SEREZINI (OAB
138587/SP), CLÁUDIA CRISTINA BERTOLDO (OAB 159844/SP)
Processo 0008966-16.2013.8.26.0189 (018.92.0130.008966) - Carta Precatória Infracional - Oitiva (nº 5230-44/2012 - Vara
Única) - Juizo da Infância e Juventude de Cosmopolissp - A. C. M. - Vistos. Designo o dia 20/MARÇO/2014 às 15:00 horas para
cumprimento do ato Deprecado. Oficie-se ao Juízo deprecante comunicando a distribuição e a data da audiência. Int. - ADV:
JOSÉ ARTEIRO MARQUES (OAB 198471/SP)
Processo 0015457-69.2013.8.26.0664 (066.42.0130.015457) - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0006645-81.8.26.0003/2013
- 1ª. Vara Cível) - Itaú Unibanco Sa - José Roberto Ferreira - Vistos. Devolva-se ao Juízo Deprecante, com nossas homenagens.
Int. - ADV: MIGUEL LUIS CASTILHO MANSOR (OAB 139405/SP)
Processo 0060029-20.2012.8.26.0576 (576.01.2012.060029) - Execução Fiscal - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de
Veículos Automotores - Fazenda do Estado de São Paulo - Marcelo de Camargo Soubhia - Vistos. Aceito a competência. Cite-se
o executado, nos termos do requerido. Int. - ADV: CLEIA BORGES DE PAULA DELGADO (OAB 105477/SP)
Processo 3000058-16.2013.8.26.0383 - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens
(nº 0004518-74.2006.8.26.0664 - SAF - SETOR DE ANEXO FISCAL) - UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) - A. E. RODRIGUES &
CIA LTDA - - Diva Aparecida Rodrigues - - Aderbal Ernesto Rodrigues - Vistos. Cumpra-se esta, servindo de mandado. Após,
devolva-se ao Juízo Deprecante, com nossas homenagens. Int. - ADV: PATRICIA BARISON DA SILVA (OAB 190075/SP)
Processo 3000088-51.2013.8.26.0383 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0001437-32.2012.8.26.0204 - Vara Única) - Link
Comercial Importadora e Exportadora Ltda - Silvana Rodrigues de Freitas Vieira Me - Vistos. Comprovado o recolhimento da
diligência do Sr. Oficial de Justiça (R$13,57 para cada ato), cumpra-se esta, servindo de mandado. Após, devolva-se ao Juízo
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Deprecante, com nossas homenagens. Int. - ADV: LUIS EDUARDO MASCARENHAS SFIER (OAB 33450/SC)
Processo 3000090-21.2013.8.26.0383 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 0001639-94.2010.403.6107 - 1ª VARA
FEDERAL DE SÃO JOSE DO RIO PRETO) - Caixa Econômica Federal - CEF - Jurandir Barbosa da Silva - Vistos. Cumprase esta, servindo de mandado. Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com nossas homenagens. Int. - ADV: MARIA SATIKO
FUGI (OAB 108551/SP), ANTONIO JOSE ARAUJO MARTINS (OAB 111552/SP), SANDRA REGINA FRANCISCO VALVERDE
PEREIRA (OAB 116238/SP)
Processo 3000101-50.2013.8.26.0383 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0017703-38.2013.8.26.0664 - JUÍZO DE DIREITO
DA 4ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA-SP) - Fundação Educacional de Votuporanga - Rogerio Ferreira da
Silva - Vistos. Cumpra-se esta, servindo de mandado. Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com nossas homenagens. Int. ADV: ADRIANO JOSE CARRIJO (OAB 136725/SP)
Processo 3000102-35.2013.8.26.0383 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0017710-30.2013.8.26.0664 - JUÍZO DE
DIREITO DA 1ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA-SP) - Fundação Educacional de Votuporanga - Manoel
Carlos Jordao Martins de Abreu - Vistos. Cumpra-se esta, servindo de mandado. Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com
nossas homenagens. Int. - ADV: ADRIANO JOSE CARRIJO (OAB 136725/SP)
Processo 3000123-11.2013.8.26.0383 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Faria Veículos Ltda - Clarinda Ribeiro
- - Admilson Mendes Rodrigues - Valor do débito: R$ 26.816,48 aos 04/12/2013. Honorários advocatícios: 10% sobre o valor do
débito Vistos. Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada. Determino a expedição do
mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora.
Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta
verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.),
assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Advirto
que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que,
havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deve conter
a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento
pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto
e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a
garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os
bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto
que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução
(CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca de eventual composição
amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do
mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos
manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC,
art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas e
honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento do
saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês
(CPC, art. 745-A). Intime-se. - ADV: CESAR DE SOUZA (OAB 133459/SP), LESSANDRO JACOMELLI (OAB 217336/SP)
Processo 3000141-32.2013.8.26.0383 - Carta Precatória Cível - Atos executórios (nº 0000693-36.2010.8.26.0615 - 1ª Vara)
- Fazenda Do Estado de São Paulo - Laticínio Monte Carlo Ltda Epp e outros - Vistos. Cumpra-se esta, servindo de mandado.
Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com nossas homenagens. Int. - ADV: CLEIA BORGES DE PAULA DELGADO (OAB
105477/SP)
Processo 3000157-83.2013.8.26.0383 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Móvel - Dorvalino Mariano Alves
Filho - P. P. NHANDEARA TRANSPORTE LTDA - EPP - Vistos. Aguardo o recolhimento das taxas inerentes, ou a prova da
necessidade (art. 5º, LXXIV, CF), com apresentação das duas últimas declarações de imposto de renda, ressaltando que no
caso de isenção esta poderá ser comprovada mediante declaração escrita e assinada pelo próprio interessado. Int. - ADV:
VITOR GAONA SERVIDÃO (OAB 248947/SP), MARCEL PEREIRA RAFFAINI (OAB 255199/SP), GUSTAVO LUIS POLITI (OAB
259827/SP)
EXPEDIENTE Ref. Exec: 1401/2009 (383.01.2009.002846-6) BANCO SANTANDER BRASIL S/A X ESPÓLIO DE DARCY
DIAS PEREIRA. (Autos arquivados na caixa nº 2405/2013, em cartório, aguardando remessa para o arquivo central de JundiaiSP). Aguarde-se o comprovante de recolhimento da taxa de desarquivamento e, junte-se. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias
e, no silêncio dos interessados, devolva-se ao subscritor, para as providências que entender cabível. Int. ADVS. MARCOS
EDUARDO GARCIA, OAB/SP. 189621 e MÁRIO GERARDI JUNIOR, OAB/SP. 119.397.

Criminal
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO KERLA KAREN RAMALHO DE CASTILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA CRISTINA TEIXEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0003/2014
Processo 0000381-72.2013.8.26.0383 (038.32.0130.000381) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e
Condutas Afins - Agnaldo Gitti - Vistos. Prescrição\> 29/07/2024. Vistos. Expeça-se a guia de recolhimento para formação dos
autos de Execução de Sentença Provisória. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal (Seção Criminal - Complexo Judiciário do
Ipiranga - sala 40) do Estado de São Paulo, após, observadas as formalidades legais. Int. - ADV: LUCAS ANTONIO DO PRADO
(OAB 255189/SP), ALLE HABES (OAB 43024/SP)
Processo 0001038-48.2012.8.26.0383 (383.01.2012.001038) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado Paulo Aparecido da Silva - Fls. 206: Aguarde-se a devolução da carta precatória expedida em fls. 201 - ADV: REGINA CELIA
ATIQUE REI (OAB 109238/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo 0001150-17.2012.8.26.0383 (383.01.2012.001150) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito Justiça Pública - Valmir Beltramini - Absolvido Sumariamente o Réu - art. 397 do CPP - Sentença Completa - Ante o exposto,
ABSOLVO SUMARIAMENTE o réu VALMIR BELTRAMINI das imputações que lhe são feitas, consistentes na prática do crime
previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, o que faço com fundamento no artigo 397, inciso III, do Código de
Processo Penal. Custas ex lege. P.R.I. Nhandeara, 26 de julho de 2013 DANIELLA CAMBERLINGO QUEROBIM Juíza de Direito
- ADV: JOSE JESUS PIZZUTTO (OAB 43922/SP)
Processo 0001170-71.2013.8.26.0383 (038.32.0130.001170) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e
Condutas Afins - Mateus Pereira Goulart Junior - - Mailson Pereira Goulart - Os autos encontram-se em cartório aguardando
apresentação de memorias por parte dos advogados, no prazo de 05 (cinco) dias, em comum, sob as penas da lei. - ADV:
PAULO CESAR GONCALVES DIAS (OAB 103635/SP), ABDORAL PIRES DE CARVALHO (OAB 81849/SP)
Processo 0002456-21.2012.8.26.0383 (383.01.2012.002456) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça - Antonio
Marques Silva - Os autos encontram-se em cartório aguardando apresentação de memorial, por parte do advogado do réu, no
prazo de 05 dias, sob as penas da lei. - ADV: FRANCO GUSTAVO PILAN MERANCA (OAB 167611/SP)

NOVA GRANADA
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO FABIANO RODRIGUES CREPALDI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOEL SABINO DA COSTA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2014
Processo 3001436-83.2013.8.26.0390 - Procedimento Ordinário - Guarda - R. A. L. - N. A. T. - Vistas dos autos aos
interessados para: (x) manifestarem-se, em 05 dias, sobre o laudo pericial e relatório do Conselho Tutelar juntado aos autos. ADV: RODRIGO LUIS PORTILHO (OAB 222996/SP)

NOVA ODESSA
Criminal
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO DANIELA MARTINS FILIPPINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FERNANDO MARCEL MARTINES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2014
Processo 0000932-53.2012.8.26.0394 (394.01.2012.000932) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito
- Murilo Marcel Uzan - Fica o d. defensor devidamente intimado da audiência de Suspensão Processo Penal (Lei 9.099/95)
designada para o dia Data: 29/04/2014 Hora 13:15 - Local: Sala de Audiências da 1ª Vara - ADV: BRUNO RIBEIRO DO VALLE
(OAB 259788/SP)
Processo 0001064-81.2010.8.26.0394 (394.01.2010.001064) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito Dener de Melo Severino - - Hugo Kalupniek - Vistos. Tendo em vista a falta de energia programada para o dia 29 de outubro
de 2013, redesigno a audiência para o dia 29 de abril de 2014, às 14:30 horas. Intime-se. Requisite-se se necessário. Nova
Odessa, 25 de outubro de 2013. - ADV: RENATO VENTURATTO (OAB 167575/SP), ROBERTO PEZZOTTI SCHEFER (OAB
118568/SP)
Processo 0003309-02.2009.8.26.0394 (394.01.2009.003309) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples Stanco Levak - Fica o d. defensor devidamente intimado da audiência de Interrogatório designada para o dia Data: 19/03/2014
Hora 14:45 Local: Sala de Audiências da 1ª Vara Judicial Situacão: Pendente - ADV: JOÃO CUSTÓDIO RODRIGUES (OAB
262664/SP), JOANY BARBI BRUMILLER (OAB 65648/SP)
Processo 0009156-87.2006.8.26.0394 (394.01.2006.009156) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Homicídio Simples
- Antonio Paulino - Dione Aparecido Costa - Fica o d. defensor devidamente intimado da audiência de Interrogatório do réu
designada para o dia - Data: 12/03/2014 Hora 14:00 Local: Sala de Audiências da 1ª Vara Judicial - ADV: EDUARDO CABRAL
RIBEIRO (OAB 206777/SP), OSVALDO STEVANELLI (OAB 107091/SP), HEITOR MARCOS VALERIO (OAB 106041/SP)
Processo 0011429-24.2011.8.26.0019 (019.01.2011.011429) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Parcelamento do solo
urbano - Ana Carolina Giraldi Minarello - - Ronaldo Minarello - - Adriana Maria Giraldi - - Jaime Pavan - - Vera Lucia Bueno
Pavan - - José Luiz Pavan - - Antonio Claudio Pavan - - Suselene Rodrigues Pavan - - Ercília Aparecida Barreto Pavan e
outros - 1.Razão assiste à d. representante do Ministério Público. A prescrição ainda não se operou, uma vez que o prazo é de
doze anos e o delito mais antigo data de 2006. As demais matérias arguidas em defesa referem-se ao mérito e com ele serão
analisadas oportunamente. 2. Nos termos da manifestação de fls. 409, designo o dia 1º de abril de 2014, às 14:30 horas para
formulação de proposta de suspensão condicional do processo. Intimem-se os acusados e seus defensores. 3. Fls. 432: expeçase o necessário. - ADV: MANOEL GARCIA RAMOS NETO (OAB 260201/SP), ALESSANDRE PASSOS PIMENTEL (OAB 204019/
SP), NATHALIA BRISOLLA DE MELLO (OAB 185337/SP), MARCELO FIORANI (OAB 116282/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo 3000741-20.2013.8.26.0394 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - F. H. G. - Nos termos do provimento
CSJ 16/2003, dê-se vista as partes para que se manifestem sobre as armas apreendidas. - ADV: ROBSON FONTES PAULO
(OAB 308713/SP), CEZAR SOUZA LADEIA (OAB 103052/SP)
Processo 3001516-35.2013.8.26.0394 - Notificação para Explicações - Calúnia - ELISABETE DOS SANTOS TEIXEIRA Fica o d. defensor devidamente intimado da audiência de Conciliação designada para o dia 19 de março de 2014, àS 14:15
horas. - ADV: VALMIR ERNESTO (OAB 232438/SP)

NOVO HORIZONTE
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO CALVERT
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUIS ANTONIO LIMA DE CASTRO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2014
Processo 0000013-98.1988.8.26.0396 (396.01.1988.000013) - Separação Litigiosa - Dissolução - G. B. M. - Os autos estão
desarquivados e permanecerão em Cartório pelo prazo de 30 (trinta) dias, após o que, não havendo manifestação da parte
interessada acerca de seu andamento, retornarão ao arquivo geral (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: MARIA LUCIA
ZACCHI (OAB 69358/SP)
Processo 0000018-23.1988.8.26.0396 (396.01.1988.000018) - Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da Habitação Aparecido Berenguel e outro - Os autos estão desarquivados e permanecerão em Cartório pelo prazo de 30 (trinta) dias, após o
que, não havendo manifestação da parte interessada acerca de seu andamento, retornarão ao arquivo geral (item 128.5 do Cap.
II das NSCGJ). - ADV: APARECIDO BERENGUEL (OAB 62052/SP)
Processo 0000080-24.1992.8.26.0396 (396.01.1992.000080) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação
/ Ameaça - Carlos Sorrentino - Mandado de averbação à disposição para retirada no prazo de 10 dias. - ADV: VITOR FABIO
BARALDO DE CALLIS (OAB 95176/SP)
Processo 0000457-91.2012.8.26.0396 (396.01.2012.000457) - Cautelar Inominada - Liminar - Jonas Rafael Carvalho Manifeste-se a parte autora acerca da exibição do documento, conforme determinado na r. Sentença de fls. 35/36, no prazo de
10 dias. No silêncio, arquivem-se os autos. Int. - ADV: VICTOR LEANDRO NEVES TURCHIARI (OAB 319674/SP), RODRIGO
BRAIDO DEVITO (OAB 315123/SP)
Processo 0000657-64.2013.8.26.0396 (039.62.0130.000657) - Divórcio Consensual - Dissolução - F. da S. V. - - T. R. V.
- J. da C. - Posto isto, homologo o pedido de DIVÓRCIO CONSENSUAL apresentado pelos requerentes a fls. 02/04, com
fundamento no artigo 226, § 6º da CF, com as alterações dadas pela Emenda Constitucional nº 66 de 13 de julho de 2010. A
requerente voltará a usar o nome de solteira. Arbitro os honorários advocatícios do patrono da parte, em 100% do valor previsto
na tabela, nos termos do convênio. Transitado em julgado, expeça-se mandado de averbação e certidão de honorários, para
retirada em 05 dias. Por fim, arquivem-se. - ADV: VINICIUS PAYÃO OVIDIO (OAB 166682/SP)
Processo 0000674-96.1996.8.26.0396 (396.01.1996.000674) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Urvina da Gloria
Souza Balero - Alvarás judiciais liberados para retirada, pela requerente, no prazo de 5 dias. - ADV: MARCOS AURELIO DE
MATOS (OAB 152909/SP), WAGNER ANANIAS RODRIGUES (OAB 114939/SP)
Processo 0000784-70.2011.8.26.0396 (396.01.2011.000784) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - A. F.
dos S. - J. C. T. dos S. - Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por A.F. dos S. em face de J.C.T. dos
S., representado por sua genitora V.L.T.S., para excluir a paternidade do autor em relação ao requerido, diante da exclusão da
paternidade apurada na prova pericial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 269, inciso I,
do Código de Processo Civil. Averbe-se no Registro Civil a exclusão da paternidade do autor em relação ao requerido, bem como
o nome dos avós paternos. Oficie-se a empregadora do requerido para cessar os descontos da pensão alimentícia. Condeno
o requerido ao pagamento de custas e despesas eventualmente despendidas pelo autor e, em observância ao princípio da
sucumbência, condeno também a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$500,00, observado
o art. 12 da Lei nº 1.060/50. Ciência ao Ministério Público. - ADV: VINICIUS PAYÃO OVIDIO (OAB 166682/SP), BRUNO RAFAEL
FONSECA GOMES (OAB 223301/SP), ADALBERTO RAMOS (OAB 124572/SP)
Processo 0001152-11.2013.8.26.0396 (039.62.0130.001152) - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - Aparecida
Arroio - Oscar Antonio Jannes - Manifeste-se a parte autora acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 87 vº (Deixou de
proceder à citação de OSCAR CORSI JANES, tendo em vista o mesmo não pertencer mais ao quadro de funcionários da
fazenda Morro Agudo). - ADV: THIAGO BAESSO RODRIGUES (OAB 301754/SP)
Processo 0001434-88.2009.8.26.0396 (396.01.2009.001434) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução S. C. - Os autos estão desarquivados e permanecerão em Cartório pelo prazo de 30 (trinta) dias, após o que, não havendo
manifestação da parte interessada acerca de seu andamento, retornarão ao arquivo geral (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ).
- ADV: CRISTINE SARDELLA
Processo 0001491-67.2013.8.26.0396 (039.62.0130.001491) - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - Ulisses
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Aparecido Rodrigues - Antonio Fornasari Filho - - Marcia Aparecida Loto Fornasari - Vistos. Designo audiência de Conciliação
para o dia 17/03/2014, às 16:30 horas. Cite-se e intime-se a requerida Marcia Aparecida, observando-se o endereço informado
às fls. 40, via postal, nos termos do despacho de fls. 26. O autor e o requerido Antonio ficam, desde já, intimados na pessoa de
seus I. advogados. Int. - ADV: LEANDRO TADEU LANÇA (OAB 260445/SP), ANA RITA CARDOSO THAMOS (OAB 218976/SP)
Processo 0001939-74.2012.8.26.0396 (396.01.2012.001939) - Apreensão e Depósito de Coisa Vendida com Reserva de
Domínio - Liminar - Spadao Motonautica Comercio de Motos e Veiculos Aquaticos Ltda - Rita Siqueira e outro - Tendo em vista
que a r. sentença transitou em julgado, manifeste a parte autora sobre o que entender de direito, em 10 (dez) dias. - ADV:
MARCIO PASCHOAL ALVES (OAB 247224/SP), ROBERTA LOPES LEMERGAS SPADÃO (OAB 173925/SP)
Processo 0002096-47.2012.8.26.0396 (396.01.2012.002096) - Execução de Alimentos - Alimentos - J. C. C. de S. - Homologo
a desistência da ação formulada pela parte autora, com o qual manifestou-se concordes o Ministério Público e julgo extinto o
feito nos termos do art. 267, VIII do CPC. Arbitro os honorários advocatícios do(a/s) I. Advogado(a/s) nomeado(a/s) através do
convênio OAB/DEFENSORIA, em valor de 70% da tabela, mencionando-se os atos praticados. Transitado em julgado, expeçase certidão e arquivem-se. - ADV: GIULIANA FUJINO (OAB 171791/SP)
Processo 0002188-21.1995.8.26.0396 (396.01.1995.002188) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Jair
Ulliani - Posto Marapoama Ltda - Diante da pesquisa on line realizada acerca do andamento da precatória, conforme documento
de fls. 314/315, aguarde-se por mais 30 dias a devolução da referida carta. Int. - ADV: ODACIR ANTONIO PEREZ ROMERO
(OAB 128163/SP), REGINALDO SHIGUEMITSU NAKAO (OAB 166678/SP)
Processo 0002235-96.2012.8.26.0396 (396.01.2012.002235) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - C. A. dos S. S.
- C. A. S. - Regularmente intimada na pessoa de seu I. Advogado, a parte autora deixou de promover o prosseguimento do feito,
ficando os autos paralisados por mais de 30 dias. Por cautela, a parte foi intimada pessoalmente, nos termos do artigo 267, § 1º
do CPC, mesmo assim não houve manifestação. O que se vê com frequência é a parte procurar o advogado através do convênio,
sem custas de processo, reunindo este todas as suas forças e conhecimento para defender adequadamente a parte, mas esta
ao depois se desinteressa pelo processo, não auxiliando o advogado. Assim é que, há enormes gastos para a movimentação
do sistema: esforço do causídico nomeado através do convênio, incluído no caso a Curadora Especial nomeada, escreventes,
auxiliares, escrivão, Promotoria de Justiça, do juiz..., não podendo a parte, que recebe toda a assistência necessária, trata-la
com desdém. A própria origem etimológica da palavra processo significa marcha à frente, não sendo justificável a paralisação
do processo indefinidamente, tal como ocorrido. Observe-se que o feito está sem impulso desde o final de 2012 (fls. 22). Assim,
em que pese o respeito merecido ao I. Advogado da parte autora, desatendida a determinação caracterizando o desinteresse
e o abandono da causa pela parte autora, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 267, III
do Código de Processo Civil. Arbitro os honorários advocatícios do(a/s) I. Advogado(a/s) nomeado(a/s) através do convênio
OAB/DEFENSORIA, em 60% do valor previsto na tabela previsto na tabela, mencionando-se na certidão os atos praticados.
Transitada em julgado, arquivem-se. - ADV: WILLIAN ROBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA (OAB 258338/SP)
Processo 0002393-54.2012.8.26.0396 (396.01.2012.002393) - Procedimento Ordinário - Guarda - N. A. F. - S. B. da S. J. - À
parte autora para assinar o termo de guarda, em 05 dias. No silêncio, arquivem-se. - ADV: MATEUS DE FREITAS LOPES (OAB
209327/SP), FRANCISCO LOURENCO TORRES OVIDIO (OAB 118541/SP)
Processo 0002469-44.2013.8.26.0396 (039.62.0130.002469) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Antonia Aparecida Guimaraes - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Revendo o entendimento anterior deste juízo e em
consonância com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Regimental no agravo em recurso especial
nº152.247, o autor da demanda previdenciária carece de interesse processual quando não requer o benefício previamente
perante a autarquia no âmbito administrativo, uma vez que não demonstra a existência de resistência do réu à pretensão
deduzida em juízo: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CONCESSÓRIA DE BENEFÍCIO. PROCESSUAL CIVIL.
CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR (ARTS. 3º E 267, VI, DO CPC). PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
NECESSIDADE, EM REGRA. 1. Hipótese em que, na origem, o segurado postulou ação com o escopo de obter benefício
previdenciário sem ter requerido administrativamente o objeto de sua pretensão. 2. A presente controvérsia soluciona-se
na via infraconstitucional, pois não se trata de análise do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).
Precedentes do STF. 3. O interesse de agir ou processual configura-se com a existência do binômio necessidade-utilidade da
pretensão submetida ao Juiz. A necessidade da prestação jurisdicional exige demonstração de resistência por parte do devedor
da obrigação, mormente em casos de direitos potestativos, já que o Poder Judiciário é via destinada à resolução de conflitos.
4. Em regra, não se materializa a resistência do INSS à pretensão de concessão de benefício previdenciário não requerido
previamente na esfera administrativa”. (relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 17.5.2012) No entanto, em lugar de
adotar a solução prevista no artigo 295, III, do Código de Processo Civil, em atenção ao princípio da economia processual
e com a finalidade de evitar danos à parte autora, determino a suspensão do feito pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias
para que a parte autora possa requerer administrativamente o benefício e o réu possa decidir fundamentadamente sobre a
sua concessão. Essa solução tem sido considerada a mais adequada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, conforme
se extrai da seguinte ementa: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO ATENDIDA
DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO FEITO. OPORTUNIZADO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DECISÃO FUNDAMENTADA. I - Não procede a insurgência da parte agravante. II - O
MM. Juiz “a quo”, em decisão de 09/03/2011, determinou, a fls. 30, a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta dias), para
que a autora comprovasse o requerimento administrativo , sem deferimento ou sem manifestação da Autarquia, no prazo de 45
(quarenta e cinco) dias, tendo em vista que informou a cessação, em 15/12/2009, do auxílio-doença que percebia e não trouxe
aos autos qualquer documento relativo a novo pedido. III - A requerente manifestou-se, a fls. 31/32, aduzindo a desnecessidade
de anterior percurso das vias administrativas. IV - Renovada a exigência, concedeu-se o prazo adicional de 60 (sessenta) dias
para o cumprimento da determinação (fls. 33). V - Conforme a certidão de fls. 33v, deixou a autora de manifestar-se sobre o
prosseguimento do feito. VI - A exigência de se proceder ao prévio requerimento administrativo vem sendo tomada em favor dos
segurados, que acabam por aguardar todo o processamento da demanda, para obtenção do benefício, quando poderiam obtê-lo
de forma mais célere naquela via. VII - Tal providência afasta a extinção pura e simples do feito, por falta de interesse de agir, em
observância a preceito constitucional, consubstanciado no artigo 5º, XXXV, da Magna Carta, e impede que o Judiciário substitua
o administrador em sua função precípua de averiguar o preenchimento das condições essenciais à concessão dos benefícios
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previdenciários. VIII - Afigurou-se correta a suspensão do feito, por 60 dias, para a formulação do requerimento administrativo,
pela parte autora. Se nesse prazo fosse concedido o benefício, perderia o objeto este feito e estaria satisfeita a obrigação em
razoável prazo. Ao contrário, deixando a Autarquia de atender ao pedido, justificar-se-ia a propositura desta demanda. Assim é
que a solução que se afirmou mais favorável às partes foi a suspensão do processo, para que o interessado pudesse formular
o pleito administrativo. IX - Apesar de oportunizado tal requerimento, a parte autora quedou-se inerte, não demonstrando o
seu interesse de agir. X - Decisão monocrática com fundamento no artigo 557, caput e § 1º-A, do CPC, que confere poderes
ao relator para decidir recurso manifestamente improcedente, prejudicado, deserto, intempestivo ou contrário à jurisprudência
dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, sem submetê-lo ao órgão colegiado,
não importa em infringência ao CPC ou aos princípios do direito. XI - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual
não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade
ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. XII - Não merece reparos a decisão recorrida, que
deve ser mantida, porque calcada em precedentes desta E. Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça. XIII - Agravo improvido”.
(apelação cível 0043213-90.2012.4.03.9999, relatora Raquel Perrini, julgado em 26.8.2013) Deverá a parte autora, no entanto,
comprovar nos autos o protocolo do requerimento administrativo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da
petição inicial, nos termos do artigo 295, III, do Código de Processo Civil. Feito o requerimento pela via administrativa, em sendo
concedido o benefício pela autarquia, o presente processo será extinto pela ausência de interesse processual, sem ônus para as
partes. Em sendo negado o benefício, será dado prosseguimento ao feito, com citação da autarquia para contestar os pedidos.
2.Aguarde-se pelos prazos acima dispostos a comprovação do protocolo do requerimento administrativo e o encerramento deste
procedimento. 3.Intime-se. - ADV: LUIS ENRIQUE MARCHIONI (OAB 130696/SP)
Processo 0002576-88.2013.8.26.0396 (039.62.0130.002576) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Valdevina dos Santos - 1.Revendo o entendimento anterior deste juízo e em consonância com o decidido pelo Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do Agravo Regimental no agravo em recurso especial nº152.247, o autor da demanda previdenciária
carece de interesse processual quando não requer o benefício previamente perante a autarquia no âmbito administrativo,
uma vez que não demonstra a existência de resistência do réu à pretensão deduzida em juízo: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL. AÇÃO CONCESSÓRIA DE BENEFÍCIO. PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR
(ARTS. 3º E 267, VI, DO CPC). PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE, EM REGRA. 1. Hipótese em
que, na origem, o segurado postulou ação com o escopo de obter benefício previdenciário sem ter requerido administrativamente
o objeto de sua pretensão. 2. A presente controvérsia soluciona-se na via infraconstitucional, pois não se trata de análise do
princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). Precedentes do STF. 3. O interesse de agir ou processual
configura-se com a existência do binômio necessidade-utilidade da pretensão submetida ao Juiz. A necessidade da prestação
jurisdicional exige demonstração de resistência por parte do devedor da obrigação, mormente em casos de direitos potestativos,
já que o Poder Judiciário é via destinada à resolução de conflitos. 4. Em regra, não se materializa a resistência do INSS
à pretensão de concessão de benefício previdenciário não requerido previamente na esfera administrativa”. (relator Ministro
Herman Benjamin, julgado em 17.5.2012) No entanto, em lugar de adotar a solução prevista no artigo 295, III, do Código de
Processo Civil, em atenção ao princípio da economia processual e com a finalidade de evitar danos à parte autora, determino
a suspensão do feito pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias para que a parte autora possa requerer administrativamente
o benefício e o réu possa decidir fundamentadamente sobre a sua concessão. Essa solução tem sido considerada a mais
adequada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, conforme se extrai da seguinte ementa: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO
LEGAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO ATENDIDA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO FEITO.
OPORTUNIZADO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DECISÃO FUNDAMENTADA.
I - Não procede a insurgência da parte agravante. II - O MM. Juiz “a quo”, em decisão de 09/03/2011, determinou, a fls.
30, a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta dias), para que a autora comprovasse o requerimento administrativo ,
sem deferimento ou sem manifestação da Autarquia, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, tendo em vista que informou a
cessação, em 15/12/2009, do auxílio-doença que percebia e não trouxe aos autos qualquer documento relativo a novo pedido.
III - A requerente manifestou-se, a fls. 31/32, aduzindo a desnecessidade de anterior percurso das vias administrativas. IV Renovada a exigência, concedeu-se o prazo adicional de 60 (sessenta) dias para o cumprimento da determinação (fls. 33).
V - Conforme a certidão de fls. 33v, deixou a autora de manifestar-se sobre o prosseguimento do feito. VI - A exigência de se
proceder ao prévio requerimento administrativo vem sendo tomada em favor dos segurados, que acabam por aguardar todo o
processamento da demanda, para obtenção do benefício, quando poderiam obtê-lo de forma mais célere naquela via. VII - Tal
providência afasta a extinção pura e simples do feito, por falta de interesse de agir, em observância a preceito constitucional,
consubstanciado no artigo 5º, XXXV, da Magna Carta, e impede que o Judiciário substitua o administrador em sua função
precípua de averiguar o preenchimento das condições essenciais à concessão dos benefícios previdenciários. VIII - Afigurouse correta a suspensão do feito, por 60 dias, para a formulação do requerimento administrativo, pela parte autora. Se nesse
prazo fosse concedido o benefício, perderia o objeto este feito e estaria satisfeita a obrigação em razoável prazo. Ao contrário,
deixando a Autarquia de atender ao pedido, justificar-se-ia a propositura desta demanda. Assim é que a solução que se afirmou
mais favorável às partes foi a suspensão do processo, para que o interessado pudesse formular o pleito administrativo. IX
- Apesar de oportunizado tal requerimento, a parte autora quedou-se inerte, não demonstrando o seu interesse de agir. X
- Decisão monocrática com fundamento no artigo 557, caput e § 1º-A, do CPC, que confere poderes ao relator para decidir
recurso manifestamente improcedente, prejudicado, deserto, intempestivo ou contrário à jurisprudência dominante do respectivo
Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, sem submetê-lo ao órgão colegiado, não importa em infringência
ao CPC ou aos princípios do direito. XI - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões
proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que
possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. XII - Não merece reparos a decisão recorrida, que deve ser mantida, porque
calcada em precedentes desta E. Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça. XIII - Agravo improvido”. (apelação cível 004321390.2012.4.03.9999, relatora Raquel Perrini, julgado em 26.8.2013) Deverá a parte autora, no entanto, comprovar nos autos o
protocolo do requerimento administrativo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos
do artigo 295, III, do Código de Processo Civil. Feito o requerimento pela via administrativa, em sendo concedido o benefício pela
autarquia, o presente processo será extinto pela ausência de interesse processual, sem ônus para as partes. Em sendo negado
o benefício, será dado prosseguimento ao feito, com citação da autarquia para contestar os pedidos. 2.Aguarde-se pelos prazos
acima dispostos a comprovação do protocolo do requerimento administrativo e o encerramento deste procedimento. 3.Intime-se.
- ADV: LUIS ENRIQUE MARCHIONI (OAB 130696/SP)
Processo 0002610-20.2012.8.26.0648 (648.01.2012.002610) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - A. C.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1400

F. - J. V. F. - Aceito a competência. 2.Oficie-se à OAB solicitando a nomeação de advogados nos termos do convênio firmado
com a Defensoria Pública para defender os interesses das partes. 3.Com a nomeação, cientifique-se as partes do advogado
nomeado, através de carta postal. 4.Sem prejuízo, intime-se o autor, através de seu advogado para atribuir valor à causa, sob
pena de extinção do feito sem resolução do mérito. 5.Após o cumprimento do item 3, abra-se vista às partes e ao Ministério
Público para, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, apresentarem quesitos e, após, oficie-se ao IMESC solicitando a designação
de data para realização de exame de DNA. - ADV: LUDUGER NEI TAMAROZZI (OAB 137955/SP), JOSE ROBERTO CALVO
LEDESMA (OAB 130695/SP)
Processo 0002610-34.2011.8.26.0396 (396.01.2011.002610) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel Imobiliaria Fonseca Ss Ltda - Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 120 dias. Ao final, manifeste-se a credora no
sentido de apresentar cálculo atualizado do débito e indicar bens à penhora, se o caso, recolhendo-se, para tanto, as custas
necessárias. No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: DAIANI BORTOLUCI SIQUEIRA BAIONI (OAB 233154/
SP)
Processo 0002685-05.2013.8.26.0396 (039.62.0130.002685) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Itaucard Sa - Manifeste-se a parte autora acerca da devolução do mandado de citação não cumprido (deixei
de dar cumprimento ao mandado, vez que até a presente data, não se apresentou preposto da autora, para, caso encontre o
veículo, o receba) no prazo de 10 dias. Int. - ADV: JOAO FLAVIO RIBEIRO (OAB 66919/SP)
Processo 0002969-18.2010.8.26.0396 (396.01.2010.002969) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - J.
C. - Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por J.C. em face de C.H.N.C., representado por sua genitora
A.C.N., para excluir a paternidade do autor em relação ao requerido, diante da exclusão da paternidade apurada na prova
pericial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo
Civil. Averbe-se no Registro Civil a exclusão da paternidade do autor em relação ao requerido, bem como o nome dos avós
paternos. Condeno o requerido ao pagamento de custas e despesas eventualmente despendidas pelo autor e, em observância
ao princípio da sucumbência, condeno também a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em
R$500,00. Ciência ao Ministério Público. Arbitro os honorários advocatícios do(a/s) I. Advogado(a/s) nomeado(a/s) através do
convênio OAB/DEFENSORIA, no valor máximo previsto na tabela. - ADV: JOSÉ ROBERTO RIGHINI (OAB 182923/SP)
Processo 0003199-55.2013.8.26.0396 (039.62.0130.003199) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Vladison Josmar Florencio - Manifeste-se a exequente acerca da proposta do executado (pagamento parcelado ou
quitação do débito num valor aproximado de R$ 500,00), no prazo de 10 dias. - ADV: GILBERTO PRESOTO RONDON (OAB
162026/SP)
Processo 0003216-33.2009.8.26.0396 (396.01.2009.003216) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Francisco Antonio Bueno - Manifeste-se o autor acerca do recolhimento das despesas necessárias à publicação no D.J.E., no
prazo de 5 dias. No silêncio, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção.
Int. - ADV: JOSE SERGIO ABRAO JANA (OAB 32979/SP)
Processo 0003300-63.2011.8.26.0396 (396.01.2011.003300) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Antonio Caetano
Mingotti - Fazenda do Estado de São Paulo - Formal de Partilha expedido à disposição do inventariante para retirada. - ADV:
PAULO SERGIO CAETANO CASTRO (OAB 97151/SP), MARIO GARRIDO NETO (OAB 167429/SP)
Processo 0003500-07.2010.8.26.0396 (396.01.2010.003500) - Apreensão e Depósito de Coisa Vendida com Reserva de
Domínio - Busca e Apreensão - Spadao Motonautica Comercio de Motos e Veiculos Aquaticos Ltda - Diante do resultado da
pesquisa, defiro a citação por edital, com prazo de validade de 20 dias. Providencie o cálculo dos caracteres e publique-se para
o recolhimento pela parte autora. Deverá a autora, também, providenciar a publicação na Imprensa local, por duas vezes, com
intervalo de 10 dias. - ADV: ROBERTA LOPES LEMERGAS SPADÃO (OAB 173925/SP)
Processo 0003500-07.2010.8.26.0396 (396.01.2010.003500) - Apreensão e Depósito de Coisa Vendida com Reserva de
Domínio - Busca e Apreensão - Spadao Motonautica Comercio de Motos e Veiculos Aquaticos Ltda - Expedido edital de citação.
Certificado nos autos que a quantidade de caracteres do edital é de 1886 (com os espaços), devendo assim, ser recolhido pela
parte autora na guia do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça - código 435-9, o valor de R$0,14 por caracter, ou
seja, R$264,04 (duzentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos), para publicação no DJE, conforme determinado pelo r.
despacho de fls. 94. - ADV: ROBERTA LOPES LEMERGAS SPADÃO (OAB 173925/SP)
Processo 0003762-83.2012.8.26.0396 (396.01.2012.003762) - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor Lindsay Caroline de Moraes Gobi e outro - Defiro o pedido inicial para autorizar as requerentes a proceder ao saque do F.G.T.S.
depositado na Caixa Econômica Federal em nome de Paulo Sergio Gobi, devendo a parte cabente aos menores ser depositada
em conta judicial à disposição do Juízo. Arbitro os honorários advocatícios do(a/s) I. Advogado(a/s) nomeado(a/s) através
do convênio OAB/DEFENSORIA, no valor máximo previsto na tabela. Transitado em julgado, expeça-se alvará e certidão de
honorários. Arquivem-se. - ADV: MARCIO SPADÃO (OAB 297323/SP)
Processo 0003958-29.2007.8.26.0396 (396.01.2007.003958) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - G. A.
P. - H. H. P. - Novo Mandado - Averbação expedido nesta data. - ADV: MARCEL TORRES DE LIMA (OAB 201065/SP), ROBERTA
LOPES LEMERGAS SPADÃO (OAB 173925/SP)
Processo 0004493-16.2011.8.26.0396 (396.01.2011.004493) - Execução de Alimentos - Alimentos - G. A. J. S. - A. R. S.
- Diante da satisfação da execução, conforme informação prestada pela representante do menor ao I. Advogado (fls. 54/55),
corroborado pela certidão e recibo de fls. 50/51, julgo EXTINTO o feito, com fundamento no artigo 794, inciso I do Código de
Processo Civil, respeitada a cota da I. Promotora de Justiça de fls. 56. Arbitro os honorários advocatícios do(a/s) I. Advogado(a/s)
nomeado(a/s) através do convênio OAB/DEFENSORIA, no valor máximo previsto na tabela. Transitado em julgado, expeça-se
certidão e arquivem-se. - ADV: PAULO EDUARDO BASAGLIA FONSECA (OAB 263487/SP)
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Processo 0004899-37.2011.8.26.0396 (396.01.2011.004899) - Procedimento Ordinário - Ensino Fundamental e Médio Estado de Sao Paulo - CITE-SE a Fazenda Pública Estadual, nos termos do artigo 730 do CPC, para promover o pagamento da
dívida exequenda ou opor embargos, querendo, no prazo de 30 dias. - ADV: MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO (OAB 187835/
SP)
Processo 0005664-08.2011.8.26.0396 (396.01.2011.005664) - Consignação em Pagamento - Perdas e Danos - Banco
Santander - Diante da certidão de fls. 88, ao requerido para regularizar a representação dos Drs. BRUNO HENRIQUE
GONÇALVES e LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, subscritores da petição de fls. 86. Regularizada a representação,
cumpra-se o despacho de fls. 87. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONÇALVES (OAB 131351/SP), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE
OLIVEIRA (OAB 310465/SP)
Processo 0006531-64.2012.8.26.0396 (396.01.2012.006531) - Procedimento Ordinário - Anulação - Mauricio de Castro Pelo exposto, julgo o presente processo EXTINTO, sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 257 c/c o artigo
267, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. - ADV: WILLIAN ROBERTO
LUCIANO DE OLIVEIRA (OAB 258338/SP)
Processo 0007038-25.2012.8.26.0396 (396.01.2012.007038) - Procedimento Ordinário - Guarda - E. M. C. L. - O. L. Regularmente intimada na pessoa de seu I. Advogado, a parte autora deixou de promover o prosseguimento do feito, ficando
os autos paralisados por mais de 30 dias. Não foi possível a intimação nos termos do artigo 267, § 1º do CPC, porque segundo
informado pelo Correio a parte mudou-se. Volta à baila questão tormentosa, qual seja o desinteresse pela sorte da ação pelo
beneficiário da gratuidade. O que se vê com frequência é a parte procurar o advogado através do convênio, sem custas de
processo, reunindo este todas as suas forças e conhecimento para defender adequadamente a parte, mas esta ao depois se
desinteressa pelo processo, não auxiliando o advogado. Assim é que, há enormes gastos para a movimentação do sistema:
esforço do causídico nomeado através do convênio, incluído no caso a Curadora Especial nomeada, escreventes, auxiliares,
escrivão, Promotoria de Justiça, do juiz..., não podendo a parte, que recebe toda a assistência necessária, trata-la com desdém.
De outro lado, a própria origem etimológica da palavra processo significa marcha à frente, não sendo justificável a paralisação do
processo indefinidamente, tal como ocorrido. Observe-se que o feito está sem impulso desde setembro de 2013 (fls. 76). Assim,
desatendida a determinação caracterizando o desinteresse e o abandono da causa, julgo extinto o processo sem julgamento
do mérito, com fundamento no art. 267, III do Código de Processo Civil. Revogo, por conseguinte, a antecipação de tutela
concedida a fls. 42. Transitada em julgado, arquivem-se. - ADV: LEANDRO FALCO PIZZI (OAB 221241/SP)
Processo 3000111-55.2013.8.26.0396 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
ITAUCARD S/A - 1.Diante das alegações e documentação juntada, notadamente pela notificação de folhas 15, defiro a liminar
pleiteada e determino que se proceda a busca e apreensão do bem descrito na inicial, nomeando-se depositário uma das
pessoas indicadas no processo. 2.Após a apreensão, intime-se a parte requerida, para que, querendo, efetue o pagamento da
integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas, acrescidas dos consectários contratuais), conforme cálculo apresentado
pelo credor fiduciário, no prazo de 5 (cinco) dias, hipótese em que ser-lhe-á restituído o bem. Caso não ocorra o pagamento,
será, ao contrário, consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem ao credor fiduciário. 3.Para a hipótese de
pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida integral. 4.Cite-se, no mais,
a parte requerida, com o prazo de 15 dias para resposta. 5.Os prazos citados iniciar-se-ão da efetivação da medida liminar.
6.Defiro a aplicação do artigo 172 e §§ do Código de Processo Civil e o arrombamento, se necessário, utilizando-se, nesse caso,
do acompanhamento policial. - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)
Processo 3000140-08.2013.8.26.0396 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - SEBASTIÃO
CARDOSO DO NASCIMENTO FILHO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 1.Revendo o entendimento
anterior deste juízo e em consonância com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Regimental no
agravo em recurso especial nº152.247, o autor da demanda previdenciária carece de interesse processual quando não requer
o benefício previamente perante a autarquia no âmbito administrativo, uma vez que não demonstra a existência de resistência
do réu à pretensão deduzida em juízo: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CONCESSÓRIA DE BENEFÍCIO.
PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR (ARTS. 3º E 267, VI, DO CPC). PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE, EM REGRA. 1. Hipótese em que, na origem, o segurado postulou ação com o escopo de
obter benefício previdenciário sem ter requerido administrativamente o objeto de sua pretensão. 2. A presente controvérsia
soluciona-se na via infraconstitucional, pois não se trata de análise do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV,
da CF). Precedentes do STF. 3. O interesse de agir ou processual configura-se com a existência do binômio necessidadeutilidade da pretensão submetida ao Juiz. A necessidade da prestação jurisdicional exige demonstração de resistência por parte
do devedor da obrigação, mormente em casos de direitos potestativos, já que o Poder Judiciário é via destinada à resolução
de conflitos. 4. Em regra, não se materializa a resistência do INSS à pretensão de concessão de benefício previdenciário não
requerido previamente na esfera administrativa”. (relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 17.5.2012) No entanto, em lugar
de adotar a solução prevista no artigo 295, III, do Código de Processo Civil, em atenção ao princípio da economia processual
e com a finalidade de evitar danos à parte autora, determino a suspensão do feito pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias
para que a parte autora possa requerer administrativamente o benefício e o réu possa decidir fundamentadamente sobre a
sua concessão. Essa solução tem sido considerada a mais adequada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, conforme
se extrai da seguinte ementa: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO ATENDIDA
DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO FEITO. OPORTUNIZADO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DECISÃO FUNDAMENTADA. I - Não procede a insurgência da parte agravante. II - O
MM. Juiz “a quo”, em decisão de 09/03/2011, determinou, a fls. 30, a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta dias), para
que a autora comprovasse o requerimento administrativo , sem deferimento ou sem manifestação da Autarquia, no prazo de 45
(quarenta e cinco) dias, tendo em vista que informou a cessação, em 15/12/2009, do auxílio-doença que percebia e não trouxe
aos autos qualquer documento relativo a novo pedido. III - A requerente manifestou-se, a fls. 31/32, aduzindo a desnecessidade
de anterior percurso das vias administrativas. IV - Renovada a exigência, concedeu-se o prazo adicional de 60 (sessenta) dias
para o cumprimento da determinação (fls. 33). V - Conforme a certidão de fls. 33v, deixou a autora de manifestar-se sobre o
prosseguimento do feito. VI - A exigência de se proceder ao prévio requerimento administrativo vem sendo tomada em favor dos
segurados, que acabam por aguardar todo o processamento da demanda, para obtenção do benefício, quando poderiam obtê-lo
de forma mais célere naquela via. VII - Tal providência afasta a extinção pura e simples do feito, por falta de interesse de agir, em
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observância a preceito constitucional, consubstanciado no artigo 5º, XXXV, da Magna Carta, e impede que o Judiciário substitua
o administrador em sua função precípua de averiguar o preenchimento das condições essenciais à concessão dos benefícios
previdenciários. VIII - Afigurou-se correta a suspensão do feito, por 60 dias, para a formulação do requerimento administrativo,
pela parte autora. Se nesse prazo fosse concedido o benefício, perderia o objeto este feito e estaria satisfeita a obrigação em
razoável prazo. Ao contrário, deixando a Autarquia de atender ao pedido, justificar-se-ia a propositura desta demanda. Assim é
que a solução que se afirmou mais favorável às partes foi a suspensão do processo, para que o interessado pudesse formular
o pleito administrativo. IX - Apesar de oportunizado tal requerimento, a parte autora quedou-se inerte, não demonstrando o
seu interesse de agir. X - Decisão monocrática com fundamento no artigo 557, caput e § 1º-A, do CPC, que confere poderes
ao relator para decidir recurso manifestamente improcedente, prejudicado, deserto, intempestivo ou contrário à jurisprudência
dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, sem submetê-lo ao órgão colegiado,
não importa em infringência ao CPC ou aos princípios do direito. XI - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual
não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade
ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. XII - Não merece reparos a decisão recorrida, que
deve ser mantida, porque calcada em precedentes desta E. Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça. XIII - Agravo improvido”.
(apelação cível 0043213-90.2012.4.03.9999, relatora Raquel Perrini, julgado em 26.8.2013) Deverá a parte autora, no entanto,
comprovar nos autos o protocolo do requerimento administrativo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da
petição inicial, nos termos do artigo 295, III, do Código de Processo Civil. Feito o requerimento pela via administrativa, em sendo
concedido o benefício pela autarquia, o presente processo será extinto pela ausência de interesse processual, sem ônus para as
partes. Em sendo negado o benefício, será dado prosseguimento ao feito, com citação da autarquia para contestar os pedidos.
2.Aguarde-se pelos prazos acima dispostos a comprovação do protocolo do requerimento administrativo e o encerramento deste
procedimento. 3.Intime-se. - ADV: LUIS ENRIQUE MARCHIONI (OAB 130696/SP)
Processo 3000198-11.2013.8.26.0396 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - APARECIDO VALEZI - Leila Borges
Valezi - 1.Nomeio inventariante o requerente APARECIDO VALEZI, independentemente de compromisso. 2.Defiro a expedição
de Alvará para levantamento do saldo residual do benefício de amparo assistencial deixado pela “de cujus”. 3.Providencie o
inventariante, no prazo de 30 (trinta) dias, o recolhimento do imposto “causa mortis”, comprovando o protocolo do requerimento
administrativo junto ao Posto Fiscal. 4.Defiro ao inventariante a assistência judiciária. Intime-se. - ADV: EDSON RENEE DE
PAULA (OAB 222142/SP), CLAUDIA MARA ARANTES DA SILVA (OAB 108904/SP)
Processo 3000297-78.2013.8.26.0396 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - A. D. T. de G. - J. R.
P. - 1.Conforme autoriza o artigo 125, IV, do Código de Processo Civil, designo audiência pelo Setor de Conciliação para o dia
5/6/2014, às 15:45 horas. 2.Cite-se e intime-se o réu para comparecimento, cientificando-o de que, caso não tenha condições
de constituir advogado, deverá solicitar à OAB a nomeação gratuita, bem como, caso a tentativa de conciliação reste infrutífera,
o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação da contestação, sob pena de revelia, passará a correr da data da audiência.
3.Autorizo o ato nos moldes do artigo 172 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. 4.As partes deverão observar o
disposto no artigo 238, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 5.Defiro à autora a assistência judiciária. 6.Intimem-se a
autora e o Ministério Público. - ADV: RODRIGO POLITANO (OAB 248348/SP)
Processo 3000314-17.2013.8.26.0396 - Divórcio Litigioso - Dissolução - T. C. E. M. - 1.Conforme autoriza o artigo 125, IV, do
Código de Processo Civil, designo audiência pelo Setor de Conciliação para o dia 3/7/2014, às 13:30 horas. 2.Cite-se e intimese o réu para comparecimento, cientificando-o de que, caso não tenha condições de constituir advogado, deverá solicitar à OAB
a nomeação gratuita, bem como, caso a tentativa de conciliação reste infrutífera, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação
da contestação, sob pena de revelia, passará a correr da data da audiência. 3.Autorizo o ato nos moldes do artigo 172 e seus
parágrafos, do Código de Processo Civil. 4.As partes deverão observar o disposto no artigo 238, parágrafo único, do Código de
Processo Civil. 5.Defiro à autora a assistência judiciária. 6.Intimem-se a autora e o Ministério Público. - ADV: ÉRICA RAMOS
CARRARO (OAB 179508/SP)
Processo 3000350-59.2013.8.26.0396 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - ANTONIO CUELHAR
RUEDAS - 1.Revendo o entendimento anterior deste juízo e em consonância com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Agravo Regimental no agravo em recurso especial nº152.247, o autor da demanda previdenciária carece de
interesse processual quando não requer o benefício previamente perante a autarquia no âmbito administrativo, uma vez que
não demonstra a existência de resistência do réu à pretensão deduzida em juízo: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
AÇÃO CONCESSÓRIA DE BENEFÍCIO. PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR (ARTS. 3º E 267,
VI, DO CPC). PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE, EM REGRA. 1. Hipótese em que, na origem,
o segurado postulou ação com o escopo de obter benefício previdenciário sem ter requerido administrativamente o objeto de
sua pretensão. 2. A presente controvérsia soluciona-se na via infraconstitucional, pois não se trata de análise do princípio da
inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). Precedentes do STF. 3. O interesse de agir ou processual configura-se
com a existência do binômio necessidade-utilidade da pretensão submetida ao Juiz. A necessidade da prestação jurisdicional
exige demonstração de resistência por parte do devedor da obrigação, mormente em casos de direitos potestativos, já que o
Poder Judiciário é via destinada à resolução de conflitos. 4. Em regra, não se materializa a resistência do INSS à pretensão de
concessão de benefício previdenciário não requerido previamente na esfera administrativa”. (relator Ministro Herman Benjamin,
julgado em 17.5.2012) No entanto, em lugar de adotar a solução prevista no artigo 295, III, do Código de Processo Civil, em
atenção ao princípio da economia processual e com a finalidade de evitar danos à parte autora, determino a suspensão do feito
pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias para que a parte autora possa requerer administrativamente o benefício e o réu possa
decidir fundamentadamente sobre a sua concessão. Essa solução tem sido considerada a mais adequada pelo Tribunal Regional
Federal da 3ª Região, conforme se extrai da seguinte ementa: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ. NÃO ATENDIDA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO FEITO. OPORTUNIZADO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DECISÃO FUNDAMENTADA. I - Não procede a
insurgência da parte agravante. II - O MM. Juiz “a quo”, em decisão de 09/03/2011, determinou, a fls. 30, a suspensão do feito
pelo prazo de 60 (sessenta dias), para que a autora comprovasse o requerimento administrativo , sem deferimento ou sem
manifestação da Autarquia, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, tendo em vista que informou a cessação, em 15/12/2009, do
auxílio-doença que percebia e não trouxe aos autos qualquer documento relativo a novo pedido. III - A requerente manifestouse, a fls. 31/32, aduzindo a desnecessidade de anterior percurso das vias administrativas. IV - Renovada a exigência, concedeuse o prazo adicional de 60 (sessenta) dias para o cumprimento da determinação (fls. 33). V - Conforme a certidão de fls. 33v,
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deixou a autora de manifestar-se sobre o prosseguimento do feito. VI - A exigência de se proceder ao prévio requerimento
administrativo vem sendo tomada em favor dos segurados, que acabam por aguardar todo o processamento da demanda, para
obtenção do benefício, quando poderiam obtê-lo de forma mais célere naquela via. VII - Tal providência afasta a extinção pura
e simples do feito, por falta de interesse de agir, em observância a preceito constitucional, consubstanciado no artigo 5º, XXXV,
da Magna Carta, e impede que o Judiciário substitua o administrador em sua função precípua de averiguar o preenchimento das
condições essenciais à concessão dos benefícios previdenciários. VIII - Afigurou-se correta a suspensão do feito, por 60 dias,
para a formulação do requerimento administrativo, pela parte autora. Se nesse prazo fosse concedido o benefício, perderia o
objeto este feito e estaria satisfeita a obrigação em razoável prazo. Ao contrário, deixando a Autarquia de atender ao pedido,
justificar-se-ia a propositura desta demanda. Assim é que a solução que se afirmou mais favorável às partes foi a suspensão
do processo, para que o interessado pudesse formular o pleito administrativo. IX - Apesar de oportunizado tal requerimento, a
parte autora quedou-se inerte, não demonstrando o seu interesse de agir. X - Decisão monocrática com fundamento no artigo
557, caput e § 1º-A, do CPC, que confere poderes ao relator para decidir recurso manifestamente improcedente, prejudicado,
deserto, intempestivo ou contrário à jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal
Superior, sem submetê-lo ao órgão colegiado, não importa em infringência ao CPC ou aos princípios do direito. XI - É pacífico o
entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas
e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. XII Não merece reparos a decisão recorrida, que deve ser mantida, porque calcada em precedentes desta E. Corte e do C. Superior
Tribunal de Justiça. XIII - Agravo improvido”. (apelação cível 0043213-90.2012.4.03.9999, relatora Raquel Perrini, julgado em
26.8.2013) Deverá a parte autora, no entanto, comprovar nos autos o protocolo do requerimento administrativo no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 295, III, do Código de Processo Civil. Feito
o requerimento pela via administrativa, em sendo concedido o benefício pela autarquia, o presente processo será extinto pela
ausência de interesse processual, sem ônus para as partes. Em sendo negado o benefício, será dado prosseguimento ao feito,
com citação da autarquia para contestar os pedidos. 2.Aguarde-se pelos prazos acima dispostos a comprovação do protocolo
do requerimento administrativo e o encerramento deste procedimento. 3.Intime-se. - ADV: LUIS ENRIQUE MARCHIONI (OAB
130696/SP)
Processo 3000503-92.2013.8.26.0396 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Isabel Maria Delboni - Vasconcelo
Delboni Filho e outros - 1.Nomeio inventariante a requerente ISABEL MARIA DELBONI, independentemente de compromisso.
2.Deverá a inventariante, no prazo de 30 (trinta) dias: a) atribuir o valor correto à causa, que deverá corresponder ao monte mor;
b) juntar a certidão de valor venal dos imóveis inventariados; c) apresentar o plano de partilha; d) providenciar o recolhimento do
imposto “causa mortis”, comprovando o protocolo do requerimento administrativo junto ao Posto Fiscal. 3.Na inércia, aguardese provocação em arquivo. - ADV: MARILENE ORTELANI TEIXEIRA PERES (OAB 185944/SP), ÁLVARO TEIXEIRA PERES
JUNIOR (OAB 216831/SP)
Processo 3000507-32.2013.8.26.0396 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - MARTUCCI MELILLO
ADVOGADOS ASSOCIADOS - 1.Não sendo efetuado o pagamento integral da dívida executada no prazo de 3 (três) dias, defiro
desde logo a penhora online pelo sistema BACENJUD, conforme ordem estabelecida pelo artigo 655-A do Código de Processo
Civil, servindo o extrato positivo de bloqueio e transferência como termo de penhora. Escoado o prazo sem pagamento integral,
e desde que o exequente comprove o recolhimento das custas pertinentes, proceda a serventia a inclusão da minuta no sistema,
observando que não será efetivada a penhora de valor irrisório, isto é, menor que 1% (um por cento) do valor da dívida, a fim
de não movimentar a máquina judiciária com valores que não são suficientes para a satisfação efetiva da dívida; 2.Efetivada
a constrição de algum valor, intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou pessoalmente, caso não tenha constituído
procurador nos autos. 3.Intime-se o exequente. - ADV: FÁBIO ROBERTO PIOZZI (OAB 167526/SP)
Processo 3000585-26.2013.8.26.0396 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - TERESA ASSOLINI MINGOTTI - 1.
Nota-se dos autos que a parte autora submeteu ao INSS requerimento prévio administrativo, no qual, no entanto, não foi
oportunizada a produção de provas para comprovação do efetivo tempo de serviço que pretende ver reconhecido a parte autora.
Em consonância com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Regimental no agravo em recurso
especial nº152.247, este juízo vem entendendo que o autor da demanda previdenciária carece de interesse processual quando
não requer o benefício previamente perante a autarquia no âmbito administrativo, uma vez que não demonstra a existência de
resistência do réu à pretensão deduzida em juízo: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CONCESSÓRIA DE
BENEFÍCIO. PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR (ARTS. 3º E 267, VI, DO CPC). PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE, EM REGRA. 1. Hipótese em que, na origem, o segurado postulou ação
com o escopo de obter benefício previdenciário sem ter requerido administrativamente o objeto de sua pretensão. 2. A presente
controvérsia soluciona-se na via infraconstitucional, pois não se trata de análise do princípio da inafastabilidade da jurisdição
(art. 5º, XXXV, da CF). Precedentes do STF. 3. O interesse de agir ou processual configura-se com a existência do binômio
necessidade-utilidade da pretensão submetida ao Juiz. A necessidade da prestação jurisdicional exige demonstração de
resistência por parte do devedor da obrigação, mormente em casos de direitos potestativos, já que o Poder Judiciário é via
destinada à resolução de conflitos. 4. Em regra, não se materializa a resistência do INSS à pretensão de concessão de benefício
previdenciário não requerido previamente na esfera administrativa”. (relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 17.5.2012)
Na hipótese de não haver requerimento prévio perante a autarquia, este juízo vem determinando a suspensão do feito para que
a parte autora possa requerer administrativamente o benefício e o réu possa decidir fundamentadamente sobre a sua concessão.
Essa solução tem sido considerada a mais adequada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, conforme se extrai da
seguinte ementa: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO ATENDIDA DETERMINAÇÃO
JUDICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO FEITO. OPORTUNIZADO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE AGIR. DECISÃO FUNDAMENTADA. I - Não procede a insurgência da parte agravante. II - O MM. Juiz “a quo”,
em decisão de 09/03/2011, determinou, a fls. 30, a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta dias), para que a autora
comprovasse o requerimento administrativo , sem deferimento ou sem manifestação da Autarquia, no prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias, tendo em vista que informou a cessação, em 15/12/2009, do auxílio-doença que percebia e não trouxe aos autos
qualquer documento relativo a novo pedido. III - A requerente manifestou-se, a fls. 31/32, aduzindo a desnecessidade de anterior
percurso das vias administrativas. IV - Renovada a exigência, concedeu-se o prazo adicional de 60 (sessenta) dias para o
cumprimento da determinação (fls. 33). V - Conforme a certidão de fls. 33v, deixou a autora de manifestar-se sobre o
prosseguimento do feito. VI - A exigência de se proceder ao prévio requerimento administrativo vem sendo tomada em favor dos
segurados, que acabam por aguardar todo o processamento da demanda, para obtenção do benefício, quando poderiam obtê-lo
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de forma mais célere naquela via. VII - Tal providência afasta a extinção pura e simples do feito, por falta de interesse de agir,
em observância a preceito constitucional, consubstanciado no artigo 5º, XXXV, da Magna Carta, e impede que o Judiciário
substitua o administrador em sua função precípua de averiguar o preenchimento das condições essenciais à concessão dos
benefícios previdenciários. VIII - Afigurou-se correta a suspensão do feito, por 60 dias, para a formulação do requerimento
administrativo, pela parte autora. Se nesse prazo fosse concedido o benefício, perderia o objeto este feito e estaria satisfeita a
obrigação em razoável prazo. Ao contrário, deixando a Autarquia de atender ao pedido, justificar-se-ia a propositura desta
demanda. Assim é que a solução que se afirmou mais favorável às partes foi a suspensão do processo, para que o interessado
pudesse formular o pleito administrativo. IX - Apesar de oportunizado tal requerimento, a parte autora quedou-se inerte, não
demonstrando o seu interesse de agir. X - Decisão monocrática com fundamento no artigo 557, caput e § 1º-A, do CPC, que
confere poderes ao relator para decidir recurso manifestamente improcedente, prejudicado, deserto, intempestivo ou contrário à
jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, sem submetê-lo ao
órgão colegiado, não importa em infringência ao CPC ou aos princípios do direito. XI - É pacífico o entendimento nesta E. Corte,
segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar
qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. XII - Não merece reparos a
decisão recorrida, que deve ser mantida, porque calcada em precedentes desta E. Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça.
XIII - Agravo improvido”. (apelação cível 0043213-90.2012.4.03.9999, relatora Raquel Perrini, julgado em 26.8.2013) Ocorre
que, estabelecida a necessidade de prévio requerimento administrativo do benefício, necessário estabelecer-se alguns
parâmetros para a realização deste procedimento. A necessidade de prévio requerimento administrativo se deve à observação
de que, por diversas vezes, o autor da ação previdenciária poderia ver seu pleito atendido pela autarquia sem a necessidade de
socorrer-se das vias judiciais, o que representa solução mais econômica e célere da questão, em claro benefício a ambas as
partes. O próprio INSS insiste em reafirmar judicialmente a necessidade do prévio requerimento administrativo, chegando a
levar a questão aos Tribunais Superiores em uma sucessão de recursos (note-se que o paradigma jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça foi colhido do julgamento de um “agravo regimental no agravo em recurso especial”, no qual figurava como
agravante a autarquia). Para o fim de garantir-se a concreção dos direitos dos cidadãos com a maior efetividade e brevidade
possíveis, é necessário cuidar para que a imposição do prévio requerimento administrativo não se transmude em mera
formalidade destituída de proveitos práticos. Vale dizer, é necessário cuidar-se para que o procedimento administrativo a ser
conduzido pela autarquia efetivamente tenha o condão de conferir ao segurado o direito pleiteado. Para tanto, é necessário que
se permita à parte autora a ampla produção probatória, com utilização irrestrita dos instrumentos de que dispõe o procedimento
administrativo. Assim, havendo início de prova material em favor da parte autora, deverá o INSS proceder à justificação prévia
para possibilitar a produção de provas acerca do efetivo tempo de serviço, nos termos dos artigos 55, § 3º, e 108 da Lei 8.213/91
e dos artigos 62, § 4º, 142 e seguintes do Decreto 3.048/99 (“Regulamento da Previdência Social”), especialmente mediante a
oitiva das testemunhas indicadas pela parte autora. Admitir-se a obrigatoriedade do procedimento administrativo prévio, sem
determinar a realização da justificação para possibilitar a produção de provas pelo administrado, seria impor à parte autora um
ônus injustificado e destituído de qualquer componente material, em obediência a uma formalidade vazia. Acatar-se a tese
arduamente defendida pelo INSS, pela necessidade do prévio requerimento administrativo, sem que se imponha à autarquia a
obrigação de dar efetividade aos procedimentos administrativos e conceder à parte a chance de produzir provas, seria chancelar
verdadeira chicana processual, uma vez que caracterizaria dificuldade processual fundamentada em ponto irrelevante ou
sutileza formal. Não se admite que a autarquia crie sistematicamente chicanas nos milhões de processos dos quais é parte. Por
essa razão, impõe-se ao INSS a obrigação de realizar a justificação prévia no procedimento administrativo a ser submetido pela
parte autora para reconhecimento do direito à obtenção de benefício previdenciário. Dessa forma, pelas mesmas razões
concretas que determinam a necessidade de requerimento prévio do benefício administrativamente, a parte autora deverá
requerer a realização de justificação administrativa e apresentar o seu requerimento administrativo com todas as provas coligidas
nos presentes autos (em sendo necessário, desde logo autorizo a substituição de documentos originais por cópias a serem
providenciadas pela parte autora, mediante certidão nos autos), inclusive indicando as testemunhas que pretende ouvir, nos
termos do artigo 145 do Regulamento da Previdência Social. Em não sendo apresentado o pedido de justificação administrativa,
entender-se-á que a parte autora não cumpriu a contento com a exigência de prévio requerimento administrativo e que é,
portanto, carecedora de interesse processual. Por outro lado, em não sendo realizada a justificação prévia pela autarquia,
entender-se-á pelo abuso no seu direito de defesa e manifesto propósito protelatório, com as consequências previstas no artigo
273, II, do Código de Processo Civil. Dessa forma, em atenção ao princípio da economia processual e com a finalidade de evitar
danos à parte autora, determino a suspensão do feito pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias para que a parte autora possa
requerer administrativamente a justificação e o réu possa decidir fundamentadamente sobre a concessão do benefício. Deverá
a parte autora, no entanto, comprovar nos autos o protocolo do requerimento administrativo no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 295, III, do Código de Processo Civil. Feito o requerimento pela
via administrativa, em sendo concedido o benefício pela autarquia, o presente processo será extinto pela ausência de interesse
processual, sem ônus para as partes. Em sendo negado o benefício, será dado prosseguimento ao feito, com citação da
autarquia para contestar os pedidos. 3.Cite-se e intime-se a autarquia, para que tome conhecimento da suspensão e das
exigências acima dispostas no que diz respeito ao procedimento administrativo, com a advertência de que o prazo para contestar
somente correrá após a retomada dos andamentos do processo, se necessário. 4.Aguarde-se pelos prazos acima dispostos a
comprovação do protocolo do requerimento administrativo e o encerramento deste procedimento. 5.Intimem-se. - ADV: MARIO
GARRIDO NETO (OAB 167429/SP), FABIANO DE MELLO BELENTANI (OAB 218242/SP)
Processo 3000625-08.2013.8.26.0396 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Celia Aparecida Carvalho Mendonca
de Moraes - 1.Nota-se dos autos que a parte autora submeteu ao INSS requerimento prévio administrativo, no qual, no entanto,
não foi oportunizada a produção de provas para comprovação do efetivo tempo de serviço que pretende ver reconhecido a parte
autora. Em consonância com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Regimental no agravo em
recurso especial nº152.247, este juízo vem entendendo que o autor da demanda previdenciária carece de interesse processual
quando não requer o benefício previamente perante a autarquia no âmbito administrativo, uma vez que não demonstra a
existência de resistência do réu à pretensão deduzida em juízo: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO
CONCESSÓRIA DE BENEFÍCIO. PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR (ARTS. 3º E 267, VI,
DO CPC). PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE, EM REGRA. 1. Hipótese em que, na origem, o
segurado postulou ação com o escopo de obter benefício previdenciário sem ter requerido administrativamente o objeto de sua
pretensão. 2. A presente controvérsia soluciona-se na via infraconstitucional, pois não se trata de análise do princípio da
inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). Precedentes do STF. 3. O interesse de agir ou processual configura-se com
a existência do binômio necessidade-utilidade da pretensão submetida ao Juiz. A necessidade da prestação jurisdicional exige
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demonstração de resistência por parte do devedor da obrigação, mormente em casos de direitos potestativos, já que o Poder
Judiciário é via destinada à resolução de conflitos. 4. Em regra, não se materializa a resistência do INSS à pretensão de
concessão de benefício previdenciário não requerido previamente na esfera administrativa”. (relator Ministro Herman Benjamin,
julgado em 17.5.2012) Na hipótese de não haver requerimento prévio perante a autarquia, este juízo vem determinando a
suspensão do feito para que a parte autora possa requerer administrativamente o benefício e o réu possa decidir
fundamentadamente sobre a sua concessão. Essa solução tem sido considerada a mais adequada pelo Tribunal Regional
Federal da 3ª Região, conforme se extrai da seguinte ementa: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. NÃO ATENDIDA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO FEITO. OPORTUNIZADO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DECISÃO FUNDAMENTADA. I - Não procede a
insurgência da parte agravante. II - O MM. Juiz “a quo”, em decisão de 09/03/2011, determinou, a fls. 30, a suspensão do feito
pelo prazo de 60 (sessenta dias), para que a autora comprovasse o requerimento administrativo , sem deferimento ou sem
manifestação da Autarquia, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, tendo em vista que informou a cessação, em 15/12/2009, do
auxílio-doença que percebia e não trouxe aos autos qualquer documento relativo a novo pedido. III - A requerente manifestouse, a fls. 31/32, aduzindo a desnecessidade de anterior percurso das vias administrativas. IV - Renovada a exigência, concedeuse o prazo adicional de 60 (sessenta) dias para o cumprimento da determinação (fls. 33). V - Conforme a certidão de fls. 33v,
deixou a autora de manifestar-se sobre o prosseguimento do feito. VI - A exigência de se proceder ao prévio requerimento
administrativo vem sendo tomada em favor dos segurados, que acabam por aguardar todo o processamento da demanda, para
obtenção do benefício, quando poderiam obtê-lo de forma mais célere naquela via. VII - Tal providência afasta a extinção pura e
simples do feito, por falta de interesse de agir, em observância a preceito constitucional, consubstanciado no artigo 5º, XXXV, da
Magna Carta, e impede que o Judiciário substitua o administrador em sua função precípua de averiguar o preenchimento das
condições essenciais à concessão dos benefícios previdenciários. VIII - Afigurou-se correta a suspensão do feito, por 60 dias,
para a formulação do requerimento administrativo, pela parte autora. Se nesse prazo fosse concedido o benefício, perderia o
objeto este feito e estaria satisfeita a obrigação em razoável prazo. Ao contrário, deixando a Autarquia de atender ao pedido,
justificar-se-ia a propositura desta demanda. Assim é que a solução que se afirmou mais favorável às partes foi a suspensão do
processo, para que o interessado pudesse formular o pleito administrativo. IX - Apesar de oportunizado tal requerimento, a parte
autora quedou-se inerte, não demonstrando o seu interesse de agir. X - Decisão monocrática com fundamento no artigo 557,
caput e § 1º-A, do CPC, que confere poderes ao relator para decidir recurso manifestamente improcedente, prejudicado, deserto,
intempestivo ou contrário à jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal
Superior, sem submetê-lo ao órgão colegiado, não importa em infringência ao CPC ou aos princípios do direito. XI - É pacífico o
entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas
e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. XII
- Não merece reparos a decisão recorrida, que deve ser mantida, porque calcada em precedentes desta E. Corte e do C.
Superior Tribunal de Justiça. XIII - Agravo improvido”. (apelação cível 0043213-90.2012.4.03.9999, relatora Raquel Perrini,
julgado em 26.8.2013) Ocorre que, estabelecida a necessidade de prévio requerimento administrativo do benefício, necessário
estabelecer-se alguns parâmetros para a realização deste procedimento. A necessidade de prévio requerimento administrativo
se deve à observação de que, por diversas vezes, o autor da ação previdenciária poderia ver seu pleito atendido pela autarquia
sem a necessidade de socorrer-se das vias judiciais, o que representa solução mais econômica e célere da questão, em claro
benefício a ambas as partes. O próprio INSS insiste em reafirmar judicialmente a necessidade do prévio requerimento
administrativo, chegando a levar a questão aos Tribunais Superiores em uma sucessão de recursos (note-se que o paradigma
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça foi colhido do julgamento de um “agravo regimental no agravo em recurso
especial”, no qual figurava como agravante a autarquia). Para o fim de garantir-se a concreção dos direitos dos cidadãos com a
maior efetividade e brevidade possíveis, é necessário cuidar para que a imposição do prévio requerimento administrativo não se
transmude em mera formalidade destituída de proveitos práticos. Vale dizer, é necessário cuidar-se para que o procedimento
administrativo a ser conduzido pela autarquia efetivamente tenha o condão de conferir ao segurado o direito pleiteado. Para
tanto, é necessário que se permita à parte autora a ampla produção probatória, com utilização irrestrita dos instrumentos de que
dispõe o procedimento administrativo. Assim, havendo início de prova material em favor da parte autora, deverá o INSS proceder
à justificação prévia para possibilitar a produção de provas acerca do efetivo tempo de serviço, nos termos dos artigos 55, § 3º,
e 108 da Lei 8.213/91 e dos artigos 62, § 4º, 142 e seguintes do Decreto 3.048/99 (“Regulamento da Previdência Social”),
especialmente mediante a oitiva das testemunhas indicadas pela parte autora. Admitir-se a obrigatoriedade do procedimento
administrativo prévio, sem determinar a realização da justificação para possibilitar a produção de provas pelo administrado,
seria impor à parte autora um ônus injustificado e destituído de qualquer componente material, em obediência a uma formalidade
vazia. Acatar-se a tese arduamente defendida pelo INSS, pela necessidade do prévio requerimento administrativo, sem que se
imponha à autarquia a obrigação de dar efetividade aos procedimentos administrativos e conceder à parte a chance de produzir
provas, seria chancelar verdadeira chicana processual, uma vez que caracterizaria dificuldade processual fundamentada em
ponto irrelevante ou sutileza formal. Não se admite que a autarquia crie sistematicamente chicanas nos milhões de processos
dos quais é parte. Por essa razão, impõe-se ao INSS a obrigação de realizar a justificação prévia no procedimento administrativo
a ser submetido pela parte autora para reconhecimento do direito à obtenção de benefício previdenciário. Dessa forma, pelas
mesmas razões concretas que determinam a necessidade de requerimento prévio do benefício administrativamente, a parte
autora deverá requerer a realização de justificação administrativa e apresentar o seu requerimento administrativo com todas as
provas coligidas nos presentes autos (em sendo necessário, desde logo autorizo a substituição de documentos originais por
cópias a serem providenciadas pela parte autora, mediante certidão nos autos), inclusive indicando as testemunhas que pretende
ouvir, nos termos do artigo 145 do Regulamento da Previdência Social. Em não sendo apresentado o pedido de justificação
administrativa, entender-se-á que a parte autora não cumpriu a contento com a exigência de prévio requerimento administrativo
e que é, portanto, carecedora de interesse processual. Por outro lado, em não sendo realizada a justificação prévia pela
autarquia, entender-se-á pelo abuso no seu direito de defesa e manifesto propósito protelatório, com as consequências previstas
no artigo 273, II, do Código de Processo Civil. Dessa forma, em atenção ao princípio da economia processual e com a finalidade
de evitar danos à parte autora, determino a suspensão do feito pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias para que a parte autora
possa requerer administrativamente a justificação e o réu possa decidir fundamentadamente sobre a concessão do benefício.
Deverá a parte autora, no entanto, comprovar nos autos o protocolo do requerimento administrativo no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 295, III, do Código de Processo Civil. Feito o requerimento
pela via administrativa, em sendo concedido o benefício pela autarquia, o presente processo será extinto pela ausência de
interesse processual, sem ônus para as partes. Em sendo negado o benefício, será dado prosseguimento ao feito, com citação
da autarquia para contestar os pedidos. 3.Cite-se e intime-se a autarquia, para que tome conhecimento da suspensão e das
exigências acima dispostas no que diz respeito ao procedimento administrativo, com a advertência de que o prazo para contestar
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somente correrá após a retomada dos andamentos do processo, se necessário. 4.Aguarde-se pelos prazos acima dispostos a
comprovação do protocolo do requerimento administrativo e o encerramento deste procedimento. 5.Intimem-se. - ADV: MATEUS
DE FREITAS LOPES (OAB 209327/SP), EDSON RENEE DE PAULA (OAB 222142/SP)
Processo 3000674-49.2013.8.26.0396 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) - José
Novais Santos - 1.Nota-se dos autos que a parte autora submeteu ao INSS requerimento prévio administrativo, no qual, no
entanto, não foi oportunizada a produção de provas para comprovação do efetivo tempo de serviço que pretende ver reconhecido
a parte autora. Em consonância com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Regimental no
agravo em recurso especial nº152.247, este juízo vem entendendo que o autor da demanda previdenciária carece de interesse
processual quando não requer o benefício previamente perante a autarquia no âmbito administrativo, uma vez que não demonstra
a existência de resistência do réu à pretensão deduzida em juízo: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO
CONCESSÓRIA DE BENEFÍCIO. PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR (ARTS. 3º E 267, VI,
DO CPC). PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE, EM REGRA. 1. Hipótese em que, na origem, o
segurado postulou ação com o escopo de obter benefício previdenciário sem ter requerido administrativamente o objeto de sua
pretensão. 2. A presente controvérsia soluciona-se na via infraconstitucional, pois não se trata de análise do princípio da
inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). Precedentes do STF. 3. O interesse de agir ou processual configura-se com
a existência do binômio necessidade-utilidade da pretensão submetida ao Juiz. A necessidade da prestação jurisdicional exige
demonstração de resistência por parte do devedor da obrigação, mormente em casos de direitos potestativos, já que o Poder
Judiciário é via destinada à resolução de conflitos. 4. Em regra, não se materializa a resistência do INSS à pretensão de
concessão de benefício previdenciário não requerido previamente na esfera administrativa”. (relator Ministro Herman Benjamin,
julgado em 17.5.2012) Na hipótese de não haver requerimento prévio perante a autarquia, este juízo vem determinando a
suspensão do feito para que a parte autora possa requerer administrativamente o benefício e o réu possa decidir
fundamentadamente sobre a sua concessão. Essa solução tem sido considerada a mais adequada pelo Tribunal Regional
Federal da 3ª Região, conforme se extrai da seguinte ementa: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. NÃO ATENDIDA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO FEITO. OPORTUNIZADO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DECISÃO FUNDAMENTADA. I - Não procede a
insurgência da parte agravante. II - O MM. Juiz “a quo”, em decisão de 09/03/2011, determinou, a fls. 30, a suspensão do feito
pelo prazo de 60 (sessenta dias), para que a autora comprovasse o requerimento administrativo , sem deferimento ou sem
manifestação da Autarquia, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, tendo em vista que informou a cessação, em 15/12/2009, do
auxílio-doença que percebia e não trouxe aos autos qualquer documento relativo a novo pedido. III - A requerente manifestouse, a fls. 31/32, aduzindo a desnecessidade de anterior percurso das vias administrativas. IV - Renovada a exigência, concedeuse o prazo adicional de 60 (sessenta) dias para o cumprimento da determinação (fls. 33). V - Conforme a certidão de fls. 33v,
deixou a autora de manifestar-se sobre o prosseguimento do feito. VI - A exigência de se proceder ao prévio requerimento
administrativo vem sendo tomada em favor dos segurados, que acabam por aguardar todo o processamento da demanda, para
obtenção do benefício, quando poderiam obtê-lo de forma mais célere naquela via. VII - Tal providência afasta a extinção pura e
simples do feito, por falta de interesse de agir, em observância a preceito constitucional, consubstanciado no artigo 5º, XXXV, da
Magna Carta, e impede que o Judiciário substitua o administrador em sua função precípua de averiguar o preenchimento das
condições essenciais à concessão dos benefícios previdenciários. VIII - Afigurou-se correta a suspensão do feito, por 60 dias,
para a formulação do requerimento administrativo, pela parte autora. Se nesse prazo fosse concedido o benefício, perderia o
objeto este feito e estaria satisfeita a obrigação em razoável prazo. Ao contrário, deixando a Autarquia de atender ao pedido,
justificar-se-ia a propositura desta demanda. Assim é que a solução que se afirmou mais favorável às partes foi a suspensão do
processo, para que o interessado pudesse formular o pleito administrativo. IX - Apesar de oportunizado tal requerimento, a parte
autora quedou-se inerte, não demonstrando o seu interesse de agir. X - Decisão monocrática com fundamento no artigo 557,
caput e § 1º-A, do CPC, que confere poderes ao relator para decidir recurso manifestamente improcedente, prejudicado, deserto,
intempestivo ou contrário à jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal
Superior, sem submetê-lo ao órgão colegiado, não importa em infringência ao CPC ou aos princípios do direito. XI - É pacífico o
entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas
e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. XII
- Não merece reparos a decisão recorrida, que deve ser mantida, porque calcada em precedentes desta E. Corte e do C.
Superior Tribunal de Justiça. XIII - Agravo improvido”. (apelação cível 0043213-90.2012.4.03.9999, relatora Raquel Perrini,
julgado em 26.8.2013) Ocorre que, estabelecida a necessidade de prévio requerimento administrativo do benefício, necessário
estabelecer-se alguns parâmetros para a realização deste procedimento. A necessidade de prévio requerimento administrativo
se deve à observação de que, por diversas vezes, o autor da ação previdenciária poderia ver seu pleito atendido pela autarquia
sem a necessidade de socorrer-se das vias judiciais, o que representa solução mais econômica e célere da questão, em claro
benefício a ambas as partes. O próprio INSS insiste em reafirmar judicialmente a necessidade do prévio requerimento
administrativo, chegando a levar a questão aos Tribunais Superiores em uma sucessão de recursos (note-se que o paradigma
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça foi colhido do julgamento de um “agravo regimental no agravo em recurso
especial”, no qual figurava como agravante a autarquia). Para o fim de garantir-se a concreção dos direitos dos cidadãos com a
maior efetividade e brevidade possíveis, é necessário cuidar para que a imposição do prévio requerimento administrativo não se
transmude em mera formalidade destituída de proveitos práticos. Vale dizer, é necessário cuidar-se para que o procedimento
administrativo a ser conduzido pela autarquia efetivamente tenha o condão de conferir ao segurado o direito pleiteado. Para
tanto, é necessário que se permita à parte autora a ampla produção probatória, com utilização irrestrita dos instrumentos de que
dispõe o procedimento administrativo. Assim, havendo início de prova material em favor da parte autora, deverá o INSS proceder
à justificação prévia para possibilitar a produção de provas acerca do efetivo tempo de serviço, nos termos dos artigos 55, § 3º,
e 108 da Lei 8.213/91 e dos artigos 62, § 4º, 142 e seguintes do Decreto 3.048/99 (“Regulamento da Previdência Social”),
especialmente mediante a oitiva das testemunhas indicadas pela parte autora. Admitir-se a obrigatoriedade do procedimento
administrativo prévio, sem determinar a realização da justificação para possibilitar a produção de provas pelo administrado,
seria impor à parte autora um ônus injustificado e destituído de qualquer componente material, em obediência a uma formalidade
vazia. Acatar-se a tese arduamente defendida pelo INSS, pela necessidade do prévio requerimento administrativo, sem que se
imponha à autarquia a obrigação de dar efetividade aos procedimentos administrativos e conceder à parte a chance de produzir
provas, seria chancelar verdadeira chicana processual, uma vez que caracterizaria dificuldade processual fundamentada em
ponto irrelevante ou sutileza formal. Não se admite que a autarquia crie sistematicamente chicanas nos milhões de processos
dos quais é parte. Por essa razão, impõe-se ao INSS a obrigação de realizar a justificação prévia no procedimento administrativo
a ser submetido pela parte autora para reconhecimento do direito à obtenção de benefício previdenciário. Dessa forma, pelas
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mesmas razões concretas que determinam a necessidade de requerimento prévio do benefício administrativamente, a parte
autora deverá requerer a realização de justificação administrativa e apresentar o seu requerimento administrativo com todas as
provas coligidas nos presentes autos (em sendo necessário, desde logo autorizo a substituição de documentos originais por
cópias a serem providenciadas pela parte autora, mediante certidão nos autos), inclusive indicando as testemunhas que pretende
ouvir, nos termos do artigo 145 do Regulamento da Previdência Social. Em não sendo apresentado o pedido de justificação
administrativa, entender-se-á que a parte autora não cumpriu a contento com a exigência de prévio requerimento administrativo
e que é, portanto, carecedora de interesse processual. Por outro lado, em não sendo realizada a justificação prévia pela
autarquia, entender-se-á pelo abuso no seu direito de defesa e manifesto propósito protelatório, com as consequências previstas
no artigo 273, II, do Código de Processo Civil. Dessa forma, em atenção ao princípio da economia processual e com a finalidade
de evitar danos à parte autora, determino a suspensão do feito pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias para que a parte autora
possa requerer administrativamente a justificação e o réu possa decidir fundamentadamente sobre a concessão do benefício.
Deverá a parte autora, no entanto, comprovar nos autos o protocolo do requerimento administrativo no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 295, III, do Código de Processo Civil. Feito o requerimento
pela via administrativa, em sendo concedido o benefício pela autarquia, o presente processo será extinto pela ausência de
interesse processual, sem ônus para as partes. Em sendo negado o benefício, será dado prosseguimento ao feito, com citação
da autarquia para contestar os pedidos. 3.Cite-se e intime-se a autarquia, para que tome conhecimento da suspensão e das
exigências acima dispostas no que diz respeito ao procedimento administrativo, com a advertência de que o prazo para contestar
somente correrá após a retomada dos andamentos do processo, se necessário. 4.Aguarde-se pelos prazos acima dispostos a
comprovação do protocolo do requerimento administrativo e o encerramento deste procedimento. 5.Intimem-se. - ADV: MÁRCIO
JOSÉ BORDENALLI (OAB 219382/SP), PAULO SERGIO BIANCHINI (OAB 132894/SP)
Processo 3000681-41.2013.8.26.0396 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Carla Cristine Smargiasse de Camargo
- ALICE SMARGIASSE - Vistos. 1.Nomeio inventariante a requerente CARLA CRISTINE SMARGIASSE DE CAMARGO,
independentemente de compromisso. 2.Deverá a inventariante providenciar, no prazo de 30 (trinta) dias, o recolhimento do
imposto “causa mortis”, comprovando o protocolo do requerimento administrativo junto ao Posto Fiscal. 3.Defiro à requerente
os benefícios da assistência judiciária. Intimem-se. - ADV: CLAUDIA MARA ARANTES DA SILVA (OAB 108904/SP), BRUNO
RAFAEL FONSECA GOMES (OAB 223301/SP)
Processo 3000722-08.2013.8.26.0396 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - CÉLIA APARECIDA PEREIRA
MONTALVÃO - JOSÉ CANDIDO PEREIRA e outro - 1.Nomeio inventariante a requerente CÉLIA APARECIDA PEREIRA
MONTALVÃO, independentemente de compromisso. 2.Defiro a expedição de alvará para levantamento do saldo residual do
benefício previdenciário de titularidade da “de cujus” Isabel Felix Pereira, ficando a inventariante cientificada de que deverá
incluir o referido benefício na descrição dos bens e no plano de partilha. 3.Deverá a inventariante providenciar, no prazo de
30 (trinta) dias: a) certidão de nascimento/casamento e procuração de todos os herdeiros; b) descrição do(s) bem(ns) e plano
de partilha; c) atribuir o valor correto à causa, se for o caso, que deverá corresponder ao monte mor; d) comprovante de
titularidade do(s) bem(ns) a ser(em) inventariado(s); e) certidões negativas de débitos municipal e de valor venal (se for o caso);
f) recolhimento do imposto “causa mortis”, comprovando o protocolo do requerimento administrativo junto ao Posto Fiscal. 4.No
silêncio, aguarde-se provocação em arquivo. - ADV: ALVANI FILOMENA TEIXEIRA MAGRI (OAB 105315/SP), CLAUDIA MARA
ARANTES DA SILVA (OAB 108904/SP)
Processo 3000780-11.2013.8.26.0396 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - FERNANDA SILVA DOS SANTOS
- Orlando dos Santos - 1.Nomeio inventariante a requerente FERNANDA SILVA DOS SANTOS, independentemente de
compromisso, devendo providenciar, no prazo de 30 (trinta) dias: a) certidão negativa de débitos federais; b) recolhimento do
imposto “causa mortis”, comprovando o protocolo do requerimento administrativo junto ao Posto Fiscal. 2.Defiro à inventariante
os benefícios da assistência judiciária. 3.Na inércia, aguarde-se provocação em arquivo. - ADV: CLAUDIA MARA ARANTES DA
SILVA (OAB 108904/SP), MARIO GARRIDO NETO (OAB 167429/SP), FABIANO DE MELLO BELENTANI (OAB 218242/SP)
Processo 3000786-18.2013.8.26.0396 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Joao Batista Marques
Alcantara - 1.Revendo o entendimento anterior deste juízo e em consonância com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Agravo Regimental no agravo em recurso especial nº152.247, o autor da demanda previdenciária carece de
interesse processual quando não requer o benefício previamente perante a autarquia no âmbito administrativo, uma vez que
não demonstra a existência de resistência do réu à pretensão deduzida em juízo: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
AÇÃO CONCESSÓRIA DE BENEFÍCIO. PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR (ARTS. 3º E 267,
VI, DO CPC). PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE, EM REGRA. 1. Hipótese em que, na origem,
o segurado postulou ação com o escopo de obter benefício previdenciário sem ter requerido administrativamente o objeto de
sua pretensão. 2. A presente controvérsia soluciona-se na via infraconstitucional, pois não se trata de análise do princípio da
inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). Precedentes do STF. 3. O interesse de agir ou processual configura-se
com a existência do binômio necessidade-utilidade da pretensão submetida ao Juiz. A necessidade da prestação jurisdicional
exige demonstração de resistência por parte do devedor da obrigação, mormente em casos de direitos potestativos, já que o
Poder Judiciário é via destinada à resolução de conflitos. 4. Em regra, não se materializa a resistência do INSS à pretensão de
concessão de benefício previdenciário não requerido previamente na esfera administrativa”. (relator Ministro Herman Benjamin,
julgado em 17.5.2012) No entanto, em lugar de adotar a solução prevista no artigo 295, III, do Código de Processo Civil, em
atenção ao princípio da economia processual e com a finalidade de evitar danos à parte autora, determino a suspensão do feito
pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias para que a parte autora possa requerer administrativamente o benefício e o réu possa
decidir fundamentadamente sobre a sua concessão. Essa solução tem sido considerada a mais adequada pelo Tribunal Regional
Federal da 3ª Região, conforme se extrai da seguinte ementa: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ. NÃO ATENDIDA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO FEITO. OPORTUNIZADO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DECISÃO FUNDAMENTADA. I - Não procede a
insurgência da parte agravante. II - O MM. Juiz “a quo”, em decisão de 09/03/2011, determinou, a fls. 30, a suspensão do feito
pelo prazo de 60 (sessenta dias), para que a autora comprovasse o requerimento administrativo , sem deferimento ou sem
manifestação da Autarquia, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, tendo em vista que informou a cessação, em 15/12/2009, do
auxílio-doença que percebia e não trouxe aos autos qualquer documento relativo a novo pedido. III - A requerente manifestouse, a fls. 31/32, aduzindo a desnecessidade de anterior percurso das vias administrativas. IV - Renovada a exigência, concedeuse o prazo adicional de 60 (sessenta) dias para o cumprimento da determinação (fls. 33). V - Conforme a certidão de fls. 33v,
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deixou a autora de manifestar-se sobre o prosseguimento do feito. VI - A exigência de se proceder ao prévio requerimento
administrativo vem sendo tomada em favor dos segurados, que acabam por aguardar todo o processamento da demanda, para
obtenção do benefício, quando poderiam obtê-lo de forma mais célere naquela via. VII - Tal providência afasta a extinção pura
e simples do feito, por falta de interesse de agir, em observância a preceito constitucional, consubstanciado no artigo 5º, XXXV,
da Magna Carta, e impede que o Judiciário substitua o administrador em sua função precípua de averiguar o preenchimento das
condições essenciais à concessão dos benefícios previdenciários. VIII - Afigurou-se correta a suspensão do feito, por 60 dias,
para a formulação do requerimento administrativo, pela parte autora. Se nesse prazo fosse concedido o benefício, perderia o
objeto este feito e estaria satisfeita a obrigação em razoável prazo. Ao contrário, deixando a Autarquia de atender ao pedido,
justificar-se-ia a propositura desta demanda. Assim é que a solução que se afirmou mais favorável às partes foi a suspensão
do processo, para que o interessado pudesse formular o pleito administrativo. IX - Apesar de oportunizado tal requerimento, a
parte autora quedou-se inerte, não demonstrando o seu interesse de agir. X - Decisão monocrática com fundamento no artigo
557, caput e § 1º-A, do CPC, que confere poderes ao relator para decidir recurso manifestamente improcedente, prejudicado,
deserto, intempestivo ou contrário à jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal
Superior, sem submetê-lo ao órgão colegiado, não importa em infringência ao CPC ou aos princípios do direito. XI - É pacífico o
entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas
e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. XII Não merece reparos a decisão recorrida, que deve ser mantida, porque calcada em precedentes desta E. Corte e do C. Superior
Tribunal de Justiça. XIII - Agravo improvido”. (apelação cível 0043213-90.2012.4.03.9999, relatora Raquel Perrini, julgado em
26.8.2013) Deverá a parte autora, no entanto, comprovar nos autos o protocolo do requerimento administrativo no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 295, III, do Código de Processo Civil. Feito
o requerimento pela via administrativa, em sendo concedido o benefício pela autarquia, o presente processo será extinto pela
ausência de interesse processual, sem ônus para as partes. Em sendo negado o benefício, será dado prosseguimento ao feito,
com citação da autarquia para contestar os pedidos. 2.Aguarde-se pelos prazos acima dispostos a comprovação do protocolo
do requerimento administrativo e o encerramento deste procedimento. 3.Intime-se. - ADV: MARCEL MARTINS COSTA (OAB
10715/MS)
Processo 3000790-55.2013.8.26.0396 - Procedimento Ordinário - Concessão - LEONICE FRANCISCA RODRIGUES
DA CONCEIÇÃO - 1.De modo a trazer celeridade ao feito, determino a imediata realização de perícia, cabendo ao senhor
perito apresentar seu laudo em 30 (trinta) dias após a sua intimação. 2.Intime o Cartório, por e-mail, o perito da vez, Richard
Martins de Andrade, obedecendo-se ao rodízio entre os profissionais habilitados neste Juízo e no Juizado Especial Federal.
Posteriormente, oficie-se com as cópias necessárias, inclusive de eventuais quesitos. Fixo os honorários em R$ 200,00, nos
termos da Resolução nº 541/2007 do Conselho da Justiça Federal. 3.Também por e-mail (novohoriz1@tjsp.jus.br) deverá
o experto indicar a data para início dos trabalhos, cabendo ao Cartório providenciar a imediata intimação da parte autora.
Independentemente da citação do réu e também da prerrogativa de intimação pessoal, oficie-se, via e-mail, fax ou carta com
AR, a ré, comunicando-se da designação da data da perícia. 4.Apresente a parte autora seus quesitos em 5 (cinco) dias.
Deverá a perícia levar em conta, também, os quesitos usualmente apresentados pelo réu, especialmente os seguintes: Qual é
a atividade laborativa que o(a) periciado(a) informa ter habitualmente exercido antes da ocorrência da suposta incapacidade
para o trabalho? A atividade laborativa habitual requer a realização de esforços físicos? Em caso afirmativo, de forma leve,
moderada ou intensa? O(a) periciado(a) está incapaz para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual? Em caso positivo,
o(a) periciado(a) está incapaz para o seu trabalho ou sua atividade habitual há mais de 15(quinze) dias consecutivos? Quais
são as causas (doenças ou lesões) que resultaram na incapacidade laboral do(a) autor(a)? Se a causa incapacitante é doença,
quais são elas? Quais os CIDs? As doenças ou lesões são inerentes a grupo etário? A senilidade é a causa da incapacidade
do periciado? A(s) patologia(s) constatada(s) no exame pericial encontram-se em fase evolutiva ou estabilizada? Qual é a data
do inicio da(s) doença(s) (DID) ou lesão que tornaram o(a) periciado(a) incapaz para o trabalho? Foi apresentado atestado de
tratamento ambulatorial ou de internação hospitalar, exames ou outro documento correspondente para ser fixada a data de
inicio da doença (DID) ou da ocorrência da lesão) Após a data de inicio da doença (DID) ou lesão sobreveio progressão ou
agravamento dessa doença ou lesão que levado o(a) periciado(a) a se tornar incapaz para o trabalho? Em caso positivo, a partir
de que data? A fixação da data citada na resposta ao quesito anterior foi feita com base em atestado de tratamento ambulatorial
ou de internação hospitalar, exames ou outro documento correspondente? Quais foram os exames que foram apresentados
pelo(a) periciado(a) para a realização do laudo pericial? Qual é a data da realização de cada um dos exames? O Sr. Perito
solicitou a apresentação de exames complementares para a realização da pericia? Em caso positivo, quais? Qual é a data de
inicio da incapacidade (DII) para o trabalho do(a) periciado(a)? Foi apresentado atestado de tratamento ambulatorial ou de
internação hospitalar ou outro documento correspondente para ser fixada a data de inicio da incapacidade (DII)? Há algum tipo
de tratamento cirúrgico, ambulatorial, ou fisioterápico, que possa ser utilizado para tratar a(s) doença(s) ou lesões que teriam
sido causa para a incapacidade laboral do(a) periciado(a)? Qual? A medicina dispõe de meios para reverter a incapacidade
laboral do(a) periciado(a) através do tratamentos citados ? O(a) periciado(a) está sendo submetido a algum tratamento especifico
para curas a(s) doença(s) que o teria(m) deixado incapaz para o trabalho? A incapacidade para o trabalho é absoluta (todas
as atividades) ou relativa (apenas para sua atividade habitual)? Se relativa, qual a limitação? A incapacidade é definida ou
temporária? Se temporária, por quanto tempo? O(a) periciado(a) informou estar em gozo de algum beneficio previdenciário?
Em caso positivo, qual é a espécie do beneficio e desde quando ele informa estar em gozo de beneficio? O(a) periciado(a) já foi
paciente do Sr. Perito antes da pericia? Desde quando o(a) periciado(a) é seu paciente? O(a) Sr.(a) perito(a) gostaria de trazer
à conhecimento do Juízo outro(s) esclarecimento(s) que, porventura, não tenha(m) sido objeto dos presentes quesitos? 5.Com
a juntada do laudo, cite-se a ré para a resposta, oportunidade em que deverá se manifestar sobre a perícia realizada. 6.Com a
resposta, à réplica, inclusive para manifestação sobre o laudo pericial. 7.Não havendo pedido de esclarecimentos, providenciese a requisição dos honorários periciais. 8.Regularizados, tornem os autos conclusos para sentença. 9.Defiro a gratuidade,
ante a declaração firmada e a qualificação da parte autora. Intime-se. Cumpra-se. - ADV: ANA RITA CARDOSO THAMOS (OAB
218976/SP)
Processo 3000874-56.2013.8.26.0396 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - EVA RASCAGLIA
MAGALHÃES - 1.Nos termos do artigo 284 do Código de Processo Civil, emende a parte autora a petição inicial, no prazo de 10
(dez) dias, trazendo cópia integral dos autos do procedimento administrativo submetido ao INSS, especialmente a justificação
administrativa, sob pena de indeferimento da petição inicial. 2.Defiro os benefícios da assistência judiciaria à parte autora.
3.Intime-se. - ADV: MATHEUS RICARDO BALDAN (OAB 155747/SP)
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Processo 3000882-33.2013.8.26.0396 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Maria
Aparecida Marcondes Seraphim - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 1.Revendo o entendimento anterior
deste juízo e em consonância com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Regimental no agravo
em recurso especial nº152.247, o autor da demanda previdenciária carece de interesse processual quando não requer o
benefício previamente perante a autarquia no âmbito administrativo, uma vez que não demonstra a existência de resistência
do réu à pretensão deduzida em juízo: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CONCESSÓRIA DE BENEFÍCIO.
PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR (ARTS. 3º E 267, VI, DO CPC). PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE, EM REGRA. 1. Hipótese em que, na origem, o segurado postulou ação com o escopo de
obter benefício previdenciário sem ter requerido administrativamente o objeto de sua pretensão. 2. A presente controvérsia
soluciona-se na via infraconstitucional, pois não se trata de análise do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV,
da CF). Precedentes do STF. 3. O interesse de agir ou processual configura-se com a existência do binômio necessidadeutilidade da pretensão submetida ao Juiz. A necessidade da prestação jurisdicional exige demonstração de resistência por parte
do devedor da obrigação, mormente em casos de direitos potestativos, já que o Poder Judiciário é via destinada à resolução
de conflitos. 4. Em regra, não se materializa a resistência do INSS à pretensão de concessão de benefício previdenciário não
requerido previamente na esfera administrativa”. (relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 17.5.2012) No entanto, em lugar
de adotar a solução prevista no artigo 295, III, do Código de Processo Civil, em atenção ao princípio da economia processual
e com a finalidade de evitar danos à parte autora, determino a suspensão do feito pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias
para que a parte autora possa requerer administrativamente o benefício e o réu possa decidir fundamentadamente sobre a
sua concessão. Essa solução tem sido considerada a mais adequada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, conforme
se extrai da seguinte ementa: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO ATENDIDA
DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO FEITO. OPORTUNIZADO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DECISÃO FUNDAMENTADA. I - Não procede a insurgência da parte agravante. II - O
MM. Juiz “a quo”, em decisão de 09/03/2011, determinou, a fls. 30, a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta dias), para
que a autora comprovasse o requerimento administrativo , sem deferimento ou sem manifestação da Autarquia, no prazo de 45
(quarenta e cinco) dias, tendo em vista que informou a cessação, em 15/12/2009, do auxílio-doença que percebia e não trouxe
aos autos qualquer documento relativo a novo pedido. III - A requerente manifestou-se, a fls. 31/32, aduzindo a desnecessidade
de anterior percurso das vias administrativas. IV - Renovada a exigência, concedeu-se o prazo adicional de 60 (sessenta) dias
para o cumprimento da determinação (fls. 33). V - Conforme a certidão de fls. 33v, deixou a autora de manifestar-se sobre o
prosseguimento do feito. VI - A exigência de se proceder ao prévio requerimento administrativo vem sendo tomada em favor dos
segurados, que acabam por aguardar todo o processamento da demanda, para obtenção do benefício, quando poderiam obtê-lo
de forma mais célere naquela via. VII - Tal providência afasta a extinção pura e simples do feito, por falta de interesse de agir, em
observância a preceito constitucional, consubstanciado no artigo 5º, XXXV, da Magna Carta, e impede que o Judiciário substitua
o administrador em sua função precípua de averiguar o preenchimento das condições essenciais à concessão dos benefícios
previdenciários. VIII - Afigurou-se correta a suspensão do feito, por 60 dias, para a formulação do requerimento administrativo,
pela parte autora. Se nesse prazo fosse concedido o benefício, perderia o objeto este feito e estaria satisfeita a obrigação em
razoável prazo. Ao contrário, deixando a Autarquia de atender ao pedido, justificar-se-ia a propositura desta demanda. Assim é
que a solução que se afirmou mais favorável às partes foi a suspensão do processo, para que o interessado pudesse formular
o pleito administrativo. IX - Apesar de oportunizado tal requerimento, a parte autora quedou-se inerte, não demonstrando o
seu interesse de agir. X - Decisão monocrática com fundamento no artigo 557, caput e § 1º-A, do CPC, que confere poderes
ao relator para decidir recurso manifestamente improcedente, prejudicado, deserto, intempestivo ou contrário à jurisprudência
dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, sem submetê-lo ao órgão colegiado,
não importa em infringência ao CPC ou aos princípios do direito. XI - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual
não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade
ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. XII - Não merece reparos a decisão recorrida, que
deve ser mantida, porque calcada em precedentes desta E. Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça. XIII - Agravo improvido”.
(apelação cível 0043213-90.2012.4.03.9999, relatora Raquel Perrini, julgado em 26.8.2013) Deverá a parte autora, no entanto,
comprovar nos autos o protocolo do requerimento administrativo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da
petição inicial, nos termos do artigo 295, III, do Código de Processo Civil. Feito o requerimento pela via administrativa, em sendo
concedido o benefício pela autarquia, o presente processo será extinto pela ausência de interesse processual, sem ônus para as
partes. Em sendo negado o benefício, será dado prosseguimento ao feito, com citação da autarquia para contestar os pedidos.
2.Aguarde-se pelos prazos acima dispostos a comprovação do protocolo do requerimento administrativo e o encerramento deste
procedimento. 3.Intime-se. - ADV: MATHEUS RICARDO BALDAN (OAB 155747/SP)
Processo 3000884-03.2013.8.26.0396 - Procedimento Ordinário - Concessão - MANOEL RIBEIRO DO AMARAL - 1.De modo
a trazer celeridade ao feito, determino a imediata realização de perícia, cabendo ao senhor perito apresentar seu laudo em 30
(trinta) dias após a sua intimação. 2.Intime o Cartório, por e-mail, o perito da vez, Elias Aziz Cheidiek, obedecendo-se ao rodízio
entre os profissionais habilitados neste Juízo e no Juizado Especial Federal. Posteriormente, oficie-se com as cópias necessárias,
inclusive de eventuais quesitos. Fixo os honorários em R$ 200,00, nos termos da Resolução nº 541/2007 do Conselho da Justiça
Federal. 3.Também por e-mail (novohoriz1@tjsp.jus.br) deverá o experto indicar a data para início dos trabalhos, cabendo ao
Cartório providenciar a imediata intimação da parte autora. Independentemente da citação do réu e também da prerrogativa
de intimação pessoal, oficie-se, via e-mail, fax ou carta com AR, o réu, comunicando-se da designação da data da perícia.
4.Apresente a parte autora seus quesitos em 5 (cinco) dias. Deverá a perícia levar em conta, também, os quesitos usualmente
apresentados pelo réu, especialmente os seguintes: Qual é a atividade laborativa que o(a) periciado(a) informa ter habitualmente
exercido antes da ocorrência da suposta incapacidade para o trabalho? A atividade laborativa habitual requer a realização de
esforços físicos? Em caso afirmativo, de forma leve, moderada ou intensa? O(a) periciado(a) está incapaz para o seu trabalho
ou para a sua atividade habitual? Em caso positivo, o(a) periciado(a) está incapaz para o seu trabalho ou sua atividade habitual
há mais de 15(quinze) dias consecutivos? Quais são as causas (doenças ou lesões) que resultaram na incapacidade laboral
do(a) autor(a)? Se a causa incapacitante é doença, quais são elas? Quais os CIDs? As doenças ou lesões são inerentes a grupo
etário? A senilidade é a causa da incapacidade do periciado? A(s) patologia(s) constatada(s) no exame pericial encontram-se
em fase evolutiva ou estabilizada? Qual é a data do inicio da(s) doença(s) (DID) ou lesão que tornaram o(a) periciado(a) incapaz
para o trabalho? Foi apresentado atestado de tratamento ambulatorial ou de internação hospitalar, exames ou outro documento
correspondente para ser fixada a data de inicio da doença (DID) ou da ocorrência da lesão) Após a data de inicio da doença
(DID) ou lesão sobreveio progressão ou agravamento dessa doença ou lesão que levado o(a) periciado(a) a se tornar incapaz
para o trabalho? Em caso positivo, a partir de que data? A fixação da data citada na resposta ao quesito anterior foi feita com
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1410

base em atestado de tratamento ambulatorial ou de internação hospitalar, exames ou outro documento correspondente? Quais
foram os exames que foram apresentados pelo(a) periciado(a) para a realização do laudo pericial? Qual é a data da realização
de cada um dos exames? O Sr. Perito solicitou a apresentação de exames complementares para a realização da pericia? Em
caso positivo, quais? Qual é a data de inicio da incapacidade (DII) para o trabalho do(a) periciado(a)? Foi apresentado atestado
de tratamento ambulatorial ou de internação hospitalar ou outro documento correspondente para ser fixada a data de inicio da
incapacidade (DII)? Há algum tipo de tratamento cirúrgico, ambulatorial, ou fisioterápico, que possa ser utilizado para tratar a(s)
doença(s) ou lesões que teriam sido causa para a incapacidade laboral do(a) periciado(a)? Qual? A medicina dispõe de meios
para reverter a incapacidade laboral do(a) periciado(a) através do tratamentos citados ? O(a) periciado(a) está sendo submetido
a algum tratamento especifico para curas a(s) doença(s) que o teria(m) deixado incapaz para o trabalho? A incapacidade para
o trabalho é absoluta (todas as atividades) ou relativa (apenas para sua atividade habitual)? Se relativa, qual a limitação?
A incapacidade é definida ou temporária? Se temporária, por quanto tempo? O(a) periciado(a) informou estar em gozo de
algum beneficio previdenciário? Em caso positivo, qual é a espécie do beneficio e desde quando ele informa estar em gozo de
beneficio? O(a) periciado(a) já foi paciente do Sr. Perito antes da pericia? Desde quando o(a) periciado(a) é seu paciente? O(a)
Sr.(a) perito(a) gostaria de trazer à conhecimento do Juízo outro(s) esclarecimento(s) que, porventura, não tenha(m) sido objeto
dos presentes quesitos? 5.Com a juntada do laudo, cite-se o réu para a resposta, oportunidade em que deverá se manifestar
sobre a perícia realizada. 6.Com a resposta, à réplica, inclusive para manifestação sobre o laudo pericial. 7.Não havendo
pedido de esclarecimentos, providencie-se a requisição dos honorários periciais. 8.Regularizados, tornem os autos conclusos
para sentença. 9.Defiro a gratuidade, ante a declaração firmada e a qualificação da parte autora. Intime-se. Cumpra-se. - ADV:
MATHEUS RICARDO BALDAN (OAB 155747/SP)
Processo 3000910-98.2013.8.26.0396 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) Jarbas Prado Terentim - 1.Nota-se dos autos que a parte autora submeteu ao INSS requerimento prévio administrativo, no qual,
no entanto, não foi oportunizada a produção de provas para comprovação do efetivo tempo de serviço que pretende ver
reconhecido a parte autora. Em consonância com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo
Regimental no agravo em recurso especial nº152.247, este juízo vem entendendo que o autor da demanda previdenciária carece
de interesse processual quando não requer o benefício previamente perante a autarquia no âmbito administrativo, uma vez que
não demonstra a existência de resistência do réu à pretensão deduzida em juízo: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
AÇÃO CONCESSÓRIA DE BENEFÍCIO. PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR (ARTS. 3º E 267,
VI, DO CPC). PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE, EM REGRA. 1. Hipótese em que, na origem, o
segurado postulou ação com o escopo de obter benefício previdenciário sem ter requerido administrativamente o objeto de sua
pretensão. 2. A presente controvérsia soluciona-se na via infraconstitucional, pois não se trata de análise do princípio da
inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). Precedentes do STF. 3. O interesse de agir ou processual configura-se com
a existência do binômio necessidade-utilidade da pretensão submetida ao Juiz. A necessidade da prestação jurisdicional exige
demonstração de resistência por parte do devedor da obrigação, mormente em casos de direitos potestativos, já que o Poder
Judiciário é via destinada à resolução de conflitos. 4. Em regra, não se materializa a resistência do INSS à pretensão de
concessão de benefício previdenciário não requerido previamente na esfera administrativa”. (relator Ministro Herman Benjamin,
julgado em 17.5.2012) Na hipótese de não haver requerimento prévio perante a autarquia, este juízo vem determinando a
suspensão do feito para que a parte autora possa requerer administrativamente o benefício e o réu possa decidir
fundamentadamente sobre a sua concessão. Essa solução tem sido considerada a mais adequada pelo Tribunal Regional
Federal da 3ª Região, conforme se extrai da seguinte ementa: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. NÃO ATENDIDA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO FEITO. OPORTUNIZADO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DECISÃO FUNDAMENTADA. I - Não procede a
insurgência da parte agravante. II - O MM. Juiz “a quo”, em decisão de 09/03/2011, determinou, a fls. 30, a suspensão do feito
pelo prazo de 60 (sessenta dias), para que a autora comprovasse o requerimento administrativo , sem deferimento ou sem
manifestação da Autarquia, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, tendo em vista que informou a cessação, em 15/12/2009, do
auxílio-doença que percebia e não trouxe aos autos qualquer documento relativo a novo pedido. III - A requerente manifestouse, a fls. 31/32, aduzindo a desnecessidade de anterior percurso das vias administrativas. IV - Renovada a exigência, concedeuse o prazo adicional de 60 (sessenta) dias para o cumprimento da determinação (fls. 33). V - Conforme a certidão de fls. 33v,
deixou a autora de manifestar-se sobre o prosseguimento do feito. VI - A exigência de se proceder ao prévio requerimento
administrativo vem sendo tomada em favor dos segurados, que acabam por aguardar todo o processamento da demanda, para
obtenção do benefício, quando poderiam obtê-lo de forma mais célere naquela via. VII - Tal providência afasta a extinção pura e
simples do feito, por falta de interesse de agir, em observância a preceito constitucional, consubstanciado no artigo 5º, XXXV, da
Magna Carta, e impede que o Judiciário substitua o administrador em sua função precípua de averiguar o preenchimento das
condições essenciais à concessão dos benefícios previdenciários. VIII - Afigurou-se correta a suspensão do feito, por 60 dias,
para a formulação do requerimento administrativo, pela parte autora. Se nesse prazo fosse concedido o benefício, perderia o
objeto este feito e estaria satisfeita a obrigação em razoável prazo. Ao contrário, deixando a Autarquia de atender ao pedido,
justificar-se-ia a propositura desta demanda. Assim é que a solução que se afirmou mais favorável às partes foi a suspensão do
processo, para que o interessado pudesse formular o pleito administrativo. IX - Apesar de oportunizado tal requerimento, a parte
autora quedou-se inerte, não demonstrando o seu interesse de agir. X - Decisão monocrática com fundamento no artigo 557,
caput e § 1º-A, do CPC, que confere poderes ao relator para decidir recurso manifestamente improcedente, prejudicado, deserto,
intempestivo ou contrário à jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal
Superior, sem submetê-lo ao órgão colegiado, não importa em infringência ao CPC ou aos princípios do direito. XI - É pacífico o
entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas
e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. XII
- Não merece reparos a decisão recorrida, que deve ser mantida, porque calcada em precedentes desta E. Corte e do C.
Superior Tribunal de Justiça. XIII - Agravo improvido”. (apelação cível 0043213-90.2012.4.03.9999, relatora Raquel Perrini,
julgado em 26.8.2013) Ocorre que, estabelecida a necessidade de prévio requerimento administrativo do benefício, necessário
estabelecer-se alguns parâmetros para a realização deste procedimento. A necessidade de prévio requerimento administrativo
se deve à observação de que, por diversas vezes, o autor da ação previdenciária poderia ver seu pleito atendido pela autarquia
sem a necessidade de socorrer-se das vias judiciais, o que representa solução mais econômica e célere da questão, em claro
benefício a ambas as partes. O próprio INSS insiste em reafirmar judicialmente a necessidade do prévio requerimento
administrativo, chegando a levar a questão aos Tribunais Superiores em uma sucessão de recursos (note-se que o paradigma
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça foi colhido do julgamento de um “agravo regimental no agravo em recurso
especial”, no qual figurava como agravante a autarquia). Para o fim de garantir-se a concreção dos direitos dos cidadãos com a
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maior efetividade e brevidade possíveis, é necessário cuidar para que a imposição do prévio requerimento administrativo não se
transmude em mera formalidade destituída de proveitos práticos. Vale dizer, é necessário cuidar-se para que o procedimento
administrativo a ser conduzido pela autarquia efetivamente tenha o condão de conferir ao segurado o direito pleiteado. Para
tanto, é necessário que se permita à parte autora a ampla produção probatória, com utilização irrestrita dos instrumentos de que
dispõe o procedimento administrativo. Assim, havendo início de prova material em favor da parte autora, deverá o INSS proceder
à justificação prévia para possibilitar a produção de provas acerca do efetivo tempo de serviço, nos termos dos artigos 55, § 3º,
e 108 da Lei 8.213/91 e dos artigos 62, § 4º, 142 e seguintes do Decreto 3.048/99 (“Regulamento da Previdência Social”),
especialmente mediante a oitiva das testemunhas indicadas pela parte autora. Admitir-se a obrigatoriedade do procedimento
administrativo prévio, sem determinar a realização da justificação para possibilitar a produção de provas pelo administrado,
seria impor à parte autora um ônus injustificado e destituído de qualquer componente material, em obediência a uma formalidade
vazia. Acatar-se a tese arduamente defendida pelo INSS, pela necessidade do prévio requerimento administrativo, sem que se
imponha à autarquia a obrigação de dar efetividade aos procedimentos administrativos e conceder à parte a chance de produzir
provas, seria chancelar verdadeira chicana processual, uma vez que caracterizaria dificuldade processual fundamentada em
ponto irrelevante ou sutileza formal. Não se admite que a autarquia crie sistematicamente chicanas nos milhões de processos
dos quais é parte. Por essa razão, impõe-se ao INSS a obrigação de realizar a justificação prévia no procedimento administrativo
a ser submetido pela parte autora para reconhecimento do direito à obtenção de benefício previdenciário. Dessa forma, pelas
mesmas razões concretas que determinam a necessidade de requerimento prévio do benefício administrativamente, a parte
autora deverá requerer a realização de justificação administrativa e apresentar o seu requerimento administrativo com todas as
provas coligidas nos presentes autos (em sendo necessário, desde logo autorizo a substituição de documentos originais por
cópias a serem providenciadas pela parte autora, mediante certidão nos autos), inclusive indicando as testemunhas que pretende
ouvir, nos termos do artigo 145 do Regulamento da Previdência Social. Em não sendo apresentado o pedido de justificação
administrativa, entender-se-á que a parte autora não cumpriu a contento com a exigência de prévio requerimento administrativo
e que é, portanto, carecedora de interesse processual. Por outro lado, em não sendo realizada a justificação prévia pela
autarquia, entender-se-á pelo abuso no seu direito de defesa e manifesto propósito protelatório, com as consequências previstas
no artigo 273, II, do Código de Processo Civil. Dessa forma, em atenção ao princípio da economia processual e com a finalidade
de evitar danos à parte autora, determino a suspensão do feito pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias para que a parte autora
possa requerer administrativamente a justificação e o réu possa decidir fundamentadamente sobre a concessão do benefício.
Deverá a parte autora, no entanto, comprovar nos autos o protocolo do requerimento administrativo no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 295, III, do Código de Processo Civil. Feito o requerimento
pela via administrativa, em sendo concedido o benefício pela autarquia, o presente processo será extinto pela ausência de
interesse processual, sem ônus para as partes. Em sendo negado o benefício, será dado prosseguimento ao feito, com citação
da autarquia para contestar os pedidos. 3.Cite-se e intime-se a autarquia, para que tome conhecimento da suspensão e das
exigências acima dispostas no que diz respeito ao procedimento administrativo, com a advertência de que o prazo para contestar
somente correrá após a retomada dos andamentos do processo, se necessário. 4.Aguarde-se pelos prazos acima dispostos a
comprovação do protocolo do requerimento administrativo e o encerramento deste procedimento. 5.Intimem-se. - ADV: FABIANO
DE MELLO BELENTANI (OAB 218242/SP), MARIO GARRIDO NETO (OAB 167429/SP)
Processo 3000914-38.2013.8.26.0396 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - J. MAHFUZ LTDA - Kleber
Rogers Gomes - 1.Não sendo efetuado o pagamento integral da dívida executada no prazo de 3 (três) dias, defiro desde
logo a penhora online pelo sistema BACENJUD, conforme ordem estabelecida pelo artigo 655-A do Código de Processo Civil,
servindo o extrato positivo de bloqueio e transferência como termo de penhora. Escoado o prazo sem pagamento integral, e
desde que o exequente comprove o recolhimento das custas pertinentes, proceda a serventia a inclusão da minuta no sistema,
observando que não será efetivada a penhora de valor irrisório, isto é, menor que 1% (um por cento) do valor da dívida, a fim
de não movimentar a máquina judiciária com valores que não são suficientes para a satisfação efetiva da dívida; 2.Efetivada
a constrição de algum valor, intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou pessoalmente, caso não tenha constituído
procurador nos autos. 3.Intime-se o exequente. - ADV: EMANUEL HENRIQUE DE CARVALHO TAUYR (OAB 223363/SP)
Processo 3000949-95.2013.8.26.0396 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - A. P. J. - A. M. F. - Os
elementos dos autos não demonstram que o autor se encontra na condição de “necessitado”, nos termos do artigo 2º, parágrafo
único, da Lei 1.060/50. Com efeito, o autor se declara comerciante, o que em princípio mostra-se contraditório com a declaração
de pobreza. Tem-se que este juízo adota como parâmetro para concessão do benefício da assistência judiciária, o valor de
referência utilizado pela Defensoria Pública, ou seja, a percepção de até 3 (três) salários mínimos. O acatamento puro e
simples da declaração da parte para a concessão da assistência judiciária, especialmente quando há nos autos elementos
que demonstrem que não se encontra em estado de miserabilidade, criaria desigualdades entre litigantes que se encontram
na mesma situação, incentivaria a litigância irresponsável e as lides temerárias, o que não é admitido por este juízo. Pelo
exposto, emende o autor a sua petição inicial, no prazo de 10 (dez) dias, para trazer aos autos comprovantes idôneos de seus
rendimentos e bens, especialmente as últimas declarações de imposto de renda. Alternativamente e no mesmo prazo, traga o
autor aos autos comprovante do recolhimento das custas processuais, tudo sob pena de cancelamento da distribuição. Intimese. - ADV: DIEGO CORNIANI ARAN (OAB 286097/SP)
Processo 3001036-51.2013.8.26.0396 - Procedimento Ordinário - Concessão - CASSIA JEANE DA SILVA - 1.Revendo o
entendimento anterior deste juízo e em consonância com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo
Regimental no agravo em recurso especial nº152.247, o autor da demanda previdenciária carece de interesse processual quando
não requer o benefício previamente perante a autarquia no âmbito administrativo, uma vez que não demonstra a existência de
resistência do réu à pretensão deduzida em juízo: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CONCESSÓRIA DE
BENEFÍCIO. PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR (ARTS. 3º E 267, VI, DO CPC). PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE, EM REGRA. 1. Hipótese em que, na origem, o segurado postulou
ação com o escopo de obter benefício previdenciário sem ter requerido administrativamente o objeto de sua pretensão. 2. A
presente controvérsia soluciona-se na via infraconstitucional, pois não se trata de análise do princípio da inafastabilidade da
jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). Precedentes do STF. 3. O interesse de agir ou processual configura-se com a existência do
binômio necessidade-utilidade da pretensão submetida ao Juiz. A necessidade da prestação jurisdicional exige demonstração
de resistência por parte do devedor da obrigação, mormente em casos de direitos potestativos, já que o Poder Judiciário é via
destinada à resolução de conflitos. 4. Em regra, não se materializa a resistência do INSS à pretensão de concessão de benefício
previdenciário não requerido previamente na esfera administrativa”. (relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 17.5.2012) No
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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entanto, em lugar de adotar a solução prevista no artigo 295, III, do Código de Processo Civil, em atenção ao princípio da economia
processual e com a finalidade de evitar danos à parte autora, determino a suspensão do feito pelo prazo máximo de 90 (noventa)
dias para que a parte autora possa requerer administrativamente o benefício e o réu possa decidir fundamentadamente sobre
a sua concessão. Essa solução tem sido considerada a mais adequada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, conforme
se extrai da seguinte ementa: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO ATENDIDA
DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO FEITO. OPORTUNIZADO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DECISÃO FUNDAMENTADA. I - Não procede a insurgência da parte agravante. II - O
MM. Juiz “a quo”, em decisão de 09/03/2011, determinou, a fls. 30, a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta dias), para
que a autora comprovasse o requerimento administrativo , sem deferimento ou sem manifestação da Autarquia, no prazo de 45
(quarenta e cinco) dias, tendo em vista que informou a cessação, em 15/12/2009, do auxílio-doença que percebia e não trouxe
aos autos qualquer documento relativo a novo pedido. III - A requerente manifestou-se, a fls. 31/32, aduzindo a desnecessidade
de anterior percurso das vias administrativas. IV - Renovada a exigência, concedeu-se o prazo adicional de 60 (sessenta) dias
para o cumprimento da determinação (fls. 33). V - Conforme a certidão de fls. 33v, deixou a autora de manifestar-se sobre o
prosseguimento do feito. VI - A exigência de se proceder ao prévio requerimento administrativo vem sendo tomada em favor dos
segurados, que acabam por aguardar todo o processamento da demanda, para obtenção do benefício, quando poderiam obtê-lo
de forma mais célere naquela via. VII - Tal providência afasta a extinção pura e simples do feito, por falta de interesse de agir, em
observância a preceito constitucional, consubstanciado no artigo 5º, XXXV, da Magna Carta, e impede que o Judiciário substitua
o administrador em sua função precípua de averiguar o preenchimento das condições essenciais à concessão dos benefícios
previdenciários. VIII - Afigurou-se correta a suspensão do feito, por 60 dias, para a formulação do requerimento administrativo,
pela parte autora. Se nesse prazo fosse concedido o benefício, perderia o objeto este feito e estaria satisfeita a obrigação em
razoável prazo. Ao contrário, deixando a Autarquia de atender ao pedido, justificar-se-ia a propositura desta demanda. Assim é
que a solução que se afirmou mais favorável às partes foi a suspensão do processo, para que o interessado pudesse formular
o pleito administrativo. IX - Apesar de oportunizado tal requerimento, a parte autora quedou-se inerte, não demonstrando o
seu interesse de agir. X - Decisão monocrática com fundamento no artigo 557, caput e § 1º-A, do CPC, que confere poderes
ao relator para decidir recurso manifestamente improcedente, prejudicado, deserto, intempestivo ou contrário à jurisprudência
dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, sem submetê-lo ao órgão colegiado,
não importa em infringência ao CPC ou aos princípios do direito. XI - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual
não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade
ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. XII - Não merece reparos a decisão recorrida, que
deve ser mantida, porque calcada em precedentes desta E. Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça. XIII - Agravo improvido”.
(apelação cível 0043213-90.2012.4.03.9999, relatora Raquel Perrini, julgado em 26.8.2013) Deverá a parte autora, no entanto,
comprovar nos autos o protocolo do requerimento administrativo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da
petição inicial, nos termos do artigo 295, III, do Código de Processo Civil. Feito o requerimento pela via administrativa, em sendo
concedido o benefício pela autarquia, o presente processo será extinto pela ausência de interesse processual, sem ônus para as
partes. Em sendo negado o benefício, será dado prosseguimento ao feito, com citação da autarquia para contestar os pedidos.
2.Aguarde-se pelos prazos acima dispostos a comprovação do protocolo do requerimento administrativo e o encerramento deste
procedimento. 3.Intime-se. - ADV: MATHEUS RICARDO BALDAN (OAB 155747/SP)
Processo 3001038-21.2013.8.26.0396 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Luciene Aparecida
Ribeiro de Oliveira - Revendo o entendimento anterior deste juízo e em consonância com o decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Agravo Regimental no agravo em recurso especial nº152.247, o autor da demanda previdenciária carece
de interesse processual quando não requer o benefício previamente perante a autarquia no âmbito administrativo, uma vez que
não demonstra a existência de resistência do réu à pretensão deduzida em juízo: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
AÇÃO CONCESSÓRIA DE BENEFÍCIO. PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR (ARTS. 3º E 267,
VI, DO CPC). PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE, EM REGRA. 1. Hipótese em que, na origem,
o segurado postulou ação com o escopo de obter benefício previdenciário sem ter requerido administrativamente o objeto de
sua pretensão. 2. A presente controvérsia soluciona-se na via infraconstitucional, pois não se trata de análise do princípio da
inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). Precedentes do STF. 3. O interesse de agir ou processual configura-se
com a existência do binômio necessidade-utilidade da pretensão submetida ao Juiz. A necessidade da prestação jurisdicional
exige demonstração de resistência por parte do devedor da obrigação, mormente em casos de direitos potestativos, já que o
Poder Judiciário é via destinada à resolução de conflitos. 4. Em regra, não se materializa a resistência do INSS à pretensão de
concessão de benefício previdenciário não requerido previamente na esfera administrativa”. (relator Ministro Herman Benjamin,
julgado em 17.5.2012) No entanto, em lugar de adotar a solução prevista no artigo 295, III, do Código de Processo Civil, em
atenção ao princípio da economia processual e com a finalidade de evitar danos à parte autora, determino a suspensão do feito
pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias para que a parte autora possa requerer administrativamente o benefício e o réu possa
decidir fundamentadamente sobre a sua concessão. Essa solução tem sido considerada a mais adequada pelo Tribunal Regional
Federal da 3ª Região, conforme se extrai da seguinte ementa: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ. NÃO ATENDIDA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO FEITO. OPORTUNIZADO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DECISÃO FUNDAMENTADA. I - Não procede a
insurgência da parte agravante. II - O MM. Juiz “a quo”, em decisão de 09/03/2011, determinou, a fls. 30, a suspensão do feito
pelo prazo de 60 (sessenta dias), para que a autora comprovasse o requerimento administrativo , sem deferimento ou sem
manifestação da Autarquia, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, tendo em vista que informou a cessação, em 15/12/2009, do
auxílio-doença que percebia e não trouxe aos autos qualquer documento relativo a novo pedido. III - A requerente manifestouse, a fls. 31/32, aduzindo a desnecessidade de anterior percurso das vias administrativas. IV - Renovada a exigência, concedeuse o prazo adicional de 60 (sessenta) dias para o cumprimento da determinação (fls. 33). V - Conforme a certidão de fls. 33v,
deixou a autora de manifestar-se sobre o prosseguimento do feito. VI - A exigência de se proceder ao prévio requerimento
administrativo vem sendo tomada em favor dos segurados, que acabam por aguardar todo o processamento da demanda, para
obtenção do benefício, quando poderiam obtê-lo de forma mais célere naquela via. VII - Tal providência afasta a extinção pura
e simples do feito, por falta de interesse de agir, em observância a preceito constitucional, consubstanciado no artigo 5º, XXXV,
da Magna Carta, e impede que o Judiciário substitua o administrador em sua função precípua de averiguar o preenchimento das
condições essenciais à concessão dos benefícios previdenciários. VIII - Afigurou-se correta a suspensão do feito, por 60 dias,
para a formulação do requerimento administrativo, pela parte autora. Se nesse prazo fosse concedido o benefício, perderia o
objeto este feito e estaria satisfeita a obrigação em razoável prazo. Ao contrário, deixando a Autarquia de atender ao pedido,
justificar-se-ia a propositura desta demanda. Assim é que a solução que se afirmou mais favorável às partes foi a suspensão
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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do processo, para que o interessado pudesse formular o pleito administrativo. IX - Apesar de oportunizado tal requerimento, a
parte autora quedou-se inerte, não demonstrando o seu interesse de agir. X - Decisão monocrática com fundamento no artigo
557, caput e § 1º-A, do CPC, que confere poderes ao relator para decidir recurso manifestamente improcedente, prejudicado,
deserto, intempestivo ou contrário à jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal
Superior, sem submetê-lo ao órgão colegiado, não importa em infringência ao CPC ou aos princípios do direito. XI - É pacífico o
entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas
e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. XII Não merece reparos a decisão recorrida, que deve ser mantida, porque calcada em precedentes desta E. Corte e do C. Superior
Tribunal de Justiça. XIII - Agravo improvido”. (apelação cível 0043213-90.2012.4.03.9999, relatora Raquel Perrini, julgado em
26.8.2013) Deverá a parte autora, no entanto, comprovar nos autos o protocolo do requerimento administrativo no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 295, III, do Código de Processo Civil. Feito
o requerimento pela via administrativa, em sendo concedido o benefício pela autarquia, o presente processo será extinto pela
ausência de interesse processual, sem ônus para as partes. Em sendo negado o benefício, será dado prosseguimento ao feito,
com citação da autarquia para contestar os pedidos. 2.Aguarde-se pelos prazos acima dispostos a comprovação do protocolo
do requerimento administrativo e o encerramento deste procedimento. 3.Intime-se. - ADV: MATHEUS RICARDO BALDAN (OAB
155747/SP)
Processo 3001085-92.2013.8.26.0396 - Procedimento Ordinário - Exoneração - S. R. L. - A. R. L. e outro - 1.Conforme
autoriza o artigo 125, IV, do Código de Processo Civil, designo audiência pelo Setor de Conciliação para o dia 5/6/2014, às 13:30
horas. 2.Cite-se e intime-se os réus para comparecimento, cientificando-os de que, caso não tenha condições de constituir
advogado, deverá solicitar à OAB a nomeação gratuita, bem como, caso a tentativa de conciliação reste infrutífera, o prazo de
15 (quinze) dias para apresentação da contestação, sob pena de revelia, passará a correr da data da audiência. 3.Autorizo o
ato nos moldes do artigo 172 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. 4.As partes deverão observar o disposto no artigo
238, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 5.Defiro ao autor a assistência judiciária. 6.Intimem-se o autor e o Ministério
Público. - ADV: DIEGO CORNIANI ARAN (OAB 286097/SP)
Processo 3001099-76.2013.8.26.0396 - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - MARIA APARECIDA PEDREIRO
SOARES - 1.Revendo o entendimento anterior deste juízo e em consonância com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Agravo Regimental no agravo em recurso especial nº152.247, o autor da demanda previdenciária carece de
interesse processual quando não requer o benefício previamente perante a autarquia no âmbito administrativo, uma vez que
não demonstra a existência de resistência do réu à pretensão deduzida em juízo: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
AÇÃO CONCESSÓRIA DE BENEFÍCIO. PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR (ARTS. 3º E 267,
VI, DO CPC). PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE, EM REGRA. 1. Hipótese em que, na origem,
o segurado postulou ação com o escopo de obter benefício previdenciário sem ter requerido administrativamente o objeto de
sua pretensão. 2. A presente controvérsia soluciona-se na via infraconstitucional, pois não se trata de análise do princípio da
inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). Precedentes do STF. 3. O interesse de agir ou processual configura-se
com a existência do binômio necessidade-utilidade da pretensão submetida ao Juiz. A necessidade da prestação jurisdicional
exige demonstração de resistência por parte do devedor da obrigação, mormente em casos de direitos potestativos, já que o
Poder Judiciário é via destinada à resolução de conflitos. 4. Em regra, não se materializa a resistência do INSS à pretensão de
concessão de benefício previdenciário não requerido previamente na esfera administrativa”. (relator Ministro Herman Benjamin,
julgado em 17.5.2012) No entanto, em lugar de adotar a solução prevista no artigo 295, III, do Código de Processo Civil, em
atenção ao princípio da economia processual e com a finalidade de evitar danos à parte autora, determino a suspensão do feito
pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias para que a parte autora possa requerer administrativamente o benefício e o réu possa
decidir fundamentadamente sobre a sua concessão. Essa solução tem sido considerada a mais adequada pelo Tribunal Regional
Federal da 3ª Região, conforme se extrai da seguinte ementa: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ. NÃO ATENDIDA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO FEITO. OPORTUNIZADO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DECISÃO FUNDAMENTADA. I - Não procede a
insurgência da parte agravante. II - O MM. Juiz “a quo”, em decisão de 09/03/2011, determinou, a fls. 30, a suspensão do feito
pelo prazo de 60 (sessenta dias), para que a autora comprovasse o requerimento administrativo , sem deferimento ou sem
manifestação da Autarquia, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, tendo em vista que informou a cessação, em 15/12/2009, do
auxílio-doença que percebia e não trouxe aos autos qualquer documento relativo a novo pedido. III - A requerente manifestouse, a fls. 31/32, aduzindo a desnecessidade de anterior percurso das vias administrativas. IV - Renovada a exigência, concedeuse o prazo adicional de 60 (sessenta) dias para o cumprimento da determinação (fls. 33). V - Conforme a certidão de fls. 33v,
deixou a autora de manifestar-se sobre o prosseguimento do feito. VI - A exigência de se proceder ao prévio requerimento
administrativo vem sendo tomada em favor dos segurados, que acabam por aguardar todo o processamento da demanda, para
obtenção do benefício, quando poderiam obtê-lo de forma mais célere naquela via. VII - Tal providência afasta a extinção pura
e simples do feito, por falta de interesse de agir, em observância a preceito constitucional, consubstanciado no artigo 5º, XXXV,
da Magna Carta, e impede que o Judiciário substitua o administrador em sua função precípua de averiguar o preenchimento das
condições essenciais à concessão dos benefícios previdenciários. VIII - Afigurou-se correta a suspensão do feito, por 60 dias,
para a formulação do requerimento administrativo, pela parte autora. Se nesse prazo fosse concedido o benefício, perderia o
objeto este feito e estaria satisfeita a obrigação em razoável prazo. Ao contrário, deixando a Autarquia de atender ao pedido,
justificar-se-ia a propositura desta demanda. Assim é que a solução que se afirmou mais favorável às partes foi a suspensão
do processo, para que o interessado pudesse formular o pleito administrativo. IX - Apesar de oportunizado tal requerimento, a
parte autora quedou-se inerte, não demonstrando o seu interesse de agir. X - Decisão monocrática com fundamento no artigo
557, caput e § 1º-A, do CPC, que confere poderes ao relator para decidir recurso manifestamente improcedente, prejudicado,
deserto, intempestivo ou contrário à jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal
Superior, sem submetê-lo ao órgão colegiado, não importa em infringência ao CPC ou aos princípios do direito. XI - É pacífico o
entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas
e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. XII Não merece reparos a decisão recorrida, que deve ser mantida, porque calcada em precedentes desta E. Corte e do C. Superior
Tribunal de Justiça. XIII - Agravo improvido”. (apelação cível 0043213-90.2012.4.03.9999, relatora Raquel Perrini, julgado em
26.8.2013) Deverá a parte autora, no entanto, comprovar nos autos o protocolo do requerimento administrativo no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 295, III, do Código de Processo Civil. Feito
o requerimento pela via administrativa, em sendo concedido o benefício pela autarquia, o presente processo será extinto pela
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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ausência de interesse processual, sem ônus para as partes. Em sendo negado o benefício, será dado prosseguimento ao feito,
com citação da autarquia para contestar os pedidos. 2.Aguarde-se pelos prazos acima dispostos a comprovação do protocolo do
requerimento administrativo e o encerramento deste procedimento. 3.Intime-se. - ADV: GIULIANA FUJINO (OAB 171791/SP)
Processo 3001111-90.2013.8.26.0396 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - D. C. de O. - 1.Nomeio inventariante o
requerente DENIS CALIXTO DE OLIVEIRA, independentemente de compromisso. 2.Defiro a expedição de Ofício ao Banco do
Brasil e à Caixa Econômica Federal solicitando informações acerca da existência de eventuais contas de titularidade dos “de
cujus”, solicitando que seja informado o saldo atual, em caso positivo. 3.Esclareça o inventariante se já houve o trânsito em
julgado da sentença proferida no processo de usucapião que concedeu ao “de cujus” o domínio sobre o imóvel informado no
item 2 da folha 4 dos autos, observando-se que, caso não tenha ocorrido o trânsito em julgado, o imóvel deverá ser objeto de
sobrepartilha, nos termos do artigo 1.040, III, do Código de Processo Civil. 2.No mais, deverá o inventariante, no prazo de 30
(trinta) dias: a) considerando os esclarecimentos do item 3, se for o caso, adequar as primeiras declarações quanto aos bens a
serem inventariados; b) apresentar o plano de partilha; c) providenciar o recolhimento do imposto “causa mortis”, comprovando o
protocolo do requerimento administrativo junto ao Posto Fiscal. 4.Defiro ao inventariante os benefícios da assistência judiciária.
3.Na inércia, aguarde-se provocação em arquivo. Intimem-se. - ADV: JULIANA DA CUNHA RODRIGUES (OAB 264521/SP)
Processo 3001184-62.2013.8.26.0396 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - B M TRATORES LTDA EPP - 1.Não
sendo efetuado o pagamento integral da dívida executada no prazo de 3 (três) dias, defiro desde logo a penhora online pelo
sistema BACENJUD, conforme ordem estabelecida pelo artigo 655-A do Código de Processo Civil, servindo o extrato positivo
de bloqueio e transferência como termo de penhora. Escoado o prazo sem pagamento integral, e desde que o exequente
comprove o recolhimento das custas pertinentes, proceda a serventia a inclusão da minuta no sistema, observando que não
será efetivada a penhora de valor irrisório, isto é, menor que 1% (um por cento) do valor da dívida, a fim de não movimentar a
máquina judiciária com valores que não são suficientes para a satisfação efetiva da dívida; 2.Efetivada a constrição de algum
valor, intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou pessoalmente, caso não tenha constituído procurador nos autos.
3.Intime-se o exequente. - ADV: GUSTAVO TORRES FELIX (OAB 201399/SP)
Processo 3001236-58.2013.8.26.0396 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria Especial (Art. 57/8) - ADAIR PEREIRA
LEAL - 1.Revendo o entendimento anterior deste juízo e em consonância com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Agravo Regimental no agravo em recurso especial nº152.247, o autor da demanda previdenciária carece de
interesse processual quando não requer o benefício previamente perante a autarquia no âmbito administrativo, uma vez que
não demonstra a existência de resistência do réu à pretensão deduzida em juízo: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
AÇÃO CONCESSÓRIA DE BENEFÍCIO. PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR (ARTS. 3º E 267,
VI, DO CPC). PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE, EM REGRA. 1. Hipótese em que, na origem,
o segurado postulou ação com o escopo de obter benefício previdenciário sem ter requerido administrativamente o objeto de
sua pretensão. 2. A presente controvérsia soluciona-se na via infraconstitucional, pois não se trata de análise do princípio da
inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). Precedentes do STF. 3. O interesse de agir ou processual configura-se
com a existência do binômio necessidade-utilidade da pretensão submetida ao Juiz. A necessidade da prestação jurisdicional
exige demonstração de resistência por parte do devedor da obrigação, mormente em casos de direitos potestativos, já que o
Poder Judiciário é via destinada à resolução de conflitos. 4. Em regra, não se materializa a resistência do INSS à pretensão de
concessão de benefício previdenciário não requerido previamente na esfera administrativa”. (relator Ministro Herman Benjamin,
julgado em 17.5.2012) No entanto, em lugar de adotar a solução prevista no artigo 295, III, do Código de Processo Civil, em
atenção ao princípio da economia processual e com a finalidade de evitar danos à parte autora, determino a suspensão do feito
pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias para que a parte autora possa requerer administrativamente o benefício e o réu possa
decidir fundamentadamente sobre a sua concessão. Essa solução tem sido considerada a mais adequada pelo Tribunal Regional
Federal da 3ª Região, conforme se extrai da seguinte ementa: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ. NÃO ATENDIDA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO FEITO. OPORTUNIZADO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DECISÃO FUNDAMENTADA. I - Não procede a
insurgência da parte agravante. II - O MM. Juiz “a quo”, em decisão de 09/03/2011, determinou, a fls. 30, a suspensão do feito
pelo prazo de 60 (sessenta dias), para que a autora comprovasse o requerimento administrativo , sem deferimento ou sem
manifestação da Autarquia, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, tendo em vista que informou a cessação, em 15/12/2009, do
auxílio-doença que percebia e não trouxe aos autos qualquer documento relativo a novo pedido. III - A requerente manifestouse, a fls. 31/32, aduzindo a desnecessidade de anterior percurso das vias administrativas. IV - Renovada a exigência, concedeuse o prazo adicional de 60 (sessenta) dias para o cumprimento da determinação (fls. 33). V - Conforme a certidão de fls. 33v,
deixou a autora de manifestar-se sobre o prosseguimento do feito. VI - A exigência de se proceder ao prévio requerimento
administrativo vem sendo tomada em favor dos segurados, que acabam por aguardar todo o processamento da demanda, para
obtenção do benefício, quando poderiam obtê-lo de forma mais célere naquela via. VII - Tal providência afasta a extinção pura
e simples do feito, por falta de interesse de agir, em observância a preceito constitucional, consubstanciado no artigo 5º, XXXV,
da Magna Carta, e impede que o Judiciário substitua o administrador em sua função precípua de averiguar o preenchimento das
condições essenciais à concessão dos benefícios previdenciários. VIII - Afigurou-se correta a suspensão do feito, por 60 dias,
para a formulação do requerimento administrativo, pela parte autora. Se nesse prazo fosse concedido o benefício, perderia o
objeto este feito e estaria satisfeita a obrigação em razoável prazo. Ao contrário, deixando a Autarquia de atender ao pedido,
justificar-se-ia a propositura desta demanda. Assim é que a solução que se afirmou mais favorável às partes foi a suspensão
do processo, para que o interessado pudesse formular o pleito administrativo. IX - Apesar de oportunizado tal requerimento, a
parte autora quedou-se inerte, não demonstrando o seu interesse de agir. X - Decisão monocrática com fundamento no artigo
557, caput e § 1º-A, do CPC, que confere poderes ao relator para decidir recurso manifestamente improcedente, prejudicado,
deserto, intempestivo ou contrário à jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal
Superior, sem submetê-lo ao órgão colegiado, não importa em infringência ao CPC ou aos princípios do direito. XI - É pacífico o
entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas
e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. XII Não merece reparos a decisão recorrida, que deve ser mantida, porque calcada em precedentes desta E. Corte e do C. Superior
Tribunal de Justiça. XIII - Agravo improvido”. (apelação cível 0043213-90.2012.4.03.9999, relatora Raquel Perrini, julgado em
26.8.2013) Deverá a parte autora, no entanto, comprovar nos autos o protocolo do requerimento administrativo no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 295, III, do Código de Processo Civil. Feito
o requerimento pela via administrativa, em sendo concedido o benefício pela autarquia, o presente processo será extinto pela
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ausência de interesse processual, sem ônus para as partes. Em sendo negado o benefício, será dado prosseguimento ao feito,
com citação da autarquia para contestar os pedidos. 2.Aguarde-se pelos prazos acima dispostos a comprovação do protocolo
do requerimento administrativo e o encerramento deste procedimento. 3.Intime-se. - ADV: MARIO LUCIO MARCHIONI (OAB
122466/SP)
Processo 3001299-83.2013.8.26.0396 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - A. C. A. de M. - L. D. C. Vistos. 1.Conforme autoriza o artigo 125, IV, do Código de Processo Civil, designo audiência pelo Setor de Conciliação para o
dia 3/7/2014, às 14:00 horas. 2.Cite-se e intime-se a ré para comparecimento, cientificando-o de que, caso não tenha condições
de constituir advogado, deverá solicitar à OAB a nomeação gratuita, bem como, caso a tentativa de conciliação reste infrutífera,
o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação da contestação, sob pena de revelia, passará a correr da data da audiência.
3.Autorizo o ato nos moldes do artigo 172 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. 4.As partes deverão observar o
disposto no artigo 238, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 5.Defiro ao autor a assistência judiciária. 6.Intimem-se o
autor e o Ministério Público. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.
Intimem-se. - ADV: LIVIA PAVINI RAMOS (OAB 240147/SP)
Processo 3001302-38.2013.8.26.0396 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Eunice Ferreira Fante - Antonio Carlos
Fante - 1.Nomeio inventariante a requerente EUNICE FERREIRA FANTE, independentemente de compromisso, devendo
providenciar, no prazo de 30 (trinta) dias: a) certidões de nascimento/casamento e procuração de todos os herdeiros; b) primeiras
declarações e plano de partilha; c) comprovante de titularidade do(s) bem(ns) a ser(em) inventariado(s); d) certidões negativas
de débitos municipal e federal e certidão de valor venal (se for o caso); e) recolhimento do imposto “causa mortis”, comprovando
o protocolo do requerimento administrativo junto ao Posto Fiscal. 3.Defiro à inventariante os benefícios da assistência judiciária.
Intimem-se. - ADV: CLAUDIA MARA ARANTES DA SILVA (OAB 108904/SP), VINICIUS PAYÃO OVIDIO (OAB 166682/SP)
Processo 3001354-34.2013.8.26.0396 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - MARCELO JOSÉ DE ATAÍDE - Francisca
Aparecida de Ataide - 1.Nos termos do artigo 284 do Código de Processo Civil, regularize a subscritora da petição inicial, no
prazo de 10 (dez) dias, assinando-a, sob pena de indeferimento. 2.Sendo cumprida a determinação acima, nomeio inventariante
o requerente MARCELO JOSÉ DE ATAÍDE, independentemente de compromisso, devendo providenciar, no prazo de 30 (trinta)
dias: a) certidões de nascimento/casamento e procuração de todos os herdeiros; b) primeiras declarações e plano de partilha;
c) comprovante de titularidade do(s) bem(ns) a ser(em) inventariado(s); d) certidões negativas de débitos municipal e de valor
venal (se for o caso); e) recolhimento do imposto “causa mortis”, comprovando o protocolo do requerimento administrativo junto
ao Posto Fiscal. 3.Defiro ao requente os benefícios da assistência judiciária. - ADV: CLAUDIA MARA ARANTES DA SILVA (OAB
108904/SP), PAULA CRISTINA GONZALEZ (OAB 135867/SP)
Processo 3001366-48.2013.8.26.0396 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Valter Esteves Ascêncio - Alice
Esmarjasse Ascencio - 1.Nomeio inventariante o requerente VALTER ESTEVES ASCÊNCIO, independentemente de
compromisso. 2.Deverá a inventariante providenciar, no prazo de 30 (trinta) dias: a) certidão de óbito de Adelino Ascencio; b)
descrição do(s) bem(ns) e plano de partilha; c) atribuir o valor correto à causa, se for o caso, que deverá corresponder ao monte
mor; d) comprovante de titularidade do(s) bem(ns) a ser(em) inventariado(s); e) certidões negativas de débitos municipal e de
valor venal (se for o caso); f) recolhimento do imposto “causa mortis”, comprovando o protocolo do requerimento administrativo
junto ao Posto Fiscal. 3.No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo. Intimem-se. - ADV: CLAUDIA MARA ARANTES DA
SILVA (OAB 108904/SP), ÉRICA RAMOS CARRARO (OAB 179508/SP)
Processo 3001401-08.2013.8.26.0396 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Claudionor Rueda Franco
- 1.Revendo o entendimento anterior deste juízo e em consonância com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Agravo Regimental no agravo em recurso especial nº152.247, o autor da demanda previdenciária carece de
interesse processual quando não requer o benefício previamente perante a autarquia no âmbito administrativo, uma vez que
não demonstra a existência de resistência do réu à pretensão deduzida em juízo: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
AÇÃO CONCESSÓRIA DE BENEFÍCIO. PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR (ARTS. 3º E 267,
VI, DO CPC). PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE, EM REGRA. 1. Hipótese em que, na origem,
o segurado postulou ação com o escopo de obter benefício previdenciário sem ter requerido administrativamente o objeto de
sua pretensão. 2. A presente controvérsia soluciona-se na via infraconstitucional, pois não se trata de análise do princípio da
inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). Precedentes do STF. 3. O interesse de agir ou processual configura-se
com a existência do binômio necessidade-utilidade da pretensão submetida ao Juiz. A necessidade da prestação jurisdicional
exige demonstração de resistência por parte do devedor da obrigação, mormente em casos de direitos potestativos, já que o
Poder Judiciário é via destinada à resolução de conflitos. 4. Em regra, não se materializa a resistência do INSS à pretensão de
concessão de benefício previdenciário não requerido previamente na esfera administrativa”. (relator Ministro Herman Benjamin,
julgado em 17.5.2012) No entanto, em lugar de adotar a solução prevista no artigo 295, III, do Código de Processo Civil, em
atenção ao princípio da economia processual e com a finalidade de evitar danos à parte autora, determino a suspensão do feito
pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias para que a parte autora possa requerer administrativamente o benefício e o réu possa
decidir fundamentadamente sobre a sua concessão. Essa solução tem sido considerada a mais adequada pelo Tribunal Regional
Federal da 3ª Região, conforme se extrai da seguinte ementa: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ. NÃO ATENDIDA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO FEITO. OPORTUNIZADO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DECISÃO FUNDAMENTADA. I - Não procede a
insurgência da parte agravante. II - O MM. Juiz “a quo”, em decisão de 09/03/2011, determinou, a fls. 30, a suspensão do feito
pelo prazo de 60 (sessenta dias), para que a autora comprovasse o requerimento administrativo , sem deferimento ou sem
manifestação da Autarquia, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, tendo em vista que informou a cessação, em 15/12/2009, do
auxílio-doença que percebia e não trouxe aos autos qualquer documento relativo a novo pedido. III - A requerente manifestouse, a fls. 31/32, aduzindo a desnecessidade de anterior percurso das vias administrativas. IV - Renovada a exigência, concedeuse o prazo adicional de 60 (sessenta) dias para o cumprimento da determinação (fls. 33). V - Conforme a certidão de fls. 33v,
deixou a autora de manifestar-se sobre o prosseguimento do feito. VI - A exigência de se proceder ao prévio requerimento
administrativo vem sendo tomada em favor dos segurados, que acabam por aguardar todo o processamento da demanda, para
obtenção do benefício, quando poderiam obtê-lo de forma mais célere naquela via. VII - Tal providência afasta a extinção pura
e simples do feito, por falta de interesse de agir, em observância a preceito constitucional, consubstanciado no artigo 5º, XXXV,
da Magna Carta, e impede que o Judiciário substitua o administrador em sua função precípua de averiguar o preenchimento das
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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condições essenciais à concessão dos benefícios previdenciários. VIII - Afigurou-se correta a suspensão do feito, por 60 dias,
para a formulação do requerimento administrativo, pela parte autora. Se nesse prazo fosse concedido o benefício, perderia o
objeto este feito e estaria satisfeita a obrigação em razoável prazo. Ao contrário, deixando a Autarquia de atender ao pedido,
justificar-se-ia a propositura desta demanda. Assim é que a solução que se afirmou mais favorável às partes foi a suspensão
do processo, para que o interessado pudesse formular o pleito administrativo. IX - Apesar de oportunizado tal requerimento, a
parte autora quedou-se inerte, não demonstrando o seu interesse de agir. X - Decisão monocrática com fundamento no artigo
557, caput e § 1º-A, do CPC, que confere poderes ao relator para decidir recurso manifestamente improcedente, prejudicado,
deserto, intempestivo ou contrário à jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal
Superior, sem submetê-lo ao órgão colegiado, não importa em infringência ao CPC ou aos princípios do direito. XI - É pacífico o
entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas
e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. XII Não merece reparos a decisão recorrida, que deve ser mantida, porque calcada em precedentes desta E. Corte e do C. Superior
Tribunal de Justiça. XIII - Agravo improvido”. (apelação cível 0043213-90.2012.4.03.9999, relatora Raquel Perrini, julgado em
26.8.2013) Deverá a parte autora, no entanto, comprovar nos autos o protocolo do requerimento administrativo no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 295, III, do Código de Processo Civil. Feito
o requerimento pela via administrativa, em sendo concedido o benefício pela autarquia, o presente processo será extinto pela
ausência de interesse processual, sem ônus para as partes. Em sendo negado o benefício, será dado prosseguimento ao feito,
com citação da autarquia para contestar os pedidos. 2.Aguarde-se pelos prazos acima dispostos a comprovação do protocolo
do requerimento administrativo e o encerramento deste procedimento. 3.Intime-se. - ADV: LUIS ENRIQUE MARCHIONI (OAB
130696/SP)
Processo 3001403-75.2013.8.26.0396 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) Reinaldo Pereira Filho - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 1.Revendo o entendimento anterior deste
juízo e em consonância com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Regimental no agravo
em recurso especial nº152.247, o autor da demanda previdenciária carece de interesse processual quando não requer o
benefício previamente perante a autarquia no âmbito administrativo, uma vez que não demonstra a existência de resistência
do réu à pretensão deduzida em juízo: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CONCESSÓRIA DE BENEFÍCIO.
PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR (ARTS. 3º E 267, VI, DO CPC). PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE, EM REGRA. 1. Hipótese em que, na origem, o segurado postulou ação com o escopo de
obter benefício previdenciário sem ter requerido administrativamente o objeto de sua pretensão. 2. A presente controvérsia
soluciona-se na via infraconstitucional, pois não se trata de análise do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV,
da CF). Precedentes do STF. 3. O interesse de agir ou processual configura-se com a existência do binômio necessidadeutilidade da pretensão submetida ao Juiz. A necessidade da prestação jurisdicional exige demonstração de resistência por parte
do devedor da obrigação, mormente em casos de direitos potestativos, já que o Poder Judiciário é via destinada à resolução
de conflitos. 4. Em regra, não se materializa a resistência do INSS à pretensão de concessão de benefício previdenciário não
requerido previamente na esfera administrativa”. (relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 17.5.2012) No entanto, em lugar
de adotar a solução prevista no artigo 295, III, do Código de Processo Civil, em atenção ao princípio da economia processual
e com a finalidade de evitar danos à parte autora, determino a suspensão do feito pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias
para que a parte autora possa requerer administrativamente o benefício e o réu possa decidir fundamentadamente sobre a
sua concessão. Essa solução tem sido considerada a mais adequada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, conforme
se extrai da seguinte ementa: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO ATENDIDA
DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO FEITO. OPORTUNIZADO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DECISÃO FUNDAMENTADA. I - Não procede a insurgência da parte agravante. II - O
MM. Juiz “a quo”, em decisão de 09/03/2011, determinou, a fls. 30, a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta dias), para
que a autora comprovasse o requerimento administrativo , sem deferimento ou sem manifestação da Autarquia, no prazo de 45
(quarenta e cinco) dias, tendo em vista que informou a cessação, em 15/12/2009, do auxílio-doença que percebia e não trouxe
aos autos qualquer documento relativo a novo pedido. III - A requerente manifestou-se, a fls. 31/32, aduzindo a desnecessidade
de anterior percurso das vias administrativas. IV - Renovada a exigência, concedeu-se o prazo adicional de 60 (sessenta) dias
para o cumprimento da determinação (fls. 33). V - Conforme a certidão de fls. 33v, deixou a autora de manifestar-se sobre o
prosseguimento do feito. VI - A exigência de se proceder ao prévio requerimento administrativo vem sendo tomada em favor dos
segurados, que acabam por aguardar todo o processamento da demanda, para obtenção do benefício, quando poderiam obtê-lo
de forma mais célere naquela via. VII - Tal providência afasta a extinção pura e simples do feito, por falta de interesse de agir, em
observância a preceito constitucional, consubstanciado no artigo 5º, XXXV, da Magna Carta, e impede que o Judiciário substitua
o administrador em sua função precípua de averiguar o preenchimento das condições essenciais à concessão dos benefícios
previdenciários. VIII - Afigurou-se correta a suspensão do feito, por 60 dias, para a formulação do requerimento administrativo,
pela parte autora. Se nesse prazo fosse concedido o benefício, perderia o objeto este feito e estaria satisfeita a obrigação em
razoável prazo. Ao contrário, deixando a Autarquia de atender ao pedido, justificar-se-ia a propositura desta demanda. Assim é
que a solução que se afirmou mais favorável às partes foi a suspensão do processo, para que o interessado pudesse formular
o pleito administrativo. IX - Apesar de oportunizado tal requerimento, a parte autora quedou-se inerte, não demonstrando o
seu interesse de agir. X - Decisão monocrática com fundamento no artigo 557, caput e § 1º-A, do CPC, que confere poderes
ao relator para decidir recurso manifestamente improcedente, prejudicado, deserto, intempestivo ou contrário à jurisprudência
dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, sem submetê-lo ao órgão colegiado,
não importa em infringência ao CPC ou aos princípios do direito. XI - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual
não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade
ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. XII - Não merece reparos a decisão recorrida, que
deve ser mantida, porque calcada em precedentes desta E. Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça. XIII - Agravo improvido”.
(apelação cível 0043213-90.2012.4.03.9999, relatora Raquel Perrini, julgado em 26.8.2013) Deverá a parte autora, no entanto,
comprovar nos autos o protocolo do requerimento administrativo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da
petição inicial, nos termos do artigo 295, III, do Código de Processo Civil. Feito o requerimento pela via administrativa, em sendo
concedido o benefício pela autarquia, o presente processo será extinto pela ausência de interesse processual, sem ônus para as
partes. Em sendo negado o benefício, será dado prosseguimento ao feito, com citação da autarquia para contestar os pedidos.
2.Aguarde-se pelos prazos acima dispostos a comprovação do protocolo do requerimento administrativo e o encerramento deste
procedimento. 3.Intime-se. - ADV: LUIS ENRIQUE MARCHIONI (OAB 130696/SP)
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Processo 3001405-45.2013.8.26.0396 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - MAURA APARECIDA DE
SOUZA PACHECO - 1.De modo a trazer celeridade ao feito, determino a imediata realização de perícia, cabendo ao senhor
perito apresentar seu laudo em 30 (trinta) dias após a sua intimação. 2.Intime o Cartório, por e-mail, o perito da vez, Richard
Martins de Andrade, obedecendo-se ao rodízio entre os profissionais habilitados neste Juízo e no Juizado Especial Federal.
Posteriormente, oficie-se com as cópias necessárias, inclusive de eventuais quesitos. Fixo os honorários em R$ 200,00, nos
termos da Resolução nº 541/2007 do Conselho da Justiça Federal. 3.Também por e-mail (novohoriz1@tjsp.jus.br) deverá
o experto indicar a data para início dos trabalhos, cabendo ao Cartório providenciar a imediata intimação da parte autora.
Independentemente da citação do réu e também da prerrogativa de intimação pessoal, oficie-se, via e-mail, fax ou carta com
AR, a ré, comunicando-se da designação da data da perícia. 4.Apresente a parte autora seus quesitos em 5 (cinco) dias.
Deverá a perícia levar em conta, também, os quesitos usualmente apresentados pelo réu, especialmente os seguintes: Qual é
a atividade laborativa que o(a) periciado(a) informa ter habitualmente exercido antes da ocorrência da suposta incapacidade
para o trabalho? A atividade laborativa habitual requer a realização de esforços físicos? Em caso afirmativo, de forma leve,
moderada ou intensa? O(a) periciado(a) está incapaz para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual? Em caso positivo,
o(a) periciado(a) está incapaz para o seu trabalho ou sua atividade habitual há mais de 15(quinze) dias consecutivos? Quais
são as causas (doenças ou lesões) que resultaram na incapacidade laboral do(a) autor(a)? Se a causa incapacitante é doença,
quais são elas? Quais os CIDs? As doenças ou lesões são inerentes a grupo etário? A senilidade é a causa da incapacidade
do periciado? A(s) patologia(s) constatada(s) no exame pericial encontram-se em fase evolutiva ou estabilizada? Qual é a data
do inicio da(s) doença(s) (DID) ou lesão que tornaram o(a) periciado(a) incapaz para o trabalho? Foi apresentado atestado de
tratamento ambulatorial ou de internação hospitalar, exames ou outro documento correspondente para ser fixada a data de
inicio da doença (DID) ou da ocorrência da lesão) Após a data de inicio da doença (DID) ou lesão sobreveio progressão ou
agravamento dessa doença ou lesão que levado o(a) periciado(a) a se tornar incapaz para o trabalho? Em caso positivo, a partir
de que data? A fixação da data citada na resposta ao quesito anterior foi feita com base em atestado de tratamento ambulatorial
ou de internação hospitalar, exames ou outro documento correspondente? Quais foram os exames que foram apresentados
pelo(a) periciado(a) para a realização do laudo pericial? Qual é a data da realização de cada um dos exames? O Sr. Perito
solicitou a apresentação de exames complementares para a realização da pericia? Em caso positivo, quais? Qual é a data de
inicio da incapacidade (DII) para o trabalho do(a) periciado(a)? Foi apresentado atestado de tratamento ambulatorial ou de
internação hospitalar ou outro documento correspondente para ser fixada a data de inicio da incapacidade (DII)? Há algum tipo
de tratamento cirúrgico, ambulatorial, ou fisioterápico, que possa ser utilizado para tratar a(s) doença(s) ou lesões que teriam
sido causa para a incapacidade laboral do(a) periciado(a)? Qual? A medicina dispõe de meios para reverter a incapacidade
laboral do(a) periciado(a) através do tratamentos citados ? O(a) periciado(a) está sendo submetido a algum tratamento especifico
para curas a(s) doença(s) que o teria(m) deixado incapaz para o trabalho? A incapacidade para o trabalho é absoluta (todas
as atividades) ou relativa (apenas para sua atividade habitual)? Se relativa, qual a limitação? A incapacidade é definida ou
temporária? Se temporária, por quanto tempo? O(a) periciado(a) informou estar em gozo de algum beneficio previdenciário?
Em caso positivo, qual é a espécie do beneficio e desde quando ele informa estar em gozo de beneficio? O(a) periciado(a) já foi
paciente do Sr. Perito antes da pericia? Desde quando o(a) periciado(a) é seu paciente? O(a) Sr.(a) perito(a) gostaria de trazer
à conhecimento do Juízo outro(s) esclarecimento(s) que, porventura, não tenha(m) sido objeto dos presentes quesitos? 5.Com
a juntada do laudo, cite-se a ré para a resposta, oportunidade em que deverá se manifestar sobre a perícia realizada. 6.Com a
resposta, à réplica, inclusive para manifestação sobre o laudo pericial. 7.Não havendo pedido de esclarecimentos, providenciese a requisição dos honorários periciais. 8.Regularizados, tornem os autos conclusos para sentença. 9.Defiro a gratuidade, ante
a declaração firmada e a qualificação da parte autora. Intime-se. Cumpra-se. - ADV: LUIS ENRIQUE MARCHIONI (OAB 130696/
SP)
Processo 3001410-67.2013.8.26.0396 - Divórcio Litigioso - Dissolução - C. A. T. B. - A. B. N. - 1.Não se mostram presentes
os requisitos necessários para a imposição da obrigação de prestar alimentos ao réu, especialmente a demonstração da
necessidade da autora e da impossibilidade de prover a própria subsistência. Ademais com a dissolução do vinculo matrimonial
inexistira fundamento jurídico que justifique o dever de prestar alimento. 2.Conforme autoriza o artigo 125, IV, do Código de
Processo Civil, designo audiência pelo Setor de Conciliação para o dia 22/5/2014, às 16:00 horas. 3.Cite-se e intime-se a ré
para comparecimento, cientificando-a de que, caso não tenha condições de constituir advogado, deverá solicitar à OAB a
nomeação gratuita, bem como, caso a tentativa de conciliação reste infrutífera, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação
da contestação, sob pena de revelia, passará a correr da data da audiência. 4.Autorizo o ato nos moldes do artigo 172 e seus
parágrafos, do Código de Processo Civil. 5.As partes deverão observar o disposto no artigo 238, parágrafo único, do Código de
Processo Civil. 6.Intimem-se o autor e o Ministério Público. - FICA A AUTORA INTIMADA NA PESSOA DE SUA ADVOGADA A
COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA. - ADV: ALVANI FILOMENA TEIXEIRA MAGRI (OAB 105315/SP)
Processo 3001412-37.2013.8.26.0396 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art.
55/6) - Wilson Francisco dos Santos - 1.Revendo o entendimento anterior deste juízo e em consonância com o decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Regimental no agravo em recurso especial nº152.247, o autor
da demanda previdenciária carece de interesse processual quando não requer o benefício previamente perante a autarquia
no âmbito administrativo, uma vez que não demonstra a existência de resistência do réu à pretensão deduzida em juízo:
“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CONCESSÓRIA DE BENEFÍCIO. PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA
AÇÃO. INTERESSE DE AGIR (ARTS. 3º E 267, VI, DO CPC). PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE,
EM REGRA. 1. Hipótese em que, na origem, o segurado postulou ação com o escopo de obter benefício previdenciário sem
ter requerido administrativamente o objeto de sua pretensão. 2. A presente controvérsia soluciona-se na via infraconstitucional,
pois não se trata de análise do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). Precedentes do STF. 3. O
interesse de agir ou processual configura-se com a existência do binômio necessidade-utilidade da pretensão submetida ao
Juiz. A necessidade da prestação jurisdicional exige demonstração de resistência por parte do devedor da obrigação, mormente
em casos de direitos potestativos, já que o Poder Judiciário é via destinada à resolução de conflitos. 4. Em regra, não se
materializa a resistência do INSS à pretensão de concessão de benefício previdenciário não requerido previamente na esfera
administrativa”. (relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 17.5.2012) No entanto, em lugar de adotar a solução prevista
no artigo 295, III, do Código de Processo Civil, em atenção ao princípio da economia processual e com a finalidade de evitar
danos à parte autora, determino a suspensão do feito pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias para que a parte autora possa
requerer administrativamente o benefício e o réu possa decidir fundamentadamente sobre a sua concessão. Essa solução
tem sido considerada a mais adequada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, conforme se extrai da seguinte ementa:
“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO ATENDIDA DETERMINAÇÃO JUDICIAL
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PARA REGULARIZAÇÃO DO FEITO. OPORTUNIZADO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE
AGIR. DECISÃO FUNDAMENTADA. I - Não procede a insurgência da parte agravante. II - O MM. Juiz “a quo”, em decisão de
09/03/2011, determinou, a fls. 30, a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta dias), para que a autora comprovasse o
requerimento administrativo , sem deferimento ou sem manifestação da Autarquia, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, tendo
em vista que informou a cessação, em 15/12/2009, do auxílio-doença que percebia e não trouxe aos autos qualquer documento
relativo a novo pedido. III - A requerente manifestou-se, a fls. 31/32, aduzindo a desnecessidade de anterior percurso das
vias administrativas. IV - Renovada a exigência, concedeu-se o prazo adicional de 60 (sessenta) dias para o cumprimento
da determinação (fls. 33). V - Conforme a certidão de fls. 33v, deixou a autora de manifestar-se sobre o prosseguimento do
feito. VI - A exigência de se proceder ao prévio requerimento administrativo vem sendo tomada em favor dos segurados, que
acabam por aguardar todo o processamento da demanda, para obtenção do benefício, quando poderiam obtê-lo de forma
mais célere naquela via. VII - Tal providência afasta a extinção pura e simples do feito, por falta de interesse de agir, em
observância a preceito constitucional, consubstanciado no artigo 5º, XXXV, da Magna Carta, e impede que o Judiciário substitua
o administrador em sua função precípua de averiguar o preenchimento das condições essenciais à concessão dos benefícios
previdenciários. VIII - Afigurou-se correta a suspensão do feito, por 60 dias, para a formulação do requerimento administrativo,
pela parte autora. Se nesse prazo fosse concedido o benefício, perderia o objeto este feito e estaria satisfeita a obrigação em
razoável prazo. Ao contrário, deixando a Autarquia de atender ao pedido, justificar-se-ia a propositura desta demanda. Assim é
que a solução que se afirmou mais favorável às partes foi a suspensão do processo, para que o interessado pudesse formular
o pleito administrativo. IX - Apesar de oportunizado tal requerimento, a parte autora quedou-se inerte, não demonstrando o
seu interesse de agir. X - Decisão monocrática com fundamento no artigo 557, caput e § 1º-A, do CPC, que confere poderes
ao relator para decidir recurso manifestamente improcedente, prejudicado, deserto, intempestivo ou contrário à jurisprudência
dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, sem submetê-lo ao órgão colegiado,
não importa em infringência ao CPC ou aos princípios do direito. XI - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual
não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade
ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. XII - Não merece reparos a decisão recorrida, que
deve ser mantida, porque calcada em precedentes desta E. Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça. XIII - Agravo improvido”.
(apelação cível 0043213-90.2012.4.03.9999, relatora Raquel Perrini, julgado em 26.8.2013) Deverá a parte autora, no entanto,
comprovar nos autos o protocolo do requerimento administrativo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da
petição inicial, nos termos do artigo 295, III, do Código de Processo Civil. Feito o requerimento pela via administrativa, em sendo
concedido o benefício pela autarquia, o presente processo será extinto pela ausência de interesse processual, sem ônus para as
partes. Em sendo negado o benefício, será dado prosseguimento ao feito, com citação da autarquia para contestar os pedidos.
2.Aguarde-se pelos prazos acima dispostos a comprovação do protocolo do requerimento administrativo e o encerramento deste
procedimento. 3.Intime-se. - ADV: LUIS ENRIQUE MARCHIONI (OAB 130696/SP)
Processo 3001424-51.2013.8.26.0396 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - ERIKA DA SILVA GALLO EVERSON DA SILVA GALLO - DELFINA DA SILVA GALLO - 1.Nomeio inventariante a requerente ERIKA DA SILVA GALLO,
independentemente de compromisso. 2.A transferência das dívidas para o nome da herdeira dependerá de consentimento
expresso do credor, nos termos do artigo 299 do Código Civil e, por sua vez, independe de qualquer autorização por parte deste
juízo. 3.Outrossim, o pagamento da dívida de titularidade do espólio poderá ser realizado pela herdeira, independentemente
de autorização deste juízo, podendo sub-rogar-se nos créditos pagos nos termos dos artigos 346 e seguintes do Código Civil.
4.Por fim, incumbe à inventariante a administração dos bens da herança, incluindo-se o pagamento das dívidas do espólio,
nos termos dos artigos 991 e 992 do Código de Processo Civil. Desta forma, ainda que desnecessário, defiro o pagamento
das parcelas dos financiamentos por meio de levantamento de recursos da própria herança. Expeça-se alvará, se necessário,
devendo a inventariante prestar contas mensalmente, comprovando o pagamento das parcelas. Defiro, ainda, a expedição de
alvarás para levantamento dos valores depositados no Banco Santander S/A e Caixa Econômica Federal, bem como do valor
residual do benefício de aposentadoria, tudo conforme pleiteado às folhas 59/60. 5.No mais, deverá o inventariante, no prazo de
30 (trinta) dias: a) adequar a relação de bens e o plano de partilha para constar os valores que se encontram depositados nas
contas mencionadas às folhas 59/60 e o benefício de aposentadoria deixado pela “de cujus”; b) providenciar o recolhimento do
imposto “causa mortis”, comprovando o protocolo do requerimento administrativo junto ao Posto Fiscal. 3.Na inércia, aguarde-se
provocação em arquivo. - ADV: OLÍVIA DE MORAES MUNUERA (OAB 162518/SP)
Processo 3001492-98.2013.8.26.0396 - Interdição - Tutela e Curatela - A. L. P. P. - C. T. P. P. - Defiro ao requerente gratuita da
justiça, anotando-se. Há diagnóstico médico indicando o quadro de acidente vascular cerebral e que a requerida, em decorrência
da anomalia, está incapacitada para os atos da vida civil. Posto isto, defiro parcialmente o pedido de antecipação de tutela, para
conceder à autora a curatela provisória da interditanda, mediante compromisso em 05 dias. Cite-se e intimem-se, nos termos
dos artigos 1181 e 1182 do Código de Processo Civil, observado, à interditanda, que o prazo para impugnar é de 05 dias a
contar da juntada deste mandado ao processo devidamente cumprido, eis que dispensado o interrogatório. Constando que o
interditando se trata de pessoa não apta para receber a citação (CPC, art. 218, “caput”), deverá o Sr. Oficial de Justiça, desde
já, por medida de economia processual, diligenciar visando localizar eventuais pessoas (que não o requerente da interdição,
obviamente), na ordem estabelecida no art. 1775, do Código Civil (cônjuge ou companheiro; na falta, pai ou mãe e, na falta
destes, de descendente), para que, por meio de decisão judicial oportuna, seja nomeado curador provisório para receber o ato
citatório e, após, defender os interesses da interditanda nos autos. Fica dispensado o exame médico mencionado no art. 218,
parágrafo 1º, in “in fine”, do Diploma Processual Civil, porque no decorrer do feito, a interditanda será submetida a exame por
profissional habilitado, bastando, para o fim descrito no parágrafo 2º, do mesmo artigo de lei, apenas a constatação feita pelo Sr.
Meirinho. Avaliação técnica pela “expert” do quadro do TJSP. Ciência ao Ministério Público. Às partes para apresentar quesitos
e indicar assistente técnico, querendo, em 05 dias, incluído o MP e eventual advogado constituído ou nomeado pela Assistência
(cientificação oportuna). - ADV: JOSE SERGIO ABRAO JANA (OAB 32979/SP)
Processo 3001501-60.2013.8.26.0396 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - EID EID JUNIOR
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 1.Revendo o entendimento anterior deste juízo e em consonância com o
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Regimental no agravo em recurso especial nº152.247, o
autor da demanda previdenciária carece de interesse processual quando não requer o benefício previamente perante a autarquia
no âmbito administrativo, uma vez que não demonstra a existência de resistência do réu à pretensão deduzida em juízo:
“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CONCESSÓRIA DE BENEFÍCIO. PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA
AÇÃO. INTERESSE DE AGIR (ARTS. 3º E 267, VI, DO CPC). PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE,
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EM REGRA. 1. Hipótese em que, na origem, o segurado postulou ação com o escopo de obter benefício previdenciário sem
ter requerido administrativamente o objeto de sua pretensão. 2. A presente controvérsia soluciona-se na via infraconstitucional,
pois não se trata de análise do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). Precedentes do STF. 3. O
interesse de agir ou processual configura-se com a existência do binômio necessidade-utilidade da pretensão submetida ao
Juiz. A necessidade da prestação jurisdicional exige demonstração de resistência por parte do devedor da obrigação, mormente
em casos de direitos potestativos, já que o Poder Judiciário é via destinada à resolução de conflitos. 4. Em regra, não se
materializa a resistência do INSS à pretensão de concessão de benefício previdenciário não requerido previamente na esfera
administrativa”. (relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 17.5.2012) No entanto, em lugar de adotar a solução prevista
no artigo 295, III, do Código de Processo Civil, em atenção ao princípio da economia processual e com a finalidade de evitar
danos à parte autora, determino a suspensão do feito pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias para que a parte autora possa
requerer administrativamente o benefício e o réu possa decidir fundamentadamente sobre a sua concessão. Essa solução
tem sido considerada a mais adequada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, conforme se extrai da seguinte ementa:
“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO ATENDIDA DETERMINAÇÃO JUDICIAL
PARA REGULARIZAÇÃO DO FEITO. OPORTUNIZADO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE
AGIR. DECISÃO FUNDAMENTADA. I - Não procede a insurgência da parte agravante. II - O MM. Juiz “a quo”, em decisão de
09/03/2011, determinou, a fls. 30, a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta dias), para que a autora comprovasse o
requerimento administrativo , sem deferimento ou sem manifestação da Autarquia, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, tendo
em vista que informou a cessação, em 15/12/2009, do auxílio-doença que percebia e não trouxe aos autos qualquer documento
relativo a novo pedido. III - A requerente manifestou-se, a fls. 31/32, aduzindo a desnecessidade de anterior percurso das
vias administrativas. IV - Renovada a exigência, concedeu-se o prazo adicional de 60 (sessenta) dias para o cumprimento
da determinação (fls. 33). V - Conforme a certidão de fls. 33v, deixou a autora de manifestar-se sobre o prosseguimento do
feito. VI - A exigência de se proceder ao prévio requerimento administrativo vem sendo tomada em favor dos segurados, que
acabam por aguardar todo o processamento da demanda, para obtenção do benefício, quando poderiam obtê-lo de forma
mais célere naquela via. VII - Tal providência afasta a extinção pura e simples do feito, por falta de interesse de agir, em
observância a preceito constitucional, consubstanciado no artigo 5º, XXXV, da Magna Carta, e impede que o Judiciário substitua
o administrador em sua função precípua de averiguar o preenchimento das condições essenciais à concessão dos benefícios
previdenciários. VIII - Afigurou-se correta a suspensão do feito, por 60 dias, para a formulação do requerimento administrativo,
pela parte autora. Se nesse prazo fosse concedido o benefício, perderia o objeto este feito e estaria satisfeita a obrigação em
razoável prazo. Ao contrário, deixando a Autarquia de atender ao pedido, justificar-se-ia a propositura desta demanda. Assim é
que a solução que se afirmou mais favorável às partes foi a suspensão do processo, para que o interessado pudesse formular
o pleito administrativo. IX - Apesar de oportunizado tal requerimento, a parte autora quedou-se inerte, não demonstrando o
seu interesse de agir. X - Decisão monocrática com fundamento no artigo 557, caput e § 1º-A, do CPC, que confere poderes
ao relator para decidir recurso manifestamente improcedente, prejudicado, deserto, intempestivo ou contrário à jurisprudência
dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, sem submetê-lo ao órgão colegiado,
não importa em infringência ao CPC ou aos princípios do direito. XI - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual
não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade
ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. XII - Não merece reparos a decisão recorrida, que
deve ser mantida, porque calcada em precedentes desta E. Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça. XIII - Agravo improvido”.
(apelação cível 0043213-90.2012.4.03.9999, relatora Raquel Perrini, julgado em 26.8.2013) Deverá a parte autora, no entanto,
comprovar nos autos o protocolo do requerimento administrativo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da
petição inicial, nos termos do artigo 295, III, do Código de Processo Civil. Feito o requerimento pela via administrativa, em sendo
concedido o benefício pela autarquia, o presente processo será extinto pela ausência de interesse processual, sem ônus para as
partes. Em sendo negado o benefício, será dado prosseguimento ao feito, com citação da autarquia para contestar os pedidos.
2.Aguarde-se pelos prazos acima dispostos a comprovação do protocolo do requerimento administrativo e o encerramento deste
procedimento. 3.Intime-se. - ADV: EDSON RENEE DE PAULA (OAB 222142/SP), MATEUS DE FREITAS LOPES (OAB 209327/
SP)
Processo 3001584-76.2013.8.26.0396 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Abner dos Santos Guimarães - Lucio
Marques Guimarães - 1.Embora haja interesse de menor no presente processo, visando maior celeridade processual, defiro
o processamento pelo rito de arrolamento, eis que o Ministério Público acompanhará o feito, zelando pelos interesses do
herdeiro menor. 2.Nomeio inventariante a representante legal do herdeiro menor, BENEDITA MENDONÇA DOS SANTOS,
independentemente de compromisso. 3.Deverá a inventariante providenciar, no prazo de 30 (trinta) dias o recolhimento do
imposto “causa mortis”, comprovando o protocolo do requerimento administrativo junto ao Posto Fiscal. 4.Com a providência
do item 3, aguarde-se pela manifestação da Fazenda Estadual pelo prazo de 30 (trinta) dias. 5.Após, dê-se vista dos autos ao
Ministério Público. - ADV: CLAUDIA MARA ARANTES DA SILVA (OAB 108904/SP), PAULA CRISTINA GONZALEZ (OAB 135867/
SP)
Processo 3001611-59.2013.8.26.0396 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Aparecida Donizete Brito Ferreira - Joao
Brito - 1.Nomeio inventariante a requerente APARECIDA DONIZETE BRITO FERREIRA, independentemente de compromisso.
2.Defiro a expedição de Ofícios à Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, solicitando o valor dos numerários existentes
nas contas poupança informadas às fls. 07. 3.Defiro a expedição de Alvará para levantamento do saldo residual do benefício
de aposentadoria deixado pelo “de cujus”. 4.Com a resposta dos Ofícios expedidos às instituições bancárias, intime-se a
inventariante a providenciar, no prazo de 30 (trinta) dias: a) adequação da relação dos bens e do plano de partilha de forma
a incluir os valores depositados em conta poupança e o valor do benefício deixado pelo “de cujus”, atribuindo o valor correto
da causa, que deverá corresponder ao monte mor; b) recolhimento do imposto “causa mortis”, comprovando o protocolo do
requerimento administrativo junto ao Posto Fiscal. 5.Defiro à inventariante a assistência judiciária. - ADV: CLAUDIA MARA
ARANTES DA SILVA (OAB 108904/SP), ANA LÚCIA POLIMENO (OAB 239667/SP)
Processo 3001744-04.2013.8.26.0396 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - APARECIDA MARGARIDA PESO
COSTA - ANTENOR DUTRA DA COSTA - 1.Defiro à requerente a assistência judiciária. 2.Nomeio inventariante a requerente
APARECIDA MARGARIDA PESO COSTA, independentemente de compromisso. 3.Deverá a inventariante providenciar, no prazo
de 30 (trinta) dias: a) o recolhimento do imposto “causa mortis”, comprovando o protocolo do requerimento administrativo junto
ao Posto Fiscal. 4.Na inércia, aguarde-se provocação em arquivo. Intimem-se. - ADV: CLAUDIA MARA ARANTES DA SILVA
(OAB 108904/SP), EDSON RENEE DE PAULA (OAB 222142/SP)
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Processo 3001793-45.2013.8.26.0396 - Embargos à Execução Fiscal - DIREITO TRIBUTÁRIO - NOVO TEMPO IMÓVEIS
LTDA - Nos termos do artigo 284 do Código de Processo Civil, emende o embargante a petição inicial, no prazo de 10 (dez)
dias, para trazer o comprovante da garantia da execução fiscal, tendo em vista a disposição do artigo 16, § 1º, da Lei 6.830/80.
Não sendo cumprida a determinação acima no prazo estipulado, voltem conclusos para extinção. 3.Intimem-se. - ADV: JOSÉ
RICARDO PAULIQUI (OAB 226584/SP)
Processo 3001808-14.2013.8.26.0396 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO S/A
- 1.Citem-se os executados para pagamento da dívida descrita na inicial, no valor de R$19.522,49, no prazo de 3 (três) dias,
sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito exequendo. 2.Fixo os honorários devidos aos
advogados do exequente em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida (principal, acrescido de juros e correção
monetária), os quais serão reduzidos pela metade na hipótese de pagamento da dívida no prazo acima estipulado, nos termos
do artigo 652-A, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3.Deverão os executados serem também intimados quanto ao
prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de embargos, contados da juntada aos autos do mandado de citação cumprido
e independentemente de penhora, depósito ou caução. 4.Caso os executados pretendam fazer uso da faculdade prevista no
artigo 745-A do Código de Processo Civil, deverão comprovar, no mesmo prazo para o oferecimento dos embargos, o depósito
de 30% (trinta por cento) do valor total da dívida, acrescida dos honorários advocatícios, o que importará reconhecimento da
dívida e renúncia ao direito de ofertar embargos ou qualquer outra medida de impugnação ao crédito executado. 5.Diligências
necessárias. - ADV: PAULO ROBERTO TUPY DE AGUIAR (OAB 66479/SP)
Processo 3001810-81.2013.8.26.0396 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - BENEDITA FATIMA DE SOUZA
BARBOSA - ADELIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA e outro - Vistos. 1.Defiro aos requerentes a assistência judiciária. 2.Nomeio
inventariante a requerente BENEDITA FÁTIMA DE SOUZA BARBOSA, independentemente de compromisso. 3.Deverá a
inventariante providenciar, no prazo de 30 (trinta) dias: a) o recolhimento do imposto “causa mortis”, comprovando o protocolo
do requerimento administrativo junto ao Posto Fiscal. 4.Na inércia, aguarde-se provocação em arquivo. Intimem-se. - ADV:
CLAUDIA MARA ARANTES DA SILVA (OAB 108904/SP), JULIANA PIASSI (OAB 301121/SP)
Processo 3001896-52.2013.8.26.0396 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - MARIA DE FÁTIMA PAULA VIDEIRA SERGIO VIDEIRA - 1.Defiro à requerente a assistência judiciária. 2.Nomeio inventariante a requerente, Maria de Fátima Paula
Videira, independentemente de compromisso. 3.Deverá a inventariante, no prazo de 30 (trinta) dias: a) juntar as certidões
de nascimento, ou casamento, se o caso, dos herdeiros, bem como regularizar a representação processual dos mesmos. b)
recolher o imposto “causa mortis”, comprovando o protocolo do requerimento administrativo junto ao Posto Fiscal. 4.Na inércia,
aguarde-se provocação em arquivo. Intimem-se. - ADV: CLAUDIA MARA ARANTES DA SILVA (OAB 108904/SP), LUCIMARA
AMADEU ZUCCHINI (OAB 167957/SP)
Processo 3001903-44.2013.8.26.0396 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - F. D. H. - 1.Conforme
autoriza o artigo 125, IV, do Código de Processo Civil, designo audiência pelo Setor de Conciliação para o dia 5/6/2014, às
13:45 horas. 2.Cite-se e intime-se a ré para comparecimento, cientificando-a de que, caso não tenha condições de constituir
advogado, deverá solicitar à OAB a nomeação gratuita, bem como, caso a tentativa de conciliação reste infrutífera, o prazo de
15 (quinze) dias para apresentação da contestação, sob pena de revelia, passará a correr da data da audiência. 3.Autorizo o
ato nos moldes do artigo 172 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. 4.As partes deverão observar o disposto no artigo
238, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 5.Defiro ao autor a assistência judiciária. 6.Intimem-se o autor e o Ministério
Público. - ADV: WILLIAN ROBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA (OAB 258338/SP)
Processo 3001911-21.2013.8.26.0396 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - B. de F. dos S. - R. M. A.
- Vistos. 1.Cite-se o réu, cientificando-o de que terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação da contestação, sob pena
de revelia, contado da juntada do mandado citatório aos autos. 2.Autorizo o ato nos moldes do artigo 172 e seus parágrafos,
do Código de Processo Civil. 3.Defiro à autora a assistência judiciária. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: LUCIMARA AMADEU ZUCCHINI (OAB 167957/SP)
Processo 3001919-95.2013.8.26.0396 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença - YOLANDA
PONCINELLI TONETO - Banco do Brasil S/A - Despacho - Genérico 1.O Tribunal de Justiça de São Paulo, em linha com
precedente do Superior Tribunal de Justiça, tem entendido pela necessidade do recolhimento das custas processuais para a
execução individual das sentenças proferidas em ação civil pública, uma vez que a isenção prevista no artigo 18 da Lei 7.347/85
aplica-se apenas à fase de conhecimento da ação coletiva. No caso dos autos a exequente pretende cobrar vultosa divida sem,
contudo arcar com os custos processuais inerentes. A exequente não demonstrou sua condição de miserabilidade, não podendo
a ausência de entrega de declaração de imposto de renda servir como comprovação de necessidade para fins do artigo 2°,
parágrafo único, da Lei 1.060/50. Desta forma emende a exequente sua petição inicial, comprovando por meio idôneo a situação
de miserabilidade, ou trazendo comprovante do recolhimento das custas processuais, no prazo de 10 (dez) dias sob pena de
cancelamento da distribuição. 2.Aplica-se à presente execução de sentença, tendo em vista estar instruída com demonstrativo
da dívida, que depende de simples cálculo aritmético, o procedimento previsto no artigo 475-J do Código de Processo Civil.
3.Em sendo cumprida a determinação contida no item “1”, acima, cite-se e intime-se o executado para que satisfaça a obrigação
à qual foi condenado, no valor de R$65.568,57, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez
por cento) sobre o total do débito, além de juros legais e correção monetária. 4.Efetuado o pagamento integral da quantia
certa no prazo acima, ficará o executado isento da multa e o processo será extinto pelo cumprimento de sentença; verificado
pagamento parcial, incidirá a multa sobre o saldo remanescente. 5.Não efetuando o pagamento integral, defiro desde logo a
penhora online pelo sistema BACENJUD, conforme ordem estabelecida pelo artigo 655A do Código de Processo Civil, servindo
o extrato positivo de bloqueio e transferência como termo de penhora. Escoado o prazo de 15 (quinze) dias sem pagamento
integral, proceda a serventia a inclusão da minuta no sistema, observando que não será efetivada a penhora de valor irrisório,
isto é, menor que 1% (um por cento) do valor da dívida, a fim de não movimentar a máquina judiciária com valores que não
são suficientes para a satisfação efetiva da dívida; 6.Efetivada a constrição de algum valor, intime-se o executado, na pessoa
de seu advogado ou pessoalmente, caso não tenha constituído procurador nos autos, para, se quiser, no prazo de 15 (quinze
dias), ofertar impugnação (artigo 475-J, §1º do Código de Processo Civil). 7.A fixação de honorários advocatícios nesta fase
processual somente será cabível na hipótese de oferta de impugnação pelo executado. 8.Intimações e diligências necessárias.
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- ADV: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA (OAB 140741/SP)
Processo 3001971-91.2013.8.26.0396 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - N. S. G. P. - J. A. do V. - - J.
A. do V. G. - - J. A. do V. - - J. A. do V. - 1.Nos termos do artigo 284 do Código de Processo Civil, emende a autora a petição
inicial, no prazo de 10 (dez) dias, trazendo o instrumento de procuração outorgando poderes à subscritora da petição inicial
e o comprovante do recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. 2.Em sendo cumprida a
determinação acima, citem-se os réus, cientificando-os de que terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar contestação,
contados da juntada do mandado citatório aos autos. 3.Defiro os benefícios do artigo 172 e seus parágrafos, do Código de
Processo Civil. 4.Intime-se. - ADV: ANA RITA CARDOSO THAMOS (OAB 218976/SP)

Criminal
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO CALVERT
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUIS ANTONIO LIMA DE CASTRO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2014
Processo 0007407-19.2012.8.26.0396 (396.01.2012.002382/00/01) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Homicídio
Simples - Isaque de Oliveira - - Isaque de Oliveira - Os elementos trazidos pela Defesa do réu Isaque de Oliveira na petição
de folhas 412-419 em nada infirmam a fundamentação das decisões de folhas 90, 111 e 187, ou do acórdão a que se refere
a informação de folha 20 dos autos apensos, razão pela qual indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do réu,
remetendo às razões já expostas anteriormente. Intimem-se. - ADV: RODRIGO POLITANO (OAB 248348/SP)
Processo 3000229-31.2013.8.26.0396 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins Julio Cesar Brumatti e outro - Vistos. 1.Expeçam-se, com urgência, guias de recolhimentos provisórias dos sentenciados e
encaminhem-se aos r. Juízos competentes para o processamento das execuções dos presos. 2.Em razão da pena aplicada, a
prescrição para os réus dar-se-ão em 17/11/2029. Anote-se no rosto dos autos. 3. Arbitro os honorários da Defensora nomeada
para o réu Julio Cesar em 70% da tabela Defensoria/OAB. Expeça-se a certidão. 4. Forme-se o traslado. 5.Após, cumpridas
as formalidades legais, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (Serviço de Entrada de Autos de Direito
Criminal S.J.2.1.5- complexo Ipiranga Sala 40), com as nossas homenagens. 6. Em apenso, seguem os autos de restituição de
Coisas Apreendidas (apenso 01), com recurso de apelação interposto pelo MP., para julgamento do recurso em conjunto. 7.Int.
- ADV: GIULIANA FUJINO (OAB 171791/SP), LEANDRO TADEU LANÇA (OAB 260445/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO CALVERT
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUIS ANTONIO LIMA DE CASTRO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2014
Processo 0003544-55.2012.8.26.0396 (396.01.2012.003544) - Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)
- Decorrente de Violência Doméstica - V. A. R. - Vistos. Em razão da pena aplicada, a prescrição para ao ré dar-se-á em
29/09/2016. Anote-se no rosto dos autos. Após, cumpridas as formalidades legais, subam os autos ao Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo (Serviço de Entrada de Autos de Direito Criminal S.J.2.1.5- complexo Ipiranga Sala 40), com as nossas
homenagens. Int. - ADV: WILLIAN ROBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA (OAB 258338/SP)

FORO DISTRITAL DE ITAJOBI
Cível

Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE ITAJOBI EM 16/01/2014
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:0000065-91.2014.8.26.0264
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
: A. A. O. DOS S.
: 263799/SP - Andrea Maria Ambrizzi Rodolfo

PROCESSO :0000066-76.2014.8.26.0264
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: Itaú Unibanco S/A
ADVOGADO : 251587/SP - Graziela Angelo Marques
REQDO
: EVANDRA TALACIO DE CAMARGO EPP
VARA:VARA ÚNICA
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PROCESSO :0000067-61.2014.8.26.0264
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: Itaú Unibanco S/A
ADVOGADO : 150587/SP - Daniel de Souza
REQDO
: NELSON FORTUNATO DE CAMARGO-ITAJOBI-EPP
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000069-31.2014.8.26.0264
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL
REQTE
: Aparecida Pedro da Cruz
ADVOGADO : 219616/SP - Paulo Antonio Pantaleão Força
REQDA
: Maria Mariano da Cruz
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000071-98.2014.8.26.0264
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Silvio Andriotti Junior
ADVOGADO : 273346/SP - Juliano Negrão Cardoso
REQDO
: ALESSANDRO MORTARI LOPES
VARA:VARA ÚNICA

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO MARIA CLARA SCHMIDT DE FREITAS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCIA MARIA PAVANELLI CARACINI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0017/2014
Processo 0000035-61.2011.8.26.0264 (264.01.2011.000035) - Procedimento Ordinário - Direito de Vizinhança - Irani Guerzoni
de Souza - André Sakamoto - Vistos. Para a tentativa de conciliação, nos termos do art. 331 do CPC, designo audiência para
o dia 10 de março de 2.014, às 13h30min. Int. - ADV: RENATA GERLACK (OAB 132207/SP), PAULO ANTONIO PANTALEÃO
FORÇA (OAB 219616/SP)
Processo 0000219-51.2010.8.26.0264 (264.01.2010.000219) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Ezequiel Pelegrini
- Fls Comércio de Frutas Ltda - Fls. 84: Defiro a citação nos termos do art. 227 e seguintes do CPC, por conta e risco. Adite-se e
desentranhe-se o mandado de fls. 80/81 para integral cumprimento. Int. Dilig. (Obs.: aguardando recolhimento de diligências do
Oficial de Justiça, município de Marapoama.) - ADV: JOÃO HENRIQUE FEITOSA BENATTI (OAB 242803/SP), LUCIA FEITOSA
BENATTI (OAB 83511/SP)
Processo 0000287-74.2005.8.26.0264 (264.01.2005.000287) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Devanir
Dada - Instituto Nacional de Seguro Socialinss - Vistos. 1.Expeça-se alvará da quantia depositada às fls. 190, intimando-se o
requerente pessoalmente do depósito efetuado, bem como da expedição do alvará. 2.Após, aguarde-se depósito referente aos
honorários da Advogada às fls. 188. Int.Dilig. - ADV: ZACARIAS ALVES COSTA (OAB 103489/SP)
Processo 0000491-74.2012.8.26.0264 (264.01.2012.000491) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Eliza Ignez Fazolo Fernandes - Bv Financeira Sa Crédito,financiamento e Investimento - Vistos. Homologo o acordo das
partes de fls. 203/204 e via de conseqüência julgo extinto o processo com fulcro no artigo 269, inciso III, do C.P.C. Expeça-se
guia de levantamento em favor da autora do depósito de fls. 123. Após, arquivem-se os autos com as formalidades legais e as
cautelas de praxe. P. R. I. C. - ADV: ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO (OAB 179209/SP), MARCOS ROBERTO
MARQUES (OAB 297330/SP)
Processo 0000508-47.2011.8.26.0264 (264.01.2011.000508) - Procedimento Ordinário - Imissão - Interligação Elétrica do
Madeira Sa - Elenice Castroviejo Santos Rodas - - Paulo Zucchi Rodas - Ao r. Perito nomeado nos autos arbitro honorários em
R$ 5000,00. Com o depósito pela parte autora, inicie-se os trabalhos. Laudo em 30 dias. - ADV: SYLVIO CLEMENTE CARLONI
(OAB 228252/SP), HÉLIDA MACIEL MILHOCI DE SOUZA (OAB 262385/SP), LUÍS ANTONIO ROSSI (OAB 155723/SP), MURILO
DE OLIVEIRA FILHO (OAB 284261/SP)
Processo 0000654-64.2006.8.26.0264 (264.01.2006.000654) - Procedimento Ordinário - Previdência privada - Adolfo
Broesler - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Autos nº.: 463/2006 “Autos com vista para manifestação da parte autora em
10 dias sobre Recurso de Apelação de fls. 167/171, tendo em vista que a parte mencionada no recurso, ABEL BARBOSA, não
se refere a estes autos”. - ADV: FERNANDO APARECIDO BALDAN (OAB 58417/SP), EMERSOM GONÇALVES BUENO (OAB
190192/SP), MATHEUS RICARDO BALDAN (OAB 155747/SP)
Processo 0000731-29.2013.8.26.0264 (026.42.0130.000731) - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens (nº 644/2011 - 2ª. Vara Judicial) - Ricardo Jose Piovesana - Jose Martins Lopes Rodrigues - Laudo
complementar fls. 46/47, manifestem-se as partes em prazo comum. - ADV: RODRIGO CARLOS AURELIANO (OAB 189676/
SP), RENATO APARECIDO BERENGUEL (OAB 151614/SP)
Processo 0000858-06.2009.8.26.0264 (264.01.2009.000858) - Procedimento Ordinário - Atos Administrativos - Eliane Vieira
Braga - Município de Itajobi - Vistos. 1. Fls. 368 e segs: Para fixação do quantum, à luz da sentença e v. acórdão, nomeio
ANTÔNIO LUIS SANT’ANNA, cujos honorários arbitro em R$ 500,00, para depósito pelo Município interessado, em 10 dias.
2. Laudo e cálculos em 20 dias, após depósito. 3. Int. Dilig. - ADV: LUIS ROBERTO OZANA (OAB 127787/SP), MARCOS
ALEXANDRE PIVETTA (OAB 259212/SP), EUSEBIO ROGERIO NETO (OAB 59710/SP)
Processo 0000862-19.2004.8.26.0264 (264.01.2004.000862) - Monitória - Freddi & Freddi Ltda - Evandro Jesus de Souza
- Vistos. Fls.158/160: Homologo o acordo formulado entre as partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Aguarde-se
o cumprimento integral de referido acordo, que deverá ser informado oportunamente nos autos, para fins de extinção. Int. ADV: LUIS EDUARDO FARAO (OAB 145140/SP), KLEBER ROBERTO CARVALHO DEL GESSI (OAB 144029/SP), MARCOS
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1423

ANTONIO LOPES (OAB 161700/SP), CARLOS AUGUSTO FARAO (OAB 139843/SP)
Processo 0001001-58.2010.8.26.0264 (264.01.2010.001001) - Procedimento Ordinário - Seguro - Adão Scarabeli - Porto
Seguro Cia de Seguros Gerais - Vistos. 1. Ante a desídia do autor, que, regularmente intimado (fls. 172v.º), deixou de comparecer
ao IMESC para realização da perícia, bem como não apresentou justificativa para a ausência (fls. 174 e 178), declaro preclusa
a prova e encerrada a instrução. 2. Ao memoriais finais em 15 dias sucessivos. 3. Int. - ADV: ZACARIAS ALVES COSTA (OAB
103489/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), KAREN MUNHOZ BORTOLUZZO COSTA (OAB
218906/SP)
Processo 0001288-84.2011.8.26.0264 (264.01.2011.001288) - Outros Feitos não Especificados - DIREITO CIVIL - Sidionil
Aparecido Monticeli - Prefeitura Municipal de Itajobi - Vistos. Recebo a apelação interposta pelo requerente em ambos os
efeitos. Às contrarrazões. Apresentadas ou não estas, remetam-se os autos ao Tribunal competente. Int. - ADV: MARCOS
ALEXANDRE PIVETTA (OAB 259212/SP), LUIS EDUARDO FARAO (OAB 145140/SP), FABIO LUÍS BETTARELLO (OAB
217169/SP), FERNANDO MARTINS DE SÁ (OAB 270580/SP)
Processo 0001310-11.2012.8.26.0264 (264.01.2012.001310) - Procedimento Ordinário - Seguro - Francineide Silva de Araújo
- Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat - Vistos. Para a limitação do grau de incapacidade, se houver, designo Dr.
ROBERTO JORGE, para laudo em 30 dias, contados a partir da retirada dos autos em cartório.Arbitro o importe de R$400,00,
com antecipação pela Seguradora Lider, que requereu a prova (fls. 140), porque não se trata de gratuidade processual, sob
pena de preclusão e inversão do ônus, diante da prova documental inicial. Depósito em 10 dias. Faculto quesitos e assistência
técnica. Com o depósito, intime-se o r. Profissional. 4. Int. Dilig. - ADV: RENATO GIAZZI AMBRIZI (OAB 275781/SP), DARCIO
JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP), INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP)
Processo 0001545-80.2009.8.26.0264 (264.01.2009.001545) - Monitória - Banco do Brasil Sa - Jose Carlos Gonçalves - Jose Gonçalves Filho - Vistos. 1. Fls. 324: indefiro. Não foram esgotados todos os meios para a localização dos requeridos, ao
passo que o feito do ano de 2009, tão somente está inerte pela desídia do autor. 2. Manifeste-se o autor em prosseguimento.
Prazo: 10 dias. 3. Int. - ADV: DALTO GOMES (OAB 113580/SP)
Processo 0001549-88.2007.8.26.0264 (264.01.2007.001549) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de
Crédito - Joziane Patrícia da Silva - Pedro Fernando Ferrari Messias - Vistos. Fls.115: Indefiro, pois já consta diligência negativa
às fls.54. Diga, o interessado, com manifestação hábil, em termos de prosseguimento do feito. Prazo: 05 dias. No silêncio,
aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: MARCOS ANTONIO LOPES (OAB 161700/SP)
Processo 0001555-56.2011.8.26.0264 (264.01.2011.001555) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Municipio de
Itajobi - Sidionil Aparecido Monticeli - Vistos. Recebo a apelação interposta pelo requerido em ambos os efeitos. Às contrarrazões.
Apresentadas ou não estas, remetam-se os autos ao Tribunal competente. Int. - ADV: FABIO LUÍS BETTARELLO (OAB 217169/
SP), MARCOS ALEXANDRE PIVETTA (OAB 259212/SP), FERNANDO MARTINS DE SÁ (OAB 270580/SP), LUIS EDUARDO
FARAO (OAB 145140/SP)
Processo 0001570-59.2010.8.26.0264 (264.01.2010.001570) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)
- Eunice da Silva Gois - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1.Diante da concordância de fls. 188, homologo o
cálculo de fls. 179/187, expedindo-se ofício requisitório. 2. Com o depósito, intime-se a parte credora, pessoalmente, ao depois,
expeça-se o necessário para levantamento. 3. Int. Dilig. - ADV: ODACIR ANTONIO PEREZ ROMERO (OAB 128163/SP)
Processo 0001576-37.2008.8.26.0264 (264.01.2008.001576) - Procedimento Sumário - Seguro - Roque Marcelo Gagliardi
- Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro Dpvat - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Manifeste-se o credor em termos de
prosseguimento, bem como sobre o pedido de fls. 360/361. No silêncio e decorridos seis meses, aguarde-se provocação em
arquivo (artigo 475-J, § 5º do CPC). 4. Int. Dilig. - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), ANDREA
MARIA AMBRIZZI RODOLFO (OAB 263799/SP)
Processo 0001745-87.2009.8.26.0264 (264.01.2009.001745) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Maria Aparecida
Gambatti Trevisan - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Vistos. Comprovante de implantação do benefício: ciência à
autora (fls. 132). Intime-se a requerente por mandado do depósito efetuado pelo Tribunal Regional Federal Terceira Região
(fls. 134). Após, com a juntada do mandado aos autos devidamente cumprido, expeça-se o competente alvará. Oportunamente,
arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais e as cautelas de praxe. Int. Dilig. - ADV: PAULO SERGIO BIANCHINI
(OAB 132894/SP), MÁRCIO JOSÉ BORDENALLI (OAB 219382/SP)
Processo 0002014-68.2005.8.26.0264 (264.01.2003.001137/1) - Impugnação ao Cumprimento de Decisão - Efeito Suspensivo
/ Impugnação / Embargos à Execução - Paulo Messias Cequini Pereira - Maria Cecília Carvalhaes Duarte - - Renato José Donati
e outros - Vistos. Defiro vistas dos autos ao novo procurador do embargado, manifestando-se em prosseguimento. Prazo: 10
dias. - ADV: LAERCIO PEREIRA DA SILVA (OAB 92972/SP), LEANDRO PEREIRA DA SILVA (OAB 184743/SP), LUIS ROBERTO
OZANA (OAB 127787/SP)
Processo 0002076-74.2006.8.26.0264 (264.01.2006.002076) - Inventário - Inventário e Partilha - Mauricio de Azevedo Ida Munhoz - Ademar Antonio Azevedo - Mauricio de Azevedo e outros - “Certidão de honorários expedida em favor do Dr.
Reginaldo Shiguemitsu Nakao disponível para impressão” - ADV: RÉGIS OBREGON VIRGILI (OAB 235336/SP), REGINALDO
SHIGUEMITSU NAKAO (OAB 166678/SP)
Processo 3000673-72.2013.8.26.0264 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Paschoalina
Izabel Colombo Baiocato - Banco do Brasil S/A - Vistos. 1. Fls.160 e segs: Contestação à execução de sentença, diga o
credor, em 5 dias. 2. No mesmo prazo, esclareçam as partes provas a produzir, em especial, no tocante à diferença de valores
apontados. 3. Ao seu tempo a questão da suspensão será apreciada, sendo o caso. Int. - ADV: ANTONIO CARLOS DE SOUZA
(OAB 88538/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), FABRICIO ASSAD (OAB 230865/SP)
Processo 3000674-57.2013.8.26.0264 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Antonio Baiocato
- Banco do Brasil S/A - Vistos. 1. Fls. 163 e segs: Impugnação à execução de sentença, diga o credor, em 5 dias; 2. No mesmo
prazo, esclareçam as partes provas a produzir, em especial, no tocante à diferença de valores apontados; 3. Ao seu tempo a
questão da suspensão será apreciada, sendo o caso; 4. Sem prejuízo, providencie o requerido o recolhimento da taxa da CPA.
5. Int. Dilig. - ADV: FABRICIO ASSAD (OAB 230865/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), ANTONIO
CARLOS DE SOUZA (OAB 88538/SP)
Processo 3000678-94.2013.8.26.0264 - Procedimento Ordinário - Revisão - M. R. - J. G. D. R. - Intimação do autor - ausente.
Comparecer à audiência independente de intimação. - ADV: JULIANO NEGRÃO CARDOSO (OAB 273346/SP)
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1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO MARIA CLARA SCHMIDT DE FREITAS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCIA MARIA PAVANELLI CARACINI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0015/2014
Processo 0001126-55.2012.8.26.0264 (264.01.2012.001126) - Termo Circunstanciado - Desacato - J. P. - M. R. T. - Vistos,
etc... Nos termos da lei, cite-se o denunciado na conformidade da denúncia, cuja cópia segue anexa e servirá de contrafé,
para que compareça acompanhado de advogado, caso contrário ser-lhe-á nomeado defensor para o ato, devendo trazer suas
testemunhas ou apresentar requerimento para intimação das mesmas, até cinco dias antes da audiência designada para o dia
10 de abril de 2014, às 15h30min,intimando-se as testemunhas arroladas pela defesa, se no prazo oportuno. Servirá a presente,
por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: REGIANE REGASSINI (OAB
261780/SP)
Processo 3000181-80.2013.8.26.0264 - Avaliação para atestar dependência de drogas - Decorrente de Violência Doméstica
- J. P. - N. da S. - Manifeste-se o réu sobre o laudo pericial de fls. 21/23 no prazo de cinco dias. - ADV: JOSÉ RICARDO
PAULIQUI (OAB 226584/SP)
Processo 3000182-65.2013.8.26.0264 - Insanidade Mental do Acusado - Crimes do Sistema Nacional de Armas - Justiça
Pública - Nelio da Silva - *Manifeste-se o réu sobre o laudo pericial de fls. 26/28 no prazo de cinco dias. - ADV: PAULO ANTONIO
PANTALEÃO FORÇA (OAB 219616/SP)

Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO MARIA CLARA SCHMIDT DE FREITAS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCIA MARIA PAVANELLI CARACINI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0016/2014
Processo 0000702-47.2011.8.26.0264 (264.01.2011.000702) - Medidas de Proteção à Criança e Adolescente - Acolhimento
Institucional - M. P. do E. de S. P. - R. A. M. - - R. C. de M. - Vistos. Trata-se de Demanda de Acolhimento Institucional, com
liminar, suspensa desde 11/12/2012 (fls. 93), ora sem causa de pedir, em virtude do desacolhimento por guarda em família
extensa (fls. 110/111), ocorrida aos 14 de maio de 2013, razão pela qual o r. Ministério Público postula a extinção (fls. 113).
DECLARO EXTINTO O FEITO, pela perda do objeto e interesse superveniente, com espeque no art. 267, VI, CPC. P.R.I.C. ADV: RENATO APARECIDO BERENGUEL (OAB 151614/SP), REGIANE REGASSINI (OAB 261780/SP)

NUPORANGA
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO CESAR ANTONIO COSCRATO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL WAGNER DE SOUZA GERA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2014
Processo 0000146-34.2011.8.26.0397 (397.01.2011.000146) - Procedimento Sumário - Serviços Profissionais - Maria José
Ribeiro Silvério - Imbratratamentos Odontológicos Ltda - - Banco Panamericano Sa - Para melhor adequação da pauta, redesigno
a audiência para o próximo dia 11 de fevereiro de 2014, às 15 horas, devendo os patronos dos requeridos ora intimados
comunicar seus clientes da referida redesigação.- ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), NEI CALDERON
(OAB 114904/SP), RAPHAEL LUIZ VIDEIRA CARNEIRO (OAB 220815/SP), JORGE LUIZ REIS FERNANDES (OAB 220917/
SP), AUGUSTO ZANCAN GOMES (OAB 258056/SP), THIAGO ROGERIO DE JESUS RODRIGUES (OAB 300018/SP), ALLANA
MARA FUDIMURA PIOVANI (OAB 337515/SP)
Processo 0001083-73.2013.8.26.0397 (039.72.0130.001083) - Procedimento Ordinário - Guarda - Lázaro Santos de Brito
e outro - Thamile Vitória Pereira - Laudo psicossocial juntado a fs. 70/73: manifestem-se as partes. Após, vista ao MP. - ADV:
DENILSON JOSÉ ORLANDINI MÁXIMO (OAB 251258/SP), IVONE MEIRA DA SILVA FIGUEIREDO (OAB 190227/SP)
Processo 0001330-54.2013.8.26.0397 (039.72.0130.001330) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral Gabriela da Silva Brigolin - Claro Sa - Para melhor adequação da pauta, redesigno a audiência para o próximo dia 11 de
fevereiro de 2014, às 14 horas e 30 minutos, devendo a patrona da requerente ora intimada comunicar seu cliente da referida
redesignação. - ADV: JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL (OAB 146752/SP), IVONE MEIRA DA SILVA FIGUEIREDO
(OAB 190227/SP), VALERIA APARECIDA FERNANDES RIBEIRO (OAB 199492/SP)
Processo 0001842-08.2011.8.26.0397 (397.01.2011.001842) - Procedimento Sumário - Protesto Indevido de Título - Hélio
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Aparecido Loureiro Me - Kit Scap Atacado de Auto Peças - - Banco Santander Sa - Providencie o requerente a retirada da carta
precatória expedida para citação do co-requerido Banco Santander, que se encontra na contracapa dos autos. - ADV: ANDRÉ
SAMPAIO DE VILHENA (OAB 216484/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), IVONE MEIRA DA SILVA
FIGUEIREDO (OAB 190227/SP), VALERIA APARECIDA FERNANDES RIBEIRO (OAB 199492/SP)
Processo 0001958-77.2012.8.26.0397 (397.01.2012.001958) - Procedimento Sumário - Obrigação de Fazer / Não Fazer Maria Aparecida da Silva de Souza - Fazenda Pública da Estância Climática de Nuporanga - - Fazenda Pública do Estado de
São Paulo - Manifeste-se a requerente sobre a certidão de fs. 109, onde constou que até a presente data o ofício expedido à
fs. 108 ( requisição de realização de perícia para constatar a necessita de cirurgia na requerente) não foi respondido. - ADV:
MAURO DONISETE DE SOUZA (OAB 74947/SP), JOSE CAMILO DE LELIS (OAB 60524/SP), TANIA DE SOUZA PICCOLO
(OAB 251378/SP), IVONE MEIRA DA SILVA FIGUEIREDO (OAB 190227/SP), LIGIA PAVANELO MANTOVANI BONFANTE (OAB
297306/SP)
Processo 0002046-81.2013.8.26.0397 (039.72.0130.002046) - Procedimento Sumário - Servidão Administrativa - Município
de Sales Oliveira - Para a imissão provisória na posse, necessário o depósito do valor apurado em avaliação prévia. A propósito,
o julgado: Na desapropriação, a imissão provisória na posse há de ser concedida, em face da alegação de urgência, na forma do
art. 15, caput, da Lei das Desapropriações, recepcionado pela nova Constituição Federal, mediante depósito do valor apurado em
avaliação prévia (STJ 1ª Seção, Ed no Resp. 38.289-9-SP, rel. P. o ac. Mic. Hélio Mosimann, J. 19.494, rejeitaram os embargos,
maioria, DJU 23.5.94, p. 12.538, 1ª col., em.). Nomeio, pois, o Dr. Guilherme Brada, independentemente de compromisso
formal, conforme previsto no art. 422 do CPC, para avaliação do prejuízo ou da limitação a ser imposta ao imóvel em questão,
devendo o laudo ser apresentado no prazo de 10 dias. As partes poderão indicar assistentes técnicos (cf. art. 14 e seu parágrafo
único, do Decreto-Lei nº 3.365/41). Fixo os honorários do perito em R$1.000,00, devendo o expropriante depositá-los no prazo
de cinco dias, bem como depositar a diligência do Oficial de Justiça, cujo valor é de R$20,34. Após, Citem-se os requeridos
para, querendo, responder em 15 dias, advertindo-se-os de que, não havendo defesa nesse prazo, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos afirmados pelos autores ( art.16 e seguintes do Decreto-Lei nº 3.365/41, c/c art. 285, 319 e 297, todos do
CPC ). - ADV: MARISTELA FRANCISCHINI (OAB 255212/SP)
Processo 0002079-71.2013.8.26.0397 (039.72.0130.002079) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação /
Embargos à Execução - Silvio dos Santos Minimercado Me - Distribuidora de Alimentos Juriti Ltda - Apense-se estes autos ao
de n. 0001361-74.2013.8.26.0397 ( 629/13), procedendo-se as anotações de estilo junto ao sistema informatizado. Para análise
da tempestividade de deve o embargante apresentar cópia do termo de juntada e respectivo mandado de intimação. - ADV:
SERGIO EVANGELISTA (OAB 133076/SP), VALERIA APARECIDA FERNANDES RIBEIRO (OAB 199492/SP)
Processo 0002379-67.2012.8.26.0397 (397.01.2012.002379) - Procedimento Sumário - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- Mariza da Rocha - Cpflcompanhia Paulista de Força e Luz - Para melhor adequação da pauta, redesigno a audiência para
o próximo dia 27 de fevereiro de 2014, às 17 horas, devendo o patrono do requerido ora intimado comunicar seu cliente da
referida redesignação. - ADV: IVONE MEIRA DA SILVA FIGUEIREDO (OAB 190227/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO
FILHO (OAB 126504/SP)

Criminal
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO CESAR ANTONIO COSCRATO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL WAGNER DE SOUZA GERA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
Processo 0000902-43.2011.8.26.0397 (397.01.2011.000902) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Justiça Pública - Landerson Leonardo Teodoro - A Incolumidade Pública - Foi expedida carta
precatória, no dia 17 de dezembro de 2013, para a Comarca de Ribeirão Preto, para citação e realização de audiência de
interrogatório do acusado. - ADV: MARIA LUCIA NUNES (OAB 96458/SP)
Processo 0002744-63.2008.8.26.0397 (397.01.2007.000196/00/01) - Outros Feitos não Especificados - Amauri da Silva - Amauri da Silva - Foi expedida carta precatória, no dia 17 de dezembro de 2013, para a Comarca de São Joaquim da Barra, para
citação do acusado. - ADV: DANIEL CREMONINI (OAB 262030/SP)

OLÍMPIA
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE OLÍMPIA EM 16/01/2014
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO
REQDO

:0000342-87.2014.8.26.0400
:SEPARAÇÃO DE CORPOS
: G. A. L. G.
: 120241/SP - Mirela Sechieri Costa N Carvalho
: J. F. G.
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VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000329-88.2014.8.26.0400
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: Itaú Unibanco S/A
ADVOGADO : 269588/SP - Jose Luis Trevizan Filho
REQDA
: MARIANA RODRIGUES DO REGO
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000330-73.2014.8.26.0400
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: BV FINANCEIRA S/A CFI
ADVOGADO : 147020/SP - Fernando Luz Pereira
REQDO
: ERNESTO OLIVEIRA DE SOUZA
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000331-58.2014.8.26.0400
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: BANCO FIAT S/A
ADVOGADO : 269588/SP - Jose Luis Trevizan Filho
REQDO
: PAULO ROBERTO H FERREIRA
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000338-50.2014.8.26.0400
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A.
ADVOGADO : 94243/SP - Antonio Samuel da Silveira
REQDO
: EDIELCON PIRES SILVA
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000339-35.2014.8.26.0400
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A.
ADVOGADO : 94243/SP - Antonio Samuel da Silveira
REQDO
: ANTONIO PASCHOALETTI
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000340-20.2014.8.26.0400
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A.
ADVOGADO : 94243/SP - Antonio Samuel da Silveira
REQDA
: Adriana Cristina Yoshiko dos Santos
VARA:1ª VARA
PROCESSO :3001890-33.2013.8.26.0400
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Claudio Benitez Lopes
ADVOGADO : 254276/SP - Elizelton Reis Almeida
REQDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA:1ª VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:3001891-18.2013.8.26.0400
:RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
: M. DE J.
: 254276/SP - Elizelton Reis Almeida

PROCESSO :3001898-10.2013.8.26.0400
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBARGTE : ESPOLIO DE ISSAO NAKAMURA
EMBARGDO : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3001853-06.2013.8.26.0400
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Eduardo Signorini Nicolau
ADVOGADO : 153589/SP - Fabíola Ribeiro de Aguiar Parada
EXECTDO
: Sirius Engenharia e Construções Ltda
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO
EXECTDO

:3001852-21.2013.8.26.0400
:EXECUÇÃO FISCAL
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
: 77073/SP - Luis Carlos Gimenes Esteves
: Eliseu Pires de Souza
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VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3001889-48.2013.8.26.0400
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: ESPOLIO DE AURORA PAGOTTO MARTINUSSI
ADVOGADO : 205888/SP - Guilherme Bertolino Braido
EXECTDO
: BANCO DO BRASIL (INCORPORADORA NOSSA CAIXA S/A)
VARA:1ª VARA
PROCESSO :3001851-36.2013.8.26.0400
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO : 77073/SP - Luis Carlos Gimenes Esteves
EXECTDO
: MIGUEL APARECIDO CATARUCCI
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :3001850-51.2013.8.26.0400
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO : 77073/SP - Luis Carlos Gimenes Esteves
EXECTDO
: MIGUEL APARECIDO CATARUCCI
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000357-56.2014.8.26.0400
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Antonio Roberto Pradal
EXECTDO
: Alex Barbosa Carlos
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :3001849-66.2013.8.26.0400
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO : 77073/SP - Luis Carlos Gimenes Esteves
EXECTDO
: UNIFLAVORS INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:0000360-11.2014.8.26.0400
:ALVARÁ JUDICIAL
: Walter Jose Mendes Filho
: 166362/SP - Daniel Renato Sacchetin

PROCESSO :0000359-26.2014.8.26.0400
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: MAISA DE MELO SILVEIRA
ADVOGADO : 152410/SP - Luciano Henrique Guimaraes Sa
REQDO
: INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL)
VARA:2ª VARA

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ SUBSTITUTO LUCAS BORGES DIAS
ESCRIVÃ JUDICIAL SUBSTITUTA DANIELA CRISTINA COVELLO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2014
Processo 0000040-39.2006.8.26.0400 (400.01.2006.000040) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados América Multicarteira (fundo América) - Alcides
Ricciardi Junior - Manifeste-se o(a) autor(a) sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, que deixou de apreender o bem, em razão
de não tê-lo encontrado, obtendo informações através da sobrinha do suplicado, de nome ELISA, de que o requerido reside na
cidade de Frutal-MG, não sabendo informar o endereço. - ADV: RAFAEL MAGRO RICCIARDI (OAB 219403/SP), FERNANDO
ANTÔNIO FONTANETTI (OAB 21057/SP)
Processo 0000059-35.2012.8.26.0400 (400.01.2012.000059) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Npli - Osmar Viana - Manifeste-se o credor se tem interesse
na penhora de veículo constante de fls. 93, bem como em termos de regular andamento do feito. Silente, remetam-se os autos
ao arquivo, onde aguardarão manifestação do interessado. Intimem-se. - ADV: RAFAEL MIGLIO (OAB 285791/SP)
Processo 0001127-88.2010.8.26.0400 (400.01.2010.001127) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Npl I - André Luis Thomazelli - Vistos. Fls. 136/137: Indefiro a
penhora on line de bens imóveis, uma vez que somente é possível a consulta de imóveis em nome do devedor, quando se tratar
de assistência judiciária gratuita, que não é o caso dos presentes autos. No mais, o próprio credor poderá obter a prestação
de serviço através do Sistema de Ofício Eletrônico da ARISP (http://www.oficioeletronico.com.br). Assim, manifeste-se o credor
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em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 10(dez) dias. Silente, remetam-se os autos ao arquivo, onde aguardarão a
provocação do interessado. Intime-se - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), MANOEL PATRICIO
PADILHA RUIZ (OAB 91086/SP)
Processo 0001359-91.1996.8.26.0400 (400.01.1996.001359) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória Cooperativa de Credito Popular de Olimpia - Valdir Jose dos Santos - Vistas dos autos ao exequente para: manifestar-se, em
05 dias, sobre o resultado negativo do mandado em que o Sr. Oficial de Justiça certificou que: “em cumprimento ao presente e
r. mandado, dirigi-me nesta cidade na r. João Manoel Olmos nº 103, onde deixei de dar integral cumprimento ao mandado, visto
que o executado Sr. VALDIR JOSÉ DOS SANTOS não reside no local, conforme declarações da Sra. Maria Laura Nardelli dos
Santos, mãe, a qual também declarou que o mesmo mudou-se do local não sabendo ela declinar o atual endereço do mesmo.”.
- ADV: THIAGO SANSÃO TOBIAS PERASSI (OAB 238335/SP)
Processo 0001762-45.2005.8.26.0400 (400.01.2005.001762) - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal Concretak Concreto Pre Misturado Ltda - Prefeitura Municipal de Olimpia Sp - Providencie a autora CONCRETAK CONCRETO
PRÉ-MISTURADO LTDA, a retirada de documento desentranhado de fls. 259/368, conforme determinação de fls. 428/429. ADV: LAERTE POLLI NETO (OAB 161074/SP), EDELY NIETO GANANCIO (OAB 110975/SP), ANDRÉ LUIZ NAKAMURA (OAB
158167/SP)
Processo 0001880-74.2012.8.26.0400 (400.01.2012.001880) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira S A Credito Financiamento e Investimento - Vanderlei Donizetti da Silva - Vistas dos autos ao autor
para: manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado em que o Sr. Oficial de Justiça certificou que: “em
cumprimento ao mandado nº 400.2013/000918-3, dirigi-me ao endereço indicado em diversos dias e horários diferentes e não
localizei o bem objeto deste mandado. Portanto, DEIXEI DE PROCEDER A BUSCA E APREENSÃO do veículo.”. - ADV: MARLI
INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0001936-73.2013.8.26.0400 (040.02.0130.001936) - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - Clarice
Correa Barbosa El Kadri - Celestina Maria da Silva e outro - Vistos. Intime-se o(a) autor(a), pessoalmente, para promover o
andamento regular ao feito, no prazo de 48 horas, do contrário será declarada a extinção da ação(art. 267, § 1º, do CPC).
Intimem-se. - ADV: ANTONIO LUIZ SANTANA DE SOUSA (OAB 255061/SP)
Processo 0001943-65.2013.8.26.0400 (040.02.0130.001943) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco Sa - Edinaldo de S Luppi - Vistos. Manifeste-se o(a) credor(a), em dez dias. Na inércia, intime-se o(a) credor(a),
pessoalmente, para promover o andamento regular ao feito, no prazo de 48 horas, do contrário será declarada a extinção da
ação(art. 267, § 1º, c.c. 598, ambos do CPC). - ADV: PEDRO ANTONIO DINIZ (OAB 92386/SP)
Processo 0002302-25.2007.8.26.0400 (400.01.2007.002302) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Jose
Carlos Germano - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Olímpia - Vistos. Manifeste-se o exequente em dez
dias, em termos de prosseguimento. Silente, remetam-se os autos ao arquivo, onde aguardarão a provocação do interessado.
Intimem-se. - ADV: LIVIA DE ANDRADE LOPES (OAB 283655/SP), ANDRÉ LUIZ NAKAMURA (OAB 158167/SP), ANDRÉ
DOMINGUES (OAB 158005/SP)
Processo 0002543-23.2012.8.26.0400 (400.01.2012.002543) - Execução de Alimentos - Alimentos - P. P. F. S. M. - W. L. S.
M. - Vistos. Fls. 73/77: Manifestem-se os exequentes e a i. representante do Ministério Público. Intimem-se. - ADV: JOSIMARA
CRISTINA GISOLDI AGUIAR (OAB 220453/SP)
Processo 0002683-19.1996.8.26.0400 (400.01.1996.002683) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula Hipotecária - Banco
do Brasil Sa - Alcinei Francisco Falque e outro - Usina Cerradinho Açúcar e Álcool Sa - Vistos. Apresente o exequente, em dez
dias, o demonstrativo atualizado do débito. Após, cumpra-se a decisão de fls. 613 integralmente. Intimem-se. - ADV: EDUARDO
JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), KARINA DE ALMEIDA
BATISTUCI (OAB 178033/SP), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP), JOSE DOS SANTOS (OAB
72012/SP), ROBERTO CARLOS CARON (OAB 102838/SP), MARCOS TADEU DE SOUZA (OAB 89710/SP), CELSO MAZITELI
JUNIOR (OAB 22636/SP)
Processo 0002700-45.2002.8.26.0400 (400.01.2002.002700) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória Cooperativa de Crédito Popular de Olimpia Ltda - Albertina Alves Serrano Cassilhas e outro - Vistas dos autos ao autor para:
manifestar-se, em 10 dias, sobre o ofício juntado aos autos às fls. 151/152. - ADV: THIAGO SANSÃO TOBIAS PERASSI (OAB
238335/SP)
Processo 0002875-39.2002.8.26.0400 (400.01.2002.002875) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Cooperativa de Credito Popular de Olimpia Ltda - Carmem Lúcia S Almeida e outro - Vistas dos autos ao exequente para:
manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado em que o Sr. Oficial de Justiça certificou que: “em cumprimento
ao presente e r. mandado, dirigi-me nesta cidade na r. Tiradentes nº 93, onde deixei de dar integral cumprimento ao mandado
uma vez que não localizei o bem indicado nem mesmo os executados Srs. JOSÉ FERNANDO DE ALMEIDA e CARMEM LÚCIA
S ALMEIDA sendo que os mesmos não mais residem no local o qual foi incorporado a um estabelecimento de hotel (que faz
frente para a Av. Aurora Forti Neves - paralela da r. Tiradentes), ou seja o nº 93 da r. Tiradentes se tornou os fundos do hotel, no
qual só há um portão fechado, tendo os executados se mudado do local não deixando endereço que possa localizá-los.”. - ADV:
THIAGO SANSÃO TOBIAS PERASSI (OAB 238335/SP), JOSE LUIZ BERTOLI (OAB 75607/SP), ANTONIO MARTINS CORREIA
(OAB 76848/SP)
Processo 0003072-42.2012.8.26.0400 (400.01.2012.003072) - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis Sem despejo - Nilza Pereira Furlan - Priscila Cristina Inacio - Vistos. Intime-se o(a) exequente, pessoalmente, para promover
o andamento regular ao feito, em especial para declinar nos autos o novo endereço da executada, no prazo de 48 horas, do
contrário será declarada a extinção da ação(art. 267, § 1º, c.c. 598, ambos do CPC). Intimem-se. - ADV: CATIA BARREIRA
SENTINELLO (OAB 117753/SP)
Processo 0003559-75.2013.8.26.0400 (040.02.0130.003559) - Procedimento Ordinário - Revisão - P. H. de S. A. - R. L. A. Vistos. Comprovado o alegado a fls. 49, redesigno a audiência de fls. 44, para o próximo dia 11 de março de 2014, às 14h30min,
com a mesma finalidade e com as advertências legais, nos termos do art. 453, II, do Código de Processo Civil. Providencie a
serventia com URGÊNCIA as devidas anotações e comunicações, retirando-se da pauta. Dê-se ciência à i. Representante do
Ministério Público. Intimem-se. - ADV: GUILHERME BERTOLINO BRAIDO (OAB 205888/SP), LEO CRISTIAN ALVES BOM
(OAB 268276/SP)
Processo 0003595-54.2012.8.26.0400 (400.01.2012.003595) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Entregar - Luiz
Fernando Breda Brito - Edgar Antonio Piton e outro - Vistos. Ante o depósito efetuado pelo devedor às fls. 317/318, reconsidero
a decisão de fls. 328, devendo o executado providenciar o pagamento do remanescente do débito que é de R$-145,23 (fls. 323),
no prazo de quinze dias, sob pena de não o fazendo, incidir em multa de 10%(dez por cento) sobre o valor do débito, bem como
ser expedido mandado de penhora e avaliação. Expeça-se mandado de levantamento do depósito efetuado às fls. 319, em favor
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do credor Intimem-se. - ADV: EDGAR ANTONIO PITON FILHO (OAB 95428/SP), EDER FASANELLI RODRIGUES (OAB 174181/
SP), EDGAR ANTONIO PITON (OAB 11421/SP)
Processo 0003622-52.2003.8.26.0400 (400.01.2003.003622) - Ação Civil Pública - Ministerio Publico do Estado de Sao
Paulo - Municipio de Olímpia - Cassio Donizete Canevarollo e outro - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão dando-se ciência às
partes. No mais, manifeste-se o(a) autor(a) em termos de prosseguimento, no prazo de dez dias. Intime-se. - ADV: VANDERLEI
CANDIDO (OAB 99103/SP), GALIB JORGE TANNURI (OAB 24289/SP), ANDRÉ LUIZ NAKAMURA (OAB 158167/SP)
Processo 0003646-02.2011.8.26.0400 (400.01.2011.003646) - Interdição - Capacidade - Z. R. - E. C. R. - Vistos etc. Nos
termos do art. 463, do Código de Processo Civil, o Juiz encerra sua prestação jurisdicional, com a sentença de mérito. Assim,
determino a remessa dos autos ao arquivo. Intime-se. - ADV: HAROLDO FERREIRA DE MENDONÇA FILHO (OAB 271747/SP)
Processo 0003766-11.2012.8.26.0400 (400.01.2012.003766) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - F. J.
dos S. - M. M. S. - Vistos. Intime-se o(a) autor(a), pessoalmente, na pessoa de sua genitora, para promover o andamento regular
ao feito, no prazo de 48 horas, do contrário será declarada a extinção da ação(art. 267, § 1º, do CPC). Após, dê-se vista a(o) i.
Representante do Ministério Público, tornando os autos conclusos a seguir. Intimem-se. - ADV: SHILIAM SILVA SOUTO (OAB
232454/SP)
Processo 0003902-71.2013.8.26.0400 (040.02.0130.003902) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Dorival Sandrini - Banco do Brasil Sa - Vistos. Nesta data, este magistrado está designado pelo Eg. Tribunal de Justiça para
acumular e responder por duas Varas Judiciais da 14ª Circunscrição (Barretos), o que impossibilita atender ambas as pautas de
audiência. Entretanto, a fim de evitar que as redesignações dos atos atinjam uma única Vara, hei por bem realizar as audiências
em cada Vara em dias alternados, observadas as peculiaridades de cada agenda. Hoje, portanto, redesigno as audiências da 1ª
Vara da Comarca de Olímpia. Nestes autos, designo o dia 11 de fevereiro de 2014, às 15 horas. Int. - ADV: PAULO ROBERTO
JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0003924-13.2005.8.26.0400 (400.01.2005.003924) - Inventário - Inventário e Partilha - Clarice Fernandes Stelluti
- Joao Stellute - Vistos. Suspendo o processo “sine die” diante da falta de interesse do inventariante na conclusão do inventário.
- ADV: JOSE GERALDO ALEXANDRE RAGONESI (OAB 115463/SP)
Processo 0003973-10.2012.8.26.0400 (400.01.2012.003973) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança
- Locação de Imóvel - Luiz Carlos Alves Bitencourt - Alzira Aparecida de Souza Neves e outro - Vistos. Diante da inércia do(s)
devedor(es), que deixou(aram) transcorrer in albis o prazo para cumprimento voluntário da sentença, aplico-lhe(s) a multa de
10% sobre o montante da condenação (Art. 475-J, do CPC). Apresente o(a) credor(a), em dez dias, o demonstrativo atualizado
do débito consignando a multa acima (Art. 614, II, do CPC). Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação, indicando o(a)
credor(a) os bens que pretende ver penhorados, providenciando, ainda, o necessário. Intimem-se. - ADV: ARTURO LOUREIRO
COX (OAB 91414/SP)
Processo 0003987-91.2012.8.26.0400 (400.01.2012.003987) - Alvará Judicial - Espécies de Contratos - Marco Antonio
Ribeiro e outros - Eurides Ribeiro - Vistos. Diante da inércia dos requerentes, remetam-se os autos ao arquivo, onde aguardarão
a provocação do interessado. Intimem-se. - ADV: EDSON PALHARES (OAB 140958/SP)
Processo 0004108-85.2013.8.26.0400 (040.02.0130.004108) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco Sa - Jose Francisco Belchior - NOTA DO CARTÓRIO: manifeste-se o requerente a respeito da informação de
fls. 47, onde foi encontrado o veículo plcas EGE 2149 SP - Fiat/Stilo Flex Dualogic, chassi 9BD19241R93083045, em nome de
JOÃO ROBERTO CÍCERO JUNIOR. - ADV: JOSE EDUARDO CARMINATTI (OAB 73573/SP), GLAUCIO HENRIQUE TADEU
CAPELLO (OAB 206793/SP)
Processo 0004446-30.2011.8.26.0400 (400.01.2011.004446) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Jose de Fatima Severino - Vistos. Regularize o subscritor
de fls. 88, no prazo de dez dias, o pólo ativo da presente ação. Após, tornem conclusos. Na inércia, intime-se o(a) autor(a),
pessoalmente, para promover o andamento regular ao feito, no prazo de 48 horas, do contrário será declarada a extinção da
ação(art. 267, § 1º, c.c. 598, ambos do CPC). Intime-se. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0004449-19.2010.8.26.0400 (400.01.2010.004449) - Procedimento Ordinário - Sergio Aparecido Silvestre & Cia
Ltda Epp - F1 Farma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltda e outro - Cumpra-se o V. Acórdão dando-se ciência às
partes. Oficie-se ao Cartório de Protesto, conforme determinado na sentença de fls.136/143.- No mais, manifeste-se a autora
em termos de prosseguimento, no prazo de dez dias.- No silêncio, determino a remessa dos autos ao arquivo. - ADV: EDSON
RODRIGO NEVES (OAB 235792/SP), EDSON ARTONI LEME (OAB 128863/SP)
Processo 0004492-48.2013.8.26.0400 (040.02.0130.004492) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - NOTA DO CARTÓRIO: manifeste-se o requerente, no
prazo de 10 dias, sobre a informação de fls. 39, onde consta como endereço do requerido RUA RAUL GARCIA, 40 - CENTRO
- OLÍMPIA-SP - CEP 15405-000. - ADV: JOSE LUIS TREVIZAN FILHO (OAB 269588/SP), EDGAR PEREIRA BARROS (OAB
268037/SP)
Processo 0004785-23.2010.8.26.0400 (400.01.2010.004785) - Execução de Alimentos - Alimentos - P. R. G. - M. A. G. “Ciência à Dra. Célia Balbina de Oliveira Tonin de sua nomeação como advogada para defender os interesses do executado
Marcio Antonio Goulart pelo Convênio DPE/OAB, conforme fls. 194/195.” - ADV: CLIMENE GIL RODRIGUES DE C CAMIOTO
(OAB 68839/SP), CELIA BALBINA DE OLIVEIRA TONIN (OAB 138239/SP)
Processo 0004984-45.2010.8.26.0400 (400.01.2010.004984) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) Ludmila Carina Correia da Silva e outro - Ipesp - Vistos. Fls. 175/192. Manifestem-se os autores em dez dias. Após, dê-se vista
a(o) i. Representante do Ministério Público, tornando os autos conclusos a seguir. Intimem-se. - ADV: GLÁUCIA DE MARIANI
BULDO (OAB 203090/SP), FABIANO REIS DE CARVALHO (OAB 168880/SP), FABRICIO PIRES DE CARVALHO (OAB 254518/
SP), ROSANA MARTINS KIRSCHKE (OAB 120139/SP)
Processo 0005676-39.2013.8.26.0400 (040.02.0130.005676/1) - Habilitação - Partes e Procuradores - Juliano Cesar
Modonez - Jozê Cristiane Modonez - Vistos. Cumpra-se o § 4º da r. decisão de fls. 28. Int. (aguardar o desarquivamento dos
autos principais para o devido apensamento e arquivamento.) - ADV: SILVIA WIZIACK SUEDAN (OAB 119119/SP)
Processo 0005782-98.2013.8.26.0400 (040.02.0130.005782) - Carta Precatória Cível - Citação (nº 181/2013 - 1ª VARA
FEDERAL DE SÃO JOSE DO RIO PRETO) - Caixa Economica Federal - Andrea Cassia Vasconcelos da Costa - Vistos etc. Diante
da inércia do(a) requerente, devolva-se a presente missiva ao Juízo Deprecante, com as nossas homenagens e anotações de
estilo. Intime-se. - ADV: RAQUEL DA SILVA BALLIELO SIMAO (OAB 111749/SP)
Processo 0005924-39.2012.8.26.0400 (400.01.2012.005924) - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens (nº 82/1999 - 2ª. Vara Cível) - Fischer Sa Comércio Indústria e Agricultura - Durval Firmino Carlos Manifeste-se o(a) autor(a) sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, que deixou de intimar o condômino Marcos Firmino Carlos,
por residir atualmente na cidade de São José do Rio Preto-SP. - ADV: PAULO ROGERIO SILVA (OAB 147139/SP), ALESSANDRA
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MAGALHAES DE LIMA (OAB 135102/SP), PRISCILA MORENO SALVADOR MAESTER (OAB 163518/SP), CELSO MAZITELI
JUNIOR (OAB 22636/SP), JOSE DOS SANTOS (OAB 72012/SP), ROBERTO CARLOS CARON (OAB 102838/SP)
Processo 0006026-61.2012.8.26.0400 (400.01.2012.006026) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de
Serviço (Art. 52/4) - Antonio Carlos Vitta - Instituto Nacional de Seguro Social - Intimação do requerente de que o perito Sr.
OMAR EDUARDO DE NADAI, designou o dia 23/01/2014, às 9:00 horas, na rua Professora Maria Ubaldina de Barros Furquim,
481, Jd. Glória, em Olímpia, para dar início a realização da perícia. NO caso de mais uma vez o requerente não comparecer,
desde já o Sr Perito comunica sua desistência na realização dos trabalhos. - ADV: MIRELA SECHIERI COSTA N CARVALHO
(OAB 120241/SP)
Processo 0006134-90.2012.8.26.0400 (400.01.2012.006134) - Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa - Tutela e Curatela
- S. C. P. - S. de F. C. - Vistos. 1) Recebo o recurso de apelação da ré, em seu efeito devolutivo e suspensivo (arts. 518 e 520,
“caput”, do CPC). 2) Dê-se vista à parte contrária para contrarrazões. 3) Fixo os honorários advocatícios do(a) profissional
nomeado a fls. 17, em 70% sobre o valor máximo da tabela do convênio PGE/OAB. Expeça-se a certidão. 4) Após, subam os
autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Seção de Direito Privado, com as nossas homenagens. Intimese. - ADV: SERGIO ANTONIO MAZITELI JUNIOR (OAB 268158/SP), LUIZ CARLOS DA MOTA SILVA (OAB 296838/SP)
Processo 0006415-46.2012.8.26.0400 (400.01.2012.006415) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Ficsa Sa - Valdelice de Souza - NOTA DO CARTÓRIO: manifeste-se o requerente, no prazo de dez dias,
sobre a informação de fls 62, onde foi encontrado o veículo placas BPR 9276 SP - Honda/CG 150 Titan ES, em nome de Natália
Camila Ferreira da Silva, tendo sido gravada a restrição requerida. - ADV: LUIS GUSTAVO BUOSI (OAB 165025/SP)
Processo 0006645-06.2003.8.26.0400 (400.01.2003.006645) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Ana
Pivello de Oliveira - Municipio de Guaraci - Vistos. No prazo comum de quinze dias digam as partes sobre o levantamento. O
pedido de levantamento deverá conter “declaração” informando se a procuração se encontra válida e operante. Não sendo
o caso, deverá ser juntado novo mandato. Também deve ser informada a existência ou a inexistência de “cessão de crédito”
parcial ou total. Havendo óbito ou impedimento do credor, providencie a habilitação do(s) sucessores ou representante. No prazo
de vinte dias poderá a Fazenda Pública ou Autárquica apresentar impugnação ao levantamento, destacando o montante que
entende controvertido. Eventual IR FONTE sobre os rendimentos deve ser calculada com base na instrução normativa RBF nº
1127/2011, de 07/02/2011. O formulário de recolhimento deverá ser preenchido no mínimo em três vias, sendo uma destinada ao
credor e outra à devedora. Intimem-se. - ADV: LUCIANO HENRIQUE GUIMARAES SA (OAB 152410/SP), OTÁVIO AUGUSTO
DE SOUZA (OAB 257725/SP), WASHINGTON ROCHA DE CARVALHO (OAB 136272/SP), ELIZELTON REIS ALMEIDA (OAB
254276/SP)
Processo 0006809-58.2009.8.26.0400/01 - Cumprimento de sentença - Fabricia Aparecida Correa - Instituto Nacional do
Seguro Social Inss - Vistos. Fls. 121/130. Manifeste-se o(a) autor(a) sobre o cálculo apresentado pelo Instituto requerido, no
prazo de 10(dez) dias, em querendo. No silêncio, arquivem-se, adotadas as cautelas de estilo (art. 463, do CPC). Intimem-se. ADV: SILVIA WIZIACK SUEDAN (OAB 119119/SP)
Processo 0007143-53.2013.8.26.0400 (040.02.0130.007143) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - P. C.
M. da S. - J. C. da S. - Vistos. Manifestem-se as requerentes e a i. representante do Ministério Público. Int. - ADV: ARMANDO
LOPES LOUZADA JUNIOR (OAB 279213/SP)
Processo 0007281-88.2011.8.26.0400 (400.01.2011.007281) - Execução de Alimentos - Alimentos - C. R. R. da S. e outro C. J. da S. - Vistos. Manifestem-se os requerentes e a i. representante do Ministério Público. Int. - ADV: ANA CARINA MONZANI
(OAB 233689/SP)
Processo 0007493-75.2012.8.26.0400 (400.01.2012.007493) - Divórcio Litigioso - Dissolução - H. da S. L. P. - Vistos.
Manifeste-se o(a) autor(a), em dez dias. No silêncio, intime-se o(a) requerente, pessoalmente, para promover o andamento
regular ao feito, no prazo de 48 horas, do contrário será declarada a extinção da ação(art. 267, § 1º, CPC). - ADV: FABIO
RIBEIRO DE AGUIAR JUNIOR (OAB 209269/SP)
Processo 0007529-83.2013.8.26.0400 (040.02.0130.007529) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art.
48/51) - João Carlos de Castro - Instituto Nacional de Seguridade Social Inss - Vistos. Partes legítimas e bem representadas,
não havendo vícios ou irregularidades a serem sanadas. Dou-o, pois, por saneado e defiro a prova orais tempestivamente
requeridas necessárias ao caso, uma vez ser indispensável a dilação probatória, em especial para provar o tempo de serviço.
Designo audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 18 de março de 2014, às 14h15min, onde as partes poderão
produzir prova testemunhal. As testemunhas, que fixo no máximo de três, devem ser arroladas nos termos do art. 407, do CPC.
Int. - ADV: SERGIO ANTONIO NATTES (OAB 189352/SP)
Processo 0007550-59.2013.8.26.0400 (040.02.0130.007550) - Monitória - Duplicata - Pedro Monteleone Veiculos e Motores
Ltda - Leliane dos Santos Silva Me - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo
da carta de citação em que consta como motivo de devolução pelo Correios: “não procurado” (fls. 43/43v). - ADV: ANTONIO
CARLOS FUZARO JUNIOR (OAB 297510/SP), ADRIANO GOLDONI PIRES (OAB 186218/SP)
Processo 0007567-32.2012.8.26.0400 (400.01.2012.007567) - Monitória - Duplicata - A F da Silva & Cia Ltda - Osvaldo
Denadai Junior - Vistos. Não tendo havido pagamento e ausentes embargos, o mandado de pagamento constitui-se, de pleno
direito, em mandado executivo. Condeno o requerido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em vinte
por cento do valor do débito. Providencie o credor, em dez dias, o demonstrativo atualizado do débito. Após, pagas as custas,
intime-se o devedor, pessoalmente, para, no prazo de quinze dias, efetuar o pagamento do débito, nos termos do artigo 475-J,
do CPC. Int. - ADV: GUILHERME BERTOLINO BRAIDO (OAB 205888/SP)
Processo 0007616-39.2013.8.26.0400 (040.02.0130.007616) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer Jeferson Antonio dos Santos - Alpha Systens Engenharia e Projetos Ltda e outro - Manifeste-se o(a) autor(a) sobre a certidão do
Sr. Oficial de Justiça, de deixou de citar a requerida ALPHA SYSTENS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, tendo em vista que
no local indicado no mandado, há cerca de dois meses, reside a Sra. Sirlei Alessandra Cavagna, a qual informou não conhecer
o representante legal da requerida. - ADV: AGMAR HENRIQUE GUARIENTE (OAB 92774/SP), GALIB JORGE TANNURI (OAB
24289/SP)
Processo 0007845-96.2013.8.26.0400 (040.02.0130.007845) - Execução de Alimentos - Alimentos - A. V. T. da S. - R. T.
da S. - Vistos. Nomeio o Dr. Jean Carlo Oliveira dos Reis Filho, para defender os interesses do executado, ficando deferida a
benesse da gratuidade de justiça. Após, dê-se vista a(o) i. Representante do Ministério Público, tornando os autos conclusos a
seguir. Intimem-se. - ADV: RICARDO RODRIGUES MALUFI (OAB 247260/SP)
Processo 0007920-38.2013.8.26.0400 (040.02.0130.007920) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Jeferson
Antonio dos Santos - Alpha Systens Engenharia e Projetos Ltda e outro - Manifeste-se o(a) autor(a) sobre a certidão do Sr.
Oficial de Justiça, que deixou de citar a requerida ALPHA SYSTENS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, tendo em vista que
no endereço informado reside, há cerca de dois meses, a Sra. Sirlei Alessandra Cavagna, a qual informou não conhecer a
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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requerida. - ADV: AGMAR HENRIQUE GUARIENTE (OAB 92774/SP)
Processo 0007934-22.2013.8.26.0400 (040.02.0130.007934) - Alimentos - Provisionais - Fixação - I. G. - Vistos. Arbitro os
alimentos provisórios em um terço (1/3) salário mínimo vigente no país à época do pagamento, a partir da citação, ante a carência
de prova, nesse momento, quanto à situação econômica da parte requerida. Com fundamento no artigo 10 da Lei 5.478/68 e
no artigo 125, inciso IV, do Código de Processo Civil, levando em conta o elevado número de feitos em que houve acordo e a
necessidade de administrar adequadamente a pauta de audiência, designo sessão de CONCILIAÇÃO para o próximo dia 10 de
fevereiro, pf, às 16h30min. A sessão de conciliação será realizada no CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS
E CIDADANIA (CEJUSC) no seguinte endereço: Rua Duque de Caxias, 554, Centro, Olímpia (próximo ao Fórum). As partes
deverão comparecer com antecedência de 15 minutos, munidas de RG e CPF. Cite-se o réu e intime-se o(a) autor(a) a fim de
que compareçam à audiência, acompanhados de advogados, importando a ausência deste (autor) em extinção e arquivamento
do processo e a daquele (réu) em revelia. Após a audiência, no prazo de dez dias, a parte ré, se comparecer na audiência,
poderá apresentar contestação (se não houver acordo). O não comparecimento da parte requerida na audiência de conciliação
acarretará a desconsideração das alegações de eventual contestação, diante da revelia. Oportunamente será marcada data
para a audiência de instrução e julgamento, se o caso. Levando em conta a importância da advocacia na pacificação social,
caso as partes entrem em acordo, os honorários advocatícios nos casos de nomeação pelo Convênio Defensoria/OAB serão
fixados em 100% do valor da tabela respectiva, tendo em vista que o próprio Convênio estipula que o Causídico deve buscar a
solução consensual das lides (Cláusula Terceira, §4º, XII). No mandado de Citação, também deverá constar a intimação para a
audiência de conciliação. Frise-se no mandado que as partes deverão comparecer acompanhadas dos respectivos advogados.
Além disso, frise-se que a parte, se não tiver condição de contratar advogado, assim que receber o mandado, deverá procurar
a Ordem dos Advogados do Brasil OAB local, para que lhe seja nomeado defensor. O endereço da OAB é Rua Engenheiro Reid
nº 343, Centro, Olímpia (ao lado do Fórum). Chegar até as 09:00 horas. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intimem-se. - ADV: JOSE CARLOS MADRONA (OAB 219355/SP)
Processo 0008404-53.2013.8.26.0400 (040.02.0130.008404) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - B. F. S. C. F. e I. - C. A. B. - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo
do mandado em que o Sr. Oficial de Justiça certificou que: “em cumprimento ao mandado nº 400.2013/000982-5, dirigi-me
ao endereço indicado em diversos dias e horários diferentes e DEIXEI DE PROCEDER A BUSCA E APREENSÃO do veículo
mencionado no referido mandado, por não ter avistado nem encontrado o mesmo.”. - ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 298933/
SP)
Processo 0008416-04.2012.8.26.0400 (400.01.2012.008416) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Alessandra
Aimar Candido - Aymore Crédito Financiamento e Investimento Sa - Vistos. O preparo é pressuposto objetivo recursal a ser
verificado no juízo de admissibilidade do recurso (diferido). Assim, recolha o apelante de fls. 232/242, a guia F.E.D.T.J. Porte
de remessa e de retorno dos autos, código 110-4, no valor de R$29,50 (diferença), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de
deserção (art. 511 do CPC). Intime-se. - ADV: NATALIA OLIVEIRA TOZO (OAB 313118/SP), JOSE LUIS CABRAL DE MELO
(OAB 84662/SP), BRUNO HENRIQUE GONÇALVES (OAB 131351/SP), WELITON LUIS DE SOUZA (OAB 277377/SP)
Processo 0008651-05.2011.8.26.0400 (400.01.2011.008651) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - E. D. N. - P.
H. M. N. - Cumpra-se o V. Acórdão dando-se ciência às partes. No mais, nos termos do art. 463, do Código de Processo Civil,
o Juiz encerra sua prestação jurisdicional, com a sentença de mérito.- Expeçam-se certidões de honorários dos trinta por cento
restantes.- No mais, determino a remessa dos autos ao arquivo. - ADV: LUIZ GUSTAVO GALETTI MARQUES (OAB 204330/SP),
LEONARDO ROSSI GONCALVES DE MATTOS (OAB 215350/SP)
Processo 0010422-81.2012.8.26.0400 (400.01.2012.010422) - Divórcio Litigioso - Dissolução - A. Q. C. dos S. - B. P. N. Vistos. Manifeste-se a requerente e a i. representante do Ministério Público. Int. - ADV: ALESSANDRO MONTANHANI (OAB
269336/SP)
Processo 0010546-35.2010.8.26.0400 (400.01.2010.010546) - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária Banco Bradesco Sa - Tiago Augusto dos Santos - Vistos. Diante da inércia do exequente, remetam-se os autos ao arquivo, onde
aguardarão a provocação do interessado. Intimem-se. - ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP)
Processo 0010932-94.2012.8.26.0400 (400.01.2012.010932) - Procedimento Ordinário - Guarda - Franciele do Nascimento
Silva - Diones Henrique Lima - Vistas dos autos aos interessados para: manifestarem-se, em 05 dias, sobre o estudo social
juntado aos autos às fls. 53/54. - ADV: PAULO ROBERTO BERTAZI (OAB 288394/SP), CLAUDINEI APARECIDO QUEIROZ
(OAB 135194/SP)
Processo 0011405-85.2009.8.26.0400 (400.01.2009.011405) - Procedimento Ordinário - Cia Habitacional Regional de
Ribeirão Preto Cohabrp - Eliana de Lourdes Moreti - Cumpra-se a r. Decisão de fls.132/133, dando-se ciência às partes. No
mais, nos termos do art. 463, do Código de Processo Civil, o Juiz encerra sua prestação jurisdicional, com a sentença de
mérito.- Assim, determino a remessa dos autos ao arquivo. - ADV: FABIO RIBEIRO DE AGUIAR JUNIOR (OAB 209269/SP),
JOAO BATISTA BARBOSA TANGO (OAB 72471/SP)
Processo 3000404-13.2013.8.26.0400 - Notificação - Inadimplemento - CIA. HABITACIONAL REGIONAL DE RIBEIRÃO
PRETO - Manoel Nascimento Teixeira dos Santos - Vistos. Entreguem-se os autos à requerente, independentemente de
traslado. Na inércia, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Int. - ADV: ILMA BARBOSA DA COSTA CHUERI
DE OLIVEIRA (OAB 72231/SP)
Processo 3000437-03.2013.8.26.0400 - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Banco do Brasil S/A - Devanir Caputi
Me e outros - Vistas dos autos ao autor para: 1)- recolher, em 05 dias, a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça - Valor R$ 27,18
(para expedição do mandado de citação) bem como a guia GARE - ód. 304-9, referente ao mandato judicial; 2)- RETIRAR a
Carta precatória de fls. 178, para citação da requerida Lesliane Caputi, para distribuição na Comarca de São José do Rio PretoSP, devendo instruí-la com cópia da procuração. - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO
OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP)
Processo 3000556-61.2013.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Oferta e Publicidade - Agostinho Fonseca Filho - J S
Marella Automóveis Ltda - Não observo a presença da acenada verossimilhança e nem mesmo risco de dano irreparável ou de
difícil reparação, razão pela qual nego a tutela antecipatória.- No mais, cite(m)-se com as advertências legais da espécie (arts.
213, 285, 322, 319, 330, II e 348, todos do CPC).- - ADV: ANDRÉ DOMINGUES (OAB 158005/SP)
Processo 3000761-90.2013.8.26.0400 - Execução de Alimentos - Alimentos - A. B. da R. - J. J. P. da R. - Vistas dos autos
à exequente para: “manifestar-se, no prazo legal, sobre a justificativa apresentada pelo executado às fls. 20/22.” - ADV: JOAO
MANOEL DO ESPIRITO SANTO (OAB 67048/SP)
Processo 3000897-87.2013.8.26.0400 - Busca e Apreensão - Cédula de Crédito Bancário - BV FINANCEIRA S/A CFI Nota do Cartório: Fica o(a)(s) requerente(s) intimado(a)(s) a apresentar, em 5 (cinco) dias, mais 2 via(s) do comprovante de
pagamento da guia de diligência do oficial de justiça apresentada, a fim de se adequar ao disposto no artigo 1.017, § 3º
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das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, possibilitando a expedição do mandado de busca e
apreensão e citação. - ADV: JOSE LUIS TREVIZAN FILHO (OAB 269588/SP)
Processo 3001070-14.2013.8.26.0400 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M. R. L. do P. - A. R. dos S. Vistos. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária e nomeio a Drª Cristiane Navarro Hernandes Souza para defender os
interesses da autora. Arbitro os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente no país à época do
pagamento, a partir da citação, ante a carência de prova, nesse momento, quanto à situação econômica da parte requerida.
Com fundamento no artigo 10 da Lei 5.478/68 e no artigo 125, inciso IV, do Código de Processo Civil, levando em conta o
elevado número de feitos em que houve acordo e a necessidade de administrar adequadamente a pauta de audiência, designo
sessão de CONCILIAÇÃO para o próximo dia 10 de fevereiro, pf, às 15h30min. A sessão de conciliação será realizada no
CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) no seguinte endereço: Rua Duque de Caxias,
554, Centro, Olímpia (próximo ao Fórum). As partes deverão comparecer com antecedência de 15 minutos, munidas de RG e
CPF. Cite-se o réu e intime-se o(a) autor(a) a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de advogados, importando a
ausência deste (autor) em extinção e arquivamento do processo e a daquele (réu) em revelia. Após a audiência, no prazo de dez
dias, a parte ré, se comparecer na audiência, poderá apresentar contestação (se não houver acordo). O não comparecimento
da parte requerida na audiência de conciliação acarretará a desconsideração das alegações de eventual contestação, diante
da revelia. Oportunamente será marcada data para a audiência de instrução e julgamento, se o caso. Levando em conta a
importância da advocacia na pacificação social, caso as partes entrem em acordo, os honorários advocatícios nos casos de
nomeação pelo Convênio Defensoria/OAB serão fixados em 100% do valor da tabela respectiva, tendo em vista que o próprio
Convênio estipula que o Causídico deve buscar a solução consensual das lides (Cláusula Terceira, §4º, XII). No mandado de
Citação, também deverá constar a intimação para a audiência de conciliação. Frise-se no mandado que as partes deverão
comparecer acompanhadas dos respectivos advogados. Além disso, frise-se que a parte, se não tiver condição de contratar
advogado, assim que receber o mandado, deverá procurar a Ordem dos Advogados do Brasil OAB local, para que lhe seja
nomeado defensor. O endereço da OAB é Rua Engenheiro Reid nº 343, Centro, Olímpia (ao lado do Fórum). Chegar até as
09:00 horas. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. ADV: CRISTIANE NAVARRO HERNANDES SOUZA (OAB 134820/SP)
Processo 3001091-87.2013.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Revisão - P. G. P. S. - Vistos. Defiro os benefícios da
Assistência Judiciária e nomeio a Drª Josimara Cristina Gisoldi Aguiar para defender os interesses da autora. Com fundamento
no artigo 10 da Lei 5.478/68 e no artigo 125, inciso IV, do Código de Processo Civil, levando em conta o elevado número de feitos
em que houve acordo e a necessidade de administrar adequadamente a pauta de audiência, designo sessão de CONCILIAÇÃO
para o próximo dia 10 de fevereiro, pf, às 15 horas. A sessão de conciliação será realizada no CENTRO JUDICIÁRIO DE
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) no seguinte endereço: Rua Duque de Caxias, 554, Centro, Olímpia
(próximo ao Fórum). As partes deverão comparecer com antecedência de 15 minutos, munidas de RG e CPF. Cite-se o réu
e intime-se o(a) autor(a) a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de advogados, importando a ausência deste
(autor) em extinção e arquivamento do processo e a daquele (réu) em revelia. Após a audiência, no prazo de dez dias, a parte
ré, se comparecer na audiência, poderá apresentar contestação (se não houver acordo). O não comparecimento da parte
requerida na audiência de conciliação acarretará a desconsideração das alegações de eventual contestação, diante da revelia.
Oportunamente será marcada data para a audiência de instrução e julgamento, se o caso. Levando em conta a importância
da advocacia na pacificação social, caso as partes entrem em acordo, os honorários advocatícios nos casos de nomeação
pelo Convênio Defensoria/OAB serão fixados em 100% do valor da tabela respectiva, tendo em vista que o próprio Convênio
estipula que o Causídico deve buscar a solução consensual das lides (Cláusula Terceira, §4º, XII). No mandado de Citação,
também deverá constar a intimação para a audiência de conciliação. Frise-se no mandado que as partes deverão comparecer
acompanhadas dos respectivos advogados. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob
as penas da Lei. Intime-se. - ADV: JOSIMARA CRISTINA GISOLDI AGUIAR (OAB 220453/SP)
Processo 3001092-72.2013.8.26.0400 - Execução de Alimentos - Alimentos - A. L. L. de C. - A. R. de C. - Manifeste-se o(a)
autor(a) sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça que deixou de citar o requerido, por não ter sido encontrado no endereço
informado no mandado, onde mora a Sra. Maria Cristina da Silva (cunhada do requerido), que informou não saber o endereço do
mesmo. - ADV: LUIZ CARLOS DE AGUIAR FILHO (OAB 225963/SP)
Processo 3001365-51.2013.8.26.0400 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Colorado Comércio de Máquinas
Agrícolas Ltda - Transportadora 4s Ltda - Vistos. Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução
forçada. Determino a expedição do mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3
(três) dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º),
com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado
(CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais
embargos à execução. Advirto que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado
(CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de
Processo Civil. O edital deve conter a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos
à execução. Não efetuado o pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e
avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre
bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias,
indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo
668, do Código de Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20%
(vinte por cento) sobre o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do
devedor acerca de eventual composição amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado
da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC,
art. 738). No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20%
sobre o valor em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor
em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer
seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros
de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Intime-se. CONTA DE CUSTAS: condução do Oficial de Justiça (citação de
penhora) R$27,18. - ADV: WILSON CARLOS GUIMARAES (OAB 88310/SP)
Processo 3001554-29.2013.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - MAIKON BELARMINO
DOS SANTOS - BANCO PECUNIA S/A - Vistos.- Para a concessão de liminar, faz-se necessário a presença da plausibilidade do
direito invocado (fumus boni iuris) e do risco de ineficácia do provimento jurisdicional que vier ser proferido ao final, em razão da
demora (periculum in mora). No caso específico da antecipação dos efeitos da tutela, exige-se o preenchimento dos requisitos
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do artigo 273 do CPC. Nessa toada, é de se observar que enquanto não for reconhecida a existência de ilegalidades no contrato,
suas cláusulas devem ser respeitadas entre as partes (pacta sunt servanda), devendo assim, continuar sendo pagas as parcelas
mensais até a decisão final da lide, da forma como pactuada. Assim, caso o requerente queira efetuar o depósito mensal, nada
o impede, porém se em valor diverso do pactuado os efeitos da mora incidirão, com todas as consequências daí advindas,
mormente eventual inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito e retomada do veículo. Ante o exposto,
nego a liminar pretendida. No mais, cite-se, com as advertências legais da espécie (arts. 213, 285, 322, 319, 330, II e 348, todos
do CPC), intimando-se o réu, outrossim, a exibir a cópia do contrato entabulado entre as partes no prazo de resposta. Defiro os
benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Intimem-se e cumpra-se - ADV: LEONARDO VIEIRA DE AVILA (OAB 27123/SC)
Processo 3002202-09.2013.8.26.0400 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 3002548-70.2013.8.26.0428 - 1ª VARA
DISTRITAL DE PAULINIA) - I. G. R. dos S. - U. R. dos S. - Manifeste-se o requerente, em 5 dias, sobre a certidão do oficial de
justiça de fls. 04, cujo teor é o seguinte: CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
400.2014/000058-8, dirigi-me na cidade de Guaraci na Rua Edmundo Marçal De Oliveira, nº 820 e aí estando deixei de citar e
intimar o requerido U. R. D. S. tendo em vista que não foi possível encontrá-lo, sendo que fui informado por sua genitora Srª J.
D. D. R. que o requerido atualmente encontra-se residindo na sede do Juízo Deprecante, cujo endereço ela não sabe informar,
esclarecendo que o mesmo esteve de passagem na cidade de Guaraci no final do ano de 2013, retornado em seguida para
Paulínia, não deixando data certa para retornar para Guaraci. O referido é verdade e dou fé. Olímpia, 09 de janeiro de 2014. ADV: DENIS WINGTER (OAB 200795/SP)

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LUCAS FIGUEIREDO ALVES DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JÚLIO CÉSAR GONÇALVES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0016/2014
Processo 0000027-59.2014.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - D. F. F. - Vistos. 1. Defiro à
parte autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Processe-se em segredo de Justiça. 2. Com fundamento no artigo 125,
inciso IV, do Código de Processo Civil, considerando que há a possibilidade de, com a concordância das partes, ser realizada
a coleta do material genético para a elaboração do exame de DNA no CEJUSC, levando em conta o elevado número de feitos
em que houve acordo e a necessidade de administrar adequadamente a pauta de audiência, designo sessão de CONCILIAÇÃO
para o próximo dia 18 de fevereiro, pf, às 15:00 horas. A sessão de conciliação será realizada no CENTRO JUDICIÁRIO DE
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) no seguinte endereço: Rua Duque de Caxias, 554, Centro, Olímpia (próximo
ao Fórum). As partes deverão comparecer com antecedência de 15 minutos, munidas de RG e CPF. 3. Cite-se a parte requerida
e intime-se o(a) autor(a) a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de advogados. 4. Consigne-se no mandado
que “não sendo contestada a ação no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da audiência supramencionada,
caso resulte infrutífera a conciliação, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos articulados pelo(a) autor(a). 5. Levando em conta a importância da advocacia na pacificação social, caso
as partes entrem em acordo, os honorários advocatícios nos casos de nomeação pelo Convênio Defensoria/OAB serão fixados
em 100% do valor da tabela respectiva, tendo em vista que o próprio Convênio estipula que o Causídico deve buscar a solução
consensual das lides (Cláusula Terceira, §4º, XII). 6. No mandado de Citação, também deverá constar a intimação para a
audiência de conciliação. Frise-se no mandado que as partes deverão comparecer acompanhadas dos respectivos advogados.
Além disso, frise-se que a parte, se não tiver condição de contratar advogado, assim que receber o mandado, deverá procurar a
Ordem dos Advogados do Brasil OAB local, para que lhe seja nomeado defensor. O endereço da OAB é Rua Engenheiro Reid nº
343, Centro, Olímpia (ao lado do Fórum). Chegar até as 09:00 horas. 7. Oportunamente será marcada data para a audiência de
instrução e julgamento, se o caso (não havendo acordo). 8. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se
na forma e sob as penas da Lei. Int. Intime-se. - ADV: DANIEL JOAQUIM EMILIO (OAB 286958/SP)
Processo 0000162-71.2014.8.26.0400 - Cautelar Inominada - Espécies de Contratos - Euclides de Carli e outro - 1. Uma
vez preenchidos os requisitos legais, recebo a petição inicial, valendo lembrar que a inicial se fundamenta no artigo 867 do
Código de Processo Civil: “Art.867.Todo aquele que desejar prevenir responsabilidade, prover a conservação e ressalva de
seus direitos ou manifestar qualquer intenção de modo formal, poderá fazer por escrito o seu protesto, em petição dirigida ao
juiz, e requerer que do mesmo se intime a quem de direito”. Ressalvo que, tendo em vista o caráter instrumental do processo
e a criação da fungibilidade em matéria de tutela de urgência, com a introdução do § 7º ao artigo 273 do Código de Processo
Civil, é desnecessária a propositura do processo cautelar, pois a medida poderia ser adotada desde logo no processo principal.
2. Nos termos do parágrafo único do artigo 870 do Código de Processo Civil, considerando que não há pedido liminar na
inicial, considerando que o interessado poderia ter averbado o compromisso de venda e compra, considerando o foro eleito,
considerando a informação de outra ação foi proposta sem especificar a natureza, determino apenas a intimação das partes
requeridas para manifestação no prazo de 03 dias. Após, abra-se vista às partes autoras pelo mesmo prazo. Após, tornem
conclusos para sentença. Int. - ADV: EUFLY ANGELO PONCHIO (OAB 25165/SP)
Processo 0001668-19.2013.8.26.0400 (040.02.0130.001668) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Eva
Benedita Marciano Papani - Silvandro Reis de Castro - Vistos. Trata-se de “ação de despejo por falta de pagamento” em
que a parte autora alega que: celebrou com a parte requerida contrato de locação de um imóvel residencial situado na Rua
Sebastião Alves Toledo, nº 334, Jardim Menina Moça II, em Olímpia-SP, pelo valor de R$562,50 mensais; o prazo de locação
é de 30 meses, com início em 14/05/2012; a parte requerida deixou de pagar os alugueis injustificadamente desde o mês de
janeiro/2013; está em débito para com a parte autora na importância de R$562,50. Requer a procedência do pedido da ação,
com a consequente decretação do despejo. Juntou documentos (fls.05/17). A parte requerida, devidamente citada (fls.20/v),
apresentou contestação mencionando que: a Sra. Eva Papani foi até sua residência, alegando que vem tendo problemas com a
imobiliária; efetuou o pagamento do aluguel diretamente a Sra. Eva; não exigiu recibos por entender que não teria problemas,
pois estava pagando diretamente à proprietária do imóvel. Requer designação de audiência de conciliação. Juntou documentos
(fls. 24/25). Em réplica, a parte autora se manifestou nos seguintes termos: preliminarmente, impugna o pedido de justiça
gratuita; quanto ao mérito, nunca foi à residência do requerido cobrar aluguéis; não recebeu nada a título de aluguel; o imóvel
encontra-se sob a administração do Sr. Joseph, proprietário da imobiliária; lavrou Boletim de Ocorrência contra o requerido
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por este fato; há litigância de má fé. Reitera o pedido de procedência do pedido da ação, com a condenação do requerido em
litigância de má fé, nos termos do artigo 17, inciso II, do Código de Processo Civil. Juntou documentos (fls.31/34). É o relatório
do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. 1. Nos termos do artigo 125, inciso IV, do Código de Processo Civil, entendo que
é o caso de tentativa de conciliação. A sessão de conciliação será realizada no CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE
CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) no seguinte endereço: Rua Duque de Caxias, 554, Centro, Olímpia (próximo ao Fórum).
As partes deverão comparecer com antecedência de 15 minutos, munidas de RG e CPF. Dessa forma, deverá a secretaria judicial
solicitar, ao servidor responsável pelo CEJUSC, data para a sessão, certificando-se nos autos, expedindo-se o necessário para
as respectivas intimações. 2. Ressalte-se a necessidade da presença das partes e dos respectivos procuradores, conforme a
disposição do §1º, do artigo 242 do Código de Processo Civil: “Reputam-se intimados na audiência, quando nesta é publicada
a decisão ou a sentença”. 3. Levando em conta a importância da advocacia na pacificação social, caso as partes entrem em
acordo, os honorários advocatícios nos casos de nomeação pelo Convênio Defensoria/OAB serão fixados em 100% do valor da
tabela respectiva, tendo em vista que o próprio Convênio estipula que o Causídico deve buscar a solução consensual das lides
(Cláusula Terceira, §4º, XII). Int. (NOTA DE CARTÓRIO: Designada audiência de tentativa de conciliação no CEJUSC para o dia
18 DE FEVEREIRO DE 2014, ÀS 14:00 HORAS). - ADV: CATIA BARREIRA SENTINELLO (OAB 117753/SP), LUIZ GUSTAVO
MARTIN LOMBA (OAB 148895/SP)
Processo 0002167-03.2013.8.26.0400 (040.02.0130.002167) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Fundação Pio Xii
Hospital de Câncer de Barretos - Gaf Lima Drogaria Me - Vistos. Intime-se a exequente para apresentar a petição juntada por
meio de cópia reprográfica a fls. 48 onde pleiteia a extinção do processo pelo pagamento do débito, em seu documento original,
no prazo de 10 (dez) dias. A inércia da exequente em atender ao determinado no prazo ora concedido, será considerada
como ratificação tácita da petição de fls. 48 apresentada por meio de cópia, o que acarretará a extinção do processo e o seu
consequente arquivamento. Int. - ADV: ELAINE CRISTINA VILELA BORGES MELO (OAB 201921/SP)
Processo 0002218-14.2013.8.26.0400 (040.02.0130.002218) - Carta Precatória Cível - Citação (nº 1388/2012 - Vara Única)
- Jose Antonio Jorge - ATO ORDINATORIO: Os autos aguardam o exequente pagar a diferença das custas de oficial de justiça,
no valor de R$36,00, para penhora. - ADV: BRENO EDUARDO MONTI (OAB 99308/SP)
Processo 0002601-94.2010.8.26.0400 (400.01.2010.002601) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - M.
A. R. V. dos S. - R. J. P. - Vistos. Considerando que o processo foi retirado mediante carga pelo Advogado José Luiz Bertoli,
nomeado para defender os interesses do requerido no processo em apenso, no período compreendido entre os dias 17 de
dezembro de 2013 a 15 de janeiro de 2014 conforme se constata pelos registros juntados as fls. 260/261, hei por bem deferir
o pedido formulado as fls. 262/263, para restituir o prazo para a Advogada Silvana de Sousa, nomeada para defender os
interesses do requerido nestes autos, para apresentação das contrarrazões de apelação. Ressalte-se que a sentença prolatada
as fls. 239/244 procedeu ao julgamento conjunto dos processos números 435/2010 e 789/2010 que se encontram reunidos
e apensados. Int. - ADV: JULIANO VOLPE AGUERRI (OAB 244176/SP), SILVANA DE SOUSA (OAB 248359/SP), SILVIA
ANTONINHA VOLPE (OAB 267757/SP), JOSE LUIZ BERTOLI (OAB 75607/SP)
Processo 0003474-89.2013.8.26.0400 (040.02.0130.003474) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Maria Aparecida Lupi Gonçalves - Fica a parte autora intimada que a perícia marcada para o dia 28/01/2014 foi redesignada,
devendo comparecer na Rua Rubião Junior, nº 3.197, Centro, São José do Rio Preto-SP, no dia 04/02/2014 , às 10:00 horas,
para realização de exame médico com o Dr. Luciano Barboza de Souza, o (a) qual deverá estar munido(a) de seus documentos
pessoais (carteira de habilitação, se tiver, R.G., CPF/MF, carteira de trabalho) e dos exames médicos, relatórios médicos,
receitas médicas, de que dispuser. - ADV: FRANCISCO INACIO P LARAIA (OAB 86864/SP)
Processo 0003799-64.2013.8.26.0400 (040.02.0130.003799) - Execução de Alimentos - Alimentos - N. M. G. - G. E. da
S. - Vistos. O valor da pensão alimentícia fixado no V. Acórdão de fls. 11/14, corresponde a 20% (vinte por cento) sobre os
rendimentos líquidos auferidos pelo alimentante, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao órgão da
Previdência Social na forma requerida pelo executado a fls. 92, ou seja, para desconto mensal da quantia de R$433,12. Int. ADV: FABÍOLA RIBEIRO DE AGUIAR PARADA (OAB 153589/SP), JOAO LUIZ STELLARI (OAB 125044/SP)
Processo 0004021-66.2012.8.26.0400 (400.01.2012.004021) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de
Contribuição (Art. 55/6) - Antonio Donizetti da Silva - Vistos. Recebo o recurso de apelação interposto pela parte autora nos
efeitos devolutivo e suspensivo. Dê-se vista dos autos à parte contrária para as contrarrazões. Em seguida, subam os autos ao
E. Tribunal Regional Federal da Terceira Região de São Paulo, com as homenagens deste Juízo. Int. - ADV: JOSE LUIZ REGIS
(OAB 298896/SP)
Processo 0004255-14.2013.8.26.0400 (040.02.0130.004255) - Ação Civil de Improbidade Administrativa - Dano ao Erário
- Municipio de Embaúba - Jesus Natalino Peres - Vistos. Com vistas ao cumprimento do disposto no artigo 43 do Código de
Processo Civil, determino que o autor informe se foi procedida a abertura do processo sucessório de inventário ou arrolamento
dos bens deixados pelo requerido falecido Jesus Natalino Peres ou ainda se foi realizada escritura de inventário ou arrolamento
extrajudicial perante o Tabelionato de Notas, devendo, em caso positivo, informar os dados do processo judicial ou da escritura
extrajudicial com menção e qualificação do inventariante nomeado. Fixo o prazo de 10 (dez) dias para atendimento. Decorrido
o prazo ora concedido, com ou sem atendimento do determinado, dê-se nova vista dos autos ao Ministério Público para
manifestação. Int. - ADV: MARCELO MANSANO (OAB 128979/SP)
Processo 0004747-06.2013.8.26.0400 (040.02.0130.004747) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Mario
Michelli - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Ante o exposto, com resolução do mérito, nos termos no
artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, e o faço apenas para: (a)
confirmar a liminar; (b) declarar a inexigibilidade do débito referente ao contrato 107774265 / 11019001035695; (c) condenar
a parte requerida no pagamento de R$10.000,00 à parte requerente, a título indenização por danos morais, com incidência
de juros legais de 1% ao mês além de correção monetária de acordo com a tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Em consequência, deverá a parte
requerida arcar com a taxa judiciária, as despesas processuais, com incidência de juros legais de 1% ao mês, além de correção
monetária de acordo com a tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir de cada desembolso.
Também condeno a parte requerida a pagar honorários advocatícios, que arbitro equitativamente em R$1.500,00, nos termos
do artigo 20, §4º do Código de Processo Civil, incidindo juros e correção na forma estipulada acima, a partir desta data. P.R.I.C.
Fica desde já a parte vencida intimada, por meio de seu Advogado, de que, no prazo de 15 dias contados do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, deverá comprovar o cumprimento da obrigação. Fica desde já consignado que
o prazo para eventual impugnação será contado a partir do depósito, independentemente de nova intimação. Após, observe-se
o seguinte: (a) não efetuado depósito, vista à parte vencedora pelo prazo de 05 dias que deverá apresentar o valor atualizado
da dívida, nos moldes do artigo 475-B do Código de Processo Civil, e já com a incidência da multa do artigo 475-J do referido
Código; (b) Havendo depósito (ainda que parcial) e decorrido o prazo de 15 dias sem apresentação de impugnação, fica desde
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já autorizada a expedição de mandado de levantamento em favor da parte credora, sendo que esta deverá se manifestar em
05 dias sobre a satisfação do crédito, sob pena de presunção do cumprimento da obrigação. P.R.I.C. Após as cautelas de
praxe, arquivem-se. PREPARO DA APELAÇÃO E DO RECURSO ADESIVO - Ao Estado: valor singelo R$200,00; Ao Estado:
valor corrigido R$204,00(Guia Gare/Dare - Código 230-6); Ao F.E.D.T.J.:Porte de remessa e do retorno dos autos R$29,50(01)
volumes (Guia F.E.D.T.J - Código 110-4). - ADV: FABIOLA PRESTES BEYRODT DE TOLEDO MACHADO (OAB 105400/SP),
SINESIO ANTONIO MARSON JUNIOR (OAB 116506/SP), ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP), ELTON
DA SILVA ALMEIDA (OAB 271721/SP)
Processo 0005671-17.2013.8.26.0400 (040.02.0130.005671) - Procedimento Ordinário - Repetição de indébito - Benedita
de Jesus Xavier - Fundo Municipal de Seguridade Social - Vistos. Recebo o recurso de apelação interposto pela parte autora
nos efeitos devolutivo e suspensivo. Dê-se vista dos autos à parte contrária para as contrarrazões. Em seguida, subam os
autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Seção de Direito Público, com as homenagens deste Juízo. Int. - ADV:
DOUGLAS DE MORAES NORBEATO (OAB 217149/SP), FABIANO ZAGO DE OLIVEIRA (OAB 317820/SP), PAULO HENRIQUE
VIEIRA BORGES (OAB 141924/SP)
Processo 0005837-49.2013.8.26.0400 (040.02.0130.005837) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Sandro Luiz Neves - Vistos. Reitere-se a intimação do
patrono da parte autora para promover o regular andamento ao processo no prazo improrrogável de 48:00 horas, sob pena de
extinção e arquivamento do processo. Ressalte-se que a autora já foi intimada pessoalmente para a referida finalidade conforme
se verifica a fls. 24. Int. - ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 298933/SP)
Processo 0006404-80.2013.8.26.0400 (040.02.0130.006404) - Execução de Alimentos - Alimentos - G. C. da S. e outros - A.
M. A. da S. - Vistos. O executado A.M.A.S., foi citado pessoalmente para efetuar o pagamento das pensões alimentícias em atraso
(fls. 28/29), tendo deixado transcorrer “in albis” o tríduo legal, sem que procedesse ao depósito da quantia cobrada, provasse
que o fez ou justificasse a impossibilidade de fazê-lo. Às fls. 35/36 o patrono nomeado veio a Juízo informar que as partes
efetuaram um acordo verbal e requereu a intimação do executado para cumprir o pactuado ou justificasse a impossibilidade. As
executadas noticiaram que as prestações alimentícias não foram quitadas e requereram a decretação da prisão do alimentante
(fls.38/39). O Ministério Público postulou pela intimação das exequentes acerca do noticiado pelo executado. É o relatório.
Decido. Até a presente data não foram juntados aos autos acordo formulado, tão pouco noticiado eventual cumprimento, ainda
que parcial, de maneira que, com fundamento no artigo 733, § 1º, do Código de Processo Civil, DECRETO A PRISÃO CIVIL do
alimentante A.M.A.S. qualificado nos autos, pelo prazo de um (01) mês, devendo constar do mandado de prisão que ele não
será cumprido ou o alimentante será imediatamente posto em liberdade mediante a expedição de alvará de soltura judicial, caso
pague o débito apurado no cálculo de fls. 39 (mencionar no mandado o valor e o período), acrescido do valor correspondente
às prestações alimentícias vencidas no curso da presente execução, até a data do efetivo pagamento, bem como que uma vez
expirado o prazo da prisão civil decretada nestes autos, a autoridade policial responsável pelo estabelecimento prisional deverá
colocar o preso imediatamente em liberdade, independente da expedição de alvará de soltura, comunicando-se este Juízo,
conforme determinado no Provimento nº 15/2010 da E. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Expeça-se
mandado de prisão. Int. - ADV: DEBORA FERNANDES NAZARETH BUZONE (OAB 224872/SP), ROBERTO SIMÕES GOTTARDI
(OAB 248344/SP)
Processo 0006496-63.2010.8.26.0400 (400.01.2010.006496) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados PCG-Brasil Multicarteira - Alex Aparecido da Silva
- Vistos. Diante do termo de cessão de fls. 87, defiro o pedido de substituição processual no polo ativo, para que a ação seja
doravante promovida por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL
MULTICARTEIRA. Proceda a Serventia Judicial as necessárias anotações no sistema informatizado, com a substituição da
etiqueta constante da capa dos autos. Intime-se o autor para informar nos autos o atual endereço do requerido, a fim de dar
cumprimento ao disposto no artigo 42, § 1º do Código de Processo Civil conforme determinado na decisão prolatada a fls. 84,
segundo parágrafo, vez que o requerido não foi encontrado nos endereços declinados nos autos. Int. (Já foram procedidas
as anotações no sistema informatizado quanto à alteração no polo ativo da ação). - ADV: FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB
160262/SP), MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0006516-20.2011.8.26.0400 (400.01.2011.006516) - Outros Feitos não Especificados - Celina Cornacine - ATO
ORDINATÓRIO: Os autos aguardam a exequente juntar aos autos o original da carta precatoria de fls. 37. - ADV: CATIA
BARREIRA SENTINELLO (OAB 117753/SP)
Processo 0006735-62.2013.8.26.0400 (040.02.0130.006735) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Banco do Brasil Sa, Na Qualidade de Sucessor do Banco Nossa Caixa - Vistos em saneador. Trata-se de “ação
cumprimento de sentença” em que a(s) parte(s) exequente(s) alega(m) ser credoras da quantia de R$391.236,53. Juntou(aram)
documentos (fls.09/60). Houve decisão indeferindo o pedido de justiça gratuita (fls.62/63). As partes exequentes aditaram a
inicial (fls.67/70). Houve decisão recebendo a petição de fls.67/70 como aditamento da petição inicial e indeferindo o pedido de
diferimento das custas (fls.71). As partes exequentes juntaram cópia atualizada da certidão de objeto e pé do processo nº040326360.1993.8.26.0053 (fls.75/87). As partes exequentes comprovaram o oferecimento de agravo na forma de instrumento contra
as decisões de fls.62/63 e 71 (fls.88/117). As partes exequentes comprovaram o recolhimento das custas judiciais (fls.120/122).
Houve decisão (fls.123). Foi juntado ofício do Banco do Brasil informando o depósito judicial da importância executada (fls.129).
A parte executada foi intimada pessoalmente para pagamento do débito no prazo de 15 dias (fls.127) e apresentou impugnação
ao cumprimento de sentença (fls.131/152) mencionando que: deve ser reconhecida a prescrição; a sentença coletiva beneficia
apenas os poupadores do extinto Banco Nossa Caixa S.A., associados ao IDEC à época da propositura da ação civil pública;
os exequentes não têm legitimidade para a propositura da ação; a citação é nula; a diferença de correção monetária que foi
condenado a pagar é de 20,36%; não há ilícito contratual e os juros moratórios e os juros moratórios devem ser aplicados a
partir da citação da liquidação; não é aplicável a Tabela Prática do Tribunal de Justiça; é descabida a fixação de honorários
advocatícios para liquidações e execuções individuais de sentença coletiva; há excesso de execução; é devido o valor de
R$11.721,61. Juntou documentos (fls. 153/190). As partes exequentes se manifestaram nos seguintes termos: a sentença da
ação civil pública transitou em julgado em 09/03/2011 e o título não está prescrito; a limitação da execução aos associados do
IDEC desvirtuaria o instituto das ações coletivas; é desnecessária nova citação do devedor para cumprir a sentença, bastando
a intimação para o pagamento; a planilha de cálculo obedeceu estritamente o que foi determinado na sentença; o termo inicial
para a incidência dos juros moratórios é a citação da ação coletiva; os juros remuneratórios são inerentes ao contrato bancário
e são devidos desde o inadimplemento; o cálculo do executado está em desacordo com a sentença e não aponta o excesso de
execução; a impugnação não possui efeito suspensivo; deve ser expedido mandado de levantamento judicial (fls.194/205). É o
relatório do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. 1. Considerando que a parte executada/impugnante depositou judicialmente o
valor executado (fls.129), defiro efeito suspensivo à impugnação. 2. Não sendo o caso de conciliação, impõem-se, no momento,
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a fixação dos pontos controvertidos, decisão quanto às questões processuais pendentes e determinação de produção de prova.
3. Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, entendidos como direito abstrato. Os interesses postos em
discussão na ação civil pública nº 0403263-60.1993.8.26.0053 da 6º Vara da Fazenda Pública do Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes, Comarca de São Paulo/SP (fls.52/60 75/87), mantida pelos Tribunais Superiores, têm abrangência estadual
e o efeito da decisão é erga omnes. Além disso, o interesse discutido envolve consumidores de todo o território estadual e a
restrição/limitação dos efeitos da sentença importaria negar ou dificultar o acesso à justiça e restringir o efeito erga omnes,
o que não se admite, sendo desnecessária a filiação ao IDEC. Acrescente-se que a sentença proferida na ação civil pública
já transitou em julgado e tratou do tem: “Assim, qualquer poupador da Nossa Caixa, que tivesse conta poupança da primeira
quinzena em janeiro de 1989 poderá propor execução individual contra o sucessor da Nossa Caixa, visando a liquidação do
direito garantido da sentença coletiva, sendo irrelevante se era associado do IDEC ou não à época”. Além disso, não há que se
falar em carência da ação por falta de interesse de agir e em limitação subjetiva da sentença coletiva, pois os extratos bancários
de fls.13, 20, 26, 28, 34, 39, 44 e 49 demonstram que as partes exequentes/impugnadas possuíam depósitos em caderneta de
poupança nos meses de fevereiro e março de 1989. Não há que se falar em prescrição, pois o expediente se refere à fase de
cumprimento da sentença exarada nos autos da ação civil pública nº 0403263-60.1993.8.26.0053, que interrompeu a prescrição
com a citação válida do impugnante. Também não há que se falar em nulidade da citação e inadequação do procedimento, sendo
perfeitamente aplicável o artigo 475-J ao caso concreto por ser a liquidação feita por simples cálculo aritmético, passível de
impugnação ao cumprimento de sentença. 3. Ausentes as hipóteses dos artigos 267, 328, segunda parte, 329 e 330, do Estatuto
Processual Civil, julgo SANEADO o processo. 4. Tendo em vista o pedido da ação, fixo como ponto(s) fático(s) controvertido(s)
dependente(s) de produção de prova: 4.1. O valor efetivamente devido pelo executado/impugnante. 5. Deixo consignado que
há sim outras questões a serem decididas quando da sentença. Contudo, são questões de direito, que prescindem de produção
de provas, e questões solucionáveis por prova documental. 6. Para a solução do item 4, deverá a parte executada/impugnante
juntar aos autos os extratos relacionados à(s) conta(s) poupança(s) da(s) parte(s) exequente(s)/impugnada(s), referentes aos
meses de janeiro e fevereiro de 1989, no prazo de 15 dias. No mesmo prazo, poderão os autores juntar tais documentos.
Após, serão os autos remetidos ao contador judicial para elaboração de cálculo atualizado do valor do débito, observando-se o
decidido na ação civil pública que tramitou na 6ª Vara da Fazenda Pública/Acidentes da Comarca de São Paulo: (a) poupadores
com conta poupança com aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989 (até o dia 15, inclusive); (b) aplicar o índice de
42,72%; (c) juros contratuais remuneratórios até a citação de 0,5% (capitalizados mês a mês); (d) juros de mora de 0,5% desde
a citação da ação civil pública até a entrada em vigor do Novo Código Civil, sendo que após a entrada e vigor até o pagamento
se aplica o percentual de 1% (também capitalizados mês a mês); (e) verba honorária de 10% do valor apurado; (f) ressalvar os
valores depositados judicialmente (fls.129). 7. Vindo aos autos o(s) laudo(s), abra-se vista às partes para que se manifestem em
memoriais, pelo prazo sucessivo de 05(cinco) dias, ocasião em que também poderão se manifestar sobre as provas produzidas.
O primeiro prazo começa a ser contado após a publicação no diário de justiça eletrônico, sendo que os demais prazos serão
contados automaticamente e sucessivamente (havendo dois ou mais requeridos, com diferentes procuradores, o prazo será
sucessivo na ordem em que foram mencionados na inicial). Com fundamento no §3º, do artigo 454 do Código de Processo Civil,
cada parte deverá protocolizar o seu memorial até o último dia do seu prazo (ou seja, da respectiva parte), ficando vedado o
protocolo integrado. Após as providências mencionadas, retornem os autos conclusos para sentença. Int. - ADV: NEI CALDERON
(OAB 114904/SP), ELTON DA SILVA ALMEIDA (OAB 271721/SP), SANDRO TEIXEIRA DE FREITAS (OAB 241869/SP)
Processo 0006743-10.2011.8.26.0400 (400.01.2011.006743) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Olga
da Silva Barros - Fica a parte autora intimada que a perícia marcada para o dia 28/01/2014 foi redesignada, devendo comparecer
na Rua Rubião Junior, nº 3.197, Centro, São José do Rio Preto-SP, no dia 04/02/2014 , às 10:30 horas, para realização de
exame médico com o Dr. Luciano Barboza de Souza, o (a) qual deverá estar munido(a) de seus documentos pessoais (carteira
de habilitação, se tiver, R.G., CPF/MF, carteira de trabalho) e dos exames médicos, relatórios médicos, receitas médicas, de que
dispuser. - ADV: MATHEUS RICARDO BALDAN (OAB 155747/SP), FERNANDO APARECIDO BALDAN (OAB 58417/SP)
Processo 0006850-83.2013.8.26.0400 (040.02.0130.006850) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Francelino Pires
da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Recebo o recurso de apelação interposto pela parte autora nos
efeitos devolutivo e suspensivo. Dê-se vista dos autos à parte contrária para as contrarrazões. Em seguida, subam os autos ao
E. Tribunal Regional Federal da Terceira Região de São Paulo, com as homenagens deste Juízo. Int. - ADV: CELSO APARECIDO
DOMINGUES (OAB 227439/SP)
Processo 0006892-35.2013.8.26.0400 (040.02.0130.006892) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - A. L. A. - C. M. dos S. - Vistos. Mantenho a designação da audiência de conciliação cuja realização foi determinada
pela decisão prolatada as fls. 37/39, cabendo à parte autora o dever de comunicar ao Juízo eventual alteração de endereço, a
fim de possibilitar a intimação pessoal, quando necessário, sob pena de presumir válida a intimação enviada para o endereço
constante dos autos, conforme previsto no artigo 238, parágrafo único, do Código de Processo Civil, vez que o Oficial de
Justiça certificou a fls. 44 que deixou de intimar pessoalmente a autora para comparecimento à audiência,por ter se mudado do
endereço constante dos autos. Int. - ADV: EDELY NIETO GANANCIO (OAB 110975/SP), GUSTAVO ROSSI GONÇALVES (OAB
286163/SP), DANIEL JOAQUIM EMILIO (OAB 286958/SP), ROBBSON PAULO GANANCIO (OAB 298259/SP)
Processo 0007466-05.2006.8.26.0400 (400.01.2006.007466) - Procedimento Ordinário - Loteadora Blanco Ltda - - Alcides
Paschoaletti Junior - Sul América Seguro Saúde Sa - Vistos. Intimem-se as partes litigantes para que requeiram o que de direito
no prazo comum de 05 (cinco) dias, ressaltando quanto ao decidido pela Superior Instância as fls. 252/256 e as fls. 379/386.
Int. - ADV: VALNIR BATISTA DE SOUZA (OAB 192669/SP), FLÁVIO AUGUSTO ROSA ZUCCA (OAB 183678/SP), CARLOS
ADALBERTO ALVES (OAB 137503/SP)
Processo 0007481-27.2013.8.26.0400 (040.02.0130.007481) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) Maria Sonia Oliveira - Vistos. 1. Uma vez preenchidos os requisitos legais, recebo a petição inicial. Defiro à parte autora os
benefícios da justiça gratuita. 2. Cite-se o requerido na pessoa do Procurador Autárquico da Previdência Social com atuação
nesta Comarca, no ato de seu comparecimento perante a Serventia Judicial, independentemente da expedição de mandado
ou carta precatória, ficando consignado que “não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros,
os fatos articulados pelo autor” (artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil). 3. Havendo contestação, com alegação de
preliminares ou juntada de documentos, dê-se vista ao demandante pelo prazo de 10 (dez) dias. 4. Após, conclusos para: (a)
saneador; ou (b) julgamento conforme o estado do processo. Int. - ADV: JOSE LUIZ REGIS (OAB 298896/SP)
Processo 0007566-13.2013.8.26.0400 (040.02.0130.007566) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Espolio de Elvira Miniussi Maldonado - Em primeiro lugar, é preciso lembrar que, de acordo com a atual sistemática
dos procedimentos executivos previstos pelo Código de Processo Civil, não há mais que se falar em garantia de juízo como
requisito para o oferecimento de defesa (embargos ou impugnação). Nesse contexto, não há mais razão para o oferecimento
das famosas “exceções de pré-executividade”. Aliás, tal nomenclatura já não era adequada, pois as matérias que podiam ser
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alegadas eram de ordem pública (que recebem o nome de “objeção”) e a execução já estava em andamento (ou seja, não era
“pré-executividade” e sim “pré-penhora”). O banco executado foi regularmente citado para os termos da presente (fls.47) e, em
02/10/2013 (ofício de fls.49), efetuou o depósito judicial do valor pleiteado na inicial para garantir o juízo. Realizado o depósito,
iniciou-se o prazo para oferecimento de embargos ou impugnação, sendo desnecessárias a expedição de auto de penhora e a
intimação do executado. Afinal, a conversão do depósito em penhora é automática e de pleno conhecimento do devedor. Assim,
tem-se que a manifestação da parte executada (“exceção de pré-executividade”/”impugnação à execução”) é intempestiva, pois
foi protocolizada após decorridos mais de 15 dias da data em que realizado o depósito para garantia do juízo, não havendo que
se falar em devolução de prazo em razão da suspensão dos prazos nesta Comarca ou de impossibilidade de acesso aos autos
(afinal não foi juntada nenhuma certidão de que a parte compareceu no balcão e não teve acesso aos autos). Frise-se que: (a)
a parte executada foi citada em 09/09/2013 e o comprovante de entrega da carta foi juntado aos autos em 17/09/2013 (fls.47);
(b) o depósito judicial foi realizado em 02/10/2013; (c) o período de suspensão dos prazos processuais para implantação do SAJ
nesta Comarca foi de 14/10/2013 a 25/10/2013 (fls.80 - DJE 09/10/13, p.02); (d) a manifestação da parte executada somente
foi protocolizada em 22/11/2013, quase um mês após encerrado o período de suspensão dos prazos processuais (fls.51); (e)
o executado não juntou nenhum documento hábil a demonstrar que teve negado o acesso aos autos no período anterior ou
posterior do recesso, a fim de justificar o pedido de devolução do prazo para manifestação. Vale destacar que está sedimentado
em nossos Tribunais Superiores o entendimento de que o prazo para oferecimento de embargos à execução se inicia com o
depósito judicial, sendo desnecessária a lavratura do respectivo termo de penhora: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO
EXEQUENTE PARA DECLARAR A INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.
1. O prazo para o oferecimento dos embargos à execução, ou impugnação ao cumprimento de sentença, começa a fluir a partir
da data da efetivação do depósito judicial da quantia, objeto da execução, pois a constituição da penhora, nesse caso, é, por
óbvio, de pleno conhecimento do devedor, e, portanto, automática, revelando-se despicienda a lavratura do respectivo termo. 2.
Agravo Regimental não provido.” (STJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.009.935, j.06/08/2013).
Ainda: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRAZO. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. CONDIÇÃO. NÃO
PROVIMENTO. 1. O prazo para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da Lei nº 11.232/2005,
se inicia quando realizado o depósito judicial para a garantia do juízo. 2. Jurisprudência pacífica da Segunda Seção; 3ª
e 4ª Turmas. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% sobre o valor
atualizado da causa (CPC, art. 557, § 2º), ficando a interposição de novos recursos condicionada ao prévio recolhimento da
penalidade imposta.” (STJ, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 242.430,
j.21/02/2013). Também no mesmo sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. AGRAVO REGIMENTAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DO DEVEDOR. IMPUGNAÇÃO. CPC, ART. 475-J. PRAZO. INÍCIO. DATA DO
DEPÓSITO. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, recurso cabível para modificar a decisão singular
que deu provimento ao recurso especial. 2. O prazo para oferecer embargos do devedor ou impugnação ao cumprimento de
sentença tem início a partir da data da efetivação do depósito judicial da quantia correspondente ao título executivo, pois, nesse
caso, a constituição da penhora é automática, independendo da lavratura do respectivo termo. Precedentes. 3. Embargos
de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (STJ, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 79.761, j.18/12/2012). Nesse contexto, a manifestação da parte executada é
intempestiva e não comporta acolhimento, ficando indeferido o pedido de devolução do prazo para manifestação do devedor. No
mais, ficam prejudicadas as demais questões lançadas. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução pelo pagamento,
com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas pela parte executada, que também deve arcar com
honorários advocatícios, que fixo em R$5.000,00, nos termos do §4º, do art. 20, do Código de Processo Civil. Aguarde-se o
prazo para eventual recurso contra esta decisão. Após, expeça-se mandado de levantamento judicial da quantia depositada
nos autos (fls.49) em favor da parte exequente. Após as cautelas de praxe, arquivem-se. Int. PREPARO DA APELAÇÃO E DO
RECURSO ADESIVO - Ao Estado: valor singelo R$2.648,00; Ao Estado: valor corrigido R$2.705,10(Guia Gare/Dare - Código
230-6); Ao F.E.D.T.J.:Porte de remessa e do retorno dos autos R$29,50(01) volumes (Guia F.E.D.T.J - Código 110-4). - ADV:
ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP), GUILHERME BERTOLINO BRAIDO (OAB 205888/SP)
Processo 0007654-51.2013.8.26.0400 (040.02.0130.007654) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa, Crédito, Financiamento e Investimento - Os autos aguardam a autora recolher as custas de oficial
de justiça, no valor de R$13,59, a fim de ser desentranhado o mandado. - ADV: JOSE LUIS TREVIZAN FILHO (OAB 269588/
SP)
Processo 0007976-71.2013.8.26.0400 (040.02.0130.007976) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Geraldo Madrona Saes e outro - 1. Uma vez preenchidos os requisitos legais, recebo a petição inicial e o aditamento (fls.68/71).
2. Cite-se para contestar em 15 dias, consignando no mandado que “não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos
pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor” (artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil). 3. Havendo
contestação, com alegação de preliminares ou juntada de documentos, dê-se vista à(s) parte(s) autora(s) pelo prazo de 10 (dez)
dias. Após, conclusos. 4. Sobre o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, é preciso lembrar o disposto no artigo 273 do
Código de Processo Civil: “Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela
pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e: I - haja
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto
propósito protelatório do réu”. No caso concreto, tendo em vista os documentos juntados, considerando principalmente que a
parte autora não nega a relação jurídica com a parte requerida, não há prova capaz de conceder verossimilhança às alegações
da(s) parte(s) requerente(s), de modo que não se encontram presentes os requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da
tutela, INDEFIRO o pedido. 5. Quanto o pedido de processamento do feito sob segredo de justiça, observo que não se enquadra
nas hipóteses do artigo 155, do Código de Processo Civil, portanto, razão pela qual INDEFIRO tal requerimento. Int. - ADV: LUIS
AUGUSTO JUVENAZZO (OAB 186023/SP)
Processo 0007976-71.2013.8.26.0400 (040.02.0130.007976) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Geraldo Madrona Saes e outro - (Nota de cartório: os autos aguardam os autores comprovarem nos autos o recolhimento da
despesa postal no valor de R$20,00 - guia FEDJT - cód. 1201-1, bem como fornecer 01 cópia da petição de aditamento de fls.
68/71). - ADV: LUIS AUGUSTO JUVENAZZO (OAB 186023/SP)
Processo 0008131-84.2007.8.26.0400/01 (040.02.0070.008131/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Geni Pena da Silva Durães - Vistos. Aguarde-se o cumprimento dos ofícios requisitórios já expedidos as fls. 118/119,
sendo que o pedido de renúncia do crédito que excede o valor correspondente a sessenta salários mínimos formulado pela
autora, já foi homologado pela decisão prolatada a fls. 116. Int. - ADV: PAULO HENRIQUE VIEIRA BORGES (OAB 141924/SP)
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Processo 0010005-65.2011.8.26.0400/01 (040.02.0110.010005/1) - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Constrição
/ Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Luciano Carlos Aureliano - Engenho Tamanduá Ltda Me - Vistos. Reiterese a intimação do exequente para comprovar o recolhimento da taxa de porte postal visando a intimação pessoal dos sócios
da empresa executada. Concedo o prazo de 10 (dez) dias para atendimento do determinado. Int. - ADV: LUCIANO CARLOS
AURELIANO (OAB 185296/SP), LEONEL DIAS CESÁRIO (OAB 170604/SP)
Processo 3000337-48.2013.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Telefonia - JULIO CESAR DE CARVALHO PRESENTES ME - ATO ORDINATÓRIO: Os autos aguardam o autor retirar carta precatoria expedida e instrui-la com as cópias necessárias.
- ADV: ANDREI RAIA FERRANTI (OAB 164113/SP)
Processo 3000403-28.2013.8.26.0400 - Notificação - Inadimplemento - CIA. HABITACIONAL REGIONAL DE RIBEIRÃO
PRETO - Jose Antonio Melo - - Marcia Cristina Fernandes Melo - - Valdenil de Mello - - Juliana Perpetua da Fonseca Melo Vistos. Diante do pedido formulado a fls. 24, determino a entrega dos autos à requerente mediante recibo, independentemente
de traslado. Deixo de determinar a expedição de mandado de levantamento como requerido a fls. 24, porquanto o valor da
diligência recolhida nos autos foi levantado pelo Oficial de Justiça encarregado da realização da diligência certificada a fls. 22.
Int. - ADV: ILMA BARBOSA DA COSTA CHUERI DE OLIVEIRA (OAB 72231/SP)
Processo 3001431-31.2013.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - J. A. G. - Vistos. 1. Concedo
à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Processe-se em segredo de Justiça. 2. Com fundamento
no artigo no artigo 125, inciso IV, do Código de Processo Civil, levando em conta o elevado número de feitos em que houve
acordo e a necessidade de administrar adequadamente a pauta de audiência, designo sessão de CONCILIAÇÃO para o próximo
dia 18 de FEVEREIRO, pf, às 13:30 horas. A sessão de conciliação será realizada no CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE
CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) no seguinte endereço: Rua Duque de Caxias, 554, Centro, Olímpia (próximo ao Fórum).
As partes deverão comparecer com antecedência de 15 minutos, munidas de RG e CPF. 3. Cite-se a parte requerida e intimese o(a) autor(a) a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de advogados. 4. Consigne-se no mandado que “não
sendo contestada a ação no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da audiência supramencionada, caso resulte
infrutífera a conciliação, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
articulados pelo(a) autor(a). 5. Levando em conta a importância da advocacia na pacificação social, caso as partes entrem em
acordo, os honorários advocatícios nos casos de nomeação pelo Convênio Defensoria/OAB serão fixados em 100% do valor da
tabela respectiva, tendo em vista que o próprio Convênio estipula que o Causídico deve buscar a solução consensual das lides
(Cláusula Terceira, §4º, XII). 6. No mandado de Citação, também deverá constar a intimação para a audiência de conciliação.
Frise-se no mandado que as partes deverão comparecer acompanhadas dos respectivos advogados. Além disso, frise-se que a
parte, se não tiver condição de contratar advogado, assim que receber o mandado, deverá procurar a Ordem dos Advogados do
Brasil OAB local, para que lhe seja nomeado defensor. O endereço da OAB é Rua Engenheiro Reid nº 343, Centro, Olímpia (ao
lado do Fórum). Chegar até as 09:00 horas. 7. Oportunamente será marcada data para a audiência de instrução e julgamento,
se o caso (não havendo acordo). 8. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas
da Lei. Int. - ADV: ROSANA APARECIDA ALVES PEREIRA (OAB 250547/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE OLÍMPIA EM 16/01/2014
PROCESSO :0000345-42.2014.8.26.0400
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
OF : 67/2014 - Olímpia
AUTOR
: J. P.
INFRATOR
: M. R. P.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :3002344-13.2013.8.26.0400
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
OF : 3274/2013-ag - Olímpia
AUTOR
: J. P.
INFRATOR
: M. G. DOS S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :3001910-24.2013.8.26.0400
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
OF : 618/2013 - Cajobi
AUTOR
: J. P.
INFRATOR
: B. DE O. X.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :3001911-09.2013.8.26.0400
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
OF : 622/2013 - Cajobi
AUTOR
: J. P.
INFRATOR
: J. A. L. DE A.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :3001912-91.2013.8.26.0400
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
OF : 629/2013 - Cajobi
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AUTOR
: J. P.
INFRATORA : M. R. DOS S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :3001913-76.2013.8.26.0400
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
OF : 630/2013 - Cajobi
AUTOR
: J. P.
INFRATORA : S. R. S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :3001914-61.2013.8.26.0400
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
OF : 634/2013 - Cajobi
AUTOR
: J. P.
INFRATOR
: D. E. F.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :3002361-49.2013.8.26.0400
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
OF : 417/2013 - Olímpia
AUTOR
: J. P.
INFRATOR
: G. S. L.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :3002357-12.2013.8.26.0400
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
OF : 598/2013 - Guaraci
AUTOR
: J. P.
INFRATOR
: B. H. S. DE O.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :3002359-79.2013.8.26.0400
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
OF : 413/2013 - Olímpia
AUTOR
: J. P.
INFRATORA : B. B.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000362-78.2014.8.26.0400
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 13/2014 - Olímpia
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: O. J. DAS D.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000363-63.2014.8.26.0400
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 12/2014 - Olímpia
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: O. J. DAS D.
VARA:3ª VARA

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
-JUIZ(A) SUBSTITUTO LUCAS BORGES DIAS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DANIELA CRISTINA COVELLO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0014/2014
Processo 0002737-86.2013.8.26.0400 (040.02.0130.002737)- controle n. 130/2013- Procedimento Especial da Lei
Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Justiça Pública - Tamires Cristina Rosa - - Silveli Rosa - Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e condeno a ré TAMIRES CRISTINA ROSA, vulgo “TAMILÃO”, a pena
de 5 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 485 dias-multa, com o valor unitário calculado no mínimo legal, em regime
inicial fechado, como incursa nos artigos 33, caput e 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006, e artigo 244-B da Lei nº 8.609/90,
em concurso material de crimes, na forma do artigo 69 Código Penal. ABSOLVO a corré SILVELI ROSA, vulgo “Baiana”, com
fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Recomende-se a ré Tamires na prisão em que se encontra. Autorizo,
caso ainda não providenciado, a destruição da substância entorpecente apreendida, providenciando-se o necessário. A acusada
não apresentou prova da origem lícita do dinheiro apreendido. Por conseguinte, decreto a perda do numerário e determino a
destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Com o trânsito em julgado, lance-se o nome da ré no
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livro do rol dos culpados. Custas na forma da lei. P.R.I.C. - ADV: ANGELICA DE CASTRO (OAB 220077/SP), RODRIGO RAFAEL
CABRELLI SILVA (OAB 230257/SP)
Processo 0006786-78.2010.8.26.0400 (400.01.2010.006786)- controle n. 287/2010 - Ação Penal - Procedimento Ordinário
- Receptação - Osnir Marcos Anicesio Pereira - - Osmil Anicesio Pereira - - Edvaldo Aparecido Pereira - Vistos. Cumpra-se o v.
acórdão. Tornem os autos ao arquivo, cientificando-se as partes. Intime-se. - ADV: ORUNIDO DA CRUZ (OAB 120242/SP), LUIS
EDUARDO DE MORAES PAGLIUCO (OAB 189293/SP), PERLA LETÍCIA DA CRUZ (OAB 277320/SP)
Processo 0008626-89.2011.8.26.0400 (400.01.2011.008626) controle n. 336/2011 - Ação Penal - Procedimento Ordinário
- Furto (art. 155) - Daniel Pereira da Silva - - João Pereira da Silva - - Joelson Jose dos Santos - Vistos. Fls. 454: Realmente o
depósito foi feito à disposição da 3ª Vara Criminal local, como nos dá conta a guia de fls. 95, ficando a ordem de transferência
condicionada à determinação daquele juízo, portanto. Assim, não havendo valores depositados nestes autos, cumprase o determinado às fls. 437, arquivando-se. Antes, porém, encaminhe-se ao juízo da 2ª Vara Criminal local (processo nº
000.7285.28.2011.8.26.0400, ordem nº 291/11) cópia da guia de depósito de fls. 95 e dos ofícios de fls. 443 e 454/455, para as
providências necessárias. Int. - ADV: MARCELO CANDIDO GONZALIS (OAB 145578/SP), THIAGO DE OLIVEIRA ASSIS (OAB
312442/SP)
Processo 0008818-51.2013.8.26.0400 (040.02.0130.008818) controle n. 437/2013 - Inquérito Policial - Lesão Corporal Justiça Pública - Marcio Jose Costa - Vistos. Diante da indicação de fls. 40/41, nomeio defensor dativo para defender os
interesses do acusado Marcio Jose Costa, o(a) Dr.(a) Andre Luis Furlan Serrano, que deverá ser intimado(a) para apresentar
resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de destituição, bem como assinar termo de compromisso. Int. - ADV:
ANDRE LUIS FURLAN SERRANO (OAB 270505/SP)
Processo 0010506-19.2011.8.26.0400 (400.01.2011.010506)- controle n. 419/2011 - Procedimento Especial da Lei
Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Justiça Pública - Cristhiam Marlom Borges dos Santos - Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno o réu CRISTHIAM MARLON BORGES DOS SANTOS, vulgo “Sapito”, a 1
ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 160 dias-multa, calculado o valor unitário no mínimo, como incurso no art. 33,
caput, da Lei 11.343/06, em regime inicial fechado. O acusado não apresentou prova da origem lícita do dinheiro apreendido.
Por conseguinte, decreto a perda do numerário e determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei
nº 11.343/06. Autorizo, se ainda não providenciado, a destruição da droga apreendida, providenciando o necessário. Após
o trânsito em julgado, inscrevam-se os nomes dos réus no rol dos culpados. Ante a situação financeira do réu, isento-o do
pagamento das custas processuais. P.R.I.C. - ADV: DANILO DIONISIO VIETTI (OAB 223336/SP), HAROLDO FERREIRA DE
MENDONÇA FILHO (OAB 271747/SP)
Execução n. 953.823. JUSTIÇA PÚBLICA X EDIVALDO SOUSA. Fl. 75/77 (tóp. Final): Ante o exposto, CONVERTO as penas
restritivas de direitos em privativa de liberdade ante o descumprimento injustificado das condições impostas, a teor do § 4º do
artigo 44 do CP e artigo 181, §1º, alínea a, da LEP. O sentenciado cumprirá pena em regime inicial aberto, que se baseia na
autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. Expeça-se mandado de prisão. Tão logo cumprido o mandado, o
sentenciado deverá ser imediatamente apresentado em juízo para ser advertido das condições do regime aberto, quais sejam:
1 o condenado deverá trabalhar, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga; 2 não poderá
ingerir bebidas alcoólicas, tampouco frequentar bares, boates, casas de prostituição e congêneres; 3 comparecer em juízo
mensalmente, a fim de justificar suas atividades; 4 não se ausentar da comarca sem autorização judicial, por período superior
a sete dias, exceto por razões de trabalho comprovado, tudo sob pena de regressão ao regime mais gravoso. P.R.I. Advogado:
MARCIO EUGENIO DINIZ OAB/SP n. 130.278

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LUCAS FIGUEIREDO ALVES DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JÚLIO CÉSAR GONÇALVES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0017/2014
Processo 0011849-50.2011.8.26.0400 (400.01.2011.008251/01) - Avaliação para atestar dependência de drogas - Otavio
Augusto Pugim Silva - Os autos se encontram com vista ao dr. defensor para se manifestar sobre o laudo de de dependência
toxicológico no prazo legal.( Incidentede dependência toxicológica apenso ao processo nº 0008251-88.2011.8.26.0400 - controle
nº 333/2011) - ADV: FLAVIO AUGUSTO ANTUNES (OAB 172627/SP), GALIB JORGE TANNURI (OAB 24289/SP), CARMEN
SILVIA COSTA RAMOS TANNURI (OAB 35352/SP)
Processo 3001066-74.2013.8.26.0400 - Carta Precatória Criminal - Intimação (nº 0000878-98.2011.805.0138 - CARTÓRIO
DA VARA CRIMINAL INF. E JUVENTUDE FORUM MINISTRO ILMAR GALVÃO) - LAERCIO PEREIRA NASCIMENTO - Decisão
de fl. 17: “Vistos. Tendo em vista a certidão de fls. 16, devolva-se a presente carta precatória ao D. Juízo Deprecante, com as
nossas homenagens, ficando prejudicada a audiência designada a fl.11. Int.” - ADV: ALDENICIO SOUZA LIMA (OAB 9254/BA)

ORLÂNDIA
Cível
Distribuidor Cível
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RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ORLÂNDIA EM 16/01/2014
PROCESSO :0000303-78.2014.8.26.0404
CLASSE
:AÇÃO CIVIL PÚBLICA
REQTE
: Ministério Público do Estado de São Paulo
REQDO
: Município de Orlândia
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000301-11.2014.8.26.0404
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: A. E. C. C.
ADVOGADO : 160496/SP - Rodrigo Antônio Alves
REQDA
: M. A. C. DA S.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000302-93.2014.8.26.0404
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
ADVOGADO : 321324/SP - Tatiane Correia da Silva Santana
REQDO
: Laércio José de Santana
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000321-02.2014.8.26.0404
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Esequias Ribeiro da Silva
ADVOGADO : 159340/SP - Zélia da Silva Fogaça Lourenço
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
VARA:2ª VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:0000322-84.2014.8.26.0404
:ALVARÁ JUDICIAL
: Leila Genoveva Micheli Massaro
: 195291/SP - Sheila Aparecida Martins Ramos

PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:0000323-69.2014.8.26.0404
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
: F. H. R. DE C.
: 300478/SP - Natália Baggini Carvalho

PROCESSO :0000324-54.2014.8.26.0404
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: M. DA C. B. L.
ADVOGADO : 144048/SP - Cinthia de Oliveira Carvalho
REQDO
: M. DA C. M.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000329-76.2014.8.26.0404
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: C. D. J. D.
ADVOGADO : 178636/SP - Matheus Augusto de Guimarães Cardoso
EXECTDO
: A. B. D.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000328-91.2014.8.26.0404
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: C. D. J. D.
ADVOGADO : 178636/SP - Matheus Augusto de Guimarães Cardoso
EXECTDO
: A. B. D.
VARA:2ª VARA

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CAROLINA ALEIXO CASCALDI MARCELINO GOMES CUNHA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ FERNANDO DE FREITAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0014/2014
Processo 0000305-82.2013.8.26.0404 (040.42.0130.000305) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança Locação de Imóvel - Valdomiro Grassi - Nº de Ordem: 84/2013 Vistos. 1. Aguarde-se o cumprimento do acordo (05/06/2014 - fls.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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29). Intime-se. - ADV: PRISCILA PERISSINI DE ASSIS (OAB 288399/SP)
Processo 0000351-71.2013.8.26.0404 (040.42.0130.000351) - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária Banco Pecúnia Sa - Nota de Cartório: Fls. 39: Manifeste-se a parte autora, em 05 dias, em termos de prosseguimento do feito.
- ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP)
Processo 0000475-54.2013.8.26.0404 (040.42.0130.000475) - Usucapião - Propriedade - Vinícius Bugalho - Nota de Cartório:
Fls. 99v 111: Manifeste-se a parte autora, em 05 dias, em termos de prosseguimento do feito. - ADV: VINICIUS BUGALHO (OAB
137157/SP)
Processo 0000601-22.2004.8.26.0404 (404.01.2004.000601) - Procedimento Ordinário - Cleusa Maria Alves de Souza Orlandia
Me - Banco Itau Sa - Vistos. Fls. 657: Defiro vista dos autos pelo prazo de 10 dias. Após, vista ao perito para esclarecimentos
(fls. 661/662). Intime-se. (Nota do cartório: Dr. Vinícius foi concedida a carga) - ADV: VINICIUS BUGALHO (OAB 137157/SP),
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS (OAB 178060/SP)
Processo 0000634-36.2009.8.26.0404 (404.01.2009.000634) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Sueli da Silva - Luciano Tudeque - Dra. Milena, retirar certidão de honorários. - ADV: GUSTAVO LAMONATO CLARO
(OAB 154942/SP), MILENA CRISTINA COSTA DE SOUSA (OAB 262123/SP)
Processo 0000704-97.2002.8.26.0404 (404.01.2002.000704) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Antonio Carlos Varalongame - Banco do Brasil Sa - Nº de Ordem: 1307/2002 Vistos. 1. Expeça-se guia de levantamento a favor
do exequente (depósito de fls. 409). 2. Após, cumpra-se conforme determinado às fls. 417. Intime-se.( NOTA DE CARTÓRIO: Dr.
Luiz Eugênio, retirar guia de levantamento) - ADV: LUIZ EUGENIO MARQUES DE SOUZA (OAB 120906/SP), MARINA EMILIA
BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)
Processo 0000819-40.2010.8.26.0404 (404.01.2010.000819) - Procedimento Ordinário - Acompanhamento de Cônjuge ou
Companheiro - Regina Célia de Mello - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Orlândia Orlândiaprev
- Vistos. 1. Ciência: v. acórdão (pedido julgado improcedente). 2. Manifestem-se o(s) interessado(s). Prazo de 10 dias. 3. Com
interesse, defiro o desentranhamento da documentação original juntada, ficando cópia nos autos. 4. No silêncio, arquivem-se os
autos, com as formalidades de estilo. Intime-se. - ADV: MARCO AURELIO VANZOLIN (OAB 230543/SP), LIVIA DE ANDRADE
LOPES (OAB 283655/SP), OSVALDO MURARI JUNIOR (OAB 93695/SP)
Processo 0000885-35.2001.8.26.0404 (404.01.2001.000885) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Cooperativa dos Agricultores da Regiao de Orlandiacarol - Baltazar Goncalves e outros - Vistos. Várias diligências
foram realizadas para tentativa de localização de bens em nome do executado, restando todas infrutíferas (Infojud, Renajud
e Bacenjud). Indefiro o pedido de suspensão do feito. Consoante ensina HUMBERTO THEODORO JUNIOR (Curso de Direito
Processual Civil, vol. II, Forense, pág. 1089) “a falta de bens penhoráveis do devedor importa suspensão ‘sine die’ da execução
(art. 791, III)”. Sendo o caso dos autos, determino a suspensão do processo, que aguardará no arquivo até que a credora
encontre bens penhoráveis ou que o devedor requeira a declaração de prescrição e a consequente extinção da execução.
Intime-se. - ADV: JOSE JORGE MARCUSSI (OAB 17933/SP), JOSÉ MARTINS (OAB 53619/MG), JÚLIO CHRISTIAN LAURE
(OAB 155277/SP)
Processo 0000892-85.2005.8.26.0404 (404.01.2005.000892) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Jean
Carlos Muniz - Carlos Marcio Frazao - Nº de Ordem: 1477/2005 - inc. 1 Vistos. Considerando os termos da Portaria nº 003/10
deste Juízo, encaminhem-se os autos ao Setor de Conciliação para agendamento da audiência de conciliação designada para
o DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2014, ÀS 11:30. INTIMEM-SE as partes, via patronos constituídos, para comparecerem ao setor
munidas de proposta de acordo. Caso infrutífera a audiência, conclusos para apreciação do pedido de fls. 123. Intime-se. - ADV:
DANIEL MURICI ORLANDINI MÁXIMO (OAB 217139/SP)
Processo 0000919-68.2005.8.26.0404 (404.01.2005.000919) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Francisco Gomes Vilela - Instituto Nacional do Seguro Socialinss - Nº de Ordem: 1501/2005 Vistos. Fls. 173 vº: Defiro vista dos
autos, pelo prazo de 05 dias. Decorrido o prazo e não havendo manifestação, cumpra-se conforme determinado às fls. 173.
Intime-se. (Nota do cartótio: Dra. Ana Rita foi concedida a vista) - ADV: ANA RITA ALMEY NASCIMENTO NERY (OAB 177157/
SP), MARCO ANTONIO STOFFELS (OAB 158556/SP)
Processo 0001041-37.2012.8.26.0404 (404.01.2012.001041) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Coocrelivre Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região de Orlândia - Nº de Ordem: 269/12 Vistos. Fls. Defiro vista
dos autos, pelo prazo de 05 dias. Decorrido o prazo e não havendo manifestação, cumpra-se conforme determinado às fls. 54.
Intime-se. - ADV: ANDRÉA GRANVILE GARDUSSI (OAB 161059/SP)
Processo 0001290-85.2012.8.26.0404 (404.01.2012.001290) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material João Ferreira da Silva e outro - Jeferson José Ferreira - Vistos. Diante do não atendimento do despacho de fls. 165, indefiro o
pedido de gratuidade processual do requerido. Defesa ofertada e impugnada. Especifiquem as partes as provas pretendidas
a produção, justificando a pertinência, observado o prazo de cinco (05) dias. Providenciem as partes a juntada de documento,
quando especificarem as provas, se o caso. Esclareçam se existe interesse na designação de audiência de conciliação prévia.
Cobre a serventia eventual regularização pelos interessados (cpa, por exemplo), se o caso. Intime-se. - ADV: GUSTAVO
LAMONATO CLARO (OAB 154942/SP), QUENDERLEI MONTESINO PADILHA (OAB 50992/SP)
Processo 0001567-77.2007.8.26.0404 (404.01.2007.001567) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Pereira Honorato
e outro - Nota de Cartório: Fls. 134: 2. Após, manifeste(m)-se o(a)(s) interessado(a)(s), via patrono(s), em cinco dias.Int(Dra.
Luciana) - ADV: JOÃO AUGUSTO MASSARO (OAB 186064/SP)
Processo 0001809-12.2002.8.26.0404 (404.01.2002.001809) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - A Uniao - Arquimedes de
Oliveira Chaves - Vistos. Fls. 133: Defiro. Providencie a serventia o cancelamento do registro da averbação da penhora junto
ao Cartório de Registro de Imóveis local pelo sistema de “penhora online”. Após, intime-se o executado para manifestação, em
05 dias. Decorrido o prazo e nada mais sendo requerido, retornem os autos ao arquivo. Intime-se. (NOTA DE CARTÓRIO: Dr.
Helber, retirar mandado) - ADV: HELBER FERREIRA DE MAGALHAES (OAB 101429/SP)
Processo 0001828-18.2002.8.26.0404 (404.01.2002.001828) - Procedimento Ordinário - Maria Benedita Ribeiro Pereira Instituto Nacional do Seguro Socialinss - (Dra. Maria Lucia, manifestar-se em cinco dias, sobre a informação do Tribunal de qu
já existe uma requisição de pagamento feita pelo Juizado de Rib. Preto). - ADV: FABIANA BUCCI BIAGINI (OAB 99886/SP),
MARIA LUCIA NUNES (OAB 96458/SP)
Processo 0001857-63.2005.8.26.0404 (404.01.2005.001857) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Intelli Industria de Terminais Eletricos Ltda - Vistos. 1. Fls. 148: defiro. Aguarde-se pelo prazo de cento e vinte
dias (para que o patrono tenha tempo suficiente para tomar as providências - parcelamento do débito). 2. Depois, manifestese o patrono, em cinco dias. Intime-se. - ADV: ANDREA KIMIE NAGOYA ANTAR (OAB 184588/SP), EDUARDO DE ANDRADE
PEREIRA MENDES (OAB 157370/SP)
Processo 0001877-73.2013.8.26.0404 (040.42.0130.001877) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - G. T. A. B. Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Nº de Ordem: 510/2013 Vistos. Manifeste-se a parte autora para prosseguimento, no prazo de 05 dias. Após, vista ao Ministério
Público. Intime-se. - ADV: LUIZ EUGENIO MARQUES DE SOUZA (OAB 120906/SP)
Processo 0001915-71.2002.8.26.0404 (404.01.2002.001915) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Orlandia Diesel Pecas Ltda - Vistos. 1. Fls. 74: defiro. Aguarde-se pelo prazo de cento e vinte dias (para que o
patrono tenha tempo suficiente para tomar as providências). 2. Depois, manifeste-se o patrono, em cinco dias. Intime-se. - ADV:
JULIO CESAR MASSARO BUCCI (OAB 40100/SP)
Processo 0002165-89.2011.8.26.0404 (404.01.2011.002165) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Regina Messias
Barbosa - Nota de Cartório: Fls. 105: Manifeste-se o patrono, em cinco dias.Int.( decorreu o prazo de sobrestamento) - ADV:
THIAGO DA SILVA GALERANI (OAB 292866/SP)
Processo 0002192-82.2005.8.26.0404 (404.01.2005.002192) - Inventário - Inventário e Partilha - Jose Costa - retirar formal
de pzrtilha - ADV: JULIO CESAR MASSARO BUCCI (OAB 40100/SP)
Processo 0002560-13.2013.8.26.0404 (040.42.0130.002560) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Pecúnia Sa - José Aparecido Macedo - Vistos. 1. Fls. 21: Defiro. Desentranhem-se o mandado para integral
cumprimento. Intime-se. - ADV: LUIS GUSTAVO BUOSI (OAB 165025/SP)
Processo 0002755-95.2013.8.26.0404 (040.42.0130.002755) - Busca e Apreensão - Busca e Apreensão de Menores - N. B.
da S. - retirar certidao de honorarios - ADV: RODRIGO ANTÔNIO ALVES (OAB 160496/SP)
Processo 0002855-02.2003.8.26.0404 (404.01.2003.002855) - Procedimento Ordinário - Rescisão - Cooperativa dos
Agricultores da Regiao de Orlandiacarol - Francisco Jose Leone - Nº de Ordem: 1.778/2003 Vistos. 1. Fls. 143/144: Indefiro
o pedido, devendo o patrono providenciar a habilitação dos herdeiros ou, no caso de substituição pelo Espólio, comprovar a
existência de inventário e a nomeação de inventariante. Prazo de 20 dias. Intime-se.(Nota do cartório: Dr. Júlio favor atender)
- ADV: JÚLIO CHRISTIAN LAURE (OAB 155277/SP), GISELE APARECIDA PIRONTE DE ANDRADE (OAB 190657/SP),
EULÂMPIO RODRIGUES FILHO (OAB 366/MG), JOSE JORGE MARCUSSI (OAB 17933/SP)
Processo 0003046-32.2012.8.26.0404/01 (040.42.0120.003046/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - M. I. B. - R. A. B. - (Dres. Vicente e Cleonice, manifestar-se em cinco dias, sobre o ofício comunicando a rescisão do
contrato de trabalho do requerido). - ADV: CLEONICE DE ARAUJO (OAB 248069/SP), VICENTE DE PAULO MASSARO (OAB
90901/SP)
Processo 0003103-16.2013.8.26.0404 (040.42.0130.003103) - Procedimento Ordinário - Exoneração - J. R. M. - R. F. M. M. Vistos. 1. Defesa ofertada e impugnada. 2. Especifiquem as partes as provas pretendidas a produção, justificando a pertinência,
observado o prazo de cinco (05) dias. 3. Providenciem as partes a juntada de documento, quando especificarem as provas,
se o caso. 4. Esclareçam se existe interesse na designação de audiência de conciliação prévia. 5. Cobre a serventia eventual
regularização pelos interessados (cpa, por exemplo), se o caso. Intime-se. - ADV: ZÉLIA DA SILVA FOGAÇA LOURENÇO (OAB
159340/SP), ELLEN ALVES MIELE DE CARVALHO (OAB 243444/SP)
Processo 0003193-63.2009.8.26.0404 (404.01.2009.003193) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
- Credicarolcooperativa de Crédito Rural da Região de Orlândia - Vistos. Fls. 172vº: defiro vista dos autos pelo prazo de 05
dias. Decorrido o prazo e não havendo manifestação, cumpra-se conforme determinado às fls. 172. Intime-se. - ADV: ANDRÉA
GRANVILE GARDUSSI (OAB 161059/SP)
Processo 0003244-50.2004.8.26.0404 (404.01.2004.003244) - Procedimento Ordinário - Cédula de Produto Rural Cooperativa dos Agricultores da Regiao de Orlandiacarol - Jose Carlos da Silva e outros - Vistos. 1. Manifeste-se a parte
exequente em termos de prosseguimento do feito, sob pena de remessa dos autos ao arquivo. Prazo de 05 dias. Intime-se.
- ADV: LASARO RODRIGUES ARAUJO (OAB 33992/MG), JOSE JORGE MARCUSSI (OAB 17933/SP), JÚLIO CHRISTIAN
LAURE (OAB 155277/SP)
Processo 0003287-40.2011.8.26.0404 (404.01.2011.003287) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco do Brasil Sa - Nota de Cartório: Manifeste-se a parte autora, em 05 dias, em termos de prosseguimento do
feito. - ADV: CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI (OAB 122626/SP)
Processo 0003301-87.2012.8.26.0404 (404.01.2012.003301) - Procedimento Ordinário - Guarda - M. C. dos S. - E. A. retirar certidao de honorarios ( os dois) - ADV: GABRIEL BENINE PEREIRA (OAB 191278/SP), ELZA COSTA DA SILVA SOUSA
(OAB 280852/SP)
Processo 0003541-23.2005.8.26.0404 (404.01.2005.003541) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Luis
Fernando Gomes da Silva - Instituto Nacional do Seguro Socialinss - Ciencia de fls. 221/222( oficio do TJ informando a inclusão
do precatorio no exercicio de 2015) - ADV: TATIANA MORENO BERNARDI (OAB 202491/SP), JAQUELINE RIBEIRO LAMONATO
CLARO (OAB 179156/SP)
Processo 0003604-24.2000.8.26.0404 (404.01.2000.003604) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Orlandia Diesel Pecas Lt - Vistos. 1. Fls. 50: defiro. Aguarde-se pelo prazo de cento e vinte dias (para que o
patrono tenha tempo suficiente para tomar as providências). 2. Depois, manifeste-se o patrono, em cinco dias. Intime-se. - ADV:
JULIO CESAR MASSARO BUCCI (OAB 40100/SP)
Processo 0003635-05.2004.8.26.0404 (404.01.2004.003635) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Produto Rural
- Cooperativa dos Agricultores da Regiao de Orlandiacarol - Espólio de Ambrolino Martins de Freitas e outro - Vistos. 1. Para
prosseguimento, manifeste-se a parte exequente, no prazo de cinco dias, sob pena de remessa dos autos ao arquivo. 2. Na
inércia, remetam-se os autos ao arquivo. Intime-se. - ADV: DALTRO TAMEIRÃO FILHO (OAB 60351/MG), JOSE JORGE
MARCUSSI (OAB 17933/SP), JÚLIO CHRISTIAN LAURE (OAB 155277/SP), RODRIGO DE OLIVEIRA CARDOSO (OAB 72517/
MG), DAGMA JOSÉ DOS SANTOS (OAB 62543/MG)
Processo 0003904-78.2003.8.26.0404 (404.01.2003.003904) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Banco do Brasil Sa - Auto Posto Irmaos Moura Ltda e outros - Banco Safra Sa - JLX ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
- Nº de Ordem: 2704/2003 Vistos. Fls. 384/401: Manifeste-se a parte exequente, em 05 dias. Após, conclusos. Intime-se. (Nota
do Cartório: Dra. Marina, favor manifestar-se sobre o ofício e documentos juntados da Vara do Trabalho de Orlândia/SP) - ADV:
CHESTER ANTONIO MARTINS FILHO (OAB 258662/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP),
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 107414/SP), IGOR CEZAR CINTRA BATISTA (OAB 275689/SP), DANIELA FAIRA
DE FREITAS (OAB 100497/MG), SERGIO LUIZ DA SILVA (OAB 58973/MG), THIAGO DA SILVA GALERANI (OAB 292866/SP)
Processo 0003938-04.2013.8.26.0404 (040.42.0130.003938) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens - Walter Gomiero - (Dr. José Alberico, manifestar-se em dez dias, sobre a contestação juntada aos
autos). - ADV: JOSE ALBERICO DE SOUZA (OAB 65401/SP)
Processo 0003966-40.2011.8.26.0404 (404.01.2011.003966) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - A União (fazenda Nacional) Carla & Carlos Comércio de Vestuários e Transporte de - Carlos Eduardo Barbera e outro - Nº de Ordem: 81/2011 Vistos. 1. Fls.
192: Defiro vista dos autos, pelo prazo de 05 dias. Intime-se.(Nota do Cartório: Dr. Daniel foi concedida a vista) - ADV: DANIEL
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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MURICI ORLANDINI MÁXIMO (OAB 217139/SP), LAIS CLAUDIA DE LIMA (OAB 259629/SP), SEBASTIAO ARICEU MORTARI
(OAB 92802/SP)
Processo 0004109-97.2009.8.26.0404 (404.01.2009.004109) - Despejo - Despejo para Uso Próprio - Sérgio Aparecido
Gomes - Centro Educacional de Orlândia Sc Ltda e outro - Vistos. 1. Fls. 318/320: trata-se de embargos de declaração opostos
pela requerente, alegando omissão no julgado no tocante à interpretação da prorrogação por mais de sessenta meses. Decido.
Aprecio os embargos de declaração, diante da promoção da Juíza sentenciante do feito, não havendo óbice para análise.
Mantenho a sentença combatida pelos seus próprios fundamentos, uma vez que a parte requerente pretende a análise da
prova, o que foi feito quando do julgamento. Inviável o reexame do tema sem apontamento dos vícios justificadores da medida,
inocorrentes na espécie, pois como salienta Theotonio Negrão, em nótula ao art. 535 do CPC, “os embargos de declaração
não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.179, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de
grave disfunção jurídicoprocessual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato decisório” (RTJ 154/223, 155/964)” (CPCLPV, Saraiva,
28ª ed., p. 427). Se as conclusões obtidas não são aquelas desejadas pela parte ou se houve, a seu sentir, interpretação
equivocada dos fatos e de regras legais aplicáveis ao caso, tal questão é de convencimento do julgador, sendo despropositado
pretender o rejulgamento da questão ou obter a mera complementação dos fundamentos da sentença por via de embargos
declaratórios. Por tais fundamentos, CONHEÇO DOS EMBARGOS, porém DEIXO DE ACOLHÊ-LOS, pois não vislumbro no
julgado o vício suscitado pela parte, mantendo hígida a sentença de fls. 306/311. Intime-se. - ADV: MURILO ABRAHÃO SORDI
(OAB 201085/SP), ANTÔNIO CARLOS LEITE (OAB 164653/SP)
Processo 0004109-97.2009.8.26.0404 (404.01.2009.004109) - Despejo - Despejo para Uso Próprio - Sérgio Aparecido Gomes
- Centro Educacional de Orlândia Sc Ltda e outro - Vistos. 1. Fls. 322/323: trata-se de embargos de declaração opostos pela
parte requerida, alegando omissão no julgado ao não constar expressamente que os honorários devidos a título de sucumbência
devem corresponder a 10% sobre o valor atualizado de cada uma das demandas julgadas. Decido. Aprecio os embargos de
declaração, diante da promoção da Juíza sentenciante do feito, não havendo óbice para análise. Mantenho a sentença combatida
pelos seus próprios fundamentos, uma vez que, quando da sucumbência, o decisório foi claro ao prever que a sucumbência lá
fixada ‘engloba a consignação em apenso’ . Inviável o reexame do tema sem apontamento dos vícios justificadores da medida,
inocorrentes na espécie, pois como salienta Theotonio Negrão, em nótula ao art. 535 do CPC, “os embargos de declaração
não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.179, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de
grave disfunção jurídicoprocessual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato decisório” (RTJ 154/223, 155/964)” (CPCLPV, Saraiva,
28ª ed., p. 427). Se as conclusões obtidas não são aquelas desejadas pela parte ou se houve, a seu sentir, interpretação
equivocada dos fatos e de regras legais aplicáveis ao caso, tal questão é de convencimento do julgador, sendo despropositado
pretender o rejulgamento da questão ou obter a mera complementação dos fundamentos da sentença por via de embargos
declaratórios. Por tais fundamentos, CONHEÇO DOS EMBARGOS, porém DEIXO DE ACOLHÊ-LOS, pois não vislumbro no
julgado o vício suscitado pela parte, mantendo hígida a sentença de fls. 306/311. Intime-se. - ADV: ANTÔNIO CARLOS LEITE
(OAB 164653/SP), MURILO ABRAHÃO SORDI (OAB 201085/SP)
Processo 0004207-92.2003.8.26.0404 (404.01.2003.004207) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Intelli Ind de Terminais Eletricos Ltda - Vistos. 1. Fls. 221: defiro. Aguarde-se pelo prazo de cento e vinte dias
(para que o patrono tenha tempo suficiente para tomar as providências). 2. Depois, manifeste-se o patrono, em cinco dias.
Intime-se. - ADV: SIDNEY MITSUYUKI NAKAMURA (OAB 184858/SP), EDUARDO DE ANDRADE PEREIRA MENDES (OAB
157370/SP)
Processo 0004339-86.2002.8.26.0404 (404.01.2002.004339) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Orlandia Diesel Pecas Ltda - Vistos. 1. Fls. 36: defiro. Aguarde-se pelo prazo de cento e vinte dias (para que o
patrono tenha tempo suficiente para tomar as providências - parcelamento do débito). 2. Depois, manifeste-se o patrono, em
cinco dias. Intime-se. - ADV: JULIO CESAR MASSARO BUCCI (OAB 40100/SP)
Processo 0004385-07.2004.8.26.0404 (404.01.2004.004385) - Execução de Título Extrajudicial - Fmc Quimica do Brasil Ltda
- Lucia Maria Castroviejo Azevedo Rezende e outros - *Nota de Cartório: Manifeste-se a parte autora, em 05 dias, informando
sobre o cumprimento do acordo.( Dr. Júlio) - ADV: WINSTON PERES DRUMMOND (OAB 15547/MG), JOSE JORGE MARCUSSI
(OAB 17933/SP), JÚLIO CHRISTIAN LAURE (OAB 155277/SP), DORA MARQUEZ PERES (OAB 93333/MG)
Processo 0004591-45.2009.8.26.0404 (404.01.2009.004591) - Consignatória de Aluguéis - Centro Educacional de Orlândia
Ltda - Sérgio Aparecido Gomes - Vistos. 1. Fls. 257/258: trata-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida,
alegando omissão no julgado ao não apreciar a planilha descritiva de depósitos e levantamentos dos valores consignados.
Decido. Aprecio os embargos de declaração, diante da promoção da Juíza sentenciante do feito, não havendo óbice para
análise. Mantenho a sentença combatida pelos seus próprios fundamentos. Inviável o reexame do tema sem apontamento
dos vícios justificadores da medida, inocorrentes na espécie, pois como salienta Theotonio Negrão, em nótula ao art. 535 do
CPC, os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.179, 103/1.210,
114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídicoprocessual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada
utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato decisório
(RTJ 154/223, 155/964) (CPCLPV, Saraiva, 28ª ed., p. 427). Se as conclusões obtidas não são aquelas desejadas pela parte ou
se houve, a seu sentir, interpretação equivocada dos fatos e de regras legais aplicáveis ao caso, tal questão é de convencimento
do julgador, sendo despropositado pretender o rejulgamento da questão ou obter a mera complementação dos fundamentos da
sentença por via de embargos declaratórios. Por tais fundamentos, CONHEÇO DOS EMBARGOS, porém DEIXO DE ACOLHÊLOS, pois não vislumbro no julgado o vício suscitado pela parte, mantendo hígida a sentença de fls. 306/311, dos autos nº
1316/09. Intime-se. Orlandia, 07 de janeiro de 2014. - ADV: ANTÔNIO CARLOS LEITE (OAB 164653/SP), MURILO ABRAHÃO
SORDI (OAB 201085/SP)
Processo 0004751-07.2008.8.26.0404 (404.01.2008.004751) - Depósito - Depósito - Banco Credibel Sa - Rene Edson de
Oliveira - Nota de Cartório: Retire a parte autora, em 05 dias, os documentos para busca de endereço, dando prosseguimento
ao feito. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)
Processo 0004866-86.2012.8.26.0404 (404.01.2012.004866) - Execução de Alimentos - Alimentos - W. V. I. da C. e outro retirar certidão de honorarios - ADV: SEBASTIAO ARICEU MORTARI (OAB 92802/SP)
Processo 0004928-63.2011.8.26.0404 (404.01.2011.004928) - Procedimento Ordinário - Família - I. L. M. L. - retirar certidao
de honorarios - ADV: RODRIGO ANTÔNIO ALVES (OAB 160496/SP)
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Processo 0005004-34.2004.8.26.0404 (404.01.2004.005004) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Cooperativa
dos Agricultores da Regiao de Orlandiacarol - Clovis Roberto de Souza - Vistos. 1. Expeça-se guia de levantamento do valor
bloqueado (fls. 268 R$ 7.902,30) a favor da parte exequente. 2. Diligencie a serventia para a busca do depósito. 3. Após,
manifeste-se a parte exequente em termos de prosseguimento. Intime-se. (NOTA DE CARTÓRIO: Dr. Júlio, retirar guia de
levantamento) - ADV: JOSE JORGE MARCUSSI (OAB 17933/SP), JÚLIO CHRISTIAN LAURE (OAB 155277/SP), LUCIANO
PETRAQUINI GRECO PASCHOALATO (OAB 214735/SP), ARMANDO AUGUSTO SCANAVEZ (OAB 60388/SP)
Processo 0005072-47.2005.8.26.0404 (404.01.2005.005072) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço
(Art. 52/4) - Roberto Conti - Instituto Nacional do Seguro Socialinss - Vistos. 1. Manifestando a parte autora concordância com o
cálculo apresentado pela autarquia, em fase de execução invertida, homologo os cálculos de fls. 429/441 para que surtam seus
jurídicos e legais efeitos (artigo 269, inciso III, e artigo 569, ambos do código de Processo Civil). 2. Friso ser desnecessária a
abertura de vista ao ente público antes da expedição do precatório para efeito de compensação de eventual débito existente
em face do credor contribuinte, nos termos do artigo 100, parágrafos 9º e 10, da Carta Magna, uma vez que o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento da ADI nº 4357/DF, Relator para acórdão o Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade desses
dispositivos. A propósito, confira-se o seguinte trecho do Informativo nº 698/STF, verbis : “Quanto aos §§ 9º e 10 do art. 100 da
CF [“§ 9º No momento da expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação, deles deverá se abatido, a título
de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra
o credor original pela Fazenda Pública devedora, incluída parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja
execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial. § 10 Antes da expedição dos precatórios, o
Tribunal solicitará à Fazenda Pública devedora, para resposta em até 30 (trinta) dias, sob pena de perda do direito de abatimento,
informação sobre os débitos que preencham as condições estabelecidas no § 9º, para os fins nele previstos”], apontou-se
configurar compensação obrigatória de crédito a ser inscrito em precatório com débitos perante a Fazenda Pública. Aduziu-se
que os dispositivos consagrariam superioridade processual da parte pública no que concerne aos créditos privados reconhecidos
em decisão judicial com trânsito em julgado sem que considerada a garantia do devido processo legal e de seus principais
desdobramentos: o contraditório e a ampla defesa. Reiterou-se que esse tipo unilateral e automático de compensação de
valores embaraçaria a efetividade da jurisdição, desrespeitaria a coisa julgada e afetaria o princípio da separação dos Poderes.
Enfatizou-se que a Fazenda Pública disporia de outros meios igualmente eficazes para a cobrança de seus créditos tributários
e não-tributários. Assim, também se reputou afrontado o princípio constitucional da isonomia, uma vez que o ente estatal, ao
cobrar crédito de que titular, não estaria obrigado a compensá-lo com eventual débito seu em face do credor contribuinte. Pelos
mesmos motivos, assentou-se a inconstitucionalidade da frase “permitida por iniciativa do Poder Executivo a compensação
com débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o devedor originário pela Fazenda Pública
devedora até a data da expedição do precatório, ressalvados aqueles cuja exigibilidade esteja suspensa ... nos termos do § 9º
do art. 100 da Constituição Federal”, contida no inciso II do § 9º do art. 97 do ADCT. ADI 4357/DF, rel. orig. Min. Ayres Britto,
red. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, 13 e 14.3.2013. (ADI-4357) O fato de o acórdão cuja orientação se adota não ter sido publicado
é irrelevante, conforme já decidiu esta Corte. Veja-se o precedente: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO
PROFERIDO AINDA NÃO PUBLICADO. UTILIZAÇÃO COMO JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO.
VERBAS REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. LEI
11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA, SEM EFEITO RETROATIVO. MATÉRIA
DECIDIDA PELA CORTE ESPECIAL, NO RESP 1.205.946/SP, MIN. BENEDITO GONÇALVES, JULGADO SOB O REGIME DO
ART. 543-C DO CPC. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DESSE PRECEDENTE (CPC, ART. 543-C, § 7º), QUE IMPÕE SUA
ADOÇÃO EM CASOS ANÁLOGOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. DESCABIMENTO. 1. O julgamento
do recurso em sessão pública possibilita o uso da orientação nele adotada como precedente para casos idênticos, ainda que
pendente de publicação. Precedentes do STF e do STJ. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Resp
1.205.946/SP, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento segundo o qual as disposições do art. 5º da
Lei 11.960/09, sobre juros e correção monetária, têm sua aplicação sujeita ao princípio tempus regit actum, a significar que: (a)
são aplicáveis para cálculo de juros e correção monetária incidentes em relação ao período de tempo a partir de sua vigência,
inclusive aos processos em curso; e (b) relativamente ao período anterior, tais acessórios devem ser apurados segundo as
normas então vigentes. 3. O recurso especial não se presta à alegação, pela parte recorrente, de inconstitucionalidade de
lei, matéria própria de recurso extraordinário, de competência do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg
no AREsp 16747/SP, Relator o Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 14.2.2012). 3. Transitando em julgado, expeçam-se os
correspondentes precatórios. 4. Fls. 446: Oficie-se, conforme solicitado. P. R. Intimem-se. - ADV: FABIANA BUCCI BIAGINI
(OAB 99886/SP), AGENOR HENRIQUE CAMARGO (OAB 151052/SP), DIVINA LEIDE CAMARGO PAULA (OAB 127831/SP),
MARCO ANTONIO STOFFELS (OAB 158556/SP)
Processo 0005073-90.2009.8.26.0404 (404.01.2009.005073) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação Ednilson Aparecido Benedito - Eduardo Rodrigues Cestari Me e outro - Nº de Ordem: 1636/2009 Vistos. 1. Fls. 286: Intime-se o
requerido, Banco do Brasil, para manifestação ou pagamento do débito remanescente, se o caso, no prazo de 15 dias. Intimese. (Nota do Cartório: Dr. Paulo atender) - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), MARLEI MAZOTI
RUFINE (OAB 200476/SP), ADALTO EVANGELISTA (OAB 103700/SP)
Processo 0005137-95.2012.8.26.0404 (404.01.2012.005137) - Inventário - Inventário e Partilha - Nadir Martins do Nascimento
e outros - Nº de Ordem: 1369/12 Vistos. Fls. 43 vº: Defiro vista dos autos pelo prazo de 10 dias, conforme requerido. Aguardese. Intime-se. - ADV: ANDRÉA GRANVILE GARDUSSI (OAB 161059/SP)
Processo 0005415-77.2004.8.26.0404 (404.01.2004.005415) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória Cooperativa dos Agricultores da Regiao de Orlandiacarol - Elcidio Ribeiro do Prado - Vistos. Fls. 148: Defiro vista dos autos
pelo prazo de 05 dias. Decorrido o prazo e não havendo manifestação, aguarde-se provocação em arquivo. Intime-se. (Nota
do Cartório: Dr. Júlio) - ADV: JÚLIO CHRISTIAN LAURE (OAB 155277/SP), RAFAEL FERREIRA DA SILVA (OAB 98146/MG),
EDUARDO SANDOVAL DE MELLO FRANCO (OAB 137258/SP), JOSE JORGE MARCUSSI (OAB 17933/SP)
Processo 0005592-60.2012.8.26.0404 (404.01.2002.000013/1) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo
/ Atualização - Neusa de Souza Pionteck e outros - Nº de Ordem: 712/02 - inc. 1 Vistos. Fls. 207: Defiro o prazo de 05 dias à
parte autora para manifestação quanto ao depósito de fls. 185. Aguarde-se. Intime-se. - ADV: MAURICIO DE OLIVEIRA (OAB
80414/SP)
Processo 0005787-45.2012.8.26.0404 (404.01.2010.001379/1) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo
/ Atualização - Wadelson de Carvalho Medeiros - Sulphurtec Ind Com Importação Ltda - Nota de Cartório: Manifeste-se a
parte autora, em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias. (Dr. Wadelson) - ADV: WADELSON DE CARVALHO
MEDEIROS (OAB 218371/SP)
Processo 0005799-35.2007.8.26.0404 (404.01.2007.005799) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - A União - Tangará Aerocenter
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Ltda - Vistos. Diante do pagamento já realizado, sem que nada mais tenha sido requerido, JULGO EXTINTA a execução, com
fundamento no art. 794, inciso I do CPC. Honorários advocatícios englobados no pacto. Expeça-se guia de levantamento a favor
da parte executada (depósito de fls. 140). Intime-se a parte executada para recolhimento das custas finais, no prazo de cinco
dias, sob pena de extração de certidão para inscrição em dívida ativa. Transitando e, pagas as custas finais, arquivem-se os
autos. P.R. e intimem-se. - ADV: CLEISON HELINTON MIGUEL (OAB 243419/SP)
Processo 0006052-23.2007.8.26.0404 (404.01.2007.006052) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - A Fazenda do Estado de
São Paulo - Eduardo José Segatto - Nº de Ordem: 1718/07 Vistos. 1. Fls. 105: Intime-se o executado para pagamento do débito
remanescente no valor de R$ 2.124,92, no prazo de 05 dias, sob pena de penhora. Intime-se. (Nota do Cartório: Dr. Samuel,
favor atender) - ADV: SAMUEL PASQUINI (OAB 185819/SP), PATRICIA ULSON ZAPPA LODI (OAB 150264/SP)
Processo 0006162-80.2011.8.26.0404 (404.01.2006.001873/1) - Cumprimento de sentença - Unimed de Orlandiacooperativa
de Trabalho Medico - Maria Jose Bordignon Sanita - Nota de Cartório: Fls. 313: Após o levantamento, manifeste-se a exequente,
visando a extinção de feito. ( Dr. Guilherme) - ADV: PAULO HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA (OAB 128222/SP), HENRIQUE
FURQUIM PAIVA (OAB 128214/SP), GUILHERME VILLELA (OAB 206243/SP)
Processo 0006501-10.2009.8.26.0404 (404.01.2009.006501) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Cirene de Campos Castro Me - União Comércio Importação e Exportação Ltda - Manifeste-se o autor em cinco dias sobre fls.
219/227 (Dr. Luiz Eugenio) - ADV: LUIZ EUGENIO MARQUES DE SOUZA (OAB 120906/SP), ELCIO ROZA (OAB 59630/MG),
ETINON RAMOS DE OLIVEIRA JÚNIOR (OAB 131883/MG)
Processo 0006995-69.2009.8.26.0404 (404.01.2008.002277/1) - Cumprimento de sentença - João Castro - Maria Madalena
Monteiro - Nota de Cartório: Manifeste-se a parte autora, em 05 dias, sobre o cumprimento do acordo. (Dr. Marco Aurélio) - ADV:
MARCO AURELIO VANZOLIN (OAB 230543/SP)
Processo 0007777-47.2007.8.26.0404/01 (040.42.0070.007777/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Banco Finasa Sa - *Nota de Cartório: Fls. 39: Manifeste-se a parte autora, em 05 dias, em termos de prosseguimento
do feito. - ADV: FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP)
Processo 0010988-91.2007.8.26.0404 (404.01.2002.003724/1) - Cumprimento de sentença - Rs Assessoria e Cobranca
Sc Ltda - Rafael Fernandes de Oliveira Me - Vistos. Fls. 207: A providência foi realizada (fls. 204 vº). Manifeste-se a parte
exequente para prosseguimento, em 05 dias. Decorrido o prazo e não havendo manifestação, consoante ensina HUMBERTO
THEODORO JUNIOR (Curso de Direito Processual Civil, vol. II, Forense, pág. 1089) “a falta de bens penhoráveis do devedor
importa suspensão ‘sine die’ da execução (art. 791, III)”. Sendo o caso dos autos, determino a suspensão do processo, que
aguardará no arquivo até que a credora encontre bens penhoráveis ou que o devedor requeira a declaração de prescrição e a
consequente extinção da execução. Intime-se. - ADV: VINICIUS BUGALHO (OAB 137157/SP), MARILZA DE MIRANDA MELLO
(OAB 137255/SP), FERNANDA MARCHIÓ DA SILVA (OAB 154896/SP)
Processo 0011461-77.2007.8.26.0404 (404.01.2005.003970/1) - Embargos à Execução (Inativa) - Nilton Moraes - Carol Vistos. 1. Recebo o(s) recurso(s) de fls. 524/580, somente no efeito devolutivo (A apelação será recebida em seu efeito devolutivo
e suspensivo. Será, no entanto, recebida só no efeito devolutivo, quando interposta de sentença que: V - rejeitar liminarmente
embargos à execução ou julgá-los improcedentes). 2. Intime(m)-se a parte embargada para contrarrazões do recurso interposto.
3. Após, não sendo apresentado recurso adesivo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça- Seção de Direito Privado
II (Serviço de Entrada de Autos de Direito Privado II SEJ 2.1.2 Complexo Judiciário do Ipiranga sala 44), São Paulo/SP, com as
cautelas de estilo e as homenagens deste Juízo. 4. Subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça- Seção de Direito Privado
II (Serviço de Entrada de Autos de Direito Privado II - SEJ 2.1.2 - Complexo Judiciário do Ipiranga - sala 44), São Paulo/SP.,
com as cautelas de estilo e as homenagens deste Juízo. Intime-se. (Nota do Cartório: Dr. Júlio atender) - ADV: JOSE JORGE
MARCUSSI (OAB 17933/SP), JÚLIO CHRISTIAN LAURE (OAB 155277/SP), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA
(OAB 240943/SP)
Processo 3000553-94.2013.8.26.0404 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - Kip Cullers
do Brasil Ltda - Nº de Ordem: 1540/2013 Vistos. 1.À vista do disposto no art. 134, inciso IV, do Código de Processo Civil, e
no art. 2º do Provimento nº. 1870/2011, declaro-me impedida de atuar no feito. 2. Nesta data, comuniquei a E. Presidência do
Tribunal de Justiça, devendo o feito permanecer no aguardo de regularização de designação da MM. Juíza que irá substituir-me.
Int. - ADV: CARLOS ANDRÉ BENZI GIL (OAB 202400/SP), MARCELO STOCCO (OAB 152348/SP)

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA MARIA FONTES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLA REGINA GUERRA MARÇOLA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2014
Processo 0000061-22.2014.8.26.0404 - Protesto - Prescrição e Decadência - Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais Notifique(m)-se, nos termos da petição inicial que segue anexa, ficando o(s) réu(s) advertido(s) que decorrido o prazo de
quarenta e oito horas (artigo 872 do Código de Processo Civil), os autos serão entregues, independentemente de traslado,
anotando-se. - ADV: CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE (OAB 138636/SP)
Processo 0000225-84.2014.8.26.0404 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - José
Paulo de Oliveira - 1. Defiro os benefícios da AJG. Anote-se no sistema SAJ. 2. A antecipação de tutela, antes da citação, em
tese, não pode se revestir do caráter de liminar deferida sem a audiência da parte contrária. Ainda, não se constitui antecipação
dos efeitos da tutela em julgamento antecipado da lide. Indefiro, pois, o pedido de tutela antecipada. 3. Cite(m)-se e intime(m)se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos
como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. - ADV: GUSTAVO
LAMONATO CLARO (OAB 154942/SP)
Processo 0000261-05.2009.8.26.0404 (404.01.2009.000261) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Banco Itauleasing Sa - 1. Homologo a desistência de fls. 101/102, para que surta os jurídicos e legais efeitos,
julgando extinto o presente feito nos termos do art. 267, VIII do C.P.C. 2. Em consequência, revogo a liminar concedida a fls. 21.
Oficie-se à Ciretran local para desbloqueio do veículo (fls. 41/43) 3. P.R.I. e arquivem-se os autos com as formalidades legais. ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)
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Processo 0000277-61.2006.8.26.0404 (404.01.2006.000277) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Adilson Donizete dos Santos - Paulo Roberto Fernandes Ribeiro - Diante do termo de fls. 321, manifeste-se o requerido, no
prazo de 10 (dez) dias. Int. - ADV: MAURICIO DE OLIVEIRA (OAB 80414/SP), VALERIA APARECIDA FERNANDES RIBEIRO
(OAB 199492/SP), JOÃO BATISTA ALVES DE FIGUEIREDO (OAB 189261/SP)
Processo 0000315-63.2012.8.26.0404 (404.01.2012.000315) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação /
Embargos à Execução - Luzia Cleide Tardelli Meirelles e outro - Banco do Brasil Sa - Vistos. Fls. 107: no prazo de 10 (dez) dias,
esclareça o embargado o pedido, vez que a execução que deu origem a estes embargos tramita nesta Vara (proc. nº 88/12),
remetida pelo Juízo de Morrinhos-GO, em virtude de decisão na exceção de incompetência oposta naquela comarca. Int. - ADV:
ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), FERES SABINO (OAB 16876/SP)
Processo 0000644-80.2009.8.26.0404 (404.01.2009.000644) - Inventário - Inventário e Partilha - Valéria Cristina de Paula
Miyasaka - 1. Fls.175/177: o inconformismo quanto ao despacho de fls. 139 desafiava recurso em tempo oportuno. 2. Concedo à
inventariante o prazo de 30 (trinta) dias para recolhimento recolhimento das custas processuais e prestação de contas do alvará
expedido a fls. 169. Int. - ADV: ADALTO EVANGELISTA (OAB 103700/SP), PATRICIA ULSON ZAPPA LODI (OAB 150264/SP)
Processo 0001326-30.2012.8.26.0404 (404.01.2012.001326) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens - Nelson Sorati e outro - Banco Bradesco Sa e outros - Vistos. 1 - Fls. 120/121: defiro. Expeça-se
edital para citação dos embargados, com o prazo de 20 (vinte) dias, intimando-se os embargantes para recolhimento da taxa
judiciária, conforme Provimento CSM 1668/2009, publicado no DJE de 02/09/2009, que dispõe que as partes suportarão os
custos de publicação de editais no Diário de Justiça Eletrônico, com prévio recolhimento em Guia do Fundo de Despesas.
2- Após, comprovem os embargantes a publicação do edital em Jornal local (art. 232 do CPC). Int. (Dr. Antonino, no prazo de
05 dias, , providenciar o recolhimento da taxa de publicação do edital no valor de R$ 208,32 guia FEDTJ (referente à 1488
caracteres), bem como retirar, no mesmo prazo, cópia do edital para providenciar sua publicação no jornal local, comprovando
tal ato neste processo posteriormente) - ADV: GUILHERME TERRA SAMPAIO (OAB 156105/SP), MARINA EMILIA BARUFFI
VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)
Processo 0001722-17.2006.8.26.0404/03 (040.42.0060.001722/3) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento
/ Execução - Joao Rodrigo Alves Silva e outros - Joana Darc Batista de Oliveira Me - Vistas dos autos ao autor para: (X)
manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado do mandado de arrolamento. - ADV: HEITOR DE NUEVO CAMPOS NETO (OAB
233734/SP), DECIO HENRY ALVES (OAB 205860/SP), ANDRÉA GRANVILE GARDUSSI (OAB 161059/SP)
Processo 0001825-77.2013.8.26.0404 (040.42.0130.001825) - Procedimento Ordinário - Espécies de Títulos de Crédito Associação dos Funcionários do Município de Orlândia - Delso Luiz Pereira Roma - Vistos etc. Considerando os termos da
Portaria 03/10 deste Juízo, encaminhem-se os autos ao Setor de Conciliação para agendamento da audiência de conciliação
designada para o dia 19 de fevereiro de 2014, às 14:00 horas. Intimem-se as partes por mandado para comparecimento na
audiência e seus advogados pela imprensa. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as
penas da Lei. Intimem-se. ( Dres Igor e Dra Luzia depositar diligência para cumprimento do mandado de intimação da audiência)
- ADV: IGOR CEZAR CINTRA BATISTA (OAB 275689/SP), LUZIA MARILENA ONOFRE (OAB 48632/SP), SEBASTIAO ARICEU
MORTARI (OAB 92802/SP)
Processo 0001869-04.2010.8.26.0404 (404.01.2010.001869) - Procedimento Ordinário - Multas e demais Sanções - Avelino
Marques - Fazenda do Estado de São Paulo) - Faculto às partes manifestação suplementar pelo prazo de 10 (dez) dias. Int. ADV: PATRICIA ULSON ZAPPA LODI (OAB 150264/SP), ADRIANO AUGUSTO FÁVARO (OAB 160360/SP)
Processo 0001970-07.2011.8.26.0404 (404.01.2011.001970) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer Luiz Carlos de Gusmão - Banco Santander do Brasil Sa - Fls. 263/266: manifeste-se a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias.
Int. (juntada do contrato de empréstimo de n. 3022632000017540) - ADV: JOSE APARECIDO LIPORINI JUNIOR (OAB 230994/
SP), RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA (OAB 197936/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)
Processo 0002001-03.2006.8.26.0404 (404.01.2006.002001) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Inez Tudeque - O Municipio de Orlandia e outro - Cumpra-se o V. Acórdão, arquivando-se os autos com as formalidades legais.
Int. - ADV: FLAVIO CASAROTTO (OAB 134152/SP), JULIO CESAR MASSARO BUCCI (OAB 40100/SP)
Processo 0002351-83.2009.8.26.0404 (404.01.2009.002351) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Companhia de
Bebidas Ipiranga - Vistas dos autos ao autor para: (X) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado de
arrolamento. - ADV: FERNANDO CORREA DA SILVA (OAB 80833/SP)
Processo 0002532-84.2009.8.26.0404 (404.01.2009.002532) - Procedimento Ordinário - Tempo de Serviço - Maria José da
Silva Saconi e outros - Manifeste-se a parte autora, objetivamente, sobre o alegado pelo INSS a fls. 118/123, que concorda com
o pedido de extinção mediante renúncia ao direito a que se funda a ação. Prazo: 10 (dez) dias. Int. - ADV: RODRIGO ANTÔNIO
ALVES (OAB 160496/SP)
Processo 0002557-92.2012.8.26.0404 (404.01.2012.002557) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - R e D Assessoria
e Cobrança Ltda - Luis Fernando Bordonal - Fls. 63: para análise do pedido, intime-se a exequente para juntar certidão do
imóvel atualizada e outros documentos que comprovem a insolvência do executado. Prazo: 10 (dez) dias. Int. - ADV: JULIO
CESAR MASSARO BUCCI (OAB 40100/SP), PAULO GUSTAVO GARCIA DA SILVA (OAB 279645/SP), RODRIGO YOSHIUKI DA
SILVA KURIHARA (OAB 197936/SP)
Processo 0002999-58.2012.8.26.0404 (404.01.2012.002999) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Sulphur Tec Industria
Comércio Importa - Vistos. 1- Diante da discordância da exequente, indefiro a nomeação à penhora pela executada (fls. 33/38).
Com efeito, além do imóvel estar hipotecado à instituição financeira, a executada não indicou o valor do bem. 2- Providencie
a executada a regularização de sua representação processual. Prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. - ADV: JOÃO FELIPE
DINAMARCO LEMOS (OAB 197759/SP)
Processo 0003061-11.2006.8.26.0404 (404.01.2006.003061) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Maria
Aparecida dos Reis Souza Silva - 1- Diante dos depósitos de fls. 189/190, julgo extinta a execução que Maria Aparecida dos Reis
Souza Silva move contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nos termos do art. 794, I do CPC. 2- Expeçam-se alvarás,
cientificando a parte autora do depósito. 3- P.R.I. e, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as formalidades de
estilo. ( Dr. Gandhi retirar os alvaras) - ADV: FERNANDO BARBOSA SOARES (OAB 274057/SP), GANDHI KALIL CHUFALO
(OAB 147339/SP)
Processo 0003244-79.2006.8.26.0404 (404.01.2006.003244) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Rafael Evandro Soffiatti e outro - Jc Tebet e Cia Ltda - 1. Providencie a Serventia as anotações necessárias para cadastro da
execução da sentença. 2. Intime-se a executada, na pessoa de seu Defensor constituído, para efetuar o pagamento do débito de
R$ 10.186,75 discriminado a fls. 160/162, em 15 dias, sob pena de acréscimo da multa de 10%, e posterior penhora em tantos
bens quantos bastem para garantia da execução, conforme dispõe o art. 475- J do CPC. 3. Sem prejuízo, no prazo de 10 (dez)
dias, manifeste-se a parte autora sobre a informação do Oficial do Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos a
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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fls. 147. Int. - ADV: ANTONIO CARLOS MACHADO COSTA AGUIAR (OAB 59894/SP), MARIA CRISTINA B. FELISBERTO DE
CARVALHO (OAB 208680/SP), RENATA MARIA DE CARVALHO FELIX (OAB 186766/SP), ANTONIO AUGUSTO MACHADO
COSTA AGUIAR (OAB 130683/SP)
Processo 0003489-22.2008.8.26.0404 (404.01.2008.003489) - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Previdenciário Maria de Lourdes Zalbinate Archangelo - Vistos. 1- Diante dos depósitos de fls.169/170, julgo extinta a execução que Maria de
Lourdes Zalbinate Archangelo move contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nos termos do art. 794, I do CPC. 2Expeçam-se alvarás, cientificando a parte autora do depósito. 3- P.R.I. e, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com
as formalidades de estilo. ( Dr Rodrigo retirar os alvarás) - ADV: RODRIGO ANTÔNIO ALVES (OAB 160496/SP)
Processo 0004040-36.2007.8.26.0404 (404.01.2007.004040) - Execução de Alimentos - Alimentos - L. D. S. de O. - M.
D. de O. - Vistos. 1. Homologo o acordo de fls. 394/395 e 402/403, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e com
fundamento nos termos do art. 792 do CPC, suspendo o processo pelo prazo requerido. Aguarde-se. 2. Em consequência, defiro
o levantamento da penhora efetivada a fls. 308. Lavre-se termo e expeçam-se guias de levantamento em favor do exequente dos
valores depositados a fls. 306, 336 e 398. 3. Oficie-se ao empregador para desconto do valor do acordo (20% dos rendimentos
líquidos, a partir do mês de janeiro/2014), sem prejuízo das parcelas vincendas, depositando-o na conta corrente nº 15892-0,
agência 0325, da Caixa Econômica Federal, em nome da genitora do exequente. 4. Homologo a desistência do prazo recursal.
Certifique-se o trânsito em julgado. 5. Findo o prazo manifeste-se o credor, em cinco dias, sobre o cumprimento do acordo. 6.
P.R.I. - ADV: MARILZA DE MIRANDA MELLO (OAB 137255/SP), ITAMAR FRANCISCO TAVEIRA DE SOUZA (OAB 188351/SP),
GISELE APARECIDA PIRONTE DE ANDRADE (OAB 190657/SP)
Processo 0004347-82.2010.8.26.0404 (404.01.2010.004347) - Depósito - Depósito - Bv Financeira Sa Crédito Financiamento
e Investimento - 1- Fls. 92: providencie a parte autora o recolhimento da taxa de R$ 11,00 para viabilização da providência
requerida, conforme comunicado 170/11 publicado em 26/04/11 pag. 01 do DJE. Comprovado o recolhimento providencie a
serventia o expediente necessário. 2- Sem prejuízo, manifeste-se a parte autora em 10 (dez) dias, em termos de prosseguimento;
no silêncio, intime-se a autora, pessoalmente, para dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção. Int. - ADV:
GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)
Processo 0004651-47.2011.8.26.0404 (404.01.2011.004651) - Execução Fiscal - Taxa Judiciária - União - João Batista
Rodrigues - 1- Diante do depósito de fls. 78, julgo extinta a execução que Rogério Abdalla Scarella move contra a União, nos
termos do art. 794, I do CPC. 2- Expeça-se alvará em favor do advogado. 3- P.R.I. e, após o trânsito em julgado, arquivem-se os
autos com as formalidades de estilo. ( DR ROGERIO RETIRAR O ALVARA) - ADV: LAIS CLAUDIA DE LIMA (OAB 259629/SP)
Processo 0005007-13.2009.8.26.0404 (404.01.2009.005007) - Execução de Título Extrajudicial - Crédito Rural - Cooperativa
dos Agricultores da Região de Orlândiacarol - Ottoni Orpheu da Silva e outros - Fls. 324: aguarde-se pelo prazo requerido; no
silêncio, retornem conclusos para fins do art. 791 do CPC. Int. - ADV: JÚLIO CHRISTIAN LAURE (OAB 155277/SP), JOSE
VICENTE LOPES DO NASCIMENTO (OAB 52186/SP), JOSE BORGES DA SILVA (OAB 112895/SP)
Processo 0005077-59.2011.8.26.0404 (404.01.2011.005077) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Marlene José de Oliveira - 1. Considerando os termos da Portaria 03/10 deste Juízo, encaminhem-se os autos ao Setor de
Conciliação para agendamento da audiência de conciliação designada para o dia 29 de janeiro de 2014, às 15:30 horas. 2.
Intimem-se os procuradores para comparecem pessoalmente a audiência, consignando-se que as partes poderão fazer-se
representar por seus advogados com poderes para transigir, devendo o procurador providenciar o comparecimento destas
pessoalmente, caso seja necessário. Int. - ADV: JOÃO FRANCISCO FREATTO MALVESTE (OAB 293086/SP)
Processo 0005457-53.2009.8.26.0404 (404.01.2009.005457) - Procedimento Sumário - Crédito Rural - Cooperativa dos
Agricultores da Região de Orlândia Carol - Francisco Carlos de Luccia - fls. 140: intime-se o executado para complementação
das custas processuais, no prazo de 10 (dez) dias. Int. (Dr. Mario atender, valor R$ 72,20) - ADV: GREICYANE DOS SANTOS
RIBEIRA (OAB 208768/SP), MARIO LUIZ RIBEIRO (OAB 97519/SP), JÚLIO CHRISTIAN LAURE (OAB 155277/SP)
Processo 0006096-71.2009.8.26.0404/03 (040.42.0090.006096/3) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Alessandro Luís da Silva - Intime-se o advogado do exequente para regularizar a petição de fls. 263/264, no prazo
de 10 (dez) dias, vez que apócrifa. Int. - ADV: LUIZ EUGENIO MARQUES DE SOUZA (OAB 120906/SP)
Processo 0006189-34.2009.8.26.0404 (404.01.2009.006189) - Procedimento Ordinário - Pensão - Laira Maria dos Santos
- Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo - Cumpra-se o item “3”, do despacho de fls. 102. Int. (os autos
serão remetidos ao Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo - Seção de Direito Privado). - ADV: CINTHIA DE OLIVEIRA CARVALHO
(OAB 144048/SP), PATRICIA ULSON ZAPPA LODI (OAB 150264/SP)
Processo 0006237-22.2011.8.26.0404 (404.01.2008.005181/1) - Habilitação de Crédito - Ana Maria Alves Ferreira - Ibraim
Privato - Manifeste-se a parte autora, objetivamente, no prazo de 10 (dez) dias, sobre eventual acordo celebrado entre as partes.
Int. - ADV: SEBASTIAO ARICEU MORTARI (OAB 92802/SP), PATRICIA ULSON ZAPPA LODI (OAB 150264/SP), RODRIGO
ANTÔNIO ALVES (OAB 160496/SP)
Processo 0006242-15.2009.8.26.0404 (404.01.2009.006242) - Despejo por Falta de Pagamento - Espécies de Contratos
- Noemi Silva Oliveira - Milton Pereira da Silva - Fls. 60: ao arquivo, com as formalidades legais. Int. - ADV: MAURICIO DE
OLIVEIRA (OAB 80414/SP), FERNANDA TRITTO ARAUJO DE OLIVEIRA (OAB 221198/SP)
Processo 0010293-40.2007.8.26.0404 (404.01.2007.010293) - Separação Litigiosa - Dissolução - M. C. Q. dos S. - C. E. S.
- Fls. 177: aguarde-se pelo prazo requerido. Após, manifeste-se a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias. Int. - ADV: CARINA
APARECIDA ARCHANGELO COTIAN (OAB 178760/SP), AGENOR HENRIQUE CAMARGO (OAB 151052/SP)
Processo 3000262-94.2013.8.26.0404 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Wellington dos Santos da Silva e outro - 1.
Cuida-se de pedido de homologação de acordo, inerente aos danos materiais e morais, formulado por Wellignton dos Santos
da Silva e Roberto Barbieri Leme da Costa. 2. Os requerentes, objetivando definir a situação do autor Wellignton dos santos
da Silva -, postulam a homologação do acordo, mediante as cláusulas e condições estabelecidas na petição de fls. 02/07.
Relatados. Decido. 3. O pedido formulado não configura um litígio e, em conseqüência, não se vislumbra a existência de
“partes”, na acepção jurídica do termo, mas sim interessados. 4. O art. 475-N, inciso III, do C.P.C., dispõe que constitui título
executivo judicial a sentença homologatória de conciliação ou de transação, ainda que inclua matéria não posta em Juízo. 5.
Desta forma, para os fins do art. 475-N, inciso III, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, o acordo firmado
pelos requerentes, constantes da petição de fls. 02/07, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 6. P.R.I., certifique o
trânsito em julgado, e arquivem-se os autos com as formalidades de estilo. - ADV: RENATO PEREIRA NASCIMENTO (OAB
248923/SP)
Processo 3000385-92.2013.8.26.0404 - Embargos à Execução Fiscal - Nulidade - Daniel Batista da Silva - Intime-se o
embargante para, no prazo de 10 (dez) dias, aditar a petição inicial no que se refere ao valor da causa. Int. - ADV: MURILO
ABRAHÃO SORDI (OAB 201085/SP)
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RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ORLÂNDIA EM 16/01/2014
PROCESSO :0000297-71.2014.8.26.0404
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
OF : 2860/2013 - Orlandia
AUTOR
: J. P.
INFRATOR
: M. D. DE A.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000298-56.2014.8.26.0404
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
OF : 2681/2013 - Orlandia
AUTOR
: J. P.
INFRATOR
: J. P. DA S. P.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000299-41.2014.8.26.0404
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
OF : 2875/2013 - Orlandia
AUTOR
: J. P.
INFRATOR
: F. DE O.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0002429-65.2012.8.26.0374
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
BO : 880/2012 - Guaira
AUTOR
: J. P.
AVERIGUADO : M. J. DE M.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000315-92.2014.8.26.0404
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2968/2013 - Orlandia
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : E. L. P.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000313-25.2014.8.26.0404
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 076/2014 - Orlandia
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : J. F. DA S.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000317-62.2014.8.26.0404
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2834/2013 - Orlandia
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: E. G. DA S.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000308-03.2014.8.26.0404
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2854/2013 - Orlandia
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : C. P. DE S.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000318-47.2014.8.26.0404
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900122/2013 - Orlandia
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : J. M. L. S.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000305-48.2014.8.26.0404
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900119/2013 - Orlandia
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AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : F. DAS C. S.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000304-63.2014.8.26.0404
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 063/2014 - Orlandia
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : L. G. D. F.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000319-32.2014.8.26.0404
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900002/2014 - Orlandia
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : E. L. DE S.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000320-17.2014.8.26.0404
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900004/2014 - Orlandia
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : A. C. S. DA C.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000312-40.2014.8.26.0404
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 1843/2013 - Orlandia
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : M. A. O.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000310-70.2014.8.26.0404
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2887/2013 - Orlandia
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : G. L.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000311-55.2014.8.26.0404
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2834/2013 - Orlandia
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : E. G. DA S.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CAROLINA ALEIXO CASCALDI MARCELINO GOMES CUNHA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ FERNANDO DE FREITAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0015/2014
Processo 0001553-20.2012.8.26.0404 (404.01.2012.001553) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
e Condutas Afins - Rodrigo Salome - - Matheus Ribeiro Casaroli dos Santos - - Gercino José Casaroli dos Santos - - Thyago
Ribeiro Casaroli dos Santos - Intimem-se os defensores de que foi designado o dia 04/02/2014 às 13:15 horas para realização
de audiência de interrogatório do réu Gercino José Casaroli dos Santos na Comarca de Pontal/SP (precatória nº 300076004.2013.8.26.0466 - 1ª Vara Criminal). - ADV: RODRIGO VITAL (OAB 233482/SP), PAULO MARZOLA NETO (OAB 82554/SP),
CAMILA CAVALCANTI SANTOS (OAB 319201/SP)
Processo 0004010-88.2013.8.26.0404 (040.42.0130.004010) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - L. S. dos S. e outros - Estando formalmente em ordem e preenchidos os requisitos impostos
no artigo 41 do CPP, pois existe a identificação dos fatos e das circunstâncias, com indícios de autoria e materialidade, e na
ausência das hipóteses do artigo 395 do CPP, RECEBO a denúncia oferecida.Citem-se o(a)(s) denunciados indicado(s) acima,
para comparecerem ao Fórum desta Comarca, na Praça Coronel Orland, s/nº, Orlandia, na sala de audiências nº Sala de
Audiências da 1ª Vara Judicial, no dia 11/02/2014 às 16:30h, para audiência de interrogatório, instrução, debates e possível
julgamento, nos termos do artigo 56 da Lei 11.343/2006. - ADV: HAMILTON PAULINO PEREIRA JUNIOR (OAB 126874/SP),
RENATA ELISABETE MORETTI MARÇAL (OAB 163150/SP), VALERIA CRISTINA CORNIANI PINTO (OAB 218185/SP)
Processo 0004010-88.2013.8.26.0404 (040.42.0130.004010) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - L. S. dos S. e outros - Pedido de restituição de veículo apreendido formulado pelo corréu
Wesley Soares da Silva: a pretensão se revela inviável na presente quadra processual, pois o bem, pela qualificação do delito
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(tráfico), poderá ser confiscado. Caberá à instrução o deslinde da situação com relação ao veículo. Por ora, INDEFIRO A
PRETENSÃO. O veículo permanecerá apreendido. - ADV: VALERIA CRISTINA CORNIANI PINTO (OAB 218185/SP)
Processo 0004010-88.2013.8.26.0404 (040.42.0130.004010) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - L. S. dos S. e outros - Diante de todo o exposto, verificada a existência dos fundamentos e
da hipótese legal para manutenção da custódia cautelar do réu, nos termos dos artigos 312, 313 e 315, todos do Código de
Processo Penal, os quais encontram-se fundamentados nos incisos LXI, LXII e LXVI do art. 5º da C.F., INDEFIRO O PEDIDO
nos termos do decreto exarado à dls. 36/37 do apenso de flagrante. - ADV: HAMILTON PAULINO PEREIRA JUNIOR (OAB
126874/SP), VALERIA CRISTINA CORNIANI PINTO (OAB 218185/SP)
Processo 0004588-22.2011.8.26.0404 (404.01.2011.004588) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
e Condutas Afins - Rafael Augusto Roque - Intime-se o defensor para que retire a certidão de honorários em até 3 dias úteis. ADV: TIAGO SILVA PINTO (OAB 274220/SP)
Processo 0007828-58.2007.8.26.0404 (404.01.2007.007828) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
e Condutas Afins - Justiça Pública - Daniel Aparecido de Carvalho e outros - Intime-se o defensor de que foi expedida carta
precatória para a Comarca de São Paulo/SP com a finalidade de realização de interrogatório do réu. - ADV: RAUL RESENDE
GONÇALVES MARTINS (OAB 247847/SP)

Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA MARIA FONTES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLA REGINA GUERRA MARÇOLA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2014
Processo 0001315-64.2013.8.26.0404 (040.42.0130.001315) - Guarda - Seção Cível - J. de C. R. e outro - J. C. R. da S.
e outro - Fls. 74: 1. Não há especificação pelos Defensores nomeados das provas a serem produzidas, pelo que diante do
estudo social de fls. 61/62, desnecessária a dilação probatória, concedo pois, o prazo sucessivo as partes de 10 (dez) dias para
apresentação de memoriais. 2. Intimem-se e cumpra-se. (Dra. Fernanda, os autos estão a disposição pelo prazo de 10 dias para
memoriais). - ADV: FERNANDA TRITTO ARAUJO DE OLIVEIRA (OAB 221198/SP)
Processo 0001732-17.2013.8.26.0404 (040.42.0130.001732) - Guarda - Seção Cível - J. E. da S. e outro - Fls. 31: ... 6.
Com o relatório nos autos, intimem-se a requerente e sucessivamente caso form os requeridos para manifestação. (Dr. Agenor,
manifeste-se em cinco dias, referrente estudo psicossocial anexado aos autos a fls. 62/64). - ADV: AGENOR HENRIQUE
CAMARGO (OAB 151052/SP)
Processo 0001803-19.2013.8.26.0404 (040.42.0130.001803) - Guarda - Seção Cível - L. C. F. - Retornem os autos ao setor
técnico para realização do estudo psicossocial no prazo de 30 (trinta) dias. (Dr.a Cristina, manifeste-se em cinco dias, referente
estudo social anexado a fls. 59/61). - ADV: LUCIANO RODRIGUES JAMEL (OAB 185297/SP)
Processo 0005425-43.2012.8.26.0404 (404.01.2012.005425) - Guarda - A. N. da S. - Vistos. Fls. 76: Alimentos provisórios
são fixados por decisão com força de interlocutória e, portanto, não constitui julgamento antecipado da lide. Nada há para ser
alterado. Aguarde-se o retorno das cartas precatórias de fls. 63/64. Intime-se e cumpra-se. - ADV: EDUARDO DE ALMEIDA
SOUSA (OAB 201689/SP)

OSASCO
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE OSASCO EM 16/01/2014
PROCESSO :1000175-56.2014.8.26.0011
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: SHIKASHO & CIA LTDA EPP
ADVOGADO : 208967/SP - Adriana Borges Plácido Rodrigues
REQDO
: Banco Bradesco S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1010238-03.2013.8.26.0068
:ARROLAMENTO COMUM
: LILIAN SPERANDIO
: 85855/SP - Danilo Barbosa Quadros

PROCESSO :1000802-42.2014.8.26.0405
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: LUIZ CARLOS CASTOR CORREA EPP
ADVOGADO : 188669/SP - Adriano Parizotto
EXECTDO
: BANCO BANKPAR S.A AMERICAN EXPRESS BRASIL
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:1000804-12.2014.8.26.0405
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
: ELINALDO GENÉSIO DOS SANTOS
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ADVOGADO : 95271/SP - Vania Maria Cunha
REQDO
: EGLIS DE TOLEDO
VARA:8ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000805-94.2014.8.26.0405
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: BANCO SANTANDER ( BRASIL ) S/A
ADVOGADO : 117017/SP - Adriana Santos Barros
EXECTDO
: INDUSTRIA ELETRONICA BERGSON LTDA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000808-49.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Andreia Vieira de Almeida Bobadilha
ADVOGADO : 248036/SP - Andreia Vieira de Almeida Bobadilha
REQDO
: Tim Celular S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000810-19.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: AIDA PENHA CORCINO
ADVOGADO : 138599/SP - Cleonice da Silva Dias
REQDO
: FRANCISCO COSTA DA SILVA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000811-04.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: RAFAELA CAROLINA ARVELOS ALVES
ADVOGADO : 332045/SP - Euder Melo de Almeida
REQDO
: BANCO BRADESCO SA
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000812-86.2014.8.26.0405
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: Banco do Brasil S/A.
ADVOGADO : 178962/SP - Milena Pirágine
REQDO
: CAIO LUCAS MANDARI DELGADO - ME
VARA:8ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000813-71.2014.8.26.0405
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE
: MARIA DO CARMO SANTOS ALVES
ADVOGADO : 279071/SP - Alex Ruiz Nogueira
REQDO
: FGP POLIMENTOS E INJEÇÃO PLÁSTICA LTDA.
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000814-56.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: LAUCIANE GOMES SILVA
ADVOGADO : 336062/SP - Camila Rodrigues Ferreira
REQDO
: FIEO - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ENSINO PARA OSASCO - UNIFIEO
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000815-41.2014.8.26.0405
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE
: VITAL ARAUJO SANTOS
ADVOGADO : 99749/SP - Ademir Picoli
REQDA
: MARA APARECIDA ATANAZIO
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000816-26.2014.8.26.0405
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: Sonia Maria Francisco Pereira
: 84455/SP - Gilberto Wagner Azevedo

PROCESSO :1000817-11.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Paulo Felipe Macario Maciel
ADVOGADO : 327898/SP - Paulo Felipe Macario Maciel
REQDO
: BANCO BRADESCO SA
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO
CLASSE

:1000818-93.2014.8.26.0405
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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REQTE
: S. A. S.
ADVOGADO : 314218/SP - Lucineudo Pereira de Lima
REQDA
: B. B. C. S.A.
VARA:7ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000819-78.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Márcia Regina da Cunha
ADVOGADO : 128563/SP - Walter Joaquim Castro
REQDO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
VARA:8ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000820-63.2014.8.26.0405
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: BANCO ITAUCARD S/A
ADVOGADO : 122603/SP - Eduardo Augusto Melo Rosa de Sousa
REQDO
: ALEXANDRE RICI DA SILVA
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000821-48.2014.8.26.0405
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: DJP Farma Distribuidora Hospitalar Ltda.- ME
ADVOGADO : 102984/SP - Jose Lourenco
EXECTDO
: HOSPITAL E MATERNIDADE MONTREAL LTDA.
VARA:8ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000822-33.2014.8.26.0405
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: FIEO - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ENSINO PARA OSASCO - UNIFIEO
ADVOGADO : 141484/SP - Helio Vicente dos Santos
REQDA
: MARIA APARECIDA DE CAMPOS FERREIRA ALVES
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000823-18.2014.8.26.0405
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO : 213172/SP - Evelyn Vila Pereira Pimenta
EXECTDO
: MAZEN SALLOUM CONFECÇÕES - ME
VARA:7ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0001852-23.2014.8.26.0405
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: FILIPE VIEIRA DE LIMA
ADVOGADO : 288749/SP - Giuliano Pistilli
IMPTDO
: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO
VARA:1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000824-03.2014.8.26.0405
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO : 213172/SP - Evelyn Vila Pereira Pimenta
EXECTDO
: José Renato dos Santos
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000797-20.2014.8.26.0405
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: M. E. B.
ADVOGADO : 263287/SP - Viviane Cristina Ribeiro Leite
REQDA
: I. R. B.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000780-81.2014.8.26.0405
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQTE
: Y. C. F. P.
EXECTDO
: A. D. P.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000785-06.2014.8.26.0405
:CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO
: A. L. R.
: 230155/SP - Andreza Luiza Rodrigues

PROCESSO
CLASSE

:1000790-28.2014.8.26.0405
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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REQTE
: J. D.
ADVOGADO : 292813/SP - Manoel Luiz Ferreira Ribeiro
ALIMENTADA : M. DE M. D.
ADVOGADO : 292813/SP - Manoel Luiz Ferreira Ribeiro
VARA:3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000800-72.2014.8.26.0405
CLASSE
:INVENTÁRIO
HERDEIRO
: GABRIEL OLIVEIRA BORGES
ADVOGADO : 179193/SP - Sheila Mendes Dantas
INVTANTE
: EDILENE MARIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : 179193/SP - Sheila Mendes Dantas
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
INVTARDO
: Edgar Osorio Borges
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :4020678-63.2013.8.26.0405
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: L. T. A. DE O.
ADVOGADO : 278865/SP - Vanessa Canton Silva
EXECTDO
: E. S. DE O.
VARA:3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :4021534-27.2013.8.26.0405
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: E. S. R.
ADVOGADO : 220199/SP - Marcelo Gagliardi
EXECTDO
: J. C. R.
VARA:3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000825-85.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: ANTONIO CARLOS INVERNIZZI
ADVOGADO : 36125/SP - Cyrilo Luciano Gomes
REQDO
: BANCO BRADESCO SA
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000827-55.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: SEBASTIÃO RIBEIRO DE SÁ
ADVOGADO : 312421/SP - Rodrigo Francisco Sanches
REQDO
: WHIRLPOOL S.A. (CONSUL)
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000828-40.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: ERISVALDO FERREIRA
ADVOGADO : 228054/SP - Gunther Jorge da Silva
REQDA
: CLARO S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000829-25.2014.8.26.0405
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ADVOGADO : 173267/SP - Eric Garmes de Oliveira
REQDO
: NEVADA COMERCIO ATACADISTA DE GELO LTDA
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000830-10.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: RODRIGO CUNHA DE SOUSA
ADVOGADO : 49438/SP - Joao Dalberto de Faria
REQDO
: B V FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000831-92.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: IRLEI MARQUES DA SILVA
ADVOGADO : 148149MG - MARINA FREITAS DE ALMEIDA
REQDO
: BANCO BRADESCO SA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE

:1000832-77.2014.8.26.0405
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

1454

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

REQTE
: ELIENE DOS SANTOS CARNEIRO
ADVOGADO : 49438/SP - Joao Dalberto de Faria
REQDO
: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000833-62.2014.8.26.0405
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: BANCO ITAUCARD S/A
ADVOGADO : 122603/SP - Eduardo Augusto Melo Rosa de Sousa
REQDO
: LUIS CLAUDIO DA SILVA
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000834-47.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: SANDRA REGINA ISHIGURO
ADVOGADO : 229570/SP - Marcelo Ribeiro
REQDO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000835-32.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Paulo de Tarso Christensen
ADVOGADO : 292780/SP - Jancemar Lopes Bileu Junior
REQDO
: MSTOCK INFORMÁTICA EIRELI - ME
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000836-17.2014.8.26.0405
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
ADVOGADO : 183944/SP - Rodolfo Gerd Seifert
REQDA
: JENIFER PATRICIA LEITE DE SANTANA
VARA:7ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000838-84.2014.8.26.0405
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Sávio Vicente Ferreira
ADVOGADO : 240418/SP - Vanessa Vaz Costa
EXECTDA
: Cristiane Aparecida Ferrari
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000839-69.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: CHARLES ANTONIO DE JESUS
ADVOGADO : 148149MG - MARINA FREITAS DE ALMEIDA
REQDO
: BANCO BRADESCO SA
VARA:7ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000840-54.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: MARIA DA GLÓRIA DOS SANTOS BRAIT
ADVOGADO : 239937/SP - Sandro Moret Brait Silva
REQDO
: GENILSON DE FREITAS SOARES
VARA:8ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000842-24.2014.8.26.0405
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: BANCO PANAMERICANO SA
ADVOGADO : 157875/SP - Humberto Luiz Teixeira
REQDO
: LENILTON PINTO SANTANA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0001936-24.2014.8.26.0405
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: MARIA JOSE DA SILVA DOS SANTOS
EXECTDO
: J.I. REFORMAS PREDIAIS LTDA. (Iraci Felipe da Silva)
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0001941-46.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: JOSE EDINALDO DE SOUSA
REQDO
: FRANCISCO APOLINÁRIO DE ARAUJO
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO

:1000843-09.2014.8.26.0405
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CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: BANCO SANTANDER ( BRASIL ) S/A
ADVOGADO : 101180/SP - Eduardo Augusto Mendonça de Almeida
EXECTDO
: REALIZA CENTRO D LTDA ME
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000844-91.2014.8.26.0405
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO : 213172/SP - Evelyn Vila Pereira Pimenta
EXECTDO
: CELSO FERREIRA GOMES
VARA:8ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000845-76.2014.8.26.0405
CLASSE
:DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE
REQTE
: VILMA MARQUES DA SILVA
ADVOGADO : 242210/SP - João Manoel Hernandes
REQDO
: CELSO DA CONCEIÇÃO FREITAS
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0001942-31.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: MARIA DE LOURDES RIBEIRO
REQDO
: A.G. REBELO IND. COM. DE REFRIG. LTDA
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000837-02.2014.8.26.0405
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADO : H. S. DE B.
ADVOGADO : 126081/SP - Antonio Lisboa Nonato
ALIMENTANTE
: D. M. DE B.
VARA:3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000846-61.2014.8.26.0405
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: BANCO ITAUCARD S/A
ADVOGADO : 109348/SP - Helena Maria Monaco Ferreira
REQDA
: PAMELA DE M.M.MARQ. DA SILVA
VARA:8ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000847-46.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: RAPHAEL BONIFÁCIO DE ALMEIDA
ADVOGADO : 209098/SP - Gustavo Capela Gonçalves
REQDO
: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA
VARA:8ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0001943-16.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: PEDRO GABRIEL BRUNO DAMIATE
REQDO
: VIAÇÃO OSASCO LTDA.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0019397-73.1995.8.26.0405
CLASSE
:ARROLAMENTO COMUM
REQTE
: Leonor Torres Ribeiro da Silva
ADVOGADO : 83086/SP - Antonio Benvenutti Arrivabene
REQDO
: Beatriz Torres Ribeiro
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :0077619-87.2002.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Mauricio Lima
ADVOGADO : 124126/SP - Maria de Fatima Santos Guerreiro
REQDO
: Guilherme Marinho Lima,rep.claudia Marinho da Silva
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:0025574-04.2005.8.26.0405
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
: Camila Martins de Souza Luft
: 157979/SP - José Renato Coyado

PROCESSO
CLASSE

:1000848-31.2014.8.26.0405
:HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
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: MARIA MILZA DE ARAÚJO
: 119659/SP - Cristiane Machado Dias

PROCESSO :0001947-53.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Helena de Oliveira Gama
REQDO
: BANCO BMG
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - ANEXO UNIVERSITÁRIO UNIFIEO
PROCESSO :1000850-98.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: JACQUES CRISTIANO RIBEIRO
ADVOGADO : 148149MG - MARINA FREITAS DE ALMEIDA
REQDA
: Banco Bradesco Cartões S.A.
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000851-83.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: JACQUES CRISTIANO RIBEIRO
ADVOGADO : 148149MG - MARINA FREITAS DE ALMEIDA
REQDO
: BANCO BRADESCO SA
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0021397-94.2005.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Ana Carolina Torres dos Santos
ADVOGADO : 139121/SP - Marcia Amino
REQDO
: Ricardo Freitas dos Santos
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000852-68.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: OSMAIR GUARNIERI
ADVOGADO : 86072/SP - Levi Lisboa Monteiro
REQDO
: r progresso incorporações e administração de bens e serviços de cemitérios ltda.R. progresso Incorporações
e administraç
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000682-96.2014.8.26.0405
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
: Aldo José de Siqueira
: 183547/SP - Deraldo Nolasco de Souza

PROCESSO :1000666-45.2014.8.26.0405
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
REQTE
: MARIA ISABEL DE SOUZA REIS SOARES
ADVOGADO : 321401/SP - Eduardo Viana Nascimento
REQDO
: OSVALDO SOARES FILHO
VARA:3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :0001949-23.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: MARIA IZABEL GOMES
REQDO
: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0001951-90.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: EDILSON GOMES DA SILVA
ADVOGADO : 313985/SP - Charlemagne Gerard Fontinati
REQDO
: ANTONIO PAULA DA SILVA
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0001952-75.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: FRANCISCA ERIVANILZA TEIXEIRA
REQDO
: VIAÇÃO OSASCO LTDA.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO
REQDO

:1000855-23.2014.8.26.0405
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: E. DE S. C.
: 314218/SP - Lucineudo Pereira de Lima
: B. B. S.
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VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000857-90.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: FELIPE GOMES RAMOS
ADVOGADO : 327902/SP - David Pereira Reis
REQDO
: MARCOS DE SOUZA LOPES JUNIOR
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000859-60.2014.8.26.0405
CLASSE
:DESPEJO
REQTE
: VERA LUCIA ALVES
REQDA
: LUZINETE
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000862-15.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: MONICA SANTIAGO
REQDO
: FACULDADE ANHANGUERA DE OSASCO
VARA:7ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000863-97.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: marcia aparecida de lima yamauti
ADVOGADO : 327909/SP - Rinaldo Cioni
REQDO
: CLINICE CENTRO DIAGNOSTICO LTDA.
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000864-82.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: João Carlos de Oliveira Martini
ADVOGADO : 244998/SP - Rosa Maria Piagno
REQDA
: BRADESCO SAÚDE S/A
VARA:7ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000866-52.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: REINALDO RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO : 188479/SP - Francisco das Chagas Cezário de Souza
REQDO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000868-22.2014.8.26.0405
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE
: JUVENTINA ROSA BENI PUSSI
ADVOGADO : 313985/SP - Charlemagne Gerard Fontinati
REQDA
: DEBORA ANDRADE
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000869-07.2014.8.26.0405
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: ALPHA STRONG TREINAMENTO E EDUCAÇÃO EXECUTIVA LTDA
ADVOGADO : 26364/SP - Marcial Barreto Casabona
EXECTDO
: Wilson Brito da Luz Junior
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000870-89.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: ROSANA GIL BRAZ
ADVOGADO : 36125/SP - Cyrilo Luciano Gomes
REQDO
: BANCO BRADESCO SA
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0001979-58.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Regina de Cassia Constantino
REQDO
: Ss Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - ANEXO UNIVERSITÁRIO UNIFIEO
PROCESSO :0001978-73.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: DEISE KALIANE DE OLIVEIRA COSTA
REQDO
: BV FINANCEIRA S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1000854-38.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
ALIMENTADO : P. B. DA S.
ADVOGADO : 264296/SP - Antonio Ferreira da Silva
ALIMENTANTE
: E. H. DA S.
VARA:3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000873-44.2014.8.26.0405
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: S. M.
ADVOGADO : 194486/SP - Daniel Venancio da Silva
REQDA
: M. D. M.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000871-74.2014.8.26.0405
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: ALICE ALENCAR DE MELO
ADVOGADO : 229321/SP - Vanessa Aparecida Soares
EXECTDO
: AMARILDO PINTO DE MEDEIROS
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000872-59.2014.8.26.0405
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO : 156342/SP - Luis Fernando de Castro
REQDO
: NELTON LEONARDO GUIMARAES FILHO
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0001980-43.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: JOSE LUIZ DE QUEIROZ
REQDO
: GENERAL MOTORS DO BRASIL S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000874-29.2014.8.26.0405
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: ALICE ALENCAR DE MELO
ADVOGADO : 229321/SP - Vanessa Aparecida Soares
EXECTDA
: adriana parreira alves da costa
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000876-96.2014.8.26.0405
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: ALICE ALENCAR DE MELO
ADVOGADO : 229321/SP - Vanessa Aparecida Soares
EXECTDA
: katia maria francelino
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000803-27.2014.8.26.0405
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: V. E. DE A. S.
EXECTDO
: J. R. S.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000877-81.2014.8.26.0405
:HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
: ROSELI DE ARAÚJO CARNEIRO SILVA
: 119659/SP - Cristiane Machado Dias

PROCESSO :1000878-66.2014.8.26.0405
CLASSE
:EXIBIÇÃO
REQTE
: MARIA APARECIDA DOS REIS RIBAS
ADVOGADO : 288717/SP - Diogo Ferreira Novais
REQDO
: BANCO BRADESCO CARTOES S/A
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000879-51.2014.8.26.0405
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: ALICE ALENCAR DE MELO
ADVOGADO : 229321/SP - Vanessa Aparecida Soares
EXECTDA
: alessandra aparecida francisco
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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PROCESSO :1000806-79.2014.8.26.0405
CLASSE
:ARROLAMENTO COMUM
HERDEIRO
: VALDIR CORAZZIM
ADVOGADO : 190352/SP - Wellington Antonio da Silva
REQDO
: ALCEU CORAZZIM
VARA:3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000880-36.2014.8.26.0405
CLASSE
:IMISSÃO NA POSSE
REQTE
: Teresinha Zillo de Carvalho
ADVOGADO : 256883/SP - Denis Berenchtein
REQDO
: Alexandre Gregório
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000881-21.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Jarbas Spera
ADVOGADO : 261342/SP - Herika Daniella Meneses Moraes
REQDA
: CLARO S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000882-06.2014.8.26.0405
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: ALICE ALENCAR DE MELO
ADVOGADO : 229321/SP - Vanessa Aparecida Soares
EXECTDA
: ANGELA MARIA ROCHA DANTAS
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0001996-94.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Nelson Neres de Almeida
REQDO
: BANCO DO BRASIL S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0002014-18.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: ANA LUIZA COSTA DE SA
REQDO
: Isidoro Santos Silva
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - ANEXO UNIVERSITÁRIO UNIFIEO
PROCESSO :1000807-64.2014.8.26.0405
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: R. A.
ADVOGADO : 223138/SP - Marco Tartari
REQDA
: R. G. P.
VARA:3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000883-88.2014.8.26.0405
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: BANCO ITAUCARD S/A
ADVOGADO : 225319/SP - Patrícia Forster Franco Salgado
REQDO
: Andre Luiz Santos Guarnieri
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000809-34.2014.8.26.0405
CLASSE
:CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO
REQTE
: M. P. O. DOS S.
ADVOGADO : 288219/SP - Evandro Venancio da Silva
REQDO
: J. R. DE O.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000884-73.2014.8.26.0405
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: ALICE ALENCAR DE MELO
ADVOGADO : 229321/SP - Vanessa Aparecida Soares
EXECTDA
: sandra aparecida dos santos
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000885-58.2014.8.26.0405
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: BANCO ITAUCARD S/A
ADVOGADO : 122603/SP - Eduardo Augusto Melo Rosa de Sousa
REQDA
: ANTONIA DE ABREU
VARA:2ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :0002022-92.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Ermano Pereira Dias
REQDO
: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - ANEXO UNIVERSITÁRIO UNIFIEO
PROCESSO :1000826-70.2014.8.26.0405
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: J. F. DA S.
ADVOGADO : 147833/SP - Maria Lucia Messa
EXECTDO
: C. N. DA S. M.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :0002025-47.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: MARIANA DE LOURDES SOARES
REQDO
: GIV IMPRESSOS ESPECIAIS
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000886-43.2014.8.26.0405
:HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
: EULINA DE MACEDO SILVA
: 119659/SP - Cristiane Machado Dias

PROCESSO :1000887-28.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: DULCELI APARECIDA LOURENÇO DA SILVA
ADVOGADO : 170341/SP - Anderson Hernandes
REQDA
: Banco Bradesco Cartões S.A.
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000888-13.2014.8.26.0405
CLASSE
:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE
: Alirio Rodrigues Coimbra
ADVOGADO : 287156/SP - Marcelo de Lima Melchior
REQDO
: MACELMO JOSE GONÇALVES
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000841-39.2014.8.26.0405
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQTE
: B. S. DA S.
ADVOGADO : 34903/SP - Francisca Emilia Santos Gomes
REQDO
: G. A. DA S.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000889-95.2014.8.26.0405
:HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
: ANGELA MARIA ALBINO LINO
: 119659/SP - Cristiane Machado Dias

PROCESSO :1000849-16.2014.8.26.0405
CLASSE
:INVENTÁRIO
REQTE
: MARIA ESMERALDA TANTOS
ADVOGADO : 108934/SP - Marco Antonio da Silva
INVTARDA
: MARIA NAVARRO SIMON
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000890-80.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: DULCELI APARECIDA LOURENÇO DA SILVA
ADVOGADO : 170341/SP - Anderson Hernandes
REQDO
: BANCO BRADESCO SA
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000891-65.2014.8.26.0405
:HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
: EVA MARIA PIRES VIEIRA
: 119659/SP - Cristiane Machado Dias

PROCESSO
CLASSE
REQTE
REQDO

:1000853-53.2014.8.26.0405
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: E. A. C.
: W. A. S.
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VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000856-08.2014.8.26.0405
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: G. DA S. J.
EXECTDO
: M. D. J.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000858-75.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: G. F. DE B.
REQDA
: J. A. DE A.
VARA:3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000892-50.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: CONDOMINIO ALTO DO ESTORIL
ADVOGADO : 302832/SP - Arthur Chizzolini
REQDO
: ARTHUR ROGERIO GOMES RODRIGUES
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000893-35.2014.8.26.0405
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: silvio cesar primo
: 320309/SP - Lucas Ferreira Del Vecchio

PROCESSO :1000860-45.2014.8.26.0405
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: A. J. S.
EXECTDO
: F. A. A. DE S.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000895-05.2014.8.26.0405
:HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
: LÚCIA HELENA LINO SABA
: 119659/SP - Cristiane Machado Dias

PROCESSO :1000896-87.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Aloisio Gonçalves de Araujo
ADVOGADO : 244998/SP - Rosa Maria Piagno
REQDA
: BRADESCO SAÚDE S/A
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:1000861-30.2014.8.26.0405
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
: A. M. DE J. N.

PROCESSO :1000897-72.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: JOSE GONÇALVES DA SILVA FILHO
ADVOGADO : 235579/SP - Lea Mattoso Santana
REQDO
: BANCO BRADESCO SA
VARA:7ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
EMBARGTE
ADVOGADO

:1000898-57.2014.8.26.0405
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
: RECON TECNOLOGIA LTDA
: 265852/SP - Gilmar Jose Correia

PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000865-67.2014.8.26.0405
:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
: Maria José Silva
: 108307/SP - Rosangela Conceicao Costa

PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000900-27.2014.8.26.0405
:HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
: MARIA IOPE DE CARVALHO
: 119659/SP - Cristiane Machado Dias

PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000867-37.2014.8.26.0405
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
: R. DE M. E S.
: 103722/SP - Cleusa Niero Avelino
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PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000901-12.2014.8.26.0405
:HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
: REGINA DE JESUS LINO RODRIGUES
: 119659/SP - Cristiane Machado Dias

PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000902-94.2014.8.26.0405
:HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
: PRISCILA SUELY LINO ALENCAR
: 119659/SP - Cristiane Machado Dias
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PROCESSO :1000875-14.2014.8.26.0405
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: D. DA R. S.
ADVOGADO : 99749/SP - Ademir Picoli
REQDO
: L. F. S.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000904-64.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Rogério Haluki Honda
ADVOGADO : 242633/SP - Marcio Bernardes
REQDO
: COMPANHIA DE CREDITO, FINANC. E INVEST. RCI BRASIL
VARA:8ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0002052-30.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: CELIA APARECIDA MITSUYAMA
REQDO
: IBI
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000903-79.2014.8.26.0405
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADO : D. P. A. DOS S.
ADVOGADO : 83086/SP - Antonio Benvenutti Arrivabene
REQTE
: I. DA S. A.
ADVOGADO : 83086/SP - Antonio Benvenutti Arrivabene
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
ALIMENTANTE
: F. P. DOS S.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000905-49.2014.8.26.0405
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: BANCO ITAUCARD S/A
ADVOGADO : 225319/SP - Patrícia Forster Franco Salgado
REQDA
: Andrea Felix Dos Reis Lopes
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000894-20.2014.8.26.0405
:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
: A. R.
: 317614/SP - Hernandes Ferreira Pereira

PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000899-42.2014.8.26.0405
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
: A. DA S.
: 127762/SP - Neusa Messias Migliorini

PROCESSO :0002109-48.2014.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA JACOMETO
REQDO
: OI - TNL PCS S.A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - ANEXO UNIVERSITÁRIO UNIFIEO

1ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO DOMINGUEZ GUIGUET LEAL
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA APARECIDA NUNES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0019/2014
Processo 4001471-78.2013.8.26.0405 - Reintegração / Manutenção de Posse - Alienação Fiduciária - BANCO VOLKSWAGEN
S/A - Ato Ordinatório - Genérico - Com Atos e Não Publicável - ADV: ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB
166822/SP), MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP)
Processo 4001471-78.2013.8.26.0405 - Reintegração / Manutenção de Posse - Alienação Fiduciária - BANCO VOLKSWAGEN
S/A - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus devidos efeitos legais, a desistência manifestada (fls. 38) e, em
consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, fazendo-o com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do
Código de Processo Civil, revogada a medida liminarmente deferida . Deixo de determinar liberação do veículo, posto inexistir
ordem de bloqueio por este Juízo. Não havendo ressalva no pedido de desistência, considero tal ato incompatível com o direito
de recorrer (artigo 503, parágrafo único, do Código de Processo Civil) e determino que publicada esta na imprensa, certifiquese o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, após procedidas às anotações necessárias. Custas na forma da lei. P.R.I.C.
- ADV: ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP), MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP)
Processo 4001471-78.2013.8.26.0405 - Reintegração / Manutenção de Posse - Alienação Fiduciária - BANCO VOLKSWAGEN
S/A - Certidão - Oficial de Justiça - Mandado Cumprido Positivo - Processo Digital - ADV: ALESSANDRO MOREIRA DO
SACRAMENTO (OAB 166822/SP), MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP)
Processo 4001471-78.2013.8.26.0405 - Reintegração / Manutenção de Posse - Alienação Fiduciária - BANCO VOLKSWAGEN
S/A - Fls. 42/43: ciência para o autor do auto de reintegração e posse e certidão positiva do Oficial de Justiça. - ADV:
ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP), MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO DOMINGUEZ GUIGUET LEAL
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA APARECIDA NUNES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2014
Processo 0001773-15.2012.8.26.0405 (405.01.2012.001773) - Depósito - Alienação Fiduciária - Bv Financeira S/A C F I Controle nº 100/2012 - Fls. 97: Fls. 94/96: Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de informações (Rua João de Sá, 15
e 58 - Metalúrgicos - 06150-180 - Osasco-SP). Ciência à Autora. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP),
CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)
Processo 0002497-19.2012.8.26.0405 (405.01.2012.002497) - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título
- D Frizzon Estetica e Beleza Ltda Me - Controle nº 120/5012 - Fls. 56: Providencie, a autora, as cópias da inicial, conforme
comunicado CG 1307/2007, item 4. - ADV: CAROLINA AKEMI SATO (OAB 255077/SP)
Processo 0002793-41.2012.8.26.0405 (405.01.2012.002793) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material
- Erika Fernanda da Paixao de Souza Farias - Rafael Domingues Franco - Controle nº 140/2012 - Fls. 46: Fls. 92; oficie-se
à Defensoria Pública do Estado, com solicitação de indicação de profissional para atuar em favor do executado. Int. - ADV:
MARCOS ANTONIO NORONHA ZINI JUNIOR (OAB 225488/SP), FRANCISCO PEREIRA SOARES (OAB 100701/SP)
Processo 0003564-53.2011.8.26.0405 (405.01.2011.003564) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Luci Teresinha
Tamaro - Itau Unibanco S.a. - Controle nº 638/2011 - Fls. 176: Fls. 175; reitere-se. Int. - ADV: LAURA SANTANA RAMOS (OAB
176904/SP), IDALINA TEREZA ESTEVES DE OLIVEIRA (OAB 49557/SP)
Processo 0005917-47.2003.8.26.0405 (405.01.2003.005917) - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes
à Sentença - Erinalva Carla de Macedo - Sistema Cooperativa Movimento Habitacional Casa para Todos - PROC. 604/03 FLS.169 - Vistos. Manifeste-se a exequente requerendo o que entender de direito para prosseguimento do processo. Int. - ADV:
JAIME ANTONIO MARTINS (OAB 109574/SP), UBIRAJARA MANGINI KUHN PEREIRA (OAB 95377/SP), ANDRE LUIZ RAMOS
DE OLIVEIRA (OAB 155138/SP), ROSECLER EVARISTO GONCALVES (OAB 139808/SP), TEREZINHA BRITO SEPULVEDA
(OAB 139064/SP)
Processo 0006168-50.2012.8.26.0405 (405.01.2012.006168) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Jeziel
Eugenio da Silva - PROC. 284/12 - FLS.89 - Vistos. As guias de levantamento já foram expedidas, portanto, providencie a
parte interessada sua retirada. Após, ao arquivo. Int. - ADV: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DE ARAUJO (OAB 283493/SP),
AMIZAEL CANDIDO SILVA (OAB 200135/SP)
Processo 0006404-36.2011.8.26.0405 (405.01.2011.006404) - Depósito - Alienação Fiduciária - Banco Pecunia S/A - PROC.
284/11 - FLS. 78: Vistos. Vistos. Fls. 77; a prestação jurisdicional já foi dada (fls. 69/70) e, inclusive, certificado o trânsito em
julgado (fls. 73). Portanto, descabe a extinção do processo. Expeça-se ofício para desbloqueio do veículo e, após, cumpra-se o
determinado em fls. 74. Int. - ADV: MARCELO SOTOPIETRA (OAB 149079/SP)
Processo 0006529-04.2011.8.26.0405 (405.01.2011.006529) - Embargos à Execução - Liquidação / Cumprimento / Execução
- Municipalidade de Osasco - Isabel Pavechi - PROC. 288/11 - FLS.91 - Vistos. Verifico que os índices a serem adotados para
a realização dos cálculos referentes à atualização monetária são os da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, conforme determinado na r. Sentença de fls. 10/14, mantida pelo Egrégio Tribunal de Justiça (fls. 15/20). Portanto,
remetam-se os autos ao Contador Judicial para realização do cálculo de acordo com a r. Sentença de fls. 10/14. Int. Ciência de
fls.92: cálculo de atualização - total devido em 30/12/13: R$ 49.843,60. - ADV: ANTONINA KUDRJAWZEW (OAB 97377/SP),
AILTON SANTOS ROCHA (OAB 154976/SP), JOSE ROBSON ROCHA NONATO (OAB 137842/SP)
Processo 0007302-25.2006.8.26.0405 (405.01.2006.007302) - Execução de Título Extrajudicial - Condominio Residencial
Parque dos Manacas - Sandra Cristina Fernandes Vargas - Sergio Gogorza - PROC. 267/06 - ciência de fls.203 - calculo de
rateio . - ADV: ANDRE ZALCMAN (OAB 254698/SP), SARAH DE OLIVEIRA CRISTINO ROCHA (OAB 238310/SP), AILTON
SANTOS ROCHA (OAB 154976/SP), CLAUDIO MENEGUIM DA SILVA (OAB 130543/SP), GLAUCIA DE CASSIA BOLDRINI
(OAB 226345/SP)
Processo 0007443-34.2012.8.26.0405 (405.01.2012.007443) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Banco Santander Brasil S/A - PROC. 329/12 - FLS.67 - Vistos. Fls. 51/66; defiro a substituição, em decorrência da
cessão do crédito (CPC, artigo 567, inciso II), anotando-se o necessário. Cumpra o exequente, o determinado em fls. 48. Int. ADV: ILDA HELENA DUARTE RODRIGUES (OAB 70148/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)
Processo 0007888-33.2004.8.26.0405 (405.01.2004.007888) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - H. A. C.
U. - PROC. 784/04 - FLS.46 - Vistos. Fls. 43/45, concedo ao requerido, os benefícios da assistência judiciária gratuita. Defiro
o desarquivamento do processo pelo prazo de trinta (30) dias. Nada sendo requerido, retorne ao arquivo. Int. - ADV: MARIA
IZABEL DA SILVA B DE SOUZA (OAB 79434/SP)
Processo 0008371-29.2005.8.26.0405 (405.01.2005.008371) - Cumprimento de sentença - Maria Bordignion - Espolio Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Frigorifico Vale Carne Md Ltda - PROC. 564/05 - FLS.207 - Vistos. Fls. 202/203; providencie a exequente o recolhimento das
custas de serviços do bacen (R$ 11,00, código 434-1) e, após, proceda o cartório o bloqueio pelo sistema bacen-jud, limitado
ao valor do débito indicado em fls. 203 (R$ 128.910,69), atualizado a partir de 01/09/2013, em relação à empresa-executada,
Frigorífico Vale Carne MD Ltda, CNPJ nº 06.322.313/0001-42. Int. - ADV: REGINA SOMEI CHENG (OAB 91968/SP), ANDRE
LUIS ANTONIO (OAB 203465/SP)
Processo 0009222-58.2011.8.26.0405 (405.01.2011.009222) - Procedimento Ordinário - Marco Antonio Sampaio Frisoni Itaú Unibanco S.a - O perito Ivo Arnaldo Valentini a fls. 105 declinou de sua nomeação, posto isto nomeio, em substituição, Celso
Gattei (fone: 3683-0288), mantidos, no mais, os termos da decisão saneadora (fls. 82). Int. - ADV: ALEXANDRE DUMAS (OAB
157159/SP), MARCIA HOLLANDA RIBEIRO (OAB 63227/SP), MARCIAL HERCULINO DE HOLLANDA FILHO (OAB 32381/SP)
Processo 0009222-58.2011.8.26.0405 (405.01.2011.009222) - Procedimento Ordinário - Marco Antonio Sampaio Frisoni
- Itaú Unibanco S.a - Vistos. O perito Walmir Pereira Modotti declinou de sua nomeação (fls. 124), posto isto, nomeio em
substituição o perito Alexandre Luiz Veneroso (fone: 3607-1293), mantidos, no mais, os termos da decisão de fls. 82. Int. ADV: ANALURDES DA SILVA SANTOS (OAB 313718/SP), ALEXANDRE DUMAS (OAB 157159/SP), MARCIAL HERCULINO DE
HOLLANDA FILHO (OAB 32381/SP), MARCIA HOLLANDA RIBEIRO (OAB 63227/SP)
Processo 0009585-84.2007.8.26.0405 (405.01.2007.009585) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Railda de Souza Silva
e outro - PROC. 349/07 - FLS.Vistos. Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO promovida por Railda de Souza Silva e Antonio
Rufino da Silva contra Aramando Sergente Rossa e Renato Sergente Rossa, alegando sucessão no exercício de posse da
área usucapienda, descrita na inicial, por mais de 39 anos, com animus domini, sem que tenha havido no período qualquer
oposição. Passo a decidir na fase do art. 331 do Código de Processo Civil. Nesta fase processual, o processo está em ordem, de
forma que declaro saneado. Defiro a realização de prova pericial, necessária ao deslinde do feito. Nomeio o Sr. Walmir Pereira
Modotti, independentemente de compromisso, para realização da prova pericial no imóvel. Intime-se o mesmo para que informe
se concorda com a realização da perícia nos termos da Resolução 32/04. Apresentação de quesitos e assistentes técnicos em
dez dias. Laudo em trinta dias. Intime-se. - ADV: MARINEUZA DE SOUSA VELOSO (OAB 235614/SP), MARIA HELENA NEVES
(OAB 266968/SP)
Processo 0016488-67.2009.8.26.0405 (405.01.2009.016488) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Closi Locadora
de Veiculos Ltda - PROC. 798/09 - Intimação para o autor, independente de despacho, cf. Com. CG 1.307/07, providenciar
o necessário ao regular andamento do processo, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. - ADV: SANDRO FRASSINI
PIO (OAB 193291/SP), JOSÉ LUIZ FUNGACHE (OAB 188498/SP), DOUGLAS CAMARGO TERUEL (OAB 95567/SP), FULVIO
RAMIREZ (OAB 250013/SP), MARIA ANGELICA CAPUZZI TERUEL (OAB 98008/SP)
Processo 0016553-33.2007.8.26.0405 (405.01.2007.016553) - Procedimento Sumário - Alexandre Mello Dib - PROC. 617/07
- FLS.146: Sim, se em termos, por trinta dias. Nada sendo requerido, retornem os autos ao arquivo. - ADV: SHEILA SALGADO
SOARES (OAB 206167/SP)
Processo 0017641-33.2012.8.26.0405 (405.01.2012.017641) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Btg Pactual
Comercializadora de Energia Ltda - Corneta Ltda - PROC. 688/12 - Intime-se o autor, independente de despacho, conforme Com.
CG.1307/07 do contido as fls.275-278: mandado de levantamento cancelado; já expedido um novo. - ADV: JOSE ROBERTO
RODRIGUES (OAB 32172/SP), MORVAN MEIRELLES COSTA JÚNIOR (OAB 207446/SP), GUSTAVO MILARÉ ALMEIDA (OAB
206950/SP)
Processo 0018287-77.2011.8.26.0405 (405.01.2011.018287) - Alienação Judicial de Bens - Alienação Judicial - Marlene do
Amaral Molnr. e outros - PROC. 791/11 - FLS.138: Vistos. Quanto as praças realizadas, arrematação e o valor depositado as fls.
124/132, manifestem-se as partes. Int. - ADV: GRAZIELA TSAI FUZARO (OAB 261026/SP), KARINA DE PAULA LOURENÇO
FONSECA (OAB 262250/SP)
Processo 0019223-68.2012.8.26.0405 (405.01.2012.019223) - Cumprimento de sentença - Despesas Condominiais Condominio Residencial Guimaraes Rosa - Jose Ricardo da Silva - Despacho - Genérico - ADV: JOÃO LUIZ CAVALCANTE DE
MOURA (OAB 221392/SP)
Processo 0019223-68.2012.8.26.0405 (405.01.2012.019223) - Cumprimento de sentença - Despesas Condominiais Condominio Residencial Guimaraes Rosa - PROC. 753/12 - FLS.62: Certidão retro: ciência, ao exequente.Int. - ADV: JOÃO LUIZ
CAVALCANTE DE MOURA (OAB 221392/SP)
Processo 0019350-11.2009.8.26.0405 (405.01.2009.019350) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Associacao
Cooperativados Contemplados e Moradores do Conj Residencial Parque Eldorado I - Fm Fomento Mercantil Ltda e outro PROC. 930/09 - FLS.241 - Fls. 240, item 2: requisitem-se informações quanto ao endereço do sócio gerente Roberto Santana
pelo sistema infojud e bacenjud. Item 3:proceda-se a tentativa de citação no endereço mencionado. Int. Ciência Fls.242 =
informações infojud (Roberto-R.Vapabuss-SP). Fls.246-248: Ciência = informações Bacenjud - (Av.Sta Catarina-Vl.Mascote-SP;
R.dos Buritis, Jabaquara; R.Ipiranga-Jd.Aeroporto; e R.Vapabussu, Jd.Aeroporto; - ADV: MÁRCIO VIEIRA DOS SANTOS (OAB
238162/SP), PEDRO BOULHOSA GONZALEZ JUNIOR (OAB 243298/SP)
Processo 0019350-11.2009.8.26.0405 (405.01.2009.019350) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Associacao
Cooperativados Contemplados e Moradores do Conj Residencial Parque Eldorado I - Fm Fomento Mercantil Ltda e outro PROC. 930/09 - Intime-se o autor, independente de despacho, conforme Com.CG.1307/07 do contido as fls.249-251: carta de
citação p/R F devolvida negativa “mudou-se”. - ADV: MÁRCIO VIEIRA DOS SANTOS (OAB 238162/SP), PEDRO BOULHOSA
GONZALEZ JUNIOR (OAB 243298/SP)
Processo 0020086-34.2006.8.26.0405 (405.01.2006.020086) - Procedimento Ordinário - Sociedade Civil dos Amigos
do Portal das Acacias - Wagner Moraes - PROC. 753/06 - FLS.244: Vistos.Aguarde-se por 05 dias a retirada da certidão de
honorários. Após., ao arquivo. Int. - ADV: RICARDO SIKLER (OAB 188189/SP), KLEBER INSON (OAB 135366/SP), NATALIA
DOS SANTOS MALLAGOLI SAPUCAHY (OAB 228413/SP), JOSÉ LUIZ FERREIRA MENDES (OAB 188497/SP), SALVADOR
CORREIA DE SOUZA (OAB 139107/SP)
Processo 0021716-86.2010.8.26.0405 (405.01.2010.021716) - Monitória - Jorge Augusto Fonseca - PROC. 1012/10 Intimação para o autor, independente de despacho, cf. Com. CG 1.307/07, providenciar o necessário ao regular andamento do
processo, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. - ADV: SANDRO RIBEIRO CINTRA (OAB 211874/SP)
Processo 0023487-70.2008.8.26.0405 (405.01.2008.023487) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Abn Amro Real S/A
- PROC. 1002/08 - FLS.199 - Vistos. *Aguarde-se por cinco dias manifestação do exequente; no silêncio, aguarde-se no arquivo
provocação. Int. - ADV: EMERSON GIACHETO LUCHESI (OAB 121861/SP), JOSE CARLOS PERES DE SOUZA (OAB 21201/
SP), EVELISE APARECIDA MENEGUECO MEDINA BEZERRA (OAB 96951/SP)
Processo 0023518-61.2006.8.26.0405 (405.01.2006.023518) - Outros Feitos não Especificados - Josefa Tavares Ferreira
Leite Rodrigues - Município de Osasco - PROC. 868/06 - FLS.230: Ciência (laudo). - ADV: ELAINE CRISTINA BUENO ALVES
(OAB 123120/SP), BENEDITO LEMES DE MORAES (OAB 77523/SP), JOSE ROBERTO DA FONSECA (OAB 79541/SP), MARLY
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1466

MATHIAS AGUIAR (OAB 290636/SP)
Processo 0024045-03.2012.8.26.0405 (405.01.2012.024045) - Monitória - Contratos Bancários - Hsbc Bank Brasil S A Banco
Multiplo - PROC. 929/12 - Ciência para o autor, independente de despacho, cf. Com.CG. 1307/07, da certidão de fls. 187 do
sr.oficial de justiça: ...dirigi-me ao endereço: Av. Dos Autonomistas, 3191-Osasco e aí sendo deixei de citar o executado acima
porque não frequenta o local segundo seu pai Sr. Olivio, o réu está viajando para Miami, sem retorno previsto, seu pai não soube
precisar seu endereço. - ADV: FABIANA CRISTINA MENCARONI GIL (OAB 208092/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB
73055/SP), RAFAEL BARIONI (OAB 281098/SP)
Processo 0024063-58.2011.8.26.0405 (405.01.2011.024063) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Andre
Gomes Pacheco - PROC. 1043/11 - Intimação para o autor, independente de despacho, cf. Com. CG 1.307/07, providenciar
o necessário ao regular andamento do processo, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. - ADV: JULIANA AMARAL
FERREIRA (OAB 288299/SP)
Processo 0024925-97.2009.8.26.0405 (405.01.2009.024925) - Procedimento Ordinário - Associação Por Moradia de Osascocopromo - Maria Amelia da Silva Pereira - PROC. 1194/09 - FLS.432 - Vistos. Cumpra-se o v. acórdão. Ciência às partes. Int.
- ADV: ROLDÃO SILVA FILHO (OAB 213793/SP), FRANCISCO GURGEL RODRIGUES (OAB 76762/SP)
Processo 0024941-51.2009.8.26.0405 (405.01.2009.024941) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Associacao Por Moradia de Osasco Copromo - Francisca Rosa dos Santos - PROC. 1259/09 - FLS.227: Vistos.
Reconsidero a parte final do despacho de fls. 225, pois decorrido de manifesto equívoco, uma vez que as custas já haviam
sido recolhidas (fls. 224). Assim, quanto aos pedidos de fls. 222/223, itens “a” e “b”, proceda o cartório o bloqueio pelo sistema
bacen-jud, limitado ao valor do débito indicado em fls. 172 (R$ 3.121,61), atualizado a partir de 01/03/2011 em relação à
executada, Francisca Rosa dos Santos, CPF nº 006.329.938-04. Tendo vista a inoperância do sistema renajud em todo território
nacional, resta impossibilitada a pesquisa eletrônica junto ao órgão de trânsito. Todavia, expeça-se ofício à 155ª Ciretran de
Osasco, para pesquisa de veículos em nome da devedora, devendo a parte interessada providenciar a retirada em cartório e
o encaminhamento ao destino. Indefiro, porém, a pesquisa de bens imóveis, porque a informação pretendida pode ser obtida
pelo próprio interessado no site www.arisp.com.br, satisfeitos os respectivos emolumentos. Int.Ciência de fls.229: informações
Renajud = negativa. ; Ciência fls.231-2132: informações Bacenjud = negativa. - ADV: PRISCILA MACHADO DAINEZ (OAB
267734/SP), ROLDÃO SILVA FILHO (OAB 213793/SP)
Processo 0025524-22.1998.8.26.0405 (405.01.1998.025524) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Instituto
Iguatemi de Clinicas e Pronto Socorro S/A - Instituto de Previdencia do Municipio de Osasco - PROC. 1478/98 - FLS.531 -Fls.
524/530: ciência, para o executado. - ADV: JOSE EDUARDO PATRICIO LIMA (OAB 87251/SP), ROSANGELA MARIA ANTIORIO
BERNARDES (OAB 71984/SP), LEANDRO APARECIDO DE SOUZA (OAB 258764/SP), MARIA LETICIA PUGLISI MUNHOZ
(OAB 134735/SP), FRANCISCO JOSE INFANTE VIEIRA (OAB 119891/SP)
Processo 0025753-64.2007.8.26.0405 (405.01.2007.025753) - Cumprimento de sentença - Condominio Residencial Nova
Era - PROC. 1129/07 - Intimação para o autor, independente de despacho, cf. Com. CG 1.307/07, providenciar o necessário
ao regular andamento do processo: exequente providenciar a vinda do depositário Luis p/assinatura do termo. - ADV: NILSON
ARTUR BASAGLIA (OAB 99915/SP), RITA DE CASSIA STAROPOLI DE ARAUJO (OAB 102738/SP), CARLOS GUILHERME
RODRIGUES SOLANO (OAB 154420/SP)
Processo 0025990-25.2012.8.26.0405 (405.01.2012.025990) - Depósito - Alienação Fiduciária - Aymore Credito
Financiamento e Investimento S/A - PROC. 1003/12 - Intimação para o autor, independente de despacho, cf. Com. CG 1.307/07,
providenciar o necessário ao regular andamento do processo: retirar carta precatória em cinco dias, bem como comprovação da
distribuição no prazo de 10 dias. - ADV: FERDINANDO MELILLO (OAB 42164/SP), PAULO EDUARDO MELILLO (OAB 76940/
SP)
Processo 0026854-83.2000.8.26.0405 (405.01.2000.026854) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Maria
de Fatima Rodrigues Souza - Jose Carlos Alves - PROC. 1070/00 - Intime-se o autor, independente de despacho, conforme
Com.CG.1307/07 do contido as fls.180-207: carta precatória devolvida. - ADV: JUSCELINO SOARES TELES (OAB 144009/SP),
ALEX AFONSO LOPES RIBEIRO (OAB 150464/SP), JOÃO MACIEL DE LIMA NETO (OAB 193386/SP)
Processo 0027127-76.2011.8.26.0405 (405.01.2011.027127) - Procedimento Ordinário - Condomínio Conjunto Residencial
Jardins de Viena. - PROC. 1171/11 - FLS.56: Sim, se em termos, por trinta dias. Nada sendo requerido, retornem os autos ao
arquivo. - ADV: MIGUEL JOSÉ PEREZ (OAB 180435/SP)
Processo 0029697-11.2006.8.26.0405 (405.01.2006.029697) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Alice Scomparim - Porto Seguro Administração de Consorcio S/c Ltda - PROC. 1132/06 - FLS.148 - Vistos. *Certidão
retro: ciência, a exequente. Int. - ADV: RENATO CORREIA DE LIMA (OAB 321182/SP), VALDECIR FERREIRA DA SILVA (OAB
132833/SP), ELIEL DE CARVALHO (OAB 142496/SP)
Processo 0031763-85.2011.8.26.0405 (405.01.2011.031763) - Cumprimento de sentença - Levantamento de Valor - Joao
Garbin Neto - PROC. 1382/11 - FLS.95 - Vistos. *Fls. 93: aguarde-se o cumprimento integral do determinado a fls. 89. Int. - ADV:
REGINA HELENA MINGORANCE RIBEIRO (OAB 69236/SP)
Processo 0032240-74.2012.8.26.0405 (405.01.2012.032240) - Monitória - Cheque - Foxstextil Comercio de Tecidos Ltda
Me - PROC. 1305/12 - FLS.35: Vistos. Nos termos do artigo 1102, alínea “C”, do Código de Processo Civil, não tendo sido
opostos embargos, fica constituído de pleno direito, como título executivo judicial o mandado inicial. Providencie o(a) requerente
a atualização do débito e o recolhimento das custas de intimação; após, intime-se o(a) executado(a) para pagamento no prazo
de quinze dias, sob pena de multa de 10 % (dez por cento). - ADV: NORIVAL VIANA (OAB 186494/SP), PERLA BARBOSA
MEDEIROS VIANA (OAB 149446/SP)
Processo 0032926-66.2012.8.26.0405 (405.01.2012.032926) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira S/A C F I - PROC. 1337/12 - FLS.38: Decorrido o prazo de 30 dias de paralisação de andamento do
feito, intime-se o autor para em 48 horas, providenciar o necessário ao regular andamento, sob pena de extinção. - ADV: ANA
PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP)
Processo 0033374-39.2012.8.26.0405 (405.01.2012.033374) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Jesuina Rosa Campos - Embratel Livre - Vistos. Ao arquivo. Int. - ADV: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (OAB
98709/SP), RENATO CORREIA DE LIMA (OAB 321182/SP), ELIEL DE CARVALHO (OAB 142496/SP)
Processo 0033588-98.2010.8.26.0405 (405.01.2010.033588) - Usucapião - Irenice Mendes Wanderley Rezende e outro
- PROC. 1479/10 - FLS.169: Vistos. Fls. 159; indefiro o pedido de citação, uma vez que essa diligência já foi validamente
cumprida (fls. 142/143). Fls. 160; tente o cartório a pesquisa de endereços da requerida, Sônia Maria Santinon, por meio do CPF
nº 245.260.378-34, usado em conjunto com seu então marido, pelos sistema info-jud/DRF. Int. Ciência de fls.171: infomações
infojud - (Jose Apº. -R.Dr.Shai Agnon, Sto amaro). - ADV: ULISSES MÁRIO DE CAMPOS PINHEIRO (OAB 26765/SP), PAULO
ROBERTO DE OLIVEIRA (OAB 195847/SP), SUELLEN APARECIDA DE MARI (OAB 274210/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo 0034356-87.2011.8.26.0405 (405.01.2011.034356) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Bradesco S.a. PROC. 1507/11 (Ap. ao 1431/11) FLS.95: Vistos. Expeça-se ofício ao INFOJUD - via “on line” - na tentativa de localização dos
bens dos executados. Defiro a realização do bloqueio “on line” dos ativos financeiros existentes nas contas de titularidades dos
executados. Antes, porém, intime-se o exequente a recolher a respectiva taxa, sendo que em caso de busca de declarações
de pessoas jurídicas, o valor deverá corresponder a cada exercício financeiro a ser pesquisado, em cinco dias. - ADV: EZIO
PEDRO FULAN (OAB 60393/SP), MATILDE DUARTE GONCALVES (OAB 48519/SP)
Processo 0034491-65.2012.8.26.0405 (405.01.2012.034491) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira S/A - Credito Financiamento e Investimento - PROC. 1407/12 - Ciência para o autor, independente de
despacho, cf. Com.CG. 1307/07, da certidão de fls. 50 do sr.oficial de justiça: ...DEIXEI DE PROCEDER A APREENSSAO DO
BEM DESCRITO NA INICIAL EM VIRTUDE DE NAO LOGRAR EXITO EM LOCALIZAR O BEM BEM COMO REQUERIDO NAS
DELIGÊNCIAS REALIZADAS. - ADV: CRISTIANE DE MENEZES (OAB 273787/SP)
Processo 0036276-62.2012.8.26.0405 (405.01.2012.036276) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel Laercio Lourenco Gil - PROC. 1488/12 - Intimação para o autor, independente de despacho, cf. Com. CG 1.307/07, providenciar
o necessário ao regular andamento do processo, no prazo de cinco dias. - ADV: VERA LUCIA GOMES (OAB 152935/SP)
Processo 0047258-14.2007.8.26.0405 (405.01.2007.047258) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Abn Amro Real S/A - Nilda Ramajo Plana - PROC. 2073/07 - FLS.222: Vistos. Compulsando os autos, verifico
que não houve a purgação da mora pela requerida. Em verdade, o pedido de purgação da mora foi feito por terceira pessoa
estranha aos autos. Assim, esclareça a requerida o seu pedido. Sem prejuízo, intime-se o autor para que se manifeste em
relação à petição de fls. 212/213. Int. - ADV: JOSE ASSIS DE ARAUJO (OAB 121110/SP), PAULO ROBERTO ANTONINI (OAB
185684/SP)
Processo 0047545-06.2009.8.26.0405 (405.01.2009.047545) - Cumprimento de sentença - Jose Arimateia de Paula Movimento Habitacional Casa para Todos - PROC. 2170/09 - FLS.231: Vistos. *Cumpra-se o v. Acórdão. Ciência às partes.
Nada sendo requerido, no prazo de cinco dias, ao arquivo. Int. - ADV: ARTUR JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS (OAB 233306/
SP), FABIO ALVES DOS SANTOS (OAB 147459/SP), ANA LUCIA BRITO SEPULVEDA (OAB 140937/SP), TEREZINHA BRITO
SEPULVEDA (OAB 139064/SP)
Processo 0049283-63.2008.8.26.0405 (405.01.2008.049283) - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - GISLENE KELLEN NUNES DE OLIVEIRA SILVA. - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A., TELESP. PROC. 2174/08 - FLS.117: Vistos. Fls. 114/116; manifeste-se a ré. Int. - ADV: WALDIRENE DE OLIVEIRA PIRES (OAB 263548/
SP), FABIO RIVELLI (OAB 297608/SP), THAIS FERNANDA VALADARES (OAB 277123/SP), FÁBIO LUIS YANSSEN DE
FARIA (OAB 217738/SP), ANA PAULA GOMES ALVES (OAB 262936/SP), EDUARDO LUIZ BROCK (OAB 91311/SP), ADAM
MIRANDA SÁ STEHLING (OAB 252075/SP), RICARDO LEANDRO MONTEIRO DE CARVALHO (OAB 246803/SP), DEMETRIUS
ADALBERTO GOMES (OAB 147404/SP), DANIELLE BERTUCE GONZALEZ (OAB 201201/SP)
Processo 0049390-05.2011.8.26.0405 (405.01.2011.049390) - Alienação Judicial de Bens - Alienação Judicial - Jose Luiz
Pereira - Rosa Maria dos Santos - PROC. 2079/11 - FLS.66: Vistos. Fls. 65; fixo os honorários do perito, Lázaro Aurélio de Lima
em R$ 292,00, com base na tabela elaborada pela defensoria pública, devendo o cartório expedir ofício para reserva desse
valor e, com a resposta, intimar o perito para elaborar o laudo e, por fim, requisitar a liberação. Int. - ADV: LUIZ CARLOS DE
OLIVEIRA (OAB 115797/SP), ANTONIO SINVAL MIRANDA (OAB 175740/SP)
Processo 0050869-96.2012.8.26.0405 (405.01.2012.050869) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Bejamin Borges da Costa e outros - Banco Bradesco Financiamentos S A - PROC. 1065/12 - FLS.130 - Cite e intime o réu para
que apresente o instrumento contrato com a defesa. Int. Ciência - fls.136-236: Docs. juntados pelo réu. - ADV: RAFAEL PRADO
BARRETO (OAB 276131/SP), GUSTAVO CORDIOLI PATRIANI MOUZO (OAB 278775/SP), TATIANA MIGUEL RIBEIRO (OAB
209396/SP), THALES CORDIOLI PATRIANI MOUZO (OAB 322583/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB
109631/SP), ISABEL CRISTINA RODRIGUES (OAB 161497/SP), LUIZ CARLOS DI DONATO (OAB 150525/SP), ALEXANDRE
ZERBINATTI (OAB 147499/SP), ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA (OAB 140741/SP), LARISSA NOGUEIRA
GERALDO CATALANO (OAB 128522/SP)
Processo 0055227-75.2010.8.26.0405 (405.01.2010.055227) - Cumprimento de sentença - Locação de Imóvel - Armando
Celestino - Esmeral Frederico Amazonas - PROC. 2365/10 - FLS.83 - Fls. 82: primeiramente, uma vez recolhidas as despesas
em valor suficiente, promova-se pesquisa de endereço e se requisite declaração de bens do executado, pelos sistemas Infojud e
Bacenjud. Ciência de Fls.88-90: informações Bacenjud = positiva - R.Osasco, Cohab II Carapicuiba; R.Jose A Augusto, Osasco;
R.Jose Benicio dos Santos, Osasco; e Av.Cacilda; R.Maranhão, e R: Gambira em Carapicuiba. Ciência de Fls.95: informações
Infojud - positiva - Av.Cacilda-Carapicuiba. - ADV: ALEX AFONSO LOPES RIBEIRO (OAB 150464/SP)
Processo 0055659-60.2011.8.26.0405 (405.01.2011.055659) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Bradesco S/A PROC. 2330/11 (Ap ao 1431/11) - fls.Fls. 52/53: Indefiro o pedido de pesquisa ARISP porque a informação pode ser obtida pelo
próprio interessado no site www.arisp.com.br, satisfeitos os respectivos emolumentos. Proceda-se a pesquisa Renajud e ao
bloqueio de valores via Bacen Jud. Int. - ADV: EZIO PEDRO FULAN (OAB 60393/SP), MATILDE DUARTE GONCALVES (OAB
48519/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO DOMINGUEZ GUIGUET LEAL
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA APARECIDA NUNES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0025/2014
Processo 4000306-93.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Sociedade - DROGARIA KM DEZOITO LTDA .EPP e outro
- SADAYUKI KANEOYA e outro - Despacho - Genérico - ADV: ESTEPHANO DE SOUZA ALBERTI (OAB 125872/SP), FABIO
RODRIGUES GOULART (OAB 147688/SP), ROBSON LANCASTER DE TORRES (OAB 153727/SP), BERENICE LANCASTER
SANTANA DE TORRES (OAB 109680/SP)
Processo 4001037-89.2013.8.26.0405 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - URBANIZADORA CONTINENTAL
S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de
Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 405.2013/061346-5 dirigi-me ao endereço: R.Mercúrio 174/175 por diversas vezes,
sendo informada ora por um menor Alexandro que não havia adultos no local, ora pela Sra. Lisandra que sua mãe Helena é
a proprietária mas vive viajando a tratamento médico, porém finalmente nesta data encontrei a Sra. Maria José Soares que
disse que sua irmã Maria Helena reside no interior de São Paulo e não no local. Certifico mais, que a Sra. Maria José disse ser
a proprietária do imóvel há mais de 20 anos, portanto citei-a para os termos da ação, a qual ciente ficou, recebeu contra-fé e
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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exarou sua assinatura no anverso. O referido é verdade e dou fé. - ADV: HÉLIO YAZBEK (OAB 168204/SP)
Processo 4001037-89.2013.8.26.0405 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - DESCONHECIDO - Fls. 63/69 e
71/94: contestação da ré e documentos. À réplica, no prazo legal. - ADV: LUIZA MOREIRA BORTOLACI (OAB 188762/SP)
Processo 4002316-13.2013.8.26.0405 - Notificação - Inadimplemento - JMH Incorporações Ltda - Fls. 78: providencie, a
notificante, o recolhimento das custas de notificação, mencionada na petição, conforme Comunicado CG 1307/2007, item 4. ADV: MARCELO EMIDIO DE CASTILHO (OAB 286649/SP), ALESSANDRA DUARTE ARAMINI MARQUES (OAB 292548/SP)
Processo 4002455-62.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - UNIMED PAULISTANA - SOCIEDADE
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - MARCO AURÉLIO DA SILVA - Especifiquem as partes as provas que pretendem
produzir, indicando o fato a ser demonstrado. Int. - ADV: GABRIELA MARIA APARECIDA DA SILVA (OAB 258726/SP), LEONARDO
DAS NEVES DUARTE (OAB 300396/SP), ROBERTO AFONSO BARBOSA (OAB 237661/SP), GILMAR JOSE CORREIA (OAB
265852/SP), DANIELLE CRAVO SANTOS ZENAIDE (OAB 195181/SP)
Processo 4002657-39.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - LEANDRO CARLOS HERNANDES
- ITAU UNIBANCO SA - Despacho - Genérico - ADV: ROGERS RUIZ MARTINS DE MELO (OAB 144121/SP), MOIZES NEVES
DE LIMA (OAB 235890/SP), MARCOS ZUQUIM (OAB 81498/SP)
Processo 4003035-92.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - HSBC BANK BRASIL SA BANCO
MULTIPLO - Fls. 96/97; requisitem-se informações sobre endereços do réu, pelos sistemas Bacen-Jud, Renajud e Info-Jud. Int.
- ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)
Processo 4004163-50.2013.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
PECUNIA S/A - Fls. 32/34: ofício do Detran e extratos (veículo bloqueado). Ciência, para o autor. - ADV: CLEUZA ANNA COBEIN
(OAB 30650/SP)
Processo 4004361-87.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Jorge Francisco
Saraiva de Meneses - * - ADV: MARCIA APARECIDA ANTUNES V ARIA (OAB 103645/SP)
Processo 4004361-87.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Jorge Francisco
Saraiva de Meneses - Banco Itaú BBA S/A - Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, indicando o fato a ser
demonstrado. Int. - ADV: CELSO MARCON (OAB 260289/SP), MARCIA APARECIDA ANTUNES V ARIA (OAB 103645/SP)
Processo 4004948-12.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Maria José da Conceição BANCO BRADESCO SA - Recebo o recurso de fls. 89/100, em ambos os efeitos. Vista à parte contrária para as contrarrazões
de apelação, no prazo legal. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, observada a competência recursal.
Int. - ADV: JOSE CARLOS GARCIA PEREZ (OAB 104866/SP), CECILIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS SOBRAL (OAB
275648/SP)
Processo 4005460-92.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Revisão do Saldo Devedor - RICARDO SANTOS GIMENES
DA SILVA - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. - Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, indicando
o fato a ser demonstrado. Int. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP),
EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), RONALDO CASTEL BISINOTO (OAB 301475/SP)
Processo 4005651-40.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Royal Fic.
Distribuidora de Derivados de Petroleo S/A - Fls. 63; recolhidas as custas de impressão (FEDTJ, cód. 434-1 - R$ 11,00,
cada), requisitem-se informações sobre endereços dos executados, pelo sistema Bacen-Jud. Int. - ADV: EMILIANO MATHEUS
BORTOLOTTO BEGHINI (OAB 286992/SP)
Processo 4007284-86.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Sebastiana Antonia
Lopes - BANCO BRADESCO SA - Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, indicando o fato a ser demonstrado.
Int. - ADV: EDUARDO SILVA NAVARRO (OAB 246261/SP), LARISSA NOGUEIRA GERALDO CATALANO (OAB 128522/SP),
MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA (OAB 107931/SP)
Processo 4007641-66.2013.8.26.0405 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel
- MARIA DA GLORIA BORGES - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em
cumprimento ao mandado nº 405.2013/052382-2 dirigi-me ao endereço: R.São P.Cruz 12 encontrando o imóvel fechado, e nesta
data fui informada pela vizinha da casa ao lado, Sra. Rosângela, que o requerido faleceu já há alguns meses, e que sua esposa
mudou do local, estando o imóvel vago. Diante do exposto, devolvo o Mandado em Cartorio para os devidos fins. O referido é
verdade e dou fé. Osasco, 28 de novembro de 2013. - ADV: ALEX AFONSO LOPES RIBEIRO (OAB 150464/SP)
Processo 4007641-66.2013.8.26.0405 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel
- MARIA DA GLORIA BORGES - HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus devidos efeitos legais, a desistência
manifestada (fls. 35) e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, fazendo-o com fundamento
no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Não havendo ressalva no pedido de desistência, considero tal ato
incompatível com o direito de recorrer (artigo 503, parágrafo único, do Código de Processo Civil) e determino que publicada esta
na imprensa, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, após procedidas às anotações necessárias. Custas na
forma da lei. P.R.I.C. - ADV: ALEX AFONSO LOPES RIBEIRO (OAB 150464/SP)
Processo 4007912-75.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - NELSON LEAO BISPO
DOS SANTOS - Vistos. Manifeste-se o autor quanto ao andamento do agravo de instrumento. Int. - ADV: ANTONIO SINVAL
MIRANDA (OAB 175740/SP)
Processo 4008287-76.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Pagamento - Alban Industria e Comercio de Embalagens
Plásticas, Assessoria e Consultoria Técnica e Locações Ltda - HOSPITAL E MATERNIDADE MONTREAL LTDA. - Especifiquem
as partes as provas que pretendem produzir, indicando o fato a ser demonstrado. Int. - ADV: JOSE DE AGUIAR JUNIOR (OAB
134382/SP), IVONETE VIEIRA (OAB 91747/SP)
Processo 4008314-59.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - STEPHANIE
SHINOHARA DE ALMEIDA RAMOS - SC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE S.A - Fls. 163/164: Manifeste-se a
autora. Int. - ADV: CLOVIS ANTONIO MALUF (OAB 28903/SP), JOSÉ ANTÔNIO COSTA ALMEIDA (OAB 256530/SP)
Processo 4009464-75.2013.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Cartão de Crédito - adriana ferreira aguiar - BANCO
BRADESCO S/A e outro - Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, indicando o fato a ser demonstrado. Int. ADV: ANTONIO SINVAL MIRANDA (OAB 175740/SP), RENATA MARIA SILVEIRA TOLEDO (OAB 165255/SP)
Processo 4009844-98.2013.8.26.0405 - Exibição - Provas - RITA ALVES DE SOUZA e outros - Certidão - Oficial de Justiça Mandado Cumprido Positivo - Processo Digital - ADV: HERMAN PINTO MOREIRA CORREIA (OAB 191887/SP)
Processo 4009844-98.2013.8.26.0405 - Exibição - Provas - BANCO BRADESCO SA - *Ciência a(o) autor(a) da contestação
apresentada, para réplica no prazo legal. - ADV: CLEBER PINHEIRO (OAB 94092/SP)
Processo 4009844-98.2013.8.26.0405 - Exibição - Provas - BANCO BRADESCO SA - Especifiquem as partes as provas que
pretendem produzir, indicando o fato a ser demonstrado. Int. - ADV: CLEBER PINHEIRO (OAB 94092/SP)
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Processo 4010349-89.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Comissão - Nunes Consultoria e Venda de Imóveis Ltda
- Karina Fernanda Morales Cabrera - - Cielbe de Brito Gomes - Fls. 82/91; ciência, para os réus. Especifiquem as partes as
provas que pretendem produzir, indicando o fato a ser demonstrado. Int. - ADV: ALEX AFONSO LOPES RIBEIRO (OAB 150464/
SP), SABRINA MOLL DE OLIVEIRA (OAB 214171/SP), NATALICIO PEREIRA DOS SANTOS (OAB 269251/SP)
Processo 4011639-42.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO SA FABRACOR INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. e outro - Fls. 170/172; recolhidas as custas de impressão (FEDTJ, cód. 434-1 - R$
11,00 cada), proceda-se ao bloqueio, pelo sistema Bacen-Jud, limitado ao valor do débito. Int. - ADV: LUIZ CORREA DA SILVA
NETO (OAB 216588/SP), MATILDE DUARTE GONCALVES (OAB 48519/SP), EZIO PEDRO FULAN (OAB 60393/SP)
Processo 4012141-78.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - ITAU UNIBANCO SA - Fls.
49; cumpra, o exequente, o determinado em fls. 42. Int. - ADV: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB 103587/SP)
Processo 4012587-81.2013.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - VIAÇÃO OSASCO LTDa - Certidão
- Oficial de Justiça - Mandado Cumprido Positivo - Processo Digital - ADV: JOSÉ ALBERTO SILVEIRA PRAÇA NETTO (OAB
236830/SP)
Processo 4012587-81.2013.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - VIAÇÃO OSASCO LTDa - Certidão
- Oficial de Justiça - Mandado Cumprido Positivo - Processo Digital - ADV: JOSÉ ALBERTO SILVEIRA PRAÇA NETTO (OAB
236830/SP)
Processo 4012587-81.2013.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - VIAÇÃO OSASCO LTDa - Certidão
- Oficial de Justiça - Mandado Cumprido Positivo - Processo Digital - ADV: JOSÉ ALBERTO SILVEIRA PRAÇA NETTO (OAB
236830/SP)
Processo 4012587-81.2013.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - VIAÇÃO OSASCO LTDa - Expeça-se
carta precatória para oitiva da testemunha Solange (pág. 92), devendo a autora providenciar o encaminhamento e comprovar a
distribuição. Int. - ADV: JOSÉ ALBERTO SILVEIRA PRAÇA NETTO (OAB 236830/SP)
Processo 4014314-75.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - MAKE OVER IDIOMAS LTDA
EPP - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO PARCIALMENTE CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao
mandado nº 405.2013/081584-0 dirigi-me ao endereço indicado e lá estando CITEI Maria Margarida de Sousa para os termos
do presente, que lhe li, aceitando a contrafé e exarando o visto que se verifica no rosto do mandado. Certifico, ainda, que deixei
de retornar ao local após o prazo legal em razão de não haver sido recolhida diligência suficiente para os dois atos. O referido é
verdade e dou fé. Osasco, 10 de dezembro de 2013. - ADV: JOSÉ ARNALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA (OAB 175294/SP)
Processo 4014314-75.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - MAKE OVER IDIOMAS LTDA
EPP - Vistos. Make Over Idiomas Ltda, moveu a presente ação de execução de título extrajudicial contra Maria Margarida de
Sousa, ambas qualificadas nos autos. Em petição de fls. 19, a exeqüente noticiou que o débito fora quitado, requerendo a
extinção do feito. Posto isso, com fundamento no artigo 794, inciso I do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo,
com julgamento do mérito. Não havendo ressalva no mencionado pedido, considero tal ato incompatível com o direito de
recorrer (artigo 503, parágrafo único do mesmo “Codex”) e determino que publicada esta na imprensa, certifique-se o trânsito
em julgado, comunique-se ao distribuidor e arquive-se estes autos, após procedidas as anotações costumeiras. P.R.I.C. - ADV:
JOSÉ ARNALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA (OAB 175294/SP)
Processo 4015331-49.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Direitos / Deveres do Condômino - CONDOMINIO EDIFICIO
RESIDENCIAL VIDA NOVA - Fls. 45/46: mandado de citação devolvido pela Central de Mandados (endereço localizado fora dos
setores cadastrados no sistema SAJPG5 (art. 2º). Ciência ao autor. - ADV: LUISA ROSANA VARONE (OAB 101021/SP)
Processo 4015865-90.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Alienação Fiduciária - SILMARA PERREIRA DOS SANTOS
- BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. - Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, indicando o fato
a ser demonstrado. Int. - ADV: EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), MARILEY GUEDES LEAO CAVALIERE (OAB 192473/
SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)
Processo 4016990-93.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - ELZA YOSHIE FUKUYA
CATUTANI - CRUSAN CRUZEIRO DO SUL SERVIÇO MÉDICO S/A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. - Fls. 84/104
e 108/124: contestação da ré e documentos. À réplica, no prazo legal. - ADV: DAGOBERTO JOSE STEINMEYER LIMA (OAB
17513/SP), LUCIA TOKOZIMA (OAB 66406/SP)
Processo 4017320-90.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Fernanda Carolina Valente
Belinelli - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO PARCIALMENTE CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao
mandado nº 405.2013/073606-0 dirigi-me ao endereço indicado, Citei o requerido Carlos Alberto Silva, do inteiro teor deste,
lendo-lhe e entregando-lhe a contrafé, que aceitou, declarando-se ciente de tudo, Certifico ainda, que sem motivação o executado
negou-se a exarar sua assinatura, motivo pelo qual passo a descrevê-lo: trata-se de homem que aparenta entre 47 e 50 anos,
de cor parda, com l,75 m, e 75 k, aparentemente, cabelos pretos e encaracolados e olhos pretos, sem outro sinal parente,
Certifico ainda, que decorrido o prazo legal, Deixei de retornar ao endereço para proceder a penhora, em razão da insuficiência
de diligência, pois fora depositado o valor de R$ 13,59, sendo necessário o depósito no mesmo valor para prosseguimento
das diligências, nos termos do Provimento 03/2001 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça. O referido é verdade e dou fé.
Osasco, 05 de dezembro de 2013. - ADV: ANDRÉ ALBA PEREZ (OAB 254855/SP)
Processo 4017320-90.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Fernanda Carolina Valente
Belinelli - Fls. 32; cabe razão ao exequente, posto que foram recolhidas duas diligências. Desentranhe-se e adite-se o mandado
para regular cumprimento. Int. - ADV: ANDRÉ ALBA PEREZ (OAB 254855/SP)
Processo 4018616-50.2013.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condomínio Edifício Dona Doracy
- Vistos. Processe-se pelo rito ordinário, anotando-se. Cite(m)-se, com as cautelas de praxe. Int. - ADV: MAURICIO GOMES
PINTO (OAB 202853/SP)
Processo 4018747-25.2013.8.26.0405 - Despejo - Despejo para Uso Próprio - ROMILDO VITORIO DE OLIVEIRA e outro Fls. 21/23: contestação do réu Romildo. À réplica, no prazo legal. - ADV: LEDA MARIA VITORIA DE OLIVEIRA PRADO (OAB
268650/SP)
Processo 4018979-37.2013.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Perdas e Danos - vitalino frade neto e outros - Vistos.
Processe-se pelo rito ordinário, anotando-se. Cite(m)-se, com as cautelas de praxe. Int. - ADV: HUGO LEONARDO RIBEIRO
(OAB 193735/SP)
Processo 4020487-18.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - ANTONIO CARLOS
ALELUIA - Vistos. Considerando o valor financiado, indefiro a gratuidade. Recolha o autor as custas, em dez dias, pena de
cancelamento da distribuição. Int. - ADV: MARYKELLER DE MELLO (OAB 336677/SP)
Processo 4020487-18.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - ANTONIO CARLOS
ALELUIA - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus devidos efeitos legais, a desistência manifestada (fls. 20)
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e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, fazendo-o com fundamento no artigo 267, inciso
VIII, do Código de Processo Civil. Não havendo ressalva no pedido de desistência, considero tal ato incompatível com o direito
de recorrer (artigo 503, parágrafo único, do Código de Processo Civil) e determino que publicada esta na imprensa, certifiquese o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, após procedidas às anotações necessárias. Custas na forma da lei. P.R.I.C.
- ADV: MARYKELLER DE MELLO (OAB 336677/SP)
Processo 4021779-38.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - ANDRÉ DIAS SANTANA Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita para o(a) autor(a). Cite(m)-se, com as cautelas de praxe. Int. - ADV: NILZA
LEMOS DA SILVA (OAB 218794/SP)
Processo 4021957-84.2013.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - CONDOMINIO RECANTO DAS
FLORES - Processe-se pelo rito ordinário, procedendo o cartório às anotações necessárias. Cite(m)-se, com as cautelas de
praxe. Servirá a presente, por cópia, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV: ALEXANDRE
DUMAS (OAB 157159/SP), ARTHUR CHIZZOLINI (OAB 302832/SP)
Processo 4022009-80.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - ITAU UNIBANCO SA - Cite(m)-se,
com as cautelas de praxe. Servirá a presente, por cópia, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV:
HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP)
Processo 4022021-94.2013.8.26.0405 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel Eunice Pedroso dos Santos Batista - Cite-se, dando ciência do pedido aos eventuais sublocatários e fiadores. Para o caso de
ser requerida, no prazo da contestação, a emenda da mora, fixo os honorários do advogado do locador em 20% sobre o valor do
débito na efetivação do pagamento. Int. - ADV: MARIA CAROLINA MESSA (OAB 238170/SP), PAULO ESTEVÃO IKNADISSIAN
(OAB 253417/SP)
Processo 4022096-36.2013.8.26.0405 - Renovatória de Locação - Locação de Imóvel - OSASCO POINT COMESTÍVEIS
LTDA - Recolhidas as custas, cite-se, com as advertências legais. Int. - ADV: CYNTIA CASSIA DA SILVA (OAB 152468/SP)
Processo 4022563-15.2013.8.26.0405 - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - jose francisco e outro - Redistribuam-se os
autos a uma das Varas da Família e sucessões desta Comarca, procedendo-se às anotações necessárias. Int. - ADV: ANDRÉIA
BISPO DAMASCENO (OAB 168108/SP)

2ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO NATÁLIA ASSIS MASCARENHAS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSELY APARECIDA ROCHA QUIRINO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2014
Processo 0006617-08.2012.8.26.0405 (405.01.2012.006617) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco
Santander Brasil S/A - Manifeste-se p Autor: CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça,
que em cumprimento ao mandado nº 405.2013/092899-7 dirigi-me ao endereço onde fora informada junto a administração
do shopping patio Osasco (Fantasy Shopping), pela funcionária Sra. Dulce, que não trabalha no local Michelle Carvalheiro
Calazans, sendo ignorado o endereço da mesma. Face ao exposto, deixei de proceder a citação, devolvendo o r. mandado em
cartório para os fins de direito. Osasco, 10.01.2014. Osasco, 13 de janeiro de 2014. - ADV: RAIMUNDO HERMES BARBOSA
(OAB 63746/SP)
Processo 0010499-46.2010.8.26.0405 (405.01.2010.010499) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Tereza Yasue Kobayashi da Silva - Fls.234/235: Ciência(Oficio do Detran com endereço verificar em Cartório) - ADV:
SABRINA MOLL DE OLIVEIRA (OAB 214171/SP), ALEX AFONSO LOPES RIBEIRO (OAB 150464/SP)
Processo 0018815-19.2008.8.26.0405 (405.01.2008.018815) - Monitória - Cédula de Crédito Comercial - Gilson Silva
Rodrigues - Empresa Jj Lanchonete e Restaurante Ltda Me - Manifeste-se o Exequente: CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO
NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 405.2013/078003-5 dirigi-me ao endereço
indicado e ai sendo deixei de Citar e Penhorar bens da executada J J Lnchonete E Restaurante LTDA ME, e Sr.Junio Chaves
Farias tendo em vista que a mesma não esta estabelecida no local,no local esta Estabelecida Lanchonete CNPJ 107070560001-34. O referido é verdade e dou fé. Osasco, 16 de dezembro de 2013. - ADV: ALTIMAR ANTONIO LEMOS (OAB 64896/SP),
NANCI CARVALHO DOS SANTOS (OAB 273942/SP), EDSON CARVALHO DOS SANTOS (OAB 38193/SP)
Processo 0019898-70.2008.8.26.0405 (405.01.2008.019898) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Banco Bradesco S/A - MANIFESTE-SE O EXEQUENTE: CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 405.2013/079836-8 dirigi-me nesta Comarca à Rua Mário Barreto nº
20, onde fui informada pela Sra. Ana Maria de Oliveira Santos de que comprou o imóvel há quinze anos dos devedores, sendo
que não soube informar o endereço atual deles. Ante o exposto, DEIXEI DE INTIMAR os devedores ANA MARIA SIQUEIRA
DA SILVA e seu cônjuge FÁBIO VIEIRA DA SILVA e devolvo o r. mandado para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé.
Osasco, 08 de dezembro de 2013. - ADV: MATILDE DUARTE GONCALVES (OAB 48519/SP)
Processo 0057851-29.2012.8.26.0405 (405.01.2012.057851) - Monitória - Espécies de Contratos - Hipercard Banco Multiplo
S/A - MANIFESTE-SE A AUTORA: CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que
em cumprimento ao mandado nº 405.2013/087125-1 dirigi-me ao endereço: Rua Adoniram Barbosa,145=Barueri, e ai sendo,
informou-me o(a) Sr(a). ROSANA, proprietaria , em desconhecer o(a) requerido(a). O referido é verdade e dou fé. Osasco, 16 de
dezembro de 2013. - ADV: RENATO GUEDES DE AZEVEDO (OAB 100673/SP), NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)
Processo 0058102-81.2011.8.26.0405 (405.01.2011.058102) - Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda Veronica Aparecida Dogani dos Santos - Fls.97: Manifeste-se acerca da certidão do Oficial de Jutiça(CP): deixou de citar Joicy
Dias Campos, uma vez que a mesma não trabalha mais no endereço indicado. - ADV: MIRIAM DE LOURDES GONCALVES
(OAB 69027/SP), GABRIEL TOBIAS FAPPI (OAB 258725/SP)
Processo 0063435-77.2012.8.26.0405 (040.52.0120.063435) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Unimed
Paulistana Cooperativa de Trabalho Medico - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça,
que em cumprimento ao mandado nº 405.2013/067232-1 dirigi-me ao endereço digo,dirigi-me á Av.Dos Autonomistas 2746 e
deixei de Citar Mercadinho Irmãos Espósito tendo em vista que o mesmo não esta Estabelecido no local,onde está estabelecido
Agencia do Banco Bradesco, percorri ainda por toda extenção da referida via pública e não logrei localizar o numero 291. O
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referido é verdade e dou fé. Osasco, 19 de dezembro de 2013. - ADV: ROBERTO AFONSO BARBOSA (OAB 237661/SP)
Processo 3000208-28.2013.8.26.0405 - Monitória - Espécies de Contratos - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO
MUTUO DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS METALURGICAS DE OSASCO E REGIÃO - CREDMETAL - MANIFESTE-SE A
AUTORA: CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado
nº 405.2013/072816-5 dirigi-me ao endereço indicado e ai sendo deixei de citar Jonas da Conceição Santos, tendo em vista que
do numero 62 passa para o numero 191, e o requerido é desconhecido no local. O referido é verdade e dou fé. Osasco, 18 de
dezembro de 2013. - ADV: CILENE BATISTA ANCIAES (OAB 165611/SP)
Processo 3018761-26.2013.8.26.0405 - Monitória - Pagamento - COMAC S p A - Manifeste-se a Autora: CERTIDÃO MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO 405.2013/082611-6 (a requerida não é estabelecida no local) - ADV: MARLENE GOMES DE
OLIVEIRA (OAB 256304/SP), RENATA AIDAR GARCIA BRAGA NETTO (OAB 242417/SP)

3ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CRISTINA RIBEIRO BONCHRISTIANO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDUARDO MATUKIWA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2014
Processo 0000193-97.1982.8.26.0405 (405.01.1982.000193) - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência - Ap Abate S/A Comercio Industria e Importação
- Barreto Keller S/A Industrias Eletricas - Transbrasil S/A Linhas Aéreas e outros - Gilberto Cardoso dos Santos e outros Centrais Elétricas Brasileiras S/A - ORDEM 1553/82 -MANIFESTE-SE O SINDICO, EM CINCO DIAS - ADV: AUGUSTO CESAR
CESARONI (OAB 15181/SP), JOAQUIM MARIA FILHO (OAB 26310/SP), JOSÉ MENAH LOURENÇO (OAB 173195/SP), DAYANE
HELEN BORTOLOSSO MEDEIROS (OAB 169013/SP), CARLOS LENCIONI (OAB 15806/SP), ELISEU PEREIRA GONÇALVES
(OAB 153229/SP), ARY MANDELBAUM (OAB 31899/SP), FERNANDO AUGUSTO JORDÃO DE SOUZA NETTO (OAB 15115/
SP), NEWTON DE SOUZA CARNEIRO (OAB 134935/SP), SILVIA FEOLA LENCIONI FERRAZ DE SAMPAIO (OAB 117630/SP),
WILSON LUIZ BONALUME (OAB 11320/SP), PAULO BARBOSA DE CAMPOS NETTO (OAB 11187/SP), JORGE ROBERTO
GARCIA (OAB 109425/SP), ANTONIO ROBERTO BARBOSA (OAB 66251/SP), FERNAO DE MORAES SALLES (OAB 9805/SP),
TADEU ROBERTO RODRIGUES (OAB 87340/SP), JOAO GOMES DA SILVA (OAB 66955/SP), ORIVAL SALGADO (OAB 66542/
SP), CARLOS PACHECO (OAB 34242/SP), CARLOS ALBERTO MALAGODI (OAB 64163/SP), ROBERTO FERNANDES DE
ALMEIDA (OAB 61726/SP), JOAO CARLOS RIBEIRO PENTEADO (OAB 60274/SP), IVO GOBATTO (OAB 51815/SP), PATRICIA
PINOTTI FONTANA (OAB 51279/SP)
Processo 0000289-78.1983.8.26.0405 (405.01.1983.000289) - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência - Aços Mafer Ltda - Energyarc Industrial Ltda e
outros - Fenac Abrasivos Ltda e outro - Municipio de Sorocaba e outro - Fls. 2773: indefiro o pedido de expedição dos referidos
ofícios para apuração das habilitações por parte dos referidos órgãos visto que incumbe ao síndico o dever de apuração dos
créditos existentes de modo que renovo o prazo de 05 dias para que seja apresentado o quadro geral de credores, sob as penas
da lei. Int. - ADV: EDSON CARVALHO DOS SANTOS (OAB 38193/SP), CASSIANO ROBERTO ZAGLOBINSKY VENTURELLI
(OAB 36994/SP), MARIA MARGARIDA GOMES VARELA (OAB 40619/SP), JOSE IGNACIO (OAB 41492/SP), FRANCISCA
EMILIA SANTOS GOMES (OAB 34903/SP), JULIO SILVESTRE DE LIMA (OAB 33618/SP), JOSE MORENO GALICO (OAB
32976/SP), ANTONIO CARLOS NETO (OAB 48144/SP), CARLOS LENCIONI (OAB 15806/SP), HILDA LEAL DE OLIVEIRA (OAB
48223/SP), ENRIQUE DE GOEYE NETO (OAB 51205/SP), JOSE ANGELO MANNA (OAB 51287/SP), CONRADO DEL PAPA
(OAB 51384/SP), IVO GOBATTO (OAB 51815/SP), LUIZ OTÁVIO MONTE VIEIRA DA CUNHA (OAB 181513/SP), ROSANGELA
JULIANO FERNANDES (OAB 158977/SP), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR (OAB 161403/SP), GERARDO TAUMATURGO DIAS
(OAB 16218/SP), MILTON FORNAZARI JUNIOR (OAB 173715/SP), LUIZ PIAUHYLINO DE MELLO MONTEIRO FILHO (OAB
181502/SP), RALDINETE BEZERRA DE ALMEIDA (OAB 31166/SP), HENRIQUE PEREIRA CARNEIRO JUNIOR (OAB 21834/
SP), KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA ZANDONATO (OAB 226348/SP), WILSON SOARES (OAB 24917/SP), ANTONIO URBINO
PENNA JUNIOR (OAB 28955/SP), SILVESTRE DE LIMA NETO (OAB 29234/SP), FERNANDO AUGUSTO AGOSTINHO (OAB
155091/SP), LUIZ AUGUSTO PRADO BARRETO (OAB 56856/SP), YOKO MIYAZONO ALVES PINTO (OAB 76287/SP), CELSO
DE MOURA (OAB 90860/SP), ANESIO APARECIDO LIMA (OAB 97610/SP), VERA LUCIA BENEDETTI DE ALBUQUERQUE
(OAB 61319/SP), ANTONIA MARINETE BARBE (OAB 68773/SP)
Processo 0000299-72.2013.8.26.0405 (040.52.0130.000299) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Jose
Cesar Marion - Maxwell Jose - - Silvana Guimaraes Machado Ataide - ORDEM 69/13-Ao arquivo. Int. - ADV: VANIA MARIA
CUNHA (OAB 95271/SP), ANDREA CELANI HIPOLITO DO CARMO (OAB 143357/SP)
Processo 0000341-24.2013.8.26.0405 (040.52.0130.000341) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Ecila Rosalina Damiao
Marin - - Lucidio Marin - Rubens Eduardo Varella - - Varella S/c Ltda - ORDEM 71/13-Manifestem-se as partes sobre o Laudo
Pericial no prazo individual, igual e sucessivo de 05 (cinco) dias, para cada uma delas, primeiro ao autor, depois à ré. Informem,
ainda, se existem outras provas que desejam produzir, no prazo de cinco dias. Int. - ADV: LEANDRO SILVA DA MATTA (OAB
245590/SP)
Processo 0000545-05.2012.8.26.0405 (405.01.2012.000545) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Psa Finance
Arrendamento Mercantil S/A - Eudiz Jumar Russo - PROC.101/2012 - (Ciência do ofício de fls. 199 do RENAJUD determinando
a retirada das restrições do veículo PLACA EJS-0387) - ADV: ELIANA ESTEVÃO (OAB 161394/SP), ROBERTO STOCCO (OAB
169295/SP), ALINE KELLY DE ANDRADE (OAB 228969/SP), AILTON FERREIRA GOMES (OAB 95736/SP), ASCENIR JORDAO
(OAB 104150/SP)
Processo 0000967-58.2004.8.26.0405 (405.01.2004.000967) - Execução de Título Extrajudicial - Ashland Resinas Ltda Maxcon Brasil Produtos Automotivos Ltda - - Luiz Ferreira Galvão Filho - - Laudinéia Alves da Silva - - Natalino Crispi Neto
- - Teresa do Carmo Vieira Crispi - ORDEM 73/04 -Aguarde-se julgamento dos embargos. Int. - ADV: CARLOS ALBERTO DE
ANDRADE (OAB 69593/SP), ANDRÉ FONTOLAN SCARAMUZZA (OAB 220482/SP), ANTONIO GENUINO FILHO (OAB 40191/
SP)
Processo 0001790-51.2012.8.26.0405 (405.01.2012.001790) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais - Eduardo Reyes Aranda - PROC. 105/2012 - (diga a autora sobre a contestação de fls. 134/135)
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- ADV: CELSO LUIZ HASS DA SILVA (OAB 196421/SP), MARIA TERESA BASTIA VICHI (OAB 222348/SP), JANIRA MARIA DOS
SANTOS (OAB 74765/SP)
Processo 0002561-92.2013.8.26.0405 (040.52.0130.002561) - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título
- Elias Ferreira da Silva - Banco Bradesco S/A - PROC. 114/2013 - (ciência do ofício de fls. 143 vindo do SCPC informando que
excluiu no banco de dados o nome do autor) - ADV: ANDERSON HERNANDES (OAB 170341/SP), CLEBER PINHEIRO (OAB
94092/SP)
Processo 0002596-67.2004.8.26.0405 (405.01.2004.002596) - Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da Habitação Banco Bradesco S/A - Airton da Silva Pinto - - Sandra Aparecida Ramos Pinto - Homologo a indicação da Sodré Santoro Leilões.
Aguarde-se a indicação dos dias para realização das praças, intimando-se as partes oportunamente. Int. - ADV: MATILDE
DUARTE GONCALVES (OAB 48519/SP), EZIO PEDRO FULAN (OAB 60393/SP), DORACI DA SILVA SOBRAL (OAB 237496/
SP), MICHELE MORENO PALOMARES CUNHA (OAB 213016/SP)
Processo 0003439-85.2011.8.26.0405 (405.01.2011.003439) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Ko Fong
Yuan - ORDEM 136/11 -Defiro a pesquisa a ser realizada junto ao BACEN no tocante ao bloqueio de valores nas contas
bancárias do réu mediante o pagamento da taxa no valor de R$ 11,00, por pesquisa/CPF-CNPJ, a ser recolhida na Guia do
Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça/SP, código 434-1 “Impressão de Informações do Sistema Infojud/BacenJud/
Renajud” nos termos do comunicado 170/11 publicado em 26 de abril de 2011, no prazo de cinco dias. Nada vindo, aguardese manifestação no arquivo.’’’ Int. - ADV: MARCELO GUIDI DE OLIVEIRA (OAB 195810/SP), HAROLDO VENTURA BARAUNA
JUNIOR (OAB 150822/SP)
Processo 0003591-02.2012.8.26.0405 (405.01.2012.003591) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Kairo S Global
Alimentos Ltda - Skina do Chopp D Ltda Me - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de
Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 405.2013/084615-0 dirigi-me ao endereço indicado, onde DEIXEI DE PROCEDER
A PENHORA, pois, constatei existir um Salão de Cabeleireiros no local e segundo o Sr. Adriano Rodrigues, proprietário, a
Empresa Executada SKINA DO CHOPP DE LTDA ME havia se mudado do local há mais ou menos 03 meses, sendo o seu atual
endereço desconhecido. Com os vizinhos não consegui apurar o seu atual paradeiro. Assim sendo, devolvo o presente para os
devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Osasco, 17 de dezembro de 2013. - ADV: VINICIUS MARTINS DO NASCIMENTO
(OAB 228797/SP), GLORIA MARIA LOTITO ARABICANO (OAB 88211/SP)
Processo 0003640-09.2013.8.26.0405 (040.52.0130.003640) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Jose
Antonio Silveira - Pernambucanas Financiadora S.a Credito Financiamento e Investimento - - Assurant Seguradora S/A - - Aon
Affinity do Brasil Serviços Corretora de Seguros Ltda - Conheço dos Embargos, visto que tempestivos, todavia, nego-lhes
provimento. Com efeito, inexiste omissão, contradição ou obscuridade na sentença atacada, posto que foram apreciadas as
questões relevantes para o deslinde da causa, ressaltando-se que a matéria apresentada nos Embargos de Declaração referese apenas ao inconformismo da parte quanto ao mérito da decisão e deverá ser veiculada através de recurso próprio. Conforme
anota Theotônio Negrão, in “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 22ª ed., Malheiros Editores, nota 17ª
ao art. 535, pág. 360: “O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e, tampouco, a responder um a
um todos os seus argumentos (RJTJESP 115/207)”. Isto posto, nego provimento aos Embargos de Declaração, mantendo-se
integralmente a sentença atacada, nos termos em que foi exarada. Int. - ADV: ANTONIO ARY FRANCO CESAR (OAB 123514/
SP), PEDRO ROBERTO NETO (OAB 101098/SP), VIVIEN LYS PORTO FERREIRA DA SILVA (OAB 195142/SP), RICARDO
MAGALHAES PINTO (OAB 284885/SP)
Processo 0003874-30.2009.8.26.0405 (405.01.2009.003874) - Procedimento Sumário - Maria do Socorro Sousa Silva Instituto Nacional de Seguros Sociais I N S S - Como é cediço, a vida forense demonstrou que o exequente, salvo raras
exceções, não tem como proceder aos cálculos de seu crédito ante à dificuldade de levantar com rigor matemático todos os
elementos necessários, aplicando-se os índices normativamente fixados, período a período. Constantemente o exequente oferta
um cálculo divergente daquele que o INSS rapidamente consegue apresentar, tendo em vista o fácil acesso aos seus bancos
de dados, programas e agentes. Eis porque o INSS inevitavelmente embarga essas execuções e com razão. Para impugnação
da conta, os embargos tornaram-se uma fase comum da execução, fugindo de seu caráter excepcional, o que importa em uma
excessiva morosidade, além da não rara interposição de apelações da sentença dos embargos eis que, o exequente muitas
vezes não se conforma em ver o acolhimento da conta do INSS em detrimento da sua, buscando o apelo da Corte com um
recurso que causa grande demora na satisfação do crédito. Diante disso, os Tribunais passaram a adotar a execução invertida
nas ações previdenciárias. Muito mais prático que o juiz determine que o INSS, tão-logo tenha-se o trânsito em julgado da
decisão de mérito, apresente a conta de liquidação. Diante desse remédio jurídico, intime-se o réu para, querendo, apresentar
cálculo de liquidação de sentença que entende correto. Após, com a vinda, diga o exequente, no prazo de cinco dias. Int. (Fica o
exequente intimado a se manifestar sobre às fls. 217/266). - ADV: DIOGO NAVES MENDONÇA (OAB 259765/SP), JACK HORK
ALVES (OAB 38081/SP)
Processo 0004650-93.2010.8.26.0405 (405.01.2010.004650) - Procedimento Ordinário - Monier Tegula Solucoes para
Telhados Ltda - White Martins Gases Industriais Ltda - Intime-se o réu, através de seu procurador, a pagar em 15 dias o
montante da condenação no valor de R$ 23.901,88 (11/2013), que deverá ser devidamente atualizado. Oportunamente, anotese a fase de execução provisória, procedendo-se as anotações. Int. - ADV: JOSE MANOEL DE FREITAS FRANCA (OAB 88671/
SP), ERICA FLAITH FADEL (OAB 237320/SP), LUIS ROBERTO MOREIRA FILHO (OAB 138682/SP)
Processo 0004817-47.2009.8.26.0405 (405.01.2009.004817) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Fernando Cesar
Gimenes Bertini - - Karina dos Santos Bertini - Getulio Cabral Sanguine - Intime-se o perito para início dos trabalhos. Laudo em
30 dias. Após a apresentação do laudo, expeça-se certidão em favor do perito, diante da ausência do depósito dos honorários.
Int. - ADV: KARINA DOS SANTOS BERTINI (OAB 236401/SP), ANDRÉ LUIZ BELTRAME (OAB 217112/SP)
Processo 0006017-84.2012.8.26.0405 (405.01.2012.006017) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel Jandira dos Santos Brito - Rita de Cassia de Souza S Anastacio - Ordem número 281/12 - (ciência da pesquisa vinda do DRF
informando CPF inválido e pesquisa vinda da RENAJUD informando que não foram encontrados veículos para CPF 05355481841)) - ADV: ANÍSIO VIEIRA CAIXETA JÚNIOR (OAB 194941/SP), RENATO TARSIS MAKIYAMA ARAUJO (OAB 236661/SP)
Processo 0006637-96.2012.8.26.0405 (405.01.2012.006637) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Banco Bradesco S/A - Acertaki Comercio de Informatica e Eletroeletronicos Ltda - - Gilmar Veloso Silva - Fls. 77: Primeiramente,
cumpra a serventia a primeira parte do despacho de fls. 66, após o recolhimento da diligência do oficial de justiça, no prazo de
cinco dias. Nada vindo, aguarde-se manifestação no arquivo. Int. - ADV: MATILDE DUARTE GONCALVES (OAB 48519/SP),
EZIO PEDRO FULAN (OAB 60393/SP)
Processo 0007701-78.2011.8.26.0405 (405.01.2011.007701) - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis Sem despejo - Atc Empreendimentos e Participações Ltda - Dejair Candido Florentino - - Terezinha de Lourdes Petrini Jordão
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- - Miguel Rodrigues Jordão - - Mauricio Rodrigues Jordão - Fls. 229: diga o interessado, em 05 dias. Nada vindo, ao arquivo.
Int. - ADV: RICARDO DE OLIVEIRA REGINA (OAB 134588/SP), SABRINA MOLL DE OLIVEIRA (OAB 214171/SP), THIAGO
LUIZ COUTO SILVA (OAB 294415/SP)
Processo 0008794-76.2011.8.26.0405 (405.01.2011.008794) - Procedimento Ordinário - Seguro - Andre Luiz Garla - Bradesco
Seguros S.a - Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Int. - ADV: VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP),
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB 130291/SP), EMERSON BORTOLOZI (OAB 212243/SP)
Processo 0010720-92.2011.8.26.0405 (405.01.2011.010720) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de Crédito
- Itau Unibanco S/A - Desagraf Grafica e Editora Ltda - - Claudio Roberto Cajaseira dos Santos - ORDEM 459/11-CIENCIA DA
PESQUISA NEGATIVA DO RENAJUD DE FLS. 166/167 - ADV: PAULO ESTEVÃO MENEGUETTI (OAB 85558/SP)
Processo 0011111-91.2004.8.26.0405 (405.01.2004.011111) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - Andrea Lopes de Souza - Movimento Habitacional Casa para Todos - ORDEM 1063/04 -Vistos. CONSIDERANDO que
o art. 689-A do Código de Processo Civil confere ao Conselho da Justiça Federal e aos Tribunais de Justiça, no âmbito de suas
respectivas competências, a incumbência de regulamentar a alienação realizada por meio da rede mundial de computadores;
CONSIDERANDO que a utilização desse modo de alienação poderá aperfeiçoar e imprimir maior eficácia à realização das hastas
públicas; CONSIDERANDO que a alienação pela rede mundial de computadores permite aos interessados um acesso simples
ao sistema da alienação judicial eletrônica, de modo a facilitar a arrematação, sem a necessidade de seu comparecimento ao
local da hasta; CONSIDERANDO que a alienação judicial eletrônica visa a aumentar a quantidade de participantes, propiciar
maior divulgação das praças e leilões, baratear o processo licitatório, agilizar as execuções e potencializar as arrematações;
CONSIDERANDO que referida alienação eletrônica absorverá boa parte da rotinas cartorárias relacionadas às hastas públicas,
reduzindo o trabalho interno nas varas judiciais e otimizando o expediente forense; INDIQUE o autor empresa habilitada para
realização da alienação judicial do bem penhorado. Ficam advertidas as partes que o ato observará o disposto no provimento
CSM nº 1625/2009, anotando-se que a contra-prestação para o trabalho desenvolvido pelo gestor fica, desde já, fixada em 5%
do valor da arrematação. Esta comissão não está incluída no valor do lanço devedor (artigo 17 do provimento CSM 1625/2009).
Observando que a empresa indicada deverá estar habilitada, para realização do leilão eletrônico. A empresa indicada, após a
devida nomeação, deverá ser contatada pelo autor para as providências necessárias à realização da alienação judicial eletrônica
do bem penhorado nos autos. Fixo, desde já, o prazo de 90 dias para a conclusão de todo o ato processual, a partir da intimação
da entidade credenciada. Int. - ADV: JAIME ANTONIO MARTINS (OAB 109574/SP), TEREZINHA BRITO SEPULVEDA (OAB
139064/SP), ELIO GONCALVES DE MENEZES (OAB 66037/SP)
Processo 0011253-56.2008.8.26.0405 (405.01.2008.011253) - Execução de Título Extrajudicial - Arrendamento Mercantil
- Real Leasing S A Arrendamento Mercantil - Edson Vicente - ORDEM 473/08-CIENCIA A AUTORA DA PESQUISA BACEN E
INFOJUD ( FLS. 183/186), INFORMANDO O ENDEREÇO DO RÉU COMO SENDO-R.LIBERO CARNICELLI, 243, JD. IPE,
OSASCO-SP-CEP. 06060190; R. DOUTOR VICTOR AYROSA, 6, A AT, JRDI IPE, OSASCO-SP-CEP. 06060-270 - ADV: PAULO
EDUARDO MELILLO (OAB 76940/SP), CILLAS LUCIANO (OAB 70380/SP), FERDINANDO MELILLO (OAB 42164/SP)
Processo 0012028-28.1995.8.26.0405 (405.01.1995.012028) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação /
Ameaça - Espólio de Carlos Cesar Ribeiro Jaguaribe Ekman - - Espólio de Hercilia Ribeiro Jaguaribe Ekman - Pedro Mendonca
- - Arquimedes Ribeiro Filho - - Anderson Carlos Meireles Aquino - - Andreia da Silva Santos - - Elaine - - Antonio Otavio
dos Santos - - Critiane Pereira da Silva - - Almezina Fernandes Duarte - - Angelina de Araújo Oliveira - - Anésia - - Alex Isac
Fernandes - - Anderson Leandro Pereira da Silva - - Clarice de Fátima Pereira Santos - - Ana Talita Soares Correia - - Andre Luiz
da Silva - - Antonio Pereira dos Santos Filho - - Edson Francisco dos Santos - - Carlos - - Claudio - - Adriano Carlos de Lima - Cristina Neves dos Santos - - Edna Souza Ramos - - Cândido - - Cunha de Baixinho - - Daniela do Espírito Santo Apolinaro - Edivaldo Marcelo da Silva - - Edinilson Luis de Lira Silva - - Claudiane Ramos dos Santos Silva - - Aparecido Francisco de Souza
e Esposa - - Divani Rosa Nascimento Rodrigues - - Ana Paula da Silva - - Cristiano Silva dos Santos - - Cristiano Gonçalves
de Jesus - - Daniela Aparecida Oliveira - - Ana Catarina da Silva - - Cláudio - - Claudia Marques da Cruz - - Dionegues Santos
Silva - - Amanda e Esposo - - Divã e Esposa Lil - - Antonio dos Santos e outros - Fls. 1343: oficie-se conforme requerido e,
após, retornem os autos ao MP. Int. - ADV: MARIA REGINA BORGES (OAB 51314/SP), MARIA TERESA BASTIA VICHI (OAB
222348/SP), MONICA CRISTINA PEREIRA DE GODOY (OAB 126224/SP), MARILIA DE OLIVEIRA NEGRAO (OAB 70332/SP),
ROBERTO NASCIMENTO TULHA (OAB 108655/SP)
Processo 0012321-02.2012.8.26.0405 (405.01.2012.012321) - Procedimento Sumário - Compra e Venda - Arão Pereira da
Costa Junior - Exata Moveis Planejados e Decoração Ltda - PROC. 508/2012 - (diga o autor sobre a carta de citação de fls.
179/180 de Exata Móveis e Planejados e Decoração Ltda, devolvida com a ocorrência “mudou-se” informação do porteiro Sr.
Sebastião Silva) - ADV: CHRISLAINNE DA COSTA PAIOLA (OAB 310128/SP)
Processo 0012788-78.2012.8.26.0405 (405.01.2012.012788) - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - Walter
Ferreira Duarte - - Eunice Custodio da Silva - Aurora Sumaio Avila - - Aurora Salles Avila - - Ana Maria Hutt D Avila - - Carlos
Salles D Avila - - Beatriz Elisabeth Pascolal Salles D’avila e outros - Defiro a pesquisa a ser realizada junto ao INFOJUD no
tocante à vinda do atual endereço dos réus. Após, com a resposta, diga o autor em cinco dias e, se decorridos cinco dias sem
manifestação, intime-se o autor, pessoalmente, para no prazo de quarenta e oito horas dar andamento ao feito, sob pena de
extinção. Int. (ciência do ofício de fls. 115/124 vindos da DRF informando o endereço de MOACYR SALES AVILA, como sendo,
RUA CUBATÃO 838, APTº 23, VILA MARIANA, SP, CEP 4013-000; DE RAFAEL SALLES AVILA, como sendo RUA MACHADO DE
ASSIS 760, ACLIMAÇÃO, SP, CEP 4106-010; DE AURORA SALLES AVILA e JUDICE SALLES AVILA, como sendo: ALAMEDA
KIOTO 176, TAMBORÉ, SANTANA PARNAÍBA, SP, CEP 6543-045 e de VERA SALLES AVILA, como sendo: RUA CINCINATO
BRAGA 481, APTº 71, BELA VISTA, SP, CEP 1333-011 e VIADUTO DONA PAULINA 34, 18 ANDAR, CJ. 184, CENTRO, SP CEP
1501-020 - ADV: FRANCISCO PEREIRA SOARES (OAB 100701/SP)
Processo 0012842-83.2008.8.26.0405 (405.01.2008.012842) - Procedimento Ordinário - Romeu Marchionno - Banco do
Estado de Sao Paulo S/a-banespa - ordem 551/08 -ciencia da pesquisa NEGATIVA DO BACEN de fls. 203/206 com relaçao
a bloqueio de valores - ADV: ELÍSIA HELENA DE MELO MARTINI (OAB 1853/RN), MARCELO TEIXEIRA (OAB 329095/SP),
LUCIANO BERNARDES DE SANTANA (OAB 204056/SP), HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP)
Processo 0013248-65.2012.8.26.0405 (405.01.2012.013248) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Diogo
Gregorio Cordeiro - Oscar Barbosa de Souza - - Maria Francisca de Souza - Defiro o pedido de justiça gratuita aos réus,
anotando-se e intimando-se as testemunhas. Int. - ADV: FABIO ZINSLY DE OLIVEIRA (OAB 265306/SP), DANIEL PAULO DE
OLIVEIRA (OAB 298319/SP)
Processo 0013601-08.2012.8.26.0405 (405.01.2012.013601) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Hsbc
Bank Brasil S/A - Banco Multiplo - Walquiria Neyko Yamamoto - Processo nº 548/2012 (Ciência do ofício vindo do INFOJUD às
fls. 120 informando o seguinte endereço: Rua Benedito Soares Fernandes 121 Vila Yara - CEP: 6020-070 Osasco- SP) - ADV:
MARIA APARECIDA LIMA NUNES (OAB 158414/SP), PAULO SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP)
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Processo 0013832-35.2012.8.26.0405 (405.01.2012.013832) - Depósito - Alienação Fiduciária - Mercabenco Mercantil e
Administradora de Bens e Consorcios Ltda - Douglas Fascina de Oliveira - Fls. 125: Nada a reconsiderar, uma vez que a
determinação foi dirigida ao réu, para posterior análise da parte autora. Aguarde-se por cinco dias eventual manifestação do réu
e, após, tornem os autos conclusos. Int. - ADV: CARLOS ALBERTO DIAS FERNANDES (OAB 123233/SP), SIMONE ALVES DA
SILVA (OAB 256009/SP)
Processo 0014138-04.2012.8.26.0405 (405.01.2012.014138) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Parezzi Comercio e Confecções Ltda - - Monica Avedikian Moscofian - - Deborah Avedikian - - Pater Construtora e Comercio
Ltda - Banco Bradesco S/A - ordem 561/12 -Ante a impugnação, diga o perito, em 05 dias. Int. - ADV: SERGIO AUGUSTO DA
SILVA (OAB 118302/SP), MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB 149225/SP), FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP)
Processo 0015381-17.2011.8.26.0405 (405.01.2011.015381) - Procedimento Ordinário - Manoel Francisco Sobrinho - Banco
Bradesco S A - Intime-se o réu, através de seu procurador, a pagar em 15 dias o montante da condenação no valor de R$
16.550,48 (11/2013), que deverá ser devidamente atualizado. Em caso de não pagamento, o valor será acrescido de multa de
10%, além dos honorários advocatícios que fixo em 10%. Em caso de pagamento parcial, fica mantida a multa e os honorários
advocatícios ora fixados sobre o restante do débito (art. 475-J “caput” e §4º do CPC). Oportunamente, anote-se a fase de
execução, procedendo-se as anotações. Int. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EVANDRO MARDULA (OAB
258368/SP), OTÁVIA CRISTIANE LE SENECHAL (OAB 260038/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), ADELMO DA
SILVA EMERENCIANO (OAB 91916/SP)
Processo 0016278-16.2009.8.26.0405 (405.01.2009.016278) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Jose
Aparecido Duraes Soares - Emtram Empresa de Transportes Macaubense Ltda - Seguradora Nobre Seguros - Irb - Brasil
Resseguros S/A - Ante a inércia torno preclusa a prova oral. Digam as partes se pretendem a produção de outras provas, em 05
dias. Int. - ADV: DEBORA SCHALCH (OAB 113514/SP), RICARDO LORENTE GALERA (OAB 134662/SP), ELAINE SILVA (OAB
162592/SP), PEDRO ROBERTO DAS GRAÇAS SANTOS (OAB 169985/SP), LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE
(OAB 72973/SP)
Processo 0017032-84.2011.8.26.0405 (405.01.2011.017032) - Monitória - Contratos Bancários - Banco Santander Brasil
S/A - Interativa Recursos Humanos Ltda - Cumpra-se o v. Acórdão. À defensoria pública, no prazo legal. - ADV: MARIA TERESA
BASTIA VICHI (OAB 222348/SP), MARIA DO CARMO BARBOSA VIEIRA DE MELLO PEPE (OAB 63266/SP)
Processo 0017487-20.2009.8.26.0405 (405.01.2009.017487) - Procedimento Ordinário - Ezequias Jorge de Albuquerque
- Nilton Pereira de Barros - Processo nº 833/2009 (Ciência do ofício vindo do RENAJUD às fls. 89 informando que o veículo
placas BRC1249 pertence ao CPF 560.322.698-68) - ADV: JOSÉ DA GRAÇA CARITA REISINHO (OAB 176879/SP), JAIRO
TEIXEIRA (OAB 60054/SP)
Processo 0018069-49.2011.8.26.0405 (405.01.2011.018069) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira S/A Cfi - Sandro Luiz Argerakis - ORDEM 773/11-CIENCIA AO AUTOR DA PESQUISA RENAJUD
DE FLS. 115, INFORMANDO O ENDEREÇO DO RÉU COMO SENDO-RIO GRANDE DO SUL, 93, APTO. 12, CONJUNTO
HABITACIONAL, CARAPICUIBA-P-CEP. 6325-050 - ADV: ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB
268862/SP)
Processo 0019304-51.2011.8.26.0405 (405.01.2011.019304) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio
Residencial Ipe - Renata Paula de Melo - - Antonio Osorio Jose da Silva - Fls. 130: primeiramente, traga a executada, em 05
dias, proposta de acordo a ser ofertada para o autor. No silêncio, venham-me conclusos para apreciação do pedido de penhora
dos direitos do imóvel descrito. - ADV: MARCELO MODESTO NUNES MIGUEL (OAB 288342/SP), MARIA TERESA BASTIA
VICHI (OAB 222348/SP), ALEXANDRE DUMAS (OAB 157159/SP)
Processo 0020954-02.2012.8.26.0405 (405.01.2012.020954) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Marcelo Ribeiro
- Jaqueline Barros Mendes - Defiro a pesquisa a ser realizada junto a INFOJUD, para a vinda da última declaração de renda
e RENAJUD, para localização de eventuais veículos em nome da executada. Após a pesquisa, intime-se o exequente para
manifestação. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. Int. (ciência da declaração de renda vindo da DRF que foi
arquivada em cartório na pasta nº 32, as fls. 244/247) e de fls. 129vindo ao RENAJUD informando que não foram encontrados
veículos para o CPF 363095288-74) - ADV: NANCI RODRIGUES FOGAÇA (OAB 213020/SP), PRISCILA FELISBERTO COELHO
(OAB 251351/SP)
Processo 0021167-18.2006.8.26.0405 (405.01.2006.021167) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Banco Bmd S/A - Jose Ferreira de Lima - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
405.2013/094614-6 dirigi-me ao endereço: R. PATRICIO DE CAMARGO, 131, HELENA MARIA, OSASCO/SP e aí sendo, DEIXEI
DE CITAR JOSE FERREIRA DE LIMA, tendo em vista que no local reside o Sr. Felipe, há 2 anos, que afirmou desconhecer
o Requerido. Diante do exposto devolvo o presente ao cartório, para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. - ADV:
ANDREIA ROCHA OLIVEIRA MOTA DE SOUZA (OAB 158056/SP), RENATA DE LARA RIBEIRO BUCCI (OAB 224034/SP)
Processo 0021767-97.2010.8.26.0405 (405.01.2010.021767) - Procedimento Ordinário - Lingerie Osasco Ltda Epp - Banco
Bradesco S/A - Cumpra-se o v. acórdão. Manifeste-se o vencedor acerca do prosseguimento do feito, em 05 dias. Não obstante,
diga o autor sobre a petição e depósito judicial de fls. 198/202. Nada vindo, ao arquivo. Int. - ADV: ALEXANDRE GAIOFATO DE
SOUZA (OAB 163549/SP), PAULO DORON REHDER DE ARAUJO (OAB 246516/SP), RICARDO KOBI DA SILVA (OAB 283946/
SP)
Processo 0023104-53.2012.8.26.0405 (405.01.2012.023104) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Licinho Cordeiro - Banco Itaucard S A - Ante a inércia da ré em apresentar a planilha com os valores pagos, informe o autor,
em 10 dias, quais as parcelas adimplidas, com as respectivas datas de pagamento. Após, ao perito para dar início aos trabalhos.
Int. - ADV: MARCIA APARECIDA ANTUNES V ARIA (OAB 103645/SP), ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP),
ALEXANDRE FELIPPE PIAZZOLLA DE OLIVEIRA (OAB 278299/SP)
Processo 0023460-53.2009.8.26.0405 (405.01.2009.023460) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Marinalva Souza Mingroni da Silva - Saga Assistencia Medica S/s Ltda - - Carlos Alexandre Doi Bautzer - - Gilberto Salada
Mendes - Ordem número 1086/2009 - (manifestar-se as partes no prazo legal sobre o laudo de fls. 775/803) - ADV: RAFAEL
FREIRE FERREIRA DAMACENO (OAB 215368/SP), APARECIDA FREIRE FERREIRA DAMACENO (OAB 192549/SP),
MARCELA DE OLIVEIRA GUERRA (OAB 224260/SP), MAURO HANNUD (OAB 96425/SP), ANDREA MARIA DEALIS (OAB
109550/SP), MARCOS NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA (OAB 117536/SP)
Processo 0023739-34.2012.8.26.0405 (405.01.2012.023739) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Banco Safra S/A - Roque Marco Aurelio Oliveira - Vistos, etc. Ante a manifestação do perito e manifestação das
partes, fixo os seus honorários periciais definitivos, tal como estimados, em R$ 1.350,00, observando o número de trabalhos
realizados, horas utilizadas e a complexidade na elaboração da perícia. Intime-se a ré a efetuar em 05 dias o depósito dos
honorários do Perito para que ele possa dar início aos trabalhos. Se a ré não efetuá-lo, a prova pericial ficará preclusa, com a
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1475

inversão do ônus de prova já assinalado no despacho saneador. No tocante aos documentos solicitados pelo perito, intime-se
novamente o réu para cumprimento em 48 horas, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial,
nos termos do artigo 359, I, CPC. Int. - ADV: GUALTER DOS SANTOS FERREIRA DE AGUILAR (OAB 281822/SP), PATRICIA
VIEIRA BISPO (OAB 307970/SP), SIDNEI FERRARIA (OAB 253137/SP), JOSE BATISTA FERREIRA DE AGUILAR (OAB 111297/
SP), ELISA ERRERIAS (OAB 168670/SP)
Processo 0023970-37.2007.8.26.0405 (405.01.2007.023970) - Procedimento Ordinário - Duplicata - Carrefour Comercio e
Industria Ltda - - Faria e Faria Advogados Associados - Atual Comercio e Industria Ltda - - Athenabanco Fomento Mercantil Ltda
- Defiro a pesquisa a ser realizada junto ao BACEN no tocante ao bloqueio de valores nas contas bancárias do réu mediante
o pagamento da taxa no valor de R$ 11,00, por pesquisa/CPF-CNPJ, a ser recolhida na Guia do Fundo Especial de Despesa
do Tribunal de Justiça/SP, código 434-1 “Impressão de Informações do Sistema Infojud/BacenJud/Renajud” nos termos do
comunicado 170/11 publicado em 26 de abril de 2011, no prazo de cinco dias. Nada vindo, aguarde-se manifestação no arquivo.
Int. - ADV: MAURICIO FARIA DA SILVA (OAB 104000/SP), NEWTON TOSHIYUKI (OAB 210819/SP), ARNALDO FARIA DA
SILVA (OAB 116663/SP), MARCELO KUTUDJIAN (OAB 106361/SP), ANDREA CEPEDA KUTUDJIAN (OAB 106337/SP), OLGA
HELOIZA LINS SOUSA (OAB 316272/SP)
Processo 0024738-02.2003.8.26.0405 (405.01.2003.024738) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Associacai
Educacional Nove de Julho - Everaldo Costa Silva - Trata-se de valor bloqueado em conta poupança, expeça-se mandado de
levantamento/desbloqueio do valor em favor do executado. No mais, fica o executado intimado, na pessoa de seu patrono,
para indicar, em 05 dias, bens passíveis de penhora sob pena de ato atentatório á dignidade da justiça e multa cominatória.
Int. (RETIRAR MANDADO DE LEVANTAMENTO) - ADV: ROSELI DOS SANTOS FERRAZ VERAS (OAB 77563/SP), ANDRE
FERREIRA LISBOA (OAB 118529/SP)
Processo 0024889-55.2009.8.26.0405 (405.01.2009.024889) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Associacao
Por Moradia de Osasco Copromo - Antonia Jose da Silva - Manifeste-se o autor, em 05 dias, requerendo o quê de direito. Nada
vindo, ao arquivo. Int. - ADV: FRANCISCO GURGEL RODRIGUES (OAB 76762/SP), ANTONIO CARLOS SA MARTINO (OAB
28357/SP), ROLDÃO SILVA FILHO (OAB 213793/SP)
Processo 0025175-28.2012.8.26.0405 (405.01.2012.025175) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Nelson Antonio da Silva Filho - Banco Bradesco Financiamentos S A - ordem número 976/12 - (ciência ao requerente do
parecer pericial e cálculos do assistente técnico do requerido de fls. 225/248) - ADV: MARCELO RIBEIRO (OAB 229570/SP),
ROSILENE ALVES DOS SANTOS (OAB 178232/SP)
Processo 0025715-62.2001.8.26.0405 (405.01.2001.025715) - Procedimento Ordinário - Mario Yoshiyassu Ishimura - - Izilda
Silva Ishimura - Banco Bradesco S/A - Processo nº 1449/2001 (processo desarquivado pelo prazo de 30 dias. Nada sendo
requeridos, os autos retornarão ao arquivo) - ADV: NORMA SA MAIA (OAB 19244/SP), MATILDE DUARTE GONCALVES (OAB
48519/SP), EZIO PEDRO FULAN (OAB 60393/SP)
Processo 0026502-08.2012.8.26.0405 (405.01.2012.026502) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Santander Brasl S A - Casulo Ind e Com de Doces Ltda - - Vanessa Ferreira Antonio - ORDEM 1051/12 -Defiro a pesquisa
a ser realizada junto ao BACEN no tocante ao bloqueio de valores nas contas bancárias do réu mediante o pagamento da
taxa no valor de R$ 11,00, por pesquisa/CPF-CNPJ, a ser recolhida na Guia do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de
Justiça/SP, código 434-1 “Impressão de Informações do Sistema Infojud/BacenJud/Renajud” nos termos do comunicado 170/11
publicado em 26 de abril de 2011, no prazo de cinco dias. Nada vindo, aguarde-se manifestação no arquivo. Int. - ADV: REGINA
APARECIDA SEVILHA SERAPHICO (OAB 147738/SP)
Processo 0026688-02.2010.8.26.0405 (405.01.2010.026688) - Usucapião - Propriedade - Jose Rodrigues da Silva - - Alice
Pio da Silva - Alfredo Ferreira Velloso - - Lucilla Camargo Velloso - - Jose Teixeira de Moura - - Joao Teixeira de Moura Prefeitura do Municipio Mde Osasco - Antonio Borges de Lima - Aguarde-se o retorno da Mma Juíza de Direito que colheu a
instrução nos termos do artigo 312 do CPC. Int. - ADV: ANÍSIO VIEIRA CAIXETA JÚNIOR (OAB 194941/SP), WLADIMYR ALVES
BITENCOURT (OAB 265808/SP), DIEGO VALE DE MEDEIROS (OAB 6977/RN), DIEGO VALE DE MEDEIROS (OAB 6977/RN),
PAULO HENRIQUE TRIANDAFELIDES CAPELOTTO (OAB 270956/SP)
Processo 0027299-18.2011.8.26.0405 (405.01.2011.027299) - Procedimento Sumário - Inadimplemento - Associação dos
Proprietarios Em New Ville - Walter Gonçalves Coutinho Junior - - Patricia da Fonseca Ferraz Coutinho - CERTIDÃO - MANDADO
CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 405.2013/082767-8 dirigi-me
na Rua José Simões Ferreira Filho, 137 e aí sendo DEIXEI DE PROCEDER A PENHORA em virtude de não ter localizado o
bem, esclareço, ainda, que os requeridos PATRICIA DA FONSECA FERRAZ COUTINHO e WALTER GONÇALVES COUTINHO
JUNIOR, não residem no local, conforme informação do Sr. José Rubens (irmão de Walter), o qual disse que desconhece
atual endereço deles, portanto, devolvo o presente mandado em cartório para os fins de direito. O referido é verdade e dou fé.
Osasco, 16 de dezembro de 2013. - ADV: PATRÍCIA MARGOTTI MAROCHI (OAB 157374/SP), OTÁVIO JORGE ASSEF (OAB
221714/SP)
Processo 0027423-84.2000.8.26.0405 (405.01.2000.027423) - Usucapião - Antônio Melício - Augusto José Rodrigues - Virgínia Aurora Codeceiro Rodrigues Ou Virgínia Aurora Rodrigues - Processo nº 1126/2000 (processo desarquivado pelo prazo
de 30 dias. Nada sendo requeridos, os autos retornarão ao arquivo). - ADV: FRANCISCO FELIX PIMENTEL (OAB 209886/
SP), WELLINGTON ANTONIO DA SILVA (OAB 190352/SP), VALDIR CORTEZ PERES (OAB 85574/SP), PAULO ROBERTO
ANTONINI (OAB 185684/SP), ENIO OHARA (OAB 185214/SP)
Processo 0027711-85.2007.8.26.0405 (405.01.2007.027711) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Quimpoli Quimica Ltda - Trorion S/A Ltda - ordem 1158/07 -Processo desarquivado em 07/01/14 que permanecerá por 30 dias
em cartório para consulta. Decorrido este prazo o mesmo retornará ao arquivo - ADV: LUCINES SANTO CORREA (OAB 92463/
SP), CLAUDIA LOPES FONSECA (OAB 151683/SP), FERNANDA HOROVITZ FRANKEL (OAB 195016/SP)
Processo 0028305-65.2008.8.26.0405 (405.01.2008.028305) - Execução de Título Extrajudicial - Fiança - Agostinho Ramatis
Bezerra - Lidia Maria da Silva Costa - PROC. 1211/2008 - levará a leilão público para venda e arrematação, no local e hora
descritos no site, com transmissão ao vivo e disponibilização no sistema gestor www.leilaobrasil.com.br para lances pela internet,
com inicio da 1ª praça em 21/02/2014 ás 10:10 horas e encerramento da 1ª praça em 24/02/2014 ás 10:10 hs, Não havendo
lance igual ou superior ao valor da avaliação nos 03 primeiros dias, seguir-se-á sem interrupção a 2ª praça que se encerrará em
17/03/2014 ás 10:10 hs, (retirar edital) - ADV: LIDIA MARIA DA SILVA (OAB 128369/SP), ASTERIO DA ROCHA RIBEIRO (OAB
134365/SP)
Processo 0029298-69.2012.8.26.0405 (405.01.2012.029298) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Confeccoes
Shiroma Ltda - Stringueta Modas Ltda Me - Ordem número 1186/12 - (ciência da pesquisa vinda da RENAJUD informando que
não foram encontrados veículos para CNPJ 0720068100180) - ADV: CRISTIAN COLONHESE (OAB 241799/SP)
Processo 0029926-58.2012.8.26.0405 (405.01.2012.029926) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Fiduciária - Aymore Credito Financiamento e Investimento S/A - Andreza Santos Borges - Vistos. Defiro liminarmente a medida.
Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se em mãos do autor. Desde logo, autorizo o concurso de força policial
e arrombamento, quando tais medidas, a critério do Sr. oficial de justiça se fizerem necessárias. No prazo de cinco dias o devedor
fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial,
hipótese na qual o bem lhe será restituído, livre do ônus da propriedade fiduciária (§ 2º do art. 3º da Lei 911/69, com a redação
dada pela Lei 10.931/04). Em cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do
bem no patrimônio do credor fiduciário. O devedor fiduciante poderá contestar, no prazo de quinze dias da execução da liminar,
ainda que tenha se utilizado da faculdade do § 2º do art. 3º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição (§
4º do art. 3º com a redação da Lei 10.931/04) Cite-se, com os benefícios do artigo 172, parágrafo segundo do CPC Int.(mandado
de busca e apreensão e citação já expedido, o qual será entregue ao oficial de justiça, devendo o requerente contactar com
o mesmo) - ADV: ADRIANO CASACIO (OAB 228513/SP), MAURICIO SANITA CRESPO (OAB 124265/SP), RODOLFO GERD
SEIFERT (OAB 183944/SP), FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP)
Processo 0030349-86.2010.8.26.0405 (405.01.2010.030349) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - B V Financeira S A C F I - Willian Candido de Oliveira - Intime-se o autor, pessoalmente, para no prazo de quarenta
e oito horas dar andamento ao feito, sob pena de extinção. Int. - ADV: BARBARA ROSA DOS REIS (OAB 269472/SP), MOISES
BATISTA DE SOUZA (OAB 149225/SP), FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP)
Processo 0030934-41.2010.8.26.0405 (405.01.2010.030934) - Procedimento Sumário - Maria Luciana Lazaro de Araujo Banco Bradesco S/A - Defiro a pesquisa a ser realizada junto ao BACEN no tocante ao bloqueio de valores nas contas bancárias
do réu (R$ 4.500,00), mediante o pagamento da taxa no valor de R$ 11,00, por pesquisa/CPF-CNPJ, a ser recolhida na Guia do
Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça/SP, código 434-1 “Impressão de Informações do Sistema Infojud/BacenJud/
Renajud” nos termos do comunicado 170/11 publicado em 26 de abril de 2011, no prazo de cinco dias. Observo que o valor de
R$ 13.707,84 e R$ 3.426,96 já foram levantados a fls. 247/250. Nada vindo, aguarde-se manifestação no arquivo. Int. - ADV:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), EDNA FALCAO SANTORO (OAB 118082/SP)
Processo 0031578-13.2012.8.26.0405 (405.01.2012.031578) - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária Banco Volkswagen S/A Sao Paulo - Edilson Gil de Sousa - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu,
Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 405.2013/087506-0 dirigi-me ao endereço: na Rua Sebastiao Carlos
Regina,139, e ai sendo, contatei o requerido, este informando que reside ATUALMENTE NA RUA JOAO BUENO VALADAO,42,
oportunidade que citei o(a) Sr(a). Edilson Gil de Sousa, deixando ciente do integral teor do presente, a quem li e entreguei a
contrafé, exarando o recebimento e ciência. Certifico ainda que decorrido o prazo legal, retornei no atual endereço, e ai sendo,
deixei de proceder a constrição judicial face o devedor alegar não ostentar bens para tanto onde encontrei apenas os bens
que guarnecem a residência do requerido ora executado(cama, armário, mesa, cadeiras, geladeira, fogão) bens depreciados
sem valor comercial, que não vislumbram futura arrematação. O referido é verdade e dou fé. - ADV: MARCELO TESHEINER
CAVASSANI (OAB 71318/SP)
Processo 0032057-79.2007.8.26.0405 (405.01.2007.032057) - Procedimento Ordinário - Glaucia Cristina da Rocha - Jose
Eliceu da Silva - - Ana Paula do Nascimento Monteiro - Processo nº 1335/2007 (Ciência do ofício vindo do RENAJUD às
fls. 151/152 informando que os veículos placas DRX4013 e HVC6641 pertencem ao CPF 024.453.824-75) - ADV: ANTONIO
CARLOS DE ALMEIDA BATISTA (OAB 249698/SP), JOSE OMAR DA ROCHA (OAB 110324/SP)
Processo 0032070-44.2008.8.26.0405 (405.01.2008.032070) - Procedimento Ordinário - Antonio Augusto Felix Loterias Me
- Edna Maria Scolar - Ordem número 1376/08 - (ciência da pesquisa vinda da DRF informando o endereço da requerida como
sendo Rua Londrina, 660, Jd. Paraná, Assis/SP-CEP. 19807-505) - ADV: THEREZA CHRISTINA C DE CASTILHO CARACIK
(OAB 52126/SP)
Processo 0032909-35.2009.8.26.0405 (405.01.2009.032909) - Despejo - Locação de Imóvel - Maria Alice Mendes Fragoso Auto Posto Bem Me Quer Ltda - Fls. 160: expeça-se certidão de objeto e pé, devendo a parte retirar a cópia via sistema e após,
ao arquivo. Int.(certidão já expedida) - ADV: SERGIO LUIS DA COSTA PAIVA (OAB 78495/SP), MARCILIO RAMBURGO (OAB
57004/SP), MARCOS HENRIQUE ROMULO NALIATO (OAB 118453/SP), GLAUCIA SAVIN (OAB 98749/SP)
Processo 0033148-05.2010.8.26.0405 (405.01.2010.033148) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Itau S/A - C A A
S Locadora de Veiculos Ltda Me - - Rudnei Pinto Barbosa - - C.a.auto Shopping Comércio de Veículos Ltda - Ordem numero
1384/2010 - (ciência da pesquisa vinda do DRF informando que não consta declaração entregue para os exercícios informados;
pesquisa vinda da RENAJUD informando que não há veículos para o CPF/MF nº042.311.378-03 e os seguintes veículos em
nome de CA Locadora de Veículos Ltda Me=placa EFP3201, chassi 9BGRM69809G160482, ano de fabricação 2008, ano/
modelo 2009, marca GM/PRISMA MXXX e Placa DCD2145, chassi 9BGTT69C01B149874, ano de fabricação 2000, ano/modelo
2001, marca/modelo GMASTRA MILENIUM) - ADV: CLAUDIA FABIANA GIACOMAZI (OAB 98072/SP), ROSE MARA PIMENTEL
PARRA (OAB 92289/SP), MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP), ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO
(OAB 166822/SP)
Processo 0033885-08.2010.8.26.0405 (405.01.2010.033885) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira S/A C F I - Alan de Oliveira Paura - PROC. 1416/2010 - (ciência do ofício de fls. 140 vindo do Bacen
iinformando o endereço do réu como sendo: RUA CESAR LADEIRA Nº 16 A, JD. VELOSO, OSASCO-SP, CEP 6152-010) - ADV:
ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP)
Processo 0034020-49.2012.8.26.0405 (405.01.2012.034020) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Rogerio da Silva Allo - Aymore Credito Financiamento e Investimento S/A - Intime-se o perito para dar início aos trabalhos,
de modo que deverá levar em consideração os documentos trazidos pelo autor na inicial e quando da apresentação do laudo,
será expedida certidão em seu favor. Int. - ADV: ACACIO FERNANDES ROBOREDO (OAB 89774/SP), MARCIA APARECIDA
ANTUNES V ARIA (OAB 103645/SP)
Processo 0034091-61.2006.8.26.0405 (405.01.2006.034091) - Monitória - Espécies de Contratos - Josinaldo da Silva Santos
- Construtora e Incorporadora Santos & Cunha Ltda - Aguarde-se manifestação no arquivo. Int. - ADV: VERA LUCIA GOMES
(OAB 152935/SP), FERNANDA ALEXSANDRA SOVENHI (OAB 172597/SP)
Processo 0036120-89.2003.8.26.0405 (405.01.2003.036120) - Procedimento Ordinário - Dissolução - Eliseu Rosario do
Amaral - Onilson Galvão Faria - Ordem número 3485/2003- (ciência da pesquisa vinda do RENAJUD informando que os veículos
de placas CZP4355 e AJH9373 encontram-se restringidos) - ADV: ANTONIO FRANCISCO FRANÇA NOGUEIRA JUNIOR (OAB
111247/SP), SILVIA HOFMANN LISBOA MONTEIRO (OAB 217427/SP), LEVI LISBOA MONTEIRO (OAB 86072/SP)
Processo 0036600-52.2012.8.26.0405 (405.01.2012.036600) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Master Production Ltda - Treelog S/A Logistica e Distribuição - Processo nº 1537/2012 ( Ciência da apresentação do rol de
testemunha às fls. 543/544). - ADV: MARCIA BUENO (OAB 53673/SP), ALEXANDRE FIDALGO (OAB 172650/SP), DANILLO
FABRICIO BALLINI MIANI (OAB 257800/SP)
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Processo 0036739-04.2012.8.26.0405 (405.01.2012.036739) - Depósito - Alienação Fiduciária - Banco Paulista S/A - Jose
de Carlos Landuche - Processo nº 1542/2012 ( Recolher diligência para expedir mandado de entrega da coisa ou equivalente
em dinheiro). - ADV: LUIS GUSTAVO BUOSI (OAB 165025/SP)
Processo 0036839-32.2007.8.26.0405 (405.01.2007.036839) - Procedimento Ordinário - Estanislau Antonio de Barros Braz
- Banco Bradesco S/A - Ante o trânsito em julgado, diga o vencedor, em 05 dias. Nada vindo, ao arquivo. Int. - ADV: MATILDE
DUARTE GONCALVES (OAB 48519/SP), CRISTINA TOSI INOUE (OAB 132777/SP), EZIO PEDRO FULAN (OAB 60393/SP)
Processo 0037036-11.2012.8.26.0405 (405.01.2012.037036) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Andreia Camargo de Almeida Marcal - - Anderson Aparecido de Almeida Marcal - - Pamela Cibeli Aparecida Almeida Marcal
- - Adriana Camargo de Almeida Marcal - Empresa de Transportes Covre Ltda - - MARÍTIMA SEGUROS - ORDEM 1553/12
-MANIFESTE-SE A AUTORA SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA -CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 405.2013/083350-3 dirigi-me ao endereço indicado e
ai sendo deixei de intimar Alexsander Navarro, uma vez que o mesmo foi demitido, informações do Sr. Claudio. O referido é
verdade e dou fé. Osasco, 18 de dezembro de 2013. - ADV: REINALDO NUNES DOS REIS (OAB 170563/SP), ROBERVAL DIAS
CUNHA JUNIOR (OAB 42529/SP), NOEDY DE CASTRO MELLO (OAB 27500/SP), CLEBER PEREIRA MEDINA (OAB 215416/
SP), RENATO LUIS DE PAULA (OAB 130851/SP), GIULIANO ROSA SALES (OAB 147597/SP)
Processo 0037036-11.2012.8.26.0405 (405.01.2012.037036) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Andreia Camargo de Almeida Marcal - - Anderson Aparecido de Almeida Marcal - - Pamela Cibeli Aparecida Almeida Marcal - Adriana Camargo de Almeida Marcal - Empresa de Transportes Covre Ltda - - MARÍTIMA SEGUROS - ORDEM 1553/12-Recebo
os embargos de declaração posto que tempestivo. No tocante ao pedido de ilegitimidade passiva da denunciada, razão não há
visto que conforme alegado em sede de contestação afirma que em eventual condenação deverá responder pelo limite constante
da apólice, o que induz sua permanência no polo passivo e sua legitimidade para responder à presente ação. Int. - ADV:
GIULIANO ROSA SALES (OAB 147597/SP), REINALDO NUNES DOS REIS (OAB 170563/SP), CLEBER PEREIRA MEDINA
(OAB 215416/SP), RENATO LUIS DE PAULA (OAB 130851/SP), NOEDY DE CASTRO MELLO (OAB 27500/SP), ROBERVAL
DIAS CUNHA JUNIOR (OAB 42529/SP)
Processo 0037784-43.2012.8.26.0405 (405.01.2012.037784) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Robson Rodrigo Gomes Oliveira - Bv Financeira S/A Cred Finan - Fls. 111/112: não há que se falar em extinção ante o
pagamento pois trata-se de valor a título de honorários periciais. Ao perito para dar início aos trabalhos, laudo em 30 dias de
modo que deverá realizar a perícia com base nos dados trazidos pelo autor. Itn. - ADV: EDSON DE OLIVEIRA FERRAZ (OAB
87790/SP), MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB 149225/SP), FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP)
Processo 0038201-93.2012.8.26.0405 (405.01.2012.038201) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Alcides Magalhaes Cardoso - Banco Bradesco S A - Ordem número 1585/12 - (ciência ao requerido dos quesitos apesentados
pelo requerente - ADV: MARCELO RIBEIRO (OAB 229570/SP), GIULIO ALVARENGA REALE (OAB 270486/SP)
Processo 0041466-06.2012.8.26.0405 (405.01.2012.041466) - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência - Lego Fomento Mercantil Ltda - Henri Diesel
Comercio de Veiculos e Pecas Ltda - Diante do tempo decorrido, defiro a dilação do prazo, por cinco dias, para que o autor se
manifeste quanto ao acordo ofertado. Após, tornem os autos conclusos. Int. - ADV: RENATO LAINER SCHWARTZ (OAB 100000/
SP), APARECIDA RUFINO (OAB 212707/SP), AGOSTINHO RODRIGUES CALDEIRA (OAB 189949/SP)
Processo 0042173-08.2011.8.26.0405 (405.01.2011.042173) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Rosmari Barbado Fehr - Georg Fehr Filho - Divina Rodrigues Moreira - Fls. 366: anote-se. Fls. 364: Fls. 339: antes, porém, de deferir a citação por edital,
proceda-se pesquisa junto ao INFOJUD para a vinda do atual endereço do réu, devendo ser recolhida a devida taxa de R$
11,00, para cada pesquisa, em guia própria, bem como seja informado os dados completos das partes. Int.(O CPF da requerente
encontra-se com o digito errado) - ADV: FLAVIO CHRISTENSEN NOBRE (OAB 211772/SP), JOSE FERNANDO CAPUCCI (OAB
63596/SP)
Processo 0042854-12.2010.8.26.0405 (405.01.2010.042854) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Multiplo - Auto Posto Quality Americana Ltda - - Francisco de Souza Neto - - Ana Karla de Souza
- 1) Seguem as informações em 01 lauda. 2) Aguarde-se o julgamento do agravo. Int. - ADV: PAULO SERGIO ZAGO (OAB
142155/SP), MARIA TERESA BASTIA VICHI (OAB 222348/SP)
Processo 0043428-98.2011.8.26.0405 (405.01.2011.043428) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - B V Financeira S.a C F I - Sheila Regina de Lima - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu,
Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 405.2013/084710-5 dirigi-me nesta Comarca à Rua Henrique Lofredo e
percorrendo-a por toda a sua extensão, não localizei o nº 51 na referida rua. Ante o exposto, DEIXEI de proceder a BUSCA E
APREENSÃO do veículo e DEIXEI DE CITAR a requerida SHEILA REGINA DE LIMA e devolvo o r. mandado para os devidos
fins.O referido é verdade e dou fé. Osasco, 07 de janeiro de 2014. - ADV: ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA
FERNANDES (OAB 268862/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA
MOTA (OAB 99983/SP)
Processo 0043486-09.2008.8.26.0405 (405.01.2008.043486) - Monitória - Espécies de Contratos - Auto Posto Faculdades
Ltda - Jose Willian Lemos Me - - Md Papeis e Papeloes Especiais Ltda - Ordem número 1881/08- (ciência da pesquisa vinda do
RENAJUD informando que o veículo de placas BWA4362 encontra-se restringido) - ADV: LUCIANA REIS RODRIGUES (OAB
286634/SP), ROBERTO BARBOSA PEREIRA (OAB 114171/SP)
Processo 0044915-40.2010.8.26.0405 (405.01.2010.044915) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Sandro Ferreira Lima - Marivaldo F da Silva - Oficie-se ao Banco do Brasil para que encaminhe cópia da microfilmagem do
cheque mencionado na exordial. Int. - ADV: SANDRO FERREIRA LIMA (OAB 188218/SP)
Processo 0045201-47.2012.8.26.0405 (405.01.2012.045201) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Mauro Calderim do Nascimento - Banco Bradesco S/A Credito Financiamento e Investimento - Ante a inércia, intime-se o
perito de forma que quando da devolução do laudo, será expedida certidão em seu favor. Int. - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI
VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), ADAO REINALDO PEREIRA DA SILVA (OAB 308107/SP)
Processo 0046038-05.2012.8.26.0405 (405.01.2012.046038) - Monitória - Cheque - Banco Industrial - Antonio Pedro de
Castro - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado
nº 405.2013/094503-4 dirigi-me ao endereço indicado e ai sendo deixei de citar Antonio Pedro Castro, tendo em vista que no
local reside Augusto Fabiano, acerca de alguns meses, informações do Sr. Reginaldo (porteiro). O referido é verdade e dou fé.
Osasco, 13 de janeiro de 2014. - ADV: GERSON RUZZI (OAB 205039/SP)
Processo 0046972-65.2009.8.26.0405 (405.01.2009.046972) - Procedimento Ordinário - Ana Rossi Perez - Banco Itau S/A
- ORDEM2059/09 -Retornem os autos ao contador para esclarecimento quanto ao alegado a fls. 242. Int. ( INFORMAÇÃO DO
CONTADOR DE FLS.245) ( informa o contador que no calculo elaborado as fls. 238 a correção monetária e os juros de mora
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foram apurados até a data do depósito, ou seja, 20/02/2013. Na petição de fls. 2452 o requerido alega que o valor depositado
foi atualizado até janeiro de 2013, uma vez que quando do depósito não havia sido divulgado o índice de fevereiro de m2013.
Informa que, normalmente os índices de correção monetária são divulgados pelo Tribunal de Justiça até o dia 12 de cada mês.
Assim, “s.m.j.” em que pese as alegações ofertadas pelo requerido as fls. 242, entende este setor que o cálculo elaborado às
fls. 238 encontra-se correto. - ADV: LUCAS DE MELLO RIBEIRO (OAB 205306/SP), CARLOS NARCY DA SILVA MELLO (OAB
70859/SP), DANILO BARBOSA QUADROS (OAB 85855/SP)
Processo 0047390-95.2012.8.26.0405 (405.01.2012.047390) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Lindinalva da Silva Cabral - Banco Ficsa S/A - ORDEM 1973/12 -Vistos, etc. Ante a manifestação do perito e ausência de
manifestaçõ das partes, fixo os seus honorários periciais definitivos, tal como estimados, em R$ 1.500,00, observando o número
de trabalhos realizados, horas utilizadas e a complexidade na elaboração da perícia. Intime-se a ré a efetuar em 05 dias o
depósito dos honorários do Perito para que ele possa dar início aos trabalhos. Se a ré não efetuá-lo, a prova pericial ficará
preclusa, com a inversão do ônus de prova já assinalado no despacho saneador. No tocante aos documentos solicitados pelo
perito, intime-se novamente o réu para integral cumprimento em 48 horas, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos
alegados na inicial, nos termos do artigo 359, I, CPC. Int. - ADV: MARCIA APARECIDA ANTUNES V ARIA (OAB 103645/SP),
ADRIANO MUNIZ REBELLO (OAB 256465/SP)
Processo 0047578-30.2008.8.26.0405 (405.01.2008.047578) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco S.a. - Francisco Vieira da Silva Neto - ORDEM 2055/08-PODERÁ O EXEQUENTE RETIRAR GUIA - ADV:
ROSELI MARIA CESARIO GRONITZ (OAB 78187/SP), ELCIO MONTORO FAGUNDES (OAB 68832/SP), MARIA TERESA
BASTIA VICHI (OAB 222348/SP)
Processo 0048402-52.2009.8.26.0405 (405.01.2009.048402) - Despejo por Falta de Pagamento - Inadimplemento - Fat
Empreendimentos Imobiliarios Ltda - - Trevizan Junior Empreendimentos Imobiliarios Ltda - Oncoclin Oncologia Clinica Ltda
- Ante a o trânsito em julgado do v. Acórdão, diga o exequente, em 05 dias. Int. - ADV: ANA GRAZIELA CLATE (OAB 269596/
SP), CELIA HISAMOTO (OAB 103803/SP), RICARDO PENACHIN NETTO (OAB 31405/SP), CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO
(OAB 98473/SP), FRANCIELY LOURENÇO DE MORAIS (OAB 282106/SP)
Processo 0049330-66.2010.8.26.0405 (405.01.2010.049330) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Maria
de Lourdes Menezes - - Marcelo Raimundo de Menezes - Hospital Real e Benemerita Associacao Portuguesa de Beneficiencia ordem 2055/10 -Diante do tempo decorrido, defiro a dilação do prazo por cinco dias. Após, no silêncio, aguarde-se manifestação
no arquivo. Int. - ADV: ADAILSON FERREIRA DOS SANTOS (OAB 279198/SP), ROBERTO SOARES ARMELIN (OAB 123740/
SP), CLAUDIA LOTURCO (OAB 124339/SP)
Processo 0050340-77.2012.8.26.0405 (405.01.2012.050340) - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil
- Registro de nascimento após prazo legal - Francisca Ferreira Justino - Francisco Ferreira Santana - ORDEM 2151/12 -Fls. 71:
defiro o prazo de 10 dias. Int. - ADV: SUELIO BARBOSA DA SILVA (OAB 279413/SP)
Processo 0050830-07.2009.8.26.0405 (405.01.2009.050830) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Gustavo
Lopes de Jesus - Banco Itau S/A - Conheço dos Embargos, visto que tempestivos, todavia, nego-lhes provimento. Com efeito,
inexiste omissão, contradição ou obscuridade na sentença atacada, posto que foram apreciadas as questões relevantes para o
deslinde da causa, ressaltando-se que a matéria apresentada nos Embargos de Declaração refere-se apenas ao inconformismo
da parte quanto ao mérito da decisão e deverá ser veiculada através de recurso próprio. Conforme anota Theotônio Negrão,
in “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 22ª ed., Malheiros Editores, nota 17ª ao art. 535, pág. 360: “O
Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar
a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e, tampouco, a responder um a um todos os seus
argumentos (RJTJESP 115/207)”. Isto posto, nego provimento aos Embargos de Declaração, mantendo-se integralmente a
sentença atacada, nos termos em que foi exarada. Fls. 252: diga o autor acerca do deposito efetuado pela ré, em 05 dias. Int. ADV: JESUS TADEU MARCHEZIN GALETI (OAB 166172/SP), JOSE DE PAULA MONTEIRO NETO (OAB 29443/SP), MARCIAL
BARRETO CASABONA (OAB 26364/SP)
Processo 0051942-06.2012.8.26.0405 (405.01.2012.051942) - Imissão na Posse - Imissão - Orlando Ferraz dos Santos Epaminondas Ribeiro Amato - Manifeste-se o vencedor acerca do prosseguimento do feito, em 05 dias. Nada vindo, ao arquivo.
Int. - ADV: EDSON BISERRA DA CRUZ (OAB 264898/SP)
Processo 0052565-70.2012.8.26.0405 (405.01.2012.052565) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Aymore Credito Financiamento e Investimento S/A - Wilma Coutinho Pina - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO
NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 405.2013/089529-0 dirigi-me ao endereço:
Av. Manuel P. Pimentel, 3l5, e aí sendo, deixei de proceder a Apreensão do Bem indicado, face não havê-lo localizado no
endereço indicado, tendo em vista a informação prestada pelo porteiro Francisco de que naquele residencial não existem
apartamentos de número 07, bem como que a Requerida e o veículo não lhe são conhecidos. O referido é verdade e dou fé.
Osasco, 13 de janeiro de 2014. - ADV: ADRIANO CASACIO (OAB 228513/SP), RODOLFO GERD SEIFERT (OAB 183944/SP)
Processo 0052808-48.2011.8.26.0405 (405.01.2011.052808) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Hsbc Bank Brasil S/A Banco Multiplo - Edi Carlos Prado Cheiquiti - ORDEM 2263/11 -Diante da inércia do executado
em pagar o débito, requeira o exeqüente o que de direito no prazo de cinco dias. No silêncio, aguarde-se provocação no
arquivo. Int. - ADV: ROSANGELA DA ROSA CORRÊA (OAB 205961/SP), ELISABETE FÁTIMA DE SOUZA ZERBINATTI (OAB
216875/SP), ERIC DE LIMA (OAB 218995/SP), NATHALIA BERNARDO FERREIRA (OAB 317203/SP), NARIENE CARDOSO
MACAREVICH (OAB 30264/RS)
Processo 0053626-97.2011.8.26.0405 (405.01.2011.053626) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Flavio Teixeira de Lima - Banco Itaucard S/A - Ordem numero 2294/2011 - (retirar ordem de levantamento) - ADV: ROBSON
CLEITON DE SOUZA GUIMARÃES (OAB 269668/SP), IDALINA TEREZA ESTEVES DE OLIVEIRA (OAB 49557/SP), MARIA
RITA EVANGELISTA DA CRUZ SILVA (OAB 86006/SP)
Processo 0053704-96.2008.8.26.0405 (405.01.2008.053704) - Procedimento Ordinário - Carlos Eduardo Maximo - Movimento
Habitacional Casa para Todos - (processo desarquivado pelo prazo de 30 dias. Nada sendo requerido, os autos retornarão ao
arquivo), - ADV: TEREZINHA BRITO SEPULVEDA (OAB 139064/SP), RONALDO SUARES DE ALMEIDA (OAB 260427/SP)
Processo 0054124-96.2011.8.26.0405 (405.01.2011.054124) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira S/A Cfi - Edson Carlos Rodrigues de Oliveira - Vistos. Defiro liminarmente a medida. Expeçase mandado de busca e apreensão, depositando-se em mãos do autor. Desde logo, autorizo o concurso de força policial e
arrombamento, quando tais medidas, a critério do Sr. oficial de justiça se fizerem necessárias. No prazo de cinco dias o devedor
fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial,
hipótese na qual o bem lhe será restituído, livre do ônus da propriedade fiduciária (§ 2º do art. 3º da Lei 911/69, com a redação
dada pela Lei 10.931/04). Em cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do
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bem no patrimônio do credor fiduciário. O devedor fiduciante poderá contestar, no prazo de quinze dias da execução da liminar,
ainda que tenha se utilizado da faculdade do § 2º do art. 3º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição (§
4º do art. 3º com a redação da Lei 10.931/04) Cite-se, com os benefícios do artigo 172, parágrafo segundo do CPC Int. - ADV:
CHANDER ALONSO MANFREDI MENEGOLLA (OAB 302572/SP)
Processo 0055616-60.2010.8.26.0405 (405.01.2010.055616) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Marivaldo Oliveira Queiroz - Super Disk Comercio e Servicos de Televendas Ltda - Proceda-se pesquisa junto à JUCESP. Após,
de-se vista à Defensoria. Int. - ADV: ANÍSIO VIEIRA CAIXETA JÚNIOR (OAB 194941/SP), CECILIA APARECIDA SOARES DOS
SANTOS SOBRAL (OAB 275648/SP), FABIO MANTOVAN DOS SANTOS (OAB 248852/SP)
Processo 0055646-61.2011.8.26.0405 (405.01.2011.055646) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Banco Bradesco S/A - Acertaki Comercio de Informatica e Eletroeletronicos Ltda - - Gilmar Veloso Silva - ordem 2374/11 -Fls.
75: concedo o prazo de 05 dias para manifestação. Nada vindo, defiro o sobrestamento do feito nos termos do artigo 791 III
conforme pedido de fls. 73 e após, ao arquivo. Int. - ADV: MATILDE DUARTE GONCALVES (OAB 48519/SP), EZIO PEDRO
FULAN (OAB 60393/SP), ANDRE LUIS FULAN (OAB 259958/SP)
Processo 0055957-18.2012.8.26.0405 (405.01.2012.055957) - Exibição - Medida Cautelar - Francisco das Chagas Maciel
Vasconcelos - Itaucard - Intime-se o réu, através de seu procurador, a pagar em 15 dias o montante da condenação no valor de
R$ 1.151,27 (10/2013), que deverá ser devidamente atualizado. Em caso de não pagamento, o valor será acrescido de multa de
10%, além dos honorários advocatícios que fixo em 10%. Em caso de pagamento parcial, fica mantida a multa e os honorários
advocatícios ora fixados sobre o restante do débito (art. 475-J “caput” e §4º do CPC). Oportunamente, anote-se a fase de
execução, procedendo-se as anotações. Int. - ADV: EDUARDO HILARIO BONADIMAN (OAB 124890/SP), MARCELO RIBEIRO
(OAB 229570/SP), ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS (OAB 127104/SP)
Processo 0055996-15.2012.8.26.0405 (405.01.2012.055996) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Bradesco Leasing S/A - Cyber Brasil Lavanderia Ltda Epp - Fls. 82/83: a liminar foi indeferida (fls. 44/45), portanto,
indefiro. Intime-se o autor para providenciar a devolução da CP expedida, devidamente cumprida, em 05 dias. Int. - ADV: LUIS
FERNANDO DE CASTRO (OAB 156342/SP), PATRICIA DOS SANTOS TAKIMOTO (OAB 307677/SP)
Processo 0059790-44.2012.8.26.0405 (405.01.2012.059790) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Companhia de Credito Financ e Invest Rci Brasil - Fabiana Mena de Souza - CERTIDÃO - MANDADO SEM
CUMPRIMENTO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que deixei de dar cumprimento ao mandado nº 405.2013/082463-6, tendo
em vista que o endereço em questão, não pertence ao setor desta Oficiala. Face ao exposto, devolvo o mandado ao cartório
para que sejam tomadas as devidas providências. O referido é verdade e dou fé. Osasco, 02 de dezembro de 2013. - ADV: ANA
ROSA DE LIMA LOPES BERNARDES (OAB 298923/SP), MARIA DO CARMO BARBOSA VIEIRA DE MELLO PEPE (OAB 63266/
SP), CHANDER ALONSO MANFREDI MENEGOLLA (OAB 302572/SP)
Processo 0063657-45.2012.8.26.0405 (040.52.0120.063657) - Monitória - Prestação de Serviços - Centro Educacional
Adridani Ltda - Jozimar Ferreira da Silva - Processo nº 26/2013 (Ciência do ofício vindo do INFOJUD às fls. 72 informando
o seguinte endereço: Rua Estrada Municipal 29 Jd. das Bandeiras - CEP: 6160-380 Osasco- SP) - ADV: MARCELO GARCIA
MENTA DE CARVALHO (OAB 116360/SP), JULIANA REGINA GUERRA (OAB 325409/SP)
Processo 0063721-55.2012.8.26.0405 (040.52.0120.063721) - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil Retificação de Nome - Astrogildo Alves dos Anjos - Para os fins da determinação retro, proceda-se a pesquisa junto ao Renajud.
Após, ao Ministério Público. Int. - ADV: WALTER RIBEIRO DOS SANTOS (OAB 70082/SP)
Processo 0063721-55.2012.8.26.0405 (040.52.0120.063721) - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil Retificação de Nome - Astrogildo Alves dos Anjos - Fls. 65: intime-se o autor para atender conforme cota ministerial, em 05 dias.
Com a vinda, ao MP. Int. - ADV: WALTER RIBEIRO DOS SANTOS (OAB 70082/SP)
Processo 0063834-09.2012.8.26.0405 (040.52.0120.063834) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Bradesco Financiamentos S.a. - Devair Marcolino - Intime-se o réu, através de seu procurador, a pagar em
15 dias o montante da condenação no valor de R$ 7050,44 (nov/13), que deverá ser devidamente atualizado. Em caso de não
pagamento, o valor será acrescido de multa de 10%, além dos honorários advocatícios que fixo em 10%. Em caso de pagamento
parcial, fica mantida a multa e os honorários advocatícios ora fixados sobre o restante do débito (art. 475-J “caput” e §4º do
CPC). Oportunamente, anote-se a fase de execução, procedendo-se as anotações. Int. - ADV: RAIMUNDO HERMES BARBOSA
(OAB 63746/SP)
Processo 0063916-40.2012.8.26.0405 (040.52.0120.063916) - Monitória - Contratos Bancários - Banco Santander Brasil
S/A - Hot Steel Laminados de Aço Ltda - - Sergio Itiro - Processo nº 50/2013 ( Ciência do ofício vindo do INFOJUD informando o
seguinte endereço: Avenida Antônio Henrique Laranjeira,371). - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)
Processo 0072720-46.2002.8.26.0405 (405.01.2002.072720) - Procedimento Ordinário - Direitos / Deveres do Condômino
- Condominio Residencial Antonini Village - Roma Incorporadora e Administradora de Bens Ltda - - Ellen de Moraes Cavazani
Antonini - - João Wilson Antonini - - Jailton da Silva Oliveira - Caixa Econômica Federal - PROC. 3107/2002 - (ciência do
ofício de fls. 550/556 vindo do RENAJUD informando que não foram encontrados veículos para o CPF/MF 087409888-21;
282385018-06, VEÍCULOS PLACAS CXY-7877; CXY-5827; CXY-5833, CXY-5841 E CIH-6117 em nome de ROMA INCORP. ADM
DE BENS LTDA) - ADV: CRISTIANE FERNANDES BORBA DOS SANTOS (OAB 301264/SP), HEROI JOAO PAULO VICENTE
(OAB 129673/SP)
Processo 3000471-60.2013.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
PANAMERICANO SA - Silvanilton Manoel de Farias - Vistos. Defiro liminarmente a medida. Expeça-se mandado de busca e
apreensão, depositando-se em mãos do autor. Desde logo, autorizo o concurso de força policial e arrombamento, quando tais
medidas, a critério do Sr. oficial de justiça se fizerem necessárias. No prazo de cinco dias o devedor fiduciante poderá pagar a
integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe
será restituído, livre do ônus da propriedade fiduciária (§ 2º do art. 3º da Lei 911/69, com a redação dada pela Lei 10.931/04).
Em cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do
credor fiduciário. O devedor fiduciante poderá contestar, no prazo de quinze dias da execução da liminar, ainda que tenha se
utilizado da faculdade do § 2º do art. 3º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição (§ 4º do art. 3º com a
redação da Lei 10.931/04) Cite-se, com os benefícios do artigo 172, parágrafo segundo do CPC Int. - ADV: ROSANGELA DELL
AQUILLA (OAB 199242/SP)
Processo 3010777-88.2013.8.26.0405 - Incidente de Falsidade - Indenização por Dano Moral - Yuri Covaciuc - Sueli Ribeiro
Martini - Ao Perito para manifestação. Int. - ADV: CARLA CRISTINA RIBEIRO (OAB 209844/SP), HAMILTON GALVAO ARAUJO
(OAB 125909/SP)
Processo 3032034-72.2013.8.26.0405 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 3003885-95.2013.8.26.0266 - 2ª VARA DA
COMARCA DE ITANHAEM SP) - Cremilda Marçal Correa e Silva - CAROLINA MARCAL E SILVA - - ALEXANDRE ROGERIO DA
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SILVA ALVES - ORDEM 2267/13 -PROVIDENCIE A AUTORA + UMA COPIA DA PETIÇÃO INICIAL PARA SERVIR DE CONTRAFE
PARA CITAÇÃO DO 2 RÉU OU SEJA ALEXANDRE, EM CINCO DIAS. - ADV: RAFAEL INDALENCIO (OAB 285077/SP)
Processo 3034788-84.2013.8.26.0405 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 1064641-20.2013.8.26.0100 - 21ª VARA CIVEL
CENTRAL DA CAPITAL DE SÃO PAULO) - DAVID HENRIQUE PEREIRA - ALEXANDRE BARONI CABRAL RODRIGUES DA
SILVA - ordem 2457/13-manifeste-se o autor sobre a certidão do oficial de justiça em cinco dias, CERTIDÃO - MANDADO
CUMPRIDO PARCIALMENTE CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 405.2013/094180-2 dirigime na Rua Ettore Fabri, 23 e aí sendo DEIXEI DE CITAR ALEXANDRE BARONI CABRAL RODRIGUES DA SILVA, em virtude
dele não residir no local, conforme informação do Sr. Roberto Rodrigues (pai),o qual disse que ele pode ser encontrado na
Cidade de Mairiporã, na Estrada Rio Acima, 4995, portanto, devolvo o presente mandado em cartório para os fins de direito. O
referido é verdade e dou fé. Osasco, 08 de janeiro de 2014. - ADV: MARCOS ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA (OAB 212619/
SP)
Processo 3036249-91.2013.8.26.0405 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0233728-89.2013.8.19.0001 - 2ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DA CAPITAL DO RIO DE JANEIRO) - ELAINE ARAGÃO DE MAGALHÃES - FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA - Intime-se o autor para providenciar, em 05
dias, o recolhimento da taxa judiciária e diligência do oficial de justiça. Nada vindo, devolva-se. Int. (VALOR DA DILIGÊNCIA A
SER RECOLHIDO = R$13,59 + TAXA JUDICIÁRIA = R$193,70). - ADV: NELSON LAGES RANGEL (OAB 57866/RJ)
Processo 3036512-26.2013.8.26.0405 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 1087501-15.2013.8.26.0100 - 28ª VARA CÍVEL
FORO CENTRAL JOÃO MENDES JUNIOR - SP) - Oscar Daniel Bezerra Schmidt - Silvio Cesar de Moura - ordem 2556/13manifeste-se o autor sobre a certidão do oficial de justiça- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO PARCIALMENTE CERTIFICO
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 405.2013/088641-0 dirigi-me ao endereço, Rua Flor de Amoras, nº.
38, e lá estando, citei Silvio Cesar de Moura, do inteiro teor do r. Mandado o qual de tudo bem ciente ficou, aceitou a contrafé a
quem li e lhe ofereci, exarando sua assinatura. Certifico ainda que, após decorrido o prazo legal, sem que o devedor houvesse
se manifestado, retornei ao local indicado, e lá estando, deixei de proceder a penhora em bens de propriedade do requerido,
em virtude do mesmo alegar que não possui bens para a garantia da divida, que esta desempregado e mora de favor na casa
da mãe dona Maria, o que foi por ela confirmado, alegando que os bens que guarnecem a moradia são de sua propriedade que
ali não tem bens de propriedade de Silvio Cesar Moura, indique o autor bens que por ventura possa ter o réu e seja dado cabal
cumprimento ao mandado. O referido é verdade e dou fé. Osasco, 16 de dezembro de 2013. - ADV: ADRIANA ROSSI (OAB
187278/SP)
Processo 3037435-52.2013.8.26.0405 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 0028115-08.2012.8.26.0003 - 1ª VARA CIVEL
FORO REGIONAL III JABAQUARA SP) - PATRIZIA GIOVANA DOS SANTOS VITALE - Viasul Transportes Urbanos Ltda Designo o dia 12 de março de 2014 às 14:30 horas para a oitiva da testemunha. Intime-se e comunique-se via email. Intimem-se
via postal. Int. - ADV: LUCIANA GRECO MARIZ (OAB 150805/SP)
Processo 3037442-44.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Acidentária - FRANCISCO
FRANCELINO DOS SANTOS - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 1- Defiro Justiça Gratuita. 2- Indefiro
a tutela antecipada uma vez que a solução apresentada demanda produção de provas, notadamente perícia médica específica
a ser realizada com a observância do contraditório, quando, então, será possível a formação de juízo acerca da prestação
jurisdicional buscada, ou seja, o direito ou não ao restabelecimento do benefício postulado. 4 - Nomeio a Drª Lígia Célia Lemes
Fortes Gonçalves para realizar a perícia médica. Aprovo os assistentes técnicos que eventualmente forem indicados pelas
partes, concedendo-lhes o prazo de cinco dias para tal providência, se ainda assim não o fizeram, compromissando-se se
necessário. Faculto as partes a formulação de quesitos em cinco dias. Após a juntada do laudo pericial será designada audiência
de tentativa de conciliação, instrução debates e julgamentos. Expeça-se ofício ao réu, requisitando-se informações sobre o
autor, nos modelos de praxe. Fixo os honorários da perita no valor de R$ 460,00 . Intime-se o réu para depositar o valor acima
arbitrado e, após o depósito a perita para designar dia e hora para os exames no autor. Cite-se e intimem-se. - ADV: ANTONIO
JOSE DOS SANTOS (OAB 69477/SP)

4ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO PAULO CAMPOS FILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GLAUCIA FAGUNDES DE ANDRADE MORATO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0015/2014
Processo 3034758-49.2013.8.26.0405 - Impugnação ao Valor da Causa - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Saude Santa
Celina Assistencia Medica S A - Manuel Alencar Lima - Fls.08/09: Defiro a devolução do prazo remanescente para manifestação
sobre a impugnação de fls.02/06 e contestação apresentada nos autos principais, o qual passará a fluir a partir da publicação
deste despacho, considerando que nos dias 17 à 19 de dezembro de 2013, o Cartório se encontrava em correição e nos dias
20 de dezembro de 2013 à 06 de janeiro de 2014 em recesso. Int. - ADV: FERNANDA PASQUALINI (OAB 257886/SP), RAFAEL
BARROSO FONTELLES (OAB 327331/SP)
Processo 4002748-32.2013.8.26.0405 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Pedro Garcia - - Marli Rodrigues da Silva
Garcia - - Marlene Rodrigues da Silva Paci - - Daiane Cristina Paci - - Spielberg Paci - Antônio Fausto Gonzaga Gaspar - Jacyra Maciel Gaspar e outro - Vistos. Dê-se vista ao Ministério Público. Int. - ADV: MARIA RITA EVANGELISTA DA CRUZ SILVA
(OAB 86006/SP)
Processo 4007671-04.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Walkíria Satiko Namiki
Baldacini - Net Sao Paulo LTDA - WALKÍRIA SATIKO NAMIKI BALDACINI ajuizou “ação de obrigação de fazer cumulada com
repetição do indébito cumulada com indenizatória e pedido de tutela antecipada” contra NET SÃO PAULO LTDA alegando, em
síntese, que: foi assinante da Requerida no período de dezembro de 2008 a julho de 2011, quando solicitou o cancelamento dos
serviços contratados; após o cancelamento, recebeu da Requerida cobrança de serviços não utilizados e teve o nome negativado,
o que lhe impediu de obter crédito; tentou resolver a questão, amigavelmente, em vão; em razão dos fatos, sofreu dano moral.
Pede, em sede de antecipação de tutela, que a Requerida cesse com o envio de cobranças, sob pena de pagamento de multa no
valor de R$ 1.000,00, (um mil reais), e seja excluída a restrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, e, a final,
seja a ação julgada procedente, nos termos que explicita nas letras “f” a “h” no item “dos pedidos” da inicial. A tutela antecipada
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foi deferida. Citada, a Requerida contestou a ação sustentando, em síntese, que: as cobranças enviadas até setembro de
2011, data em que houve a retirada do equipamento, são devidas, uma vez que a rescisão do contrato só é efetivada com a
devolução dos aparelhos; não praticou qualquer ilícito a ensejar o dever de indenizar; eventuais cobranças efetuadas, após o
cancelamento, foram canceladas; não há prova do dano material e moral; não houve cobrança indevida a ensejar repetição de
indébito formulado pela Autora; eventual indenização deferida deverá observar aos princípios que cita. Pugna pela improcedência
da ação. Houve réplica. Instadas as Partes a se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir, a Autora requereu
prova oral, e a Requerida manifestou desinteresse na produção. Pelo MM Juiz foi designada audiência de conciliação. Realizada
a audiência de conciliação, as Partes não se compuseram, tendo a Autora rejeitado a proposta ofertada pela Requerida. Na
oportunidade, pelas Partes foi dito que não tinham outras provas a produzir, razão pela qual, pelo Juízo foi declarada encerrada
a instrução, ratificando elas suas teses em alegações finais. É o relatório, decido. Reconhece a Requerida que os equipamentos
foram retirados do antigo endereço da Autora em setembro de 2011, todavia, a negativação do nome da Requerente se deu por
débito vencido em junho de 2012, (fls. 68), quando de há muito havia cessada a prestação dos serviços. Dessa forma, ilegal a
negativação do nome da Autora, lhe sendo devida indenização. Os constrangimentos e problemas decorrentes do fato de terse o nome inscrito em cadastros de serviços de proteção ao crédito são inegáveis e notórios. Não se podendo medi-los pelo
tempo em que o nome da pessoa permanece constando dos referidos cadastros. Os dissabores observados por quem têm seu
nome inscrito nos serviços de proteção ao crédito se evidenciam, ainda mais, considerando a facilidade e freqüência com que
são eles consultados, por quase todas as instituições financeiras e os estabelecimentos comerciais, os quais, em regra, deixam
de fazer qualquer operação com aqueles que têm seu nome inscrito nos referidos serviços. Assim, é devido à Autora, pela
Requerida, indenização por danos morais, a qual, em face das peculiaridades do caso em exame, fixo em R$ 20.000,00. Não
há, entretanto, como se apreciar o pedido de repetição de indébito das faturas, cujas cópias encontram-se às fls. 61 e 62, posto
que não há prova de seu pagamento. Posto isto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação para o fim de tornar definitiva a
tutela antecipada concedida, e condenar a Requerida a pagar à Autora R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por
danos morais, importância esta que deverá ser corrigida legalmente e acrescida de juros legais a partir da data desta decisão.
Considerando que foi diminuta a sucumbência da Autora, arcará, finalmente, a Requerida com as custas judiciais e honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. P. R. I. Osasco, 15 de janeiro de 2014. Em caso de apelação,
recolher 2% sobre o valor atualizado da causa, ou da condenação, a título de preparo, mais o porte de remessa e retorno dos
autos a Superior Instância (obs.: o beneficiário da justiça gratuita está isento de tais custas). - ADV: EDUARDO DE CARVALHO
SOARES DA COSTA (OAB 182165/SP), FERNANDA MEDINA MORAES GALVANI (OAB 186056/SP), ALEXANDRE FONSECA
DE MELLO (OAB 222219/SP), SABAH FACHIN DE VECCHI (OAB 288872/SP)
Processo 4009455-16.2013.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - LUCINEIA APARECIDA
SCANDAROLLI - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Nota do Cartório: Manifeste-se a Requerente, no prazo
legal, sobre a Contestação apresentada. Int. - ADV: MARIA RITA EVANGELISTA DA CRUZ SILVA (OAB 86006/SP)
Processo 4016264-22.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - ctc
empreiteira de obras ltda. EPP - - claudinei tavares - Tim Celular S/A - Vistos. Presentes que se encontram os requisitos legais
autorizadores da concessão da tutela antecipada, fica ela deferida, para o fim de determinar que se oficie o Serviço Central de
Proteção ao Crédito e à SERASA, para que procedam a retirada do nome dos Autores de seus cadastros, por conta do débito
noticiado na inicial, até segunda ordem deste Juízo. Oficie-se. No mais, cite-se a Requerida, por carta, para os termos da
presente ação, bem assim, intime-se-á do teor desta decisão. Int. - ADV: ELTON JOHN DE CASTRO PASSOS (OAB 280720/
SP)
Processo 4016563-96.2013.8.26.0405 - Usucapião - Propriedade - MARIA JOSE DE QUEIROZ FORTUNATO - - GELSON
FORTUNATO - JOSE GONÇALVES VALENTE - - JOSE GONÇALVES GALANTE - - ANESIA GONÇALVES GALANTE - - ANTONIO
GONÇALVES VALENTE - - JULIA CARVALHO VALENTE - - LUIZ AUGUSTO BORGES DE ALMEIDA - - ALZIRA GONÇALVES
ALMEIDA - Vistos. Cite-se os Requeridos e os Confinantes, bem assim expeça-se edital para citação dos requeridos ausentes,
incertos e não sabidos e intime-se as Fazendas Estadual, Municipal e Federal para que manifestem eventual interesse na
causa. Int. - ADV: ANDREA BOOS (OAB 181311/SP)
Processo 4018754-17.2013.8.26.0405 - Usucapião - Propriedade - MARIA DAS DORES TAVARES DUARTE - CINCINATO
CAJADO BRAGA - - NAIR DE TOLEDO BRAGA - - RAUL BOLLINGER - - ANA DE LOURDES FONSECA BOLLINGER - Vistos.
Cite-se os Requeridos e os Confinantes, bem assim expeça-se edital para citação dos requeridos ausentes, incertos e não
sabidos e intime-se as Fazendas Estadual, Municipal e Federal para que manifestem eventual interesse na causa. Int. - ADV:
ANDREA BOOS (OAB 181311/SP)
Processo 4020681-18.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO SA AST COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - - VANDERLEI ANTONIO DO AMARAL - CERTIDÃO CERTIFICO
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 405.2013/084414-9 dirigi-me ao endereço: mencionado, ( IMOVEL
SEM PORTAR NUMERAÇÃO), e ai sendo, citei o Sr. Vanderlei A. Do Amaral, deixando ciente do integral teor do presente, a
quem li e entreguei a contrafé, exarando o recebimento e ciencia. Certifico mais que na oportunidade o executado apresentoume xerox do acordo formalizado alusivo ao debito, conforme segue anexo. O referido é verdade e dou fé. Osasco, 16 de janeiro
de 2014. - ADV: MATILDE DUARTE GONCALVES (OAB 48519/SP), EZIO PEDRO FULAN (OAB 60393/SP), ANDRE LUIS
FULAN (OAB 259958/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO PAULO CAMPOS FILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GLAUCIA FAGUNDES DE ANDRADE MORATO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2014
Processo 0001012-86.2009.8.26.0405 (405.01.2009.001012) - Procedimento Sumário - Locação de Móvel - Closi Locadora
de Veiculos Ltda - Quanta Prestadora de Servicos Em Zeladoria Portaria e Vigilancia Ltda - Vistos. Fls. 236: Reitere-se. Int. ADV: MARIA ANGELICA CAPUZZI TERUEL (OAB 98008/SP)
Processo 0001012-86.2009.8.26.0405 (405.01.2009.001012) - Procedimento Sumário - Locação de Móvel - Closi Locadora
de Veiculos Ltda - Quanta Prestadora de Servicos Em Zeladoria Portaria e Vigilancia Ltda - J. Aguarde-se o cumprimento da
carta precatória. Int. - ADV: MARIA ANGELICA CAPUZZI TERUEL (OAB 98008/SP)
Processo 0001774-88.1998.8.26.0405 (405.01.1998.001774) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Jose
Eladio Alves - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Expeça-se mandado de levantamento em favor do Autor como pleiteado
às fls.393, referente a importância depositada às fls.385. Após, defiro o pedido de vista dos autos fora de Cartório. Int. (mandado
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1482

de levantamento emitido em favor do Autor, a disposição para vretirada) - ADV: IVANIR CORTONA (OAB 37209/SP)
Processo 0001774-88.1998.8.26.0405 (405.01.1998.001774) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Jose
Eladio Alves - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - ica o Autor intimado para retirada - ADV: IVANIR CORTONA (OAB
37209/SP)
Processo 0005600-34.2012.8.26.0405 (405.01.2012.005600) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Terezinha Gonçalves
Fernandes - Cia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo Sabesp - - Álvaro Dias - - Laudenir Soares Eringer - J. Ciência
(petição da UNIÃO, iformando que não tem interesse no objeto da ação) - ADV: MARICY REHDER COELHO CAMARA (OAB
156550/SP)
Processo 0006782-55.2012.8.26.0405 (405.01.2012.006782) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Flavio Barbosa da Silva - Banco Santander S/A - Intime-se o Embargante a dar andamento ao
feito em quarenta e oito horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: MARCIAL BARRETO CASABONA (OAB 26364/SP), JOSE DE
PAULA MONTEIRO NETO (OAB 29443/SP), JOSE MARIA CAVALCANTE DE MOURA (OAB 203796/SP)
Processo 0006940-38.1997.8.26.0405 (405.01.1997.006940) - Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência Distribuidora de Bebidas Osasco Ltda - Ref Fls.1097: Vistos. Intime-se a Sócia da Falida, fls. 901, a retirar em cartório, no prazo
de cinco dias, os livros mencionados na certidão de fls. 1089. Int. - ADV: ROGERIO LEANDRO (OAB 305897/SP), MANOEL
ALONSO (OAB 12793/SP)
Processo 0006940-38.1997.8.26.0405 (405.01.1997.006940) - Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência Distribuidora de Bebidas Osasco Ltda - Natalino Martins Caramelo - Processo.n. 467/97. Fls. 1093. “ Vistos.Intime-se o Patrono
da falida por carta e pela imprensa para retirada dos livros.Int”. - ADV: ROGERIO LEANDRO (OAB 305897/SP), MANOEL
ALONSO (OAB 12793/SP)
Processo 0006940-38.1997.8.26.0405 (405.01.1997.006940) - Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência Distribuidora de Bebidas Osasco Ltda - Natalino Martins Caramelo - Processo.n. 467/97. Fls. 1095 “ Vistos. Diante da petição
juntada às fls. 1094, cujo despacho nela proferido deverá ser publicado, deixo de determinar o cumprimento daquele de fls.
1093. Int”. e Fls. 1094. “ J. Defiro, se em termos. Aguarde-se. Int”. - ADV: MANOEL ALONSO (OAB 12793/SP), ROGERIO
LEANDRO (OAB 305897/SP)
Processo 0006940-38.1997.8.26.0405 (405.01.1997.006940) - Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência Distribuidora de Bebidas Osasco Ltda - Natalino Martins Caramelo - Vistos. Diante do exposto na certidão de fls. 1099, cumprase o despacho de fls. 1097. Int. - ADV: MANOEL ALONSO (OAB 12793/SP), ROGERIO LEANDRO (OAB 305897/SP)
Processo 0013459-04.2012.8.26.0405 (405.01.2012.013459) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Liane Lindemberg Cunico - Ss Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda - Vistos. Diante do exposto na
certidão de fls. 178, subam os autos à Câmara Competente do Egrégio Tribunal de Justiça, Seção de Direito Privado. Int. - ADV:
MIRIAM AMORIM DA SILVA (OAB 289875/SP), LEONARDO DE BRITTO POMBO (OAB 234692/SP), JULIANA YUKIE OTANI
(OAB 210930/SP)
Processo 0014009-96.2012.8.26.0405 (405.01.2012.014009) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Wandreandson
Vieira de Araujo - Charles Oliveira Pratas - Fls.147/155: Manifeste-se o Requerido, em cinco dias. Int. - ADV: NILTON EZEQUIEL
DA COSTA (OAB 90841/SP), KELLY CRISTINA NUNES (OAB 289356/SP)
Processo 0015694-41.2012.8.26.0405 (405.01.2012.015694) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Volkswagen S/A - Sonia Palmeira da Silva Batista - Vistos. Intime-se o Autor para dar andamento ao feito em
quarenta e oito horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (OAB 31618/SP)
Processo 0016929-43.2012.8.26.0405 (405.01.2012.016929) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Mineradora Pedrix Ltda - Adhermix Concreto Ltda - Vistos. Manifeste-se a Exequente, em cinco dias, em termos de prosseguimento
do feito. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: NILSON FRANCO DE GODOI (OAB 94060/SP)
Processo 0018285-10.2011.8.26.0405 (405.01.2011.018285) - Monitória - Prestação de Serviços - Sesp Sociedade
Educacional São Paulo - Ozires Teixera de Menezes - CONTROLE N. 803/11: Vistos. Sem prejuízo do despacho proferido às
fls. 86, itens “2” e “3”, providencie o Requerido, em cinco dias, a vinda aos autos de cópia de sua última declaração de renda
apresentada, a fim de ser apreciado o pedido de gratuidade da justiça. Int. - ADV: CARLOS AUGUSTO BURZA (OAB 107415/
SP), MARCELO MARTINS CESAR (OAB 159139/SP), FABIA OLIVEIRA BERNARDO DE ALBUQUERQUE (OAB 253859/SP),
PRISCILA FARIAS CAETANO (OAB 207578/SP), MARIANO MASAYUKI TANAKA (OAB 236437/SP)
Processo 0018285-10.2011.8.26.0405 (405.01.2011.018285) - Monitória - Prestação de Serviços - Sesp Sociedade
Educacional São Paulo - Ozires Teixera de Menezes - Nesta cidade e Comarca de Osasco, Estado de São Paulo, onde presente
se encontrava o Doutor Paulo Campos Filho, MM. Juiz Titular da 4ª Vara Cível, comigo, Escrevente de seu cargo, no final
assinado. Apregoadas as Partes, ambas estavam ausentes, bem como, seus respectivos Patronos, embora estes estivessem
cientes desta audiência e de que deveriam trazer seus Constituintes, conforme intimação pela imprensa oficial (fls. 87).
Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foi dito que eventual proposta de conciliação restava prejudicada diante das ausências
retro mencionadas. Manifeste-se a Autora, no prazo de cinco dias, se tem interesse no prosseguimento do feito, após, tornem
os autos conclusos. Publique-se. Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. - ADV: MARCELO MARTINS
CESAR (OAB 159139/SP), CARLOS AUGUSTO BURZA (OAB 107415/SP), PRISCILA FARIAS CAETANO (OAB 207578/SP),
MARIANO MASAYUKI TANAKA (OAB 236437/SP), FABIA OLIVEIRA BERNARDO DE ALBUQUERQUE (OAB 253859/SP)
Processo 0019750-74.1999.8.26.0405 (405.01.1999.019750) - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis Sem despejo - Clotilde Conceicao dos Santos.rep.raulino Barbosa de Souza - Orlanda Mosca Nogueira - Processo 1267/99 - fls.
129 - Vistos. Por ora, comprove a Exequente, documentalmente e, em cinco dias, o registro da penhora do imóvel, a fim de
ser apreciado o pedido de cancelamento do registro. A decisão segue adiante. Int. - ADV: ANDRÉ EDUARDO DA SILVA (OAB
225581/SP)
Processo 0019750-74.1999.8.26.0405 (405.01.1999.019750) - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis Sem despejo - Clotilde Conceicao dos Santos.rep.raulino Barbosa de Souza - Orlanda Mosca Nogueira - Processo 1267/99 - fls.
130 - Vistos Diante da notícia de pagamento do débito, JULGO EXTINTA a presente ação de Execução de Título Extrajudicial
requerida por Clotilde Conceicao dos Santos.rep.raulino Barbosa de Souza contra Orlanda Mosca Nogueira, bem assim os
EMBARGOS À EXECUÇÃO em apenso, envolvendo as mesmas Partes, o que faço com fundamento no artigo 794, inciso I do
Código de Processo Civil. Recolha a Executada, no prazo legal, o valor da taxa judiciária a que alude o artigo 4º, inciso III da Lei
11.608/03, sob pena de inscrição da dívida. Considerando que a notícia de pagamento do débito e pedido de extinção da ação,
trazem em si a aceitação a aceitação tácita de ato incompatível com a vontade de recorrer, certifique-se o trânsito em julgado e
oportunamente, arquive-se os autos do processo, observadas as formalidades legais. P.R.I. - ADV: ANDRÉ EDUARDO DA SILVA
(OAB 225581/SP)
Processo 0021327-33.2012.8.26.0405 (405.01.2012.021327) - Procedimento Sumário - Contratos Bancários - Ana Lucia
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Nunes de Melo - Banco Itaucard S/A - Fica o Requerido intimado para retirada da contestação e dos documentos que a
acompanham, desentranhados dos autos, em cumprimento ao r.Despacho de fls.80, proferido em 1º de julho de 2013. - ADV:
MARCIA APARECIDA ANTUNES V ARIA (OAB 103645/SP), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 278281/SP)
Processo 0021914-89.2011.8.26.0405 (405.01.2011.021914) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Idalina Rosa dos Santos Oliveira - Everson Santos Fernandes - - Jose Manuel Teiga Junior - Processo 959/11 - Vistos. Para
que produza os seus devidos e legais efeitos de direito, HOMOLOGO, por sentença o acordo celebrado entre as Partes às
fls. 209/213, nestes autos da ação de rocedimento Ordinário que Idalina Rosa dos Santos Oliveira move contra Jose Manuel
Teiga Junior, Everson Santos Fernandes. Considerando que o acordo havido entre as Partes, sem reserva alguma, traz em si
a aceitação tácita de ato incompatível com a vontade de recorrer, certifique-se o trânsito em julgado e após, aguarde-se o seu
integral cumprimento, no arquivo, o qual deverá ser noticiado pela Exequente, para fins de extinção da ação. P.R.I.Osasco, 06
de Novembro de 2013. - ADV: MARIA HELENA GONÇALVES (OAB 162840/SP), CECILIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS
SOBRAL (OAB 275648/SP)
Processo 0022987-96.2011.8.26.0405 (405.01.2011.022987) - Execução de Título Extrajudicial - Veículos - Banco Bradesco
S A - Claudio Rocha Drogaria Me - Fls. 85: “J. Expeça-se nova carta precatória, cuidando o interessado de providenciar a
instrução e distribuição, comprovando-se nos autos. Int.” (precatória expedida em 10.01.14) - ADV: MARIA LUCILIA GOMES
(OAB 84206/SP)
Processo 0023209-06.2007.8.26.0405 (405.01.2007.023209) - Reintegração / Manutenção de Posse - Espécies de Contratos
- Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Multiplo - Julio Cesar Rangel Claro - - Espólio de Olandina Souza Garia, Representado Por
Muriel Souza Ribeiro - J. Proceda-se a pesquisa INFOJUD e BACENJUD, SE EM TERMOS. Quanto ao RENAJUD, este Juízo
não mantem convêncio . - ADV: PAULO SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP)
Processo 0024423-56.2012.8.26.0405 (405.01.2012.024423) - Procedimento Sumário - Rescisão / Resolução - Apas
Associação Policial de Assistencia Social - Telefonica Brasil - - Telecom S/A - Fica a Correquerida TELECOM S/A, intimada para
retirada da petição e documentos de fls.160/165, desentranhados doa autos, em cumprimento à r.Decisão de fls.190. - ADV:
FABIO RIVELLI (OAB 297608/SP), ADRIANA CARLA ALVES CERRI (OAB 176432/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO
FILHO (OAB 126504/SP), ANTÔNIO APARECIDO TINELLO (OAB 158057/SP)
Processo 0025038-46.2012.8.26.0405 (405.01.2012.025038) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Celio
Rodrigues Elias - Realiza Distribuidora e Representacoes Ltda - Fica o Autor intimado para manifestar-se sobre a carta precatória
devolvida, dando prosseguimento ao feito. - ADV: ANDREA MADEIRA (OAB 128743/SP)
Processo 0026687-46.2012.8.26.0405 (405.01.2012.026687) - Notificação - Rescisão / Resolução - Cooperativa Habitacional
Sololar - Rodolfo Moreti - J. Se em termos, cite-se por edital, devendo o Interessado recolher a taxa pertinente para tanto (R$
166,92), bem como providenciar a publicação do edital em jornal de circulação local. Int. - ADV: JOANNA GARDINI DE CASTRO
(OAB 308675/SP), AGUINALDO DE CASTRO (OAB 50669/SP)
Processo 0026876-68.2005.8.26.0405 (405.01.2005.026876) - Monitória - Prestação de Serviços - Fundacao Instituto
Tecnologico de Osasco Fito - Andre Flemming Dias - Vistos. Retorne o processo ao arquivo. Int. - ADV: ANA MARIA GOMES DE
SOUZA TINOCO AMARAL (OAB 82890/SP), VAGNER CARLOS DE AZEVEDO (OAB 196380/SP)
Processo 0026889-23.2012.8.26.0405 (405.01.2012.026889) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco S/A - Lucia Ferreira da Silva - 1)Fls.62: Expeça-se nova carta precatória nos termos daquela confeccionada às
fls.50, providenciando o Exeqüente a sua retirada em Cartório, bem assim, a sua instrução e distribuição no Juízo Deprecado,
disso fazendo provas nos autos. 2)Sem prejuízo, providencie a autenticação do substabelecimento juntado às fls.59. Int. - ADV:
JOSE CARLOS GARCIA PEREZ (OAB 104866/SP)
Processo 0027468-39.2010.8.26.0405/01 - Cumprimento de sentença - Liminar - Banco do Brasil S/A. - Tabocas Ltda Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB - CONCLUSÃO Em 13 de janeiro de 2014, faço estes autos conclusos
ao MM. Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Cível da Comarca de Osasco-SP., DR. PAULO CAMPOS FILHO. Eu, Escrevente-Chefe,
subscrevo. Vistos 1)Comprove a Peticionária Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB, em cinco dias, que a
pessoa que assinou a procuração de fls.420 têm poderes para lhe representar. 2)Sem prejuízo, manifestem-se os Advogados
constituídos pelo Exeqüente, em cinco dias, sobre a petição e documentos de fls.417/432. Int. Osasco, 13 de janeiro de
2014. - ADV: ROBERTO MARQUES DAS NEVES (OAB 110037/SP), MARCELO IANELLI LEITE (OAB 180640/SP), CAETANO
MARCONDES MACHADO MORUZZI (OAB 216342/SP), LUIZ SERGIO ROSA WITZEL FILHO (OAB 258979/SP)
Processo 0027629-78.2012.8.26.0405 (405.01.2012.027629) - Exibição - Contratos Bancários - Eber Ferreira Gomes Banco Bradesco S/A - Processo 1128/12 - Fls. 203 - J. Certifique a Serventia quanto a tempestividade deste e o recolhimento do
valor do preparo e do porte de remessa. Se em termos, recebo o recurso de apelação em seus regulares efeitos, digo, no efeito
devolutivo. Vista ao apelado, para contrarrazões, o prazo legal. ( Apelante: Banco Bradesco S/A) - ADV: NOEMIA APARECIDA
PEREIRA VIEIRA (OAB 104016/SP), ALEXANDRE LUIZ ALVES CARVALHO (OAB 204155/SP), FABIO CABRAL SILVA DE
OLIVEIRA MONTEIRO (OAB 261844/SP), VANESSA SARTORATO RIBEIRO (OAB 299426/SP)
Processo 0027931-44.2011.8.26.0405 (405.01.2011.027931) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Mamaplast
Embalagens Plasticas Ltda - Banco Bradesco S/A - J. Se em termos, apresente o Requerido o documento apresentado pelo
Autor. Int. - ADV: NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA (OAB 104016/SP), LUCIANA ALBINO DE SOUZA (OAB 255341/SP),
MATILDE DUARTE GONCALVES (OAB 48519/SP)
Processo 0028519-32.2003.8.26.0405 (405.01.2003.028519) - Procedimento Ordinário - Carlos Jose Gaspar - - Therezinha
Bonesi Gaspar - Henry Tjoanhan Go - - Silvia Regina Rodrigues Go - Fls.618: Defiro a dilação do prazo pleiteada pelos
Requeridos, por mais cinco dias. Int. - ADV: DEISY MAGALI MOTA (OAB 141936/SP), ACACIO VALDEMAR LORENCAO JUNIOR
(OAB 105465/SP), JOAQUIM DA SILVA SANTOS (OAB 115048/SP)
Processo 0035520-53.2012.8.26.0405 (405.01.2012.035520) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Nilza Aparecida Ribeiro da Silva Badin - Oral Conect Clínica Odontológica S/c Ltda - Vistos. Diante da manifestação do Perito
às fls. 102, oficie-se o IMESC para que informe a este Juízo, sobre a possibilidade de realização da perícia odontológica na
Autora. Instrua-se o ofício com as cópias pertinentes. Int. - ADV: MARCELO RODRIGUES COSTA (OAB 274347/SP), CLAUDIO
AUGUSTO VAROLI JUNIOR (OAB 216021/SP), ELISABETE FÁTIMA DE SOUZA ZERBINATTI (OAB 216875/SP)
Processo 0037062-82.2007.8.26.0405/01 - Cumprimento de sentença - Indenizaçao por Dano Moral - Auguri Comercio e
Servicos Automotivos Ltda - Santina Morine Tamashiro - Processo 1625/07 - fls. 141: J. Se em termos, providencie a Executada,
no prazo legal, o pagamento do débito apresentado pelo Credor. Int.Os. ( valor do débito: R$ 1.702,91) - ADV: WELINGTON
PEREIRA DE MEDEIROS (OAB 242900/SP), CATARINA SHEILA LIMONGI (OAB 77385/SP), DANILO BARBOSA QUADROS
(OAB 85855/SP), CRISTINA BAIDA BECCARI (OAB 138635/SP)
Processo 0040322-41.2005.8.26.0405 (405.01.2005.040322) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Abn Amro Real S/A - Moises Pereira de Souza - Vistos. Fls. 91: Oficie-se, informando que este Juízo revogou
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a liminar concedida nestes autos, a qual tinha por finalidade a busca e apreensão do veículo, motivo pelo qual não tem interesse
na sua restituição. Feito isto, retorne o processo ao arquivo. Int. - ADV: CYNTHIA GODOY ARRUDA (OAB 180843/SP)
Processo 0041016-68.2009.8.26.0405 (405.01.2009.041016) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação /
Embargos à Execução - Sandra Sueli de Oliveira - Curso de Ensino Fernao Dias Pais S/c Ltda - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão.
Extraia-se cópia da sentença, do V. Acórdão e respectiva certidão de trânsito em julgado, juntando-as na ação de Execução.
Oportunamente, arquive-se. Int. - ADV: FERNANDA VIEIRA CAPUANO (OAB 150345/SP), GILMAR GOMES DA SILVA (OAB
227644/SP), MARIA GABRIELA MEIRELLES SOUSA PINTO (OAB 251744/SP)
Processo 0044097-88.2010.8.26.0405 (405.01.2010.044097) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Agapitto
Educacao Infantil Ltda - Angela Maria Santos Fernandes - Aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: LAIS CRISTINA
MATEOS PEREIRA DOS SANTOS (OAB 288313/SP), FABIANA TINOCO FERNANDEZ (OAB 289321/SP)
Processo 0044387-06.2010.8.26.0405 (405.01.2010.044387) - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário - Jose
Acelino Filho - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Arquive-se os autos do processo,
observadas as formalidades legais. Int. - ADV: JOSE BONIFACIO DOS SANTOS (OAB 104382/SP)
Processo 0044714-77.2012.8.26.0405 (405.01.2012.044714) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira S/A Cfi - Donizete Helena Judice - J. Se em termos, oficie-se o DETRAN. Sem prejuízo manifeste-se
o autor, no prazo legal, sobre o prosseguimento do feito. Int.” - ADV: MARIA DO CARMO BARBOSA VIEIRA DE MELLO PEPE
(OAB 63266/SP), ANA ROSA DE LIMA LOPES BERNARDES (OAB 298923/SP)
Processo 0045432-45.2010.8.26.0405 (405.01.2010.045432) - Procedimento Sumário - Estabelecimentos de Ensino - Sani
Centro de Linguas Ltda - Isabel Bonifacio da Silva - 1.Desentranhe-se os comprovantes acostados às fls. 90/93, juntando-os nos
autos pertinentes e recolha-se o edital expedido. 2.No mais, intime-se a Autora para dar andamento ao feito em quarenta e oito
horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: RITA DE CASSIA MACEDO (OAB 52612/SP)
Processo 0048137-45.2012.8.26.0405 (405.01.2012.048137) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Bradesco S/A - Distribuidora Zago Ltda - J. Defiro, se em termos. Providencie o Cartório. Int - ADV:
ROSANGELA DA ROSA CORRÊA (OAB 205961/SP), MARIANE CARDOSO MACAREVICH (OAB 203358/SP)
Processo 0048785-59.2011.8.26.0405 (405.01.2011.048785) - Monitória - Contratos Bancários - Banco Santander Brasil
S/A - Eiffel Serralheria Industrial Ltda Me - - Edson Melo de Mesquita - Aguarde-se o integral cumprimento do acordo no
arquivo como determinado na parte final da sentença proferida às fls.154. Int. - ADV: ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI (OAB
258423/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR (OAB 188846/SP),
CRISTIANE ALBUQUERQUE FLYGARE (OAB 176659/SP), MARCELO FERREIRA LIMA (OAB 151585/SP)
Processo 0049832-73.2008.8.26.0405 (405.01.2008.049832) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Banco Finasa
Bmc S/A - Maria Lourdes Mendes da Silva - Certifico e dou fé que deixo de dar atendimento ao r. despacho de fls. 192 vez que
não foi recolhida a diligência do Oficial de Justiça. Nada Mais - ADV: MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP)
Processo 0051366-13.2012.8.26.0405 (405.01.2012.051366) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer Abedenego Carvalho Fernandes - ECOLE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - Nesta cidade e Comarca de Osasco, Estado de São
Paulo, onde presente se encontrava o Doutor Paulo Campos Filho, MM. Juiz Titular da 4ª Vara Cível, comigo, Escrevente de seu
cargo, no final assinado. Apregoadas as Partes, presentes o Autor, neste ato representado por MARIA JOSÉ DA SILVA e sua
Patrona, DRA POLYANA LIMA VIEIRA. Ausente a Requerida e seu Patrono, embora a primeira tenha sido intimada via seed (fls
85v), e o segundo via imprensa oficial (fls. 87). Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foi dito que restava prejudicada a tentativa
de conciliação, diante das ausências retro mencionadas. Pela Patrona do Autor foi dito que seu cliente obteve alta, não se
encontrando mais internado, restando prejudicado o pedido inicial, razão pela qual desiste da ação proposta. Pelo MM Juiz foi
dito que: intime-se a Requerida para que esclareça se concorda com o pedido de desistência da ação, no prazo de cinco dias.
Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. - ADV: JUCELINO LIMA DA SILVA (OAB 167955/SP), LUCAS
AUGUSTUS ALVES MIGLIOLI (OAB 174332/SP), FERNANDO MACHADO BIANCHI (OAB 177046/SP), POLYANA LIMA VIEIRA
(OAB 178496/SP)
Processo 0053369-38.2012.8.26.0405 (405.01.2012.053369) - Exibição - Medida Cautelar - Devanil Pascoal Maesta - Finasa
Bmc S/A - Vistos. Diante do exposto na certidão de fls. 21, cancele-se a distribuição do feito, procedendo-se as anotações
pertinentes, bem assim entregue-se a petição inicial e os documentos com ela juntados, ao Patrono do Autor, mediante recibo.
Int. - ADV: MARCELO RIBEIRO (OAB 229570/SP)
Processo 0053622-26.2012.8.26.0405 (405.01.2012.053622) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Daniele Waleska Humayta Dias - Ccdi Jaw Holding Participacoes Ltda - - CAMARGO CORRÊA - RODOBENS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - CONTROLE N. 2255/12: 1) Retifique-se a autuação e demais assentamentos cartorários para
constar a denominação da Correquerida Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário S.A, indicada na contestação apresentada
às fls. 104/118, ou seja: CAMARGO CORRÊA - RODOBENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. 2) Esclareça a
Requerida, documentalmente, a data da entrega à Autora da unidade por ela adquirida. Int. - ADV: DELI JESUS DOS SANTOS
JUNIOR (OAB 253242/SP), LILIAN CRISTINA TREVIZAN (OAB 304172/SP), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR (OAB 152165/
SP), DHYEGO SOUSA LIMA (OAB 303163/SP)
Processo 0053622-26.2012.8.26.0405 (405.01.2012.053622) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Daniele Waleska Humayta Dias - Ccdi Jaw Holding Participacoes Ltda - - CAMARGO CORRÊA - RODOBENS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - Cumpra-se o despacho proferido às fls.252, publicando o item “2” ali constante. Int. - item “2” de
fls.252: 2) Esclareça a Requerida, documentalmente, a data da entrega à Autora da unidade por ela adquirida. - ADV: DHYEGO
SOUSA LIMA (OAB 303163/SP), DELI JESUS DOS SANTOS JUNIOR (OAB 253242/SP), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR
(OAB 152165/SP), LILIAN CRISTINA TREVIZAN (OAB 304172/SP)
Processo 0054303-45.2002.8.26.0405 (405.01.2002.054303) - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Marcelo Paes
- - Carlos Alberto Paes - - Maria Cristina Paes - Francisco de Assis Rosa - - Marlene Nogueira Rosa - 1)Diante do exposto na
certidão lançada às fls.91, informem os Exeqüentes, em cinco dias, o número do CPF da Co-Executada Marlene Nogueira Rosa.
Feito isto, preencha a Serventia a minuta visando o bloqueio determinado. 2)No mais, aguarde-se o resultado do bloqueio em
nome do Co-Executado Francisco de Assis Rosa conforme minuta juntada às fls.90. Int. - ADV: GABRIELLA PINHEIRO DE
SOUZA FERNANDES (OAB 304507/SP)
Processo 0056115-73.2012.8.26.0405 (405.01.2012.056115) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação
/ Ameaça - Jose Antonio Filho - Francisco Ribeiro da Cruz - Informe o Autor, em cinco dias, se as testemunhas arroladas
às fls.105 comparecerão à audiência designada, independentemente de intimação. Int. - ADV: SANDRO ALMEIDA SANTOS
(OAB 259748/SP), ROSEMEIRE APARECIDA DA FONSECA (OAB 288639/SP), RENATA PEREIRA DA SILVA (OAB 278228/SP),
DANIELA FERREIRA DE SOUZA (OAB 198719/SP)
Processo 0060951-89.2012.8.26.0405 (405.01.2012.060951) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
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Mercantil - Banco Bradesco Financiamentos S A - Daniel Antunes de Carvalho - Vistos. Diante do decurso do prazo para
apresentação de contestação pelo Requerido, manifeste-se o Requerente, em cinco dias. Int. - ADV: LUIS FERNANDO DE
CASTRO (OAB 156342/SP)
Processo 0063128-26.2012.8.26.0405 (040.52.0120.063128) - Procedimento Sumário - Contratos Bancários - Banco
Itaucard S/A - Luciana Silvino de Souza - Diante do exposto na certidão lançada às fls.40, reconsidero a 3ª parte da decisão de
fls.29, e determino a remessa dos autos do processo ao Egrégio Tribunal de Justiça, Seção de Direito Privado. Int. - ADV: JOSÉ
CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)
Processo 2050007-68.1987.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - BANCO BRADESCO DE
INVESTIMENTO S/A - MULTICAR COMERCIO E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA - - Laercio Carlos Tonon - Autos
desarquivados e a disposição em cartório, por trinta dias. - ADV: JOAO CARLOS RAMOS SOARES (OAB 130577/SP)
Processo 3000288-89.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - DILOG DISTRIBUIÇÃO DE
CARTÕES E LOGISTICA LTDA - Vistos. Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada.
Determino a expedição do mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três)
dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a
advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC,
art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à
execução. Advirto que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652,
§ 5.º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil.
O edital deve conter a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos à execução. Não
efetuado o pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrandose o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam
insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e
onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de
Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre
o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca
de eventual composição amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da
juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738).
No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor
em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução
(incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido
o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por
cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Intime-se. - ADV: ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI (OAB 115188/SP)
Processo 3000288-89.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - DILOG DISTRIBUIÇÃO DE
CARTÕES E LOGISTICA LTDA - MICHEL DE CARVALHO MOTTA - Fica a Autora intimada para sobre a certidão negativa do
Oficial de Justiça - ADV: ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI (OAB 115188/SP)
Processo 3007462-52.2013.8.26.0405 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0010147-25.2004.8.26.0009 - 2ª VARA CIVEL
DA CAPITAL FORO REGIONAL IX VILA PRUDENTE SP) - BANCO DO BRASIL S A - EDISON NAZARIO DA SILVA - J. Anote-se
e, se em termos, devolvsa-se. Int. - ADV: ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)
Processo 3013978-88.2013.8.26.0405 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0005588-19.2012.8.26.0082 - 1ª VARA JUDICIAL
DA COMARCA DE BOITUVA) - SOROCABA REFRESCOS S/A - ESTAÇÃO DO SHOPP DE BOITUVA LTDA ME - Fica o Autor
intimado para manifestar-se sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça - ADV: ROSELI DOS SANTOS FERRAZ VERAS
(OAB 77563/SP)

5ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RUBENS PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2014
Processo 1000518-34.2014.8.26.0405 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - PEDRO ALVES DOS
SANTOS - Vistos. PEDRO ALVES DOS SANTOS moveu ação de CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO LIMINAR
contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A alegando haver celebrado com o requerido o Contrato de Crédito Direto
ao Consumidor nº 02018.0009543.621.3286530, para financiamento de um veículo marca Volkswagen Gol 16V 1.0 plus, placa
DED-9204, cor prata, ano 2001/2002, a ser pago em 60 parcelas iguais no valor de R$370,31. Esclarece que pagou apenas
a primeira parcela, uma vez que se viu em dificuldades financeiras a partir de abril de 2013, razão porque deixou de efetuar o
pagamento das parcelas de abril a dezembro de 2013. Ao procurar o banco financiador, ora requerido, para efetuar o pagamento
das nove parcelas vencidas, obteve a informação de que só poderia pagar as parcelas em atraso incluindo-se as parcelas
vincendas. Requer: a) concessão de liminar para impedir o requerido de lançar o nome do autor junto aos órgãos de proteção
ao crédito; b) o deferimento do depósito judicial das parcelas 02/60 a 10/60 acrescidas de juros e correção monetária pela
tabela prática do TJSP no importe de R$2.709,48; c) o deferimento do depósito judicial das demais parcelas, uma a uma, dando
continuidade ao contrato, caso a requerida negue o seu recebimento. Juntou os documentos (págs. 13 e 14). É o relatório. D E
C I D O. Defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de ação de consignação em pagamento. A inicial
merece ser indeferida de plano. Nos termos do art. 890 do Código de Processo Civil, poderá o devedor requerer, com efeito
de pagamento, a consignação da quantia ou coisa devida. A ação consignatória não se presta a forçar o credor a receber valor
inferior ao débito ou receber o débito na forma que melhor convier ao devedor. Ao que tudo indica, inexiste recusa por parte do
requerido em receber o valor do débito, de maneira que não se pode obrigá-lo a aceitar o pagamento na forma pretendida. Os
fatos que embasam a pretensão não se encaixam em nenhuma das hipóteses previstas no art. 335 do Código Civil, o que leva
ao indeferimento da pela inicial por falta de interesse processual do autor. Isto posto, e o mais que dos autos consta, INDEFIRO
A PETIÇÃO INICIAL nos termos do art. 295, Inc. III do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento
do mérito, nos termos do art. 267, Inc. I e VI, do mesmo diploma legal. Transitada em julgado, anote-se a baixa no sistema e
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arquivem-se os autos. P.R.I.. - ADV: PERSIO VINICIUS ANTUNES (OAB 192292/SP)
Processo 1000520-04.2014.8.26.0405 - Cautelar Inominada - Liminar - JOSE JAILTON ALVES GONÇALVES - Isto posto, e
o mais que dos autos consta, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL nos termos do art. 295, inciso III, do Código de Processo Civil e
JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, Inc. I e VI, do mesmo diploma legal. Transitada
em julgado comunique-se ao distribuidor e arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: RENATO ROSIN VIDAL (OAB 269955/SP)
Processo 1000698-50.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes MARCOS ALBERTO DOS SANTOS - Vistos. Deverá o autor aditar a inicial para descrever os apontamentos que pretende
sejam declarados inexigíveis. A ação foi proposta contra Banco Cifra S/A e Banco Bradesco Cartões S/A, em litisconsórcio
passivo. Ocorre que aparentemente os débitos que teriam sido apontados se referem a contratos distintos. Não há qualquer
razão eventual condenação dos réus de maneira solidária relativamente aos danos morais experimentados pelo autor. O autor
deverá questionar os debitos em processos distintos por se tratar de relações jurídicas diversas e, aparentemente, os réus não
têm qualquer relação entre si. No prazo de emenda deverá o subscritor da inicial apontar qual dos réus deverá permanecer
neste processo. Intime-se. Osasco, 16 de janeiro de 2014. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: PEDRO DE BEM JUNIOR (OAB 314407/SP)
Processo 1000718-41.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes FRANCISCO BEZERRA DE LIMA - Vistos. Defiro os benefícios da justiça gratuita a(o) autor(a). Anote-se. Diante da documentação
apresentada e afirmação do autor de que efetuou o pagamento da parcela apontada junto aos órgãos de proteção ao crédito,
a fim de se evitar prejuízos irreparáveis, defiro a liminar para determinar a exclusão do seu nome do SCPC e SERASA, com
relação ao contrato objeto da presente, oficiando-se. Citem-se, observando-se as formalidades legais. Intime-se. Osasco, 15 de
janeiro de 2014. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA - ADV: GIULIANO PISTILLI (OAB 288749/SP), ENZO PISTILLI (OAB 171677/SP)
Processo 1000738-32.2014.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Fiat S/A - Vistos. Muito embora
o endereço constante da petição inicial seja o mesmo da notificação (págs. 11/12), observo que do contrato trazido aos autos
(páginas 16/20 e 23/27) não consta o endereço da requerida, necessário para comprovação da mora. Ademais, o aviso de
recebimento da notificação foi assinado por terceiro estranho aos autos (pág. 12). Deverá o autor comprovar a mora, no prazo
de 10 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP),
EDUARDO AUGUSTO MELO ROSA DE SOUSA (OAB 122603/SP), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP),
SONIA MENDES DE SOUZA (OAB 91262/SP)
Processo 1000759-08.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - MAKE OVER IDIOMAS LTDA
EPP - Vistos. Cite(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena
de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil.
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: KARINA
KERCHEKLIAN NAVARRO (OAB 141565/SP), GRAZIELA MANCINI SUSSLAND (OAB 141561/SP), PRISCILLA HADDAD
SEGATO LEMOS NUNES (OAB 143351/SP)
Processo 1000788-58.2014.8.26.0405 - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Laguna Comercial Importadora e
Exportadora Ltda. - Vistos. 1- Defiro os benefícios do art. 172, do CPC. 2- CITE-SE para pagamento no prazo de 15 dias e
querendo, embargar no mesmo prazo, sob pena de constituir-se, de pleno direito, o título executivo judicial. 3- Fica(m) o(a/s)
réu(ré/s) advertido(a/s) de que efetuando o pagamento ficará(ão) isento(a/s) das custas e honorários advocatícios (art. 1102,
“a” e seguintes do CPC). Segue cópia da inicial em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo civil. Servirá o
presente como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: CID FLAQUER SCARTEZZINI FILHO
(OAB 101970/SP), RODOLFO GONÇALVES NICASTRO (OAB 234111/SP)
Processo 1000793-80.2014.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BANCO PANAMERICANO SA - Vistos.
O presente processo digital foi distribuído de forma desordenada, com inicial, documentos, procurações, substabelecimentos
e guia de custas em única pasta denominada “petição”, e destinada exclusivamente à petição inicial. Nos termos do artigo 9º,
da Resolução nº 551/2011 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por seu Órgão Especial (in verbis), cabe ao
procurador do autor, no momento da distribuição do processo digital, apresentá-lo de forma correta e em ordem sequencial, ou
seja, criando pastas e subpastas de modo a identificar a petição inicial, procuração, documentos, custas iniciais, etc. Art. 9º
da Resolução nº 551/2011: “A correta formação do processo eletrônico é responsabilidade do advogado ou procurador”. Após
distribuída a petição inicial não é possível ao advogado proceder à alteração da ordem das peças (inicial e documentos) no
sistema, motivo porque o presente feito, diante da irregularidade apresentada, não comporta dilação de prazo para correção
conforme dispõe o parágrafo único do art. 9º, da Resolução nº 551/2011, do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Isto
posto, e o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 267, Inc. I, do mesmo diploma legal.
Transitada em julgado anote-se e arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP), RODRIGO ALVES
SUNEGA (OAB 272196/SP)
Processo 1000794-65.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - ANDERSON MOURA
BEZERRA - Vistos. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor. Anote-se. Diante da afirmação do autor de que não reconhece
o(s) débito(s) apontado junto ao(s) órgão(s) de proteção ao crédito, a fim de se evitar prejuízos irreparáveis, defiro a liminar para
determinar a exclusão do seu nome do SCPC e SERASA com relação ao(s) contrato(s) objeto da presente, oficiando-se. Citese, por via postal (pág. 5, item c), na forma da lei. Intime-se. - ADV: CLÁUDIA CRISTIANE FERREIRA (OAB 165969/SP)
Processo 1000796-35.2014.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO SA Vistos. 1- Defiro os benefícios do art. 172, do CPC. 2- Cite(m)-se o(a/s) executado(a/s) para efetuar(em) o pagamento no prazo
de 03 dias (art. 652 do CPC) ou, querendo, embargar(em) a execução no prazo de 15 dias nos termos dos artigos 736 e 738,
do Código de Processo Civil (nova redação dada pela Lei nº 11.382/06). 3- Fixo os honorários advocatícios em 20% do valor do
débito, que será reduzido pela metade (10%) no caso de pagamento de integral no prazo de 03 dias (art. 652, “a” e parágrafo
único do CPC - nova redação dada pela Lei nº 11.382/06). 4- Não efetuado o pagamento deverá o Sr. Oficial de Justiça, valendose da segunda via do mandado, proceder a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e intimando-se o(a/s)
executado(a/s) (art. 652, § 1º, do CPC - nova redação - Lei nº 11.382/06). 5- Caso não localizado(a/s) o(a/s) devedor(a/es/as)
para intimação da penhora deverá o Sr. Oficial de Justiça certificar detalhadamente as diligências (art. 652, § 5º, do CPC - nova
redação - Lei nº 11.382/06). 6- Caso não encontre bens para penhora, intime-se o executado(a) para indicar bens passíveis de
penhora, seus valores e onde se encontram, no prazo de 05 dias (art. 652, parágrafo 3º, do C.P.C.), sob pena de se considerar
ato atentatório à dignidade da justiça (art. 600, inc.IV, do C.P.C.) o que acarretará multa de até 20% do valor do débito, sem
prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material (art. 601, do C.P.C.). 7- Proceda-se a citação, penhora, avaliação
e intimação da penhora e da avaliação. 8- Advertindo-o(a/s) de que não embargada a execução no prazo legal, presumir-se-ão
aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo(a/s) exequente na inicial, ficando, ainda, cientificado de que as audiências
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deste Juízo realizam-se na Av. das Flores 703, 2º andar, sala 2, Jd. das Flores, Osasco, SP, cuja cópia da inicial segue em
anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo civil. Servirá o presente como mandado. Cumpra-se na forma e sob
as penas da Lei. Intime-se. - ADV: EZIO PEDRO FULAN (OAB 60393/SP), ANDRE LUIS FULAN (OAB 259958/SP), MATILDE
DUARTE GONCALVES (OAB 48519/SP)
Processo 1000813-71.2014.8.26.0405 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Cobrança de Aluguéis
- Sem despejo - MARIA DO CARMO SANTOS ALVES - Vistos. Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita e da lei 10.741/03
(prioridade de tramitação). Anote-se. A ação foi distribuída como despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança
muito embora se trate de ação ordinária de cobrança. Providencie a Serventia as correções necessárias no sistema. Cite-se,
observadas as formalidades legais. Intime-se. Osasco, 16 de janeiro de 2014. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS
TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: ALEX RUIZ NOGUEIRA (OAB 279071/
SP)
Processo 1000845-76.2014.8.26.0405 - Dissolução e Liquidação de Sociedade - Dissolução - VILMA MARQUES DA SILVA
- Vistos. Observo que a autora, em sua petição inicial, se qualifica como viúva e pensionista. Porém, em sua procuração (pág.
7) e declaração (pág. 8), informa ser casada e do lar. Primeiramente, para apreciação do pedido de justiça gratuita, deverá a
autora esclarecer a sua qualificação, bem como informar o importe de seus rendimentos mensais, se o caso, comprovando-se.
Caso contrário, deverá recolher as custas iniciais ao Estado, a diligência do Oficial de Justiça (ou a taxa para citação via postal)
e a taxa destinada à carteira previdenciária dos advogados. Prazo de 10 dias. Intime-se. - ADV: JOÃO MANOEL HERNANDES
(OAB 242210/SP), JOVENILIA PINHEIRO SANTOS HERNANDES (OAB 320168/SP)
Processo 4005458-25.2013.8.26.0405 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome M. A. de L. - Vistos. Na inicial a autora pede para retificar somente a certidão de óbito de José Carlos de Lima. A representante
do Ministério Público (pg. 26), além da certidão de óbito, está requerendo a retificação da certidão de nascimento e casamento
do falecido José Carlos de Lima. Manifeste-se a autora. Prazo de 5 dias. Intime-se. - ADV: MAÍRA CORACI DINIZ (OAB 248959/
SP)
Processo 4005458-25.2013.8.26.0405 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome
- M. A. de L. - Vistos. Pág. 28: Defiro o prazo de 20 dias, como requerido. Ciência ao Defensor Público. Intime-se. - ADV: MAÍRA
CORACI DINIZ (OAB 248959/SP)
Processo 4005458-25.2013.8.26.0405 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome
- M. A. de L. - Vistos. Conforme já dito (pg. 27) na inicial a autora pediu para retificar somente a certidão de óbito de José
Carlos de Lima (pg. 06). A representante do Ministério Público (pg. 26), além da certidão de óbito, requereu a retificação da
certidão de nascimento e casamento do falecido José Carlos de Lima, cujo requerimento a autora concordou (pg. 32). Ocorre
que a certidão de nascimento (pg. 25) encontra-se ilegível, devendo a autora providenciar nova digitalização, no prazo de 5
dias. Decorrido o prazo sem manifestação tornem os autos “conclusos para sentença” que apreciará somente os pedidos de
retificação das certidões de casamento (pg. 07) e óbito (pg. 06). Intime-se. Osasco, 15 de janeiro de 2014. DOCUMENTO
ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: MAÍRA
CORACI DINIZ (OAB 248959/SP)
Processo 4005760-54.2013.8.26.0405 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome
- J. M. da S. F. - Isto posto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e defiro a retificação para
fazer constar: no livro de registro de nascimento da autora JORLEIDE MARIA DA SILVA, registrada sob a matrícula nº 003988
01 55 1983 1 00024 1081 0007636 XX , do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais Comarca de Olho d’Água do
Casado AL (pg. 72), o nome correto de sua genitora como sendo MARIA LUIZA DA SILVA; no assento de casamento da autora
JORLEIDE MARIA DA SILVA FERNANDES, lavrado sob a matrícula nº 115022 01 55 2012 2 00269 237 0080946-41, no Oficial
de Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito da Sede Município e Comarca de Osasco SP (pg. 11), o nome correto
de sua genitora como sendo MARIA LUIZA DA SILVA. Expeça-se mandados de retificação. Ciência ao M.P. P.R.I. - ADV: SILVIA
SAMPAIO VALVERDE (OAB 305484/SP)
Processo 4007983-77.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - ana paula stanquini
scaramella - Vistos. Presentes os requisitos, notadamente o documento (pg. 31 - reclamação junto ao Procon), a fim de se evitar
prejuízos irreparáveis, defiro a liminar para determinar que sejam cessados os descontos no valor de R$ 119,80 na fatura do
cartão de crédito da autora (Bradesco Visa - 09/14 - 4532.1170.3374.4823) referente ao contrato nº 51006952 (pg. 05). Oficie-se
à ré. Cite-se e intime-se a ré, observando-se as formalidades legais. Intime-se. - ADV: SILIO ALCINO JATUBA (OAB 88649/SP)
Processo 4011233-21.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Vícios de Construção - RAMON MENDEZ MENDEZ e
outros - Vistos. Pg. 167/168: Ciência aos interessados. Sem prejuízo, redistribuam-se os presentes autos à 3ª Vara Cível de
Osasco. Intime-se. - ADV: NANCI RODRIGUES FOGAÇA (OAB 213020/SP), PRISCILA FELISBERTO COELHO (OAB 251351/
SP), ANELIZE TEIXEIRA DA SILVA (OAB 302242/SP)
Processo 4014415-15.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Mandato - Fernando Henrique Rodrigues Fernando Henrique Rodrigues - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em
cumprimento ao mandado nº 405.2013/058847-9 dirigi-me ao endereço: indicado, Rua Mário Milani, 24-A/13 (numeração dupla),
e aí sendo, DEIXEI DE CITAR GÉRSON FORTINI em virtude de haver diligenciado no local nos dias 8/10, 16/10, 25/10, 8/11,
19/11 e 23/11(sábado), sem jamais haver sido atendida por algum morador. Tentei obter alguma informação junto a vizinhos
mas não as consegui. Devolvo para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Osasco, 03 de dezembro de 2013. - ADV:
FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES (OAB 236795/SP)
Processo 4014415-15.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Mandato - Fernando Henrique Rodrigues Fernando Henrique Rodrigues - Vistos. Pg. 43: Indefiro, por ora, o pedido de penhora do imóvel uma vez que o réu ainda não
foi citado (pg. 40). O exeqüente poderá, querendo, depositar a taxa judiciária para expedição de certidão comprobatória do
ajuizamento da ação para fins de averbação no registro do imóvel nos termos do art. 615-A, do C.P.C. Desentranhe-se e aditese o mandado (pg. 34/35 e 40) para que seja diligenciado no endereço informado a pg. 41, ou seja, Banco Bradesco, Cidade de
Deus s/n, Vila Yara, Osasco, SP (Departamento de Ações e Custódia em Setor de Precificação e Risco - das 11:00 às 18:00 h).
Intime-se. - ADV: FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES (OAB 236795/SP)
Processo 4019796-04.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Marcelo Gagliardi - Marcelo
Gagliardi - Vistos. O autor pretende liminarmente que a ré restabeleça o sinal do pacote de dados 3G 200MB para a linha
telefônica nº 98192-5335 mas não apresenta prova de ter contratado internet para referido linha telefônica. A matéria posta
merece acurada análise.Não vislumbro presente a verossimilhança da alegação justificadora do direito invocado, tanto que no
Juizado Especial já se reconheceu a complexidade da matéria e necessidade de maiores indagações, razão porque INDEFIRO
o pedido de antecipação de tutela. Cite-se, observando-se as formalidades legais. Intime-se. Osasco, 16 de janeiro de 2014.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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- ADV: MARCELO GAGLIARDI (OAB 220199/SP)
Processo 4023152-07.2013.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - NELSON SOARES - Vistos.
Defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Para audiência de conciliação designo o dia _12____/_02___/ p.f., às
_15,00_____ horas. Cite(m)-se o(s) réu(s), nos termos do art. 277 do Código de Processo Civil e seus parágrafos, advertindose dos efeitos da revelia (Art. 277, § 2º e Art. 319, ambos do CPC). Intimem-se as partes para comparecerem pessoalmente.
Intime-se. Osasco, 18 de dezembro de 2013. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: WELLINGTON ANTONIO DA SILVA (OAB 190352/SP)
Processo 4023152-07.2013.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - NELSON SOARES - Pág. 42:
Vistos. Defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Para audiência de conciliação designo o dia 12/02/ p.f., às
15,00 horas. Cite(m)-se o(s) réu(s), nos termos do art. 277 do Código de Processo Civil e seus parágrafos, advertindo-se dos
efeitos da revelia (Art. 277, § 2º e Art. 319, ambos do CPC). Intimem-se as partes para comparecerem pessoalmente. Intime-se.
- ADV: WELLINGTON ANTONIO DA SILVA (OAB 190352/SP)
Processo 4023173-80.2013.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - Vistos. 1- Defiro os benefícios do art. 172, do CPC. 2- Defiro o pedido
liminar de busca e apreensão na forma do art. 3º e parágrafos, do Dec. Lei nº 911/69, com a nova redação dada pela Lei nº
10.931 de 02/08/04. 3- Cumprida a liminar, cite-se o(a) réu(ré) para resposta, no prazo de 15 dias, cientificando-o(a) de que,
efetuado o pagamento da integralidade da dívida pendente, no prazo de 05 dias, o bem lhe será restituído livre de ônus. 4Autorizo o arrombamento e o reforço policial, se necessário. 5- Fica advertido de que, não sendo contestada a ação, presumirse-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial, cuja cópia segue em anexo, nos termos do artigo
285 do Código de Processo civil. Servirá o presente como mandado. Intime-se. - ADV: ELIANA ESTEVÃO (OAB 161394/SP),
ROBERTO STOCCO (OAB 169295/SP)
Processo 4023173-80.2013.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - Vistos. 1- Revogo, por ora, a decisão a pg. 23. 2- Melhor analisando os
autos verifico que a autora não recolheu as custas iniciais ao Estado e a diligência do Oficial de Justiça. 3- Deverá a autora
recolher as custas iniciais ao Estado (1% do valor da causa - Lei Estadual nº 11.608/03), bem como a diligência do Sr. Oficial
de Justiça, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. - ADV: ELIANA ESTEVÃO (OAB 161394/SP),
ROBERTO STOCCO (OAB 169295/SP)
Processo 4023436-15.2013.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária - Banco Safra
S/A e outro - CLARION S/A AGROINDUSTRIAL - Vistos. Pgs. 178/182: Recebo a petição como aditamento à inicial. Pgs.
148/154 e 155/176: Primeiramente manifeste-se o autor sobre a petição e documentos da ré. Prazo de 5 dias. Após, tornem
conclusos para apreciação do pedido liminar. Intime-se. - ADV: FÁBIO SALES DE BRITO (OAB 246686/SP), PAULO SERGIO
BRAGA BARBOZA (OAB 97272/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RUBENS PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0014/2014
Processo 1000214-35.2014.8.26.0405 - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - CLEUZA BUZZETO - Vistos. Ao
M.P.. Intime-se. - ADV: VALERIA PIVATTO (OAB 114369/SP)
Processo 4008820-35.2013.8.26.0405 - Usucapião - Propriedade - JOSÉ MARIA SANTOS ANDRADE e outro - Vistos. Ao
M.P.. Intime-se. - ADV: JAIME DE ALMEIDA PINA (OAB 153746/SP)
Processo 4008820-35.2013.8.26.0405 - Usucapião - Propriedade - JOSÉ MARIA SANTOS ANDRADE e outro - Vistos. Oficiese como requerido pelo Ilustre Representante do M.P., ao 2º CRI de Osasco. Intime-se. - ADV: JAIME DE ALMEIDA PINA (OAB
153746/SP)
Processo 4008820-35.2013.8.26.0405 - Usucapião - Propriedade - JOSÉ MARIA SANTOS ANDRADE e outro - Certifico
e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s)
ato(s) ordinatório(s): Manifeste(m)-se o(a/s) interessado(a/s) sobre o(s) ofício(s) resposta juntado aos autos. - ADV: JAIME DE
ALMEIDA PINA (OAB 153746/SP)
Processo 4008820-35.2013.8.26.0405 - Usucapião - Propriedade - JOSÉ MARIA SANTOS ANDRADE e outro - Certifico e
dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s)
ordinatório(s): Diante da resposta do ofício endereçado ao 2º CRI de Osasco (págs. 37 a 121), requerido pela Ilustre Promotora
de Justiça (pág. 32), faço nova vista dos autos ao Ministério Público nesta data. - ADV: JAIME DE ALMEIDA PINA (OAB 153746/
SP)
Processo 4008820-35.2013.8.26.0405 - Usucapião - Propriedade - JOSÉ MARIA SANTOS ANDRADE e outro - Vistos.
Atenda-se a cota do Ministério Público, oficiando-se ao 1º CRI de Osasco. Após, proceda-se nova vista. Intime-se. - ADV: JAIME
DE ALMEIDA PINA (OAB 153746/SP)
Processo 4011644-64.2013.8.26.0405 - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - JOSÉ EDIVALDO LIRA DA SILVA
e outro - Vistos. 1- Recebo a petição (pgs. 34/35) como aditamento à inicial. 2- Providenciem os autores nova digitalização do
memorial descritivo e da planta do imóvel uma vez que vieram sem assinatura do engenheiro. 3- Sem prejuízo, esclareçam
porque consta da certidão (pg. 45/46) o endereço do imóvel diferente da inicial. 4- Prazo de 10 dias. Intime-se. - ADV: MARCIO
JOSE APARICIO (OAB 289012/SP)
Processo 4012169-46.2013.8.26.0405 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Relações de
Parentesco - M. das G. B. - Vistos. Págs. 24/25: Defiro o prazo de 20 dias para a providência determinada a pág. 21, como
requerido. Intime-se. - ADV: FRANCISCO PEREIRA SOARES (OAB 100701/SP)
Processo 4016689-49.2013.8.26.0405 - Usucapião - Propriedade - TEODORO VIEIRA XAVIER - Vistos. Pág. 48: o ofício já
foi respondido (pág. 47). Dê-se nova vista ao M.P., conforme determinado (pág. 43). Intime-se. - ADV: HAYDEE MARQUES DO
ROSARIO (OAB 43072/SP)
Processo 4017374-56.2013.8.26.0405 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro Civil das
Pessoas Naturais - A. S. - Vistos. Primeiramente, para apreciação do pedido de justiça gratuita, deverá o(a) autor(a) comprovar
seus rendimentos mensais uma vez que se qualifica como funcionária pública. Caso contrário, deverá recolher as custas iniciais
ao Estado e a taxa destinada à carteira previdenciária dos advogados. Prazo de 10 dias. Intime-se. - ADV: NEIDE MATOS DE
ARAÚJO E SILVA (OAB 212037/SP)
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Processo 4021134-13.2013.8.26.0405 - Usucapião - Usucapião Ordinária - Ligia Ferraz Sanitá e outros - Vistos. Ao M.P.
Intime-se. - ADV: MIGUEL CARDOZO DA SILVA (OAB 79653/SP)
Processo 4021330-80.2013.8.26.0405 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome
- S. F. dos S. - Vistos. Primeiramente, para apreciação do pedido de justiça gratuita, deverá o(a) autor(a) comprovar seus
rendimentos mensais uma vez que se qualifica como autônomo. Caso contrário, deverá recolher as custas iniciais ao Estado
e a taxa destinada à carteira previdenciária dos advogados. Prazo de 10 dias. Intime-se. - ADV: EDGAR HIBBELN BARROSO
(OAB 225658/SP)
Processo 4022628-10.2013.8.26.0405 - Usucapião - Usucapião Ordinária - ALAN DELLA BELLA DOS SANTOS e outro Vistos. Ao M.P.. Intime-se. - ADV: SONIA MARIA GARCIA (OAB 110811/SP), MARIA CAROLINA GARCIA ALVES (OAB 209314/
SP), ANTONIO BENEDITO GARCIA (OAB 43299/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RUBENS PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0015/2014
Processo 4015023-13.2013.8.26.0405 - Cautelar Inominada - Saúde - Manoel Lima da Silva - Defiro os benefícios da justiça
gratuita ao autor, anotando-se. Trata-se de ação cautelar inominada na qual o autor pretende liminarmente a realização do
exame denominado “Endoscopia Digestiva Alta com Dilatação da Transição Esôfago Gástrico” a fim de localizar e diagnosticar
um câncer. Diante do exposto e dos documentos juntados, notadamente a solicitação médica (pg. 12), presentes os requisitos,
defiro a liminar para determinar que a requerida autorize e disponibilize o exame de “Endoscopia Digestiva Alta com Dilatação
da Transição Esôfago Gástrico”, no autor, conforme prescrição médica, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$
1.000,00, desde logo limitado o valor total da multa em R$ 50.000,00. Cite-se o réu para contestar o pedido no prazo de 5 dias,
nos termos do art. 802, do C.P.C. Intime-se. - ADV: LUANA MARTINS (OAB 254333/SP), ANDRÉ ALBA PEREZ (OAB 254855/
SP), NIZAM GHAZALE (OAB 21664/DF), JOSÉ RODOLFO ALVES DA SILVA JUNIOR (OAB 15809/DF), LEONARDO PRETTO
FLORES (OAB 14638/DF)
Processo 4015023-13.2013.8.26.0405 - Cautelar Inominada - Saúde - Manoel Lima da Silva - Geap Fundacao de Seguridade
Social - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico
o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Certifico e dou fé que a CONTESTAÇÃO apresentada é tempestiva. Certifico ainda que
foram anotados os nomes dos advogados do(a/s) requerido(a/s) no cadastro dos autos digitais. Certifico mais e finalmente que
procedo a intimação do(a/s) interessado(a/s), via Publicação Oficial no D.J.E., para manifestar(em)-se sobre a contestação,
no prazo legal. - ADV: LUANA MARTINS (OAB 254333/SP), ANDRÉ ALBA PEREZ (OAB 254855/SP), NIZAM GHAZALE (OAB
21664/DF), JOSÉ RODOLFO ALVES DA SILVA JUNIOR (OAB 15809/DF), LEONARDO PRETTO FLORES (OAB 14638/DF)

6ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO RENATA SOUBHIE NOGUEIRA BORIO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL KATIA SAYURI HINATA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0032/2014
Processo 4005416-73.2013.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - ITAU UNIBANCO
SA - ADHERMIX CONCRETO LTDA. - Vistos. Trata-se de pedido formulado por terceiro interessado, CRISPIM CONCRETO E
SERVIÇOS DE CONCRETAGEM E ARGAMASSAS LTDA. Inicialmente, observo que, em razão dos documentos juntados e da
alegação da parte de que teria havido cessão do contrato de financiamento, além da manifesta vontade de purgação da mora, a
peticionante em questão deve ser integrada a lide como terceira interessada. Proceda a Serventia as anotações necessárias no
sistema. Ressalto que a alegada cessão do contrato de financiamento (em relação cédulas de crédito nº86662-201118383003
e 86668201141085005), não foi negada pela referida instituição financeira em sua manifestação, o que indica a possibilidade
de concordância tácita, ainda conste comprovação da expressa anuência do banco. Conforme carta precatória juntada aos
autos, os caminhões objetos da alegada cessão foram apreendidos no cumprimento do mando de busca e apreensão. Neste
sentido, por cautela, considerando a possibilidade de prejuízo a parte, a restrição para que seja obstada a venda ou leilão
destes bens deverá ser determinada, até que seja apurado com maior precisão a situação jurídica dos bens. Quanto ao pedido
de permanência dos bens como a peticionante, entendo prudente a verificação qual das partes sofrerá maiores dificuldades de
reversão, o que se inclina em favor da terceira interessada, uma vez que a ausência da posse enseja dificuldade na manutenção
dos negócios da empresa, que certamente dependem dos caminhões. Esse tipo de ponderação é consagrado na boa técnica
judicial, como o mais adequado sistema de freios e contrapesos capaz de minimizar os riscos e oferecer compensações
aceitáveis aos males que inevitavelmente são impostos a uma das partes, quando o Magistrado tem de tomar decisões que
albergam situação de riscos contrapostos, como ocorre no presente feito. Sopesando os males que cada parte corre o risco de
sofrer, e considerando que a alegada cedente já estava na posse dos referidos caminhões antes da busca e apreensão e deseja
purgar a mora, determino que a autora abstenha-se de realizar a venda dos veículos representados pelas cédulas de crédito
nº86662-201118383003 e 86668201141085005. Por outro lado, o crédito da autora está seguro mediante a caução oferecida, em
dinheiro. Neste panorama, considerando os termos da petição da interessada e o oferecimento de caução em dinheiro, intimese o banco autor para manifestação quanto ao valor do débito apresentado. Não sendo apontada incorreção no cálculo, com o
recolhimento judicial dos valores, deverá ser lavrado termo de caução e o banco procederá a devolução da posse dos veículos,
enquanto tramitar esta ação. Assim, em suma: 1-intime-se o banco, com urgência, para que se abstenha de proceder a venda
em leilão em relação aos bens representados pelas cédulas de crédito nº86662-201118383003 e 86668201141085005, sob pena
de multa no valor de mercado de cada bem; 2- com a apresentação da caução EM DINHEIRO da dívida incontroversa relativa
as cédulas de crédito nº86662-201118383003 e 86668201141085005, proceda o banco autor a devolução da posse dos veículos
para representante da empresa Crispim, que deverá ser nomeado como depositário. Intime-se o banco com urgência para
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manifestação em 5 dias, o silencio será admitido como concordância tácita. Cobre-se o retorno da carta precatória devidamente
cumprida. Cumpra-se. - ADV: ROBERTO GUENDA (OAB 101856/SP), ANTONIO CEZAR RIBEIRO (OAB 69807/SP), ROBERTO
SILVA DA ROCHA (OAB 48572/RS)
RELAÇÃO Nº 0029/2014
Processo 0000534-20.2005.8.26.0405 (405.01.2005.000534) - Usucapião - Batista Maria de Jesus - Tavares Guerra
Empreendimentos Imobiliarios Ltda - - Jrtm Participação Em Imoveis Ltda - - Pt Menezes Participação Em Imóveis Ltda - Jose
Carlos Amorim - ordem 37/05- Fls. 315 - Defiro o desarquivamento e extração de cópias dos autos pelo prazo de 5 dias. Caso
pretenda carga dos autos fora de cartório deverá regularizar a representação processual. Decorrido, nada sendo postulado,
arquivem-se os autos. Int. - ADV: ULISSES MÁRIO DE CAMPOS PINHEIRO (OAB 26765/SP), MAÍRA DE CAMPOS PINHEIRO
(OAB 207187/SP), JOSE CARLOS AMORIM (OAB 100412/SP)
Processo 0000632-92.2011.8.26.0405 (405.01.2011.000632) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Auto
Posto Oliveira Ltda - Melsulao de Souza Xavier - ordem 36/11- Nessa conformidade, declaro extinto o processo, sem exame do
mérito, nos termos do artigo 267, inciso IV do CPC. Transitada em julgado, autorizo o desentranhamento dos documentos que
instruíram a petição inicial, independente de traslado, se requerimento houver. PRI. No silêncio, arquivem-se os autos.(preparo:
R$ 100,70 (art. 4º, § 1º da Lei 11.608/03) - porte e remessa(por volume) R$ 29,50) - ADV: ALOISIO EUSTAQUIO DE SOUZA
(OAB 139767/SP)
Processo 0000756-80.2008.8.26.0405 (405.01.2008.000756) - Monitória - Cheque - Banco Bmd S A Em Liquidacao
Extrajudicial - Wilson Rabello - ordem 37/08- Fls. 271/272 - Defiro ao agravante o prazo de dez dias, para informar nos autos
comprovando documentalmente acerca do efeito concedido ao agravo. Int. - ADV: LEANDRO DE FREITAS (OAB 249206/SP),
DIOGO AZEVEDO BATISTA DE JESUS (OAB 277037/SP), RENATA DE LARA RIBEIRO BUCCI (OAB 224034/SP)
Processo 0004654-96.2011.8.26.0405 (405.01.2011.004654) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT. NÃO PADRON. PCG BRASIL MULTICARTEIRA - Carlos
Henrique da Silva Calixto - Processo n 224/11 Vistos. Fls. 115/121: Anote-se. O autor postula substituição do pólo ativo, porém
não junta aos autos a carta de cessão. Considerando a alegação de que o crédito já foi cedido, defiro o prazo de 10 dias para
encarte da carta e regularização do pólo, sob pena de extinção. Int. - ADV: ACACIO FERNANDES ROBOREDO (OAB 89774/
SP)
Processo 0012295-04.2012.8.26.0405 (405.01.2012.012295) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT. NÃO PADRON. PCG BRASIL MULTICARTEIRA - Cesar Bueno
dos Santos - ordem 527/12- Cumpra-se o V. Acórdão. Ciência às partes. Fls. 86/88 - O termo de declaração de cessão de crédito
não acompanhou a peça. Providência se o caso, em cinco dias. Decorrido, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.
Int. - ADV: ACACIO FERNANDES ROBOREDO (OAB 89774/SP)
Processo 0012347-97.2012.8.26.0405 (405.01.2012.012347) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação
- Jose Carlos Anselmo da Silva - João Batista dos Santos - ordem 528/12- Posto isto, JULGO PROCEDENTE a AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ajuizada por JOSÉ CARLOS ANSELMO DA SILVA em face de JOÃO BATISTA DOS SANTOS,
declarando extinta a obrigação do autor, dando por quitada a dívida oriunda da negativação junto aos órgãos de proteção ao
crédito, regularmente depositada (fls.27). Torno definitiva a tutela. Pelo princípio da sucumbência, arcará o réu com o pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00. Transitada em julgado, oficiese e arquivem-se os autos com as anotações necessárias. P.R.I. Dando-se ciência à DEFENSORIA. - ADV: VALDECIR DOS
SANTOS (OAB 138560/SP), JULIANA AMARAL FERREIRA (OAB 288299/SP)
Processo 0017871-03.1997.8.26.0405 (405.01.1997.017871) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Valdeque Carvalho - Osram do Brasil Cia de Lampadas Eletricas - Processo nº 1438/97 Vistos. A executada depositou os
honorários periciais, contudo, discorda do dos valores, assim, intime-se o perito judicial para manifestações acerca da pretensão
de fls. 2014/2016, no prazo de cinco dias. Int. - ADV: JOSE DE RIBAMAR VIANA (OAB 134383/SP), ALEXSANDRA VIANA
MOREIRA (OAB 189168/SP), NILTON TADEU BERALDO (OAB 68274/SP)
Processo 0030091-08.2012.8.26.0405 (405.01.2012.030091) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco S/A - Simone Machado Figueiredo Me - - Simone Machado Figueiredo - ordem 1225/12- Fls. 77 - Defiro ao
exequente o prazo suplementar de cinco dias para recolhimento das custas necessárias e regular prosseugiemtno do feito,
sob pena de extinção. Int. - ADV: EZIO PEDRO FULAN (OAB 60393/SP), ANDRE LUIS FULAN (OAB 259958/SP), MATILDE
DUARTE GONCALVES (OAB 48519/SP)
Processo 0030537-21.2006.8.26.0405 (405.01.2006.030537) - Monitória - Copal Comercio de Peças Automotivas Ltda
Epp - Aldo Aureo Carnelos - 1. Fls. 115/116 - Solicite a Serventia as informações via INFOJUD, sendo que as declarações
permanecerão em Cartório, para ciência, por 30 (trinta) dias. 2. Com a resposta, publique-se esta deliberação para ciência
da declaração que encontra-se arquivada em pasta própria. 2. Após, com ou sem manifestação do interessado, promova a
Serventia a destruição do documento. 3. Int. Cumpra-se. ( resposta DRF fls. 119/122). - ADV: APARECIDA LOPES CRISTINO
(OAB 139190/SP), ROGÉRIO VANADIA (OAB 237681/SP)
Processo 0032422-60.2012.8.26.0405 (405.01.2012.032422) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Bradesco S/A - Roberto Pereira da Silva Transporte Me - ordem 1329/12- Homologo, por sentença, o acordo
de fls. 95/97 firmado entre as partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o
processo, nos termos do art. 269, III, do Código de Processo Civil. Homologo, também, a desistência do prazo recursal. Dêse baixa no Distribuidor, procedendo-se as anotações necessárias. Aguarde-se, por três meses, em cartório, o cumprimento
do acordo. P.R.I. - ADV: SELMA MARIA ANTUNES (OAB 261465/SP), TABATA NOBREGA BONGIORNO (OAB 223620/SP),
CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI (OAB 122626/SP)
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Processo 0032466-79.2012.8.26.0405 (405.01.2012.032466) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Jonas Mariano da Silva - Banco Itaucard S/A - ordem 1337/12- Fls. 154/162 - Ciência ao autor acerca dos documentos
encartados pelo réu. Após, intime-se o perito para iniciar seus trabalhos, devendo o laudo ser apresentado em trinta dias. Int.
Cumpra-se. - ADV: FABIO DE OLIVEIRA SANT’ANNA (OAB 282090/SP), ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP),
ALEXANDRE FELIPPE PIAZZOLLA DE OLIVEIRA (OAB 278299/SP)
Processo 0045601-61.2012.8.26.0405 (405.01.2012.045601) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Seg
Assessoria Em Segurança e Med do Trabalho Ltda Me - Pereira Sobral Construções Ltda Me - orfdem 1931/12- Vistos.
SEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MED DO TRABALHO LTDA ME ajuizou a presente ação contra PEREIRA SOBRAL
CONSTRUÇÕES LTDA ME. Para tanto, informou que realizou serviços de segurança e medicina ocupacional para a requerida,
contudo não foi feita a quitação referente à prestação dos serviços. Pede a condenação do requerido ao pagamento do débito
no valor de R$ 12.108,48. Juntou os documentos de f.07/41. Citado, o réu apresentou contestação f.78/85. Alegou que os
cálculos apresentados pela autora apresentam incorreções, pois incidem juros compensatórios não previstos contratualmente.
Juntando documentos de f.43/157. O autor apresentou réplica f.92/93. Os autos foram remetidos ao contador que apresentou a
informação de fls.99. O autor apresentou nova planilha de débito, com manifestação do requerido as fls.104/105. É o relatório.
Decido. Presentes, pois, os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame direto do mérito, uma vez
desnecessária a dilação probatória (art. 330, inc. I, do Código de Processo Civil). Em sua defesa, a empresa requerida não negou
a prestação dos serviços da autora, bem como deixou de comprovar qualquer pagamento em relação ao montante cobrado.
Neste panorama, tem-se por incontroversa a prestação dos serviços e a inadimplência, o que enseja o acolhimento do pedido.
A única insurgência da requerida deu-se em relação aos juros compensatórios. Enviado ao contador do juízo, este informou que
os valores deveriam ser acrescidos de multa de 2%, juros de mora de 1% ao mês, custos administrativos e correção monetária.
Neste particular, observo que a informação vem de encontro com a previsão contratual. A autora apresentou novo demonstrativo
de débito, de acordo com as informações do contador, sendo que a requerida não se insurgiu em relação aos parâmetros
utilizados no calculo. Assim, é caso de acolhimento do pedido no montante estabelecido as fls.103. Dispositivo. Ante o exposto,
julgo procedente o pedido da inicial, de modo a condenar a empresa ré ao pagamento da divida ainda inadimplente no valor
de R$11.588,77, atualizado para agosto de 2012. Após incidirá correção monetária e o mesmo índice de juros aplicados nos
cálculos. A empresa requerida arcará com a integralidade das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
que fixo em R$ 3.000,00. P.R.I. (preparo: 2% s/o valor da condenação R$ 252,26- porte e remessa(por volume) R$ 29,50) - ADV:
LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO (OAB 235855/SP), DAGOBERTO CARDOSO CALANDRELLI (OAB 162575/SP)
Processo 0051665-10.2000.8.26.0405 (405.01.2000.051665) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Carlos
Carmelo Balaro - Banco Bradesco S A - Processo nº 2734/00 Vistos. Diante da certidão da serventia dando conta que o perito
judicial devolveu os autos sem cumprimento da determinação de fls. 1086, intime-se o mesmo, por e mail , para esclarecimentos
em cinco dias. Int. - ADV: JOSÉ MARCELO MARTINS PROENÇA (OAB 105435/SP), LIDIA VALERIO MARZAGAO (OAB 107421/
SP), ROSELI MARIA CESARIO GRONITZ (OAB 78187/SP), ELCIO MONTORO FAGUNDES (OAB 68832/SP), ANNA MARIA
GACCIONE (OAB 18764/SP)
Processo 3033597-04.2013.8.26.0405 - Dúvida - Registro de Imóveis - 1º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos
e Civil de Pessoa Jurídica de Osasco - - JOSEFA DE LIMA NASCIMENTO - ordem 2437/13- DECIDO. Ante o exposto, JULGO
IMPROCEDENTE a dúvida, deferindo o registro requerido pela suscitada. Com o trânsito em julgado, proceda-se conforme os
itens 31, “b”, e 31.1, ambos do capitulo XX das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça - Serviços Extrajudiciais Tomo II. Custas na forma da lei. P.R.I. - ADV: FRANCISCO LIMA DE FREITAS (OAB 154995/SP)
Processo 3036411-86.2013.8.26.0405 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0003702-40.2013.8.26.0505 - 2ª VARA FORO
DE RIBEIRÃO PIRES) - SANDRO MARTINS THIMOTEO - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. - ordem 2621/13Intime-se o autor para promover o recolhimento das custas das diligências do Oficial de Justiça, em cinco dias. Sobrevindo o
recolhimento, cumpra-se servido a presente de mandado, com as advertências legais. Cumprida, ou decorrido o prazo, devolvase ao Juízo Deprecante com as anotações necessárias. Int. Cumpra-se. - ADV: RAFAEL DA SILVA ARAUJO (OAB 220687/SP)
RELAÇÃO Nº 0022/2014
Processo 0000525-29.2003.8.26.0405 (405.01.2003.000525) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Oscalina
da Silva Murari e outros - Sergio Antonio Lucio e outro - Processo nº 58/03 Vistos. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo
de quinze dias. Decorrido o prazo sem a manifestação do exequente, aguarde-se eventual provocação em arquivo. Int. - ADV:
IVONILDA GLINGLANI CONDE DE OLIVEIRA (OAB 100240/SP), ROSELI MORAES COELHO (OAB 173931/SP), LOURIVAL
SUMAN (OAB 107821/SP)
Processo 0000967-14.2011.8.26.0405 (405.01.2011.000967) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Gilmarques Rodrigues Satelis - Ford do Brasil Ltda - Proc. 043/11 - Recebo a apelação interposta pelo réu (fls. 275/294) nos
efeitos devolutivo e suspensivo. À parte contrária para contra razões no prazo legal. Decorrido, sem contrarrazões e apresentação
de recurso adesivo, consertados, subam os autos à Superior Instância - Seção de Direito Privado, com as anotações de estilo,
devendo a Serventia Judicial observar o provimento nº 10/2007 da E. CGJ. Int. - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB
138436/SP), GILMARQUES RODRIGUES SATELIS (OAB 237544/SP)
Processo 0001585-27.2009.8.26.0405 (405.01.2009.001585) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Suzano
Papel e Celulose S A - Bradesco Leasing S A Arrendamento Mercantil e outros - proc. 143/09 1 Intime-se o executado, pelo DJE,
na pessoa de seu Advogado, a pagar em 15 dias o montante da condenação, conforme cálculo apresentado (fls. 552/563). 2
Em caso de não pagamento, o valor será acrescido de multa de 10%, além dos honorários advocatícios que fixo em 10%. Em
caso de pagamento parcial, fica mantida a multa e os honorários advocatícios ora fixados sobre o restante do débito (art. 475-J
“caput” e §4º do CPC). 3 Decorrido o prazo para pagamento, tornem para deliberações acerca da penhora (art. 475-J, §1º e 2º do
CPC). 4 Promovam-se as anotações necessárias no tocante a fase executória que seguirá o presente feito, inclusive no sistema
de dados do TJSP. 5 Int. - ADV: JOSE THEODORO ALVES DE ARAUJO (OAB 15349/SP), RENATO BARICHELLO BUTZER
(OAB 275944/SP), THIAGO SANTOS CANDIDO DE OLIVEIRA (OAB 283609/SP), PAULO DORON REHDER DE ARAUJO (OAB
246516/SP), ALEXANDRE LINS MORATO (OAB 182740/SP)
Processo 0004923-67.2013.8.26.0405 (040.52.0130.004923) - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil Retificação de Nome - Edson Marcelino Azevedo - Proc. 246/13 - Considerando o fato de que no presente caso, trata-se de pedido
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de registro tardio, e de acordo com a edição da Lei nº11.790/08, deverá o interessado, valer se do procedimento administrativo
previsto em lei, junto ao cartório de registro civil do local de sua residência, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento
do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do CPC. Transitada em julgado, promova a serventia o desentranhamento dos
documentos de fls. 31/38 e 39 conforme postulado pelo Ministério Público, entregando-se ao autor, mediante recibo e arquivemse os autos com as anotações de estilo. PRI. Dando-se ciência ao Ministério Público. Em caso de interposição de recurso
recolher o valor do Preparo: R$ 100,70 Valor de Porte Remessa x R$ - ADV: JOSE GOMES CARNAIBA (OAB 150145/SP),
JANAINA RAMOS DE SOUZA (OAB 26524/SC)
Processo 0007186-09.2012.8.26.0405 (405.01.2012.007186) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material Mauro Pereira de Souza - Adhermix Concreto Ltda - Processo nº 344/12 Vistos. Considerando o pagamento do débito (fls. 129)
e petição de fls. 134, DECLARO EXTINTA a fase executória nesta ação Ordinária ajuizada por MAURO PEREIRA DE SOUZA
contra ADHERMIX CONCRETO LTDA nos termos do artigo 794, inciso I do CPC. À míngua de interesse recursal, declaro
transitada em julgado esta sentença. Expeça-se guia de levantamento em favor do exeqüente. Proceda a baixa necessária
junto ao Sistema de Dados do Tribunal de Justiça. PRI, e arquivem-se os autos. - ADV: HERMINIO CAPELLI (OAB 58006/SP),
MÁRCIA NAPPO (OAB 169053/SP)
Processo 0007316-82.2001.8.26.0405 (405.01.2001.007316) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Ulymar
Valdez Wanderley - Banco Bradesco S/A - Processo nº 454/01 Vistos. Fls. 645/650: Anote-se o nome do advogado constituído
pelo réu no sistema de dados do Tribunal.. Diante da decisão de fls. 652 que não conheceu do agravo em recurso especial,
cumpra-se o V. Acórdão. Ciência às partes. Intime-se o réu para manifestações, no prazo de 05 dias. No silêncio, aguarde-se
provocação, em arquivo Int. Cumpra-se. - ADV: ROBERTO DE OLIVEIRA FERNANDES (OAB 80760/SP), MATILDE DUARTE
GONCALVES (OAB 48519/SP), MARCUS THARSUS CORREA GHIOTTO (OAB 309122/SP), VERA LUCIA BENEDETTI DE
ALBUQUERQUE (OAB 61319/SP), EZIO PEDRO FULAN (OAB 60393/SP)
Processo 0009432-75.2012.8.26.0405 (405.01.2012.009432) - Procedimento Ordinário - Veículos - Antonio Soriano de
Souza Junior - B.v. Financeira S.a - Processo nº 448/12 Vistos. Anote-se o nome do novo advogado constituído pela ré. Cumprase o V. Acórdão. Ciência às partes. Intime-se o interessado para manifestações, no prazo de 05 dias. No silêncio, aguarde-se
provocação, em arquivo Int. Cumpra-se. - ADV: MARCOS ANTONIO LUCENA RIBEIRO (OAB 221690/SP), MARIO APARECIDO
MARCOLINO (OAB 173416/SP), CATARINA OLIVEIRA DE ARAUJO COSTA (OAB 301805/SP)
Processo 0013026-97.2012.8.26.0405 (405.01.2012.013026) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Terra Mundi
Viagens e Turismo Ltda Epp - Imobilesistem Proteção Veicular Ltda Epp - Proc. 555/12 - Fls. 89/91 - Nos termos da manifestação
do exeqüente cumpra-se o BACENJUD, para localização de contas, aplicações financeiras e bloqueio de valores em nome da(o)
executada(o). Lavrando-se respectivo auto, caso não se trate de valor irrisório. Int. Cumpra-se. Resposta BACENJUD - fls.
94/98 - ADV: LUIS CARLOS LAURINDO (OAB 77598/SP), RODRIGO RABELLO BASTOS PARAGUASSU (OAB 260049/SP),
ANDRE MARQUES LAURINDO (OAB 276513/SP)
Processo 0013048-58.2012.8.26.0405 (405.01.2012.013048) - Monitória - Obrigações - Associação dos Cooperativados
Contemplados e Moradores do Conj Residencial Pq Eldorado I - Rafael Barreto Saccheto - Fls. 66 - Expeçam-se os ofícios
conforme postulado, devendo o autor promover a retirada e encaminhamento em cinco dias, comprovando nos autos nos cinco
dias subsequentes a retirada. Int. Cumpra-se. - ADV: MÁRCIO VIEIRA DOS SANTOS (OAB 238162/SP)
Processo 0015147-74.2007.8.26.0405 (405.01.2007.015147) - Reintegração / Manutenção de Posse - Cooperativa
Habitacional do Estado de São Paulo - Antonio Sergio de Oliveira - Proc. 558/07 recolha o interessado as custas p/
desarquivamento dos autos - ADV: LUIZ PEREIRA LIMA (OAB 285728/SP)
Processo 0017850-70.2010.8.26.0405 (405.01.2010.017850) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Frigoestrela S
A - Maria J de Souza Acougue Me - Processo nº 854/10 Vistos. Fls.192/193: Defiro, expeça-se carta precatória para citação,
penhora e avaliação em bens da executada no endereço informado, devendo a exequente promover a retirada e instrução em 05
dias, comprovando a distribuição nos cinco dias seguintes a retirada, sob pena de extinção. Int. - ADV: KAROLINA PERGHER
DA CUNHA (OAB 216920/SP), FLÁVIA CARLOS DE OLIVEIRA (OAB 210375/SP)
Processo 0021645-70.1999.8.26.0405 (405.01.1999.021645) - Outros Feitos não Especificados - Tomoyasu Tasato Mercedes Benz do Brasil S/A e outro - Proc. 1458/99 - Reitire o interesse a peça, uma vez que os autos foram retirados em
carga definitiva pelo advogado do autor - ADV: PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO (OAB 130053/SP), RICARDO
AZEVEDO SETTE (OAB 138486/SP)
Processo 0022194-02.2007.8.26.0405 (405.01.2007.022194) - Procedimento Ordinário - Expurgos Inflacionários / Planos
Econômicos - Wilma Lima dos Santos - Banco Bradesco S A - Processo nº 948/07 Vistos. Conforme ofício de devolução, o
banco não efetivou o pagamento porque o prazo de emissão da guia está expirado (fls.306/309), assim, expeça-se nova guia de
levantamento, intimando-se o réu para retirada e encaminhamento no prazo de cinco dias. Após, tornem ao arquivo. Int. - ADV:
MARCIA PIO DOS SANTOS (OAB 142329/SP), ALVIN FIGUEIREDO LEITE (OAB 178551/SP)
Processo 0024489-80.2005.8.26.0405 (405.01.2005.024489) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Eliane
Alvarez e outro - Banco Bradesco S A - Proc. 1649/05 - Fls. 750 - Defiro às autoras o derradeiro prazo de quinze dias para
manifestação acerca dos cálculos apresentado pelo Banco. Int. - ADV: PATRICIA DOS SANTOS RECHE (OAB 201274/SP),
LUCIANE DE MENEZES ADAO (OAB 222927/SP), LUIS FERNANDO DA SILVA PALUDO (OAB 214045/SP), TIAGO JOHNSON
CENTENO ANTOLINI (OAB 254684/SP), ADILSON MACHADO (OAB 195637/SP), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE
(OAB 167107/SP), FERNANDA LAURINO RAMOS (OAB 147516/SP), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI (OAB 122626/SP)
Processo 0028769-84.2011.8.26.0405 (405.01.2011.028769) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Carlos
Henrique Piati Zanineli - Familia Pires Comercio de Veiculos Ltda e outro - Processo nº 1446/11 Vistos. Diante do silêncio do
interessado certificado pela serventia (fls.170v), aguarde-se eventual provocação, em arquivo. Int. - ADV: ANDRÉ DOS SANTOS
SIMÕES (OAB 250361/SP)
Processo 0033936-82.2011.8.26.0405 (405.01.2011.033936) - Usucapião - Propriedade - Margarete Regina Konda e outro Empresa Brasilandia de Terrenos e Construções Ltda e outros - Processo nº 1758/11 Vistos. Fls. 120Vº Assiste razão a serventia
os autores não são beneficiários da assistência judiciária. Assim, intime-se o perito judicial, por e mail, a estimar seus honorários,
no prazo de 10 dias. Int. - ADV: SANDRA PEREIRA DE ALMEIDA (OAB 141244/SP), MARCELO SILVA (OAB 148127/SP)
Processo 0037144-40.2012.8.26.0405 (405.01.2012.037144) - Procedimento Ordinário - Condomínio em Edifício Condominio Edificio Solar Bela Vista - Michel Alan Duarte e outro - Proc. 1553/142 - Fls.63 - Intime-se o autor para informar o
endereço completo e recolher as custas, com vistas na citação do réu, em cinco dias. Int. - ADV: LUISA ROSANA VARONE (OAB
101021/SP)
Processo 0046088-36.2009.8.26.0405 (405.01.2009.046088) - Revisional de Aluguel - Espécies de Contratos - Freitas e
Barbosa Imoveis Ltda e outro - Banco Bradesco S/A - Processo nº 2256/09 Vistos. Diante da petição de fls. (507/512), aguardese em arquivo no cartório o resultado do AIDD Resp interposto. Int. - ADV: VIVIANE DE MORAES (OAB 249084/SP), LUCIANO
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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MANSO BASTOS (OAB 72894/MG), DILSON CAMPOS RIBEIRO (OAB 166756/SP)
Processo 0046094-14.2007.8.26.0405 (405.01.2007.046094) - Procedimento Sumário - Carrefour Comercio e Industria Ltda
- Comercio Importacao de Generos Alimenticios Flor de Liz Ltda - Processo nº 2046/07 Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão que
negou provimento ao recurso e cassou a liminar concedida na ação cautelar, possibilitando o protesto da duplicata. Oficie-se
Ciência às partes. Intime-se a interessada para manifestações, no prazo de 05 dias.. Outrossim, diga autora a que se refere o
depósito de fls.219, no mesmo prazo. Int. Cumpra-se. - ADV: MAURICIO FARIA DA SILVA (OAB 104000/SP), ARNALDO FARIA
DA SILVA (OAB 116663/SP), MARCEL GOMES BRAGANCA RETTO (OAB 157553/SP), JOAO GABRIEL NETO (OAB 81847/
SP), EDER FERREIRA LEITE (OAB 247072/SP)
Processo 0049025-14.2012.8.26.0405 (405.01.2012.049025) - Monitória - Prestação de Serviços - Fieo Fundacao Instituto
de Ensino para Osasco - Jeremias Bevenuto Belo - Proc. 2051/12 - Fls. 35/41 - Nos termos da manifestação do exeqüente
cumpra-se o BACENJUD, para localização de contas, aplicações financeiras e bloqueio de valores em nome do executado.
Lavrando-se respectivo auto, caso não se trate de valor irrisório. Após, solicite a Serventia as informações via INFOJUD e
RENAJUD, sendo que as declarações permanecerão em Cartório, para ciência, por 30 (trinta) dias. Com as respostas, publiquese esta deliberação para ciência da declaração que encontra-se arquivada em pasta própria. Após, com ou sem manifestação
do interessado, promova a Serventia a destruição do documento. Int. Cumpra-se. Resposta INFOJUD/RENAJUD - fls. 106/114
- ADV: ALEXANDRE ALVES ROSSI (OAB 211157/SP), HELIO VICENTE DOS SANTOS (OAB 141484/SP)
Processo 0052482-54.2012.8.26.0405 (405.01.2012.052482) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação
- Bianca Cristina Sindona Pereira - Credor do Cheque de Numero 010207 - Processo nº 2146/12 Vistos. Digam as partes sobre
as provas que entendam devam ser produzidas, justificando a necessidade e pertinência. Sem prejuízo, digam sobre o interesse
na conciliação com vistas na designação de audiência. Int. - ADV: PAULA CAROLINA THOME (OAB 280354/SP), BRUNA RIGO
LEOPOLDI RIBEIRO NUNES (OAB 224531/SP)
Processo 0055677-18.2010.8.26.0405 (405.01.2010.055677) - Depósito - Depósito - Bv Financeira S/A C F I - Ione da
Silva Francisco dos Santos - Processo n 2642/10 Vistos Cumpra-se o Bacen Jud para localização de ativos da executada
conforme requerido. Em caso positivo, proceda ao bloqueio dos valores para garantia do débito, e tornem conclusos para
deliberações, caso não se trate de valor ínfimo. Com o resultado negativo, intime-se a exeqüente para manifestações em cinco
dias. Int. Resposta BACENJUD - fls. 123/125 - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO
CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP)
Processo 0057618-32.2012.8.26.0405 (405.01.2012.057618) - Cumprimento de sentença - Espécies de Contratos - Evandro
Nicacio Fantine - Banco do Brasil S A - Proc. 2350/12 - Assim sendo, REJEITO a Impugnação, fixando como devido o valor de
R$16.333,09 apurado pelo contador para 07.02.2013 (fls. 161), devendo o executado promover o depósito da diferença no valor
de R$5.594,31, que será acrescido da multa de 10% prevista no artigo 475J do CPC, tudo atualizado desde 07.02.2013, até o
depósito. Expeça-se guia de levantamento em favor do exeqüente do montante inicialmente depositado pelo executado. PRI.
Em caso de interposição de recurso recolher o valor do Preparo: 329,01 Valor de Porte Remessa x R$ - ADV: ELISANGELA
GOMES DA SILVA (OAB 228021/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), FRANCISCO EDUARDO NAMBU (OAB
311686/SP)
Processo 0057618-32.2012.8.26.0405 (405.01.2012.057618) - Cumprimento de sentença - Espécies de Contratos - Evandro
Nicacio Fantine - Banco do Brasil S A - Processo nº 2350/12 Vistos. Realmente, conforme certidão da Serventia, houve erro material
na sentença, pois constou equivocadamente a quantia de R$5.594,31. Assim sendo, em correição permanente reconheço erro
material para acrescentar no dispositivo da sentença que passa a ter a seguinte redação: “Assim sendo, REJEITO a Impugnação,
fixando como devido o valor de R$16.333,09 apurado pelo contador para 07.02.2013 (fls. 161), devendo o executado promover
o depósito da diferença no valor de R$5.954,31, que será acrescido da multa de 10% prevista no artigo 475 J do CPC, tudo
atualizado desde 07.02.2013, até o depósito. Expeça-se guia de levantamento em favor do exequente do montante inicialmente
depositado pelo executado. PRI. - ADV: FRANCISCO EDUARDO NAMBU (OAB 311686/SP), ELISANGELA GOMES DA SILVA
(OAB 228021/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)
Processo 0067628-87.2002.8.26.0405 (405.01.2002.067628) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
- Banco do Brasil /sa - Covesa Comercial Osasco de Veiculos S/A e outros - Banco Bradesco S/A - Proc. 2843/02 - Fls. 913 Defiro ao banco vistas dos autos fora de cartório pelo prazo de cinco dias. Int. - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO
(OAB 180737/SP), PAULO LEAL LANARI FILHO (OAB 174017/SP), VALERIA CRISTINA BALIEIRO (OAB 102552/SP), FLAVIO
OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO RENATA SOUBHIE NOGUEIRA BORIO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL KATIA SAYURI HINATA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0021/2014
Processo 0001393-55.2013.8.26.0405 (040.52.0130.001393) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do
Brasil S/A - Rosangela de Fatima Capelo Rainha Me - - Rosangela de Fatima Capelo - - Roberto Antonio Rainha - - Rochany
Merilyn Rainha - Processo nº 112/13 Vistos. Fls. 202/204: A requerida promoveu o depósito da primeira parcela dos honorários
do perito, assim, aguarde-se o pagamento da última parcela. Após, intime-se o perito judicial, por e mail, a iniciar os trabalhos
no prazo de 10 dias. Int. - ADV: ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA (OAB 246422/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/
SP)
Processo 0004144-15.2013.8.26.0405 (040.52.0130.004144/2) - Cumprimento Provisório de Decisão - Ronaldo Pinheiro
- Aes Eletropaulo - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo S A - Proc. 1715/10. Vistos. Intime-se a executada
para que se manifeste quanto as alegações de fls.431/433 Ressalto que constou na sentença proferida nos autos principais
que a requerida teria retificado os valores e compensado tais valores nas faturas emitidas posteriormente, em 03.03.10.
Assim, esclareça a executada se ainda tem realizado cobranças e, se estas se estas se refere ao período discutido na ação,
comprovando documentalmente . Int. Osasco, 14 de janeiro de 2014. - ADV: BENEDICTO CELSO BENICIO (OAB 20047/SP),
BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR (OAB 131896/SP), RONALDO PINHEIRO (OAB 316016/SP), ROSIMEIRE DOS REIS
SOUZA SILVA (OAB 155275/SP)
Processo 0013547-81.2008.8.26.0405 (405.01.2008.013547) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Edson da Silva Santos - - Luciana Soares de Jesus - Hospital Montreal S/A - - Orlando H de Oliveira - - Eduardo Ogata - Proc.
617/08. Fls. 782/784 - Diante da informação de que não foi concedido o efeito pretendido, aguarde-se o julgamento do agravo
por mais trinta dias. Int. - ADV: JOSE LUIZ CORAZZA MOURA (OAB 31329/SP), WILIAN OLIVEIRA ROCHA (OAB 319161/SP),
IVONETE VIEIRA (OAB 91747/SP)
Processo 0015067-71.2011.8.26.0405 (405.01.2011.015067) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio
Residencial Aquarela Brasileira - Marisa Santana - Proc. 1015/11. Nos termos da nova redação dada ao artigo 659, do CPC,
defiro, a penhora do bem indicado (fls. 142/143). Lavre-se o respectivo termo, que deverá conter os requisitos do artigo 665,
do CPC, inclusive ficando como depositário o executado. Com vistas na intimação da executada acerca da penhora efetivada,
recolha as diligências do oficial e custas para cientificação por carta do credor hipotecário, em cinco dias. Sobrevindo,intimese dos termos da constrição, por mandado e bem assim acerca da nomeação para o cargo de depositário, com as cautelas
de praxe. Cientifique-se o credor hipotecário. Com a intimação da executada, tornem para deliberações acerca da averbação
da penhora do imóvel no Registro de Imóveis e avaliação para posterior intimação para impugnação. Int. Cumpra-se. - ADV:
ARTHUR CHIZZOLINI (OAB 302832/SP), ALEXANDRE DUMAS (OAB 157159/SP)
Processo 0022998-91.2012.8.26.0405 (405.01.2012.022998) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira S/A - C F I - Elizabete Bittencourt de Almeida - Processo nº 914/12 Vistos. Fls. 97: Indefiro o pedido
de sobrestamento do feito, intime-se o autor para manifestações acerca da resposta do IIRGD (fls. 97), devendo adotar as
diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito, em cinco dias, sob pena de revogação da liminar e extinção. Int. ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)
Processo 0032560-66.2008.8.26.0405 (405.01.2008.032560) - Usucapião - Igreja Evangelica Assembleia de Deus - Ministerio
de Madureira do Jardim Baronesa - Tavares Guerra Empreendimentos Imobiliarios Ltda - - P T Menezes Empreendimentos
Imobiliarios Ltda - - Jrtm Participacao Em Imoveis Ltda - - Nilce de Jesus Hilario - Rubens Bombini Junior - Rubens Bombini
Junior e outros - Proc. 1519/2008. Ciência ao Advogado interessado do desarquivamento dos autos, pelo prazo de 05 dias. ADV: RUBENS BOMBINI JUNIOR (OAB 113161/SP)
Processo 0034329-70.2012.8.26.0405 (405.01.2012.034329) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Itau Unibanco
S/A - Sebastião Ribeiro Filho - Proc. 1415/12. Autor se manifestar sobre a juntada do mandado negativo de fls. 68/69 dos autos
digitais. - ADV: SIMONE DA SILVA THALLINGER (OAB 91092/SP)
Processo 0038737-07.2012.8.26.0405 (405.01.2012.038737) - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título
- Maria Aparecida da Cruz Colares Nogueira - Banco Bradesco S/A - Processo nº 1616/12 Vistos Diante da manifestação da
exequente (fls. 164) dando conta do integral pagamento do débito, declaro extinta a fase executória nesta ação ordinária ajuizada
por MARIA APARECIDA DA CRUZ COLARES NOGUEIRA em face de BANCO BRADESCO S/A nos termos do artigo 794, inciso
I, do CPC. À míngua de interesse recursal, declaro transitada em julgado esta sentença. Expeça-se guia de levantamento em
favor da exequente. PRI e ultimadas as anotações de estilo, arquivem-se os autos. - ADV: ROBINSON ZANINI DE LIMA (OAB
122505/SP), CLEBER PINHEIRO (OAB 94092/SP)
Processo 0043043-19.2012.8.26.0405 (405.01.2012.043043) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Ademar Gualberto de Souza - Banco Bradesco Financiamentos S A - Proc. 1815/12. Fls. 182/183 - Diante das alegações
do réu, manifeste-se o autor em cinco dias. Após, tornem. Int. - ADV: ANDRÉ NIETO MOYA (OAB 235738/SP), FRANCISCO
ISIDORO ALOISE (OAB 33188/SP)
Processo 0043117-73.2012.8.26.0405 (405.01.2012.043117) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Ricardo Gomes Saraiva - Silvia Helena Correa - - Camila Gasperine Saraiva - Processo n 1816/12 Vistos. HOMOLOGO, por
sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes (fls.115/116) nesta ação Execução
de Título Extrajudicial ajuizada por RICARDO GOMES SARAIVA em face de SILVIA HELENA CORREA e CAMILA GASPERINE
SARAIVA nos termos do artigo 269, inciso III, do CPC. À míngua de interesse recursal declaro transitada em julgado esta
sentença. Aguarde-se notícia acerca do integral cumprimento da avença em arquivo. PRI. - ADV: VIVIANE APARECIDA ALMEIDA
CHAVES (OAB 315468/SP), MARCELO ALVARO PEREIRA (OAB 95655/SP)
Processo 0048086-34.2012.8.26.0405 (405.01.2012.048086) - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Fieo
Fundacao Instituto de Ensino para Osasco - Gilmar dos Santos Silva - Proc. 2011/12. Diante da certidão da Serventia, dando
conta do silêncio do interessado, arquivem-se os autos. Int. Cumpra-se. - ADV: HELIO VICENTE DOS SANTOS (OAB 141484/
SP)
Processo 0058149-55.2011.8.26.0405 (405.01.2011.058149) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco
Itaucard S/A - Rael dos Santos Oliveira - Processo nº 20/12 Vistos. Fls. 93: Indefiro o pedido de dilação do prazo, pois, o
processo foi distribuído em janeiro de 2012, e até a presente data não houve citação do réu. Assim, aguarde-se manifestações
pelo derradeiro prazo de cinco dias. No silêncio, tornem para decisão. Int. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR
(OAB 308730/SP)
Processo 0059023-06.2012.8.26.0405 (405.01.2012.059023) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau
Unibanco S A - Roqueseller Grafica e Editora Ltda Me - - Ricardo Lemos Roncador - Processo nº 2412/12 Vistos. Fls. 81: Defiro
a suspensão do feito nos termos do artigo 791, III, do Código de Processo Civil Aguarde-se em arquivo. Int . - ADV: MARCOS
ZUQUIM (OAB 81498/SP)
Processo 0059202-37.2012.8.26.0405 (405.01.2012.059202) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Pecunia S/A - Joao Paulo Alves de Sousa - Proc. 2419/2012. 1. HOMOLOGO, por sentença, para que produza
seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pelo autor (fls.67/68) desta ação de Busca e Apreensão
Alienação Fiduciária ajuizada por BANCO PECÚNIA S/A em face de JOÃO PAULO ALVES DE SOUSA, via de conseqüência
revogo a liminar, e declaro extinto o processo, nos termos do artigo 267, inciso VIII do CPC. 2. À míngua de interesse recursal
declaro transitada em julgado esta sentença. 3. Deixo de deliberar acerca dos ofícios postulado, uma vez que não derivou deste
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Juízo ordem para restrição do nome do réu. 4. Caso verificado pela Serventia, oficie-se para desbloqueio. 5. PRI e arquivemse os autos com as anotações de estilo. - ADV: CLAUDIA FABIANA GIACOMAZI (OAB 98072/SP), MARCELO TESHEINER
CAVASSANI (OAB 71318/SP)
Processo 0063437-47.2012.8.26.0405 (040.52.0120.063437) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Unimed
Paulistana Cooperativa de Trabalho Medico - Technology Advanced Group Ltda Epp - Proc. 19/13. Fls. 89 - Defiro em parte.
Expeçam-se os ofícios conforme postulado, apenas em nome do representante legal do réu, devendo o autor promover a
retirada e encaminhamento em cinco dias, comprovando nos autos nos cinco dias subsequentes a retirada. Quanto ao INSS,
indefiro por falta de amparo legal. Int. Cumpra-se. - ADV: ROBERTO AFONSO BARBOSA (OAB 237661/SP)
Processo 3000310-50.2013.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Aldo Cesar da Silva Lemes
- INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Proc. 315/13. Fls. 156/158 - Diante da comprovação do endereço do
autor, promovam-se as anotações necessárias. Anote-se. Após, intime-se a perita para designar data e horário para realização
de perícia no requerente. Int. Cumpra-se. - ADV: LEANDRO DINIZ SOUTO SOUZA (OAB 206970/SP)
Processo 3034755-94.2013.8.26.0405 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0003464-54.2013.8.26.0009 - 4ª VARA CIVEL DO
FORO REGIONAL IX - VILA PRUDENTE - COMARCA DE SÃO PAULO/SP) - BANCO BRADESCO SA - HILLXS CORPORAÇÃO
LTDA-EPP - - Rogimar Carneiro Rios - C.P. 2513/13. Diante da certidão negativa do Oficial (fls. 09), devolva-se ao Juízo
Deprecante com as anotações necessárias. Cumpra-se. - ADV: RITA DE CASSIA SERRA NEGRA (OAB 147067/SP)

7ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO WILSON LISBOA RIBEIRO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FIRMINO AUGUSTO FERREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0015/2014
Processo 0014465-46.2012.8.26.0405 (405.01.2012.014465) - Procedimento Ordinário - Propriedade Intelectual / Industrial
- Ayrton Bernardes Carvalho Filho - Rr Donnelley Moore Editora e Gráfica Ltda - Vistos. Fls. 1422: não há motivo para a
suspensão da audiência designada para o dia 04 de fevereiro de 2014 que, portanto, está mantida. Intime-se. - ADV: GLAUCIA
MARA COELHO (OAB 173018/SP), FABRICIO NEDEL SCALZILLI (OAB 44066/RS), MÔNICA MARGARETE ARAUJO DOS
SANTOS (OAB 62266/RS), VINICIUS GUSTAVO SARTURI (OAB 58388/RS)
JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO WILSON LISBOA RIBEIRO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FIRMINO AUGUSTO FERREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0014/2014
Processo 1000293-14.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes Elaine Aparecida Guimaraes - Vistos. Considerando-se a narrativa da petição inicial; a prova documental até então realizada
e atentando-se para os prejuízos que as negativações e ou protestos causam à vida dos cidadãos principalmente se indevidos
antecipo os efeitos da tutela para o fim de DETERMINAR A BAIXA DAS NEGATIVAÇÕES REALIZADAS. Expeçam-se os ofícios
que se mostrarem necessários à baixa da(s) negativação(ões). Na seqüência, cite-se a empresa ré para os termos da presente
ação que tramitará sob o rito ordinário. Defiro a gratuidade processual. Int. - ADV: RAFAEL DE SOUZA LINO (OAB 237655/SP)
Processo 1000664-75.2014.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - B V FINANCEIRA S/A CRÉDITO
FINANCIMENTO E INVESTIMENTO - Vistos. Presentes os requisitos legais e comprovada a mora, defiro a medida liminar
requerida. Expeça-se mandado de busca e apreensão e depósito do bem, citando-se o réu para querendo: 1- pagar a
integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, no prazo de cinco dias da execução
da medida; nesta hipótese, o bem lhe será restituído livre de ônus; caso não haja esse pagamento no prazo fixado, a posse e a
propriedade plena e exclusiva do bem se consolidarão automaticamente nas mãos do credor fiduciário. 2- contestar o pedido, no
prazo de quinze dias da execução da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados na petição inicial;
a defesa poderá ser apresentada mesmo que o devedor tenha efetuado a purga da mora, caso entenda ter havido pagamento a
maior e desejar restituição. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.
- ADV: EDUARDO RODRIGUES NETTO FIGUEIREDO (OAB 149066/SP)
Processo 1000675-07.2014.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - Marcia de Jesus Moreira - Marcia
de Jesus Moreira - Vistos. Justifique a autora, no prazo de dez dias, o motivo do ajuizamento da presente ação na Comarca
de Osasco, uma vez que possui residência na Comarca de Guarulhos e a requerida na Comarca da Capital. P. E int. - ADV:
MARCIA DE JESUS MOREIRA (OAB 194034/SP)
Processo 1000750-46.2014.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - A. C. F. e I. S. - Presentes os requisitos
legais e comprovada a mora, defiro a medida liminar requerida. Expeça-se mandado de busca e apreensão e depósito do bem,
citando-se o réu para querendo: 1- pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor na
inicial, no prazo de cinco dias da execução da medida; nesta hipótese, o bem lhe será restituído livre de ônus; caso não haja
esse pagamento no prazo fixado, a posse e a propriedade plena e exclusiva do bem se consolidarão automaticamente nas mãos
do credor fiduciário. 2- contestar o pedido, no prazo de quinze dias da execução da liminar, sob pena de serem considerados
verdadeiros os fatos alegados na petição inicial; a defesa poderá ser apresentada mesmo que o devedor tenha efetuado a
purga da mora, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Servirá o presente, por cópia digitada, como
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. P. e Int. - ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 298933/SP)
Processo 1000755-68.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - CARLOS HENRIQUE
VICENTINI - Vistos. Indefiro os benefícios da justiça gratuita, porquanto da leitura da petição inicial, este Juízo não vislumbra o
estado de necessitado e hipossuficiente alegado, eis que pela indicação do tipo de veículo adquirido, do valor pago mensalmente
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a título de financiamento (prestações mensais de pouco mais de R$ 700,00) e ainda pelo fato de ter contratado advogado não
integrante da Defensoria Pública, verifica-se que o autor tem condições de suportar o baixo valor das custas processuais não
se enquadrando, portanto, na condição de necessitado, a que faz menção o parágrafo único do artigo 2º da Lei 1060/50. Assim,
providencie o interessado o recolhimento das custas processuais e diligências do oficial de justiça, no prazo de dez dias, sob
pena de cancelamento da distribuição. P. e Int; - ADV: MARCELO RIBEIRO (OAB 229570/SP)
Processo 1000818-93.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - S. A. S. - Vistos.
Considerando-se a narrativa da petição inicial; a prova documental até então realizada e atentando-se para os prejuízos que as
negativações e ou protestos causam à vida dos cidadãos principalmente se indevidos antecipo os efeitos da tutela para o fim de
DETERMINAR A BAIXA DA NEGATIVAÇÃO REALIZADA. Expeçam-se os ofícios que se mostrarem necessários. Na seqüência,
cite-se o réu para os termos da presente ação que tramitará sob o rito ordinário. Defiro a gratuidade processual. Intime-se. ADV: LUCINEUDO PEREIRA DE LIMA (OAB 314218/SP)
Processo 1000836-17.2014.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO SA - Presentes os requisitos legais e comprovada a mora, defiro a medida liminar requerida. Expeça-se
mandado de busca e apreensão e depósito do bem, citando-se o réu para querendo: 1- pagar a integralidade da dívida pendente,
segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, no prazo de cinco dias da execução da medida; nesta hipótese, o bem
lhe será restituído livre de ônus; caso não haja esse pagamento no prazo fixado, a posse e a propriedade plena e exclusiva
do bem se consolidarão automaticamente nas mãos do credor fiduciário. 2- contestar o pedido, no prazo de quinze dias da
execução da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados na petição inicial; a defesa poderá ser
apresentada mesmo que o devedor tenha efetuado a purga da mora, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar
restituição. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. P. e Int. - ADV:
RODOLFO GERD SEIFERT (OAB 183944/SP), FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP)
Processo 1000864-82.2014.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Planos de Saúde - João Carlos de Oliveira Martini - Vistos.
Defiro ao autor os benefícios da gratuidade processual. Convido o patrono do autor a digitalizar, doravante, os documentos no
sentido vertical, sob pena de prejuízo na celeridade da apreciação dos autos. Presentes os requisitos exigidos pelo artigo 273 do
Código de Processo Civil, na medida em que os fatos são verossímeis e a falta de cobertura do plano de saúde poderá causar
risco da grave ou impossível reparação, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA para o fim de obrigar a empresa demandada
a manter o autor como beneficiário do referido plano de saúde, desde que arque este com o pagamento das respectivas
mensalidades, à exemplo do que vinha fazendo durante o período em que permaneceu na ativa. Cite-se a ré para os termos
da presente ação, bem como intime-se-á de que terá o prazo de quinze dias para oferecer resposta. Intime-se. Osasco, 16 de
janeiro de 2014. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA - ADV: ROSA MARIA PIAGNO (OAB 244998/SP)
Processo 4000214-18.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - valkiria aparecida de almeida
- Losango Promocoes de Vendas Ltda - Vistos. Declaro encerrada a instrução processual. Para a entrega de alegações finais
em forma de memoriais, defiro o prazo comum de quinze dias. Com as alegações, voltem conclusos para sentença. P. e Int. ADV: CLAUDIA JULIANA MACEDO ISSA SANDRI (OAB 145007/SP), ANTONIO JOSE DOS SANTOS (OAB 69477/SP), JOSE
ANTONIO ISSA (OAB 25295/SP), RENATA DE CARVALHO MACEDO ISSA LEAO (OAB 168435/SP)
Processo 4000277-43.2013.8.26.0405/01 - Cumprimento de sentença - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
- Anhanguera Educacional Ltda - Vistos. Intime-se o devedor através de seu patrono, por meio da imprensa oficial para, no
prazo de 15 (quinze) dias, cumprir a decisão final proferida nos autos, efetuando voluntariamente o pagamento do débito
conforme o cálculo apresentado, no valor de R$ 11.718,13, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) acrescida
na condenação, a teor do que dispõe o artigo 475-J do Código de Processo Civil, de acordo com a redação que lhes deu a Lei
11.232 de 22/12/2005. P. e Int. - ADV: EMILIO ALLAN DOS SANTOS VIEIRA (OAB 287463/SP), PATRÍCIA MARIANO ALBRECHT
FANTINATTO (OAB 185952/SP), FERNANDO DA GAMA SILVEIRO (OAB 125313/SP)
Processo 4000656-81.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - ASPEM
USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA e outros - Vistos. Manifeste-se a parte interessada em termos de prosseguimento. No
silêncio, aguarde-se no arquivo. P. E int. - ADV: ROBERY BUENO DA SILVEIRA (OAB 303253/SP)
Processo 4000836-97.2013.8.26.0405 - Monitória - Contratos Bancários - HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO
- ANTONIO JOSE BEZERRA DE MOURA - Vistos. Diante da certidão de fls. 177, dou por preclusa a pericia anteriormente
requerida. Informem as partes se possuem outras provas a produzir, justificando eventuais requerimentos. No silencio o feito
sera sentenciado. Intime-se. - ADV: RAFAEL BARIONI (OAB 281098/SP), RICARDO CIANCI (OAB 64096/SP)
Processo 4002189-75.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO SA
- Móveis Chouman Ltda - Me e outros - Vistos. Aguarde-se provocação no arquivo. P. E int. - ADV: ANDRE LUIS FULAN (OAB
259958/SP), ALTIMAR ANTONIO LEMOS (OAB 64896/SP), EVELYN VILA PEREIRA PIMENTA (OAB 213172/SP), EZIO PEDRO
FULAN (OAB 60393/SP), MATILDE DUARTE GONCALVES (OAB 48519/SP)
Processo 4003391-87.2013.8.26.0405/01 - Cumprimento de sentença - AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO SA - Vistos. Defiro o bloqueio de ativos financeiros. P. E int. - ADV: BEATRIZ MAYUMI MAKIYAMA (OAB
280459/SP)
Processo 4004061-28.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - JOSÉ AFONSO
HERNANDES - BANCO ITAULEASING S.A. - Vistos. Aguarde-se provocação no arquivo. P.E int. - ADV: AGNALDO FERNANDES
DOS SANTOS (OAB 283680/SP), CELSO MARCON (OAB 260289/SP)
Processo 4004458-87.2013.8.26.0405 - Monitória - Contratos Bancários - HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de 30
dias. Decorrido o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de
extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), RUBENS ZAMPIERI
FILARDI (OAB 212835/SP)
Processo 4004524-67.2013.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - Providencie o autor a impressão e a comprovação da distribuição do
alvará expedido no prazo de 10 dias. - ADV: ELIANA ESTEVÃO (OAB 161394/SP)
Processo 4004528-07.2013.8.26.0405 - Oposição - Intervenção de Terceiros - Arlindo Pereira de Souza - Andre Lima Correa
e outro - Vistos. Nomeio a Defensoria Pública para apresentação de defesa, ao réu citado por edital. Oficie-se. Int., - ADV:
LIBÂNIA APARECIDA DA SILVA (OAB 210936/SP), MILTON ROCHA DIAS (OAB 219957/SP), MILTON MARQUES DIAS (OAB
327738/SP)
Processo 4004670-11.2013.8.26.0405 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel
- MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO e outros - Vistos. Defiro a citação dos réus por edital. Providencie a serventia o que for
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necessário. P. E int. - ADV: MARIA APARECIDA SANCHEZ LEON (OAB 84258/SP)
Processo 4005262-55.2013.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Alienação Fiduciária - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A. - Manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de 30 dias. Decorrido o prazo,
será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção do processo
(art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: RAIMUNDO HERMES BARBOSA (OAB 63746/SP), DEBORA GUIMARAES BARBOSA (OAB
137731/SP)
Processo 4005617-65.2013.8.26.0405 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento Nerito dos Santos - TRATHERM Equipamentos e Serviços de Tratamento Termico de Metais Ltda. e outro - Vistos. Manifeste-se
o exequente em termos de prosseguimento. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. P. E int. - ADV: JOSE ANTONIO
BARBOSA (OAB 234459/SP), ELISABETE QUINTINO DA ROCHA ZALEWSKA (OAB 89417/SP)
Processo 4006100-95.2013.8.26.0405 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - ELIANA CASTILLO
DE SOUZA - Providencie o autor o recolhimento das diligências do Oficial de Justiça,. - ADV: DANIELA CARVALHO GOUVEA
SILVA (OAB 317301/SP)
Processo 4006100-95.2013.8.26.0405 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - ELIANA CASTILLO DE
SOUZA - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há
mais de 30 dias. Decorrido o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob
pena de extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: DANIELA CARVALHO GOUVEA SILVA (OAB 317301/SP)
Processo 4006259-38.2013.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. - Manifeste-se o autor sobre a devolução da carta precatória (sem cumprimento). - ADV:
DANIEL APRILE LEME (OAB 190169/SP)
Processo 4007373-12.2013.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO FIBRA
S/A - Vistos. Recebo a petição como pedido de desistência para que produza os seus jurídicos e legais efeitos de direito, em
consequência CASSO a liminar anteriormente concedida e deixo de resolver o mérito da presente ação ajuizada por BANCO
FIBRA S/A em face de MARCIO ALEXANDRE DA SILVA nos termos do artigo 267, VIII do Código de Processo Civil. Deixo de
determinar a expedição de ofício para o desbloqueio do veículo, uma vez que ordem no sentido contrário não emanou deste
Juízo. Não tendo o autor em seu pedido feito qualquer ressalva, considero tal ato incompatível com o direito de recorrer (art.
503, § único do CPC) e, determino que publicada esta pela imprensa, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos.
P. R. I. - ADV: HELENA MARIA MONACO FERREIRA (OAB 109348/SP)
Processo 4007719-60.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - LUCIO CESAR MORAES Vistos. Expeça-se mandado de levantamento em favor do autor. Na sequência, ao arquivo. Int. - ADV: WILLIAN FERNANDO DE
PROENÇA GODOY (OAB 298738/SP)
Processo 4008181-17.2013.8.26.0405 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Itaú BBA
S/A - Vistos. Fls. 74. Defiro a expedição de ofício à AES ELETROPAULO conforme pedido. In.t - ADV: HELENA MARIA MONACO
FERREIRA (OAB 109348/SP), LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP)
Processo 4008254-86.2013.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO FIAT
- Vistos. Fls. 97.: Vistos. Defiro a expedição de ofício à AES ELETROPAULO conforme pedido. In.t - ADV: HELENA MARIA
MONACO FERREIRA (OAB 109348/SP), LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP)
Processo 4009365-08.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Regina Helena Mingorance
Ribeiro - Regina Helena Mingorance Ribeiro - Certidão - Oficial de Justiça - Mandado Cumprido Positivo - Processo Digital ADV: REGINA HELENA MINGORANCE RIBEIRO (OAB 69236/SP)
Processo 4009365-08.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Regina Helena Mingorance
Ribeiro - Regina Helena Mingorance Ribeiro - Vistos. Manifeste-se em termos de prosseguimento. No silêncio, aguarde-se no
arquivo. P. E int. - ADV: REGINA HELENA MINGORANCE RIBEIRO (OAB 69236/SP)
Processo 4009433-55.2013.8.26.0405 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
- SW COMERCIO DE PRESENTES E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME - Vistos. Recebo os embargos para discussão
sem atribuição do efeito suspensivo, porquanto não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 739 “A” do
C.P.C. Certifique sua interposição nos autos da execução. Manifeste-se o embargado no prazo de quinze dias. Intime-se. - ADV:
LEANDRO PAVANI FREITAS (OAB 222571/SP)
Processo 4009433-55.2013.8.26.0405 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
- SW COMERCIO DE PRESENTES E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME - Vistos. Recebo os embargos para discussão
sem atribuição do efeito suspensivo, porquanto não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 739 A do
C.P.C. Certifique sua interposição nos autos da execução. Manifeste-se o embargado no prazo de quinze dias. Intime-se. - ADV:
LEANDRO PAVANI FREITAS (OAB 222571/SP)
Processo 4010134-16.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Honorários Advocatícios - ANA MOREIRA DE CASTILHO
PEREIRA e outros - Vistos. O endereço indicado pelo autor não pode ser diligenciado por oficial de justiça da Comarca de
Osasco. Assim, poderão os réus serem citados por carta, devendo o autor providenciar as taxas necessárias. Com relação ao
ofício ainda não expedido, cumpre salientar que o Tribunal de Justiça esteve em recesso no período de 20/12 à 06/01/2014,
sendo que os atos estão sendo cumpridos por ordem de datas. P. E int. - ADV: ALCIR POLICARPO DE SOUZA (OAB 47149/SP),
OSVALDO MENDES JUNIOR (OAB 300490/SP)
Processo 4010783-78.2013.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
ITAUCARD S/A - SOLIMAR FERREIRA S OLIVEIRA - Providencie o autor o recolhimento das diligências do Oficial de Justiça. ADV: EDUARDO SILVA NAVARRO (OAB 246261/SP), LUIS FERNANDO DE CASTRO (OAB 156342/SP)
Processo 4011765-92.2013.8.26.0405 - Prestação de Contas - Exigidas - Contratos Bancários - R DE PAIVA ADESIVOS E
OBJETOS DECORATIVOS ME e outro - Banco Bradesco Cartões S.A. - Vistos. Indefiro o pedido de extinção da ação, formulado
pelo réu, na medida em que este ainda não cumpriu sua obrigação imposta por meio da sentença. Assim, a autora deverá, em
dez dias, requerer o que de direito (art. 915, §3º do CPC). No silêncio, ao arquivo. Intime-se. - ADV: JOSE CARLOS GARCIA
PEREZ (OAB 104866/SP), NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA (OAB 104016/SP)
Processo 4013032-02.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - BANCO DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL S.A. - Vistos. Intime-se a autora por SEED, pela última vez, para que, em cinco dias, compareça ao
Cartório da 7ª Vara Cível desta Comarca, a fim de que forneça suas assinaturas para confronto nas três folhas de colheita
de material gráfico, nos moldes determinados pelo perito judicial, sob pena de preclusão da prova. Intime-se. - ADV: MARIA
REGINA BORGES (OAB 51314/SP), ROSANE CORDEIRO MITIDIERI (OAB 140109/SP)
Processo 4013991-70.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Compromisso - Vagner Alves Moreno e outro - CERTIDÃO
- MANDADO SEM CUMPRIMENTO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que deixei de dar cumprimento ao mandado nº
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405.2013/094817-3, sendo que essa Oficial recebeu o comunicado pela central para ligar para o repr. Do autor, essa entrou
em contato, informando que o mandado estava sem diligencia, o autor se prontificou em recolher para posterior cumprimento,
mais até a presente data não retornaram, estando com o prazo esgotado devolvo o presente ao cartorio para os devidos fins. O
referido é verdade e dou fé. Osasco, 14 de janeiro de 2014. - ADV: PAULO ROBERTO ANTONINI (OAB 185684/SP)
Processo 4013991-70.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Compromisso - Vagner Alves Moreno e outro - MANIFESTESE OS AUTORES SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. - ADV: PAULO ROBERTO ANTONINI (OAB 185684/SP)
Processo 4014478-40.2013.8.26.0405 - Depósito - Alienação Fiduciária - BANCO PANAMERICANO SA - Vistos. Defiro a
conversão do pedido de busca e apreensão em ação de depósito, nos termos do artigo 4º do Decreto-lei nº 911/69. Anote-se no
sistema informatizado, como de praxe. Cite-se a ré na forma do artigo 902 do Código de Processo Civil para, no prazo de cinco
dias, entregar o veiculo descrito na inicial, consignar o equivalente em dinheiro ou contestar a ação, sob pena de presumirem-se
verdadeiros os fatos alegados pelo autor (artigo 285 e 319 do CPC). P. E int. - ADV: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA (OAB 157875/
SP)
Processo 4015598-21.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Financiamento de Produto - CLAUDIO PAZ DA SILVA Vistos. Fls. 67/78.: Cumpra-se o V. Acórdão. Cite-se o réu por carta. Intime-se. - ADV: PAULO ROBERTO QUISSI (OAB 260420/
SP)
Processo 4015857-16.2013.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
ITAUCARD S/A - Vistos. Em face da petição de fls. 51/52, homologo o acordo celebrado entre as partes, para que produza
os seus jurídicos e legais efeitos de direito e em conseqüência resolvo o mérito da ação movida por BANCO ITAUCARD S/A
em face de RICARDO CICERO COELHO, nos termos do artigo 269, inciso III do CPC. Não tendo o autor em seu pedido feito
qualquer ressalva, considero tal ato incompatível com o direito de recorrer (art. 503, § único do CPC) e, determino que publicada
esta pela imprensa, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Aguarde -se a informação do cumprimento do
acordo. P.R.I. - ADV: PATRICIA REGINA NALLES CANCELA (OAB 200703/SP), ANTONIO CEZAR RIBEIRO (OAB 69807/SP)
Processo 4016535-31.2013.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
ITAUCARD S/A - Certidão - Oficial de Justiça - Mandado Cumprido Positivo - Processo Digital - ADV: CRISTIANE BELINATI
GARCIA LOPES (OAB 278281/SP)
Processo 4016535-31.2013.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
ITAUCARD S/A - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 10 dias, em termos de prosseguimento - ADV: CRISTIANE
BELINATI GARCIA LOPES (OAB 278281/SP)
Processo 4016771-80.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Seguro - SUL AMERICA CIA NACIONAL DE
SEGUROS - Vistos. Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. P. E
int. - ADV: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (OAB 273843/SP)
Processo 4016941-52.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - marcos rodrigo ferreira - banco
bradesco s/a - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV:
MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), MARCELO IZZO CORIA (OAB 136624/SP)
Processo 4017213-46.2013.8.26.0405 - Exibição - Liminar - BARBARA OLIVEIRA RUIZ - BANCO BRADESCO CARTOES
S/A - MANIFESTE-SE SOBRE O DEPÓSITO JUNTADO ÁS FLS. 155. - ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP),
DIOGO FERREIRA NOVAIS (OAB 288717/SP), MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB 149225/SP)
Processo 4017508-83.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AILTON DOS
SANTOS - BANCO ITAUCARD S/A - Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para
o fim de rever as cláusulas contratuais nos exatos moldes estabelecidos nesta decisão, devendo ser devolvidas de forma
simples ao consumidor, a quantia paga a tal título (tarifa de cadastro - R$ 690,00). Em consequência, RESOLVO O MÉRITO DA
PRESENTE AÇÃO em que são partes aquelas inicialmente nominadas, o que faço com fundamento no inciso I do artigo 269 do
Código de Processo Civil. Tendo o autor sucumbido na maior parte das pretensões deduzidas na inicial, suportará o pagamento
das custas e despesas processuais e ainda com a verba honorária do patrono da instituição bancaria que fixo, moderadamente,
em R$ 500,00 (quinhentos reais). Os cálculos serão realizados por ocasião da fase de cumprimento do julgado. Com o trânsito
em julgado, ao arquivo. P. R. I. - ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 278281/SP), JOÃO DAVID VASQUEZ
ALTAMIRANO (OAB 278089/SP), CARLOS PRADO DE ALMEIDA GRAÇA PAVANATO (OAB 237054/SP)
Processo 4017709-75.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - NEUSA
BASSETTO DEZEN OSASCO - ME - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que
em cumprimento ao mandado nº 405.2013/069390-6 dirigi-me ao endereço onde procedi a citação de restaurante piracema Ltda
ME na pessoa da Sra. Maria Mendes Cunha, que aceitou a contra fé, exarando neste sua nota de ciente. Outrossim, escoado o
prazo legal, dirigi-me por tres vezes ao endereço, encontrando o imóvel fechado. Solicito, se o caso, a indicação de bens pelo
autor para realização de penhora. Osasco, 04.11.2013. - ADV: OSWALDO LIMA JUNIOR (OAB 76836/SP)
Processo 4017709-75.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - NEUSA
BASSETTO DEZEN OSASCO - ME - Vistos. Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento. No silêncio, aguarde-se
provocação no arquivo. P. E int. - ADV: OSWALDO LIMA JUNIOR (OAB 76836/SP)
Processo 4017889-91.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Condomínio em Edifício - CONDOMINIO RESERVA ALTOS
DE OSASCO - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 10 dias, sobre o decurso de prazo para contestação - ADV:
MONICA GIANNANTONIO (OAB 133135/SP)
Processo 4018202-52.2013.8.26.0405 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel Celso Albino de Oliveira - Vistos. Expeça-se mandado de constatação e, estando o imovel vazio, de imissão na posse. P. E int.
- ADV: LEILA ROSANA DE JESUS (OAB 96549/SP)
Processo 4018265-77.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - RESIDENCIAL BOA VISTA Certidão - Oficial de Justiça - Mandado Cumprido Positivo - Processo Digital - ADV: MAURICIO GUIMARO MENDES BARRETO
(OAB 189039/SP)
Processo 4018265-77.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - RESIDENCIAL BOA VISTA Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 10 dias, sobre o decurso de prazo para contestação - ADV: MAURICIO
GUIMARO MENDES BARRETO (OAB 189039/SP)
Processo 4018402-59.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - IDO CAVALCANTE - Vistos.
Manifeste-se em termos de prosseguimento. No silêncio, aguarde-se no arquivo. P. E int. - ADV: ANTONIA VALNEIDE PINHEIRO
(OAB 289645/SP)
Processo 4019537-09.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - Residencial Guarujá - Vistas
dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de 30
dias. Decorrido o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de
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extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: MARIA DAS GRACAS FONTES L DE PAULA (OAB 74506/SP)
Processo 4019563-07.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Condomínio em Edifício - Condomínio Conjunto
Residencial Quitaúna - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento
ao mandado nº 405.2013/076749-7 dirigi-me ao endereço indicado e ai sendo citei Cilso de Paiva Gabriel, o qual ficou ciente de
todo conteudo e recebeu a contrafé. O referido é verdade e dou fé. - ADV: MAURICIO GOMES PINTO (OAB 202853/SP)
Processo 4019563-07.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Condomínio em Edifício - Condomínio Conjunto Residencial
Quitaúna - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 10 dias, sobre o decurso de prazo para contestação - ADV:
MAURICIO GOMES PINTO (OAB 202853/SP)
Processo 4020505-39.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - ANA PAULA MASTROANTONIO LOPES
- Vistos. Fls. 61.: Defiro a autora o prazo de (90)noventa dias conforme requerido. Int. - ADV: JAIR MASTROANTONIO (OAB
123314/SP)
Processo 4020901-16.2013.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - ALTAIR CIPRIANO DA SILVA
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
405.2013/083803-3 dirigi-me ao endereço indicado e lá estando CITEI o Instituto Nacional do Seguro Social -INSS, na pessoa
de seu procurador Dr. Eliseu Pereira Gonçalves para os termos do presente, que lhe li, aceitando a contrafé e exarando o visto
que se verifica no rosto do mandado. O referido é verdade e dou fé. - ADV: ELIAS RUBENS DE SOUZA (OAB 99653/SP)
Processo 4020901-16.2013.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - ALTAIR CIPRIANO DA SILVA Vistas dos autos aos interessados para: CIÊNCIA RESPOSTA DO OFICIO - ADV: ELIAS RUBENS DE SOUZA (OAB 99653/SP)
Processo 4020901-16.2013.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - ALTAIR CIPRIANO DA SILVA Manifeste-se o autor sobre a contestação apresentada pelo réu. - ADV: ELIAS RUBENS DE SOUZA (OAB 99653/SP)
Processo 4021263-18.2013.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça,
que em cumprimento ao mandado nº 405.2013/085881-6 dirigi-me na Rua Portugal, 407 e aí sendo PROCEDI APREENSÃO
CONFORME AUTO ANEXO. CERTIFICO, AINDA, que CITEI WANDERLY FARIA DE SOUZA, do inteiro teor do mandado a quem
li, entreguei-lhe a contrafé, após exarar seu ciente.O referido é verdade e dou fé. - ADV: FREDERICO ALVIM BITES CASTRO
(OAB 269755/SP)
Processo 4021263-18.2013.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, em termos de prosseguimento
- ADV: FREDERICO ALVIM BITES CASTRO (OAB 269755/SP)
Processo 4021370-62.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - DARCI FORTUNATO
DE LIMA - Vistos. Fls. 30/36. Cumpra-se a decisão de fls.28. Intime-se. - ADV: MARYKELLER DE MELLO (OAB 336677/SP)
Processo 4021594-97.2013.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Bancários - Jedivaldo Pereira Matos - Vistos. Descumprida
a determinação judicial proferida no sentido de recolher as custas judiciais sob as penas da lei, só resta ao juízo aplicar
o comando inserido no artigo 257 do Código de Processo Civil, qual seja, o indeferimento da petição inicial mediante o
cancelamento da distribuição. Nem se alegue, no particular, que deveria a serventia ter providenciado a intimação da parte para
tanto, posto que o próprio Superior Tribunal de Justiça já se reconheceu a desnecessidade da providência: “A Corte Especial
do STJ, por onze votos a oito, dirimiu essa divergência em favor da desnecessidade de intimação da parte (STJ Corte Especial,
ED no Resp 264.895-PR, rel. Min. Ari Pargendler, j. 19.12.01)” Em face do exposto e do que mais dos autos consta, INDEFIRO
LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 267, inciso III combinado com o artigo 257, ambos do Código de
Processo Civil. Em conseqüência deixo de resolver o mérito desta ação em que são partes aquelas inicialmente nominadas.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P. R. e Int. - ADV: NATÁLIA SIQUEIRA RIBEIRO (OAB 337155/SP)
Processo 4021640-86.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - RAFAEL
APARECIDO DE LIMA - Descumprida a determinação judicial proferida no sentido de providenciar o reconhecimento de firma na
procuração outorgada sob as penas da lei, só resta ao juízo aplicar o comando inserido no artigo 257 do Código de Processo
Civil, qual seja, o indeferimento da petição inicial mediante o cancelamento da distribuição. Nem se alegue, no particular, que
deveria a serventia ter providenciado a intimação da parte para tanto, posto que o próprio Superior Tribunal de Justiça já se
reconheceu a desnecessidade da providência: “A Corte Especial do STJ, por onze votos a oito, dirimiu essa divergência em favor
da desnecessidade de intimação da parte (STJ Corte Especial, ED no Resp 264.895-PR, rel. Min. Ari Pargendler, j. 19.12.01)”
Em face do exposto e do que mais dos autos consta, INDEFIRO LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art.
267, inciso III combinado com o artigo 257, ambos do Código de Processo Civil. Em conseqüência deixo de resolver o mérito
desta ação em que são partes aquelas inicialmente nominadas. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P. R. e Int. ADV: ANDERSON HERNANDES (OAB 170341/SP)
Processo 4022246-17.2013.8.26.0405 - Exibição - Liminar - CARLA DE SOUZA CARVALHO SANTOS - BANCO DO
BRADESCO S/A - Manifestem-se as partes se possuem interesse na especificação de provas e na realização de audiência de
conciliação, em 5(cinco) dias - ADV: DIOGO FERREIRA NOVAIS (OAB 288717/SP), CLEBER PINHEIRO (OAB 94092/SP)
Processo 4022355-31.2013.8.26.0405 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento TERVANT BURBULHAN - Manifeste-se o autor se pretende prosseguir com o pedido de desocupação do imóvel para efeito de
extinção do feito. - ADV: GLAUCIA CANALE MANOEL (OAB 154473/SP)
Processo 4022740-76.2013.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - A. C. F. e I.
S. - Vistos. Homologo a desistência apresentada (fls. 34), para que produza os seus jurídicos e legais efeitos de direito e,
em conseqüência julgo extinto o feito ajuizado por AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA em face de
João Heleno Pereira de Souza nos termos do artigo 267 inciso VIII do Código de Processo Civil. Não tendo o requerente,
em seu pedido feito qualquer ressalva, considero tal ato incompatível com o direito de recorrer (art. 503, § único do CPC) e,
determino que publicada esta pela imprensa, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Recolha-se o mandado
independentemente de cumprimento. Int. - ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 298933/SP)
Processo 4022815-18.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Práticas Abusivas - IVANILDO CORDEIRO DA SILVA BV LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - Manifeste-se o autor sobre a contestação apresentada ás fls. 100/131.
- ADV: CARLOS EDUARDO NICOLETTI CAMILLO (OAB 118516/SP), ELISABETH VALENTE (OAB 201382/SP), ALEXANDRE
ROMERO DA MOTA (OAB 158697/SP)
Processo 4023469-05.2013.8.26.0405 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Safra Leasing S/A
Arrendamento Mercantil - Vistos. Manifeste-se o autor com relação à petição e documentos apresentados pelo réu (fls. 91/118).
P. E int. - ADV: PAULO SERGIO BRAGA BARBOZA (OAB 97272/SP)
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8ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO NATÁLIA ASSIS MASCARENHAS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELISABETE MESQUITA ALBUQUERQUE DE QUEIROZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0042/2014
Processo 0000827-82.2008.8.26.0405 (405.01.2008.000827) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Crefisa S/A - Credito Financiamento e Investimentos - Jeovani Pereira de Souza - Fls. 207/208: arquive-se nos moldes do
pedido. Int. - ADV: LEILA MEJDALANI PEREIRA (OAB 128457/SP)
Processo 0008800-30.2004.8.26.0405 (405.01.2004.008800) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Lucimar Peres
Moraes - - Daniel Moraes de Jesus - Paulicoop Planejamento e Assessoria Á Cooperativas Habitacionais S/c Ltda - - Cooperativa
Habitacional Nosso Teto - Fls. 481/482: ciência aos autores. Int. - ADV: FABIO SILVA DE PAULA (OAB 188465/SP), MARCELO
RIBEIRO (OAB 229570/SP), ANDRE LUIS DIAS MORAES (OAB 271889/SP)
Processo 0023384-34.2006.8.26.0405 (405.01.2006.023384) - Procedimento Ordinário - Duplicata - Banco Sudameris Brasil
S/A - Marrey Lavagen Automotiva Ltda Epp - - Mauricio Andrade Benuzzi Luz - Fls. 496/498: arquive-se nos moldes do pedido
e observe. Int. - ADV: EMERSON GIACHETO LUCHESI (OAB 121861/SP), ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA (OAB 246422/
SP), JOSE CARLOS PERES DE SOUZA (OAB 21201/SP), MANUEL EDUARDO DE SOUSA SANTOS NETO (OAB 144423/SP),
RICARDO RAMOS BENEDETTI (OAB 204998/SP)
Processo 0025303-19.2010.8.26.0405 (405.01.2010.025303) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Danilo do Amaral - Fls. 185: defiro. Int. (PESQUISA ON LINE). - ADV: CELSO
LUIZ HASS DA SILVA (OAB 196421/SP), SHEILA DE CALDAS SOUSA FIGUEIREDO (OAB 263245/SP)
Processo 0025634-50.2000.8.26.0405 (405.01.2000.025634) - Procedimento Sumário - Condomínio - Porto Seguro Cia
de Seguros Gerais - Jose Cordeiro Rafael - - Amomex do Brasil Industria e Comercio Ltda - Fls. 467: defiro. Int. (PEQUISA
ON LINE). - ADV: MARCOS JOSE TUCILLO (OAB 154597/SP), ELIZABETH ALVES DE SOUZA (OAB 39412/SP), ANDRÉIA
NISHIOKA (OAB 157847/SP), LUIZA RODRIGUES DE AQUINO (OAB 175403/SP), CELSO LUIZ HASS DA SILVA (OAB 196421/
SP)
Processo 0025827-45.2012.8.26.0405 (405.01.2012.025827) - Procedimento Ordinário - Condomínio - Condominio
Residencial Tenente Nilo Darzzi - Valdir Alberto Broetto - - Maria Aparecida de Souza Broetto - Fls. 163/164: ciência ao autor. Int.
- ADV: SUELI APARECIDA DA SILVA (OAB 89609/SP), ANDRÉ SOLA GUERREIRO (OAB 203608/SP), MOACIL GARCIA (OAB
100335/SP), FELIPE TOVANI (OAB 261009/SP)
Processo 0027579-52.2012.8.26.0405 (405.01.2012.027579) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Cooperativa de Econ e Cred Mutuo dos Empr das Empresas Met de Osasco e Região Credmetal - Everton Rocha - Teor do ato:
“Ciência de pesquisa on line - fls. 110/111: multiplos registros encontrados, informe mais critérios”. - ADV: CILENE BATISTA
ANCIAES (OAB 165611/SP)
Processo 0028833-36.2007.8.26.0405 (405.01.2007.028833) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Sudameris Brasil
S/A - Blf Engenharia Ltda - - Marco Aurelio Barboza Lima - - Luciana Barboza Lima - Fls. 128: desentranhe-se o mandado,
aditando-o para fazer constar o endereço indicado. Int. - ADV: EVELISE APARECIDA MENEGUECO MEDINA BEZERRA (OAB
96951/SP), RICARDO RAMOS BENEDETTI (OAB 204998/SP)
Processo 0031025-63.2012.8.26.0405 (405.01.2012.031025) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Chubb Brasil Companhia de Seguros - Barrasul Viagens e Turismo Ltda - Fls. 109/111: defiro. Int. (PESQUISA ON LINE). - ADV:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (OAB 273843/SP)
Processo 0033251-41.2012.8.26.0405 (405.01.2012.033251) - Monitória - Cheque - Gilberto do Carmo Marangoni - Willians
Pereira dos Santos - Fls. 61: defiro. Int. (PESQUISA ON LINE). - ADV: ROSANA DE FATIMA ZANIRATO GODOY (OAB 252580/
SP)
Processo 0035972-73.2006.8.26.0405 (405.01.2006.035972) - Renovatória de Locação - Locação de Imóvel - Banco
Bradesco S A - Dieter Grohmann - - Lore Ingrid Von Hulsen Wohlfeil - Levando em conta a natureza da causa e o trabalho a
ser realizado, fixo os honorários do perito em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Deposite-os em dez (10) dias . Após, ao perito.
Int. - ADV: ADYNE ROBERTO DE VASCONCELOS (OAB 97648/SP), PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA
(OAB 32440/SP), DÉBORA DE OLIVEIRA CARVALHO (OAB 227286/SP), CAROLINA SCATENA DO VALLE (OAB 175423/SP),
DILSON CAMPOS RIBEIRO (OAB 166756/SP)
Processo 0045680-31.1998.8.26.0405 (405.01.1998.045680) - Procedimento Sumário - Espécies de Contratos - Jose Carlos
Buck - Mauricio de Oliveira Yasbek - Fls. 360: defiro. Int. (PRAZO DE 30 DIAS). - ADV: RICARDO FIDELIS SAPIA (OAB 158732/
SP), MARILETE COSTA CAVALCANTI BUCK (OAB 134674/SP), CARLOS MIRANDA DE CAMPOS (OAB 131828/SP), MARIA
DE LOURDES SANTOS BERTONHA (OAB 43651/SP), ROSELEINE LO RE SAPIA (OAB 87419/SP), MARALICE MORAES
COELHO (OAB 130722/SP), EDSON TADEU VARGAS BRAGA (OAB 130002/SP)
Processo 0055840-27.2012.8.26.0405 (405.01.2012.055840) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Espólio Jose Francisco Ruiz na pessoa de seu inventariante Marcelo Fernando Ruiz - Elenice Benitez - Certifico e dou fé que
nesta data em atendimento ao r. Despacho retro, expedi guia de levantamento sob o nº 0008/2014, no valor de R$ 1.055,56 em
nome de Dra. Fabiana Pavani OAB/SP 129201. (Guia em cartório) - ADV: FABIANA PAVANI (OAB 129201/SP), LOIZE CARLOS
DOS SANTOS (OAB 110444/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO NATÁLIA ASSIS MASCARENHAS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELISABETE MESQUITA ALBUQUERQUE DE QUEIROZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0043/2014
Processo 4018810-50.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Mandato - Ronaldo Sposaro Junior - Dilenice
Reinaldo dos Santos - Ronaldo Sposaro Junior - Pelo que se nota, o exequente é profissional liberal, portanto, presume-se que
se encontra em condições, sem prejuízo próprio e da família, de suportar os gastos com o processo, que não são elevados, daí,
indefiro-lhe a justiça gratuita, devendo recolher a taxa judiciária inicial no prazo de 10 dias. Int. - ADV: RONALDO SPOSARO
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JUNIOR (OAB 115819/SP)
Processo 4018895-36.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Antonio Sergio Jovelli - Fernandes
Mauro Barbosa - Depois de feitos os recolhimentos necessários, cite-se. Int. - ADV: FABIANA APARECIDA PARO CORTEZ (OAB
164343/SP)
Processo 4019185-51.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Concessão / Permissão / Autorização - Oveilton Sarmento
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 1 - Processe com isenção de custas. 2 - Sem demonstração da quase certeza do
direito e nem evidência de eclosão de dano irreparável ou de difícil reparação, indefiro a antecipação da tutela. 3 - Cite-se (Art.
188 do C.P.C.) Int. - ADV: ELIAS PEREIRA DA SILVA (OAB 314748/SP)
Processo 4020037-75.2013.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Espécies de Contratos - BANCO
BRADESCO SA - MUNIR JAROUCHE SAADA - ME - 1.Estribado nos motivos colocados, e documentos, defiro a liminar. 2.
Expeça-se mandado de busca e apreensão com ordem de arrombamento e reforço policial, se necessários. 3. Executada a
liminar, cite-se para no prazo de cinco (05) dias pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados
pelo credor fiduciário, ou apresentar resposta no prazo de 15 dias. 4. Int. - ADV: CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI (OAB
122626/SP), TABATA NOBREGA BONGIORNO (OAB 223620/SP)
Processo 4020257-73.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Seguro - ANDERSON PERDIGÃO VICENTE - Bradesco
Vida e Previdencia S/A - Defiro a justiça gratuita. Cite-se. Int. - ADV: LUCIMAR JOSÉ DE ARAUJO (OAB 319911/SP)
Processo 4020346-96.2013.8.26.0405 - Prestação de Contas - Exigidas - Locação de Imóvel - EDMAR MOURA AMORIM
- FERNANDO FORTUNATO DE LIMA - Cite-se para no prazo de cinco dias prestar contas ou apresentar contestação (art. 915
CPC.). Int. - ADV: NATHANAEL COSTA DE SÁ (OAB 99620/SP)
Processo 4022125-86.2013.8.26.0405 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento ROSANGELA BATISTA COSTA - VALMIRO DE FRANÇA - Pelo que se nota, a autora é dona de imóvel, inclusive destinado à
locação, e constituiu advogado, portanto, revela em condições de suportar os gastos com o processo sem prejuízo próprio e de
sua família, daí, indefiro-lhe a justiça gratuita, devendo recolher a taxa judiciária inicial no prazo de 10 dias. Int. - ADV: NANCI
CARVALHO DOS SANTOS (OAB 273942/SP)
Processo 4022398-65.2013.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO SA - JOEL CESARIO GOMES - 1.Estribado nos motivos colocados, e documentos, defiro a liminar. 2. Expeçase mandado de busca e apreensão com ordem de arrombamento e reforço policial, se necessários. 3. Executada a liminar, citese para no prazo de cinco (05) dias pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor
fiduciário, ou apresentar resposta no prazo de 15 dias. 4. Int. - ADV: FLÁVIA CUNHA SEABRA MORAIS (OAB 177683/SP)
Processo 4022777-06.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - MARCIA REGINA AMERICO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. - Pelo que se nota, a autora possui ganhos regulares, tanto assim que financiou
considerável valor para aquisição de veículo, e constituiu advogado, portanto, revela em condições de suportar os gastos com
o processo sem prejuízo próprio e de sua família, daí, indefiro-lhe a justiça gratuita, devendo recolher a taxa judiciária inicial no
prazo de 10 dias. Int. - ADV: MILENA SOLA ANTUNES (OAB 277306/SP)
Processo 4022888-87.2013.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Ficsa
S/A - LINCOLN LUIZ DA SILVA VENANCIO - 1.Estribado nos motivos colocados, e documentos, defiro a liminar. 2. Expeça-se
mandado de busca e apreensão com ordem de arrombamento e reforço policial, se necessários. 3. Executada a liminar, citese para no prazo de cinco (05) dias pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor
fiduciário, ou apresentar resposta no prazo de 15 dias. 4. Int. - ADV: JOYCE ELLEN DE CARVALHO TEIXEIRA SANCHES (OAB
220568/SP)
Processo 4022969-36.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Bancários - LEANDRO SIFRONIO PEREIRA - BANCO
ITAUCARD S/A - Pelo que se nota, o autor possui ganhos regulares, tanto assim que fez financiamento para aquisição de
veiculo e constituiu advogado, portanto, revela em condições de suportar os gastos com o processo sem prejuízo próprio e
de sua família, daí, indefiro-lhe a justiça gratuita, devendo recolher a taxa judiciária inicial no prazo de 10 dias. Int. - ADV:
LEANDRO CAVALCANTE VALERIOTE (OAB 250149/SP)

1ª Vara da Família e Sucessões
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO ALESSANDRA TEIXEIRA MIGUEL
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOÃO TAVARES DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0016/2014
Processo 0044878-42.2012.8.26.0405 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - A. F. da S. - Certifico e dou fé que
pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e
Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor para: (x ) manifestarem-se, em 05 dias, acerca do mandado negativo
- ADV: ALZERINA MARTINS UCHÔA (OAB 204677/SP)
Processo 4005321-43.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Revisão - J. de M. M. dos S. - D. M. dos S. - “O ofício para
desconto dos alimentos endereçado ao empregador do requerido está disponível para impressão e posterior encaminhamento
pela parte no endereço eletrônico do E. Tribunal de Justiça”. - ADV: PEDRO ROMÃO DIAS (OAB 241810/SP)
Processo 4005321-43.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Revisão - J. de M. M. dos S. - D. M. dos S. - CERTIDÃO MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 405.2013/028155-1
dirigi-me ao endereço indicado, à Avenida dos Remédios, 1131, Vila dos Remédios, onde DEIXEI DE CITAR DARA MOURA DOS
SANTOS na pessoa de ELAINE CRISTINA DE FREITAS LEITÃO DOS SANTOS, pois, fui atendido pela Sra. Osana Bezerra
Lima, atual inquilina, que informou-me só saber que as pessoas acima residiram no local, mas, que haviam se mudado para
local ignorado. Assim sendo, devolvo opresente por estar as mesmas para este Oficial, em local incerto e não sabido. O referido
é verdade e dou fé. Osasco, 27 de maio de 2013. - ADV: PEDRO ROMÃO DIAS (OAB 241810/SP)
Processo 4005934-63.2013.8.26.0405 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - V. R. F. I.
A. - - C. R. F. I. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento
ao mandado nº 405.2013/036778-2 dirigi-me ao endereço:DEIXEI de CITAR CAIO CESAR JUNQUEIRA ABEL porque não o
encontrei no local nas várias diligências alí realizadas. Estando o prazo para cumprimento vencido, devolvo o mandado em
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Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1502

cartório para renovação do prazo para cumprimento. O referido é verdade e dou fé. Osasco, 18 de dezembro de 2013. - ADV:
DEBORAH SABRINA VITORETTI (OAB 267110/SP)
Processo 4007344-59.2013.8.26.0405 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - S. A. A. de A. - CERTIDÃO
- MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 405.2013/093300-1
dirigi-me ao endereço indicado e ai sendo deixei de citar Raimundo Galvão, tendo em vista que não foi localizado numero 12
na referida via e o requerido é desconhecido no local. O referido é verdade e dou fé. Osasco, 13 de janeiro de 2014. - ADV:
JULIANA FRANCISCA LETTIERE (OAB 145921/SP)
Processo 4009639-69.2013.8.26.0405 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - I. M. S. C.
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
405.2013/084073-9 dirigi-me ao endereço indicado, lá estando INTIMEI o executado HUGO ALBERTO CEULLAR URIZAR, o
qual de tudo bem ciente ficou, aceitando a cópia do mandado, exarando sua assinatura.O referido é verdade e dou fé. - ADV:
MICHELLE OLIVEIRA SILVA (OAB 255987/SP)
Processo 4009835-39.2013.8.26.0405 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - E. C. F. P. - CERTIDÃO
- MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 405.2013/078615-7
dirigi-me nesta Comarca à Rua Frei Eusébio de Matos Guerra nº 197, Jardim Veloso, onde CITEI pessoalmente o requerido
FERNANDO DE JESUS AMARAL de todo o teor do r. mandado, a quem li, entreguei a contrafé, que aceitou e após exarou seu
ciente. O referido é verdade e dou fé. - ADV: CELIA REGINA NUNES (OAB 265252/SP)
Processo 4011628-13.2013.8.26.0405 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M. S. P. e outros - A. da C. S. - J.
P. dos S. - Defiro os benefícios da justiça gratuita. CITE-SE e iNTIME-SE o réu acima qualificado, para os termos da ação em
epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue anexa e desta passa a fazer parte integrante, ficando advertida(o)(s) do prazo de 15
(quinze) dias para apresentar(em) defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos
termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Arbitro os alimentos provisórios em prol dos requerentes em 30% (trinta por
cento) sobre os rendimentos líquidos do requerido (brutos - abatidos os descontos com previdência oficial e imposto de renda),
inclusive sobre férias, 13º salário, horas extras, abonos, gratificações, adicionais e verbas rescisórias, excetuando-se o FGTS.
Oficie-se para descontos. - ADV: MEIRE RODRIGUES DE BARROS (OAB 156045/SP)
Processo 4012190-22.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - V. H. H. - Certidão - Oficial
de Justiça - Mandado Cumprido Positivo - Processo Digital - ADV: SONIA REGINA BONATTO (OAB 240199/SP)
Processo 4013585-49.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Exoneração - V. M. - Certidão - Oficial de Justiça - Mandado
Cumprido Positivo - Processo Digital - ADV: OZIAR DE SOUZA (OAB 137432/SP)
Processo 4017201-32.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - P. R. da S. - CERTIDÃO MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 405.2013/086307-0
dirigi-me ao endereço Rua Das Palmas, 223 (antigo 24), Veloso, Osasco e, lá estando, CITEI PAMELA ROBERTA FERREIRA DA
SILVA dando-lhe conhecimento da petição inicial e do inteiro teor do mandado, que lhe li e do qual ficou ciente, tendo recebido
e aceitado contrafé, pelo que exarou sua assinatura no anverso do mandado. O Referido é verdade e dou fé. - ADV: CUSTODIA
MARIA DE ANDRADE RAMIREZ (OAB 129275/SP)
Processo 4017995-53.2013.8.26.0405 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M. M. E. e
outro - W. A. E. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao
mandado nº 405.2013/081210-7 dirigi-me ao endereço indicado, lá estando CITEI o executado WILSON ALMARAZ ESPINOZA,
o qual de tudo bem ciente ficou, aceitando a cópia do mandado exarando sua assinatura. O referido é verdade e dou fé. - ADV:
DENISE LAURIA VIEL (OAB 108462/SP), MILTON JOSÉ PINA (OAB 233777/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO ALESSANDRA TEIXEIRA MIGUEL
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOÃO TAVARES DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0015/2014
Processo 0007310-26.2011.8.26.0405 (405.01.2011.007310) - Alvará Judicial - Família - Esther Ferrel de Fuentes - Esther
Ferrel de Fuentes que também assina Estrher Ferrel ajuizou o presente pedido de alvará postulando o levantamento de valores
deixados em vida por falecimento de Milgen Fuentes Ferrel ocorrido aos 29 de janeiro de 2011 (fls.11). A petição inicial foi
instruida com a documentação necessária, vindo posteriormente aos autos as informações das instituições financeira. O
Ministério Público deixou de manifestar-se nos autos em razão da inexistência de herdeiros menores ou incapazes. Nessa
conformidade, defiro a expedição de alvará, com o pra zo de validade de 90 (noventa) dias, autorizando a requerente a efetuar
o levantamento postulado. À mingua de interesse recursal, declaro transitada em julgado a sentença. P.R.I. Arquivem-se os
autos oportunamente com as cautelas de estilo e de praxe. - ADV: MÁRCIA APARECIDA SILVEIRA OLIVEIRA (OAB 186947/SP),
ADJAR ALAN SINOTTI (OAB 114013/SP)
Processo 0017397-41.2011.8.26.0405 (405.01.2011.017397) - Execução de Alimentos - Alimentos - Igor de Miranda
Rodrigues da Rocha - Edinaldo Rocha - Diante da não localização do exequente e o feito paralisado há mais de 30 (trinta) dias,
acolho o parecer ministerial (fls.71), declaro extinta a presente ação, nos termos do artigo 267, inciso III, do Código de Processo
Civil. Comunique-se o Distribuidor e arquivem-se. P.R.I.Ciência ao MP. - ADV: EDSON DUARTE DA COSTA (OAB 288202/SP),
BRUNA RIGO LEOPOLDI RIBEIRO NUNES (OAB 224531/SP)
Processo 0022317-68.2005.8.26.0405 (405.01.2005.022317) - Execução de Alimentos - Alimentos - Graca Beatriz de Morais
- Considerando o silêncio da exequente e o feito paralisado há mais de 30 (trinta) dias, acolho o parecer ministerial (fls.184),
declaro extinta a presente ação, nos termos do artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Deixo de deliberar no tocante
a revogação da prisão, uma vez que o mandado está com a validade expirada. Comunique-se o Distribuidor e arquivem-se.
P.R.I. Ciência ao MP. - ADV: RUY RODRIGUES DE SOUZA (OAB 57481/SP), SEVERINO FERNANDES LEITE (OAB 134282/
SP)
Processo 0037445-21.2011.8.26.0405 (405.01.2011.037445) - Interdição - Capacidade - Digerson Gomes Sousa - ma total
e permanente.. Isto posto, e levando em conta o parecer Ministerial, JULGO PROCEDENTE a ação e, em conseqüência,
decreto a interdição do requerido José Sousa, declarando-o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida
civil, na forma do art. 3º, II, do Código Civil, nomeando-lhe curador DIGERSON GOMES SOUSA, nos termos do artigo 1775 do
Código Civil, mediante compromisso. O Curador deverá prestar contas quando solicitado. Fica dispensado da especialização de
hipoteca legal. Expeçam-se mandado de registro da sentença e o edital do art. 1184 do CPC, para publicação no órgão oficial
por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Antes de registrada a sentença pelo 1º oficial de Registro Civil das Pessoas
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Naturais e de Interdições e Tutela desta Comarca, não poderá a Curadora assinar o respectivo termo (LRP, art. 93, parágrafo
único). P.R.I. - ADV: JOSE GOMES DA SILVA (OAB 71239/SP)
Processo 0038009-73.2006.8.26.0405 (405.01.2006.038009) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - P.
H. C. - A. dos S. T. - Vistos. PEDRO HENRIQUE CORREA, representado por sua genitora TIFANNY CRISTINA CORREA,
assistida por sua genitora MARILENE MARIA DA SILVA ajuizou AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE cumulada
com ALIMENTOS em face de ANDERSON DOS SANTOS TAVARES, alegando, em síntese, que foi concebido durante um
relacionamento amoroso mantido por sua genitora e o suplicado. Salientando que o demandado não assumiu espontaneamente
a paternidade e que ele tem condições de lhe prestar alimentos. Postulou a procedência da ação, a fim de ser declarado o
vínculo biológico existente entre as partes e condenado o demandado ao pagamento de uma pensão alimentícia equivalente a
33% de seus rendimentos líquidos e, em caso de desemprego ou de trabalhos sem vínculo empregatício, no montante de 02
salários mínimos. A petição inicial foi instruída com documentos . O requerido foi citado e apresentou contestação afirmando,
em suma, que manteve com a mesma relacionamento sexual eventual. Além de refutar a paternidade que lhe é atribuída,
impugnou a pretensão alimentar, ressaltando que, no caso de procedência da ação, o valor deve ser minorado, uma vez que
possui outro filho. Foi deferida a prova pericial e realizado o exame pericial (fls.85/91). O Promotor de Justiça opinou pela
procedência da demanda. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de ação declaratória de investigação de paternidade cumulada
com alimentos. Primeiramente, concedo ao réu os benefícios da assistência judiciária gratuita. Como é cediço, em demandas
desta natureza revela-se de suma importância o exame pericial para identificação dos polimorfismos de DNA, obtida a partir da
análise de regiões dos cromossomos humanos denominados STR (Short Tandem Repeat), que consistem em seqüências curtas
e repetidas de dois a sete pares de base. Essas repetições não codificadoras são amplamente distribuídas no genoma humano
e são consideradas uma rica fonte de marcadores polimórficos. Os loci amplificados apresentam alto grau de heterozigosidade
e padrão de hernaça Mendeliana. Os sistemas examinados utilizam detecção por fluorescência e permitem a amplificação
simultânea em um único tubo de inúmeros loci gênicos. No caso em tela, a perícia concluiu que a probabilidade de paternidade
é de 99,99% (fls.124). Em que pesem os respeitáveis argumentos deduzidos na peça de defesa, a confissão atinente à relação
carnal mantida em época coincidente com a concepção da suplicante, aliada ao resultado da prova técnica e à inexistência
de dúvida quanto à honestidade da genitora do menor, constituem elementos de convicção suficientes para a procedência
da demanda. Em casos análogos, vale transcrever o entendimento pretoriano: “INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE Exame
pericial pelo sistema DNA que apontou o pai biológico Mãe do autor, ademais, que manteve conjunção carnal com o réu Laudo
não contrariado por contraprova eficiente para afastar a segura conclusão Recurso não provido” (Apelação Cível nº161.069-1
Ubatuba Rel. Alexandre Germano, j,29.03.94). “INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE Prova pericial não excludente Conjunto
probatório que demonstra o relacionamento amoroso entre o réu e a mãe do autor, bem como a coincidência com a data da
concepção Inexistência de elementos que coloquem em dúvida a honestidade da segunda e a seriedade da demanda Ação
procedente Recurso não provido” (Apelação Cível nº259.314-1 Santo André rel. Antonio Villen, j.01.09.95). Quanto ao pleito
de natureza alimentar, considerando que o genitor ofereceu 20 % de seus rendimentos líquidos e R$ 150,00 mensais para a
hipótese de trabalho sem vínculo empregatício, anotando-se que comprovou ter outro filho menor, a pensão alimentícia deve
ser fixada em 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do requerido, e, em caso de desemprego em 40% do salário
mínimo, conforme sugerido pelo diligente Promotor de Justiça. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
AÇÃO, para o fim de declarar que PEDRO HENRIQUE CORREA é filho de ANDERSON DOS SANTOS TAVARES e condenar
o demandado ao pagamento de uma pensão alimentícia, a partir da citação, no valor equivalente a 20% (VINTE por cento) de
seus rendimentos líquidos, descontados em folha de pagamento, incidindo sobre horas extras, comissões, gratificações e 13º
salário, excluindo-se apenas o FGTS. Na hipótese de eventual ruptura do vínculo empregatício, a verba alimentar corresponderá
a 40% do salário mínimo e deverá ser paga no dia dez de cada mês, mediante depósito bancário em conta de titularidade
da genitora do autor, cujos dados serão apresentados nos autos. Expeça-se mandado de averbação, consignando-se que o
menor passará a se chamar PEDRO HENRIQUE CORREA TAVARES, assumindo, outrossim, a ascendência paterna. Oficie-se
à empregadora do requerido para desconto da pensão alimentícia, nos termos supra especificados. Em face da sucumbência
parcialo, condeno o demandado ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios do patrono do requerente, que
ora arbitro em R$600,00 (seiscentos reais), com a ressalva prevista no artigo 12 da Lei 1.060/50, posto que beneficiário da
assistência judiciária gratuita. P.R.I. Osasco, 14 de janeiro de 2014. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS
DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: NEUSA LEITE CRUZ DI FABIO (OAB 66020/SP),
ALEXANDRE ABOUD (OAB 145074/SP)
Processo 0038160-29.2012.8.26.0405 (405.01.2012.038160) - Interdição - Tutela e Curatela - Marta Alves Evangelista
Chiaralla - Considerando a notícia do falecimento da requerida (fls.89) e o parecer ministerial (fls.91), declaro extinta a presente
ação, nos termos do artigo 267, inciso IX, do Código de processo Civil. Revogo a Curatela deferida anteriormente, comunicandose o INSS, com urgência. À míngua de interesse recursal, declaro transitada em julgado a sentença. P.R.I. Ciência ao MP. - ADV:
RAQUEL KATIA CRUZ (OAB 258822/SP)
Processo 0040978-56.2009.8.26.0405 (405.01.2009.040978) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Isabel Penteado
Fernandes Scomparim - Vicente Rodrigues de Brito - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - A certidão de objeto e pé está
disponível para impressão no endereço eletrônico do E. Tribunal de Justiça - ADV: TARCILIO DE MORAES (OAB 69447/SP)
Processo 0053438-70.2012.8.26.0405 (405.01.2012.053438) - Homologação de Transação Extrajudicial - Guarda - Juliana
Santos Daudt e outro - Vistos. Considerando o silêncio da parte interessada e o feito paralisado há mais de 30 (trinta) dias,
acolho o parecer ministerial (fls.31), declaro extinta a presente ação, nos termos do artigo 267, inciso III, do Código de Processo
Civil. Comunique-se o Distribuidor e arquivem-se. P.R.I. Ciência ao MP. - ADV: JOÃO PAULO DOS SANTOS (OAB 224775/SP)
Processo 4005321-43.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Revisão - J. de M. M. dos S. - No prazo de 5 dias a
requerente deverá informar se tem notícias acerca do cumprimento da carta precatória. - ADV: PEDRO ROMÃO DIAS (OAB
241810/SP)
Processo 4006211-79.2013.8.26.0405 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Eunice Rodrigues de Lima Manifeste-se a autora em termos de prosseguimento no prazo de 48 horas. - ADV: DENISE JOSE DA SILVA (OAB 110421/SP)
Processo 4007344-59.2013.8.26.0405 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - S. A. A. de A. - No prazo de
5 dias a requerente deverá se manifestar acerca da certidão negativa do oficial de justiça, bem como informar as características
da residência do requerido e o número dos imóveis vizinhos. - ADV: JULIANA FRANCISCA LETTIERE (OAB 145921/SP)
Processo 4007871-11.2013.8.26.0405 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - G. S. - C. H.
M. C. - Manifeste-se a requerente acerca da contestação no prazo legal. - ADV: CECILIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS
SOBRAL (OAB 275648/SP), PAULO ROBERTO ANTONINI (OAB 185684/SP)
Processo 4008329-28.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - H. de O. A. e outro - A
carta de sentença está disponível para retirada nesta Unidade Judicial. - ADV: ANTONIO SINVAL MIRANDA (OAB 175740/SP)
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Processo 4008892-22.2013.8.26.0405 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. T. F. - R. F. - Republicação do r. Despacho para
intimação da autora: “Vistos. Anote-se a não intervenção do Ministério Público. Especifiquem as partes as provas que pretendem
produzir, em 10 (dez) dias, justificando a sua pertinência com a indicação dos fatos controversos a serem provados”. - ADV:
ANTONIO ANDREOZZI (OAB 63781/SP), MICHEL GARCIA COSTA (OAB 190294/SP)
Processo 4009484-66.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Exoneração - L. P. F. - M. D. G. F. - Manifeste-se o
requerente acerca da contestação e documentos no prazo legal. - ADV: LUIZ AFONSO DA CUNHA SANTOS ROXO (OAB
183148/SP), SUELLEN NATHALIE RODRIGUES PINHEIRO (OAB 280381/SP), SONIA MARIA TAVARES RUSSO (OAB 254822/
SP), MARCIA DONIZETI DE OLIVEIRA BURGATO (OAB 152066/SP)
Processo 4009639-69.2013.8.26.0405 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - I. M. S. C. - H.
A. C. U. - Manifeste-se a requerente acerca da impugnação no prazo legal. - ADV: MICHELLE OLIVEIRA SILVA (OAB 255987/
SP), VAGNER MIGUEL DUARTE (OAB 225904/SP)
Processo 4009679-51.2013.8.26.0405 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - V. B. de O. - Manifeste-se o
requerente em termos de prosseguimento no prazo legal. - ADV: REGINA DUARTE VICENTE (OAB 228459/SP)
Processo 4009835-39.2013.8.26.0405 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - E. C. F. P. - F. de J. A.
- Manifeste-se a requerente acerca da contestação no prazo legal. - ADV: CELIA REGINA NUNES (OAB 265252/SP), MARCELO
APARECIDO ALVES DE SOUZA (OAB 256742/SP)
Processo 4011628-13.2013.8.26.0405 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M. S. P. e outros - A. da C. S. Manifeste-se o requerente em termos de prosseguimento. - ADV: MEIRE RODRIGUES DE BARROS (OAB 156045/SP)
Processo 4011793-60.2013.8.26.0405 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. de S. L. R. - V. F. R. - Manifeste-se a autora
acerca da contestação e documentos no prazo legal. - ADV: JOSE PASCHOAL FILHO (OAB 87723/SP), FABIANA QUEIROZ
SOUZA (OAB 243453/SP), ALUIZIO SEMOLINI JUNIOR (OAB 178550/SP)
Processo 4012190-22.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - V. H. H. - Manifeste-se o
requerente acerca da falta de apresentação de defesa do requerido. - ADV: SONIA REGINA BONATTO (OAB 240199/SP)
Processo 4012503-80.2013.8.26.0405 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G. A. do N. F. e outro - E. A. do
N. - Manifeste-se o requerente acerca da Contestação e documentos no prazo legal. - ADV: CLAUDIO RENATO FORSSELL
FERREIRA (OAB 98971/SP), EVAIR PIOVESANA (OAB 235805/SP), DANIELLE DO NASCIMENTO MAGALHAES ZILLI (OAB
121437/SP), PAULO GUSTAVO SILVA ARANTES (OAB 201473/SP), MARIA DA GLORIA LUPORINI (OAB 81443/SP)
Processo 4013585-49.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Exoneração - V. M. - Manifeste-se o requerente em termos
de prosseguimento. - ADV: OZIAR DE SOUZA (OAB 137432/SP)
Processo 4014050-58.2013.8.26.0405 - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - DIOGO SOUSA E SILVA - O requerente
deverá comprovar o protocolo dos ofícios para o prosseguimento do feito. - ADV: LENISVALDO GUEDES DA SILVA (OAB
122365/SP)
Processo 4014345-95.2013.8.26.0405 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - R. T. O. e outro e outro - Manifestese o requerente acerca da falta de apresentação de defesa do requerido. - ADV: ALFEU CARLOS DE ANDRADE (OAB 167049/
SP)
Processo 4014626-51.2013.8.26.0405 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - RICARDO FRANCISCO Os ofícios estão disponíveis para impressão e posterior encaminhamento pela parte no endereço eletrônico do E. Tribunal de
Justiça. - ADV: WARNEY APARECIDO OLIVEIRA (OAB 254966/SP)
Processo 4016009-64.2013.8.26.0405 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - A. M. M. - Manifestese a exequente em termos de prosseguimento. - ADV: ADRIANA PANSICA (OAB 164806/SP)
Processo 4016116-11.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - I. M. da S. - Manifeste-se o
requerente em termos de prosseguimento no prazo legal. - ADV: ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS (OAB 208049/SP)
Processo 4017201-32.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - P. R. da S. - Manifeste-se
o requerente, no prazo de 48 horas, em termos de prosseguimento. - ADV: CUSTODIA MARIA DE ANDRADE RAMIREZ (OAB
129275/SP)
Processo 4017424-82.2013.8.26.0405 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - N. F. B. S. e outros - Manifeste-se o
requerente em termos de prosseguimento no prazo de 48 horas. - ADV: APARECIDO AMORINA (OAB 165427/SP)
Processo 4017478-48.2013.8.26.0405 - Declaração de Ausência - Levantamento de Valor - ANA PAULA DE MORAES e
outro - Manifeste-se a requerente acerca do ofício do IIRGD no prazo de 5 dias. - ADV: CLAUDELICE ALVES DE OLIVEIRA
DELCHIARO (OAB 151056/SP)
Processo 4017995-53.2013.8.26.0405 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M. M. E. e
outro - W. A. E. - Manifeste-se a exequente acerca da Justificação no prazo legal. - ADV: DENISE LAURIA VIEL (OAB 108462/
SP), MILTON JOSÉ PINA (OAB 233777/SP)
Processo 4018193-90.2013.8.26.0405 - Arrolamento Comum - Sucessões - MARIA PEDROSA DE BRITO - Manifeste-se a
autora em termos de prosseguimento no prazo de 5 dias. - ADV: ADALGISA MARIA OLIVEIRA NUNES (OAB 282958/SP)
Processo 4019438-39.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Guarda - A. M. P. da C. - M. H. de J. P. e outro - O
requerente deverá se manifestar acerca da contestação no prazo legal. - ADV: DEAN CARLOS BORGES (OAB 132309/SP),
MARCELO JOSE CORREIA (OAB 157489/SP), OVIDIO MIGUEL VALENTE (OAB 54151/SP)
Processo 4020231-75.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - E. B. F. - N. T. F. - Manifestese o requerente acerca da Contestação no prazo legal. - ADV: CRISTIANO TEIXEIRA (OAB 245287/SP), ELIANA YOSHIKO
MOORI KUMODE (OAB 166857/SP)
Processo 4020834-51.2013.8.26.0405 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A. M. A. - J. M. J. - Manifeste-se
o requerente acerca da contestação no prazo legal. - ADV: THIAGO MELO TEIXEIRA MESQUITA (OAB 320207/SP), ELISEU
BOMBONATTO (OAB 26243/SP)

2ª Vara da Família e Sucessões
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO ALESSANDRA TEIXEIRA MIGUEL
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA LUISA RODRIGUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0175/2013
Processo 0000275-78.2012.8.26.0405 (405.01.2012.000275) - Procedimento Ordinário - Guarda - Fabio Lemos da Silva
Goes - Maria de Fatima Marques Melo - Vistas dos autos aos interessados para manifestarem-se, em 05 dias, sobre o laudo
pericial juntado aos autos. - ADV: IRACI OLIVEIRA BRITO (OAB 80947/SP), CECILIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS
SOBRAL (OAB 275648/SP), JULIANA MICHELE KANO (OAB 258753/SP)
Processo 0001587-36.2005.8.26.0405 (405.01.2005.001587) - Execução de Alimentos - Alimentos - Kelvin Cristian Gomes
de Oliveira - Amilton Manoel de Oliveira - Vistas dos autos aos interessados para cientificá-los do desarquivamento do processo
e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). ADV: JOSMAR SILVA DIAS (OAB 172916/SP), FRANCO MATIUSSI DA SILVA (OAB 223733/SP), ANTONIO MARCOS SILVERIO
(OAB 112153/SP)
Processo 0003185-49.2010.8.26.0405 (405.01.2010.003185) - Procedimento Ordinário - Guarda - Viviane da Silva Santos e
outro - Cite-se o requerido, Aurilio Souza Lima Junior, por mandado no endereço informado pelo CAEX às fls. 57. Oficie-se ao
CAEX solicitando informações sobre o atual endereço da requerida, Adriana Fernandes de Souza, tentando-se sua citação no
endereço porventura informado, caso ainda não diligenciado. Junte-se aos autos, no prazo de cinco dias, certidão de nascimento
de Larissa Fernandes de Souza. Expeça-se mandado de constatação a ser cumprido na residência dos autores, onde a menor
reside em sua companhia, devendo o Sr. Oficial de Justiça certificar o estado geral da residência, o ambiente em que vive, suas
condições aparentes de saúde e desenvolvimento, como também o grau de afetividade e entrosamento entre os autores e a
menor. - ADV: GABRIEL MOTA COLOMBARA (OAB 278078/SP)
Processo 0003203-36.2011.8.26.0405 (405.01.2011.003203) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Noemia da Silva
Godoi - Fls. 262: ao partidor. - ADV: ANDREA DE LIMA MELCHIOR (OAB 149480/SP), WALDETE FIGUEIREDO ALCANTARA
(OAB 110981/SP)
Processo 0003203-36.2011.8.26.0405 (405.01.2011.003203) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Noemia da Silva
Godoi - Manifeste-se o autor sobre cáluculo do partidor de fls.264, em 5 dias. - ADV: ANDREA DE LIMA MELCHIOR (OAB
149480/SP), WALDETE FIGUEIREDO ALCANTARA (OAB 110981/SP)
Processo 0004008-91.2008.8.26.0405 (405.01.2008.004008) - Arrolamento de Bens - Sucessões - Aparecido Conceição
Pereira e outro - Benedito Pereira e outro - Homologo por sentença para que produza seus jurídicos e legais efeitos a partilha
constante do esboço de fls. 104/110, relativo aos bens deixados por Rosa Fruquim Pereira e Benedito Pereira. Adjudico aos
herdeiros seus respectivos quinhões e mando que se cumpra e guarde, conforme nela declara e contém, salvo erro, omissões
ou eventuais direitos de terceiros. Arbitro os honorários da Dra. Neiva Cariati dos Santos em R$. 655,42, nos termos do convênio
celebrado entre o Estado e a OAB. Expeça-se certidão. Após o trânsito em julgado, e com as peças necessárias, expeça-se
formal de partilha. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: DANIELA CRISTINA DA SILVA SOUZA (OAB 219316/
SP), NEIVA CARIATI DOS SANTOS (OAB 305472/SP)
Processo 0004534-19.2012.8.26.0405 (405.01.2012.004534) - Divórcio Litigioso - Dissolução - Marlene dos Santos Saruva
Alves - Atenda a parte interessada, no prazo de cinco dias, o quanto solicitado pela nobre representante do Ministério Público
em sua manifestação. Cumprida tal determinação, dê-se nova vista dos autos ao Ministério Público e tornem conclusos para
novas deliberações. - ADV: EDINA APARECIDA INÁCIO (OAB 172784/SP), MARISA CHELIGA FERREIRA (OAB 283101/SP)
Processo 0004948-17.2012.8.26.0405 (405.01.2012.004948) - Interdição - Capacidade - Dirce de Andrade Costa - Diante
do falecimento do interditando, e se tratando de ação intransmissível, julgo extinto o processo com fundamento no artigo 267,
IX do Código de Processo Civil, revogando-se a r. decisão liminar de fls. 19. Oficie-se ao INSS informando o falecimento do
interditando, bem como da revogação da liminar. Dê-se ciência ao Ministério Público. Arquivem-se os autos oportunamente,
observadas as formalidades legais. (Proc. nº 324/2012). - ADV: LUIZ FERNANDO FELIPE DA SILVA (OAB 273615/SP)
Processo 0006363-35.2012.8.26.0405 (405.01.2012.006363) - Outros Feitos não Especificados - Michele de Oliveira Lima e
outro - Vistas dos autos aos interessados para cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30
dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: MARICY REHDER COELHO
CAMARA (OAB 156550/SP)
Processo 0007012-97.2012.8.26.0405 (405.01.2012.007012) - Execução de Alimentos - Alimentos - Bianca Lourenço da
Silva e outros - Antonio Barbosa da Silva - Diante da manifestação contrária apresentada pelo Ministério Público às fls. 117, até
mesmo para evitar eventual alegação futura da nulidade por cerceamento de defesa, determino que o executado seja intimado
pela Imprensa Oficial, COM URGÊNCIA, na pessoa de seu Defensor, para que comprove, no prazo de 48 horas, o integral
cumprimento, até o momento, do acordo de fls. 94/96, devidamente homologado por este Juízo às fls. 105, sob pena de prisão.
Cumprida tal determinação, dê-se nova vista dos autos ao Ministério Público e tornem conclusos para novas deliberações. P.
e int. - ADV: LAURO DE ALMEIDA NETO (OAB 210212/SP), LAIS CRISTINA MATEOS PEREIRA DOS SANTOS (OAB 288313/
SP), MAGNO ANGELO RIBEIRO FOGAÇA (OAB 295905/SP)
Processo 0010603-04.2011.8.26.0405 (405.01.2011.010603) - Divórcio Litigioso - Dissolução - Amarante Joaquim Fernandes
- Manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação/justificativa de fls 74/75 (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: WAGNER LUIZ
BATISTA DE LIMA (OAB 134420/SP), THAIS FERREIRA MONTEIRO DA SILVA (OAB 303387/SP), VERA LUCIA ULIANA LIMA
(OAB 131100/SP)
Processo 0010633-05.2012.8.26.0405 (405.01.2012.010633) - Interdição - Capacidade - Vera Lucia Maria da Silva - A
assinatura do TERMO, em 05 dias - ADV: JOSE CARLOS PEDROZA (OAB 149307/SP)
Processo 0011664-31.2010.8.26.0405 (405.01.2010.011664) - Inventário - Inventário e Partilha - Antonio Carlos Boraba
Augusto e outros - Atenda o inventariante, no prazo de cinco dias, o quanto solicitado pela nobre representante do Ministério
Público em sua manifestação de fls. 222, item 2, bem como junte aos autos, comprovante do recolhimento das custas processuais.
Em igual prazo, manifeste-se a Fazenda Estadual sobre o recolhimento do ITCMD. - ADV: ANGELICA BRAZ MOLINA (OAB
248038/SP), MONICA ESPOSITO DE MORAES ALMEIDA RIBEIRO (OAB 107964/SP), MARTA MARIA REIS (OAB 115010/SP)
Processo 0012388-64.2012.8.26.0405 (405.01.2012.012388) - Homologação de Transação Extrajudicial - Transação
- Jefferson Ricardo Ximenes Frizzo e outro - Vistas dos autos aos interessados para cientificá-los do desarquivamento do
processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das
NSCGJ). - ADV: EDUARDO LUIZ FASSANARO DE OLIVEIRA (OAB 277729/SP)
Processo 0013844-45.1995.8.26.0405 (405.01.1995.013844) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Joao Goncalves
da Costa e outros - Providencie a parte interessada, no prazo de cinco dias, as peças necessárias. Com as peças, adite-se o
formal de partilha. - ADV: WILSON ROBERTO SARTORI (OAB 91012/SP)
Processo 0013923-62.2011.8.26.0405 (405.01.2011.013923) - Divórcio Litigioso - Dissolução - Erli dos Reis Maciel Suzana Neves de Souza Maciel - Peticionar, em 5 dias, informando nº da conta bancária e da agência para depósito de pensão
alimentícia. - ADV: JOÃO PAULO DOS SANTOS (OAB 224775/SP), CECILIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS SOBRAL
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(OAB 275648/SP), ADALGISA MARIA OLIVEIRA NUNES (OAB 282958/SP)
Processo 0013969-22.2009.8.26.0405 (405.01.2009.013969) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - Ana
Rita Martins - E. L. B. - 1-Fls.161:Defiro pelo prazo de 30 dias. P.e Int. - ADV: ARIANE AZEVEDO LEONARDI (OAB 177649/SP),
ANA PAULA DA ROCHA COELHO (OAB 237283/SP), JORGE LUIS MAGALHÃES DOS SANTOS (OAB 187701/SP)
Processo 0015240-61.2012.8.26.0405 (405.01.2012.015240) - Execução de Alimentos - Alimentos - Matheus Morais de
Carvalho - Jose Aparecido de Carvalho - Diante dos esclarecimentos prestado pela I. Subscritora da petição de fls. 272, indefiro
o pedido de fixação de honorários advocatícios, diante do fato de que ela própria declara em sua petição que o executado não
é pessoa que se utiliza do convênio entre a Defensoria e a OAB/SP, ficando inviável a fixação dos honorários pleiteado, sem a
apresentação da competente provisão de nomeação expedida pela Defensoria Pública. Arquivem-se os autos. - ADV: DEIMER
PEREIRA DE SOUZA (OAB 118683/SP), LEILA VIEIRA (OAB 137691/SP)
Processo 0018427-82.2009.8.26.0405 (405.01.2009.018427) - Execução de Alimentos - Alimentos - Norma Cristina da
Silveira - Humberto Aparecido Rodrigues - 1 Diante da manifestação de fls. 210, converto a presente ação para o rito da penhora
(artigo 732 do CPC). 2 Junte-se aos autos, no prazo de cinco dias cálculo atualizado do débito. 3 com o cálculo, cite-se, o
executado para pagamento, no prazo de 15 dias, ressaltando-se que em caso de inadimplemento, sobre o débito incidirá multa
de 10%, e expedir-se-á mandado de avaliação e penhora (art. 732 c.c. o art. 475, J, ambos do CPC). Consigne-se, no mandado,
que o devedor deverá indicar bens e suas respectivas localizações, para possível penhora em caso de não pagamento. ADV: JOSE CARLOS BARBOSA MOLICO (OAB 95527/SP), PAULO ALVES DOS ANJOS (OAB 149024/SP), MARISA COIMBRA
GOBBO (OAB 158416/SP)
Processo 0021885-73.2010.8.26.0405 (405.01.2010.021885) - Execução de Alimentos - Alimentos - Carlos Marcelo Antunes
- Franklin Vieira Nunes - 1-Desentranhe-se a petição de fls.228/230, encaminhando-a à Defensoria Pública. 2-Providencie a
Serventia a materialização da decisão já proferida por este Juízo na data de 18.12.2013, juntando-o imediatamente aos autos,
em sua ordem cronológica, logo após às fls. 221, ocasião em que foi apreciado o pedido formulado pelo executado às fls.
219/220, motivo pelo qual fica mantido o decreto prisional proferido anteriormente por este Juízo. 3-Após, intime-se o executado
para que promova o pagamento do valor atualizado do débito apresentado pelo exequente às fls. 224/226, no prazo de 05 dias.
4-Sem prejuízo ,oficie-se conforme manifestação do MP de fls.232. P.e Int. - ADV: JOSE ANTONIO ZANOTTI (OAB 126117/SP)
Processo 0027146-82.2011.8.26.0405 (405.01.2011.027146) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução Andrea Gomes dos Santos - O feito está paralisado há mais de trinta dias, devido à inércia da autora. Intimada a dar andamento
ao feito, a autora permaneceu indiferente, não obstante constasse da última intimação, feita por meio de carta às fls. 48/49,
as advertências sobre as conseqüências que seu silêncio acarretaria, uma vez que a carta foi encaminhada para o endereço
informado nos autos, sem qualquer notificação de mudança de domicílio. Posto isso, julgo extinto o processo relativo à ação
proposta, nos termos do artigo 267, inciso III do CPC. Arquivem-se os autos, oportunamente, observadas as formalidades
legais. P. R. I. C. - ADV: ELIZABETH BIZARRO (OAB 85514/SP)
Processo 0028307-93.2012.8.26.0405 (405.01.2012.028307) - Divórcio Litigioso - Dissolução - Julia Tissianeli Kultz - Diante
do falecimento do requerido, e se tratando de ação intransmissível, julgo extinto o processo com fundamento no artigo 267, IX
do Código de Processo Civil. Arquivem-se os autos oportunamente, observadas as formalidades legais. - ADV: SONIA REGINA
BONATTO (OAB 240199/SP)
Processo 0029880-69.2012.8.26.0405 (405.01.2012.029880) - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor Cecilia Maria Macedo - Junte-se aos autos, no prazo de cinco dias, certidão de dependentes junto ao INSS. - ADV: SIMONE
FERNANDES TAGLIARI (OAB 210976/SP)
Processo 0031101-24.2011.8.26.0405 (405.01.2011.031101) - Inventário - Inventário e Partilha - Luiz Antonio de Souza Apresente no prazo de trinta dias, cópia do protocolo do requerimento apresentado às repartições competentes, como previsto
no artigo 21, do Decreto Lei nº 46.655/2002. Após, ao partidor para conferência do plano de partilha. - ADV: CECILIA APARECIDA
SOARES DOS SANTOS SOBRAL (OAB 275648/SP), EVANDRO VENANCIO DA SILVA (OAB 288219/SP)
Processo 0031145-53.2005.8.26.0405 (405.01.2005.031145) - Separação Litigiosa - Dissolução - Solange Araujo Raimundo
Lima - Paulo Antonio de Lima - Estando preenchidos os requisitos legais, HOMOLOGO, por sentença, o acordo informado
pelas partes às fls. 365/366, através do qual a exequente reconheceu o pagamento integral do débito, visando a constituição
de título executivo judicial quanto aos honorários advocatícios e, em consequência, julgo extinto o processo, o que faço com
fundamento no artigo 269, inciso III do CPC. Determino que a serventia certifique o trânsito em julgado da presente ação,
o qual se opera desde logo pela falta de interesse recursal. Proceda-se, pois, ao desbloqueio do valor constrito às fls. 347,
com urgência. Oportunamente, arquivem-se os autos. - ADV: SIMONE FERNANDES TAGLIARI (OAB 210976/SP), CARLOS
ROBERTO GUARINO (OAB 44687/SP), CASSIANO RODRIGO DOS SANTOS GALO (OAB 209852/SP)
Processo 0033601-29.2012.8.26.0405 (405.01.2012.033601) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Emerson
Andrade Vieira - Fazenda Pública - Conheço dos Embargos de Declaração opostos pelo Inventariante às fls. 187/189, a fim
de DAR-LHES PROVIMENTO, visando assim complementar a sentença proferida anteriormente às fls. 185, para fazer constar
que ficam DEFERIDAS as expedições de Alvarás para que o Inventariante possa praticar todas as providências necessárias
para a regularização da empresa CHM CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA., referente às cotas sociais em nome dos
Inventariados Nayde e Laerso, como também para venda e/ou transferência a terceiros do veículo GM/S-10, ali indicado,
prestando conta aos demais herdeiros. Providencie a Serventia às devidas anotações, ficando a presente decisão fazendo parte
integrante da sentença de fls. 185. P.R.I.C. - ADV: MONICA ESPOSITO DE MORAES ALMEIDA RIBEIRO (OAB 107964/SP),
ANTONIO BENVENUTTI ARRIVABENE (OAB 83086/SP)
Processo 0034830-58.2011.8.26.0405 (405.01.2011.034830) - Outras medidas provisionais - Família - Eloiza do Carmo
Prinou - Alex Adriano Alcazar Fernandes - Tendo em vista que a da conta na qual deveria ser efetuado os depósitos referentes
a pensão alimentícia, expeça-se novo ofício, conforme requerido às fls. 126, itens a e b. Quanto aos valores devidos, deverá a
requerente formular o pedido através de ação própria. Retornem os autos ao arquivo. - ADV: SALPI BEDOYAN (OAB 131939/
SP), JOSE CYRIACO DA SILVA (OAB 75906/SP)
Processo 0035045-10.2006.8.26.0405 (405.01.2006.035045) - Procedimento Ordinário - Guarda - Salatiel da Cruz de Lima
- Diva da Cruz de Lima - Manifeste-se o(a) autor(a) sobre o desarquivamento dos autos, que permanecerão em cartório pelo
prazo de 30 dias. - ADV: SALVADOR CORREIA DE SOUZA (OAB 139107/SP), LEDA CRISTINA PARREIRA TOMANIK (OAB
104274/SP), CARLOTA ITÁLIA DE GODOY HOSOE (OAB 175833/SP)
Processo 0045777-11.2010.8.26.0405 (405.01.2010.045777) - Cautelar Inominada - Violência Doméstica contra a Mulher
- Michelle Maria dos Santos Salazar - Gbadebo Olwashina Aroworowon - Fls. 396/397: manifeste-se o requerido, no prazo
de cinco dias. Aguarde-se resposta do ofício expedido às fls. 395 por 30 dias. Decorrido o prazo, sem resposta, reitere-se,
consignando o prazo de cinco dias, para resposta, sob pena de desobediência, devendo ser encaminhado com AR. - ADV:
VIVIANE BENDER DE OLIVEIRA (OAB 193678/SP), JOACIR SALAZAR DA SILVA (OAB 55717/SP)
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Processo 0048251-62.2004.8.26.0405 (405.01.2004.048251) - Execução de Alimentos - Alimentos - Pedro Henrique da Silva
Barreto - Andre Henrique Souza Barreto - 1-Fls.143:Defiro pelo prazo de 30 dias.(Proc.2111/2005). P.e Int. - ADV: ELOISA MARIA
ANTONIO (OAB 108774/SP), CECILIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS SOBRAL (OAB 275648/SP), MÁRCIA APARECIDA
SILVEIRA OLIVEIRA (OAB 186947/SP), MONIKA DE BARROS PADILHA (OAB 207445/SP), CARLA ROBERTA P DA CUNHA Q
FERREIRA DE SOUZA (OAB 210754/SP)
Processo 0053671-38.2010.8.26.0405 (405.01.2010.053671) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução Andrea Mayumi Urayama - 1. Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pela autora ANDRÉA MAUMI URAYAMA
contra a sentença de fls. 72/73, que decretou a conversão da separação judicial do casal em divórcio, sob a alegação de teria
ocorrido omissão por parte deste Juízo quanto ao fato dela ser beneficiária da Assistência Judiciária gratuita (fls. 75/76). 2.
Regularmente processado, vieram os autos conclusos para julgamento. É o relatório. II. Fundamento e Decido. 3. Por serem
tempestivos, conheço dos presentes embargos de declaração, sendo que, quanto ao mérito, dou-lhes provimento, tão somente
para reconhecer que a embargante é beneficiária da Assistência Judiciária gratuita. Isto porque seus interesses estão sendo
patrocinados por Defensor dativo nomeado com base no Convênio firmado entre a Defensoria Pública e a OAB/SP, além de
ter sido formulado pedido expresso para que fosse concedido em seu favor os benefícios da Assistência Judiciária gratuita
(fls. 05), o qual veio instruído com declaração de pobreza (fls. 07), cujo benefício em seu favor já havia inclusive sido deferido
anteriormente por este Juízo (fls. 16). 4. Portanto, DOU PROVIMENTO A ESTE RECURSO de Embargos de Declaração tão
somente para fazer constar da parte dispositiva da sentença de fls. 72/73, que a autora é beneficiária da Assistência Judiciária
gratuita, cujo benefício já havia sido concedido à mesma anteriormente através da decisão de fls. 16. P.R.I.C - ADV: CECILIA
APARECIDA SOARES DOS SANTOS SOBRAL (OAB 275648/SP), JULIANA MICHELE KANO (OAB 258753/SP)
Processo 0055835-73.2010.8.26.0405 (405.01.2010.055835) - Divórcio Litigioso - Dissolução - Rodrigo de Souza Dias Cristiane Machado de Moraes Souza Dias - 1. Fls. 281/283: Indefiro o pedido ali formulado pela autora, visando condicionar a
desocupação do imóvel que servia de lar conjugal ao casal ao cumprimento de outra obrigação assumida entre as partes no
acordo judicial de fls. 229/231, por falta de amparo legal. Ainda que se reconheça que não há prova nos autos no sentido de que
a obrigação assumida pelas partes em audiência, consistente na partilha do saldo existente em conta de poupança e aplicação
em CDB junto ao Banco Itaú S/A, já tenha sido cumprida, o fato é que em momento acordo do referido título executivo judicial
ficou estipulado que a desocupação do referido imóvel ficaria condicionado ao cumprimento daquela obrigação. Em sendo
assim, a pretensão deduzida pela varoa às fls. 281/283 de condicionar sua saída do imóvel ao cumprimento daquela obrigação
não possui qualquer amparo legal, mesmo porque o varão já comprovou o pagamento do valor integral da indenização por danos
morais fixadas naquela ocasião, não convencendo sequer a alegação de que estaria totalmente desamparada financeiramente
para poder deixar o local. Caso venha a ficar comprovado nos autos que os referidos valores existentes em conta poupança e
aplicação financeira realmente não tenham sido partilhados - já que nenhum prova foi trazida ainda aos autos nesse sentido caberá à varoa utilizar-se da via judicial cabível visando o cumprimento daquela obrigação. 2. Em sendo assim, vencido o prazo
de desocupação voluntária estipulado para o dia de amanhã (20.12.2013) sem que a varoa Cristiane deixe espontaneamente
o imóvel que serviu de lar conjugal ao casal, situado à Av. Franz Voegeli, nº 577, apto. 73, Bloco 6, Parque Continental, nesta
Comarca de Osasco, abrir-se-á aos efetivos proprietários do imóvel a possibilidade de requererem a desocupação forçada do
imóvel, através de liminar, nestes mesmos autos, inclusive com auxílio de força policial, se necessário, como expressamente
previsto no título executivo judicial de fls. 229/231. 3. Diante da concordância manifestada pela varoa quanto ao abatimento
dos débitos a que deu causa decorrentes do pagamento de despesas com IPTU e taxa condominial, que estavam sob sua
responsabilidade, como já havia sido autorizado por este Juízo através da decisão de fls. 277, em relação ao depósito judicial
de fls. 269, determino que o varão seja intimado para que providencie a juntada aos autos, no prazo de 10 dias, dos respectivos
documentos que comprovem os pagamentos efetuados por ele, como também a conta de liquidação, visando assim apurar
qual o valor que poderá levantar em seu favor e qual o saldo a ser levantado pela varoa, se o caso. Deverá o varão, nesse
mesmo prazo, manifestar-se a respeito da alegação apresentada pela varoa de inadimplemento do cumprimento da obrigação
de partilhar o saldo existente em conta de poupança e aplicação em CDB junto ao Banco Itaú S/A, como havia se comprometido
no acordo judicial. 4. Cumpridas tais determinações, tornem os autos conclusos para novas deliberações. Intime-se. - ADV:
ADRIANO SILVA DA MATTA (OAB 275827/SP), CARLOS ROBERTO NOGUEIRA DE FREITAS (OAB 303705/SP), THOMAS
EDGAR BRADFIELD (OAB 103320/SP), APARECIDO JOSE DIAS (OAB 131791/SP), FERNANDA VARELLA (OAB 187763/SP),
MARÍLIA CAMPOS OLIVEIRA E TELLES (OAB 217244/SP)
Processo 0056614-57.2012.8.26.0405 (405.01.2012.056614) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Jose Li Anisio de Barros - Expeça-se mandado de levantamento da importância depositada às fls. 40 em favor do
exequente. Intime-se o executado, através de sua advogada, pela imprensa oficial, para que no prazo de cinco dias, promova ou
comprove o adimplemento do débito remanescente apontado às fls. 45, sob pena de prisão. Fls. 28: reitere-se com urgência. ADV: MARIA CHAVEZ GUARDIA (OAB 265775/SP)
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VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001901-64.2014.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 515/2013 - Osasco
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : C. V. M. O.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001922-40.2014.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 659/2013 - Osasco
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : A E.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001905-04.2014.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1309/2013 - Osasco
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : P. B. DOS S.
VARA:4ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001906-86.2014.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 413/2013 - Osasco
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : C. A. DOS S. H.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
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PROCESSO :0001907-71.2014.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 684/2013 - Osasco
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : W. P. DA S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001908-56.2014.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 689/2013 - Osasco
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : E. DE O. A.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001894-72.2014.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 449/2013 - Osasco
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : N. L. F. DE L.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001895-57.2014.8.26.0405
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 01/2014 - Osasco
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: L. R. B.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001932-84.2014.8.26.0405
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 310/2014 - Osasco
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: E. C. DE S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001933-69.2014.8.26.0405
CLASSE
:MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)
OF : 78/2014 - Osasco
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : C. A. DE S.
VARA:4ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001897-27.2014.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 443/2013 - Osasco
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : F. B. S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001898-12.2014.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 440/2013 - Osasco
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : M. F. DE A.
VARA:4ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001893-87.2014.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 700/2013 - Osasco
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : A E.
VARA:VARA DO JÚRI/EXECUÇÕES CRIMINAIS
PROCESSO :0001896-42.2014.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 691/2013 - Osasco
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : A E.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001935-39.2014.8.26.0405
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 360/2014 - Osasco
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AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: J. R. DOS S.
VARA:4ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001937-09.2014.8.26.0405
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 266/2014 - Osasco
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: C. J. A. S.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001938-91.2014.8.26.0405
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 115/2014 - Osasco
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: D. F. DE L.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001923-25.2014.8.26.0405
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 75/2013 - Osasco
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: A. L. A. A.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001924-10.2014.8.26.0405
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 72/2013 - Osasco
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: G. DA T.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001925-92.2014.8.26.0405
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 70/2013 - Osasco
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: S. F. DA C.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001946-68.2014.8.26.0405
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 311/2014 - Osasco
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: J. R. R. DA R.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001981-28.2014.8.26.0405
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 80/2014 - Osasco
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: L. H. DE S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL

1ª Vara Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO GISELE DE CASTRO CATAPANO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELIANA MILARE ROCHA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2014
Processo 0013823-73.2012.8.26.0405 (405.01.2012.013823) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - V.
A. S. de M. - DECISÃO Processo nº:0013823-73.2012.8.26.0405 Classe - AssuntoAção Penal - Procedimento Ordinário - Furto
(art. 155) Autor:Justiça Pública Réu:Vinicius Aparecido Silva de Melo Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisele de Castro Catapano
Vistos. Havendo proposta de suspensão condicional do processo por parte do M.P. designo audiência para essa finalidade para
o próximo dia 13 de fevereiro de 2014, às 15:50 horas, intimando-se o acusado e seu defensor; Dê-se ciência. Osasco, 27 de
agosto de 2013. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA - ADV: ARTHUR CHIZZOLINI (OAB 302832/SP)
Processo 0015571-53.2006.8.26.0405 (405.01.2006.015571) - Crime de Estelionato e Outras Fraudes ( arts. 171 a 179, CP)
- Estelionato - Anderson Raymundo - Intime-se a Defesa, de que foi designado o dia 13 de fevereiro de 2014, às 15:50 horas,
para audiência de proposta de suspensão condicional do processo. - ADV: DALVA REGINA BUENO DE AVILA (OAB 100354/
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SP)
Processo 0029691-91.2012.8.26.0405 (405.01.2012.029691) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Hugo
Rodrigues de Souza e outros - Intime-se a defesa para que apresente os memoriais, no prazo legal. - ADV: GILSON DOS
SANTOS MEIRELES (OAB 300028/SP)
Processo 0043087-77.2008.8.26.0405 (405.01.2008.043087) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Apropriação indébita
- Marco Antonio Oliveira Costa - Intime-se a defesa da audiência de Instrução, Interrogatório, Debates e Julgamento designada
para o dia 17 de fevereiro de 2014 às 15:10 horas, bem como da expedição de carta precatória à Comarca de São Paulo-SP
para inquirição da testemunha de acusação MANOEL LUIZ DA SILVA. - ADV: LAURO VIEIRA GOMES JUNIOR (OAB 117069/
SP)
Processo 0049564-48.2010.8.26.0405 (405.01.2010.049564) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
e Condutas Afins - Willian dos Santos da Costa e outro - Vistos. Fls. 238: Diante da consulta feita e após análise dos autos,
verificada sua pertinência, reconsidero a decisão de fls. 237. Libere-se a Pauta de Audiências da Solenidade designada. Designo
Audiência de Advertência para o próximo dia 26 de fevereiro de 2014, às 17:30 horas. Intime-se, deprecando e requisitando se
o caso, Willian dos Santos Costa. Ciência ao M.P. Autorizo xerox - ADV: ASSISELE VIEIRA PITERI DE ANDRADE (OAB 277841/
SP)
Processo 3008192-63.2013.8.26.0405 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - M. E. dos S. e outro - Audiência de
instrução e julgamento redesignada para o dia 05/11/2013, às 17 hs. - ADV: JOSE DE RIBAMAR VIANA (OAB 134383/SP)

3ª Vara Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO DANIELLE MARTINS CARDOSO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANA MARIA DE OLIVEIRA MACAN
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2014
Processo 0000159-04.2014.8.26.0405 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Apropriação indébita - Willians Rodolfo
do Nascimento Sales e outros - Vistos. Recebo a denúncia ofertada contra WILLIANS RODOLFO DO NASCIMENTO, JOSE
CARLOS CANOLA, SEBASTIÃO DA SILVA MEDEIRO e FABIO LEMOS, porque demonstrada a materialidade do crime e indícios
suficientes de autoria, bem como comprovados os pressupostos processuais e condições da ação, que a princípio revelam a
justa causa para exercício da ação penal proposta, não sendo o caso de rejeição liminar do art. 395 do Código de Processo
Penal. Anote-se na autuação a data da prescrição em abstrato. Defiro cota retro. Requisite-se. Para melhor manuseio dos
autos, determino a juntada de FA e certidões correlatas em apenso, com ciência à defesa. Requisite-se eventual certidão.
Considerando a vigência da Lei 11.719/08, que, dentre outras inovações, modificou o rito processual, nos termos do art. 396 do
Código de Processo Penal, determino a citação do(s) acusado(s) para oferecer(em) resposta, por escrito, no prazo de 10 (dez)
dias, devendo informar ao Oficial de Justiça se possui advogado constituído ou condições para tanto. Não apresentada resposta
no prazo legal, ou se o(s) acusado(s), citado(s), não constituir(em) defensor, encaminhem-se os autos à Defensora pública
atuante nesta Vara, que terá vistas dos autos, no prazo de dez dias para oferecimento da resposta, nos termos do art.396-A do
CPP., ou indicará defensor dativo que possa fazê-lo. Quanto à custódia provisória e os pedidos da defesa, mantenho a decisão
proferida às fls. 20/21 do apenso, reduzindo, no entanto, a quantia da fiança arbitrada, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos
reais). Intime-se, com urgência, o acusado Willian, da presente decisão. Expeça-se o necessário. Autorizo xerox. Intime-se.
Osasco, 15 de janeiro de 2014. - ADV: ALEXANDRE PIRES KOCHI (OAB 158627/SP)
Processo 3006132-20.2013.8.26.0405 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Latrocínio - E. G. da S. - Intime-se a defesa
para que, no devido prazo legal, apresente as alegações finais por escrito. - ADV: JOÃO LUIS COSTA (OAB 177104/SP),
DANIEL CHAVEZ DOS SANTOS (OAB 320804/SP)
Processo 3024796-02.2013.8.26.0405 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - K. V. S. S. e outros - Fl. 227-228.
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Danielle Martins Cardoso Vistos. Analisando os autos e considerando os depoimentos das vítimas,
entendo prejudicado o cárcere preventivo. Embora grave o crime narrado na denúncia e os réus tenham sido presos em flagrante,
durante a audiência de instrução e julgamento não foram reconhecidos pela vítima Fábio e a vítima Leandro foi recalcitrante
nos reconhecimentos. Mitigados, no momento, para manutenção da custódia preventiva, os indícios de autoria. Na prolação da
sentença e após profunda análise de todos os elementos de prova produzidos, a coautoria imputada aos réus será devidamente
analisada e conforme o conjunto de provas obtido, poderá ou não ser confirmada. Mas considerando a impossibilidade de
cumprimento de pena antecipada, bem como inexistência de coação processual ou ameaça às vítimas, o tempo de prisão
provisória se alongando no tempo (mais de 04 meses) e o já exposto em relação ao depoimento das vítimas necessária se faz a
concessão da liberdade provisória aos acusados. É dever do Juiz analisar os pressupostos da prisão provisória, ainda que não
interpelado a tanto. A liberdade dos processados é um direito que decorre do princípio da presunção de inocência. A Justiça não
tem o poder de impor aos acusados cumprimento antecipado de pena. Prisão provisória é prisão cautelar, sob o pressuposto da
necessidade. Neste sentido vem decidindo o STF: A prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção que só deve
ser mantida quando evidenciada sua necessidade. Assim, se a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal
não correm perigo, não há como negar o benefício da liberdade provisória ao réu preso em flagrante. A gravidade do delito e
o clamor público que costuma provocar não são fundamentos suficientes à cautela. Em boa hora foi abolida a obrigatoriedade
da prisão preventiva do Código de Processo Penal (RT. Vol.654, rel. Carlos Bueno). No momento, mitigados os requisitos da
custódia preventiva, considerando os motivos acima expostos. Concedo a liberdade provisória aos réus DIOGO CERQUEIRA
PEREIRA, EDUARDO NASCIMENTO DOS SANTOS, GUSTAVO OLIVEIRA SOARES e KLEBER VINICIUS SANTOS SOUZA
mediante o cumprimento das seguintes cautelares: 1- compromisso de comparecimento em todos os atos processuais, sob pena
de revogação; 2- proibição de contato com vítimas e testemunhas; 3- recolhimento domiciliar no período noturno (das 22:00h
às 06:00h), salvo para fins de estudo e/ou trabalho. Determino, ainda, sejm os réus informados que o descumprimento das
medidas cautelares poderá ensejar a decretação da prisão preventiva (art. 312, parágrafo único do CPP). As cautelares também
deverão constar no alvará e no termo de compromisso. Expeça-se o necessário, com advertência, no Alvará, da necessidade
de cumprimento das cautelares e comparecimento ao Fórum no primeiro dia útil após a soltura, para a assinatura de termo de
compromisso. Intime-se a Defesa para que, no prazo legal, se manifeste em memoriais. Autorizo xerox e fax. Intime-se. Osasco,
13 de janeiro de 2014. - ADV: RONALDO RAMOS LIMA (OAB 192003/SP)
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Processo 3029944-91.2013.8.26.0405 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - R. S. E. e outro - Despacho de fls.
79: Vistos. Recebo a denúncia ofertada contra RODRIGO SANTOS ELOY e ALEXANDRO DE MORAES OLIVEIRA, porque
demonstrada a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, bem como comprovados os pressupostos processuais e
condições da ação, que a princípio revelam a justa causa para exercício da ação penal proposta, não sendo o caso de rejeição
liminar do art. 395 do Código de Processo Penal. Anote-se na autuação a data da prescrição em abstrato. Defiro cota retro.
Requisite-se. Para melhor manuseio dos autos, determino a juntada de FA e certidões correlatas em apenso, com ciência à
defesa. Requisite-se eventual certidão. Considerando a vigência da Lei 11.719/08, que, dentre outras inovações, modificou
o rito processual, nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal, determino a citação do(s) acusado(s) para através
de advogado oferecer(em) resposta, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Quanto ao acusado RODRIGO SANTOS ELOY,
acolho a manifestação do Ministério Público e designo o dia 09 de maio de 2014 às 17:00 horas, para audiência de proposta
de suspensão condicional do processo. No(s) mandado(s) de citação(es) deverá constar que trata-se de um beneficio para
posterior arquivamento dos autos. Expeça-se o necessário. Autorizo xerox. Intime-se. Osasco, 18 de outubro de 2013. - ADV:
TARSILA AMARAL FABRE (OAB 323941/SP), DIOGO LIMA VISINHO (OAB 336728/SP)

4ª Vara Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO MÁRCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL NILZA APARECIDA ZANHOLO SALDANHA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2014
Processo 3017230-02.2013.8.26.0405 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - R. R. L. - Ante
o exposto, julgo PROCEDENTE esta ação penal, para CONDENAR o Réu RAFAEL RODRIGUES LOPES como incurso no art.
33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto - substituída
por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo e prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo federal a entidade
pública ou privada com destinação social, a critério do Juízo das Execuções -, e de multa, de 166 (cento e sessenta e seis) diasmulta, cada um no valor mínimo legal. Não há que se cogitar de indenização nesta sede, eis que aqui não pleiteada, por pessoa
legitimada. Defiro recurso em liberdade, na falta de homogeneidade. Expeça-se alvará de soltura clausulado. O dinheiro não
parece se relacionar a tráfico e deverá ser devolvido, em se tornando definitiva, a presente. Transitada em julgado, lance-se o
nome do Réu no Rol dos Culpados. Custas ex lege, respeitada, eventual gratuidade. - ADV: SILVANA LINO SOARES MARIANO
(OAB 155026/SP)
Processo 3018325-67.2013.8.26.0405 - Auto de Prisão em Flagrante - Roubo - G. G. de L. - - P. J. V. - DESPACHO Processo
nº:3018325-67.2013.8.26.0405 Classe - Assunto:Auto de Prisão Em Flagrante - Roubo Réu:Gilberto Gomes de Lima e outro
Controle nº2446/13 Recebo o aditamento da denúncia oferecida à fls. 163, para que da peça exordial faça constar o nome
correto da vítima como sendo JOÃO RODRIGUES FILHO, e não como constou. Anote-se e comunique-se Manifeste-se a defesa.
Ciência ao M.P. Int. Juiz(a) de Direito: Jose Fernando Azevedo Minhoto Osasco, 07 de dezembro de 2013. DOCUMENTO
ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: JOÃO
LUIS COSTA (OAB 177104/SP), DANIEL CHAVEZ DOS SANTOS (OAB 320804/SP)
Processo 3018325-67.2013.8.26.0405 - Auto de Prisão em Flagrante - Roubo - G. G. de L. e outro - Intime-se o I defensor
do réu Paulo José Vaz da Audiencia designada na R Carta Precatória n 3024755-44.2013.8.26.0224 - Precat 2586/2013, para
o dia 21/01/2014 às 16:50h, na 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos - SP. - ADV: JOÃO LUIS COSTA (OAB 177104/SP),
DANIEL CHAVEZ DOS SANTOS (OAB 320804/SP)

Júri
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI/EXECUÇÕES CRIMINAIS
JUIZ(A) DE DIREITO ELIA KINOSITA BULMAN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JAQUELINE ROSE GALVAO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2014
Processo 0032873-95.2006.8.26.0405 (405.01.2006.032873) - Ação Penal de Competência do Júri - Crimes contra a vida
- Justiça Pública - Francisco Telmo Rodrigues Pereira - A Defesa Constituída, embora devidamente intimada (fl. 352), não
apresentou o endereço da testemunha Romildo, arrolada para plenário, estando, portanto, precluso o prazo para manifestação.
Designo julgamento do réu Francisco Telmo Rodrigues Pereira para o dia 20 de março de 2.014 às 10h00min, devendo o
cartório proceder as notificações e requisições necessárias.controle 767/06 - ADV: FILIPE LIMA SANTANA (OAB 221979/SP),
RENATO PEREIRA DA SILVA (OAB 223853/SP), ANITA HOPF (OAB 99573/SP)

Execuções Criminais
VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES CRIMINAIS OSASCO-SP - ELIA KINOSITA BULMAN
1.044.717 - Execução Criminal - Osasco/SP. JUSTIÇA PÚBLICA X MARCELO ALFREDO DOS SANTOS. Fls.30 do apenso
de FA e Roteiro de Penas: Intime-se a Defesa constituída para se manifestar acerca da oitiva do sentenciado realizado nos
termos do artigo 118, parágrafo 2º, da LEP, no prazo legal. ADV. DR. MARLON HEGHYS GIORGY MILAMETTO - OAB/SP:
173.054.
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Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO DENISE INDIG PINHEIRO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA ELIETE DE SOUSA E SILVA REHBAIM
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2014
PROCESSOS FÍSICOS JEC OSASCO FÓRUM
Processo 0003719-22.2012.8.26.0405 (405.01.2012.003719) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
- Carlos Goncalves Antunes - Guru Moto e outros - Intimar o(a) exequente para retirar, em 10 dias, a Guia de Levantamento
expedida pelo cartório, sob pena de arquivamento do processo. - ADV: ARTHUR FÉLIX DE OLIVEIRA JÚNIOR (OAB 248043/
SP), RAQUEL GUIMARÃES ROMERO (OAB 272360/SP)
Processo 0004980-68.2013.8.26.0152 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Paulo Henrique Maial
Prezoutto - Jorge Yuki Tasato - Dispõe o artigo 4º da Lei 9.099/95, que é competente para as causas previstas nessa Lei o
Juizado do foro de domicílio do autor nas ações para reparação de danos de qualquer natureza. No caso em tela, salvo melhor
juízo, não há obrigação que deveria ser cumprida na Comarca de Osasco, salientado que se trata de ação de reparação de
danos de qualquer natureza, estando correto o ajuizamento realizado pelo autor na Comarca de cotia. Assim, considerando o
enunciado 89 do FONAJE determino a remessa dos autos a Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Cotia, intimando-se
autor. Int. - ADV: DINIZ APARECIDO PILLA DE ABREU (OAB 179829/SP), ANNA CAROLINA PARONETO MENDES PIGNATARO
(OAB 191958/SP)
Processo 0012770-57.2012.8.26.0405 (405.01.2012.012770) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de
Trânsito - Arnaldo Sales - Helio Henrique Marion da Silva e outro - Vistos. Expeça(m)-se guia(s) de levantamento do(s) depósito
de fls. 140, em favor do(a) exequente, intimando-o(a) para retirada no prazo de dez dias, bem como para que manifeste se está
satisfeito(a) com o valor recebido. O silêncio implicará em extinção. Int. - ADV: LUIS GUSTAVO DI GIAIMO (OAB 252649/SP),
JEFFERSON TAVITIAN (OAB 168560/SP)
Processo 0013026-68.2010.8.26.0405 (405.01.2010.013026) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
- Reginaldo Militão de Souza Costa - Embu Individualizadora Administradora e Serviços de Glp Ltda - Vistos. Fls. 229/230:
Razão assiste à executada relativamente aos embargos de declaração, pois a decisão de fls. 226 não apreciou integralmente
a impugnação de fls. 206/210. Feita a anotação, relativamente à multa de 10%, diante das peculiaridades do sistema dos
Juizados Especiais Cíveis, este Juízo entendia justificável a exigência de intimação do devedor para cumprimento da obrigação.
Com efeito, a circunstância de a parte não precisar da assistência de advogado representa sério obstáculo ao afastamento da
intimação. Aliás, o próprio credor, com certa freqüência, encontra dificuldade para elaborar os cálculos aritméticos necessários
à apuração do crédito. Todavia, entendimento oposto passou a ser prestigiado por diversos v. julgados, inclusive do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, admitindo a incidência da multa caso o devedor não pagasse, dispensada a intimação. Como
cabe ao Colendo Superior Tribunal de Justiça a uniformização da jurisprudência, este Juízo costuma acolher o entendimento
prevalente naquela Corte, partindo do pressuposto de que a opção pelo Juizado Especial não pode redundar em proveito ou
prejuízo à parte (não é admitido Recurso Especial contra decisões proferidas pelos Colégios Recursais). Assim, passou-se a
admitir a fluência da multa, bastando o trânsito em julgado da decisão que impusesse o pagamento. Porém, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, modificando o anterior posicionamento, passou a exigir a prévia intimação para cômputo da multa, indo ao
encontro do entendimento que antes norteava as decisões deste Juízo: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL E DE SÚMULA.
DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO.
AUSENTE. SÚMULA 284/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. - É necessária a intimação
do devedor na pessoa do seu advogado para que se inicie o prazo de quinze dias para o pagamento da obrigação imposta na
sentença, findo o qual incide a multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC. - Agravo no recurso especial não provido” (Terceira
Turma, AgRg no REsp 1223691/RS, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 10.05.11, DJe 16.05.11). Portanto, o Juízo retomou seu
anterior entendimento (que melhor se ajusta às peculiaridades do sistema, vale ressaltar), exigindo a intimação do devedor como
condição para cômputo da multa do artigo 475-J, do Código de Processo Civil. De outro lado, a mesma intimação é imprescindível
para incidência das astreintes, relacionadas às obrigações de fazer e não de fazer (exclusão dos R$ 2,00 dos boletos). No caso
concreto, a executada foi intimada para pagamento e exclusão da tarifa de cobrança, com a publicação da decisão de fls. 203,
de forma que descabia a inclusão da multa de 10% e das astreintes, no cálculo apresentado pelo exequente. Assim, exceção
feita à mera troca de nome da taxa de cobrança como tentativa de contornar a condenação, colhe a impugnação no que tange
ao excesso. Por último, já ciente da obrigação a ser cumprida, a executada se sujeitará à multa caso persista a cobrança
indevida, pouco importando o nome que se lhe atribua (tarifa de cobrança ou taxa de prestação de serviço, por exemplo). Ante o
exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação para, reconhecendo o excesso, determinar ao exequente a apresentação de
nova memória de cálculo (no prazo de 05 dias), considerando unicamente a restituição dos R$ 2,00 indevidamente lançados nos
boletos. Sem prejuízo do constante no parágrafo anterior, as astreintes incidirão na hipótese de persistir a cobrança indevida
vedada pela sentença. P.R.I. - ADV: GILMAR JOSE CORREIA (OAB 265852/SP), LUIZ CAETANO (OAB 36271/SP)
Processo 0014829-52.2011.8.26.0405 (405.01.2011.014829) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prescrição e
Decadência - Cleusa Alves da Silva - Conforme resposta do INFOJUD obtida nesta data, foi informado o endereço da parte
requerida. Manifeste-se a parte autora em termos de prosseguimento do feito, em cinco dias, sob pena de arquivamento. Int. ADV: LIBÂNIA APARECIDA DA SILVA (OAB 210936/SP)
Processo 0018425-78.2010.8.26.0405 (405.01.2010.018425) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - Leonardo Kanazawa - Sylvia Design - Vistos. Expeça(m)-se guia(s) de levantamento do(s)
depósito de fls. 124, em favor do(a) exequente, intimando-o(a) para retirada no prazo de dez dias, bem como para que manifeste
se está satisfeito(a) com o valor recebido. O silêncio implicará em extinção. Int. - ADV: MARIA APARECIDA GIMENES (OAB
121024/SP), ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR (OAB 20062/PR)
Processo 0030616-87.2012.8.26.0405 (405.01.2012.030616) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão
do contrato e devolução do dinheiro - Magazine Luiza - Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei
nº 9.099/95, decido. De acordo com o art. 18 do CDC, “os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a
que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes
do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza,
podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”. Segundo o art. 3º do mesmo estatuto, “fornecedor é toda
pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem
atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização
de produtos ou prestação de serviços”. Portanto, tratando-se de ação judicial em virtude de vício de produto, vislumbra-se a
responsabilidade solidária desde o fabricante até o comerciante, por descumprimento do dever de qualidade, de modo que fica
afastada a preliminar de ilegitimidade de parte passiva ad causam argüida pela ré. Passo ao mérito. Infere-se da documentação
acostada aos autos que em 12/01/2012 a autora recebeu a visita de um técnico que constatou que o refrigerador adquirido
não veio com a prateleira de latinhas e apresentava um furo no congelador. Ora, tendo em vista que, durante a vigência da
garantia contratual do fabricante, o aparelho apresentou defeito, não sanado, a responsabilidade dos fornecedores merece
ser reconhecida. Conseqüentemente, a pretensão da autora em obter a rescisão do contrato deve ser acolhida. De outro lado,
ainda que a aquisição de produto defeituoso tenha provocado dissabores, não é o caso de ocorrência de danos morais. Tal fato
não caracteriza ofensa indenizável, podendo ser encarado, quando muito, como um mero percalço da vida cotidiana moderna.
A esse respeito, vale trazer a colação voto do Desembargador SÉRGIO CAVALLIERI FILHO do Egrégio Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro, no julgamento da Apelação Cível n° 8218/95, que assim se expressa: “A matéria de mérito cinge-se em saber o
que configura e o que não configura o dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na
doutrina e na jurisprudência, levando o julgador a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano
moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase da sua industrialização,
onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias.
Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústia e desequilíbrio
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no
ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se
assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos
mais triviais aborrecimentos...” Diante do exposto, com fulcro no art. 269, I, do CPC, julgo em parte procedente a ação para
declarar a desconstituição do contrato de compra e venda e condenar a ré à devolução de R$ 890,00, com juros de mora de
1% ao mês desde a citação e correção monetária a contar de 06/01/2012. Para evitar enriquecimento ilícito, a autora deverá
disponibilizar a retirada do produto pela ré. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por não vislumbrar hipótese
de litigância de má-fé. Em caso de recurso, que deverá ser interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença,
deverá o interessado recolher o preparo, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição. O preparo
corresponde à somatória dos seguintes valores: a) um por cento sobre o valor da causa no momento da distribuição, sendo que
o valor mínimo a recolher-se deve ser cinco UFESPs (R$ 96,85); b) dois por cento sobre o valor da condenação, sendo que o
valor mínimo a recolher-se deve ser cinco UFESPs (R$ 96,85). TOTAL DO PREPARO = R$ 193,70. Além do preparo, em guia
distinta, deverá ser recolhido o porte de remessa e de retorno no valor de R$ 29,50 por volume. P.R.I. Osasco, 10 de dezembro
de 2013. - ADV: LUIZ DE CAMARGO ARANHA NETO (OAB 44789/SP), LUIS FERNANDO PEREIRA ELLIO (OAB 130483/SP),
RENATA DOS SANTOS (OAB 288410/SP)
Processo 0030844-62.2012.8.26.0405 (405.01.2012.030844) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Vivo e outros - I- Fls. 112/113: Razão assiste à corré Embratel. Contudo, verifica-se a fls. 107 que o valor já
foi desbloqueado pelo juízo. Assim, tendo o valor sido desbloquado, não há guia de levantamento a ser emitida. II- JULGO
EXTINTA a presente ação, em fase de execução, nos termos do art. 794, I, do CPC. Considero tal ato incompatível com o direito
de recorrer (artigo 503, parágrafo único do C.P.C.) e determino que após o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e procedase às anotações de extinção do feito. Transcorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias sem provocação, os autos serão
destruídos. Desde já, DEFIRO o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial. P.R.I. - ADV: EDUARDO COSTA
BERTHOLDO (OAB 115765/SP), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (OAB 98709/SP), EDUARDO DE CARVALHO
SOARES DA COSTA (OAB 182165/SP), ALEXANDRE FONSECA DE MELLO (OAB 222219/SP)
Processo 0034548-54.2010.8.26.0405 (405.01.2010.034548) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
- Diego Borges Florentino da Silva - Vistos. Expeça(m)-se guia(s) de levantamento do(s) depósito de fls. 55, em favor do(a)
exequente, intimando-o(a) para retirada no prazo de dez dias, bem como para que manifeste se está satisfeito(a) com o valor
recebido. O silêncio implicará em extinção. Int. - ADV: FRANCIELY LOURENÇO DE MORAIS (OAB 282106/SP)
Processo 0034786-05.2012.8.26.0405 (405.01.2012.034786) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Luiz Muller - Agencia Verde Brasil Ecoturismo Ltda Me Verdebrasil - ISTO POSTO e pelo que mais consta
dos autos, conheço do pedido e resolvo o processo, julgando IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, nos termos
do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, em primeiro grau de jurisdição
não há condenação em custas e honorários advocatícios. Fica consignado que, na eventualidade de ser interposto recurso, a
parte recorrente deverá recolher o preparo recursal na forma da Súmula 13, do I Encontro do Primeiro Colégio Recursal dos
Juizados Especiais Cíveis da Capital, publicado em 12.06.2006, com a seguinte redação: “o preparo no juizado especial cível,
sob pena de deserção, será efetuado, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do
recurso, e deverá corresponder à soma das parcelas previstas nos incisos I e II do art. 4º. da Lei 11.608/2003, sendo no mínimo
5 UFESPs para cada parcela, em cumprimento ao artigo 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95, sem prejuízo do recolhimento
do porte de remessa e retorno”. Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos. O valor do preparo é R$ 507,39. P.R.I.C.
- ADV: ESTEPHANO DE SOUZA ALBERTI (OAB 125872/SP), FABIO RODRIGUES GOULART (OAB 147688/SP), ÂNGELA
MARIA NEUMANN (OAB 41489/RS)
Processo 0035619-23.2012.8.26.0405 (405.01.2012.035619) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nulidade /
Inexigibilidade do Título - Banco Itaucard S.a. - ISTO POSTO e pelo que mais consta dos autos, conheço do pedido e resolvo o
processo, julgando PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo
Civil, para o fim de DECLARAR inexigíveis os débitos apontados na exordial e CONDENAR a requerida ao pagamento de
indenização à parte autora, a título de danos morais, no montante de R$ 10.170,00 (dez mil cento e setenta reais), corrigido, desde
a presente data, até a data do efetivo pagamento, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, e acrescido de juros
moratórios de um por cento ao mês, desde a citação. Nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, em primeiro grau de jurisdição
não há condenação em custas e honorários advocatícios. Fica consignado que, na eventualidade de ser interposto recurso, a
parte recorrente deverá recolher o preparo recursal na forma da Súmula 13, do I Encontro do Primeiro Colégio Recursal dos
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Juizados Especiais Cíveis da Capital, publicado em 12.06.2006, com a seguinte redação: “o preparo no juizado especial cível,
sob pena de deserção, será efetuado, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do
recurso, e deverá corresponder à soma das parcelas previstas nos incisos I e II do art. 4º. da Lei 11.608/2003, sendo no mínimo
5 UFESPs para cada parcela, em cumprimento ao artigo 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95, sem prejuízo do recolhimento
do porte de remessa e retorno”. O valor do preparo é R$ 318,13. P.R.I.C. - ADV: PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO (OAB
96890/SP), ANALURDES DA SILVA SANTOS (OAB 313718/SP), DANIEL RODRIGO COELHO MARTINS DE OLIVEIRA (OAB
302744/SP)
Processo 0036380-54.2012.8.26.0405 (405.01.2012.036380) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - Ns2 Com Internet S A - ISTO POSTO e pelo que mais consta dos autos, conheço do pedido e
resolvo o processo, julgando IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código
de Processo Civil. O valor do preparo é R$ 364,98. - ADV: RICARDO EJZENBAUM (OAB 206365/SP)
Processo 0037223-87.2010.8.26.0405 (405.01.2010.037223) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos Jose Geraldo da Silva - Cia Itauleasing S/A - Intimar o(a) exequente para retirar, em 10 dias, a Guia de Levantamento expedida
pelo cartório, sob pena de arquivamento do processo. - ADV: FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS (OAB 279268/SP), MOISES
BATISTA DE SOUZA (OAB 149225/SP), FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP)
Processo 0037317-69.2009.8.26.0405 (405.01.2009.037317) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito
- Gabriela Simao Jacob - Fls. 163/167: Recebo a impugnação da executada, NEGANDO-LHE provimento. O cálculo do contador
de fls. 13 está correto, posto que ao valor da condenação atualizado e acrescido de juros, foi somado os 15% referentes aos
honorários advocatícios previstos no acórdão de fls. 85/86. O cálculo da impugnante está incorreto, posto que não somou o valor
dos honorários advocatícios. Assim, DESACOLHO a impugnação. Expeça-se guia de levantamento do montante depositado a
fls. 155 em favor do(a) exequente, intimando-o(a) para retirada em 05 dias. JULGO EXTINTA a execução com fundamento no
art. 794, I, do CPC. Após formalidades legais, arquivem-se autos. P.R.I. - ADV: MICHELLE CRISTINA DO AMARAL FREITAS
(OAB 246590/SP), MILTON SAAD (OAB 16311/SP)
Processo 0039412-04.2011.8.26.0405 (405.01.2011.039412) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato
e devolução do dinheiro - Genilson Lourenço da Silva - Magazine Luiza S/A - Vistos. Expeça(m)-se guia(s) de levantamento
do(s) depósito de fls. 83, em favor do(a) exequente, intimando-o(a) para retirada no prazo de dez dias, bem como para que
manifeste se está satisfeito(a) com o valor recebido. O silêncio implicará em extinção. Int. - ADV: LUIZ DE CAMARGO ARANHA
NETO (OAB 44789/SP), JOSUÉ RAMOS DE FARIAS (OAB 154747/SP), LUIS FERNANDO PEREIRA ELLIO (OAB 130483/SP)
Processo 0042240-36.2012.8.26.0405 (405.01.2012.042240) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Deusdedit Amancio dos Santos Gasparine - Arbore Engenharia Ltda - Vistos. Relatório dispensado. DECIDO.
Pretende o autor, em síntese, o reembolso de quantia paga à ré em razão do distrato referente a compromisso de compra e
venda de unidade imobiliária. Feita a anotação, não colhe a arguição preliminar de falta de interesse de agir. Como o autor
não pode, manu militari, receber a quantia que reputa devida, somente lhe resta a via judicial. Se o valor eventualmente
for indevido, a análise toca ao mérito, não justificando a extinção pretendida pela ré. Superada a questão, este Juízo, sem
embargo de entendimento em sentido contrário, tem decidido que nos compromissos de compra e venda, principalmente nos
lançamentos imobiliários, quantias pagas a corretores e empresas responsáveis pela intermediação integram o preço da unidade
adquirida, pois tais atividades são prestadas em proveito do vendedor, conforme decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Rescisão - Mora do promitente-vendedor - Devolução das quantias pagas - Exclusão
dos valores entregues à intermediadora - Inadmissibilidade - Montante incluído no preço - Inclusão indevida de despesas de
corretagem - Restituição da totalidade do montante pago - Recurso provido. Nos compromissos de compra e venda, o trabalho
do corretor é prestado ao alienante, sendo considerado por ele recebidos quaisquer valores entregues pelos compradores a título
de corretagem” (Ap. Civ. n.º 258.687-2 - São Paulo, rel. Des. RUY COPPOLA, j. 18.04.95, v.u.). Portanto, a ré é responsável
pela restituição dos valores, mesmo aqueles destinados ao pagamento de corretores autônomos. A rescisão do compromisso de
compra e venda, ainda que em função de arrependimento ou mora do compromissário comprador, acarreta a necessidade de
restituição dos valores pagos, inclusive aqueles destinados à remuneração da intermediação. Quando a rescisão se dá por culpa
do vendedor, nenhuma retenção poderá existir, sob pena de se premiar o responsável pelo insucesso do pacto. Inversamente,
quando o desfazimento do negócio decorre de culpa ou de arrependimento do comprador, justifica-se a devolução não integral,
compensando-se os prejuízos causados ao vendedor. No caso concreto, o autor alegou que desistiu do negócio em função do
atraso na entrega da unidade. Todavia, o prazo para entrega terminaria no mês de junho de 2011 (sem contar com a tolerância
contratual de 180 dias), de forma que o distrato, ajustado em dezembro de 2010, não ampara o alegado atraso. Assim, é devido
o reembolso da soma que reverteu à intermediadora, mas com o redutor aplicado pela ré, valendo ressaltar que não se mostra
abusiva a devolução de praticamente 80% do valor pago pelo autor. Por último, a retenção do valor referente à corretagem não
representa ilícito capaz de justificar a reparação de dano pretendida pelo autor. Cuida-se de controvérsia contratual incapaz
de produzir padecimento relativamente intenso e duradouro a ser lenido por indenização em dinheiro. Ante o exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 4.870,81 (quatro mil, oitocentos
e setenta reais e oitenta e um centavos), correspondente a 78,2% do valor pago à ré. Cada parcela do total acima mencionado
será atualizada monetariamente desde a data do desembolso, incidindo juros moratórios de 1% a.m. computados a partir da
citação. O valor do preparo é R$ 219,70. P.R.I. - ADV: MAURO VICTOR CATANZARO (OAB 243282/SP)
Processo 0048518-58.2009.8.26.0405 (405.01.2009.048518) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Claudio Aparecido
Cruz - Oficio autor ( X ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s) juntado(s) aos autos. ( X ) Advertência:
ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. ( )Advertência: o abandono da causa por mais de trinta dias dá ensejo à extinção do processo
sem julgamento do mérito. Nada mais. - ADV: LUCIANA RODRIGUES BRANDÃO (OAB 261682/SP), ALINE RIBEIRO PINHO
(OAB 250353/SP)
RELAÇÃO Nº 0012/2014
PROCESSOS DIGITAIS JEC OSASCO FÓRUM
Processo 1000643-02.2014.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - MARIA
HELENA SIQUEIRA SORRENTINO - DEFIRO a gratuidade. Não se verifica perigo de dano irreparável caso a tutela seja deferida
somente ao final. INDEFIRO a antecipação. Designo a audiência de conciliação para o dia 14 de fevereiro de 2014, às 11:15
horas. Cite-se o(s) réu(s) advertindo-o(s) dos efeitos da revelia, bem como de que toda orientação necessária encontra-se no
roteiro simplificado que fará parte integrante da carta de citação. Intime-se. - ADV: NILZA THOMAZ BALDINI (OAB 97898/SP)
Processo 1000645-69.2014.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Planos de Saúde - Claudia Isidorio
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Cerqueira e outros - Como é cediço somente as pessoas capazes podem ajuizar ação perante o Juizado Especial Cível.
Outrossim, o limite de alçada é de 40 salários mínimos quando há patrocínio de advogado. Assim, regularize o patrono a petição
inicial inclusive, requerendo a extinção, se esse o caso. Após, tornem conclusos. Int. - ADV: PAULO HENRIQUE PRIETO DA
SILVA (OAB 285785/SP)
Processo 1000808-49.2014.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Andreia Vieira de Almeida
Bobadilha - Andreia Vieira de Almeida Bobadilha - Considerando a verossimilhança das alegações, bem como o perigo de
dano irreparável caso a tutela seja concedida somente ao final, DEFIRO a antecipação para determinar que a ré providencie a
ativação da linha e desbloqueio do chip da autora, em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 50,00, até o efetivo cumprimento.
Designo a audiência de conciliação para o dia 14 de fevereiro de 2014, às 11:45 horas. Cite-se o(s) réu(s) advertindo-o(s) dos
efeitos da revelia, bem como de que toda orientação necessária encontra-se no roteiro simplificado que fará parte integrante da
carta de citação. Intime-se. - ADV: ANDREIA VIEIRA DE ALMEIDA BOBADILHA (OAB 248036/SP)
Processo 1000817-11.2014.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Paulo Felipe Macario Maciel - Paulo Felipe Macario Maciel - Considerando a verossimilhança das alegações,
bem como o perigo de dano irreparável caso a tutela seja concedida somente ao final, DEFIRO a antecipação para determinar
que a ré providencie a regularização dos cheques, 000127 e 000128, perante o CCFD, em nome do autor, em 48 horas, sob
pena de multa diária de R$ 50,00, até o efetivo cumprimento. Designo a audiência de conciliação para o dia 25 de fevereiro de
2014, às 09:45 horas. Cite-se o(s) réu(s) advertindo-o(s) dos efeitos da revelia, bem como de que toda orientação necessária
encontra-se no roteiro simplificado que fará parte integrante da carta de citação. Intime-se. - ADV: PAULO FELIPE MACARIO
MACIEL (OAB 327898/SP)
Processo 1000828-40.2014.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - ERISVALDO
FERREIRA - Considerando a verossimilhança das alegações, bem como o perigo de dano irreparável caso a tutela seja
concedida somente ao final, DEFIRO a antecipação para suspender o débito em relação ao autor, devendo a ré se abstenha
de cobrar, negativar ou protestar o nome do autor, até o final do julgamento, sob pena de multa diária de R$ 50,00, até o
efetivo cumprimento. Designo a audiência de conciliação para o dia 25 de fevereiro de 2014, às 10:00 horas. Cite-se o(s) réu(s)
advertindo-o(s) dos efeitos da revelia, bem como de que toda orientação necessária encontra-se no roteiro simplificado que fará
parte integrante da carta de citação. Intime-se. - ADV: GUNTHER JORGE DA SILVA (OAB 228054/SP)
Processo 4000117-18.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação CONDOMÍNIO INNOVA I - Intimar o(a) requerido(a) para retirar, em 10 dias, a Guia de Levantamento expedida pelo cartório, sob
pena de arquivamento do processo. - ADV: LEANDRO LEAL (OAB 200854/SP), DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA TROMPS
(OAB 277863/SP)
Processo 4000481-87.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória - alice alencar de melo
- cileide marques cristo - Em 16 de janeiro de 2014 é juntado a estes autos do envelope e respectivo aviso de recebimento
(AR184688482TJ - Não procurado). Por essa razão é aberta vista a parte interessada para que se manifeste acerca do motivo
da devolução, ou então, se for o caso informe o endereço do destinatário da correspondência (cileide marques cristo), no prazo
de 10 dias sob pena de extinção. Usuário: - ADV: VANESSA APARECIDA SOARES (OAB 229321/SP)
Processo 4000694-93.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Carmem Alves de Oliveira - FINANCEIRA ITAU CDB S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Intimar o(a) autor(a) para retirar, em 10 dias, a Guia de Levantamento expedida pelo cartório, sob pena de arquivamento do
processo. - ADV: ANALURDES DA SILVA SANTOS (OAB 313718/SP), ANGELICA BRAZ MOLINA (OAB 248038/SP)
Processo 4001093-25.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - LUZIA
MARIANO SANCHEZ - BANCO DO BRASIL - Intimar o(a) autor(a) para retirar, em 10 dias, a Guia de Levantamento expedida
pelo cartório, sob pena de arquivamento do processo. - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP),
FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), RONALDO SILVA (OAB 328647/SP)
Processo 4002615-87.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - CARLOS
JOSÉ SOUTO - - manifestar-se, em 05 dias, sobre o A.R. (Aviso de Recebimento) Negativo da carta de citação/intimação, com
motivo da devolução: “mudou-se”. Nos termos do artigo 162, § 4º do Código de Processo Civil e Comunicado CG nº 1307/2007
da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. ADVERTÊNCIA: o abandono da causa por mais de trinta dias dá
ensejo à extinção do processo sem julgamento do mérito. - ADV: CLAUDIA MARIA HERNANDES MAROFA (OAB 129666/SP)
Processo 4005620-20.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Flavio
Firmino - - manifestar-se, em 05 dias, sobre o A.R. (Aviso de Recebimento) Negativo da carta de citação/intimação, com motivo
da devolução: “não existe o nº”. Nos termos do artigo 162, § 4º do Código de Processo Civil e Comunicado CG nº 1307/2007 da
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. ADVERTÊNCIA: o abandono da causa por mais de trinta dias dá ensejo
à extinção do processo sem julgamento do mérito. - ADV: ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ ROGANO (OAB 212374/SP)
Processo 4005816-87.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - MARIA
SOARES DA CRUZ NETA - - MANOEL FRANCISCO CARDOSO - - RODRIGO PESSOA DE OLIVEIRA - - JULIANA MARTINEZ
PINTO - PRIVALIA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - - VLX BRASIL OP. E AG. DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Em 16 de
janeiro de 2014 é juntado a estes autos do envelope e respectivo aviso de recebimento (AR184692782TJ - Mudou-se). Por essa
razão é aberta vista a parte interessada para que se manifeste acerca do motivo da devolução, ou então, se for o caso informe
o endereço do destinatário da correspondência (VLX BRASIL OP. E AG. DE VIAGENS E TURISMO LTDA), no prazo de 10 dias
sob pena de extinção. Usuário: - ADV: ANTONIO CARLOS GOMES FERREIRA (OAB 309535/SP)
Processo 4006820-62.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - CLAUDIO LUIZ
CONSTANTE AMÉRICO - RODRIGO PEREIRA RICARDO - Em 15 de janeiro de 2014 é juntado a estes autos do envelope e
respectivo aviso de recebimento (AR184694528TJ - Não procurado). Por essa razão é aberta vista a parte interessada para que
se manifeste acerca do motivo da devolução, ou então, se for o caso informe o endereço do destinatário da correspondência
(RODRIGO PEREIRA RICARDO), no prazo de 10 dias sob pena de extinção. Usuário: - ADV: KATIA FOGACA SIMOES (OAB
110365/SP)
Processo 4007368-87.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Corretagem - Tanina Cristina Amaral
- Judá ECKERT BENTO - - CLEUSA JANETE ECKERT - Em 15 de janeiro de 2014 é juntado a estes autos do envelope e
respectivo aviso de recebimento (AR184691274TJ - Não procurado). Por essa razão é aberta vista a parte interessada para que
se manifeste acerca do motivo da devolução, ou então, se for o caso informe o endereço do destinatário da correspondência
(Judá ECKERT BENTO), no prazo de 10 dias sob pena de extinção. Usuário: - ADV: CAIO DE MOURA LACERDA ARRUDA
BOTELHO (OAB 193723/SP)
Processo 4008624-65.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - CÉSAR
AUGUSTO DE TOLEDO - ADILSON DINIZ VAZ - Em 15 de janeiro de 2014 é juntado a estes autos do envelope e respectivo
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aviso de recebimento (AR184697524TJ - Mudou-se). Por essa razão é aberta vista a parte interessada para que se manifeste
acerca do motivo da devolução, ou então, se for o caso informe o endereço do destinatário da correspondência (ADILSON DINIZ
VAZ), no prazo de 10 dias sob pena de extinção. Usuário: - ADV: ROBSON CYRILLO (OAB 314428/SP)
Processo 4008758-92.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Nereide
Bossan Dias Nunes - - manifestar-se, em 05 dias, sobre o A.R. (Aviso de Recebimento) Negativo da carta de citação/intimação,
com motivo da devolução: “desconhecido”. Nos termos do artigo 162, § 4º do Código de Processo Civil e Comunicado CG nº
1307/2007 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. ADVERTÊNCIA: o abandono da causa por mais de trinta
dias dá ensejo à extinção do processo sem julgamento do mérito. - ADV: GONCALA MARIA CLEMENTE (OAB 131246/SP)
Processo 4008785-75.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - KATULEI SOARES - TIM CELULAR SA - Em 17 de janeiro de 2014 é juntado a estes autos do envelope e
respectivo aviso de recebimento (AR184696413TJ - Mudou-se). Por essa razão é aberta vista a parte interessada para que se
manifeste acerca do motivo da devolução, ou então, se for o caso informe o endereço do destinatário da correspondência (TIM
CELULAR SA), no prazo de 10 dias sob pena de extinção. Usuário: - ADV: FERNANDO CORDEIRO PIRES (OAB 184353/SP)
Processo 4009814-63.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Eduardo
Scarabelo Esteves - - manifestar-se, em 05 dias, sobre o A.R. (Aviso de Recebimento) Negativo da carta de citação/intimação
e ofício liminar incluso, com motivo da devolução: “mudou-se”. Nos termos do artigo 162, § 4º do Código de Processo Civil e
Comunicado CG nº 1307/2007 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. ADVERTÊNCIA: o abandono da causa
por mais de trinta dias dá ensejo à extinção do processo sem julgamento do mérito. - ADV: SABRINA MELO SOUZA ESTEVES
(OAB 268498/SP)
Processo 4010226-91.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Naiana Prosini e
outro - Naiana Prosini - - Naiana Prosini - - manifestar-se, em 05 dias, sobre o A.R. (Aviso de Recebimento) Negativo da carta
de citação/intimação, com motivo da devolução: “mudou-se”. Nos termos do artigo 162, § 4º do Código de Processo Civil e
Comunicado CG nº 1307/2007 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. ADVERTÊNCIA: o abandono da causa
por mais de trinta dias dá ensejo à extinção do processo sem julgamento do mérito. - ADV: NAIANA PROSINI (OAB 234828/
SP)
Processo 4012724-63.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - jonathan
neyron carpenedo de aquino - - manifestar-se, em 05 dias, sobre o A.R. (Aviso de Recebimento) Negativo da carta de citação/
intimação, com motivo da devolução: “recusado”. Nos termos do artigo 162, § 4º do Código de Processo Civil e Comunicado
CG nº 1307/2007 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. ADVERTÊNCIA: o abandono da causa por mais de
trinta dias dá ensejo à extinção do processo sem julgamento do mérito. - ADV: VALDIRENE BONATTO MENDONÇA COELHO
(OAB 234556/SP), FERNANDA GATTI MARCHESI (OAB 287484/SP), RICARDO DI SALVO FERREIRA (OAB 228756/SP)
Processo 4015178-16.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - JOSE MARIA DE ANDRADE SILVA - Vistos. DEFIRO a gratuidade. Considerando a verossimilhança das alegações e
o perigo de dano irreparável, caso a tutela seja concedida somente ao final da lide, DEFIRO a antecipação para determinar o
imediato bloqueio de ativos no montante de R$ 13.333,32. Para audiência de conciliação, designo o dia 12/05/2014 às 10:45h,
sendo obrigatório o comparecimento das partes que, na hipótese de transigirem, poderão estar representados por prepostos.
O(A) advogado(a) do(s) autor(es) providenciará o comparecimento de seu constituinte, independentemente de intimação. CITESE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue em anexo, e INTIME-SE para comparecer
pessoalmente à audiência acima designada que se realizará neste Fórum, no endereço acima citado, sob pena de serem
presumidos verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95. Intime-se o autor com a advertência
de que o não comparecimento à audiência importará na extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95.
ADVERTÊNCIAS: a) NÃO é necessária a presença de TESTEMUNHAS na audiência designada acima; b) Não havendo acordo,
a audiência de instrução e julgamento será designada para outra data, ocasião em que poderá apresentar defesa, trazer provas
e até(03) três testemunhas, se quiser. ADVERTÊNCIA PARA PESSOA JURÍDICA: Fica a(o) ré(u) advertido(a) de que deverá
comparecer à audiência acima designada, por seu representante legal (PREPOSTO DA EMPRESA IDENTIFICADO), portando
RG, CPF e prova de representação (Contrato Social, Estatuto, Ata e Carta de Preposição) e poderá estar acompanhado(a)
de advogado. A irregularidade nestes documentos poderá implicar no reconhecimento da revelia (presunção de veracidade
dos fatos alegados pelo autor). Tratando-se de relação de consumo, fica a(o) ré(u), ainda, advertida(o) quanto aos termos do
art. 6º, VIII do CDC (inversão do ônus da prova). *Para PROCESSO DIGITAL, os documentos devem ser trazidos ao Juizo
DIGITALIZADOS até o início da audiência, por PETICIONAMENTO ELETRÔNICO (NÃO SERÁ ACEITA DOCUMENTAÇÃO
IMPRESSA). Servirá a presente, por cópia digitada, como ofício e como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo
que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intimese. - ADV: FABIANO CESAR CLARO (OAB 295502/SP), JOYCE ELLEN DE CARVALHO TEIXEIRA SANCHES (OAB 220568/
SP), MARCUS VINICIUS GUIMARÃES SANCHES (OAB 195084/SP)
Processo 4015178-16.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - JOSE MARIA DE ANDRADE SILVA - - manifestar-se, em 05 dias, sobre o A.R. (Aviso de Recebimento) Negativo
da carta de citação/intimação, com motivo da devolução: “recusado”. Nos termos do artigo 162, § 4º do Código de Processo
Civil e Comunicado CG nº 1307/2007 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. ADVERTÊNCIA: o abandono
da causa por mais de trinta dias dá ensejo à extinção do processo sem julgamento do mérito. - ADV: MARCUS VINICIUS
GUIMARÃES SANCHES (OAB 195084/SP), JOYCE ELLEN DE CARVALHO TEIXEIRA SANCHES (OAB 220568/SP), FABIANO
CESAR CLARO (OAB 295502/SP)
Processo 4015180-83.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Juarez Albino da Silva - NEt OSasco Ltda - - Net Osasco - - Net São Paulo Ltda - Em 16 de janeiro de 2014 é
juntado a estes autos do envelope e respectivo aviso de recebimento (AR184696705TJ - Mudou-se). Por essa razão é aberta
vista a parte interessada para que se manifeste acerca do motivo da devolução, ou então, se for o caso informe o endereço do
destinatário da correspondência (NEt OSasco Ltda), no prazo de 10 dias sob pena de extinção. Usuário: - ADV: ROSELANE
CARLOS MATHIAS (OAB 135322/SP)
Processo 4015558-39.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Serviços Profissionais - IVONE APARECIDA
MARIA RAMOS DE MORAES - - manifestar-se, em 05 dias, sobre o A.R. (Aviso de Recebimento) Negativo da carta de citação/
intimação e ofício incluso, com motivo da devolução: “recusado”. Nos termos do artigo 162, § 4º do Código de Processo Civil e
Comunicado CG nº 1307/2007 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. ADVERTÊNCIA: o abandono da causa
por mais de trinta dias dá ensejo à extinção do processo sem julgamento do mérito. - ADV: VIVIAN DE OLIVEIRA CARDOSO
(OAB 320073/SP)
Processo 4016746-67.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - DOMINGOS
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JOSÉ DOS SANTOS - GIOVANNI OLIVEIRA DA SILVA - - JANIA MAIRA DA SILVA DA HORA - - TEREZINHA MARIA DA SILVA - HERMANN DA SILVA DA HORA - - JEAN DA SILVA DA HORA - Em 16 de janeiro de 2014 é juntado a estes autos do envelope
e respectivo aviso de recebimento (AR184697127TJ - Não procurado). Por essa razão é aberta vista a parte interessada para
que se manifeste acerca do motivo da devolução, ou então, se for o caso informe o endereço do destinatário da correspondência
(JEAN DA SILVA DA HORA), no prazo de 10 dias sob pena de extinção. Usuário: - ADV: JOANA D ARC DO PRADO (OAB
289541/SP)
Processo 4016865-28.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Eduardo Antônio Martines e
outro - - manifestar-se, em 05 dias, sobre o A.R. (Aviso de Recebimento) Negativo da carta de citação/intimação, com motivo
da devolução: “desconhecido”. Nos termos do artigo 162, § 4º do Código de Processo Civil e Comunicado CG nº 1307/2007 da
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. ADVERTÊNCIA: o abandono da causa por mais de trinta dias dá ensejo
à extinção do processo sem julgamento do mérito. - ADV: LEONARDO ROFINO (OAB 195558/SP)
Processo 4016955-36.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - ODAIRES
ALVES PATEZ - HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO SA. - - HIPERCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA Em 15 de janeiro de 2014 é juntado a estes autos do envelope e respectivo aviso de recebimento (AR184694430TJ - Mudou-se).
Por essa razão é aberta vista a parte interessada para que se manifeste acerca do motivo da devolução, ou então, se for o caso
informe o endereço do destinatário da correspondência (HIPERCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA),
no prazo de 10 dias sob pena de extinção. Usuário: - ADV: CLEONICE DA SILVA DIAS (OAB 138599/SP)
Processo 4017932-28.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Jeferson Correa de Lacerda - - manifestar-se, em 05 dias, sobre o A.R. (Aviso de Recebimento) Negativo da
carta de citação/intimação, com motivo da devolução: “mudou-se”. Nos termos do artigo 162, § 4º do Código de Processo Civil e
Comunicado CG nº 1307/2007 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. ADVERTÊNCIA: o abandono da causa
por mais de trinta dias dá ensejo à extinção do processo sem julgamento do mérito. - ADV: LUCAS AGUIL CAETANO (OAB
232243/SP), ROBSON DE SOUZA SILVA (OAB 242684/SP), LUIZ CAETANO (OAB 36271/SP)
Processo 4019507-71.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - EDNIR
BERNARDINO DE OLIVEIRA ARAUJO - - manifestar-se, em 05 dias, sobre o A.R. (Aviso de Recebimento) Negativo da carta
de citação/intimação, com motivo da devolução: “mudou-se”. Nos termos do artigo 162, § 4º do Código de Processo Civil e
Comunicado CG nº 1307/2007 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. ADVERTÊNCIA: o abandono da causa
por mais de trinta dias dá ensejo à extinção do processo sem julgamento do mérito. - ADV: WILSON BRITO DA LUZ JUNIOR
(OAB 257773/SP), APOLO MAYR (OAB 282032/SP)
Processo 4019652-30.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - eridan carlos rodrigues - Bradesco S/A - A RÉPLICA. - ADV: KLEBER JOSE STOCCO (OAB 320303/SP),
CLEBER PINHEIRO (OAB 94092/SP)
Processo 4020270-72.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - JOSE CARLOS DE LIMA - manifestar-se, em 05 dias, sobre o A.R. (Aviso de Recebimento) Negativo da carta de citação/intimação, com motivo da
devolução: “mudou-se”. Nos termos do artigo 162, § 4º do Código de Processo Civil e Comunicado CG nº 1307/2007 da
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. ADVERTÊNCIA: o abandono da causa por mais de trinta dias dá ensejo
à extinção do processo sem julgamento do mérito. - ADV: MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA (OAB 242839/SP), KLEBER
HAMADA (OAB 253339/SP)
Processo 4020297-55.2013.8.26.0405 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Cobrança de Aluguéis
- Sem despejo - Sonia Maria Benedetti - - manifestar-se, em 05 dias, sobre o A.R. (Aviso de Recebimento) Negativo da carta
de citação/intimação, com motivo da devolução: “recusado”. Nos termos do artigo 162, § 4º do Código de Processo Civil e
Comunicado CG nº 1307/2007 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. ADVERTÊNCIA: o abandono da causa
por mais de trinta dias dá ensejo à extinção do processo sem julgamento do mérito. - ADV: JULIANA AUFIERO (OAB 317450/
SP)
Processo 4020675-11.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - LUCIANO
REIS DA SILVA - - manifestar-se, em 05 dias, sobre o A.R. (Aviso de Recebimento) Negativo da carta de citação/intimação, com
motivo da devolução: “mudou-se”. Nos termos do artigo 162, § 4º do Código de Processo Civil e Comunicado CG nº 1307/2007
da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. ADVERTÊNCIA: o abandono da causa por mais de trinta dias dá
ensejo à extinção do processo sem julgamento do mérito. - ADV: RONALDO SILVA (OAB 328647/SP)
Processo 4020745-28.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - PAULA
GRAZIELE GONÇALVES - Fls. 36/37: Defiro. Designo a audiência de conciliação para o dia 25 de FEVEREIRO de 2014,
às 11:45 horas. Retire-se da pauta a audiência anteriormente designada. Intimem-se as partes. - ADV: JAQUELINE BRITO
BARROS DE LUNA (OAB 255751/SP)
Processo 4020936-73.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - FLAVIO
JUNIO ALVES VIEIRA - - manifestar-se, em 05 dias, sobre o A.R. (Aviso de Recebimento) Negativo da carta de citação/intimação,
com motivo da devolução: “mudou-se”. Nos termos do artigo 162, § 4º do Código de Processo Civil e Comunicado CG nº
1307/2007 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. ADVERTÊNCIA: o abandono da causa por mais de trinta
dias dá ensejo à extinção do processo sem julgamento do mérito. - ADV: ELISABETH STAHL RIBEIRO (OAB 313279/SP)
Processo 4020944-50.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - JOSE CARLOS
ANTUNES RIBEIRO e outro - - manifestar-se, em 05 dias, sobre o A.R. (Aviso de Recebimento) Negativo da carta de citação/
intimação, com motivo da devolução: “mudou-se”. Nos termos do artigo 162, § 4º do Código de Processo Civil e Comunicado
CG nº 1307/2007 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. ADVERTÊNCIA: o abandono da causa por mais
de trinta dias dá ensejo à extinção do processo sem julgamento do mérito. - ADV: DANIEL APARECIDO GONÇALVES (OAB
250660/SP), MARISTELA GONCALVES (OAB 101799/SP)
Processo 4021019-89.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários - Antonio Luis Lucak
- - manifestar-se, em 05 dias, sobre o A.R. (Aviso de Recebimento) Negativo da carta de citação/intimação e ofício liminar
incluso, com motivo da devolução: “mudou-se”. Nos termos do artigo 162, § 4º do Código de Processo Civil e Comunicado CG nº
1307/2007 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. ADVERTÊNCIA: o abandono da causa por mais de trinta
dias dá ensejo à extinção do processo sem julgamento do mérito. - ADV: WELLINGTON ANTONIO DA SILVA (OAB 190352/SP)
Processo 4021205-15.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - JOANA D’ARC APARECIDA NEVES LIMA - - manifestar-se, em 05 dias, sobre o A.R. (Aviso de Recebimento) Negativo
da carta de citação/intimação, com motivo da devolução: “mudou-se”. Nos termos do artigo 162, § 4º do Código de Processo
Civil e Comunicado CG nº 1307/2007 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. ADVERTÊNCIA: o abandono
da causa por mais de trinta dias dá ensejo à extinção do processo sem julgamento do mérito. - ADV: CARLOS JOSE FERREIRA
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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DA SILVA (OAB 147649/SP)
Processo 4022738-09.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - RODRIGO VANNI ALVES Considerando a verossimilhança das alegações iniciais, DEFIRO a liminar. Oficie-se ao SCPC e Serasa para cancelamento
das restrições em nome do(a) autor(a) em seus cadastros. O(s) ofício(s) deverá(ão) ser retirado(s) e encaminhado(s) pelo(a)
próprio(a) autor(a). Designo a audiência de conciliação para o dia 14 de fevereiro de 2014, às 11:00 horas. Cite-se o(s) réu(s)
advertindo-o(s) dos efeitos da revelia, bem como de que toda orientação necessária encontra-se no roteiro simplificado que fará
parte integrante da carta de citação. Intime-se. - ADV: ELISE RAMOUNOULOU MADELLA (OAB 308744/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - ANEXO UNIVERSITÁRIO UNIFIEO
JUIZ(A) DE DIREITO DENISE INDIG PINHEIRO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA ELIETE DE SOUSA E SILVA REHBAIM
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0001/2014
JEC OSASCO ANEXO UNIFIEO
Processo 3003165-02.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Raimundo Ribamar
Rodrigues - Henri Karan e outro - Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. DECIDO. Pretende
o(a) autor(a), em síntese, ressarcimento de danos causados em acidente de veículo. Feita a anotação, analisando-se os
documentos e prova oral colhida, verifica-se que a ação procede. Foi apresentado pedido contraposto. O croqui de fls.34
demonstra o local dos fatos, bem como a localização dos veículos na ocasião do acidente. Como se verifica, o corréu Henri
Ibrahim saiu da Rua Araporé para entrar na rua Nordestino, já visando convergir à direita para entrar na alça de acesso que
o levaria a Avenida Morumbi. O corréu não conduzia o veiculo na faixa da direita, fazendo o autor crer que o mesmo iria
reto. Próximo a alça de acesso, o corréu Henri Ibrahim convergiu para a direita colidindo com o automóvel do autor. Verificase que o corréu Henri Ibrahim não tomou o cuidado necessário para realizar a conversão, salientando em depoimento que
sequer viu o veículo do autor. Para convergir à direita, não estando na faixa da direita, cabia a ele o cuidado necessário para
mudar de faixa sem interceptar a trajetória dos veículos que por ela trafegassem. Assim, a responsabilidade do correu Henri
Ibrahim restou comprovada. Relativamente a velocidade incompatível alegada em contestação, não há prova que ampare tal
versão. Como é cediço a percepção de velocidade é relativa, não havendo nos autos elementos que comprove a alegação da
contestação. Prosseguindo, os documentos juntados demonstram o pagamento da franquia pelo autor, que deve ser ressarcida
pelos réus. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar os réus, solidariamente, a pagarem ao autor a
quantia de R$ 1.037,00, corrigida desde janeiro de 2013 e acrescida de juros legais de 1% ao mês a partir da citação. A
quantia acima mencionada será monetariamente atualizada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto. O valor do preparo é R$ 193,70. P.R.I. - ADV: IVANO VERONEZI JUNIOR (OAB
149416/SP), FLÁVIO LUÍS PETRI (OAB 167194/SP)
Processo 3005077-34.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Tania
Mangaba - FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLOGICO DE OSASCO - Designo a audiência de conciliação para o dia 07 de
JUNHO de 2013, às 14:20 horas. Cite-se o(s) réu(s), advertindo-o(s) dos efeitos da revelia, bem como de que toda orientação
necessária encontra-se no roteiro simplificado que fará parte integrante da carta de citação. Intime-se o(a) autor(a). Autorizo a
extração de cópias. - ADV: MARIA DE FATIMA SALATA VENANCIO (OAB 82343/SP)
Processo 3005077-34.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Tania
Mangaba - FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLOGICO DE OSASCO - Vistos. Acolho a preliminar. A ré é fundação pública, sendo o
Juizado Especial Cível incompetente para o processamento e julgamento da presente ação. Redistribua-se ao Juizado Especial
da Fazenda Pública. Int. - ADV: MARIA DE FATIMA SALATA VENANCIO (OAB 82343/SP)
Processo 3010081-52.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - Clelia Alves Lima - CARREFOUR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA - Vistos. Designo a audiência de conciliação para
o dia 09 de AGOSTO de 2013, às 16:00 horas. Cite-se o(s) réu(s), advertindo-o(s) dos efeitos da revelia, bem como de que toda
orientação necessária encontra-se no roteiro simplificado que fará parte integrante da carta de citação. Intime-se o(a) autor(a).
Autorizo a extração de cópias. - ADV: ROBERTO TRIGUEIRO FONTES (OAB 244463/SP)
Processo 3011166-73.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - WHIRLPOOL S.A. - Fls. 68/69. Recebo os embargos de declaração, DANDO-LHES PROVIMENTO, para que passe a
constar do dispositivo da sentença a seguinte redação: “Após o pagamento, a ré deverá retirar o microondas da residência da
autora no prazo de 10 dias”. P.R.I. - ADV: ALFREDO ZUCCA NETO (OAB 154694/SP), ALEXANDRE LOPEZ RODRIGUES DE
AGUIAR (OAB 286430/SP)
Processo 3018572-48.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - Zimaura Rodrigues Souza e outro - Semp Toshiba S/A e outro - Vistos. Designo a audiência de conciliação para o dia
17de SETEMBRO de 2013, às 14:00 horas. Cite-se o(s) réu(s), advertindo-o(s) dos efeitos da revelia, bem como de que toda
orientação necessária encontra-se no roteiro simplificado que fará parte integrante da carta de citação. Intime-se o(a) autor(a).
Autorizo a extração de cópias. - ADV: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (OAB 131600/SP), ROBERTO TRIGUEIRO
FONTES (OAB 244463/SP)
Processo 3018572-48.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - Semp Toshiba S/A e outro - Aos , às horas, nesta cidade de Osasco na sala de audiências do Juizado Especial
Cível, a presidência da Meritíssima Juíza de Direito, DRA. PAULA FERNANDA VASCONCELOS NAVARRO MURDA, comigo
escrevente abaixo assinado, foi aberta a audiência de conciliação, instrução e julgamento, nos autos da ação e entre as partes
supra-referidas. Aberta com as formalidades legais. Apregoadas as partes, presentes conforme acima descrito. Pelo(a) preposto
do(a) ré(u) Semp Toshiba foi apresentados carta de preposição e requerido prazo para digitalização. Pela Mma. Juíza foi
deferido o prazo de 48 horas. Iniciados os trabalhos, a proposta conciliatória restou infrutífera, sendo que as contestações de
ambos os requeridos já constam dos autos, dando-se ciência ao(à) patrono(a) do(a) autor(a). A seguir, pelas partes foi dito
que não havia mais provas a serem produzidas. A seguir, pela MMa Juíza de Direito foi proferida a seguinte sentença: Vistos.
Relatório dispensado, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Afasto a preliminar de ilegitimidade de parte, eis que a
ré Carrefour ofereceu garantia estendida ao produto, adquirida pelos autores, de forma que é parte legítima a figurar no pólo
passivo da demanda. No mérito, o pedido é procedente. Os autores comprovaram que adquiriram uma televisão fabricada
pela primeira ré e exposta à venda pela segunda, que apresentou vício de fabricação. Comprovaram também, através da
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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documentação juntada, que a primeira ré recebeu o produto para reparo, mas não solucionou o problema, eis que o televisor
não foi devolvido. No caso deve ser invertido o ônus da prova para entender pela efetiva existência de vício no produto, eis
que cabia à ré dar a assistência requerida e fazer um relatório técnico do problema reclamado, mas assim não procedeu. A
ré fabricante é revel, já que não apresentou carta de preposição da audiência de conciliação, sendo que a ela se aplicam
os efeitos da revelia. Em extensa contestação a ré tece diversos argumentos sobre a qualidade de seus produtos, sobre a
prestação de serviço de assistência técnica, mas em nenhuma linha de sua argumentação informa o motivo pelo qual deixou de
dar assistência aos autores, tampouco comprova que o produto está disponível ao consumidor devidamente reparado. De fato,
considerando a conduta desidiosa das rés, bem como que não sanaram o problema no prazo de 30 dias, os autores não são
mesmo obrigados a concordar com a substituição do produto por outro da mesma marca, até porque isso não foi feito pelas rés,
sendo legítima sua pretensão de devolução do valor pago, nos termos do artigo 18, § 1º, inciso II do CDC. Além disso, a conduta
das rés é evidentemente inaceitável e gera a indenização pelos danos morais requeridos. O dano é evidente, já que os autores
permaneceram sem o produto por longo período ante a inércia das rés em resolver o problema. O nexo de causalidade decorre
da conduta de não sanar o vício e não prestar atendimento satisfatório ao consumidor. Desta forma, reputo como razoável o
valor devido pelos transtornos de ordem moral o total de R$ 3.000,00 (três mil reais). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE
o pedido feito na inicial para CONDENAR as rés, solidariamente, a devolverem aos autores o valor do produto, no total de R$
1.419,00, corrigido pela tabela do TJ/SP desde maio de 2013 e com juros de 1% ao mês desde a citação, bem como, também de
forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido pela tabela do
TJ/SP a partir da presente sentença. Por fim, declaro extinto o feito, com exame do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I do
CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95. PUBLICADA esta sentença em audiência,
saem os presentes devidamente intimados: do prazo de dez dias para interposição de recurso inominado contra a sentença,
por intermédio de advogado, mediante o pagamento do preparo, no valor de R$ 202,57, na forma do art. 42 da Lei 9.099/95.
REGISTRE-SE. NADA MAIS. - ADV: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (OAB 131600/SP)
Processo 3020556-67.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - ADVANTAGE SAT RASTREAMENTO - Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. D
E C I D O. Conforme preceitua o artigo 20 da Lei 9.099/95, não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à
audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar
da convicção do juiz. Exsurge, outrossim, que a teor do que preceituam os artigos 9º e 20 da lei supra referida, no sistema
dos Juizados Especiais Cíveis, sob pena de revelia, o demandado deve comparecer pessoalmente, ou se pessoa jurídica, por
meio de preposto, devidamente credenciado, à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. No caso em
tela, a(o) ré(u) foi devidamente intimado conforme fls. 38, deixou de juntar a carta de preposição, documento necessário para
comprovação da representação, tornando-se revel. Assim, inafastável a presunção de veracidade. Além disso, não existe nos
autos qualquer elemento que modifique a convicção do Juízo quanto à aplicação dos efeitos da revelia. Relativamente aos danos
morais, verifica-se que o(a) autor(a) sofreu aborrecimento que extrapola o do mero cotidiano, apto a ensejar o reconhecimento
do abalo moral que fixo em R$ 1.000,00, quantia razoável e suficiente para garantir o caráter retributivo e preventivo do dano
moral. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar desconstituído o contrato celebrado entre as partes, bem
como para condenar a ré a devolver ao autor a quantia de R$ 95,00, corrigida desde o ajuizamento e acrescida juros legais
de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, condeno a ré a pagar ao autor, a titulo de danos morais, a quantia de R$ 1.000,00,
corrigida desde a presente data e acrescida de juros legais de 1% ao mês a contar desta decisão. A quantia acima mencionada
será monetariamente atualizada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O valor do preparo é R$
193,70. P.R.I. - ADV: SILVIO PUJOL GRACA (OAB 146242/SP)
Processo 3020850-22.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - Banco do Brasil S/A - Fls. 76/78. Recebo os embargos de declaração, NEGANDO-LHES PROVIMENTO. Não há
qualquer omissão ou contradição na sentença prolatada a fls. 72/73, sendo que eventual insatisfação por parte do embargante
deve ser objeto de recurso inominado, desde que tempestivo. Assim, não havendo omissão ou contradição na sentença, fica
a mesma mantida pelos seus próprios fundamentos. Int. - ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), PAULA
RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP)
Processo 3023131-48.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - TAVARES FOX COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - Vistos. HOMOLOGO o acordo de fls. 45/46, para que produza
seus jurídicos e legais efeitos, tornando sem efeito a sentença prolatada às fls. 42/44. Em conseqüência, JULGO EXTINTO o
processo com julgamento de mérito, na forma do art. 269, III, do Código de Processo Civil, e art. 57 da lei 9.099/95. Façamse as anotações necessárias. Decorridos trinta dias do prazo final para cumprimento do acordo sem manifestação das partes,
arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO (OAB 29120/SP), DENISE DE CASSIA ZILIO
(OAB 90949/SP)
Processo 3024857-57.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - ENGLISH MASTER ( QUALITY CENTRO DE ENSINO - Vistos. Fls. 35: indefiro por falta de previsão legal, sendo que
a desatenção da autora não pode ser imputada à ré que estava presente. Assim, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo
51, inciso I da Lei 9.099/95. Revogo a liminar deferida. Oportunamente, arquivem-se. P.R.I. - ADV: JOSE ANTONIO GREGO
(OAB 64141/SP)
Processo 3027447-07.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Madel
Comércio de Madeiras e Ferragens Ltda - Recebo os embargos de declaração, NEGANDO-LHES PROVIMENTO. Não há
qualquer omissão ou contradição na sentença prolatada a fls. 56/57, sendo que eventual insatisfação por parte do embargante
deve ser objeto de recurso inominado, desde que tempestivo. Assim, não havendo omissão ou contradição na sentença, fica a
mesma mantida pelos seus próprios fundamentos. Int. - ADV: ELLEN NEVES FROTA DE AGUIAR (OAB 296742/SP)
Processo 3027991-92.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - Erica Torres de Lira - Hewlett-Packard Brasil Ltda - Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da lei
9.099/95. DECIDO. Pretende o(a) autor(a), em síntese, restituição de valor pago por notebook, além de indenização por danos
morais. Feita a anotação, analisando-se os documentos e prova oral colhida, verifica-se que a ação procede. A autora adquiriu
o aparelho em 02 de janeiro de 2013, o qual logo passou a apresentar vícios, sendo levado por duas vezes à assistência
técnica. Na segunda vez, em agosto de 2013, até a presente data, o notebook não foi devolvido. Assim, a restituição do preço
é de rigor. Relativamente aos danos morais, verifica-se que a autora desde janeiro de 2013 encontra-se com problemas com o
aparelho, tendo transcorrido o prazo que extrapola o da razoabilidade sem a solução do problema pela ré. Fixo o montante em
R$ 2.000,00, quantia razoável e suficiente para garantir o caráter retributivo e preventivo do dano moral. Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE o pedido para condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$ 1.598,00 corrigida desde janeiro de 2013 e
acrescida de juros legais de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, condeno a ré a pagar à autora, a título de danos morais, a
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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quantia de R$ 2.000,00, corrigida desde a presente data e acrescida de juros legais de 1% ao mês a partir desta decisão. A
quantia acima mencionada será monetariamente atualizada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
O valor do preparo é R$ 193,70. P.R.I. - ADV: HENRIQUE ROCHA (OAB 314622/SP)
Processo 3027991-92.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - Hewlett-Packard Brasil Ltda - Fls. 46/49. Recebo os embargos de declaração, NEGANDO-LHES PROVIMENTO.
Não há qualquer omissão ou contradição na sentença prolatada a fls. 34/35, sendo que eventual insatisfação por parte do
embargante deve ser objeto de recurso inominado, desde que tempestivo. A sentença descreveu que o produto foi enviado a
assistência técnica pela segunda vez em agosto de 2013 e não mais tendo retornado. Assim, o produto já se encontra com a
embargante. Assim, não havendo omissão ou contradição na sentença, fica a mesma mantida pelos seus próprios fundamentos.
Int. - ADV: HENRIQUE ROCHA (OAB 314622/SP)
Processo 3029577-67.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - DANIELLE
SANTIAGO PEREIRA - Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paula Fernanda Vasconcelos Navarro Murda Vistos. Dispensado o relatório,
nos termos do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de ação de restituição por dano material decorrente
de acidente de trânsito. Relata a autora que no dia 13/01/2013 trafegava com seu veículo pela via pública, ocasião em que o
veículo do réu colidiu com seu automóvel, por culpa do requerido. Com efeito, os documentos juntados pela autora comprovam
os danos no seu veículo. No mais, verifico que o réu foi citado por carta no endereço fornecido pelo autor (fls. 23) e não
compareceu à audiência de conciliação designada (fls. 23). Aliás, trata-se de ação que versa sobre direito patrimonial disponível
e a falta de resposta induz ao principal efeito da revelia, que é a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial,
consoante artigo 319 do Código de Processo Civil. De tal modo, consoante o artigo 20 da Lei nº. 9.099/95, “não comparecendo
o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados na
petição inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. No presente caso, nota-se que os danos no veículo ocorreram
da forma descrita pelo autor, aplicando-se a presunção de veracidade dos fatos por ele narrados, logo, evidencia-se o direito
do autor de ser ressarcido pelo dano causado. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE, o
pedido inicial, com fundamento no artigo 269, I, do Código de Processo Civil, para condenar o réu, a título de indenização por
danos materiais, a restituir à autora o valor de R$ 1.243,00 (mil duzentos e quarenta e três reais), corrigidos monetariamente
desde a data do acidente (13/01/2013) pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, acrescidos de juros
de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Deixo de arbitrar verba honorária, por ser incabível na espécie (artigo 55, da Lei
n. 9.099/95). O preparo no juizado especial cível, sob pena de deserção, será efetuado, independentemente de intimação, nas
quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, e deverá corresponder à soma das parcelas previstas nos incisos I e
II do art. 4º. da Lei 11.608/2003, sendo no mínimo 5 UFESPs para cada parcela, em cumprimento ao artigo 54, parágrafo único,
da Lei n. 9.099/95, sem prejuízo do recolhimento do porte de remessa e retorno. P.R.I. - ADV: ADALGISA MARIA OLIVEIRA
NUNES (OAB 282958/SP)
Processo 3030784-04.2013.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Parque
Colinas de São Francisco e Ginast - Vistos. Para a análise do pedido liminar, é imperioso saber o motivo pelo qual a autora está
sendo impedida de frequentar a academia. Diga a ré, em 48 horas, sob pena de deferimento do pedido. Intime-se pela imprensa.
- ADV: MONICA CARPINELLI ROTH (OAB 204648/SP)

Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
JUIZ(A) DE DIREITO FABIO MARTINS MARSIGLIO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALDENIA MARIA LINGER GIMENES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2014
Processo 0036733-70.2007.8.26.0405 (405.01.2007.036733) - Cautelar Inominada - Maus Tratos - Paulo Henrique Tardim
- Diego Henrique Tardim - Vanessa Correa Gonçalves - J. R. de O. e outro - Vistos. Diante do constante na certidão de fls.879,
intimem-se as advogadas do requerido, para que no prazo de 05 dias, retirem o CD de gravação, o qual foi desentranhado
dos presentes autos, sob pena destruição do referido objeto. Osasco, 10 de janeiro de 2014. DOCUMENTO ASSINADO
DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA DATA Em de janeiro
de 2014, recebi estes autos em Cartório. Eu, Escrevente, subscr. - ADV: LUCIANE MAGIONI RODRIGUES (OAB 196056/SP),
LIBÂNIA APARECIDA DA SILVA (OAB 210936/SP), EDUARDO MONTENEGRO SILVA (OAB 230288/SP), MAURIMAR BOSCO
CHIASSO (OAB 40369/SP)
Processo 0046563-84.2012.8.26.0405 (405.01.2012.046563) - Procedimento ordinário - Seção Cível - E. G. O. C. N. Ordem 1466/12 - Diante do trânsito em julgado da decisão, requeira as partes o que entender de direito no prazo legal. Não
havendo manifestação, ARQUIVEM-SE os autos. Autorizo extração de cópia. Int. Os.,17 de dezembro de 2013. - ADV: ADECIR
GREGORINI (OAB 206497/SP)
Processo 3017925-53.2013.8.26.0405 - Boletim de Ocorrência Circunstanciada - Estupro de Vulnerável - J. P. do N. N. Tópico da Deliberação de fls.53, datada de 18.11.13: A seguir, pelo MM. Juiz, foi dito: Diante da ausência do Dr. Defensor, dou
por prejudicada a audiência e redesigno-a para o próximo dia 27 de janeiro de 2014, às 14:30 horas. Despacho de fls. 61 Fls.
55/56: Ciente. Cumpra-se a determinação de fls. 53. Autorizo extração de cópias. Int. Os.,29 de novembro de 2013. - ADV:
WILSON MACHADO DA SILVA (OAB 266177/SP)
Processo 3033670-73.2013.8.26.0405 - Mandado de Segurança - Entidades de atendimento - L. A. B. - Ordem 2025/13 Vistos. 1.) Cuida-se de ação de Mandado de Segurança, ajuizada por menor impúbere, neste ato representado (a) por L.A.B,
em face do(a) Prefeitura do Município de Osasco- SP., com a finalidade de obter vaga em creche. Alega que a (os) genitora (es)
necessita (m) trabalhar e, com a matricula da criança na creche, permite-se que trabalhe (m) com o minimo de tranquilidade.
Dessa forma, solicitou-se à Secretaria Municipal de Educação a vaga em creche, sem êxito. Juntou documentos. 2.) Deferida
a liminar, a requerida contestou o feito, alegando que houve número excessivo de pretendentes às vagas existentes, pelo que
naquele momento específico não foi possível o atendimento do pleito do(a) autor(a). 3.) O Ministério Público manifestou-se
favoravelmente ao pleito. É o relatório. Fundamento. 4.) O feito comporta julgamento antecipado, pois, a matéria de fato já foi
esclarecida pelos documentos e argumentos lançados nos autos, restando somente matéria de Direito a ser desatada. 5.) O pleito
é procedente. 6.) A Constituição Federal de 1988 dispõe: “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante
a garantia de: (...) IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (...) § 1º - O acesso ao
ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. § 2° - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1523

sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente (...)” 7.) As normas dos arts. 6º e 208 da Constituição
da República, que asseguram a educação, dentre outros, como direito social e fundamental, nos termos do art. 5º, parágrafo
primeiro, do mesmo diploma, têm plena eficácia, prescindem de regulamentações infraconstitucionais ou emanadas por outros
Poderes que, de alguma forma, posterguem sua vigência ou limitem seu alcance. 7.1.) Desta feita, é patente a obrigação do Poder
Público, através dos entes federativos, União, Estado e Municípios, cumprir determinação constitucional e, no caso, ao Município
em fornecer a vaga pleiteada, por se tratar de um direito fundamental que não pode ser restringido. 8.) É direito de toda criança
e adolescente ter acesso à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania
e qualificação para o trabalho, sendo-lhes assegurado o acesso à escola pública (artigo 53, ECA, Lei n° 8.069/90). 8.1.) Não
pode o Município deixar de implementar políticas atinentes ao cumprimento das determinações constitucionais, pois tal omissão
significaria tornar letra morta o avanço social imposto pelos Constituintes. 8.2.) Assim, havendo direito a ser assegurado, cabe ao
Poder Judiciário garantir o acesso à educação àqueles que necessitem. Nesse sentido, no recurso Extraordinário apreciado pelo
E. Supremo Tribunal Federal, o Ministro Celso de Mello assentou ser dever do Estado o oferecimento de creche escola (STF RE 436.996-6 - Rei. Min. Celso de Mello -DJU 07.11.2005): “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CRIANÇA DE ATÉ SEIS ANOS DE
IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO
TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV) - COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º)
- RECURSO IMPROVIDO. - A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que, deferida às crianças,
a estas assegura, para efeito de seu desenvolvimento integral, e como primeira etapa do processo de educação básica, o
atendimento em creche e o acesso à pré-escola (CF, art. 208, IV). - Essa prerrogativa jurídica, em conseqüência, impõe, ao
Estado, por efeito da alta significação social de que se reveste a educação infantil, a obrigação constitucional de criar condições
objetivas que possibilitem, de maneira concreta, em favor das “crianças de zero a seis anos de idade” (CF, art. 208, IV), o efetivo
acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão governamental,
apta a frustrar, injustamente, por inércia, o integral adimplemento, pelo Poder Público, de prestação estatal que lhe impôs o
próprio texto da Constituição Federal. - A educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não se
expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, nem se subordina
a razões de puro pragmatismo governamental. - Os Municípios - que atuarão, prioritariamente, no ensino fundamental e na
educação infantil (CF, art. 211, § 2º) - não poderão demitir-se do mandato constitucional, juridicamente vinculante, que lhes foi
outorgado pelo art. 208, IV, da Lei Fundamental da República, e que representa fator de limitação da discricionariedade políticoadministrativa dos entes municipais, cujas opções, tratando-se do atendimento das crianças em creche (CF, art. 208, IV), não
podem ser exercidas de modo a comprometer, com apoio em juízo de simples conveniência ou de mera oportunidade, a eficácia
desse direito básico de índole social. - Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de
formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em bases
excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas
pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre
eles incidem em caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais
impregnados de estatura constitucional. A questão pertinente à “reserva do possível”. Doutrina.” (RE 410715 AgR, Relator(a):
Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2005, DJ 03-02-2006 PP-00076 EMENT VOL-02219-08 PP-01529
RTJ VOL-00199-03 PP-01219 RIP v. 7, n. 35, 2006, p. 291-300 RMP n. 32, 2009, p. 279-290). Decido. 9.) Ante o exposto e o
que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação, confirmando-se a liminar. 10.) Em face da sucumbência, arcará a
requerida com o pagamento de honorários aos patronos da autora, que arbitro em R$ 525,00, corrigidos desta data. P.R.I.C. ADV: RITA DE CASSIA SILVERIO (OAB 215372/SP)

Petições Retidas
JUSTIÇA GRATUITA
JUSTIÇA PÚBLICA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO X - SUBSEÇÃO 1
FÓRUM DA COMARCA DE OSASCO
Petições retidas na Administração Geral - Seção de Protocolo do Fórum da Comarca de Osasco, à Av. das Flores, nº 703
- Jd. das Flores - Osasco, sala 42, 1º andar, aguardando providências das partes ou de patronos de acordo com o provimento
XLIV de 31 de outubro de 1969, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura.
Protocolo 114 foco 14.00000824-5 070114 1838 99
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A X FELIPE AUGUSTO FACHINI
DRA. DANIELI CRUZ SOARES - OAB 257.614
Protocolo 1405 FOCO 13 00115883-5 101219 1219 05
MARCOS ROGERIO PEREIRA DA SILVA E FERNANDO DE SOUSA LIMA X JUSTIÇA PÚBLICA
DR. GUSTAVO HENRIQUE DAURIA MONZANI DEFENSOR PÚBLICO N/C OAB

OSWALDO CRUZ
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL RAUCH
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELIZABETE MANTEGA MASSAROTTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0008/2014
Processo 0000058-10.2004.8.26.0407 (407.01.2004.000058) - Execução de Alimentos - Alimentos - R. A. M. - - R. R. M. A. M. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado
nº 407.2013/001184-0 dirigi-me ao endereço indicado, e aí sendo DEIXEI DE INTIMAR os autores: RICARDO APARECIDO
MOREIRA e RAIANE RIBEIRO MOREIRA, tendo em vista que não encontrei os mesmos e nem a representante legal ANTONIA
APARECIDA RIBEIRO DA CRUZ, sendo informada pelo filho da Sra. Antônia, Sr. Adilson Ribeiro da Cruz de que ela faleceu
aos 06.06.2007, e que os requerentes mudaram , não sabendo informar os seus endereços, informou ainda que eles já são
maiores de idade e não tem mais interesse em dar prosseguimento na ação. Por este motivo, baixo o presente mandado em
cartório, aguardando novas determinações de Vossa Excelência. Nada mais. O referido é verdade e dou fé. Osvaldo Cruz, 27
de setembro de 2013. A Oficiala de Justiça Marina Dias da Costa Cazu 01 ato. Despacho de fls. 159: A propósito do certificado
pelo Oficial de Justiça, manifeste-se a Patrona dos exequentes e o MP. Int. - ADV: ELIANE FANTIN LEITE (OAB 181202/SP),
ADRIANA BARBIERI (OAB 186509/SP)
Processo 0000062-32.2013.8.26.0407 (040.72.0130.000062) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Maria Gomes Dornas - Manifeste-se a parte autora no prazo de 5 (cinco) dias. - ADV: GISLAINE FACCO DE OLIVEIRA
(OAB 162282/SP)
Processo 0000266-13.2012.8.26.0407 (407.01.2012.000266) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de
Contribuição (Art. 55/6) - Maurílio Bonatto Afonso - MAURÍLIO BONATTO AFONSO, devidamente qualificado na inicial, propôs
ação de conhecimento, que se processa pelo rito ordinário, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
(INSS), também qualificado nos autos. Aduziu, em síntese, ter exercido atividade laborativa de rurícola, em regime de economia
familiar, no lapso temporal compreendido entre 22/02/1969 a 23/02/1973 e isto de modo ininterrupto. Asseverou igualmente que
nos períodos constantes da CTPS trazida aos autos, passou a exercer atividades laborativa com os conseqüentes recolhimentos
das contribuições previdenciárias (fls. 12/20), bem como contribuinte individual (fls. 21/35). Sustentou, de outra seara, que a
soma do lapso temporal de atividade rurícola e a de registro em CTPS totalizaria o lapso temporal necessário para ser-lhe
concedido o benefício previdenciário da aposentadoria por tempo de contribuição. Ante ao exposto, postulou pelo decreto de
procedência do feito, com a conseqüente declaração do lapso temporal de atividade rurícola por ela exercido e a subseqüente
concessão do benefício previdenciário da aposentadoria por tempo de contribuição em seu favor, cujo valor mensal deveria ser
calculado nos termos da legislação previdenciária. Postulou ainda pela condenação da autarquia requerida ao pagamento das
verbas em atraso, além das custas processuais e honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00 e requereu
a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. A inicial de fls. 02/07 foi instruída dos documentos de fls. 08/38 dos
autos. Regularmente citada em 14/06/2012 (fls. 41 dos autos), a autarquia requerida contestou a demanda (fls. 44/49 dos
autos), postulando pelo decreto de improcedência do feito, com a conseqüente condenação do autor no pagamento das verbas
de sucumbência. Relatou, em síntese, que o postulante não teria satisfeito o lapso temporal de carência indispensável para serlhe concedido o benefício previdenciário da aposentadoria por tempo de contribuição. Narrou igualmente, a inexistência de
prova documental apta a atestar o lapso temporal de atividade rurícola exercida pelo autor. Subsidiariamente, na hipótese de
procedência da demanda, trouxe ponderações acerca da verba honorária. Procedeu-se à oitiva de 03 (três) testemunhas do
autor. Em alegações finais, o autor reiterou os termos da inicial enquanto a requerida reiterou os termos da contestação. É O
RELATÓRIO. DECIDO. A AÇÃO É PROCEDENTE. Trata-se de ação de conhecimento, proposta por MAURÍLIO BONATTO
AFONSO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, através da qual o autor pleiteia que seja declarado
o lapso temporal de atividade rurícola por ele exercício no interregno compreendido entre 22/02/1969 a 23/02/1973 para que,
somado ao período de contribuição, seja, em seguida, concedido em seu favor o benefício previdenciário da aposentadoria por
tempo de contribuição. Após uma atenta análise dos elementos probatórios trazidos aos autos, em especial a prova oral e
documental, outro caminho não resta a não ser o decreto de procedência da demanda, declarando que o postulante efetivamente
exerceu atividade de rurícola no lapso temporal compreendido entre 22/02/1969 a 23/02/1973, e que, somado ao tempo de
contribuição constante em sua CTPS (33 anos) e as contribuições facultativas (14 meses) computam o total de 38 anos e 02
meses. A declaração de fls. 11 comprova que o autor residia e trabalhava na Fazenda Califórnia de propriedade de Max Peter
Schweizer. As testemunhas relataram ao juízo que conhecem o autor há muito anos, confirmando que ele trabalhou na roça no
período declinado na exordial, assim o fazendo em regime de economia familiar e sem empregados. Destaco que as testemunhas
em questão souberam declinar os fatos com riqueza de detalhes, e inclusive, terem o presenciado no trabalho na roça. Logo, ao
contrário do relatado pelo sempre ilustre e culto Patrono da requerida, tem-se início de prova documental acerca da atividade
rurícola exercida pelo autor no lapso temporal constante da inicial. Ainda que assim não fosse, cabe destacar que as legislações
previdenciárias discriminadas na exordial, e que vedam o acolhimento do pleito de cunho material com fulcro em prova
exclusivamente oral, acabam por violar o princípio constitucional do amplo acesso ao Poder Judiciário (artigo 5º, inc. XXXV, da
Carta Magna de 1988) e o da persuasão racional, ou livre convencimento motivado do magistrado, consagrado no artigo 131 do
CPC. Tem-se ainda que a ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias não obsta ao acolhimento do pleito de
cunho material lançado na exordial, e isto no tocante à declaração do lapso temporal de atividade rurícola exercida pelo
postulante. Isto porque, conforme o teor do artigo 55, § 2º da Lei 8213/91 o tempo de serviço do segurado na atividade rurícola
e anterior à data de início de vigência deste Diploma Legal será computado independentemente do recolhimento das
correspondentes contribuições previdenciárias. Portanto, é o caso de se declarar o lapso temporal de atividade rurícola exercido
pelo requerente no interregno compreendido entre 22/02/1969 a 23/02/1973, o que totaliza 04 anos. Por sua vez, tem-se que o
documento carreado às fls. 12/20 dos autos, atesta que o requerente exerceu atividades com registro em CTPS nos períodos lá
constantes, perfazem o lapso temporal de 33 anos. Tem-se ainda, os recolhimentos das contribuições previdenciárias individuais
(fls. 21/35) no total de 14 meses. Logo, computando-se o lapso temporal total de atividade laborativa exercida pelo requerente,
alcança-se 38 anos e 02 meses, o que justifica-se a concessão, em seu favor, do benefício previdenciário da aposentadoria por
contribuição, no valor correspondente a 100% do salário do benefício, o que jamais poderá ser inferior a 01 (um) salário mínimo
mensal. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a presente ação de conhecimento proposta por MAURÍLIO BONATTO
AFONSO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), e assim o faço para os fins que se segue:
a) Declarar como efetivamente trabalhado pelo requerente em atividade rurícola, sem o registro em Carteira Profissional, o
lapso temporal compreendido entre 22/02/1969 a 23/02/1973; b) Determinar que a autarquia requerida, no lapso temporal de 30
dias, contados a partir do trânsito em julgado da presente sentença, averbe o período rurícola acima reconhecido; c) Declarar o
lapso total de atividade rurícola e com registro em CTPS exercidos pelo autor em 38 anos e 02 meses; d) Condenar a autarquia
requerida a implantar, em favor do autor, o benefício previdenciário a aposentadoria por tempo de serviço, no valor correspondente
a 100% do salário de benefício, nos termos do artigo 53, inc. II, do Diploma Legal nº 8213/91, que jamais será inferior a 01 (um)
salário mínimo mensal. O benefício previdenciário em testilha será devido a partir da data do requerimento administrativo, ou
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seja, 01/03/2010 (fls. 36). Tendo em vista o desfecho da demanda, bem como a natureza da pretensão, concedo a antecipação
dos efeitos da tutela, condenando a autarquia requerida a implantar o benefício em tela no prazo de 45 dias, sob pena de crime
de desobediência do responsável pelo cumprimento desta decisão. As parcelas atrasadas, assim entendidas as devidas desde
o requerimento administrativo até a efetiva implantação do benefícios, devem ser corrigidas monetariamente e acrescidas de
juros de mora na forma do art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97. A correção monetária incide a partir do vencimento de cada parcela. Já
os juros moratórios lineares incidem a partir da citação, de forma global para as parcelas anteriores a tal ato processual, e de
forma decrescente para as parcelas posteriores, até a data do pagamento, respeitada a Súmula Vinculante n.º 17 do STF.
Sucumbente, condeno o INSS, ainda, a pagar honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento), calculados sobre o
valor das parcelas vencidas até a presente data, consoante o art. 20, § 3.º, do CPC e a Súmula n.º 111 do STJ. Sem custas, pois
a parte autora litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita e a requerida é uma autarquia federal. Sentença não sujeita a
reexame necessário (CPC, art. 475, § 2.º), tendo em vista o valor da causa. P.R.I.C. - ADV: RICARDO MARTINS GUMIERO
(OAB 163750/SP)
Processo 0000440-90.2010.8.26.0407 (407.01.2010.000440) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Transportadora Yasui Ltda - Bradesco Autore Companhia de Seguros e outro - Aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV:
ALESSANDRO APARECIDO ROMANO (OAB 199295/SP), DELY DIAS DAS NEVES (OAB 14778/PR), ALDINO GRACE (OAB
291633/SP), CHRISTIANN PATRICK CAPPI GRACE (OAB 213632/SP)
Processo 0000465-16.2004.8.26.0407 (407.01.2004.000465) - Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda Waldemar Onorio Brasileiro - Jorge da Silva Lima - Vistos. Tendo em vista que o acordo celebrado entre as partes não foi
cumprido pelo requerido, expeça-se mandado de reintegração de posse do autor no imóvel objeto da presente ação. Antes,
porém, recolha o autor a diligência do Oficial de Justiça. Int. - ADV: AGENOR MASSARENTE (OAB 33410/SP), TELMA
ANGELICA CONTIERI (OAB 144093/SP), CLAÚDIO ROBERTO TONOL (OAB 167063/SP), FABRÍCIO DE OLIVEIRA KLÉBIS
(OAB 183854/SP)
Processo 0000579-08.2011.8.26.0407 (407.01.2011.000579) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Marcia
Cristina Honório da Cruz - Manifeste-se a autora em termos de prosseguimento. Int. - ADV: SELMA APARECIDA LABEGALINI
(OAB 184498/SP)
Processo 0000599-28.2013.8.26.0407 (040.72.0130.000599) - Embargos à Execução Fiscal - Efeito Suspensivo / Impugnação
/ Embargos à Execução - Antonio Luiz Alves Sagres Me - - Antonio Luiz Alves - Fazenda do Estado de São Paulo - Manifeste-se
o embargante sobre a impugnação apresentada e documentos que a acompanham. Prazo: 05 dias. Após, conclusos. Int. - ADV:
DORIVAL FASSINA (OAB 98252/SP)
Processo 0000627-35.2009.8.26.0407 (407.01.2009.000627) - Cautelar Inominada - Medida Cautelar - Dapma Distribuidora
Alta Paulista de Máquinas Agrícolas Ltda - Esmeralda Pradela - Vistos. Fls. 106/109. Trata-se de embargos de declaração
interpostos tempestivamente. Sem razão a embargante. A sentença é clara e precisa, não havendo qualquer contradição,
obscuridade ou omissão a ser sanada. Ressalte-se, aliás, que, quando os fundamentos elencados na sentença são bastantes
para a conclusão firmada, o magistrado não tem o dever de se manifestar sobre todas as questões ventiladas pelas partes. Em
razão do exposto, nego provimento aos embargos de declaração, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. P.R.I.C.
- ADV: LUIS CARLOS MOREIRA (OAB 93050/SP), ALESSANDRO AMBROSIO ORLANDI (OAB 152121/SP)
Processo 0000855-68.2013.8.26.0407 (040.72.0130.000855) - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - Ministério
Público do Estado de São Paulo - Valter Luiz Martins - Recolha o requerido a taxa de mandato. Sem prejuízo, manifeste-se o
autor. Int. - ADV: FÁBIO RENATO BANNWART (OAB 170932/SP)
Processo 0000960-45.2013.8.26.0407 (040.72.0130.000960) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Maria Aparecida
Pereira Gonçalves - Aguarde-se a audiência. Intime-se. - ADV: ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA (OAB 130226/SP)
Processo 0001026-98.2008.8.26.0407 (407.01.2008.001026) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Geonete Ilka
Freire Almeida - Sebastiana Freire de Almeida - Manifeste-se a parte autora em termos de prosseguimento. - ADV: MARCIO
ALBERTINI DE SA (OAB 219380/SP)
Processo 0001656-81.2013.8.26.0407 (040.72.0130.001656) - Procedimento Ordinário - Repetição de indébito - Demop
Participações Ltda Votuporanga - Municpio de Osvaldo Cruz - No presente feito, a autora alega que o requerido não pode
calcular o ISS sobre o valor da utilização de máquinas para cumprimento do contrato de recapeamento asfáltico celebrado com
o mesmo. Nesse ponto, observo que a autora apontou os valores que entende indevidos (fl. 63), calculando essa diferença sobre
o valor de utilização de máquinas mencionados nas notas fiscais de fls. 4662, 4707 e 142 (fls. 59/61). Assim sendo, intimem-se
as partes para que especifiquem provas no prazo de cinco dias. Após, conclusos. Int. - ADV: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (OAB
254930/SP), ROSELI APARECIDA ZANONI ANDREOTTI GIMENES (OAB 113390/SP)
Processo 0001865-31.2005.8.26.0407 (407.01.2005.001865) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Luciana de Siqueira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Requisite-se o pagamento do débito homologado nos
autos em apenso, junto ao E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Juntados os extratos de RPV, fica desde já, deferido
o levantamento, expedindo-se o necessário. Int. e Dil. - ADV: SILVIO CAMPOS DE OLIVEIRA (OAB 170782/SP), OSMAR
MASSARI FILHO (OAB 80170/SP)
Processo 0001901-92.2013.8.26.0407 (040.72.0130.001901) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou
Fornecimento de Medicamentos - Nilda de Almeida Santos - Fazenda do Estado de São Paulo - Manifeste-se, com urgência, a
autora e o MP. Intime-se. - ADV: ALESSANDRA ANDREIA CORIO (OAB 295127/SP)
Processo 0001974-64.2013.8.26.0407 (040.72.0130.001974) - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - F.
C. S. - L. M. da S. - Colha a autora a anuência do requerido no acordo de fls. 38/39. Após, conclusos. Int. - ADV: ROGERIO
PEREGRINA TORRES (OAB 309905/SP)
Processo 0002091-26.2011.8.26.0407 (407.01.2011.002091) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art.
48/51) - Elisa Fonseca Pontin - Cumpra-se o V. Acórdão, cientificando-se as partes da baixa dos autos. Arquivem-se Int. - ADV:
ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA (OAB 130226/SP)
Processo 0002311-53.2013.8.26.0407 (040.72.0130.002311) - Procedimento Ordinário - Seguro - Seguradora Lider dos
Consorcios do Seguro Dpvat Sa - Julgo extintos os presentes autos, em virtude do acordo celebrado entre as partes, com
fundamento no art. 269, inciso III, do CPC. Expeça-se mandado de levantamento em favor do autor. P.R.I. e C. Arquivem-se.
- ADV: JOSE HENRIQUE ZAGO MARQUES (OAB 263433/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP),
ÉRICA TAKIZAWA TAIRA (OAB 276777/SP)
Processo 0002385-83.2008.8.26.0407 (407.01.2008.002385) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)
- Jovinete Fernandes Costa - A propósito da Exceção de pré-executividade, manifeste-se a parte autora. Int. - ADV: GISLAINE
FACCO DE OLIVEIRA (OAB 162282/SP)
Processo 0002588-11.2009.8.26.0407 (407.01.2009.002588) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de
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Serviço (Art. 52/4) - Valdecir Tigre Bertoldo - Cumpra-se o V. Acórdão, cientificando-se as partes da baixa dos autos. Int. - ADV:
CLAUDEMIR GIRO (OAB 169257/SP), SILVIO CAMPOS DE OLIVEIRA (OAB 170782/SP)
Processo 0002667-87.2009.8.26.0407 (407.01.2009.002667) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Thl
Transporte de Cargas Em Geral Ltda - - Leandro Maria Lopes - Banco Bradesco Sa - Vistos. Intime-se o Banco Bradesco S/A,
na pessoa de seu advogado e procurador, para efetuar o pagamento da importância de R$. 984,79, atualizado até abril/2013, no
prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor atualizado. Honorários da execução em 20% sobre o valor da dívida.
Em caso de pagamento tempestivo, reduzo-os à metade. Sem prejuízo, intime-se o banco requerido, para apresentação de
prestação de contas ao autor em relação à conta corrente indicada na inicial, de forma contábil, no prazo de 48 (quarenta e oito
) horas, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Observo que a liminar deferida às fls. 182/183, foi
revogada (fls. 200), portanto, providencie a serventia as comunicações devidas. Int. - ADV: MARCELO AUGUSTO DE MOURA
(OAB 97975/SP), DALILA GALDEANO LOPES (OAB 65611/SP), TAÍS VANESSA MONTEIRO (OAB 167647/SP)
Processo 0002682-95.2005.8.26.0407 (407.01.2005.002682) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)
- Eunice Aparecida de Souza - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Homologo os cálculos apresentados (fls. 216/217), que
não contaram com nenhuma impugnação. Requisite-se o pagamento do débito junto ao Egrégio Tribunal Regional Federal da
3ª Região. Juntados os extratos de RPV, fica desde já, deferido o levantamento, expedindo-se o necessário. Int. e dil. - ADV:
ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA (OAB 130226/SP), CEZAR APARECIDO MANTOVANI ROSSINI (OAB 130439/SP), OSMAR
MASSARI FILHO (OAB 80170/SP)
Processo 0002770-60.2010.8.26.0407 (407.01.2010.002770) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Benedito Pereira Pardinho
- - Aureliana Domingos Pardinho - Ausentes, Incertos e Desconhecidos - Vistos etc. 1. Relatório (CPC, art. 458, I) Benedito
Pereira Pardinho, já qualificado, ajuizou ação de usucapião pretendendo usucapir o imóvel descrito na inicial (fl. 03). Afirma o
autor que está na posse mansa e pacífica do bem imóvel há mais de 30 anos. Argumenta que o mantém conservado, capinando-o
periodicamente, sendo que sempre o utilizou para guardar pertences pessoais, além de nele ter edificado a sua residência.
Diante disso, pleiteia a procedência da ação. A inicial e emenda de fls. 02/06 veio instruída com os documentos de fls. 07/28.
Os réus foram citados e não apresentaram contestação, tornando-se revéis (fls. 65 e 71). Aos demandados citados por edital
foi nomeado curador especial (fl. 76) que apresentou a contestação de fls. 80/81. Concretizadas as intimações, as Fazendas
Federal (fl. 69), Estadual (fl. 67) e Municipal (fl. 63) manifestaram desinteresse com relação ao imóvel em questão. O Ministério
Público se absteve de intervir no feito (fl. 30). Vieram os autos conclusos. Esse é o relatório. Decido. 2. Fundamentação (CPC,
art. 458, II) Trata-se de ação de usucapião por meio da qual o autor pretende a declaração de domínio do imóvel descrito na
inicial em seu favor, aduzindo, em síntese, o preenchimento dos requisitos legais. Pois bem. A usucapião extraordinária é
disciplinada no art. 1.238 do Código Civil e seus requisitos são: posse de quinze anos, exercida com animo de dono, de forma
contínua, mansa e pacífica. No caso em apreço, esses requisitos são incontroversos. A par disso, o requerente juntou aos autos
carnês de IPTU em seu nome relativos ao imóvel usucapiendo, tudo indicando que está realmente na posse mansa e pacífica
do bem pelo período indicado na inicial. Importante ressaltar, ainda, que foram intimadas as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal, sendo que elas não manifestaram interesse em relação ao imóvel objeto da demanda. A procedência da demanda,
portanto, é de rigor. Por fim, é necessário fazer uma ponderação. Conquanto não tenham juntado a planta do imóvel, o croqui e
os demais documentos colacionados aos autos são suficientes para identificação do bem, nos termos do art. 942 do CPC. É o
que se verifica do pedido inicial e dos documentos que o acompanham (fls. 08/09 e 13), nos quais se encontram a descrição do
imóvel, confrontações, localização, área, logradouro e número, bastando tais informações para a regular tramitação da demanda.
Neste passo, não diverge a jurisprudência: “A planta pode ser substituída por croqui se há nos autos elementos suficientes para
a identificação do imóvel, como sua descrição, área e confrontações” (RT 741/347, JTJ 151/88). 3. Dispositivo (CPC, art. 458,
III) Em razão do exposto, resolvo o mérito (CPC, art. 269, I) e julgo procedente a demanda para declarar o domínio do autor
sobre o imóvel indicado na inicial. Após o trânsito em julgado, expeça-se o mandado para transcrição junto ao ofício extrajudicial
competente. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, pois a pretensão não foi resistida. P.R.I.C. Osvaldo Cruz,
. - ADV: ALESSANDRO AMBROSIO ORLANDI (OAB 152121/SP), FLAVIO APARECIDO SOATO (OAB 145286/SP)
Processo 0002771-40.2013.8.26.0407 (040.72.0130.002771) - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título José Teodoro Rodrigues - Banco do Brasil Sa - Vistos. Trata-se de embargos à execução. O embargante foi intimado a emendar
a inicial para juntar as cópias das peças processuais relevantes da execução. A parte deixou transcorrer in albis o prazo
concedido. É o breve relatório. DECIDO. Adianto, de logo, que estou em julgar extinto o processo sem resolução do mérito,
circunstância que, segundo o art. 459, segunda parte, do CPC, permite fundamentação concisa. O requerente foi intimado a
emendar a inicial no prazo de 10 dias (fl. 18) e se quedou inerte, tal como se constata pela certidão de fl. 11. Sendo assim, outro
caminho não há para enveredar senão indeferir a petição inicial, nos termos do art. 284, parágrafo único, do CPC combinado
com o art. 739, II, do mesmo diploma legal. Registre-se, no ponto, que o art. 736, parágrafo único, do CPC, é categórico ao
afirmar que “os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias
das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal”
(grifou-se). Em razão do exposto, com base no art. 267, I, do CPC, combinado com o art. 739, II, do mesmo diploma legal,
rejeito liminarmente os embargos à execução e julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Condeno o autor a arcar com
a totalidade das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa por estar litigando sob o pálio da assistência
judiciária gratuita. Sem condenação em honorários, pois não instalado o contraditório. P.R.I.C. Osvaldo Cruz, 24 de outubro de
2013. - ADV: EDUARDO DE SOUZA PONTES (OAB 230181/SP)
Processo 0003006-07.2013.8.26.0407 (040.72.0130.003006) - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Maria
de Lourdes da Silva Souza - Fls. 17: Manifeste-se a autora. Int. - ADV: EDUARDO DE SOUZA PONTES (OAB 230181/SP)
Processo 0003140-10.2008.8.26.0407 (407.01.2008.003140) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)
- Angelina Martins Romanha - Homologo os cálculos apresentados (fls. 136), que não contaram com nenhuma impugnação.
Requisite-se o pagamento do débito junto ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Juntados os extratos de RPV, fica
desde já, deferido o levantamento, expedindo-se o necessário. Int. e dil. - ADV: SELMA APARECIDA LABEGALINI (OAB 184498/
SP)
Processo 0003230-42.2013.8.26.0407 (040.72.0130.003230) - Monitória - Contratos Bancários - Hsbc Bank Brasil Sa Banco
Multiplo - Claudiane Cuba Caivano Lopes - - Leandro Maria Lopes - - Leandro Maria Lopes Ltda - Vistos etc. 1. Relatório (art.
458, I, do CPC) HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO ajuizou ação monitória em face de LENDRO MARIA LOPES LTDA,
LENDRO MARIA LOPES e CLAUDIANE CUBA CAIVANO LOPES, estando todas as partes já qualificadas. Afirma a autora, em
síntese, que é credora dos requeridos, com base em contrato de limite rotativo de desconto de títulos de crédito e mútuo, da
quantia de R$ 124.725,51, já atualizada. Pugna, então, pela expedição do mandado monitório e sua posterior constituição em
título executivo judicial. Juntou documentos (fls. 10/159). Foi determinada a expedição do mandado monitório (fl. 163). O réus
foram citados (fl. 168) e deixaram transcorrer in albis o prazo de resposta (fl. 169). Vieram os autos conclusos. É o relatório.
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Decido. 2. Fundamentação (art. 458, II, do CPC) Trata-se de ação monitória. Não havendo questões de admissibilidade a serem
analisadas e, no mais, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito. A demanda
é procedente. Os réus foram citados (fl. 168) e deixaram transcorrer in albis o prazo de resposta (fl. 169). Dessa forma, incide,
na espécie, a norma prevista no art. 1.102-C do CPC, operando-se a constituição, de pleno direito, do mandado monitório em
título executivo judicial. Importante observar, ainda, o disposto na súmula n.º 381 do STJ, que assim afirma: “Nos contrato
bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. 3. Dispositivo (art. 458, III, do CPC) Em
razão do exposto, com base nos arts. 269, I, e 1.102-C do CPC, declaro constituído o título executivo judicial no montante de R$
124.725,51. Esse valor deve ser, a partir da propositura da ação, acrescido dos encargos contratuais pactuados. Sucumbente,
condeno o réu a arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, bem como a pagar honorários advocatícios, devidos
ao patrono da parte adversa, fixados esses em 10% sobre o valor do título executivo judicial. P.R.I.C. Osvaldo Cruz, 23 de
outubro de 2.013. - ADV: MARIA HELENA DE CARVALHO ROS (OAB 201076/SP)
Processo 0003455-62.2013.8.26.0407 (040.72.0130.003455) - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Valdivina das Virgens Aguiar - 1. Relatório (art. 458, I, do CPC) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS apresentou embargos do devedor em face de VALDIVINA DAS VIRGENS AGUIAR, estando ambas as partes já
qualificadas. Aduziu o embargante, em síntese, a ocorrência de excesso no valor cobrado na execução ora embargada, visto
que a embargada não teria observado os estritos termos do título executivo judicial, no caso, a sentença e acórdão prolatados
na fase de conhecimento. Sustentou que a embargada não observou a Resolução nº 134/2010, do Conselho da Justiça Federal
quanto a correção monetária. Diante de todo o exposto, outro caminho não lhe restou a não ser a propositura dos presentes
embargos, que deverão ser julgados procedentes e isto para o fim de se reconhecer o excesso de execução e homologar o valor
apresentado por ela-autarquia embargante à fls. 09/12 dos autos, condenando-se a embargada a efetuar-lhe o pagamento das
verbas de sucumbência. Os embargos foram recebidos, com o conseqüente sobrestamento da execução ora embargada (fls. 16
dos autos). Devidamente intimada, a embargada apresentou petição concordando com os cálculos apresentados pela autarquia
embargante (fls. 19). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 2. Fundamentação (art. 458, II, do CPC) Trata-se de
embargos à execução através dos quais postula a autarquia embargante o decreto de excesso no valor cobrado pela embargada
na execução em apenso, e isto em razão dos motivos expostos na exordial. Após uma atenta análise dos elementos trazidos
aos autos, outro caminho não resta a não ser o decreto de procedência da presente demanda, reconhecendo-se o excesso
nos valores cobrados pela embargada e, por conseqüência, homologando-se o cálculo trazido pela autarquia embargante à fls.
09/12 dos autos. Há de se destacar que o feito comporta julgamento antecipado, nos exatos termos do artigo 740, parágrafo
único, do Código de Processo Civil pátrio, visto que a questão trazida aos autos é essencialmente de direito, tornando-se
desnecessária a realização de instrução probatória. Friso que, tratando-se de execução de título judicial, os valores cobrados
pelo embargado devem observar os estritos termos do título executivo judicial, sendo que suposto desvio deve ser afastado
por parte do magistrado, dada a configuração do excesso de execução. Pois bem, no caso em testilha, tem-se como claro e
cristalino a existência do excesso de execução, visto que a embargada, apresentou cálculo computando correção monetária
de forma inadequada, não observando a Resolução nº 134/2010 do Conselho da Justiça Federal. Aliás, o próprio Patrono da
embargada, através da petição de fls. 19 dos autos, concordou com a existência de excesso nos valores cobrados na execução
em apenso, nos termos relatados pela autarquia embargante. Não restam dúvidas, por conseqüência, acerca da existência
do excesso nos valores cobrados na execução ora embargada, o que deve ser afastado nos termos apontados pela autarquia
embargante, conclusão esta que adveio, inclusive, do reconhecimento jurídico da embargada ao pleito de cunho material trazido
na inicial. Por conseqüência, reconhecido o excesso de execução, é o caso de se homologar o cálculo trazido pela autarquia
embargante às fls. 09/12 dos autos, reconhecendo-se como efetivamente devidos à embargada Valdivina das Virgens Aguiar os
valores apontados pelo Instituto Nacional de Seguridade Social INSS. 3. Dispositivo (art. 458, III, do CPC) Em razão do exposto,
com base no art. 269, I, do CPC, resolvo o mérito e julgo procedente a pretensão veiculada na inicial para reconhecer o excesso
nos valores cobrados pela embargada no feito em apenso. Por conseqüência, homologo os cálculos trazidos pela autarquia
embargante a fls. 09/12 deste apenso, no caso, R$ 33.287,42 (trinta e três mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e
dois centavos) à embargada Valdivina das Virgens Aguiar, além do montante de R$ 3.047,93 (três mil, quarenta e sete reais e
noventa e três centavos) a título de verba honorária. Em razão da sucumbência da embargada, condeno-a ao pagamento dos
honorários do Patrono da embargante que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), e isto com fulcro no artigo 20, § 4º da Lei
Adjetiva. Por ser a embargada beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, ficará, por ora, isenta do pagamento da verba
de sucumbência, situação esta que se tornará definitiva se não advir modificação no seu patrimônio no lapso temporal de 05
(cinco) anos, nos exatos termos do artigo 12, “caput”, da Lei 1060/50. Prossiga-se nos autos de execução em apenso pelos
valores apresentados a pela autarquia embargante, às 09/12 dos autos, ora homologados por este juízo. P.R.I.C. - ADV: MAURO
HENRIQUE CASSEB FINATO (OAB 161867/SP)
Processo 0004166-43.2008.8.26.0407 (407.01.2008.004166) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Brasil Sa - Ivanilton de Oliveira - - Valmir de Oliveira - - Trans Laura Transportes Ltda - Julgo extintos os presentes
autos, com fundamento no art. 794, inciso I, do CPC. P.R.I. e C. Arquivem-se. - ADV: ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/
SP), MARCELO AUGUSTO DE MOURA (OAB 97975/SP)
Processo 0004225-31.2008.8.26.0407 (407.01.2008.004225) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de
Serviço (Art. 52/4) - Irene Alves de Alencar Sá - Manifeste-se a parte autora. (Fls. 110/114) - ADV: ANTONIO FRANCISCO DE
SOUZA (OAB 130226/SP)
Processo 0004294-92.2010.8.26.0407 (407.01.2010.004294) - Procedimento Ordinário - Duplicata - Edivaldo Marconato &
Cia Ltda Epp - Silveli Moura Caetano - Aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: IVONETE MAZIEIRO DE OLIVEIRA (OAB
103969/SP)
Processo 0004495-21.2009.8.26.0407 (407.01.2009.004495) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Evangelista Marino Alves - Arbitro os honorários do perito nomeado, no valor de R$ 200,00. Requisite-se o pagamento. A
propósito do laudo pericial, manifestem-se as partes no prazo comum de cinco (05) dias. No mesmo prazo, esclareçam se
pretendem produzir prova oral em juízo. Int. - ADV: EDVALDO APARECIDO CARVALHO (OAB 157613/SP)
Processo 0004697-95.2009.8.26.0407 (407.01.2009.004697) - Consignação em Pagamento - Debora Cristina de Oliveira
Marques - Omni Financeira Sa - Cumpra-se o V. Acórdão, cientificando-se as partes da baixa dos autos. Int. - ADV: ANTONIO
MORELLI SOBRINHO (OAB 122351/SP), CLAUDIO LUIZ LOMBARDI (OAB 30236/SP)
Processo 0004816-90.2008.8.26.0407 (407.01.2008.004816) - Procedimento Ordinário - Maria Jesus de Oliveira Vilella Cumpra-se o V. Acórdão, cientificando-se as partes da baixa dos autos. Int. - ADV: LINO TRAVIZI JUNIOR (OAB 117362/SP),
JOSE FRANCISCO PERRONE COSTA (OAB 110707/SP)
Processo 0004938-64.2012.8.26.0407 (407.01.2012.004938) - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios
- Ricardo Raimundo Pereira da Silva - Fazenda Pública Estadual - Vistos. Fls. 149/175. Manifeste-se a parte contrária no prazo
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de 10 dias. Int. - ADV: JELIMAR VICENTE SALVADOR (OAB 140969/SP), NILTON CARLOS DE ALMEIDA COUTINHO (OAB
245236/SP)
Processo 0005155-10.2012.8.26.0407 (407.01.2012.005155) - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo - Fernando Carrion - Vistos. Cuida-se de embargos
à execução propostos pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de ESPÓLIO
DE FERNANDO CARRION, estando ambas as partes já qualificadas. Aduz o embargante que há excesso de execução, porquanto
a sentença não o condenou a pagar juros compensatórios, previstos no cálculo do embargado. Pugna, então, pelo acolhimento
dos embargos para que a execução prossiga pelo valor de R$ 2.101,42. Juntou documentos, inclusive planilha discriminada
do débito (fls. 05/06). Intimado, o embargado apresentou resposta sob a modalidade de impugnação (fls. 10/11). Afirma, em
suma, que os cálculos apresentados foram elaborados de acordo com o título executivo judicial. Requer, assim, a rejeição dos
embargos. Cálculo realizado pelo contador judicial (fls. 14/15). Manifestação do embargante (fls. 19/20). É o relatório. DECIDO.
O feito comporta julgamento antecipado, na forma do art. 330, I, do CPC, uma vez que os dados trazidos aos autos, aliados à
argumentação das partes, são bastantes para o conhecimento da questão, não havendo necessidade de se produzirem outras
provas. Não havendo questões de admissibilidade a serem analisadas e, no mais, presentes os pressupostos processuais e
as condições da ação, passo ao exame do mérito. Inicialmente ressalte-se que não pode a embargante atravessar petição
mudando a causa de pedir, notadamente depois de apresentada resposta aos embargos. Assim, não se levarão em conta os
argumentos da petição de fls. 19/20. Pois bem, no caso há flagrante excesso de execução, tal como afirmado na petição inicial
e atestado pelo contador judicial. É que a parte embargada incluiu indevidamente no crédito exequendo valores a título de juros
compensatórios, o que não está previsto no título executivo judicial. Em razão do exposto, resolvo o mérito (CPC, art. 269, I) e
julgo procedente a pretensão veiculada para, reconhecendo o excesso, determinar o prosseguimento da execução pelo valor
de R$ 2.717,93, atualizado até abril/2013. Registre-se que o crédito exequendo deve ser, a partir de abril/2013, acrescido dos
encargos discriminados na planilha de fl. 05, tal como apontado pelo embargante. Sucumbente, condeno o embargado a arcar
com a totalidade das custas e despesas processuais, bem como a pagar honorários advocatícios, devidos ao patrono da parte
adversa, fixados esses em R$ 600,00, nos termos do art. 20, § 4.º, do CPC. Tal valor deve ser, a partir desta data, corrigido
monetariamente, aplicando-se a tabela prática do TJSP, e acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês. Suspendo,
contudo, a exigibilidade dos ônus sucumbenciais em razão de a parte embargada estar litigando sob o pálio da assistência
judiciária gratuita. P.R.I.C. Osvaldo Cruz, 23 de outubro de 2013. - ADV: RICARDO MARTINS GUMIERO (OAB 163750/SP),
NILTON CARLOS DE ALMEIDA COUTINHO (OAB 245236/SP)
Processo 0005294-98.2008.8.26.0407 (407.01.2008.005294) - Procedimento Ordinário - Aparecido Goivinho de Oliveira Cumpra-se o V. Acórdão, cientificando-se as partes da baixa dos autos. Arquivem-se Int. - ADV: LEDA JUNDI PELLOSO (OAB
98566/SP)
Processo 0005386-42.2009.8.26.0407 (407.01.2009.005386) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Maria
Encarnação Conca Vicente - Cumpra-se o V. Acórdão, cientificando-se as partes da baixa dos autos. Arquivem-se. Int. - ADV:
ANDREA SILVANA TORRES (OAB 263331/SP), LEDA JUNDI PELLOSO (OAB 98566/SP)
Processo 0005479-68.2010.8.26.0407 (407.01.2010.005479) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Alvino
Moreira da Silva - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - - Clarisse da Conceição Augusto - Vistos. Manifeste-se o autor
sobre os documentos de fls. 130/131 e 134/135. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, com ou sem a manifestação do requerente, tornem
os autos conclusos. Int. Osvaldo Cruz, 29 de outubro de 2013. - ADV: DOUGLAS GARCIA AGRA (OAB 152098/SP), CLAÚDIO
ROBERTO TONOL (OAB 167063/SP), NILTON CARLOS DE ALMEIDA COUTINHO (OAB 245236/SP)
Processo 0005528-75.2011.8.26.0407 (407.01.2011.005528) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) Cleide Aparecida Toniol Cavalheiro - Cumpra-se o V. Acórdão, cientificando-se as partes da baixa dos autos. Arquivem-se Int.
- ADV: CLAÚDIO ROBERTO TONOL (OAB 167063/SP)
Processo 0005578-04.2011.8.26.0407 (407.01.2011.005578) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Glaucielen Aparecida Serafim - Designado o dia 11 de abril de 2014, às 15h00, para realização de perícia nas dependências do
Fórum local. Médica Psiquiatra: Dra. Daniela de Oliveira Guidini. Requerente: Glaucielen Aparecida Serafim. - ADV: WESLEY
CARDOSO COTINI (OAB 210991/SP), NAYARA MARIA SILVERIO DA COSTA DALLEFI (OAB 290313/SP)
Processo 0005669-94.2011.8.26.0407 (407.01.2011.005669) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Maria
José Pereira de Azevedo - Vistos. MARIA JOSÉ PEREIRA DE AZEVEDO, ingressou com esta ação ordinária contra o INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL sustentando em síntese, que preenche os requisitos legais para o recebimento do benefício,
nos termos da legislação vigente, já que na condição de segurada, objetiva compelir a requerida a lhe conceder aposentadoria
por invalidez acidentária ou aposentadoria por invalidez já que estaria incapacitada para o trabalho. Juntou documentos (fls.
07/31). Citada (fls. 33), a requerida apresentou contestação (fls. 36/40vº). No mérito, refuta a pretensão da autora, alegando
falta de qualidade de segurado e ausência de incapacidade para o exercício de trabalho. Questionou ainda juros de mora e
verba honorária. Juntou documentos (fls. 41/43). Decisão saneadora (fls. 44/vº). A autora apresentou quesitos e impugnação ao
perito nomeado (fls. 47/50). Juntou documentos (fls. 50/52). Perícia médica realizada (fls. 64/74) e parecer do assistente técnico
(fls. 77/80). As partes manifestaram-se a respeito do laudo apresentado (fls. 85 e 88). Em audiência de instrução e julgamento
foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelo autor (fls. 105/108). Na sequência, as partes se manifestaram (fls. 122). É o
relatório. Decido. A autora não impugnou o laudo de forma científica e nem juntou parecer médico recente fundamentado em
sentido contrário, tecendo apenas considerações genéricas (fls. 47/52). De fato, também não há qualquer incompatibilidade
na nomeação do profissional médico. Ressalte-se, aliás, que não houve oposição ao despacho que nomeou o perito judicial,
por intermédio de agravo de instrumento. A natureza da avaliação, ou seja, sobre a capacidade da autora de realizar trabalhos
como costureira ou serviços gerais (item II Nexo entre patologia e o desempenho do trabalho. Descrição do caso fls. 67) é
pertinente aos conhecimentos técnicos do perito, profissional da área médica cadastrado neste Juízo. E, por fim, não convence
a arguição de que seu laudo contrariaria o laudo médico anexado, já que este é firmado por profissional que não é de confiança
deste juízo. Assim, homologo o laudo pericial de fls. 64/74 e passo ao julgamento do feito. No mérito o objetivo da autora é
compelir a requerida a providenciar sua aposentadoria por invalidez acidentária ou outros benefícios por incapacidade laboral,
já que seria portadora de enfermidade que a incapacitaria para o trabalho. A análise para a concessão dos benefícios pleiteados
implica a aferição de três requisitos básicos, quais sejam: a carência, em regra estipulada pelo art. 25, I, da Lei 8.213/91, a
qualidade de segurado, além do grau de intensidade e se é temporária ou permanente a incapacidade. Tais requisitos devem
estar preenchidos cumulativamente, ou seja, a falta de apenas um deles é suficiente para a improcedência do pedido. Com
efeito, analisando a CTPS (fls. 25) e o CNIS (fls. 41) da autora verifica-se que foi segurada obrigatória até 04.03.2009 (fls. 19)
quando encerrou seu vínculo empregatício com a APAE de Osvaldo Cruz. A requerente perdeu a qualidade de segurado em
março de 2011 (artigo 15, inc. II, § 2º e § 4º, da Lei nº 8.213/1991). Note-se que a requerente ajuizou a presente ação apenas em
01 de setembro de 2011, portanto, quando já havia perdido a qualidade de segurado obrigatório. Ainda assim, o perito judicial,
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de forma clara, respondeu a todos os quesitos formulados, aduzindo, em síntese, que “inexiste incapacidade para o exercício
do trabalho” (fls. 64/7474). Os artigos 42 e 43, da Lei 8.213/91, preveem a concessão de aposentaria por invalidez apenas para
o segurado com incapacidade total e definitiva insuscetível de reabilitação, o que não ocorre no presente caso. Registre-se,
ainda, que a invalidez, mesmo que momentânea, ou seja, total e temporária, também não restou demonstrada, impossibilitando
o acolhimento do beneficio auxilio doença. Outrossim, a última empregadora da autora APAE de Osvaldo Cruz remeteu os
documentos solicitados (fls. 113/120), onde o exame demissional declara a requerente apta para o trabalho. As testemunhas
ouvidas apenas relataram o tipo de serviço que a autora desenvolvia no último emprego, nada acrescentando de relevante (fls.
106/108). Ante o analisado, a improcedência da ação se impõe. ISTO POSTO e considerando o tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE esta ação movida por MARIA JOSÉ PEREIRA DE AZEVEDO contra o INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL, o que faço com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Por consequência condeno
a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, em R$ 600,00.
Entretanto a cobrança ficará condicionada a demonstração dos requisitos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50. P.R.I. C. Osvaldo
Cruz, 23 de outubro de 2013. - ADV: OSMAR JOSE FACIN (OAB 59380/SP)
Processo 0005819-12.2010.8.26.0407 (407.01.2010.005819) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)
- Wilson da Silva - Cumpra-se o V. Acórdão, cientificando-se as partes da baixa dos autos. Arquivem-se. Int. - ADV: MARCIA
BROIM PANCOTTI VILAS BOAS (OAB 244188/SP), PATRICIA BROIM PANCOTTI MAURI (OAB 180767/SP), ANTONIO JOSE
PANCOTTI (OAB 60957/SP)
Processo 0005905-46.2011.8.26.0407 (407.01.2011.005905) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Maria
Lopes Gonçalves - Ernandes Monteiro dos Santos - - Victor Manuel Scarpati Escudeiro - - Pedro José Glasser Leme - Vistos.
Informe e comprove a parte autora quem foi nomeado inventariante do espólio de Pedro José Glasser Leme. Prazo: 5 dias. Int.
- ADV: RICARDO MARTINS GUMIERO (OAB 163750/SP), TELMA ANGELICA CONTIERI (OAB 144093/SP)
Processo 0006478-21.2010.8.26.0407 (407.01.2010.006478) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Derlene
Aparecida Esteves Carapelli - 1. Relatório (art. 458, I, do CPC) DERLENE APARECIDA ESTEVES CARAPELLI ajuizou ação
ordinária de concessão e cobrança de benefício previdenciário (aposentadoria por invalidez e sucessivamente auxílio doença) em
face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, estando ambas as partes já qualificadas. Alega a autora, na inicial,
em síntese, que é segurada do requerido e atualmente encontra-se incapacitada para o trabalho. Postula, então, a procedência
da demanda para que o réu seja condenado a implantar e a pagar o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez e,
sucessivamente, de auxílio doença. Pugna, ao cabo, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Juntou
documentos (fls. 10/43). Foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita e a tutela antecipada indeferida (fls.
45). Citado (fls. 83), o requerido apresentou resposta sob a modalidade de contestação (fls. 86/88). Alega, em suma, que a
autora não preenche os requisitos para concessão dos benefícios pleiteados. Pugna, alfim, pela improcedência da demanda. O
laudo pericial foi juntado aos autos (fls. 59/63), sendo que às partes foi oportunizado o contraditório. Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido. 2. Fundamentação (art. 458, II, do CPC) Trata-se de ação ordinária na qual a autora pleiteia a concessão
de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez e, sucessivamente, de auxílio doença. Quanto aos benefícios por
incapacidade, o auxílio-doença é devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por
mais de 15 (quinze) dias consecutivos, exigindo-se, em alguns casos, cumprimento de período de carência. Já a aposentadoria
por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, deve ser concedida ao segurado que for considerado
incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto permanecer
nesta condição (artigos 25, 42 e 59 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991). Da análise dos dispositivos citados, pode-se
concluir que são quatro os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade laboral: a) a qualidade de segurado
do requerente; b) o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; c) a superveniência de moléstia incapacitante para
o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a subsistência; e d) o caráter permanente da incapacidade (para o caso
da aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença). Pois bem, no caso dos autos, percebe-se, pela
prova pericial realizada, que a demandante é portadora de “problemas na coluna” e “câncer da tireóide”, com incapacidade
parcial. O experto nomeado pelo juízo concluiu que, após procedimento cirúrgico, poderá a autora exercer trabalho sem carga
e sem esforço físico. Ocorre que a requerente é lavradora. Laborou alguns anos como doméstica e após como trabalhadora
rural. Sempre, pois, em atividades que demandam esforços físicos. Assim, torna-se difícil a reinserção da autora em mercado
de trabalho com atividade que não exija esforço físico, em virtude do grau de instrução da autora, inclusive por residir em zona
rural até os dias de hoje. Dessa forma, fica claro que, no caso concreto, a incapacidade é total e permanente. Já a condição
de segurada está suficiente comprovada pelos documentos anexados à inicial que demonstram que a autora trabalhou até
janeiro de 2009. Frise-se, no ponto, que o experto concluiu que a incapacidade que acomete a requerente se iniciou em 2007,
na época da cirurgia da tireóide. Assim, não há que se falar na perda da qualidade de segurado. O cumprimento do período
de carência é inconteste, já que a anotação em sua CTPS demonstra longos anos de labor rural contínuo, até janeiro de 2009.
Assim, preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado, é de rigor a procedência da demanda. 3.
Dispositivo (art. 458, III, do CPC) Em razão do exposto, com base no art. 269, I, do CPC, resolvo o mérito e julgo procedente
a pretensão veiculada na inicial para condenar o requerido a pagar à requerente o benefício da aposentadoria por invalidez.
O benefício é devido desde a data de citação da autarquia requerida, ou seja, 09/05/2013 (fls. 83). Tendo em vista o desfecho
da demanda, bem como a natureza da pretensão, concedo a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que a autarquia
requerida implante o benefício previdenciário em tela no prazo de 45 dias, sob pena de crime de desobediência do responsável
pelo cumprimento desta decisão. As parcelas atrasadas, assim entendidas as referentes ao período compreendido desde a
data da citação até a efetiva implantação do benefício, devem ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora
(art. 1º - F da Lei 9494/97). A correção monetária incide a partir do vencimento de cada parcela. Os juros de mora lineares, por
sua vez, incidem de forma decrescente, desde o vencimento da primeira parcela até o efetivo pagamento, respeitada a Súmula
Vinculante n.º 17 do STF. Sucumbente, condeno o INSS, ainda, a pagar honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por
cento), calculados sobre o valor das parcelas vencidas até a presente data, consoante o art. 20, § 3.º, do CPC e a Súmula n.º
111 do STJ. Sem custas, pois o autor litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita e a requerida é uma autarquia federal.
Sentença não sujeita a reexame necessário (CPC, art. 475, § 2.º), tendo em vista o valor da causa. P.R.I.C. - ADV: LEDA JUNDI
PELLOSO (OAB 98566/SP)
Processo 0006642-49.2011.8.26.0407 (407.01.2011.006642) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - União - Ciro Tutuy - - Vera
Veneranda Davoli Otaviani - - Francisco Otaviani - - Wilson Otaviani - - Dacal Dest de Alcool California Ltda - Fls. 32/39: É certo
que o meio utilizado pela executada não encontra previsão específica no CPC. Porém, a omissão não afasta a possibilidade de
conhecê-la, porquanto a questão pode ser conhecida até de ofício, uma vez que se trata de condição da ação. “Como se sabe,
o incidente da exceção de pré-executividade oposto sem a garantia do Juízo é largamente reconhecido no nosso ordenamento
jurídico e, de modo geral, só é admitido para o conhecimento de matérias de ordem pública. Trata-se, portanto, de medida
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excepcional, que somente se admite nas hipóteses em que se pretende demonstrar a inviabilidade do prosseguimento da
execução. Assim, quando o executado puder demonstrar de plano a ilegitimidade da exigência, seja pelo pagamento, novação,
prescrição, decadência ou iliquidez do título executivo, cabível a exceção de pré-executividade” TJSP - Agravo de Instrumento Nº
0132676-92.2012.8.26.0000. De outro lado, o processo de execução não visa sentença de mérito, sua finalidade é a satisfação
do credor, que possui título executivo judicial ou extrajudicial. A objeção cuida de hipótese de inexistência do título executivo
em relação aos requerentes, e aquele é condição necessária e suficiente ao processo de execução que pode ser alegada
independentemente de embargos, pois pode ser, de ofício, apreciada pelo julgador, já que é matéria de ordem pública. Cabe
ressaltar que “a exceção de pré-executividade é um tipo incidental de oposição do devedor. A decisão que a acolhe põe termo
a execução e, por isso mesmo, sujeita-se ao recurso de apelação. O mesmo, obviamente, não se dá com a decisão que a
rejeita, porque a resposta confirma a persecução do titulo e a apelação viria a quebrar a continuidade da marcha instrumental,
um verdadeiro atentado ao princípio da efetividade do processo”(TJSP - AGRAVO DE INSTRUMENTO n0 095.732-4/5, Terceira
Câmara de Direito Privado). No caso dos autos, apesar das alegações das nobres patronas da excipiente, as questões alegadas
pelas mesmas se referem às Certidões de Dívida Ativa nº 80612023844-68 e 80612023845-49 (fl. 32), sendo que estas não
estão sendo executas nos autos, conforme se observa à fl. 03. Vale ainda dizer que não consta na r. sentença de fls. 47/61 que
as CDAs que embasam a presente ação são objeto de pedido de revisão. Em face do exposto, rejeito a presente objeção de
pré-executividade, devendo-se aguardar a realização da penhora para o futuro ajuizamento de embargos para discussão das
matérias alegadas pela excipiente. Sem custas por se tratar de incidente processual. Defiro os pedidos de fl. 31. Int. - ADV:
ANA LETICIA INDELICATO PALMIERI (OAB 316635/SP), LEONARDO RUFINO DE OLIVEIRA GOMES (OAB 48855/PR), THAÍS
FOLGOSI FRANÇOSO (OAB 211705/SP)
Processo 0007102-41.2008.8.26.0407 (407.01.2008.007102) - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Previdenciário - Ana
Rosa Pinto - Cumpra-se o V. Acórdão, cientificando-se as partes da baixa dos autos. Int. - ADV: GISLAINE FACCO DE OLIVEIRA
(OAB 162282/SP)
Processo 0008081-03.2008.8.26.0407 (407.01.2008.008081) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Izabel
Neres de Oliveira - Cumpra-se o V. Acórdão, cientificando-se as partes da baixa dos autos. Arquivem-se. Int. - ADV: TELMA
ANGELICA CONTIERI (OAB 144093/SP)
Processo 3000875-08.2013.8.26.0407 - Embargos à Execução Fiscal - Nulidade / Inexigibilidade do Título - GILSON PRATES
DOS SANTOS - A propósito da exceção de pré-executividade, manifeste-se a exequente. Int. - ADV: CLODOALDO APARECIDO
FERREIRA (OAB 265265/SP)
Processo 3000875-08.2013.8.26.0407 - Embargos à Execução Fiscal - Nulidade / Inexigibilidade do Título - GILSON PRATES
DOS SANTOS - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 1. Relatório (art. 458, I, do CPC) GILSON PRATES
DOS SANTOS, qualificado nos autos, ajuizou embargos à execução fiscal em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO. É o necessário relatório. 2. Fundamentação (art. 458, II, do CPC) Adianto, desde logo, que estou em julgar
extinto o processo sem resolução do mérito, circunstância essa que permite fundamentação concisa, a teor do art. 459, caput,
segunda parte, do CPC. No caso, a parte autora opôs embargos à execução sem a prévia garantia do juízo. Assim, a rejeição
liminar dos embargos se impõe, uma vez que a prévia garantia do juízo é pressuposto de desenvolvimento válido e regular
da presente ação. Aplica-se, na hipótese a regra prevista no art. 16, § 1.º, da Lei n.º 6.830/1980, que assim dispõe, in verbis:
“Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS
À EXECUÇÃO FISCAL. Oposição dos embargos dois anos após o levantamento da penhora. Ausência de garantia do juízo.
Extinção dos embargos sem apreciação do mérito. Admissibilidade. Exegese do artigo 16, § 1.º, da Lei n.º 6.830/80. A garantia
da execução configura pressuposto necessário ao processamento dos embargos, em se tratando de execução fiscal. As regras
especiais, disciplinadas pela Lei n.º 6.830/80, prevalecem sobre as gerais, constantes do Código de Processo Civil. Por esse
motivo, muito embora o artigo 736 do CPC, que condicionava a admissibilidade dos embargos do devedor à prévia segurança do
juízo, tenha sido modificado pela Lei n.º 11.382/06, os efeitos dessa alteração não alcançam as execuções fiscais. Precedentes
do Superior Tribunal de Justiça. Confirmação da sentença. Recurso não provido. (TJSP, Apelação Cível n.º, 12.ª Câmara de
Direito Público, Relator Osvaldo de Oliveira, julgado em 03.04.2013) 3. Dispositivo (art. 458, III, do CPC) Em razão do exposto,
rejeito liminarmente os embargos à execução e, em consequência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com base
no art. 267, IV, do CPC. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não instalado o contraditório. P.R.I.C. ADV: CLODOALDO APARECIDO FERREIRA (OAB 265265/SP)
Processo 3001697-94.2013.8.26.0407 - Divórcio Consensual - Dissolução - A. A. E. M. - - J. C. M. - Trata-se de ação de
divórcio direto, ajuizada por ADRIANA APARECIDA EVARISTO MANOEL e JEFFERSON CAMILO MANOEL (fls. 02/05). Os
requerentes são casados e manifestam seu interesse em romper o vínculo conjugal. Saliente-se que os requerentes já estão
separados de fato. Com o advento da Emenda Constitucional nº 66/2010, parágrafo 6º, do art. 226, da Constituição Federal,
o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Não mais se exige o decurso do prazo de 02 anos da separação de fato.
Assim, com fundamento no art. 226, parágrafo 6º, da Constituição Federal, e Emenda Constitucional 66/2010, decreto o divórcio
direto de ADRIANA APARECIDA EVARISTO MANOEL e JEFFERSON CAMILO MANOEL. A mulher voltará a usar o nome de
solteira, ou seja, ADRIANA APARECIDA EVARISTO. Homologo o acordo celebrado entre as partes (fls. 02/05) para que surta
seus jurídicos e legais efeitos. Arbitro os honorários da Patrona nomeada no valor integral previsto pelo convênio. Expeça-se
certidão. Transitada em julgado, expeça-se mandado de averbação. P.R. e I. Arquivem-se. - ADV: ELIANE CALVO BINOTTO
(OAB 127500/SP)
Processo 3002314-54.2013.8.26.0407 - Interpelação - Auxílio-Doença Previdenciário - Aparecida Teodora Pinheiro - Vistos.
Cuida-se de ação cautelar de interpelação proposta por Aparecida Teodora Pinheiro em face do Instituto Nacional da Seguridade
Social - INSS, estando ambas as partes já qualificadas. Afirma a autora que ajuizou ação postulando a aposentadoria por
invalidez, a qual foi julgada procedente. Ocorre que a autarquia requerida vem pagando também o auxílio-doença, sendo certo
que os dois benefícios não são acumuláveis. Assim, pleiteia a interpelação da ré para que esta cancele o auxílio-doença, bem
como esclareça qual o procedimento a ser adotado para a devolução dos valores recebidos indevidamente. É o breve relatório.
DECIDO. O caso é de extinção do processo sem resolução do mérito, o que permite fundamentação concisa, a teor do disposto
no art. 459, caput, segunda parte, do CPC. A parte requerente não tem interesse de agir. Ora, o cancelamento do benefício
previdenciário do auxílio-doença pode ser requerido nos próprios autos em foi concedida a aposentadoria por invalidez. Além
disso, se a autarquia requerida se recusa a receber a devolução dos valores, pode a parte se valer da consignação extrajudicial
ou judicial. A interpelação pretendida, na prática, não surtirá qualquer efeito, pois se trata de mera comunicação, que não prevê
eventual resposta pela parte interpelada. Em razão do exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos
do art. 267, I e VI, do CPC. Condeno a autora a arcar com as custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa por estar
litigando sob o pálio da assistência judiciária gratuita, que agora lhe fica deferida, anotando-se. Osvaldo Cruz, 23 de outubro de
2013. - ADV: RICARDO MARTINS GUMIERO (OAB 163750/SP)
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Processo 3002498-10.2013.8.26.0407 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Vilson Aparecido dos Santos - - Ana dos
Santos - Ante o documento de fls. 09, defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuidade. Anote-se. É sabido que
nas ações de usucapião a petição inicial, nos termos dos artigos 285 a 294 e 941 a 945, do Código de Processo Civil, deverá
conter: 1) Descrição do imóvel usucapiendo com todas as suas características, localização exata, confrontações, medidas
perimetrais, área, benfeitorias e, tratando-se de terreno, indicação do lado (par ou ímpar) e esquina mais próxima; 2) Referir
os atos iniciais (obtenção), a continuidade e a incontestação da posse. Se for invocada sucessão ou acessão na posse deverão
ser indicados todos os antecessores, precisando-se a duração de cada período; 3) Esclarecer se o usucapião é ordinário ou
extraordinário. No primeiro caso deverá indicar o justo título; 4) Requerer a citação e cientificação dos arts. 942 e 943, do
CPC, indicando o titular do domínio e os confinantes, bem como os seus endereços (art. 282, II, e 47, do CPC.) 5) Atribuir à
causa o valor do imóvel; Além disso, para regular tramitação do processo, a inicial deverá ser instruída com: 6) Documentos
autenticados, caso não sejam originais; 7) Planta atualizada elaborada por profissional habilitado (CREA), contendo localização
exata, confrontações, medidas perimetrais, área e memorial descritivo; 8) Certidão atualizada do Cartório de Registro de
Imóveis indicando o titular do domínio ou a impossibilidade de fazê-lo; 9) Certidões vintenárias do distribuidor local quanto
a todos os possuidores durante o período prescricente; 10) Comprovante de pagamento de impostos e taxas, indicativos do
“animus domini”; 11) O título, no caso de usucapião ordinário e, 12) Outorga uxória da esposa, se o caso. No caso dos autos,
a parte não atendeu aos itens 6, 8, 9 e 10, razão pela qual determino a sua intimação para regularizar a inicial, no prazo de 20
(vinte) dias, pena de indeferimento liminar. Int. - ADV: RICARDO SARAIVA AMBROSIO (OAB 269667/SP), MAURO GUERRA
EDUARDO (OAB 166329/SP)
Processo 3002550-06.2013.8.26.0407 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - MARIA DE FATIMA MARQUES FILETO
- ANTONIO CARLOS FILETO - Nomeio a requerente MARIA DE FÁTIMA MARQUES FILETO inventariante, independente de
compromisso. Aguarde-se pela apresentação da declaração do ITCMD. Ao final, manifeste-se a Fazenda do Estado de São
Paulo. Int. - ADV: FÁTIMA APARECIDA CANUTO DE SOUZA (OAB 244612/SP)
Processo 3002575-19.2013.8.26.0407 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M. E. O. C. - C.
F. C. - - V. L. A. da S. C. - 1. Nos termos da súmula nº 309 do STJ, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante
é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.
2. Assim, emende a autora a inicial para que apresente cálculo das prestações vencidas nos meses de agosto, setembro e
outubro, sendo que eventuais prestações anteriores devem ser executadas através do rito do artigo 732 do CPC. Int. - ADV:
CIRO PASOTTI DURIGHETTO (OAB 254970/SP)
Processo 0002022-28.2010.8.26.0407 (407.01.2010.002022) - Monitória - Espécies de Contratos - Hsbc Bank Brasil Sa
Banco Múltiplo - Thiago Santos Bortolozo - Vistos. Fl. 401. O descumprimento por parte do devedor tornou sem efeito o acordo
homologado. Assim, intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito e recolher a despesa pertinente
ao requerimento de penhora on line. Providencie a Serventia o necessário para que esta decisão fique disponível no sistema
apenas para a parte exequente. Intime-se. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO FÁBIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL NELSON MUNEMITSU FURUKEN
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2014
Processo 0005050-04.2010.8.26.0407 (407.01.2010.005050) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - S.
A. de S. - O. M. - - R. M. - - H. M. - - I. M. - Ciência acerca do Ofício de fls. 101 (Imesc): Designado o dia 11/02/2014, às 07:30
horas, no HOSPITAL ESTADUAL “Dr. Odílio Antunes de Siqueira”, localizada na Av. Cel .José Soares Marcondes, nº 3758,
Jardim Bongiovani, na cidade de Presidente Prudente - SP, para realização da coleta para futura realização da perícia pelo
IMESC - ADV: LEANDRO ROGÉRIO BRANDANI (OAB 158941/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO FÁBIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSA FERRARI KURADOMI ROCHA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2014
Processo 0000030-90.2014.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - PAMELA DA SILVA - Tim
Celular S.A. - Vistos. Trata-se de ação de de reparação de danos materiais e morais em que pretende a autora, a título de
antecipação de tutela, a restituição imediata da quantia de R$1200,00, referente a aquisição e habilitação de seis ships ou a
sua substituição imediata, sob argumento de que não funcionam. A análise dos elementos apresentados não revela a presença
dos pressupostos autorizadores para concessão da tutela pleiteada, mormente a verossimilhança. Note-se que a inicial não veio
acompanhada de documento comprobatório da aquisição dos ships e alegada habilitações. No mais, trata-se de matéria a ser
decidida ao final, mediante amplo contraditório e eventual produção de provas. Posto isto, INDEFIRO a medida antecipatória
pleiteada. No mais, a natureza do feito revela que seria inútil a designação de prévia audiência de conciliação. A uma porque
a experiência comum denota que as partes não formalizam acordo nesta primeira oportunidade. E a duas porque não se pode
admitir, passivamente, o gasto despropositado da força de trabalho do cartório, que se esforça para manter a celeridade do
Juizado Especial. Assim, como medida de racionalização mínima dos trabalhos DETERMINO que este feito siga, doravante e
em parte, o procedimento ordinário, com a citação da instituição-ré a apresentar, dentro de 15 dias, contestação escrita ou oral
no cartório, COM TODOS OS DOCUMENTOS, quando será resumida a termo, sob pena de revelia e preclusão. Com a juntada
da contestação, manifeste-se a parte contrária no prazo de dez dias e após conclusos. Não retornando o “AR” no prazo de 30
dias, aguarde-se por mais 15 (quinze) dias e, em caso negativo, cite-se por mandado/carta precatória. Na hipótese mudança
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de endereço, intime-se a parte autora para informar o atual endereço, em tempo hábil a realização da audiência, sob pena de
extinção. Na hipótese de recusado/não procurado/ausente, cite-se por mandado/carta precatória. Cite-se e intimem-se. Osvaldo
Cruz, 07 de janeiro de 2014 - ADV: MARCELO VICTÓRIA IAMPIETRO (OAB 169230/SP)
Processo 0000254-28.2014.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Lee
Jefferson Roberto B G de B V B de O Leite e outro - Lee Jefferson Roberto B G de B V B de O Leite - - Lee Jefferson Roberto B G
de B V B de O Leite - Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais em que pretendem os autores,
a título de antecipação de tutela, a imediata entrega do bem adquirido, via internet, em 29.11.2013. A análise dos elementos
apresentados revela a presença dos pressupostos autorizadores para concessão da tutela pleiteada. Conforme narrado na
inicial o bem foi adquirido no final do mês de novembro de 2013, portanto, há quase dois meses. Conquanto previsível o
atraso na entrega, esta já não se mostra mais razoável. Posto isto, DEFIRO a medida antecipatória pleiteada, para determinar
a requerida que faça a entrega do bem em até 10 dias da citação e intimação, sob pena de incidir na astreinte única de R$
5.000,00. No mais, a natureza do feito revela que seria inútil a designação de prévia audiência de conciliação. A uma porque
a experiência comum denota que as partes não formalizam acordo nesta primeira oportunidade. E a duas porque não se pode
admitir, passivamente, o gasto despropositado da força de trabalho do cartório, que se esforça para manter a celeridade do
Juizado Especial. Assim, como medida de racionalização mínima dos trabalhos DETERMINO que este feito siga, doravante e
em parte, o procedimento ordinário, com a citação da instituição-ré a apresentar, dentro de 15 dias, contestação escrita ou oral
no cartório, COM TODOS OS DOCUMENTOS, quando será resumida a termo, sob pena de revelia e preclusão. Com a juntada
da contestação, manifeste-se a parte contrária no prazo de dez dias e após conclusos. Não retornando o “AR” no prazo de 30
dias, aguarde-se por mais 15 (quinze) dias e, em caso negativo, cite-se por mandado/carta precatória. Na hipótese mudança
de endereço, intime-se a parte autora para informar o atual endereço, em tempo hábil a realização da audiência, sob pena de
extinção. Na hipótese de recusado/não procurado/ausente, cite-se por mandado/carta precatória. Cite-se e intimem-se. - ADV:
LEE JEFFERSON ROBERTO B G DE B V B DE O LEITE (OAB 161515/SP)
Processo 0000412-20.2013.8.26.0407 (040.72.0130.000412) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - Clodoaldo Aparecido Ferreira - Empresa Motorola Industriala Limitada - Vistos. Ante a
penhora efetivada em numerários existentes em instituições financeiras, através do sistema BACENJUD, no valor total do
débito, intime-se a executada do prazo de quinze dias para, querendo, apresentar impugnação. Decorrido o prazo, manifeste-se
a parte exequente, no prazo de dez dias. Após, conclusos. Int. - ADV: ALEXANDRE FONSECA DE MELLO (OAB 222219/SP),
CLODOALDO APARECIDO FERREIRA (OAB 265265/SP), BRUNO CESAR FERREIRA (OAB 319974/SP)
Processo 0001293-94.2013.8.26.0407 (040.72.0130.001293) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento
- Yuassa Yuassa e Filhos Ltda - Janaina Rego Cavalcante da Silva - Vistos. Tendo em vista o integral cumprimento do acordo
celebrado pelas partes, assim reputado diante do decurso “in albis” do prazo concedido à parte exequente para informar
eventual descumprimento, JULGO EXTINTA a execução constante destes autos, com fundamento no artigo 794, inciso II, do
Código de Processo Civil. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Cumpra-se o Provimento CSM 1670/2009
e Provimento 1679/2009 (aguarde-se pelo prazo de 90 dias e após proceda-se a destruição). P.R.I. - ADV: ALBERTO DA SILVA
CARDOSO (OAB 104299/SP)
Processo 0001630-83.2013.8.26.0407 (040.72.0130.001630) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Maria
Aparecida Veroneis Me - Leonardo Fernandes Vidotto - Vistos. Prossiga-se a execução pelo valor de R$18,45. Desde já fica
deferida a realização de penhora on line, observando-se que resultando o bloqueio em valor ínfimo desnecessária a transferência
dada a insignificância do mesmo. Restando infrutífera a penhora, expeça-se mandado de penhora e avaliação do aparelho celular
n. 18. 99634-5322, ou não sendo localizado em bens livres do(a) executado(a), ficando deferida a ordem de arrombamento e
uso de força policial, caso necessário, observada a vedação da constrição dos bens da residência (Lei 8009/90, Reclamação
nº 4374-MS-2010/0113066-5-STJ). Fica facultado a(o) exequente indicar bens até o cumprimento do mandado de penhora,
sob pena de preclusão . No silêncio ou nada sendo localizado, conclusos para extinção, independente de nova intimação. Int.
Osvaldo Cruz, 09 de janeiro de 2014 - ADV: MICHELE IRIS BARONI FAVARE (OAB 260790/SP)
Processo 0001746-89.2013.8.26.0407 (040.72.0130.001746) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Ronaldo Pieretti - Banco Bradesco Financiamentos - Vistos. Ante o cumprimento integral da obrigação pela ré, com
a concordância expressa da parte autora (fl.89), expeça-se mandado de levantamento do depósito de fls.84, em favor desta.
Após, arquivem-se os autos com as anotações de praxe. Cumpra-se o Provimento CSM 1670/2009 e Provimento 1679/2009
(aguarde-se pelo prazo de 90 dias e após proceda-se a destruição). Intime-se. - ADV: GLAUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO
(OAB 206793/SP), TELMA ANGELICA CONTIERI (OAB 144093/SP)
Processo 0003495-44.2013.8.26.0407 (040.72.0130.003495) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Marisa
Miranda - Banco do Brasil Sa - No recurso interposto pela requerida, não houve a comprovação do recolhimento integral do
preparo no valor de R$276,47 (fl. 98), tendo comprovado apenas o valor de R$198,00 (fls. 95/96). Dispõe o Enunciado n.
39, do FOJESP e Enunciado 80 do FONAJE: “O preparo no Sistema dos Juizados Especiais Cíveis, sob pena de deserção,
será efetuado, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e deverá
corresponder à soma das parcelas previstas nos incisos I e II do art. 4º da Lei 11.608/03, sendo no mínimo 5 UFESP’s para cada
parcela, em cumprimento ao artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, sem prejuízo do recolhimento do porte de remessa e
retorno”. “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva
comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).
(Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF Alteração aprovada no XII Encontro Maceió-AL)” A requerida/recorrente não efetuou
o recolhimento integral do preparo e não sendo permitida nos Juizados Especiais a sua complementação, nos termos do art. 42,
§ 1º; 54, parágrafo único da Lei 9.099/95 e Enunciado 80 do FONAJE, JULGO DESERTO o recurso apresentado. Preclusa esta
decisão, certifique-se o trânsito em julgado. Manifeste-se a autora, por seu advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, em termos
de prosseguimento. Nos silêncio, intime-se pessoalmente a parte autora para dar andamento ao feito no prazo de 48 horas, sob
pena de arquivamento. Decorrido o prazo, ao arquivo. Int. - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP),
FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), ANA CRISTINA TAVARES FINOTTI (OAB 64308/SP), LORENZO TAVARES
FINOTTI (OAB 301874/SP)
Processo 0003720-64.2013.8.26.0407 (040.72.0130.003720) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Roberto
Tonioli - Edmilson Olimpio de Santana - Prossiga-se com a execução pelo débito remanescente de R$ 1.368,00, atualizado até
o mês de outubro/2013. Informe o exequente, em 10 dias, sobre a existência de bens penhoráveis do executado, observada a
vedação da constrição dos bens da residência (Lei 8009/90, Reclamação nº 4374-MS -2010/0113066-5- STJ), inclusive acerca
do paradeiro do veículo indicado, haja vista que, conforme certidão de fl. 33, o executado alegou que o vendeu há mais de
um ano, informando apenas que se encontra na cidade de General Salgado-SP, em endereço ignorado. Sem prejuízo, fica
deferida, desde já, a realização de penhora “on line”, observando-se que, resultando o bloqueio em valor ínfimo, desnecessária
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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a transferência, dada sua insignificância. No silêncio, ou nada sendo localizado, conclusos para extinção, independentemente
de nova intimação . Int. - ADV: CLAÚDIO ROBERTO TONOL (OAB 167063/SP)
Processo 0003720-64.2013.8.26.0407 (040.72.0130.003720) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Roberto
Tonioli - Edmilson Olimpio de Santana - Manifeste-se o exequente, no prazo de cinco dias, acerca da penhora realizada
(R$46,20). - ADV: CLAÚDIO ROBERTO TONOL (OAB 167063/SP)
Processo 0004918-73.2012.8.26.0407 (407.01.2012.004918) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização
por Dano Moral - Iria Gonçalves dos Santos - Banco Votorantim Sa - - Bradesco Financiamentos - Teor do oficio do Juizado
Especial Civel de São Jose do Rio Preto-SP, com endereço a av. Brigadeiro Faria Lima, 4929- Vila S. Jose- São Jose do
Rio Preto: designada audiencia de oitiva da testemunha do Juizo para o dia 13/02/2014, as 13:30 horas. - ADV: FABIOLA
PRESTES BEYRODT DE TOLEDO MACHADO (OAB 105400/SP), VIDAL RIBEIRO PONCANO (OAB 91473/SP), ALESSANDRO
ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP), LEE JEFFERSON ROBERTO B G DE B V B DE O LEITE (OAB 161515/SP)
Processo 0007448-50.2012.8.26.0407 (040.72.0120.007448) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento
- Mac Center Centro Automotivo Ltda - Prefeitura Municipal de Salmourao - Vistos. Fls. 65vº: Intime-se a Fazenda ré para, no
prazo de 5 dias, comprovar o cumprimento da obrigação conforme ofício requisitório (RPV) de fls. 65, sob pena de sequestro do
valor executado conforme disposto no art. 13, § 1º, da Lei 12.153/2009. Intime-se. - ADV: ALESSANDRA ANDREIA CORIO (OAB
295127/SP), MICHELE IRIS BARONI FAVARE (OAB 260790/SP)
Processo 3000095-68.2013.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Saito e Saito Comercio
de Calçados Ltda Epp - CARLOS HENRIQUE SHELEGER CLARO - Vistos. Processe-se a execução pelo débito remanescente
no valor de R$48,40. Na hipótese de constar o CPF do(a) executado(a), ou informado pelo(a) exequente no prazo de cinco
dias, desde já fica deferido, penhora on line, observando-se que resultando o bloqueio em valor ínfimo, desnecessário a
transferência, dada a insignificância do mesmo. Caso não sejam localizados ativos financeiros ou resultando bloqueio de valor
ínfimo ou insuficiente para saldar o débito, expeça-se mandado de penhora e avaliação. Efetivada a penhora, intime-se a
executado(a), o qual poderá, no prazo de quinze dias (contados da intimação), opor embargos à execução que, independente
de distribuição, serão processados nos próprios autos da execução e poderão versar somente sobre as matérias previstas no
art. 475-L, do CPC, aplicando-lhes, no mais, o regramento da impugnação ao cumprimento de sentença. Sem prejuízo, fica
facultado ao(a) exeqüente indicar bens até o cumprimento do mandado de penhora, sob pena de preclusão. No silêncio, ou nada
sendo localizado, conclusos os autos para extinção. Cumpra-se. Int. - ADV: MICHELE IRIS BARONI FAVARE (OAB 260790/SP)
Processo 3000146-79.2013.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Marcos
Aparecido Vindilino - BANCO DO BRASIL S/A - Vistos. Ante o cumprimento integral da obrigação pela ré, expeça-se mandado
de levantamento do depósito de fls.127, em favor desta. Após, arquivem-se os autos com as anotações de praxe. Cumpra-se
o Provimento CSM 1670/2009 e Provimento 1679/2009 (aguarde-se pelo prazo de 90 dias e após proceda-se a destruição).
Intime-se. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), JULIANA KENEI AMADIO SILVA (OAB 289794/
SP)
Processo 3000376-24.2013.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Santino Teodoro da
Rocha - BANCO BRADESCO S/A - Vistos. Fl.37: por ora, intime-se o requerente, para, no prazo de cinco dias, comprovar
documentalmente a alegada hipossuficiência, mediante apresentação de declaração de bens, rendimentos mensais, certidões
de imóveis e veículos ou documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com as despesas e custas processuais.
Decorrido o prazo, conclusos os autos. Int. - ADV: TELMA ANGELICA CONTIERI (OAB 144093/SP), GLAUCIO HENRIQUE
TADEU CAPELLO (OAB 206793/SP), JOSE EDUARDO CARMINATTI (OAB 73573/SP)
Processo 3000815-35.2013.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Va Banaco e Cia Ltda RIVALDO NUNES DA SILVA - Vistos. Tendo em vista o integral cumprimento do acordo celebrado pelas partes, conforme noticiado
pela parte autora (fls.17), JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no artigo 269, III, do Código de Processo Civil.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Cumpra-se o Provimento CSM 1670/2009 e Provimento 1679/2009
(aguarde-se pelo prazo de 90 dias e após proceda-se a destruição). P.R.I. - ADV: MICHELE IRIS BARONI FAVARE (OAB
260790/SP)
Processo 3001181-74.2013.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
- Adilson da Costa e Silva Quinaia - SIMONE MANENTE - - Dorvair Manente - - Maria Lucia Cardoso Manente - Vistos. Fls.
121/122: defiro o requerimento da requerida e redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de abril de 2014,
às 14:50 horas. No mais, anote-se o atual endereço da testemunha informado a fl. 123, intimando-a da audiência. Int. - ADV:
ALEXANDRE SALA (OAB 312805/SP), IVONETE MAZIEIRO DE OLIVEIRA (OAB 103969/SP)
Processo 3001774-06.2013.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos de Consumo - Laercio Lopes LUIZA CRED S.A SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - Vistos. Transitada em julgado a r. Sentença,
certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se as anotações no SAJ. Manifeste-se a parte autora, no prazo de cinco dias,
acerca do depósito judicial efetivado pela ré, sob pena de considerar-se cumprida a obrigação. Intime-se. - ADV: ANALURDES
DA SILVA SANTOS (OAB 313718/SP), JULIANA KENEI AMADIO SILVA (OAB 289794/SP)
Processo 3001920-47.2013.8.26.0407 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Marli Fátima Daun Lopes - Alberto
da Silva Cardoso - Vistos. Ante a certidão retro (não houve comprovação do pagamento da primeira parcela), manifeste-se o
exequente em termos de prosseguimento, devendo, se o caso, apresentar os cálculos. Prazo: 05 dias. Após, conclusos. - ADV:
CLAÚDIO ROBERTO TONOL (OAB 167063/SP)
Processo 3002293-78.2013.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Marcio Jose Martins &
Cia Ltda Me - MUNICÍPIO DE PARAPUÃ - Vistos. Ante o interesse da parte autora na produção de prova oral, designo audiência
de conciliação, instrução e julgamento para o dia 06 de fevereiro de 2014, às 15:10 horas. As partes poderão trazer até 03
testemunhas, independentemente de intimação ou, se necessário, apresentar requerimento junto ao Juizado até 10 dias antes
da audiência supra, para que as mesmas sejam intimadas, sob pena de preclusão da prova. Providenciem-se os patronos o
comparecimento das partes, sob pena de a ausência da parte autora implicar extinção do feito e do réu, sua revelia. Int. - ADV:
ROGERIO PEREGRINA TORRES (OAB 309905/SP), FLAVIO APARECIDO SOATO (OAB 145286/SP)
Processo 3002429-75.2013.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - ROBLES, LIMA &
MARQUES LTDA - ME - IVANIL BARBOSA DE LIMA BUFET - ME - Vistos. Tratando-se de título judicial, intime-se o(a requerido(a)
para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento do débito, no valor de 4891,67, atualizado até o mês de dezembro/2013, sob
pena de incidência da multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC. Não efetuado o pagamento, processe-se a execução pelo
débito de 5.380,83, procedendo-se à penhora on line, por atender à ordem preferencial prevista no art. 655 do CPC. Caso não
sejam localizados ativos financeiros, ou resultando bloqueio de valor ínfimo ou insuficiente para saldar o débito, expeça-se
mandado de penhora e avaliação. Nada sendo localizado, conclusos os autos para extinção. Efetivada a penhora, intime-se o
executado, o qual poderá, no prazo de quinze dias (contados da intimação), opor embargos à execução que, independente de
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distribuição, serão processados nos próprios autos da execução e poderão versar somente sobre as matérias previstas no art.
475-L do CPC, aplicando-se-lhes, no mais, o regramento da impugnação ao cumprimento de sentença. Fica facultado ao(à)
exequente indicar bens até o cumprimento do mandado de penhora, sob pena de preclusão. Cumpra-se. - ADV: MICHELE IRIS
BARONI FAVARE (OAB 260790/SP)
Processo 3002723-30.2013.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Fernanda
Inocencio da Rocha - Nova Pontocom Comercio Eletronico S A - Vistos. Fls. 66/69: defiro o requerimento da parte autora e
redesigno a audiência de conciliação para o dia 18 de fevereiro de 2014, às 09:50 horas, a ser realizado pelo CEJUSC (Centro
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania), rua Kieffer, s/n Praça Hermínio Elorza piso superior Osvaldo Cruz-SP. Int. ADV: LEE JEFFERSON ROBERTO B G DE B V B DE O LEITE (OAB 161515/SP), FABIO JOSE DE SOUZA (OAB 103041/SP)
Processo 3002765-79.2013.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Eliane Zacarias Auad
Me - Lucilene Spreafico - Vistos. Transitada em julgado a r. sentença, manifeste-se a parte autora , no prazo de cinco dias, em
termos de prosseguimento do feito. No silêncio, intime-se o(a) autor(a), pessoalmente, para dar prosseguimento do feito no
prazo de 48 horas, sob pena de arquivamento. Int. - ADV: JORGE LUIS ARNOLD AUAD (OAB 100158/SP)
Processo 3002995-24.2013.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Bonato e Bonatto
Carnes Ltda - FAUSTO BARBOSA - Vistos. Ante o cumprimento voluntário do débito pelo réu, conforme noticiado pela autora
(fl. 18), certifique-se o trânsito em julgado da r. sentença. Após, arquivem-se os autos com as anotações de praxe. Cumpra-se
o Provimento CSM 1670/2009 e Provimento 1679/2009 (aguarde-se pelo prazo de 90 dias e após proceda-se a destruição).
Intime-se. - ADV: VALDINEI CÉSAR BONATO (OAB 202493/SP)
Processo 3003047-20.2013.8.26.0407 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Cleber Canales Me - Nilson
Tacconi - Manifeste-se a exequente, em 10 (dez) dias, acerca do teor da certidão e documento de fls. 16/17, devendo informar,
em igual prazo, sobre a existência de bens penhoráveis do(a) executado(a), observada a vedação da constrição dos bens da
residência (Lei 8009/90, Reclamação nº 4374-MS -2010/0113066-5- STJ). Sem prejuízo, fica deferida, desde já, a realização
de penhora “on line”, observando-se que, resultando o bloqueio em valor ínfimo, desnecessária a transferência, dada sua
insignificância. No silêncio, ou nada sendo localizado, conclusos para extinção, independentemente de nova intimação. Int. ADV: ROGERIO PEREGRINA TORRES (OAB 309905/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL RAUCH
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSA FERRARI KURADOMI ROCHA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2014
Processo 0000069-87.2014.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - CELIA PEREIRA SENA ME - DURIN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - Vistos. Trata-se de ação declaratória
de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, em que pretende a parte autora, a título de
antecipação dos efeitos da tutela a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. O pedido liminar merece acolhimento.
No caso, presente o “fumus boni iuris” ante os documentos carreados aos autos, mormente os documentos de fls. 33 comprovando
a quitação do débito. Ainda, questionado a existência da dívida inviável a manutenção da negativação. Presente, também, o
periculum in mora, pois a nome da autora consta em cadastros de inadimplentes, que acarreta dano irreparável ou de difícil
reparação. Destaco, por fim, que a presente decisão é tomada com base em cognição meramente sumária, porque fundada em
juízo de probabilidade. Nada impede que, posteriormente, com produção de provas, seja determinada a revogação da liminar.
Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela para determinar a exclusão provisória da nome da parte autora do banco de
dados do SERASA, bem como determinar a ré que se abstenha de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito,
tão somente quanto aos débitos descritos na inicial e documento de fl.34. Oficie-se. No mais, considerando que a experiência
tem demonstrado que em casos como o dos autos a parte demandada não tem firmado acordo na primeira audiência, determino
a citação da ré para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Com a juntada da
contestação, vista a parte autora por cinco dias. Não havendo apresentação de contestação ou decorrido o prazo, tornem os
autos conclusos. Cit.Int. - ADV: MICHELE IRIS BARONI FAVARE (OAB 260790/SP)
Processo 0000171-12.2014.8.26.0407 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Emilson Martins - ANTONIO CARLOS
FABEL TRANSPORTES - ME - Vistos. Determino a expedição do mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário
da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. Não efetuado o pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça
procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma
oportunidade, o executado, ficando autorizada ordem de arrombamento e força policial, se necessário. Caso não encontre
bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco)
dias, indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis de penhora, sob pena de configuração de ato atentatório a
dignidade da Justiça. Restando frutífera a penhora, o executado será posteriormente intimado, via correio ou pessoalmente, da
audiência de conciliação, quando poderá apresentar impugnação por escrito ou verbalmente, tudo conforme art. 52 e seguintes
da Lei 9099/95. O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução, atualizado, permitirá
ao executado requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Não localizado o executado(a), intime-se o(a)
exequente a informar o endereço no prazo de trinta dias, sob pena de extinção do feito. Com a informação cite-se. Cit. e Int. ADV: LUCAS RENATO GIROTO (OAB 335409/SP)
Processo 0000440-85.2013.8.26.0407 (040.72.0130.000440) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento
- Caetano e Caetano Materiais Hidraulicos Ltda Me - Osmar Rodrigues Marques - Vistos. Tendo em vista o desinteresse da
exequente na adjudicação do bem penhorado e não sendo localizados outros bens livres de propriedade do(a) executado(a),
inclusive através de penhora “on line”, suficientes para garantia do débito remanescente de R$201,45, atualizado até
outubro/2013, DECLARO EXTINTA a execução constante destes autos, “ex vi” do artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Fica o bem
penhorado a fl. 39, liberado da constrição judicial, independente de termo. Os documentos que aparelharam os autos deverão
neles permanecer, em razão do pagamento parcial do débito. Entregue-se ao(à) exequente certidão de seu crédito, como
título para futura execução, em autos apartados, desde que indicados bens penhoráveis. Oficie-se ao SERASA, comunicando
a extinção. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Cumpra-se o Provimento CSM 1670/2009 e Provimento
1679/2009 (aguarde-se pelo prazo de 90 dias e após proceda-se a destruição). P.R.I. - ADV: MICHELE IRIS BARONI FAVARE
(OAB 260790/SP)
Processo 0004900-86.2011.8.26.0407 (407.01.2011.004900) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Seguro - Dulce
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Helena Calistro Lourenço - Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro Dpvat Sa - Vistos. Aguarde-se o julgamento do agravo
de instrumento, pelo prazo de sessenta dias, ficando facultado às partes prestar informações sobre o mesmo. Int. - ADV:
EDUARDO ROBERTO MANSANO (OAB 164927/SP), CIBELE RODRIGUES (OAB 159841/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO
(OAB 138436/SP)
Processo 0006129-47.2012.8.26.0407 (407.01.2012.006129) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Tratamento
Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos - Fortunato Laroca Conte - Fazenda Pública do Estado de São Paulo Vistos. Fls. 178/179: ciência ao autor do teor do oficio da DRS-IX-Marília (entrega dos medicamentos e produtos). Após, tornem
os autos ao arquivo. Int. - ADV: FERNANDA AUGUSTA HERNANDES CARRENHO (OAB 251942/SP), FLAVIO APARECIDO
SOATO (OAB 145286/SP), RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA (OAB 200103/SP)
Processo 0006373-73.2012.8.26.0407 (407.01.2012.006373) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Natalina da Silva - Crefisa Sa Credito Financiamento e Investimento - Vistos. Ante o cumprimento integral da
obrigação pela ré, com a concordância expressa da parte autora (fl.141), expeça-se mandado de levantamento do depósito de
fls.139 (R$ 409,85), em favor desta. Após, arquivem-se os autos com as anotações de praxe. Cumpra-se o Provimento CSM
1670/2009 e Provimento 1679/2009 (aguarde-se pelo prazo de 90 dias e após proceda-se a destruição). Intime-se. - ADV: LEILA
MEJDALANI PEREIRA (OAB 128457/SP), FABIOLA CUBAS DE PAULA (OAB 214800/SP), MILTON DE PAULA (OAB 79017/
SP)
Processo 3000363-25.2013.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - ALEXANDRO
RODRIGUES DE SOUSA ME - Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Osvaldo Cruz - Vistos. A executada não comprovou
que os valores existentes na conta bancária em que efetivada a penhora, decorre exclusivamente de recursos públicos com
aplicação compulsória em saúde. Concedo à parte executada o prazo de cinco dias para comprovar documentalmente sua
alegação. Com a prova acrescida, manifeste-se a parte contrária. Após, conclusos. - ADV: ANDRE LUCAS PAULINO DOS
SANTOS (OAB 317657/SP)
Processo 3000384-98.2013.8.26.0407 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Aparecida Vera Trambaioli Marani
- André Aparecido de Farias - Vistos. Tendo em vista o cumprimento do acordo pelo executado, noticiado pela exeqüente (fl. 32),
JULGO EXTINTA a presente execução, com fundamento no artigo 794, inciso II, do Código de Processo Civil. Desentranhe(m)se os títulos que instruí(ram) a inicial , entregando-o ao executado(a) em 90 dias, sob pena de destruição. Oficie-se ao SERASA
para baixa definitiva da restrição em nome do executado exclusivamente quanto ao presente feito. Cumpridas as formalidades
legais, arquivem-se os autos. Cumpra-se o Provimento CSM 1670/2009 e Provimento 1679/2009 (aguarde-se pelo prazo de 90
dias e após proceda-se a destruição). P.R.I. - ADV: LUCAS RENATO GIROTO (OAB 58320/PR)
Processo 3000832-71.2013.8.26.0407 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - MARCIA TERESINHA ORLANDO - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Manifeste-se a parte
autora, no prazo de cinco dias, sobre a contestação e documentos. - ADV: DANIELA RODRIGUES VALENTIM ANGELOTTI (OAB
125208/SP), JORGE ABDO SADER (OAB 132140/SP), FERNANDA AUGUSTA HERNANDES CARRENHO (OAB 251942/SP)
Processo 3001213-79.2013.8.26.0407 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Rádio Cidade de Bastos Ltda Epp MUNICIPIO DE PARAPUA - Vistos. Ante a ausência de impugnação pela Fazenda requerida, homologo os cálculos elaborados
pela parte autora no valor de R$ 30.604,32 (fl. 167/168), atualizados até 02/12/2013, para que surta seus jurídicos e regulares
efeitos. Concedo a ré o prazo de cinco dias para apresentar Lei municipal definidora de obrigação de pequeno valor, sob pena
de incidência do art. 13, § 3º, da Lei 12153/2009. Decorridos, conclusos. Intime-se. - ADV: FLAVIO APARECIDO SOATO (OAB
145286/SP), GUSTAVO PEREIRA PINHEIRO (OAB 164185/SP)
Processo 3002282-49.2013.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - RIAN AUGUSTO
DE OLIVEIRA MARTINS - ALLAN LUCAS MOSSATO - - GERALDO FAZION - Manifeste-se a parte autora acerca da defesa e
documentos do requerido GERALDO FAZION. Prazo: 05 dias. - ADV: LISIANA ELORZA MORAES DOS SANTOS (OAB 310204/
SP), FÁBIO RENATO BANNWART (OAB 170932/SP)
Processo 3002379-49.2013.8.26.0407 - Exibição - Medida Cautelar - Rogerio Adriano Panhose Nogueira - MUNICIPIO DE
PARAPUA - Vistos. Recebo a presente ação, por redistribuição do Juízo comum, nos termos da Lei 12.153 de 22.12.2009 e
Provimento 1768/2010. Defiro os benefícios da assistência judiciária ao autor, ante a comprovação de sua hipossuficiência (fl.
16). Indefiro o pedido liminar. Não há prova de que após citação se tornará ineficaz a medida pleiteada na inicial. Tratandose de medida cautelar de exibição de documentos, cite-se a requerida na pessoa de seu representante legal para, querendo
apresentar contestação no prazo de até 30 dias, sob pena de revelia. Com a juntada de eventual contestação, diga a parte
autora no prazo de 10 dias e, após conclusos. Cit. - ADV: GUSTAVO MATSUNO DA CAMARA (OAB 279563/SP), MOISES
CASSOLA SOCHA (OAB 330325/SP)
Processo 3002381-19.2013.8.26.0407 - Exibição - Medida Cautelar - Vanderlei dos Santos - MUNICIPIO DE PARAPUA Vistos. Recebo a presente ação, por redistribuição do Juízo comum, nos termos da Lei 12.153 de 22.12.2009 e Provimento
1768/2010. Defiro os benefícios da assistência judiciária ao autor, ante a comprovação de sua hipossuficiência (fl. 17). Indefiro
o pedido liminar. Não há prova de que após citação se tornará ineficaz a medida pleiteada na inicial. Tratando-se de medida
cautelar de exibição de documentos, cite-se a requerida na pessoa de seu representante legal para, querendo apresentar
contestação no prazo de até 30 dias, sob pena de revelia. Com a juntada de eventual contestação, diga a parte autora no prazo
de 10 dias e, após conclusos. Cit. - ADV: MOISES CASSOLA SOCHA (OAB 330325/SP), GUSTAVO MATSUNO DA CAMARA
(OAB 279563/SP)
Processo 3002442-74.2013.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Cimafa Comércio de
Maquinas e Equipamentos Ltda - VIPER CAR SOUND - Vistos. Tratando-se de título judicial, intime-se o(a requerido(a) para,
no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento do débito, no valor de 163,94, atualizado até o mês de dezembro/2013, sob pena de
incidência da multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC. Não efetuado o pagamento, processe-se a execução pelo débito de
R$180,33, procedendo-se à penhora on line, por atender à ordem preferencial prevista no art. 655 do CPC. Caso não sejam
localizados ativos financeiros, ou resultando bloqueio de valor ínfimo ou insuficiente para saldar o débito, expeça-se mandado
de penhora e avaliação. Nada sendo localizado, conclusos os autos para extinção. Efetivada a penhora, intime-se o executado,
o qual poderá, no prazo de quinze dias (contados da intimação), opor embargos à execução que, independente de distribuição,
serão processados nos próprios autos da execução e poderão versar somente sobre as matérias previstas no art. 475-L do CPC,
aplicando-se-lhes, no mais, o regramento da impugnação ao cumprimento de sentença. Fica facultado ao(à) exequente indicar
bens até o cumprimento do mandado de penhora, sob pena de preclusão. Cumpra-se. - ADV: MICHELE IRIS BARONI FAVARE
(OAB 260790/SP)
Processo 3002662-72.2013.8.26.0407 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - Valmir Cotrim Batista - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Manifeste-se a parte autora, no
prazo de cinco dias, acerca do cumprimento da liminar concedida nestes autos. - ADV: FERNANDA AUGUSTA HERNANDES
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CARRENHO (OAB 251942/SP), ERTHOS DEL ARCO FILETTI (OAB 158645/SP)
Processo 3002731-07.2013.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A - - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS-NPL I - Vistos. FL. 92:
defiro o pedido de nomeação de defensor(a) dativo(a) aos autores, com vista a manter o equilibrio processual. Oficie-se à OAB
para nomeação de advogado(a) ao autor. Com a nomeação, dê-se vista ao(à) advogado(a) nomeado(a) para manifestação
acerca da defesa e documentos, no prazo de dez dias Oficie-se. Após, tornem conclusos. Int. - ADV: FLÁVIO NEVES COSTA
(OAB 153447/SP), GIZA HELENA COELHO (OAB 166349/SP), RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP)
Processo 3003184-02.2013.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - ROBLES, LIMA &
MARQUES LTDA - ME - ADRIANA RODRIGUES DA SILVA - Vistos. Processe -se a execução pelo valor de R$ 77,00, atualizado
até janeiro/2014. Na hipótese de constar o CPF do(a) executado(a), ou informado pelo(a) exequente no prazo de cinco dias,
desde já fica deferido, penhora on line, observando-se que resultando o bloqueio em valor ínfimo, desnecessário a transferência,
dada a insignificância do mesmo. Caso não sejam localizados ativos financeiros ou resultando bloqueio de valor ínfimo ou
insuficiente para saldar o débito, expeça-se mandado de penhora e avaliação. Efetivada a penhora, intime-se a executado(a),
o qual poderá, no prazo de quinze dias (contados da intimação), opor embargos à execução que, independente de distribuição,
serão processados nos próprios autos da execução e poderão versar somente sobre as matérias previstas no art. 475-L,
do CPC, aplicando-lhes, no mais, o regramento da impugnação ao cumprimento de sentença. Sem prejuízo, fica facultado
ao(a) exeqüente indicar bens até o cumprimento do mandado de penhora, sob pena de preclusão. No silêncio, ou nada sendo
localizado, conclusos os autos para extinção. Cumpra-se. Int. - ADV: MICHELE IRIS BARONI FAVARE (OAB 260790/SP)
Processo 3003231-73.2013.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - JEFERSON BARBOSA DA
SILVA - OMNI S/A - Credito, financiamento e Investimento - Manifeste-se a parte autora sobre a contestação e documentos, no
prazo de cinco dias. - ADV: JULIANA KENEI AMADIO SILVA (OAB 289794/SP), PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA
MATOS (OAB 265023/SP)
Processo 3003688-08.2013.8.26.0407 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Maria Ilda Clapis
Ribas - SAO PAULO PREVIDENCIA DO ESTADO DE SAO PAULO - Vistos. Recebo a presente ação nos termos da Lei 12.153
de 22.12.2009. Ante a comprovação da hipossuficiência (fl.19), defiro os benefícios da assistência judiciária à autora. Anotese. Cite-se a requerida na pessoa de seu representante legal para que querendo apresentar contestação no prazo de até 30
dias, aplicado por analogia aos termos do art. 7º da Lei 12.153/2009. Neste ato caberá à requerida, indicar a existência de
Lei especifica que lhe faculte a transação bem como indicar seu interesse na designação deste ato ou não. O silêncio, será
entendido como negativa. Com a juntada de eventual contestação, manifeste-se a parte autora no prazo de 10 dias. Após,
conclusos. Int. Osvaldo Cruz, 13 de janeiro de 2014 - ADV: CARLOS ROBERTO DA SILVA (OAB 203071/SP)
Processo 3003690-75.2013.8.26.0407 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - CLARIDES CLAPIS
DA SILVA - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO - Vistos. Recebo a presente ação nos termos da Lei 12.153
de 22.12.2009. Ante a comprovação da hipossuficiência (fl.19), defiro os benefícios da assistência judiciária à autora. Anotese. Cite-se a requerida na pessoa de seu representante legal para que querendo apresentar contestação no prazo de até 30
dias, aplicado por analogia aos termos do art. 7º da Lei 12.153/2009. Neste ato caberá à requerida, indicar a existência de
Lei especifica que lhe faculte a transação bem como indicar seu interesse na designação deste ato ou não. O silêncio, será
entendido como negativa. Com a juntada de eventual contestação, manifeste-se a parte autora no prazo de 10 dias. Após,
conclusos. Int. Osvaldo Cruz, 13 de janeiro de 2014 - ADV: CARLOS ROBERTO DA SILVA (OAB 203071/SP)

OURINHOS
Cível
3ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CRISTIANO CANEZIN BARBOSA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS LUIZ DE ALBUQUERQUE PERICO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0020/2014
Processo 0000557-73.2013.8.26.0408 (040.82.0130.000557) - Procedimento Ordinário - Serviços Hospitalares - Maurílio
Nardoni - Unimed de Ourinhos Cooperativa de Trabalho Médico - Vistos. Comprovado o falecimento do autor, declaro a
suspensão do processo, com fundamento no artigo 265, inciso I, do Código de processo Civil, para que se proceda à regular
habilitação na forma do art. 1.055 e seguintes do Código de Processo Civil, que possibilite a substituição prevista no artigo 43
do mesmo “Codex”. Decorrido mais de 1 (um) ano, na inércia dos interessados, cumpra-se o artigo 267, parágrafo 1º, do Código
de Processo Civil, intimando-se por edital com prazo de 20 dias, os eventuais herdeiros. Intime-se. - ADV: DANIEL MARQUES
DE CAMARGO (OAB 141369/SP), THIAGO JOSE FERREIRA DOS SANTOS (OAB 253489/SP), VIVIANE PERES RUBIO DE
CAMARGO (OAB 280392/SP), WILLIAM CACERES (OAB 283469/SP), DANNY TÁVORA (OAB 317504/SP), JONICE PEREIRA
BOUCAS GODINHO (OAB 104573/SP)
Processo 0000647-52.2011.8.26.0408 (408.01.2011.000647) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação /
Ameaça - Psa Finance Arrendamento Mercantil Sa - Gualter Berdiaeff Humayta - Vistos. Indefiro o pedido de citação por edital,
pois sequer houve a tentativa de citação do réu nos endereços localizados através das pesquisas efetuadas. Há quase dois
anos os autos aguardam o cumprimento de duas cartas precatórias expedidas: uma que se encontra a fls. 70/71 e outra que se
encontra na contracapa dos autos. Além disso, depois que cumprida a medida liminar (fls. 37), isto em 10/02/2011, por diversas
vezes o autor teve que ser instado a dar prosseguimento ao feito, o que até agora não restou efetivo. Nessa ordem, fixo o
derradeiro prazo de 10 (dez) dias para retirada das cartas precatórias expedidas, cujas distribuições deverão ser comprovadas no
mesmo prazo, sob as penas da lei, inclusive litigância de má-fé. Intime-se. - ADV: RODNEY DA SANÇÃO LOPES (OAB 263512/
SP), MARIANA RODRIGUES DE AGUIAR (OAB 295925/SP), ELIANA ESTEVÃO (OAB 161394/SP), ROBERTO STOCCO (OAB
169295/SP), FERNANDO FERRARI VIEIRA (OAB 164163/SP)
Processo 0000766-38.1996.8.26.0408 (408.01.1996.000766) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários
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- Banco Itau Sa - Lourival Argenta - Vistos. Reconsidero a segunda parte da decisão de fls. 173. Expeça-se mandado de
levantamento da importância depositada a fls. 154 em favor da patrona do Executado, Drª Silvana Alves da Silva. O pleito de
liberação da quantia bloqueada na conta de titularidade do Exequente, via Bacenjud, restou prejudicado visto que a ordem não
vingou. Arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: SILVANA ALVES DA SILVA (OAB 163758/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM
DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0001212-45.2013.8.26.0408 (040.82.0130.001212) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - F.
de L. G. G. - J. M. G. - Vistos. As contas vinculadas em nome de trabalhadores relativas ao FGTS são impenhoráveis, conforme
o artigo 2º, § 2º, da lei n.º 8.036/90. Por isso, indefiro o pedido a fls. 68. Requeira o exequente em termos de prosseguimento. No
silêncio, cumpra-se a determinação de fls. 67. Intime-se. - ADV: MARCO ANTONIO DOS SANTOS (OAB 200361/SP), NELSON
VALLIM FISCHER (OAB 119706/SP)
Processo 0001405-60.2013.8.26.0408 (040.82.0130.001405) - Procedimento Sumário - Obrigações - Laercio Aparecido
Maluza - Adalberto Gonçalves dos Santos e outro - Vistos. 1. Certidão de fls. 93. Oficie-se à CPA comunicando que os réus
deixaram de recolher as contribuições devidas, para as providências cabíveis. 2. Certifique a serventia o decurso do prazo para
o autor especificar as provas que pretende produzir. 3. Manifestem-se os réus acerca da petição e documento de fls. 89/92.
Intime-se. - ADV: JAMES SILVA ZAGATO (OAB 274635/SP), EDILSON FRANCISCO GOMES (OAB 308550/SP)
Processo 0001836-31.2012.8.26.0408 (408.01.2012.001836) - Retificação de Registro de Imóvel - Retificação de Área de
Imóvel - Célio Donizeti de Souza - Ante o exposto, e mais o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, para
determinar a retificação na matrícula n.º 10.304 do CRI local, para que conste o imóvel como sendo o lote n.º 09, da Quadra
16 da Vila Brasil, ao invés do lote n.º 19; e que o nome do comprador no registro R1 seja corrigido para CELIO DONIZETI DE
SOUZA. Após o trânsito em julgado, expeça-se o mandado. Custas e despesas processuais pelo requerente, cujo pagamento
fica suspenso enquanto perdurar a situação de miserabilidade ou até o decurso do prazo prescricional previsto em lei. Junte-se
cópia das consultas feitas ao cadastro de contribuintes da SRF do Brasil. Oportunamente, arquive-se. Publique-se. Registre-se.
Intime-se. - ADV: ANDRÉ LUIZ ORTIZ MINICHIELLO (OAB 184587/SP)
Processo 0001924-06.2011.8.26.0408 (408.01.2011.001924) - Usucapião - Propriedade - Milce dos Santos Palma Ciavolella
- - Julio Ciavolella - Elza Simões Morais - - Josephina de Lourdes Cruz - - Dionisio Simões - - Aparecida Simões Ferreira - Vistos.
Fixo o prazo de 10 (dez) dias para que os autores depositem os valores dos honorários arbitrados pelo Perito Judicial. Efetuado
o depósito, cumpra-se a decisão às fls. 96/97. Intime-se. - ADV: MARLI MARIA PALMA (OAB 266438/SP)
Processo 0002100-92.2005.8.26.0408/01 (040.82.0050.002100/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento
/ Execução - M. P. de M. - A. B. R. J. - Vistos. Cumpra-se o julgado. Para tanto, aguarde-se pelo prazo de 15 (quinze) dias o
seu cumprimento espontâneo, sem aplicação da multa, nos termos do art. 475-J, do CPC. Intime-se. - ADV: MARIO TEIXEIRA
(OAB 108474/SP), DANILO SILANI LOPES (OAB 283722/SP), FÁBIO MOIA TEIXEIRA (OAB 159458/SP), FAUEZ MAHMOUD
SALMEN HUSSAIN (OAB 22966/SP)
Processo 0002317-28.2011.8.26.0408 (408.01.2011.002317) - Inventário - Inventário e Partilha - José Raimundo Prado Juvenal Jacinto do Prado - Vistos. 1. Junte aos autos, o inventariante, matrícula atualizada do bem imóvel. 2. Em relação ao
pedido a fls. 57-A, o inventariante deverá distribuir o inventário da cônjuge meeira por dependência em observação ao artigo
1.043 do Código de processo Civil. Intime-se. - ADV: MARCELO DIAS DA SILVA (OAB 229727/SP)
Processo 0002432-40.1997.8.26.0408 (408.01.1997.002432) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Banco do Brasil Sa - Maria Luiza Ramalho e Silva - - Luiz Eduardo Silva Vieira - Vistos. O valor recolhido a fls. 413
(R$ 96,85) não é suficiente para pagamento das custas finais, na ordem de R$ 450,00, em fevereiro de 2013 (fls. 398). Nessa
ordem, comprove o exequente o recolhimento integral das custas, devidamente atualizadas, se o caso, no prazo derradeiro
de 10 (dez) dias. No silêncio, cumpra-se o determinado a fls. 407. Intime-se. - ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB
178033/SP), CARLOS ALBERTO BARBOSA FERRAZ (OAB 105113/SP), JOSE IVO RONDINA (OAB 19943/SP)
Processo 0003577-43.2011.8.26.0408 (408.01.2011.003577) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Sinon do Brasil Ltda - Jane Cagliari Villas Boas - - José Honório Freire - Agro Service Ourinhos Comércio e Representação de
Produtos Agropecuários e Transportes Ltd - Luiz Alberto Palharin - - Milca Litsuko Tada Perino - - Miriam Terra - - Marcos Antônio
Perino - - Vânia Trautwein Di Creddo Palharin - Vistos. Providencie a exequente certidão da matrícula atualizada do imóvel que
pretende-se penhorar. Com a providência, tornem conclusos para apreciação do pedido a fls. 143. Intime-se. - ADV: FERNANDO
KAZUO SUZUKI (OAB 158209/SP), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI (OAB 198905/SP), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA
(OAB 27141/SP)
Processo 0004012-51.2010.8.26.0408 (408.01.2010.004012) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - J.
N. H. - Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, declaro a paternidade do réu em relação à autora, e
condeno-o ao pagamento de alimentos no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo vigente na data do vencimento, todo dia
10 (dez) de cada mês, a partir da citação, mediante pagamento diretamente à autora por recibo, ou depósito em conta bancária
indicada por ela. Condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios e honorários fixados em
10% do valor da causa atualizado, pois a autora sucumbiu em parte mínima. Após o transito em julgado, expeça-se mandado de
registro/averbação da paternidade e da ascendência paterna, passando a autora a chamar-se JESSICA NAYANE HONORATO
DA ANUNCIAÇÃO. Publique-se. Registre-se. Intime-se. - ADV: ROBERTO ZANONI CARRASCO (OAB 120071/SP)
Processo 0004685-69.1995.8.26.0408 (408.01.1995.004685) - Arrolamento de Bens - Propriedade - Primo Sante Gasperotto
- Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. 1. Recebo a petição a fls. 143/144 como retificação das primeiras
declarações a fls. 90/91, no que concerne à qualificação civil do herdeiro Lino. 2. Homologo, por sentença, para que produza
seus jurídicos efeitos, a sobrepartilha apresentada a fls. 109/110, atribuindo ao viúvo meeiro e herdeiros seus respectivos
quinhões, ressalvados erros, omissões e eventuais direitos de terceiros. 3. Apresentada a certidão negativa federal do espólio e
recolhidas as custas devidas, expeça-se formal de partilha, instruindo-o com o documento a ser apresentado. 4. Oportunamente,
remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. - ADV: VALERIA CRISTINA SANT ANA (OAB 105455/SP),
DULCE BITTENCOURT BOSAN (OAB 131515/SP)
Processo 0004857-49.2011.8.26.0408/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Odilia Nunes
Faria - BANCO DO BRASIL S/A - Vistos. O cumprimento do julgado exige liquidação por artigos. Equivocadas as decisões às
fls. 177 e 179, as quais revogo. Recebo a petição às fls. 181/182 como requerimento de liquidação por artigos. Apresente o
réu resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP),
MARIA IZILDINHA QUEIROZ RODRIGUES (OAB 71572/SP), LARISSA NOGUEIRA GERALDO CATALANO (OAB 128522/SP),
JOSE EMILIO QUEIROZ RODRIGUES (OAB 131025/SP), ELIZABETE QUEIROZ RODRGUES NISHIKAWA (OAB 119276/SP)
Processo 0005447-55.2013.8.26.0408 (040.82.0130.005447) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança
- Locação de Imóvel - Espolio de José Francisco de Almeida - Vanderlei da Silva - Vistos. 1. Cumpra-se o julgado. Para tanto,
aguarde-se pelo prazo de 15 (quinze) dias, o seu cumprimento espontâneo sem aplicação da multa, nos termos do artigo 475-J
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do CPC. 2. Efetuado o pagamento mediante depósito judicial, intime-se o credor para que se manifeste, presumindo o silêncio
a concordância e a satisfação do crédito. 3. Ausente o pagamento, certifique-se e intime-se o credor para apresentar cálculo de
liquidação, com multa de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 475-J, do CPC. 4. Não apresentado o cálculo,
aguarde-se pelo prazo de 06 (seis) meses, requerimento de execução pela parte interessada, findo o qual, no silêncio, remetamse os autos ao arquivo, sem prejuízo de desarquivamento, nos termos do artigo 475-J, parágrafo 5º, do Código de Processo
Civil. 5. Apresentado o cálculo de liquidação em consonância com o julgado, proceda-se ao bloqueio on line de dinheiro em
depósito ou aplicação financeira, pelo sistema BACEN-JUD, mediante prévio recolhimento dos valores devidos. 6. Positivo
o resultado, com a juntada da guia de depósito judicial, intime(m)-se pessoalmente o(s) executado(s), ou na pessoa de seu
advogado, de sua realização, para oferecimento de impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 475-J do
Código de Processo Civil. 7. Negativo o resultado, proceda-se a pesquisa de bens junto aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e
ARISP, nesta ordem, mediante prévio recolhimento dos valores devidos e, após, dê-se vista ao credor para requerer o que de
direito. Intime-se. - ADV: CARLA FERREIRA AVERSANI (OAB 137940/SP)
Processo 0005645-29.2012.8.26.0408 (408.01.2012.005645) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco Sa - Ronaldo Albano Ourinhos Me - - Ronaldo Albano - Vistos. Defiro o pedido a fls. 69/70, declarando a
suspensão do processo, com fundamento no art. 791, inciso III, do CPC. Aguarde-se provocação no arquivo. Intime-se. - ADV:
NEIDE SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP)
Processo 0006215-78.2013.8.26.0408 (040.82.0130.006215) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Santander (brasil) Sa - Stk Ourinhos Industria e Comércio de Embalagens Ltda Me - - Osvaldo Teifuko Thina - Vistos.
Trata-se de execução de título extrajudicial. Citados, os executados ofertaram exceção de pré-executividade. Posteriormente,
noticiou-se nos autos um acordo entabulado entre as partes (fls. 68/70). Instados a subscrever o acordo firmado, os procuradores
dos executados alegaram discordar das condições estabelecidas na transação, requerendo o prosseguimento do feito com a
apreciação da exceção de pré-executividade apresentada (fls. 75). No entanto, o exequente informou que os executados estão
cumprindo o acordo firmado, ato contrário à manifestação dos procuradores a fls. 75. Evolui no entendimento externado a fls.
71 e 76, que exigia a subscrição de procurador de ambas as partes para homologação do acordo. A transação judicial é negócio
jurídico bilateral e dispensa a presença de advogado para seu aperfeiçoamento. O advogado é necessário para comunicá-la ao
juízo, pois a parte deve ser representada em juízo por advogado (art. 36 do CPC). Se a parte não tem capacidade postulatória,
deve manifestar-se nos autos através de advogado, inclusive para dizer que transacionou sobre o objeto da lide e declarar
seu teor. Para tal fim, basta que o advogado de uma das partes subscreva o instrumento de transação (REsp 50669/SP, Rel.
Ministro ASSIS TOLEDO, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/1995, DJ 27/03/1995, p. 7179). Aliás, tal comunicação pode ser
feita até por petição apartada do instrumento da transação. Julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo enfrentou o tema com
propriedade, defendendo a possibilidade de transação judicial por instrumento particular, a revelia de previsão legal: “Surgiu
e está se desenvolvendo uma polêmica sobre a ineficácia de transação terminativa [a que põe fim ao processo judicial em
curso] por instrumento particular, porque seria, pela atual diretriz, somente possível transacionar por termo nos autos [assinar
na presença do juiz que a vai homologar], Essa tradução doutrinária encerra um retrocesso, um excesso de formalismo que
contradiz o espírito e a ideologia desse contrato que busca oferecer vantagens para resolução de litígios no plano social; o
sistema estimula a auto-regulamentação para descongestionar a via estatal, e não poderia, na contramão desse propósito,
dificultar a exteriorização da vontade dos interessados. Portanto, verificando o juiz que a petição, assinada pelos transatores,
preenche os requisitos legais [inclusive o da capacidade postulatória], deverá admitir essa forma e aprovar a transação,
extinguindo o processo por acordo das partes.” (TJSP, Apel. 870711-5, Rel. Ênio Santarelli Zuliani). Nessa linha, HOMOLOGO,
para que produza seus jurídicos efeitos, o acordo entabulado pelas partes a fls. 68/70. Havendo acordo vigente entre as partes,
é o caso de se suspender a execução até o cumprimento integral da obrigação ou até que descumprimento do mesmo, que
levará ao prosseguimento da execução. Em consequência, declaro suspensa a presente execução durante o prazo concedido
pelo credor para que os devedores cumpram voluntariamente a obrigação, nos termos do artigo 792 do Código de Processo
Civil. Observo, desde já, que pende o recolhimento das taxas referente aos mandatos a fls. 44 e 46 e que a representação
processual da empresa executada encontra-se irregular, pois não há nos autos a prova de sua constituição (contrato social).
Intime-se. - ADV: KLEBER CACCIOLARI MENEZES (OAB 109060/SP), FABIO STEFANO MOTTA ANTUNES (OAB 167809/SP),
RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP), RAPHAEL NEVES COSTA (OAB 225061/SP)
Processo 0006233-02.2013.8.26.0408 (040.82.0130.006233) - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - M. de
L. da S. R. - J. A. da S. - Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, nomeando MARIA DE LOURDES DA SILVA RIBEIRO
curadora do interditado JOSÉ APARECIDO DA SILVA, ante o falecimento da anteriormente nomeada, sob compromisso, a
quem defiro a realização de atos de gestão de bens que o interditado possua, vedada a prática de atos de alienação, permuta
ou que possam gravar bens deste. Após o trânsito em julgado, comprovado o registro dos atos anteriores (decretação da
interdição, nomeação de curador e posterior substituição), expeça-se termo de compromisso e mandado para averbação da
nomeação de nova curatela nos registros civis do interditado. Não há condenação em custas e honorários, uma vez que inexiste
lide em procedimento de jurisdição voluntária. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. ADV: ANA LAURA CAMPARINI PIMENTEL (OAB 265213/SP), MARCIA SOARES DE CARVALHO (OAB 266389/SP), ANA ELIZA
GUIMARÃES (OAB 269840/SP)
Processo 0007415-57.2012.8.26.0408 (408.01.2012.007415) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Maiara do Amaral Martins - Vistos. Arbitro os honorários
advocatícios do Dr. Vinicius do Amaral, em valor correspondente a 70% do valor fixado na Tabela Defensoria/OAB, expedindo-se
certidão. No mais, oportunamente, arquivem-se os autos. Intime-se - ADV: VINICIUS DO AMARAL (OAB 201648/SP), GIULIO
ALVARENGA REALE (OAB 270486/SP)
Processo 0008269-51.2012.8.26.0408 (408.01.2012.008269) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução M. A. C. - V. S. - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e converto em divórcio a separação do casal, com fundamento
no artigo 226, parágrafo 6º, da Constituição Federal, combinado com o artigo 1.580 do Código Civil. Não há condenação em
verba de sucumbência, pois não houve resistência ao pedido. Após o trânsito em julgado, expeçam-se mandado de averbação
e certidão de honorários ao patrono da autora no patamar de 100% da tabela do convênio DPESP/OAB-SP. Oportunamente,
remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. - ADV: FERNANDO VALIN REHDER BONACCINI (OAB
138495/SP)
Processo 0008372-58.2012.8.26.0408 (408.01.2012.008372) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - E.
C. B. de M. - S. da S. - Vistos. 1- Ciente o Juízo da renúncia, realizada nos termos do art. 45 do CPC. Arbitro os honorários
advocatícios do antigo patrono em valores correspondentes a 60% da Tabela DPESP/OAB-SP, expedindo-se a certidão. Deverá
a Serventia, após a intimação do advogado para retirar a certidão de honorários, proceder sua exclusão do sistema SAJ. 2Suspendo o processo nos termos do art. 13 do CPC. Intime-se pessoalmente a autora para que, no prazo de 10 (dez) dias,
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regularize sua representação processual, a fim de constituir novo advogado, sob pena de decretação de nulidade do processo.
3- No mais, aguarde-se o laudo do IMESC. Intime-se. - ADV: EDILSON FRANCISCO GOMES (OAB 308550/SP), HERINTON
FARIA GAIOTO (OAB 178020/SP)
Processo 0009330-10.2013.8.26.0408 (040.82.0130.009330) - Procedimento Sumário - Seguro - Reginaldo Marcelino
Moretão - Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro Dpvat - Vistos. 1. Rejeito a preliminar suscitada em contestação, pois
o laudo mencionado não é documento essencial para a propositura da ação. Trata-se de prova a ser produzida no momento
oportuno. Frise-se que o registro da ocorrência expedido pela autoridade policial se encontra juntado às fls. 13/15. 2. O processo
não comporta declaração de extinção (art. 329) ou julgamento antecipado da lide (art. 330), e as circunstâncias da causa
evidenciam ser improvável a obtenção de conciliação (art. 331, § 3°). 3. Defiro a prova pericial requerida pelo autor, beneficiário
da justiça gratuita, o que impõe que a perícia seja realizada pelo IMESC. No entanto, considerando que o autor terá que se
deslocar até a cidade de São Paulo, sede do IMESC, e ainda, o longo tempo que se tem aguardado para conclusão dessas
diligências a cargo de referido instituto, diga o autor se está disposto a custear a perícia pelo valor de R$350,00 (trezentos em
cinquenta reais). 4. Com a resposta, tornem os autos conclusos para nomeação de perito e direcionamento da perícia. Intimese. - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), LUIS ANTONIO DA SILVA GALVANI (OAB 212787/SP)
Processo 0009451-38.2013.8.26.0408 (040.82.0130.009451) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Enzo
Marvulle - Vistos. Fixo o prazo de 10 (dez) dias para que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, justificandoas pormenorizadamente, sob pena de indeferimento. No mesmo prazo do item anterior, manifestem-se as partes quanto ao
interesse na conciliação, presumindo-se, no silêncio, o desinteresse. Após, diga o Ministério Público. Intime-se. - ADV: WILLIAM
CACERES (OAB 283469/SP), JOSE BENEDITO DE ALMEIDA MELLO FREIRE (OAB 93150/SP), LARISSA VANALI ALVES
MOREIRA (OAB 246027/SP)
Processo 0009505-04.2013.8.26.0408 (040.82.0130.009505) - Monitória - Cheque - Souza Madeiras e Materiais de
Construção Eireli - Vistos. Cumpra-se o artigo 267, § 1º, do CPC. Intime-se. - ADV: MARCO ANTONIO MANTOVANI (OAB
197851/SP)
Processo 0009535-39.2013.8.26.0408 (040.82.0130.009535) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Moacyr Gonçalves
Neto - Ourimotos Comércio de Motos Ltda - Vistos. 1- Proceda a ré o recolhimento da taxa de mandato, referente à procuração
a fls. 43, sob pena de comunicação à CPA (Carteira de Previdência dos Advogados). 2- Fixo o prazo de 10 (dez) dias para que
as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando-as pormenorizadamente, sob pena de indeferimento.
No mesmo prazo do item anterior, manifestem-se as partes quanto ao interesse na conciliação, presumindo-se, no silêncio, o
desinteresse. Intime-se. - ADV: RONALDO RIBEIRO PEDRO (OAB 95704/SP), THAIZ RIBEIRO PEREIRA DE CARVALHO (OAB
168779/SP), FLÁVIA FERNANDES ZAMPIERI (OAB 160135/SP), ANGELA ROSSINI (OAB 138787/SP)
Processo 0009580-43.2013.8.26.0408 (040.82.0130.009580) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Sidney de Souza Espólio de Milton Logulo - Vistos. Retifique-se a distribuição e autuação a fim de constar no polo passivo espólio de MILTON
LOGULO. Recebo a petição e documentos às fls. 27/62 como emenda à petição inicial. Pela certidão de objeto e pé a fls.
61, nota-se que tramita inventário na 2ª Vara Cível local, cujo autor da herança é o proprietário e confrontante dos imóveis
usucapiendos. O inventariante não é o herdeiro Murilo, como alegado pelo autor a fls. 30, mas SANDRA MARIA VARGAS
SHEMBERGER, residente em Ponta Grossa-PR. Assim, fixo o prazo de 10 (dez) dias para que o autor forneça o endereço
da inventariante SANDRA, a fim de proceder sua citação, pois representa o espólio de MILTON LOGULO. Anoto ao autor
que seu endereço deve contar nos autos do inventário, bastando ao advogado diligenciar. Intime-se. - ADV: JAIR FERREIRA
GONCALVES (OAB 74834/SP)
Processo 0009832-46.2013.8.26.0408 (040.82.0130.009832) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança Inadimplemento - Ronaldo Christ Deziró - - Rafaela Santanna - Claudinei de Carvalho Alexandre - - Lucineide de Souza Oliveira
- Ante o exposto, e mais o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, declarando rescindida a locação
estabelecida entre as partes, deixando de decretar o despejo, em face da desocupação já efetivada, condenando os réus no
pagamento dos aluguéis e encargos reclamados na petição inicial, bem como os que se venceram até efetiva desocupação do
imóvel, além das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o
valor do montante devido, com base no artigo 62, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1.991. Expeça-se
mandado de levantamento do depósito de fls. 47 em favor dos autores. Publique-se. Registre-se. Intime-se. - ADV: ARCENIO
JOSÉ SANT’ANNA (OAB 241007/SP)
Processo 0010122-95.2012.8.26.0408 (408.01.2012.010122) - Procedimento Ordinário - Seguro - Benedito Rocha Campos
Luz e outros - Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro Dpvat - Vistos. O laudo pericial do co-autor ROIDSON foi juntado nos
autos 0017956-52.2012.8.26, conforme constatei em decisão proferida no dia 08/01/2014 naqueles autos. Cumpra a Serventia
a decisão proferida naqueles autos, juntando a estes autos o laudo mencionado. Após, dê-se ciência às partes. Oportunamente,
tornem conclusos para sentença. Intime-se. - ADV: PAULA FERREIRA DA SILVA (OAB 276341/SP), RENATO TADEU RONDINA
MANDALITI (OAB 115762/SP), LURDES ANDREO DA SILVA OLIVEIRA (OAB 151367/RJ), JOSE BRUNO DE AZEVEDO
OLIVEIRA (OAB 48098/SP)
Processo 0010680-67.2012.8.26.0408/01 (040.82.0120.010680/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento
/ Execução - Ana Gonçalves da Silva - Vistos. Ante a ausência de bens penhoráveis, suspendo o processo com fulcro no artigo
791, inciso III, do Código de Processo Civil. Aguarde-se em cartório por 90 (noventa dias), após aguarde-se provocação no
arquivo. Intime-se. - ADV: LUCIANO GUANAES ENCARNACAO (OAB 146008/SP)
Processo 0012381-29.2013.8.26.0408 (040.82.0130.012381) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Neusa Teixeira da
Silva - Vistos. Cumpra-se, imediatamente, a decisão às fls. 24/24v.-Designado o dia 12/02/2014, às 14:00 horas para realização
de pericia médica com o Dr. WILSON. - ADV: CHRISTOVAM CASTILHO JUNIOR (OAB 279931/SP)
Processo 0012923-47.2013.8.26.0408 (040.82.0130.012923/1) - Impugnação ao Valor da Causa - Valor da Causa - Ourimotos
Comércio de Motos Ltda - Moacyr Gonçalves Neto - Vistos. OURIMOTOS COMÉRCIO DE MOTOS LTDA EPP impugna o valor
da causa atribuído pelo autor nos autos principais (R$1.000,00), alegando que deve ser de R$27.120,00, alegando que o autor
pleiteou na inicial obrigação de fazer a transferência do veículo e indenização por dano moral no importe de 40 salários mínios
(R$ 27.120,00). O autor, ora impugnado, se manifestou às fls. 05/06, postulando pela manutenção do valor dado à causa,
uma vez que o feito não possui cunho econômico imediato, bem como o pedido é de obrigação de fazer e indenização por
dano moral, pois o primeiro pedido não tem valor específico e o segundo sujeito a arbitramento pelo magistrado. . O pedido
de indenização por dano moral não precisa ser certo e determinado. Admite-se o pedido genérico (art. 286 do CPC). Logo, o
autor não precisa estimar o valor da indenização por dano moral que pretende. Assim procedendo, o valor da causa não terá
conteúdo econômico imediato. Aplica-se o disposto no artigo 258 do CPC. Entretanto, mensurada a indenização buscada, ainda
que dito que o faz por estimativa, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico pretendido, desde que feita
com razoabilidade. A respeito, confira a jurisprudência: Processual Civil. Agravo no recurso especial. Compensação por danos
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morais. Pedido certo. Valor da Causa. Equivalência. Precedentes. Impugnação. - A jurisprudência das Turmas que compõem a
2.ª Seção é tranqüila no sentido de que o valor da causa nas ações de compensação por danos morais é aquele da condenação
postulada, se mensurada na inicial pelo autor. Recurso não provido. (STJ, AgRg no REsp 1021162/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2008, DJe 05/08/2008) O autor pediu a condenação da ré ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$ 27.120,00. Logo, formulou pedido certo e determinado, cujo valor da causa deve
refletir, pois a estimativa é razoável. Aplica-se, neste caso, a regra do art. 259 do CPC. Pelo exposto, ACOLHO a impugnação
e fixo o valor da causa em R$27.120,00. Retifique-se a distribuição e autuação. Intime-se. - ADV: THAIZ RIBEIRO PEREIRA
DE CARVALHO (OAB 168779/SP), FLÁVIA FERNANDES ZAMPIERI (OAB 160135/SP), ANGELA ROSSINI (OAB 138787/SP),
RONALDO RIBEIRO PEDRO (OAB 95704/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELA DIAS DE ABREU PINTO COELHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RODRIGO HASEGAWA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2014
Processo 0009559-38.2011.8.26.0408 (408.01.2011.009559) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários
- Bv Financeira Sa - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça
Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Manifeste-se o autor, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do depósito judicial
de fls. 112, no importe de R$ 1.586,28 (um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos). Nada Mais. - ADV:
LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP)
Processo 0012975-14.2011.8.26.0408/01 (040.82.0110.012975/1) - Cumprimento de sentença - Mario Pereira da Silva Filho
- Silvana Aparecida Franco Cercuitane Me - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa
ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores
retro, cuja diligência foi infrutífera (R$ 0,00), dê-se ciência à parte credora, bem como, manifeste-se o exequente em termos de
prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, advertido que decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, os autos serão extintos
e arquivados. Nada Mais. - ADV: HELIO PACCOLA JUNIOR (OAB 67279/SP)
Processo 0013828-86.2012.8.26.0408 (408.01.2012.013828) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Edson
Leocádio - Maria de Lourdes Marques da Silva - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para
remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Detalhamento de ordem judicial de bloqueio
de valores retro, cuja diligência foi infrutífera (R$ 0,00), dê-se ciência à parte credora, bem como, manifeste-se o exequente
em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, advertido de que decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem
manifestação os autos serão arquivados. Nada Mais. - ADV: APARECIDO NUNES BARBOSA (OAB 296121/SP)
Processo 0014560-67.2012.8.26.0408 (408.01.2012.014560) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Antonia
Rosena Vieira - Ismael Galdino de Lima - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa
ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores
retro, cuja diligência foi infrutífera (R$ 0,00), dê-se ciência à parte credora, bem como, manifeste-se o exequente em termos
de prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, advertido que decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, os autos serão
arquivados. Nada Mais - ADV: SILVANA ALVES DA SILVA (OAB 163758/SP)
Processo 0015120-09.2012.8.26.0408/01 (040.82.0120.015120/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Reginaldo Molina Contarin - Ezequiel Figueiredo Felix - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC,
preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Detalhamento de ordem judicial
de bloqueio de valores retro, cuja diligência foi infrutífera (R$ 0,00), dê-se ciência à parte credora, bem como, manifeste-se o
exequente em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, advertido que decorrido o prazo de 30 (trinta) dias,
os autos serão extintos e arquivados. Nada Mais. - ADV: FAGNER GASPARINI GONÇALVES (OAB 315001/SP)
Processo 0017028-38.2011.8.26.0408/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Ivoneide
Leite de Souza - Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil - Considerando o depósito judicial de fls. 175, no importe de
R$ 1.963,61 (um mil, novecentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos), providencie o(a) autor(a) a atualização
de seu débito. - ADV: RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP), FERNANDO
MOMESSO MILANEZ (OAB 274060/SP)
Processo 0018135-83.2012.8.26.0408 (408.01.2012.018135) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Carlos
Fernando Tavares Andrade - Camila Caroline de Paiva - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei
para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Detalhamento de ordem judicial de bloqueio
de valores retro, cuja diligência foi infrutífera (R$ 0,00), dê-se ciência à parte credora, bem como, manifeste-se o exequente em
termos de prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, advertido que decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, os autos serão
arquivados. Nada Mais. - ADV: CARLOS FERNANDO TAVARES ANDRADE (OAB 262014/SP)
Processo 0018944-10.2011.8.26.0408/01 (040.82.0110.018944/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Jose Otavio da Silva - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Certifico e dou fé que, nos termos
do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Manifestese o autor, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do depósito judicial de fls. 110, no importe de R$ 15.141,45 (quinze mil, cento e
quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos). Nada Mais - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP),
LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP)
Processo 0020936-06.2011.8.26.0408 (408.01.2009.013428/1) - Cumprimento de sentença - Elias Lourenço Ferreira - Roseli
Ferreira da Silva - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça
Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores retro, cuja diligência foi
infrutífera (R$ 0,00), dê-se ciência à parte credora, bem como, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento do feito,
no prazo de 10(dez) dias. Advertido que decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da intimação os autos serão arquivados.
Nada Mais. Obs: Providencie o autor a retirada do mandado de levantamento expedido. - ADV: ELIAS LOURENÇO FERREIRA
(OAB 283025/SP), RICARDO DONIZETTI HONJOYA (OAB 199890/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELA DIAS DE ABREU PINTO COELHO
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ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RODRIGO HASEGAWA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0014/2014
Processo 0012352-47.2011.8.26.0408/01 (040.82.0110.012352/1) - Cumprimento de sentença - Maicon Graciano Leocadio
- Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Manifeste-se o autor em 10 dias acerca do depósito e petição de fls.
132 advertindo-o(a) de que decorridos 30 dias sem qualquer manifestação, os autos serão arquivados. - ADV: JOSE EDGARD
DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), PATRÍCIA SABRINA GOMES
ESPOSTO (OAB 233382/SP)
Processo 0013963-35.2011.8.26.0408/01 (040.82.0110.013963/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento
/ Execução - Luis Henrique dos Santos Varotto - Banco Finasa Bmc Sa - Manifeste-se o autor em 10 dias acerca do depósito
e petição de fls. 127 advertindo-o(a) de que decorridos 30 dias sem qualquer manifestação, os autos serão arquivados. - ADV:
RUBENS GASPAR SERRA (OAB 119859/SP), PATRÍCIA SABRINA GOMES ESPOSTO (OAB 233382/SP), SERGIO DEVIENNE
(OAB 64640/SP)
Processo 0014503-49.2012.8.26.0408 (408.01.2012.014503) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Joseval Barbosa de Melo - Bv Financeira Sa - Manifeste-se o exeqüente ante os termos da certidão de fls. 101
requerendo o que de direito para regular prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento. - ADV: FABIOLA PRESTES
BEYRODT DE TOLEDO MACHADO (OAB 105400/SP), ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP), NILO ZAIA
(OAB 248272/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELA DIAS DE ABREU PINTO COELHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RODRIGO HASEGAWA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0020/2014
Processo 1000002-05.2014.8.26.0408 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - IVONIL
JOSÉ PEDROSO FILHO - Vistos. Trata-se de ação ajuizada por Ivonil José Pedroso Filho em face da Telefônica Brasil S.A.,
Vivo S.A. e CPFL Energia S.A., alegando, em síntese, que no dia 15 de dezembro de 2013 o serviço de energia elétrica do seu
estabelecimento comercial foi interrompido, sendo que na ocasião também foi interrompido o serviço de telefonia. Sustenta que
na sequência o serviço de energia foi restabelecido, mas não o de telefonia. Como é cediço, poderá o magistrado antecipar
total ou parcialmente os efeitos da tutela quando estiverem presentes os requisitos do art. 273, CPC. As alegações do autor
são verossímeis, na medida em que afirma a existência de relação contratual com as requeridas, sustentando interrupção da
prestação dos serviços de telefonia desde o dia 15 de dezembro de 2013, inobstante o regular pagamento dos mesmos. Por
outro lado, considerando os riscos inerentes à falta de serviços de telefonia em estabelecimentos comerciais, presente o fumus
boni iuris. Ante o exposto, defiro a tutela antecipada para que as empresas de telefonia procedam ao restabelecimento dos
serviços de telefonia, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de um salário mínimo, limitado a trinta dias. Cite-se e
Intimem-se. - ADV: GLAUBER LIMA PEDROSO (OAB 337796/SP)
Processo 1000028-03.2014.8.26.0408 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - ARLINDO
DE MORAES GASOLI - Vistos. Trata-se de ação ajuizada por Arlindo de Moraes Gasoli em face da Telefônica Brasil S.A.,
alegando, em síntese, que o serviço de telefonia foi interrompido, por alegada falta de pagamento. Sustenta que efetuou o
pagamento de todas as faturas de débito, não havendo motivo a ensejar a interrupção da prestação do serviço. Como é cediço,
poderá o magistrado antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela quando estiverem presentes os requisitos do art. 273,
CPC. As alegações do autor são verossímeis, na medida em que afirma a existência de relação contratual com a requerida,
sustentando interrupção da prestação dos serviços de telefonia, inobstante o regular pagamento dos mesmos. Por outro lado,
considerando os riscos inerentes à falta de serviços de telefonia , presente o fumus boni iuris. Ante o exposto, defiro a tutela
antecipada para que a empresa de telefonia proceda ao restabelecimento dos serviços de telefonia, no prazo de 48 horas, sob
pena de multa diária de um salário mínimo, limitado a trinta dias. Cite-se e intime-se a requerida para audiência de conciliação
designada para o dia 19 de fevereiro de 2014, às 14:20 horas. Intime-se. - ADV: MARIO TEIXEIRA (OAB 108474/SP)
Processo 1000070-52.2014.8.26.0408 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Serviços Hospitalares - APARECIDA
CONCEIÇÃO RIBEIRO - Vistos. As alegações e documento juntados demonstram que o(a) autor(a) é acometido(a) por Erisipela
Bolhosa, estando em tratamento clínico e cirúrgico em uso de antibiótico de amplo, não tendo condições de adquirir o tratamento
médico com uso de câmara hiperbárica, uma vez que o custo por sessão de R$ 360,00, totalizando R$ 14.400,00 (quatorze
mil e quatrocentos reais), comprometeria a sua subsistência. Assim, cabe ao Poder Público o fornecimento, nos termos dos
arts. 175 e 196 da Constituição Federal, posto que se tem entendido que a responsabilidade da União, Estados e Municípios é
concorrente e solidária. Ademais, a medida liminar não esgotará, no todo, o objeto da ação, não se podendo olvidar, ainda, que
se tem entendido que o art. 1º, § 3º da Lei 8.437/92 não pode obstar providências médicas urgentes, para que não se coloque
em risco a saúde e a sobrevivência da parte. Nesse passo, havendo prova inequívoca e risco de dano irreparável, à vida e à
saúde da autora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser acolhido. Assim, defiro a antecipação dos efeitos da
tutela e determino ao(s) réu(s) que, no prazo de 10 (dez) dias, forneça(m) o tratamento por meio de uso de câmara hiperbárica,
na quantidade indicada, enquanto perdurar a necessidade do tratamento. Sem prejuízo, desde já, indefiro a concessão de prazo
suplementar impondo-se urgência na disponibilização de 40 sessões de uso da câmara hiperbárica para o continuo tratamento
do(a) autor(a). Em caso de descumprimento fixo multa diária de R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), limitado ao teto
de R$ 40.680,00 (quarenta mil, seiscentos e oitenta reais). Cite(m)-se e intime(m)-se a(s) Fazenda(s) Pública(s), do inteiro teor
da inicial e presente despacho concessório da tutela antecipadamente requerida para, no prazo de 30 dias, apresentar(em)
defesa sob pena de aplicação dos efeitos da revelia. Caso haja proposta de acordo, a mesma deverá ser ofertada em preliminar
de defesa observando-se que proposta de conciliação não induz confissão nos termos do Enunciado 76 do FONAJE. Após,
manifeste-se a requerente, no prazo de 15 dias, acerca da defesa apresentada. Regularizados os autos, retornem conclusos.
Cumpra-se. Intime-se e oficie-se ao DRS IX (Departamento Regional de Saúde) de Marília, situado na Rua XV de novembro,
1151 CEP 17504-000 Marília, inclusive mediante envio de comunicação eletrônica, bem como a Secretaria Municipal de Saúde,
acerca da decisão concessiva da tutela antecipatória a fim de que a mesma seja cumprida, impreterivelmente, no prazo de 10
(dez) dias a contar da ciência da Intimação, sob pena de fixação de multa diária. Intime-se a Santa Casa desta urbe, onde existe
o equipamento necessário para o tratamento do(a) autor(a) (câmara hiperbárica) para dar cumprimento à decisão ora prolatada,
colocando à disposição do(a) requerente o equipamento médico para que sejam realizadas, inicialmente 40 (quarenta) sessões
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contínuas, nos termos do relatório de fls. 12. Sem prejuízo de tais providências, dê-se vista dos autos ao Nobre Procurador do
Estado a fim de que se manifeste acerca do pedido inicial, com relação ao qual se requer a antecipação de tutela jurisdicional,
especialmente sobre o fornecimento, em âmbito administrativo, do fornecimento necessário ao tratamento do autor, qual seja,
“uso de 40 sessões de câmara hiperbárica” nos termos da indicação médica de fls. 12. Intime-se. - ADV: AFONSO CELSO DE
PAULA LIMA (OAB 143821/SP)
Processo 1000107-79.2014.8.26.0408 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer MARIANETE FERNANDES DE OLIVEIRA CARVALHO - Vistos. As alegações e documento juntados demonstram que o(a)
autor(a) é acometido(a) por Diabetes Mellitus (Tipo 2, CID E11.8, I11.9 e E78.5) há 25 anos, e necessita ingerir doses diárias de
insulina, visando o controle da glicose sanguínea e conseqüentes distúrbios de Hipoglicemia, não tendo condições de adquirir o
tratamento médico com a utilização de medicamentos de alto custo e insumos para controle de sua glicose, uma vez que o custo
mensal seria de R$ 955,02, comprometendo a sua subsistência. Assim, cabe ao Poder Público o fornecimento, nos termos dos
arts. 175 e 196 da Constituição Federal, posto que se tem entendido que a responsabilidade da União, Estados e Municípios é
concorrente e solidária. Ademais, a medida liminar não esgotará, no todo, o objeto da ação, não se podendo olvidar, ainda, que
se tem entendido que o art. 1º, § 3º da Lei 8.437/92 não pode obstar providências médicas urgentes, para que não se coloque em
risco a saúde e a sobrevivência da parte. Nesse passo, havendo prova inequívoca e risco de dano irreparável, à vida e à saúde
da autora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser parcialmente acolhido, já que a resposta da requerida aponta
para o fornecimento voluntário dos insumos pelo Município, não havendo nenhum indicio de negativa do fornecimento das tiras
reagentes para o aparelho glicosímetro e das agulhas descartáveis;. Assim, defiro a antecipação parcial dos efeitos da tutela e
determino ao(s) réu(s) que, no prazo de 10 (dez) dias, forneça(m) os medicamentos relacionados LEVEMIR (DETEMIR), Diacronn
MR 60 MG (GLICLAZIDA MR), GALVUS 50 MG (VILDAGLIPTINA 50 MG), MICARDIS AMPLO (TELMISARTAN ANLODIPINO),
AGLUCOSE (ACARBOSE), SINVASCOR 20 MG (SINVASTATINA), na quantidade indicada, enquanto perdurar a necessidade
do tratamento. Sem prejuízo, desde já, indefiro a concessão de prazo suplementar impondo-se urgência na disponibilização
dos medicamentos de uso continuo para tratamento do(a) autor(a). Em caso de descumprimento fixo multa diária de R$ 678,00
(seiscentos e setenta e oito reais), limitado ao teto de R$ 40.680,00 (quarenta mil, seiscentos e oitenta reais). Cite(m)-se e
intime(m)-se a(s) Fazenda(s) Pública(s), do inteiro teor da inicial e presente despacho concessório da tutela antecipadamente
requerida para, no prazo de 30 dias, apresentar(em) defesa sob pena de aplicação dos efeitos da revelia. Caso haja proposta de
acordo, a mesma deverá ser ofertada em preliminar de defesa observando-se que proposta de conciliação não induz confissão
nos termos do Enunciado 76 do FONAJE. Após, manifeste-se a requerente, no prazo de 15 dias, acerca da defesa apresentada.
Regularizados os autos, retornem conclusos. Cumpra-se. Intime-se e oficie-se ao DRS IX (Departamento Regional de Saúde)
de Marília, situado na Rua XV de novembro, 1151 CEP 17504-000 Marília, inclusive mediante envio de comunicação eletrônica,
acerca da decisão concessiva da tutela antecipatória a fim de que a mesma seja cumprida, impreterivelmente, no prazo de 10
(dez) dias a contar da ciência da Intimação, sob pena de fixação de multa diária. Sem prejuízo de tais providências, dê-se vista
dos autos ao Nobre Procurador do Estado a fim de que se manifeste acerca do pedido inicial, com relação ao qual se requer a
antecipação de tutela jurisdicional, especialmente sobre o fornecimento, em âmbito administrativo, do fornecimento necessário
ao tratamento do autor, qual seja, “fornecimento do medicamento LEVEMIR (DETEMIR), Diacronn MR 60 MG (GLICLAZIDA
MR), GALVUS 50 MG (VILDAGLIPTINA 50 MG), MICARDIS AMPLO (TELMISARTAN ANLODIPINO), AGLUCOSE (ACARBOSE),
SINVASCOR 20 MG (SINVASTATINA)” nos termos da indicação médica de fls. 17/19. Intime-se. - ADV: TIAGO DE CAMARGO
ESCOBAR GAVIÃO (OAB 233037/SP)
Processo 1000113-86.2014.8.26.0408 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro
de Inadimplentes - Silmara Correia - Vistos. Tendo em vista a verossimilhança das alegações do(a) autor(a), bem como, a
reversibilidade da presente decisão, defiro a tutela antecipada pretendida a fim de que seja suspensa a restrição de seu nome
perante o SCPC e SERASA, com relação aos débitos informados às fls. 14 no valor de R$ 51,22 (cinquenta e um reais e
vinte e dois centavos) de 11/11/2013, referente contrato nº 903750304845. Oficie-se, providenciando o autor a retirada e o
encaminhamento. Cite-se a requerida para audiência de conciliação designada para o 26 de fevereiro de 2014, às 14 horas e 10
minutos. Intime-se. - ADV: ALTIERES GIMENEZ VOLPE (OAB 272021/SP)
Processo 1000121-63.2014.8.26.0408 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - Haide Machado Pasquetta Vistos. As alegações e documento juntados demonstram que o(a) autor(a) é acometido(a) por neoplasia maligna do endométrio
(CID.10= C 54.1), necessitando fazer uso do medicamento Megestat 160mg (ou acetato de megestrol), pelo período de 5 (cinco)
anos, não tendo condições de adquirí-lo, uma vez que o custo mensal é de R$ 200,00, comprometeria a sua subsistência, já que
percebe apenas aposentaria por invalidez no montante de um salário mínimo. Assim, cabe ao Poder Público o fornecimento, nos
termos dos arts. 175 e 196 da Constituição Federal, posto que se tem entendido que a responsabilidade da União, Estados e
Municípios é concorrente e solidária. Ademais, a medida liminar não esgotará, no todo, o objeto da ação, não se podendo olvidar,
ainda, que se tem entendido que o art. 1º, § 3º da Lei 8.437/92 não pode obstar providências médicas urgentes, para que não
se coloque em risco a saúde e a sobrevivência da parte. Nesse passo, havendo prova inequívoca e risco de dano irreparável,
à vida e à saúde da autora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser acolhido. Assim, defiro a antecipação dos
efeitos da tutela e determino ao(s) réu(s) que, no prazo de 10 (dez) dias, forneça(m) o medicamento, na quantidade indicada,
enquanto perdurar a necessidade do tratamento. Sem prejuízo, desde já, indefiro a concessão de prazo suplementar impondose urgência na disponibilização do medicamento para o continuo tratamento do(a) autor(a). Em caso de descumprimento fixo
multa diária de R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), limitado ao teto de R$ 40.680,00 (quarenta mil, seiscentos e
oitenta reais). Cite(m)-se e intime(m)-se a(s) Fazenda(s) Pública(s), do inteiro teor da inicial e presente despacho concessório
da tutela antecipadamente requerida para, no prazo de 30 dias, apresentar(em) defesa sob pena de aplicação dos efeitos da
revelia. Caso haja proposta de acordo, a mesma deverá ser ofertada em preliminar de defesa observando-se que proposta de
conciliação não induz confissão nos termos do Enunciado 76 do FONAJE. Após, manifeste-se a requerente, no prazo de 15
dias, acerca da defesa apresentada. Regularizados os autos, retornem conclusos. Cumpra-se. Intime-se e oficie-se ao DRS
IX (Departamento Regional de Saúde) de Marília, situado na Rua XV de novembro, 1151 CEP 17504-000 Marília, inclusive
mediante envio de comunicação eletrônica, bem como a Secretaria Municipal de Saúde, acerca da decisão concessiva da
tutela antecipatória a fim de que a mesma seja cumprida, impreterivelmente, no prazo de 10 (dez) dias a contar da ciência da
Intimação, sob pena de fixação de multa diária. Sem prejuízo de tais providências, dê-se vista dos autos ao Nobre Procurador do
Estado a fim de que se manifeste acerca do pedido inicial, com relação ao qual se requer a antecipação de tutela jurisdicional,
especialmente sobre o fornecimento, em âmbito administrativo, do fornecimento necessário ao tratamento do autor, qual seja,
“fornecimento de medicamento Megestat 160mg (ou acetato de megestrol)” nos termos da indicação médica de fls. 20. Intimese. - ADV: ALTIERES GIMENEZ VOLPE (OAB 272021/SP)
Processo 1000145-91.2014.8.26.0408 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Ato / Negócio Jurídico - Paulo Eduardo
Cruz Itoda - Vistos. Fls. 14/15: Recebo como emenda à inicial. Em razão da opção do autor, remeta-se ao Distribuidor local para
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1543

encaminhamento a uma das Varas Cíveis da Comarca. Intime-se. - ADV: DANNY TÁVORA (OAB 317504/SP)
Processo 4000424-60.2013.8.26.0408 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Pamela
Eduarda dos Santos Gomes - Certifico e dou fé haver designada a audiência de Conciliação para o dia 24 de Fevereiro de 2014
às 14:20 horas e expedido o mandado de citação. Certifico ainda haver disponibilizado o roteiro para a(o) ré(u) conforme abaixo.
- ADV: RONALDO RIBEIRO PEDRO (OAB 95704/SP)

PACAEMBU
Criminal
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ROGE NAIM TENN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MAURICIO DA SILVA ARAUJO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2014
Processo 0000231-07.2013.8.26.0411 (041.12.0130.000231) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
e Condutas Afins - Justiça Pública - ALAN MENDES ALENCAR e outro - Ante o exposto, e considerando tudo o mais que
consta dos autos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, e assim o faço para: 1 - CONDENAR os réus
BRAZ JUNIOR CRUZ DE SOUZA e ALAN MENDES ALENCAR como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, ao
cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento
de 416 dias-multa, com valor diário da multa correspondente ao mínimo legal; 2 - ABSOLVER os réus BRAZ JUNIOR CRUZ DE
SOUZA e ALAN MENDES ALENCAR da acusação de estarem incursos no art. 35 da Lei de drogas, o que faço com fundamento
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Os réus não poderão apelar em liberdade, eis que se encontram presos por este
processo, estando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Outrossim, seria uma verdadeira contradição
que tivessem sido mantidos presos durante toda a instrução e agora condenados viessem a apelar em liberdade. É necessária
a custódia dos réus, eis que condenados à pena a ser cumprida em regime fechado, certamente, se libertos forem, procurarão
se evadir, frustrando a aplicação da lei penal. Ademais, os acusados foram condenados por crime grave, ou seja, tráfico de
entorpecentes, o qual traz efeitos nefastos para a sociedade, na medida em que incentiva a criminalidade e destrói a base
desta, que é a família, de modo que é necessária a sua custódia para garantia da ordem pública. Ainda, as condições de
admissibilidade/requisitos da prisão preventiva também se fazem presentes, pois ao crime em tela é cominada pena máxima
superior a 04 anos (art. 313, CPP). Diante do que salientado acima, insustentável a aplicação de qualquer medida cautelar,
ante a inadequação. Da mesma forma, incabível fiança (art. 324, IV, CPP). Por estes motivos, nego-lhes o apelo em liberdade.
Recomende-se os réus na prisão em que se encontram recolhidos. Transitada esta em julgado, que seja o nome dos réus
lançado no rol dos culpados, bem como oficiado ao TRE para suspensão dos direitos políticos. Custas nos termos do disposto
no artigo 4°, § 9°, da Lei Estadual n° 11.608/03 c.c. o artigo 12 da Lei n° 1060/50. P.R.I.C. - ADV: MAURO ROBERTO BOVOLAN
GIMENES (OAB 118116/SP)
Processo 0000231-07.2013.8.26.0411 (041.12.0130.000231) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
e Condutas Afins - Justiça Pública - ALAN MENDES ALENCAR e outro - Fls. 296: Vistos. Recebo o recurso de apelação de fls.
289. Processe-se. Int. Pacaembu, 13 de janeiro de 2014. (Os autos se enconrtram em Cartório no aguardo de oferta de razões
pelo Defensor do corréu ALAN MENDES ALENCAR) - ADV: MAURO ROBERTO BOVOLAN GIMENES (OAB 118116/SP)
Processo 0000558-49.2013.8.26.0411 (041.12.0130.000558) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Coação no curso do
processo - Justiça Pública - MARCOS APARECIDO DE OLIVEIRA - Parte final da deliberação de fls. 112: “... encerrada a
instrução, concedo o prazo de 10 dias, iguais e sucessivos para alegações finais, iniciando-se pela parte autora. Em seguida,
venham os autos conclusos para deliberação. Saem os presentes intimados”. Pac., 12/12/2013 (Os autos se encontram em
Cartório no aguardo de oferta de memoriais pelo Dr. Defensor do Réu) - ADV: EDSON MICALI (OAB 31445/SP)
Processo 0001159-55.2013.8.26.0411 (041.12.0130.001159) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
e Condutas Afins - Justiça Pública - ARIANE GRACIANO PEDROZO - Fls. 94: Vistos. Depreque-se o interrogatório da acusada.
Ciência ao MP e a defesa. Pacaembu, 13 de janeiro de 2014. (Foi expedida carta precatória ao Foro Distrital de BERTIOGA-SP
para interrogatório da ré, a qual deverá ser acompanhada pelas partes, independentemente de nova intimação) - ADV: RAUPH
APARECIDO RAMOS COSTA (OAB 139204/SP)
Processo 0001482-02.2009.8.26.0411 (411.01.2009.001482) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) Justiça Pública - Elias da Silva - Sentença de fls. 176: Vistos. Trata-se de inquérito policial instaurado para apuração de crime de
AMEAÇA, em que envolve as partes supramencionadas. Sobreveio a certidão noticiando o decurso do prazo decadencial. O Dr.
Promotor de Justiça opinou pela extinção da punibilidade. Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do(s) autor(es)
do(s) fato(s), com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, pela decadência. Após o trânsito em julgado, efetuadas
as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. P.R.I. Pacaembu, 04 de dezembro de 2013. - ADV: RENATO DA
GAMA LACERDA (OAB 116893/SP)
Processo 0001884-78.2012.8.26.0411 (411.01.2012.001884) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado Justiça Pública - WILLYAN DE GÓES ROCINHOLLI e outro - Ante o exposto, e considerando tudo o mais que consta dos autos,
julgo PROCEDENTE a presente ação penal, e assim o faço para CONDENAR o réu WILLYAN DE GOES ROCINHOLLI, vulgo
“Mangão”, como incurso nas penas do art. 157, § 2°, inc. I e II, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade
de 06 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa, estes fixados no mínimo legal, conforme artigo
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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49, § 1°, do Código Penal. O réu poderá apelar em liberdade, uma vez que assim respondeu ao processo após revogação da
prisão preventiva. Transitada esta em julgado, que seja o nome do réu lançado no rol dos culpados, bem como oficiado ao TRE
para suspensão dos direitos políticos. Custas nos termos do disposto no artigo 4°, § 9°, da Lei Estadual n° 11.608/03, observado
o artigo 12 da Lei n° 1060/50. - ADV: MÁRCIO RICARDO DE SOUZA (OAB 291333/SP)
Processo 0001884-78.2012.8.26.0411 (411.01.2012.001884) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado WILLYAN DE GÓES ROCINHOLLI e outro - Fls. 252: Vistos. Recebo o recurso de apelação de fls. 249. Processe-se. Int.
Pacaembu, 10 de janeiro de 2014. (Os autos se encontram em Cartório no aguardo de oferta de razões pelo Dr. Defensor do
réu) - ADV: MÁRCIO RICARDO DE SOUZA (OAB 291333/SP)
Processo 0002847-86.2012.8.26.0411 (411.01.2012.002847) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
e Condutas Afins - Justiça Pública - DÉBORA SGNORINI DE ÂNGELO - - THÁIS DE OLIVEIRA BORGES - Fls. 311: Vistos.
Diante da pena aplicada a prescrição retroativa ocorrerá em 25 de julho de 2.020. Nos termos do item 13.1, do capítulo V, das
Normas de Serviços da Corregedoria Geral da Justiça, determino seja anotada na capa do processo o termo final da prescrição
retroativa. Remetam-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Seção Criminal, com as
nossas homenagens. Intimem-se. Pacaembu, 09 de janeiro de 2014. - ADV: ALYSON MIADA (OAB 164101/SP), LUCIMEIRE
FAGUNDES DA SILVA (OAB 265385/SP)
Processo 0002881-95.2011.8.26.0411 (411.01.2011.002881) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
e Condutas Afins - Justiça Pública - Júlio César Fernandes - Fls. 139: Vistos. Arbitro os honorários devidos ao(à) advogado(a)
nomeado(a) ao(a) réu(ré), DRª. JULIANA OLIVEIRA SIMÕES (fls. 38), em R$.248,88(30% - cód. 301). Expeça-se certidão para
cobrança. Proceda-se as devidas comunicações, averbações e anotações de praxe. Após, arquivem-se os autos. Int. Pacaembu,
01 de outubro de 2013. - ADV: JULIANA OLIVEIRA SIMÕES (OAB 202970/SP)
Processo 0002882-80.2011.8.26.0411 (411.01.2011.002882) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
e Condutas Afins - Justiça Pública - FABIANO LUIZ DE ANDRADE - Fls. 194: Vistos. Homologo o cálculo de fls. 189. Intimese o(a) condenado(a) para que efetue o pagamento das custas processuais. Arbitro os honorários devidos ao(à) advogado(a)
nomeado(a) ao(a) réu(ré), DR. HENRIQUE BASTOS MARQUEZI (fls. 71), em R$.248,88(30% - cód. 301). Expeça-se certidão
para cobrança. Int. Pacaembu, 02 de outubro de 2013. - ADV: HENRIQUE BASTOS MARQUEZI (OAB 97087/SP)
Processo 0005761-60.2011.8.26.0411 (411.01.2011.005761) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça - J. P. - R.
de A. P. - Tópico final da r. sentença de fls. 73/74: Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação penal, o que faço
para absolver o réu ROGÉRIO DE ANDRADE PEREIRA, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo penal, da
imputação que lhe foi irrogada por ocasião da denúncia. P. R. I. C. Pacaembu, 04 de dezembro de 2013. - ADV: ALESSANDRO
CRUDI (OAB 160077/SP)

Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ROGE NAIM TENN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MAURICIO DA SILVA ARAUJO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2014
Processo 0004831-08.2012.8.26.0411 (411.01.2012.004831) - Processo de Apuração de Ato Infracional - Lesões Corporais M. P. - A. M. dos S. - - B. H. de O. da S. e outro - Tópico final da r. sentença de fls. 120/123: Pelo exposto, reconhecida a pratica
do ato infracional descrito no artigo 129, caput, do Código Penal, pelo adolescente B.H.O.S. e A.M.S., aplico-lhes a medida
socioeducativa de liberdade assistida pelo prazo de 06 meses. P.R.I.C. Pacaembu, 06 de dezembro de 2013. - ADV: MARIA
DALVA SILVA DE SA GUARATO (OAB 252118/SP), HENRIQUE BASTOS MARQUEZI (OAB 97087/SP)

PALESTINA
Cível
1ª Vara
CARTÓRIO JUDICIAL
Fórum de Palestina - Comarca de Palestina
JUIZ DE DIREITO DR. AYRTON VIDOLIN MARQUES JÚNIOR
Processo 0000034-54.2010.8.26.0412 (412.01.2010.000034) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Joao Carlos de Jesus
Guedes - Prefeitura Municipal de Palestina - - Esap Palestina - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para, no
tocante à obrigação de fazer, tornar definitiva a tutela antecipada e considera-la cumprida e para CONDENAR os requeridos,
de forma solidária, a pagarem ao autor indenização por danos morais, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com
correção monetária pelos índices da tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e juros de mora, de 1% ao mês, a
partir da publicação desta, por se cuidar de valor fixado em sentença. Pela sucumbência, arcarão os requeridos com custas e
honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor da condenação, atualizado. Oportunamente, serão arbitrados os honorários
devidos ao patrono nomeado para o autor, por força do Convênio OAB/DP (fls. 137). P.R.I.C. - ADV: MARCO RENATO DE
SOUZA (OAB 248245/SP), FERNANDO CESAR CAVARIANI (OAB 219544/SP), VANESSA MARIN DE ABREU (OAB 217803/
SP), JOÃO GONÇALVES VICENTE NETO (OAB 301653/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo 0000043-11.2013.8.26.0412 (041.22.0130.000043) - Execução de Alimentos - Alimentos - M. E. P. A. - R. G. P. D.
- Fls. 49/66: Manifeste-se a autora. Int - ADV: LUIZ CARLOS DA SILVA (OAB 133452/SP)
Processo 0000048-33.2013.8.26.0412 (041.22.0130.000048) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L. L. A. de O.
- - L. G. A. de O. - G. F. de O. - Vistos. Intime-se a representante da autora supra qualificada para comprovar a abertura de conta
determinada neste Juízo, sob pena de crime de desobediência, servindo cópia desta decisão como mandado. Intime-se. - ADV:
MURILO VILHARVA ROBLER DA SILVA (OAB 218320/SP)
Processo 0000058-77.2013.8.26.0412 (041.22.0130.000058) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art.
48/51) - Joao de Jesus Cardoso - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1. Fls. 215/217: considerando a concordância
da parte autora ao cálculo apresentado pelo INSS, homologo-o para que produza os legais e jurídicos efeitos. 2. Observo que
a parte autora já se manifestou com relação à dedução de imposto de renda, nos termos da Instrução Normativa nº 1.127/2011.
3. Requisitem-se os pagamentos. Int. - ADV: ADEVAL VEIGA DOS SANTOS (OAB 153202/SP), JOSE GONCALVES VICENTE
(OAB 83730/SP)
Processo 0000060-86.2009.8.26.0412 (412.01.2009.000060) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) Benedita Teixeira Vasconcelos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos, etc. Infere-se dos autos que o INSS efetuou o
pagamento requisitado, satisfazendo, por conseguinte, a obrigação. Destarte, com esteio no artigo 794, inciso I, do Código de
Processo Civil, julgo extinta a fase executiva. Expeça-se alvará de levantamento em favor do pólo credor e de seu Patrono. Nos
termos do art. 503, parágrafo único, certifique-se imediatamente o trânsito em julgado. Com a retirada do alvará, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. - ADV: PAULO FRANCO GARCIA (OAB 54698/SP), ADEVAL VEIGA DOS SANTOS (OAB
153202/SP)
Processo 0000131-49.2013.8.26.0412 (041.22.0130.000131) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art.
48/51) - Sonia Flora Dias - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1. Recebo a apelação apresentada pela parte
autora em seus regulares efeitos devolutivo e suspensivo. 2. Manifeste-se a parte requerida em contrarrazões. 3. Com ou sem
resposta, subam os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 3ª Região, com nossas homenagens. 4. Fls. 70: ciência à parte
autora do termo de renúncia ofertado pela Autarquia. Int. - ADV: LUCIANA MARIA GARCIA DA SILVA SANDRIN (OAB 264782/
SP), SANDRO GARCIA PEREIRA DA SILVA (OAB 218826/SP), ADEVAL VEIGA DOS SANTOS (OAB 153202/SP)
Processo 0000185-20.2010.8.26.0412 (412.01.2010.000185) - Procedimento Ordinário - Empresas - Antonio Carlos Luiz
Eduardo - Estado de São Paulo - Fls. 176: Foi designada para o dia 19 de fevereiro de 2014, às 14:00 horas a audiência para
inquirição das testemunhas arroladas , a ser realizada na 2ª Vara da Fazenda Pública de São Jose do Rio Preto/ SP. Int - ADV:
GUILHERME LEGUTH NETO (OAB 119024/SP), PAULO FRANCO GARCIA (OAB 54698/SP)
Processo 0000196-59.2004.8.26.0412 (412.01.2004.000196) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Francisco Enrique Peres Batista - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos, etc. Infere-se dos autos que o INSS efetuou
o pagamento requisitado, satisfazendo, por conseguinte, a obrigação. Destarte, com esteio no artigo 794, inciso I, do Código de
Processo Civil, julgo extinta a fase executiva. Nos termos do art. 503, parágrafo único, certifique-se imediatamente o trânsito
em julgado. Após, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. - ADV: DIONEZIA MARIA DE OLIVEIRA GARCIA (OAB
59897/SP), PAULO FRANCO GARCIA (OAB 54698/SP)
Processo 0000228-49.2013.8.26.0412 (041.22.0130.000228) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Neusa Donizete Fernandes Gonzales - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fica designado o dia 24 de fevereiro de 2013,
às 08:30 horas (ordem de chegada), a perícia na requerente Neusa Donizete Fernandes Gonzales, a ser realizada no Hospital
de base - São Jose do Rio Preto. Av. Faria Lima, 5544. Procurar Sra. Vanessa, Jaqueline ou Fabiana no Setor de Atendimentos
a Convênios (mezanino)., com o Dr Jorge Adas Dib . Obs; (Trazer todos os exames complementares e ou documentos que
porventura tenham relação com a perícia e cópias dos que estejam no processo. )Int. - ADV: ADEVAL VEIGA DOS SANTOS
(OAB 153202/SP), PAULO FRANCO GARCIA (OAB 54698/SP)
Processo 0000229-05.2011.8.26.0412 (412.01.2011.000229) - Inventário - Inventário e Partilha - Sonia Aparecida Daniel
Paula - Nair de Oliveira Daniel - - Fabiano Daniel - Fls.130: Manifeste-se a inventariante acerca da nota devolutiva do CRI,
informando que não efetuou a prenotação ante o não comparecimento das partes interessadas no prazo estipulado para o
recolhimento das custas devidas. - ADV: MARLENE ROCHA DOS SANTOS MEQUE (OAB 106157/SP)
Processo 0000231-04.2013.8.26.0412 (041.22.0130.000231) - Prestação de Contas - Exigidas - Administração - Wagner
Ferreira da Costa - Alexander Ferreira da Costa - Autos nº 0000231-04.2013.8.26.0412 Autor: Wagner Ferreira da Costa Réu:
Alexander Ferreira da Costa Vistos. 1. Wagner Ferreira da Costa, relatando que o réu tem administrado o patrimônio comum que
é fruto de herança deixada pelo pai, ajuizou pretensão de prestação de contas em relação a todos os frutos civis da herança (fls.
2-6). O réu Alexander Ferreira da Costa apresentou contestação em que invocou preliminar de incompetência absoluta e em que
contrariou o mérito aduzindo que não se locupletou de valores (fls. 94-108). A réplica foi lançada (fls. 130-135). 2. A preliminar
de incompetência absoluta (na modalidade funcional) deve ser acolhida, com remessa do processo ao juízo competente. O
escopo do autor é a prestação de contas em relação ao patrimônio que constitui a herança decorrente da morte do pai José
Ferreira da Costa. Este patrimônio se encontra sob a administração do réu desde que foi ele nomeado inventariante no bojo do
processo de inventário. Muito embora o inventário já tenha recebido sentença e transitado em julgado, os efeitos da nomeação
do inventariante ainda são sentidos e surtidos, pois em razão da falta de recolhimento do ITCMD sequer o formal de partilha
foi expedido, de modo que a herança continua sendo integralmente administrada pelo inventariante. Assim, é importante o
cumprimento da regra do artigo 919 do Código de Processo Civil (segundo a qual as contas do inventariante ou administrador
devam ser prestadas como incidente aos autos do processo da nomeação), pois a prestação de contas poderá ensejar para
os herdeiros inclusive a verificação sobre a possibilidade ou não de recolhimento do ITCMD, para que todos possam receber
em definitivo os seus quinhões, passando a administrá-los. Outros aspectos importantes para cumprimento da regra do artigo
919 do Código de Processo Civil são: (a) a simplificação do procedimento (pois, já estando presente o dever de prestar contas,
decorrente da própria condição de inventariante), lá no juízo do inventário se pode começar diretamente pela prestação de
contas, sem necessidade da fase antecedente de reconhecimento da obrigação de prestar contas; (b) a prestação de contas do
inventariante a um dos herdeiros faz com que os demais não precisem ajuizar novos pedidos de prestação de contas, eis que as
contas a todos estarão facilmente acessíveis; (c) o juízo do inventário possui, pela regra do artigo 919 do Código de Processo
Civil, poderes muito mais amplos (e eficazes), podendo destituir o inventariante, sequestrar os bens sob a sua guarda e glosar
a gratificação a que teria direito; e (d) obsta a proliferação de demandas análogas em outros juízos. Assim, a adoção da regra
do artigo 919 do Código de Processo Civil, mais do que a aplicação de regra expressa, consiste em medida consentânea com
os axiomas da celeridade e da economia processual. 3. Portanto, com fundamento no artigo 919 do Código de Processo Civil e
nos princípios da celeridade e da economia processual, declino da competência para o Juízo de Direito da 1ª Vara de Família e
Sucessões do Foro Regional do Tatuapé (Comarca de São Paulo). Após a preclusão da presente decisão, remeta-se o processo
ao juízo competente. Intimem-se. Palestina, . AYRTON VIDOLIN MARQUES JÚNIOR Juiz de Direito DOCUMENTO ASSINADO
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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DIGITALMENTE, NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: JANE PUGLIESI
(OAB 105779/SP), ANDRÉ LUIZ TREVIZAN (OAB 181693/SP)
Processo 0000240-10.2006.8.26.0412/01 (041.22.0060.000240/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento
/ Execução - Jandira Neves Ribeiro - Luiz Carlos Fernandes - Fls.266/267: Ante a penhora via BacenJud infrutífera, apresente
a exequente, em 10 dias, planilha com o valor atualizado do seu crédito, para expedição do mandado de penhora como
determinado às fls.261, item 05. - ADV: FABIO PERES BAPTISTA (OAB 224730/SP), DIONEZIA MARIA DE OLIVEIRA GARCIA
(OAB 59897/SP)
Processo 0000308-81.2011.8.26.0412 (412.01.2011.000308) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - V. G.
R. - - D. R. da S. e outros - A. A. dos S. e outros - A. S. P. e outro - C. R. dos S. - - A. R. dos S. C. e outros - Autos nº 000030881.2011.8.26.0412 Vistos. 1. Diante da concordância das partes, nomeio o Doutor Jorge Paulete Vanrrel para, atuando como
auxiliar do juízo e das partes, realizar a exumação do corpo do suposto pai Appolinário Antonio dos Santos, sob a fé de seu grau,
independentemente de termo de compromisso (cabendo ao pólo ativo o custeio das despesas). 2. Marco para a exumação o dia
18 de fevereiro de 2014, às 10 horas, ocasião em que poderão estar presentes as partes. O ato será acompanhado por Oficial
de Justiça, que certificará a realização da exumação. 3.Via digitalmente assinada da presente decisão servirá como mandado,
para que o senhor Oficial de Justiça compareça ao cemitério e acompanhe a exumação, certificando-se sobre a realização do
ato. 4.Via digitalmente assinada da presente decisão servirá como correspondência, para que o senhor auxiliar do juízo, Doutor
Jorge Paulete Vanrrel (com endereço na Rua Voluntário de São Paulo, n. 3066, 9º andar, São José do Rio Preto) providencie a
exumação. Encaminhe-se a correspondência. 5.Via digitalmente assinada da presente decisão servirá como ofício, dirigido ao
Excelentíssimo Delegado de Polícia Civil, aqui se requisitando que destaque Policial Civil para acompanhamento da exumação.
Encaminhe-se o ofício. 6.Via digitalmente assinada da presente decisão servirá como ofício, dirigido ao Excelentíssimo Prefeito
do Município de Palestina, aqui se requisitando que providencie servidor ou coveiro que possa na data marcada realizar o
desenterro e novo enterro do corpo. Encaminhe-se o ofício. 7.Via digitalmente assinada da presente decisão servirá como
ofícios, dirigidos aos laboratórios Biogenetics (Avenida Nicodemo Alves dos Santos, n. 297, Uberlândia, MG, CEP 18.400-170) e
Primus Análises Clínicas (Avenida da Saudade, n. 1613, Palestina), aqui se requisitando que seja designada pessoa habilitada
para acompanhamento da coleta. Encaminhem-se os ofícios. 8.Via digitalmente assinada da presente decisão servirá como guia
de transporte (a ser apresentada pelo responsável pelo transporte em caso de parada policial), dirigida a todas as autoridades
policiais (em especial à Polícia Rodoviária Federal e à Polícia Militar Rodoviária), para que tenham conhecimento de que está
autorizado o transporte do material coletado na exumação, a fim de que seja submetido a exame genético. Deverá o responsável
pelo transporte diligenciar a impressão da presente guia de transporte. 9. Após, aguarde-se o resultado do exame genético.
Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Palestina, . AYRTON VIDOLIN MARQUES JÚNIOR Juiz de Direito DOCUMENTO
ASSINADO DIGITALMENTE, NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV:
FABIO PERES BAPTISTA (OAB 224730/SP), ALISSON DENIRAN PEREIRA OLIVEIRA (OAB 270245/SP), ANTONIO CARLOS
MARQUES (OAB 76909/SP)
Processo 0000321-12.2013.8.26.0412 (041.22.0130.000321) - Interdição - Tutela e Curatela - E. R. da C. S. - L. S. S. Vistos. Defiro a realização de estudo social junto às partes, conforme requerido pelo Ministério Público. Relatório no prazo de 20
dias. Int. - ADV: ANTONIO CARLOS MARQUES (OAB 76909/SP)
Processo 0000352-71.2009.8.26.0412 (412.01.2009.000352) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Maria
Justina Storti - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fls.199: Ciência à autora da implantação do benefício. No mais,
aguarde-se o pagamento requisitado às fls.197. - ADV: GISELE DE OLIVEIRA G PASCHOETO (OAB 120215/SP), PAULO
FRANCO GARCIA (OAB 54698/SP)
Processo 0000366-21.2010.8.26.0412 (412.01.2010.000366) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Jesuita Nascimento da
Silva - Marli Alves da Silva - Espolio de Joao Valverde Castilho - - Espolio de Maria Valverde da Silva - 3. Dispositivo: Diante do
exposto, extinguindo o feito com resolução de mérito (CPC, art. 269), julgo procedente a pretensão consubstanciada na inicial,
para o efeito de declarar em favor do Espólio de Jesuita Nascimento da Silva a usucapião extraordinária do imóvel objeto da
Matrícula n. 5.281 do Registro de Imóveis da Comarca de Palestina. Sem fixação de ônus sucumbenciais ante a natureza da
causa e por serem todas as partes beneficiárias da justiça gratuita. Depois do trânsito em julgado, remeta-se o processo ao
Registro de Imóveis para registro da aquisição da propriedade por usucapião. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Palestina, ADV: ANTONIO CARLOS MARQUES (OAB 76909/SP), GISELE DE OLIVEIRA G PASCHOETO (OAB 120215/SP), CHRISTIANE
AMICI GONCALVES SANTOS (OAB 139947/SP), ULYSSES DO CARMO FERREIRA (OAB 194456/SP), PAULO FRANCO
GARCIA (OAB 54698/SP), IDELI FERNANDES GALLEGO MARQUES (OAB 68476/SP)
Processo 0000452-84.2013.8.26.0412 (041.22.0130.000452) - Divórcio Litigioso - Família - A. D. da P. C. - L. da S. S. D. C. Autos nº 0000452-84.2013.8.26.0412 Vistos. Observo que existem pontos comuns nas pretensões de ambas as partes, havendo
divergências pontuais (e que em grande parte podem ser solucionadas por consenso). Assim, como forma de viabilizar com
que a futura instrução seja concentrada especificamente nos pontos de controvérsia (sendo viável o acordo, ao menos parcial),
designo audiência de conciliação para o dia 8 de Maio de 2014, às 15h40min. Em não havendo composição, durante a audiência
se passará à especificação de provas e saneamento. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Palestina, . AYRTON VIDOLIN
MARQUES JÚNIOR Juiz de Direito RECEBIMENTO Aos , recebi estes autos em cartório. Eu, ______________________,
escrevente, subscrevo. CERTIDÃO: Certifico e dou fé, que nesta data, o r. despacho/sentença foi: ( ) remetido (a) ao Diário
da Justiça Eletrônico. ( ) cadastrado (a) no sistema informatizado. Certifico mais, que o(a) r. decisão supramencionado foi
disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em ____/____/_______. Considera-se data da publicação o primeiro dia útil
subsequente à data acima mencionada. Palestina, ___/_____/2013. A Escrevente, - ADV: JOÃO GONÇALVES VICENTE NETO
(OAB 301653/SP), NÉMERSON FLÁVIO SOARES FERREIRA (OAB 171742/SP)
Processo 0000517-79.2013.8.26.0412 (041.22.0130.000517) - Inventário - Inventário e Partilha - Alvina Ribeiro da Silva
- José Antonio de Amorim e outros - Fls. 99 e vº : Manifeste-se a inventariante. Int - ADV: VANESSA CRISTINA GARCIA DE
OLIVEIRA CAMPANHA (OAB 168101/SP), FERNANDA CRISTINA DA SILVA MILLANE (OAB 186547/SP)
Processo 0000564-92.2009.8.26.0412 (412.01.2009.000564) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Carmelino Correa Vanderlice da Silva e outros - Fls.147/148 e 149/150: Manifeste-se o autor, no prazo de 10 dias, acerca das defesas apresentadas
pelos curadores especiais das partes Creusa e Ana Lucia, citadas por edital. - ADV: MURILO VILHARVA ROBLER DA SILVA
(OAB 218320/SP)
Processo 0000623-12.2011.8.26.0412 (412.01.2011.000623) - Procedimento Ordinário - Salário-Maternidade (Art. 71/73)
- Deusa Maria do Nascimento Felippe - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos, etc. Infere-se dos autos que o INSS
efetuou o pagamento requisitado, satisfazendo, por conseguinte, a obrigação. Destarte, com esteio no artigo 794, inciso I, do
Código de Processo Civil, julgo extinta a fase executiva. Nos termos do art. 503, parágrafo único, certifique-se imediatamente
o trânsito em julgado. Após, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. - ADV: CLEBER UEHARA (OAB 158869/SP),
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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ADEVAL VEIGA DOS SANTOS (OAB 153202/SP)
Processo 0000683-14.2013.8.26.0412 (041.22.0130.000683) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Lidercio
Severino - Egydio Severino Villela - Fls.17: Fica concedido ao inventariante o prazo de 30 (trinta) dias. - ADV: MARCO RENATO
DE SOUZA (OAB 248245/SP)
Processo 0000686-71.2010.8.26.0412 (412.01.2010.000686) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer Ana Carolina Barco da Silva - Municipio de Palestina - Fls.108: Manifeste-se a Fazenda Municipal. - ADV: VANESSA MARIN DE
ABREU (OAB 217803/SP), MARCO RENATO DE SOUZA (OAB 248245/SP), CELIO ALBINO (OAB 73046/SP)
Processo 0000700-60.2007.8.26.0412 (412.01.2007.000700) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Devanir dos Santos Correa - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos, etc. Infere-se dos autos que o INSS efetuou o
pagamento requisitado, satisfazendo, por conseguinte, a obrigação. Destarte, com esteio no artigo 794, inciso I, do Código de
Processo Civil, julgo extinta a fase executiva. Nos termos do art. 503, parágrafo único, certifique-se imediatamente o trânsito em
julgado. Após, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. - ADV: MURILO VILHARVA ROBLER DA SILVA (OAB 218320/
SP), LUIZ CARLOS DA SILVA (OAB 133452/SP)
Processo 0000712-64.2013.8.26.0412 (041.22.0130.000712) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Rogerio Jose Rubio - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos em saneamento. 1.Não há questões preliminares. Estão
preenchidas as condições da ação e os pressupostos processuais. Não há nulidades. Assim, declaro o processo saneado.
2.Fixo como ponto controvertido o preenchimento aos requisitos legais para a concessão do benefício. 3.Defiro a produção da
prova documental já encartada aos autos. 4.Muito embora exista forte acervo probatório coligido pela parte autora, a fim de
se evitar quaisquer nulidades e tendo em vista que os exames oficiais não são recentes, faz-se necessária a perícia. 5.Assim,
defiro a realização de prova pericial médica, a qual é essencial para a aferição técnica da incapacidade. Formulo como quesitos
do juízo os seguintes quesitos: (a) Há incapacidade para o trabalho? (b) A incapacidade é total ou parcial? (c) A incapacidade
é permanente ou não? (d) Tendo em vista a idade e o nível educacional, o pólo requerente tem condições de exercer outras
funções? (e) Quando se iniciou a doença e/ou incapacidade? (f) Outras considerações importantes para apreciação do pedido do
pólo requerente. 6.Nomeio como perito o médico Doutor JORGE ADAS DIB. Fixo os seus honorários em R$ 200,00. 7.Oficie-se
solicitando designação de data, local e hora para realização do exame pericial, servindo cópia desta decisão como ofício. Com
a resposta, intimem-se as partes. Faculto às partes a apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, nos termos
do artigo 421 do Código de Processo Civil. 8.Após a apresentação do laudo, com manifestação das partes sem solicitação
de esclarecimentos ou se houver, depois de prestados, oficie-se requisitando o pagamento dos honorários. 9.A audiência de
instrução e julgamento será designada oportunamente, se necessário. Intime-se. - ADV: ANTONIO CARLOS MARQUES (OAB
76909/SP), ADEVAL VEIGA DOS SANTOS (OAB 153202/SP), IDELI FERNANDES GALLEGO MARQUES (OAB 68476/SP)
Processo 0000725-68.2010.8.26.0412 (412.01.2010.000725) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou
Fornecimento de Medicamentos - Dolores Fernandes Gallego - Fazenda Municipal - Fls.136: Manifeste-se a Fazenda Municipal.
- ADV: VANESSA MARIN DE ABREU (OAB 217803/SP), MARCO RENATO DE SOUZA (OAB 248245/SP), CELIO ALBINO (OAB
73046/SP)
Processo 0000764-65.2010.8.26.0412 (412.01.2010.000764) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de
Serviço (Art. 52/4) - Adauto de Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1. Recebo a apelação apresentada
pela parte autora em seus regulares efeitos devolutivo e suspensivo. 2. Manifeste-se a parte requerida em contrarrazões. 3.
Com ou sem resposta, subam os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 3ª Região, com nossas homenagens. Int. - ADV:
SANDRO GARCIA PEREIRA DA SILVA (OAB 218826/SP), LUCIANA MARIA GARCIA DA SILVA SANDRIN (OAB 264782/SP),
EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA (OAB 138065/SP)
Processo 0000785-46.2007.8.26.0412 (412.01.2007.000785) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Maria
das Dores da Conceiçao - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos, etc. Infere-se dos autos que o INSS efetuou o
pagamento requisitado, satisfazendo, por conseguinte, a obrigação. Destarte, com esteio no artigo 794, inciso I, do Código de
Processo Civil, julgo extinta a fase executiva. Nos termos do art. 503, parágrafo único, certifique-se imediatamente o trânsito
em julgado e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. - ADV: MURILO VILHARVA ROBLER DA SILVA (OAB
218320/SP), LUIZ CARLOS DA SILVA (OAB 133452/SP)
Processo 0000814-57.2011.8.26.0412 (412.01.2011.000814) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Maria Aparecida
Ferreira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos, etc. Infere-se dos autos que o INSS efetuou o pagamento requisitado,
satisfazendo, por conseguinte, a obrigação. Destarte, com esteio no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo
extinta a fase executiva. Expeça-se alvará de levantamento em favor do pólo credor e de seu Patrono. Nos termos do art.
503, parágrafo único, certifique-se imediatamente o trânsito em julgado. Com a retirada do alvará, arquivem-se. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. - ADV: SERGIO JUSTO (OAB 156956/SP), ADEVAL VEIGA DOS SANTOS (OAB 153202/SP), JANAINA
ZANETI JUSTO (OAB 204943/SP)
Processo 0000839-80.2005.8.26.0412 (412.01.2005.000839) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Fiscal ou Fatura Bunge Fertilizantes Sa - Luiz Atilio Amendola - Fls.327/328: Fica concedido ao exequente o prazo suplementar de 30 (trinta)
dias. - ADV: NADIR CARDOSO VITORIANO (OAB 170196/SP), LUIZ RAFAEL NÉRY PIEDADE (OAB 207184/SP)
Processo 0000884-74.2011.8.26.0412 (412.01.2011.000884) - Demarcação / Divisão - Divisão e Demarcação - Aparecida
Rosemari Ribeiro - Herdeiros de Celia Aparecida Ribeiro Malvezzi - - Apparecida Ondina Ribeiro Gonçalves - 3. Dispositivo: Diante
do exposto, extinguindo o feito com resolução de mérito (CPC, art. 269), julgo procedente a pretensão consubstanciada na inicial,
para o efeito de, em sede de divisão (com extinção de condomínio), determinar o desmembramento da área correspondente aos
levantamentos topográficos e memoriais descritivos de fls. 39-42, com a abertura de nova matrícula imobiliária, a ser registrada
com propriedade atribuída exclusivamente à requerente Aparecida Rosemari Ribeiro. A área remanescente (fls. 44-48) consistirá
no imóvel da matrícula original, permanecendo em condomínio entre Apparecida Ondina Ribeiro Gonçalves e o Espólio de Celia
Aparecida Ribeiro Malvezzi, com exclusão de Aparecida Rosemari Ribeiro. Sem fixação de ônus sucumbenciais ante a natureza
da causa e por ser a requerente beneficiária da justiça gratuita. Não havendo interesse recursal, dou a sentença por transitada
em julgado na presente data. Remeta-se o processo ao Registro de Imóveis para realização dos registros em cumprimento
da sentença, cabendo à interessada a apresentação dos demais documentos que se mostrarem necessários à efetivação do
registro. O trânsito em julgado ocorreu em . Oportunamente, arquive-se. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Palestina, . - ADV: ANDRE LUIS RIBEIRO DE CARVALHO (OAB 113545/SP)
Processo 0000888-14.2011.8.26.0412 (412.01.2011.000888) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Antonio Cesar
Merenda - - Maria Cristina Pontes de Moraes Merenda - Maria Ines Buosi Hachich - - Flavio Augusto Hachich - Autos nº
0000888-14.2011.8.26.0412 Vistos. Como forma de assegurar o resultado prático e dúplice da sentença (no aspecto em que
os recursos não tiveram efeito suspensivo), o que encontra apoio no artigo 461, § 5º, do Código de Processo Civil, no prazo
de cinco dias providenciem os autores o depósito em cartório das chaves que permitam a abertura dos cadeados instalados
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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na servidão denominada nos autos como “estrada lateral” (servidão que aparece nas fotografias de fl. 38), sob a pena de ser
autorizado o arrombamento dos cadeados. Nos cinco dias subsequentes ao prazo para depósito das chaves (caso realizado),
providenciem os réus a retirada das chaves em cartório. Decorrido o prazo de depósito sem apresentação das chaves, ficam os
réus autorizados a realizar o arrombamento dos cadeados para acesso a tal servidão. Intimem-se. Palestina, - ADV: FÁBIO DA
SILVA ARAGÃO (OAB 157069/SP), JURANDIR BATISTA MEDEIROS JUNIOR (OAB 281846/SP)
Processo 0000898-58.2011.8.26.0412 (412.01.2011.000898) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Gilmar
Damiao Pinto da Rocha - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fls.112/113: Ciência às partes de que foi designado o dia
19.02.2015, às 16:30 horas para oitiva da testemunha arrolada pelo autor junto à 1ª Vara da Justiça Federal da Comarca de
Catanduva/SP. - ADV: JOSE GONCALVES VICENTE (OAB 83730/SP)
Processo 0000914-12.2011.8.26.0412 (412.01.2011.000914) - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- Deilhe Cristina dos Santos Campos - Municipio de Palestina - Fls.131: Manifeste-se a Fazenda Municipal. - ADV: VANESSA
MARIN DE ABREU (OAB 217803/SP), MARCO RENATO DE SOUZA (OAB 248245/SP), PAULO FRANCO GARCIA (OAB 54698/
SP)
Processo 0000997-96.2009.8.26.0412 (412.01.2009.000997) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Matheus Justino Ferreira Siqueira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1. Fls. 198: considerando a
concordância da parte autora ao cálculo apresentado pelo INSS, homologo-o para que produza os legais e jurídicos efeitos. 2.
Manifeste-se a parte autora com relação à dedução de imposto de renda, nos termos da Instrução Normativa nº 1.127/2011. 3.
Com a resposta, requisitem-se os pagamentos. Int. - ADV: ADEVAL VEIGA DOS SANTOS (OAB 153202/SP), SANDRO GARCIA
PEREIRA DA SILVA (OAB 218826/SP), LUCIANA MARIA GARCIA DA SILVA SANDRIN (OAB 264782/SP)
Processo 0001015-49.2011.8.26.0412 (412.01.2011.001015) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)
- Joaquim Jose Soares - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fls. 107/108: Manifeste-se o autor (referente pagamento
RPV). Int - ADV: JOSE GONCALVES VICENTE (OAB 83730/SP), ADEVAL VEIGA DOS SANTOS (OAB 153202/SP)
Processo 0001065-41.2012.8.26.0412 (412.01.2012.001065) - Embargos de Terceiro - Posse - B. P. - G. C. G. - - E. G.
R. - - R. G. - 3. Dispositivo: Diante do exposto, extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 269, inciso I, do CPC),
julgo improcedentes os embargos de terceiro. Sucumbente, condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e
de honorários advocatícios em favor do patrono dos embargados, honorários estes que fixo em R$ 3.000,00, por apreciação
equitativa, tendo em vista o conteúdo econômico da causa, tudo com a ressalva do artigo 12 da Lei n. 1.060/50, pois o embargante
é beneficiário da justiça gratuita (fl. 75). Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Palestina, - ADV:
IZAIAS ALVES DA SILVA (OAB 180660/SP), SERGIO JOSÉ VINHA (OAB 205926/SP)
Processo 0001095-81.2009.8.26.0412 (412.01.2009.001095) - Execução de Alimentos - Alimentos - C. L. da S. - L. A. da
S. - Vistos. Atenda a parte exequente a cota ministerial retro. Int. - ADV: CLAUDIA RENATA DA SILVA (OAB 124827/SP), PAULO
JOSE CURY (OAB 30553/SP)
Processo 0001157-19.2012.8.26.0412 (412.01.2012.001157) - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Cecilia
da Rocha Vicente - Vistos. Intime-se a requerente a dar andamento no feito, constituindo novo patrono, no prazo de 15 dias, sob
pena de arquivamento, servindo cópia desta decisão, assinada digitalmente, como mandado. Intime-se. - ADV: SERGIO JUSTO
(OAB 156956/SP), JANAINA ZANETI JUSTO (OAB 204943/SP)
Processo 0001158-09.2009.8.26.0412 (412.01.2009.001158) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Marcionila
Pereira da Silva Teixeira - - Angela Lucia dos Reis Pimentel - - Jacira Soares da Silva e outros - Fls. 108: Fica deferido o
sobrestamento do feito pelo prazo de 90 dias. Int - ADV: CELIO ALBINO (OAB 73046/SP)
Processo 0001199-68.2012.8.26.0412 (412.01.2012.001199) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Marina de
Oliveira Assis - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1. Fls. 110/113: considerando a concordância da parte autora
ao cálculo apresentado pelo INSS, homologo-o para que produza os legais e jurídicos efeitos. 2. Observo que a parte autora já
se manifestou com relação à dedução de imposto de renda, nos termos da Instrução Normativa nº 1.127/2011. 3. Requisitem-se
os pagamentos. Int. - ADV: ADEVAL VEIGA DOS SANTOS (OAB 153202/SP), JOSE GONCALVES VICENTE (OAB 83730/SP),
ALEXANDRE FREITAS DOS SANTOS (OAB 119743/SP)
Processo 0001244-43.2010.8.26.0412 (412.01.2010.001244) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - C. H. de C.
R. - C. A. da S. R. - Vistos. Fls. 93: intime-se o requerido, pessoalmente, para que tome conhecimento da abertura da conta
judicial para depósito dos alimentos devidos, servindo cópia desta decisão, assinada digitalmente, como precatória. No mais,
cumpra-se a determinação de fl.74 e arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: NÉMERSON FLÁVIO SOARES FERREIRA (OAB
171742/SP), JOAQUIM CARDOSO FERNANDES (OAB 8167/BA)
Processo 0001558-18.2012.8.26.0412 (041.22.0120.001558) - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - Fazenda
Publica do Municipio de Palestina - Ugilton Cesar de Moraes Garcia - - Jose dos Reis Campos - - Dionizio Peres Aparecido - Editora Coc Empreendimentos Culturais Ltda - - Arnaldo Trindade - V. 1. Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pela Fazenda
Pública do Município de Palestina em face dos requeridos supra especificados, por ato de improbidade. 2. Notificados, nos
termos do art. 17, §7o, da Lei 8.249/92 (fls. 427, v. e 527), os requeridos José dos Reis Campos (fls. 435/445); Dionízio Perez
Aparecido (fls. 452/469) e Editora COC Empreendimetnos Educacionais Ltda. (fls. 496/505) apresentaram defesa preliminar.
José dos Reis arguiu preliminares de ilegitimidade passiva porque trabalhava como almoraxife, sem poderes para celebrar
contratos, além de prescrição e inépcia da inicial. Dionízio também invocou preliminar de inépcia da inicial, inadequação do
procedimento e ilegitimidade passiva; Editora COC pediu dilação probatória antes do recebimento da inicial e sustentou a
ausência de causa de pedir apta. Os requeridos Ugilton Cesar de Moraes Garcia e Antonio Trindade não apresentaram defesa
(certidão de fls. 528), seguindo-se manifestação da autora em réplica e do I. Representante do Ministério Público. 3. Defiro
o pedido de prazo em dobro aos requeridos, nos termos do art. 191 do CPC, conforme pleiteado a fls. 453. 4. Rejeito as
preliminares arguidas, com exceção da ilegitimidade passiva dos requeridos José dos Reis e Dionízio. Com efeito, a inicial
é apta, descrevendo os fatos e fundamentos jurídicos da pretensão inicial, e a via eleita mostra-se adequada à defesa dos
interesses discutidos em juízo, constando que Ugilton, na qualidade de Prefeito Municipal, contratou a empresa requerida para
prestar serviços educacionais, com prejuízos ao erário porque houve pagamento sem a correspondente entrega dos materiais,
discrepância em valores de compras realizadas e indícios de compras e aquisições em processo licitatório, figurando no polo
passivo José dos Reis como responsável pelo almoxarifado e Dionízio como responsável pelo departamento de educação, ao
passo que Arnaldo Trindade figurava como chefe de gabinete. Cuidando-se de ato de improbidade, foi efetuada a notificação
dos requeridos para defesa preliminar, dispensando dilação probatória nessa fase processual, o que será realizado no curso da
ação. No tocante à ilegitimidade passiva arguida por José dos Reis e Dionízio, contudo, a preliminar prospera. Isso porque a
própria leitura da inicial demonstra a ausência de fatos específicos imputados aos mesmos, descrevendo apenas suas funções
durante a gestão do então Prefeito Ugilton, circunstâncias que não tem o condão de torná-los corresponsáveis com o Prefeito,
especialmente porque não tinham poderes decisórios para pagar, receber, dispensar licitação ou apurar as divergências em
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valores contratados, vale dizer, as irregularidades descritas na inicial. Por tais razões, como falta descrição de suas condutas
tidas como ímprobas, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, VI (ilegitimidade passiva), do
Código de Processo Civil no tocante aos requeridos José dos Reis Campos e Dionízio Perez Aparecido, providenciando-se as
anotações necessárias. 5. No mérito, afasto a prescrição alegada porque, como bem manifestou o Dr. Promotor de Justiça, o
ressarcimento dos danos causados ao erário é imprescritível, nos termos do art. 37, §5o, da Constituição Federal. 6. Superadas
as preliminares nos termos supra, recebo a inicial no tocante aos requeridos UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA,
ARNALDO TRINDADE e EDITORA COC EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA, citando-se-os, com as advertências legais
para, querendo, apresentarem contestação. - ADV: RONY CARLOS ESPOSTO POLIZELLO (OAB 257744/SP), PAULO FRANCO
GARCIA (OAB 54698/SP), MARCO RENATO DE SOUZA (OAB 248245/SP), VANESSA MARIN DE ABREU (OAB 217803/SP),
ALINE PEREZ SUCENA (OAB 194160/SP), RICARDO ALVES DE OLIVEIRA (OAB 170522/SP), JOÃO AUGUSTO RODRIGUES
MOITINHO (OAB 155279/SP), CHRISTIANE PEREZ SUCENA MOITINHO (OAB 153033/SP), LUIZ MANOEL GOMES JUNIOR
(OAB 123351/SP)
Processo 3000005-45.2013.8.26.0412 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - A. C. N. M. - J. C.
M. - Vistos. Intime-se o devedor para que, em 3 dias, efetue o pagamento do débito remanescente de R$600,00 ou comprove
que já o fez, sob pena de prisão. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da
Lei. Intime-se. - ADV: JOSE GONCALVES VICENTE (OAB 83730/SP), FABIO PERES BAPTISTA (OAB 224730/SP)
Processo 3000014-07.2013.8.26.0412 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - F. P. da S. M. - J.
M. de M. J. - Vistos. Atenda a parte exequente a cota retro do Ministério Público. Int.- apresentar cálculo atualizado das parcelas
vencidas no curso do processo, - ADV: MARCO RENATO DE SOUZA (OAB 248245/SP), JOSE GONCALVES VICENTE (OAB
83730/SP)
Processo 3000126-73.2013.8.26.0412 - Interdição - Tutela e Curatela - E. C. - R. C. - Fls.35: Ciência às partes de que foi
designado o dia 17.02.2014, às 12:00 horas, para exame de capacidade civil da requerida RADIK CHALA, junto ao Dr. Hubert
Eloy Richard Pontes, na CLÍNICA HUMANITAS, à Rua Rubião Júnior, nº 2649, Centro, em São José do Rio Preto/SP, fone:
3233-1719 e 3235-1457, devendo a mesma comparecer acompanhada de um familiar. - ADV: JOÃO GONÇALVES VICENTE
NETO (OAB 301653/SP)
Processo 3000344-04.2013.8.26.0412 - Depósito - Alienação Fiduciária - B.V. FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO S.A. - Ezequiel da Silva Lima - Providencie o autor a juntada aos autos de cópia da petição de fls.35/36 para
contrafé, bem como o recolhimento da diligência do oficial de justiça para que seja procedida a citação do requerido. - ADV:
JOSE LUIS TREVIZAN FILHO (OAB 269588/SP)
Processo 3000358-85.2013.8.26.0412 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. A. B. - A. M. S. B. - Fls.40: Providencie o patrono
do autor a retirada em Cartório da certidão de averbação do divórcio, ou contato com o mesmo para tal fim. - ADV: VANESSA
CRISTINA GARCIA DE OLIVEIRA CAMPANHA (OAB 168101/SP)
Processo 3000380-46.2013.8.26.0412 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - F. C. R. - G. P. dos S. Vistos. Considerando que o requerido reconheceu espontaneamente da criança como sua filha, conforme certidão de nascimento
de fls. 21, é caso de falta de interesse de agir superveniente e, em consequência, julgo extinto o processo sem resolução de
mérito, nos termos do artigo 267, IX, do Código de Processo Civil. Arbitro os honorários do defensor nomeado a parte autora no
teto da tabela OAB/DP. Com fundamento no art. 503, parágrafo único, do Código de Processo Civil, certifique-se, de imediato,
o trânsito em julgado, expedindo-se certidão de honorários. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.
P.R.I. - ADV: NÉMERSON FLÁVIO SOARES FERREIRA (OAB 171742/SP)
Processo 3000435-94.2013.8.26.0412 - Outras medidas provisionais - Sustação de Protesto - Claudio Roberto Ferraz
- Cooperativa de Crédito Credicitrus - Fls.34: Ciência ao autor da suspensão da publicidade e efeitos do título protestado.
Fls.38/103: Manifeste-se a autora, no prazo de 10 dias, acerca da contestação do requerido. - ADV: LUIZ CARLOS DA SILVEIRA
BARBOSA FILHO (OAB 251065/SP), REGINALDO MARTINS DE ASSIS JUNIOR (OAB 115693/SP), REGINALDO MARTINS DE
ASSIS (OAB 34709/SP)
Processo 3000472-24.2013.8.26.0412 - Exceção de Incompetência - Jurisdição e Competência - W. M. de J. - I. A. O. Ante o exposto, acolho a exceção de incompetência para reconhecer a incompetência territorial deste Juízo e determinar a
remessa dos autos à Comarca de Campina Verde - SP, após o prazo para eventuais recursos da presente decisão, anotando-se
e comunicando-se. Isento de custas e honorários, por se cuidar de simples incidente. - ADV: FABIO PERES BAPTISTA (OAB
224730/SP), ELISANGELA MENEGAZ DE PAULA ALVES (OAB 170/MG)
Processo 3000533-79.2013.8.26.0412 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Rubens Pinheiro de
Azevedo - Marcia Ramos de Oliveira Santos - - Caixa Seguradora Sa - Manifeste-se o autor acerca da contestação apresentada
pela requerida Caixa Seguradora S/A às fls.93/181, no prazo de 10 dias, bem como sobre a certidão supra (decorrido o prazo
legal da juntada da citação da requerida Marcia Ramos de Oliveira de fls.88, sem apresentação de contestação nos autos). ADV: RENATO TUFI SALIM (OAB 22292/SP), ALDIR PAULO CASTRO DIAS (OAB 138597/SP), MURILO VILHARVA ROBLER
DA SILVA (OAB 218320/SP)
Processo 3000560-62.2013.8.26.0412 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Valtra
Administradora de Consórcios Ltda - Valmir Cesar Brunhare - Fls. 58: Fica deferido o sobrestamento do feito pelo prazo de 90
dias. Int - ADV: FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS (OAB 196461/SP)
Processo 3000572-76.2013.8.26.0412 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A CFI - Evandro Lima Pires - Manifeste-se o autor sobre a certidão do oficial de justiça de fls. 34 ( Não localizou o requerido
e não obtive informações sobre o mesmo e até a presente data não foi possível localizar o veículo nem o requerido). Inty - ADV:
JOSE LUIS TREVIZAN FILHO (OAB 269588/SP)

Juizado Especial Cível
JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL
Fórum de Palestina - Comarca de Palestina
JUIZ DE DIREITO DR. AYRTON VIDOLIN MARQUES JÚNIOR
Processo 0000252-14.2012.8.26.0412 (412.01.2012.000252) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Dinael
Firmino - Manifeste-se o exequente sobre a certidão do Oficial de Justiça (“...deixei de proceder a Entrega dos bens em virtude
do requerente até apresente data não compareceu para recebê-los...”). - ADV: JOSE WILSON GIANOTO (OAB 55560/SP)
Processo 3000272-17.2013.8.26.0412 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - GILSON APARECIDO
DE SOUZA OLIVEIRA - AYMORE CRED. FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - - SANTANDER FINANCIAMENTOS - Vistos.
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Diante do pagamento da obrigação, arquivem-se os autos. Certifique-se o trânsito em julgado. Intimem-se. - ADV: MARLENE
ROCHA DOS SANTOS MEQUE (OAB 106157/SP), LILA KELLY NICEZIO DE ABREU MAGRI (OAB 119935/SP), FÁBIO ANDRÉ
FADIGA (OAB 139961/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP)

PALMEIRA D´OESTE
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO LUCIANA CONTI PUIA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SUZI DARLEY MEDRADO NUNES TREVIZOL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2014
Processo 0000022-97.2011.8.26.0414 (414.01.2011.000022) - Procedimento Ordinário - Salário-Maternidade (Art. 71/73) Ana Suelia Alves dos Santos - Vistos. Diante dos autos de embargos à execução, por ora, fica prejudicada a sentença a fls. 171.
Assim, aguarde-se a decisão da Superior Instância nos autos dos embargos em apenso para a expedição dos alvarás judiciais
relativos aos pagamentos demonstrados a fls. 169/170. Com as nossas homenagens, remetam-se estes autos e aqueles em
apenso ao Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Intime-se. - ADV: VAGNER EDUARDO XIMENES (OAB
280843/SP), JOSÉ RICARDO XIMENES (OAB 236837/SP)
Processo 0000071-12.2009.8.26.0414 (414.01.2009.000071) - Monitória - Cheque - Aparecido Beloni - Olas K Hirosi & Cia
Ltda - Cls para decisão - ADV: DOUGLAS LUIZ DOS SANTOS (OAB 166979/SP), ARNALDO DOS SANTOS (OAB 79986/SP),
MARCUS VINICIUS ALVAREZ URDIALES (OAB 256744/SP), JOSE ROBERTO ALVAREZ URDIALES (OAB 78762/SP)
Processo 0000071-12.2009.8.26.0414 (414.01.2009.000071) - Monitória - Cheque - Aparecido Beloni - Olas K Hirosi & Cia
Ltda - Vistos. Petição do exequente a fls. 170/vº: No caso, constato que restou caracterizado o abuso da personalidade por
parte da executada que se apresentou em fase de execução desprovida de bens devido ao seu encerramento irregular confesso
a fls. 163, sendo tentada inclusive penhora on line que resultou infrutífera, impondo-se, por conseguinte, a desconsideração
da personalidade jurídica da empresa executada, nos termos do art. 50 do Código Civil. Nesse sentido: Prestação de serviços
- Cobrança - Execução do julgado - Bens não encontrados - Bacenjud infrutífero - Irregular encerramento das atividades
caracterizado - Desconsideração da personalidade jurídica - Cabimento - Agravo provido com observação. (TJSP - Agravo
de Instrumento nº 2034190-04.2013.8.26.0000 - 26ª Câmara de Direito Privado - Rel. Des. Vianna Cotrim - J. Em 18/12/2013)
Destarte, inclua-se o nome dos sócios da empresa executada no pólo passivo, retificando-se a distribuição e anotando-se e,
estando cientes da presente execução de sentença tanto pela intimação de seu patrono na forma do art. 475-J do CPC quanto
pelo conteúdo da certidão de fls. 163, em atendimento aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do
processo, bem como em obediência à ordem prevista no art. 655 do Código de Processo Civil, determino o imediato bloqueio
de valores existentes em contas bancárias dos executados, via BacenJud, nos termos do art. 655-A do Código de Processo
Civil, observando-se o valor apresentado pelo exequente. Se o bloqueio for positivo, providencie-se a transferência dos
valores, convertendo-se a quantia bloqueada, desde já, em penhora, independentemente da lavratura de termo. Caso seja
efetuado bloqueio em excesso, determino a liberação do excedente. Caso seja efetuado bloqueio de quantia ínfima, determino
o desbloqueio do referido valor, com fundamento no art. 659, § 2º, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, intime-se o
executado da penhora, bem como do prazo de 15 (quinze) dias para eventual impugnação. Se apresentada impugnação, tornem
os autos conclusos. Se não for apresentada impugnação, expeça-se mandado de levantamento, ou o que se fizer necessário,
em favor do exequente e intime-o para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a satisfação do seu crédito. Decorrido
o prazo acima assinalado, com ou sem resposta, tornem os autos conclusos. Após, se o caso, diante da necessidade de imprimir
efetividade ao procedimento executivo, bem como em obediência aos princípios da celeridade processual e da razoável duração
do processo, determino, também, a pesquisa das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda do executado, por meio do
sistema InfoJud. Assim, providencie a serventia o que se fizer necessário. Efetuadas as pesquisas, dê-se ciência ao exequente,
pelo prazo de 10 (dez) dias, das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda do executado. Os documentos deverão ficar
arquivados em pasta própria, observando-se rigoroso sigilo pela serventia, e devem ser destruídos após o prazo assinalado. Int.
- ADV: DOUGLAS LUIZ DOS SANTOS (OAB 166979/SP), JOSE ROBERTO ALVAREZ URDIALES (OAB 78762/SP), ARNALDO
DOS SANTOS (OAB 79986/SP), MARCUS VINICIUS ALVAREZ URDIALES (OAB 256744/SP)
Processo 0000138-84.2003.8.26.0414 (414.01.2003.000138) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Citroplast
Industria e Comercio de Papeis e Plasticos Ltda - Manifeste-se o exequente no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento.
- ADV: VIRGINIA ABUD SALOMAO (OAB 140780/SP), GIOVANI MARTINEZ DE OLIVEIRA (OAB 155663/SP), JOSE ROBERTO
ALVAREZ URDIALES (OAB 78762/SP), SEMIR ZAR (OAB 86584/SP)
Processo 0000491-75.2013.8.26.0414 (041.42.0130.000491) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Pedro Brazero - Banco Itaú Sa - Vistos. Em primeiro lugar, a despeito de ter o executado oferecido à penhora suas
cotas depositadas junto a um fundo, entendo que a ordem de preferência legal pela penhora em dinheiro somente poderia ser
afastada caso demonstrada a impossibilidade da penhora em dinheiro, o que não veio a ser sequer alegado nos autos, de forma
que indefiro o pedido de penhora de cotas para a garantia do Juízo. Contudo, por celeridade processual, uma vez já apresentada
a impugnação e tendo o exequente se manifestado em resposta, passo à análise das matérias levantadas. Rejeito as preliminares
de carência de ação e ilegitimidade ativa, uma vez que o exequente era cliente do banco executado no período dos planos
econômicos em relação aos quais estão sendo cobrados os expurgos inflacionários, tendo o STJ aplicado à decisão prolatada
em 16/08/2001 efeitos erga omnes na forma do art. 103, III do CDC, estando aqueles autos de ação coletiva já em fase de
execução, conforme certidão de objeto e pé (fls. 19/22). Tampouco possível a suspensão do processo pela mencionada decisão
do STF, posto que tal suspensão alcança apenas os processos em que ainda não há decisão com trânsito em julgado, o que não
ocorre no presente caso em que já houve o trânsito em julgado da decisão prolatada em demanda coletiva que se encontra já
em fase de execução. Nesse sentido: “Primeiramente, quanto ao pedido de suspensão, este é impossível. Como bem trouxe o
banco, a suspensão diz respeito apenas aos processos em que não há decisão com trânsito em julgado. Não é o caso dos
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autos. A Ação Civil Pública em que o Idec foi vencedor para condenar o banco a repor os expurgos inflacionários das cadernetas
de poupança já está acobertada pelo manto da coisa julgada. Assim sendo, impossível a suspensão. (TJSP - Agravo de
Instrumento n° 0072798-08.2013.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAU UNIBANCO S/A, é agravado
MARIVALDO BONFIM MAIA E OUTRO - 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. VIRGÍLIO DE OLIVEIRA JÚNIOR J. 26/08/2013
Voto nº 25362). No caso em questão a liquidação de sentença se faz por meros cálculos aritméticos nos percentuais já fixados
na sentença condenatória transitada em julgado, razão pela qual correta a aplicação ao caso da liquidação e execução de
sentença na forma dos artigos 475-B, caput e 475-J do Código de Processo Civil. Quanto à alegação também de ilegitimidade
ativa por ausência de filiação ao IDEC durante o processo coletivo que deu origem ao título executivo judicial ora em execução
e por não ser a exequente domiciliada na Capital do Estado, tais argumentos encontram óbice no efeito erga omnes atribuído à
decisão prolatada no processo coletivo em atenção ao art. 103, III do CDC. Nesse sentido: “Quanto ao fato do exequente não
ser filiado ao Idec, não há nenhuma exigência legal nesse sentido. Isso por que a r.decisão prolatada na ação coletiva não
individualiza as pessoas que poderão usufruir da condenação, sejam elas associadas ou não da entidade legitimada à propositura
da ação. Note-se ainda que o artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor legitima “os interessados” a promoverem a
habilitação de seu crédito, novamente aqui, nenhuma ressalva é feita. Nesse sentido, decidiu esta Corte: “Cumprimento de
sentença. Coisa julgada material formada nos autos de ação civil coletiva. Expurgo de correção monetária sobre os saldos de
conta por ocasião de plano econômico governamental. Pedido feito por poupadores do réu, por dependência. Mera fase
processual. Taxa judiciária não-incidente, exceto na satisfação da execução. Art. 4º, inciso III, da Lei Estadual nr. 11.608/03.
Efeitos da sentença ‘erga omnes’, ‘ultra partes’ ‘, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Desnecessidade do credor
na liquidação individual, ser associado da entidade autora da ação civil pública coletiva. Recurso provido” [cf. TJSP, 12ª Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça, Agravo de Instrumento nr. 990.10.012323-8, Rei. Des. Cerqueira Leite, j . 31.03.2010].
Igualmente inconsistente o argumento de que a decisão proferida na Ação Civil Pública só teria eficácia aos residentes na
Comarca da Capital e que aqui possuíam suas contas bancárias. É que a questão já foi apreciada em definitivo pelo e. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no. 411.529/SP, no curso da Ação Civil
Pública ora executada. Há, nesse ponto, coisa julgada material. Julgando os embargos de divergência, a Corte superior firmou
o entendimento de que a eficácia erga omnes da decisão coletiva em questão circunscreve-se aos limites da jurisdição do
tribunal competente para julgar o recurso ordinário [Emb. Div. no Resp. 411.529/SP, Segunda Seção, Rei. Min. Fernando
Gonçalves, j . 10.03.2010]. No caso concreto, isso implica que a Ação Civil Pública proposta pelo Idec em face do Banestado, e
apreciada por este e. Tribunal de Justiça, surtirá efeitos em toda extensão do Estado de São Paulo. É bem verdade que a
ementa do v. acórdão em comento determina que “a ação civil pública fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência
do órgão prolator da decisão, nos termos do art. 16 da lei 7.347/85”. E que essa redação poderia suscitar a interpretação errônea, frise-se - de que a eficácia da decisão coletiva restringe-se à comarca em que foi ajuizada a Ação Civil Pública. Essa
interpretação, porém, não resiste à leitura da decisão proferida pela c. Segunda Seção do e. Tribunal da Cidadania. Isso porque
os embargos foram conhecidos para dirimir a divergência entre o acórdão embargado, no qual a Terceira Turma do STJ entendia
pela eficácia nacional da sentença coletiva [REsp. 411529/SP, Rei. Min. Nancy Andrighi, j. 05/08/2008] e dois paradigmas
emanados da Quarta Turma, que restringiam a eficácia aos limites da jurisdição do tribunal competente para julgar o recurso
ordinário [REsp 253589/SP, Rei. Min. Ruy Rosado, DJ 18/03/2002; e REsp 29.3407/SP, Rei. Min. Ruy Rosado, DJ 07/04/2003].
Nos embargos, prevaleceu a posição encampada pela Quarta Turma. Transcrevam-se os paradigmas da tese vencedora: “Ação
Civil Pública. Caderneta de poupança. Relação de consumo. Código de Defesa do Consumidor. Legitimidade do ÍDEC. Cabimento
da ação. Correção monetária. Janeiro/89. Eficácia erga omnes. Limite. - A relação que se estabelece entre o depositante das
cadernetas de poupança e o banco é de consumo, e a ela se aplica o CDC. - Cabe ação civil pública para a defesa do direito
individual homogêneo. - O IDEC tem legitimidade para promover a ação. - A eficácia erga omnes circunscreve-se aos limites da
jurisdição do tribunal competente para julgar o recurso ordinário. - A correção monetária do saldo de poupança em janeiro/89
deve ser calculada pelo índice de 42,72%. - Recurso conhecido em parte e parcialmente provido” [REsp 253589/SP, Rei. Min.
Ruy Rosado, DJ 18/03/2002]; e “Ação Civil Pública. Eficácia erga omnes. Limite. A eficácia erga omnes circunscreve-se aos
limites da jurisdição do tribunal competente para julgar o recurso ordinário. Recurso conhecido e provido”. [REsp 29.3407/SP,
Rei. Min. Ruy Rosado, DJ 07/04/2003]. Ora, como é consabido, os embargos de divergência são recurso de cognição limitada,
que se presta a determinar qual das teses contraditórias deve prevalecer. Não poderia o STJ, resolvendo a divergência, fixar
terceira tese, distinta das duas trazidas à baila. E também o que se extrai dos termos adotados pelo i. Ministro Relator Fernando
Gonçalves, no julgamento dos Embargos de Divergência: “Enquanto o acórdão embargado afasta a aplicação da regra do art.
16 da LACP, nas ações coletivas em defesa de interesses individuais e homogêneos dos consumidores, porque a matéria é
regida especificamente, pelo art. 103 do Código de Defesa do Consumidor e determina a eficácia da sentença em todo território
nacional os paradigmas apresentados pelo embargante afirmam que a ‘eficácia erga omnes circunscreve-se aos limites da
jurisdição do tribunal competente para julgar o recurso ordinário”. De mais a mais, esta c. Corte Bandeirante conheceu a
apelação interposta no curso da Ação Civil Pública. Ora, em razão do efeito substitutivo dos recursos, o acórdão prolatado
sobrepõe-se à decisão de primeiro grau. Sob esse enfoque, este e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo há de ser
considerado “órgão prolator da decisão” para todos os efeitos legais, inclusive para os fins do art. 16 da Lei 7.347/85. (TJSP Agravo de Instrumento n° 0072798-08.2013.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAU UNIBANCO S/A, é
agravado MARIVALDO BONFIM MAIA E OUTRO - 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. VIRGÍLIO DE OLIVEIRA JÚNIOR J.
26/08/2013 Voto nº 25362) Tampouco há que se falar em prescrição da pretensão executiva, pois a fase de cumprimento de
sentença é mera continuação da ação de conhecimento, proposta pelo Idec. Este Juízo é competente para a execução individual
da sentença coletiva uma vez que o autor é domiciliado nesta Comarca, conforme documento de fls. 15. Rejeito a alegação de
que a exequente não trouxe aos autos documentos indispensáveis à propositura da execução, pois acostou a fls. 17 o extrato
que demonstra a existência de saldo durante o mês de janeiro de 1989 e também o extrato juntado pelo executado a fls. 154
evidencia a existência de saldo em conta no mês subsequente de fevereiro de 1989, bem como o título executivo judicial pela
certidão de objeto e pé de fls. 19/22. Passo à análise das alegações de excesso de execução. A questão quanto a já ter sido
paga a diferença dos expurgos inflacionários nos meses subsequentes de 1989 encontra óbice na decisão executada que
reconheceu aos poupadores o direito de receber tal diferença pelo não pagamento da correção monetária devida de forma que
tal alegação de que já houve pagamento da diferença deveria ter sido feita no bojo da demanda coletiva. Ademais, o executado
não trouxe aos autos qualquer prova de pagamento superveniente à sentença a ensejar a aplicação do art. 475-L, VI do CPC. A
planilha de cálculo de fls. 18 evidencia que o exequente aplicou juros remuneratórios de 0,5% de forma capitalizada, contados
desde a data do evento, no caso, do expurgo, como determinado no título judicial executado, estando os cálculos do exequente
em conformidade com o título executivo judicial em questão (fls. 19/22), ficando rechaçada a tese de que somente seriam
devidos enquanto perdurasse o contrato entre as partes. Nesse sentido: “Quanto aos juros remuneratórios, eles são da essência
do contrato de poupança, e por isso devidos, na base de 0,5% ao mês, de forma capitalizada, e devem ser contados desde a
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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data do expurgo pelo plano econômico até o efetivo pagamento. Sobre o tema, o STJ já firmou entendimento de que “o direito
de receber juros remuneratórios pela diferença de correção que não lhes foi paga, desde o vencimento, e juros moratórios,
desde a citação” [cf. STJ, RESP 466732/SP, j . 24/06/2003, 4a Turma, rei. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 08/09/2003, p. 337].
Outra sorte não acompanha o recorrente quando se bate pela alteração dos juros moratórios. Estes incidem desde a citação, na
ação cognitiva até o efetivo pagamento. A fase de cumprimento de sentença é mera decorrência do processo cognitivo, não
havendo elementos que justifiquem a modificação do termo inicial dos juros moratórios. (TJSP - Agravo de Instrumento n°
0072798-08.2013.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAU UNIBANCO S/A, é agravado MARIVALDO
BONFIM MAIA E OUTRO - 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. VIRGÍLIO DE OLIVEIRA JÚNIOR J. 26/08/2013 Voto nº
25362) Por fim, reputo corretos os cálculos apresentados pelo exequente, ficando rejeitados os argumentos da impugnação
apresentada em fase de cumprimento de sentença e desde já determino a penhora on line para pagamento do débito executado
diante da rejeição do oferecimento de penhora de cotas. Frise-se que: “Embargos Declaratórios Ausência de pontos omissos,
obscuros ou em contradição - Desnecessidade de exame de todas as teses levantadas nos autos - Suficiência dos fundamentos
Embargos rejeitados, com aplicação de multa por litigância de má fé”. (TJSP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 7.004.5539/01 13ª Câmara de Direito Privado Rel. Des. MANOEL JUS/TINO BEZERRA FILHO J. 01/06/2005) Ante o acima exposto e tudo
o mais que dos autos consta, rejeito a presente impugnação. Em termos de prosseguimento, uma vez indeferido o oferecimento
de penhora de cotas, desde já determino a penhora on line do valor do débito. Após o trânsito em julgado desta decisão,
expeça-se mandado de levantamento dos valores penhorados para quitação do débito e voltem conclusos para extinção do feito
em fase de cumprimento de sentença. Intime-se. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), HANAÍ
SIMONE THOMÉ SCAMARDI (OAB 190663/SP)
Processo 0000585-33.2007.8.26.0414 (414.01.2007.000585) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de
Crédito - Banco do Brasil Sa - Bego & Bolognin Confecções Ltda Me - - Elizete de Fatima Bego Bolognin - Leandra Mazuchi de
Souza - Deve o autor recolher a taxa referente a pesquisa solicitada. - ADV: LUIS FERNANDO DE PAULA (OAB 229564/SP),
DANILO ANTONIO MOREIRA FAVARO (OAB 220627/SP), JOSE ROBERTO ALVAREZ URDIALES (OAB 78762/SP), KARINA
DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP)
Processo 0000664-02.2013.8.26.0414 (041.42.0130.000664) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Orivaldo Ramos
Barbosa - Vistos. OSVALDO CESAR MARTIOTTI, qualificado nos autos, opôs a presente exceção de pré-executividade em face
de ORIVALDO RAMOS BARBOSA alegando, em síntese, ilegitimidade passiva, pois os títulos de crédito foram nominados em
favor do excepto. Sustenta que não foi cumprido o que determina os artigos 49 e 47 da Lei n. 7.357/85. Requereu o acolhimento
da presente exceção e a extinção da execução. Intimado, o excepto apresentou impugnação aduzindo que o excipiente apôs
a sua assinatura na cártula e, por isso, responde pelo título. É o relatório. Decido. É caso de rejeição da exceção de préexecutividade arguida pelo executado. Veja-se que em nenhum momento nega o excipiente que tenha aposto sua assinatura
no verso da cártula ora executada e nessa condição figura como avalista do emitente dos cheques e, por conseguinte, é
parte legítima para responder pelo débito. Nesse sentido lição da lavra do insigne Desembargador Miguel Petroni Neto no
julgamento do recurso de Apelação nº 0011346-66.2012.8.26.0344: 2.1. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva.
Ora, tendo aposto sua assinatura no verso do cheque fato não impugnado -, na qualidade de avalista, o segundo embargante
é parte legítima para responder pelo débito. Consoante afirmado pela Magistrada sentenciante, ...o aval corresponde a uma
garantia cambial, firmada por terceiro ao avalizado, garantindo o pagamento do título ( fls.233). Como os títulos aqui executados
foram emitidos pelo executado Valdecir Alves ao portador desnecessário que para transferi-los ao exequente fosse realizado
o endosso, de forma que a assinatura do executado Osvaldo aposta no verso das cártulas caracteriza o aval feito em garantia
cambiária de pagamento do título. Assim, não há que se falar em descumprimento do disposto no art. 47 da Lei do Cheque,
posto que tal norma permite ao portador das cártulas promover sua execução contra o emitente e seu avalista, como no caso
em questão, em conformidade com o art. 47, I da referida Lei. No mais, verifico que os cheques foram apresentados ao banco
sacado poucos dias após as datas avençadas para pagamento na forma denominada de pós-datado ou pré-datado, de forma
que não pode o devedor inadimplente vir alegar justamente o lapso temporal por ele combinado para apresentação do cheque
pós-datado como causa para deixar de cumprir a obrigação, sob pena de se prestigiar a má-fé. Ademais, tratando-se de aval
dado por Osvaldo em garantia do pagamento do cheque pelo emitente da cártula, da mesma forma inaplicável ao presente
caso o disposto no art. 47, II da Lei do Cheque. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade oposta pelo executado.
Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento. Int. OBS: Dr. Giovani Rpdrygo Rossi, retirar certidão e honorários ADV: JOSE ANTONIO COSTA (OAB 69113/SP), VANESSA CRISTINA DOS SANTOS BARBIERI (OAB 258328/SP), GIOVANI
RODRYGO ROSSI (OAB 209091/SP)
Processo 0000759-32.2013.8.26.0414 (041.42.0130.000759) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Gezualdo
Nilton de Toledo - Banco Santander Sa - Vistos. Petição do requerente a fls. 587/589: Mantenho a decisão a fls. 586/verso.
Assim, nada a reconsiderar. Dessa forma, cumpra-se integralmente a mencionada decisão a fls. 586/verso. Intime-se. - ADV:
GILBERTO MARTIN ANDREO (OAB 185426/SP)
Processo 0001273-82.2013.8.26.0414 (041.42.0130.001273) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Aparecida
Candida da Silva Lopes - À réplica - ADV: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA (OAB 299976/SP), JOSE CANDIDO DUTRA
JUNIOR (OAB 220832/SP)
Processo 0001303-98.2005.8.26.0414 (414.01.2005.001303) - Procedimento Ordinário - Carlos R V Freitas - Prefeitura
Municipal de Palmeira D’oeste - Diga o autor sobre fls. 123/125. - ADV: LUCIANO ÂNGELO ESPARAPANI (OAB 185295/SP),
CARLOS ROBERTO TERENCIO (OAB 163421/SP), PAULA TERENCIO AGOSTINHO PIRES (OAB 236152/SP)
Processo 0001886-73.2011.8.26.0414 (414.01.2011.001886) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Edilson Osame Sato
e outro - Manoel Rodrigues Fernandes e outros - Municipio de Aparecida D’oeste - usucapião.extraord.proced.pelo.ordinário.
CC-16.soma.posse.antecessores - ADV: PAULO RICARDO SANTANA (OAB 195656/SP), JESUS DONIZETI ZUCATTO (OAB
265344/SP), ARNALDO DOS SANTOS (OAB 79986/SP)
Processo 0001946-75.2013.8.26.0414 (041.42.0130.001946) - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 Luiz Carlos Rosa - Fazenda Pública Municipal de Aparecida Doeste - Fls.35/49, contestação, à réplica, deve o autor regularizar
sua representação processual. - ADV: VANESSA CRISTINA DOS SANTOS BARBIERI (OAB 258328/SP), PAULO RICARDO
SANTANA (OAB 195656/SP), ALEX DONIZETH DE MATOS (OAB 248004/SP), LUIZ FERNANDO MINGATI (OAB 230283/SP)
Processo 0002019-81.2012.8.26.0414 (414.01.2012.002019) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Paulo Teixeira Ramos
- Antonio Viega - - Maria Brandini - Deve o autor regularizar a habilitação dos herdeiros. Cumpra-se o determinado de fls. 110,
trazendo as cópias necessárias para citação. - ADV: CARLOS DE OLIVEIRA MELLO (OAB 317493/SP)
Processo 0002021-90.2008.8.26.0414 (414.01.2008.002021) - Procedimento Ordinário - Adicional por Tempo de Serviço Gilson Pereira Bispo - Município de Palmeira Doeste - Vistos. Fls. 265/266: Tendo em vista a satisfação integral dos créditos
dos exequentes, extingo a ação de cobrança, em fase de execução, com fundamento no art. 794, I, do Código de Processo
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Civil. Após o trânsito em julgado, expeçam-se os competentes MLJs em favor dos beneficiários e, oportunamente, com as
comunicações e anotações de praxe, remetam-se os autos ao arquivo. PRIC. - ADV: ANDRE MANOEL DE CARVALHO (OAB
228530/SP), LUIZ FERNANDO CARDOSO GONÇALVES (OAB 229565/SP), JEFERSON DE PAES MACHADO (OAB 264934/
SP)
Processo 0002064-85.2012.8.26.0414 (414.01.2012.002064) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Patricia Bigotto Gasparino Fassi - Instituto Nacional do Seguro Socialinss - Diga o autor sobre laudo pericial de fls. 184/186.
- ADV: ARMANDO DA SILVA (OAB 122965/SP)
Processo 0002154-59.2013.8.26.0414 (041.42.0130.002154) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução Sueli Ribeiro Sparapagni - João Antonio Martins - Vistos. O requerido é revel porque devidamente citado (fls. 63/v) deixou de
se manifestar-se nos autos, tornando-se desnecessário sua intimação acerca do pedido de desistência da ação formulado pela
autora (fls. 65). Assim, diante do parecer favorável do Ministério Público, homologo, para que produza seus jurídicos e legais
efeitos a desistência da ação, extinguindo-a com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do CPC. Arbitro honorários advocatícios
à Doutora Patrona dativa da requerente no valor máximo da tabela DPE/OAB (código 203), nos termos do convênio em vigor.
Expeça-se certidão oportunamente. Após, nada mais sendo requerido, observadas as formalidades legais, remetam-se os
presentes autos ao arquivo. PRIC. - ADV: LARISSA MANZANI VIOLA (OAB 280024/SP)
Processo 3000006-24.2013.8.26.0414 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - Luiz Eduardo Favaro FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE APARECIDA D’OESTE - Vistos. Cite-se conforme requerido, servindo esta decisão como
mandado. Defiro ao (a) autor(a) os benefícios da assistência judiciária gratuita. - ADV: VANESSA CRISTINA DOS SANTOS
BARBIERI (OAB 258328/SP), LUIZ FERNANDO MINGATI (OAB 230283/SP)
Processo 3000055-65.2013.8.26.0414 - Retificação de Registro de Imóvel - Retificação de Área de Imóvel - DANTE MERIGHI
- Colha-se a manifestação do Oficial do SRI local. Se for apresentada alguma irregularidade, aos requerentes para saná-las ou
impugná-las. Vista ao Ministério Público, a seguir. Após, tornem os autos conclusos. Int. - ADV: PAULO CEZAR VILCHES DE
ALMEIDA (OAB 88802/SP), CLOVES MARCIO VILCHES DE ALMEIDA (OAB 122588/SP)
Processo 3000178-63.2013.8.26.0414 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - R. C. dos S. da S. - M. H. F. da S.
- Havendo possibilidade de acordo, remetam-se os autos ao Setor de Mediação/Conciliação para agendamento de audiência,
intimando-se os autores e citando-se o(a) réu (ré) para os termos da presente ação, advertindo-o(a) de que o prazo para
contestação, caso não haja conciliação, começará a fluir a partir da audiência supra mencionada. Fixo alimentos provisórios em
1/3 (um terço) do salário mínimo, mensalmente, devidos a partir da citação, nos termos do artigo 4º, da Lei nº. 5.478/68, diante
da inexistência de outros elementos probatórios sobre a efetiva capacidade financeira do requerido. Defiro ao requerente os
benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Int. ciência da audiência de conciliação: dia 06 de fevereiro de 2014, Às
10:00 horas - ADV: JEFERSON DE PAES MACHADO (OAB 264934/SP)
Processo 3000237-51.2013.8.26.0414 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - MARLENE DA SILVA BUSSOLOTI
- Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Cite-se o requerido, com as advertências legais. Intime-se. ADV: MARCELO FERNANDO FERREIRA DA SILVA (OAB 218918/SP)
Processo 3000242-73.2013.8.26.0414 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - APARECIDA DONIZETI MARENA Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Cite-se o requerido, com as advertências legais. Int. - ADV:
MARCUS VINICIUS ALVAREZ URDIALES (OAB 256744/SP), JOSE ROBERTO ALVAREZ URDIALES (OAB 78762/SP)
Processo 3000243-58.2013.8.26.0414 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - ATAÍDE
ANDRADE DA SILVA - É lícito a magistrada antecipar os efeitos do provimento final, todavia, há que ser verificada a plausibilidade
do direito invocado (fumus boni iurus) e o risco de dano (periculum in mora), sendo que neste aspecto, há que se ter prova
inequívoca que conduza à verossimilhança da alegação. Como é cediço, a aposentadoria por invalidez é paga ao portador de
incapacidade para o trabalho, desde que tenha cumprido a carência necessária. Pela análise dos documentos juntados com a
inicial, observo que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela. Com efeito, foram juntados
nos autos documentos que indicam que o(a) autor(a) possui as moléstias descritas na petição inicial. Todavia, referida prova
é unilateral, sendo que a incapacidade, de forma definitiva, somente poderá ser constatada através de perícia médica. Assim,
indefiro o pedido liminar. Cite-se pelo rito ordinário. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Int. - ADV:
LEANDRO FERNANDES (OAB 266949/SP), JESUS DONIZETI ZUCATTO (OAB 265344/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO LUCIANA CONTI PUIA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SUZI DARLEY MEDRADO NUNES TREVIZOL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2014
Processo 0000047-76.2012.8.26.0414 (414.01.2012.000047) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de Crédito
- Banco de Lage Landen Brasil Sa - Digam sobre o resultado negativo do bloqueio Bacenjud. - ADV: SERGIO GONZALEZ (OAB
106130/SP)
Processo 0000241-13.2011.8.26.0414 (414.01.2011.000241) - Procedimento Ordinário - Cédula de Crédito Bancário - Fundo
de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Npl1 e outro - Vistos.Fls. 179: As intimações já vem sendo feitas
em nome do advogado Alexandre de Almeida, OAB/RS nº 43.621. Fls. 183: O processo se arrasta desde 2011 sem que tenha
sequer havido a citação do requerido, muito embora já tenha sido deferida a citação editalícia em 21/11/2011, tendo sido
tentada a citação editalícia em mais de uma oportunidade, sem sucesso em razão de não ter conseguido a requerente efetuar
a publicação do edital no jornal local dentro do prazo legal. No mais, observo que já foram realizadas as buscas pelos sistemas
InfoJud e Siel, bem como expedidos ofícios de praxe na tentativa de localização do requerido, sem êxito. Assim, manifestese o autor em prosseguimento informando novos dados para eventual busca pelo endereço do requerido ou se pretende dar
continuidade à citação editalícia já deferida. - ADV: ALEXANDRE DE ALMEIDA (OAB 43621/RS)
Processo 0000287-65.2012.8.26.0414 (414.01.2012.000287) - Procedimento Ordinário - Salário-Maternidade (Art. 71/73) Geisy Kezy Martins - Retirar o advogado o alvará judicial. - ADV: VAGNER EDUARDO XIMENES (OAB 280843/SP)
Processo 0000492-60.2013.8.26.0414 (041.42.0130.000492) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Cleuza Bradassio Paulucci - Banco Itaú Sa - Manifestem-se sobre a penhora online no valor de R$ 2.876,69. - ADV:
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), HANAÍ SIMONE THOMÉ SCAMARDI (OAB 190663/SP)
Processo 0000492-60.2013.8.26.0414 (041.42.0130.000492) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Cleuza Bradassio Paulucci - Banco Itaú Sa - Vistos. Em primeiro lugar, a despeito de ter o executado oferecido à
penhora suas cotas depositadas junto a um fundo, entendo que a ordem de preferência legal pela penhora em dinheiro somente
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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poderia ser afastada caso demonstrada a impossibilidade da penhora em dinheiro, o que não veio a ser sequer alegado nos
autos, de forma que indefiro o pedido de penhora de cotas para a garantia do Juízo. Contudo, por celeridade processual, uma
vez já apresentada a impugnação e tendo a exequente se manifestado em resposta, passo à análise das matérias levantadas.
Como bem apontado pelo executado, a procuração outorgada pela exequente a sua patrona ostenta mera irregularidade passível
de correção nesta fase processual sem qualquer prejuízo às partes por caracterizar mero erro material, considerando que o art.
37 do CPC permite até mesmo que a parte seja patrocinada sem instrumento de procuração para resguardo da tutela de seus
direitos. Destarte, apresente a exequente em 15 dias novo instrumento de procuração devidamente regularizado quanto ao
nome da instituição financeira contra quem a demanda foi ajuizada. Rejeito as preliminares de carência de ação e ilegitimidade
ativa, uma vez que a exequente era cliente do banco executado no período dos planos econômicos em relação aos quais estão
sendo cobrados os expurgos inflacionários, tendo o STJ aplicado à decisão prolatada em 16/08/2001 efeitos erga omnes na
forma do art. 103, III do CDC, estando aqueles autos de ação coletiva já em fase de execução, conforme certidão de objeto e pé
(fls. 19/22). Tampouco possível a suspensão do processo pela mencionada decisão do STF, posto que tal suspensão alcança
apenas os processos em que ainda não há decisão com trânsito em julgado, o que não ocorre no presente caso em que já
houve o trânsito em julgado da decisão prolatada em demanda coletiva que se encontra já em fase de execução. Nesse sentido:
“Primeiramente, quanto ao pedido de suspensão, este é impossível. Como bem trouxe o banco, a suspensão diz respeito apenas
aos processos em que não há decisão com trânsito em julgado. Não é o caso dos autos. A Ação Civil Pública em que o Idec foi
vencedor para condenar o banco a repor os expurgos inflacionários das cadernetas de poupança já está acobertada pelo manto
da coisa julgada. Assim sendo, impossível a suspensão. (TJSP - Agravo de Instrumento n° 0072798-08.2013.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAU UNIBANCO S/A, é agravado MARIVALDO BONFIM MAIA E OUTRO - 21a
Câmara de Direito Privado - Rel. Des. VIRGÍLIO DE OLIVEIRA JÚNIOR - J. 26/08/2013 - Voto nº 25362). No caso em questão a
liquidação de sentença se faz por meros cálculos aritméticos nos percentuais já fixados na sentença condenatória transitada em
julgado, razão pela qual correta a aplicação ao caso da liquidação e execução de sentença na forma dos artigos 475-B, caput e
475-J do Código de Processo Civil. Quanto à alegação também de ilegitimidade ativa por ausência de filiação ao IDEC durante
o processo coletivo que deu origem ao título executivo judicial ora em execução e por não ser a exequente domiciliada na
Capital do Estado, tais argumentos encontram óbice no efeito erga omnes atribuído à decisão prolatada no processo coletivo em
atenção ao art. 103, III do CDC. Nesse sentido: “Quanto ao fato do exequente não ser filiado ao Idec, não há nenhuma exigência
legal nesse sentido. Isso por que a r.decisão prolatada na ação coletiva não individualiza as pessoas que poderão usufruir da
condenação, sejam elas associadas ou não da entidade legitimada à propositura da ação. Note-se ainda que o artigo 100 do
Código de Defesa do Consumidor legitima “os interessados” a promoverem a habilitação de seu crédito, novamente aqui,
nenhuma ressalva é feita. Nesse sentido, decidiu esta Corte: “Cumprimento de sentença. Coisa julgada material formada nos
autos de ação civil coletiva. Expurgo de correção monetária sobre os saldos de conta por ocasião de plano econômico
governamental. Pedido feito por poupadores do réu, por dependência. Mera fase processual. Taxa judiciária não-incidente,
exceto na satisfação da execução. Art. 4º, inciso III, da Lei Estadual nr. 11.608/03. Efeitos da sentença ‘erga omnes’, ‘ultra
partes’ ‘, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Desnecessidade do credor na liquidação individual, ser associado da
entidade autora da ação civil pública coletiva. Recurso provido” [cf. TJSP, 12ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça,
Agravo de Instrumento nr. 990.10.012323-8, Rei. Des. Cerqueira Leite, j . 31.03.2010]. Igualmente inconsistente o argumento de
que a decisão proferida na Ação Civil Pública só teria eficácia aos residentes na Comarca da Capital e que aqui possuíam suas
contas bancárias. É que a questão já foi apreciada em definitivo pelo e. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
Embargos de Divergência em Recurso Especial no. 411.529/SP, no curso da Ação Civil Pública ora executada. Há, nesse ponto,
coisa julgada material. Julgando os embargos de divergência, a Corte superior firmou o entendimento de que a eficácia erga
omnes da decisão coletiva em questão circunscreve-se aos limites da jurisdição do tribunal competente para julgar o recurso
ordinário [Emb. Div. no Resp. 411.529/SP, Segunda Seção, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j . 10.03.2010]. No caso concreto,
isso implica que a Ação Civil Pública proposta pelo Idec em face do Banestado, e apreciada por este e. Tribunal de Justiça,
surtirá efeitos em toda extensão do Estado de São Paulo. É bem verdade que a ementa do v. acórdão em comento determina
que “a ação civil pública fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência do órgão prolator da decisão, nos termos do
art. 16 da lei 7.347/85”. E que essa redação poderia suscitar a interpretação - errônea, frise-se - de que a eficácia da decisão
coletiva restringe-se à comarca em que foi ajuizada a Ação Civil Pública. Essa interpretação, porém, não resiste à leitura da
decisão proferida pela c. Segunda Seção do e. Tribunal da Cidadania. Isso porque os embargos foram conhecidos para dirimir a
divergência entre o acórdão embargado, no qual a Terceira Turma do STJ entendia pela eficácia nacional da sentença coletiva
[REsp. 411529/SP, Rei. Min. Nancy Andrighi, j. 05/08/2008] e dois paradigmas emanados da Quarta Turma, que restringiam a
eficácia aos limites da jurisdição do tribunal competente para julgar o recurso ordinário [REsp 253589/SP, Rei. Min. Ruy Rosado,
DJ 18/03/2002; e REsp 29.3407/SP, Rei. Min. Ruy Rosado, DJ 07/04/2003]. Nos embargos, prevaleceu a posição encampada
pela Quarta Turma. Transcrevam-se os paradigmas da tese vencedora: “Ação Civil Pública. Caderneta de poupança. Relação de
consumo. Código de Defesa do Consumidor. Legitimidade do ÍDEC. Cabimento da ação. Correção monetária. Janeiro/89.
Eficácia erga omnes. Limite. - A relação que se estabelece entre o depositante das cadernetas de poupança e o banco é de
consumo, e a ela se aplica o CDC. - Cabe ação civil pública para a defesa do direito individual homogêneo. - O IDEC tem
legitimidade para promover a ação. - A eficácia erga omnes circunscreve-se aos limites da jurisdição do tribunal competente
para julgar o recurso ordinário. - A correção monetária do saldo de poupança em janeiro/89 deve ser calculada pelo índice de
42,72%. - Recurso conhecido em parte e parcialmente provido” [REsp 253589/SP, Rei. Min. Ruy Rosado, DJ 18/03/2002]; e
“Ação Civil Pública. Eficácia erga omnes. Limite. A eficácia erga omnes circunscreve-se aos limites da jurisdição do tribunal
competente para julgar o recurso ordinário. Recurso conhecido e provido”. [REsp 29.3407/SP, Rei. Min. Ruy Rosado, DJ
07/04/2003]. Ora, como é consabido, os embargos de divergência são recurso de cognição limitada, que se presta a determinar
qual das teses contraditórias deve prevalecer. Não poderia o STJ, resolvendo a divergência, fixar terceira tese, distinta das duas
trazidas à baila. E também o que se extrai dos termos adotados pelo i. Ministro Relator Fernando Gonçalves, no julgamento dos
Embargos de Divergência: “Enquanto o acórdão embargado afasta a aplicação da regra do art. 16 da LACP, nas ações coletivas
em defesa de interesses individuais e homogêneos dos consumidores, porque a matéria é regida especificamente, pelo art. 103
do Código de Defesa do Consumidor e determina a eficácia da sentença em todo território nacional os paradigmas apresentados
pelo embargante afirmam que a ‘eficácia erga omnes circunscreve-se aos limites da jurisdição do tribunal competente para
julgar o recurso ordinário”. De mais a mais, esta c. Corte Bandeirante conheceu a apelação interposta no curso da Ação Civil
Pública. Ora, em razão do efeito substitutivo dos recursos, o acórdão prolatado sobrepõe-se à decisão de primeiro grau. Sob
esse enfoque, este e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo há de ser considerado “órgão prolator da decisão” para todos
os efeitos legais, inclusive para os fins do art. 16 da Lei 7.347/85. (TJSP - Agravo de Instrumento n° 0072798-08.2013.8.26.0000,
da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAU UNIBANCO S/A, é agravado MARIVALDO BONFIM MAIA E OUTRO - 21a
Câmara de Direito Privado - Rel. Des. VIRGÍLIO DE OLIVEIRA JÚNIOR - J. 26/08/2013 - Voto nº 25362) Tampouco há que se
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falar em prescrição da pretensão executiva, pois a fase de cumprimento de sentença é mera continuação da ação de
conhecimento, proposta pelo Idec. Rejeito a alegação de que a exequente não trouxe aos autos documentos indispensáveis à
propositura da execução, pois acostou a fls. 17 os extratos que demonstram a existência de saldo durante os meses de janeiro
e fevereiro de 1989, bem como o título executivo judicial pela certidão de objeto e pé de fls. 19/22 e, ademais, a questão do
exato saldo existente na conta do exequente em fevereiro de 1989 restou superada pela juntada do documento de fls. 155.
Passo à análise das alegações de excesso de execução. A questão quanto a já ter sido paga a diferença dos expurgos
inflacionários nos meses subsequentes de 1989 encontra óbice na decisão executada que reconheceu aos poupadores o direito
de receber tal diferença pelo não pagamento da correção monetária devida de forma que tal alegação de que já houve pagamento
da diferença deveria ter sido feita no bojo da demanda coletiva. Ademais, o executado não trouxe aos autos qualquer prova de
pagamento superveniente à sentença a ensejar a aplicação do art. 475-L, VI do CPC. A planilha de cálculo de fls. 18 evidencia
que o exequente aplicou juros remuneratórios de 0,5% de forma capitalizada, contados desde a data do evento, no caso, do
expurgo, como determinado no título judicial executado, estando os cálculos do exequente em conformidade com o título
executivo judicial em questão (fls. 19/22), ficando rechaçada a tese de que somente seriam devidos enquanto perdurasse o
contrato entre as partes. Nesse sentido: “Quanto aos juros remuneratórios, eles são da essência do contrato de poupança, e por
isso devidos, na base de 0,5% ao mês, de forma capitalizada, e devem ser contados desde a data do expurgo pelo plano
econômico até o efetivo pagamento. Sobre o tema, o STJ já firmou entendimento de que “o direito de receber juros remuneratórios
pela diferença de correção que não lhes foi paga, desde o vencimento, e juros moratórios, desde a citação” [cf. STJ, RESP
466732/SP, j . 24/06/2003, 4a Turma, rei. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 08/09/2003, p. 337]. Outra sorte não acompanha o
recorrente quando se bate pela alteração dos juros moratórios. Estes incidem desde a citação, na ação cognitiva até o efetivo
pagamento. A fase de cumprimento de sentença é mera decorrência do processo cognitivo, não havendo elementos que
justifiquem a modificação do termo inicial dos juros moratórios. (TJSP - Agravo de Instrumento n° 0072798-08.2013.8.26.0000,
da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAU UNIBANCO S/A, é agravado MARIVALDO BONFIM MAIA E OUTRO - 21a
Câmara de Direito Privado - Rel. Des. VIRGÍLIO DE OLIVEIRA JÚNIOR - J. 26/08/2013 - Voto nº 25362) Por fim, reputo corretos
os cálculos apresentados pelo exequente, ficando rejeitados os argumentos da impugnação apresentada em fase de cumprimento
de sentença e desde já determino a penhora on line para pagamento do débito executado diante da rejeição do oferecimento de
penhora de cotas. Frise-se que: “Embargos Declaratórios - Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição Desnecessidade de exame de todas as teses levantadas nos autos - Suficiência dos fundamentos - Embargos rejeitados, com
aplicação de multa por litigância de má fé”. (TJSP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 7.004.553-9/01 - 13ª Câmara de Direito
Privado - Rel. Des. MANOEL JUS/TINO BEZERRA FILHO - J. 01/06/2005) Ante o acima exposto e tudo o mais que dos autos
consta, rejeito a presente impugnação. Em termos de prosseguimento, uma vez indeferido o oferecimento de penhora de cotas,
desde já determino a penhora on line do valor do débito. Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se mandado de
levantamento dos valores penhorados para quitação do débito e voltem conclusos para extinção do feito em fase de cumprimento
de sentença. Int. Palmeira d’Oeste, 07 de novembro de 2013. LUCIANA CONTI PUIA Juíza de Direito - ADV: PAULO ROBERTO
JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), HANAÍ SIMONE THOMÉ SCAMARDI (OAB 190663/SP)
Processo 0000493-45.2013.8.26.0414 (041.42.0130.000493) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Irineu Sabion - Banco Itaú Sa - Vistos. Em que pese seja entendimento desta julgadora que o disposto no art. 475-J
do CPC determina que o Juízo esteja garantido para análise de eventual impugnação ao cumprimento de sentença e que nestes
autos não houve garantia do Juízo, por razões de celeridade processual, uma vez já apresentada a impugnação e estando
precluso o oferecimento de uma outra pela preclusão consumativa e tendo a exequente se manifestado em resposta, passo à
análise das matérias levantadas. Rejeito as preliminares de carência de ação e ilegitimidade ativa, uma vez que a exequente era
cliente do banco executado no período dos planos econômicos em relação aos quais estão sendo cobrados os expurgos
inflacionários, tendo o STJ aplicado à decisão prolatada em 16/08/2001 efeitos erga omnes na forma do art. 103, III do CDC,
estando aqueles autos de ação coletiva já em fase de execução, conforme certidão de objeto e pé (fls. 19/22). Tampouco
possível a suspensão do processo pela mencionada decisão do STF, posto que tal suspensão alcança apenas os processos em
que ainda não há decisão com trânsito em julgado, o que não ocorre no presente caso em que já houve o trânsito em julgado da
decisão prolatada em demanda coletiva que se encontra já em fase de execução. Nesse sentido: “Primeiramente, quanto ao
pedido de suspensão, este é impossível. Como bem trouxe o banco, a suspensão diz respeito apenas aos processos em que
não há decisão com trânsito em julgado. Não é o caso dos autos. A Ação Civil Pública em que o Idec foi vencedor para condenar
o banco a repor os expurgos inflacionários das cadernetas de poupança já está acobertada pelo manto da coisa julgada. Assim
sendo, impossível a suspensão. (TJSP - Agravo de Instrumento n° 0072798-08.2013.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante ITAU UNIBANCO S/A, é agravado MARIVALDO BONFIM MAIA E OUTRO - 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. VIRGÍLIO DE OLIVEIRA JÚNIOR - J. 26/08/2013 - Voto nº 25362). No caso em questão a liquidação de sentença se
faz por meros cálculos aritméticos nos percentuais já fixados na sentença condenatória transitada em julgado, razão pela qual
correta a aplicação ao caso da liquidação e execução de sentença na forma dos artigos 475-B, caput e 475-J do Código de
Processo Civil. Quanto à alegação também de ilegitimidade ativa por ausência de filiação ao IDEC durante o processo coletivo
que deu origem ao título executivo judicial ora em execução e por não ser a exequente domiciliada na Capital do Estado, tais
argumentos encontram óbice no efeito erga omnes atribuído à decisão prolatada no processo coletivo em atenção ao art. 103,
III do CDC. Nesse sentido: “Quanto ao fato do exequente não ser filiado ao Idec, não há nenhuma exigência legal nesse sentido.
Isso por que a r.decisão prolatada na ação coletiva não individualiza as pessoas que poderão usufruir da condenação, sejam
elas associadas ou não da entidade legitimada à propositura da ação. Note-se ainda que o artigo 100 do Código de Defesa do
Consumidor legitima “os interessados” a promoverem a habilitação de seu crédito, novamente aqui, nenhuma ressalva é feita.
Nesse sentido, decidiu esta Corte: “Cumprimento de sentença. Coisa julgada material formada nos autos de ação civil coletiva.
Expurgo de correção monetária sobre os saldos de conta por ocasião de plano econômico governamental. Pedido feito por
poupadores do réu, por dependência. Mera fase processual. Taxa judiciária não-incidente, exceto na satisfação da execução.
Art. 4º, inciso III, da Lei Estadual nr. 11.608/03. Efeitos da sentença ‘erga omnes’, ‘ultra partes’ ‘, nos termos do Código de
Defesa do Consumidor. Desnecessidade do credor na liquidação individual, ser associado da entidade autora da ação civil
pública coletiva. Recurso provido” [cf. TJSP, 12ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, Agravo de Instrumento nr.
990.10.012323-8, Rei. Des. Cerqueira Leite, j . 31.03.2010]. Igualmente inconsistente o argumento de que a decisão proferida
na Ação Civil Pública só teria eficácia aos residentes na Comarca da Capital e que aqui possuíam suas contas bancárias. É que
a questão já foi apreciada em definitivo pelo e. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em
Recurso Especial no. 411.529/SP, no curso da Ação Civil Pública ora executada. Há, nesse ponto, coisa julgada material.
Julgando os embargos de divergência, a Corte superior firmou o entendimento de que a eficácia erga omnes da decisão coletiva
em questão circunscreve-se aos limites da jurisdição do tribunal competente para julgar o recurso ordinário [Emb. Div. no Resp.
411.529/SP, Segunda Seção, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j . 10.03.2010]. No caso concreto, isso implica que a Ação Civil
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Pública proposta pelo Idec em face do Banestado, e apreciada por este e. Tribunal de Justiça, surtirá efeitos em toda extensão
do Estado de São Paulo. É bem verdade que a ementa do v. acórdão em comento determina que “a ação civil pública fará coisa
julgada erga omnes nos limites da competência do órgão prolator da decisão, nos termos do art. 16 da lei 7.347/85”. E que essa
redação poderia suscitar a interpretação - errônea, frise-se - de que a eficácia da decisão coletiva restringe-se à comarca em
que foi ajuizada a Ação Civil Pública. Essa interpretação, porém, não resiste à leitura da decisão proferida pela c. Segunda
Seção do e. Tribunal da Cidadania. Isso porque os embargos foram conhecidos para dirimir a divergência entre o acórdão
embargado, no qual a Terceira Turma do STJ entendia pela eficácia nacional da sentença coletiva [REsp. 411529/SP, Rei. Min.
Nancy Andrighi, j. 05/08/2008] e dois paradigmas emanados da Quarta Turma, que restringiam a eficácia aos limites da jurisdição
do tribunal competente para julgar o recurso ordinário [REsp 253589/SP, Rei. Min. Ruy Rosado, DJ 18/03/2002; e REsp 29.3407/
SP, Rei. Min. Ruy Rosado, DJ 07/04/2003]. Nos embargos, prevaleceu a posição encampada pela Quarta Turma. Transcrevamse os paradigmas da tese vencedora: “Ação Civil Pública. Caderneta de poupança. Relação de consumo. Código de Defesa do
Consumidor. Legitimidade do ÍDEC. Cabimento da ação. Correção monetária. Janeiro/89. Eficácia erga omnes. Limite. - A
relação que se estabelece entre o depositante das cadernetas de poupança e o banco é de consumo, e a ela se aplica o CDC.
- Cabe ação civil pública para a defesa do direito individual homogêneo. - O IDEC tem legitimidade para promover a ação. - A
eficácia erga omnes circunscreve-se aos limites da jurisdição do tribunal competente para julgar o recurso ordinário. - A correção
monetária do saldo de poupança em janeiro/89 deve ser calculada pelo índice de 42,72%. - Recurso conhecido em parte e
parcialmente provido” [REsp 253589/SP, Rei. Min. Ruy Rosado, DJ 18/03/2002]; e “Ação Civil Pública. Eficácia erga omnes.
Limite. A eficácia erga omnes circunscreve-se aos limites da jurisdição do tribunal competente para julgar o recurso ordinário.
Recurso conhecido e provido”. [REsp 29.3407/SP, Rei. Min. Ruy Rosado, DJ 07/04/2003]. Ora, como é consabido, os embargos
de divergência são recurso de cognição limitada, que se presta a determinar qual das teses contraditórias deve prevalecer. Não
poderia o STJ, resolvendo a divergência, fixar terceira tese, distinta das duas trazidas à baila. E também o que se extrai dos
termos adotados pelo i. Ministro Relator Fernando Gonçalves, no julgamento dos Embargos de Divergência: “Enquanto o
acórdão embargado afasta a aplicação da regra do art. 16 da LACP, nas ações coletivas em defesa de interesses individuais e
homogêneos dos consumidores, porque a matéria é regida especificamente, pelo art. 103 do Código de Defesa do Consumidor
e determina a eficácia da sentença em todo território nacional os paradigmas apresentados pelo embargante afirmam que a
‘eficácia erga omnes circunscreve-se aos limites da jurisdição do tribunal competente para julgar o recurso ordinário”. De mais a
mais, esta c. Corte Bandeirante conheceu a apelação interposta no curso da Ação Civil Pública. Ora, em razão do efeito
substitutivo dos recursos, o acórdão prolatado sobrepõe-se à decisão de primeiro grau. Sob esse enfoque, este e. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo há de ser considerado “órgão prolator da decisão” para todos os efeitos legais, inclusive para os
fins do art. 16 da Lei 7.347/85. (TJSP - Agravo de Instrumento n° 0072798-08.2013.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante ITAU UNIBANCO S/A, é agravado MARIVALDO BONFIM MAIA E OUTRO - 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. VIRGÍLIO DE OLIVEIRA JÚNIOR - J. 26/08/2013 - Voto nº 25362) Tampouco há que se falar em prescrição da
pretensão executiva, pois a fase de cumprimento de sentença é mera continuação da ação de conhecimento, proposta pelo
Idec. Rejeito a alegação de que a exequente não trouxe aos autos documentos indispensáveis à propositura da execução, pois
acostou a fls. 17 os extratos que demonstram a existência de saldo durante os meses de janeiro/fevereiro de 1989, bem como o
título executivo judicial pela certidão de objeto e pé de fls. 19/22 e, ademais, o executado não demonstrou que deixou de haver
saldo na conta bancária em questão no mês de fevereiro de 1989. Passo à análise das alegações de excesso de execução. A
questão quanto a já ter sido paga a diferença dos expurgos inflacionários nos meses subsequentes de 1989 encontra óbice na
decisão executada que reconheceu aos poupadores o direito de receber tal diferença pelo não pagamento da correção monetária
devida de forma que tal alegação de que já houve pagamento da diferença deveria ter sido feita no bojo da demanda coletiva.
Ademais, o executado não trouxe aos autos qualquer prova de pagamento superveniente à sentença a ensejar a aplicação do
art. 475-L, VI do CPC. A planilha de cálculo de fls. 18 evidencia que o exequente aplicou juros remuneratórios de 0,5% de forma
capitalizada, contados desde a data do evento, no caso, do expurgo, como determinado no título judicial executado, estando os
cálculos do exequente em conformidade com o título executivo judicial em questão (fls. 19/22), ficando rechaçada a tese de que
somente seriam devidos enquanto perdurasse o contrato entre as partes. Nesse sentido: “Quanto aos juros remuneratórios, eles
são da essência do contrato de poupança, e por isso devidos, na base de 0,5% ao mês, de forma capitalizada, e devem ser
contados desde a data do expurgo pelo plano econômico até o efetivo pagamento. Sobre o tema, o STJ já firmou entendimento
de que “o direito de receber juros remuneratórios pela diferença de correção que não lhes foi paga, desde o vencimento, e juros
moratórios, desde a citação” [cf. STJ, RESP 466732/SP, j . 24/06/2003, 4a Turma, rei. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 08/09/2003,
p. 337]. Outra sorte não acompanha o recorrente quando se bate pela alteração dos juros moratórios. Estes incidem desde a
citação, na ação cognitiva até o efetivo pagamento. A fase de cumprimento de sentença é mera decorrência do processo
cognitivo, não havendo elementos que justifiquem a modificação do termo inicial dos juros moratórios. (TJSP - Agravo de
Instrumento n° 0072798-08.2013.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAU UNIBANCO S/A, é agravado
MARIVALDO BONFIM MAIA E OUTRO - 21a Câmara de Direito Privado - Rel. Des. VIRGÍLIO DE OLIVEIRA JÚNIOR - J.
26/08/2013 - Voto nº 25362) Por fim, reputo corretos os cálculos apresentados pelo exequente, ficando rejeitados os argumentos
da impugnação apresentada em fase de cumprimento de sentença e desde já determino a penhora on line para pagamento do
débito executado. Frise-se que: “Embargos Declaratórios - Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição Desnecessidade de exame de todas as teses levantadas nos autos - Suficiência dos fundamentos - Embargos rejeitados, com
aplicação de multa por litigância de má fé”. (TJSP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 7.004.553-9/01 - 13ª Câmara de Direito
Privado - Rel. Des. MANOEL JUS/TINO BEZERRA FILHO - J. 01/06/2005) Ante o acima exposto e tudo o mais que dos autos
consta, rejeito a presente impugnação. Em termos de prosseguimento, desde já determino a penhora on line do valor do débito
acrescido da multa de 10% do art. 475-J do CPC. Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se mandado de levantamento
dos valores penhorados para quitação do débito e voltem conclusos para extinção do feito em fase de cumprimento de sentença.
Int. Palmeira d’Oeste, 07 de novembro de 2013. LUCIANA CONTI PUIA Juíza de Direito - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM
DOS REIS (OAB 23134/SP), HANAÍ SIMONE THOMÉ SCAMARDI (OAB 190663/SP)
Processo 0000493-45.2013.8.26.0414 (041.42.0130.000493) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Irineu Sabion - Banco Itaú Sa - Digam sobre o resultado positivo da penhora on-line BacenJud. - ADV: HANAÍ
SIMONE THOMÉ SCAMARDI (OAB 190663/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0000563-29.1994.8.26.0414 (414.01.1994.000563) - Procedimento Ordinário - Parcelas de benefício não pagas
- Pedro Peruchi - Vistos. Certidão a fls. 105: Diante do não atendimento pelo requerente (ora executado) à decisão a fls. 104,
indefiro a ele os benefícios da assistência judiciária gratuita. Dessa forma, em atendimento à decisão a fls. 101/vº, ora reiterada,
intime-se o requerente (ora executado), mediante seu advogado constituído nos autos, para que deposite o valor cobrado no
prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 475-J, caput, do Código de Processo Civil, sob pena de incidir sobre o valor do
débito multa e honorários advocatícios. Efetuado o pagamento, proceda-se na forma da mencionada decisão a fls. 101/vº.
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Decorrido o prazo sem pagamento, manifeste-se o requerido (ora exequente) em termos de prosseguimento. Intime-se. - ADV:
JOSE LUIZ PENARIOL (OAB 94702/SP)
Processo 0000667-40.2002.8.26.0414 (414.01.2002.000667) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria - Edson Angelotti Retirar a advogada o alvará judicial. - ADV: NEIDE APARECIDA GAZOLLA DE OLIVEIRA (OAB 167377/SP)
Processo 0000810-48.2010.8.26.0414 (414.01.2010.000810) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Banco Bradesco Sa
- Valter Aparecido Marquesini e outro - Digam sobre o resultado negativo do bloqueio BacenJud. - ADV: GABRIEL SANTOS DE
OLIVEIRA (OAB 58080/SP), MILTON GODOY (OAB 187984/SP), ANTONIO FLAVIO VARNIER (OAB 80051/SP)
Processo 0000811-82.2000.8.26.0414 (414.01.2000.000811) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Auto Posto
Quatro Rodas Ltda - Municipio de Palmeira D’oeste (prefeitura Municipal) - Vistos. Fls.1437: Defiro o pedido de sobrestamento
do feito pelo prazo de 10 dias, formulado pela parte executada. Decorrido o prazo, dê-se nova vista, sendo que na inércia
será presumida a concordância tácita da requerida com o valor apresentado a fls. 1430. - ADV: ODAIR BORGES DE SOUZA
(OAB 88345/SP), LEANDRO FERNANDES (OAB 266949/SP), MARCUS VINICIUS ALVAREZ URDIALES (OAB 256744/SP),
JEFERSON DE PAES MACHADO (OAB 264934/SP)
Processo 0001232-57.2009.8.26.0414 (414.01.2009.001232) - Depósito - Depósito - Banco Finasa Bmc Sa - Digam sobre
a pesquisa Bacenjud. Foram informados os endereços: BCO BRADESCO - Rua Antônio Castelani, 6232, Palmeira d’Oeste;
BCO SANTANDER - Rua Marechal Humberto Castelo Branco 46-90 e Rua Antônio Castelani, 6232, Palmeira d’Oeste; CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL - Rua Angelo Ravanelo, 491, Primavera do Leste/MT e R Nova Joselandia MA 65755-000. - ADV: JOSE
LUIS TREVIZAN FILHO (OAB 269588/SP)
Processo 0001389-93.2010.8.26.0414 (414.01.2010.001389) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Helena Muniz Volpi
- - Cícero de Oliveira - Alcides do Amaral Mendonça Neto - - Rita Miriam Berto do Amaral Mendonça - Julgo procedente a
pretensão dos requerentes para declarar o domínio dos autores HELENA MUNIZ VOLPI e CÍCERO DE OLIVEIRA sobre o imóvel
urbano e a área constante no memorial descritivo de fls. 18 e planta de fls. 19 relativo a parte do imóvel objeto da matrícula nº
7.347 junto ao Oficial de Registro de Imóveis desta Comarca. - ADV: LARISSA MANZANI VIOLA (OAB 280024/SP), JEFERSON
DE PAES MACHADO (OAB 264934/SP)
Processo 0001518-64.2011.8.26.0414 (414.01.2011.001518) - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Banco
Fiat Sa - Retirar o advogado do autor a carta precatória. - ADV: ALINE PEREZ SUCENA (OAB 194160/SP), JOSE MARTINS
(OAB 84314/SP)
Processo 0001675-66.2013.8.26.0414 (041.42.0130.001675) - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Banco do Brasil
Sa - Vistos. Fls. 34: Aguarde-se pelo prazo de 10 (dez) dias a feitura pelo requerente do depósito das diligências do(a) Sr.(a.)
Oficial(a) de Justiça, na forma requerida. Intime-se. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), AMANDA LOPES
COELHO (OAB 320988/SP)
Processo 0002158-04.2010.8.26.0414 (414.01.2010.002158) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria - Mayara Rodrigues
Dias - Retirar o advogado os alvarás judiciais. - ADV: VAGNER EDUARDO XIMENES (OAB 280843/SP), JOSÉ RICARDO
XIMENES (OAB 236837/SP)
Processo 0002475-31.2012.8.26.0414 (041.42.0120.002475) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Prefeitura Municipal de
Marinópolis - Vistos. Fls 10: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 90 dias, na forma requerida, sem necessidade de
nova abertura de vista a exequente findo o prazo de sobrestamento. Nada sendo requerido em 05 (cinco) dias, após esgotado o
prazo de sobrestamento, remetam-se os autos ao arquivo. - ADV: PAULO RICARDO SANTANA (OAB 195656/SP)
Processo 0002485-75.2012.8.26.0414 (041.42.0120.002485) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Prefeitura Municipal de
Marinópolis - Vistos.Fls. 09: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 90 dias, na forma requerida, sem necessidade nova
abertura de vista a exequente findo o prazo de sobrestamento. Nada sendo requerido em 05 (cinco) dias, após esgotado o prazo
de sobrestamento, remetam-se os autos ao arquivo. - ADV: PAULO RICARDO SANTANA (OAB 195656/SP)
Processo 0053597-19.2011.8.26.0576 (576.01.2011.053597) - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Alice de
Oliveira - Eraldo Emílio Sternieri e outro - Tópico final da r. sentença de 08/01/2014: “Ante o acima exposto e por tudo o mais
que dos autos consta JULGO IMPROCEDENTE a presente ação anulatória e extingo o processo com fulcro no art. 269, inciso
I do CPC. Revogo, por conseguinte, a liminar deferida a fls. 85, em relação à qual o Ministério Público da Comarca de São
José do Rio Preto havia se manifestado contrariamente (fls. 83). Diante do princípio da causalidade, condeno a requerente,
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 85% sobre o valor
da causa, observando-se o disposto no art. 12 da Lei nº 1060/50 diante da gratuidade concedida a fls. 85.” - ADV: ANDRÉ
LUIS NASHIMURA DO CARMO (OAB 197256/SP), HENDERSON MARQUES DOS SANTOS (OAB 195286/SP), ARNALDO DOS
SANTOS (OAB 79986/SP), DOUGLAS LUIZ DOS SANTOS (OAB 166979/SP)
Processo 3000034-89.2013.8.26.0414 - Carta Precatória Cível - Depoimento (nº 1467/2013 - 1ª Vara Federal) - CLAUDIVAL
PAULO DE OLIVEIRA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I.N.S.S. - Vistos. Designo a audiência deprecada para
o dia 13 de março de 2014, às 14:35 horas. Intimem-se e requisitem-se, se necessário. Oficie-se, na forma necessária, à R.
Vara Federal Deprecante. Oportunamente, com as nossas homenagens, devolvam-se estes autos de carta precatória à R. Vara
Federal Deprecante. Intime-se. - ADV: ADAUTO JOSE DE OLIVEIRA (OAB 263552/SP)
Processo 3000070-34.2013.8.26.0414 - Inventário - Inventário e Partilha - APPARECIDA CABRAL ZENLY e outros - Vistos.
Não basta a mera declaração de pobreza para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Assim, por ora,
demonstrem os requerentes a efetiva situação de pobreza, no prazo de 5 dias, por meio de documentos idôneos, tais como
declarações de imposto de renda, holerites, informativos de pagamentos de salário, etc. Decorrido o prazo, certifique a serventia
e tornem os autos conclusos. - ADV: MARCOS VALERIO FERNANDES (OAB 236879/SP)

PALMITAL
Cível
2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LUCIANO ANTONIO DE ANDRADE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADEMIR SIDNEI SALOMAO
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0017/2014
Processo 0002194-43.2010.8.26.0415 (415.01.2010.002194) - Procedimento Ordinário - Arrendamento Rural - Lino Ferrari
e outros - Ficam os requerentes intimados para, em 05 (cinco) dias, comprovarem o depósito de R$ 393,96, em Guia do Fundo
Especial de Despesas, código 435-9, para publicação do edital de citação no D.J.E. - ADV: CARLOS ALBERTO BARBOSA
FERRAZ (OAB 105113/SP)
Processo 0003216-34.2013.8.26.0415 (041.52.0130.003216) - Procedimento Ordinário - Revisão - E. F. da S. - Com as
advertências de praxe, cite-se o réu e intimem-se as partes para comparecer à audiência retro designada. NOTA DE CARTÓRIO:
Designado o dia 16 de abril de 2014 às 10h40min para audiência de tentativa de conciliação, no CEJUSC. - ADV: REGINA
DALLA DEA SMÂNIA (OAB 265917/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LUCIANO ANTONIO DE ANDRADE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADEMIR SIDNEI SALOMAO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0018/2014
Processo 0000417-52.2012.8.26.0415 (415.01.2012.000417) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez
- Aparecida de Fátima Pereira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - De saída, rejeito a preliminar arguída em sede
de contestação, visto que, conforme o próprio réu afirma, o fenômeno prescricional alegado só atinge as parcelas vencidas
anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Repelida única preliminar argüida, não havendo nulidade a
sanar e nem omissões a serem supridas, dou o feito por saneado e defiro a produção das provas tempestivamente requerida,
em especial a pericial, que se demonstra necessária para aferir se a parte autora é ou não portadora de alguma moléstia que a
impede de trabalhar. Para tanto, nomeio como perito judicial o médico Herbert Klaus Mahlmann, a quem competirá examinar a
parte autora e responder aos quesitos formulados pelo juízo assim como aqueles formulados pelas partes, apresentando-se o
respectivo laudo em 30 (trinta) dias, após a data designada para a perícia, que fica marcada para o próximo dia 17 de março,
às 14:00 horas, a realizar-se nas dependências do Fórum local. Intime-se a parte autora acerca: a) da data acima designada,
informando a mesma de que poderá indicar assistente técnico para comparecer ao exame pericial independentemente de
intimação, sob pena de preclusão; b) informando ainda que deverá comparecer ao exame munida de todos os exames, laudos
e atestados médicos que possuir, ficando ciente de que a não apresentação de tais documentos acarretará a preclusão desse
direito (artigo 396, do Código de Processo Civil). Intime-se o órgão previdenciário acionado, via e-mail, da data designada,
informando o mesmo de que poderá, caso ainda não indicado, nomear assistente técnico para comparecer ao exame pericial
independentemente de intimação, sob pena de preclusão. Quesitos únicos deste Juízo: 1. A parte autora é (foi) portadora de
alguma doença/lesão/moléstia/deficiência física ou mental? Em caso positivo, qual é (foi), e qual a CID correspondente? Em
caso negativo, quais as condições gerais de saúde da parte autora? 2. Quais as características, conseqüências e sintomas da
doença/lesão/moléstia/deficiência para a parte autora? A doença/lesão/moléstia/deficiência que acomete(u) a parte autora traz
alguma incapacidade para a vida independente ou para o trabalho? Em caso positivo, descrever as restrições oriundas dessa
incapacidade e, se a data de início dessa incapacidade for distinta da data de inicio da doença, indicá-la. 3. É possível precisar
tecnicamente a data de início (e de final, se for o caso) da doença/lesão/moléstia/deficiência que acomete(u) a parte autora? Em
caso positivo, é possível estabelecer a data/momento, ainda que aproximadamente, em que a doença/lesão/moléstia/deficiência
se tornou incapacitante para a parte autora? Com base em que (referência da parte autora, atestados, exames, conclusão
clínica, etc.) o perito chegou na(s) data(s) mencionada(s)? Se apenas com base no que foi referido pelo periciando, o que deu
credibilidade às suas alegações? 4. A incapacidade da parte autora a impossibilita de exercer sua profissão habitual? 5. Apesar
da incapacidade, a parte autora pode exercer alguma outra profissão? Em caso positivo, citar exemplos de profissões que
podem ser desempenhadas pela parte autora sem comprometimento das limitações oriundas de sua incapacidade. 6. A doença/
lesão/moléstia/deficiência da parte autora é suscetível de cura? Qual o tratamento e qual o tempo de sua duração para a devida
reabilitação. 7. A parte autora precisa de assistência permanente de outra pessoa para os atos do cotidiano? 8. De acordo
com seus conhecimentos técnicos e científicos, qual o grau (leve, moderado, grave) de comprometimento da incapacidade da
parte autora para a vida laborativa? 9. A doença/lesão/moléstia/deficiência que acomete a parte autora tem relação com o seu
trabalho habitual? Se sim, explique. 10. Prestar eventuais adicionais esclarecimentos sobre o que foi constatado ou indagado
pelo Juízo e pelas partes. Apresentado o laudo, intimem-se as partes a dizerem sobre ele num prazo sucessivo e individual de
10 (dez) dias, que ora lhes concedo, podendo, primeiramente, os autos serem retirados do Cartório pela parte promovente e,
depois, pelo requerido. Depois, voltem os autos conclusos para observação do disposto no artigo 4º, da Resolução, número 541,
de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça Federal. - ADV: VINICIUS ALEXANDRE COELHO (OAB 151960/SP), CELIA
REGINA VAL DOS REIS (OAB 288163/SP), RENATA MANFIO DOS REIS SPRICIDO (OAB 167573/SP)
Processo 0001883-47.2013.8.26.0415 (041.52.0130.001883) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J. P. P. S.
O. - - F. A. G. P. S. O. - J. C. de O. - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para
remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): - ADV: JOAO FRANCISCO GONCALVES GIL
(OAB 86514/SP), JOAO BENEDITO GUEDES SOBRINHO (OAB 139235/SP)
Processo 0002168-40.2013.8.26.0415 (041.52.0130.002168) - Procedimento Ordinário - Seguro - Sérgio Alves de Morais
- Bradesco Vida e Previdência Sa - Vistos. De início, advirto as partes ao que dispõe o art. 238, parágrafo único do Código
de Processo Civil. Evidenciada a hipossuficiênca de que o autor alega experimentá-la, tendo em vista ser ele beneficiário do
órgão previdenciário (fls. 07/08), processe-se com os benefícios da gratuidade processual. Cite-se como requerido, expedindose o necessário. Int. - ADV: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB 130291/SP), EDICLEIA APARECIDA DE MORAES (OAB
130274/SP), VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP)
Processo 0003055-29.2010.8.26.0415 (415.01.2010.003055) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Supermercado
Palmital Ltda - Rosa de Oliveira Vieira - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei
para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica a requerida intimada a recolher o valor
de R$ 96,85 (noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos) referentes às custas ao Estado, no prazo de 5 dias. - ADV: DAIANI
APARECIDA ROSSINI VIDAL (OAB 263839/SP), JOSE ANTONIO MOREIRA (OAB 62724/SP), ARIVALDO MOREIRA DA SILVA
(OAB 61067/SP), ELIANE SAMPAIO DOMICIANO (OAB 153089/SP)
Processo 0004141-06.2008.8.26.0415 (415.01.2008.004141) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - R. F.
dos S. - L. G. L. - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário
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da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica o requerente intimado a manifestar-se, no prazo de 5 dias, sobre
o laudo pericial de fls. 83/91. - ADV: MIGUEL GUSTAVO FIGUEIREDO BUENO (OAB 275023/SP), BERNARDINO FERNANDES
SMANIA (OAB 53967/SP), LUIS CARLOS SANT’ANNA (OAB 145850/SP)
Processo 0004314-88.2012.8.26.0415 (415.01.2012.004314) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
- Banco do Brasil Sa - Rudeval Nogueira Carbeloti - - Benedito Marques da Silva - - Egini Haddad Marques da Silva - Ato
Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico
o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica o requerente intimado a manifestar-se sobre a certidão do sr. Oficial de Justiça de fls.
55: “Certifico e dou fé haver diligenciado no endereço constante do mandado e na Água do Palmitalzinho, em Campos Novos
Paulista (residência do executado Benedito Marques da Silva) onde, após as formalidades legais e cautelas de praxe, deixei de
proceder à penhora, uma vez não haver localizado bens móveis para a garantia da execução. - ADV: IZABEL CRISTINA RAMOS
DE OLIVEIRA (OAB 107931/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)

PANORAMA
Cível
1ª Vara
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PANORAMA EM 10/01/2014
PROCESSO :3002197-36.2013.8.26.0416
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADVOGADO : 224553/SP - Fernando Ono Martins
EMBARGDO : OSVALDO PRUDENCIO DA CUNHA
ADVOGADO : 190342/SP - Simone dos Santos Custódio Aissami
VARA:1ª VARA
PROCESSO :3002198-21.2013.8.26.0416
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADVOGADO : 224553/SP - Fernando Ono Martins
EMBARGDO : ELIAS DE SOUZA FUTIGAME
ADVOGADO : 160362/SP - Antonio Aparecido de Matos
VARA:1ª VARA
PROCESSO :3002199-06.2013.8.26.0416
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADVOGADO : 224553/SP - Fernando Ono Martins
EMBARGDO : JOSE ELIAS DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO : 186612/SP - Vandelir Marangoni Morelli
VARA:1ª VARA
PROCESSO :3002200-88.2013.8.26.0416
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADVOGADO : 224553/SP - Fernando Ono Martins
EMBARGDO : SILVIA REGINA DE LUCAS
ADVOGADO : 179387/SP - Cassia Regina Aparecida Villa Lima
VARA:1ª VARA
PROCESSO :3002201-73.2013.8.26.0416
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADVOGADO : 224553/SP - Fernando Ono Martins
EMBARGDO : ISABEL FERREIRA QUIXABA
ADVOGADO : 186612/SP - Vandelir Marangoni Morelli
VARA:1ª VARA
PROCESSO :3002202-58.2013.8.26.0416
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADVOGADO : 224553/SP - Fernando Ono Martins
EMBARGDO : MARIA TEREZINHA CORREIA TADEI
ADVOGADO : 243533/SP - Marcela Jacon da Silva
VARA:1ª VARA
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PANORAMA EM 13/01/2014
PROCESSO

:0000067-90.2014.8.26.0416
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CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
ADVOGADO : 155574/SP - Gustavo Pasquali Parise
REQDA
: LUZINETE MARTINS DE OLIVEIRA DA SILVA
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000073-97.2014.8.26.0416
CLASSE
:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE
: SIMONE BRENO BARRETO
ADVOGADO : 143734/SP - Roberto Farias de Oliveira
REQDO
: LUIS BARBOSA DE OLIVEIRA
VARA:1ª VARA
PROCESSO :3002217-27.2013.8.26.0416
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: MARIO LIZENOR DA COSTA
ADVOGADO : 319232/SP - Eder Luiz da Costa
REQDA
: Elektro Eletricidade e Serviços S.A.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000076-52.2014.8.26.0416
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: ROSANGELA APARECIDA AGUIAR DE SOUZA
REQDA
: SANDRA APARECIDA DA SILVA
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PANORAMA EM 14/01/2014
PROCESSO :0000077-37.2014.8.26.0416
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Banco Itaucard S.A.
ADVOGADO : 225241/SP - Eduardo Jose Fumis Faria
REQDA
: LUCINEIA DA S. GUIMARAES LESSES
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000078-22.2014.8.26.0416
CLASSE
:SOBREPARTILHA
REQTE
: ROZEMAR DOMINGO DIAS
ADVOGADO : 295857/SP - Gabriela Ferregutti Rodrigues
REQDO
: EDSON ROGÉRIO SANDRINI
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000086-96.2014.8.26.0416
CLASSE
:CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: PORTO DE AREIA JR PANORAMA LTDA
ADVOGADO : 190342/SP - Simone dos Santos Custódio Aissami
REQDO
: COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO - CESP
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000048-84.2014.8.26.0416
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: SEVERINO TEOTONIO DA SILVA
ADVOGADO : 184709/SP - Jacquelyne Garcia Vidotto da Cunha
REQDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000049-69.2014.8.26.0416
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: G. C. DOS S.
ADVOGADO : 202669/SP - Rodrigo Domingos Della Libera
REQDA
: L. P. DA R. DO S.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000050-54.2014.8.26.0416
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: EULALIA DOS SANTOS NUNES
ADVOGADO : 202669/SP - Rodrigo Domingos Della Libera
REQDO
: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
VARA:1ª VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:0000051-39.2014.8.26.0416
:RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
: C. S. S.
: 64163/SP - Carlos Alberto Malagodi
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REQDO
: J. DE D. L.
VARA:1ª VARA
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PANORAMA EM 15/01/2014
PROCESSO :0000091-21.2014.8.26.0416
CLASSE
:CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
REQDO
: JOÃO FRANCISCO PIZELI AGUIAR
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000058-31.2014.8.26.0416
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: ISAURA APARECIDA PEREIRA DE LIMA
ADVOGADO : 190342/SP - Simone dos Santos Custódio Aissami
REQDA
: Elektro Eletricidade e Serviços S.A.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000119-86.2014.8.26.0416
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO : 84206/SP - Maria Lucilia Gomes
REQDO
: MILTON EURIPEDES SILVA
VARA:1ª VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:4003513-07.2013.8.26.0533
:ALVARÁ JUDICIAL
: CLEUZINA NUNES FERREIRA
: 223327/SP - Daniel Jose Heleno

PROCESSO :0000121-56.2014.8.26.0416
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: CONSTRUTORA PROGRESSO PANORAMA LTDA
ADVOGADO : 143734/SP - Roberto Farias de Oliveira
REQDO
: Banco Itaucard S.A.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000122-41.2014.8.26.0416
CLASSE
:ARRESTO
REQTE
: LAYANNE BARBOSA DE SOUZA
ADVOGADO : 126113/SP - Joao Mendes dos Reis Neto
REQDO
: JOSÉ APARECIDO FERREIRA
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000065-23.2014.8.26.0416
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: JAIRO GABRIEL
ADVOGADO : 185988/SP - Rodrigo Ferreira Delgado
EXECTDA
: LEONORA RODRIGUES BARROS
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000066-08.2014.8.26.0416
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: JAIRO GABRIEL
ADVOGADO : 185988/SP - Rodrigo Ferreira Delgado
EXECTDO
: CELSO CORREIA DOS SANTOS
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000069-60.2014.8.26.0416
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: ANIVALDO OLIVIO CORTE JUNIOR
EXECTDO
: FABIO LUIZ DOS SANTOS
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PANORAMA EM 16/01/2014
PROCESSO :0000082-59.2014.8.26.0416
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: JULIA FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO : 145877/SP - Claudia Regina Ferreira dos Santos Silva
REQDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA:1ª VARA
PROCESSO

:0000079-07.2014.8.26.0416
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

1561

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1562

CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: JULIELLE MIGUELOTI DOS SANTOS
ADVOGADO : 202669/SP - Rodrigo Domingos Della Libera
REQDO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000080-89.2014.8.26.0416
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: GILMAR CUSTODIO DA SILVA
ADVOGADO : 184709/SP - Jacquelyne Garcia Vidotto da Cunha
REQDO
: OMNI S/A - Credito, financiamento e Investimento
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000081-74.2014.8.26.0416
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: FRANCISCO A. C. DA SILVA ME
ADVOGADO : 184709/SP - Jacquelyne Garcia Vidotto da Cunha
REQDO
: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000085-14.2014.8.26.0416
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo - Creci 2ª Região
ADVOGADO : 205792/SP - Marcio Andre Rossi Fonseca
EXECTDO
: OSCAR NASCIMENTO SIQUEIRA JUNIOR
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000087-81.2014.8.26.0416
CLASSE
:REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS
REQTE
: L. S. DA S.
ADVOGADO : 279514/SP - Carlos Eduardo Pereira Claudio
REQDA
: M. C. DA C. B.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000088-66.2014.8.26.0416
CLASSE
:ADOÇÃO
REQTE
: R. F. G.
ADVOGADO : 264376/SP - Adriano de Oliveira
REQDO
: R. F. DE S.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000089-51.2014.8.26.0416
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO : 79797/SP - Arnor Serafim Junior
EXECTDO
: M R BARBOSA PANORAMA - ME
VARA:1ª VARA

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIENE AVELAR BARROS COBRA
Processo 0000002-95.2014.8.26.0416 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA - Vistos. Providencie o patrono da autora a emenda à inicial,
juntando documento comprobatório de sua regular constituição como pessoa jurídica, em conformidade com a regra editada no
artigo 13, cumulado com o artigo 283, ambos do Código de Processo Civil, em dez (10) dias, sob pena de indeferimento. Int. ADV: DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (OAB 31618/SP)
Processo 0000011-57.2014.8.26.0416 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - Vistos. Regularmente comprovada a mora do devedor, consoante documentos juntados
às fls.50/52, com base no artigo 3º do Decreto-lei 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931, de 02/08/2004, DEFIRO
LIMINARMENTE a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos propostos na inicial, inclusive, com os
benefícios do art.172 e parágrafos do Código de Processo Civil. Cumprida a medida liminar e depositado o bem em poder do
representante da autora, CITE-SE o réu para, querendo, no prazo de cinco (05) dias, pagar a integralidade da dívida pendente,
nos termos do demonstrativo apresentado pelo credor fiduciário na inicial (art. 3º, §2º), cientificando-o de que poderá apresentar
defesa que tiver, no prazo de quinze (15) dias, contados da execução da liminar (art.3º, §3º), mesmo que tenha se utilizado da
faculdade dos artigos 3º, §2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Expeça-se o necessário. Intimese. - ADV: RAIMUNDO HERMES BARBOSA (OAB 63746/SP), DEBORA GUIMARAES BARBOSA (OAB 137731/SP)
Processo 0000040-74.1995.8.26.0416 (416.01.1995.000040) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Banco Santander Sa - Frigorifico Gongom Ltda e outros - Vistos. Fls. 705/706: deverá o patrono exequente trazer
aos autos documento hábil a comprovar a cessão de crédito, no prazo de 05 dias. Int. - ADV: ALDO JOSE BARBOZA DA SILVA
(OAB 133965/SP), MARCO ANTONIO RIBEIRO PIETRUCCI (OAB 112292/SP), PAULO ROBERTO BASTOS (OAB 103033/SP),
ANTONIO ARAUJO SILVA (OAB 72368/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)
Processo 0000059-46.1996.8.26.0416 (416.01.1996.000059) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
- Bb Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - José Milanez Júnior e outro - Vistos. Certifique a Serventia se
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houve o decurso do prazo para interposição de embargos sobre a penhora realizada às fls. 217. Após, tornem conclusos para
apreciação do pedido de fls. 227. - ADV: JOAO CARLOS FERACINI (OAB 134066/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP),
PAULO MONTORO (OAB 27559/SP)
Processo 0000084-93.1995.8.26.0416 (416.01.1995.000084) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Brasil Sa - Rubens Nunes Garção - Vistos. Devidamente intimado a promover o andamento do feito no prazo de
48 horas (fls. 443vº), o exequente deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência (fls. 444). Oportuno destacar a
pertinência da extinção anômala diante da crise instaurada no processo de execução, que demanda sentença ao seu efetivo
termo nos moldes do artigo 795, do Código de Processo Civil. De fato, “também se aplicam, mutatis mutandis, os incisos II, III,
VIII, IX e X, do art. 267, abrindo oportunidade à extinção estritamente processual da execução. Vale lembrar, no caso do inc.
III, a necessidade de prévia intimação da parte, por força do § 1º do art. 267, segundo proclamou a 3ª Câm. Civ. Do TARS”.
Sendo nesse sentido a jurisprudência: “Extinção de execução de título executivo extrajudicial - Intimado, pessoalmente, a dar
andamento ao processo o exequente continuou inerte por período superior a 30 dias - Aplicação subsidiária do artigo 267, III, do
CPC, que não se incompatibiliza com a disciplina do artigo 794, porque essa não é taxativa e nem se choca com os princípios
do processo de execução - Recurso improvido”. (1ºTACivSP - Ap. nº 794.637.4 - Santos - 4ª Câm. - Rel. Juiz Gomes Corrêa
- j. 07.02.01 - v.u). Diante disso, com fundamento no artigo 267, III, § 1º, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO este
processo de Execução que BANCO DO BRASIL S/A move contra RUBENS NUNES GARÇÃO ME, RUBENS NUNES GARÇÃO
E ARGEMIRO NUNES GARÇÃO. Ao contador do Juízo para cálculo das custas processuais finais, intimando-se em seguida o
exequente para pagamento, no prazo de 05 dias, sob pena de inscrição na dívida ativa. P.R.I. - ADV: SEBASTIAO ELESMAR
PEREIRA (OAB 80645/SP), MARIA AMELIA RIBEIRO PORTILHO (OAB 136313/SP), PAULO MONTORO (OAB 27559/SP)
Processo 0000107-04.2011.8.26.0311 (311.01.2011.000107) - Procedimento Ordinário - Guarda - R. J. F. e outro - Vistos.
Fixo os honorários do Dr Lincoln Fernando Bocchi, advogado dos autores indicado às fls. 70, em 100% da tabela DPE/OAB, tudo
para fins do convênio. Expeça-se a certidão de honorários e arquivem-se estes autos com as cautelas e anotações de praxe.
Int. - ADV: LINCOLN FERNANDO BOCCHI (OAB 231235/SP)
Processo 0000112-31.2013.8.26.0416 (041.62.0130.000112) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança Locação de Imóvel - Valdir Moreira da Cunha - Manifeste-se o requerido acerca de Carta Precatória Devolvida Negativa (fls. 258266). Certidão do Oficial de Justiça: “dirigi-me à Rua Quinzinho da Cunha, 349 (Santa Maria Materiais para Construção), nesta
cidade e comarca, e, aí sendo, DEIXEI de INTIMAR a testemunha DIEGO VILAR, por não o ter encontrado, tendo, ainda, sido
informado pelos funcionários daquela empresa, de que ali não trabalha pessoa com esse nome. - ADV: JACQUELYNE GARCIA
VIDOTTO DA CUNHA (OAB 184709/SP), RODRIGO DOMINGOS DELLA LIBERA (OAB 202669/SP), GUSTAVO RODRIGUES
PIVETA (OAB 226958/SP)
Processo 0000129-92.1998.8.26.0416 (416.01.1998.000129) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Rubens
Bernardes Camara e outro - Ulisses Licorio e outro - Vistos. Fls. 296/307: dê-se ciência. Fls. 312: defiro carga dos autos
fora de Cartório pelo prazo de 05 dias. Int. - ADV: AMAURI GOMES FARINASSO (OAB 87428/SP), GABRIELA FERREGUTTI
RODRIGUES (OAB 295857/SP), JOSE BATISTA PATUTO (OAB 24065/SP), FABBIO PULIDO GUADANHIN (OAB 179494/SP)
Processo 0000191-10.2013.8.26.0416 (041.62.0130.000191) - Divórcio Litigioso - Dissolução - S. A. da S. C. - Vistos. Diante
da certidão de fls. 30 e petição de fls. 35/36, julgo extinta por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a
presente Ação de Divórcio que SIRLEY ALESANDRA DA SILVA COUTINHO move em face de SANTO ANTONIO BEZERRA
COUTINHO, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, e o faço para DECRETAR O DIVÓRCIO
DO CASAL, nos termos do artigo 266, § 6º, da Constituição Federal, alterado pela EC nº 66/2010, devendo a autora voltar a
usar o nome de solteira, qual seja SIRLEY ALESANDRA DA SILVA. Fixo os honorários da Drª Simone dos Santos Custódio
Aissami, advogada da autora indicada às fls. 21, em 100% da tabela DPE/OAB, tudo para fins do convênio. Deixo de condenar
o requerido nos honorários sucumbenciais, custas e despesas processuais, haja vista a ausência de resistência. Com o trânsito
em julgado, expeçam-se o competente mandado de averbação e a certidão de honorários. Oportunamente, arquivem-se os
autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. - ADV: SIMONE DOS SANTOS CUSTÓDIO AISSAMI (OAB 190342/SP)
Processo 0000326-61.2009.8.26.0416 (416.01.2009.000326) - Procedimento Ordinário - Fiscalização - Dnpm - Jorge Bobatto
Junior - Vista dos autos ao interessado para cientificá-lo do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30
dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). Desarquivamento requisitado pelo
Dr. Aldo José Barbosa da Silva. - ADV: GUSTAVO AURÉLIO FAUSTINO (OAB 264663/SP), MARCO AURELIO DE SOUZA (OAB
26466/SP), MARA PODOLSKY (OAB 175040/SP)
Processo 0000335-81.2013.8.26.0416 (041.62.0130.000335) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - W.
dos S. O. - A. S. B. - Manifeste-se o patrono da requerida sobre o mandado juntado as fls. 177/178, cuja certidão do Sr. Oficial
de Justiça fez constar: “... dirigi-me aos endereços indicados, e aí sendo, INTIMEI as testemunhas Denise Pereira Rodrigues
arrolada como Denise dos Santos, Vanessa Custódio Garcia dos Santos arrolada como Vanessa Silveira e Cleonice B. Silva
arrolada como Nice do Espírito Santo, do inteiro teor e fins deste, inclusive do dia, hora e local onde será realizada a audiência,
em seguida exararam seus cientes. Certifico mais, que DEIXEI de INTIMAR a testemunha Ana Cláudia da Silva, tendo em vista
que a requerida Andreia não soube informar seu endereço. Certifico mais e, finalmente, que a testemunha Cleonice reside na
Chácara continuação da Rua Avelino Bobato e Denise na casa de número 905.” - ADV: JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA (OAB
169675/SP), JOSE BATISTA PATUTO (OAB 24065/SP)
Processo 0000337-22.2011.8.26.0416 (416.01.2011.000337) - Interdição - Tutela e Curatela - L. de S. S. da S. - Vistos. Fls.
105/111: diga a patrona da autora em 05 dias. Após, abra-se vista ao Ministério Público. Int. - ADV: LETÍCIA LIMA NOGUEIRA
COELHO (OAB 286213/SP)
Processo 0000339-55.2012.8.26.0416/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material - Angélica Santos de
Souza - Manifeste-se a patrona da exequente sobre o mandado, cumprido negativo, em que o Sr. Oficial de Justiça certifica o
seguinte: “...dirigi-me neste município de Panorama e aí sendo DEIXEI DE INTIMAR o executado EUGENIO MANGUEIRA tendo
em vista que encontrei a residência fechada e fui informado por sua genitora Srª Mariana Mangueira, residente na Rua Quintino
Maudonnet, nº 1.525, que o mesmo atualmente se encontra em lugar incerto e não sabido.” - ADV: ADRIANA APARECIDA
FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)
Processo 0000345-33.2010.8.26.0416 (416.01.2010.000345) - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. F. G. - D. D. F. - Deferido o
desarquivamento, conforme solicitado pela Dra. Cassia Regina Ap. Villa (OAB/SP 179.387). Os autos encontram-se em cartório
para análise. - ADV: CASSIA REGINA APARECIDA VILLA LIMA (OAB 179387/SP), CASSIA REGINA PEREZ DOS SANTOS
(OAB 142788/SP), DONIZETE MINGANTI DA SILVA (OAB 225230/SP)
Processo 0000406-88.2010.8.26.0416 (416.01.2010.000406) - Execução de Alimentos - Alimentos - J. A. da S. S. - Vistos.
Intime-se o executado para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, pagar o débito alimentício remanescente apresentado às fls.
243, sob pena de imediata decretação de sua prisão civil. Int. - ADV: CLECIUS CARLOS PEIXE MARTINS PERES DE SOUZA
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(OAB 231566/SP), ADRIANO DE OLIVEIRA (OAB 264376/SP), ALINE RIBEIRO GOMES (OAB 240762/SP)
Processo 0000411-33.1998.8.26.0416 (416.01.1998.000411) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Leonardo Inacio da Silva e outros - Cesp Companhia Energetica de São Paulo - Vistos. Fls. 1495/1510: anote-se, inclusive no
apenso (autos suplementares). Int. - ADV: PLINIO DE AQUINO GOMES (OAB 122804/SP), PAULO SERGIO TAVARES MUNIZ
(OAB 129489/SP), HAMILTON DE AVELAR GOMES (OAB 68778/SP), VALTER JOSE SEGATO (OAB 80720/SP), ADOLFO
FERACIN JUNIOR (OAB 100210/SP)
Processo 0000414-85.1998.8.26.0416 (416.01.1998.000414) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Valdecir Quintino de Araujo e outros - Cesp Companhia Energetica de São Paulo - Vistos. Fls. 1589/1604: anote-se, inclusive
no apenso (autos suplementares). Int. - ADV: PLINIO DE AQUINO GOMES (OAB 122804/SP), HAMILTON DE AVELAR GOMES
(OAB 68778/SP), ANTONIO MENTE (OAB 73074/SP), VALTER JOSE SEGATO (OAB 80720/SP)
Processo 0000415-70.1998.8.26.0416 (416.01.1998.000415) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Pedro Carvalho da Silva e outros - Cesp Companhia Energetica de São Paulo - Vistos. Fls. 1860/1861: antes de apreciar o
pedido, deverá o patrono da interessada trazer a estes autos certidão de objeto e pé atualizada do feito nº 2261-05.2010, no
prazo de 10 dias. Int. - ADV: VALTER JOSE SEGATO (OAB 80720/SP), RODRIGO FERREIRA DELGADO (OAB 185988/SP),
MARCELO DE TOLEDO CERQUEIRA (OAB 95158/SP), HAMILTON DE AVELAR GOMES (OAB 68778/SP), ADOLFO FERACIN
JUNIOR (OAB 100210/SP), AIRES PAES BARBOSA (OAB 169392/SP), GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR (OAB 14983/SP),
PLINIO DE AQUINO GOMES (OAB 122804/SP), FRANCISCO CARLOS ARANDA (OAB 97143/SP)
Processo 0000439-83.2007.8.26.0416 (416.01.2007.000439) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- Cerâmica Dois Amigos Ltda Me - Cesp Companhia Energetica de São Paulo - Vistos. Fls. 823/826: anote-se a presente
execução. Intime-se o(a) executado(a) pela Imprensa para que efetue o pagamento do débito no importe de R$8.221,85, no
prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%, na forma do Art. 475-J, do Código de Processo Civil. Em caso de não pagamento,
o(a) executado(a) deverá indicar a este Juízo em 05 dias, quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus
respectivos valores (Art. 600, IV, do CPC), sob pena de multa de 20% do valor atualizado do débito em execução. Esta multa
reverterá em proveito do(a) credor(a) e é exigível na própria execução (Art. 601, do CPC). No mais, proceda a autora/executada
o depósito complementar dos honorários periciais nos termos da decisão de fls. 733/734. Prazo: 10 dias. Intimem-se. - ADV:
FERNANDA PINHEIRO SOBOTTKA (OAB 299505/SP), ROBERTO RABELATI (OAB 256638/SP), FRANCISCO CARLOS
ARANDA (OAB 97143/SP), SEBASTIAO ELESMAR PEREIRA (OAB 80645/SP), ANTONIO MENTE (OAB 73074/SP), JONAS
GELIO FERNANDES (OAB 71387/SP), ANDRE LUIZ ESTEVES TOGNON (OAB 139512/SP), SAMUEL BIANCO BAPTISTA
(OAB 137631/SP)
Processo 0000490-84.2013.8.26.0416 (041.62.0130.000490) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução
- Valdeir Selis - Manifeste-se o autor no prazo legal acerca da carta precatória(fls.36/40)negativa. Certidão do Sr. Of de
justiça:”Devolvo o presente sem integral cumprimento pois, não existe indicação do nome da Rodovia ou vicinal a ser diligenciado
e, também, pesquisando em guias e mapas deste Município, não existe o Bairro Porção”. - ADV: ADRIANA APARECIDA
FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)
Processo 0000495-48.2009.8.26.0416 (416.01.2009.000495) - Execução de Alimentos - Alimentos - T. H. V. - D. F. S. Vistos. Com base no artigo 238, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considera-se intimada a parte a providenciar
prosseguimento à execução, sob pena de extinção por abandono (fls. 115vº), a qual deixou que se escoasse o prazo assinado,
sem providência (FLS. 116). Diante disso, com fundamento no artigo 267, III, § 1º, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO
este processo de Execução de Alimentos que TATIANE HELENA VITORINO move contra DOUGLAS FRANCISCO SEVILLANO.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos com as cautelas e anotações de praxe. P.R.I. - ADV: MAURICIO MIRANDA
(OAB 145381/SP), ELAINE FREDERICK GONÇALVES (OAB 156857/SP)
Processo 0000496-33.2009.8.26.0416 (416.01.2009.000496) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L. H. S. - D.
F. S. - Vistos. Arquivem-se estes autos, com as anotações e cautelas de praxe. - ADV: ELAINE FREDERICK GONÇALVES (OAB
156857/SP), MAURICIO MIRANDA (OAB 145381/SP)
Processo 0000497-76.2013.8.26.0416 (041.62.0130.000497) - Busca e Apreensão - Liminar - Bv Financeira Sa Crédito
Financiamento e Investimento - Vistos. Fls. 47: indefiro, visto não haver nos autos depositário nomeado, eis que o bem
sequer foi encontrado, consoante certidão do Sr Oficial de Justiça de fls. 29vº. Assim, diga a patrona da autora, em termos de
prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias. Silente, intime-se a autora, na pessoa de seu representante legal, para que dê
andamento útil ao feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção por abandono. Int. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA
SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0000540-13.2013.8.26.0416 (041.62.0130.000540) - Regulamentação de Visitas - Família - L. A. de L. - I. P. B. Vistos. Fls. 71: defiro a cessação da prestação de serviço da Srª Assistente Social neste processo. Expeça-se ofício à E. Corte,
com urgência e instruindo-o com cópia do relatório informativo de fls. 71, comunicando a cessação acima deferida. A seguir, à
técnica deste Juízo. Relatório social em 15 dias. - ADV: MICHELE REGINA FERREIRA SCHIFFNER (OAB 308182/SP), JOSE
BATISTA PATUTO (OAB 24065/SP)
Processo 0000555-16.2012.8.26.0416 (416.01.2012.000555) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Diante da petição de fls. 70, julgo extinta por
sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos a presente Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar que BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO move em face de MARIA LÚCIA DUARTE FARIAS, com
fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Defiro o desentranhamento dos documentos que instruíram
a inicial, mediante cópia às expensas do interessado e recibo nos autos, após o trânsito em julgado. Deverá a autora, para
propiciar o desbloqueio do veículo, nos termos dos Provimentos CSM nº 1.826/10 e 1.864/11 e Comunicado nº 170/11 CSM,
providenciar o recolhimento da taxa do serviço das informações visadas (RENAJUD), A SER RECOLHIDA na Guia do Fundo
Especial de Despesa do Tribunal de Justiça, no Código 434-1, no prazo de 10 dias. Com o trânsito em julgado, ao Contador do
Juízo para cálculo das custas processuais finais, intimando-se a requerida para que efetue o pagamento no prazo de cinco (05)
dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. P.R.I.C. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0000555-79.2013.8.26.0416 (041.62.0130.000555) - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. A. R. - Vistos. Fls. 53:
defiro a cessação da prestação de serviço da Srª Assistente Social neste processo. Expeça-se ofício à E. Corte, com urgência
e instruindo-o com cópia do relatório informativo de fls. 53, comunicando a cessação acima deferida. A seguir, à técnica deste
Juízo. Relatório social em 30 dias. - ADV: EDUARDO MEIRELLES SIQUEIRA (OAB 238037/SP)
Processo 0000565-70.2006.8.26.0416 (416.01.2006.000565) - Procedimento Ordinário - Carlos Ananias de Freitas Bradesco Vida e Previdencia Sa - Vistos. Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo de fls. 293/295.
Diga o autor acerca do cumprimento do acordo, no prazo de 05 dias. Int. - ADV: SIDNEY MORAES FILHO (OAB 112933/SP),
VANDELIR MARANGONI MORELLI (OAB 186612/SP), ALEXANDRE SILVA MORAES (OAB 23431/PR), VALMIR BRITO DE
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MORAES (OAB 12098/PR)
Processo 0000589-54.2013.8.26.0416 (041.62.0130.000589) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento /
Execução - D. R. M. de O. e outro - Vistos. Diante da petição e documento de fls. 45/46 e aquiescência Ministerial (fls. 48), julgo
extinta por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a presente Ação de Execução de Alimentos que DANIEL
RODRIGO MEDEIROS DE OLIVEIRA E DIEGO CARLOS MEDEIROS DE OLIVEIRA, representados por DAMARIS BATISTA
MEDEIROS, movem em face de JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código
de Processo Civil. Fixo os honorários da Drª Sônia Cristina Alves Braga de Oliveira, advogada dos exequentes indicada às fls.
05, em 100% da tabela DPE/OAB, tudo para fins do convênio. Com o trânsito em julgado, expeça-se a certidão de honorários e
arquivem-se estes autos, com as cautelas e anotações de praxe. Ciência ao Ministério Público. P.R.I. - ADV: SONIA CRISTINA
ALVES BRAGA DE OLIVEIRA (OAB 290010/SP)
Processo 0000590-39.2013.8.26.0416 (041.62.0130.000590) - Divórcio Consensual - Dissolução - J. P. C. e outro - Deferido
o desarquivamento, conforme solicitado pelo Dr. Rodrigo Ferreira Delgado (OAB/SP 185.988). Os autos encontram-se em
cartório para análise. - ADV: RODRIGO FERREIRA DELGADO (OAB 185988/SP)
Processo 0000596-46.2013.8.26.0416 (041.62.0130.000596) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Banco do Brasil Sa - Nos termos dos Provimentos CSM nº 1826/10 e 1864/11 e comunicado nº 170/2011 SCM,
providencie o autor o recolhimento da taxa do serviço das informações visadas (BACENJUD/RENAJUD/INFOJUD), a ser
recolhida na Guia do Fundo Especial de Despesas do TJSP - FEDTJ- código 434-1, no valor de R$ 11,00, no prazo de 10 dias,
observando-se que a taxa é devida por cada consulta. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), LARIANE
BORGES DE CAMARGO (OAB 326020/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP)
Processo 0000601-88.2001.8.26.0416 (416.01.2001.000601) - Execução de Título Extrajudicial - Banco do Brasil Sa
Sucessor de Banco Nossa Caixa Sa - Alison Jose Rodrigues Batista e outro - Vistos. Fls. 410: para apreciar o pedido de
penhora on-line, deverá o exequente apresentar cálculo atualizado e pormenorizado do débito remanescente no prazo de 05
dias. Deverá, ainda, nos termos dos Provimentos CSM nº 1.826/10 e 1.864/11 e Comunicado nº 170/11 CSM, recolher a taxa
do serviço das informações visadas (BACENJUD), A SER RECOLHIDA na Guia do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de
Justiça, no Código 434-1, no valor de R$11,00, no prazo supra, observando-se que a taxa é devida por consulta. Int. - ADV:
SORAYA ZOGHEIB MARTON (OAB 209685/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), CARLOS EDUARDO DA COSTA (OAB
159613/SP)
Processo 0000638-95.2013.8.26.0416 (041.62.0130.000638) - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - M.
A. M. - Vistos. Fls. 43: defiro a cessação da prestação de serviço da Srª Assistente Social neste processo. Expeça-se ofício à
E. Corte, com urgência e instruindo-o com cópia do relatório informativo de fls. 43, comunicando a cessação acima deferida.
A seguir, à técnica deste Juízo. Relatório social em 30 dias. - ADV: MICHELE REGINA FERREIRA SCHIFFNER (OAB 308182/
SP)
Processo 0000689-53.2006.8.26.0416 (416.01.2006.000689) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - João Pedro Costa Garcia e outro - Municipio de Panorama - Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos
e legais efeitos, o acordo de fls. 218/219, certificando-se, inclusive, nos autos de embargos à execução em apenso (feito nº
999-20.2010). Aguarde-se o integral cumprimento. No mais, cumpra-se a decisão de fls. 213. Int. - ADV: ADRIANA APARECIDA
FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP), LINCOLN FERNANDO BOCCHI (OAB 231235/SP), MAURICIO MIRANDA (OAB
145381/SP)
Processo 0000724-76.2007.8.26.0416 (416.01.2007.000724) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução
- V. de S. S. - J. G. da R. - Ciência do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação,
os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). Requisitado pela Dra. Cássia Regina Ap. Villa Lima (OAB
179.387). - ADV: DONIZETE MINGANTI DA SILVA (OAB 225230/SP), CASSIA REGINA APARECIDA VILLA LIMA (OAB 179387/
SP)
Processo 0000741-05.2013.8.26.0416 (041.62.0130.000741) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Espécies de
Contratos - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 120
dias, conforme requerido às fls. 52. Decorrido, diga o patrono da autora em 05 dias. Inerte, intime-se a autora, na pessoa de
seu representante legal, para que dê andamento útil ao feito no prazo de 48 horas, sob pena de arquivamento do processo por
abandono. Int. - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP)
Processo 0000774-92.2013.8.26.0416 (041.62.0130.000774) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Itaucard Sa - Sergio Luiz de Almeida - Vistos. Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos
o acordo celebrado entre as partes (fls.71/74). Em consequência, julgo extinta por sentença para que produza seus jurídicos
e legais efeitos a presente Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar (Processo 0000774-92.2013.8.26.0416) que o
BANCO ITAUCARD S/A move contra SÉRGIO LUIZ DE ALMEIDA, com fundamento no artigo 269, III, do Código de Processo
Civil. Expeça-se mandado de restituição do bem apreendido às fls.49. O caráter consensual é incompatível com o interesse
recursal. Assim, certifique a serventia desde logo o trânsito em julgado da ação. Remetam-se os autos ao contador do Juízo
para elaboração das custas processuais finais, intimando-se em seguida o réu para que efetue o pagamento no prazo de 5
(cinco) dias, sob pena de inscrição em Dívida Ativa. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. ADV: LINCOLN FERNANDO BOCCHI (OAB 231235/SP), JAYME JOSE ORTOLAN NETO (OAB 134839/SP), ELAINE CRISTINA
VICENTE DA SILVA STEFENS (OAB 127104/SP)
Processo 0000774-92.2013.8.26.0416 (041.62.0130.000774) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Itaucard Sa - Sergio Luiz de Almeida - Patrono do Requerido: providenciar a retirada em Cartório de Carta
Precatória para posterior distribuição na Comarca de Presidente Prudente/SP. - ADV: JAYME JOSE ORTOLAN NETO (OAB
134839/SP), LINCOLN FERNANDO BOCCHI (OAB 231235/SP), ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS (OAB
127104/SP)
Processo 0000822-51.2013.8.26.0416 (041.62.0130.000822) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - B.
H. dos S. - Manifeste-se a patrona do requerente sobre a devolução da carta precatória encartada as fls. 65/67, cuja certidão
do Sr. Oficial de Justiça fez constar: “... Dirigi-me ao endereço do Centro de Ressocialização e fui informado por Márcio, ASP
do CR de Sumaré, que José Henrique de Souza Rozendo, matrícula 386.726 saiu de Regime Aberto em 25/02/2013. Diante do
certificado deixei de citar JOSÉ HENRIQUE DE SOUZA ROZENDO”. - ADV: SIMONE DOS SANTOS CUSTÓDIO AISSAMI (OAB
190342/SP)
Processo 0000849-34.2013.8.26.0416 (041.62.0130.000849) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade Carolina Dias de Oliveira - Ciência: perícia de investigação de paternidade designada para o dia 11/02/2014, às 07 horas e
30 minutos no Hospital Estadual “Dr. Odílio Antunes de Siqueira” - Avenida Coronel José Soares Marcondes, 3758 - Jardim
Bongiovani, Presidente Prudente - SP. - ADV: ADRIANO DE OLIVEIRA (OAB 264376/SP)
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Processo 0000879-40.2011.8.26.0416 (416.01.2011.000879) - Execução de Alimentos - Alimentos - J. P. C. S. - Vistos. Com
base no artigo 238, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considera-se intimada a parte a providenciar prosseguimento
à execução, sob pena de extinção por abandono (fls. 77vº), a qual deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência
(Fls. 78). Diante disso, com fundamento no artigo 267, III, § 1º, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO este processo
de Execução de Alimentos que JHENIFER POLLETTI CARVALHO SABIÃO, representada por ÁUREA POLLETTI CARVALHO,
move contra LUCIANO CÉSAR SABIÃO. Fixo os honorários do Dr Antônio José Rissete Júnior, advogado da autora indicado às
fls. 07, em 70% da tabela DPE/OAB, tudo para fins do convênio. Com o trânsito em julgado, expeça-se a certidão de honorários
e arquivem-se estes autos com as cautelas e anotações de praxe. P.R.I. - ADV: ANTONIO JOSE RISSETE JUNIOR (OAB
253564/SP)
Processo 0000888-65.2012.8.26.0416 (416.01.2012.000888) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L. V. G.
R. - Manifeste-se o autorno prazo legal acerca do mandado de intimação do autor acerca da audiência designada para o dia
04/02/2014(fls.89/90)negativo. Certidão do Sr. Of. De justiça: “dirigi-me ao endereço indicado, e aí sendo, DEIXEI de INTIMAR
a requerente, na pessoa de sua genitora Veronica Gilio Venancio de Melo, porque segundo informação do vizinho a mesma
mudou porque a casa foi demolida, não sabendo informar seu novo endereço”. Ciência acerca do ofício recebido da Comarca de
Brasilândia/MS informando acerca da distribuição da carta precatória, fazendo referência ao número 0001107-28.2013.8.12.0030.
- ADV: LUCIANE REGINA NASCIMENTO BOGAZ (OAB 146977/SP)
Processo 0001004-37.2013.8.26.0416 (041.62.0130.001004) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - K. C. C. de
J. - M. J. de O. - Vistos. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 15 dias conforme requerido às fls. 54. Decorrido, diga a
patrona da autora no prazo de 05 dias. Após, abra-se vista ao Ministério Público. Int. - ADV: GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA
BATISTA (OAB 85101/MG), KARINI FERNANDES SILVA (OAB 223447/SP)
Processo 0001011-29.2013.8.26.0416 (041.62.0130.001011) - Procedimento Ordinário - Guarda - T. B. dos S. L. - Vistos.
Fls. 77/85: diga o patrono da autora no prazo de 05 dias. Após, abra-se vista ao Ministério Público. Int. - ADV: JEAN PIERRE DE
SOUZA GOMES ACANJO (OAB 252117/SP)
Processo 0001032-39.2012.8.26.0416 (416.01.2012.001032) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - J. da
S. P. - Ciência: perícia de investigação de paternidade designada para o dia 11/02/2014, às 07 horas e 30 minutos no Hospital
Estadual “Dr. Odílio Antunes de Siqueira” Avenida Coronel José Soares Marcondes, 3758 Jardim Bongiovani, Presidente
Prudente SP. - ADV: MARCELA COSTA RIBEIRO (OAB 283772/SP)
Processo 0001051-45.2012.8.26.0416 (416.01.2012.001051) - Despejo por Falta de Pagamento - Inadimplemento - Emília
Savazzi - Antonio Lindoaldo de Andrade e outro - Vistos. Partes legítimas, bem representadas. Presentes as demais condições
da ação e pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Afasto, desde logo, as preliminares
arguidas, pois se confunde com o mérito e nesta seara serão descortinadas. Os pontos controvertidos que demandam dilação
probatória encontram-se suficientemente delineados pelas manifestações das partes. Como prova hábil ao deslinde das questões
controvertidas determino a produção de prova oral, com depoimento pessoal das partes, sob pena de confissão, e oitiva de
testemunhas. Para audiência de conciliação, instrução e julgamento designo o dia 25 de Março de 2014, às 14:00 horas. . As
testemunhas arroladas no prazo do art. 407 do CPC deverão comparecer à audiência independentemente de intimação, ou
poderão as partes requerer esta com antecedência de 15 dias. Int. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB
152492/SP), CASSIA REGINA APARECIDA VILLA LIMA (OAB 179387/SP), VANESSA ARBID BUENO (OAB 224810/SP)
Processo 0001062-74.2012.8.26.0416 (416.01.2012.001062) - Procedimento Ordinário - Guarda - S. M. - Vistos. Com base
no artigo 238, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considera-se intimada a parte a providenciar prosseguimento à
ação, sob pena de extinção por abandono (fls. 59/60), a qual deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência (fls.
61). Diante disso, julgo extinta por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a presente Ação de Regularização
de Guarda que SIDILENE MATIAS move em face de VANDERLEI SANTANA, com fundamento no artigo 267, inciso III, § 1º, do
Código de Processo Civil. Fixo os honorários da Drª Sônia Cristina Alves Braga de Oliveira, advogada da autora indicada às fls.
28, tudo para fins do convênio. Com o trânsito em julgado, expeça-se a certidão de honorários e arquivem-se estes autos com
as cautelas e anotações de praxe. Ciência ao Ministério Público. P.R.I. - ADV: SONIA CRISTINA ALVES BRAGA DE OLIVEIRA
(OAB 290010/SP)
Processo 0001067-96.2012.8.26.0416 (416.01.2012.001067) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Panamericano Sa - Vistos. Fls. 93: INDEFIRO o pedido de pesquisa junto ao Sistema INFOJUD, ante a
impossibilidade técnica e pessoal, bem como pelo fato de que esta Comarca possui mais de 15.000 (quinze mil) processos
em andamento, o que inviabiliza a pesquisa do Infojud, cabendo ao autor as medidas necessárias para obtenção dos dados
necessários junto aos órgãos públicos. Quanto a pesquisa de endereço junto ao BACENJUD, encontra-se efetivada às fls.
64. Diga a autora, no prazo de 5 dias, requerendo o que de direito em termos de prosseguimento do feito. Int. - ADV: JOSE
MARTINS (OAB 84314/SP), CLAUDIA DAIANA APARECIDA GOTTARA SOARES (OAB 297114/SP)
Processo 0001084-26.1998.8.26.0416 (416.01.1998.001084) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Laudenir Segato e outros - Cesp Companhia Energetica de São Paulo - Vistos. Fls. 1515/1530: anote-se, inclusive no apenso
(autos suplementares). Int. - ADV: CARLOS EDUARDO CURY (OAB 122855/SP), VALTER JOSE SEGATO (OAB 80720/SP),
IGNALDO MACHADO VICTOR JUNIOR (OAB 218265/SP), HAMILTON DE AVELAR GOMES (OAB 68778/SP), PLINIO DE
AQUINO GOMES (OAB 122804/SP)
Processo 0001086-83.2004.8.26.0416 (416.01.2004.001086) - Execução de Alimentos - Alimentos - L. V. G. C. R. L. G. S. de O. C. - Vistos. Depreque-se a intimação do executado nos termos da decisão de fls.169, nos endereços mencionados
às fls.174 e 175. Intimem-se. - ADV: JOAO BATISTA NUNES (OAB 93620/SP), JOSE UBIRAJARA OLIVEIRA FONTES (OAB
130091/SP)
Processo 0001101-37.2013.8.26.0416 (041.62.0130.001101) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Espécies de
Contratos - Banco Scania Sa - Vistos. Fls. 74: diga a patrona do autor no prazo de 05 dias. Int. - ADV: CARLA PASSOS
MELHADO COCHI (OAB 187329/SP), CELSO MARCON (OAB 260289/SP)
Processo 0001126-50.2013.8.26.0416 (041.62.0130.001126) - Alvará Judicial - Família - Fidelino Muniz e outro - Vistos.
Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 dias, conforme requerido às fls. 35. Decorrido, diga a patrona dos autores
no prazo de 05 dias. Após, abra-se vista ao Ministério Público. Silente, tornem conclusos para extinção. Int. - ADV: VANESSA
ARBID BUENO (OAB 224810/SP)
Processo 0001144-81.2007.8.26.0416 (416.01.2007.001144) - Execução de Alimentos - Alimentos - R. D. F. e outro - A. F.
- Vistos. Diante da petição de fls. 178 e aquiescência Ministerial (fls. 180), julgo extinta por sentença, para que produza seus
jurídicos e legais efeitos, a presente Ação de Execução de Alimentos que RONALDO DANTAS FRANCO E RONEY DANTAS
FRANCO, representados por SANDRA CRISTINA DIAS, movem em face de ADILSON FRANCO, com fundamento no artigo 794,
inciso I, do Código de Processo Civil. Fixo os honorários do Dr Rodrigo Ferreira Delgado, advogado dos exequentes indicado
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às fls. 138, em 70% da tabela DPE/OAB, e da Drª Luciane Regina Nascimento Bogaz, curadora especial do executado indicada
às fls. 76, em 100% da tabela DPE/OAB, tudo para fins do convênio. Com o trânsito em julgado, expeçam-se as certidões
de honorários e arquivem-se estes autos, com as cautelas e anotações de praxe. Ciência ao Ministério Público. P.R.I. - ADV:
RODRIGO FERREIRA DELGADO (OAB 185988/SP), LUCIANE REGINA NASCIMENTO BOGAZ (OAB 146977/SP)
Processo 0001162-97.2010.8.26.0416 (416.01.2010.001162) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Rodrigo de Souza Alves - Municipio de Paulicéiasp - Vistos. Fls. 77: requeira o exequente o de direito, no prazo de
05 dias. Int. - ADV: DONIZETE MINGANTI DA SILVA (OAB 225230/SP), ADRIANO DE OLIVEIRA (OAB 264376/SP)
Processo 0001173-24.2013.8.26.0416 (041.62.0130.001173) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer Antonio Rodrigues - Vistos. Deverá o patrono do autor comprovar, no prazo de 10 dias, a abertura de procedimentos sucessórios
em nome dos falecidos Stela dos Santos Miranda Thomás e Gerôncio de Oliveira Barbosa, sob pena de indeferimento da inicial.
Deverá, ainda, providenciar a juntada das certidões de óbito, visto ser diligência da parte instruir a inicial com os documentos
indispensáveis (art. 283, CPC). Int. - ADV: JONAS GELIO FERNANDES (OAB 71387/SP)
Processo 0001176-96.2001.8.26.0416 (416.01.2001.001176) - Execução de Alimentos - Alimentos - F. de P. C. C. A. B. C. e
outro - B. de C. - Ofício recebido da Comarca de Tupã, informando decisão da Carta Precatória (fls. 14/15): “para praceamento
do bem deve o credor providenciar medidas legais sob pena de nulidade da hasta pública”. Determina a avaliação do imóvel,
nomeia Dr. Miguel, honorários pela assistência. “O credor deverá juntar aos autos, quando for intimado para dizer da avaliação,
o demonstrativo do débito, para fins de designação de praça, sem o que não é possível pracear o bem. Feita avaliação e
apresentada conta da dívida, será designado leilão. Atente o credor.” Praceamento na Comarca de Tupã, providencie o credor
intimação de todos condôminos, do devedor e respectivos cônjuges, se houver, sob pena de nulidade do procedimento. O
descumprimento acarreta nulidade. - ADV: WENDERSON PIGOSSI (OAB 158230/SP), TATIANA CRISTINA SIMÕES DINIZ
MARQUES (OAB 217785/SP)
Processo 0001198-71.2012.8.26.0416 (416.01.2012.001198) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Odil de Oliveira Barbosa - Companhia de Habitação Popular de Bauru Cohabbauru - Manifestem-se as partes acerca do laudo
pericial encartado às fls. 159/164. - ADV: SALIMAR APARECIDA MAIA SCRIPTORE (OAB 172827/SP), SIMONE DOS SANTOS
CUSTÓDIO AISSAMI (OAB 190342/SP)
Processo 0001199-22.2013.8.26.0416 (041.62.0130.001199) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Norma Becegato de Souza - Manifeste-se a patrona da requerente acerca do AR, cumprido negativo, juntado aos autos às fls.
46, com informação do Correio MUDOU-SE. - ADV: CASSIA REGINA APARECIDA VILLA LIMA (OAB 179387/SP)
Processo 0001262-47.2013.8.26.0416 (041.62.0130.001262) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - BANCO BRADESCO S/A - Vistos. Fls. 50/52: recebo como emenda à inicial. Anote-se o novo valor dado à causa.
Regularmente comprovada a mora do(a) devedor(a), consoante documentos juntados às fls. 27/30, com base no artigo 3º do
Decreto-lei 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931, de 02/08/2004, DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do bem
alienado fiduciariamente, nos termos propostos na inicial, inclusive, com os benefícios do art.172 e parágrafos do Código de
Processo Civil. Cumprida a medida liminar e depositado o bem em poder do representante do autor, CITE-SE o(a) requerido(a)
para, querendo, no prazo de cinco (05) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, nos termos do demonstrativo apresentado
pelo credor fiduciário na inicial (art. 3º, §2º), cientificando-o(a) de que poderá apresentar defesa que tiver, no prazo de quinze
(15) dias, contados da execução da liminar (art.3º,§3º), mesmo que tenha se utilizado da faculdade do art.3º, §2º, caso entenda
ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Expeça-se o necessário. Int. - ADV: MARCELO DAL SECCO SAKAMOTO
(OAB 221252/SP)
Processo 0001290-83.2011.8.26.0416 (416.01.2011.001290) - Busca e Apreensão - Liminar - Dailtom Olimpio Batista Vistos. Proceda a Serventia pesquisa acerca do paradeiro do requerido junto ao CAEX. Com a resposta nos autos, diga o
patrono do autor em 05 dias. Int. - ADV: DONIZETE MINGANTI DA SILVA (OAB 225230/SP)
Processo 0001295-47.2007.8.26.0416 (416.01.2007.001295) - Execução de Alimentos - Alimentos - R. D. F. - A. F. - Vistos.
Diante da petição de fls. 199, julgo extinta por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a presente Ação de
Execução de Alimentos que RONALDO DANTAS FRANCO E RONEY DANTAS FRANCO, representados por SANDRA CRISTINA
DANTAS, movem em face de ADILSON FRANCO, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Fixo os
honorários do Dr Rogério Calazans Plazza, advogado dos exequentes indicado às fls. 78, em 100% da tabela DPE/OAB, e do
Dr Vandelir Marangoni Morelli, curador especial indicado ao executado às fls. 163, em 100% da tabela DPE/OAB, tudo para fins
do convênio. Com o trânsito em julgado, expeçam-se as certidões de honorários e arquivem-se estes autos, com as cautelas e
anotações de praxe. Ciência ao Ministério Público. P.R.I. - ADV: ROGERIO CALAZANS PLAZZA (OAB 160045/SP), VANDELIR
MARANGONI MORELLI (OAB 186612/SP)
Processo 0001299-11.2012.8.26.0416 (416.01.2012.001299) - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - R.
M. - Recado: Defiro o desarquivamento. Os autos encontram-se em cartório para análise, conforme requerido pela Dra. Adriana
Ap. F. Barbosa - OAB/SP 152.492. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)
Processo 0001302-29.2013.8.26.0416 (041.62.0130.001302) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Banco Santander (brasil) Sa - * - ADV: PAULO ROBERTO BASTOS (OAB 103033/SP), WILLIAM LOURENÇO MORAES (OAB
323620/SP)
Processo 0001332-64.2013.8.26.0416 (041.62.0130.001332) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - V.
F. T. - L. S. R. - Ciência: perícia de investigação de paternidade designada para o dia 13/02/2014, às 07 horas e 30 minutos no
Hospital Estadual “Dr. Odílio Antunes de Siqueira” Avenida Coronel José Soares Marcondes, 3758 Jardim Bongiovani, Presidente
Prudente SP. - ADV: MARCELA COSTA RIBEIRO (OAB 283772/SP), DONIZETE MINGANTI DA SILVA (OAB 225230/SP)
Processo 0001339-90.2012.8.26.0416 (416.01.2012.001339) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - “ Nos termos dos provimentos CSM nº 1.826/10 e 1.864/11
e Comunicado nº 170/2011CSM, datado de 26.04.2011, providencie o autor o recolhimento da taxa do serviço das informações
visadas (BACENJUD/RENAJUD), a ser recolhida na Guia do fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça, FEDTJ- código
434-1, no valor de R$ 11,00, no prazo de 10 dias, observando-se que a taxa é devida por cada consulta”. - ADV: ALEXANDRE
PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP)
Processo 0001348-18.2013.8.26.0416 (041.62.0130.001348) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - Rosa
Pereira da Silva - Vistos. Fls. 35: diga o patrono da autora, no prazo de 05 dias. Após, abra-se vista ao Ministério Público. Int. ADV: ADRIANO DE OLIVEIRA (OAB 264376/SP)
Processo 0001353-74.2012.8.26.0416 (416.01.2012.001353) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento Sa - Vistos. Regularize o patrono da autora a petição de fls. 97,
assinando-a no prazo de 05 dias, eis que encontra-se apócrifa. Int. - ADV: FERNANDO FERRARI VIEIRA (OAB 164163/SP)
Processo 0001426-80.2011.8.26.0416 (416.01.2011.001426) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - S.
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de A. - Manifeste-se a patrona da autora acerca do mandado de citação, devolvido com cumprimento negativo, em que o Sr.
Oficial de Justiça certifica o seguinte: “...dirigi-me aos endereços indicados, e onde mais necessário, e aí sendo, DEIXEI DE
CITAR requerido JOSÉ APARECIDO MACIEL, tendo em vista que o mesmo mudou para a cidade de Ouro Verde-SP, consoante
informação fornecida pela sua genitora Maria Marina da Conceição, residente na Rua Araribe, 105, em Terra Nova D’oeste,
Distrito do município de Santa Mercedes. Certifico mais, que a referida genitora alegou que não tem conhecimento do endereço
do requerido - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)
Processo 0001434-57.2011.8.26.0416/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material - Elias Leite
dos Santos - Banco Panamericano Sa - Vistos. Diante da petição de fls. 186, julgo extinta por sentença, para que produza
seus jurídicos e legais efeitos, o presente Cumprimento de Sentença que ELIAS LEITE DOS SANTOS, move em face de
BANCO PANAMERICANO S/A, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado
de levantamento judicial do valor depositado às fls. 181 em favor do exequente. Após, remetam-se estes autos ao Contador
para cálculo das custas processuais finais, intimando-se, após, o executado para pagamento no prazo de 05 dias, sob pena
de inscrição em dívida ativa. Com o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com as cautelas e anotações de praxe.
P.R.I. - ADV: SIMONE DOS SANTOS CUSTÓDIO AISSAMI (OAB 190342/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), MARCELO
OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP)
Processo 0001475-24.2011.8.26.0416 (416.01.2011.001475) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Orlando Braz da Silva e
outro - Vistos. Diante dos documentos de fls. 231/233, defiro ao autor os benefícios da prioridade de tramitação destes autos.
Anote-se. Certifique a Serventia se o despacho de fls. 59 foi cumprido na totalidade. Int. - ADV: LUIZ CARLOS CHIQUETO
BARBOSA (OAB 96394/SP), EDUARDO MEIRELLES SIQUEIRA (OAB 238037/SP)
Processo 0001476-72.2012.8.26.0416 (416.01.2012.001476) - Execução de Alimentos - Alimentos - F. A. F. e outro - Vistos.
Fls. 85: defiro. Depreque-se a intimação do executado para, no prazo de 03 dias, pagar o débito apontado às fls. 86 e as
parcelas que vierem a vencer no curso da demanda, sob pena de imediata decretação de sua prisão. Int. - ADV: LUIS EUGENIO
VIEGAS MEIRELLES VILLELA (OAB 163138/SP)
Processo 0001516-25.2010.8.26.0416 (416.01.2010.001516) - Execução de Alimentos - Alimentos - J. L. de S. M. e outro E. P. M. - Vistos. Desentranhe-se o mandado de fls. 170/172, aditando-o para o devido cumprimento no endereço de fls. 189,
para que pague o valor indicado às fls. 185. Int. - ADV: ANA PAULA BARBOSA MENDES (OAB 229740/SP), SIMONE DOS
SANTOS CUSTÓDIO AISSAMI (OAB 190342/SP), RODRIGO DOMINGOS DELLA LIBERA (OAB 202669/SP)
Processo 0001528-34.2013.8.26.0416 (041.62.0130.001528) - Procedimento Ordinário - Guarda - F. M. L. - Vistos. Fls. 62:
defiro a cessação da prestação de serviço da Srª Assistente Social neste processo. Expeça-se ofício à E. Corte, com urgência
e instruindo-o com cópia do relatório informativo de fls. 62, comunicando a cessação acima deferida. A seguir, à técnica deste
Juízo (fls. 19 e 56). Relatório social em 30 dias. - ADV: GUSTAVO RODRIGUES PIVETA (OAB 226958/SP)
Processo 0001577-75.2013.8.26.0416 (041.62.0130.001577) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Ws Ferreira
Terraplanagem Me - Vistos. Proceda a Serventia o cancelamento do mandado de levantamento expedido às fls. 81. Após,
oficie-se ao Banco do Brasil (fls. 74) requisitando a transferência do valor ali depositado para a instituição financeira indicada
pelo exequente às fls. 89. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas e anotações de praxe. Int. - ADV: EMERSON
DUPS (OAB 162269/SP), ADRIANO DE OLIVEIRA (OAB 264376/SP)
Processo 0001600-21.2013.8.26.0416 (041.62.0130.001600) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento /
Execução - J. C. A. - Vistos. Fls. 21: defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 60 dias. Após, diga o patrono da autora em 05
dias. Em caso de silêncio, tornem conclusos para extinção. Int. - ADV: DONIZETE MINGANTI DA SILVA (OAB 225230/SP)
Processo 0001611-50.2013.8.26.0416 (041.62.0130.001611) - Carta Precatória Cível - Citação (nº 08000922520128120030/2013
- VARA UNICA) - Cicero Godoi Vasconcelos - Vistos. Fls. 25/26: indefiro, visto que tal providência deve ser requerida junto ao
Juízo deprecante. Aguarde-se pelo prazo de 05 dias. Nada sendo requerido, devolva-se a presente ao C. Juízo deprecante, com
nossas homenagens e anotações de praxe. Int. - ADV: LUIS CARLOS MUCCI JUNIOR (OAB 11657/MS)
Processo 0001648-77.2013.8.26.0416 (041.62.0130.001648) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Banco Bradesco Sa - Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de fls. 61/67. Nos
termos do artigo 792 do Código de Processo Civil, declaro suspensa a presente ação até o integral cumprimento do acordo, cujo
termo final dar-se-á em 25/10/2018 (fls. 63). Após, diga o exequente, em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 05
dias. Int. - ADV: ARNALDO MALFERTHEMER CUCHEREAVE (OAB 70810/SP), JOSE PAULO FACION (OAB 127274/SP)
Processo 0001662-61.2013.8.26.0416 (041.62.0130.001662) - Procedimento Ordinário - Guarda - F. C. de S. - E. A. dos S.
e outro - Vistos. Fls. 54: defiro a cessação da prestação de serviço da Srª Assistente Social neste processo. Expeça-se ofício à
E. Corte, com urgência e instruindo-o com cópia do relatório informativo de fls. 54, comunicando a cessação acima deferida. A
seguir, à técnica deste Juízo. Relatório social em 30 dias. - ADV: LINCOLN FERNANDO BOCCHI (OAB 231235/SP), MICHELE
REGINA FERREIRA SCHIFFNER (OAB 308182/SP)
Processo 0001686-94.2010.8.26.0416 (416.01.2010.001686) - Execução de Alimentos - Alimentos - I. J. A. M. e outro - E. A.
M. - Vistos. Trata-se de execução de alimentos movida por Igor José Antonio Marques, representado por Luciana Lourenço da
Costa, em face de Eberval Antonio Marques, o qual regularmente citado para pagamento, prova de tê-lo feito ou justificativa (fls.
28/33), justificou apresentando comprovantes de pagamentos (fls. 35/39). Em sua manifestação, a representante do exequente
alegou que os pagamentos comprovados referiam-se a outros meses, que não os aqui executados (fls. 47) e que o executado
fez pagamentos parciais no ano de 2011, apresentando cálculo do devido e requerendo a prisão do réu (fls. 48/50 e 81/83).
Intimado a adimplir o remanescente no prazo de 48 horas, sob pena de decretação de sua prisão (fls. 58/61 e 90/96), o
executado não o fez (fls. 62 e 97). Há pedido de decretação de sua prisão civil (fls. 102/103), com o que aquiesceu o Ministério
Público (fls. 106). Ante o exposto, não havendo pagamento do débito nem apresentação de qualquer escusa plausível por
parte do executado DECRETO a prisão civil de Eberval Antonio Marques pelo prazo de 30 dias, nos termos do Artigo 733, §
1º, do Código de Processo Civil. Entretanto, deverá a patrona exequente apresentar cálculo atualizado do débito no prazo de
05 dias, nos termos do artigo 290 do CPC. Após, expeça-se mandado de prisão, observando-se o valor do débito apresentado.
Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP), CARLOS
EDUARDO PEREIRA CLAUDIO (OAB 279514/SP)
Processo 0001698-11.2010.8.26.0416 (416.01.2010.001698) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - M.
M. - J. F. de F. - Ciência às partes do ofício recebido da 2ª Vara Cível da Comarca de Andradina, informando que foi designada
audiência para oitiva da testemunha Alto Miranda Rodrigues para o dia 21/02/2014, às 14 horas e 50 minutos. - ADV: LUCIANE
REGINA NASCIMENTO BOGAZ (OAB 146977/SP), RODRIGO DOMINGOS DELLA LIBERA (OAB 202669/SP)
Processo 0001794-26.2010.8.26.0416 (416.01.2010.001794) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
- Banco do Brasil Sa - Manifeste-se o autor acerca da Carta Precatória Negativa. Certidão do Oficial de Justiça (fls. 175/176)
“dirigi-me ao endereço: Rua Pedro Ferrari, nº 140, Jardim Nova Yorque, nesta cidade, e lá estando, tratando-se de imóvel
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residencial, fui atendida pela Sra. Angela, empregada do local, e esta me informou que a executada mudou-se dali há mais de
dois anos, não sabendo a mesma precisar seu endereço. Face o exposto Deixei de Citar Adriana do Amaral Pieroni”. - ADV:
EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)
Processo 0001794-55.2012.8.26.0416 (416.01.2012.001794) - Interdição - Tutela e Curatela - J. J. P. - Ciência: Perícia
Médica de João José Pereira agendada para o dia 28/01/2014, às 15 horas e 30 minutos, no Núcleo de Gestão Assistencial NGA 34 de Presidente Prudente, sito à Avenida Coronel José Soares Marcondes, nº 2357 - Rampa 3 (em frente ao Setor de
Oncologia da Santa Casa) - Vila Roberto, Presidente Prudente-SP. - ADV: DANILO FRANCISCO HILARIO VALEZI (OAB 243885/
SP), MAURICIO MIRANDA (OAB 145381/SP)
Processo 0001811-57.2013.8.26.0416 (041.62.0130.001811) - Procedimento Ordinário - Guarda - G. I. R. - Vistos. Fls. 69:
defiro a cessação da prestação de serviço da Srª Assistente Social neste processo. Expeça-se ofício à E. Corte, com urgência
e instruindo-o com cópia do relatório informativo de fls. 69, comunicando a cessação acima deferida. A seguir, à técnica deste
Juízo. Relatório social em 15 dias. - ADV: WENDERSON PIGOSSI (OAB 158230/SP)
Processo 0001816-79.2013.8.26.0416 (041.62.0130.001816) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro Dpvat - Nota do Cartório: Juntada de Contestação fls. 29/53. À réplica. - ADV:
ROBERTA DIAS FERRAZ PENA (OAB 327240/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP), INALDO BEZERRA SILVA
JUNIOR (OAB 132994/SP)
Processo 0001818-64.2004.8.26.0416 (416.01.2004.001818) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Indiana Seguros Sa - Gerson Aparecido Felippe e outro - Vistos. Fls. 194/207: anote-se. Indefiro a realização
de penhora sobre o veículo descrito às fls. 187, visto constar às fls. 154 auto de penhora dos direitos que o executado possui
sobre referido veículo. Indefiro, ainda, a designação de leilão do veículo por não ser o momento oportuno, eis que registrado em
nome de terceiro (fls. 134vº), detendo o executado somente os direitos e não sua propriedade. No mais, requeira o exequente
o de direito, no prazo de 05 dias. Int. - ADV: SIMONE DOS SANTOS CUSTÓDIO AISSAMI (OAB 190342/SP), MAURICIO IMIL
ESPER
Processo 0001821-04.2013.8.26.0416 (041.62.0130.001821) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Cleber Aparecido da Silva Bueno - Patrona do autor: contestação encartada as fls. 34/65. À réplica no prazo legal. - ADV:
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP), ROBERTA DIAS FERRAZ
PENA (OAB 327240/SP)
Processo 0001822-86.2013.8.26.0416 (041.62.0130.001822) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Seguradora Líder dos Consóricos do Seguro Dpvat - Fls. 29/65 - Juntada de Contestação. À Réplica. - ADV: CAMILLE GOEBEL
DA SILVA (OAB 275371/SP), ROBERTA DIAS FERRAZ PENA (OAB 327240/SP)
Processo 0001823-71.2013.8.26.0416 (041.62.0130.001823) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Seguradora Líder dos Consóricos do Seguro Dpvat - Patrona da autora: contestação encartada as fls. 29/46. À réplica no prazo
legal. - ADV: ROBERTA DIAS FERRAZ PENA (OAB 327240/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP)
Processo 0001842-77.2013.8.26.0416 (041.62.0130.001842) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - A. E. da
C. - Vistos. Fls. 30: indefiro, haja visto que diante do recolhimento da taxa de mandado (fls. 07) e de expedição de certidão (fls.
22), incompatível o pedido de desarquivamento de processo com as benesses da assistência judiciária. Assim, proceda o autor
o recolhimento da taxa de desarquivamento. Prazo: 10 dias. Int. - ADV: JOSE BATISTA PATUTO (OAB 24065/SP)
Processo 0001883-44.2013.8.26.0416 (041.62.0130.001883) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Arlindo Aparecido
Rodrigues e outro - Vistos. Fls. 46/47 e 53/58: recebo como emendas à inicial. Anote-se. Abra-se vista ao Ministério Público. Int.
- ADV: LINCOLN FERNANDO BOCCHI (OAB 231235/SP)
Processo 0001885-14.2013.8.26.0416 (041.62.0130.001885) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - J.
R. O. C. - Vistos. Cumpra-se o despacho de fls. 28. Int. - ADV: LINCOLN FERNANDO BOCCHI (OAB 231235/SP)
Processo 0001912-41.2006.8.26.0416 (416.01.2006.001912) - Execução de Alimentos - Alimentos - J. A. L. da S. J. e outro J. A. L. da S. - Ciência do ofício recebido do IIRGD, juntado as fls. 165, onde informa que o mandado de prisão está cadastrado
há mais de 30 dias, sem cumprimento registrado em computador. - ADV: RODRIGO FERREIRA DELGADO (OAB 185988/SP),
ANTONIO JOSE RISSETE JUNIOR (OAB 253564/SP)
Processo 0001958-83.2013.8.26.0416 (041.62.0130.001958) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução Lucilene Aparecida Ozanique dos Santos - Sidnei Ferreira da Silva - Vistos. Cumpra-se o despacho de fls. 57. Fls. 64: indefiro,
pois cabe ao Advogado da parte diligenciar e manifestar na defesa dos interesses de seu cliente, bastando trazer aos autos cópia
do CRLV do veículo em questão. Int. - ADV: ROGERIO CALAZANS PLAZZA (OAB 160045/SP), CASSIA REGINA APARECIDA
VILLA LIMA (OAB 179387/SP)
Processo 0001976-41.2012.8.26.0416 (416.01.2012.001976) - Depósito - Alienação Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito
Financiamento e Investimento - Vistos. Fls. 62/63: defiro a conversão da busca e apreensão em ação de depósito. Providencie
a serventia as anotações necessárias. Cite-se o requerido para, no prazo de 05 dias, entregar a coisa, depositá-la em Juízo
ou consignar o seu equivalente em dinheiro, ou ainda contestar a ação, com as advertências legais. No mais, nos termos dos
Provimentos CSM nº 1.826/10 e 1.864/11 e Comunicado nº 170/11 CSM, providencie o requerente o recolhimento da taxa do
serviço das informações visadas (RENAJUD), A SER RECOLHIDA na Guia do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de
Justiça, no Código 434-1, no valor de R$11,00, no prazo de 10 dias, observando-se que a taxa é devida por consulta. Int. - ADV:
MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0001981-29.2013.8.26.0416 (041.62.0130.001981) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento /
Execução - J. C. de O. B. - Patrona do exequente: Manifeste-se sobre os documentos encartados as fls. 73/121 no prazo legal.
- ADV: SIMONE DOS SANTOS CUSTÓDIO AISSAMI (OAB 190342/SP), NEY DA SILVA SANTOS (OAB 122425/SP)
Processo 0001990-88.2013.8.26.0416 (041.62.0130.001990) - Procedimento Ordinário - Guarda - Jaqueline Garcia Freire Vistos. Fls. 52: defiro a cessação da prestação de serviço da Srª Assistente Social neste processo. Expeça-se ofício à E. Corte,
com urgência e instruindo-o com cópias do relatório informativo de fls. 52, comunicando a cessação acima deferida. A seguir, à
técnica deste Juízo. Relatório social em 30 dias. - ADV: SIMONE DOS SANTOS CUSTÓDIO AISSAMI (OAB 190342/SP)
Processo 0001996-32.2012.8.26.0416 (416.01.2012.001996) - Procedimento Ordinário - Guarda - M. R. dos S. - Vistos.
Fls. 59: defiro a cessação da prestação de serviço da Srª Assistente Social neste processo. Expeça-se ofício à E. Corte, com
urgência e instruindo-o com cópia do relatório informativo de fls. 59, comunicando a cessação acima deferida. A seguir, à técnica
deste Juízo. Relatório social em 15 dias. - ADV: DONIZETE MINGANTI DA SILVA (OAB 225230/SP)
Processo 0002002-39.2012.8.26.0416 (416.01.2012.002002) - Procedimento Ordinário - Pagamento - Gilberto Henrique
Cláudio - Mapfre Vera Cruz Seguradora e outro - Vistos. Diante da petição de fls. 237, homologo, para que produza seus
jurídicos e legais efeitos, o acordo de fls. 228/230 e, em consequência, julgo extinta por sentença, para que produza seus
jurídicos e legais efeitos, a presente Ação de Cobrança c.c. Indenização por Danos Morais que GILBERTO HENRIQUE CLÁUDIO
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move em face de MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA E BANCO DO BRASIL, com fundamento no artigo 269, inciso III, do
Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de levantamento judicial do depósito de fls. 232 em favor do autor. Certifiquese, imediatamente, o trânsito em julgado haja vista ser incompatível o acordo de vontades com o ato de recorrer. Custas pro
rata. Remetam-se os autos ao contador para cálculo das custas finais, intimando-se, a seguir, os requeridos para pagamento,
de forma rateada, no prazo de 05 dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. P.R.I. - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE
AZEVEDO (OAB 180737/SP), CARLOS EDUARDO PEREIRA CLAUDIO (OAB 279514/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO
(OAB 34248/SP), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI (OAB 139482/SP)
Processo 0002037-62.2013.8.26.0416 (041.62.0130.002037) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Cia Itauleasing de Arrendamento Mercantil Sa - Nos termos dos Provimentos CSM nº 1826/10 e 1864/11 e comunicado
nº 170/2011 SCM, providencie o autor o recolhimento da taxa do serviço das informações visadas (BACENJUD/RENAJUD), a
ser recolhida na Guia do Fundo Especial de Despesas do TJSP - FEDTJ- código 434-1, no valor de R$ 11,00, no prazo de 10
dias, observando-se que a taxa é devida por cada consulta. - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)
Processo 0002057-87.2012.8.26.0416 (416.01.2012.002057) - Procedimento Ordinário - Guarda - M. M. R. de B. - M. M. K.
e outro - Vistos. Fls. 109: defiro a cessação da prestação de serviço da Srª Assistente Social neste processo. Expeça-se ofício à
E. Corte, com urgência e instruindo-o com cópias do relatório informativo de fls. 109, comunicando a cessação acima deferida. A
seguir, à técnica deste Juízo. Relatório social em 30 dias. - ADV: SONIA CRISTINA ALVES BRAGA DE OLIVEIRA (OAB 290010/
SP), VANDELIR MARANGONI MORELLI (OAB 186612/SP)
Processo 0002062-75.2013.8.26.0416 (041.62.0130.002062) - Procedimento Ordinário - Habilitação / Registro Cadastral /
Julgamento / Homologação - Regiane Teixeira Santos e outros - Vistos. Fls. 45: defiro a cessação da prestação de serviço da Srª
Assistente Social neste processo. Expeça-se ofício à E. Corte, com urgência e instruindo-o com cópias do relatório informativo e
documento de fls. 45/46, comunicando a cessação acima deferida. A seguir, à técnica deste Juízo. Relatório social em 30 dias. ADV: MICHELLE PIETRUCCI MURRA DE CARVALHO (OAB 253702/SP), RODRIGO FERREIRA DELGADO (OAB 185988/SP)
Processo 0002077-44.2013.8.26.0416 (041.62.0130.002077) - Procedimento Ordinário - Direito de Preferência - Valdir
Moreira da Cunha - Vistos. Fls. 57/64: recebo como emenda. Anote-se. Verificando-se que com a emenda a presente ação teve
modificado o valor dado à causa (fls. 58), proceda o autor o recolhimento das custas iniciais, em complemento, no prazo de 10
dias, sob pena de indeferimento. Int. - ADV: RODRIGO DOMINGOS DELLA LIBERA (OAB 202669/SP), JACQUELYNE GARCIA
VIDOTTO DA CUNHA (OAB 184709/SP)
Processo 0002111-87.2011.8.26.0416 (416.01.2011.002111) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Panamericano S A - Vistos. Fls. 101: Nada a prover, porquanto decidido às fls. 40. Int. e, a seguir, tornem
conclusos para deliberar acerca do pedido de fls. 106/107. - ADV: EVANDRO VLASIC CAMPELLO (OAB 211075/SP)
Processo 0002120-49.2011.8.26.0416 (416.01.2011.002120) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de
Contrato - Diego Santos de Lima - Banco Finasa Bmc Sa - Vistos. Fls. 211/213: nada a prover. No mais, certifique-se conforme
determinado às fls. 205. Int. - ADV: TATIANA ARAÚJO DE CAMPOS (OAB 284326/SP), RODRIGO DOMINGOS DELLA LIBERA
(OAB 202669/SP), JACQUELYNE GARCIA VIDOTTO DA CUNHA (OAB 184709/SP)
Processo 0002134-62.2013.8.26.0416 (041.62.0130.002134) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - M.
E. P. - Vistos. Fls. 34: indefiro, eis que em ações que versem sobre direitos indisponíveis não se operam os efeitos da revelia
(artigo 320, inciso II, CPC). Fls. 36: defiro. Por ser imprescindível a prova pericial, determino a expedição de ofício ao IMESC,
solicitando a designação de data para a realização dos exames, ressaltando que se trata de assistência judiciária, formulando
desde já o quesito único do Juízo: Qual o percentual de probabilidade de ser a autora filha de Luis Fernando Batista da Silva?
Esclareço às partes que caso tenham interesse e condições financeiras, poderão arcar com as custas da perícia, em laboratório
de sua confiança, o que possibilitará um resultado mais rápido. Faculto aos interessados a indicação de assistentes técnicos e
oferecimento de quesitos, no prazo de 05 dias. Após, abra-se vista ao Ministério Público. Com a designação da data nos autos,
intimem-se as partes para comparecimento. Int. - ADV: JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA (OAB 169675/SP)
Processo 0002135-52.2010.8.26.0416 (416.01.2010.002135) - Reintegração / Manutenção de Posse - Glória Ribeiro
Fernandes - José Carlos Vascão - Manifeste-se o patrono do requerido sobre o mandado juntado as fls. 69/70, cuja certidão do
Sr. Oficial de Justiça fez constar: “... dirigi-me aos endereços declinados no último dia do recesso, dia 19 de dezembro último,
DEIXANDO de intimar as testemunhas arroladas porque JORGE LUIZ DOS SANTOS está preso na cidade de Pracinha/SP;
OSMAR BRUNO DA SILVA porque faz um ano que mudou, sem deixar endereço; e RENÊ EDUARDO NEVES LUCIDIO porque
no endereço atualmente reside o senhor Flávio e não o conhece”. - ADV: JEAN PIERRE DE SOUZA GOMES ACANJO (OAB
252117/SP), CARLOS EDUARDO PEREIRA CLAUDIO (OAB 279514/SP)
Processo 0002145-28.2012.8.26.0416 (416.01.2012.002145) - Procedimento Ordinário - Guarda - R. R. dos S. - Vistos.
Remetam-se os autos ao setor técnico deste Juízo, para que seja realizado estudo social conclusivo. Laudo Social em 30 dias.
Com o laudo nos autos, dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. Após, tornem conclusos para sentença. Int. RECADO:
(Manifestem-se as partes, no prazo legal, acerca do laudo social juntado as fls. 45/49). - ADV: DONIZETE MINGANTI DA SILVA
(OAB 225230/SP)
Processo 0002160-60.2013.8.26.0416 (041.62.0130.002160) - Divórcio Litigioso - Dissolução - A. C. P. - E. L. - Vistos. Fls.
19: anote-se. Cite-se a requerida, por mandado, com as advertências legais, para, querendo, apresentar contestação em 15
dias. Int. - ADV: LINCOLN FERNANDO BOCCHI (OAB 231235/SP)
Processo 0002175-29.2013.8.26.0416 (041.62.0130.002175) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - V. B. O. Vistos. Certifique a Serventia a existência de outra(s) ação(ões) envolvendo as mesmas partes. Após, diga o patrono requerente
em 05 dias. A seguir, abra-se vista ao Ministério Público. Int. - ADV: JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA (OAB 169675/SP)
Processo 0002175-29.2013.8.26.0416 (041.62.0130.002175) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - V. B. O. Vistos. Oficie-se conforme requerido no item “primeiro” de fls. 74/75. Mantenho a decisão que fixou os alimentos provisórios (fls.
49/50) por seus próprios e jurídicos fundamentos. Item “terceiro” de fls. 75, segundo parágrafo: indefiro, por falta de amparo legal.
No mais, oficie-se requisitando informações acerca do cumprimento do ofício copiado às fls. 53. Int. - ADV: JOSÉ FRANCISCO
DE SOUZA (OAB 169675/SP)
Processo 0002175-29.2013.8.26.0416 (041.62.0130.002175) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - V. B. O. Vistos. Oficie-se ao INSS, informando a conta noticiada às fls. 86. No mais, cumpra-se o r. despacho de fls. 79. Int. - ADV: JOSÉ
FRANCISCO DE SOUZA (OAB 169675/SP)
Processo 0002215-79.2011.8.26.0416 (416.01.2011.002215) - Procedimento Ordinário - Pagamento em Consignação Maria Ilda Martins de Oliveira - Banco Finasa Sa - Manifeste-se o patrono da autora sobre o mandado juntado as fls. 169/170,
cuja certidão do Sr. Oficial de Justiça assim fez constar: “... Dirigi-me ao endereço indicado, e ali sendo DEIXEI DE INTIMAR a
requerente MARIA ILDA MARTINS DE OLIVEIRA, que não reside no endereço indicado, na atual data, informes da moradora
e irmã da requerente, Sra. SONIA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA, que alegou que a requerente se mudou, e esta não sabe
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informar o endereço”. - ADV: MAGDA TORQUATO DE ARAÚJO (OAB 229831/SP), RODRIGO DOMINGOS DELLA LIBERA (OAB
202669/SP), JACQUELYNE GARCIA VIDOTTO DA CUNHA (OAB 184709/SP), MICHELE REGINA FERREIRA SCHIFFNER
(OAB 308182/SP)
Processo 0002231-19.2000.8.26.0416/01 - Cumprimento de sentença - Antonio Augusto Ambrosio e outro - Cesp Companhia
Energetica de Sao Paulo - Vistos. Fls. 415/416: dê-se ciência. Nos termos do artigo 34, segunda parte, do Decreto-Lei nº
3.365/41, comprove o expropriado/exequente a inexistência de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem. Prazo: 10 dias. Após,
tornem conclusos para sentença. Int. - ADV: ALEXANDRE ALVES VIEIRA (OAB 147382/SP), PAULO ALEXANDRE QUEIROZ
BETARELLE (OAB 304332/SP), JOSE CARLOS ALVES DO NASCIMENTO (OAB 147959/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA
(OAB 113887/SP), EMANOEL TAVARES COSTA JUNIOR (OAB 146883/SP), CARLOS EDUARDO CURY (OAB 122855/SP)
Processo 0002231-62.2013.8.26.0416 (041.62.0130.002231) - Procedimento Ordinário - Guarda - F. de F. A. - Vistos. Fls.
84: para renúncia do mandato, deverá a procuradora do requerido, cumprir os termos do artigo 45 do Código de Processo Civil,
comprovando-se nos autos. Int. - ADV: LUCIMARA MARIA BATISTA DAVID (OAB 323571/SP), MARIA CRISTINA DE CARVALHO
(OAB 302469/SP)
Processo 0002237-06.2012.8.26.0416 (416.01.2012.002237) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento /
Execução - M. D. B. - Vistos. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 60 dias, conforme requerido às fls. 67. Decorrido,
diga a patrona das exequentes no prazo de 05 dias. Int. - ADV: SIMONE DOS SANTOS CUSTÓDIO AISSAMI (OAB 190342/
SP)
Processo 0002239-39.2013.8.26.0416 (041.62.0130.002239) - Prestação de Contas - Exigidas - Prestação de Serviços Simone dos Santos Custódio Aissami - Manifeste-se a autora em réplica à contestação. - ADV: VITOR MAURICE PORTARI
(OAB 262775/SP), ROBERTO FARIAS DE OLIVEIRA (OAB 143734/SP)
Processo 0002242-91.2013.8.26.0416 (041.62.0130.002242) - Divórcio Consensual - Dissolução - V. P. da S. dos S. - Vistos.
Diante da certidão de fls. 23 e petição de fls. 27/28, julgo extinta por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos,
a presente Ação de Divórcio que VILEIDE PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS move em face de ANTONIO CARLOS OLIVEIRA,
com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, e o faço para DECRETAR O DIVÓRCIO DO CASAL, nos
termos do artigo 266, § 6º, da Constituição Federal, alterado pela EC nº 66/2010, devendo a autora voltar a usar o nome de
solteira, qual seja VILEIDE PEREIRA DA SILVA. Fixo os honorários do Dr José Ubirajara Oliveira Fontes, advogado da autora
indicada às fls. 07, em 100% da tabela DPE/OAB, tudo para fins do convênio. Deixo de condenar o requerido nos honorários
sucumbenciais, custas e despesas processuais, haja vista a ausência de resistência. Com o trânsito em julgado, expeçam-se
o competente mandado de averbação e a certidão de honorários. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de
praxe. P.R.I. - ADV: JOSE UBIRAJARA OLIVEIRA FONTES (OAB 130091/SP)
Processo 0002251-53.2013.8.26.0416 (041.62.0130.002251) - Inventário - Inventário e Partilha - Cristiano Vicentini - Fls.
30: recebo como emenda à inicial. Anote-se o novo valor dado à causa. Da análise da inicial, verificou-se que o imóvel que se
pretende inventariar encontra-se em nome de terceiro (fls. 20/20vº). Atendendo ao disposto no artigo 284, do Código de Processo
Civil, foi dada oportunidade à parte autora para regularizar a situação (fls. 23), porém, não trouxe aos autos documentos
que modifiquem a situação originária acima descrita. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial por ausência de requisitos
indispensáveis à propositura e, em consequência, com fundamento nos artigos 267, inciso I, c.c. o artigo 295, inciso VI, do
Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO este processo de Inventário que CRISTIANO
VICENTINI promove em face de HÉLIO VICENTINI. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais. Com
o trânsito em julgado, ao contador do Juízo para cálculo das custas, intimando-se, em seguida, a parte autora para pagamento
no prazo de 05 dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. P.R.I. - ADV: RODRIGO DOMINGOS DELLA LIBERA (OAB 202669/
SP), JACQUELYNE GARCIA VIDOTTO DA CUNHA (OAB 184709/SP)
Processo 0002377-60.2000.8.26.0416 (416.01.2000.002377) - Reintegração / Manutenção de Posse - Reintegração Fazenda Estadual - Jose Milton Ferreira de Lima - Vistos. Fls. 149/153: diga a Fazenda Pública. Int. - ADV: JOSE BATISTA
PATUTO (OAB 24065/SP), MARCOS LOPEZ CERVANTES DE AZEVEDO (OAB 92209/SP), NEIVA MAGALI JUDAI GOMES
(OAB 99169/SP), OSCAR SCHIEWALDT (OAB 89373/SP), DANIELA RODRIGUES VALENTIM ANGELOTTI (OAB 125208/SP)
Processo 0002399-50.2002.8.26.0416 (416.01.2002.002399) - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Confederacao
Nacional da Agricultura Cna - Oswaldo Martucci - Vistos. Diante do documento juntado às fls. 215, considera-se intimada,
conforme preceitua o parágrafo único do artigo 238, do Código de Processo Civil. Diante da certidão de fls. 217, julgo extinta
a presente Execução de Título Extrajudicial (feito nº 2399-50) que CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA - CNA,
move em face de OSWALDO MARTUCCI, com fulcro no artigo 267, III, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos, fazendo-se as anotações de praxe. P.R.I.C. - ADV: MARTA LUCIA BUCKERIDGE SERRA (OAB 123257/
SP), IRIO JOSE DA SILVA (OAB 148683/SP), CICERO FERREIRA DA SILVA (OAB 74925/SP)
Processo 0002459-71.2012.8.26.0416 (416.01.2012.002459) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento /
Execução - R. C. da S. K. - Manifeste-se o patrono do exequente em termos de prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)
dias. Recado: (decorreu o prazo de sobrestamento do feito). - ADV: ROGERIO CALAZANS PLAZZA (OAB 160045/SP)
Processo 0002464-30.2011.8.26.0416 (416.01.2011.002464) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Izemar
Cardozo de Andrade - Bvfinanceira Sa Crédito ,financiamento e Investimento e outro - Vistos. Fls 291: intime-se a requerida BV
Financeira, na pessoa de seu procurador jurídico, para que promova a liberação do gravame noticiado às fls. 299, no prazo de
15 dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Int. ADV: PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP), ALDO JOSE BARBOZA DA SILVA (OAB 133965/SP), CARLOS
EDUARDO DA COSTA (OAB 159613/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP)
Processo 0002472-70.2012.8.26.0416 (416.01.2012.002472) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Transrocha
Transportes e Terraplenagem Ltda e outros - Vistos. Certifique a serventia o trânsito em julgado da sentença de fls.147. Após,
DEFIRO o levantamento do depósito de fls.60 em favor dos autores, conforme requerido às fls.157, expedindo para tanto o
competente mandado. Oportunamente, arquivem-se os autos. Intimem-se. - ADV: DANIEL COSTA RODRIGUES (OAB 82154/
SP)
Processo 0002480-47.2012.8.26.0416 (416.01.2012.002480) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Unipetro Tupã
Distribuidora de Petróleo Ltda - Manifeste-se o autor no prazo legal acerca da carta precatória negativa(fls.43/50). Certidão do
Sr. Of. De Justiça”DEIXEI DE CITAR ODAIR ULISSES BECEGATO em virtude do mesmo não residir ou trabalhar no local, sendo
que não localizei seu atual endereço”. - ADV: ARUAN MILLER FELIX GUIMARÃES (OAB 288678/SP)
Processo 0002509-49.2002.8.26.0416 (416.01.2002.002509) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Brasil Sa Sucessor do Banco Nossa Caixa Sa - Maria Izabel Batistela Barbosa Nova Guataporanga Me - “ Nos termos
dos provimentos CSM nº 1.826/10 e 1.864/11 e Comunicado nº 170/2011CSM, datado de 26.04.2011, providencie o autor o
recolhimento da taxa do serviço das informações visadas (BACENJUD/RENAJUD), a ser recolhida na Guia do fundo Especial
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de Despesa do Tribunal de Justiça, FEDTJ- código 434-1, no valor de R$ 11,00, no prazo de 10 dias, observando-se que a taxa
é devida por cada consulta” - ADV: NEI CALDERON (OAB 114904/SP), ROBERTO FARIAS DE OLIVEIRA (OAB 143734/SP),
MARIA PAULA ZANANDREA TIVERON FRIZAO (OAB 151069/SP)
Processo 0002537-65.2012.8.26.0416 (416.01.2012.002537) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - J. V. de
M. R. dos S. - Deferido o desarquivamento, conforme solicitado pela Dra. Lúcia Helena Aleixo (OAB/SP 307.847). Os autos
encontram-se em cartório para análise. - ADV: EDUARDO MEIRELLES SIQUEIRA (OAB 238037/SP), LUCIA HELENA ALEIXO
(OAB 307847/SP)
Processo 0002564-82.2011.8.26.0416 (416.01.2011.002564) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito, Financiamento e Investimento - Vistos. Fls. 109: INDEFIRO o pedido de pesquisa, ante
a impossibilidade técnica e pessoal, bem como pelo fato de que esta Comarca possui mais de 15.000 (quinze mil) processos
em andamento, o que inviabiliza tal pesquisa, cabendo ao autor as medidas necessárias para obtenção dos dados necessários
junto aos órgãos públicos. Int. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0002711-11.2011.8.26.0416 (416.01.2011.002711) - Monitória - Pagamento - Aoki Ltda - Vistos. Homologo o acordo
de fls. 68/69, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e julgo extinta por sentença, para que produza seus jurídicos e
legais efeitos, a presente Ação Monitória que a AOKI LTDA move em face de PIRES E SANTAROSA CERÂMICA LTDA ME, com
fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se, imediatamente, o trânsito em julgado, haja
visto ser incompatível o acordo de vontades com o ato de recorrer. Após, remetam-se estes autos ao Contador do Juízo para o
cálculo das custas processuais finais, intimando-se em seguida o requerido, para que efetue o pagamento no prazo de 05 dias,
sob pena de inscrição em dívida ativa. Fls. 70/73: anote-se. P.R.I.C. - ADV: PAULO ROBERTO DE MENDONÇA SAMPAIO (OAB
233211/SP), MARCOS JOSE RODRIGUES (OAB 141916/SP)
Processo 0002864-10.2012.8.26.0416 (416.01.2012.002864) - Procedimento Ordinário - Guarda - M. R. M. - R. R. de O. Manifestem-se as partes a respeito de Relatório Psicossocial encartado às fls. 132-137. - ADV: CASSIA REGINA PEREZ DOS
SANTOS (OAB 142788/SP), EDUARDO MEIRELLES SIQUEIRA (OAB 238037/SP)
Processo 0002925-65.2012.8.26.0416 (416.01.2012.002925) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - B.
A. B. - A. da S. - Ciência: perícia de investigação de paternidade designada para o dia 11/02/2014, às 07 horas e 30 minutos no
Hospital Estadual “Dr. Odílio Antunes de Siqueira” Avenida Coronel José Soares Marcondes, 3758 Jardim Bongiovani, Presidente
Prudente SP. - ADV: JACQUELYNE GARCIA VIDOTTO DA CUNHA (OAB 184709/SP), RODRIGO FERREIRA DELGADO (OAB
185988/SP)
Processo 0002959-55.2003.8.26.0416 (416.01.2003.002959) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Brasil Sa - Marlene Soares de Souza Pires - Vistos. Diante do acordo apresentado às fls. 712/714, homologo, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, JULGO EXTINTA por sentença, para que produza seus jurídicos e
legais efeitos, a presente Execução de Título Extrajudicial que BANCO DO BRASIL S/A move em face de MARLENE SOARES
DE SOUZA PIRES, com fundamento no artigo 794, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas pro rata, ficando dispensada
de pagamento a executada, face à concessão da gratuidade concedida às fls. 206. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os
autos com as cautelas e anotações de praxe. P.R.I. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), JOAO
BATISTA NUNES (OAB 93620/SP)
Processo 0002980-84.2010.8.26.0416 (416.01.2010.002980) - Execução de Alimentos - Alimentos - L. G. R. C. - Manifestese a patrona do exequente em termos de prosseguimento do feito. Recado: (decorreu o prazo de suspensão da execução).
- ADV: CASSIA REGINA APARECIDA VILLA LIMA (OAB 179387/SP), CARLOS EDUARDO PEREIRA CLAUDIO (OAB 279514/
SP)
Processo 0003045-45.2011.8.26.0416 (416.01.2011.003045) - Execução de Alimentos - Alimentos - J. V. R. da S. - G. R. da S.
- Vistos. Chamo o feito à ordem. A presente execução deve ser desmembrada, procedendo-se na forma do artigo 733 do Código
de Processo Civil para os meses posteriores à decretação da prisão civil do executado, qual seja, a partir do mês de agosto de
2012. Os meses pretéritos, até julho de 2012, deverão ser cobrados na forma do artigo 732 do CPC, em ação autônoma, por
se tratar de rito processual diverso. Isto posto, apresente o patrono dos exequentes novo demonstrativo atualizado do débito,
no prazo de 05 dias, na forma acima discriminada (a partir de agosto de 2012). Com o demonstrativo nos autos, intime-se o
executado, pessoalmente, para pagar o débito alimentício, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, no prazo
de 03 dias, sob pena de decretação de sua prisão. Faça constar do mandado de intimação que as demais parcelas que vierem
a vencer no curso do processo, serão incluídas ao débito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. Ciência ao
Ministério Público. Int. - ADV: JEAN PIERRE DE SOUZA GOMES ACANJO (OAB 252117/SP)
Processo 0003058-78.2010.8.26.0416 (416.01.2010.003058) - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Bvfinanceira
Sacrédito, Financiamento e Investimento - Valdeir Selis - Vistos. Fls. 124/126: diga a autora, no prazo de 05 (cinco) dias. Int. ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), CASSIA REGINA PEREZ DOS SANTOS (OAB 142788/SP), ALEXANDRE
PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP)
Processo 0003071-09.2012.8.26.0416 (416.01.2012.003071) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Nos termos dos Provimentos CSM nº 1826/10 e 1864/11
e comunicado nº 170/2011 SCM, providencie a autora o recolhimento da taxa do serviço das informações visadas (BACENJUD/
RENAJUD), a ser recolhida na Guia do Fundo Especial de Despesas do TJSP - FEDTJ- código 434-1, no valor de R$ 11,00,
no prazo de 10 dias, observando-se que a taxa é devida por cada consulta. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB
150793/SP)
Processo 0003120-50.2012.8.26.0416 (416.01.2012.003120) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento /
Execução - M. F. P. - Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento do feito no prazo de cinco dias. Recado: (decorreu o
prazo de sobrestamento do processo). - ADV: VANDELIR MARANGONI MORELLI (OAB 186612/SP)
Processo 0003132-64.2012.8.26.0416 (416.01.2012.003132) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento /
Execução - G. da S. A. de O. - Fls. 126: Manifeste-se o patrono do exequente no prazo de 05 dias. - ADV: DONIZETE MINGANTI
DA SILVA (OAB 225230/SP)
Processo 0003202-86.2009.8.26.0416 (416.01.2009.003202) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Antonio Ribeiro da
Silva - Municipio de Panoramasp - Vistos. Fixo os honorários do Dr. Antonio José Rissete Junior, advogado do autor indicado às
fls. 11, em 100% da tabela DPE/OAB, tudo para fins do convênio. Expeça-se certidão. Fls. 304: cite-se o Município de Panorama,
na pessoa de seu representante legal, para, querendo, opor embargos, no prazo de 30 dias, nos termos do artigo 730 do Código
de Processo Civil. Anote-se. Int. - ADV: ANTONIO JOSE RISSETE JUNIOR (OAB 253564/SP), LINCOLN FERNANDO BOCCHI
(OAB 231235/SP), ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)
Processo 0003299-83.2011.8.26.0168 (168.01.2011.003299) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Banco Bradesco Sa - Vistos. Expedida carta de intimação para o autor dar andamento ao feito no prazo de 48 horas (fls.
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90), e diante da certidão de fls. 91, JULGO EXTINTA a presente Execução de Título Extrajudicial (feito nº 3299-83) que BANCO
BRADESCO S/A, move em face da CASCALHEIRA PANORAMA LTDA ME, DAYWIS GOMES TEIXEIRA e LÍDIA EVANGELINA
ALBINO, com fulcro no artigo 267, III, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, fazendo-se
as anotações de praxe. P.R.I.C. - ADV: ARNALDO MALFERTHEMER CUCHEREAVE (OAB 70810/SP), THIAGO BERNARDES
MATIAS GUERRA (OAB 191659/SP)
Processo 0003346-89.2011.8.26.0416 (416.01.2011.003346) - Execução de Alimentos - Alimentos - D. C. M. S. - J. F. de S. Vistos. Manifeste-se o patrono do autor, acerca do depósito encartado às fls. 150/151, requerendo o que de direito, no prazo de
10 (dez) dias. Int. - ADV: RODRIGO DOMINGOS DELLA LIBERA (OAB 202669/SP), LUCIANA CLAUDIA DA SILVA LIMA (OAB
142126/SP), SERGIO RICARDO RONCHI (OAB 100763/SP)
Processo 0003362-09.2012.8.26.0416 (416.01.2012.003362) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens - Amauri Sotini - Luiz Carlos Machado - Vistos. Diante do noticiado às fls. 128/130, observo a existência
de carência superveniente e, em consequência, julgo extinta por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos,
a presente Ação de Embargos de Terceiro que AMAURI SOTINI move em face de LUIZ CARLO MACHADO, com fundamento
no artigo 267, inciso VI, última figura, do Código de Processo Civil. Condeno o embargado nas custas e despesas processuais
e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Quanto ao pedido de levantamento da penhora já encontrase determinada nos autos de execução, cujo mandado deverá ser expedido naquele processo e cumprido pelo interessado,
que deverá retirá-lo em Cartório para o seu efetivo cumprimento. P.R.I. - ADV: VANIA SOTINI (OAB 128408/SP), ALDO JOSE
BARBOZA DA SILVA (OAB 133965/SP), DANIELLE CAMAZANO SILVA (OAB 264440/SP)
Processo 0003403-73.2012.8.26.0416 (416.01.2012.003403) - Procedimento Ordinário - Guarda - B. D. L. - M. A. da S. Ciência: Designado Estudo/Avaliação Social no setor Técnico (Assistência Social) para o Sr. Marcos Antônio da Silva, no dia
03/02/2014 às 13:30. - ADV: ANA PAULA BARBOSA MENDES (OAB 229740/SP), ANTONIO JOSE RISSETE JUNIOR (OAB
253564/SP)
Processo 0003403-73.2012.8.26.0416 (416.01.2012.003403) - Procedimento Ordinário - Guarda - B. D. L. - M. A. da
S. - Ciência: Designado Estudo/Avaliação para a Sra. Beatriz Depeder Lopes no Setor Técnico (Assistência Social), na dia
03/02/2014 às 10:30, providenciando o comparecimento de Mikaela Nadine Lopes da Silva, bem como a Caderneta de Vacinação
e Declaração Escolar da Interessada. - ADV: ANA PAULA BARBOSA MENDES (OAB 229740/SP), ANTONIO JOSE RISSETE
JUNIOR (OAB 253564/SP)
Processo 0003414-44.2008.8.26.0416 (416.01.2008.003414) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Faculdades
Adamantinenses Integradas Fai - Vistos. Fls. 78: reporto-me à decisão de fls. 52. Int. - ADV: FERNANDA STEFANI BUTARELO
(OAB 134681/SP), JOSÉ GUSTAVO LAZARETTI (OAB 313173/SP)
Processo 0003443-89.2011.8.26.0416 (416.01.2011.003443) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Banco Santander Brasil Sa - Vistos. Fls. 83: Nada a prover, porquanto decidido às fls. 75. Diga a autora, no prazo de 5 dias,
requerendo o que de direito em termos de prosseguimento do feito. Int. - ADV: MARISA REGINA AMARO MIYASHIRO (OAB
121739/SP), ANA PAULA ARMELIN (OAB 221144/SP)
Processo 0003516-95.2010.8.26.0416 (416.01.2010.003516) - Inventário - Inventário e Partilha - Caroline de Mello Obereck
e outro - Vistos. Abra-se vista à Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Após, tornem conclusos para decisão. Int. - ADV:
CASSIA REGINA APARECIDA VILLA LIMA (OAB 179387/SP), JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA (OAB 169675/SP), AMINA FATIMA
CANINI (OAB 92270/SP)
Processo 0003519-84.2009.8.26.0416 (416.01.2009.003519) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - V. R.
G. - C. R. de S. - Ciência: perícia de investigação de paternidade designada para o dia 11/02/2014, às 07 horas e 30 minutos no
Hospital Estadual “Dr. Odílio Antunes de Siqueira” Avenida Coronel José Soares Marcondes, 3758 Jardim Bongiovani, Presidente
Prudente SP. - ADV: JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA (OAB 169675/SP), VANDELIR MARANGONI MORELLI (OAB 186612/SP)
Processo 0003598-97.2008.8.26.0416/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Nivaldo
Cardoso e outro - Cesp - Vistos. Fls. 217/218: aguarde-se o cumprimento do r. despacho de fls. 214. Int. - ADV: MURILO TOSTA
STORTI (OAB 9480/MS), AMINA FATIMA CANINI (OAB 92270/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), MARCELO OLIVEIRA
ROCHA (OAB 113887/SP)
Processo 0003604-02.2011.8.26.0416 (416.01.2011.003604) - Procedimento Ordinário - Guarda - Z. L. das N. - Manifestemse às partes acerca de Informações do Conselho Tutelar (fls. 114-119) e de Laudo Social (fls. 122-127). - ADV: CARLOS
EDUARDO PEREIRA CLAUDIO (OAB 279514/SP), LUIS EUGENIO VIEGAS MEIRELLES VILLELA (OAB 163138/SP)
Processo 0003605-84.2011.8.26.0416 (416.01.2011.003605) - Execução de Alimentos - Alimentos - G. D. T. L. - Ciência
ao autor do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão ao
arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). Desarquivamento requisitado pelo Dr. Lincoln Fernado Bocchi. - ADV: LINCOLN
FERNANDO BOCCHI (OAB 231235/SP)
Processo 0003623-08.2011.8.26.0416 (416.01.2011.003623) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Nos termos dos provimentos CSM nº 1.826/10 e 1.864/11
e Comunicado nº 170/2011CSM, datado de 26.04.2011, providencie o autor o recolhimento da taxa do serviço das informações
visadas (RENAJUD), a ser recolhida na Guia do fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça, FEDTJ- código 434-1, no
valor de R$ 11,00, no prazo de 10 dias, observando-se que a taxa é devida por cada consulta. - ADV: FRANCISCO BRAZ DA
SILVA (OAB 160262/SP), MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0003702-21.2010.8.26.0416 (416.01.2010.003702) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Juliana Lima Garcia - João Ferreira Lima - Vistos. Fixo os honorários da Drª Cássia Regina Aparecida Villa Lima, advogada da
autora indicada às fls. 11 em 70% da tabela DPE/OAB, tudo para fins do convênio. Expeça-se a certidão de honorários. Recebo o
recurso de apelação de fls. 58/64 nos efeitos suspensivo e devolutivo. Vista à parte apelada para oferecimento de contrarrazões
de apelação, querendo, no prazo legal. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Seção de
Direito Privado 3 25ª a 36ª Câmaras (Serviço de Entrada de Autos de Direito Privado S.J. 2.1.3 Complexo Judiciário do Ipiranga
sala 46), com as nossas homenagens. Int. - ADV: CASSIA REGINA APARECIDA VILLA LIMA (OAB 179387/SP), ROBERTO
FARIAS DE OLIVEIRA (OAB 143734/SP)
Processo 0003703-06.2010.8.26.0416 (416.01.2010.003703) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Bv
Financeira Sa - Manifeste-se a patrona da autora sobre o documento de fls. 228, requerendo o que de direito no prazo de 05
(cinco) dias. - ADV: CASSIA REGINA APARECIDA VILLA LIMA (OAB 179387/SP), CATARINA OLIVEIRA DE ARAUJO COSTA
(OAB 301805/SP), MATHEUS ARROYO QUINTANILHA (OAB 251339/SP)
Processo 0003783-96.2012.8.26.0416 (416.01.2012.003783) - Procedimento Ordinário - Guarda - M. R. - Manifeste-se à
parte em 05 (cinco) dias acerca de Relatório Social Informativo (fls. 36-49). - ADV: MARCELA COSTA RIBEIRO (OAB 283772/
SP)
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Processo 0003840-27.2006.8.26.0416 (416.01.2006.003840) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - B.
K. F. - Ciência: perícia de investigação de paternidade designada para o dia 06/02/2014, às 07 horas e 30 minutos no Hospital
Estadual “Dr. Odílio Antunes de Siqueira” - Avenida Coronel José Soares Marcondes, 3758 - Jardim Bongiovani, Presidente
Prudente - SP. - ADV: JACQUELYNE GARCIA VIDOTTO DA CUNHA (OAB 184709/SP), VANESSA ARBID BUENO (OAB 224810/
SP)
Processo 0003857-53.2012.8.26.0416 (416.01.2012.003857) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento /
Execução - J. de O. M. - Manifeste-se o exequente no prazo legal acerca do mandado de intimação(fls.644/67) negativo.
Certidão do Sr. Of. De justiça:”em cumprimento ao mandado nº 416.2013/003902-7 dirigi-me ao endereço indicado e aí sendo
DEIXEI DE INTIMAR o requerido LEANDRO DOS SANTOS MUNIZ tendo em vista que fui informado pelo Sr. Daniel do setor de
R.H. Que o requerido não pertence ao quadro de funcionários daquela empresa”. - ADV: CASSIA REGINA APARECIDA VILLA
LIMA (OAB 179387/SP)
Processo 0003868-82.2012.8.26.0416 (416.01.2012.003868) - Procedimento Ordinário - Guarda - G. dos S. - M. R. Manifestem-se às partes em 05 (cinco) dias acerca de Relatório Social Informativo (fls. 59-74). - ADV: ADRIANO DE OLIVEIRA
(OAB 264376/SP), MARCELA COSTA RIBEIRO (OAB 283772/SP)
Processo 0003911-53.2011.8.26.0416 (416.01.2011.003911) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - J. D.
da S. - J. O. da S. - Ciência: Designado estudo no setor técnico (Assistência Social), do Requerente José Domiciano da Silva, no
dia 21/01/2014, às 13:30. - ADV: JACHSON JOEL MACIAS (OAB 153095/SP), ANA PAULA BARBOSA MENDES (OAB 229740/
SP)
Processo 0003918-45.2011.8.26.0416 (416.01.2011.003918) - Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa - Tutela e Curatela G. S. de O. e outro - Vistos. Fls. 63: defiro a cessação da prestação de serviço da Srª Assistente Social neste processo. Expeçase ofício à E. Corte, com urgência e instruindo-o com cópia do relatório informativo de fls. 63, comunicando a cessação acima
deferida. A seguir, à técnica deste Juízo. Relatório social em 30 dias. - ADV: VANESSA ARBID BUENO (OAB 224810/SP)
Processo 0003939-84.2012.8.26.0416 (416.01.2012.003939) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Desentranhe-se e adite-se o mandado encartado
às fls. 36, para seu regular cumprimento no endereço indicado às fls. 44. Int. - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB
155574/SP)
Processo 0003968-37.2012.8.26.0416 (416.01.2012.003968) - Procedimento Ordinário - Guarda - J. S. C. e outro - Vistos.
Fls. 57: defiro a cessação da prestação de serviço da Srª Assistente Social neste processo. Expeça-se ofício à E. Corte, com
urgência e instruindo-o com cópia do relatório informativo de fls. 57, comunicando a cessação acima deferida. A seguir, à técnica
deste Juízo. Relatório social em 30 dias. - ADV: ELTON DOS SANTOS MENDES (OAB 277047/SP)
Processo 0003982-60.2008.8.26.0416 (416.01.2008.003982) - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à
Sentença - Antonio Luiz Rabeschini - Sandra Aparecida Barbosa dos Santos - Fls. 303/318: Diga o patrono do exequente no
prazo de 05 dias. - ADV: DANILO FRANCISCO HILARIO VALEZI (OAB 243885/SP), CASSIA REGINA PEREZ DOS SANTOS
(OAB 142788/SP)
Processo 0004076-42.2007.8.26.0416 (416.01.2007.004076) - Procedimento Ordinário - Propriedade - Edson Sergio
Pinheiro Pelegrini - Companhia de Habitação Popular de Bauru Cohabbauru - Manifestem-se as partes acerca de Laudo Pericial
(fls. 366/375). - ADV: ARTHUR CELIO CRUZ FERREIRA JORGE GARCIA (OAB 232594/SP), ANA PAULA PEREIRA RACHED
AFONSO (OAB 210695/SP), SIMONE DOS SANTOS CUSTÓDIO AISSAMI (OAB 190342/SP)
Processo 0004158-97.2012.8.26.0416 (416.01.2012.004158) - Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência Transrocha Transportes e Terraplenagem Ltda - Banco Santander Brasil Sa e outros - Banco Cnh Capital Sa - Vistos. 1) Fls.
1569/1578: trata-se de objeção ao plano de recuperação judicial. Contudo, considerando que ainda há impugnações de crédito
em processamento, deixo para apreciar os pedidos oportunamente. 2) Cumpra-se a decisão monocrática de fls. 1696/1700,
provinda do Egrégio Tribunal de Justiça. Intimem-se. Panorama, 16 de dezembro de 2013. - ADV: EVARISTO ARAGAO
FERREIRA DOS SANTOS (OAB 291474/SP), LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB 291479/SP), TERUO TAGUCHI MIYASHIRO
(OAB 86111/SP), DANIEL COSTA RODRIGUES (OAB 82154/SP), MARISA REGINA AMARO MIYASHIRO (OAB 121739/SP)
Processo 0004181-43.2012.8.26.0416 (416.01.2012.004181) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento /
Execução - J. L. de O. N. - Deferido o desarquivamento. Recado: (Os autos encontram-se em cartório para análise, conforme
requerido pelo Dr. Jean Pierre de Souza Gomes Acanjo- OAB 252.117). - ADV: JEAN PIERRE DE SOUZA GOMES ACANJO
(OAB 252117/SP)
Processo 0004236-91.2012.8.26.0416 (416.01.2012.004236) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento /
Execução - S. G. de S. - Vistos. Regularize a patrona do autor, a petição de fls. 63, assinando-a no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, tornem conclusos para apreciação da petição de fls. 69. Int. - ADV: EDUARDO MEIRELLES SIQUEIRA (OAB 238037/SP),
SONIA CRISTINA ALVES BRAGA DE OLIVEIRA (OAB 290010/SP), LUCIA HELENA ALEIXO (OAB 307847/SP)
Processo 0004251-94.2011.8.26.0416 (416.01.2011.004251) - Procedimento Ordinário - Guarda - F. M. F. - Manifeste-se à
parte acerca de Laudo Social (fls. 69-73). - ADV: VANDELIR MARANGONI MORELLI (OAB 186612/SP)
Processo 0004293-27.2003.8.26.0416 (416.01.2003.004293) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Brasil Sa Sucessor do Banco Nossa Caixa Sa - Nascente Materiais para Construcao Ltda Me e outros - Nos termos
dos provimentos CSM nº 1.826/10 e 1.864/11 e Comunicado nº 170/2011CSM, datado de 26.04.2011, providencie o autor o
recolhimento da taxa do serviço das informações visadas (BACENJUD), a ser recolhida na Guia do fundo Especial de Despesa
do Tribunal de Justiça, FEDTJ- código 434-1, no valor de R$ 11,00, no prazo de 10 dias, observando-se que a taxa é devida por
cada consulta. - ADV: ROSELI LOZANO GODOY (OAB 196551/SP), ADALBERTO GODOY (OAB 87101/SP), CLÁUDIA MARIA
DALBEN ELIAS (OAB 159448/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), RODRIGO QUEIROZ RIBEIRO (OAB 263228/SP)
Processo 0004371-45.2008.8.26.0416 (416.01.2008.004371) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Pedro
Alves Neto - Telecomunicações de São Paulo Sa - Nos termos dos provimentos CSM nº. 1.826/10 e 1.864/11 e Comunicado
nº 170/2011CSM, datado de 26.04.2011, providencie o autor o recolhimento da taxa do serviço das informações visadas
(BACENJUD), a ser recolhida na Guia do fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça, FEDTJ- código 434-1, no valor de
R$ 11,00, no prazo de 10 dias, observando-se que a taxa é devida por cada consulta - ADV: DANIEL ACQUATI (OAB 158174/
SP)
Processo 0004444-75.2012.8.26.0416 (416.01.2012.004444) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento /
Execução - G. D. T. L. - E. D. T. L. - Ciência às partes acerca do Ofício recebido da Divisão de Vigilância e Capturas-São PauloSP, devolvendo cópia de Mandado de Prisão (fls. 66/69). - ADV: JOAO BATISTA NUNES (OAB 93620/SP)
Processo 0004458-59.2012.8.26.0416 (416.01.2012.004458) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução
- J. da S. A. - Manifeste-se a patrona da exequente sobre o mandado de citação, baixado com cumprimento negativo, juntado
aos autos às fls. 28/29, em que o Sr. Oficial de Justiça certifica o seguinte: “...dirigi-me ao endereço declinado, DEIXANDO
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de citar o requerido JOÃO RODRIGO ALVES porque seus familiares informaram que ele FALECEU em 01/julho/2012.” - ADV:
ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)
Processo 0004477-65.2012.8.26.0416 (416.01.2012.004477) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - E. N. do N.
C. - Vistos. Fls. 52: anote-se. Designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 25 de junho de 2014, às 13
horas e 50 minutos. Cite-se e intimem-se, nos termos do despacho de fls. 21/22. Se desejarem, as partes deverão comparecer
à audiência acompanhadas de suas testemunhas, três no máximo, independentemente de intimação. Oficie-se ao empregador
do requerido (fls. 52), conforme determinado às fls. 21/22. Ciência ao Ministério Público. Int. - ADV: VANESSA ARBID BUENO
(OAB 224810/SP)
Processo 0004601-48.2012.8.26.0416 (416.01.2012.003362/1) - Impugnação de Assistência Judiciária - Assistência
Judiciária Gratuita - Luiz Carlos Machado - Amauri Sotini - Vistos. Diante da sentença proferida às fls. 133 dos autos principais,
observo a existência de carência superveniente e, em consequência, julgo extinta por sentença, para que produza seus jurídicos
e legais efeitos, a presente Impugnação ao Pedido de Gratuidade da Justiça que LUIZ CARLOS MACHADO move em face
de AMAURI SOTINI, com fundamento no artigo 267, inciso VI, última figura, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em
julgado, arquivem-se estes autos com as cautelas e anotações de praxe. P.R.I. - ADV: DANIELLE CAMAZANO SILVA (OAB
264440/SP), VANIA SOTINI (OAB 128408/SP)
Processo 0004641-69.2008.8.26.0416 (416.01.2008.004641) - Apreensão e Depósito de Coisa Vendida com Reserva
de Domínio - Busca e Apreensão - Renata Maria Chiliano Paes - Manifeste-se o autor no prazo legal acerca da carta
precatória(fls.134/138) negativa. Certidão do Sr. Of. De justiça: “dirigi-me por diversas vezes junto ao Bairro São Cristóvão
e Procedi a busca, Deixando de apreender o bem descrito na inicial em virtude de não encontra-lo, sendo que não localizei a
residência do requerido”. - ADV: WENDERSON PIGOSSI (OAB 158230/SP)
Processo 0004764-28.2012.8.26.0416 (041.62.0120.004764) - Procedimento Ordinário - Guarda - A. P. da S. - Vistos. Fls.
56: defiro a cessação da prestação de serviço da Srª Assistente Social neste processo. Expeça-se ofício à E. Corte, com
urgência e instruindo-o com cópias do relatório informativo e documento de fls. 56/57, comunicando a cessação acima deferida.
A seguir, à técnica deste Juízo. Relatório social em 30 dias. - ADV: DONIZETE MINGANTI DA SILVA (OAB 225230/SP)
Processo 0005046-81.2003.8.26.0416 (416.01.2003.005046) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Brasil Sa, Sucessor do Banco Nossa Caixa Sa - Vistos. Fls. 314: reporto-me ao despacho de fls. 308. Int. - ADV:
ROSELI LOZANO GODOY (OAB 196551/SP), ANA PAULA BARBOSA MENDES (OAB 229740/SP), ADALBERTO GODOY (OAB
87101/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), CLÁUDIA MARIA DALBEN ELIAS (OAB 159448/SP), MARCELO OLIVEIRA
ROCHA (OAB 113887/SP)
Processo 3000016-62.2013.8.26.0416 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - H. N. B. H. Manifeste-se a autora, em 05 (cinco) dias, sobre a efetivação do pagamento da pensão alimentícia fixada nos autos. - ADV: ANA
PAULA BARBOSA MENDES (OAB 229740/SP)
Processo 3000068-58.2013.8.26.0416 - Procedimento Ordinário - Guarda - M. das D. S. e outros - Vistos. Manifeste-se
a patrona da autora, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão de fls. 33. No silêncio, arquivem-se os autos. Int. - ADV:
TATIANA CRISTINA SIMÕES DINIZ MARQUES (OAB 217785/SP)
Processo 3000079-87.2013.8.26.0416 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Espécies de Contratos - BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - Manifeste-se a patrona do requerente, no prazo de 05 dias, sobre o mandado de busca
e apreensão e citação, com cumprimento negativo, em que o Sr. Oficial de Justiça certifica o seguinte: “...dirigi-me várias vêzes
ao endereço declinado, DEIXANDO de apreender o bem descrito na inicial porque não o encontrei. No local reside a genitora da
requerida MARLUCE FERNANDES MIQUELOTI, informando que ela está atualmente residindo na cidade de Três Lagoas-MS.,
alega desconhecer o endereço, mas tem conhecimento de que este veículo foi quitado, motivo pelo qual o devolvo em cartório.”
- ADV: ENY PAULA MARTINUCI FERNANDES (OAB 320143/SP)
Processo 3000193-26.2013.8.26.0416 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - K. Y. G. Z. e outro
- Vistos. Ante a petição de fls. 26 e do silêncio da patrona da autora quanto ao pedido do Ministério Público de fls. 28, JULGO
EXTINTA por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a presente Execução de Alimentos (feito 300019326.2013.8.26.0416), que KEVIN YAGO GOMES ZACARIAS e KAUÃ GOMES ZACARIAS, representados por Jaqueline Fernanda
Gomes dos Santos, movem em face de THIAGO ZACARIAS DA SILVA, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código
de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe. P.R.I. - ADV:
MARCELA COSTA RIBEIRO (OAB 283772/SP)
Processo 3000220-09.2013.8.26.0416 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - J. V. J. de S. Vistos. Fls. 38: aguarde-se o cumprimento do mandado encartado às fls. 36. Após, tornem conclusos para decisão. Int. - ADV:
JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA (OAB 169675/SP)
Processo 3000307-62.2013.8.26.0416 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - W. G. B. P. Vistos. Depreque-se a citação do executado no endereço indicado às fls. 32, nos termos do r. despacho de fls. 13. Int. - ADV:
KARINI FERNANDES SILVA (OAB 223447/SP)
Processo 3000311-02.2013.8.26.0416 - Procedimento Ordinário - Guarda - E. F. E. - Ciência: Designado estudo social no
setor técnico (Assistência Social), da Requerente Elizangela Felix Evangelista e de seu Amásio Roberto Pereira da Cruz, na dia
21/01/2014, às 10:30. - ADV: ANA PAULA BARBOSA MENDES (OAB 229740/SP)
Processo 3000340-52.2013.8.26.0416 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 49-85.2013 - 3ª Vara Judicial) - Luiz Augusto
dos Santos - Vistos. Diante da certidão de fls. 14, devolva-se a presente carta precatória ao Colendo Juízo de origem, com as
nossas homenagens, fazendo-se as anotações de praxe. Int. - ADV: JOSE CARLOS FALCONI (OAB 96834/SP)
Processo 3000343-07.2013.8.26.0416 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 10249-07.2013 - 4ª Vara Judicial) - Coferpol
Indústria e Comércio de Tubos e Aço Ltda - Vistos. Diante da certidão de fls. 18, devolva-se a presente carta precatória ao
Colendo Juízo deprecante, com as nossas homenagens, fazendo-se as anotações de praxe. Int. - ADV: LUIZ CARLOS DE
OLIVEIRA (OAB 254930/SP)
Processo 3000345-74.2013.8.26.0416 - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - José Milanez Júnior - Vistos. 1Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público em face de JOSÉ MILANEZ
JÚNIOR, ex-prefeito deste município de Panorama. Alegou-se, em síntese, e com base em prévio inquérito civil conduzido pelo
Ministério Público, que, durante o exercício de 2012, época em que ocupava o cargo de Prefeito Municipal de Panorama, este
celebrou o Convênios nº 962/12, com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo,
visando à transferência de recursos financeiros para a construção de uma pista de caminhada, localizada na Avenida Vereador
José Molon, entre a Avenida dos Coqueiros e o término do lote 23, com projeção de 1.420 metros de extensão e, em seu
entorno, 38 bancos, 77 postes de iluminação e 7 padrões de energia; e que, para tanto, o valor global seria pago parte pelo
Estado e parte pelo Município. O valor incumbente ao Estado foi pago em uma única parcela, no valor de R$ 200.000, mediante
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depósito em conta aberta exclusivamente para o convênio, no dia 21 de dezembro de 2012. Ocorre que, nos dias 27 e 28 de
dezembro de 2012, tais valores foram transferidos da conta mencionada para outra conta, a Conta Bancária de Livre Movimento
(conta nº 126-0 da mesma agência), realizando-se diversas transferências para, ao que parece, pagamento de fornecedores da
Administração Pública Municipal, restando saldo ínfimo na conta do convênio. Notificado, o réu manifestou-se à fls. 121/128,
alegando, em síntese, a inexistência de ato de improbidade administrativa, pois este somente seria admissível na forma dolosa
e o requerido não agiu com tal elemento subjetivo, já que as transferências realizadas teriam se destinado ao pagamento de
despesas da própria municipalidade, não causando, ainda, qualquer prejuízo ao erário público. Assim, sob argumentos de
inexistência de dolo e de dano ao erário público, pugnou pelo não recebimento da ação civil pública. É o relatório. FUNDAMENTO
E DECIDO. A presente ação não é passível de rejeição na presente oportunidade. Em primeiro lugar, anoto que o Parquet é,
evidentemente, parte legítima para figura no polo ativo da demanda, conforme o art. 129, III, da Constituição Federal, art. 25, IV,
a e b, da Lei nº 8.625/93, bem como em razão do art. 17, caput, da Lei nº 8.429/1992, o qual prevê expressamente que em
casos de improbidade caberá ao Ministério Público, ou à pessoa jurídica interessada, propor a demanda. Quanto à existência do
ato de improbidade, tem-se que há, no presente momento, indícios da prática do alegado ato, uma vez que a inicial veio
amparada pelo competente inquérito civil. Assim, outras incursões no mérito, no presente momento, resultariam em inversão do
rito e em desrespeito ao due process of law. Por fim, a via eleita é adequada, pois amparada na Lei nº 8.429/1992 e demais
dispositivos citados supra, conforme jurisprudência colacionada na presente decisão, de modo que RECEBO a petição inicial e
DETERMINO, nos termos do art. 17, § 9º, da norma retro, a citação do réu para contestar a presente demanda, com as
advertências de praxe. DECIDO AINDA: 2- Fls. 366/368: Trata-se de pedido de reconhecimento de fraude à execução e
consequente declaração de ineficácia de ato de transferência de bem. Alega que: (i) após ser notificado da presente ação de
improbidade administrativa em 12 de agosto de 2013 (fls. 106), o requerido alienou, em 30 de agosto de 2013, um veículo da
marca Ford, modelo Fusion, ano 2011, cor preta, placa EFS 5409, de Panorama, conforme documentos provindos do Ciretran de
Panorama e juntados às fls. 362/363. Partindo-se da premissa que a fraude à execução constitui um instituto de direito
processual, cujo objetivo é dar segurança às relações jurídicas questionadas em juízo, não permite, desta feita, que na pendência
do processo o devedor aliene bens, frustrando a execução e impedindo a satisfação do credor mediante a expropriação de
bens. E foi o caso dos autos. A alienação realizada pelo requerido caracteriza típico ato de alienação fraudulenta, devendo,
portanto, ser reputada ineficaz. O artigo 593 do CPC estabelece as hipóteses de fraude à execução: Art. 593. Considera-se em
fraude de execução a alienação ou oneração de bens: I quando sobre eles pender ação fundada em direito real; II quando, ao
tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência; III nos demais casos
expressos em lei. Não obstante haver consenso, tanto na doutrina como na jurisprudência, no sentido de que para a configuração
da fraude de execução não basta o ajuizamento da demanda, mas sim a citação válida, tal interpretação - de cunho genérico e
sistematicamente adequada - não pode e nem deve ter caráter absoluto. Neste sentido assim elucida Antônio Carlos Marcato,
em sua obra Código de Processo Civil Interpretado, Ed. Atlas, 3 a edição, pag. 1.951: “Com efeito, se o credor puder provar que
antes mesmo da citação o devedor teve conhecimento da existência da demanda, alienando seus bens para impedir a excussão
patrimonial, não parece despropositado abrir exceção à regra para abarcar o ato na fraude de execução. Não resta dúvida
alguma de que o réu pode saber da existência do processo antes da citação, seja porque a propositura da demanda foi notícia
amplamente veiculada pela imprensa, seja porque o devedor, ao requerer certidão do cartório distribuidor, tomou conhecimento
da existência da causa, seja porque em notificação do credor ao devedor a existência da causa, seja porque em notificação do
credor ao devedora existência do processo foi mencionada. Todos esses atos (e muitos outros que possam ser imaginados)
podem servir para fazer retroagir o marco inicial da fraude de execução ao momento da propositura da demanda. Caberá
sempre ao exequente, não resta dúvida, o ônus de provar que o executado já estava ciente, ao tempo da oneração ou da
alienação de bens, da existência da demanda que seria capaz de reduzir o executado à insolvência, ou da demanda que tornara
litigiosa a coisa ou o direito alienado”. E foi o que efetivamente ocorreu no caso dos autos. É óbvio e ululante que ao ser
notificado para apresentar defesa preliminar em ação de improbidade administrativa, o requerido toma imediato e pleno
conhecimento dos seus termos. A prova de que tal notificação ocorrera em data anterior à data da alienação emerge cristalina
da certidão de fls. 106. Vê-se, pois, que o requerido tomou ciência da ação de improbidade administrativa contra ele ajuizada
em 12 de agosto de 2013 e, tão logo, precisamente aos 30 dias do mesmo mês de agosto, alienou o veículo acima descrito, o
que denota, incontestavelmente, sua intenção fraudulenta, contribuindo, portanto, a dificultar a realização da função jurisdicional
e a eventual condenação pecuniária por ato de improbidade. Decidir, aqui, de modo diverso configuraria afronta à primordial
vocação da atividade jurisdicional: servir de instrumento eficaz à efetiva realização dos direitos. Entendo, pois, configurada
fraude à execução. Mister, aqui e por fim, ressaltar que, além desta, tramitam perante este Juízo várias outras ações civis
públicas contra o requerido, de idêntico conteúdo, decorrentes, em tese, de atos de improbidade praticados durante o período
que exerceu o mandato de Prefeito neste Município de Panorama. Assim sendo, DECLARO INEFICAZ a alienação do veículo
marca Ford, modelo Fusion, ano 2011, cor preta, placa EFS 5409, de Panorama, em relação a esta ação de improbidade
administrativa, bem como em relação a todas as demais demandas de idêntico conteúdo que se encontram tramitando perante
este juízo. Oficie-se ao DETRAN, para que seja bloqueado o veículo alienado a Mario Aparecido Luciano. Lavre-se auto. 3- Fls.
241/256: Trata-se de informação de interposição de agravo de instrumento contra a decisão de fls. 95/102. Em sede de juízo de
retratação, observo que a decisão atacada foi tomada em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e de forma
devidamente fundamentada, pelo que a mantenho por seus próprios e jurídicos fundamentos. Intimem-se. - ADV: ROGERIO
CALAZANS PLAZZA (OAB 160045/SP)
Processo 3000364-80.2013.8.26.0416 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Ulisses Longui - Manifeste-se o patrono
do exequente acerca do mandado juntado aos autos, em que o Sr. Oficial de Justiça certificou que: “... dirigi-me ao endereço
indicado, e aí sendo, DEIXEI de proceder penhora em bens da executada Andrea Barreto da Silva, tendo em vista que não
localizei bens passíveis de penhora em seu poder. Certifico mais, que a mesma reside de favor na casa de sua mãe dona Elza
Barreto onde ocupa um quarto onde possui os seguintes bens, ou seja: um berço na cor branca, um guarda roupa de três portas
e três gavetas na cor branca e uma cama de solteiro de madeira na cor branca, motivo pelo qual baixo o presente mandado em
Cartório, para que o exequente forneça certidão do SRI e Ciretran ou indique bens à penhora.” - ADV: RODRIGO FERREIRA
DELGADO (OAB 185988/SP)
Processo 3000435-82.2013.8.26.0416 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - E. R. L. - Vistos. Diga a
patrona do autor, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da manifestação Ministerial de fls. 36. Int. - ADV: SIMONE DOS SANTOS
CUSTÓDIO AISSAMI (OAB 190342/SP)
Processo 3000539-74.2013.8.26.0416 - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - JOSÉ MILANEZ JÚNIOR - VISTOS.
1- Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público em face de JOSÉ MILANEZ
JÚNIOR, ex-prefeito deste município de Panorama. Alegou-se, em síntese, e com base em prévio inquérito civil conduzido pelo
Ministério Público, que, durante o exercício de 2011, época em que ocupava o cargo de Prefeito Municipal de Panorama, este
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celebrou o Convênio nº 594/2011, com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo,
visando à transferência de recursos financeiros para a execução da primeira etapa da construção de um Centro Comunitário,
localizado na Rua Quintino Maudonnet, com área de 685,87m², nos interesses da população local, consoante cláusula primeira
do convênio. Os recursos financeiros de responsabilidade do Estado, por meio do referido convênio e Secretaria, foram
repassados à municipalidade, em uma única parcela, no valor de R$ 250.000,00, em cumprimento à cláusula quinta do aludido
convênio, mediante depósito em conta nº 5592-1, agência 6881-0, Banco do Brasil S/A, em nome da Prefeitura Municipal de
Panorama, no dia 16 de janeiro de 2012, aberta exclusivamente para tal convênio. Ocorre que, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de
2012, foram realizadas transferências da conta mencionada, respectivamente, R$ 10.000,00, R$ 10.000,00, R$ 15.000,00, R$
200.000,00 e R$ 15.000,00 para outras contas, dentre elas a Conta Bancária de Livre Movimento Conta ICMS (conta nº 126-0
na mesma agência), realizando-se diversas transferências para, ao que parece, pagamento de fornecedores da Administração
Pública Municipal, restando, na conta do convênio, saldo zero. Notificado, o réu interpôs Agravo de Instrumento com Pedido
de Efeito Ativo às fls. 176/181, acerca da decisão de fls. 95/101, sendo decidido que o pedido condenatório em relação ao
agravante consiste no ressarcimento integral do dano (R$ 250.000,00), acrescido da multa civil equivalente ao dobro do valor do
dano material, devendo a ordem de indisponibilidade ser suficiente para garantia do pedido, alcançando os bens do agravante
suficientes para garantir o valor de R$ 750.000,00, determinando-se o processamento do Agravo (fls. 212/216). Apresentou
Defesa Preliminar às fls. 184/207, alegando, em síntese, a inexistência de ato de improbidade administrativa, pois este somente
seria admissível na forma dolosa e o requerido não agiu com tal elemento subjetivo, já que as transferências realizadas teriam
se destinado ao pagamento de despesas da própria municipalidade, não causando, ainda, qualquer prejuízo ao erário público.
Assim, sob argumentos de inexistência de dolo e de dano ao erário público, pugnou pelo não recebimento da ação civil pública.
É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A presente ação não é passível de rejeição na presente oportunidade. Em primeiro
lugar, anoto que o Parquet é, evidentemente, parte legítima para figura no polo ativo da demanda, conforme o art. 129, III, da
Constituição Federal, art. 25, IV, a e b, da Lei nº 8.625/93, bem como em razão do art. 17, caput, da Lei nº 8.429/1992, o qual
prevê expressamente que em casos de improbidade caberá ao Ministério Público, ou à pessoa jurídica interessada, propor a
demanda. Quanto à existência do ato de improbidade, tem-se que há, no presente momento, indícios da prática do alegado ato,
uma vez que a inicial veio amparada pelo competente inquérito civil. Assim, outras incursões no mérito, no presente momento,
resultariam em inversão do rito e em desrespeito ao due process of law. Por fim, a via eleita é adequada, pois amparada na
Lei nº 8.429/1992 e demais dispositivos citados supra, conforme jurisprudência colacionada na presente decisão, de modo que
RECEBO a petição inicial e DETERMINO, nos termos do art. 17, § 9º, da norma retro, a citação do réu para contestar a presente
demanda, com as advertências de praxe. DECIDO AINDA: 2- Fls. 173/181: Trata-se de informação de interposição de agravo
de instrumento contra a decisão de fls. 95/101. Em sede de juízo de retratação, observo que a decisão atacada foi tomada
em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e de forma devidamente fundamentada, pelo que a mantenho por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Intimem-se. - ADV: ROGERIO CALAZANS PLAZZA (OAB 160045/SP)
Processo 3000590-85.2013.8.26.0416 - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - JOSÉ MILANEZ JUNIOR - Vistos.
1- Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público em face de JOSÉ
MILANEZ JÚNIOR, ex-prefeito deste município de Panorama. Alegou-se, em síntese, e com base em prévio inquérito civil
conduzido pelo Ministério Público, que, durante o exercício de 2012, época em que ocupava o cargo de Prefeito Municipal de
Panorama, este celebrou os Convênios nº 725/12 e 960/12, com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do
Estado de São Paulo, visando à transferência de recursos financeiros para a execução de obras de pavimentação asfáltica e
implantação de guias e sarjetas em vias públicas e que, para tanto, o valor global seria pago parte pelo Estado e parte pelo
Município. O valor incumbente ao Estado foi pago em uma única parcela, no valor de R$ 440.000,00 (relativo aos dois convênios),
mediante depósito em conta aberta exclusivamente para os convênios. Ocorre que, passados alguns dias do depósito, tais
valores foram transferidos da conta mencionada para outra conta, a Conta Bancária de Livre Movimento (conta nº 126-0 da
mesma agência das outras contas), realizando-se diversas transferências para, ao que parece, pagamento de fornecedores da
Administração Pública Municipal, restando saldo ínfimo na conta do convênio. Notificado, o réu manifestou à fls. 289/295,
alegando, em síntese, a inexistência de ato de improbidade administrativa, pois este somente seria admissível na forma dolosa
e o requerido não agiu com tal elemento subjetivo, já que as transferências realizadas teriam se destinado ao pagamento de
despesas da própria municipalidade, não causando, ainda, qualquer prejuízo ao erário público. Assim, sob argumentos de
inexistência de dolo e de dano ao erário público, pugnou pelo não recebimento da ação civil pública. É o relatório. FUNDAMENTO
E DECIDO. A presente ação não é passível de rejeição na presente oportunidade. Em primeiro lugar, anoto que o Parquet é,
evidentemente, parte legítima para figura no polo ativo da demanda, conforme o art. 129, III, da Constituição Federal, art. 25, IV,
a e b, da Lei nº 8.625/93, bem como em razão do art. 17, caput, da Lei nº 8.429/1992, o qual prevê expressamente que em
casos de improbidade caberá ao Ministério Público, ou à pessoa jurídica interessada, propor a demanda. Quanto à existência do
ato de improbidade, tem-se que há, no presente momento, indícios da prática do alegado ato, uma vez que a inicial veio
amparada pelo competente inquérito civil. Assim, outras incursões no mérito, no presente momento, resultariam em inversão do
rito e em desrespeito ao due process of law. Por fim, a via eleita é adequada, pois amparada na Lei nº 8.429/1992 e demais
dispositivos citados supra, conforme jurisprudência colacionada na presente decisão, de modo que RECEBO a petição inicial e
DETERMINO, nos termos do art. 17, § 9º, da norma retro, a citação do réu para contestar a presente demanda, com as
advertências de praxe. DECIDO AINDA: 2- Fls. 173/175: Trata-se de pedido de reconhecimento de fraude à execução e
consequente declaração de ineficácia de ato de transferência de bem. Alega que: (i) após ser notificado nos autos da ação
3000345-74.2013.8.26.0416, em caso idêntico ao tratado na presente ação de improbidade administrativa, o requerido alienou,
em 30 de agosto de 2013, um veículo da marca Ford, modelo Fusion, ano 2011, cor preta, placa EFS 5409, de Panorama,
conforme documentos provindos do Ciretran de Panorama e juntados às fls. 140/141. Partindo-se da premissa que a fraude à
execução constitui um instituto de direito processual, cujo objetivo é dar segurança às relações jurídicas questionadas em juízo,
não permite, desta feita, que na pendência do processo o devedor aliene bens, frustrando a execução e impedindo a satisfação
do credor mediante a expropriação de bens. E foi o caso dos autos. A alienação realizada pelo requerido caracteriza típico ato
de alienação fraudulenta, devendo, portanto, ser reputada ineficaz. O artigo 593 do CPC estabelece as hipóteses de fraude à
execução: Art. 593. Considera-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens: I quando sobre eles pender ação
fundada em direito real; II quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à
insolvência; III nos demais casos expressos em lei. Não obstante haver consenso, tanto na doutrina como na jurisprudência, no
sentido de que para a configuração da fraude de execução não basta o ajuizamento da demanda, mas sim a citação válida, tal
interpretação - de cunho genérico e sistematicamente adequada - não pode e nem deve ter caráter absoluto. Neste sentido
assim elucida Antônio Carlos Marcato, em sua obra Código de Processo Civil Interpretado, Ed. Atlas, 3 a edição, pag. 1.951:
“Com efeito, se o credor puder provar que antes mesmo da citação o devedor teve conhecimento da existência da demanda,
alienando seus bens para impedir a excussão patrimonial, não parece despropositado abrir exceção à regra para abarcar o ato
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na fraude de execução. Não resta dúvida alguma de que o réu pode saber da existência do processo antes da citação, seja
porque a propositura da demanda foi notícia amplamente veiculada pela imprensa, seja porque o devedor, ao requerer certidão
do cartório distribuidor, tomou conhecimento da existência da causa, seja porque em notificação do credor ao devedor a
existência da causa, seja porque em notificação do credor ao devedora existência do processo foi mencionada. Todos esses
atos (e muitos outros que possam ser imaginados) podem servir para fazer retroagir o marco inicial da fraude de execução ao
momento da propositura da demanda. Caberá sempre ao exequente, não resta dúvida, o ônus de provar que o executado já
estava ciente, ao tempo da oneração ou da alienação de bens, da existência da demanda que seria capaz de reduzir o executado
à insolvência, ou da demanda que tornara litigiosa a coisa ou o direito alienado”. E foi o que efetivamente ocorreu no caso dos
autos. É óbvio e ululante que ao ser notificado para apresentar defesa preliminar em ação de improbidade administrativa, o
requerido toma imediato e pleno conhecimento dos seus termos. A prova de que tal notificação ocorrera em data anterior à data
da alienação emerge cristalina da certidão de fls. 106 dos autos do Processo 3000345-74.2013.8.26.0416. Vê-se, pois, que o
requerido tomou ciência da ação de improbidade administrativa contra ele ajuizada em 12 de agosto de 2013 e, tão logo,
precisamente aos 30 dias do mesmo mês de agosto, alienou o veículo acima descrito, o que denota, incontestavelmente, sua
intenção fraudulenta, contribuindo, portanto, a dificultar a realização da função jurisdicional e a eventual condenação pecuniária
por ato de improbidade. Decidir, aqui, de modo diverso configuraria afronta à primordial vocação da atividade jurisdicional: servir
de instrumento eficaz à efetiva realização dos direitos. Entendo, pois, configurada fraude à execução. Mister, aqui e por fim,
ressaltar que, além desta, tramitam perante este Juízo várias outras ações civis públicas contra o requerido, de idêntico
conteúdo, decorrentes, em tese, de atos de improbidade praticados durante o período que exerceu o mandato de Prefeito neste
Município de Panorama. Assim sendo, DECLARO INEFICAZ a alienação do veículo marca Ford, modelo Fusion, ano 2011, cor
preta, placa EFS 5409, de Panorama, em relação a esta ação de improbidade administrativa e a todas as demais, de idêntico
conteúdo, em trâmite perante este juízo. Oficie-se ao DETRAN, para que seja bloqueado o veículo alienado a Mario Aparecido
Luciano. Lavre-se auto. 3- Fls. 210/211: Vistas ao MP para que se manifeste acerca do requerido. 4- Fls. 212/225: Trata-se de
informação de interposição de agravo de instrumento contra a decisão de fls. 103/110. Em sede de juízo de retratação, observo
que a decisão atacada foi tomada em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e de forma devidamente fundamentada,
pelo que a mantenho por seus próprios e jurídicos fundamentos. Intimem-se. - ADV: ROGERIO CALAZANS PLAZZA (OAB
160045/SP)
Processo 3000633-22.2013.8.26.0416 - Procedimento Ordinário - Guarda - S. P. de B. e outro - Vistos. Recebo como
emenda à inicial a petição de fls. 33. Anote-se. Diante dos documentos apresentados às fls. 08 e 11, concedo os benefícios da
Justiça Gratuita aos autores. Anote-se. Depreque-se a citação dos requeridos nos endereços noticiados às fls. 40/41, com as
advertências legais, para, querendo, contestarem em 15 dias. Int. - ADV: JOSE BATISTA PATUTO (OAB 24065/SP)
Processo 3000635-89.2013.8.26.0416 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - APARECIDO JOAQUIM
DOS SANTOS e outros - Vistos. O autor pediu na inicial os benefícios da justiça gratuita. Para concessão do benefício é
necessário prova da hipossuficiência, o que foi determinado às fls. 35, quedando-se inerte. Posto isso, diante da certidão de
fls. 37, INDEFIRO a petição inicial, e EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a presente Ação de Indenização por Danos
Materiais e Morais que APARECIDO JOAQUIM DOS SANTOS, MARIA APARECIDA PEREIRA e CASSIO ALVES MENEZES
movem em face da CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO, com fundamento no artigo 267, inciso I, c.c. artigo 295,
inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado desta, arquivem-se estes autos, anotando-se como de
praxe. P.R.I. - ADV: WISLER APARECIDO BARROS (OAB 143076/SP)
Processo 3000637-59.2013.8.26.0416 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - MARCELO OLIVEIRA
GOUVEIA e outro - Vistos. O autor pediu na inicial os benefícios da justiça gratuita. Para concessão do benefício é necessário
prova da hipossuficiência, o que foi determinado às fls. 31, quedando-se inerte. Posto isso, diante da certidão de fls. 33,
INDEFIRO a petição inicial, e EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a presente Ação de Indenização por Danos Materiais
e Morais que MARCELO OLIVEIRA GOUVEIA e JOELMO PEREIRA DOS SANTOS movem em face da CESP COMPANHIA
ENERGÉTICA DE SÃO PAULO, com fundamento no artigo 267, inciso I, c.c. artigo 295, inciso I, ambos do Código de Processo
Civil. Com o trânsito em julgado desta, arquivem-se estes autos, anotando-se como de praxe. P.R.I. - ADV: WISLER APARECIDO
BARROS (OAB 143076/SP)
Processo 3000638-44.2013.8.26.0416 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - K. M. S. M. - Manifeste-se a patrona
do autor sobre o mandado de citação e intimação juntado as fls. 56/57 cumprido negativo, cuja certidão do Sr. Oficial de Justiça
fez contar: “... dirigi-me ao endereço indicado, e ali sendo DEIXEI DE CITAR o requerido ALESSANDRO MARTINS DA SILVA,
que não mais trabalha na empresa (Cerâmica Luara LT), informe do proprietário Juarez Pinheiro Cotrin, que alegou desconhecer
o endereço atual de residência do requerido”. - ADV: ALINE RIBEIRO GOMES (OAB 240762/SP)
Processo 3000653-13.2013.8.26.0416 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M. C. C. I. e outro - Vistos. Expeçase mandado de levantamento judicial em favor da genitora das menores, dos valores depositados às fls. 65. Int. - ADV: ROGERIO
CALAZANS PLAZZA (OAB 160045/SP)
Processo 3000653-13.2013.8.26.0416 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M. C. C. I. e outro - Vistos. Expeçase mandado de levantamento judicial em favor da genitora das menores, dos valores depositados às fls. 70. Oficie-se, com
urgência, ao empregador do requerido, para que cesse os descontos da pensão alimentícia e o depósito judicial, tudo em
decorrência do acordo de fls. 31. Após, arquivem-se os autos, anotando-se como de praxe. Int. - ADV: ROGERIO CALAZANS
PLAZZA (OAB 160045/SP)
Processo 3000679-11.2013.8.26.0416 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Itaú Unibanco
S.A. - Vistos. Regularmente comprovada a mora da devedora, consoante documentos juntados às fls.24/25, com base no artigo
3º do Decreto-lei 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931, de 02/08/2004, DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do
bem alienado fiduciariamente, nos termos propostos na inicial, inclusive, com os benefícios do art.172 e parágrafos do Código
de Processo Civil. Cumprida a medida liminar e depositado o bem em poder do representante da autora, CITE-SE a ré para,
querendo, no prazo de cinco (05) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, nos termos do demonstrativo apresentado pelo
credor fiduciário na inicial (art. 3º, §2º), cientificando-o de que poderá apresentar defesa que tiver, no prazo de quinze (15) dias,
contados da execução da liminar (art.3º, §3º), mesmo que tenha se utilizado da faculdade dos artigos 3º, §2º, caso entenda ter
havido pagamento a maior e desejar restituição. Expeça-se o necessário. Intime-se. - ADV: FRANCISCO DUQUE DABUS (OAB
248505/SP), DANIEL DE SOUZA (OAB 150587/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 3000717-23.2013.8.26.0416 - Procedimento Ordinário - Sustação de Protesto - Suely Nicolau - Antonio Porfírio dos
Santos - Patrono do requerente: manifeste-se em réplica à contestação no prazo legal. - ADV: RAFAEL BRATFICH GOULART
(OAB 312667/SP), RODRIGO FERREIRA DELGADO (OAB 185988/SP)
Processo 3000724-15.2013.8.26.0416 - Procedimento Ordinário - Anulação e Correção de Provas / Questões - ROBERTO
HUNGARI - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Fls 83/93 - Juntada de Contestação. A Réplica. - ADV: LOREN
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PATRICIA DE MOURA RIGAZZO (OAB 277928/SP), DANIELA RODRIGUES VALENTIM ANGELOTTI (OAB 125208/SP)
Processo 3000727-67.2013.8.26.0416 - Impugnação de Crédito - Itaú Unibanco S.A. - TRANSROCHA TRANSPORTES E
TERRAPLANAGEM LTDA - EPP - Vistos, etc. ITAÚ UNIBANCO S/A apresentou impugnação de crédito nos autos da recuperação
judicial em face de TRANSROCHA TRNSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA EPP, alegando que os créditos relacionados aos
impugnados, por possuírem garantia vinculada (garantia de propriedade fiduciária) estão excluídos da recuperação judicial,
na forma do artigo 49, § 3º, da Lei n.11.101/05. Com a inicial vieram os documentos de fls. 5/41. Despacho inicial à fls. 43. A
impugnada manifestou-se às fl. 47/53, alegando: em relação ao primeiro contrato, que não se trata de garantia fiduciária, pois
esta teria se desnaturado por ter sido o contrato feito para dissimular outro negócio; em relação ao segundo e terceiro contratos,
trata-se de bens essenciais à atividade empresarial exercida, de modo que exclui-los da recuperação desatenderia os fins da
lei. Intimado, o administrador judicial apresentou parecer às fls. 56/58, aduzindo a inexistência de documento comprobatório
suficiente da garantia fiduciária, de modo que sua sujeição à recuperação judicial seria necessária até que tais comprovações
e demonstrativos sejam apresentados. Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de fazê-lo sob o argumento, na
hipótese tal manifestação é facultativa, com fulcro no artigo 3º, inciso VIII, do Ato Normativo nº 313/03 PGJ-CGMP, de 24
de julho de 2013. É o relatório. DECIDO. Verifico que o processo se encontra maduro para julgamento, nos termos do artigo
330, I, do CPC, o que tornaria desnecessária a produção de prova oral. O pedido inicial é procedente. A legislação referente à
recuperação judicial dispõe sobre a exclusão dos créditos garantidos, como se vê a seguir: Lei nº 11.101, de 09 de Fevereiro
de 2005 Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. (...) Art. 49. Estão
sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...) § 3º Tratando-se
de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou
promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive
em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá
aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada
a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6o desta Lei,
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. Privilegiou
o legislador o recebimento dos créditos quirografários, já que os créditos que possuem garantias estariam mais protegidos em
razão da própria existência da garantia em si. Assim, não há sentido que eles sejam incluídos no programa de recuperação
judicial se não há obstáculo que as garantias sejam exercidas. Nesse sentido: “Recuperação Judicial. Intempestividade da
impugnação. Crédito de credor proprietário fiduciário de bens dados em garantia pelo devedor que, por força do art. 49, §3º, Lei
nº 11101/05, é excluído dos efeitos da recuperação judicial. Propriedade fiduciária que se constitui com o registro no RTD (art.
1361, §1º, CC e Súmula 60, TJSP), o qual, por isso, deve se dar em data anterior a do ajuizamento do pedido de recuperação
judicial. Impossibilidade de se aferir quando e onde foram efetuados os registros. Recurso improvido” (Agravo de Instrumento
0126063-22.2013.8.26.0000 - Relator(a): Maia da Cunha - Comarca: Franca - Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial - Data do julgamento: 01/08/2013). “RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO DE CESSÃO
FIDUCIÁRIA DE DUPLICATAS. INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO DO ART. 49, § 3º DA LEI 11.101/2005. ART. 66-B, § 3º DA LEI
4.728/1965. 1. Em face da regra do art. 49, § 3º da Lei nº 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os
créditos garantidos por cessão fiduciária. 2. Recurso especial provido” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.263.500 - ES - RELATORA
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI - Quarta Turma do STJ ? julgado em 05.02.2013). Pois bem, no caso concreto, os
documentos de fls. 69/85 corroboram, à saciedade, a existência de crédito garantido por alienação fiduciária em favor do
impugnante. A alegação de que se trata de bens essenciais ao desempenho da atividade empresarial não é suficiente para
inclui-los e submetê-los ao plano, posto que isso constituiria flagrante violação ao diploma legal especifico. Assim, os créditos
enumerados na inicial, dada sua natureza, estão excluídos da recuperação judicial. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o
pedido de impugnação de crédito, para excluir todos os créditos listados na inicial do plano de recuperação judicial, cabendo
ao administrador providenciar a correção do quadro geral de credores. Tendo havido resistência, fixo custas e honorários pela
empresa recuperanda, os últimos arbitrados em R$ 1.000,00, em atenção ao disposto no art. 20, § 4º, do Código de Processo
Civil. P. R. I. Panorama, 16 de dezembro de 2013 - ADV: DANIEL COSTA RODRIGUES (OAB 82154/SP), PAULO ROBERTO
JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 3000728-52.2013.8.26.0416 - Impugnação de Crédito - BANCO BRADESCO S/A e outros - Transrocha Transportes
e Terraplanagem Ltda - Vistos. Digam os impugnantes a respeito da manifestação da devedora às fls. 165/170, bem como do
parecer do administrador judicial de fls. 173/174. Após, tornem conclusos. Panorama, 16 de dezembro de 2013. - ADV: DANIEL
COSTA RODRIGUES (OAB 82154/SP), MATHEUS MOTA DE POMPEU (OAB 265000/SP)
Processo 3000729-37.2013.8.26.0416 - Impugnação de Crédito - Banco Cnh Capital Sa - TRANSROCHA TRANSPORTES
E TERRAPLANAGEM LTDA - Vistos. Considerando que, após o ajuizamento da presente impugnação, foi firmado acordo entre
o impugnante e a devedora (fls. 131/151), verifico a carência superveniente da ação decorrente da perda do objeto, de modo
que JULGO EXTINTA a impugnação ao crédito, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 267, incisos IV e VI, e 462,
ambos do Código de Processo Civil. Panorama, 13 de dezembro de 2013. - ADV: DANIEL COSTA RODRIGUES (OAB 82154/
SP), EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS (OAB 24498/PR)
Processo 3000749-28.2013.8.26.0416 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - STELA DA SILVA DIAS Vistos. Diante das razões expostas, concedo à autora os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Não obstante a escolha do
rito processual ser indisponível e, também considerando que as oportunidades legais para haver a conversão do rito sumário
para o ordinário estão previstas nos §§ 4º e 5º do artigo 277 do CPC., no caso dos autos tenho que o processamento pelo rito
ordinário não gerará prejuízo a qualquer das partes. Ocorre que nesta Vara a pauta de audiências é extensa e a prática tem
demonstrado que os procedimentos ordinários têm solução mais rápida. Portanto, com vista ao estabelecido no artigo 125,
inciso II, do CPC., que atribuiu responsabilidades ao Juiz para velar pela rápida solução do litígio, determino que esta ação
tramite pelo rito ordinário. Anote-se. Cite-se a requerida com as advertências legais, para, querendo, contestar em 15 dias. No
mesmo prazo de contestação, deverá a ré manifestar se tem interesse na realização de audiência de tentativa de conciliação.
Intimem-se. - ADV: JOSE BATISTA PATUTO (OAB 24065/SP)
Processo 3000794-32.2013.8.26.0416 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - D. S. R. - R. de
O. - Vistos. Fls. 37: para prosseguimento da execução, indique a autora, quais são e onde se encontram os bens do executado,
passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias. Int. - ADV: JACQUELYNE GARCIA VIDOTTO DA CUNHA (OAB 184709/SP),
ANTONIO ARAUJO SILVA (OAB 72368/SP), VIVIANE ROCHA NASCIMENTO (OAB 234062/SP)
Processo 3000802-09.2013.8.26.0416 - Impugnação de Crédito - Scania Banco Sa - TRANSROCHA TRANSPORTES E
TERRAPLANAGEM LTDA - Vistos, etc. SCANIA BANCO S/A apresentou impugnação de crédito nos autos da recuperação
judicial em face de TRANSROCHA TRNSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA EPP, alegando que os créditos relacionados
aos impugnados, por possuírem garantia vinculada (garantia de propriedade fiduciária) estão excluídos da recuperação judicial,
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na forma do artigo 49, § 3º, da Lei n.11.101/05. Com a inicial vieram os documentos de fls. 12/39. Despacho inicial à fls. 41. A
impugnada manifestou-se às fl. 45/46, alegando que possui tese de defesa a ser postulada em ação própria e que deveria o
impugnante comprovar formalmente a entrega do veículo e que não tendo feito isso, a impugnação deve ser rejeitada. Intimado, o
administrador judicial apresentou parecer às fls. 49/51, aduzindo a inexistência de documento comprobatório suficiente da garantia
fiduciária, de modo que sua sujeição à recuperação judicial seria necessária até que tais comprovações e demonstrativos sejam
apresentados. Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de fazê-lo sob o argumento, na hipótese tal manifestação é
facultativa, com fulcro no artigo 3º, inciso VIII, do Ato Normativo nº 313/03 PGJ-CGMP, de 24 de julho de 2013. É o relatório.
DECIDO. Verifico que o processo encontra-se maduro para julgamento, nos termos do artigo 330, I, do CPC, o que tornaria
desnecessária a produção de prova oral. O pedido inicial é procedente. A legislação referente à recuperação judicial dispõe
sobre a exclusão dos créditos garantidos, como se vê a seguir: Lei nº 11.101, de 09 de Fevereiro de 2005 Regula a recuperação
judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. (...) Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial
todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...) § 3º Tratando-se de credor titular da posição de
proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel
cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias,
ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação
judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do
estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. Privilegiou o legislador o recebimento
dos créditos quirografários, já que os créditos que possuem garantias estariam mais protegidos em razão da própria existência
da garantia em si. Assim, não há sentido que eles sejam incluídos no programa de recuperação judicial se não há obstáculo
que as garantias sejam exercidas. Nesse sentido: “Recuperação Judicial. Intempestividade da impugnação. Crédito de credor
proprietário fiduciário de bens dados em garantia pelo devedor que, por força do art. 49, §3º, Lei nº 11101/05, é excluído dos
efeitos da recuperação judicial. Propriedade fiduciária que se constitui com o registro no RTD (art. 1361, §1º, CC e Súmula 60,
TJSP), o qual, por isso, deve se dar em data anterior a do ajuizamento do pedido de recuperação judicial. Impossibilidade de
se aferir quando e onde foram efetuados os registros. Recurso improvido” (Agravo de Instrumento 0126063-22.2013.8.26.0000
- Relator(a): Maia da Cunha - Comarca: Franca - Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial - Data do
julgamento: 01/08/2013). “RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE
DUPLICATAS. INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO DO ART. 49, § 3º DA LEI 11.101/2005. ART. 66-B, § 3º DA LEI 4.728/1965. 1. Em
face da regra do art. 49, § 3º da Lei nº 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos
por cessão fiduciária. 2. Recurso especial provido” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.263.500 - ES - RELATORA MINISTRA MARIA
ISABEL GALLOTTI - Quarta Turma do STJ ? julgado em 05.02.2013). Pois bem, no caso concreto, os documentos de fls. 20/39
e 66/67 corroboram a existência de crédito garantido por alienação fiduciária em favor do impugnante, sendo desnecessária a
prova formal de entrega do bem. Eventual alegação de que se trata de bens essenciais ao desempenho da atividade empresarial
também não é suficiente para incluí-los no plano e submetê-los a ele, posto que isso constituiria flagrante violação ao diploma
legal especifico. Assim, os créditos enumerados na inicial, dada sua natureza, estão excluídos da recuperação judicial. Ante o
exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de impugnação de crédito, para excluir todos os créditos listados na inicial do plano de
recuperação judicial, cabendo ao administrador providenciar a correção do quadro geral de credores. Tendo havido resistência,
fixo custas e honorários pela empresa recuperanda, os últimos arbitrados em R$ 1.000,00, em atenção ao disposto no art. 20,
§ 4º, do Código de Processo Civil. P. R. I. Panorama, 16 de dezembro de 2013. - ADV: JANAINA CASTRO FELIX NUNES (OAB
148263/SP), DANIEL COSTA RODRIGUES (OAB 82154/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP)
Processo 3000803-91.2013.8.26.0416 - Impugnação de Crédito - BANCO SAFRA S.A. - TRANSROCHA TRANSPORTES E
TERRAPLANAGEM LTDA - Vistos. Considerando que tramitam perante este juízo ações de busca e apreensão de bem objeto
de alienação fiduciária entre as mesmas partes, nas quais houve homologação de acordo, intime-se o impugnante para que: (i)
informe se se tratam dos mesmos contratos e, neste caso, delimite-se o pedido; e (ii) manifeste-se acerca da manifestação da
recuperanda e do parecer do administrador judicial. Panorama, 16 de dezembro de 2013. - ADV: DANIEL COSTA RODRIGUES
(OAB 82154/SP), MILTON JORGE CASSEB (OAB 27965/SP), MAURÍCIO JOSÉ JANUÁRIO (OAB 158027/SP)
Processo 3000813-38.2013.8.26.0416 - Impugnação de Crédito - BANCO SAFRA S.A. - TRANSROCHA TRANSPORTES E
TERRAPLANAGEM LTDA - EPP - Vistos, etc. Considerando que tramitam perante este juízo ações de busca e apreensão de
bem objeto de alienação fiduciária entre as mesmas partes, nas quais houve homologação de acordo, intime-se o impugnante
para que: (i) informe se se tratam dos mesmos contratos e, neste caso, delimite-se o pedido; e (ii) manifeste-se acerca da
manifestação da recuperanda e do parecer do administrador judicial. Panorama, 16 de dezembro de 2013. - ADV: MAURÍCIO
JOSÉ JANUÁRIO (OAB 158027/SP), RENATA NICOLETTI MORENO MARTINS (OAB 160501/SP), DANIEL COSTA RODRIGUES
(OAB 82154/SP)
Processo 3000819-45.2013.8.26.0416 - Procedimento Ordinário - Exoneração - A. de O. - Vistos. Fls. 27/28: mantenho a
decisão de fls. 14 e 22 por seus próprios e jurídicos fundamentos. Deverá o autor, pois, recolher as custas iniciais, nos termos
da legislação vigente, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Int. - ADV: MARILDA
LEANDRO DA SILVA (OAB 269412/SP), FABIO GIULIANO BALESTRE LOPES (OAB 145691/SP)
Processo 3000848-95.2013.8.26.0416 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 4013993402013 - 7ª Vara Civel) - CLOVIS
D’AGOSTINI - Vistos. Proceda o exequente o recolhimento de diligências do Sr. Oficial de Justiça. Após, desentranhe-se e
adite-se o mandado de fls. 21/22, e proceda a penhora, conforme requerido às fls. 23/26. Int. - ADV: MELANIA RODRIGUEZ
FAKIANI (OAB 89271/SP)
Processo 3000854-05.2013.8.26.0416 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - B. S. S. - Vistos.
Fls.40/46: dê-se ciência. No mais, aguarde-se o cumprimento da carta precatória copiada às fls.23. Intime-se. - ADV: ROGERIO
CALAZANS PLAZZA (OAB 160045/SP)
Processo 3000898-24.2013.8.26.0416 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 4270-87.2012 - 3ª VARA CÍVEL) - DHIEGO
HENRIQUE FOLLADOR CHIECCO E OUTROS - Procurador dos exequentes: providenciar o recolhimento de diligência do Sr.
Oficial de Justiça para o cumprimento da segunda via do Mandado de Citação, Penhora e Avaliação. - ADV: LEANDRO I C DE
ALMEIDA (OAB 28889/PR)
Processo 3000899-09.2013.8.26.0416 - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - JOSÉ MILANEZ JÚNIOR - VISTOS.
1- Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público em face de JOSÉ
MILANEZ JÚNIOR, ex-prefeito deste município de Panorama. Alegou-se, em síntese, e com base em prévio inquérito civil
conduzido pelo Ministério Público, que, durante o exercício de 2012, época em que ocupava o cargo de Prefeito Municipal de
Panorama, este celebrou o Convênio nº 012/2012, com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado
de São Paulo, visando à transferência de recursos financeiros para a execução de 7.719,57m² de pavimentação asfáltica, do
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tipo TSD a quente, em vias públicas do Bairro Jardim São Francisco, nos interesses da população local, consoante cláusula
primeira do convênio. Os recursos financeiros de responsabilidade do Estado, por meio do referido convênio e Secretaria,
foram repassados à municipalidade, em uma única parcela no valor de R$ 200.000,00, em cumprimento à cláusula quinta do
referido convênio, por meio de depósito bancário na conta 5.707-X, agência 6881-0, Banco do Brasil, em nome da Prefeitura
Municipal de Panorama, no dia 26 de março de 2012. Ocorre que, nos dias seguintes, os valores descritos foram movimentados,
realizando-se diversas transferências para, ao que parece, pagamento de fornecedores da Administração Pública Municipal,
inclusive para a empresa Guaxima Pavimentação e Construção Ltda, responsável pela execução da obra, restando, na conta
do convênio, saldo de R$ 788,60. Notificado, o réu interpôs Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Ativo/Suspensivo às
fls. 160/165, acerca da decisão de fls. 128/134, sendo deferida parcialmente a antecipação da tutela recursal, apenas para
limitar a medida de indisponibilidade decretada ao valor atribuído à causa, R$ 200.000,00 (fls. 171/172). Apresentou Defesa
Preliminar às fls. 177/295, alegando, em síntese, a inexistência de ato de improbidade administrativa, pois este somente seria
admissível na forma dolosa e o requerido não agiu com tal elemento subjetivo, já que as transferências realizadas teriam se
destinado ao pagamento de despesas da própria municipalidade, não causando, ainda, qualquer prejuízo ao erário público.
Assim, sob argumentos de inexistência de dolo e de dano ao erário público, pugnou pelo não recebimento da ação civil pública.
É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A presente ação não é passível de rejeição na presente oportunidade. Em primeiro
lugar, anoto que o Parquet é, evidentemente, parte legítima para figura no polo ativo da demanda, conforme o art. 129, III, da
Constituição Federal, art. 25, IV, a e b, da Lei nº 8.625/93, bem como em razão do art. 17, caput, da Lei nº 8.429/1992, o qual
prevê expressamente que em casos de improbidade caberá ao Ministério Público, ou à pessoa jurídica interessada, propor a
demanda. Quanto à existência do ato de improbidade, tem-se que há, no presente momento, indícios da prática do alegado ato,
uma vez que a inicial veio amparada pelo competente inquérito civil. Assim, outras incursões no mérito, no presente momento,
resultariam em inversão do rito e em desrespeito ao due process of law. Por fim, a via eleita é adequada, pois amparada na
Lei nº 8.429/1992 e demais dispositivos citados supra, conforme jurisprudência colacionada na presente decisão, de modo que
RECEBO a petição inicial e DETERMINO, nos termos do art. 17, § 9º, da norma retro, a citação do réu para contestar a presente
demanda, com as advertências de praxe. DECIDO AINDA: 2- Fls. 157/165: Trata-se de informação de interposição de agravo
de instrumento contra a decisão de fls. 128/134. Em sede de juízo de retratação, observo que a decisão atacada foi tomada
em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e de forma devidamente fundamentada, pelo que a mantenho por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Intimem-se. - ADV: ROGERIO CALAZANS PLAZZA (OAB 160045/SP)
Processo 3000900-91.2013.8.26.0416 - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - JOSÉ MILANEZ JUNIOR VISTOS.. 1- Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público em face de
JOSÉ MILANEZ JÚNIOR, ex-prefeito deste município de Panorama. Alegou-se, em síntese, e com base em prévio inquérito civil
conduzido pelo Ministério Público, que, durante o exercício de 2011, época em que ocupava o cargo de Prefeito Municipal de
Panorama, este celebrou o Convênio nº 195/2011, com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado
de São Paulo, visando à transferência de recursos financeiros para a aquisição e implantação de 01 (um) toboágua e 03
(três) escorregadores no Balneário Municipal Frederico Platzeck, localizado na Avenida José Molon, esquina com Alameda
das Rosas, visando o desenvolvimento urbano e social do município. Os recursos financeiros de responsabilidade do Estado,
por meio do referido convênio e Secretaria, foram repassados à municipalidade, em cumprimento à cláusula quinta do referido
convênio, por meio de depósito bancário no valor de R$ 180.000,00, na conta 11186-4, agência 6881-0, Banco do Brasil, em
nome da Prefeitura Municipal de Panorama. Ocorre que, nos dias seguintes, os valores foram transferidos da citada conta
aberta exclusivamente para tal convênio, para outras contas, dentre elas a Conta Bancária de Livre Movimento Conta ICMS
(conta nº 126-0 da mesma agência), realizando-se diversas transferências para, ao que parece, pagamento de fornecedores da
Administração Pública Municipal, restando na conta a quantia de R$ 421,03. Notificado, o réu interpôs Agravo de Instrumento
com Pedido de Efeito Ativo/Suspensivo às fls. 191/196, acerca da decisão de fls. 156/162, sendo indeferido o pedido de efeito
suspensivo ao recurso, e não acolhido o pedido subsidiário, ante a ausência dos pressupostos legais dos artigos 527, III, e 558
do CPC. (fls. 204). Apresentou Defesa Preliminar às fls. 213/329, alegando, em síntese, a inexistência de ato de improbidade
administrativa, pois este somente seria admissível na forma dolosa e o requerido não agiu com tal elemento subjetivo, já que
as transferências realizadas teriam se destinado ao pagamento de despesas da própria municipalidade, não causando, ainda,
qualquer prejuízo ao erário público. Assim, sob argumentos de inexistência de dolo e de dano ao erário público, pugnou pelo
não recebimento da ação civil pública. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A presente ação não é passível de rejeição
na presente oportunidade. Em primeiro lugar, anoto que o Parquet é, evidentemente, parte legítima para figura no polo ativo
da demanda, conforme o art. 129, III, da Constituição Federal, art. 25, IV, a e b, da Lei nº 8.625/93, bem como em razão do
art. 17, caput, da Lei nº 8.429/1992, o qual prevê expressamente que em casos de improbidade caberá ao Ministério Público,
ou à pessoa jurídica interessada, propor a demanda. Quanto à existência do ato de improbidade, tem-se que há, no presente
momento, indícios da prática do alegado ato, uma vez que a inicial veio amparada pelo competente inquérito civil. Assim, outras
incursões no mérito, no presente momento, resultariam em inversão do rito e em desrespeito ao due process of law. Por fim,
a via eleita é adequada, pois amparada na Lei nº 8.429/1992 e demais dispositivos citados supra, conforme jurisprudência
colacionada na presente decisão, de modo que RECEBO a petição inicial e DETERMINO, nos termos do art. 17, § 9º, da
norma retro, a citação do réu para contestar a presente demanda, com as advertências de praxe. DECIDO AINDA: 2- Fls.
186/199: Trata-se de informação de interposição de agravo de instrumento contra a decisão de fls. 156/162. Em sede de juízo
de retratação, observo que a decisão atacada foi tomada em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e de forma
devidamente fundamentada, pelo que a mantenho por seus próprios e jurídicos fundamentos. Intimem-se. - ADV: ROGERIO
CALAZANS PLAZZA (OAB 160045/SP)
Processo 3000910-38.2013.8.26.0416 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 2305-08.2010 - Vara Única) - MARCIO DA COSTA
GIRALDO - CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA - Vistos. Oficie-se ao C. Juízo deprecante, solicitando cópias da
contestação e eventual réplica, para instruir a presente deprecata. Int. - ADV: GISMELLI CRISTIANE ANGELUCI (OAB 159689/
SP), JAMIL JOSEPETTI JUNIOR (OAB 16587/PR)
Processo 3000963-19.2013.8.26.0416 - Divórcio Consensual - Casamento - W. R. da S. e outro - Vistos. Fls. 38/39:
recebo como emenda à inicial. Anote-se. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de fls. 02/05,
complementado pela petição de fls. 38 e, em consequência, julgo extinta por sentença, para que produza seus jurídicos e legais
efeitos, a presente Ação de Divórcio Consensual que WALDIR ROBERTO DA SILVA E LUZENIRA DIAS BARBOSA DA SILVA
movem em face de JUÍZO DE DIREITO LOCAL, com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil, para
DECRETAR O DIVÓRCIO DO CASAL, nos termos do artigo 266, § 6º, da Constituição Federal, alterado pela EC nº 66/2010.
Certifique-se, imediatamente, o trânsito em julgado para as partes, porque incompatível o acordo de vontades com o ato de
recorrer. Após, expeçam-se o competente mandado de averbação e carta de sentença. Oportunamente, arquivem-se os autos,
com as cautelas de praxe. P.R.I. - ADV: RODRIGO FERREIRA DELGADO (OAB 185988/SP)
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Processo 3000977-03.2013.8.26.0416 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Energia Elétrica - Osmar Garcia Gordilio
- Vistos. Diante da certidão de fls. 24, observo a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo e, em consequência, julgo extinta por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a presente
Ação de Obrigação de Fazer que OSMAR GARCIA GORDILIO move em face de IMOBILIÁRIA PAULICEIA S/S LTDA, com
fundamento no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. Fixo os honorários da Drª. Vanessa Arbid Bueno, advogada
do autor indicado às fls. 06, em 30% da tabela DPE/OAB, tudo para fins do convênio. Com o trânsito em julgado, expeça-se a
certidão de honorários e arquivem-se os autos, fazendo-se as anotações de praxe. P.R.I. - ADV: VANESSA ARBID BUENO (OAB
224810/SP)
Processo 3001048-05.2013.8.26.0416 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - GERALDO PEREIRA FERREIRA
LIMA NETO - Vistos. O autor pediu na inicial os benefícios da justiça gratuita. Sobreveio despacho indeferindo o pedido de
assistência judiciária, determinando o recolhimento das custas, no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento da inicial (fls.
42/43). Posto isso, diante da certidão de fls. 46, INDEFIRO a petição inicial, e EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a
presente Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos com Pedido Liminar de Busca e Apreensão, que
GERALDO PEREIRA FERREIRA LIMA NETO move em face de NILSON DA ROCHA, com fundamento no artigo 267, inciso I, c.c.
artigo 295, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado desta, arquivem-se estes autos, anotando-se
como de praxe. P.R.I. - ADV: CARLOS EDUARDO PEREIRA CLAUDIO (OAB 279514/SP)
Processo 3001119-07.2013.8.26.0416 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - E. dos S. S. - Vistos. Nomeio
o(a) advogado(a) indicado(a) às fls. 05 para defender os interesses do(a)(s) autor(a)(es) e concedo-lhe(s) os benefícios da
assistência judiciária gratuita. Anote-se. Fixo os alimentos provisórios em 1/3 (um terço) do salário mínimo, por falta de maiores
elementos sobre a condição econômica do(a) réu(ré), vencendo-se a primeira parcela no terceiro dia útil seguinte à citação.
Designo audiência de Conciliação para o dia 26 de fevereiro de 2014, às 11 horas e 10 minutos, remetendo-se ao SETOR DE
CONCILIAÇÃO deste Juízo. Cite(m)-se o(a)(s) réu(ré)(s), devendo constar do mandado que poderá(ão) apresentar contestação
na audiência de instrução a ser futuramente designada, caso não haja acordo na audiência supra, por intermédio de Advogado,
sob pena de decretação de revelia e ocorrência da presunção de veracidade dos fatos afirmados na petição inicial, advertindoo(a)(s) dos termos dos artigos 285 e 343 do Código de Processo Civil. O não comparecimento do(a)(s) autor(a)(s) determinará
o arquivamento do pedido. Para a conciliação, as partes não necessitarão do acompanhamento de advogados. Oficie-se ao(s)
órgão(s) empregador(es) do(a)(s) réu(ré)(s) indicado(s) na inicial, para que informe(m), no prazo de 15 dias, o salário ou os
vencimentos do(a)(s) requerido(a)(s), bem como requisitando o desconto em folha de pagamento do(a)(s) devedor(a)(es) dos
alimentos provisórios acima fixados e posterior depósito em conta judicial vinculada a este Juízo. No mais, expeça-se ofício ao
Banco do Brasil, agência local, requisitando abertura de conta poupança em nome do(a) genitor(a) do(a)(s) menor(es), a qual
deverá comparecer em Cartório para retirá-lo e providenciar a formalização da abertura da conta. Ciência ao Ministério Público.
Int. - ADV: DONIZETE MINGANTI DA SILVA (OAB 225230/SP)
Processo 3001149-42.2013.8.26.0416 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J. P. F. da S. D. - Vistos. Diante
da manifestação Ministerial de fls. 25, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de fls. 23 e, em
consequência, julgo extinta por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a presente Ação de Alimentos que
JOÃO PEDRO FRANCISCO DA SILVA DIAS, representado por LEILA MARIA DA SILVA COSTA, move em face de CARLOS
EDUARDO BARBOSA DIAS, com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Fixo os honorários do Dr
Eduardo Meirelles Siqueira, advogado do autor indicado às fls. 10, em 100% da tabela DPE/OAB, tudo para fins do convênio. A
representante legal do autor fica intimada na pessoa do causídico atuante, para, no prazo de 05 dias, comparecer em Cartório
e retirar o ofício copiado às fls. 18 para abertura de conta poupança. Com o trânsito em julgado, expeça-se a certidão de
honorários e arquivem-se os autos, com as anotações e cautelas de praxe. Ciência ao Ministério Público. P.R.I. - ADV: EDUARDO
MEIRELLES SIQUEIRA (OAB 238037/SP)
Processo 3001208-30.2013.8.26.0416 - Divórcio Consensual - Dissolução - A. M. da S. e outro - Vistos. Manifeste-se o
patrono do autor, no prazo de 10 (dez) dias, acerca dos documentos juntados às fls. 22/27. Int. - ADV: ADRIANO DE OLIVEIRA
(OAB 264376/SP)
Processo 3001255-04.2013.8.26.0416 - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - José Milanez Júnior - VISTOS.
1- Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público em face de JOSÉ
MILANEZ JÚNIOR, ex-prefeito deste município de Panorama. Alegou-se, em síntese, e com base em prévio inquérito civil
conduzido pelo Ministério Público, que, durante o exercício de 2012, época em que ocupava o cargo de Prefeito Municipal de
Panorama, este celebrou o Convênio nº 3347/2011, com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação FDE, por intermédio
da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, visando à transferência de recursos financeiros para a execução de
projeto para construção, ampliação, reforma e/ou adequação de prédios públicos (creche escola), bem como a aquisição de
equipamentos e materiais permanentes, consoante cláusula primeira do convênio. Os recursos financeiros de responsabilidade
do Estado, por meio do referido convênio e Secretaria, atinentes à primeira parcela (15% do valor da obra), foram repassados à
municipalidade, consistindo em R$ 236.307,73, mediante depósito em conta nº 5622-7, agência 6881-0, Banco do Brasil S/A, em
nome da Prefeitura Municipal de Panorama, aberta exclusivamente para o convênio. Ocorre que, nos dias subsequentes, foram
realizadas várias transferências da conta mencionada para outras contas, dentre elas a Conta Bancária de Livre Movimento
Conta ICMS (conta nº 126-0 da mesma agência das outras contas), realizando-se diversas transferências para, ao que parece,
pagamento de fornecedores da Administração Pública Municipal, restando saldo ínfimo na conta do convênio. Notificado, o réu
interpôs Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Ativo/Suspensivo às fls. 105/114, acerca da decisão de fls. 70/76, sendo
concedida a tutela recursal liminar, apenas para limitar a indisponibilidade dos bens ao montante discutido nos autos principais
R$ 236.307,73 (fls. 236/239), e apresentou Defesa Preliminar às fls. 116/233, alegando, em síntese, a inexistência de ato
de improbidade administrativa, pois este somente seria admissível na forma dolosa e o requerido não agiu com tal elemento
subjetivo, já que as transferências realizadas teriam se destinado ao pagamento de despesas da própria municipalidade, não
causando, ainda, qualquer prejuízo ao erário público. Assim, sob argumentos de inexistência de dolo e de dano ao erário
público, pugnou pelo não recebimento da ação civil pública. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A presente ação não é
passível de rejeição na presente oportunidade. Em primeiro lugar, anoto que o Parquet é, evidentemente, parte legítima para
figura no polo ativo da demanda, conforme o art. 129, III, da Constituição Federal, art. 25, IV, a e b, da Lei nº 8.625/93, bem
como em razão do art. 17, caput, da Lei nº 8.429/1992, o qual prevê expressamente que em casos de improbidade caberá ao
Ministério Público, ou à pessoa jurídica interessada, propor a demanda. Quanto à existência do ato de improbidade, tem-se que
há, no presente momento, indícios da prática do alegado ato, uma vez que a inicial veio amparada pelo competente inquérito
civil. Assim, outras incursões no mérito, no presente momento, resultariam em inversão do rito e em desrespeito ao due process
of law. Por fim, a via eleita é adequada, pois amparada na Lei nº 8.429/1992 e demais dispositivos citados supra, conforme
jurisprudência colacionada na presente decisão, de modo que RECEBO a petição inicial e DETERMINO, nos termos do art.
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17, § 9º, da norma retro, a citação do réu para contestar a presente demanda, com as advertências de praxe. DECIDO AINDA:
2- Fls. 103/114: Trata-se de informação de interposição de agravo de instrumento contra a decisão de fls. 70/76. Em sede de
juízo de retratação, observo que a decisão atacada foi tomada em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e de forma
devidamente fundamentada, pelo que a mantenho por seus próprios e jurídicos fundamentos. Intimem-se. - ADV: ROGERIO
CALAZANS PLAZZA (OAB 160045/SP)
Processo 3001261-11.2013.8.26.0416 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - C. E. A. de A. dos
S. - Vistos. Homologo o acordo de vontades a que chegaram as partes às fls. 25/26, e declaro suspensa a presente execução
até o dia 20/12/2013, nos termos do artigo 792 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, manifeste-se o procurador do
exequente, no prazo de 05 (cinco) dias. Int. - ADV: JOSE UBIRAJARA OLIVEIRA FONTES (OAB 130091/SP), SONIA CRISTINA
ALVES BRAGA DE OLIVEIRA (OAB 290010/SP)
Processo 3001280-17.2013.8.26.0416 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 0001778782012 - 1 VARA FEDERAL DA
COMARCA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF - Vistos. Expeça-se mandado de citação
do(a) executado(a), nos termos deprecados às fls. 02. Com o retorno da primeira via do mandado devidamente cumprido,
comunique-se imediatamente o Colendo Juízo deprecante, via fac-símile, informando a data em que ocorreu a citação, nos
termos do artigo 738, § 2º do Código de Processo Civil. Int. - ADV: MARIA SATIKO FUGI (OAB 108551/SP)
Processo 3001284-54.2013.8.26.0416 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - E. F. M. - Vistos. Diante da
manifestação Ministerial de fls. 27, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de fls. 25 e, em
consequência, julgo extinta por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a presente Ação de Alimentos que
EMANUELY FERREIRA MIRANDA, representada por SUELEM FERREIRA MOURA SOUSA, move em face de EDSON DE
OLIVEIRA MIRANDA, com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Fixo os honorários do Dr Eduardo
Meirelles Siqueira, advogado da autora indicado às fls. 08, em 100% da tabela DPE/OAB, tudo para fins do convênio. Com o
trânsito em julgado, expeça-se a certidão de honorários e arquivem-se os autos, com as anotações e cautelas de praxe. Ciência
ao Ministério Público. P.R.I. - ADV: EDUARDO MEIRELLES SIQUEIRA (OAB 238037/SP)
Processo 3001288-91.2013.8.26.0416 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS - Vistos. Cumpra-se in totum o r. despacho de fls. 26/27, fazendo constar os valores das
prestações vencidas e vincendas, nos termos do artigo 260 do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena
de indeferimento da inicial. Int. - ADV: NILZA PONTES DOS SANTOS (OAB 300146/SP), JERSON DOS SANTOS (OAB 202264/
SP)
Processo 3001289-76.2013.8.26.0416 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS - Vistos. Recebo a petição e documentos de fls. 30/32 como emenda à inicial. Anote-se
o novo valor da causa. Regularmente comprovada a mora do(a) devedor(a), consoante documentos juntados às fls. 19/21,
com base no artigo 3º do Decreto-lei 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931, de 02/08/2004, DEFIRO LIMINARMENTE a
busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos propostos na inicial, inclusive, com os benefícios do art.172 e
parágrafos do Código de Processo Civil. Cumprida a medida liminar e depositado o bem em poder do representante do autor,
CITE-SE o(a) requerido(a) para, querendo, no prazo de cinco (05) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, nos termos
do demonstrativo apresentado pelo credor fiduciário na inicial (art. 3º, §2º), cientificando-o(a) de que poderá apresentar defesa
que tiver, no prazo de quinze (15) dias, contados da execução da liminar (art.3º,§3º), mesmo que tenha se utilizado da faculdade
do art.3º, §2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Expeça-se o necessário. Int. - ADV: NILZA
PONTES DOS SANTOS (OAB 300146/SP), JERSON DOS SANTOS (OAB 202264/SP)
Processo 3001298-38.2013.8.26.0416 - Procedimento Ordinário - Guarda - E. M. da S. - Ciência: Designado estudo social
no setor técnico (Assistência Social), do Requerente Ederson Marreiro da Silva, no dia 27/01/2014, às 10:30 e de sua Avó
Terezinha Barreta da Silva, no dia 27/01/2014, às 11:00. - ADV: JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA (OAB 169675/SP)
Processo 3001321-81.2013.8.26.0416 - Interdição - Tutela e Curatela - E. C. de O. - Vistos. Nomeio a advogada indicada às
fls. 05 para defender os interesses da autora e concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Indefiro o
pedido de antecipação da tutela para o fim de nomear a autora curadora provisória do interditando, pois não trouxe aos autos
elementos que comprovem a verossimilhança do alegado, visto os documentos de fls. 09/19 serem elaborados de maneira
unilateral. Depreque-se a citação do(a) interditando(a), com as advertências legais, advertindo-o(a) de que poderá, querendo,
impugnar o pedido, no prazo de 05 dias, sob pena de revelia e confissão, cientificando-o(a) de que será representado(a) nestes
autos pelo Ministério Público (art.1.182, § 1º, do CPC), mas nada impedindo que constitua advogado(a) para defendê-lo(a), o(a)
qual inclusive poderá ser constituído(a) por iniciativa de seus parentes. Visando agilizar o procedimento, desde já, determino
a realização de exame pericial, oficiando-se ao setor de praxe. Em razão da necessidade de se submeter o(a) interditando(a)
a exame pericial, conforme regra estabelecida no art. 1.183 do Código de Processo Civil, fixo como quesitos do Juízo: a)
Apresenta o(a) paciente alguma enfermidade mental? Em caso positivo, descrever e graduar a situação encontrada. b) Em
virtude disso é ele(ela) absolutamente incapaz de reger sua pessoa e administrar bens? c) É ele(ela) só parcialmente incapaz
de administrar bens e reger sua pessoa? Em caso positivo, indicar, nessa hipótese, quais os atos que pode praticar na vida civil,
sem ser assistido por curador(a). d) O quadro encontrado é irreversível ou pode haver recuperação? Nessa hipótese, qual o
tratamento? Faculto aos interessados a apresentação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos, no prazo de 05 (cinco)
dias. Ciência ao Ministério Público que deverá apresentar, querendo, quesitos suplementares. Após a apresentação do laudo
pericial, será analisada a pertinência de se designar audiência de interrogatório do(a) requerido(a). Intime-se a parte autora para
que informe sobre a existência de bens/direitos em nome/favor do(a) requerido(a), providenciando-se o necessário. Int. - ADV:
MICHELE REGINA FERREIRA SCHIFFNER (OAB 308182/SP)
Processo 3001324-36.2013.8.26.0416 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - I. F. de O. Manifeste-se o autor acerca da Citação Negativa (fls. 17/18). Certidão do Oficial de Justiça “dirigi-me na avenida indicada, e alí
sendo após eu percurso total, perguntando intercaladamente nas residências, não obtive êxito em localizar a pessoa procurada
ou seu endereço, haja vista que este não possui numeral (...) solicito então a indicação do endereço correto (RUA E NÚMERO)”.
- ADV: RODRIGO FERREIRA DELGADO (OAB 185988/SP)
Processo 3001343-42.2013.8.26.0416 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Adelino
Paschoalette e outros - Vistos. Fls. 181/184: INDEFIRO. Cumpra-se o r. despacho de fls. 178, no prazo impreterível de 05
(cinco) dias, sob pena de indeferimento. Int. - ADV: DIRCEU MIRANDA JUNIOR (OAB 206229/SP)
Processo 3001364-18.2013.8.26.0416 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimentos S/A - Manifeste-se o autor acerca do Mandado de Busca e Apreensão Negativo (fls. 34/35).
Certidão do Oficial de Justiça “dirigi-me aos endereços indicados, e aí sendo, DEIXEI de proceder à busca e apreensão do bem
descrito na petição inicial, tendo em vista que não localizei o veículo em poder do requerido Davi de Barros Barreto, tendo ele
alegado que havia vendido o bem não sabendo informar o endereço”. - ADV: ADRIANO CASACIO (OAB 228513/SP), RODOLFO
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GERD SEIFERT (OAB 183944/SP)
Processo 3001369-40.2013.8.26.0416 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Eliane da Silva Batista e
outros - Vistos. Trata-se de pedido de alvará judicial postulado por ELIANE DA SILVA BATISTA, EVERTON HENRIQUE BATISTA
e ELTON BATISTA, todos qualificados nos autos, pleiteando autorização para levantar saldo existente de FGTS e PIS em nome
de Élcio Batista, falecido em 21.06.2013, esposo e genitor, respectivamente, dos autores. Juntaram documentos (fls. 06/27). O
Ministério Público manifestou-se às fls. 29. É relatório. D E C I D O. O pedido é PROCEDENTE. Fizeram prova os requerentes
de serem herdeiros do falecido. A certidão de fls. 27 indica que não há outros herdeiros habilitados junto a Previdência Social.
O Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido. Pelo exposto, considerando a documentação acostada aos autos, julgo
PROCEDENTE o pedido e DEFIRO a expedição de Alvará Judicial, com prazo de 60 dias, a fim de autorizar os autores ELIANE
DA SILVA BATISTA, EVERTON HENRIQUE BATISTA e ELTON BATISTA a promoverem o levantamento de saldo existente em
conta de PIS e FGTS em nome do falecido Élcio Batista, junto à Caixa Econômica Federal. Expeça-se o competente alvará.
Oportunamente, arquivem-se os autos, fazendo-se as anotações de praxe. P.R.I. - ADV: SIMONE DOS SANTOS CUSTÓDIO
AISSAMI (OAB 190342/SP)
Processo 3001418-81.2013.8.26.0416 - Divórcio Litigioso - Casamento - M. A. A. de O. - Vistos. Recebo a petição de fls. 16
como emenda à inicial. Anote-se o nome correto do requerido, conforme indicado às fls. 16. Nomeio a advogada indicada às
fls.08 para patrocinar os interesses da autora, e concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Cite-se
o requerido, com as advertências legais, para querendo, contestar no prazo de 15(quinze) dias. Ciência ao Ministério Público.
Int. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)
Processo 3001433-50.2013.8.26.0416 - Carta Precatória Cível - Estudo Social (nº 3000701-93.2013 - Vara Única) - MARIA
IRACI DA SILVA MACHADO - Vistos. Remetam-se ao Setor Técnico. Relatório Social em 30 dias. Int. - ADV: TATIANA TIEME
HOSHINO (OAB 238326/SP)
Processo 3001446-49.2013.8.26.0416 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 8240-52.2013 - 3ª Vara Judicial) - PAULO
RICARDO DOS SANTOS - Vistos. Designo audiência para Inquirição de Testemunhas para o dia 14 de agosto de 2014, às 14
horas. Anote-se. Ciência ao Ministério Público. Comunique-se o Colendo Juízo Deprecante. Int. - ADV: ROSANGELA ALVES
DOS SANTOS (OAB 252281/SP)
Processo 3001447-34.2013.8.26.0416 - Regulamentação de Visitas - Família - MARCIO BERNARDINO DE SOUZA LOPES
- Ciência: Designado Estudo/Avaliação Social no Setor Técnico (Assistência Social) para o Sr. Marcio Bernardino de Souza
Lopes, no dia 05/02/2014 às 10:30. - ADV: JOSE BATISTA PATUTO (OAB 24065/SP)
Processo 3001447-34.2013.8.26.0416 - Regulamentação de Visitas - Família - MARCIO BERNARDINO DE SOUZA LOPES
- Ciência: Designado Estudo/Avaliação Social no Setor Técnico (Assistência Social) para a Sra. Catarina Gonzales Semeghini,
no dia 05/02/2014, às 13:30. - ADV: JOSE BATISTA PATUTO (OAB 24065/SP)
Processo 3001451-71.2013.8.26.0416 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - H. M. R. da S. Vistos. No prazo improrrogável de 10 (dez) dias, deverá o patrono da autora, juntar aos autos, cópia da sentença homologatória
do acordo firmado entre as partes, encartado às fls. 10 e 23, sob pena de indeferimento da inicial. Int. - ADV: JEAN PIERRE DE
SOUZA GOMES ACANJO (OAB 252117/SP)
Processo 3001470-77.2013.8.26.0416 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard
S.A. - WILSON TOBIAS - Vistos. Efetivado a busca e apreensão do veículo no dia 19.11.2013 (fls.57) o requerido efetuou o
depósito das prestações vencidas, vincenda e dos encargos da mora (fls.38 e 43), das custas e despesas processuais, bem como,
dos honorários advocatícios (fls.52/53), cumprindo assim a determinação contida na decisão de fls.45. Posto isso, reconheço a
purgação da mora e determino a devolução do veículo apreendido em favor do requerido, expedindo-se o necessário. Expeçase mandado de levantamento judicial em favor do autor, dos valores depositados às fls.43 e 53. Após, manifeste-se o patrono do
autor, em 5 (cinco) dias. Em seguida, tornem conclusos para sentença. Intimem-se. - ADV: MARCIO AYRES DE OLIVEIRA (OAB
32504/PR), EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/SP), MAURICIO MIRANDA (OAB 145381/SP)
Processo 3001470-77.2013.8.26.0416 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard
S.A. - WILSON TOBIAS - Patrono do requerido: retirar Carta Precatória em Cartório para distribuição em Presidente PrudenteSP. - ADV: MAURICIO MIRANDA (OAB 145381/SP), EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/SP), MARCIO AYRES DE
OLIVEIRA (OAB 32504/PR)
Processo 3001506-22.2013.8.26.0416 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - K. V. R. A. C. - Vistos. Demonstre a
requerente, as tentativas infundadas de cobrança de alimentos face ao genitor da menor, nos termos da manifestação Ministerial
de fls. 16, no prazo de 10 (dez) dias. Int. - ADV: JOSE BATISTA PATUTO (OAB 24065/SP)
Processo 3001527-95.2013.8.26.0416 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - AGRICOLA FAGANELLO
LTDA ME - Vistos. Os benefícios da gratuidade de justiça buscam permitir o acesso ao Poder Judiciário, protegendo
um mínimo patrimonial indispensável à sobrevivência digna do ser humano (art. 1º, III, da CF). Reservam-se parcelas
econômicas imprescindíveis para a manutenção da parte, arrostando a possibilidade de que os custos do processo impeçam a
sobrevivência daquele que busca a tutela estatal. A Lei nº 1.060/1950 foi recepcionada pela Constituição da República. Esta,
ao ser promulgada, recriou todo o ordenamento jurídico nacional, dando-lhe novo fundamento de validade. Todas as normas
anteriores ao ano de 1988 devem ser interpretadas conforme seus ditames. O art. 5º, inc. LXXIV, afirma que o “Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Afirmou, então, que a concessão
da gratuidade depende da comprovação pela parte da insuficiência de capacidade econômica. Não basta, interpretando a
legislação infraconstitucional ao lume da Constituição, afirmar-se necessitado; indispensável comprovar a necessidade. No
caso em apreço o autor não logrou demonstrar suas hipossuficiências econômicas nos termos do art. 5º, LXXIV da CF/88. Às
fls. 174/183 juntou Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física, e às fls. 03, informa que o autor é dono de empresa
cuja atividade econômica é a Prestação de Serviços em Mecanização Agrícola e Preparo do Solo de Cana de Açúcar, auferindo
grandes montas demonstradas às fls. 33/57, inclusive o valor dado à causa, não fazendo assim, jus ao benefício. Além disso,
o fato de ter constituído advogado particular, que sem dúvida não labora pro bono, bem como, a própria natureza da ação,
não permitem concluir que se trata de pessoa necessitada. Desse modo, INDEFIRO o requerimento de gratuidade formulado.
Comprove o autor, no prazo de 30 (trinta) dias, o pagamento das custas e despesas processuais, sob pena de indeferimento
da inicial. Não obstante, defiro o prazo impreterível de 30 (trinta) dias para a juntada do Título Executivo original. Int. - ADV:
CAETANO ANTONIO FAVA (OAB 226498/SP), GUILHERME FINISTAU FAVA (OAB 277213/SP)
Processo 3001530-50.2013.8.26.0416 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - V. A. dos S. - Vistos.
Nomeio o advogado indicado às fls.05 para patrocinar os interesses da autora, e concedo-lhe os benefícios da assistência
judiciária gratuita. Anote-se. Promova a serventia as anotações necessárias, fazendo constar no polo passivo da ação o espólio
de Altanilton Alves da Silva, representado pelos herdeiros Alef Alves da Silva e Graziele Alves da Silva. Oficie-se à OAB local
para que indique Curador Especial para a requerida Graziele Alves da Silva. Após, cite-se o requerido Alef Alves da Silva,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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pessoalmente, bem como Graziele Alves da Silva, na pessoa de seu Curador, com as advertências legais, para querendo,
contestar no prazo de 15(quinze) dias. Ciência ao Ministério Público. Int. - ADV: JACHSON JOEL MACIAS (OAB 153095/SP)
Processo 3001536-57.2013.8.26.0416 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANIF BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL) S.A. - Vistos. Diante da petição de fls. 54, julgo extinta por sentença, para
que produza seus jurídicos e legais efeitos, a presente Ação de Busca e Apreensão que BANIF - BANCO INTERNACIONAL
DO FUNCHAL (BRASIL) S/A move em face de ANDERSON PAULO NOBRE, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do
Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, fazendo-se as anotações de praxe. P.R.I. - ADV:
FERNANDA VIEIRA CAPUANO (OAB 150345/SP), JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR (OAB 131443/SP)
Processo 3001556-48.2013.8.26.0416 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - MARIO LUCIO
QUEIROZ - Vistos. Fls. 56/60: proceda o patrono do autor, recolhimento das despesas processuais em guias adequadas, no
prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Int. - ADV: RODRIGO DOMINGOS DELLA LIBERA (OAB 202669/SP)
Processo 3001595-45.2013.8.26.0416 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco
Panamericano S/A - Vistos. Fls. 26/37: recebo como emenda à inicial. Regularmente comprovada a mora do(a) devedor(a),
consoante documentos juntados às fls. 13/15, com base no artigo 3º do Decreto-lei 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931,
de 02/08/2004, DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos propostos na inicial,
inclusive, com os benefícios do art.172 e parágrafos do Código de Processo Civil. Cumprida a medida liminar e depositado
o bem em poder do representante do autor, CITE-SE o(a) requerido(a) para, querendo, no prazo de cinco (05) dias, pagar
a integralidade da dívida pendente, nos termos do demonstrativo apresentado pelo credor fiduciário na inicial (art. 3º, §2º),
cientificando-o(a) de que poderá apresentar defesa que tiver, no prazo de quinze (15) dias, contados da execução da liminar
(art.3º,§3º), mesmo que tenha se utilizado da faculdade do art.3º, §2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar
restituição. Expeça-se o necessário. Int. - ADV: LEONEL LOURENÇO CARRASCO (OAB 311217/SP), JOSE MARTINS (OAB
84314/SP)
Processo 3001609-29.2013.8.26.0416 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A - Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Recebo a petição e documentos de fls. 25/30 como emenda à inicial.
Anote-se Regularmente comprovada a mora do(a) devedor(a), consoante documentos juntados às fls. 13/14, com base no artigo
3º do Decreto-lei 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931, de 02/08/2004, DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do
bem alienado fiduciariamente, nos termos propostos na inicial, inclusive, com os benefícios do art.172 e parágrafos do Código de
Processo Civil. Cumprida a medida liminar e depositado o bem em poder do representante do autor, CITE-SE o(a) requerido(a)
para, querendo, no prazo de cinco (05) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, nos termos do demonstrativo apresentado
pelo credor fiduciário na inicial (art. 3º, §2º), cientificando-o(a) de que poderá apresentar defesa que tiver, no prazo de quinze
(15) dias, contados da execução da liminar (art.3º,§3º), mesmo que tenha se utilizado da faculdade do art.3º, §2º, caso entenda
ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Expeça-se o necessário. Intime-se. - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE
(OAB 155574/SP)
Processo 3001618-88.2013.8.26.0416 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - R. de S. - Vistos. Nomeio
o advogado indicado às fls.08 para patrocinar os interesses do autor, e concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária
gratuita. Anote-se. Cite-se a requerida, com as advertências legais, para querendo, contestar no prazo de 15(quinze) dias.
Ciência ao Ministério Público. Int. - ADV: LUIS EUGENIO VIEGAS MEIRELLES VILLELA (OAB 163138/SP)
Processo 3001631-87.2013.8.26.0416 - Divórcio Litigioso - Casamento - E. F. da S. B. - Vistos. Nomeio a advogada indicada
às fls.05 para patrocinar os interesses da autora, e concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Citese o requerido, com as advertências legais, para querendo, contestar no prazo de 15(quinze) dias. Ciência ao Ministério Público.
Int. - ADV: VANESSA ARBID BUENO (OAB 224810/SP)
Processo 3001684-68.2013.8.26.0416 - Divórcio Consensual - Casamento - C. E. e outro - Vistos. Uma vez prolatada a
sentença, a função jurisdicional do Juízo encontra-se esgotada, não cabendo a esta magistrada manifestar-se a respeito do
pedido de fls.19. Ademais: “A desistência pode ser manifestada até a prolação da sentença. Prolatada a sentença, cabe ao
autor, não querendo prosseguir na demanda, desistir do recurso se o julgamento lhe foi desfavorável ou renunciar ao pedido
sobre que se funda a ação (art.269, V), na hipótese contrária. Em ambos os casos, haverá coisa julgada material.” (cf. Elpídio
Donizetti- Curso Didático de Direito Processual Civil, Ed. Atlas, 14ª edição, 4.1.7 - pág. 374). Cumpra-se, pois, a sentença de
fls.15. Intimem-se. - ADV: JACQUELYNE GARCIA VIDOTTO DA CUNHA (OAB 184709/SP), RODRIGO DOMINGOS DELLA
LIBERA (OAB 202669/SP)
Processo 3001699-37.2013.8.26.0416 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco
Panamericano S/A - Manifeste-se o autor acerca do mandado de busca e apreensão/citação(fls.58/59)negativo. Certidão do Sr.
Of. De justiça:”dirigi-me ao endereço indicado, e aí sendo, DEIXEI DE PROCEDER À BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA,
haja vista que o requerido LEANDRO RODRIGO DE SOUZA não reside mais no local. Certifico mais, segundo informação do
vizinho Sebastião Aparecido de Souza, o requerido mudou para a cidade de Dracena-SP, em local ignorado. Certifico mais, que
o veículo, objeto da lide, também não foi localizado no referido endereço”. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP),
CARLOS HENRIQUE BAPTISTA CARDOSO (OAB 295493/SP)
Processo 3001714-06.2013.8.26.0416 - Procedimento Ordinário - Requisição para tratamento de sua saúde, em regime
ambulatorial, hospitalar ou domiciliar - T. M. P. - Ciência: Designado Estudo/Avaliação no Setor Técnico (Assistência Social) para
a Sra. Tânia Maria Parpaiola, no dia 26/02/2014, às 13:30 e para a Sra. Ariane Aparecida Ferrari, no dia 26/02/2014, às 10:30. ADV: JORGE JOSE FERNANDES FILHO (OAB 269386/SP)
Processo 3001725-35.2013.8.26.0416 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L. G. G. R. de S. - Vistos. Intime-se
o requerido, para, no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca do pedido de desistência da ação de fls. 22, cientificando-o de que
em caso de silêncio, este será considerado aquiescência tácita. Após, abra-se vista ao Ministério Público. Int. - ADV: RODRIGO
DOMINGOS DELLA LIBERA (OAB 202669/SP)
Processo 3001729-72.2013.8.26.0416 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco
Panamericano S/A - Manifeste-se o autor acerca do mandado juntado às fls.39/41: certidão do Sr. Of. De justiça:”dirigi-me ao
endereço indicado e na rua Pedro Camargo, e alí sendo procedi a apreensão do bem descrito na auto e petição inicial, que
se encontrava na posse de terceiro, que se identificou como Queila, que entregou o veículo de forma mansa e pacífica. Após,
diligenciei, no endereço indicado no mandado, e alí sendo fui informado por vizinhos que a requerida EDVANIA RODRIGUES
FIRMINO DOS SANTOS, SE MUDOU PARA LOCAL IGNORADO, MOTIVO PELO QUAL deixo de cita-la”. - ADV: LEONEL
LOURENÇO CARRASCO (OAB 311217/SP), JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)
Processo 3001733-12.2013.8.26.0416 - Carta Precatória Cível - Estudo Social (nº 3147-64.2013 - 3ª Vara Judicial) - R.
M. dos S. - Ciência: Designado Estudo no Setor Técnico (Assistência Social) para o Sr. Regis Moreira dos Santos, no dia
07/02/2014 às 10:30. - ADV: FRANCIELLY BASSO DA SILVA (OAB 306787/SP)
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Processo 3001759-10.2013.8.26.0416 - Ação Civil Pública - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MUNICÍPIO DE PAULICÉIA
- Vistos. 1- Recebo a petição inicial, bem como o aditamento do Ministério Público (fls. 104/112). 2- Hely Lopes Meirelles
ensina que, como procedimento ou atividade de repartição do solo urbano ou urbanizável, “o loteamento sujeita-se a cláusulas
convencionais e a normas legais de duas ordens: civis e urbanísticas. (...) as ‘normas urbanísticas’ são constantes da legislação
municipal e objetivam assegurar ao loteamento os equipamentos e condições mínimas de habilidade e conforto, bem como
harmonizá-lo com o Plano Diretor do município para a correta expansão de sua área urbana. Por isso, tratando-se de propriedade
urbana, o projeto e a planta do loteamento devem ser previamente aprovados pela Prefeitura, ouvidas quanto ao que lhes
disser respeito, as autoridades sanitárias (estaduais), militares e, quando incidir sobre área total ou parcialmente florestada, as
autoridades florestais, e, se se tratar de gleba em zona rural, deverá ser ouvido também o INCRA (Lei nº 6.766/79, artigo 53)”
(v. Direito Municipal Brasileiro, Ed. RT, 4ª ed., p. 464). Vislumbro, ao menos de início, verossimilhança na alegação de burla
direta à Lei 6.766/79, tendo em vista descumprimento das obrigações impostas para execução da obra no prazo estabelecido,
conforme documenta o Laudo Técnico de Departamento de Engenharia do Município, dando conta de que o loteamento
encontra-se com infraestrutura mínima ainda não concluída. Neste sentido vem decidindo, à décadas, o E. Tribunal de Justiça
Bandeirante, senão vejamos: LOTEAMENTO IRREGULAR. Mesmo antes da Lei 6.766/79, a divisão de quadra em lotes e a
abertura de rua, ainda que aprovadas pela Prefeitura, mas não levadas regularmente a registro, caracterizavam loteamento
irregular, sendo por isso legítima a recusa à averbação da abertura da rua, para possibilitar a venda de lotes. (RDI 9 jan.-jul. de
1982 ? Decisões Administrativas) Parcelamento irregular do solo urbano. Desmembramento - Averbação - registro - Arruamento
- desapropriação amigável - fraude. 1. Para que se configure o desmembramento, espécie de parcelamento urbano,cumpre
preexista sistema viário devidamente averbado. 2. O desmembramento está sujeito ao registro especial na medida em que
a tributação e a aprovação são supervenientes à promulgação da lei 6766/79, feito na vigência desta lei (artigos 2° e 18). 3.
Sendo o arruamento feito por desapropriação amigável, a dispensa das exigências dos artigos 18 e 19 da Lei 6766/79 poderia
estimular a fraude à lei. (Decisão do ECGJSP - Data: 26/6/2003 - Processo CG 606/2003, Itapetininga, parecer: Dr. João Omar
Marçura). O risco na demora emerge do fato de que, como demonstrado nos autos, sem concluir a infraestrutura mínima exigida
para o empreendimento, vários lotes já foram vendidos e os demais continuam a ser vendidos, o que poderá aumentar ainda
mais o número de pessoas lesadas pela conduta irregular. Todavia, os pedidos liminares não podem ser acolhidos em sua
integralidade. O requerimento liminar de quebra do sigilo bancário e fiscal dos requeridos, como medida destinada a assegurar
eventual reparação de dano moral coletivo, tal como requerido no aditamento feito pelo ilustre representante do Ministério
Público, ao menos por ora, não comporta deferimento, pois não se fazem presentes os requisitos necessários para a adoção
da medida. Ante o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO em parte a liminar, para o fim de determinar que: não sejam
feitas propagandas de vendas de lotes, por qualquer meio ou modo; não sejam comercializados, a título oneroso ou gratuito,
por si ou por interposta pessoa física ou jurídica, qualquer lote decorrente do parcelamento irregular; os requeridos abstenhamse de continuar recebendo, por si ou por interposta pessoa, a qualquer título, o pagamento relativo aos contratos de vendas
ou contratos de vendas ou de compromisso de compra e venda de lotes ou frações ideais; os requeridos apresentem relatório
pormenorizado de todos os adquirentes de imóveis no empreendimento imobiliário; os requeridos providenciem a notificação
dos mesmos para que providenciem a imediata suspensão dos pagamentos restantes nos contratos entabulados, nos termos do
artigo 38, § 1º, da Lei 6.766/79, bem como para que realizem os depósitos faltantes junto ao Registro de Imóveis competente,
também nos termos do artigo 38, § 1º, da Lei 6.766/79. seja colocado no local comunicado aos adquirentes, por meio de faixas
e placas, dando conhecimento de que o loteamento encontra-se irregular, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa
diária no valor de 10 (dez) salários-mínimos; a indisponibilidade provisória dos imóveis provenientes da matrícula 17.267 do
Cartório de Registro de Imóveis de Tupi Paulista, oficiando referido Cartório. Expeça-se mandado para cumprimento imediato.
Citem-se os requeridos para contestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de se presumirem aceitos os fatos alegados na
inicial, anotando no mandado que o processo seguirá o rito ordinário (CPC, art. 282 e ss.).Int. - ADV: ANTONIO JOSE RISSETE
JUNIOR (OAB 253564/SP)
Processo 3001775-61.2013.8.26.0416 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - JOÃO VITOR MESSIAS MOREIRA
- Vistos. Cumpra-se o r. despacho de fls. 51, apresentando Certidão de Nascimento do autor, para que se comprove efetivamente
a representatividade, no prazo impreterível de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Int. - ADV: JOSE BATISTA
PATUTO (OAB 24065/SP)
Processo 3001811-06.2013.8.26.0416 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M. C. S. D. C. - G. D. C. - Vistos.
Nomeio o(a) advogado(a) indicado(a) às fls. 08 para defender os interesses do(a)(s) autor(a)(es) e concedo-lhe(s) os benefícios
da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Fixo os alimentos provisórios em 1/3 (um terço) do salário mínimo, por falta de
maiores elementos sobre a condição econômica do(a) réu(ré), vencendo-se a primeira parcela no terceiro dia útil seguinte
à citação. Designo audiência de Conciliação para o dia 26 de fevereiro de 2014, às 11 horas e 30 minutos, remetendo-se ao
SETOR DE CONCILIAÇÃO deste Juízo. Cite(m)-se o(a)(s) réu(ré)(s), devendo constar do mandado que poderá(ão) apresentar
contestação na audiência de instrução a ser futuramente designada, caso não haja acordo na audiência supra, por intermédio de
Advogado, sob pena de decretação de revelia e ocorrência da presunção de veracidade dos fatos afirmados na petição inicial,
advertindo-o(a)(s) dos termos dos artigos 285 e 343 do Código de Processo Civil. O não comparecimento do(a)(s) autor(a)(s)
determinará o arquivamento do pedido. Para a conciliação, as partes não necessitarão do acompanhamento de advogados. No
mais, expeça-se ofício ao Banco do Brasil, agência local, requisitando abertura de conta poupança em nome do(a) genitor(a)
do(a)(s) menor(es), a qual deverá comparecer em Cartório para retirá-lo e providenciar a formalização da abertura da conta.
Ciência ao Ministério Público. Int. - ADV: JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA (OAB 169675/SP)
Processo 3001814-58.2013.8.26.0416 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 2673-21.2012 - 2ª VARA FEDERAL) - CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL - Manifeste-se a patrona da requerente, no prazo de 05 dias, acerca da certidão do Sr. Oficial de
Justiça de seguinte teor: “...deixei de dar cumprimento ao mandado, tendo em vista que a cidade de Santa Mercedes dista
15 Km da sede deste Juízo, sendo necessário o recolhimento de uma diligencia acrescida de uma fração, no valor R$ 20,34.
Certifico mais, considerando que a requerente recolheu apenas uma diligencia (R$ 13,59), devolvo o presente mandado para
o recolhimento da diferença apurada, no valor de R$ 6,75 (seis reais e setenta e cinco centavos). - ADV: RAQUEL DA SILVA
BALLIELO SIMAO (OAB 111749/SP)
Processo 3001859-62.2013.8.26.0416 - Divórcio Consensual - Casamento - D. H. T. e outro - Vistos. Nomeio o advogado
indicado às fls. 07 para defender os interesses do autor e concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anotese. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de fls. 02/04 e, em consequência, JULGO EXTINTA
por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a presente Ação de Divórcio que DIEGO HENRIQUE TAVARES
e LUANA DE FREITAS GENTIL TAVARES movem em face de JUÍZO DE DIREITO LOCAL, com fundamento no artigo 269,
inciso III, do Código de Processo Civil, e o faço para DECRETAR O DIVÓRCIO DO CASAL, nos termos do artigo 266, § 6º,
da Constituição Federal, alterado pela EC nº 66/2010, voltando a autora a usar o nome de solteira, qual seja LUANA DE
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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FREITAS GENTIL. Fixo os honorários do Dr. Luis Eugenio Viegas Meirelles Villela, advogado do autor indicado às fls. 07, em
100% da tabela PGE/OAB, tudo para fins do convênio. Após o trânsito em julgado, expeçam-se as certidões de honorários e
o competente mandado de averbação. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. - ADV: LUIS
EUGENIO VIEGAS MEIRELLES VILLELA (OAB 163138/SP)
Processo 3001863-02.2013.8.26.0416 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - L. R. da S. B. e
outro - Vistos. Nomeio o advogado indicado às fls. 06 para defender os interesses dos autores e concedo-lhes os benefícios da
Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Cite-se o executado nos termos do artigo 733, parágrafo 1º, do Código de Processo
Civil, do valor apurado às fls. 05. Faça constar do mandado de citação que as parcelas que vierem a vencer no curso do
processo, devem ser incluídas ao débito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. Int. - ADV: KARINI FERNANDES
SILVA (OAB 223447/SP)
Processo 3001867-39.2013.8.26.0416 - Alvará Judicial - Família - FRANCIELE CRISTINA DE SOUZA - Vistos. Diante dos
documentos apresentados às fls. 06/09, concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora. Anote-se. Emende a patrona
requerente, a inicial, fazendo incluir no polo ativo, a filha do casal, de acordo com o documento apresentado às fls. 10, em
conformidade com o parecer Ministerial de fls. 15, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Após, abra-se
vista ao Ministério Público. Int. - ADV: CASSIA REGINA APARECIDA VILLA LIMA (OAB 179387/SP)
Processo 3001895-07.2013.8.26.0416 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - J. M. de O. - Vistos. Nomeio
o advogado indicado às fls. 06 para defender os interesses do autor e concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Anote-se. Indefiro a fixação de alimentos provisórios conforme requerido (fls.04), porque não se faz presente a necessária prova
inequívoca do alegado. Cite-se o requerido, com as advertências legais, para querendo, contestar em l5 (quinze) dias. Int. ADV: KARINI FERNANDES SILVA (OAB 223447/SP)
Processo 3001903-81.2013.8.26.0416 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - J. A. de B. e outro - Vistos.
Nomeio o advogado indicado às fls. 07 para defender os interesses dos autores e concedo-lhes os benefícios da Assistência
Judiciária Gratuita. Anote-se. Diante do Parecer favorável do Ministério Público (fls. 14), HOMOLOGO, para que produza seus
jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado entre as partes (fls.02/04). Em consequência, JULGO EXTINTA a presente ação
de RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO (Proc. nº 3001903-81) que JOSÉ ALCIDES DE BRITO e
JANAINA DA SILVA movem contra o Juízo de Direito Local, com fundamento no artigo 269, III, do Código de Processo Civil. O
caráter consensual é incompatível com o interesse recursal. Assim, certifique o cartório desde logo o trânsito em julgado. Fixo
os honorários do Dr. Rodrigo Ferreira Delgado, advogado do autor, indicado às fls. 07, em 100% da tabela DPE/OAB, tudo
para fins do convênio. Com o trânsito em julgado, expeçam-se a competente carta de sentença e a certidão de honorários,
arquivando-se, oportunamente, estes autos com as cautelas e anotações de praxe. Ciência ao Ministério Público. P.R.I. - ADV:
RODRIGO FERREIRA DELGADO (OAB 185988/SP)
Processo 3001909-88.2013.8.26.0416 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - A. da S. - Vistos.
Nomeio o advogado indicado às fls. 05 para defender os interesses da autora e concedo-lhe os benefícios da Assistência
Judiciária Gratuita. Anote-se. Cite-se o executado nos termos do artigo 733, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, do valor
apurado às fls. 03. Faça constar do mandado de citação que as parcelas que vierem a vencer no curso do processo, devem ser
incluídas ao débito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. Int. - ADV: MAURICIO MIRANDA (OAB 145381/SP)
Processo 3002057-02.2013.8.26.0416 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - J. L. A. R. - Vistos. Proceda
o patrono requerente a emenda à inicial, fazendo constar o nome da representante do autor em conformidade com o documento
de fls. 09/10, no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento. Nomeio o advogado indicado às fls. 07 para patrocinar os
interesses do autor, e concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Após, depreque-se a citação do
requerido, com as advertências legais, para querendo, contestar no prazo de 15(quinze) dias. Ciência ao Ministério Público. Int.
- ADV: LINCOLN FERNANDO BOCCHI (OAB 231235/SP)
Processo 3002063-09.2013.8.26.0416 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - L. C. dos S. Vistos. Nomeio o advogado indicado às fls. 06 para defender os interesses da autora e concedo-lhe os benefícios da Assistência
Judiciária Gratuita. Anote-se. Cite-se o executado nos termos do artigo 733, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, do valor
apurado às fls. 05. Faça constar do mandado de citação que as parcelas que vierem a vencer no curso do processo, devem
ser incluídas ao débito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. Int. - ADV: TATIANA CRISTINA SIMÕES DINIZ
MARQUES (OAB 217785/SP)
Processo 3002105-58.2013.8.26.0416 - Monitória - Cheque - BANCO DO BRASIL S.A. - Vistos. Recolha o patrono do autor,
no prazo de 10 (dez) dias, despesas processuais (diligências do Sr. Oficial de Justiça), para que se cumpra a efetivação da
medida. Int. - ADV: NEI CALDERON (OAB 114904/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP)
Processo 3002139-33.2013.8.26.0416 - Procedimento Ordinário - Tutela e Curatela - A. R. - Vistos. Providencie a patrona da
autora a regularização da petição inicial, no prazo de cinco (05) dias, uma vez que se encontra apócrifa. Após, abra-se vista ao
Ministério Público. Intimem-se. - ADV: AMINA FATIMA CANINI (OAB 92270/SP)
Processo 3002149-77.2013.8.26.0416 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimentos S/A - Vistos. Regularmente comprovada a mora do(a) devedor(a), consoante documentos
juntados às fls. 31/33, com base no artigo 3º do Decreto-lei 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931, de 02/08/2004, DEFIRO
LIMINARMENTE a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos propostos na inicial, inclusive, com os
benefícios do art.172 e parágrafos do Código de Processo Civil. Cumprida a medida liminar e depositado o bem em poder do
representante do autor, CITE-SE o(a) requerido(a) para, querendo, no prazo de cinco (05) dias, pagar a integralidade da dívida
pendente, nos termos do demonstrativo apresentado pelo credor fiduciário na inicial (art. 3º, §2º), cientificando-o(a) de que
poderá apresentar defesa que tiver, no prazo de quinze (15) dias, contados da execução da liminar (art.3º,§3º), mesmo que
tenha se utilizado da faculdade do art.3º, §2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Expeça-se o
necessário. Intime-se. - ADV: FERNANDO FERRARI VIEIRA (OAB 164163/SP)
Processo 3002157-54.2013.8.26.0416 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Brumel Distribuidora de Pneus Ltda Vistos. Providencie a patrona da exequente o recolhimento das custas processuais iniciais, no prazo de dez (10) dias, de acordo
com a legislação vigente. Após, tornem conclusos. Intimem-se. - ADV: ROSELAINE DA SILVA STOCK (OAB 66980/RS)
Processo 3002158-39.2013.8.26.0416 - Procedimento Ordinário - Requisição para tratamento de sua saúde, em regime
ambulatorial, hospitalar ou domiciliar - A. L. do C. S. - Vistos. A autora ajuizou a presente ação requerendo a internação
compulsória da ré, sua irmã, para tratamento de doença que a acomete (esquizofrenia paranóide - CID : F20.0). O douto Promotor
de Justiça opinou pelo deferimento da medida, ponderando que os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam a
existência de risco iminente à integridade física da própria ré e de terceiros. Decido. 1- Defiro o pedido de Justiça Gratuita.
Anote-se. 2- O pedido de tutela antecipada comporta deferimento. A antecipação de tutela, nos termos do artigo 273 do CPC,
submete-se às seguintes exigências básicas: a) prova inequívoca que conduza à verossimilhança das alegações E risco de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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dano irreparável ou de difícil reparação OU abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório. In casu, verifico que
os documentos juntados constituem prova que conduzem à verossimilhança das alegações da autora. Ademais, os documentos
de fls. 07/14, que afirma a necessidade de internação compulsória para tratamento de transtornos mentais (esquizofrenia) O
perigo da demora é evidente, uma vez que a a conduta da requerida pode prejudicar a sua própria segurança, como a segurança
de terceiros. Tanto que chegou a manter sua própria genitora em cárcere privado. Mediante juízo de cognição sumária e não
exauriente dos fatos, verifico que se encontram presentes os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Ante o exposto,
DEFIRO a liminar, para determinar a internação de Gezilda do Carmo Leonel em estabelecimento público especializado. Oficiese à Municipalidade requisitando vaga para a internação, que deverá ser obtida em 48 horas. Após, expeça-se mandado de
internação. Uma vez efetivada a internação, o profissional responsável pelo atendimento ao requerido deverá apresentar, em
5 (cinco) dias, laudo provisório acerca da necessidade de manutenção da internação cautelar. Oficie-se à OAB local para que
indique curador para o(a) requerido(a). Após, cite-se o requerido, através do curador nomeado, nos termos do art. 9º, I, do
Código de Processo Civil. Ciência ao Ministério Público. Int. - ADV: ALINE RIBEIRO GOMES (OAB 240762/SP)
Processo 3002158-39.2013.8.26.0416 - Procedimento Ordinário - Requisição para tratamento de sua saúde, em regime
ambulatorial, hospitalar ou domiciliar - A. L. do C. S. - Manifeste-se o autor a respeito do Mandado de Internação Compulsória
cumprido parcialmente. Certidão do Oficial de Justiça: dirigi-me ao município de Paulicéia e ali estando efetuei a entrega do
ofício expedido à responsável pelo Centro de Saúde de Paulicéia Fisioterapeuta Rita de Cássia Martinatti, bem como INTIMEI
a requerente ARLINDA LEONEL DO CARMO SILVA da medida determinada; tendo elas de tudo bem cientes ficado, apondo ao
final seus cientes. - ADV: ALINE RIBEIRO GOMES (OAB 240762/SP)
Processo 3002159-24.2013.8.26.0416 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Safra S/A - Vistos. Regularmente
comprovada a mora do(a) devedor(a), consoante documentos juntados às fls. 81/82, com base no artigo 3º do Decreto-lei
911/69, com as alterações da Lei nº 10.931, de 02/08/2004, DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente, nos termos propostos na inicial, inclusive, com os benefícios do art.172 e parágrafos do Código de Processo
Civil. Cumprida a medida liminar e depositado o bem em poder do representante do autor, CITE-SE o(a) requerido(a) para,
querendo, no prazo de cinco (05) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, nos termos do demonstrativo apresentado pelo
credor fiduciário na inicial (art. 3º, §2º), cientificando-o(a) de que poderá apresentar defesa que tiver, no prazo de quinze (15)
dias, contados da execução da liminar (art.3º,§3º), mesmo que tenha se utilizado da faculdade do art.3º, §2º, caso entenda ter
havido pagamento a maior e desejar restituição. Expeça-se o necessário. Intime-se. - ADV: MAURÍCIO JOSÉ JANUÁRIO (OAB
158027/SP), MILTON JORGE CASSEB (OAB 27965/SP)
Processo 3002164-46.2013.8.26.0416 - Oposição - Guarda - M. A. de F. - Vistos. Ante o documento juntado aos autos às
fls. 06, defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. D. por dependência e autue-se em apenso ao
processo nº 0002231-62.2013.8.26.0416, certificando a apresentação da oposição nos autos principais. Nos termos do art.
60 do Código de Processo Civil, para julgamento da oposição e da ação principal na mesma sentença, susto o andamento
do processo principal (feito nº 0002231-62.2013.8.26.0416), pelo prazo de 90 dias. CITEM-SE os opostos para contestar, no
prazo comum de 15 dias, efetivando-se as citações na pessoa dos Advogados das partes já representadas nos autos da ação
principal, com as advertências legais (arts. 285 e 319 do CPC). Int. - ADV: LUCIMARA MARIA BATISTA DAVID (OAB 323571/
SP), MARIA CRISTINA DE CARVALHO (OAB 302469/SP)
Processo 3002177-45.2013.8.26.0416 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - Sueli
Mitiko Furukawa - Vistos. Os benefícios da gratuidade de justiça buscam permitir o acesso ao Poder Judiciário, protegendo
um mínimo patrimonial indispensável à sobrevivência digna do ser humano (art. 1º, III, da CF). Reservam-se parcelas
econômicas imprescindíveis para a manutenção da parte, arrostando a possibilidade de que os custos do processo impeçam a
sobrevivência daquele que busca a tutela estatal. A Lei nº 1.060/1950 foi recepcionada pela Constituição da República. Esta,
ao ser promulgada, recriou todo o ordenamento jurídico nacional, dando-lhe novo fundamento de validade. Todas as normas
anteriores ao ano de 1988 devem ser interpretadas conforme seus ditames. O art. 5º, inc. LXXIV, afirma que o “Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Afirmou, então, que a concessão
da gratuidade depende da comprovação pela parte da insuficiência de capacidade econômica. Não basta, interpretando a
legislação infraconstitucional ao lume da Constituição, afirmar-se necessitado; indispensável comprovar a necessidade. No
caso em apreço o autor não logrou demonstrar suas hipossuficiências econômicas nos termos do art. 5º, LXXIV da CF/88. Os
documentos de fls.12, informam que a autora é comerciante, e às fls. 04, o imóvel objeto da lide é para veraneio. Além disso,
o fato de ter constituído advogado particular, que sem dúvida não labora pro bono, bem como, a própria natureza da ação,
não permitem concluir que se trata de pessoa necessitada. Desse modo, INDEFIRO o requerimento de gratuidade formulado.
Emende o procurador requerente a inicial, recolhendo as custas processuais iniciais, taxa de mandato e despesas processuais,
no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. - ADV: LINCOLN FERNANDO BOCCHI (OAB 231235/SP)
Processo 3002194-81.2013.8.26.0416 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 3002037-46.2013 - 2ª Vara Judicial) FACULDADES ADAMANTINENSES INTEGRADAS - FAI - Vistos. Isento de preparo, visto ser a exequente autarquia municipal,
nos termos do artigo 6º da Lei nº 11.608/2003. Expeça-se mandado de citação do(a) executado(a), nos termos do despacho
transcrito na presente carta precatória. Com o retorno da primeira via do mandado devidamente cumprido, comunique-se
imediatamente o Colendo Juízo deprecante, via fac-símile/e-mail, informando a data em que ocorreu a citação, nos termos do
artigo 738, § 2º do Código de Processo Civil. Int. - ADV: FERNANDA STEFANI BUTARELO (OAB 134681/SP), JOSÉ GUSTAVO
LAZARETTI (OAB 313173/SP)
EXPEDIENTE- 0004728-88.2009.8.26.0416 nº ordem 1832/2009 Execução de Título Extrajudicial FACULDADES
ADAMANTINENSES INTEGRADAS FAI X RODRIGO BATISTELA DA CONCEIÇÃO. Estando os autos em arquivo, deverá a
parte interessada providenciar o recolhimento da taxa de desarquivamento. Comprovado o recolhimento, requisite-se o processo
(RECADO: processo arquivado na caixa 1820/2011). Int. ADV FERNANDA STEFANI BUTARELO OAB/SP 134.681 E JOSÉ
GUSTAVO LAZARETTI OAB/SP 313.173
EXPEDIENTE- 0003168-82.2007.8.26.0416 nº ordem 1382/2007 AÇÃO DE DEPÓSITO BANCO ITAU S/A X PAULO
CARDOSO. Estando os autos em arquivo, deverá a parte interessada providenciar o recolhimento da taxa de desarquivamento.
Comprovado o recolhimento, requisite-se o processo (RECADO: processo arquivado na caixa 2204/2012). Int. ADV. CRISTIANE
BELINATI GARCIA LOPES OAB/SP 278.281
EXPEDIENTE- 0000658-91.2010.8.26.0416 nº ordem 278/2010 INVENTÁRIO PAULO CÉSAR MACIEL E OUTROS X
OSVALDO PEREIRA MACIEL. Estando os autos em arquivo, deverá a parte interessada providenciar o recolhimento da taxa de
desarquivamento. Comprovado o recolhimento, requisite-se o processo (RECADO: processo arquivado pacote nº 2266/2013).
Int. ADV. VANDELIR MARANGONI MORELLI - OAB/SP 186.612

Criminal
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1ª Vara
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PANORAMA EM 10/01/2014
PROCESSO :0000064-38.2014.8.26.0416
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 9/2014 - Panorama
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: M. W. DOS S.
VARA:1ª VARA
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PANORAMA EM 13/01/2014
PROCESSO :0002125-03.2013.8.26.0416
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
TC : 156/2013 - Panorama
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: R. A. F.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :3002205-13.2013.8.26.0416
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 176/2013 - Pauliceia
AUTOR
: J. P.
AUTORA DO FATO
: E. A. B. B.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :3002206-95.2013.8.26.0416
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 126/2013 - Pauliceia
AUTOR
: J. P.
RÉU : B. DOS R. N.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :3002207-80.2013.8.26.0416
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 123/2013 - Pauliceia
AUTOR
: J. P.
RÉU : A. DOS S. L.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :3002208-65.2013.8.26.0416
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 128/2013 - Pauliceia
AUTOR
: J. P.
RÉU : M. B. DE S. L.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :3002212-05.2013.8.26.0416
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 336/2013 - Panorama
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: R. S. M.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :3002213-87.2013.8.26.0416
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 347/2013 - Panorama
AUTOR
: J. P.
AUTORA DO FATO
: M. L. DO C.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :3002214-72.2013.8.26.0416
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 337/2013 - Panorama
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: F. C.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE

:3002216-42.2013.8.26.0416
:INQUÉRITO POLICIAL
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IP
: 256/2013 - Panorama
AUTOR
: J. P.
RÉU : W. P. R.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :3002218-12.2013.8.26.0416
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 340/2013 - Panorama
AUTOR
: J. P.
AUTORA DO FATO
: S. P. DOS R.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PANORAMA EM 14/01/2014
PROCESSO :3002219-94.2013.8.26.0416
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 343/2013 - Panorama
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: W. C. D. DE C.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :3002220-79.2013.8.26.0416
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 344/2013 - Panorama
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: N. C. DA S.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :3002221-64.2013.8.26.0416
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 341/2013 - Panorama
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: L. C. A. DA S.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000010-72.2014.8.26.0416
CLASSE
:REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME
QUERELANTE : M. V. DA S. S.
ADVOGADO : 308182/SP - Michele Regina Ferreira Schiffner
QUERELADA : I. M. L. DA S.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :3002204-28.2013.8.26.0416
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 171/2013 - Pauliceia
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: D. C. DE M.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PANORAMA EM 16/01/2014
PROCESSO :0000131-03.2014.8.26.0416
CLASSE
:MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)
OF : 20/2013 - Panorama
AUTOR
: J. P.
REQTE
: A. P. DE P.
VARA:1ª VARA
REQDO
: J. DE D. L.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000132-85.2014.8.26.0416
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
BO : 55/2014 - Panorama
AUTOR
: J. P.
RÉU : L. C. A. DA S.
VARA:1ª VARA

PARAGUAÇÚ PAULISTA
Cível
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Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PARAGUAÇU PAULISTA EM 16/01/2014
PROCESSO :2000002-58.2014.8.26.0417
CLASSE
:ADOÇÃO
REQTE
: J. R. DO N.
ADVOGADO : 185203/SP - Dirceu Portezan
REQDA
: A. R. L.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000282-63.2014.8.26.0417
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: ABIGAIL FRANCO DE CAMARGO
ADVOGADO : 326792/SP - Fabio Messias Machado Pavão
REQDO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000286-03.2014.8.26.0417
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: D. A. DE L. S.
ADVOGADO : 145516/SP - Odimei Amaral Nogueira
REQDO
: G. F. DOS S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000288-70.2014.8.26.0417
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S A
ADVOGADO : 53612/PR - STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA
EXECTDO
: EDGAR JOSE DE ANDRADE
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000290-40.2014.8.26.0417
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: MERCAR AUTO PEÇAS LTDA EPP
ADVOGADO : 303946/SP - Danyla Tranquilino Nepomoceno Pereira
REQDO
: JOSE QUINTINO DA SILVA
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000283-48.2014.8.26.0417
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: DENILSON ANDRIOLI
ADVOGADO : 326792/SP - Fabio Messias Machado Pavão
REQDO
: FINASA SA
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000285-18.2014.8.26.0417
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: E. DE F. R.
ADVOGADO : 277967/SP - Ricardo de Paiva Pereira
REQDO
: F. DOS S.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000292-10.2014.8.26.0417
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: JUSCELINO RODRIGUES
ADVOGADO : 280799/SP - Libio Taiette Junior
REQDO
: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000295-62.2014.8.26.0417
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: UNIAO
ADVOGADO : 179638/SP - Luciano José de Brito
EXECTDO
: VULCAFRIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000294-77.2014.8.26.0417
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: UNIAO FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO : 185875/SP - Daniel Ruiz Cabello
EXECTDO
: SYS HOTEL LTDA ME
VARA:1ª VARA
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PROCESSO :0000287-85.2014.8.26.0417
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO : 273843/SP - Jose Carlos Van Cleef de Almeida Santos
REQDO
: CEREALISTA PARAGUAÇUENSE LTDA ME
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000289-55.2014.8.26.0417
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: JOSE RICARDO BOSSONI ME
ADVOGADO : 145516/SP - Odimei Amaral Nogueira
REQDO
: HERMES GONÇALVES
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000291-25.2014.8.26.0417
CLASSE
:INVENTÁRIO
REQTE
: AUGUSTO APARECIDO SATO
ADVOGADO : 280799/SP - Libio Taiette Junior
INVTARDO
: ANTONIO DIONIZIO AREDES
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000296-47.2014.8.26.0417
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: UNIAO
ADVOGADO : 179638/SP - Luciano José de Brito
EXECTDO
: MARINALDO RODRIGUES LOUZADA
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000297-32.2014.8.26.0417
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: FABIO DA COSTA SILVA
ADVOGADO : 200623/SP - Glauco Quadros Ferreira de Azevedo
REQDO
: SERGIO RICARDO FERREIRA
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000299-02.2014.8.26.0417
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: T. DA S. F.
ADVOGADO : 113987/SP - Jose Antonio Abdala Filho
REQDO
: R. M. DE J.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000300-84.2014.8.26.0417
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: MARILURDES FARIA BACCHI VARRONE ME
ADVOGADO : 149662/SP - Rodrigo Silva Marques
REQDA
: SIRLEY DE RAMOS
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000303-39.2014.8.26.0417
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: VITOR GABRIEL DE ALMEIDA MARQUES
ADVOGADO : 131044/SP - Silvia Regina Alphonse
REQDO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000308-61.2014.8.26.0417
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: B. F. DE S. C.
ADVOGADO : 303972/SP - Graziela Vasconcelos da Silva
EXECTDO
: S. R. G. C.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000309-46.2014.8.26.0417
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: LAURINDA ROMAN FERREIRA
ADVOGADO : 69539/SP - Genesio Correa de Moraes Filho
REQDO
: VIVO SA
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

1ª Vara
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JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO PAULO GUSTAVO FERRARI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CÉLIA APARECIDA MIRANDA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2014
Processo 0004178-51.2013.8.26.0417 (041.72.0130.004178) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Eunice Maria do Nascimento Silva - Banco Bradesco S A Sao Paulo - Para que produza seus jurídicos e legais efeitos, homologo
o acordo de fls. 117/118 celebrado nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL movida por EUNICE MARIA DO
NASCIMENTO SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A SÃO PAULO. Aguarde-se a vinda do depósito judicial para posterior
extinção. Int. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), MOACIR FIRMINO DE PAIVA JUNIOR (OAB 287190/
SP)
Processo 0006711-61.2005.8.26.0417 (417.01.2005.006711) - Procedimento Ordinário - Protesto Indevido de Título - Valéria
Oliveira Vieira da Cunha - José Lima de Oliveira - Vistos. Intime-se o perito para designar nova data para a perícia grafotécnica.
Após, providencie a serventia a intimação das partes. Int. (Obs: Informe o procurador da autora, no prazo de 5 dias, o endereço
atual dela, a fim de que seja intimada da nova perícia agendada para o dia 12/02/2014, às 17:00 hs, para fornecer mais material
grafotécnico (não apenas assinaturas) imprescindível para uma nova conclusão sem margem de dúvidas. - ADV: CARLOS
ALBERTO DE ANDRADE (OAB 133267/SP), ALESSANDRO CESAR CUNHA (OAB 134615/SP), TATIANA FREIRE DE ANDRADE
(OAB 158339/SP), RICARDO SUZUKI SERRA (OAB 212828/SP), CARLOS ALBERTO DE ANDRADE FILHO (OAB 221580/SP),
THAISLAINE BÁRBARA SUZUKI SERRA (OAB 256145/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO PAULO GUSTAVO FERRARI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CÉLIA APARECIDA MIRANDA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2014
Processo 0000003-14.2013.8.26.0417 (041.72.0130.000003) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Cerealista Safrasul Ltda - Douglas Gustavo Pontes Me - Publicação autorizada nos termos da 01/94: Recolha o autor a
taxa do Bacenjud, no valor de R$ 11,00. - ADV: FERNANDA MARIA BODO DE MATTOS (OAB 205277/SP), RODRIGO FÁVARO
(OAB 224489/SP)
Processo 0004178-51.2013.8.26.0417 (041.72.0130.004178) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Eunice
Maria do Nascimento Silva - Banco Bradesco S A Sao Paulo - Vistos. Para que produza seus jurídicos e legais efeitos, homologo
o acordo de fls. 121/122 celebrado nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE
DANOS MORAIS movida por EUNICE MARIA DO NASCIMENTO SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A. Em consequência,
julgo extinto o feito com fundamento no artigo 269, inciso II e III, do Código de Processo Civil. Homologo a desistência ao direito
de recorrer. Expeça-se mandado de levantamento do depósito judicial de fls. 124 em favor da autora. Custas na forma da Lei
se houver. P.R. Int e arquivem-se os autos. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), MOACIR FIRMINO DE
PAIVA JUNIOR (OAB 287190/SP)

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUÍZA DE DIREITO MARINA BALESTER MELLO DE GODOY
ESCRIVÃ JUDICIAL SANDRA APARECIDA FAVATO DE ALMEIDA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2014
Processo 0000244-51.2014.8.26.0417 - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - VANDA LUZIA DA SILVA - Vistos. 1.DEFIRO
os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. ANOTE-SE. 2.EXPEÇA-SE ofício ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
de PARAGUAÇU PAULISTA, solicitando que informe se existem dependentes habilitados em nome do(a) falecido(a) DANIEL
DA SILVA BARBOSA, R.G. 445297086 e CPF 385.605.258-58. .2.1.Prazo: 30 dias. 2.2.CÓPIA DIGITADA DESTA DECISÃO,
SERVIRÁ COMO OFÍCIO. 3..Após a juntada da resposta do ofício, tornem os autos conclusos, com carga, para decisão. Int.
Paraguacu Paulista, 16 de janeiro de 2014. Marina Balester Mello de Godoy - Juiz(a) de Direito - ADV: ORLANDO MACHADO
DA SILVA JÚNIOR (OAB 155360/SP), DOUGLAS AMOYR KHENAYFIS FILHO (OAB 314983/SP)
Processo 0000260-05.2014.8.26.0417 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ANTONIO GONCALVES
REBOLEDO - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - Vistos. 1. CONCEDO ao autor os benefícios da assistência
judiciária gratuita. Anote-se e tarjem-se os autos. 2. DEFIRO a prioridade na tramitação do presente processo, por ser o autor
pessoa com mais de 60 (sessenta) anos de idade (artigo 71, caput e parágrafos, da Lei nº 10.741/2003 Estatuto do Idoso).
Anote-se e tarjem-se os autos. 3. Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
jurisdicional, proposta por ANTONIO GONÇALVES REBOLEDO em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
Pretende o autor a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, para que o réu forneça ao autor demonstrativo do débito
oriundo de empréstimo consignado e boleto para integral quitação da dívida, com prazo razoável para pagamento, com redução
proporcional de juros e demais encargos, sob pena de multa diária. Entendo que, por ora, não estão presentes os requisitos
legais para a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional (artigo 273, caput, I e II, e § 6º do Código de Processo Civil),
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pois ausente fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, já que se trata de questão de ordem exclusivamente
patrimonial. Ademais, não há nos autos prova inequívoca da recusa do Banco-réu em fornecer os documentos pleiteados. Ante
o exposto, por ora, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, sem prejuízo de eventual reapreciação
do pedido no curso do processo. 4. CITE-SE o réu pelo correio, para que, querendo, apresente resposta no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos na petição inicial, arcando o réu com o ônus da revelia,
nos termos dos artigos 297 e 319 do Código de Processo Civil. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Intimem-se. - ADV:
FÁBIO ROGÉRIO DONADON COSTA (OAB 338153/SP)
Processo 0000413-72.2013.8.26.0417 (041.72.0130.000413) - Divórcio Litigioso - Dissolução - L. C. R. da S. - C. I.
da S. - Vistos. Diante da possibilidade de acordo, designo audiência de conciliação, que será realizada no SETOR DE
CONCILIAÇÃO, para o dia 13/03/2014 às 14:00h. Os patronos devem providenciar o comparecimento das partes à audiência,
INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. Int. - ADV: JOSE FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR (OAB 139659/SP),
CARLOS BRAZ PAIÃO (OAB 154965/SP)
Processo 0000558-75.2006.8.26.0417 (417.01.2006.000558) - Execução de Alimentos - Alimentos - A. C. Q. - A. R. Q. Vistos. A exequente requereu o prosseguimento do feito, mas nada requereu de concreto. Manifeste-se a exequente, indicando
bens passiveis de penhora ou requerendo o que entender cabível, no prazo de 30 dias. Decorrido o prazo supra, com ou sem
manifestação, abra-se vista dos autos ao ministério público. i - ADV: ANDRÉ LUÍS DE TOLEDO ARAÚJO (OAB 208061/SP)
Processo 0000776-06.2006.8.26.0417 (417.01.2006.000776) - Cancelamento e Retif. de Registro Público (em geral) Leopoldina Cardoso da Mata - - Odilon Henrique da Mata - - Maria Antonia Guiselini - - Jose Guiselini - Antonio Carlos Cardoso
- - Paulo César de Oliveira - - Rubens Bento Rodrigues - - Arthur Sérgio Dias Fernandes - - Márcia Elias Amendola Fernandes
- - Rozana Goulart Rodrigues - - Andrea Madureiro de Oliveira - - 1º Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Titulos da Comarca
de Assis Sp - - Fazenda do Estado de São Paulo - VISTOS. REITERE-SE o ofício de fls. 623. A seguir, aguarde-se a resposta
pelo prazo de 60 dias. Int. - ADV: CRISTIANE BALDANI GOMES FERNANDES (OAB 180280/SP), SUELI APARECIDA DA
SILVA DE PAULA (OAB 242055/SP), GENESIO CORREA DE MORAES FILHO (OAB 69539/SP), MARCO ANTONIO BARONI
GIANVECCHIO (OAB 172006/SP), HELENIR PEREIRA CORREA DE MORAES (OAB 115358/SP), SERGIO ARTHUR DIAS
FERNANDES (OAB 116570/SP), VLAMIR MENEGUINI (OAB 93596/SP), GERALDO FRANCISCO DO N.SOBRINHO (OAB
152399/SP)
Processo 0000809-49.2013.8.26.0417 (041.72.0130.000809) - Procedimento Sumário - Concessão - Antonia da Graca
Batista de Araujo - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - fica a parte autora intimada a se manifestar no prazo de dez dias,
tendo em vista a CONTESTAÇÃO apresentada. - ADV: SILVIA REGINA ALPHONSE (OAB 131044/SP)
Processo 0000900-42.2013.8.26.0417 (041.72.0130.000900) - Procedimento Ordinário - Alimentos - S. A. P. N. - R. A. P.
- (...)”Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO, com fundamento no artigo 267, IX, do Código de
Processo Civil. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.R.I.C.” - ADV: LUÍS ROGERIO
MARCON (OAB 226678/SP), LUIS ROBERTO BORGES (OAB 114413/SP)
Processo 0000929-29.2012.8.26.0417 (417.01.2012.000929) - Procedimento Ordinário - Averbação/Cômputo de tempo de
serviço rural (empregado/empregador) - Carlos Roberto Menezes - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - ABRA-SE VISTA
DOS AUTOS AO PROCURADOR DO INSS para que se manifeste sobre o laudo. A seguir, tornem os autos conclusos para
designação de audiência, como fora determinado às fls. 231. - ADV: MARCELO RODRIGUES DA SILVA (OAB 140078/SP),
ADEMIR VICENTE DE PADUA (OAB 74217/SP)
Processo 0001054-60.2013.8.26.0417 (041.72.0130.001054) - Procedimento Sumário - Restabelecimento - Fatima Pereira
dos Santos - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - fica a parte autora intimada a se manifestar no prazo de dez dias, tendo
em vista a CONTESTAÇÃO apresentada. - ADV: SILVIA REGINA ALPHONSE (OAB 131044/SP)
Processo 0001097-94.2013.8.26.0417 (041.72.0130.001097) - Procedimento Ordinário - Guarda - V. L. F. - S. B. F. - - F.
M. de C. S. - certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, paragrafo 4 do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça
Eletrônico o (s) seguinte (s) ato (s) ordinatório(s) foi juntada carta precatória devolvida pelo juízo deprecado sem cumprimento,
ficando intimado o ( x) autor ou o ( ) réu para se manifestar no prazo de cinco dias. - ADV: FERNANDO MAURO ARANTES (OAB
142565/SP)
Processo 0001156-82.2013.8.26.0417 (041.72.0130.001156) - Procedimento Ordinário - Concessão - Veronica dos Santos
Ferraz - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - fica a parte autora intimada a se manifestar no prazo de dez dias, tendo em
vista a CONTESTAÇÃO apresentada. - ADV: RICARDO ABE NALOTO (OAB 269956/SP)
Processo 0002155-40.2010.8.26.0417 (417.01.2010.002155) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - D.
P. P. - R. J. M. - Diante do reconhecimento da paternidade por parte do réu, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos,
HOMOLOGO o acordo celebrado (fls. 100/102), declarando, em conseqüência, a paternidade de R. J. M. em relação a D. P. P.
e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 269, inciso III, do
Código de Processo Civil. Para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO a renúncia ao prazo recursal. Após
o trânsito em julgado para o Ministério Público, expeçam-se CERTIDÃO DE HONORÁRIOS e MANDADO DE AVERBAÇÃO ao
Cartório de Registro Civil a fim de que seja averbado à margem do assento de nascimento da parte autora o nome de seu pai,
acrescentando-se ao nome do(a) filho(a), ora reconhecido (a), o patronímico MOREIRA, bem como fazendo constar o nome
dos avós paternos (fls. 56). Arcará o réu arcará com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
R$ 300,00 (trezentos reais), cuja cobrança fica condicionada ao disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50. Arquivem-se os autos,
observadas as formalidades legais e cautelas de estilo. P.R.I.C. - ADV: IVONE BRITO DE OLIVEIRA PEREIRA (OAB 142811/
SP), MARIA ROSANGELA DE CAMPOS (OAB 283780/SP)
Processo 0002174-80.2009.8.26.0417 (417.01.2009.002174) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - T.
G. A. - E. H. S. da S. - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, reconhecendo a paternidade de E. H. S. DA S. em
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relação a T. G. A., condenando-o ao pagamento de PENSÃO ALIMENTÍCIA no valor de 1/3 do salário mínimo nacional, até o dia
10 de cada mês, a partir da citação, com fundamento no art. 219 do CPC, EXTINGUINDO o processo, com resolução de mérito,
nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o réu ao pagamento de custas e eventuais despesas
processuais. Indevida condenação ao pagamento de honorários do advogado da parte autora, ante a ausência de defesa.
Desde já arbitro os honorários advocatícios da advogada nomeada em 100% do valor fixado na tabela OAB/D.P.E. Transitada
em julgado, expeçam-se CERTIDÃO DE HONORÁRIOS e MANDADO ao Cartório de Registro Civil a fim de que seja averbado
à margem do assento de nascimento da parte autora o nome de seu pai, acrescentado-se ao nome do(a) filho(a), o patronímico
SILVA, bem como fazendo constar o nome dos avós paternos. A seguir, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.R.I.C.
- ADV: LAISA MARIA MONTEIRO FRANCO DE MATTOS (OAB 142817/SP)
Processo 0002347-02.2012.8.26.0417 (417.01.2012.002347) - Monitória - Cheque - Ferisa Industria e Comercio Ltda Batista Cunha C Arruda Ltda - Vistos. Declaro VÁLIDO PARA FINS JUDICIAIS o recolhimento da TAXA JUDICIÁRIA (fls. 79/80).
RECEBO o recurso de apelação interposto pelo RÉU em ambos os efeitos. INTIME-SE o(a) apelado(a) a responder em 15 dias.
Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO (11ª A 24ª CÂMARAS), com nossas homenagens. Int. - ADV: ALONSO SANTOS ALVARES (OAB 246387/
SP), SHEYLA CRISTINA LIMA CAMARGO (OAB 302319/SP), WAGNER LUIZ DIAS (OAB 106882/SP)
Processo 0002632-58.2013.8.26.0417 (041.72.0130.002632) - Procedimento Ordinário - Renúncia ao benefício - Sebastiao
Augusto Alves - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - fica a parte autora intimada a se manifestar no prazo de dez dias,
tendo em vista a CONTESTAÇÃO apresentada. - ADV: PEDRO IVO MARQUES RANGEL ALVES (OAB 269661/SP), TARCIO
LUIS DE PAULA DURIGAN (OAB 276357/SP)
Processo 0003542-66.2005.8.26.0417 (417.01.2005.003542) - Procedimento Ordinário - Averbação/Cômputo de tempo
de serviço rural (empregado/empregador) - Ermelinda Aparecida de Lima Costa - Inss Instituto Nacional de Seguro Social manifeste-se a parte autora, no prazo de cinco dias, acerca dos cálculos apresentados pelo INSS. - ADV: RAFAEL FRANCHON
ALPHONSE (OAB 70133/SP), SILVIA REGINA ALPHONSE (OAB 131044/SP), MARCELO RODRIGUES DA SILVA (OAB 140078/
SP)
Processo 0003572-23.2013.8.26.0417 (041.72.0130.003572) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Maraisa Andreia Franco Chagas - - Milton da Silva Chagas - Fazenda Publica do Estado de Sao Paulo - fica a parte autora
intimada a se manifestar no prazo de dez dias, tendo em vista a CONTESTAÇÃO apresentada. - ADV: SERGIO HENRIQUE
PICCOLO BORNEA (OAB 288430/SP), HELOISA CRISTINA MOREIRA (OAB 308507/SP), MARCO ANTONIO BARONI
GIANVECCHIO (OAB 172006/SP)
Processo 0003788-52.2011.8.26.0417 (417.01.2011.003788) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)
- Rubens Vieira da Silva - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - manifeste-se a parte autora, no prazo de cinco dias, acerca
dos cálculos apresentados pelo INSS. - ADV: MARCELO RODRIGUES DA SILVA (OAB 140078/SP), EMERSON RODRIGO
ALVES (OAB 155865/SP)
Processo 0003808-09.2012.8.26.0417 (417.01.2012.003808) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - V.
F. F. - E. de E. G. - Vistos. Fls. 95: cancelo a audiência designada nestes autos para o dia de hoje, 16.01.2014, às 16 horas,
tendo em vista o pleiteado pelas partes. Libere-se a pauta. Sem prejuízo, suspendo o processo pelo prazo de 60 (sessenta)
dias, a fim de que as partes possam dar continuidade às tratativas de eventual acordo. Transcorrido o prazo de suspensão, com
ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. Int. - ADV: FERNANDO MAURO ARANTES (OAB 142565/SP), RODRIGO
SILVA MARQUES (OAB 149662/SP)
Processo 0004012-19.2013.8.26.0417 (041.72.0130.004012) - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens (nº 636/2011 - 2ª. Vara Judicial) - Jose Aparecido Picolo Rio Preto Epp - Antonio Duarte Confeccoes
- Aceito a escusa apresentada pela Perita Marta Rodrigues e nomeio, em substituição, o Sr. DÉCIO CONCEIÇÃO para assumir
o encargo de depositário, com a atribuição de submeter à aprovação do Juízo Deprecante a forma de efetivação da penhora de
10% do faturamento da empresa executada, bem como de prestar contas mensalmente, entregando à exequente as quantias
recebidas. Por ora, fica suspensa a expedição do mandado de penhora, em virtude da desistência do encargo de depositário
manifestada por Marta Rodrigues. Intime-se o Perito DÉCIO CONCEIÇÃO para apresentar a estimativa do valor provisório de
seus honorários periciais, no prazo de cinco dias. Comunique-se o Juízo Deprecante. CÓPIA DIGITALIZADA DESTA DECISÃO,
ENVIADA POR “E-MAIL”, SERVIRÁ COMO INTIMAÇÃO DO PERITO E COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DEPRECANTE. - ADV:
ALEXANDR DOUGLAS BARBOSA LEMES (OAB 216467/SP)
Processo 0004178-56.2010.8.26.0417 (417.01.2010.004178) - Procedimento Ordinário - Guarda - M. J. P. da S. - M. J. C. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 267, inciso III, do Código
de Processo Civil. Arbitro os honorários advocatícios do curador especial em 70% do valor fixado na tabela D.P.E./O.A.B. Arcará
a autora com custas e despesas processuais, inclusive as remanescentes, ficando sua cobrança condicionada ao disposto no
artigo 12 da Lei 1.060/50, já que dela é beneficiária. Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários e arquivem-se
os autos, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo. P.R.I.C. - ADV: FERNANDO RAFAEL ZANONI DE OLIVEIRA
(OAB 265832/SP)
Processo 0004468-66.2013.8.26.0417 (041.72.0130.004468) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - H.
de S. C. B. - R. L. B. - Vistos. Compulsando os autos, verifico que o valor depositado às fls. 66 ainda não foi levantado. Expeçase MANDADO DE LEVANTAMENTO autorizando SOMENTE A GENITORA da exequente a efetuar o levantamento do valor
depositado às fls. 66. No mais, cumpra-se a sentença e arquivem-se os autos. - ADV: RICARDO SUZUKI SERRA (OAB 212828/
SP), EMERSON RODRIGO ALVES (OAB 155865/SP)
Processo 0004568-21.2013.8.26.0417 (041.72.0130.004568) - Procedimento Ordinário - Reajustes e Revisões Específicos
- Benedita Jacira Rosa - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - fica a parte autora intimada a se manifestar no prazo de dez
dias, tendo em vista a CONTESTAÇÃO apresentada. - ADV: IVONE BRITO DE OLIVEIRA PEREIRA (OAB 142811/SP)
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Processo 0004632-31.2013.8.26.0417 (041.72.0130.004632) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Finamax Sa Credito Financiamento e Investimento - Fabiana Rodrigues da Rocha - Fls. 34: O desentranhamento já
foi determinado. Cumpra-se o despacho de fls. 32. Int. - ADV: FELIPE MARTINS PEREIRA (OAB 279264/SP)
Processo 0004632-31.2013.8.26.0417 (041.72.0130.004632) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Finamax Sa Credito Financiamento e Investimento - Fabiana Rodrigues da Rocha - Em 12 de NOVEMBRO de
2013, faço estes autos conclusos à MM. Juíza de Direito da Segunda Vara Judicial desta Comarca, Exma. Sra. Dra. MARINA
BALESTER MELLO DE GODOY. Sandra Aparecida Favato de Almeida Oficial Maior-Matr. 316348 Ação:BUSCA E APREENSÃO
Processo nº 0004632-31.2013.8.26.0417Ordem nº681/2013 Autor:FINAMAX S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Réu:FABIANA RODRIGUES DA ROCHA Vistos. 1.Declaro VÁLIDO para fins judiciais o recolhimento da TAXA DA OAB (fls.31).
2.Para cumprimento de mandado de busca e apreensão é necessário que o Oficial de Justiça esteja acompanhado pelo
representante do autor para fornecer os meios necessários ao seu cumprimento e para que seja nomeado depositário do bem..
3.COMPAREÇA O REPRESENTANTE DO AUTOR EM CARTÓRIO, de segunda a sexta-feira, no período compreendido entre
as 13 e 16 horas, no prazo de 30 dias, para seja desentranhado o mandado. 4.Aguarde-se o comparecimento do interessado
por 30 dias. 5.NO DIA EM QUE O REPRESENTANTE DO AUTOR COMPARECER AO CARTÓRIO e, recolhidas as diligências
do Meirinho, a serventia deverá DESENTRANHAR o mandado de BUSCA E APEENSÃO (fls.26/27) e entregá-lo ao OFICIAL DE
JUSTIÇA DE PLANTÃO para nova tentativa de cumprimento da liminar e, posterior citação do réu. 6.Caso não seja localizado o
veículo, o oficial de justiça deverá, IMEDIATAMENTE, INTIMAR o réu para que informe ao Oficial de Justiça a localização exata
de onde se encontra o veículo objeto da ação, sob as penas da lei. 6.1.Anoto que, caso a imóvel esteja fechado, o OFICIAL
DE JUSTIÇA DEVERÁ DILIGENCIAR JUNTO AOS VIZINHOS E CERTIFICAR SE O RÉU RESIDE OU NÃO NO ENDEREÇO
INDICADO, BEM COMO INDAGAR ACERCA DO RÉU POSSUIR OU NÃO A POSSE DO BEM e não apenas devolver o mandado
pela ausência de morador. 7.Caso o veículo esteja em outro local ou até mesmo na posse de terceiros, mas em endereço
localizado nesta comarca, imediatamente, o Oficial de Justiça deverá diligenciar ao local indicado e dar integral cumprimento
à liminar e, posteriormente, citar o réu. 8.Defiro os benefícios do art. 172 e seguintes do CPC. 9.Autorizo o oficial de justiça
a requisitar reforço policial, se necessário. 10.Servirá o presente, por cópia digitada, como ADITAMENTO ao MANDADO DE
BUSCA E APREENSÃO, cujo desentranhamento foi deferido no item 5. 11.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. P.P.,
d.s. MARINA BALESTER MELLO DE GODOY Juíza de Direito - ADV: FELIPE MARTINS PEREIRA (OAB 279264/SP)
Processo 0004874-87.2013.8.26.0417 (041.72.0130.004874) - Procedimento Ordinário - Concessão - Adao Paulino Pedroni
- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - fica a parte autora intimada a se manifestar no prazo de dez dias, tendo em vista a
CONTESTAÇÃO apresentada. - ADV: MAURILIO LEIVE FERREIRA ANTUNES (OAB 83218/SP)
Processo 0004912-02.2013.8.26.0417 (041.72.0130.004912) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- Aristides Maximiano - Igreja Crista Universal - Vistos. Especifiquem as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que
efetivamente pretendem produzir, justificando a pertinência de cada uma, com indicação de quais fatos almejam demonstrar por
meio de cada prova requerida, sob pena de preclusão ou indeferimento. Int. - ADV: MEIRE SEBASTIANA DE MELLO GOLDIN
(OAB 238178/SP), EMERSON RODRIGO ALVES (OAB 155865/SP)
Processo 0004927-05.2012.8.26.0417 (417.01.2012.004927) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - C.
C. de O. - M. B. de O. - Vistos. Fls. 101/103: informe o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, se pretende a conversão do
rito para aquele previsto no artigo 732 do Código de Processo Civil, tendo em vista a possibilidade de se aproveitar o feito para
tanto, sem a necessidade de propositura de outra demanda para satisfação do débito anterior a outubro de 2013. Int. - ADV:
JOSÉ ÉDSON RIBEIRO (OAB 171934/SP)
Processo 0005292-25.2013.8.26.0417 (041.72.0130.005292) - Procedimento Ordinário - Averbação/Cômputo de tempo de
serviço de segurado especial (regime de economia familiar) - Angela Maria Martins - Instituto Nacional do Seguro Social Inss fica a parte autora intimada a se manifestar no prazo de dez dias, tendo em vista a CONTESTAÇÃO apresentada. - ADV: JOÃO
RODRIGO DA SILVA CAMARGO (OAB 280000/SP)
Processo 0005374-56.2013.8.26.0417 (041.72.0130.005374) - Procedimento Ordinário - Concessão - Ivo Batista da Silva
- Inss Instituto Nacional do Seguro Social - fica a parte autora intimada a se manifestar no prazo de dez dias, tendo em vista a
CONTESTAÇÃO apresentada. - ADV: EMERSON RODRIGO ALVES (OAB 155865/SP)
Processo 0005664-71.2013.8.26.0417 (041.72.0130.005664) - Ação Civil Pública - Flora - Ministerio Publico do Estado de
Sao Paulo - Francisca de Paula de Brito - Vistos. MANTENHO a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Deixo de
prestar informações nos autos do agravo, pois não foram requisitadas pelo Egrégio Tribunal. Tendo em vista que foi concedido
DUPLO EFEITO ao recurso (fls. 185/188), aguarde-se a decisão do agravo de instrumento pelo prazo de 6 meses. Int. - ADV:
ALEXANDRE MANOEL REGAZINI (OAB 151430/SP)
Processo 0005721-89.2013.8.26.0417 (041.72.0130.005721) - Procedimento Ordinário - Fixação - W. X. de O. - - S. X. de
O. - A. C. de O. - Fica a parte autora intimada a se manifestar no prazo de 5 dias sobre a certidão do Oficial de Justiça (fls. 21)
que informa ter deixado de citar e intimar o requerido (foi informado de que o mesmo não reside mais no endereço informado)
bem como deixou de intimar o requerente (não localizou a propriedade rural onde o mesmo reside). - ADV: JULIANA VETORATO
GASBARRO (OAB 195550/SP)
Processo 0005827-51.2013.8.26.0417 (041.72.0130.005827) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução
- D. C. J. - - M. R. da S. - Diante do exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, CONVERTO EM DIVÓRCIO a
separação de D. C. J. e M. R. DA S., com fundamento no artigo 1.580 do Código Civil, julgando extinto o feito, com resolução
do mérito, com fundamento no artigo 269, I, do Código de Processo Civil. A mulher voltará a usar o nome de solteira. Após o
trânsito em julgado, expeça-se MANDADO DE AVERBAÇÃO. Os autores devem retirar o mandado para cumprimento junto
ao Serviço de Registro Civil. Arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo. P. R. I. C. - ADV:
MARCIO RODRIGUES (OAB 236876/SP)
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Processo 0005883-84.2013.8.26.0417 (041.72.0130.005883) - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou
Fornecimento de Medicamentos - Luiza Lopes de Abreu - Diretor da Secretaria Executiva de Saude do Governo do Estado de Sao
Paulo - ‘Fazenda do Estado de São Paulo - Vistos. 1- Fls. 58/59: Defiro a inclusão da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
na condição de ASSISTENTE LITISCONSORCIAL, procedendo-se às retificações de praxe. 1.1. Cadastre-se a assistente no
Sistema SAJPG5-PP como terceiro vinculado ao processo. 1.2.Anote-se na contracapa e no SIDAP o nome do Procurador do
Estado, para que, doravante, seja intimado pelo DJE. 2.Fls. 61/63: ADMITO o agravo tempestivamente interposto. Anote-se na
autuação. 2.1.MANTENHO A DECISÃO AGRAVADA por seus próprios fundamentos. 2.2.O AGRAVO PERMANECERÁ RETIDO
nos autos, a fim de que dele conheça o Egrégio Tribunal, se requerida, expressamente, nas razões ou na resposta da apelação,
sua apreciação pelo Tribunal (CPC, art. 522). 3.Intimem-se as partes desta decisão. 4.A seguir, abra-se vista dos autos ao
MINISTÉRIO PÚBLICO. 5.Cumprido o item 4, tornem os autos conclusos, com carga, para sentença. Int. - ADV: MARCOS
APARECIDO BERNARDES (OAB 229130/SP), PATRICIA LOURENÇO DIAS FERRO (OAB 207330/SP), MOACIR FIRMINO DE
PAIVA JUNIOR (OAB 287190/SP)
Processo 0005883-84.2013.8.26.0417 (041.72.0130.005883) - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou
Fornecimento de Medicamentos - Luiza Lopes de Abreu - Diretor da Secretaria Executiva de Saude do Governo do Estado de
Sao Paulo - ‘Fazenda do Estado de São Paulo - Vistos. Fls. 76/77: INDEFIRO, por ora, o pedido de majoração da multa diária,
porque não é possível afirmar que o seu valor se tornou insuficiente, antes de transcorridos os 30 (trinta) dias estabelecidos como
prazo máximo de incidência da referida multa. Sem prejuízo, diante da informação de que a autoridade coatora descumpriu a
ordem judicial que concedeu a medida liminar, EXTRAIA-SE cópia das fls. 40 e seguintes dos autos e REMETA-SE à Autoridade
Policial, para a instauração de inquérito policial, a fim de se apurar a eventual prática de crime de desobediência, nos termos
do artigo 26 da Lei nº 12.016/09. No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 74. Int. - ADV: PATRICIA LOURENÇO DIAS
FERRO (OAB 207330/SP), MARCOS APARECIDO BERNARDES (OAB 229130/SP), MOACIR FIRMINO DE PAIVA JUNIOR
(OAB 287190/SP)
Processo 0006014-59.2013.8.26.0417 (041.72.0130.006014) - Procedimento Ordinário - Concessão - Sonia Aparecida dos
Santos - Instituto Nacional de Seguridade Social Inss - Vistos. 1.CONCEDO os benefícios da assistência judiciária gratuita.
ANOTE-SE. 2.CITE-SE o requerido, ABRINDO-SE VISTA DOS AUTOS AO PROCURADOR DO INSS que atua nesta Comarca,
para, querendo, oferecer CONTESTAÇÃO no prazo de 60 (SESSENTA) dias, conforme redação do artigo 10 da Lei nº 9.469/97,
com as advertências previstas no artigo 285 do Código de Processo Civil. Int. Paraguacu Paulista, 13 de janeiro de 2014. Marina
Balester Mello de Godoy - ADV: VINICIUS SOUZA ARLINDO (OAB 295986/SP), LUIZ CARLOS MAGRINELLI (OAB 133058/
SP)
Processo 0006015-44.2013.8.26.0417 (041.72.0130.006015) - Procedimento Ordinário - Concessão - Irene Mantai de Brito
- Instituto Nacional de Seguridade Social Inss - Vistos. 1.CONCEDO os benefícios da assistência judiciária gratuita. ANOTESE. 2.CITE-SE o requerido, ABRINDO-SE VISTA DOS AUTOS AO PROCURADOR DO INSS que atua nesta Comarca, para,
querendo, oferecer CONTESTAÇÃO no prazo de 60 (SESSENTA) dias, conforme redação do artigo 10 da Lei nº 9.469/97, com
as advertências previstas no artigo 285 do Código de Processo Civil. Int. Paraguacu Paulista, 13 de janeiro de 2014. Marina
Balester Mello de Godoy - ADV: LUIZ CARLOS MAGRINELLI (OAB 133058/SP), VINICIUS SOUZA ARLINDO (OAB 295986/
SP)
Processo 0006024-06.2013.8.26.0417 (041.72.0130.006024) - Procedimento Ordinário - Concessão - Vera Lucia Nespole
- Inss Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. 1.CONCEDO os benefícios da assistência judiciária gratuita. ANOTESE. 2.CITE-SE o requerido, ABRINDO-SE VISTA DOS AUTOS AO PROCURADOR DO INSS que atua nesta Comarca, para,
querendo, oferecer CONTESTAÇÃO no prazo de 60 (SESSENTA) dias, conforme redação do artigo 10 da Lei nº 9.469/97, com
as advertências previstas no artigo 285 do Código de Processo Civil. Int. Paraguacu Paulista, 13 de janeiro de 2014. Marina
Balester Mello de Godoy - ADV: ANTONIO RODRIGUES (OAB 131125/SP), EMERSON RODRIGO ALVES (OAB 155865/SP)
Processo 0006110-11.2012.8.26.0417 (417.01.2012.006110) - Procedimento Sumário - Restabelecimento - Magda de Freitas
Rocha - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - fica a parte autora intimada a se manifestar no prazo de dez dias, tendo em
vista a CONTESTAÇÃO apresentada. - ADV: SILVIA REGINA ALPHONSE (OAB 131044/SP)
Processo 0006647-07.2012.8.26.0417 (417.01.2012.006647) - Cautelar Inominada - Medida Cautelar - Municipio da Estancia
Turistica de Paraguacu Paulista Sp - Banco Bradesco - Vistos. A apelação em processo cautelar deve ser recebida apenas no
efeito devolutivo. No entanto, em se tratando de medida cautelar de exibição de documento existe a possibilidade de lesão
grave e de difícil reparação, de modo que é possível o recebimento do recurso no duplo efeito, dada as particularidades do caso
(art.558 e parágrafo único c/c art. 520 IV, ambos do CPC). Neste sentido temos: “RECURSO - Apelação - Recebimento no efeito
meramente devolutivo - Medida Cautelar - Exibição de documentos - Caráter satisfativo - Particularidades que justificam um
tratamento diferenciado dado às cautelas em geral - Recebimento do apelo em ambos os efeitos - Recurso provido para esse fim.
(Agravo de Instrumento n. 7.204.962-2 - São Paulo - 15ª Câmara de Direito Privado - Relator: Waldir de Souza José - 12.02.08
- V.U. - Voto n. 13400)” “RECURSO Apelação Efeitos Interposição contra sentença que julgou procedente medida cautelar de
exibição de documentos Recebimento da apelação somente no efeito devolutivo Pretensão à atribuição de ambos os efeitos,
diante da imposição de multa diária na hipótese de descumprimento do julgado Admissibilidade, “in casu” Aplicação do artigo
558, parágrafo único, do CPC Decisão reformada para determinar o recebimento em ambos os efeitos Recurso provido. (Agravo
de Instrumento n. 7.239.827-7 Limeira 17ª Câmara de Direito Privado - Relator: Newton Neves 04.06.08 V.U. Voto n. 5570)”
RECURSO Apelação Interposição contra decisão que julgou procedente ação de exibição de documentos referentes a contratos
bancários Recebimento apenas no efeito devolutivo Descabimento, diante do conjunto probatório e da excepcionalidade da
situação Aplicação do art. 558 do Código de Processo Civil Efeito suspensivo concedido Recurso provido para esse fim. (Agravo
de Instrumento n. 7.220.513-9 São Paulo 22ª Câmara de Direito Privado 26.02.08 Relator: Campos Mello v.u. Voto n. 16904)”.
Ante o exposto, RECEBO o recurso de apelação interposto pelo RÉU a fls. 139/148 em AMBOS OS EFEITOS. INTIME-SE a(o)
apelada(o) a responder em 15 dias. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao EGRÉGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO(11ª A 24ª CÂMARAS), com nossas homenagens. - ADV: MARCELO
LUIZ DO NASCIMENTO (OAB 163935/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/
SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP)
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Processo 0006727-05.2011.8.26.0417 (417.01.2011.006727) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Taisa Gabriela da Silva - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - fica a parte autora intimada a se manifestar no prazo
de dez dias, tendo em vista a CONTESTAÇÃO apresentada. - ADV: MARCELO RODRIGUES DA SILVA (OAB 140078/SP), CAIO
CESAR AMARAL DE OLIVEIRA (OAB 314964/SP)
Processo 0006943-63.2011.8.26.0417 (417.01.2004.002940/1) - Cumprimento de sentença - Municipio da Estancia Turistica
de Paraguacu Paulista - Jussimar Maria Gobbi Benazi de Oliveira - Vistos. Diante da notícia de que o acordo foi integralmente
cumprido (fls.433), com fundamento no artigo 794, I e II do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente EXECUÇÃO
DE SENTENÇA movida pelo MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA em face de JUSSIMAR MARIA
GOBBI BENAZI DE OLIVEIRA. Expeça-se, independentemente do trânsito em julgado, MANDADO DE LEVANTAMENTO em
favor do exeqüente MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA do valor depositado judicialmente às
fls. 413 (R$ 132,77), acrescido de juros e correção monetária, consignando-se na guia o nome de um de seus advogados
(MARCELO MAFFEI CAVALCANTE), já que possuem poderes para “dar recibos” (fls. 84). Arcará a executada com custas e
despesas processuais em aberto. P.R.I.C Paraguacu Paulista, 19 de novembro de 2013. Marina Balester Mello de Godoy, Juiz(a)
de Direito - ADV: EMERSON MARTINS DOS SANTOS (OAB 126663/SP), MARCELO MAFFEI CAVALCANTE (OAB 114027/SP),
GILBERTO TALACHIA (OAB 159171/SP), MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO (OAB 163935/SP), LOURIVAL GASBARRO (OAB
68266/SP), RENATA MAFFEI CAVALCANTE (OAB 127655/SP)
Processo 0007497-76.2003.8.26.0417 (417.01.2003.007497) - Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da Habitação
- Espécies de Contratos - Banco Bradesco Sa - Rafael Oliveira Guerino - - Maria Madalena Queiroz Guerino - Expeça-se
MANDADO DE LEVANTAMENTO do valor depositado às fls. 102 em favor do Perito VINICIUS DE ANDRADE ARAÚJO. Intime-se
o Perito para retirar o mandado de levantamento, no prazo de 5 dias. CÓPIA DIGITALIZADA DESTA DECISÃO, ENVIADA POR
“E-MAIL” SERVIRÁ COMO INTIMAÇÃO DO PERITO. Diante do laudo apresentado (fls. 109/120), manifeste-se as PARTES,
no PRAZO COMUM de 10 dias. No mesmo prazo, manifeste-se a exequente em termos do prosseguimento da execução. ADV: HELIO BENTO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 236575/SP), NEIDE SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP), CHRISTIANN
PATRICK CAPPI GRACE (OAB 213632/SP), RAFAEL GARCIA DA SILVA (OAB 288847/SP), GENESIO CORREA DE MORAES
FILHO (OAB 69539/SP), EVERSON FANTIN MOURA (OAB 294521/SP), DARIO WATARU ICHIBASSI (OAB 301595/SP)
Processo 3000347-41.2013.8.26.0417 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - LAUDECI FERNANDES
MOREIRA DO PRADO - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUACU PAULISTA - Vistos. Fls. 24/25: considerando
que o documento de fl. 25 comprova apenas que houve o requerimento dos medicamentos, mas não a recusa, aguarde-se
o transcurso do prazo concedido no segundo parágrafo do item 2 da decisão de fl. 16/17. Transcorrido o prazo, com ou sem
manifestação, voltem-me os autos conclusos. Int.(item 2, publicado no DJE DE 18.12.2013”... Trata-se de obrigação de fazer,
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, proposta por LAUDECI FERNANDES MOREIRA DO PRADO em
face do MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA, com o fim de obter o fornecimento gratuito dos
medicamentos listados a fl. 03, por não ter condições de arcar com as despesas para a sua obtenção. Para fins de apreciação
do pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, COMPROVE a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, a recusa do
fornecimento dos medicamentos pleiteados pelo réu, apesar do relatório de fl. 11 elaborado por médica do SUS, visto que o
telegrama de fl. 15 é anterior ao referido relatório. 2. Trata-se de obrigação de fazer, com pedido de antecipação dos efeitos
da tutela jurisdicional, proposta por LAUDECI FERNANDES MOREIRA DO PRADO em face do MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA, com o fim de obter o fornecimento gratuito dos medicamentos listados a fl. 03, por
não ter condições de arcar com as despesas para a sua obtenção...”) Para fins de apreciação do pedido de antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional, COMPROVE a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, a recusa do fornecimento dos medicamentos
pleiteados pelo réu, apesar do relatório de fl. 11 elaborado por médica do SUS, visto que o telegrama de fl. 15 é anterior ao
referido relatório. - ADV: GIULIANO HENRIQUE PELEGRINI MERCE (OAB 168746/SP)
Processo 3000551-85.2013.8.26.0417 - Procedimento Ordinário - Exoneração - K. da S. - R. L. da S. B. - - A. L. da S. B. Vistos. Defiro os benefícios da lei 1.060/50. ANOTE-SE. A parte autora ajuizou a presente ação de exoneração de alimentos,
alegando que a decisão que havia concedido a guarda dos réus em favor da avó paterna foi revogada, e foi determinada a
restituição da guarda em seu favor. Juntou documentos demonstrando a veracidade das alegações contidas na exordial. Deu-se
vista dos autos ao Ministério Público, que se manifestou favorável à concessão da tutela de urgência. Diante do que dos autos
consta e do parecer favorável do Ministéio Público, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, para o fim de EXONERAR
a autora do pagamento de alimentos em favor dos réus. OFICIE-SE à empregadora da autora determinando que, a partir do
mês em que receber o ofício, DEIXE DE EFETUAR O DESCONTO DOS ALIMENTOS que vem sendo feito em sua folha de
pagamento em favor dos réus em cumprimento de ofício expedido nos autos do processo 275/2013 desta vara, uma vez que
a autora foi exonerada da pensão alimentícia devida aos réus.. OFICIE-SE a OAB solicitando a nomeação de um advogado
para atuar como CURADOR ESPECIAL AOS RÉUS, menores, haja vista que suas genitora é a autora da ação, havendo visível
COLIDÊNCIA DE INTERESSES ENTRE AS PARTES. Após a nomeação de curador especial, tornem os autos conclusos, com
carga, para deliberações. Int. Paraguacu Paulista, 15 de janeiro de 2014. Marina Balester Mello de Godoy - Juiz(a) de Direito ADV: THIAGO HENRIQUE RAPANHA (OAB 298659/SP)

3ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO THAIS CRISTINA MONTEIRO COSTA NAMBA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LAURINDA ROMAN FERREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2014
Processo 0000060-66.2012.8.26.0417 (417.01.2012.000060) - Procedimento Ordinário - Averbação/Cômputo de tempo de
serviço rural (empregado/empregador) - Adriano Jose Pangoni - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1.Afasto a
preliminar arguida, pois configura questão exclusivamente de mérito. 2.Partes regularmente representadas. DOU O FEITO
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POR SANEADO. 3.Assim, no atual estado do processo, observo que não ocorre qualquer hipótese de extinção ou julgamento
antecipado da lide (CPC, artigos 329 e 330), além de ser necessária a realização a produção da prova oral, razão pela qual
designo o dia 08 de maio de 2014, às 15h, para a audiência de instrução e julgamento. 4.Concedo o prazo de CINCO dias,
contado a partir da intimação desta decisão, para as partes: 4.1.arrolarem testemunhas, sob pena de preclusão (art. 407 do
CPC); e/ou 4.2.caso já tenham apresentado o rol de testemunhas, RETIFICAREM O ENDEREÇO daquelas que, por ventura,
não mais residam nos endereços indicados anteriormente. 4.2.1.ADVIRTO que a inércia das partes será interpretada como
RATIFICAÇÃO TÁCITA do rol de testemunhas e respectivos endereços que já tenha sido anteriormente apresentado. 5.INTIMESE a parte autora, PESSOALMENTE, para DEPOIMENTO PESSOAL, a fim de que seja interrogada acerca dos fatos da causa,
nos termos do artigo 342 do Código de Processo Civil, cientificando-a de que presumir-se-ão confessados os fatos contra
elas alegados, caso não compareça ou, comparecendo, se recuse a depor (art. 343, §§ 1º e 2º do CPC). 6.INTIMEM-SE as
testemunhas tempestivamente arroladas no prazo do item 3, PESSOALMENTE,, salvo se a parte comprometer-se a levar a(s)
testemunha(s) à audiência, independentemente de intimação (art. 412, § 1º, do CPC). 7.ABRA-SE VISTA DOS AUTOS AO
PROCURADOR DO INSS para que tome ciência desta decisão e para que compareça à audiência. 8.A seguir, aguarde-se a data
da audiência. Int. - ADV: ADEMIR VICENTE DE PADUA (OAB 74217/SP)
Processo 0000219-72.2013.8.26.0417 (041.72.0130.000219) - Procedimento Ordinário - Alimentos - Bianca da Silva Souza
e outros - Valdinei Gomes de Souza - Ante o exposto, e mais o que dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo, com
fundamento no artigo 7º da Lei nº 5.478/68, c.c. o art. 267, IV, do Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade processual ao
réu. Condeno os autores ao pagamento de custas, e despesas processuais, e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00,
observado o disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50, pois dela são beneficiários. Arbitro os honorários da advogada nomeada em
100% do valor fixado na tabela DPE/SP. Transitada em julgado, expeça-se certidão de honorários e, após, arquivem-se os autos
com as cautelas de estilo. P.R.I.C. - ADV: CELINA APARECIDA ANDREATTI BRUSCHI (OAB 140740/SP)
Processo 0000244-85.2013.8.26.0417 (041.72.0130.000244) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art.
48/51) - Jandira Valentim da Silva - nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, remeto novamente à publicação na imprensa Oficial
o item 4 do despacho de fls. 33, haja vista a apresentação de contestação.”4.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da
autarquia federal (contestação), intime-se o(a) requerente para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias.” - ADV: MAURILIO
LEIVE FERREIRA ANTUNES (OAB 83218/SP)
Processo 0002074-86.2013.8.26.0417 (041.72.0130.002074) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G. de C.
B. - nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, encaminho para publicação no Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s)
ordinatório(s): fica a parte autora intimada a se manifestar no prazo de cinco dias, tendo em vista a devolução da precatória
de citação sem cumprimento em virtude da requerida não residir no endereço indicado. - ADV: DANYLA TRANQUILINO
NEPOMOCENO PEREIRA (OAB 303946/SP), ODIMEI AMARAL NOGUEIRA (OAB 145516/SP)
Processo 0002095-38.2008.8.26.0417 (417.01.2008.002095) - Inventário - Inventário e Partilha - Valdemir Dias Paiao Vistos. Ante a inércia do inventariante, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: EMERSON RODRIGO ALVES (OAB
155865/SP)
Processo 0002773-82.2010.8.26.0417 (417.01.2010.002773) - Execução de Alimentos - Alimentos - Giovanna Buchler
Fraccaroli - Luciano Giovanni Bueno Fraccaroli - Vistos. INTIME-SE o executado, através de seu advogado (D.J.E.), a fim de
efetuar o pagamento do débito remanescente apontado a fls. 317, ou seja, R$ 3.090,00 (E AQUELAS QUE SE VENCEREM
NO CURSO DA LIDE), nos termos do art. 290 do CPC, provar que pagou ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo
de TRÊS DIAS, sob pena de PRISÃO. Int. - ADV: MARIA ANGELICA MORAIS DE ALMEIDA (OAB 246761/SP), MÁRIO TADEU
SANTOS (OAB 276442/SP), JOSIANE ALVIM FERNANDES (OAB 301866/SP)
Processo 0002903-67.2013.8.26.0417 (041.72.0130.002903) - Embargos à Execução - Prescrição e Decadência - Nilberto
Cassis Lacerda - Francisco Carlos de Oliveira - Vistos. Tendo em vista a existência de prevenção, em função dos Autos 916/2009
que tramitaram perante 1ª Vara, sendo possível verificar que a petição inicial anteriormente distribuída conta com as mesmas
partes, pedido e causa de pedir (fls. 38/ 40)68) e que a decisão, também daquele juízo, extingui o feito sem resolução de
mérito por ilegitimidade de parte ( fls. 64/66), bem como de acordo com disposto no art. 253, II, do CPC (art. 253. Distribuirse-ão por dependência as causas de qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o processo, sem julgamento de
mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da
demanda”, determino a redistribuição do presente feito à 01ª Vara de Paraguaçu Paulista. Nesse sentido: TJSP, CC nº 003245567.2013.8.26.0000; CC nº 0059511-75.2013.8.26.0000; e CC º 0112784-66.2013.8.26.0000. Sobre o tema leciona Candido
Rangel Dinamarco, em sua obra Instituições de Direito Processual Civil, vol. 1, pg. 624: “(...) Quando for extinto o processo
sem julgamento do mérito, sendo lícito à parte repropor a mesma demanda (mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo
pedido (arts. 28, 267, 268) o órgão prevento pela primeira distribuição será sempre competente para ela. Essa orientação visa
a coibir o expediente de tentar melhor sucesso em outra vara, quando o juiz tiver declarado extinto o processo por falta de
algum pressuposto para o julgamento do mérito ou negado a medida de urgência pleiteada pelo autor havendo casos em que
este chega a desistir da ação, com esse objetivo.” (grifei) Ante o exposto, determino a redistribuição do presente feito à 1ª Vara
de Paraguaçu Paulista, juízo prevento, observadas as cautelas de praxe. - ADV: FELIPE AUGUSTO GOMES CLAUDIO (OAB
216536/SP), GENESIO CORREA DE MORAES FILHO (OAB 69539/SP)
Processo 0003119-33.2010.8.26.0417 (417.01.2010.003119) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Gilberto de
Andrade e outro - Cicera Rosa Gomes - Vistos. Fls. 205: Considerando que ainda não foi certificado o trânsito em julgado da
sentença, arbitro os honorários do advogado nomeado em 70% do valor fixado na tabela D.P.E./SP. Expeça-se certidão de
honorários. Int. - ADV: OSVALDO LUIZ CARVALHO DE SOUZA (OAB 76857/SP), ADENISE MINELLO MARINHO (OAB 106100/
SP)
Processo 0003121-95.2013.8.26.0417 (041.72.0130.003121) - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - Nelson de
Souza Martins e outro - Vistos. Encaminhem-se os autos ao Oficial de Registro de Imóveis, para que se manifeste acerca do
pedido inicial. - ADV: JOSIANE ALVIM FERNANDES (OAB 301866/SP)
Processo 0003294-22.2013.8.26.0417 (041.72.0130.003294) - Procedimento Ordinário - Concessão - Guiomar Rosa - nos
termos do art. 162, § 4º, do CPC, encaminho para publicação no Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):
fica a parte autora intimada a se manifestar no prazo de cinco dias, tendo em vista a contestação apresentada. - ADV: KARINA
MARIA BACCA (OAB 219849/SP)
Processo 0004201-94.2013.8.26.0417 (041.72.0130.004201) - Divórcio Litigioso - Dissolução - Valfrido Joao da Silva - nos
termos do art. 162, § 4º, do CPC, encaminho para publicação no Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):
fica a parte autora intimada a se manifestar no prazo de cinco dias, tendo em vista a não apresentação de contestação. - ADV:
LIBIO TAIETTE JUNIOR (OAB 280799/SP)
Processo 0004499-23.2012.8.26.0417 (417.01.2012.004499) - Divórcio Litigioso - Dissolução - Noriyuki Nakauchi - Vistos.
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Homologo a renúncia ao prazo recursal. Certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se, imediatamente, MANDADO DE
AVERBAÇÃO e OFICIO para encaminhamento, nos termos da sentença. Int. - ADV: LUCIMARA ROMERO (OAB 229826/SP)
Processo 0004529-92.2011.8.26.0417 (417.01.2011.004529) - Procedimento Ordinário - Averbação/Cômputo de tempo de
serviço rural (empregado/empregador) - Jose Aparecido de Oliveira - nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, e do Comunicado CG
1307/2007, fica a parte autora intimada a se manifestar no prazo de cinco dias, tendo em vista os cálculos apresentados pelo
INSS. - ADV: ADRIANO FAGUNDES TERRENGUI (OAB 213108/SP)
Processo 0004566-51.2013.8.26.0417 (041.72.0130.004566) - Procedimento Ordinário - Concessão - Salvelina Cecilia
Bibiano - nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, encaminho para publicação no Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s)
ordinatório(s): fica a parte autora intimada a se manifestar no prazo de cinco dias, tendo em vista a contestação apresentada. ADV: IVONE BRITO DE OLIVEIRA PEREIRA (OAB 142811/SP)
Processo 0004747-57.2010.8.26.0417 (417.01.2010.004747) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Maria Carmen Baptista Alves - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - nos termos do art. 162, § 4º, do CPC,
remeto novamente à publicação na imprensa Oficial o(a) item 2 do despacho de fls. 132, haja vista a apresentação da conta
de liquidação. “2.Após a comprovação do cumprimento da sentença e apresentação da conta de liquidação, intime-se a autora
a se manifestar, cientificando-a de que o silêncio em cindo dias, implicará concordância tácita.” - ADV: ADRIANO FAGUNDES
TERRENGUI (OAB 213108/SP)
Processo 0005493-17.2013.8.26.0417 (041.72.0130.005493) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Aparecida
Tavares Ruas - os termos do art. 162, § 4º, do CPC, encaminho para publicação no Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s)
ato(s) ordinatório(s): fica a parte autora intimada a se manifestar no prazo de cinco dias, tendo em vista a contestação
apresentada. - ADV: MARIA ROSANGELA DE CAMPOS (OAB 283780/SP)
Processo 0005730-51.2013.8.26.0417 (041.72.0130.005730) - Procedimento Ordinário - Revisão - R. W. da S. - nos termos
do artigo 162, § 4º, do CPC, e do Comunicado CG 1307/2007, fica o autor/exeqüente intimado a se manifestar no prazo de cinco
dias, tendo em vista a certidão do oficial de justiça que deixou de citar Tamires pois não reside no endereço indicado. - ADV:
ALAN DAVID MUNHOZ (OAB 283302/SP)
Processo 0006997-92.2012.8.26.0417 (041.72.0120.006997) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Credicard S A Administradora de Cartoes de Credito - nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, e do Comunicado CG 1307/2007,
fica a parte autora intimada a se manifestar no prazo de dez dias, tendo em vista a CONTESTAÇÃO apresentada - ADV: JOSÉ
ROBERTO BAPTISTA JUNIOR (OAB 263919/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP)
Processo 0008528-24.2009.8.26.0417 (417.01.2009.008528) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Rodrigo Henrique dos Santos - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - Nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, remeto novamente
à publicação na imprensa Oficial o item 3 do despacho de fls. 213, haja vista a apresentação da conta de liquidação.”3.Após a
cpmprovação do cumprimento da sentença e apresentação da conta de liquidação, intime-se o autor a se manifestar.” - ADV:
EMERSON RODRIGO ALVES (OAB 155865/SP)
Processo 3000066-85.2013.8.26.0417 - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - L. B. A. - nos termos do
artigo 162, § 4º, do CPC, e do Comunicado CG 1307/2007, fica o autor/exeqüente intimado a se manifestar no prazo de cinco
dias, tendo em vista a certidão do oficial de justiça que deixou de citar a ré pois não encontra-se mais no local indicado. - ADV:
MEIRE SEBASTIANA DE MELLO GOLDIN (OAB 238178/SP)
Processo 3000314-51.2013.8.26.0417 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - I. B. da C. e outro - VISTOS.
Defiro os benefícios da lei 1.060/50. ANOTE-SE. Tendo em vista a questão sobre a qual versa os presentes autos, designo
audiência de tentativa de conciliação para o dia 24 de março de 2014, às 16h50min, no SETOR DE CONCILIAÇÃO (art. 8º,
Provimento CSM n. 953/2005). Nos termos do artigo 4º da Lei 5.478/68, fixo os alimentos provisórios em 1/3 (um terço) do
salário mínimo nacional, devidos pelo réu desde a citação. INTIME-SE o réu para efetuar o pagamento mensal dos alimentos
provisórios diretamente à genitora da(o)(s) autor(a)(es), sob as penas da lei. CITE-SE e INTIME-SE o réu para comparecer
à audiência supra, acompanhados de advogado, cientificando-o de que sua ausência importará revelia, além de confissão
quanto á matéria de fato (art. 7º, Lei 5478/68), e de que, caso seja infrutífera a tentativa de conciliação, deverá(ão), querendo,
apresentar contestação na audiência, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos na inicial, arcando o(s)
ré(u)(s) com o ônus da revelia, nos termos dos artigos 297 e 319 do Código de Processo Civil INTIME(m)-SE o(a)(s) autor(a)(es)
para comparecer (em) à audiência, pessoalmente, cientificando-o(s) de que a sua ausência implicará arquivamento dos autos,
nos termos do art. 7º da lei 5478/68. Defiro os benefícios do art. 172 e seguintes do CPC. Servirá o presente, por cópia digitada,
como mandado. O oficial de justiça deverá observar o endereço das partes indicados na petição inicial, que servirá de contrafé,
para as diligências. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV: LUCIANA GIROTO (OAB 214839/SP)
Processo 3000544-93.2013.8.26.0417 - Procedimento Ordinário - Guarda - F. da S. Y. - VISTOS. Defiro os benefícios da
lei 1.060/50. ANOTE-SE. Adoto o parecer ministerial como fundamento e INDEFIRO o pedido liminar de guarda provisória.
Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 07 de abril de 2014, às 15h40min, no SETOR DE CONCILIAÇÃO
(art. 8º, Provimento CSM n. 953/2005). CITE-SE a requerida, através de CARTA PRECATÓRIA, para comparecer à audiência,
acompanhado(a) de advogado, cientificando-o(a) de que, frustrada a composição, poderá, querendo, apresentar defesa, no
prazo de quinze dias, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos na inicial, arcando o(s) ré(u)(s) com
o ônus da revelia, nos termos dos artigos 297 e 319 do Código de Processo Civil, bem como de que, o prazo para contestar
passará a fluir a partir da audiência. O patrono deve providenciar o comparecimento do autor à audiência, independentemente
de intimação pessoal. Após a audiência, caso não haja acordo, será apreciado o pedido de realização de estudo social. Int. ADV: DANYLA TRANQUILINO NEPOMOCENO PEREIRA (OAB 303946/SP)
Processo 3000633-19.2013.8.26.0417 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - V. F. da S. P. - R. S. da S. VISTOS. Defiro os benefícios da lei 1.060/50. ANOTE-SE. Tendo em vista a questão sobre a qual versa os presentes autos,
designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 18 de março de 2014, às 13h, no SETOR DE CONCILIAÇÃO (art. 8º,
Provimento CSM n. 953/2005). Nos termos do artigo 4º da Lei 5.478/68, fixo os alimentos provisórios em 1/3 (um terço) do
salário mínimo nacional, devidos pela ré desde a citação. INTIME-SE a ré para efetuar o pagamento mensal dos alimentos
provisórios diretamente ao genitor da(o)(s) autor(a)(es), sob as penas da lei. CITE-SE e INTIME-SE a ré para comparecer à
audiência supra, acompanhada de advogado, cientificando-a de que sua ausência importará revelia, além de confissão quanto á
matéria de fato (art. 7º, Lei 5478/68), e de que, caso seja infrutífera a tentativa de conciliação, deverá(ão), querendo, apresentar
contestação na audiência, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos na inicial, arcando o(s) ré(u)(s)
com o ônus da revelia, nos termos dos artigos 297 e 319 do Código de Processo Civil INTIME(m)-SE o(a)(s) autor(a)(es) para
comparecer (em) à audiência, pessoalmente, cientificando-o(s) de que a sua ausência implicará arquivamento dos autos, nos
termos do art. 7º da lei 5478/68. Defiro os benefícios do art. 172 e seguintes do CPC. Servirá a presente decisão, por cópia
digitada, como mandado. O oficial de justiça deverá observar o endereço das partes indicados na petição inicial, que servirá de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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contrafé, para as diligências. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV: JOSE RICARDO ALVES PEREIRA (OAB
315039/SP), IVONE BRITO DE OLIVEIRA PEREIRA (OAB 142811/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PARAGUAÇU PAULISTA EM 16/01/2014
PROCESSO :0000293-92.2014.8.26.0417
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 048/2014 - Paraguacu Paulista
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: A. Z. DA S.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000281-78.2014.8.26.0417
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 226/2013 - Paraguacu Paulista
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : G. F. C.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000302-54.2014.8.26.0417
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 243/2013 - Paraguacu Paulista
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : M. C. R. R.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000301-69.2014.8.26.0417
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 232/2013 - Paraguacu Paulista
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : G. F. DA P.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000307-76.2014.8.26.0417
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 248/2013 - Paraguacu Paulista
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : L. DA S.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000304-24.2014.8.26.0417
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 89/2013 - Paraguacu Paulista
AUTOR
: J. P.
AUTORA DO FATO
: D. A. T. DA S.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000306-91.2014.8.26.0417
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 127/2013 - Paraguacu Paulista
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: L. DA S.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000305-09.2014.8.26.0417
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 115/2013 - Paraguacu Paulista
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: K. F. F. M. DA S.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :3000174-17.2013.8.26.0417
CLASSE
:REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME
QUERELANTE : R. L. DE S. F.
ADVOGADO : 69539/SP - Genesio Correa de Moraes Filho
QUERELADO : P. C.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
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2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUÍZA DE DIREITO MARINA BALESTER MELLO DE GODOY
ESCRIVÃ JUDICIAL SANDRA APARECIDA FAVATO DE ALMEIDA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2014
Processo 0000041-65.2009.8.26.0417 (417.01.2009.000041) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) Justiça Pública - Carmo Donizete Flauzino - - Adelqui Donizete Nicriti - Vistos. Em que pese a manifestação da defesa do
acusado Adelqui Donizete Nicrite (fls. 136), este deverá apresentar as alegações de forma específica, quer quanto ao mérito,
quer quanto às preliminares. E, nos termos do art. 385, do CPP, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o
Ministério Público tenha opinado pela absolvição, razão pela qual deverá a defesa apresentar suas alegações, no prazo de 03
(três) dias, conforme acima mencionado, sob pena do acusado ser declarado indefeso. Intime-se. P.Pta., 12 de dezembro de
2013. - ADV: KARINA MARIA BACCA (OAB 219849/SP), DIVINO DONIZETE DE CASTRO (OAB 93351/SP), ROSANA CRISTINA
HOJO DE CASTRO (OAB 310756/SP)
Processo 0003101-75.2011.8.26.0417 (417.01.2011.003101) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) Ministério Público do Estado de São Paulo - Arnaldo Furio - Relação: 0002/2014 Teor do ato: Sentença de Absolvição - Não
Existir Prova de ter o Réu Concorrido para a Infração Penal (Art. 386, V, CPP) - Sentença Completa - Ante o exposto, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido, para ABSOLVER o réu ARNALDO FÚRIO da prática do crime descrito na denúncia, capitulado no
artigo 155, § 3º, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, V, do Código de Processo Penal. Advogados(s): Agenor Lopes
(OAB 71371/SP), Alan David Munhoz (OAB 283302/SP) - ADV: AGENOR LOPES (OAB 71371/SP), ALAN DAVID MUNHOZ
(OAB 283302/SP)
Processo 0005513-42.2012.8.26.0417 (417.01.2012.005513) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estupro de vulnerável
- Ministério Público do Estado de São Paulo - Osmar Carlos da Silva - Manifeste-se a defesa, no prazo de 02 (dois), acerca
do termo de audiência de fls. 201, na qual a testemunha de defesa José Silvio Fernandes não compareceu. - ADV: JOSÉ
APARECIDO DA SILVA (OAB 163177/SP)
Processo 0005943-91.2012.8.26.0417 (417.01.2012.005943) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Luciana Oliveira de Souza - - Ronaldo Ribeiro de Souza Oliveira - Vistos. RECEBO o recurso
de apelação interposto pela defesa dos acusados Ronaldo Ribeiro de Souza Oliveira e Luciana Oliveira de Souza (fls. 341). Abrase VISTA dos autos ao Defensor para a oferta das razões. Após, VISTA ao órgão ministerial para apresentar as contrarrazões
do recurso. EXPEÇAM-SE guias de recolhimentos provisórias, encaminhando-as aos Juízos das Execuções e aos Diretores dos
estabelecimentos penais, onde os acusados encontram-se presos. INTIME-SE. - ADV: EUCLIDES DOS SANTOS POVA JUNIOR
(OAB 167077/SP)

PARAIBUNA
Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO PEDRO FLÁVIO DE BRITTO COSTA JUNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOÃO PAULO SANTANA FARIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2014
Processo 0000058-59.2013.8.26.0418 (041.82.0130.000058) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Irmãos Valentim Agropecuária Ltda Me Cnpj Nº 15148492000134 - Banco Santander Sa Cnpj Nº 908880001 42 e
outro - CV- EXECUÇAO DE TÍTULO JUDICIAL- 475-J - ADV: CLAUDIA NAHSSEN DE LACERDA FRANZE (OAB 124517/SP),
LAERCIO SANT ‘ANA SILVA (OAB 275717/SP), ADRIANA CRISTINA PAPAFILIPAKIS GRAZIANO (OAB 133127/SP)
Processo 0000245-04.2012.8.26.0418 (418.01.2012.000245) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Empresas Benedito Mariano da Silva - Elektro Eletricidade e Serviços Sa - Embora tenha ocorrido o trânsito em julgado da reclamação
nº 10732 (STJ), a decisão proferida nos auots da reclamação nº 10.269-SP (nº de origem 2012/0214910-3) em 05/12/2012,
permanece vigente, e determina, também, a suspensão não só dos auots originais, como das demais ações que versem sobre a
prescrição de ações de restituição de valores decorrentes de contratos de eletrificação rural. Desta forma, deverão estes autos
permanecerem suspensos até decisão definitiva desta reclamação ou revogação da medida liminar concedida. - ADV: CAMILO
FRANCISCO PAES DE BARROS E PENATI (OAB 206403/SP), MARCELO ZANETTI GODOI (OAB 139051/SP), SERGIO
ALEXANDRE MENEZES (OAB 163767/SP)
Processo 0000261-55.2012.8.26.0418 (418.01.2012.000261) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Empresas Antonia Paula dos Santos - Elektro Eletricidade e Serviços Sa - Embora tenha ocorrido o trânsito em julgado da reclamação
nº 10732 (STJ), a decisão proferida nos auots da reclamação nº 10.269-SP (nº de origem 2012/0214910-3) em 05/12/2012,
permanece vigente, e determina, também, a suspensão não só dos auots originais, como das demais ações que versem sobre
a prescrição de ações de restituição de valores decorrentes de contratos de eletrificação rural. Desta forma, deverão estes
autos permanecerem suspensos até decisão definitiva desta reclamação ou revogação da medida liminar concedida. - ADV:
MARCELO ZANETTI GODOI (OAB 139051/SP), SERGIO ALEXANDRE MENEZES (OAB 163767/SP), CAMILO FRANCISCO
PAES DE BARROS E PENATI (OAB 206403/SP)
Processo 0000267-62.2012.8.26.0418 (418.01.2012.000267) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Empresas Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Donato Alves dos Santos - Elektro Eletricidade e Serviços Sa - Embora tenha ocorrido o trânsito em julgado da reclamação
nº 10732 (STJ), a decisão proferida nos autos da reclamação nº 10.269-SP (nº de origem 2012/0214910-3) em 05/12/2012,
permanece vigente, e determina, também, a suspensão não só dos autos originais, como das demais ações que versem sobre a
prescrição de ações de restituição de valores decorrentes de contratos de eletrificação rural. Desta forma, deverão estes autos
permanecerem suspensos até decisão definitiva desta reclamação ou revogação da medida liminar concedida. - ADV: SERGIO
ALEXANDRE MENEZES (OAB 163767/SP), CAMILO FRANCISCO PAES DE BARROS E PENATI (OAB 206403/SP), MARCELO
ZANETTI GODOI (OAB 139051/SP)
Processo 0000837-14.2013.8.26.0418 (041.82.0130.000837) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - Jaqueline de Alvarenga Cabral - B2w Viagens e Turismo Ltda (submarino Viagens) Cnpj
06179342000105 e outro - Ocorrido o pagamento pela parte ré, cujo valor houve concordância pela parte autora, JULGO
EXTINTA a presente ação, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil, determinado o seu arquivamento.
Sem prejuízo, autorizo a expedição de mandado de levantamento em favor da autora. Transcorrido o prazo de cento e oitenta
(180) dias, contados da data do trânsito em julgado, estes autos deverão ser incinerados, conforme Provimento nº 806/03,
Seção V, Subseção I, itens 20.2 e 21, do Conselho Supervisor da Magistratura/TJSP. - ADV: RODRIGO HENRIQUE COLNAGO
(OAB 145521/SP), JAQUELINE DE ALVARENGA CABRAL (OAB 250210/SP)
Processo 0001148-39.2012.8.26.0418 (418.01.2012.001148) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Ana
Paula Aparecida Silva Cesar - Intime-se o autor, a fim de que no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas apresente o
cálculo atualizado do débito. - ADV: CASSIA MARIA GALVÃO CESAR (OAB 242960/SP)
Processo 0001366-67.2012.8.26.0418 (418.01.2012.001366) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - José Santos Bonifácio - Elektro Eletricidade e Serviços Sa - Diante da certidão de fls.
verifica-se que a publicação onde constou a desistência da ação ocorreu por equívoco, quando deveria, na verdade, ocorrer a
publicação da sentença de fls. 169/173, o que deverá ser providenciado pela serventia. - ADV: CAMILO FRANCISCO PAES DE
BARROS E PENATI (OAB 206403/SP), SERGIO ALEXANDRE MENEZES (OAB 163767/SP), MARCELO ZANETTI GODOI (OAB
139051/SP)
Processo 0002133-08.2012.8.26.0418 (418.01.2012.002133) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade
ou anulação - Celina Fátima de Faria Costa - Secid Sociedade Educacional Cidade de São Paulo Ltda e outro - Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c com indenização por dano moral proposta por Celina de Fátima de Faria Costa
em face de Secid - Sociedade Educacional Cidade de São Paulo Ltda. A sentença de fls. 163/169 julgou improcedente a
ação e procedente o pedido contraposto realizado condenando a autora ao pagamento de R$ 210,00 (duzentos e dez reais),
corrigido partir do vencimento e acrescido de juros de mora de 1% a contar da citação. A autora, ora executada, realizou
diversos depósitos judiciais, inclusive solicitando o parcelamento do débito nos termos do artigo 745 - A do CPC. (fls. 175/176
e 192/193. Desta forma, apresente a exequente o cálculo atualizado do débito levando-se em conta os depósitos já efetuados.
Sem prejuízo, deverá a serventia certificar se o depósito inicial de fls.175 atende aos requisitos insculpidos no artigo 745-A
do CPC. - ADV: TALES ULISSES BATISTA VITORIO (OAB 280640/SP), FERNANDO HENRIQUE ANADÃO LEANDRIN (OAB
286561/SP), VITOR MORAIS DE ANDRADE (OAB 182604/SP)

PATROCÍNIO PAULISTA
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO DA FONSECA GAJARDONI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VITOR ANTONIO DOS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2014
Processo 0000059-25.2010.8.26.0426 (426.01.2010.000059) - Inventário - Inventário e Partilha - Pedro Henrique de Lima
Ferreira - Aloisio Nascimento dos Santos Ferreira - Vistos. 1.Ante a documentação apresentada e a concordância do Ministério
Público, julgo boas as contas prestadas. 2.Manifeste-se o inventariante em termos do regular prosseguimento do feito, no prazo
de cinco dias. Int. - ADV: WELTON JOSÉ GERON (OAB 159992/SP), ROGÉRIO ALVES RODRIGUES (OAB 184848/SP)
Processo 0000124-83.2011.8.26.0426 (426.01.2011.000124) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Durvalina
Ferreira de Souza - Osmindo Rodrigues Souza - Vistos. Fls. 144: Aguarde-se pelo prazo de sessenta dias. Após, providencie a
Secretaria nova abertura de vista ao Procurador do Estado atuante na Comarca. Int. - ADV: ANDRE ALEXANDRE FERREIRA
MENDES (OAB 286022/SP), GLAUCIA DE OLIVEIRA (OAB 247695/SP)
Processo 0000298-24.2013.8.26.0426 (042.62.0130.000298) - Interdição - Tutela e Curatela - M. O. de L. - S. F. - Vistos.
Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de trinta dias. Int. - ADV: FLAUBERT GUENZO NODA (OAB 184690/SP)
Processo 0000367-56.2013.8.26.0426 (042.62.0130.000367) - Procedimento Sumário - Obrigação de Fazer / Não Fazer Vera Lucia Aparecida de Lima Candido - Paulo Cezar de Lima - Vistos. Ante o interesse das partes, designo nova audiência de
conciliação para o dia 19 de março de 2014, às 13:30 horas. Intime-se. - ADV: FLAVIO INOCENCIO FREIRIA (OAB 262058/SP),
JOSE FERREIRA DAS NEVES (OAB 58625/SP)
Processo 0000443-80.2013.8.26.0426 (042.62.0130.000443) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Maria Solange Batista - 1. Defiro o pedido de informe
via BACENJUD, mas destaco que, conforme extrato a seguir, o sistema não indica endereço conhecido do polo passivo. 2.
Aguarde-se por 30 dias indicação do endereço ou novo requerimento da do polo ativo. 3. Nada vindo, cumpra-se o disposto no
art. 267, § 1o, do CPC. - ADV: LUCAS GARBELINI DE SOUZA (OAB 309843/SP)
Processo 0000467-89.2005.8.26.0426 (426.01.2005.000467) - Inventário - Inventário e Partilha - Rosana Celia Almeida dos
Santos - Alberico dos Santos - Fazenda do Estado de São Paulo - Vistos. Fls. 507: Vista ao peticionário pelo prazo de dez dias.
Após, nada requerido, tornem os autos ao arquivo Int. - ADV: ALZIRA HELENA DE SOUSA MELO (OAB 135176/SP), MARCIO
HENRIQUE MENDES DA SILVA (OAB 111338/SP), VANDERLEI HENRIQUE DE FARIA (OAB 127165/SP), GILMAR MACHADO
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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DA SILVA (OAB 176398/SP)
Processo 0000583-85.2011.8.26.0426 (426.01.2011.000583) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Fatima
Aparecida Guerra Pereira Sucessores - Instituto Nacional do Seguro Social - Rosangela Cristina Pereira e outros - Vistos.
1.Fls.167/168: Ciência ao DD. Advogado. 2.Após, e nos termos do Parecer n. 373/2001-J, da Corregedoria Geral da Justiça,
intime-se pessoalmente a autora do depósito efetuado às fls. 168, dando-lhe ciência, tornando-me conclusos após. Int. - ADV:
WELTON JOSÉ GERON (OAB 159992/SP), PRISCILA ALVES RODRIGUES (OAB 241804/SP), ROGÉRIO ALVES RODRIGUES
(OAB 184848/SP)
Processo 0000757-80.2000.8.26.0426 (426.01.2000.000757) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Companhia
Habitacional Regional de Ribeirao Pretocohabrp - Terezinha Alves de Carvalho - Vistos. Fls. 149/166: Manifeste-se a COHAB.
Intime-se. MINUTA: Fls. 149/166: Sobre a composição amigável de renegociação da dívida. - ADV: JOAO BATISTA BARBOSA
TANGO (OAB 72471/SP), DAIANA BORGES LOPES (OAB 276286/SP), ORTENCIA SIMAO (OAB 46327/SP)
Processo 0000942-45.2005.8.26.0426 (426.01.2005.000942) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Euripedes Nereu de Almeida - - Lucia Helena de Oliveira Almeida - Moacir Fernandes Granzoti - - Maria Aparecida Alves Granzoti
- 1. Defiro a penhora on line, eis que dinheiro prefere a todos os demais bens na ordem de preferência legal (art. 655, I,CPC). 2.
Em consulta ao sistema BACEN/JUD, constatei a existência de fundos em favor do executado, mas não no valor total executado
(extrato anexo - R$ 243,08 e 32,56). 3. Defiro a penhora de veículos no sistema RENAJUD, eis que figuram em 2o lugar na
ordem preferencial (art. 655, II, do CPC). 4. Em consulta ao sistema RENAJUD, constato que apenas um dos executados tem
um veículo (alienado fiduciariamente). Procedi o bloqueio da transferência ad cautelar (extratos a seguir). 5. Procedam-se as
pesquisas via ARISP com base nos CPFs dos executados. 4.Após, intime-se o exequente para se manifestar, inclusive a bem do
reforço da penhora. Int. - ADV: JOSE SERGIO SARAIVA (OAB 94907/SP), LAURENE NASARE DA SILVA (OAB 150005/SP)
Processo 0000987-39.2011.8.26.0426 (426.01.2011.000987) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral - Dirceu
Fernando da Silva - Pedro Faria - - Maria Moraes de Faria - Vistos. 1.Para avaliação do bem nomeio o engenheiro Alceu Tavares
de Andrade, oficiando-se ao órgão responsável para depósito de seus honorários, preenchendo-se a planilha própria. 2.O laudo
deverá ser elaborado no prazo de vinte dias, independentemente de depósito de honorária, devendo sê-lo de forma sintética,
sem necessidade de fotos ou largas fundamentações. Int. - ADV: JOSE SERGIO SARAIVA (OAB 94907/SP), ROGÉRIO ALVES
RODRIGUES (OAB 184848/SP), WELTON JOSÉ GERON (OAB 159992/SP)
Processo 0001049-11.2013.8.26.0426 (042.62.0130.001049) - Mandado de Segurança - Concurso Público / Edital - Dulce
Helena Tavares de Souza - Marcos Antonio Ferreira Prefeito do Municipio de Patrocinio Paulista - Ediane Aparecida Barbosa Vistos. 1.Recebo a apelação de fls. 300/304 em seu efeito apenas devolutivo. 2.Às contrarrazões pelo requerido. 3.Após, com
ou sem elas, e observadas as cautelas legais, subam os autos com as nossas homenagens ao E. Tribunal de Justiça - Seção
de Direito Público. Intime-se. - ADV: MARCUS VINICIUS COSTA PINTO (OAB 286252/SP), FLAUBERT GUENZO NODA (OAB
184690/SP), ROGÉRIO ALVES RODRIGUES (OAB 184848/SP), PAULO CELSO BERARDO (OAB 197150/SP), JOSE SERGIO
SARAIVA (OAB 94907/SP)
Processo 0001068-56.2009.8.26.0426 (426.01.2009.001068) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de
Serviço (Art. 52/4) - Jose Mauro de Oliveira Marques - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. 1.Cumpra-se a R. decisão
superior. 2.Oficie-se ao INSS para implantação do benefício. 3.Manifeste-se o credor em termos de prosseguimento (artigo
730 do CPC), no prazo improrrogável de noventa dias, observando que a carta de concessão/memória de cálculo e extratos
de pagamento poderão ser obtidos diretamente pela parte interessada junto ao posto do INSS, só se justificando a intervenção
judicial em caso de recusa. - ADV: PRISCILA ALVES RODRIGUES (OAB 241804/SP), WELTON JOSÉ GERON (OAB 159992/
SP), ROGÉRIO ALVES RODRIGUES (OAB 184848/SP)
Processo 0001085-53.2013.8.26.0426 (042.62.0130.001085) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Edinaldo Rodrigues de Amoniz - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. 1.Recebo a apelação de fls. 94/113 em seu
efeito devolutivo, nos termos do art. 520, VII, do CPC. 2.Às contrarrazões pelo autor. 3.Após, com ou sem elas, observadas as
cautelas legais, subam os autos com as nossas homenagens ao E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Intime-se. - ADV:
DANIEL SILVA FARIA (OAB 241805/SP), PRISCILA ALVES RODRIGUES (OAB 241804/SP)
Processo 0001140-48.2006.8.26.0426 (426.01.2006.001140) - Procedimento Ordinário - Maria Aparecida Moises Oliveira Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Vistos. 1.Cumpra-se a R. decisão superior. 2.Oficie-se ao INSS para implantação do
benefício. 3.Manifeste-se o credor em termos de prosseguimento (artigo 730 do CPC), no prazo improrrogável de noventa dias,
observando que a carta de concessão/memória de cálculo e extratos de pagamento poderão ser obtidos diretamente pela parte
interessada junto ao posto do INSS, só se justificando a intervenção judicial em caso de recusa. - ADV: WELTON JOSÉ GERON
(OAB 159992/SP), PRISCILA ALVES RODRIGUES (OAB 241804/SP)
Processo 0001300-29.2013.8.26.0426 (042.62.0130.001300) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A. H. P.
da S. - A. C. da S. - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001300-29.2013.8.26.0426 O(A) Doutor(a)
Fernando da Fonseca Gajardoni, MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro Foro de Patrocínio Paulista, da Comarca de
de Patrocínio Paulista, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Anderson Clayton da Silva, Rua José
Peres Cruz, 1320, Jardim Panorama - CEP 14402-483, Franca-SP, que lhe foi proposta uma ação de Alimentos - Lei Especial
Nº 5.478/68 por parte de Arthur Henrique Pereira da Silva, alegando em síntese: que é filho do citando e de Maria Fernanda
Nunes Pereira, conforme certidão de nascimento nos autos. Que o citando aufere rendimentos mensais aproximadamente de
R$ 2.000,00. Que o autor requer a fixação dos alimentos definitivos no valor de R$ 300,00 mensais, cujo valor atende o binômio
necessidade/possibilidade das partes, requerendo-os também provisoriamente, o que foi fixado pelo MM Juiz em 1/3 do salário
mínimo vigente, a partir da citação, devendo ser pago pelo requerido até o dia 10 de cada mês, diretamente à representante
do autor, mediante recibo. Requer, finalmente, que o réu seja condenado a pagar os alimentos fixados, bem assim nas custas
e honorários advocatícios. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,
no prazo de 20 dias, para os atos e termos da ação proposta e intimação para a Audiência de Conciliação a realizar-se no dia
27 de março de 2014, às 13h15min, junto ao 1º Circuito de Mediação, sala de Mediação nº 35. Sua ausência importará em
confissão e revelia (Lei 5478, art. 7º). Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu contestar e arrolar testemunhas, desde
que o faça por intermédio de advogado. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, sendo este
Fórum localizado na Praça Nossa Senhora do Patrocinio, nº 1118, ., Centro - CEP 14415-000, Fone: (16) 3145-1333, Patrocinio
Paulista-SP. Patrocinio Paulista, 15 de janeiro de 2014. - ADV: FLAVIO INOCENCIO FREIRIA (OAB 262058/SP)
Processo 0001338-12.2011.8.26.0426 (426.01.2011.001338) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Jose
Ricardo Gonçales da Silva - Viviane Lucia Pereira Lima - Fls. 160/161. Expeça-se nova precatória para os exatos fins de fls. 138,
agora para que seja efetuada, também, a penhora do veículo indicado às fls. 144, competindo ao advogado do exequente prover
todos meios necessários - contatando diretamente o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da diligência em MG -,
para o exato cumprimento da medida. Com o retorno positivo da precatória no tocante ao veículo, providenciarei o bloqueio (o
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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veículo, nos termos do extrato a seguir, ainda está em nome do Banco Itaucard S.A). - ADV: DANIEL SILVA FARIA (OAB 241805/
SP)
Processo 0001346-52.2012.8.26.0426 (426.01.2012.001346) - Monitória - Inadimplemento - Usina de Laticinios Jussara Sa
- Antonio Joao Carvalho - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação monitória e IMPROCEDENTES os embargos ao mandado
monitório, para o fim de constituir em favor do autor/embargado, como título executivo judicial, o valor de R$ 5.125,24 (cinco mil
cento e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos), que deverá, nos termos do pedido, ser corrigido monetariamente desde o
ajuizamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (12.10.2013), e assim o faço com resolução do mérito,
nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido/embargante ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, observado o que consta do
art. 12 da Lei n. 1.060/50. Aguarde-se a contar da publicação o pagamento por 15 dias, e, após não tendo havido o pagamento -,
o autor deverá apresentar cálculo atualizado do crédito com a multa de 10% (art. 475-J do CPC), bem como indicar providências
executivas.Arbitro os honorários da d. curadora nomeada em 100%, expedindo-se certidão ao trânsito. Preparo recursal no
valor de R$ 141,82 (guia GARE-cód. 230-6). Porte de Remessa no valor de R$ 29,50 ,por volume (1 ) volume(s), guia FDT cód.
110-4). - ADV: MARTA APARECIDA DO N JUNQUEIRA FREITAS (OAB 67658/SP), LUIS EDUARDO FREITAS DE VILHENA
(OAB 50518/SP)
Processo 0001400-81.2013.8.26.0426 (042.62.0130.001400) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Marcos
Elias Martins Donadelli - Companhia Paulista de Força e Luz Cpfl - Vistos. 1.Partes legítimas e bem representadas, não havendo
preliminares a serem analisadas e estando presentes as condições da ação, dou o feito por saneado. 2.Necessária a dilação
probatória, razão pela qual designo audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 19 de março, de 2014, às 14:30
horas. 3.Intimem-se as testemunhas oportunamente arroladas (art. 407, do CPC). Destaco que mesmo se estas testemunhas
forem comparecer independente de intimação, é necessário que haja declinação de seus dados nos autos, garantindo assim
efetivo contraditório. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), MARCO AURÉLIO GERON (OAB
178629/SP), RENATA PINHEIRO GAMITO (OAB 226247/SP)
Processo 0001400-81.2013.8.26.0426 (042.62.0130.001400) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Marcos Elias Martins Donadelli - Companhia Paulista de Força e Luz Cpfl - Providenciar a empresa requerida, na pessoa do
seu procurador, o recolhimento da diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 13,59 (03 vias autenticadas) para acompanhar
o mandado de intimação do autor para a audiência de instrução e julgamento designada. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA
BUENO FILHO (OAB 126504/SP), RENATA PINHEIRO GAMITO (OAB 226247/SP), MARCO AURÉLIO GERON (OAB 178629/
SP)
Processo 0001612-78.2008.8.26.0426 (426.01.2008.001612) - Monitória - Hsbc Bank Brasil Sa Banco Multiplo - Finipeli
Industria e Comércio de Couro e Acabamento Ltda - - Jeziel Rebello Novelino - 1. Defiro a penhora on line, eis que dinheiro
prefere a todos os demais bens na ordem de preferência legal (art. 655, I,CPC). 2. Todavia, em consulta ao sistema BACEN/
JUD, constatei a inexistência de fundos em favor dos executados (extrato anexo, revelador de fundos pífios). 3. Aguarde-se por
10 dias novo requerimento da exeqüente com indicação de bens penhoráveis. No silêncio remetam-se os autos ao arquivo. ADV: ROGERYO RODIGHERO LUNARDI (OAB 213984/SP), MARCOS ANTÔNIO FERREIRA (OAB 160055/SP)
Processo 0001647-62.2013.8.26.0426 (042.62.0130.001647) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Geraldina Aparecida Moreira - Instituto Nacional do Seguro Social - Ato ordinatório: Designado o dia 17 de fevereiro de 2014,
às 13:00 horas, para realização da perícia médica do(a) requerente pelo Dr. Paulo Sérgio Faleiros nas dependências do Fórum
local, sito à Praça Nossa Senhora do Patrocínio, 1118, sala 02, Patrocínio Paulista-SP. - ADV: ROGÉRIO ALVES RODRIGUES
(OAB 184848/SP), WELTON JOSÉ GERON (OAB 159992/SP), PRISCILA ALVES RODRIGUES (OAB 241804/SP)
Processo 0001682-56.2012.8.26.0426 (426.01.2012.001682) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L. A. F. S. A. B. de S. - - D. A. F. - Vistos. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 dias. Decorrido o prazo, manifeste-se a autora.
Int. - ADV: GLAUCIA DE OLIVEIRA (OAB 247695/SP), BRUNO DE REZENDE SIGUINOLFI (OAB 295803/SP)
Processo 0001876-56.2012.8.26.0426 (426.01.2012.001876) - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) Conselho Regional de Corretores de Imoveis do Estado de Sao Paulo Creci 2ª Regiao - Roberto Alves dos Santos - Tratando-se
de execução de crédito de natureza não tributária (anuidade do CRECI), e considerando que o art. 185-A do CTN, por integrar
o capítulo VI do Título III, do CTN, é uma garantia e privilégio, exclusivo, do crédito tipicamente tributário, INDEFIRO o pedido
de decretação da indisponibilidade de bens do executado. Aguarde-se em arquivo eventual e oportuna indicação de bens
penhoráveis. Nº CDA’s 2009/011652, 2010/010670, 2011/008081, 2011/026587. - ADV: MARCIO ANDRE ROSSI FONSECA
(OAB 205792/SP)
Processo 0001941-17.2013.8.26.0426 (042.62.0130.001941) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - C. C. R. de A. - J. C. de A. J. - Vistos. 1.Caracterizada a hipótese do art. 794, I, do CPC, JULGO EXTINTA a
presente execução de alimentos. 2.Arbitro honorários advocatícios em 100% da tabela OAB/DP, expedindo-se certidão. R.P.I.C.
e arquivem-se. - ADV: FLAUBERT GUENZO NODA (OAB 184690/SP), ROBERTA ELISA FERREIRA LOPES (OAB 270283/SP),
FABIANA APARECIDA DA SILVA NODA OLIVEIRA (OAB 113275/SP)
Processo 0002148-50.2012.8.26.0426 (426.01.2012.002148) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo
/ Atualização - Iolanda dos Reis - Banco do Brasil Sa - Vistos. Tendo-se em vista que o agravo de instrumento já foi julgado
(cópia em anexo), defiro a expedição do alvará para levantamento da quantia depositada às fls. 199. No mais, aguarde-se a
vinda do agravo de instrumento e arquivem-se. Intime-se. Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei
para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Ao Dr. Welton José Geron: comparecer em
Cartório a fim de retirar o Alvará Judicial no valor de R$ 22.517,29 expedido. Nada Mais. - ADV: ROGÉRIO ALVES RODRIGUES
(OAB 184848/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), JULIA MORTARI RENDA (OAB 267678/SP), WELTON
JOSÉ GERON (OAB 159992/SP)
Processo 0002189-51.2011.8.26.0426 (426.01.2011.002189) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Jamile Bachur de
Almeida - Emilson Donizeti Pio - - Neide Lourenço Pio - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei
para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Providenciar a requerente cópia integral do
mapa da área usucapienda, para acompanhar mandado de usucapião. Nada Mais. - ADV: PLINIO MARCUS FIGUEIREDO DE
ANDRADE (OAB 229173/SP), JOSE CARLOS FERREIRA (OAB 76541/SP)
Processo 0002258-49.2012.8.26.0426 (426.01.2012.002258) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - K. B. T. - M. J. T. - Não é oponível a afirmação de impenhorabilidade de bens frente ao crédito alimentar. Assim,
depreque-se a avaliação (individualizada) e penhora dos bens listados às fls.71. Com o retorno da precatória, apresente o
credor cálculo atualizado do crédito e informe se proverá os meios para adjudicação/remoção dos bens situados em Estrela do
Sul. Int. - ADV: IVAN CARDOSO DE MELO (OAB 38211/MG), SUELI APARECIDA LUCIO (OAB 270301/SP)
Processo 0002278-74.2011.8.26.0426 (426.01.2011.002278) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Marta Eulina de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Oliveira Guiraldelli - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. 1.Fls.146/147: Ciência ao DD. Advogado. 2.Após, e nos termos
do Parecer n. 373/2001-J, da Corregedoria Geral da Justiça, intime-se pessoalmente a autora do depósito efetuado às fls. 146,
dando-lhe ciência, tornando-me conclusos após. Intime-se. - ADV: GERSON LUIZ ALVES (OAB 211777/SP), PRISCILA ALVES
RODRIGUES (OAB 241804/SP), ROGÉRIO ALVES RODRIGUES (OAB 184848/SP), WELTON JOSÉ GERON (OAB 159992/
SP)
Processo 0002356-34.2012.8.26.0426 (426.01.2012.002356) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Rafael do Couto Rosa Vilela - - Ricardo Lopes Kaulich - - Sebastiao Carlos de Figueiredo - - Vicente Lopes de
Andrade - - Maria Aparecida de Andrade - - Ivonne Falleiros - Banco do Brasil Sa - Vistos. 1.Tendo-se em vista que não foram
juntadas aos autos as razões de agravo, impossível o juízo de retratação. 2. Aguarde-se o julgamento do agravo interposto,
certificando a secretaria de 180 em 180 dias. - ADV: WELTON JOSÉ GERON (OAB 159992/SP), ROGÉRIO ALVES RODRIGUES
(OAB 184848/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0002374-89.2011.8.26.0426 (426.01.2011.002374) - Execução de Alimentos - Alimentos - M. G. S. S. - P. H.
S. - Vistos. 1.Caracterizada a hipótese do art. 794, I, do CPC, JULGO EXTINTA a presente execução de alimentos. 2.Arbitro
honorários advocatícios em 100% da tabela OAB/DP, expedindo-se certidão. 3.Reitere-se, de 60 em 60 dias, o ofício expedido
ao DACAR cobrando-se a devolução do mandado de prisão. R.P.I.C. e arquivem-se. - ADV: JOSE FERREIRA DAS NEVES (OAB
58625/SP)
Processo 0002380-33.2010.8.26.0426/01 - Cumprimento de sentença - Aposentadoria por Invalidez - Matildes da Conceição
Silva - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. 1.Ante a concordância da autarquia, HOMOLOGO, para que surta os seus
regulares efeitos, o cálculo de fls. 158. 2.Expeça-se requisição de pequeno valor em favor do credor. 3.Aguarde-se comunicação
de pagamento por seis meses. Int. - ADV: WELTON JOSÉ GERON (OAB 159992/SP), PRISCILA ALVES RODRIGUES (OAB
241804/SP), ROGÉRIO ALVES RODRIGUES (OAB 184848/SP)
Processo 0002382-95.2013.8.26.0426 (042.62.0130.002382) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) Rosaria Santos de Souza - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. 1.Partes legítimas e bem representadas, não havendo
preliminares a serem analisadas e estando presentes as condições da ação, dou o feito por saneado. 2.Necessária a dilação
probatória, razão pela qual designo audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 12 de março, de 2014, às 14:30
horas. 3.Intimem-se as testemunhas oportunamente arroladas (art. 407, do CPC). Destaco que mesmo se estas testemunhas
forem comparecer independente de intimação, é necessário que haja declinação de seus dados nos autos, garantindo assim
efetivo contraditório. - ADV: WELTON JOSÉ GERON (OAB 159992/SP), ROGÉRIO ALVES RODRIGUES (OAB 184848/SP),
PRISCILA ALVES RODRIGUES (OAB 241804/SP)
Processo 0002396-55.2008.8.26.0426 (426.01.2008.002396) - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - Fazenda
Publica do Municipio de Patrocinio Paulista Sp - Viação Ribeirania Sa - Vistos. Nos termos do artigo 730 do Código de Processo
Civil, proceda-se a citação da municipalidade local para, querendo, opor embargos. Int. - ADV: MARCELO AZEVEDO KAIRALLA
(OAB 143415/SP), FLAUBERT GUENZO NODA (OAB 184690/SP)
Processo 0002396-55.2008.8.26.0426/01 - Cumprimento de sentença - ISS/ Imposto sobre Serviços - Viação Ribeirania Ltda
- Fazenda Publica do Municipio de Patrocinio Paulista Sp - CERTIDÃO: Certifico e dou fé que constatei a falta de diligências do
oficial de justiça no valor de R$ 13,59 para cumprimento do mandado de intimação da executada. Nada Mais. CERTIDÃO - Ato
Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico
o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Providencie a autora a juntada da guia acima (em três vias autenticadas) no prazo legal
para cumprimento do mandado de intimação da executada. Nada Mais. - ADV: MARCELO AZEVEDO KAIRALLA (OAB 143415/
SP), ROGÉRIO ALVES RODRIGUES (OAB 184848/SP), FLAUBERT GUENZO NODA (OAB 184690/SP)
Processo 0002467-18.2012.8.26.0426/01 - Cumprimento de sentença - Aposentadoria por Invalidez - Tiago Ferreira - Instituto
Nacional do Seguro Social - Vistos. 1.Ante a concordância da autarquia, HOMOLOGO, para que surta os seus regulares efeitos,
o cálculo de fls. 171. 2.Expeça-se requisição de pequeno valor em favor do credor. 3.Aguarde-se comunicação de pagamento
por seis meses. Int. - ADV: PRISCILA ALVES RODRIGUES (OAB 241804/SP), SIRLEI APARECIDA INOCENCIO (OAB 137937/
SP)
Processo 0002521-23.2008.8.26.0426 (426.01.2008.002521) - Procedimento Ordinário - Repetição de indébito - Claudia
Aparecida Cardoso de Lima Bedim - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. 1.Cumpra-se a R. decisão superior. 2.Arquivemse os autos. - ADV: PRISCILA ALVES RODRIGUES (OAB 241804/SP), ALZIRA HELENA DE SOUSA MELO (OAB 135176/SP)
Processo 0002749-90.2011.8.26.0426 (426.01.2011.002749) - Execução Fiscal - Fazenda Publica do Municipio de Patrocinio
Paulista - Ed de Oliveira Lanchonete - istos. 1.Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 04 meses. 2.Decorrido o prazo,
independentemente de nova intimação, manifeste-se a exeqüente, no prazo de trinta dias. 3.Nada vindo, presumirei que houve
o cumprimento integral da execução. - ADV: FLAUBERT GUENZO NODA (OAB 184690/SP)
Processo 0003295-48.2011.8.26.0426 (426.01.2011.003295) - Execução Fiscal - Fornecimento de Água - Fazenda Publica
do Municipio de Patrocinio Paulista - Sueli Aparecida de Souza Nascimento - istos. 1.Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo
de 03 meses. 2.Decorrido o prazo, independentemente de nova intimação, manifeste-se a exeqüente, no prazo de trinta dias.
3.Nada vindo, presumirei que houve o cumprimento integral da execução. - ADV: ROGÉRIO ALVES RODRIGUES (OAB 184848/
SP), FLAUBERT GUENZO NODA (OAB 184690/SP)
Processo 0003321-46.2011.8.26.0426 (426.01.2011.003321) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda Publica do Municipio de Patrocinio Paulista - Marco Antonio de Souza - istos. 1.Defiro o sobrestamento do feito pelo
prazo de 08 meses. 2.Decorrido o prazo, independentemente de nova intimação, manifeste-se a exeqüente, no prazo de trinta
dias. 3.Nada vindo, presumirei que houve o cumprimento integral da execução. - ADV: ROGÉRIO ALVES RODRIGUES (OAB
184848/SP), FLAUBERT GUENZO NODA (OAB 184690/SP)
Processo 0003369-05.2011.8.26.0426 (426.01.2011.003369) - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - Fazenda Publica do
Municipio de Patrocinio Paulista - Enio Bento Gonçalves - istos. 1.Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 04 meses.
2.Decorrido o prazo, independentemente de nova intimação, manifeste-se a exeqüente, no prazo de trinta dias. 3.Nada vindo,
presumirei que houve o cumprimento integral da execução. - ADV: FLAUBERT GUENZO NODA (OAB 184690/SP), ROGÉRIO
ALVES RODRIGUES (OAB 184848/SP)
Processo 0003381-19.2011.8.26.0426 (426.01.2011.003381) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda Pública do Município de Patrocínio Paulista - Rui Barbosa - istos. 1.Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de
05 meses. 2.Decorrido o prazo, independentemente de nova intimação, manifeste-se a exeqüente, no prazo de trinta dias.
3.Nada vindo, presumirei que houve o cumprimento integral da execução. - ADV: FLAUBERT GUENZO NODA (OAB 184690/
SP), ROGÉRIO ALVES RODRIGUES (OAB 184848/SP)
Processo 0003457-43.2011.8.26.0426 (426.01.2011.003457) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Fazenda Publica do Municipio de Patrocinio Paulista - Nelson Pereira - istos. 1.Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 08
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meses. 2.Decorrido o prazo, independentemente de nova intimação, manifeste-se a exeqüente, no prazo de trinta dias. 3.Nada
vindo, presumirei que houve o cumprimento integral da execução. - ADV: FLAUBERT GUENZO NODA (OAB 184690/SP)
Processo 0003464-35.2011.8.26.0426 (426.01.2011.003464) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda Publica do Municipio de Patrocinio Paulista - Marilande Vieira de Sousa - istos. 1.Defiro o sobrestamento do feito
pelo prazo de 03 meses. 2.Decorrido o prazo, independentemente de nova intimação, manifeste-se a exeqüente, no prazo de
trinta dias. 3.Nada vindo, presumirei que houve o cumprimento integral da execução. - ADV: FLAUBERT GUENZO NODA (OAB
184690/SP)
Processo 0003520-68.2011.8.26.0426 (426.01.2003.001035/3) - Cumprimento de sentença - Prefeitura Municipal de Itirapua
- Fazenda do Estado de Sao Paulo - Vistos. 1.Expeça-se alvará para levantamento da R.P.V depositada às fls. 360. 2.No mais,
aguarde-se o depósito da R.P.V expedida às fls. 345. Intime-se. - ADV: MARCIO HENRIQUE MENDES DA SILVA (OAB 111338/
SP), ATAIR CARLOS DE OLIVEIRA (OAB 179733/SP), JOSE BORGES DA SILVA (OAB 68735/SP)
Processo 0003529-93.2012.8.26.0426 (042.62.0120.003529) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Cocapec
Cooperativa de Cafeicultores e Agropecuaristas - Donizeti Alves dos Reis - 1. O art. 69, do Decreto-lei n.º 167/67, preceitua
que “os bens objeto de penhor ou de hipoteca constituídos pela cédula de crédito rural não serão penhorados, arrestados ou
seqüestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro empenhador ou hipotecante, cumprindo ao emitente ou ao terceiro
empenhador ou hipotecante denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência ou a quem a determinou,
sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão”. De acordo com o STJ, a impenhorabilidade dos bens
entregues em garantia hipotecária tanto em cédula de crédito rural como em cédula de crédito industrial é relativa, sendo
admitida nos seguintes casos: a) em sede de execução fiscal, haja vista a preferência dos créditos tributários (RESP 471899/
SP; Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, DJ de 06.09.2004; RESP 563033/SP; deste relator, DJ de 22.03.2004; Resp 318.883/SP,
Rel. Ministra Eliana Calmon, DJ de 31/03/02; RESP 268.641/SP, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ de 11/11/2002; RESP
309853/SP; Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de 27.08.2001); b) após o período de vigência do contrato de financiamento
(RESP 131699/MG; Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ de 24.11.2003; RESP 539977/PR ; Rel. Ministro CESAR ASFOR
ROCHA, DJ de 28.10.2003; RESP 451199/SP; Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ de 26.05.2003); c) quando houver
a anuência do credor. (RESP 532946 / PR; Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de 13.10.2003). No caso, o exequente
é credor quirografário, o contrato de financiamento garantido pelo imóvel está vigente, e não foi apresentada concordância do
credor hipotecário. Assim, nos termos da indicação do Oficial do Registro de Imóveis (fls. 175), não é possível a manutenção da
penhora na forma determinada às fls. 152, motivo pelo qual dou por prejudicada a decisão de fls. 152. 2. Indique credor bens
penhoráveis livres e desembaraçados. Nada vindo em 10 (dez) dias, arquivem-se na forma do art. 791 do CPC. - ADV: ANDREA
ALVES SALVADOR (OAB 142649/SP), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS (OAB 178060/SP)
Processo 0003529-93.2012.8.26.0426 (042.62.0120.003529) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Cocapec
Cooperativa de Cafeicultores e Agropecuaristas - Donizeti Alves dos Reis - Banco do Brasil S/A - 1. Fls. 187. Anote-se o nome da
advogada subscritora para fins de intimação, devendo ela, na qualidade de representante de terceiro interveniente, regularizar
a sua representação processual em 10 dias. 2. Fls. 187. Pedido de preferência prejudicado, tendo-se em vista que a penhora
ordenada sobre o imóvel dado em garantia foi posteriormente reconsiderada (fls. 185, item 1). 3. Aguarde-se conforme item 2 de
fls. 185. Int - ADV: MARIA ELISA PERRONE DOS REIS (OAB 178060/SP), ANDREA ALVES SALVADOR (OAB 142649/SP)
Processo 3000117-69.2013.8.26.0426 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Flávio Pereira dos Santos
- Claro Embratel TVSAT Telecomunicações SA - Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, e assim o faço com resolução
do mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais
e honorários, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, observado quanto à autora o disposto no art. 12 da Lei 1.060/50.
R.P.I. Oportunamente arquivem-se os autos. - ADV: MURILO DA SILVA FREIRE (OAB 12420/SP), WELTON JOSÉ GERON (OAB
159992/SP), ROGÉRIO ALVES RODRIGUES (OAB 184848/SP), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (OAB 98709/
SP), JORGE NEMR (OAB 117256/SP)
Processo 3000323-83.2013.8.26.0426 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Eurípedes Batista - Instituto
Nacional do Seguro Social - 1.Recebo o aditamento de fls. 72. Anote-se. 2.Indefiro o pleito antecipatório de tutela, pois não há
prova inequívoca da alegada incapacidade laboral, o que é indispensável para o deferimento do pleito (art. 273, caput, do CPC).
A própria existência de dois exames diametralmente opostos (o do INSS e os juntados pelo requerente) já afasta este elemento.
3.Cite-se o requerido para responder em 60 dias, aguardando-se o retorno da precatória por cento e vinte dias. Após, cobremse informes. 4.Consigne-se na Carta Precatória que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros
os fatos articulados pelo autor (CPC, arts.285 e 319). Intime-se. - ADV: WELTON JOSÉ GERON (OAB 159992/SP), ROGÉRIO
ALVES RODRIGUES (OAB 184848/SP), PRISCILA ALVES RODRIGUES (OAB 241804/SP)
Processo 3000448-51.2013.8.26.0426 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - Conceição de
Freitas dos Reis - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. 1.Defiro ao(à) autor(a) a gratuidade processual. 2.Nos termos
da Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), e contando o(a) autor(a) com mais de 60 anos de idade, determino prioridade no
processamento da presente demanda (art.71), bem como, nos termos do art.69 do mesmo estatuto, designo audiência una de
instrução, debates e julgamento para o próximo dia 12 de março de 2014, às 14:45 horas, deixando, por óbvio, de designar
audiência de conciliação diante da impossibilidade legal de transação. Consigno que, na audiência, deverá ser apresentada
resposta (art.278 do CPC), bem como serão ouvidas as testemunhas arroladas pelo(a) autor(a), o(a) qual deverá, ainda,
comparecer munido(a) dos originais de sua CTPS e demais documentos que instruem o pleito inicial. Após, na inexistência de
testemunhas arroladas pelo requerido, seguir-se-ão os debates e prolação de sentença. Depreque-se a citação do requerido com
cópia desta decisão, bem como a advertência do art. 277, § 2.º, do Código de Processo Civil. Intime-se o(a) autor(a) (inclusive
quanto aos documentos) e as testemunhas arroladas na inicial, bem como aquelas que, eventualmente e preferencialmente,
forem indicadas pelo requerido antes da audiência. Aguarde-se o retorno da carta precatória por 120 dias. Após, cobre-se sua
devolução de 60 em 60 dias. - ADV: PRISCILA ALVES RODRIGUES (OAB 241804/SP), TOMAS DOS REIS CHAGAS JUNIOR
(OAB 117481/SP)
Processo 3000469-27.2013.8.26.0426 - Procedimento Ordinário - Base de Cálculo - Anderci de Cassia Figueiredo - Fazenda
Pública do Estado de São Paulo - INDEFIRO a gratuidade judiciária, vez que a autora é funcionária do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, tendo, assim, condição de suportar os custos da demanda sem prejuízo do próprio sustento (vide
holerite de fls. 15, revelador de ganhos mensais em torno de R$ 9.455,25). Inclusive, causa espanto - e até beira a improbidade
processual -, o requerimento de gratuidade judiciária. Aguarde-se o recolhimento das custas por 10 dias, e nada vindo tornemme para extinção. MINUTA: Custas iniciais a serem recolhidas pela autora: R$ 420,00. - ADV: RICARDO MARCHI (OAB 20596/
SP)
Processo 3000470-12.2013.8.26.0426 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - Anderci de Cassia
Figueiredo - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. INDEFIRO a gratuidade judiciária, vez que a autora é funcionária
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do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo, assim, condição de suportar os custos da demanda sem prejuízo do
próprio sustento (vide holerite de fls. 15, revelador de ganhos mensais em torno de R$ 9.455,25). Inclusive, causa espanto - e
até beira a improbidade processual -, o requerimento de gratuidade judiciária. Aguarde-se o recolhimento das custas por 10 dias,
e nada vindo tornem-me para extinção. Intime-se. MINUTA: Providenciar a autora, na pessoa do seu procurador, o recolhimento
das custas iniciais no valor de R$ 420,00. - ADV: RICARDO MARCHI (OAB 20596/SP)
Processo 3000508-24.2013.8.26.0426 - Procedimento Sumário - Inadimplemento - Isael Barbosa Oliveira - Belcholina
Martins de Souza - Vistos. 1.Defiro a gratuidade processual ao autor. 2. Tendo-se em vista o valor do pedido, processe-se pelo
rito sumário, corrigindo-se nos assentos do cartório. 3.Designo audiência de conciliação para o Segundo Circuito de Mediação
para o dia 19 de março de 2014, às 13:30 horas, intimando-se o(a) autor(a) e citando-se o(a) requerido(a) para comparecer
à audiência, constando do mandado que a contestação, via advogado, deverá ser apresentada em audiência caso não haja
acordo. Int. - ADV: FLAUBERT GUENZO NODA (OAB 184690/SP)
Processo 3000524-75.2013.8.26.0426 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Vanderlei
Rodrigues de Souza - Banco do Brasil S/A - Vistos. 1. INDEFIRO o pedido de gratuidade judiciária, vez que a natureza da
demanda (cobrança de expurgos), o valor do pedido e a contratação de advogado particular para o patrocínio, afastam, de modo
suficiente, a presunção relativa de pobreza advinda da declaração inicial. 2. São devidas custas processuais na liquidação/
execução de sentença coletiva, vez que se trata de demanda autônoma, na forma da interpretação extensiva do art. 475-N,
parágrafo único, do CPC. 3. INDEFIRO o pedido de diferimento de custas, vez que ausentes os requisitos do art. 5º da Lei
Estadual 11.608/2003. Afinal, a ação não se enquadra em nenhuma das situações de dispositivo. 4. Que venham as custas
devidamente recolhidas no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento, prazo no qual deverá o polo ativo. 5. Com
a emenda os autos tornarão para análise do cabimento, aferição da dispensabilidade da liquidação e correção dos cálculos,
prescrição, etc. Int. Patrocínio Paulista, d.s. MINUTA: Custas iniciais a serem recolhidas: R$ 96,85. - ADV: ROGÉRIO ALVES
RODRIGUES (OAB 184848/SP), WELTON JOSÉ GERON (OAB 159992/SP)
Processo 3000525-60.2013.8.26.0426 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Maria Teresinha
de Jesus Leo - Espólio - Banco do Brasil S/A - Vistos. 1. INDEFIRO o pedido de gratuidade judiciária, vez que a natureza da
demanda (cobrança de expurgos), o valor do pedido e a contratação de advogado particular para o patrocínio, afastam, de modo
suficiente, a presunção relativa de pobreza advinda da declaração inicial. 2. São devidas custas processuais na liquidação/
execução de sentença coletiva, vez que se trata de demanda autônoma, na forma da interpretação extensiva do art. 475-N,
parágrafo único, do CPC. 3. INDEFIRO o pedido de diferimento de custas, vez que ausentes os requisitos do art. 5º da Lei
Estadual 11.608/2003. Afinal, a ação não se enquadra em nenhuma das situações de dispositivo. 4. Que venham as custas
devidamente recolhidas no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento, prazo no qual deverá o polo ativo. 5. Com
a emenda os autos tornarão para análise do cabimento, aferição da dispensabilidade da liquidação e correção dos cálculos,
prescrição, etc. Int. Patrocínio Paulista, d.s. MINUTA: Providenciar a autora, na pessoa do seu procurador, o recolhimento das
custas iniciais no valor de R$ 100,70. - ADV: ROGÉRIO ALVES RODRIGUES (OAB 184848/SP), WELTON JOSÉ GERON (OAB
159992/SP)
Processo 3000527-30.2013.8.26.0426 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - José Lopes
Fonte Boa - Espólio - - Ana Maria Fonte Boa - Espólio - Vistos. 1. São devidas custas processuais na liquidação/execução de
sentença coletiva, vez que se trata de demanda autônoma, na forma da interpretação extensiva do art. 475-N, parágrafo único,
do CPC. 2. INDEFIRO o pedido de diferimento de custas, vez que ausentes os requisitos do art. 5º da Lei Estadual 11.608/2003.
Afinal, a ação não se enquadra em nenhuma das situações de dispositivo. 3. Que venham as custas devidamente recolhidas
no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento, prazo no qual deverá o polo ativo. 4. Com a emenda os autos tornarão
para análise do cabimento, aferição da dispensabilidade da liquidação e correção dos cálculos, prescrição, etc. Int. Patrocínio
Paulista, d.s. Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico
o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Custas iniciais no valor de R$96,85. - ADV: WELTON JOSÉ GERON (OAB 159992/SP),
ROGÉRIO ALVES RODRIGUES (OAB 184848/SP)
Processo 3000528-15.2013.8.26.0426 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Maria Nair
Goulart Monteiro - Espólio - Banco do Brasil S/A - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para
remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Custas iniciais no valor de R$473,04. Nada Mais.
- ADV: ROGÉRIO ALVES RODRIGUES (OAB 184848/SP), WELTON JOSÉ GERON (OAB 159992/SP)
Processo 3000529-97.2013.8.26.0426 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Castro Jose
Ferreira - Banco do Brasil S/A - Vistos. 1. INDEFIRO o pedido de gratuidade judiciária, vez que a natureza da demanda (cobrança
de expurgos), o valor do pedido e a contratação de advogado particular para o patrocínio, afastam, de modo suficiente, a
presunção relativa de pobreza advinda da declaração inicial. 2. São devidas custas processuais na liquidação/execução de
sentença coletiva, vez que se trata de demanda autônoma, na forma da interpretação extensiva do art. 475-N, parágrafo único,
do CPC. 3. INDEFIRO o pedido de diferimento de custas, vez que ausentes os requisitos do art. 5º da Lei Estadual 11.608/2003.
Afinal, a ação não se enquadra em nenhuma das situações de dispositivo. 4. Que venham as custas devidamente recolhidas no
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento, prazo no qual deverá o polo ativo. 5. Com a emenda os autos tornarão para
análise do cabimento, aferição da dispensabilidade da liquidação e correção dos cálculos, prescrição, etc. Int. MINUTA: Custas
processuais a serem recolhidas no valor de R$ 146,34.. - ADV: WELTON JOSÉ GERON (OAB 159992/SP), ROGÉRIO ALVES
RODRIGUES (OAB 184848/SP)
Processo 3000530-82.2013.8.26.0426 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Andrea Morgan
de Figueiredo - Banco do Brasil S/A - Vistos. 1. INDEFIRO o pedido de gratuidade judiciária, vez que a natureza da demanda
(cobrança de expurgos), o valor do pedido e a contratação de advogado particular para o patrocínio, afastam, de modo suficiente,
a presunção relativa de pobreza advinda da declaração inicial. 2. São devidas custas processuais na liquidação/execução de
sentença coletiva, vez que se trata de demanda autônoma, na forma da interpretação extensiva do art. 475-N, parágrafo único,
do CPC. 3. INDEFIRO o pedido de diferimento de custas, vez que ausentes os requisitos do art. 5º da Lei Estadual 11.608/2003.
Afinal, a ação não se enquadra em nenhuma das situações de dispositivo. 4. Que venham as custas devidamente recolhidas
no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento, prazo no qual deverá o polo ativo. 5. Com a emenda os autos tornarão
para análise do cabimento, aferição da dispensabilidade da liquidação e correção dos cálculos, prescrição, etc. Int. Patrocínio
Paulista, d.s. Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico
o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Custas iniciais no valor de R$ 96,85. Nada Mais. - ADV: WELTON JOSÉ GERON (OAB
159992/SP), ROGÉRIO ALVES RODRIGUES (OAB 184848/SP)
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1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO DA FONSECA GAJARDONI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VITOR ANTONIO DOS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0015/2014
Processo 0000499-84.2011.8.26.0426 (426.01.2011.000499) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado Justiça Publica - Jose Augusto Santos - - Andre Luis da Silva Pinto - Francisco Pereira dos Santos e outro - Vistos. Ante a certidão
retro, via imprensa oficial, reintime-se os defensores constituídos para, em 48 (quarenta e oito) horas, apresentar contrarrazões
ao recurso oferecido pelo Ministério Publico. Decorrido o lapso, certifique-se e oficie-se à OAB local para a nomeação de
defensores dativos aos réus. Int. - ADV: ALEXANDRE GOMES MARQUES (OAB 243828/SP), ELIEZER NASCIMENTO DA
COSTA (OAB 268571/SP), ANDRE ALEXANDRE FERREIRA MENDES (OAB 286022/SP)
Processo 0002118-78.2013.8.26.0426 (042.62.0130.002118) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Contravenções
Penais - Z. B. B. - Vistos Defiro a gratuidade processual. Anote-se. Estando presentes os requisitos legais, afastada a hipótese
contemplada no art. 397 do Código de Processo Penal, envolvendo, ademais, a defesa preliminar apresentada matéria de
mérito (ausência de dolo), apta somente a ser conhecida após regular instrução processual, RECEBO a denúncia de fls. 1D/2D,
dando ZIOMAR BENIGNO BARBOSA, como incurso no art. 129, caput, e §9º, do Código Penal, até mesmo porque os elementos
contidos no inquérito policial revelam indícios suficientes de autoria delitiva. Providencie-se a secretaria as comunicações de
estilo. Designo audiência una para o próximo dia 18 de março de 2014, às 14:00 horas, intimando-se o acusado, seu defensor,
o representante do Ministério Público e eventuais assistentes de acusação (art. 399 do CPP). Intimem-se, também, todas as
testemunhas da terra, bem como o acusado, que após a colheita da prova oral será interrogado (art. 400 do CPP). Int. - ADV:
ROGÉRIO ALVES RODRIGUES (OAB 184848/SP)

PAULO DE FARIA
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO ASDRÚBAL AUGUSTO GAMA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SANDOVAL LUCIANO DE JESUS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0018/2014
Processo 0000203-26.2006.8.26.0430 (430.01.2006.000203) - Inventário - Inventário e Partilha - Neuza Maria Teixeira Lourdes Bernardes Serafim e outro - Ciência a parte de que os autos foram desarquivados e ficarão, a sua disposição, em
cartório, por 30 dias. Após, retornarão ao arquivo. - ADV: ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)
Processo 0000385-12.2006.8.26.0430 (430.01.2006.000385) - Procedimento Sumário - Neide Partezani de Menezes Ciência a parte de que os autos foram desarquivados e ficarão, a sua disposição, em cartório, por 30 dias. Após, retornarão ao
arquivo. - ADV: DANILO FERNANDO TAMADA (OAB 324873/SP)
Processo 0000387-31.1996.8.26.0430 (430.01.1996.000387) - Outros Feitos não Especificados - Dari Lucas Marchiori Ciência a parte de que os autos foram desarquivados e ficarão, a sua disposição, em cartório, por 30 dias. Após, retornarão ao
arquivo. - ADV: MARLON JOSE BERNARDES PEREIRA (OAB 223488/SP)
Processo 0001495-36.2012.8.26.0430 (430.01.2012.001495) - Procedimento Ordinário - Guarda - L. R. de C. e outro Intime-se os requerentes e o menor na pessoa de seu PROCURADOR de que foi designado o dia 21/01/2014, às 10h00min,
para comparecimento das partes ao Setor de Psicologia do Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca de
São José do Rio Preto, situado na Av. José Munia, 6250, Jd Francisco Fernandes, para a realização de avaliação psicológica,
devendo comparecer ao local citado. Fica devidamente intimado desta, caso não sejam encontrados pessoalmente. - ADV:
LIDIANE BORGES DE OLIVEIRA (OAB 224942/SP)
Processo 0001745-74.2009.8.26.0430 (430.01.2009.001745) - Arrolamento de Bens - Zilda Nunes da Silva - Ciência a parte
de que os autos foram desarquivados e ficarão, a sua disposição, em cartório, por 30 dias. Após, retornarão ao arquivo. - ADV:
JAIR NUNES DOS SANTOS NETO (OAB 117961/SP)
Processo 3001923-30.2013.8.26.0430 - Procedimento Ordinário - Guarda - A. de P. L. - Intimar a parte autora para retirar em
cartório o termo de guarda e responsabilidade provisório. - ADV: DIOGO DE OLIVEIRA RODRIGUES

Criminal
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO ASDRÚBAL AUGUSTO GAMA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SANDOVAL LUCIANO DE JESUS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0019/2014
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Processo 0000397-84.2010.8.26.0430 (430.01.2010.000397) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação - Jose
Raimundo Soares da Silva e outro - Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de abril de 2014, ás 16.00
horas. Requisite-se o réu. Int. Proceda-se. - ADV: GUSTAVO SOUZA RODRIGUES CIRILO (OAB 260515/SP)
Processo 0000540-73.2010.8.26.0430 (430.01.2010.000540) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - E. C.
S. S. - apresentar memorais em alegações finais 3 dias. - ADV: DANIEL EDUARDO APARECIDO SILVEIRA DE OLIVEIRA (OAB
269180/SP)
Processo 0001871-56.2011.8.26.0430 (430.01.2011.001871) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Lesão Corporal - Flavio
Otacilio da Silva Ribeiro - Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 01/04/2014, ás 16.30 horas. Int.
Proceda-se. - ADV: LIDIANE BORGES DE OLIVEIRA (OAB 224942/SP)
Processo 0003842-47.2009.8.26.0430 (430.01.2009.003842) - Crime Contra a Ordem Tributária (L. 8.137/90) - Crimes contra
a Ordem Tributária - Sebastião Aparecido dos Santos - - Oscarlino Olimpio Filho - Para audiência de instrução e julgamento
designo para o dia 01 de abril de 2014, ás 15.30 horas. Int. Proceda-se. - ADV: DIOGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, DEUZUITA
DA COSTA OLIVEIRA PÁDUA (OAB 256494/SP)

PEDERNEIRAS
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO VENTURINI BROSCO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CLÁUDIA REGINA TRAMONTE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2014
Processo 0000123-15.2013.8.26.0431 (043.12.0130.000123) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Panamericano S A - Vistos. Fls. 31/32: ao subscritor, Dr. Everton Barbosa Alves para, em cinco dias, proceder
a regularização da presente petição - falta de assinatura. Int.-se. ( aguardando recolhimento da taxa de previdência da OAB no
prazo de 3 dias) - ADV: SONIA RODRIGUES DE SOUZA (OAB 177574/SP), ROSANGELA DELL AQUILLA (OAB 199242/SP),
MARCELO DAL SECCO SAKAMOTO (OAB 221252/SP), EVERTON BARBOSA ALVES (OAB 339389/SP)
Processo 0000145-11.1992.8.26.0431 (431.01.1992.000145) - Procedimento Ordinário - Reajustes e Revisões Específicos Maria Furtado Gigliotti e outros - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos 1-Em face do pagamento (fls. 222/225), JULGO
EXTINTA a presente execução do julgado, com fundamento no artigo 794, I, do CPC. 2-Com o trânsito em julgado, arquivem-se
os autos com as anotações de estilo. P.R.I. - ADV: ANTONIO CARLOS POLINI (OAB 91096/SP), CARLOS ALBERTO SCHIAVON
DE ARRUDA FALCAO (OAB 121050/SP), MAURO ASSIS GARCIA BUENO DA SILVA (OAB 145941/SP), FRANCISCO ANTONIO
ZEM PERALTA (OAB 56708/SP)
Processo 0000402-98.2013.8.26.0431 (043.12.0130.000402) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - J.
C. dos S. - M. H. de O. B. - Arquivem-se os autos. Int.-se. - ADV: ENY SEVERINO DE FIGUEIREDO PRESTES (OAB 61181/
SP)
Processo 0000491-24.2013.8.26.0431 (043.12.0130.000491/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Aparecida de Souza Ferrari e outros - Arquivem-se os autos, com as
anotações de estilo. Int. - ADV: MAURO ASSIS GARCIA BUENO DA SILVA (OAB 145941/SP), WILSON JOSE GERMIN (OAB
144097/SP), ADJAIR FERREIRA BOLANE (OAB 58275/SP)
Processo 0000888-20.2012.8.26.0431 (431.01.2012.000888) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira S A Credito Financiamento e Investimento - Rafael Dela Coleta Nacli - Juntada a petição diversa
- Tipo: Carta Precatória em Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Número: 80001 - Protocolo: FPDR13000074658
Aguardando manifestação do autor, ante a devolução da Carta Precatória Cumprida Negativa - ADV: ANA PAULA Z. TOLEDO
BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP)
Processo 0002697-45.2012.8.26.0431 (431.01.2012.002697) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Bv Financeira
S A Credito Financiamento e Investimento - Intime-se a Requerida para em 5 (cinco) dias apresentar cópia do contrato (art. 355
e ss. do CPC). No silêncio, voltem conclusos para a prolação da sentença. Int-se. - ADV: ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA
SCATIGNA (OAB 68723/SP), PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP), ANA PAULA PIRES TREVISAN (OAB
292967/SP)
Processo 0003157-71.2008.8.26.0431 (431.01.2008.003157) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) Denise Pereira Leonel - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Remetam-se os autos ao arquivo. Int.-se. - ADV:
LUCIANA ROZANTE POLANZAN (OAB 255977/SP), MAURO ASSIS GARCIA BUENO DA SILVA (OAB 145941/SP), EVA
TERESINHA SANCHES (OAB 107813/SP)
Processo 0003286-08.2010.8.26.0431 (431.01.2010.003286) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) Paulina Balestri Donzel - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Cumpra-se a decisão de arquivamento (fl. 184). Int. - ADV:
MAURO ASSIS GARCIA BUENO DA SILVA (OAB 145941/SP), EVA TERESINHA SANCHES (OAB 107813/SP)
Processo 3000234-45.2013.8.26.0431 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Erza Galbin Rossi - INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Vistos Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando a
pertinência de cada uma delas, sob pena de indeferimento. Int-se. - ADV: MAURO ASSIS GARCIA BUENO DA SILVA (OAB
145941/SP), EVA TERESINHA SANCHES (OAB 107813/SP)
Processo 3000977-55.2013.8.26.0431 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Ilza Aparecida Balbino - Instituto
Nacional do Seguro Social Inss - Vistos Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência de
cada uma delas, sob pena de indeferimento. Int-se. - ADV: CHRISTIANO BELOTO MAGALHÃES DE ANDRADE (OAB 199786/
SP), MAURO ASSIS GARCIA BUENO DA SILVA (OAB 145941/SP)
Processo 3001264-18.2013.8.26.0431 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Bergamin Locaçao
Transportes e Serviços Agricolas Lt - Juntada a petição diversa - Tipo: Contestação em Procedimento Ordinário - Número: 80001
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- Protocolo: FPDR13000267187aguardando manifestação do autor sobre contestação - ADV: GRACIELLE RAMOS REGAGNAN
(OAB 257654/SP), CARLOS EDUARDO DA SILVA MANFRE (OAB 240572/SP)
Processo 3001889-52.2013.8.26.0431 - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - RMI - Renda Mensal Inicial, Reajustes
e Revisões Específicas - Instituto Nacional do Seguro Social INSS - Jose Bessi Sobrinho - 1- Para expedição dos ofícios
requisitórios, necessária a vinda aos autos das informações constantes dos artigos 34 a 36 da Resolução nº 168, do Conselho
da Justiça Federal. 2- Portanto, ao autor para que informe o nº de meses que estão sendo objeto de execução, bem como
o valor referente ao exercício de 2012 e aos exercícios anteriores. 3- Considerando os termos da Emenda Constitucional nº
62/2009, para fins de compensação de crédito, manifeste-se a Autarquia sobre eventual débito líquido e certo, inscrito ou não
em dívida ativa e constituído contra o credor original. 4- No silêncio, certificado o decurso do prazo para embargos, expeçam-se
os ofícios requisitórios. Dil.-se. Int.-se. Pederneiras, 16 de dezembro de 2013. - ADV: FRANCISCO ANTONIO ZEM PERALTA
(OAB 56708/SP), MAURO ASSIS GARCIA BUENO DA SILVA (OAB 145941/SP), ANTONIO CARLOS POLINI (OAB 91096/SP),
MARIA ANGELINA ZEN PERALTA (OAB 109068/SP)
Processo 3005265-46.2013.8.26.0431 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Gláucio
Luís da Silva - O autor teve condições de contratar advogado particular, deixando assim de utilizar a assistência judiciária gratuita
oferecida pelo Estado, circunstância que induz à conclusão de que não se enquadra na condição de pobreza prevista em lei para
fins de isenção das despesas processuais. Desta feita, determino a vinda aos autos de cópia de sua última declaração de renda,
para melhor exame do pedido de gratuidade. Anoto, por oportuno, que o sigilo fiscal será mantido, porquanto a declaração será
arquivada em pasta especial, para este fim existente no Cartório. Optando por não apresentar o documento acima indicado,
recolha as custas devidas, em 10 dias, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: ADRIANO DE AGUIAR FERREIRA (OAB 253172/
SP)

Criminal
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO VENTURINI BROSCO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CLÁUDIA REGINA TRAMONTE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0018/2014
Processo 0000565-15.2012.8.26.0431 (431.01.2012.000565) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema
Nacional de Armas - Mireli Juliani Silva Rezende - Encontra-se designado perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da
Comarca de Bauru/SP, sito na Rua Afonso Pena, nº 5-40, Bauru-SP, o dia 17 / 02 / 2014, às 12:10 horas, para audiência de
inquirição das testemunhas de defesa. - ADV: OLAVO PELEGRINA JUNIOR (OAB 107276/SP)
RELAÇÃO Nº 0019/2014
Processo 3005465-53.2013.8.26.0431 AÇÃO PENAL Procedimento Ordinário -Crimes de Trânsito Laionel Roger da Silva
- despacho de fls. 59: “VISTOS. A defesa pugnou pela revogação da prisão preventiva, apontando para tanto a existência de
trabalho e residência fixos a alicerçar o pedido de liberdade. Consoante já explicitado em decisões anteriores, o acusado possui
diversos envolvimentos em crimes, inclusive naquele de homicídio e porte ilegal de arma em relação aos quais já foi condenado.
Por outro lado, o acusado foi denunciado pela prática dos crimes de resistência, lesão corporal, embriaguez ao volante, direção
sem habilitação e porte de drogas, e muito embora as penas máximas somadas não sejam superiores a 4 anos, possível a prisão
preventiva nos termos do art. 313, inciso II, do CPP. Assim, havendo indícios suficientes da prática dos delitos, INDEFIRO o
pedido de liberdade provisória, mantendo a prisão cautelar do réu, buscando com isso resguardar a ordem pública e a aplicação
da lei penal, tudo nos termos do artigo 312 e 313 do CPP. Quanto ao mais, recebo a denúncia e não se verificando a existência
de quaisquer das hipóteses autorizadoras da absolvição sumária do acusado (CPP, art. 397) ou mesmo de vícios processuais
a serem sanados, designo o dia 28/01/2014, às 14:30 horas, para audiência una de instrução, debates e julgamento. Int.-se e
requisite-se.”; e despacho de fls. 61: “Vistos. Diante da certidão de fls. 60, depreque-se à Comarca de Bauru a inquirição das
testemunhas de acusação Paulo Roberto Caetano e Marcelo Eslaguenaufi Tavares, bem como dou por prejudicada a audiência
designada às fls. 59, liberando-se a pauta. No mais, observo que a denúncia já havia sido recebida às fls. 48, tornando sem
efeito o recebimento de fls. 59.” - ADV: JOÃO BATISTA DE SOUZA (OAB 161796/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
- JUIZ DE DIREITO EM EXERCÍCIO - RICARDO VENTURINI BROSCO
ESCRIVÃ JUDICIAL CLÁUDIA REGINA TRAMONTE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0020/2014
Processo 0000470-48.2013.8.26.0431 (043.12.0130.000470) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e
Condutas Afins - THIAGO DE CAMARGO - - IVAN RODRIGO FANTINI - Vistos. Recebo o recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público às fls. 287/292. Dê-se vista ao defensor do réu Thiago de Carmargo e após ao defensor do réu Ivan Rodrigo
Fantini, pelo prazo sucessivo de oito dias, para apresentação das contrarrazões. No mais, aguarde-se a intimação dos réus da
sentença. Intime-se.” - Peds., 14/102/2014. (as.) Ricardo Venturini Brosco - Juiz de Direito em exercício. - ADV: ANDRE LUIZ
GONCALVES VELOSO (OAB 141879/SP), FERNANDO MAURO ZANETTI (OAB 174342/SP), EDSON ROBERTO REIS (OAB
69568/SP)

PEDREGULHO
Cível
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1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO PAULO GUILHERME DE FARIA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUÍZ ROBERTO PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0001/2014
Processo 0000001-33.1989.8.26.0434 (434.01.1989.000001) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Brasil Sa - EDITAL EXPEDIDO, fica o advogado da parte autora intimado a providenciar o recolhimento em guia
FEDTJ do valor de R$ 187,32 para publicação, comprovando-se nos autos no prazo de 10 dias - ADV: PAULO ROBERTO
JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0000006-40.1998.8.26.0434 (434.01.1998.000006) - Monitória - Obrigações - Marco Antônio Rezende de Souza e
outro - Vistos. Necessário tentar a conciliação das partes (artigo 331 do CPC). Inclua-se na pauta automática do SAJ. Intimem-se.
Pedregulho, 07 de janeiro de 2014. - ADV: ILDA HELENA DUARTE RODRIGUES (OAB 70148/SP), JOSE CARLOS FERREIRA
(OAB 119103/SP)
Processo 0000006-40.1998.8.26.0434 (434.01.1998.000006) - Monitória - Obrigações - Marco Antônio Rezende de Souza
e outro - Certifico e dou fé que conforme determinado no processo a audiência foi designada para o dia 12/02/2014 às 13:45h
- Sala de Audiência da Vara Única, no endereço da vara acima indicado. - ADV: JOSE CARLOS FERREIRA (OAB 119103/SP),
ILDA HELENA DUARTE RODRIGUES (OAB 70148/SP)
Processo 0000006-78.2014.8.26.0434 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Aparecida Angélica Resende
Claudino - Vistos etc. 1- DEPRECADO: Juízo de Direito da Vara da JUSTIÇA FEDERAL DE FRANCA - SP. 2- Não existe prova
incontestável da incapacidade laboral, razão pela qual indefiro a antecipação da tutela. Ademais, a antecipação da tutela teria
caráter irreversível. 3- CITE-SE o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia
da petição inicial segue anexa e desta passa a fazer parte integrante, ficando advertido do prazo de 60 (sessenta) dias dias
para apresentar defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo
285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa
Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento
desta. PROCURADOR(ES): Dr(a). George Hamilton Martins Correa. Intime-se. - ADV: GEORGE HAMILTON MARTINS CORREA
(OAB 201395/SP)
Processo 0000007-63.2014.8.26.0434 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Valmira Gomes de Oliveira
Lima - Vistos etc. 1- DEPRECADO: Juízo de Direito da Vara da JUSTIÇA FEDERAL DE FRANCA - SP. 2- Não existe prova
incontestável da incapacidade laboral, razão pela qual indefiro a antecipação da tutela. Ademais, a antecipação da tutela teria
caráter irreversível. 3- CITE-SE o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia
da petição inicial segue anexa e desta passa a fazer parte integrante, ficando advertido do prazo de 60 (sessenta) dias dias
para apresentar defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo
285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa
Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento
desta. PROCURADOR(ES): Dr(a). George Hamilton Martins Correa. Intime-se. - ADV: GEORGE HAMILTON MARTINS CORREA
(OAB 201395/SP)
Processo 0000009-33.2014.8.26.0434 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Evair Januário de
Paula - Vistos etc. 1- DEPRECADO: Juízo de Direito da Vara da JUSTIÇA FEDERAL DE FRANCA - SP. 2- Não existe prova
incontestável da incapacidade laboral, razão pela qual indefiro a antecipação da tutela. Ademais, a antecipação da tutela teria
caráter irreversível. 3- CITE-SE o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia
da petição inicial segue anexa e desta passa a fazer parte integrante, ficando advertido do prazo de 60 (sessenta) dias dias
para apresentar defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo
285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa
Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento
desta. PROCURADOR(ES): Dr(a). George Hamilton Martins Correa. Intime-se. - ADV: GEORGE HAMILTON MARTINS CORREA
(OAB 201395/SP)
Processo 0000012-62.1989.8.26.0434 (043.41.9890.000012) - Inventário - Inventário e Partilha - Hugo César Lourenço
- Fica o autor intimado a retirar o Formal de Partilha já expedido, prazo 05 (cinco) dias. - ADV: KEDSON ROGER DA SILVA
FLORIANO (OAB 249582/SP)
Processo 0000014-55.2014.8.26.0434 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria Especial (Art. 57/8) - MARILZA DONIZETE
MENDONÇA - Vistos. Fica o Advogado da parte autora intimado a lançar assinatura na peça inicial. Revejo posicionamento
antes assumido e, doravante, consignando apenas que para as ações que se encontrem em sua fase inicial, passo a deliberar
conforme segue. A decisão vale para ações em fase inicial por uma questão de equidade, ou seja, para preservar ações que
já tenham atos processuais praticados, evitando-se prejuízo inútil. O artigo 5°, inciso XXXV, da CF, determina que a lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A partir daí interpretava-se sobre a desnecessidade de
esgotamento das vias administrativa para propositura da ação. Ocorre que tal interpretação não é a mais correta, conforme
decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido: “Previdenciário. Ação concessória de benefício. Processo civil.
Condições da ação. Interesse de agir (arts. 3º e 267, VI, do CPC). Prévio requerimento administrativo. Necessidade, em regra”
(STJ, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, Recurso Especial n° 1.310.042 PR, j. 15/05/2012). E de fato não é a
mais correta interpretação porque se não existe negativa administrativa não existe lesão ou ameaça a direito. Lide é o conflito
de interesses qualificado pela pretensão resistida, na clássica definição doutrinária. E se não existe resistência não se pode
falar em lide a ser dirimida pelo Poder Judiciário. Nem se indague de prejuízo ao segurado, ora autor(a), eis que a obtenção
do benefício na área administrativa o isenta da obrigação de custear honorários advocatícios que, embora justos, devam ser
obtidos quando houver real necessidade do processo judicial. Assim, determino ao autor(a) que comprove que fez requerimento
administrativo e que este foi negado. Prazo: 60 (sessenta) dias. - ADV: FELIPE RODOLFO NASCIMENTO TOLEDO (OAB
330435/SP), MAURICIO CESAR NASCIMENTO TOLEDO (OAB 329102/SP)
Processo 0000015-40.2014.8.26.0434 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria Especial (Art. 57/8) - CLAUDEVAR
ALMEIDA DUQUE - Vistos. Fica o Advogado da parte autora intimado a lançar assinatura na peça inicial. Revejo posicionamento
antes assumido e, doravante, consignando apenas que para as ações que se encontrem em sua fase inicial, passo a deliberar
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conforme segue. A decisão vale para ações em fase inicial por uma questão de equidade, ou seja, para preservar ações que
já tenham atos processuais praticados, evitando-se prejuízo inútil. O artigo 5°, inciso XXXV, da CF, determina que a lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A partir daí interpretava-se sobre a desnecessidade de
esgotamento das vias administrativa para propositura da ação. Ocorre que tal interpretação não é a mais correta, conforme
decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido: “Previdenciário. Ação concessória de benefício. Processo civil.
Condições da ação. Interesse de agir (arts. 3º e 267, VI, do CPC). Prévio requerimento administrativo. Necessidade, em regra”
(STJ, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, Recurso Especial n° 1.310.042 PR, j. 15/05/2012). E de fato não é a
mais correta interpretação porque se não existe negativa administrativa não existe lesão ou ameaça a direito. Lide é o conflito
de interesses qualificado pela pretensão resistida, na clássica definição doutrinária. E se não existe resistência não se pode
falar em lide a ser dirimida pelo Poder Judiciário. Nem se indague de prejuízo ao segurado, ora autor(a), eis que a obtenção
do benefício na área administrativa o isenta da obrigação de custear honorários advocatícios que, embora justos, devam ser
obtidos quando houver real necessidade do processo judicial. Assim, determino ao autor(a) que comprove que fez requerimento
administrativo e que este foi negado. Prazo: 60 (sessenta) dias. - ADV: MAURICIO CESAR NASCIMENTO TOLEDO (OAB
329102/SP), FELIPE RODOLFO NASCIMENTO TOLEDO (OAB 330435/SP)
Processo 0000018-30.1993.8.26.0434 (434.01.1993.000018) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Brasil Cia de Seguros
- Prefeitura Municipal de Jeriquara Sp e outro - Para que não haja dúvidas quanto a eventual saldo remanescente considerando
a informação de fls. 235 oficie-se ao Setor de Precatórios do TJSP com cópia de fls. 235/240, solicitando informações a respeito
de saldo remanescente. Com a resposta, retornem. Intimem-se. - ADV: NIVALDO FRANCISCO ESPOSTO (OAB 22066/SP),
GIOVANI ALVES LIPORONI (OAB 150518/SP)
Processo 0000024-02.2014.8.26.0434 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Bradesco S/A - Comprovada a
mora, DEFIRO A LIMINAR, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Com o cumprimento da liminar CITESE o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5
(cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar
defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo
autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam
consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69),
oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. O bem deverá
ser depositado ao representa da parte autora devidamente identificado no processo. Com a expedição do mandado providencie
a parte requerente o contato com o Oficial de Justiça para agendar o cumprimento da liminar. Em havendo resistência do
requerido quando do cumprimento da liminar, deverá o Sr(a) Oficial de Justiça, observadas as cautelas de estilo requisitar
reforço policial para o cumprimento, servindo cópia deste como ofício. Caso pretenda a parte autora o uso do Renajud ou outro
sistema de localização de bens e pessoas, recolher a verba necessária (Comunicado SPI nº 306/2013 do TJ-SP - D.J.E. do dia
22/04/2013 - R$ 11,00, guia FEDTJ - cód 434-1) por ato a ser realizado, especificando a operação pretendida. Intime-se. - ADV:
POLIANE CRISTINA DE ABREU SCANDAR (OAB 327433/SP), JOSE LUIS TREVIZAN FILHO (OAB 269588/SP)
Processo 0000026-69.2014.8.26.0434 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - ELAINE CRISTINA
BARBOSA FERREIRA SILVA - Aguarde-se a juntada do instrumento de mandato e da declaração de hipossuficiência devendo
a parte apresentar cópia do comprovante de seus rendimentos ou das duas ultimas declarações do Imposto de Renda. Com o
atendimento, retornem. Intimem-se. - ADV: ANDRÉ LUIS EVANGELISTA (OAB 268581/SP)
Processo 0000027-54.2014.8.26.0434 - Alienação Judicial de Bens - Alienação Judicial - ANTÔNIO EURÍPEDES DA MATA e
outros - Comprovem todos os requerentes a hipossuficiência com a exibição de cópia do comprovante de seus rendimentos ou
das duas últimas declarações do Imposto de Renda sob pena de indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.
Caso não, recolham as custas processuais devidas ao Estado e a taxa da CPA. Providenciem cópia atualizada da matrícula do
imóvel com o registro do formal de partilha acostado ao processo. Informem a qualificação do condômino Gumercindo. Com
a qualificação no processo, realize a serventia pesquisas junto aos sistemas SIEL/T.R.E. e CAEX solicitando a este dados
pessoais (CPF/RG). Com o atendimento, retornem. Intimem-se. - ADV: DANIELA MARIA POLO REIS (OAB 135284/SP), CLEBER
FREITAS DOS REIS (OAB 134551/SP)
Processo 0000037-02.1994.8.26.0434 (043.41.9940.000037) - Inventário - Inventário e Partilha - Ivanil Bonfim Alves
- Informação do Cartório - Autos desarquivados. Aguarda manifestação do interessado no prazo de 30 (trinta) dias. - ADV:
CARLOS ROBERTO FALEIROS DINIZ (OAB 25643/SP)
Processo 0000038-83.2014.8.26.0434 - Mandado de Segurança - Serviços Hospitalares - José Camillo da Silva - Vistos.
Pretende o impetrante, por meio do presente writ, a concessão (preventiva) liminar da ordem, objetivando que o Município
de Pedregulho, por meio do Secretario Municipal de Saúde forneça a ele o tratamento denominado Câmara Hiperbárica (60
sessões), uma vez que possui ulcera de decúbito em região trocanérica D e E. Afirma que a falta do tratamento pode leva-lo
a óbito. Com a inicial juntou documentos. O Ministério Público se manifestou favoravelmente a concessão da liminar. Em uma
análise perfunctória, vislumbro relevância na fundamentação proposta na inicial, posto que o autor juntou relatório médico
(inclusive com fotos) que demonstra a necessidade do tratamento.. No mais, a Constituição Federal garante a todos o Direito a
Saúde, que é um dever do Estado (art. 196). Outrossim, a Constituição garante o direito a vida (artigo 5º). E, no presente caso,
a falta de tratamento pode levar o requerente a morte. Assim, plenamente possível o deferimento da liminar. Entretanto, como
bem salientado pelo Ministério Público, o Município poderá contratar o tratamento no estabelecimento que fornecer o preço
mais acessível, ainda que não seja aquele indicado pelo autor. Destarte, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora,
DEFIRO a liminar, determinando que o Secretário Municipal do Município de Pedregulho autoriza que a municipalidade custeie
o tratamento Câmera Hiperbárica (60 sessões) do autor deste Mandado de Segurança, em estabelecimento que melhor atenda
aos interesses do Município, no prazo de 25 dias. Em caso de descumprimento aplico multa diária a ser paga pela autoridade
coatora no valor de R$ 1.000,00 ( mil reais) por dia, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Requisitem-se as informações
da autoridade coatora, notificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada (arts. 6º e 11, da Lei n.
12.016/2009), valendo esta decisão como ofício e mandado. Após, ao Ministério Público e conclusos. Intime-se. - ADV: CARLOS
BATISTA BALTAZAR (OAB 100223/SP)
Processo 0000040-53.2014.8.26.0434 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J. V. dos S. S. e outros - DecisãoCarta Precatória - Citação e Intimação - Alimentos - Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento- Família - Ante os
elementos constantes dos autos, arbitro os alimentos provisórios no valor R$ 242,00, devidos a partir da citação. Para a
audiência de conciliação, instrução e julgamento, designo o dia 17/03/2014 às 13:30h. CITE-SE e INTIME-SE a(o) ré(u) acima
qualificada(o), para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue anexa e desta passa a fazer parte
integrante. As partes devem se apresentar à audiência acompanhadas de suas testemunhas e advogados. Na audiência, se
não houver acordo, poderá o réu contestar, desde que o faça por intermédio de advogado. A ausência do autor importará em
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arquivamento do processo e a do réu ou de seu advogado, em confissão e revelia. Oficie-se à empregadora para desconto em
folha de pagamento, se o caso. As audiências deste Juízo realizam-se no seguinte endereço: Praça Padre Luís Sávio, s/n, Sala
de Audiência da Vara Única, Centro. - ADV: EVERTON NERY COMODARO (OAB 275138/SP)
Processo 0000047-12.1995.8.26.0434 (434.01.1995.000047) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - José
Nascimento - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Diante da concordância do INSS homologo a habilitação de herdeiros
pretendida pela parte autora, devendo a Serventia proceder ao cadastramento dos herdeiros junto ao Sistema Informatizado do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e atualizar o status do autor para constar como espólio. Sem prejuízo, manifeste-se
a parte autora acerca do prosseguimento útil do feito, no prazo de dez dias. Intimem-se. - ADV: SANDRA MARA DOMINGOS
(OAB 189429/SP), ADAO NOGUEIRA PAIM (OAB 57661/SP), SUSANA NAKAMICHI CARRERAS (OAB 96644/SP)
Processo 0000048-30.2014.8.26.0434 - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens
(nº 0020677-02.2010.8.26.0196 - 4ª Vara Cível) - COOPERATIVA DE CAFEICULTORES E AGROPECUARISTAS - COCAPEC
- Carta precatória com a finalidade de avaliação e praceamento de bem imóvel, rural. Consta que a penhora se deu sobre a
totalidade do imóvel conforme o termo de fls. 19 da carta precatória, contudo, na averbação 16 da matrícula consta a alienação
de parte do imóvel. Assim, necessária a regularização para que conste a área remanescente pertencente ao executado, com
a devida re-ratificação do termo de penhora devendo o credor comprovar a averbação desta junto a matrícula do imóvel e a
intimação do executado a fim de dar garantia a eventual interessado na aquisição do bem em leilão judicial. Assim, intime-se o
credor para a regularização necessária comprovando no processo. Informe ao J.Deprecante encaminhando por “email”. Intimemse. - ADV: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 184903/SP), EMERSON JOSÉ DO COUTO (OAB 191575/SP)
Processo 0000052-67.2014.8.26.0434 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - DEUSDETE DA HORA e
outro - DEPRECADO: Juízo de Direito da Vara da FAZENDA PÚBLICA - FORO ESTADUAL DE RIBEIRÃO PRETO - SP. CITE(M)SE a(o)(s) ré(u)(s) acima qualificada(o)(s), para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue anexa e
desta passa a fazer parte integrante, ficando advertida(o)(s) do prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar(em) defesa, sob
pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo
Civil. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa Excelência que após exarar o
seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento desta. - ADV: FERNANDO DINIZ
COLARES (OAB 273522/SP), TIAGO PEIXOTO DINIZ (OAB 202685/SP)
Processo 0000058-74.2014.8.26.0434 - Divórcio Litigioso - Dissolução - E. F. da S. - Defiro à requerente os benefícios da
assistência judiciária gratuita, anotando-se. Deverá a requerente aditar a inicial para consta o nome de casada conforme o
assento de casamento de fls. 05. Com o aditamento, retornem. Intimem-se. - ADV: VIVIANE BALLATORI ARIS (OAB 287285/
SP)
Processo 0000060-74.1996.8.26.0434 (434.01.1996.000060) - Execução de Título Extrajudicial - Banco do Brasil Sa - Marco
Antonio Ferreira Capetinga - Requerente: decorrido o prazo da suspensão de fls. 368. Manifestar em termos de prosseguimento.
- ADV: CARLOS BATISTA BALTAZAR (OAB 100223/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0000063-92.1997.8.26.0434 (434.01.1997.000063) - Procedimento Ordinário - Massaro Rolamentos e Peças
Ltda - Prefeitura Municipal de Jeriquara - Pagamento de precatório. Deverá a empresa juntar ao processo o instrumento de
constituição a fim de que seja verificada a regularidade do represente apto ao levantamento. Informe o Advogado em nome de
quem deverá ser expedida a guia de levantamento informando, inclusive, o numero dos documentos pessoais para a confecção
da guia. Com a manifestação, expeça-se a(s) guia(s) de levantamento e intime a parte para retirada e cumprimento. Quanto ao
mais, considerando a informação de “pagamento parcial” (fls. 215), após a retirada da guia de levantamento, manifeste o credor.
Intimem-se. - ADV: ELIZALDO APARECIDO PENATI (OAB 68335/SP), GIOVANI ALVES LIPORONI (OAB 150518/SP)
Processo 0000063-96.2014.8.26.0434 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - N. A. R. F. P. e outro - Defiro à
parte requerente os benefícios da AJG, anotando-se. Ante os elementos constantes dos autos, arbitro os alimentos provisórios
no valor de R$ 242,00, devidos a partir da citação. Para a audiência de conciliação, instrução e julgamento, designo o dia
17/02/2014 às 14:00h. Cite-se e intime-se o réu e, intime a(o) representante da parte autora. As partes devem se apresentar
à audiência acompanhadas de suas testemunhas e advogados. Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu contestar,
desde que o faça por intermédio de advogado. A ausência do autor importará em arquivamento do processo e a do réu ou de
seu advogado, em confissão e revelia. Oficie-se à empregadora para desconto em folha de pagamento, se o caso. As audiências
deste Juízo realizam-se no seguinte endereço: Praça Padre Luís Sávio, s/n, sala Sala de Audiência da Vara Única, Centro.
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: EDUARDO
JORGE SAADI JUNIOR (OAB 102791/SP)
Processo 0000064-81.2014.8.26.0434 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - HÉLIO
DONIZETE BERNARDES - istos. 1) Diante da verossimilhança das alegações da parte requerente, tendo em vista o narrado na
petição inicial, evidenciando a inexistência de obrigação pendente de adimplemento, assim como do risco de dano irreparável,
por conta das restrições creditícias decorrente do protesto do título de crédito, defiro o pedido liminar, determinando o óbice
à publicidade do nome de Hélio Donizete Bernardes (CPF 930.261.028-49) pelo SCPC , no que toca aos débitos objeto do
presente feito ( RJ/Leader Card; Lojas Renner e Banco IBI S.A. Banco Múltiplo). Caso tenha alterado a verdade dos fatos objeto
do processo, a parte demandante sujeitar-se-á às penas por litigância de má-fé, sem prejuízo de outras cominações. Serve a
presente decisão de ofício ao SCPC, para cumprimento da medida, cabendo à parte autora sua retirada e encaminhamento.
Para facilitar o cumprimento da medida o ofício deve ser acompanhado de cópia de fls. 21 dos autos 2) Cite-se as rés para
que, querendo, ofereça resposta à demanda. Não sendo contestada a presente ação, no prazo legal, por advogado legalmente
habilitado, presumir-se-ão aceitos os fatos articulados na petição inicial, consoante o disposto no artigo 285 do Código de
Processo Civil. Intime-se. Cite-se Pedregulho, 16 de janeiro de 2014. - ADV: DIRCEU POLO FILHO (OAB 214495/SP)
Processo 0000074-48.2002.8.26.0434 (434.01.2002.000074) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Brasil Sa - Pedregulho Auto Posto Bela Vista Ltda - - Joao Euripedes Sampaio - - Ary Mario de Paula Sampaio Partes: Foi redesignada a data do leilão dos bens penhorados nos autos para 19/02/2014 às 14:30 hs (1º leilão) e 26/02/2014
às 14:30 hs (eventual 2º leilão). - ADV: SETIMIO SALERNO MIGUEL (OAB 67543/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS
(OAB 23134/SP), MARCO AURELIO GILBERTI FILHO (OAB 112010/SP)
Processo 0000078-65.2014.8.26.0434 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - LUIZ ANTONIO SILVA Vistos. Revejo posicionamento antes assumido e, doravante, consignando apenas que para as ações que se encontrem em
sua fase inicial, passo a deliberar conforme segue. A decisão vale para ações em fase inicial por uma questão de equidade, ou
seja, para preservar ações que já tenham atos processuais praticados, evitando-se prejuízo inútil. O artigo 5°, inciso XXXV, da
CF, determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A partir daí interpretava-se
sobre a desnecessidade de esgotamento das vias administrativa para propositura da ação. Ocorre que tal interpretação não
é a mais correta, conforme decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido: “Previdenciário. Ação concessória de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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benefício. Processo civil. Condições da ação. Interesse de agir (arts. 3º e 267, VI, do CPC). Prévio requerimento administrativo.
Necessidade, em regra” (STJ, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, Recurso Especial n° 1.310.042 PR, j.
15/05/2012). E de fato não é a mais correta interpretação porque se não existe negativa administrativa não existe lesão ou
ameaça a direito. Lide é o conflito de interesses qualificado pela pretensão resistida, na clássica definição doutrinária. E se
não existe resistência não se pode falar em lide a ser dirimida pelo Poder Judiciário. Nem se indague de prejuízo ao segurado,
ora autor(a), eis que a obtenção do benefício na área administrativa o isenta da obrigação de custear honorários advocatícios
que, embora justos, devam ser obtidos quando houver real necessidade do processo judicial. Assim, determino ao autor(a) que
comprove que fez requerimento administrativo e que este foi negado. Prazo: 60 (sessenta) dias. - ADV: FELIPE RODOLFO
NASCIMENTO TOLEDO (OAB 330435/SP), MAURICIO CESAR NASCIMENTO TOLEDO (OAB 329102/SP)
Processo 0000079-50.2014.8.26.0434 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - RENATA APARECIDA DA
SILVA PEREIRA - Vistos. Revejo posicionamento antes assumido e, doravante, consignando apenas que para as ações que se
encontrem em sua fase inicial, passo a deliberar conforme segue. A decisão vale para ações em fase inicial por uma questão
de equidade, ou seja, para preservar ações que já tenham atos processuais praticados, evitando-se prejuízo inútil. O artigo
5°, inciso XXXV, da CF, determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A partir
daí interpretava-se sobre a desnecessidade de esgotamento das vias administrativa para propositura da ação. Ocorre que tal
interpretação não é a mais correta, conforme decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido: “Previdenciário. Ação
concessória de benefício. Processo civil. Condições da ação. Interesse de agir (arts. 3º e 267, VI, do CPC). Prévio requerimento
administrativo. Necessidade, em regra” (STJ, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, Recurso Especial n° 1.310.042
PR, j. 15/05/2012). E de fato não é a mais correta interpretação porque se não existe negativa administrativa não existe lesão
ou ameaça a direito. Lide é o conflito de interesses qualificado pela pretensão resistida, na clássica definição doutrinária. E se
não existe resistência não se pode falar em lide a ser dirimida pelo Poder Judiciário. Nem se indague de prejuízo ao segurado,
ora autor(a), eis que a obtenção do benefício na área administrativa o isenta da obrigação de custear honorários advocatícios
que, embora justos, devam ser obtidos quando houver real necessidade do processo judicial. Assim, determino ao autor(a) que
comprove que fez requerimento administrativo e que este foi negado. Prazo: 60 (sessenta) dias. - ADV: MAURICIO CESAR
NASCIMENTO TOLEDO (OAB 329102/SP), FELIPE RODOLFO NASCIMENTO TOLEDO (OAB 330435/SP)
Processo 0000084-72.2014.8.26.0434 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - R. M. R. P. - Defiro à parte requerente
os benefícios da AJG, anotando-se. Ante os elementos constantes dos autos, arbitro os alimentos provisórios no valor de R$
242,00, devidos a partir da citação. Para a audiência de conciliação, instrução e julgamento, designo o dia 17/02/2014 às 13:45h.
Cite-se e intime-se o réu e, intime a(o) representante da parte autora. As partes devem se apresentar à audiência acompanhadas
de suas testemunhas e advogados. Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu contestar, desde que o faça por intermédio
de advogado. A ausência do autor importará em arquivamento do processo e a do réu ou de seu advogado, em confissão e
revelia. Oficie-se à empregadora para desconto em folha de pagamento, se o caso. As audiências deste Juízo realizam-se no
seguinte endereço: Praça Padre Luís Sávio, s/n, sala Sala de Audiência da Vara Única, Centro. Servirá o presente, por cópia
digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: LEONARDO DONIZETI BUENO (OAB
123572/SP)
Processo 0000086-42.2014.8.26.0434 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta - D. M. - Defiro à parte requerente os
benefícios da AJG, anotando-se. Trata-se de oferta de alimentos e, desde logo, fixo em R$ 242,00, devidos a partir da citação,
intimando-se o alimentante. Para a audiência de conciliação, instrução e julgamento, designo o dia 17/02/2014 às 13:30h. Citese e intime-se o réu e, intime a(o) representante da parte autora. As partes devem se apresentar à audiência acompanhadas de
suas testemunhas e advogados. Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu contestar, desde que o faça por intermédio
de advogado. A ausência do autor importará em arquivamento do processo e a do réu ou de seu advogado, em confissão e
revelia. Deverá a genitora do autor informar número de agência e conta para recebimento dos alimentos e, caso não possua
deverá retirar na serventia judicial ofício de solicitação de abertura de conta junto ao Banco do Brasil - agência de Pedregulho
-, para recebimento de alimentos. No ofício conste a solicitação de isenção de taxas de manutenção de conta, se possível. As
audiências deste Juízo realizam-se no seguinte endereço: Praça Padre Luís Sávio, s/n, sala Sala de Audiência da Vara Única,
Centro. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV:
LETÍCIA JULIA DE SOUZA CARDOSO (OAB 311493/SP)
Processo 0000087-27.2014.8.26.0434 - Procedimento Ordinário - Concurso Público / Edital - PAULO VICENTE DA SILVA
- DEFIRO a parte requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita, anotando-se. DETERMINO a parte requerente
a juntada de cópia dos “holleriths” de fls. 09/14 e versos já que aquelas encartadas não estão visíveis em decorrência da má
qualidade da impressão. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue em anexo,
ficando advertida(o) do prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros
os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada,
como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: MARILUCI SANTANA JUSTO LATORRACA (OAB 251646/
SP), EDNA GOMES BRANQUINHO (OAB 85589/SP)
Processo 0000088-12.2014.8.26.0434 - Procedimento Ordinário - Concurso Público / Edital - CARLOS ROBERTO DE
SOUZA - Consta em fls. 21 cópia do comprovante de rendimentos da parte autora o qual demonstra a incompatibilidade com o
pedido de assistência judiciária gratuita, que resta indeferido. Recolha o autor as custas processuais devidas ao Estado, a taxa
da CPA e diligência ao Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação. Intimem-se. - ADV: RAIMUNDO ALBERTO
NORONHA (OAB 102039/SP)
Processo 0000125-10.2012.8.26.0434 (434.01.2012.000125) - Usucapião - Aquisição - Romeu Luiz - Em que pese a
manifestação da parte autora dando conta de que providenciará o comparecimento de Carlos e Maria Perpétuo que ainda não
foram citados, em audiência de instrução, o fato é que considerando o rito processual a citação deverá ser operada previamente
à audiência de instrução. Assim, cumpra a parte autora a citação dos requeridos mencionados. Intimem-se. - ADV: DIRCEU
POLO FILHO (OAB 214495/SP), LEONARDO DONIZETI BUENO (OAB 123572/SP)
Processo 0000169-92.2013.8.26.0434 (043.42.0130.000169) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Maria Elaine
Shulmann das Neves Jurdi - ofício expedido aguardando assinatura do MM. Juiz. Após, fica a parte autora intimada a providenciar
a impressão e encaminhamento, comprovando-se nos autos, para posterior remessa dos autos ao arquivo - ADV: MARCO
AURELIO GILBERTI FILHO (OAB 112010/SP), SETIMIO SALERNO MIGUEL (OAB 67543/SP)
Processo 0000174-85.2011.8.26.0434 (434.01.2011.000174) - Inventário - Inventário e Partilha - Carolyna Ramos Teixeira
- Requerente: Alvarás disponíveis para impressão no site do TJSP. Com o cumprimento, prestar contas no processo conforme
determinação da decisão de fls. 482. - ADV: CLEBER FREITAS DOS REIS (OAB 134551/SP), DANIELA MARIA POLO REIS
(OAB 135284/SP)
Processo 0000203-67.2013.8.26.0434 (043.42.0130.000203) - Procedimento Ordinário - Guarda - José Aparecido Cândido
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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- Prorrogo por mais 180 (cento e oitenta) dias a guarda provisória concedidas em fls. 20. Lavre-se o termo respectivo e intimese a parte na pessoa do Advogado para assinatura em cartório no prazo de 05 (cinco) dias da intimação. Os requeridos foram
regularmente citados. Aguarde-se o prazo para eventual resposta, certificando no momento oportuno. Intimem-se. - ADV:
LEONARDO DONIZETI BUENO (OAB 123572/SP)
Processo 0000215-67.2002.8.26.0434 (434.01.2002.000215) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Brasil Sa - Edital de Intimação Expedido, fica o advogado intimado a comprovar nos autos do recolhimento do valor de
R$ 193,90, para publicação, em guia FEDTJ, no prazo de 10 dias - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/
SP)
Processo 0000266-10.2004.8.26.0434 (434.01.2004.000266) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Zenildo dos Santos - Oficie-se conforme pleiteado pelo INSS a fls. 230. Cumpra-se e Intimem-se. - ADV: SANDRA MARA
DOMINGOS (OAB 189429/SP)
Processo 0000324-08.2007.8.26.0434 (434.01.2007.000324) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - V.
H. R. P. - E. F. M. - Informação do Cartório - Autos desarquivados. Aguarda manifestação do interessado no prazo de 30 (trinta)
dias. - ADV: DIRCEU POLO FILHO (OAB 214495/SP), JOSE ROBERTO GIRON (OAB 89338/SP)
Processo 0000331-58.2011.8.26.0434 (434.01.2011.000331) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Maria Carmelita
de Carlo e outros - Requerente, ofício ao Ministério do Trabalho disponível para impressão no Site do TJSP. - ADV: MARCO
AURÉLIO GERON (OAB 178629/SP)
Processo 0000331-58.2011.8.26.0434 (434.01.2011.000331) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Maria Carmelita
de Carlo e outros - Requerente: Termo - Doação da Meação do imóvel disponível para assinatura e retirada em cartório. - ADV:
MARCO AURÉLIO GERON (OAB 178629/SP)
Processo 0000390-12.2012.8.26.0434 (434.01.2012.000390) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - A. C.
B. P. - J. M. de O. - Requerente: Ofício - Abertura de Conta para Depósito de Pensão Alimentícia disponível para impressão no
site do TJSP. - ADV: JOSE CARLOS FERREIRA (OAB 119103/SP), EVERTON NERY COMODARO (OAB 275138/SP)
Processo 0000431-76.2012.8.26.0434 (434.01.2012.000431) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Rosangela Otavio Rodrigues - Cumpra-se o V. Acórdão, dando ciência às partes. Forme-se o incidente da execução com etiqueta
na capa do processo. Oficie-se com cópias necessárias para implantação do benefício. Resposta em 20 dias. Com a resposta
intime-se a parte quanto a implantação, expedindo-se carta. Após, intime-se o credor para oferecimento da conta de liquidação
em 30 dias, observando os termos do artigo 730 do CPC. Com a conta de liquidação, cite-se o Instituto-réu nos termos do
artigo 730 do CPC. Se oferecidos embargos, autue-se em apenso. Caso concorde com a conta de liquidação da parte autora,
requisite-se o pagamento, observadas as cautelas de estilo. Extraia do “site” da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.
br) a CND, em cumprimento ao disposto nos termos da Emenda Constitucional 62/2009. Com a cópia da requisição nos autos,
intimem-se as partes para conferência e eventual impugnação no prazo de 10 dias a fim de que possa ser transmitida “on-line”.
Int. - ADV: FELIPE RODOLFO NASCIMENTO TOLEDO (OAB 330435/SP), MAURICIO CESAR NASCIMENTO TOLEDO (OAB
329102/SP)
Processo 0000447-74.2005.8.26.0434 (434.01.2005.000447) - Execução de Título Extrajudicial - Recovery do Brasil Fundo
de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Multisetorial - Hernani Jorge Ticly - Informação do Cartório - Autos
desarquivados. Aguarda manifestação do interessado no prazo de 30 (trinta) dias. - ADV: FABRICIO ABRAHÃO CRIVELENTI
(OAB 191795/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)
Processo 0000450-05.2000.8.26.0434 (434.01.2000.000450) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Jose
Oliveira da Silva - Inssinstituto Nacional do Seguro Social - Diante da concordância do INSS homologo a habilitação de herdeiros
pretendida pela parte autora, devendo a Serventia proceder ao cadastramento dos herdeiros junto ao Sistema Informatizado do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e atualizar o status do autor para constar como espólio. Sem prejuízo, manifeste-se
a parte autora acerca da certidão de objeto e pé do processo em trâmite perante esse Juízo sob o nº 1171/2011 acostada aos
autos às fls. 317/318, bem como acerca do prosseguimento útil do feito. Intimem-se. - ADV: SUSANA NAKAMICHI CARRERAS
(OAB 96644/SP), JOSE AUGUSTO DE ALMEIDA JUNQUEIRA (OAB 72445/SP)
Processo 0000488-02.2009.8.26.0434/01 (043.42.0090.000488/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento
/ Execução - Francisco Aparecido Rafael - Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de trinta dias. Decorrido o lapso temporal
sem manifestação, intime-se. Intimem-se. - ADV: CARLOS BATISTA BALTAZAR (OAB 100223/SP)
Processo 0000522-40.2010.8.26.0434 (434.01.2010.000522) - Usucapião - Aquisição - Devair Américo - José Pedro da
Costa - Vistos. Pólo passivo firmado pela decisão de fls. 51. Necessário comprovar a posse ad usucapionem. Defiro a prova oral.
Necessária a abertura de instrução processual com oitiva de testemunhas. As testemunhas serão ouvidas se tempestivamente
arroladas, e serão intimadas se isto for expressamente requerido, desde que, sendo o caso, seja recolhida diligência do Oficial
de Justiça. Inclua-se na pauta automática do SAJ. Intimem-se. Pedregulho, 10 de janeiro de 2014. - ADV: VAGNER LOPES
(OAB 156720/SP), CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA (OAB 229758/SP)
Processo 0000522-40.2010.8.26.0434 (434.01.2010.000522) - Usucapião - Aquisição - Devair Américo - José Pedro da
Costa - Certifico e dou fé que conforme determinado no processo a audiência foi designada para o dia 19/02/2014 às 15:10h Sala de Audiência da Vara Única, no endereço da vara acima indicado. - ADV: CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA (OAB
229758/SP), VAGNER LOPES (OAB 156720/SP)
Processo 0000624-09.2003.8.26.0434 (434.01.2003.000624) - Ação Civil Pública - Ministerio Publico do Estado de Sao
Paulo - Gilberto Baliero Lopes - Informação do Cartório - Autos desarquivados. Aguarda manifestação do interessado no prazo
de 30 (trinta) dias. - ADV: EDUARDO JORGE SAADI JUNIOR (OAB 102791/SP), LEONARDO DONIZETI BUENO (OAB 123572/
SP)
Processo 0000650-89.2012.8.26.0434 (434.01.2012.000650) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Fernando do Nascimento Silva - nota de cartório: Benefício implantado, junte-se à conta de liquidação - ADV: MAURICIO
CESAR NASCIMENTO TOLEDO (OAB 329102/SP), FELIPE RODOLFO NASCIMENTO TOLEDO (OAB 330435/SP)
Processo 0000684-64.2012.8.26.0434 (434.01.2012.000684) - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária Banco Panamericano Sa - Para atendimento, considerando os termos do Comunicado SPI nº 306/2013 do TJ-SP (D.J.E. do
dia 22/04/2013), recolha a parte a verba necessária (R$ 11,00, guia FEDTJ - cód 434-1) especificando a operação pretendida.
Apresente, memória atualizada do débito. Com o recolhimento retornem. Intimem-se. - ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA
LOPES (OAB 278281/SP), HUDSON JOSE RIBEIRO (OAB 150060/SP)
Processo 0000769-31.2004.8.26.0434 (434.01.2004.000769) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Jose Justino
Bolonha e outros - Alvará expedido disponível para impressão pelo Advogado - ADV: LEONARDO DONIZETI BUENO (OAB
123572/SP)
Processo 0001031-97.2012.8.26.0434 (434.01.2012.001031) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Danilo Ozano Resende Ferreira - Mapfre Vera Cruz Seguradora Sa - Anote-se a baixa do processo. Certifique a respeito de
custas em aberto com ressalva da AJG. Cobre-se, se devidas as custas e caso não haja pagamento oficie-se para a inscrição
junto ao órgão arrecadador. Após, caso nada mais seja requerido, comuniquem-se e arquivem-se. Intimem-se. - ADV: INALDO
BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP), CONRADO DIAS PEREIRA (OAB
80416/MG), ADRIANO FARIA DOS SANTOS ANJO (OAB 76290/MG)
Processo 0001088-67.2002.8.26.0434 (434.01.2002.001088) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art.
48/51) - Leonor Ribeiro Purcino Silverio - Consta informação do INSS de Ribeirão Preto quanto a implantação de benefício
por ordem emanada deste Juízo, mas em análise ao processo, não foi determinado por este Juízo a implantação de benefício.
Com efeito, a ação foi julgada improcedente e a decisão de primeiro grau foi confirmada na integra pelo V.Acórdão de fls.
132/135 com trânsito em julgado certificado no processo. Diante de tais considerações, determino a remessa de cópia de fls.
102/106, 126/135 e de fls. 139 ao INSS de Ribeirão Preto - SP para que verifique a regularidade da implantação do benefício ao
segurado desde que não esteja vinculado ao processo deste Juízo com providências administrativas quanto ao cancelamento
em existindo essa vinculação. Encaminhe-se com “AR”. Após, caso nada seja requerido, retornem ao arquivo com as cautelas
de estilo. Intimem-se. - ADV: ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA (OAB 175073/SP)
Processo 0001097-87.2006.8.26.0434 (434.01.2006.001097) - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso - Luana
Construshopping Comércio de Materiais para Construção Ltda - decorrido o prazo sem manifestação nos autos. Fica a parte
credora intimada à manifestação quanto ao prosseguimento. Em caso de inércia será encaminhada carta de intimação pessoal
ára manifestação em 48 horas e edital para o mesmo fim - ADV: MARCO AURELIO GILBERTI FILHO (OAB 112010/SP), SETIMIO
SALERNO MIGUEL (OAB 67543/SP), LUCAS PINTO MIGUEL (OAB 289824/SP)
Processo 0001148-25.2011.8.26.0434 (434.01.2011.001148) - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - Ação
Educacional Claretiana - Silvia Amelia Matias - Requerente: decorrido o prazo legal sem impugnação por parte da executada
sobre a penhora de fls. 126. Manifestar em termos de prosseguimento. - ADV: MARCOS ANTONIO CAPELOZI (OAB 90627/SP),
JOSE LUIZ MAZARON (OAB 66992/SP), ANA CLÁUDIA PEREIRA (OAB 201333/SP)
Processo 0001149-10.2011.8.26.0434 (434.01.2011.001149) - Outros Feitos não Especificados - Ação Educacional Claretiana
- Processo de conhecimento extinto (art. 269, III, do CPC). Informa o credor o inadimplemento do adverso e requer a intimação
para comprovar os pagamentos. Ora, se os pagamento deveriam ser feitos por depósito em conta da credora e esta não os
identificou é certo que não houve o pagamento. Passível o prosseguimento da execução nestes autos. Assim, informe o credor o
valor devido e com observância dos termos do artigo 475-J do Código de Processo Civil manifeste-se quanto ao prosseguimento.
Com a manifestação providencie a serventia a instauração do incidente da execução. Intimem-se. - ADV: MARCOS ANTONIO
CAPELOZI (OAB 90627/SP), JOSE LUIZ MAZARON (OAB 66992/SP), ANA CLÁUDIA PEREIRA (OAB 201333/SP)
Processo 0001335-67.2010.8.26.0434 (434.01.2010.001335) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade
Fiduciária - Santander Leasing Sa Arrendamento Mercantil - ofício expedido aguardando assinatura do MM. Juiz. Após, fica
a parte intimada a providenciar a impressão e encaminhamento, comprovando-se nos autos - ADV: VIVIANE APARECIDA
HENRIQUES (OAB 140390/SP), FABIANO SILVESTRE ISSAS (OAB 224911/SP)
Processo 0001341-69.2013.8.26.0434 (043.42.0130.001341) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Euripa da Silva Otavio - Providencie a Serventia a retificação do ofício requisitório para pagamento dos honorários periciais.
Após, intimem-se as partes do laudo pericial. Cumpra-se e Intimem-se. - ADV: FELIPE RODOLFO NASCIMENTO TOLEDO
(OAB 330435/SP), MAURICIO CESAR NASCIMENTO TOLEDO (OAB 329102/SP)
Processo 0001378-09.2007.8.26.0434 (434.01.2007.001378) - Usucapião - Nivaldo Lopes - Informação do Cartório - Autos
desarquivados. Aguarda manifestação do interessado no prazo de 30 (trinta) dias. - ADV: PATRÍCIA LONGO MATOS DA SILVA
(OAB 93147/RJ)
Processo 0001418-30.2003.8.26.0434 (434.01.2003.001418) - Inventário - Inventário e Partilha - Eduardo Barreira
- Informação do Cartório - Autos desarquivados. Aguarda manifestação do interessado no prazo de 30 (trinta) dias. - ADV:
DIRCEU POLO (OAB 31781/SP)
Processo 0001455-13.2010.8.26.0434 (434.01.2010.001455) - Depósito - Depósito - Fundo de Investimentos Em Direitos
Creditórios Nãopadronizados Pcgbrasil Multicarteira - nota de cartório: Vista à parte autora para manifestação quanto ao
prosseguimento diante da certidão do oficial de justiça - mandado cumprido negativo, não tendo sido localizado o requerido
no endereço informado com informação da ex-mulher de que mudou-se (passou a viver com outra mulher) não sabendo o seu
atual paradeiro. - ADV: ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP), LUCIANA BERRO (OAB 255589/SP),
MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP), IDAMARA ROCHA FERREIRA (OAB 14153/PR), DANIEL BARBOSA
MAIA (OAB 32483/PR)
Processo 0001460-35.2010.8.26.0434 (434.01.2010.001460) - Separação Litigiosa - Dissolução - L. P. do N. - M. R. dos
S. - Informação do Cartório - Certidão averbada em cartório. Aguarda retirada pelo interessado. - ADV: APARECIDA HELENA
MADALENA DE JESUS GIOLO (OAB 171698/SP), JOSE ROBERTO GIRON (OAB 89338/SP)
Processo 0001465-52.2013.8.26.0434 (043.42.0130.001465) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - José
Wilson Pereira da Silva - Providencie a Serventia a retificação do ofício requisitório para pagamento dos honorários periciais.
Após, intimem-se as partes do laudo pericial. Cumpra-se e Intimem-se. - ADV: ANDRÉ RICARDO PLÁCIDO CINTRA (OAB
289634/SP)
Processo 0001467-22.2013.8.26.0434 (043.42.0130.001467) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento /
Execução - S. A. de S. S. - I. G. da S. - Tendo em vista a informação da quitação total da dívida e nada mais tendo a parte
credora a pleitear nestes autos, JULGO EXTINTA a execução, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil
Custas ex lege. Regularizados os autos, com o trânsito em julgado certificado no processo, comuniquem-se e arquivem-se com
as cautelas de estilo. P.R.I.C. - ADV: ALAN RIBOLI COSTA E SILVA (OAB 163407/SP), ADRIANA CINTRA VERONESE E SILVA
(OAB 163182/SP), RONALDO GOMIERO (OAB 116896/SP)
Processo 0001516-97.2012.8.26.0434 (434.01.2012.001516) - Inventário - Inventário e Partilha - Nelson Albino Guimarães
e outros - Requerente, alvarás encontram-se disponíveis para impressão no site do TJSP. - ADV: ANTONIO CESAR MOREIRA
(OAB 124495/SP)
Processo 0001555-94.2012.8.26.0434 (434.01.2012.001555) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J. da S.
L. - Informação do Cartório - Autos desarquivados. Aguarda manifestação do interessado no prazo de 30 (trinta) dias. - ADV:
GILMARA DINIZ CARDOSO (OAB 201397/SP)
Processo 0001556-79.2012.8.26.0434 (434.01.2012.001556) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - João
Ferreira da Silva - Mapfre Vera Cruz Seguradora Sa - Informação do Cartório - Autos desarquivados. Aguarda manifestação
do interessado no prazo de 30 (trinta) dias. - ADV: CONRADO DIAS PEREIRA (OAB 80416/MG), EMERSON GUALBERTO
PIMENTA (OAB 304824/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP), INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP),
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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ADRIANO FARIA DOS SANTOS ANJO (OAB 76290/MG)
Processo 0001694-46.2012.8.26.0434 (434.01.2012.001694) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Lucivania Aparecida de Oliveira - Impugnado o laudo pericial, intime-se o sr. Perito a prestar os esclarecimentos pleiteados.
Com a vinda aos autos, intimem-se as partes a se manifestarem. Após, tornem conclusos. Intimem-se. - ADV: APARECIDA
HELENA MADALENA DE JESUS GIOLO (OAB 171698/SP), ANA LUÍSA FACURY LIMONTI TAVEIRA (OAB 166964/SP)
Processo 0001696-79.2013.8.26.0434 (043.42.0130.001696) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Romeu
Ricardo de Oliveira - Mapfre Vera Cruz Seguradora Sa - Foi designado o próximo dia 28/02/2014, às 11:00 horas, Exame Pericial
para o autor, junto ao IMESC em São Paulo-SP, endereço Rua Barra Funda, 824, Barra Funda. - ADV: ADRIANO FARIA DOS
SANTOS ANJO (OAB 302226/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP)
Processo 0001744-38.2013.8.26.0434 (043.42.0130.001744) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Gerson Martins Costa - Decorrido o prazo para apresentação de contestação pela requerida. Requeira a parte autora o que de
direito. - ADV: ALEXANDRE FRANCO MANSUR (OAB 257572/SP)
Processo 0001752-54.2009.8.26.0434 (434.01.2009.001752) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Damião Vieira de Pinho e outro - Sabia Empreendimentos e Participações Ltda - Bradesco Autore Cia de Seguros - REPUBLICADA
A SENTENÇA PARA CONSTAR O NOME DOS ADVOGADOS SUBSTABELECIDOS ÀS FLS. 472: HOMOLOGO para que
produza seus jurídicos e legais efeitos de direito o acordo a que chegaram as partes e, consequência disto, JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil.Custas, se houver,
cobrem-se.Homologo a desistência quanto ao prazo recursal devendo a serventia certificar o trânsito em julgado com baixa
das partes. Oportunamente, comuniquem-se e arquivem-se com as cautelas de estilo.PRIC - ADV: WAGNER ARTIAGA (OAB
86731/SP), MIGUEL BENTO VIEIRA (OAB 87309/SP), VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP), ANA RITA DOS
REIS PETRAROLI (OAB 130291/SP), MARCELO FERNANDES AMORIM OLIVEIRA (OAB 118325/MG), EDMARA FONSECA
SOARES (OAB 111401/MG), ALBERTO DE MAGALHÃES FRANCO FILHO (OAB 97979/MG), LETÍCIA REIS DOS ANJOS (OAB
135834/MG), VIRGÍNIA LARA BERNARDES BRAZ (OAB 135837/MG), ELIANE PEREIRA DE MORAES FIANCO (OAB 118318/
MG)
Processo 0001797-58.2009.8.26.0434 (434.01.2009.001797) - Outros Feitos não Especificados - Valmir Ferreira Souto Cumpra-se o V. Acórdão, dando ciência às partes. Forme-se o incidente da execução com etiqueta na capa do processo.
Oficie-se com cópias necessárias para implantação do benefício. Resposta em 20 dias. Com a resposta intime-se a parte
quanto a implantação, expedindo-se carta. Após, intime-se o credor para oferecimento da conta de liquidação em 30 dias,
observando os termos do artigo 730 do CPC. Com a conta de liquidação, cite-se o Instituto-réu nos termos do artigo 730 do
CPC. Se oferecidos embargos, autue-se em apenso. Caso concorde com a conta de liquidação da parte autora, requisite-se
o pagamento, observadas as cautelas de estilo. Extraia do “site” da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br) a CND, em
cumprimento ao disposto nos termos da Emenda Constitucional 62/2009. Com a cópia da requisição nos autos, intimem-se as
partes para conferência e eventual impugnação no prazo de 10 dias a fim de que possa ser transmitida “on-line”. Int. - ADV:
ROGERIO MAURICIO NASCIMENTO TOLEDO (OAB 225341/SP)
Processo 0001799-91.2010.8.26.0434 (434.01.2010.001799) - Execução de Alimentos - Alimentos - L. F. de O. - F. V. de
O. - Informação do Cartório - Autos desarquivados. Aguarda manifestação do interessado no prazo de 30 (trinta) dias. - ADV:
DIRCEU POLO FILHO (OAB 214495/SP), RONALDO GOMIERO (OAB 116896/SP)
Processo 0001822-32.2013.8.26.0434 (043.42.0130.001822) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - K. M. Q. - M. J. Q. - Vistos. Considerando a manifestação da parte exequente dando conta do efetivo recebimento
dos valores pleiteados na execução, com fundamento nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTA a execução. Consequência disto, revogo a prisão civil imposta ao alimentante e determino ao expedição e
encaminhamento do alvará de soltura. Custas na forma da Lei. Arbitro os honorários do(s) Advogado(s) exibidor do termo de
convênio OAB / PGE, no valor máximo previsto em tabela, expedindo-se o necessário e, independente do trânsito em julgado da
decisão. Com a certidão do trânsito em julgado, caso nada mais seja requerido, comuniquem em arquivem-se com as cautelas
de estilo. Ciência ao DD. Representante do Ministério Público. P.R.I. - ADV: ESPEDITO BENTO SIQUEIRA (OAB 90874/SP),
HARIANA APARECIDA SARRETA (OAB 301643/SP)
Processo 0001859-64.2010.8.26.0434 (434.01.2010.001859) - Inventário - Inventário e Partilha - Carla Maria Valim Celestino
e outros - alvará expedido aguardando assinatura do MM. Juiz. Após, fica a parte intimada a providenciar a impressão junto
ao site do TJSP. Sem prejuízo, fica o advogado da parte autora intimado à manifestação nos termos do primeiro e segundo
parágrafo de fls. 72, informando se o herdeiro Artidório ainda encontra-se preso, bem como Ao patrono da meeira Catarina Dr.
Carlos Batista Baltazar, diga se ainda é procurador da mesma, juntando-se procuração nos autos. - ADV: TIAGO PEIXOTO
DINIZ (OAB 202685/SP), CARLOS BATISTA BALTAZAR (OAB 100223/SP)
Processo 0001876-37.2009.8.26.0434 (434.01.2009.001876) - Outros Feitos não Especificados - Banco Santander Sa Paulo Eduardo Jorge e outro - Informação do Cartório - Autos desarquivados. Aguarda manifestação do interessado no prazo de
30 (trinta) dias. - ADV: RUBENS ZAMPIERI FILARDI (OAB 212835/SP)
Processo 0001879-60.2007.8.26.0434 (434.01.2007.001879) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - G. H.
J. - A. A. de S. - Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Em conseqüência, condeno a parte autora ao pagamento
da taxa judiciária, despesas processuais e honorários advocatícios do patrono do réu, que arbitro em R$ 1.000,00, ressalvando,
contudo, eventual benefício de Assistência Judiciária Gratuita. PRIC Pedregulho, 10 de janeiro de 2014. - ADV: CARLOS
EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA (OAB 229758/SP), APARECIDA HELENA MADALENA DE JESUS GIOLO (OAB 171698/SP)
Processo 0001889-94.2013.8.26.0434 (043.42.0130.001889) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Luiza Aministradora de Consórcios Ltda - carta precatória expedida, fica a parte autora intimada a providenciar
a impressão e encaminhamento, anexando-se as cópias necessárias - ADV: MARCOS ANTONIO ZAITTER (OAB 8740/PR),
ADRIANO ZAITTER (OAB 47325/PR)
Processo 0001920-51.2012.8.26.0434/01 - Cumprimento de sentença - Cheque - Juarez da Silva Campos - Higino Ferreira Juarez da Silva Campos - Fica o advogado Dr. Juarez, intimado a retirar a guia de levantamento já expedida, local pasta. Prazo
05 (cinco) dias. - ADV: JUAREZ DA SILVA CAMPOS (OAB 89840/SP), MARIVALDO ALVES DOS SANTOS (OAB 73709/SP)
Processo 0001934-98.2013.8.26.0434 (043.42.0130.001934) - Usucapião - Propriedade - Euripedes Antonio de Paula Leão Vistos. Imóvel usucapiendo cadastrado sob n° 01.01.0005.0181.001 exclusivamente em nome de Maria de Souza Leão, mãe do
autor, mas falecida, havendo ainda notícia de outros herdeiros que terão o direito de invocar em seu favor a eventual composse.
Assim, determino ao autor que inclua no pólo passivo todos os herdeiros de Maria de Souza Leão ou, se preferir e puder, junte a
anuência de todos. Int. Pedregulho, 10 de janeiro de 2014. - ADV: CARLOS BATISTA BALTAZAR (OAB 100223/SP)
Processo 0002036-91.2011.8.26.0434 (434.01.2011.002036) - Usucapião - Aquisição - Paulo Sérgio Dias - Nota de Cartório:
Autor manifestar sobre certidão do Sr. Oficial (fls 78). Informar se há herdeiros, bem como o endereço dos mesmos. - ADV:
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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CARLOS BATISTA BALTAZAR (OAB 100223/SP)
Processo 0002067-14.2011.8.26.0434 (434.01.2011.002067) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Anelita
dos Santos Souza - 1 - Tendo em vista a informação da quitação total da dívida e nada mais tendo a parte credora a pleitear
nestes autos, JULGO EXTINTA a execução, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. 2 - Após, com o
trânsito em julgado certificado no processo, comuniquem-se e arquivem-se com as cautelas de estilo. P.R.I.C. - ADV: ROGERIO
MAURICIO NASCIMENTO TOLEDO (OAB 225341/SP)
Processo 0002135-32.2009.8.26.0434 (434.01.2009.002135) - Outros Feitos não Especificados - Ivanete Viana dos Santos
- Forme-se o incidente próprio para cumprimento do título executivo judicial, com etiqueta na capa dos autos. Cumpra-se o v.
acórdão, dando-se ciência às partes. Benefício implantado. Intime-se o credor para oferecimento da conta de liquidação em 30
dias, observando os termos do artigo 730 do CPC. Com a conta de liquidação, cite-se o Instituto-réu nos termos do artigo 730
do CPC. Se oferecidos embargos, autue-se em apenso. Caso concorde com a conta de liquidação da parte autora, requisite-se
o pagamento, observadas as cautelas de estilo. Extraia do “site” da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br) a CND, em
cumprimento ao disposto nos termos da Emenda Constitucional 62/2009. Com a cópia da requisição nos autos, intimem-se as
partes para conferência e eventual impugnação no prazo de 10 dias a fim de que possa ser transmitida “on-line”. Intimem-se. ADV: FABIANO SILVEIRA MACHADO (OAB 246103/SP)
Processo 0002165-28.2013.8.26.0434 (043.42.0130.002165) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Maria Augusta
da Silva - Recebo o recurso de apelação interposto tempestivamente pela autora, em seus regulares efeitos de direito. Vista à
parte adversa para contrarrazões. Certifique sobre eventual interrupção dos prazos processuais e verifique a regularidade da
numeração. Após, remetam os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com nossas homenagens, anotandose. Intimem-se. - ADV: ROGERIO MAURICIO NASCIMENTO TOLEDO (OAB 225341/SP)
Processo 0002190-22.2005.8.26.0434 (434.01.2005.002190) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - E.
da S. - I. L. - Informação do Cartório - Autos desarquivados. Aguarda manifestação do interessado no prazo de 30 (trinta) dias. ADV: GUILHERME LAMONATO CLARO (OAB 226613/SP), DIRCEU POLO FILHO (OAB 214495/SP)
Processo 0002205-10.2013.8.26.0434 (043.42.0130.002205) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - José
Roberto de Faveri - Corrigida a classe de Despejo para Execução de Título Extrajudicial. Fica o advogado da parte autora
intimado ao recolhimento das diligências complementares para citação de todos os executados, no valor de R$ 27,18 - mandado
expedido aguardando o recolhimento para remessa à Central de Mandados - ADV: TIAGO PEIXOTO DINIZ (OAB 202685/SP),
FERNANDO DINIZ COLARES (OAB 273522/SP)
Processo 0002226-83.2013.8.26.0434 (043.42.0130.002226) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação /
Ameaça - Neuza Cardoso Toniato e outro - Requerente: para a expedição do mandado de citação recolher o valor faltante (R$
20,25) em guia própria ao Sr. Oficial de Justiça. - ADV: KATIA TEIXEIRA VIEGAS (OAB 321448/SP)
Processo 0002254-51.2013.8.26.0434 (043.42.0130.002254) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - A. A. E. - D. F. E. J. - Vistos. Execução de pensão alimentícia relativa aos meses de julho de 2012 a julho de 2013.
O devedor, citado, fez pagamento parcial e apresentou justificativa. Opina o MP pela prisão civil. Relatado, decido. Dificuldade
financeira desafia, se muito, ação revisional de alimentos, não servindo de justificativa em processo executivo. O pagamento foi
meramente parcial. O pagamento parcelado não foi aceito. Reconheço quitado o valor de R$ 850,00. A dívida atual, até janeiro
de 2014, é de R$ 3.769,74 (R$ 3.263,74 + R$ 1356,00 R$ 850,00). Ante o exposto, decreto a prisão civil de Décio Ferreira
Estevão Júnior, fazendo isto por 03 (três) meses. Expeça-se mandado de prisão consignando que o valor a ser pago é aquele
acima mencionado, somando-se a ele os valores vencidos no curso da demanda (após esta decisão). Intime-se. Pedregulho, 10
de janeiro de 2014. - ADV: CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA (OAB 229758/SP), DANIELA MARIA POLO REIS (OAB
135284/SP)
Processo 0002254-51.2013.8.26.0434 (043.42.0130.002254) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo
/ Atualização - A. A. E. - D. F. E. J. - O alimentante teve a prisão civil decretada pelo não pagamento dos alimentos cujo
saldo devedor para janeiro / 2014 é de R$ 3.769,74. O mandado de prisão foi cumprido conforme informação no processo.
O alimentante, nesta oportunidade, comprova o depósito da quantia acima mencionada conforme o documento de fls. 47,
em moeda corrente, na conta da genitora da alimentanda. Considerando isso, por cautela, revogo a prisão civil imposta ao
alimentante e determino a expedição de alvará de soltura que deverá ser encaminhado para cumprimento junto à Autoridade
Policial responsável pela custódia do alimentante. Quanto ao mais, manifeste a credora quanto ao pagamento para fins de
extinção da execução. Com a manifestação, vista ao MP. Expeça-se o necessário. Intimem-se. - ADV: DANIELA MARIA POLO
REIS (OAB 135284/SP), CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA (OAB 229758/SP)
Processo 0002270-39.2012.8.26.0434 (434.01.2012.002270) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Karina Cattaneo
Nicolau e outros - Requerente: Alvará disponível para impressão junto ao site do TJSP. - ADV: MAURICIO CESAR NASCIMENTO
TOLEDO (OAB 329102/SP)
Processo 0002277-94.2013.8.26.0434 (043.42.0130.002277) - Dúvida - Registro de Imóveis - Augusta Barbara de Souza Requerente: Formal de Partilha devidamente aditado encontra-se em cartório para retirada. - ADV: JOSE CARLOS FERREIRA
(OAB 119103/SP)
Processo 0002356-10.2012.8.26.0434 (434.01.2012.002356) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Coopercrédpequenos Empresários, Microempresários, Microempreenedores Sicoobcredicoonai - Fica a parte autora intimada
a providenciar o recolhimento das diligências necessárias ao cumprimento do Mandado de Constatação, prazo de 10 (dez) dias.
- ADV: FLAVIA PERONE DE FREITAS (OAB 247682/SP)
Processo 0002357-58.2013.8.26.0434 (043.42.0130.002357) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M. P. de
O. - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido e o faço para condenar o réu a pagar ao autor uma pensão
alimentícia mensal equivalente a 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente à época do pagamento, que será devida desde a
citação válida, sendo os pagamentos das pensões vincendas feitos a genitora do autor até o dia 10 de cada mês. As pensões
vencidas serão pagas de uma única vez. Os pagamentos serão feitos diretamente a representante legal do autor, mediante
recibo, ou através de depósito em conta, desde que requerido, valendo os comprovantes de depósitos como recibos. A conta,
sendo esta a forma de recebimento da pensão, deverá ser aberta em nome da representante legal, que se comprometerá a
informar o número nos autos. O réu arcará com o pagamento da taxa judiciária, despesas processuais e honorários advocatícios
da patrona do autor, que arbitro em R$ 1.000,00, ressalvando-se, eventualmente, o benefício da Assistência Judiciária Gratuita.
PRIC Pedregulho, 10 de janeiro de 2014. - ADV: JOSE ROBERTO GIRON (OAB 89338/SP)
Processo 0002456-96.2011.8.26.0434 (434.01.2011.002456) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Rodrigo Olla Ferreira - Cumpra-se o v. acórdão, dando-se ciência às partes. O v. acórdão negou seguimento à apelação
da parte autora e manteve a sentença de improcedência prolatada em primeiro grau. Assim, não havendo título executivo a ser
cumprido, comuniquem-se e arquivem-se com as cautelas de estilo. Intimem-se. - ADV: ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA
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(OAB 175073/SP)
Processo 0002462-79.2006.8.26.0434 (434.01.2006.002462) - Procedimento Sumário - Paulo dos Santos Rezende Telecomunicações de São Paulo Sa Telesp - Informação do Cartório - Autos desarquivados. Aguarda manifestação do interessado
no prazo de 30 (trinta) dias. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), WILLIAN MARCONDES
SANTANA (OAB 129693/SP), RONALDO GOMIERO (OAB 116896/SP), JAYME BARBOSA LIMA NETTO (OAB 213713/SP)
Processo 0002467-91.2012.8.26.0434 (434.01.2012.002467) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Benedita Maria
da Silva - Cumpra-se o V. Acórdão, dando ciência às partes. Forme-se o incidente da execução com etiqueta na capa do
processo. Oficie-se com cópias necessárias para implantação do benefício. Resposta em 20 dias. Com a resposta intime-se
a parte quanto a implantação, expedindo-se carta. Após, intime-se o credor para oferecimento da conta de liquidação em 30
dias, observando os termos do artigo 730 do CPC. Com a conta de liquidação, cite-se o Instituto-réu nos termos do artigo 730
do CPC. Se oferecidos embargos, autue-se em apenso. Caso concorde com a conta de liquidação da parte autora, requisite-se
o pagamento, observadas as cautelas de estilo. Extraia do “site” da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br) a CND, em
cumprimento ao disposto nos termos da Emenda Constitucional 62/2009. Com a cópia da requisição nos autos, intimem-se as
partes para conferência e eventual impugnação no prazo de 10 dias a fim de que possa ser transmitida “on-line”. Int. - ADV:
GEORGE HAMILTON MARTINS CORREA (OAB 201395/SP)
Processo 0002483-45.2012.8.26.0434 (434.01.2012.002483) - Desapropriação - Desapropriação Indireta - Rodrigo de
Castro Reis e outro - Departamento de Estradas de Rodagem Dersp - Laudo juntado, vista às partes para manifestação no
prazo sucessivo de 10 dias, iniciando-se pela parte autora - ADV: CLEBER FREITAS DOS REIS (OAB 134551/SP), MARCIO
HENRIQUE MENDES DA SILVA (OAB 111338/SP)
Processo 0002502-17.2013.8.26.0434 (043.42.0130.002502) - Procedimento Ordinário - Guarda - E. A. D. - E. A. D. Requerente, comparecer em cartório para assinatura do Termo de Guarda Provisória. - ADV: GEORGE HAMILTON MARTINS
CORREA (OAB 201395/SP), VIVIANE BALLATORI ARIS (OAB 287285/SP)
Processo 0002508-58.2012.8.26.0434 (434.01.2012.002508) - Interdição - Tutela e Curatela - M. A. C. - Informação do
Cartório - Certidão averbada em cartório. Aguarda retirada pelo interessado. - ADV: EVERTON NERY COMODARO (OAB
275138/SP)
Processo 0002518-68.2013.8.26.0434 (043.42.0130.002518) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Marizete Marques Rodrigues - Vistos. À réplica, principalmente para que a parte autora se manifeste sobre a alegação de que
tenta, nesta Comarca de Pedregulho, mudar, por via indireta, o resultado de processo movido na Comarca de Franca, eis que
as datas teóricas das duas perícias irão sugerir idêntica condição de saúde. Int. Pedregulho, 07 de janeiro de 2014. - ADV:
FERNANDA FERREIRA REZENDE DE ANDRADE (OAB 193368/SP), VANESSA GUILHERME BATISTA (OAB 223590/SP)
Processo 0002578-41.2013.8.26.0434 (043.42.0130.002578) - Interdição - Tutela e Curatela - DAINA CRISTINA DA SILVA
MORAIS - Informe a parte autora quanto a possibilidade de ser a interditanda transportada por ambulância até o consultório
do perito médico. Em caso positivo será solicitado o transporte junto à Secretaria Municipal de Saúde. Caso não seja possível,
considerando os termos da manifestação do DD. Representante do Ministério Público, se faz necessária a contratação de
médico neurologista ou psiquiatra devidamente compromissado em juízo a fim de que possa emitir o respectivo laudo, mediante
o prévio custeio dos honorários do profissional pela parte autora. Com a manifestação, retornem ao MP. Intimem-se. - ADV:
GENILDO VILELA LACERDA CAVALCANTE (OAB 247006/SP)
Processo 0002615-68.2013.8.26.0434 (043.42.0130.002615) - Dúvida - Registro de Imóveis - Manoel Alves da Silva e outro
- Certifique a serventia o trânsito em julgado da sentença com anotações no sistema. Desentranhe-se fls. 07/18 com cópia de
fls. 25/26 e da certidão do trânsito em julgado para encaminhamento ao Sr. Oficial do Cartório de Registro de Imóveis por ofício
para cumprimento da sentença. A retirada e entrega do ofício ficarão a cargo da suscitante que fica intimada para cumprimento
desta determinação assim que confeccionado o ofício. Com a retirada e caso nada mais seja requerido, arquivem-se com as
cautelas de estilo. Intimem-se. - ADV: DANIELA MARIA POLO REIS (OAB 135284/SP)
Processo 0002700-54.2013.8.26.0434 (043.42.0130.002700) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Valdomiro Santos Costa - Defiro o prazo de quinze dias para que o autor traga aos autos o comprovante de requerimento
administrativo e sua negativa. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se. Intimem-se. - ADV: ROGERIO MAURICIO
NASCIMENTO TOLEDO (OAB 225341/SP)
Processo 0002711-54.2011.8.26.0434 (434.01.2011.002711) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - M. F.
R. - E. A. P. de A. - Informação do Cartório - Certidão averbada em cartório. Aguarda retirada pelo interessado. - ADV: CARLOS
EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA (OAB 229758/SP), MARIA MARICE CALEIRO DE FREITAS (OAB 51909/SP)
Processo 0002736-09.2007.8.26.0434 (434.01.2007.002736) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Aníbal Antônio
Branquinho e outros - Dulcineia Torres Branca - Requerente: Alvará disponível para impressão no site do TJSP. - ADV: LUCRECIA
D. DE OLIVEIRA (OAB 99234/MG), LEONARDO DONIZETI BUENO (OAB 123572/SP)
Processo 0002754-54.2012.8.26.0434 (434.01.2012.002754) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Maria Rosa Alves e
outros - Fazenda Municipal de Pedregulho - Nota de Cartório: autor, recolher em guia própria os valores necessários para a
expedição dos mandados e cartas de citação dos requeridos, confrontantes e fazendas. - ADV: CLEBER FREITAS DOS REIS
(OAB 134551/SP), DANIELA MARIA POLO REIS (OAB 135284/SP), CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA (OAB 229758/
SP), JOSE ROBERTO GIRON (OAB 89338/SP)
Processo 0002759-52.2007.8.26.0434 (434.01.2007.002759) - Arrolamento de Bens - Deguinaldo Henrique de Souza
- Informação do Cartório - Autos desarquivados. Aguarda manifestação do interessado no prazo de 30 (trinta) dias. - ADV:
DIRCEU POLO FILHO (OAB 214495/SP)
Processo 0002768-72.2011.8.26.0434 (434.01.2011.002768) - Procedimento Ordinário - Desapropriação por Utilidade
Pública / DL 3.365/1941 - Município de Rifaina - Requerente: para a expedição da Carta de Sentença providenciar cópias
necessárias (autenticadas). - ADV: RONALDO GOMIERO (OAB 116896/SP)
Processo 0002845-47.2012.8.26.0434 (434.01.2012.002845) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Maria
Izabel dos Santos - Designo audiência de instrução para o dia 13/02/2014 às 14:12h, expedindo-se o necessário para as
intimações. Intimem-se as testemunhas, por carta - expedindo-se o mandado se localizado o logradouro em zona rural ou
houver necessidade caso não localizado pela ECT. Caso não seja verificado o respectivo rol nos autos, deverá a parte ofertálo no prazo de 10 (dez) dias, antes da audiência, sob pena de preclusão da prova. Intime-se o Procurador do INSS, por carta.
Cumpra-se e Intimem-se. - ADV: MAURICIO CESAR NASCIMENTO TOLEDO (OAB 329102/SP)
Processo 0002887-96.2012.8.26.0434 (434.01.2012.002887) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução José Carlos Rodrigues e outro - Informação do Cartório - Autos desarquivados. Aguarda manifestação do interessado no prazo
de 30 (trinta) dias. - ADV: LAURA PREZOTO FORTUNATO (OAB 304704/SP)
Processo 0002923-07.2013.8.26.0434 (043.42.0130.002923) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Maria
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Izabel Nascimento - Partes legítimas e bem representadas. Defiro as provas requeridas pelas partes e, para realização da
perícia que se faz necessária, nomeio como perito do Juízo o Dr. VOLNEI RODRIGUES AVEIRO, independente de termo de
compromisso. Expeça-se mandado inclusive para intimação da parte e do Procurador para comparecimento e conhecimento da
designação. Laudo em 20 (vinte) dias da designação. A requisição do pagamento ao perito será determinada após a entrega do
laudo em cartório, sendo que o cumprimento do ato deverá ser realizado por procedimento online. Faculto às partes, dentro de
05 (cinco) dias, para indicação de assistentes técnicos, que poderão oferecer parecer no prazo comum de 10 (dez) dias, após a
apresentação do laudo oficial. Aprovo quesitos ofertados nos autos e fixo como quesito do Juízo o seguinte: “Deverá o Sr. Perito
informar a data, mesmo que remota, da aquisição da doença, se existente”. Audiência será oportunamente designada pelo Juízo
no momento oportuno. Caso sejam exibidos exames ao Perito Oficial deverá a parte autora juntar cópias ao processo para
manifestação do adverso, no momento oportuno. Int. - ADV: GEORGE HAMILTON MARTINS CORREA (OAB 201395/SP)
Processo 0002992-39.2013.8.26.0434 (043.42.0130.002992) - Alvará Judicial - Família - Glauce Aparecida de Faria
Guimarães e outro - Diante disto, DEFIRO o pedido inicial a fim de que seja expedido alvará judicial com a finalidade de
levantamento da quantia existente na conta informada em fls. 15, extrato do Banco Santander - Agência de Pedregulho - cujo
valor (R$ 3.751,05) encontra-se à disposição das herdeiras do “de cujus”. Defiro o requerimento de fls. 03 expedindo-se o alvará
ao Advogado que providenciará o levantamento da quantia, inclusive com o encerramento da conta mantida pelo “de cujus”.
Validade do alvará será de 180 (cento e oitenta) dias para cumprimento. Cumpra-se, independente do trânsito em julgado. O
alvará ficará a disposição do interessado para a devida impressão no site do TJSP. Validade do alvará será de 180 (cento e
oitenta) dias para cumprimento. Consequência disto, com fundamento nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo
Civil, JULGO EXTINTO o processo. Eventuais custas em aberto, caso devidas, por conta das requerentes. Transitada em
julgado, comuniquem em arquivem-se com as cautelas de estilo. P.R.I. - ADV: JOSE CARLOS FERREIRA (OAB 119103/SP)
Processo 0002995-91.2013.8.26.0434 (043.42.0130.002995) - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título
- Douglas Lemos Castilho - Fica o autor intimado a recolher a diferença das diligências no valor de R$ 13,53, prazo 10 (dez)
dias. - ADV: VEREDIANA TOMAZINI (OAB 298458/SP)
Processo 0003024-78.2012.8.26.0434 (434.01.2012.003024) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Ana Flávia de Faria Requerente: recolher diligências necessárias para a expedição das citações dos alienantes indicados as fls. 82 (endereços em
fls. 92/98). - ADV: LEONARDO DONIZETI BUENO (OAB 123572/SP)
Processo 0003075-55.2013.8.26.0434 (043.42.0130.003075) - Divórcio Consensual - Dissolução - G. J. T. e outro - Fls. 32:
Recebo o aditamento à inicial que exclui do pedido a pretensão relativa a guarda e visita. Anote-se. Vista ao MP. Intimem-se. ADV: DANIELA MARIA POLO REIS (OAB 135284/SP), DIRCEU POLO (OAB 31781/SP)
Processo 0003140-50.2013.8.26.0434 (043.42.0130.003140) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Vanda Porto Ferreira - DEFIRO a parte requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, anotando-se. CITE-SE o
Instituto Nacional do Seguro Social Inss, para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue anexa e desta
passa a fazer parte integrante, ficando advertido do prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem
presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. - ADV:
MAURICIO CESAR NASCIMENTO TOLEDO (OAB 329102/SP), FELIPE RODOLFO NASCIMENTO TOLEDO (OAB 330435/SP)
Processo 0003302-16.2011.8.26.0434 (434.01.2011.003302) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Wiber Luis Morais
- Cumpra-se o v. acórdão, dando-se ciência às partes. O v. acórdão negou seguimento à apelação da parte autora e manteve a
sentença de improcedência prolatada em primeiro grau. Assim, não havendo título executivo a ser cumprido, comuniquem-se e
arquivem-se com as cautelas de estilo. Intimem-se. - ADV: ROGERIO MAURICIO NASCIMENTO TOLEDO (OAB 225341/SP)
Processo 0003709-22.2011.8.26.0434 (434.01.2009.000518/2) - Cumprimento de sentença - Almir Luis Ribeiro e outro Vistos. 1 - Tendo em vista a manifestação do DD. Representante do Ministério Público quanto a quitação total da dívida e
nada mais tendo a parte credora a pleitear nestes autos, JULGO EXTINTA a execução, com fundamento no art. 794, inciso
I, do Código de Processo Civil. 2 - Em havendo custas em aberto, cobrem-se. 3- Oficie-se ao Sr. Prefeito do Município de
Jeriquara para que informe o número da conta bancária do Município (Agência e número da conta) a fim de que os valores
sejam transferidos ao Município. Prazo de 5 dias para resposta. Caso não haja manifestação, intime-se por mandado devendo
o alcaide informar ao próprio Oficial de Justiça cumpridor do mandado. 4- Com a informação do item 03 lavre-se o auto de
adjudicação ao Município de Jeriquara e oficie-se ao Banco depositário dos valores em depósito judicial para a transferência
dos valores comprovando em 10 dias. 5 - Para a hipótese de haver averbado a penhora em matrícula junto ao Registro de
Imóveis, expeça-se o mandado para cancelamento da penhora encaminhando-o ao cumprimento com isenção de custas. 6Após o cumprimento da determinação acima, retornem os autos para a inclusão dos réus no Cadastro Nacional dos Condenados
por Atos de Improbidade Administrativa. Oportunamente, com o trânsito em julgado certificado no processo, comuniquem-se e
arquivem-se com as cautelas de estilo. - ADV: RAIMUNDO ALBERTO NORONHA (OAB 102039/SP), DENNER MANOEL DOS
REIS (OAB 248391/SP)
Processo 0005008-97.2012.8.26.0434 (434.01.2003.001403/4) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Jose Carlos Basso de Santi Vieira e outro - Banco do Estado de Sao Paulo Banespa - Considerando o trânsito em
julgado da decisão que extingue a execução, comuniquem-se e arquivem-se com as cautelas de estilo. Intimem-se. - ADV:
JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), JOSÉ CARLOS BASSO DE SANTI VIEIRA (OAB 75918/MG)
Processo 0005491-30.2012.8.26.0434 (043.42.0120.005491) - Procedimento Ordinário - Contratos de Consumo - João Luiz
Lopes - Banco Itaucard Sa - Vistos. Recebo os embargos declaratórios, mas nego a eles acolhimento, visto que a decisão não
tem obscuridade, contradição ou omissão. No próprio corpo da decisão constou o fundamento pelo qual não se reconhecia a
inversão do ônus da prova ao se impor ao autor a obrigação de custear honorários periciais. Intime-se. Pedregulho, 07 de janeiro
de 2014. - ADV: MARCIO AYRES DE OLIVEIRA (OAB 32504/PR), ALEX GOMES BALDUINO (OAB 292682/SP), EDUARDO
JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/SP)
Processo 3000222-22.2013.8.26.0434 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - LUCI DE JESUS - DEFIRO a
parte requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, anotando-se. CITE-SE o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS, para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue anexa e desta passa a fazer parte
integrante, ficando advertido do prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como
verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. - ADV: FELIPE RODOLFO
NASCIMENTO TOLEDO (OAB 330435/SP), MAURICIO CESAR NASCIMENTO TOLEDO (OAB 329102/SP)
Processo 3000410-15.2013.8.26.0434 - Procedimento Ordinário - Liminar - MAURÍCIO JOSÉ FERREIRA - Autor: Termo de
Administrador Provisório aguarda em cartório para assinatura e retirada pelo requerente. - ADV: MANSUR JORGE SAID FILHO
(OAB 175039/SP), RICARDO CLARET PITONDO FILHO (OAB 339519/SP)
Processo 3000410-15.2013.8.26.0434 - Procedimento Ordinário - Liminar - MAURÍCIO JOSÉ FERREIRA - Requerente:
para a publicação do Edital de Citação recolher em guia própria o valor de R$ 229,04 (duzentos e vinte e nove reais e quatro
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centavos). - ADV: MANSUR JORGE SAID FILHO (OAB 175039/SP), RICARDO CLARET PITONDO FILHO (OAB 339519/SP)
Processo 3000571-25.2013.8.26.0434 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar - OZAIR JOSÉ DOS
SANTOS - Vistos. Cumpra o autor o requerido pelo Ministério Público a fls. 30 no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. - ADV:
GAUDENCIO TEODORO DA SILVA (OAB 275254/SP)
Processo 3000604-15.2013.8.26.0434 - Divórcio Litigioso - Dissolução - L. F. G. de O. - Designo audiência de tentativa
de reconciliação ou conversão para via amigável para o dia 17/03/2014 às 13:45h, sala 1 - Sala de Audiência da Vara Única.
CITE-SE e INTIME-SE a(o) ré(u)(s) acima qualificada(o), para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial
segue anexa e passa a fazer parte integrante desta, ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da
audiência, caso não se realize acordo, para apresentar a contestação, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os
fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. O advogado do autor deverá providenciar
o comparecimento de seu constituinte. As audiências deste Juízo realizam-se no seguinte endereço: Praça Padre Luís Sávio,
s/n, Sala de Audiência da Vara Única, Centro. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA.
Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias
ao cumprimento desta. PROCURADOR(ES): Dr(a). George Hamilton Martins Correa Intime-se. - ADV: GEORGE HAMILTON
MARTINS CORREA (OAB 201395/SP)
Processo 3000612-89.2013.8.26.0434 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - P. M. B. R. Defiro os benefícios da A.J.G., anotando-se. Cite-se o devedor para que, em 3 dias, efetue o pagamento do débito apontado no
pedido inicial (devidamente atualizado e acrescido das pensões que se vencerem ao longo da demanda) ou comprove que já o
fez ou ainda justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: CLEBER FREITAS DOS REIS (OAB 134551/SP)
Processo 3000613-74.2013.8.26.0434 - Procedimento Ordinário - Exoneração - L. D. dos S. - Vistos. Defiro ao requerente
os benefícios da AJG, anotando-se. Cite(m)-se e intime(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para
apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo
285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da
Lei. Intime-se. - ADV: CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA (OAB 229758/SP)
Processo 3000614-59.2013.8.26.0434 - Procedimento Ordinário - Guarda - C. P. N. e outro - Termo - Guarda Provisória
aguarda em cartório para assinatura e retirada pelos requerentes. Comparecer munidos de documentos pessoais. - ADV:
KEDSON ROGER DA SILVA FLORIANO (OAB 249582/SP)
Processo 3000616-29.2013.8.26.0434 - Procedimento Ordinário - Hospitais e Outras Unidades de Saúde - CARLA MARIA
VALIM CELESTINO - Vistos. Determino à autora que tente a internação diretamente com o Município de Pedregulho ou, ao
menos, tente agendar consulta psiquiátrica, visto que é impositiva a existência de laudo médico circunstanciado que opine pela
necessidade da internação. Conseguida a consulta, este juízo determinará a condução coercitiva de Artidório. E se negada
a consulta este juízo poderá determiná-la. Int. Pedregulho, 10 de janeiro de 2014. - ADV: JOSE CARLOS FERREIRA (OAB
119103/SP)
Processo 3000622-36.2013.8.26.0434 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - MARIA HELENA ALVES
FERREIRA - Vistos etc. 1- DEPRECADO: Juízo de Direito da Vara da JUSTIÇA FEDERAL DE FRANCA - SP. 2- Não existe prova
incontestável da incapacidade laboral, razão pela qual indefiro a antecipação da tutela. Ademais, a antecipação da tutela teria
caráter irreversível. 3- CITE-SE o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para os termos da ação em epígrafe,
cuja cópia da petição inicial segue anexa e desta passa a fazer parte integrante, ficando advertido do prazo de 60 (sessenta)
dias dias para apresentar defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA.
Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao
cumprimento desta. PROCURADOR(ES): Dr(a). Fernanda Ferreira Rezende de AndradeRoberta Ferreira Rezende. Intime-se. ADV: ROBERTA FERREIRA REZENDE (OAB 337366/SP), FERNANDA FERREIRA REZENDE DE ANDRADE (OAB 193368/SP)
Processo 3000623-21.2013.8.26.0434 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - JESSELINA ORTIZ DOS
SANTOS PEREIRA - Vistos etc. 1- DEPRECADO: Juízo de Direito da Vara da JUSTIÇA FEDERAL DE FRANCA - SP. 2- Não
existe prova incontestável da incapacidade laboral, razão pela qual indefiro a antecipação da tutela. Ademais, a antecipação
da tutela teria caráter irreversível. 3- CITE-SE o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para os termos da ação
em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue anexa e desta passa a fazer parte integrante, ficando advertido do prazo de 60
(sessenta) dias dias para apresentar defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos
termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA.
Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao
cumprimento desta. PROCURADOR(ES): Dr(a). Fernanda Ferreira Rezende de AndradeVanessa Guilherme Batista. Intime-se.
- ADV: VANESSA GUILHERME BATISTA (OAB 223590/SP), FERNANDA FERREIRA REZENDE DE ANDRADE (OAB 193368/
SP)
Processo 3000625-88.2013.8.26.0434 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) - MARIZA
NAZARETH LOPES - Vistos etc. 1- DEPRECADO: Juízo de Direito da Vara da JUSTIÇA FEDERAL DE FRANCA - SP. 2- Não
existe prova incontestável da atividade laborativa, razão pela qual indefiro a antecipação da tutela. Ademais, a antecipação da
tutela teria caráter irreversível. 3- CITE-SE o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para os termos da ação
em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue anexa e desta passa a fazer parte integrante, ficando advertido do prazo de 60
(sessenta) dias dias para apresentar defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos
termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA.
Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao
cumprimento desta. PROCURADOR(ES): Dr(a). Alex Gomes Balduino. Intime-se. - ADV: ALEX GOMES BALDUINO (OAB
292682/SP)
Processo 3000626-73.2013.8.26.0434 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - I. L. da S. - Defiro à
requerente os benefícios da Assistência Judiciária. ANOTE-SE. Não há prova pré-constituída do parentesco entre as partes.
Aliás, não há, nos autos, sequer elementos de prova suscetíveis de conferir verossimilhança às alegações da autora. De rigor,
portanto, o indeferimento do pedido de fixação de alimentos provisórios, devendo a presente demanda processar-se sem
antecipação de tutela. CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a ação, no prazo de 15(quinze) dias. Intimem-se. - ADV:
LAURA PREZOTO FORTUNATO (OAB 304704/SP)
Processo 3000628-43.2013.8.26.0434 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - REGINA TELES MOREIRA Vistos etc. 1- DEPRECADO: Juízo de Direito da Vara da JUSTIÇA FEDERAL DE FRANCA - SP. 2- Não existe prova incontestável
da alegada pedendência da autora com relação ao “de cujus”, razão pela qual indefiro a antecipação da tutela. Ademais,
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a antecipação da tutela teria caráter irreversível. 3- CITE-SE o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para
os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue anexa e desta passa a fazer parte integrante, ficando
advertido do prazo de 60 (sessenta) dias dias para apresentar defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os
fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente decisão, por cópia digitada,
como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as
diligências necessárias ao cumprimento desta. PROCURADOR(ES): Dr(a). George Hamilton Martins Correa. Intime-se. - ADV:
GEORGE HAMILTON MARTINS CORREA (OAB 201395/SP)
Processo 3000629-28.2013.8.26.0434 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - MÁRCIO RICARDO DE
CAMPOS - Vistos etc. 1- DEPRECADO: Juízo de Direito da Vara da JUSTIÇA FEDERAL DE FRANCA - SP. 2- Não existe prova
incontestável da incapacidade laboral, razão pela qual indefiro a antecipação da tutela. Ademais, a antecipação da tutela teria
caráter irreversível. 3- CITE-SE o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para os termos da ação em epígrafe,
cuja cópia da petição inicial segue anexa e desta passa a fazer parte integrante, ficando advertido do prazo de 60 (sessenta)
dias dias para apresentar defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a
Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento
desta. PROCURADOR(ES): Dr(a). George Hamilton Martins Correa. Intime-se. - ADV: GEORGE HAMILTON MARTINS CORREA
(OAB 201395/SP)
Processo 3000630-13.2013.8.26.0434 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - L. M. N. - Defiro à parte
requerente os benefícios da assistência Judiciária gratuita, anotando-se. Intime a parte autora para aditamento à inicial
conforme os termos da manifestação do DD. Representante do Ministério Público, a fim de que inclua no polo passivo da ação
os genitores do “de cujus”, Srs. Antonio Carlos e Sônia Cristina e, se possível traga para os autos a certidão de nascimento da
requerida a fim de comprovar a paternidade atribuída ao “de cujus”. Com a manifestação, retornem ao MP. Intimem-se. - ADV:
GILMARA DINIZ CARDOSO (OAB 201397/SP), EDNA GOMES BRANQUINHO (OAB 85589/SP), MARILUCI SANTANA JUSTO
LATORRACA (OAB 251646/SP), LETÍCIA JULIA DE SOUZA CARDOSO (OAB 311493/SP)
Processo 3000632-80.2013.8.26.0434 - Divórcio Consensual - Dissolução - R. D. C. e outro - Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE o pedido e o faço para decretar o divórcio do casal ELAINE DE LOURDES VELOSO CAMPOS e ROGÉRIO
DONIZETE CAMPOS, colocando fim ao vínculo matrimonial, regendo-se pelas cláusulas firmadas no acordo de fls. 02/05, o qual
resguarda os interesses dos filhos menores do casal, que agora fica homologado. Voltará a mulher a assinar o nome de solteira,
qual seja, ELAINE DE LOURDES VELOSO. Os autores pagarão a taxa judiciária e as despesas processuais, ressalvado os
benefícios da assistência judiciária gratuita que ora concedo. Expeça-se o necessário. PRIC - ADV: LEONARDO DONIZETI
BUENO (OAB 123572/SP)
Processo 3000636-20.2013.8.26.0434 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - ADELICIA
BARCELOS FERREIRA - Recebo os embargos para discussão, ficando suspensa a execução. Vista à parte embargada para
impugnação. Com a manifestação, tornem conclusos. Intimem-se. - ADV: GEORGE HAMILTON MARTINS CORREA (OAB
201395/SP)
Processo 3000639-72.2013.8.26.0434 - Desapropriação - Desapropriação Indireta - MUNICÍPIO DE RIFAINA - Vistos. 1. A
desapropriação pressupõe justa e prévia indenização em dinheiro (artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal). Assim, ainda
que se pretenda a imissão provisória na posse, é preciso que se apure o valor do bem. Já se decidiu: “Conforme decidido pela
Egrégia 1ª Seção desta Corte, a imissão antecipada e definitiva na posse de imóvel expropriado deve ser constitucionalizada pelo
depósito integral do valor apurado na avaliação provisória” (STJ, 1a Turma, Recurso Especial nº 13867-0-SP, Relator Ministro
César Asfor Rocha, j. 08.02.1995, DJU 06.03.1995, p. 4317). Assim, para apurar o valor do bem nomeio Perito Judicial o Senhor
João Batista Tonin, que deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo e arbitrar seus honorários que serão suportados pela
autora. As partes podem indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos. O laudo pericial, em caso de aceitação do encargo,
deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias a contar do depósito dos honorários periciais. Em caso de complexidade o laudo
poderá ser simplificado para posterior complementação. Após a apuração do valor do bem e depósito do preço será analisado
eventual pedido de imissão provisória na posse. 2. Cite-se a parte requerida com as advertências legais. Intime-se. Pedregulho,
10 de janeiro de 2014. - ADV: RONALDO GOMIERO (OAB 116896/SP)
Processo 3000643-12.2013.8.26.0434 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - J. M. R. - M. de S. - Defiro
à parte requerente os benefícios da AJG à parte autora, anotando-se. Para a audiência de conciliação designo o dia 10/02/2014
às 15:45h. Cite-se e intime-se o réu e, intime a parte autora. Caso não haja conciliação terá o requerido o prazo de 15 (quinze)
dias, contados da realização do ato para oferecimento de contestação por Advogado, ficando advertido de que não sendo
oferecida defesa reputar-se-ão como verdadeiros os fatos alegados na inicial prosseguindo o feito até julgamento à sua revelia
(arts. 285, 2ª parte c.C. O artigo 319 ambos do CPC). O requerimento para relatório social será apreciado na audiência. As
audiências deste Juízo realizam-se no seguinte endereço: Praça Padre Luís Sávio, s/n, sala Sala de Audiência da Vara Única,
Centro. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV:
FERNANDO DINIZ COLARES (OAB 273522/SP)

PEDREIRA
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO CLÉVERSON DE ARAUJO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL IZABEL APARECIDA ARMELIN
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2014
Processo 0000053-49.2014.8.26.0435 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Jonas Vitor Castro de Godoy - Comprovada a mora, defiro a liminar, com
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fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a dívida que provocou a mora (Incidente de
Inconstitucionalidade nº 150.402.0/5) no prazo de 5 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, e apresentar defesa, no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em
anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do
autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por
cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB
124809/SP)
Processo 0000164-04.2012.8.26.0435 (435.01.2012.000164) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - L. M. de
S. M. - J. A. de M. - Aviso do Cartório: (certidão de honorários) à disposição, podendo ser impresso diretamente no escritório,
para tanto deverá o advogado, proceder da seguinte forma: acessar o site do Tribunal de Justiça de São Paulo: www.tjsp.jus.
br consulta processo 1ª Instância Interior Processos Cíveis Pesquisar Dados para a Pesquisa Foro: Pedreira - Pesquisar por
número de processo digitar o número do processo (000.00.000000-0) Movimentações (Data (Ofício Carta precatória alvará)
emitido Visualizar documento em inteiro teor) Pasta Digital (Ofícios Carta Precatória alvará certidões) clicar em versão para
impressão Abrir Imprimir. - ADV: ROGERIO LUCINDO CAUNO (OAB 252682/SP)
Processo 0000236-54.2013.8.26.0435 (043.52.0130.000236) - Divórcio Consensual - Dissolução - R. de F. R. e outro - Aviso
do Cartório: (mandado de averbação, certidão de honorários) à disposição, podendo ser impresso diretamente no escritório,
para tanto deverá o advogado, proceder da seguinte forma: acessar o site do Tribunal de Justiça de São Paulo: www.tjsp.jus.
br consulta processo 1ª Instância Interior Processos Cíveis Pesquisar Dados para a Pesquisa Foro: Pedreira - Pesquisar por
número de processo digitar o número do processo (000.00.000000-0) Movimentações (Data (Ofício Carta precatória alvará)
emitido Visualizar documento em inteiro teor) Pasta Digital (Ofícios Carta Precatória alvará certidões) clicar em versão para
impressão Abrir Imprimir. - ADV: ANA CAROLINA PAIE DA FONTE (OAB 264340/SP)
Processo 0000353-02.2000.8.26.0435 (435.01.2000.000353) - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - Centennial
Agropecuaria Ltda - Pedro Pires - - Liderce Aparecida Scabora Pires - - Rita de Cassia Cordoba Andreucci - - Valdir de Oliveira
- - Valdir de Oliveira Junior - - Antonio Carlos Arelalo - - Pedro Pires Junior - - Luciana de Godoy Pires - - Carlos Alberto Piffer - Ana Beatriz Pires Piffer - 1- Incluam-se no polo passivo da ação todos os responsável pelo acordo homologado. 2- Intimem-se os
anuentes faltantes. 3- Sem prejuízo, prossiga-se o interessado com a fase executiva, requerendo o que de direito, sob pena de
arquivamento. Int. (Requerente recolher diligência do Sr. Oficial de Justiça para intimação dos co-executados). - ADV: LUCIANO
JOSE LENZI (OAB 130418/SP), MARIA EGIDIA TOZZE BAETA NEVES (OAB 47115/SP), MARISA GOLDNADEL MONTEIRO
PENTEADO (OAB 75279/SP), JOAO PIRES DE TOLEDO (OAB 57160/SP), LUIZ GERALDO BAETA NEVES (OAB 102122/SP),
WALTER JOSE BAETA NEVES (OAB 143909/SP), VALERIA APARECIDA BAETA NEVES (OAB 139562/SP), DANIEL OLIVEIRA
ANTONIO DE LIMA (OAB 236005/SP), LEANDRA PITARELLO (OAB 237586/SP), LUIS CARLOS PIRES (OAB 247217/SP),
WALTER JOSE GRANZOTTI BAETA NEVES (OAB 37695/SP)
Processo 0000353-02.2000.8.26.0435 (435.01.2000.000353) - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória Centennial Agropecuaria Ltda - Pedro Pires - - Liderce Aparecida Scabora Pires - - Rita de Cassia Cordoba Andreucci - - Valdir
de Oliveira - - Valdir de Oliveira Junior - - Antonio Carlos Arelalo - - Pedro Pires Junior - - Luciana de Godoy Pires - - Carlos
Alberto Piffer - - Ana Beatriz Pires Piffer - Primeiramente, certifique a Serventia sobre o início da fase executivo do feito, houve
as devidas intimações e eventual decurso de prazo sem pagamento voluntário. Após, tornem conclusos. Int. - ADV: WALTER
JOSE GRANZOTTI BAETA NEVES (OAB 37695/SP), VALERIA APARECIDA BAETA NEVES (OAB 139562/SP), MARISA
GOLDNADEL MONTEIRO PENTEADO (OAB 75279/SP), JOAO PIRES DE TOLEDO (OAB 57160/SP), MARIA EGIDIA TOZZE
BAETA NEVES (OAB 47115/SP), WALTER JOSE BAETA NEVES (OAB 143909/SP), LUIS CARLOS PIRES (OAB 247217/SP),
LEANDRA PITARELLO (OAB 237586/SP), DANIEL OLIVEIRA ANTONIO DE LIMA (OAB 236005/SP), LUIZ GERALDO BAETA
NEVES (OAB 102122/SP), LUCIANO JOSE LENZI (OAB 130418/SP)
Processo 0000667-88.2013.8.26.0435 (043.52.0130.000667) - Execução de Alimentos - Alimentos - E. F. de L. e outros - G.
F. de L. - Aviso do Cartório: (certidão de honorários) à disposição, podendo ser impresso diretamente no escritório, para tanto
deverá o advogado, proceder da seguinte forma: acessar o site do Tribunal de Justiça de São Paulo: www.tjsp.jus.br consulta
processo 1ª Instância Interior Processos Cíveis Pesquisar Dados para a Pesquisa Foro: Pedreira - Pesquisar por número
de processo digitar o número do processo (000.00.000000-0) Movimentações (Data (Ofício Carta precatória alvará) emitido
Visualizar documento em inteiro teor) Pasta Digital (Ofícios Carta Precatória alvará certidões) clicar em versão para impressão
Abrir Imprimir. - ADV: RAQUEL DO NASCIMENTO PESTANA CASCEELLO (OAB 152359/SP), PAULO ROBERTO TONELOTTI
(OAB 247246/SP)
Processo 0000746-67.2013.8.26.0435 (043.52.0130.000746) - Monitória - Cheque - Ag Industrial Ltda Epp - Nota: para o autor
comprovar a distribuição da carta precatória de fls. 28 no prazo de 30 dias. - ADV: SUZANNE MARIA FRANCO GUADAGUINI
(OAB 310965/SP)
Processo 0000949-63.2012.8.26.0435 (435.01.2012.000949) - Cautelar Inominada - Regulamentação de Visitas - Antonio
Alves Pereira Junior - Patricia Hackmam Martins - Converto o julgado em diligência a fim de que seja realizado novo estudo
psicológico junto à menor Evelyn, agora na situação de estar sob a guarda e convivência com a genitora. Int. - ADV: ANA ELISA
MORETTI (OAB 309732/SP)
Processo 0001812-19.2012.8.26.0435 (435.01.2012.001812) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução
- E. A. de C. F. - J. L. de G. - Aviso do Cartório: (mandado de averbação, certidão de honorários) à disposição, podendo ser
impresso diretamente no escritório, para tanto deverá o advogado, proceder da seguinte forma: acessar o site do Tribunal
de Justiça de São Paulo: www.tjsp.jus.br consulta processo 1ª Instância Interior Processos Cíveis Pesquisar Dados para a
Pesquisa Foro: Pedreira - Pesquisar por número de processo digitar o número do processo (000.00.000000-0) Movimentações
(Data (Ofício Carta precatória alvará) emitido Visualizar documento em inteiro teor) Pasta Digital (Ofícios Carta Precatória alvará
certidões) clicar em versão para impressão Abrir Imprimir. - ADV: RAFAEL NIERO CELOTTO (OAB 267736/SP), ANA PAULA
BELOTTO (OAB 295786/SP)
Processo 0001869-37.2012.8.26.0435 (435.01.2012.001869) - Divórcio Litigioso - Dissolução - J. A. L. - V. R. Z. L. - Aviso
do Cartório: (mandado de averbação, certidão de honorários) à disposição, podendo ser impresso diretamente no escritório,
para tanto deverá o advogado, proceder da seguinte forma: acessar o site do Tribunal de Justiça de São Paulo: www.tjsp.jus.
br consulta processo 1ª Instância Interior Processos Cíveis Pesquisar Dados para a Pesquisa Foro: Pedreira - Pesquisar por
número de processo digitar o número do processo (000.00.000000-0) Movimentações (Data (Ofício Carta precatória alvará)
emitido Visualizar documento em inteiro teor) Pasta Digital (Ofícios Carta Precatória alvará certidões) clicar em versão para
impressão Abrir Imprimir. - ADV: ANA PAULA BELOTTO (OAB 295786/SP), MARIA SOLANGE DUO (OAB 102542/SP)
Processo 0002074-03.2011.8.26.0435 (435.01.2011.002074) - Execução de Alimentos - Alimentos - H. F. dos S. - - L. O.
F. dos S. - A. L. dos S. - Vistos. Providencie a Serventia as anotações no sistema acerca do endereço completo do requerido
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conforme fls. 64, expedindo-se nova carta precatória. Sem prejuízo, para se evitar maiores delongas, defiro o requerimento da
exequente e determino a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira do(s) executado(s), existente nas instituições
vinculadas ao Banco Central do Brasil, mediante bloqueio de valores até o limite da dívida executada. Cumpra-se o Provimento
CG 21/2006, elaborando-se a minuta de bloqueio e tornando conclusos para protocolamento. Intime-se. - ADV: GILBERTO
CARLOS ALTHEMAN JUNIOR (OAB 288245/SP)
Processo 0002082-77.2011.8.26.0435 (435.01.2011.002082) - Procedimento Ordinário - Inclusão em programa oficial ou
comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso o à pessoa
de sua convivência que lhe cause perturbação - Ivanete Guimarães - Lucas Guimarães Babler - Aviso do Cartório: (certidão de
honorários) à disposição, podendo ser impresso diretamente no escritório, para tanto deverá o advogado, proceder da seguinte
forma: acessar o site do Tribunal de Justiça de São Paulo: www.tjsp.jus.br consulta processo 1ª Instância Interior Processos
Cíveis Pesquisar Dados para a Pesquisa Foro: Pedreira - Pesquisar por número de processo digitar o número do processo
(000.00.000000-0) Movimentações (Data (Ofício Carta precatória alvará) emitido Visualizar documento em inteiro teor) Pasta
Digital (Ofícios Carta Precatória alvará certidões) clicar em versão para impressão Abrir Imprimir. - ADV: LAERCIO GIACOMO
OLIVARI (OAB 91279/SP), MARCOS ALEXANDRE BELLOLI (OAB 180302/SP)
Processo 0002234-91.2012.8.26.0435 (435.01.2012.002234) - Procedimento Ordinário - Guarda - L. A. C. - R. S. M. - Tendo
em vista a certidão de fls. retro, oficie-se ao juízo da sede da Circunscrição a fim de que indique profissional para a realização
de avaliação psicológica do presente caso. Int. - ADV: VINICIUS IMBRUNITO DA SILVA (OAB 288895/SP), ERIKA NISHIWAKI
PETT (OAB 298809/SP)
Processo 0002319-77.2012.8.26.0435 (435.01.2012.002319) - Execução de Alimentos - Alimentos - A. B. Z. de M. - C. V. de
M. - Aviso do Cartório: (certidão de honorários) à disposição, podendo ser impresso diretamente no escritório, para tanto deverá o
advogado, proceder da seguinte forma: acessar o site do Tribunal de Justiça de São Paulo: www.tjsp.jus.br consulta processo 1ª
Instância Interior Processos Cíveis Pesquisar Dados para a Pesquisa Foro: Pedreira - Pesquisar por número de processo digitar
o número do processo (000.00.000000-0) Movimentações (Data (Ofício Carta precatória alvará) emitido Visualizar documento
em inteiro teor) Pasta Digital (Ofícios Carta Precatória alvará certidões) clicar em versão para impressão Abrir Imprimir. - ADV:
LAERCIO GIACOMO OLIVARI (OAB 91279/SP), ANA PAULA BELOTTO (OAB 295786/SP), JOSÉ LUIS PAVAN (OAB 300363/
SP), ADMIR POLICARPO (OAB 301021/SP)
Processo 0002320-33.2010.8.26.0435 (435.01.2010.002320) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - T.
L. de L. - J. C. P. L. - Aviso do Cartório: (mandado de averbação, certidão de honorários) à disposição, podendo ser impresso
diretamente no escritório, para tanto deverá o advogado, proceder da seguinte forma: acessar o site do Tribunal de Justiça de
São Paulo: www.tjsp.jus.br consulta processo 1ª Instância Interior Processos Cíveis Pesquisar Dados para a Pesquisa Foro:
Pedreira - Pesquisar por número de processo digitar o número do processo (000.00.000000-0) Movimentações (Data (Ofício
Carta precatória alvará) emitido Visualizar documento em inteiro teor) Pasta Digital (Ofícios Carta Precatória alvará certidões)
clicar em versão para impressão Abrir Imprimir. - ADV: PAULO ROBERTO TONELOTTI (OAB 247246/SP), MÁRCIO OLIVARI
(OAB 262707/SP)
Processo 0003436-40.2011.8.26.0435 (435.01.2011.003436) - Execução de Alimentos - Alimentos - J. L. de P. L. - S. H. L.
- Aviso do Cartório: (certidão de honorários) à disposição, podendo ser impresso diretamente no escritório, para tanto deverá o
advogado, proceder da seguinte forma: acessar o site do Tribunal de Justiça de São Paulo: www.tjsp.jus.br consulta processo 1ª
Instância Interior Processos Cíveis Pesquisar Dados para a Pesquisa Foro: Pedreira - Pesquisar por número de processo digitar
o número do processo (000.00.000000-0) Movimentações (Data (Ofício Carta precatória alvará) emitido Visualizar documento
em inteiro teor) Pasta Digital (Ofícios Carta Precatória alvará certidões) clicar em versão para impressão Abrir Imprimir. - ADV:
MÁRCIO OLIVARI (OAB 262707/SP), ANA PAULA BELOTTO (OAB 295786/SP), ADMIR POLICARPO (OAB 301021/SP)
Processo 0003571-62.2005.8.26.0435 (435.01.2005.003571) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Terezinha Maria de Alencar - Leonilda Ferreira de Oliveira - Ante as petições da credora de fls. 241 e o pedido de fls. 246,
expeça-se certidão de honorários ao advogado nomeado Dr Pedro José Castelo em função do convênio da assistência judiciária,
no valor máximo da tabela. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Providencie-se o necessário. Int.
Aviso do Cartório: (certidão de honorários) à disposição, podendo ser impresso diretamente no escritório, para tanto deverá o
advogado, proceder da seguinte forma: acessar o site do Tribunal de Justiça de São Paulo: www.tjsp.jus.br consulta processo 1ª
Instância Interior Processos Cíveis Pesquisar Dados para a Pesquisa Foro: Pedreira - Pesquisar por número de processo digitar
o número do processo (000.00.000000-0) Movimentações (Data (Ofício Carta precatória alvará) emitido Visualizar documento
em inteiro teor) Pasta Digital (Ofícios Carta Precatória alvará certidões) clicar em versão para impressão Abrir Imprimir. - ADV:
CELSO DALRI (OAB 84777/SP), CELSO MAIORINO DALRI (OAB 158360/SP), PEDRO JOSE CASTELLO (OAB 100574/SP)
Processo 3000801-64.2013.8.26.0435 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - P. C. G. F. - A. V. S. Aviso do Cartório: (certidão de honorários) à disposição, podendo ser impresso diretamente no escritório, para tanto deverá o
advogado, proceder da seguinte forma: acessar o site do Tribunal de Justiça de São Paulo: www.tjsp.jus.br consulta processo 1ª
Instância Interior Processos Cíveis Pesquisar Dados para a Pesquisa Foro: Pedreira - Pesquisar por número de processo digitar
o número do processo (000.00.000000-0) Movimentações (Data (Ofício Carta precatória alvará) emitido Visualizar documento
em inteiro teor) Pasta Digital (Ofícios Carta Precatória alvará certidões) clicar em versão para impressão Abrir Imprimir. - ADV:
LUIS FERNANDO SELINGARDI (OAB 292885/SP)
Processo 3000874-36.2013.8.26.0435 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - L. P. dos S. - M. J. D. da S.
- Aviso do Cartório: (certidão de honorários) à disposição, podendo ser impresso diretamente no escritório, para tanto deverá o
advogado, proceder da seguinte forma: acessar o site do Tribunal de Justiça de São Paulo: www.tjsp.jus.br consulta processo 1ª
Instância Interior Processos Cíveis Pesquisar Dados para a Pesquisa Foro: Pedreira - Pesquisar por número de processo digitar
o número do processo (000.00.000000-0) Movimentações (Data (Ofício Carta precatória alvará) emitido Visualizar documento
em inteiro teor) Pasta Digital (Ofícios Carta Precatória alvará certidões) clicar em versão para impressão Abrir Imprimir. - ADV:
RITA DE CASSIA RODRIGUES MOREIRA DE CASTRO (OAB 288862/SP), GILBERTO CARLOS ALTHEMAN JUNIOR (OAB
288245/SP)
Processo 3001537-82.2013.8.26.0435 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - P. A. G. - - D. R. - Aviso
do Cartório: (mandado de averbação, certidão de honorários) à disposição, podendo ser impresso diretamente no escritório,
para tanto deverá o advogado, proceder da seguinte forma: acessar o site do Tribunal de Justiça de São Paulo: www.tjsp.jus.
br consulta processo 1ª Instância Interior Processos Cíveis Pesquisar Dados para a Pesquisa Foro: Pedreira - Pesquisar por
número de processo digitar o número do processo (000.00.000000-0) Movimentações (Data (Ofício Carta precatória alvará)
emitido Visualizar documento em inteiro teor) Pasta Digital (Ofícios Carta Precatória alvará certidões) clicar em versão para
impressão Abrir Imprimir. - ADV: RITA DE CASSIA RODRIGUES MOREIRA DE CASTRO (OAB 288862/SP)
Processo 3001947-43.2013.8.26.0435 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Nallin Baptistella Empreendimentos
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Imobiliários Ltda - Arilson Santana de Moura - Vistos. A reintegração de posse depende do pedido prévio e logicamente anterior
de rescisão contratual. Apenas com a rescisão contratual, a ser conhecida em sentença, é que se reconhecerá a inversão
do título da posse, de justa para injusta. Determino a citação, ficando o réu (s) advertido (s) do prazo e 15 (quinze) dias para
apresentar (em) a defesa, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos narrados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos
termos do art. 285 do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: DANIEL FERREIRA BENATI (OAB 208720/SP)
Processo 3002039-21.2013.8.26.0435 - Divórcio Consensual - Dissolução - A. P. de O. - - V. L. de O. - Aviso do Cartório:
(mandado de averbação, certidão de honorários) à disposição, podendo ser impresso diretamente no escritório, para tanto
deverá o advogado, proceder da seguinte forma: acessar o site do Tribunal de Justiça de São Paulo: www.tjsp.jus.br consulta
processo 1ª Instância Interior Processos Cíveis Pesquisar Dados para a Pesquisa Foro: Pedreira - Pesquisar por número
de processo digitar o número do processo (000.00.000000-0) Movimentações (Data (Ofício Carta precatória alvará) emitido
Visualizar documento em inteiro teor) Pasta Digital (Ofícios Carta Precatória alvará certidões) clicar em versão para impressão
Abrir Imprimir. - ADV: FÁBIO CANISELA (OAB 181625/SP)
Processo 3002117-15.2013.8.26.0435 - Interdição - Tutela e Curatela - M. de L. M. O. A. - F. P. de A. - Sabe-se que a perícia
é essencial para os casos de interdição. Desta forma, ante a informação de que não é possível a locomoção do interditando até
o local da perícia e a manifestação do representante do Ministério Publico, defiro a cota retro. Oficie-se, conforme solicitado.
Int. - ADV: RAFAEL NIERO CELOTTO (OAB 267736/SP)
Processo 3002190-84.2013.8.26.0435 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Fiat
SA - Valdir Antonio da Silva - Fls. 32/33: Recebo como emenda à incial. Anote-se. Comprovada a mora, defiro a liminar, com
fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a dívida que provocou a mora (Incidente de
Inconstitucionalidade nº 150.402.0/5) no prazo de 5 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, e apresentar defesa,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue
em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor
do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente,
por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: CARLA CRISTINA LOPES
SCORTECCI (OAB 248970/SP), PAULO CESAR MEDEIROS EYZANO (OAB 272353/SP), ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA
(OAB 120410/SP)
Processo 3002584-91.2013.8.26.0435 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Roberta Franco de Lima Tesserolli Archangelo Franco de Lima - Nomeio inventariante ROBERTA FRANCO DE LIMA TESSEROLLI. Processe-se o arrolamento,
providenciando-se comprovação do recolhimento de ITCMD ou isenção. Defiro a expedição de Alvará para autorizar a
inventariante a vender os veículos relacionados no item VI, a e b, de fls. 03, com prazo de 120 dias de validade, devendo
apresentar nos autos a devida prestação de contas, no prazo de 30 dias após a alienação. Providencie-se o necessário. Com
relação ao bem relacionado no item VI, c, de fls. 03, o termo de doação deverá ser efetuado pelos herdeiros, após a expedição
do formal de partilha. Intime-se. Aviso do Cartório: ALVARAS à disposição, podendo ser impresso diretamente no escritório,
para tanto deverá o advogado, proceder da seguinte forma: acessar o site do Tribunal de Justiça de São Paulo: www.tjsp.jus.
br consulta processo 1ª Instância Interior Processos Cíveis Pesquisar Dados para a Pesquisa Foro: Pedreira - Pesquisar por
número de processo digitar o número do processo (000.00.000000-0) Movimentações (Data (Ofício Carta precatória alvará)
emitido Visualizar documento em inteiro teor) Pasta Digital (Ofícios Carta Precatória alvará certidões) clicar em versão para
impressão Abrir Imprimir. - ADV: ROSELI LOURDES DOS SANTOS CONTI (OAB 116107/SP), FÁBIO CANISELA (OAB 181625/
SP)
Processo 3002656-78.2013.8.26.0435 - Procedimento Ordinário - Exoneração - P. S. A. - Requerente manifestar sobre
certidão do oficial: “CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 435.2013/004584-6 dirigime ao endereço retro e fui informado que Isabela Vilarinho Acorsi e Paulo Sérgio Acorsi Junior não mais residem ali, mudaramse e não souberam informar onde ambos residem atualmente, razão pela qual deixo de citá-los e devolvo o mandado em
cartório para as medidas cabíveis. O referido é verdade e dou fé. Pedreira, 13 de janeiro de 2014. - ADV: DANIELA APARECIDA
LIXANDRÃO (OAB 162506/SP)
Processo 3002763-25.2013.8.26.0435 - Carta Precatória Cível - Estudo Social (nº 0000844-37.2012.8.16.0121 - JUÍZO DE
DIREITO DA COMARCA DE NOVA LONDRINA-PR) - M. F. de S. - P. A. R. B. - Cumpra-se. Com a juntada do relatório, devolvase ao Juízo deprecante, com nossas homenagens. Intime-se. - ADV: ANTONIO DARIENSO MARTINS (OAB 11609/PR)
Processo 3002796-15.2013.8.26.0435 - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Ricardo Possa Banco Bradesco Sa - Regularize o embargante a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, apresentando o valor da causa e o devido
recolhimento das taxas. No mesmo prazo, apresente as cópias das peças relevantes do processo de execução. Int. - ADV: ANA
CAROLINA PAIE DA FONTE (OAB 264340/SP), LUCIANO RODRIGUES TEIXEIRA (OAB 192923/SP), ANTONIO ZANI JUNIOR
(OAB 102420/SP)
Processo 3002798-82.2013.8.26.0435 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Maria Juraci Dias Alves
- Concedo ao(à) requerente os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Apresente a requerente, no prazo de 10 (dez) dias,
declarações de concordância dos demais herdeiros do de cujus com o levantamento em favor da autora. Int. - ADV: NILSON
GILBERTO GALLO (OAB 113950/SP)

Criminal
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO IOHANA FRIZZARINI EXPOSITO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL IZABEL APARECIDA ARMELIN
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2014
Processo 0000860-06.2013.8.26.0435 (043.52.0130.000860) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
e Condutas Afins - Justiça Pública - Alex Bernardes de Oliveira - - Lucas Felipe da Silva - ALEX BERNARDES DE OLIVEIRA e
LUCAS FELIPE DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incursos nas penas dos
artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, porque no dia 20 de março de 2013, por volta das 16 horas, na Rua José Serra,
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próximo a uma viela que dá acesso à Rua Jorge Belix, na cidade de Pedreira, previamente ajustados em com unidade de
desígnios, traziam consigo, para fins de entrega de terceiros, 13 porções de Cannabis sativa L, e, tinham em depósito, uma
porção da mesma droga, duas porções de crack e uma porção de cocaína, tudo sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar. Em data anterior, os denunciados estariam associados com o fim de praticar reiteradamente
o crime de tráfico de drogas. Segundo a denúncia, em razão de informação anônima de que dois indivíduos, com certas
características, estariam traficando entorpecentes no local, policiais militares dirigiram-se até lá e, chegando, avistaram os
suspeitos, que além de apresentarem as características mencionadas, reviravam um buraco ao lado da viela. Ao notarem a
aproximação da viatura, os denunciados empreenderam fuga a uma praça e logo foram abordados e submetidos à revista
pessoal. Na posse de Alex foram encontradas 13 porções de maconha e com Lucas, a quantia de R$ 96,00, em notas miúdas.
Os policiais retornaram ao local em que os réus estavam revirando e encontraram as demais drogas. Os réus foram notificados
(fls. 84/86) e apresentaram as defesas preliminares (fls. 92/94 e fls. 130/137). A denúncia foi recebida a fls. 112 e 141. Em
decisão de fls. 147, foi indeferido o pedido de instauração de incidente de dependência toxicológica. Designada audiência una
de instrução, os réus foram interrogados (fls. 154/155), ouvindo-se, em seguida, três testemunhas (fls. 156/161). Os debates
foram convertidos em memoriais e o representante do Ministério Público os apresentou a fls. 164/175, pugnando pela condenação
dos acusados pelo crime de tráfico, afastando a associação. A defesa do réu Alex, por sua vez, requereu a desclassificação do
crime a ele imputado para a do artigo 28 da mesma lei, por ser dependente de drogas e as porções encontradas com ele era
para uso pessoal, não existindo qualquer associação entre os acusados (fls. 179/182). O acusado Lucas apresentou os
memoriais (fls. 183/191), pleiteando pela absolvição do réu, pois nenhum entorpecente foi encontrado em seu poder, configurando
a insuficiência de provas dos crimes a ele imputado. É o relatório. Fundamento e DECIDO. A materialidade do crime se encontra
comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/16), seguido de autos de constatação provisória (fls. 17/22) e, finalmente,
laudos químico-toxicológicos (fls. 67 e 69/71), que concluiu pelos resultados positivos das drogas apreendidas como Cocaína e
Benzocaína (0,33g de pó bege contido em 1 invólucro de plástico fechado por nó); Cannabis sativa L (88,2g de fragmentos
vegetais e frutos contidos em 1 saquinho plástico aberto); Cocaína e Benzocaína (0,5g de substância petrificada e em grumos
de cor amarelada contida em 2 invólucros plásticos transparente); e, Cannabis sativa L (18,9g de fragmentos vegetais e frutos
contidos em 13 invólucros de plástico branco, fechados por nós nas extremidades). Quanto à autoria do delito, Alex disse
perante a autoridade policial que naquela data estava indo para a lan house quando foi abordado por policiais militares.
Submetido a busca pessoal nada foi encontrado, negando estar na posse de 13 porções de maconha e comercializar drogas.
Não estava na companhia de Lucas e nem o conhecia. Afirmou apenas ser usuário de maconha (fls. 6). Em juízo, Alex esclareceu
que estava apenas com 3 porções de maconha e 2 de crack, que seria para uso pessoal. Negou conhecer Lucas e disse não
estar com ele revirando qualquer buraco próximo à viela. Estava indo à lan house e houve a abordagem policial, sendo levado a
uma praça onde umas dez pessoas estavam sendo abordadas, inclusive Lucas. Pagou R$ 100,00 pela droga adquirida, e queria
comprar 130g de maconha, mas a pessoa tinha apenas 100g e complementou com as porções individuais (fls. 154). Lucas, logo
após sua prisão, disse não ser traficante, tanto que ao ser abordado não possuía nenhuma droga consigo. Quanto ao dinheiro,
afirmou que trabalhou como servente de pedreiro ganhando R$ 50,00 ao dia. Não conhece Alex. Foi preso anteriormente (fls. 8).
Judicialmente disse que realmente estava com R$ 96,00, fruto do trabalho de pintura de um salão de beleza no centro da
cidade. Na data dos fatos estava de passagem pelo local, esperando um amigo na praça. Não conhecia Alex. Na praça também
foram abordadas outras pessoas e acredita que foi preso por estar assinando carteirinha, embora regularmente. Ultimamente
estava usando maconha. Não sabia que a praça era um ponto de tráfico. Não lembrou o nome do amigo que tinha marcado o
encontro e iam para Campinas. Disse não ter revirado nenhum buraco. Não possui lugar fixo de residência. Já foi internado em
clínica de dependente químico (fls. 155). O policial militar Felipe afirmou que estava em patrulhamento e receberam a informação
de que havia dois indivíduos praticando o tráfico de drogas no local. Chegando, encontraram os dois indivíduos com as mesmas
características abaixados e revirando algo. Empreenderam fuga, utilizando a viela que dá acesso à praça, conhecida como
ponto de tráfico. Fez o acompanhamento à pé e outra viatura ofereceu apoio, cercando o local. A abordagem ocorreu na praça.
Com Alex tinha 3 porções de maconha na cueca e com Lucas, uma quantia em dinheiro em notas diversas. Outros indivíduos
também foram abordados na praça, mas nada foi encontrado. Confirmou que os dois indivíduos que reviravam o local mencionado
eram os réus, pois não os perdeu de vista. Retornado, encontraram um tubo plástico contendo 1 porção de crack e 2 de cocaína,
e em outro, uma porção bruta de maconha a ser embalada. Conhecia Alex de outras abordagens sempre em pontos de tráfico.
Acompanhou a localização das drogas com o apoio dos cães da guarda municipal (fls. 156). O policial Marcelo confirmou a
informação de que dois indivíduos estavam traficando no local, indicando, inclusive, onde a droga estava escondida. Chegando,
encontraram os réus, que estavam próximos à viela, mexendo em algo no chão e ao visualizarem a viatura, empreenderam
fuga. Houve o cerco da viatura, ocorrendo a abordagem na praça. Com Alex tinham 3 porções de maconha e com Lucas, uma
quantia em dinheiro. Com o apoio do canil da guarda municipal, retornaram ao local e em um buraco encontraram um tubo com
2 porções de crack e 1 de cocaína e outra maior de maconha. Afirmou que os dois réus eram os que estavam mexendo no
buraco, ocorrendo a abordagem deles na praça. Outras pessoas que estavam na praça também foram abordadas, mas nada foi
encontrado. Esclareceu que ultimamente, na prática do tráfico, um fica com o dinheiro e outro com a droga (fls. 158). O pai de
Lucas prestou suas informações em juízo relacionadas sobre o uso de drogas pelo filho (fls. 160). Pois bem. Os depoimentos
dos policiais militares são coesos e uniformes, afirmando que os réus mexiam em algo no chão ao serem avistados e
empreenderam fuga rumo à praça ao notarem a aproximação da viatura. Foram abordados e com o acusado Alex havia 3
porções de maconha e com Lucas, R$ 96,00. Retornando ao local, encontraram mais e outras drogas, que estavam em depósito
e de conhecimento dos réus. De outro lado, os relatos dos réus não foram nada convincentes. Primeiro que Alex negou na
delegacia de polícia portar qualquer droga. Em juízo, disse estar com 3 porções de maconha e 2 de crack. Ao ser indagado,
confundiu-se com quantidade e valores, pois é notório que se adquire maconha por R$ 5,00 a porção e o crack, por R$ 10,00.
No entanto, disse ter pago R$ 100,00 pela droga que estava consigo. Ademais, a quantidade da droga que disse que queria
comprar (130g) é praticamente toda a droga apreendida pelos policiais, conforme especificações acima contraídas do laudo
pericial. Por fim, Lucas estava com Alex remexendo do local onde a maior quantidade de drogas foi encontrada e portava uma
quantia em dinheiro, onde não foi esclarecida a procedência (servente de pedreiro ou pintura de um salão de beleza da cidade).
Também, nada foi convincente ao explicar o que fazia na praça. Apesar de mencionado pelo policial/testemunha, ressalto
realmente ser comum a prática de tráfico onde um porta somente a droga e outro somente o dinheiro. Assim, é farta a
jurisprudência que entende serem os depoimentos dos policiais dignos de credibilidade e suficientes para fundamentar um
decreto condenatório. Diante das conclusões, não há como reconhecer que Lucas nada tinha a ver com os entorpecentes ou
que as drogas eram destinadas apenas para o uso de Alex, que mesmo sendo dependentes, não exclui a possibilidade de
praticar o delito de tráfico de entorpecentes. O tráfico ilícito de entorpecentes é um crime de perigo abstrato, tendo como
objetividade jurídica a saúde pública e equiparado a hediondo, com tratamento rigoroso da legislação específica. Desse modo,
não encontram respaldo nos autos as alegações das defesas, sendo de rigor a condenação dos acusados, nos termos do artigo
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33, da Lei 11.343/06, na modalidade ter em depósito drogas sem autorização legal. A prova que se mostra insuficiente é do
crime de associação à prática do crime de tráfico, pois, não houve a apresentação de outras provas nesse sentido além de
indícios, bem como a estabilidade da conduta. Cumpre ressaltar que os réus não podem ser prejudicados de forma alguma
quando ficam em silêncio, mas caso seja constatada alguma contradição, esta poderá ser utilizada em seu desfavor, pois
demonstra nitidamente a falta da verdade das alegações explanadas, demonstrando o intuito ilusório de enganar o julgador.
Assim, conjugando o que foi acima exposto, tenho que o conjunto probatório permite a formação de um juízo de certeza de
autoria e materialidade necessários à condenação, nos termos da denúncia, com o consequente afastamento das teses de
defesa incompatíveis com tal conclusão e os singelos fundamentos que a alicerçaram. Passo à dosimetria da pena. Atendendo
as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo-lhe, para o cada Réu: 1) Para Alex: a) crime previsto no artigo 33
da Lei nº 11.343/06: pena base verificando as circunstâncias do artigo 59, CP, em 5 anos de reclusão e 360 dias-multa (por ser
o máximo permitido pela legislação penal), no valor unitário mínimo legal. Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a
serem reconhecidas. Causa de diminuição do § 4º do respectivo artigo, atenuando de 2/3, perfazendo a pena em 1 ano e 8
meses de reclusão e 120 dias-multa. Não há causa de aumento da pena. 2) Para Lucas: a) crime previsto no artigo 33 da Lei nº
11.343/06: pena base verificando as circunstâncias do artigo 59, CP, em 5 anos de reclusão e 360 dias-multa (por ser o máximo
permitido pela legislação penal), no valor unitário mínimo legal. Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem
reconhecidas. Causa de diminuição do § 4º do respectivo artigo, atenuando de 2/3, perfazendo a pena em 1 ano e 8 meses de
reclusão e 120 dias-multa. Não há causa de aumento da pena. Necessária a iniciação do cumprimento das penas em regime
fechado pela equiparação deste crime ao hediondo, seguindo as suas determinações e maior rigorosidade. Há impossibilidade
da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da falta de qualquer estrutura apresentada pelos
réus de se reabilitarem sem a medida mais severa. Posto isto e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra ALEX BERNARDES DE OLIVEIRA, rg nº 49.323.186 e LUCAS
FELIPE DA SILVA, rg nº 26.488.988, com fulcro no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, para condená-los, cada um, às penas de
1 ano e 8 meses de reclusão em regime inicialmente fechado e 120 dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Recomendem-se
os réus na prisão e não terão o direito de recorrer em liberdade, pois os Réus aguardaram o julgamento presos e, agora, que
sentenciado o feito, com muito mais razão devem permanecer custodiados, pois a jurisprudência tem entendido que estando os
Réus presos e sobrevindo condenação, devem permanecer nessas condições. Expeçam-se as respectivas guias de recolhimento
provisórias. Declaro a perda do dinheiro depositado a fls. 60 em favor da União. - ADV: RUBENS FORCATO (OAB 170427/SP),
ANA PAULA BELOTTO (OAB 295786/SP)
Processo 0002000-46.2011.8.26.0435 (435.01.2011.002000) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - Marcelo
Adalberto dos Santos - Intimação do Defensor do réu para apresentar memoriais, no prazo de cinco dias - ADV: GILBERTO
CARLOS ALTHEMAN JUNIOR (OAB 288245/SP)
Processo 0002229-74.2009.8.26.0435 (435.01.2009.002229) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - André
Luis Vieira - - Glaucia Maria Marchiori do Nascimento - - Tarcísio José Antunes do Nascimento - Vistos. Certidão de fls. 315:
ciente. Depreque-se à Comarca competente o interrogatório do réu. Com o retorno da carta precatória acima, devidamente
cumprida, dê-se vista ao Representante do Ministério Público, e em sucessivo ao Defensor do acusado, para manifestação
no prazo de 05 (cinco) dias nos termos do artigo 402 do C.P.P. E, em nada sendo requerido apresentem às partes alegações
finais, no prazo acima assinalado. Int. Pedreira, 13 de novembro de 2013 - ADV: PAULO ELIAN DE OLIVEIRA (OAB 112185/SP),
JOSILEI PEDRO LUIZ DO PRADO (OAB 187591/SP)
Processo 0002229-74.2009.8.26.0435 (435.01.2009.002229) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - André Luis
Vieira - - Glaucia Maria Marchiori do Nascimento - - Tarcísio José Antunes do Nascimento - Vistos. Fl. 318: defiro. Providencie a
serventia a expedição de nova certidão de honorários advocatícios. Int. - ADV: PAULO ELIAN DE OLIVEIRA (OAB 112185/SP),
JOSILEI PEDRO LUIZ DO PRADO (OAB 187591/SP), ROGERIO LUCINDO CAUNO (OAB 252682/SP)
Processo 3000560-90.2013.8.26.0435 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica - T. A. P.
- Vistos. Assiste razão à representante do Ministério Público em sua cota lançada a fl. 72. Não tendo o acusado trazido em sua
defesa preliminar à existência manifesta de causa excludente de ilicitude do fato ou sua culpabilidade ou, que o fato narrado
não constituiu crime ou, que esteja extinta sua punibilidade, não estando, portanto, configurada qualquer hipótese de absolvição
sumária prevista no artigo 397 do CPP, exsurge dos autos a necessidade de audiência de instrução e julgamento para uma
adequada solução do caso, motivo pelo qual determino o prosseguimento do feito, consoante o artigo 399 e seguintes do CPP.
Dessa forma, designo o dia 12 de março de 2014, às 14h20min, para a realização de audiência de instrução e julgamento,
ocasião em que as testemunhas serão ouvidas, sob pena de desobediência, condução coercitiva e cominações do artigo 219
do Código de Processo Penal e, por fim, o réu será interrogado. Diante do ofício de fl. 54, concedo ao acusado os benefícios da
justiça gratuita. Anote-se. Int. e ciência ao M.P. - ADV: MARCOS ALEXANDRE BELLOLI (OAB 180302/SP)

PENÁPOLIS
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PENÁPOLIS EM 10/01/2014
PROCESSO :0000223-12.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Gustavo Silla Innocenti
ADVOGADO : 335263/SP - Deise Nayara Lino
REQDO
: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:0000219-72.2014.8.26.0438
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: Glauciane Aparecida Gonçalves Manzano
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

ADVOGADO : 144042/SP - Marco Antonio Oba
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000220-57.2014.8.26.0438
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQTE
: G. V. M.
ADVOGADO : 250765/SP - Jose Renato de Freitas
REQDO
: R. M. F.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000221-42.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Carlos Alberto Piloni
ADVOGADO : 144042/SP - Marco Antonio Oba
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000222-27.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: JOSÉ FERNANDO OBA
ADVOGADO : 144042/SP - Marco Antonio Oba
REQDO
: BANCO DO BRASIL S/A
VARA:4ª VARA
PROCESSO :0000224-94.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Banco do Brasil S/A
ADVOGADO : 79797/SP - Arnor Serafim Junior
REQDO
: Sergio Cervigni
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000225-79.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: R. M. M.
ADVOGADO : 153052/SP - Marcio Jose dos Reis Pinto
REQDO
: J. H. P.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000229-19.2014.8.26.0438
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: Banco Bradesco S/A
ADVOGADO : 55139/SP - Margarete Ramos da Silva
REQDO
: Campezina Industria e Comercio de Alimentos Ltda
VARA:4ª VARA
PROCESSO :0000231-86.2014.8.26.0438
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: A. L. M. P.
ADVOGADO : 250428/SP - Geovana Carla Rottolo Ventura
REQDO
: F. M. P.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000234-41.2014.8.26.0438
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: Banco Itaú - Unibanco S/A
ADVOGADO : 66919/SP - Joao Flavio Ribeiro
REQDO
: Elisangela Gomes
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000235-26.2014.8.26.0438
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: Banco Itaú - Unibanco S/A
ADVOGADO : 66919/SP - Joao Flavio Ribeiro
REQDO
: Maria Helena Orny
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000228-34.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Banco Bradesco S/A
ADVOGADO : 55139/SP - Margarete Ramos da Silva
REQDO
: Campezina Industria e Comercio de Alimentos Ltda
VARA:1ª VARA
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PROCESSO :0000236-11.2014.8.26.0438
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: Banco Itaú - Unibanco S/A
ADVOGADO : 66919/SP - Joao Flavio Ribeiro
REQDO
: Gloria Rosemary Alves Ferreira
VARA:3ª VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:0000237-93.2014.8.26.0438
:ARROLAMENTO SUMÁRIO
: Cícero Lourenço da Silva
: 202136/SP - Kelen Melissa Francischetti Gabriel Mota

PROCESSO :0000242-18.2014.8.26.0438
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: João Batista Ferreira
ADVOGADO : 223294/SP - Aretha Benetti Bernardi
IMPTDO
: Município de Avanhandava
VARA:4ª VARA
PROCESSO :0000240-48.2014.8.26.0438
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: I. C. M. G.
ADVOGADO : 19791/SP - Joao Bergamaschi Filho
REQDO
: M. G. J.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000241-33.2014.8.26.0438
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Imobiliária São Mateus Ltda
ADVOGADO : 255073/SP - Carlos Alberto de Campos Arruda
EXECTDO
: Ronaldo Pelegrineli
VARA:4ª VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:0000243-03.2014.8.26.0438
:ALVARÁ JUDICIAL
: Marta Suzel Parpinelli
: 239339/SP - Luciano Ramos da Silva

PROCESSO :0000230-04.2014.8.26.0438
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQTE
: E. P. A.
ADVOGADO : 239339/SP - Luciano Ramos da Silva
REQDO
: J. C. A. F.
VARA:4ª VARA
PROCESSO :0000255-17.2014.8.26.0438
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
ADVOGADO : 53612/PR - STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA
EXECTDA
: Elaine Cristina Zago Ferreira
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000227-49.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Muguidjana Agropecuária LTDA
ADVOGADO : 147522/SP - Fernando Ferrarezi Risolia
REQDO
: Gocil Serviços de Vigilancia e Segurança Ltda
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000226-64.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Nelson Nobrega de Farias
ADVOGADO : 242066/SP - Walter Ruiz Bogaz Junior
REQDO
: Viarondon Concessionária de Rodovia S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000245-70.2014.8.26.0438
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBARGTE : União
ADVOGADO : 255103/SP - Danilo Guerreiro de Moraes
EMBARGDO : Firmino Ribeiro Sampaio
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO

:0000259-54.2014.8.26.0438
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CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Virginia Origuela Ressureição Me
REQDO
: Claudecir Alexandre Rocha da Silva
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000257-84.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: R. DA S.
ADVOGADO : 191280/SP - Glauco Fernandes Oberg
REQDO
: G. G. J.
VARA:4ª VARA
PROCESSO :0000265-61.2014.8.26.0438
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: Odair Braz
ADVOGADO : 257654/SP - Gracielle Ramos Regagnan
IMPTDO
: Secretaria de Sáude da Prefeitura Municipal de Penápolis
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000267-31.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Rosalina Rocha Fachine
REQDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000266-46.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Juliana de Jesus Marçola Goes
REQDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PENÁPOLIS EM 13/01/2014
PROCESSO :0000260-39.2014.8.26.0438
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Martin Garcia Peres
ADVOGADO : 257654/SP - Gracielle Ramos Regagnan
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000258-69.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Maria Pereira Rocha
ADVOGADO : 67031/SP - Regina Maria Pereira Andreata
REQDO
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000268-16.2014.8.26.0438
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Lucilene Pansonato Cazula Me
ADVOGADO : 311486/SP - Juliana Vieira Costa
EXECTDA
: Helena Aparecida Freire Alexandrino
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000269-98.2014.8.26.0438
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Antonieta Cisi Costa Me
ADVOGADO : 311486/SP - Juliana Vieira Costa
EXECTDO
: THAIS GABRIELLE COUTINHO DA SILVA
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:0000270-83.2014.8.26.0438
:CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO
: J. H. R. M.
: 229398/SP - Carlos Sussumi Ivama

PROCESSO :0000264-76.2014.8.26.0438
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: A. C. DA C. J.
ADVOGADO : 293023/SP - Eder Manoel Bernal
REQDO
: F. DE O. J.
VARA:3ª VARA
PROCESSO

:0000263-91.2014.8.26.0438
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CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : GISELI RIGHETTI TRANSPORTES ME
ADVOGADO : 329350/SP - Jairo de Oliveira Zordan
EMBARGTE : GISELI RIGHETTI
ADVOGADO : 329350/SP - Jairo de Oliveira Zordan
VARA:1ª VARA
EMBARGDO : Luiz Paquini Neto
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000262-09.2014.8.26.0438
CLASSE
:EMBARGOS DE TERCEIRO
EMBARGTE : Cícero da Silva
ADVOGADO : 251278/SP - Fernanda Negrini Tosatti
EMBARGDO : Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo Ceagesp
ADVOGADO : 210621/SP - Debora Nobile Matos
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000274-23.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Giovana Corbucci Rodrigues
ADVOGADO : 166532/SP - Gino Augusto Corbucci
REQDO
: MÁRIO RUBENS VIEIRA
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000272-53.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Maria Aparecida Vidal
ADVOGADO : 166532/SP - Gino Augusto Corbucci
REQDO
: Banco Bradesco Financiamento S/A
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000277-75.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Jandira Barbosa Lopes
ADVOGADO : 201984/SP - Regis Fernando Higino Medeiros
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
VARA:4ª VARA
PROCESSO :0000280-30.2014.8.26.0438
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: L. H. T.
ADVOGADO : 96652/SP - Elvis Jeffer Costa Pires
REQDO
: J. V. F.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000282-97.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: AGOSTINHO MACHADO
ADVOGADO : 213133/SP - Antonio Henrique Teixeira Ribeiro
REQDO
: BANCO VOTORANTIN S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000273-38.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Zildo de Almeida Junior
ADVOGADO : 166532/SP - Gino Augusto Corbucci
REQDO
: Eduardo Alves de Lima
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000283-82.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Jesus Aureliano Costa
ADVOGADO : 213133/SP - Antonio Henrique Teixeira Ribeiro
REQDO
: CASAS PERNAMBUCANAS LTDA
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000284-67.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: DIONE MARCOS DA SILVA
ADVOGADO : 213133/SP - Antonio Henrique Teixeira Ribeiro
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
VARA:1ª VARA
PROCESSO

:0000285-52.2014.8.26.0438
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CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Eugenio Silva
ADVOGADO : 213133/SP - Antonio Henrique Teixeira Ribeiro
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
VARA:4ª VARA
PROCESSO :0000281-15.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: AGOSTINHO MACHADO
ADVOGADO : 213133/SP - Antonio Henrique Teixeira Ribeiro
REQDO
: Banco Bradesco S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000294-14.2014.8.26.0438
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Banco Bradesco S/A
ADVOGADO : 167647/SP - Taís Vanessa Monteiro
REQDA
: Michele Aparecida Borges da Silva Contel
VARA:4ª VARA
PROCESSO :0000315-87.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Adilson Correa Soares
ADVOGADO : 230895/SP - Andre Luiz Laguna
REQDO
: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000310-65.2014.8.26.0438
CLASSE
:INTERDIÇÃO
REQTE
: N. DE O.
ADVOGADO : 254588/SP - Sabrina Teixeira de Falco
REQDO
: E. P. DE O. M.
VARA:4ª VARA
PROCESSO :0000321-94.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Aparecida Duran de Oliveira
ADVOGADO : 250428/SP - Geovana Carla Rottolo Ventura
REQDO
: Município de Penápolis
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000311-50.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: P. G. B.
ADVOGADO : 297577/SP - Rodrigo Primo Antunes
REQDO
: G. B. B.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000312-35.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: P. R. N. C.
ADVOGADO : 297577/SP - Rodrigo Primo Antunes
REQDA
: J. V. DE A. C.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000313-20.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: A. DA S. F.
ADVOGADO : 297577/SP - Rodrigo Primo Antunes
REQDO
: T. S. F.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000314-05.2014.8.26.0438
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: J. O. P. DA R.
ADVOGADO : 297577/SP - Rodrigo Primo Antunes
REQDO
: E. V. R. DE A.
VARA:1ª VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO
REQDO

:3004552-50.2013.8.26.0438
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: Manoel Ferreira Melo
: 284869/SP - Suzy Aparecida de Oliveira
: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
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VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000324-49.2014.8.26.0438
CLASSE
:OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS
REQTE
: LOURDES GENEROSO DOS SANTOS
ADVOGADO : 139953/SP - Eduardo Alvares Carraretto
REQDO
: Joao Paulo Teixeira dos Santos
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000184-15.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Mikael Leal Moreira
ADVOGADO : 140371/SP - Flavio Medeiros Eid
REQDO
: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000326-19.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: ANA MARIA CATIJA
ADVOGADO : 297577/SP - Rodrigo Primo Antunes
REQDO
: Banco Itaucard S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000327-04.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: ANA MARIA CATIJA
ADVOGADO : 297577/SP - Rodrigo Primo Antunes
REQDO
: Claro São Paulo
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000328-86.2014.8.26.0438
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: Maria Aparecida do Espírito Santo Pereira
ADVOGADO : 191280/SP - Glauco Fernandes Oberg
IMPTDO
: Secretário Municipal de Saúde de Luiziânia
VARA:3ª VARA
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PENÁPOLIS EM 14/01/2014
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:0000323-64.2014.8.26.0438
:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
: MATHEUS CAMARGO VIEIRA
: 243939/SP - José Luiz Machado Rodrigues

PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:0000329-71.2014.8.26.0438
:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
: Eroina de Lima da Costa
: 302451/SP - Cleber Dias Martins

PROCESSO :0000332-26.2014.8.26.0438
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQTE
: I. E. S. DE D.
ADVOGADO : 293023/SP - Eder Manoel Bernal
REQDA
: H. C. DA S. D.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000337-48.2014.8.26.0438
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Banco Fiat S/A
ADVOGADO : 269588/SP - Jose Luis Trevizan Filho
REQDO
: JOSÉ SEBASTIÃO GONÇALVES LIMA
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000338-33.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Pedro Bento da Silva
REQDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO
REQDO

:0000343-55.2014.8.26.0438
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
: J. S. P.
: 108107/SP - Lucilene Cervigne Barreto
: R. M. P.
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VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000349-62.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A
ADVOGADO : 82460/SP - Gilson Roberto Rodrigues Criolezio
REQDO
: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000344-40.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Maria Goretti de Mello Souza
ADVOGADO : 119298/SP - Wagner Castilho Sugano
REQDO
: ROGÉRIO SPERANDIO
VARA:4ª VARA
PROCESSO :0000345-25.2014.8.26.0438
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: N. M. S. A.
ADVOGADO : 205764/SP - Karla Gabriely Duarte Oberg
REQDO
: N. P.
VARA:4ª VARA
PROCESSO :0000356-54.2014.8.26.0438
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: G. A. B. DOS S.
ADVOGADO : 140612/SP - Suzana Monteiro Salla Arruda
REQDO
: F. R. DE S.
VARA:4ª VARA
PROCESSO :0000325-34.2014.8.26.0438
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: A. R. P.
ADVOGADO : 216551/SP - Grasiéle Fernandes Castilho
REQDO
: J. DA S. P.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000333-11.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Sebastião Atanazo
ADVOGADO : 293005/SP - Cleber Ivao Ivama
REQDO
: Banco Santander
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000357-39.2014.8.26.0438
CLASSE
:CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: ELENILSON FERREIRA DE LIMA
ADVOGADO : 184616/SP - Crystiane Buranello
REQDO
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000358-24.2014.8.26.0438
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: K. A. DE S.
ADVOGADO : 236515/SP - Gilson de Almeida Barbosa
REQDO
: D. A. DE S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000359-09.2014.8.26.0438
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: LARA MIRANDA RONDON
ADVOGADO : 236515/SP - Gilson de Almeida Barbosa
IMPTDO
: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GLICÉRIO
VARA:1ª VARA
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PENÁPOLIS EM 15/01/2014
PROCESSO :0000362-61.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: I. A. DA S.
ADVOGADO : 329350/SP - Jairo de Oliveira Zordan
REQDO
: E. DE J. L.
VARA:1ª VARA
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PROCESSO :0000368-68.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: CLARICE CAETANO ALVES
ADVOGADO : 156231/SP - Alerson Romano Pelielo
REQDO
: Instituto Nacional Doseguro Social - Inss.
ADVOGADO : 147180/SP - Leandro Martins Mendonca
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000369-53.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Osmar Fernandes Magalhães
ADVOGADO : 156231/SP - Alerson Romano Pelielo
REQDO
: Instituto Nacional Doseguro Social - Inss.
VARA:4ª VARA
PROCESSO :0000370-38.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: RAFAEL ANTONIO TRIDAPALLI
REQDO
: André Luis Brito da Silva
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000372-08.2014.8.26.0438
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Banco Bradesco S/A
ADVOGADO : 66479/SP - Paulo Roberto Tupy de Aguiar
EXECTDO
: JOSUEL LADEIA COUTINHO ME
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000373-90.2014.8.26.0438
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Banco Bradesco S/A
ADVOGADO : 66479/SP - Paulo Roberto Tupy de Aguiar
EXECTDO
: Amigão Caminhões Assessoria em Documentos e Serviços Penápolis Ltda
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000365-16.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Shirley Aparecida Ramires Trindade
ADVOGADO : 205914/SP - Maurício de Lírio Espinaço
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
VARA:4ª VARA
PROCESSO :0000378-15.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Ronaldo Felix da Silva
REQDO
: TELETUSA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000366-98.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Diomar França Simon
ADVOGADO : 205914/SP - Maurício de Lírio Espinaço
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000374-75.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Márcio Sampaio Santos
ADVOGADO : 327240/SP - Roberta Dias Ferraz Pena
REQDO
: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000375-60.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: VICTOR MARTINS MIGUEL
ADVOGADO : 327240/SP - Roberta Dias Ferraz Pena
REQDO
: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
VARA:4ª VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:0000376-45.2014.8.26.0438
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: José Pedro da Rocha
: 327240/SP - Roberta Dias Ferraz Pena
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REQDO
: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000377-30.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: José Bezerra
ADVOGADO : 327240/SP - Roberta Dias Ferraz Pena
REQDO
: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000361-76.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Guilherme Massaharu Maekawa
ADVOGADO : 290102/SP - Guilherme Massaharu Maekawa
REQDO
: Banco Santander ( Brasil ) S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000379-97.2014.8.26.0438
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: ELAINE VALÉRIO JOSÉ ME
ADVOGADO : 289684/SP - Daiany Justi de Carvalho
EXECTDO
: RAFAELA BARBOSA FERREIRA PEREIRA
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000380-82.2014.8.26.0438
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: ELAINE VALÉRIO JOSÉ ME
ADVOGADO : 289684/SP - Daiany Justi de Carvalho
EXECTDO
: NIVALDO APARECIDO RIBEIRO
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000381-67.2014.8.26.0438
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: ELAINE VALÉRIO JOSÉ ME
ADVOGADO : 289684/SP - Daiany Justi de Carvalho
EXECTDO
: Antonio Alexandre de Oliveira
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000364-31.2014.8.26.0438
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Joao Boucinha da Costa
ADVOGADO : 257654/SP - Gracielle Ramos Regagnan
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000383-37.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Flora Silveira de Moraes Albuquerque
ADVOGADO : 153052/SP - Marcio Jose dos Reis Pinto
REQDO
: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000331-41.2014.8.26.0438
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Antônio Marcos Quadrado
ADVOGADO : 118075/SP - Marcia Cristina Salles Faria
EXECTDO
: BANCO DO BRASIL S/A
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000330-56.2014.8.26.0438
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Espólio de Salvador Barbosa
ADVOGADO : 118075/SP - Marcia Cristina Salles Faria
EXECTDO
: BANCO DO BRASIL S/A
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000271-68.2014.8.26.0438
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Marilena Damião de Campos Arruda
ADVOGADO : 324263/SP - Daiane Ramos da Silva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:4ª VARA
PROCESSO

:0000384-22.2014.8.26.0438
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:DIVÓRCIO CONSENSUAL
: J. R. G.
: 128865/SP - Mauricio Machado Ronconi

PROCESSO :0000385-07.2014.8.26.0438
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Agencia Nacional do Petroleo Gas Natural e Biocombustiveis Anp Sp
ADVOGADO : 201495/SP - Rodrigo Nascimento Fiorezi
EXECTDO
: Auto Posto Curi Coroados II Ltda
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000386-89.2014.8.26.0438
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Agencia Nacional do Petroleo Gas Natural e Biocombustiveis Anp Sp
ADVOGADO : 201495/SP - Rodrigo Nascimento Fiorezi
EXECTDO
: Auto Posto Galo Branco de Penápolis Ltda
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000387-74.2014.8.26.0438
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Agência Nacional de Saúde Suplementar Ans
ADVOGADO : 240436/SP - Edna Maria Barbosa Santos
EXECTDO
: UNIMED DE PENÁPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000388-59.2014.8.26.0438
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Agencia Nacional do Petroleo Gas Natural e Biocombustiveis Anp Sp
ADVOGADO : 201495/SP - Rodrigo Nascimento Fiorezi
EXECTDO
: M A F Marques
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000391-14.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Mauricio Aparecido Tomaz Mansinato
ADVOGADO : 239339/SP - Luciano Ramos da Silva
REQDO
: Alessandra da Costa
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000399-88.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: C. R. DA S.
ADVOGADO : 206433/SP - Fernandes José Rodrigues
REQDO
: V. G.
VARA:4ª VARA
PROCESSO :0000400-73.2014.8.26.0438
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: José Aparecido Ferreira
ADVOGADO : 96652/SP - Elvis Jeffer Costa Pires
IMPTDO
: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE PENÁPOLIS
VARA:4ª VARA
PROCESSO :0000401-58.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Silva & Crozariolli Ltda Me
ADVOGADO : 223294/SP - Aretha Benetti Bernardi
REQDO
: Cam Ricardo Antonio Pelícia Me
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000408-50.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Laercio Rodrigues da Silva
ADVOGADO : 297577/SP - Rodrigo Primo Antunes
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000406-80.2014.8.26.0438
CLASSE
:ARROLAMENTO SUMÁRIO
REQTE
: CLEIDE MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : 244203/SP - Mariangela Tome Fulanetti
REQDO
: Luis Aparecido de Oliveira
VARA:2ª VARA
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PROCESSO :0000407-65.2014.8.26.0438
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Banco Itaú - Unibanco S/A
ADVOGADO : 23134/SP - Paulo Roberto Joaquim dos Reis
EXECTDO
: JM Protetores para Caçamba e Capotas Maritimas Ltda Epp
VARA:4ª VARA
PROCESSO :0000409-35.2014.8.26.0438
CLASSE
:CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO
REQTE
: M. DE P.
ADVOGADO : 300397/SP - Leonildo Gonçalves Junior
REQDO
: M. R. M.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000410-20.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Willian Santino Corassa
ADVOGADO : 257654/SP - Gracielle Ramos Regagnan
REQDO
: BANCO FINASA BMC S/A - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
VARA:1ª VARA
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PENÁPOLIS EM 16/01/2014
PROCESSO :0000412-87.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: RAFAEL HENRIQUE PORCINO CHACON CASTRO
REQDO
: JOÃO GILBERTO MOREIRA DE BARROS
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000413-72.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: ILSON JOSÉ CAPUTO
REQDO
: A R DA CRUZ COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI - ME
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000414-57.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: ILSON JOSÉ CAPUTO
REQDO
: ALCEBIADES SOARES NUNES
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000411-05.2014.8.26.0438
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE
: Imobiliária São Mateus Ltda
ADVOGADO : 255073/SP - Carlos Alberto de Campos Arruda
REQDO
: Eduardo Fernando Dias Correa
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000416-27.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Fábio Augusto Rodrigues
ADVOGADO : 284869/SP - Suzy Aparecida de Oliveira
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
VARA:4ª VARA
PROCESSO :0000418-94.2014.8.26.0438
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Campezina Indústria e Comércio de Alimentos Ltda
ADVOGADO : 92015/MG - Wagner Bernardes Chagas Júnior
EMBARGDO : Banco Bradesco Sa
ADVOGADO : 55139/SP - Margarete Ramos da Silva
VARA:4ª VARA
PROCESSO :0000417-12.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: CONCEITO SYSTEM AUTOMAÇÃO COMERCIAL
REQDO
: JOSÉ PARECIDO ALVES DE ALMEIDA ME
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000419-79.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
REQDA
: ADRIANA NUNES
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
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PROCESSO :0000420-64.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Edivaldo Luiz Marques
REQDO
: ISAIAS CASANOVA JÚNIOR E OFERTÃO VIP (DESCONTOS MAGAZINE)
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000421-49.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Cleonice da Silva Castilho
REQDO
: Claro S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000425-86.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Gabriel Tobias de Jesus
ADVOGADO : 113101/SP - Eduardo Miranda Gomide
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000424-04.2014.8.26.0438
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBARGTE : Ademir Pereira Peres
ADVOGADO : 139953/SP - Eduardo Alvares Carraretto
EMBARGDO : Prefeitura Municipal de Penapolis
ADVOGADO : 103050/SP - Amabel Cristina Dezanetti dos Santos
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000422-34.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: PAULO ROBERTO FATTORI
REQDO
: Amigão Caminhões Assessoria em Documentos e Serviços Penápolis Ltda
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000423-19.2014.8.26.0438
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Banco Bradesco S/A
ADVOGADO : 84206/SP - Maria Lucilia Gomes
REQDO
: Milton Domingues
VARA:3ª VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:0000426-71.2014.8.26.0438
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
: J. L. DA S.
: 247654/SP - Erica Leite de Oliveira Fernandes

PROCESSO :0000429-26.2014.8.26.0438
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: R. A. V. A.
ADVOGADO : 250755/SP - Gustavo Ferreira Raymundo
REQDO
: A. V. S.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000428-41.2014.8.26.0438
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Arlindo Jose de Paula
ADVOGADO : 324263/SP - Daiane Ramos da Silva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000430-11.2014.8.26.0438
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQTE
: D. A. R.
ADVOGADO : 206433/SP - Fernandes José Rodrigues
REQDO
: D. A. R.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000431-93.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: M. DE A. A.
ADVOGADO : 230895/SP - Andre Luiz Laguna
REQDO
: W. R. R. DOS R.
VARA:2ª VARA
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PROCESSO :0000432-78.2014.8.26.0438
CLASSE
:INVENTÁRIO
REQTE
: Maria Cristina da Silva
ADVOGADO : 132330/SP - Antonio Sergio F Barroso de Castro
INVTARDO
: Nilton César Cordeiro Rodrigues
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000433-63.2014.8.26.0438
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Simone Bezerra Pereira
ADVOGADO : 132330/SP - Antonio Sergio F Barroso de Castro
REQDO
: Genarin Curpiniani Neto
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000316-17.2012.8.26.0576
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
REQTE
: Fazenda do Estado de São Paulo
ADVOGADO : Cleia Borges de Paula Delgado
REQDO
: Destilaria Santa Rita de Cassia Ltda
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO YUKIO MISAKA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIALBA ALMEIDA DOS REIS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0146/2013
Processo 0000036-10.1991.8.26.0438 (438.01.1991.000036) - Procedimento Ordinário - Reajustes e Revisões Específicos
- Antonio Rodrigues e outros - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Vistos. Fls.576/577: Expeçam-se novos alvarás para
serem levantados exclusivamente pelos sucessores. Após, arquivem-se estes autos, procedendo-se às anotações de praxe.
Int. (+) Retirar Alvarás. - ADV: PAULO CESAR LEOPOLDO CONSTANTINO (OAB 103099/SP), IVAN DE ARRUDA PESQUERO
(OAB 127786/SP), LEANDRO MARTINS MENDONCA (OAB 147180/SP), PAULO ROBERTO LAURIS (OAB 58114/SP), AMAURI
CALLILI (OAB 75478/SP), WALMIR PESQUERO GARCIA (OAB 80466/SP), ENILDA LOCATO ROCHEL (OAB 91036/SP), TIAGO
BRIGITE (OAB 11469/MS), LUCIA HELENA NERES FERREIRA CONSTANTINO (OAB 107382/SP)
Processo 0000169-56.2008.8.26.0438 (438.01.2008.000169) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Santander Banespa Sa - Denize Karina Bueno da Silva - - Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios
Não Padronizados America Latina Multicarteira - - Diva Bueno da Silva - Providencie o(a) autor(a) a retirada do edital, devendo
providenciar sua publicação na imprensa local. Outrossim, recolha a taxa de R$ 246,68 (Duzentos e quarenta e seis reais e
sessenta e oito centavos), para publicação do edital na Imprensa Oficial. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP),
JEFFERSON GOULART DA SILVA (OAB 220293/SP), CYNTHIA GODOY ARRUDA (OAB 180843/SP)
Processo 0000279-84.2010.8.26.0438 (438.01.2010.000279) - Monitória - Contratos Bancários - Banco Nossa Caixa Sa
- Tecnovest Industria e Comercio de Vestuario Ltda Epp - Providencie o autor o recolhimento da taxa de R$ 192,92 para
publicação do edital na imprensa oficial. Outrossim, providencie a retirada do edital e sua publicação na imprensa local. - ADV:
NEI CALDERON (OAB 114904/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP)
Processo 0000312-40.2011.8.26.0438 (438.01.2011.000312) - Procedimento Ordinário - Guarda - J. B. A. - W. M. M. T. Compareça o autor em cartório, para assinatura do termo de guarda definitivo. - ADV: ANDRÉ BAZAN TARABINI (OAB 193639/
SP), KARLA GABRIELY DUARTE OBERG (OAB 205764/SP), ELISANDRA CARVALHO TORRES (OAB 169964/SP)
Processo 0000537-94.2010.8.26.0438 (438.01.2010.000537) - Outros Feitos não Especificados - Maria Damasia de Jesus Sebastiao Rafael - Darcy Damasia Gonçalves - Vistos. Ante os documentos de fls. 138/149, homologo, para que produza seus
jurídicos e legais efeitos, a substituição do cargo de curador especial de José Antonio de Jesus por Darcy Damásia de Jesus.
Expeça-se o respectivo termo, após tornem os autos ao arquivo. Intime-se. - ADV: LEONARDO DE PAULA MATHEUS (OAB
173903/SP), PEDRO JOSE MENDES RODRIGUES (OAB 118626/SP)
Processo 0000537-94.2010.8.26.0438 (438.01.2010.000537) - Outros Feitos não Especificados - Maria Damasia de Jesus Sebastiao Rafael - Darcy Damasia Gonçalves - Compareça a curadora em cartório, para assinatura do termo de curatela. - ADV:
PEDRO JOSE MENDES RODRIGUES (OAB 118626/SP), LEONARDO DE PAULA MATHEUS (OAB 173903/SP)
Processo 0000572-83.2012.8.26.0438 (438.01.2012.000572) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Antonio de
Brito - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Vistos. Expeça-se guia para levantamento da quantia depositada
nas fls. 220, em favor do exequente. Ante a petição de fls. 226, manifeste-se o requerido. Int. - ADV: GINO AUGUSTO CORBUCCI
(OAB 166532/SP), ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO (OAB 179209/SP), DEBORA PERES DEMETROFF (OAB
273316/SP), LEONILDO GONÇALVES JUNIOR (OAB 300397/SP)
Processo 0000628-82.2013.8.26.0438 (043.82.0130.000628) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Aralar Comércio de Materiais para Construção Ltda - Tamires Dilah Rovani Matarugo - Ciência à exequente acerca da pesquisa
via Renajud, a qual foi infrutífera. No mais, vista acerca das declarações do imposto de renda da executada, arquivadas em
cartório, em pasta própria. - ADV: LUIZ FERNANDO DE SOUZA RAMOS (OAB 189296/SP)
Processo 0000663-81.2009.8.26.0438 (438.01.2009.000663) - Procedimento Sumário - Espécies de Títulos de Crédito Birigui Bombas Injetoras Ltda - Agenor José da Silva Avanhandava Me - Tendo em vista que as diligências via Bacenjud e
Renajud foram infrutíferas, manifeste-se a autora em prosseguimento. - ADV: EDILENE COSTA SABINO (OAB 205345/SP)
Processo 0000821-34.2012.8.26.0438 (438.01.2012.000821) - Demarcação / Divisão - Divisão e Demarcação - Neilde
Andrade de Brito - - Crislaine Andrade de Britto - - Noelia Andrade Pereira - - Nilton Cesar Andrade Silva - - Ivania Andrade Silva
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Pamplona - Walter Luiz Soares Hoelz - Vistos. Fls.79: Expeça-se carta rogatória, devendo os autores retir-la em cartório para as
devidas providências. Int. - ADV: PRIMO FRANCISCO ASTOLPHI GANDRA (OAB 141925/SP)
Processo 0000821-34.2012.8.26.0438 (438.01.2012.000821) - Demarcação / Divisão - Divisão e Demarcação - Neilde
Andrade de Brito - - Crislaine Andrade de Britto - - Noelia Andrade Pereira - - Nilton Cesar Andrade Silva - - Ivania Andrade Silva
Pamplona - Walter Luiz Soares Hoelz - Providenciem os autores a retirada da carta rogatória expedida, devendo providenciar
sua instrução e encaminhamento com os documentos descritos na rogatória. - ADV: PRIMO FRANCISCO ASTOLPHI GANDRA
(OAB 141925/SP)
Processo 0001152-75.1996.8.26.0438 (438.01.1996.001152) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Banco
Itau Ss - Antonio Peixoto Ferrao - - Jose Maria Rosa Regagnan - Ciência ao exequente acerca dos veículos localizados em
nome de Jose Maria Rosa Regagnan, quais sejam: 01 (uma) caminhonete, marca Ford, modelo F250 XLL, ano 2000, modelo
2001, placas DDZ0505; 01 (um) automóvel, marca Volkswagem, modelo Gol 16V, ano 1999, modelo 1999, placas CYM2482; e
01 (um) veículo, marca Yamaha, modelo CY 50 JOG, ano 1994, modelo 1995, placas BKZ5665. Manifeste-se o exequente em
prosseguimento. - ADV: ELAINE EVANGELISTA (OAB 224891/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP),
GRACIELLE RAMOS REGAGNAN (OAB 257654/SP)
Processo 0001163-11.2013.8.26.0438 (043.82.0130.001163) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Marco Antonio Cheida de
Faria - Espólio de Augusto Pereira de Moraes - Informe o autor nome, qualificação e endereço completo dos confrontantes, para
possibilitar seu cadastro no sistema SAJ e evitar homonimos. - ADV: PRIMO FRANCISCO ASTOLPHI GANDRA (OAB 141925/
SP), CLAUDINEI BARRINHA BRAGATTO (OAB 339023/SP)
Processo 0001339-97.2007.8.26.0438 (438.01.2007.001339) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Nossa Caixa Sa - João Roberto Pelarin e outro - Vistos: Manifeste-se o exequente ante as informações pesquisadas
fl(s).184/185.(Bacenjud - Nada Bloqueado) - ADV: NEI CALDERON (OAB 114904/SP), GRACIELLE RAMOS REGAGNAN (OAB
257654/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP)
Processo 0001413-44.2013.8.26.0438 (043.82.0130.001413) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - J Mahfuz
Ltda - Olair Amorim Clemente - Vistos: Diga o(a) autor(a), ante a certidão do Sr.(a) Oficial(a) Justiça de fl(s).51.(CERTIFICO eu,
Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 438.2013/004895-0, nesta cidade, dirigi-me à Av. Álvaro Gomes, nº 526,
onde, às 14h45m, CITEI o executado OLAIR AMORIM CLEMENTE, dando-lhe conhecimento do inteiro teor do mandado retro
e da petição inicial, os quais lhe li. Bem ciente de tudo ficou este, que aceitou contrafé que lhe entreguei e exarou ciência no
mandado. Certifico mais, que faço a devolução desta 1ª via (mandado citatório) em cartório para os procedimentos previstos no
artigo 738, caput, do C.P.C.) - ADV: EMANUEL HENRIQUE DE CARVALHO TAUYR (OAB 223363/SP)
Processo 0001539-94.2013.8.26.0438 (043.82.0130.001539) - Procedimento Ordinário - Seguro - Diego Bertoche Sales Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat Sa - Vistos: Diga o autor ante a contestação apresentada, no prazo legal.
- ADV: VINÍCIUS SCHWETER (OAB 238345/SP), ELINE APARECIDA VALEGÉRIO (OAB 184890/SP)
Processo 0001770-92.2011.8.26.0438 (438.01.2011.001770) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - José
de Mello - Tca Vistoria Automotiva Ltda Me e outro - Vistos: Ciência às partes ante o retorno da Carta Precatória fls. 259/287 da
Comarca de Indaiatuba.(Finalidade: Inquirição testemunhas) - ADV: JOAO CARLOS DE CAMPOS BUENO (OAB 110204/SP),
GUILHERME MASSAHARU MAEKAWA (OAB 290102/SP), JULIANA ARAUJO BERTO (OAB 306839/SP)
Processo 0002258-67.1999.8.26.0438 (438.01.1999.002258) - Procedimento Sumário - Benefícios em Espécie - Isaura Rivas
Ribeiro - Instituto Nacional do Seguro Social I N S S - Vista à autora acerca dos documentos de fls. 339/344. - ADV: IDALINO
ALMEIDA MOURA (OAB 113501/SP), TIAGO BRIGITE (OAB 11469/MS)
Processo 0003169-50.1997.8.26.0438 (438.01.1997.003169) - Monitória - Contratos Bancários - Banco Bradesco Sa Oduvaldo Lortscher Rahal - Tendo em vista que as diligências via Bacenjud e Renajud foram infrutíferas, manifeste-se o autor
em prosseguimento. - ADV: TAÍS VANESSA MONTEIRO (OAB 167647/SP), BRUNO BELINELLI BONO MACEDO (OAB 291014/
SP), DALILA GALDEANO LOPES (OAB 65611/SP)
Processo 0004951-33.2013.8.26.0438 (043.82.0130.004951/1) - Cumprimento de sentença - Silvia Lucas Medina Bacerra
de Moraes - - Gracielle Ramos Regagnan - Banco Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Vistos. Ante a
manifestação do Exeqüente (fls. 17/18), julgo extinta a presente ação, com amparo no artigo 794, I do Código de Processo
Civil. Ante o pagamento, não vislumbro interesse recursal, publicada esta, certifique-se, imediatamente o trânsito em julgado e
arquivem-se os autos, procedendo-se às anotações de praxe. PRIC. - ADV: FERNANDO BINATTO TAMBUCCI (OAB 192587/
SP), PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP), GRACIELLE RAMOS REGAGNAN (OAB 257654/SP)
Processo 0004951-33.2013.8.26.0438 (043.82.0130.004951/1) - Cumprimento de sentença - Silvia Lucas Medina Bacerra de
Moraes - - Gracielle Ramos Regagnan - Banco Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Vistos. Em complemento
à decisão de fls. 19, determino a expedição de guia de levantamento em favor da credora. Após, cumpra-se o parágrafo final
da decisão de fls. 19. Intimem-se. - ADV: FERNANDO BINATTO TAMBUCCI (OAB 192587/SP), PAULO EDUARDO DIAS DE
CARVALHO (OAB 12199/SP), GRACIELLE RAMOS REGAGNAN (OAB 257654/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA
SCATIGNA (OAB 68723/SP)
Processo 0004951-33.2013.8.26.0438 (043.82.0130.004951/1) - Cumprimento de sentença - Silvia Lucas Medina Bacerra
de Moraes - - Gracielle Ramos Regagnan - Banco Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Providencie a
credora a retirada do mandado de levantamento expedido em seu favor. - ADV: PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO
(OAB 12199/SP), GRACIELLE RAMOS REGAGNAN (OAB 257654/SP), FERNANDO BINATTO TAMBUCCI (OAB 192587/SP),
ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP)
Processo 0012738-50.2012.8.26.0438 (438.01.2005.005281/1) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Fernando Sergio Casasco de Castilho Almeida - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Providencie a retirada
do alvará expedido, o qual se encontra na contracapa dos autos. - ADV: TIAGO BRIGITE (OAB 11469/MS), LEANDRO MARTINS
MENDONCA (OAB 147180/SP), PAULO ANTONIO DE SOUZA (OAB 107830/SP)
Processo 0013183-68.2012.8.26.0438 (438.01.2011.000717/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Luciene Marques Flor da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Providencie o patrono da autora a retirada
dos alvarás expedidos, os quais se encontram na contracapa dos autos. - ADV: TIAGO BRIGITE (OAB 11469/MS), ERICA
MARIA FERRACINI (OAB 259810/SP), LEANDRO MARTINS MENDONCA (OAB 147180/SP), SABRINA TEIXEIRA DE FALCO
(OAB 254588/SP)
Processo 0013589-26.2011.8.26.0438 (438.01.2011.013589) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de Crédito
- Banco Bradesco Sa - Adão Rodrigues Fogaça - Vista ao exequente acerca das declarações do imposto de renda, arquivadas
em cartório, em pasta própria. Ciência acerca do veículo localizado através da pesquisa Renajud, qual seja: 01 (um) veículo,
marca FIAT, modelo 147, ano 1983, modelo 1983, placas BNJ1044. Manifeste-se o exequente em prosseguimento. - ADV:
JOAO ANTONIO CASTILHO (OAB 46114/SP), DALILA GALDEANO LOPES (OAB 65611/SP), TAÍS VANESSA MONTEIRO (OAB
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167647/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO YUKIO MISAKA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIALBA ALMEIDA DOS REIS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2014
Processo 0000015-28.2014.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Guarda - N. M. S. da S. H. - D. B. de O. - Vistos. Defiro
os benefícios da gratuidade apenas para fins de despesas processuais, não se estendendo com relação ao arbitramento de
honorários pelo convênio OAB/PGE, por falta da necessária provisão. Para análise do pedido de guarda provisória, elabore-se
estudo social, com urgência. Tratando-se de direito de família, remetam-se os autos ao Setor de Conciliação para realização
de audiência de tentativa de conciliação, que designo para o dia 17/02/2014 às 14:30h, intimando-se o(a) autor(a) e citando-se
o(a) requerido(a), constando do mandado que o prazo para apresentação de eventual contestação será de quinze (15) dias e
fluirá a partir da data da audiência, acaso resulte infrutífera a conciliação. As audiências deste Juízo realizam-se no seguinte
endereço:Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, sala Sala de Audiências da 1ª Vara Judicial, Centro. Servirá o presente, por
cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: GINO AUGUSTO CORBUCCI
(OAB 166532/SP)
Processo 0000349-62.2014.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Energia Elétrica - CLEALCO AÇÚCAR E
ÁLCOOL S/A - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - Vistos. Ante os documentos que instruem a inicial, defiro o pedido
de tutela antecipada, para determinar que a requerida restabeleça o fornecimento de energia que no ponto que se encontra
desligado, bem como se abstenha de efetivar o corte de energia nos demais pontos mencionados na inicial, devendo ainda
todos os pontos serem transferidos ao nome da autora CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A. Expeça-se mandado de intimação,
com urgência. Cite-se a(o) ré(u) advertindo-se do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem
presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Intime-se.
(+) Recolher diligência e providenciar cópias da inicial. - ADV: GILSON ROBERTO RODRIGUES CRIOLEZIO (OAB 82460/SP),
HENRIQUE DE ALBUQUERQUE GALDEANO TESSER (OAB 323350/SP)
Processo 0002324-56.2013.8.26.0438 (043.82.0130.002324) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução L. M. da C. C. - E. de A. F. H. - Vistos. Fls.126: Indefiro, ao menos por ora, a expedição de ofício a Ciretran para bloqueio
do veículo, aguarde-se a realização da audiência designada às fls. 91/92. Intime-se. - ADV: WILSON HOSTI DA SILVA (OAB
330585/SP), JULIANE SCARE AYUB ALBUQUERQUE (OAB 220658/SP), ELCIO ROBERTO MARQUES (OAB 212743/SP),
EDUARDO ALVARES CARRARETTO (OAB 139953/SP)
Processo 0006151-75.2013.8.26.0438 (043.82.0130.006151) - Consignatória de Aluguéis - Locação de Imóvel - Rosangela
Lima da Silva - Michelli Christiane Ramos - Inexistindo preliminares ou nulidades, dou o feito por saneado. Como controvertido
fixo o seguinte ponto: a) se o defeito de vazamento no imóvel é anterior à celebração do contrato de locação entre as partes
(fls.09/10); b) se a recusa do requerido em receber os aluguéis foi legítima. Por ora, defiro a produção de prova testemunhal,
indeferindo-se as demais por serem impertinentes. Designo audiência de tentativa de conciliação, instrução, debates e julgamento
para o dia 19/02/2014, às 15:30 horas. Intimem-se as partes da audiência e para que apresentem o rol de testemunhas no prazo
de 10 (dez) dias a contar da data da intimação desta decisão, sob pena de preclusão. Nos termos do art. 67, VII, da Lei 8.245/91,
ante a contestação do requerido de que os valores depositados não foram integrais, deverá a parte autora, em cinco dias a
contar da intimação desta decisão, depositar o saldo remanescente caso concorde com a argumentação da contestante, sob
pena de assunção do risco de improcedência. - ADV: PAULA MARIELLI THEODORO CAMPOS (OAB 265706/SP), GIULIANA
LACAL PINHEIRO DE FREITAS (OAB 135208/SP), VICENTE DE PAULA CAMPOS (OAB 72269/SP)
Processo 0006807-32.2013.8.26.0438 (043.82.0130.006807) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material
- Renata Fogaça Maricato Caldeira - Ted Comércio de Veículos Ltda - Vistos: Diga o(a) autor(a), ante a certidão do Sr.(a)
Oficial(a) Justiça de fl(s).62. (CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 438.2013/006829-2 dirigime aos endereços constantes do mandado, INTIMEI TED COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, na pessoa de seu representante
legal, VALDIR JOSÉ LOPES, dando-lhe conhecimento do inteiro teor do mandado, do qual bem ciente ficou,recebendo cópia,
colocando seu ciente. DEIXEI DE INTIMAR VALDECIR MARTINS DOS SANTOS, por não ter encontrado, fui informado pelo
morador do referido endereço, WILLIAN DAVIS FRAGAS, que VALDECIR, trata de pessoa desconhecida) - ADV: ANDRÉIA
FOGAÇA MARICATO (OAB 224527/SP), DIEGO ORTIZ DE OLIVEIRA (OAB 213160/SP)
Processo 0006973-64.2013.8.26.0438 (043.82.0130.006973) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco de
Lage Landen Brasil Sa - Ivanise de Barros Dias Garcia - Vistos. Defiro o sobrestamento do feito, pelo prazo de 30 dias, ou seja,
07/02/2014, conforme requerido pelo(a) Exeqüente. Transcorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se. Int. - ADV:
ANDREA NATASHA REVELY GONZALEZ (OAB 238417/SP), SERGIO GONZALEZ (OAB 106130/SP)
Processo 0006984-93.2013.8.26.0438 (043.82.0130.006984) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Cosme Antonio Ferreira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos: Ciência às partes de fl(s).53 .(Agendamento da
perícia médica, marcada para o dia 23/01/2014, às 15:00h., (Dr. José Henrique de Almeida Prado Di Giácomo)) - ADV: GILSON
DE ALMEIDA BARBOSA (OAB 236515/SP), LEANDRO MARTINS MENDONCA (OAB 147180/SP), RODRIGO PRIMO ANTUNES
(OAB 297577/SP)
Processo 0007035-07.2013.8.26.0438 (043.82.0130.007035) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Marciléia Maria
de Oliveira Canola - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos: Ciência do ofício fl(s).169.(JD 1ª V. Cível do Foro de
Birigui-SP.....informa...que a Carta Precatória acima mencionada, foi distribuída a este juízo em 25.09.2013..., bem como foi
designada audiência para a diligência deprecada para o dia 21.01.2014, às 15:30h.) - ADV: LEANDRO MARTINS MENDONCA
(OAB 147180/SP), HAMILTON GIULIANO SIQUEROLI DE FREITAS (OAB 288257/SP), ALINE GARCIA CARRARETO (OAB
288653/SP)
Processo 0008260-96.2012.8.26.0438 (438.01.2012.008260) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Brasil Sa - Geraldo Cesar da Silva Rocha - Vistos. Defiro o sobrestamento do feito, pelo prazo de 15 dias, ou seja,
24/01/2014, conforme requerido pelo(a) Exeqüente. Transcorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se. Int. - ADV:
CLEBER IVAO IVAMA (OAB 293005/SP), DANILO LUIS FERREIRA (OAB 286510/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB
34248/SP)
Processo 0008359-32.2013.8.26.0438 (043.82.0130.008359) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Lourival Cândido da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos: Ciência às partes de fl(s).57 .(Agendamento da
perícia médica, marcada para o dia 19/02/2014, às 16:00h., (Dr. Cleuer Jacob Moretto)) - ADV: LEANDRO MARTINS MENDONCA
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(OAB 147180/SP), JOSÉ LUIZ MACHADO RODRIGUES (OAB 243939/SP)
Processo 0008609-02.2012.8.26.0438 (438.01.2012.008609) - Procedimento Sumário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Maria Aparecida Ferreira Rocha - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Converto o julgamento em diligência.
Aceito os quesitos apresentados pelo(a) autor (a) às fls.06 e pelo requerido às fls. 35. Diante da necessária verificação da
capacidade laborativa do(a) autor(a), antecipo a perícia médica. Desde já apresento quesitos: 1-)Qual o tipo de moléstia que
acomete a parte autora? 2-)Há incapacidade para o trabalho? - 3-) A incapacidade é total ou parcial? 4-) A incapacidade é
permanente ou temporária? 5-) Tendo em vista a idade e o nível educacional, o requerente tem condições de exercer outras
funções? 6-)Quando se iniciou a doença e/ou a incapacidade? De acordo com a resolução nº 541/07 do Conselho da Justiça
Federal, para realização da perícia médica, nomeio o Dr. JOSÉ CARLOS AGUIRRE MONTEIRO, para examinar o(a) autora(a).
Arbitro honorários periciais definitivos no valor de R$ 200,00. Intime-se o perito para agendamento de dia, hora e local, intimandose em seguida o(a) autor(a) para comparecimento, encaminhando-se ao Sr. Perito as cópias necessárias. Conste ainda do
mandado que os honorários periciais, doravante, serão requisitados pelo juízo, junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária
Federal, após a homologação do laudo médico. Laudo em 20(vinte) dias. Intime-se. - ADV: TIAGO BRIGITE (OAB 11469/MS),
LEANDRO MARTINS MENDONCA (OAB 147180/SP), ELISANDRA CARVALHO TORRES (OAB 169964/SP)
Processo 0008609-02.2012.8.26.0438 (438.01.2012.008609) - Procedimento Sumário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Maria Aparecida Ferreira Rocha - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos: Ciência às partes de fl(s).68/69
.(Agendamento da perícia médica, marcada para o dia 30/01/2014, às 11:30h., (Dr. José Carlos Aguirre Monteiro)) - ADV:
TIAGO BRIGITE (OAB 11469/MS), LEANDRO MARTINS MENDONCA (OAB 147180/SP), ELISANDRA CARVALHO TORRES
(OAB 169964/SP)
Processo 3002619-42.2013.8.26.0438 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 0000206-52.2011.8.26.0576 - 2º Vara da Fazenda
Publica da Comarca de São Jose do Rio Preto/SP.) - Sueli Aparecida dos Santos - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
- - Flávio Sakumoto - Vistos. Para oitiva da(s) testemunha(s), designo audiência para o próximo dia 05/02/2014 às 14:30 horas.
Intime(m)-se e requisite(m)-se a(s) testemunha(s) para comparecimento. Oficie-se ao Juízo Deprecante, comunicando-lhe a
data designada. Intime-se. - ADV: ANTONIO SERGIO F BARROSO DE CASTRO (OAB 132330/SP)
Processo 3003058-53.2013.8.26.0438 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - D. R. S. L. - Vistos:
Digam s/ estudo social de fls. 44/45. - ADV: LUCAS MAGALHÃES BRAZ (OAB 299666/SP)
Processo 3003828-46.2013.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Exoneração - M. C. da M. M. - K. I. P. M. - Vistos: Diga o(a)
autor(a), ante a certidão do Sr.(a) Oficial(a) Justiça de fl(s).21.(...deixei de intimar o requerente Mário César da Mata Marques,
pois não mais reside no referido endereço, e nem obtive informações de onde reside atualmente) - ADV: ERICA LEITE DE
OLIVEIRA FERNANDES (OAB 247654/SP)
Processo 3004479-78.2013.8.26.0438 - Divórcio Litigioso - Dissolução - T. M. da S. de O. - J. G. de O. - Vistos. Nomeio o(a)
Dra. CINTIA DA SILVA FERNANDES (OAB 259.064) Procurador(a) dativo(a) da parte requerente, concedendo-lhe os benefícios
da justiça gratuita. Ausentes os requisitos legais do artigo 273 do CPC, indefiro o pedido de tutela antecipada, porquanto
inexistente a prova inequívoca que conduza à verossimilhança das alegações contidas na inicial. Tratando-se de direito de
família, remetam-se os autos ao Setor de Conciliação para realização de audiência de tentativa de conciliação, que designo
para o dia 03/02/2014 às 14:00h, intimando-se o(a) autor(a) e citando-se o(a) requerido(a), constando do mandado que o
prazo para apresentação de eventual contestação será de quinze (15) dias e fluirá a partir da data da audiência, acaso resulte
infrutífera a conciliação. As audiências deste Juízo realizam-se no seguinte endereço:Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, sala
Sala de Audiências da 1ª Vara Judicial, Centro. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e
sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: CINTIA DA SILVA FERNANDES (OAB 259064/SP)
Processo 3004842-65.2013.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Habitação - Ivan Carlos Bassani - COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU - Vistos. Defiro os benefícios da
gratuidade apenas para fins de despesas processuais, não se estendendo com relação ao arbitramento de honorários pelo
convênio OAB/PGE, por falta da necessária provisão. Acolho as razões da inicial, em sede de cognição sumária, e determino
a suspensão, no prazo de 24(vinte e quatro) horas, da entrega de um dos imóveis (casa própria), pois presentes os requisitos
legais, quais sejam, fumus boni juris e periculum in mora (fls.26/34). Cite-se o requerido dos atos e termos da presente ação,
para querendo contestar no prazo legal. Cumpra-se com extrema urgência. Intime-se. - ADV: WALTER RUIZ BOGAZ JUNIOR
(OAB 242066/SP)
Processo 3004844-35.2013.8.26.0438 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - T. E. da S. A. - D. F. N. - Vistos.
1-Nomeio o(a) Dr(ª). ANA CAROLINA BATISTA MARQUES (OAB 285046), Procurador(a) dativo(a) do requerente, concedendolhe os benefícios da justiça gratuita. 2- Nos termos do artigo 4º da Lei Federal nº 5.478/68, que dispõe sobre a ação de alimentos
e dá outras providências, arbitro alimentos provisórios equivalentes a 50% do salário mínimo. Intime-se-o. 3- Tratando-se de
direito de família, remetam-se os autos ao Setor de Conciliação para realização de audiência de tentativa de conciliação, que
designo para o dia 17/02/2014 às 15:00h, intimando-se o autor e citando-se o requerido, constando do mandado que o prazo para
apresentação de eventual contestação será de quinze (15) dias e fluirá a partir da data da audiência, acaso resulte infrutífera
a conciliação. 4- Sendo o caso, expeça-se ofício à empregadora do requerido para os descontos, bem como para que informe,
até 10 dias antes da audiência, os últimos 12 vencimentos percebidos pelo requerido, enviando extratos pormenorizados. 5Intimem-se, cientificando-se o representante do Ministério Público. As audiências deste Juízo realizam-se no seguinte endereço:
Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, sala Sala de Audiências da 1ª Vara Judicial, Centro. Servirá o presente, por cópia digitada,
como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ANA CAROLINA BATISTA MARQUES (OAB
285046/SP)

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
: ADRIANO RODRIGO PONCE DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL: VITORIA DE FATIMA ALVARES RIBEIRO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2014- PUB/URG: 10/01/2014
Processo 0000291-30.2012.8.26.0438 (438.01.2012.000291) - Procedimento Ordinário - Salário-Maternidade (Art. 71/73) Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Adenora Barbosa da Silva - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - ciencia à autora dos depósitos de fls. 79/80, nos valores
de R$ 304,10 p/ hon. advocatícios e R$ 3.041,18 p/ parte autora. - ADV: JULIANA ANTONIA MENEZES PEREIRA (OAB 280011/
SP)
Processo 0001580-81.2001.8.26.0438/01 (043.82.0010.001580/1) - Cumprimento de sentença - Luciane Liranço - Banco
do Brssil Sa - Intime-se o executado, na pessoa do seu Procurador ou por carta ou mandado, sobre o bloqueio efetivado (fl.
242), nos termos do 4º parágrafo da decisão de fl. 237, advertindo-o que o seu silêncio implicará em anuência e consequente
expedição de alvará em favor da exequente. Após, conclusos. - ADV: NEI CALDERON (OAB 114904/SP), LUCIANE LIRANCO
(OAB 112919/SP)
Processo 0002844-50.2012.8.26.0438 (438.01.2012.002844) - Procedimento Sumário - Imputação do Pagamento - Auto
Posto Braúna Ltda - Reginaldo Alves Martins - Fl. 46: Redesigno a audiência de fl. 41 para o dia 24 de março de 2014, às 15:00
horas. Renovem-se os atos necessários. Int. - ADV: DARLENE DE SOUZA ZANETTI (OAB 306751/SP)
Processo 0002968-72.2008.8.26.0438 (438.01.2008.002968) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Sueli
Pereira Duarte - Instituto Nacional de Seguro Social - ciencia ao autor dos depósitos de fls. 157/158, nos valores de R$ 40.929,47
e R$ 4.286,86. - ADV: EDUARDO MIRANDA GOMIDE (OAB 113101/SP)
Processo 0003678-34.2004.8.26.0438 (438.01.2004.003678) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez - Jose
Pereira dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - ciencia ao autor dos depositos de fls. 191/192, nos valores de R$
531,64 e R$ 14.401,07. - ADV: SIMONE LARANJEIRA FERRARI (OAB 193929/SP)
Processo 0003701-67.2010.8.26.0438 (438.01.2010.003701) - Divórcio Litigioso - Dissolução - J. G. C. - M. V. N. C. - retirar
certidão de honorários. - ADV: MARCIO RODRIGO DA SILVA (OAB 237620/SP)
Processo 0004260-87.2011.8.26.0438 (438.01.2011.004260) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Neusa
de Fátima Pereira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - diga o autor sobre laudo de fl. 61/62. - ADV: ALESSANDRO ACIR
PELIELO (OAB 139766/SP), ACIR PELIELO (OAB 127455/SP)
Processo 0004959-15.2010.8.26.0438 (438.01.2010.004959) - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. C. S. M. - A. N. M. - retirar
certidão de averbamento do divórcio. - ADV: SAMYRA RAMOS DOS SANTOS (OAB 245915/SP)
Processo 0004988-12.2003.8.26.0438 (438.01.2003.004988) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Aparecida Hernandez Costa - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - ciencia ao autor do depósito de fl. R$ 590,92. - ADV:
IDALINO ALMEIDA MOURA (OAB 113501/SP)
Processo 0005357-59.2010.8.26.0438 (438.01.2010.005357) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Érica Regina Sales da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - ciencia ao autor do depósito de fls. 128 no valor de R$
1.588,53 . - ADV: EDUARDO MIRANDA GOMIDE (OAB 113101/SP)
Processo 0005699-65.2013.8.26.0438 (043.82.0130.005699) - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - M.
de A. L. F. - R. A. de M. A. - Defiro à requerente o direito de visitas da requerente à sua filha Isabelli, podendo a mesma retirála da residência do requerido todas as sextas-feiras às 18 horas e devolvê-la às 18 horas do domingo. Designo audiência de
tentativa de conciliação para o dia 28 de abril de 2014, às 13:20 horas. Cite-se o(a) requerido(a) e intimem-se as partes para
comparecimento pessoal. Consigne-se o prazo de 15 dias, contados da audiência, para apresentação de contestação. Autorizo
diligências nos termos do art. 172 e seus §§ do CPC. - ADV: PAULA MARIELLI THEODORO CAMPOS (OAB 265706/SP)
Processo 0005778-88.2006.8.26.0438 (438.01.2006.005778) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Tempo de Serviço
(Art. 52/4) - Fatima Ivanira Zago Micucci - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - ciencia ao autor do depósito de fls. 104, no
valor de R$ 749,04. - ADV: RENATA FRANCO SAKUMOTO MASCHIO (OAB 124752/SP)
Processo 0006319-53.2008.8.26.0438 (438.01.2008.006319) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)
- Maria Santa Bachiega dos Santos - Instituto Nacional de Seguro Social - ciencia ao autor dos depósitos de fls. 73/74, nos
valores de R$ 28.029,85 e R$ 202,02. - ADV: LUCIANE ISHIKAWA NOVAES DUARTE (OAB 161793/SP)
Processo 0006462-66.2013.8.26.0438 (043.82.0130.006462) - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - F. da
C. X. - D. F. S. L. X. - retirar certidões de honorários. - ADV: JOCILEINE DE ALMEIDA (OAB 145695/SP), MERIELEN RIBEIRO
DOS PASSOS (OAB 290643/SP)
Processo 0006540-60.2013.8.26.0438 (043.82.0130.006540) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - F.
S. de M. - - O. de O. S. - retirar certidão de honorários. - ADV: SUELLEN MIEKO MATSUMIYA VALLIM (OAB 279414/SP)
Processo 0006824-68.2013.8.26.0438 (043.82.0130.006824) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Cooperativa Crédito Mútuo da Área da Saúde e dos Empresários do Setor Industrial Associado - Fimap Comercio
de Rações Ltda Me - - Mayara Deolindo Sampaio - - Flávia Pereira Fulaneti - Ante a concordância do credor (fls. 93/94), defiro
o desbloqueio do saldo existente na conta de Flávia Pereira Fulaneti, portadora do CPF nº387.312.008-93, junto à Sicredi
(conta 04118-1). Intime-se para regularização da representação processual de Flávia, em 5 (cinco) dias. Após, tornem para
homologação do acordo. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO à Sicredi. Intime-se. - ADV: GRACIELLE
RAMOS REGAGNAN (OAB 257654/SP), MÁRCIO JOSÉ DAS NEVES CORTEZ (OAB 159318/SP), RENATO JOSÉ DAS NEVES
CORTEZ (OAB 215491/SP)
Processo 0006835-05.2010.8.26.0438 (438.01.2010.006835) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)
- Leonilda Conceição Origuela Marin - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - ciencia ao autor dos depósitos de fls. 90/91 nos
valores de R$ 485,19 e R$ 4.366,87. - ADV: IDALINO ALMEIDA MOURA (OAB 113501/SP)
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Processo 0007873-18.2011.8.26.0438 (438.01.2011.007873) - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - Vanderlei da
Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - retirar alvarás.. - ADV: SUZI CLAUDIA CARDOSO DE BRITO FLOR (OAB
190335/SP), GUSTAVO ANTONIO TEIXEIRA (OAB 260383/SP)
Processo 0009228-29.2012.8.26.0438 (438.01.2012.009228) - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor Leonora Alves dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - retirar certidão de honorários. - ADV: ANA CAROLINA
BATISTA MARQUES (OAB 285046/SP)
Processo 0010080-68.2003.8.26.0438 (438.01.2003.010080) - Procedimento Ordinário - Maria Marlene Goulart Junqueira
- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - ciencia ao autor dos depósitos de fls. 271/274, nos valores de R$ 2.630,86 p/
honorários; R$ 4.990,89; R$4.990,89 e R$ 4.990,89 p/ os autores. - ADV: IDALINO ALMEIDA MOURA (OAB 113501/SP)
Processo 0011807-57.2006.8.26.0438 (438.01.2006.011807) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Clércio Mendes
de Souza - Dalton Maurício Perecin Gali - As fls. 87/88 decidi acerca do pedido de impenhorabilidade de um caminhão MercedesBenz de placas “BWM 1335”. O executado noticia a interposição do Agravo de Instrumento e pede Juízo de retratação, alegando
tratar-se de instrumento de trabalho. A matéria foi devidamente apreciada na decisão, razão pela qual fica mantida. Não há
notícia acerca do efeito suspensivo concedido. Diga o exequente. Intime-se.-ciencia às partes do ofício de fl. 111, da Comarca
de Lins informando a realização de hasta pública para os dias 10/03/2014 e 20/03/2014, às 13:30 horas, nomeado leiloeiro o Sr.
Paulo Angelo Moreira da Silva. - ADV: VICENTE DE PAULA CAMPOS (OAB 72269/SP), ANGELO APARECIDO DE CARVALHO
JUNIOR (OAB 209461/SP)
Processo 0013104-94.2009.8.26.0438 (438.01.2009.013104) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Cassiane Finco Fattori - Instituto Nacional do Seguro Social - ciencia à autora da perícia médica marcada para o dia 17/02/2014,
às 9:30 horas, no consultório da Dra. Andréia da Mota Pina. - ADV: CINTIA DA SILVA FERNANDES (OAB 259064/SP)
Processo 0013435-42.2010.8.26.0438 (438.01.2010.013435) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) Alexandrina Rosa dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - retirar alvarás.. - ADV: DIEGO ORTIZ DE OLIVEIRA
(OAB 213160/SP)
Processo 0028144-43.2010.8.26.0451 (451.01.2010.028144) - Monitória - Prestação de Serviços - Instituto Educacional
Piracicabano da Igreja Metodista - Denis Miller dos Santos - diga o autor sobre petição de fl. 108/110, sobre pedido de
homologação de acordo apresentado pelo requerido. - ADV: ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR (OAB 94625/SP), DENIS MILLER
DOS SANTOS (OAB 301598/SP)
Processo 3000327-84.2013.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Revisão - K. M. L. - - B. A. L. - - W. A. L. - C. A. L. - Diga
o autor sobre certidão do oficial de justiça, fl. 36: CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
438.2014/000254-5 dirigi-me ao endereço constante do mesmo, e ali sendo, Deixei de Intimar o Chefe do Departamento Pessoal
do condominio Mirante do bonito, por não tê-lo encontrado, bem como fui informado pelo Porteiro Adeir, que o desconhece,
informando outrossim, que o presidente do condomínio, o Dr. José Carlos P. Rocha, reside no municipio de Birigui, podendo
ser localizado na rua Humaitá, 82 (sobrado vermelho de esquina). O referido é verdade e dou fé. Penapolis, 14 de janeiro de
2014. Distância da séde só de ida b.Macuquinho ....41,1,1km....07 atos. + 02 atos referente ao pedágio.....Total....09 atos. OBS:
AUDIENCIA DIA 27/01/14,ÀS 13: 20 HS. - ADV: ALINE GARCIA CARRARETO (OAB 288653/SP)
Processo 3000802-40.2013.8.26.0438 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Cooerativa de Crédito Rural
da Alta Paulista - Alvaro Domingos Munhoz Banheza - - Kleber Scardovelli Munhoz - Observo a existência dos requisitos
específicos que autorizam a execução forçada. Determino a expedição do mandado de citação para possibilitar o cumprimento
voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o
valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral
pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum
litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Advirto que eventual insucesso na concreta tentativa de localização
do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na
forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deve conter a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de
15 dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá,
de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o
executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o executado
para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos
do parágrafo único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor enseja
aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o
mandado com a mera alegação do devedor acerca de eventual composição amigável. O executado poderá apresentar defesa
no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos
mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitarse-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito
do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta
de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Os embargos deverão ser
instruídos com cópias: - da inicial da execução; - do título executivo; - do demonstrativo de débito oferecido pelo exequente; das procurações de ambas as partes; e da certidão de juntada do mandado de citação. Poderão, ainda, serem incluídas cópias
que o embargante entenda relevantes. Frise-se que a penhora de bem imóvel deverá ser formalizada lavrando-se termo ou auto,
conforme estabelece o artigo 659, §§ 4.º e 5.º, do Código de Processo Civil. A interpretação sistemática dos artigos 658, 687,
§ 2º e 747, todos do Código de Processo Civil, determina que a praça de imóvel localizado em outra comarca seja realizada
mediante carta precatória. Cite-se, com as advertências supra, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos
articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Intime-se o exequente a
recolher a taxa previdenciária relativa ao substabelecimento de fl. 13, em cinco dias, sob pena de comunicação a SPPrev. Fl.
5 - tópico “CERTIDÃO DA DISTRIBUIÇÃO”: A certidão de inteiro teor, para fins de averbação no registro de imóveis, poderá
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ser obtida no cartório Distribuidor, conforme disposto no artigo 615-A do CPC. Servirá o presente, por cópia digitada, como
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. -Diga o autor sobre certidão do ofical de justiça, fl. 54: CERTIFICO eu,
Oficiala de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 438.2013/005501-8 dirigi-me ao endereço: SÍTIO PARAÍSO, ESTRADA
DO BARRO PRETO, BAIRRO BARRO PRETO, nesta cidade, e aí sendo, DEIXEI, por hora, DE PROCEDER À PENHORA
EM BENS, pois, não localizei bens penhoráveis de propriedade dos executados ALVARO DOMINGOS MUNHOZ BANHEZA
e KLEBER SCARDOVELLI MUNHOZ. Certifico ainda que no dia 13/12/2013, às 15h 30, não encontrei o executado Kleber
Scardovelli Munhoz, mas encontrei o executado ALVARO DOMINGOS MUNHOZ BANHEZA e ele declarou que não possui bens
penhoraveis no local e que indica a penhora o Sítio Boa Ventura, no Bairro Barro Preto, nesta cidade, mas não apresentou a
matricula do imóvel ou comprovante legal de sua propriedade, declarando que tais documentos não se encontravam no local
e que o Sítio Boa Ventura foi penhorado anteriormente em outro processo. Então, INTIMEI o executado ALVARO DOMINGOS
MUNHOZ BANHEZA a indicar no prazo de cinco dias quais são e onde se encontram os bens passiveis de penhora, dando-lhe
conhecimento do inteiro teor da decisão-mandado que ciente ficou, recebeu contrafé que lhe entreguei e recusou-se a exarar
sua assinatura no mandado. Certifico ainda que fui novamente ao endereço supra no dia 15/12/2013 às 12h10, ocasião em
que encontrei e INTIMEI o executado KLEBER SCARDOVELLI MUNHOZ a indicar no prazo de cinco dias quais são e onde se
encontram os bens passiveis de penhora, dando-lhe conhecimento do inteiro teor da decisão-mandado que ciente ficou, recebeu
contrafé que lhe entreguei e recusou-se a exarar sua assinatura no mandado. Por desconhecer bens passiveis de penhora
de propriedade dos executados ALVARO DOMINGOS MUNHOZ BANHEZA e KLEBER SCARDOVELLI MUNHOZ, devolvo o
mandado a cartório para o que de direito.-Diga o autor sobre petição de fl. 59/66 e depósito de R$ 47.992,23. O referido é
verdade e dou fé. Penapolis, 16 de dezembro de 2013. Despesa de condução (17 km de ida): R$ 20,34 Guia depositada nº
096582 (saldo): 20,43 - Saldo: R$ 0,09 a favor do depositante. - ADV: JOSÉ LUIZ MACHADO RODRIGUES (OAB 243939/SP),
ADALBERTO GODOY (OAB 87101/SP)
Processo 3001129-82.2013.8.26.0438 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - P. L. C. M. - R. P. M. - Defiro a(o)
requerente os benefícios da assistência judiciária. Fixo a pensão alimentícia provisória em favor do(a)(s) requerente(s), em 30%
da renda líquida, tolerados apenas os descontos legais, na hipótese de vínculo empregatício ou percepção de aposentadoria
ou pensão; ou em 50% do salário mínimo federal, na hipótese da inexistência do vínculo nesta data, ressaltando-se que se
sobrevier rescisão contratual com o fito de burlar o desconto em folha de pagamento, o(a) devedor(a) não será beneficiado(a)
pela cláusula alternativa. Deverá o requerido proceder ao pagamento da pensão diretamente à genitora do requerente mediante
recibo, até a informação do número da conta. Com a informação, oficie-se à empregadora para depósito da pensão acima fixada,
até o dia 10 de cada mês, bem como para requisitar cópias dos 4 (quatro) últimos holerites do requerido. Designo audiência
para o dia 24 de fevereiro de 2014, às 14:30 horas. Cite-se a(o) ré(u) e intime-se o(a) autor(a), na pessoa de sua representante
legal, a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados e de suas testemunhas, independentemente
de prévio depósito de rol, importando a ausência do autor em extinção e arquivamento e a do requerido em confissão e revelia.
Expeça-se mandado para intimação do autor. Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu contestar, desde que o faça por
intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à ouvida das testemunhas e à prolação da sentença. Servirá o presente,
por cópia digitada, como mandado, conforme autoriza o Protocolo CG nº 24.746/2007. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, na forma e
sob as penas da Lei, alertando o requerido dos termos do art. 285 do CPC, de que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão
verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial, cujas cópias seguem anexas. Int. - ADV: FABIO JOSÉ GARCIA RAMOS
GIMENES (OAB 263006/SP)
Processo 3001189-55.2013.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Guarda - C. P. dos S. - A. P. C. - Defiro ao(à) autor(a) os
benefícios da assistência judiciária. Altero o valor da causa para R$3.254,12, equivalente a doze vezes o montante de 40% do
salário mínimo. Anote-se. Proceda-se ao Estudo Social apresentando-se o laudo em 20 dias. Fixo alimentos provisórios ao(s)
filho(s) menor(es), na hipótese de vínculo empregatício, em 30% dos vencimentos líquidos, tolerados apenas os descontos
legais para composição da base de cálculo; e na hipótese de inexistência de vínculo, em 40% do salário mínimo federal, a partir
da citação, efetuando-se o pagamento mediante recibo até a abertura da conta. Designo audiência de tentativa de conciliação
para o dia 17 de fevereiro de 2014, às 14:30 horas. Cite-se o(a) requerido(a) e intimem-se as partes para comparecimento
pessoal. Consigne-se o prazo de 15 dias, contados da audiência, para apresentação de contestação. Autorizo diligências nos
termos do art. 172 e seus §§ do CPC. Determino a abertura de conta bancária no Banco do Brasil S.A, em nome da requerente,
Sra. Catiana Pereira dos Santos, brasileira, portadora do RG nº 13032736-08, CPF nº 014.204.725-26, sem cobrança de tarifa,
para depósito da pensão alimentícia acima fixada, servindo uma cópia deste despacho como ofício, a ser encaminhado à
requerente através do Sr. Oficial de Justiça, pelo mesmo mandado, cientificando-se que o numero da conta deverá ser informado
em Juízo. Com a informação acerca do número da conta, intime-se o requerido para depósito mensal. Servirá o presente, por
cópia digitada, como mandado, conforme autoriza o Protocolo CG nº 24.746/2007. Cumpra-se, na forma e sob as penas da Lei,
alertando o requerido dos termos do art. 285 do CPC, de que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos
articulados pelo autor na inicial, cujas cópias seguem anexas. Intime(m)-se.-Diga o autor sobre certidão do oficial de justiça,
fl. 17: CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 438.2014/000262-6, dirigi-me ao endereço: à
Avenida Marechal Rondon, 174, fundos, Vila São Joaquim, Penápolis-SP., e aí sendo CITEI E INTIMEI o requerido Agnaldo
Pereira Coelho, conforme assinatura ao rodapé do mandado; dei-lhe conhecimento do inteiro teor do mandado e da petição
inicial, dos quais bem ciente ficou, recebendo a contrafé. Certifico ainda que, dirigi-me, à Rua Madre São Francisco, 352, Jardim
Brasília, Penápolis-SP., e aí sendo DEIXEI DE INTIMAR a requerente Catiana Pereira dos Santos, pois não mais reside na
cidade de Penápolis; segundo o requerido, a requerente retornou para o Estado da Bahia, não sabendo informar o endereço. O
referido é verdade e dou fé.- ADV: INGRID BERNARDES CALDEREIRO (OAB 256112/SP)
Processo 3001203-39.2013.8.26.0438 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta - A. M. A. - J. C. da S. A. - retirar
certidão de honorários - ADV: MARCO AURELIO CLARO SQUILLANTE (OAB 207865/SP)
Processo 3001665-93.2013.8.26.0438 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 291.01.2011.007450-5 - 3ª VARA JUDICIAL DA
COMARCA DE JABOTICABAL) - Evelen Helena Simielli da Costa Teodoro - Rafael Luan Costa Teodoro - Ante consulta realizada
à CGJ nos autos do processo 2009/95158 e decisão no sentido de que o “juízo deprecado é o competente para a requisição do
réu ou de testemunha”, reconsidero o 2º parágrafo do despacho de fl. 03. Oficie-se ao Diretor da Penitenciária de Avanhandava
solicitando a apresentação do réu à audiência designada. Após, devolva-se. - ADV: RODRIGO MANOLO PEREIRA (OAB
266885/SP)
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Processo 3002020-06.2013.8.26.0438 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - N. M. F. de J. - N. de J. - Defiro a(o)
requerente os benefícios da assistência judiciária. Fixo a pensão alimentícia provisória em favor do(a)(s) requerente(s), em 30%
da renda líquida, tolerados apenas os descontos legais, na hipótese de vínculo empregatício ou percepção de aposentadoria
ou pensão; ou em 40% do salário mínimo federal, na hipótese da inexistência do vínculo nesta data, ressaltando-se que se
sobrevier rescisão contratual com o fito de burlar o desconto em folha de pagamento, o(a) devedor(a) não será beneficiado(a)
pela cláusula alternativa. Deverá o requerido proceder ao pagamento da pensão diretamente a genitora do(as) requerente(s)
mediante recibo, até a abertura da conta. Designo audiência para o dia 24 de fevereiro de 2014, às 15:30 horas. Cite-se a(o)
ré(u) e intime-se o(a) autor(a), na pessoa de sua representante legal, a fim de que compareçam à audiência, acompanhados
de seus advogados e de suas testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência do autor em
extinção e arquivamento e a do requerido em confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu contestar,
desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à ouvida das testemunhas e à prolação da sentença.
Determino a abertura de conta bancária no Banco do Brasil S.A., agência de Avanhandava-SP, em nome da representante
legal do(as) autor(as), Sra. Raquel Faria da Silva, brasileira, portadora do RG nº 44.179.785-4, CPF nº 347.765.028-01, sem
cobrança de tarifa, para depósito da pensão alimentícia acima fixada, servindo uma cópia deste despacho como ofício, a ser
encaminhado à representante do(as) requerente(s) através do Sr. Oficial de Justiça, pelo mesmo mandado, cientificando-se
que o numero da conta deverá ser informado em Juízo. Com a informação acerca do número da conta, intime-se o requerido,
de imediato, para depósito da pensão acima fixada. Intimem-se os requerentes a apresentarem a qualificação e o endereço da
empregadora. Após, oficie-se para desconto da pensão em folha de pagamento. Servirá o presente, por cópia digitada, como
mandado, conforme autoriza o Protocolo CG nº 24.746/2007. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, na forma e sob as penas da Lei,
alertando o requerido dos termos do art. 285 do CPC, de que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos
articulados pelo autor na inicial, cujas cópias seguem anexas. Int. - ADV: GINO AUGUSTO CORBUCCI (OAB 166532/SP)
Processo 3002327-57.2013.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Guarda - A. A. R. - J. de O. L. - Defiro à autora os benefícios
da assistência judiciária. Anote-se. Indefiro, por ora, o pedido liminar ante a ausência de provas das alegações. Proceda-se ao
estudo social, conforme requerido a fl. 12, na residência de ambas as partes, apresentando-se laudo em 20 dias, após nova
vista ao MP. Sem prejuízo, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 10 de fevereiro de 2014, às 15:20 horas.
Cite(m)-se o(as) requerido(as) e intimem-se as partes para comparecimento pessoal. Consigne-se o prazo de 15 dias, contados
da audiência, para apresentação de contestação, alertando o requerido dos termos do art. 285 do CPC, de que não sendo
contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial, cujas cópias seguem anexas. Autorizo
diligências nos termos do art. 172 e seus §§ do CPC. - ADV: JOSIAS TADEU CORREA E SILVA (OAB 103338/SP)
Processo 3003351-23.2013.8.26.0438 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - V. V. dos S.
- - C. V. V. dos S. - G. F. dos S. - Apresente o autor a indicação da OAB citada no item “c” de fl. 5. Nos termos do art. 732 do
CPC, cite-se o(a) executado(a) para efetuar o pagamento das pensões vencidas nos meses de outubro de 2007 a setembro de
2010, em três (03) dias, ficando estipulada à verba honorária em 10% do débito atualizado, consignando-se que os honorários
serão reduzidos pela metade para a hipótese de pagamento da dívida em três dias (art. 652-A). A parte executada poderá
opor embargos no prazo de quinze dias, contado da juntada do mandado de citação (art. 738). Neste mesmo prazo, a parte
devedora poderá oferecer proposta de parcelamento, desde que reconheça o crédito e deposite 30% (trinta por cento) do valor
executado, com pagamento da quantia restante em até seis parcelas mensais, incidindo correção e juros legais de 1% (um por
cento) ao mês (art. 745-A). Caso não seja feito o pagamento o Oficial de Justiça, deverá realizar, imediatamente, a penhora e
avaliação dos bens, intimando-se a executada. A mera descrição dos bens somente será efetuada em casos duvidosos. Deverá
o Sr. Oficial de Justiça observar eventuais indicações de bem constante da petição inicial. Nos termos do artigo 659, parágrafo
4º, do Código de Processo Civil, consigno que a averbação da penhora de imóveis é atribuição do exeqüente, o qual poderá
obter certidão do Cartório Distribuidor para averbações gerais (art. 615-A). Não ofertados embargos e realizadas penhora e
avaliação, deverá o exeqüente se manifestar sobre o interesse na adjudicação dos bens (art. 685-A), na alienação (art. 685-C)
ou na designação de leilão ou praça (art. 686, § 3º). Caso o valor dos bens não exceda a sessenta (60) salários mínimos
vigentes na data da avaliação, será dispensada a publicação do edital, não podendo o preço da arrematação ser inferior ao da
avaliação. Autorizo as diligências nos termos do art. 172 e seus §§ do CPCivil. Servirá o presente, por cópia digitada, como
CARTA PRECATÓRIA, conforme autoriza o Protocolo CG nº 24.746/2007. Cumpra-se, na forma e sob as penas da Lei. - ADV:
LUIZ MARCOS BONINI (OAB 143111/SP)
Processo 3003457-82.2013.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - A. da S. O. - M. D. - Defiro
à autora os benefícios da gratuidade processual. Anote-se. Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 10 de
março de 2014, às 15:50 horas. Cite-se o(a) requerido(a) e intimem-se as partes para comparecimento pessoal. Consigne-se o
prazo de 15 dias, contados da audiência, para apresentação de contestação. Autorizo diligências nos termos do art. 172 e seus
§§ do CPC. Servirá o presente como mandado, conforme autoriza o Protocolo CG nº 24.746/2007. Cumpra-se, na forma e sob
as penas da Lei, alertando o requerido dos termos do art. 285 do CPC, de que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão
verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial, cujas cópias seguem anexas. Intime(m)-se. - ADV: ANTONIO HENRIQUE
TEIXEIRA RIBEIRO (OAB 213133/SP)
Processo 3003554-82.2013.8.26.0438 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - Y. D. L. C. - W. L. C. S. - Defiro ao
autor os benefícios da gratuidade processual. Anote-se. Diante da prova pré-constituída da paternidade (fl. 13), fixo a pensão
alimentícia provisória em 50% do salário mínimo federal, na hipótese da inexistência do vínculo nesta data, ressaltando-se que
se sobrevier rescisão contratual com o fito de burlar o desconto em folha de pagamento, o(a) devedor(a) não será beneficiado(a)
pela cláusula alternativa. Deverá o requerido proceder ao pagamento da pensão diretamente a genitora dos requerentes mediante
recibo ou em conta bancária a ser informada. Designo audiência para o dia 17 de março de 2014, às 13:20 horas. Cite-se a(o)
ré(u) e intime-se o(a) autor(a), na pessoa de sua representante legal, a fim de que compareçam à audiência, acompanhados
de seus advogados e de suas testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência do autor
em extinção e arquivamento e a do requerido em confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu
contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à ouvida das testemunhas e à prolação da
sentença. Determino a abertura de conta bancária no Banco Bradesco S.A., agência de Luiziânia(SP), em nome de CRISTIANE
APARECIDA LEAL, brasileira, portadora do RG nº 32.301.178-0 SSP-SP e do CPF nº 297.655.328-90, sem cobrança de tarifa,
para depósito da pensão alimentícia acima fixada, caso não possua outra conta corrente ou poupança, servindo uma cópia
deste despacho como ofício, a ser encaminhado à representante do(as) requerente(s) através do Sr. Oficial de Justiça, pelo
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mesmo mandado, cientificando-se que o numero da conta deverá ser informado em Juízo. Com a informação acerca do número
da conta, intime-se o requerido, de imediato, para depósito da pensão acima fixada. Servirá o presente como mandado e ofícios,
conforme autoriza o Protocolo CG nº 24.746/2007. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, na forma e sob as penas da Lei, alertando o
requerido dos termos do art. 285 do CPC, de que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados
pelo autor na inicial, cujas cópias seguem anexas. Int. - ADV: ANA CAROLINA BATISTA MARQUES (OAB 285046/SP)
Processo 3003603-26.2013.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - F. C. de O. S. - R. E. da
S. - Defiro à autora os benefícios da gratuidade processual. Anote-se. Fixo alimentos provisórios à filha do casal, na hipótese
de vínculo empregatício, em 30% dos vencimentos líquidos, tolerados apenas os descontos legais para composição da base
de cálculo; e na hipótese de inexistência de vínculo, em 50% do salário mínimo federal, a partir da citação, devendo efetuar
o pagamento, até o dia 10 de cada mês, diretamente a requerente mediante recibo. Oficie-se à empresa Teletusa Telefonia e
Construções Ltda para que informe se o requerido Rafael Estevão da Silva se encontra em seu quadro de funcionários e, em
caso positivo, envie os seus últimos 5 holerites. Designo audiência de tentativa de conciliação para o próximo dia 24 de fevereiro
de 2014, às 15:00 horas. Cite-se o(a) requerido(a) e intimem-se as partes para comparecimento pessoal. Consigne-se o prazo
de 15 dias, contados da audiência, para apresentação de contestação. Fl. 06: Determino a abertura de conta bancária no Banco
do Brasil S/A, em nome da requerente, Sra. Fiama Cristina de Oliveira Santos, brasileira, portadora do RG nº 48.144.883-4 e
CPF nº 408.068.148-88, sem cobrança de tarifa, para depósito da pensão alimentícia acima fixada, servindo uma cópia deste
despacho como ofício, a ser encaminhado à requerente através do Sr. Oficial de Justiça, pelo mesmo mandado, cientificando-se
que o numero da conta deverá ser informado em Juízo. Com a informação acerca do número da conta, intime-se o requerido,
de imediato, para depósito da pensão acima fixada. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e carta precatória,
seguindo cópias para instrução, conforme autoriza o Protocolo CG nº 24.746/2007. Cumpra-se, na forma e sob as penas da Lei,
alertando o requerido dos termos do art. 285 do CPC, de que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos
articulados pelo autor na inicial, cujas cópias seguem anexas. Autorizo diligências nos termos do art. 172 e seus §§ do CPC.
Intime(m)-se. - ADV: RODRIGO APPARÍCIO MEDEIROS (OAB 191055/SP)
Processo 3003729-76.2013.8.26.0438 - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) MARIA APARECIDA SIMON DE OLIVEIRA - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Defiro à autora os benefícios da gratuidade
processual. Anote-se. Cite-se o instituto-réu para contestar a ação em audiência de tentativa de conciliação, instrução e
julgamento a ser realizada no dia 1 de abril de 2014, às 14:40 horas, atentando-se para o prazo em dobro conferido à Fazenda
Pública (art. 277 do CPC). Intime-se o(a) autor(a) para depoimento pessoal e testemunhas arroladas tempestivamente. Intimese. - ADV: JOSÉ LUIZ MACHADO RODRIGUES (OAB 243939/SP)
Processo 3004326-45.2013.8.26.0438 - Mandado de Segurança - Crédito Tributário - LAURA ALEXANDRINO CHIQUETTI
- CHEFE DO POSTO FISCAL DE PENÁPOLIS DA DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE ARAÇATUBA - Trata-de de
mandado de segurança manejado por Laura Alexandrino Chiqueti, representada por seu pai Irmo Chiqueti Junior, em face do
Chefe do Posto Fiscal de Penápolis(SP). Pretende a autora comprar veículo com isenção de IPVA por ser pessoa portadora de
deficiência e Síndrome de Down. Relatou que necessita ser transportada por terceiros. Alegou que teve o seu pleito indeferido
administrativamente porque a legislação estadual somente concede a isenção para deficientes físicos habilitados, o que não
é o seu caso. Requereu gratuidade processual e a concessão de liminar. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00. Sobreveio
recolhimento de custas (fls. 45/46). O Ministério Público opinou pela concessão do pedido urgente (fls. 48/51). Defiro a liminar
para que a impetrante possa adquirir veículo automotor com isenção de IPVA, desde que preencha os demais requisitos
legais e regulamentares, e o faço com base nos seguintes precedentes: 0010022-49.2011.8.26.0482 Apelação / Reexame
Necessário Relator(a): José Luiz Germano Comarca: Presidente Prudente Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Público Data do
julgamento: 24/04/2012 Data de registro: 24/04/2012 Outros números: 100224920118260482 Ementa: APELAÇÃO - MANDADO
DE SEGURANÇA ISENÇÃO IPVA VEÍCULO ADQUIRIDO POR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA ADMISSIBILIDADE RESPEITO
À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E PRINCÍPIO DA IGUALDADE Impetração para o fim de obter isenção de IPVA adquirido
por portador de deficiência física Irrelevância da condução do veículo por terceiros - A questão deve ser interpretada conforme
a Constituição Federal, tendo em vista a dignidade da pessoa humana e o princípio da igualdade substancial - Os deficientes
físicos não condutores de veículos também devem ser beneficiados com a isenção do IPVA sobre a compra do veículo não
adaptado para que possam utilizar o transporte conduzido por terceiro Isenção reconhecida - Precedentes do Superior Tribunal
de Justiça e Tribunal de Justiça. Recurso voluntário e oficial não providos 0006608-43.2011.8.26.0482 Apelação / Reexame
Necessário Relator(a): Fermino Magnani Filho Comarca: Presidente Prudente Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 16/04/2012 Data de registro: 21/04/2012 Outros números: 66084320118260482 Ementa: MANDADO DE
SEGURANÇA Impetração para o fim de obter isenção de IPVA adquirido por portador de deficiência física. Condução do veículo
por outra pessoa. Irrelevância. Direito que haure seu fundamento do artigo 5º, da Constituição Federal. Isenção reconhecida.
Apelação fazendária e reexame necessário não providos por maioria de votos. 0018077-23.2010.8.26.0482 Apelação Relator(a):
Thales do Amaral Comarca: Presidente Prudente Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Público Data do julgamento: 05/03/2012
Data de registro: 20/04/2012 Outros números: 00180772320108260482 Ementa: DEFICIENTE FÍSICO NÂO CONDUTOR - ICMS
- AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ISENÇÃO - ADMISSIBILIDADE - RECURSOS IMPROVIDOS. O princípio da isonomia também
alberga a pretensão de aquisição de veículo automotor por deficiente físico não condutor, com a isenção de ICMS, não havendo
motivos para qualquer distinção entre este e aquele que pode conduzir. 9156001-45.2009.8.26.0000 Apelação Relator(a): Osni
de Souza Comarca: Presidente Venceslau Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Público Data do julgamento: 18/04/2012 Data de
registro: 20/04/2012 Outros números: 9850305900 Ementa: Apelação Cível. Mandado de segurança. Pretensão do impetrante
deficiente físico de assegurar direito a isenção de tributo (IPVA) sobre veículo utilizado para sua locomoção. Denegação da
benesse fundada em interpretação legal restritiva (artigo 13, inciso III, da Lei Estadual nº 13.296/2008). Inadmissibilidade, em
face da “ratio legis” do benefício fiscal concedido aos deficientes, cuja disciplina na órbita federal, mais ampla. Precedentes.
Segurança concedida. Recurso provido. 0035843-18.2010.8.26.0053 Apelação Relator(a): Regina Capistrano Comarca: São
Paulo Órgão julgador: 1ª Câmara de Direito Público Data do julgamento: 20/03/2012 Data de registro: 02/04/2012 Outros
números: 00358431820108260053 Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS E IPVA - DEFICIENTE FÍSICO - PRETENSÃO
À ISENÇÃO DE IPVA E ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, AINDA QUE CONDUZIDO POR TERCEIRA PESSOA
- ADMISSIBILIDADE - A interpretação teleológica e sistemática das normas que isentam tributos em favor de pessoas portadoras
de deficiências físicas justifica a isenção de ICMS e IPVA na aquisição de veículo novo, mesmo que sem adaptação para o
motorista, destinado ao transporte de deficientes físicos, ainda que estes não tenham habilitação nem condições para serem
condutores de veículo automotor 0263917-97.2009.8.26.0000 Apelação / Reexame Necessário Relator(a): Eduardo Gouvêa
Comarca: Franca Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Público Data do julgamento: 09/04/2012 Data de registro: 10/04/2012
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Outros números: 9574495000 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL ISENÇÃO ICMS E IPVA Veículo destinado ao transporte de pessoa
portadora de necessidade especial Proteção da inclusão social aos portadores de necessidade especial -Garantia dos princípios
da isonomia e dignidade humana Mantida sentença de concessão da ordem. Recursos desprovidos. De resto, notifique-se a
Autoridade impetrada do que foi decidido e para que eventualmente ofereça informações. Intime-se.- Ciencia ao autor do ofício
do Posto Fiscal informando que foi expedida Declaração de Isenção de IPVA em nome da autora. - ADV: VICENTE DE PAULA
CAMPOS (OAB 72269/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO LUCIANO BRUNETTO BELTRAN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULO CÉSAR SALES VEIGA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2014
Processo 0000024-24.2013.8.26.0438 (043.82.0130.000024) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Luiz Fernando Silva Grilo - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Por tempestivo, recebo o
recurso interposto pela parte reclamada no efeito devolutivo, conforme artigo 43 da lei 9099/95. Dê-se vista à recorrida para
apresentar contrarazões no prazo legal. Ainda, oficie-se conforme requerido às fls. 133. Após, remetam-se os autos ao Eg.
Colégio Recursal da 36ª Circunscrição Judiciária para julgamento. - ADV: DAIANY JUSTI DE CARVALHO (OAB 289684/SP),
JORGE KURANAKA (OAB 86090/SP)
Processo 0000470-27.2013.8.26.0438 (043.82.0130.000470) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Israel Rodrigues Pereira - - Lucilia Gomes da Silva Marques - Valdir Aparecido Rocha - - Max Cristian Rocha
- Ante a petição do autor apresentando o valor atualizado de seu crédito num total de R$ 1.205,14, em 09/13, manifeste-se o
reclamado VALDIR APARECIDO ROCHA apresentando impugnação, se o caso, ou efetuando o pagamento no prazo legal. ADV: MARCELO LIMA DE PAULA (OAB 114530/SP), ANTONIO HENRIQUE TEIXEIRA RIBEIRO (OAB 213133/SP)
Processo 0000567-32.2010.8.26.0438 (438.01.2010.000567) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos Alcoolbraz W M Representação de Combustíveis Ltda - Martins e Madureira Auto Posto Ltda - Ante a penhora parcial de valores
(R$ 1.664,03) pelo sistema BACENJUD, ocorrido em face do executado Marcelo Madureira dos Reis, manifeste-se o requerente
em prosseguimento. - ADV: WILIAM CÉSAR AMBRÓSIO (OAB 171878/SP), RODRIGO CESAR BAPTISTA LINHARES (OAB
194445/SP), ANA ELENA ALVES DE LIMA (OAB 105719/SP)
Processo 0001813-58.2013.8.26.0438 (043.82.0130.001813) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Maria
Madalena da Silva Calçados Me - Ademir Aparecido Pereira - Satisfeita a obrigação conforme remissão total da dívida retro
informada, julgo extinta a presente ação entre as partes supra, com fundamento no artigo 794, inciso II, do Código de Processo
Civil. Expeça-se mandado de levantamento de eventual importância depositada, desbloqueios, bem como outras providências
necessárias. Indefiro, caso requerido, a expedição de ofício à SERASA por se tratar de diligência cabível ao interessado.
Fica desde já autorizado o desentranhamento de documentos para entrega a quem de direito, caso requerido. Arquivem-se,
fazendo-se as anotações e comunicações necessárias, inclusive na ficha memória para os fins exigidos pelo Provimento 806/03
do Conselho Superior da Magistratura e, decorrido o prazo de 180 dias, proceda-se à destruição. P.R.I.C. - ADV: CRISTIANE
SORROCHE DE FREITAS (OAB 194179/SP)
Processo 0001886-98.2011.8.26.0438 (438.01.2011.001886) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade
ou anulação - Creuza Custódio da Silva - Fátima Aparecida Lopes da Silva - Providencie a parte requerente a retirada da guia
de levantamento. - ADV: SIMONE LARANJEIRA FERRARI (OAB 193929/SP)
Processo 0002396-43.2013.8.26.0438 (043.82.0130.002396) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Centro
Automotivo São Francisco Baterias Ltda Me - Epitácio Henrique de Carvalho - Manifeste-se o exequente a respeito da certidão
de fls. 16 do sr. oficial de justiça: “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 438.2013/005836-0
dirigi-me ao endereço constante do mandado e ali estando deixei de proceder a penhora do veículo descrito no mandado por
não ter encontrado sendo informado que vendeu a moto a bastante tempo. O referido é verdade e dou fé”. - ADV: CRISTIANE
SORROCHE DE FREITAS (OAB 194179/SP)
Processo 0002490-59.2011.8.26.0438 (438.01.2011.002490) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos Estela Lima Coelho Perosso Penápolis Me - Maria de Fatima Costa da Silva - Manifeste-se a requerente em prosseguimento
informando o atual endereço da requerida, tendo em vista que as pesquisas realizadas “on line” foram infrutíferas. - ADV:
CARLOS SUSSUMI IVAMA (OAB 229398/SP)
Processo 0003066-81.2013.8.26.0438 (043.82.0130.003066) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Fabio Henrique Tognon - - Marisa Pereira Martins - Fidelidade Viagens e Turismo Ltda - Ante o depósito de fls.
84 efetuado pela parte reclamada em cumprimento à sentença de fls. 80/83 e a aceitação da parte autora, expeça-se mandado
de levantamento em favor do autor. Após, certifique a serventia o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Ato Ordinatório:
Providencie a parte requerente a retirada da guia de levantamento. - ADV: ANTONIO HENRIQUE TEIXEIRA RIBEIRO (OAB
213133/SP), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (OAB 98709/SP)
Processo 0003698-78.2011.8.26.0438 (438.01.2011.003698) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos Michelle Monteiro Cardoso - Rita Fernanda Martins Prado Me - Verifico que várias diligências já foram realizadas para localização
do atual endereço e/ou tentativa de restrição de bens do executado, tanto pessoal como pelos sistemas on line disponíveis, que
restaram infrutíferas, estando o feito se arrastando sem solução. Portanto, julgo extinto este processo de EXECUÇÃO entre
as partes supra, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei 9099/95 (inexistindo bens penhoráveis ou não sendo encontrado o
devedor). Se necessário, oficie-se ao Serasa, proceda-se expedição de guia de levantamento de valores e ou desbloqueio de
bens e outras providências pertinentes, em favor dos interessados, em relação a este processo. Arquivem-se, fazendo-se as
anotações e comunicações necessárias, inclusive na ficha memória para os fins exigidos pelo Provimento 806/03 do Conselho
Superior da Magistratura e, decorrido o prazo de 180 dias, prazo dentro do qual os interessados poderão pedir a restituição de
documentos (subseção I, item 21.1.1, do provimento acima), obter certidão de dívidas ou créditos para fins de inscrição no SPC
ou SERASA, bem como título para futura execução (enunciados 75 e 76), proceda-se a destruição. - ADV: REINALDO DANIEL
RIGOBELLI (OAB 283124/SP), ANTONIO HENRIQUE TEIXEIRA RIBEIRO (OAB 213133/SP)
Processo 0004156-27.2013.8.26.0438 (043.82.0130.004156) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Centro
Automotivo São Francisco Baterias Ltda Me - Leandro Vicente Machado Correia - Manifeste-se o exequente a respeito da certidão
de fls. 13 do sr. oficial de justiça: “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 438.2013/005238-8
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dirigi-me ao endereço nele contido, dia 03/12, e aí sendo, DEIXEI de proceder a penhora por não ter encontrado o bem indicado
no mandado, sendo informado pelo requerido que referido bem foi por ele vendido há mais de dois(2) anos e atualmente
encontra-se apreendido em Mato Grosso, endereço ignorado. O referido é verdade e dou fé”. - ADV: CRISTIANE SORROCHE
DE FREITAS (OAB 194179/SP)
Processo 0004559-93.2013.8.26.0438 (043.82.0130.004559) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
- Jesus dos Reis Colevatti - Comanhia Paulista de Força e Luz Cpfl - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido feito na inicial para reconhecer a inexigibilidade do débito de R$ 306,98 e condenar a ré a restituir ao autor tal valor,
com incidência de correção monetária a partir da data do respectivo desembolso e de juros de mora de um por cento ao mês a
partir da citação. Improcede o pedido de danos morais, conforme motivação supra. Arbitro no valor máximo previsto na tabela
do convênio firmado entre a OAB e a Procuradoria do Estado os honorários advocatícios do advogado nomeado (fls. 85).
Oportunamente, expeça-se certidão. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55, caput, da Lei 9.099/95. P.R.I.C.
Em caso de Recurso: Valor do Preparo: R$ 201,40. Porte de Remessa e Retorno: R$ 29,50 (por volume). - ADV: JOSE EDGARD
DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), RODOLFO VALADÃO AMBRÓSIO (OAB 184842/SP)
Processo 0004632-65.2013.8.26.0438 (043.82.0130.004632) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Planos de Saúde
- Espólio de José Osório de Freitas - Unimed de Penápolis Cooperativa de Trabalho Médico - Por todo exposto, JULGO
PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR a requerida a reembolsar ao autor o valor de R$ 11.643,00 (onze mil e
seiscentos e quarenta e três reais) atualizados monetariamente pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo a partir do ajuizamento da ação, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Sem
custas e honorários advocatícios nesta fase processual ante o disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Em caso de
Recurso: Valor do Preparo: R$ 349,29. Porte de Remessa e Retorno: R$ 29,50 (por volume). - ADV: ADILSON PERES ECCHELI
(OAB 137111/SP), JOSE RENATO DE FREITAS (OAB 250765/SP)
Processo 0004962-33.2011.8.26.0438 (438.01.2011.004962) - Execução de Título Extrajudicial - Transação - Gerseli de
Almeida Feliciano - José Mauro Vieira Pereira - Fls. 63/64: Defiro a realização de praça do bem penhorado às fls. 62, qual seja:
A parte ideal correspondente a 1/96 (um noventa e seis avos) do imóvel constante da matrícula nº 26.663 (fls.54). Cumpra-se o
necessário. - ADV: JOSE MAURO VIEIRA PEREIRA (OAB 90700/SP), ARNALDO TAKAMATSU (OAB 50115/SP)
Processo 0004962-33.2011.8.26.0438 (438.01.2011.004962) - Execução de Título Extrajudicial - Transação - Gerseli de
Almeida Feliciano - José Mauro Vieira Pereira - Ciência à exequente GERSELI ALMEIDA FELICIANO que foi designado o dia
11/03/2014, às 13h30m, para realização do Leilão Único do bem penhorado às fls. 62, no local destinado às Hastas Públicas da
Vara do Juizado Especial Cível e Criminal, sito na Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, s/nº, Centro, Penápolis-SP. - ADV: ARNALDO
TAKAMATSU (OAB 50115/SP), JOSE MAURO VIEIRA PEREIRA (OAB 90700/SP)
Processo 0005076-06.2010.8.26.0438 (438.01.2010.005076) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Expedito
Borges - Paulo Sergio da Silva - Verifico que várias diligências já foram realizadas para localização do atual endereço e/ou
tentativa de restrição de bens do executado, tanto pessoal como pelos sistemas on line disponíveis, que restaram infrutíferas,
estando o feito se arrastando sem solução. Portanto, julgo extinto este processo de EXECUÇÃO entre as partes supra, com
fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei 9099/95 (inexistindo bens penhoráveis ou não sendo encontrado o devedor). Se necessário,
oficie-se ao Serasa, proceda-se expedição de guia de levantamento de valores e ou desbloqueio de bens e outras providências
pertinentes, em favor dos interessados, em relação a este processo. Arquivem-se, fazendo-se as anotações e comunicações
necessárias, inclusive na ficha memória para os fins exigidos pelo Provimento 806/03 do Conselho Superior da Magistratura e,
decorrido o prazo de 180 dias, prazo dentro do qual os interessados poderão pedir a restituição de documentos (subseção I,
item 21.1.1, do provimento acima), obter certidão de dívidas ou créditos para fins de inscrição no SPC ou SERASA, bem como
título para futura execução (enunciados 75 e 76), proceda-se a destruição. - ADV: FUHAD EID FILHO (OAB 121169/SP)
Processo 0005613-94.2013.8.26.0438 (043.82.0130.005613) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação - Eder
Robison Viana Monteiro - Sperta Administradora de Consorcio Nacional Ltda - Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a
AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por EDER
ROBISON VIANA MONTEIRO em face de SPERTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL LTDA. Sem custas e
honorários advocatícios, a teor do art. 55, caput, da Lei 9.099/95. P.R.I. Em caso de Recurso: Valor do Preparo: R$ 201,40.
Porte de Remessa e Retorno: R$ 29,50 (por volume). - ADV: JOSE RENATO DE FREITAS (OAB 250765/SP), PAULANDREY
DOMINGUES SILVA (OAB 241249/SP)
Processo 0005617-34.2013.8.26.0438 (043.82.0130.005617) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Seguro - Rodrigo
Araujo Pereira - Seguradora Lider dos Consorcios de Seguro Dpvat Sa - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido feito
na inicial para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 1.645,31 (mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e um
centavos), a título de ressarcimento ao autor, a qual deverá ser acrescida de correção monetária a partir da data do respectivo
desembolso e de juros de mora de um por cento ao mês, a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do
art. 55, caput, da Lei 9.099/95. P.R.I. Em caso de Recurso: Valor do Preparo: R$ 100,70. Porte de Remessa e Retorno: R$ 29,50
(por volume). - ADV: INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP), ELINE APARECIDA VALEGÉRIO (OAB 184890/SP),
VINÍCIUS SCHWETER (OAB 238345/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP)
Processo 0005892-51.2011.8.26.0438 (438.01.2011.005892) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Leana Alice Dias
Greco - Isabel Maria Ferreira - Verifico que várias diligências já foram realizadas para localização do atual endereço e ou
tentativas de restrição de bens do executado, que restaram infrutíferas, estando o feito se arrastando por vários anos sem
solução. Ainda, conforme decisões proferidas no RE 349703 e 466343 e no HC 87585 todos do STF, não é possível a prisão do
depositário infiel, ressaltando, ainda, os princípios da razoável duração do processo e de que a execução deve ocorrer da forma
menos gravosa para o executado. Portanto, julgo extinto este processo de EXECUÇÃO entre as partes supra, com fundamento
no artigo 53, § 4º, da Lei 9099/95 (inexistindo bens penhoráveis ou não sendo encontrado o devedor). Se necessário, oficiese ao Serasa, proceda-se expedição de guia de levantamento de valores e ou desbloqueio de bens e outras providências
pertinentes, em favor dos interessados, em relação a este processo. Arquivem-se, fazendo-se as anotações e comunicações
necessárias, inclusive na ficha memória para os fins exigidos pelo Provimento 806/03 do Conselho Superior da Magistratura e,
decorrido o prazo de 180 dias, prazo dentro do qual os interessados poderão pedir a restituição de documentos (subseção I,
item 21.1.1, do provimento acima), obter certidão de dívidas ou créditos para fins de inscrição no SPC ou SERASA, bem como
título para futura execução (enunciados 75 e 76), proceda-se a destruição. P.R.I.C. - ADV: LUCAS MAGALHÃES BRAZ (OAB
299666/SP), FABIO JOSÉ GARCIA RAMOS GIMENES (OAB 263006/SP)
Processo 0005899-14.2009.8.26.0438 (438.01.2009.005899) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos Skb Imóveis Ltda - Aparecido Fernandes - - Valdir Bortolotto - - Ana Maria Martins Bortolotto - Verifico que várias diligências já
foram realizadas para localização do atual endereço e/ou tentativa de restrição de bens do executado, tanto pessoal como pelos
sistemas on line disponíveis, que restaram infrutíferas, estando o feito se arrastando sem solução. Portanto, julgo extinto este
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processo de EXECUÇÃO entre as partes supra, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei 9099/95 (inexistindo bens penhoráveis
ou não sendo encontrado o devedor). Se necessário, oficie-se ao Serasa, proceda-se expedição de guia de levantamento de
valores e ou desbloqueio de bens e outras providências pertinentes, em favor dos interessados, em relação a este processo.
Arquivem-se, fazendo-se as anotações e comunicações necessárias, inclusive na ficha memória para os fins exigidos pelo
Provimento 806/03 do Conselho Superior da Magistratura e, decorrido o prazo de 180 dias, prazo dentro do qual os interessados
poderão pedir a restituição de documentos (subseção I, item 21.1.1, do provimento acima), obter certidão de dívidas ou créditos
para fins de inscrição no SPC ou SERASA, bem como título para futura execução (enunciados 75 e 76), proceda-se a destruição.
- ADV: ARETHA BENETTI BERNARDI (OAB 223294/SP), ETEVALDO VIANA TEDESCHI (OAB 208869/SP)
Processo 0005988-66.2011.8.26.0438 (438.01.2011.005988) - Execução de Título Extrajudicial - Leana Alice Dias Greco
- Rafaela Maria Braz da Silva - Verifico que várias diligências já foram realizadas para localização do atual endereço e ou
tentativas de restrição de bens do executado, que restaram infrutíferas, estando o feito se arrastando por vários anos sem
solução. Ainda, conforme decisões proferidas no RE 349703 e 466343 e no HC 87585 todos do STF, não é possível a prisão do
depositário infiel, ressaltando, ainda, os princípios da razoável duração do processo e de que a execução deve ocorrer da forma
menos gravosa para o executado. Portanto, julgo extinto este processo de EXECUÇÃO entre as partes supra, com fundamento
no artigo 53, § 4º, da Lei 9099/95 (inexistindo bens penhoráveis ou não sendo encontrado o devedor). Se necessário, oficiese ao Serasa, proceda-se expedição de guia de levantamento de valores e ou desbloqueio de bens e outras providências
pertinentes, em favor dos interessados, em relação a este processo. Arquivem-se, fazendo-se as anotações e comunicações
necessárias, inclusive na ficha memória para os fins exigidos pelo Provimento 806/03 do Conselho Superior da Magistratura e,
decorrido o prazo de 180 dias, prazo dentro do qual os interessados poderão pedir a restituição de documentos (subseção I,
item 21.1.1, do provimento acima), obter certidão de dívidas ou créditos para fins de inscrição no SPC ou SERASA, bem como
título para futura execução (enunciados 75 e 76), proceda-se a destruição. P.R.I.C. - ADV: LUCAS MAGALHÃES BRAZ (OAB
299666/SP), FABIO JOSÉ GARCIA RAMOS GIMENES (OAB 263006/SP)
Processo 0006142-16.2013.8.26.0438 (043.82.0130.006142) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários
- Cristian Henrique Tomasini - Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Do exposto, JULGO PROCEDENTE
o pedido para declarar a inexistência da dívida objeto da negativação de fl.18, no valor de R$ 4.355,23; e IMPROCEDENTE o
pedido de danos morais, com fundamento na Súmula 385 do STJ. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta
fase, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Em caso de Recurso: Valor do Preparo: R$ 813,60. Porte de Remessa
e Retorno: R$ 29,50 (por volume). - ADV: RAFAEL DE MELO MARTINS (OAB 210031/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS
REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0006332-76.2013.8.26.0438 (043.82.0130.006332) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Carlu
e Lobo Eletro e Móveis Ltda Epp - Washington dos Santos Vieira - Verifico que várias diligências já foram realizadas para
localização do atual endereço e/ou tentativa de restrição de bens do executado, tanto pessoal como pelos sistemas on line
disponíveis, que restaram infrutíferas, estando o feito se arrastando sem solução. Portanto, julgo extinto este processo de
EXECUÇÃO entre as partes supra, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei 9099/95 (inexistindo bens penhoráveis ou não
sendo encontrado o devedor). Se necessário, oficie-se ao Serasa, proceda-se expedição de guia de levantamento de valores e
ou desbloqueio de bens e outras providências pertinentes, em favor dos interessados, em relação a este processo. Arquivemse, fazendo-se as anotações e comunicações necessárias, inclusive na ficha memória para os fins exigidos pelo Provimento
806/03 do Conselho Superior da Magistratura e, decorrido o prazo de 180 dias, prazo dentro do qual os interessados poderão
pedir a restituição de documentos (subseção I, item 21.1.1, do provimento acima), obter certidão de dívidas ou créditos para fins
de inscrição no SPC ou SERASA, bem como título para futura execução (enunciados 75 e 76), proceda-se a destruição. - ADV:
ANGELA APARECIDA LOVATO MORELI ARROYO (OAB 197594/SP)
Processo 0006643-67.2013.8.26.0438 (043.82.0130.006643) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Maria
Mariá Calçados e Acessórios Epp - Débora Cristina Pereira - Verifico que várias diligências já foram realizadas para localização
do atual endereço e/ou tentativa de restrição de bens do executado, tanto pessoal como pelos sistemas on line disponíveis, que
restaram infrutíferas, estando o feito se arrastando sem solução. Portanto, julgo extinto este processo de EXECUÇÃO entre
as partes supra, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei 9099/95 (inexistindo bens penhoráveis ou não sendo encontrado o
devedor). Se necessário, oficie-se ao Serasa, proceda-se expedição de guia de levantamento de valores e ou desbloqueio de
bens e outras providências pertinentes, em favor dos interessados, em relação a este processo. Arquivem-se, fazendo-se as
anotações e comunicações necessárias, inclusive na ficha memória para os fins exigidos pelo Provimento 806/03 do Conselho
Superior da Magistratura e, decorrido o prazo de 180 dias, prazo dentro do qual os interessados poderão pedir a restituição de
documentos (subseção I, item 21.1.1, do provimento acima), obter certidão de dívidas ou créditos para fins de inscrição no SPC
ou SERASA, bem como título para futura execução (enunciados 75 e 76), proceda-se a destruição. - ADV: DAIANY JUSTI DE
CARVALHO (OAB 289684/SP)
Processo 0007073-19.2013.8.26.0438 (043.82.0130.007073) - Procedimento Ordinário - Descontos Indevidos - Regiane
Mattiuzzi Alves dos Santos - Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo Cbpm - Manifeste-se a requerente
a respeito da contestação juntada às fls. 19/23. - ADV: CLEVERSON ZANERATTO BITTENCOURT (OAB 249367/SP), JORGE
KURANAKA (OAB 86090/SP)
Processo 0007403-16.2013.8.26.0438 (043.82.0130.007403) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Valdir
Sanchez Rodrigues - Ademir Pedro - Manifeste-se o exequente a respeito da certidão de fls. 18/19 do sr. oficial de justiça:
“CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 438.2013/006437-8 dirigi-me ao endereço: Aldeia
Indígena Icatú, no bairro Guaporanga, município de Braúna, e ao indagar sobre o executado fui informado que ele se encontrava
na cidade de Birigui, e com a permissão de sua esposa, a Sra. Luzia, adentrei o quintal da residência, e aí sendo procedi a
penhora em parte dos bens indicados no mandado tendo em vista que o executado não mais possui o veículo VW/Quantum
GLS 2000I, placas ELL-2000, pois o mesmo foi vendido a muito tempo conforme informações de sua filha Viviane Vitor Pedro,
que assumiu o cargo de fiel depositária do bem e na pessoa de quem foi intimada, nos termos do Enunciado 5, a pessoa do
executado Ademir Pedro, da penhora efetuada” O referido é verdade e dou fé”. - ADV: FERNANDES JOSÉ RODRIGUES (OAB
206433/SP)
Processo 0012241-70.2011.8.26.0438 (438.01.2011.012241) - Outros Feitos não Especificados - Rottolo & Camargo Serviços
de Automatização Ltda Me - Maicon Martins dos Santos Pires - Providencie o requerente a retirada da certidão de objeto e pé
para fins de título para futura execução, bem como, dos documentos de fls. 15/16 conforme requerido na petição juntada às fls.
43. - ADV: VAGNER GAVA FERREIRA (OAB 282263/SP)
Processo 3000834-45.2013.8.26.0438 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Desconto em folha de pagamento - Fabio
Luiz Lourenço - CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - Manifeste-se o requerente a
respeito da contestação juntada às fls. 16/21. - ADV: EDER FABIO GARCIA DOS SANTOS (OAB 86474/SP), JORGE KURANAKA
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(OAB 86090/SP)
Processo 3002067-77.2013.8.26.0438 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Substituição do Produto - João Vitor
Aparecido do Prado - Lojas Americanas Sa - - B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO - - Sony Ericsson Mobile Comm do Brasil
Ltda - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito na inicial, de modo a condenar as requeridas,
solidariamente, a substituir o aparelho celular defeituoso por outro equivalente, novo e em perfeitas condições de uso ou,
alternativamente, ao pagamento de seu valor na data da compra, devidamente corrigido. Improcede o pedido de danos morais,
conforme motivação supra. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55, caput, da Lei 9.099/95. Arbitro os honorários
advocatícios do advogado nomeado (fls. 44) no valor máximo constante da tabela do convênio celebrado entre a DPE/OAB.
Oportunamente, expeça-se certidão. P.R.I.C. Em caso de Recurso: Valor do Preparo: R$ 201,40. Porte de Remessa e Retorno:
R$ 29,50 (por volume). - ADV: RODRIGO APPARÍCIO MEDEIROS (OAB 191055/SP), RODRIGO HENRIQUE COLNAGO (OAB
145521/SP)

PEREIRA BARRETO
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PEREIRA BARRETO EM 16/01/2014
PROCESSO :0000142-60.2014.8.26.0439
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: N. Bezerra Pereira Barreto - Epp
ADVOGADO : 247585/SP - Antonio Dias Pereira
REQDA
: Adriana Cristina de Souza do Carmo
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000143-45.2014.8.26.0439
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: N. Bezerra Pereira Barreto - Epp
ADVOGADO : 247585/SP - Antonio Dias Pereira
REQDO
: Donizete Alves Nogueira
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000145-15.2014.8.26.0439
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBARGTE : Massa Falida de Cereagro Comercio de Cereais e Podutos Agropecuários Ltda
ADVOGADO : 201008/SP - Ely de Oliveira Faria
EMBARGDO : Fazenda do Municipio de Pereira Barreto
VARA:2ª VARA JUDICIAL
PROCESSO :0000146-97.2014.8.26.0439
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Maria Aparecida da Silva Santos
ADVOGADO : 283751/SP - Hamilton Soares Alves
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA:1ª VARA JUDICIAL
PROCESSO :0000158-14.2014.8.26.0439
CLASSE
:INTERDIÇÃO
REQTE
: T. M. M.
ADVOGADO : 167125/SP - Devanir Jose Morbi
REQDA
: M. M.
VARA:1ª VARA JUDICIAL
PROCESSO :0000159-96.2014.8.26.0439
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: V. F. R.
ADVOGADO : 226618/SP - Rogerio Furtado da Silva
REQDO
: M. P. R.
VARA:1ª VARA JUDICIAL
PROCESSO :0000161-66.2014.8.26.0439
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Agromec Jales Agricola Ltda
ADVOGADO : 325285/SP - Luiz Eduardo de Lima
EXECTDO
: Carlos Cordeiro de Melo
VARA:2ª VARA JUDICIAL
PROCESSO
CLASSE

:0000162-51.2014.8.26.0439
:ARROLAMENTO COMUM
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REQTE
: Roberto Toshio Igui
ADVOGADO : 65661/SP - Mario Luis da Silva Pires
REQDO
: Yokiti Igui
VARA:2ª VARA JUDICIAL
PROCESSO :0000165-06.2014.8.26.0439
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Stella Maris Schippa
ADVOGADO : 291345/SP - Pedro Rodolpho Gonçalves Matos
REQDO
: Fazenda Publica do Estado de São Paulo
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000166-88.2014.8.26.0439
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Maria de Lourdes de Freitas
ADVOGADO : 291345/SP - Pedro Rodolpho Gonçalves Matos
REQDO
: Spprev - São Paulo Previdência
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000167-73.2014.8.26.0439
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Maria de Lourdes de Freitas
ADVOGADO : 291345/SP - Pedro Rodolpho Gonçalves Matos
REQDO
: Spprev - São Paulo Previdência
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000168-58.2014.8.26.0439
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: B. F. DOS S. A.
ADVOGADO : 295252/SP - Nilton Cesar Carneiro
REQDO
: C. E. DE S. A.
VARA:2ª VARA JUDICIAL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:0000169-43.2014.8.26.0439
:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
: Maria Alves de Jesus e Silva
: 226618/SP - Rogerio Furtado da Silva

PROCESSO :0000170-28.2014.8.26.0439
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: Valdir Marcolino da Silva
ADVOGADO : 104396/SP - Oswaldo Esperanca
IMPTDO
: Prefeitura Municipal de Pereira Barreto
VARA:2ª VARA JUDICIAL
PROCESSO :0000175-50.2014.8.26.0439
CLASSE
:INVENTÁRIO
REQTE
: Lindaura Candida Fernandes Oliveira
ADVOGADO : 226618/SP - Rogerio Furtado da Silva
INVTARDO
: Augusto do Carmo de Oliveira
VARA:2ª VARA JUDICIAL
PROCESSO :0000176-35.2014.8.26.0439
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Clesio Medeiros Junior
ADVOGADO : 230160/SP - Carlos Eduardo Medeiros de Almeida
REQDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000177-20.2014.8.26.0439
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: W. L. A. F.
ADVOGADO : 266851/SP - João Paulo Yamashita Thereza
REQDO
: H. A. V. F.
VARA:1ª VARA JUDICIAL
PROCESSO :0000199-78.2014.8.26.0439
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Banco Bradesco S/A
ADVOGADO : 108911/SP - Nelson Paschoalotto
REQDA
: Transportadora Tatibana Ltda - ME
VARA:2ª VARA JUDICIAL
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1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA JUDICIAL
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO LUIZ DE ABREU COSTA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2014
Processo 0000086-61.2013.8.26.0439 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - V. G. dos R. da S.
e outro - E. F. da S. - Vistos. 1. Manifeste-se a parte autora em termos de prosseguimento. 2. Certificado o silêncio, intime-se
pessoalmente a parte autora, no endereço que consta nos autos, para dar andamento ao feito em 48h (quarenta e oito horas),
advertida do disposto no art. 267, § 1º, do CPC (extinção do processo sem resolução de mérito). Int. Dilig. - ADV: IVANA SATI
LOZI OKAJIMA (OAB 254911/SP), JOSE VIEIRA (OAB 69119/SP)
Processo 0000499-11.2012.8.26.0439 (00122/2012) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Ione Pedrozo Coelho
Menezes - Luiz de Souza Coelho Neto - Aviso: Deverá a parte autora complementar as cópias a serem extraídas (não constam na
relação nem sentença e trânsito em julgado). - ADV: ROGERIO FURTADO DA SILVA (OAB 226618/SP), DIOGO DOS SANTOS
FERREIRA (OAB 321392/SP)
Processo 0000544-78.2013.8.26.0439 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Joviniana Falco dos Santos - Vistos. 1.
Fl. 67 (Certidão de silêncio): Ciente. 2. Manifeste-se a Fazenda do Estado. Int. Dilig. - ADV: ALCIDES MASCAROZ (OAB 67747/
SP)
Processo 0001248-91.2013.8.26.0439 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - K. C. de S. C. e
outro - Vistos, 1. Fl. 119 (Petição da parte exequente): Ciente. 2. SUSPENDO, nos termos do art. 791, III, do CPC, o processo,
porque a parte executada, devedora, não possui bens penhoráveis. 3. Não há falar em prescrição intercorrente (JTJ 350/26). 4.
Arquivem-se os autos. Int. Dilig. - ADV: ROGERIO FURTADO DA SILVA (OAB 226618/SP)
Processo 0001395-20.2013.8.26.0439 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Mário Koji Tanaka - Vistos. 1. Fls.
158/159 (Petição da parte autora): Requer a expedição de alvará judicial para alienação de veículo automotor em nome do de
cujus bem como a transferência de área vendida, conforme recomendação do Oficial do Cartório de Registro de Imóveis local
(fl.62). 2. DEFIRO. 3. Após, cumpra-se a sentença de fl. 151. Int. Dilig. - ADV: JOSE VIEIRA (OAB 69119/SP)
Processo 0001515-63.2013.8.26.0439 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - C. V. da S. de S. Vistos, 1. Fls. 88/89 (Mandado de prisão devidamente cumprido): Ciente. 2. Aguarde-se o decurso do prazo prisional. Int. Dilig.
- ADV: MARIO LUIS DA SILVA PIRES (OAB 65661/SP)
Processo 0001552-90.2013.8.26.0439 - Inventário - Inventário e Partilha - Irene dos Santos Ribeiro - Aviso: Deverá a parte
inventariante se manifestar sobre a cota do Procurador do Estado de fl. 127. - ADV: JOSE VIEIRA (OAB 69119/SP)
Processo 0001714-85.2013.8.26.0439 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - G. de S. M. da S. e
outro - Vistos. 1. Fl.55 (Petição da parte autora): Requer a expedição de ofício aos órgãos de praxe para tentativa de localização
da parte requerida. 2. DEFIRO, expedindo-se ofício ao INSS requisitando informações sobre a localização do executado. 3. Após,
tornem conclusos para pesquisas on line (BacenJud, Infojud e SIEL). Int. Dilig. - ADV: HERMES FERRACINI (OAB 108777/SP)
Processo 0001744-23.2013.8.26.0439 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - L. G. de S. P.
- AVISO: Deverá A PARTE AUTORA se manifestar sobre o recibo de pagamento juntado a fl. 61. - ADV: IVANA SATI LOZI
OKAJIMA (OAB 254911/SP)
Processo 0001822-85.2011.8.26.0439 (00486/2011) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - E. L. M. AVISO: Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão parcialmente cumprida do oficial de justiça que pode ser visualizada
pelo site do TJ. - ADV: CARLOS EDUARDO MEDEIROS DE ALMEIDA (OAB 230160/SP)
Processo 0001886-95.2011.8.26.0439 (00512/2011) - Execução de Alimentos - Alimentos - Y. A. B. M. de O. ( R. P. M. ) e
outro - Aviso: Decorreu o prazo estipulado a fl. 238. - ADV: ROGERIO FURTADO DA SILVA (OAB 226618/SP)
Processo 0002074-20.2013.8.26.0439 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - K. L. R. dos R. Vistos. 1. Fls. 69/70 (Petição da parte autora): Informa novo possível endereço da parte executada e requer a sua citação. 2.
DEFIRO, sem prejuízo do determinado a fl. 65. Int. Dilig. - ADV: ANTONIO DIAS PEREIRA (OAB 247585/SP)
Processo 0002089-86.2013.8.26.0439 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - J. V. E. da S. Vistos. 1. Manifeste-se a parte autora em termos de prosseguimento. 2. Certificado o silêncio, intime-se pessoalmente a parte
autora, no endereço que consta nos autos, para dar andamento ao feito em 48h (quarenta e oito horas), advertida do disposto
no art. 267, § 1º, do CPC (extinção do processo sem resolução de mérito). Int. Dilig. - ADV: ANDRÉ LUIZ GONSALEZ CORTEZI
(OAB 249204/SP)
Processo 0002095-93.2013.8.26.0439 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Rita Benedito Ribeiro - Vistos. 1. Fl.
96/97 (Petição da parte inventariante): Presta esclarecimentos ao Oficial do CRI e apresenta termos de renúncia. 2. Manifestese a inventariante no sentido de que a renúncia deve ser realizada por meio de termo nos autos, lavrado em cartório, ou por
escritura pública. 3. No silêncio, intime-se pessoalmente a parte autora, para suprir a falta em 48h (quarenta e oito), sob pena
de destituição. Int. Dilig. - ADV: JULIA VOLTOLINI CAPARROZ (OAB 300373/SP)
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Processo 0002161-73.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - S. J. de J. - CONFORME
COM.CG.1307/07 - Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão NEGATIVA do oficial de justiça de fl. 71. - ADV: MARIO
LUIS DA SILVA PIRES (OAB 65661/SP)
Processo 0002232-46.2011.8.26.0439 (00595/2011) - Execução de Alimentos - Alimentos - R. V. dos S. S. ( R. P. M. ) e
outro - C. S. S. - AVISO: Deverá a parte exequente se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fl. 176 que pode
ser visualizada pelo site do TJ. - ADV: GIAN CARLO VILAS BOAS DA SILVEIRA (OAB 201939/SP), ALESSANDRA AMARILHA
OLIVEIRA MATUDA (OAB 219456/SP)
Processo 0002281-19.2013.8.26.0439 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Erika Alves Eugenio de Jesus - Vistos.
Homologo, por sentença, a partilha havida nestes autos de Arrolamento, em que figura como inventariante ERIKA ALVES
EUGENIO DE JESUS e inventariada ZENAIDE ALVES, atribuindo aos nela contemplados, os seus respectivos quinhões, salvo
erros, omissões ou direitos de terceiros. Transitada esta decisão em julgado, enviem os autos ao sr. contador, para apuração
de eventuais custas ou imposto a ser recolhido. Após a comprovação do pagamento dos tributos, expeça-se formal de partilha,
nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 1031 do CPC. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I. - ADV: JOSÉ HENRIQUE SADATOSHI
IGARASHI (OAB 336492/SP)
Processo 0002451-88.2013.8.26.0439 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - G. C. P. de A.
- Vistos. 1. Fls. 45/49 (Cópias do V. Acórdão): Ciente. 2. Aguarde-se o retorno do agravo de instrumento. Int. Dilig. - ADV:
MICHELE GARCIA CAMILO (OAB 154575/SP)
Processo 0002568-79.2013.8.26.0439 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - B. R. R. CONFORME COM.CG.1307/07 - Manifeste-se a parte autora sobre a certidão NEGATIVA do oficial de justiça de fls. 42. - ADV:
MARIO LUIS DA SILVA PIRES (OAB 65661/SP)
Processo 0002645-88.2013.8.26.0439 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - G. S. da S. - Vistos. 1. Trata-se
de apelação interposta pela parte autora (fls. 80/88). 2. Porque tempestivo (fl. 89) e dispensado o preparo (fl. 40), RECEBO o
recurso só no efeito devolutivo (art. 520, 2ª parte, do CPC), nos termos do art. 520, II, CPC. 4. Dê-se vista à parte apelada para
responder (art. 518, caput, do CPC). 5. Apresentada a resposta, ou findo o prazo para contrarrazões, remetam-se os autos à
instância superior. Int. Dilig. - ADV: OSWALDO ESPERANCA (OAB 104396/SP), LUCIANO TRAVAIN MENDES (OAB 263452/
SP)
Processo 0002646-73.2013.8.26.0439 - Inventário - Inventário e Partilha - Ruti Sampaio de Almeida Prado - Vistos. Homologo,
por sentença, a partilha havida nestes autos de Arrolamento, em que figura como RUTI SAMPAIO DE ALMEIDA PRADO que ora
nomeio como inventariante, independentemente de compromisso, e inventariado SEBASTIÃO GALVÃO DE ALMEIDA PRADO,
atribuindo aos nela contemplados, os seus respectivos quinhões, salvo erros, omissões ou direitos de terceiros. Transitada
esta decisão em julgado, enviem os autos ao sr. contador, para apuração de eventuais custas ou imposto a ser recolhido. Após
a comprovação do pagamento dos tributos, expeça-se formal de partilha, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 1031 do CPC.
Oportunamente, ao arquivo. P.R.I. - ADV: MARIA DE LOURDES DIAS (OAB 103619/SP)
Processo 0002661-42.2013.8.26.0439 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - D. A. R. de A. Vistos. 1. Fl. 60 (Petição da parte autora): Informa que houve acordo entre as partes. 2. Providencie a parte autora a juntada aos
autos do mencionado acordo. 3. No mais, aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão expedido, cuja cópia consta a fl. 56.
Int. Dilig. - ADV: TALITA CRISTINA PETEK (OAB 286357/SP)
Processo 0002783-55.2013.8.26.0439 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - J. R. C. - Z. da S.
de J. - I DO RELATÓRIO Vistos. Trata-se de ação de divórcio ajuizada por JOSÉ ROBERTO CARNEIRO em face de ZILDA
DA SILVA DE JESUS (fls. 02/03), que, regularmente citada (fl. 28), contestou (fls. 33/39), manifestando, em réplica, a parte
autora (fls. 47/52). A parte autora, em sua petição inicial, requereu a decretação do divórcio dela e da parte requerida, pois
separados judicialmente desde 22 de julho de 2003. São questões resolvidas, quando da separação, a partilha do patrimônio
(bens e obrigações), a guarda dos filhos, o direito de visita e de companhia, a prestação de alimentos aos filhos, a prestação
de alimentos ao ex-cônjuge e o nome de casado. Juntou documentos (fls. 04/17). A parte requerida, em sua resposta, opôsse à decretação do divórcio, pois a parte autora não cumpriu as obrigações assumidas quando da separação judicial. Juntou
documentos (fls. 40/42). Não houve conciliação (fls. 44 e 69). A parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (fls. 58/59);
a parte requerida silenciou (fl. 60). O Ministério Público, em seu parecer, manifestou pela procedência do pedido (fls. 62/63).
II DOS FUNDAMENTOS Observado o devido processo legal, porque respeitados os princípios e as garantias fundamentais
do processo civil, a questão de mérito (meritum causae) é de direito e de fato, não havendo necessidade de produzir prova
em audiência e tampouco interesse das partes, de modo que, analisando direta e pessoalmente aquelas trazidas com as
manifestações postulatórias, conheço diretamente do pedido e profiro sentença. 2.1Da dissolução da sociedade e do vínculo
conjugal A Emenda Constitucional n. 66, de 13 de julho de 2010, deu nova redação ao art. 226, § 6º, da CF, que dispõe sobre
a dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, suprimindo o requisito de prévia separação judicial por mais de 1 (um) ano
ou de comprovada separação de fato por mais de 2 (dois) anos. O divórcio, pela interpretação constitucional, com a qual
concordo, poderá ser requerido, por um ou por ambos os cônjuges, diretamente, posto haver dissenso doutrinário a respeito,
porque inalterado o disposto no art. 1.580, caput (divórcio por conversão) e § 2º (divórcio direto), do Código Civil. O divórcio
por conversão, disciplinado pelo art. 1.580, caput, do CC, requer (requeria, para aqueles que leem constitucionalmente a lei
civil) a prévia separação judicial por mais de 1 (um) ano. De sua vez, o divórcio direto, disciplinado pelo art. 1.580, § 2º, do
CC, requer (requeria, para os mesmos defensores) comprovada separação de fato por mais de 2 (dois) anos Assim, requerido
pela parte autora (fl. 03), cujo pedido somente compete aos cônjuges (art. 1.582, caput, do CC), de rigor a decretação do
divórcio, dispensada a produção de prova do requisito temporal. 2.2Da partilha de bens Questão já resolvida (fls. 10/12 e 14/15).
Ademais, o divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens (art. 1.581 do CC). A parte requerida, outrossim,
ajuizou ação de execução para fazer valer o acordo relativo à partilha de bens (fls. 41/42), homologado judicialmente na ação
de separação (fls. 10/12 e 14/15), postura essa que lhe retira o interesse de agir em resistir à dissolução do vínculo conjugal.
2.3Da guarda dos filhos Não há filhos menores de idade (fls. 10 e 14/15). 2.4Do direito de visita e de companhia Não há filhos
menores de idade. 2.5Da prestação de alimentos aos filhos Não há filhos menores de idade. 2.6Da prestação de alimentos
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ao ex-cônjuge Não houve requerimento (fls. 10 e 14/15). 2.7Do nome de casado Questão já resolvida (fls. 12 e 14/15). III DO
DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento no art. 269, I, do CPC, bem como no art. 226,
§ 6º, da CF e art. 1.571, IV, do CC, para o fim de decretar o divórcio dos cônjuges, bem como observar o motivado regramento
acerca da partilha do patrimônio (bens e obrigações) (item 2.2); da guarda dos filhos (2.3); do direito de visita e de companhia
(2.4); da prestação de alimentos aos filhos (2.5); da prestação de alimentos ao ex-cônjuge (2.6) e do nome de casado (2.7).
Expeça-se, certificado o trânsito em julgado, mandado de averbação ao Cartório de Registro das Pessoas Naturais. Em razão
da sucumbência, a parte vencida deve pagar custas, despesas, porventura existentes, e honorários advocatícios, fixados, na
forma do art. 20, § 4º, do CPC, em R$ 755,00 (setecentos e cinquenta e cinco reais), observado, se for o caso, o disposto no art.
12 da Lei n. 1.060/1950. Registre-se. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se, oportunamente. - ADV: GIAN CARLO VILAS BOAS
DA SILVEIRA (OAB 201939/SP), MARIO LUIS DA SILVA PIRES (OAB 65661/SP)
Processo 0002826-89.2013.8.26.0439 - Divórcio Litigioso - Dissolução - S. de F. de O. - Vistos. 1. Fl. 71 (Relatório Social):
Informa que a parte requerida sofreu acidente automobilístico com possibilidade de recuperação no prazo de até 45 dias. 2. Fl.
73 (Cota Ministerial): Requer, diante das especificidades do caso, que se aguarde pelo prazo de 60 dias e, após, se proceda
nova tentativa de Estudo Social. 3. DEFIRO. Int. Dilig. - ADV: JOSE VIEIRA (OAB 69119/SP)
Processo 0002909-08.2013.8.26.0439 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A. M. C. de S. - Vistos. 1. Tendo em vista a pesquisa
de fl. 32, aguarde-se pelo prazo de 30 (trinta) dias o cumprimento da carta precatória cuja cópia consta às fls. 24/vº. 2. Decorrido
tal lapso temporal, efetue-se pesquisa no site do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Int. Dilig. - ADV: LUCIANO
TRAVAIN MENDES (OAB 263452/SP)
Processo 0003324-88.2013.8.26.0439 - Inventário - Inventário e Partilha - Katsuharu Kanda - Vistos. 1. Fls. 75/77 (Petição
da parte autora): Requer o prosseguimento do feito diante da juntada de protocolo de cumprimento da CAT. 15/03. 2. Aguardese pelo prazo de 90 (noventa) dias a manifestação da Fazenda do Estado de São Paulo. Int. Dilig. - ADV: JOSE VIEIRA (OAB
69119/SP)
Processo 0003333-50.2013.8.26.0439 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - P. P. P. - Aviso:
Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 53/54. - ADV: NATALINO SOLER MIOTO
JUNIOR (OAB 252490/SP)
Processo 0003368-10.2013.8.26.0439 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Antonio Germinio Ragonha - Vistos.
1. Fl. 54 (Petição da parte autora): Requer que seja expedido mandado de constatação nos imóveis inventariados que estão
locados informando-se quem são os locatários, os valores que são pagos e que os mesmos sejam depositados em Juízo. 2.
DEFIRO PARCIALMENTE. 3. Expeça-se mandado para constatação dos locatários e o valor pago a título de aluguel. Int. Dilig.
- ADV: ROGERIO FURTADO DA SILVA (OAB 226618/SP)
Processo 0003379-39.2013.8.26.0439 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - M. L. Z. - M. D. Z.
- Vistos. 1. Fls. 84/75 (Petição da parte autora): Apresenta o valor atualizado do débito alimentar e requer a intimação da parte
executada para pagamento sob pena de prisão. 2. Fl. 90 (Cálculos do Contador Judicial): Ciente. 3. DEFIRO, observando-se os
cálculos de fl. 90. Int. Dilig. - ADV: MARIO LUIS DA SILVA PIRES (OAB 65661/SP), ALCIDES MASCAROZ (OAB 67747/SP)
Processo 0003390-68.2013.8.26.0439 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - R. P. C. dos A. Vistos. 1. Fl. 49 (Petição da parte autora): Requer a retificação do pólo passivo da ação para constar como correto o nome de
Adair José dos Anjos. 2. Esclareça a parte autora, uma vez que persiste a divergência do nome com aquele que consta às fls.
07 e 22 vº. Int. Dilig. - ADV: ALESSANDRO NOZELLA MONTEIRO (OAB 283687/SP)
Processo 0003393-23.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - L. dos S. R. - Vistos. 1. Fl.
31 (Petição da parte autora): Informa o não comparecimento da parte contrária na perícia designada pelo IMESC. 2. Tendo em
vista o AR de fl. 30, aguarde-se o retorno da carta precatória, cuja pesquisa consta a fl. 23. 3. Após, tornem conclusos. Int. Dilig.
- ADV: VALERIA TEREZA CANEVARI FURTADO DA SILVA (OAB 225365/SP)
Processo 0003448-71.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Guarda - R. E. de B. - Vistos. 1. Fl. 37 (Certidão da
Assistente Social da Comarca de Três Lagoas/MS): Ciente. 2. Expeça-se nova carta precatória para realização de Estudo
Social, uma vez que a parte requerida Cintia Mayara de Oliveira foi localizada pelo Oficial de Justiça sendo devidamente citada
(fl. 41). 3. No mais, aguarde-se a apresentação de eventual contestação por parte do requerido David Souza de Oliveira. Int.
Dilig. - ADV: MARLY NOVAES ALVES VICENTE (OAB 100794/SP)
Processo 0003512-81.2013.8.26.0439 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - M. A. da S. B. - Vistos. 1. Aguardese pelo prazo de 30 dias a remessa do laudo pericial. 2. Decorrido tal lapso temporal, oficie-se requisitando informações. Int.
Dilig. - ADV: ROGERIO FURTADO DA SILVA (OAB 226618/SP)
Processo 0003545-71.2013.8.26.0439 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Bernardo Rosa - Vistos, 1. Fl. 64
(Petição da parte autora): Ciente. 2. Manifeste-se a parte autora sobre a cota do Oficial do Cartório de Registro de Imóveis local
de fl. 62. Int. Dilig. - ADV: JULIANO PEREIRA (OAB 265359/SP), MAYARA FERNANDA GASPARELLO (OAB 337840/SP)
Processo 0003739-71.2013.8.26.0439 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - M. F. C. L. - Vistos.
1. Aguarde-se pelo prazo de 45 dias o cumprimento da carta precatória cuja cópia consta a fl. 19/20. 2. Decorrido tal lapso
temporal, sem cumprimento, efetue-se pesquisa no site do E. Tribunal de Justiça. Int. Dilig. - ADV: ROGERIO FURTADO DA
SILVA (OAB 226618/SP)
Processo 0003749-18.2013.8.26.0439 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - K. M. de J. B. Aviso: Deverá parte autora se manifestar sobre o auto de penhora de fls. 57/58. - ADV: ROGERIO FURTADO DA SILVA (OAB
226618/SP)
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Processo 0003797-74.2013.8.26.0439 - Alvará Judicial - Família - Maria Lucia Alves da Silva - Vistos. 1. Fl. 23 (Petição da
parte autora): Requer a expedição de alvará para realizar o ressarcimento dos valores recebidos indevidamente. 2. Oficie-se ao
INSS para que informe da necessidade de expedição de alvará ou se o pagamento pode der feito administrativamente. Int. Dilig.
- ADV: ANDRÉ LUIZ GONSALEZ CORTEZI (OAB 249204/SP)
Processo 0003950-10.2013.8.26.0439 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - W. de S. S. AVISO: Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça que pode ser visualizada pelo site do TJ. - ADV:
CRISTOVAM ALBERT GARCIA JUNIOR (OAB 165214/SP), JOYCE ALVARES DE QUEIROZ (OAB 304169/SP)
Processo 0004001-21.2013.8.26.0439 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - S. J. V. C. e
outro - Vistos. 1. Fl. 38 (Petição da parte autora): Requer a tentativa de citação da parte requerida nos endereços obtidos nas
pesquisas on line. 2. DEFIRO. Int. Dilig. - ADV: MARIA DE LOURDES DIAS (OAB 103619/SP)
Processo 0004090-44.2013.8.26.0439 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - G. N. S. e outros - Vistos. 1. Fls.
31/33 (Petição da parte autora): Requer a homologação de acordo firmado entre as partes. 2. Primeiramente, regularize a
situação processual da parte requerida. 3. Após, será analisado o pedido. Int. Dilig. - ADV: MARIA INES MAIA CONEGUNDES
AYRES (OAB 295033/SP)
Processo 0004174-45.2013.8.26.0439 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - C. B. dos S. Vistos. 1. Fl. 31/33 (Petição da parte autora): Requer a intimação da parte executada para pagamento do débito remanescente.
2. Aguarde-se o cumprimento do mandado expedido (fl. 30), uma vez que a parte requerida sequer foi citada. Int. Dilig. - ADV:
RITA DE CASSIA MARQUES PIRES (OAB 68681/SP)
Processo 0004209-05.2013.8.26.0439 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - C. G. dos S. A. - Vistos. 1. Fl. 28
(Petição da parte autora): Requer a redesignação da audiência em razão de conflito com outra já designada, anteriormente,
para o mesmo dia. 2. Fl. 31 (Cota Ministerial): Não se opôs. 3. DEFIRO, redesignando-se a audiência para o dia 13 de março de
2014, às 15h30, intimando-se a parte autora e oficiando-se ao Juízo deprecado. Int. Dilig. - ADV: GIOVANI KAMIMURA CONDI
(OAB 272447/SP)
Processo 0004878-05.2006.8.26.0439 (01040/2006) - Execução de Alimentos - Alimentos - J. de O. M. ( e outros - Aviso:
Conforme determinado a fl. 282, manifestem-se as partes sobre os cálculos do Contador Judicial de fls. 285/287. - ADV: THYRSO
DE CARVALHO JUNIOR (OAB 70057/SP)
Processo 0004917-55.2013.8.26.0439 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - H. J. L. F. - Vistos etc. 1. Trata-se
de ação “Revisional de Alimentos” ajuizada por Hayssa Jasminy Lisboa Ferreira em face de Benedito da Costa Ferreira (fls.
02/03). 2. Nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF, art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 1.060/1950, e art. 1º da Res. DPU n. 13/2006,
CONCEDO à parte autora a gratuidade jurisdicional, porque comprovada a insuficiência de recursos, cuja renda mensal não
ultrapassa o valor da isenção de pagamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física IRPF (fls. 04/05). 3. Encaminhem-se
os autos para tentativa de conciliação a ser realizada pelo SETOR DE CONCILIAÇÃO desta 1ª Vara da Comarca de Pereira
Barreto, nos termos do art. 125, IV, do CPC, art. 1º do Provimento n. 953, de 7 de julho de 2005, do E. Conselho Superior da
Magistratura de São Paulo, e da Portaria n. 2, de 12 de março de 2008. 4. Designo, pois, audiência para o dia 21 de fevereiro
de 2014, às 10 horas, a ser realizada na Sala de Audiência “Desembargador Marcio Martins Ferreira” da 1ª Vara do Fórum da
Comarca de Pereira Barreto, situado na Rua Francisca Senhorinha Carneiro, s/n. CEP 15.370-000, Telefones (18) 3704-4343
ou (fax) 3704-4122, e-mail pereirabarr1@tjsp.jus.br. 5. Cite-se e intime-se a parte requerida para comparecimento pessoal à
audiência, sob pena de revelia (art. 319 do CPC), bem como intime-se a parte autora. 6. Cientifique-se a parte requerida que,
em caso de comparecimento e conciliação infrutífera, será designada audiência de conciliação, instrução e julgamento, nos
termos do art. 5º da Lei de Alimentos. 7. Servirá este despacho, por cópia digitada, como mandado. Int. Dilig. - ADV: MARIO
MUNIZ BARRETO (OAB 46119/SP)
Processo 0004944-38.2013.8.26.0439 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - L. F. de S. - Vistos.
1. Trata-se de execução de prestação alimentícia requerida por Lucas Fernandes de Souza, em face deFabiano Fernandes de
Souza (fls. 02/04), conforme demonstrativo do débito atualizado a até a data da propositura da ação (fl. 03). 2. Há pedido de
gratuidade jurisdicional. Nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF, art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 1.060/1950, e art. 1º da Res.
DPU n. 13/2006, CONCEDO à parte exequente a gratuidade jurisdicional, porque comprovada a insuficiência de recursos, cuja
renda mensal não ultrapassa o valor da isenção de pagamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física IRPF (fl. 05). 3.
Processe-se, quanto às três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo, pelo
rito disposto no art. 733 do CPC. 4. Cite-se por carta precatória, se necessária a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias,
(I) efetuar o pagamento, (II) provar que o fez ou (III) justificar a impossibilidade de efetuá-lo. 5. Com a resposta, ou certificado
o silêncio, manifestem-se a parte exequente e, em seguida, o Ministério Público. 6. Após, tornem conclusos os autos para
deliberação. Int. Dilig. - ADV: SELMA SUELI SANTOS DO NASCIMENTO (OAB 72107/SP)
Processo 0004973-88.2013.8.26.0439 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - I. A. D. - Vistos etc. 1.
Nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF, art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 1.060/1950, e art. 1º da Res. DPU n. 13/2006, CONCEDO
à parte autora a gratuidade jurisdicional, porque comprovada a insuficiência de recursos, cuja renda mensal não ultrapassa
o valor da isenção de pagamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física IRPF (fls. 03/04). 2. Encaminhem-se os autos
para tentativa de conciliação a ser realizada pelo SETOR DE CONCILIAÇÃO desta 1ª Vara da Comarca de Pereira Barreto, nos
termos do art. 125, IV, do CPC, art. 1º do Provimento n. 953, de 7 de julho de 2005, do E. Conselho Superior da Magistratura
de São Paulo, e da Portaria n. 2, de 12 de março de 2008. 3. Designo, pois, audiência para o dia 14 de fevereiro de 2014, às
11 horas, a ser realizada na Sala de Audiência “Desembargador Marcio Martins Ferreira” da 1ª Vara do Fórum da Comarca
de Pereira Barreto, situado na Rua Francisca Senhorinha Carneiro, s/n. CEP 15.370-000, Telefones (18) 3704-4343 ou (fax)
3704-4122, e-mail pereirabarr1@tjsp.jus.br. 4. Cite-se e intime-se a parte requerida para comparecimento pessoal à audiência,
sob pena de revelia (art. 319 do CPC), bem como intime-se a parte autora. 5. Cientifique-se a parte requerida que, em caso
de comparecimento e conciliação infrutífera, a mesma, querendo, poderá apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze)
dias, a contar da data da audiência, sob pena de revelia (art. 319 do CPC). 6. Servirá este despacho, por cópia digitada, como
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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mandado. Int. Dilig. - ADV: CARLOS EDUARDO MEDEIROS DE ALMEIDA (OAB 230160/SP)
Processo 0004975-58.2013.8.26.0439 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - A. B. da S. - Vistos.
1. Trata-se de execução de prestação alimentícia requerida por Aline Borges da Silva, sua mãe, em face de Irineu Publio da
Silva (fls. 02/07), conforme demonstrativo do débito atualizado a até a data da propositura da ação (fls. 05/06 e 08). 2. Há pedido
de gratuidade jurisdicional. Nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF, art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 1.060/1950, e art. 1º da Res.
DPU n. 13/2006, CONCEDO à parte exequente a gratuidade jurisdicional, porque comprovada a insuficiência de recursos, cuja
renda mensal não ultrapassa o valor da isenção de pagamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física IRPF (fls.09/10).
3. Processe-se, quanto às três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo,
pelo rito disposto no art. 733 do CPC. 4. Cite-se por carta precatória, se necessária a parte executada para, no prazo de 3
(três) dias, (I) efetuar o pagamento, (II) provar que o fez ou (III) justificar a impossibilidade de efetuá-lo. 5. Com a resposta, ou
certificado o silêncio, manifestem-se a parte exequente e, em seguida, o Ministério Público. 6. Após, tornem conclusos os autos
para deliberação. 7. Quanto às DEMAIS PRESTAÇÕES, processe-se pelo rito previsto no art. 732 do CPC c.c. o art. 475-J do
CPC. 8. No mesmo mandado, intime-se a parte executada, na pessoa do advogado, ou, na falta deste, o seu representante
legal, ou pessoalmente, por mandado (se residir nesta jurisdição) ou pelo correio (se residir fora da jurisdição), para, no prazo
de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento, advertida de que, se não o fizer, o montante da condenação será acrescido de multa
no percentual de 10% (dez por cento), que também incidirá, efetuado o pagamento parcial, sobre o restante, mais honorários
advocatícios, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, no percentual de 10% (dez por cento). 9. Certificado o silêncio, expeça-se,
providenciado o cálculo aritmético, mandado de penhora e avaliação (art. 475-J, caput, do CPC). 9.1 Caso o oficial de justiça
não possa proceder à avaliação, por depender de conhecimentos especializados, tornem conclusos os autos para, de imediato,
nomeação de avaliador, assinando-lhe 15 (quinze) dias para a entrega do laudo. 10. Do auto de penhora e de avaliação, do
laudo do avaliador ou, ainda, da penhora on line, intime-se a parte executada, na pessoa do advogado, ou, na falta deste, o seu
representante legal, ou pessoalmente, por mandado (se residir nesta jurisdição) ou pelo correio (se residir fora da jurisdição),
podendo oferecer impugnação (art. 475-L do CPC), querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 11. Com o oferecimento de
impugnação, ou certificado o silêncio, manifeste-se a parte exequente. 12. Após, tornem conclusos os autos para deliberação.
Int. Dilig. - ADV: MICHELE GARCIA CAMILO (OAB 154575/SP)
Processo 0004982-50.2013.8.26.0439 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - D. G. S. do N. - Vistos. 1. Tratase de ação de alimentos ajuizada por DAVID GABRIEL SUSSI DO NASCIMENTO, representado por sua mãe, Srta. Francieli
Aparecida Sussi, em face de LUIZ FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO (fls. 02/06). 2. Há pedido liminar. Porque há prova
preconstituída do dever alimentar (fl. 22 - certidão de nascimento), com fundamento no art. 4º da Lei de Alimentos, FIXO desde
logo alimentos provisórios em 1/3 (um terço) do salário-mínimo a serem pagos, a partir da citação, pela parte requerida devedora.
3. Há pedido de gratuidade jurisdicional. Nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF, art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 1.060/1950,
e art. 1º da Res. DPU n. 13/2006, CONCEDO à parte autora a gratuidade jurisdicional, porque comprovada a insuficiência de
recursos, cuja renda mensal declarou não ultrapassar o valor da isenção de pagamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física IRPF (fls.08 e 17/19). Oficie-se, com cópia da declaração de isenção do pagamento do IRPF, à Secretaria da Receita
Federal para fins de fiscalização. Em caso de inconsistência, solicito informações. 4. Encaminhem-se os autos para tentativa
de conciliação a ser realizada pelo SETOR DE CONCILIAÇÃO desta 1ª Vara da Comarca de Pereira Barreto, nos termos do art.
125, IV, do CPC, art. 1º do Provimento n. 953, de 7 de julho de 2005, do E. Conselho Superior da Magistratura de São Paulo,
e da Portaria n. 2, de 12 de março de 2008. 5. Designo, pois, audiência para o dia 14 de fevereiro de 2014, às 10h45, a ser
realizada na Sala de Audiência “Desembargador Marcio Martins Ferreira” da 1ª Vara do Fórum da Comarca de Pereira Barreto,
situado na Rua Francisca Senhorinha Carneiro, s/n. CEP 15.370-000, Telefones (18) 3704-4343 ou (fax) 3704-4122, e-mail
pereirabarr1@tjsp.jus.br. 6. Cite-se e intime-se a parte requerida para comparecimento pessoal à audiência, sob pena de revelia
(art. 319 do CPC), bem como intime-se a parte autora. 7. Cientifique-se a parte requerida que, em caso de comparecimento
e conciliação infrutífera, será designada audiência de conciliação, instrução e julgamento, nos termos do art. 5º da Lei de
Alimentos. 8. Servirá este despacho, por cópia digitada, como mandado. Int. Dilig. - ADV: DANILO MEDEIROS PEREIRA (OAB
300263/SP), ANTONIO DIAS PEREIRA (OAB 247585/SP)
Processo 0005010-18.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Exoneração - N. K. da S. B. e outro - Vistos. 1. Fls. 02/06
(Petição conjunta das partes): Informam que houve acordo; apresentam os termos respectivos e requerem a homologação. 2.
Homologo, pois, por sentença os termos acordados. 3. Assim, EXTINGO O PROCESSO, com fundamento no art. 269, III, do
CPC, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, porque as partes transigiram, nos termos peticionados. A fase executiva, em caso de
descumprimento desta sentença homologatória de conciliação ou de transação (art. 475-N, III, do CPC), observará o disposto
no art. 475-I e ss. do CPC. 4. Nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF, art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 1.060/1950, e art. 1º da Res.
DPU n. 13/2006, CONCEDO à parte autora a gratuidade jurisdicional, porque comprovada a insuficiência de recursos, cuja renda
mensal declarou não ultrapassar o valor da isenção de pagamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - IRPF (fls. 10/14).
Oficie-se, com cópia da declaração, à Secretaria da Receita Federal para fins de fiscalização; em caso de inconsistência, solicito
informação. 5. Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Cartório do Distribuidor e Anexo desta Comarca
para apuração de custas porventura existentes. 6. Em caso positivo, intimem-se as partes para pagamento, observado, se for o
caso, o disposto no art. 26, § 2º, do CPC. 6.1 Na hipótese de inadimplemento, comunique-se a Fazenda Pública do Estado de
São Paulo; comunique-se, também, caso não haja recolhimento da taxa de mandato, a Carteira de Previdência dos Advogados
de São Paulo. 7. Expeça-se, se for o caso, certidão de honorários, nos termos do Convênio OABSP e DPESP, fixados em 100%
(cem por cento). 8. Observadas as demais formalidades legais, anote-se a respeito da extinção processual e arquivem-se os
autos. P.R.I. - ADV: WENDER DISNEY DA SILVA (OAB 266888/SP)
Processo 0005032-76.2013.8.26.0439 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - E. F. B. B. e outro - G. H. B. da S. Vistos. 1. Trata-se de ação de alimentos ajuizada por ENZO FONSECA BASSAN BARBOSA e outra, representados por sua mãe,
Srta. Jéssica Lorraine da Fonseca Bassan, em face de GUILHERME HENRIQUE BARBOSA DA SILVA (fls. 02/05). 2. Há pedido
liminar. Porque há prova preconstituída do dever alimentar (fls. 09/10 - certidão de nascimento), com fundamento no art. 4º da
Lei de Alimentos, FIXO desde logo alimentos provisórios em 1/2 (metade) do salário-mínimo a serem pagos, a partir da citação,
pela parte requerida devedora. 3. Há pedido de gratuidade jurisdicional. Nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF, art. 2º, parágrafo
único, da Lei n. 1.060/1950, e art. 1º da Res. DPU n. 13/2006, CONCEDO à parte autora a gratuidade jurisdicional, porque
comprovada a insuficiência de recursos, cuja renda mensal não ultrapassa o valor da isenção de pagamento do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física IRPF (fls. 06/07). 4. Encaminhem-se os autos para tentativa de conciliação a ser realizada pelo SETOR
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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DE CONCILIAÇÃO desta 1ª Vara da Comarca de Pereira Barreto, nos termos do art. 125, IV, do CPC, art. 1º do Provimento n.
953, de 7 de julho de 2005, do E. Conselho Superior da Magistratura de São Paulo, e da Portaria n. 2, de 12 de março de 2008.
5. Designo, pois, audiência para o dia 14 de fevereiro de 2014, às 11h10, a ser realizada na Sala de Audiência “Desembargador
Marcio Martins Ferreira” da 1ª Vara do Fórum da Comarca de Pereira Barreto, situado na Rua Francisca Senhorinha Carneiro,
s/n. CEP 15.370-000, Telefones (18) 3704-4343 ou (fax) 3704-4122, e-mail pereirabarr1@tjsp.jus.br. 6. Cite-se e intime-se a
parte requerida para comparecimento pessoal à audiência, sob pena de revelia (art. 319 do CPC), bem como intime-se a parte
autora. 7. Cientifique-se a parte requerida que, em caso de comparecimento e conciliação infrutífera, será designada audiência
de conciliação, instrução e julgamento, nos termos do art. 5º da Lei de Alimentos. 8. Servirá este despacho, por cópia digitada,
como mandado. Int. Dilig. - ADV: DANILO MEDEIROS PEREIRA (OAB 300263/SP)
Processo 0005057-89.2013.8.26.0439 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - I. C. de M. da S.
- Vistos. 1. Trata-se de execução de prestação alimentícia requerida por Isabella Camila de Menezes da Silva, em face deLuiz
Carlos Rodrigues da Silva (fls. 02/05), conforme demonstrativo do débito atualizado a até a data da propositura da ação (fl. 04).
2. Há pedido de gratuidade jurisdicional. Nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF, art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 1.060/1950, e
art. 1º da Res. DPU n. 13/2006, CONCEDO à parte exequente a gratuidade jurisdicional, porque comprovada a insuficiência
de recursos, cuja renda mensal não ultrapassa o valor da isenção de pagamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
IRPF (fl. 06). 3. Processe-se, quanto às três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do
processo, pelo rito disposto no art. 733 do CPC. 4. Cite-se por carta precatória, se necessária a parte executada para, no prazo
de 3 (três) dias, (I) efetuar o pagamento, (II) provar que o fez ou (III) justificar a impossibilidade de efetuá-lo. 5. Com a resposta,
ou certificado o silêncio, manifestem-se a parte exequente e, em seguida, o Ministério Público. 6. Após, tornem conclusos os
autos para deliberação. Int. Dilig. - ADV: MICHELE GARCIA CAMILO (OAB 154575/SP)
Processo 0005087-27.2013.8.26.0439 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J. L. M. V. - Vistos. 1. Depois de
lida a petição inicial, verifico o não preenchimento dos requisitos (arts. 282 ou 283 do CPC), de modo que, nos termos do art.
284, caput, do CPC, DETERMINO que a procuradora da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, regularize a petição inicial,
assinando-a, conforme requerido pelo Ministério Público, advertindo-se, caso não atendida a determinação, do disposto no art.
284, parágrafo único, do CPC (indeferimento). 2. Cumprida, ou não, a diligência, tornem os autos conclusos para decisão. Int.
Dilig. - ADV: MICHELE GARCIA CAMILO (OAB 154575/SP)
Processo 0900492-91.2012.8.26.0439 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - L. da S. A. CONFORME COM.CG.1307/07 ,- Manifeste-se a parte autora sobre a contestação apresentada. - ADV: ALESSANDRO NOZELLA
MONTEIRO (OAB 283687/SP), CELESTINO DE CARVALHO JUNIOR (OAB 124582/SP)
Processo 0901389-22.2012.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Guarda - M. A. de C. F. - I DO RELATÓRIO Vistos. Tratase de ação de guarda, com pedido liminar para antecipar os efeitos da tutela indeferido (fl. 21), ajuizada por MARIA APARECIDA
DE CARVALHO FALCO em face de SILVIA TAVARES DA COSTA E PAULO SÉRGIO DOS SANTOS (fls. 02/06), que, devidamente
citados (fls. 41 e 109 [edital]), contestou o segundo (fls. 113/114), por Curador Especial (fl. 111), não respondendo a primeira (fl.
124), manifestando, em replica, a parte autora (fls. 117/118). A parte autora, em sua petição inicial, alegou que a adolescente
THALIA TAVARES DOS SANTOS, filha da parte requerida, convive consigo há mais de 7 (sete) meses. Dessa forma, requer
o deferimento da guarda. Juntou documentos (fls. 07/18). A segunda parte requerida, em sua resposta, negou o abandono da
adolescente. Não juntou documentos. Realizou-se estudo social (fls. 26/29). O Ministério Publica, em seu parecer (fls. 120/122),
manifestou pelo deferimento da guarda da adolescente à parte autora. II DOS FUNDAMENTOS Observado o devido processo
legal, porque respeitados os princípios e as garantias fundamentais do processo civil, a questão de mérito (meritum causae) é
de direito e de fato, não havendo necessidade de produzir prova em audiência, de modo que, analisando direta e pessoalmente
aquelas trazidas com as manifestações postulatórias, conheço diretamente do pedido e profiro sentença. O pedido é procedente.
Verificada a impossibilidade da adolescente permanecer sob a guarda do pai (fl. 109 [em lugar incerto e não sabido]) ou da mãe
(fls. 28 [que, ao ser entrevistada pela assistentes social, concordou] e 124 [revel]), a parte autora, nos termos do relatório social
(fls. 26/29), revela compatibilidade com a natureza da medida, considerados, não obstante inexistir grau de parentesco(!), as
relações de afinidade e afetividade. Dispensada, nos termos analógicos do art. 45, § 2º, do ECA, a oitiva da adolescente, porque
ela, conforme relato da Assistente Social (fl. 28), já consentiu. O Ministério Publica manifestou no mesmo sentido, não havendo
fundada contrariedade por parte do Curador Especial. Por fim, alerto a parte autora que a guarda, destinada a regularizar a
posse de fato (art. 33, § 1º, do ECA), obriga à prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente,
conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros (art. 33, caput, do ECA), inclusive aos pais. Eis o meu convencimento.
III DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento nos arts. 269, I, do CPC, 1584, § 5º, do
CC, e 33, caput e § 1º, do ECA, para o fim de deferir a guarda da adolescente THALIA TAVARES DOS SANTOS à parte autora.
Não há falar em sucumbência (RJTJESP 56/187). Registre-se. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se, oportunamente. - ADV:
MARIO LUIS DA SILVA PIRES (OAB 65661/SP), MICHELE AIELO PINHEIRO CARDAMONI (OAB 249465/SP)
Processo 0901548-62.2012.8.26.0439 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - R. F. P. - Vistos.
1. Fl. 136 e 143/144 (Petições da parte autora): Requer que seja registrada a penhora de imóvel (fl. 130/134) e o bloqueio de
veículo (fl.123) em nome da parte executada após a atualização do débito. 2. DEFIRO. 3. Lavre-se termo de penhora nos termos
do artigo 659, § 5º do Código de Processo Civil. 4. A parte executada será intimada na pessoa de seu procurador e pos este ato
constituído depositário. 5. Após, efetue-se a averbação on line da penhora, nos termos do Provimento nº 30/11. Int. Dilig. - ADV:
GUSTAVO AURÉLIO DE LUNA FRANCO (OAB 236810/SP), MARIO LUIS DA SILVA PIRES (OAB 65661/SP)
Processo 0902063-97.2012.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - J. V. F. de P. - Vistos. 1. Fl.
82 (Petição da parte autora): Requer a realização de pesquisa pelo sistema SIEL. 2. O Ministério Público discordou por já haver
tal pesquisa a fl. 40. 3. INDEFIRO, diante do contido a fl. 40. 4. Manifeste-se a parte autora em termos de prosseguimento. 5.
Certificado o silêncio, intime-se pessoalmente a parte autora, no endereço que consta nos autos, para dar andamento ao feito
em 48h (quarenta e oito horas), advertida do disposto no art. 267, § 1º, do CPC (extinção do processo sem resolução de mérito).
Int. Dilig. - ADV: CELESTINO DE CARVALHO JUNIOR (OAB 124582/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA JUDICIAL
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO LUIZ DE ABREU COSTA
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2014
Processo 0001959-67.2011.8.26.0439 (00894/2011) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - DIREITO CIVIL - R. T.
da S. - A. P. P. - Vistos. Trata-se de ação de conversão de separação judicial em divórcio, com pedido liminar para antecipar os
efeitos da tutela, ajuizada por ROSÂNGELA TEREZA DA SILVA em face de AGNALDO PIGNATARI PEREIRA (fls. 02/13), que,
devidamente citado (fl. 191), contestou (fls. 194/200), manifestando, em réplica, a parte autora (fls. 226/231). A parte autora
especificou o depoimento pessoal da parte requerida a ser tomado e as provas documental e testemunhal a serem produzidas
(fls. 272/274); a parte requerida não especificou (fl. 285). A parte autora peticionou o aditamento da petição inicial (fls. 248/250),
com o qual a parte requerida não consentiu (fl. 285), o que impossibilitou o acolhimento (fl. 288). Eis o relato. DECIDO. Analisando
o PROCESSO, reputo preenchidas as condições da demanda, bem como observados os pressupostos processuais, razão pela
qual, não se verificando a existência de irregularidade ou nulidade a serem sanadas e tampouco preliminar a ser enfrentada,
o declaro SANEADO. Pois bem, sabendo que, pelo regime estipulado pelas partes (fl. 123), a partilha de bens é disciplinada
pelos arts. 1.658 a 1.666 do CC, da lide extraio os seguintes pontos controvertidos a serem esclarecidos e demonstrados: (I)
quais os bens e as obrigações que, na constância do casamento, sobrevieram ao casal (arts. 1.658 e 1.664 do CC)?; (II) quais
os bens que se excluem da comunhão (arts. 1.659 e 1.661 do CC)?; (III) quais os bens que entram na comunhão (arts. 1.660 e
1.662 do CC)? É importante, para facilitar a compreensão patrimonial do casal, que as partes esquadrinhem, em petição, (a) a
natureza do bem, (b) o tempo da aquisição e (c) a prova documental, se juntada aos autos, correspondente. Determino, nesse
sentido, a produção da prova testemunhal, incumbindo à parte, no prazo de 5 (cinco) dias, depositar o rol no Ofício Judicial,
e a realização do depoimento pessoal da parte requerida, a fim de ser interrogada na audiência de instrução e julgamento,
devendo ser intimada pessoalmente para tanto (art. 343, § 1º, do CPC), além da apresentação, se for o caso, de outras provas
documentais. Designo, pois, audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia _____ de _______________ de 2014,
às _____h_____. Em tempo, quanto ao pedido liminar para antecipar os efeitos da tutela (fls. 291/292), bem assim em relação
aos ofícios especificados (fls. 272/273, itens III e IV), sem olvidar as informações fiscais e a constatação também apontadas (fl.
273, itens V e VI), aguardo, para análise, o esquadrinhamento a ser peticionado. Int. Dilig. (obs.: Foi designado o dia 24 de abril
de 2014 às 14h para a audiência.) - ADV: MASSAO RIBEIRO MATUDA (OAB 103409/SP), ALESSANDRA AMARILHA OLIVEIRA
MATUDA (OAB 219456/SP), NATALINO SOLER MIOTO JUNIOR (OAB 252490/SP), RONALDO BATISTA DE ABREU (OAB
99097/SP), RENATO VILAS BOAS DE OLIVEIRA (OAB 301728/SP)
Processo 0003581-16.2013.8.26.0439 - Interdição - Tutela e Curatela - G. de A. K. - M. M. de A. - I - DO RELATÓRIO
Vistos. Trata-se de ação de “Interdição” ajuizada por Geni de Almeida Kuriyama, requerendo a interdição de sua genitora,
Sra. Maria Martinha de Almeida, brasileira, viúva, aposentada, nascida em 06/01/1924, no Estado da Bahia, alegando que a
interditanda está com suas faculdades mentais e físicas comprometidas, estando na dependência do uso de medicamentos
contra o “mal de Alzheimer”, necessitando de supervisão diária, o que a torna incapaz para os atos da vida civil, ante a
impossibilidade de reger sua pessoa e administrar seus interesses. Juntou documentos (fls.07/18). A requerida foi citada na
pessoa da requerente (fl. 30) por não possuir discernimento acerca do ato. Foi determinada a realização de estudo social na
residência das partes e de interrogatório da interditanda (fl. 22). O relatório social foi acostado aos autos (fls. 25/26). Realizado
interrogatório, ao ser questionada, a interditanda não conseguiu responder com coerência as perguntas formuladas por este
Juízo (fl. 31). O Representante do Ministério Público pugnou pela procedência do pedido (fls. 34/35). Foi nomeada Curadora
Especial à interditanda (fl.37), a qual se manifestou nos autos (fl.39). A parte autora apresentou alegações finais (fl. 41). II DOS FUNDAMENTOS Observado o devido processo legal, porque respeitados os princípios e as garantias fundamentais do
processo civil, a questão de mérito é de direito e de fato, cujas provas necessárias foram processualmente produzidas, de
modo que, analisando-as direta e pessoalmente, profiro sentença. A requerida deve, realmente, ser interditada, pois, segundo o
relatório social realizado nos autos (fls. 25/26), a mesma, que conta com 89 anos de idade, não consegue tomar banho sozinha
e, não raro, evacua e urina no quarto, não tendo mais noção de higiene e de identificação dos ambientes, acrescentando-se
que reside com a parte autora há 12 anos, a qual dispensa todos os cuidados necessários para cuidar do bem estar da parte
requerida, reunindo as condições necessárias para ser sua curadora. De acordo com o atestado médico acostado aos autos
(fl.18), observa-se que a parte requerida trata-se de pessoa absolutamente incapaz de gerir sua vida e administrar seus bens
de modo consciente e voluntário, necessitando dos cuidados permanentes de um curador. Com efeito, o pedido de interdição
se ajusta aos moldes dos procedimentos de jurisdição voluntária, nos quais o magistrado não está obrigado a obedecer ao
critério de legalidade estrita (CPC, art. 1.109). Eis o meu convencimento. III DO DISPOSITIVO Em vista do exposto, JULGO
PROCEDENTE o pedido da parte autora, Sra. Geni de Almeida Kuriyama, e DECRETO a interdição da Sra. Maria Martinha de
Almeida, declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, nomeando-se como sua Curadora
a requerente. Em obediência ao disposto no art. 1.184 do Código de Processo Civil e no art. 9º, III, do Código Civil, inscrevase a presente no Registro Civil local e publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por três (03) vezes, com intervalo de
dez (10) dias. Lavre-se o termo respectivo. Fixo os honorários do Advogado dativo e da Curadora Especial em 100% do valor
previsto na tabela, expedindo-se certidões correspondentes. Oportunamente, arquivem-se os presentes autos. P.R.I. - ADV:
VALERIA TEREZA CANEVARI FURTADO DA SILVA (OAB 225365/SP), RICARDO TANAKA VIEIRA (OAB 255243/SP)
Processo 0003953-62.2013.8.26.0439 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - L. G. da S. C. Vistos. Trata-se de ação de Execução de Alimentos, em fase de execução em que figura como exeqüente Lara Geovana da
Silva Costa, e como executado Genivaldo Comasque da Costa, na qual houve o pagamento do débito (fl.27). Ante o exposto,
EXTINGO A EXECUÇÃO, com fundamento no art. 794, I, do CPC, porque satisfeita a obrigação. Inexistem custas e despesas
em aberto, ante a gratuidade da justiça deferida à parte autora. Observadas as demais formalidades legais, anote-se a respeito
da extinção processual e arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: ROGERIO FURTADO DA SILVA (OAB 226618/SP)
Processo 0005088-12.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Guarda - P. L. da S. - R. N. J. - Vistos. 1. Trata-se de ação
de regulamentação de guarda ajuizada por Patrícia Lima da Silva em face de Renato Nassif Jaber, a fim de que seja regularizada
a guarda da menor Hadyja Lima Jaber (fls. 02/05). 2. Há pedido liminar. 3. Há, também, pedido de gratuidade jurisdicional. Nos
termos do art. 5º, LXXIV, da CF, art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 1.060/1950, e art. 1º da Res. DPU n. 13/2006, CONCEDO
à parte autora a gratuidade jurisdicional, porque comprovada a insuficiência de recursos, cuja renda mensal não ultrapassa o
valor da isenção de pagamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física IRPF (fl. 06). 4. Processe-se pelo rito ordinário. 5.
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Cite-se a parte requerida com as advertência legais (art. 285 do CPC). 6. Com a resposta ou certificada a revelia, manifestese a parte autora. 7. Após, tornem os autos conclusos para deliberação. 8. Em tempo, DETERMINO, desde já, a realização de
estudo social nos domicílios das partes. Após, será analisado o pedido liminar. Int. Dilig. - ADV: SELMA SUELI SANTOS DO
NASCIMENTO (OAB 72107/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA JUDICIAL
JUIZ DE DIREITO - EDUARDO LUIZ DE ABREU COSTA
ESCRIVÃO JUDICIAL - VANIA MARIA TONETI DE BRITO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2014
Processo 0000052-52.2014.8.26.0439 - Procedimento Sumário - Usucapião Extraordinária - Miraldina de Jesus Viana Vistos. 1. Trata-se de ação de Usucapião ajuizada por Miraldina de Jesus Viana em face do Sociedade Colonizadora Ltda.
(fls. 02/06). 2. Há pedido de gratuidade jurisdicional. Duas palavras, antes de analisá-lo. Esclareço, primeiramente, que a
Constituição Federal garante que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos” (art. 5º, LXXIV Negritei). A Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, estabelece normas para a concessão da
assistência judiciária aos necessitados, assim considerados, nos termos do art. 2º, parágrafo único, “todo aquele cuja situação
econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou
da família”. Veja, registro apenas para argumentar, que a Resolução n. 13, de 25 de outubro de 2006, da Defensoria Pública
da União, fixa parâmetros objetivos “todo aquele que integre família cuja renda mensal não ultrapasse o valor da isenção
de pagamento do imposto de renda” (art. 1º) e procedimentos para a presunção e comprovação da necessidade. Assim, em
respeito ao comando constitucional, DETERMINO que a parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, comprove que seus recursos
são insuficientes para pagar as custas processuais (a Lei Estadual n. 11.608, de 29 de dezembro de 2003, dispõe sobre a Taxa
Judiciária incidente sobre os serviços públicos de natureza forense) e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento
pessoal e familiar, apresentando a última Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, OU recolha a Taxa Judiciária (art.
4º da Lei Estadual n. 11.608/2003), sob pena de cancelamento da distribuição (art. 257 do CPC). Int. Dilig. - ADV: SIMONE
SETSUKO MATSUDA MONTEIRO (OAB 253755/SP)
Processo 0000499-45.2011.8.26.0439 (00128/2011) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Sizenando Garcia Lopes - Nos
termos do Comunicado 1307/2007 - Intime-se a parte autora para manifestar sobre o teor da contestação de fl. 204. - ADV: GIAN
CARLO VILAS BOAS DA SILVEIRA (OAB 201939/SP), MICHELE GARCIA CAMILO (OAB 154575/SP)
Processo 0000748-25.2013.8.26.0439 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Companhia Pastoril e Agrícola do Viradouro
- Nos termos do Comunicado 1307/2007 - Intime-se a parte autora para manifestar sobre a contestação acostada às fls. 131/132.
- ADV: ALESSANDRA AMARILHA OLIVEIRA MATUDA (OAB 219456/SP), JACKELINE CARDOSO TEREZA CANEVARI (OAB
202556E/SP), ROGERIO FURTADO DA SILVA (OAB 226618/SP)
Processo 0000760-93.2000.8.26.0439 (00145/2000) - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Escritório Central de
Arrecadação e Distribuição - Ecad - Radio Cidade Noiva do Tietê Ltda - Vistos. 1. Fls. 478/479 (petição da parte autora): Requer
o desentranhamento do mandado de penhora de fls. 467/468, bem como expedição de ofício à empresa Beni Car Com. Imp.
E Veículos Ltda, para que informe ao Juízo sobre a previsão de entrega do veículo consertado. 2. Por ora, defiro somente a
expedição de ofício. 3. Após, tornem os autos conclusos. Int. Dilig. Pereira Barreto, 08 de janeiro de 2014. - ADV: WELSON
OLEGARIO (OAB 97362/SP), THYRSO DE CARVALHO JUNIOR (OAB 70057/SP), ANTONIO DIAS PEREIRA (OAB 247585/
SP), CILENE FABIOLA PEREIRA DIAS (OAB 153210/SP), JUDITE BEATRIZ TURIM (OAB 137138/SP), DANILO MEDEIROS
PEREIRA (OAB 300263/SP)
Processo 0001648-08.2013.8.26.0439 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Banco
do Brasil S/A - Vistos. 1. Fls. 138/149 (Embargos de Declaração opostos pela parte requerida): Ciente. 2. Não há omissão na
decisão embargada (fls. 132/134). Com efeito, os pontos supostamente omissos encontram-se explicitados no parecer contábil
(fls. 123/126), abraçado por este Magistrado, que não foi impugnado pela parte embargante (fls. 128/130). Int. Dilig. - ADV:
DANIEL DE SOUZA (OAB 150587/SP), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS (OAB 178060/SP), NOBUAKI HARA (OAB 84539/
SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), ELAINE EVANGELISTA (OAB 224891/SP)
Processo 0001809-18.2013.8.26.0439 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Indústria e Comércio
de Bebidas Vendranelli Ltda - Dilza Alta de Farias da Rocha - ME - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em
cumprimento ao mandado nº 439.2013/003636-2 dirigi-me ao endereço: a rua São Paulo, nº 1028, nesta, aonde, observei o
imóvel fechado, oportunidade em que fui informado por um transeunte, que provavelmente a rep. Legal da exdcutada é a srª
Dilza, que reside na casa de frente para a rua Conselheiro Rui Barbosa, como se fosse fundos do imóvel indicado neste, aonde,
e aí sendo CITEI DILZA ALTA DE FARIAS DA ROCHA -ME, na pessoa de sua representante legal, que assim se apresentou a
srª DILZA ALTA DE FARIAS DA ROCHA, do inteiro teor do presente, que após leitura, apos seu ciente, conforme se vê no verso
do mandado, recebendo contrafé e cópias que acompanhavam o presente. Certifico mais, que decorrido o prazo legal sem que
a citada pagasse a dívida, ou nomeasse bens a penhora, retornei àquele local, aonde, DEIXEI DE PROCEDER PENHORA,
uma vez que fui informado pela citada que a executada não possui bens passíveis de penhora, e, por não ter este oficial de
justiça conhecimento de bens pertencentes a executada e não ter a autora indicado bens à penhora, bem como, de relacionar
os possíveis bens que guarnecem àquele comércio, uma vez que a rep. Da executada não permitiu a entrada naquele comércio,
que segundo ela encontra-se fechado, por ter falido. O referido é verdade e dou fé. Pereira Barreto, 10 de junho de 2013. - ADV:
ROBSON FUMAGALI (OAB 50412/PR), WENDEL RICARDO NEVES (OAB 168852/SP)
Processo 0002932-22.2011.8.26.0439 (00781/2011) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Hsbc Bank
Brasil S/A - Banco Múltiplo - Vistos. 1. Fls. 162/163 (petição da exequente): Requer a expedição de ofício à Ciretran, para
localização de bens passíveis de penhora. 2. Convém esclarecer à parte exequente que a coleta de informações é realizada
pelo Sistema Renajud, regulamentada pelo Prov. 1864/2011. 3. Caso haja interesse, providencie o recolhimento da taxa prevista
no referido provimento. 4. Após, tornem os autos conclusos. Int. Dilig. Pereira Barreto, 13 de janeiro de 2014. - ADV: JORGE
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DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)
Processo 0002981-10.2004.8.26.0439 (00638/2004) - Outros Feitos não Especificados - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
- Condomínio Edifício Residencial Léo Liedtke, Repr. P/ Sua Síndica Enedina Rodrigues dos Santos Carvalho - Nos termos do
Comunicado 1307/2007 - Intime-se a parte autora para retirada da carta de arrematação, disponível em cartório. - ADV: MARIA
DE LOURDES DIAS (OAB 103619/SP)
Processo 0003133-19.2008.8.26.0439 (00678/2008) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Associação de Ensino e
Cultura Urubupungá - Aecu - Nos termos do Comunicado 1307/2007 - Intime-se a parte requerida para pagamento das custas
processuais no valor de R$100,70 (cem reais e setenta centavos), GUIA DARE 230-6, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de
inscrição da dívida. - ADV: CARLOS EDUARDO MEDEIROS DE ALMEIDA (OAB 230160/SP)
Processo 0003579-46.2013.8.26.0439 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens
- Eliseu Fernandes Veloza - Vistos. 1. Fls. 51/52 (Parecer do Ministério Público): Requer a juntada dos documentos pertinentes
à demonstração da constrição judicial lançada na medida cautelar penal, em especial quanto às datas da determinação do
bloqueio e da retirada da posse do bem do autor. 2. DEFIRO. 3. Providencie a parte embargante. 4. Após, nova vista ao MP e
conclusos. Int. Dilig. Pereira Barreto, 13 de janeiro de 2014. - ADV: LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO (OAB 240439/SP)
Processo 0005086-42.2013.8.26.0439 - Monitória - Contratos Bancários - Banco do Brasil S/A - Vistos. 1. Trata-se de ação
monitória ajuizada por Banco do Brasil S/A em face de Ana Aparecida Dalla Pria e outros (fls. 02/07), que pretende, com base
em prova escrita sem eficácia de título executivo (fls. 13/32), pagamento de soma em dinheiro. 2. Taxa judiciária devidamente
recolhida (fls. 157/158). 3. Porque devidamente instruída a petição inicial (art. 1.102-B do CPC), DEFIRO de plano a expedição
do mandado inicial (citatório e monitório) para que a parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias e independentemente de
prévia segurança do juízo, pague ou ofereça embargos, que suspenderão a eficácia do mandado inicial (art. 1.102-C, caput, 1ª
parte, do CPC). Advirta-se a parte requerida que, cumprido o mandado, ficará isenta de custas e honorários advocatícios (art.
1.102-C, § 1º, do CPC). 4. Se os embargos forem opostos, manifeste-se a parte autora, tornando, após, conclusos os autos para
deliberação (art. 1.102-C, §§ 2º e 3º, do CPC). 5. Se os embargos não forem opostos, tornem conclusos os autos para decisão
(art. 1.102-C, caput, 2ª parte, do CPC). 6. Providencie a parte autora a(s) diligência(s) atinente(s) ao Oficial de Justiça. Int. Dilig.
- ADV: NEI CALDERON (OAB 114904/SP)
Processo 0005610-15.2008.8.26.0439 (01173/2008) - Execução de Título Extrajudicial - Hipoteca - Banco do Brasil S.A. Luiz Saturnino Meira e outro - Vistos. 1. Fls. 953/954 (Ofício da comarca de Três Lagoas/MS): Ciente. 2. ATENDA-SE. Int. Dilig.
- ADV: JOSÉ SCARANSI NETTO (OAB 7900/MS), CARLOS ALBERTO PEREIRA (OAB 143986/SP), RENATO OLIMPIO SETTE
DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), MARIO LUIS DA SILVA PIRES (OAB 65661/
SP), LUIZ FERNANDO MAIA (OAB 67217/SP), ANNE KARINE MARQUES PIRES (OAB 260497/SP), LUANA ALVES GARCIA
(OAB 299927/SP)
Processo 0006050-45.2007.8.26.0439 (01214/2007) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Banco do Brasil
S/A - Amanda Perola Ferreira e outro - Vistos. 1. Trata-se de apelação de sentença interposta pela parte exequente (fls. 358/359).
2. Porque tempestivo (fl. 367) e feito o preparo (fls. 365/366), RECEBO o recurso em ambos (devolutivo e suspensivo) os efeitos
(art. 521 do CPC), porque não verificadas as hipóteses do art. 520 do CPC. 3. Dê-se vista à parte apelada para responder (art.
518, caput, do CPC). 4. Apresentada a resposta, ou findo o prazo para contrarrazões, remetam-se os autos à instância superior.
Int. Dilig. Pereira Barreto, 13 de janeiro de 2014. - ADV: THYRSO DE CARVALHO JUNIOR (OAB 70057/SP), ARNOR SERAFIM
JUNIOR (OAB 79797/SP), RITA DE CÁSSIA APARECIDA ROCHA (OAB 260425), RITA DE CASSIA APARECIDA ROCHA (OAB
260425/SP)
Processo 0006291-19.2007.8.26.0439 (01255/2007) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Banco do Brasil
S/A - Mercedes Ferrare Saturnino Meira - Mercedes Ferrare Saturnino Meira - Me e outro - Vistos. 1. Fls. 436/451 (petição
da empresa Viva Leilões): Requer a juntada do auto de leilão negativo, referente ao leilão eletrônico realizado nos autos;
o comprovante de publicação do edital; das comunicações prévias das partes, terceiros e seus respectivos advogados. 2.
Manifeste-se a parte exequente em termos de prosseguimento. 3. Certificado o transcurso “em branco” do prazo, intime-se
pessoalmente o representante da exequente para suprir a falta em 48h (quarenta e oito horas), advertida do disposto no art.
267, § 1º, do CPC (extinção do processo sem resolução de mérito). Int. Dilig. Pereira Barreto, 13 de janeiro de 2014. - ADV:
ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), EDUARDO DE SOUZA STEFANONE (OAB 127390/SP)

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA JUDICIAL
JUIZ(A) DE DIREITO THIAGO HENRIQUE TELES LOPES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIO MITSUYOSHI TIODA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2014
Processo 0000002-26.2014.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Radio Cidade Noiva do Tietê
Ltda. - Vistos. Emende o autor a inicial, juntando aos autos as guias comprobatórias do recolhimento das custas judiciais, bem
como a taxa devida à OAB, bem ainda a guia de diligências do Oficial de Justiça, sob pena de cancelamento da distribuição.
Prazo de 30 dias (art.257 do CPC). Intimem-se e cumpra-se. - ADV: THYRSO DE CARVALHO JUNIOR (OAB 70057/SP)
Processo 0000004-93.2014.8.26.0439 - Procedimento Sumário - Usucapião Extraordinária - Maria Helena de Miranda
da Silva - Vistos. Analisando a pretensão deduzida e os documentos apresentados, verifica-se, no caso, a necessidade de
emenda da inicial para o atendimento das seguintes determinações: 1) juntada de fotos do imóvel, cópias de contas de luz,
telefone, água, correspondências antigas ou outros elementos de demonstração de atos que exteriorizaram a posse ao longo
do tempo; 2) juntada de certidão de nascimento ou casamento atualizada, original ou em cópia autenticada, para comprovar
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estado civil, adequando-se se o caso o polo ativo da lide (em ação dominial, sendo um dos autores casado, seu cônjuge há
de integrar o polo ativo da lide), bem como cópia de RG e CPF; 3) juntada de certidão vintenária de distribuição em nome
de cada integrante do polo ativo da lide, de eventuais antecessores na posse e de todos os titulares do domínio (incluindo,
quanto a estes, inventários e arrolamentos, com prazo de 99 anos), bem como certidão de objeto e pé de eventuais ações
possessórias ou correlatas que constarem; 4) pretendida usucapião especial, juntada de declaração de próprio punho e sob
as penas da lei dada por cada autor separadamente, informando quanto a ser proprietário de qualquer outro imóvel, urbano
ou rural, quanto à finalidade de utilização do imóvel usucapiendo e quanto a anterior propositura de ação de usucapião; 5)
pretendida usucapião fundada em justo título, juntá-lo no original ou em cópia autenticada; 6) juntada planta de situação e
memorial descritivo do imóvel, elaborados por profissional habilitado, com devida descrição do imóvel e de sua situação de
implantação (indicando medidas perimetrais e de área e distância em relação aos pontos de intersecção de vias públicas mais
próximos pontos de amarração), indicação dos titulares do domínio da área usucapienda e dos imóveis confrontantes e de
seus receptivos títulos (conforme as informações prestadas pelo Oficial Registrador e outras que o técnico apurar) e indicação
dos confrontantes de fato; 7) requerimento expresso das citações e cientificações pertinentes, indicando-se de modo completo
titulares do domínio, confrontantes tabulares e confrontantes de fato, observadas as informações prestadas pelo senhor Oficial
Registrador, com qualificação completa e precisa indicação de endereço, incluindo CEP, de modo a possibilitar adequada e
eficaz citação; havendo entre os citandos pessoa falecida, deverá vir aos autos certidão que comprove andamento de inventário
ou arrolamento e inventariança; encerrado ou não iniciado o inventário, necessária indicação, com completa qualificação e
endereços, de todos os herdeiros; 8) manifestação acerca da concordância com a realização de perícia antecipada, que terá
por objeto a conferência da localização e das reais medidas perimetrais do imóvel usucapiendo, para possibilitar a abertura de
nova matrícula com maior segurança, assim como a análise dos registros que serão atingidos pela usucapião e dos títulos dos
confrontantes tabulares do imóvel, pois imprescindível sua citação; 9) esclarecer se o imóvel usucapiendo tem suas limitações
e confrontações perfeitamente descritas em matrícula, o que poderá, eventualmente, tornar desnecessária a realização de
perícia técnica, que deverá ser juntada aos autos. Para cumprimento do acima determinado, de uma só vez e em petição
única, sob pena de indeferimento da inicial, assinalo o prazo de sessenta dias, propositadamente longo para permitir o integral
cumprimento. Decorrido o prazo de 60 dias, tornem os autos conclusos, com certificação pela Serventia de que todos os itens
acima foram cumpridos. Ante os documentos apresentados, concedo os benefícios da Assistência Judiciária gratuita, tarjandose, sem prejuízo de sua revogação até o final do processo caso fique comprovado a capacidade do(a) requerente. Intimem-se e
cumpra-se. - ADV: SIMONE SETSUKO MATSUDA MONTEIRO (OAB 253755/SP)
Processo 0000010-03.2014.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Maria de Lourdes
Eugenio - Vistos. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da inicial segue em anexo, ficando
advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos
articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Ante os documentos apresentados, concedo os
benefícios da Assistência Judiciária gratuita, tarjando-se, sem prejuízo de sua revogação até o final do processo caso fique
comprovado a capacidade do requerente. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente
de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Intimem e cumpra-se. - ADV:
ROGERIO FURTADO DA SILVA (OAB 226618/SP)
Processo 0000016-10.2014.8.26.0439 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - Engescav Engenharia e Construtora
Ltda - Teor do ofício do Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos a fl.34: “...a medida liminar de sustação de protesto
do titulo a que se refere (protocolo nº 70.829), do qual consta como sacada ENGESCAV ENG E CONSTRUÇÕES LTDA, foi
devidamente cumprida por este Tabelião...” - ADV: MUNIR BOSSOE FLORES (OAB 250507/SP)
Processo 0000016-10.2014.8.26.0439 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - Engescav Engenharia e Construtora
Ltda - Deverá a parte autora retirar a Carta Precatória expedida para citação do requerido, bem como a instruir com as cópias
necessárias e comprovar nos autos sua distribuição. - ADV: MUNIR BOSSOE FLORES (OAB 250507/SP)
Processo 0000033-46.2014.8.26.0439 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Disal Administradora de Consorcio Ltda - Vistos. DISAL - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, com sede em SÃO PAULO/
SP, ajuizou a presente Ação de Busca e Apreensão com pedido de concessão de MEDIDA LIMINAR, em face de FERNANDO
LUIS PORTO DE PAULA, ao fundamento de que, desde de 20.05.2013, este(a) incorreu em mora, porque deixou de pagar as
prestações do contrato de Alienação Fiduciária que celebrou, em 04.03.2009, com o autor, como comprovam, nas suas palavras,
os termos da inclusa notificação extrajudicial (fls.23/25). Alega a rescisão do contrato (juntado a fls.20/21), por descumprimento
das cláusulas contratuais, e pleiteia a busca e apreensão, em caráter liminar, na posse do veículo alienado fiduciariamente.
Assim, emende o autor a inicial para que traga cópia autenticada do contrato, sob pena de indeferimento limiar da inicial. Prazo:
10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos para nova deliberação. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: EDEMILSON KOJI
MOTODA (OAB 231747/SP)
Processo 0000042-08.2014.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Elio Luiz Barboza
- Vistos. Por primeiro, emende o(a) autor(a) a inicial para que traga cópia autenticada do contrato, sob pena de indeferimento
limiar da inicial. Prazo: 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos para nova deliberação. Intimem-se e cumpra-se. - ADV:
LUIS HENRIQUE FIGUEIRA (OAB 195568/SP)
Processo 0000044-75.2014.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Johny Rocha Martelo
- Vistos. Em face do teor da declaração de rendimentos (fls.17/22), entendo não configurado o estado de necessidade por ele
declarado à fl.15, uma vez que possui rendimento mensal suficiente para arcar com as despesas processuais, tanto que no IR
2012/2013, informa ter recebidos como rendimentos tributados R$-18.960,62, tudo a demonstrar sua capacidade financeira.
Assim, em conseqüência, indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita requerida à fl.11, pois o autor não merece a
concessão da gratuidade de justiça, que deve ser atribuída a quem dela realmente necessita. O preceito assentado no inciso
LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, emerge claro: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”. Estabeleceu-se o ônus processual. Em conseqüência, determino emende o autor a
petição inicial juntando aos autos as guias comprobatórias do recolhimento da taxa judiciária e guias de diligências do Sr. Oficial
de Justiça, sob pena de indeferimento da inicial. Prazo de 30 dias (art.257 do CPC). Intimem-se e cumpra-se. - ADV: LUIS
HENRIQUE FIGUEIRA (OAB 195568/SP)
Processo 0000153-60.2012.8.26.0439 (00033/2012) - Despejo por Falta de Pagamento - Parceria Agrícola e/ou pecuária
- Arnaldo dos Santos - Igor Aguiar Fernandes e outro - Vistos. Aguarde-se o julgamento definitivo do Agravo de Despacho
Denegatório de Recurso Especial, o qual passou a tramitar de forma eletrônica (fl.212). Int. - ADV: EDILSON ANTONIO
MANDUCA (OAB 139113/SP), DOUGLAS LUIZ DOS SANTOS (OAB 166979/SP), LILIAN TEIXEIRA BAZZO DOS SANTOS
(OAB 195560/SP), SAULO SENA MAYRIQUES (OAB 250893/SP), ARNALDO DOS SANTOS (OAB 79986/SP), JULIO POLONIO
JUNIOR (OAB 298504/SP)
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Processo 0000435-98.2012.8.26.0439 (00116/2012) - Procedimento Ordinário - Seguro - Joao Pereira da Silva - Sul America
Cia Nacional de Seguros S/A - Vistos. Fl.261: defiro. Autorizo a extração de cópias. Por agora, prossiga como já determinado.
Intimem-se e cumpra-se. - ADV: HENRIQUE STAUT AYRES DE SOUZA (OAB 279986/SP), ANTONIO BENTO JUNIOR (OAB
63619/SP), JULIANO KELLER DO VALLE (OAB 302568/SP), NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO (OAB 61713/SP)
Processo 0000630-49.2013.8.26.0439 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco
Panamericano S/A - Vistos. Tendo em vista a petição de fls.49, tornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: MARCELO DAL SECCO
SAKAMOTO (OAB 221252/SP)
Processo 0000800-21.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Nelson Rodela &
Cia Ltda - Banco Santander ( Brasil ) S/A - Vistos. Ressalto que o pagamento da despesa processual, apurada a fl.180 (Taxa de
Mandato), ocorreu após a expedição da certidão para fins de inscrição do débito em dívida ativa (fls.190/191). Assim, deverá a
parte autora entrar em contato com a Procuradoria para realizar o pagamento, quando então será informado o valor efetivamente
devido, já com os encargos que passam a incidir, bem como o código da receita que é diverso daquele relativo ao débito não
inscrito. No mais, tornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: GRACIELLE RAMOS REGAGNAN (OAB 257654/SP), ALEXANDRE
YUJI HIRATA (OAB 163411/SP)
Processo 0000802-88.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Nelson Rodela &
Cia Ltda - Banco Santander ( Brasil ) S/A - Vistos. Ressalto que o pagamento da despesa processual, apurada a fl.176 (Taxa
de Mandato), ocorreu após a expedição da certidão para fins de inscrição do débito em dívida ativa (fls.184/1851). Assim,
deverá a parte autora entrar em contato com a Procuradoria para realizar o pagamento, quando então será informado o valor
efetivamente devido, já com os encargos que passam a incidir, bem como o código da receita que é diverso daquele relativo ao
débito não inscrito. No mais, tornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: ALEXANDRE YUJI HIRATA (OAB 163411/SP), GRACIELLE
RAMOS REGAGNAN (OAB 257654/SP)
Processo 0000988-48.2012.8.26.0439 (00258/2012) - Depósito - Alienação Fiduciária - Bv Financeira S/A - Credito,
Financiamento e Investimento - CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que, em cumprimento ao mandado nº 439.2013/008681-5,
dirigi-me à rua Nove, 4287, e DEIXEI DE INTIMAR o executado CÉLIO CARDOSO DE SÁ em razão de não o encontrar naquele
endereço, uma vez que ele não residiria mais no local, segundo informação do atual proprietário do imóvel, sr. Roberto da Silva
Eugenio, que alegou residir no imóvel objeto daquele endereço há cerca de dois meses. Diante do exposto, devolvo o mandado
supradito à SADM a fim de que o exequente informe o endereço atual do intimando. Pereira Barreto, 14 de janeiro de 2014.
OBS: MANIFESTE-SE A PARTE AUTORA SOBRE O TEOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. - ADV: ERIC EMERSON
ARRUDA (OAB 260124/SP), MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0001301-72.2013.8.26.0439 - Procedimento Sumário - Usucapião Especial (Constitucional) - Maria Joaquina
Pereira - Manifeste-se a parte autora sobre o teor da certidão do oficial de justiça (Carta Precatória devolvida): “...não existe
o endereço informado Rua Cerâmica Souza Barretos nº 602...no Bairro Distrito Industrial existe a firma denominada Cerâmica
Souza Barretos, então desloquei-me até lá e no Dpto. Pessoal fui informado que o herdeiro, Sr. Cesar de Assis Ferreira, não faz
parte do quadro de seus funcionários, não tendo informação de seu paradeiro, estando em lugar incerto e não sabido, face ao
exposto, deixo de citá-lo...” - ADV: WALT DISNEY DA SILVA (OAB 321224/SP)
Processo 0001538-09.2013.8.26.0439 - Procedimento Sumário - Usucapião Extraordinária - João Soares e outros - Vistos.
Intime-se o requerente pessoalmente, para manifestar nos presentes autos em termos de prosseguimento, requerendo o que
entender de direito, suprindo a omissão, no prazo de 48 horas, sob pena de arquivamento (art. 267, III e § 1º, do CPC). Intimemse e cumpra-se. - ADV: WALT DISNEY DA SILVA (OAB 321224/SP)
Processo 0001585-80.2013.8.26.0439 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Ficsa
S/A - Não há custas processuais remanescentes a serem recolhidas...em razão de não ter sido utilizada, fica a critério do
depositante requerer o reembolso da guia de fl.06 (diligência). - ADV: LUIS GUSTAVO BUOSI (OAB 165025/SP)
Processo 0001668-96.2013.8.26.0439 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A Crédito Financiamento e Investimento - Manifeste-se a parte autora sobre o teor da certidão de fl.62: “...Certifico e dou
fé que decorreu o prazo sem manifestação da parte requerida, até a presente data, citada na pessoa da curadora provisória
nomeada, conforme mandado de citação a fls.59/60. Nada Mais...” - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/
SP)
Processo 0001741-68.2013.8.26.0439 - Procedimento Sumário - Usucapião Extraordinária - João Anselmo Ferreira e outro Suspendo a tramitação processual por mais 30 dias. Decorrido tal prazo, digam os promoventes em termos de prosseguimento.
No silêncio, intimem-se os promoventes a dar prosseguimento ao presente feito, suprindo a omissão, no prazo de 48 horas, sob
pena arquivamento (art. 267, III e §1º, do CPC). Int. - ADV: CICERA MARIA DE GODOY (OAB 330104/SP)
Processo 0001915-77.2013.8.26.0439 - Procedimento Sumário - Usucapião Extraordinária - Olga Moreira - Deverá a parte
autora recolher as despesas para envio da Carta de Citação (confrontante Fernanda Francielle de Brito) ou a retirar para
postagem - R$ 20,50 (AR-Mãos Próprias - Guia FDT Cód.120-1) - ADV: MARIO LUIS DA SILVA PIRES (OAB 65661/SP)
Processo 0001915-77.2013.8.26.0439 - Procedimento Sumário - Usucapião Extraordinária - Olga Moreira - Vistos. Frustada
a citação pelo correio (fl.206), expeça-se Carta Precatória (art. 224 do CPC). Int. OBS: Deverá a parte autora retirar a Carta
Precatória expedida, bem como a instruir com as cópias necessárias e comprovar nos autos sua distribuição. - ADV: MARIO
LUIS DA SILVA PIRES (OAB 65661/SP)
Processo 0001915-77.2013.8.26.0439 - Procedimento Sumário - Usucapião Extraordinária - Olga Moreira - O ofício para fins
de liberação do valor, referente às diligências do Oficial de Justiça não utilizadas, está disponível para impressão, via internet. ADV: MARIO LUIS DA SILVA PIRES (OAB 65661/SP)
Processo 0002297-70.2013.8.26.0439 - Procedimento Sumário - Usucapião Extraordinária - Paulo Roberto Alves - Vistos.
Analisando a pretensão deduzida e os documentos apresentados, verifica-se, no caso, a necessidade de emenda da inicial
para o atendimento das seguintes determinações: 1) juntada de fotos do imóvel, cópias de contas de luz, telefone, água,
correspondências antigas ou outros elementos de demonstração de atos que exteriorizaram a posse ao longo do tempo; 2)
juntada de certidão de nascimento ou casamento atualizada, original ou em cópia autenticada, para comprovar estado civil,
adequando-se se o caso o polo ativo da lide (em ação dominial, sendo um dos autores casado, seu cônjuge há de integrar o polo
ativo da lide), bem como cópia de RG e CPF; 3) juntada de certidão vintenária de distribuição em nome de cada integrante do
polo ativo da lide, de eventuais antecessores na posse e de todos os titulares do domínio (incluindo, quanto a estes, inventários
e arrolamentos, com prazo de 99 anos), bem como certidão de objeto e pé de eventuais ações possessórias ou correlatas que
constarem; 4) pretendida usucapião especial, juntada de declaração de próprio punho e sob as penas da lei dada por cada autor
separadamente, informando quanto a ser proprietário de qualquer outro imóvel, urbano ou rural, quanto à finalidade de utilização
do imóvel usucapiendo e quanto a anterior propositura de ação de usucapião; 5) pretendida usucapião fundada em justo título,
juntá-lo no original ou em cópia autenticada; 6) juntada planta de situação e memorial descritivo do imóvel, elaborados por
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profissional habilitado, com devida descrição do imóvel e de sua situação de implantação (indicando medidas perimetrais e de
área e distância em relação aos pontos de intersecção de vias públicas mais próximos pontos de amarração), indicação dos
titulares do domínio da área usucapienda e dos imóveis confrontantes e de seus receptivos títulos (conforme as informações
prestadas pelo Oficial Registrador e outras que o técnico apurar) e indicação dos confrontantes de fato; 7) requerimento
expresso das citações e cientificações pertinentes, indicando-se de modo completo titulares do domínio, confrontantes tabulares
e confrontantes de fato, observadas as informações prestadas pelo senhor Oficial Registrador, com qualificação completa e
precisa indicação de endereço, incluindo CEP, de modo a possibilitar adequada e eficaz citação; havendo entre os citandos
pessoa falecida, deverá vir aos autos certidão que comprove andamento de inventário ou arrolamento e inventariança;
encerrado ou não iniciado o inventário, necessária indicação, com completa qualificação e endereços, de todos os herdeiros; 8)
manifestação acerca da concordância com a realização de perícia antecipada, que terá por objeto a conferência da localização
e das reais medidas perimetrais do imóvel usucapiendo, para possibilitar a abertura de nova matrícula com maior segurança,
assim como a análise dos registros que serão atingidos pela usucapião e dos títulos dos confrontantes tabulares do imóvel,
pois imprescindível sua citação; 9) esclarecer se o imóvel usucapiendo tem suas limitações e confrontações perfeitamente
descritas em matrícula, o que poderá, eventualmente, tornar desnecessária a realização de perícia técnica, que deverá ser
juntada aos autos. Para cumprimento do acima determinado, de uma só vez e em petição única, sob pena de indeferimento
da inicial, assinalo o prazo de sessenta dias, propositadamente longo para permitir o integral cumprimento. Ante a concessão
dos benefícios da justiça gratuita (fls.56/60), faça-se as devidas anotações e providencie-se a colocação da respectiva tarja.
Decorrido o prazo de 60 dias, tornem os autos conclusos, com certificação pela Serventia de que todos os itens acima foram
cumpridos. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: ALBERTO JUN DE ARAUJO (OAB 215587/SP), RICARDO TANAKA VIEIRA (OAB
255243/SP)
Processo 0002308-02.2013.8.26.0439 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Suspendo a tramitação processual pelo prazo de 90 dias. Decorrido tal prazo, diga
a parte autora em termos de prosseguimento. No silêncio, intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao presente
feito, suprindo a omissão, no prazo de 48 horas, sob pena extinção e arquivamento (art. 267, III e §1º, do CPC). Int. - ADV:
ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CAÑAL (OAB 167974/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP),
PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP)
Processo 0002456-52.2009.8.26.0439 (00637/2009) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Companhia Energética
de São Paulo - CESP - Vistos. Defiro o pedido de penhora “on line”, todavia, primeiro deverá ser recolhida a taxa no valor de R$
22,00 (FEDTJ Cód. 434-1), bem como apresentado respectivo memorial de cálculo de forma discriminada e atualizada (art.475-B,
caput,do CPC). Para tanto, poderá se valer dos sistemas de atualização oferecidos pelo site do E.TJSP ou pelas Associações de
Classe (Ex:AASP). Prazo para cumprimento: 10 (dez) dias. No silêncio, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao
presente feito, suprindo a omissão, no prazo de 48 horas (art. 267, III e §1º, do CPC). Intimem-se e cumpra-se. - ADV: EMILIO
FRANCISCO CHIESA (OAB 141060/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), MICHELLE BOMBARDA HOLANDA (OAB 228716/
SP)
Processo 0002643-26.2010.8.26.0439 (00745/2010) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Banco do
Brasil S/a. e outro - Vistos. 1 - Ciência às partes do retorno dos presentes autos e do v. acórdão. 2 - A ação foi julgada
PROCEDENTE conforme dispositivo final da sentença (fls.146vº/147), vindo o v. acórdão a negar provimento ao(s) recurso(s)
(fls.202). 3 - Não sendo beneficiário da lei nº 1.060/50, encaminhe-se o processo ao contador do juízo para apuração de
eventuais custas e despesas processuais remanescentes, que deverão ser recolhidas no prazo de 10 (dez) dias, intimando-se
por meio do DJE, sob pena de expedição de certidão para fins de inscrição na Dívida Ativa do Estado. 4 - Aguarde-se por seis
(06) meses à execução da sentença, nos termos do § 5º do artigo 475-J do Código de Processo Civil. Remeta-se o feito ao
arquivo, observadas as formalidades legais. Cumpra-se e intimem-se. - ADV: CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI (OAB 122626/
SP), TABATA NOBREGA BONGIORNO (OAB 223620/SP), ANTONIO DIAS PEREIRA (OAB 247585/SP), ALCIDES MASCAROZ
(OAB 67747/SP), DANILO MEDEIROS PEREIRA (OAB 300263/SP)
Processo 0002799-09.2013.8.26.0439 - Habilitação - Concurso de Credores - Massa Falida de José Venâncio Brito - ME Vistos. Suspendo a tramitação processual pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Decorrido tal prazo, diga a parte autora em
termos de prosseguimento. No silêncio, intime-se para dar prosseguimento ao presente feito, suprindo a omissão, no prazo de
48 horas, sob pena arquivamento (art. 267, III e §1º, do CPC). Int. - ADV: FERNANDO APARECIDO SUMAN (OAB 81681/SP),
ELY DE OLIVEIRA FARIA (OAB 201008/SP)
Processo 0002800-91.2013.8.26.0439 - Habilitação - Concurso de Credores - Massa Falida de José Venâncio Brito - ME
- Vistos. Suspendo a tramitação processual pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Decorrido tal prazo, diga a parte autora
em termos de prosseguimento. No silêncio, intime-se para dar prosseguimento ao presente feito, suprindo a omissão, no prazo
de 48 horas, sob pena arquivamento (art. 267, III e §1º, do CPC). Int. - ADV: ELY DE OLIVEIRA FARIA (OAB 201008/SP),
FERNANDO APARECIDO SUMAN (OAB 81681/SP)
Processo 0002801-76.2013.8.26.0439 - Habilitação - Concurso de Credores - Massa Falida de José Venâncio Brito - ME Vistos. Suspendo a tramitação processual pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Decorrido tal prazo, diga a parte autora em
termos de prosseguimento. No silêncio, intime-se para dar prosseguimento ao presente feito, suprindo a omissão, no prazo de
48 horas, sob pena arquivamento (art. 267, III e §1º, do CPC). Int. - ADV: FERNANDO APARECIDO SUMAN (OAB 81681/SP),
ELY DE OLIVEIRA FARIA (OAB 201008/SP)
Processo 0002808-68.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - José Carlos Silva Vistos. Considerando que o requerente, ora recorrente, não comprovou o recolhimento das custas de preparo, conforme atesta
a certidão lançada pela Serventia as fls.119, JULGO DESERTO o recurso interposto(fls.111/118), certificando-se o transito
em julgado da sentença. Registre-se que, o Egrégio Tribunal de Justiça já proferiu acórdão sobre o tema, ao Julgar o Agravo
Regimental interposto (2034340-82.2013.8.26.0000/50000), mantendo o indeferimento da Justiça Gratuita (fl.99/103). Intimemse e cumpra-se. - ADV: ALESSANDRA AMARILHA OLIVEIRA MATUDA (OAB 219456/SP), SAULO SENA MAYRIQUES (OAB
250893/SP), JULIO POLONIO JUNIOR (OAB 298504/SP)
Processo 0002856-27.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Thiago Ferreira
Calça - Vistos. Intime-se o requerente pessoalmente, para manifestar nos presentes autos em termos de prosseguimento,
requerendo o que entender de direito, suprindo a omissão, no prazo de 48 horas, sob pena de arquivamento (art. 267, III e § 1º,
do CPC). Intimem-se e cumpra-se. - ADV: TALITA CRISTINA PETEK (OAB 286357/SP)
Processo 0002864-04.2013.8.26.0439 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Tarraf
Administradora de Consórcios Ltda - Vistos. Desentranhe-se o mandado de fls.58/60, aditando-o para cumprimento. Intimese. Cumpra-se. OBS: O MANDADO FOI DESENTRANHADO E AGUARDA CUMPRIMENTO. - ADV: REGIS HENRIQUE DE
OLIVEIRA (OAB 156751/SP)
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Processo 0002907-19.2005.8.26.0439 (00649/2005) - Procedimento Ordinário - Honorários Advocatícios - Edison de Antonio
Alcindo - Rafael Roque Santana Barbosa e outros - Vistos. Defiro o pedido de exclusão de JONAS BARBOSA e FÁBIO ROQUE
SANTANA BARBOSA do polo passivo. No mais, nomeio o Dr. Luciano Travain Mendes, que já atua nos autos (fl.234), como
Curador Especial da executada Sueli de Moura Parisi, dando-lhe vista para manifestação. Intimem-se e cumpra-se. - ADV:
LUCIANO TRAVAIN MENDES (OAB 263452/SP), RICARDO TANAKA VIEIRA (OAB 255243/SP), SILVIA CHRISTINA SAES
ALCINDO GITTI (OAB 237695/SP), MICHELE GARCIA CAMILO (OAB 154575/SP)
Processo 0003382-91.2013.8.26.0439 - Procedimento Sumário - Usucapião Extraordinária - Toshiko Kudo dos Santos Vistos. Intime-se a requerente pessoalmente, para manifestar nos presentes autos em termos de prosseguimento, requerendo
o que entender de direito, suprindo a omissão, no prazo de 48 horas, sob pena de arquivamento (art. 267, III e § 1º, do CPC).
Intimem-se e cumpra-se. - ADV: HERMES FERRACINI (OAB 108777/SP)
Processo 0003420-06.2013.8.26.0439 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Itauleasing
S/A - CERTIDÃO - MANDADO SEM CUMPRIMENTO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que deixei de dar cumprimento
ao mandado nº 439.2013/007917-7, e, tendo em vista que até a presente data o autor não se fez presente para o inteiro
cumprimento ao presente mandado, esgotando-se o prazo para cumprimento, segundo informações da Central de Mandados,
DEIXO DE PROCEDER A BUSCA E APREENSÃO. O referido é verdade e dou fé. Pereira Barreto, 14 de janeiro de 2014.
OBS: MANIFESTE-SE A PARTE AUTORA SOBRE O TEOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. - ADV: LEDA MARIA DE
ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP)
Processo 0003591-02.2009.8.26.0439 (00939/2009) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Satin & Ribeiro
Ltda - Banco do Brasil S.A. - Custas/despesas que deverão ser recolhidas pelo banco executado, NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS:
R$ 102,74 (Taxa Judiciária-Execução - Guia DARE Cód.230-6); R$ 12,82 (Guia DARE Cód.304-9). TOTAL: R$ 115,56. - ADV:
MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), ANTONIO DIAS PEREIRA (OAB 247585/
SP)
Processo 0003715-43.2013.8.26.0439 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S/A - CERTIDÃO - MANDADO SEM CUMPRIMENTO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que
deixei de dar cumprimento ao mandado nº 439.2013/008651-3, que se encontra em carga com este Oficial de Justiça, bem
como deixei de proceder à busca e a apreensão, no veículo de propriedade da requerida CAMPOS SOLUÇÕES TECNOLÓGICA
LTDA, em razão que não houve nenhum interesse, de qualquer preposto ou representante da requerente AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em me procurar, para o cumprimento do mandado. Portanto baixo o presente na
Central de Mandados, para o que for de direito. * , O referido é verdade e dou fé. Pereira Barreto, 10 de janeiro de 2014. OBS:
MANIFESTE-SE A PARTE AUTORA SOBRE O TEOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. - ADV: ANTONIO SAMUEL DA
SILVEIRA (OAB 94243/SP)
Processo 0003783-90.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Ticiane Januário Fazenda Pública do Município de Sud Menucci - Vistos. Diga a parte autora sobre a contestação, no prazo de 10 dias. Após
o decurso do prazo acima, sem nova intimação, no prazo comum de 10 (dez) dias, especifiquem as partes as provas que
pretendem produzir em instrução, justificando a pertinência e relevância, sob pena de preclusão do direito a produção das provas
mencionadas com a inicial e contestação, mas não ratificadas neste momento. Int. - ADV: DANIELLE KARINE FERNANDES
CASACHI (OAB 319228/SP), LUCIANO TRAVAIN MENDES (OAB 263452/SP), RUBENS AMIGONE MESQUITA JUNIOR (OAB
270805/SP)
Processo 0003795-07.2013.8.26.0439 - Habilitação - Concurso de Credores - Maria Leni Baldoino - Vistos. Primeiramente,
observo que segundo a ordem constitucional vigente, os benefícios da assistência judiciária gratuita somente serão concedidos
àqueles que comprovarem não ter condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência
(Constituição Federal, artigo 5º, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos” - sem grifo no original). Desta feita, a Lei nº 1060/50, que exige apenas declaração de pobreza, não
foi recepcionada neste aspecto. Assim, comprove o(a) autor(a) a insuficiência de recursos, bem como a apresentação de cópia
da última declaração do imposto de renda, sob pena de indeferimento do pedido e recolhimento das custas devidas. No mais,
em caso de ser contribuinte isento, deverá apresentar os comprovantes dos últimos 03 (três) anos da Situação da Declaração
- IRPF, o qual poderá obtido junto ao site da receita federal (www.receita.fazenda.gov.br). Intimem-se e cumpra-se. - ADV:
FERNANDO APARECIDO SUMAN (OAB 81681/SP)
Processo 0003796-89.2013.8.26.0439 - Habilitação - Concurso de Credores - Rafael de Oliveira de Carvalho - Vistos.
Primeiramente, observo que segundo a ordem constitucional vigente, os benefícios da assistência judiciária gratuita somente
serão concedidos àqueles que comprovarem não ter condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo
da própria subsistência (Constituição Federal, artigo 5º, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos” - sem grifo no original). Desta feita, a Lei nº 1060/50, que exige apenas
declaração de pobreza, não foi recepcionada neste aspecto. Assim, comprove o(a) autor(a) a insuficiência de recursos, bem
como a apresentação de cópia da última declaração do imposto de renda, sob pena de indeferimento do pedido e recolhimento
das custas devidas. No mais, em caso de ser contribuinte isento, deverá apresentar os comprovantes dos últimos 03 (três) anos
da Situação da Declaração - IRPF, o qual poderá obtido junto ao site da receita federal (www.receita.fazenda.gov.br). Intimem-se
e cumpra-se. - ADV: FERNANDO APARECIDO SUMAN (OAB 81681/SP)
Processo 0003802-96.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Lopes Supermercados Ltda Campezina Indústria e Comércio de Alimentos Ltda e outro - Vistos. Diga a parte autora sobre as contestações, no prazo de
10 dias. Após o decurso do prazo acima, sem nova intimação, no prazo comum de 10 (dez) dias, sem prejuízo do julgamento
antecipado da lide (art.330 do CPC), informem se há interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação (art. 331
do CPC), presumindo-se o desinteresse na ausência de manifestação em contrário. Ainda, no mesmo prazo comum de 10 (dez)
dias, deverão especificar as provas que pretendem produzir em instrução, justificando a pertinência e relevância, inclusive na
oitiva de testemunha e depoimento pessoal do adverso, sob pena de preclusão do direito a produção das provas mencionadas
com a inicial e contestação, mas não ratificadas neste momento. Por fim, as testemunhas deverão ser arroladas no mesmo
prazo de 10 (dez) dias, contribuindo para a celeridade do feito caso haja necessidade de expedição de carta precatória, bem
como para análise do tempo da audiência para designação na pauta, sob pena de preclusão. Int. - ADV: CRISTIANO TRIZOLINI
(OAB 192978/SP), SILVIO CESAR BASSO (OAB 132087/SP), RODRIGO BRASILEIRO LEMOS (OAB 169526/SP), WAGNER
BERNARDES CHAGAS JÚNIOR (OAB 92015/MG), EVANDRO GUSTAVO BASSO (OAB 219531/SP)
Processo 0003814-13.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Adriana Gomes
Ribeiro dos Santos - Telefônica Brasil S/A - Vistos. Diga a parte autora sobre a contestação, no prazo de 10 dias. Após o decurso
do prazo acima, sem nova intimação, no prazo comum de 10 (dez) dias, sem prejuízo do julgamento antecipado da lide (art.330
do CPC), informem se há interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação (art. 331 do CPC), presumindo-se o
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desinteresse na ausência de manifestação em contrário. Ainda, no mesmo prazo comum de 10 (dez) dias, deverão especificar
as provas que pretendem produzir em instrução, justificando a pertinência e relevância, inclusive na oitiva de testemunha
e depoimento pessoal do adverso, sob pena de preclusão do direito a produção das provas mencionadas com a inicial e
contestação, mas não ratificadas neste momento. Por fim, as testemunhas deverão ser arroladas no mesmo prazo de 10 (dez)
dias, contribuindo para a celeridade do feito caso haja necessidade de expedição de carta precatória, bem como para análise
do tempo da audiência para designação na pauta, sob pena de preclusão. Int. - ADV: THYRSO DE CARVALHO JUNIOR (OAB
70057/SP), THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP)
Processo 0003897-29.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Lourdes Domiciano
Alencar de Lima - Telefônica Brasil S/A - Manifeste-se a parte autora sobre a petição da requerida a fls.57/64.. - ADV: JOSE
EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), NILTON CESAR CARNEIRO (OAB 295252/SP)
Processo 0004013-35.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Lucas Ferreira Pinto
- Vistos. Por primeiro, emende o(a) autor(a) a inicial para que traga cópia autenticada do contrato, sob pena de indeferimento
limiar da inicial. Prazo: 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos para nova deliberação. Intimem-se e cumpra-se. - ADV:
LUIS HENRIQUE FIGUEIRA (OAB 195568/SP)
Processo 0004015-05.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Jerminiana Archanjo
da Silva - Vistos. Por primeiro, emende o(a) autor(a) a inicial para que traga cópia autenticada do contrato, sob pena de
indeferimento limiar da inicial. Prazo: 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos para nova deliberação. Intimem-se e
cumpra-se. - ADV: LUIS HENRIQUE FIGUEIRA (OAB 195568/SP)
Processo 0004017-72.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Elias Lopes dos Reis
- Vistos. Por primeiro, emende o(a) autor(a) a inicial para que traga cópia autenticada do contrato, sob pena de indeferimento
limiar da inicial. Prazo: 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos para nova deliberação. Intimem-se e cumpra-se. - ADV:
LUIS HENRIQUE FIGUEIRA (OAB 195568/SP)
Processo 0004019-42.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Rosangela Meira Leite
- Vistos. Por primeiro, emende o(a) autor(a) a inicial para que traga cópia autenticada do contrato, sob pena de indeferimento
limiar da inicial. Prazo: 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos para nova deliberação. Intimem-se e cumpra-se. - ADV:
LUIS HENRIQUE FIGUEIRA (OAB 195568/SP)
Processo 0004023-79.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Wagner Luiz Alves
Ferreira - Vistos. Por primeiro, apresente o autor a cópia da declaração do imposto de renda, uma vez que houve o processamento
regular, conforme o comprovante apresentado a fl.28, no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos para novas
deliberações. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: LUIS HENRIQUE FIGUEIRA (OAB 195568/SP)
Processo 0004025-49.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Jaime de Andrade
- Vistos. Por primeiro, emende o(a) autor(a) a inicial para que traga cópia autenticada do contrato, sob pena de indeferimento
limiar da inicial. Prazo: 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos para nova deliberação. Intimem-se e cumpra-se. - ADV:
LUIS HENRIQUE FIGUEIRA (OAB 195568/SP)
Processo 0004027-19.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - João de Souza
da Silveira - Vistos. Por primeiro, emende o(a) autor(a) a inicial para que traga cópia autenticada do contrato, sob pena de
indeferimento limiar da inicial. Prazo: 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos para nova deliberação. Intimem-se e
cumpra-se. - ADV: LUIS HENRIQUE FIGUEIRA (OAB 195568/SP)
Processo 0004029-86.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Elio Luiz da Silva
- Vistos. Por primeiro, emende o(a) autor(a) a inicial para que traga cópia autenticada do contrato, sob pena de indeferimento
limiar da inicial. Prazo: 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos para nova deliberação. Intimem-se e cumpra-se. - ADV:
LUIS HENRIQUE FIGUEIRA (OAB 195568/SP)
Processo 0004033-26.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Maria Sonia
Goncalves Lopes dos Reis - Vistos. Por primeiro, emende o(a) autor(a) a inicial para que traga cópia autenticada do contrato,
sob pena de indeferimento limiar da inicial. Prazo: 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos para nova deliberação.
Intimem-se e cumpra-se. - ADV: LUIS HENRIQUE FIGUEIRA (OAB 195568/SP)
Processo 0004035-93.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Wellington da Silva
- Vistos. Por primeiro, emende o(a) autor(a) a inicial para que traga cópia autenticada do contrato, sob pena de indeferimento
limiar da inicial. Prazo: 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos para nova deliberação. Intimem-se e cumpra-se. - ADV:
LUIS HENRIQUE FIGUEIRA (OAB 195568/SP)
Processo 0004037-63.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Pedro Domingos
Moreira - Vistos. Por primeiro, emende o(a) autor(a) a inicial para que traga cópia autenticada do contrato, sob pena de
indeferimento limiar da inicial. Prazo: 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos para nova deliberação. Intimem-se e
cumpra-se. - ADV: LUIS HENRIQUE FIGUEIRA (OAB 195568/SP)
Processo 0004042-85.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Marco Antônio da
Silva - Vistos. Em face do teor da declaração de rendimentos (fls.27/33), entendo não configurado o estado de necessidade por
ele declarado à fl.15, uma vez que possui rendimento mensal suficiente para arcar com as despesas processuais, tanto que no
IR 2012/2013, informa ter recebidos como rendimentos tributados R$-27.075,95, tudo a demonstrar sua capacidade financeira.
Assim, em conseqüência, indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita requerida à fl.11, pois o autor não merece a
concessão da gratuidade de justiça, que deve ser atribuída a quem dela realmente necessita. O preceito assentado no inciso
LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, emerge claro: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”. Estabeleceu-se o ônus processual. Em conseqüência, determino emende o autor a
petição inicial juntando aos autos as guias comprobatórias do recolhimento da taxa judiciária e guias de diligências do Sr. Oficial
de Justiça, sob pena de indeferimento da inicial. Prazo de 30 dias (art.257 do CPC). Intimem-se e cumpra-se. - ADV: LUIS
HENRIQUE FIGUEIRA (OAB 195568/SP)
Processo 0004044-55.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Valdemir José
da Rocha - Vistos. Por primeiro, emende o(a) autor(a) a inicial para que traga cópia autenticada do contrato, sob pena de
indeferimento limiar da inicial. Prazo: 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos para nova deliberação. Intimem-se e
cumpra-se. - ADV: LUIS HENRIQUE FIGUEIRA (OAB 195568/SP)
Processo 0004046-25.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Quezia Ferleti Vistos. Por primeiro, emende o(a) autor(a) a inicial para que traga cópia autenticada do contrato, sob pena de indeferimento
limiar da inicial. Prazo: 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos para nova deliberação. Intimem-se e cumpra-se. - ADV:
LUIS HENRIQUE FIGUEIRA (OAB 195568/SP)
Processo 0004190-77.2005.8.26.0439 (00924/2005) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Guido Cezar & Cia
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Ltda - Epp - Banco do Brasil S/A - Vistos. Ao contador judicial para conferência. Int. - ADV: JONAIR NOGUEIRA MARTINS (OAB
55243/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)
Processo 0004569-37.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Renato Noriaki Nomura - Vistos.
Defiro o pedido de redistribuição formulado pelo autor a fl.32. Assim, encaminhe-se os presentes autos ao Distribuidor local,
para a devida redistribuição ao Juizado Especial Cível desta Comarca, fazendo-se as devidas anotações necessárias. Intimemse e cumpra-se. - ADV: MICHELE GARCIA CAMILO (OAB 154575/SP), NIDIA MARIA DE OLIVEIRA (OAB 187988/SP)
Processo 0004687-13.2013.8.26.0439 - Procedimento Sumário - Usucapião Extraordinária - Osvaldo Concordia e outro
- Otavio de Oliveira Pinto - Vistos. Emende o autor a inicial para adequar o valor da causa, juntando aos autos as guias
comprobatórias do recolhimento das custas judiciais, bem como a taxa devida à OAB, bem ainda a guia de diligências do Oficial
de Justiça, sob pena de cancelamento da distribuição. Prazo de 30 dias (art.257 do CPC). Intimem-se e cumpra-se. - ADV: JOSE
ROBERTO ALEGRE JUNIOR (OAB 222164/SP)
Processo 0004746-45.2006.8.26.0439 (00990/2006) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Arthur
Lundgren Tecidos S/a- Casas Pernambucas - I.A. Diogo - ME - Manifeste-se a parte exequente sobre o teor da certidão do oficial
de justiça a fls.232 (Carta Precatória): “...deixei de proceder a penhora indicada em virtude de não ter localizado a requerida I.
A. Diogo-ME no local indicado, estando atualmente estabelecida no local, a cerca de cinco meses, a firma CGM Drogaria Ltda...
não obtendo no local informação do paradeiro da requerida...” - ADV: WILSON FERNANDO LEHN PAVANIN (OAB 145570/SP),
JOAO BRUNO NETO (OAB 68768/SP)
Processo 0004922-77.2013.8.26.0439 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco
Panamericano S/A - CERTIDÃO - MANDADO SEM CUMPRIMENTO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que deixei de dar o
integral cumprimento ao mandado nº 439.2013/008650-5, que se encontra em carga com este Oficial de Justiça, bem como
deixei de proceder à busca e a apreensão, no veículo de propriedade do requerido NELSON DE JESUS JUNIOR, em razão
que não houve nenhum interesse, de qualquer preposto ou representante do requerente, BANCO PAMERICANO S/A em me
procurar, para o cumprimento do mandado. Portanto baixo o presente na Central de Mandados, para o que for de direito. O
referido é verdade e dou fé. Pereira Barreto, 10 de janeiro de 2014. OBS: MANIFESTE-SE A PARTE AUTORA SOBRE O TEOR
DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)
Processo 0004960-89.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Luiz Henrique
Ferreira de Oliveira - Vistos. Por primeiro, emende o(a) autor(a) a inicial para que traga cópia autenticada do contrato, sob pena
de indeferimento limiar da inicial. Prazo: 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos para nova deliberação. Intimem-se e
cumpra-se. - ADV: JULIO POLONIO JUNIOR (OAB 298504/SP), SAULO SENA MAYRIQUES (OAB 250893/SP), ALESSANDRA
AMARILHA OLIVEIRA MATUDA (OAB 219456/SP)
Processo 0005021-47.2013.8.26.0439 - Carta Precatória Cível - Busca e Apreensão (nº 0002677-46.2013 - 1ª Vara Federal
de Andradina/SP) - Caixa Econônica Federal - CERTIDÃO - MANDADO SEM CUMPRIMENTO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça,
que deixei de dar cumprimento ao mandado nº 439.2013/008697-1 que se encontra com carga nº 8697-1, mandado de BUSCA
E APREENSÃO no veículo indicado pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A em razão por não houve nenhum interesse da
requerente em me procurar para receber o bem, caso fosse encontrado. Portanto, como meu prazo já se extrapolou, baixo o
presente mandado e aguardo novas determinações. O referido é verdade e dou fé. Pereira Barreto, 07 de janeiro de 2014. OBS:
MANIFESTE-SE A PARTE AUTORA SOBRE O TEOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. - ADV: RAQUEL DA SILVA
BALLIELO SIMAO (OAB 111749/SP)
Processo 0005065-66.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Fabiana Braz da Cruz Gonçalves
- Vistos. Cite-se e intime-se, ficando a ré advertida do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de
serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil.
Concedo os benefícios da Assistência Judiciária gratuita, tarjando-se, sem prejuízo de sua revogação até o final do processo
caso fique comprovado a capacidade da requerente. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ROGERIO FURTADO DA SILVA (OAB 226618/SP)
Processo 0005174-80.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Francisca Novaes
França - Vistos. Trata-se de demanda visando à internação compulsória de Sérgio Novaes Pinto, com pedido liminar. O Ministério
Público manifestou-se (fls.27/28). É O RELATÓRIO. DECIDO. Presentes os requisitos legais, antecipo os efeitos da tutela. Por
um lado, “a internação compulsória, qualquer que seja o estabelecimento escolhido ou indicado, deve ser, sempre que possível,
evitada e somente empregada como último recurso, na defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade.” (STJ, HC
130155/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010). Por outro, os princípios da dignidade
da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6º da CF) impõem às pessoas
jurídicas de direito público interno, de modo solidário (art. 196 da CF), a obrigação de fornecer, prontamente, internação em
favor de pessoa hipossuficiente, que comprove a excepcional e urgente necessidade da medida, por relatório psiquiátrico.
Há elementos nos autos indicando que o(a) requerido(a) é toxicômano e necessita de internação para tratamento adequado,
conforme laudo médico, assinado pelo Dra. Maria Laura E. Spano, CRM 26.006, em 09.08.2001, cuja idoneidade se presume
(fls.21). Há ainda subsídios de que o(a) requerente(a) não possui recursos financeiros para o custeio do tratamento (fls.17). Ante
o exposto, antecipo os efeitos da tutela para determinar ao Município de Pereira Barreto - Estado de São Paulo que providencie
a internação compulsória de Sérgio Novaes Pinto em hospital psiquiátrico ou estabelecimento específico para tratamento da
enfermidade que lhe acomete, público ou privado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos
reais), bem como de eventual responsabilização do agente público omisso por ato de improbidade administrativa e/ou crime
de desobediência ou prevaricação. Cite(m)-se e intime(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (cinco) dias para
apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo
285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da
lei. Expeça-se o necessário. Intime-se. - ADV: VALERIA TEREZA CANEVARI FURTADO DA SILVA (OAB 225365/SP)
Processo 0005980-91.2008.8.26.0439 (01243/2008) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Porto Seguro - Cia de
Seguros Gerais - Vistos. Ciência as partes do retorno dos presentes autos e do v. acórdão. A ação foi julgada PARCIALMENTE
PROCEDENTE (fls.270/276) e, por conseguinte, o acórdão negou provimento ao recurso do réu e deu parcial provimento ao
recurso da denunciada (fls.442/443). Ademais, os recursos especiais não foram admitidos. Ante o exposto, remetam-se os autos
ao contador para apuração de eventuais custas remanescentes. Se existentes, deverão ser suportadas conforme tópico final da
sentença e acórdão, no prazo de 10 dias. Decorrido tal prazo, sem pagamento, expeçam-se certidões de praxe para inscrição,
se o caso. Quanto ao mais, aguarde-se por seis (06) meses à execução da sentença, nos termos do § 5º do artigo 475-J do
Código de Processo Civil. Int. - ADV: ANTENOR MORAES DE SOUZA (OAB 88740/SP), OSWALDO ESPERANCA (OAB 104396/
SP), ODINEI ROGERIO BIANCHIN (OAB 66641/SP), MARIA DE LOURDES DIAS (OAB 103619/SP)
Processo 0005980-91.2008.8.26.0439 (01243/2008) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Porto Seguro - Cia de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Seguros Gerais - Custas/despesas que deverão ser recolhidas pelo requerido Vitor Coletti Fernandes, NO PRAZO DE 10(DEZ)
DIAS: R$ 924,46 (Taxa Judiciária-Distribuição - Guia DARE Cód.230-6); R$ 74,57 (Guia DARE Cód.304-9); R$ 30,69 ; R$
407,85 (Guia DARE Cód.233-1). TOTAL: R$ 1.437,57. - ADV: OSWALDO ESPERANCA (OAB 104396/SP), ODINEI ROGERIO
BIANCHIN (OAB 66641/SP), ANTENOR MORAES DE SOUZA (OAB 88740/SP), MARIA DE LOURDES DIAS (OAB 103619/SP)
Processo 0006365-15.2003.8.26.0439 (01369/2003) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Catuana Veiculos Ltda Nebrasca José Xavier - Vistos. Ante o pedido de fl.354/355, defiro pelo valor do bem constante na Avaliação de fls. 327 e
homologada a fl.341, a teor do artigo 685-A. Lavre-se Auto de Adjudicação, nos termos do artigo 685-A, § 5º do CPC, intimandose o executado. Decorrido o prazo para eventual Embargos (Art. 746 do CPC), expeça-se Mandado de Entrega. Intimem-se e
cumpra-se. - ADV: RODRIGO RODRIGUES DA SILVA DIAS (OAB 326845/SP), MARIO LUIS DA SILVA PIRES (OAB 65661/SP),
JORGE ABRAO (OAB 18380/SP)
Processo 0900004-39.2012.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Valdeir Matos da Silva Vanilde Sousa da Silva - Seguradora Liberty Seguros - Vistos. Declaro encerrada a instrução e aberto para os debates. Concedo
às partes o prazo de 10 (dez) dias sucessivos, por memoriais, para apresentação de alegações finais, observando-se, contudo,
o parágrafo 2º, do artigo 40 do CPC Após, venham-me os autos para decisão. Int. - ADV: PAULO LOURENÇO SOBRINHO (OAB
102243/SP), ROGERIO FURTADO DA SILVA (OAB 226618/SP), ALESSANDER PROTTI GARCIA (OAB 195938/SP)
Processo 0900280-70.2012.8.26.0439 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B V Financeira
S/A - Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Suspendo a tramitação processual pelo prazo de 20 (vinte) dias. Decorrido
tal prazo, cumpra-se o determinado a fl.146. Int. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0900434-88.2012.8.26.0439 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Obrigações - BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Suspendo a tramitação processual pelo prazo de 20 (vinte) dias. Decorrido tal
prazo, diga a parte autora em termos de prosseguimento. No silêncio, intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao
presente feito, suprindo a omissão, no prazo de 48 horas, sob pena arquivamento (art. 267, III e §1º, do CPC). Int. - ADV: MARLI
INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0901018-58.2012.8.26.0439 - Usucapião - Aquisição - João Aparecido da Silva e outro - Vistos. Defiro a citação
por edital, com o prazo de 20 dias, referente aos requeridos Maria Angelica Machado e Francisco Machado. Quanto a eventual
diligência remanescente, expeça-se ofício para liberação. Int. - ADV: CLESIO MEDEIROS JUNIOR (OAB 316100/SP), CARLOS
EDUARDO MEDEIROS DE ALMEIDA (OAB 230160/SP)
Processo 0901489-74.2012.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Registro Civil das Pessoas Naturais - Pedro Sobrinho e
outros - Vistos. Defiro o requerimento do Ministério Público. Expeçam-se ofícios. Com as respostas, tornem os autos ao MP. Int.
- ADV: BRUNO VILAS BOAS DA SILVEIRA (OAB 313600/SP), GIAN CARLO VILAS BOAS DA SILVEIRA (OAB 201939/SP)
Processo 0901624-86.2012.8.26.0439 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Isolina Dias Leal - Vistos. Defiro a expedição
de nova Carta Precatória, deferindo os benefícios do art. 172, § 2º o CPC. Quanto a requerida, defiro a citação por edital, com o
prazo de 20 dias. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: LUIZ ANTONIO TAGUCHI (OAB 19945/SP)
Processo 0902037-02.2012.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Damaris de Paula Rodrigues Neusa de Andrade Rodrigues e outros - Usina Santa Adélia Ltda - MAPFRE Seguros Gerais S/A - Vistos. Recebo as apelações
interpostas pelas partes autora (fls.592/607), requerida (fls.610/616) e denunciada (fls.620/637), em seu duplo efeito. Às
contrarrazões. O preparo da apelação e as despesas com o Porte de Remessa e Retorno de Autos foram recolhidas a fls.617/618,
640/644 e 651. A parte autora está isenta do recolhimento por ser beneficiário da Assistência Judiciária Grautita (fls.55). Em
seguida, remetam-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Seção de Direito Privado III)
com as homenagens de estilo e observadas as formalidades legais. Int. - ADV: WENDER DISNEY DA SILVA (OAB 266888/SP),
JOSE VIEIRA (OAB 69119/SP), MARCELO GALBIATI SILVEIRA (OAB 250092/SP), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI (OAB
139482/SP)
Processo 0902190-35.2012.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Maria Joaquina Pereira - Autos
com vista à exequente para apresentação de novo cálculo (art.475-B do CPC), acrescidos de multa no percentual de 10%,
mais honorários de 10% sobre o valor total do débito. - ADV: ANTONIO DIAS PEREIRA (OAB 247585/SP), DANILO MEDEIROS
PEREIRA (OAB 300263/SP)
Processo 0902496-04.2012.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Karina Viviane Mariano
Tezzin - Claro S/A - Vistos. Diante da petição a fl.178, cumpra-se a decisão de fl.163. Intimem-se. Cumpra-se. - ADV: KLEBER
MARIM LOSSAVARO (OAB 261674/SP), JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL (OAB 146752/SP)
Processo 0902913-54.2012.8.26.0439 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Tainá da Silva Buschieri - Vistos. Defiro
a citação por edital, com o prazo de 20 dias. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: CRISTOVAM ALBERT GARCIA JUNIOR (OAB
165214/SP), BRUNO VILAS BOAS DA SILVEIRA (OAB 313600/SP)
Processo 0902946-44.2012.8.26.0439 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco
Panamericano S/A - CERTIDÃO - MANDADO SEM CUMPRIMENTO Certifico eu, Oficial de Justiça, que deixei de dar cumprimento
ao mandado nº 439.2013/007749-2, por haver exaurido o prazo legal para o ato, e não haver sido contactado por representante
legais da autora para o acompanhamento e depósito do veículo a ser apreendido. O referido é verdade e dou fé. Pereira Barreto,
08 de janeiro de 2014. OBS: MANIFESTE-SE A PARTE AUTORA SOBRE O TEOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA JUDICIAL
JUIZ DE DIREITO THIAGO HENRIQUE TELES LOPES
ESCRIVÃO JUDICIAL MARIO MITSUYOSHI TIODA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0018/2014
Processo 0000031-76.2014.8.26.0439 - Monitória - Nota de Crédito Comercial - Eliane Mitsue Tanaka - ME - Vistos. Emende
o autor a inicial, juntando aos autos as guias comprobatórias do recolhimento das custas judiciais, bem como a taxa devida à
OAB, bem ainda a guia de diligências do Oficial de Justiça, sob pena de cancelamento da distribuição. Prazo de 30 dias (art.257
do CPC). Intimem-se e cumpra-se. - ADV: CARLOS EDUARDO MEDEIROS DE ALMEIDA (OAB 230160/SP)
Processo 0000039-53.2014.8.26.0439 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0008830.29.2013 - 2ª Vara da Comarca de
Andradina/SP) - Irineu Izumi - Me - Providencie o exequente o depósito de diligência, conforme certidão do Oficial de Justiça:
CERTIDÃO. MANDADO SEM CUMPRIMENTO. CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que deixei de dar cumprimento ao mandado
nº 439.2014/000115-4, em face de depósito prévio insuficiente para o cumprimento integra (citação e penhora), havendo
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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necessidade de depósito de 02 diligências no valor de R$ 27,18. O referido é verdade e dou fé. Pereira Barreto, 16 de janeiro de
2014. - ADV: MÁRCIO MAKOTO IZUMI (OAB 247780/SP)
Processo 0000055-75.2012.8.26.0439 (00010/2012) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito Norma Kazue Yamamoto Wadamori e outro - Sebastiana de Barros de Assis - Vistos. Aguarde-se provocação em arquivo. Int.
- ADV: ALI MOHAMED SUFEN (OAB 94062/SP), NATALINO SOLER MIOTO JUNIOR (OAB 252490/SP)
Processo 0000342-38.2012.8.26.0439 (00079/2012) - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Eletrônicos Prince
Indústria, Comercio, Importação e Exportação Ltda. - Comparecer em Cartório o Dr. José Henrique S. Igarashi para retirar o
Mandado de Levantamento Judicial. - ADV: JOSÉ HENRIQUE SADATOSHI IGARASHI (OAB 336492/SP)
Processo 0000546-68.2001.8.26.0439 (00086/2001) - Cumprimento de Título Executivo Judicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Banco do Brasil S/A - Diomar Soares Guilherme e outros - Vistos. Tendo em vista a interposição de agravo (fls.489/503),
mantenho a decisão proferida a fls. 486 por seus próprios fundamentos que já foram nela expostos. No mais, diante da concessão
de efeito suspensivo, aguarde-se o julgamento. Não obstante, decorrido o prazo de prazo de 30 (trinta) dias, deverá a serventia
juntar, aos autos, pesquisa sobre o andamento processual, referente ao Agravo de Instrumento interposto. Intimem-se e cumprase. - ADV: MARGARETH MIESSI CAIRES GOMES (OAB 127083), JOSÉ RICARDO GOMES (OAB 126759), VANESSA DIAS DE
OLIVEIRA (OAB 297983/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP)
Processo 0001655-97.2013.8.26.0439 - Procedimento Sumário - Compromisso - Alcides Barbosa de Oliveira - Vistos. Por
primeiro, informe o procurador o número do C.P.F. Do executado, para a formalização de futuro e eventual pesquisa eletrônico
exige a referida informação para que possa ser realizado, no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos para
novas deliberações. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: MARCUS VINICIUS GONÇALVES DA SILVA (OAB 218308/SP)
Processo 0002481-65.2009.8.26.0439 (00644/2009) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito Banco do Brasil S.A. - Vistos. Aguarde-se a realização do Leilão Eletrônico a ser realizado na 1ª Vara Judicial, porquanto referese ao mesmo bem aqui penhorado. Decorrido as datas marcadas (fl.313), junte-se cópia do auto de leilão e venham-me os autos
para novas deliberações. Int. - ADV: ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)
Processo 0002721-06.1999.8.26.0439 (00674/1999) - Execução - Títulos de Crédito - Banco do Brasil S/A - Rui Gorou
Mitami - Vistos. Defiro o pedido de pesquisa “on line”, todavia, por primeiro, deverá ser recolhido à taxa correspondente no valor
de R$ 11,00 (FEDTJ Cód. 434-1). Intimem-se e cumpra-se. - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/
SP), IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA (OAB 107931/SP)
Processo 0002983-33.2011.8.26.0439 (00792/2011) - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Rede de Supermercados
Passarelli Ltda Em Recuperação Judicial - Vistos. Defiro o pedido de penhora “on line”, todavia, por primeiro, deverá ser
recolhido à taxa correspondente no valor de R$ 11,00 (FEDTJ Cód. 434-1), bem como apresentar demonstrativo atualizado do
débito. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: DANILO HORA CARDOSO (OAB 259805/SP), EDSON FREITAS DE OLIVEIRA (OAB
118.074/SP)
Processo 0003501-96.2006.8.26.0439 (00750/2006) - Monitória - Contratos Bancários - Banco do Brasil S/A (Sucessor do
Banco Nossa Caixa S/A) - Márcio Toshio Tada e outro - Vistos. Defiro o pedido de penhora “on line”, todavia, por primeiro,
deverá ser recolhido à taxa correspondente no valor de R$ 22,00 (FEDTJ Cód. 434-1), bem como apresentar demonstrativo
atualizado do débito. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)
Processo 0003586-48.2007.8.26.0439 (00745/2007) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito Aparecido Gomes - Aparecido Muniz - Vistos. 1 - Determino o praceamento do bem pelo SISTEMA ELETRÔNICO autorizado
pelo artigo 689-A e regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009. Com isso, busca-se aumentar a quantidade de participantes,
propiciando, de conseguinte, uma maior divulgação e, assim, potencializar a eventual arrematação em benefício do credor (art.
612 do CPC) e dos devedores (art. 620 do CPC). Não deve ser diferente: “é em nome dos valores humanos e éticos alojados à
base do sistema executivo que a lei busca o adequado equilíbrio entre os interesses das partes em conflito, para que a execução
seja tão eficiente quanto possível, com o menor sacrifício possível ao patrimônio do devedor” (Cândido Rangel Dinamarco,
Execução civil, 5ª edição, São Paulo, Malheiros, 1997, p.307). Indubitavelmente, “nos dias de hoje, entretanto, as reflexões e os
postulados de ordem política parecem prevalecer: o papel ativo do Juiz é visto em estreita relação com a reivindicação de uma
razoável aceleração do processo e com a função social deste. A atuação do juiz deveria impedir a prolongação injustificada ou
inútil do processo: e mais, deveria velar para que a parte mais fraca não tivesse desvantagens. A aceleração do processo e sua
função social são dois postulados políticos que devem ser alcançados por meio de uma atividade mais decisiva e significativa da
parte do juiz” (Fritz Baur, O papel ativo do juiz, RePro nº 27/187, jul. set./1982). Desse modo, não se pode deixar de olvidar que
“o direito moderno não se satisfaz com a garantia da ação como tal e, por isso, é que se procura extrair da formal garantia algo
de substancial e mais profundo. O que importa não é oferecer ingresso em juízo, ou mesmo julgamentos de mérito Indispensável
é que, além de reduzir os resíduos de conflitos não-jurisdicionalizáveis, possa o sistema oferecer aos litigantes resultados
justos e efetivos, capazes de reverter situações injustas desfavoráveis. Tal é a ideia da efetividade da tutela jurisdicional,
coincidente com a da plenitude do acesso à justiça e a do processo civil de resultados” (Cândido Rangel Dinamarco, Tutela
jurisdicional, RePro nº 81/55, jan.-mar/1996). 2 Para os fins do item 1, nomeio o leiloeiro Mauro Zukerman (Zukerman Leilões
- www.zukerman.com.br, tel. 11-2184-0900), especialmente considerando o cadastramento da gestora já implementado junto à
Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça de São Paulo (STI). 3 Intime-se a gestora, para as providências
de praxe, observadas as regras pertinentes previstas no CPC e no Provimento CSM nº 1625/2009, em especial: a) o primeiro
pregão da alienação judicial eletrônica começa no primeiro dia útil subsequente ao da publicação do edital (art. 11 do Prov.
CSM nº 1625/2009); b) não havendo lanço superior à importância da avaliação nos três dias subsequentes ao da publicação do
edital, seguir-se-á, sem interrupção, o segundo pregão, que se estenderá por no mínimo vinte dias e se encerrará em dia e hora
previamente definidos no edital (art. 12 do Prov. CSM nº 1625/2009); c) em segundo pregão, para os fins do art. 692 do CPC,
não serão admitidos lanços inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação (art. 13 do Prov. CSM nº 1625/2009);
d) sobrevindo lanço nos três minutos antecedentes ao termo final da alienação judicial eletrônica, o horário de fechamento do
pregão será prorrogado em três minutos para que todos os usuários interessados tenham oportunidade de ofertar novos lanços
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(art. 14 do Prov. CSM nº 1625/2009); e) durante a alienação, os lanços deverão ser oferecidos diretamente no sistema do gestor
e imediatamente divulgados online, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Não será admitido sistema no
qual os laços sejam remetidos por e-mail e posteriormente registrados no site do gestor, assim como qualquer outra forma de
intervenção humana na coleta e no registro dos lanços (art. 15 do Prov. CSM nº 1625/2009); f) serão aceitos lanços superiores
ao lanço corrente, tendo por acréscimo mínimo obrigatório o valor informado no site (art. 16 do Prov. CSM nº 1625/2009); g) a
comissão devida ao gestor será de 5% sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor do lanço (art. 17 do Prov. CSM nº
1625/2009); h) com a aceitação do lanço, o sistema emitirá guia de depósito judicial identificado vinculado ao Juízo da execução
(art. 18 do Prov. CSM nº 1625/2009); i) o arrematante terá o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar o depósito
do lanço. A comissão da gestora será paga diretamente (art. 19 do Prov. CSM nº 1625/2009); j) o auto de arrematação será
assinado por este Juiz somente após a comprovação efetiva do pagamento integral do valor da arrematação e da comissão,
dispensadas as demais assinaturas referidas no art. 694 do Código de Processo Civil (art. 20 do Prov. n. CSM nº 1625/2009);
k) não sendo efetuado o depósito da oferta, o gestor comunicará imediatamente o fato ao Juízo, informando também os lanços
imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação do Juízo, sem prejuízo da aplicação da sanção prevista no
art. 695 do CPC (art. 21 do Prov. n. CSM nº 1625/2009); l) o exequente, se vier a arrematar o imóvel, não estará obrigado a
exibir o preço, mas, se o valor do bem exceder o seu crédito, depositará dentro de três (3) dias a diferença, sob pena de ser
tornada sem efeito a arrematação e, neste caso, o bem será levado a nova praça à custa do exequente (art. 690-A, parágrafo
único, do CPC). 4 Cumpra-se, no mais, o disposto no artigo 698 do Código de Processo Civil, intimando-se, se o caso, eventual
credor com garantia real e com penhora anteriormente averbada, que não seja parte na execução. 5 Providencie o credor, em
dez dias: a) certidão atualizada de débito em relação aos eventuais débitos de IPTU do imóvel (a informação constará do edital
que será publicado); b) Certidão atualizada e descritiva do registro de imóveis; e c) Cálculo atualizado da dívida. 6. Enviar as
peças necessárias (cópia da autuação, do despacho de determinação de alienação, do auto de penhora, do laudo de avaliação
e certidões de quitação dos impostos ou do seu débito). Intimem-se e cumpra-se. - ADV: CLOVES MARCIO VILCHES DE
ALMEIDA (OAB 122588), PAULO CEZAR VILCHES DE ALMEIDA (OAB 88802), ANTONIO DIAS PEREIRA (OAB 247585/SP)
Processo 0003807-21.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão Adaercio Fuzeto - Vistos. Por primeiro, apresente o autor por meio de seu advogado, o endereço completo do requerido,
inclusive com o CEP, para eventual determinação de citação, no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos para
novas deliberações. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: JOSE JUVENIL SEVERO DA SILVA (OAB 97053/SP)
Processo 0003965-76.2013.8.26.0439 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens
- Mario Candido Verissimo - Vistos. Recebo os embargos para discussão, atribuindo o efeito suspensivo. Cite-se o embargado
para se manifestar, caso queira no prazo de 10 (dez) dias (artigo 1053 do CPC), nos presentes embargos. Certifique a Serventia
a oposição dos embargos aos autos principal. Ante os documentos apresentados, concedo os benefícios da Assistência
Judiciária gratuita, tarjando-se, sem prejuízo de sua revogação até o final do processo caso fique comprovado a capacidade do
requerente. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: EDMILSON FORNAZARI GALDEANO (OAB 206230/SP)
Processo 0004107-80.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Seguro - Edinaldo dos Santos Souza - Manifestese o requerente sobre a contestação. - ADV: JOSÉ HENRIQUE SADATOSHI IGARASHI (OAB 336492/SP), VICTOR JOSE
PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP)
Processo 0004306-05.2013.8.26.0439 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco do Brasil S/A Vistos. Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada. Determino a expedição do mandado
de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. Arbitro os
honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta verba será
reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a
possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Advirto que eventual
insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo
patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deve conter a
advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento
pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto
e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a
garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os
bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto
que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução
(CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca de eventual composição
amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do
mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos
manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC,
art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas
e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento
do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao
mês (CPC, art. 745-A). Intime-se. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE
AZEVEDO (OAB 180737/SP)
Processo 0004438-62.2013.8.26.0439 - Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da Habitação - Liquidação /
Cumprimento / Execução - Companhia de Habitação Popular de Bauru - Cohab/Bauru - Vistos. Emende o autor a inicial para
adequar o valor da causa, juntando aos autos as guias comprobatórias do recolhimento das custas judiciais, bem como a taxa
devida à OAB, bem ainda a guia de diligências do Oficial de Justiça, sob pena de cancelamento da distribuição. Prazo de 30 dias
(art.257 do CPC). Intimem-se e cumpra-se. - ADV: MARIANA DE CAMARGO MARQUES (OAB 242.596/SP)
Processo 0004992-94.2013.8.26.0439 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco do Brasil S/A
- Vistos. Emende o autor a inicial, juntando aos autos as guias da taxa devida à OAB, bem ainda a guia de diligências do Oficial
de Justiça, sob pena de cancelamento da distribuição. Prazo de 30 dias (art.257 do CPC). Intimem-se e cumpra-se. - ADV:
FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP)
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Processo 0005013-70.2013.8.26.0439 - Monitória - Cheque - Antônio Carlos Barbosa - Vistos. Emende o autor a inicial,
juntando aos autos as guias comprobatórias do recolhimento das custas judiciais, bem como a taxa devida à OAB, bem ainda a
guia de diligências do Oficial de Justiça, sob pena de cancelamento da distribuição. Prazo de 30 dias (art.257 do CPC). Intimemse e cumpra-se. - ADV: GUSTAVO DUTRA DOS SANTOS (OAB 229252/SP)
Processo 0005081-20.2013.8.26.0439 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 0000738-48.2011 - Foro Distrital de Pirangi/
SP - Vara Unica) - Durvalino Scardelato - Alceu Úngaro - Vistos. Para a realização do ato deprecado, designo o dia 18 de março
de 2014, às 15:30 horas. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.
Intimem-se e cumpra-se. - ADV: DIJALMA PIRILLO JUNIOR (OAB 139691/SP), EDUARDO FREYTAG BUCHDID (OAB 111837/
SP)
Processo 0006018-06.2008.8.26.0439 (01253/2008) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito Banco do Brasil S/A - Anderson Viveiros Ribeiro-ME e outro - Vistos. Fls. 325: Concedo o prazo de 20 dias. Decorrido tal prazo,
diga o exequente. No silêncio, intime-se o exequente, a dar prosseguimento ao presente feito, suprindo a omissão, no prazo
de 48 horas, sob pena de arquivamento (art. 267, III e § 1º, do CPC). Int. - ADV: ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP),
FLORIANO TOSHIAKI WAKO (OAB 93662/SP)
Processo 0902863-28.2012.8.26.0439 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A Wilson Luiz Rosa e outro - Vistos. Face a inércia do Banco/exequente (fl.112), determino a suspensão dos autos nos termos
do artigo 791, III, do Código de Processo Civil, aguardando-se provocação em arquivo, devendo a parte requisitar quando
necessário. Int. - ADV: THALES ALESSI DE OLIVEIRA SILVA (OAB 259299/SP), ROGERIO DE OLIVEIRA CONCEICAO (OAB
75722/SP), ANTONIO DIAS PEREIRA (OAB 247585/SP), DANILO MEDEIROS PEREIRA (OAB 300263/SP)
Processo 0902865-95.2012.8.26.0439 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A Manifeste-se o exequente sobre a certidão do Oficial de Justiça: CERTIDÃO CITAÇÃO POSITIVA/PENHORA NEGATIVA
Processo n°: 0902865-95.2012.8.26.0439 - Execução de Título Extrajudicial Classe - Assunto: Execução de Título Extrajudicial
- Contratos Bancários Exeqüente: Banco Bradesco S/A Executado: Elaine Paula Hermanson Santana - ME e outro Situação
do Mandado Parcialmente cumprido Oficial de Justiça Adelmo Neves Da Silva (21153) CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO
PARCIALMENTE CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 439.2013/008009-4, dirigi-me ao
endereço nele indicado, onde CITEI a executada ELAINE PAULA HERMANSON SANTANA-ME, representada por Elaine Paula
Hermanson Santana-ME, do seu inteiro teor e da inicial anexada, a qual, após ouvir as suas leituras, exarou sua nota de ciente
no verso do mandado e aceitou a contrafé que lhe ofereci (11/12/2013). Certifico mais que, ainda em cumprimento ao presente
mandado, constatei que o prazo legal expirou sem que a executada pagasse a dívida ou indicasse bens à penhora. Ante
isso, dirigi-me novamente ao seu endereço, porém, DEIXEI DE PENHORAR porque não logrei êxito em localizar bens de sua
propriedade para proceder à constrição. O referido é verdade e dou fé. Pereira Barreto, 14 de janeiro de 2014. , a receber por
meio das guias com autenticação nº 45B6E697BCF50036 e nº 675773417 no Banco do Brasil)). - ADV: ROGERIO DE OLIVEIRA
CONCEICAO (OAB 75722/SP), THALES ALESSI DE OLIVEIRA SILVA (OAB 259299/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PEREIRA BARRETO EM 16/01/2014
PROCESSO :0000191-04.2014.8.26.0439
CLASSE
:PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DO MP (PEÇAS DE INFORMAÇÃO)
DENUNCTE. : M. P. DO E. DE S. P.
DENUNCIADO : R. M. G.
VARA:1ª VARA JUDICIAL
PROCESSO :0000171-13.2014.8.26.0439
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 093/2013 - Pereira Barreto
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : L. DOS S. P.
VARA:2ª VARA JUDICIAL

1ª Vara
PEREIRA BARRETO - 1ª VARA CRIMINAL
Juiz de Direito: Dr.EDUARDO LUIZ DE ABREU COSTA
Proc. crime n.200010397.2012 - controle n.764/12- JUSTIÇA PÚBLICA X CESAR MANOEL DA SILVA: despacho de fl.126:
“Vistos.1. fL.125(providências ministeriais):ciente. 2. Defiro. Atenda-se. Int. Dilig.(Foi deprecado para comarca de Birigui, para
tentativa de localização do réu). Advogado: dr. TALITA CRISTINA PETEK, OAB/SP n.286.357
Proc. crime n.362-63.2011 - controle n.34/2011- JUSTIÇA PÚBLICA X RODOLFO ROCHA BATISTA - DESPACHO DE
FL.211:””Vistos.1. Fl.210(providências ministeriais):ciente. 2. Defiro. Atenda-se. Int. Dilig.(Aguardar retorno de precatória
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expedida para a comarca de Água Clara). ADVOGADO: dr. WAGNER RODRIGUES ALVES, OAB/SP n.140.619
Proc. crime n.1855.07.2013 - controle n.428/2013 - JUSTIÇA PÚBLICA X ELAINE CRISTINA DA SILVA DE MENEZES despacho de fl.117:”Vistos.1. Trata-se de apelação de sentença condenatória interposta pelo réu (fl. 115).2. Não recorreu o
Ministério Público (fl. 116).3. Porque tempestivo (fl. 116), RECEBO o recurso de apelação.4. Assinado o termo de apelação,
o apelante e, depois dele, o apelado terão o prazo de 8 (oito) dias cada um para oferecer razões (art. 600, caput, do CPP).5.
Findos os prazos para razões, os autos serão remetidos à instância superior, com as razões ou sem elas, no prazo de 5 (cinco)
dias (art. 601, caput, do CPP).Int.Dilig.(autos com vista para defensor manifestar-se). ADVOGADO: dr. DANILO MEDEIROS
PEREIRA, OAB/SP n.300.263

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA JUDICIAL
JUIZ(A) DE DIREITO THIAGO HENRIQUE TELES LOPES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIO MITSUYOSHI TIODA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0024/2014
Processo 0000571-61.2013.8.26.0439 - Termo Circunstanciado - Ameaça - J. P. - J. P. de L. - CERTIDÃO CERTIFICO
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 439.2013/006972-4, dirigi-me aos locais indicados, onde intimei
JOSENON PEREIRA DE LIMA e FRANCISCO VIRGOLINO por todo o teor do r.mandado, que li para ambos, os quais bem
cientes ficaram, apondo suas assinaturas no verso dele, que deste fica fazendo parte integrante. O referido é verdade e dou fé.
Pereira Barreto, 06 de novembro de 2013. - ADV: ANTONIO DIAS PEREIRA (OAB 247585/SP), DANILO MEDEIROS PEREIRA
(OAB 300263/SP)
Processo 0001891-54.2010.8.26.0439 (187/2011) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito - Justiça
Pública - Regiane de Souza Miranda - O ministério público do estado de são paulo, ajuizou ação de Ação Penal - Procedimento
Ordinário em face de Regiane de Souza Miranda. A acusado(a)(s) Regiane de Souza Miranda foi beneficiada com o denominado
“sursis processual”. O MP manifestou-se nos autos requerendo a extinção da punibilidade ante a expiração do prazo de prova.
Decorrido o prazo da suspensão sem revogação, com fundamento no artigo 89, §5º, da Lei n.º 9099/95, declaro extinta a
punibilidade da acusada, relativamente ao presente caso. Feitas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos.
P. R. I. C. - ADV: RUY MASSAKY YAMAMOTO (OAB 94512/SP)
Processo 0003078-63.2011.8.26.0439 (308/2011) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Justiça Pública - Marcos
Oliveira Costa - Remetam-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Arbitro honorários
advocatícios ao Dr. Giovanni Kamimura, que atuou como defensor dativo do acusado no valor de 70% do teto da tabela. Expeçase certidão de honorários, que deverá ser retirada via internet. Intimem-se. - ADV: GIOVANI KAMIMURA CONDI (OAB 272447/
SP)
Processo 0003334-06.2011.8.26.0439 (338/2011) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Justiça Pública - Andreia
Luciana Honorato dos Santos - Citado, o réu apresentou defesa preliminar no prazo legal, através de sua defensora. Alegou
preliminarmente a aplicação do principio da insignificância e a nulidade do inquérito policial . Manifestou-se o MP (fls. 96/98). De
proêmio, este magistrado não é adepto da denominada Teoria da Insignificância ou da Bagatela, por entendê-la ser um incentivo
a prática delituosa. Em Acórdão tirado da apelação Criminal nº 0514186- 25.2010.8.26.0000, em face de sentença proferida por
este mesmo subscritor, a Colenda 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em lapidar voto
do Nobre Desembargador Antônio Roberto Midolla, enfrentou a mesma questão ora em testilha, cujo teor passo a transcrever:
“Quanto à alegação de que a coisa furtada seria de valor insignificante e que o fato, portanto, seria atípico, ou mesmo que
ensejaria o reconhecimento de furto privilegiado, melhor sorte não resta ao apelante”. Em primeiro lugar, ressalto que o princípio
da insignificância ou crime de bagatela não está previsto na nossa legislação penal. O Juiz, em virtude do consectário da
legalidade, é um escravo da lei, de vez que o direito se consubstancia num conjunto de normas obrigatórias. Resulta daí que
em hipótese nenhuma pode julgar contra elas. Ensina HELENO CLÁUDIO FRAGOSO que a Justiça não pode deixar de cumprir
as leis do País (in “Jurisprudência Criminal”, vol. II, 3ª ed., p. 312). Tal ensinança nos lembra passagem de SÓCRATES que,
quando convidado a fugir para evitar a morte, respondeu nobremente: “É preciso obedecer às leis da cidade, prescrevam elas
seja o que for”. GROPPALI entende que o “Direito é constituído por um conjuncto de normas irrefragavelmente obrigatórias,
que, munidas de sancção e feitas valer pela auctoridade do Estado, regulam as acções dos individuos e dos grupos sociaes,
com o fim de assegurar o respeito, a retribuição, o socorro mutuo e a subordinação das pessoas nas relações mais importantes
da vida social” (“Philosophia do Direito”, Trad. de SOUZA COSTA, Ed. Livraria Classica, Lisboa, 1926, p. 269/270). Se de um
lado o Direito é um conjunto de normas obrigatórias, de outro, como lembra ORLANDO GOMES em sua obra “Introdução ao
Direito Civil”, o juiz é um verdadeiro escravo da lei e, por via de conseqüência, não tem o poder de julgar contra ela. Adverte o
citado mestre que a tese contrária é de aspiração doutrinária contestável e sobretudo perigosa (obra e autor citados, 3ª ed., p.
53). MÁRIO GUIMARÃES observa: “Deverá o juiz obedecer à lei, ainda que dela discorde, ainda que lhe pareça injusta. É um
constrangimento que o princípio da divisão dos poderes impõe ao aplicador. Seria o império da desordem se cada qual pudesse,
a seu arbítrio, suspender a execução da norma votada pelos representantes da nação. Mais adiante arremata: “Admitir possa o
magistrado tornar prevalente a sua opinião, contra a exarada, por modo lúcido, no texto, fôra superpor a sua vontade individual
à da maioria parlamentar, nas democracias, ou a do ditador, nos regimes discricionário” (O Juiz e a Função Jurisdicional, 1ª
ed., 1958, p. 330-1).” A jurisprudência não discrepa desse entendimento: “Ao Magistrado cabe dizer o Direito e não criá-lo. E
isto a Constituição delegou a outro Poder, o Legislativo, a quem cabe o poder de legislar, vedado ao Juiz, na função judicante,
criar causas outras, não previstas na legislação ordinária ou extraordinária, como causa obstativa do Direito de punir do Estado”
(RJDTACrim - 20/223). Portanto, respeitado o entendimento contrário, não cabe ao Estado-juiz criar obstáculos à aplicação da
norma, ainda mais quando se trata de infração penal, criando verdadeiro sentimento de impunidade para a parcela ordeira da
sociedade. No tocante a segunda preliminar arguida, da mesma forma não deve prosperar haja vista, conforme asseverou o
Ministério Público, o inquérito policial é peça meramente informativa para a persecução penal, e, deste modo, eventuais vícios
existentes não acarretaria nulidades processuais. Ressalte-se ainda que a alegada nulidade, refere-se ao termo de declarações
da ré, onde, permaneceu silente, e deste modo, não houve a oitiva propriamente dita,e, assim, não há que se falar em nulidade
do IP. Afastadas as preliminares arguidas, não vislumbro ser caso de absolvição sumária, por não estarem presentes qualquer
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das hipóteses do artigo 397 do CPP. No mais, não havendo nulidades, mantenho o recebimento da denúncia. Designo audiência
para proposta de suspensão para o dia 27 de março de 2014, às 13h30. Int. - ADV: CRISTOVAM ALBERT GARCIA JUNIOR
(OAB 165214/SP)
Processo 0004411-21.2009.8.26.0439 (366/2009) - Crime de Furto (arts. 155 e 156, CP) - Furto - Justiça Pública - Roberto
Alves da Silva - Vistos. Arbitro os honorários advocatícios em 30% do teto da tabela. Expeça-se a certidão respectiva. Após,
observadas as formalidades legais, arquivem-se. Int. - ADV: EVARISTO GONÇALVES NETTO (OAB 218240/SP)

PIEDADE
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PIEDADE EM 16/01/2014
PROCESSO :0000132-04.2014.8.26.0443
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Circe Pereira Castanho Me
ADVOGADO : 114208/SP - Derly Rodrigues da Silva Oliveira
REQDO
: Encarnação Batista de Oliveira
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000133-86.2014.8.26.0443
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Circe Pereira Castanho Me
ADVOGADO : 114208/SP - Derly Rodrigues da Silva Oliveira
REQDA
: Lais Aparecida de Oliveira
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000137-26.2014.8.26.0443
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Circe Pereira Castanho Me
ADVOGADO : 114208/SP - Derly Rodrigues da Silva Oliveira
EXECTDO
: Angelita Agnes Marcelino da Silva
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000134-71.2014.8.26.0443
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Circe Pereira Castanho ME
ADVOGADO : 114208/SP - Derly Rodrigues da Silva Oliveira
EXECTDA
: Silvia Regina Lopes
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000135-56.2014.8.26.0443
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Circe Pereira Castanho ME
ADVOGADO : 114208/SP - Derly Rodrigues da Silva Oliveira
EXECTDA
: Kely Cristiane de Oliveira
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000136-41.2014.8.26.0443
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Circe Pereira Castanho ME
ADVOGADO : 114208/SP - Derly Rodrigues da Silva Oliveira
EXECTDA
: Juliana Graciela Domingues
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:0000173-68.2014.8.26.0443
:AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
: A. P. LTDA M.

PROCESSO :0000140-78.2014.8.26.0443
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Emerson Sales Bento
ADVOGADO : 146054/SP - Daniel Dias de Moraes Filho
REQDO
: Silvio Milcheski
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:0000138-11.2014.8.26.0443
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
: J. R. A.
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: 146054/SP - Daniel Dias de Moraes Filho

PROCESSO :0000146-85.2014.8.26.0443
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: A. DOS S.
ADVOGADO : 308278/SP - Fernanda Guedes Gonçalves de Oliveira
REQDO
: S. N. DE O. F.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000147-70.2014.8.26.0443
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Rosa Soares da Silva Luiz
ADVOGADO : 254393/SP - Regiane de Fatima Godinho de Lima
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADVOGADO : 233283/SP - José Alfredo Gemente Sanches
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000158-02.2014.8.26.0443
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Erich Schneider
ADVOGADO : 298261/SP - Romeu Antonio da Silva Junior
REQDO
: Banco Itauleasing S/A
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000179-75.2014.8.26.0443
CLASSE
:INTERDIÇÃO
REQTE
: K. F. C. V. V.
ADVOGADO : 39347/SP - Ricardo Lopes de Oliveira
REQDO
: D. V.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000161-54.2014.8.26.0443
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Aymoré, Crédito, Financiamento e Investimento S/A
ADVOGADO : 140390/SP - Viviane Aparecida Henriques
REQDO
: Ademar José Jacyntho Filho
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000162-39.2014.8.26.0443
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Leticia Soares Costa Pigati
ADVOGADO : 302742/SP - Cristina Massarelli do Lago
REQDO
: Caixa Economica Federal
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000141-63.2014.8.26.0443
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: B. H. B. DE O.
ADVOGADO : 254393/SP - Regiane de Fatima Godinho de Lima
REQDA
: A. P. M.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000163-24.2014.8.26.0443
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Messias Delgado de Armas
ADVOGADO : 302742/SP - Cristina Massarelli do Lago
REQDO
: Telefônica Brasil S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000168-46.2014.8.26.0443
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Gerson Felipe Junior
ADVOGADO : 160828/SP - Deborah Kelly do Lago Ramos
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADVOGADO : 233283/SP - José Alfredo Gemente Sanches
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000142-48.2014.8.26.0443
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Roberto Marcel Favero
ADVOGADO : 291191/SP - Tharsila Favero de Camargo
REQDO
: Itaú Unibanco SA
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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PROCESSO :0000193-59.2014.8.26.0443
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: Gonçalo Lourenço
ADVOGADO : 129565/SP - Jose Nelson de Campos Junior
REQDA
: Maria Aparecida dos Santos
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000174-53.2014.8.26.0443
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Hilda de Almeida Américo
ADVOGADO : 302742/SP - Cristina Massarelli do Lago
REQDA
: Telefônica Brasil S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000175-38.2014.8.26.0443
CLASSE
:REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS
REQTE
: V. R.
ADVOGADO : 302742/SP - Cristina Massarelli do Lago
REQDA
: J. F. J.
VARA:1ª VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:0000184-97.2014.8.26.0443
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
: M. A. DE P.
: 129199/SP - Eliane Leite de Oliveira

PROCESSO :0000196-14.2014.8.26.0443
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: U. I. B. S.
ADVOGADO : 298261/SP - Romeu Antonio da Silva Junior
REQDO
: A. H. P.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000186-67.2014.8.26.0443
CLASSE
:NOTIFICAÇÃO
REQTE
: Emanuel Teixeira Thibúrcio
ADVOGADO : 239454/SP - Marcelo Rolim Marum
REQDO
: Antonio Carlos de Souza
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000189-22.2014.8.26.0443
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Roberto Domingues Mendes
ADVOGADO : 254393/SP - Regiane de Fatima Godinho de Lima
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADVOGADO : 233283/SP - José Alfredo Gemente Sanches
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000188-37.2014.8.26.0443
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Celso Aparecido Sampaio
ADVOGADO : 254393/SP - Regiane de Fatima Godinho de Lima
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADVOGADO : 233283/SP - José Alfredo Gemente Sanches
VARA:1ª VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:0000185-82.2014.8.26.0443
:ALVARÁ JUDICIAL
: Alzira Fernandes de Mattos Brummer
: 217352/SP - Maria Eugenia Garcia

PROCESSO :0000194-44.2014.8.26.0443
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: R. A. B. P. DE O.
ADVOGADO : 129565/SP - Jose Nelson de Campos Junior
EXECTDO
: R. P. DE O.
VARA:2ª VARA

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
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JUIZ(A) DE DIREITO CÁSSIO MAHUAD
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOAO PAULO TARDELLI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2014
Processo 0000004-81.2014.8.26.0443 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. As partes se encontram vinculadas pelo contrato de financiamento (fls.
11/12), onde o bem descrito na inicial foi alienado fiduciariamente em garantia pelo Requerido, cuja mora se comprova (fls.
13/14), havendo demonstrativo do débito (fls. 06). Assim, presentes os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69 CONCEDO A
LIMINAR, expedindo-se mandado, depositando-se o bem nas mãos da Requerente. Cumprida a medida, cite-se o Requerido
para no prazo de (05) cinco dias pagar integralmente a divida pendente, hipótese em que lhe será restituído o bem ou contestar
o pedido no prazo de 15 (quinze) dias (Lei nº 10.931 de 02/08/2004). - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/
SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)
Processo 0000010-69.2006.8.26.0443 (443.01.2006.000010) - Depósito - Depósito - Bv Financeira Sa - Maycon Pires
Figueiredo - fls309: Vistos Diante do teor da certidão de fls. 308, nos termos do despacho de fl. 306, desentranhe-se a petição
de fls. 305/305, arquivando-a em pasta própria a disposição da peticionária. No mais, manifeste-se a Credora (BV FINANCEIRA/
SA), em termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias. Noi silêncio, aguard-se no arquivo evential provocação. - ADV:
FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP), LEONARDO DA CUNHA FIGUEIREDO (OAB 239892/SP), MARLI INACIO
PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), VÂNIA MARIA LUCATELLI PINHEIRO (OAB 202884/SP)
Processo 0000011-11.1993.8.26.0443 (443.01.1993.000011) - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência - Eduardo Hideto Suzuki Confecções - Prefeitura
Municipal de Tapirai e outro - Vistos. Fls. 1949/1952: manifestem-se as partes quanto os esclarecimentos do sr. Avaliador, no
prazo legal. Publique-se o despacho de fl. 1947./////Vistos Fls. 1939/1943 e 1944: 1- Apresentem os Credores NIVALDO FARIA
DE CAMARGO e ANDERSON DOMINGUES, cópia do pedido de habilitação de seus créditos, no prazo de 10 (dez) dias. 2Intime-se o Sr. Periro Avaliador, para manifestação sobre a impugnação ofertada (fls. 1899/1901), no prazo de 10 (dez) dias.
3- Oficie-se ao SRI local, conforme requerido. - ADV: GISELDA MARIA LAPORTA NICOLELIS (OAB 113739/SP), OLAIR VILLA
REAL (OAB 17289/SP), ÉRIKA MENDES DE OLIVEIRA (OAB 165450/SP), ANDREA DELLA BERNARDINA BAPTISTELLI (OAB
164624/SP), FÁBIO EDUARDO NEGRINI FERRO (OAB 163717/SP), SILVIA CRISTINA ELIAS ZAGO (OAB 117660/SP), DIRCEU
MARCELINO (OAB 202951/SP), MARIA DO ROSARIO P DE OLIVEIRA (OAB 113633/SP), SAMIR CHOAIB (OAB 112859/SP),
SILVIO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO (OAB 100364/SP), SÉRGIO ALVES FERREIRA (OAB 285096/SP), DARCY SILVEIRA
GONÇALVES (OAB 80616/RJ), ROBSON SOARES PEREIRA (OAB 225859/SP), EDUARDO MAXIMILIANO V NOGUEIRA
(OAB 93012/SP), DURVAL SCUTARI SOBRINHO (OAB 43111/SP), ARACELIS FERNANDES ESTRADA DE OLIVEIRA (OAB
89387/SP), MARISTELA REGINA DE CARVALHO M MENACHO (OAB 83704/SP), PAULO FERNANDO COELHO FLEURY (OAB
78182/SP), ENIR DA SILVA PILAN (OAB 69961/SP), MARIVONE DE SOUZA LUZ (OAB 63057/SP), VINICIUS DE OLIVEIRA
BARBARESCO (OAB 219248/SP), SAAD AGIS HABEITE (OAB 25699/SP), ALDO ANTONIO BANDIERI (OAB 25464/SP),
ROBERTO DE OLIVEIRA (OAB 23480/SP), OSANA FEITOZA LEITE (OAB 274165/SP), FLAVIA MACHADO DE ARRUDA (OAB
224923/SP)
Processo 0000021-20.2014.8.26.0443 - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - José Soares da Silva - Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS - Vistos. Em que pesem as razões do(a) autor(a), não se vislumbra, por ora, prova da verossimilhança
de suas alegações, necessária para a antecipação da tutela. A comprovação dos requisitos para a concessão do benefício
demanda dilação probatória, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação de tutela. Processe-se pelo rito sumário. Defiro os
benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Para audiência de instrução, designo o dia 10 de abril de 2014, às 14 horas. Cite-se com
as advertências de praxe. Deverá o(a) autor(a) comparecer a audiência designada para depoimento pessoal, acompanhado(a) de
suas testemunhas previamente arroladas, as quais ficam intimadas na pessoa do(a) advogado(a) constituído(a) pela publicação
da presente decisão. Na eventualidade do Instituto requerido apresentar rol, o que deverá ser procedido com a antecedência
de 20 (dias) da data da audiência supra aprazada, certifique-se, ficando desde já, deferido a expedição de mandado. Int. - ADV:
JOSÉ ALFREDO GEMENTE SANCHES (OAB 233283/SP), REGIANE DE FATIMA GODINHO DE LIMA (OAB 254393/SP)
Processo 0000024-72.2014.8.26.0443 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - B. G. R. Vistos. No prazo da emenda e sob pena de indeferimento da inicial: 1 - Atenda a autora os termos do art. 282, inciso II do
CPC (RG e CPF da representante da menor). 2 - Junte cópia do título executivo. Com a juntada, abra-se vista ao MP. - ADV:
CRISTINA MASSARELLI DO LAGO (OAB 302742/SP)
Processo 0000025-57.2014.8.26.0443 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Sidney Antonio da
Silva Vargem - Vistos. A própria natureza do contrato que pretende a revisão (aquisição de veículo no valor de R$24.866,14),
mediante pagamento de parcelas mensais de R$649,80, evidenciam que o autor possui plena condições de arcar com às custas
processuais, pelo que indefiro os benefícios da justiça gratuita. Assim, no prazo da emenda e sob pena de indeferimento da
inicial, recolha a autora ás custas iniciais e a taxa de mandato. - ADV: CRISTINA MASSARELLI DO LAGO (OAB 302742/SP)
Processo 0000071-46.2014.8.26.0443 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré, Crédito,
Financiamento e Investimento S/A - Vistos. As partes se encontram vinculadas pelo contrato de financiamento (fls. 18/29), onde
o bem descrito na inicial foi alienado fiduciariamente em garantia pelo Requerido, cuja mora se comprova (fls. 30/31), havendo
demonstrativo do débito (fls. 33/34). Assim, presentes os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69 CONCEDO A LIMINAR, expedindose mandado, depositando-se o bem nas mãos da Requerente. Cumprida a medida, cite-se a Requerida para no prazo de (05)
cinco dias pagar integralmente a divida pendente, hipótese em que lhe será restituído o bem ou contestar o pedido no prazo de
15 (quinze) dias (Lei nº 10.931 de 02/08/2004). - ADV: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA (OAB 115665/SP)
Processo 0000100-33.2013.8.26.0443 (044.32.0130.000100) - Procedimento Sumário - Água e/ou Esgoto - Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp - Maria do Carmo Almeida Gomes - Vistos. Fl. 54: arbitro os honorários
advocatícios da Dra. Ingrig Büll Fogaça Canalez, OAB/SP. nº 250.137 em 70% da tabela. Expeça-se a certidão. Recebo o
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recurso de apelação de fls. 55/57 em seu duplo efeito. À apelada para contrarazões, no prazo legal. Apresentada ou não as
contrarazões, remetam os autos ao Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA, por sua Seção de Direito Privado, com as homenagens
deste Juízo. - ADV: INGRID BULL FOGAÇA CANALEZ (OAB 250137/SP), ELI ALVES DA SILVA (OAB 81988/SP), EDSON
UBEDA (OAB 212011/SP)
Processo 0000175-53.2005.8.26.0443 (443.01.2005.000175) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Dacio Pereira
Domingues - Fazenda do Estado de São Paulo - Fls.323/324: Embora relevantes os argumentos, indefiro, por falta de amparo
legal. O referido dispositivo permite a dilação do prazo, pela autoridade judicial. Porém, não neste caso. A abertura da sucessão
ocorre com o óbito, que se deu em 22/07/2004, e a distribuição do arrolamento, em 03/02/2005, portanto em prazo superior aos
180 dias previsto na legislação, para casos de processos em andamento. Asssim, a lei permite ao magistrado dilatar o prazo de
recolhimento do imposto para mais de 180 dias, por motivo justo, desde que dentro desse mesmo prazo, repito, o processo já
esteja em andamento. Não sendo esse o caso dos autos e, com a Declaração de ITCMD e o imposto recolhido prossiga-se o
arrolamento. - ADV: AMANDA TOMIE MIZOBUCHI (OAB 184577/SP), MAGDA HELENA LEITE GOMES TALIANI (OAB 183576/
SP), SILENE REGINA SGARBI (OAB 106802/SP), ORIDES FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 97270/SP)
Processo 0000185-19.2013.8.26.0443 (044.32.0130.000185) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Dakota Nordeste
Sa e outro - Vistos Fls. 80/81: defiro. Desentranhe-se o mandado de citação, penhora e avaliação (fl. 78), aditando-o para seu
efetivo cumprimento./////Digam os Credores, quanto ao teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 85 que, em síntese,
informa deixou de proceder a penhora e avaliação, pois no endereço indicado não mais encontra-se instalada a Empresa
Executada e sim a Empresa Ross Henrique de Moraes EPP, e tendo logrado localizar o representante legal da Executada
(Nelson Castro Alves Filho), em outro endereço (Rua Comendador Parada, Centro, Piedade-SP), foi por este informado que a
Executada encerrou suas atividades, não possuindo bens a serem penhorados/////Fls. 87/91: defiro. Recolhida a taxa respectiva,
que deverá ser procedido no prazo de 05 dias, providencie o Sr. Escrivão Judicial, o registro a minuta de bloqueio de valores
pelo sistema BACEN-JUD. - ADV: BIANCA TRENTIN (OAB 45553/RS)
Processo 0000257-94.1999.8.26.0443 (443.01.1999.000257) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Pedro Luiz
da Silva - Banco Autolatina Sa - Vistos Fls. 345/346: diga o autor. Fls. 347/350: diga a ré. Prazo: 05 (cinco) dias. - ADV:
MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP), DERLY RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA (OAB 114208/SP), ARISTEU
JOSE MARCIANO (OAB 50958/SP)
Processo 0000565-42.2013.8.26.0443 (044.32.0130.000565) - Procedimento Sumário - Seguro - Eugênio Bianchini da
Paixão - Aliança do Brasil Seguros Sa - Vistos Diante da alegação de ilegitimidade de parte e consequente revelia, diga a
ré (fls. 96/97). Após, cls./////Fls. 89/90: defiro a juntada da guia de recolhimento apresentada pelo réu. No mais, aguarde-se
como determinado no despacho de fl. 87./////Fls. 75/86: a contestação será apreciada na audiência designada. Aguarde-se
a realização da audiência. - ADV: EDER LIMA FRESNEDA (OAB 329059/SP), GISELLE PELLEGRINO DE CAMPOS (OAB
162920/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)
Processo 0000660-09.2012.8.26.0443 (443.01.2012.000660) - Execução de Alimentos - Alimentos - K. A. D. S. - Vistos.
A justificativa não pode ser acolhida. Com o fim de evitar sua prisão, após pagamento do valor inicialmente cobrado (conf.
Fls. 69/70, 74/75 e 76), o executado deixou de pagar os alimentos no curso da presente lide (fls. 89/90). Foi novamente
intimado (fls. 97) e se manifestou às fls. 106/109. Alega que não consegue pagar as prestações porque está em dificuldade
financeira, com problemas de saúde e paga pensão a outros filhos. Entretanto, tais argumentos não tem o condão de afastar
sua responsabilidade ao pagamento dos alimentos, em especial ante a informalidade de trabalho no país e não há notícia de
incapacidade. Aliás, oportuno ressaltar que esta não é a primeira execução em seu desfavor, o que evidencia sua desídia. Os
comprovantes de fls.110/111 são anteriores à intimação de fls.97, não comprovando o pagamento. Os fundamentos da decisão
de fls. 69/70 continuam presentes. A medida extrema é de rigor. Finalmente, ressalto que não há razão para a alteração do rito da
execução, posto que os alimentos são atuais (devidos no curso da ação) e comportam a pisão pelo não pagamento, nos termos
do entendimento do STJ (Súmula 309). Ante o exposto, DECRETO a prisão civil de KENNEDY ANDRADE DINIZ SILVA, pelo
prazo de 30 dias, ou até que pague o valor de R$614,59, oportunidade em que será imediatamente solto. Expeça-se mandado
de prisão encaminhando-o para cumprimento. Ressalto, por oportuno, que a decretação da prisão não está sendo pelo mesmo
débito. Finalmente, junte o documento comprobatório da residência na Comarca, em 05 dias, sob pena de responsabilidade
criminal. Ciência ao MP. Int. - ADV: ADRIANA PISSARRA NAKAMURA (OAB 166193/SP), MARIA APARECIDA SIMAS ESTEVES
(OAB 261718/SP)
Processo 0000723-20.2001.8.26.0443 (443.01.2001.000723) - Separação Consensual - Dissolução - I. L. da S. e outro Vistos. Fls. 31 e 32: defiro. Apresentada as cópias necessárias as quais deverão serem devidamente autenticadas, expeça-se a
carta de sentença. Após, retornem os autos ao arquivo. - ADV: WILMA FIORAVANTE BORGATTO (OAB 48658/SP)
Processo 0000949-83.2005.8.26.0443 (443.01.2005.000949) - Procedimento Ordinário - Elisabete Laurindo Pereira e outros
- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Diante do extrato de pagamento de fl. 145, expeça-se o competente alvará.
Após, aguarde-se o pagamento relativo ao precatório de fl. 138./////Vistos. Trata-se de ação previdenciária juizada por Elisabete
Laurindo Pereira, Dayane Laurindo Pereira, Danilo Laurindo Pereira, Ednilson Laurindo Pereira, Denise Cristina Pereira, Débora
Laurindo Pereira em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. Como se observa dos autos, já foi implantado
o benefício concedido ao(a) autor(a), bem como efetuado o(s) deposito(s) relativo(s) ao(s) precatório(s). Restando, assim,
integralmente cumprida a obrigação imposta nos autos. Posto isso, julgo EXTINTO o processo, o que faço com fundamento
no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se o alvará relativo ao deposito de fl. 152 em favor da patrona dos
requerentes. Transitada esta em julgado arquivem-se, observadas as formalidades legais. P.R.I.C. - ADV: JOSÉ ALFREDO
GEMENTE SANCHES (OAB 233283/SP), MICHELLE APARECIDA BUENO CHEDID BERNARDI E CAMARGO (OAB 215975/
SP)
Processo 0000976-85.2013.8.26.0443 (044.32.0130.000976) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Marcos Antonio dos Santos - Grupo Carrefour Supermercados e outro - Vistos. Fl. 128: defiro. Anote-se. Expeça-se nova carta
de citação a Visa Administradora de Cartão de Crédito S/A. - ADV: ANTONIO DE PÁDUA SOUBHIE NOGUEIRA (OAB 139461/
SP), ABRÃO JORGE MIGUEL NETO (OAB 172355/SP), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR (OAB 247319/SP), CRISTINA
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MASSARELLI DO LAGO (OAB 302742/SP)
Processo 0001176-97.2010.8.26.0443 (443.01.2010.001176) - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso - Caio César
Freitas Ribeiro - Vistos Cota retro: defiro. Comprove o réu o depósito das parcelas vencidas (11 parcelas - parcelas 12 à 22), no
prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: CAIO CESAR FREITAS RIBEIRO (OAB 93364/SP)
Processo 0001199-72.2012.8.26.0443 (443.01.2012.001199) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Renan Guilherme
Minitti Pires de Camargo - Felivel Distribuidora de Veículos Ltda - - Hsbc Bank Brasil Sa Banco Múltiplo - Vistos. Fls. 275/279,
280/284 e 285/291: defiro a juntada das contrarazões. Recebo o recurso de apelação de fls. 271/274, em seu duplo efeito. Aos
apelados para contrarazões, no prazo legal. Após, cumpra-se a parte final da decisão de fls. 256.////Vistos. Recebo o recurso
de apelação de fls. 257/268, em seu duplo efeito. Aos apelados para contrarazões, no prazo legal. Publique-se a decisão de fl.
256./////Vistos. Fls. 240/243: conheço os embargos de declaração, mas não lhes dou provimento. Diferentemente do que alegou
o embargante, os documentos de fls. 15/16 comprovam que o veículo foi efetivamente usado pelo autor até novembro de 2011,
quando se procedeu a apreensão do bem. Desta forma, mantenho integralmente a decisão, posto que não há contradição,
obscuridade ou omissão a ser sanada. A modificação pretendida somente será possível com o ajuizamento do recurso cabível.
Fls. 244/255: recebo o recurso de apelação em seu duplo efeito. Intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões,
no prazo legal. Após, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com nossas homenagens. Int. ADV: RENATA DE CARVALHO MACEDO ISSA LEAO (OAB 168435/SP), ABNER TEIXEIRA DE CARVALHO (OAB 156310/
SP), CLAUDIA JULIANA MACEDO ISSA SANDRI (OAB 145007/SP), WALTER JOSE TARDELLI (OAB 103116/SP), CAMILA
VIEIRA GRASSI (OAB 220080/SP), ADILSON LEITE FONTAO (OAB 32155/SP), RENATA SILVA VIEIRA (OAB 288856/SP),
JOSE ANTONIO ISSA (OAB 25295/SP), JOSE ESDRAS DE OLIVEIRA (OAB 258746/SP)
Processo 0001230-58.2013.8.26.0443 (044.32.0130.001230) - Notificação - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Eleci da Silva
Lima - Felipe Gabriel Araujo Freire - Vistos Arbitro os honorários do Dr. Marcelo Rolim Marum, OAB/SP nº 239.454, em 100% da
tabela OAB. Expeça-se a certidão. Após, entreguem-se os autos à requerente. - ADV: MARCELO ROLIM MARUM (OAB 239454/
SP)
Processo 0001448-57.2011.8.26.0443 (443.01.2011.001448) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material
- Gustavo Gurgel Valente Garzon - Grupo Ibmec Educacional Sa - Vistos. GUSTAVO GURGEL VALENTE GARZON ajuizou
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais contra GRUPO IBMEC EDUCACIONAL S/A. Aduziu, em síntese, que no
ano de 2003 efetuou matrícula no Instituto Superior de Educação Uirapuru (ISEU), transferido da Universidade Salgado de
Oliveira do Rio de Janeiro. Disse que na oportunidade fora informado expressamente que o curso escolhido lhe daria o título de
Bacharelado e Licenciatura Plena e que poderia atuar como professor de educação física tanto em escolas como em academias,
hotéis e outros. Aduziu que concluiu o curso em 2005 e recebeu o diploma em Março de 2006, quando então ingressou com
a documentação para obter a carteira funcional junto ao Conselho Regional de Educação Física da 4ª-Região. No entanto,
referido Conselho emitiu a carteira profissional para atuação básica, sem o título de bacharel e, por isso, estaria inviabilizada
sua contratação pelos estabelecimentos pretendidos. Em razão disso matriculou-se em 2010, na mesma escola, que lhe
ofereceu o curso de Bacharelado em Educação Física, com duração de 01 ano, ao custo total de R$1.515,00. Ao final requereu
a procedência da ação para ser indenizado no valor total do curso em complementação, além da perda da chance no período em
que não pode exercer plenamente sua profissão. Requereu, também, indenização por danos morais no equivalente a 100 vezes
o salário mínimo (fls. 02/26). Juntou documentos (fls. 30/74 e 77). Devidamente citada (fls. 82/84), a requerida contestou o feito
e pediu a improcedência da ação. Juntou documentos (fls. 87/152). Réplica (fls.156/176). Audiência de tentativa de conciliação
infrutífera (Fls.191). Despacho Saneador (Fls.200). Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas do autor (fls.247/249)
e duas da ré (fls.263/264). As partes apresentaram memoriais (Fls.271/279 e 255/257), reiterando seus posicionamentos. É
o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. De início, faço consignar que a relação é de consumo, conforme já reconhecido no
despacho saneador, onde ficou superada a questão preliminar da prescrição. A ação é parcialmente procedente. É incontroverso
que o autor efetuou sua matrícula em 2003, e que lhe foi prometido o título de Bacharelado e Licenciatura Plena. Formouse em 2005, quando o CREF/SP mudou seu entendimento acerca do tema. A ré, mesmo após esse entendimento do CREF/
SP, continuou informando que seu curso teria Licenciatura Plena, conforme se vê nos documentos de fls. 32 e 36 e pelos
depoimentos das testemunhas de fls. 247/249. O Código do Consumidor prevê no artigo 6º que são direitos do consumidor: “III a
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características,
composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. Assim, independente da correção do entendimento
do CREF/SP, caberia à ré prestar a correta informação e não prometer a solução do problema, prestando assistência jurídica.
Por isso, a partir daí, a informação passou a ser inidônea e incorreta. O fato de ser o autor esclarecido e ter firmado procuração
para resolução do problema judicialmente, como se dispôs a ré, não lhe tira a responsabilidade pela correta informação.
Dessa forma, a requerida tem responsabilidade exclusiva pelos fatos descritos na inicial (informação inadequada - promessa
indevida de habilitação plena mesmo após ciência da alteração do entendimento do CREF/SP), sendo irrelevante, pois, a culpa
concorrente de terceiro, já que somente a de caráter exclusivo está prevista como excludente de responsabilidade, no artigo
14, §3º, do CDC. Sendo assim, a ré deve indenizar o autor, eis que evidenciado ficou o transtorno e aborrecimento pelo que
passou o mesmo (formado e impedido de exercer plenamente a profissão). O dano moral não é de fácil valoração, na medida
em que o evento danoso atinge a dignidade das pessoas. De sorte que o valor arbitrado deve servir de conforto ao ofendido,
sem lhe proporcionar enriquecimento indevido, bem como coibir nova e igual conduta do ofensor. Neste caso concreto, atento
as circunstâncias narradas na inicial, contestação e na oitiva das testemunhas, além dos documentos juntados, fixo o valor da
indenização em R$ 5.000,00. Valor maior tiraria o duplo objetivo (indenizar sem enriquecimento indevido e inibir nova conduta).
No que concerne à pretensão do autor de ser ressarcido em virtude da perda de uma chance, contudo, não lhe assiste razão.
É sabido que, para a incidência da teoria da perda de uma chance, não basta mera possibilidade de prejuízo decorrente do
detrimento alegado, mas sim a demonstração inequívoca da existência de grande probabilidade de que, não fosse a chance
perdida, a vantagem seria precisamente alcançada. Aliás, a testemunha Willy disse que o autor, mesmo ao término do novo
curso, não conseguiu emprego (fls.247). Também não há que se falar em recebimento do valor pago, a título de danos materiais,
porque o curso de extensão universitária (um ano mais para a licenciatura plena) foi ministrado. O serviço foi prestado e, por
isso, houve o pagamento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e o faço para CONDENAR a
requerida ao pagamento de R$5.000,00 (Cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a partir da citação,
e atualizado monetariamente, a partir da data desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ. Em razão da sucumbência,
condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15%
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do valor da causa, nos termos do artigo 20, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil. P. R. I. C.////fls294: Custas de preparo de
apelação GARE R$128,00 FEDTJ 59,00 - ADV: FRANCINE MARIA CARREIRA MARCIANO DE SOUZA (OAB 187005/SP), LUIZ
HENRIQUE NEGRÃO DOS SANTOS (OAB 287141/SP)
Processo 0001526-22.2009.8.26.0443 (443.01.2009.001526) - Procedimento Ordinário - Cheque - Posto Pedrão de Piedade
Ltda - Diga a credora quanto ao teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 77, que, em síntese, informa que realizou
diversas diligências, mas deixou de proceder a constatação dos bens, em razão de não encontar o réu em sua residência,
obtendo a informação deste (por telefone) que a televisão é de 27 e não de 29 polegadas e que a máquina de lavar louça não
funcionando direito e que se tratam de bens velhos (com mais de dez anos de uso). - ADV: SARA SOUZA LOPES (OAB 101482/
SP)
Processo 0001528-84.2012.8.26.0443 (443.01.2012.001528) - Procedimento Sumário - Seguro - Salvador Vaz Domingues
- Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat Sa - Diga o autor quanto a certidão da sra. Oficial de Justiça de fl. 10, no
prazo de 05 dias (não localizou a Rua Dois, dirigindo a Prefeitura local, foi informado que na Vila Maria não existe a Rusa Dois).
- ADV: LUCIANA DE FÁTIMA ARIZONO (OAB 231455/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP)
Processo 0001639-10.2008.8.26.0443 (443.01.2008.001639) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Natalina Toyoko Ogata - Associação dos Despachantes e Diretores de Auto Escola de Piedade - Vistos Cumpra-se o V. Acórdão.
Fl. 497: ciência às partes. Requeira a autora o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: DERLY RODRIGUES DA
SILVA OLIVEIRA (OAB 114208/SP), ARISTEU JOSE MARCIANO (OAB 50958/SP), LUIZ ANTONIO PINTO DE CAMARGO (OAB
80135/SP)
Processo 0002700-61.2012.8.26.0443 (443.01.2012.002700) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - A. O. C. I. M. L. - Vistos Fls. 137 e 138/139: Considerando que o d, Patrono do autor foi nomeado pelo convênio DP/OAB, necessária
sua intimação pessoal. Assim: Expeça-se mandado de intimação do autor-vencido, para que proceda o pagamento do débito,
relativos aos honorários de sucumbência, no montante de R$ 1.033,19, no prazo de 15 dias, sob pena de penhora e aplicação
de multa no importe de 10% do débito (art. 475-J do CPC), bem como, para que, no mesmo prazo, recolha as custas pendentes,
apuradas à fl. 142, sob pena de inscrição de dívida.///Vistos. Fl. 137: tornem os autos ao Contador Judicial. Fls. 138/139:
oportunamente será apreciado. Após, cls. - ADV: CARLOS DE ARAUJO MACHADO (OAB 52563/SP), HEIDE FOGACA CANALEZ
(OAB 77363/SP)
Processo 0003138-92.2009.8.26.0443 (443.01.2009.003138) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Helena Clara de Camargo - Prefeitura Municipal de Piedade - Vistos. Fls. 367 e 368/369: ciência as partes. Após, aguarde-se o
pagamento. - ADV: PETRUCIO ROMEU LEITE VANDERLEI JUNIOR (OAB 170769/SP), RENATO LIMA JUNIOR (OAB 117475/
SP), OTAVIO DOMINGOS FILHO (OAB 278534/SP)
Processo 0003241-94.2012.8.26.0443 (443.01.2012.003241) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - V.
G. M. - E. A. F. de S. - Vistos. As partes são legítimas e estão bem representadas. Além disso, estão presentes todas as
condições da ação e seus pressupostos. Por outro lado, não há preliminares a serem apreciadas ou nulidades a serem sanadas.
Destarte, incorrendo qualquer das hipóteses previstas nos artigos 329 e 330 do Código de Processo Civil, dou o feito por
saneado. Necessária as provas pericial e oral. Quanto a prova pericial já foi a mesma realizada (fls. 57/66). Assim, designo
audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 02 de abril de 2014, às 15 horas. Rol de testemunhas com o prazo
de até 20 (vinte) dias anteriores a data da audiência designada. Ciência ao MP./////Fls.74: Defiro. Fixo alimentos provisórios, em
favor do autor, em 30% do salário minimo, devidos a partir de sua intimação. Intime-se pessoalmente o réu, para depósito na
conta indicada. Após, aguarde-se a audiência. - ADV: SAULO XAVIER DE OLIVEIRA (OAB 311171/SP), INGRID BULL FOGAÇA
CANALEZ (OAB 250137/SP)
Processo 0003281-91.2003.8.26.0443 (443.01.2003.003281) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução
- I. L. da S. e outro - Vistos. Fls. 41 e 42: defiro. Apresentada as cópias necessárias as quais deverão serem devidamente
autenticadas, expeça-se a carta de sentença, mencionando trata-se de 2ª via.. Após, retornem os autos ao arquivo. - ADV:
WILMA FIORAVANTE BORGATTO (OAB 48658/SP)
Processo 0003404-74.2012.8.26.0443 (443.01.2012.003404) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Antonio Rodrigues
da Silva - Luiz Antonio Pinto de Camargo - Vistos Certidão de retro: intime-se a Sra. Perita para dar inicio aos trabalhados, bem
como para que informe os dados necessários para requisição de seus honorários. Publique-se a decisão de fls. 185/186.////
Vistos Forme-se o 2º volume. Fl. 193: requisite-se o pagamento dos honorários da Sra. Perita junto a PGE, constando os dados
informados pela Sra. Expert. Fls. 194/202: digam as partes quanto ao laudo pericial contábil apresentado, no prazo de 10 (dez)
dias. Publique-se a decisão de fls. 185/186 e despacho de fl. 188. - ADV: LUIZ ANTONIO PINTO DE CAMARGO (OAB 80135/
SP), MARDLA LEMOS DA SILVA (OAB 249182/SP)
Processo 0003875-61.2010.8.26.0443 (443.01.2010.003875) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Jose Batista
Vichi e outro - Município de Piedade - Vistos. Fls. 109/110: ciência as partes. Após, aguarde-se o pagamento.//////Vistos. Fls.
113/114: ciência as partes. Após, aguarde-se o pagamento. - ADV: DERLY RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA (OAB 114208/SP),
RENATO LIMA JUNIOR (OAB 117475/SP), FRANCINE MARIA CARREIRA MARCIANO DE SOUZA (OAB 187005/SP), ARISTEU
JOSE MARCIANO (OAB 50958/SP)
Processo 0003933-64.2010.8.26.0443 (443.01.2010.003933) - Procedimento Ordinário - Cristiane Salles da Luz Vieira Me
- Banco Itaú Sa - Vistos. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais c.c. obrigação de fazer ajuizada por
CRISTIANE SALLES DA LUZ VIEIRA ME em face do BANCO ITAÚ SA (em fase de liquidação) . Pelo réu-vencido foram efetuados
os depósitos judiciais de fls. 108 e 139. Pelo despacho de fl. 140, foi determinado a expedição de guias de levantamento favor
da credora, relativas aos depósitos efetuados, bem como a manifestação da autora, quanto a eventual crédito remanescente
a reclamar. Manifestou-se o banco-devedor requerendo a extinção do feito (fls. 142/144). Por fim, manifestou-se a autora,
informando a inexistência de créditos a reclamar, também requerendo a extinção do feito (fl. 148). Posto isso, e, diante de tudo
o mais do que dos autos consta, julgo EXTINTA a presente, o que faço com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de
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Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais. P.R.I.C. - ADV: LICELE CORREA DA
SILVA (OAB 129377/SP), MARIO TARDELLI DA SILVA NETO (OAB 291134/SP), ALEXANDRE LUIZ ALVES CARVALHO (OAB
204155/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP), ILAN GOLDBERG (OAB 241292/SP)
Processo 0006524-38.2006.8.26.0443 (443.01.1997.000074/1) - Embargos de Devedor - Diva Cezarina de Oliveira Rosa e
outro - Unibanco União de Bancos Brasileiros Sa - Vistos Cumpra-se o V. Acórdão. Traslade-se cópias da r. sentença e V. Acórdão
aos autos principais, tornando-me lá conclusos. E, não havendo mais o que decidir, arquivem-se observadas as formalidade
legais. - ADV: MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP), FABIOLA PRESTES BEYRODT DE TOLEDO MACHADO (OAB
105400/SP), WALTER JOSE TARDELLI (OAB 103116/SP)
Processo 3000056-60.2013.8.26.0443 - Execução de Alimentos - Expropriação de Bens - V. R. - Vistos. Fls. 32/44: diga
o exequente quanto o depósito realizado, bem como se há saldo remanescente a reclamar, no prazo de 05 dias. No silencio,
entender-se-á como concordância e o feito será extinto, nos termos do art. 794, I do CPC. - ADV: SAULO XAVIER DE OLIVEIRA
(OAB 311171/SP), CRISTINA MASSARELLI DO LAGO (OAB 302742/SP)
Processo 3000602-18.2013.8.26.0443 - Incidente de Falsidade - Isabel Arnaud Pereira - Hotel Fazenda Vale do Funil Ltda
- - Rosimeri de Mesquita Franklin - fls16: Vistos. 1- Certifique o ajuizamento do presente incidente no processo principal. 2Suspendo o feito principal, com fundamento no artigo 394 do CPC. 3- Diga a parte que produziu o documento, em 10 dias (CPC,
art. 392), ciente do disposto no artigo 392, parágrafo único, do CPC. Int. - ADV: ARISTEU JOSE MARCIANO (OAB 50958/SP),
MARCUS VINICIUS PEREIRA DE BARROS ARMADA (OAB 331495/SP)
Processo 3000636-90.2013.8.26.0443 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Janete Rodrigues de Moraes - Vistos.
Fls. 12/51: defiro a juntada. Ciência a Fazenda Estadual. - ADV: ANTONIO BERNARDI (OAB 41380/SP)
Processo 3000636-90.2013.8.26.0443 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Janete Rodrigues de Moraes - Vistos.
Fl. 57: defiro. Providencie a Inventariante a declaração do ITCMD junto ao posto fiscal, no prazo de 20 dias. Publique-se o
despacho de fl. 52.////Vistos. Fls. 12/51: defiro a juntada. Ciência a Fazenda Estadual. - ADV: ANTONIO BERNARDI (OAB
41380/SP)
Processo 3000935-67.2013.8.26.0443 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - Benedita da Silva Souto - Vistos Fls. 87/90: oportunamente será apreciada. Fls. 91/92: 1- Anote, quanto a
procuração apresentada. 2- Considerando que a autora constituiu advogados, arbitro os honorários advocatícios do advogado
nomeado, Dr. Daniel Dias de Moraes Filho OAB 146054/SP, em 70% da tabela OAB/DP para o caso. Expeça-se a certidão.
3- Defiro vista aos autos pelo prazo requerido. Findo o prazo, tornem-me cls.//////Especifiquem as provas que efetivamente
pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão. Int./////Vistos. Fls. 100: Prejudicado, em razão da decisão de fls.
93. Fls. 101/102: Houve notícia de impossibilidade de cumprimento (fls. 54/55), sendo posteriormente a documentação enviada
ao réu (fls. 82). Entretanto, houve nova notícia de que não houve o cumprimento. Desta forma, determino o cumprimento da
obrigação, em 48 hs, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de eventual apuração de crime de
desobediência. No mais, publique-se fls. 99. Int. - ADV: DANIEL DIAS DE MORAES FILHO (OAB 146054/SP), ARISTEU JOSE
MARCIANO (OAB 50958/SP), JOSE CARLOS CANDIDO DA SILVA (OAB 329023/SP)
Processo 3001146-06.2013.8.26.0443 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco
Panamericano S/A. - Mandado devolvido sem cumprimento (autor não oefereceu meios) /////Fls. 19/20: diga a autora quanto ao
teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, que, em síntese, informa qeu devolveu o mandado de busca e apreensão e citação,
sem o devido cumprimento, pelo motivo da autora não ter oferecido os meios necessário para o cumprimento./////Vistos. Fl.
22: defiro. Recolhida a taxa respectiva, que deverá ser procedido no prazo de 05 dias, providencie o Sr. Escrivão Judicial II o
registro quanto a circulação do veículo pelo sistema RENAJUD. Sem, prejuízo, requeira o autor o que de direito, no prazo de 05
dias. - ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 7629/SC), SERGIO SCHULZE (OAB 63894/RS), SERGIO SCHULZE (OAB 31034/PR),
SERGIO SCHULZE (OAB 298933/SP), KARINA ARAUJO DE LIMA (OAB 217874/SP)
Processo 3001594-76.2013.8.26.0443 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - E. F. dos S. - Vistos. NICOLAS
RAFAEL DIAS DE CAMARGO SANTOS, menor impúbere, representado por sua mãe Daniela Dias de Camargo, ajuizou
Ação Revisional de Alimentos contra EDVALDO FERNANDES DOS SANTOS, aduzindo que foi diagnosticado ser portador
de Sindrome Epilética, e por estar em dificuldade financeira pretende ver majorado o valor dos alimentos, estabelecido por
acordo entre as partes em 30% do salário mínimo para 40% dos rendimentos líquidos do réu (fls.02/05). O requerido foi citado
e diante da ausência de acordo em audiência, apresentou contestação, oportunidade em que alegou que no acordo realizado
já trabalhava no mesmo emprego, sua renda não mudou, o autor está incluído como dependente no seu plano de saúde, tem
outra filha de nome Renata a quem também paga alimentos no valor de 30% do salário mínimo. Aduziu que o acordo realizado
está sendo cumprido e, por fim requereu a improcedência da ação (fls.27/30). Juntou documentos (fls.33/54). Não foram ouvidas
testemunhas (fls.26/Vº). O representante do Ministério Público se manifestou a fls. 63/64. É o relatório. FUNDAMENTO E
DECIDO. Pleiteia o autor a majoração da pensão alimentícia que vem recebendo do réu. Com efeito, o artigo 1699 do Código
Civil prevê a possibilidade de exoneração, redução ou agravação do encargo se sobrevier mudança na situação financeira de
quem os supre ou na de quem os recebe. Indispensável, portanto, a ocorrência de uma destas duas situações. No caso em
exame, observa-se que o autor não provou que houve alteração de sua condição financeira ou do réu, desde a época em que os
alimentos foram fixados. Portanto, o cerne da questão na petição inicial é o diagnostico da doença que afeta o autor e os gastos
com exames e medicamentos. Porém, o autor é dependente do convenio médico do réu e, além disso, faz parte do acordo
que as despesas médicas comprovadas serão suportadas na metade pelo réu. Caso não seja cumprido poderá ser objeto de
execução. Por outro lado, requerente não arrolou testemunhas, de forma que a prova são as documentais constantes dos autos.
Aliás, o atual valor da pensão foi decidido pelas partes em recente acordo, realizado há cerca de um ano e seis meses, no qual
as partes concordaram com o que foi estipulado, (fls.11/Vº), de maneira que não há que se falar em revisão. Desta forma, no
presente caso, embora peculiar, entendo estar sendo observada e respeitada a possibilidade do alimentante em pagar a pensão
alimentícia, bem como, em face da situação fática apresentada, está resguardada a necessidade do alimentado. Ademais, ao
autor cabia, nos termos do artigo 333, inciso I do Código de Processo Civil, a prova dos fatos constitutivos de seu direito e não
o fez. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por NICOLAS RAFAEL DIAS DE CAMARGO
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SANTOS contra EDEVALDO FERNANDES DOS SANTOS. Condeno o autor no pagamento dos honorários advocatícios, que
fixo em 10% do valor da causa, verbas que se desonra, nos termos do artigo 12 da LAJ. Custas na forma da lei. P.R.I.C. - ADV:
LUCIANA MARIA SANTOS (OAB 233185/SP), FABIO BRAGGION (OAB 196451/SP)
Processo 3002074-54.2013.8.26.0443 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - M. M. - A. C. da P. - Vistos.
Primeiramente, diga o MP sobre o acordo de fls. 136/139. Int./////Vistos. Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de
união estável c.c. Alimentos, guarda e partilha de bens ajuizada por Marisa Moreira em face de Adriano Cerello da Paixão.
Às fls.120/128 o réu contestou a ação e às fls.131/134 as partes se compuseram amigavelmente requerendo a homologação
do acordo, com o que concordou a dd. Promotora de Justiça às fls.141. Posto isso, e considerando o que dos autos consta,
homologo o acordo de fls.131/134 e julgo extinto o processo, com fundamento no artigo 269, inciso III, do CPC. Arbitro os
honorários advocatícios da Doutora Mardla Lemos da Silva, OAB/SP Nº249.182, em 1005 da tabela. Transitada em julgado
expeça-se a certidão respectiva e, após arquivem-se observadas as formalidades legais. Encaminhem cópia desta decisão e
dos termos do acordo aos autos referidos às fls. 121, para fins de extinção daquele feito. P.R.I.C. - ADV: MARDLA LEMOS DA
SILVA (OAB 249182/SP), WALTER JOSE TARDELLI (OAB 103116/SP)
Processo 3002448-70.2013.8.26.0443 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - A. P. P. da S. e
outro - Vistos. Fl. 21: defiro. Providencie a d. Serventia a juntada do titulo executivo. Com a juntada, apresentem os exequentes
o cálculo de acordo com a cópia do novo título, no prazo de 05 dias. - ADV: CLÁUDIA RENI CARDOSO (OAB 264430/SP)
Processo 3002620-12.2013.8.26.0443 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - E. S. de R. - Vistos. Fls.
28/29: defiro. Desentranhe-se o mandado (fls. 23/25), aditando-o para o seu efetivo cumprimento./////Vistos. Fls. 38/39: liberese da pauta a audiência designada. Após, ao MP e cls./////Vistos. Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união
estável c.c. alimentos, ajuizada por ERIKA SUELEN DE RAMOS em face de THIAGO MENDES DE OLIVEIRA. O réu foi citado e
as partes intimadas para a audiência de conciliação designada. Às fls.38/39 a autora se manifestou informando que esta vivendo
novamente com o réu, desistindo da ação e requereu a extinção do feito. Ainda não decorreu o prazo para resposta, de forma
que é desnecessária a concordância do réu com o pedido. Deu-se vista ao Ministério Público que concordou com a extinção
do feito (fls.42). Posto isso, acolho o pedido de fls.38 como desistência e, em consequência, julgo EXTINTO o processo sem
resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso VIII do Código de Processo Civil. Arbitro os honorários advocatícios
do Doutor Saulo Xavier de Oliveira, OAB/SP Nº311.171, em 100% da tabela DP/OAB para o caso. A providencia requerida
pelo Ministério Público poderá ser realizada diretamente ao Conselho Tutelar, caso entenda pertinente, pois, nos autos não
houve alegação de qualquer situação de risco à criança. Transitada esta em julgado, expeça-se a certidão respectiva e, após,
arquivem-se observadas as formalidades legais. P.R.I.C. - ADV: SAULO XAVIER DE OLIVEIRA (OAB 311171/SP)
Processo 3002959-68.2013.8.26.0443 - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - Elza Mieko Fukasawa - Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS - Diga a autora quanto a certidão do Oficial de Justiça de fl. 73v, no prazo de 05 dias (diligenciando junto
a moradores dos bairros indicados, não logrei sucesso na localização das moradias da autora e das testemunhas arroladas,
necessário a indicação de pontos de referencia, deixando de efetivar a intimação). - ADV: MARIO TARDELLI DA SILVA NETO
(OAB 291134/SP), JOSÉ ALFREDO GEMENTE SANCHES (OAB 233283/SP)
Processo 3003090-43.2013.8.26.0443 - Divórcio Consensual - Dissolução - W. A. da S. e outro - Vistos. Trata-se de ação
de divórcio consensual, ajuizada por WAGNER ALVES DA SILVA e MARCIA COSTA ROSA. No prazo da emenda e sob pena de
indeferimento da incial, foi determinado que os requerentes estabelece-se as regras relativas à visitas dos pais aos filhos (fl.
13). Embora regularmente intimados (fl. 14), deixaram os autores transcorrer o prazo da emenda, sem qualquer manifestação
nos autos, consoante certidão de fl. 15. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, com fundamento no art. 284, parágrafo único,
do Código de Processo Civil. E, em conseqüência, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 267, inciso I, do mesmo
“Codex”. Transitada esta em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais. P.R.I.C. - ADV: JORGE SHIMIZU (OAB
162831/SP)
Processo 3003091-28.2013.8.26.0443 - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - Clarice Correa da Silva Machado Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Diga a autora quanto a certidão do Oficial de Justiça de fl. 42, no prazo de 05
dias (intimou Clarice (autora) e Gerson (testemunha) e deixou de intimar Neuza e Isac). - ADV: JOSÉ ALFREDO GEMENTE
SANCHES (OAB 233283/SP), MARIO TARDELLI DA SILVA NETO (OAB 291134/SP)
Processo 3003115-56.2013.8.26.0443 - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - Rita Pinto de Camargo Moraes Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - fls28/36: diga o a autora qunto a contestação apresentada. - ADV: JOSÉ ALFREDO
GEMENTE SANCHES (OAB 233283/SP), ANA MARIA FRIAS PENHARBEL HOLTZ MORAES (OAB 272816/SP)
Processo 3003451-60.2013.8.26.0443 - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - Glória Gonçalves Teixeira - Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos Intime-se o Oficial de Justiça para devolver o mandado, devidamente cumprido,
no prazo de 05 (cinco) dias.////Diga a Autora sobre a certidão da Oficial de Justiça de fl.46, que diz não haver encontrado a
testemunha José Severiano Trajano Borba, sendo o mesmo desconhecido no local, porém a autora comprometeu-se em avisálo da data da audiência. - ADV: LICELE CORREA DA SILVA (OAB 129377/SP), JOSÉ ALFREDO GEMENTE SANCHES (OAB
233283/SP)
Processo 3003454-15.2013.8.26.0443 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. S. R. - Vistos. Trata-se de ação de divórcio
litigioso, ajuizada por Marcia Saverio Rodrigues em face de Adão Vieira Rodrigues. Manifestam-se as partes em petição conjunta,
requerendo a desistência da presente ação (fls. 25/26). Posto isso, homologo o pedido de desistência formulado (fls. 25/26), e,
por conseqüência, julgo EXTINTO o presente, sem resolução do mérito, que faço com fundamento nos artigos 267, inciso VIII
do Código de Processo Civil. Indevidos honorários na espécie. Libere-se da pauta a audiência designada. Arbitro os honorários
advocatícios do Dr. Antonio Bernardi, OAB/SP. Nº 41.380 em 30% da tabela para o caso. Transitada esta em julgado, expeça-se
a certidão, após, arquivem-se, observadas as formalidades legais. P.R.I.C. - ADV: ANTONIO BERNARDI (OAB 41380/SP)
Processo 3003510-48.2013.8.26.0443 - Divórcio Litigioso - Dissolução - E. A. de A. - F. de A. L. - Diga o autor quanto a
certidão do Oficial de Justiça de fl. 47, no prazo de 05 dias (dirigi ao endereço em questão, mas não encontrei a citanda, devolvo
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o mandado em cartório, sem cumprimento, considerando a determinação judicial)./////vistos. Fls. 41/43: defiro. Anote-se. Intimese o sr. Oficial de Justiça para proceder a devolução do mandado, independente de cumprimento. Após, aguarde-se o retorno da
carta precatória (fl. 38) e a realização da audiência designada. - ADV: DERLY RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA (OAB 114208/
SP), WAGNER ROBERTO LOPES (OAB 160674/SP)
Processo 3003924-46.2013.8.26.0443 - Procedimento Ordinário - Guarda - A. L. D. e outro - Vistos. I) Considerando que
os autores detêm a guarda de fato da menor, depreende-se que pretendem a regularização de uma situação de fato, nos
termos do artigo 33, parágrafo 1º, do Estatuto da Criança de do Adolescente. Diante desse contexto e ante a concordância da
douta representante do Ministério Público com o pedido (fls. 16/18), DEFIRO o pedido de tutela antecipada para conceder aos
autores a guarda provisória da menor. II) Lavre-se o termo respectivo, devendo os autores comparecer em Cartório no prazo
de 05 (cinco) dias para tal fim. III) No mais, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 02 de abril de 2014, às 16
horas. IV) Citem-se e intimem-se as partes para comparecimento, advertindo os réus de que eventual contestação poderá ser
apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da audiência designada, caso resulte infrutífera a conciliação, por
intermédio de advogado, sob pena de rev
elia. V) Ciência ao MP. Int. - ADV: MATHEUS SPINELLI FILHO (OAB 39427/SP)
Processo 3003974-72.2013.8.26.0443 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento Adélia Rainelli Ferreira e outro - Paulo Evaristo da Silva e outro - Vistos. Junte aos autos certidão atualizada de inventariante.
Tratando-se de espólio, para analise do pedido de justiça gratuita, apresente cópia da declaração de bens/herdeiros. Prazo:
10 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Após, apreciarei o pedido de tutela antecipada./////fls64: Certifico e dou fé, em
cumprimento ao R. Despacho de fls. 62/63, expedi o Mandado de Citação ao requerido Miguel Ferreira Veloso, e, com referência
ao requerido Paulo Evaristo da Silva, residente em São Paulo-SP, nos termos dos artigos 215 e 223, parágrafo único, do Código
de Processo Civil, o depósito para a despesa postal está incorreto, porque o valor deverá corresponder a Carta com “AR-MP” 15
folhas. - ADV: RENATO DURANTE (OAB 177831/SP), ADRIANA GOMES MARCENA (OAB 265087/SP)
Processo 3004038-82.2013.8.26.0443 - Procedimento Ordinário - Revisão - G. do A. C. - Vistos. 1- Nos termos da cota retro
e os documentos juntados aos autos, defiro o pedido de antecipação da tutela e reduzo para 1/3 do valor liquido dos vencimentos
do autor. 2- No mais, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento, para o dia 23 de abril de 2014, às 14 horas 3Cite-se o(a) requerido (a), bem como, intimem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de seus advogados e
testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol e de intimação, advertindo o requerido(a) que, no caso de que não
tenha condições de constituir advogado, deverá no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer ao plantão da Assistência Judiciária a
fim de que seja nomeado advogado para sua defesa. Importará a ausência do autor(a) em arquivamento do processo e a do(a)
requerido(a) em confissão e revelia e de que a contestação deverá ser apresentada na audiência acima aprazada, caso resulte
infrutífera a conciliação. - ADV: TATIANA VENTURELLI (OAB 214650/SP)
Processo 3004080-34.2013.8.26.0443 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - C. R. A. G. - Vistos. Cite-se,
com as advertências de praxe. Sem prejuízo, oficie-se ao IMESC solicitando a designação de data para perícia. O requerimento
final de fls. 11, oportunamente será apreciado. Int. - ADV: EVA DE SOUZA DOURADO SPINELLI (OAB 56062/SP)
Processo 3004083-86.2013.8.26.0443 - Divórcio Consensual - Dissolução - M. B. da S. e outro - Vistos. MARTA BLEY
DA SILVA e EVANDRO NUNES DA SILVA ajuizaram a ação de divórcio consensual com fundamento no artigo 226, § 6º da
Constituição Federal (fls. 2/8). Deu-se vista a DD. representante do Ministério Público que nada opôs quanto a homologação
do acordo (fl. 18). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. O pedido inicial tem fundamento no parágrafo 6º do artigo 226
da Constituição Federal, a seguir transcrito: “O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”. Por conseguinte, não mais
necessária à comprovação do lapso temporal para concessão do divórcio. Ante ao exposto, HOMOLOGO o acordo de fls. 2/8
para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Em conseqüência, DECRETO O DIVÓRCIO do casal, com fundamento no
art. 226, § 6º da Constituição Federal, por conseqüência julgo EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, o que faço
com fundamento no art. 269, inciso III, do Código de Processo Civil, sendo que a requerente voltará a usar o nome de solteira,
ou seja, MARTA BLEY MONTEIRO DE QUEIROZ. Transitada esta em julgado, expeça-se o mandado de averbação, após,
arquivem-se, observadas as formalidades legais. P.R.I.C. - ADV: MARIO TARDELLI DA SILVA NETO (OAB 291134/SP)
Processo 3004093-33.2013.8.26.0443 - Divórcio Litigioso - Dissolução - V. L. de M. S. - Vistos. Diante do alegado na
petição inicial e visando evitar grave dano a autora e aos menores, também adotando como razão de decidir os termos da cota
retro, defiro o pedido de separação de corpos. Sem prejuízo, defiro a guarda provisoria dos menores em favor da requerente.
Diante da prova de paternidade (fls. 13/14), defiro alimentos provisórios no valor de 1/3 do salário minimo, ante a falta de
outros elementos. Designo audiência de tentativa de reconciliação ou conversão para via amigável para o dia 30/04/2014 às
16:30h. Cite-se o réu e intime-se as partes, ficando o(a) ré(u) advertido(a) do prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da
audiência caso não se realize acordo, para apresentar a contestação, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os
fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. As audiências deste Juízo realizam-se no
seguinte endereço:Praça Raul Gomes de Abreu, 73, sala Sala de Audiência 01, Centro. Servirá o presente, por cópia digitada,
como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se.////Certidão exarada pela Sra. Oficiala de Justiça Sandra
Ap. Bellia Sola Aro às fls. 31: “CERTIDÃO Certifico e dou fé eu oficial de justiça abaixo assinado em cumprimento deste em
diligencias, no endereço indicado, fui atendida por Josiane que chamou seu genitor, sendo que pelo Sr. Josias José da Silva
fui informada que não havia mais necessidade do cumprimento da medida de separação de corpus nesta data, haja vista que
por vontade própria a Sra. Vera Lucia deixou o lar em 1º de janeiro p. passado, passando a residir em outro endereço. Informou
mais, que atualmente reside neste local o declarante e os dois filhos do casal, sendo que Vera efetua livremente visita aos filhos.
Esta informação foi confirmada pela filha do casal Josiane de 15 anos que estava presente no local juntamente com o irmão
menor. Fui informada ainda, que Vera reside atualmente na cidade, em local que não sabem indicar com precisão e trabalha na
Empresa Danúbio na Rodoviária local, porém nesta data, face ao horário, já deveria ter deixado o trabalho. Certifico mais, que
tendo em vista o caráter da medida concedida, por cautela, diligenciei junto ao Mercado existe na mesma via pública, próximo
à residência, recebendo informações que Vera Lucia efetivamente mudou-se do local e atualmente reside com terceira pessoa
nas proximidades da Escola Theodora. Certifico também que procedi a citação, intimação e advertência de Josias José da Silva
que ficou ciente, recebeu contrafé, exarando sua assinatura no mandado. Certifico ainda, que posteriormente, mantive contato,
via fone, com o número que me foi concedido como sendo da autora, sendo por ela informada que a mesma realmente havia
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mudado do endereço constante deste mandado, bem como que nesta oportunidade em virtude do aniversário do filho estava
se dirigindo ao bairro, pelo que na entrada deste encontrei a mesma pessoalmente. Assim, procedi a intimação de Vera Lucia
de Moraes Silva do inteiro teor deste, que ficou ciente, recebeu contrafé, apondo sua assinatura no mandado. Na ocasião Vera
Lucia declarou que reside atualmente na Rua Marta Zanfirov de Camargo, 201, Jd. Secap, fone 996058139. Certifico finalmente,
que tendo em vista a situação de fato constatada, deixei de efetuar a separação de corpos, devolvendo para as determinações
necessárias. Nada Mais. Piedade, 13/01/14. 01 cota.” - ADV: FABIO ALEXANDRE TARDELLI (OAB 82023/SP)

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCA CRISTINA MÜLLER DE ABREU DALL’AGLIO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSE VITORINO DE OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0018/2014
Processo 0000196-14.2014.8.26.0443 - Procedimento Ordinário - Busca e Apreensão de Menores - U. I. B. S. - A. H. P. Em razão dos elementos trazidos para os autos, e para evitar maior gravame ao menor, acolho integralmente a manifestação
ministerial de fls. 30 para o fim de deferir o pedido liminar de busca e apreensão do menor Eric Katsuo Sakamoto Peralta,
filho de Ursula Ikuko Boss Sakamoto e de Athur Henrique Peralta, que se encontra com o pai na Rua Dos Pintores n. 135,
Chácara Aurora, no município de Embu das Artes, devendo o mesmo ser entregue para a mãe, requerente Ursula, sob pena
de desobediência. Providencie-se o necessário para o cumprimento da medida com urgência.. Servirá o presente, por cópia
digitada, como mandado. No mais, cite-se e intime-se, ficando o(a) ré(u) advertido do prazo de 05 (cinco) dias para apresentar
a defesa e indicar as provas que pretende produzir, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados
na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Se necessário, autorizo o uso do reforço policial para o
cumprimento da diligência, servindo este como determinação a que o Comandando da Policia Militar de Piedade providencie
o necessário. Intime-se. - ADV: OTAVIO DOMINGOS FILHO (OAB 278534/SP), ROMEU ANTONIO DA SILVA JUNIOR (OAB
298261/SP)
Processo 0000264-37.2009.8.26.0443 (443.01.2009.000264) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Unibanco União de Bancos Brasleiros Sa - Carla Harue Kobayashi Piedade Me - - Carla Harue Kobayashi - Fls.172:
Defiro a suspensão nos termos do artigo 791, III, CPC. Eventual provocação deverá ser feita por petição nos autos. Arquivemse os autos aguardando provocação. - ADV: OLIVIA DE SOUZA UNTERKIRCHER WILL (OAB 247821/SP), MICHEL CHEDID
ROSSI (OAB 87696/SP), SILVIO CARLOS CARIANI (OAB 100148/SP), FERNANDO AIRES MARTINS (OAB 215329/SP)
Processo 0000349-81.2013.8.26.0443 (044.32.0130.000349) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - E.
C. E. - M. de G. V. - - M. M. de G. V. - - P. N. de G. V. - - D. K. de G. V. - - M. de G. V. - Manifeste-se o autor, tendo em vista que
o requerido, devidamente citado, não se manifestou nos autos. - ADV: REGIANE DE FATIMA GODINHO DE LIMA (OAB 254393/
SP), HEIDE FOGACA CANALEZ (OAB 77363/SP)
Processo 0000560-54.2012.8.26.0443 (443.01.2012.000560) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Claudionor Paulo dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fls. 88/122: Intime-se o perito a que se manifeste sobre
os exames médicos apresentados, apresentando, se o caso, nova conclusão médica. Com o parecer, manifestem-se as partes,
em dez dias. Após, regularizem-se e tornem para decisão ou sentença. - ADV: JOSÉ ALFREDO GEMENTE SANCHES (OAB
233283/SP), DERLY RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA (OAB 114208/SP)
Processo 0000571-83.2012.8.26.0443 (443.01.2012.000571) - Cumprimento de sentença - Salário-Maternidade (Art. 71/73)
- Vanderleia Aparecida Ribeiro Lima - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifestem-se as partes, no prazo de cinco dias,
acerca da expedição do ofício requisitório. - ADV: JOSÉ ALFREDO GEMENTE SANCHES (OAB 233283/SP), ANA MARIA FRIAS
PENHARBEL HOLTZ MORAES (OAB 272816/SP)
Processo 0000574-72.2011.8.26.0443 (443.01.2011.000574) - Procedimento Ordinário - Exoneração - J. B. L. da S. - L.
L. da S. - - L. L. da S. - SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE CONCILIAÇÃO Reclamação:0000574-72.2011.8.26.0443 Procedimento Ordinário Requerente:José Benedito Lemes da Silva Requerido:Lais Lemes da Silva e Larissa Lemes da Silva
Juíza Francisca Cristina Muller de Abreu Dall’Aglio Vistos; Trata-se de ação objetivando-se a exoneração da obrigação de
pensão alimentícia estabelecida nos autos n. 572/02, ação de separação judicial, que tramitou perante a Primeira Vara Judicial
desta Comarca de Piedade, sob o argumento de que os réus completaram a maioridade civil. Juntou documentos (fls. 02/17).
Houve a citação (fls. 22v, 46 e 57/58) e preferiu-se a revelia (fls. 59). É a síntese necessária. Fundamento e Decido. A lide
comporta imediato julgamento, nos exatos termos do artigo 330, inciso I e II, do Código de Processo Civil. Houve a citação e
preferiu-se a revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na inicial, conforme previsto no artigo 285 e 319, do Código
de Processo Civil. Também, os documentos que instruiram a inicial demonstram que as rés completaram a maioridade civil.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação e EXONERO o autor da obrigação da pensão alimentícia estabelecida
nos autos n. 572/02, ação de separação judicial, que tramitou perante a Primeira Vara Judicial desta Comarca de Piedade, a
partir da citação. JULGO RESOLVIDO o processo, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Isento de
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, diante da gratuidade processual e da natureza da causa.
Não havendo contrariedade, certifique-se, desde já, o trânsito em julgado e arquivem-se. P.R.I. Piedade,07 de janeiro de 2014.
- ADV: ELIANE LEITE DE OLIVEIRA (OAB 129199/SP)
Processo 0000578-41.2013.8.26.0443 (044.32.0130.000578) - Procedimento Ordinário - Guarda - A. L. dos S. - A. A. da S.
R. - Designo audiência de conciliação para o dia 19 de março de 2014, às 16:20 horas. Sem prejuízo, especifiquem as partes as
provas que pretendem produzir especificando-as no prazo de cinco dias. Int. - ADV: BORGUE E SANTOS FILHO (OAB 244796/
SP), RENATA GOMES ABREU E ALMEIDA (OAB 140334/SP)
Processo 0000640-52.2011.8.26.0443 (443.01.2011.000640) - Procedimento Ordinário - Títulos de Crédito - Luciano Antonio
da Cunha - Banco Itaú Unibanco S A - Providencie a serventia pesquisa referente ao Agravo mencionada a fls. 74. Após
tornem conclusos. - ADV: RODRIGO FERNANDES REBOUÇAS (OAB 154661/SP), EMILE QUIVEN LOMBARDI VELLUCCI
(OAB 264708/SP), RODRIGO CAZONI ESCANHOELA (OAB 217403/SP)
Processo 0000658-05.2013.8.26.0443 (044.32.0130.000658) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer Matheus Moreira de Souza - - Solange Moreira de Souza - Rubens da Vargem Garcia - Não havendo preliminares a apreciar e
presentes estão as condições da ação, não havendo irregularidades a serem supridas ou nulidades a serem sanadas. Dou o
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feito por saneado. A conciliação poderá ser feita a qualquer momento. Para audiência de instrução e julgamento designo o dia
22 de abril de 2.014 às 16:00 horas. Intimem-se as testemunhas arroladas tempestivamente, bem como o réu para depoimento
pessoal. Na hipótese das partes apresentarem rol, o que deverá ser procedido com antecedência de 20 (vinte) dias da audiência
supra designada, na forma do artigo 407 do CPC, fica desde já deferida e determinada a intimação das mesmas, se em termos.
Intimem-se. - ADV: TATIANA VENTURELLI (OAB 214650/SP), MANUEL FRANCISCO DA FONSECA NETO (OAB 237013/SP)
Processo 0000727-37.2013.8.26.0443 (044.32.0130.000727) - Monitória - Contratos Bancários - Hsbc Bank Brasil Sa
Banco Múltiplo - Neydoces Comércio de Doces e Embalagens Ltda Me - - Sidney Pereira - Trata-se de ação monitória com
base em saldo devedor remanescente de contrato de abertura de limite de crédito em conta corrente, denominado cheque
especial. Diante da ausência de manifestação, deixo, por ora, de designar audiência de conciliação, a qual poderá ser realizada
a qualquer momento (125, IV, CPC). Não há preliminares a serem apreciadas, nulidades a serem sanadas ou irregularidades
serem supridas. Dou o feito por saneado. Determino a aplicação do CDC, diante da evidente relação de consumo estabelecida
no negócio jurídico celebrado pelas partes, com a inversão do ônus da prova em favor do réu, as quais se limitarão as que
este não possa produzir diante da sua hipossuficiência técnica ou financeira. Estabelece-se a controvérsia na legalidade da
cobrança de juros, correção monetária e comissão de permanência, sendo necessária a realização de prova pericial para sua
solução. A tanto nomeio o perito Marival Paes, que deverá estimar seus honorários em dez dias, a cargo do autor, sob pena
de preclusão, tendo em vista que referida prova está sendo realizada por determinação deste Juízo. Com o depósito, intime-se
para apresentação de laudo em trinta dias. Com o laudo, manifestem-se as partes em dez dias. Faculto ás partes a indicação
de assistentes e formulação de quesitos em dez dias. - ADV: JOSE ANTONIO TARDELLI (OAB 269639/SP), JULIO CESAR
GARCIA (OAB 132679/SP), ORIDES FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 97270/SP)
Processo 0000757-72.2013.8.26.0443 (044.32.0130.000757) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Finamax Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Felipo Gonçalves de Souza - SENTENÇA REVELIA
Reclamação:0000757-72.2013.8.26.0443 - Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária Requerente:FINAMAX S/A - CRÉDITO,
FIN. E INVESTIMENTO Requerido:Felipo Gonçalves de Souza Francisca Cristina Muller de Abreu DallÁglio- Juíza de Direito
Vistos; Trata-se de ação de busca e apreensão de veiculo alienado fiduciariamente, sob o argumento de não cumprimento da
obrigação contratual. Requereu-se liminar. Juntou documentos (fls. 02/18). Foi deferido o pedido liminar (fls. 19). Houve a citação
e o cumprimento da liminar (fls. 23/25). É a síntese necessária. Fundamento e Decido. A lide comporta imediato julgamento,
nos exatos termos do artigo 330, inciso II, do Código de Processo Civil. O réu foi citado e preferiu a inércia, presumindo-se
verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 285 e 319, do Código de Processo Civil. Os documentos que
instruiram a inicial demonstram a existência da relação jurídica e a inadimplência do réu, bem como a sua constituição em mora.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação e CONSOLIDO o autor na posse plena e definitiva do veiculo descrito
na inicial, tornando definitiva a liminar. Poderá o autor vender o veiculo de forma administrativa, não por preço vil, mediante
avaliação administrativa prévia, servindo o valor alcançado para abatimento de eventual débito contratual remanescente.
JULGO RESOLVIDO o processo, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o réu no pagamento
de custas, despesas judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, atualizado. Certificado
o transito em julgado e recolhidas as custas, nada sendo requerido, arquivem-se. P.R.I. Piedade,07 de janeiro de 2014. - ADV:
PATRICIA LEONE NASSUR (OAB 131474/SP)
Processo 0000862-20.2011.8.26.0443 (443.01.2011.000862) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria - Tereza dos Santos
- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Recebo o tempestivo recurso de apelação do autor. Processe-se, intimandose a ré para suas contrarrazões de apelação, no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao Egregio Tribunal Federal- 3ª Regiao
de S.Paulo, a cujos membros rendo minhas homenagens. - ADV: DANIEL DE FREITAS TRIDAPALLI (OAB 210142/SP), JOSÉ
ALFREDO GEMENTE SANCHES (OAB 233283/SP), WILMA FIORAVANTE BORGATTO (OAB 48658/SP)
Processo 0001007-42.2012.8.26.0443 (443.01.2012.001007) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Rafael Silva dos Santos - Santa Casa de Misericórdia de Piedade e outro - Ficam as partes intimadas de que foi designado o
dia 25/02/2014 às 15:00 horas para realização de perícia médica junto ao autor perante o IMESC - Rua Barra Funda, 824, Barra
Funda, São Paulo-SP. - ADV: FABIO ALEXANDRE TARDELLI (OAB 82023/SP), WALTER JOSE TARDELLI (OAB 103116/SP),
CAROLINE CRISTINA CARREIRA MARCIANO PINTO (OAB 232960/SP), RENATA SILVA VIEIRA (OAB 288856/SP), ABNER
TEIXEIRA DE CARVALHO (OAB 156310/SP)
Processo 0001024-44.2013.8.26.0443 (044.32.0130.001024) - Procedimento Sumário - Salário-Maternidade (Art. 71/73) Elena Lazara Silva Azevedo - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Recebo o tempestivo recurso de apelaçao da ré.
Processe-se, intimando-se a autora para suas contrarrazões de apelação, no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao Egregio
Tribunal Federal- 3ª Regiao de S.Paulo, a cujos membros rendo minhas homenagens. - ADV: RAQUEL APARECIDA TUTUI
CRESPO (OAB 166111/SP), JOSÉ ALFREDO GEMENTE SANCHES (OAB 233283/SP)
Processo 0001043-60.2007.8.26.0443 (443.01.2007.001043) - Cumprimento de sentença - Maria Adriana Marciano - - Tami
Kurita - Banco Nossa Caixa Sa - Diante da decisão definitiva do Agravo de Instrumento interposto, a fls. 341/342 e informada a
fls. 343, a qual negou provimento ao Agravo, dê-se seguimento ao processo nos termos da decisão de fls. 257, manifestandose a exequente haja vista a transferência do valor bloqueado, bem como depositando-se os honorários periciais. - ADV: JOSE
AMERICO DA SILVA BARBOZA (OAB 231111/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), RENATO OLIMPIO SETTE
DE AZEVEDO (OAB 180737/SP)
Processo 0001054-02.2001.8.26.0443 (443.01.2001.001054) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Pk Engenharia e Comercio Ltda - Prefeitura Municipal de Piedade - Manifeste-se o autor, tendo em vista que a
requerida, devidamente citada, não se manifestou nos autos. - ADV: RENATO LIMA JUNIOR (OAB 117475/SP), ANTONIO LUIZ
DE ALMEIDA (OAB 28303/SP)
Processo 0001100-49.2005.8.26.0443 (443.01.2005.001100) - Arrolamento de Bens - Arrolamento de Bens - Sarah do
Patrocinio Silva - Maria Nunes do Patrocinio - Manifeste-se o patrono do autor, Dr. Mario Tardelli da Silva Neto OAB 291134,
sobre todo o processado, tendo em vista sua nomeação nos autos. - ADV: MARIO TARDELLI DA SILVA NETO (OAB 291134/
SP)
Processo 0001117-41.2012.8.26.0443 (443.01.2012.001117) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Omni Sa Credito, Financiamento e Investimento - Vicente Gomes Cardoso - Providencie o autor a remessa da
carta precatória ao Juízo deprecado, bem como o depósito das diligências do oficial de justiça para expedição do mandado no
endereço localizado na pesquisa Bacenjud. - ADV: DENISE VAZQUEZ PIRES (OAB 221831/SP)
Processo 0001142-64.2006.8.26.0443 (443.01.2006.001142) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria - Neide Sanches
de Lara - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Karen Andressa Lopes - Manifestem-se as partes, no prazo de cinco dias,
acerca da expedição do ofício requisitório. - ADV: URUBATAN LEMES CIPRIANO (OAB 118680/SP), SABRINA NEME ROJO
(OAB 217768/SP), DANIEL DE FREITAS TRIDAPALLI (OAB 210142/SP)
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Processo 0001280-21.2012.8.26.0443 (443.01.2012.001280) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Irene
Aparecida Luiz da Silva Torres - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Recebo o tempestivo recurso de apelação do autor.
Processe-se, intimando-se a ré para suas contrarrazões de apelação, no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao Egregio
Tribunal Federal- 3ª Regiao de S.Paulo, a cujos membros rendo minhas homenagens. - ADV: JOSÉ ALFREDO GEMENTE
SANCHES (OAB 233283/SP), LICELE CORREA DA SILVA (OAB 129377/SP)
Processo 0001281-69.2013.8.26.0443 (044.32.0130.001281) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - V. R. da S. F. - V. R. da S. - Valdemir Rodrigues da Silva Junior ingressou com a presente execução de alimentos em
face de Valdemir Rodrigues da Silva cobrando diferença de valores referente os meses de janeiro a março de 2013, acrescendose os meses que se vencerem até a decisão final. Em sua justificativa o executado informou a existência de uma exoneração
de alimentos entre as mesmas partes onde os valores foram reduzidos para 13% do salário mínimo nacional vigente. O MP
requereu a extinção da execução. Diante do acima exposto, a pretensão é descabida, pois ausente está o interesse de agir,
visto que os valores depositados estão corretos, razão pela qual julgo extinta a presente nos termos do artigo 267, VI. Arbitro
os honorários do patrono do executado no patamar máximo da Tabela DPE/OAB. Expeça-se a certidão oportunamente. - ADV:
FELIPE DE ARAÚJO RIBEIRO (OAB 265190/SP), OTAVIO DOMINGOS FILHO (OAB 278534/SP)
Processo 0001342-81.2000.8.26.0443 (443.01.2000.001342) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Banco do Brasil Sa - Laercio Lemes da Silva - Haja vista email de fls. 265, foi verificado que não foi procedida a
avaliação do bem penhorado. Sendo assim, expeça-se Mandado de Avaliação e Constatação, devendo o exequente providenciar
o depósito das diligências do oficial de justiça. - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), ANGELO
ROJO LOPES (OAB 33112/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP)
Processo 0001462-07.2012.8.26.0443 (443.01.2012.001462) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Iolanda Alves de Oliveira - - Sandra Regina da Silva - Isaac Pereira Netto - - Fabio Maurício Emygdio - Ante o exposto, JULGO
IMPROCEDENTE a presente ação e JULGO RESOLVIDO os processo nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo
Civil. Isento de custas judiciais e despesas processuais, diante da gratuidade processual. Condeno as autoras no pagamento
de honorários advocatícios que fixo em R$-1.000,00, por equidade, suspensa a execução nos termos do artigo 12, da Lei n.
1.060/50. Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se. P. R. I. - ADV: LICELE CORREA DA SILVA
(OAB 129377/SP), ADRIANO SOARES DE FREITAS (OAB 197556/SP)
Processo 0001567-18.2011.8.26.0443 (443.01.2011.001567) - Execução Contra a Fazenda Pública - Averbação/Cômputo
de tempo de serviço de segurado especial (regime de economia familiar) - Getulio Godinho de Moraes - Instituto Nacional do
Seguro Social Inss - Manifestem-se as partes, no prazo de cinco dias, acerca da expedição do ofício requisitório. - ADV: JOSÉ
ALFREDO GEMENTE SANCHES (OAB 233283/SP), WILMA FIORAVANTE BORGATTO (OAB 48658/SP)
Processo 0001666-22.2010.8.26.0443 (443.01.2010.001666) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria - Adriana Bordini dos
Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Nomeio o Dr. Dirceu Albuquerque Doreto como perito nos presentes autos,
devendo ser procedida a sua intimação para agendamento da pericia. Com estes intimem-se as partes para comparecimento.
Faculto a indicação de assistente técnicos e formulação de quesitos, em dez dias. Com o laudo, manifestem-se as partes.,
em dez dias. Intimem-se. - ADV: JANAINA RAQUEL FELICIANI DE MORAES (OAB 248170/SP), JOSÉ ALFREDO GEMENTE
SANCHES (OAB 233283/SP)
Processo 0001723-74.2009.8.26.0443 (443.01.2009.001723) - Procedimento Ordinário - Donário de Paula Leite - Instituto
Nacional do Seguro Social Inss - Em fase de execução. Anote-se a evolução de fases. Após, apresente o INSS, em trinta dias,
cálculo de liquidação, observando-se quanto à eventual compensação os termos dos parágrafos 9º e 10 do artigo 100 da CF.
Com o cálculo do INSS, intime-se o vencedor para manifestação em dez dias. Intimem-se as partes se concordam com a
expedição do RPV, importando seu silêncio na concordância do valor apresentado e também com a expedição do RPV, nos
termos do artigo 10 da Resolução 168 do Conselho da Justiça Federal, ficando o cálculo desde já fica homologado para os
fins de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e encaminhem-se os ofícios ao E. Tribunal Reginal Federal, aguardando-se o
pagamento. Efetuado o depósito, expeça-se o competente alvará para levantamento do valor e intime-se a exeqüente para
manifestação em cinco dias, importando seu silêncio na satisfação do débito e extinção da execução. - ADV: DANIEL DE
FREITAS TRIDAPALLI (OAB 210142/SP), KARINA VARNES (OAB 229093/SP)
Processo 0001793-86.2012.8.26.0443 (443.01.2012.001793) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria - Felipe Pires Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Recebo o tempestivo recurso de apelação do autor. Processe-se, intimando-se a
ré para suas contrarrazões de apelação, no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao Egregio Tribunal Federal- 3ª Regiao
de S.Paulo, a cujos membros rendo minhas homenagens. - ADV: JOSÉ ALFREDO GEMENTE SANCHES (OAB 233283/SP),
ALFREDO PEDRO DO NASCIMENTO (OAB 146039/SP)
Processo 0001914-85.2010.8.26.0443 (443.01.2010.001914) - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Andrea Maciel de Oliveira Santos Me - Andrea Maciel de Oliveira - Banco Bradesco S A - Regularizem-se os
presentes autos e tornem para sentença. - ADV: MARIA CLAUDIA TOGNOCCHI (OAB 225977/SP), MICHEL CHEDID ROSSI
(OAB 87696/SP)
Processo 0001957-51.2012.8.26.0443 (443.01.2012.001957) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria - José Soares Instituto Nacional de Seguro Social - Em fase de execução. Anote-se a evolução de fases. Após, apresente o INSS, em trinta
dias, cálculo de liquidação, observando-se quanto à eventual compensação os termos dos parágrafos 9º e 10 do artigo 100
da CF. Com o cálculo do INSS, intime-se o vencedor para manifestação em dez dias. Intimem-se as partes se concordam
com a expedição do RPV, importando seu silêncio na concordância do valor apresentado e também com a expedição do RPV,
nos termos do artigo 10 da Resolução 168 do Conselho da Justiça Federal, ficando o cálculo desde já fica homologado para
os fins de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e encaminhem-se os ofícios ao E. Tribunal Reginal Federal, aguardandose o pagamento. Efetuado o depósito, expeça-se o competente alvará para levantamento do valor e intime-se a exeqüente
para manifestação em cinco dias, importando seu silêncio na satisfação do débito e extinção da execução. - ADV: TATIANA
VENTURELLI (OAB 214650/SP)
Processo 0002029-82.2005.8.26.0443 (443.01.2005.002029) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Banco do Brasil Sa - Marck Trabalhos Temporários Ltda - José Carlos Kalil Filho - Manifeste-se o exequente,
em dez dias, requerendo o que de direito. No silêncio, arquivem-se. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP),
RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), JOSE CARLOS KALIL FILHO (OAB 65040/SP)
Processo 0002230-06.2007.8.26.0443 (443.01.2007.002230) - Outros Feitos não Especificados - Obrigação de Entregar Fernanda de Oliveira Rosa - Governo do Estado de São Paulo - - Prefeitura Municipal de Piedade - Trata-se de execução de
titulo judicial. Anote-se. Prossiga-se, observando-se os termos do artigo 475, letra “j”, do Código de Processo Civil. Intime-se
o executado, na pessoa de seu advogado, a que efetue voluntariamente, o recolhimento do débito de fls. 210, com exclusão
da multa prevista no artigo 475, “j”, em 15 dias, sob pena do acréscimo da referida multa, ou, no mesmo prazo, indique bens
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à penhora ou apresente impugnação. No silêncio, expeça-se oficio requisitório para requisição do precatório. Int. - ADV: JOSE
CARLOS CANDIDO DA SILVA (OAB 329023/SP), MAGDA HELENA LEITE GOMES TALIANI (OAB 183576/SP), FELIPE DE
ARAÚJO RIBEIRO (OAB 265190/SP), AMANDA TOMIE MIZOBUCHI (OAB 184577/SP)
Processo 0002403-54.2012.8.26.0443 (443.01.2012.002403) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria - Jacinto de Oliveira
Gama - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Recebo o tempestivo recurso de apelaçao da ré. Processe-se, intimando-se a
autora para suas contrarrazões de apelação, no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao Egregio Tribunal Federal- 3ª Regiao
de S.Paulo, a cujos membros rendo minhas homenagens. Sem prejuizo, providencie a ré a implantaçao do benefício conforme
antecipação de tutela deferida na na r. Sentença. - ADV: JANAINA RAQUEL FELICIANI DE MORAES (OAB 248170/SP), JOSÉ
ALFREDO GEMENTE SANCHES (OAB 233283/SP)
Processo 0002458-49.2005.8.26.0443 (443.01.2005.002458) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Jonas de
Oliveira - Bruno Prete - Manifeste-se o vencedor requerendo o que de direiro. Int. - ADV: CLAUDIO SCHOWE (OAB 98517/SP),
ROBERTO MONCIATTI (OAB 115401/SP), ANALY GOUVEIA CLAUSON (OAB 123148/SP), LUCIANE KELLY AGUILAR MARIN
(OAB 155320/SP), ADEMIR MARIN (OAB 84137/SP)
Processo 0002512-15.2005.8.26.0443 (443.01.2005.002512) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Diego César de Moraes - Rosália Vieira Pinto - - Funilaria e Pintura Raphaneli Ltda - Designo audiência de tentativa
de conciliação para o dia 24 de abril de 2014, às 14:10 horas. Intimem-se as partes e seus advogados Após, analisarei os
pedidos de fls. 563/625. No mais, anote-se os pedidos de fls. 626/627 e 629/630. - ADV: DERLY RODRIGUES DA SILVA
OLIVEIRA (OAB 114208/SP), ARISTEU JOSE MARCIANO (OAB 50958/SP), ABNER TEIXEIRA DE CARVALHO (OAB 156310/
SP), WALTER JOSE TARDELLI (OAB 103116/SP)
Processo 0002591-57.2006.8.26.0443 (443.01.2006.002591) - Execução de Alimentos - Alimentos - B. F. dos S. - - T. F. dos
S. - C. J. dos S. - FLS. 223: Converto o rito da presente execução para o 732 CPC. Anote-se. No mais, defiro o bloqueio do débito
da presente execução dos valores depositados a título de FGTS em nome do executado. Remetam-se os autos ao Contador
para atualização do débito. Após, oficie-se a Caixa Econômica Federal para as providências cabíveis, visto a impossibilidade da
realização via BACEN JUD.. - ADV: WILMA FIORAVANTE BORGATTO (OAB 48658/SP), JAIR TENORIO (OAB 24176/SP)
Processo 0002692-21.2011.8.26.0443 (443.01.2011.002692) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Lucas
Nunes de Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Diante da improcedência, arquivem-se os autos, dando ciência às
partes. - ADV: JOSÉ ALFREDO GEMENTE SANCHES (OAB 233283/SP), ALFREDO PEDRO DO NASCIMENTO (OAB 146039/
SP)
Processo 0002692-94.2006.8.26.0443 (443.01.2006.002692) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria - Lucio Julio da
Costa - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Tendo em vista inércia do exequente, JULGO EXTINTA esta execução
com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Ciência às partes. Com o trânsito em julgado, arquivem-se,
com as formalidades legais. - ADV: MIRELA DE OLIVEIRA (OAB 318056/SP), DANIELE BENTO SANTOS (OAB 304439/SP),
ALYSSON IDE RIBEIRO DA SILVA, SEBASTIAO CARLOS FERREIRA DUARTE (OAB 77176/SP)
Processo 0002692-94.2006.8.26.0443 (443.01.2006.002692) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria - Lucio Julio da
Costa - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Providencie o patrono do autor a retirada do alvará. - ADV: MIRELA DE
OLIVEIRA (OAB 318056/SP), ALYSSON IDE RIBEIRO DA SILVA, DANIELE BENTO SANTOS (OAB 304439/SP), SEBASTIAO
CARLOS FERREIRA DUARTE (OAB 77176/SP)
Processo 0002746-50.2012.8.26.0443 (443.01.2012.002746) - Procedimento Ordinário - Arrolamento de Bens - Pedro José
da Silva - - Rosilene dos Santos Silva - Orizia Ribeiro Pinto - - Raymundo José da Silva - Trata-se de arrolamento requerido por
Pedro José da Silva e outros em virtude de bens deixados por Orizia Ribeiro Pinto e Raymundo José da Silva. Juntou documentos.
Atendido todos os requisitos, a Procuradora do Estado reconheceu a isenção do ITCMD (fls.91) Ante o exposto, homologo, a
que produza seus jurídicos e legais efeitos, o plano de partilha de fls. 69/74, ressalvados eventuais prejuízos a terceiros,
especificamente à Fazenda Pública. Cumpridas as formalidades e recolhidas as custas judiciais e despesas processuais,
expeça-se o formal de partilha, observando-se a mencionada cessão de direitos informada a fls. 94. Após, arquivem-se. P.R.I. ADV: ANTONIO BERNARDI (OAB 41380/SP)
Processo 0002882-47.2012.8.26.0443 (443.01.2012.002882) - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - Maria do Carmo
Almeida Gomes - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Diante da improcedência, arquivem-se os autos, com as cautelas
de praxe, dando ciência ao INSS. - ADV: JOSÉ ALFREDO GEMENTE SANCHES (OAB 233283/SP), WILMA FIORAVANTE
BORGATTO (OAB 48658/SP)
Processo 0002917-41.2011.8.26.0443 (443.01.2011.002917) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- João Batista de Menezes - Elektro Eletricidade e Serviço S A - Intime-se pessoalmente o autor para se manifeste nos autos
sobre o cumprimento da obrigação, sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: JOSE ANTONIO TARDELLI (OAB 269639/SP),
JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP)
Processo 0003127-34.2007.8.26.0443 (443.01.2007.003127) - Cumprimento de sentença - Aposentadoria - Katsumi
Fukumoto - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifestem-se as partes, no prazo de cinco dias, acerca da expedição
do ofício requisitório. - ADV: JOSÉ ALFREDO GEMENTE SANCHES (OAB 233283/SP), ALFREDO PEDRO DO NASCIMENTO
(OAB 146039/SP)
Processo 0003155-26.2012.8.26.0443 (443.01.2012.003155) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer Emerson Cipriane - Josias Antonio Domingues - Não havendo preliminares a apreciar e presentes estão as condições da ação,
não havendo irregularidades a serem supridas ou nulidades a serem sanadas. Dou o feito por saneado. Fixo como pontos
controvertidos a venda do veículo, para quem foi feita e quando foi feita. Para audiência de instrução e julgamento designo
o dia 24 de abril de 2.014 às 15:10 horas. Intimem-se as testemunhas arroladas tempestivamente, bem como as partes para
depoimento pessoal. Na hipótese do Requerido apresentar rol, o que deverá ser procedido com antecedência de 20 (vinte)
dias da audiência supra designada, na forma do artigo 407 do CPC, ficando desde já deferida e determinada a intimação das
mesmas, se em termos. Intimem-se. - ADV: CAROLINE CRISTINA CARREIRA MARCIANO PINTO (OAB 232960/SP), THARSILA
FAVERO DE CAMARGO (OAB 291191/SP)
Processo 0003667-09.2012.8.26.0443 (443.01.2012.003667) - Execução Contra a Fazenda Pública - Salário-Maternidade
(Art. 71/73) - Jandira Jacyntho Fernandes - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifestem-se as partes, no prazo de
cinco dias, acerca da expedição do ofício requisitório. - ADV: ANA MARIA FRIAS PENHARBEL HOLTZ MORAES (OAB 272816/
SP), JOSÉ ALFREDO GEMENTE SANCHES (OAB 233283/SP)
Processo 0004196-28.2012.8.26.0443 (443.01.2012.004196) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Edith Pinto - Arthur Lundgren Tecidos Sa Casas Pernambucanas - Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 24
de abril de 2014, às 16:30 horas. Intimem-se as partes e seus advogados - ADV: RENATA GOMES ABREU E ALMEIDA (OAB
140334/SP), RICARDO DE AGUIAR FERONE (OAB 176805/SP), ROBERTA ESPINHA CORRÊA (OAB 256454/SP)
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Processo 0004252-61.2012.8.26.0443 (443.01.2012.004252) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - José
Galdino Rodrigues - Usivel Produtos Metálicos Ltda - Desentranhe-se a petição de fls. 77, haja vista ser estranha aos autos,
providenciando seu devido encaminhamento. No mais, intime-se o exequente para que em 48 horas dê andamento ap feito, sob
pena de arquivamento. - ADV: JOSE VICENTE DE SOUZA (OAB 109144/SP)
Processo 0005138-31.2010.8.26.0443 (443.01.2010.005138) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Manoel Vicente Vital dos Santos - Elias Gonçalves da Silveira - - Renato Alves da Silva - - Mapfre Cia de Seguros - Designo
audiência de tentativa de conciliação para o dia 29 de abril de 2014, às 16:30 horas. Intimem-se as partes e seus advogados
- ADV: ODALEA DA SILVA PENICHE ALEGRE (OAB 126622/SP), ARTHUR FÉLIX DE OLIVEIRA JÚNIOR (OAB 248043/SP),
MARIO TARDELLI DA SILVA NETO (OAB 291134/SP), TAMIRES LEMES SIMÃO (OAB 303567/SP), MARCIO ALEXANDRE
MALFATTI (OAB 139482/SP)
Processo 0005545-66.2012.8.26.0443 (443.01.2012.005545) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco
Bradesco Sa - Fernando Rodrigues de Oliveira - - Fernando Rodrigues de Oliveira - Fica o advogado do requerido intimado a
informar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, a localização exata dos imóveis encontrados na pesquisa Infojud, localizados no
Bairro dos Ortizes, devendo juntar nos autos cópia das matrículas ou escrituras públicas cadastrados no SRI local, nos termos
do artigo 600, inciso IV e 601 do CPC. - ADV: MICHEL CHEDID ROSSI (OAB 87696/SP), RENATA SILVA VIEIRA (OAB 288856/
SP), LARISSA MAGNATTI CHEDID (OAB 213733/SP), SILVIO CARLOS CARIANI (OAB 100148/SP)
Processo 0005743-06.2012.8.26.0443 (443.01.2012.005743) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Norberto Hoffmann - Eletrocar Serviço e Manutenção de Autos Ltda - Designo audiência de tentativa de conciliação para o
dia 23 de abril de 2014 , às 14h40min. Intimem-se as partes e seus advogados - ADV: LUCIANA FERRAZ NACARATO (OAB
288329/SP), SABINA NOBUE URYU (OAB 288873/SP), THARSILA FAVERO DE CAMARGO (OAB 291191/SP), SARA SOUZA
LOPES (OAB 101482/SP)
Processo 0005804-61.2012.8.26.0443 (443.01.2012.005804) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Nelcy Venancio Ferreira - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Ficam as partes e seus advogados intimados de
que foi agendada perícia no autor para o dia 06/06/2014 às 15:40 horas, na OAB local. - ADV: JOSÉ ALFREDO GEMENTE
SANCHES (OAB 233283/SP), ANA MARIA FRIAS PENHARBEL HOLTZ MORAES (OAB 272816/SP)
Processo 0005834-96.2012.8.26.0443 (443.01.2012.005834) - Desapropriação - Desapropriação - O Município de Tapiraí Monsa Agropecuária e Urbanização Ltda - Providencie o autor o depósito da 1ª parcela dos honorários periciais, no valor de R$
2.000,00. - ADV: EDUARDO MONTEIRO DA SILVA FILHO (OAB 90811/SP), CRISTINA MASSARELLI DO LAGO (OAB 302742/
SP), RENATA DE CASSIA DA SILVA LENDINES (OAB 268461/SP), FÁBIO GUEDIS PEREIRA (OAB 234366/SP), VINICIUS DE
OLIVEIRA BARBARESCO (OAB 219248/SP), EDUARDO MONTEIRO DA SILVA (OAB 12461/SP)
Processo 0006690-60.2012.8.26.0443 (044.32.0120.006690) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Rodolfo
Luvisoto - Gabriel Clemente Pires da Cruz - Haja vista interesse de ambas as partes, designo audiência de conciliação para o
dia 29 de abril de 2014, às 16:10 horas. Intimem-se. Int. - ADV: JAIME SILVA TUBARAO (OAB 74162/SP), FABIO SOLA ARO
(OAB 96887/SP)
Processo 3000265-29.2013.8.26.0443 - Procedimento Ordinário - Honorários Periciais - Antonio Paulo Ronchi - Prefeitura
Municipal de Piedade - Manifeste-se o autor, tendo em vista que o requerido, devidamente citado, não se manifestou nos autos.
- ADV: RENATA SILVA VIEIRA (OAB 288856/SP)
Processo 3000755-51.2013.8.26.0443 - Interdição - Tutela e Curatela - T. Y. - S. H. Y. - Manifestem-se as partes acerca do
laudo pericial retro. - ADV: DEBORAH KELLY DO LAGO RAMOS (OAB 160828/SP)
Processo 3000800-55.2013.8.26.0443 - Divórcio Consensual - Dissolução - A. P. D. - - F. A. de O. D. - Trata-se de ação de
Divórcio consensual em que não ha filhos menores e o requerimento das partes satisfaz às exigências da Emenda Constitucional
nº 66/2010 que recentemente entrou em vigor, a fim de que seja decretado diretamente o divórcio, não havendo mais necessidade
de prévia separação judicial ou de comprovação de lapso temporal de separação de fato para a dissolução do casamento.
Assim, homologo o acordo celebrado entre as partes na inicial e decreto o divórcio entre Amadeu Pereira Domingues e Fátima
Aparecida de Oliveira Domingues e julgo extinto o processo, nos termos do artigo 269, I, CPC. A requerente voltará a usar seu
nome de solteira, ou seja, Fátima Aparecida de Oliveira. Arbitro os honorários da advogada das partes no máximo da tabela
OAB/PGE, expedindo se a certidao. Certifique-se, desde já, o trânsito em julgado e providencie-se a averbação desta, que
servirá como Mandado, no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Piedade-SP., Livro B-34, fls. 203, registrado sob
nº 3268 e arquivem-se. PRI. - ADV: MICHELLE APARECIDA BUENO CHEDID BERNARDI E CAMARGO (OAB 215975/SP)
Processo 3001221-45.2013.8.26.0443 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M. E. P. - J. C. P. - Apresentem as
partes, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, os memoriais. - ADV: MAGDA HELENA LEITE GOMES TALIANI (OAB 183576/
SP)
Processo 3002889-51.2013.8.26.0443 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard
S/A - João José Pinto - Vistos.Comprovada a mora, defiro a liminar de Busca e Apreensão do veículo descrito na petição inicial,
com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor
remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69,
artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da
medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a
propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP),
MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 3003470-66.2013.8.26.0443 - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - Vitória Mendes de Oliveira - Secretaria de Saúde do Município de Piedade - Fls. 33: Entre a data do protocolo
da petição e a presente data já decorreu mais de trinta dias. Embora a dilação do prazo possa trazer consequências irreparáveis,
como já mencionado a fls. 25, havendo obrigatoriedade pelo poder publico na proteção à criança e ao adolescente, haja vista
a comprovação do protocolamento do pedido demonstrando que a impetrada está se empenhando, defiro a prorrogação por
mais dez dias da intimação desta decisão. Decorrido o prazo, intime-se a requerente sobre o cumprimento da medida. No mais,
certifique a serventia se houve apresentação das informação pela impetrante. Servirá o presente, por cópia digitada, como
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: TATIANA VENTURELLI (OAB 214650/SP), RENATO LIMA JUNIOR
(OAB 117475/SP)
Processo 3003796-26.2013.8.26.0443 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A. -Crédito, Financiamento e Investimento - Claudia Pereira Sanches - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar de Busca e
Apreensão do veículo descrito na inicial, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar
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a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados
do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de
15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme
cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas,
desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se.
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: MARLI INACIO
PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PIEDADE EM 16/01/2014
PROCESSO :0000139-93.2014.8.26.0443
CLASSE
:AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO
BO : 5/2014 - Tapirai
QUERELANTE : Emerson Sales Bento
ADVOGADO : 146054/SP - Daniel Dias de Moraes Filho
QUERELADO : Silvio Milcheski
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000181-45.2014.8.26.0443
CLASSE
:MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)
OF : 17/2014 - Tapirai
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: R. C. S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000187-52.2014.8.26.0443
CLASSE
:MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)
OF : 20/2014 - Tapirai
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: J. R. DA C.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000176-23.2014.8.26.0443
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900005/2014 - Piedade
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: A. A. G.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000178-90.2014.8.26.0443
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 63/2014 - Piedade
AUTOR
: J. P.
PROCESSO :0000177-08.2014.8.26.0443
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900006/2014 - Piedade
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: G. A. DE O.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000182-30.2014.8.26.0443
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
OF : 08/2014 - Tapirai
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: M. S. F. DE S. M.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000183-15.2014.8.26.0443
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
OF : 92/2014 - Tapirai
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: C. D.
VARA:1ª VARA
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JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO CÁSSIO MAHUAD
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOAO PAULO TARDELLI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2014
Processo 0000700-59.2010.8.26.0443 (443.01.2010.000700) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples
- Justiça Pública - Giovani Guilherme da Silva - Eliane Marla de Souza - Fls. 286/287: Anote-se. Intime-se o novo defensor
constituído pelo réu para que, no prazo legal, se manifeste na fase do artigo 422, do C.P.P. - ADV: MAURO ATUI NETO (OAB
266971/SP), JOSE CARLOS BACHIR (OAB 129705/SP), URUBATAN LEMES CIPRIANO (OAB 118680/SP)
Processo 0001513-52.2011.8.26.0443 (443.01.2011.001513) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Do Sistema Nacional
de Armas - Justiça Pública - Marcelo de Oliveira Cardoso - Vistos Cumpra-se o V.Acórdão. Extraia-se carta de guia em nome
do sentenciado, formando o processo de execução de sentença. Após, ao contador para elaboração do cálculo das custas
processuais. Ciência ao M.P. Int. - ADV: DANIEL DIAS DE MORAES FILHO (OAB 146054/SP)
Processo 0002314-02.2010.8.26.0443 (443.01.2010.002314) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - J.
P. - F. B. de F. e outro - Diante da certidão de fl. 241, cumpra-se o V.Acórdão. Extraia-se carta de guia em nome do sentenciado,
formando o processo de execução de sentença. Alterando posicionamento anterior em razão de inúmeros julgados em sentido
favorável, defiro a isenção de custas, tendo em vista que o réu foi defendido por defensor nomeado pelo Estado e, portanto,
faz(em) jus aos benefícios da Lei nº 1060/50. Após, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades legais. Ciência
ao M.P. Int. - ADV: FABIO CANDIDO DO CARMO (OAB 218243/SP)
Processo 0002690-17.2012.8.26.0443 (443.01.2012.002690) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
- Justiça Pública - Elielton Aparecido Ferreira Escorcio - FICA A DEFESA INTIMADA PARA QUE, NO PRAZO DE 3 DIAS,
APRESENTE QUESITOS. Defiro o requerido à fl. 121, item “1”. Providencie a serventia a juntada das cópias requeridas pelo
representante do Ministério Público. Nesta data, baixo Portaria conforme cópia que adiante segue. Ciência ao M.P. Int. - ADV:
MATHEUS SPINELLI FILHO (OAB 39427/SP)
Processo 0002696-29.2009.8.26.0443 (443.01.2009.002696) - Crimes Contra a Propriedade Intelectual - Violação de direito
autoral - Justiça Pública - Henrique Marcelo Zara - Diante do cumprimento do mandado de prisão expedido contra o réu, extraiase carta de guia, formando o processo de execução de sentença. Alterando posicionamento anterior em razão de inúmeros
julgados em sentido favorável, defiro a isenção de custas, tendo em vista que o(s) réu(s) foi(ram) defendido(s) por defensor
nomeado pelo Estado e, portanto, faz jus aos benefícios da Lei nº 1060/50. Oficie-se ao I.I.R.G.D., encaminhando cópia de
fls. 175/180. Após, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades legais. Ciência ao M.P. Int. - ADV: GUSTAVO
ANTONIO GONÇALVES (OAB 202441/SP)
Processo 0004049-02.2012.8.26.0443 (443.01.2012.004049) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Crimes de Trânsito
- J. P. - E. T. - Vistos. Certifique-se o trânsito em julgado. Extraia-se carta de guia em nome do sentenciado, formando-se o
processo de execução de sentença. Arbitro os honorários advocatícios do(a) Dr(a). José Alberto Baptista Ribeiro em 30% da
tabela da OAB. Expeça-se a devida certidão. Após, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades legais. Ciência
ao M.P. Int. - ADV: JOSE ALBERTO BAPTISTA RIBEIRO (OAB 87999/SP)
Processo 0005414-62.2010.8.26.0443 (443.01.2010.005414) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Violação de direito
autoral - Justiça Pública - Antonio Paes - Vistos. Diante da justificativa apresentada à fl. 114, levanto a revelia do acusado
Antonio Paes. Anote-se. Aguarde-se a devolução da carta precatória expedida à Comarca de Birigui, conforme determinado à
fl. 109. Ciência ao M.P. FICA A DEFESA INTIMADA QUE FOI DESIGNADO O DIA 25/02/2014, ÀS 13:30 HORAS, PERANTE
O JD DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BIRIGUI-SP., PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DE
ACUSAÇÃO. - ADV: ANTONIO BERNARDI (OAB 41380/SP)
Processo 0005486-15.2011.8.26.0443 (443.01.2011.005486) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Violação de direito
autoral - Justiça Pública - Paulo Andre Andrade - Vistos. PAULO ANDRÉ ANDRADE foi denunciado como incurso no artigo 184,
par. 2º, do Código Penal, com redação determinada pela Lei nº 10.695/03, porque no dia 06 de Outubro de 2011, por volta das 12
horas, na Via Antônio Leite de Oliveira, centro, neste município e comarca de Piedade, estaria promovendo o comércio de CDs
e DVDs “piratas”, ou seja, cópias de obras intelectuais e de fonogramas reproduzidos com violação do direito de autor, artista,
intérprete, executante e produtor. A denúncia foi recebida (fl. 42). O réu foi pessoalmente citado (fl. 80) e apresentou defesa
preliminar (fls. 90/91), mas o feito prosseguiu (fl. 95). Durante a instrução criminal foi ouvida uma testemunha de acusação (fl.
115) e nenhuma testemunha de defesa. Ao final, o réu não foi interrogado, pois, embora intimado (fls. 111/112) não compareceu
na audiência, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (fl. 113). Em memoriais, o Ministério Público postulou a condenação do
réu, entendendo inegáveis a autoria e a materialidade do crime (fls. 134/136). Por sua vez, a Defesa sustentou a possibilidade
de aplicação do princípio da insignificância e postulou a absolvição por insuficiência probatória (fls. 139/143). É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido é procedente. A materialidade dos fatos está demonstrada a fls. 17/20. A autoria, por sua
vez, é incontestável. O réu não foi localizado para depor no inquérito policial (fls. 39/40) e, em Juízo, intimado a comparecer
na audiência, quedou-se inerte, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (fl. 113). Pois bem, o réu foi surpreendido numa loja
vendendo os produtos, conforme informado pela testemunha Luciano Pires de Camargo, que é fiscal da Prefeitura de Piedade
(fl. 115). Por sua vez, a quantidade apreendida, bem como o fato de constarem várias cópias das mesmas obras, são indícios
da intenção de comercialização dos produtos (fls. 05/06 e 17/20). Não há dúvida que vendia o material apreendido, estando
sua conduta devidamente descrita no tipo penal. Igualmente não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância,
porquanto a lesão não se afigura tão inexpressiva quanto pretende a Defesa fazer parecer, conforme se depreende dos veneráveis
Acórdãos a seguir, os quais são tomados como fundamentos para afastar a tese: “(....) Não se aplica o princípio da adequação
social, bem como o princípio da insignificância, ao crime de violação de direito autoral. 2. Em que pese a aceitação popular à
pirataria de CDs e DVDs, com certa tolerância das autoridades públicas em relação à tal prática, a conduta, que causa sérios
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prejuízos à indústria fonográfica brasileira, aos comerciantes legalmente instituídos e ao Fisco, não escapa à sanção penal,
mostrando-se formal e materialmente típica. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no REsp 1380149/RS Rel.
Min. Og Fernandes STJ J. 13.09.2013) “Quanto à alegação de que a conduta não se revestiria de antinormatividade (atipicidade
material por força do princípio da insignificância), melhor sorte não socorre a acusada. Isto porque a conduta praticada se
reveste de inegável ofensa ao bem jurídico tutelado, lesando não só os artistas cujos direitos foram violados, mas a indústria
e a sociedade como um todo. A lesão ao bem tutelado transcende a mera titularidade do direito autoral, alcançando uma gama
de fatores, como as empresas do ramo de entretenimento, os empregos delas advindos e a respectiva arrecadação tributária
decorrente de tais relações. Além disso, mesmo aqueles que trabalham com a pirataria e pensam que dessa atividade tiram o seu
sustento, estão no subemprego, sem direitos trabalhistas ou previdenciários, subjugados pelos grandes falsificadores”. (Apel. nº
0007003-61.2009.8.26.0302 Rel. Des. Camilo Léllis TJSP J. 12.12.2013). “Com efeito, o conteúdo do injusto, apresentado nos
autos, não é irrisório, a ponto de incidir o referido princípio, pois violar direitos do autor (crime que sustenta as organizações
criminosas responsáveis pela pirataria, além de gerar prejuízos ao fisco, aos autores, aos produtores e às gravadoras), não é
figura penal irrelevante.” (Ap. Crim. Nº 2005091005126-0 Rel. Des. Mário Machado TJDF J. 16.11.2006). Ademais, ainda nesse
contexto, invoca-se o teor da Súmula 502 do Superior Tribunal de Justiça: “Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se
típica, em relação ao crime previsto no art. 184, § 2º, do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas”. Em que pese o
esforço da nobre defensora, o conjunto probatório é harmônico e coerente, robusto o suficiente para ensejar a decretação de
uma sentença condenatória. DOSIMETRIA Primeira fase: Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, verifico que, após a
prática do delito em apreço, o réu sofreu condenação definitiva por outro crime cometido anteriormente a este (fl. 94), de forma
que a pena-base deverá ser fixada em 1/3 acima do mínimo legal, por ser portador de maus antecedentes. Segunda fase: Não
há agravantes ou atenuantes a considerar. ] Terceira fase: Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena a considerar.
Diante da ausência de informações sobre a situação financeira do réu, o valor do dia-multa será o mínimo legal. O regime inicial
de cumprimento será o aberto. Antes o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida em juízo e faço para
declarar LUIZ ANTONIO RIBEIRO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 184, parágrafo 2º, do Código Penal, razão pela
qual o CONDENO ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses de reclusão, em regime
inicial aberto, além do pagamento de 13 (dez) dias-multa. Não obstante os maus antecedentes (fl. 94), por estarem presentes
os demais requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária consistente no pagamento
de 01 (um) salário mínimo a entidade pública ou privada com destinação social, a critério do juízo das execuções. Diante da
natureza da pena não há razão para a prisão cautelar do réu. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado no rol dos
culpados. P. R. I. C. - ADV: WILMA FIORAVANTE BORGATTO (OAB 48658/SP)
Processo 0005677-41.2003.8.26.0443 (443.01.2003.005677) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes Praticados
por Particular Contra a Administração em Geral - Justiça Pública - Joel Alves de Menezes - - Thiago Lopes Garcia - - Valdecir
Rodrigues Pascoa - - William Gustavo Talharini e outros - Cicero Fernando da Silva - Vistos Diante da informação de fls. 11495,
oficie-se à Vara das Execuções Criminais, bem como ao estabelecimento prisional onde o acusado Joel Alves de Menezes
encontra-se recolhido, encaminhando cópia de fls. 1149/1159, 1380, 1478 e 1482/1483. Com relação ao acusado Willian Gustavo
Talharim, diante do regime de cumprimento da pena determinado na sentença (inicial fechado), das decisões de fls. 1149/1159,
1389/1390, bem como da certidão de trânsito em julgado de fls. 1483, expeça-se mandado de prisão. Após, aguarde-se a
decisão a ser proferida com relação ao agravo interposto pelos acusados Thiago Lopes Garcia e Valdecir Rodrigues Pascoa.
Ciência ao M.P. Int. - ADV: JOSE CARLOS SPANO VIDAL (OAB 3259/PR), MARIO DEL CISTIA FILHO (OAB 65660/SP), WILMA
FIORAVANTE BORGATTO (OAB 48658/SP), ANDERSON TADEU OLIVEIRA MACHADO (OAB 221808/SP), MARCOS JOSÉ
DOS SANTOS (OAB 200365/SP)
Processo 3000207-26.2013.8.26.0443 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - J.
P. - L. C. M. da S. - - R. S. de J. - Vistos. LUIZ CARLOS MORAIS DA SILVA e RODRIGO SILVA DE JESUS, qualificados nos
autos, foram denunciados como incursos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 16 de maio de
2013, por volta das 16h 45min, na Avenida Nádia Mincoviski, Vila Nádia, no município de Tapiraí, nesta comarca de Piedade,
previamente ajustados e com identidade de propósitos, foram surpreendidos transportando, para fins de tráfico e consumo de
terceiros, 34 (trinta e quatro) microtubos plásticos contendo cocaína e 42 (quarenta e duas) porções de cocaína na forma de
crack, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal regulamentar; bem como porque, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, associaram-se para praticar
o crime de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Laudos de exames químico-toxicológicos (fls.
66/69). Nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06, foi determinada a notificação dos réus (fl. 57), os quais apresentaram
defesa preliminar (fls. 72/82 e 84/86), mas a denúncia foi recebida (fls. 90/91). Durante a instrução foram ouvidas duas
testemunhas de acusação (fls. 143/vº e 144/vº) e quatro de defesa (fls. 145, 146, 147/vº e 169). Ao final, os réus foram
interrogados (fls. 196 gravação audiovisual). As partes apresentaram memoriais. O Ministério Público postulou a condenação
dos réus nos moldes da denúncia, entendendo que restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos
a eles imputados (fls. 205/209). A Defesa de RODRIGO SILVA DE JESUS alegou que o acusado é apenas usuário e não restou
comprovado que é traficante, porquanto, na prisão em flagrante, com ele não foi encontrado qualquer valor em dinheiro apto a
indicar a venda de entorpecentes. Ademais, alegou que quando os réus foram ouvidos na Delegacia de Polícia, o Delegado de
Polícia não estava de plantão, sendo que quem assinou as peças foi a Escrivã. Por essas razões, postulou a absolvição do
acusado nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da atenuante do artigo 65,
inciso I, do Código Penal (fls. 211/213). Por fim, a Defesa de LUIZ CARLOS MORAIS DA SILVA asseverou que, no flagrante, não
foram encontradas drogas ou quantias em dinheiro, de forma que não poderia estar praticando tráfico. Apontou que a quantidade
de droga encontrada é tão pequena que pode ser considerada apenas para uso próprio. Além disso, sustentou que os acusados
ficaram em cárcere privado na Delegacia de Polícia, que a Escrivã assinou peças do inquérito no lugar do Delegado de Polícia
e admitiu em audiência, que há peças em branco. Pelos motivos apontados, requereu a absolvição do acusado com fulcro no
artigo 386, incisos V ou VII, do CPP. Subsidiariamente, postulou a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06,
com o consequente afastamento do artigo 35 do mesmo diploma, ou a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de
direitos (fls. 214/229). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, observo que a tese da Defesa quanto à
existência de irregularidades no Inquérito Policial já foi analisada à fl. 153. Não obstante, vale lembrar que, por se tratar de peça
meramente informativa, o Inquérito Policial não integra o processo propriamente dito, sendo, inclusive, dispensável para o
oferecimento de denúncia pelo Ministério Público quando colhidos indícios suficientes por outros meios. Eventuais vícios
constituem, portanto, meras irregularidades. O fato de a Escrivã de Polícia ter “assinado pelo Delegado” com sua própria
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1693

assinatura, diga-se de passagem as peças de fls. 13/14 do Apenso 01, não invalida a lide penal posteriormente instaurada. Além
disso, a Autoridade Policial assinou devidamente o Auto de Prisão em Flagrante (fl. 03 Ap. 01) e as Notas de Culpa (fls. 18/19
Ap. 01), únicas peças imprescindíveis do Inquérito Policial, destinadas a revestir a prisão em flagrante de legalidade. O tema já
foi amplamente abordado pela jurisprudência: “Em primeiro lugar, deve ser lembrado que o auto de prisão em flagrante constitui
peça do inquérito policial, que é mero procedimento informativo, destinado a proporcionar elementos indiciários para oferecimento
da denúncia, não integrando, por isso, a ação penal, que, por sua vez, se inicia com a oferta e recebimento da inicial acusatória.
Assim, eventual vício do auto flagratório não se estende para a persecução penal, a única conseqüência seria a perda da força
coercitiva desse auto, perda que autorizaria a soltura do réu. No caso, se existisse algum vício no auto de prisão em flagrante,
nem se poderia cogitar da soltura do paciente, porque a sua prisão, agora, não decorre mais do flagrante, mas, sim, da decisão
condenatória recorrível.” (HC nº 357.112.3/1 Rel. Des. Hélio de Freitas TJSP J. 21.08.2001). “Ilegalidade ou irregularidade no
auto de prisão em flagrante inocorreu, posto que a falta de assinatura não vicia no auto de prisão em flagrante, até porque a
douta autoridade assinou a Nota de Culpa. Além do mais, é sabido que as irregularidades existentes no inquérito policial não
tem repercussão no processo penal.” (Apel. nº 990.09.218727-9 Rel. Des. Fernando Matallo TJSP J. 08.04.2010). “A eventual
existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor
legal como instrumento consubstanciador de coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados,
o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de
conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada.” (HC nº.
73518-5 /SP Rel. Min. Celso de Mello STF DJU 18.10.96) [destaquei]. Aliás, como já ressaltado, a questão já foi analisada às fls.
153, oportunidade em que se enfatizou sobre o lamentável despreparo da Escrivã de Polícia que trabalhou no flagrante. Portanto,
reitero que as falhas na ausência de assinatura de algumas folhas não invalidam o processo. Oportuno frisar que restou
demonstrado que o Delegado de Polícia estava presente e efetivamente presidiu o flagrante. Neste aspecto, vale um
esclarecimento. Os fatos ocorreram em Tapiraí, uma pequena cidade do interior. A delegacia funciona 24 hs e só há um Delegado
de Polícia. No caso, o Delegado sequer é o titular da unidade (ele é Titular de Piedade e respondia pela Delegacia de Tapiraí).
Portanto, quando é apresentado um flagrante e o Delegado não está na unidade, o mesmo é acionado e comparece para a
ratificação da voz de prisão, o que de fato ocorreu, como ressaltado pelos policiais. Esta é a razão da sua ausência no plantão
policial quando da chegada dos policiais militares e dos réus. Também não há prova de agressão ou de que foram encaminhados
ao Batalhão da Policia Militar (vizinho a Delegacia de Polícia).. A alegação da defesa nesse sentido é isolada e destoa do
conjunto das provas. No mérito, a ação penal é parcialmente procedente. A materialidade do crime do artigo 33 da Lei nº
11.343/06, está comprovada a fls. 66/69. A autoria também restou demonstrada. Em Juízo, os réus negaram a acusação (fl.
196). Luiz Carlos disse que foi para Piedade porque haveria uma festa na chácara de um amigo e, em outro dia, uma festa na
cidade. Na data dos fatos, estava com Rodrigo jogando bola. Depois do jogo, foram para Tapiraí comprar drogas, pois em
Piedade disseram que lá a droga era vendida pela metade do preço. Compraram apenas cocaína para uso próprio, não estavam
vendendo. Juntaram R$100,00 e Rodrigo comprou. Ao saírem do local em que compraram as drogas foram abordados pela
Polícia. Rodrigo jogou as drogas fora do carro. Foram levados ao Batalhão da PM e o carro foi revistado. Não conhecia os
policiais, não tem nada contra eles. Acha que eles os incriminaram pela posse do crack porque se recusaram a dizer de onde
tinham comprado a droga. Rodrigo disse que é apenas usuário de drogas. Na data dos fatos estava jogando bola com Luiz
Carlos. Depois do jogo, foram para Tapiraí comprar drogas, onde um amigo disse que era mais barato do que em Piedade.
Compraram R$100,00 de cocaína, mas não abriu o pacote para ver quanto tinha, só sabia que era mais barato. Em Piedade
compra apenas 05g de cocaína com esse dinheiro. Não sabe se tinha crack junto, mas acha que não tem possibilidade de lhe
terem entregado crack também. Ao virarem o carro para voltar, foram abordados pela Polícia, momento em que jogou a droga
pela janela. Foram levados ao Batalhão, onde Luiz foi mantido dentro da viatura enquanto ele acompanhava a revista no carro.
Nada foi encontrado no veículo. Então, os policiais bateram nele e falaram que se contassem quem comprou, eles liberariam a
ambos. Não obstante a negativa dos réus, a prova aponta para o tráfico. Os policiais Fernando Ferreira e Samuel Dias relataram
que estavam em patrulhamento de rotina quando se depararam com o carro dos réus. Deram sinal de parada, que não foi
obedecido. Perseguiram-nos por cerca de 500 metros quando o carro parou e o carona, réu Rodrigo, jogou algo fora do carro.
Em revista pessoal, nada foi encontrado. No terreno baldio, encontraram o saquinho jogado por Rodrigo, que continha cocaína
e crack. Foram à Delegacia, revistaram o carro na presença de Rodrigo no pátio. Esclareceram que foram direto à delegacia e
esperaram a chegada do Delegado. Não levaram os réus ao Batalhão, que fica ao lado da Delegacia, separado por um muro
(fls. 143/vº e 144/vº). A testemunha Tânia Rodrigues, Escrivã de Polícia, narrou que os réus chegaram por volta das 17h à
Delegacia. Antes da apresentação da ocorrência, alguém ligou para saber se os réus já tinham sido apresentados e a funcionária
que atendeu disse que não. Os documentos demoraram para ficar prontos e a revista também demorou porque o carro teve que
ser desmontado, mas os réus não foram levados ao Batalhão. Quanto as falhas administrativas (assinatura) confirmou que
assinou os documentos para não mandar a peça em branco ao Fórum (fls. 147/vº). Vale ressaltar que não existe prova de
desentendimento anterior com os réus ou de má-fé dos policiais, de modo que não há razão para duvidar ou impor restrições
aos seus depoimentos. Aliás, os réus também informaram que sequer conheciam os policiais, de forma que a alegação de que
forjaram o flagrante não encontra mínimo amparo na prova dos autos. Oportuna a transcrição dos seguintes entendimentos
jurisprudenciais: “Os depoimentos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar
agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito
quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas.” (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ
7/287). “O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram
suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (STF HC 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello DJU
18.10.96, p. 39.846). Dessa forma, conclui-se que a persecução penal se deu de forma regular e constatou, de forma coerente
e respaldada em diversos elementos de prova colhidos em Juízo, que os réus praticavam tráfico de entorpecentes quando da
abordagem dos policiais. Essa conclusão não foi elidida pelos depoimentos das demais testemunhas de defesa, que se limitaram
a apontar qualidades e fatos da vida pregressa dos réus (fls. 145, 146 e 169). A quantidade e a forma de acondicionamento da
droga apreendida também constitui prova da sua destinação à mercancia. Finalmente, importante ressaltar que o fato de os réus
serem usuários de entorpecentes não é motivo, por si só, para desclassificar o crime de tráfico. Nesse sentido: “Saliento que o
fato do réu se declarar usuário de drogas, não afasta a possibilidade de que o mesmo exerça a traficância ilícita de entorpecentes,
até porque muitos dependentes de tóxicos utilizam desse expediente para financiar o próprio vício”. (Apel. nº 000567638.2012.8.26.0153 Rel. Des. Paulo Rossi TJSP J. 21.08.2013). “A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do
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traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior
gravidade’ (HC 42.229-3 Rel. Des. Onei Raphael TJSP RJTJSP 10/498). Contudo, no que diz respeito ao crime do artigo 35 da
Lei nº 11.343/06, a absolvição dos acusados se impõe, porquanto não restou configurada a associação para a prática de tráfico.
Para tanto, seria necessário demonstrar a presença de requisitos como estabilidade e permanência, que definem a denominada
societas sceleris, configuradora da associação criminosa de que trata o legislador no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/09, os
quais, no caso em tela, não estão presentes. Vide reiterados entendimentos do Tribunal de Justiça deste Estado a respeito: “(...)
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE - CONDENAÇÃO Impossibilidade: Sem qualquer prova de que os agentes estavam associados de maneira estável ou permanente para a prática
delitiva, incabível a condenação pelo art. 35, caput, da Lei 11.343/06. Recurso defensivo da ré provido e do corréu parcialmente
provido”. (Apel. nº 0000838-89.2012.8.26.0076 Rel. Des. J. Martins TJSP J. 12.12.2013) “Sem embargo dessas realidades, não
pesa alegação da digna acusação em relação a dever-se verificar condenação desse sentenciado por prática do delito previsto
no artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006. É que não se demonstrou com a necessária e imprescindível segurança a existência de
estabilidade ou durabilidade apta a comprovar fosse permanente o vínculo associativo porventura havido entre esse ora
recorrente e o elemento que seria conhecido como ‘Tino’. É dizer, não se incumbiu o Ministério Público provar existisse
organização para venda de entorpecentes ou mesmo houvesse vínculo associativo permanente para fins criminosos”. (Apel. nº
0006839-11.2012.8.26.0361 Rel. Des. Encinas Manfré TJSP J. 12.12.2013). Ao que tudo indica houve mero concurso para a
prática do crime, sendo que era dever do Ministério Público demonstrar que os réus tinham o ânimo de associação, de caráter
duradouro e estável. Um édito condenatório somente é cabível quando estão presentes a materialidade do delito e certeza de
sua autoria. Como bem observa Júlio Fabbrini Mirabete, “... para a condenação, aliás, é necessário a prova plena da materialidade
e da autoria, não bastando a mera possibilidade.” (Processo Penal, 8a edição, Editora Atlas, p. 461), razão pela qual a absolvição
dos réus neste ponto é de rigor. DOSIMETRIA Primeira fase: Atento às disposições do artigo 59 do Código Penal, fixo as penasbase no mínimo legal, pois os réus são primários e sem registro de antecedentes. Segunda Fase: Ausentes agravantes e
atenuantes. Terceira fase: A causa de diminuição de pena do par. 4º, do artigo 33 da Lei 11.343/06, está presente, razão pela
qual reduzo as penas em 1/6, justificando-se a diminuição em grau mínimo em face da quantidade de entorpecente apreendida.
Inexistem causas de aumento de pena. O valor do dia-multa será o mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a situação
econômica da acusada. O regime de cumprimento de pena será o inicial fechado, com fundamento no artigo 2º, parágrafo 1º, da
Lei 8.072/90, com redação dada pela Lei 11.464/07. D E C I S Ã O Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A
PRETENSÃO PUNITIVA DEDUZIDA EM JUÍZO, e o faço para: a) ABSOLVER LUIZ CARLOS MORAIS DA SILVA e RODRIGO
SILVA DE JESUS da acusação de prática do crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, que lhes é feita na denúncia, pelo
fato de não existir prova suficiente para a condenação, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; b)
declarar LUIZ CARLOS MORAIS DA SILVA e RODRIGO SILVA DE JESUS incursos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, razão
pela qual os CONDENO ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 02 (dois meses) de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no mínimo legal. Considerando a natureza
do delito e o regime inicial de pena fixado, inviável qualquer substituição ou outro benefício aos condenados, nos termos do
artigo 44 da Lei nº 11.343/06. Os réus se encontram presos e continuam presentes os requisitos da prisão cautelar, como já
foram ressaltados nas decisões anteriores e que ainda persistem (decretação de prisão preventiva e indeferimento dos pedidos
de liberdade provisória). Oficie-se encaminhando cópia desta sentença para instrução do HC em apenso. Oportunamente, eles
terão seus nomes lançados no Rol dos Culpados. P.R.I.C. - ADV: SERGIO ANTONIO HOTERGE (OAB 275570/SP), REGIANE
DE FATIMA GODINHO DE LIMA (OAB 254393/SP)
Processo 3001011-91.2013.8.26.0443 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - J. P. - G. G. da S. - Vistos
Diante da certidão de fl. 60, nomeio o(a) Dr(a). Renata Silva Vieira, para servir como defensor(a) dativo(a) do(a) acusado(a)
Gilmar Godinho da Silva. Anote-se. Tendo em vista que já houve a intimação da defensora à fl. 56v, aguarde-se a realização da
audiência designada. - ADV: RENATA SILVA VIEIRA (OAB 288856/SP)
Processo 3003830-98.2013.8.26.0443 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0008430-09.2010.8.26.0157
- 1ª VARA CRIMINAL DE CUBATÃO) - Justiça Pública - Rodrigo Varandas Macas - - Teofilo Antonio Moura - Para cumprimento
da presente carta precatória, designo o dia 11 de Março de 2014, as 16:15 horas. Comunique-se. Intime-se e requisite-se a
apresentação da testemunha. Oficie-se à OAB local, solicitando indicação de defensor. Ciência ao M.P. Int. - ADV: ANTONIO
JOSÉ ALVES DOS SANTOS (OAB 49228/RJ)
Processo 3003892-41.2013.8.26.0443 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto - Justiça Publica - Juvenal de Almeida
Santos - Vistos Nomeio o(a) Dr(a). Carlos de Araújo Machado, para servir como defensor(a) dativo(a) do(a) acusado(a) Juvenal
de Almeida Santos. Anote-se. Intime-se o defensor(a) de fl. 35, bem como para que tome conhecimento da prisão do denunciado.
FICA A DEFESA INTIMADA PARA QUE, NO PRAZO LEGAL, APRESENTE DEFESA PRELIMINAR. - ADV: CARLOS DE ARAUJO
MACHADO (OAB 52563/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO CÁSSIO MAHUAD
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOAO PAULO TARDELLI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2014
Processo 0005486-15.2011.8.26.0443 (443.01.2011.005486) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Violação de direito
autoral - Justiça Pública - Paulo Andre Andrade - Vistos. Verifico que há erro material no dispositivo da sentença de fls. 144/148.
Onde constou LUIZ ANTONIO RIBEIRO leia-se PAULO ANDRÉ ANDRADE. Mantida, no mais, a sentença. P.R.I.C. - ADV: WILMA
FIORAVANTE BORGATTO (OAB 48658/SP)

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
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JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCA CRISTINA MÜLLER DE ABREU DALL’AGLIO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSE VITORINO DE OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0015/2014
Processo 0000041-11.2014.8.26.0443 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas - J. P.
- F. A. M. de S. - Trata-se de pedido de liberdade provisória formulado por Flávio Augusto Moreira de Souza, preso em flagrante
delito por porte ilegal de arma de fogo. Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, corroborado pelo autor de
apreensão e exibição, a embasar a manutenção da prisão cautelar do autuado, que ostenta antecedentes criminais em sua FA
nos autos em apenso, pois praticou crime de tentativa de homicidio e é evidente a periculosidade de um reincidente que possui
armas de fogo com numeração raspada e de uso restrito, munições e assessórios e, já tendo sido oferecida denuncia nos autos,
conveniente aguardar a instrução criminal, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, deixo de acolher a tese da
combativa defesa (fls. 02/04). Assim, acolho a manifestação ministerial retro e indefiro a liberdade provisória a Flavio Augusto
Moreira de Souza, mantendo a r. decisão proferida nos autos da prisão em flagrante a fls. 74/75, da conversão da prisão em
flagrante em preventiva Cumpra-se o determinado nos autos principais. Int. - ADV: LUIZ FERNANDO ADAMI LATUF (OAB
137826/SP), OSWALDO DUARTE FILHO (OAB 60436/SP)
Processo 0000041-11.2014.8.26.0443 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas - J.
P. - A. A. C. - Vistos. Recebo a denúncia ofertada contra ALEXANDRE APARECIDO CLEIS e FLÁVIO AUGUSTO MOREIRA DE
SOUZA, o primeiro como incurso no art. 16, IV, da Lei 10.826/2003, c.C. Art. 29, do Código Penal e o segundo como incurso
art. 16, IV, da Lei 10.826/2003, c.c. Art. 29, do Código Penal , cumulado com o art. 12 da Lei 10.826/2003, combinados os dois
crimes na forma do concurso material de crimes. Autue-se e anote-se a prescrição intercorrente. Comunique-se. Citem-se e
notifiquem-se nos termos do artigo 396, do CPP. Defiro integralmente a cota ministerial retro. Ciência ao Ministério Público.
Int - ADV: LUIZ FERNANDO ADAMI LATUF (OAB 137826/SP), FABIO CANDIDO DO CARMO (OAB 218243/SP), OSWALDO
DUARTE FILHO (OAB 60436/SP)
Processo 0000041-11.2014.8.26.0443 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas - F.
A. M. de S. - Trata-se de pedido de liberdade provisória formulado por ALEXANDRE APARECIDO CLEIS, preso em flagrante
delito por porte ilegal de arma de fogo. Há indícios suficientes de autoria e materialidade, corroborado pelo auto de apreensão e
exibição, a embasar a manutenção da prisão cautelar do autuado, que ostenta antecedentes criminais em sua FA, constante dos
autos em apenso, pois já praticou crimes graves, tais como tráfico, bem como estava em gozo de livramento condicional quando
da prática do crime nestes autos. Evidente, pois, evidente a periculosidade de um reincidente que possui armas de fogo com
numeração raspada e de uso restrito, munições e acessórios. Assim, tendo sido denunciado nos autos, conveniente aguardar a
instrução criminal, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, razão pela qual deixo de acolher a
tese da combativa defesa (fls. 02/04) e acolho a manifestação ministerial retro para indeferir a liberdade provisória a Alexandre
Aparecido Cleis, mantendo a r. decisão proferida nos autos da prisão em flagrante a fls. 74/75, da conversão da prisão em
flagrante em preventiva. Cadastre-se o advogado e cumpra-se o determinado nos autos principais. - ADV: FABIO CANDIDO DO
CARMO (OAB 218243/SP)
Processo 0000041-11.2014.8.26.0443 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas - F. A.
M. de S. - Diante da manifestação da defesa às fls. 61/62, em sede preliminar, do réu Flávio, não vislumbrando a presença de
quaisquer das hipóteses do artigo 397 do CPP, aguarde-se a citação dos réus e a apresentação de defesa pelo réu Alexandre
para posterior designação de audiência. - ADV: OSWALDO DUARTE FILHO (OAB 60436/SP), LUIZ FERNANDO ADAMI LATUF
(OAB 137826/SP)
Processo 0000066-58.2013.8.26.0443 (044.32.0130.000066) - Auto de Prisão em Flagrante - Crimes do Sistema Nacional
de Armas - N. M. P. da S. - Vistos. Em que pese os argumentos lançados pela nobre e combativa defesa, a folhas 49/52,
não vislumbro a presença de quaisquer das hipóteses do artigo 397 do CPP. Assim, determinando regular prosseguimento
do feito, designo audiência de instrução, debates e julgamento, para o dia 13/02/2014 às 14:10. Intimem o réu, seu defensor,
as testemunhas da denúncia e as arroladas na defesa preliminar, requisitando-se os policiais militares. Ciência ao MP. Sem
prejuízo, intimem as partes para se manifestarem acerca do pedido contido no ofício de folha 39, em dez dias. Piedade, 18 de
setembro de 2013. - ADV: WALTER JOSE TARDELLI (OAB 103116/SP)
Processo 0000988-07.2010.8.26.0443 (443.01.2010.000988) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - Robson
Queiroz Lima - - Natalia de Sales Gaia - Por todo o exposto e o mais que dos autos consta, ABSOLVO ROBSON QUEIROZ
DE LIMA e NATALIA DE SALES GAIA da imputação que lhe foi feita na denúncia ministerial, com fundamento no artigo 386,
VII, do Código de Processo Penal. Com o trânsito em julgado, tomadas as cautelas de praxe, ao arquivo. PRIC. - ADV: JORGE
SHIMIZU (OAB 162831/SP), ELIO LEITE JUNIOR (OAB 162825/SP), ESTANIL CARDOSO FERREIRA (OAB 123419/SP),
JANAINA RAQUEL FELICIANI DE MORAES (OAB 248170/SP)
Processo 0001255-13.2009.8.26.0443 (443.01.2009.001255) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - A. L.
B. - Diante do trânsito em julgado do v. acórdão, comunique-se o E. Tribunal e, Expeça-se certidão de honorários advocatícios
a defensora nomeada. Após, arquivem-se os autos com as cautelas legais. - ADV: CRISTINA MASSARELLI DO LAGO (OAB
302742/SP)
Processo 0001398-31.2011.8.26.0443 (443.01.2011.001398) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) Giovani Carmos de Oliveira - Vistos. Designo nova audiência de instrução, debates e julgamento, para o dia 29 de janeiro de
2014, às 14:50 hs. Intimem o réu, defensora e testemunhas arroladas, requisitando os policiais. Ciência ao MP. Piedade, 05 de
outubro de 2013. - ADV: SABINA NOBUE URYU (OAB 288873/SP)
Processo 0003153-56.2012.8.26.0443 (443.01.2012.003153) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Leve - Celino
Rodrigues - SENTENÇA Processo nº:0003153-56.2012.8.26.0443 Classe - AssuntoAção Penal - Procedimento Ordinário - Leve
Autor:Justiça Pública Réu:Celino Rodrigues Juiz(a) de Direito: Dr(a). Francisca Cristina Müller de Abreu Dall’aglio Vistos.
CELINO RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado por suposta infração ao artigo 129, § 1º, inciso I, do Código Penal
porque, no dia 09 de dezembro de 2012, por volta das 15:00 hs, na Rua Juvenal Régis, nº 100, Vila Dona Léo, no município de
Tapiraí, nesta comarca de Piedade, ofendeu a integridade corporal de Juracy Batista Rodrigues, produzindo no ofendido as
lesões corporais de natureza grave descritas no laudo de exame de corpo de delito. A denúncia foi recebida em 21/01/2013 (fls.
50). O réu foi citado (fls. 62). Sua defesa preliminar foi apresentada (fls. 57/58). Não estando presentes hipóteses do artigo 397
do CPP, determinou-se regular prosseguimento do feito (folha 64). A prova oral foi produzida (fls. 82/91). O réu foi interrogado
(fls. 92/95). Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, o Ministério Público pleiteou a procedência da ação,
nos termos da denúncia (fls. 97/101) e a Defesa, por sua vez, postulou pela improcedência da ação e o reconhecimento de
excludente de ilicitude, aduzindo que o réu agiu para repelir injusta e atual agressão da vítima a direito seu. Prosseguiu ainda, a
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tese defensiva, no fato de ser o acusado portador de deficiência que o impossibilitou utilizar os dois braços para se defender e
repudiar a agressão à altura, que não da maneira como o fez. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou pela fixação
da pena abaixo do mínimo legal, diante da primariedade do acusado e da confissão espontânea, convertendo-se a privativa de
liberdade em pecuniária, diante da deficiência física do acusado (folhas 106/109). É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.
A materialidade e a autoria do delito encontram-se demonstradas pelo boletim de ocorrência registrado, pelo auto de exibição e
apreensão da arma branca de fls. 05, pelos laudos de folhas 07/12 e 13/14 (arma branca) e 40 (exame de corpo de delito), bem
como pela prova oral produzida. A vítima, Juracy Batista Rodrigues, na fase policial, disse que é tio do réu e, no dia dos fatos,
em horário que não se recorda, encontrou-o no Bar do Shigue, onde ingeriram bebida alcoólica juntos. Foram embora, dirigindose à sua casa. Que estavam bêbados, sentaram-se à mesa da cozinha e em dado momento iniciaram uma discussão, não
sabendo ao certo por qual razão. Então, levantou-se em meio a essa discussão e, ao virar-se de frente para o réu, sentiu um
golpe na altura do abdômen, percebendo que havia sido atingido por golpe de faca, pelo acusado, que permanecia sentado.
Este saiu correndo do local após a agressão. Foi socorrido por sua esposa e filha e transferido para hospital da cidade de
Sorocaba, ficando internado por dois dias. Sofreu apenas um corte; não houve perfuração capaz de atingir-lhe algum órgão.
Que não viu de onde o réu pegou a faca, diante do estado de embriaguez em que se encontrava. Afirmou que ele e Celino nunca
tiveram problemas antes. Atribui os fatos ao estado de embriaguez de ambos (folhas 17). Em juízo, corroborou tal versão,
acrescentando que foram a sua casa, ele e o réu. Jogavam, e o réu passou a mentir que tinha carta, que havia dinheiro,
deixando o declarante bravo. Contrariado, disse ao réu que ele era mentiroso e que parasse de mentir. Na sequência, houve a
agressão. Disseram-lhe que havia dado um tapa no réu, mas afirma que apenas pôs a mão na cabeça de Celino. Estavam à
mesa. Celino, sentado, tinha uma faca no bolso e foi com esta que o atingiu, sendo que estava em pé, perto dele. Que Celino é
deficiente, não tem movimento em um dos braços em razão de acidente de carro (folhas 82/85). A testemunha de acusação
Iracilda Pires da Silva, disse, em solo policial, que no dia dos fatos, estava em sua casa com sua mãe, quando chegaram a
vítima, seu padrasto, juntamente com o réu. Ambos bêbados, dirigiram-se à cozinha e logo depois começaram a discutir. Então
resolveu sair dali com sua filha de colo, indo para o quarto. Minutos depois, ouviu gritos de socorro de sua mãe. Correu para a
cozinha e encontrou sua mãe segurando a vítima, seu padrasto, nos braços. Ele apresentava um “furo” na barriga. Celino havia
se evadido. Ficou sabendo pela vítima, que o réu o atingira com uma faca, em meio a discussão. Acionada, a ambulância
chegou e levou a vitima para o hospital, ficando internado em Sorocaba por dois dias. Esclareceu que não presenciou os fatos.
Ouviu apenas o início da discussão (fls. 36). Em juízo, confirmou suas declarações, acrescentando que vitima e réu sempre se
deram bem (folhas 86/87). A testemunha de acusação Cecília Pires de Godoy Rodrigues, na fase inquisitorial, disse que foi
esposa da vítima Juracy, mas ainda residem na mesma casa. É tia de Celino. No dia dos fatos, em horário que não se recorda,
Juracy chegou com Celino em casa, ambos bêbados, conversando normalmente. Entraram na cozinha e logo depois começaram
a discutir. Celino estava sentado e Juracy foi em sua direção, dando-lhe um tapa no rosto. Atracaram-se e a declarante interveio
e, nesse momento, a vítima lhe disse que Celino havia “furado” sua barriga, levantando a camisa e exibindo o ferimento. Viu que
Celino estava ajoelhado com um braço esticado, trazendo na mão uma faca. A testemunha, então, pegou na faca pedindo que o
réu a soltasse e entregasse a arma, ao que foi prontamente atendida. Celino, na sequência, evadiu-se do local. Pediu socorro à
sua filha que se encontrava no quarto e acionou a ambulância. A vitima foi socorrida e ficou internada em hospital de Sorocaba.
Afirmou que não viu o exato momento em que houve o golpe de faca, pois enquanto os dois discutiam, estava de costas na pia
da cozinha, só virando no momento em que Juracy dava um tapa no rosto de Celino e em seguida se atracaram. Não viu que
Celino portava uma faca. Que a faca não era de sua casa, acreditando que o réu já a portava quando chegou (fls. 37/38). Em
juízo, corroborando o primeiro depoimento, acrescentou que o tapa que Juracy deu no rosto de Celino foi tão rápido que quase
não viu direito. Celino estava parado, sentado. Intercedeu para que os dois não se machucassem mais, pedindo a faca a Celino,
que a atendeu, jogando-a na pia. Viu a barriga da vítima furada. Confirmou que vítima e réu estavam embriagados, que não
tinham desavenças e sempre estavam no bar, bebendo juntos. Que a faca não era da sua casa. Não sabe se seu sobrinho é
pessoa violenta, não convivem. Que depois dos fatos, réu e vítima não conversaram mais. Em resposta às reperguntas da
defesa, disse que Celino e Juracy estavam em pé. Que o réu não tem movimento no braço direito. Nunca movimenta esse
braço. (fls. 88/91). Quanto ao acusado Celino, ao ser interrogado pela autoridade policial, disse que é sobrinho da vítima Juracy
e que no dia dos fatos, por volta das 14h, encontrou-o no Bar do Shigue, juntou-se a ele para beberem. Após, foram à casa de
Juracy, lá chegando embriagados. Sentaram-se à mesa da cozinha e Juracy passou a discutir com sua tia, Cecília, tendo pedido
a Juracy que parasse com a discussão. Então, Juracy o agrediu com dois socos na cabeça e um chute no joelho que o fizeram
cair, não sofrendo lesões. Afirmou não se recordar do momento em que desferiu o golpe de faca contra a vítima. Sua tia Cecília
lhe contou que desferiu o golpe de faca contra a barriga do tio Juracy. Disse lembrar-se que achara uma faca pequena, de cabo
plástico, sujo de graxa, na rua e que a guardara em seu bolso. Acredita que foi essa a faca utilizada na agressão. Estava muito
bêbado e não se recorda com exatidão dos fatos. Que estavam, ambos, bêbados (folhas 46). Interrogado em juízo, o réu
manteve a mão no peito, por todo o tempo. Disse que discutiu com seu tio, a vítima Juracy, por conta de pagamento de táxi. Que
estavam bêbados. Estava sentado quando ele lhe deu soco na cabeça e sua defesa foi atingi-lo para que não lhe batesse mais.
Que nunca portou armas. A faca foi encontrada próximo a uma represa, e resolveu leva-la para casa, pois acreditou que serviria
para alguma coisa. Na ocasião estava bebendo de forma exagerada. Depois dos fatos ficou internado para tratamento de
alcoolismo. Já se envolveu em processos versando sobre embriaguez ao volante. Que é aposentado por invalidez; seu braço
direito teve um nervo desligado e não o movimenta mais. Nada tem contra a vítima, porém, não se falaram mais depois dos fatos
(folhas 92/95). Demonstrado está que o acusado agrediu o ofendido, causando-lhe as lesões corporais graves descritas no
laudo de exame de corpo de delito, e não o contrário, como pretendido nas alegações finais do nobre defensor. Em que pese ser
o réu deficiente, porque seu braço direito padece de sequela que o imobiliza, foi capaz de sacar da faca de forma rápida e
eficaz. Conforme narrou a testemunha Cecília, tudo foi muito rápido, quando se voltou para os dois que brigavam, percebeu o
esfaqueamento. O réu confirmou que furou a barriga da vítima como forma de se defender, pois senão ela lhe bateria mais. Por
si só, essa versão exculpatória já lança por terra a pretensa alegação de legítima defesa, à míngua da falta do requisito
moderação. Não há, pois, como se alegar essa excludente de ilicitude com o desferimento de uma facada no abdômen da vítima
como meio de apenas evitar que um ébrio desferisse no agente um mero tapa, tapa esse tão rápido que a testemunha presencial,
Cecília, próxima das partes, mal chegou a ver direito. Celino estava sentado. A vítima, em pé. Ao que tudo indica, justamente por
isso, teve tempo suficiente para pensar e sacar a arma branca que utilizou para golpear o tio, vítima. Nem a relativa incapacidade
física, nem a embriaguez o impediram. Tanto que fugiu sem prestar socorro a vítima. Finda a fundamentação, passo à dosagem
das penas. Atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo previsto em lei para o tipo qualificado,
não obstante o histórico do acusado, que registra diversos envolvimentos em delitos, inclusive de embriaguez ao volante, por
três vezes, conforme apenso de folha de antecedentes e certidões de objeto e pé. Há que ser reconhecida a atenuante da
confissão, em que pese a versão do réu no sentido de obrar em legítima defesa. Não obstante, a pena-base já foi fixada no
mínimo, não sendo possível redução aquém, nesta fase. Por ser o réu reincidente, conforme se depreende da certidão de fls.
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16, agravo-lhe as penas em 1/6 (um sexto). Sem causas de aumento ou de diminuição a considerar. Torno as penas, na
seqüência, definitivas. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pela justiça pública contra CELINO
RODRIGUES, qualificado nos autos, declaro-o incurso nas penas do artigo 129, § 1º, inciso I, do Código Penal e o condeno a
cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por ser
reincidente. Por ter sido o delito praticado com violência à pessoa, inviável a aplicação da substituição prevista no artigo 44 do
Código Penal. Por ser o réu reincidente em crime doloso, deixo de aplicar a suspensão condicional da pena, prevista no artigo
77 do Código Penal. Desnecessária a custódia cautelar. Transitada em julgado, lance-se seu nome no rol dos culpados. PRIC.
Piedade, 13 de janeiro de 2014. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: JOSE NELSON DE CAMPOS JUNIOR (OAB 129565/SP)
Processo 0004658-19.2011.8.26.0443 (443.01.2011.004658) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito
- Anilton Tome da Silva - SENTENÇA Processo nº:0004658-19.2011.8.26.0443 Classe - AssuntoAção Penal - Procedimento
Ordinário - Crimes de Trânsito Autor:Justiça Pública Réu:Anilton Tome da Silva Juiz(a) de Direito: Dr(a). Francisca Cristina
Müller de Abreu Dall’aglio Vistos. Vistos. ANILTON TOMÉ DA SILVA, qualificado nos autos, foi dado como incurso no artigo 306,
“caput”, da Lei nº 9.503/97, com nova redação dada pela Lei nº 11.705/08, porque, segundo a denúncia, no dia 12 de outubro
de 2011, por volta das 10h00min, na Rodovia SP 79, altura do Km. 120+500, Alto da Liberdade, nesta cidade e comarca de
Piedade, conduziu veículo automotor, na via pública, estando com concentração de álcool por litro de sangue superior a seis
decigramas, nos termos do artigo 2º, II, do Decreto nº 6488/2008. A denúncia foi recebida em 28/11/2011 (fls. 28). Citação pessoal
a folha 36. Apresentada defesa preliminar (folhas 44/45). O Ministério Público ofereceu a proposta de suspensão condicional
do processo (folha 49, 56/57), homologada a folha 59. Tal benefício veio a ser revogado, tendo em vista que o acusado foi
denunciado em outro feito, no período de prova (folhas 71). O réu foi novamente citado a folha 90. Nova resposta à acusação
foi acostada a folhas 93/98. Não sendo o caso de aplicação de quaisquer das hipóteses do artigo 397 do CPP, determinou-se
regular prosseguimento do feito (folhas 100). Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas de acusação (fls.
131/134). Finalmente, o réu foi interrogado (folhas 135/136). Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em
memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia (fls.141/143). A Defesa,
por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado, asseverando inexistência do laudo de aferição do etilômetro pelo Inmetro,
inconstitucionalidade do teste de alcoolemia, aduzindo ser ilícita a prova feita por meio do bafômetro (folhas 145/159). É o
breve relatório. D E C I D O. A ação não merece acolhida. Muito embora o exame do etilômetro realizado a folha 14 ateste
concentração de álcool acima do previsto no artigo 2º, inciso II, do Decreto Federal nº 6.488, de 19 de junho de 2008, e a
prova oral produzida corrobore a embriaguez, conforme depoimentos das testemunhas Hamilton Dutra Messias e Aparecido
Melchior dos Reis (131/134), ambos policiais militares rodoviários que atenderam a ocorrência, confirmando que o réu Anilton
estava aparentemente embriagado, dirigindo o caminhão em ziguezague, a prova da materialidade está comprometida. Isso
porque, o equipamento utilizado para a comprovação da materialidade, estava com sua data de verificação/calibração vencida
no momento da sua utilização, na data dos fatos, conforme se constata a folha 14, em desacordo com as normas de verificação
de regularidade. Para perfeita tipificação do delito, não se dispensa a rigorosa observância dos critérios que, em tese, se
destinariam a dar segurança à medição do aparelho. A Portaria Inmetro nº 202, de 04 de junho de 2010, em seu artigo 7º,
subitem 7.2.2, dispõe que a verificação do etilômetro será realizada a cada 12 (doze) meses. No caso dos autos, o documento
de folha 14, assinado pelos policiais militares, revela que o etilômetro teve sua última calibração efetuada em 04/12/09. Os
fatos em apuração se deram em 12 de outubro de 2011, quase dois anos depois. Em suma, a medição de dosagem de álcool,
imprescindível para embasar um decreto condenatório, restou comprometida, diante do problema apontado no etilômetro. Nesse
sentido, julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado na APELAÇÃO Nº 0005939-48.2011.8.26.0495 COMARCA: REGISTRO
AÇÃO PENAL Nº 495.01.2011.005939-6/00 CONTROLE Nº 404/2011 JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA JUDICIAL-SENTENÇA:
JUIZ GILBERTO AZEVEDO DE MORAES COSTA-ÓRGÃO JULGADOR: 11ª CÂMARA CRIMINAL: “ ...Segundo a Portaria 6/2002
do INMETRO, item 7.2.2, a verificação periódica da calibragem do etilômetro deve ser anual. O fato ocorreu em 29.7.2011 e o
equipamento utilizado teve sua última calibração no dia 5.12.2009 (fl.08), de modo que estava em desacordo com as normas
de verificação de regularidade. O resultado de 1,02mg/l de ar expelido dos pulmões (fl. 21) ficou prejudicado. Assim, sem
a prova da materialidade do crime, a absolvição se impõe...” Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta,
julgo improcedente a ação penal ajuizada pelo Ministério Público contra ANILTON TOMÉ DA SILVA, e absolvo-o da imputação
descrita na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. P. R. I. C. Piedade, 13 de janeiro de
2014. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM
DIREITA - ADV: FERNANDA GUEDES GONÇALVES DE OLIVEIRA (OAB 308278/SP)
Processo 0004806-93.2012.8.26.0443 (443.01.2012.004806) - Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo
Pessoal - E. C. G. - SENTENÇA Processo nº:0004806-93.2012.8.26.0443 Classe - AssuntoTermo Circunstanciado - Posse
de Drogas para Consumo Pessoal Autor:Justiça Pública Réu:Ewerton Cavallini Gonçalves Juiz(a) de Direito: Dr(a). Francisca
Cristina Müller de Abreu Dall’aglio Vistos. EWERTON CAVALLINI GONÇALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como
incurso nas penas do art.28 da lei nº 11.343/06 porque, no dia 17 de agosto de 2012, por volta das 11h40min, na Estrada dos
Vieirinhas, s/nº, Bairro Vieirinha, neste município e comarca de Piedade, foi surpreendido trazendo consigo, para consumo
pessoal, três porções de Cannabis sativa L, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de exame químico-toxicológico de fls.
08/12. Notificado o réu (fls. 66). A defesa preliminar foi apresentada em audiência, após o que foi recebida a denúncia, em
10/07/2013 (folhas 68). Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas de acusação (fls. 72/75). Na sequencia
o réu foi interrogado (folhas 76/78). Em memoriais, o Ministério Público postulou pela condenação do réu nos termos da inicial
(folhas 80/82). A defesa pleiteou a absolvição do acusado, por se tratar de quantidade reduzida da droga encontrada em seu
poder (folhas 84/85). É o breve relatório. Fundamento e decido. A materialidade restou demonstrada pelo laudo de exame
químico toxicológico (fls. 08/12). A autoria resta também, induvidosa. O réu, em seu interrogatório judicial, confirmou o fato de
terem encontrado em seu poder as porções de Cannabis sativa L. Afirmou ser usuário da substância que portava (fls.76/78). A
testemunha Pedro Rodrigues de Abreu Junior, policial militar, em juízo contou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento
pelo bairro mencionado na denúncia e, abordando o réu, a quem reconhecera, encontraram com ele a porção de maconha
(folhas 72/73). A testemunha Edmar Santa Cruz Oliveira, policial militar, corroborou o depoimento de seu colega, reconhecendo
o acusado e asseverando que com ele foi encontrada trouxinha de maconha (fls. 74/75). Ressalta-se que a quantidade de droga
apreendida não se presta a afastar a finalidade de uso, frisando-se que o acusado admitiu ser usuário. Não há dúvida, por
conseguinte, de que o réu praticou conduta típica, ilícita e culpável, caracterizando a prática do crime de porte de droga para
uso próprio, não havendo possibilidade de afastar sua responsabilidade penal. Passo à dosimetria das penas. Verifica-se que o
réu já teve condenação anterior por envolvimento com entorpecente, sendo-lhe aplicada advertência, conforme certidão de folha
11 do apenso próprio. Por isso, entendo que não basta a mera pena de advertência para devida repressão do delito, visto que
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aquela anteriormente aplicada não se mostrou suficiente para afastá-lo da prática de delito semelhante. Portanto, nos moldes
do art. 28, inciso II, c.c. o seu parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, aplico ao réu a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo
prazo de sete meses. Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo procedente a pretensão inicial e, em
consequência, condeno EWERTON CAVALLINI GONÇALVES, qualificado nos autos, por infração ao art. 28 da Lei 11.343/06, à
pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de sete (07) meses, em entidade a ser fixada na execução. Transitada
em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. P. R. I. C. Piedade, 09 de dezembro de 2013. DOCUMENTO ASSINADO
DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: JOSE CARLOS
BACHIR (OAB 129705/SP)
Processo 0004994-57.2010.8.26.0443 (443.01.2010.004994) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Renato
Alexsandro dos Santos - Manifeste-se a DEFESA nos termos do Art. 402 do CPP. - ADV: MARDLA LEMOS DA SILVA (OAB
249182/SP)
Processo 0005927-59.2012.8.26.0443 (443.01.2012.005927) - Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Decorrente de Violência Doméstica - S. O. - Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo procedente a
pretensão do Ministério Público e, em consequência, declaro SANDRO OPTIZ, qualificado nos autos, como incurso no artigo
129, parágrafo 9º do Código Penal, e o condeno a cumprir a pena privativa de liberdade de 3 (três) meses de detenção, em
regime inicial aberto. Não se mostra cabível a concessão das benesses previstas no artigo 44 do Código Penal, diante da
violência praticada pelo réu. No entanto, presentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, concedo ao acusado
o benefício da suspensão condicional da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, durante o qual o acusado
deverá cumprir as condições previstas no artigo 78, § 2º do Código Penal. Ausentes os requisitos para sua custódia cautelar,
poderá o réu recorrer em liberdade. Com o trânsito em julgado, providencie-se o necessário para o início de cumprimento das
penas e inclua-se o nome do réu no rol dos culpados. P.R.I.C. - ADV: GISELLE PELLEGRINO DE CAMPOS (OAB 162920/SP)
Processo 0006402-88.2007.8.26.0443 (443.01.2007.006402) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - W.
V. M. - - D. R. da S. - - M. A. A. - Vistos. Diante do silêncio dos réus, regularmente intimados para recolhimento das custas
processuais, providencie-se inscrição das dívidas. Verifique-se eventuais objetos apreendidos sem deliberação. Encaminhem
cópias da sentença e acórdão para a vítima. Cumpridos os itens acima, comuniquem-se e arquivem-se, com as cautelas
de estilo. Piedade, 02 de outubro de 2013. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME - ADV: MARDLA LEMOS DA SILVA (OAB 249182/SP), MARCELO ROLIM MARUM (OAB 239454/SP), MARIA DO
CARMO GODINHO (OAB 116288/SP)
Processo 3003814-47.2013.8.26.0443 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - J. P. - R. E. de P. - Vistos. Recebo
a denúncia ofertada contra RODRIGO EUGENIO DE PAULA como incurso no artigo 157, “caput” do Código Penal. Autue-se
e anote-se a prescrição in abstrato. Comunique-se. Cite-se nos termos do artigo 396, do CPP. Defiro integralmente a cota
ministerial retro. Ciência ao Ministério Público. Int - ADV: RENATA GOMES ABREU E ALMEIDA (OAB 140334/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCA CRISTINA MÜLLER DE ABREU DALL’AGLIO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSE VITORINO DE OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0016/2014
Processo 0001716-77.2012.8.26.0443 (443.01.2012.001716) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas
para Consumo Pessoal - Cristiane Fidelis de Oliveira - Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo
procedente a pretensão inicial e, em consequência, condeno CRISTIANE FIDELIS DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, por
infração ao art. 28 da Lei 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos da droga, nos termos do inciso I do artigo 28, da
Lei de Tóxicos. Transitada em julgado, tornem os autos conclusos para designação de data para a admoestação. Sem prejuízo,
lance-se o nome da ré no rol dos culpados. P. R. I. C. - ADV: MARDLA LEMOS DA SILVA (OAB 249182/SP)
Processo 0002446-59.2010.8.26.0443 (443.01.2010.002446) - Crimes Ambientais - Crimes contra o Meio Ambiente e o
Patrimônio Genético - Takeyoshi Yamanaka e outro - Fica a defesa intimada, para no prazo legal de 05 (cinco) dias, apresentar
os seus memoriais. - ADV: ABNER TEIXEIRA DE CARVALHO (OAB 156310/SP)
Processo 0005073-46.2004.8.26.0443 (443.01.2004.005073) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Cosmo
Cristiano Mata Ribeiro - Simone Ferreira Lima e outro - Diante da inércia da defesa, autorizo a destruição do celular apreendido
nos autos. Expeça-se o necessário e, cumprida as determinações de fls. 638, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. ADV: LUIZ ANTONIO GOUVEA E SOUSA (OAB 211121/SP)
Processo 0005445-14.2012.8.26.0443 (443.01.2012.005445) - Termo Circunstanciado - Ameaça - Adilson Ribeiro da Silva
- Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo procedente a pretensão do Ministério Público e, em
consequência, declaro ADILSON RIBEIRO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 329, caput, do Código
Penal, e o condeno a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime
inicial semiaberto, em virtude da reincidência do acusado. Não se mostra cabível a concessão das benesses previstas no
artigo 44 do Código Penal, diante da violência praticada pelo acusado. Em virtude de sua qualidade de reincidente em crime
doloso, também deixo de aplicar o “sursis”. Oportunamente, seu nome deverá ser lançado no rol dos culpados. Desnecessária
a custódia cautelar. Com o trânsito em julgado, providencie-se o necessário para o início de cumprimento das penas. P.R.I.C. ADV: FABIANA SAKAMOTO (OAB 294235/SP)
Processo 0005476-68.2011.8.26.0443 (443.01.2011.005476) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas
para Consumo Pessoal - Wellington Tiago Alves Sene - Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo
procedente a pretensão inicial e, em consequência, condeno Wellington Tiago Alves Sene, qualificado nos autos, por infração ao
artigo 28 da Lei 11.343/06, à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de três meses, em entidade a ser fixada
na execução. Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. P. R. I. C. - ADV: HEIDE FOGACA CANALEZ
(OAB 77363/SP)
Processo 0005741-41.2009.8.26.0443 (443.01.2009.005741) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão - Jose Ivo
Resende de Andrade - Recebo o recurso de apelação do réu (fls. 325/330). Processe-se. Expeça-se mandado de prisão contra
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o réu e, oportunamente, providencie-se a extração de guia provisória à VEC e estabelecimento prisional. Expeça-se certidão de
honorários, primeira parcela. Sem prejuízo, cobre-se informações da carta precatória expedida para intimação do réu. - ADV:
WILMA FIORAVANTE BORGATTO (OAB 48658/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CÁSSIO MAHUAD
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELENI VERA COSTA DE JESUS PEDROSO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0001/2014
Processo 0000010-88.2014.8.26.0443 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Luciene
Gomes Dourado - Simoni da Silva Guidio - - Alexsandro Barbosa da Silva - Vistos. A autora deverá, no quinqüídio, fornecer duas
cópias da petição inicial para servirem de contrafé. Int. - ADV: MAURICIO ZABOTI ROJO SILVA (OAB 329103/SP)
Processo 0000106-06.2014.8.26.0443 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Elim Pre-Moldados Ltda ME - Claudio
Bernardino Seabra Junior - Foi designado o próximo dia 18 de fevereiro de 2014, às 10h45min, para realização da audiência
de conciliação. A eventual ausência do autor/exequente implicará extinção do feito nos termos do artigo 51, I da lei 9099/95 e
condenação ao pagamento de custas processuais(no valor de 1% sobre o valor da causa ou o equivalente a 05 UFESPs, o que
for a quantia maior). - ADV: ESTELA MARIS LEME MACHADO (OAB 181590/SP)
Processo 0000279-64.2013.8.26.0443 (044.32.0130.000279) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Vandelis Rodrigues dos Santos Saladini - Engesseis Comércio e Serviços de Beleza - (Fls.101/103: manifestese o exequente. Prazo: 05 dias). - ADV: NIDELCI RODRIGUES (OAB 161224/SP), RENATA MALDONADO SILVEIRA ROMÃO
(OAB 276722/SP)
Processo 0000284-86.2013.8.26.0443 (044.32.0130.000284) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Thadeu Moreni Resende - Nextel Telecomunicações - Fls.104/106: manifeste-se o autor. Prazo:: 05 dias). - ADV:
GUSTAVO GONÇALVES GOMES (OAB 266894/SP), CRISTINA MASSARELLI DO LAGO (OAB 302742/SP)
Processo 0000987-85.2011.8.26.0443 (443.01.2011.000987) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito
- Reinaldo Benedito Neto - Cleber de Lima Amaro - Indefiro a expedição de ofícios. Vale aqui destacar o teor do V. Acórdão do
A.I. n.º 1.046.705-7, da Colenda 11ª Câmara do Egrégio Primeiro Tribunal de Alçada Civil: “Não cabe ao Poder Judiciário exercer
atividade substitutiva da parte e tomar iniciativa que só a essa interessa”. Nesse sentido, já se decidiu: “É obrigação da parte,
ao propor ação saber previamente, o endereço e qualificação dos requeridos, bem como, em execução, se os mesmos têm
algum bem. Se não têm, ou não sabe o exeqüente da existência de algum, corre o risco de estar propondo ação sem finalidade.
Por isso mesmo, é antes da propositura da ação que há de perquirir o autor da existência ou não de bens (RT 571/133”. E
mais AI 831.593-9, rel. Ary Bauer: “Os órgãos judiciais não podem ser reduzidos à condição de assessores especializados na
localização dos devedores e dos bens que possam garantir a execução de títulos extrajudiciais de credores que, na maioria das
vezes, não se preocupam em verificar, previamente a existência de bens que possam servir para esse fim e, comodamente,
pretendem transformar o aparelho estatal em agente de cobrança eficiente e gratuito, esquecendo-se de que tal conduta,
implica em desempenho, pelo Cartório, de inúmeros atos que, a rigor, não são de sua função, atravancam os serviços forenses
e desatendem, por via de conseqüência, o interesse público”. com relação à expedição de ofício para localização de bens
ou do próprio devedor, observa que “a Constituição Federal de 1988, atenta ao movimento internacional de acesso à justiça,
determinou à União, ao Distrito Federal e aos Estados a criação de Juizados Especiais, providos de juízes togados ou togados
e leigos, competente para conciliação, julgamento e execução das causas cíveis de menor complexidade e infrações penais
de menor potencial ofensivo (art. 98, inciso I, CF). O legislador, então, traçou os princípios processuais do Juizado Especial,
prevendo expressamente os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Referidos
princípios acrescido do conjunto de regras trazido pela Lei 9.099/95, procurou, pelo menos parcialmente, dissociar-se do modelo
processual contido no Código de Processo Civil de 1973. Assim, seguindo o raciocínio e o espírito do legislador, dessa forma
indefiro a expedição de ofícios, para localização de bens, entendendo que eventual deferimento iria contrariar tais princípios,
indo contra o sistema criado.” Assim, manifeste-se a parte autora em termos de prosseguimento regular do processo, no prazo
de 05 dias, sob as penas da Lei. Int. - ADV: REGIANE DE FATIMA GODINHO DE LIMA (OAB 254393/SP), ORIDES FRANCISCO
DOS SANTOS JUNIOR (OAB 97270/SP)
Processo 0001146-57.2013.8.26.0443 (044.32.0130.001146) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou
anulação - Evandro Luiz Rodrigues - Banco Santander Sa - Vistos. Por ocasião da homologação do acordo (fls.89), determinouse que, independentemente de nova intimação, o(a) autor(a)/exequente comunicasse o cumprimento em até trinta dias após
o termo final, sob pena de reputar-se cumprida a obrigação. Entretanto, referido prazo fluiu sem que houvesse qualquer
manifestação. Dessa forma, reputando-se satisfeita a obrigação, nos termos do Provimento 1679/09 do Egrégio Conselho
Superior da Magistratura, aguarde-se por noventa (90) dias, eventual requerimento de restituição de documentos, após o que
os autos serão destruídos. Int. - ADV: JOSE ALBERTO BAPTISTA RIBEIRO (OAB 87999/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB
139961/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP), MARDLA LEMOS DA SILVA
(OAB 249182/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP)
Processo 0001160-41.2013.8.26.0443 (044.32.0130.001160) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Seguro - Messias
Rodrigues Alves - Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro Dpvat - Vistos. Cumpra-se o V.Acórdão. Nos termos do Provimento
1679/09, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, aguarde-se por noventa (90) dias, eventual requerimento de restituição
de documentos, após o que os autos serão destruídos. Int. - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP),
DÉBORA CRISTINA CARVALHO SILVA (OAB 181623/SP)
Processo 0001286-91.2013.8.26.0443 (044.32.0130.001286) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Dimaura Cassia Ferreira Ribeiro - Ccr Auto Ban Concessionária do Sistema Anhanguera Bandeirantes Sa - Vistos.
Recebo os embargos, porém rejeito seus argumentos. O fato do Código de Defesa do Consumidor incidir não impede que se
reconheça que houve ato ilícito e que os juros da indenização sejam devidos a partir do evento danoso. Mantenho a sentença
por seus próprios fundamentos. - ADV: INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP), REGIANE DE FATIMA GODINHO
DE LIMA (OAB 254393/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP)
Processo 0001327-34.2008.8.26.0443 (443.01.2008.001327) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Clovis Fernandes de Matos - - Rosana Dias Tenório de Matos - Euripedes Eliodoro de Oliveira - (Manifestese o exequente acerca do teor da certidão do oficial de justiça de fls.297, que informa que o executado mudou-se. Prazo: 05
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dias). - ADV: RENATA GONÇALVES DA SILVA (OAB 222626/SP), LETICIA MAYUMI YUQUE (OAB 221070/SP), ARISTEU JOSE
MARCIANO (OAB 50958/SP), SIMONE SOUSA RIBEIRO (OAB 162352/SP), DERLY RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA (OAB
114208/SP)
Processo 0001453-11.2013.8.26.0443 (044.32.0130.001453) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Kuniaki Adati - Telefônica Brasil S A - (O autor deverá dar prosseguimento ao feito no prazo de 48 horas, sob ãs
penas da lei). - ADV: MARISTELA REGINA DE CARVALHO M MENACHO (OAB 83704/SP), FABIO RIVELLI (OAB 297608/SP),
EDUARDO LUIZ BROCK (OAB 91311/SP), LICELE CORREA DA SILVA (OAB 129377/SP)
Processo 0001539-79.2013.8.26.0443 (044.32.0130.001539) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - João Carlos Alves Funilaria Me - Felipe Lacerda - - Luzijandio de Medeiros Santos - Vistos. Esclareça o autor
pedido de fls. 47 tendo em vista que trata-se de conversa entre particulares. Prazo: 5 dias. Int. - ADV: CELIA REGINA LOPES
PIMENTEL (OAB 125272/SP), LOURDES DIRCE SHEILA MELEAN MARIN (OAB 116439/SP), DANIEL DIAS DE MORAES
FILHO (OAB 146054/SP)
Processo 0001560-94.2009.8.26.0443 (443.01.2009.001560) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória Espólio de Sérgio de Barboza Ortiz - Clóvis Fernandes de Mattos - Vistos. Fls. 135/136: Diante das penhoras realizadas ás fls.
87 e 139, mantenho a decisão de fls. 130. Aguarde-se a fluência do prazo para eventual impugnação. Int. Piedade, 13 de janeiro
de 2014. - ADV: ORIDES FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 97270/SP), ALEX VICENTE FERNANDES (OAB 296356/
SP), MAGDA HELENA LEITE GOMES TALIANI (OAB 183576/SP)
Processo 0002262-69.2011.8.26.0443 (443.01.2011.002262) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - José
Alexandre de Souza Furquim - Evandro de Moraes Nunes - Vistos. Fls. 98/99. Preliminarmente, com vistas à cientificação
daquele em cujo nome se acha registrado o imóvel, deverá o exequente apresentar certidão atualizada do CRI. Int. - ADV:
MAGDA HELENA LEITE GOMES TALIANI (OAB 183576/SP), AMANDA TOMIE MIZOBUCHI (OAB 184577/SP), ORIDES
FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 97270/SP)
Processo 0003623-87.2012.8.26.0443 (443.01.2012.003623) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Aristeu José Marciano - Rosa Maria Soares Optiz - (Decorreu o prazo de 3 dias para que a executada realizasse o pagamento
do débito calculado às fls.209. O exequente deverá requerer o que de direito em temros de prosseguimento do feito. Prazo:
05 dias). - ADV: FRANCINE MARIA CARREIRA MARCIANO DE SOUZA (OAB 187005/SP), CAROLINE CRISTINA CARREIRA
MARCIANO PINTO (OAB 232960/SP), SARA SOUZA LOPES (OAB 101482/SP), SABINA NOBUE URYU (OAB 288873/SP)
Processo 0003849-92.2012.8.26.0443 (443.01.2012.003849) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Fabiana Auriemi da Silva - Banco Itaucard Sa - - Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados
Npl I - Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. O feito comporta julgamento no estado em que se
encotra, visto que a questão em apreço é unicamente de direito, nos termos do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil.
De início, vale ressaltar, como já consignado à fl. 14, que a relação é de consumo, razão pela qual as regras do Código de Defesa
do Consumidor são aplicáveis ao caso, em especial a da inversão do ônus da prova. A ação é procedente. A autora alega que seu
nome foi remetido aos serviços de proteção ao crédito por dívida já prescrita, contraída perante o requerido BANCO ITAUCARD
S.A. e adquirida pelo requerido FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I.
Enquanto o requerido ITAUCARD não se opôs à pretensão da autora (fls. 31/32), o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I discorreu genericamente acerca da validade da operação de cessão de créditos e
da legalidade das cláusulas contratuais pactuadas pela autora ao contrair o débito. Em verdade, o ponto controvertido é a data
de vencimento da dívida inserida no SCPC, pois a autora alega que seria a data de 31.08.2006, enquanto do documento de fl.
13 consta a data de 07.02.2008. Por essa razão, foi determinada a juntada aos autos do instrumento que originou a dívida (fls.
87 e 96/105). O documento, entretanto, por si, não se prestou ao pleno esclarecimento da origem da dívida protestada, pois se
tratava obrigação composta de várias prestações. O requerido FUNDO foi instado a se manifestar sobre o instrumento (fls. 109,
115 e 119). Contudo, limitou-se, novamente, a se referir à operação de cessão de crédito, sem especificar qual dívida adquiriu do
correquerido ou sequer o instrumento em que esta se encontra consignada. Ante esse quadro, é de rigor o reconhecimento da
veracidade das alegações da autora. Primeiramente, porque tal conseqüência foi expressamente consignada nas decisões que
determinaram a manifestação dos requeridos. Além disso, incumbia aos requeridos ao menos rebater, especificamente, todas as
alegações da autora, conforme o caput do artigo 302 do Código de Processo Civil, o que, no presente caso, não foi feito. Assim
sendo, será considerada como data de vencimento da dívida o dia 31.08.2006, conforme aduzido à fl. 02, posto que não há
documento comprovando a veracidade da informação de fls. 13. Dessa forma, temos que o débito foi atingido pela prescrição,
nos termos do artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do CC, não podendo ter sido levado à restrição nos órgãos de proteção ao
crédito em 18.12.2011 (fl. 13). Além disso, a autora afirma que, mesmo anteriormente ao protesto, já havia quitado o débito, de
modo que não poderia o requerido ITAUCARD tê-lo vendido como crédito pendente ao corréu FUNDO. Aliás, após a notícia da
ação, espontaneamente o nome da requerente foi retirado dos órgãos de proteção ao crédito, o que evidencia a veracidade do
alegado na inicial. Ambos os requeridos atuaram de forma displicente, negligenciando detalhes imprescindíveis para a validade
da operação creditícia e, em razão de suas condutas, geraram dano à autora, consistente na remessa indevida de seu nome aos
serviços de proteção ao crédito. Com efeito, a jurisprudência considera que o simples fato de se incluir indevidamente o nome
de um consumidor no rol de inadimplentes já é suficiente para configurar a obrigação de indenizar. A respeito, vale transcrever
as palavras do Desembargador Candido Alem em acórdão do Tribunal de Justiça deste Estado: “A conduta indevida da ré foi
alçada à condição de causa eficiente da lesão que a autora sofreu e que acabou restando evidenciada, convindo anotar que
a jurisprudência já assentou, com base nas regras de experiência, que a só circunstância de ter um título protestado ou ter
seu nome indevidamente incluído no rol de inadimplentes, é suficiente para gerar em favor da vítima o direito à indenização
por danos morais”. O magistrado continua: “Vale dizer, a indenização por danos morais não depende de prova objetiva de
prejuízo econômico; o nexo causal está presente e restou caracterizado o dano à honra da autora, tida como inadimplente, por
conta da conduta da ré, pois meios não lhe faltavam para saber se a dívida havia sido satisfeita ou não”. (Apel. nº: 908434902.2008 TJSP). Portanto, uma vez considerada indevida a conduta dos réus, é de se entender como caracterizado o dano moral
indenizável. À falta de regras específicas, a reparação deve ser fixada por arbitramento, considerando-se a condição de quem
recebe e a de quem paga a indenização, além das demais peculiaridades de cada caso. Ademais, o valor arbitrado não pode ser
tão grande que leve ao enriquecimento sem causa lícita do beneficiário, nem tão pequeno que signifique estímulo à repetição do
fato indenizável pelo devedor da indenização. Atento a tais observações, arbitro a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
valor que se mostra dentro dos parâmetros invocados para o arbitramento, não produzindo enriquecimento injusto da autora,
nem empobrecimento incapacitante dos réus. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e o faço para declarar
inexistente do débito descrito na inicial, o que faço com fulcro no artigo 269, IV, do CPC. Condeno os réus ao pagamento
solidário de indenização por danos morais no valor de 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizados desde esta sentença
e com juros de 1,0% ao mês, a partir da citação. Diante da notícia de já haver sido realizada a baixa do nome da autora dos
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órgãos de proteção ao crédito (fls. 35 e 77), desnecessária qualquer determinação neste sentido. Nos termos do artigo 55 da
Lei 9.099/95 deixo de estipular condenação nas verbas decorrentes da sucumbência. PRIC Valor do preparo: Despesas devidas
ao Estado - (Guia de Recolhimento GARE - 230-6) - R$207,05 (duzentos e sete reais e cinco centavos). Despesa com porte de
remessa e retorno - (Guia de Recolhimento FEDTJ - 110-4 - R$29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos). - ADV: CAIO
CEZAR DA SILVA MARTORI (OAB 202013/SP), FELIPE DE ARAÚJO RIBEIRO (OAB 265190/SP), GIZA HELENA COELHO
(OAB 166349/SP), ANALURDES DA SILVA SANTOS (OAB 313718/SP)
Processo 0004379-33.2011.8.26.0443 (443.01.2011.004379) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Francisco Duarte Martins - Banco do Brasil S A - Vistos. Cumpra-se o V.Acórdão. Fls.236: manifeste-se o autor.
Prazo: 05 dias. Int. - ADV: JANAINA RAQUEL FELICIANI DE MORAES (OAB 248170/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE
BAGGIO (OAB 109631/SP)
Processo 0004381-66.2012.8.26.0443 (443.01.2012.004381) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida
em Cadastro de Inadimplentes - Santa Casa de Misericórdia de Piedade - Vistos. Por ocasião da homologação do acordo
(fls.28), determinou-se que, independentemente de nova intimação, o(a) autor(a)/exequente comunicasse o cumprimento em até
trinta dias após o termo final, sob pena de reputar-se cumprida a obrigação. Entretanto, referido prazo fluiu sem que houvesse
qualquer manifestação. Dessa forma, reputa-se satisfeita a obrigação. Nos termos do Provimento 1679/09 do Egrégio Conselho
Superior da Magistratura, aguarde-se por noventa (90) dias, eventual requerimento de restituição de documentos, após o que
os autos serão destruídos. Int. - ADV: MAGDA HELENA LEITE GOMES TALIANI (OAB 183576/SP), ORIDES FRANCISCO DOS
SANTOS JUNIOR (OAB 97270/SP)
Processo 0004584-28.2012.8.26.0443 (443.01.2012.004584) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Aristeu José Marciano - Sandra de Oliveira - Foi designado o próximo dia 25 de março de 2014, às 10h25min, para realização
da audiência de conciliação. A eventual ausência do autor/exequente implicará extinção do feito nos termos do artigo 51, I
da lei 9099/95 e condenação ao pagamento de custas processuais(no valor de 1% sobre o valor da causa ou o equivalente
a 05 UFESPs, o que for a quantia maior). - ADV: CAROLINE CRISTINA CARREIRA MARCIANO PINTO (OAB 232960/SP),
FRANCINE MARIA CARREIRA MARCIANO DE SOUZA (OAB 187005/SP), SARA SOUZA LOPES (OAB 101482/SP), SABINA
NOBUE URYU (OAB 288873/SP)
Processo 0005142-97.2012.8.26.0443 (443.01.2012.005142) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Marco
Aurelio Ferreira - Rosilene de Oliveira Barreira - (Decorreu o prazo de quinze dias para que a executada realizasse o pagamento
do débito nos termos do art.475-J, do CPC. O exequente deverá apresentar planilha comn o valor atualizado do débito,
requerendo o que de direito em termos de prosseguimento do feito. Prazo: 05 dias). - ADV: DERLY RODRIGUES DA SILVA
OLIVEIRA (OAB 114208/SP)
Processo 0005259-88.2012.8.26.0443 (443.01.2012.005259) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de
Contratos - Debora Cristina Rodrigues de Oliveira - Regiane Mieko Matsuo Tijon - (Decorreu o prazo de 15 dias para que a
executada realizasse o pagamento do débito sob pena de acréscimo da multa de 10% prevista no artigo 475-J, do CPC. A
exequente deverá apresentar planilha com o valor atualizado do débito, requerendo o que de direito em termos de prosseguimento
do feito. Prazo: 05 dias). - ADV: FERNANDA GUEDES GONÇALVES DE OLIVEIRA (OAB 308278/SP)
Processo 0005340-37.2012.8.26.0443 (443.01.2012.005340) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Luiz Dias da Silva - Wal Mart Brasil Ltda - (Fls.186/187: manifeste-se o exequente. Prazo: 05 dias). - ADV: ALFREDO
ZUCCA NETO (OAB 154694/SP), JANAINA RAQUEL FELICIANI DE MORAES (OAB 248170/SP), VINICIUS CAMARGO LEAL
(OAB 319409/SP)
Processo 0005436-52.2012.8.26.0443 (443.01.2012.005436) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Aristeu José Marciano - Ana Maria Herrera Eckert - (Manifeste-se o exequene acerca do contido na certidão do oficial de justiça
de fls.141vº que informa não existir o numeral do endereço informado às fls.132. Prazo: 05 dias). - ADV: CAROLINE CRISTINA
CARREIRA MARCIANO PINTO (OAB 232960/SP), SARA SOUZA LOPES (OAB 101482/SP), SABINA NOBUE URYU (OAB
288873/SP), FRANCINE MARIA CARREIRA MARCIANO DE SOUZA (OAB 187005/SP)
Processo 0005526-60.2012.8.26.0443 (443.01.2012.005526) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - Luiz Carlos Correia - Marcio Tadeu Souza Lopes - Vistos. Cumpra-se o V.Acórdão. No
quinqüídio, o autor deverá requere o que de direito em termos de prosseguimento do feito. Int. - ADV: DERLY RODRIGUES DA
SILVA OLIVEIRA (OAB 114208/SP), MARIA DO CARMO GODINHO (OAB 116288/SP)
Processo 0005925-26.2011.8.26.0443 (443.01.2011.005925) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Iraídes da Silva - José Acacio Socorro Miranda - (Manifeste-se a exequente acerca do contido na certidão do
oficial de justiça de fls.148 que informa não haver localizado bens passíveis de penhora. Prazo: 05 dias). - ADV: ELIO LEITE
JUNIOR (OAB 162825/SP), FABIO BRAGGION (OAB 196451/SP), HEIDE FOGACA CANALEZ (OAB 77363/SP)
Processo 0006235-95.2012.8.26.0443 (443.01.2012.006235) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória Margarida Francisco Alves - Clayton Sebastião Campos Lopes - Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial
promovida por Margarida Francisco Alves contra Clayton Sebastião Campos Lopes A(O) exequente requer, expressamente,
a desistência da presente ação (fls.40). Assim sendo, HOMOLOGO a desistência manifestada, e em conseqüência, JULGO
EXTINTO o feito a teor do art. 267, VIII do CPC. Faculto a(o) Autor(a)/Exequente a restituição do(s) documentos(s) acostado(s)
aos autos, mediante recibo. Expeça-se certidão de obejto e pé que servirá como título para futura execução. Transitada em
julgado, aguarde-se, por 90 (noventa) dias, para destruição dos autos, nos termos do provimento n.1679/09 do C.S.M.. P.R.I.C.
- ADV: MARIA DO CARMO GODINHO (OAB 116288/SP)
Processo 0006352-86.2012.8.26.0443 (443.01.2012.006352) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Suellen Cabral
- (Manifeste-se a executada acerca do pedido de adjudicação de fls.65. Prazo: 05 dias). - ADV: TATIANA VENTURELLI (OAB
214650/SP), TAMIRES LEMES SIMÃO (OAB 303567/SP)
Processo 0006752-03.2012.8.26.0443 (044.32.0120.006752) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Eduardo Carlos
Sikorski - Luiz Jorge - Vistos. Fls.69: por ora aguarde-se a devolução do mandado de fls.67 (intimação do executado para
apresentação do bem). Int. - ADV: ORIDES FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 97270/SP), MAGDA HELENA LEITE
GOMES TALIANI (OAB 183576/SP)
Processo 3000072-14.2013.8.26.0443 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Marco Aurélio Ferreira - Doracy
Vieira de Moraes - (Decorreu “in albis” o prazo de 15 dias para impugnação ao valor penhorado via sistema BACENJUD (R$
70,39). Requeira o exequente o que de direito em termos de prosseguimento do feito. Prazo: 05 dias). - ADV: CAROLINE
CRISTINA CARREIRA MARCIANO PINTO (OAB 232960/SP)
Processo 3000153-60.2013.8.26.0443 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - Zelinda de Moraes
- Sorocred Crédito Financiamento e Investimento SA - Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. O
feito comporta julgamento antecipado, visto que a questão em apreço é unicamente de direito e é desnecessária a produção de
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outras provas além das que já constam dos autos, nos termos do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil. De início,
vale ressaltar que a relação é de consumo, razão pela qual as regras do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis ao
caso, em especial a da inversão do ônus da prova. A ação é parcialmente procedente. Consta dos autos que a autora teria
sofrido furto de seu cartão de crédito, que foi utilizado por terceira pessoa para a realização de compras a prazo. No entanto,
após o bloqueio do cartão, a administradora inseriu do nome da autora no rol de inadimplentes pelas compras que não foram por
ela realizadas. Nesse contexto, postula a autora a devolução em dobro dos valores protestados, por entender que, por força do
contrato anexo de seguro do cartão de crédito celebrado com a requerida, esta é responsável pelo reembolso. Por outro lado,
alega a ré que a cobrança é devida porque, as compras foram realizadas anteriormente à comunicação do furto e o contrato
celebrado com a autora prevê expressamente que o correntista é responsável pelas compras efetuadas antes da notificação da
empresa. Pois bem, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o consumidor não pode ser responsabilizado pelas compras
realizadas por terceiros em caso de furto, perda ou roubo do cartão de crédito quando a comunicação do ocorrido for oportuna
e não houver prova de fraude, a ser produzida pela empresa fornecedora do serviço em razão da inversão do ônus da prova:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Em demandas promovidas por titulares de cartão de crédito imputando lançamentos indevidos
em sua fatura, incumbe à administradora do cartão provar que as operações foram realizadas regularmente, tendo em vista a
notoriedade do reconhecimento da possibilidade de violação do sistema eletrônico de operações realizadas por meio de cartões
eletrônicos e/ou senha - Em caso de extravio, roubo ou furto de cartão de crédito, reconhece-se que a administradora responde
pelas despesas realizadas pelo uso indevido do cartão, não obstante o fato de a comunicação de sua perda, roubo ou furto ter
sido posterior às operações não reconhecidas pelo consumidor - Banco réu, administrador do cartão de crédito, não produziu
prova que permitisse o reconhecimento de que as operações impugnadas pelo autor foram realizadas por este ou por terceiro
por ele autorizado - Inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, por culpa do réu, uma vez que efetivada
em razão dos débitos efetuados com cartão de crédito não reconhecidos pelo autor - Configurado o defeito do serviço, consistente
nas indevidas cobranças e inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, e não configurada nenhuma excludente
de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do banco na obrigação de indenizar o
autor pelos danos decorrentes do ilícito em questão.”. (Apel. nº 0065567-20.2006.8.26.0114 Rel. Des. Rebello Pinto TJSP J.
02.04.2012). “Dessa forma, insubsistente a obrigação exigida pelo réu em face da autora. Uma vez que as compras evidenciadas
às fls. 20/21 se deram após o furto do cartão de crédito, e ocorreram com pouco mais de uma hora de diferença, tudo indica que
foram realizadas pela mesma pessoa, no caso, o agente da subtração, em razão do que ficou demonstrada a ilegitimidade do
débito. Dessa forma, o dano se evidencia, na medida em que o réu promoveu indevida cobrança e averbou o nome e CPF da
autora nos órgãos de proteção ao crédito (fl. 29), fato esse que traduz inequívoco abalo de seu crédito, porque inaceitável a
indevida e vexatória cobrança, como no caso em tela, a ferir sua dignidade”. (Apel. nº 0006560-40.2009.8.26.0196 Rel. Des.
Egidio Giacoia TJSP J. 19.11.2013). “AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Furto de cartão de crédito. Inscrição decorrente de despesas com cartão de crédito impugnadas pela autora.
Responsabilidade objetiva do banco. Art. 14 do CDC. Cabia ao banco demonstrar que os serviços foram prestados de forma
adequada, sem nenhuma falha no seu sistema de segurança, e que foi a autora a responsável pelas despesas impugnadas.
Arts. 333 do CPC e 6o, VIII, do CDC. Inscrição indevida dispensa a comprovação da extensão dos danos, pois evidenciado
pelas circunstâncias do próprio fato, não dependendo de prova prejuízo suportado. Sentença mantida pelos próprios
fundamentos. Art. 252 do Regimento Interno do E. Tribunal. Recurso improvido. (...) Ademais, provado o furto, as compras
realizadas após esse ato são, à evidência, fraudulentas, posto que não foram realizadas pela correntista. Se a administradora
emite cartão de crédito sem a imposição de senha obrigatória, no sentido de evitar-se fraude, à evidência que deve ela assumir
os ônus, os quais são inerentes à sua atividade”. (Apel. nº 9219610-70.2007.8.26.0000 Rel. Des. Erson Oliveira TJSP J.
01.06.2011). Como bem ressaltado nos Acórdãos transcritos, a responsável pela segurança do produto que insere no mercado
é da fornecedora, não sendo razoável transferir ao consumidor o ônus de uma situação a que não deu causa, mormente quando
a comunicação do extravio do cartão tenha se dado em momento próximo ao ocorrido e se não houver indícios de que as
compras tenham sido realizadas pelo próprio consumidor ou por terceiro por este autorizado. Ademais, contrariamente ao
afirmado pela ré em sua contestação, a autora comprovou a celebração do contrato de seguro (fl. 24), do qual consta
expressamente a cobertura de compras e saques eletrônicos até o limite de crédito do cartão em casos de perda, roubo ou furto
deste. Dessa forma, não há que se aplicar a cláusula elisiva de responsabilidade referida pela ré, porquanto se mostra abusiva
ao colocar o consumidor em posição de extrema desvantagem. Diante dessa conclusão, é de se considerar que a requerida
cometeu ilícito contratual ao remeter o nome da autora aos serviços de proteção ao crédito, de forma que a reparação pelos
danos daí advindos é de rigor. Com efeito, a jurisprudência considera que o simples fato de se incluir indevidamente o nome de
um consumidor no rol de inadimplentes já é suficiente para configurar a obrigação de indenizar. A respeito, vale transcrever as
palavras do Desembargador Candido Alem em acórdão do Tribunal de Justiça deste Estado: “A conduta indevida da ré foi alçada
à condição de causa eficiente da lesão que a autora sofreu e que acabou restando evidenciada, convindo anotar que a
jurisprudência já assentou, com base nas regras de experiência, que a só circunstância de ter um título protestado ou ter seu
nome indevidamente incluído no rol de inadimplentes, é suficiente para gerar em favor da vítima o direito à indenização por
danos morais”. O magistrado continua: “Vale dizer, a indenização por danos morais não depende de prova objetiva de prejuízo
econômico; o nexo causal está presente e restou caracterizado o dano à honra da autora, tida como inadimplente, por conta da
conduta da ré, pois meios não lhe faltavam para saber se a dívida havia sido satisfeita ou não”. (Apel. nº: 9084349-02.2008
TJSP). Portanto, uma vez considerada indevida a conduta da ré, resta caracterizado o dano moral indenizável. À falta de regras
específicas, a reparação deve ser fixada por arbitramento, considerando-se a condição de quem recebe e a de quem paga a
indenização, além das demais peculiaridades de cada caso. Ademais, o valor arbitrado não pode ser tão grande que leve ao
enriquecimento sem causa lícita da beneficiária, nem tão pequeno que signifique estímulo à repetição do fato indenizável pelo
devedor da indenização. Atento a tais observações, arbitro a reparação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra
dentro dos parâmetros invocados para o arbitramento, não produzindo enriquecimento injusto da autora, nem empobrecimento
incapacitante do réu. Por fim, no tocante ao pedido de repetição de indébito, considerando o que dispõe o artigo 42, parágrafo
único, do CDC, a pretensão da autora não pode ser acolhida, tendo em vista que o instituto é reservado aos casos em que
ocorre o efetivo pagamento da quantia indevida, sendo que a cobrança ou a inserção no rol de inadimplentes não enseja
condenação nesse sentido. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e o faço condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizados a partir da data
desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ, e com juros de 1,0% ao mês, a partir da citação. Torno definitiva a liminar
anteriormente concedida (fls. 37). Nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95 deixo de estipular condenação nas verbas decorrentes
da sucumbência. P. R. I. C. Valor do preparo: Despesas devidas ao Estado - (Guia de Recolhimento GARE - 230-6) - R$280,58
(duzentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos). Despesa com porte de remessa e retorno - (Guia de Recolhimento FEDTJ
- 110-4 - R$29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos). - ADV: JANAINA RAQUEL FELICIANI DE MORAES (OAB 248170/
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SP), VINICIUS CAMARGO LEAL (OAB 319409/SP), REGIANE DE FATIMA GODINHO DE LIMA (OAB 254393/SP), MARCELO
MOREIRA DE SOUZA (OAB 140137/SP)
Processo 3000247-08.2013.8.26.0443 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Adriana
de Oliveira Tomita - Lojas Renner S A - Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. De início, vale
ressaltar que a relação é de consumo, razão pela qual as regras do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis ao
caso, em especial a da inversão do ônus da prova, em face da verossimilhança das alegações da autora, bem como de sua
hipossuficiência técnica frente à ré. No mérito, alega a autora que emitiu um cheque para quitar duas parcelas de uma compra a
prazo realizada perante a requerida LOJAS RENNER S/A e solicitou que esta realizasse o preenchimento automático do título.
Entretanto, o cheque foi devolvido pela instituição financeira por erro cometido pela ré no preenchimento e, mesmo assim,
esta remeteu seu nome aos serviços de proteção ao crédito. Em contrapartida, afirma a requerida que uma das parcelas que
a autora pretendia quitar já estava vencida havia mais de um mês, de modo que a negativação foi mero exercício regular de
direito. Pois bem, como demonstrado pela requerida fl. 48, uma das parcelas que a autora pretendia pagar na data de 03.07.12,
conforme aduzido na inicial, já estava vencida desde o dia 12.06.12, constituindo, portanto, à referida data, débito passível
de protesto e inserção no rol de inadimplentes. Contudo, observa-se a fl. 25 que o débito remetido ao SCPC era referente à
parcela que venceria na data de 12.07.2012, a qual a autora também pagaria por meio do cheque e não estava sequer vencida
à data da emissão do título. Ora, a razão do inadimplemento foi justamente o erro da requerida no preenchimento do cheque
da autora, que ensejou a devolução pela instituição financeira por “Erro Formal” (fls. 22 e 76). Aliás, houve reconhecimento
do erro e tentativa de solução mediante a exclusão das referidas parcelas do boleto emitido à autora para pagamento (fl. 18).
Assim sendo, é errôneo sustentar que a inserção teria sido exercício regular de direito, porquanto, além de o erro que motivou
a impossibilidade do pagamento ser imputável unicamente à ré por defeito no serviço prestado, esta quebrou completamente
o dever de boa-fé contratual ao se comprometer a solucionar o problema, tomando atitudes nesse sentido (emissão de boleto
fls. 18) e, ao final, impor uma medida restritiva de crédito à autora por um equívoco que sabidamente não fora desta. Eventual
inadimplência de outras parcelas deve ser objeto de regular cobrança. Não é possível aceitar restrição indevida, sob a alegação
de que a ré tem outra pendência. Demonstrado o nexo de causalidade entre as condutas da ré o prejuízo da autora, tem-se
que é plenamente devida a reparação pelos danos morais. A requerida laborou com patente negligência e, pode-se dizer, até
imperícia ao negativar a autora por uma dívida pendente por equívoco próprio, pois não é razoável admitir que uma empresa do
porte da requerida, certamente sabedora de que estaria sujeita à reparação de eventuais danos causados no desenvolver de
sua atividade, não tomasse medidas mínimas de cautela para evitar tais ocorrências. A jurisprudência tem se manifestado nesse
sentido, considerando o dano moral configurado tão logo se dê a violação ao direito, especialmente quando a situação deriva
de protesto indevido em nome do ofendido, cujo abalo psicológico é desprovido de reflexos patrimoniais e, portanto, prescinde
de prova do prejuízo. Para fixação do quantum debeatur do dano moral, devem ser consideradas as situações econômicas
das partes, a situação fática ocorrida, sua efetiva repercussão na moral do prejudicado e o grau da culpa do ofensor. No
presente caso, além da pretensão reparatória, a indenização terá caráter punitivo, para o fim de evitar que a requerida permita
que situações como a do presente feito voltem a ocorrer no desempenho de suas atividades. À falta de regras específicas, a
reparação deve ser fixada por arbitramento. O valor arbitrado não pode ser tão grande que leve ao enriquecimento sem causa
do beneficiário, nem tão pequeno que signifique estímulo à repetição do fato indenizável pelo devedor da reparação. A lição de
Caio Mário da Silva Pereira é que “a indenização não deve ser tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem
tão pequena que se torne inexpressiva” (in Responsabilidade Civil, Ed. Forense, 9ª edição, Rio de Janeiro, 2001). Atento a tais
observações e às peculiaridades do caso, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra dentro dos
parâmetros invocados para o arbitramento. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e o faço para tornar definitiva
a liminar de fls. 29 e condenar a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente
atualizados a partir da data desta sentença, na forma da súmula nº 362 do STJ, e com juros de 1,0% ao mês a partir da citação.
Nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, deixo de estipular condenação nas verbas decorrentes da sucumbência. Valor do
preparo: Despesas devidas ao Estado - (Guia de Recolhimento GARE - 230-6) - R$309,48 (trezentos e nove reais e quarenta e
oito centavos). Despesa com porte de remessa e retorno - (Guia de Recolhimento FEDTJ - 110-4 - R$29,50 (vinte e nove reais
e cinquenta centavos). - ADV: VINICIUS CAMARGO LEAL (OAB 319409/SP), JULIO CESAR GOULART LANES (OAB 285224/
SP), JANAINA RAQUEL FELICIANI DE MORAES (OAB 248170/SP)
Processo 3000306-93.2013.8.26.0443 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - NELSON DE CASTRO ALVES
FILHO - Gislaine Cristina da Silva - (O exequente deverá comparecer me cartório a fim de retirar a guia de levantamernto
judicial expedida). - ADV: PRISCILLA APARECIDA CARREIRA MARCIANO ZANFIROV (OAB 333666/SP), CAROLINE CRISTINA
CARREIRA MARCIANO PINTO (OAB 232960/SP)
Processo 3000591-86.2013.8.26.0443 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Érica
Mieko Ono - Lojas Cem S/A - (A autora deverá apresentar contrarrazões no prazo legal). - ADV: EUGENIO JOSE FERNANDES
DE CASTRO, FRANCINE MARIA CARREIRA MARCIANO DE SOUZA (OAB 187005/SP)
Processo 3000643-82.2013.8.26.0443 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - Cristiane
Luise Vichi Pontes Cardoso - Claro Celular S/A - - HS Telecom Comércio Srv. e Representação de Telefonia Móvel Ltda (Fls.84/86:manifeste-se a autora. Prazo: 05 dias). - ADV: ANA MARIA ZEITEL (OAB 130516/SP), JULIANA GUARITA QUINTAS
ROSENTHAL (OAB 146752/SP), CLÁUDIA REGINA KLINGUELFUS (OAB 298380/SP)
Processo 3000808-32.2013.8.26.0443 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Lisley
Aparecido Munhoz - Banco do Brasil S A - Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. De início, vale
ressaltar que a relação é de consumo, razão pela qual as regras do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis ao caso,
em especial a da inversão do ônus da prova, em face da verossimilhança das alegações do autor e da sua hipossuficiência
técnica em face do requerido, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC. A ação é procedente. O autor afirma que possui duas
contas no requerido BANCO DO BRASIL desde o ano de 1991: uma conta corrente (nº 11.641-6) e uma conta poupança (nº
16.879-3), sendo que, nesta última, agendou o pagamento de honorários periciais relativos a outro processo a ser feito mediante
transferência de valores em determinada data. Contudo, o agendamento foi computado em uma conta atrelada à poupança, cuja
existência o autor desconhecia, e, no dia previsto para a operação, o pagamento foi impedido sob a alegação de insuficiência de
fundos na referida conta. O requerido, por sua vez, aduziu, em contestação quase inteiramente genérica, que o autor não
programou corretamente a variação da conta-poupança em que pretendia realizar o pagamento. Primeiramente, descabe tal
escusa do requerido, pois, se o pagamento houvesse sido agendado em qualquer das variações da conta-poupança, teria sido
compensado devido à existência de fundos em ambas (fl. 14). A questão suscitada pelo autor é que o agendamento teria sido
computado em conta-corrente atrelada à conta-poupança, cuja criação este alega não ter autorizado. Consta dos autos que o
pagamento foi agendado pelo autor sob o seu número de conta-poupança (fl. 11), o qual descobriu, posteriormente, ser o
número de conta-corrente vinculada em que não havia depósito, razão pela qual o pagamento foi impedido por falta de fundos.
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Entretanto, o que se observa do extrato retirado dessa mesma conta-corrente é que existiam aplicações com faculdade de
resgate automático (fl. 16), mecanismo que promove a comunicação direta entre conta-corrente e conta-poupança e cuja
finalidade é evitar a insuficiência de fundos daquela. Nesse contexto, é secundário, no tocante ao suposto fato ensejador dos
danos morais, perquirir se a criação da conta-corrente vinculada se deu automaticamente pelo banco ou mediante autorização
expressa ou tácita do autor. Em havendo previsão de imediata transferência de valores da conta-poupança para a conta-corrente
vinculada, era dever contratual do banco realizar essa operação no momento da tentativa de levantamento dos valores, em face
da existência do resgate automático. Ao se omitir perante obrigação que lhe cabia perante seu cliente, o banco praticou ilícito
contratual, quebrando a relação de confiança e boa-fé que deve reger o cumprimento dos contratos, especialmente em se
tratando de uma relação de consumo, em que o consumidor se encontra em posição de hipossuficiência técnica em face do
fornecedor, demandando maior diligência deste na realização de suas operações corriqueiras o que, no entanto, não foi atendido
no presente caso. Aliás, não são raras as oportunidades em que o Judiciário é instado a se manifestar em casos análogos,
especialmente em casos de não compensação de cheques em conta-corrente vinculada mesmo havendo fundos em contapoupança, nos quais o entendimento é o mesmo ora defendido: “Indenização por danos morais - Devolução indevida de cheque
- Existência de saldo para cobertura de cheque em conta poupança vinculada à conta corrente e cláusula contratual padrão
permitindo a transferência automática de recursos de uma conta para outra Má prestação de serviço evidenciada - Aplicação do
Codecon (art. 2o, 3o e 14 da Lei n° 8.078/90) - A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral, em consonância
com a súmula 388 do STJ - Danos morais evidenciados (damnum in re ipsa) - Recurso negado. (...) Bem decidiu a d. Juíza de
Direito ao anotar na r. sentença: “Além disso, no contrato firmado entre as partes, está descrita a obrigação e possibilidade do
requerido movimentar as contas para cobrir o saldo devedor. Comprovaram ainda os autores que tinham saldo na conta
poupança para pagamento do cheque que foi devolvido sem provisão de fundos pelo banco requerido” (fls. 100)”. (Apel. nº
0253795-19.2009.8.26.0002 Rel. Des. Francisco Giaquinto TJSP J. 06.06.2012). “RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais e
materiais - Indevida devolução de cheque por falta de fundos - Existência de saldo para cobertura do cheque em conta de
poupança vinculada à conta corrente e de pactuação de transferência automática de recursos de uma conta para outra - Relação
de consumo - Inversão do ônus da prova - Hipótese em que não trouxe o banco cópia legível do contrato para os autos Negligência de prepostos do banco configurada - Danos morais indenizáveis caracterizados - Inexistência, porém, de prova
acerca dos alegados lucros cessantes - Pedido inicial julgado procedente, em parte - Indenização por danos morais fixada em
R$ 23.250,00, corrigidos a partir da data do acórdão - Sentença reformada Recurso provido, em parte”. (Apel. n°. 924050986.2004.8.26.0000 - Rel. Des. João Camillo Costa TJSP J. 28.09.2009). Mesmo sob a égide do Código de Defesa do Consumidor
e do instituto da inversão do ônus da prova, o banco sequer juntou qualquer instrumento contratual para comprovar a contratação
de conta-corrente vinculada à conta-poupança pelo autor, ou mesmo qualquer disposição acerca da utilização do resgate
automático, de forma que não logrou êxito em comprovar sua versão no sentido de que teria sido o autor o culpado pelo
insucesso do pagamento. O dissabor a que o autor foi exposto não se trata de mero aborrecimento, pois, por omissão atribuível
ao requerido, correu o risco de lhe serem imputadas sanções civis e penais pelo inadimplemento das verbas devidas em outro
processo, além do provável perecimento de seu direito à prova produzida naqueles autos. Assim sendo, é de se reputar
configurado o dano moral indenizável. Para fixação do quantum debeatur do dano moral, devem ser consideradas as situações
econômicas das partes, a situação fática ocorrida, sua efetiva repercussão na moral do prejudicado e o grau da culpa do
ofensor. No presente caso, além da pretensão reparatória, a indenização terá caráter punitivo, para o fim de evitar que o
requerido permita que situações como a do presente feito voltem a ocorrer no desempenho de suas atividades habituais. À falta
de regras específicas, a reparação deve ser fixada por arbitramento. O valor arbitrado não pode ser tão grande que leve ao
enriquecimento sem causa do beneficiário, nem tão pequeno que signifique estímulo à repetição do fato indenizável pelo devedor
da reparação. Nesse sentido é a lição de Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade Civil, Ed. Forense, 9ª edição, Rio de
Janeiro, 2001: “a indenização não deve ser tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se
torne inexpressiva”. Atento a tais observações e às peculiaridades do caso, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
valor que se mostra dentro dos parâmetros invocados para o arbitramento. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
inicial e o faço para condenar o réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente
atualizada a partir da data desta sentença, na forma da súmula nº 362 do STJ, e com juros de 1,0% ao mês a partir da citação.
Nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, deixo de estipular condenação nas verbas decorrentes da sucumbência. Valor do
preparo: Despesas devidas ao Estado - (Guia de Recolhimento GARE - 230-6) - R$223,78 (duzentos e vinte e três reais e
setenta e oito centavos). Despesa com porte de remessa e retorno - (Guia de Recolhimento FEDTJ - 110-4 - R$29,50 (vinte e
nove reais e cinquenta centavos). - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE
AZEVEDO (OAB 34248/SP)
Processo 3000845-59.2013.8.26.0443 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Cecilia
Maria de Jesus Nogueira de Oliveira - Telefonica Brasil S/A - (Fls.77/81: manifeste-se a autora. Prazo: 05 dias). - ADV: SARA
SOUZA LOPES (OAB 101482/SP), SABINA NOBUE URYU (OAB 288873/SP), FABIO RIVELLI (OAB 297608/SP)
Processo 3001128-82.2013.8.26.0443 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Nelson de Castro Alves Eloina Alves de Moraes Cardoso - Vistos. 1) Fls. 31/33: nos termos do art. 567, III, do CPC, considerando que o crédito objeto
destes autos foi objeto de cessão, conforme instrumento anexado por cópia (fls. 37/38), providencie-se o necessário para
inclusão do cessionário NELSON DE CASTRO ALVES FILHO no pólo ativo da ação, em substituição a Marco Aurélio Ferreira. 2)
Tendo em vista o silêncio da executada, defiro ao exequente o levantamento da importância objeto de bloqueio judicial (fls.26).
Providencie-se o necessário. Int. - ADV: CAROLINE CRISTINA CARREIRA MARCIANO PINTO (OAB 232960/SP), PRISCILLA
APARECIDA CARREIRA MARCIANO ZANFIROV (OAB 333666/SP)
Processo 3001133-07.2013.8.26.0443 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Linares
Soluções em Informatica Ltda ME - Banco do Brasil S/A - Vistos. Trata-se de ação de reparação de danos proposta por LINARES
SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME em face do BANCO DO BRASIL S.A. perante este Juizado. A audiência de conciliação
restou infrutífera (fls. 17). Conquanto regularmente citada e intimada (fls. 15vº), a ré não se fez representar, tendo comparecido
ao ato tão somente sua DD. Patrona. Nenhuma justificativa foi apresentada. Em sede de Juizado Especial, o comparecimento
pessoal da parte à audiência é obrigatório, e as pessoas jurídicas podem se fazer representar por preposto devidamente
credenciado (Enunciado 20 do FONAJE). Por conseguinte, considerando a ausência do representante legal da requerida, a
decretação da revelia é medida que se impõe, conforme reza o art. 20 da Lei 9.099/95. Importa anotar, nos termos do art. 9º
“caput” da citada Lei, que o advogado não representa a parte nas audiências, tão somente a assiste. Ademais, o Enunciado 98
do FONAJE preceitua: “É vedada a acumulação SIMULTÂNEA das condições de preposto e advogado na mesma pessoa (art.
35, I e 36, II da Lei 8906/1994 combinado com o art. 23 do Código de Ética e Disciplina da OAB) (XIX Encontro Aracaju/SE)”.
Assim sendo, DECRETO A REVELIA da ré, reputando verdadeiros os fatos deduzidos na peça vestibular. Alega o autor que
o banco réu, não obstante tenha compensado cheque por ele emitido, devolveu-o ao apresentante com expressa menção de
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furto ou roubo (alínea 30). Por conseguinte, a fim de honrar o compromisso para com o credor, se viu obrigado a desembolsar
novamente a importância constante da cártula. Tal fato, porém, não é o bastante para fundamentar o decreto de condenação
da instituição bancária ao adimplemento de suposto dano moral, porquanto constitui mero constrangimento ou dissabor que
não configura, por si só, abalo psicológico. Nesse sentido, confira-se: “Responsabilidade civil. Indenização por danos morais.
Banco réu que após efetuar a compensação de cártula procede a sua devolução pela alínea 30 (furto ou roubo de malote de
compensação). Alegado constrangimento por parte do autor pelo fato de ter sido procurado pelo gerente do estabelecimento
(supermercado) para o qual repassou o cheque. Insubsistência. Instituição financeira que agiu no exercício regular de seu direito
a fim de proteger o patrimônio dos envolvidos na emissão do referido título. Inexistência de abalo ou restrição do crédito do
autor. Ausência de comprovação de qualquer prejuízo na hipótese. Conduta do réu que de per si não configura ilícito indenizável.
Mero dissabor. Abalo moral não caracterizado. Verba honorária. Redução na espécie. Recurso parcialmente provido (TJSC Apelação Cível, rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, julgada em 28-8-2007)”. Nos termos da Súmula 25, do Colégio Recursal da
19ª Circunscrição Judiciária sede Sorocaba, “O simples descumprimento do dever legal ou contratual, por caracterizar mero
aborrecimento, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atinja a dignidade da
parte” (grifamos), circunstância esta que, no caso concreto, não restou demonstrada. Pondere-se, finalmente, que o cheque em
questão é de pequeno valor (R$ 130,00). Portanto, apenas a devolução dos valores é devida. Destarte, nos termos do art. 269,
I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação tão somente para condenar a ré a restituir à autora a importância
de R$ 130,00 (cento e trinta reais), devidamente atualizada e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da
compensação do cheque. Custas na forma da lei. PRI. Valor do preparo: Despesas devidas ao Estado - (Guia de Recolhimento
GARE - 230-6) - R$201,40 (duzentos e um reais e quarenta centavos). Despesa com porte de remessa e retorno - (Guia de
Recolhimento FEDTJ - 110-4 - R$29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos). - ADV: CRISTINA MASSARELLI DO LAGO
(OAB 302742/SP), ABNER TEIXEIRA DE CARVALHO (OAB 156310/SP), EDILSON JOSÉ MAZON (OAB 161112/SP), RENATA
SILVA VIEIRA (OAB 288856/SP)
Processo 3001142-66.2013.8.26.0443 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Leandro
Mendes da Cunha - Banco Bradesco - Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. O pedido é
improcedente. Ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só seria devida se, nos termos do artigo
6º, inciso VIII, do CDC, estivesse presente a hipossuficiência técnica do autor, o que não se aplica ao caso por não haver prova
eminentemente técnica a ser produzida, ou a verossimilhança de suas alegações, o que também não se vislumbra nestes
autos. O autor não trouxe aos autos indício corroborando suas alegações e não há prova mínima da ocorrência do fato alegado
qual seja, o impedimento abusivo do funcionário do banco à sua entrada na agência. Cabe salientar que os procedimentos
de segurança adotados pelas instituições bancárias visam à proteção dos funcionários e dos próprios consumidores e são
necessários dada a notória periculosidade que circunda tais estabelecimentos, os quais regularmente são alvo da ação de
meliantes que, além de patrimônio, não raro subtraem vidas. Nesse contexto, toda cautela é necessária nos procedimentos
verificatórios para ingresso nas agências, Ainda que o autor seja policial militar, fato é que, na data do ocorrido, este estava
à paisana, não era conhecido dos funcionários do banco, de modo que não podia ser identificado como tal, e apresentou sua
carteira de identidade funcional, sendo que, vivendo em tempos das mais sofisticadas falsificações como se está atualmente,
é razoável admitir que essa prova causasse fundada dúvida quanto à sua veracidade. Se o autor, como policial militar, estava
em exercício regular de direito ao portar sua arma mesmo não estando em ofício, também agiu em exercício regular de direito
o funcionário do banco ao não permitir sua entrada por motivos de segurança por não identificá-lo sem sombra de dúvida como
policial militar. Eventual abuso nesse impedimento exaltação, insultos e desmerecimento da profissão, como aduzido pelo autor
deveria ser comprovado pelo requerente, mas sequer foram arroladas testemunhas a serem ouvidas na instrução, de forma que
não se pode considerar configurado o dano moral indenizável. Ante esse quadro, é aplicável o entendimento exposto, também
adotado no Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, conforme o venerável acórdão a seguir, cuja fundamentação será tomada
como razão de decidir: “Ação de Indenização por Danos Morais - Travamento de porta giratória - Guarda civil metropolitana
fora de serviço portando arma de fogo - Exercício regular de direito do banco - Procedimento de segurança a que todos estão
sujeitos - Inexistência de lesão - Danos morais não caracterizados - Sentença de Improcedência - Manutenção - Recurso
não provido. (...) A sentença julgou de forma acertada a presente demanda, uma vez que restou claro o exercício regular do
direito pela instituição ré, bem como a inexistência dos danos morais, ao contrário do alegado pelo autor. A forma pela qual o
requerente foi tratado pelos prepostos do banco não caracteriza dano de ordem moral. É fato incontroverso que o apelante
tentou entrar armado na agência bancária, vez que se tratava de profissional fora de serviço, trajado roupas civis. Não obstante
ser o autor guarda civil metropolitano e contar com porte de arma de fogo, o mesmo não foi à agência a trabalho, mas sim
como usuário particular, como bem ressaltado pelo juízo “a quo”. Faz-se necessário que as Instituições Financeiras garantam a
segurança de todas as pessoas presentes na agência, usuários e funcionários, utilizando-se de condutas preventivas, bem como
de dispositivos de segurança, no caso a verificação da identidade funcional do apelante por pessoa qualificada e acionamento
automático do bloqueio da porta giratória. (...) Com efeito, a proibição de entrada em agência bancária portando armas é pública
e notória e atinge, indistintamente, a todos os cidadãos, sendo exercício regular de direito. O dever de guarda da arma que é
utilizada em serviço por parte do autor não implica concluir que ele deve levá-la aonde vá, mas sim que a deixe em local seguro.
Não há direito do apelante de adentrar no banco portando arma de fogo, sobretudo à paisana, fora do horário de serviço. Assim,
tem-se que a conduta dos prepostos da instituição financeira não extrapolou os limites do mero exercício regular de direito,
inexistindo qualquer lesão a ser reparada. Em face do exposto, pelo voto, Nega-se provimento ao recurso de apelo, mantendose a r. sentença pelos seus próprios fundamentos”. (Apel. nº 9199662-74.2009.8.26.0000 Rel. Des. Márcia Regina Barone TJSP
J. 11.06.2013) [grifos meus]. Nesses termos, não há qualquer respaldo nos autos que permita o acolhimento da demanda do
autor. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Deixo de estipular condenação nas verbas decorrentes da
sucumbência, nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95. P. R. I. C. Valor do preparo: Despesas devidas ao Estado - (Guia de
Recolhimento GARE - 230-6) - R$526,82 (quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos). Despesa com porte de
remessa e retorno - (Guia de Recolhimento FEDTJ - 110-4 - R$29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos). - ADV: FELIPE
DE ARAÚJO RIBEIRO (OAB 265190/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)
Processo 3001261-27.2013.8.26.0443 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Ilza
Prestes de Oliveira - Fabricio Jose Alves Dourado - (Decorreu o prazo de suspensão (30 dias) requerido na audiência de
conciliação. Manifeste-se a autora em termos de prosseguimento do feito. Prazo: 05 dias). - ADV: ABNER TEIXEIRA DE
CARVALHO (OAB 156310/SP)
Processo 3001956-78.2013.8.26.0443 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Silmare
Aparecida Secoli - Scarel - Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais, proposta por
SILMARE APARECIDA SECOL em face da empresa SCAREL perante este Juizado. Conforme se verifica às fls. 31, a audiência
de tentativa de conciliação restou prejudicada pela ausência da requerida, que nenhuma justificativa apresentou. A carta de
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citação e intimação, remetida ao endereço declinado na petição inicial, constante do documento emitido pela própria ré (fls.
17), foi recepcionada por pessoa cujo nome é perfeitamente legível, possibilitando a sua identificação (fls. 24vº). Nos termos
do Enunciado 5 do FONAJE: “A correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação,
desde que identificado o seu recebedor”. Assim sendo, considerando efetivado e eficaz o ato citatório, de rigor a decretação da
revelia da ré, como de fato decreto, nos termos do art. 20 da Lei 9099/95. Não havendo motivo para restar contrária a convicção
do Juízo, reputam-se verdadeiros os fatos articulados no pedido inicial. No que tange ao alegado dano moral, é sabidamente
presumido e não diante da ausência de contestação, possível concluir que os fatos trazidos à baila se traduzem em evidente
sofrimento moral, não se configurando, pois, mero aborrecimento cotidiano. Fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
de forma a não aviltar nem enriquecer quem a recebe, e coibir a prática semelhante a quem a paga. Por sua vez, a substituição
do produto é de rigor. Pelo exposto, a teor do art. 269, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE ação para: 1) condenar a ré a substituir
a esquadria de metal descrita no pedido inicial, por outra, nova, de idêntico modelo e especificação, a ser instalada no mesmo
local, tudo às suas próprias expensas, no prazo de 15 dias dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais),
limitada ao teto do Juizado 2) condenar a requerida a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizada pela tabela prática de cálculos do TJSP a partir desta sentença, acrescida
de juros de mora de 1% a partir da citação. Custas na forma da lei. PRI. Valor do preparo: Despesas devidas ao Estado - (Guia
de Recolhimento GARE - 230-6) - R$240,35 (duzentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos). Despesa com porte de
remessa e retorno - (Guia de Recolhimento FEDTJ - 110-4 - R$29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos). - ADV: REGIANE
DE FATIMA GODINHO DE LIMA (OAB 254393/SP)
Processo 3002069-32.2013.8.26.0443 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Sidnei
Quarato Bezerra - Telefônica Brasil S/A - (Fls.69/72: diga o autor. Prazo: 05 dias). - ADV: FABIO RIVELLI (OAB 297608/SP),
RENATA SILVA VIEIRA (OAB 288856/SP)
Processo 3002075-39.2013.8.26.0443 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Seguro - Sonia Maria Revitto - Seguradora
Líder dos Consorcios do Seguro DPVAT S/A - Vistos. Vistos. Trata-se de ação de cobrança securitária complementar proposta
por SONIA MARIA REVITTO em face da empresa SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, perante
este Juizado. A audiência de tentativa de conciliação restou infrutífera (fls. 27). Em sua manifestação de fls.66, a ré pugna pela
produção de prova pericial. De fato, da análise dos fatos narrados na peça vestibular conclui-se indispensável, para solução
da lide, a realização de perícia médica de elevada complexidade, o que por si só inviabiliza o processamento da causa nesta
Justiça Especializada, à vista dos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade processual que a norteiam (art. 2º
e 3º, “caput”, c.c. o art. 51, inciso II, todos da Lei 9.099/95). Neste sentido, confira-se: “Conflito de competência. Juizado
Especial Cível. Perícia médica complexa. Competência do juízo comum suscitante. O art. 35 caput e seu parágrafo único, da
Lei Federal nº 9.099 de 26.09.95, em consonância com o princípio geral da oralidade do art. 2º do mesmo estatuto, conduzem à
conclusão de que no sistema dos juizados especiais, a prova técnica poderá ser produzida, desde que o seja apenas oralmente.
A realização da perícia médica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito,
enseja o prolongamento da instrução, em dessintonia com os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e
celeridade, todos norteadores do sistema especial” TJSC 2ª Câmara de Direito Civil - Processo: CC 103406 SC 1996.010340-6
- Relator(a): Nelson Schaefer Martins - Parte(s): Autor: Luiz Carlos Borges - Suscitante: Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da
Comarca de Blumenau - Suscitado: Dr. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca - Réus: Luiz Wunebaldo Roth e
outro. Dessa forma, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9099/95, o que faço independentemente
de prévia intimação das partes, nos termos do artigo 51, parágrafo primeiro, da citada lei. Autorizo à autora sejam-lhe restituídos
os documentos que instruem a inicial, mediante recibo. Transitada em julgado, aguarde-se por 90 (noventa) dias eventual
retirada de documentos, após o que os autos serão destruídos, arquivando-se a ficha-memória. P.R.I.C. Valor do preparo:
Despesas devidas ao Estado - (Guia de Recolhimento GARE - 230-6) - R$362,02 (trezentos e sessenta e dois reais e dois
centavos). Despesa com porte de remessa e retorno - (Guia de Recolhimento FEDTJ - 110-4 - R$29,50 (vinte e nove reais e
cinquenta centavos). - ADV: LUCIANA MARIA SANTOS (OAB 233185/SP), MAURICIO ZABOTI ROJO SILVA (OAB 329103/SP),
CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP)
Processo 3002335-19.2013.8.26.0443 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Antonio Carlos da Silva Josimar Gomes - (Manifeste-se o exequente acerca do teor da certidão do oficial de justiça de fls.22, que informa que o
executado mudou-se do endereço informado às fls.13. Prazo: 05 dias). - ADV: SOLANGE MARIA PEREIRA DE GÓES (OAB
169699/SP)
Processo 3002357-77.2013.8.26.0443 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Marisa
Aparecida de Carvalho - JAD Cargas Expressas Ltda - - Jonas Machado Junior - (Fls. 67/68: manifeste-se a autora. Prazo: 05
dias). - ADV: REGIANE DE FATIMA GODINHO DE LIMA (OAB 254393/SP), ANDREIA CHRISTINA RISSON OLIVEIRA (OAB
257302/SP), CRISTINA MASSARELLI DO LAGO (OAB 302742/SP)
Processo 3002450-40.2013.8.26.0443 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Diosne
Miguel Batista Junior - Zico de Almeida - - Edmilson Baldino - - Lucilene Gomes Sabino ME - Vistos. Homologo, por sentença,
para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado em audiência, nos termos do art. 269, III, do CPC. Em relação
aos réus ZICO DE ALMEIDA e EDIMILSON BALDINI, JULGO EXTINTO o feito nos termos do art. 267, VI, do CPC. Providenciese o necessário para inclusão da empresa LUCILENE GOMES SABINO ME no pólo passivo. No mais, aguarde-se o cumprimento
integral do acordo, ficando ciente o(a) autor(a) de que deverá noticiar eventual inadimplemento por parte do(a) requerida(o), no
prazo de trinta (30) dias contados do termo final do acordo, independente de nova intimação, sob pena de reputar-se cumprida
a obrigação, seguindo-se a destruição dos autos, nos termos do provimento 1679/09, item 30.2, do Egrégio Conselho Superior
da Magistratura. P.R.I. Piedade, 12 de dezembro de 2013. - ADV: MARCIO TOMAZELA (OAB 97506/SP), JESSICA CRISTINE
DUARTE (OAB 263431/SP)
Processo 3002530-04.2013.8.26.0443 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - Marcos
Roberto Correa da Silva - Lojas Riachuelo S/A. - (O autor deverá apresentar réplica no prazo legal). - ADV: SAULO XAVIER DE
OLIVEIRA (OAB 311171/SP), ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO (OAB 179209/SP)
Processo 3002547-40.2013.8.26.0443 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória - NELSON DE CASTRO
ALVES FILHO - Maria Helena Dias - Vistos. Trata-se de Ação de COBRANÇA proposta por MARCO AURÉLIO FERREIRA em
face de MARIA HELENA DIAS perante este Juizado. Fls. 11: nos termos do art. 567,III, do CPC, considerando que o crédito
objeto destes autos foi objeto de cessão, conforme instrumento anexado por cópia (fls. 12/14), providencie-se o necessário para
inclusão do cessionário NELSON DE CASTRO ALVES FILHO no pólo ativo da ação, em substituição a Marco Aurélio Ferreira.
Instalada a audiência de conciliação (fls.11), somente o(a) Autor(a) compareceu. A Carta de citação e intimação, remetida
ao endereço declinado na petição inicial, foi recebida por pessoa de cujo nome é perfeitamente legível, possibilitando a sua
identificação( fls. 09 vº) diante do que se deve considerar efetivado o ato citatório e eficaz, a teor do Enunciado do FONAJE:
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“A correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu
recebedor”. Assim sendo, considerando, ainda, que a ré não apresentou qualquer justificativa de rigor a decretação da sua
revelia, como de fato decreto, nos termos do art. 20 da Lei 9099/95. Não há motivo para restar contrária a convicção do Juízo,
reputo verdadeiros os fatos articulados no pedido inicial. Dessa forma, a teor do art. 269,I do CPC, JULGO PROCEDENTE a
ação para condenar o(a) réu(ré) a pagar ao(à) autor(a) a importância de R$ 259,93 (duzentos e cinquenta e nove reais e noventa
e três centavos), com incidência de correção monetária e juros legais a partir da citação. Custas na forma da lei. P.R.I.C. - ADV:
PRISCILLA APARECIDA CARREIRA MARCIANO ZANFIROV (OAB 333666/SP), CAROLINE CRISTINA CARREIRA MARCIANO
PINTO (OAB 232960/SP)
Processo 3002640-03.2013.8.26.0443 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Alberto Marino Godinho Telefônica Brasil S/A - (O autor deverá apresentar réplica no prazo legal). - ADV: WALTER JOSE TARDELLI (OAB 103116/SP),
FABIO RIVELLI (OAB 297608/SP), RENATA SILVA VIEIRA (OAB 288856/SP), EDUARDO LUIZ BROCK (OAB 91311/SP), FABIO
ALEXANDRE TARDELLI (OAB 82023/SP), ABNER TEIXEIRA DE CARVALHO (OAB 156310/SP)
Processo 3002826-26.2013.8.26.0443 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Sara
Souza Lopes - Telefônica Brasil S/A - (Fls.22/27: diga a autora. Prazo: 05 dias). - ADV: EDUARDO COSTA BERTHOLDO (OAB
115765/SP), EDER LIMA FRESNEDA (OAB 329059/SP)
Processo 3002826-26.2013.8.26.0443 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer Telefônica Brasil S/A - (O subscritor da petição de fls.22/23, Dr. José Luis Besseler, OAB-SP-223.432, deverá juntar procuração/
substabelecimento outorgada(o) em seu nome e do Dr. Eduardo Costa Bertholdo, OAB-SP-115.765. Prazo: 05 dias). - ADV:
EDUARDO COSTA BERTHOLDO (OAB 115765/SP)
Processo 3002962-23.2013.8.26.0443 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - João
Tiago Leite de Barros - Aymoré, Crédito, Financiamento e Investimento S/A - - Monte Leone Comercial e Distribuidora de Motos
Ltda - Vistos. A ordem judicial é suficiente para a correção do equivoco. Aguarde-se a audiência designada. Int. - ADV: OTAVIO
DOMINGOS FILHO (OAB 278534/SP)
Processo 3002962-23.2013.8.26.0443 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - João
Tiago Leite de Barros - Aymoré, Crédito, Financiamento e Investimento S/A - - Monte Leone Comercial e Distribuidora de Motos
Ltda - (Fls.49/50: vistas ao autor). - ADV: OTAVIO DOMINGOS FILHO (OAB 278534/SP)
Processo 3003143-24.2013.8.26.0443 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Ato / Negócio Jurídico - Eleonora Wlassak
- Sky Brasil Serviços Ltda - Foi designado o próximo dia 04 de fevereiro de 2014, às 10h45min, para realização da audiência
de conciliação. A eventual ausência do autor/exequente implicará extinção do feito nos termos do artigo 51, I da lei 9099/95 e
condenação ao pagamento de custas processuais(no valor de 1% sobre o valor da causa ou o equivalente a 05 UFESPs, o que
for a quantia maior). - ADV: VINICIUS CAMARGO LEAL (OAB 319409/SP)
Processo 3003576-28.2013.8.26.0443 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Maria Madalena Vieira
de Jesus - Arnaldo Vilaruel Zilli - (Manifeste-se a exequente acerca do teor da certidão do oficial de justiça de fls.12 que informa
não haver localizado bens passíveis de penhora. Prazo: 05 dias). - ADV: FABIO BRAGGION (OAB 196451/SP)
Processo 3003683-72.2013.8.26.0443 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - Maria
de Lourdes Queiroz - Elektro Eletricidade e Serviços S/A - Vistos. Adite-se a inicial a fim de que a autora esclareça quanto a
transferência ou desligamento (fls.3), bem como junte aos autos os comprovantes de pagamento das contas informadas as fls.
2. O autor deverá emendar a inicial a fim de esclarecer se pretende formular pedido de cunho declaratório. Prazo: dez dias, sob
pena de indeferimento. Int. - ADV: DANILO VENTURELLI (OAB 233999/SP), RENATA LOPES ESCANHOELA ALBUQUERQUE,
BEATRIZ GONCALVES DE LUCCAS (OAB 327488/SP)
Processo 3003922-76.2013.8.26.0443 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Clecio de Moraes Tintas Ltda - ME Daniel Eufrasio Ltda - ME - Vistos. Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Certifique-se o recolhimento das custas
e tornem cls. Valor do preparo: Despesas devidas ao Estado - (Guia de Recolhimento GARE - 230-6) - R$281,88 (duzentos e
oitenta e um reais e oitenta e oito centavos). Despesa com porte de remessa e retorno - (Guia de Recolhimento FEDTJ - 110-4
- R$29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos). - ADV: ORIDES FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 97270/SP),
FELIPE DE ANGELIS DONATO (OAB 336455/SP)
Processo 3004081-19.2013.8.26.0443 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Oguilon
Martins de Oliveira - Foi designado o próximo dia 22 de abril de 2014, às 10h10min, para realização da audiência de conciliação.
A eventual ausência do autor/exequente implicará extinção do feito nos termos do artigo 51, I da lei 9099/95 e condenação ao
pagamento de custas processuais(no valor de 1% sobre o valor da causa ou o equivalente a 05 UFESPs, o que for a quantia
maior). - ADV: RODRIGO DA SILVEIRA CAMARGO (OAB 220699/SP)

Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCA CRISTINA MÜLLER DE ABREU DALL’AGLIO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSE VITORINO DE OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0017/2014
Processo 0000982-97.2010.8.26.0443 (443.01.2010.000982) - Guarda - E. S. G. - Acolho integralmente a manifestação
ministerial de fls. 47, para decretar extinta esta ação de Guarda, diante do advento da maioridade de N.C.L.G. que completou
18 anos. Arbitro os honorários da advogada dos requerentes no valor máximo da tabela OAB/PGE, expedindo-se a competente
certidão. P.R.I.C Arquivem-se com as cautelas de praxe. - ADV: LUCIANA MARIA SANTOS (OAB 233185/SP)
Processo 3000415-10.2013.8.26.0443 - Processo de Apuração de Ato Infracional - De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de
Drogas - D. da S. F. - Fica a defesa intimada, para no prazo legal de 05 (cinco) dias, apresentar as suas alegações finais. - ADV:
MATHEUS SPINELLI FILHO (OAB 39427/SP), EVA DE SOUZA DOURADO SPINELLI (OAB 56062/SP)
Processo 3000666-28.2013.8.26.0443 - Guarda - Seção Cível - F. R. O. - F. R. P. - Fica a patrona intimada que se encontra
disponível em cartório para retirada a Certidão de Nascimento do menor N.O.P.H.P., averbada conforme R. Sentença de
14/11/2013. - ADV: ELIANE LEITE DE OLIVEIRA (OAB 129199/SP), MARIA EUGENIA GARCIA (OAB 217352/SP)
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PINDAMONHANGABA
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PINDAMONHANGABA EM 16/01/2014
PROCESSO :0000275-84.2014.8.26.0445
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Mario Jose Mata
RECLAMADO : Bandeirantes Energias S/A
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:0000285-31.2014.8.26.0445
:ADOÇÃO
: M. R. DA S.

PROCESSO
CLASSE
REQTE

:0000298-30.2014.8.26.0445
:PROVIDÊNCIA
: H. DA S. C.

PROCESSO
CLASSE
REQTE

:0000300-97.2014.8.26.0445
:GUARDA
: A. M. C.

PROCESSO :0000299-15.2014.8.26.0445
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Maria Audiceia Santana Oliveira Furtado
RECLAMADO : Lojas Americanas
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :1000112-87.2014.8.26.0445
CLASSE
:USUCAPIÃO
REQTE
: MARIA DA PENHA RODRIGUES PARÁ
ADVOGADO : 270655/SP - Manuel Girao Xavier
REQDO
: SOCIEDADE CIVIL VILA RICA LTDA
VARA:1° VARA CÍVEL
PROCESSO :1000113-72.2014.8.26.0445
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
ADVOGADO : 208104/SP - Guilherme Moreno Maia
REQDO
: M L PEREIRA DA SILVA VEICULOS ME
VARA:3° VARA CÍVEL
PROCESSO :1000114-57.2014.8.26.0445
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Benedito Correa Leite
ADVOGADO : 150161/SP - Marcel Afonso Barbosa Moreira
REQDO
: INSS
VARA:1° VARA CÍVEL
PROCESSO :1000115-42.2014.8.26.0445
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: D. D. S. O.
ADVOGADO : 298800/SP - Carlos Eduardo Alves Vieira
REQDA
: G. R. R. DE O.
VARA:1° VARA CÍVEL
PROCESSO :1000117-12.2014.8.26.0445
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
REQTE
: Transcontinental Empreendimentos Imobiliários Ltda
ADVOGADO : 223749/SP - Humberto Romão Barros
REQDO
: VALDEMIR MARTINS DOS SANTOS
VARA:3° VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000119-79.2014.8.26.0445
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
: 142155/SP - Paulo Sergio Zago
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REQDO
: ADAIR RAMOS DA SILVA E CIA LTDA
VARA:2° VARA CÍVEL
PROCESSO :1000120-64.2014.8.26.0445
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Selma de Paula Santos
ADVOGADO : 325489/SP - Danielle Miranda Gonçalves
REQDO
: Instiyuto Nacional de Seguro Social
VARA:3° VARA CÍVEL
PROCESSO :0000193-53.2014.8.26.0445
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Thaise Moscardo Maia
REQDO
: Marilia Luize dos Santos Bahia
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000122-34.2014.8.26.0445
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO : 184459/SP - Paulo Sérgio Cardoso
REQDO
: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
VARA:1° VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000123-19.2014.8.26.0445
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
: L. A. A.
: 150161/SP - Marcel Afonso Barbosa Moreira

PROCESSO :1000124-04.2014.8.26.0445
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: R. M. S.
ADVOGADO : 255271/SP - Thaise Moscardo Maia
EXECTDO
: C. A. A. F.
VARA:2° VARA CÍVEL
PROCESSO :1000125-86.2014.8.26.0445
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: MARIO ORLANDO BALARIN
ADVOGADO : 198446/SP - Gabriel Torres de Oliveira Neto
REQDO
: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS
VARA:2° VARA CÍVEL
PROCESSO :1000126-71.2014.8.26.0445
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: J. L. F.
ADVOGADO : 139223/SP - Marli Antunes da Silva Pires
REQDA
: E. DE G. C.
VARA:3° VARA CÍVEL
PROCESSO :1000127-56.2014.8.26.0445
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: J. P. A. DE A.
ADVOGADO : 106529/SP - Marco Antonio Ribeiro Nunes
EXECTDO
: M. A. L. DE A.
VARA:1° VARA CÍVEL
PROCESSO :1000128-41.2014.8.26.0445
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: A. M. L. DA S.
ADVOGADO : 219594/SP - Mara Cristina Bolson Lopes
REQDA
: M. A. DOS S.
VARA:1° VARA CÍVEL
PROCESSO :1000129-26.2014.8.26.0445
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Luiz dos Reis Basilio
ADVOGADO : 314160/SP - Marcos Gonçalves E Silva
REQDO
: Unimed
VARA:2° VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000130-11.2014.8.26.0445
:REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS
: V. J. S. S.
: 184299/SP - Carolina Amariz Menezes
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REQDA
: A. S. B. DOS S.
VARA:3° VARA CÍVEL
PROCESSO :1000136-18.2014.8.26.0445
CLASSE
:IMISSÃO NA POSSE
REQTE
: CONCRET EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO : 196105/SP - Ricardo Mattos Pinchelli
REQDO
: PEDRO DE TOLEDO
VARA:1° VARA CÍVEL
PROCESSO :1000137-03.2014.8.26.0445
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: Helio Tadeu Alves Pires
ADVOGADO : 272706/SP - Marcelo Zanin Pires
IMPTDO
: Net Serviços de Telecomunicações S/A
VARA:1° VARA CÍVEL
PROCESSO :1000131-93.2014.8.26.0445
CLASSE
:CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO
REQTE
: S. R. DE P.
ADVOGADO : 247007/SP - Gisele Correard Greco Monteiro
REQDA
: C. A. M. C.
VARA:1° VARA CÍVEL
PROCESSO :1000132-78.2014.8.26.0445
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: G. M. DA C.
ADVOGADO : 255271/SP - Thaise Moscardo Maia
REQDA
: A. R. DE S. S.
VARA:3° VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000133-63.2014.8.26.0445
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
: B. A. G. DA S.
: 63544/SP - Paulo Lucio Rodrigues

PROCESSO :1000134-48.2014.8.26.0445
CLASSE
:CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO
REQTE
: R. DA S. F.
ADVOGADO : 255271/SP - Thaise Moscardo Maia
REQDO
: L. R. J.
VARA:2° VARA CÍVEL
PROCESSO :1000135-33.2014.8.26.0445
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADO : 73055/SP - Jorge Donizeti Sanchez
EXECTDO
: 6M RECICLAGEM, COMERCIO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE PLÁSICOS E METAIS
VARA:2° VARA CÍVEL
PROCESSO :1000138-85.2014.8.26.0445
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADO : 73055/SP - Jorge Donizeti Sanchez
EXECTDO
: MARINHO E FILHO INTERMEDIAÇÕES DE SUCATAS S.S LTDA
VARA:1° VARA CÍVEL
PROCESSO :1000139-70.2014.8.26.0445
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: A. P. A. B.
ADVOGADO : 280617/SP - Reginaldo de Oliveira Santos
REQDA
: P. M. DA S. B.
VARA:3° VARA CÍVEL
PROCESSO :1000140-55.2014.8.26.0445
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE
: Ana Cristina Weipert
ADVOGADO : 81002/SP - Maria Tereza de Oliveira Pinto
REQDO
: Wellington Rodrigues Cabral
VARA:3° VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:1000141-40.2014.8.26.0445
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
: Banco Panamericano S/A
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ADVOGADO : 276147/SP - Thais Clemente
REQDO
: DENILSON JOSÉ DE OLIVEIRA
VARA:2° VARA CÍVEL
PROCESSO :1000142-25.2014.8.26.0445
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: JOSÉ BENEDITO ROSA
ADVOGADO : 265458/SP - Paulo Roberto Rodrigues Junior
REQDO
: CARLOS ALBERTO PAULINO
VARA:1° VARA CÍVEL
PROCESSO :1000143-10.2014.8.26.0445
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: MARIA NEUSA DE PAULA CORREA
ADVOGADO : 273587/SP - Julielton Modesto de Araujo
REQDO
: Bradesco Saúde S/A
VARA:2° VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000144-92.2014.8.26.0445
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
: J. A. C.
: 175971/SP - Moacyr William da Costa Alvarenga

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1° VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CHRISTIANE PENINA TEIXEIRA PIENARO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2014
Processo 0000390-76.2012.8.26.0445 (445.01.2012.000390) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Porto Seguro Cia
de Seguros Gerais - Heitor Correa Gonçalves - - Liberty Seguros Sa - Expedida carta precatória para intimação da denunciada.
Imprimir, instruir e comprovar a distribuição o requerido. - ADV: JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/SP), SUSANA TELLES
MACIEL SAMPAIO (OAB 186772/SP), CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE (OAB 138636/SP)
Processo 0000567-11.2010.8.26.0445 (445.01.2010.000567) - Procedimento Sumário - Incapacidade Laborativa Permanente
- Jose Antonio Miranda Soares - I N S S - Designada perícia de vistoria a realizar-se nas dependências da Aços Villares, Rua
Luiz Dumont Villares, s/n, Moreira César, dia 25/02/2014, às 08h e 30min. - ADV: NILZA MARIA HINZ (OAB 101451/SP)
Processo 0001146-90.2009.8.26.0445 (445.01.2009.001146) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - José
Guaraci Sponda - I N S S - Designada perícia de vistoria a realizar-se nas dependências da Confab Industrial S.A, Av Gastão
Vidigal Neto - Cidade Nova, Pindamonhangaba, dia 24/02/2014, às 13h e 30min. - ADV: ANDREA CRUZ (OAB 126984/SP)
Processo 0001511-52.2006.8.26.0445 (445.01.2006.001511) - Monitória - Cheque - Marcelo Rezende Monteiro - Fernando
Maciel de Rezende - - Marcia Vieira Maia de Rezende - Mandado expedido, entrar em contato com o oficial de justiça. ADV: JOAO BOSCO BARBOSA (OAB 73964/SP), VALERIA REZENDE MONTEIRO (OAB 90900/SP), FERNANDO MACIEL DE
REZENDE (OAB 145481/SP)
Processo 0001725-33.2012.8.26.0445 (445.01.2012.001725) - Interdição - Capacidade - C. H. N. - C. N. - Perícia para
verificação de capacidade civil designada para dia 13/02/2014, às 14 horas, endereço: AVENIDA BANDEIRANTES, Nº 1.636
- nos fundos do prédio do CENTRO ESPÍRITA CAMINHO DE LUZ - Taubaté /SP. - ADV: VIVIANE APARECIDA EUGENIO
DE MENEZES MIGOTTO MARCONDES (OAB 279431/SP), SANDRA PATRICIA NUNES MONTEIRO (OAB 143803/SP),
REGINALDO DE OLIVEIRA SANTOS (OAB 280617/SP)
Processo 0002056-74.1996.8.26.0445 (445.01.1996.002056) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Haspa Habitacao Sao Paulo Imobiliaria Sa - Emilio Satio Hatanaka - - Regina Lucia Silva Carvalho - MANDADO EXPEDIDO.
ENTRAR EM CONTATO COM O OFICIAL DE JUSTIÇA. - ADV: JOSE OSONAN JORGE MEIRELES (OAB 63818/SP), DAVID
EDSON KLEIST (OAB 88818/SP)
Processo 0002507-55.2003.8.26.0445 (445.01.2003.002507) - Procedimento Ordinário - Reajustamento pelo INPC - Orlando
Santos - I N S S - Designada perícia de vistoria a realizar-se nas dependências da Nobrecel S/A Celulose e Papel, Rod Vereador
Abel Fabricio Dias, s/n, Km 155, Moreira César, dia 07/02/2014, às 13h e 30min. - ADV: JOSE ROBERTO SODERO VICTORIO
(OAB 97321/SP), CLÁUDIA VALÉRIO DE MORAES (OAB 196632/SP)
Processo 0003041-47.2013.8.26.0445 (044.52.0130.003041) - Interdição - Tutela e Curatela - J. G. de S. S. - J. R. S. L. da
S. - Perícia de verificação de capacidade civil designada para o dia 13/02/2014 às 14 horas, endereço: Avenida Bandeirantes,
1636 - nos fundos do prédio do Centro Espírita Caminho d eLuz - Taubaté-SP. - ADV: MARCO ANTONIO DE PAULA SANTOS
(OAB 279348/SP), FABIANA NOGUEIRA ANTUNES NUNES COSTA (OAB 169863/SP)
Processo 0003854-79.2010.8.26.0445 (445.01.2010.003854) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de
Contribuição (Art. 55/6) - Jose Carlos Romeiro - I N S S - Vistos. Considerando a alegação do labor rural no período de
01/02/1970 a 30/09/1975, de rigor, a designação de audiência de instrução, debates e julgamento para oitiva de testemunhas
que comprovem os fatos alegados. Desta feita, designo o dia 06 de fevereiro de 2014 às 14h00 para o ato. - ADV: ANA BEATRIS
MENDES SOUZA GALLI (OAB 266570/SP), ANA MARTA SILVA MENDES SOUZA (OAB 199301/SP)
Processo 0004010-09.2006.8.26.0445 (445.01.2006.004010) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - Erik
Guilherme dos Santos Ramos - Wilson Batista de Lau - “Manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, fls.117: (...deixei
de proceder a intimação de Erick Guilherme dos Santos Ramos na pessoa de sua mãe, Naiara dos Santos Ramos, em virtude de
se encontrar, por mim, em lugar incerto e não sabido, eis que não consta naquela rua, a qual percorri por toda sua extensão, a
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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residência de numero 421, estando a numeração na seguinte ordem 411, 417, 423, 427, 431, 437...sequência e nas imediações
eles são pessoas desconhecidas...) - ADV: MARIA APARECIDA MOTA DE OLIVEIRA (OAB 69015/SP), MARIA TEREZA DE
OLIVEIRA PINTO (OAB 81002/SP)
Processo 0004108-23.2008.8.26.0445 (445.01.2008.004108) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - L.
F. - Perícia designada para dia 05/02/2014, às 07 horas, no AMBULATÓRIO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DR. RENNE
RACHOU ARE TAUBATÉ RUA ALCAIDE MOR DE CAMARGO, 100 JD RUSSI TAUBATÉ-SP - ADV: BIANCA GALLO AZEREDO
ZANINI (OAB 241985/SP)
Processo 0004391-07.2012.8.26.0445 (445.01.2012.004391) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Cleber Adriano Soares Ramos - I N S S - Designada perícia de vistoria a realizar-se nas dependências da Socotherm do Brasil,
Av Gastão Vidigal Neto - Cidade Nova, Pindamonhangaba, dia 25/02/2014, às 13h e 30min. - ADV: ADRIANA DANIELA JULIO E
OLIVEIRA (OAB 233049/SP), ANDREA ALVES RIBEIRO (OAB 318508/SP)
Processo 0004759-79.2013.8.26.0445 (044.52.0130.004759) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Jose
Henrique Pereira - Jose Mauricio Pereira - Vistos. Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por JOSÉ HENRIQUE
PEREIRA contra a r. sentença de fls. 106/108, aduzindo, em síntese, OMISSÃO em razão do não concessão dos efeitos
antecipativos da tutela no tocante à restituição do veículo objeto dos autos, em razão de sua deterioração pelo requerido. É o
relato do necessário. Decido. Conheço do recurso, porque tempestivos e no mérito dou-lhes provimento parcial. Com efeito, na
r. decisão atacada já foi determinada a reintegração da posse dos veículos em favor do autor, competindo ao mesmo promover
a competente execução da sentença, observando o quanto ali determinado. Posto isso, esclarecida a omissão, mantenho a r.
sentença atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos. P.R.I.C. - ADV: JOÃO ROBERTO PEREIRA MATIAS (OAB 286181/
SP), MARTA JULIANA DE CARVALHO (OAB 176318/SP)
Processo 0004759-79.2013.8.26.0445 (044.52.0130.004759) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Jose
Henrique Pereira - Jose Mauricio Pereira - O requerente deverá entrar em contato com o Sr. Oficial de Justiça. - ADV: JOÃO
ROBERTO PEREIRA MATIAS (OAB 286181/SP), MARTA JULIANA DE CARVALHO (OAB 176318/SP)
Processo 0005899-85.2012.8.26.0445 (445.01.2012.005899) - Interdição - Tutela e Curatela - M. B. - B. A. B. B. - Perícia
para verificação de capacidade civil designada para dia 23/01/2014, às 14 horas, endereço: AVENIDA BANDEIRANTES, Nº
1.636 - nos fundos do prédio do CENTRO ESPÍRITA CAMINHO DE LUZ - Taubaté /SP. - ADV: ANA MARTA SILVA MENDES
SOUZA (OAB 199301/SP), FABIANO NUNES SALLES (OAB 157786/SP)
Processo 0006638-24.2013.8.26.0445 (044.52.0130.006638) - Divórcio Litigioso - Dissolução - T. C. P. da S. - R. M. da S.
- Ciência à autora da devolução do ofício de fls. 26, tendo em vista que o requerido Ricardo Moreira da Silva não pertence ao
quadro de servidores. Aguarde-se em cartório por trinta dias. Nada sendo requerido, tornem ao arquivo. Int. - ADV: DOMITILA
DE SOUZA B T OLIVEIRA (OAB 60591/SP)
Processo 0008653-63.2013.8.26.0445 (044.52.0130.008653) - Interdição - Tutela e Curatela - A. J. dos S. - J. J. dos S. Perícia para verificação de capacidade civil designada para dia 06/02/2014, às 14 horas, endereço: AVENIDA BANDEIRANTES,
Nº 1.636 - nos fundos do prédio do CENTRO ESPÍRITA CAMINHO DE LUZ - Taubaté /SP. - ADV: ANA MARTA SILVA MENDES
SOUZA (OAB 199301/SP), NEUZA MARIA DA SILVA (OAB 116888/SP)
Processo 0008969-76.2013.8.26.0445 (044.52.0130.008969) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Aymore Credito Financiamento e Investimento Sa - Eloisa Helena da Silva - MANDADO EXPEDIDO. ENTRAR EM
CONTATO COM O OFICIAL DE JUSTIÇA. - ADV: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP)
Processo 0009311-92.2010.8.26.0445 (445.01.2010.009311) - Procedimento Ordinário - Adimplemento e Extinção - João
Batista da Silva - Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba Sp - - Viva Viação do Vale Transportes Ltda - Foi designada perícia
a ser realizada em 04/02/2014, às 07:40, no IMESC, Rua Barra Funda, 824, Barra Funda. São Paulo-SP. - ADV: ANA LAURA
TEIXEIRA DE SOUZA (OAB 178553/SP), PAOLA CRISTINA DE BARROS BASSANELLO (OAB 175315/SP), RAUL FERNANDO
SILVA DE LEMOS (OAB 137247/SP), ANA BEATRIZ TEIXEIRA CALTABIANO (OAB 223268/SP), GILMAR CRISTIANO DA SILVA
(OAB 240127/SP), EDINILSON FERREIRA DA SILVA (OAB 252616/SP), JOSE ALBERTO DA COSTA VILLAR (OAB 79402/SP),
DOUGLAS ALMEIDA SILVA (OAB 282551/SP)

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2° VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CLÁUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TELMA MARIA BORGES SOARES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0015/2014
Processo 0001903-60.2004.8.26.0445 (445.01.2004.001903) - Execução de Alimentos - Alimentos - E. F. da R. - Acolho
a cota ministerial em todos os seus termos e, por conta disso, mantenho a ordem prisional irretocada. No mais, aguarde-se o
cumprimento do mandado. Intimem-se. - ADV: ADRIANO AUGUSTO ZANOTTI (OAB 255391/SP)
Processo 0002219-10.2003.8.26.0445 (445.01.2003.002219) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
- Lucia Maria de Souza - Mongeral Previdencia Privada - Reitere-se o ofício copiado à fl. 203. Intimem-se. - ADV: LUCIANO
GIONGO BRESCIANI (OAB 214044/SP), EDNA APARECIDA NOGUEIRA (OAB 90151/SP), HUGO METZGER PESSANHA
HENRIQUES (OAB 180315/SP)
Processo 0002556-47.2013.8.26.0445 (044.52.0130.002556) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento /
Execução - L. F. R. da S. - - J. C. R. - - L. H. R. da S. - Fl. 36: oficie-se conforme requerido. Após, tornem os autos em arquivo.
Intimem-se. - ADV: NÁDIA MARIA ALVES (OAB 184801/SP)
Processo 0004067-80.2013.8.26.0445 (044.52.0130.004067) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Ornelio Valente
- Defiro ao autor os benefícios da Justiça Gratuita. Razão assiste ao autor em manifestação expendida às fl. 89, uma vez que
ficou comprovado que os bens imóveis descritos na petição inicial não foram partilhados por ocasião do inventário, situação que
enseja o reconhecimento da legitimidade ativa do Espólio de Ornélio Valente representado por sua inventariante. A fim de se evitar
sucessivas alienações dos imóveis em litígio o que poderia violar o princípio da razoável duração do processo, perpetuando-se
indefinidamente o julgamento, por cautela, expeça-se mandado ao Cartório de Registro de Imóveis, determinando-se o bloqueio
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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de transferência dos imóveis sub judice. Após, citem-se os réus com as advertências de praxe. Intimem-se. - ADV: MARTA
REGINA SATTO VILELA (OAB 106318/SP), SIRLEI NOBRE NASCIMENTO DE OLIVEIRA (OAB 240313/SP)
Processo 0004438-93.2003.8.26.0445 (445.01.2003.004438) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez
Acidentária - Jose Anderson Gomes - I N S S - Intimação do autor para Perícia Técnica, agendada para o dia 10 de março
de 2014, às 13:00 horas, nas dependências da empresa Novelis do Brasil S/A., situada na Avenida Buriti, 1.087, bairro Feital,
em Pindamonhangaba/SP, devendo apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, devidamente trajado e munido
de Cédula de Identidade, Carteira Profissional e CPF. Na oportunidade, a empresa deverá apresentar cópias dos seguintes
documentos ao perito técnico: PPRA (referente ao período: 1990-1992-1994-1996), LTCAT (referente ao período: 1990-19921994-1996), PPP e Laudo Ergonômico conforme NR 17 das funções do autor. - ADV: JOSE ALVES DE SOUZA (OAB 34734/
SP), KEILA CRISTIANE DE JESUS SALES (OAB 254323/SP), CLÁUDIA VALÉRIO DE MORAES (OAB 196632/SP), SANDRA
HELENA GALVAO AZEVEDO (OAB 113954/SP)
Processo 0004831-03.2012.8.26.0445 (445.01.2012.004831) - Procedimento Ordinário - Revisão - J. D. A. da S. - Defiro
à parte autora a gratuidade judiciária. Anote-se. Os elementos de prova existentes neste momento processual levam ao
convencimento acerca da verossimilhança das alegações da parte autora, autorizando a antecipação dos efeitos a tutela
jurisdicional pretendida, eis que, além de relevante o fundamento invocado, impossível ignorar que, sem a concessão da medida
neste momento processual, poderá esta resultar ineficaz caso venha a ser concedida apenas por sentença. Posto isso, com
fundamento no art. 273 do Código de Processo Civil, antecipo parcialmente a tutela e determino, initio litis, a redução da
prestação alimentícia paga à parte Alimentada ao patamar de 15% dos rendimentos líquidos da parte Alimentante. Oficiese ao empregador, para alteração dos descontos. Cite-se e intime-se, consignando-se que o prazo para a apresentação de
defesa escrita será contado a partir da audiência a ser designada pelo CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania, a qual será destinada, com exclusividade, à tentativa de composição amigável entre as partes, já que a conciliação
pode se revelar solução eficaz da lide e do conflito de interesses. Efetivada a citação, remetam-se os autos ao CEJUSC para
a designação do ato, devendo este providenciar a intimação de ambas as partes e de seus Advogados para comparecimento.
Intimem-se, dando-se ciência ao Ministério Público. - ADV: ANA CRISTINA ANDRADE E SILVA (OAB 207270/SP)
Processo 0005664-84.2013.8.26.0445 (044.52.0130.005664) - Busca e Apreensão - Medida Cautelar - José Olavo de Souza
- Manifestar-se o autor acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça: “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao
mandado nº 445.2013/003241-3 dirigi-me ao endereço retro e lá estando, fui informada pelo Sr. José Walter, que o requerido
Faleceu, no ultimo dia 03. Pelo exposto DEIXEI DE PROCEDER A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO do requerido Ademir Azola.” - ADV:
DARCI DE ANDRADE CARDOSO (OAB 30760/SP)
Processo 0007439-37.2013.8.26.0445 (044.52.0130.007439) - Divórcio Litigioso - Dissolução - C. E. M. dos S. - Manifestar
o autor acerca da certidão do Oficial de Justiça: “Certifico e dou fé que em cumprimento ao respeitável Mandado, me dirigi ao
endereço indicado, e aí estando, deixei de proceder a intimação de C. E. M. D. S. em virtude de se encontrar, por mim, em lugar
incerto e não sabido, eis que se reconciliou com seu marido, e dali se mudou para endereço que sua mãe, M. A. M., não soube
declinar.” - ADV: RICARDO JOSÉ DE AZEREDO (OAB 161165/SP)
Processo 0008536-09.2012.8.26.0445 (445.01.2012.008536) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Y. A. F. - C. A. da S. F. - Manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça: CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO
NEGATIVO - CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 445.2013/001615-9 dirigi-me ao endereço
indicado e aí sendo, deixei de intimar Carlos Alberto da Silva Félix tendo em vista que fui informado pela Sra. Isabela, residente
no local há dois meses, que desconhece a localização do intimando. O referido é verdade e dou fé. Pindamonhangaba, 05 de
dezembro de 2013. - ADV: NÁDIA MARIA ALVES (OAB 184801/SP), IRENEMAR AUGUSTA DO VALLE (OAB 268255/SP)
Processo 0009211-35.2013.8.26.0445 (044.52.0130.009211) - Carta Precatória Cível - Oitiva - Transportadora Ouro Verde e
outro - Manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça: CERTIDÃO - Certifico e dou fé que em cumprimento ao respeitável
Mandado, me dirigi aos endereços indicados, e aí estando procedi a intimação de ANTONIO LOURENÇO DA SILVA, pelo inteiro
teor do Mandado, o qual aceitou a cópia exarando sua nota de ciente. Certifico ainda, que deixei de proceder a intimação de
ADILSON ROBERTO DOS SANTOS, em virtude de se encontrar, por mim, em lugar incerto e não sabido, eis que se mudou
não deixando endereço, conforme informou Ricardo Alexandre. Isto posto, devolvo o presente Mandado em Cartório para os
devidos fins. - ADV: MARIZA MARIA MACIEL (OAB 103860/SP), JOÃO APARECIDO DO ESPIRITO SANTO (OAB 128484/SP),
ARNALDO CONCEIÇÃO JÚNIOR (OAB 15471/PR)
JUÍZO DE DIREITO DA 2° VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CLÁUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TELMA MARIA BORGES SOARES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2014
Processo 0000036-51.2012.8.26.0445 (445.01.2012.000036) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Santander Sa - Lucimara Bastos de Oliveira e outro - Já houve pesquisa de ativos financeiros da executada, a qual não
logrou êxito (fls. 51). Intimem-se. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP), DOUGLAS ALMEIDA SILVA
(OAB 282551/SP)
Processo 0000145-66.1992.8.26.0445 (445.01.1992.000145) - Inventário - Inventário e Partilha - Ivete Farah Zaiter - Jamil
Pedro Zaiter - O autor deverá trazer aos autos o formal de partilha para aditamento, providenciando-se as peças necessárias,
recolhendo-se as custas pertinentes. Intimem-se. - ADV: ANA BEATRIZ OLIVEIRA SANTOS DE FARIA BUSSAB (OAB 162127/
SP), ADILSON LUIZ SAMAHA DE FARIA (OAB 26958/SP)
Processo 0000193-39.2003.8.26.0445 (445.01.2003.000193) - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico Transcontinental Empreendimentos Imobiliarios e Adm de Credito Lt - Imprimir ou retirar carta precatória para distribuição. ADV: PATRICIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA (OAB 131725/SP)
Processo 0000516-54.1997.8.26.0445 (445.01.1997.000516) - Inventário - Inventário e Partilha - Celeste Maria Ramos
Goncalves - Manifestar o autor em termos de prosseguimento. - ADV: EDSON MIRANDA CALTABIANO (OAB 126857/SP),
PABLO ZANIN FERNANDES (OAB 208147/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo 0000543-27.2003.8.26.0445 (445.01.2003.000543) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria - Joao Monteiro da
Silva - I N S S - Razão assiste ao Instituto-Réu em manifestação expendida à fl. 219, por conta disso, oficie-se ao ao INSS
- agência de Taubaté/SP, solicitando o cancelamento do ofício requisitório expedido à fl. 217. No mais, expeça-se RPV do
montante apurado nos autos ao E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Após, aguarde-se o pagamento. Intimem-se. - ADV:
SANDRA HELENA GALVAO AZEVEDO (OAB 113954/SP), LEIDICÉIA CRISTINA GALVÃO DA SILVA (OAB 209917/SP), JAMIL
JOSE SAAB (OAB 70540/SP), NILZA MARIA HINZ (OAB 101451/SP)
Processo 0000754-63.2003.8.26.0445 (445.01.2003.000754) - Separação de Corpos - R. H. M. da S. - Autos desarquivados.
Aguardar pelo prazo de 30 (trinta) dias em cartório. - ADV: ISABEL CRISTINA DA SILVA PEREIRA (OAB 104378/SP), EDUARDO
ARLINDO ZILIOTTO (OAB 49130/PR)
Processo 0000831-67.2006.8.26.0445 (445.01.2006.000831) - Inventário - Inventário e Partilha - Zebina Helena Moreira
Bustamante da Silva - Intime-se a inventariante por edital. Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos. Intimemse. - ADV: DENILSON LUIZ BUENO (OAB 157258/SP)
Processo 0000839-34.2012.8.26.0445 (445.01.2012.000839) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria - Carlos Roberto
Soares - I N S S - Providenciar os endereços das empresas Indústria Viés Americano S/A, Amsted Maxion Fundição e
Equipamentos Ferroviários S/A, Aços Villares S/A e Mult Service para expedição de ofícios. - ADV: SANDRA HELENA GALVAO
AZEVEDO (OAB 113954/SP), CLÁUDIA VALÉRIO DE MORAES (OAB 196632/SP), MARCO ANTONIO DE PAULA SANTOS
(OAB 279348/SP)
Processo 0000853-18.2012.8.26.0445 (445.01.2012.000853) - Interdição - Capacidade - F. S. L. - J. de B. L. - Ante a certidão
de fls. 24, arquivem-se os autos, anotando-se. Intimem-se. - ADV: FABIO ALVES PEREIRA (OAB 24472/SP)
Processo 0001057-33.2010.8.26.0445 (445.01.2010.001057) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Claudemir
Alves Leite - Banco Omni Financeira - Aguardar pelo prazo de 30 (trinta) dias requerido pelo autor. - ADV: AMAURY FERRARI
(OAB 131228/SP), ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP), CINTHYA APARECIDA CARVALHO DO
NASCIMENTO GARU (OAB 217591/SP), ALINE DE CASSIA MONTAGNER (OAB 240001/SP)
Processo 0001476-48.2013.8.26.0445 (044.52.0130.001476) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Omni Sa Credito Financiamento e Investimento - Manifestar o autor em termos de prosseguimento (fase de
execução). - ADV: TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP)
Processo 0001573-87.2009.8.26.0445 (445.01.2009.001573) - Execução de Alimentos - Alimentos - A. R. da S. e outros - V.
da S. - Manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de 30 dias. Decorrido o prazo,
será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção do processo (art.
267, III e § 1º do CPC). - ADV: ANNA KARINA ALVES DE JESUS (OAB 289643/SP), ELISABETE APARECIDA DOS SANTOS
(OAB 275668/SP), PONCIO NOGUEIRA NOGUEIRA (OAB 213569/SP), VANESSA DE OLIVEIRA FRANCO (OAB 277723/SP)
Processo 0001733-10.2012.8.26.0445 (445.01.2012.001733) - Usucapião - Aquisição - Maria Clara Romao de Paiva Manifeste-se a parte autora acerca da informação prestada pelo Oficial Registrador. Intimem-se. - ADV: MARCO ANTONIO
RIBEIRO NUNES (OAB 106529/SP), JOSE ANTONIO ALVES DE BRITO (OAB 70838/SP)
Processo 0001767-48.2013.8.26.0445 (044.52.0130.001767) - Procedimento Ordinário - Exoneração - A. C. A. G. - Posto
isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, para o fim de exonerar Adilson Carlos Aneas Gomes da obrigação de pensionar Igor
de Souza Aneas Gomes, a quem deixo, entretanto, de condenar ao pagamento de verbas derivadas da sucumbência, ante
a ausência de resistência ao pedido. Oficie-se para cessação dos descontos conforme requerido às fls. 29/30. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, com observância das formalidades
legais. - ADV: PAULO ROBERTO RODRIGUES JUNIOR (OAB 265458/SP)
Processo 0001862-15.2012.8.26.0445 (445.01.2012.001862) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material Angelo Magalhaes Bueno - I N S S - Arbitro os honorários do Sr. Perito em R$ 460,00, expedindo-se o necessário. Manifestem-se
as partes sobre o laudo pericial, no prazo sucessivo de 10 dias a cada qual, iniciando-se pelo autor. - ADV: LIGIA MARA CESAR
COSTA CALOI (OAB 244182/SP), NILZA MARIA HINZ (OAB 101451/SP), CLÁUDIA VALÉRIO DE MORAES (OAB 196632/SP)
Processo 0002154-63.2013.8.26.0445 (044.52.0130.002154) - Divórcio Litigioso - Dissolução - F. C. G. da R. T. - J. A. T. Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes às fls. 29 e verso
destes autos da ação de Divórcio Litigioso - Dissolução ajuizada por Flavia Carla Graça da Rocha Torres em face de Jarbas Alves
Torres. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inc. III do Código de
Processo Civil. A ausência de interesse na interposição de recurso contra esta sentença importa em seu trânsito em julgado
nesta oportunidade. Certifique-se. Expeça-se o necessário ao cumprimento do avençado entre as partes. P.R.I. Oportunamente,
nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, anotando-se. - ADV: THAISE MOSCARDO MAIA (OAB 255271/SP), JOÃO
THIERS FERNANDES LOBO (OAB 225728/SP), ULISSES DO CARMO NOGUEIRA (OAB 229707/SP)
Processo 0002219-73.2004.8.26.0445 (445.01.2004.002219) - Procedimento Ordinário - Silvana Machado - I N S S - Ciência
às partes acerca do v. acórdão. Intimem-se. - ADV: CARLOS EDUARDO BROCCANELLI CARNEIRO (OAB 133869/SP), JAMIL
JOSE SAAB (OAB 70540/SP), ANDRÉ JOSÉ SILVA BORGES (OAB 175492/SP)
Processo 0002367-31.1997.8.26.0445 (445.01.1997.002367) - Arrolamento de Bens - Maria Ana do Carmo de Barros Benedito Ribeiro - Autos desarquivados, aguardar pelo prazo de 30 (trinta) dias em cartório. - ADV: JOAO ALVES (OAB 148997/
SP), FABIO ALVES PEREIRA (OAB 24472/SP)
Processo 0002382-43.2010.8.26.0445 (445.01.2010.002382) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Aparecida
Helena Luciano - Manifestar o inventariante em termos de prosseguimento. - ADV: HELIO TADEU ALVES PIRES (OAB 101430/
SP), MARCELO ZANIN PIRES (OAB 272706/SP)
Processo 0002407-51.2013.8.26.0445 (044.52.0130.002407) - Procedimento Ordinário - Prescrição e Decadência Cooperativa de Laticínios do Médio Vale do Paraíba - Manifestar acerca da contestação ofertda às fls. 36/40. - ADV: JOAO
BOSCO DE ARAUJO (OAB 54279/SP), HELENA MARIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA (OAB 63760/SP)
Processo 0002408-36.2013.8.26.0445 (044.52.0130.002408) - Monitória - Cheque - Ahmad Fouad Smidi - Aguardar pelo
prazo de 180 ( cento e oitenta) dias requerido pelo autor. - ADV: ANA LUCIA DE OLIVEIRA MARTINS (OAB 194302/SP)
Processo 0002626-69.2010.8.26.0445 (445.01.2010.002626) - Monitória - Locação de Imóvel - Linden Administração
Participações Empreendimentos e Serviços Ltda - Antoniel Itami da Fonseca - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 445.2013/000878-4 dirigi-me ao endereço , onde o
zelador do edificio entrando em contado com a sala 68 sendo informado que Antoniel Itami da Fonseca é desconhecido no
local. DEIXEI DE D AR CUMPRIMENTO ao r. Mandado é devolvo aguardando novas determinações. O referido é verdade e
dou fé. Pindamonhangaba, 07 de janeiro de 2014. - ADV: ANA PAULA CAVASSANA GERMANO (OAB 194521/SP), RODRIGO
CANINEO AMADOR BUENO (OAB 218148/SP), HELENA MARIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA (OAB 63760/SP)
Processo 0002688-75.2011.8.26.0445 (445.01.2011.002688) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Maria Eli Bastos Pimenta
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Faria e outro - Primeiramente o autor deverá recolher as custas de publicação, no importe de 0,14 por caractere, inclusive os
espaços em branco. Intimem-se. - ADV: RODRIGO DE MORAES CANELAS (OAB 163532/SP), WAGNER RODOLFO FARIA
NOGUEIRA (OAB 125486/SP)
Processo 0002774-56.2005.8.26.0445 (445.01.2005.002774) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Nossa Caixa Sa - Manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de 30
dias. Decorrido o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de
extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: RICARDO SPROESSER NOVAS (OAB 318805/SP)
Processo 0002793-23.2009.8.26.0445 (445.01.2009.002793) - Procedimento Ordinário - Guarda - V. L. M. dos S. - Manifestar
a autora, após o Ministério Público. (réu não apresentou contestação) - ADV: RICARDO JOSÉ DE AZEREDO (OAB 161165/SP)
Processo 0002794-71.2010.8.26.0445 (445.01.2010.002794) - Inventário - Inventário e Partilha - Sonia Aparecida Teixeira Manifestar a autora em termos de prosseguimento. - ADV: ROLANDO LUIS MARTINEZ NETO (OAB 241803/SP)
Processo 0002891-66.2013.8.26.0445 (044.52.0130.002891) - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - Exall Aluminio
Sa - Metalisul Industria e Comercio Ltda - 1- Conquanto somente neste momento, verifica-se que a procuração de fls. 09 do
Processo nº 0002891-66.2013.8.26.0445 e a procuração de fls. 14 do Processo nº 0003927-46.2013.8.26.0445 não se tratam de
originais, mas sim de cópias. 2- Regularize-se a representação processual em ambas as ações, no prazo de 10 dias, sob pena
de nulidade dos processos (art. 13, inc. I do Código de Processo Civil). 3- Também a petição inicial da ação cautelar de sustação
de protesto não é a original, o que se constata por meio da assinatura aposta a fls. 07. Deverá o advogado da autora comparecer
em cartório para novamente subscrever a petição, ou substitui-la. 4- Não há razão para o diferimento do pagamento das custas
processuais, por ausente a incursão em qualquer das hipóteses legais: deverá a autora proceder ao seu recolhimento em 10
dias, relativamente a ambas as ações - cautelar e principal - também sob pena de nulidade dos processos. 5- Aliás, também
a ré deverá proceder aos recolhimentos pertinentes à reconvenção, igualmente no prazo de 10 dias. 6- Nenhuma das ações
prosseguirá enquanto as partes não regularizarem os feitos. Intimem-se. - ADV: RENATO ROSSI VIDAL (OAB 173507/SP),
VALDERY MACHADO PORTELA (OAB 168589/SP), LIVIA DE SOUZA PEREIRA (OAB 297805/SP), FRANCISCO VIDAL GIL
(OAB 78732/SP)
Processo 0002897-15.2009.8.26.0445 (445.01.2009.002897) - Procedimento Ordinário - Elias de Moura - I N S S - Ciência
às partes acerca do v. acórdão. Intimem-se. - ADV: LEANDRO DA SILVA CARNEIRO (OAB 242043/SP), MARCOS HENRIQUE
PICCOLO (OAB 254933/SP), CLÁUDIA VALÉRIO DE MORAES (OAB 196632/SP)
Processo 0002971-40.2007.8.26.0445 (445.01.2007.002971) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - L.
V. L. - L. F. de S. D. e outros - Retirar ou imprimir no sistema o mandado de averbação expedido - ADV: TATIANA VERUSKA
BATISTA DO CARMO ALMEIDA (OAB 161171/SP), MARCOS BENEDITO CAMILO DE SOUZA (OAB 118115/SP)
Processo 0003050-43.2012.8.26.0445 (445.01.2012.003050) - Procedimento Ordinário - Guarda - A. P. da S. e outro Manifestar o autor em termos de prosseguimento. - ADV: ALICE APARECIDA CANDIDO SANTOS (OAB 232880/SP)
Processo 0003160-96.1999.8.26.0445 (445.01.1999.003160) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel Carlos Pereira Cardoso - Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento. Intimem-se. - ADV: DOMITILA DE SOUZA B
T OLIVEIRA (OAB 60591/SP)
Processo 0003192-52.2009.8.26.0445 (445.01.2009.003192) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Antonio Laercio - I N S S - Ciência às partes acerca do v. acórdão. Intimem-se. - ADV: SANDRA HELENA GALVAO
AZEVEDO (OAB 113954/SP), ANA MARTA SILVA MENDES SOUZA (OAB 199301/SP), ANA BEATRIS MENDES SOUZA GALLI
(OAB 266570/SP)
Processo 0003268-18.2005.8.26.0445 (445.01.2005.003268) - Procedimento Sumário - Locação de Móvel - Espolio de Jorge
Marcos Azeredo - Manifestar o autor em termos de prosseguimento - ADV: ADILSON MAMEDE DA SILVA (OAB 114837/SP)
Processo 0003351-29.2008.8.26.0445 (445.01.2008.003351) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Daycoval Sa - Imprimir ofício no sistema ou retirar em cartório (desbloqueio de veículo) - ADV: ELIZETE
APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP), MARCELO CORTONA RANIERI (OAB 129679/SP)
Processo 0003361-97.2013.8.26.0445 (044.52.0130.003361) - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Companhia de
Saneamento Basico do Estado de São Paulo Sabesp - Manifestar o autor acerca do cumprimento do acordo. - ADV: RICARDO
MATTOS PINCHELLI (OAB 196105/SP)
Processo 0003562-31.2009.8.26.0445 (445.01.2009.003562) - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - Vera Lucia
Ribeiro - Ivanilson Araujo da Silva e outro - Manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado
há mais de 30 dias. Decorrido o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas,
sob pena de extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: CLEBEL GOMES DE OLIVEIRA (OAB 62775/SP), MARIA
APARECIDA MOTA DE OLIVEIRA (OAB 69015/SP)
Processo 0003632-29.2001.8.26.0445 (445.01.2001.003632) - Execução de Título Extrajudicial - Centro Educacional
Propedeutico Sc Ltda - Manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de 30
dias. Decorrido o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de
extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: NILZA MARIA HINZ (OAB 101451/SP)
Processo 0003686-72.2013.8.26.0445 (044.52.0130.003686) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento /
Execução - N. H. S. S. - M. A. V. S. - Fica indeferido o pedido de denunciação à lide formulado pelo executado na justificativa
apresentada, uma vez que a genitora da autora não integra o título executivo. No mais, ante a desídia do executado em arcar
com os alimentos provisórios arbitrados, DECRETO A PRISÃO CIVIL deste pelo prazo de 30 dias, ou até que comprove o
pagamento das pensões recobradas pela presente, bem como daquelas vencidas no curso da demanda. Expeça-se mandado de
prisão. Intimem-se. - ADV: ELIANE CHINAQUE GUIMARAES (OAB 107235/SP), ANDRÉ JOSÉ SILVA BORGES (OAB 175492/
SP)
Processo 0003897-79.2011.8.26.0445 (445.01.2011.003897) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Paulo
Henrique Pedroso - I N S S - Arbitro os honorários do Sr. Perito em R$ 460,00, expedindo-se o necessário. Manifestem-se as
partes sobre o laudo pericial, no prazo sucessivo de 10 dias a cada qual, iniciando-se pelo autor. - ADV: ADRIANA DANIELA
JULIO E OLIVEIRA (OAB 233049/SP), SANDRA HELENA GALVAO AZEVEDO (OAB 113954/SP), CLÁUDIA VALÉRIO DE
MORAES (OAB 196632/SP)
Processo 0003927-46.2013.8.26.0445 (044.52.0130.003927) - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Exall Aluminio Sa - Metalisul Industria e Comercio Ltda - 1- Conquanto somente neste momento, verifica-se
que a procuração de fls. 09 do Processo nº 0002891-66.2013.8.26.0445 e a procuração de fls. 14 do Processo nº 000392746.2013.8.26.0445 não se tratam de originais, mas sim de cópias. 2- Regularize-se a representação processual em ambas as
ações, no prazo de 10 dias, sob pena de nulidade dos processos (art. 13, inc. I do Código de Processo Civil). 3- Também a
petição inicial da ação cautelar de sustação de protesto não é a original, o que se constata por meio da assinatura aposta a fls.
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07. Deverá o advogado da autora comparecer em cartório para novamente subscrever a petição, ou substitui-la. 4- Não há razão
para o diferimento do pagamento das custas processuais, por ausente a incursão em qualquer das hipóteses legais: deverá
a autora proceder ao seu recolhimento em 10 dias, relativamente a ambas as ações - cautelar e principal - também sob pena
de nulidade dos processos. 5- Aliás, também a ré deverá proceder aos recolhimentos pertinentes à reconvenção, igualmente
no prazo de 10 dias. 6- Nenhuma das ações prosseguirá enquanto as partes não regularizarem os feitos. Intimem-se. - ADV:
VALDERY MACHADO PORTELA (OAB 168589/SP), FRANCISCO VIDAL GIL (OAB 78732/SP), RENATO ROSSI VIDAL (OAB
173507/SP)
Processo 0004359-85.2001.8.26.0445 (445.01.2001.004359) - Monitória - Cheque - Centro Educacional Propedeutico Sc
Ltda - Manifestar o autor em termos de prosseguimento. - ADV: NILZA MARIA HINZ (OAB 101451/SP)
Processo 0004412-85.2009.8.26.0445 (445.01.2009.004412) - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Débora
César Castilho e outro - Ana Flávia César Castilho e outros - Manifestr o autor em termos de prosseguimento ( as partes citadas
por carta AR não apresentaram contestação) - ADV: WILSON JOSE DA SILVA FILHO (OAB 131053/SP), ULISSES DO CARMO
NOGUEIRA (OAB 229707/SP), JOÃO THIERS FERNANDES LOBO (OAB 225728/SP)
Processo 0004532-89.2013.8.26.0445 (044.52.0130.004532) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Bradesco Sa - Aguardar pelo prazo requerido. (30 dias) - ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP)
Processo 0004906-42.2012.8.26.0445 (445.01.2012.004906) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação
- Rosemeire Matias Alvarello de Jesus - Manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há
mais de 30 dias. Decorrido o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob
pena de extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: ELIANA PEREIRA RODRIGUES SOARES (OAB 86031/SP),
BENEDITA MARIA BERNARDES (OAB 57865/SP)
Processo 0004962-17.2008.8.26.0445 (445.01.2008.004962) - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título Expresso Transportador São Thiago Ltda - Roseira Sociedade de Desenvolvimento de Turismo e Comercio Ltda - Nos termos do
art. 794, inc. I do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação de Embargos À Execução - Nulidade / Inexigibilidade
do Título ajuizada por Expresso Transportador São Thiago Ltda em face de Roseira Sociedade de Desenvolvimento de Turismo
e Comercio Ltda. Em consequência, declaro insubsistente eventual penhora realizada nestes autos. A ausência de interesse na
interposição de recurso contra esta sentença importa em seu trânsito em julgado nesta oportunidade. Certifique-se. Expeçase mandado de levantamento. P.R.I. Oportunamente, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, com observância das
cautelas de praxe. - ADV: TIAGO FILIPE FERREIRA DOS SANTOS (OAB 196567/SP), FABIO DE WENICIO COURA MARTINS
DE OLIVEIRA (OAB 213668/SP), BENEDITO ADILSON BORGES (OAB 58264/SP)
Processo 0005029-06.2013.8.26.0445 (044.52.0130.005029) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Santander ( Brasil ) Sa - Aguarde-se no arquivo. Intimem-se. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA
(OAB 91275/SP)
Processo 0005045-09.2003.8.26.0445 (445.01.2003.005045) - Inventário - Inventário e Partilha - Angelina Vieira de Carvalho
Oliveira - Fls. 140:- Atenda a Inventariante. Intimem-se. - ADV: GLAICE TOMMASIELLO HUNGRIA (OAB 142320/SP)
Processo 0005109-72.2010.8.26.0445 (445.01.2010.005109) - Depósito - Alienação Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito,
Financiamento e Investimento - Breno da Silva Rossler - Defiro a inclusão de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não
padronizados PCG - Brasil Multicarteira. Anote-se em todos os assentamentos dos autos, devendo a Serventia providenciar a
atualização. Sem prejuízo, manifeste-se o autor em termos de prosseguimento Intimem-se. - ADV: GIULIO ALVARENGA REALE
(OAB 270486/SP), ALESSANDRA FERREIRA ZUCA (OAB 233418/SP)
Processo 0005225-78.2010.8.26.0445 (445.01.2010.005225) - Procedimento Sumário - Seguro - Uberlan Aparecido Teodoro
- Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro Dpvat Bradesco Autore Companhia de Seguros - Manifestar acerca do laudo
pericial no prazo de 05 (cinco) dias, prazo comum. - ADV: PEDRINA SEBASTIANA DE LIMA (OAB 140563/SP), RENATO TADEU
RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), LUIZ BERNARDO ALVAREZ (OAB 107997/SP)
Processo 0005262-71.2011.8.26.0445 (445.01.2011.005262) - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Ederson
Alves e outro - José Carlos Barbosa - Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos por Ederson
Alves e Maristela Sousa Alves: declaro a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel celebrado com José Carlos
Barbosa, a quem condeno ao pagamento de indenização por danos morais em quantia equivalente a vinte salários mínimos
presentemente vigentes, incidente atualização monetária desde a data desta sentença até a do adimplemento (STJ, Súmula
362: “ A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), sendo devidos juros
a partir do evento danoso, isto é, da data do desapossamento do imóvel - 9 de maio de 2011 (fls. 34/36), à taxa de 1% ao mês,
nos termos do art. 406 do Código Civil, c.c. o art. 161 do Código Tributário Nacional; condeno-o, igualmente, a restituir aos
autores o valor das parcelas pagas do preço convencionado, que totaliza R$ 16.600,00, bem como a reembolsar aos autores o
valor despendido com a mão-de-obra empregada na execução das benfeitorias introduzidas no imóvel, que totaliza R$ 3.000,00,
devendo os montantes ser atualizados monetariamente desde os respectivos desembolsos e acrescidos de juros, à taxa legal, a
partir da citação. Sucumbente, o réu arcará com as custas e despesas processuais, em valor atualizado desde o desembolso, e
com os honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. - ADV:
DOMITILA DE SOUZA B T OLIVEIRA (OAB 60591/SP), DENILSON LUIZ BUENO (OAB 157258/SP)
Processo 0005297-94.2012.8.26.0445 (445.01.2012.005297) - Monitória - Espécies de Contratos - Fundação Hermínio
Ometto - 1. Considerando que não houve pagamento do débito reclamado na inicial, nem apresentação de embargos, e
tendo em conta a prova documental constante dos autos, declaro constituído em favor da parte autora, de pleno direito, título
executivo judicial no valor apontado na inicial, que deverá ser atualizado monetariamente e acrescido de juros, custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da dívida. 2. Apresente a parte autora o cálculo
atualizado e discriminado do débito, de acordo com o acima determinado. 3. A seguir, nos termos do art. 475-J do Código de
Processo Civil, intime-se a parte passiva, pessoalmente, ou na pessoa de seu advogado caso o tenha constituído ou lhe tenha
sido nomeado - para pagamento do débito apurado, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa de 10% sobre o
respectivo montante. 4. Decorrido o prazo sem adoção de qualquer providência, o que a Serventia deverá certificar, expeça-se
mandado de penhora e avaliação. 5. Cumprido, intime-se a parte passiva, na forma do art. 475-J, § 1º do CPC, do prazo de 15
dias de que dispõe para, querendo, oferecer impugnação, observando-se, a respeito desta, o disposto no art. 475-L do CPC.
P.R.I. - ADV: GUILHERME ALVARES BORGES (OAB 149720/SP), DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP)
Processo 0005330-84.2012.8.26.0445 (445.01.2012.005330) - Monitória - Espécies de Contratos - Fundação Hermínio
Ometto - A ré não foi localizada para citação. Informe a parte autora o atual endereço daquela. Intimem-se. - ADV: DAIRUS
RUSSO (OAB 227611/SP), GUILHERME ALVARES BORGES (OAB 149720/SP)
Processo 0005345-29.2007.8.26.0445 (445.01.2007.005345) - Inventário - Inventário e Partilha - Lúcia Barros Garrido Zelia de Barros Garrido - Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a partilha elaborada nestes
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autos de Arrolamento dos bens deixados pelo falecimento de Odila Vieira de Barros e Eladio Garrido Rodrigues, atribuindo aos
contemplados seus respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e resguardados direitos de terceiros. PRI. Oportunamente,
expeçam-se alvarás e formal de partilha necessários e arquivem-se os autos, anotando-se. Ciência do representante da
Fazenda Estadual. - ADV: MARIA TEREZA DE OLIVEIRA PINTO (OAB 81002/SP), VIVIANE APARECIDA LOPES MONTEIRO
(OAB 253503/SP), ANDRE LUIZ PIRES DE FARIA (OAB 255689/SP)
Processo 0005389-19.2005.8.26.0445 (445.01.2005.005389) - Procedimento Sumário - Mario Morando e outro - Aguardese por 30 dias, decorridos, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. - ADV: DANIEL GONÇALES BUENO
DE CAMARGO (OAB 183336/SP), NADIA BARROS TELLES (OAB 236613/SP), ENRIQUE DE GOEYE NETO (OAB 51205/SP),
LAERCIO FERREIRA LIMA (OAB 122641/SP)
Processo 0005417-55.2003.8.26.0445 (445.01.2003.005417) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria - Eraldo Alves dos
Santos - I N S S - A fim de dirimir a controvérsia apontada nos valores apontados às fls. 84, 96 e 89 dos autos, remetam-se
os autos à Contadoria Judicial. Intimem-se. - ADV: CLÁUDIA VALÉRIO DE MORAES (OAB 196632/SP), SANDRA HELENA
GALVAO AZEVEDO (OAB 113954/SP), OSCAR MASAO HATANAKA (OAB 119630/SP)
Processo 0005518-63.2001.8.26.0445 (445.01.2001.005518) - Procedimento Ordinário - Luiz Antonio de Lima - Tadeu de
Carvalho - Aguarde-se provocação do interessado no arquivo. Intimem-se. - ADV: MARCEL AFONSO BARBOSA MOREIRA
(OAB 150161/SP), ADALBERTO JOSÉ SANTOS DE ALMEIDA (OAB 213595/SP)
Processo 0005569-25.2011.8.26.0445 (445.01.2011.005569) - Execução de Alimentos - Alimentos - R. da S. - R. V. dos S.
- Ante a inércia do peticionário de fl. 40, manifestem-se os patronos das partes litigantes se anuem com o acordo entabulado
(fl. 40). Após, ao Ministério Público. Intimem-se. - ADV: GISLAINE CRISTINA LOPES DO CARMO (OAB 262381/SP), LILIAN
MAJOR HOMEM DE MELO (OAB 221245/SP)
Processo 0005587-12.2012.8.26.0445 (445.01.2012.005587) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Josefa Maria dos Santos - Banco Itaú Sa - Considerando que nos presentes autos há discussão sobre matéria referente
à legitimidade da cobrança de tarifas administrativas objeto de contratos bancários, determino o sobrestamento do feito até
julgamento do Recurso Especial 1.251.331 - RS (2011/0096435-4), em que se deferiu s suspensão da tramitação das correlatas
ações de cognição em todas as instancias da Justiça Comum Estadual. A Serventia deverá atentar-se à futura decisão do
referido recurso, promovendo pesquisa junto ao site do E. STJ a cada 30 dias, tornando estes autos conclusos em seguida.
Intimem-se. - ADV: GILBERTO TRUIJO (OAB 128083/SP), FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP), MARLI INACIO
PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0005703-57.2008.8.26.0445 (445.01.2008.005703) - Depósito - Depósito - Banco Finasa Sa - Jose Antonio Alves
Bicudo - Manifestar o autor em termos de prosseguimento ( fornecer cálculo atualizado da dívida) - ADV: FLÁVIO MUASSAB
SILVA LIMA (OAB 180012/SP), FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP)
Processo 0005722-58.2011.8.26.0445 (445.01.2011.005722) - Inventário - Inventário e Partilha - Geargina Patricio de Oliveira
- Manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de 30 dias. Decorrido o prazo, será
o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção do processo (art. 267,
III e § 1º do CPC). - ADV: SONIA REJANE DE CAMPOS (OAB 72990/SP)
Processo 0005761-55.2011.8.26.0445 (445.01.2011.005761) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Osvaldo Marcelino dos Santos - Rafael José Silva Gonçalves - 1- Nos termos do art. 475-J do CPC, proceda o devedor ao
pagamento do débito apurado, no prazo de 15 dias, contado da intimação deste despacho pela Imprensa Oficial (art. 236 do
CPC), caso tenha advogado ou pessoalmente, caso não o tenha, sob pena de incidência de multa de 10% sobre o montante do
débito. 2- Decorrido o prazo antes assinalado sem adoção de qualquer providência, o que a Serventia deverá certificar, expeçase mandado de penhora e avaliação. 3- Cumprido, intime-se o executado, na forma do art. 475-J, § 1º do CPC, do prazo de
15 dias de que dispõe para, querendo, oferecer impugnação, observando, a respeito desta, o disposto no art. 475-L do CPC.
Intimem-se. - ADV: JULIANO MODESTO DE ARAUJO (OAB 178709/SP), JULIELTON MODESTO DE ARAUJO (OAB 273587/
SP), ELIANA PEREIRA RODRIGUES SOARES (OAB 86031/SP), BENEDITA MARIA BERNARDES (OAB 57865/SP)
Processo 0005838-30.2012.8.26.0445 (445.01.2012.005838) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - C. A. da S. Manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de 30 dias. Decorrido o prazo, será
o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção do processo (art. 267,
III e § 1º do CPC). - ADV: STEPHANIE PAIM CHICONINI (OAB 319387/SP), ELIAS GEORGES KASSAB JUNIOR (OAB 276672/
SP)
Processo 0005856-61.2006.8.26.0445 (445.01.2006.005856) - Procedimento Ordinário - Luciene Pedroso Faustino Lima Cassiano Lima Gaspar - Ciência às partes acerca do v. acórdão. Intimem-se. - ADV: SUELY MARQUES BORGHEZANI (OAB
121939/SP), TATIANA MARIA RIBEIRO HOMEM DE MELLO (OAB 234912/SP), FERNANDO JOSÉ GALVÃO VINCI (OAB
175375/SP), DANIELLA TAVARES IORI LUIZON MIRANDA (OAB 124700/SP)
Processo 0005897-67.2002.8.26.0445 (445.01.2002.005897) - Execução de Alimentos - Alimentos - T. S. de O. C. e O. Manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de 30 dias. Decorrido o prazo, será
o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção do processo (art. 267,
III e § 1º do CPC. - ADV: JOSE ALBERTO MONTECLARO CESAR (OAB 36949/SP)
Processo 0006014-72.2013.8.26.0445 (044.52.0130.006014) - Procedimento Ordinário - Guarda - G. C. R. O. - Manifestar
acerca do laudo pericial no prazo de 05 (cinco) dias. Prazo comum. - ADV: SANDRA PATRICIA NUNES MONTEIRO (OAB
143803/SP)
Processo 0006079-67.2013.8.26.0445 (044.52.0130.006079) - Procedimento Ordinário - Prescrição e Decadência - Joao
Henrique Ferrari Gontijo - Regularmente intimada a providenciar a emenda à inicial, ajustando-a aos termos do art. 282 e ss. do
Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento, a parte autora quedou-se inerte. Ante o exposto, nos termos do art. 295,
inc. I do CPC, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267,
inc. I do mesmo diploma, reservado à parte autora socorrer-se das vias adequadas para a obtenção da tutela perseguida. P.R.I.
Oportunamente, pagas eventuais custas pendentes e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, com observância das
cautelas de praxe. - ADV: JOÃO HENRIQUE FERRARI GONTIJO (OAB 222162/SP)
Processo 0006188-52.2011.8.26.0445 (445.01.2011.006188) - Despejo por Falta de Pagamento - Anibal Augusto Gomes dos
Santos - Limpa Mais Com Material de Limpeza e Descartaveis e outros - Intimem-se os réus para que efetuem o pagamento do
débito, sob pena de prosseguimento da ação em seus ulteriores termos. Intimem-se. - ADV: ULISSES DO CARMO NOGUEIRA
(OAB 229707/SP), JOÃO THIERS FERNANDES LOBO (OAB 225728/SP), MARIANA RIBEIRO DOS SANTOS (OAB 306513/
SP)
Processo 0006402-72.2013.8.26.0445 (044.52.0130.006402) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Hsbc Bank Brasil Sa Banco Multiplo - Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o
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pedido de desistência deduzido nesta ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária ajuizada por
Hsbc Bank Brasil Sa Banco Multiplo em face de Taila de Carvalho Vieira. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inc. VIII do Código de Processo Civil. P.R.I. Oportunamente, pagas eventuais
custas pendentes, arquivem-se os autos, anotando-se. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP), ANDRE LUIS
DOBNER MONTEIRO (OAB 305114/SP)
Processo 0006497-44.2009.8.26.0445 (445.01.2009.006497) - Execução de Alimentos - Alimentos - G. M. S. - É certo que o
executado, citado, não apresentou justificativa, nem pagou o débito alimentar que lhe é cobrado por esta via. Porém, a desistência
manifestada pela representante legal do exequente não importa em renúncia ao crédito, mas apenas no encerramento desta
via, que poderá ser renovada, sendo de seu interesse. Há que se avaliar que a execução se processa no interesse no credor e
que a manifestação de desistência do prosseguimento do processo pode estar fundada em razões não explicitadas nos autos,
que podem ensejar a falta de motivação para dar-lhe andamento, retardando seu desfecho. Posto isso, com o devido respeito
ao entendimento Ministerial em contrário, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido
de desistência deduzido nesta ação de Execução de Alimentos - Alimentos ajuizada por Gustavo Maciel Silva em face de Jose
Renato Santiago Silva. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267,
inc. VIII do Código de Processo Civil. P.R.I. Expeça-se certidão para pagamento dos honorários devidos nos termos do Convênio
celebrado entre a Defensoria Pública e a OAB, os quais devem ser arbitrados segundo o código correspondente à respectiva
atuação, de acordo com a tabela em vigor. Oportunamente, arquivem-se os autos anotando-se. - ADV: MARIA LUCIA NUNES
PRADO (OAB 31025/SP)
Processo 0006577-18.2003.8.26.0445 (445.01.2003.006577) - Execução de Alimentos - Alimentos - R. P. dos S. - A. P.
dos S. F. - Manifestar o autor em termos de prosseguimento ( fim da validade do mandado de prisão expedido). - ADV: CLEDA
MARIA COSTA NEVES (OAB 108461/SP), MARIA APARECIDA MOTA DE OLIVEIRA (OAB 69015/SP)
Processo 0006598-81.2009.8.26.0445 (445.01.2009.006598) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação
/ Ameaça - José Eduardo dos Santos - Autos desarquivados, aguardar pelo prazo de 30 ( trinta) dias em cartório. - ADV:
MARCELO ESTEVES DE OLIVEIRA (OAB 202845/SP)
Processo 0006621-85.2013.8.26.0445 (044.52.0130.006621) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Massa Falida
de Agrosan Agricultura e Reflorestamento Ltda - Fls. 219/221: ciência as partes. - ADV: KAREN NEMETALA (OAB 170962/
SP), GLAICE TOMMASIELLO HUNGRIA (OAB 142320/SP), ALEXANDRE EPPINGHAUS VARELLA (OAB 100865/RJ), JOSE
DOMINGOS DA SILVA (OAB 39179/SP), ANTONIO FLAVIO PEREIRA DE OLIVEIRA E SILVA (OAB 272603/SP)
Processo 0006659-05.2010.8.26.0445 (445.01.2010.006659) - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Carlos
Roberto Dias - Antonio Carlos da Silva Construção Me e outro - Fls. 207/208: Restituo ao autor o prazo para recolhimento das
custas processuais, a contar da ciência deste despacho. Intimem-se. - ADV: ULISSES DO CARMO NOGUEIRA (OAB 229707/
SP), JOÃO THIERS FERNANDES LOBO (OAB 225728/SP), NASSER TAHA EL KHATIB (OAB 83377/SP)
Processo 0006670-29.2013.8.26.0445 (044.52.0130.006670) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú
Unibanco Sa - Manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça que certificou que procedeu a citação de Denny Rodrigues
França-ME, na pessoa de seu representante José Eduardo Rodrigues França. Deixou de proceder a citação de Denny Rodrigues
França por tratar-se de uma mulher com 87 anos que sofre do mal de Alzaimer e reside em Caçapava-SP. Deixou de proceder a
penhora, pois os bens encontrados são insuficientes para garantia do débito. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB
91275/SP)
Processo 0006698-70.2008.8.26.0445 (445.01.2008.006698) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Maria Divina Vieira - I N S S - Arbitro os honorários do Sr. Perito em R$ 200,00, expedindo-se o necessário. Manifestem-se as
partes sobre o laudo pericial, no prazo sucessivo de 10 dias a cada qual, iniciando-se pela autora. - ADV: CINTHYA APARECIDA
CARVALHO DO NASCIMENTO GARU (OAB 217591/SP), CLÁUDIA VALÉRIO DE MORAES (OAB 196632/SP), ANDREIA DE
MIRANDA SOUZA (OAB 151281/SP)
Processo 0006737-91.2013.8.26.0445 (044.52.0130.006737) - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - Joana
Camargo Corregiari - Manifestar acerca do resultado da pesquisa de endereços realizada. - ADV: FERNANDO MACIEL DE
REZENDE (OAB 145481/SP)
Processo 0006846-13.2010.8.26.0445 (445.01.2010.006846) - Arrolamento de Bens - Lelia Maria da Cruz Castro Apresentadas as cópias necessárias, devidamente autenticadas, adite-se o formal de partilha expedido para fazer constar os
termos constantes na petição de fls. 78/83. Após, nada mais sendo requerido, tornem os autos ao arquivo. Intimem-se. - ADV:
JOSE REMICIO EIRAS (OAB 96046/SP)
Processo 0006867-18.2012.8.26.0445 (445.01.2012.006867) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Jeronimo
da Silva Floriano - I N S S - Manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça que certificou que deixou de intimar o autor em
virtude de não localiza-lo. Segundo informações o proprietário do imóvel indicado encontra-se em lugar incerto e não sabido.
Ato 2: O autor não compareceu à perícia médica. - ADV: ANA MARTA SILVA MENDES SOUZA (OAB 199301/SP), CLÁUDIA
VALÉRIO DE MORAES (OAB 196632/SP)
Processo 0006880-80.2013.8.26.0445 (044.52.0130.006880) - Divórcio Litigioso - Dissolução - R. G. R. - Posto isso, com
fundamento no art. 226, § 6º da Constituição Federal, com a redação que lhe outorgou a Emenda Constitucional nº 66, de
13 de julho de 2010, JULGO PROCEDENTE o pedido e decreto o divórcio de Rosibel Getulio Rangel e Reinaldo Gomes
Rangel, declarando dissolvido o vínculo conjugal. Não é devida verba honorária, pois não houve litígio. Publique-se. Registrese. Intimem-se (a parte passiva, pessoalmente). Ao trânsito em julgado, expeça-se mandado ao Serviço de Registro Civil,
para averbação do divórcio. Igualmente, expeça-se certidão para pagamento dos honorários devidos nos termos do Convênio
celebrado entre a Defensoria Pública e a OAB, segundo o código correspondente à respectiva atuação, de acordo com a
tabela em vigor. Oportunamente, pagas eventuais custas pendentes e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, com
observância das cautelas de praxe. - ADV: MARIA LUCIA NUNES PRADO (OAB 31025/SP)
Processo 0007011-26.2011.8.26.0445 (445.01.2011.007011) - Procedimento Ordinário - Pagamento em Consignação - Eliel
dos Santos - Manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de 30 dias. Decorrido
o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção do
processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: PONCIO NOGUEIRA NOGUEIRA (OAB 213569/SP)
Processo 0007050-52.2013.8.26.0445 (044.52.0130.007050) - Pedido de Providências - Registro de Imóveis - Jose Soares
Gomes e outro - Intime-se o autor para que atenda a cota ministerial de fls. 71. Intimem-se. - ADV: ANTONIO FLAVIO PEREIRA
DE OLIVEIRA E SILVA (OAB 272603/SP)
Processo 0007096-51.2007.8.26.0445 (445.01.2007.007096) - Inventário - Inventário e Partilha - Elivete de Camargo Caroli
- Elisabeth Moura da Silva - 1- Manifeste-se a herdeira Elisabeth Moura da Silva. 2- Para vistoria do automóvel a inventariante
poderá diligenciar no município onde foi emplacado o veículo, não sendo necessária determinação judicial. Intimem-se. - ADV:
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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JOSE ROBERTO COELHO OLIVEIRA (OAB 126299/SP), FABIO ALVES PEREIRA (OAB 24472/SP)
Processo 0007250-93.2012.8.26.0445 (445.01.2012.007250) - Arrolamento Sumário - Sucessões - Valeria de Souza Cotrim
Marcondes - Aguardar pelo de 15 (quinze) dias requerido pela autora. - ADV: PAULO ROBERTO DANIEL DE SOUSA JUNIOR
(OAB 243053/SP)
Processo 0007353-08.2009.8.26.0445 (445.01.2009.007353) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens - Idinei Aquilino Dias - José Olimpio Louzado - Ciência às partes acerca do v. acórdão. Intimem-se. ADV: MARIA TEREZA DE OLIVEIRA PINTO (OAB 81002/SP), REGINALDO DE OLIVEIRA SANTOS (OAB 280617/SP)
Processo 0007357-40.2012.8.26.0445 (445.01.2012.007357) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L. H. S. Manifestar acerca do ofício recebido ( o requerido teve o seu contrato de trabalho rescindido em 22/11/2013) - ADV: MARIA
APARECIDA MOTA DE OLIVEIRA (OAB 69015/SP)
Processo 0007445-44.2013.8.26.0445 (044.52.0130.007445) - Busca e Apreensão - Medida Cautelar - Metalisul Industria
e Comercio Ltda - 1- Exall Alumínio ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de cambial afirmando que os produtos que
Metalisul lhe forneceu, por força de defeitos ocultos, são inservíveis ao fim a que se destinam, razão do desacordo comercial
entre ambas (Processo nº 003927-46.2013.8.26.0445). 2- Metalisul, por seu turno, afirmou que nenhuma reclamação a respeito
da qualidade dos produtos foi formalizada por Exall, nem houve pedido de abatimento proporcional do preço: esta teria ajuizado
a demanda apenas com o intuito de postergar o pagamento da dívida. 3- Pretende Metalisul, com esta cautelar de busca e
apreensão das mercadorias vendidas a Exall, destas reapossar-se, notoriamente com o intuito de ser ressarcida do prejuízo
que está experimentando por força da venda de produtos cujo preço não lhe foi pago. 4- A pretensão deve ser acolhida: se
as mercadorias são imprestáveis, como alega Exall - a qual, todavia, não deixou de recebê-las, nem as restituiu a Metalisul -,
àquela não farão falta, porque não poderão ser utilizadas em sua atividade industrial; ainda, eventuais defeitos importarão na
resolução do contrato, com restituição das partes ao status quo ante, e consequente devolução das mercadorias, o que pode
ser determinado antecipadamente, por esta via; se desprovida de veracidade a alegação de existência de defeito oculto, a
devolução dos bens a Metalisul propiciará que esta ao menos recupere a mercadoria vendida, cujo preço Exall não adimpliu,
o que a tornará responsável pela inexecução do contrato. 5- A pretendida liminar de busca e apreensão das mercadorias
vendidas a Exall acautela os interesses de Metalisul e à primeira não causa prejuízos - em se considerando sua alegação
de imprestabilidade dos bens. 6- Posto isso, defiro a liminar de busca e apreensão dos tarugos de alumínio referidos na nota
fiscal de fls. 09, devendo o cumprimento da medida ser acompanhado por preposto de Metalisul, a fim de que o material
seja perfeitamente identificado como sendo aquele por esta fornecido, o que deverá ser demonstrado ao Oficial de Justiça
encarregado. 7- O material apreendido deverá permanecer em depósito em mãos de representante legal de Metalisul até o
desfecho das ações em que as partes demandam. 8- Antes da expedição do mandado para cumprimento da liminar, porém,
Metalisul deverá pagar as custas processuais relativas ao ajuizamento da ação e recolher a diligência do Oficial de Justiça. 9Atente a serventia, certificando, no que lhe couber. 10- Ainda, deverá Metalisul fornecer meios para a identificação, apreensão
e transporte do material e indicar seu depositário. 11- Embora a matéria de mérito esteja sendo discutida na ação declaratória,
com a efetivação dos pagamentos necessários, cite-se a ré, para fins de apresentação de eventual defesa exclusivamente
quanto à matéria cautelar. Intimem-se. - ADV: FRANCISCO VIDAL GIL (OAB 78732/SP)
Processo 0007505-22.2010.8.26.0445 (445.01.2010.007505) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Funvic Fundação Universitaria Vida Crista - Deixo de homologar o acordo firmado face a ausência de representação legal das
executadas. Já foi expedido mandado de levantamento (fls. 80/81) do valor bloqueado via BacenJud (fls. 62) e transferido a
conta judicial (fls. 68), devendo a exequente retirá-lo em cartório. No mais, aguarde-se o cumprimento do acordo. Intimem-se. ADV: ALEXANDRE PEZOLATO (OAB 242724/SP)
Processo 0007506-07.2010.8.26.0445 (445.01.2010.007506) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
- Funvic Fundação Universitaria Vida Crista - Manifestar o autor sobre a penhora efetivada. - ADV: ALEXANDRE PEZOLATO
(OAB 242724/SP)
Processo 0007537-95.2008.8.26.0445 (445.01.2008.007537) - Depósito - Depósito - Omni Sa Credito e Financiamento e
Investimento - Nilson Inacio Pereira - Fls. 84/85:- Anote-se. Sem prejuízo, manifeste-se o autor em termos de prosseguimento,
à vista do endereço do réu fornecido às fls. 82. Intimem-se. - ADV: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB 63440/
MG), RAUL FERNANDO SILVA DE LEMOS (OAB 137247/SP), LILIAM APARECIDA DE JESUS DEL SANTO (OAB 221678/SP),
LUCIENNE MATTOS FERREIRA DI NAPOLI (OAB 213928/SP)
Processo 0007626-50.2010.8.26.0445 (445.01.2010.007626) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Andrea Honorio da Silva Linhares - I N S S - Intime-se, pessoalmente, a empregadora da autora (fls. 92), para que preste as
informações em 10 dias, sob pena de instauração de inquérito policial para apuração de crime de desobediência. Intimem-se.
- ADV: ANA MARTA SILVA MENDES SOUZA (OAB 199301/SP), CLÁUDIA VALÉRIO DE MORAES (OAB 196632/SP)
Processo 0007672-44.2007.8.26.0445 (445.01.2007.007672) - Execução de Alimentos - Alimentos - S. E. S. de O. e outro Manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de 30 dias. Decorrido o prazo, será
o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção do processo (art. 267,
III e § 1º do CPC). - ADV: VANESSA RIBEIRO DA SILVA (OAB 213340/SP)
Processo 0007740-57.2008.8.26.0445 (445.01.2008.007740) - Monitória - Prestação de Serviços - Centro Educacional
Propedêutico Sc Ltda - Manifestar o autor em termos de prosseguimento. - ADV: EDILENE FERREIRA SANTOS MOREIRA
(OAB 252352/SP), GUSTAVO SOURATY HINZ (OAB 262383/SP), NILZA MARIA HINZ (OAB 101451/SP)
Processo 0008087-17.2013.8.26.0445 (044.52.0130.008087) - Divórcio Consensual - Dissolução - R. C. da S. e outro Concedo aos autores os benefícios da assistência judiciária gratuita, sob as cominações legais. Anote-se. Recebo a petição de
fls. 12 como emenda à inicial, procedendo-se às anotações pertinentes. Trata-se de pedido conjunto de conversão de separação
judicial em divórcio. Com fundamento no art. 226, § 6º da Constituição Federal, HOMOLOGO O ACORDO celebrado entre
as partes e decreto o divórcio de Ronaldo Cardoso da Silva e Elenice de Almeida, declarando dissolvido o vínculo conjugal.
Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inc. III do Código de
Processo Civil. P.R.I. A ausência de interesse de recorrer desta sentença importa em seu trânsito em julgado nesta oportunidade.
Certifique-se. Expeça-se mandado ao Serviço de Registro Civil, para averbação do divórcio junto ao assento de casamento, e
o necessário ao cumprimento do avençado entre as partes. Oportunamente, pagas eventuais custas pendentes e nada mais
sendo requerido, arquivem-se os autos, com observância das formalidades legais. - ADV: DOUGLAS ALMEIDA SILVA (OAB
282551/SP)
Processo 0008106-57.2012.8.26.0445 (445.01.2012.008106) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento /
Execução - D. A. F. V. - R. A. V. - Manifeste-se a exequente acerca da proposta de parcelamento do débito. Intimem-se. - ADV:
ROLANDO LUIS MARTINEZ NETO (OAB 241803/SP), TEREZA CRISTINA AMARAL AMORIM DA SILVA (OAB 144745/SP)
Processo 0008249-80.2011.8.26.0445 (445.01.2011.008249) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
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Fiduciária - Aymore Credito Financiamento e Investimento Sa - Manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se
encontra paralisado há mais de 30 dias. Decorrido o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento
ao feito em 48 horas, sob pena de extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: SERAFIM AFONSO MARTINS
MORAIS (OAB 77133/SP), FLÁVIA CUNHA SEABRA MORAIS (OAB 177683/SP)
Processo 0008274-25.2013.8.26.0445 (044.52.0130.008274) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento /
Execução - V. M. - Manifestar acerca da justificativa apresentada. Após ao MP. - ADV: SOLANGE BERTOLASO LIMA ROSA
(OAB 253756/SP), JULIELTON MODESTO DE ARAUJO (OAB 273587/SP)
Processo 0008299-72.2012.8.26.0445 (445.01.2012.008299) - Procedimento Ordinário - Títulos de Crédito - Jose Roberto
Cornetti Veloso - Proferida a sentença exauriu-se a jurisdição, nos termos do art. 463 do Código de Processo Civil. Eventual
insurgência deveria ter sido postulada por meio de recurso de apelação, em momento oportuno. Certifique-se o trânsito em
julgado e arquivem-se os autos, anotando-se. Intimem-se. - ADV: FRANCISCO CARLOS PEREIRA RENO (OAB 73365/SP)
Processo 0008352-53.2012.8.26.0445 (445.01.2012.008352) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M. G. L. e
outro - Autos desarquivados, aguardar pelo prazo de 30 (trinta) dias em cartório. - ADV: JESUS NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB
112083/SP)
Processo 0008549-71.2013.8.26.0445 (044.52.0130.008549) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Aymore Credito Financiamento e Investimento Sa - Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais
efeitos, o pedido de desistência deduzido nesta ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
ajuizada por Aymore Credito Financiamento e Investimento Sa em face de Daniel Moreira dos Santos. Em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inc. VIII do Código de Processo Civil. P.R.I.
Oportunamente, pagas eventuais custas pendentes, arquivem-se os autos, anotando-se. - ADV: BEATRIZ MAYUMI MAKIYAMA
(OAB 280459/SP)
Processo 0009005-21.2013.8.26.0445 (044.52.0130.009005) - Procedimento Ordinário - Revisão - B. C. de M. S. - Manifestar
acerca da contestação ofertada às fls. 44/47. - ADV: REGINA CELIA DE CARVALHO (OAB 48731/SP)
Processo 0009142-71.2011.8.26.0445 (445.01.2011.009142) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Luiz
Alberto Batista - I N S S - Arbitro os honorários do Sr. Perito em R$ 460,00, expedindo-se o necessário. Manifestem-se as
partes sobre o laudo pericial, no prazo sucessivo de 10 dias a cada qual, iniciando-se pelo autor. - ADV: CLÁUDIA VALÉRIO DE
MORAES (OAB 196632/SP), ADRIANA DANIELA JULIO E OLIVEIRA (OAB 233049/SP), SANDRA HELENA GALVAO AZEVEDO
(OAB 113954/SP)
Processo 0009329-11.2013.8.26.0445 (044.52.0130.009329) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Vistos. Comprovada a mora da(o) ré(u), defiro liminarmente a medida requerida. Expeça-se
mandado de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, depositando-se-o em mãos do(a) autor(a), na pessoa de
seu(sua) representante. Executada a liminar, cite-se a(o) ré(u), com os benefícios previstos no § 2º do art. 172 do Código de
Processo Civil, se pleiteados, advertindo-a(o) de que, no prazo de cinco dias a contar da execução da liminar, poderá pagar
o valor integral da dívida pendente, segundo o montante indicado na petição inicial da ação, hipótese em que o bem ser-lhe-á
restituído livre do ônus da propriedade fiduciária. Cientifique-se a(o) ré(u), ainda, de que, decorrido tal prazo, consolidar-seão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente no patrimônio do(a) autor(a). Consigne-se no
mandado que o prazo para apresentação de defesa, de quinze dias, fluirá a partir da execução da liminar. Sem prejuízo, se
assim requerido, cientifique-se o(a) avalista, indicado no contrato, do ajuizamento da demanda. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE
BONILHA (OAB 163888/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA
(OAB 192562/SP)
Processo 0009482-44.2013.8.26.0445 (044.52.0130.009482) - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil
- Retificação de Nome - R. B. A. C. - Diante da argumentação expendida, a prova produzida e, em especial, o parecer favorável
da Curadoria de Registros Públicos, defiro o pedido inicial e determino que se proceda à retificação dos dados constantes dos
assentos referidos na petição inicial, mantendo-se os demais termos que não são objeto da presente. P.R.I. A ausência de
interesse na interposição de recurso contra esta sentença importa em seu trânsito em julgado nesta oportunidade. Certifique-se,
de plano, o trânsito em julgado, expedindo-se os mandados necessários aos Cartórios competentes. Oportunamente, nada mais
sendo requerido, arquivem-se os autos, anotando-se. - ADV: DENILSON LUIZ BUENO (OAB 157258/SP)
Processo 0009569-97.2013.8.26.0445 (044.52.0130.009569) - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - L. T.
H. - A parte autora deverá emendar a inicial para o fim de acostar aos autos a cópia do acordo e da decisão que fixou as visitas
paternas que ora pretende rever. Prazo: 10 dias, sob pena de indeferimento. Intimem-se. - ADV: ANTONIO JOSE TELLES
PEREIRA (OAB 92659/SP)
Processo 0009781-21.2013.8.26.0445 (044.52.0130.009781) - Alvará Judicial - Compra e Venda - Paulo Sergio de Oliveira
Santos - Diante da prova produzida, defiro o pedido, para autorizar o Requerente a proceder à transferência do veículo descrito
na petição inicial. Expeça-se o alvará necessário e arquivem-se os autos, anotando-se. Intimem-se. - ADV: DEODATO SILVA
FLORES (OAB 59697/SP)
Processo 0009911-50.2009.8.26.0445 (445.01.2009.009911) - Procedimento Ordinário - Adail Bertini - I N S S - Ciência às
partes acerca do V. Acórdão, facultada manifestação em cinco dias. Intimem-se. - ADV: CLÁUDIA VALÉRIO DE MORAES (OAB
196632/SP), MARCEL AFONSO BARBOSA MOREIRA (OAB 150161/SP)
Processo 0010065-63.2012.8.26.0445 (445.01.2012.010065) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Maria Aparecida de Castro Anjos - I N S S - Aguarde-se, por mais 30 dias, providências da parte autora em termos
de prosseguimento; decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se, pessoalmente, para dar prosseguimento em 48 horas,
sob pena de extinção. - ADV: CLÁUDIA VALÉRIO DE MORAES (OAB 196632/SP), CINTHYA APARECIDA CARVALHO DO
NASCIMENTO GARU (OAB 217591/SP)
Processo 0010312-10.2013.8.26.0445 (044.52.0130.010312) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Bradesco Financiamentos Sa - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de
Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 445.2013/001078-9 dirigi-me ao endereço: mencionado por diversas vezes, não
avistando o veículo mencionado, e aí sendo, abordei o endereço mencionado, onde atualmente reside Alexandre, que nada
soube informar a cerca do veículo ou requerido. Ante o exposto, deixei de proceder à Apreensão do veículo mencionado, e,
devolvo o presente para o que for de direito. O referido é verdade e dou fé. Pindamonhangaba, 29 de novembro de 2013. - ADV:
SAMIR ARY (OAB 17716/SP), MICHELLA CRISTINA VALERIO (OAB 270177/SP), LUDWIG JOSE DE CAMPOS LOPES (OAB
292257/SP)
Processo 0010404-56.2011.8.26.0445 (445.01.2011.010404) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú
Unibanco Sa - Manifestar acerca da pesquisa realizada ( Infojud, Renajud, Cria). - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA
(OAB 91275/SP)
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Processo 0010508-48.2011.8.26.0445 (445.01.2011.010508) - Monitória - Duplicata - Conference Indústria e Comércio de
Confecções Ltda - Fl. 44: anote-se. Cite-se a parte ré, intimando-se do prazo de 15 dias para oferecimento de embargos
e cientificando-se de que o silêncio implicará na constituição, de pleno direito, de título executivo judicial, caso em que se
promoverá penhora em tantos bens quantos bastem para a garantia do débito. Intimem-se. - ADV: PAULO VINICIUS ZINSLY
GARCIA DE OLIVEIRA (OAB 215895/SP)
Processo 0010631-17.2009.8.26.0445 (445.01.2009.010631) - Execução de Título Extrajudicial - Coremax Artefatos de Papel
Ltda - Fa Pel Fabrica Paulista de Embalagens e Logistica Ltda - Manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se
encontra paralisado há mais de 30 dias. Decorrido o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento
ao feito em 48 horas, sob pena de extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: RICARDO BRESSER KULIKOFF
(OAB 55336/SP), BENEDITO PEDROSO CAMARA (OAB 67715/SP)
Processo 0010769-81.2009.8.26.0445 (445.01.2009.010769) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de Crédito
- Joao Bosco de Almeida - Manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de 30
dias. Decorrido o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de
extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC - ADV: MARCOS ABUD ALVES (OAB 152351/SP)
Processo 0010770-66.2009.8.26.0445 (445.01.2009.010770) - Averiguação de Paternidade - Registro Civil das Pessoas
Naturais - A. H. B. e outro - Autos desarquivados, aguardar pelo prazo de 30 (trinta) dias em cartório. - ADV: MARCELO PRATES
DA FONSECA (OAB 212862/SP), PABLO ZANIN FERNANDES (OAB 208147/SP)
Processo 0011119-64.2012.8.26.0445 (445.01.2012.011119) - Procedimento Ordinário - Reajustes e Revisões Específicos José Francisco Monteiro - Tempestivo, recebo o recurso de apelação em ambos os efeitos. Às contrarrazões. Oportunamente,
apresentadas estas ou certificado o decurso do prazo correspondente in albis, providencie-se o encaminhamento dos autos ao
Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com as nossas homenagens e cautelas de estilo. Intimem-se. - ADV: ADRIANA
DANIELA JULIO E OLIVEIRA (OAB 233049/SP), ANDREA ALVES RIBEIRO (OAB 318508/SP)
Processo 0011377-21.2005.8.26.0445 (445.01.2005.011377) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Porto Seguro
Cia de Seguros Gerais - Cicero Firmino da Silva - Nos termos do art. 794, inc. III do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA
a presente ação de Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito ajuizada por Porto Seguro Cia de Seguros Gerais em face
de Cicero Firmino da Silva. Em consequência, declaro insubsistente eventual penhora realizada nestes autos. A ausência de
interesse na interposição de recurso contra esta sentença importa em seu trânsito em julgado nesta oportunidade. Certifiquese. P.R.I. Oportunamente, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, com observância das cautelas de praxe. - ADV:
LUCIANO PEREIRA DIEGUES (OAB 133102/SP), CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE (OAB 138636/SP), JOSE HONORIO
GOMES (OAB 24278/SP), LUIZ CESAR LUCCHIARI (OAB 55998/SP)
Processo 0011415-91.2009.8.26.0445 (445.01.2009.011415) - Monitória - Cheque - Focobrasil Comercio de Componentes
Eletronicos Ltda - Manifestar acerca da resposta do ofício requisitório de endereços recebido ( o ofício encontra-se em pasta
específica em cartório por constar declaração de imposto de renda protegida por sigilo). - ADV: KARINA GLEREAN JABBOUR
(OAB 190038/SP)
Processo 0011437-86.2008.8.26.0445 (445.01.2008.011437) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Bradesco Sa - Jose
Elisiario da Fonseca e outro - Manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de 30
dias. Decorrido o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de
extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: VALERIA CRISTINA BALIEIRO (OAB 102552/SP), FERNANDO JOSÉ
GALVÃO VINCI (OAB 175375/SP)
Processo 0011576-72.2007.8.26.0445 (445.01.2007.011576) - Procedimento Ordinário - Fatos Jurídicos - Luiz Santana Gama
- Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e determino que se proceda à retificação do registro imobiliário, abrindose matrícula para a correta identificação e descrição do imóvel atualmente transcrito sob nº 6.279, do Serviço de Registro de
Imóveis desta Comarca de Pindamonhangaba, consignando-se os dados constantes do memorial descritivo elaborado segundo
levantamento planimétrico. Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado, que deverá ser instruído com cópias reprográficas
da petição inicial, do levantamento planimétrico de fls. 27 e do memorial descritivo de fls. 28, anexando-se, ainda, cópia desta
sentença. P.R.I.C. Após, pagas as custas eventualmente devidas, arquivem-se os autos. - ADV: ANTONIO FLAVIO PEREIRA DE
OLIVEIRA E SILVA (OAB 272603/SP), JOSE DOMINGOS DA SILVA (OAB 39179/SP)
Processo 0011588-47.2011.8.26.0445 (445.01.2011.011588) - Execução de Alimentos - Alimentos - J. de M. B. - Manifestar o
autor, após o Ministério Público. (mandado de prisão civil cumprido) - ADV: ELOIN DE SOUZA MOREIRA (OAB 202810/SP)
Processo 0011629-82.2009.8.26.0445 (445.01.2009.011629) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Pcg Brasil Multicarteira - Manifestar o autor
acerca da pesquisa de endereço realizada no sistema InfoJud ( fl. 58). - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB
192562/SP), WAGNER BRISOLLA MARTINS NOGUEIRA (OAB 133081/SP)
Processo 0011654-90.2012.8.26.0445 (445.01.2012.011654) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução
- F. dos S. S. - Manifestar o autor, após o Ministério Público. (Réu não apresentou defesa) - ADV: BENEDITO ADILSON BORGES
(OAB 58264/SP)
Processo 0011733-69.2012.8.26.0445 (445.01.2012.011733) - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Filipe
de Souza - Vistos. Diante da prova produzida, defiro o pedido inicial, para autorizar a parte autora a proceder ao levantamento
da importância mencionada. Expeça-se o alvará necessário e arquivem-se os autos, anotando-se. Int. - ADV: MARCO ANTONIO
RIBEIRO NUNES (OAB 106529/SP), JOSE ANTONIO ALVES DE BRITO (OAB 70838/SP)
Processo 0011789-05.2012.8.26.0445 (445.01.2012.011789) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Credifibra Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Manifestar o autor em termos de prosseguimento. - ADV:
MARCELO SOTOPIETRA (OAB 149079/SP)
Processo 0011872-89.2010.8.26.0445 (445.01.2010.011872) - Monitória - Luiz Prates da Fonseca & Cia Ltda - Manifestar o
autor em termos de prosseguimento. - ADV: SUELY MARQUES BORGHEZANI (OAB 121939/SP), FERNANDO JOSÉ GALVÃO
VINCI (OAB 175375/SP)
Processo 0011952-19.2011.8.26.0445 (445.01.2011.011952) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - G. D. M. de
S. F. - Autos desarquivados, aguardar pelo prazo de 30 dias em cartório. - ADV: NATÁLIA GOUVÊA PRIAMO (OAB 198552/SP)
Processo 0012189-19.2012.8.26.0445 (445.01.2012.012189) - Alvará Judicial - Espécies de Contratos - Mtransminas
Minerações Ltda - Manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de 30 dias.
Decorrido o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção
do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: JOSÉ CARLOS CEOLIN JÚNIOR (OAB 75668/MG), GERALDO JUNIOR DE
ASSIS SANTANA (OAB 73324/MG), LEONARDO DE ALMEIDA LOPES (OAB 86410/MG), MARCO VINICIO MARTINS DE SÁ
(OAB 64847/MG)
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Processo 0012225-32.2010.8.26.0445 (445.01.2010.012225) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação Rosimar Mendes Rosa - Manifestar acerca da pesquisa de endereço realizada. - ADV: MARIA APARECIDA MOTA DE OLIVEIRA
(OAB 69015/SP)
Processo 0012267-13.2012.8.26.0445 (445.01.2012.012267) - Despejo por Falta de Pagamento - Inadimplemento - Adriana
Barbosa Pereira - Defiro à autora os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Recebo a petição de fls. 18/20 como aditamento à
inicial, a fim de converter a presente ação em Execução de Título Extrajudicial, procedendo a Serventia as anotações pertinentes,
fixando-se nova etiqueta nos autos. Realize-se pesquisa de endereço do executado junto aos sistemas Bacenjud e Infojud.
Intimem-se. - ADV: MARIA ROSEMEIRE GOUVÊA DE ALMEIDA (OAB 168061/SP)
Processo 0012445-59.2012.8.26.0445 (445.01.2012.012445) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento /
Execução - L. de P. M. F. - M. S. F. M. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que
em cumprimento ao mandado nº 445.2013/002984-6 dirigi-me ao endereço indicado e ali estando, deixei de proceder à penhora
em bens do executado Michel Souza Fogaça Marini, pois, fui informada pela sua mãe, Sra. Josi, residente naquele local de
que ele se mudou para endereço desconhecido e não sabe onde o mesmo possa ser localizado. O referido é verdade e dou fé.
Pindamonhangaba, 16 de dezembro de 2013. - ADV: FLAVIO AUGUSTO SEPULVEDA (OAB 234395/SP), THAISE MOSCARDO
MAIA (OAB 255271/SP)
Processo 0012482-86.2012.8.26.0445 (044.52.0120.012482) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco
Itaucard Sa - Manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de 30 dias. Decorrido
o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção do
processo (art. 267, III e § 1º do CPC - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)
Processo 0012485-41.2012.8.26.0445 (044.52.0120.012485) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco
Itaucard Sa - Manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de 30 dias. Decorrido
o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção do
processo (art. 267, III e § 1º do CPC. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)
Processo 0013269-18.2012.8.26.0445 (044.52.0120.013269) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação
- Alukal Comércio de Metais Ltda Epp - Ruperto Manuel Menendez Martin - Fls. 62:- Anote-se. Após, cumpra-se a determinação
de fls. 60. Intimem-se. - ADV: MARCEL AFONSO BARBOSA MOREIRA (OAB 150161/SP), LUCIANA HOLZLSAUER DE MATTOS
(OAB 199428/SP), FERNANDO MACIEL DE REZENDE (OAB 145481/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2° VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CLÁUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TELMA MARIA BORGES SOARES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0016/2014
Processo 0003607-30.2012.8.26.0445 (445.01.2012.003607) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Maria
do Carmo da Silva e outro - I N S S - Designo audiência de Instrução, Debates e Julgamento para o dia 26/03/2014, às 15:50
horas. Convoquem-se as partes para comparecer, intimando-as pessoalmente, com as advertências dos §§ 1º e 2º do art. 343
do Código de Processo Civil. Rol de testemunhas no prazo do art. 407 do CPC, devendo ser especificadas aquelas que serão
intimadas, depositando-se, se o caso, o valor das diligências respectivas. Intimem-se. - ADV: CLÁUDIA VALÉRIO DE MORAES
(OAB 196632/SP), RODRIGO MOREIRA SODERO VICTORIO (OAB 254585/SP)
Processo 0004719-97.2013.8.26.0445 (044.52.0130.004719) - Procedimento Ordinário - Guarda - L. dos S. L. - Recebo
fls. 19 como emenda à inicial, devendo-se proceder às anotações necessárias quanto à inclusão de Edson Pereira Leite
(representação processual a fls. 07) no polo ativo da ação. Ante o expendido nos autos, as provas produzidas e a manifestação
favorável do Ministério Público, defiro a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida, para o fim de conceder a
guarda provisória da menor L H S L à parte autora, lavrando-se o respectivo termo. Cite-se e intime-se a parte ré, consignandose que o prazo para a apresentação de defesa escrita será contado a partir da audiência a ser designada pelo CEJUSC - Centro
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, a qual será destinada, com exclusividade, à tentativa de composição amigável
entre as partes, já que a conciliação pode se revelar solução eficaz da lide e do conflito de interesses. Efetivada a citação,
remetam-se os autos ao CEJUSC para a designação do ato, devendo este providenciar a intimação de ambas as partes e de
seus Advogados para comparecimento. Intimem-se, dando-se ciência ao Ministério Público. Pindamonhangaba, 15 de janeiro de
2014. - ADV: JOSE ALBERTO MONTECLARO CESAR (OAB 36949/SP)
Processo 0006021-64.2013.8.26.0445 (044.52.0130.006021) - Interdição - Tutela e Curatela - D. F. P. - Em que pese a
manifestação ministerial, em melhor análise dos autos, notadamente dos documentos acostados às fls. 12 e 26, denota-se que
o interditando é portador de retardo mental leve a moderado (CID F70 e F71), fato corroborado pelo Oficial de Justiça. Assim,
reconsidero o despacho proferido às fls. 27 e nomeio o requerente Curador Provisório do requerido, devendo ser intimado a
comparecer em Cartório para assinatura do respectivo termo. No mais, não tendo o requerido capacidade para ser citado, oficiese à OAB solicitando nomeação de profissional para atuar como seu Curador Especial Com a indicação, cite-se-o na pessoa
do Curador Especial para apresentar impugnação. Sem prejuízo, intimem-se as partes para comparecimento ao exame médico
agendado. Nota do Cartório: Comparecer o requerente em Cartório para assinatura do Termo de Compromisso de Curador
Provisório - ADV: GUSTAVO SOURATY HINZ (OAB 262383/SP)
Processo 0006377-30.2011.8.26.0445 (445.01.2011.006377) - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Tech Tool Vale
Moulding Ferramentas Ltda - Circuit Equipamentos Esportivos Ltda - Manifestar-se a autora acerca da certidão do Oficial
de Justiça: “Certifico eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 101.2013/001249-7 dirigi-me ao endereço
constante e, aí sendo, DEIXEI DE INTIMAR a autora TECH TOOL VALE MOULDING FERRAMENTAS LTDA., na pessoa
de seu representante legal, pois fui atendido pelo Sr. Benedito Zenati Godoi, que informou que lá está estabelecido Teech
Tool Calderaria e Usinagem, CNPJ 10.263.448/0001-51, informando ainda que o representante legal da autora é o Sr. JOÃO
BATISTA MIRANDA, residente na Rua Waldomiro Ferraz nº 135 - Bairro Urbanova - São José dos Campos-SP, CEP 12242-488,
Tel. 99712-3952.” - ADV: ISILDA MARIA DA COSTA E SILVA (OAB 56944/SP), SIMONE DA COSTA E SILVA (OAB 259760/SP),
IVENS ROBERTO BARBOSA GONCALVES (OAB 90392/SP)

Criminal
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Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PINDAMONHANGABA EM 16/01/2014
PROCESSO :0000276-69.2014.8.26.0445
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : RDO 1550/13 - Pindamonhangaba
REPRESENTANTE
: J. P.
RÉU : A. C. DOS S.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000278-39.2014.8.26.0445
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : BO33/2014 - São Paulo
AUTOR
: J. P.
RÉU : V. C. F.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000280-09.2014.8.26.0445
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : RDO 2990/2013 - São Paulo
AUTOR
: J. P.
RÉU : I. A. DA S.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000283-61.2014.8.26.0445
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : RDO 674/2013 - Pindamonhangaba
AUTOR
: J. P.
RÉU : L. R. R. DA C.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000171-92.2014.8.26.0445
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 1989/2013 - São Paulo
AUTOR
: J. P.
AUTORA DO FATO
: J. A. V. DE A.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000173-62.2014.8.26.0445
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 2175/2013 - Pindamonhangaba
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: R. DOS S. B.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000172-77.2014.8.26.0445
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 2116/2013 - Pindamonhangaba
AUTOR
: J. P.
AUTORA DO FATO
: G. G. M.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000174-47.2014.8.26.0445
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 2806/2013 - São Paulo
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: J. B. B.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000175-32.2014.8.26.0445
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 1222/2013 - Pindamonhangaba
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: S. R.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000176-17.2014.8.26.0445
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 2545/2013 - São Paulo
AUTOR
: J. P.
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AUTOR DO FATO
: V. V. DA S.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000291-38.2014.8.26.0445
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
BO : 141/2014 - São Paulo
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: P. A. DE O.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000295-75.2014.8.26.0445
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
BO : 140/2014 - São Paulo
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: T. A. B.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000177-02.2014.8.26.0445
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 900006/2013 - Pindamonhangaba
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: L. H. M. DA S.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000178-84.2014.8.26.0445
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 628/2013 - Pindamonhangaba
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: F.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000180-54.2014.8.26.0445
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 650/III/2013 - Pindamonhangaba
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: R.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000179-69.2014.8.26.0445
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 900095/2013 - São Paulo
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: M. A. DE A. J.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000181-39.2014.8.26.0445
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 2035/2013 - Pindamonhangaba
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: J. C. DE S.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000182-24.2014.8.26.0445
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 900008/2013 - Pindamonhangaba
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: W. A. N.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000183-09.2014.8.26.0445
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 2974/2013 - São Paulo
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: E. T. G. DE L.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000184-91.2014.8.26.0445
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 2978/2013 - São Paulo
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: E. F. P.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO

:0000185-76.2014.8.26.0445
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CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 1263/2013 - Pindamonhangaba
AUTOR
: J. P.
AUTORA DO FATO
: M. C. C. P.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000186-61.2014.8.26.0445
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 1211/2013 - Pindamonhangaba
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: A. P. DA S.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000187-46.2014.8.26.0445
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 1164/2013 - Pindamonhangaba
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: A. L. R.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000296-60.2014.8.26.0445
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : RDO 2987/2013 - São Paulo
AUTOR
: J. P.
RÉU : A. C. DOS S.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000188-31.2014.8.26.0445
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 2618/2013 - São Paulo
AUTOR
: J. P.
AUTORA DO FATO
: N. A. DA L.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000189-16.2014.8.26.0445
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 5/2014 - Pindamonhangaba
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: E. G. DE O.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000297-45.2014.8.26.0445
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : RDO N.27/2014 - São Paulo
AUTOR
: J. P.
RÉU : M. E. F. R.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000191-83.2014.8.26.0445
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 1129/2013 - Pindamonhangaba
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: A. A. G. L.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000192-68.2014.8.26.0445
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 1209/2013 - Pindamonhangaba
AUTOR
: J. P.
AUTORA DO FATO
: S. R. P.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE LEVY PERRUCCI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELISA APARECIDA ZAN CALDEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0014/2014
Processo 0010062-74.2013.8.26.0445 (044.52.0130.010062) - Processo de Apuração de Ato Infracional - Roubo (art. 157)
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- D. R. L. da S. - - R. P. dos S. - Designado audiência de apresentação para o dia 17 de fevereiro de 2014, às 13 h e 40 min,
termos em que: fica o(a)s r. advogado(a)s intimado(a)s da data e hora da audiência acima indicada. Adv. Dra. Denise Marques,
OAB/SP 205132, e Adv. Dra. Rose Anne Passos, OAB/SP 101809. - ADV: DENISE MARQUES (OAB 205132/SP)
Processo 0012323-46.2012.8.26.0445 (445.01.2012.012323) - Processo de Apuração de Ato Infracional - Furto (art. 155) - M.
P. - D. B. G. - Designado audiência de apresentação, instrução, debates e julgamento para o dia 19 de fevereiro de 2014, às 15
h, ademais, expedido mandado para citação e intimação do adolescente por si e na pessoa de sua genitora, termos em que: fica
o(a)s r. advogado(a)s intimado(a)s da data e hora da audiência acima indicada, bem como para que apresente defesa, no prazo
legal, arrolando a(s) testemunha(s), que, deverá(ão) comparecer independente de intimação, salvo se requerido expressamente
que seja(m) intimada(s) mediante mandado deste r. Juízo. Adv. Dr. Ary Bicudo de Paula Júnior, OAB/SP 51.619 e Adv. Dra.
Juliana Pereira Bicudo de Paula Júnior, OAB/SP 275.707. - ADV: MOISES DOS SANTOS LEIROZ (OAB 76564/SP), JULIANA
PEREIRA BICUDO DE PAULA (OAB 275707/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS EDUARDO XAVIER BRITO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULO AFFONSO GODOY DE CAMARGO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0003/2014
Processo 0001386-40.2013.8.26.0445 (044.52.0130.001386) - Termo Circunstanciado - Violação de domicílio - Justiça
Pública X Sergio Emilio Carvalho de Escobar Fagundes - Fls. 35: Vistos. Fls. 34: Defiro. Aguarde-se por mais trinta dias. Após,
nada mais sendo requerido, tornem ao arquivo. Int. - ADV: BRUNO PEDOTT (OAB 330402/SP)
Processo 0002412-10.2012.8.26.0445 (445.01.2012.002412) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Maria Aparecida da
Silva Lima X Irlaneide Maria dos Santos - Fls. 80: Vistos. A acusada não foi localizada para citação pessoal. Assim, redistribuase o feito à Vara Criminal para eventual citação por edital. Arbitro os honários parciais da defensora nomeada em 60% do valor
da tabela, devendo outro defensor ser nomeado após a redistribuição, uma vez que as listas são diversas. Intimem-se. - ADV:
LUCIANA HOLZLSAUER DE MATTOS (OAB 199428/SP), UBIRAJARA BERNA DE CHIARA FILHO (OAB 63065/SP), JULIANA
HELEN PEREIRA DA SILVA (OAB 319001/SP)
Processo 0004365-72.2013.8.26.0445 (044.52.0130.004365) - Termo Circunstanciado - Resistência - Justiça Pública X
Melquisedeque de Freitas Moreira - Fls. 51: Vistos. Fls. 48/50: Aguarde-se a audiência designada, tendo em vista que a consulta
médica está marcada para data anterior à data da audiência. Eventual ausência do autor dos fatos deverá ser justificada
oportunamente. Int. - ADV: CARLOS ALBERTO NICOLAU PIVETA (OAB 268013/SP)
Processo 0006399-20.2013.8.26.0445 (044.52.0130.006399) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Crimes contra
a Honra - Pedro de Carvalho Silva X Nilo Alves de Carvalho - Fls. 69: Vistos. 1) Fls. 67/68: Acolho a justificativa apresentada
e redesigno a audiência de conciliação para o dia 13 de fevereiro de 2014, às 13:25 horas, renovando-se as intimações.
2) Ciência ao Ministério Público. Int. - ADV: ELIZABETH SANTOS DE OLIVEIRA (OAB 110907/SP), GLAICE TOMMASIELLO
HUNGRIA (OAB 142320/SP)
Processo 0008212-19.2012.8.26.0445 (445.01.2012.008212) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Desobediência Justiça Pública X Devair Ribeiro da Silva - Fls. 77: Vistos. Intime-se a nobre Defensora nomeada a regularizar a petição de fls.
73/76, assinando-a. Int. - ADV: LUCIANA HOLZLSAUER DE MATTOS (OAB 199428/SP)
Processo 0008522-59.2011.8.26.0445 (445.01.2011.008522) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Contravenções
Penais - Justiça Pública X Letícia Aparecida da Silva - Fls. 97: Vistos. Em vista da certidão retro, dê-se baixa na pauta e abra-se
vista dos autos ao Ministério Público, para que informe se insiste na oitiva da testemunha, informando, em caso positivo, seu
endereço. Int. - ADV: RICARDO JOSÉ DE AZEREDO (OAB 161165/SP)

Petições Iniciais não Distribuídas
PROTOCOLOS DIGITAIS CANCELADOS NOS TERMOS DO PARECER DA EGRÉGIA CORREGEDORIA GERAL DE
JUSTIÇA Nº 1119/2012-J PROFERIDO NO PROCESSO Nº 2012/00162620
Petições encaminhadas por equívoco pelos operadores do direito a Comarca de PINDAMONHANGABA:
Ações dirigidas a varas não digitais (Vara de Execuções Fiscais, Vara do Juizado Especial Cível e Criminal, Vara Criminal
e da Infância e Juventude) ou a varas digitais de outras Comarcas do Estado – documentos desprovidos de petição inicial –
petições intermediárias.
NÚMERO DO PROTOCOLO CLASSE

ASSUNTO
ADVOGADO
Nº ORDEM UF
João Emanuel
1000116-27.2014.8.26.0445 Execução Fiscal Dívida ativa
18800
CE
Moreno de Lima
Indenização por Walter Romeiro
1000121-49.2014.8.26.0445 Proced. Sumário
244265
SP
Danos Morais
Guimarães Jr.

MOTIVO
Ação dirigida à Vara não digital
Ação dirigida à Vara não digital
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PIRACAIA
Cível
2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LUCIANA NETTO RIGONI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MÁRCIO LUIZ DE OLIVEIRA MACEDO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2014
Processo 0000047-94.2014.8.26.0450 - Cautelar Inominada - Obrigações - Gilberto Zacarias Cardoso - MARIA DO CARMO
MORATO - Vistos. Apense-se ao processo nº 3001033-31.2013. Após, voltem conclusos para decisão, com urgência. Int.
Piracaia, d.s. - ADV: ANIBAL APARECIDO TARDELI (OAB 74200/SP)
Processo 0000095-53.2014.8.26.0450 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - RCB DE SIQUEIRA ME - LUIS
FERNANDO PIMENTEL DO NASCIMENTO ME - - Banco do Brasil Sa - Vistos. Cuida-se de liminar para a sustação de protesto.
Ante os argumentos delineados na petição inicial, nos estreitos limites da cognição que se pode fazer nesta prematura fase,
entendo presente o fumus boni iuris necessário para a concessão da tutela de urgência. Não bastasse, o periculum in mora é
inerente à espécie, vez que o ato notarial do protesto gera indubitável abalo creditício e mácula ao nome e boa fama. Assim
sendo, defiro a liminar para a sustação do protesto, determinando, no entanto, a prestação de caução idônea, no exato valor do
título, no prazo de 05 dias, sob pena de revogação da liminar e extinção da cautelar. Oficie-se ao Tabelionato competente, com
urgência. Desnecessária a citação para esta medida meramente cautelar, porquanto a discussão da relação jurídica subjacente
será feita no processo principal. Ressalto que a demanda principal deverá ser proposta no prazo que trata o art. 806 do CPC,
sob pena de revogação da liminar e extinção da cautelar. Int. - ADV: LUIZ GONZAGA PEÇANHA MORAES (OAB 103592/SP)
Processo 0000185-32.2012.8.26.0450 (450.01.2012.000185) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Odetiz Manoel da Silva
- - Rosa Tonetti da Silva - NOTA DE CARTÓRIO: ficam os requerentes intimados da seguinte certidão: “...Certifico e dou fé que
corrigi o edital, apresentado e o mesmo se encontra em termos, para fins de publicação no jornal de circulação local. Certifico,
ainda, que nos termos do Provimento CSM nº 1668, de 02/09/2009, deverá a parte requerente, recolher o valor de R$ 267,54,
referente ao pagamento da publicação do edital na Diário Oficial Eletrônico da Justiça, que contém 1911 caracteres. O valor
para cada caractere é de quatorze centavos. O referido valor deverá ser recolhido através da guia Fundo Especial de DespesaF.E.D.T.J., código 435-9. Somente após a comprovação do recolhimento nos autos, o edital será enviado para fins de publicação
na imprensa oficial. A publicação nos jornais de circulação local já pode ser providenciada. ...”. - ADV: VAGNER BUENO DA
SILVA (OAB 208445/SP)
Processo 0000283-22.2009.8.26.0450 (450.01.2009.000283) - Execução de Alimentos - Alimentos - L. F. C. P. M. - R. A. P.
M. - Vistos. Defiro o requerido pela parte exequente à fl. 251 e, em consequência, suspendo o presente feito, com fundamento
no artigo 791, III, do CPC, pelo prazo de um ano. Decorrido o prazo acima assinalado, manifeste-se a parte exequente,
independentemente de nova intimação, sob pena de remessa imediata ao arquivo. Int. - ADV: MAURO RAMOS (OAB 157797/
SP), BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA ADRIANO (OAB 133030/SP)
Processo 0000893-82.2012.8.26.0450 (450.01.2012.000893) - Inventário - Inventário e Partilha - Dora Cunha Celidônio - Joaquim Celidônio Gomes dos Reis Neto - - Roberto Cruz Garcia - - Claudio Cafaro - - Pedro Manuel Ramos Silvestre Ferreira
- - Heloisa Cunha Celidônio - - Antonio Sergio Abrão - - Maisa Cunha Celidonio - - Sonia Cunha Celidonio Silvestre Ferreira - Zilda Cunha Celidonio - Espólio de Ana Cecilia Cunha Celidônio - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Fl. 139. Ao
Contador Judicial. Após, voltem conclusos. Int. Piracaia, d.s. - ADV: JIVAGO PETRUCCI (OAB 119026/SP), MARCELO KAJIURA
PEREIRA (OAB 208897/SP), SERGIO DONAT KONIG (OAB 122449/SP)
Processo 0000936-82.2013.8.26.0450 (045.02.0130.000936) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Banco Bradesco Sa - Santos Madeira e Artefatos Ltda Me - - Juscelino Vieira - - Wilen Alex Santos - Fl. 60. Defiro. Proceda-se
à pesquisa do endereço da parte requerida, através do sistema BACENJUD/INFOJUD/SIEL. Ao assessor para as providências
necessárias. Com a resposta, manifeste-se a parte autora. - ADV: FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP), FABIANA PIOVAN AVILA
(OAB 177709/SP)
Processo 0001072-50.2011.8.26.0450 (450.01.2011.001072) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - João Batista Fontana - - Maria de Lourdes Dahy Fontana - Hélio Dahy - - Elenice Batista Dahy - Vistos. Efetue a
parte devedora o pagamento do débito, conforme cálculo apresentado (R$ 1.032,43 - fl. 388), no prazo de quinze dias contado
da intimação pela imprensa, sob pena de multa de 10% do valor da condenação (artigo 475-J, do CPC). Poderá (ão) o (a)
(s) executado (a) (s) impugnar a presente execução, no prazo de quinze dias (artigo 475, parágrafo 1º, do CPC.). Anote-se a
conversão desta ação em execução. Int. - ADV: CAMILA BARRETO BUENO DE MORAES (OAB 268876/SP), VAGNER BUENO
DA SILVA (OAB 208445/SP), LUIZ GONZAGA PEÇANHA MORAES (OAB 103592/SP)
Processo 0001865-23.2010.8.26.0450 (450.01.2010.001865) - Arrolamento Comum - Arrolamento de Bens - J. C. L. - M.
A. S. L. - E. L. P. e outro - NOTA DE CARTÓRIO: ficam os herdeiros não representados pelo Dr. Murilo Henrique Silva Pinto
Miranda intimados a se manifestarem sobre as novas declarações de fls. 484/497. - ADV: NEYLA VALERIA R DE S STOCO
MARTINES (OAB 88382/SP), MURILO HENRIQUE SILVA PINTO MIRANDA (OAB 244668/SP), IVAN EMERSON DE OLIVEIRA
(OAB 231446/SP)
Processo 0002014-87.2008.8.26.0450 (450.01.2008.002014) - Execução de Título Extrajudicial - Transação - Banco do
Brasil Sa - Netuno Consultoria Em Imóveis Sociedade Ltda - - Marildo Cardoso - - Lidia Silva Cabral - - Elizabeth Cunha
Siqueira - Vistos. Defiro a apreensão de ativos financeiros em nome da parte executada, através do sistema BACENJUD,
mediante o prévio recolhimento de taxa. Ao assessor para as providências necessárias. Após, intime-se a parte credora para
que se manifeste no prazo legal. Int. Piracaia, 13 de janeiro de 2014. - ADV: EDILMA CRISTIANE MACEDO GOMES (OAB
254883/SP), BRUNA HELENA BOTELHO VERDELONE (OAB 253571/SP), CAROLINA DE OLIVEIRA ROSO (OAB 220378/SP),
FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), CLEUZA MARIA LORENZETTI (OAB 54607/SP), RENATO OLIMPIO SETTE
DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), RENATA BASSO GARCIA (OAB 168501/SP), LUIZ FERNANDO MAIA (OAB 67217/SP)
Processo 0002342-75.2012.8.26.0450 (450.01.2012.002342) - Execução de Título Extrajudicial - Transação - Auto Posto
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1728

Molon Ltda - Fabricio Ferreira Pedroso Piracaia Me - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial
de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 450.2013/003261-1 dirigi-me ao endereço indicado e aí sendo, DEIXEI DE
PROCEDER A PENHORA, tendo em vista informação do proprietário da firma, Fabricio, de que referida firma não existe mais,
não havendo mais bens, nem rendimentos, tendo em vista a falência da mesma; que a firma que o Sr. Fabricio tem hoje, segundo
ele, nada tem a ver com a anterior e possui outro CNPJ 17.207.281/0001-50, razão pela qual, devolvo o presente no aguardo
de novas determinações. O referido é verdade e dou fé. Piracaia, 13 de janeiro de 2014. - ADV: SIMONE ALBUQUERQUE (OAB
142993/SP), BIANCA MARTIN PINHEIRO (OAB 307882/SP)
Processo 0002385-12.2012.8.26.0450 (450.01.2012.002385) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Tempo de
Contribuição (Art. 55/6) - Sergio Atolini - Inss - Vistos. Fl. 167. Anote-se para futuras intimações. Aguardem-se as respostas dos
ofícios expedidos, como já determinado (fl. 164). Int. Piracaia, d.s. - ADV: GEOVANA PAULA MIGUEL (OAB 312222/SP), JOSE
ROBERTO DA COSTA (OAB 342205/SP)
Processo 0002834-72.2009.8.26.0450 (450.01.2009.002834) - Cautelar Inominada - Lourdes Rosa da Silva - Noelina
Gonçalves Ferreira - - Dalva Lucia Gonçalves Ferreira - - Adalgisa Gonçalves Ferreira de Lima - - Darcy Ferreira Machado Vistos. 1. Fl. 182. Anote-se para futuras intimações. 2. Fls. 184/186. Intime-se a parte vencida para exibição dos documentos
arrolados à fl. 08, no prazo de 05 dias. Int. Pir.d.s. - ADV: MONICA DO NASCIMENTO (OAB 326300/SP), BIANCA MARTIN
PINHEIRO (OAB 307882/SP), RODRIGO DE LIMA GUERREIRO BORGHI (OAB 297870/SP), MARIANA BONHOLO SCAPIN
(OAB 275018/SP), DIAMANTINO PEDRO MACHADO DA COSTA (OAB 153620/SP), DIOGO HENRIQUE FIGUEIREDO ARRUDA
(OAB 228569/SP), SIMONE ALBUQUERQUE (OAB 142993/SP), HELIO COSTA VEIGA DE CARVALHO (OAB 128271/SP)
Processo 0003150-80.2012.8.26.0450 (450.01.2012.003150) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Nelson Correa Pinto CERTIDÃO - MANDADO SEM CUMPRIMENTO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que deixei de dar cumprimento ao mandado
nº 450.2014/000058-5, eis que o valor depositado é insuficiente para as tres diligências, nos termos do PROV. CG.08/85. O
referido é verdade e dou fé. Piracaia, 15 de janeiro de 2014. Manifeste-se a parte requerente. - ADV: MURILO HENRIQUE SILVA
PINTO MIRANDA (OAB 244668/SP)
Processo 0003206-16.2012.8.26.0450 (450.01.2012.003206) - Monitória - Cheque - Carlos Célio Ribeiro - Vanilson Fernandes
Nunes Santos - Vistos. Fl. 73. Defiro. Proceda-se à pesquisa do endereço da parte requerida, através dos sistemas BACENJUD,
INFOJUD e SIEL. Ao assessor para as providências necessárias. Com as resposta,s manifeste-se a parte autora. Int. - ADV:
RODRIGO TAMASSIA RAMOS (OAB 234901/SP), GIOVANA TAMASSIA BORGES (OAB 172795/SP), MARIA EMILIA TAMASSIA
(OAB 119288/SP)
Processo 0003288-47.2012.8.26.0450 (450.01.2012.003288) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - S. A.
R. de L. - J. L. de F. - - A. A. de F. - - L. A. de F. - - A. A. de F. - NOTA DE CARTÓRIO: fica o Dr. Benedito Francisco de Almeida
Adriano intimado de que sua certidão de honorários está disponível no sistema para fins de impressão e encaminhamento. ADV: BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA ADRIANO (OAB 133030/SP)
Processo 0003401-98.2012.8.26.0450 (450.01.2012.003401) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - R. A.
da S. - J. B. B. - - A. R. da S. - Vistos. Raquel Aparecida da Silva ajuizou a presente demanda de investigação de paternidade,
cumulada com anulatória de assento de nascimento, com cancelamento e retificação de dados do registro civil, pelo rito ordinário,
respectivamente contra João Batista Bueno da Silva e Adão Rodrigues da Silva. Alegou a autora, em síntese, que o segundo
réu reconheceu ser seu pai biológico, tendo-a registrado como filha no assento de nascimento, mas que, em verdade, é filha de
João Batista Bueno. Juntou documentos. Apenas o réu João Batista apresentou defensa nos autos (fls. 41/46). Na oportunidade,
após arguir preliminares, aduziu, no mérito, que não é pai da autora e que está configurada a figura da paternidade socioafetiva
do réu Adão em relação à Raquel. O réu Adão quedou-se revel. Despacho saneador à fl. 54. Laudo pericial às fls. 68/78. A autora
e o réu João Batista manifestaram-se acerca do laudo pericial às fls. 82 e 84. O Ministério Público declinou de sua atuação no
feito. Eis o relato do necessário. Passo a fundamentar e decidir. Passo diretamente à análise do pedido, independentemente da
oitiva de testemunhas. Não há a necessidade de produção de outras provas, porquanto a matéria fática está suficientemente
comprovada através da prova pericial realizada, única capaz de atestar com segurança o ponto controvertido. Os pedidos são
parcialmente procedentes. A prova técnica introduzida nos autos excluiu a paternidade de ambos os réus (vide conclusão à
fl. 77), de onde se infere que tanto João Batista Bueno da Silva quanto Adão Rodrigues da Silva não são pais biológicos da
autora. Assim sendo, improcede o pedido para o reconhecimento da paternidade em relação a João Batista Bueno, mas procede
o pedido declaratório negativo, com a consequente retificação do assento de nascimento da autora, para que seja excluído
o nome do réu Adão como seu pai, assim como os nome dos avós paternos e o patronímico Silva. Deixo de reconhecer a
existência da figura da paternidade socioafetiva, eis que o réu Adão em momento algum buscou tal reconhecimento, o mesmo
ocorrendo com a autora, que claramente pretende que seu assento de nascimento espelhe a realidade. É o que basta para a
solução da demanda. O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas (RJTJESP nº 115/207). Dispositivo.
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido de reconhecimento de paternidade formulado em face de João Batista Bueno da
Silva. Sucumbente, condeno a autora no pagamento das custas e despesas processuais, além de verba honorária que fixo, forte
no art. 20, § 4.º, do CPC, em R$ 1.000,00. Suspendo a exigibilidade das verbas, por ser a parte beneficiária da gratuidade de
justiça. Julgo procedente o pedido formulado em face de Adão Rodrigues da Silva e declarando que não é o pai biológico da
autora, determino a exclusão do patronímico Silva do nome da autora, bem como a exclusão do nome do réu do campo filiação,
valendo a mesma determinação em relação aos avós paternos. Deixo de condenar o réu nos ônus sucumbenciais, eis que
não ofertou resistência nos autos. Transitada em julgado, expeça-se o competente mandado ao Cartório de Registro Civil das
Pessoas Naturais de Piracaia. Arbitro honorários ao defensor nomeado no patamar máximo previsto na tabela do convênio DPE/
OAB-SP expedindo-se certidões após o trânsito em julgado. Sem prejuízo, determino a extração de cópia integral do feito, com
posterior remessa à autoridade policial local para a instauração de IP para apuração da prática, em tese, do crime capitulado no
art. 242, do CP, por parte de Adão Rodrigues da Silva, eis que conforme narrativa inicial, referida pessoa, sabendo que a autora
não era sua família, reconheceu ser seu pai no assento de nascimento. P.R.I - ADV: JOSE EXPEDITO ALVES DOS ANJOS (OAB
76542/SP), JOSE ANTONIO DOS SANTOS (OAB 74516/SP)
Processo 0003557-23.2011.8.26.0450 (450.01.2011.003557) - Execução de Alimentos - Alimentos - G. L. Z. P. - M. Z. P. Vistos. A parte exequente, intimada através de advogado e pessoalmente, deixou de dar regular andamento ao feito, estando os
autos paralisados há mais de trinta dias. A representante do Ministério Público opinou pela extinção do feito. Assim sendo, com
fundamento no art. 267, inc. III, do CPC, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Custas e
despesas processuais pela parte exequente, com exigibilidade suspensa por se tratar de beneficiária da gratuidade de justiça.
Arbitro ao advogado nomeado, Dr. Aldrovando Magrini Lisa Filho, honorários no importe de 30% do valor da tabela do convênio,
expedindo-se certidão. Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, com as cautelas de praxe. P.R.I.C. - ADV: JULIANO
AUGUSTO DE SOUZA SANTOS (OAB 205299/SP), ALDROVANDO MAGRINI LISA FILHO (OAB 189445/SP)
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Processo 0003918-40.2011.8.26.0450 (450.01.2011.003918) - Execução de Alimentos - Alimentos - M. S. M. - R. M. da
S. - Sobre a petição e guia juntada pelo requerido às fls. 136/138, manifeste-se a parte exequente. - ADV: FABIANA MARIA
GRILLO GONÇALVES CARRER (OAB 179139/SP), JOÃO CARLOS MOTA (OAB 154557/SP), DANIELA CRISTINA SARDIM
CONSTANCIO (OAB 231307/SP), LUCIANO ALMEIDA CARRER (OAB 297312/SP), CAMILA RODRIGUES DE SOUZA (OAB
291019/SP), MARIA EMILIA TAMASSIA (OAB 119288/SP)
Processo 0003996-39.2008.8.26.0450 (450.01.2008.003996) - Despejo por Falta de Pagamento - Espolio de Lazaro Broges
de Castro - João Batista Lentino - NOTA DE CARTÓRIO: fica a Dra. Giovana, intimada a retirar a petição desentranhada. - ADV:
MARIA FERNANDA DEL DUCCA (OAB 252662/SP), EDMILSON ARMELLEI (OAB 225551/SP), GIOVANA TAMASSIA BORGES
(OAB 172795/SP), MARIA EMILIA TAMASSIA (OAB 119288/SP)
Processo 3000396-80.2013.8.26.0450 - Procedimento Ordinário - Usucapião Ordinária - Eufrozina de Souza - Vistos.
Procedam-se às citações, na forma real, dos confrontantes e da pessoa em cujo nome se encontra o imóvel (ou herdeiros, se o
caso) e por edital, com prazo de 30 dias, dos réus em lugar incerto e dos eventuais interessados, conforme art. 942 do Código de
Processo Civil, após fornecidos todos os nomes e endereços dos confrontantes e cópias para instruírem os mandados ou cartas
de citação. Cientifiquem-se as Fazendas Públicas, por via postal, na forma do art. 943 do Código de Processo Civil, devendo
ser recolhidas as custas para expedição das cartas, nos termos da Lei 11.608, de 29/12/2003. Após, cumprido o ciclo citatório,
certifique-se nos termos da Ordem de Serviço n.01/2012 deste juízo, tornando conclusos para a verificação de necessidade
de se produzir prova pericial. Apresente a parte autora a minuta do edital, para fins de conferência e posterior publicação. Int.
Piracaia,13 de janeiro de 2014. - ADV: CELIA APARECIDA BARBOSA FACIO (OAB 72695/SP), EVANESSA BATISTA MARUCA
(OAB 281670/SP), KARINA PAROLA CORDEIRO (OAB 200349/SP)
Processo 3000729-32.2013.8.26.0450 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Associação dos Proprietarios
Em Reserva da Boa Vista - Orlando Pereira Leite - - Sandra Cristina da Silva Leite - Vistos. Recebo ambos os embargos de
declaração opostos, eis que tempestivos. Com relação aos embargos de fls. 458/465, dou-lhes provimento para o fim de constar
que além das taxas referente à administração/manutenção do loteamento vencidas e não pagas no período compreendido entre
05/07/2006 e 15/06/2013, ficam os réus também condenados ao pagamento da multa de 10% prevista no artigo 41 do Estatuto
Social, bem como ao pagamento das taxas de administração/manutenção que se vencerem no curso do processo, na forma do
artigo 290 do CPC. Com relação aos embargos de fls. 467/470, os acolho, vez que o pedido de gratuidade, de fato, não foi alvo
de deliberação. Não obstante, indefiro a benesse, eis que não é patente no caso a situação de miserabilidade declarada à fl.
355. Os réus sequer informaram nos autos suas profissões, não podendo o Juízo presumir que são pessoas pobres na acepção
jurídica do termo, fazendo jus, portanto, à gratuidade pretendida. Pelo exposto, acolho ambos os embargos de declaração
opostos para fazer constar no dispositivo da sentença de fls. 450/453 que os réus ficam condenados ao pagamento das taxas
referentes à administração/manutenção do loteamento em questão, vencidas e não pagas no período compreendido 05/07/2006
a 15/06/2013, com incidência da multa de 10% a que se refere o artigo 41 do Estatuto Social, além de atualização monetária
de acordo com a tabela prática do TJ/SP e de juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados a partir do vencimento de
cada parcela, além das parcelas que se vencerem no decorrer do processo, nos termos do artigo 290, do CPC. Fica mantida a
condenação dos réus nos ônus sucumbenciais, com indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado. No mais, a sentença
hostilizada permanece inalterada, na exata forma como lançada. P.R.I.C. Piracaia, d. s. - ADV: KLEBER CARDOZO DIONISIO
(OAB 326943/SP), BIANCA MARTIN PINHEIRO (OAB 307882/SP), SIMONE ALBUQUERQUE (OAB 142993/SP), VAGNER
BUENO DA SILVA (OAB 208445/SP)
Processo 3001491-48.2013.8.26.0450 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade da Administração - Luis Gabriel Sampaio
Garcia - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - NOTA DE CARTÓRIO: fica a parte requerente intimada a se manifestar sobre
a contestação de fls. 46/56. - ADV: VAGNER BUENO DA SILVA (OAB 208445/SP), DENNER PEREIRA (OAB 227881/SP)
Processo 3001690-70.2013.8.26.0450 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - E. C. da S. G. - P. J. B. de S. G. Vistos. Homologo o acordo de fls. 50/52, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, consequentemente, JULGO EXTINTO
o presente feito, com a apreciação do mérito, conforme artigo 269, inciso III do CPC. Homologo, ainda, a desistência quanto
ao prazo para recurso. Arbitro ao(s) patrono(s) nomeado(s) honorários no patamar máximo previsto na tabela do convênio,
expedindo-se certidão(ões). Certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se ofício à empregadora (endereço à fl. 51) Custas
e despesas ex lege, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça, que fica concedida também ao requerido.
Sem condenação em honorários de advogado. Libere-se a pauta de audiência. P.R.I.C. - ADV: CAMILA BARRETO BUENO DE
MORAES (OAB 268876/SP)
Processo 3001697-62.2013.8.26.0450 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A. de C. A. - M. A. C. A. - Vistos. Regularize o patrono
da requerida sua representação processual, no prazo de 05 dias, com recolhimento da taxa-mandato devida. Manifestem-se as
partes, no prazo de 05 dias, nos termos da cota ministerial retro. Libere-se a pauta de audiência, considerando que as partes
já alcançaram a autocomposição, conforme fls. 26/27.Int. - ADV: PETROCCELLI PETRI SILVA (OAB 328633/SP), MARCOS
ANTONIO DE OLIVEIRA
Processo 3002510-89.2013.8.26.0450 - Procedimento Ordinário - Usucapião Extraordinária - Maria Alves da Silva - BARBARA CRISTINA ALVES DA SILVA LIMA - - ALUISIO GOMES DE LIMA - - CASSIO JOSE ALVES DA SILVA - - CATIA MARIA
ALVES DA SILVA - - SANDRA REGINA ALVES DA SILVA - - LUIZ CARLOS DA SILVA - Vistos. Remetam-se os autos ao SRI. Int.
- ADV: NEUSA APARECIDA DE ALMEIDA (OAB 304576/SP), DEBORA LEITE NEGRI (OAB 272523/SP)
Processo 3002601-82.2013.8.26.0450 - Divórcio Consensual - Dissolução - L. R. de M. C. - - J. A. A. C. de M. - VISTOS.
LUIS RICARDO DE MORAIS CESARINO e JANAINA ADELIA APARECIDA CESARINO DE MORAIS pretendem a decretação do
divórcio do casal, bem como a homologação de cláusulas relativas à partilha de bens, guarda da filha menor, regime de visitação
e pensão alimentícia a ela devida. O Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido (fl. 17). É O RELATÓRIO.
DECIDO. O pedido de divórcio é procedente, eis que os requerentes estão amparados pela Emenda Constitucional n.º 66,
que dispensa a comprovação do lapso temporal da separação de fato ou judicial para o divórcio. No mais, as cláusulas que se
pretende a homologação atendem suficientemente aos interesses da menor, tanto que contou com a concordância do Ministério
Público. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para DECRETAR O DIVÓRCIO de LUIS RICARDO DE MORAIS
CESARINO e JANAINA ADELIA APARECIDA CESARINO DE MORAIS, que voltarão a usar os nomes de solteiros, quais sejam,
LUIS RICARDO DE MORAIS e JANAINA ADELIA APARECIDA CESARINO e HOMOLOGO as demais cláusulas livremente
pactuadas entre as partes, ficando o feito extinto, nos termos do artigo 269, III, do CPC. Com o trânsito em julgado, expeça-se
mandado de averbação e carta de sentença, se o caso. Custas e despesas “ex lege”, com exigibilidade suspensa, pois concedo
ao casal, nesta oportunidade, os benefícios da gratuidade de justiça, o que deve ser anotado. Arbitro os honorários da advogada
nomeada no patamar máximo da tabela, expedindo-se certidão oportunamente. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de
praxe. P.R.I.C. - ADV: ELAINE APARECIDA LAPELLIGRINI PETRI (OAB 262624/SP)
Processo 3002814-88.2013.8.26.0450 - Procedimento Ordinário - Usucapião Extraordinária - Jose Orlando Belopedo - Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Natalina Ferreira Bellopedo - Vistos. Remetam-se os autos ao SRI. Int. - ADV: IVAN NICHELE BUENO (OAB 227314/SP)

Criminal
2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LUCIANA NETTO RIGONI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MÁRCIO LUIZ DE OLIVEIRA MACEDO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0018/2014
Processo 0001974-42.2007.8.26.0450 (450.01.2007.001974) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - E. de
L. R. - Vistos. Aguarde-se por um ano. Decorrido o prazo, requisite-se folha de antecedentes atualizada do réu e abra-se nova
vista ao Ministério Público. Ciência ao Ministério Público. - ADV: VAGNER BUENO DA SILVA (OAB 208445/SP)
Processo 0002161-74.2012.8.26.0450 (450.01.2012.002161) - Inquérito Policial - Roubo - A. P. dos S. e outros - Fica Vossa
Senhoria devidamente intimado para que aprente as razões de apelação nos autos, no prazo legal. - ADV: MAURO ANTONIO
BUENO CORSI (OAB 287890/SP)
Processo 0002727-91.2010.8.26.0450 (450.01.2010.002727) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito Brenno Amaro do Nascimento - Designado pelo Juízo de Direitoda Vara Distrital sw Nazaré Paulista, o dia 08 de fevereiro de
2014, às 16:15 horas, para oitiva de testemunhas. - ADV: LINDICE CORREA NOGUEIRA (OAB 276806/SP)
Processo 0003651-39.2009.8.26.0450 (450.01.2009.003651) - Crime Contra a Administração da Justiça(arts.338 a359,CP)
- Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral - Roberto Modesto da Silva - Despacho - Genérico - ADV:
DANIEL LUZ SILVEIRA CABRAL (OAB 197649/SP)
Processo 0003656-56.2012.8.26.0450 (450.01.2012.003656) - Auto de Prisão em Flagrante - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso
Indevido de Drogas - R. G. e outro - Sentença - Genérica - ADV: SEQUIRLEI GLORIA TELES DOS SANTOS (OAB 244691/SP),
CLAUDINEY DE ALMEIDA (OAB 268889/SP)
Processo 0003722-07.2010.8.26.0450 (450.01.2010.003722) - Crime Contra a Administração da Justiça(arts.338 a359,CP)
- Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral - Justiça Pública - Roberto Lucio Pereira Neves - Ofício Carta Precatória - Informações - Devolução - Crime - ADV: VAGNER BUENO DA SILVA (OAB 208445/SP)
Processo 0003967-81.2011.8.26.0450 (450.01.2011.003967) - Crimes de Arma de Fogo (Lei 10.826/2003) - Do Sistema
Nacional de Armas - A. F. de A. - Vistos. A denúncia foi recebida à fl. 84. Analisando a resposta à acusação de fls. 96/101,
incabível a rejeição da denúncia ou a absolvição sumária do réu, vez que não ficaram caracterizadas quaisquer das hipóteses
previstas nos artigos 395 e 397, do CPP. Destarte, considerando que a Defesa não contém nenhuma outra alegação relevante
acerca das condições da ação penal e pressupostos processuais, mantenho o recebimento da denúncia. Designo audiência
de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 1.º de abril de 2014, às 14 horas. Intimem-se o Defensor e o réu,
requisitando-se este último, se o caso. Requisitem-se e intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes, deprecando-se o ato
para aquelas residentes fora da terra. Intime-se e dê-se ciência ao Ministério Público. - ADV: CLAUDINEY DE ALMEIDA (OAB
268889/SP)
Processo 3002782-83.2013.8.26.0450 - Representação Criminal/Notícia de Crime - Crimes contra a Honra - LUIS PAULO
DE OLIVEIRA - Vistos. Defiro o pedido de justiça gratuita. Anote-se. Intime-se o querelante para aditamento da queixa-crime,
devendo ser individualizadas as condutas imputadas às quereladas, com esclarecimentos acerca do local e horário em que
ocorreram as ofensas. Deverá a parte, ainda, regularizar a procuração, fazendo menção aos fatos criminosos (arts. 41 e 44,
ambos do CPP). Intime-se. - ADV: EDILMA CRISTIANE MACEDO GOMES (OAB 254883/SP)

PIRACICABA
Cível
1ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO VELHO NETO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA SELMA POMPEO HEINRICHS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2014(mh)
Processo 0004594-14.2013.8.26.0451 (045.12.0130.004594) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Marcos
Shingo Matsui - Flavio Henrique Elias e outro - Homologo o acordo, firmado pelas partes às fls.67/70. Aguarde-se, em cartório,
a comunicação do integral cumprimento do mesmo. Após, pague-se as custas finais, sob pena de inscrição na dívida ativa e,
conclusos para extinção. Int. - ADV: PAULO SERGIO AMSTALDEN (OAB 113669/SP), MARCELO ROSENTHAL (OAB 163855/
SP)
Processo 0006338-44.2013.8.26.0451 (045.12.0130.006338) - Procedimento Ordinário - Condomínio em Edifício Condominio Edificio Lisboa - Jeferson Pereira Santos e outro - Intime-se para pagamento, devendo o credor apresentar cópia
do valor do débito, para servir de contrafé. Int. - ADV: ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP), ANTONIO VANDERLEI
DESUO (OAB 39166/SP)
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Processo 0007141-32.2010.8.26.0451 (451.01.2010.007141) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Antonio Borges Rainha Sobrinho e outros - Banco do Brasil S A - Manifeste-se o agravante sobre o resultado
de agravo, no prazo de 05 dias. Int. Piracicaba - ADV: CARLOS ADROALDO RAMOS COVIZZI (OAB 40869/SP), EDUARDO
JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), WILSON ROGÉRIO OHKI (OAB 157223/SP)
Processo 0009074-35.2013.8.26.0451 (045.12.0130.009074) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação
/ Ameaça - Karen Raquel Ferreira Grisoto Galdino e outro - Selma Luzia Ferreira - Fls. 164 : Certifique-se ou aguarde-se o
decurso do prazo concedido. Fls. 167/172 : Ciência as partes. Fls. 173/174: Aguarde-se a instrução. Int. - ADV: ISABELA DE
PROUVOT COELHO (OAB 262661/SP), JOSÉ ROBERTO COLLETTI JÚNIOR (OAB 197771/SP)
Processo 0009238-97.2013.8.26.0451 (045.12.0130.009238) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Vlaneide de
Souza Lima - Paladium Incorporações Spe Ltda e outro - Fls. 157/158: Nos termos do art. 475 J, e suas advertências, do CPC,
referente a nova lei de liquidação de sentença, fica o requerido intimado, na pessoa de seu procurador, a efetuar o pagamento
da importância de R$ 1.709,69 (já incluídas as custas finais ) no prazo de 15 dias, sob pena de multa no percentual de 10% que
será acrescida no total da condenação; penhora e avaliação, nos termos da nova Lei. Int - ADV: JOSE ROBERTO REZENDE
BATISTA (OAB 79625/SP), RAFAEL MONDELLI (OAB 166110/SP)
Processo 0015212-23.2010.8.26.0451 (451.01.2010.015212) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Natalino
de Jesus Chirelli - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Defiro o levantamento da forma que requerida, devendo,
portanto, o credor apresentar a proporcionalização dos valores. Anoto, que apesar do comprovante do pagamento, os referidos
depósito ainda não constam nos autos. Int. - ADV: JOSE MARIA FERREIRA (OAB 74225/SP), FRANCISCO CARVALHO DE
ARRUDA VEIGA (OAB 170592/SP)
Processo 0021282-22.2011.8.26.0451 (451.01.2011.021282) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Hsbc
Banck Brasil S A Banco Multiplo - Empreendimentos de Transportes e Construções Ltda Epp e outro - Defiro a citação por edital,
devendo o exequente apresentar a minuta no prazo de 10(dez) dias. Int. - ADV: JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/SP)
Processo 0023144-96.2009.8.26.0451 (451.01.2009.023144) - Usucapião - Usucapião da L 6.969/1981 - Joao Lemes da Silva
Neto - Helio Granada e outros - Prefeitura do Municipio de Piracicaba - Mantenho a decisão agravada. Anote-se. Fls.114/120:
Ciências às partes. Int. - ADV: RICHARD ALEX MONTILHA DA SILVA (OAB 193534/SP), JURACI INES CHIARINI VICENTE
(OAB 59561/SP), JOAO CARLOS CARCANHOLO (OAB 36760/SP)
Processo 0024222-28.2009.8.26.0451 (451.01.2009.024222) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Supermercado
Delta Max Ltda - Ademir Antonio Cunha Junior - Vistos. Oficie-se, devendo o requerente imprimir e distribuir os ofícios expedidos,
comprovando-se em 30 dias. Int. (ofício expedido) - ADV: MARCELO ROSENTHAL (OAB 163855/SP)
Processo 0034210-05.2011.8.26.0451 (451.01.2011.034210) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Antonio Tomiato - Banco do Brasil S A - Cumpra-se o V. Acordão, requerendo o interessado o que de direito. Int. ADV: CARLOS ADROALDO RAMOS COVIZZI (OAB 40869/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), FERNANDO
SANTARELLI MENDONÇA (OAB 181034/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO VELHO NETO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA SELMA POMPEO HEINRICHS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2014
Processo 0000146-32.2012.8.26.0451 (451.01.2012.000146) - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Valdinei
Rosa de Oliveira - Banco Pecúnia Sa - Fl. 90 - Vistos. Intime-se o sr. Perito para que dê início ao trabalho. Int.; Fl. 94 - Vistos. Fl.
93: Intimem-se (fica designado o dia 18.02.14, às 17h00 no 1º Ofício Cível para a colheira de padrões de confronto de Valdinei
Rosa de Oliveira). Int. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), KILDARE WAGNER SABBADIN (OAB 277387/SP)
Processo 0001207-45.2000.8.26.0451 (451.01.2000.001207) - Monitória - Prestação de Serviços - Katia Coimbra - Vistos.
Ao Dr. Adriano Flabio Nappi para recolher a taxa pelo desarquivamento do feito. Int. - ADV: ADRIANO FLABIO NAPPI (OAB
186217/SP), ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR (OAB 94625/SP)
Processo 0003328-26.2012.8.26.0451 (451.01.2012.003328) - Procedimento Ordinário - Transação - Vecol Veiculos Ltda Daniel Groppo Me - Espólio de Nadir Bento de Lima e outros - Defiro a expedição de carta. Após ao arquivo, pagas as custas, e
se nada mais for postulado. Int. - ADV: ELIZABETE JACQUELINE TEDESCO (OAB 281721/SP), MAURO AUGUSTO MATAVELLI
MERCI (OAB 91461/SP), RUBENS RODRIGUES DE MORAES JUNIOR (OAB 105290/SP)
Processo 0003619-02.2007.8.26.0451 (451.01.2007.003619) - Depósito - Depósito - Unibanco Uniao de Bancos Brasileiros
S A - Fabio Ricardo Granato - Vistos. Certificado o decurso do prazo para recurso da decisão de fl. 164, intime-se o A. Financeiro
para a retirada do gravame em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. Int. (ao Unibanco SA, na pessoa de seu
advogado, para retirar o gravame que recai sobre o veículo Toyota Hilux SW4, placa CQZ 0302, renavam 689786840) - ADV:
ROBEILTON OLIVEIRA ARAÚJO (OAB 288417/SP), JOSE MARTINS (OAB 84314/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB
73055/SP), CARLOS EDUARDO PEDREIRA (OAB 237469/SP), SIDNEY ALDO GRANATO (OAB 48421/SP)
Processo 0003704-46.2011.8.26.0451 (451.01.2011.003704) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condomínio
Residencial Priscila - Vistos. Defiro a penhora “on line” conforme protocolo a seguir. Int.; Ciência da penhora “on line” realizada
(penhora no valor de R$ 2,02) - ADV: PAULO SERGIO FUZARO (OAB 126311/SP)
Processo 0006223-23.2013.8.26.0451 (045.12.0130.006223) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Financeira Alfa Sa - Vistos. Fls. 53: proceda-se as anotações,recolhida a taxa de postagem e apresentada a cópia
da planilha do débito, defiro a intimação conforme requerido. Int. - ADV: ALEXANDRE BORGES LEITE (OAB 213111/SP),
FERNANDO ANTONIO FONTANETTI (OAB 21057/SP), LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA (OAB 35365/SP)
Processo 0008459-02.2000.8.26.0451 (451.01.2000.008459) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Nilson Defavari e outros Airton de Souza e outros - Fl. 174 - Vistos. Preclusa a apresentação de quesitos. Venha o orçamento. Int.; Fl. 178 - Digam sobre
a proposta. Int. - ADV: MARTA TERESINHA RIBEIRO (OAB 262721/SP), FRANCISCO IRINEU CASELLA (OAB 81551/SP),
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NOELIR CESTA (OAB 34508/SP), FLAVIA ORTOLANI COSTA (OAB 251579/SP), FLAVIO APARECIDO MARTIN (OAB 121103/
SP)
Processo 0009943-95.2013.8.26.0451 (045.12.0130.009943) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer Jucimara Pereira da Silva Vitti - Vistos. Proceda-se a busca do endereço do réu, via CPFL, INFOJUD e BACENJUD, salientando
que a Autora é beneficiária da Justiça Gratuita. Int.; ciência da busca “on line” realizada (fl. 50 - vários endereços) (fl. 49 resposta da Receita Federal), (fl. 47 - resposta da CPFL). - ADV: KARIM KRAIDE CUBA BOTTA
Processo 0013150-44.2009.8.26.0451 (451.01.2009.013150) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Joao
Alexandre Pedroneze - Vistos. Requeira o autor o que de direito, decorrido o prazo sem manifestação, aguarde-se provocação
em arquivo. Int. - ADV: ANTONIO FLAVIO MONTEBELO NUNES (OAB 273983/SP)
Processo 0013860-21.1996.8.26.0451 (451.01.1996.013860) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Jose
Otone de Magalhaes - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fl. 443 - Vistos. Diante da informção trazida e concordância das
partes, defiro o pedido de levantamento. Após, postule o credor o que de direito. No silêncio, ao arquivo. Int.; Fl. 456 - Vistos.
Reporto-me ao decidido à fl. 443. Intimem-se e arquivem-se. Int. - ADV: JOSE MARIA FERREIRA (OAB 74225/SP), JOAO
BAPTISTA DE SOUZA NEGREIROS ATHAYDE (OAB 43919/SP), ANTONIO MARCOS GUERREIRO SALMEIRAO (OAB 125425/
SP)
Processo 0014901-95.2011.8.26.0451 (451.01.2011.014901) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material José Luiz Lopes - Célio Donizeti Matheus e outro - J. Susto a ordem de bloqueio até o julgamento do agravo. No mais, aguardese. - ADV: LEOVEGILDO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR, FÁBIO ROGÉRIO ALCARDE (OAB 161065/SP), ALESSANDRO
ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP), MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP), FABIOLA PRESTES BEYRODT
DE TOLEDO MACHADO (OAB 105400/SP)
Processo 0015035-88.2012.8.26.0451 (451.01.2012.015035) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Marcia Maria Fornazier - Mar Azul Piscinas - manifeste-se o autor acerca da devolução do mandado sem cumprimento (Mar Azul
piscinas encerrou as ativadas, há mias ou menos um ano, conforme informações de vizinho). - ADV: CLELSIO MENEGON (OAB
91608/SP), MARCELO DINI (OAB 300430/SP)
Processo 0015264-19.2010.8.26.0451 (451.01.2010.015264) - Monitória - Prestação de Serviços - Instituto Educacional
Piracicabano da Igreja Metodista - Defiro o pedido. Fixo a multa em 20% sobre o débito. Oficie-se como requerido. Int; não
encaminhado para pesquisa “on line” por não constar o recolhimento da taxa devida. - ADV: DIEGO ROBERTO JERONYMO
(OAB 296142/SP), TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI ROBERTO (OAB 226005/SP)
Processo 0016349-11.2008.8.26.0451 (451.01.2008.016349) - Procedimento Ordinário - Cheque - Maria Ivone Perez Lba Transportes Ltda Me e outros - manifeste-se o autor acerca da devolução do mandado sem cumprimento (CERTIDÃO MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 451.2013/026324-5
dirigi-me ao endereço indicado e lá estando deixei de proceder a penhora e avaliação porque após varias diligencias no local
nesta data retornei e fui atendida pelo morador RICARDO que informou que não conhece o exmorador, sabe que é o requerido e
que esta em lugar incerto e não sabido por ele. O referido é verrdade e dou fé. Piracicaba, 18 de outubro de 2013) e (CERTIDÃO
- MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 451.2013/026321-0
dirigi-me a Av. Dr. João Teodoro no. 1296 - Vl. Rezende e à Rua Luiz Abraão no. 1028 - Jd. Monumento e então DEIXEI DE CITAR
a empresa LBA TRANPORTES LTDA ME, pois tal empresa não foi localizada nos endereços indicados. Recebi informações da
Sra. Márcia Boscariol, filha do executado ALCIDES BOSCARIOL, que o mesmo faleceu em 19/10 p.p. DEIXEI DE PROCEDER
A PENHORA DOS BENS INDICADOS, pois a Sra. Márcia, informou ainda que a empresa LBA TRANSPORTES LTDA ME está
sem atividades e que não possui qualquer bem passível de penhora. Nada soube informar sobre o paradeiro dos veículos
retro indicado. O referido é verdade e dou fé. Piracicaba, 31 de outubro de 2013). - ADV: ADILSON DONIZETE URBANO (OAB
183787/SP), ALESSANDRA APARECIDA SANCHES (OAB 164369/SP)
Processo 0020614-27.2006.8.26.0451 (451.01.2006.020614) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Jose Ricardo
Aparecido Gimenez - Agencia de Turismo Monte Alegre Ltda e outro - Companhia de Seguros Aliança da Bahia - Vistos. Fl. 302:
Intimem-se (fica designado o dia 10.03.14, às 11h00 para a realização da perícia, junto ao consultório do perito, na Rua João
Passos nº 1800, Botucatu, SP - o autor deverá comparecer com a carteira de trabalho, CPF, cédula de identidade, atestados e
relatórios médicos, receitas, raio-x, exames atualizados, etc.). Int. - ADV: CLAUDIO BINI (OAB 52887/SP), DARCIO JOSE DA
MOTA (OAB 67669/SP), ANTONIO AGOSTINHO CAPORALI SOUZA (OAB 27486/SP), INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB
132994/SP)
Processo 0021159-87.2012.8.26.0451 (451.01.2012.021159) - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - Banco Mercantil
do Brasil Sa - Vistos. Requeira o autor o que de direito, decorrido o prazo sem manifestação, aguarde-se provocação em
arquivo. Int. - ADV: ALEXANDRE BORGES LEITE (OAB 213111/SP), LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA (OAB 35365/SP),
FERNANDO ANTONIO FONTANETTI (OAB 21057/SP)
Processo 0021663-93.2012.8.26.0451 (451.01.2012.021663) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Hsbc Bank Brasil Sa Banco Multiplo - Vistos. Requeira o autor o que de direito, decorrido o prazo sem manifestação, aguardese provocação em arquivo. Int. - ADV: JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/SP)
Processo 0021845-79.2012.8.26.0451 (451.01.2012.021845) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Renato Bernardinelli - Ao credor. - ADV: ADILSON BAPTISTA DE OLIVEIRA (OAB 121559/SP), FERNANDO ANTONIO
FONTANETTI (OAB 21057/SP), ALEXANDRE BORGES LEITE (OAB 213111/SP), LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA (OAB
35365/SP)
Processo 0025289-91.2010.8.26.0451 (451.01.2010.025289) - Monitória - Prestação de Serviços - Colégio Salesiano Dom
Bosco Assunção - Vistos. Requeira o autor o que de direito, decorrido o prazo sem manifestação, aguarde-se provocação em
arquivo. Int. - ADV: ADRIANA SIMONI CALILE SOARES DE LIMA (OAB 245976/SP)
Processo 0025441-71.2012.8.26.0451 (451.01.2012.025441) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Banco Bradesco S A - Vistos. Requeira o autor o que de direito, decorrido o prazo sem manifestação, aguarde-se provocação
em arquivo. Int. - ADV: MAURO ANTONIO ADAMOLI (OAB 66459/SP)
Processo 0029280-07.2012.8.26.0451 (451.01.2012.029280) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Ficsa Sa - Vistos. Defiro a busca de endereços junto ao sistema Bacenjud e Infojud. Int.; ciência da busca de
endereço realizada (constam endereços). - ADV: MARIA FERNANDA M. FORNASIER DE OLIVEIRA (OAB 158375/SP), MÔNICA
APARECIDA FRANCISCO COUTINHO NEVES (OAB 241104/SP)
Processo 0030058-74.2012.8.26.0451 (451.01.2012.030058) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Marcon Comércio
de Cereais Ltda - Requeira o autor o que de direito, decorrido o prazo sem manifestação, aguarde-se provocação em arquivo.
Int. * - ADV: ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP)
Processo 0030595-75.2009.8.26.0451 (451.01.2009.030595) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Robson Aparecido
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dos Santos Amaral - Balan Veículos e outro - Regularizados subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, observadas as
formalidades legais. Int. - ADV: DANIELE CRISTINA HELLENO (OAB 278566/SP), SILVANA VIEIRA PINTO (OAB 241083/SP)
Processo 0032350-37.2009.8.26.0451 (451.01.2009.032350) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Npli - Vistos. Requeira o autor o que de direito, decorrido o
prazo sem manifestação, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: ILDA HELENA DUARTE RODRIGUES (OAB 70148/
SP)
Processo 0033705-77.2012.8.26.0451 (451.01.2012.033705) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços
- Instituto Educacional Piracicabano da Igreja Metodista - Vistos. Defiro a penhora “on line” como requerido. Int.; ciência da
penhora “on line” realizada (consta penhora no valor de R$ 7,46). - ADV: DIEGO ROBERTO JERONYMO (OAB 296142/SP),
TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI ROBERTO (OAB 226005/SP)
Processo 0034176-30.2011.8.26.0451 (451.01.2011.034176) - Monitória - Prestação de Serviços - Instituto Educacional
Piracicabano da Igreja Metodista - Vistos. Requeira o autor o que de direito, decorrido o prazo sem manifestação, aguarde-se
provocação em arquivo. Int. - ADV: DIEGO ROBERTO JERONYMO (OAB 296142/SP), TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI
ROBERTO (OAB 226005/SP)
Processo 0034368-60.2011.8.26.0451 (451.01.2011.034368) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - H D
Caldeiraria e Montagens Industriais Ltda - Dedini Sa Indústria de Base - Vistos. Apesar do prazo ser processual, visando a
elucidação dos fatos, defiro o pedido de fls. 906/907. Intime-se. Defiro o pedido de fls. 908/909 (designada reunião com ambas
as partes, a ser realizada no dia 18.02.14, às 13h00, no 1º Ofício Cível de Justiça, neste Fórum local - deferida a intimação das
partes pela imprensa, por seus advogados). Intimem-se. - ADV: ROBERTO CESAR AFONSO MOTA (OAB 94934/SP), MARCIO
JOSE MARQUES GUERRA (OAB 72639/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO VELHO NETO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FRANCISCO JOSÉ ROSSI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2014
Processo 0000187-62.2013.8.26.0451 (045.12.0130.000187) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bradesco Administradora de Consorcios Ltda - ( REL 08 ) Vistos. Proceda-se a busca do endereço do réu, pelo
sistema INFOJUD E BACENJUD. Int. (fls.38:: Ciência consulta com endereço na AV. EURICO GASPAR DUTRA, 600 - Cecap 2
) - ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP)
Processo 0000459-90.2012.8.26.0451 (451.01.2012.000459) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Alcione da
Silva - Banco Bradesco Financiamentos Sa - ( REL 08 ) Vistos. Fls. 193/196: Manifeste-se Alcione da Silva. Int. - ADV: MARIA
VALDEREZ NUNES DE CAMPOS (OAB 139826/SP), NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)
Processo 0003910-89.2013.8.26.0451 (045.12.0130.003910) - Monitória - Prestação de Serviços - Instituto Presbiteriano
Mackenzie - ( REL 08 ) Manifeste-se o autor sobre a certidão do oficial de justiça (CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO
PARCIALMENTE CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 451.2013/030091-4 dirigi-me
ao endereço indicado e após varias diligências, CITEI,Adriana Scarassatti Galvani,por todo teor deste,tendo exarado sua
assinatura,e deixei de citar,Marina S.Galvani por ser informada pela Sra.Adriana(mãe),que sua filha encontra-se estudando
e morando fora desta cidade,não informando o endereço,e que vem esporadicamente a essa cidade,não tendo localizado a
mesma para a devida citação,assim devolvo o r.Mandado e aguardo novas determinações,sendo que também na portaria do
referido prédio obtive a informação que a requerida Marina estuda fora desta cidade . O referido é verdade e dou fé.) - ADV:
HELIO VICENTE DOS SANTOS (OAB 141484/SP)
Processo 0005138-17.2004.8.26.0451 (451.01.2004.005138) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Ml Empreendimentos Imobiliarios S C Ltda - Francisco de Lima - ( REL 08 ) Vistos. Requeira o credor o que de
direito. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: EZILDO EDISON BUENO DE GODOY (OAB 90386/SP),
PAULA SAMPAIO DA CRUZ (OAB 115066/SP)
Processo 0005152-83.2013.8.26.0451 (045.12.0130.005152) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Bernardo
Alleoni - Luis Henrique Ferraz de Campos - ( REL 08 ) Vistos. Defiro o sobrestamento do feito por 60 dias. Int. - ADV: PAULO
EMILIO GALDI (OAB 150320/SP), LUIS HENRIQUE FERRAZ DE CAMPOS (OAB 86818/SP)
Processo 0005294-29.2009.8.26.0451 (451.01.2009.005294) - Mandado de Segurança - Claudio Gilberto Baltieri - Direcao
Regional de Saude Dir Xv de Piracicaca da Secret Estadual da Saude do Estado de Sp - ( REL 08 ) Remetam-se os autos à Vara
da Fazenda Pública local. Int. - ADV: ROSANA MARTINS KIRSCHKE (OAB 120139/SP), ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA
(OAB 197585/SP), JOSE PINO (OAB 140377/SP)
Processo 0007907-51.2011.8.26.0451 (451.01.2011.007907) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Marco Antonio
Garcia Piracicaba Epp - ( REL 08 ) Manifeste-se o autor sobre a certidão do oficial de justiça. (CERTIDÃO - MANDADO
CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 451.2013/027359-3 dirigi-me a
Avenida Bairro Vewrde, 1822 e DEIXEI de citar a empresa JSR - Construtora e Administradora de Obras Ltda., uma vez que no
local reside há mais de 09 anos, a sra. Deise Oliveira, que desconhece a mencionada empresa. Assim, face o exposto, devolvo
o presente aguardando novas determinações de Vossa Excelência. O referido é verdade e dou fé). - ADV: PAULO SERGIO
AMSTALDEN (OAB 113669/SP), MARISA FERNANDA MORETTI
Processo 0012509-85.2011.8.26.0451 (451.01.2011.012509) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Isaac da Silva
Martins - Banco Santander Sa - ( REL 08 ) Ao autor retirar o mandado de levantamernto nº 552/13 expedido. - ADV: ENEIDA
AMARAL (OAB 97945/SP), LOENE PACHECO FERRAZ (OAB 253347/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), FABIO
ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)
Processo 0015322-51.2012.8.26.0451 (451.01.2012.015322) - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Marcos
Antonio de Lima - ( REL 08 ) Defiro o pedido de fls. 70/71. Remetam-se os autos. - ADV: NORBERTO DE JESUS TAVARES
(OAB 223499/SP)
Processo 0017494-63.2012.8.26.0451 (451.01.2012.017494) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação Cerba Destilaria de Alcool Ltda - Master Comercio Importação e Exportação de Cosméticos e Saneantes Ltda e outro - ( REL
08 ) Vistos. Cumpra-se o r. Despacho de fls. 284. Int. (Vistos. Regularizados, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça,
observadas as formalidades legais. Int. - ADV: VIVIANE RUAS PATRICIO KLAJN (OAB 257192/SP), PAULO HENRIQUE BRASIL
DE CARVALHO (OAB 114908/SP), AUGUSTO FAUVEL DE MORAES (OAB 202052/SP), ABRAO LOWENTHAL (OAB 23254/
SP)
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Processo 0018184-97.2009.8.26.0451 (451.01.2009.018184) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Itau Sa - Emerson Classere Engenharia e Construcao Ltda e outro - ( REL 08 ) Vistos. Defiro a suspensão do feito,
nos termos do artigo 791, III do Código de Processo Civil. Aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: PAULO ROBERTO
JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0020712-02.2012.8.26.0451 (451.01.2012.020712) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança
- Locação de Imóvel - Wahib Selios e outros - ( REL 08 ) Ciência da busca do endereço através do sistema INFOJUD de Fabio
Tavares Teves (Av. Dr. Francisco Munhoz Filho, 1653, casa B, Cidade Lider, São Paulo - SP) e Sandra Garica (Rua Francisca de
Paula, 1200, apto 22, Vila Carrão, São Paulo - SP). - ADV: RICARDO TREVILIN AMARAL (OAB 232927/SP)
Processo 0021479-11.2010.8.26.0451 (451.01.2010.021479) - Monitória - Prestação de Serviços - Instituto Educacional
Piracicabano da Igreja Metodista - ( REL 08 ) Vistos. Ao autor providenciar o recolhimento de taxa no valor de R$ 22,00, cód.
434-1. Após, defiro a busca de veículos em nome da executada através do sistema RENAJUD, bem como busca de bens em
nome da mesma através do sistema INFOJUD, conforme minuta de fls. 81. Int. - ADV: DIEGO ROBERTO JERONYMO (OAB
296142/SP), TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI ROBERTO (OAB 226005/SP)
Processo 0022459-84.2012.8.26.0451 (451.01.2012.022459) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - ( REL 08 ) Manifeste-se o autor sobre a certidão do
oficial de justiça. (CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento
ao mandado nº 451.2013/025743-1 dirigi-me à Avenida Raposo Tavares, e aí sendo, deixei de proceder a busca e apreensão
do veículo, vez que não obtive êxito na localização do numeral 400. Após os números 395 (lado impar) e 350 (lado par), na
sequência, os próximos numerais são 433 e 438, respectivamente. Ainda solicitei informações a vizinhos destes números e
estes afirmaram desconhecer pessoa com o nome da parte. O referido é verdade e dou fé) - ADV: MARLI INACIO PORTINHO
DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0024452-70.2009.8.26.0451 (451.01.2009.024452) - Procedimento Ordinário - Cristina Maria Parraga Gomes
Gondra e outro - Lojas Renner S A - ( REL 08 ) Cumpra-se o V. Acórdão. Arquive-se estes autos em seguida. A autora é
beneficiária da Justiça Gratuita. - ADV: JULIO CESAR GOULART LANES (OAB 285224/SP), ANA MARIA FRANCO SANTOS
CANALLE (OAB 107225/SP)
Processo 0027325-09.2010.8.26.0451 (451.01.2010.027325) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - ( REL 08 ) Vistos. Com o recolhimento da guia referente
a pesquisa junto ao BACENJUD, defiro a busca de endereço do réu. Int. - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB
192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP)
Processo 0027411-09.2012.8.26.0451 (451.01.2012.027411) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - Antônio
Moura de Souza - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - ( REL 08 ) Vistos. Fls. 85/89: Digam sobre o laudo pericial. Int. ADV: FRANCISCO CARVALHO DE ARRUDA VEIGA (OAB 170592/SP), EZILDO EDISON BUENO DE GODOY (OAB 90386/SP)
Processo 0027658-58.2010.8.26.0451 (451.01.2010.027658) - Cumprimento de sentença - Depósito - Banco Bgn Sa Roberto de Aguiar Teixeira - ( REL 08 ) Ciência do detalhamento de bloqueio de valores. (R$ 238,51) - ADV: TIAGO CARREIRA
(OAB 279690/SP), ALEXANDRE HENRIQUE GONSALES ROSA (OAB 274904/SP)
Processo 0029050-67.2009.8.26.0451 (451.01.2009.029050) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Santander Leasing Sa Arrendamento Mercantil - ( REL 08 ) Vistos. Fls. 115/116: Indefiro, o pedido deverá ser
efetuado diretamente ao Juízo deprecado. Int. - ADV: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA
Processo 0033372-33.2009.8.26.0451 (451.01.2009.033372) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Fundo
de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Npl I - ( REL 08 ) Vistos. Defiro o prazo suplementar de 30 dias
improrrogável. No silêncio, intime-se o autor pessoalmente a dar andamento ao feito em 48 horas sob pena de extinção. Int. ADV: ILDA HELENA DUARTE RODRIGUES (OAB 70148/SP)
Processo 0035672-94.2011.8.26.0451 (451.01.2011.035672) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau
Unibanco S A - ( REL 08 ) Vistos. Defiro a pesquisa junto ao sistema RENAJUD, para tentativa de localização de veículos em
nome dos executados conforme minuta de fls. 38. Int. (Fls. 76/77: Ciência consulta busca veiculos em nome do executado,
Ford/Courrier 1.6 L ano/modelo 2001/2002, placa DCG-6487 e VW/Gol CLI 1.8, ano/modelo 1995, placa bqm-3284) - ADV:
FERNANDO ANTONIO FONTANETTI (OAB 21057/SP), ALEXANDRE BORGES LEITE (OAB 213111/SP)
Processo 0037305-14.2009.8.26.0451 (451.01.2009.037305) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Pcgbrasil Multicarteira - ( REL 08 ) Ciência do
oficio de fls. 134 do CIRETRAN, informando que não consta bloqueio judicial para o veiculo Ford/Fiesta, placa DSD-4518.
- ADV: ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA, LUCIANA
BERRO (OAB 255589/SP), MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP), DANIEL BARBOSA MAIA (OAB 32483/PR),
IDAMARA ROCHA FERREIRA (OAB 14153/PR)
Processo 3014101-45.2013.8.26.0451 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0628516-03.;2008.8.26.000 - 2ª Vara Cível Foro Regional de Santana - São paulo) - JOAQUIM JOSE VILELA DA SILVA - ( REL 08 ) Vistos. Com as cópias necessárias para
citação (inicial, contestação). Int - ADV: ISABELLE FRANCIS DE CARVALHO KUPPER PERGOLA (OAB 188731/SP), RODRIGO
SILVA NAVARRO (OAB 101102/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO VELHO NETO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA SELMA POMPEO HEINRICHS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2014-dig.mh
Processo 1000330-97.2014.8.26.0451 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA
COESA LTDA - LUBRIMATIC COMERCIAL LTDA - Acolho as razões do autor. Aceito a caução ofertada. Lavre-se termo. Oficiese. (imprimir e distribuir o oficio) - ADV: JOAO FERNANDO SALLUM (OAB 139597/SP), CRISTINA CHALITA NOHRA (OAB
262027/SP)
Processo 4001623-85.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - EMERSON
DE TOLEDO e outro - MUDAR SPE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e outro - Vistos. Recebo o recurso de
apelação interposto em seus regulares efeitos. Às contrarrazões. Após, conclusos para a ordem de subida dos autos. Intimese. - ADV: GUSTAVO GONÇALVES GOMES (OAB 266894/SP), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO (OAB 169709/SP),
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RAFAEL CORLATTI D’ORNELLAS (OAB 232002/SP), MARIA DAS GRACAS FONTES L DE PAULA (OAB 74506/SP), HELIO
LOPES DA SILVA JUNIOR (OAB 262386/SP)
Processo 4004604-87.2013.8.26.0451 - Despejo - Despejo por Denúncia Vazia - Sé Supermercados Ltda - A credora para
juntar procuração com poderes para receber e dar quitação, em nome da Dra. Giovana. - ADV: ROSEMEIRE PAIXÃO DA
CONCEIÇÃO (OAB 255464/SP), REGINA APARECIDA SEVILHA SERAPHICO (OAB 147738/SP)
Processo 4005193-79.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Acácia Negócios Imobiliários
Ltda - Vistos. Homologo o acordo entabulado pelas partes às fls. 46/47 para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Aguardese, em arquivo, o seu integral cumprimento. Com sua notícia, conclusos para a extinção da ação. Int. - ADV: MARCELO
ROSENTHAL (OAB 163855/SP), FRANCISCO CASSOLI JORRAS (OAB 197722/SP)
Processo 4005730-75.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - MAGALI UBICES RONCATO
- BRADESCO CAPITALIZACAO S/A - Vistos. Pagas as custas finais, e com notícias da quitação do débito, conclusos para
homologação do acordo e extinção do feito. Int. - ADV: GEORGE WASHINGTON TENORIO MARCELINO (OAB 25685/SP),
LEIDE DAIANY PEREIRA LIMA (OAB 338436/SP), CARLOS NAZARENO ANGELELI (OAB 122521/SP)
Processo 4005988-85.2013.8.26.0451 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - JOSE CARLOS FICHER - Manifeste-se a autora acerca da certidão do Sr. Oficial de
Justiça.: CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado
nº 451.2013/025490-4, procedi diligências no endereço retro indicado, inclusive na companhia da Sra. Juliana Freitas Souza, p/
representante do autor e, aí sendo, DEIXEI DE PROCEDER A APREENSÃO do bem móvel especificado, objeto da demanda,
em razão de não localizá-lo, bem como o requerido, sendo que nesta oportunidade fui informado pela filha do requerido, de que
referido veículo encontra-se em poder de um tio, do qual não soube declinar o endereço. Certifico, ainda, que, por não haver
efetivado a medida liminar determinada, deixei de citar JOSÉ CARLOS FISCHER do teor do presente mandado, devolvendo-o
à SADM para os devidos fins, aguardando novas determinações. O referido é verdade e dou fé. Piracicaba, 25 de novembro de
2013. - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/
SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP)
Processo 4006410-60.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Pagamento Indevido - Mariana Leite Pinto Ferraz - SKY
Brasil Serviços Ltda - Tentativa de conciliação para o dia 11 de fevereiro, pf , as 15:00 horas. Intimem-se as partes para
comparecimento pessoal em juízo, sob pena de confesso. Caberá aos procuradores das partes, antes da audiência, fazer a
juntada eletrônica de eventuais documentos que queiram apresentar na mesma, tais como, carta de preposição, procuração,
substabelecimento, contrato social, etc. A requerida deverá trazer para os autos as transcrições dos protocolos mencionados e
outros dados relacionados com a autora. - ADV: ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES (OAB 141042/MG), ANA CECÍLIA LEITE
PINTO (OAB 153405/SP)
Processo 4006956-18.2013.8.26.0451 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - Dedini S/A Indústrias de Base - CFM
SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME - Aguarde-se o julgamento da ação principal interposto. Int. - ADV:
MARCIO JOSE MARQUES GUERRA (OAB 72639/SP)
Processo 4008702-18.2013.8.26.0451 - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Joao Batista Marques
- INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA - Joao Batista Marques - Vistos. O advogado deve
providenciar a materialização do presente feito, uma vez tratar-se de Impugnação à Execução nos termos do artigo 475 J
do CPC em processo que tramita fisicamente. Isto feito, conclusos para extinção do presente. Int. - ADV: JOAO BATISTA
MARQUES (OAB 131248/SP)
Processo 4009002-77.2013.8.26.0451 - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Davina Marcelino
de Morais - Joao Rodrigues Filho - Vistos. O advogado deve providenciar a materialização do presente feito, em forma de
petição, uma vez tratar-se de Impugnação à Execução nos termos do artigo 475 J do CPC em processo que tramita fisicamente.
Isto feito, conclusos para extinção do presente. Int. - ADV: LOENE PACHECO FERRAZ (OAB 253347/SP), JOSE ANTONIO
CHIARELLI (OAB 62502/SP)
Processo 4009050-36.2013.8.26.0451 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard
S/A - DANIEL LOPES DE OLIVEIRA - Vistos. Ao autor para aditar a inical no sentido de adequar o valor da causa com o valor
total do débito (parcelas vencidas e vincendas), bem como complementar o recolhimento das custas iniciais com o prazo de dez
dias. Int. - ADV: LUIS FERNANDO DE CASTRO (OAB 156342/SP)
Processo 4009277-26.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Antonio Rocha - Banco Itaú
S/A - Em dez dias, o requerente deve anexar aos autos sua última declaração ao IR ou pagar as custas do processo. Em igual
prazo, aditar a inicial para esclarecer qual foi seu prejuízo para justificar a postulação em danos morais. Int. - ADV: SILVANA
VIEIRA PINTO (OAB 241083/SP)

2ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS DOUGLAS VELOSO BALBINO DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS EDUARDO PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0036/2014
Processo 0000692-19.2014.8.26.0451 - Exceção de Incompetência - Esbulho / Turbação / Ameaça - Ocupantes Irregulares
- Santa Barbara Agricola S.a - - Nova Santa Bárbara Agrícola S/A - - Raizen Energia S.A. - Vistos. I - A. em apenso (art. 299
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do CPC); se no prazo, recebo a exceção e determino seu processamento; II - De acordo com os arts. 306 e 265, III, suspendo
o processo até que ela seja definitivamente julgada. III - Certifique-se no processo principal o recebimento da exceção e a
suspensão do feito. IV - Ouça-se o excepto, em 10 dias. Intime-se. - ADV: MARCELA BRAGAIA (OAB 329604/SP), RICARDO
VICK FERNANDES GOMES (OAB 246806/SP), EDUARDO NOGUEIRA FRANCESCHINI (OAB 234273/SP), ELIAS MARQUES
DE MEDEIROS NETO (OAB 196655/SP)
Processo 1000371-64.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Rodolfo Augusto Gomes - Itaú
Unibanco S/A - Vistos. I - Para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária, deverá o requerente, no prazo de 10
dias, juntar cópia reprográfica integral de sua última declaração de imposto de renda, ou, de isento (2007), nos termos do art.
5º, LXXIV, da CF/88. II - Comprove a mora do banco. III - Após, tornem conclusos. Intime-se. - ADV: ALAELSON SOARES DA
SILVA (OAB 310394/SP)
Processo 1000445-21.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard
S/A - SEBASTIÃO FERREIRA DE MENDONÇA - Vistos. Comprovados o contrato e a mora, defiro a liminar, proceda a busca e
apreensão do bem descrito na inicial, lavrando-se o respectivo auto. Após, CITE-O(A) para no prazo de 05 (cinco) dias purgar
a mora, contados do cumprimento da liminar, que deve ser feita, correspondente às parcelas em aberto até a data do efetivo
depósito, corrigidas monetariamente e com juros contratuais, bem como custas, despesas processuais e honorários advocatícios
contratuais ou, na falta destes, fixados em 10% sobre as parcelas em aberto (TJSP Incidente de Inconstitucionalidade n°
150.402.0/5 Suscitante: 27ª Câmara de Direito Privado AI n° 1.090.701-0/7 DJE 12/03/2008 pg. 01/02), ou no prazo de 15
(quinze) dias apresente defesa, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor,
tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do CPC. Sem o pagamento, defiro a venda antecipada do
bem. ADVERTINDO-O(A)(S), se houver condenação deverá efetuar(em) o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias,
contados do trânsito em julgado da decisão, sob pena de multa de 10% sobre o montante da condenação, nos termos do artigo
475J do CPC. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. ADV: TIAGO CARREIRA (OAB 279690/SP), SERGIO RAGASI JUNIOR (OAB 225347/SP)
Processo 4002372-05.2013.8.26.0451 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - RENATA MENUZZO
MOLINA - IRMANDADADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRACICABA - Vistos. Mantenho a sentença por seus próprios
fundamentos. Recebo a apelação de fls. 169/185 em ambos os efeitos. Às contrarrazões. Não havendo preliminares relativas
aos pressupostos do recurso, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Intime-se. - ADV: FERNANDA BAZANELLI BINI
(OAB 262510/SP), THALES ANTIQUEIRA DINI (OAB 324998/SP)
Processo 4002829-37.2013.8.26.0451 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - VANDERLEI MESSIAS
- BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Diga o autor em réplica. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA
MOTA (OAB 99983/SP), DANIEL CAVALCANTI CARNEIRO DA SILVA (OAB 242093/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA
MOTA (OAB 192562/SP)
Processo 4007214-28.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - STEPNEUS - CENTRO
AUTOMOTIVO LTDA. - ME. - RODAS FLASH COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA. ME - Vistos. Fls. 89: Defiro o prazo de 10
dias como requerido. Intime-se. - ADV: MARCELO BONASSI SEMMLER (OAB 305850/SP), LUIS FRANCISCO SCHIEVANO
BONASSI (OAB 67082/SP)
Processo 4007917-56.2013.8.26.0451 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - Santa
Bárbara Agrícola S/A - - Nova Santa Bárbara Agrícola - - RAÍZEN ENERGIA S/A - Ocupantes Irregulares - - ZEZITO SANTOS DE
SOUZA - Vistos. I. Fls. 491/493: Ciente da não concordância do autor. II. Fls. 494/518: Sem prejuízo diga o autor em réplica. III.
Aguarde-se o julgamento da exceção de incompetência. Intime-se. - ADV: MARCELA BRAGAIA (OAB 329604/SP), EDUARDO
NOGUEIRA FRANCESCHINI (OAB 234273/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS DOUGLAS VELOSO BALBINO DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS EDUARDO PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0029/2014
Processo 0000158-75.2014.8.26.0451 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 4004757-28.2013.8.26.0320 - 1º Vara Cível da
Comarca de Limeira/SP) - JOSEFA GOMES DE LIRA FLORES - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. Cumpra-se
servindo esta de mandado. Após devolva-se com nossas homenagens. Int. - ADV: CARLOS ALBERTO DE SALVI JUNIOR
Processo 0000174-29.2014.8.26.0451 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 3001581-85.2013.8.26.0311 - Vara Unica da
Comarca de Junqueiropolis/SP) - Jair Ribeiro do Prado - Antonio Álvaro Montenegro Junqueira - - Heloise Beatriz Junqueira
Amalfi - Vistos. Cumpra-se servindo esta de mandado. Após devolva-se com nossas homenagens. Int. - ADV: EDVALDO
APARECIDO CARVALHO (OAB 157613/SP)
Processo 0000230-96.2013.8.26.0451 (045.12.0130.000230) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Jaqueline Alessandra das Neves - Banco Santander Brasil Sa - Vistos. Certidão supra: Ciente. Intime-se o Perito novamente.
Intime-se. (PERITO INTIMADO PESSOALMENTE) - ADV: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP), MARCIO
ANTONIO LINO (OAB 299682/SP)
Processo 0001960-16.2011.8.26.0451 (451.01.2011.001960) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Tolotto Pisos e
Revestimentos Ltda Epp - Wanderluis Silva de Campos - Vistos. Fl. 136: À falta de bens penhoráveis, suspendo a execução com
base no art. 791, III, do CPC, aguardando-se provocação em arquivo. Int. - ADV: ANTONIO VANDERLEI DESUO (OAB 39166/
SP), ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP), THIAGO BUENO FURONI (OAB 258868/SP)
Processo 0002085-13.2013.8.26.0451 (045.12.0130.002085) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Mapa Administradora de Convênio e Cartões Ltda - Dad Service Eletromecânica Industrial Ltda Me - Vistos. Fls. 79/80: Esclareça
ante certidão de fls. 59v. No silêncio, nada sendo requerido, aguarde-se provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: PAULO
AFRANIO LESSA FILHO (OAB 221273/SP), JOÃO BENEDITO MIRANDA (OAB 189583/SP)
Processo 0003185-71.2011.8.26.0451/01 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença - Isabele Juliana
Marques Siqueira - Santander Leasing Sa Arrendamento Mercantil - Vistos. I - Diante da certidão supra, aplico multa e mais
honorários de 10% sobre o saldo devedor. II Determino o bloqueio, via sistema BacenJud, devendo o exeqüente cumprir o
Comunicado nº 170/2011. Int. - ADV: CRISTIANE GERBELLI CIARAMELLO (OAB 203847/SP), MARCELO DE ROCAMORA
(OAB 159470/SP)
Processo 0003532-70.2012.8.26.0451 (451.01.2012.003532) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - M D G Comercio
de Alimentos Ltda - Salve Jorge Restaurante e Choperia Ltda Me - - João Paulo Kfouri Brasil - - Luis Augusto Basso Brancalion
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- - Silvio Pires Mariano - Vistos. Fl. 211: defiro o sobrestamento por 30 dias, devendo a parte dar andamento independente de
nova intimação. Nada sendo requerido ou novo pedido de sobrestamento, suspendo a execução, com base no art. 791, III, do
CPC, aguardando-se provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: PERLA CAROLINA LEAL SILVA MÜLLER (OAB 175661/SP),
ALEXANDRE ASSEF MÜLLER (OAB 177937/SP), JOHANN CELLIM DA SILVA (OAB 277657/SP)
Processo 0004386-64.2012.8.26.0451/01 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença - Marcos Antônio
Colombo Júnior - Agência de Turismo Monte Alegre Ltda - Vistos. I - Diante da certidão supra, aplico multa e mais honorários
de 10% sobre o saldo devedor. II Determino o bloqueio, via sistema BacenJud, devendo o exeqüente cumprir o Comunicado nº
170/2011. Int. - ADV: CLAUDIO BINI (OAB 52887/SP), LUCIMEIRE APARECIDA ALTARUJO MENGATTO (OAB 293841/SP)
Processo 0004704-47.2012.8.26.0451 (451.01.2012.004704) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - B V Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Ascelio Pereira Dutra - Vistos. Fl. 148: Indefiro por serem
desatualizados os dados. Intime-se. - ADV: ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP),
BARBARA RAQUEL AURELIO PORTO (OAB 259040/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA
ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)
Processo 0007052-38.2012.8.26.0451 (451.01.2012.007052) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Midory Mizuhira
Navarro - Helena Mizuhira - - Cássia Vitalina Vieira Mizuhira - - Fabiana Fernanda Felipini - - Bento da Silva Dantas - - Yuao
Mizuhira - - Antonia Blanco Dantas - Vistos. I - A citação não se aperfeiçoou, uma vez que não foi o(a) requerido(a) quem
subscreveu o A.R, desatendida assim, a exigência do § único do artigo 223 do CPC. II - Observo que intimada em agosto
de 2013, não recolheu a taxa. Assim, INTIME-SE o(a) requerente, , para que no PRAZO de 48 horas dê andamento ao feito,
devendo para tanto, recolher a raxa do Comunicado 170/2011, no importe de R$ 66,00, sob pena de extinção do processo, nos
termos do artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como
carta de intimação. Int. - ADV: ISABEL PRESCILA TAKAKI GASPARINI (OAB 170551/SP), LUIZ ALBERTO FEREZINI (OAB
152814/SP)
Processo 0007791-74.2013.8.26.0451 (045.12.0130.007791) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Marta
Sueli de Campos Sátolo - - Seni Maria de Campos Santiago - Andrea Fernanda Martins Manuera Violato - - Marcus Crema
Violato - Vistos. Tendo em vista o pagamento do débito, julgo extinta a execução, na forma do art. 794, I do CPC. Cumpra-se do
determinado a fls. 103, § 3º. Cumpridas as formalidades legais, remetam-se os autos ao arquivo com as anotações de praxe.
P.R.I.C. - ADV: ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP), JOÃO CARMELO ALONSO (OAB 169361/SP)
Processo 0009730-26.2012.8.26.0451/01 - Cumprimento de sentença - Sucumbência - D. S. - A. F. C. - Dirceu Stenico Vistos. Intime(m)-se o(a)s executado(a)s Agnaldo Franco Correa, na pessoa de seu(ua) patrono(a) pela imprensa oficial, para
que, nos termos do art. 475-J, § 1º, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda(m) ao pagamento do débito no importe de R$ 644,49,
conforme memória de cálculo de fl. 92; mais custas finais, hoje no importe de R$ 100,70 (guia GARE código 230-6), ou apresente
impugnação no prazo legal devendo antes garantir o juízo. Não havendo pagamento, tornem cls. Intime-se. (Fica o executado
Agnaldo Franco Correa, INTIMADO na pessoa de seu(ua) patrono(a) pela imprensa oficial, para que, nos termos do art. 475-J,
§ 1º, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda(m) ao pagamento do débito no importe de R$ 644,49, conforme memória de cálculo
de fl. 92; mais custas finais, hoje no importe de R$ 100,70 (guia GARE código 230-6), ou apresente impugnação no prazo legal
devendo antes garantir o juízo.) - ADV: DIRCEU STENICO (OAB 245529/SP), SIDNEI INFORCATO (OAB 66502/SP)
Processo 0009751-65.2013.8.26.0451/01 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Camilo Sidney Franco
Possignolo - Aparecido Rodrigues - Vistos. Intime(m)-se o(a)s executado(a)s Aparecido Rodrigues, na pessoa de seu(ua)
patrono(a) pela imprensa oficial, para que, nos termos do art. 475-J, § 1º, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda(m) ao
pagamento do débito no importe de R$ 533,34, conforme memória de cálculo de fl. 101; mais custas finais, hoje no importe de
R$ 100,70 (guia GARE código 230-6), ou apresente impugnação no prazo legal devendo antes garantir o juízo. Não havendo
pagamento, tornem cls. Intime-se. - ADV: LUIZ ALBERTO DA CRUZ (OAB 152607/SP), ADRIANO GAVA (OAB 231848/SP),
MARDEN AIMOLA DE FEIRIA (OAB 322830/SP)
Processo 0010050-18.2008.8.26.0451 (451.01.2008.010050) - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à
Sentença - Condomínio Residencial Bertolin I - Ivone Malaquias Gomes - Vistos. Tendo em vista o pagamento do débito, julgo
extinta a execução, na forma do art. 794, I do CPC. Aguarde-se o decurso de prazo da publicação de fls. 235. Após, cumpridas
as formalidades legais e recolhidas as custas finais, remetam-se os autos ao arquivo com as anotações de praxe. P.R.I.C. ADV: PAULO RICARDO SGARBIERO (OAB 204547/SP), AYRTON FERREIRA GABIRA JUNIOR (OAB 245028/SP), JURANDIR
JOSÉ DAMER (OAB 215636/SP), ANTONIO ANDRADE RODRIGUES (OAB 74426/SP)
Processo 0011398-03.2010.8.26.0451 (451.01.2010.011398) - Cumprimento de sentença - Claudia Aparecida Lazaro - Banco
Daycoval Sa - Vistos. Fls. 632/640: Ciente da r. Decisão do STJ que negou seguimento ao agravo . Diga o vencedor. Intime-se.
- ADV: DANIELA PETROCELLI (OAB 188339/SP), FERNANDO JOSE GARCIA (OAB 134719/SP)
Processo 0013643-16.2012.8.26.0451 (451.01.2012.013643) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - B V Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Magno dos Santos Pires - Vistos. Ante a petição de fls.
144, esta ação perdeu seu objeto. Assim, EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, incisos IV e
VI, do CPC. Recolhida a taxa, nos termos do comunicado nº 170/2011 - Prov. CSM 1864/2011, no valor de R$ 11,00 (guia FEDTJ
- cód. 434-1), defiro o desbloqueio do veículo junto ao RENAJUD. Com a coisa julgada, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: ANA PAULA
Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP),
FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP)
Processo 0013708-79.2010.8.26.0451 (451.01.2010.013708) - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso - Rgj
Construtora Ltda - Antonio Carlos Sebanico - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA - Vistos. Ciente certidão supra. Fls.
282/283: Intime-se o Município de Piracicaba, nas pessoas de seus patronos, a informar sobre a existência de débito em aberto
referente ao imóvel matrícula nº 61.523 - CPD nº 1364768. Int. (Fica a Município de Piracicaba, INTIMADA nas pessoas de
seus patronos, a informar sobre a existência de débito em aberto referente ao imóvel matrícula nº 61.523 - CPD nº 1364768.) ADV: ALEXANDER COARESMA SPESSOTTO (OAB 230297/SP), MARCELO ROSENTHAL (OAB 163855/SP), RICHARD ALEX
MONTILHA DA SILVA (OAB 193534/SP), FRANCISCO CASSOLI JORRAS (OAB 197722/SP), JURACI INES CHIARINI VICENTE
(OAB 59561/SP)
Processo 0015346-79.2012.8.26.0451 (451.01.2012.015346) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Ficsa Sa - Samuel Santana Garces - Vistos. Fls. 97: Observo que o bloqueio, com relação a transferência, do
veículo Audi/A3 já fora efetuado, conforme fls. 81. Assim sendo, diga o autor em prosseguimento. Intime-se. - ADV: MARCUS
VINICIUS GUIMARÃES SANCHES (OAB 195084/SP), MARIA FERNANDA M. FORNASIER DE OLIVEIRA (OAB 158375/SP),
MÔNICA APARECIDA FRANCISCO COUTINHO NEVES (OAB 241104/SP), JOYCE ELLEN DE CARVALHO TEIXEIRA SANCHES
(OAB 220568/SP)
Processo 0015738-19.2012.8.26.0451 (451.01.2012.015738) - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários - Hsbc Bank
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Brasil Sa Banco Múltiplo - Carlos Alberto Ambrozano - (ORDEM Nº 882/2012 - CIÊNCIA AO AUTOR DE PESQUISA INFOJUD
DE FL. 160/161) - ADV: JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/SP)
Processo 0016443-51.2011.8.26.0451 (451.01.2011.016443) - Cumprimento de sentença - Depósito - Finamax Sa Crédito
Financiamento e Investimento - Ladimil Maciel Junior - Vistos. Fls. 137 e 141: Defiro a penhora on line de valores em depósito
e/ou aplicações financeiras do(s) executado(s), existentes nas instituições vinculadas ao Banco Central do Brasil, até o limite
da dívida. Segue protocolo. Intime-se. - ADV: CASSIO RICARDO GOMES DE ANDRADE (OAB 321375/SP), PATRICIA LEONE
NASSUR (OAB 131474/SP)
Processo 0016443-51.2011.8.26.0451 (451.01.2011.016443) - Cumprimento de sentença - Depósito - Finamax Sa Crédito
Financiamento e Investimento - Ladimil Maciel Junior - Vistos. À falta de bens penhoráveis, suspendo a execução, com base no
art. 791, III, do CPC, aguardando-se provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: CASSIO RICARDO GOMES DE ANDRADE (OAB
321375/SP), PATRICIA LEONE NASSUR (OAB 131474/SP)
Processo 0018429-06.2012.8.26.0451/01 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença - Cooperativa
de Produção e Serviços Metalúrcigos São José - Brasinox Aço Inoxidável Ltda - Intime-se o executado, através de seu Dr.
Procurador, para que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao pagamento do valor apurado pelo Exequente no importe de R$
1.465,91, sob as penas do art.475-J. Não havendo pagamento, tornem conclusos. - ADV: DIMITRIUS GAVA (OAB 163903/SP),
ULYSSES JOSÉ DELLAMATRICE (OAB 167121/SP)
Processo 0019035-05.2010.8.26.0451 (451.01.2010.019035) - Procedimento Ordinário - Seguro - Adevaldo Lima Lazari
- Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro Dpvat Sa - Vistos. Fls. 189: reporto-me à decisão de fls. 182/184. Int. - ADV:
RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), ENIO SOLER DO AMARAL JUNIOR (OAB 172787/SP)
Processo 0019456-29.2009.8.26.0451 (451.01.2009.019456) - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à
Sentença - Massey Ferguson Adminstradora de Consórcio Ltda - Francisco Alessio Zatarin - Vistos. Fl. 276 Recolhida a taxa do
Comunicado 170/2011, no importe de R$ 11,00 (guia FEDTJ, código 434-1), defiro a busca e eventual bloqueio via RENAJUD.
Intime-se. - ADV: MILTON SAAD (OAB 16311/SP), GILBERTO SAAD (OAB 24956/SP)
Processo 0020537-08.2012.8.26.0451 (451.01.2012.020537) - Cumprimento de sentença - Alienação Fiduciária - Banco J
Safra Sa - Vinco Viacao Noivacolinense Ltda - Vistos. Ciente certidão supra. Aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV:
STEPHANO DE LIMA ROCCO E MONTEIRO SURIAN (OAB 144884/SP), JOÃO MARCELO CIA DE FARIA (OAB 155288/SP)
Processo 0021504-53.2012.8.26.0451 (451.01.2012.021504) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Marlene Aparecida Dechen Montrazi - - Elton Tadeu Montrazi - Edison Xavier - - Tuffi Chalita - - Unimed de Piracicaba Sociedade
Cooperativa de Serviços Medicos - Vistos. Ciente certidão supra. Intimem-se os requerentes, na pessoa de sua patrona, para
que, informem se compareceram à perícia médica agendada para 25/11/2013, no Imesc. Int. - ADV: ALESSANDRA LANGELLA
MARCHI (OAB 149036/SP), OSMAR TESTA MARCHI (OAB 311594/SP), GISELI APARECIDA BAZANELLI (OAB 88792/SP),
RICARDO TELES DE SOUZA (OAB 45311/SP)
Processo 0021589-73.2011.8.26.0451 (451.01.2011.021589) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Mariotoni
Factoring Fomento Mercantil Ltda - Ovnis Comercio de Aparas e Papel Ltda - - Lais Stefanini - Vistos. Ante certidão supra,
aguarde-se provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: ALEXANDRA ANTUNES GARCIA (OAB 245978/SP), DANIEL APARECIDO
RANZATTO (OAB 124651/SP)
Processo 0023430-06.2011.8.26.0451 (451.01.2011.023430) - Procedimento Ordinário - Adimplemento e Extinção - Iracema
da Silva Oliveira - Maurício Augusto de Lima - - Nelsinha Ramos de Souza - Vistos. Fl. 196: Aguarde-se a coisa julgada. Intimese. - ADV: PAULO ROBERTO DE CAMPOS (OAB 299713/SP), RAFAEL PAGANO MARTINS (OAB 277328/SP), OLINDA VIDAL
PEREIRA (OAB 306923/SP)
Processo 0026742-53.2012.8.26.0451 (451.01.2012.026742) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Comercial
Contato Ltda - Cooperativa de Produção e Serviços Metalúrgicos São José - Vistos. Fls. 181/185: Reporto-me à decisão de fls.
175, item I e fls. 179. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE ORTIZ DE CAMARGO (OAB 156894/SP), DIMITRIUS GAVA (OAB 163903/
SP), BRUNO GAYOLA CONTATO (OAB 254866/SP)
Processo 0027731-30.2010.8.26.0451/01 - Cumprimento de sentença - Carlos Alberto Siqueira - Telecomunicacoes de Sao
Paulo Sa Telesp - Vistos. Recebo a impugnação no efeito suspensivo, tendo em vista que são relevantes seus fundamentos,
sendo certo que o Juízo já se encontra seguro. O eventual levantamento dos valores gerará perigo de dificuldade na eventual
restituição (artigo 475-M, do CPC). Diga o(a)s impugnado(a)s em 15 (quinze) dias. Intime-se. - ADV: ADAM MIRANDA SÁ
STEHLING (OAB 252075/SP), CLARISSA MAGALHÃES STECCA FERREIRA (OAB 204495/SP)
Processo 0035975-74.2012.8.26.0451 (451.01.2012.035975) - Embargos à Execução - Defeito, nulidade ou anulação - Fábio
Nunes Albino - Banco Bradesco Sa - Vistos. Fls. 129/145: Diga o embargante/impugnado. Intime-se. - ADV: MAURO ANTONIO
ADAMOLI (OAB 66459/SP), ANA CAROLINA FERNANDES CALDARI (OAB 290741/SP), FABIO NUNES ALBINO (OAB 239036/
SP), MARCELO COSTA DE SOUZA (OAB 226685/SP)
Processo 0036872-10.2009.8.26.0451 (451.01.2009.036872) - Procedimento Ordinário - Lucas Donizetti da Silva Telecomunicações de São Paulo S A - Vistos. Fls. 228/266: Diga o requerente. Intime-se. - ADV: LUIZ OTAVIO BOAVENTURA
PACIFICO (OAB 75081/SP), ANDRÉ LUIS FERREIRA MARIN (OAB 208738/SP)
Processo 3011422-72.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Seguro - Juarez Gomes da Silva - - ROSANGELA
APARECIDA GOMES DA SILVA - Chubb do Brasil Companhia de Seguros S/A - - ELRING KILNGER DO BRASIL LTDA - Vistos.
Recolhidas as despesas postais, cite(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em)
a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 319 do Código
de Processo Civil. ADVERTINDO-O(A)(S), se houver condenação deverá efetuar(em) o pagamento do débito no prazo de 15
(quinze) dias, contados do trânsito em julgado da decisão, sob pena de multa de 10% sobre o montante da condenação, nos
termos do artigo 475J do CPC. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que
o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Intime-se. - ADV: MARCOS ANTONIO
BORTOLETTO (OAB 34743/SP), IVAN MARCELO CIASCA (OAB 208770/SP)
Processo 3011422-72.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Seguro - Juarez Gomes da Silva - - ROSANGELA
APARECIDA GOMES DA SILVA - Chubb do Brasil Companhia de Seguros S/A - - ELRING KILNGER DO BRASIL LTDA - Vistos.
Recolhidas as despesas postais, cite(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em)
a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 319 do Código
de Processo Civil. ADVERTINDO-O(A)(S), se houver condenação deverá efetuar(em) o pagamento do débito no prazo de 15
(quinze) dias, contados do trânsito em julgado da decisão, sob pena de multa de 10% sobre o montante da condenação, nos
termos do artigo 475J do CPC. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que
o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Intime-se. - ADV: MARCOS ANTONIO
BORTOLETTO (OAB 34743/SP), IVAN MARCELO CIASCA (OAB 208770/SP)
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JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS DOUGLAS VELOSO BALBINO DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS EDUARDO PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0038/2014
Processo 4003697-15.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Bradesco
S/A - Marino Gouveia Representação Comercial Ltda Me - - José Antonio Gouveia - Fl. 73: Ciente. Diga o exequente sobre as
respostas: - fls. 52/53 - Infojud, fls. 54/55 - Renajud, fl. 56 - Siel, fl. 59 - Semae, fls. 62/64 - Bacenjud, fl. 68 - Vivo/Telefonica, fl.
69 - Oi, fls. 70/72 - Tim. - ADV: MAURO ANTONIO ADAMOLI (OAB 66459/SP)
Processo 4003697-15.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Bradesco S/A
- Marino Gouveia Representação Comercial Ltda Me - - José Antonio Gouveia - Fls. 80/81 - Ao exequente: - recolher diligências
para citação nos endereços declinados. - ADV: MAURO ANTONIO ADAMOLI (OAB 66459/SP)
Processo 4004704-42.2013.8.26.0451 - Monitória - Prestação de Serviços - INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO
DA IGREJA METODISTA - ROBERTA OLIVEIRA FAGANELLO ARTIOLI - Vistos. Não tendo havido pagamento ou oposição de
embargos, constituo de pleno direito o título executivo judicial. Condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios em 10% do valor da condenação. Ante a revelia da requerida, apresente o credor memória de cálculo
atualizada e recolha-se a taxa do Comunicado nº 170/2011 do CSM. Após o trânsito em julgado e recolhimento da taxa, tornem
conclusos para penhora via sistema Bacenjud. Caso negativa a penhora on line, deverá o exeqüente indicar bens passíveis de
penhora e recolher diligência do oficial de Justiça para a expedição de mandado de penhora. PRI - ADV: JULIANA DUTRA REIS
(OAB 222908/SP), TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI ROBERTO (OAB 226005/SP), DIEGO ROBERTO JERONYMO (OAB
296142/SP)
Processo 4006067-64.2013.8.26.0451 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome
- paulo roberto rodrigues dos santos - Vistos. paulo roberto rodrigues dos santos, ajuizou Ação Retificação Ou Suprimento Ou
Restauração de Registro Civil contra Nome da Parte Passiva Selecionada \<\< Nenhuma informação disponível \>\> alegando,
em síntese, que na certidão de seu casamento constou erroneamente sua data de nascimento e o nome de sua mãe. O
M.P. concordou com o pedido. É o relatório. Passo a decidir. A certidão de nascimento do autor demonstra claramente o erro
cometido no assento de casamento quanto ao ano e nome da genitora. Sendo assim, procede o pedido. Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido para retificar a certidão de casamento e averbações do autor para constar como data de
seu nascimento 22/06/1960 e nome de sua mãe Zelinda Dias Brito Rodrigues. Com a coisa julgada, expeça-se mandado de
averbação e arquivem-se. P.R.I. - ADV: VANIA APARECIDA MORETON PENTEADO (OAB 139231/SP)
Processo 4006653-04.2013.8.26.0451 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome
- G. M. - - C. R. R. M. - - E. R. M. - - B. R. M. - - E. R. M. - Vistos. Fls. 65: ante a informação de que os autos nº 296/2006 da
Comarca de Xambré/PR, encontram-se aguardando o desarquivamento, defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 (trinta)
dias. Int. - ADV: MARCELO GONÇALVES ROSA (OAB 171728/SP), PAULO VICENTE JORDÃO MEDINA (OAB 218931/SP)
Processo 4009307-61.2013.8.26.0451 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - ATEDEMAR FRANCISCO QUILLES - ROSA ADÉLIA CASARIM QUILLES - MARIA NEIDE BORTOLETO NICOLETTI - - VALDIR JOSÉ NICOLETTI - - CLAUDIA
APARECIDA DE OLIVEIRA NICOLETTI - - MARCOS ANTONIO NICOLETTI - - SILVIA REGINA BETTIOL NICOLETTI - ESPÓLIO DE ANTONIO NICOLETTI - - HELENA SANJUAN NICOLETTI - - NILSA MULLER NICOLETI - - MARIA ROSELI
QUILLES PIZZOQUERO - - SUELI DE FÁTIMA QUILLES DE ALMEIDA - - Vaine de Almeida - - ANTONIO MARCHINI - - ANNA
MARIA CALLIGARIS MARCHINI - - LUIZ ANGELO MARCHINI - - MARIA ODETE VALVERDE MARCHINI - - ANNA MARIA
GROPPO QUILLES - - TENEBRO QUILLES - - Prefeitura Municipal de Piracicaba e outro - Vistos. I - Defiro a gratuidade. II Certifique a serventia a regularidade da documentação à luz das ordens de serviço sobre o tema usucapião. Intime-se. - ADV:
SUSANA DE GODOI (OAB 325657/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS DOUGLAS VELOSO BALBINO DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS EDUARDO PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0034/2014
Processo 0000322-45.2011.8.26.0451 (451.01.2011.000322) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Jose Reginaldo Dalla
Villa - Claudinei de Oliveira - - Osorio Bombo - - Eliseu Francisco Alves - - Prefeitura Municipal de Piracicaba - - Lmpk Engenharia
Projetos e Obras Ltda - - Imobiliária Monte Alegre Ltda - Caixa Econômica Federal - Vistos. Fls. 185: à vista dos documentos de
fls. 186/196, defiro a citação da Imobiliária Monte Alegre Ltda no endereço declinado pelo autor. Int. - ADV: REGINALDO CAGINI
(OAB 101318/SP), PATRICIA DO CARMO TOMICIOLI DO NASCIMENTO BISSOLI (OAB 152233/SP), JURACI INES CHIARINI
VICENTE (OAB 59561/SP), CARLOS GUSTAVO BARELLA MEDINA (OAB 266922/SP), ANDRE ROBERTO MORAES CILLO
(OAB 268000/SP), ALEXANDRE MARCELO ARTHUSO TREVISAM (OAB 144865/SP)
Processo 0000633-36.2011.8.26.0451/01 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Nilza
Cecilia Ducati - Daniel Paulo Vidoto - - Cientec Equipamentos para Laboratórios Ltda - Vistos. Intime(m)-se o(a)s executado(a)
s Cientec Equipamentos para Laboratórios Ltda e Daniel Paulo Vidoto, na pessoa de seu(ua) patrono(a) pela imprensa oficial,
para que, nos termos do art. 475-J, § 1º, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda(m) ao pagamento do débito no importe de R$
130.428,73, conforme memória de cálculo de fl. 216; mais custas finais, hoje no importe de R$ 1.304,29 (guia GARE código
230-6), ou apresente impugnação no prazo legal devendo antes garantir o juízo. Não havendo pagamento, tornem cls. Intimese. - ADV: FLÁVIO NERY COUTINHO SANTOS CRUZ (OAB 51879/MG), FELIPE PALHARES GUERRA LAGES (OAB 84632/
MG), MARCIO HONORIO (OAB 86862/MG), HELIANA DE ANGELIS (OAB 189576/SP), GRAZIELA DE FÁTIMA ARTHUSO
(OAB 169601/SP), GIULIANO GUERREIRO GHILARDI (OAB 154499/SP), MARLISE COSTA GIRARDELI, WALISON JANDER
GONÇALVES COELHO (OAB 116303/MG)
Processo 0002350-15.2013.8.26.0451/01 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Piracicabana
Automóveis Ltda - Banco Itaú Leasing Sa - - Maria Madalena Barbosa de Sousa - Resultado posito Bacenjud - R$ 1.100,00. diga em prosseguimento. - ADV: RENATO DA FONSECA NETO (OAB 180467/SP), JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR
(OAB 308730/SP)
Processo 0002674-10.2010.8.26.0451 (451.01.2010.002674) - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à
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Sentença - Condominio Portal das Flores - Sueli Aparecida Tavella de Oliveira - - Durval Lopes de Oliveira Junior - Observo que
a guia do oficial de justiça no valor de R$ 27,18 não acompanhou a petição de fls. 341, assim sendo comprove o recolhimento em
10 dias. - ADV: FLAVIA MARIA TREVILIN AMARAL NUNES (OAB 255956/SP), MARCELO ANTONIO SANGLADE MARCHIORI
(OAB 175146/SP)
Processo 0003871-97.2010.8.26.0451/01 - Cumprimento de sentença - Marlene Farias Freire Me - Edna Aparecida Everaldo
- Vistos. Ciente certidão supra. Diga a exequente em termos de prosseguimento do feito. No silêncio, aguarde-se provocação
em arquivo. Int. - ADV: FABIANA SALVADORI (OAB 255730/SP), ERICA CRISTINA GIULIANO (OAB 216279/SP), MARIANA
ROBERTI PRADO (OAB 232425/SP)
Processo 0004262-47.2013.8.26.0451 (045.12.0130.004262) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Gatec Sa
Gestão Agroindustrial - Investecorp Financial Administração de Bens e Participações Ltda - Vistos. Fl. 94: Ciente. Aguarde-se
por mais 90 dias o cumprimento e devolução da carta precatória. No silêncio, intime-se novamente. Int. - ADV: SILVIA COSTA
SZAKÁCS (OAB 159163/SP)
Processo 0004263-32.2013.8.26.0451 (045.12.0130.004263) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Gatec Sa Gestão Agroindustrial - Investecorp Financial Administração de Bens e Participações Ltda - Certifico e dou fé que até
a presente data não houve devolução da carta precatória expedida à Comarca de Indaiatuba-SP. Informe o autor o andamento
da precatória. - ADV: SILVIA COSTA SZAKÁCS (OAB 159163/SP)
Processo 0004285-66.2008.8.26.0451 (451.01.2008.004285) - Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da Habitação
- Sistema Financeiro da Habitação - Banco Bradesco Sa - Dinaura Aparecida de Camargo - Vistos. Fl. 151: Diga em
prosseguimento. Nada sendo requerido, aguarde-se provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: MARIA DAS GRACAS RIBEIRO
DE MELO MONTERO (OAB 96226/SP), MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP)
Processo 0006728-82.2011.8.26.0451 (451.01.2011.006728) - Cumprimento de sentença - Arrendamento Mercantil - Mario
Rui Luis Martins - Banco Itaucard Sa - Vistos. Fls. 392: Ciente, aguarde-se a decisão do recurso especial por mais 90 dias.
Intime-se. - ADV: MARIA ALICE BRANDOLIS PROVENZANO RAMOS (OAB 213009/SP), AGNALDO APARECIDO BUENO DE
OLIVEIRA (OAB 259673/SP), CAROLINE CORDIOL DE SOUSA (OAB 324703/SP), JOÃO TADEU RACZ JUNIOR (OAB 278353/
SP), ANA MARIA FRANCO SANTOS CANALLE (OAB 107225/SP), KAREN BARSOTTI MEY (OAB 216296/SP), FERNANDO
LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP)
Processo 0007632-39.2010.8.26.0451 (451.01.2010.007632) - Execução de Título Extrajudicial - Fiança - Paulo Antonio C
Pecorari - Maria Fernanda Bacci Cario - AUTOS DESARQUIVADOS. PERMANECERAM EM CARTÓRIO POR 30 DIAS. APÓS,
NENHUM ATO SENDO PRATICADO, RETORNARÃO AO ARQUIVO, NOS TERMOS DO ITEM 128.5 DAS NSCGJ (Provimento
CGJ 36/2007). - ADV: JOSE CARLOS DE CASTRO, ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP)
Processo 0008180-93.2012.8.26.0451 (451.01.2012.008180) - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Instituto
Educacional Piracicabano da Igreja Metodista - Mariana Bueno de Oliveira Me - Dizer se o acordo foi integralmente cumprido. ADV: ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR (OAB 94625/SP)
Processo 0008304-42.2013.8.26.0451 (045.12.0130.008304) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória Alexandre Zaidan & Cia Ltda Me - Carlos Alberto Ceccarelli de Oliveira - Vistos. Fl. 55: Expeça-se mandado de penhora do
veículo placas DPV 5423. Int. - ADV: PAULO CESAR TAVELLA NAVEGA (OAB 259251/SP), PALOMA AIKO KAMACHI (OAB
254374/SP)
Processo 0008767-23.2009.8.26.0451 (451.01.2009.008767) - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à
Sentença - Paulo Cesar da Silva Casarim - Serviço Municipal de Agua e Esgoto de Piracicaba Semae - Vistos. Tendo em vista
o pagamento do débito, julgo extinta a execução, na forma do art. 794, I do CPC. Fl. 596: Prejudicada ante a decisão de fl. 592.
Custas não há uma vez que o executado se trata de Autarquia Municipal (artigo 6º da Lei Estadual n° 11.608/2003). Cumpridas
as formalidades legais, remetam-se os autos ao arquivo com as anotações de praxe. P.R.I.C. - ADV: MARCELO MANTOVANI
(OAB 160517/SP), SUELI APARECIDA MORALES FELIPPE (OAB 88692/SP), SILVANA APARECIDA C DE PAULA ASSIS (OAB
97528/SP)
Processo 0009707-46.2013.8.26.0451 (045.12.0130.009707) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - João Luis
Nunes dos Santos - Cpfl Companhia Paulista de Força e Luz - Flsa. 322: Vistos. I - Ciente das certidões retro. II - Tendo em vista
que o aparelho não se encontra mais preservado, já que virou sucata (fl. 317), declaro prejudicada a realização a prova pericial.
III - Segue decisão. Intime-se. Fls. 355: Vistos. Recebo a apelação da requerida, no efeito devolutivo art. 520, VII, em relação à
RATIFICAÇÃO da tutela antecipada e no duplo efeito quanto ao mais contido na sentença. Abra-se vista à Defensoria Pública
para ciência da sentença prolatada às fls. 323/327 e para querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se a decisão de fl. 322.
Não havendo preliminares relativas aos pressupostos do recurso, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Intime-se. ADV: ALINE CRISTINA PANZA MAINIERI (OAB 153176/SP), CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO (OAB 11199/SP)
Processo 0009707-46.2013.8.26.0451 (045.12.0130.009707) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - João Luis
Nunes dos Santos - Cpfl Companhia Paulista de Força e Luz - Vistos. Recebo a apelação da requerida, no efeito devolutivo art.
520, VII, em relação à RATIFICAÇÃO da tutela antecipada e no duplo efeito quanto ao mais contido na sentença. Abra-se vista
à Defensoria Pública para ciência da sentença prolatada às fls. 323/327 e para querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se
a decisão de fl. 322. Não havendo preliminares relativas aos pressupostos do recurso, subam os autos ao Egrégio Tribunal de
Justiça. Intime-se. - ADV: CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO (OAB 11199/SP), ALINE CRISTINA PANZA MAINIERI (OAB
153176/SP)
Processo 0009707-46.2013.8.26.0451 (045.12.0130.009707) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - João Luis
Nunes dos Santos - Cpfl Companhia Paulista de Força e Luz - Juntada a petição diversa - Tipo: Contrarrazões de Apelação em
Procedimento Ordinário - Número: 80008 - Complemento: Fls. 356/361 - autor repr. Defensoria Pública - ADV: CELSO ANTONIO
BANDEIRA DE MELLO (OAB 11199/SP), ALINE CRISTINA PANZA MAINIERI (OAB 153176/SP)
Processo 0010197-05.2012.8.26.0451 (451.01.2012.010197) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Souza
Participações Empreendimentos e Serviços Ss Ltda - Ricardo Thezi - - Renata Shirley Maschieto - Vistos. Fls. 176/177: Intimese o exequente, através de seu patrono, e o executado pessoalmente, das datas e horários das praças que serão realizadas.
Intime-se. - ADV: ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP)
Processo 0010276-18.2011.8.26.0451 (451.01.2011.010276) - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Instituto
Educacional Piracicabano da Igreja Metodista - Silvia Regina Ferreira da Silva - Vistos. I - Fl. 214: Intime-se a executada, via
postal, para que, nos termos do art. 475-J § 1º, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o pagamento da diferença, no importe
de R$2.646,62 (dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos), observando que foi efetuado bloqueio
judicial, fl. 197, no valor de R$1.775,98 (mil, setecentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos). II - Não havendo
pagamento, tornem conclusos. Int. - ADV: ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR (OAB 94625/SP)
Processo 0010655-22.2012.8.26.0451 (451.01.2012.010655) - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Fundação
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Hermínio Ometto - Deborah Aparecida Canuto de Paula - Vistos. Fls. 97: À falta de bens penhoráveis, suspendo a execução com
base no art. 791, III, do CPC, aguardando-se provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP)
Processo 0011121-55.2008.8.26.0451 (451.01.2008.011121) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Marlene Clementina Bento - - Maria Bento - Iguasa Participações Ltda - - Santista Administração e
Particiáções Ltda - Informe o autor andamento da sua carta precatória. - ADV: JOSE CARLOS CAIO MAGRI (OAB 12853/SP),
LUIZ CARLOS BARNABE (OAB 91552/SP), CELSO FERNANDO GIOIA (OAB 70379/SP)
Processo 0012681-90.2012.8.26.0451 (451.01.2012.012681) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Vera Lúcia Gimenes de
Souza - Maria Dorotéia Spadote Me - - Wilson Supriano - - Nilza Félix Supriano - - Carlos Alves - - Terezinha Aparecida da Silva
Alves - - Adelaide Preter Ângelis de Camargo Botelho - - Ana Beatriz de Souza Ferraz Mesquita - - Vítor Vanderlei Mesquita
- - Francisco Renato Preter Ângelis - - Maria Antonieta Choairy Ângelis - - Vera Lúcia Miano - - José Francisco de Camargo
Botelho - - Washington Luís Preter Ângelis - - Mariza Cristina dos Santos Preter Ângelis - - Renato Ângelis Júnior - Municipio
de Piracicaba - Ciência da certidão do(a) Oficial(a) de Justiça que tem o seguinte teor: “CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO
PARCIALMENTE CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 451.2013/039535-4 dirigi-me aos
endereços indicados e os quais sendo, intimei as testemunhas a seguir: LEONOR QUELLER, VANDERLEI DO CARMO, INGO
MONTESUMA CANDIDO DE LIMA; MARIA APARECIDA P. DE J. MIRANDA e LUIS CARLOS DA SILVA, que receberam cópias
assinando. Esclareço que para intimar Ingo, diligenciei também na Av. Conchas, 1799, e a testemunha Vanderlei, diligenciei na
Rua Ozires Angelo Cobra, 126. Portanto, deixei de intimar Ana Maria de S. Campos, por não lograr localizar o numeral 130, e as
demais testemunhas desconhecem a mesma, salientando que também diligenciei na Av. Conchas, 131, endereço constante do
sistema, sendo que não logrei sucesso localizar o numeral. O referido é verdade e dou fé. Piracicaba, 08 de janeiro de 2014.”.
- ADV: ANA BEATRIZ DE SOUZA FERRAZ MESQUITA (OAB 312313/SP), LUCIANO RODRIGO MASSON (OAB 236862/SP),
ANDRÉA PÁDUA DE PAULA (OAB 241843/SP), OLEGARIO MANSO (OAB 80937/SP), JURACI INES CHIARINI VICENTE (OAB
59561/SP), FABIO AUGUSTO BAZANELLI (OAB 248392/SP), RAFAEL GODOY D AVILA (OAB 229177/SP)
Processo 0013441-39.2012.8.26.0451 (451.01.2012.013441) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança Locação de Imóvel - Daura Soares da Silva - Rafael Bruno de Castro Barreto Telle - Fls. 138/143: oficios, ciência ao requerente.
- ADV: PATRICIA CRISTINA CAMOLESI (OAB 265013/SP)
Processo 0013741-35.2011.8.26.0451 (451.01.2011.013741) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora /
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Dorothy Apparecida Duarte de Mattos - Campo Alto Participações Ltda - Ciência da
juntada da Carta Precatória Devolvida: Motivo: “Falta de diligência complementar”. - ADV: FABIO COLOGNESI BRAGA (OAB
168911/SP)
Processo 0013980-15.2006.8.26.0451 (451.01.2006.013980) - Procedimento Sumário - Adriana da Silva Nunes - Instituto
Nacional do Seguro Social Inss - CERTIDÃO Processo n°:0013980-15.2006.8.26.0451 - Procedimento Sumário Classe Assunto:Procedimento Sumário - Assunto Principal do Processo \<\< Nenhuma informação disponível \>\> Requerente:Adriana
da Silva Nunes Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social Inss Situação do MandadoCumprido - Ato positivo Oficial de
JustiçaRosemeire Fasenaro (25450) CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que
em cumprimento ao mandado nº 451.2013/039561-3 dirigi-me ao endereço: R. Santo Estevam, 76, Vila Resende, aos 20.12.13
e INTIMEI: o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, na pessoa do(a) Procuradora Federal, Dra.: Selma de Castro Gomes
Pereira, que aceitou contrafé que lhe ofereci, exarando sua assinatura no anverso do respeitável. O referido é verdade e dou fé.
Piracicaba, 07 de janeiro de 2014. Número de Atos: 01(um). - ADV: SILAS GONÇALVES MARIANO (OAB 192658/SP)
Processo 0013980-15.2006.8.26.0451 (451.01.2006.013980) - Procedimento Sumário - Adriana da Silva Nunes - Ciência a
Autora do ofício do INSS informando a implantação do benefício. - ADV: SILAS GONÇALVES MARIANO (OAB 192658/SP)
Processo 0014159-75.2008.8.26.0451 (451.01.2008.014159) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Instituto Educacional Piracicabano da Igreja Metodista - Vanessa Alves da Silveira , - - Elcio Aparecido Silveira - - Helma Alves
da Silveira - Vistos. Ciente certidões retro. Ante o descumprimento do exequente, expeça-se mandado de intimação, para
que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da diferença dos honorários periciais, no importe de R$1.000,00, sob pena de
desobediência. Intime-se. - ADV: TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI ROBERTO (OAB 226005/SP), EDUARDO AUGUSTO
BENEDICK PEREIRA (OAB 159243/SP)
Processo 0016458-88.2009.8.26.0451 (451.01.2009.016458) - Monitória - Pagamento - Banco Nossa Caixa Sa - Roma
Comercio de Veiculos de Piracicaba Ltda - - Antonio Marcos de Souza - - Tania Regina Furlan - Vistos. Fl. 394: Defiro a
vista fora de cartório, por 05 dias. Na inércia, aguarde-se pelo prazo do artigo 475-J, § 5º do CPC eventual execução da
sentença. Nada sendo requerido, aguarde-se provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: ANTONIO ALVES BEZERRA (OAB
140038/SP), ROSANA APARECIDA CHIODI (OAB 113846/SP), MARIA DE LURDES RONDINA MANDALITI (OAB 134450/SP),
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), MIRIAN PAULA DA
SILVA CAMARGO SAMPAIO (OAB 274700/SP), RENATA BRUGNEROTTO MAZZER (OAB 311518/SP)
Processo 0018335-58.2012.8.26.0451 (451.01.2012.018335) - Execução de Título Extrajudicial - Mútuo - Instituto Educacional
Piracicabano da Igreja Metodista - Claucio José Alexandre - - Jayme Alexandre - Fls. 91/92: expeça-se precatória para penhora
e avaliação dos veículos indicados. O co-executado Claucio José Alexandre, foi intimado para indicar bens passíveis de penhora
a fls. 68, alegou não possuir bens em seu nome as fls. 71, posteriormente, observou-se que as fls. 83/85, o Acionado detem
dois veículos em seu nome, assim sendo, ante a omissão, aplico ao executado as penas dos arts. 600 e 601 do CPC, arcando
com multa de 20% sobre o valor atualizado da causa. Intimado o co-executado Jayme Alexandre para indicar bens passíveis
de penhora a fls. 70. Assim sendo, ante a não indicação, aplico as penas dos arts. 600 e 601 do CPC, arcando com multa de
20% sobre o valor atualizado da causa. - Autor: retirar carta prcatória expedida. - ADV: DIEGO ROBERTO JERONYMO (OAB
296142/SP), KAREN JACQUELINE KOBOR DA SILVA (OAB 276070/SP), TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI ROBERTO
(OAB 226005/SP)
Processo 0019344-89.2011.8.26.0451 (451.01.2011.019344) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - B V Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Lucas Roberto Leoncio - Autor: Dar andamento ao feito
no prazo do art. 267, § 1º, do CPC. - (48:00 Hs, sob pena de EXTINÇÃO). - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB
150793/SP), FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP), DARIO BRAZ DA SILVA NETO (OAB 254878/SP)
Processo 0020111-93.2012.8.26.0451 (451.01.2012.020111) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Nova Era
Assessoria Contábil Ltda Epp - Daniel Luis Magendorff - Vistos. Fl. 123: Desentranhe-se e adite-se o mandado de penhora para
diligência no endereço declinado à fl.124. Caso negativa a penhora, intime-se o executado, para que, com base no art. 656, §
1º do CPC, indique bens sujeitos à execução, no prazo de 05 dias, sob pena dos art. 600, III e IV e 601, do CPC. Int. - ADV: ED
CHARLES GIUSTI (OAB 256574/SP)
Processo 0021011-13.2011.8.26.0451 (451.01.2011.021011) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Itaú Unibanco S A - Transportadora Piffer e Oliveira Ltda - - Rosimeire Teixeira da Silva - - Edson Antonio da Silva - Vistos.
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Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1742

Fl. 185: Observo que o feito já está suspenso por decisão de fl. 164 datada de 27/06/2013. Assim, nada mais sendo requerido,
tornem ao arquivo. Intime-se. - ADV: ELIA YOUSSEF NADER (OAB 94004/SP), PAULO ANTONIO B.DOS SANTOS JUNIOR,
LAERTE APARECIDO MENDES MARTINS (OAB 110091/SP), MAURICE NAYEF MAROUN FILHO (OAB 229146/SP)
Processo 0021853-90.2011.8.26.0451 (451.01.2011.021853) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Itaú Unibanco Sa - D & D Pizzas Ltda - - Daniella Giannetti Delfini - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC,
preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Ciência do resultado do BACEN =
R$ 0,00. Nada Mais. Piracicaba, 15 de janeiro de 2014. Eu, Luis Benedito Costa, Escrevente Técnico Judiciário. - ADV: MARIA
ELISA PERRONE DOS REIS (OAB 178060/SP), GUILHERME MONACO DE MELLO (OAB 201025/SP), PAULO ROBERTO
JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), GRAZIELA ANGELO MARQUES (OAB 251587/SP), GUILHERME GORGA MELLO (OAB
274980/SP), MARYANA TOLEDO WYSMIERSKI (OAB 304395/SP)
Processo 0023888-86.2012.8.26.0451 (451.01.2012.023888) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Itaucard Sa - Nelson de Azevedo - Autor: manifestar sobre endereço do requerido encontrado em pesquisa,
como sendo o mesmo da exordial. - diga em prosseguimento, requerendo o que de direito. - ADV: JULIANA FERREIRA MORAIS
DE SANTI (OAB 205697/SP)
Processo 0025232-05.2012.8.26.0451 (451.01.2012.025232) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Damapel
Indústria Comércio e Distribuição de Papéis Ltda - Supermercado Giro Legal Ltda Epp - Ciência do resultado do BACEN = R$
0,00. - ADV: FABIO BOCCIA FRANCISCO (OAB 99663/SP)
Processo 0026449-54.2010.8.26.0451/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - B V Financeira
Sa Crédito Financiamento e Investimento - Maira Regina Furquim de Oliveira - Vistos. Fl. 233: Cumprido o Comunicado nº
170/2011 (R$11,00), defiro a penhora on line de valores em depósito e/ou aplicações financeiras da executada, existentes nas
instituições vinculadas ao Banco Central do Brasil, até o limite da dívida. Int. - ADV: REINALDO ENOC FUENTES (OAB 62029/
SP), ERIC EMERSON ARRUDA (OAB 260124/SP), MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), FRANCISCO BRAZ
DA SILVA (OAB 160262/SP)
Processo 0026458-16.2010.8.26.0451/01 - Cumprimento de sentença - Ednan Meloto de Souza - Josue Tadeu Gustinelli Vistos. Diante do que consta dos documentos de fls. 26/67 e 156/159, expeça-se mandado de constatação a fim de se apurar
se há construção erigida em ambos os terrenos ou, em caso negativo, em qual deles o prédio residencial foi edificado. Após,
tornem conclusos. Intime-se. - Autor: recolher diligências do oficial de justiça para cumprimento do mandado de constatação.
- ADV: PAULO SERGIO AMSTALDEN (OAB 113669/SP), FABIO LORENZI LAZARIM (OAB 193139/SP), MARISA FERNANDA
MORETTI
Processo 0026906-52.2011.8.26.0451 (451.01.2011.026906) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú
Unibanco Sa - Rezenfer Tudo para Construção Ltda Epp - - Sérgio Rosolem - Autor: retirar ofício expedido. - ADV: MARISA DE
CASTRO (OAB 130008/SP)
Processo 0026906-52.2011.8.26.0451 (451.01.2011.026906) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú
Unibanco Sa - Rezenfer Tudo para Construção Ltda Epp - - Sérgio Rosolem - Autor: retirar ofício expedido. - ADV: MARISA DE
CASTRO (OAB 130008/SP)
Processo 0027455-38.2006.8.26.0451 (451.01.2006.027455) - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes
à Sentença - Condomínio Edifício Londres Cnpj 03532730000121 - Paulo Roberto Soares Ribeiro - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL - Vistos. Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo avençado pelas partes a fls. 299/301,
suspendendo o curso do processo até o integral cumprimento da avença, nos termos do art. 792 do Código de Processo Civil.
Decorrido o prazo de cumprimento do acordo, o que será certificado oportunamente nos autos, a parte exeqüente deverá
informar, independente de nova intimação, no prazo improrrogável de dez (10) dias, se o acordo foi integralmente cumprido,
ficando desde já consignado que o silêncio implicará em presunção tácita do efetivo cumprimento do acordo e conseqüente
extinção da execução, pelo pagamento, na forma estabelecida pelo art. 794 do CPC. Sem prejuízo, uma vez que o executado
não está representado nos autos, após o cumprimento do acordo, intime-se o executado para recolher as custas finais, hoje no
importe de R$ 233,70 (Guia GARE, código 230-6), sob pena de inscrição do débito na Dívida Ativa do Estado. Intime-se. - ADV:
RENATO CESAR FERNANDES (OAB 214879/SP), JOSE CARLOS DE CASTRO, MARIA CYNTHIA BRAZ FERNANDES (OAB
94958/MG)
Processo 0027743-73.2012.8.26.0451 (451.01.2012.027743) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Roseli
Fazanaro Pereira - Thiago Razera - - Otavio Jose Razera - - Antonia Roseli Amstalden Razera - Autor: manifestar sobre resposta
do ofício expedido à Trevilub. - ADV: MARCELO ROSENTHAL (OAB 163855/SP), LEANDRO DONDONE BERTO (OAB 201422/
SP)
Processo 0030096-91.2009.8.26.0451 (451.01.2009.030096) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Mafalda
Pivetta Anhão - Celso Francisco Silva - Neide Vale Silva - Vistos. I - Corrija a serventia o polo passivo devendo constar somente
o executado. II - A Sra. Neide deverá constar apenas como terceiro interessado. III - Adite-se o termo de Penhora de fl. 139 para
fazer constar a fração ideal correspondente a 50% do imóvel matrícula nº 55.736 do 1º CRI local. IV - Recolhida a diligência,
intimem-se. V - Com a intimação, tornem conclusos para averbação junto a ARISP. VI - Intime-se. - ADV: SILVANA VIEIRA
PINTO (OAB 241083/SP), OSMIR VALLE (OAB 38040/SP)
Processo 0030513-39.2012.8.26.0451 (451.01.2012.030513) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Márcio Antonio de Azevedo Ponso Epp - Valvulas S F Industria e Comercio Ltda - Vistos. Fixo o prazo de 10 dias para que as
partes arrolem eventuais testemunhas para fins de designação de audiência, observado na íntegra o art. 407 e parágrao único
do CPC. Pontos controvertidos: quem deu causa à rescisão contratual e o dano moral. Intimem-se. - ADV: ERICA CRISTINA
GIULIANO (OAB 216279/SP), ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP), MARIANA ROBERTI PRADO (OAB 232425/SP),
MARILIA AMARAL CARONE (OAB 317560/SP)
Processo 0030603-52.2009.8.26.0451 (451.01.2009.030603) - Procedimento Ordinário - Hsbc Bank Brasil Sa Banco Multiplo
- Luiz Marcos Viscovini - AUTOS DESARQUIVADOS. PERMANECERAM EM CARTÓRIO POR 30 DIAS. APÓS, NENHUM ATO
SENDO PRATICADO, RETORNARÃO AO ARQUIVO, NOS TERMOS DO ITEM 128.5 DAS NSCGJ (Provimento CGJ 36/2007).
- ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), RUBENS ZAMPIERI FILARDI (OAB 212835/SP), FABIANA CRISTINA
MENCARONI GIL (OAB 208092/SP), RAFAEL BARIONI (OAB 281098/SP), MARIA HELENA DE CARVALHO ROS (OAB 201076/
SP)
Processo 0031802-41.2011.8.26.0451 (451.01.2011.031802) - Cumprimento de sentença - Locação de Imóvel - Gisele
Waltrich Leite Lavorenti - Marcelo Tomaz de Jesus - - Jader Geraldo de Carvalho - - Nair Aparecida Carvalho - Autor: retirar
carta precatória expedida. - ADV: JOSE LUIZ CRIVELLI FILHO (OAB 306831/SP), MARCELO ROSENTHAL (OAB 163855/SP),
FRANCISCO CASSOLI JORRAS (OAB 197722/SP), WAGNER RENATO RAMOS (OAB 262778/SP), FABIANA JUSTINO DE
CARVALHO (OAB 270329/SP)
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Processo 0033519-25.2010.8.26.0451 (451.01.2010.033519) - Dissolução e Liquidação de Sociedade - Dissolução - Luis
Jorge Ferreira Prates Junior - Planencol Br Incorporadora e Construtora Ltda - - Paulo Roberto Secamillo Busato - - Espólio
de Jose Verício Ferraz Prates - - Ferreira e Freitas Empreendimentos e Participações Sc Ltda - Vistos. Ciente certidão supra.
Intime-se o requerente, na pessoa de seu patrono, a informar o nº do Cpf da corequerida Gabriela, para posterior pesquisa de
endereço junto à Receita Federal, via sistema Infojud. Int. - ADV: JOSE ADEMIR CRIVELARI (OAB 115653/SP), CRISTIANE
MARIA BARROS DE ANDRADE CORTEZ (OAB 156478/SP), ANCILA DEI VIEIRA DA CUNHA BRIZOLA (OAB 145619/SP)
Processo 0033778-20.2010.8.26.0451 (451.01.2010.033778) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú
Unibanco Sa - Vitale Distribuidora de Produtos Alimenticios e Bebidas Ltda - - Elizabeth Cardeliquio Vieira Coelho - Fica pela
presente publicação intimado o autor a se manifestar da juntada da carta precatória cumprida parcialmente. - ADV: PAULO
ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0035958-38.2012.8.26.0451/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Gilberto
Vicente Trevisan - Gilmar Luiz da Silva Detoni - Vistos. Ciente certidão supra. Diga o exequente em termos de prosseguimento
do feito. No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: GUILHERME SPADA DE SOUZA (OAB 283749/SP)
Processo 3005506-57.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Fundação Municipal
de Ensino de Piracicaba - FUMEP - RAUL CARVALHO BARRETO SILVA - Vistos. I - Entidade que cobra mensalidade escolar,
mesmo sendo filantrópica, não faz jus à gratuidade. “Embora entidade filantrópica sem fins lucrativos, mantenedora de escola
particular, que cobra mensalidade de seus alunos, há de arcar com as despesas do processo e, pois, não faz jus à pretendida
gratuidade” (TJSP - AI n. 0250443-54.2012.8.26.0000 - Relator(a): Celso Pimentel - São Paulo - 28ª Câmara de Direito Privado j. 27/02/2013) . Recolha as custas e despesas iniciais em cinco dias, sob pena de extinção. II - Recolhidas, cite-se em execução.
Int. - ADV: MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP), SAMANTHA ZROLANEK REGIS (OAB 200050/SP)
Processo 3012868-13.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Fundação Municipal de
Ensino de Piracicaba - FUMEP - Ricardo Rodrigues Secamile - Vistos. I - Entidade que cobra mensalidade escolar, mesmo sendo
filantrópica, não faz jus à gratuidade. “Embora entidade filantrópica sem fins lucrativos, mantenedora de escola particular, que
cobra mensalidade de seus alunos, há de arcar com as despesas do processo e, pois, não faz jus à pretendida gratuidade” (TJSP
- AI n. 0250443-54.2012.8.26.0000 - Relator(a): Celso Pimentel - São Paulo - 28ª Câmara de Direito Privado - j. 27/02/2013) .
Recolha as custas e despesas iniciais em cinco dias, sob pena de extinção. II - Recolhidas, cite-se em execução. Int. - ADV:
MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP), SAMANTHA ZROLANEK REGIS (OAB 200050/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS DOUGLAS VELOSO BALBINO DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS EDUARDO PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0037/2014
Processo 1000331-82.2014.8.26.0451 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel
- JOSÉ CORREA DE MORAES - JOCELIO ARAUJO DOS SANTOS - - PATRICIA DE SOUZA - Vistos. I - Defiro a prioridade
na tramitação processual, nos termos do artigo 1211-A do CPC. II - Recolha o autor a diferença de custas, no importe de R$
3,85, haja vista que o valor da UFESP para 2014 é de R$ 20,14. III - Não prestada a caução exigida no §1º do artigo 59 da
Lei 8.245/91, indefiro a liminar. IV - Cumprido o item II desta, citem-se com as advertências legais. Intime-se. - ADV: CARLOS
NAZARENO ANGELELI (OAB 122521/SP)
Processo 1000332-67.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - CONJUNTO RESIDENCIAL
VILA REAL - RAFAEL OLIVER - - MILENE REGINA BATISTA - Vistos. Cite(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de
15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial,
nos termos do artigo 319 do Código de Processo Civil. ADVERTINDO-O(A)(S), se houver condenação deverá efetuar(em) o
pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, contados do trânsito em julgado da decisão, sob pena de multa de 10%
sobre o montante da condenação, nos termos do artigo 475J do CPC. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de
citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou.
Intime-se. - ADV: ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP)
Processo 1000352-58.2014.8.26.0451 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Ciro Celso Piazza - FERRARI
FERRARI & CIA LTDA ME - Vistos. Cite(m)-se, o(a)(s) ré(u)(s) para purgar(em) a mora ou apresentar(em) contestação no prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa,
nos termos do artigo 319 do Código de Processo Civil. ADVERTINDO-O(A)(S) para purgar(em) a mora, nesta compreendidos
os alugueis e acessórios vencidos até a data do deposito, além da multa e penalidades contratuais, juros de mora de 1% ao
mês, custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre esses valores (para contestar a ação é obrigatório
que esteja representado(a) por advogado). Outrossim, cientifique os fiadores, sublocatários e ocupantes, se houver, da ação
supra mencionada. ADVERTINDO-O(A)(S), se houver condenação deverá(o) efetuar(em) o pagamento do débito no prazo de
15 (quinze) dias, contados do trânsito em julgado da decisão, sob pena de multa de 10% sobre o montante da condenação, nos
termos do artigo 475J do CPC. Servirá o presente, por cópia digitada, como MANDADO. Cumpra-se na forma e sob as penas da
Lei. Intime-se. - ADV: FABIO COLOGNESI BRAGA (OAB 168911/SP)
Processo 1000422-75.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Condomínio - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO
CONVÍVIO SÃO FRANCISCO - SARA ALONSO ZAMBON - - CRISTÓVÃO AVELINO POLIDO SIQUEIRA - Vistos. Recolhida a
diferença das custas iniciais, cite-se. Intime-se. - ADV: FLAVIA MARIA TREVILIN AMARAL NUNES (OAB 255956/SP)
Processo 1000427-97.2014.8.26.0451 - Monitória - Prestação de Serviços - INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO
DA IGREJA METODISTA - FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES SIMÕES - Vistos. Há que se reconhecer a nulidade da 19ª
cláusula do contrato entre as partes, que elegeu esta comarca como competente para dirimir eventuais questões judiciais.
Isso porque o requerido reside na Comarca de Borborema/SP, distante 250Km desta Comarca, o que lhe causará, como toda
certeza, dificuldade em providenciar correta e eficaz defesa. Não fosse somente isso, a autora possui campus universitário
na Comarca de Lins, localizada à apenas 90Km do domicílio do autor, o que demonstra sua melhor capacidade de defender
seus direitos. Nesse sentido: “Competência - Contrato de adesão - Desconsideração de cláusula eletiva de foro - Declinação
de incompetência de ofício Admissibilidade - Abusividade apta a tornar nula a cláusula de foro de eleição - Agravo desprovido”
(TJSP AI n. 990102987043 Rel. Cesar Lacerda Itu 28ª Câmara de Direito Privado j. 27/07/2010). Ante o exposto, declaro nula a
cláusula 19ª do contrato firmado entre as partes, nos termos do art. 112, parágrafo único, do CPC e declino a competência para
a Comarca de Borborema/SP. Intime-se. - ADV: TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI ROBERTO (OAB 226005/SP), DIEGO
ROBERTO JERONYMO (OAB 296142/SP)
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Processo 3008332-56.2013.8.26.0451 - Impugnação de Assistência Judiciária - Defeito, nulidade ou anulação - Condominio
Edificio Panorama - TATIANA SUCCAR TACLA - - MARIA CRISTINA SUCCAR TACLA - - João Fernando Succar Tacla - MELISSA SUCCAR TACLA - - JOÃO TACLA JÚNIOR - Vistos. Cumpra a serventia o segunda parágrafo de fls. 62. Após, vista às
partes e conclusos. Intime-se. - ADV: ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP), ERICA SCHIAVUZZO GUALAZZI (OAB
286994/SP), CELIA MARGARIDA SCHIAVUZZO GUALAZZI (OAB 52363/SP), ALEXANDRE AUGUSTO GUALAZZI (OAB 41802/
SP), FULVIO TAGLIATTI SIGUIN (OAB 318612/SP), ALEXANDRE AUGUSTO SCHIAVUZZO GUALAZZI (OAB 332931/SP)
Processo 3008332-56.2013.8.26.0451 - Impugnação de Assistência Judiciária - Defeito, nulidade ou anulação - Condominio
Edificio Panorama - TATIANA SUCCAR TACLA - - MARIA CRISTINA SUCCAR TACLA - - João Fernando Succar Tacla - MELISSA SUCCAR TACLA - - JOÃO TACLA JÚNIOR - Vistos. Trata-se de IMPUGNAÇÃO aos benefícios da assistência
judiciária na qual se alega, em síntese, que os impugnados não fazem jus à gratuidade processual, pois são proprietários de
apartamento tipo cobertura avaliado em mais de R$3.000.000,00, pagam condomínio mensal de mais de R$1.500,00, viajam
frequentemente para a Europa, são proprietários de restaurante com duas filiais na cidade de Piracicaba, são profissionais
renomados, etc. Manifestaram-se os impugnados asseverando que não possuem condições de arcar com as custas e despesas
processuais. Dizem que viajam à Espanha apenas para visitar sua filha, que lá vive em programa de pós-graduação com bolsa
de estudos, e que atualmente sobrevivem somente com o benefício previdenciário percebido pela impugnada Maria Cristina, já
que o impugnado João Tacla não aufere mais nenhuma renda. Aduzem que o impugnado João Fernando está desempregado e
deu início a um empreendimento comercial no ramo gastronômico com a ajuda de seu sócio e primo. Sustentam, por fim, que
embora sejam proprietários de um apartamento cobertura, este não lhes dá lucro, mas somente despesas com manutenção e
condomínio de R$1.500,00 mensais. É o relatório. Decido. A impugnação não merece guarida. Os documentos juntados aos
autos pelas partes demonstram que embora os impugnados sejam proprietários de apartamento cobertura de valor vultoso
e tenham tido no passado padrão de vida superior à média da população local, não possuem atualmente condições de arcar
com as despesas do processo. Aliás, não se mostra plausível a tese de que alguém que possui a condição financeira alegada
pelo impugnante tenha um débito de mais de R$28.000,00 concernente a despesas condominiais, correndo o risco de ter seu
bem expropriado para saldar tal dívida. Posto isso, REJEITO a impugnação. Intime-se. - ADV: ANDRE FERREIRA ZOCCOLI
(OAB 131015/SP), ALEXANDRE AUGUSTO GUALAZZI (OAB 41802/SP), CELIA MARGARIDA SCHIAVUZZO GUALAZZI (OAB
52363/SP), ERICA SCHIAVUZZO GUALAZZI (OAB 286994/SP), FULVIO TAGLIATTI SIGUIN (OAB 318612/SP), ALEXANDRE
AUGUSTO SCHIAVUZZO GUALAZZI (OAB 332931/SP)
Processo 4000830-49.2013.8.26.0451 - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Rodrigo Campos
Boaventura - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo - Fica pela presente publicação intimado o embargante a se manifestar
da impugnação juntada a fls. 110/129. (em réplica) - ADV: JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/SP), MARCELO COSTA DE
SOUZA (OAB 226685/SP)
Processo 4000830-49.2013.8.26.0451 - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Rodrigo Campos
Boaventura - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo - Fica pela presente publicação intimado o requerido as se manifestar
sobre o documento juntado a fls. 145. - ADV: JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/SP), MARCELO COSTA DE SOUZA (OAB
226685/SP)
Processo 4004730-40.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander (Brasil)
S/A - ELLO JV COMERCIO DE ACUCAR E TRANSPORTE LTDA - - AGMAR PAULO VITTI - - ERICO CASSIANO JANUÁRIO
- Vistos. Fls. 92/94: Para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária, deverá o executado Agmar Paulo Vitti, no
prazo de 10 dias, juntar cópia reprográfica integral de sua última declaração de imposto de renda, ou, de isento (2007), nos
termos do art. 5º, LXXIV, da CF/88. Intime-se. - ADV: ELIETE BRAMBILA MACHADO (OAB 88095/SP), GUILHERME MARTINS
MALUFE (OAB 144345/SP), TATIANA FURLAN (OAB 153061/SP)
Processo 4005027-47.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - BANCO SAFRA
S.A. - SOLID INDÚSTRIA DE CADEIRAS LTDA EPP - - LUIZ CARLOS LONGO - - VALÉRIO CUSUMANO - Intime-se. - ADV:
LUCIANO DE OLIVEIRA (OAB 312647/SP), ANTONIO OSMAR MONTEIRO SURIAN (OAB 26439/SP), STEPHANO DE LIMA
ROCCO E MONTEIRO SURIAN (OAB 144884/SP)
Processo 4005616-39.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - TOMAS VICTOR LEME - BV Financeira
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Ciência às partes sobre o ofício recebido da 13ª Ciretran, juntado à fl. 101. - ADV:
CARLOS EDUARDO NICOLETTI CAMILLO, ALEXANDRE ROMERO DA MOTA (OAB 158697/SP), MARDEN AIMOLA DE FEIRIA
(OAB 322830/SP)
Processo 4006727-58.2013.8.26.0451 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO HONDA
S/A - JOILSON FERREIRA DE ARAUJO - Vistos. Fl. 60: defiro o sobrestamento por 30 dias, devendo a parte dar andamento
independente de nova intimação. Nada sendo requerido ou novo pedido de sobrestamento, cumpra-se o artigo 267, § 1º do
CPC. Intime-se. - ADV: ERIC GARMES DE OLIVEIRA (OAB 173267/SP)
Processo 4006829-80.2013.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - MERCEDES
VERONEZ - BANCO DO BRASIL S.A - Vistos. Ante a divergência dos cálculos apresentados pelas partes (fls. 18/27 e 111/116),
remetam-se os autos ao contador judicial para que informe o valor correto do débito na data do depósito de fl. 60 (02.12.2013),
observados que deverão ser aplicados os índices de correção monetária e juros contratados (da poupança) desde a data em
que os créditos deveriam ter sido feitos, até a data de intimação da ré na presente ação (11.11.2013). Ressalto que alterei meu
entendimento quanto ao termo inicial dos juros moratórios, diante das decisões recentes do E. TJSP: “Juros de mora. Incidência
inicial a partir da citação na fase de liquidação de sentença e não da ação civil pública. Precedente do Superior Tribunal de
Justiça. Recurso parcialmente provido” (Agravo de Instrumento n. 0263590-50.2012.8.26.0000 17ª Câmara de Direito Privado
Rel. Des. Afonso Bráz j. 05/06/2013). Intime-se. - ADV: ANDRESSA CRISTIANE BLENK (OAB 41809/PR), MILENA CARLA
TANACA (OAB 266398/SP), JULIA MORTARI RENDA (OAB 267678/SP)
Processo 4006896-45.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - MAPA ADMINISTRADORA
DE CONVÊNIOS E CARTÕES LTDA - Generoso Motors Comércio de Veículos Ltda Me - - José André Generoso - Vistos. Fls.
36/37: Defiro, desentranhe-se o mandado devendo o Sr. Oficial de Justiça valer-se do art. 227 do CPC. Intime-se. - ADV: PAULO
AFRANIO LESSA FILHO (OAB 221273/SP)
Processo 4007708-87.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - ANTONIO ROBERTO MATHIAS
- BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Juntada pela ré cópia dos contratos declinados a fl. 99,
tornem conclusos. Int. - ADV: ALEXANDRE ROMERO DA MOTA (OAB 158697/SP), PAULINA BENEDITA SAMPAIO DE AGUIAR
SILVA (OAB 140807/SP), CARLOS EDUARDO NICOLETTI CAMILLO
Processo 4007877-74.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - julinea de jesus matos - Valdemir
de Lima - - Ramiro Batista de Souza - Vistos. Fls. 58/60: Ciente. Aguarde-se o retorno da carta precatória. Intime-se. - ADV:
ROSILENE DE MELO LUCAS DA CAMARA BRAGA (OAB 294157/SP)
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Processo 4008316-85.2013.8.26.0451 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco
S/A - FUNDAMENTAL COMERCIO DE BEBICAS LTDA ME - Vistos. Intime-se o requerido através de seu procurador, pela
imprensa oficial, a recolher a diferença apurada pelo autor, no importe de R$ 3.965,00. Após, tornem conclusos. Int. - ADV:
MARCIA REGINA BALOTTA DE SALLES GOMES (OAB 195234/SP), ERIC GARMES DE OLIVEIRA (OAB 173267/SP), CARLOS
NAZARENO ANGELELI (OAB 122521/SP)
Processo 4009306-76.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - AUREA LIRIS SCOPELLI - - LUIS
ADEMIR FUSATO - - JOSÉ DAVID PINTO DE OLIVEIRA - - OSVALDO LOPES - TELMA MOREIRA CAVALCANTI - Vistos. Fls.
70/72: Para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária, deverá a requerida Telma Moreira Cavalcanti, no prazo
de 10 dias, juntar cópia reprográfica integral de sua última declaração de imposto de renda, ou, de isento (2007), nos termos do
art. 5º, LXXIV, da CF/88. Intime-se. - ADV: MARIANA GASPARINI RODRIGUES (OAB 268989/SP), LUIZ GUSTAVO QUEIROZ
DE FREITAS (OAB 230282/SP)
Processo 4009935-50.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - CAITANO & FUSTAINO LTDA. - JULIANA
ROMÃO - Fica pela presente publicação intimado o autor a recolher as diligências do oficial de justiça. - ADV: JOÃO MARCELO
DE PAIVA AGOSTINI (OAB 198466/SP)

3ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO LOURENÇO CARMELO TÔRRES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JANE APARECIDA CALDANA FRIGATO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0017/2014
Processo 4008777-57.2013.8.26.0451 - Usucapião - Usucapião Ordinária - GLEIDE ELIZABETH MONTOYA RANIERO - MARIA BEATRIZ MONTOYA BUELONI - - MARILIA MONTOYA BOSCOLO - - ANGELA MERCEDES MONTOYA DA SILVA - NORBERTO RANIERO - - ALBERTO FLORENTINO DA SILVA - - Werther de Camargo Penteado Busato - - Santos Bueloni Neto
- Companhia City de Desenvolvimento - Vistos. Intimem-se os autores para providenciarem o recolhimento das custas iniciais,
no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Sem prejuízo, providenciem os autores o aditamento da inicial para
indicar os confrontantes dos imóveis objeto da ação, bem como a qualificação dos mesmos (art. 282, II, do CPC), no prazo de 10
dias, sob pena de indeferimento, recolhendo-se, ainda, a diligência do sr. Oficial de justiça e despesas postais para as citações
e cientificações. Intime-se. - ADV: DEBORA LEITE NEGRI (OAB 272523/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO LOURENÇO CARMELO TÔRRES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JANE APARECIDA CALDANA FRIGATO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2014
Processo 0000138-84.2014.8.26.0451 - Carta Precatória Cível - Depoimento (nº 0045259-76.2004.8.26.0002 - 6ª Vara Cível
do Forum João Mendes Júnior - Comarca de São Paulo/SP) - SALVADOR ALVES FERREIRA - Santa Casa de Misericordia
de Santo Amaro - - DESE - Serviço Especializado de Pediatria S/C Ltda. - Vistos. Para o ato deprecado, designo dia 10 de
março de 2014, às 14:00 horas. Intime-se e comunique-se. - ADV: MARIA MANUELA FERREIRA DA FONSECA (OAB 195407/
SP), MARCELO RODRIGUES AYRES (OAB 195812/SP), MATILDE REGINA MARTINES COUTINHO (OAB 88494/SP), SILVANA
PEREIRA BARRETTO FREIRE (OAB 92844/SP)
Processo 0000407-26.2014.8.26.0451 - Carta Precatória Cível - Atos executórios (nº 1644/2008 - 3 OFICIO CIVEL) - Unimed
Regional Maringa Cooperativa de Trabalho Medico - Aplicaçao Transportes Ltda - - Francisco Cláudio Lopes - - Deusa Aparecida
Caires - Vistos. Providencie a autora o recolhimento da diligência do oficial de justiça para cumprimento do ato deprecado. Int.
- ADV: DANIEL GIMENES (OAB 160506/SP), MÁRCIO LUÍS PIRATELLI (OAB 19980/PR), FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE
CAMARGO (OAB 52665/PR)
Processo 0004915-49.2013.8.26.0451 (045.12.0130.004915) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança
- Locação de Imóvel - Rodrigo Pereira da Silva - Paula Dourado Matos - Vistos. Tendo em vista a petição de fls. 34, informando
a quitação do débito, anote-se e comunique-se a extinção. Defiro o levantamento do valor depositado a titulo de diligência
de oficial de justiça que não foi utilizado. Expeça-se o competente mandado em favor do autor Após, ao arquivo. Int. - ADV:
ANTONIO VANDERLEI DESUO (OAB 39166/SP), ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP)
Processo 0004915-49.2013.8.26.0451 (045.12.0130.004915) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança Locação de Imóvel - Rodrigo Pereira da Silva - Paula Dourado Matos - Fica intimado o autor, na pessoa de seu advogado, para
comparecer em cartório, para retirar o mandado de levantamento expedido sob nº 05/2014, arquivado em pasta própria nº 03.
- ADV: ANTONIO VANDERLEI DESUO (OAB 39166/SP), ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP)
Processo 0005819-06.2012.8.26.0451 (451.01.2012.005819) - Reintegração / Manutenção de Posse - Espécies de Contratos
- Rorani Breves dos Santos Junior e outro - José Erivaldo da Silva - Vistos. Indefiro a liminar reintegratória de posse, eis que tal
situação deve se dar como corolário da necessária prévia decretação da resolução contratual entre as partes pelo inadimplemento
alegado, de modo que, como já decidido pelo E.TJSP a respeito: “Não é possível a reintegração liminar dos agravantes na
posse do imóvel, sem que antes o contrato seja formalmente rescindido, já que a reintegração de posse é consequência de
eventual rescisão do contrato. Vale a pena reproduzir a seguinte ementa de caso similar:’COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Tutela antecipada visando à reintegração liminar da autora na posse do imóvel objeto
da lide Inadmissibilidade - Hipótese que não dispensa a rescisão do contrato por decisão judicial e muito menos permite que,
desde logo, se defira a reintegração liminar em favor da agravante, porquanto não se pode considerar injusta a posse derivada
de compromisso de compra e venda sem que antes se desfaça o liame contratual, mediante sentença em processo regular
- Precedentes - Decisão mantida -Recursoimprovido.’ (TJSP, Agravo de Instrumento 0100240-17.2011.8.26.0000, 8ª Câm.
Dir. Privado, rel. Des. Salles Rossi, j. 04.07.2012) A inadimplência do adquirente, por si só, não implica a prática de esbulho
possessório, ao contrário do proposto pelos agravantes.” (Agravo de Instrumento nº 2043311-56.2013.8.26.0000, rel. FORTES
BARBOSA j. 12 de dezembro de 2013). Assim, intime-se o réu para início do prazo de resposta a contar da intimação desta
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decisão. Int. (fica o réu intimado na pessoa de seu advogado que o prazo para contestação começará a fluir a partir da intimação
desta decisão no DJE) - ADV: ROGERIO ROMERO, CARLOS EDUARDO DE SOUZA DEL PINO (OAB 263820/SP), ANTONIO
FERREIRA DA SILVA (OAB 145336/SP), JONAS LANJONI DEL PINO JUNIOR (OAB 313831/SP)
Processo 0006008-72.1998.8.26.0451 (451.01.1998.006008) - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - Souza e
Souza Empreendimentos Imobiliarios S C Ltda - Orivaldo Bonifacio Pena - - Celia Teresa Frasseto Pena - Ciência às partes do
ofício de fls. 368/369, da 2ª Vara do Trabalho de Piracicaba, informando que foi designado o dia 27 de janeiro de 2014, às 13:45
horas, para realização do leilão do bem penhorado, qual seja, parte ideal correspondente a 50% do imóvel matriculado no 1º
C.R.I. de Piracicaba/SP sob n. 16.564, pertencente à executada Leonilda Quinelato Abdala, a ser realizado na sede da Justiça
do Trabalho, sito à Rua João Pedro Corrêa, n. 810, Piracicaba/SP. - ADV: LUIS ROBERTO LORDELLO BELTRAME (OAB
201062/SP), ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP), ANTONIO VANDERLEI DESUO (OAB 39166/SP)
Processo 0006176-54.2010.8.26.0451 (451.01.2010.006176) - Procedimento Sumário - Gabriel Carvalho de Moura Leite
- Cetelem Brasil Sa Crédito Financiamento e Investimento - Vistos. Fls. 156: defiro o levantamento do valor incontroverso.
Expeça-se o competente mandado em favor do exequente, conforme requerido. Sem prejuízo, intime-se o executado, na pessoa
de seu advogado, para pagar a diferença do valor do débito, conforme cálculo apresentado, no prazo de 05 dias, sob pena de
prosseguimento da execução. Int. (Fica intimado o executado, na pessoa de seu advogado, para pagar a diferença do valor
do débito de R$ 2.300,00). - ADV: ANALÚCIA PENNA MALTA MINERVINO (OAB 234936/SP), KILDARE WAGNER SABBADIN
(OAB 277387/SP), MARIA CAROLINA DA FONTE DE ALBUQUERQUE (OAB 20795/PE), PATRICIA ANTUNES FERNANDES
(OAB 26397/PE)
Processo 0006176-54.2010.8.26.0451 (451.01.2010.006176) - Procedimento Sumário - Gabriel Carvalho de Moura Leite
- Cetelem Brasil Sa Crédito Financiamento e Investimento - Fica intimado o exequente, na pessoa de seu advogado, para
comparecer em cartório, para retirar o mandado de levantamento expedido sob nº 09/2014, arquivado em pasta própria nº 03.
- ADV: ANALÚCIA PENNA MALTA MINERVINO (OAB 234936/SP), KILDARE WAGNER SABBADIN (OAB 277387/SP), MARIA
CAROLINA DA FONTE DE ALBUQUERQUE (OAB 20795/PE), PATRICIA ANTUNES FERNANDES (OAB 26397/PE)
Processo 0008725-81.2003.8.26.0451 (451.01.2003.008725) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo
/ Atualização - Instituto Educacional Piracicabano - Denis Pinazza Racosta - Vistos. Fls. 154/155: Tratando-se de verbas
impenhoráveis, conforme disposto no art. 649, IV, do CPC, defiro o levantamento pelo executado do valor bloqueado a fls. 152.
Expeça-se mandado de levantamento, de imediato. Int. - ADV: CRISTINA MENDES (OAB 262028/SP), ACHILE MARIO ALESINA
JUNIOR (OAB 94625/SP)
Processo 0008725-81.2003.8.26.0451 (451.01.2003.008725) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo
/ Atualização - Instituto Educacional Piracicabano - Denis Pinazza Racosta - Fica intimado o executado, na pessoa de seu
advogado, para comparecer em cartório, para retirar o mandado de levantamento expedido sob nº 06/2014, arquivado em pasta
própria nº 03. - ADV: ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR (OAB 94625/SP), CRISTINA MENDES (OAB 262028/SP)
Processo 0009357-92.2012.8.26.0451 (451.01.2012.009357) - Cumprimento de sentença - Nota Promissória - Piratubo
Materiais para Construção Ltda - Carlos Alberto Toti Junior - Vistos. Tendo em vista a quitação do débito, julgo extinta a
execução, na forma do art. 794 I, do CPC. Expeça-se mandado de levantamento do valor depositado pelo executado, em favor
do exequente. Calculem-se as custas finais, intimando-se a executada, na pessoa de seu advogado, para recolhimento, sob
pena de inscrição na dívida ativa. Em caso de não recolhimento, expeça-se certidão para inscrição. P.R.I.C. e arquivem-se.
(Fica intimado o executado, Carlos Alberto Toti Junior, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 05 dias, recolher o valor
de R$ 100,70, referente às custas finais do processo) - ADV: JOAO ORLANDO PAVAO (OAB 43218/SP), ANELIS KOKOL (OAB
79066/SP)
Processo 0009357-92.2012.8.26.0451 (451.01.2012.009357) - Cumprimento de sentença - Nota Promissória - Piratubo
Materiais para Construção Ltda - Carlos Alberto Toti Junior - Fica intimado o exequente, na pessoa de seu advogado, para
comparecer em cartório, para retirar o mandado de levantamento expedido sob nº 08/2014, arquivado em pasta própria nº 03. ADV: JOAO ORLANDO PAVAO (OAB 43218/SP), ANELIS KOKOL (OAB 79066/SP)
Processo 0012378-52.2007.8.26.0451 (451.01.2007.012378) - Cumprimento de sentença - Laura Gomes da Cruz - Banco
Brasileiro de Descontos Sa Bradesco - Vistos. Tendo em vista a quitação do débito, julgo extinta a execução, na forma do art.
794 I, do CPC. Expeça-se mandado de levantamento do valor depositado pelo executado, em favor da exequente. P.R.I.C.
e arquivem-se. - ADV: MAURO ANTONIO ADAMOLI (OAB 66459/SP), RENATO VALDRIGHI (OAB 228754/SP), BRUNO
HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)
Processo 0012378-52.2007.8.26.0451 (451.01.2007.012378) - Cumprimento de sentença - Laura Gomes da Cruz - Banco
Brasileiro de Descontos Sa Bradesco - Fica intimado o o procurador da autora para comparecer em cartório, para retirar o
mandado de levantamento expedido sob nº 03/2014, arquivado em pasta própria nº 03. - ADV: MAURO ANTONIO ADAMOLI
(OAB 66459/SP), RENATO VALDRIGHI (OAB 228754/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)
Processo 0013973-47.2011.8.26.0451 (451.01.2011.013973) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Douglas de Jesus Bueno - e V V Pinto Me - - Adetec Administração e Serviços Ltda - Vistos. Tendo em vista o
retro certificado, defiro o levantamento do valor bloqueado nos autos ao exequente, expedindo-se guia. Após, tornem para nova
decisão. Intime-se. - ADV: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA (OAB 222064/SP), ROBERTO DA SILVA FERREIRA (OAB 286335/
SP)
Processo 0013973-47.2011.8.26.0451 (451.01.2011.013973) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Douglas de Jesus Bueno - e V V Pinto Me - - Adetec Administração e Serviços Ltda - Fica intimado o exequente,
na pessoa de seu advogado, para comparecer em cartório, para retirar o mandado de levantamento expedido sob nº 12/2014,
arquivado em pasta própria nº 03 - ADV: ROBERTO DA SILVA FERREIRA (OAB 286335/SP), ROSANGELA PEREIRA DA SILVA
(OAB 222064/SP)
Processo 0016872-28.2005.8.26.0451 (451.01.2005.016872) - Cumprimento de sentença - Juliana Roberti Prado - Imobiliaria
Miguel Imoveis - Luiza Batista Laude - Vistos. Fls. 283: Defiro, cancelando-se o mandado anteriormente expedido e expedindose novo mandado, onde deverá constar o valor conforme requerido. Expeça-se o mandado, de imediato. Int - ADV: ANA LUCIA
VEDOVELLI (OAB 128891/SP), MARIANA ROBERTI PRADO (OAB 232425/SP), TARCISIO GRECO (OAB 63685/SP), ILDA
HELENA DUARTE RODRIGUES (OAB 70148/SP), SILVANA MARA CANAVER (OAB 93933/SP)
Processo 0017655-20.2005.8.26.0451 (451.01.2005.017655) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Instituto Educacional Piracicabano - Arivaldo Mathiensen Junior - Vistos. Homologo o acordo de fls. 193/194, para
que produza seus jurídicos e legais efeitos. Expeça-se mandado de levantamento do valor bloqueado em favor do executado,
ante a concordância do exequente. No mais, diga o exequente se o acordo foi devidamente cumprimento. Int. - ADV: ADRIANO
CHIEROTTI (OAB 149758/SP), FABIO GUIDUGLI (OAB 149821/SP), ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR (OAB 94625/SP)
Processo 0017655-20.2005.8.26.0451 (451.01.2005.017655) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo /
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Atualização - Instituto Educacional Piracicabano - Arivaldo Mathiensen Junior - Fica intimado o executado, na pessoa de seu
advogado, para comparecer em cartório, para retirar o mandado de levantamento expedido sob nº 04/14, arquivado em pasta
própria nº 03. - ADV: ADRIANO CHIEROTTI (OAB 149758/SP), FABIO GUIDUGLI (OAB 149821/SP), ACHILE MARIO ALESINA
JUNIOR (OAB 94625/SP)
Processo 0019091-67.2012.8.26.0451 (451.01.2012.019091) - Cumprimento de sentença - Pagamento em Consignação
- Michele Baltieri de Souza - Eventos Fotograficos Mult Labor Ltda Me - Vistos. Fls. 52: Arbitro os honorários à procuradora
do autor em 100% da Tabela, do valor correspondente ao processo de conhecimento. Expeça-se a certidão. No mais, defiro o
levantamento do valor consignado nos autos pela procuradora da autora, para pagamento de parte da verba de sucumbência.
Expeça-se o mandado de levantamento. Após o levantamento, providencie a exequente o cálculo do valor do débito remanescente
para prosseguimento da execução. Por fim, oficie-se ao Cartório de Protestos para o fim determinado na sentença. Int. - ADV:
TATIANA CRISTINA CURY (OAB 295977/SP)
Processo 0021697-05.2011.8.26.0451 (451.01.2011.021697) - Cumprimento de sentença - Transação - Geraldo Gonçalves
Rosa - Bv Financeira S A Credito Financiamento Investimento - Vistos. Fls. 189: defiro o levantamento do valor depositado pelo
executado. Expeça-se o competente mandado em favor do exequente, conforme requerido. Diga o exequente em termos de
quitação do débito. No silêncio presumir-se-á quitado, tornando cls. para extinção. Int. - ADV: MARCIO ANTONIO LINO (OAB
299682/SP), ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP), MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP),
FABIOLA PRESTES BEYRODT DE TOLEDO MACHADO (OAB 105400/SP)
Processo 0021697-05.2011.8.26.0451 (451.01.2011.021697) - Cumprimento de sentença - Transação - Geraldo Gonçalves
Rosa - Bv Financeira S A Credito Financiamento Investimento - Fica intimado o exequente, na pessoa de seu advogado, para
comparecer em cartório, para retirar o mandado de levantamento expedido sob nº 07/2014, arquivado em pasta própria nº 03. ADV: MARCIO ANTONIO LINO (OAB 299682/SP), FABIOLA PRESTES BEYRODT DE TOLEDO MACHADO (OAB 105400/SP),
ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP), MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP)
Processo 0032922-61.2007.8.26.0451 (451.01.2007.032922) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material
- Francis Meire Luizi Pinto - Unimed de Piracicaba - Vistos. Tendo em vista a quitação do débito, julgo extinta a execução, na
forma do art. 794 I, do CPC. Expeça-se mandado do valor depositado pela executada a fls. 694, em favor da exequente. P.R.I.C.
e arquivem-se. - ADV: ALESSANDRA LANGELLA MARCHI (OAB 149036/SP), MILTON MARTINS (OAB 30449/SP)
Processo 0032922-61.2007.8.26.0451 (451.01.2007.032922) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material
- Francis Meire Luizi Pinto - Unimed de Piracicaba - Fica intimado o Dr. Milton Martins para comparecer em cartório para retirar
o mandado de levantamento expedido sob nº 14/2014, arquivado em pasta própria nº 03. - ADV: ALESSANDRA LANGELLA
MARCHI (OAB 149036/SP), MILTON MARTINS (OAB 30449/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO LOURENÇO CARMELO TÔRRES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JANE APARECIDA CALDANA FRIGATO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0018/2014
Processo 1000030-38.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Greca Transportes de Cargas LTDA
- Pavimentadora e Construtora Coesa Ltda - - Vinicius Pettan Tedesco - Adnan Abdel Kader Salem - Adnan Abdel Kader Salem Vistos. 1. Esclareça a exeqüente se pretende obter a certidão comprobatória do ajuizamento da execução para fins de averbação
no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto, em caso positivo expeçase certidão e aguarde-se o cumprimento do disposto no § 1º do art. 615-A do CPC, inocorrida a manifestação certifique-se a
serventia. Fixo os honorários a serem pagos pelo executado em 10% do valor atualizado do débito. 2. Cite-se a executada
para, no prazo de 03 dias, efetuar o pagamento da dívida. Caso efetuado, cumpra-se o parágrafo único do art. 652A, do CPC.
3. Alternativamente, poderá a executada, oferecer embargos no prazo de 15 dias a contar da juntada do mandado de citação
aos autos (art. 738 do CPC), ou, ainda, no mesmo prazo, comprovado o pagamento de 30% do valor do débito reconhecido,
requerer o parcelamento do remanescente na forma do art. 745_A do CPC. 4. Para a hipótese de pronto pagamento ou de
não oferecimento de embargos, os honorários advocatícios, desde já fixados em 10% do débito, serão reduzidos pela metade,
conforme par. Único do art. 652 A do CPC. 5. Não efetuado o pagamento cumpra-se o disposto no art. 652 par. 1o, observado,
se o caso, o disposto no par. 2º, ambos do CPC. Cumpra-se o disposto nos par. 4º e 5º. 6. Efetivada a penhora, intime-se o
exeqüente para que se manifeste inclusive sobre o valor atribuído. 7. Infrutífera a penhora, intimem-se as executadas para no
prazo de cinco dias, indicar bens passíveis de penhora advertido consoante o art. 599, inciso II do CPC. Decorrido o prazo
“in albis”, configurado ato atentatório a dignidade da Justiça (art. 600, inc. IV do CPC), será aplicada multa correspondente a
20% do valor atualizado do débito em execução (art. 601 do CPC). 8. Não encontrado o devedor, cumpra-se o art. 653, caput e
respectivo par. Único do CPC. Caso não localizado, cumpra o credor o art. 654 do CPC. 9. Infrutíferas tais diligências esclareça
o exeqüente se pretende a indisponibilidade de ativos do executado por meio eletrônico (art. 655-A do CPC), oferecendo os
dados necessários (CPF, CNPJ), caso contrário, intime-se o exeqüente para tal fim concedido o prazo de cinco dias. 10. Caso
impugnada a efetivação da penhora “on line”, ao exeqüente para que se manifeste no prazo de 03 dias, intimando-se com
urgência. 11. Nada requerido pelo exeqüente nos itens 6, 8, 9 e 10, arquivem-se. Defiro os benefícios do artigo 172, § 2º
do CPC. Após, dê-se ciência ao administrador judicial e ao Ministério Público. Servirá o presente, por cópia digitada, como
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se.( Ao exequente para recolher a guia FEDTJ, cód. 202-0, valor
R$ 17,50, caso requeira expedição da certidão do artigo 615-A, do CPC) - ADV: ADNAN ABDEL KADER SALEM (OAB 180675/
SP), JOAO CASILLO (OAB 94055/SP)
Processo 1000215-76.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - PAULO MORGADO RODRIGUES TECNOPLAN TECNOLOGIA ELÉTRICA LTDA. - Vistos. Processe-se pelo rito ordinário. Cite-se a(o) ré(u) advertindo-se do
prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na
inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: MARCELO COSTA DE SOUZA (OAB 226685/
SP)
Processo 1000314-46.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - ISABEL
APARECIDA DONATO GANZELLA - - JOÃO MARCOS GANZELLA - - DENILSON JOSÉ GANZELLA - - DARCY LAZARO
GANZELLA JUNIOR - Banco do Brasil S/A - Vistos. Recebo como liquidação de sentença. Cite-se a parte contrária para se
manifestar. Int. - ADV: FERNANDO SANTARELLI MENDONÇA (OAB 181034/SP), CARLOS ADROALDO RAMOS COVIZZI (OAB
40869/SP)
Processo 1000333-52.2014.8.26.0451 - Embargos de Terceiro - Liquidação / Cumprimento / Execução - FABIANE PIRES
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BELINACI - INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO - Certifique a serventia, se o processo principal é físico ou digital e
a atual fase processual. Defiro o pedido de liminar apenas para possibilitar o desbloqueio visando o licenciamento. Cite-se. ADV: FLAVIA TEODORO DOS SANTOS (OAB 208764/SP), FLÁVIA MARIANA MENDES ORTOLANI (OAB 215333/SP), ACHILE
MARIO ALESINA JUNIOR (OAB 94625/SP)
Processo 1000375-04.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecunia
S/A - PAULA LEME MENDES DE OLIVEIRA - Vistos. Comprovada a alienação fiduciária e a mora defiro a liminar de busca
e apreensão. Cite(m)-se, ficando o(a) réu(ré) cientificando(a) de que, decorrido o prazo de 5 (cinco) dias após executada a
liminar, será consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do(s) bem(ns) no patrimônio do credor fiduciário, isso se
não houver nesse mesmo prazo (5 dias) o pagamento da integralidade da dívida pendente, assim considerada as prestações
vencidas até o depósito, com os acréscimos contratuais previstos desde cada vencimento, incluindo as custas e despesas
processuais desembolsadas pela parte contrária e os honorários advocatícios, que fixo para o caso, em 10% do valor do débito,
tudo atualizado até a data do depósito, sendo certo que tal pagamento implicará em lhe ser restituído o bem livre de ônus.
O(A) réu(ré) deverá também ser cientificado(a) de que terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar sua resposta (defesa),
contados da execução da liminar. Tal resposta poderá ser apresentada ainda que tenha se utilizado da faculdade de pagamento
da integralidade da dívida na forma acima esclarecida, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Fica
vedado ao autor ceder ou vender o bem apreendido, extrajudicialmente, antes do decurso de purgação da mora de 05 dias,
acima mencionado, eis que, caso ocorrido, importará na restituição do bem sem ônus ao devedor. Após o prazo da purgação da
mora, caso não requerida ou não deferida por este Juízo, a venda poderá ser feita. Fica o(a) réu(ré) cientificado(a), também,
de que, não apresentada contestação, serão presumidos verdadeiros os fatos alegados pelo(a) autor(a); e que a defesa deverá
necessariamente ser apresentada por advogado. Ficam as partes cientificadas, ainda, de que, em caso de mudança de endereço
residencial ou profissional, ainda que em caráter temporário, o fato deverá ser comunicado ao Juízo da 3ª Vara Cível Fórum
local, sob pena de se presumirem validas as intimações encaminhadas ao endereço anterior. Servirá este despacho, por cópia
digitada, como mandado de busca e apreensão e citação. Defiro os benefícios do art. 172, § 2º do CPC, bem como autorizo a
ordem de arrombamento e uso de força policial, caso necessários. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. - ADV: ORESTES
BACCHETTI JUNIOR (OAB 139203/SP)
Processo 1000388-03.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - MMC MONTAGENS
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - Itaú Unibanco S/A - Vistas dos autos ao autor para: (X) recolher, em 30 dias, a taxa
judiciária, bem como a taxa para expedição de Carta AR sob pena de cancelamento da distribuição (art. 257 do CPC). - ADV:
JOAO CARLOS CARCANHOLO (OAB 36760/SP)
Processo 1000398-47.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Supermercado Delta Max Ltda - Jeferson
Aparecido Lopes - Vistos. Tendo em vista o disposto no Comunicado CG 1481/13, intime-se o exequente para depositar em
cartório os originais do título executivo objeto desta execução. Int. - ADV: MARCELO ROSENTHAL (OAB 163855/SP)
Processo 1000406-24.2014.8.26.0451 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - Andrea de Souza
Mineto - B. V. Leasing Arrendamento Mercantil S/A - Defiro o pedido de consignação nos moldes pleiteados. Deverá a requerente
declarar se os índices aplicados estão de acordo com o contrato ou depositar a diferença, em cinco dias. Após, cite-se. - ADV:
JURANDIR JOSÉ DAMER (OAB 215636/SP)
Processo 1000412-31.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILLA
CASTELLI - ANTONIO MENDES - - MARIA APARECIDA POPIN MENDES - Vistas dos autos ao autor para: (X) completar, em 30
dias, a taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 257 do CPC). Valor recolhido R$ 96,85 - Valor correto R$
100,70. Recolher diferença no valor de R$ 3,85. - ADV: FLAVIA MARIA TREVILIN AMARAL NUNES (OAB 255956/SP)
Processo 1000413-16.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco PSA
Finance Brasil S/A - CRISTIANE REGINA PILONI INHAES - Vistas dos autos ao autor para: (X) recolher, em 30 dias, a taxa
judiciária, bem como a diligência do oficial de justiça, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 257 do CPC). - ADV:
ELIANA ESTEVÃO (OAB 161394/SP), ROBERTO STOCCO (OAB 169295/SP)
Processo 1000428-82.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Priscila Ariane Ferreira dos Santos BUFFET LOC FESTAS E EVENTOS - Vistos. À autora para comprovar a sua condição de necessitada, ou recolher as custas
iniciais no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento. Sem prejuízo, tratando-se de pedido cumulado de dano material e
moral, o valor da causa deve corresponder à soma do pedido indenizatório (art. 259, II, CPC). Assim, emende a autora a inicial
para estimar o valor dos danos morais, bem como adequar o valor da causa, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento.
Int. - ADV: JARBAS DONIZETI BORGES (OAB 340075/SP)
Processo 4001793-57.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - SILVIO GAMBARO
AGUIAR - BANCO DO BRASIL S.A. - Vistos. Recebo a apelação do réu de fls. 97/115, em ambos os efeitos. Às contrarrazões.
Não havendo preliminares relativas aos pressupostos do recurso, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Seção de
Direito Privado. Int. - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB
34248/SP), CLARISSE RUHOFF DAMER (OAB 211737/SP), JURANDIR JOSÉ DAMER (OAB 215636/SP)
Processo 4002037-83.2013.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Locação de Imóvel - ABIAL DA SILVA CORREA LUZETE DA CRUZ PINHEIRO - - MARIA HILDA RAMALHO MARTINS - - CICERO SIMÃO DE MIRANDA LOPES - - PAULO
ROBERTO PINHEIRO SANTOS - - FABIANA DA COSTA RODRIGUES SANTOS - - FELISBERTO BALTIERI - - NATALINA DE
MORAES BALTIERI - Vistos. Fls. 64/65: Compulsando os autos, verifico que a própria ré admite que deixou de cumprir o acordo
que celebrou com o autor, homologado a fls. 54 dos autos, efetivando o pagamento de quatro das cinco parcelas combinadas, o
que acarretou o pedido de despejo. No mais, sequer depositou o valor da parcela faltante para pleitear a suspensão da ordem
de despejo. Assim, indefiro o pedido de suspensão do despejo, uma vez que decorre do descumprimento de acordo celebrado
pelas partes. Sem prejuízo, manifeste-se o autor sobre o pedido. Por fim, providencie a ré a regularização da representação
processual, no prazo de cinco dias. Intime-se. - ADV: ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP), APARECIDO NUNES DE
OLIVEIRA (OAB 48419/SP)
Processo 4004390-96.2013.8.26.0451 - Monitória - Cheque - AUTO ELÉTRICA DE MARCHI LTDA - PAVIMENTADORA E
CONSTRUTORA COESA LTDA - Adnan Abdel Kader Salem - Adnan Abdel Kader Salem - Vistos. Fls. 64/71: diga o embargante.
Após, ao Administrador Judicial e ao Ministério Público. Int. - ADV: FELLIPE DORIZOTTO CORREA (OAB 290238/SP), JOAO
FERNANDO SALLUM (OAB 139597/SP), ADNAN ABDEL KADER SALEM (OAB 180675/SP), SARITA RACHEL BOTTENE
AUGUSTI TORREZAN (OAB 288427/SP)
Processo 4007449-92.2013.8.26.0451 - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Zilda Raimundo
Azevedo - Supermercado Delta Max Ltda - Vistos. Fls. 66/69: diga a embargante. Int. - ADV: MARCELO ROSENTHAL (OAB
163855/SP)
Processo 4007634-33.2013.8.26.0451 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - SOROCRED
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- CREDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO S/A - AMAURILDO SILVA DOS SANTOS - Vistos. Para os fins do art. 158,
parágrafo único do CPC, homologo a desistência de fls. 34. Em conseqüência, julgo extinta ação de Busca e Apreensão, nos
termos do art. 267, VIII, do mesmo CPC. Desnecessário o desbloqueio do veículo, uma vez que não houve determinação deste
juízo para o bloqueio. Tendo em vista a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado. P.R.I.A. e arquivem-se.
- ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 4007907-12.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO DO BRASIL S/A
- M2 CELL COMERCIAL LTDA - - MARCIO JOSE DA SILVA - - PAULA CRISTINA FERREIRA ESPANHOL DA SILVA - Vistos.
1. Esclareça a exeqüente se pretende obter a certidão comprobatória do ajuizamento da execução para fins de averbação no
registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto, em caso positivo expeçase certidão e aguarde-se o cumprimento do disposto no § 1º do art. 615-A do CPC, inocorrida a manifestação certifique-se
a serventia. Fixo os honorários a serem pagos pelo executado em 10% do valor atualizado do débito. 2. Cite-se a executada
para, no prazo de 03 dias, efetuar o pagamento da dívida. Caso efetuado, cumpra-se o parágrafo único do art. 652A, do CPC.
3. Alternativamente, poderá a executada, oferecer embargos no prazo de 15 dias a contar da juntada do mandado de citação
aos autos (art. 738 do CPC), ou, ainda, no mesmo prazo, comprovado o pagamento de 30% do valor do débito reconhecido,
requerer o parcelamento do remanescente na forma do art. 745_A do CPC. 4. Para a hipótese de pronto pagamento ou de
não oferecimento de embargos, os honorários advocatícios, desde já fixados em 10% do débito, serão reduzidos pela metade,
conforme par. Único do art. 652 A do CPC. 5. Não efetuado o pagamento cumpra-se o disposto no art. 652 par. 1o, observado,
se o caso, o disposto no par. 2º, ambos do CPC. Cumpra-se o disposto nos par. 4º e 5º. 6. Efetivada a penhora, intime-se o
exeqüente para que se manifeste inclusive sobre o valor atribuído. 7. Infrutífera a penhora, intimem-se as executadas para no
prazo de cinco dias, indicar bens passíveis de penhora advertido consoante o art. 599, inciso II do CPC. Decorrido o prazo
“in albis”, configurado ato atentatório a dignidade da Justiça (art. 600, inc. IV do CPC), será aplicada multa correspondente a
20% do valor atualizado do débito em execução (art. 601 do CPC). 8. Não encontrado o devedor, cumpra-se o art. 653, caput e
respectivo par. Único do CPC. Caso não localizado, cumpra o credor o art. 654 do CPC. 9. Infrutíferas tais diligências esclareça
o exeqüente se pretende a indisponibilidade de ativos do executado por meio eletrônico (art. 655-A do CPC), oferecendo os
dados necessários (CPF, CNPJ), caso contrário, intime-se o exeqüente para tal fim concedido o prazo de cinco dias. 10. Caso
impugnada a efetivação da penhora “on line”, ao exeqüente para que se manifeste no prazo de 03 dias, intimando-se com
urgência. 11. Nada requerido pelo exeqüente nos itens 6, 8, 9 e 10, arquivem-se. Defiro os benefícios do artigo 172, § 2º
do CPC. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. (Ao
exequente para recolher a guia FEDTJ, cód. 202-0, valor R$ 17,50, caso requeira expedição da certidão do artigo 615-A,
do CPC). - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), MILENA PIRÁGINE (OAB 178962/SP), FLAVIO
OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP)
Processo 4008263-07.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - MARIA APARECIDA DA SILVA
COCCO - Banco Daycoval S/A - - DAYCRED - Defiro o aditamento à inicial. Diante dos documentos trazidos, defiro a gratuidade
processual. Defiro parcialmente a liminar requerida no sentido de determinar a sustação dos descontos em folha de pagamento,
oficiando-se para tanto, devendo a requerente depositar os valores devidos em juízo. Cite-se. - ADV: JESSE JONATAS
GREGOLIN (OAB 327088/SP)
Processo 4008305-56.2013.8.26.0451 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecunia
S/A - ALEXANDRE APARECIDO CAMILO - Vistos. Fls. 30/34: Anote-se como agravo retido. Fls. 38: Defiro a pesquisa de
endereço pelo sistema INFOJUD, mediante recolhimento das despesas conforme previsão no Provimento CSM nº 1864/11 e
Comunicado nº 170/11. Int. - ADV: ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP), EDLAINE APARECIDA
CHIAPPO (OAB 212139/SP), ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CAÑAL (OAB 167974/SP)
Processo 4009255-65.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - MANOEL DOMINGOS
ARAGÃO - - EDITH BUSO ARAGÃO - MIGUEL ARCHANJO VOLPATO - - LENIRA FONSECA VOLPATO - Vistos. Homologo o
acordo de fls. 40/41, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Expeça-se o ofício ao Serasa para o fim requerido.
Aguarde-se, em cartório, a notícia do cumprimento do acordo. Int. - ADV: ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP)
Processo 4009620-22.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A Bittencourt & Tolotto - Comercio de Produtos Alimenticios Ltda Me - - Cristiana Bittencourt Oshiro - - Felipe de Brito Tolotto
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
451.2013/039120-0 dirigi-me ao endereço indicado e lá estando DEIXEI DE CITAR FELIPE DE BRITO TOLOTTO em razão
de ter sido informada pelo porteiro do prédio sr. André que o executado não é morador do local, e sim seu tio sr. Nelson, não
sabendo declinar o endereço do mesmo. O referido é verdade e dou fé. Piracicaba, 16 de janeiro de 2014. - ADV: PAULO
ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 4009620-22.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A Bittencourt & Tolotto - Comercio de Produtos Alimenticios Ltda Me - - Cristiana Bittencourt Oshiro - - Felipe de Brito Tolotto - Diga
o autor, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado de citação: “..dirigi-me ao endereço indicado e lá estando DEIXEI
DE CITAR FELIPE DE BRITO TOLOTTO em razão de ter sido informada pelo porteiro do prédio sr. André que o executado não
é morador do local, e sim seu tio sr. Nelson, não sabendo declinar o endereço do mesmo.” - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM
DOS REIS (OAB 23134/SP)

4ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ ROBERTO XAVIER
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ MARCOS FRIGATO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0238/2013
Processo 0000223-41.2012.8.26.0451 (451.01.2012.000223) - Monitória - Prestação de Serviços - Instituto Educacional
Piracicabano da Igreja Metodista - Karen Romagnoli - Homologo o acordo celebrado a fls. 93/95 e suspendo a execução com
fundamento no artigo 792 do CPC. Informe o credor em cinco dias se cumprido o acordo para fins de extinção da execução,
entendido o silêncio como concordância tácita. Int.(REL. 238) (N. ORDEM 33/12) - ADV: TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI
ROBERTO (OAB 226005/SP), DIEGO ROBERTO JERONYMO (OAB 296142/SP)
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Processo 0000257-07.1998.8.26.0451 (451.01.1998.000257) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Milton Zaidan Maluf - Abdo Osorio Maluf Germano - Nada requerido em cinco dias, aguarde-se o retorno dos
embargos a adjudicação. Int. (rel. 238) (n. ordem 37/98) - ADV: ISABELA DE PROUVOT COELHO (OAB 262661/SP), MARCELO
ALGEO MOLINA (OAB 236870/SP), ADRIANO JOSÉ MONTAGNANI (OAB 167793/SP), JORGE ARNALDO MALUF (OAB 47053/
SP)
Processo 0000293-92.2011.8.26.0451 (451.01.2011.000293) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Itaú Unibanco Sa - Piraox Gases e Equipamentos Ltda Epp - - Marcelo Augusto Pereira - - Natalino Jose Fernandes Vianna
- Providencie o(a) signatário(a) o recolhimento da taxa de desarquivamento (R$ 22,00)(duas vias), em cinco dias. Nada
providenciado, devolva-se a petição. Int. (REL. 238) (N. ORDEM - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/
SP)
Processo 0001308-14.2002.8.26.0451 (451.01.2002.001308) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Angela de Fatima Jabor Druzian - Ana Zelia Costa de Abreu Cagliardi - - Seculo Xxi Editora e Distribuidora Ltda
- - Gerberto Cassio Mendes - - Maria Neuza de Moura - - editora 21 distribuidora de livros Ltda - manifeste-se a parte autora
tendo em vista a devolução da carta precatoria sem cumprimento. (rel. 238) (n. ordem 188/02) - ADV: ROGERIO DE CAMARGO
COSENTINO (OAB 126604/SP), VALDOMIRO VIEIRA BRANCO FILHO (OAB 113637/SP), MARCOS PARUCKER (OAB 114835/
SP)
Processo 0001401-59.2011.8.26.0451 (451.01.2011.001401) - Cumprimento de sentença - Cheque - Instituto Educacional
Piracicabano da Igreja Metodista - Fernanda Diaz - Providencie o(a) signatário(a) o recolhimento da taxa de desarquivamento
(R$ 22,00)(duas vias), em cinco dias. Nada providenciado, devolva-se a petição. Int. (REL. 238) (N. ORDEM - ADV: TEREZINHA
MARIA VARELA BETTONI ROBERTO (OAB 226005/SP), DIEGO ROBERTO JERONYMO (OAB 296142/SP)
Processo 0001554-88.1994.8.26.0451 (451.01.1994.001554) - Cumprimento de sentença - Joao Carlos Rocha - - Elza
Conceicao Sbravatti Rocha - - Celso Roberto Rocha - - Petrobras Distribuidora Sa - - Roselene Conceicao Godinho Rocha - Sao
Pedro Produtos e Servicos Automotivos Ltda - Posto Piracicabão Comercio de Combustiveis Ltda - Designe a Serventia novas
datas para realização dos leilões, expedindo-se o necessário, esclarecendo que os bens encontram-se no endereço fornecido
a fls. 916/917. Int. (Certifico e dou foram designados os dias 11 de março de 2014 e 25 de março de 2014, ambos às 14:30hs.
CERTIFICO haver expedido edital, fixado no saguão do Edifício Fórum local de costume. CERTIFICO ainda, haver intimado o
credor e executado dos leilões designados através de seus advogados. ) (deixo de expedir mandado de intimação ao executado
por falta de diligência e do endereço atual do acionado, ficando a parte autora intimada a providenciar diligencias e endereço
atualizado). (rel. 238) (n. ordem 1157/08) - ADV: GENTIL BORGES NETO (OAB 52050/SP), JARBAS MARTINS BARBOSA DE
BARROS, MARCILIO MAISTRO (OAB 35431/SP), ROMILDA FÁVARO DE OLIVEIRA (OAB 61273/SP), VERA LIGIA CARLI (OAB
33039/SP), MAURICIO MUELAS EVANGELISTA CASADO (OAB 232669/SP), AUGUSTO CESAR ROCHA (OAB 137335/SP)
Processo 0001721-12.2011.8.26.0451 (451.01.2011.001721) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Instituto Educacional Piracicabano da Igreja Metodista - Josivan Tiago Leme - Defiro a gratuidade a executada.
Homologo o acordo celebrado a fls. 122/125 e suspendo a execução com fundamento no artigo 792 do CPC. Ante a petição e
documento de fls. 144/145, informe o credor se cumprido integralmente o acordo no prazo de cinco dias para fins de extinção
da execução. Int.(REL. 238) (N. ORDEM 127/11) - ADV: DIEGO ROBERTO JERONYMO (OAB 296142/SP), MARCELO DE
ALMEIDA (OAB 286235/SP), MARIA ANGELA TORCIA COUTO (OAB 283091/SP), TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI
ROBERTO (OAB 226005/SP)
Processo 0001732-07.2012.8.26.0451 (451.01.2012.001732) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco Sa - Capas Paulista Industria e Comerc O P L Me - - Mauricio Ramos - - Vera Aparecida Barbosa Ramos - Ante
a sentença proferida nos embargos (cópia de fls. 74/86), manifeste-se o credor em cinco dias. Int.(REL. 238) (N. ORDEM 83/12)
- ADV: JURANDIR JOSÉ DAMER (OAB 215636/SP), MAURO ANTONIO ADAMOLI (OAB 66459/SP)
Processo 0001891-13.2013.8.26.0451 (045.12.0130.001891) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Glpar Parafusos
Ltda Epp - Romasi Construtora Ltda - Vistos. Providencie a exeqüente certidão atualizada da junta comercial quanto a empresa
executada. Int.(REL. 238) (N. ORDEM 96/13) - ADV: EZIO ROBERTO FABRETTI (OAB 118326/SP)
Processo 0002233-58.2012.8.26.0451 (451.01.2012.002233) - Cumprimento de sentença - Despesas Condominiais Condomínio Residencial Colinas de Piracicaba - Gislaine Aparecida Octaviana Rocha - Faça-se a penhora sobre o imóvel
indicado, lavrando-se auto nos termos do artigo 659 do CPC, intimando-se a executada pessoalmente. Int. (fica a parte credora
intiamda a apresentar matricula atualizada do imóvel). (rel. 238) (n. ordem 111/12) - ADV: SERGIO ROBERTO SACCHI (OAB
140155/SP)
Processo 0002669-56.2008.8.26.0451 (451.01.2008.002669) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material Maria de Fátima Bezerra Morais Oliveira - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Higilimp Limpeza Ambiental Ltda - Fls. 272:
oportunamente. Informe o INSS eventual crédito a ser compensado no prazo de cinco dias. Int.(REL. 238) (N. ORDEM 165/08)
- ADV: CLARA MACHUCA DE MORAES (OAB 263832/SP), CLELIA PAULA RODRIGUES LEITE (OAB 192195/SP), SILVIA
HELENA MACHUCA FUNES (OAB 113875/SP)
Processo 0002716-25.2011.8.26.0451 (451.01.2011.002716) - Cumprimento de sentença - Aposentadoria por Invalidez
Acidentária - Maria do Rosário Guedes dos Santos - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Expeça-se mandado de
levantamento conforme pleiteado a fls. 290. Após, manifeste-se sobre a suficiência dando quitação se o caso em cinco dias,
entendido o silêncio como concordância tácita. Int. (rel. 238) (n. ordem 183/11) - ADV: JOSE PEDRO MARIANO, CLÁUDIO
MONTENEGRO NUNES (OAB 156616/SP)
Processo 0002857-20.2006.8.26.0451 (451.01.2006.002857) - Cumprimento de sentença - Instituto Educacional Piracicabano
- Rodineia Pereira Fernandes - Ante o teor do artigo 238, parágrafo único do CPC, intimada a executada (fls.139). Expeça-se
certidão para inscrição na dívida ativa. Após, comunique-se e arquivem-se. Int.(REL. 238) (N. ORDEM 159/06) - ADV: ACHILE
MARIO ALESINA JUNIOR (OAB 94625/SP)
Processo 0003109-33.2000.8.26.0451 (451.01.2000.003109) - Cumprimento de sentença - Instituto Educacional Piracicabano
- Mabilde da Conceicao Coutinho Alberto Bernardes - Informe o credor no prazo de cinco dias se cumprido o acordo para fins de
extinção da execução, entendido o silêncio como concordância tácita. Int.(REL. 238) (N. ORDEM 137/11) - ADV: ACHILE MARIO
ALESINA JUNIOR (OAB 94625/SP), JADIR VIEIRA JUNIOR (OAB 736/MG)
Processo 0004068-81.2012.8.26.0451 (451.01.2012.004068) - Cumprimento de sentença - Geraldo Nogueira - Banco do
Brasil Sa - Digam as partes sobre o cálculo do setor de contadoria. (débito em 09/13; R$ 121.0008,06). (rel. 238) (n. ordem
216/12) - ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), FERNANDO SANTARELLI MENDONÇA (OAB 181034/SP),
NEI CALDERON (OAB 114904/SP)
Processo 0004069-66.2012.8.26.0451 (451.01.2012.004069) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Devanir Dal Ben - Banco do Brasil Sa - Digam as partes sobre o cálculo do setor de contadoria. (saldo devedor em
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04/13; R$ 5.870,18). (rel. 238) (n. ordem 222/12) - ADV: CARLOS ADROALDO RAMOS COVIZZI (OAB 40869/SP), FERNANDO
SANTARELLI MENDONÇA (OAB 181034/SP)
Processo 0004835-22.2012.8.26.0451 (451.01.2012.004835) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Npl I - Larissa Di Cassia Laperuta - manifeste-se a parte
autora tendo em vista a carta AR devolvida. (ausente) (rel. 238) (n. ordem 260/12) - ADV: ILDA HELENA DUARTE RODRIGUES
(OAB 70148/SP)
Processo 0005241-39.1995.8.26.0451 (451.01.1995.005241) - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Obrigações - Comércio e Industria de Madeiras São José Ltda - Casa Perianes
Materiais para Construcao Ltda - Ermelinda Vendemiatti Pieske - Manifeste-se a Síndica sobre a petição e documentos de fls.
2536/2552. Sem prejuízo, cumpra-se o determinado a fls. 2391/2392, conforme pleiteado pelo M.P. Após nova vista ao MP. Int.
(REL. 238) (N. ORDEM 829/95) - ADV: DAYRSON CHIARELLI JUNIOR (OAB 115347/SP), TOMAS DOS REIS CHAGAS JUNIOR
(OAB 117481/SP), LUIZA HELENA SIQUEIRA (OAB 118842/SP), MARCIA SOARES DE MELO (OAB 120312/SP), MARCILIO
MIRANDA DE SOUZA (OAB 114419/SP), WAGNER BINI (OAB 123464/SP), HAMILTON GARCIA SANT’ANNA (OAB 123491/
SP), ADRIANA ROCHA FRAMESCHI SOUTO (OAB 124708/SP), KATIA DOS REIS CARVALHO (OAB 125339/SP), ADRIANA
CARNIETTO FURLAN (OAB 125411/SP), SERGIO JOSE DOS SANTOS (OAB 148413/SP), ERMELINDA VENDEMIATTI
PIESKE (OAB 105004/SP), NER CABRERA LOPEZ (OAB 100975/SP), CARLOS DE ALMEIDA BRAGA (OAB 15470/RJ),
HELIO SCHIAVOLIM FILHO (OAB 99777/SP), DANIEL TOSINI (OAB 112003/SP), LUIZ ANTONIO RICCI (OAB 31846/SP),
ANDREA SATOLO (OAB 100575/SP), NELSON JORGE DE MORAES JUNIOR (OAB 114099/SP), VALMIR FERNANDES
(OAB 102698/SP), SUSY GOMES HOFFMANN (OAB 103145/SP), MARCOS SERGIO FORTI BELL (OAB 108034/SP), JOSE
CARLOS DE OLIVEIRA (OAB 108290/SP), FRANCISCO CARLOS DE LIMA (OAB 109761/SP), CHRISTINA RODRIGUES DE
SOUZA (OAB 113567/SP), EDUARDO JOSE DA SILVA BRANDI (OAB 91557/SP), CRISTINA MARIA DE ALMEIDA SILVA E
MELLO (OAB 62595/SP), SUELI RODRIGUES (OAB 70955/SP), LUIZ FERNANDO MAIA (OAB 67217/SP), LUIZ DE ALMEIDA
MENDONCA (OAB 66554/SP), ANTONIO HEIFFIG JUNIOR (OAB 66203/SP), CARMINO ANTONIO PRINCIPE VIZIOLI (OAB
66140/SP), IVAN MENDES DE BRITO (OAB 65883/SP), RENATO ELIAS (OAB 73454/SP), NADIR MILHETI FERREIRA (OAB
59316/SP), JOSE BENEDITO DO NASCIMENTO (OAB 59068/SP), CRISTALINO PEREIRA NETO (OAB 58991/SP), PAULO
SERGIO DEMARCHI (OAB 56486/SP), MARISTELA MILANEZ (OAB 54240/SP), CLAUDIO BINI (OAB 52887/SP), ROBERTO
GREJO (OAB 52207/SP), ANTONIO VITORINO DA SILVA (OAB 84644/SP), RICARDO ORTIZ DE CAMARGO (OAB 91467/
SP), CARLOS JOSE REIS DE ALMEIDA (OAB 91097/SP), DEBORA PIRES MARCOLINO (OAB 88623/SP), MILTON ALVES
NOGUEIRA (OAB 87745/SP), ADEMAR SILVEIRA PALMA JUNIOR (OAB 87533/SP), JOSE APARECIDO BUIN (OAB 74541/
SP), VALDERIS APARECIDA LOURENCINI (OAB 82148/SP), RENATO GONCALVES DA SILVA (OAB 80357/SP), CLEIDE
BERIL RAMOS (OAB 80342/SP), SALMO DELPHINO ALVES (OAB 78433/SP), IZILDA FERREIRA MEDEIROS (OAB 78000/
SP), DALCISA VENTURINI LOCATELLO BOSSOLANI (OAB 76265/SP), NILSON DOS SANTOS ALMEIDA (OAB 128845/SP),
SUSETE GOMES (OAB 163760/SP), PAULO SERGIO QUEIROZ BARBOSA (OAB 20726/SP), MARCIO DO CARMO FREITAS
(OAB 18821/SP), ANTONIO BUENO SOARES (OAB 18456/SP), OVIDIO SATOLO (OAB 18424/SP), JOSE EDUARDO SOARES
DE MELO (OAB 17636/SP), HERCIO SILVEIRA BARROS (OAB 26362/SP), EDIBERTO DIAMANTINO (OAB 152463/SP), JOSE
AUGUSTO AMSTALDEN (OAB 94283/SP), STEPHANO DE LIMA ROCCO E MONTEIRO SURIAN (OAB 144884/SP), JURACI
FRANCO JUNIOR (OAB 141835/SP), ARTHUR JOSE MORE (OAB 138625/SP), ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/
SP), EUNEIDE PEREIRA DE SOUZA (OAB 51887/SP), ANTONIO VANDERLEI DESUO (OAB 39166/SP), MARIO AUGUSTO
COUTO ROCHA (OAB 50551/SP), OSWALDO MASSOCO (OAB 48652/SP), LOURIVAL VIEIRA (OAB 48257/SP), JAYR SILVA
(OAB 47474/SP), JOSE ANTONIO DOS SANTOS MARTINS (OAB 40416/SP), ANTONIO OSMAR MONTEIRO SURIAN (OAB
26439/SP), OSMIR VALLE (OAB 38040/SP), PEDRO PAULO PENNA TRINDADE (OAB 37292/SP), JAIME MONSALVARGA
(OAB 36489/SP), DANTE TADEU DE SANTANA (OAB 32200/SP), DARCY DINIZ CLINI (OAB 30000/SP), GESNI BORNIA (OAB
29323/SP), JOSE LUIZ SANCHES (OAB 71288/SP)
Processo 0006713-65.2001.8.26.0451 (451.01.2001.006713) - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à
Sentença - D A Drogaria Ltda Me - Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda - - Banco do Brasil S A - Intime-se o executado
Banco do Brasil na pessoa de seu advogado pela publicação na imprensa oficial para pagamento do débito remanescente
conforme pleiteado a fls. 326. Int.( (R$ 108,45)(REL. 238) (N. ORDEM 934/01) - ADV: ANTONIO LUIZ DE CARVALHO FILHO
(OAB 157610/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), JOSE FANTINATO (OAB 34261/SP)
Processo 0006753-27.2013.8.26.0451 (045.12.0130.006753) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Leticia
Cristina Ramos - Elvira Catarina Pelligrinotti - Arquivem-se. Int.(REL. 238) (N. ORDEM 350/13) - ADV: GUSTAVO MUNGAI
CHACUR (OAB 212259/SP)
Processo 0007096-96.2008.8.26.0451 (451.01.2008.007096) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Instituto Educacional Piracicabano - Marcio Careta - O executado foi intimado do bloqueio “on line” na pessoa de sua
advogada (fls.120). Certifique a Serventia eventual decurso de prazo para impugnação. Após manifeste-se o credor em cinco
dias. Int.(decorreu o prazo para a parte executada apresentar impuganção a penhora on line). (REL. 238) (N. ORDEM 414/08) ADV: ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR (OAB 94625/SP), LUZIA CALIL (OAB 109430/SP)
Processo 0007145-89.1998.8.26.0451 (451.01.1998.007145) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Jose Aparecido Marcussi - Construtora e Pavimentadora Almeida Brasil Ltda - - Francisco Luis Osores Coelho - - Mario
Messiano Coletto - - Francisco Carlos de Bessa - Forme-se o quarto volume. A pesquisa Arisp é providência possível a própria
parte. Nova vista por cinco dias. Int.(REL. 238) (N. ORDEM 271/08) - ADV: LUCAS AUGUSTO PRACA COSTA (OAB 223110/
SP), FÁBIO MARCUSSI (OAB 236361/SP), RYAN CARLOS BAGGIO GUERSONI (OAB 220142/SP), MARCOS POPIELYSRKO
(OAB 227912/SP), VITOR MARCUSSI (OAB 301415/SP), NEYDE CAMARGO (OAB 125069/SP), WILSON MARCOS GERDES
(OAB 75871/SP), GLAUCE VIVIANE GREGOLIN (OAB 168834/SP)
Processo 0007228-80.2013.8.26.0451 (045.12.0130.007228) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Banco Bradesco Sa - Mariana Karoline Arthuso Lopes - Oficie-se conforme pleiteado a fls. 65. Retirada e comprovação da
entrega pela parte em 30 dias. Decorridos sem providências, arquivem-se. Int.(RETIRAR OFICIO). (REL. 238) 9N. ORDEM
368/13) - ADV: SINOLEY DOUGLAS DOS SANTOS FILHO (OAB 307185/SP), FLAVIA GONÇALVES RODRIGUES DE FARIA
(OAB 237085/SP)
Processo 0007738-98.2010.8.26.0451 (451.01.2010.007738) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Elepira
Eletricidade Ltda - Piraluz Comercio de Material Eletrico Ltda Me - - Eliane Aparecida Penteado Ribeiro - - Elis Aparecida
Cardozo - Providencie o credor a retirada do ofício copiado a fls. 235 que encontra-se em cartório apesar do recibo exarado.
Oficie-se conforme pleiteado a fls. 252. Retirada e comprovação da entrega pela parte em 30 dias. Decorridos sem providências,
arquivem-se. Int.(RETIRAR OFICIO). (REL. 238) 9N. ORDEM 476/100 - ADV: FABIANA JUSTINO DE CARVALHO (OAB 270329/
SP), JOSE LUIZ CRIVELLI FILHO (OAB 306831/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1752

Processo 0007937-48.1995.8.26.0451 (451.01.1995.007937) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de
Crédito - Banco do Brasil Sa - Comercial Exportadora Arco Iris Ltda - - J R P Marketing e Assessoria de Negocios Sc Ltda - - Jair
Rodrigues Pinto - - Maria Valeria Tejada Rodrigues Pinto - Fls. 456: concedo o prazo de cinco dias. Int.(REL. 238) (N. ORDEM
1257/95) - ADV: IRINEU SARAIVA JUNIOR (OAB 47372/SP), JOSE DO CARMO SEIXAS PINTO NETO (OAB 59006/SP),
CLAUDIA TARANTINO BERGAMINI COELHO (OAB 139582/SP), PAULO DE FREITAS JUNIOR (OAB 150648/SP), MARCIO
LEITE FROES (OAB 101888/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0007945-29.2012.8.26.0451 (451.01.2012.007945) - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título
- C. P. I. e C. P. LTDA M. - - M. R. - - V. A. B. R. - B. B. S. - Traslade-se cópia da sentença e certidão de trânsito para os autos
principais. Nada requerido em cinco dias, arquivem-se. Int.(rel. 238) (n. ordem 408/12) - ADV: MAURO ANTONIO ADAMOLI
(OAB 66459/SP), JURANDIR JOSÉ DAMER (OAB 215636/SP)
Processo 0008093-11.2010.8.26.0451 (451.01.2010.008093) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Eugenio Cláudio Frasson - - Otto Dana - Hsbc Bank Brasil Sa - Providencie o credor a juntada de cópia da decisão
proferida no agravo e certidão de trânsito no prazo de cinco dias. Decorridos, aguarde-se o retorno do agravo. Int. (REL. 238)
(N. ORDEM 519/100 - ADV: FERNANDO SANTARELLI MENDONÇA (OAB 181034/SP), KARINA PACHECO (OAB 251054/SP),
CARLOS ADROALDO RAMOS COVIZZI (OAB 40869/SP), IZABELLE ALBUQUERQUE COSTA MAIA (OAB 270144/SP), LUIZ
RODRIGUES WAMBIER (OAB 291479/SP), GIULIANO PRETINI BELLINATTI (OAB 248497/SP)
Processo 0008187-56.2010.8.26.0451 (451.01.2010.008187) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Cvs Comercio
de Alimentos Ltda - Corporação Gutty Segurança Patrimonial e Vigilância Ltda - Forme-se o segundo volume. Não implantado o
sistema Renajud, oficie-se. Retirada e comprovação da entrega pela parte em 30 dias. Decorridos sem providências, arquivemse. Int. (RETIRAR OFICIO) (REL. 238) (N. ORDEM 507/100 - ADV: EVILASIO FERREIRA FILHO (OAB 105220/SP), EDSON
TEIXEIRA DE MELO (OAB 122629/SP), WALDIR APARECIDO GRILLO (OAB 237005/SP)
Processo 0008193-58.2013.8.26.0451 (045.12.0130.008193) - Execução de Título Extrajudicial - Mútuo - Mapa Administradora
de Convenios e Cartões Ltda - Solukit Industria e Comercio de Eletroeletronicos Ltda - Ante os levantamentos efetuados,
manifeste-se a parte credora dando quitação se o caso para fins de extinção da execução no prazo de cinco dias, entendido o
silêncio como concordância tácita. Int.(rel. 242) (n. ordem 422/13) - ADV: PAULO AFRANIO LESSA FILHO (OAB 221273/SP)
Processo 0008217-23.2012.8.26.0451 (451.01.2012.008217) - Cumprimento de sentença - Cheque - Instituto Educacional
Piracicabano da Igreja Metodista - Bruna Renata Fronza - Providencie o(a) signatário(a) o recolhimento da taxa de
desarquivamento (R$ 22,00)(duas vias), em cinco dias. Nada providenciado, devolva-se a petição. Int. (REL. 238) (N. ORDEM ADV: ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR (OAB 94625/SP)
Processo 0008389-53.1998.8.26.0451 (451.01.1998.008389) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Maria Conceicao Moreira Penezzi - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Sobre a certidão retro, manifeste-se a
parte requerida. Int.(Até a presente data não há noticias de cumprimento ao r. determinado a fls. 151: “Fixo multa diaria de R$
500,00 até o valor de R$ 10.000,00 caso não entregue a documentação no prazo de 48 horas”. (REL. 238) (N. ORDEM 1231/98)
- ADV: MARIA CONCEICAO MOREIRA PENEZZI (OAB 57768/SP), CRISTIANO MARTINS DE CARVALHO (OAB 145082/SP),
CESAR AUGUSTO ELIAS MARCON (OAB 152391/SP), RICARDO COBO ALCORTA (OAB 143610/SP)
Processo 0008966-06.2013.8.26.0451 (045.12.0130.008966) - Cumprimento de sentença - Despesas Condominiais Condomínio Residencial Del Giardino - Valdir Ricci - - Cleusa Fátima Nunes Ricci - Homologo o acordo celebrado a fls. 57/58 e
suspendo a execução com fundamento no artigo 792 do CPC. Aguarde-se em cartório comunicando oportunamente o credor o
efetivo cumprimento para fins de extinção da execução. Int.(REL. 238) (N. ORDEM 468/13) - ADV: ANDRE FERREIRA ZOCCOLI
(OAB 131015/SP), ANTONIO VANDERLEI DESUO (OAB 39166/SP)
Processo 0009026-47.2011.8.26.0451 (451.01.2011.009026) - Execução de Título Extrajudicial - Podium Mercantil Fomento
Ltda - Associação das Revendas de Materiais para Construção Amacon - Ante o julgamento dos embargos (fls. 79/82), manifestese a parte credora em cinco dias. Decorridos, aguarde-se o julgamento da apelação nos autos de embargos. Int.(REL. 238) (N.
ORDEM 488/11) - ADV: PATRICIA APARECIDA DORTA MAGALHAES ARIEDE (OAB 263484/SP), ED CHARLES GIUSTI (OAB
256574/SP), MARIA PAULA ROSSETTI BORGES (OAB 289850/SP)
Processo 0009333-35.2010.8.26.0451 (451.01.2010.009333) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - José Benedito Piantolla - Banco do Brasil Sa - Tendo em vista o depósito de fls. 498, certifique a Serventia eventual
decurso de prazo para impugnação. Sem prejuízo manifeste-se o credor. Int. (initmado a fls. 491, o Banco do Brasil efetuou o
deposito a fls. 498, decorrido o prazo para impugnar). (rel. 238) (n. ordem 585/10) - ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR
(OAB 142452/SP), FERNANDO SANTARELLI MENDONÇA (OAB 181034/SP), NATHÁLIA CAPOVILLA (OAB 276829/SP),
CARLOS ADROALDO RAMOS COVIZZI (OAB 40869/SP), EDILSON JOSÉ MAZON (OAB 161112/SP)
Processo 0009895-39.2013.8.26.0451 (045.12.0130.009895) - Cumprimento de sentença - Rescisão / Resolução - José
Ferreira do Nascimento - Hipercard Banco Múltiplo Sa - Sobre o depósito manifeste-se o credor em cinco dias dando quitação
se o caso para fins de extinção da execução. Int.(REL. 238) (N. ORDEM 509/13) - ADV: EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP),
SANDRO PIRES BARBOSA (OAB 131388/SP)
Processo 0010188-14.2010.8.26.0451 (451.01.2010.010188) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Supermercado
Delta Max Ltda - João Marcilio Françoso Domingues - Ficam as partes intimadas das datas dos leilões sendo a 1ª Hasta
com inicio no dia 04/02/2014, as 10:00 horas e com término no dia 07/02/2014, as 10:00 horas e para 2ª Hasta com inicio
no dia 07/02/2014, as 10:00 horas e com témino no dia 27/02/2014 as 10 horas. (rel. 238) (n. ordem 632/10) - ADV: BIANCA
GONÇALVES RAPOSO GARCIA (OAB 236307/SP), MARCELO ROSENTHAL (OAB 163855/SP)
Processo 0010312-26.2012.8.26.0451 (451.01.2012.010312) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Podium
Mercantil Fomento Ltda - C P R Industria e Comercio de Refratarios e Metais Ltda Epp - Aguarde-se manifestação da parte
credora por cinco dias. Certifique a Serventia em que efeito recebidos os embargos. Int. (interpostos embargos a execução nº
400808813.2013, os autos encontram-se aguardando o recolhimento das custas iniciais para posterior recebimento). (rel. 238)
(n. ordem 519/12) - ADV: ED CHARLES GIUSTI (OAB 256574/SP)
Processo 0010359-73.2007.8.26.0451 (451.01.2007.010359) - Cumprimento de sentença - Cheque - Terra Tratores Ltda
- José Antonio Fonseca - Ante a sentença de fls. 155/158, esclareça o credor sua pretensão de fls. 163/164 no prazo de
cinco dias. Int.(REL. 238) (N. ORDEM 517/07) - ADV: GIULIANA ELVIRA IUDICE DOS SANTOS, MÁRCIO JOSÉ DE OLIVEIRA
PERANTONI (OAB 164774/SP), DELIANA CESCHINI PERANTONI (OAB 169988/SP)
Processo 0010617-59.2002.8.26.0451 (451.01.2002.010617) - Cumprimento de sentença - Daniela Cristiane Morita Gomes
- Padrao Empreendimentos Ltda - - Nilson Roberto Correia - - Gildran Armindo Correia e Silva - Retornem ao arquivo. Int.(REL.
238) (N. ORDEM 1381/02) - ADV: FERNANDO ANTONIO BONADIE (OAB 76761/SP), ANTONIO VANDERLEI DESUO (OAB
39166/SP), ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP)
Processo 0010873-21.2010.8.26.0451 (451.01.2010.010873) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
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Execução - Supermercado Ideal Indaiatuba Ltda - Adriana Glauser Ferraz - fica a parte autora intimada a fornecer endereço
atualizado da parte executada. (rel. 238) (n. ordem 685/10) - ADV: JOSE ANTONIO ROSA DA SILVA (OAB 81347/SP), RAQUEL
ANA AUGUSTA PIZZOL (OAB 145108/SP)
Processo 0010906-60.2000.8.26.0451 (451.01.2000.010906) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Joaquim Eustaquio de Lima - Banco Bmd S A - Expeça-se nova guia de levantamento e mandado de penhora
conforme pleiteado a fls. 244/245. Int. (Bco BMD retirar mandado de levantamento) (para expedição de mandado de penhora,
fica o credor intiamdo a depositar as diligencias do Oficial de Justiça). (rel. 238) (n. ordem 1442/00) - ADV: ELIA YOUSSEF
NADER (OAB 94004/SP), LAERTE APARECIDO MENDES MARTINS (OAB 110091/SP), SIMONE SEGHESE DE TOLEDO (OAB
105349/SP), ANDREIA ROCHA OLIVEIRA MOTA DE SOUZA (OAB 158056/SP)
Processo 0011249-85.2002.8.26.0451 (451.01.2002.011249) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Elzeger Goncalves Pf05 Fl 134 - Cgs Construtora Ltda Decretada A Quebra - Isabel Tereza Gonzales Coimbra e
outros - Denise Scarpari Carraro - Akira Kawakami - Concrepav Sa Particicpação e Administração - Anote-se a penhora no rosto
dos autos (fls.3566/3567), dando-se ciência as partes. Após, tornem conclusos. Int..(REL. 236) (N. ORDEM 1479/02) - ADV:
MARCELO CANDIDO DE AZEVEDO (OAB 90969/SP), EZILDO EDISON BUENO DE GODOY (OAB 90386/SP), MAURICIO
CARDOSO (OAB 20212/SP), CARLA PASSOS MELHADO COCHI, CLAUDIA STURION ANGELELI FERREIRA (OAB 185871/
SP), DIMITRIUS GAVA (OAB 163903/SP), SPENCER ALVES CATULE DE ALMEIDA JUNIOR (OAB 73438/SP), ANA SILVIA
SOLER (OAB 204023/SP), ELIA YOUSSEF NADER (OAB 94004/SP), RENATA BARROS FEFIN (OAB 253441/SP), ANA PAULA
TOZZI PIEDADE (OAB 159445/SP), ARISTEU JOSE MARCIANO (OAB 50958/SP), GENTIL BORGES NETO (OAB 52050/SP),
FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA (OAB 249781/SP), DANIELA COIMBRA (OAB 155015/SP), DENISE SCARPARI CARRARO
(OAB 108571/SP), FLAVIO APARECIDO MARTIN (OAB 121103/SP), CARLOS NAZARENO ANGELELI (OAB 122521/SP),
ISABEL TERESA GONZALEZ COIMBRA (OAB 123166/SP), FABIO MENDES BORGES (OAB 139697/SP), AUREA VERDI
GODINHO (OAB 142887/SP), EPIFANIO GAVA (OAB 150614/SP), ERIKA FABIANA VIANNA MANOLE (OAB 150969/SP),
ADEMAR BERNHARD JUNIOR (OAB 107976/SP), CRISTIANE MARCON POLETTO (OAB 156196/SP)
Processo 0011954-68.2011.8.26.0451 (451.01.2011.011954) - Procedimento Sumário - Contratos de Consumo - Alessandra
Calefo - Comércio Madeiras Uliana Ltda - - Indusparquet Indústria e Comércio de Madeiras Ltda - Vistos. Cumpra a autora o
determinado a fls. 222, concedido o prazo de 48 horas para tanto. Intime-se com urgência. Piracicaba, 15 de janeiro de 2014.
(Juntar substabelecimento ao advogado que compareceu na audiência anterior). (Rel. 238) (Nº Ordem: 648/11) - ADV: MARISE
APARECIDA MACEDO SANCHES (OAB 258795/SP), JOSE JORGE THEMER (OAB 94253/SP), FLAVIO SARTORI (OAB 24628/
SP), CLAYTON LUIS NOVAES CANATELLI (OAB 231887/SP)
Processo 0012336-32.2009.8.26.0451 (451.01.2009.012336) - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Instituto
Educacional Piracicabano da Igreja Metodista - Márcio Antonio Custódio Moraes - Intime-se o executado na pessoa de seu
advogado pela publicação na imprensa oficial para pagamento do débito nos termos do artigo 475 J do CPC. Int.(DÉBITO:
R$ 2.127,75). (REL. 238) (N. ORDEM 747/09) - ADV: RICHARD CRISTIANO DA SILVA (OAB 258284/SP), DIEGO ROBERTO
JERONYMO (OAB 296142/SP), TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI ROBERTO (OAB 226005/SP)
Processo 0012447-11.2012.8.26.0451 (451.01.2012.012447) - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Instituto
Educacional Piracicabano da Igreja Metodista - Samira Fernandes Lemes - A guia para pesquisa não acompanhou a petição.
Providencie o credor o recolhimento em cinco dias. Após, defiro a pesquisa pelo sistema Infojud. Decorridos sem providências,
arquivem-se. Int.(REL. 238) (N. ORDEM 651/12) - ADV: ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR (OAB 94625/SP)
Processo 0012587-65.2000.8.26.0451 (451.01.2000.012587) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo
/ Atualização - Receovery do Brasil Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Multisetorial - Antonio
Pereira Junior - Providencie o credor o recolhimento da taxa no valor de R$11,00 - cód. 434-1 em cinco dias. Após, defiro a
pesquisa “on line” pelo sistema Infojud. Decorridos sem providências, retornem ao arquivo. Int.(REL. 238) (N. ORDEM 1658/00)
- ADV: ILDA HELENA DUARTE RODRIGUES (OAB 70148/SP)
Processo 0013078-52.2012.8.26.0451 (451.01.2012.013078) - Cumprimento de sentença - Despesas Condominiais Condominio Edifício Nova York - Jose Carlos Sabino - - Marina de Lourdes Wenzel Sabino - Ante a quitação do débito outorgada
a fls. 98 com a anuência dos executados, julgo extinta a execução com fundamento no artigo 794 I do CPC. Expeça-se mandado
de levantamento em favor do credor do depósito de fls. 96 e custas finais do depósito de fls. 95. Transitada em julgado,
comunique-se e arquivem-se. P.R.I. PARTE AUTORA INTIMADA A RETIRAR MANDADO DE LEVANTAMENTO)(REL. 238) (N.
ORDEM 715/12) - ADV: ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP)
Processo 0013207-57.2012.8.26.0451 (451.01.2012.013207) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Adalberto José Salvador - - Edison Montezzo - Banco do Brasil Sa - Ante a certidão retro, restituo o prazo pleiteado
pelo executado. Int.(REL. 238) (N. ORDEM 666/12) - ADV: FERNANDO SANTARELLI MENDONÇA (OAB 181034/SP), ELAINE
EVANGELISTA (OAB 224891/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), CARLOS ADROALDO RAMOS
COVIZZI (OAB 40869/SP)
Processo 0013615-48.2012.8.26.0451 (451.01.2012.013615) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Rita de Cassia Batagin - - Dahir Pantaroto - Banco do Brasil Sa - Ante a concordância das partes com o cálculo
do Contador Judicial de fls. 185/187, julgo extinta a execução com fundamento no artigo 794 I do CPC. Expeça-se mandado de
levantamento nos termos do referido cálculo. Transitada em julgado, comunique-se e arquivem-se. P.R.I. (REL. 238) (N. ORDEM
691/12) - ADV: CARLOS ADROALDO RAMOS COVIZZI (OAB 40869/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB
109631/SP), FERNANDO SANTARELLI MENDONÇA (OAB 181034/SP)
Processo 0014201-27.2008.8.26.0451 (451.01.2008.014201) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Mônica Siqueira de Carvalho - Cr Taboão Cooperativa Residencial Auto Financiada - - Antonio Carlos de Angelis
- - Antonio Jose Carreira - - Jorge Pereira Mendes - - Pedro Luiz Quinalha - - Lucio Sergio Gomes - - Jose Augusto Masson Comunique-se a extinção em relação aos litisconsortes conforme acordo de fls. 384. Intime-se a parte executada na pessoa
de seu advogado da penhora de fls. 398 para, querendo, impugnar no prazo legal. Após será apreciado o pedido de fls. 400
verso parte final. Int.(REL. 238) (N. ORDEM 811/08) - ADV: RENATA BASSO GARCIA (OAB 168501/SP), RITA BORGES DOS
SANTOS (OAB 163789/SP), ANA CAROLINA PEREIRA LEITE (OAB 281621/SP), MATEUS ALVES DA MOTA (OAB 276710/SP),
LUIZ NAZARENO SCHIAVINATO (OAB 90482/SP), JOSE LUIZ RODRIGUES (OAB 57305/SP), MADALENA UNTURA COSTA
(OAB 237858/SP)
Processo 0014367-25.2009.8.26.0451 (451.01.2009.014367) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Cerâmica Briosqui - Cgs Construtora Ltda - Santina Parolina Brioschi - Vistos. Fls. 179/180: Ante o ponderado
manifeste-se a requerente e tornem os autos conclusos. Int.(REL. 238) (N. ORDEM 877/09) - ADV: DENISE SCARPARI
CARRARO (OAB 108571/SP), MAURICIO CARDOSO (OAB 20212/SP), JOEDIL JOSE PAROLINA (OAB 69921/SP)
Processo 0015020-22.2012.8.26.0451 (451.01.2012.015020) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1754

Bancário - Banco Santander Brasil Sa - Calport Service Ltda - - Augusto Roque Mauricio - - Edna Maria Camara Bitencourt
Mauricio - Providencie o(a) signatário(a) o recolhimento da taxa de desarquivamento (R$ 22,00)(duas vias), em cinco dias. Nada
providenciado, devolva-se a petição. Int. (REL. 238) (N. ORDEM - ADV: ORESTES BACCHETTI JUNIOR (OAB 139203/SP)
Processo 0015574-88.2011.8.26.0451 (451.01.2011.015574) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Luiz Totti Filho - - Jose Maria Danelon - - Maria Helena Zenatti Natera Fuentes - - Cristiane Maria Fuentes Martins
- Banco do Brasil Sa - Dê-se ciência as partes da decisão de fls. 252/254 proferida no agravo de instrumento. Int.(REL. 238)
(N. ORDEM 848/11) - ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), FERNANDO SANTARELLI MENDONÇA (OAB
181034/SP), CARLOS ADROALDO RAMOS COVIZZI (OAB 40869/SP), EDILSON JOSÉ MAZON (OAB 161112/SP), NATHÁLIA
CAPOVILLA (OAB 276829/SP)
Processo 0016064-76.2012.8.26.0451 (451.01.2012.016064) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços
- Tecnoflat Gestão e Hotelaria Sc Ltda - Carla Trombetta Matta - Fls.199/202: manifeste-se a parte credora. Int.(REL. 238)
(N. ORDEM 1271/13) - ADV: JOSE ADEMIR CRIVELARI (OAB 115653/SP), JOAO CARLOS GONCALVES DE FREITAS (OAB
107753/SP)
Processo 0016476-41.2011.8.26.0451 (451.01.2011.016476) - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à
Sentença - Vanilza da Silva Lisboa Santos - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Aguarde-se o pagamento do ofício
requisitório em cartório. Int.(REL. 238) (N. ORDEM 886/11) - ADV: ALEXANDRE GONÇALVES MARIANO (OAB 154905/SP),
CLÁUDIO MONTENEGRO NUNES (OAB 156616/SP)
Processo 0017205-67.2011.8.26.0451 (451.01.2011.017205) - Embargos à Execução - Associação das Revendas de
Materiais para Construção Amacon - Podium Mercantil Fomento Ltda - Recebo a apelação em ambos os efeitos. Vista para
contra-razões. Traslade-se cópia para os autos principais, certificando a interposição do recurso. Após, regularizados, subam
os autos ao E. Tribunal. Int.(REL. 238) (N. ORDEM 951/11) - ADV: PATRICIA APARECIDA DORTA MAGALHAES ARIEDE (OAB
263484/SP), GENTIL BORGES NETO (OAB 52050/SP), ED CHARLES GIUSTI (OAB 256574/SP)
Processo 0017302-09.2007.8.26.0451 (451.01.2007.017302) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Nutricesta
Comercio de Alimentos Ltda Epp - Irmaos Rambaldo Ltda - - Luis Augusto Rambaldo - - Marcos Fernando Rambaldo - Banco
Abn Amro Real Sa - manifeste-se a parte autora sobre a certidão do sr. oficial de justiça: CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO
NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 451.2013/038874-9 dirigi-me na Rua Dr.
Mario Goes Camon de Brito e não logrei êxito em localizar o nº 315, sendo que do nº 309 passa para o nº 319. Ademais,
perguntando na vizinhança, não souberam informar sobre a pessoa do requerido Luis Augusto Rambaldo. Assim, DEIXEI DE
CITAR LUIS AUGUSTO RAMBALDO por não localizá-lo. Ademais, DEIXEI DE PROCEDER AO ARRESTO em virtude de não
lograr êxito em localizar bens passíveis de penhora, não obstante as diligencias de praxe. Nada mais, devolvo o mandado
em cartório para os devidos fins de direito. O referido é verdade e dou fé. Piracicaba, 10 de janeiro de 2014 (rel. 238) (n.
ordem 939/07) - ADV: SILVIO SERGIO SCAGNOLATO (OAB 61242/SP), DANIEL NUNES ROMERO (OAB 168016/SP), GENTIL
BORGES NETO (OAB 52050/SP)
Processo 0017631-84.2008.8.26.0451 (451.01.2008.017631) - Cumprimento de sentença - Mpb Motos Ltda - Dpk Comercial
Automotiva Ltda - Informe o executado a que título efetuado o depósito de fls. 112 no prazo de cinco dias. Sem prejuízo
manifeste-se o credor dando quitação se o caso para fins de extinção da execução. Int.(REL. 238) (N. ORDEM 1013/08) - ADV:
LEIMAR MAGRO, TATIANE MENDES FERREIRA (OAB 205788/SP), ARTUR MENEGON DA CRUZ (OAB 187469/SP)
Processo 0018312-15.2012.8.26.0451 (451.01.2012.018312) - Execução de Título Extrajudicial - Mútuo - Instituto Educacional
Piracicabano da Igreja Metodista - Fernanda Diaz - - Julia Maria Rozário Diaz - Providencie o(a) signatário(a) o recolhimento
da taxa de desarquivamento (R$ 22,00)(duas vias), em cinco dias. Nada providenciado, devolva-se a petição. Int. (REL. 238)
(N. ORDEM - ADV: TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI ROBERTO (OAB 226005/SP), DIEGO ROBERTO JERONYMO (OAB
296142/SP)
Processo 0018383-61.2005.8.26.0451 (451.01.2005.018383) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Construtora Costa Norte Empreendimentos Imobiliarios Ltda - Maria Alba Silva Rocha - Reitere-se a intimação. Int.
(fica o credor intimado a manifestar-se sobre a carta precatoria devolvida não cumprida). (REL. 238) (N. ORDEM 1731/05) ADV: ANTONIO GAVA ZOTELLI (OAB 32103/SP), JORGE DA SILVA WAGNER (OAB 131681/SP)
Processo 0019216-74.2008.8.26.0451 (451.01.2008.019216) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento
/ Execução - Bv Financeira Sa - Barreto Veículos Piracicaba Ltda - Homologo a desistência da ação com fundamento no artigo
267 VIII do CPC, aplicável subsidiariamente, conforme pleiteado a fls. 104. Autorizo o desentranhamento dos documentos
desde que substituídos por cópias. Oficie-se para desbloqueio do veículo (fls.30). Retirada pela parte. Transitada em julgado,
comunique-se e arquivem-se. P.R.I.(RETIRAR OFICIO) (N. ORDEM 1108/08) - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA
(OAB 150793/SP)
Processo 0019594-88.2012.8.26.0451 (451.01.2012.019594) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Banco Bradesco Sa - Luiz Carlos de Oliveira Saldanha - - Luiz Carlos de Oliveira Saldanha - manifeste-se a parte autora sobre
a certidão do sr. oficial de justiça: CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em
cumprimento ao mandado nº 451.2013/029723-9 dirigi-me ao endereço, e lá estando DEIXEI DE PROCEDER A PENHORA E
AVALIAÇÃO motivo pelo qual a loja foi desocupada aproximadamente 02 meses sendo a nova proprietária do espaço a senhora
Renata, não sabendo precisar a localização do requerido informações obtidas pela senhor que se apresentou como Izabela
Milanez e aí sendo devolvo o presente e aguardo novas determinações do JUÍZO. O referido é verdade e dou fé. Piracicaba, 29
de novembro de 2013. Número de Atos: 01 dil Saldo credor R$ 40,77 - R$ 13,59 = R$27,18 - ADV: MAURO ANTONIO ADAMOLI
(OAB 66459/SP)
Processo 0021101-94.2006.8.26.0451 (451.01.2006.021101) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Banco do Brasil Sa - Smile Equipamentos Medicos e Odontologicos Ltda Me - - Carlos Alberto Rodrigues Guilhem - Ana Marcia da Silva Guilhem - Não implantado o sistema Renajud, oficie-se. Retirada e comprovação da entrega pela parte em
30 dias. Decorridos sem providências, arquivem-se. Int.(RETIRAR OFICIO). (REL. 238) (N. ORDEM 1079/06) - ADV: MARINA
EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)
Processo 0021236-67.2010.8.26.0451 (451.01.2010.021236) - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços Instituto Educacional Piracicabano da Igreja Metodista - Regina Aparecida Santiago - Intime-se a executada na pessoa de seu
advogado pela publicação na imprensa oficial conforme pleiteado a fls. 121. Int.(REL. 238) (N. ORDEM 1610/10) - ADV: PEDRO
PAULO AZZINI DA FONSECA FILHO (OAB 274173/SP), ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR (OAB 94625/SP), CRISTIANO DE
CARVALHO PINTO (OAB 200584/SP)
Processo 0021378-71.2010.8.26.0451 (451.01.2010.021378) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Itau Sa - Tatiana
Succar Tacla - Providencie o(a) signatário(a) o recolhimento da taxa de desarquivamento (R$ 22,00)(duas vias), em cinco
dias. Nada providenciado, devolva-se a petição. Int. (REL. 238) (N. ORDEM - ADV: MARIA ELISA PERRONE DOS REIS (OAB
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178060/SP)
Processo 0021429-19.2009.8.26.0451 (451.01.2009.021429) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Banco
Bradesco S A - Renovaq Comercio de Peças Ltda Me - - Ernandes Juliao Pessoa - Antecipadas as diligências do Oficial de
Justiça em cinco dias, expeça-se mandado de intimação dos adquirentes do imóvel da decisão de fls. 279/281 e mandado para
registro no cartório. Int.(REL. 238) (N. ORDEM 1313/09) - ADV: HELIO LOPES DA SILVA JUNIOR (OAB 262386/SP), MAURO
ANTONIO ADAMOLI (OAB 66459/SP)
Processo 0021603-57.2011.8.26.0451 (451.01.2011.021603) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco Sa - Domingos Roberto Zurk Me - - Domingos Roberto Zurk - O ofício copiado a fls. 162 independe de resposta.
Nova vista por cinco dias. Int.(REL. 238) (N. ORDEM 1191/11) - ADV: MAURO ANTONIO ADAMOLI (OAB 66459/SP)
Processo 0021624-33.2011.8.26.0451 (451.01.2011.021624) - Cumprimento de sentença - Telefonia - Rosfrios Alimentos
Ltda - Telecomunicações de São Paulo Sa Telesp - - C N C Consultoria Em Cobrança Ltda - Ante a quitação do débito outorgada
a fls. 286, julgo extinta a execução com fundamento no artigo 794 I do CPC. Expeça-se mandado de levantamento conforme
pleiteado. Transitada em julgado, comunique-se e arquivem-se. P.R.I.(REL. 238) (N. ORDEM 1195/11) - ADV: EDUARDO LUIZ
BROCK (OAB 91311/SP), MATHEUS ORIANI BRAIDOTTI (OAB 288363/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB
126504/SP), MARCELO ROSENTHAL (OAB 163855/SP), MURILO FERNANDES CACCIELLA (OAB 190477/SP)
Processo 0023621-85.2010.8.26.0451 (451.01.2010.023621) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento
/ Execução - Instituto Educacional Piracicabano da Igreja Metodista - Otavio Targas - manifeste-se a parte autora sobre a
carta precatoria cumprida negativa. (rel. 238) (n. ordem 1527/100 - ADV: DIEGO ROBERTO JERONYMO (OAB 296142/SP),
TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI ROBERTO (OAB 226005/SP)
Processo 0023696-71.2003.8.26.0451 (451.01.2003.023696) - Execução de Título Extrajudicial - Rene Lacerda Trevisam Deniza Belato Calcidoni - Fls. 382: defiro o prazo pleiteado. Fls. 384/386: oportunamente. Int.(REL. 238) (N. ORDEM 2693/03)
- ADV: ISABEL PRESCILA TAKAKI GASPARINI (OAB 170551/SP), RENÉ LACERDA TREVISAM (OAB 154561/SP)
Processo 0023855-96.2012.8.26.0451 (451.01.2012.023855) - Cumprimento de sentença - Duplicata - Empresa Jornalística
e Editora Gazeta de Piracicaba Ltda - Rosangela Aparecida Benites Me - Antecipadas as diligências do Oficial de Justiça em
cinco dias, expeça-se mandado conforme pleiteado a fls. 72. Decorridos sem providências, arquivem-se. Int.(REL. 238) (N.
ORDEM 1238/12) - ADV: MARIA CLAUDIA CUNHA CARDOSO TAVARES (OAB 225792/SP), DENIS MARK FEIJÃO TAVARES
(OAB 231896/SP)
Processo 0023864-58.2012.8.26.0451 (451.01.2012.023864) - Cumprimento de sentença - Duplicata - Empresa Jornalistica
e Editora Gazeta de Piracicaba Ltda - J A A do Amaral Me - Providencie o credor o recolhimento da taxa no valor de R$22,00
- cód. 434-1 em cinco dias. Após, defiro a pesquisa “on line” pelo sistema Infojud. Decorridos sem providências, arquivem-se.
Int.(REL. 238) (N. ORDEM 1237/12) - ADV: DENIS MARK FEIJÃO TAVARES (OAB 231896/SP), MARIA CLAUDIA CUNHA
CARDOSO TAVARES (OAB 225792/SP)
Processo 0025157-05.2008.8.26.0451 (451.01.2008.025157) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Antonio Carlos Mellega - - Luzia Calil - Alexandre Safatle Rezek - Ante a quitação do débito outorgada a fls. 248/249,
julgo extinta a execução com fundamento no artigo 794 I do CPC. Levantada automaticamente eventual penhora, expedindo-se
o necessário para cancelamento. Intime-se o executado na pessoa de seu advogado pela publicação na imprensa oficial para
pagamento das custas finais em cinco dias, sob pena de inscrição na dívida ativa. Transitada em julgado e não recolhidas as
custas, expeça-se certidão, comunique-se e arquive-se. P.R.I. (REL. 238) (N. ORDEM 1455/08) - ADV: VALDIR CAMPOI (OAB
41322/SP), MARCIA APARECIDA LUIZ (OAB 141142/SP), LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA GUEDES (OAB 120908/SP)
Processo 0025575-98.2012.8.26.0451 (451.01.2012.025575) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Antonio Carlos Gaioto - - Maria Isabel de Toledo - Banco do Brasil Sa - Anote-se a interposição de Agravo de
Instrumento, dando-se ciência à parte contrária. Aguarde-se eventual comunicação ou solicitação do E. Tribunal de Justiça,
observando-se o efeito suspensivo concedido. Int. (REL. 238) (N. ORDEM 1312/12) - ADV: CARLOS ADROALDO RAMOS
COVIZZI (OAB 40869/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), FERNANDO SANTARELLI MENDONÇA (OAB
181034/SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP)
Processo 0025578-53.2012.8.26.0451 (451.01.2012.025578) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo
/ Atualização - Esmeraldo Ricardo Rossin - - Aurea Regina Camargo Guimarães Longo - Banco do Brasil Sa - Anote-se a
interposição do agravo de instrumento na autuação dando-se ciência a parte contrária. Aguarde-se eventual comunicação ou
solicitação do E. Tribunal de Justiça. Int.(REL. 238) (N. ORDEM 1357/12) - ADV: AUREA REGINA CAMARGO GUIMARAES
LONGO (OAB 118641/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), CARLOS ADROALDO RAMOS COVIZZI
(OAB 40869/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), FERNANDO SANTARELLI MENDONÇA (OAB 181034/SP)
Processo 0025621-87.2012.8.26.0451 (451.01.2012.025621) - Cumprimento de sentença - Cheque - Supermercado Delta
Max Ltda - Maria Aparecida Teixeira Soledade - Ante o teor do artigo 238, parágrafo único do CPC, intimada a executada (fls.
83/84), expeça-se mandado de levantamento conforme requerido. Após, manifeste-se o credor dando quitação se o caso para
fins de extinção da execução no prazo de cinco dias. Int. (REL. 238) (N. ORDEM 1321/12) - ADV: MARCELO ROSENTHAL (OAB
163855/SP)
Processo 0025672-98.2012.8.26.0451 (451.01.2012.025672) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Adilson Benedito Calmon Vieira - Banco do Brasil S A - Forme-se o terceiro volume. Fls. 440: anote-se e observese. Int. (rel. 238) (n. ordem 1322/12) - ADV: FERNANDO SANTARELLI MENDONÇA (OAB 181034/SP), CARLOS ADROALDO
RAMOS COVIZZI (OAB 40869/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP)
Processo 0025846-49.2008.8.26.0451 (451.01.2008.025846) - Execução de Título Extrajudicial - Instituto Educacional
Piracicabano da Igreja Metodista - Tatiane Bortolucci - Providencie o(a) signatário(a) o recolhimento da taxa de desarquivamento
(R$ 22,00)(duas vias), em cinco dias. Nada providenciado, devolva-se a petição. Int. (REL. 238) (N. ORDEM - ADV: TEREZINHA
MARIA VARELA BETTONI ROBERTO (OAB 226005/SP), DIEGO ROBERTO JERONYMO (OAB 296142/SP)
Processo 0026141-86.2008.8.26.0451 (451.01.2008.026141) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Bradesco Sa - Sueli
Aparecida Arthur Zatarin Me - - Sueli Aparecida Arthur Zatarin - - Francisco Alessio Zatarin - Providencie o(a) signatário(a) o
recolhimento da taxa de desarquivamento (R$ 22,00)(duas vias), em cinco dias. Nada providenciado, devolva-se a petição. Int.
(REL. 238) (N. ORDEM - ADV: CAROLINA DINIZ PAES (OAB 312604/SP)
Processo 0026460-15.2012.8.26.0451 (451.01.2012.026460) - Execução de Título Extrajudicial - Mútuo - Vest Telas
Vestimentas e Telas Técnicas Ltda - Claripel Indústria de Papéis e Embalagens Ltda - Cumpra-se o determinado no apenso. Int.
(REL. 238) (N. ORDEM 1358/12) - ADV: JURANDIR CARNEIRO NETO (OAB 85822/SP), VANESSA ZAMBON (OAB 226773/
SP), MICHELLE CARVALHO ESTEVES DOS SANTOS (OAB 204837/SP)
Processo 0027379-38.2011.8.26.0451 (451.01.2011.027379) - Cumprimento de sentença - Depósito - Bv Financeira
Sa Crédito Financiamento e Investimento - Daniel Marcos Gomes - Defiro o prazo pleiteado a fls. 104. Decorridos e nada
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requerido, arquivem-se. Int.(REL. 238) (N. ORDEM 1456/11) - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP),
FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP)
Processo 0027543-71.2009.8.26.0451 (451.01.2009.027543) - Execução de Título Extrajudicial - Joao Augusto Mellega Minato do Brasil Ltda - - Sandra Renata Monteiro - Os veículos não foram penhorados conforme certidão de fls. 84 verso. Nova
vista por cinco dias. Decorridos e nada requerido, arquivem-se. Int.(REL. 238) (N. ORDEM 1690/09) - ADV: SILMARA SABADIN
(OAB 202001/SP), ANTONIO VANDERLEI DESUO (OAB 39166/SP), ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP)
Processo 0028641-86.2012.8.26.0451 (451.01.2012.028641) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Agropecuaria
Ideal Ltda - Gabriel Naftali Gonçalves - manifeste-se a parte autora sobre a certidão do sr. oficiial de justiça: CERTIDÃO MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 451.2013/036330-4
dirigi-me ao endereço, Avenida Beira Rio e percorrida toda extensão da avenida não logrei êxito em localizar o numero indicado
sendo que os numeros mais próximos encontrados foram 111, 443, 448, 529 e 601 e aí sendo devolvo o presente e aguardo
novas determinações do JUIZO. O referido é verdade e dou fé. Piracicaba, 13 de janeiro de 2014.(rel. 238) (n. ordem 1474/12)
- ADV: CRISTIANO DE CARVALHO PINTO (OAB 200584/SP)
Processo 0028786-79.2011.8.26.0451 (451.01.2011.028786) - Embargos à Execução - Obrigações - Nadia Maria Franzol
Bernardino - Banco do Brasil Sa - Ante a quitação do débito outorgada a fls. 217, julgo extinta a execução com fundamento no
artigo 794 I do CPC. Expeça-se mandado de levantamento em favor do credor. Intime-se a embargada vencida na pessoa de
seu advogado pela publicação na imprensa oficial para pagamento das custas finais em cinco dias, sob pena de inscrição na
dívida ativa. Transitada em julgado e não recolhidas as custas, expeça-se certidão, comunique-se e arquivem-se. P.R.I.(REL.
238) (N. ORDEM 1540/11) - ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), VINICIUS GAVA (OAB 164410/SP),
DIMITRIUS GAVA (OAB 163903/SP), MARIA DE LURDES RONDINA MANDALITI (OAB 134450/SP)
Processo 0029260-89.2007.8.26.0451 (451.01.2007.029260) - Execução de Título Extrajudicial - Mútuo - Instituto Educacional
Piracicabano da Igreja Metodista - Diones Regia de Paula - - Yolanda Zacarias Zilio - Forme-se o segundo volume. Dê-se ciência
a parte credora do ofício de fls. 230. Nada requerido em cinco dias, retornem ao arquivo. Int.(REL. 238) (N. ORDEM 1597/07) ADV: TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI ROBERTO (OAB 226005/SP)
Processo 0030123-40.2010.8.26.0451 (451.01.2010.030123) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Instituto Educacional Piracicabano da Igreja Metodista - André Luis Salustiano - manifeste-se a parte autora sobre
resposta do oficio do DETRAN. (rel. 238) (n. ordem 1835/10) - ADV: TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI ROBERTO (OAB
226005/SP), DIEGO ROBERTO JERONYMO (OAB 296142/SP)
Processo 0030152-56.2011.8.26.0451 (451.01.2011.030152) - Cumprimento de sentença - Marca - Chp Central Hidráulica e
Pneumática Ltda - Comercial Hidráulica Piracicaba Ltda - Nada requerido em cinco dias, retornem ao arquivo. Int.(REL. 238) (N.
ORDEM 1596/11) - ADV: PAULO ROBERTO TOLEDO CORREA (OAB 52834/SP), JOAO ORLANDO PAVAO (OAB 43218/SP),
JULIANO FLÁVIO PAVÃO
Processo 0030515-09.2012.8.26.0451 (451.01.2012.030515) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução
do dinheiro - Alpunto Brasil Refrigeradores e Serviços Ltda - Saniplast Comércio e Distribuição de Embalagens Ltda - Vistos.
Ajuizado pedido de restituição de três moldes industriais voltados a produção de engradados plásticos, pois entregues em
comodato à falida em 20.05.11, 06.10.11 e 28.09.11 que deveria produzir tais objetos de acordo com a necessidade e solicitação
da requerente. Contestação (fls. 121/125). A empresa Zan Lin alegou ser proprietária dos bens, pois arrendados a falida. No
entanto, pertence ao mesmo grupo econômico da falida razão pela qual não se opõe a devolução pleiteada, isentada a falida dos
encargos da sucumbência. Manifestou-se a falida (fls. 140/148). Discordou do pedido, pois a requerente e a empresa FEMSA
deram causa ao desequilíbrio que ensejou a quebra ante o descumprimento de contrato. Ademais, depende do equipamento para
retornar sua atividade. Manifestou-se o administrador (fls. 185/187). Réplica (fls. 191/197). Manifestou-se o Ministério Público
(fls. 201/203). É o relatório. Decido. O processo comporta julgamento antecipado, desnecessária a produção de outras provas.
Procede o pedido. Comprovado pela autora a celebração do contrato de comodato com a empresa falida (fls. 72) evidenciado
o não cabimento da arrecadação dos aludidos bens. Incabível nesta via a discussão referente a eventual inadimplemento
e responsabilização civil da requerente não prospera a manutenção dos bens nas dependências da falida. Vedada também
discussão a respeito de eventual plano de recuperação judicial como forma de justificar a posse dos equipamentos. Quanto à
sucumbência impõe-se fixação razoável à luz do disposto no art. 20 do CPC, razão pela qual fixo os honorários em R$2.000,00.
A respeito já decidido: “Pedido de restituição em Falência. Contribuições previdenciárias. Não arrecadação desses valores pela
massa. Condição necessária à restituição. Honorários advocatícios. Condenação em percentual de 15% sobre o valor da causa.
Ausência de condenação. Inteligência do art. 20 e seus §§, do CPC. Arbitramento demasiado. Fixação em R$2.000,00 com
atualização segundo a tabela de débitos judiciais deste tribunal. Recurso parcialmente provido” (Apelação Cível nº 000028629.2001.8.26.0394, 7ª Câmara de Direito Privado do TJSP, rel. Luiz Antonio Costa, j. 01.06.2011). Ante o exposto, defiro a
restituição pleiteada na inicial, atualizada monetariamente até a data da efetiva devolução. Arcará a requerida com o pagamento
de custas e honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (art.20, § 4º, do CPC). P.R.I. Piracicaba, 18 de dezembro de
2013. Luiz Roberto Xavier Juiz de Direito. Pela publicação o(a) apelante ficará intimado(a) a recolher o preparo de apelação,
atualizado, no valor de R$ 24.271,51 (Dezembro/13), na guia GARE, cód. 230-6, mais a taxa de porte de remessa e de retorno
no valor de R$ 29,50, na guia FEDTJ, cód. 110-4, por volume (02 volumes). (Rel. 238) (Nº Ordem: 1571/12) - ADV: LUIS
ANTONIO DA GAMA E SILVA NETO (OAB 216068/SP), NELSON GAREY (OAB 44456/SP), RAUL FELIPE DE ABREU SAMPAIO
(OAB 53182/SP), TARSO ABDALLA BANTI (OAB 302402/SP), SOLANGE CRISTINA CARDOSO (OAB 134444/SP)
Processo 0032230-86.2012.8.26.0451 (451.01.2012.032230) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Nivaldo Roque Cavallari - Banco do Brasil Sa - Digam as partes sobre o cálculo do setor de contadoria. (débito
em 03/13; R$ 19.612,32). (rel. 238) (n. ordem 1666/12) - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP),
FERNANDO SANTARELLI MENDONÇA (OAB 181034/SP), CARLOS ADROALDO RAMOS COVIZZI (OAB 40869/SP)
Processo 0032381-23.2010.8.26.0451 (451.01.2010.032381) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel Roselene Sciarantola Goncalves de Abreu - Jose Carlos Pereira - - Cristiane Alves dos Santos - Arquivem-se. Int.(REL. 238) (N.
ORDEM 1981/10) - ADV: SIDNEI INFORCATO (OAB 66502/SP)
Processo 0032760-61.2010.8.26.0451 (451.01.2010.032760) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Dirce Fonseca Machado Goes - Banco do Brasil Sa - Dê-se ciência as partes da decisão proferida no agravo de
instrumento (fls.444/446). Aguarde-se manifestação da parte credora por cinco dias. Int.(REL. 238) (N. ORDEM 1996/10) - ADV:
PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), CARLOS ADROALDO RAMOS COVIZZI (OAB 40869/SP), CLAUDIA GARCIA
GOMES (OAB 264878/SP), FERNANDO SANTARELLI MENDONÇA (OAB 181034/SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB
178033/SP)
Processo 0033597-82.2011.8.26.0451 (451.01.2011.033597) - Cumprimento de sentença - Locação de Imóvel - Nazzli Cateb
Cury - Ana Lúcia Di Bene Vieira Me - - Altino Jorge Vieira - - Antonia Lazara Di Bene Vieira - manifeste-se a parte autora sobre
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a certidão do sr. oficial de justiça : CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que
em cumprimento ao mandado nº 451.2013/026950-2 dirigi-me ao endereço indicado e lá estando, por diversas, em dias e
horários diferentes, DEIXEI DE INTIMAR os requeridos ANA LUCIA DI BENE VIEIRA ME., na pessoa de seu representante
legal; ALTINO JORGE VIEIRA E ANTONIA LAZARA DI BENE VIEIRA, do inteiro teor do presente, haja vista não tê-lo localizado,
tendo encontrado o imóvel, aparentemente uma chácara de lazer, fechada, sem ninguém em seu interior. Certifico mais que
perguntando na portaria do referido Colinas do Piracicaba, não obtive informações sobre os mesmos. Certifico mais que
procurando em outros possíveis endereços, diligenciei até a Rua Moraes Barros, n. 1603, onde verifiquei tratar-se de um antigo
endereço comercial dos mesmos, entretanto, encontrei-o fechado, razão pela qual devolvo o presente mandado, solicitando a
confirmação do endereço fornecido, ou outro local onde os mesmos possam ser encontrados. O referido é verdade e dou fé.
Piracicaba, 03 de dezembro de 2013. (rel. 238) (n. ordem 1778/11) - ADV: JOSE MARCIO DE TOLEDO PIZA (OAB 103723/SP)
Processo 0034187-59.2011.8.26.0451 (451.01.2011.034187) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Instituto Educacional Piracicabano da Igreja Metodista - Fabiana Moro Faria - Providencie o credor o recolhimento
da taxa no valor de R$11,00 - cód. 434-1 em cinco dias. Após, defiro a pesquisa Infojud. Não implantado o sistema Renajud,
oficie-se a Ciretran e Junta Comercial. Retirada e comprovação da entrega pela parte em 30 dias. Decorridos sem providências,
arquivem-se. Int. (RETIRAR OFICIOS). (REL. 238) (N. ORDEM 1813/11) - ADV: TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI
ROBERTO (OAB 226005/SP), DIEGO ROBERTO JERONYMO (OAB 296142/SP)
Processo 0034200-58.2011.8.26.0451 (451.01.2011.034200) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Isaura Augusta da Silva - Banco do Brasil S A - Cumpra-se o V. Acórdão dando-se ciência às partes.
Expeça-se o necessário para liberar o bem penhorado, conforme determinado a fls. 109, ultimo parágrafo. Manifeste-se a autora
sobre o depósito de fls. 161, dando quitação, se o caso, para fins da extinção da execução. (não há averbação da penhora
do imovel no fólio). Rel. 238) (n. ordem 1815/11) - ADV: DANIELLE PUPIN FERREIRA (OAB 288711/SP), MARINA EMILIA
BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), MARIA CELIA LARA TAKAKI (OAB 110523/SP), ISABEL PRESCILA TAKAKI
GASPARINI (OAB 170551/SP)
Processo 0034316-30.2012.8.26.0451 (451.01.2012.034316) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Banco Bradesco Sa - Irene Lourenço de Carvalho Armarinhos Epp - - Ivan de Carvalho Pedrosa - manifeste-se a parte autora
sobre a certidão do sr. oficial de justiça; CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficiala de Justiça,
que em cumprimento ao mandado nº 451.2013/035791-6, em 29/11/13, diligenciei à rua indicada, e lá estando, não logrei êxito
em localizar o número n° 902, sendo que a sequência numérica do quarteirão em seu lado par é: n° 882(residência da Sra.
Terezinha Sales), n° 894 (Oficina Mecânica do Sr. Renato), n° 910 (residência da Sra. Priscila Nunes/ casa dos fundos - Sr.
Edson), n° 918 (pavimento térreo - Confecções Kantil/ pavimento superior - residência da Sra. Antônia Parolina), n° 924, n° 934,
n° 940 e n° 952. Em seu lado ímpar: n° 899 (Creche São Vicente de Paula), n° 925, n° 923, n° 933 e n° 945. Face ao exposto,
DEIXEI DE PROCEDER A CONSTATAÇÃO da ocupação do imóvel situado à Rua Antônio Bacchi, n° 902. Assim sendo, devolvo
o presente ao Cartório e aguardo novas determinações. O referido é verdade e dou fé. Piracicaba, 02 de dezembro de 2013. (rel.
238) (n. ordem 1812/12) - ADV: JEFFERSON LUIZ LOPES GOULARTE, MAURO ANTONIO ADAMOLI (OAB 66459/SP), DIEGO
EUFLAUZINO GOULARTE (OAB 286972/SP)
Processo 0034998-29.2005.8.26.0451 (451.01.2000.017107/2) - Embargos à Execução (Inativa) - Minhocultura Green Seal
Ltda Epp - - Manoel Correa Tablas - - Manoel Carlos Simplicio de Oliveira - Claudio dos Santos Pires - - Paulo Grisotto Defiro o prazo de 30 dias. Decorridos e nada requerido, arquivem-se. Int.(REL. 238) (N. ORDEM 2231/00-2) - ADV: MILTON
JOSE APARECIDO MINATEL (OAB 92243/SP), ADRIANA APARECIDA RAMALHO ARAUJO (OAB 251912/SP), CASSIANO
RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 144866/SP), JOAO BATISTA DE ARAUJO (OAB 132530/SP)
Processo 0035329-98.2011.8.26.0451 (451.01.2011.035329) - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - Carlos
Gilberto Camargo Gonçalves da Silva - Massa Falida Empresa Cgs Construtora Ltda - Providencie o credor o recolhimento da
taxa e informe quais as cópias autenticadas pretende no prazo de cinco dias. Decorridos sem providências, retornem ao arquivo.
Int. (rel. 238) (n. ordem 1890/11) - ADV: MARCELO CANDIDO DE AZEVEDO (OAB 90969/SP), ALEXANDRE BALLAI (OAB
189163/SP), DENISE SCARPARI CARRARO (OAB 108571/SP)
Processo 0035842-32.2012.8.26.0451 (451.01.2012.035842) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral
- Marcela Chiodi Fagundes - Banco Santander S A - Fls. 128/135: manifeste-se a parte credora. Int.(REL. 238) (N. ORDEM
1843/12) - ADV: EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), JOSE AUGUSTO AMSTALDEN (OAB 94283/SP), FABIO ANDRE
FADIGA (OAB 139961/SP)
Processo 0035971-37.2012.8.26.0451 (451.01.2012.035971) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo
/ Atualização - Thereza Frascetto Lissi - Banco do Brasil S A - Ante a certidão retro, reitere-se a intimação. Int.(não houve
manifestação do Banco acionado sobre o calculo de fls. 102). (REL. 238) (N. ORDEM 1856/12) - ADV: RAÍSSA GROSSO
VERNALHA (OAB 323406/SP), SIDNEI INFORÇATO JUNIOR (OAB 262757/SP), SIDNEI INFORCATO (OAB 66502/SP),
EDILSON JOSÉ MAZON (OAB 161112/SP)
Processo 0035976-30.2010.8.26.0451 (451.01.2010.035976) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Condomínio Residencial Bertolin I - Adriana Campos Boaventura - Informe o credor no prazo de cinco dias se
cumprido integralmente o acordo para fins de extinção da execução, entendido o silêncio como concordância tácita. Int.(REL.
238) (N. ORDEM 21/11) - ADV: GABRIELA MACATROZO SANT’ANA (OAB 204295/SP), PAULO RICARDO SGARBIERO (OAB
204547/SP), CASSIO RICARDO GOMES DE ANDRADE (OAB 321375/SP), JURANDIR JOSÉ DAMER (OAB 215636/SP)
Processo 0037544-18.2009.8.26.0451 (451.01.2009.037544) - Execução de Título Extrajudicial - ITAPEVA II MULTICARTEIRA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - El Shaday Distribuidora de Produtos
Alimenticios Ltda Me - - Solange Bahjat Jaafar Ghosn - Fls. 120: cadastre-se o advogado. Apresente o credor cálculo atualizado
do débito e providencie o recolhimento da taxa no valor de R$22,00 - cód. 434-1 em cinco dias. Após, defiro o bloqueio “on
line”. Positivo que resulte o bloqueio fica ele automaticamente convertido em penhora devendo ser os executados intimados.
Decorridos sem providências, retornem ao arquivo. Int. (REL. 238) (N. ORDEM 6/10) - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO
FILHO (OAB 126504/SP)
Processo 0038221-19.2007.8.26.0451 (451.01.2007.038221) - Embargos à Execução - Banco Safra S A - Fernando Boareto
Júnior - - Renata Fernanda Boaretto - Sobre a certidão retro manifeste-se a parte credora em cinco dias. Int.(não houve
impugnação a penhora). (REL. 238) (N. ORDEM 2081/07) - ADV: ANTONIO OSMAR MONTEIRO SURIAN (OAB 26439/SP),
FERNANDO SOARES JUNIOR (OAB 216540/SP)
Processo 1001755-77.2005.8.26.0451 (451.01.2005.020173) - Cumprimento de sentença - Condominio Edificio Residencial
Solange - Nilta Cruz dos Santos - Fls. 250/252: manifeste-se a executada. Int.(REL. 238) (N. ORDEM 1929/05) - ADV: VIVIANE
ALVES SABBADIN (OAB 239495/SP), NELSON GARCIA MEIRELLES (OAB 140440/SP), MARIA CYNTHIA BRAZ FERNANDES
(OAB 94958/MG), THIAGO RENSI (OAB 282729/SP)
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Processo 3015450-83.2013.8.26.0451 - Impugnação ao Valor da Causa - Mútuo - Claripel Indústria de Papéis e Embalagens
Ltda - Vest Telas Vestimentas e Telas Técnicas Ltda - Vista ao impugnado. Int.(REL. 238) - ADV: JURANDIR CARNEIRO NETO
(OAB 85822/SP), VANESSA ZAMBON (OAB 226773/SP), MICHELLE CARVALHO ESTEVES DOS SANTOS (OAB 204837/SP)

6ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ROGÉRIO SARTORI ASTOLPHI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FERNANDO LANDI DA COSTA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2014
Processo 0000065-15.2014.8.26.0451 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - Bema Empreendimentos Importações
e Construções Ltda - GEOESP GEOTECNIA E FUNDAÇÕES LTDA - Vistos. Apresente o autor os recolhimentos originais de fls.
08/10, sob pena de revogação da liminar. Prazo: 48 horas. Dil e int. Com urgência. - ADV: RICARDO TELES DE SOUZA (OAB
45311/SP)
Processo 0002241-11.2007.8.26.0451 (451.01.2007.002241) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - R.
G. - E. de G. G. R. P. A. P. G. X. - - A. M. Z. G. - - A. V. - - A. M. V. - - F. F. F. - - A. R. L. V. e outros - “Certifico e dou fé que
já foram expedidos mandados para intimação das requeridas Anna Maria e Ana Paula (esta representante do Espólio) para
depoimento pessoal (conforme fls. 631 e 633). Nada Mais... Certifico e dou fé que para a intimação para depoimento pessoal do
requerido Renato é necessário o recolhimento de diligências de oficial. Nada Mais. (À REQUERIDA MARIA CECÍLIA FURLAN:
RECOLHER DILIGÊNCIAS DO OFICIAL PARA A INTIMAÇÃO PESSOAL DE RENATO GUASTI, ANA MARIA ZORLINI GUASTI
E ANA PAULA GUASTI XAVIER) - ADV: TATIANA FURLAN (OAB 153061/SP), JOAO ORLANDO PAVAO (OAB 43218/SP),
ANTONIO VANDERLEI DESUO (OAB 39166/SP), PAULO CHECOLI (OAB 39156/SP), CRISTIANE MARCON POLETTO (OAB
156196/SP), ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP)
Processo 0005585-87.2013.8.26.0451 (045.12.0130.005585) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Amanda Juliane da Silva - Diogo Torres da Silva - Ficam, as partes, devidamente intimadas nas pessoas de seus procuradores
de que foi agendada para o dia 29 DE JANEIRO DE 2014, às 11:45 horas a perícia médica na autora, devendo a mesma
comparecer no endereço sito à Rua Barra Funda, nº 824 - Barra Funda - São Paulo, ocasião em que será examinada pelo
perito judicial, devendo apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, devidamente trajada e munida de Cédula de
Identidade, Carteira Profissional, C.P.F e todo material de interesse médico-legal (exames laboratoriais, de imagem, relatórios
e/ou prontuários médico-hospitalares) - ADV: JURANDIR JOSÉ DAMER (OAB 215636/SP), CLARISSE RUHOFF DAMER (OAB
211737/SP), ADRIANO FLABIO NAPPI (OAB 186217/SP)
Processo 0005631-13.2012.8.26.0451 (451.01.2012.005631) - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário - Maria
Denis Mataveli Aguiar - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fl. 265: ciente. Fls. 265/268: mantenho a decisão agravada por
seus próprios fundamentos. Em seguimento, designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 25 de fevereiro
de 2.014, às 15,15 horas. Dil. e int. - ADV: ALESSANDRA LINGOIST MARIANO (OAB 158050/SP), ALEXANDRE GONÇALVES
MARIANO (OAB 154905/SP)
Processo 0009105-55.2013.8.26.0451 (045.12.0130.009105) - Procedimento Ordinário - Seguro - Mauro Fernando Mantuan
- Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Ficam as partes devidamente intimadas nas pessoas de seus procuradores de
que foi agendada a perícia médica no autor para o dia 12 DE FEVEREIRO DE 2014, às 14:15 horas, no endereço sito à Rua
Barra Funda, nº 824 - Barra Funda - São Paulo - SP, ocasião em que será examinado pelo(a) perito(a) judicial nomeado(a),
devendo apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, devidamente trajado e munido de Documento de Identificação
ORIGINAL E COM FOTO, SEM O QUAL NÃO SERÁ ATENDIDO, carteira de trabalho - CTPS (todas que possuir) e todo material
de interesse médico-legal (exames laboratoriais, de imagem, relatórios e/ou prontuários médico-hospitalares). - ADV: RICARDO
COBO ALCORTA (OAB 143610/SP), CESAR AUGUSTO ELIAS MARCON (OAB 152391/SP), ANTONIO FLAVIO MONTEBELO
NUNES (OAB 273983/SP)
Processo 0013447-17.2010.8.26.0451 (451.01.2010.013447) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Patricia
Maria Usberti Vizioli - Wilson Aparecido Oliveira - Vistos. Havendo interesse de composição entre as partes, nos termos do
art. 599, inciso I, do Código de Processo Civil, designo audiência para o dia 25 de fevereiro de 2014, às 14,10 horas. Advirto
que, se o caso, a parte intransigente deverá apresentar oportuna petição, pois, do contrário, poder-se-á incorrer em litigância
de má-fé acaso instalada a solenidade sem proposta de acordo. Dil. e int. (FICAM AS PARTES DEVIDAMENTE INTIMADAS
NAS PESSOAS DE SEUS PROCURADORES DA DESIGNAÇÃO DA DATA DA AUDIÊNCIA SUPRA MENCIONAD\\\< - ADV:
MARCELO GONÇALVES ROSA (OAB 171728/SP), JOÃO MARCELO DE PAIVA AGOSTINI (OAB 198466/SP), DANIELA ALTINO
LIMA MORATO (OAB 186046/SP)
Processo 0019781-38.2008.8.26.0451 (451.01.2008.019781) - Procedimento Ordinário - Cheque - Capital Ativo Comercial
Ltda - Elizabeth A de Magalhaes - Vistos. Ante a informação de fl. 232, torno nulos os atos a partir de fls. 224, devendo a
Defensoria Pública ser intimada pessoalmente do teor da sentença de fls. 211/213. Dil e int. Com urgência. - ADV: MARCOS
LARA TORTORELLO (OAB 249247/SP)
Processo 0021452-57.2012.8.26.0451 (451.01.2012.021452) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução
do dinheiro - Thiago Juca de Araújo - - Fernanda Aparecida Alonso - Aline Sabatim Tolotto Ré - - Matheus Sabatim - Vistos. Com
fundamento no art. 125, inciso IV, do Código de Processo Civil, convoco as partes para audiência de tentativa de conciliação no
dia 25 de fevereiro de 2014, às 14,30 horas. Justifica-se essa solenidade em vista dos documentos de fls. 134/141 e 175/180,
bem assim pela substituição dos Patronos originários dos réus, donde se vislumbra nova oportunidade de composição. Dil. e int.
(FICAM AS PARTES DEVIDAMENTE INTIMADAS NAS PESSOAS DE SEUS PROCURADORES DA DESIGNAÇÃO DA DATA
DA AUDIÊNCIA SUPRA MENCIONADA) - ADV: ALEXANDRA PACHECO LEITAO (OAB 152752/SP), MELISSA CARVALHO DA
SILVA (OAB 152969/SP)
Processo 0022836-07.2002.8.26.0451 (451.01.2002.022836) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula Hipotecária Caixa de Previdencia dos Funcionarios do Banco do Brasil Previ - Fernando Manoel Mattiazzo - - Soraya Malaman Mattiazzo
- J. Designo audiência de conciliação para o dia 24/02/2014 às 13,30 horas, ato que será retirado de pauta em havendo
manifestação contrária pela exequente. Dil. e int. (FICAM AS PARTES DEVIDAMENTE INTIMADAS NAS PESSOAS DE SEUS
PROCURADORES DA DESIGNAÇÃO DA DATA DA AUDIÊNCIA SUPRA MENCIONADA) - ADV: JOSE FRANCISCO SIQUEIRA
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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NETO (OAB 69135/SP), FERNANDA MALAMAN MATTIAZZO (OAB 262376/SP), SERGIO GERAB (OAB 102696/SP)
Processo 0026774-58.2012.8.26.0451 (451.01.2012.026774) - Procedimento Ordinário - Mútuo - Banco do Brasil Sa Supermercado Miranda Piracicaba Ltda Epp - - Paulo Nascimento Miranda - - Margarete Forti - Vistos. Com fundamento no art.
331 do Código de Processo Civil designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 25 de fevereiro de 2014, às 13,50
horas, ato que será retirado de pauta em havendo manifestação contrária por qualquer dos litigantes. Advirto aos litigantes que,
se o caso, a parte intransigente deverá apresentar oportuna petição, pois, do contrário, poder-se-á incorrer em litigância de máfé acaso instalada a solenidade sem proposta alguma de acordo. Dil. e int. (FICAM AS PARTES DEVIDAMENTE INTIMADAS
NAS PESSOAS DE SEUS PROCURADORES DA DESIGNAÇÃO DA DATA DA AUDIÊNCIA SUPRA MENCIONADA) - ADV:
EDILSON JOSÉ MAZON (OAB 161112/SP), MAURICIO SILVA SAMPAIO LOPES (OAB 142597/SP), JOAO CARLOS DE LIMA
JUNIOR (OAB 142452/SP)
Processo 0029517-41.2012.8.26.0451 (451.01.2012.029517) - Cumprimento de sentença - Cheque - Leticia de Lima Matos
- Silvana Moreno - Diga, o autor: “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 451.2013/004552-3
dirigi-me ao endereço indicado em 27/09/13 E DEIXEI DE INTIMAR SILVANA MORENO, fui informado pelo Sr João da portaria,
que não consta nenhum morador com este nome e desconhece a requerida.” - ADV: MARTA TEIXEIRA DE LIMA (OAB 128553/
SP)
Processo 0031600-30.2012.8.26.0451 (451.01.2012.031600) - Procedimento Sumário - Espécies de Contratos - Associação
dos Guardas Civis de Piracicaba - Wilson João Trindade - Vistos. 1 - Deixo de deliberar a respeito do pedido de fls.62/63,
por falta de capacidade postulatória da parte. 2 - Certifique a escrivania eventual decurso do prazo para oferecimento de
contestação. Int. - ADV: RODRIGO CARDOSO LOURENÇO DE CAMARGO (OAB 300539/SP)
Processo 0033172-55.2011.8.26.0451 (451.01.2011.033172) - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - Centro
Educacional Terras do Engenho - Jonas Rodrigues Fontes Junior - Vistos. 1) Fls. 107/111 e 120/121: pelos extratos juntados às
fls. 112/114 nota-se que o bloqueio judicial de valor R$ 535,31 incidiu diretamente sobre a conta bancária onde o executadoimpugnante recebe seu salário pelas próprias denominações dos créditos havidos nela, atento que esta modalidade do crédito
de salário vem sendo observada, também, em outros feitos quando se operam nesta instituição financeira, qual seja, BANCO
BRADESCO. Destarte, há situação de impenhorabilidade porque amparada pelo inciso IV do art. 649 do Código de Processo
Civil, verba de caráter alimentar e de subsistência. Assim, defiro o levantamento a favor do executado, expedindo-se “MLJ”
relativamente ao depósito de fl. 97. 2) E à vista das respostas de fls. 118/119, defiro o pedido de bloqueio do veículo indicado à
fl, 119, expedindo-se o necessário e dando-se ciência destas às partes, nos termos do art. 398 do Código de Processo Civil; e
defiro a expedição de certidão para fins de protesto. 3) Cumpridas providências, manifeste-se o exequente em seguimento. Dil.
e int. Piracicaba, 13 de dezembro de 2013 ROGÉRIO SARTORI ASTOLPHI Juiz de Direito (Ao executado para retirar mandado
de levantamento judicial e ao exequente para retirar ofício e certidão na contracapa dos autos) - ADV: GABRIELA DE BARROS
VALLE (OAB 324284/SP), JOAO ORLANDO PAVAO (OAB 43218/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ROGÉRIO SARTORI ASTOLPHI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FERNANDO LANDI DA COSTA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2014
Processo 1000085-86.2014.8.26.0451 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - JOSÉ CARLOS BALTIERI
- ROSELY SUZI AMABILE DOS SANTOS - 1) Cite(m)-se o(s) réu(s) para responder(em) ao pedido de rescisão. Prazo: 15 dias,
da juntada do mandado aos autos. 2) No prazo de 15 dias, contado da citação, poderá a locatária, para evitar a rescisão da
locação, efetuar o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial no qual serão
incluídos: a) os alugueres e encargos que se vencerem até a sua efetivação; b) as multas ou penalidades contratuais, quando
exigíveis; c) os juros de mora; e d) as custas e honorários do advogado do locador fixados em 10% sobre o montante devido, se
do contrato não constar disposição diversa. 3) Cientifique-se, se requerido, eventuais sublocatários ou ocupantes do imóvel. 4)
Ficam concedidos os benefícios do art. 172 e parágrafos do Código de Processo Civil, caso requeridos na inicial. 5) Do mandado
deverão constar as advertências legais e o inteiro teor deste despacho. - ADV: FABIO COLOGNESI BRAGA (OAB 168911/SP)
Processo 1000358-65.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré, Crédito,
Financiamento e Investimento S/A - CLEUSA APARECIDA DA SILVA MORAES - Vistos. Regularize a autora a distribuição
da petição inicial, indicando as peças processuais conforme sua natureza, e não incluindo tudo sobre as rubricas “Petição
e Documentos”. Essa providência visa, apenas e tão-somente, o melhor manuseio dos autos digitais por todas as partes
processuais. Após, certificado o recolhimento das custas iniciais, tornem conclusos. Int. - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB
124809/SP)
Processo 4000592-30.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Sustação de Protesto - COSAN S/A INDÚSTRIA E
COMÉRCIO - TRANSPORTADORA RISSO LTDA - Vistos. Fls. 350/357: sem prejuízo do r. despacho de fl. 348, em cumprimento
à D. Decisão de fls. 350/355, e após a prestação de caução pelo autora, oficie-se ao Tabelionato de Protesto de Letras e Títulos
desta Comarca determinando a suspensão dos efeitos do protesto lavrado e descrito à fl. 22. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE
NASSAR LOPES (OAB 116817/SP), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR (OAB 39768/SP), MARCELO ROSENTHAL
(OAB 163855/SP)
Processo 4003411-37.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - EDIMAR CAMOLESI ALCANCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Vistos. 1) Fls. 97/98: Ciente. 2) Fls. 99/102: Em prosseguimento, para oitiva das
testemunhas da ré arroladas à fl. 100, designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 25 de fevereiro de 2.014,
às horas. Expeça-se o necessário. Em complementação ao despacho de fl. 103, a audiência está agendada para as 15,30
horas do dia indicado. (AO AUTOR: RECOLHER DILIGÊNCIA NECESSÁRIA PARA INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU; E AO RÉU:
RECOLHER DILIGÊNCIA NECESSÁRIA PARA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR) - ADV: FÁBIO FERREIRA DE MOURA (OAB
155678/SP), MAURO AUGUSTO MATAVELLI MERCI (OAB 91461/SP)
Processo 4003878-16.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes TATIANA CRISTINA AZEVEDO - BANCO ITAUCARD S/A - Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de
fevereiro de 2014, às 15,00 horas, oportunidade em que será previamente tentada a conciliação. Expeça-se o necessário. Int.
(AO RÉU: RECOLHER TAXA POSTAL PARA INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA) - ADV: CARLOS NARCY DA SILVA MELLO
(OAB 70859/SP), EUDER MELO DE ALMEIDA (OAB 332045/SP), LUCAS DE MELLO RIBEIRO (OAB 205306/SP)
Processo 4010024-73.2013.8.26.0451 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Raphael Augusto Paixão Orsi - Adriana Marchiori Orsi Cardenas - - Cleide Therezinha Marchiori Orsi - Antonio Fernandes Filho - Vistos, etc. Pela narrativa da
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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inicial e documentos, há sugestão de prática de esbulho possessório possivelmente praticado pelo réu, razão pela qual o pedido
liminar, em tese, comporta deferimento. Contudo, antes de apreciá-lo determino a expedição de mandado para constatação do
quanto alegado. Após a diligência, voltem os autos imediatamente conclusos para apreciação do pedido liminar. Dil. e int. com
urgência. - ADV: MARCELO ANTONIO SANGLADE MARCHIORI (OAB 175146/SP)

2ª Vara da Família e Sucessões
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO PEDRO PAULO FERRONATO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS ANTONIO AGOSTA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0016/2014
Processo 0000050-09.1978.8.26.0451 (451.01.1978.000050) - Interdição - Capacidade - Mário Antônio Milanez - José Élcio
Milanez - Maria Olga Milanez Durães - R 16 - Proc. 338/12 Vistos. Tendo sido dispensada a prestação de contas, arquivem-se os
autos. Int. - ADV: EZEQUIEL MELOTTO (OAB 50301/SP), LUCIANO RODRIGO MASSON (OAB 236862/SP)
Processo 0000491-61.2013.8.26.0451 (045.12.0130.000491) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - Elieni Garcia
Palma - Wilson Pavinato de Carvalho - R 16 - Proc. 34/13 Vistos. Arquivem-se os autos. Int. - ADV: JOAO PEDRO DA FONSECA
(OAB 152796/SP)
Processo 0000525-03.1994.8.26.0451 (451.01.1994.000525) - Separação Consensual - Dissolução - R. G. de L. - - M. A.
C. de L. - R 16 - Proc. 129/08 Vistos. Retornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: SERGIO RUAS (OAB 80979/SP), WALDEMAR
MIRANDA (OAB 14448/SP), DEBORA ZUBICOV DE LUNA MINGIREANOV (OAB 171441/SP), FABIANA RODER TORRECILHA
(OAB 202955/SP)
Processo 0000625-88.2013.8.26.0451 (045.12.0130.000625) - Procedimento Ordinário - Guarda - Josenilton Querino Dias Adriana Cristina Ferreira Dias - R 16 - Proc. 205/13 Vistos. Arquivem-se os autos. Int. - ADV: JOSÉ CORIOLANO ANDRADE DA
SILVEIRA (OAB 11248/PB), PAULO ROBERTO DE CAMPOS (OAB 299713/SP)
Processo 0001721-75.2012.8.26.0451 (451.01.2012.001721) - Interdição - Capacidade - Neusa Candido - R 16 - Proc. 71/12
2a VFS Vistos. Comprovada a morte do interditando (certidão de óbito fls. 217), desapareceu o objeto do feito, mormente em
se tratando de ação personalíssima, impossibilitada sua transmissão. Ante o exposto, com fundamento no art. 267, inc. IX, do
Código de Processo Civil, julgo extinto, sem resolução do mérito, o processo de interdição de VANDERLEI CANDIDO. Após o
trânsito em julgado, arquivem-se. P. R. I. - ADV: OSMIR VALLE (OAB 38040/SP)
Processo 0002156-15.2013.8.26.0451 (045.12.0130.002156) - Procedimento Ordinário - Guarda - C. R. M. e outro - M. E. M.
- R 16 - PROC. 115/13 2a VFS Vistos. Diante da manifestação dos requerentes, concorde, ainda, a parte contrária (fls. 33/34),
homologo, para que produza seus jurídicos efeitos, a desistência da ação, extinguindo o processo com base no art. 267, VIII, do
CPC. Arquivem-se. - ADV: RONALDO DONATTE (OAB 108482/SP)
Processo 0003254-06.2011.8.26.0451 (451.01.2011.003254) - Execução de Alimentos - Alimentos - L. T. de O. G. - P. J. G. R 16 - Proc. 258/11 - Manifeste-se a parte autora sobre mandado de prisão devolvido por ter o prazo de validade vencido. 9FLS.
67/68) - ADV: KAREN JACQUELINE KOBOR DA SILVA (OAB 276070/SP), CLARISSA MAGALHÃES STECCA FERREIRA (OAB
204495/SP)
Processo 0003329-45.2011.8.26.0451 (451.01.2011.003329) - Execução de Alimentos - Alimentos - M. M. M. e outro - S.
de M. P. - R 16 - Proc. 242/11 - A petição protocolada pelo advogado do requerido e juntada às fls. 89, encontra-se apócrifa,
carecendo de regularização. - ADV: RENATO VIOLA DE ASSIS, ADILSON BAPTISTA DE OLIVEIRA (OAB 121559/SP), ACCYOLY
BARBOSA DO VALE (OAB 104887/SP), BRAULIO DE ASSIS (OAB 62592/SP)
Processo 0004198-91.2000.8.26.0451 (451.01.2000.004198) - Execução de Alimentos - Alimentos - R. S. M. - J. M. - R 16 Proc. 1934/13 Vistos. Fls. 53: Defiro vista dos autos pelo prazo requerido. Int. - ADV: LOURDES HELENA OLIVEIRA PEREIRA
(OAB 123209/SP), GABRIEL DELAZERI (OAB 287028/SP), RAFAEL CRUZATTO (OAB 290329/SP)
Processo 0005984-53.2012.8.26.0451 (451.01.2012.005984) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Dalva Ramos
Cassieri Bollis - Antonio José Bollis - R 16 - Proc. 320/12 - Manifeste-se a parte autora para indicar as peças para expedição do
formal de partilha, e, caso não seja beneficiário da Justiça Gratuita, efetuar o devido recolhimento de guias FEDTJ referente às
cópias, R$0,50 por folha (código 201-0) ; guia ref. às autenticações, R$2,00 por folha (código 221-6) e guia ref. à expedição do
formal de partilha, R$35,00. - ADV: CAROLINE SOARES (OAB 245611/SP), BENEDITO MILLER (OAB 87824/SP)
Processo 0006234-52.2013.8.26.0451 (045.12.0130.006234) - Divórcio Litigioso - Dissolução - Bianca Menezes Alves
Pedreira - Wellington Carlos Pedreira - R 16 - Proc. 373/13 - 2a VFS Vistos. Encaminhem-se os autos à Defensoria, para
eventual nomeação de novo defensor. Int. (Vista dos autos a Dra. Marissol A. Brigatti, nomeada pela Defensoria Pública.) - ADV:
MARISSOL APARECIDA BRIGATTI (OAB 204339/SP)
Processo 0007809-32.2012.8.26.0451 (451.01.2012.007809) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - Erik
Leandro Bandória - Patrícia Liz Bandória e outros - R 16 - Proc. 422/12 Vistos. Arquivem-se os autos. Int. - ADV: SERGIO LUIZ
PANNUNZIO (OAB 110479/SP), PEDRO CESAR GIANOTTI (OAB 122994/SP), DARCI DA SILVA CAMPOS (OAB 284826/SP)
Processo 0008012-91.2012.8.26.0451 (451.01.2012.008012) - Execução de Alimentos - Alimentos - G. N. A. - G. S. A. - R 16
- Proc. 438/12 - Manifeste-se a parte autora sobre certidão da servantia informando que decorreu o prazo sem apresentação de
justificativa ou pagamento do débito. - ADV: VANIA APARECIDA MORETON PENTEADO (OAB 139231/SP), FERNANDO PIVA
CIARAMELLO (OAB 286147/SP)
Processo 0008800-71.2013.8.26.0451 (045.12.0130.008800) - Divórcio Litigioso - Dissolução - P. L. M. - L. C. L. - R 16 Proc. 538/13 - Manifeste-se a parte autora sobre a certidão da servantia, informando que decorreu o prazo sem apresentação de
contestação. - ADV: JOAO CARLOS CARCANHOLO (OAB 36760/SP)
Processo 0009797-64.2007.8.26.0451 (451.01.2007.009797) - Execução de Alimentos - Alimentos - K. T. C. S. e outro A. G. da S. - R 16 - pROC. 1131/07 - Manifestem-se os interessados sobre certidão da serventia informando que decorreu o
prazo de sobrestamento do feito. - ADV: ANTONIO HENRIQUE CARVALHO COCENZA (OAB 85933/SP), SERGIO DE FRANCO
CARNEIRO (OAB 24079/SP), EDUARDO RODRIGUES BONATO (OAB 131845/SP)
Processo 0011717-34.2011.8.26.0451 (451.01.2011.011717) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - Henrique
Ferreira Silva e outro - Elizete Ferreira Batista - R 16 - Proc. 806/11 Vistos. Arquivem-se os autos. Int. - ADV: GIULIANO
EVARISTO LOPES FERNANDES (OAB 282601/SP), BRUNO CESAR SILVA DE CONTI (OAB 288144/SP)
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Processo 0012008-68.2010.8.26.0451 (451.01.2010.012008) - Interdição - Capacidade - A. C. A. F. - F. F. S. - R 16 - Proc.
731/10 - Manifeste-se o curador sobre certidão da serventia: ... decorreu o prazo para prestação de contas - novembro de 2011
a novembro 2013. - ADV: RUY PEREIRA BARBOSA (OAB 50073/SP), RENATA RIVELLI MARTINS DOS SANTOS (OAB 163787/
SP)
Processo 0013040-50.2006.8.26.0451 (451.01.2006.013040) - Execução de Alimentos - Alimentos - A. J. da S. M. F. - P.
R. F. - R 16 - Proc. 2111/06 - 2a VFS Vistos. Em face do acordo noticiado (fls. 311/312), e da semelhança na assinatura
da representante do menor lançada no documento de fls. 08/09, DEFIRO a expedição, com urgência, de alvará de soltura
clausulado em favor do executado PAULO ROGERIO FERREIRA, expedindo-se o necessário. Manifestem-se os exequentes
em termos de prosseguimento da execução. Intime-se. - ADV: RENATA BARROS FEFIN (OAB 253441/SP), BENEDITO MILLER
(OAB 87824/SP), MARTHA BARREIRA DE MESQUITA (OAB 95825/SP), PAULO EMILIO GALDI (OAB 150320/SP)
Processo 0015585-64.2004.8.26.0451 (451.01.2004.015585) - Separação Consensual - Família - J. J. C. de S. - - N. L. da
S. S. - R 16 - Proc. 1022/13 - Manifestem-se os interessados sobre certidão da serventia informando que decorreu o prazo de
sobrestamento do feito. - ADV: CLEBER NIZA (OAB 262024/SP), FELIPE DEL NERY RIZZO (OAB 236915/SP)
Processo 0017394-11.2012.8.26.0451 (451.01.2012.017394) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade Felipe da Silva - Leandro Rodrigues dos Santos - R 16 - Proc. 1030/12 - 2a VFS Vistos. Dê-se vista dos autos à Defensoria
Pública para nomeação de curador especial ao requerido. Int. (Vista dos autos ao Dr. Carlos Ari Correa, indicado pela Defensoria
Pública.) - ADV: CARLOS ARY CORREA (OAB 131236/SP)
Processo 0019568-90.2012.8.26.0451 (451.01.2012.019568) - Procedimento Ordinário - Guarda - C. A. da S. - R 16 - Proc.
1161/12 Vistos. Arquivem-se os autos. Int. - ADV: CARLOS EDUARDO DE SOUZA DEL PINO (OAB 263820/SP)
Processo 0023809-83.2007.8.26.0451 (451.01.2007.023809) - Inventário - Inventário e Partilha - Wilnez Pousa Moraes
Barros - Heitor de Moraes Barros Filho - R 16 - Proc. 2324/07 - 2a VFS Vistos. Aguarde-se a manifestação da Fazenda Estadual.
Int. - ADV: ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA TUTINO (OAB 121008/SP)
Processo 0025816-09.2011.8.26.0451 (451.01.2011.025816) - Execução de Alimentos - Alimentos - K. W. G. M. - A. M. - R
16 - Proc. 1703/11 - 2a VFS Vistos. Intime-se o devedor a solver o débito alimentar, na sua integralidade, em três dias, sob pena
de prisão. Int. - ADV: CRISTIANO ZOTELLI (OAB 159552/SP), RODRIGO INFORÇATO MINUZZI (OAB 264026/SP)
Processo 0026814-50.2006.8.26.0451 (451.01.2006.026814) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Mariele Daiane
Alves Mendes - Manoel Alves da Silva - R 16 - Proc. 3984/06 - 2a VFS Vistos. Fls. 195: Ainda que se entenda que o valor do
presente arrolamento encontre-se dentro da isenção trazida pelo artigo 6º da Lei 10.705/2000, essa condição somente pode
ser reconhecida pela própria Fazenda Estadual. Providencie-se, pois, junto ao Posto Fiscal da Fazenda Estadual, a abertura de
procedimento administrativo para apuração ou reconhecimento de isenção do tributo devido pela sucessão havida, conforme
já determinado. Concorde o Ministério Público, fica autorizada a substituição do imóvel partilhado. Após a comprovação da
abertura do procedimento administrativo e a manifestação da Fazenda, expeçam-se os devidos formal de partilha e alvará de
substituição. Intime-se. - ADV: MARIEL VILIOTTI BOTTENE (OAB 243548/SP)
Processo 0026838-73.2009.8.26.0451 (451.01.2009.026838) - Execução de Alimentos - Alimentos - J. C. T. dos S. - G. C.
dos S. - R 16 - Proc. 1734/09 - Manifeste-se a parte autora sobre certidão da servantia informando que decorreu o prazo do
sobrestamento do feito. - ADV: CLAUDENICE APARECIDA PEREZ (OAB 161567/SP)
Processo 0026950-37.2012.8.26.0451 (451.01.2012.026950) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - Thawany
de Souza Bueno - Patrick Osvaldo Marques da Silva Bueno - R 16 - Proc.. 1573/12 - VISTOS I. RELATÓRIO THAWANY DE
SOUZA BUENO, menor impúbere representada por sua mãe TAMIRES BARROS DE SOUZA, move contra PATRICK OSVALDO
MARQUES DA SILVA BUENO a presente ação de alimentos. Alega a autora ser filha do réu, mas viver sob os cuidados exclusivos
da mãe, necessitando da colaboração financeira paterna para o custeio de seu sustento. Tendo o réu capacidade econômica
para a prestação de alimentos, pede, juntando documentos, sua condenação ao pagamento de pensão alimentícia mensal no
valor correspondente a 1/3 (um terço) de seus vencimentos líquidos, enquanto empregado, ou a meio salário mínimo nacional
vigente, no caso de desemprego (fls. 02/10). Fixados alimentos provisórios (fls. 13), fora o réu citado na prisão em que se
encontra (fls. 44/45), deixando, contudo, de apresentar contestação ao pedido (fls. 48). Nomeado Curador Especial ao requerido
(fls. 53), apresentou o mesmo contestação ao pedido, postulando, preliminarmente, a extinção do feito, e impugnando, no
mérito, a pretensão alimentar por negativa geral (fls. 57/58). Refutados pela autora, em réplica, os argumentos tecidos pelo
Curador Especial (fls. 61/62), manifestou-se o Ministério Público pela procedência do pedido (fls. 64). II. FUNDAMENTAÇÃO
Desnecessária a produção de novos elementos de convicção, comporta o feito julgamento no estado em que se encontra
(Código de Processo Civil, artigo 330, inciso I). A questão preliminar suscitada pelo réu não procede, haja vista não tramitar
o presente feito pelo rito especial da Lei de Alimentos (fls. 13). No mérito, a pretensão da autora merece acolhida. A filiação
da autora em relação ao réu foi documentalmente comprovada (fls. 08). A necessidade dos alimentos é presumida em virtude
da própria menoridade da requerente, ao passo que a capacidade econômica do réu para prestá-los é fato que a ausência de
elementos indicativos de incapacidade laborativa autoriza considerar demonstrado. Tem o réu, portanto, o dever legal de prestar
alimentos ao autor, nos termos dos artigos 229 da Constituição Federal; 1.634, inciso I, do Código Civil; e 22 do Estatuto da
Criança e do Adolescente. O valor da pensão, tendo em conta o fato de se encontrar atualmente o requerido em cumprimento de
pena privativa de liberdade na Penitenciária João Batista de Arruda Sampaio, em Itirapina (fls. 44/45), corresponderá à metade
do valor auferido como remuneração do trabalho que eventualmente desempenhar na prisão, a ser depositado diretamente
pela direção do estabelecimento penitenciário em conta-corrente de titularidade da representante legal da menor. A partir do
momento em que estiver o réu em liberdade, passarão os alimentos a corresponder a (1/2) meio salário mínimo nacional
vigente, se desempregado, ou a 1/3 (um terço) de seus vencimentos líquidos, quando empregado, compreendendo a base-decálculo o total da remuneração, excluídos unicamente os descontos relativos à contribuição previdenciária obrigatória e ao IRPF.
Incidirá o referido percentual, frisa-se, sobre quaisquer adicionais porventura acrescidos aos regulares vencimentos do réu, tais
como os decorrentes de horas extras, décimo terceiro salário e férias, vindo a lume, a respeito, o seguinte precedente: “Ora,
sabe-se que o percentual da verba alimentícia deve ser calculado sobre tudo o que o alimentante perceba a título de vantagens
salariais, ou seja, tudo quanto salário se defina ou em sua conceituação se comporte. Como tal entende-se o vencimento, os
adicionais, as promoções e progressões funcionais, o décimo terceiro salário, as férias anuais, as horas extras, etc.” (TJDF 2ª
Turma Cível AC 22.653 Rel. Des. Natanael Caetano DJU 10.03.93, p. 7436). Cumpre ressaltar, finalmente, que o desconto não
incidirá sobre eventual levantamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que tem natureza indenizatória e não salarial.
III. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo procedente o pedido, condenando o réu a pagar à autora pensão alimentícia mensal no
valor correspondente à metade do valor auferido como remuneração do trabalho que eventualmente desempenhar na prisão,
bem como, a partir do momento em que estiver em liberdade, a (1/2) meio salário mínimo nacional vigente, se desempregado,
ou a 1/3 (um terço) de seus vencimentos líquidos, quando empregado, nos moldes acima especificados. Condeno, ainda, o réu,
diante da sucumbência, ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, arbitrados em 10%
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(dez por cento) sobre o valor dado à causa, observados, contudo, os benefícios da assistência judiciária. P. R. I. Piracicaba, 10
de dezembro de 2.013. - ADV: ADRIANO GAVA (OAB 231848/SP)
Processo 0027019-69.2012.8.26.0451 (451.01.2012.027019) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução
- Douglas Henrique Neves Domingos e outros - Alexandre Domingos - R 16 - Proc. 1599/12 - Manifeste-se a parte autora sobre
certidão da serventia informando que decorreu o prazo legal sem pagamento da dívida ou apresentação de justificativa. - ADV:
WALDEMAR FISCHER FILHO (OAB 118234/SP)
Processo 0027535-65.2007.8.26.0451 (451.01.2007.027535) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução
- M. A. E. - - K. S. N. - R 16 - Proc. 2679/07 Vistos. Aguarde-se no arquivo provocação da parte interessada. Int. - ADV: MARIA
AUGUSTA PADOVANI TONIM (OAB 151627/SP), JULIANO FLÁVIO PAVÃO, GRAZIELLA FERREIRA DOS SANTOS (OAB
244951/SP)
Processo 0028040-17.2011.8.26.0451 (451.01.2011.028040) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Antonia da Silva
Louro Santos - Antonio Alencar dos Santos - R 16 - Proc. 1830/11 Vistos. Arquivem-se os autos. Int. - ADV: PAULO ANTONIO
B.DOS SANTOS JUNIOR
Processo 0028453-69.2007.8.26.0451 (451.01.2007.028453) - Procedimento Ordinário - Exoneração - J. C. S. - J. F. S. - R
16 - Proc. 2790/07 - 2a VFS Vistos. Arquivem-se os autos. Int. - ADV: RENATA RIVELLI MARTINS DOS SANTOS (OAB 163787/
SP), MARIA ELISABETE ORSI ROSATO (OAB 128472/SP)
Processo 0028603-74.2012.8.26.0451 (451.01.2012.028603) - Execução de Alimentos - Expropriação de Bens - Fernanda
Roberta Dias dos Santos Evaristo - Fernando Evaristo - R 16 - Proc. 1695/12 - 2a VFS Vistos. Atenda-se à cota do M.P. Int. ADV: ROSA MARIA FURONI (OAB 205333/SP), JORGE LUIZ JOLY PENNA (OAB 57113/PR)
Processo 0031430-92.2011.8.26.0451 (451.01.2011.031430) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade Antonio Eduardo Rubia Lucas - Antonio Rubia Lucas - R 16 - Proc. 2036/11 Vistos. Arquivem-se os autos. Int. - ADV: LUZIA
CALIL (OAB 109430/SP), ANTONIO CARLOS MELLEGA, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (OAB 123577/SP)
Processo 0034086-85.2012.8.26.0451 (451.01.2012.034086) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Sabrina Judith Ferrantes Soares e outros - João Marcos Soares - R 16 - Proc. 1998/12 - Manifestem-se os
interessados sobre certidão da serventia informando que decorreu o prazo para cumprimento do acordo. - ADV: VALDIR DIOGO
VAZ (OAB 79092/SP), GLEICE FORNASIER DE MORAIS HASTENREITER (OAB 115038/SP)
Processo 0034170-86.2012.8.26.0451 (451.01.2012.034170) - Procedimento Ordinário - Guarda - Rita Pereira Falcão Francisco de Assis Falcão e outro - R 16 - Proc. 2016/12 - Manifeste-se o requerido sobre o laudoPsicológico. - ADV: JOAO
FERNANDO DE TOLEDO MALULI (OAB 29081/SP)
Processo 0034371-78.2012.8.26.0451 (451.01.2012.034371) - Alteração do Regime de Bens - Regime de Bens Entre os
Cônjuges - R. A. C. M. e outro - J. A. C. M. - R 16 - Proc. 2025/12 - 2a VFS Vistos. Atenda-se à cota do M.P. Int.(Cota do MP:
Fls. 53 e seguintes, r. int. dos autores para que se manifestem a respeito.) - ADV: LENITA DAVANZO (OAB 183886/SP), FLAVIA
MARIA TREVILIN AMARAL NUNES (OAB 255956/SP)
Processo 0034504-23.2012.8.26.0451 (451.01.2012.034504) - Inventário - Inventário e Partilha - Valeria Aparecida Ballestero
Alves - Paulo Henrique Rodrigues Alves - R 16 - Proc. 2026/12 - Deverá a parte autora indicar as peças para expedição do
formal de partilha. - ADV: MARCIA MARIA CORTE DRAGONE (OAB 120610/SP)
Processo 0035033-47.2009.8.26.0451 (451.01.2009.035033) - Divórcio Litigioso - Dissolução - Marta Forli Schwartz Freire Eduardo Freire da Silva - R 16 - Proc. 2241/09 - Manifeste-se o requerido sobre certidão da serventia informando que decorreu o
prazo do sobrestamento do feito. - ADV: MARIANA RIZZO DE ANDRADE (OAB 217661/SP), MARCIA MARIA CORTE DRAGONE
(OAB 120610/SP)
Processo 0037066-05.2012.8.26.0451 (451.01.2012.008820/1) - Impugnação de Assistência Judiciária - Assistência
Judiciária Gratuita - Solano da Silva Sodre - Lilian Cristina Formigoni Sodre - R 16 - Proc. 487/12-1 Vistos. Arquivem-se os
autos. Int. - ADV: ERICA SCHIAVUZZO GUALAZZI (OAB 286994/SP), RICHARD CRISTIANO DA SILVA (OAB 258284/SP)
Processo 0037660-19.2012.8.26.0451 (045.12.0120.037660) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - Vitoria
Gabriela da Costa Silva e outros - Luciano Pinto da Costa Barreiros - R 16 - Proc. 2167/12 - 2a VFS Vistos. As partes estão bem
representadas nos autos. Presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular
do processo, dou o feito por saneado. Defiro a produção de prova documental e testemunhal, designando audiência de instrução
e julgamento para o dia 19 de fevereiro de 2014, às 15h. Intimem-se as partes e as testemunhas que forem arroladas em até dez
dias do ato. Int. - ADV: ADEMAR BARBOSA COELHO (OAB 27600/MG)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO PEDRO PAULO FERRONATO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS ANTONIO AGOSTA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0015/2014
Processo 1000052-96.2014.8.26.0451 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - I. X. A. - R. A.
G. A. - Vistos. Defiro a assistência gratuita. Cite-se nos termos do art. 733 do CPC, para que em 03 (três) dias, o devedor efetue
o pagamento do debito alimentar, devidamente acrescido das pensões que se vencerem ao longo da demanda, ou comprove
que já o fez ou, ainda, justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão. Decorridos, diga a parte exequente, em três
dias, sobre eventual justificação ou ausência dela e ao M.P. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se
na forma e sob as penas da Lei. Int. Piracicaba, 15 de janeiro de 2014. - ADV: TUANI DE LUCENA BIFFI (OAB 328326/SP),
LUCIANO RODRIGO MASSON (OAB 236862/SP)
Processo 1000162-95.2014.8.26.0451 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - E. G. C. e
outros - Vistos. Defiro a assistência gratuita. Cite-se nos termos do art. 733 do CPC, para que em 03 (três) dias, o devedor efetue
o pagamento do debito alimentar, devidamente acrescido das pensões que se vencerem ao longo da demanda, ou comprove
que já o fez ou, ainda, justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão. Decorridos, diga a parte exequente, em três
dias, sobre eventual justificação ou ausência dela e ao M.P. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se
na forma e sob as penas da Lei. Int. Piracicaba, 15 de janeiro de 2014. - ADV: BRUNO CESAR SILVA DE CONTI (OAB 288144/
SP)
Processo 1000187-11.2014.8.26.0451 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - L. C. S. - Vistos.
Defiro a assistência gratuita. Cite-se nos termos do art. 733 do CPC, para que em 03 (três) dias, o devedor efetue o pagamento
do debito alimentar, devidamente acrescido das pensões que se vencerem ao longo da demanda, ou comprove que já o fez ou,
ainda, justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão. Decorridos, diga a parte exequente, em três dias, sobre
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eventual justificação ou ausência dela e ao M.P. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e
sob as penas da Lei. Int. Piracicaba, 15 de janeiro de 2014. - ADV: NORBERTO LUIS CEBIM (OAB 115684/SP)
Processo 1000252-06.2014.8.26.0451 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J. A. - Vistos etc. DEPRECADO: Juízo de Direito da
Comarca de Americana-SP Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. CITE-SE(M) a(o)(s) ré(u)(s) acima qualificada(o)(s),
para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue anexa e desta passa a fazer parte integrante, ficando
advertida(o)(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os
fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Em relação às medidas protetivas previstas
na Lei Maria da Penha, a competência para análise é do Juízo criminal, onde deverá postular a requerente, se o caso. Fixo os
alimentos provisórios em 15% (trinta por cento) do salário liquido do requerido, oficiando-se à empregadora para desconto. As
demais questões, referentes à guarda da filha menor e regime de visitas, serão apreciadas depois da contestação. Servirá a
presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável
“cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento desta. PROCURADOR(ES): Dr(a). Joseane Martins
Gomes Intime-se. Piracicaba, 15 de janeiro de 2014. - ADV: JOSEANE MARTINS GOMES (OAB 151794/SP)
Processo 1000260-80.2014.8.26.0451 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - H. R. C. do N. - Vistos. I. Concedo
os benefícios da gratuidade de justiça. II. Para audiência a ser realizada junto ao setor de Conciliação da 2ª Vara de Familia e
Sucessões, designo o dia 14 de fevereiro de 2014, às 10:00 horas. III. Intime-se o requerente e cite-se o requerido, advertindose de que o prazo para oferecimento de contestação de 15 dias fluirá a partir da audiência caso não haja acordo. IV. Fixo os
alimentos provisórios em 1 (um) salário mínimo nacional, à míngua de informes seguros sobre os ganhos do requerido, devidos
a partir da citação. V. Oficie-se para abertura de conta. VI. Notifique-se o M.P. Servirá o presente, por cópia digitada, como
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. Piracicaba, 15 de janeiro de 2014. - ADV: VERA LUCIA DE
CAMARGO FRANCO (OAB 50215/SP)
Processo 1000304-02.2014.8.26.0451 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A. A. M. de A. - Vistos. Providencie emenda à inicial
informando o regime de visitas de mãe e filho. Int. Piracicaba, 15 de janeiro de 2014 - ADV: KLEBER FERRAZ DE SOUZA (OAB
115956/SP)
Processo 4000672-91.2013.8.26.0451 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - N. V. - C. F. S.
- Vistos. Atenda-se à cota do M.P. Int. - ADV: OSMIR VALLE (OAB 38040/SP), LEIMAR MAGRO
Processo 4001662-82.2013.8.26.0451 - Inventário - Inventário e Partilha - F. B. - Vistos. Aguarde-se provocação em arquivo.
Int. - ADV: JOHNATAN RICARDO DA COSTA (OAB 316482/SP), MEIRY DE ALMEIDA SARMENTO (OAB 132144/SP)
Processo 4002052-52.2013.8.26.0451 - Divórcio Litigioso - Dissolução - D. F. da C. S. - M. J. F. da S. - Vistos. Subam
os autos ao E. Tribunal de Justiça - Seção de Direito Privado, com as nossas homenagens. Int. - ADV: DANIELLE PUPIN
FERREIRA (OAB 288711/SP), JOÃO CARMELO ALONSO (OAB 169361/SP)
Processo 4002343-52.2013.8.26.0451 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - SORAIA ADRIANA MANIERO
- Vistos. Trata-se de pedido de levantamento de valores referentes a PIS e FGTS em conta que se encontra em nome do “de
cujus” Paulo Alexandre dos Santos. Com o pedido vieram documentos (fls. 02/10, 15/16 e 25/26) A Caixa Econômica Federal
informou que não existe resíduo nas contas vinculadas ao FGTS em nome do falecido (fls. 31). A requerente não se manifestou
sobre o oficio da Caixa Econômica Federal (fls. 38). Considerando o parecer do Ministério Público de fls. 39/40. É relatório e
decido. Como não existe saldo nas contas vinculadas ao FGTS em nome do falecido e diante da inércia da requerente, não
há que se falar em levantamento de valores inexistentes. Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo-se o
processo, com resolução do mérito, pelos termos acima expostos. Arquivem-se. P.R.I. - ADV: ANTONIA BENTO FISCHER (OAB
214464/SP)
Processo 4002373-87.2013.8.26.0451 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - J. L. T. Z. Vistos. Satisfeita a obrigação, nos termos do manifestado pelo exequente, fica extinta a execução, com base no art. 794, I do
CPC. Oficie-se para desconto que requerido a fls. 44, observando-se os termos da sentença que fixou os alimentos. Após,
pagas eventuais custas, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: JANE QUEIROZ DO AMARAL VARELLA (OAB 61154/SP)
Processo 4002650-06.2013.8.26.0451 - Outras medidas provisionais - Família - V. L. T. de A. e outro - J. N. B. da S. e outro
- Vistos. Dê-se vista dos autos à Defensoria para nomeação de curador especial ao réu preso. Int. - ADV: MARIA VALDEREZ
NUNES DE CAMPOS (OAB 139826/SP)
Processo 4002913-38.2013.8.26.0451 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - J. G. M. de
O. - Vistos. Oficie-se solicitando a devolução da carta precatória devidamente cumprida. Intime-se. - ADV: GUACYRA RIBEIRO
(OAB 301638/SP), LUCIANA RIBEIRO (OAB 258769/SP)
Processo 4003005-16.2013.8.26.0451 - Cautelar Inominada - Guarda - D. S. C. e outro - Vistos. Ao M.P. Int. - ADV: PAULO
SERGIO FUZARO (OAB 126311/SP)
Processo 4003460-78.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - H. M. - Vistos.
Ao M.P. Int. - ADV: VANIA APARECIDA MORETON PENTEADO (OAB 139231/SP)
Processo 4004142-33.2013.8.26.0451 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - J. V. P. V. - M.
R. V. - VISTOS. Pessoalmente citado para o pagamento, em três dias, sob pena de prisão, do valor correspondente ao débito
alimentar acumulado, até a propositura da ação, em favor de seu filho JOÃO VITOR PAIXÃO VALVERDE, apresentou o devedor
MÁRCIO ROGÉRIO VALVERDE justificativa fundamentada no desemprego. Impugnada, pelo credor, a justificativa, manifestouse o Ministério Público pela decretação da prisão. É o breve relatório. Decido. A justificativa apresentada pelo devedor não
convence. O fato de encontrar-se o devedor desempregado não justifica o inadimplemento, não havendo o mesmo sequer
ajuizado a devida ação revisional, como lhe competia. Outra alternativa não resta, em face do exposto, que decretar, como
decreto, a prisão do devedor MÁRCIO ROGÉRIO VALVERDE pelo prazo de 30 (trinta) dias. Expeça-se o devido mandado. Int. ADV: CLARISSA MAGALHÃES STECCA FERREIRA (OAB 204495/SP)
Processo 4004388-29.2013.8.26.0451 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - A. A. da S. A. L. da S. - Vistos. Ao Sr. Contador Judicial, para a elaboração de cálculo atualizado da dívida. Após, dê-se vista às partes e
ao Ministério Público e voltem conclusos para nova deliberação. Intime-se. Piracicaba,13 de janeiro de 2014. - ADV: MARCOS
ROBERTO GREGORIO DA SILVA (OAB 146628/SP), ANA LUCIA VEDOVELLI (OAB 128891/SP)
Processo 4004852-53.2013.8.26.0451 - Interdição - Tutela e Curatela - N. A. T. - V. S. T. - Vistos. Fls. 43: atenda-se, com
urgência. Int. - ADV: JULIO CARDOSO HIGASHI (OAB 317538/SP)
Processo 4005342-75.2013.8.26.0451 - Divórcio Litigioso - Dissolução - P. C. S. dos S. - R. G. dos S. - Vistos. Diante da
manifestação da requerente (fls. 42), homologo, para que produza seus jurídicos efeitos, a desistência da ação, extinguindo o
processo com base no art. 267, VIII, do CPC. Arquivem-se. P.R.I. - ADV: LENITA DAVANZO (OAB 183886/SP)
Processo 4005581-79.2013.8.26.0451 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - P. K. D. F. e outro - W. F. R. - Vistos.
Aguarde-se a realização da audiência designada a fls. 66. Int. - ADV: JANEFER TABAI MARGIOTTA (OAB 230356/SP), DIEGO
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EUFLAUZINO GOULARTE (OAB 286972/SP), ANA LUCIA DI BENE VIEIRA Y ANICETO (OAB 208732/SP), JEFFERSON LUIZ
LOPES GOULARTE
Processo 4005792-18.2013.8.26.0451 - Inventário - Inventário e Partilha - ANTONIO CARLOS RODRIGUES SAES - Vistos.
Aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: RICARDO TREVILIN AMARAL (OAB 232927/SP)
Processo 4005818-16.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Exoneração - D. R. de O. - M. V. A. de O. - Vistos. Recebo
a apelação em ambos os efeitos. Às contrarrazões. Intime-se. - ADV: MATHEUS ALVES DA SILVA (OAB 306904/SP), ROSA
MARIA FURONI (OAB 205333/SP)
Processo 4006399-31.2013.8.26.0451 - Divórcio Consensual - Dissolução - C. de L. P. B. e outro - Vistos. Arquivem-se os
autos. Int. - ADV: LEONE MENDES DA SILVA (OAB 322475/SP)
Processo 4006623-66.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - M. A. de L. - L. J. de L. F.
e outro - Manifeste-se a parte autora sobre a contestação tempestiva de fls. 44/47. - ADV: PAULO AFONSO BARGIELA (OAB
324972/SP), RANDAL LUIS GIUSTI (OAB 287215/SP)
Processo 4006720-66.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Guarda - L. J. - E. Z. - Vistos. Primeiramente, providencie
o encarte da sentença que outorgou a guarda da menor à requerida. Int. Piracicaba, 15 de janeiro de 2014. - ADV: MÁRCIA
MINHARO FELICIO GALVÃO (OAB 308838/SP), LUCIMARA FERNANDES (OAB 321116/SP)
Processo 4006879-09.2013.8.26.0451 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - W. E. C. e
outro - Vistos. Intime-se o devedor para que, em 3 dias, efetue o pagamento do débito de R$ 384,00 (devidamente atualizado
e acrescido das pensões que se vencerem ao longo da demanda) , sob pena de prisão. Servirá o presente, por cópia digitada,
como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: LUCIANA ROCHA CHIL
Processo 4007429-04.2013.8.26.0451 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - A. F. de A. e
outros - J. L. de A. - Vistos. Manifestem-se os exequentes. Int. - ADV: ALESSANDRO DE ANDRADE RIBEIRO (OAB 159061/
SP)
Processo 4007639-55.2013.8.26.0451 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - D. R. de A. M. - B. H. de B. M. - A
contestação de fls. 53/55, é tempestiva. Manifeste-se a parte autora. - ADV: SILVIO SERGIO SCAGNOLATO (OAB 61242/SP),
ALAELSON SOARES DA SILVA (OAB 310394/SP)
Processo 4007741-77.2013.8.26.0451 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - C. F. N. e
outros - A. de B. N. - Vistos. Manifestem-se os exequentes. Após, dê-se vista ao M.P. Int. - ADV: CRISTIANO ZOTELLI (OAB
159552/SP), MARCO ANTONIO TOBAJA (OAB 54853/SP)
Processo 4008023-18.2013.8.26.0451 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A. Z. F. R. - F. R. R. - HOMOLOGO, por sentença,
para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado a fls. 149/151 entre as partes supra. Em consequência,
converto esta ação de divórcio litigioso em consensual, nos termos do art. 226, § 6º da Constituição Federal, decretando o
divórcio das partes, que se regerá pelas cláusulas e condições fixadas no acordo. Diante do exposto, julgo extinto o processo
nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação
e arquivem-se P. R. I. C - ADV: JOAO ORLANDO PAVAO (OAB 43218/SP), TANIA DE CARVALHO FERREIRA ZAMPIERI (OAB
131296/SP), FÁBIO ROBERTO PAVÃO (OAB 163850/SP), MAURO AUGUSTO MATAVELLI MERCI (OAB 91461/SP)
Processo 4008439-83.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - I. F. - S. F. de V. - a
contestação de fls. 40/42, é tempestiva. Manifeste-se a parte autora. - ADV: CLOVIS GOMES DA SILVA (OAB 83690/SP),
TATIANA FERREIRA MUZILLI (OAB 212355/SP)
Processo 4008592-19.2013.8.26.0451 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - A. J. T. da S.
e outro - R. de C. F. - Vistos. Recebo os embargos de declaração, uma vez que tempestivos. Razão assiste a embargante, uma
vez que não foi apreciado o pedido de expedição de ofício para abertura de conta de fls. 28. POSTO ISSO, acolho os embargos
e declaro a sentença de fls. 38, para deferir a expedição de ofício ao Banco do Brasil. Publique-se e averbe-se. - ADV: LUCIANA
MIEKO PRUDENCIANO (OAB 321112/SP), GERSON MARCELINO (OAB 165768/SP), JURANDIR JOSÉ DAMER (OAB 215636/
SP)
Processo 4009078-04.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Guarda - T. C. dos S. - Vistos. I. Concedo os benefícios
da gratuidade de justiça. II. Para audiência a ser realizada junto ao setor de Conciliação da 2ª Vara de Familia e Sucessões,
designo o dia 14 de fevereiro de 2014, às 10:30 horas. III. Intime-se o requerente e cite-se o requerido, advertindo-se de que
o prazo para oferecimento de contestação de 15 dias fluirá a partir da audiência caso não haja acordo. IV. Notifique-se o M.P.
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. Piracicaba, 15 de
janeiro de 2014. - ADV: GABRIELA MACATROZO SANT’ANA (OAB 204295/SP)
Processo 4009631-51.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - A. A. G. - R. J. de C.
L. - Vistos. I. Fls. 22: Recebo como emenda à inicial. II. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. III. Para audiência a ser
realizada junto ao setor de Conciliação da 2ª Vara de Familia e Sucessões, designo o dia de 11 fevereiro de 2014, às 16:30
horas. IV. Intime-se a requerente e cite-se o requerido, advertindo-se de que o prazo para oferecimento de contestação de 15
dias fluirá a partir da audiência caso não haja acordo. V. Fixo os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) salário liquido
do requerido, oficiando-se à empregadora para desconto, com depósito em conta corrente indicado na exordial. VI. Oficie-se
para abertura de conta. VII. Notifique-se o M.P. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e
sob as penas da Lei. Intime-se. Piracicaba, 15 de janeiro de 2014. - ADV: RODRIGO FERNANDES GARCIA (OAB 220703/SP)
Processo 4009812-52.2013.8.26.0451 - Divórcio Consensual - Dissolução - J. F. S. de C. N. - - C. F. N. - Vistos. Requereram
JÉSSICA FERNANDA SOUZA DE CAMARGO NUNES e CLAUDINEI FERREIRA NUNES a decretação do divórcio consensual,
manifestando-se o Ministério Público pela homologação do acordo. É o breve relatório. Decido. O casamento das partes foi
documentalmente comprovado. Nada obsta, à vista do disposto pelo art. 226, parágrafo 6º, da Constituição Federal, com a
redação que lhe deu a Emenda Constitucional nº 66/10, a pretendida decretação do divórcio. Cumpre ressaltar que, diante do
advento da Lei n° 11.441/07, que permite aos interessados a realização do divórcio mediante escritura pública nos serviços
extrajudiciais, não mais se justifica a obrigatoriedade da ratificação pessoal do acordo de divórcio em Juízo. Ante o exposto,
decreto o divórcio dos requerentes, a ser regido pela cláusulas estabelecidas no acordo. Após o trânsito em julgado, expeça-se
o devido mandado de averbação e arquivem-se. P.R.I. - ADV: VALTER FLORENCIO DE SOUZA JUNIOR (OAB 339179/SP)

Criminal
1ª Vara Criminal
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JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CLAUDIA MADEIRA DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALEXANDRE HABECHIAN NEGRI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2014
Processo 0011578-58.2006.8.26.0451 (451.01.2006.011578) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Roubo - Valter Alves
Cabral e outros - Verifica-se pelas certidões constantes dos presentes autos que, por várias vezes, a serventia solicitou junto
à Delegacia de origem a remessa das mídias de gravação das conversas telefônicas interceptadas. Contudo, em que pese
a informação de fls. 1.017/1.018, até a presente data, tal providência não foi atendida pela Autoridade Policial. Desta forma,
cumpra-se o determinado a fls. 1.015, oficiando-se ao Delegado Seccional de Polícia desta cidade, encaminhando-se cópia das
fls. 1.006/1.018, para que adote as providências cabíveis visando a remessa da mencionada mídia e a apuração dos fatos. Int. ADV: EVANDRO LUIZ FERRAZ (OAB 123162/SP), JURANDIR JOSÉ DAMER (OAB 215636/SP), JURANDYR COA (OAB 52054/
SP), JORGE ANTONIO MAIQUE (OAB 87853/SP), VICENTE JOSE DA SILVA (OAB 260820/SP)
Processo 0013275-12.2009.8.26.0451 (451.01.2009.013275) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Periclitação da
Vida e da Saúde e Rixa - Ricardo José Samprogna e outros - Robson Alcantara da Silva e outro - Vistos. 1. Recebo os
recursos interpostos pelos réus Ricardo José Samprogna (fls. 720) e Gislaine Aparecida Bombardello de Arruda (fls. 724).
Abra-se vista às Defesas para que apresentem as razões de apelação. Após, ao Ministério Público para as contrarrazões.
Oportunamente, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal, observadas as cautelas de praxe, salientando que o termo final da
prescrição é 14/10/2017. 2. Diante do trânsito em julgado da sentença de fls. 700/715 para o réu Adilson Pires dos Santos,
façam-se as anotações e comunicações necesssárias, arquivando-se os presentes autos em relação a ele. Intime-se. - ADV:
TATIANA FERREIRA MUZILLI (OAB 212355/SP), ZORIDE MARIA RODRIGUES CARBONI (OAB 62985/SP), RAQUEL VITTI
(OAB 297411/SP), MARCIO ANTONIO CORREA DA SILVA (OAB 156309/SP)
Processo 0013275-12.2009.8.26.0451 (451.01.2009.013275) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Periclitação da Vida e
da Saúde e Rixa - Ricardo José Samprogna e outros - Robson Alcantara da Silva e outro - Intimação à Defesa para apresentar
as razões de apelação no prazo legal. - ADV: GLAIR CARINA SILVA (OAB 277210/SP), TATIANA FERREIRA MUZILLI (OAB
212355/SP), RAQUEL VITTI (OAB 297411/SP)
Processo 0028654-22.2011.8.26.0451 (451.01.2011.028654) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência
Doméstica - Wagner José da Silva - Intimação a Defesa para que apresente as alegações finais no prazo legal. - ADV: PHELIPE
SOARES (OAB 258267/SP)
Processo 0034142-21.2012.8.26.0451 (451.01.2012.034142) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
e Condutas Afins - Luis Henrique de Souza - VISTOS. Cumpra-se o V. Acórdão. Intime-se a defensora nomeada. Nada sendo
requerido, cumpra-se a Resolução 09/85. Anoto que foi declarado o perdimento do dinheiro apreendido. Fixo honorários ao(a)
I. Defensor(a) nomeado(a) nestes autos em 30% do valor da tabela. Expeça-se a devida certidão de honorários. Feitas as
comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Ciência ao M.P. “V. Acórdão de 12/09/2013. Foi dado parcial
provimento ao recurso, para reduzir a pena para 01 ano e 08 meses de reclusão, reg. fechado, e 166 dias-multa, no mínimo
legal. V.U.” - ADV: TATIANA FERREIRA MUZILLI (OAB 212355/SP)
Processo 3001017-74.2013.8.26.0451 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Lesão Corporal - L. S. - Vistos. Defesa
preliminar apresentada (fls. 43/48). 1. A denúncia encontra-se formalmente em ordem. As alegações apresentadas pela
combativa defesa na sede de mérito carecem de dilação probatória e serão enfrentadas no momento processual oportuno.
Considerando os elementos do inquérito policial, estão presentes indícios de autoria e materialidade do crime imputado ao réu.
Assim, inexistindo motivo para a absolvição sumária, mantenho o RECEBIMENTO da denúncia oferecida contra Luiz Setten. 2.
Designo audiência para instrução, interrogatório, debates e julgamento para a data de 15/07/2014, às 15:10 horas, expedindose o necessário. Cumpra-se. Int. - ADV: LUCIANA LOURENÇO SANTOS (OAB 263946/SP)
Processo 3001923-64.2013.8.26.0451 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
- Justiça Pública - Debora Michelle de Almeida - Diante da informação da defesa às fls. 177, cobre-se, COM URGÊNCIA, a
devolução da deprecata expedida para oitiva da testemunha independentemente de cumprimento. Outrossim, designo a data de
05/02/2014, às 14:30 horas, para a realização da audiência de instrução, debates e julgamento. Expeça-se o necessário. Int. ADV: LUIZ GUSTAVO QUEIROZ DE FREITAS (OAB 230282/SP)

Vara da Fazenda Pública
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ DE DIREITO WANDER PEREIRA ROSSETTE JÚNIOR
ESCRIVÃ JUDICIAL MARCELA GALEAZZI VARGAS AVOLIO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0298/2013.
Processo 0000006-58.1976.8.26.0451 (451.01.1976.000006) - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL
3.365/1941 - Fernando Tonini Filho e outros - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - Ordem nº
2013/002658 Vistos. A parte autora deverá firmar a declaração mencionada a fls.477. Cumprida tal exigência, venham conclusos
para apreciação do pedido de levantamento. Intime-se. - ADV: MÁRIO DINIZ FERREIRA FILHO (OAB 183172/SP), MONICA
CASTAGNA DE SOUSA (OAB 133983/SP), MARCELO FELIPE DA COSTA (OAB 300634/SP), CARLOS AGNALDO CARBONI
(OAB 95486/SP), JOSE ROBERTO REZENDE BATISTA (OAB 79625/SP), SERGIO LUIZ DE ALMEIDA PEDROSO (OAB 74389/
SP), ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA (OAB 197585/SP).
Processo 0000030-23.1975.8.26.0451 (451.01.1975.000030) - Desapropriação - Desapropriação - Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado de São Paulo - Reynaldo Delfini e outros - Proc. n. 2012/001036 Vistos. Tendo em vista a quitação do
débito, extingo o processo nos termos do art. 794, I do CPC. Pagas eventuais custas, arquivem-se os autos com as cautelas de
praxe. P. R. I. - ADV: MÁRIO DINIZ FERREIRA FILHO (OAB 183172/SP), SERGIO LUIZ DE ALMEIDA PEDROSO (OAB 74389/
SP), LUIZ ANTONIO ABRAHAO (OAB 13290/SP).
Processo 0000110-19.2014.8.26.0451 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
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- SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE - Vera Lucia Faria Perina - Ordem nº 2014/000026 Vistos. Recebo os
embargos para discussão, suspendendo a execução. Certifique-se. À embargada para impugnação. Cumpra-se e intime-se. ADV: MARCELO MANTOVANI (OAB 160517/SP), ANTONIO CLAUDIO FISCHER (OAB 123554/SP).
Processo 0000111-04.2014.8.26.0451 - Embargos à Execução Fiscal - Nulidade / Inexigibilidade do Título - SERVIÇO
MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SEMAE - Ordem nº 2014/000047 Vistos. Recebo os embargos opostos para discussão,
suspendendo a execução. Certifique-se. Ao embargado para impugnaçao, no prazo legal. Intime-se. - ADV: MAURÍCIO
BOSCARIOL GUARDIA, MARCELO MANTOVANI (OAB 160517/SP).
Processo 0000121-48.2014.8.26.0451 - Mandado de Segurança - Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão
de Uso - Elisangela Cristina Correa Negrisoli - - Gabriele Correa Negrisoli - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO
MUNICIPIO DE PIRACICABA - Ordem n 29/2014 Vistos. Comprove o autor a condição de necessitado, fornecendo declaração
de renda, para a concessão da gratuidade da justiça pleiteada em 10 dias, ou, em igual prazo, comprove o recolhimento
das custas iniciais sob pena de indeferimento. Cumpra-se e intime-se. - ADV: RENATA BARROS FEFIN (OAB 253441/SP),
MANUELA GUEDES SANTOS (OAB 251632/SP).
Processo 0000253-08.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Eunice Leme de
Assis Soares - Ordem nº 2014/000060 Vistos. À luz do comprovante de rendimentos da Autora (fls. 11), indefiro a gratuidade
processual pretendida. Intime-se-a para que recolha as custas no prazo de 10 (dez) dias, sob as penas do art. 257, do CPC.
Intime-se. - ADV: ANTONIO AUGUSTO VENANCIO MARTINS (OAB 124916/SP).
Processo 0000434-09.2014.8.26.0451 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Fazenda do
Estado de São Paulo - Maria Tereza Albino Alves - Ordem nº 2014/000070 Vistos. Recebo os embargos opostos para discussão,
suspendendo a execução. Certifique-se. Ao embargado para impugnaçao, no prazo legal. Intime-se. - ADV: MARCELO LUIZ
BORRASCA FELISBERTO (OAB 250160/SP), MERCIVAL PANSERINI (OAB 93399/SP).
Processo 0000638-58.2011.8.26.0451 (451.01.2011.000638) - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios
- Edmari Kristensen Ciantelli - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Ordem nº 2011/003763 Vistos. Cumpra-se o V.
Acórdão, requerendo as partes o que entenderem de direito. No silêncio, arquivem-se os autos. Cumpra-se e intime-se. - ADV:
RENATO FERRAZ TÉSIO (OAB 204352/SP), MÁRIO DINIZ FERREIRA FILHO (OAB 183172/SP).
Processo 0001221-14.2009.8.26.0451 (451.01.2009.001221) - Ação Civil Pública - Partido Socialismo e Liberdade Psol Municipio de Piracicaba - Processo n. 2447/11. Fls. 206/212: Ciência às partes. - ADV: RICHARD ALEX MONTILHA DA SILVA
(OAB 193534/SP), JURACI INES CHIARINI VICENTE (OAB 59561/SP), MARCIO ANTONIO LINO (OAB 299682/SP).
Processo 0001373-04.2005.8.26.0451 (451.01.2005.001373) - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à
Sentença - Fundacao Municipal de Ensino de Piracicaba - Ordem nº 2013/002957 Vistos. Trata-se de ação ajuizada por Fundacao
Municipal de Ensino de Piracicaba visando receber mensalidades escolares inadimplidas. A presente ação foi distribuída
equivocadamente a esta Vara da Fazenda Pública, uma vez que apesar de o polo ativo ser ocupado por fundação, pessoa
de Direito Público equiparada às autarquias, a matéria submetida à apreciação deste Juízo no caso em tela não é de Direito
Público. Tratando-se de cobrança de mensalidades escolares inadimplidas, é a relação jurídica de natureza eminentemente
privada, regida pelas regras de Direito Privado da mesma forma que qualquer instituição particular de ensino. Também não
há interesse público a ser tutelado. Em casos análogos, assim tem decidido o E. Tribunal de Justiça: Apelação Cível. Ação
de Cobrança ajuizada por instituição de ensino (Fundação Municipal de Educação) pretendendo a cobrança de mensalidades
escolares inadimplidas. Típico caso de prestação de serviços educacionais, mediante pagamento de mensalidades e, portanto,
de inquestionável natureza privada. Competência recursal da Seção de Direito Privado. Precedentesdesta Seção de Direito
Público e do Órgão Especial. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos para redistribuição. (TJSP
4ª C. Dir. Público Ap. 0004124-84.2012.8.26.0073 Rel. Rui Stoco j. 26.08.2013). AÇÃO DE COBRANÇA Fundação Pública
- Inadimplemento de mensalidades escolares da 8ª Série do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, nos quais a
filha do réu se encontrava matriculada nos anos de 2006 a 2008 Área em que a Fundação Pública atua como pessoa jurídica
de direito privado, da mesma forma que qualquer outra instituição particular de ensino Matéria própria da Seção de Direito
Privado - Recurso não conhecido, com declinação de competência eremessa à Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo. (TJSP 5ª C. Dir. Público Ap. 0009372-31.2012.8.26.0073 Rel. Maria Laura Tavares j.
29.07.2013). Apelação. Ação de cobrança de mensalidade escolar. Autarquia Municipal. Cerne da lide que abrange discussão
de contrato de prestação de serviços educacionais. Inexistência de interesse público, previdenciário ou de ente estatal fundado
no Direito Público a justificar a competência desta Seção de Direito Público. Competência da E. Seção de Direito Privado-II
deste E. Tribunal. Remessa dos autos à Colenda Seção de Direito Privado II. Recurso não conhecido (TJSP 9ª C. Dir. Público
Ap. 0002332-69.2004.8.26.0625 Rel. Oswaldo Luiz Palu j. 03.07.2013). Por todo o exposto, ante a incompetência deste Juízo
para apreciar a matéria discutida nos presentes autos, determino a imediata devolução desta ao Cartório Distribuidor, para que
este proceda à redistribuição da inicial a uma das varas cíveis desta Comarca de Piracicaba. Remeta-se e intime-se a parte
exequente. - ADV: SAMANTHA ZROLANEK REGIS (OAB 200050/SP), MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP).
Processo 0001375-90.2013.8.26.0451 (045.12.0130.001375) - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar
e/ou Fornecimento de Medicamentos - Adilson Aparecido Ramos - Secretário de Saúde de Piracicaba - Diante do exposto,
CONCEDO a segurança pleiteada para DETERMINAR à autoridade coatora que forneça os princípios ativos dos medicamentos
e equipamentos pleiteados na inicial, necessários para o tratamento da doença, enquanto perdurar sua necessidade, mediante a
apresentação de receita médica. Concedo a antecipação da tutela jurisdicional. Intime-se o impetrado para imediato cumprimento
da sentença. Deixo de condenar a autoridade coatora a pagar honorários advocatícios em razão das Súmulas 512 do STF e 105
do STJ. Decorrido o prazo legal sem a interposição de recurso voluntário pelas partes, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça
para o reexame necessário. Custas na forma da lei. P.R.I. - ADV: ALEXANDRE MARCELO ARTHUSO TREVISAM (OAB 144865/
SP), JURACI INES CHIARINI VICENTE (OAB 59561/SP).
Processo 0001820-45.2012.8.26.0451 (451.01.2012.001820) - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e
Benefícios - Lozenir Elza Domingues - Prefeitura Municipal de Piracicaba - Vistos. Reconsidero a decisão de fls.102, para
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cassar a suspensão do presente feito. Manifeste-se o autor sobre a contestação, em 10 dias. Cumpra-se e intime-se. - ADV:
PAULO ANTONIO B.DOS SANTOS JUNIOR, SIDNEI INFORCATO (OAB 66502/SP), JURACI INES CHIARINI VICENTE (OAB
59561/SP), SIDNEI INFORÇATO JUNIOR (OAB 262757/SP), ANDRÉA PÁDUA DE PAULA (OAB 241843/SP).
Processo 0003960-52.2012.8.26.0451 (451.01.2012.003960) - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal
- Urbanizadora Pompéia Sc Ltda - Município de Piracicaba - Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo proposto por
URBANIZADORA POMPÉIA S/C LTDA. em face de MUNICÍPIO DE PIRACICABA, o que faço com fulcro no artigo 267, VI, do
Código de Processo Civil, ante a falta de interesse de agir da autora, na modalidade adequação. Condeno a autora ao pagamento
dos honorários advocatícios da parte adversa, estes ora fixados em 10% do valor da causa. Sem remessa necessária, ante o
resultado favorável à Fazenda. - ADV: JURACI INES CHIARINI VICENTE (OAB 59561/SP), CLARISSA LACERDA GURZILO
SOARES (OAB 150050/SP), VICENTE JERONYMO DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 148941/SP).
Processo 0004690-29.2013.8.26.0451 (045.12.0130.004690/1) - Impugnação ao Pedido de Assistência Litisconsorcial ou
Simples - Litisconsórcio e Assistência - Municipio de Piracicaba - Ltr Construções e Empreendimentos Mobiliários Ltda - Ordem
nº 2011/003338 Vistos, Cuida-se de pedido de ingresso da empresa LTR Construções e Empreendimentos Ltda. na condição
de assistente do autor José Carlos Ribeiro, sob o fundamento de que os imóveis sobre os quais recaem os tributos impugnados
fazerem parte de seu capital social. Além disso, requereu a retirada de restrições creditícias em seu nome (fls. 2/3 e 36/37).
Intimado, o Município opôs-se ao pedido, alegando que a propriedade imobiliária da empresa não tem relação com estes autos,
insurgindo-se ainda contra a tutela de urgência postulada (fls. 39/42). É o relatório. Decido. O pedido comporta acolhimento.
É que há evidência suficiente nos autos de que há relação jurídica de direito material entre assistente e assistido, a justificar
o interesse jurídico daquele no ingresso nos autos. É bem verdade que, no entender desta magistrada, a documentação
apresentada para embasar o pedido é deficiente, mas não afasta a intervenção de terceiros, que se dará da forma mais
branda, processualmente falando, existente no Código de Processo Civil. Estivesse efetivamente comprovada a transmissão de
propriedade entre assistente e assistido, tendo por objeto imóvel sobre o qual recaem os tributos ora atacados, e poder-se-ia
cogitar de uma assistência litisconsorcial (artigo 54 do CPC), mas não é o caso. Defere-se a assistência, mas na forma simples.
Bem por isso, o pedido de extensão dos efeitos da tutela antecipada à empresa assistente não pode ser deferido. Como já
se adiantou no V. acórdão de fls. 2137/2139 dos autos principais, não é possível o assistente simples requerer a exclusão de
negativação em seu nome, “pois é tão somente um auxiliar da parte”, não podendo formular demanda nova. Anote-se nos autos
principais, lá prosseguindo-se. Intime-se. - ADV: JURACI INES CHIARINI VICENTE (OAB 59561/SP), HARIEL PINTO VIEIRA
(OAB 163372/SP), GILVANIA RODRIGUES COBUS PROCOPIO (OAB 135517/SP).
Processo 0006488-50.1998.8.26.0451 (451.01.1998.006488) - Procedimento Ordinário - Restituição de área - Municipio de
Piracicaba - Luiz Lourenco de Camargo e outro - Ordem nº 2011/002397 Vistos. Fls.645/646: Manifeste-se o requerente, em
cinco dias. Cumpra-se e intime-se. - ADV: JURACI INES CHIARINI VICENTE (OAB 59561/SP), GILVANIA RODRIGUES COBUS
PROCOPIO (OAB 135517/SP), RICHARD ALEX MONTILHA DA SILVA (OAB 193534/SP), ANTONIO CARLOS BARBOSA (OAB
87351/SP).
Processo 0006576-63.2013.8.26.0451 (045.12.0130.006576) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba Fumep - Ordem nº 2013/000369 Vistos. Trata-se de ação ajuizada por Fundação
Municipal de Ensino de Piracicaba Fumep visando receber mensalidades escolares inadimplidas. A presente ação foi distribuída
equivocadamente a esta Vara da Fazenda Pública, uma vez que apesar de o polo ativo ser ocupado por fundação, pessoa
de Direito Público equiparada às autarquias, a matéria submetida à apreciação deste Juízo no caso em tela não é de Direito
Público. Tratando-se de cobrança de mensalidades escolares inadimplidas, é a relação jurídica de natureza eminentemente
privada, regida pelas regras de Direito Privado da mesma forma que qualquer instituição particular de ensino. Também não
há interesse público a ser tutelado. Em casos análogos, assim tem decidido o E. Tribunal de Justiça: Apelação Cível. Ação
de Cobrança ajuizada por instituição de ensino (Fundação Municipal de Educação) pretendendo a cobrança de mensalidades
escolares inadimplidas. Típico caso de prestação de serviços educacionais, mediante pagamento de mensalidades e, portanto,
de inquestionável natureza privada. Competência recursal da Seção de Direito Privado. Precedentesdesta Seção de Direito
Público e do Órgão Especial. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos para redistribuição. (TJSP
4ª C. Dir. Público Ap. 0004124-84.2012.8.26.0073 Rel. Rui Stoco j. 26.08.2013). AÇÃO DE COBRANÇA Fundação Pública
- Inadimplemento de mensalidades escolares da 8ª Série do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, nos quais a
filha do réu se encontrava matriculada nos anos de 2006 a 2008 Área em que a Fundação Pública atua como pessoa jurídica
de direito privado, da mesma forma que qualquer outra instituição particular de ensino Matéria própria da Seção de Direito
Privado - Recurso não conhecido, com declinação de competência eremessa à Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo. (TJSP 5ª C. Dir. Público Ap. 0009372-31.2012.8.26.0073 Rel. Maria Laura Tavares j.
29.07.2013). Apelação. Ação de cobrança de mensalidade escolar. Autarquia Municipal. Cerne da lide que abrange discussão
de contrato de prestação de serviços educacionais. Inexistência de interesse público, previdenciário ou de ente estatal fundado
no Direito Público a justificar a competência desta Seção de Direito Público. Competência da E. Seção de Direito Privado-II
deste E. Tribunal. Remessa dos autos à Colenda Seção de Direito Privado II. Recurso não conhecido (TJSP 9ª C. Dir. Público
Ap. 0002332-69.2004.8.26.0625 Rel. Oswaldo Luiz Palu j. 03.07.2013). Por todo o exposto, ante a incompetência deste Juízo
para apreciar a matéria discutida nos presentes autos, determino a imediata devolução desta ao Cartório Distribuidor, para que
este proceda à redistribuição da inicial a uma das varas cíveis desta Comarca de Piracicaba. Remeta-se e intime-se a parte
exequente. - ADV: SAMANTHA ZROLANEK REGIS (OAB 200050/SP), MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP).
Processo 0006583-55.2013.8.26.0451 (045.12.0130.006583) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba Fumep - Roseli Christofoletti - Ordem nº 2013/000355 Vistos. Trata-se de ação
ajuizada por Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba Fumep visando receber mensalidades escolares inadimplidas. A
presente ação foi distribuída equivocadamente a esta Vara da Fazenda Pública, uma vez que apesar de o polo ativo ser ocupado
por fundação, pessoa de Direito Público equiparada às autarquias, a matéria submetida à apreciação deste Juízo no caso em
tela não é de Direito Público. Tratando-se de cobrança de mensalidades escolares inadimplidas, é a relação jurídica de natureza
eminentemente privada, regida pelas regras de Direito Privado da mesma forma que qualquer instituição particular de ensino.
Também não há interesse público a ser tutelado. Em casos análogos, assim tem decidido o E. Tribunal de Justiça: Apelação
Cível. Ação de Cobrança ajuizada por instituição de ensino (Fundação Municipal de Educação) pretendendo a cobrança de
mensalidades escolares inadimplidas. Típico caso de prestação de serviços educacionais, mediante pagamento de mensalidades
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e, portanto, de inquestionável natureza privada. Competência recursal da Seção de Direito Privado. Precedentesdesta Seção
de Direito Público e do Órgão Especial. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos para redistribuição.
(TJSP 4ª C. Dir. Público Ap. 0004124-84.2012.8.26.0073 Rel. Rui Stoco j. 26.08.2013). AÇÃO DE COBRANÇA Fundação
Pública - Inadimplemento de mensalidades escolares da 8ª Série do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, nos
quais a filha do réu se encontrava matriculada nos anos de 2006 a 2008 Área em que a Fundação Pública atua como pessoa
jurídica de direito privado, da mesma forma que qualquer outra instituição particular de ensino Matéria própria da Seção de
Direito Privado - Recurso não conhecido, com declinação de competência eremessa à Seção de Direito Privado do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. (TJSP 5ª C. Dir. Público Ap. 0009372-31.2012.8.26.0073 Rel. Maria Laura Tavares
j. 29.07.2013). Apelação. Ação de cobrança de mensalidade escolar. Autarquia Municipal. Cerne da lide que abrange discussão
de contrato de prestação de serviços educacionais. Inexistência de interesse público, previdenciário ou de ente estatal fundado
no Direito Público a justificar a competência desta Seção de Direito Público. Competência da E. Seção de Direito Privado-II
deste E. Tribunal. Remessa dos autos à Colenda Seção de Direito Privado II. Recurso não conhecido (TJSP 9ª C. Dir. Público
Ap. 0002332-69.2004.8.26.0625 Rel. Oswaldo Luiz Palu j. 03.07.2013). Por todo o exposto, ante a incompetência deste Juízo
para apreciar a matéria discutida nos presentes autos, determino a imediata devolução desta ao Cartório Distribuidor, para que
este proceda à redistribuição da inicial a uma das varas cíveis desta Comarca de Piracicaba. Remeta-se e intime-se a parte
exequente. - ADV: SAMANTHA ZROLANEK REGIS (OAB 200050/SP).
Processo 0006586-10.2013.8.26.0451 (045.12.0130.006586) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba Fumep - Ordem nº 2013/000377 Vistos. Trata-se de ação ajuizada por Fundação
Municipal de Ensino de Piracicaba Fumep visando receber mensalidades escolares inadimplidas. A presente ação foi distribuída
equivocadamente a esta Vara da Fazenda Pública, uma vez que apesar de o polo ativo ser ocupado por fundação, pessoa
de Direito Público equiparada às autarquias, a matéria submetida à apreciação deste Juízo no caso em tela não é de Direito
Público. Tratando-se de cobrança de mensalidades escolares inadimplidas, é a relação jurídica de natureza eminentemente
privada, regida pelas regras de Direito Privado da mesma forma que qualquer instituição particular de ensino. Também não
há interesse público a ser tutelado. Em casos análogos, assim tem decidido o E. Tribunal de Justiça: Apelação Cível. Ação
de Cobrança ajuizada por instituição de ensino (Fundação Municipal de Educação) pretendendo a cobrança de mensalidades
escolares inadimplidas. Típico caso de prestação de serviços educacionais, mediante pagamento de mensalidades e, portanto,
de inquestionável natureza privada. Competência recursal da Seção de Direito Privado. Precedentesdesta Seção de Direito
Público e do Órgão Especial. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos para redistribuição. (TJSP
4ª C. Dir. Público Ap. 0004124-84.2012.8.26.0073 Rel. Rui Stoco j. 26.08.2013). AÇÃO DE COBRANÇA Fundação Pública
- Inadimplemento de mensalidades escolares da 8ª Série do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, nos quais a
filha do réu se encontrava matriculada nos anos de 2006 a 2008 Área em que a Fundação Pública atua como pessoa jurídica
de direito privado, da mesma forma que qualquer outra instituição particular de ensino Matéria própria da Seção de Direito
Privado - Recurso não conhecido, com declinação de competência eremessa à Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo. (TJSP 5ª C. Dir. Público Ap. 0009372-31.2012.8.26.0073 Rel. Maria Laura Tavares j.
29.07.2013). Apelação. Ação de cobrança de mensalidade escolar. Autarquia Municipal. Cerne da lide que abrange discussão
de contrato de prestação de serviços educacionais. Inexistência de interesse público, previdenciário ou de ente estatal fundado
no Direito Público a justificar a competência desta Seção de Direito Público. Competência da E. Seção de Direito Privado-II
deste E. Tribunal. Remessa dos autos à Colenda Seção de Direito Privado II. Recurso não conhecido (TJSP 9ª C. Dir. Público
Ap. 0002332-69.2004.8.26.0625 Rel. Oswaldo Luiz Palu j. 03.07.2013). Por todo o exposto, ante a incompetência deste Juízo
para apreciar a matéria discutida nos presentes autos, determino a imediata devolução desta ao Cartório Distribuidor, para que
este proceda à redistribuição da inicial a uma das varas cíveis desta Comarca de Piracicaba. Remeta-se e intime-se a parte
exequente. - ADV: MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP), SAMANTHA ZROLANEK REGIS (OAB 200050/SP).
Processo 0006592-17.2013.8.26.0451 (045.12.0130.006592) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba Fumep - Ordem nº 2013/000388 Vistos. Trata-se de ação ajuizada por Fundação
Municipal de Ensino de Piracicaba Fumep visando receber mensalidades escolares inadimplidas. A presente ação foi distribuída
equivocadamente a esta Vara da Fazenda Pública, uma vez que apesar de o polo ativo ser ocupado por fundação, pessoa
de Direito Público equiparada às autarquias, a matéria submetida à apreciação deste Juízo no caso em tela não é de Direito
Público. Tratando-se de cobrança de mensalidades escolares inadimplidas, é a relação jurídica de natureza eminentemente
privada, regida pelas regras de Direito Privado da mesma forma que qualquer instituição particular de ensino. Também não
há interesse público a ser tutelado. Em casos análogos, assim tem decidido o E. Tribunal de Justiça: Apelação Cível. Ação
de Cobrança ajuizada por instituição de ensino (Fundação Municipal de Educação) pretendendo a cobrança de mensalidades
escolares inadimplidas. Típico caso de prestação de serviços educacionais, mediante pagamento de mensalidades e, portanto,
de inquestionável natureza privada. Competência recursal da Seção de Direito Privado. Precedentesdesta Seção de Direito
Público e do Órgão Especial. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos para redistribuição. (TJSP
4ª C. Dir. Público Ap. 0004124-84.2012.8.26.0073 Rel. Rui Stoco j. 26.08.2013). AÇÃO DE COBRANÇA Fundação Pública
- Inadimplemento de mensalidades escolares da 8ª Série do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, nos quais a
filha do réu se encontrava matriculada nos anos de 2006 a 2008 Área em que a Fundação Pública atua como pessoa jurídica
de direito privado, da mesma forma que qualquer outra instituição particular de ensino Matéria própria da Seção de Direito
Privado - Recurso não conhecido, com declinação de competência eremessa à Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo. (TJSP 5ª C. Dir. Público Ap. 0009372-31.2012.8.26.0073 Rel. Maria Laura Tavares j.
29.07.2013). Apelação. Ação de cobrança de mensalidade escolar. Autarquia Municipal. Cerne da lide que abrange discussão
de contrato de prestação de serviços educacionais. Inexistência de interesse público, previdenciário ou de ente estatal fundado
no Direito Público a justificar a competência desta Seção de Direito Público. Competência da E. Seção de Direito Privado-II
deste E. Tribunal. Remessa dos autos à Colenda Seção de Direito Privado II. Recurso não conhecido (TJSP 9ª C. Dir. Público
Ap. 0002332-69.2004.8.26.0625 Rel. Oswaldo Luiz Palu j. 03.07.2013). Por todo o exposto, ante a incompetência deste Juízo
para apreciar a matéria discutida nos presentes autos, determino a imediata devolução desta ao Cartório Distribuidor, para que
este proceda à redistribuição da inicial a uma das varas cíveis desta Comarca de Piracicaba. Remeta-se e intime-se a parte
exequente. - ADV: SAMANTHA ZROLANEK REGIS (OAB 200050/SP), MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP).
Processo 0006607-83.2013.8.26.0451 (045.12.0130.006607) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba Fumep - Ordem nº 2013/000367 Vistos. Trata-se de ação ajuizada por Fundação
Municipal de Ensino de Piracicaba Fumep visando receber mensalidades escolares inadimplidas. A presente ação foi distribuída
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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equivocadamente a esta Vara da Fazenda Pública, uma vez que apesar de o polo ativo ser ocupado por fundação, pessoa
de Direito Público equiparada às autarquias, a matéria submetida à apreciação deste Juízo no caso em tela não é de Direito
Público. Tratando-se de cobrança de mensalidades escolares inadimplidas, é a relação jurídica de natureza eminentemente
privada, regida pelas regras de Direito Privado da mesma forma que qualquer instituição particular de ensino. Também não
há interesse público a ser tutelado. Em casos análogos, assim tem decidido o E. Tribunal de Justiça: Apelação Cível. Ação
de Cobrança ajuizada por instituição de ensino (Fundação Municipal de Educação) pretendendo a cobrança de mensalidades
escolares inadimplidas. Típico caso de prestação de serviços educacionais, mediante pagamento de mensalidades e, portanto,
de inquestionável natureza privada. Competência recursal da Seção de Direito Privado. Precedentesdesta Seção de Direito
Público e do Órgão Especial. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos para redistribuição. (TJSP
4ª C. Dir. Público Ap. 0004124-84.2012.8.26.0073 Rel. Rui Stoco j. 26.08.2013). AÇÃO DE COBRANÇA Fundação Pública
- Inadimplemento de mensalidades escolares da 8ª Série do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, nos quais a
filha do réu se encontrava matriculada nos anos de 2006 a 2008 Área em que a Fundação Pública atua como pessoa jurídica
de direito privado, da mesma forma que qualquer outra instituição particular de ensino Matéria própria da Seção de Direito
Privado - Recurso não conhecido, com declinação de competência eremessa à Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo. (TJSP 5ª C. Dir. Público Ap. 0009372-31.2012.8.26.0073 Rel. Maria Laura Tavares j.
29.07.2013). Apelação. Ação de cobrança de mensalidade escolar. Autarquia Municipal. Cerne da lide que abrange discussão
de contrato de prestação de serviços educacionais. Inexistência de interesse público, previdenciário ou de ente estatal fundado
no Direito Público a justificar a competência desta Seção de Direito Público. Competência da E. Seção de Direito Privado-II
deste E. Tribunal. Remessa dos autos à Colenda Seção de Direito Privado II. Recurso não conhecido (TJSP 9ª C. Dir. Público
Ap. 0002332-69.2004.8.26.0625 Rel. Oswaldo Luiz Palu j. 03.07.2013). Por todo o exposto, ante a incompetência deste Juízo
para apreciar a matéria discutida nos presentes autos, determino a imediata devolução desta ao Cartório Distribuidor, para que
este proceda à redistribuição da inicial a uma das varas cíveis desta Comarca de Piracicaba. Remeta-se e intime-se a parte
exequente. - ADV: SAMANTHA ZROLANEK REGIS (OAB 200050/SP), MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP).
Processo 0006620-82.2013.8.26.0451 (045.12.0130.006620) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba Fumep - Ordem nº 2013/000366 Vistos. Trata-se de ação ajuizada por Fundação
Municipal de Ensino de Piracicaba Fumep visando receber mensalidades escolares inadimplidas. A presente ação foi distribuída
equivocadamente a esta Vara da Fazenda Pública, uma vez que apesar de o polo ativo ser ocupado por fundação, pessoa
de Direito Público equiparada às autarquias, a matéria submetida à apreciação deste Juízo no caso em tela não é de Direito
Público. Tratando-se de cobrança de mensalidades escolares inadimplidas, é a relação jurídica de natureza eminentemente
privada, regida pelas regras de Direito Privado da mesma forma que qualquer instituição particular de ensino. Também não
há interesse público a ser tutelado. Em casos análogos, assim tem decidido o E. Tribunal de Justiça: Apelação Cível. Ação
de Cobrança ajuizada por instituição de ensino (Fundação Municipal de Educação) pretendendo a cobrança de mensalidades
escolares inadimplidas. Típico caso de prestação de serviços educacionais, mediante pagamento de mensalidades e, portanto,
de inquestionável natureza privada. Competência recursal da Seção de Direito Privado. Precedentesdesta Seção de Direito
Público e do Órgão Especial. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos para redistribuição. (TJSP
4ª C. Dir. Público Ap. 0004124-84.2012.8.26.0073 Rel. Rui Stoco j. 26.08.2013). AÇÃO DE COBRANÇA Fundação Pública
- Inadimplemento de mensalidades escolares da 8ª Série do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, nos quais a
filha do réu se encontrava matriculada nos anos de 2006 a 2008 Área em que a Fundação Pública atua como pessoa jurídica
de direito privado, da mesma forma que qualquer outra instituição particular de ensino Matéria própria da Seção de Direito
Privado - Recurso não conhecido, com declinação de competência eremessa à Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo. (TJSP 5ª C. Dir. Público Ap. 0009372-31.2012.8.26.0073 Rel. Maria Laura Tavares j.
29.07.2013). Apelação. Ação de cobrança de mensalidade escolar. Autarquia Municipal. Cerne da lide que abrange discussão
de contrato de prestação de serviços educacionais. Inexistência de interesse público, previdenciário ou de ente estatal fundado
no Direito Público a justificar a competência desta Seção de Direito Público. Competência da E. Seção de Direito Privado-II
deste E. Tribunal. Remessa dos autos à Colenda Seção de Direito Privado II. Recurso não conhecido (TJSP 9ª C. Dir. Público
Ap. 0002332-69.2004.8.26.0625 Rel. Oswaldo Luiz Palu j. 03.07.2013). Por todo o exposto, ante a incompetência deste Juízo
para apreciar a matéria discutida nos presentes autos, determino a imediata devolução desta ao Cartório Distribuidor, para que
este proceda à redistribuição da inicial a uma das varas cíveis desta Comarca de Piracicaba. Remeta-se e intime-se a parte
exequente. - ADV: SAMANTHA ZROLANEK REGIS (OAB 200050/SP), MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP).
Processo 0006630-29.2013.8.26.0451 (045.12.0130.006630) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba Fumep - Ordem nº 2013/000347 Vistos. Trata-se de ação ajuizada por Fundação
Municipal de Ensino de Piracicaba Fumep visando receber mensalidades escolares inadimplidas. A presente ação foi distribuída
equivocadamente a esta Vara da Fazenda Pública, uma vez que apesar de o polo ativo ser ocupado por fundação, pessoa
de Direito Público equiparada às autarquias, a matéria submetida à apreciação deste Juízo no caso em tela não é de Direito
Público. Tratando-se de cobrança de mensalidades escolares inadimplidas, é a relação jurídica de natureza eminentemente
privada, regida pelas regras de Direito Privado da mesma forma que qualquer instituição particular de ensino. Também não
há interesse público a ser tutelado. Em casos análogos, assim tem decidido o E. Tribunal de Justiça: Apelação Cível. Ação
de Cobrança ajuizada por instituição de ensino (Fundação Municipal de Educação) pretendendo a cobrança de mensalidades
escolares inadimplidas. Típico caso de prestação de serviços educacionais, mediante pagamento de mensalidades e, portanto,
de inquestionável natureza privada. Competência recursal da Seção de Direito Privado. Precedentesdesta Seção de Direito
Público e do Órgão Especial. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos para redistribuição. (TJSP
4ª C. Dir. Público Ap. 0004124-84.2012.8.26.0073 Rel. Rui Stoco j. 26.08.2013). AÇÃO DE COBRANÇA Fundação Pública
- Inadimplemento de mensalidades escolares da 8ª Série do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, nos quais a
filha do réu se encontrava matriculada nos anos de 2006 a 2008 Área em que a Fundação Pública atua como pessoa jurídica
de direito privado, da mesma forma que qualquer outra instituição particular de ensino Matéria própria da Seção de Direito
Privado - Recurso não conhecido, com declinação de competência eremessa à Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo. (TJSP 5ª C. Dir. Público Ap. 0009372-31.2012.8.26.0073 Rel. Maria Laura Tavares j.
29.07.2013). Apelação. Ação de cobrança de mensalidade escolar. Autarquia Municipal. Cerne da lide que abrange discussão
de contrato de prestação de serviços educacionais. Inexistência de interesse público, previdenciário ou de ente estatal fundado
no Direito Público a justificar a competência desta Seção de Direito Público. Competência da E. Seção de Direito Privado-II
deste E. Tribunal. Remessa dos autos à Colenda Seção de Direito Privado II. Recurso não conhecido (TJSP 9ª C. Dir. Público
Ap. 0002332-69.2004.8.26.0625 Rel. Oswaldo Luiz Palu j. 03.07.2013). Por todo o exposto, ante a incompetência deste Juízo
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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para apreciar a matéria discutida nos presentes autos, determino a imediata devolução desta ao Cartório Distribuidor, para que
este proceda à redistribuição da inicial a uma das varas cíveis desta Comarca de Piracicaba. Remeta-se e intime-se a parte
exequente. - ADV: MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP), SAMANTHA ZROLANEK REGIS (OAB 200050/SP).
Processo 0006634-66.2013.8.26.0451 (045.12.0130.006634) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba Fumep - Ordem nº 2013/000357 Vistos. Trata-se de ação ajuizada por Fundação
Municipal de Ensino de Piracicaba Fumep visando receber mensalidades escolares inadimplidas. A presente ação foi distribuída
equivocadamente a esta Vara da Fazenda Pública, uma vez que apesar de o polo ativo ser ocupado por fundação, pessoa
de Direito Público equiparada às autarquias, a matéria submetida à apreciação deste Juízo no caso em tela não é de Direito
Público. Tratando-se de cobrança de mensalidades escolares inadimplidas, é a relação jurídica de natureza eminentemente
privada, regida pelas regras de Direito Privado da mesma forma que qualquer instituição particular de ensino. Também não
há interesse público a ser tutelado. Em casos análogos, assim tem decidido o E. Tribunal de Justiça: Apelação Cível. Ação
de Cobrança ajuizada por instituição de ensino (Fundação Municipal de Educação) pretendendo a cobrança de mensalidades
escolares inadimplidas. Típico caso de prestação de serviços educacionais, mediante pagamento de mensalidades e, portanto,
de inquestionável natureza privada. Competência recursal da Seção de Direito Privado. Precedentesdesta Seção de Direito
Público e do Órgão Especial. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos para redistribuição. (TJSP
4ª C. Dir. Público Ap. 0004124-84.2012.8.26.0073 Rel. Rui Stoco j. 26.08.2013). AÇÃO DE COBRANÇA Fundação Pública
- Inadimplemento de mensalidades escolares da 8ª Série do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, nos quais a
filha do réu se encontrava matriculada nos anos de 2006 a 2008 Área em que a Fundação Pública atua como pessoa jurídica
de direito privado, da mesma forma que qualquer outra instituição particular de ensino Matéria própria da Seção de Direito
Privado - Recurso não conhecido, com declinação de competência eremessa à Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo. (TJSP 5ª C. Dir. Público Ap. 0009372-31.2012.8.26.0073 Rel. Maria Laura Tavares j.
29.07.2013). Apelação. Ação de cobrança de mensalidade escolar. Autarquia Municipal. Cerne da lide que abrange discussão
de contrato de prestação de serviços educacionais. Inexistência de interesse público, previdenciário ou de ente estatal fundado
no Direito Público a justificar a competência desta Seção de Direito Público. Competência da E. Seção de Direito Privado-II
deste E. Tribunal. Remessa dos autos à Colenda Seção de Direito Privado II. Recurso não conhecido (TJSP 9ª C. Dir. Público
Ap. 0002332-69.2004.8.26.0625 Rel. Oswaldo Luiz Palu j. 03.07.2013). Por todo o exposto, ante a incompetência deste Juízo
para apreciar a matéria discutida nos presentes autos, determino a imediata devolução desta ao Cartório Distribuidor, para que
este proceda à redistribuição da inicial a uma das varas cíveis desta Comarca de Piracicaba. Remeta-se e intime-se a parte
exequente. - ADV: SAMANTHA ZROLANEK REGIS (OAB 200050/SP).
Processo 0008078-47.2007.8.26.0451 (451.01.2007.008078) - Procedimento Sumário - Irmãos Bacin Jr Ltda - Prefeitura
Municipal de Charqueada - Processo n. 4216/11. Ofício DEPRE fls. 443/444: ciência às partes. - ADV: FLÁVIO EUSEBIO
VACARI (OAB 201938/SP), ERIKA FRANCINE SCANNAPIECO FERNANDES (OAB 178469/SP), EMERSON DE HYPOLITO
(OAB 147410/SP).
Processo 0008195-48.2001.8.26.0451 (451.01.2001.008195) - Procedimento Ordinário - Servidor Público Civil - Luzia Pinto
de Lima Gorga e outros - Municipio de Piracicaba - Ordem nº 2012/000926 Vistos. Manifeste-se o credor acerca do pagamento
integral do débito, em cinco dias. O silêncio será interpretado como quitação. Oportunamente, voltem-me conclusos. Cumprase e intime-se. - ADV: JURACI INES CHIARINI VICENTE (OAB 59561/SP), LUIZ EDUARDO LEITE FERRAZ (OAB 49405/SP),
CLARISSA LACERDA GURZILO SOARES (OAB 150050/SP), DANIELE GELEILETE (OAB 137818/SP).
Processo 0008759-07.2013.8.26.0451 (045.12.0130.008759) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba Fumep - Marcio Cristiano Innocencio - Ordem nº 2013/002435 Vistos. Trata-se de
ação ajuizada por Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba Fumep visando receber mensalidades escolares inadimplidas. A
presente ação foi distribuída equivocadamente a esta Vara da Fazenda Pública, uma vez que apesar de o polo ativo ser ocupado
por fundação, pessoa de Direito Público equiparada às autarquias, a matéria submetida à apreciação deste Juízo no caso em
tela não é de Direito Público. Tratando-se de cobrança de mensalidades escolares inadimplidas, é a relação jurídica de natureza
eminentemente privada, regida pelas regras de Direito Privado da mesma forma que qualquer instituição particular de ensino.
Também não há interesse público a ser tutelado. Em casos análogos, assim tem decidido o E. Tribunal de Justiça: Apelação
Cível. Ação de Cobrança ajuizada por instituição de ensino (Fundação Municipal de Educação) pretendendo a cobrança de
mensalidades escolares inadimplidas. Típico caso de prestação de serviços educacionais, mediante pagamento de mensalidades
e, portanto, de inquestionável natureza privada. Competência recursal da Seção de Direito Privado. Precedentesdesta Seção
de Direito Público e do Órgão Especial. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos para redistribuição.
(TJSP 4ª C. Dir. Público Ap. 0004124-84.2012.8.26.0073 Rel. Rui Stoco j. 26.08.2013). AÇÃO DE COBRANÇA Fundação
Pública - Inadimplemento de mensalidades escolares da 8ª Série do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, nos
quais a filha do réu se encontrava matriculada nos anos de 2006 a 2008 Área em que a Fundação Pública atua como pessoa
jurídica de direito privado, da mesma forma que qualquer outra instituição particular de ensino Matéria própria da Seção de
Direito Privado - Recurso não conhecido, com declinação de competência eremessa à Seção de Direito Privado do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. (TJSP 5ª C. Dir. Público Ap. 0009372-31.2012.8.26.0073 Rel. Maria Laura Tavares
j. 29.07.2013). Apelação. Ação de cobrança de mensalidade escolar. Autarquia Municipal. Cerne da lide que abrange discussão
de contrato de prestação de serviços educacionais. Inexistência de interesse público, previdenciário ou de ente estatal fundado
no Direito Público a justificar a competência desta Seção de Direito Público. Competência da E. Seção de Direito Privado-II
deste E. Tribunal. Remessa dos autos à Colenda Seção de Direito Privado II. Recurso não conhecido (TJSP 9ª C. Dir. Público
Ap. 0002332-69.2004.8.26.0625 Rel. Oswaldo Luiz Palu j. 03.07.2013). Por todo o exposto, ante a incompetência deste Juízo
para apreciar a matéria discutida nos presentes autos, determino a imediata devolução desta ao Cartório Distribuidor, para que
este proceda à redistribuição da inicial a uma das varas cíveis desta Comarca de Piracicaba. Remeta-se e intime-se a parte
exequente. - ADV: MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP), SAMANTHA ZROLANEK REGIS (OAB 200050/SP).
Processo 0008774-73.2013.8.26.0451 (045.12.0130.008774) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba Fumep - Felipe Moreira Moraes - Ordem nº 2013/002425 Vistos. Trata-se de ação
ajuizada por Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba Fumep visando receber mensalidades escolares inadimplidas. A
presente ação foi distribuída equivocadamente a esta Vara da Fazenda Pública, uma vez que apesar de o polo ativo ser ocupado
por fundação, pessoa de Direito Público equiparada às autarquias, a matéria submetida à apreciação deste Juízo no caso em
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tela não é de Direito Público. Tratando-se de cobrança de mensalidades escolares inadimplidas, é a relação jurídica de natureza
eminentemente privada, regida pelas regras de Direito Privado da mesma forma que qualquer instituição particular de ensino.
Também não há interesse público a ser tutelado. Em casos análogos, assim tem decidido o E. Tribunal de Justiça: Apelação
Cível. Ação de Cobrança ajuizada por instituição de ensino (Fundação Municipal de Educação) pretendendo a cobrança de
mensalidades escolares inadimplidas. Típico caso de prestação de serviços educacionais, mediante pagamento de mensalidades
e, portanto, de inquestionável natureza privada. Competência recursal da Seção de Direito Privado. Precedentesdesta Seção
de Direito Público e do Órgão Especial. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos para redistribuição.
(TJSP 4ª C. Dir. Público Ap. 0004124-84.2012.8.26.0073 Rel. Rui Stoco j. 26.08.2013). AÇÃO DE COBRANÇA Fundação
Pública - Inadimplemento de mensalidades escolares da 8ª Série do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, nos
quais a filha do réu se encontrava matriculada nos anos de 2006 a 2008 Área em que a Fundação Pública atua como pessoa
jurídica de direito privado, da mesma forma que qualquer outra instituição particular de ensino Matéria própria da Seção de
Direito Privado - Recurso não conhecido, com declinação de competência eremessa à Seção de Direito Privado do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. (TJSP 5ª C. Dir. Público Ap. 0009372-31.2012.8.26.0073 Rel. Maria Laura Tavares
j. 29.07.2013). Apelação. Ação de cobrança de mensalidade escolar. Autarquia Municipal. Cerne da lide que abrange discussão
de contrato de prestação de serviços educacionais. Inexistência de interesse público, previdenciário ou de ente estatal fundado
no Direito Público a justificar a competência desta Seção de Direito Público. Competência da E. Seção de Direito Privado-II
deste E. Tribunal. Remessa dos autos à Colenda Seção de Direito Privado II. Recurso não conhecido (TJSP 9ª C. Dir. Público
Ap. 0002332-69.2004.8.26.0625 Rel. Oswaldo Luiz Palu j. 03.07.2013). Por todo o exposto, ante a incompetência deste Juízo
para apreciar a matéria discutida nos presentes autos, determino a imediata devolução desta ao Cartório Distribuidor, para que
este proceda à redistribuição da inicial a uma das varas cíveis desta Comarca de Piracicaba. Remeta-se e intime-se a parte
exequente. - ADV: SAMANTHA ZROLANEK REGIS (OAB 200050/SP), MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP).
Processo 0009554-18.2010.8.26.0451 (451.01.2010.009554) - Procedimento Ordinário - Paulo Cesar dos Santos Nunes
- Semae Serviço Municipal de Água e Esgoto - Ante o exposto, com base no art. 269, I do Código de Processo Civil, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por PAULO CESAR DOS SANTOS NUNES contra o SEMAE SERVIÇO
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, para condenar o Réu ao pagamento de oito horas semanas, trabalhadas no sexto dia
da semana, com acréscimo de 100%, autorizada a compensação com valores já pagos além da hora normal de trabalho. As
diferenças vencidas deverão ser pagas de uma só vez com correção monetária pelos índices aplicáveis às cadernetas de
poupança a partir de cada vencimento e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a contar da citação, respeitada a
prescrição quinquenal. Condeno o Réu ao pagamento das despesas e da verba honorária, que, nos termos do § 4º, do art.
20, do Código de Processo Civil, fixo em 15% sobre o valor da condenação. Decorrido o prazo para interposição de recurso
voluntário, remetam-se os autos ao Segundo Grau para o reexame necessário, nos termos do art. 475 do Código de Processo
Civil. - ADV: MARCELO MANTOVANI (OAB 160517/SP), MAURÍCIO BOSCARIOL GUARDIA, RODRIGO DURAN VIDAL (OAB
172823/SP).
Processo 0010540-98.2012.8.26.0451 (451.01.2012.010540) - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios
- Eduardo Meneghini Lucas - Caixa Beneficente da Policia Militar do Estado de São Paulo - Ante o exposto, torno definitiva a
antecipação da tutela e julgo procedente a presente ação ordinária, para, em conseqüência, decretar o desligamento do autor
da Cruz Azul, cessados em definitivo os descontos da referida contribuição, determinada a restituição de eventuais valores
que tenham sido descontados a partir da citação, corrigido monetariamente desde o indevido desconto. Quanto aos juros e a
correção monetária incidirão nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009, pois é ação ajuizada
após a vigência desta. Condeno a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais arbitro, nos termos
do art.20,§ 4º, do Código de Processo Civil, em R$1.000,00 (mil reais). Os juros contados do transito em julgado e a correção
monetária a partir desta data, incidirão nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. Sendo
causa cujo valor não suplanta 60 salários mínimos, não há reexame necessário (art. 475, § 2º, do CPC). P.R.I. - ADV: JOSE
RICARDO QUIRINO FERNANDES (OAB 121659/SP), MÁRIO DINIZ FERREIRA FILHO (OAB 183172/SP), EDVALDO LINS DO
NASCIMENTO (OAB 274034/SP).
Processo 0010704-29.2013.8.26.0451 (045.12.0130.010704) - Embargos à Execução - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Prefeitura Municipal de Piracicaba - Guido Adalberto Sabbadin e outros - Ordem nº 2013/002686 Vistos. Intime-se
a embargante para emendar a petição inicial, instruindo o feito com cópia das principais peças dos autos da execução em 10
dias, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: GILVANIA RODRIGUES COBUS PROCOPIO (OAB 135517/SP), PAULO SERGIO
BRUGIONI (OAB 236931/SP), ANDRÉA PÁDUA DE PAULA (OAB 241843/SP), VANDERLEI PINHEIRO NUNES (OAB 49770/
SP), JURACI INES CHIARINI VICENTE (OAB 59561/SP).
Processo 0012259-18.2012.8.26.0451 (451.01.2012.012259) - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título
- Dedini Sa Equipamentos e Sistemas - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial ( Senai ) - Ordem nº 2012/001310 Vistos.
Cumpra - se o V. Acórdão, remetendo os autos à 3ª Vara Cível desta comarca. Intime-se. - ADV: LUCCAS RODRIGUES TANCK
(OAB 183888/SP), JOSE BENEDITO DE ALMEIDA MELLO FREIRE (OAB 93150/SP), MARCELO CAMARGO PIRES (OAB
96960/SP).
Processo 0012285-21.2009.8.26.0451 (451.01.2009.012285) - Procedimento Ordinário - Município de Piracicaba - Miguel
Lilo Abdalla - Processo n. 4247/11. Termo de penhora de fls. 144: ciência ao requerido, nos termos da r. determinação de
fls. 138. - ADV: MARCUS VINICIUS ORLANDIN COELHO (OAB 243978/SP), CLARISSA LACERDA GURZILO SOARES (OAB
150050/SP), JURACI INES CHIARINI VICENTE (OAB 59561/SP), TEREZA LEONOR AP B GUIMARAES MILANO (OAB 98927/
SP).
Processo 0012692-22.2012.8.26.0451 (451.01.2012.012692) - Ação Civil Pública - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Governo
do Estado de São Paulo - Ordem nº 2012/001287 Vistos. Ciência às partes dos documentos de fls. 576/588. Intime-se. - ADV:
MÁRIO DINIZ FERREIRA FILHO (OAB 183172/SP).
Processo 0012696-93.2011.8.26.0451 (451.01.2011.012696) - Desapropriação - Desapropriação - Concessionária Rodovias
do Tietê Sa - Roberto Dedini e outros - Vistos. 2011/003299 Ciência às partes dos documentos juntados (pareceres técnicos).
Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. - ADV: MARCO ANTONIO DACORSO (OAB 154132/SP), FERNANDO RUDGE
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LEITE NETO (OAB 84786/SP), RENATA GOMES MARTINS (OAB 207713/SP).
Processo 0013423-18.2012.8.26.0451 (451.01.2012.013423) - Procedimento Ordinário - Assistência à Saúde - Ademir
Raymundo e outros - Proc. nº 2012/001327 Vistos. Ante o não recolhimento das custas, cancelo a distribuição, julgando extinto
o processo nos termos do artigo 267, IV, do CPC. Arquivem-se. P. R. I. - ADV: JOSE OSCAR SILVEIRA JUNIOR (OAB 276313/
SP).
Processo 0013451-83.2012.8.26.0451 (451.01.2012.013451) - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título
- Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo - Aurea Ester Pereira Boiago - Ordem nº 2012/001326 Vistos.
Fls.134: Defiro o prazo suplementar de 20 dias. Cumpra-se e intime-se. - ADV: ELIETE NUNES FERNANDES DA S SECAMILLI
(OAB 126432/SP), JOÃO CESAR BARBIERI BEDRAN DE CASTRO (OAB 205730/SP), JOAO ADAUTO FRANCETTO (OAB
79093/SP).
Processo 0014765-74.2006.8.26.0451 (451.01.2006.014765) - Procedimento Ordinário - Contribuições Previdenciárias Antonia Arthuso Ballesteiro - Ipasp Instituto de Previdencia e Assistencia Social dos Funcionarios Municipais Piracicaba - Ordem
nº 2011/004063 Vistos. Vistos. Para apreciação do pedido de levantamento deverá vir para os autos “declaração” informando se
a procuração se encontra válida e operante. Não sendo o caso, deverá ser juntado novo mandato. Também deve ser informada
a existência ou inexistência de “cessão de crédito” parcial ou total; Havendo óbito ou impedimento do credor, providencie a
habilitação do dependente cadastrado na previdência social. No prazo de 20 dias poderá a Fazenda Pública ou Autárquica
apresentar impugnação ao levantamento, destacando o montante que entende controvertido. Eventual IR-FONTE sobre os
rendimentos deve ser calculado com base na instrução normativa RBF nº. 1127/2011, de 07/02/2011. O precatório será extinto
após o levantamento, salvo quando constar informação de insuficiência de depósito ou de pagamento parcial do precatório. Int.
Intime-se. - ADV: MAURÍCIO BOSCARIOL GUARDIA, ANTONIO MESSIAS GALDINO (OAB 19604/SP), RODNEY TORRALBO
(OAB 118891/SP).
Processo 0016429-19.2001.8.26.0451 (451.01.2001.016429) - Ação Civil Pública - Municipio de Piracicaba - Antonio
Domingues Gimenes - Valquiria Fernanda Gimenes - Ordem nº 2012/000656 Vistos. Aguarde-se por mais 20 dias. Cumpra-se
e intime-se. - ADV: ALEXANDRE MARCELO ARTHUSO TREVISAM (OAB 144865/SP), DANIEL GIMENES (OAB 160506/SP),
JURACI INES CHIARINI VICENTE (OAB 59561/SP), ALTAIR ANTI (OAB 70682/SP), THIAGO MARIN PERES (OAB 257761/SP),
ARTHUR EMILIO DIANIN (OAB 123151/SP).
Processo 0017233-98.2012.8.26.0451 (451.01.2012.017233) - Procedimento Ordinário - Enquadramento - Fernando
Alessandro Gil - Semae Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba - Ordem nº 2012/001497 Vistos Recebo o recurso
de apelação em ambos os efeitos. Às contrarrazões. Após, subam os autos à Instância Superior. Cumpra-se e intimem-se. ADV: MARCELO MANTOVANI (OAB 160517/SP), RODRIGO DURAN VIDAL (OAB 172823/SP), KARINA COSTA BARALDI (OAB
321098/SP), FRANCIS MIKE QUILES (OAB 293552/SP).
Processo 0017508-81.2011.8.26.0451 (451.01.2011.017508) - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios
- Jonatas dos Santos Ferreira da Silva - Spprev São Paulo Previdência - Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado
por JONATAS DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA em face da SPPREV - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA, declarando a extinção
do processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da gratuidade
concedida ao autor, não suportará o pagamento da taxa judiciária ou qualquer outro encargo derivado da sucumbência, inclusive
honorários de advogado, os quais, contudo, ainda assim devem ser fixados, em cumprimento ao que determinam os artigos
11, parágrafo 2º, e 12, ambos da Lei Federal de número 1060/1950. Fixados os honorários de advogado segundo os critérios
do artigo 20, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, em R$ 800,00. Não há remessa necessária. - ADV: JOÃO CESAR
BARBIERI BEDRAN DE CASTRO (OAB 205730/SP), ELIEZER PEREIRA MARTINS (OAB 168735/SP).
Processo 0017893-05.2006.8.26.0451 (451.01.2006.017893) - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à
Sentença - Fundacao Municipal de Ensino de Piracicaba - Ordem nº 2013/002999 Vistos. Remetam-se à 2ª Vara Cível local.
Intime-se. - ADV: SAMANTHA ZROLANEK REGIS (OAB 200050/SP), MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP).
Processo 0018089-77.2003.8.26.0451 (451.01.2003.018089) - Mandado de Segurança - Declaração de Trânsito Aduaneiro Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Piracicaba - Chefe do Posto Fiscal Estadual de Piarcicaba - Ordem nº 2011/004157
Vistos. Diga a impetrante sobre o pedido de sobrestamento do feito (fls. 268). Intime-se. - ADV: ROBERTO YUZO HAYACIDA
(OAB 127725/SP), MARIA DE LOURDES D’ARCE PINHEIRO (OAB 126243/SP), MÁRIO DINIZ FERREIRA FILHO (OAB 183172/
SP), PABLO FRANCISCO DOS SANTOS (OAB 227037/SP), CLAUDIO BINI (OAB 52887/SP), SERGIO LUIZ DE ALMEIDA
PEDROSO (OAB 74389/SP).
Processo 0020462-47.2004.8.26.0451 (451.01.2004.020462) - Procedimento Ordinário - Concessão / Permissão /
Autorização - Departamento de Estradas de Rodagem - Companhia Paulista de Forca e Luz Cpfl - Vistos. Expeça-se mandado
de levantamento da quantia depositada a fls.541 em favor do credor. Intime-se o credor a retirá-lo, bem como a se manifestar
acerca do pagamento integral do débito. No silêncio, voltem-me conclusos para extinção. Cumpra-se e intimem-se. - ADV:
ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA (OAB 197585/SP), ANTONIO PITTON (OAB 35171/SP), MÁRIO DINIZ FERREIRA FILHO
(OAB 183172/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), VINICIUS DE CAMARGO HOLTZ MORAES (OAB
76859/SP).
Processo 0020495-90.2011.8.26.0451 (451.01.2011.020495) - Procedimento Ordinário - Contribuições Previdenciárias Arlete de Jesus - Fazenda Pública do Estado de São Paulo Fesp - Ordem nº 2011/002788 Vistos. A autora é aposentada e recebe
seus proventos da SPPREV. Desse modo, a SPPREV deve figurar no pólo passivo como litisconsorte passivo necessário. Cite se e anote - se. Intime-se. - ADV: CAMILA MONTEIRO BERGAMO (OAB 201343/SP), SILVIA HELENA MACHUCA FUNES (OAB
113875/SP), MÁRIO DINIZ FERREIRA FILHO (OAB 183172/SP).
Processo 0021105-58.2011.8.26.0451 (451.01.2011.021105) - Procedimento Ordinário - Encarnacion Lopes Degaspari Fazenda Pública do Estado de São Paulo Fesp - Ordem nº 2011/002869 Vistos Recebo o recurso de apelação em ambos os
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efeitos. Às contrarrazões. Após, subam os autos à Instância Superior. Cumpra-se e intimem-se. - ADV: JOÃO CESAR BARBIERI
BEDRAN DE CASTRO (OAB 205730/SP), CAMILA MONTEIRO BERGAMO (OAB 201343/SP), SILVIA HELENA MACHUCA
FUNES (OAB 113875/SP).
Processo 0021148-58.2012.8.26.0451 (451.01.2012.021148) - Ação Civil Pública - Licitações - Municipio de Piracicaba e
outros - Ordem nº 2012/001704 Vistos. Não vislumbro a ocorrência de omissão, contradição ou erro na decisão embargada. Em
verdade, pretende a embargante atribuir efeito infringente aos embargos de declaração, o que não poder ser admitido. Rejeito,
pois, os embargos de declaração. Cumpra-se a decisão de fls.1866/1868. Intime-se. - ADV: RICHARD ALEX MONTILHA DA
SILVA (OAB 193534/SP), PATRICIA DO CARMO TOMICIOLI DO NASCIMENTO BISSOLI (OAB 152233/SP), CARLOS GUSTAVO
BARELLA MEDINA (OAB 266922/SP), JOSE EMMANUEL BURLE FILHO (OAB 26661/SP), RUI CELSO REALI FRAGOSO (OAB
60332/SP).
Processo 0023958-45.2008.8.26.0451 (451.01.2008.023958) - Procedimento Ordinário - Adilson Vicente Scarpelin - Fazenda
Publica do Estado - Ordem n. 2013/012986 Vistos. Ciência as partes da redistribuição. Cumpra-se o V.Acórdão, requerendo
o vencedor o que de direito. Nada sendo requerido em 30 dias, remetam-se os autos ao arquivo. Intime-se e cumpra-se. ADV: ROSANA MARTINS KIRSCHKE (OAB 120139/SP), JOÃO CESAR BARBIERI BEDRAN DE CASTRO (OAB 205730/SP),
RICARDO CANALE GANDELIN (OAB 240668/SP).
Processo 0023963-28.2012.8.26.0451 (451.01.2012.023963) - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou
Fornecimento de Medicamentos - Tannus Antonio - Secretaria de Estado da Saúde Drs X de Piracicaba - Ordem nº 2012/002161
Vistos. Fls. 92: o autor faleceu e o processo encontra-se aguardando arquivamento. Cientifique-se o requerido. Após, ao
arquivo. Intime-se. - ADV: VANDERLEI ANIBAL JUNIOR (OAB 243805/SP), MARIA INES BALTIERI DA SILVA (OAB 72022/SP),
MERCIVAL PANSERINI (OAB 93399/SP).
Processo 0024855-05.2010.8.26.0451 (451.01.2010.024855) - Procedimento Ordinário - Fazenda Pública do Estado de São
Paulo - Ordem nº 6496/2011. Digam as partes sobre provas, em 10 dias, justificando-as. - ADV: ARILSON GARCIA GIL (OAB
240091/SP), EDVALDO LINS DO NASCIMENTO (OAB 274034/SP), JOSE RICARDO QUIRINO FERNANDES (OAB 121659/
SP).
Processo 0024859-42.2010.8.26.0451 (451.01.2010.024859) - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - Willians
de Cerqueira Leite Martins - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido
deduzido por WILLIANS DE CERQUEIRA LEITE MARTINS contra FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, o que faço
com fulcro no artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Diante da gratuidade concedida ao autor, não suportará o pagamento
da taxa judiciária ou qualquer outro encargo derivado da sucumbência, inclusive honorários de advogado, os quais, contudo,
ainda assim devem ser fixados, em cumprimento ao que determinam os artigos 11, parágrafo 2º, e 12, ambos da Lei Federal de
número 1060/1950. Fixados os honorários de advogado segundo os critérios do artigo 20, parágrafo 4º, do Código de Processo
Civil, em R$ 800,00. Não há remessa necessária. - ADV: JOÃO CESAR BARBIERI BEDRAN DE CASTRO (OAB 205730/SP),
EDVALDO LINS DO NASCIMENTO (OAB 274034/SP), JOSE RICARDO QUIRINO FERNANDES (OAB 121659/SP).
Processo 0026709-97.2011.8.26.0451 (451.01.2011.026709) - Procedimento Ordinário - Reajustes de Remuneração,
Proventos ou Pensão - Hécio Dondelli Pompeu - Fazenda Publica do Estado de São Paulo e outro - Ordem nº 2011/003873
Vistos. Ciência às partes da decisão proferida no agravo. Após, venham os autos conclusos para sentença. Intime-se. - ADV:
MÁRIO DINIZ FERREIRA FILHO (OAB 183172/SP), JOÃO CESAR BARBIERI BEDRAN DE CASTRO (OAB 205730/SP), SILVIA
HELENA MACHUCA FUNES (OAB 113875/SP).
Processo 0028677-70.2008.8.26.0451 (451.01.2008.028677) - Procedimento Ordinário - Anulação - Sos Industria e
Comercio de Molas Ltda - Estado de São Paulo - Ordem nº 2012/001277 Vistos. Digam as partes em cinco dias. Nada sendo
requerido, remetam-se os autos ao arquivo. Cumpra-se e intime-se. - ADV: JOAO CARLOS PIETROPAOLO (OAB 85524/SP),
MARCELO DE ASSIS CUNHA (OAB 99342/SP), MARIA LIA PINTO PORTO (OAB 108644/SP), RONALDO NATAL (OAB 73302/
SP), ELIZABETH JANE ALVES DE LIMA (OAB 69065/SP), JOÃO CESAR BARBIERI BEDRAN DE CASTRO (OAB 205730/SP).
Processo 0028750-71.2010.8.26.0451 (451.01.2010.028750) - Procedimento Ordinário - Rosangela Aparecida Diehl Fazenda Pública do Estado de São Paulo Fesp - Ordem nº 2011/003767 Vistos Recebo o recurso de apelação em ambos os
efeitos. Às contrarrazões. Após, subam os autos à Instância Superior. Cumpra-se e intimem-se. - ADV: FERNANDA SPOTO
ANGELI VELOSO (OAB 204509/SP), SILVIA HELENA MACHUCA FUNES (OAB 113875/SP), MÁRIO DINIZ FERREIRA FILHO
(OAB 183172/SP).
Processo 0028834-19.2003.8.26.0451 (451.01.2003.028834) - Procedimento Ordinário - Servidor Público Civil - Haldumont
Nobre Ferraz - - Hugo Pedro Carradore - - Vera Lucia Porelli Rizzo - - Manoel Antonio da Silva - - Sonia Cristina Ramos - - Joao
Bachim - - Jose Maistro - - Idalina Cristofoletti Poppi - - Valdemar Amaral Campos - - Ondila Furlan Bachim - - Adelina Biscalchin
Teixeira - Ipasp Instituto de Previdencia e Assistencia Social Funcionarios Municipais Piracicaba - ORDEM N. 3174/11 - AO
AUTOR para retirar, em 10 dias, o documento expedido pelo Cartório - mandado de levantamento nº 280/13 - (REF. IOLANDA
M. CARRADORE); e AOS INTERESSADOS/PARTES para que se manifestem, em 10 dias, sobre o documento novo juntado
a fls. 644/645 dos autos (OFÍCIO DO DEPRE) - ADV: IRINEO ULISSES BONAZZI (OAB 81934/SP), RODNEY TORRALBO
(OAB 118891/SP), ANTONIO MESSIAS GALDINO (OAB 19604/SP), FLÁVIO SPOTO CORRÊA (OAB 156200/SP), MAURÍCIO
BOSCARIOL GUARDIA, SERGIO CAMARGO ROLIM (OAB 163952/SP), RICARDO TREVILIN AMARAL (OAB 232927/SP).
Processo 0028834-19.2003.8.26.0451 (451.01.2003.028834) - Procedimento Ordinário - Servidor Público Civil - Haldumont
Nobre Ferraz - - Hugo Pedro Carradore - - Vera Lucia Porelli Rizzo - - Manoel Antonio da Silva - - Sonia Cristina Ramos - - Joao
Bachim - - Jose Maistro - - Idalina Cristofoletti Poppi - - Valdemar Amaral Campos - - Ondila Furlan Bachim - - Adelina Biscalchin
Teixeira - Ipasp Instituto de Previdencia e Assistencia Social Funcionarios Municipais Piracicaba - Ordem nº 2011/003174 Vistos.
Fls. 604/642: manifeste-se o IPASP. Intime-se. - ADV: RODNEY TORRALBO (OAB 118891/SP), RICARDO TREVILIN AMARAL
(OAB 232927/SP), IRINEO ULISSES BONAZZI (OAB 81934/SP), ANTONIO MESSIAS GALDINO (OAB 19604/SP), SERGIO
CAMARGO ROLIM (OAB 163952/SP), MAURÍCIO BOSCARIOL GUARDIA, FLÁVIO SPOTO CORRÊA (OAB 156200/SP).
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Processo 0029053-22.2009.8.26.0451 (451.01.2009.029053) - Mandado de Segurança - Concurso Público / Edital - Herica
Patricia Vieira Cerimarco - Secretaria Municipal de Saude da Prefeitura do Municipio de Piracicaba - Ordem nº 121/13 - Vistas
dos autos ao autor para manifestar-se, em 05 dias sobre a juntada de documentos novos (art. 398 do CPC). - ADV: FERNANDA
ELISABETE MENEGON (OAB 262052/SP), JURACI INES CHIARINI VICENTE (OAB 59561/SP), CHRISTIAN CESAR MENEGON
(OAB 282994/SP), CLELSIO MENEGON (OAB 91608/SP), MARCUS VINICIUS ORLANDIN COELHO (OAB 243978/SP).
Processo 0029204-17.2011.8.26.0451 (451.01.2011.029204) - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou
Fornecimento de Medicamentos - Antonio Donizete Zuquetto - Direção Regional de Saúde de Piracicaba - Ordem nº 2011/004269
Vistos. Aguarde-se manifestação por 05 dias. Nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo. Cumpra-se e intime-se.
- ADV: MARCOS ANTONIO ATHIE (OAB 153428/SP), ALEXANDRA PACHECO LEITAO (OAB 152752/SP), ROSANA MARTINS
KIRSCHKE (OAB 120139/SP), MÁRIO DINIZ FERREIRA FILHO (OAB 183172/SP), JOÃO CESAR BARBIERI BEDRAN DE
CASTRO (OAB 205730/SP), PAULO ROBERTO DA SILVA LEITAO (OAB 39631/SP).
Processo 0029779-25.2011.8.26.0451 (451.01.2011.029779) - Procedimento Ordinário - Eurydice Sacchi - Ordem nº
2011/004429 Vistos. Digam as partes em cinco dias. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Cumpra-se e intime-se. ADV: DÉBORA CAROLINE SUIZU GARCIA OTSUJI (OAB 266930/SP), ROBERTO LUIS ARIKI (OAB 194444/SP).
Processo 0030521-16.2012.8.26.0451 (451.01.2012.030521) - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios
- Sandra Aparecida da Silva - Ordem nº 2012/008689 Vistos. Comprove o autor a distribuição da Carta Precatória, em cinco dias.
Cumpra-se e intime-se. - ADV: JOSE RICARDO QUIRINO FERNANDES (OAB 121659/SP), EDVALDO LINS DO NASCIMENTO
(OAB 274034/SP).
Processo 0030689-28.2006.8.26.0451 (451.01.2006.030689) - Procedimento Ordinário - Bruno Malteze - Prefeitura
Municipal de Piracicaba - Ordem nº 2011/004531 Vistos. Vistos. Para apreciação do pedido de levantamento deverá vir para
os autos “declaração” firmada pela parte se a procuração se encontra válida e operante. Não sendo o caso, deverá ser juntado
novo mandato. Também deve ser informada a existência ou inexistência de “cessão de crédito” parcial ou total. Havendo óbito
ou impedimento do credor, providencie a habilitação do dependente cadastrado na previdência social. Int. Intime-se. - ADV:
GILVANIA RODRIGUES COBUS PROCOPIO (OAB 135517/SP), VANDERLEI PINHEIRO NUNES (OAB 49770/SP), JURACI
INES CHIARINI VICENTE (OAB 59561/SP), ANTONIO FLAVIO MONTEBELO NUNES (OAB 273983/SP), KELI CRISTINA
MONTEBELO NUNES SCHMIDT (OAB 186072/SP).
Processo 0031291-43.2011.8.26.0451 (451.01.2011.031291) - Procedimento Ordinário - Adicional por Tempo de Serviço Maria Clara Sales de Souza - Fazenda Publica do Estado de São Paulo F e S P e outro - Ordem nº 2011/004817 Vistos. Digam
as partes sobre as provas que pretendem produzir, justificando-as, em 10 dias. Cumpra-se e intime-se. - ADV: MARCELO
FELIPE DA COSTA (OAB 300634/SP), SILVIA HELENA MACHUCA FUNES (OAB 113875/SP), MÁRIO DINIZ FERREIRA FILHO
(OAB 183172/SP), FERNANDA SPOTO ANGELI VELOSO (OAB 204509/SP).
Processo 0031300-39.2010.8.26.0451 (451.01.2010.031300) - Embargos à Execução - Liquidação / Cumprimento / Execução
- Ipasp Instituto Previdencia e Assistencia Social Funcionarios Municipais de Piracicaba - Diva Albina Ferreira - Ordem nº
3306/2011. Ciência as partes do ofício juntado pelo DEPRE (fls.188/189). - ADV: RICARDO TREVILIN AMARAL (OAB 232927/
SP), RODNEY TORRALBO (OAB 118891/SP).
Processo 0032122-57.2012.8.26.0451 (451.01.2012.032122) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer Gilberto Fernandes - Estado de São Paulo - Ordem n. 2012/008791 Vistos. Cumpra-se o V.Acórdão, requerendo o vencedor o
que de direito. Intime-se e cumpra-se. - ADV: WLADIMIR NOVAES (OAB 104440/SP), LIA MARA DE OLIVEIRA (OAB 100579/
SP).
Processo 0032401-19.2007.8.26.0451 (451.01.2007.032401) - Outros Feitos não Especificados - Municipio de Piracicaba
- - Espolio de Giovanni Ferrazzo - Marcilio Maistro - Ordem nº 2011/003454 Vistos. Expeça-se o necessário nos autos 1945/11,
para a transferência do numerário para estes autos, como determinado a fls.525. Cumpra-se e intimem-se. - ADV: IDA MARIA
FERRAZZO MARTINI (OAB 37996/SP), GILVANIA RODRIGUES COBUS PROCOPIO (OAB 135517/SP), DIRCEU STENICO
(OAB 245529/SP), WALDIR LIBORIO STIPP (OAB 35405/SP), JOAO CARLOS CARCANHOLO (OAB 36760/SP), MARCO
ANTONIO FRANCO BUENO (OAB 59902/SP), ANTONIO JOSE COLASANTE (OAB 56629/SP), JURACI INES CHIARINI
VICENTE (OAB 59561/SP), DARCI MARQUES DA SILVA (OAB 84280/SP).
Processo 0032697-65.2012.8.26.0451 (451.01.2012.032697) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação Silvia Maria Petrocelli Radicchi Me - Município de São Paulo - Ordem nº 2012/008877 (incidente 1 - sentença prolatada na
Exceção de Incompetência número 3006422-91.2013) Vistos. Trata-se de exceção de incompetência, alegando o excipiente, em
síntese, que este Juízo não é foro competente para processar e julgar a presente ação, pois, ele deve ser demandado no foro
da sua sede, ou seja, na Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo. Intimada, a excepta se manifestou pugnando pela
improcedência. O excipiente é pessoa jurídica de direito público com sede administrativa no Município de São Paulo. As multas
que a autora pretende sejam canceladas foram aplicadas pela Prefeitura do Município de São Paulo em razão de infrações
supostamente cometidas naquela cidade. Diante desse quadro, aplica-se ao caso o disposto no art. 100, IV, “a”, do CPC, que
prevê a competência do foro do lugar onde está a sede da pessoa jurídica, para a ação em que ela for ré. Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE A presente exceção de incompetência, determinando a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública
da Comarca de São Paulo-SP. PRI. - ADV: MARCELO GOLFETO POLETO (OAB 280585/SP), BRUNO GUSTAVO PAES LEME
CORDEIRO (OAB 312474/SP).
Processo 0033083-32.2011.8.26.0451 (451.01.2011.033083) - Procedimento Ordinário - Servidor Público Civil - Sérgio
Trevelin - Prefeitura Municipal de Piracicaba - Ordem nº 2011/004977 Vistos. ...Ante o exposto, e por tudo mais que consta dos
autos, com base no art. 269, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo Autor, condenando
o Requerido a pagar a diferença do adicional de insalubridade de 20% para 40%, relativamente aos subsídios dos cinco anos
antecedentes ao ajuizamento, com juros de mora e correção monetária. Arcará o réu com as despesas processuais corrigidas,
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bem como honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Tais valores deverão incidir
correção monetária e juros nos termos do artigo 1º - F da Lei 9494/97, com redação da Lei 11.960/09, pois é ação ajuizada após
a vigência desta. A correção monetária devida desde cada pagamento efetuado a menor e o juros de mora a contar da citação.
Com relação aos honorários advocatícios, a correção monetária será contada a partir desta data e os juros de mora devidos
a partir do trânsito em julgado. P.R.I - ADV: ALEXANDRE MARCELO ARTHUSO TREVISAM (OAB 144865/SP), JURACI INES
CHIARINI VICENTE (OAB 59561/SP), SÔNIA DE FÁTIMA TRAVISANI (OAB 288435/SP).
Processo 0034626-70.2011.8.26.0451 (451.01.2011.034626) - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios
- Claisa Farneda Dias dos Reis e outros - Município de Piracicaba - Ante o exposto, com base no art. 269, I do Código de
Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por CLAISA FARNEDA DIAS DOS REIS, DÉBORA CATALDO,
FRANCISCO CARLOS MALOSÁ, NORMA PETEAN, PEDRO LUIS DE NEGRI GERMANO, RENATO SALTÃO FERRACCIU,
RICARDO TAKUMI YOKOYAMA, RUBENS DO AMARAL, VALDA MARIA GIGO e WALESKA VALÉRIA LOBO FARIAS GERMANO
contra o MUNICÍPIO DE PIRACICABA, para reconhecer o direito dos Autores à inclusão do abono-desempenho como integrante
de seus vencimentos, para todos os efeitos, com repercussão sobre todas as verbas e direitos, inclusive no cálculo do 13º
salário, das férias, um terço das férias e férias-prêmio e licenças, sejam estas e aquelas gozadas ou indenizadas, com reflexo no
recolhimento da contribuição previdenciária; b) condenar o Réu ao pagamento das diferenças vencidas, observada a prescrição
qüinqüenal, reconhecendo a natureza alimentar do crédito; c) condenar o Réu ao pagamento do reflexo dessas diferenças na
contribuição previdenciária junto ao IPASP, observada a prescrição qüinqüenal; d) reconhecer o direito dos Autores ao pagamento
do abono-desempenho nos períodos em que não foi feito com fundamento no artigo 4º do Decreto 7.926/98, observada a
prescrição quinquenal, devendo a Municipalidade se abster de aplicar os fatores de exclusão doravante. Os valores devidos
deverão ser atualizados pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde as datas em que os respectivos pagamentos deveriam
ter sido realizados e acrescidos de juros moratórios desde a citação, até o efetivo pagamento, nos termos do art. 1º-F da Lei
9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. Condeno o Réu ao pagamento das despesas e da verba honorária, que, nos
termos do § 4º, do art. 20, do Código de Processo Civil, fixo em 10% sobre o montante da condenação. Decorrido o prazo para
interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos ao Segundo Grau para o reexame necessário, nos termos do art. 475
do Código de Processo Civil. - ADV: ERICA SCHIAVUZZO GUALAZZI (OAB 286994/SP), ALEXANDRE MARCELO ARTHUSO
TREVISAM (OAB 144865/SP), JURACI INES CHIARINI VICENTE (OAB 59561/SP), ALEXANDRE AUGUSTO GUALAZZI (OAB
41802/SP).
Processo 0035900-06.2010.8.26.0451 (451.01.2010.035900) - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - Empresa
Acm de Serviços Gerais Ltda - Prefeitura do Município de Piracicaba - Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por EMPRESA ACM DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. em face de PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
PIRACICABA, o que faço com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar a requerida
a restituir os valores pagos a fls. 81/96, com correção monetária desde o recolhimento e juros de mora desde citação. Ainda,
condeno a requerida ao recálculo da multa decorrente do AIIM de fls. 79, para que sejam excluídos da base de cálculo os
valores de ISS recolhidos no prazo legal (fls. 23,39,40,43,54,55,61,67,73,75), ainda que a menor (fls. 45,49,51,58,63,65,71),
persistindo a multa sobre os valores pagos com atraso (fls. 21,25,26,27,29,31,33,34,36,37,39,41,48,60) e sobre a diferença
entre o valor devido e o valor pago (fls. 45,49,51,58,63,65,71), restituindo-se o que tiver sido recolhido a maior, com correção
monetária desde o recolhimento e juros de mora desde citação. Face a sucumbência recíproca, não há condenação nas verbas
respectivas. Nos termos do artigo 475, § 2º, do CPC, a presente decisão não está sujeita à remessa necessária. - ADV: DANIELE
GELEILETE (OAB 137818/SP), BLAIRD ALEXANDRE TEIXEIRA, JURACI INES CHIARINI VICENTE (OAB 59561/SP).
Processo 0037930-43.2012.8.26.0451 (045.12.0120.037930) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - São
Paulo Previdencia Spprev - Fernanda Trevilin Amaral - Ordem nº 2013/000020 Vistos. Infere-se dos autos que foi negado o
pedido de tutela antecipada formulado pela autora na inicial, no sentido de cessar o pagamento da pensão à requerida. Todavia,
comparece a requerida em Juízo, informando que a ré suspendeu, sem autorização judicial, o pagamento da referida pensão.
Ante o exposto, determino à autora que restabeleça o pagamento da pensão à requerida, no prazo de cinco dias, sob pena de
multa diária de R$1.000,00 ( um mil reais). Oficie-se. Intime-se. - ADV: MÁRIO DINIZ FERREIRA FILHO (OAB 183172/SP),
RICARDO TREVILIN AMARAL (OAB 232927/SP).
Processo 3000237-37.2013.8.26.0451 - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - Barjas Negri e outros - Ordem nº
2013/002699 Vistos, O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO propôs a presente ação civil pública por ato de
improbidade administrativa contra o BARJAS NEGRI, CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA. e MUNICÍPIO DE
PIRACICABA, alegando, em síntese, diversas irregularidades no certame que teve por objeto as obras de pavimentação do
acesso ao novo distrito industrial de Piracicaba, resultando em violação aos princípios da moralidade, isonomia e impessoalidade.
Fls. 2017/2045: defesa preliminar do Município de Piracicaba. Fls. 2109/2160: defesa preliminar do requerido Barjas Negri. Fls.
2438/2448: defesa preliminar da requerida Concivi. O representante do Ministério Público se manifestou às fls. 2405/2428
e 2451/2460. É o relatório. Fundamento e Decido Nos termos do § 7º do art. 17 da Lei nº 8.429/92, foi introduzida a defesa
prévia na ação de improbidade administrativa, possibilitando ao juiz, em face das teses e documentos apresentados pelas
partes, antes da instauração da relação jurídica processual, aferir acerca da inexistência do ato de improbidade, verificar se
é o caso de improcedência da demanda ou inadequação da via eleita. Não presentes tais hipóteses, a petição inicial deve ser
recebida. O art. 17, § 8º da Lei 8.429/92 faculta ao Magistrado, se convencido da inexistência do ato de improbidade, a rejeição
da ação. No entanto, é necessária a comprovação cabal da inocorrência do ato, vez que tal decisão implica extinção da ação
no seu nascedouro. No caso, o Ministério Público carreou aos autos elementos que, à primeira vista, indicam a prática de ato
de improbidade, sendo as alegações dos Réus insuficientes para a rejeição da inicial. Rejeitar o pedido em seu nascedouro
somente seria aceitável se houvesse vestígios inexoráveis de inexistência da suposta improbidade administrativa. Entendo
haver, na espécie, indícios da prática de improbidade administrativa, em vista das irregularidades apontadas pelo Tribunal
de Contas e das prorrogações do contrato, questões que deverão ser esmiuçadas no decorrer do processamento da ação,
quando os requeridos terão, seguramente, oportunidade para provar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito alegado na exordial. Com isso, impõe-se o prosseguimento da ação, com o fito de se buscar a verdade e se permitir
às partes ampla produção de provas, no sentido de corroborar suas respectivas alegações. Por fim, observa-se o postulado
in dúbio pro societate, em favor do interesse maior da coletividade e da proteção do Erário, tendo em vista que a matéria
discutida versa sobre a preservação e o zelo pelo patrimônio público. Sobre as preliminares suscitadas, manifesto-me neste
momento. Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva invocada pela municipalidade. Tendo sido deduzido pedido de anulação
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dos atos administrativos (edital, contrato, aditamentos, renovação e pagamentos) que dizem respeito à pavimentação asfáltica
do Distrito Industrial da cidade, todas as partes contratantes devem compor o polo passivo da ação civil pública e somente
essa circunstância já confere legitimidade ad causam à municipalidade. Outrossim, sobre a falta de interesse, subsiste, ainda
que concluído e cumprido integralmente o contrato, em vista da alegação de irregularidades ditas insanáveis e que, segundo o
Ministério Público, são causa de nulidade das avenças. A respeito da cumulação de pedidos, a ação civil pública, assim como
a ação popular, é um dos instrumentos para combater atos de improbidade, porque há interesse da sociedade na proteção
do patrimônio público em geral, e o objeto encontra adequação no universo jurídico-positivo. Com relação à preliminar de
indeferimento da petição inicial, deduzida pelo requerido Barjas, reporto-me ao quanto exposto linhas acima, sobre a ação
civil pública como instrumento para combate aos atos de improbidade administrativa. As demais questões aventadas, inclusive
à guisa de pedido juridicamente impossível e prescrição, além da preliminar de inépcia da inicial deduzida pela ré Concivi,
referem-se ao mérito e serão analisadas por ocasião do sentenciamento. Diante do exposto, recebo a petição inicial para
admitir a ação de improbidade administrativa, devendo prosseguir na forma da lei. Citem-se. Intime-se. - ADV: JURACI INES
CHIARINI VICENTE (OAB 59561/SP), ANDRÉA PÁDUA DE PAULA (OAB 241843/SP), PATRICIA DO CARMO TOMICIOLI DO
NASCIMENTO BISSOLI (OAB 152233/SP), ANTONIO CARLOS ARMELIM (OAB 144920/SP), DECIO ORESTES LIMONGI
FILHO (OAB 104258/SP).
Processo 3001367-62.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - FUNDAÇAO MUNICIPAL
DE ENSINO DE PIRACICABA - FUMEP - Célia Regina Alves Storer - Ordem nº 2013/002858 Vistos. Trata-se de ação ajuizada
por FUNDAÇAO MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRACICABA - FUMEP visando receber mensalidades escolares inadimplidas. A
presente ação foi distribuída equivocadamente a esta Vara da Fazenda Pública, uma vez que apesar de o polo ativo ser ocupado
por fundação, pessoa de Direito Público equiparada às autarquias, a matéria submetida à apreciação deste Juízo no caso em
tela não é de Direito Público. Tratando-se de cobrança de mensalidades escolares inadimplidas, é a relação jurídica de natureza
eminentemente privada, regida pelas regras de Direito Privado da mesma forma que qualquer instituição particular de ensino.
Também não há interesse público a ser tutelado. Em casos análogos, assim tem decidido o E. Tribunal de Justiça: Apelação
Cível. Ação de Cobrança ajuizada por instituição de ensino (Fundação Municipal de Educação) pretendendo a cobrança de
mensalidades escolares inadimplidas. Típico caso de prestação de serviços educacionais, mediante pagamento de mensalidades
e, portanto, de inquestionável natureza privada. Competência recursal da Seção de Direito Privado. Precedentesdesta Seção
de Direito Público e do Órgão Especial. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos para redistribuição.
(TJSP 4ª C. Dir. Público Ap. 0004124-84.2012.8.26.0073 Rel. Rui Stoco j. 26.08.2013). AÇÃO DE COBRANÇA Fundação
Pública - Inadimplemento de mensalidades escolares da 8ª Série do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, nos
quais a filha do réu se encontrava matriculada nos anos de 2006 a 2008 Área em que a Fundação Pública atua como pessoa
jurídica de direito privado, da mesma forma que qualquer outra instituição particular de ensino Matéria própria da Seção de
Direito Privado - Recurso não conhecido, com declinação de competência eremessa à Seção de Direito Privado do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. (TJSP 5ª C. Dir. Público Ap. 0009372-31.2012.8.26.0073 Rel. Maria Laura Tavares
j. 29.07.2013). Apelação. Ação de cobrança de mensalidade escolar. Autarquia Municipal. Cerne da lide que abrange discussão
de contrato de prestação de serviços educacionais. Inexistência de interesse público, previdenciário ou de ente estatal fundado
no Direito Público a justificar a competência desta Seção de Direito Público. Competência da E. Seção de Direito Privado-II
deste E. Tribunal. Remessa dos autos à Colenda Seção de Direito Privado II. Recurso não conhecido (TJSP 9ª C. Dir. Público
Ap. 0002332-69.2004.8.26.0625 Rel. Oswaldo Luiz Palu j. 03.07.2013). Por todo o exposto, ante a incompetência deste Juízo
para apreciar a matéria discutida nos presentes autos, determino a imediata devolução desta ao Cartório Distribuidor, para que
este proceda à redistribuição da inicial a uma das varas cíveis desta Comarca de Piracicaba. Remeta-se e intime-se a parte
exequente. - ADV: SAMANTHA ZROLANEK REGIS (OAB 200050/SP), MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP).
Processo 3001368-47.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO MUNICIPAL
DE ENSINO DE PIRACICABA - FUMEP - GENILSON DOS SANTOS SILVA - Ordem nº 2013/002859 Vistos. Trata-se de ação
ajuizada por FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRACICABA - FUMEP visando receber mensalidades escolares
inadimplidas. A presente ação foi distribuída equivocadamente a esta Vara da Fazenda Pública, uma vez que apesar de o
polo ativo ser ocupado por fundação, pessoa de Direito Público equiparada às autarquias, a matéria submetida à apreciação
deste Juízo no caso em tela não é de Direito Público. Tratando-se de cobrança de mensalidades escolares inadimplidas, é a
relação jurídica de natureza eminentemente privada, regida pelas regras de Direito Privado da mesma forma que qualquer
instituição particular de ensino. Também não há interesse público a ser tutelado. Em casos análogos, assim tem decidido o E.
Tribunal de Justiça: Apelação Cível. Ação de Cobrança ajuizada por instituição de ensino (Fundação Municipal de Educação)
pretendendo a cobrança de mensalidades escolares inadimplidas. Típico caso de prestação de serviços educacionais, mediante
pagamento de mensalidades e, portanto, de inquestionável natureza privada. Competência recursal da Seção de Direito Privado.
Precedentesdesta Seção de Direito Público e do Órgão Especial. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos
autos para redistribuição. (TJSP 4ª C. Dir. Público Ap. 0004124-84.2012.8.26.0073 Rel. Rui Stoco j. 26.08.2013). AÇÃO DE
COBRANÇA Fundação Pública - Inadimplemento de mensalidades escolares da 8ª Série do Ensino Fundamental ao 3º ano do
Ensino Médio, nos quais a filha do réu se encontrava matriculada nos anos de 2006 a 2008 Área em que a Fundação Pública
atua como pessoa jurídica de direito privado, da mesma forma que qualquer outra instituição particular de ensino Matéria própria
da Seção de Direito Privado - Recurso não conhecido, com declinação de competência eremessa à Seção de Direito Privado do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. (TJSP 5ª C. Dir. Público Ap. 0009372-31.2012.8.26.0073 Rel. Maria Laura
Tavares j. 29.07.2013). Apelação. Ação de cobrança de mensalidade escolar. Autarquia Municipal. Cerne da lide que abrange
discussão de contrato de prestação de serviços educacionais. Inexistência de interesse público, previdenciário ou de ente
estatal fundado no Direito Público a justificar a competência desta Seção de Direito Público. Competência da E. Seção de Direito
Privado-II deste E. Tribunal. Remessa dos autos à Colenda Seção de Direito Privado II. Recurso não conhecido (TJSP 9ª C. Dir.
Público Ap. 0002332-69.2004.8.26.0625 Rel. Oswaldo Luiz Palu j. 03.07.2013). Por todo o exposto, ante a incompetência deste
Juízo para apreciar a matéria discutida nos presentes autos, determino a imediata devolução desta ao Cartório Distribuidor, para
que este proceda à redistribuição da inicial a uma das varas cíveis desta Comarca de Piracicaba. Remeta-se e intime-se a parte
exequente. - ADV: SAMANTHA ZROLANEK REGIS (OAB 200050/SP), MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP).
Processo 3001383-16.2013.8.26.0451 - Mandado de Segurança - Atos Administrativos - Renovadora de Pneus Rezende
Ltda Me - Procurador Chefe da Subseção Seccional da Procuradoria do Estado em Piracicaba - Ordem nº 2013/002875 Vistos.
Fls. 316/329: em complementação ao despacho de fls. 315, recebo a apelação de fls. 282/308 também no efeito devolutivo,
nos termos do art. 520 do CPC. Intime-se. - ADV: MARCIA PRESOTO (OAB 123402/SP), CAROLINA QUAGGIO VIEIRA (OAB
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245547/SP), ELIANA APARECIDA DE SOUZA (OAB 321403/SP).
Processo 3002822-62.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Benedicta da Silva
Serradilha - Fazenda do Estado de São Paulo - - SPPREV - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - Ordem nº 2013/002987 Vistos. Defiro
a inclusão da SPPREV - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA no pólo passivo da ação. Anote-se. Citem-se. Intime-se. - ADV: SILVIA
HELENA MACHUCA FUNES (OAB 113875/SP).
Processo 3002992-34.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Repetição de indébito - Jose Ilton Alves da Silva - Governo
do Estado de Sao Paulo - Ordem nº 2013/003003 Vistos. Intime-se a autora para cumprir a decisão proferida no Agravo de
Instrumento, como já determinado às fls. 67. Deverá também manifestar-se sobre a contestação oferecida às fls. 70/82. Cumprase e intime-se. - ADV: SERGIO LUIZ DE ALMEIDA PEDROSO (OAB 74389/SP), GUILHERME SPADA DE SOUZA (OAB 283749/
SP).
Processo 3004283-69.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - Fazenda do Estado de São
Paulo - Processo n. 3217/13. À réplica. - ADV: JOÃO CESAR BARBIERI BEDRAN DE CASTRO (OAB 205730/SP), MAURO
AUGUSTO MATAVELLI MERCI (OAB 91461/SP).
Processo 3004915-95.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - ANTONIETTA
BRANCACIO BACETTI e outros - Ordem nº 2013/003256 Vistos. Fls.73/78: Mantenho a decisão agravada. Diga o agravado.
Fls.79/84: À réplica. Cumpra-se e intime-se. - ADV: RICARDO CANALE GANDELIN (OAB 240668/SP), JOSE ANTONIO DA
SILVA NETO (OAB 291866/SP).
Processo 3005487-51.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Fundação Municipal de
Ensino de Piracicaba Fumep - Ordem nº 2013/003368 Vistos. Trata-se de ação ajuizada por Fundação Municipal de Ensino
de Piracicaba Fumep visando receber mensalidades escolares inadimplidas. A presente ação foi distribuída equivocadamente
a esta Vara da Fazenda Pública, uma vez que apesar de o polo ativo ser ocupado por fundação, pessoa de Direito Público
equiparada às autarquias, a matéria submetida à apreciação deste Juízo no caso em tela não é de Direito Público. Tratando-se
de cobrança de mensalidades escolares inadimplidas, é a relação jurídica de natureza eminentemente privada, regida pelas
regras de Direito Privado da mesma forma que qualquer instituição particular de ensino. Também não há interesse público a
ser tutelado. Em casos análogos, assim tem decidido o E. Tribunal de Justiça: Apelação Cível. Ação de Cobrança ajuizada por
instituição de ensino (Fundação Municipal de Educação) pretendendo a cobrança de mensalidades escolares inadimplidas.
Típico caso de prestação de serviços educacionais, mediante pagamento de mensalidades e, portanto, de inquestionável
natureza privada. Competência recursal da Seção de Direito Privado. Precedentesdesta Seção de Direito Público e do Órgão
Especial. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos para redistribuição. (TJSP 4ª C. Dir. Público Ap.
0004124-84.2012.8.26.0073 Rel. Rui Stoco j. 26.08.2013). AÇÃO DE COBRANÇA Fundação Pública - Inadimplemento de
mensalidades escolares da 8ª Série do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, nos quais a filha do réu se encontrava
matriculada nos anos de 2006 a 2008 Área em que a Fundação Pública atua como pessoa jurídica de direito privado, da
mesma forma que qualquer outra instituição particular de ensino Matéria própria da Seção de Direito Privado - Recurso não
conhecido, com declinação de competência eremessa à Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo. (TJSP 5ª C. Dir. Público Ap. 0009372-31.2012.8.26.0073 Rel. Maria Laura Tavares j. 29.07.2013). Apelação. Ação
de cobrança de mensalidade escolar. Autarquia Municipal. Cerne da lide que abrange discussão de contrato de prestação de
serviços educacionais. Inexistência de interesse público, previdenciário ou de ente estatal fundado no Direito Público a justificar
a competência desta Seção de Direito Público. Competência da E. Seção de Direito Privado-II deste E. Tribunal. Remessa dos
autos à Colenda Seção de Direito Privado II. Recurso não conhecido (TJSP 9ª C. Dir. Público Ap. 0002332-69.2004.8.26.0625
Rel. Oswaldo Luiz Palu j. 03.07.2013). Por todo o exposto, ante a incompetência deste Juízo para apreciar a matéria discutida
nos presentes autos, determino a imediata devolução desta ao Cartório Distribuidor, para que este proceda à redistribuição
da inicial a uma das varas cíveis desta Comarca de Piracicaba. Remeta-se e intime-se a parte exequente. - ADV: SAMANTHA
ZROLANEK REGIS (OAB 200050/SP), MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP).
Processo 3008523-04.2013.8.26.0451 - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Diante do exposto, CONCEDO a segurança pleiteada para
DETERMINAR à autoridade coatora que forneça os princípios ativos dos medicamentos pleiteados na inicial, necessários para o
tratamento da doença, enquanto perdurar sua necessidade, mediante a apresentação de receita médica. Concedo a antecipação
da tutela jurisdicional. Intime-se o impetrado para imediato cumprimento da sentença. Deixo de condenar a autoridade coatora a
pagar honorários advocatícios em razão das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Decorrido o prazo legal sem a interposição de
recurso voluntário pelas partes, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça para o reexame necessário. Custas na forma da lei.
P.R.I. - ADV: MERCIVAL PANSERINI (OAB 93399/SP).
Processo 3008667-75.2013.8.26.0451 - Mandado de Segurança - Licitações - Pontuali Construtora e Engenharia S/A Presidente da Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações - Diante do exposto, PROCEDENTE o pedido
formulado por PONTUALI CONSTRUTORA E ENGENHARIA S/A contra ato comissivo do PRESIDENTE DA COMISSÃO
PERMANENTE DE ABERTURA E JULGAMENTO DE LICITAÇÕES, com fulcro no art. 269, inc. I, do CPC, e CONCEDO a
segurança, para tornar sem efeito a inabilitação da empresa impetrante, que tem direito de continuar a participar da tomada
de preço 29/2013, em suas ulteriores fases. Notifique-se pessoalmente a autoridade impetrada a respeito do teor da presente
decisão. Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Súmula n.º 105, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
e do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009. Nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei 12.016/09, a presente decisão está sujeita à remessa
necessária. Decorrido o prazo legal, com ou sem interposição de recurso pelas partes, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal
de Justiça. - ADV: CLARISSA LACERDA GURZILO SOARES (OAB 150050/SP), RAFAEL CRUZATTO (OAB 290329/SP), JURACI
INES CHIARINI VICENTE (OAB 59561/SP).
Processo 3009860-28.2013.8.26.0451 - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar - OSWALDO LEOCE Ordem nº 2013/006347 Vistos. Recebo a apelação do autor nos efeitos devolutivo e suspensivo. Às contrarrazões. Após, ao MP.
Intime-se. - ADV: ANTONIO MESSIAS GALDINO (OAB 19604/SP).
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Processo 3011358-62.2013.8.26.0451 - Mandado de Segurança - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
- Marlene Theresinha Voltani - Ordem nº 2013/008550 Vistos. Agravo retido: mantenho a decisão agravada. Anote-se. Ciência as
partes. Após, voltem conclusos. Intime-se. - ADV: RAQUEL DE SOUZA (OAB 120624/SP), CAROLINA QUAGGIO VIEIRA (OAB
245547/SP).
Processo 3012165-82.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Gratificações Municipais Específicas - Maria Eliana Pupin
Chinelato - SEMAE SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA - Ordem nº 2013/010119 Vistos. Defiro a
gratuidade. Cite-se. Intime-se. - ADV: MAURÍCIO BOSCARIOL GUARDIA.
Processo 3012657-74.2013.8.26.0451 - Mandado de Segurança - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
- ELISA MARIA MONTANHINI - Ordem nº 2013/010427 Vistos. Agravo retido: ao agravado. Após, ao MP. Intime-se. - ADV:
SERGIO LUIZ DE ALMEIDA PEDROSO (OAB 74389/SP), REINALDO MONTEIRO (OAB 64874/SP).
Processo 3012963-43.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Sonia Maria Zaia Bragaia
- Prefeitura do Municipio de Piracicaba - Ordem nº 2013/010518 Vistos. Defiro os benefícios da assistência judiciária. Cite-se.
Intime-se. - ADV: CRISTIANE MARCON POLETTO (OAB 156196/SP).
Processo 3013096-85.2013.8.26.0451 - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - JOSÉ APARECIDO VITORINO - Ordem nº 2013/010547 Vistos. Fls. 23/24: defiro a gratuidade. Cumpra-se e
intimem-se. - ADV: DEBORA CRISTINA ANIBAL (OAB 185199/SP).
Processo 3013142-74.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Nelson Rasera Pedry
- Ordem nº 2013/010552 Vistos. A decisão em sede de antecipação de tutela jurisdicional, não abarca prestações pretéritas.
Intime-se. - ADV: HEITOR DE MELLO DIAS GONZAGA (OAB 258735/SP), FABIO KATTAN CHOAIRY (OAB 286129/SP).
Processo 3013670-11.2013.8.26.0451 - Mandado de Segurança - Dívida Ativa - Viacao Sao Paulo Sao Pedro Ltda - Ordem
nº 2013/010590 Vistos. Recebo o recurso de apelação em ambos os efeitos. Às contrarrazões. Após, subam os autos à instância
superior. Intime-se. - ADV: IAGUI ANTONIO BERNARDES BASTOS (OAB 138071/SP).
Processo 3013855-49.2013.8.26.0451 - Mandado de Segurança - Isenção - MARCELO CORREA DE QUEIROZ TELLES Ordem nº 2013/010655 Vistos. Defiro o ingresso no feito da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Anote-se. Anote-se o
agravo retido de fls. 98/114 e manifeste-se a parte contrária em cinco dias. Após, ao MP. Intime-se. - ADV: RAQUEL DE SOUZA
(OAB 120624/SP).
Processo 3015935-83.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - RENATO OLIVETTO
MARANHÃO - Ordem nº 2013/013969 Vistos. Defiro os benefícios da assistência judiciária. Cite-se o requerido, com as
advertências legais. Cumpra-se e intime-se. - ADV: SERGIO GERALDO SPENASSATTO (OAB 78905/SP).
Processo 3016101-18.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Gratificações Estaduais Específicas - Sílvia Regina
Ajudarte Lopes Rizzo - Ordem nº 2013/013989 Vistos. À luz do comprovante de rendimentos da autora (fls. 20), indefiro a
gratuidade processual pretendida. Intime-se-a para que recolha as custas no prazo de 10 (dez) dias, sob as penas do art. 257,
do CPC. Intime-se. - ADV: RICARDO MARCHI (OAB 20596/SP).
Processo 3016132-38.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Marlene Fantini
Torniziello Granuzzio - Ordem nº 2013/014596 Vistos. Defiro os benefícios da assistência judiciária. Cite-se, com as advertências
legais. Cumpra-se e intime-se. - ADV: SILVANA APARECIDA C DE PAULA ASSIS (OAB 97528/SP).
Processo 3016197-33.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - Vecol Veículos Ltda - Ordem
nº 2013/014805 Vistos. Defiro o pedido de tutela antecipada, porquanto, demonstrado pela parte autora que procedeu a venda
do veículo antes do fato gerador do tributo. Assim sendo, suspendo a exigibilidade do crédito tributário. Oficie-se ao CADIN e
SERASA para exclusão do nome do autor. No mais, cite-se a requerida com as advertências legais. Intime-se. (COMPARECER
EM CARTÓRIO PARA RETIRAR CARTA PRECATÓRIA E OFÍCIOS SERASA E CADIN). - ADV: MAURO AUGUSTO MATAVELLI
MERCI (OAB 91461/SP).
Processo 3016198-18.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - Vecol Veículos Ltda - Ordem
nº 2013/014807 Vistos. Defiro o pedido de tutela antecipada, porquanto, demonstrado pela parte autora que procedeu a venda
do veículo antes do fato gerador do tributo. Assim sendo, suspendo a exigibilidade do crédito tributário. Oficie-se ao CADIN e
SERASA para exclusão do nome do autor. No mais, cite-se a requerida com as advertências legais. Intime-se. (COMPARECER
EM CARTÓRIO PARA RETIRAR CARTA PRECATÓRIA E OFÍCIOS CADIN E SERASA). - ADV: MAURO AUGUSTO MATAVELLI
MERCI (OAB 91461/SP).
Processo 3016353-21.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Rescisão - Giovana Oste Silva - Ordem n º35/2014. Vistos.
Comprove o autor a condição de necessitado, fornecendo declaração de renda, para a concessão da gratuidade da justiça
pleiteada em 10 dias, ou, em igual prazo, comprove o recolhimento das custas iniciais sob pena de indeferimento. Cumpra-se e
intime-se. - ADV: CLAUDEMIR RODRIGUES LEITE (OAB 163901/SP).
Processo 3016359-28.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - Vecol Veículos Ltda - FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Ordem nº 2014/000001 Vistos. Defiro o pedido de tutela antecipada, porquanto,
demonstrado pela parte autora que procedeu a venda do veículo antes do fato gerador do tributo. Assim sendo, suspendo a
exigibilidade do crédito tributário discutido nestes autos. Oficie-se ao CADIN e SERASA para exclusão do nome do autor. No
mais, cite-se a requerida com as advertências legais. Intime-se. - ADV: MAURO AUGUSTO MATAVELLI MERCI (OAB 91461/
SP).
Processo 4008421-62.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - gilberto antonio godoy nunes
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- Ordem nº 2013/010591 Vistos. Defiro os benefícios da assistência judiciária ao autor. Emende-se a inicial para que a ação seja
movida contra o Estado de São Paulo. Prazo para emenda: 10 dias, pena de indeferimento. Intime-se. - ADV: MARIA VALDEREZ
NUNES DE CAMPOS (OAB 139826/SP), APARECIDO NUNES DE OLIVEIRA (OAB 48419/SP).

FORO DISTRITAL DE RIO DAS PEDRAS
Cível

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO FABÍOLA GIOVANNA BARREA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ARIOVALDO APARECIDO GIMENEZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2014
Processo 0000002-04.2014.8.26.0511 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0001917-89.20118260286 - 2a. Vara/Foro de
Cravinhos) - Gaplan Administradora de Bens Ltda - Eduardo Batista dos Santos - - Sebastião Vieira dos Santos - Ordem nº
24/14: Recolha o exequente diligência de oficial de justiça complementar, vez que apenas foi recolhida diligência suficiente para
a citação, sendo necessário complementar para a efetivação da penhora e avaliação. - ADV: HUMBERTO RICARDO MARTINS
DE SOUZA (OAB 238100/SP), MAURICIO CORRÊA (OAB 222181/SP), VALDEMIR BARSALINI (OAB 20591/SP), ANA CARLA
XAVIER DA SILVEIRA BENITO CHRISTOFOLETTI (OAB 205244/SP), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA (OAB 160487/
SP)
Processo 0000017-70.2014.8.26.0511 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Teresa
Imaculada Roncato - BANCO DO BRASIL S/A - Controle nº 13/2014 Vistos. Defiro os benefícios da justiça gratuita. No que
tange ao pedido liminar, nota-se que a requerente adimpliu a dívida em 15/10/2013 (fls. 18) e os comunicados do SCPC e
Serasa, datados em 18/10/2013 (fls. 19/20), apenas informam que no prazo de 10 dias, contados da postagem, caso não haja
manifestação sobre o pagamento da dívida, a negativação será efetuada. Assim, tais comunicados não comprovam efetivamente
que o nome da requerente foi incluído no rol de maus pagadores. Desta feita, deverá a requerente apresentar documentos que
demonstrem a negativação de seu nome junto ao SCPC e Serasa, bem como a atual situação, para que posteriormente seja
analisado o pedido liminar. Sem prejuízo, cite-se o requerido nos termos da lei. - ADV: VIVIAN CRISTINA JANTIN TABOADA
(OAB 299759/SP), VALDIR APARECIDO TABOADA (OAB 105708/SP)
Processo 0000228-77.2012.8.26.0511 (511.01.2012.000228) - Procedimento Ordinário - Antecipação de Tutela / Tutela
Específica - C. A. M. - M. de R. das P. - - L. R. M. - Controle nº 93/2012 Vistos. Nos termos da cota ministerial de fls. 127,
mantenho a decisão de fls. 65, determinando que a requerente apresente declaração do atual médico do requerido que comprove
a necessidade de nova internação. - ADV: JOSE ISRAEL PRATA (OAB 95322/SP)
Processo 0000299-16.2011.8.26.0511 (511.01.2011.000299) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação
- Usina São José Sa Açúcar e Álcool - Henrique Aparecido Baldo - - Agropecuária Furlan Sa - Ordem nº 163/11: VISTOS.
Compulsando os autos, verifico que a demanda envolve bem imóvel de propriedade do INSS, autarquia federal, que, regularmente
intimada, manifestou interesse no deslinde do feito (fls. 298/302). Nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal,
“compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal
forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho
e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho” (sublinhei). Por conseguinte, patente é a incompetência da Justiça
Estadual para processar e julgar a presente demanda, não se aplicando, in casu, o disposto no artigo 109, § 3º, da Constituição
Federal, já que não se trata de lide envolvendo a concessão ou revisão de benefício assistencial ou previdenciário. Ante o
exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo para processar e julgar o presente feito e, como consequência,
determino a remessa dos autos a uma das Varas da Justiça Federal de Piracicaba, com as homenagens de estilo. Anote-se
e comunique-se. Int. - ADV: FRANCISCO JAVIER SOTO GUERRERO (OAB 115443/SP), WAGNER BINI (OAB 123464/SP),
ANDERSON WIEZEL (OAB 110778/SP), AGILDO DE SOUZA SILVA (OAB 146120/SP), MAX FERNANDO PAVANELLO (OAB
183919/SP), JULIANO GIBERTONI (OAB 184735/SP), WINSTON SEBE, JURANDYR COA (OAB 52054/SP), CLAUDIO BINI
(OAB 52887/SP), MARCO ANTONIO PIZZOLATO (OAB 68647/SP), ANDRE LUIZ MILANI COELHO (OAB 278703/SP)
Processo 0000678-54.2011.8.26.0511 (511.01.2011.000678) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - E. A. H. - J.
H. - Processo 332-11 - Arquivem-se os autos. - ADV: ENIO MOVIO DA CRUZ (OAB 283027/SP)
Processo 0000845-37.2012.8.26.0511 (511.01.2012.000845) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Luisa Maria Camargo Montagnese - Expresso Boiadeiro Bela Vista Ltda e outro - PROC. 378/12: Intime-se a autora por mandado
à comparecer no I.M.E.S.C., sito na Rua Barra Funda, 824, bairro Barra Funda, São Paulo - Capital, CEP - 01152-000, Fone/Fax
3821.1200, no dia 21/01/2014, às 16:00 horas, para realização do Exame Pericial, o(s) periciando(s) deve(m) estar munido(s)
de um dos seguintes documentos: R.G., Carteira de de Trabalho, Carteira de Habilitação Profissional, C.N.H. e/ou Certidão de
Nascimento, sempre legíveis e originais. Qualquer outro documento apresentado que não seja um dos acima citados e não
seja original ou legível, a perícia não será realizada. Intime-se as partes e assistentes técnicos caso tenham, por meio de seus
procuradores. - ADV: GLAUCO AYRTON SILVEIRA ZEPPELINI (OAB 173625/SP), GUILHERME FORLEVIZE DEMARCHI (OAB
301094/SP), JOSE JOAO DEMARCHI (OAB 67098/SP), ANTONIO AYRTON MANIASSI ZEPPELINI (OAB 46547/SP)
Processo 0000880-94.2012.8.26.0511 (511.01.2012.000880) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - E.
A. G. - Ordem 396/12-Fls. 78/79: Defiro. Redesigno audiência de tentativa de conciliação para o dia 07 de março de 2014, às 10
hs e 30 min. - ADV: JULIANA DE CASSIA BONASSA (OAB 165246/SP)
Processo 0001893-31.2012.8.26.0511 (511.01.2012.001893) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - M. H. F. A.
- E. F. L. - Controle nº 2012/000832 Vistos. Fls. 28: Defiro. Reconsidero o ato ordinatório de fls. 26/27 e determino a pesquisa de
endereço do requerido pelo sistema Infojud, uma vez que o autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita. - ADV: GEANI
APARECIDA MARTIN VIEIRA (OAB 255141/SP)
Processo 0002096-66.2007.8.26.0511 (511.01.2007.002096) - Execução de Título Extrajudicial - Jamaica Derivados de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Petroleo Ltda - Coelho Terraplanagem e Materiais para Construção Ltda - Ordem nº 984/07 - Republicação nos termos da
certidão de fls. 144: Vistos. Cumpra-se o v. acórdão. Apresente o executado o cálculo atualizado das verbas a serem abatidas da
quantia depositada às fls. 67. Após, diga o exequente. - ADV: ADONIAS LUIZ DE FRANÇA (OAB 153434/SP), SIMONE DANUTE
DETTMER (OAB 255265/SP), JOSE ACURCIO CARVALEIRO DE MACEDO (OAB 63638/SP), GABRIELA DE ALMEIDA POLI
(OAB 276176/SP), ICARO MARTIN VIENNA (OAB 80112/SP)
Processo 0002273-54.2012.8.26.0511 (511.01.2012.002273) - Divórcio Litigioso - Dissolução - A. de O. - T. F. M. de O.
- Processo 991-12 - Para dar continuidade ao estudo psicológico, foi requerida a intimação do requerente, da genitora do
requerente e do filho do requerente Adrian, e que sejam novamente intimados a comparecer ao Setor de Psicologia, no dia 11
de março de 2014, às 09:30 horas, na sala 235, no Fórum da Comarca de Piracicaba. - ADV: PAULO ROBERTO BAILLO (OAB
121130/SP), FABRICIO CLEBER ARTHUSO (OAB 298843/SP)
Processo 3001687-29.2013.8.26.0511 - Procedimento Ordinário - Exoneração - I. A. P. - A. S. A. P. - - A. A. P. e outro Processo 2531-13 Vistos. Defiro a gratuidade da Justiça. Cite-se, intimando-se as partes para a audiência de conciliação que
será realizada no Setor de Conciliação, no dia 07 de Março de 2014, às 10:00 horas. O prazo para oferta de contestação, de 15
(quinze) dias, será contado a partir da data da audiência, caso infrutífera a tentativa de composição entre as partes, sob pena
de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil.
Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu contestar, desde que o faça por intermédio de advogado. A ausência do autor
importará em arquivamento do processo e a do réu ou de seu advogado, em confissão e revelia. As audiências deste Juízo
realizam-se no seguinte endereço: Rua Prudente de Moraes nº 136, Centro. - ADV: LEANDRO MURILO DE TOLEDO (OAB
221516/SP)
Processo 3001714-12.2013.8.26.0511 - Divórcio Litigioso - Dissolução - G. S. S. R. - D. R. da S. - Controle nº 2544/2013
Vistos. Defiro a assistência judiciária gratuita à autora. Arbitro os alimentos provisórios no valor de 1/3 dos rendimentos líquidos
do genitor, incluindo férias e 13º salário, excluindo as horas extras e adicionais, no caso de emprego formal; na hipótese de
desemprego, fixo a quantia de 1/2 salário mínimo. Designo audiência de conciliação para a data de 11/04/2014, às 09h00min,
no Setor de Conciliação deste juízo. Cite-se o réu com as advertências legais, através de carta precatória. Int. - ADV: VALDIR
APARECIDO TABOADA (OAB 105708/SP)
Processo 3001727-11.2013.8.26.0511 - Procedimento Ordinário - Guarda - G. da S. L. - A. S. dos S. R. - Controle nº
2553/2013 Vistos. Defiro a assistência judiciária gratuita ao requerente. Cite-se a requerida com as advertências legais. No
mais, acolho a cota ministerial de fls. 27, devendo os autos serem remetidos ao Setor de Assistência Social para a realização de
estudo social. - ADV: ENIO MOVIO DA CRUZ (OAB 283027/SP), GEANI APARECIDA MARTIN VIEIRA (OAB 255141/SP)
Processo 3001746-17.2013.8.26.0511 - Impugnação de Assistência Judiciária - Alimentos - A. de J. B. - Controle nº
2013/000891 Vistos. Recebo a impugnação e determino o seu processamento sem suspensão do curso do processo (Lei 1060/50,
artigo 4º, parágrafo 2º). Ouça-se o impugnado no prazo de 10 dias. Int. - ADV: ANTONIO AYRTON MANIASSI ZEPPELINI (OAB
46547/SP), GLAUCO AYRTON SILVEIRA ZEPPELINI (OAB 173625/SP), JULIANA DE CASSIA BONASSA (OAB 165246/SP)
Processo 3001762-68.2013.8.26.0511 - Procedimento Ordinário - Revisão - V. D. R. S. - H. Y. F. S. - Processo 2581-13 Vistos. Na estreita análise deste momento processual, próprio da cognição sumária, observo que a prova carreada aos autos
não é suficiente para autorizar a modificação do valor da pensão alimentícia devida à requerida, porquanto, apesar da aparente
modificação da situação econômica do autor, não chega a ser drástica a ponto de autorizar a imediata redução da prestação
alimentar. Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, in verbis: “Exoneração de alimentos.
Pretendida antecipação de tutela, com imediata e substancial redução dos alimentos. Indeferimento. Ausência dos requisitos
ensejadores da sua concessão. Documentação acostada insuficiente para retratar drástica modificação da situação econômica
e financeira do alimentante. Recurso improvido” (TJSP - AgIn nº 143.587.4/6 - 8ª Câm. - Segredo de Justiça - Rel. Des. Cesar
Lacerda - J. 10.04.00 v.u). De outro giro, sopesando a alegada modificação da fortuna e a necessidade da requerida, menor
impúbere, deve-se prestigiar a manutenção do statu quo, pelo menos até a instrução do feito. A respeito: “REVISIONAL DE
ALIMENTOS - Pleito de redução - Tutela antecipada - Perigo da demora. Necessidade do pensionamento que se sobrepõe à
alegação de incapacidade. Possibilidade de alteração da verba, após a instrução. Agravo improvido” (TJMG - AGCív nº 261.6068/00 - 5ª C.Cív. - Rel. p/o Ac. Des. José Francisco Bueno DJMG 10.05.2002). Pelo exposto, indefiro a antecipação dos efeitos
da tutela jurisdicional de mérito. Cite-se, intimando-se as partes para a audiência de conciliação que será realizada no Setor de
Conciliação, no dia 07 de março de 2014, às 11:00 horas. O prazo para oferta de contestação, de 15 (quinze) dias, será contado
a partir da data da audiência, caso infrutífera a tentativa de composição entre as partes, sob pena de serem presumidos como
verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 185 do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça
gratuita. Anote-se. Ciência ao Ministério Público. Intime-se. - ADV: FABRICIO CLEBER ARTHUSO (OAB 298843/SP)
Processo 3001790-36.2013.8.26.0511 - Monitória - Cheque - Darci Stoco - Hidromaster Saneamento e Hidráulica Ltda Processo 01-14 - Primeiramente, recolha o requerente a diligência do Oficial de Justiça. Após, cumpra-se o despacho de fls. 11.
- ADV: FLAVIO APARECIDO MARTIN (OAB 121103/SP)

Criminal

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO FABÍOLA GIOVANNA BARREA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ARIOVALDO APARECIDO GIMENEZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2014
Processo 0000462-25.2013.8.26.0511 (051.12.0130.000462) - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas
Afins - I. S. M. C. - - A. A. F. C. e outros - Controle n. 119/13: Vistos. Fls. 265/266: arbitro os honorários advocatícios aos
defensores dos réus em R$ 829,59 (Cód. 301). Expeçam-se as certidões. Após, observadas as formalidades legais, feitas as
comunicações de praxe e verificada a inexistência de custas judiciais em aberto, arquivem-se os autos. Ciência ao MP. Int. PARA
O DEFEENSOR DO RÉU AFONSO ADRIANO FERNANDES CELESTINO, APRESENTAR A SUA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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JUNTO AOS AUTOS, PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DE HONORÁRIOS. - ADV: PAULO ROBERTO FREDERICI
(OAB 150531/SP), ANTONIO AYRTON MANIASSI ZEPPELINI (OAB 46547/SP)
Processo 0000784-50.2010.8.26.0511 (511.01.2010.000784) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Justiça
Pública - Helio Francisco da Silva - - Giliarde Augusto Ferreira do Valle - Tiago Emanoel Santos e outro - Controle n. 206/11:
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
absolvo Hélio Francisco da Silva e Giliarde Augusto Ferreira do Vale, qualificados nos autos, da imputação contida na denúncia.
Sem custas, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea “a”, da Lei Estadual n.º 11.608/03. P. R. I. C. - ADV: VALDIR APARECIDO
TABOADA (OAB 105708/SP), PAULO ROBERTO BAILLO (OAB 121130/SP)
Processo 0000804-07.2011.8.26.0511 (511.01.2011.000804) - Crime Contra a Ordem Tributária (L. 8.137/90) - Crimes contra
a Ordem Tributária - Justiça Pública - Marcilio Raymundo - - Josefa Barros Balbo - O Estado e outro - Controle n. 139/11: Vistos.
Designo audiência de instrução para o dia 13 de março de 2014, às 13:30 horas. Intimem-se os réus e as testemunhas de
defesa arroladas às fls. 119. Depreque-se a oitiva da testemunha de defesa Silvio Carlos Plotegher. Int. - ADV: JOSE ANTONIO
PEIXOTO (OAB 74247/SP), RICARDO MARCELO PEIXOTO CAMARGO (OAB 150029/SP), TATIANA FERREIRA MUZILLI (OAB
212355/SP)
Processo 0000804-07.2011.8.26.0511 (511.01.2011.000804) - Crime Contra a Ordem Tributária (L. 8.137/90) - Crimes contra
a Ordem Tributária - Marcilio Raymundo - - Josefa Barros Balbo - Controle n. 139/11: Intimação dos defensores de que foi
expedida Carta Precatória à Comarca de Santa Bárbara DOeste-SP para oitiva da testemunha de defesa Silvio Carlos Plotegher,
respectivamente, e de que deverão acompanhá-la independentemente de novas intimações. - ADV: RICARDO MARCELO
PEIXOTO CAMARGO (OAB 150029/SP), TATIANA FERREIRA MUZILLI (OAB 212355/SP), JOSE ANTONIO PEIXOTO (OAB
74247/SP)
Processo 0001142-44.2012.8.26.0511 (511.01.2012.001142) - Auto de Prisão em Flagrante - Estupro de vulnerável - J. P. P. C. S. de J. e outro - J. A. N. C. de L. - Controle n. 249/12: Fls. 219: defiro a cota ministerial. Designo audiência de transação
penal para o dia 11 de fevereiro de 2014, às 15:30 horas. Ciência ao MP. Intimem-se - ADV: LEANDRO MURILO DE TOLEDO
(OAB 221516/SP)
Processo 0001182-94.2010.8.26.0511 (511.01.2010.001182) - Restituição de Coisas Apreendidas - Tráfico de Drogas e
Condutas Afins - Justiça Pública - Amilson Leandro da Silva - - Robson Gilbert Bonassa Sturaro - Justiça Pública - Vistos.
Extraia-se a carta de guia definitiva e cópia do V. Acórdão, enviando-a à V.E.C. deste Juízo. Fls. 394: arbitro os honorários
advocatícios ao defensor dativo do réu Robson em 248,88 (Cód. 301). Expeça-se a certidão. Após, observadas as formalidades
legais, feitas as comunicações de praxe e verificada a inexistência de custas judiciais em aberto, arquivem-se os autos. Ciência
ao MP. Int. - ADV: PAULO ROBERTO BAILLO (OAB 121130/SP), MARIA CLAUDIA HANSEN PEREIRA (OAB 160940/SP)
Processo 0001742-02.2011.8.26.0511 (511.01.2011.001742) - Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Decorrente de Violência Doméstica - J. P. - O. M. B. - D. P. B. e outro - Controle n. 296/11: Vistos. Para melhor acomodação da
pauta, redesigno a audiência de interrogatório para o dia 20/03/2014, às 14:00 hs. Intime-se e requisite-se Ciência ao MP. - ADV:
FABRICIO CLEBER ARTHUSO (OAB 298843/SP)
Processo 0002309-96.2012.8.26.0511 (511.01.2012.002309) - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas
Afins - M. H. da S. - - C. R. da S. - Controle n. 428/12: Vistos. Recebo os recursos de apelação de fls. 347/348, em seus regulares
efeitos. Dêem-se vista aos Defensores dos réus para apresentarem as razões recursais, no prazo legal. Às contrarrazões.
Observo que a prescrição retroativa da pena ocorrerá em 13/11/2033. Anote-se na capa dos autos. Fls.347: arbitro os honorários
advocatícios ao defensor dativo do réu César em R$ 580,71 (Cód. 301). Expeça-se a certidão. Providencie a serventia a autuação
dos autos suplementares. Após, remetam-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Seção de Direito Criminal 1 a
14ª Câmaras - SERVIÇO DE ENTRADA DE AUTOS DE DIREITO CRIMINAL (S.J. 2.1.5): Complexo Judiciário do Ipiranga Sala
40 - recursos a serem distribuídos às 1ª a 14ª Câmaras Criminais, com as cautelas de estilo e as homenagens deste Juízo. Int.
- ADV: GLAUCO AYRTON SILVEIRA ZEPPELINI (OAB 173625/SP), FLAVIO APARECIDO MARTIN (OAB 121103/SP)
Processo 0002468-15.2007.8.26.0511 (511.01.2007.002468) - Outros Feitos não Especificados - Justiça Pública - Raul
Chamma - O Estado - Controle n. 227/07: Para a defesa manifestar-se sobre o laudo pericial complementar n 550.164/2012,
juntado às fls. 407/410, no prazo de 05 dias. - ADV: PAULO ROBERTO BAILLO (OAB 121130/SP)
Processo 0002540-26.2012.8.26.0511 (511.01.2012.002540) - Inquérito Policial - Roubo Majorado - J. P. - G. R. de G. e outro
- P. L. D. e outros - Controle n. 470/12: Intimação do(s) defensor(e)s de que foi expedida Carta Precatória à Comarca de Casa
Branca-SP para realização do interrogatório do réu, respectivamente, e de que deverá(ão) acompanhá-la independentemente
de novas intimações. - ADV: FLAVIO APARECIDO MARTIN (OAB 121103/SP)
Processo 3000124-97.2013.8.26.0511 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado - J. S. da S. - Controle
n. 609/13: Vistos. Indefiro o pedido de liberdade provisória, reiterando o conteúdo das decisões já prolatadas nos autos sobre
a matéria. Não havendo mais provas a serem produzidas nesta fase processual, dê-se vista dos autos ao Ministério Público
para oferta de alegações e, em seguida, intime-se a defesa para a mesma finalidade. Por fim, presto informações em separado,
determinando o encaminhamento ao E. Tribunal de Justiça por email, com urgência. Intime-se. PARA A DEFESA APRESENTAR
AS ALEGAÇÕES FINAIS, NO PRAZO LEGAL. - ADV: FRANCISCO IRINEU CASELLA (OAB 81551/SP), MARTA TERESINHA
RIBEIRO (OAB 262721/SP), FLAVIA ORTOLANI COSTA (OAB 251579/SP), JULIANA APARECIDA DELLA GRACIA (OAB
164396/SP)
Processo 3001757-46.2013.8.26.0511 - Insanidade Mental do Acusado - Homicídio Simples - Sirlene Pereira de Almeida Controle n. 10/10 (Júri): Para a defesa apresentar os quesitos no apenso de incidente de insanidade mental, no prazo de 05
(cinco) dias. - ADV: PAULO ROBERTO BAILLO (OAB 121130/SP)

PIRAJU
Cível
2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ITALO FERNANDO PONTES DE CAMARGO FERRO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS ANTONIO DA SILVA
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2014
Processo 0002214-15.2013.8.26.0452 (045.22.0130.002214) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Christiano dos Santos Ribeiro - Inss - Vistos. Fls. 102: Considerando que o exame pericial foi agendado para 14.01.2014,
entendo que por ora há que se aguardar tal perícia, pois não é possível aceitar, ao menos por ora, um simples atestado médico
particular para deferir a tutela de urgência pleiteada. Por outras palavras, o exame do perito judicial será realizado em breve,
com o qual o pedido de tutela antecipada poderá ser melhor analisado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.
No mais, aguarde-se a realização do exame mencionado. Int. - ADV: ANDRÉ LUIZ FERNANDES PINTO (OAB 237448/SP),
FERNANDO FREZZA (OAB 183089/SP)
Processo 0002668-29.2012.8.26.0452 (452.01.2012.002668) - Procedimento Ordinário - Condomínio - Dorival Antonio
Calderan e outros - Luiz Carlos Calderan e outro - Vistos. Acolho a indicação do Sr. Perito e fixo o dia 04 de fevereiro de 2014,
às 09:00 h, no imóvel objeto da inicial (Sítio Cabeceira do Monte Alegre), como data e local do início dos trabalhos periciais. As
partes interessadas deverão estar presentes naquele momento, ficando intimadas para tal na pessoa de seus advogados. Int.
- ADV: JOSE EDUARDO POZZA (OAB 89036/SP), RODRIGO LOPES LOUZADA (OAB 251980/SP), FÁBIO JOSÉ DE SOUZA
PEDRO (OAB 212948/SP)
Processo 0003874-44.2013.8.26.0452 (045.22.0130.003874) - Procedimento Ordinário - Servidão - Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp - Fls. 123: Providencie o autor a retirada da minuta do edital em cartório
para publicação na imprensa local, observando o prazo descrito no art. 232, inc. III, do CPC, devendo agendar junto a este
cartório as datas para as publicações. - ADV: JOAO CARLOS VITAL (OAB 216798/SP)
Processo 0005069-69.2010.8.26.0452 (452.01.2010.005069) - Ação Civil Pública - Meio Ambiente - Colonizadora Planalto
Paulista Sc Ltda e outros - Vistos. 1. Chamo o feito à ordem. 2. Considerando que as tratativas sobre eventual acordo nos
autos estão bem adiantadas, tanto que houve a redesignação da audiência de composição para o dia 11 de fevereiro próximo,
entendo desnecessária a manutenção da medida de publicidade requerida pelo Ministério Público e deferida na decisão de fls.
1590/1592, qual seja, a colocação de placa no local indicando o acolhimento da liminar. Mesmo porque, a publicidade da liminar
já foi alcançada com a averbação no Cartório de Registro de Imóveis e demais providencias consignadas na decisão supracitada.
3. Assim, DETERMINO a retirada da placa colocada no local com a indicação da liminar, tão-somente, mantendo-se no mais o
decidido às fls. 1590/1592. Cumpra-se a determinação no prazo de 02 (dois) dias. Expeça-se o necessário. 4. No mais, aguardese a realização da audiência de tentativa de conciliação. Intime-se. Piraju, 15 de janeiro de 2014. ITALO FERNANDO PONTES
DE CAMARGO FERRO JUIZ DE DIREITO - ADV: GERALDO SHIOMI JUNIOR (OAB 92057/SP), ANDRÉ LUIZ FERNANDES
PINTO (OAB 237448/SP), HOMERO BORGES MACHADO (OAB 23027/SP), GUSTAVO FRANCISCO ALBANESI BRUNO (OAB
193149/SP), CLAUDIA MILHORATTI LOPES (OAB 135191/SP), FERNANDO CLAUDIO ARTINE (OAB 78681/SP)
Processo 0005796-23.2013.8.26.0452 (045.22.0130.005796) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Bradesco Financiamento Sa - Em 17/01/2014 relacionei estes autos para publicação na Imprensa Oficial para
que o autor se manifeste diante da certidão do Oficial de Justiça, cujo resumo segue: “...deixei de procedere à apreensão em
virtude de não encontrar o bem, conforme informações de vizinhos, o requerido mudou-se do local...”. - ADV: MARCIO PEREZ
DE REZENDE (OAB 77460/SP)
Processo 0008106-41.2009.8.26.0452/01 (045.22.0090.008106/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento
/ Execução - José Augusto Matielo - - Luciana Ferreira Cerveira Matielo - Banco Abn Amro Real Sa - Vistos. Melhor analisando
os autos, reconsidero a determinação de fls. 413, já que o executado foi pessoalmente intimado acerca do bloqueio, bem
como para, querendo, regularizar sua representação processual (fls. 411 e vº) e quedou-se inerte. Assim, em prosseguimento,
manifeste-se o exequente. Int. - ADV: MARCOS ROBERTO PIRES TONON (OAB 154108/SP)

Juizado Especial Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ITALO FERNANDO PONTES DE CAMARGO FERRO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOÃO ADILSON MORENO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2014
Processo 0002110-23.2013.8.26.0452 (045.22.0130.002110) - Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo
Pessoal - Justiça Pública - Emerson Caramaschi de Oliveira - Vistos. Os presentes autos tramitarão nos termos do que dispõe
os artigos 77 e seguintes, da Lei 9099/95. Dessa feita, oficie-se à Subsecção local da OAB, solicitando a nomeação de Defensor
ao(a) infrator(a). Para audiência de instrução e Julgamento designo o dia 07 de março de 2014, às 10:00 horas, expedindose o necessário para intimação das partes. Cientifique-se o(a) infrator(a) de que deverá comparecer na audiência supra
acompanhado(a) de eventuais testemunhas, até o número de cinco (05), ou requerer sejam intimadas. Requisite-se à Delegacia
de Polícia de origem, o formal indiciamento do(a)(s) infrator(a)(es). Providencie a Serventia FA atualizada do denunciado, bem
como certidões do que nela constar. Int. - ADV: CARLOS ALBERTO BERNABE (OAB 293514/SP)
Processo 0005838-43.2011.8.26.0452 (452.01.2011.005838) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - J. C. F. - Proc. n.º.
200/12. Vistos. Para continuidade da audiência de instrução e julgamento, designo o dia 19 de março de 2014, as 15:40 horas.
Intime-se a testemunha Ana Maria, como requerido pelo M.P., bem como as partes. Int. - ADV: PEDRO MONTANHOLI (OAB
76255/SP)

PIRAJUÍ
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
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JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO PALMA PELLEGRINELLI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADRIANA TEIXEIRA GARCIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2014
Processo 0000009-35.1998.8.26.0453 (453.01.1998.000009) - Prestação de Contas - Exigidas - Nilda Therezinha Gomes
Franco e outros - Banco Santander Sa - Vistos. Fls. 799: por ora, manifeste-se o requerido-exequente com relação à execução do
valor principal da condenação. Int. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), FERNANDO CIMINO ARAUJO
(OAB 93213/SP)
Processo 0000016-27.1998.8.26.0453 (453.01.1998.000016) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - A.
C. A. - L. T. H. e outro - Vista dos autos aos requeridos para se manifestarem sobre a petição e documentos de fls. 1388/1392.
- ADV: LUIS HENRIQUE BARBANTE FRANZE (OAB 112781/SP), MELISSA SUALDINI ADRIEN FER (OAB 202467/SP),
MÁRCIO ZOLEZI HÁZAR (OAB 182521/SP), RICARDO GENOVEZ PATERLINI (OAB 155868/SP), ROSA MARIA ZANIBONI DE
ASSUMPÇÃO (OAB 118341/SP), EDGARD DE ASSUMPCAO FILHO (OAB 76149/SP), JOAO CONTE JUNIOR (OAB 104545/
SP)
Processo 0000028-51.1992.8.26.0453 (453.01.1992.000028) - Procedimento Ordinário - Reajustes e Revisões Específicos Arlindo Coltri e outros - Inssinstituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Diante do que consta de fls. 616/630, expeçam-se novos
ofícios requisitórios, preenchendo-os corretamente. Int. - ADV: JOCILMAR PATRÍCIA PEREIRA DE ANDRADE (OAB 318991/
SP), PAULO ROBERTO LAURIS (OAB 58114/SP), KARINA ROCCO MAGALHÃES GUIZARDI, LUIS HENRIQUE BARBANTE
FRANZE (OAB 112781/SP), JOSE ERASMO CASELLA (OAB 14494/SP)
Processo 0000042-25.1998.8.26.0453 (453.01.1998.000042) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Sab Construçoes e
Comercio Ltda e outro - Municipio de Pirajui - Vistos. Fls. 857: o depósito de fls. 836 já foi levantado pela exequente. Fls. 858:
atenda-se. Int. - ADV: HELOISA MARQUES DA SILVA (OAB 159755/SP), SANDOVAL APARECIDO SIMAS (OAB 144708/SP),
RICARDO GENOVEZ PATERLINI (OAB 155868/SP)
Processo 0000047-66.2006.8.26.0453 (453.01.2006.000047) - Prestação de Contas - Exigidas - Família - Alzira Henrique
Loureiro - José Carlos Loureiro - Vista dos autos à requerente para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça.
(penhora realizada) - ADV: JOCILMAR PATRÍCIA PEREIRA DE ANDRADE (OAB 318991/SP), DIOGO SPALLA FURQUIM
BROMATI (OAB 226427/SP), LUIS HENRIQUE BARBANTE FRANZE (OAB 112781/SP), EUKLES JOSE CAMPOS (OAB 260127/
SP)
Processo 0000052-21.1988.8.26.0453 (453.01.1988.000052) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco
do Brasil Sa - Raul Carlos Lopes Bueno - Eurides da Silveira Bueno Netto - Vistas dos autos a parte autora para manifestar-se,
em 05 dias, sobre a petição do requerido, fls. 901. (informação de que não possui bens passíveis de penhora) - ADV: FLAVIO
OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), DIOGO SPALLA FURQUIM BROMATI (OAB 226427/SP), MARCOS ANTONIO FIORI
(OAB 50263/SP), RICARDO KASSIM (OAB 212825/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP)
Processo 0000052-74.1995.8.26.0453 (453.01.1995.000052) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Dino Miguel Nanni Rinaldi - Vistos. Fls. 455: concedo vista dos autos ao
exequente conforme requerido. Int. - ADV: MARIA DO CARMO ACOSTA GIOVANINI (OAB 102723/SP), HORACIO GONCALVES
PEREIRA (OAB 19086/SP), KEIJI MATSUDA (OAB 77118/SP)
Processo 0000093-84.2008.8.26.0453 (453.01.2008.000093) - Execução de Título Extrajudicial - Argemiro Torres de
Carvalho - Tatiana Crivelaro Eletrica Me - Vistos. Fls. 477: concedo novo prazo, de 30 dias, para o exequente trazer aos autos
o cálculo do débito atualizado. Int. - ADV: LEANDRO TADEU LANÇA (OAB 260445/SP), ROBERTO VISCAINHO CARRETERO
(OAB 246055/SP), RODRIGO POLITANO (OAB 248348/SP)
Processo 0000122-08.2006.8.26.0453 (453.01.2006.000122) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Olinda Soares Quirino dos Santos - Instituto Nacional de Seguridade Social Inss - Vista ao Dr. Promotor. - ADV:
RICARDO CENTELHA BASTOS DUARTE (OAB 152362/SP), KARINA ROCCO MAGALHÃES GUIZARDI
Processo 0000122-08.2006.8.26.0453 (453.01.2006.000122) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Olinda Soares Quirino dos Santos - Instituto Nacional de Seguridade Social Inss - Vistos. Fls. 362/365: O alvará já foi
expedido, bem como foi oficiado ao INSS em cumprimento ao despacho de fls. 359. Providencie a parte autora a retirada do
alvará. Int. - ADV: RICARDO CENTELHA BASTOS DUARTE (OAB 152362/SP), KARINA ROCCO MAGALHÃES GUIZARDI
Processo 0000188-22.2005.8.26.0453 (453.01.2005.000188) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Jose Renato
da Silva Araujo - Vera Cruz Vida e Previdencia Sa - Vistos. Indefiro o pedido de fls. 292, uma vez que a empresa indicada não
faz parte da relação processual. Int. - ADV: GERSON MORAES FILHO (OAB 34249/SP), HOMERO STABELINE MINHOTO (OAB
26346/SP), RICARDO CENTELHA BASTOS DUARTE (OAB 152362/SP), NADIR GONCALVES DE AQUINO (OAB 116353/SP)
Processo 0000257-39.2014.8.26.0453 - Procedimento Ordinário - Reajustes e Revisões Específicos - Valentim Canali INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Diante do exposto indefiro os benefícios da justiça gratuita pretendido pela
parte autora e determino a sua intimação para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove o pagamento das custas iniciais e da
taxa relativa à juntada de instrumento de mandato, sob pena do cancelamento da distribuição art. 257 do CPC. - ADV: CLAUDIA
MARLY CANALI (OAB 94878/SP)
Processo 0000357-28.2013.8.26.0453 (045.32.0130.000357) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Antonio Carlos
Pereira e outro - Reginaldo Pereira Dias - Vistos. Em 05 (cinco) dias, informem os requerentes se desistem da ação. Intime-se.
- ADV: HUGO CARLOS DANTAS RIGOTTO (OAB 313418/SP)
Processo 0000359-61.2014.8.26.0453 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Dirceu da Silva - Banco Itaú BMG S.A - Vistos.
Considerando o grande número de ações similares que têm sido propostas nesta Comarca (saliento que as petições iniciais são
idênticas, variando apenas o nome das partes), determino que a parte autora esclareça, em 05 (cinco) dias, se houve qualquer
forma de assunção de dívida ou cessão de crédito. Em caso positivo, a parte autora deverá comprovar a existência do negócio
jurídico. Após tornem os autos conclusos. Intime-se. - ADV: LUCAS RODRIGUES PORTILHO (OAB 254548/SP)
Processo 0000455-13.2013.8.26.0453 (045.32.0130.000455) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Miriam Pereira da Silva Paulo - Bv Financeira Sa, Credito, Financiamento e Investimento - Vistos. Certifique a serventia o
trânsito em julgado da sentença. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo formulado entre as partes
a fls. 107/108. Manifeste-se a autora quanto ao cumprimento do acordo. Intime-se. - ADV: RAFAEL TOLEDO FARIAS NOVAES
(OAB 255815/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), BRUNO VILELA ZUQUIERI (OAB 209005/SP)
Processo 0000494-10.2013.8.26.0453 (045.32.0130.000494) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Maria Aparecida Difre Ferreira - Vistas dos autos à parte autora para
manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, fls. 87. (o requerente não providenciou meios
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imprescindíveis a efetivação da determinação aposta no mandado) - ADV: CLAUDIA FABIANA GIACOMAZI (OAB 98072/SP),
MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP)
Processo 0000848-06.2011.8.26.0453 (453.01.2011.000848) - Procedimento Ordinário - Patricia Inforzato Grejo - Elaine
Ferreira de Freitas - Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão. Ciência às partes. Após, anote-se a extinção (art. 269, I, do CPC) e
arquivem-se os autos. Int. - ADV: ROBERTO KASSIM JÚNIOR (OAB 193472/SP), JOÃO PAULO PEREIRA GREJO (OAB
294628/SP)
Processo 0000907-09.2002.8.26.0453 (453.01.2002.000907) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Ativos Sa
Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros - Ivone Santa Mastropascha - Banco do Brasil Sa - Prossiga-se conforme fls.
309, com vistas dos autos à autora-exequente para recolher, em 05 (cinco) dias, o valor de R$ 11,00, através da Guia do Fundo
Especial de Despesa do Tribunal de Justiça, código 434-1, necessário à pesquisa através do sistema BACENJUD, nos termos
do Comunicado nº 306/2013, bem como para trazer aos autos o cálculo do débito atualizado. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE
AZEVEDO (OAB 34248/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), LUIZ FERNANDO MAIA (OAB 67217/
SP), PAULO ROBERTO RAMOS (OAB 108889/SP)
Processo 0000979-10.2013.8.26.0453 (045.32.0130.000979) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Rosa Maria dos Santos - Inssinstituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Fls. 149: defiro o prazo de 30 dias para a habilitação dos
herdeiros da autora. Int. - ADV: CARLOS ROBERTO MOREIRA (OAB 131238/SP), KARINA ROCCO MAGALHÃES GUIZARDI
Processo 0001030-65.2006.8.26.0453 (453.01.2006.001030) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- O Municipio de Pirajuí - Espólio de Maria Aparecida da Luz Zanon - Companhia de Desenv Hab e Urb do Est S Paulocdhu Vistos. Diante da petição de fls. 130, onde o exequente informa o pagamento integral do débito, julgo extinta a presente ação,
com fundamento no art. 794, I, do CPC. Custas finais foram pagas. Após o trânsito em julgado, anote-se a extinção e arquivemse os autos. P.R.Int. - ADV: DANIELA MARIA ROSA FOSS BARBIERI (OAB 170664/SP), HENRIQUE SIN ITI SOMEHARA (OAB
200832/SP), RICARDO GENOVEZ PATERLINI (OAB 155868/SP)
Processo 0001054-35.2002.8.26.0453 (453.01.2002.001054) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do
Brasil Sa - Claudia Aparecida Padilha Buchain - Vistos. 1- Em cinco dias, a devedora deverá apresentar o extrato da conta
bancária objeto da constrição, abrangendo os três meses anteriores ao bloqueio. 2- Após, intime-se o credor para se manifestar
em cinco dias, sobre a alegada impenhorabilidade do dinheiro bloqueado (fls. 160/161) e sobre a exceção de pré-executividade
(fls. 169/174). 3- Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), RENATO
OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), RICARDO GENOVEZ PATERLINI (OAB 155868/SP)
Processo 0001272-14.2012.8.26.0453 (453.01.2012.001272) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Maria Benedita de
Almeida Bilancieri - Herdeiros da confrontante Remédia Ledesma Lopes - Vistos etc. Nomeio curador especial dos herdeiros
da confrontante Remédia Ledesma Lopes, citados por edital, o Dr. DIOGO SPALLA FURQUIM BROMATI. INTIME-SE-O da
nomeação, de todo o processado, bem como para apresentar contestação. Servirá o presente, por cópia digitada, como
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: DIOGO SPALLA FURQUIM BROMATI (OAB 226427/
SP), CRISTINA REIA CARDIA (OAB 167352/SP)
Processo 0001345-83.2012.8.26.0453 (453.01.2012.001345) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - E. C.
- L. de G. R. - TERMO DE AUDIÊNCIA- INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - ADV: ROBERTO KASSIM JÚNIOR (OAB 193472/
SP), ETIENE GIAMPAULO SALMEN STOCCO (OAB 224902/SP)
Processo 0001345-83.2012.8.26.0453 (453.01.2012.001345) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - E.
C. - L. de G. R. - Vistos. Esclareça a autora se o pagamento da pensão alimentícia será feito mediante desconto em folha de
pagamento, tendo em vista não constar no acordo celebrado. Caso positivo, traga aos autos os dados da empregadora do
requerido. Int. - ADV: ETIENE GIAMPAULO SALMEN STOCCO (OAB 224902/SP), ROBERTO KASSIM JÚNIOR (OAB 193472/
SP)
Processo 0001349-23.2012.8.26.0453/01 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios - Jose Papile - Clovis
Augusto Gavioli - Vistos. 1- Inicialmente, observo que “Ao deixarem os executados de atender à condenação no prazo legal,
ensejando a necessidade de instauração da fase de cumprimento forçado da sentença, ficam sujeitos ao pagamento de
honorários” (TJSP - 31ª Câmara de Direito Privado AI n. 2002747-35.2013.8.26.0000 rel. Des. Antônio Rigolin j. 02/07/2013).
Dessa forma, promovido o cumprimento de sentença, desde logo arbitro honorários advocatícios a serem pagos pela parte
executada em 10% do valor atualizado do débito em execução, em conformidade com os fatores dispostos no art. 20, §3º, do
CPC. 2- O “cumprimento da sentença não se efetiva automaticamente, de maneira que a multa do art. 475-J do CPC apenas tem
incidência depois de expirado o prazo de quinze dias da intimação do advogado da parte para o pagamento” (TJSP 23ª Câmara
de Direito Privado AI n. 0003518-18.2011.8.26.0000 rel. Des. Sérgio Shimura j. 18/05/2011). Dessa forma, intime-se o devedor,
na pessoa do seu advogado e através do D.J.E., para que pague a dívida (R$ 2.635,45), no prazo de 15 (quinze) dias, sem a
incidência de multa de 10% (dez por cento) art. 475-J, caput, do CPC. O devedor fica advertido que o eventual não pagamento
da dívida no referido prazo terá como consequência a incidência de multa de 10% (dez por cento). Realizado o pagamento
parcial, a multa incidirá sobre o valor restante art. 475-J, § 4o, do CPC. 3- A parte devedora também fica intimada da obrigação
de indicar bens passíveis de penhora e sua respectiva localização e situação (art. 652, § 3º, do CPC), sob pena da configuração
de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 600, IV, do CPC) e multa de 10% sobre o valor atualizado do débito em execução
(art. 601 do CPC); 4- O credor também deverá indicar bens do devedor passíveis de penhora - 475-J, § 1o, do CPC. 5- Não
havendo o adimplemento da obrigação, defiro desde já a penhora de ativos financeiros existentes em nome do devedor, sendo
que a sua efetivação pressupõe a manifestação de interesse pela parte credora e o prévio pagamento da respectiva taxa
judiciaria (ressalvada a hipótese de justiça gratuita). 6- Não requerida a penhora online ou na eventual insuficiência, valerá
a presente decisão como mandado de penhora e avaliação (art. 475-J, caput, parte final, do CPC). Deverá ser comprovado o
pagamento das respectivas diligências (ressalvada a hipótese de justiça gratuita). 7- Localizados bens passíveis de penhora, o
oficial de justiça deverá penhorá-los e avalia-los. 8- Efetivadas a penhora e a avaliação, a parte devedora deverá ser intimada
para, querendo, oferecer impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. A intimação em questão deverá ser realizada na pessoa do
advogado, através do D.J.E., ou, subsidiariamente, de forma pessoal (mandado ou carta), caso não haja advogado constituído.
9- Oferecida impugnação: (a) caso não tenha sido requerido efeito suspensivo, autue-se em apartado (art. 475-M, § 2o, do CPC),
intime-se a parte credora, através do D.J.E., para responder em 15 (quinze) dias, com observância das formalidades legais.
Apresentada a réplica (arts. 326 e 327 do CPC) e especificadas as provas, voltem conclusos; (b) caso na impugnação tenha
sido requerido efeito suspensivo, tornem os autos conclusos para deliberação. 10- Caso não sejam localizados bens passíveis
de penhora, intime-se o credor para que se manifeste em 05 (cinco) dias. No silêncio, determino desde já o arquivamento dos
autos. Intime-se. - ADV: EDUARDO LUIZ PENARIOL (OAB 224886/SP), ELAINE CRISTINA PEREIRA PAPILE (OAB 173748/
SP), WADI SAMARA FILHO (OAB 161126/SP), THALITA LEME FRANCO (OAB 251692/SP)
Processo 0001590-94.2012.8.26.0453 (453.01.2012.001590) - Inventário - Inventário e Partilha - Vera Lucia Ramos Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Maria Aparecida Ramos e outro - Fazenda do Estado de São Paulo - Vistos. Em 10 (dez) dias, a inventariante deverá cumprir
integralmente a decisão de fls. 159. Saliento, mais uma vez, que as primeiras declarações devem observar as formalidades do
art. 993 do CPC. Intime-se. - ADV: JORGE DIAS NETO (OAB 208959/SP), MARIA ISABEL VENDRAME (OAB 63291/SP), KEIJI
MATSUDA (OAB 77118/SP)
Processo 0001650-33.2013.8.26.0453 (045.32.0130.001650) - Procedimento Ordinário - Guarda - M. de F. V. F. - F. A. F.
e outro - Vista dos autos à requerente para se manifestar sobre a carta precatória negativa. - ADV: MILTON EID CURI (OAB
126139/SP)
Processo 0001653-66.2005.8.26.0453 (453.01.2005.001653) - Procedimento Sumário - Fernando Jose Polito da Silva Municipio de Pirajui - Vistos. Fls. 160/161: Ciência às partes. Aguarde-se o pagamento. Int. - ADV: DANIELA MARIA ROSA
FOSS BARBIERI (OAB 170664/SP), JORDAO POLONI FILHO (OAB 24488/SP), HELOISA MARQUES DA SILVA (OAB 159755/
SP)
Processo 0001686-80.2010.8.26.0453 (453.01.2010.001686) - Mandado de Segurança - Antonio Vicente - Coordenador das
Unidades Prisionais Regiao Noroeste do Est de Sao Paulo - Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão. Ciência às partes. Manifeste-se o
impetrante, informando se houve o cumprimento da sentença pela autoridade impetrada. Int. - ADV: VALDOMIRO PANEBIANCO
GÓIA (OAB 154986/SP), MARIA DO CARMO ACOSTA GIOVANINI (OAB 102723/SP)
Processo 0001993-34.2010.8.26.0453 (453.01.2010.001993) - Mandado de Segurança - Jessica Aparecida Gumiero de
Godoi - Prefeito Municipal de Pongai, Sr Ademir de Bortoli - Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão. Ciência às partes. Manifeste-se a
impetrante, informando se houve o cumprimento da sentença pela autoridade impetrada. Int. - ADV: EDUARDO LUIZ PENARIOL
(OAB 224886/SP), FERNANDO JOSE POLITO DA SILVA (OAB 90876/SP), RICARDO KASSIM (OAB 212825/SP)
Processo 0002030-90.2012.8.26.0453 (453.01.2012.002030) - Procedimento Ordinário - Erro Médico - M. N. R. - D. A. F. e
outro - Vistos. Fls. 1.094/1.113: cumpra-se o último parágrafo da decisão de fls. 1.093. Fls. 1.114: aguarde-se. Fls. 1.115: defiro
novo prazo, improrrogável, de 20 dias, para o autor juntar aos autos cópia da última declaração de imposto de renda. Int. - ADV:
LUIS GUSTAVO DE BRITTO (OAB 245866/SP), ALLAN CARLOS MARCOLINO (OAB 212876/SP), ANDRÉ WADHY REBEHY
(OAB 174491/SP), SILVIO ROBERTO MAZETTO (OAB 89053/SP), GLAUCIA MARIA MARTINS DE MELLO (OAB 72978/SP),
ROBERTO VISCAINHO CARRETERO (OAB 246055/SP), ERIKA BARACCHINI FLORES (OAB 212246/SP)
Processo 0002055-45.2008.8.26.0453 (453.01.2008.002055) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - M. F.
dos S. - N. L. B. M. e outro - Vistos. Determino as providências necessárias no sentido de fazer a coleta do material genético da
requerente MIRIAM FERREIRA DOS SANTOS, menor impúbere, nascida aos 31/03/2000 e de sua genitora CARMEM FERREIRA
DOS SANTOS, RG nº 30.142.800-1 e CPF nº 212.430.468-21, residentes na Rua Carlos Rogner, 459, Jardim Aclimação, PirajuíSP, e sua análise (DNA), junto a exumação feita no “de cujus” NELSON MASCHIO, conforme cópia da exumação nº 01/2010
que segue anexa. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO. Intime-se. - ADV: ROBERTO VISCAINHO
CARRETERO (OAB 246055/SP), CLAUDIA MARLY CANALI (OAB 94878/SP)
Processo 0002210-63.1999.8.26.0453 (453.01.1999.002210) - Procedimento Ordinário - Propriedade - Oswaldo Tonini - Gil
Celidonio Gomes dos Santos e outros - Vistas dos autos à parte autora para manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sobre o ofício
do Banco do Brasil, fls. 805, informando sobre depósito. (depósito no valor de R$2.136,52) - ADV: HERCULES APARECIDO
GIMENEZ (OAB 102117/SP), JAYME MENINO DOS SANTOS (OAB 68765/SP), WADI SAMARA (OAB 41626/SP), MARIO
EDUARDO ALVES (OAB 23374/SP), ECLAIR INOCENCIO DA SILVA (OAB 102111/SP), VIVIAN ISHIDA ZUQUIERI (OAB
201161/SP), HORACIO GONCALVES PEREIRA (OAB 19086/SP), LUCIANA CELIDONIO WOLP (OAB 161737/SP), DIOGENES
MADEU (OAB 128467/SP), ROSILAINE SOARES PEREIRA SINHORINI (OAB 136864/SP), ECLAIR FERRAZ BENEDITTI (OAB
14813/SP), MARIA JOSE LACERDA (OAB 152228/SP), HELOISA MARQUES DA SILVA (OAB 159755/SP), ANA LUCILA GOLIN
ORTEGA (OAB 182236/SP), OVIDIO PRADO DE NORONHA (OAB 72617/SP), CLEUSA MARINA NANTES ALVES (OAB 94370/
SP), HEITOR AUGUSTO NASCIMENTO (OAB 36304/SP)
Processo 0002247-36.2012.8.26.0453 (453.01.2012.002247) - Execução de Alimentos - Alimentos - T. de S. F. C. - L. C. Vista dos autos a exequente para se manifestar sobre a devolução da carta precatória, bem como do ofício de fls. 107. - ADV:
CRISTINA REIA CARDIA (OAB 167352/SP)
Processo 0002296-34.1999.8.26.0453 (453.01.1999.002296) - Monitória - Contratos Bancários - Bb Financeira Sa Credito
Investimento e Financiamento - Joao Carneiro - Prossiga-se conforme fls. 325, com vista dos autos ao autor-exequente para
manifestar-se, em 5 (cinco) dias, em prosseguimento, tendo em vista pesquisa realizada através do sistema INFOJUD. - ADV:
HERALDO BROMATI (OAB 87964/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE
AZEVEDO (OAB 180737/SP)
Processo 0002432-11.2011.8.26.0453/01 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios - José Camilo de Oliveira Comercial Agroserv Bauru Ltda - Vistos. 1- Inicialmente, observo que “Ao deixarem os executados de atender à condenação no
prazo legal, ensejando a necessidade de instauração da fase de cumprimento forçado da sentença, ficam sujeitos ao pagamento
de honorários” (TJSP - 31ª Câmara de Direito Privado AI n. 2002747-35.2013.8.26.0000 rel. Des. Antônio Rigolin j. 02/07/2013).
Dessa forma, promovido o cumprimento de sentença, desde logo arbitro honorários advocatícios a serem pagos pela parte
executada em 10% do valor atualizado do débito em execução, em conformidade com os fatores dispostos no art. 20, §3º, do
CPC. 2- O “cumprimento da sentença não se efetiva automaticamente, de maneira que a multa do art. 475-J do CPC apenas tem
incidência depois de expirado o prazo de quinze dias da intimação do advogado da parte para o pagamento” (TJSP 23ª Câmara
de Direito Privado AI n. 0003518-18.2011.8.26.0000 rel. Des. Sérgio Shimura j. 18/05/2011). Dessa forma, intime-se a AUTORAEXECUTADA, na pessoa do seu advogado e através do D.J.E., para que pague a dívida (R$ 2.096,85), no prazo de 15 (quinze)
dias, sem a incidência de multa de 10% (dez por cento) art. 475-J, caput, do CPC. O devedor fica advertido que o eventual
não pagamento da dívida no referido prazo terá como consequência a incidência de multa de 10% (dez por cento). Realizado o
pagamento parcial, a multa incidirá sobre o valor restante art. 475-J, § 4o, do CPC. 3- A parte devedora também fica intimada da
obrigação de indicar bens passíveis de penhora e sua respectiva localização e situação (art. 652, § 3º, do CPC), sob pena da
configuração de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 600, IV, do CPC) e multa de 10% sobre o valor atualizado do débito
em execução (art. 601 do CPC). 4- O credor também deverá indicar bens do devedor passíveis de penhora - 475-J, § 1o, do CPC.
5- Não havendo o adimplemento da obrigação, defiro desde já a penhora de ativos financeiros existentes em nome do devedor,
sendo que a sua efetivação pressupõe a manifestação de interesse pela parte credora e o prévio pagamento da respectiva taxa
judiciaria (ressalvada a hipótese de justiça gratuita). 6- Não requerida a penhora online ou na eventual insuficiência, valerá a
presente decisão como mandado de penhora e avaliação (art. 475-J, caput, parte final, do CPC). Deverá ser comprovado o
pagamento das respectivas diligências (ressalvada a hipótese de justiça gratuita). 7- Localizados bens passíveis de penhora, o
oficial de justiça deverá penhorá-los e avalia-los. 8- Efetivadas a penhora e a avaliação, a parte devedora deverá ser intimada
para, querendo, oferecer impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. A intimação em questão deverá ser realizada na pessoa do
advogado, através do D.J.E., ou, subsidiariamente, de forma pessoal (mandado ou carta), caso não haja advogado constituído.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1786

9- Oferecida impugnação: (a) caso não tenha sido requerido efeito suspensivo, autue-se em apartado (art. 475-M, § 2o, do CPC),
intime-se a parte credora, através do D.J.E., para responder em 15 (quinze) dias, com observância das formalidades legais.
Apresentada a réplica (arts. 326 e 327 do CPC) e especificadas as provas, voltem conclusos; (b) caso na impugnação tenha
sido requerido efeito suspensivo, tornem os autos conclusos para deliberação. 10- Caso não sejam localizados bens passíveis
de penhora, intime-se o credor para que se manifeste em 05 (cinco) dias. No silêncio, determino desde já o arquivamento dos
autos. Intime-se. - ADV: RICARDO KASSIM (OAB 212825/SP), RENATA APARECIDA GONÇALVES PEREIRA (OAB 251978/
SP), VALDEMIR PEREIRA (OAB 117598/SP)
Processo 0002435-29.2012.8.26.0453 (453.01.2012.002435) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Eduardo Luiz Penariol
- Vistos. Fls. 131: o confrontante Espólio de Afonso Luiz Penariol deve mesmo ser citado na pessoa de seu representante legal.
Assim, providencie o autor o necessário. Int. - ADV: EDUARDO LUIZ PENARIOL (OAB 224886/SP), ANGELO APARECIDO DE
CARVALHO JUNIOR (OAB 209461/SP)
Processo 0002637-89.2001.8.26.0453 (453.01.2001.002637) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação
de Mercadorias - A Fazenda do Estado de Sao Paulo - Guilherme Jacopette Neto Pirajuime - Vistos. Ciência às partes da
arrematação de fls. 385. No mais, aguarde-se o decurso do prazo para embargos à arrematação. Int. - ADV: KEIJI MATSUDA
(OAB 77118/SP), IANARA FERNANDA GOLIN JACOPETTE (OAB 184706/SP)
Processo 0002857-67.2013.8.26.0453 (045.32.0130.002857) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Leonice Petroli - Tania Cristina Vieira - Vistos. Inicialmente, cumpre observar que por determinação expressa do art. 5º, LXXIV,
da CF, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifado). Assim,
tem-se que a Lei 1.060/50 parcialmente não foi recepcionada, especificamente no tocante à suficiência da “simples afirmação”
(art. 4º, caput). Como já se decidiu: PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA. Necessidade de
efetiva comprovação da insuficiência de recursos Inteligência do inciso LXXIV do art. 5º da CF. Ineficácia da regra contida no
“caput” do art. 4º da Lei n. 1.060/50 em razão da disposição constitucional Agravo de que não se conhece por ser deserto (TJSP
- 14ª Câmara de Direito Público - Agravo de Instrumento nº 0173177-88.2012.8.26.0000 rel. Des. Nuncio Theophilo Neto j.
20/09/12). Ocorre que os elementos dos autos não permitem a conclusão de que a parte requerida eventualmente seja pobre na
acepção jurídica do termo, o que, por ora, obsta a concessão dos benefícios do art. 5º, LXXIV, da CF e da Lei 1.060/50. Diante
do exposto, determino que a parte requerida, em 05 (cinco) dias, apresente cópia da última declaração do imposto de renda ou
comprovante de rendimento. Publique-se. Intime-se. - ADV: ROBERTO VISCAINHO CARRETERO (OAB 246055/SP), RENATO
ROSSAFA DA SILVA (OAB 272989/SP)
Processo 0003244-68.2002.8.26.0453 (453.01.2002.003244) - Ação Civil Pública - Dano ao Erário - Ministerio Publico do
Estado de Sao Paulo - Jose Carlos Garzim e outros - Município de Balbinos - Vistos. 1) Em que pese a manifestação do
Ministério Público (cf. fls. 1.252, item ?1?), os elementos dos autos não demonstram a alegação de que os valores bloqueados
constituam unicamente salário. Dessa forma, por ora, indefiro o requerimento de desbloqueio (cf. fls. 1.239/1.242). 2) Defiro a
expedição de guia de levantamento em favor do Município de Balbinos (cf. fls. 1.252, item ?2?). 3) Indefiro a remessa dos autos
ao contador, eis que se trata de providência que deve ser cumprida pela parte. 4) Após, intime-se o credor para que se manifeste
em termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias. No silêncio, determino desde já o arquivamento dos autos. Intimese. Publique-se. Cumpra-se. - ADV: HERALDO BROMATI (OAB 87964/SP), ISABELA REGINA KUMAGAI DE OLIVEIRA (OAB
214333/SP), ROBERTO KASSIM JÚNIOR (OAB 193472/SP), EMERSON LEANDRO CORREIA PONTES (OAB 163714/SP),
HELOISA MARQUES DA SILVA (OAB 159755/SP), RODRIGO DE MORAES GARCIA (OAB 127479/SP), ARIOVALDO DE PAULA
CAMPOS NETO (OAB 92169/SP)
Processo 0003244-68.2002.8.26.0453 (453.01.2002.003244) - Ação Civil Pública - Dano ao Erário - Ministerio Publico do
Estado de Sao Paulo - Jose Carlos Garzim e outros - Município de Balbinos - Vistos. Publique-se a decisão de fls.1.253. - ADV:
ARIOVALDO DE PAULA CAMPOS NETO (OAB 92169/SP), RODRIGO DE MORAES GARCIA (OAB 127479/SP), HELOISA
MARQUES DA SILVA (OAB 159755/SP), EMERSON LEANDRO CORREIA PONTES (OAB 163714/SP), ROBERTO KASSIM
JÚNIOR (OAB 193472/SP), ISABELA REGINA KUMAGAI DE OLIVEIRA (OAB 214333/SP), HERALDO BROMATI (OAB 87964/
SP)
Processo 0003391-60.2003.8.26.0453 (453.01.2003.003391) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do
Brasil Sa - Edna Antonia Soares - Fls. 201: Vistas dos autos à parte autora para apresentar, em 05 (cinco) dias, o cálculo do
débito atualizado, incluindo nele o valor das custas processuais na fase de execução (1% do valor atualizado e não a taxa
mínima como foi apresentado). - ADV: CRISTINA REIA CARDIA (OAB 167352/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO
(OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP)
Processo 0003392-45.2003.8.26.0453 (453.01.2003.003392) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do
Brasil Sa - Edna Antonia Soares - Vistas dos autos a parte autora para apresentar, em 05 dias, cálculo detalhado do débito,
nos termos do V. Acórdão, incluindo nele o valor das custas processuais na fase de execução (1% do valor da causa). - ADV:
FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), DANIEL DEPERON DE MACEDO (OAB 184618/SP), RENATO OLIMPIO
SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP)
Processo 0003622-72.2012.8.26.0453 (453.01.2012.003622) - Depósito - Alienação Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito
Financiamento e Investimento - Maycon da Silva Malavolta - Vistas dos autos à parte autora para manifestar-se, em 05 (cinco)
dias, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, fls. 66. (o requerido não está mais preso no local, que ele se encontra em prisão
albergue domiciliar) - ADV: MARCO HENRIQUE LEMOS (OAB 159261/SP), GIULIO ALVARENGA REALE (OAB 270486/SP)
Processo 0003932-25.2005.8.26.0453 (453.01.2005.003932) - Ação Civil Pública - Helio Loureiro e outro - Vistos. Cumprase o v. Acórdão. Ciência às partes. Expeçam-se as comunicações necessárias. Após, dê-se vista ao Dr. Promotor. Int. - ADV:
LEONARDO VIU TORRES (OAB 217335/SP), EDUARDO LUIZ PENARIOL (OAB 224886/SP), FERNANDO JOSE POLITO
DA SILVA (OAB 90876/SP), ISABELA REGINA KUMAGAI DE OLIVEIRA (OAB 214333/SP), EMERSON LEANDRO CORREIA
PONTES (OAB 163714/SP)
Processo 0004290-14.2010.8.26.0453 (453.01.2010.004290) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Conselho Regional de Serviço
Social Cress da 9ª Região - Josiane Gomes - Vistos. Esclareça o exequente os pedidos divergentes de fls. 129/130. Servirá o
presente, por cópia digitada, como carta de intimação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como
comprovante de que esta intimação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: APARECIDO
INÁCIO FERRARI DE MEDEIROS (OAB 97365/SP), FRANCYS MENDES PIVA (OAB 227762/SP), MOACIR APARECIDO
MATHEUS PEREIRA (OAB 116800/SP)
Processo 0004641-89.2007.8.26.0453 (453.01.2007.004641) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - A Uniao - Regional Paulista
Material de Construçao Ltda Epp - Vista dos autos à exequente para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça.
(mandado cumprido negativo - não encontrada a executada nem o representante legal) - ADV: ALEXANDRE MARQUES DA
SILVA MARTINS (OAB 141106/SP), ANDRÉ LUÍS ZANIRATO (OAB 199778/SP)
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Processo 0005068-81.2010.8.26.0453 (453.01.2010.005068) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Izaurina Dias Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Vistos. Cite-se o INSS, nos termos do artigo 730 do CPC, para opor embargos em 30
(trinta) dias, sob pena de requisição. No mais, intime-se o requerido para informar, no mesmo prazo, se possui eventual crédito
em relação à autora e seus procuradores, para compensação, sob pena de perder o direito ao abatimento (art. 100, §§ 9º e 10º
da Constituição Federal). Intime-se. - ADV: CRISTIANE INÊS ROMÃO DOS SANTOS NAKANO (OAB 181383/SP), CLAUDIO
JOSE OLIVEIRA DE MORI (OAB 197040/SP), WALTER LUIZ DE OLIVEIRA (OAB 224625/SP)
Processo 0005120-09.2012.8.26.0453 (453.01.2012.005120) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Raquel da Silva - Associação do Condominio Sucuri - Vistos. Fls. 111: ciência às partes. No mais, recolha requerida, nos autos
da carta precatória, com urgência, a diligência do Oficial de Justiça. Int. - ADV: MARCUS VINICIUS MADASTAVICIUS (OAB
179602/SP), GUSTAVO GAYA CHEKERDEMIAN (OAB 172524/SP), ARTHUR CHEKERDEMIAN JUNIOR (OAB 104996/SP)
Processo 0005120-09.2012.8.26.0453 (453.01.2012.005120) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Raquel da Silva - Associação do Condominio Sucuri - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO PARCIALMENTE CERTIFICO eu,
Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 453.2013/001714-0 dirigi-me ao endereço indicado, onde, na forma da
lei, INTIMEI BIANCA TAVARES DA SILVA, do inteiro teor do presente mandado, o qual lhe li, sendo que ela de tudo bem ciente
ficou, recebeu a contrafé que lhe ofereci e exarou a sua nota de ciência conforme consta no rodapé do mandado. Certifico
ainda que, dirigi-me a R. dos Canários, 221, onde fui atendido pelo morador Kaio Vinicius Otávio dos Santos, o qual informou
que reside no local há um ano e meio e não sabe dizer para onde se mudou o antigo morador SÉRGIO APARECIDO TEIXEIRA
JUNIOR. Certifico ainda que, dirigi-me a R. Voluntário Silvano de Lima, 1370, onde fui atendido pelo morador Elizeu Tripode,
o qual informou que seu filho THIAGO HENRIQUE TRIPODE há cerca de cinco meses mudou-se para a cidade de Avaí-SP,
porém não possui o seu endereço. Diante do exposto, devolvo o r. mandado em Cartório, aguardando respeitosamente, novas
determinações. NADA MAIS. O referido é verdade e dou fé. Pirajui, 04 de outubro de 2013. - ADV: ARTHUR CHEKERDEMIAN
JUNIOR (OAB 104996/SP), MARCUS VINICIUS MADASTAVICIUS (OAB 179602/SP), GUSTAVO GAYA CHEKERDEMIAN (OAB
172524/SP)
Processo 0005120-09.2012.8.26.0453 (453.01.2012.005120) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Raquel da Silva - Associação do Condominio Sucuri - Vistos. Fls. 163: Aguarde-se o cumprimento da carta precatória de fls.
154/155. Int. - ADV: ARTHUR CHEKERDEMIAN JUNIOR (OAB 104996/SP), GUSTAVO GAYA CHEKERDEMIAN (OAB 172524/
SP), MARCUS VINICIUS MADASTAVICIUS (OAB 179602/SP)
Processo 0005237-05.2009.8.26.0453 (453.01.2009.005237) - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - O Municipio
de Pirajui - Olga Martins da Silva - Vistos. Fls. 68: Nada que deferir tendo em vista a sentença de fls. 61. No mais, anote-se a
extinção (art. 794, I do CPC) e arquivem-se os autos. Int. - ADV: DANIELA MARIA ROSA FOSS BARBIERI (OAB 170664/SP),
NATHALIA SPALLA FURQUIM BROMATI (OAB 262727/SP), RICARDO GENOVEZ PATERLINI (OAB 155868/SP)
Processo 0005328-56.2013.8.26.0453 (045.32.0130.005328) - Monitória - Contratos Bancários - Banco do Brasil Sa - Thiago
Samuel Fialho - Vista dos autos às partes para especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo comum de 05 (cinco)
dias, justificando a sua necessidade e pertinência. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), CLAUDIA MARLY
CANALI (OAB 94878/SP), THOMAS PONSO DE JESUS (OAB 297982/SP)
Processo 0005644-69.2013.8.26.0453 (045.32.0130.005644) - Demarcação / Divisão - Divisão e Demarcação - Julieta
Itapema Meireles e outros - Pedro Jose Primiano Meireles - Vistos. Uma vez que a providência compete aos autores, defiro o
prazo solicitado no item “b” de de fls. 121. Int. (prazo de até 30 dias para a peticionária procurar o referido profissional) - ADV:
RAFAEL TOLEDO FARIAS NOVAES (OAB 255815/SP), JOCILMAR PATRÍCIA PEREIRA DE ANDRADE (OAB 318991/SP), LUIS
HENRIQUE BARBANTE FRANZE (OAB 112781/SP)
Processo 0006097-35.2011.8.26.0453 (453.01.2011.006097) - Procedimento Ordinário - Duplicata - Cgs Rio Preto Conserva
Ltda - Viva Voz Telecon - Vistas dos autos à autora-exequente para manifestar-se, em 05 dias, sob pena de arquivamento. - ADV:
SERGIO HENRIQUE DE SOUZA SACOMANDI (OAB 199486/SP), ROBERTO VISCAINHO CARRETERO (OAB 246055/SP)
Processo 0006503-85.2013.8.26.0453 (045.32.0130.006503) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Cooperativa
Agropecuaria da Media Noroeste Ltda - Moises Dias Marcato - Vistos. Manifeste-se a parte autora em prosseguimento, diante
do trânsito em julgado da sentença de fls. 30/32. Int. - ADV: DANIEL DEPERON DE MACEDO (OAB 184618/SP), ROGERIO
MACEDO GARZIM (OAB 300544/SP), CLOVIS MORAES BORGES (OAB 223239/SP)
Processo 0006754-06.2013.8.26.0453 (045.32.0130.006754) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Nutricionale
Comercio de Alimentos Ltda - Municipio de Presidente Alves - Vistas dos autos à autora para manifestar-se, em 05 dias, tendo em
vista o decurso do prazo para o requerido apresentar contestação. - ADV: MARCO ANTONIO CAIS (OAB 97584/SP), MARCOS
DE SOUZA (OAB 139722/SP), LEONARDO FURQUIM DE FARIA (OAB 307731/SP)
Processo 0006862-35.2013.8.26.0453 (045.32.0130.006862) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - R. P. C. - V.
N. dos S. M. C. - Vistos. Anote-se a extinção (art. 269, III, do CPC) e arquivem-se os autos. Int. - ADV: LUIS GUSTAVO DE
BRITTO (OAB 245866/SP)
Processo 0006896-15.2010.8.26.0453 (453.01.2010.006896) - Procedimento Ordinário - Pagamento - Aglon Comercio e
Representaçoes Ltda - Municipio de Presidente Alves - Vistos. Diante da petição de fls. 117, aguarde-se o pagamento. Int. ADV: SOLANGE ELIANA FERREIRA LOPES (OAB 73590/SP), ANA PAULA BERNARDO (OAB 239544/SP), DANIEL COSTA
RODRIGUES (OAB 82154/SP), HÉLIDA MACIEL MILHOCI DE SOUZA (OAB 262385/SP)
Processo 0006971-49.2013.8.26.0453 (045.32.0130.006971) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Edgar Morais - Debora
Muhlbauer Guida e outro - Vistos. Arbitro os honorários advocatícios do patrono do autor, nomeado a fls. 29, em R$ 165,00 (cód.
113). Expeça-se certidão. Após, anote-se a extinção e arquivem-se os autos. Int. - ADV: EMERSON CARLOS RABELO (OAB
229642/SP)
Processo 0007059-87.2013.8.26.0453 (045.32.0130.007059) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Maria Aparecida
Contrera de Bortoli - Instituto Nacional de Seguro Social - VISTOS. Trata-se de ação condenatória, visando a concessão de
aposentadoria por idade. Verifico estarem presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válidos do processo,
tendo sido satisfeitas as condições da ação. Ademais, não há vícios de ordem processual a serem corrigidos. Assim, dou
o feito por saneado. As partes controvertem quanto à qualidade da parte autora de segurada junto à previdência social; ao
cumprimento do prazo de carência para a obtenção do benefício; e ao exercício de atividade rural em período imediatamente
anterior ao requerimento do benefício. Essas as controvérsias fáticas que serão objeto da prova a ser produzida em audiência.
Para a solução dos pontos controvertidos, fica deferida a produção de provas orais, consistentes em depoimento pessoal da
parte autora, sob pena de confesso, e audição de testemunhas a serem arroladas no prazo de cinco dias. Para instrução,
debates e julgamento, designo o dia 12 de fevereiro de 2014, às 15:50 horas. Intimem-se as partes, cientificando-se a parte
autora a respeito do teor do § 1º do art. 343 do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: GUSTAVO ANTONIO CASARIM
(OAB 246083/SP), KARINA ROCCO MAGALHÃES GUIZARDI
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Processo 0007292-84.2013.8.26.0453 (045.32.0130.007292) - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Supermercado Serve Todos Pirajui Ltda - Banco Santander Sa - Vistas dos autos ao autor para manifestarse, em 05 dias, tendo em vista o decurso do prazo para o requerido apresentar contestação. - ADV: RENATA GALVANIN
DOMINGUEZ (OAB 151269/SP)
Processo 0007443-50.2013.8.26.0453 (045.32.0130.007443) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Paulo Cocciolo
- Inss Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Trata-se de ação condenatória, visando a concessão de aposentadoria
por idade. Verifico estarem presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válidos do processo, tendo sido
satisfeitas as condições da ação. Ademais, não há vícios de ordem processual a serem corrigidos. Assim, dou o feito por
saneado. As partes controvertem quanto à qualidade da parte autora de segurada junto à previdência social; ao cumprimento
do prazo de carência para a obtenção do benefício; e ao exercício de atividade rural em período imediatamente anterior ao
requerimento do benefício. Essas as controvérsias fáticas que serão objeto da prova a ser produzida em audiência. Para a
solução dos pontos controvertidos, fica deferida a produção de provas orais, consistentes em depoimento pessoal da parte
autora, sob pena de confesso, e audição das testemunhas a arroladas. Para instrução, debates e julgamento, designo o dia 26
de fevereiro de 2014, às 14:00 horas. Intimem-se as partes, cientificando-se a parte autora a respeito do teor do § 1º do art. 343
do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: CARLOS ROBERTO DOS REIS (OAB 161429/SP)
Processo 0007583-84.2013.8.26.0453 (045.32.0130.007583) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Lucas de Lima Melão - Telefônica Brasil Sa(telefonicavivo) - Vistas dos autos ao autor para manifestar-se, em 10 dias, sobre
a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: CLAUDIA MARLY CANALI (OAB 94878/SP), TEREZA CRISTINA OLIVEIRA
RIBEIRO (OAB 247529/SP), FABIO RIVELLI (OAB 297608/SP)
Processo 0007604-60.2013.8.26.0453 (045.32.0130.007604) - Procedimento Ordinário - Benefícios em Espécie - Isabelle
Buzalaf Prado - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Vista dos autos às partes para manifestarem-se, no prazo sucessivo
de 10 dias, sobre o relatório de estudo social juntado aos autos, fls. 83/91, iniciando-se pelo autor. Após, vista ao Ministério
Público. - ADV: GUSTAVO ANTONIO CASARIM (OAB 246083/SP)
Processo 0008017-78.2010.8.26.0453 (453.01.2010.008017) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - A Fazenda do Estado de Sao Paulo - Miguel Chaim e Outra e outro - Vistos. Fls. 210/218, 219/245 e 247/307:
Manifeste-se o Estado de São Paulo, em 05 (cinco) dias e, após, tornem os autos conclusos. Intime-se. - ADV: KEIJI MATSUDA
(OAB 77118/SP), AGEU LIBONATI JUNIOR (OAB 144716/SP), FERNANDA ALMEIDA PRADO DE SOUZA GOMES (OAB 275862/
SP), ALETHEA LUZIA SLOMPO PEREIRA PACOLA (OAB 155401/SP), ALEX LIBONATI (OAB 159402/SP), MARTA ADRIANA
GONCALVES SILVA BUCHIGNANI (OAB 122163/SP), WALDOMIRO CALONEGO JUNIOR (OAB 113019/SP)
Processo 0008060-10.2013.8.26.0453 (045.32.0130.008060) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - O. H. dos R. - C. A. dos R. - Vista dos autos à exequente para se manifestar sobre a segunda parte da certidão
do Sr. Oficial de Justiça.(deixou de proceder a penhora em razão de não localizar bens em nome do requerido) - ADV: AILTON
MACHADO (OAB 133865/SP)
Processo 0008190-97.2013.8.26.0453 (045.32.0130.008190) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Maria
Dias do Vale - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Conforme se verifica na petição e documento de fls. 53/55, a autora
reside na cidade de Guarantã, de modo que a competência para processar e julgar a lide é do juízo da Comarca de Cafelândia,
nos termos do art. 109, § 3º, da CF. Assim sendo, remetam-se os autos à Comarca de Cafelândia/SP, providenciando a serventia
as anotações necessárias. Int. - ADV: MARCIA REGINA ARAUJO PAIVA (OAB 134910/SP), EDMUNDO MARCIO DE PAIVA
(OAB 268908/SP)
Processo 0008202-82.2011.8.26.0453 (453.01.2011.008202) - Execução Fiscal - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de
Veículos Automotores - A Fazenda do Estado de São Paulo - Claudemiro Undiciati - Vistos. Diante da petição de fls. 21, onde
o exequente informa o pagamento integral do débito, julgo extinta a presente ação, com fundamento no art. 794, I, do CPC.
Custas finais foram pagas. Após o trânsito em julgado, anote-se a extinção e arquivem-se os autos. P.R.Int. - ADV: MARCOS
ALVES DE SOUZA (OAB 152825/SP), MARTA ADRIANA GONCALVES SILVA BUCHIGNANI (OAB 122163/SP)
Processo 0008231-69.2010.8.26.0453 (453.01.2010.008231) - Procedimento Ordinário - Raul Carlos Lopes Bueno Fazenda Publica do Estado de Sao Paulo - Vistos. Autos recebidos da Superior Instância. Fls. 213/218: ciência às partes sobre
o resultado do agravo de instrumento. No mais, aguarde-se conforme determinado a fls. 209. Int. - ADV: MARIA DO CARMO
ACOSTA GIOVANINI (OAB 102723/SP), LUIS HENRIQUE BARBANTE FRANZE (OAB 112781/SP)
Processo 0008310-43.2013.8.26.0453 (045.32.0130.008310) - Inventário - Inventário e Partilha - Nivaldo Martelo - FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Cumpra-se o V.Acórdão. Ciência às partes. Fls. 52: concedo o prazo de trinta dias para
a apresentação da certidão negativa federal. Int. - ADV: WADI SAMARA (OAB 41626/SP), VANDERLEI FERREIRA DE LIMA,
WADI SAMARA FILHO (OAB 161126/SP)
Processo 0008310-43.2013.8.26.0453 (045.32.0130.008310) - Inventário - Inventário e Partilha - Nivaldo Martelo - Henrique
Martelo Neto - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Informo a Vossa Excelência, com relação ao solicitado através
do e-mail datado de 13/01/2014 (recolhimento de diligência), que o autor Nivaldo Martelo é beneficiário da Justiça Gratuita.
Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO. - ADV: VANDERLEI FERREIRA DE LIMA, WADI SAMARA (OAB
41626/SP), WADI SAMARA FILHO (OAB 161126/SP)
Processo 0008338-45.2012.8.26.0453 (453.01.2012.008338) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - As Pagiattoepp C Grepresentações Comerciais Ltda Me - Vistos. Fls. 85: Providencie a exequente o recolhimentos das diligências necessárias
ao cumprimento do mandado. Após, expeça-se mandado de constatação, penhora e avaliação, intimando-se o representante
legal da executada da penhora realizada. Cientifique-se o representante legal da executada de que o prazo para a interposição
de embargos já decorreu quando da citação, e de que terá o prazo de quinze dias apenas para embargar a penhora. Fica
advertido o Sr. Oficial de Justiça que, em caso de recusa do representante legal da devedora em aceitar o encargo de fiel
depositário dos bens móveis a serem penhorados, deverão os mesmos ser imediatamente removidos e depositados em mãos de
pessoa física que represente o credor. Int. - ADV: GUILHERME BERTOLINO BRAIDO (OAB 205888/SP)
Processo 0008580-67.2013.8.26.0453 (045.32.0130.008580) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - N. C. C. P. - R. C. P. - Vista dos autos a exequente para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça.
(deixou de citar o requerido porque o mesmo não reside no local indicado) - ADV: SOLANGE ELIANA FERREIRA LOPES (OAB
73590/SP)
Processo 0009022-67.2012.8.26.0453 (453.01.2012.009022) - Procedimento Ordinário - Reajustes de Remuneração,
Proventos ou Pensão - Antonio Carlos Beu - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Por todo o exposto, julgo o pedido
improcedente, determino a extinção do processo nos termos do art. 269, I, do CPC e condeno o autor ao pagamento das custas,
das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 500,00, observada a hipótese do art. 12 da Lei n.
1.060/50. Publique-se. Registra-se. Intime-se. Cumpra-se. - ADV: JOÃO PAULO PEREIRA GREJO (OAB 294628/SP), MARIA
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1789

DO CARMO ACOSTA GIOVANINI (OAB 102723/SP), LUIZ ARNALDO SEABRA SALOMAO (OAB 76643/SP)
Processo 0009142-13.2012.8.26.0453 (453.01.2012.009142) - Interdição - Tutela e Curatela - J. B. - J. R. B. - Vistos. Expeçase mandado de registro de interdição nos mesmos termos do já expedido a fls. 67, devendo constar no corpo do mandado os
benefícios da assistência judiciária gratuita. - ADV: GUSTAVO ANTONIO CASARIM (OAB 246083/SP)
Processo 0009142-13.2012.8.26.0453 (453.01.2012.009142) - Interdição - Tutela e Curatela - J. B. - J. R. B. - Vistos etc.
Ciência às partes do ofício de fls. 80. No mais, INTIME(M)-SE a(s) pessoa(s) acima indicada(s) para comparecer em cartório, no
prazo de cinco dias, a fim de prestar compromisso de curador definitivo, nos termos da sentença. Servirá o presente, por cópia
digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: GUSTAVO ANTONIO CASARIM (OAB
246083/SP)
Processo 0009396-20.2011.8.26.0453 (453.01.2011.009396) - Procedimento Ordinário - Cheque - José Olavo da Rocha
Silva - Cobank Cobranças Comerciais Sc Ltda - Vistos. Pela derradeira vez, manifeste-se o autor sobre o documento de fls.
65, em 05 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se - ADV: MARCO ANTONIO GONÇALVES (OAB 154295/SP),
MARILENA ALVES DE JESUS AUGUSTO (OAB 71130/SP)
Processo 0009913-25.2011.8.26.0453 (453.01.2011.009913) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - A Fazenda do Estado de São Paulo - Evandro de Freitas Ferreira - Vistos. Diante da petição de fls. 41, onde
o exequente informa o pagamento integral do débito, julgo extinta a presente ação, com fundamento no art. 794, I, do CPC.
Custas finais foram pagas. Após o trânsito em julgado, anote-se a extinção e arquivem-se os autos. P.R.Int. - ADV: WADI
SAMARA FILHO (OAB 161126/SP)
Processo 0010000-49.2009.8.26.0453 (453.01.2009.010000) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco Sa - Drogaria N S Aparecida de P Alves Ltda e outros - Vistos. Por ora, expeça-se mandado para atualizar a
avaliação dos bens penhorados, recolhendo o exequente a diligência necessária. No mais, traga o exequente cópia atualizada
da matrícula do imóvel penhorado, bem como cálculo do débito atualizado. Int. - ADV: PAULO ROBERTO TUPY DE AGUIAR
(OAB 66479/SP), MARIANA JORRAS BETTI (OAB 261723/SP), JORDAO POLONI FILHO (OAB 24488/SP), BRUNO PAPILE
POLONI (OAB 229008/SP)
Processo 0010333-98.2009.8.26.0453 (453.01.2009.010333) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Fabio
Arroyo Lima - Destilaria Guaricanga Ltda e outro - Vistas dos autos ao exequente para manifestar-se, em 05 dias, informando se
a reserva de bens do inventário do executado João Herman Neto foi formalizada. - ADV: MARIA BEATRIZ TAFURI (OAB 218309/
SP), OTTO WILLY GÜBEL JÚNIOR (OAB 172947/SP), MARCOS TADEU DE SOUZA (OAB 89710/SP)
Processo 0010368-58.2009.8.26.0453 (453.01.2009.010368) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Centro Oeste
Rações Sa - Osmar Ritz - Vistos. Fls. 146/147: Aguarde-se por 30 (trinta) dias. Int. (aguardo da pesquisa da certidão de óbto de
Osmar Ritz) - ADV: JOÃO PAULO PEREIRA GREJO (OAB 294628/SP), LEONARDO DAVI PEREIRA PAPILE (OAB 229100/SP),
ANDRÉ FONTOLAN SCARAMUZZA (OAB 220482/SP)
Processo 0010369-43.2009.8.26.0453 (453.01.2009.010369) - Execução de Alimentos - Alimentos - R. L. da S. N. E. - V. N.
E. - Vistos. Por, ora esclareça o exequente se pretende que a execução passe a tramitar pelo rito do art. 732 do CPC. Em caso
positivo, deve o exequente trazer aos autos o valor atualizado do débito no prazo de cinco dias. Int. - ADV: ELAINE CRISTINA
DE OLIVEIRA (OAB 262625/SP), ANDREA KELLY AHUMADA BENTO (OAB 212703/SP)
Processo 0010369-43.2009.8.26.0453 (453.01.2009.010369) - Execução de Alimentos - Alimentos - R. L. da S. N. E. - V. N.
E. - Vista ao Ministério Público. - ADV: ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA (OAB 262625/SP), ANDREA KELLY AHUMADA BENTO
(OAB 212703/SP)
Processo 0010498-82.2008.8.26.0453 (453.01.2008.010498) - Exibição - Provas - Gustava Alves de Carvalho Pires - Banco
Nossa Caixa Sa - Vistos. Diante da petição de fls. 217/218, julgo extinta a presente ação, em fase de execução, com fundamento
no artigo 794, I, do CPC. Custas finais pelo requerido. Expeça-se certidão de objeto e pé em favor da autora. Após o transito em
julgado, anote-se a extinção e arquivem-se os autos. P.R.INT. - ADV: ANA LUÍSA BANNWART SOARES MATTILA (OAB 249693/
SP), BRUNO VILELA ZUQUIERI (OAB 209005/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), LUCAS
RODRIGUES PORTILHO (OAB 254548/SP)
Processo 0011140-50.2011.8.26.0453 (453.01.2011.011140) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Luis Carlos Evaristo - Michelle Ferreira Machado Evaristo - Diante do exposto, rejeito os embargos. - ADV: MARIMÁRCIO DE MATOS CORSINO
PETRUCIO (OAB 199670/SP)
Processo 0011148-90.2012.8.26.0453 (453.01.2012.011148) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - A. F. S. S. e outro - C. S. - Vista dos autos aos requerentes para se manifestarem sobre a carta precatória com
diligência negativa. - ADV: ROGERIO MACEDO GARZIM (OAB 300544/SP)
Processo 0011334-21.2009.8.26.0453 (453.01.2009.011334) - Outros Feitos não Especificados - Dirceu Martins - Instituto
Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Diante da petição de fls. 156, anote-se a extinção e arquivem-se os autos, nos termos
do art. 269, I, do CPC. Int. - ADV: CRISTIANE INÊS ROMÃO DOS SANTOS NAKANO (OAB 181383/SP), DANIEL DEPERON
DE MACEDO (OAB 184618/SP), DANIEL GUARNETTI DOS SANTOS (OAB 104370/SP), CLOVIS MORAES BORGES (OAB
223239/SP)
Processo 0011398-94.2010.8.26.0453 (453.01.2010.011398) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Panamericano Sa - Josephina Munhoz da Silva - Vistos. Fls. 151/152: Defiro o prazo de 15 (quinze) dias
requerido pela parte autora. Int. - ADV: FRANCISCO DUQUE DABUS (OAB 248505/SP), LUIS GUSTAVO DE BRITTO (OAB
245866/SP), JOSE MARTINS (OAB 84314/SP), JACKSON WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS (OAB 226132/SP)
Processo 0011886-78.2012.8.26.0453 (045.32.0120.011886) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução
- R. P. - L. C. I. de L. - Vistos. Por ora, traga a autora aos autos o número do CPF do requerido para posterior pedido do atual
endereço do requerido pelos sistemas Bacenjud e Infojud. Int. - ADV: ETIENE GIAMPAULO SALMEN STOCCO (OAB 224902/
SP)
Processo 0012395-09.2012.8.26.0453 (453.01.2012.012395) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Alex
Rodrigues Palopoli - Banco Cifra Sa - Vistos. Fls. 93/99: anote-se o agravo interposto. No mais, aguarde-se o julgamento do
agravo. Int. - ADV: JOÃO PAULO PEREIRA GREJO (OAB 294628/SP), ANDRE LOPES AUGUSTO (OAB 239766/SP)
Processo 0012581-32.2012.8.26.0453 (045.32.0120.012581) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Rosana Ines Ferreira Joanna Buscariolo Waichsel e outros - Vistas dos autos à parte autora para manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sobre a certidão
do Sr. Oficial de Justiça, fls. 195. (deixou de proceder a citação de Manoel Maria Simões, uma vez que no local existe um
barraco que é utilizado poir Nicolau Portilho Filho) - ADV: CLAUDIA MARLY CANALI (OAB 94878/SP)
Processo 2050002-18.1995.8.26.0453 - Separação Consensual - Dissolução - L. R. - - M. de L. C. R. - Vistos. Expeça-se
segunda via do mandado de averbação da reconciliação do casal, nos termos do anteriormente expedido as fls. 44. Com a
retirada pela parte interessada, tornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: JOVERCI DA SILVA CABRAL (OAB 87966/SP)
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Processo 3000190-57.2013.8.26.0453 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - D. A. C. - S. A. L. - Vista
dos autos às partes para especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo comum de cinco dias, justificando a sua
necessidade e pertinência. - ADV: WADI SAMARA (OAB 41626/SP)
Processo 3000452-07.2013.8.26.0453 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A Crédito Financiamento e Investimento - Antonia Lazaro Alcino - Vistas dos autos à parte autora para manifestar-se, em
05 (cinco) dias, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, fls. 35.(deixou de proceder o determinado uma vez não localizar o
veículo) - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)
Processo 3000680-79.2013.8.26.0453 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Katia Aparecida dos
Santos e outro - CERTIDÃO Processo n°:3000680-79.2013.8.26.0453 - Procedimento Ordinário Classe - Assunto:Procedimento
Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação Requerente:Katia Aparecida dos Santos e outro Requerido:Alaide da Conceição
Ribeiro Situação do MandadoCumprido - Ato negativo Oficial de JustiçaElcio Lucio da Silva (28661) CERTIDÃO - MANDADO
CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 453.2013/002913-0 dirigi-me
ao endereço indicado, deixando de proceder à citação de Alaíde da Conceição Ribeiro, uma vez que fui informado, por sua filha
Sebastiana Caires dos Santos, ter ela se mudado para endereço ignorado na cidade de Piracicaba-SP. O referido é verdade e
dou fé. Pirajui, 04 de novembro de 2013. Número de Atos: 01 = R$ 13,39 - ADV: RENATA CARRARA BUSSAB (OAB 318150/
SP)
Processo 3000680-79.2013.8.26.0453 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Katia Aparecida dos
Santos e outro - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO Mandado nº 453.2013/005254-9 Certifico e dou fé, eu, Oficial
de Justiça, que diligenciei algumas vezes, no período da manhã, pela Rua Prefeito João Souza Meirelles Neto, n.º 02, Jardim
América, município de Pirajuí/SP, mas sem lograr êxito na localização da requerida. Na última vez em que compareci ao local,
fui informado por um transeunte que a moradora estaria ausente e mais informações poderiam ser obtidas junto a sua filha,
residente em casa próxima, na Rua Aníbal Hamman, n.º 240-A, Jardim América, município de Pirajuí/SP. No referido endereço,
a filha da requerida (Sebastiana) informou que a sua mãe, em decorrência dos problemas de saúde, está na casa de outra filha,
no município de Botucatu/SP. Por outro lado, o endereço só poderia ser obtido junto a uma terceira filha da requerida (Germana),
na Rua Prudente de Moraes, s/n.º (segunda casa após a ponte), Centro, município de Pirajuí/SP. Neste último endereço, fui
informado de que a requerida está residindo (sem data de retorno, mas provisoriamente) na Rua Antônio Lopes, 586 (próximo
da UNESP), Distrito de Rubião Júnior, município de Botucatu/SP. Assim, em razão de todo o exposto, DEIXEI DE PROCEDER
À CITAÇÃO DE ALAÍDE DA CONCEIÇÃO RIBEIRO. Pirajui, 07 de janeiro de 2014. - ADV: RENATA CARRARA BUSSAB (OAB
318150/SP)
Processo 3001451-57.2013.8.26.0453 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Dulce Helena Pereira - Banco Panamericano
S/A - Vistos. Considerando o grande número de ações similares que têm sido propostas nesta Comarca (saliento que as petições
iniciais são idênticas, variando apenas o nome das partes), determino que a parte autora esclareça, em 05 (cinco) dias, se houve
qualquer forma de assunção de dívida ou cessão de crédito. Em caso positivo, a parte autora deverá comprovar a existência
do negócio jurídico. Após tornem os autos conclusos. Intime-se. - ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), NEI
CALDERON (OAB 114904/SP), LUCAS RODRIGUES PORTILHO (OAB 254548/SP)
Processo 3001548-57.2013.8.26.0453 - Inventário - Inventário e Partilha - Euripedes Miurim - Izaura Santana Miliorini e
outro - Vistos. Considerando o teor do documento de fls. 107, concedo os benefícios da justiça gratuita a EURÍPEDES MIURIM.
Intime-se. - ADV: VANDERLEI FERREIRA DE LIMA, MARIA LAURA BARROS KHOURI (OAB 242843/SP)
Processo 3001922-73.2013.8.26.0453 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Fabiano
Cambuí e outros - Banco do Brasil S/A - Vistos. Recebo a petição de fls. 112/116 como emenda à inicial. Anote-se. Providencie
a serventia a retificação do polo ativo da ação, excluindo-se o nome de Álvaro Espote e incluindo-se o nome de ANTONIO
CLARETE LOPES. No mais, defiro novo prazo, de 05 dias, para os autores recolherem as custas iniciais. Int. - ADV: DIRCEU
MIRANDA JUNIOR (OAB 206229/SP)
Processo 3002244-93.2013.8.26.0453 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J. M. P. - Vistos. 1- Cite(m)-se o(s) réu(s) para
responder(em) em 15 (quinze) dias, com observância das formalidades legais. Apresentada a réplica (arts. 326 e 327 do CPC)
e especificadas as provas, voltem conclusos. 2- Advirto que sem advogado não poderá ser oferecida defesa e que, nos termos
do art. 285 do CPC, não sendo contestada a ação no prazo de 15 (quinze) dias presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados
pela parte autora, cientificando-se de que as audiências desse Juízo realizam-se nesta Vara, neste Fórum. 3- Servirá a cópia do
presente, acompanhada de uma via da petição inicial, como mandado de citação, ficando o oficial de justiça desde já autorizado
a diligenciar nos termos do art. 172, § 2º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. ADV: CRISTINA REIA CARDIA (OAB 167352/SP)
Processo 3002244-93.2013.8.26.0453 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J. M. P. - M. de F. M. P. - Vistos. Concedo a requerida
os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei 1.060/50. No mais, manifeste-se o exequente sobre a contestação
de fls. 32/38. Após, vista ao Ministério Público. Int. - ADV: CRISTINA REIA CARDIA (OAB 167352/SP), RAFAEL TOLEDO
FARIAS NOVAES (OAB 255815/SP)
Processo 3002264-84.2013.8.26.0453 - Procedimento Ordinário - Substituição do Produto - Maria Claudina de Oliveira
Evaristo e outros - Tambara Comercio de Veículos Ltda. (Automóveis Multimarcas) - Vistos. Fls. 75: Defiro o prazo de 10 (dez)
dias requerido pela parte autora. Int. - ADV: MARIA LAURA BARROS KHOURI (OAB 242843/SP)
Processo 3002265-69.2013.8.26.0453 - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - JOSÉ MARCELO RIO - Vistos. Em cinco
dias, comprove o requerente a despedida sem justa causa. Intime-se. - ADV: HELOISA MARQUES DA SILVA (OAB 159755/SP)
Processo 3002343-63.2013.8.26.0453 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Maria
Augusta Martins - Banco do Brasil S/A - Vistos. Recebo a apelação interposta pela autora, fls. 65/77, em ambos os efeitos. Nos
termos do art. 296 do CPC, mantenho a sentença que indeferiu a petição inicial por não vislumbrar nas razões de apelação
motivo para modificação. Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens deste Juízo. Int. - ADV:
BENEDITO RIBEIRO DA SILVA (OAB 165164/SP), APARECIDO DONIZETI RUIZ (OAB 95846/SP)
Processo 3002532-41.2013.8.26.0453 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) Aparecido Ferreira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Fls. 36/39. Ciência a parte autora. No mais, aguarde-se o
trânsito em julgado. Int. - ADV: LUIS ENRIQUE MARCHIONI (OAB 130696/SP), MARIO LUCIO MARCHIONI (OAB 122466/SP)
Processo 3002589-59.2013.8.26.0453 - Procedimento Ordinário - Seguro - Sueli Olegario Dias - Vistos. 1- Considerando
os elementos existentes nos autos, concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 3- Cite(m)-se o(s) réu(s)
para responder(em) em 15 (quinze) dias, com observância das formalidades legais. Apresentada a réplica (arts. 326 e 327 do
CPC) e especificadas as provas, voltem conclusos. 4- Advirto que sem advogado não poderá ser oferecida defesa e que, nos
termos do art. 285 do CPC, não sendo contestada a ação no prazo de 15 (quinze) dias presumir-se-ão verdadeiros os fatos
alegados pela parte autora, cientificando-se de que as audiências desse Juízo realizam-se nesta Vara, neste Fórum. 5- Servirá
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a cópia do presente, acompanhada de uma via da petição inicial, como carta de citação, conforme o disposto no artigo 222 do
Código de Processo Civil, valendo o recibo que a acompanha como comprovante de que esta intimação se efetivou. Cumpra-se
na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: DIOGO SPALLA FURQUIM BROMATI (OAB 226427/SP), CELSO DE FARIA
MONTEIRO (OAB 138436/SP)
Processo 3002589-59.2013.8.26.0453 - Procedimento Ordinário - Seguro - Sueli Olegario Dias - SEGURADORA LIDER
DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A - Vistas dos autos à autora para manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação
(art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: DIOGO SPALLA FURQUIM BROMATI (OAB 226427/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB
138436/SP), HERALDO BROMATI (OAB 87964/SP)
Processo 3002637-18.2013.8.26.0453 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - José Carlos Faian - Banco
Santander Brasil S/A - Vistos. Apresentem as partes o original de fls. 50/51. No mais, aguarde-se o recolhimento da taxa da OAB
pelo requerido. Int. - ADV: DIOGO SPALLA FURQUIM BROMATI (OAB 226427/SP), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP),
RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP)
Processo 3002726-41.2013.8.26.0453 - Inventário - Inventário e Partilha - Agrotecnica de Lins Ltda - VALTER JOSE BUSO
- Vistos. Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos a desistência manifestada às fls. 30, e, em conseqüência,
julgo extinta a presente ação, nos termos do artigo 267, VIII, do CPC. Custas já foram pagas. Com o trânsito em julgado
da sentença, anote-se a extinção e arquivem-se os autos. P.R.Int. - ADV: GIOVANI BESSON VIOLATO (OAB 262649/SP),
TEREZINHA VIOLATO (OAB 82922/SP), VANDERLEI FERREIRA DE LIMA
Processo 3002902-20.2013.8.26.0453 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Rita Lucia do Camo da Silva
e outros - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1- Diante da qualificação profissional da parte autora e da natureza
da presente ação, concedo os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 2- Cite-se o réu para responder em 60 (sessenta) dias,
com observância das formalidades legais. Apresentada a réplica (arts. 326 e 327 do CPC) e especificadas as provas, voltem
conclusos. Intime-se. - ADV: CLAUDIO JOSE OLIVEIRA DE MORI (OAB 197040/SP), WALTER LUIZ DE OLIVEIRA (OAB
224625/SP)
Processo 3003106-64.2013.8.26.0453 - Procedimento Ordinário - Reivindicação - Leonice Aparecida Alves - Vera Lucia
Marciano - Vistos. Concedo à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, nomeando-lhe procurador o advogado
indicado a fls. 08. Int. - ADV: ROBERTO VISCAINHO CARRETERO (OAB 246055/SP)
Processo 3003182-88.2013.8.26.0453 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - Aparecida Reia de
Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1- Diante da qualificação profissional da parte autora e da natureza
da presente ação, concedo os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 2- Cite-se o réu para responder em 60 (sessenta) dias,
com observância das formalidades legais. Apresentada a réplica (arts. 326 e 327 do CPC) e especificadas as provas, voltem
conclusos. Intime-se. - ADV: MARIO GARRIDO NETO (OAB 167429/SP), FABIANO DE MELLO BELENTANI (OAB 218242/SP)
Processo 3003426-17.2013.8.26.0453 - Mandado de Segurança - Remoção - Marcelo Silveira Pastore - Coordenador
Substituto da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Noroeste do Estado - Vistos. Fls. 115/117: ciência ao impetrante.
No mais, aguarde-se a juntada do trânsito em julgado do agravo de instrumento. Int. - ADV: JELIMAR VICENTE SALVADOR
(OAB 140969/SP), ELIANE LEAL DA SILVA (OAB 317510/SP)
Processo 3003431-39.2013.8.26.0453 - Divórcio Consensual - Dissolução - F. T. V. N. - - M. A. S. V. - Ciência às partes do
ofício de fls. 22. (oficio do Cartório de Registro Civil com informações) - ADV: BRUNO VILELA ZUQUIERI (OAB 209005/SP)
Processo 3003697-26.2013.8.26.0453 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - V. P. - Vistos. 1Considerando os elementos existentes nos autos, concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 2- Designo
audiência de tentativa de conciliação para o dia 18 de FEVEREIRO de 2014, às 10h20, no Setor de Conciliação, localizado
neste Fórum (Provimento CSM 953/2005). Advirto que AS PARTES DEVERÃO COMPARECER PESSOALMENTE, mesmo
que não tenham advogado. Cite(m)-se o(s) réu(s) para que compareça(m) à audiência designada. Caso não seja obtida a
conciliação, o (s) réu(s) deverá responder(em) em 15 (quinze) dias, contados a partir da data da audiência, com observância
das formalidades legais. Apresentada a réplica (arts. 326 e 327 do CPC) e especificadas as provas, abra-se vista dos autos ao
Ministério Público (caso haja a sua intervenção) e, em seguida, voltem conclusos. 3- Intime-se pessoalmente a parte autora,
para que compareça à audiência designada. 4- Advirto que sem advogado não poderá ser oferecida defesa e que, nos termos
do art. 285 do CPC, não sendo contestada a ação no prazo de 15 (quinze) dias presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados
pela parte autora, cientificando-se de que as audiências desse Juízo realizam-se nesta Vara, neste Fórum. 5- Servirá a cópia do
presente, acompanhada de uma via da petição inicial, como mandado de citação, ficando o oficial de justiça desde já autorizado
a diligenciar nos termos do art. 172, § 2º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. ADV: RICARDO KASSIM (OAB 212825/SP)
Processo 3003708-55.2013.8.26.0453 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - V. A. de P. - I.
de P. - Vistos. Em 10 (dez) dias, o autor deverá aditar a petição inicial, para adequar a execução aos limites estabelecidos pela
Súmula n. 309 do C. STJ ou para adotar o rito do artigo 732 do CPC, sob pena de indeferimento. No eventual silêncio, intime-se
pessoalmente a representante legal do menor. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. - ADV: SONIA NEME NOGUEIRA
RAMOS (OAB 65799/SP)
Processo 3003753-59.2013.8.26.0453 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L. L. dos S. F. e outro - J. L. F. Vistos. 1- Considerando os elementos existentes nos autos, concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.
2- Havendo prova pré-constituída da obrigação alimentar (prova da filiação) e à mingua de elementos capazes de demonstrar
cabalmente a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, fixo os alimentos provisórios em 1/3 (um terço)
do salario mínimo federal vigente, que deverão ser pagos até o dia 10 (dez) de cada mês art. 4o da Lei n. 5.478/68. 3- Para
garantir maior efetividade à prestação jurisdicional e considerando a existência do Setor de Conciliação (Provimento CSM
953/2005), converto o rito da Lei n. 5.478/68 em ordinário. 4- Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 18 de
FEVEREIRO de 2014, as 10h00min., no Setor de Conciliação, localizado neste Fórum (Provimento CSM 953/2005). Advirto que
AS PARTES DEVERÃO COMPARECER PESSOALMENTE, mesmo que não tenham advogado. Cite(m)-se o(s) réu(s) para que
compareça(m) à audiência designada. Caso não seja obtida a conciliação, o (s) réu(s) deverá responder(em) em 15 (quinze)
dias, contados a partir da data da audiência, com observância das formalidades legais. Apresentada a réplica (arts. 326 e 327
do CPC) e especificadas as provas, abra-se vista dos autos ao Ministério Público (caso haja a sua intervenção) e, em seguida,
voltem conclusos. 5- Intime-se pessoalmente a parte autora, para que compareça à audiência designada. 6- Advirto que sem
advogado não poderá ser oferecida defesa e que, nos termos do art. 285 do CPC, não sendo contestada a ação no prazo de
15 (quinze) dias presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, cientificando-se de que as audiências desse
Juízo realizam-se nesta Vara, neste Fórum. 7- Servirá a cópia do presente, acompanhada de uma via da petição inicial, como
mandado de citação, ficando o oficial de justiça desde já autorizado a diligenciar nos termos do art. 172, § 2º, do CPC. Intimese. - ADV: CLAUDIA MARLY CANALI (OAB 94878/SP)
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Processo 3003787-34.2013.8.26.0453 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R. A. F. - A. F. - Vistos. 1- Considerando os elementos
existentes nos autos, concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 2- Designo audiência de tentativa de
conciliação para o dia 18 de FEVEREIRO de 2014, às 10h40, no Setor de Conciliação, localizado neste Fórum (Provimento CSM
953/2005). Advirto que AS PARTES DEVERÃO COMPARECER PESSOALMENTE, mesmo que não tenham advogado. Cite(m)-se
o(s) réu(s) para que compareça(m) à audiência designada. Caso não seja obtida a conciliação, o (s) réu(s) deverá responder(em)
em 15 (quinze) dias, contados a partir da data da audiência, com observância das formalidades legais. Apresentada a réplica
(arts. 326 e 327 do CPC) e especificadas as provas, abra-se vista dos autos ao Ministério Público (caso haja a sua intervenção)
e, em seguida, voltem conclusos. 3- Intime-se pessoalmente a parte autora, para que compareça à audiência designada. 4Advirto que sem advogado não poderá ser oferecida defesa e que, nos termos do art. 285 do CPC, não sendo contestada a
ação no prazo de 15 (quinze) dias presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, cientificando-se de que
as audiências desse Juízo realizam-se nesta Vara, neste Fórum. 5- Servirá a cópia do presente, acompanhada de uma via da
petição inicial, como mandado de citação, ficando o oficial de justiça desde já autorizado a diligenciar nos termos do art. 172,
§ 2º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ROBERTA FERREIRA LOPES
GOTTI (OAB 178292/SP)
Processo 3003790-86.2013.8.26.0453 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BV Financeira S/A Crédito
Financiamento e Investimento - Vistos. Conforme publicado no D.J.E. Do dia 18 de dezembro de 2013, o expediente forense
está suspenso nesta Comarca, nos dias 19 de dezembro de 2013, 07 e 08 de janeiro de 2014, ressalvadas eventuais casos
urgentes. Entretanto, o presente caso não caracteriza urgência. Portanto, deixo de decidir nesta data e determino seja aberta
nova vista dos autos no primeiro dia em que houver expediente forense na Comarca de Pirajuí. Intime-se. - ADV: GUSTAVO
PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)
Processo 3003790-86.2013.8.26.0453 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BV Financeira S/A Crédito
Financiamento e Investimento - VALTER FAGUNDES - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo
3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a dívida que provocou a mora (Incidente de Inconstitucionalidade nº
150.402.0/5) no prazo de 5 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo
285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade
plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)
Processo 3003793-41.2013.8.26.0453 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Bradesco Financiamento S/A
- ELIDIANA MENDES - Vistos. Conforme publicado no D.J.E. Do dia 18 de dezembro de 2013, o expediente forense está
suspenso nesta Comarca, nos dias 19 de dezembro de 2013, 07 e 08 de janeiro de 2014, ressalvadas eventuais casos urgentes.
Entretanto, o presente caso não caracteriza urgência. Portanto, deixo de decidir nesta data e determino seja aberta nova vista
dos autos no primeiro dia em que houver expediente forense na Comarca de Pirajuí. Intime-se. - ADV: SERGIO SCHULZE (OAB
298933/SP)
Processo 3003793-41.2013.8.26.0453 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Bradesco Financiamento S/A
- ELIDIANA MENDES - Vistos. Indefiro o pedido de tramitação dos autos em segredo de justiça por falta da amparo legal. No
mais, comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para
pagar a dívida que provocou a mora (Incidente de Inconstitucionalidade nº 150.402.0/5) no prazo de 5 (cinco) dias, contados
do cumprimento da liminar, e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção de verdade do fato
alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o
pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decretolei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.
Intime-se. - ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 298933/SP)
Processo n.º 528/2008 Monitória Auto Posto Curi Coroados x Carlos Roberto Souza Transportes Me Providencie o(a)
subscritor(a) da petição, o recolhimento da taxa de desarquivamento, determinado pela Portaria n.º 6431/03, no valor de
R$12,00, ou comprove a condição de assistência Judiciaria. Int. ADV FERNANDO JOSE POLITO DA SILVA OAB 90.876
Processo 1807/1998 Procedimento Ordinario Antonio Tieppo x Laury Aparecido Rosado e Outros - Providencie o(a)
subscritor(a) da petição, o recolhimento da taxa de desarquivamento, determinado pela Portaria n.º 6431/03, no valor de R$12,00
ou comprove a condição de assistência judiciaria FERNANDO JOSE POLITO DA SILVA OAB 90.876

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ DE DIREITO: DR. LEANDRO EBURNEO LAPOSTA
ESCRIVÃO JUDICIAL: VICENTE BONELLI JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0048/2013
Processo 0000019-69.2004.8.26.0453 (453.01.2004.000019) - Procedimento Ordinário - Banco do Brasil Sa - Vivian
Harfuche Zuchieri - Vistos. Fls. 482/484: Anote-se. No mais, manifeste-se o autor em prosseguimento, ante o decurso do prazo
de sobrestamento do feito. Em 05 dias. Int. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), LUIZ FERNANDO MAIA
(OAB 67217/SP), ANTONIO CARLOS BANDEIRA (OAB 88158/SP)
Processo 0000027-02.2011.8.26.0453 (453.01.2011.000027) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Iinvestimento - Patricia Modesto da Cunha - Fls. 74: Vistos.
Providencie a Serventia a inclusão no sistema para a pesquisa. - ADV: RAPHAEL NEVES COSTA (OAB 225061/SP), HEITOR
EVARISTO FABRICIO COSTA (OAB 23569/SP), RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB
153447/SP)
Processo 0000293-23.2010.8.26.0453 (453.01.2010.000293) - Inventário - Inventário e Partilha - Solange Eliana Ferreira
Lopes - Euripedes Penitente Lopes - Fls. 45: Vistos. Defiro o sobrestamento do feito por 120 dias conforme requerido a fls. 44
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1793

pela inventariante. Int. - ADV: SOLANGE ELIANA FERREIRA LOPES (OAB 73590/SP)
Processo 0000303-38.2008.8.26.0453 (453.01.2008.000303) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Ana Carolina Ribeiro - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Fls. 239: Vistos. Fls. 238: defiro. Oficie-se. Int. - ADV:
DIOGO SPALLA FURQUIM BROMATI (OAB 226427/SP)
Processo 0000431-73.1999.8.26.0453 (453.01.1999.000431) - Execução Fiscal - Multas e demais Sanções - A Uniao Wilson Roberto Lopes Abelha - Ato Ordinatório de fls. 95: Manifestar-se o executado sobre petição e documentos apresentados
pela exequente a fls. 92/94 - ADV: BRUNO PAPILE POLONI (OAB 229008/SP), JORDAO POLONI FILHO (OAB 24488/SP),
CRISTIANE DE BARROS SANTOS (OAB 256493/SP)
Processo 0000466-86.2006.8.26.0453 (453.01.2006.000466) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Brasil Sa, Sucessor do Banco Nossa Caixa Sa - Jose Pedro Tobias - - Daiane Patricia Borela - Fls. 260: Manifestar o
exequente em 05 (cinco) dias sobre a certidão cartorária de fls. 257 (Certifico e dou fé, em cumprimento ao r. despacho de fls.
255, que em pesquisa no Sistema da Penhora On-Line (ARISP) obtive a informação de boleto com status “pago”, porém sem
constar data de pagamento, tendo sido possível apenas reimprimir o mesmo boleto, no valor de R$ 167,76, com vencimento para
16/06/2013, tudo conforme comprovantes que seguem). - ADV: JOSÉ IUNES SALMEN JUNIOR (OAB 182921/SP), EDUARDO
JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)
Processo 0000480-60.2012.8.26.0453 (453.01.2012.000480) - Cautelar Inominada - Liminar - Sueli Maria Calonego - Miguel
Chaim - Fls. 481: Vistos. Aguarde-se o julgamento definitivo do processo. Int. - ADV: ANA LUISA MONT SERRAT BARBOSA DE
ALMEIDA (OAB 316636/SP), MIGUEL CHAIM (OAB 10236/SP), SUELI MARIA CALONEGO (OAB 112398/SP), WALDOMIRO
CALONEGO JUNIOR (OAB 113019/SP), SERGIO HENRIQUE DE SOUZA SACOMANDI (OAB 199486/SP), GLEYNOR
ALESSANDRO BRANDÃO (OAB 206795/SP), FERNANDA ALMEIDA PRADO DE SOUZA GOMES (OAB 275862/SP)
Processo 0000844-81.2002.8.26.0453 (453.01.2002.000844) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Brasil Sa, Sucessor Por Incorporação do Banco Nossa Caixa Sa - Carlos Gustavo dos Reis Vicari Presidente Alves Me
- - Carlos Gustavo dos Reis Vicari - Fls. 291: Vistos. Em face da manifestação de 290, informando que o débito foi quitado, julgo
extinta a execução, nos termos do artigo 794,I, do CPC. Ao cálculo de custas. Em havendo, recolham os executados, em 05
dias, sob pena de inscrição da dívida. Oficie-se ao SERASA conforme requerido. Transitada esta em julgado, pagas ou inscritas
as custas, expedido o necessário, feitas as anotações, inclusive no Distribuidor, anote-se a extinção e arquivem-se os autos.
P.R.Int. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)
Processo 0000858-16.2012.8.26.0453 (453.01.2012.000858) - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- Antonio Luis Abrão - Maria Luiza Sarico - Vistos. Manifeste-se a ré ante o último parágrafo da sentença de fls. 52/54. Em 05
dias. Int. - ADV: HERALDO BROMATI (OAB 87964/SP), ROBERTO KASSIM JÚNIOR (OAB 193472/SP)
Processo 0000880-89.2003.8.26.0453 (453.01.2003.000880) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Brasil Sa - Roberto Brumati - - Pedro Carlos Brumati - Fls. 461: Providenciar o exequente a planilha do débito e o
recolhimento dos custos no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: CRISTINA REIA CARDIA (OAB 167352/SP), RENATO OLIMPIO
SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP)
Processo 0001010-30.2013.8.26.0453 (045.32.0130.001010) - Mandado de Segurança - Licitações - Laura Terenciani
Campoy - - Rafael Terenciani Camoy - Responsavel Pelo Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Pongaisp - Fls. 188/189:
Ante o exposto, concedo a segurança, mantendo-se a liminar já concedida. Custas pelo impetrado. Oficie-se à autoridade
coatora, dando-lhe ciência desta decisão. P.R.I. / / / (Fls. 191/192: taxa judiciária preparo: R$ 209,62 / / / porte de remessa e
retorno: R$ 29,50) - ADV: BRUNO PAPILE POLONI (OAB 229008/SP), ROBERTO VISCAINHO CARRETERO (OAB 246055/
SP)
Processo 0001103-61.2011.8.26.0453 (453.01.2011.001103) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Adriano Gabriel
Primo - Alessandro Nunes Lima - Manifestar-se o requerente, em 05 dias, sobre teor da certidão do Sr.Oficial de Justiça a fls.
101: “...Me dirigi a Rua Fruta do Paraíso, 54, e aí sendo, deixei de citar Sr. Alessandro Nunes Lima, em razão do mesmo não
residir e ser desconhecido. Informação da Sra. Mayara dos Reis Silva, morador.” - ADV: ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA (OAB
262625/SP)
Processo 0001196-63.2007.8.26.0453 (453.01.2007.001196) - Procedimento Ordinário - Banco Nossa Caixa Sa - Maria
Tereza Ferreira Penariol - Fls. 326: Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Manifeste-se a parte vencedora, em 05 dias. Sem prejuízo,
manifeste-se a autora sobre petição e depósito judicial de fls. 322/323 e 325. Em 05 dias. Int. - ADV: EDUARDO LUIZ PENARIOL
(OAB 224886/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)
Processo 0001210-23.2002.8.26.0453 (453.01.2002.001210) - Monitória - Cheque - Eletrica Pirajui Ltda Por Seu Rep Legal
Antonio Alves Pires - Paulo Andre Michelao Penasso - Fls. 284: Manifestar a exequente sobre a certidão de fls. 279 do Sr. Oficial
de Justiça informando que deixou de proceder a penhora de bens em 05 (cinco) dias. - ADV: RICARDO GENOVEZ PATERLINI
(OAB 155868/SP)
Processo 0001253-71.2013.8.26.0453 (045.32.0130.001253) - Procedimento Ordinário - Atos Administrativos - Sergio
Donizete de Paiva - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - - Policia Civil do Estado de São Paulo - *Fls. 74: Manifestar o
autor no prazo de 05 (cinco) dias sobre a certidão de fls. 71 do Sr. Oficial de Justiça informando que deixou de citar a ré Policia
Civil, pois não tem poderes para receber posto que a matéria é da competência da Academia de Polícia. - ADV: JOÃO PAULO
PEREIRA GREJO (OAB 294628/SP), LUIZ ARNALDO SEABRA SALOMAO (OAB 76643/SP)
Processo 0001357-63.2013.8.26.0453 (045.32.0130.001357) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - G. F. A. C. - A. A. C. - Fls. 36: Vistos. Trata-se de ação de Execução de Alimentos proposta por G. F. A. C.,
representada por A. L. A. F. A., em face de A. A. C., qualificados nos autos. Diante da petição da exequente de fls. 31, dando
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por quitado o débito e concordância do Ministério Público de fls. 34, declaro satisfeita a obrigação, e julgo extinta a execução,
nos termos do artigo 794, I, do CPC. Não há custas a recolher por ser a exequente beneficiária da Justiça gratuita. Arbitro os
honorários do advogado nomeado, no valor da atual tabela do convênio em vigor, código 206, vigente na data da expedição
da certidão. Expeça-se a certidão, oportunamente. Transitada esta em julgado, expedido o necessário, anote-se a extinção e
arquivem-se os autos. P.R.Int. - ADV: MARCUS VINICIUS MADASTAVICIUS (OAB 179602/SP)
Processo 0001387-35.2012.8.26.0453 (453.01.2012.001387) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Eliana
Cristina Del Pupo - Inss Instituto Nacional de Seguro Social - Vistos. Ante as manifestações de fls. 118/119 e 123/127, homologo
para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o laudo pericial de fls. 108/113. Solicite-se a liberação dos honorários periciais.
Manifeste-se a autora sobre proposta de acordo pela Autarquia-ré a fls. 123/127, em 05 dias. Sem prejuízo da determinação
antecedente, digam as partes, se pretendem produzir provas em audiência. Int. - ADV: CARLOS ROBERTO MOREIRA (OAB
131238/SP)
Processo 0001524-80.2013.8.26.0453 (045.32.0130.001524) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de
Contribuição (Art. 55/6) - Maria Aparecida dos Santos Machado - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Ciência às
partes sobre data designada pelo Juízo deprecado para oitiva das testemunhas arroladas pela autora (fls. 65). Int. - ADV: LUIS
ENRIQUE MARCHIONI (OAB 130696/SP)
Processo 0001529-73.2011.8.26.0453 (453.01.2011.001529) - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - C.
B. - L. M. A. - Fls. 312: Vistos. Fls. 302/308: nada a determinar , vez que os autos já se encontram sentenciado. Int. - ADV:
ROBERTO VISCAINHO CARRETERO (OAB 246055/SP), SUZANE NEME TASSI (OAB 130117/SP)
Processo 0001599-56.2012.8.26.0453 (453.01.2012.001599) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Brasil Sa - Jonas Amaral Nobrega - Fls. 111: Vistos. Fls. 110: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 20
(vinte) dias, conforme requerido pelo exequente. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), JOAO
BATISTA NOBREGA (OAB 40512/SP)
Processo 0001667-06.2012.8.26.0453 (453.01.2012.001667) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Wagner Santos - Instituto Nacional de Seguro Social - Fls. 98: Vistos. Intime-se o autor para comparecer munida de RG e CPF,
atestado médico, receitas, raio-X, exames complementares, relatórios médicos e carteira de trabalho para realização de Perícia
Médica com o Dr. Aron Wajngarten, na Rua Alberto Segalla, Nº 1-75, sala 117, Jardim Infante D. Henrique (próximo ao Shopping),
telefone (14) 3208-2038 , no dia 03 DE FEVEREIRO DE 2014, ÀS 14H. Ciência à autarquia-ré. Servirá o presente, por cópia
digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: GUSTAVO ANTONIO CASARIM (OAB
246083/SP)
Processo 0001755-93.2002.8.26.0453 (453.01.2002.001755) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do
Brasil Sa - Ena Maia Rossi Presidente Alves Me - - Jaime Mariano dos Santos - - Maria Aparecida dos Santos - Fls. 503: Vistos.
Fls. 502: Recolhidas as diligências necessárias, em três vias originais, expeça-se mandado de intimação para os executados
indicarem os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ato atentatório à
dignidade da justiça e multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da execução (art. 601 do Código de Processo
Civil). - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP),
JOSE IUNES SALMEN (OAB 36358/SP)
Processo 0001854-24.2006.8.26.0453 (453.01.2006.001854) - Insolvência Requerida pelo Devedor ou pelo Espólio Obrigações - Georgia Julia Alves de Souza - Banco Nossa Caixa Sa e outros - Banco do Estado de São Paulo Sa Banespa e
outros - Marisa Lojas Varejistas Ltda e outros - Fls. 600: Vistos. Como não houve impugnação, por sentença, homologo o quadro
geral de credores de fls. 591. No mais, digam as partes. Int. - ADV: BRUNO VILELA ZUQUIERI (OAB 209005/SP), EDUARDO
LUIZ PENARIOL (OAB 224886/SP), BRUNO PAPILE POLONI (OAB 229008/SP), JORDAO POLONI FILHO (OAB 24488/SP),
ANDRÉ GERALDO BOAVENTURA MELARA (OAB 208737/SP), GUILHERME MORENO MAIA (OAB 208104/SP), PAULO
SERGIO UCHÔA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO (OAB 180623/SP), BENEDITO RIBEIRO DA SILVA (OAB 165164/SP),
RICARDO GENOVEZ PATERLINI (OAB 155868/SP), SEBASTIAO GAMA DA CUNHA (OAB 56487/SP), CAROLINA CONDE
FERNANDES LEÃO PARAGIS (OAB 268386/SP), VICTOR DE BARROS RODRIGUES (OAB 153794/SP), MARCELO MOREIRA
DE SOUZA (OAB 140137/SP), ADRIANA QUINTO MONACCI (OAB 132021/SP), PAULO CESAR DA CRUZ (OAB 117678/SP),
ROSEMEIRE ZANELA (OAB 113998/SP)
Processo 0001861-26.2000.8.26.0453 (453.01.2000.001861) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Brasil Sa, Sucessor do Banco Nossa Caixa Sa - Antonio Urbano Quintino - Fls. 259: Manifestar o exequente sobre
o resultado do Renajud de fls. 258 em 05 (cinco) dias. (não há veículos). - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA
(OAB 123199/SP), PAULO CESAR DA CRUZ (OAB 117678/SP), ROSEMEIRE ZANELA (OAB 113998/SP)
Processo 0001895-44.2013.8.26.0453 (045.32.0130.001895) - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil
- Registro Civil das Pessoas Naturais - E. R. - Vistos. Fls. 42: defiro. Primeiramente solicite-se do Distribuidor certidão de feitos
cíveis e criminais em nome do autor. Após, solicite-se FA e certidões cíveis e criminais em nome do mesmo. Oportunamente,
tornem ao MP. - ADV: RODOLFO ANDRADE DE OLIVEIRA (OAB 258832/SP)
Processo 0001896-49.2001.8.26.0453 (453.01.2001.001896) - Depósito - Depósito - Banco do Brasil Sa - Marcos Rogerio
Sobrinho - Fls. 432: Vistos. Recolhidas as diligências, intime-se o réu pessoalmente nos termos do despacho de fls. 429. ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), RICARDO CENTELHA BASTOS DUARTE (OAB 152362/SP), RENATO
OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP)
Processo 0002000-26.2010.8.26.0453 (453.01.2010.002000) - Procedimento Ordinário - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
- Thiago Silveira Bello Pereira - Fazenda do Estado de São Paulo - Fls. 113: Vistos. Fls. 111/112: Atenda a Serventia por se
tratar de beneficiária da justiça gratuita. - ADV: FATIMA APARECIDA ROSSETTO (OAB 67750/SP), MARIA DO CARMO ACOSTA
GIOVANINI (OAB 102723/SP)
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Processo 0002116-66.2009.8.26.0453 (453.01.2009.002116) - Procedimento Sumário - Alexandre Soares Esperidião Fundação para Vestibular Universidade Estadual Paulista julio de Mesquita Filho Vunesp - - Fazenda Publica do Estado de São
Paulo - Vistos. Cumpra-se a R. Decisão. Manifeste-se a parte vencedora, em 05 dias. Int. - ADV: CAROLINA JULIEN MARTINI
DE MELLO (OAB 158132/SP), CASSIA DE LURDES RIGUETTO (OAB 248710/SP), MARICLER BOTELHO DE OLIVEIRA (OAB
216633/SP), MARIA DO CARMO ACOSTA GIOVANINI (OAB 102723/SP)
Processo 0002200-43.2004.8.26.0453 (453.01.2004.002200) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Brasil Sa, Sucessor Por Incorporação do Banco Nossa Caixa Sa - Vivian Harfuche Zuchieri - - Pedro Zuchieri Neto
- Fls. 223: Providenciar o exequente o recolhimento dos custos de impressão do sistema Bacenjud em 05 (cinco) dias. - ADV:
ANTONIO CARLOS BANDEIRA (OAB 88158/SP), ALEXANDRE DE CAMPOS BOVOLIN (OAB 208054/SP), EDUARDO JANZON
AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)
Processo 0002336-40.2004.8.26.0453 (453.01.2004.002336) - Mandado de Segurança - Sistema Remuneratório e Benefícios
- Antonio Augusto Florino - Diretor Tecnico de Depart da Penitenc Walter Faria P de Queiroz - - Fazenda Publica do Estado de
Sao Paulo - Fls. 334: Vistos. Fls. 333: defiro. Tendo em vista o pagamento do crédito conforme informado pelo exequente a fls.
333, dou por satisfeita a obrigação e julgo extinta a execução nos termos do artigo 794,I, do CPC. Ao cálculo de eventuais custas.
Transitada esta em julgado, pagas ou inscritas as custas, expedido o necessário anote-se a extinção e arquivem-se os autos.
P.R.int. - ADV: SILVIO CARLOS TELLI (OAB 93244/SP), KEIJI MATSUDA (OAB 77118/SP), CÉSAR AUGUSTUS GIARETTA
DÓRIA VIEIRA (OAB 199904/SP), PAULO EDUARDO VILLAÇA ZOGHEIB (OAB 185526/SP), VANDERLEI FERREIRA DE LIMA
(OAB 171104/SP), CARMEN MAGALI CERVANTES GHISELLI (OAB 127146/SP)
Processo 0002351-43.2003.8.26.0453 (453.01.2003.002351) - Monitória - Banco do Brasil Sa Sucessor do Banco Nossa
Caixa Sa - Supermercado Zuchieri Ltda - - Vivian Harfuche Zuchieri - - Pedro Zuchieri Junior - Fls. 439: Vistos. Providencie a
Serventia a inclusão no Sistema Infojud. - ADV: ANTONIO CARLOS BANDEIRA (OAB 88158/SP), JOSE LUIZ MARQUES (OAB
58435/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)
Processo 0002356-84.2011.8.26.0453 (453.01.2011.002356) - Interdição - Capacidade - J. A. T. - D. A. T. - Fls. 270 Ato Ordinatório: Manifestar as partes no prazo de 05 (cinco) dias iguais e sucessivos; e o Ministério Público, sobre o Laudo
Psicológico de fls. 268/269. - ADV: WADI SAMARA FILHO (OAB 161126/SP), ANDREA KELLY AHUMADA BENTO (OAB 212703/
SP)
Processo 0002428-13.2007.8.26.0453 (453.01.2007.002428) - Separação Consensual - Dissolução - C. R. do P. - - A. C. C.
P. - Vistos. Fls. 70: oficie-se, com urgência. Int. - ADV: JOSE IUNES SALMEN (OAB 36358/SP), LUIS GUSTAVO DE BRITTO
(OAB 245866/SP)
Processo 0002429-56.2011.8.26.0453 (453.01.2011.002429) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Comercial
Agroserv Bauru Ltda - Alexandre Xavier Godinho - Vistos. Aguarde-se provocação da parte vencedora por 06 (seis) meses.
Findo o prazo, arquivem-se os autos nos termos do artigo 475-J e parágrafo 5º do CPC. Int. - ADV: VALDEMIR PEREIRA (OAB
117598/SP), RENATA APARECIDA GONÇALVES PEREIRA (OAB 251978/SP)
Processo 0002537-17.2013.8.26.0453 (045.32.0130.002537) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Ecotec
Tecnologia Ecologica Ltda Epp - Prefeitura Municipal de Balbinos - Vistos. Recebo o recurso de apelação interposto pela ré a
fls. 52/58, em ambos os efeitos. À apelada, para contrarrazões no prazo legal. Int. - ADV: LEANDRA ZOPPI (OAB 300388/SP),
DIOGO SPALLA FURQUIM BROMATI (OAB 226427/SP), JOSE ANTONIO FRANZIN (OAB 87571/SP), ANA LAURA GRISOTTO
LACERDA VENTURA (OAB 125664/SP)
Processo 0002560-94.2012.8.26.0453 (453.01.2012.002560) - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) Conselho Regional de Enfermagem de Sao Paulo Coren Sp - Juliana Monteiro - Fls. 62: Vistos. Manifeste-se o exequente sobre
depósitos judiciais de fls. 59 e 61, em 05 dias. Int. - ADV: ANITA FLÁVIA HINOJOSA (OAB 198640/SP)
Processo 0002701-84.2010.8.26.0453 (453.01.2010.002701) - Procedimento Ordinário - Ana Cecilia Neger de Padua e
Castro - Banco do Brasil Sa, Sucessor do Banco Nossa Caixa Sa - Fls. 218: Vistos.Fls. 217: Trata-se de documento idêntico ao
de fls. 209 e já analisado. (expedida guia de levantamento em favor da Advogada da Autora) - ADV: MARIA CLAUDIA SAMPAIO
PAPILE (OAB 210508/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP)
Processo 0002714-78.2013.8.26.0453 (045.32.0130.002714) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança
- Espécies de Contratos - Paulo Sergio Fazion - Diva Sales - - Aline Cristina Sales Ferreira - - Aparecido Silvio Melan - Fls.
51: Vistos. Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 29 de Abril de 2014, às 15h10min. Int. - ADV: SANDOVAL
APARECIDO SIMAS (OAB 144708/SP), CLOVIS MORAES BORGES (OAB 223239/SP), ANDRÉ LUÍS ZANIRATO (OAB 199778/
SP)
Processo 0002763-56.2012.8.26.0453 (453.01.2012.002763) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Maria de Lourdes Santos
Souza - - Luis Carlos Santos Souza - Sebastiana Silva e Souza - - João Antonio Formagio - Vistos. Nomeio o advogado indicado
a fls. 98 para exercer a função de Curador Especial de Sebastiana Silva e Souza. Anote-se. Intime-se o Curador nomeado da
nomeação e para apresentar defesa no prazo legal. Int. - ADV: CLAUDIA MARLY CANALI (OAB 94878/SP), OVIDIO PRADO DE
NORONHA (OAB 72617/SP), JOSE IUNES SALMEN (OAB 36358/SP)
Processo 0002799-64.2013.8.26.0453 (045.32.0130.002799) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Leonides Quagio
Alves - Simão Francisco Alves - Fls. 106: Manifestar a inventariante em 05 (cinco) dias sobre o processo administrativo de fls.
65/105. - ADV: MARIA IVANILDE BREDARIOL (OAB 154528/SP)
Processo 0003042-57.2003.8.26.0453 (453.01.2003.003042) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Marcel Augusto Farha Cabete - Supermercado Zuchieri Ltda - - Vivian Harfuche Zuchieri - - Pedro Zuchieri Júnior Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Fls. 296: Vistos. Fls. 295: defiro. Expeça-se mandado de penhora, nos termos da Lei. Antes, porém, recolha o exequente as
diligências necessárias, em 05 dias. Int. - ADV: MARCEL AUGUSTO FARHA CABETE (OAB 122983/SP), HELOISA MARQUES
DA SILVA (OAB 159755/SP), JOSE LUIZ MARQUES (OAB 58435/SP), NATHALIA SPALLA FURQUIM BROMATI (OAB 262727/
SP)
Processo 0003134-88.2010.8.26.0453 (453.01.2010.003134) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Finasa Bmc Sa - Carlos Eduardo Martinez - Manifestar-se o autor no prazo de 05 dias ante o decurso do
prazo para contestação. - ADV: WALTER LUIZ DE OLIVEIRA (OAB 224625/SP), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP),
RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP), GABRIELA BARBI ROQUE VIEIRA (OAB 175135/SP), RAPHAEL NEVES COSTA
(OAB 225061/SP), HEITOR EVARISTO FABRICIO COSTA (OAB 23569/SP)
Processo 0003213-67.2010.8.26.0453 (453.01.2010.003213) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Marcelo Wagner
Amaro - Celso Luiz Soares Pereira - - Antonia Soares Pereira - - Celta Veiculos - Fls. 140: Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação
de Fazer proposta por MARCELO WAGNER AMARO em relação a CELSO LUIZ SOARES PEREIRA, ANTONIO SOARES
PEREIRA e CELTA VEÍCULOS, qualificados nos autos. Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais
efeitos, a desistência da presente ação requerida a fls 139, nos termos do artigo 267, VIII, do CPC. Isento de custas, em face
dos benefícios da justiça gratuita. Arbitro os honorários do advogado nomeado, no valor da atual tabela do convênio em vigor,
código 101. Oportunamente, expeça-se a respectiva certidão de honorários. Transitada esta em julgado, anote-se a extinção e
arquivem-se os autos. P.R.Int. - ADV: RODOLFO ANDRADE DE OLIVEIRA (OAB 258832/SP)
Processo 0003236-76.2011.8.26.0453 (453.01.2011.003236) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Ivete
Oliveira dos Anjos Franco - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Fls. 88/91: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o
pedido e CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a conceder à parte autora o benefício da aposentadoria
por invalidez previdenciária, calculado na forma do art. 44, caput, da Lei nº 8.213/91, e devido a partir do dia 05/03/2013, data
da cessação do benefício previdenciário auxílio-doença (fl. 75). Conforme entendimento do Tribunal Regional Federal da 3ª
Região, os juros e à correção monetária, tem incidência de trato sucessivo e, observados os termos do art. 293 e do art. 462,
ambos do CPC, devem ser considerados no julgamento do feito. Assim, observada a prescrição quinquenal, corrigem-se as
parcelas vencidas na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Os juros de mora
são devidos a partir da citação na base de 1% (um por cento) ao mês, de acordo com o novo Código Civil, Lei nº 10.406, de 10
de janeiro de 2002, artigo 8º, caput e § 1º da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, artigos 406 deste diploma
e 161, § 1º, do Código Tributário Nacional. A partir de 30.06.2009, data que passou a viger a Lei nº 11.960, de 29 de junho
de 2009, a qual alterou o artigo 1º - F da Lei n.º 9.494, de 10 de setembro de 1997, os juros incidirão uma única vez, e serão
aqueles correspondentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Os juros de
mora incidem até a data da conta de liquidação. (Apelação Cível nº 1477521, rel. Fausto de Sanctis, j. 05/06/2013). Condeno o
réu nas despesas processuais, observadas eventuais imunidades e isenções, e em honorários advocatícios, que fixo em 10%
(dez por cento) do somatório das parcelas vencidas até esta data, já devidamente atualizadas (Súmula 111 do STJ). Sentença
sujeita a reexame necessário, ressalvado o disposto no art. 475, §2º, do Código de Processo Civil (total da condenação não
excedente a 60 salários mínimos). Oficie-se para o cumprimento da decisão liminar. P.R.I. - ADV: MARIO LUCIO MARCHIONI
(OAB 122466/SP), LUIS ENRIQUE MARCHIONI (OAB 130696/SP)
Processo 0003344-71.2012.8.26.0453 (453.01.2012.003344) - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens (nº 4467/2004 - 2ª. Vara de Família e Sucessões) - Sergio Alvaro Riozo Tanoue - Ariosto Tanoue Vistos. Manifestem-se as partes e representante do Ministério Público sobre pedido do Sr. Perito a fls. 43 e documentos de fls.
44/51,solicitando ao Juízo o arbitramento dos honorários em R$7.180,00 de acordo com a tabela de honorários do IBAPE/SP
anexa aos autos, ante as despesas para elaboração do trabalho e o valor do bem, avaliado provisoriamente, em R$1.050,000,00.
Prazo: 05 dias. Int. - ADV: DANIELLE MORAES PEREIRA COELHO (OAB 214281/SP)
Processo 0003474-71.2006.8.26.0453 (453.01.2006.003474) - Procedimento Ordinário - Mauricio Joel do Nascimento
- Companhia Paulista de Força e Luz - Fls. 295: Vistos. Ciência às partes. Cumpra-se o V. Acórdão. Diga o vencedor em
05 (cinco) dias. - ADV: LUCIANO WOLF DE ALMEIDA (OAB 207167/SP), CARLOS ROBERTO MOREIRA (OAB 131238/SP),
MAURICIO LOPES TAVARES (OAB 162763/SP), ALESSANDRA DIAS GALASSI (OAB 162546/SP), LUIZ HENRIQUE GUIZO
(OAB 145758/SP), ANDRE NASSIF GIMENEZ (OAB 142106/SP), FELIPE RODRIGUES DE ABREU (OAB 185765/SP), SERGIO
DE BRITTO PEREIRA FIGUEIRA (OAB 113321/SP), ALEXANDRE NOGUEIRA RIBEIRO (OAB 230584/SP), NESTOR DOS
SANTOS SARAGIOTTO (OAB 70631/SP)
Processo 0003478-98.2012.8.26.0453 (453.01.2012.003478) - Execução de Título Extrajudicial - Crédito Rural - Banco do
Brasil Sa - Alex Rodrigues - - Walter Gradella - Fls. 138: Vistos. Intime-se o autor para se manifestar a respeito da certidão de fl.
134 Vº. Int. - ADV: EDILSON JOSÉ MAZON (OAB 161112/SP), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), MARCOS
TADEU DE SOUZA (OAB 89710/SP), ANTONIO CARLOS DE SOUZA (OAB 88538/SP), APARECIDA MARIA AMARAL CANDIDO
(OAB 218077/SP)
Processo 0003531-50.2010.8.26.0453 (453.01.2010.003531) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Jose Camilo
Guedes da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fls. 145: Vistos. Considerando que os alvarás requeridos já foram
expedidos e retirados (fls. 134 e 135) dou por satisfeita a obrigação e julgo extinta a execução nos termos do artigo 794,I, do
CPC. Isento de custas face aos benefícios da justiça gratuita. Transitada esta em julgado, expedido o necessário, anote-se a
extinção e arquivem-se os autos. P.R.int. - ADV: HELIO LOPES (OAB 69621/SP)
Processo 0003627-60.2013.8.26.0453 (045.32.0130.003627) - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - Ednéia
Nunes Macedo - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Fls. 44: Manifestar a autora sobre a contestação e documentos de
fls. 27/40 em 10 (dez) dias. - ADV: SUZANA ROBERTA MARTINS (OAB 280382/SP), VANDERLEI FERREIRA DE LIMA (OAB
171104/SP)
Processo 0003973-60.2003.8.26.0453 (453.01.2003.003973) - Outros Feitos não Especificados - Cicero Diana - Inss
Instituto Nacional do Seguro Social - Fls. 298: Vistos. Fls. 295: Diga a autarquia-ré em 05 (cinco) dias. Fls. 297: Anote-se. - ADV:
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JOSE ANTONIO BIANCOFIORE (OAB 68336/SP), JOSE VICENTE TONIN (OAB 59935/SP), WALTER LUIZ DE OLIVEIRA (OAB
224625/SP), CLAUDIO JOSE OLIVEIRA DE MORI (OAB 197040/SP), REGINA CELIA DE GODOY PAULINO (OAB 150771/SP)
Processo 0004016-55.2007.8.26.0453 (453.01.2007.004016) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Antonio Cleudir da Silva - Instituto Nacional de Previdencia Social Inss - Fls. 180: Vistos. Manifeste-se a autora sobre informação
de fls. 174 bem como sobre conta de liquidação apresentada a fls. 176/179, pela Autarquia-ré. Int. - ADV: AILTON MACHADO
(OAB 133865/SP)
Processo 0004121-22.2013.8.26.0453 (045.32.0130.004121) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Cooperativa
Agropecuaria da Media Noroeste Ltda - Felipe Provenzano Ramos de Oliveira - Fls. 58: Manifestar a autora no prazo de 05
(cinco) dias sobre a anotação do correio “mudou-se”. - ADV: ROGERIO MACEDO GARZIM (OAB 300544/SP), CLOVIS MORAES
BORGES (OAB 223239/SP), DANIEL DEPERON DE MACEDO (OAB 184618/SP)
Processo 0004168-74.2005.8.26.0453 (453.01.2005.004168) - Monitória - Cheque - Noroeste Automotiva Ltda - Luiz Ricardo
Rodrigues Ramos Junior - Vistos. Aguarde-se manifestação do exequente por 30 dias. Decorridos, intime-se o exequente,
na pessoa do representante legal, para dar regular andamento ao feito, em 48 horas, sob pena de arquivamento. Int. - ADV:
BENEDITO RIBEIRO DA SILVA (OAB 165164/SP), MARIA TERESA ROSA FOSS BASTOS DUARTE (OAB 179420/SP),
RICARDO CENTELHA BASTOS DUARTE (OAB 152362/SP)
Processo 0004292-52.2008.8.26.0453 (453.01.2008.004292) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Osvaldo Jose da Silva - Instituto Nacional do Seguro Socialinss - Fls. 210/212: Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo,
sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. Por força do princípio da
causalidade, condeno o réu a pagar as despesas processuais, observadas eventuais imunidades e isenções, e os honorários
advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00, nos termos art. 20, §4º, do Código de Processo Civil. Sentença sujeita a reexame
necessário, ressalvado o disposto no art. 475, §2º, do Código de Processo Civil. P.R.I. - ADV: MATHEUS RICARDO BALDAN
(OAB 155747/SP), EMERSOM GONÇALVES BUENO (OAB 190192/SP)
Processo 0004312-38.2011.8.26.0453 (453.01.2011.004312) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Ana Maria Salvajoli - Karina Salvajoli Lindquist - - Marco Augusto Salvajoli Lindquist - Vistos. Diga o Município de Uru, em 05 dias, se tem interesse
na causa. Após, nos termos do artigo 944, do CPC, manifeste-se o Ministério Público. Int. - ADV: GABRIELA BARBI ROQUE
VIEIRA (OAB 175135/SP)
Processo 0004430-14.2011.8.26.0453 (453.01.2011.004430) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de
Contribuição (Art. 55/6) - José Santo Milhorini - Instituto Nacional do Seguro Social - Fls. 84: Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão.
Manifeste-se a parte vencedora, em prosseguimento, no prazo de 05 dias. Int. - ADV: MARIO LUCIO MARCHIONI (OAB 122466/
SP), LUIS ENRIQUE MARCHIONI (OAB 130696/SP)
Processo 0004461-97.2012.8.26.0453 (453.01.2012.004461) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Raphael
Colombini Lopes - Banco Santander Brasil Sa - Fls. 156: Vistos. Fls. 138/145 e 147/151 e 153/155: anote-se. Após, anote-se a
extinção e arquivem-se os autos. Int. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), MARIA TERESA ROSA FOSS
BASTOS DUARTE (OAB 179420/SP), RICARDO CENTELHA BASTOS DUARTE (OAB 152362/SP)
Processo 0004649-03.2006.8.26.0453 (453.01.2006.004649) - Execução de Título Extrajudicial - Banco do Brasil Sa
Sucessor do Banco Nossa Caixa Sa - João Paulo Caetano Alves - - Sebastião Caetano Alves - - Ivone Pravadelli Alves - Fls.
281: Vistos. Fls. 277: Expeça-se mandado de penhora e avaliação. Recolha o exequente os custos de impressão do sistema
bacenjud e as diligências de Oficial de Justiça em 05 (cinco) dias. - ADV: DIOGO SPALLA FURQUIM BROMATI (OAB 226427/
SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), LARISSA NOGUEIRA GERALDO CATALANO (OAB
128522/SP), CRISTINA REIA CARDIA (OAB 167352/SP)
Processo 0004732-09.2012.8.26.0453 (453.01.2012.004732) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Jose Teodoro da Cunha - Fls. 42: Vistos. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 30
(trinta) dias conforme requerido pelo autor. - ADV: MATHEUS ARROYO QUINTANILHA (OAB 251339/SP)
Processo 0005061-21.2012.8.26.0453 (453.01.2012.005061) - Procedimento Ordinário - Direitos / Deveres do Condômino
- Ivone Sudo Toda - Sataro Toda - Fls. 83: Vistos. Concedo ao réu os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Manifeste-se a
autora sobre a contestação e documentos de fls. 59/78 no prazo de 10 (dez) dias. Int. - ADV: CLAUDIA MARLY CANALI (OAB
94878/SP), ROSEMARY ALMEIDA DE FARIAS FERREIRA (OAB 149285/SP), ADELMO JOSE DA SILVA (OAB 265086/SP)
Processo 0005069-66.2010.8.26.0453 (453.01.2010.005069) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Elza Cordeiro
Machado - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Fls. 134: Vistos. Considerando manifestação fls. 133, dou por satisfeita a
obrigação e julgo extinta a execução nos termos do artigo 794,I, do CPC. Isento de custas face aos benefícios da justiça gratuita.
Transitada esta em julgado, expedido o necessário, anote- se a extinção e arquivem-se os autos. P.R.Int. - ADV: WALTER LUIZ
DE OLIVEIRA (OAB 224625/SP), CLAUDIO JOSE OLIVEIRA DE MORI (OAB 197040/SP)
Processo 0005121-33.2008.8.26.0453 (453.01.2008.005121) - Inventário - Inventário e Partilha - Lourdes Batista Martins - Maria Aparecida Martins - Roberval de Barros - Fls. 178: Vistos. Defiro o sobrestamento do feito por 30 dias conforme requerido
a fls. 177. Int. - ADV: MARCELO APOLINARIO DA SILVA (OAB 243031/SP), SANDOVAL APARECIDO SIMAS (OAB 144708/
SP)
Processo 0005215-05.2013.8.26.0453 (045.32.0130.005215) - Inventário - Inventário e Partilha - Roseli Maria da Silva - Marilze da Silva Soares - - Wilson Lucas da Silva Soares - Sergio Roberto Soares - Fls. 34: Vistos. Comparecer a inventariante
ao Posto Fiscal e formalizar o processo administrativo de apuração do ITCMD. Int. - ADV: FERNANDA ANDREA MARTINS
NEGREIROS (OAB 280400/SP)
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Processo 0005365-83.2013.8.26.0453 (045.32.0130.005365) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - J. P. A. dos
S. - R. M. dos S. - Fls. 56: Intime-se a testemunha com urgência. Prossiga-se conforme fls. 33. Int. - ADV: ELAINE CRISTINA
DE OLIVEIRA (OAB 262625/SP)
Processo 0005430-78.2013.8.26.0453 (045.32.0130.005430) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Jose
Ferreira de Souza - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Fls. 44: Vistos em saneador, Trata-se de AÇÃO DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO proposta por JOSE FERREIRA DE SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS,
nos autos qualificados. Desde logo, saliento que, em razão da impossibilidade de composição de parte da Autarquia-ré nesta
fase, deixo de designar a audiência tentativa de conciliação prevista no artigo 331 do Código de Processo Civil, passando,
desde logo, à resolução das questões processuais pendentes. O Autor solicitou a concessão de aposentadoria por invalidez
ou, alternativamente, auxílio-doença, argumentando que não consegue mais trabalhar, pois é portador de transtornos mentais
e comportamentais devido ao uso de álcool, episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos, degeneração do sistema
nervoso devido ao álcool, episódio depressivo moderado (CID F 10.6, F 32.2, G 31.2, F 32.1). A Autarquia-ré impugnou os
pedidos, argumentando, em síntese, que o autor não comprovou a incapacidade alegada, a condição de segurada e a carência
exigida. Não houve argüição de preliminares. As partes estão devidamente representadas nos autos e restaram atendidas as
condições da ação, razões pelas quais dou por saneado o feito. Controvertem, as partes, sobre o preenchimento dos requisitos
estipulados para a concessão de Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio-doença; controvérsias que comportam elucidação por
provas documentais (já produzidas), pericial e oral, esta consistente no depoimento pessoal do autor, as quais ficam deferidas.
Os quesitos foram apresentados pela autarquia-ré a fls. 32 e Vº. Apresente, o autor, quesitos e indique, querendo, assistente
técnico, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, para a realização da perícia, nomeio perito o Dr. Sérgio Luis Ribeiro Canuto, arbitrando
os seus honorários em R$ 200,00 (duzentos reais). Intime-se-o para designar data, local e horário para a realização da perícia,
cientificando-se que a data deverá ser designada em tempo hábil a possibilitar a intimação das partes, com o prazo mínimo de
30 dias, bem como de que os honorários arbitrados serão requisitados à Justiça Federal, após a homologação do laudo pericial,
nos termos da Resolução nº 541/07. Anexem-se as cópias necessárias. - ADV: FERNANDO APARECIDO BALDAN (OAB 58417/
SP)
Processo 0005434-23.2010.8.26.0453/01 (045.32.0100.005434/1) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo
/ Atualização - Joana Santana de Brito - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Fls. 121: Vistos. Concedo, às partes, o
prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias, para se manifestarem sobre os ofícios expedidos. Em não havendo oposição das
partes, incluam-se os ofícios no sistema informatizado e tornem conclusos para assinatura e encaminhamento eletrônico dos
ofícios expedidos, nos termos das Resoluções 179/08- de 15/08/08 e 187/08- de 19/12/08. Int. - ADV: MATHEUS RICARDO
BALDAN (OAB 155747/SP), EMERSOM GONÇALVES BUENO (OAB 190192/SP), CIMARA QUEIROZ AMANCIO DE FELICE
(OAB 229404/SP)
Processo 0005572-82.2013.8.26.0453 (045.32.0130.005572) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - J. N. B. - E. F. B. - Despacho - Genérico - ADV: BRUNO VILELA ZUQUIERI (OAB 209005/SP), RAFAEL TOLEDO
FARIAS NOVAES (OAB 255815/SP), AILTON MACHADO (OAB 133865/SP)
Processo 0005572-87.2010.8.26.0453 (453.01.2010.005572) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
- Associaçao Ranieri de Educaçao e Cultura Sc Ltda - Mairy Evelyn Pereira dos Santos - - Maria Leticia Pereira dos Santos
- Manifestar-se a exequente em prosseguimento, em 05 dias, ante o decurso do prazo de suspensão do feito. - ADV: NELLY
REGINA DE MATTOS (OAB 37495/SP), ALEXANDRE AUGUSTO DE MATTOS ZWICKER (OAB 193557/SP)
Processo 0005604-24.2012.8.26.0453 (453.01.2012.005604) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Mauricio Franze - - Neide Costa Franzé - Chevron Brasil Ltda - Fls. 668/669: Diante do exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO
e julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso IV, do Código de Processo Civil. Em razão
da sucumbência, os autores deverão suportar as custas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00,
corrigidos desta data, com base no artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil, observada a sua condição de beneficiário da
justiça gratuita (art. 12, da Lei 1.060/50). P.R.I. - ADV: LUIZ EDUARDO DA SILVA (OAB 125541/SP), VANDECIR FRÔNIO (OAB
34295/SP), JOAO JOSE DE LIMA (OAB 36946/SP), SILVIO ROBERTO DA SILVA (OAB 71703/SP), VANESSA ALESSANDRA
CAIRES DE LIMA (OAB 318852/SP)
Processo 0005699-20.2013.8.26.0453 (045.32.0130.005699) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - D. R. de C. - O. R. de C. - Fls. 33: Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo
celebrado entre as partes a fls. 30/31. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias, para regularização da representação processual.
Expeça-se Alvará de Soltura em favor do executado. Aguarde-se cumprimento do acordo. Int. - ADV: HORACIO GONCALVES
PEREIRA (OAB 19086/SP), ELAINE CRISTINA PEREIRA PAPILE (OAB 173748/SP), LEONARDO DAVI PEREIRA PAPILE (OAB
229100/SP)
Processo 0005754-68.2013.8.26.0453 (045.32.0130.005754) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Agromessias
Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda - Angela Cristina da Silva Anastacio - Fls. 49: Vistos. Fls. 48: Tendo em vista que
a executada já foi citada, expeça-se carta precatória para penhora e avaliação de bens. - ADV: VALDEMIR PEREIRA (OAB
117598/SP), RENATA APARECIDA GONÇALVES PEREIRA (OAB 251978/SP)
Processo 0005787-92.2012.8.26.0453 (453.01.2012.005787) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Valdecir Gonçalves - Instituto Nacional de Seguro Social - Vistos. Intime-se o autor para comparecer munida de RG e CPF,
atestado médico, receitas, raio-X, exames complementares, relatórios médicos e carteira de trabalho para realização de Perícia
Médica com o Dr. Aron Wajngarten, na Rua Alberto Segalla, Nº 1-75, sala 117, Jardim Infante D. Henrique (próximo ao Shopping),
telefone (14) 3208-2038 , no dia 03 DE FEVEREIRO DE 2014, ÀS 14H. Ciência à autarquia-ré. Servirá o presente, por cópia
digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: GUSTAVO ANTONIO CASARIM (OAB 246083/
SP)
Processo 0005805-55.2008.8.26.0453 (453.01.2008.005805) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Joaquim
Rodrigues - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Ante as manifestações de fls. 188/189 e 192/193, homologo para que
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produza seus jurídicos e legais efeitos o laudo pericial de fls. 167/170 e esclarecimentos de fls. 184/185. Solicite-se a liberação
dos honorários periciais. Digam as partes, se pretendem produzir provas em audiência. Prazo: 05 dias, iguais e sucessivos. Int.
- ADV: LUIZ GUSTAVO BOIAM PANCOTTI (OAB 173969/SP), HELOÍSA HELENA SILVA PANCOTTI (OAB 158939/SP), JOAO
BOSCO SANDOVAL CURY (OAB 95272/SP)
Processo 0005963-37.2013.8.26.0453 (045.32.0130.005963) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - F. J. dos
S. - A. B. L. dos S. - Fls. 47: Vistos. Trata-se de Ação de REVISIONAL DE ALIMENTOS proposta por F. J. D. S. em relação a A.
B. L. D. S., representada por I. R. L. P. e R. A. G. d. C., qualificados nos autos. HOMOLOGO para que produza seus jurídicos
e legais efeitos o acordo a que chegaram as partes às fls. 41/42 com o qual concordou o Ministério Público as fls. 45; e, por
consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Arbitro
os honorários dos advogados nomeados no valor da tabela do convênio em vigor, código 206, vigente na data da expedição da
certidão. Expeçam-se as certidões. Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos a desistência do prazo recursal
pelas partes. Certifique-se de imediato o trânsito em julgado. Aguarde-se o prazo ministerial. Transitada esta em julgado, anotese a extinção e arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: AILTON MACHADO (OAB 133865/SP), CARLOS ROBERTO MOREIRA
(OAB 131238/SP)
Processo 0006086-74.2009.8.26.0453 (453.01.2009.006086) - Monitória - Cheque - Serbi Comercio e Representação de
Produtos Agropecuarios Ltda - Osmar Ritz Me - Fls. 103: Vistos. Fls. 101/102: Recolhidas as diligências em 05 (cinco) dias,
expeça-se mandado de penhora no rosto dos autos conforme requerido. - ADV: ALESSANDRO FRANZOI (OAB 139570/SP),
ANDREZA FRANZOI KOEKE (OAB 220373/SP)
Processo 0006153-10.2007.8.26.0453 (453.01.2007.006153) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Reinaldo Bordin - Espolio
de Luiz Bordim - - Espolio de Ema Gigli Bordim - Ato Ordinatório de fls. 391: Manifestar-se o autor, em 05 dias, sobre decurso
do prazo para contestação por parte de Nelson Marcos Leal Bordin. - ADV: CLAUDIA MARLY CANALI (OAB 94878/SP), MARIA
ANGELICA HIRATSUKA (OAB 218538/SP)
Processo 0006208-19.2011.8.26.0453 (453.01.2011.006208) - Monitória - Cheque - Julio Ribeiro Bandeira Villela - Fernandes
Machado de Melo - Fls 56: Vistos. Considerando manifestação fls. 55, informando o integral cumprimento do acordo homologado
a fls. 49, dou por satisfeita a obrigação e julgo extinta a execução nos termos do artigo 794,I, do CPC. Ao cálculo de custas
finais. Em havendo, intime-se o executado, pessoalmente, para recolher as custas devidas ao Estado, em 60 dias, sob pena
de inscrição da dívida. Transitada esta em julgado, pagas ou inscritas as custas, expedido o necessário, anote- se a extinção e
arquivem-se os autos. P.R.int. - ADV: SANDOVAL APARECIDO SIMAS (OAB 144708/SP)
Processo 0006239-05.2012.8.26.0453 (453.01.2012.006239) - Interdição - Tutela e Curatela - M. F. A. - P. F. A. - Fls. 67:
Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o laudo de fls. 56/57. Concedo, às partes e o Ministério
Público, sucessivamente, o prazo de 10 dias, para apresentação de memoriais. Após, conclusos para decisão. - ADV: MARIA
LAURA BARROS KHOURI (OAB 242843/SP), VIVIAN ISHIDA ZUQUIERI (OAB 201161/SP)
Processo 0006303-78.2013.8.26.0453 (045.32.0130.006303) - Carta Precatória Cível - Citação (nº 859/2013 - 2ª. Vara de
Família e Sucessões) - M. C. R. - R. R. de S. - Vistos. Informe a autora, em 05 dias, qualificação completa do réu, bem como
qual a Penitenciária em que ele está cumprindo pena. Oficie-se. Int. - ADV: ARNALDO CORREA NEVES (OAB 79740/SP)
Processo 0006311-94.2009.8.26.0453 (453.01.2009.006311) - Outros Feitos não Especificados - Darci de Castro Barbosa
Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fls. 236: Vistos. Fls. 235: defiro. Considerando que os alvarás requeridos já
foram expedidos e retirados (fls. 230 e 231 ) dou por satisfeita a obrigação e julgo extinta a execução nos termos do artigo 794,
I, do CPC. Isento de custas face aos benefícios da justiça gratuita. Transitada esta em julgado, expedido o necessário, anotese a extinção e arquivem-se os autos. P.R.int. - ADV: HELOÍSA HELENA SILVA PANCOTTI (OAB 158939/SP), LUIZ GUSTAVO
BOIAM PANCOTTI (OAB 173969/SP), JOAO BOSCO SANDOVAL CURY (OAB 95272/SP)
Processo 0006393-62.2008.8.26.0453 (453.01.2008.006393) - Execução de Alimentos - Alimentos - M. R. G. - J. L. G. - Fls.
243: Vistos. Fls. 235/236: defiro. Expeçam-se as cartas precatórias requeridas anexando-se cópia dos cálculos de fls. 241/242.
Int. - ADV: MARIANA JORRAS BETTI (OAB 261723/SP), BRUNO VILELA ZUQUIERI (OAB 209005/SP)
Processo 0006482-46.2012.8.26.0453 (453.01.2012.006482) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Edgar Ulian Fazion - Banco Santander Sa - Fls. 55: Vistos. Recebo o recurso de apelação do réu de fls. 49/54, em ambos os
efeitos. Ao apelado para contrarrazões, no prazo legal. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Seção de Direito
Privado -, com as homenagens deste Juízo. - ADV: FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP), JOÃO PAULO PEREIRA GREJO
(OAB 294628/SP), RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP), HEITOR EVARISTO FABRICIO COSTA (OAB 23569/SP)
Processo 0006486-49.2013.8.26.0453 (045.32.0130.006486) - Procedimento Ordinário - Unidade de terapia intensiva (UTI)
ou unidade de cuidados intensivos (UCI) - Ermelinda Bento Sanches - Municipio de Pirajui - - Fazenda Publica do Estado de São
Paulo - Fls. 73: Vistos. Em razão do falecimento da autora noticiado a fls 66/67 e conforme cópia da certidão de óbito de fls. 68,
julgo extinto o processo nos termos do artigo 267,IX , do CPC. Isento de custas face aos benefícios da justiça gratuita Transitada
esta em julgado, anote- se a extinção e arquivem-se os autos. P.R.Int. - ADV: RICARDO GENOVEZ PATERLINI (OAB 155868/
SP), DANIELA MARIA ROSA FOSS BARBIERI (OAB 170664/SP), BRUNO VILELA ZUQUIERI (OAB 209005/SP), WASHINGTON
LUIZ JANIS JUNIOR (OAB 228263/SP), JORDAO POLONI FILHO (OAB 24488/SP), SILVIO CARLOS TELLI (OAB 93244/SP)
Processo 0006535-27.2012.8.26.0453 (453.01.2012.006535) - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. M. dos S. O. - J. B. de
O. - Fls. 78: Vistos. Fls. 75: defiro. Expeça-se formal de partilha , na forma da Lei Ciência às partes sobre averbação de
Divórcio informada a fls. 77. Int. - ADV: BRUNO PAPILE POLONI (OAB 229008/SP), CRISTINA REIA CARDIA (OAB 167352/SP),
JORDAO POLONI FILHO (OAB 24488/SP), MARIANA JORRAS BETTI (OAB 261723/SP)
Processo 0006620-81.2010.8.26.0453 (453.01.2010.006620) - Cautelar Inominada - Arnaldo Marcelo de Castro - - Carlos
Etevaldo de Castro - - Raul Fernando de Castro - - Marcos Ely de Castro - Jussara Neptune Herrmann - - Destilaria Guaricanga
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Ltda - - Espolio de João Herrmann Neto - Fls. 71: Manifestar o advogado dos autores sobre a certidão de fls. 69 do Sr. Oficial de
Justiça, informando que deixou de intimar os requerentes por não encontrá-los, em 05 (cinco) dias. - ADV: RAUL FERNANDO
DE CASTRO (OAB 196098/SP)
Processo 0006814-18.2009.8.26.0453 (453.01.2009.006814) - Execução de Alimentos - Alimentos - M. V. M. - - J. C. V. M.
- F. O. M. - Despacho - Genérico - ADV: CARLOS ROBERTO MOREIRA (OAB 131238/SP), FATIMA APARECIDA ROSSETTO
(OAB 67750/SP)
Processo 0006870-46.2012.8.26.0453 (453.01.2012.006870) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M. P. B. S. de
O. - - A. J. P. B. de O. - I. de F. dos S. - - G. S. de O. - Fls. 133: Vistos. Manifeste-se o réu sobre o pedido de fls. 122/123 em 05
(cinco) dias. - ADV: IANARA FERNANDA GOLIN JACOPETTE (OAB 184706/SP), VIVIAN ISHIDA ZUQUIERI (OAB 201161/SP)
Processo 0006966-95.2011.8.26.0453 (453.01.2011.006966) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Nidelce Terezinha
Zanata Santanna - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fls. 124: Vistos. Homologo para que produza seus jurídicos e
legais efeitos os cálculos apresentados pela autora a fls. 120/121. A autarquia-ré apresentou concordância com os cálculos a fls.
122vº. Expeçam-se os ofícios requisitórios individuais, um referente ao valor devido à autora e outro referente aos honorários
sucumbenciais. Informe os advogados da autora qual nome e CPF que constará dos ofícios em 05 (cinco) dias. - ADV: CLAUDIO
JOSE OLIVEIRA DE MORI (OAB 197040/SP), WALTER LUIZ DE OLIVEIRA (OAB 224625/SP)
Processo 0007083-86.2011.8.26.0453 (453.01.2011.007083) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito, Financiamento e Investimento - Douglas Henrique Jurente Roque - Fls. 94: Vistos. Fls. 92:
Por ora, providencie a Serventia a pesquisa pelo Infojud. - ADV: GIULIO ALVARENGA REALE (OAB 270486/SP)
Processo 0007145-58.2013.8.26.0453 (045.32.0130.007145) - Procedimento Ordinário - Multas e demais Sanções - Alline
Fernanda de Siqueira - Municipio de São Paulo - Fls. 66: Vistos. Aguarde-se a solução da Exceção de Incompetência em apenso.
- ADV: GERBER DE ANDRADE LUZ (OAB 62146/SP), FERNANDA ANDREA MARTINS NEGREIROS (OAB 280400/SP)
Processo 0007166-68.2012.8.26.0453 (453.01.2012.007166) - Procedimento Sumário - Espécies de Títulos de Crédito Misquiati e Misquiati Bauru Ltda - Marcos Roberto Pereira - Vistos. Anote-se a execução à partir de fls. 48. Intime-se o requerido
nos termos do artigo 475-J, do CPC, na pessoa de seu advogado, para pagar o débito em 15 dias, sob pena de multa de 10%(
dez por cento). Int. - ADV: MACKS THAIK UMEKI (OAB 314660/SP), MARCUS VINICIUS PRIMO DE ALMEIDA (OAB 312874/
SP), JULIO CESAR MISSE ABE (OAB 69120/SP)
Processo 0007190-67.2010.8.26.0453 (453.01.2010.007190) - Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência Destilaria Guaricanga Ltda - - Ber Brasil Energia Renovavel Industrias Ltda - - Ber Brasil Energia Renovavel Participaçoes Deloitte Touche Tohmatsu e outro - Aparecido Miranda e outros - Siner Service Comercial Ltda e outros - Alexandra Herrmann
Gil e outros - Fls. 6308: Vistos. Ante a notícia de descumprimento do plano de recuperação, relatada nas petições de fls. 6275,
6298 e 6307, manifeste-se a administradora judicial. Após, vista ao Ministério Público. Fls: 6267/6271: Ante a concordância da
administrado judicial (fls. 6292/6293) e a discordância da recuperanda (fls. 6277/6280), manifeste-se o Ministério Público. Fls.
6304: Aguarde-se a regularização da representação processual. Intime-se. Pirajui, 17 de dezembro de 2013. - ADV: PAULO
AUGUSTO BERNARDI (OAB 95941/SP), RENATO DE ALMEIDA PEDROSO (OAB 92907/SP), LUIZ ADALBERTO DOS SANTOS
(OAB 96665/SP), PAULO WAGNER BATTOCHIO POLONIO (OAB 96851/SP), MARIO LUIZ CIPOLA (OAB 89431/SP), CARLOS
EDUARDO JORGE RENTE (OAB 89206/SP), MARIA LUIZA SOUZA DUARTE (OAB 85876/SP), JOSE MARTINS (OAB 84314/
SP), IVONE GARCIA (OAB 98144/SP), FERNANDO LIMA DE MORAES (OAB 98978/SP), PAULA FIORE ROMANO (OAB
258813/SP), LEANDRO GALICIA DE OLIVEIRA (OAB 266950/SP), CRISTIANE DE BARROS SANTOS (OAB 256493/SP), ERINA
MARIANO LORENZETTI PEREZ (OAB 260126/SP), RICARDO MARTINS DE ABREU (OAB 263508/SP), EUCLIDES RIBEIRO
S JUNIOR (OAB 266539/SP), TOMAS EDSON LEAO (OAB 65669/SP), GENTIL BORGES NETO (OAB 52050/SP), SIRLEIDE
NOGUEIRA DA SILVA RENTE (OAB 54056/SP), MARCO ANTONIO DE SOUZA (OAB 55799/SP), TORQUATO DE GODOY
(OAB 57018/SP), JURACY MAURICIO VIEIRA (OAB 61940/SP), VANIOLE DE FATIMA MORETTI FORTIN ARANTES (OAB
62034/SP), FRANCISCO IRINEU CASELLA (OAB 81551/SP), ANTONIA LOCATELLI (OAB 66941/SP), FATIMA APARECIDA
ROSSETTO (OAB 67750/SP), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 69115/SP), LUIZ VICENTE RIBEIRO CORREA
(OAB 69838/SP), SILVIO ROBERTO DA SILVA (OAB 71703/SP), JOAO DOS REIS OLIVEIRA (OAB 74191/SP), BERNADETE
DE LOURDES NUNES PAIS (OAB 45847/SP), MILTON CARLOS BAGLIE (OAB 103996/SP), LUIS AUGUSTO ROUX AZEVEDO
(OAB 120528/SP), JOSE ADEMIR CRIVELARI (OAB 115653/SP), JOSE CARLOS BUCH (OAB 111567/SP), ANDERSON
WIEZEL (OAB 110778/SP), JOAO CLARO NETO (OAB 105896/SP), ETIENNE BIM BAHIA (OAB 105773/SP), MARIA LUIZA
MICHELAO PENASSO (OAB 122698/SP), JOSE LUIS PAVAO (OAB 103082/SP), MARA ALZIRA DE CARVALHO SALVIANO
BARRETTO (OAB 102658/SP), MIGUEL CHAIM (OAB 10236/SP), SERGIO ROBERTO ACACIO (OAB 101912/SP), HELENICE
TERESINHA CHITTOLINA E SILVA (OAB 100577/SP), SERGIO LUIZ RIBEIRO (OAB 100474/SP), MARCELO AUGUSTO DE
SOUZA GARMS (OAB 212791/SP), MARCOS AURÉLIO SILVESTRE (OAB 266619/SP), TATIANA COELHO LOPES MONTEIRO
(OAB 290690/SP), CESAR RODRIGO NUNES (OAB 260942/SP), MAIRA GISELE MAURO (OAB 264980/SP), TIAGO ROGERIO
DA SILVA FOGAÇA DE AGUIAR (OAB 268165/SP), FABIO ROBERTO TURNES (OAB 271330/SP), MAICON DAVID ARCENCIO
BENTO (OAB 278801/SP), RAFAEL MIGLIO (OAB 285791/SP), ALEXANDRE GAVRILOFF (OAB 124643/SP), MARIA ELVIRA
BARDELI (OAB 293131/SP), ARLETE ALMEIDA ZOCATELLI (OAB 297707/SP), CARLOS EDUARDO EMPKE VIANNA (OAB
298801/SP), ROGERIO MACEDO GARZIM (OAB 300544/SP), MARIANA MARTINS BUCH (OAB 303364/SP), EDUARDO
HENRIQUE V. BARROS (OAB 7680/MT), LUIZ EDUARDO DA SILVA (OAB 125541/SP), RUY COPPOLA JUNIOR (OAB 165859/
SP), FERNANDO DE SOUZA RIBEIRO (OAB 172900/SP), FABIAN CARUZO (OAB 172893/SP), RICARDO DOMINGUES
PEREIRA (OAB 168503/SP), TATIANA CAIANO TEIXEIRA CAMPOS LEITE (OAB 167036/SP), ALBERTO LEITE RIBEIRO
FILHO (OAB 45584/SP), ELAINE CRISTINA PEREIRA PAPILE (OAB 173748/SP), GERSON MARCELINO (OAB 165768/SP),
JULIANA APARECIDA DELLA GRACIA (OAB 164396/SP), GUILHERME FREDERICO DE LIMA (OAB 163915/SP), MARCELO
ROSENTHAL (OAB 163855/SP), ANDRÉ LUIZ AMÉRICO DA SILVA (OAB 163845/SP), MATEUS ALQUIMIM DE PÁDUA (OAB
163461/SP), GIL TORRES DE LEMOS JACOB (OAB 162284/SP), FERNANDO DENIS MARTINS (OAB 182424/SP), SIDNEY
MITSUYUKI NAKAMURA (OAB 184858/SP), DANIEL DEPERON DE MACEDO (OAB 184618/SP), YOUSSIF IBRAHIM JUNIOR
(OAB 184527/SP), ALBERTO CESAR CLARO (OAB 183792/SP), FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO (OAB 183676/SP),
MARCELO DOMINGUES PEREIRA (OAB 174336/SP), REINALDO DANELON JUNIOR (OAB 182298/SP), WALLACE JORGE
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ATTIE (OAB 182064/SP), CARLOS ALEXANDRE BALLOTIN (OAB 181027/SP), RICARDO PEDRONI CARMINATTI (OAB
179843/SP), RENATO SILVA GODOY (OAB 179093/SP), JEFFERSON ALEX GIORGETTE (OAB 175018/SP), JOSE ROBERTO
BOTTINO (OAB 18646/SP), GESIEL DE SOUZA RODRIGUES (OAB 141510/SP), DORIVAL JOSE KLEIN (OAB 149514/SP),
MARIA ALZIRA DA SILVA CORREA (OAB 148227/SP), JOSE FRANCISCO MARTINS (OAB 147489/SP), IVO WAISBERG (OAB
146176/SP), AUREA VERDI GODINHO (OAB 142887/SP), MARCIO ANTONIO EUGENIO (OAB 149799/SP), IAGUI ANTONIO
BERNARDES BASTOS (OAB 138071/SP), EDUARDO SANDOVAL DE MELLO FRANCO (OAB 137258/SP), GUILHERME
FERREIRA DA SILVEIRA (OAB 136656/SP), GILMAR GASQUES SANCHES (OAB 133763/SP), GUILHERME CARRAMASCHI
DE ARAUJO CINTRA (OAB 129792/SP), JOSE DOMINGOS CHIONHA JUNIOR (OAB 129092/SP), LUCIANA VIDALI BALIEIRO
(OAB 161838/SP), RICARDO GENOVEZ PATERLINI (OAB 155868/SP), RODRIGO LOPES GARMS (OAB 159092/SP), ALEKSEI
WALLACE PEREIRA (OAB 158624/SP), EDUARDO DE ANDRADE PEREIRA MENDES (OAB 157370/SP), MICHEL DE SOUZA
BRANDÃO (OAB 157001/SP), CARLOS VALÉRIO DA ROCHA (OAB 156965/SP), ERNESTO POMPILIO (OAB 150514/SP),
CLAURIVALDO PAULA LESSA (OAB 155769/SP), GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA (OAB 155639/SP), MARCOS EUGENIO (OAB
152910/SP), MARCOS ALVES DE SOUZA (OAB 152825/SP), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (OAB 152305/SP), SIDNEI
DONISETE FORTIN (OAB 151667/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), CLOVIS MORAES
BORGES (OAB 223239/SP), ABILIO SCARAMUZZA NETO (OAB 239823/SP), MARIA JOSE ROSSI RAYS (OAB 236433/SP),
BRUNO CORREA RIBEIRO (OAB 236258/SP), GLAUCIA PELLI (OAB 236046/SP), DONIZETE AMURIM MORAES (OAB 236020/
SP), HAMILTON DE LIMA NETO (OAB 23464/SP), JULIANO JOSÉ CHIONHA (OAB 233350/SP), AMANDA LOPES DIAZ (OAB
231426/SP), CARLOS ALBERTO MOURA LEITE (OAB 240790/SP), JULIANO CARON (OAB 223096/SP), KARINA CRISTIANE
PADOVEZE RUBIA (OAB 221237/SP), RODRIGO WAGNER FERREIRA BARBOZA (OAB 218940/SP), CARLOS GABRIEL
SACOMANO MONTASSIER (OAB 215242/SP), RICARDO KASSIM (OAB 212825/SP), SILVANA CAIANO TEIXEIRA MARTINS
(OAB 124679/SP), BRUNO VILELA ZUQUIERI (OAB 209005/SP), MURILO CINTRA RIVALTA DE BARROS (OAB 208267/SP),
GLEYNOR ALESSANDRO BRANDÃO (OAB 206795/SP), TICIUS GODOY (OAB 253494/SP), MARCIO MANOEL JOSE DE
CAMPOS (OAB 44118/SP), MAURO MANOEL NOBREGA (OAB 43590/SP), VANDERLEI AVELINO DE OLIVEIRA (OAB 29518/
SP), HABIB NADRA GHANAME (OAB 26273/SP), RAFAEL TOLEDO FARIAS NOVAES (OAB 255815/SP), JORGE ANTONIO
DANTAS SILVA (OAB 255381/SP), PALOMA AIKO KAMACHI (OAB 254374/SP), ANDRÉ GUSTAVO MARTINS MIELLI (OAB
241468/SP), MARCELO HENRIQUE DE CARVALHO SILVESTRE (OAB 253366/SP), JAIR RICARDO PIZZO (OAB 253306/SP),
RAFAEL JOSE BRITTES (OAB 253154/SP), MARIVALDO DE SOUZA SOARES (OAB 250494/SP), JOANA VIDAL PRADO LODI
(OAB 244890/SP), SAMUEL MARCELO ZEM (OAB 244769/SP), MIKAILL ALESSANDRO GOUVEA FARIA (OAB 243556/SP),
MARIA LAURA BARROS KHOURI (OAB 242843/SP), FABIANE LIMA DE QUEIROZ (OAB 188086/SP), JOÃO CESAR BARBIERI
BEDRAN DE CASTRO (OAB 205730/SP), GLÁUCIO NOVAS LUENGO (OAB 189252/SP), NILTON CEZAR DE OLIVEIRA TERRA
(OAB 189946/SP), RAUL FERNANDO DE CASTRO (OAB 196098/SP), MARIA JOSE SANCHES LISBOA RODRIGUES (OAB
200061/SP), FLÁVIO EDUARDO DE OLIVEIRA MARTINS (OAB 203788/SP), MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR (OAB
188846/SP), LUIZ ROBERTO DE ALMEIDA FILHO (OAB 205907/SP)
Processo 0007232-14.2013.8.26.0453 (045.32.0130.007232) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Orlando Graminha
- - Marina Mariani Graminha - Fls. 74: Ciência aos autores sobre a petição da União de fls. 72/73 informando que não possui
interesse no feito. - ADV: GABRIELA BARBI ROQUE VIEIRA (OAB 175135/SP)
Processo 0007388-70.2011.8.26.0453 (453.01.2011.007388) - Procedimento Ordinário - Adicional de Horas Extras - Osvaldo
Belini - Municipio de Pongai - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Manifeste-se a parte vencedora em prosseguimento. Int. ADV: CRISTINA REIA CARDIA (OAB 167352/SP), EDUARDO LUIZ PENARIOL (OAB 224886/SP), DIOGO SPALLA FURQUIM
BROMATI (OAB 226427/SP), HERALDO BROMATI (OAB 87964/SP), GUSTAVO ANTONIO CASARIM (OAB 246083/SP)
Processo 0007456-49.2013.8.26.0453 (045.32.0130.007456) - Procedimento Ordinário - Seguro - Douglas Ponzi de Carvalho
- Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro Dpvat Sa - Fls. 95: Manifestar o autor sobre a contestação e documentos de fls.
35/91 em 10 (dez) dias. - ADV: PAULA ROBERTA DIAS DE SOUZA (OAB 340293/SP), FATIMA CRISTINA FERREIRA (OAB
322771/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP)
Processo 0007555-87.2011.8.26.0453 (453.01.2011.007555) - Retificação de Registro de Imóvel - Registro de Imóveis Celia Tereza de Pacce Gratieri - João Guilherme Ranzani Herrmann - - Jair Osvaldo Dare - - Agropecuria Nicobran Sc Ltda - Alexandra Herrmann Gil - - Citrovita Agro Industrial Ltda - - Psbb Administraçao e Participaçoes Ltda - - Municipio de Reginópolis
- - Jussara Neptune Herrmann - - Gustavo Ranzani Herrmann - - Alessandra Conde Almeida Herrmann - - Matheus Ranzani
Herrmann - Fls. 419: Vistos. Tendo em vista o disposto no artigo 42 do Código de Processo Civil, diga a parte contrária a
respeito dos pedidos de fls. 394/396. Int. - ADV: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ (OAB 163613/SP), WALTER LUIZ
DE OLIVEIRA (OAB 224625/SP), OTTO WILLY GÜBEL JÚNIOR (OAB 172947/SP), IVONE VAZ MACHADO (OAB 229964/SP),
CARLOS VALÉRIO DA ROCHA (OAB 156965/SP), SANDOVAL APARECIDO SIMAS (OAB 144708/SP)
Processo 0007622-18.2012.8.26.0453 (453.01.2012.007622) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Irene
Marques de Oliveira Abreu - Instituto Nacional do Seguro Social - Fls. 171: Vistos. Intime-se a autora para comparecer munida de
RG e CPF, atestado médico, receitas, raio-X, exames complementares, relatórios médicos e carteira de trabalho para realização
de Perícia Médica com o Dr. Aron Wajngarten, na Rua Alberto Segalla, Nº 1-75, sala 117, Jardim Infante D. Henrique (próximo ao
Shopping), telefone (14) 3208-2038 , no dia 03 DE FEVEREIRO DE 2014, ÀS 14H. Ciência à autarquia-ré. Servirá o presente,
por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: LUIS ENRIQUE MARCHIONI
(OAB 130696/SP)
Processo 0007645-32.2010.8.26.0453 (453.01.2010.007645) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Supermercado
Serve Todos Pirajui Ltda - Marcelo Galo - Fls. 85: Vistos. Considerando a petição de fls. 84 informando a satisfação da obrigação
julgo extinta a execução nos termos do artigo 794,I, do CPC. Ao cálculo de eventuais custas. Transitada esta em julgado, pagas
ou inscritas eventuais custas, expedido o necessário, anote-se a extinção e arquivem-se os autos. P.R.int. - ADV: CLOVIS
MORAES BORGES (OAB 223239/SP), DANIEL DEPERON DE MACEDO (OAB 184618/SP)
Processo 0007934-04.2006.8.26.0453/01 - Cumprimento de sentença - Aposentadoria por Invalidez - Instituto Nacional do
Seguro Social - Neusa Lucas Dulastro Lopes - Ato Ordinatório de fls. 164: Manifestar-se a Autarquia-exequente, em 05 dias,
sobre petição da autora-executada a fls. 163 informando que é beneficiária da assistência judiciária e requerendo o arquivamento
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1802

dos autos. - ADV: FERNANDO APARECIDO BALDAN (OAB 58417/SP)
Processo 0008097-71.2012.8.26.0453 (453.01.2012.008097) - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Supermercado
Serve Todos de Pirajui Ltda - Prefeitura Municipal de Presidente Alves - *Fls. 126: Manifestar o autor em 10 (dez) dias sobre
os embargos e documentos à ação monitória de fls. 55/120. - ADV: MARIA JOSE ROSSI RAYS (OAB 236433/SP), EDUARDO
MARINHO JUCÁ RODRIGUES (OAB 216518/SP), RONAN FIGUEIRA DAUN (OAB 150425/SP), RENATA GALVANIN
DOMINGUEZ (OAB 151269/SP)
Processo 0008133-79.2013.8.26.0453 (045.32.0130.008133) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Fernando Barreto Santiago - Banco do Brasil Sa - Fls. 119: Vistos. Manifeste-se o autor sobre a resposta do réu. - ADV: RAFAEL
AFONSO DE BRITO GORANSSON (OAB 299112/SP), FELIPE DOS SANTOS VELOSO (OAB 311862/SP), RENATO OLIMPIO
SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), ANA LUÍSA BANNWART SOARES
MATTILA (OAB 249693/SP), LUIS GUSTAVO DE BRITTO (OAB 245866/SP)
Processo 0008144-11.2013.8.26.0453 (045.32.0130.008144) - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios
- Debora Cristiane Alves - Fazenda do Estado de São Paulo - Fls. 55: Manifestar a autora sobre a contestação de fls. 33/47
em 05 (cinco) dias. - ADV: ANA CAROLINA IZIDORIO DAVIES (OAB 202574/SP), DIOGO SPALLA FURQUIM BROMATI (OAB
226427/SP)
Processo 0008168-39.2013.8.26.0453 (045.32.0130.008168) - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Bv Financeira
Sa Cfi - Tiago Cesar Sales - Fls. 36: Vistos. Certifique-se o decurso do prazo para contestação e tornem conclusos. - ADV:
LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP)
Processo 0008227-66.2009.8.26.0453 (453.01.2009.008227) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - I. L. - J. M. - Vistos. Defiro o sobrestamento do feito por 30 dias conforme requerido a fls. 119. Int.
- ADV: VIVIAN ISHIDA ZUQUIERI (OAB 201161/SP), MARCELO APOLINARIO DA SILVA (OAB 243031/SP)
Processo 0008256-19.2009.8.26.0453 (453.01.2009.008256) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Triangulo Sa - Renato de Carvalho Debreix Pirajui Me - - Renato de Carvalho Debreix - - Viviane Moreto Debreix - Vistos.
Aguarde-se manifestação do exequente por 30 dias. Decorridos, intime-se o exequente, na pessoa do representante legal,
para dar regular andamento ao feito, em 48 horas, sob pena de arquivamento. Int. - ADV: RICARDO CENTELHA BASTOS
DUARTE (OAB 152362/SP), LIVIA MARIA NEVES GREJO PIOVESAN (OAB 255527/SP), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO
(OAB 152305/SP)
Processo 0008311-28.2013.8.26.0453 (045.32.0130.008311) - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - Maria Cecilia
Moura Carvalho - Dolores de Paula Moura Carvalho - Fls. 34: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE o pedido e autorizo MARIA CECILIA MOURA CARVALHO, portadora do RG N.º 6.615.911-8 SSP/SP e do CPF N.º
015.266.028-30, a levantar os valores correspondentes aos benefícios previdenciários nº 101558498-2 e 0084389139-4, junto à
Previdência Social Agência de Pirajuí, com todos os acréscimos existentes. Consequentemente, com fundamento no artigo 269,
inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o processo. Isento de custas, ante a gratuidade deferida. Ao procurador nomeado
arbitro os honorários previstos para a espécie na tabela do convênio em vigor. Expeça-se a certidão, oportunamente. Transitada
esta em julgado e providenciadas as anotações e comunicações necessárias, expeça-se alvará, com prazo de validade de 90
(noventa) dias. Após, anote-se a extinção e arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: WADI SAMARA (OAB 41626/SP)
Processo 0008456-84.2013.8.26.0453 (045.32.0130.008456) - Exibição - Medida Cautelar - Arminda Gonçalves de Souza Banco Cruzeiro do Sul Sa - Fls. 37: Manifestar a autora sobre a contestação e documentos de fls. 16/36 em 10 (dez) dias. - ADV:
LUCAS RODRIGUES PORTILHO (OAB 254548/SP), CARLA DA PRATO CAMPOS (OAB 156844/SP)
Processo 0008501-93.2010.8.26.0453 (453.01.2010.008501) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Finasa Bmc Sa - Luis Gustavo de Oliveira - Fls. 150: Vistos. Fls. 145/147: defiro. Desentranhe-se e adite-se
o mandado de fls. 42/45, para cumprimento no endereço informado a fls. 145, com urgência. Int. - ADV: MATHEUS ARROYO
QUINTANILHA (OAB 251339/SP)
Processo 0008540-95.2007.8.26.0453 (453.01.2007.008540) - Monitória - Maira Fernanda Alcalde - Neuza Aparecida Garcia
Silva - Vistos. Anote-se o cumprimento da sentença a partir de fls. 118. Intime-se a executada , pessoalmente, nos termos do
artigo 475-J, do CPC para pagar o débito em 15 dias, sob pena de multa de 10%( dez por cento). Int. - ADV: MANOEL CUNHA
CARVALHO FILHO (OAB 26726/SP), ALESSANDRO BIEM CUNHA CARVALHO (OAB 132023/SP), MAXIMILIANO BIEM CUNHA
CARVALHO (OAB 254939/SP), DANIEL DEPERON DE MACEDO (OAB 184618/SP)
Processo 0008570-23.2013.8.26.0453 (045.32.0130.008570) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - M. S. dos S. - M. A. A. dos S. - Fls. 27: Vistos. Solicite-se a cópia do título executivo, mediante ofício. - ADV:
ANDREA NIGRO CARDIA BORTOLOTI (OAB 126694/SP)
Processo 0008829-23.2010.8.26.0453 (453.01.2010.008829) - Procedimento Ordinário - Urbana (Art. 48/51) - Valdeci Maria
da Silva Valencio - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fls. 154: Vistos. Fls. 151: defiro. Considerando que o alvará
requerido já foi expedido e retirado (fls.145) dou por satisfeita a obrigação e julgo extinta a execução nos termos do artigo 794,I,
do CPC. Isento de custas face aos benefícios da justiça gratuita. Transitada esta em julgado, expedido o necessário, anote-se a
extinção e arquivem-se os autos. P.R.int. - ADV: CARLOS ROBERTO MOREIRA (OAB 131238/SP)
Processo 0008906-27.2013.8.26.0453 (045.32.0130.008906) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Banco Itaucard Sa - Ana Lucia Costa - Fls. 33: Vistos. Recolha o autor os custos de impressão do sistema Renajud
05 (cinco) dias. Após, providencie a Serventia a inclusão no sistema para o bloqueio da transferência e alienação do veículo. ADV: FRANCISCO DUQUE DABUS (OAB 248505/SP)
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Processo 0009107-92.2008.8.26.0453 (453.01.2008.009107) - Procedimento Ordinário - Protesto Indevido de Título - Barros
e Dantas Vestuario Ltda Me - Versatti Industria e Comercio de Confecções Ltda - - Fashion Week Confecções de Modas Ltda Vistos. Se em termos, defiro o levantamento requerido a fls.182. Int. - ADV: DANIEL YOSHIDA SUNDFELD SILVA (OAB 203881/
SP), THALES TADEU DOMINGUES (OAB 281954/SP), JOSE AUGUSTO SUNDFELD SILVA (OAB 43884/SP), HUGO CARLOS
DANTAS RIGOTTO (OAB 313418/SP), JOSÉ RICARDO PRIETO BAROLLO (OAB 236580/SP)
Processo 0009155-80.2010.8.26.0453 (453.01.2010.009155) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco Sa - Clur Com Atc de Prod Alimenticios Ltda Me - - Urbano Papile Laneza - - Sandla Vieira Pereira - - Celina
Papile Laneza - Fls. 91: Manifestar o exequente sobre o resultado do Bacenjud de fls. 88/90 em 05 (cinco) dias. (valores
bloqueados R$ 2,70; R$ 558,22; R$ 330,41). - ADV: PAULO ROBERTO TUPY DE AGUIAR (OAB 66479/SP), ORESTES JUNIOR
BATISTA (OAB 216308/SP)
Processo 0009438-69.2011.8.26.0453 (453.01.2011.009438) - Ação Civil Pública - Ensino Fundamental e Médio - Apeoesp
Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de Sao Paulo - Fazenda Publica do Municipio de Pirajui Sp - - Fazenda
Publica do Estado de Sao Paulo - Fls. 314: Vistos. Por se tratar de matéria unicamente de direito, indefiro o pedido de produção
de provas em audiência. Intimem-se as partes para apresentar memoriais escritos no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.
Após, conclusos para sentença. 4. Int. - ADV: DANIELA MARIA ROSA FOSS BARBIERI (OAB 170664/SP), MARCOS ROGERIO
VENANZI (OAB 102868/SP), JORDAO POLONI FILHO (OAB 24488/SP), CESAR RODRIGUES PIMENTEL (OAB 134301/SP),
RICARDO GENOVEZ PATERLINI (OAB 155868/SP)
Processo 0009441-63.2007.8.26.0453 (453.01.2007.009441) - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade)
- Conselho Regional de Serviço Social Cress da 9ª Regiao - Yara Marques Falavinha - Fls. 188: Vistos. Fls. 180: anote-se.
Fls.182/183 e 185/187: nada a determinar ante o pedido de fls. 179. Fls. 179: defiro a suspensão do feito por 01(um) ano nos
termos do artigo 40 da LEF. Int. - ADV: MOACIR APARECIDO MATHEUS PEREIRA (OAB 116800/SP), APARECIDO INÁCIO
FERRARI DE MEDEIROS (OAB 97365/SP)
Processo 0009581-24.2012.8.26.0453 (453.01.2012.009581) - Procedimento Ordinário - Exoneração - C. B. - K. R. B. Fls. 42: Vistos. Expeça-se carta precatória para a Comarca de Bauru no endereço informado a fls. 34. - ADV: APARECIDA DE
FATIMA PINHEIRO (OAB 274551/SP)
Processo 0009758-85.2012.8.26.0453 (453.01.2012.009758) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Sebastiana Luzia dos Santos Macedo - Determinada a expedição de ofício. - ADV: FRANCISCO
CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)
Processo 0009897-71.2011.8.26.0453 (453.01.2011.009897) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Paulo Augusto
Zuchieri - - Terezinha Aparecida Carvalho Zuchieri - Ana Esteves - - Angelina Esteves - - Antonio Esteves - - Valter Curiel - Cleusa Zalmino Curiel - - Nair Esteves de Oliveira - - Helena Esteves Curiel - - Darci Esteves Ricci - - Luzia Esteves Souza
- - Geraldo Adão Curiel - - Rosana Aparecida Curiel Senis - - Osvaldo José Curiel - - Anselmo José Curiel - - Maria Bernadete
Curiel - O - ADV: WADI SAMARA FILHO (OAB 161126/SP), BRUNO VILELA ZUQUIERI (OAB 209005/SP), ROGERIO MACEDO
GARZIM (OAB 300544/SP), SUZANA ROBERTA MARTINS (OAB 280382/SP), LETICIA BONDEZAN SIMÕES DE SOUZA (OAB
272692/SP), SONIA NEME NOGUEIRA RAMOS (OAB 65799/SP), WADI SAMARA (OAB 41626/SP), ANA LUÍSA BANNWART
SOARES MATTILA (OAB 249693/SP), WALTER LUIZ DE OLIVEIRA (OAB 224625/SP), ALEXANDRE DA CUNHA GOMES (OAB
141105/SP), VIVIAN ISHIDA ZUQUIERI (OAB 201161/SP), ANDERSON ESTEVES (OAB 161855/SP), CARLOS ROBERTO DOS
REIS (OAB 161429/SP), AILTON MACHADO (OAB 133865/SP), SUZANE NEME TASSI (OAB 130117/SP)
Processo 0010226-83.2011.8.26.0453 (453.01.2011.010226) - Execução de Alimentos - Alimentos - R. P. dos A. S. - L. F. da
R. S. - Fls. 128: Vistos. Fls. 124: Intime-se o executado para pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias sem os benefícios
da justificativa e sob pena de prisão. - ADV: DANIEL DEPERON DE MACEDO (OAB 184618/SP), MILTON EID CURI (OAB
126139/SP)
Processo 0010231-13.2008.8.26.0453 (453.01.2008.010231) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) Margarida Tereza Gordoni Serafim - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fls. 222: Vistos. Fls.221: defiro. Considerando que
os alvarás requeridos já foram expedidos e retirados (fls. 213 e 214) dou por satisfeita a obrigação e julgo extinta a execução nos
termos do artigo 794, I, do CPC. Isento de custas face aos benefícios da justiça gratuita. Transitada esta em julgado, expedido
o necessário, anote-se a extinção e arquivem-se os autos. P.R.int. - ADV: JOAO BOSCO SANDOVAL CURY (OAB 95272/SP),
LUIZ GUSTAVO BOIAM PANCOTTI (OAB 173969/SP), HELOÍSA HELENA SILVA PANCOTTI (OAB 158939/SP)
Processo 0010308-17.2011.8.26.0453 (453.01.2011.010308) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Zelinda Calori de
Lion - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fls. 124: Vistos. Cumpra-se a R. Decisão. Manifeste-se a parte vencedora, em
05 dias. Int. - ADV: CLAUDIO JOSE OLIVEIRA DE MORI (OAB 197040/SP), WALTER LUIZ DE OLIVEIRA (OAB 224625/SP)
Processo 0010320-94.2012.8.26.0453 (453.01.2012.010320) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Elson de Angelo - - Ines Maria Grejo Ferrari - - Helio Ritz - - Jose Augusto Ferrari - - Antonio Dorival Caro - - Daniel
Saraiva Junior - - Wolnei Ilka de Abreu Prado Golmia - Banco do Brasil Sa - Vistos. Cite-se o réu, na pessoa do representante
legal, via postal, para apresentar defesa no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos
alegados pelos autores. Int. - ADV: BENEDITO RIBEIRO DA SILVA (OAB 165164/SP), APARECIDO DONIZETI RUIZ (OAB
95846/SP)
Processo 0010326-38.2011.8.26.0453 (453.01.2011.010326) - Execução Fiscal - IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física A União - Adair Pereira do Prado - Fls. 35/36: Vistos. Trata-se de execução fiscal ajuizada pela UNIÃO FEDERAL contra ADAIR
PEREIRA DO PRADO. Após o ajuizamento da execução fiscal a União Federal manifestou-se pela desistência da execução,
sem qualquer ônus para as partes. O executado não se insurgiu em relação à desistência, entretanto, requereu o arbitramento
de honorários advocatícios e a restituição do imposto que fora pago indevidamente. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente
execução, com fundamento no artigo 26, da Lei 6830/80. Como houve oferecimento de defesa na execução, a exequente deve
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condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.500,00, corrigidos desta data, nos termos do
art. 20, §4º, do Código de Processo Civil. Aplica-se, na hipótese dos autos, a Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça: A
desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos sucumbenciais. No
mesmo sentido: STJ, Resp 508.301-MG, Rel. Luiz Fux, j. 26/08/2003. Ficam sustados eventuais leilões e levantadas eventuais
penhoras, liberando-se desde logo os depositários, e havendo expedição de Carta Precatória, oficie-se à Comarca deprecada
para a devolução, independente de cumprimento, bem como ao Tribunal de Justiça, na hipótese de recurso pendente. Havendo
arrematações pendentes, valores não levantados ou pedidos não decididos nos atos, certifique-se e abra-se vista à exequente.
Observo, por fim, que eventual repetição de indébito deve ser pleiteado na via adequada. P.R.I. - ADV: GABRIELLA ESCOSTEGUY
FONSECA (OAB 298397/SP), VICTOR FIGUEIREDO MONTEIRO (OAB 204669/SP), LUCIA SIRLENI CRIVELARO FIDELIS
(OAB 223114/SP), RAQUEL DO PRADO RECHE (OAB 232682/SP)
Processo 0010450-66.2012.8.26.0168 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Finasa
Bmc Sa - Hugo Aparecido Ramos - Fls. 30/31: Ante todo o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito,
com fundamento no artigo 267, inciso I, do Código de Processo Civil. O autor deverá arcar com o pagamento das custas
processuais. P.R.I. / / / (Fls. 34/35: taxa judiciária preparo: R$ 706,60 / / / porte de remessa retorno: R$ 29,50) - ADV: SILVIA
APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS (OAB 157721/SP)
Processo 0010521-23.2011.8.26.0453 (453.01.2011.010521) - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- M. B. - M. L. - Fls. 114/115: Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao pedido de assistência judiciária,
mantida a condição da impugnada de beneficiária da justiça gratuita. - ADV: ROBERTO VISCAINHO CARRETERO (OAB 246055/
SP), ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA (OAB 262625/SP)
Processo 0010837-36.2011.8.26.0453 (453.01.2011.010837) - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. G. da S. - J. C. da S. Vistos. Nomeio a advogada indicada a fls. 78 para exercer a função de Curadora Especial de José Carlos da Silva citado por
edital. Intime-se-á pessoalmente da nomeação e para apresentar defesa no prazo legal. Int. - ADV: ROBERTA FERREIRA
LOPES GOTTI (OAB 178292/SP), YOUSSIF IBRAHIM JUNIOR (OAB 184527/SP)
Processo 0011318-67.2009.8.26.0453 (453.01.2009.011318) - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - Terezinha
Pereira de Moura - Benedito de Melo Machado - - Ana Alavarce de Jesus - Fls. 139: Vistos. Fls. 138: Arquivem-se os autos. Int.
- ADV: JORDAO POLONI FILHO (OAB 24488/SP), JOÃO PAULO PEREIRA GREJO (OAB 294628/SP), HERALDO BROMATI
(OAB 87964/SP)
Processo 0011437-91.2010.8.26.0453 (453.01.2010.011437) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Genivaldo dos Santos - Vistos. Defiro o prazo de 30 dias requeridos pela autora a fls. 127.
Int. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP),
ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP)
Processo 0011554-19.2009.8.26.0453 (453.01.2009.011554) - Procedimento Ordinário - Joao Carlos Barbosa - Instituto
Nacional do Seguro Social - Fls. 119: Vistos. Cumpra-se a R. Decisão. Manifeste-se a parte vencedora em prosseguimento, no
prazo legal. Int. - ADV: LUIS ENRIQUE MARCHIONI (OAB 130696/SP)
Processo 0011858-18.2009.8.26.0453 (453.01.2009.011858) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Oldaque Jose Neves - Instituto Nacional do Seguro Social - - Gerencia Executiva do Inss - *Fls. 217: Manifestar a autarquia-ré
em 05 (cinco) dias sobre a petição do executado de fls. 216. - ADV: JOSE ANTONIO BIANCOFIORE (OAB 68336/SP)
Processo 0011950-93.2009.8.26.0453 (453.01.2009.011950) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação /
Embargos à Execução - Dulce Maria Lopes Ribeiro - - Glercio Berbel Ribeiro - Banco Santander (brasil) Sa - Fls. 531: Vistos.
1. Fl. 530: defiro. 2. Por cautela, intime-se o procurador do embargado, nos termos da decisão de fls. 528. - ADV: BRUNO
HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), VICTOR DE BARROS RODRIGUES (OAB 153794/SP), ANTONIO CARLOS
BANDEIRA (OAB 88158/SP)
Processo 0011988-37.2011.8.26.0453 (453.01.2010.007190/43) - Habilitação de Crédito - Rosamaria Breda Gomes Oliveira
do Amaral - Ber Brasil Energia Renovavel Industrias Ltda - - Ber Brasil Energia Renovavel Participaçoes - - Destilaria Guaricanga
Ltda - Deloitte Touche Tohmatsu - Fls. 29: Manifestar as partes, em 05 (cinco) dias, e o Ministério Público, sobre o ofício da Vara
de Trabalho de Pederneiras, informando que o montante devido à reclamante em 02/08/2010 é de R$ 446,78. - ADV: ROGÉRIO
PINHEIRO CREPALDI (OAB 6616/MT), FERNANDO LIMA DE MORAES (OAB 98978/SP), EDUARDO HENRIQUE V. BARROS
(OAB 7680/MT), JOSLAINE FÁBIA DE ANDRADE (OAB 6900/MT), EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR (OAB 266539/SP), LUIS
AUGUSTO ROUX AZEVEDO (OAB 120528/SP), RICARDO DOMINGUES PEREIRA (OAB 168503/SP), FERNANDO GOMES
DOS REIS LOBO (OAB 183676/SP)
Processo 0012261-79.2012.8.26.0453 (045.32.0120.012261) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Benedita de Fatima Silva - Instituto Nacional do Seguro Socialinss - Fls. 43: Esclarecer a autora em 05 (cinco) dias a divergência
em seu nome na petição inicial e documentos de fls. 11 (CIC). - ADV: EMERSOM GONÇALVES BUENO (OAB 190192/SP),
ANDRÉ LUIZ BECK (OAB 156288/SP), MATHEUS RICARDO BALDAN (OAB 155747/SP)
Processo 0012396-91.2012.8.26.0453 (453.01.2012.012396) - Outras medidas provisionais - Família - Renilda Benjamim
Mendes - Jeferson Benjamim Leite - Fls. 94: Vistos. Trata-se de Ação de Alvará Judicial para internamento proposta por
RENILDA BENJAMIM MENDES em relação a JEFERSON BENJAMIM LEITE, qualificados nos autos. Tendo em vista o alcance
do objetivo desta ação, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Isento de custas, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita. Ao procurador nomeado à requerente arbitro os honorários no
valor atualizado previsto para a espécie na Tabela de Honorários sob vigência, cód. 209, bem como à Curadora Especial, código
115. Expeçam-se as certidões, oportunamente. Transitada esta em julgado, anote-se a extinção e arquivem-se os autos. P.R.I.C.
- ADV: HERALDO BROMATI (OAB 87964/SP), SÍLVIA MARIA PEREIRA (OAB 201771/SP)
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Processo 0012817-81.2012.8.26.0453 (453.01.2010.007190/182) - Habilitação de Crédito - Fabio José dos Santos - Ber
Brasil Energia Renovavel Industrias Ltda - - Ber Brasil Energia Renovavel Participaçoes - - Destilaria Guaricanga Ltda - Deloitte
Touche Tohmatsu - Vistos. Manifestem o Habilitante, a Recuperanda, a Administradora e Ministério Público sobre crédito em
ação trabalhista em nome do credor, no valor de R$ 15.645,99. Int. - ADV: MARIA LUIZA MICHELAO PENASSO (OAB 122698/
SP), JOSE FRANCISCO MARTINS (OAB 147489/SP), RICARDO DOMINGUES PEREIRA (OAB 168503/SP), FERNANDO
GOMES DOS REIS LOBO (OAB 183676/SP), MARCO ANTONIO DE SOUZA (OAB 55799/SP), EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR
(OAB 266539/SP), EDUARDO HENRIQUE V. BARROS (OAB 7680/MT), LUIS AUGUSTO ROUX AZEVEDO (OAB 120528/SP)
Processo 0013104-44.2012.8.26.0453 (045.32.0120.013104) - Divórcio Litigioso - Dissolução - V. A. N. de A. - A. N. de A.
- Fls. 101: Vistos. Ciência às partes e MP sobre efetivação da averbação do divórcio à margem da certidão de casamento das
partes. Int. - ADV: ROGERIO MACEDO GARZIM (OAB 300544/SP), LUCAS RODRIGUES PORTILHO (OAB 254548/SP)
Processo 0013137-34.2012.8.26.0453 (045.32.0120.013137) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Comercial
Goldoni Produtos Siderurgicos Ltda - Bras Techno Ltda Epp - Fls. 46: Vistos. Fls. 39/45: diga a parte contrária. Int. - ADV:
MARCELO ALESSANDRO CONTO (OAB 150566/SP)
Processo 0019977-08.2013.8.26.0071 (007.12.0130.019977) - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - Maria do Carmo
Loureiro Faben - Ecaf Comércio de Automóveis Ltda - Manifestar-se a autora em 05 dias, ante o decurso do prazo o réu
apresentar resposta. - ADV: JOSIANE ALINE FELTRIN (OAB 308517/SP)
Processo 0049862-48.2010.8.26.0564 (564.01.2010.049862) - Procedimento Ordinário - Revisão - A. C. L. V. - K. G. R. V.
- Ato Ordinatório de fl. 142: Manifestar-se o exequente, em 05 dias, ante a certidão negativa de fls. 141, a saber: “CERTIFICO
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 564.2013/067328-0 dirigi-me ao endereço : dirigi-me a Rua Edson
Soares, nº 83, Jd. Industrial, SBC, onde possui um salão e o portão fechados e não possui campainha, em em diligências
junto aos moradores e comerciantes do local fui informada que desconhecem o requerido e que no imóvel de nº 83 possui um
comercio da Sra. Regina que abre as vezes em diligências junto a Sra. Regina a mesma informou que desconhece o requerido
e que nos fundos possui moradores, mas conhece pelos apelidos, assim sendo DEIXEI DE INTIMAR Antonio Carlos Lico Vitta e
devolvo a presente carta precatória a cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. São Bernardo do Campo, 02
de dezembro de 2013.” - ADV: LUCAS RODRIGUES PORTILHO (OAB 254548/SP), ANA LUÍSA BANNWART SOARES MATTILA
(OAB 249693/SP), LUCIANO CESAR PEREIRA (OAB 133056/SP)
Processo 3000047-68.2013.8.26.0453 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - J. H. de F. - - S. A. N.
C. - Fls. 27: Vistos. Ciência aos requerentes sobre a averbação do mandado. Prossiga-se conforme tópico final da Sentença de
fls. 16/17. - ADV: RAFAEL TOLEDO FARIAS NOVAES (OAB 255815/SP)
Processo 3000205-26.2013.8.26.0453 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Í S. V. - Policia Militar do
Estado de São Paulo - Vistos. Recebo a emenda de fls. 284/285. Anote-se. Cite, conforme fls. 293. Int. - ADV: JOSÉ MACHADO
MAGNINO JUNIOR (OAB 53333/MG)
Processo 3000363-81.2013.8.26.0453 - Divórcio Consensual - Dissolução - F. J. dos S. - - H. A. L. B. dos S. - Fls. 34: Vistos.
Manifestem-se os requerentes sobre a cota ministerial de fls. 33 em 05 (cinco) dias. - ADV: GUSTAVO ANTONIO CASARIM
(OAB 246083/SP)
Processo 3000753-51.2013.8.26.0453 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - J. de C. - - A. A. da S.
A. - Fls. 18/19: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO a convenção firmada entre as partes, para
converter a separação judicial de J. D. C. e A. A. D. S. A. em divórcio, dissolvendo o vínculo matrimonial até então existente, com
fundamento no artigo 226, §6º, da Constituição Federal , c.c. os artigos 1.571, inciso IV, e 1580, caput, do Código Civil/2002.
Consequentemente, com apoio no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil, declaro extinto o processo. Isento as
partes das custas processuais em face dos benefícios da justiça gratuita. Arbitro os honorários do advogado nomeado, no valor
da atual tabela do convênio em vigor, código 202. Expeça-se certidão, oportunamente. Transitada em julgada esta, expeça-se
mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil competente. Oportunamente, anote-se a extinção e arquivem-se os autos.
P.R..C. - ADV: RAFAEL TOLEDO FARIAS NOVAES (OAB 255815/SP)
Processo 3000996-92.2013.8.26.0453 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - J. B. D. de O. - E. L. do P. de O.
- Fls. 45: Vistos. Trata-se de Ação de REVISIONAL DE ALIMENTOS proposta por J. B. D. D. O., representada por J. M. D. R.,
em relação a E. L. D. P. D. O., qualificados nos autos. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo
a que chegaram as partes a fls. 42 e Vº, com o qual concordou o Ministério Público às fls. 44; e, por consequência, JULGO
EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Isento de custas, pois a autora
é beneficiária da justiça gratuita. Ao procurador nomeado, arbitro os honorários no valor atualizado previsto para a espécie
na Tabela de Honorários do convênio em vigor, cód. 206. Expeça-se a certidão. Homologo, para que produzam seus jurídicos
e legais efeitos, a desistência do prazo recursal pelas partes. Aguarde-se o prazo do Ministério Público. Transitada esta em
julgado, anote-se a extinção e arquivem-se os autos. P.R.Int. - ADV: BRUNO VILELA ZUQUIERI (OAB 209005/SP)
Processo 3001090-40.2013.8.26.0453 - Divórcio Litigioso - Dissolução - G. C. da S. - A. C. dos S. S. - Vistos. Fls. 27: defiro.
Desentranhe-se e adite-se o mandado de fls. 2124, para integral cumprimento. Int. - ADV: JOSÉ IUNES SALMEN JUNIOR (OAB
182921/SP)
Processo 3001282-70.2013.8.26.0453 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Diego Felipe da Silva Correa - Nadir
Correa - Fls 31: Vistos. Homologo, por sentença,para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado entre as
partes a fls.26/30, nos termos do artigo 269,III, do CPC. Concedo à ré os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Ao cálculo
de eventuais custas. Transitada esta em julgado, pagas ou inscritas as custas, expedido o necessário, anote-se a extinção e
arquivem-se os autos. P.R.Int. - ADV: YOUSSIF IBRAHIM JUNIOR (OAB 184527/SP), DIOGO SPALLA FURQUIM BROMATI
(OAB 226427/SP)
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Processo 3001364-04.2013.8.26.0453 - Interdição - Tutela e Curatela - R. M. B. de O. L. - M. C. A. O. - Despacho - Genérico
- ADV: GUSTAVO ANTONIO CASARIM (OAB 246083/SP)
Processo 3001841-27.2013.8.26.0453 - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - MANOEL DANTAS - JOSE PAULO MORAES DE ANDRADE-DIRETOR ADJUNTO DA DIVISÃO DE SAÚDE - O
MUNICIPIO DE PIRAJUÍ - Fls. 40/41: Vistos. 1. Defiro ao impetrante os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. 2. Verificase que estão presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no artigo 7º, inciso II, da Lei 12.016/09: a relevância dos
fundamentos invocados e o risco de ineficácia da medida, caso a segurança venha ser concedida somente a final. Há relevância
na fundamentação, tendo em vista que a saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme dispõe o art. 196 da Constituição
Federal. Em comentários ao aludido dispositivo constitucional, consigna José Afonso da Silva: A norma do art. 196 é perfeita,
porque estabelece explicitamente uma relação jurídica constitucional em que, de um lado, se acham o ‘direito’ que ela confere,
pela cláusula ‘a saúde é direito de todos’, assim como os sujeitos desse direito, expressos pelo signo ‘todos’, que é signo de
universalização, mas com destinação precisa aos brasileiros e estrangeiros residentes aliás, a norma reforça esse sentido ao
prever o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde -, e, de outro lado, a obrigação correspondente, na cláusula
‘a saúde é dever do Estado’, compreendendo aqui a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, que podem cumprir
o dever diretamente ou por via de entidade da Administração indireta. O dever se cumpre pelas ‘prestações’ de saúde, que,
por sua vez, se concretizam mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doença e de outros
agravos políticas, essas, que, por seu turno, se efetivam pela execução de ações e serviços de saúde, não apenas visando à
cura de doenças. A importância da norma está precisamente aí, como já mencionamos. O direito à saúde e o dever do Estado
não se limitam à recuperação da saúde, à oferta de Medicina curativa, mas, especialmente, Medicina preventiva, ações e
serviços destinados a evitar doença o que se vê da cláusula ‘políticas (...) que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos’. A ênfase está precisamente aí, na promoção e proteção de uma vida saudável, como um direito fundamental, no
qual entra, com igual força, a recuperação da saúde (Comentários Contextual à Constituição, 8ª ed., Saraiva, p. 782). Também
está caracterizado o risco de ineficácia da medida, pois os documentos juntados aos autos revelam que o impetrante sofre de
moléstia grave e necessita imediatamente do tratamento médico descrito na inicial, o qual não foi disponibilizado pela Fazenda
Pública. Vale ressaltar que o Município de Pirajuí informou que não tem condição momentâneas de custear o tratamento médico
impetrante, o qual já foi custeado pela Fazenda Pública Estadual. Assim, tendo em vista as alegações iniciais acerca do estado
de saúde da autora e a sua falta de recursos para adquirir os medicamentos, DEFIRO A LIMINAR para determinar à Fazenda
Pública Estadual tratamento imediato ao impetrante, conforme prescrição médica de fl. 17 (Oxigenoterapia Hiperbárica),
enquanto perdurar a necessidade do tratamento. 3. Requisitem-se as informações à autoridade coatora, notificando-se o órgão
de representação judicial da pessoa jurídica interessada (arts. 6º e 11, da Lei n. 12.016/2009), valendo esta decisão como ofício
e mandado. 4. Oportunamente, ao Ministério Público. 5. Após, tornem os autos conclusos para decisão ou sentença. Intime-se.
Pirajui, 21 de novembro de 2013. - ADV: RICARDO GENOVEZ PATERLINI (OAB 155868/SP), DANIELA MARIA ROSA FOSS
BARBIERI (OAB 170664/SP), JORDAO POLONI FILHO (OAB 24488/SP), GUSTAVO ANTONIO CASARIM (OAB 246083/SP)
Processo 3001929-65.2013.8.26.0453 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - E. J. de S. P. - I. R.
de S. - - L. D. A. de O. S. - Fls. 48: V. Nomeio, à ré, a advogada indicada a fls. 37, bem como lhe concedo os benefícios da
justiça gratuita. Anote-se. Manifeste-se o autor, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a contestação de fls. 31/36. Ciência às
partes sobre o Relatório de Estudo Social de fls. 40/47. Após, vista ao Ministério Público. Int. (publicado novamente, por não
ter constado o nome da Advogada da Requerida, na publicação ocorrida no D.J.E. de 13/01/2014) - ADV: CRISTIANE REGINA
DIAS LEGRAMANDI (OAB 183543/SP), LUCAS RODRIGUES PORTILHO (OAB 254548/SP)
Processo 3001930-50.2013.8.26.0453 - Procedimento Ordinário - Guarda - E. J. de S. P. - L. D. A. de O. S. - Fls. 42: Vistos.
I. Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 24 de janeiro de 2014, às 16 horas, consignando que a liminar será
apreciada após a audiência. II. Intime-se com urgência. - ADV: LUCAS RODRIGUES PORTILHO (OAB 254548/SP)
Processo 3002091-60.2013.8.26.0453 - Procedimento Ordinário - Guarda - L. F. dos S. L. - J. C. dos S. B. - Fls. 36: Vistos.
Recebo fls. 33 como emenda à inicial. Anote-se. Cite-se-o, pessoalmente. - ADV: ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA (OAB
262625/SP)
Processo 3002096-82.2013.8.26.0453 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - G. A. B. L. - L.
L. L. - Fls. 22: Manifestar o exequente, em 05 (cinco) dias, e o Ministério Público, sobre a certidão de fls. 21 do Sr. Oficial de
Justiça. (CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 453.2013/003659-4 dirigi-me ao endereço, e aí
sendo DEIXEI DE CITAR L. L. L., pois a atual moradora do imóvel, sra. Renata Francisco Bento, alegou desconhecer a pessoa
procurada. O referido é verdade e dou fé). - ADV: LEONARDO DAVI PEREIRA PAPILE (OAB 229100/SP)
Processo 3002344-48.2013.8.26.0453 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Celso
Galdino Fraga Filho - - Fausto Zuquieri - - Urias Aio - - Luci Virgilio Botacini - Banco do Brasil S/A - Manifestarem-se as partes,
em 05 dias, sobre comunicação de Decisão Monocrática de Agravo de Instrumento (fls. 234/237. - ADV: BENEDITO RIBEIRO
DA SILVA (OAB 165164/SP), APARECIDO DONIZETI RUIZ (OAB 95846/SP)
Processo 3002807-87.2013.8.26.0453 - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - Osvaldo Firmino - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL - Fls. 15: Vistos. Oficie-se à Caixa Econômica Federal para informar acerca da origem do montante depositado e
exigência de Alvará Judicial pretendido pelo requerente. Int. - ADV: BENEDITO RIBEIRO DA SILVA (OAB 165164/SP)
Processo 3002888-36.2013.8.26.0453 - Procedimento Ordinário - Exoneração - F. O. M. M. - M. V. M. - - J. C. V. M. - *Fls.
29: Manifestar o autor no prazo de 05 (cinco) dias sobre a certidão de fls. 28 do Sr. Oficial de Justiça. (CERTIFICO eu, Oficial de
Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 453.2013/005248-4 dirigi-me ao endereço indicado, onde, na forma da lei, CITEI e
INTIMEI M. C. V. e M. V. M., do inteiro teor do presente mandado e da respectiva petição, o qual lhes li, sendo que eles de tudo
bem cientes ficaram, receberam as contrafés que lhes ofereci e exararam a suas notas de ciência conforme consta no rodapé do
mandado. Certifico ainda que Maria Carolina informou que seu filho J. C. V. M., mudou-se para a cidade de Avaí-SP, porém não
possui o seu endereço, mas se compromete a avisá-lo para comparecer no dia e hora marcados para a respectiva audiência.
NADA MAIS. O referido é verdade e dou fé). - ADV: ROGERIO MACEDO GARZIM (OAB 300544/SP)
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Processo 3003282-43.2013.8.26.0453 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. G. F. - M. S. F. - Fls. 13: Vistos. Nomeio à autora
o advogado indicado a fls. 06, bem como lhe concedo os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Cite-se o réu para apresentar
contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pela autora. Servirá
o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: DIOGO SPALLA FURQUIM
BROMATI (OAB 226427/SP)
Processo 3003284-13.2013.8.26.0453 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - E. L. B. da S. R. B. do N. - Fls. 16: Vistos. Nomeio à exequente a advogada indicada a fls. 06, bem como lhe concedo os benefícios da justiça
gratuita. Anote-se. Cite-se o executado nos termos do artigo 733, do CPC, com relação às últimas parcelas vencidas, bem como
para pagar as parcelas que se vencerem no curso da ação (art. 290, do CPC), com os benefícios do artigo 172, § 2º, do CPC.
Oficie-se conforme requerido. - ADV: ANDREA KELLY AHUMADA BENTO (OAB 212703/SP)
Processo 3003296-27.2013.8.26.0453 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - S. G. C. - W.
A. A. C. - Fls. 18: Vistos. Nomeio ao exequente o advogado indicado a fls. 06, bem como lhe concedo os benefícios da justiça
gratuita. Anote-se. Diga o exequente sobre a cota ministerial de fls. 16 em 05 (cinco) dias. Após tornem ao Ministério Público. ADV: RICARDO CENTELHA BASTOS DUARTE (OAB 152362/SP)
Processo 3003408-93.2013.8.26.0453 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Osmair Jandussi Ribeiro - INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Fls. 49: Vistos. Em cognição sumária, verifico que estão presentes os requisitos do auxílio
doença, tendo em vista o atestado médico de fl. 48. Ante o exposto, defiro a tutela antecipada para a implantação imediata do
benefício pleiteado. Int. - ADV: DIEGO CARNEIRO GIRALDI (OAB 258105/SP)
Processo 3003559-59.2013.8.26.0453 - Alvará Judicial - Procedimentos Fiscais - Carlos Felix Martins Conversani - Fls.
108: Vistos. A pretensão do requerente está fundada no art. 273, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual o juiz
poderá deferir o pedido de tutela antecipada desde que se convença da verossimilhança das alegações e haja fundado receio
de dano irreparável ou de difícil reparação. Em cognição sumária (não exauriente), verifica-se que não há verossimilhança nas
alegações, tendo em vista que não ficou suficientemente demonstrados os motivos pelos quais a renovação do certificado digital.
Ora, segundo se verifica dos autos, a partilha das quotas sociais foi homologada eno ano de 2011 e até o presente momento
a sociedade empresarial não foi regularizada na Junta Comercial. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada.
Demonstre o requerente a atual situação da sociedade empresária perante a Junta Comercial, bem como os motivos pelos quais
não obteve o certificado digital. - ADV: IANARA FERNANDA GOLIN JACOPETTE (OAB 184706/SP)
Processo 3003729-31.2013.8.26.0453 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 4422-51.2013.403.6108 - 1ª Vara Federal em
Bauru) - Caixa Econômica Federal - Carlos Ulisses Baraviera Me - - Carlos Ulisses Baravieira - Ato Ordinatório de fls. 6:
Providenciar a autora, em 05 dias, o original das guias de recolhimento das diligências de Oficial de Justiça (fls. 05) . - ADV:
RAQUEL DA SILVA BALLIELO SIMAO (OAB 111749/SP)
Processo 3003748-37.2013.8.26.0453 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - P. T. G. - S. B. B. de
M. - Fls. 12/13: Vistos. 1. A pretensão do autor está fundada no art. 273, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual
o juiz poderá deferir o pedido de tutela antecipada desde que se convença da verossimilhança das alegações e haja fundado
receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Em cognição sumária (não exauriente), não se verifica verossimilhança nas
alegações, tendo em vista que a mudança do regime de visitas depende da oitiva da parte contrária e de aprofundamento da
prova. Isso porque se verifica que o Sr. Paulo Thomaz Gazzoli está internado na instituição requerida há aproximadamente
06 (seis) anos e inspira cuidados médicos, o que inviabiliza a mudança repentina da sua rotina. Acrescendo, outrossim, que
não há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois não há notícia nos autos de que estão restringidas as visitas ao
curatelado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela. 2. Designo audiência de tentativa de conciliação para
o dia 24 de janeiro de 2014, às 17 horas. 3. Cite-se a ré para comparecer à audiência de tentativa de conciliação. Int. - ADV:
ANDRE LUIZ PIERRASSO (OAB 311059/SP)
Processo 3003803-85.2013.8.26.0453 - Outras medidas provisionais - DIREITO CIVIL - Nair Marta Martineli Golin - Fabio
Henrique Golin - Fls. 19/20: Vistos. 1. Concedo à requerente os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 2. Trata-se de pedido
de medida protetiva para internação involuntária com pedido liminar ajuizada por NAIR MARTA MARTINELI GOLIN em face de
FABIO HENRIQUE GOLIN. A pretensão do requerente está fundada no art. 273, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo
o qual o juiz poderá deferir o pedido de tutela antecipada desde que se convença da verossimilhança das alegações e haja
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. A despeito do teor documento de fl. 13, em cognição sumária, não
se verifica verossimilhança nas alegações, tendo em vista que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo
médico circunstanciado que caracterize os seus motivos, nos termos do art. 6º, da Lei 10.216/01. Ante o exposto, por ora, indefiro
o pedido de antecipação de tutela. 3. Expeça-se ofício à Municipalidade para que seja providenciada perícia médica requerida
pelo Ministério Público, com urgência, no Departamento de Saúde do Município, atentando-se para os quesitos apresentados
(fls. 15/17). 4. Emende a requetente a inicial para incluir a Municipalidade e o Estado no polo passivo da demanda. 5. Após,
tornem conclusos. Intime-se. - ADV: RAFAEL TOLEDO FARIAS NOVAES (OAB 255815/SP)

Criminal
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO PALMA PELLEGRINELLI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADRIANA TEIXEIRA GARCIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2014
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Processo 0002218-83.2012.8.26.0453 (453.01.2012.002218) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado Ivan Martins Alves - Vistos. Mantenho a sentença de fls. 380/385 por seus próprios fundamentos. Expeça-se guia de recolhimento
provisória, remetendo-se a Vara das Execuções Criminais de Andradina, onde será executada a pena. Em virtude de o réu ter
constituído defensor conforme procuração de fls. 294, oficie-se a OAB local para proceder ao cancelamento da indicação de fls.
286, compensando-se. Após, encaminhe-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Seção Criminal, com as cautelas de estilo.
Ciência ao Dr. Promotor de Justiça. - ADV: SANDOVAL APARECIDO SIMAS (OAB 144708/SP), KARINA PATERNO MIAZAKI
(OAB 232641/SP)
Processo 0006192-02.2010.8.26.0453 (453.01.2010.006192) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Alvaro Raul
Teixeira da Silva Taicico e outros - Inicialmente observo que os fatos ocorreram no dia 18.05.10, ou seja, há aproximadamente
quatro anos. O réu Jhonatan foi citado (fls.374 ) e, inclusive, constituiu advogado (fls. 390). A análise dos autos demonstra
a grande dificuldade em localizá-lo. Por essa razão, por cautela, a audiência designada para o dia 07 de novembro de 2013
foi redesignada, tendo sido determinada nova tentativa de intimação pessoal de Jhonatan inclusive com a ressalva de que
deveria constar da carta precatória a existência de indícios que o réu tentava se ocultar (fl.S 169/171). Em relação à Jhonatan,
foi determinada a tentativa de localização no endereço indicado pela propria advogada constituída (fls. 546). Entretanto, os
documentos de fls. 624/626 demonstram que o referido réu foi exaustivamente procurado, tendo o oficial de justiça chegado
a conclusão que não tem domicílio no endereço indicado. Aliás, a mesma conclusão também pode ser alcançada a partir dos
documentos de fls. 575 e 591.Diante do exposto, com fundamento no art. 367 do CPP, determino a revelia do réu Jhonatan
Fernando Dias. Além disso, observo que a advogada constituída pelo réu Jhonatan apresentou, por fax, pedido de redesignação
da audiência em razão da realização de cirurgia. Em que pese o documento médico de fls. 622 indique que a Dr. Daniela de
Moraes Barbosa apenas estaria de repouso até o dia de ontem (15.01.14), em nome da ampla defesa e considerando a gravidade
dos fatos que são amputados aos réus, redesigno a audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 27 de fevereiro de
2014, às 15h30min. Determino a condução coercitiva da testemunha Kerli Micherli Pereira da Silva. Determino a juntada aos
autos da certidão efetuada pelo Oficial de Justiça nesta data, informando o atual endereço do réu Luis Gustavo Fernandes.
Requisite-se, com urgência, o réu Álvaro Raul Teixeira da Silva Taicico. Publique-se para intimação da Dra. Daniela de Moraes
Barbosa. Saem todos presentes intimados. Nada mais. - ADV: ROBERTO KASSIM JÚNIOR (OAB 193472/SP), DANIELA DE
MORAES BARBOSA (OAB 205265/SP), EDUARDO LUIZ PENARIOL (OAB 224886/SP), SUZANA ROBERTA MARTINS (OAB
280382/SP)
Processo 3001583-17.2013.8.26.0453 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido
de Drogas - M. da S. T. - Vistos. Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de MILENA DA SILVA
TOTOLI, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Por ocasião da defesa preliminar,
foi requerida a instauração de incidente de dependência toxicológica. Ocorre que não há nenhum elemento nos autos que
eventualmente indique que o réu seja dependente químico e, mais importante ainda, não há nenhum elemento nos autos
que indique eventual comprometimento da capacidade de compreensão do caráter ilícito da conduta ou de autodeterminação,
de acordo com essa compreensão. Como já se decidiu: “PROCESSO PENAL. Nulidade por cerceamento de defesa. Não
instauração de incidente de dependência toxicológica. Ausência de qualquer irregularidade. Falta de justa causa para a
instauração do pretendido incidente. Mera alegação de que se tratava de usuário e não dependente. Inexistência de indícios da
dependência. Preliminar rejeitada” (TJSP - 16ª Câmara de Direito Criminal - Ap. 0004048-82.2010.8.26.0541 - rel. Des.Otávio de
Almeida Toledo - j. 27/06/13). Diante do exposto, indefiro a pretendida incidente de dependência toxicológica. Intime-se. - ADV:
EDUARDO COSTA BERBEL (OAB 149129/SP)

PIRAPOZINHO
Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO: FRANCISCO JOSÉ DIAS GOMES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL: MARILDA BERTOLINI PEREIRA DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS - RELAÇÃO Nº 0002/2014
Processo 0002925-13.2010.8.26.0456 (456.01.2010.002925) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato
e devolução do dinheiro - Rosiane Tenório da Silva - Rl Motos Maria Luiza Alves de Andrade Me - “Fica(m) o(a)(s) AUTOR(A)(S)
devidamente INTIMADO(A)(S) a se manifestar(em), no prazo de 05 (cinco) dias, fornecendo o endereço completo da requerida,
haja vista a certidão do oficial de justiça de fls. 115: “... deixei de dar cumprimento ao mandado nº 456.2013/002270-3, não
localizando o requerido em virtude de não constar o endereço apenas o bairro “Parque Rangel”. “.” - ADV: ABDOM GOMES DA
SILVA (OAB 160123/SP), ILEIA APARECIDA RODRIGUES (OAB 79167/SP)
Processo 0003172-91.2010.8.26.0456 (456.01.2010.003172) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços
- Edison Augusto Caldeira - José Carlos da Silva - “Fica(m) o(a)(s) AUTOR(A)(S) devidamente INTIMADO(A)(S) a se
manifestar(em), no prazo de 05 (cinco) dias, com relação ao prosseguimento da ação, haja vista a certidão do oficial de justiça
de fls. 87: “... deixei de dar cumprimento ao mandado n.º 456.2013/001631-2, em virtude de não conseguir entrar em contato com
o advogado do requerente Dr.Diorginne para providenciar os meios necessários para a entrega do bem”.” - ADV: DIORGINNE
PESSOA STECCA (OAB 282072/SP)
Processo 3000267-57.2013.8.26.0456 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - LUCINEIA FERREIRA DE SOUZA
PIRAPOZINHO - ME - Fazenda Pública do Município de Pirapozinho - “Fica(m) o(a)(s) AUTOR(A)(S) devidamente INTIMADO(A)
(S) a retirar(em), no prazo de 05 (cinco) dias, a partir das 12:30 horas, o Mandado de Levantamento Judicial” - ADV: SANDRO
VINICIUS DE ALMEIDA (OAB 153959/SP), ADRIANO MARCOS SAPIA GAMA (OAB 163356/SP)
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Processo 3001939-03.2013.8.26.0456 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
- Manoel Vieira Gomes - MARIA JOSE DOS SANTOS - “Fica(m) o(a)(s) AUTOR(A)(S) devidamente INTIMADO(A)(S) a se
manifestar(em), no prazo de 05 (cinco) dias, fornecendo o novo endereço da requerida, haja vista a certidão do oficial de
justiça de fls. 37: “... DEIXEI DE CITAR MARIA JOSÉ DOS SANTOS em virtude de não ter conseguido localizá-la. Segundo
informação quem reside é a Sra. Maria Lúcia de Mendonça, que afirmou desconhecê-la” (Observação: Há audiência designada
para 12/02/2014).” - ADV: CLARISMUNDO CORREIA VIEIRA (OAB 148431/SP)

PIRASSUNUNGA
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO DONEK HILSENRATH GARCIA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DANIEL MONTEIRO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2014 (rol 16/01)
Processo 0000315-35.2011.8.26.0457 (457.01.2011.000315) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Bradesco Financiamento S A - (NOTA DE CARTÓRIO: Desarquivados os autos, manifeste-se o Banco
Bradesco no prazo de 30 dias.) - ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP), MARIA ALICE BRANDOLIS PROVENZANO
RAMOS (OAB 213009/SP), MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB 149225/SP)
Processo 0000464-60.2013.8.26.0457 (045.72.0130.000464) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Finamax S A Credito Financiamento e Investimento - Despacho - Genérico - ADV: MARCIO ALEXANDRE DE ASSIS
CUNHA (OAB 118409/SP)
Processo 0000464-60.2013.8.26.0457 (045.72.0130.000464) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Finamax S A Credito Financiamento e Investimento - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em
cumprimento ao mandado nº 457.2013/003763-4 dirigi-me ao endereço retro e, aí sendo, deixei de citar Geraldo Guedes da
Silva devido ao fato do mesmo ter se mudado para lugar incerto e não sabido, conforme informação de sua ex-esposa, Sra.
Rosana. Diante do exposto, devolvo o presente em Cartório para fins de direito. O referido é verdade e dou fé. Pirassununga, 08
de janeiro de 2014. - ADV: MARCIO ALEXANDRE DE ASSIS CUNHA (OAB 118409/SP)
Processo 0000553-64.2005.8.26.0457 (457.01.2005.000553) - Usucapião - Augusto Guelli Netto e outro - Prefeitura Municipal
de Pirassununga - Ano/nº de ordem 2005/000273 Fls. 590: citem-se, por edital, com o prazo de 30 dias, Mario Calvetti, os
herdeiros de Sebastião da Silva e os confrontantes Paulo Gomes da Nóbrega, Angela Maria Rodrigues da Nóbrega e Wladimir
Bonini, bem como os interessados ausentes, incertos e desconhecidos (CPC, arts. 942 e 232, IV). Int. - ADV: MARIA EUGENIA
NOGUEIRA FREITAS (OAB 219602/SP), ANA CLAUDIA DE BEM GRIGOLETTO REIS (OAB 149763/SP), BRUNA RAQUEL
RIBEIRO PANCHORRA (OAB 227782/SP), ROBERTO PINTO DE CAMPOS (OAB 90252/SP), CARMEM KARINE DE GODOY
FRANCO DE TOLEDO (OAB 191962/SP)
Processo 0001231-98.2013.8.26.0457 (045.72.0130.001231) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Bv Leasing Arrendamento Mercantil Sa - Processo nº 147/2013 Diante da petição de fls. 56, revogo a liminar
deferida e declaro extinto o presente processo com fundamento no artigo 267, VIII, do Código de Processo Civil. Proceda-se
ao desbloqueio, através do sistema Renajud, do veículo de fls. 36. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as
cautelas de praxe. P.R.I.C. - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)
Processo 0001395-97.2012.8.26.0457 (457.01.2012.001395) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Pereira
Martins Advogados Associados - Antonio Carlos Bueno Barbosa - Ano/nº de ordem 2012/000236 Intime-se a autora para
manifestação, aguardando-se pelo prazo de 30 dias. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Int.
- ADV: ESDRAS IGINO DA SILVA (OAB 193586/SP), ONOFRE ANTONIO MACIEL FILHO. (OAB 95663/SP), ELIEZER PEREIRA
MARTINS (OAB 168735/SP)
Processo 0001564-89.2009.8.26.0457 (457.01.2009.001564) - Execução de Título Extrajudicial - Rural - Agrícola/Pecuário Banco Nossa Caixa S A - Luiz Carlos Rosim - Ano/nº de ordem 2009/000354 Fls. 306 e 308: defiro, aguardando-se o cumprimento
do determinado no despacho de fls. 303 pelo prazo de 30 dias. Int. - ADV: ROBERTO PINTO DE CAMPOS (OAB 90252/SP),
MARIA APARECIDA ALVES (OAB 71743/SP), JULIANA FERNANDES ROCHA (OAB 255760/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM
DOS REIS (OAB 23134/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)
Processo 0002913-88.2013.8.26.0457 (045.72.0130.002913) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Sara Haguendon
Mauricio Ferreira - Ano/nº de ordem 2013/000243 Proceda-se ao depósito judicial do valor bloqueado às fls. 35/36, intimandose o executado da constrição realizada. Sem prejuízo, pesquise-se nos sistemas Renajud e Infojud a existência de bens em
nome dos executados. Int. (NOTA DE CARTÓRIO - Sobre o resultado das pesquisas Bacenjud, Renajud e Infojud (fls. 39/48),
manifeste-se o exequente.) - ADV: ARMENIO MAURICIO FERREIRA JUNIOR
Processo 0003087-97.2013.8.26.0457 (045.72.0130.003087) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Vera Lucia Graciuti de Souza - Banco Santander Banespa Sa - Vistos Atendendo-se à solicitação da OAB/Pirassununga e
visando agilizar a prestação jurisdicional, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 07 de fevereiro de 2014, às
11h15min, a ser realizada no prédio do Juizado Especial, expedindo-se o necessário para intimação das partes. Sem prejuízo,
desde logo especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, justificando necessidade e pertinência. Int. - ADV:
FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP),
ANDERSON CLAYTON ROSOLEM (OAB 242940/SP)
Processo 0003177-08.2013.8.26.0457 (045.72.0130.003177) - Monitória - Duplicata - J N G Supermercados Ltda - Ano/
nº de ordem 2013/000275 Fls. 52: tendo em vista que não houve o cumprimento voluntário da obrigação no prazo legal, fixo
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida. Em termos de prosseguimento, pois,
manifeste-se a exequente. Int. - ADV: CINTHIA LOISE JACOB DENZIN (OAB 156925/SP)
Processo 0003182-30.2013.8.26.0457 (045.72.0130.003182) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de
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Contribuição (Art. 55/6) - Benedito Antonio de Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ano/nº de ordem 2013/000270
Cumpra-se o V. Acordão. Intime-se o requerente para manifestação, aguardando-se pelo prazo de 30 dias. Nada sendo requerido,
arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Int. - ADV: ODAIR LEAL BISSACO JUNIOR (OAB 201094/SP), MARCOS
VINÍCIUS FERNANDES (OAB 226186/SP), WASHINGTON LUIS ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB 190813/SP)
Processo 0003205-10.2012.8.26.0457 (457.01.2012.003205) - Procedimento Ordinário - RMI pela equivalência entre Saláriode-Benefício e Salário-de-Contribuição - Ana Luiza do Nascimento - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ano/nº de ordem
2012/000582 Cumpra-se o V. Acordão. Intime-se a requerente para manifestação, aguardando-se pelo prazo de 30 dias. Nada
sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Int. - ADV: CARLOS HENRIQUE MORCELLI (OAB 172175/
SP), CARLOS ALBERTO DE ARRUDA SILVEIRA (OAB 270141/SP)
Processo 0003738-18.2002.8.26.0457 (457.01.2002.003738) - Procedimento Ordinário - Adicional por Tempo de Serviço Geni Rinck Unglauber - Inss - Processo 970/2002 Vistos. Considerando que o Dr.Abdala Machado da Costa atuou nos autos até
decisão final, intime-se o requerente a comprovar sua anuência com o levantamento pretendido, no prazo de 10 dias. Int. - ADV:
HUMBERTO NEGRIZOLLI (OAB 80153/SP), CARLOS HENRIQUE MORCELLI (OAB 172175/SP)
Processo 0003826-70.2013.8.26.0457 (045.72.0130.003826/127) - Habilitação de Crédito - Recuperação judicial e Falência
- Mateus Galante Olmedo - Agricola Baldin S A - - Aristeu Carlos Baldin Administração e Participação S A - - Baldin Bioenergia
S A - - Flavio Baldin Administração e Participações Sa - - Osvaldo Baldin Administração e Participações Sa - - São Pedro
Bioenergia S A - Nilcemara Aparecida de Godoy Marrocos Leite - Processo 899/2012 - incidente 127 Vistos. Mateus Galante
Olmedo apresentou a presente habilitação de crédito retardatária, pretendendo, em síntese, sua inclusão no quadro geral por
ser credor trabalhista das requeridas da importância de R$ 800,00. O pedido veio instruído com o documento de fls.04. As
recuperandas e a Administradora Judicial concordaram com o valor declarado pelo requerente, ressalvando, no entanto, que se
trata de crédito quirografário e não trabalhista . Por determinação do juízo, o requerente juntou aos autos novos documentos
visando à comprovação de seu crédito (fls. 25/56). É o relatório. Decido. Conquanto comprovado documentalmente, o crédito
do requerente não decorre da legislação trabalhista ou de acidente de trabalho, mas sim da prestação de serviços, não se
enquadrando, portanto, em nenhuma das hipóteses reguladas pelo artigo 41, I, da Lei 11.101/05. Logo, o crédito do requerente
há de ser classificado como quirografário, e não como trabalhista, merecendo parcial acolhida, por conseguinte, a pretensão
deduzida. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para que seja incluído no quadro geral, na classe dos
quirografários, o crédito do requerente no valor de R$ 800,00. P.R.I.C. - ADV: MATEUS GALANTE OLMEDO (OAB 237630/
SP), BRUNA RAQUEL RIBEIRO PANCHORRA (OAB 227782/SP), CARLA SAAB RODRIGUES MURAKAMI (OAB 225612/
SP), RICARDO MACHADO PAGIANOTTO (OAB 306346/SP), JEFFERSON SIDNEY JORDAO (OAB 86250/SP), GUILHERME
ALVARES BORGES, CARLOS ALBERTO ANTONIETO (OAB 98787/SP)
Processo 0003863-39.2009.8.26.0457 (457.01.2009.003863) - Depósito - Depósito - Banco Wolkswagen S A - Thiego Zalla
Lima - Ano/nº de ordem 2009/000713 Cumpra-se o V. Acórdão. Nos termos do artigo 904 do Código de Processo Civil, intime-se
pessoalmente o requerido para entregar o veículo objeto do processo ou o seu equivalente em dinheiro, no prazo de 24 (vinte e
quatro ) horas. Int. (NOTA DE CARTÓRIO: Depositar diligência de Oficial Justiça) - ADV: HELIDA CRISTINA HIPOLLITO (OAB
263897/SP), HEITOR EVARISTO FABRICIO COSTA (OAB 23569/SP), RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP), JACKSON
COSTA RODRIGUES
Processo 0004049-23.2013.8.26.0457 (045.72.0130.004049) - Procedimento Ordinário - Contratos de Consumo - Karina
Nalygia Queiroz Pavao - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Processo 386/2013 Vistos. Esclareçam as
partes se desejam produzir outras provas, justificando necessidade e pertinência, e se têm interesse na designação de audiência
visando eventual conciliação. Int. - ADV: CARLOS ALBERTO DE ARRUDA SILVEIRA (OAB 270141/SP), PAULO EDUARDO
DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP)
Processo 0004109-93.2013.8.26.0457 (045.72.0130.004109) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Weriton Roberto
Eugenio - Vistos. Diante da concordância do Representante do Ministério Público, expeça-se alvará autorizando o inventariante
a levantar o saldo do FGTS depositado na Caixa Econômica Federal em nome do falecido (fls.69), devendo comprovar o
depósito judicial do valor levantado, no prazo de 30 dias. Sem prejuízo, intime-se novamente o inventariante a trazer aos autos
a certidão negativa de dependentes habilitados junto ao INSS, em igual prazo. No mais, intime-se pessoalmente Dilma de
Oliveira Rosa a regularizar a representação processual da herdeira menor e a trazer aos autos cópia da respectiva certidão de
nascimento. Int. e c. ao MP. - ADV: JOAO DIVINO BREVES CONSENTINO (OAB 24062/SP)
Processo 0004412-15.2010.8.26.0457 (457.01.2010.004412) - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Flavio Anderson
Thomaz de Godoy - Berreta & Araujo Transportes Ltda e outros - Ano/nº de ordem 2010/001076 Fls. 142: proceda-se ao bloqueio
on-line através do sistema Bacenjud. Int. (NOTA DE CARTÓRIO: Sobre o resultado positivo da penhora Bacen às fls. 146/148,
diga o exequente) - ADV: SILVANA FORCELLINI PEDRETTI (OAB 275233/SP), WALTER RODRIGUES DA CRUZ (OAB 78815/
SP), CLÁUDIA CRISTINA BERTOLDO (OAB 159844/SP)
Processo 0005222-19.2012.8.26.0457 (457.01.2012.005222) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Jeferson Eduardo Candido - (NOTA DE CARTÓRIO - Sobre a contestação apresentada nos autos, manifeste-se o requerente no
prazo legal) - ADV: IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA (OAB 107931/SP), JOSE MORAES PEREIRA (OAB 56634/SP),
MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)
Processo 0006083-10.2009.8.26.0457 (457.01.2009.006083) - Inventário - Inventário e Partilha - Vera Lucia Rosas - Carlos
Luiz Lorenzetti - Processo 1103/2009 Vistos. HOMOLOGO, para que produzam seus regulares e jurídicos efeitos, a partilha de
fls.152/155, a doação de fls.39 e as cessões de direitos hereditários de fls.40, 266 e 285 dos bens deixados por falecimento de
Armenio Rosas, observando-se a nulidade declarada a fls.64 e ressalvados eventuais erros, omissões ou direitos de terceiros,
em especial da Fazenda Pública. Transitada esta em julgado, expeça-se formal de partilha, bem como mandado de levantamento
da quantia depositada às fls.321 em favor da inventariante. Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas
de praxe. P.R.I.C. - ADV: ISMARA PARIZE DE SOUZA VIEIRA (OAB 216562/SP), CARLOS LUIZ LORENZETTI (OAB 5715B/
RN)
Processo 0006445-12.2009.8.26.0457 (457.01.2009.006445) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
- Pagotti & Pagotti Ltda Me - Oplan Construtora Ltda - Ano/nº de ordem 2009/001174 A certidão de fls. 187, bem como os
documentos de fls. 233/236, comprovam a dissolução irregular da executada porquanto levada a efeito apenas de fato, sem que
fosse devidamente averbada, conforme preconizam os artigos 45 e 51, parágrafo 1º, do Código Civil, perante a Junta Comercial.
E, se não bastasse a violação à expressa disposição legal, a inexistência de bens para a satisfação das obrigações contraídas
igualmente evidencia o propósito de fraudar os credores, justificando-se, bem por isso, a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa, a fim de que seus sócios também respondam pela dívida exequenda. Nesse sentido, confira-se: “Sociedade
por cotas de responsabilidade limitada Dissolução irregular, sem deixar bens que respondam pelo passivo Penhora de bens do
sócio Admissibilidade Hipótese em que o patrimônio particular responde pela dívida social (2º TACivSP, RT 656/135). Assim,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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defiro a inclusão dos sócios Edson Abrão e Ana Maria Rigolin Abrão no polo passivo da relação processual, procedendo-se sua
citação nos termos do despacho de fls. 46. Intimem-se e procedam-se às anotações necessárias. (NOTA DE CARTÓRIO: Retirar
Carta Precatória e providenciar o necessário ao seu cumprimento.) - ADV: ANA LÚCIA TECHE (OAB 201660/SP), CÉSAR LUIZ
BERALDI (OAB 229635/SP), JAYR TARDELLI (OAB 247192/SP), ROGER TEDESCO DA COSTA (OAB 188296/SP)
Processo 0006496-81.2013.8.26.0457 (045.72.0130.006496) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de Crédito
- Banco Santander Brasil Sa - Ano/nº de ordem 2013/000535 Fls. 61: anote-se. Fls. 73/75: libere-se a guia em favor do oficial de
justiça que realizou o ato. No mais, sobre fls. 64/71, manifeste-se o exequente. Int. - ADV: ELIETE BRAMBILA MACHADO (OAB
88095/SP), GUILHERME MARTINS MALUFE (OAB 144345/SP)
Processo 0007348-76.2011.8.26.0457 (457.01.2011.007348) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário
- Roberto Zeferino Terribele - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ano/nº de ordem 2011/001288 Homologo o cálculo
apresentado às fls. 103/108 para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Expeça-se ofício requisitório, aguardando-se o
pagamento pelo prazo de 120 dias. Int. - ADV: WASHINGTON LUIS ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB 190813/SP), CARLOS
HENRIQUE MORCELLI (OAB 172175/SP)
Processo 0007562-96.2013.8.26.0457 (045.72.0130.007562) - Divórcio Consensual - Dissolução - S. V. L. L. e outro Processo 664/2013 Vistos. Desentranhe-se, distribua-se por dependência e autue-se em apenso, como pedido de homologação
de acordo, a petição de fls.30/33. Após, tornem conclusos. - ADV: RICARDO KOJI MIAMOTO (OAB 123337/SP), JEFERSON
EDEGAR CELIM (OAB 306819/SP)
Processo 0008603-98.2013.8.26.0457 (045.72.0130.008603) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Sebastiao Benedito Bruner
e outro - Fazenda do Estado de São Paulo - Ano/nº de ordem 2013/000819 Reitere-se a carta copiada às fls. 70 a fim de que o
Município manifeste eventual interesse na causa. Int. - ADV: JOAO NEGRIZOLLI NETO (OAB 334578/SP), RAQUEL CRISTINA
MARQUES TOBIAS (OAB 185529/SP), HUMBERTO NEGRIZOLLI (OAB 80153/SP)
Processo 0008916-93.2012.8.26.0457 (457.01.2012.008916) - Procedimento Ordinário - Guarda - J. F. H. e outro - (NOTA
DE CARTÓRIO: Sobre a certidão de fls.58verso - negativa de citação, manifestem-se os requerentes) - ADV: ROGER TEDESCO
DA COSTA (OAB 188296/SP)
Processo 0009080-29.2010.8.26.0457 (457.01.2010.009080) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Companhia de
Bebidas Ipiranga - Ano/nº de ordem 2010/001384 Desentranhe-se e restitua-se ao oficial de justiça, para integral cumprimento,
o mandado de penhora de fls. 133/134. Int. - ADV: MARCO AURÉLIO CARPES NETO (OAB 248244/SP), FERNANDO CORREA
DA SILVA (OAB 80833/SP)
Processo 0009164-25.2013.8.26.0457 (045.72.0130.009164) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral
- Banco Itau Unibanco S A e outros - Processo 908/2013 Vistos. Fls.77: anote-se. Homologo o acordo celebrado entre as
partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, declarando extinto o processo, como corolário, nos termos do artigo
269, III, do Código de Processo Civil. As partes suportarão igualmente as custas e cada qual responderá pelos honorários de
seus respectivos patronos, observando-se a gratuidade concedida ao autor. Após o trânsito em julgado e recolhidas as custas
processuais, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.R.I.C. - ADV: CARLOS ALBERTO DE ARRUDA SILVEIRA (OAB
270141/SP), RENATA RODRIGUES REZENDE (OAB 313612/SP), MAYARA NAOMI DE ALCANTARA OSHIRO (OAB 316257/
SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP)
Processo 0010069-30.2013.8.26.0457 (045.72.0130.010069) - Reintegração / Manutenção de Posse - Espécies de Contratos
- Jose Ivan Firmino de Oliveira Me - (NOTA DE CARTÓRIO: Sobre a constestação à réplica, manifeste-se o reconvinte.) ADV: THIAGO MANOEL DA SILVA DOURADO (OAB 238379/SP), FERNANDO CORREA DA SILVA (OAB 80833/SP), ROGER
TEDESCO DA COSTA (OAB 188296/SP)
Processo 0010074-52.2013.8.26.0457 (045.72.0130.010074) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Alan
Cesar Gomes - Telefonica Brasil Sa (vivo) - Vistos. Atendendo-se à solicitação da OAB/Pirassununga e visando agilizar a
prestação jurisdicional, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 07 de fevereiro de 2014, às 11h30min, a ser
realizada no prédio do Juizado Especial, expedindo-se o necessário para intimação das partes. Sem prejuízo, desde logo
especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, justificando necessidade e pertinência. Int. - ADV: RENATO
PARIZE DE SOUZA (OAB 184828/SP), VIVIAN ROZI MAGRO (OAB 219249/SP), FABIO RIVELLI (OAB 297608/SP)
Processo 0010329-10.2013.8.26.0457 (045.72.0130.010329) - Procedimento Ordinário - Nulidade - Panamericano
Arrendamento Mercantil S A - (NOTA DE CARTÓRIO - Sobre a contestação apresentada nos autos, manifeste-se o requerente
no prazo legal) - ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), ELAINE CRISTINA
MATHIAS CARPES (OAB 248100/SP)
Processo 0010393-54.2012.8.26.0457 (457.01.2012.010393) - Procedimento Ordinário - Guarda - C. D. de S. - Processo
1639/2012 Vistos. Encaminhem-se os autos ao setor técnico para realização de avaliação psicológica. Após, manifestem-se
as partes e o Representante do Ministério Público. Int. e c. ao MP. (NOTA DE CARTÓRIO: Manifestação do setor técnico:
“MM Juiz. Cumprindo determinação de Vossa Excelência, agendamos o dia 11/02/14 às 10:00hs para avaliação psicológica
do Sr. Carlos, sua atual companheira Sra. Rosimeire e a criança Vivian Kerolayne e o dia 12/02/14 às 10:00hs - Sra. Sueli - a
requerida. Solicitamos que sejam intimados a comparecer no Setor de Psicologia deste Juízo. Era o que cumpria informar.” ADV: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA DOLFINI
Processo 0010810-07.2012.8.26.0457 (457.01.2012.010810) - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - W.
D. B. - L. de A. P. - Processo 1331/2013 Vistos. Nos termos do artigo 331 do CPC, designo audiência para o próximo dia 02 de
junho de 2014, às 15h30min, expedindo-se o necessário. Int. e c. ao MP. - ADV: NELSON RIBEIRO FILHO (OAB 256029/SP),
EMERSON FLÁVIO DA ROCHA (OAB 221020/SP), JULIO JULIANO BALDUCCI JUNIOR (OAB 174559/SP)
Processo 0010921-35.2005.8.26.0457 (457.01.2005.010921) - Monitória - Contratos Bancários - Banco Nossa Caixa Sa Vanderlei Aparecido Maciel - Processo 1504/2005 Vistos. Expeça-se mandado de levantamento, em favor do perito, da quantia
depositada às fls.301. No mais, considerando que na pesquisa realizada através do sistema Arisp não foram localizados bens
imóveis em nome do executado, manifeste-se novamente o exequente em termos de prosseguimento, no prazo legal. Int. - ADV:
ONOFRE ANTONIO MACIEL FILHO. (OAB 95663/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), DANIEL DE
SOUZA (OAB 150587/SP)
Processo 3001538-98.2013.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Conversão - angelo carbonaro junior - (NOTA DE
CARTÓRIO - Sobre a contestação apresentada nos autos, manifeste-se o requerente no prazo legal) - ADV: ODAIR LEAL
BISSACO JUNIOR (OAB 201094/SP), MAURICIO SINOTTI JORDAO (OAB 153196/SP)
Processo 3001928-68.2013.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - sueli justino dos santos
- (NOTA DE CARTÓRIO - Sobre a contestação apresentada nos autos, manifeste-se o requerente no prazo legal) - ADV:
WASHINGTON LUIS ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB 190813/SP), MARCOS VINÍCIUS FERNANDES (OAB 226186/SP)
Processo 3002036-97.2013.8.26.0457 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
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S.A. Crédito, Financiamento e Investimento - CERTIDÃO - MANDADO SEM CUMPRIMENTO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça,
que deixei de dar cumprimento ao mandado nº 457.2013/003629-8, por não ser me oferecido meios (pelo requerente) para
cumprimento integral do respectivo mandado. Assim, devolvo o presente para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé.
Pirassununga, 07 de janeiro de 2014. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP), MARCEL PADILHA GASPARELO
(OAB 164401/SP)
Processo 3002077-64.2013.8.26.0457 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Benedito de
Oliveira Fernandes - (NOTA DE CARTÓRIO: Depositar diligência) - ADV: RICARDO BARRETO ROSOLEM (OAB 283442/SP),
EMERSON LEIVA BARBOSA (OAB 198731/SP)
Processo 3002084-56.2013.8.26.0457 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Dacio Jose de
Souza - (NOTA DE CARTÓRIO: Depositar diligência) - ADV: RICARDO BARRETO ROSOLEM (OAB 283442/SP), EMERSON
LEIVA BARBOSA (OAB 198731/SP)
Processo 3002088-93.2013.8.26.0457 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Geraldo Luiz
Pion - (NOTA DE CARTÓRIO: Depositar diligência) - ADV: RICARDO BARRETO ROSOLEM (OAB 283442/SP), EMERSON
LEIVA BARBOSA (OAB 198731/SP)
Processo 3002299-32.2013.8.26.0457 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. H. F. P. C. - Processo 1643/2013 Vistos. Recebo
a petição inicial como ação de divórcio e concedo à autora, diante da declaração de fls.69, os benefícios da assistência judiciária
gratuita, procedendo-se às anotações necessárias. Não fosse a notícia de que a autora, após o casamento, teria deixado o
magistério e empreendido esforços para o sucesso da atividade profissional do cônjuge, os relatórios médicos colacionados
com o pedido dão conta de que há mais de cinco anos ela se encontra acometida de distúrbios psiquiátricos que restringem sua
capacidade laborativa, dessumindo-se, ao menos em cognição perfcunctória, que não lhe é possível prover à própria mantença
por seu trabalho, razão pela qual, visando assegurar sua subsistência, fixo os alimentos provisionais, à ausência de provas a
respeito dos vencimentos do requerido, em R$ 2.000,00 e sem prejuízo de que seja custeada por ele a mensalidade do plano
de saúde de que é beneficiária (Unimed). Anoto, por oportuno, que os alimentos provisionais serão devidos, em princípio, pelo
prazo de doze meses já que a requerente ainda é jovem, tem suficiente instrução e se afigura possível o pleno restabelecimento
de sua capacidade laborativa, nada justificando, portanto, que a obrigação alimentar subsista por período superior ao necessário
para que possa se inserir novamente no mercado de trabalho. Para tentativa de reconciliação do casal, designo audiência para
o próximo dia 02 de junho de 2014, às 16h30min. Cite-se e intime-se o requerido, consignando-se que o prazo para contestar,
de quinze dias, fluirá a partir da audiência supra designada. Sem prejuízo, oficie-se conforme requerido nos itens 25.3 e 25.4 da
petição inicial. Int. e c. ao MP. - ADV: MARCOS ALEXANDRE RIVIELLO BALDUINO (OAB 141915/SP)
Processo 3002463-94.2013.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Lourdes Melânia Rosani Processo 1675/2013 Vistos. Diante da declaração de fls.06, concedo à autora os benefícios da justiça gratuita, anotando-se. Os
documentos colacionados com a inicial não se prestam a comprovar a incapacidade laborativa propalada, não havendo razão
para se desconsiderar, ao menos “prima facie”, o resultado do exame médico realizado pelo INSS, de sorte que, inexistindo
prova inequívoca dos fatos alegados, que reclamam ampla dilação probatória, com a realização da competente perícia, indefiro
o pedido de antecipação da tutela. Cite-se, pois, com as advertências legais. Int. - ADV: WASHINGTON LUIS ALEXANDRE DOS
SANTOS (OAB 190813/SP), MARCOS VINÍCIUS FERNANDES (OAB 226186/SP)

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO FLAVIA PIRES DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUIZ ANTONIO MARROCOS LEITE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2014
Processo 0000182-22.2013.8.26.0457 (045.72.0130.000182) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Angelo Carvalho
- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Recebo a apelação de fls. 70/73, em seus regulares efeitos, devolutivo e suspensivo.
Às contrarrazões. Int. - ADV: MARCOS VINÍCIUS FERNANDES (OAB 226186/SP), WASHINGTON LUIS ALEXANDRE DOS
SANTOS (OAB 190813/SP), ODAIR LEAL BISSACO JUNIOR (OAB 201094/SP)
Processo 0000841-07.2008.8.26.0457 (457.01.2008.000841) - Alienação Judicial de Bens - Alienação Judicial - Waldir
Trevisan e outro - Alda Negri Trevisan e outros - Vistos. Dadas as concordâncias das partes (fls. 176 e 179), arbitra-se o valor da
causa em R$ 200.000,00. Providenciem os autores o recolhimento das custas, sob pena de extinção. - ADV: IVANO VIGNARDI
(OAB 56320/SP), AMANDA MARIA DELA ROZA (OAB 145852/SP), JANDER BOERNER (OAB 104473/SP), ARNALDO DELFINO
(OAB 14558/SP)
Processo 0000841-12.2005.8.26.0457 (457.01.2005.000841) - Monitória - Adimplemento e Extinção - Primo Distribuidora
de Veiculos Ltda - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em 05 dias, sobre a devolução da carta enviada à Tim Brasil
Serviços e Participações S/A, informando que “mudou-se”. - ADV: JULIANO LEONI FRANÇOLIN (OAB 244175/SP), HUGO
HENRIQUE DE FARIA FERREIRA (OAB 229467/SP), EDUARDO ZINADER (OAB 268916/SP), ANDERSON BONELLI DE
SOUZA (OAB 272591/SP), FLAVIO AUGUSTO DA SILVA (OAB 311637/SP), FABIA TEREZINHA DE SÁ GOMES (OAB 152780/
SP), MARCELO GIR GOMES (OAB 127512/SP)
Processo 0001167-59.2011.8.26.0457 (457.01.2011.001167) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Scatolini &
Scatolini Ltda Epp - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada do resultado negativo da
tentativa de bloqueio pelo sistema BacenJud (fls. 69/70). - ADV: IVANO VIGNARDI (OAB 56320/SP)
Processo 0001202-82.2012.8.26.0457 (457.01.2012.001202) - Execução de Alimentos - Alimentos - A. J. de A. G. - M. L. G. Vistos. Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 06 de março de 2014, às 14:30 horas. Sem prejuízo, apresente
a credora memória de cálculo. Intime-se. - ADV: MAURICIO DE DEUS LOPES (OAB 109709/MG), LAURO FRANCHOZA (OAB
278099/SP)
Processo 0001218-22.2001.8.26.0457 (457.01.2001.001218) - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Francisco Marques
Figueira Neto - Transportadora Castro Ltda - Fls. 318: Manifeste o Procurador da requerida. Int. - ADV: PAULO HUMBERTO DA
SILVA GONÇALVES (OAB 171490/SP), FRANCISCO DE MUNNO NETO (OAB 52183/SP)
Processo 0001860-19.2006.8.26.0457 (457.01.2006.001860) - Procedimento Ordinário - Nota Promissória - Antonio de
Souza Correa Junior - Supermercado Araúna Jardim Ltda - Vistos. Fls. 439: Defiro o prazo de 30 (trinta) dias, como requerido.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Decorrido, manifeste-se novamente o Exequente, pleiteando o que entender de direito. Int. - ADV: RICARDO SORDI MARCHI
(OAB 154127/SP), WASHINGTON LUIS ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB 190813/SP), JOSE LUIZ MATTHES (OAB 76544/
SP), MARIA ANGELICA CLAPIS (OAB 164569/SP), EMERSON AYRES (OAB 256901/SP)
Processo 0001936-96.2013.8.26.0457 (045.72.0130.001936) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Valmirando Pereira de Souza - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Posto isto e considerando tudo o mais que dos autos
consta, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA para determinar que o INSS restabeleça, com implantação imediata, do benefício
de auxílio-doença NB 5447672593 em favor do autor e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o requerido
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS a restabelecer ao autor VALMIRANDO PEREIRA DE SOUZA o benefício
do AUXÍLIO-DOENÇA, a partir da data do indeferimento administrativo, em 23/01/2013, nos mesmos moldes em que determina
a legislação de regência, e ao pagamento das parcelas em atraso, com atualização monetária e juros moratórios, computados
conforme a Lei nº 11.960, de 29/06/2009, publicada em 30/06/2009, que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, e a MANTÊLO por, pelo menos, um ano, período em que o autor deverá ser submetido a tratamento especializado e proposto pelo perito
médico judicial, até a reabilitação do autor ou, na impossibilidade de recuperação do autor, que seja feita a conversão do auxíliodoença em aposentadoria por invalidez. Não há custas de reembolso, em virtude da concessão do benefício da gratuidade da
justiça. Não há, de igual modo, condenação ao pagamento de outras custas, ante o que estipulam os arts. 2º e 9º da Lei nº
6.032/74. Responderá o réu pelo pagamento da verba honorária, que fixo em 10% do somatório das parcelas vencidas até esta
data, atualizadas e acrescidas dos juros de mora. P.R.I. - ADV: WASHINGTON LUIS ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB 190813/
SP), ROBERTO TARO SUMITOMO (OAB 209811/SP)
Processo 0002022-77.2007.8.26.0457 (457.01.2007.002022) - Monitória - Espécies de Contratos - José Carlos Damas de
Barros - Caetano Denofrio Neto e outro - Vistos. Primeiramente, esclareça o Exequente se desiste da penhora efetivada as
fls. 65, que recaiu sobre uma carroceria “Saider” própria para transporte de bebidas, ou se o seu pedido (fls. 215), trata-se
de ampliação de penhora. A seguir, tornem novamente conclusos. Int. - ADV: LUIS HUMBERTO DENOFRI (OAB 207553/SP),
ONOFRE ANTONIO MACIEL FILHO. (OAB 95663/SP)
Processo 0002038-55.2012.8.26.0457 (457.01.2012.002038) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Ademar Pereira de Godoy - Banco do Brasil S A - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em 05 dias, sobre
o que de direito, uma vez que até a presente data não se tem notícia sobre o pagamento do débito. - ADV: VARNEY CORADINI
(OAB 121140/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), CARLOS ADROALDO RAMOS COVIZZI (OAB 40869/SP),
ENIO CARLOS FRANCISCO (OAB 135926/SP)
Processo 0002253-36.2009.8.26.0457 (457.01.2009.002253) - Procedimento Ordinário - Erro Médico - Claudia Furlan Dream Plastic Representação Comercial Ltda e outro - Vistos. Fls. 186/187: Manifeste-se a Requerente. Int. - ADV: REINALDO
LUCAS FERREIRA (OAB 207588/SP), ANDERSON BONELLI DE SOUZA (OAB 272591/SP), CARLOS VIEIRA COTRIM (OAB
69218/SP), HENRIQUE ROSOLEM (OAB 127681/SP)
Processo 0002275-89.2012.8.26.0457 (457.01.2012.002275) - Procedimento Ordinário - Cheque - Braulio Deolindo de
Moura Me e outro - M D Souza Nova Geração Em Uniformes e Epis Ltda Me - Vistos. Promovam os autores a inclusão de
Jordenilson Venerando de Lima, no polo passivo da relação processual, conforme determinação contida da decisão proferida as
fls. 207/208. Int. - ADV: RENATO DE ALMEIDA CALDEIRA (OAB 154975/SP), LUIZ FERNANDO SAMPEL BASSINELLO (OAB
231954/SP), CLÁUDIA APARECIDA SANTOS LIMA DE OLIVEIRA (OAB 283334/SP)
Processo 0002478-17.2013.8.26.0457 (045.72.0130.002478) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Sandra Regina Alves - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Recebo o recurso de apelação apresentado pelo INSS
as fls. 61/68, somente em seu efeito devolutivo. Às contrarrazões de apelação. Int. - ADV: WASHINGTON LUIS ALEXANDRE
DOS SANTOS (OAB 190813/SP), ODAIR LEAL BISSACO JUNIOR (OAB 201094/SP), MARCOS VINÍCIUS FERNANDES (OAB
226186/SP)
Processo 0002540-91.2012.8.26.0457 (457.01.2012.002540) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material Orlando Correa Machado - Bv Financeira - Vistos. O veículo é objeto de ação de busca e apreensão, conforme decisão copiada
a fls. 97. Certifique o cartório o estado em que se encontra aquele feito, a fim de que seja cumprida aquela decisão, se o caso,
dada a notícia de localização do veículo. Int. - ADV: ALBERT DO CARMO AMORIM (OAB 72847/MG), GIULIO ALVARENGA
REALE (OAB 65628/MG), NIVALDO PEREIRA DE SOUZA (OAB 279640/SP), HUMBERTO NEGRIZOLLI (OAB 80153/SP)
Processo 0002856-32.1997.8.26.0457 (457.01.1997.002856) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Eliana
Martins Silverio - Vistas dos autos aos interessados para: manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s)
juntado(s) aos autos, informando que não foi localizado o Assento de Óbito de F.S.S.. - ADV: LUIZ CARLOS RIEDO CORREA
(OAB 62886/SP)
Processo 0002951-81.2005.8.26.0457 (457.01.2005.002951) - Inventário - Inventário e Partilha - Ubaldo Terra Junior Estela Cristina Boteon Terra e outros - Fazenda Pública Estadual - Vistos. Fls. 225: Digam os demais Procuradores. Int. - ADV:
ABDALA MACHADO DA COSTA (OAB 55467/SP), ANTONIO LUIZ PINTO E SILVA (OAB 16914/SP), LUIZ GONZAGA ASSEF
(OAB 64364/SP), ROGER TEDESCO DA COSTA (OAB 188296/SP), MARIA CECILIA CLARO SILVA (OAB 170526/SP)
Processo 0003179-80.2010.8.26.0457 (457.01.2010.003179) - Monitória - Adimplemento e Extinção - Comercial Massoneto
Ltda - Fls.72: defiro o pedido, expedindo-se mandado de penhora do veículo indicado. Int. - ADV: CLAUDIO GROSSKLAUS
(OAB 132363/SP)
Processo 0003179-80.2010.8.26.0457 (457.01.2010.003179) - Monitória - Adimplemento e Extinção - Comercial Massoneto
Ltda - Vistas dos autos ao autor para: recolher, em 05 dias, a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, sob pena de extinção do
processo (art.267, IV do CPC). - ADV: CLAUDIO GROSSKLAUS (OAB 132363/SP)
Processo 0003183-20.2010.8.26.0457 (457.01.2010.003183) - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Massoneto
Acabamentos Ltda Epp - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em
cumprimento ao mandado nº 457.2013/003449-0 dirigi-me ao endereço: Rua Nicola Canônico, 1593 - Parque dos Eucaliptos,
onde DEIXEI DE PROCEDER A INTIMAÇÃO do requerido MARCO ANTONIO ZERBETTO CHAIM, em face de não o haver
localizado, segundo informes da vizinhança os moradores se encontram viajando. O referido é verdade e dou fé. Pirassununga,
19 de dezembro de 2013. - ADV: CLAUDIO GROSSKLAUS (OAB 132363/SP)
Processo 0003184-49.2003.8.26.0457 (457.01.2003.003184) - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - Joao Carlos
Sundfeld - Camara Municipal de Pirassununga - Vistos. Fls. 627: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 180 (cento e
oitenta) dias. Decorrido esse prazo, intime-se a Exequente, para se manifestar nos autos, pleiteando o que de direito. Int. ADV: DANIEL COSTA RODRIGUES (OAB 82154/SP), VALTER TADEU CAMARGO DE CASTRO (OAB 83082/SP), MARA LIGIA
REISER B RODRIGUES (OAB 90115/SP), ROBERTO PINTO DE CAMPOS (OAB 90252/SP), NILTON TOMAS BARBOSA (OAB
90717/SP), JACKSON COSTA RODRIGUES
Processo 0003202-21.2013.8.26.0457 (045.72.0130.003202) - Monitória - Cheque - Mineração Bom Retiro Ltda - Vistas dos
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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autos ao autor para: manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada do resultado negativo da tentativa de bloqueio pelo sistema
BacenJud (fls. 29/30vº). - ADV: JOSÉ EDUARDO RUIVO (OAB 183566/SP)
Processo 0003331-12.2002.8.26.0457 (457.01.2002.003331) - Procedimento Ordinário - Escritorio Central de Arrecadacao
e Distribuicao Ecad - Prefeitura Municipal de Pirassununga - Vistos. Digam as partes. Int. - ADV: ROBERTA MARQUES DOS
SANTOS (OAB 267540/SP), JOAO LUIZ PORTA (OAB 105274/SP), BRUNA RAQUEL RIBEIRO PANCHORRA (OAB 227782/
SP), WALTER RODRIGUES DA CRUZ (OAB 78815/SP), ARNALDO DELFINO (OAB 14558/SP), SAMUEL CORDEIRO FAHEL
(OAB 205964/SP), AMAURY SOARES MARQUES JUNIOR (OAB 275370/SP)
Processo 0003400-29.2011.8.26.0457 (457.01.2011.003400) - Monitória - Cheque - Supermercados Jau Serve Ltda - Fls. 63:
Defiro o pedido, remetendo-se os autos ao arquivo. Int. - ADV: JOSÉ ALFREDO ALBERTIN DELANDREA (OAB 199409/SP)
Processo 0003401-14.2011.8.26.0457 (457.01.2011.003401) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Supermercados
Jau Serve Ltda - Arquivem-se os autos. Int. - ADV: JOSÉ ALFREDO ALBERTIN DELANDREA (OAB 199409/SP)
Processo 0003468-47.2009.8.26.0457 (457.01.2009.003468) - Procedimento Ordinário - Títulos de Crédito - Federal de
Seguros S A - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em 05 dias, sobre o que de direito, uma vez que decorrido o prazo
de 15 dias, não se tem notícia sobre o pagamento do débito. - ADV: ISABEL MARISTELA TAVARES CORDEIRO (OAB 88025/
SP), ANA CLAUDIA DE BEM GRIGOLETTO REIS (OAB 149763/SP)
Processo 0003589-70.2012.8.26.0457 (457.01.2012.003589) - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à
Sentença - Maria Jose Vick - Banco do Brasil Sa - Vistos. Fls. 226: ante a justificativa do Perito, defiro em parte o seu pedido,
para arbitrar em definitivo os seus honorários em R$ 1.000,00. Considerando-se que a metade já foi depositada nos autos e está
à disposição do perito, intime-se o Banco-réu para que efetuei o depósito do valor remanescente, ou seja, mais R$ 500,00. Int.
- ADV: ADRIANO AUGUSTO LOPES DE FRANCISCO (OAB 204757/SP), CARLOS ADROALDO RAMOS COVIZZI (OAB 40869/
SP), VARNEY CORADINI (OAB 121140/SP), ENIO CARLOS FRANCISCO (OAB 135926/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO
(OAB 34248/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP)
Processo 0003926-98.2008.8.26.0457 (457.01.2008.003926) - Depósito - Depósito - B V Financeira S A e outro - Mikael
Gustavo Generali - Vistos. Fls. 263: Consoante extrato de pesquisa encartado as fls. 261, o réu encontra-se preso na
Penitenciária Alvaro de Carvalho. Assim sendo, manifeste-se novamente o Requerente pleiteando o que entender de direito
em termos de prosseguimento do feito. Int. - ADV: MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), ANA LÚCIA TECHE
(OAB 201660/SP)
Processo 0004044-98.2013.8.26.0457 (045.72.0130.004044) - Reintegração / Manutenção de Posse - Espécies de Contratos
- Antonio Candido de Azevedo Sobre Filho e outros - Vistos. Intime-se o recorrente para complementação do recolhimento das
despesas com o porte de remessa e retorno, considerando-se que o recolhimento comprovado as fls. 382 mostra-se insuficiente,
porquanto tratam-se os autos de dois volumes. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. Int. - ADV: VIVIANE DOS REIS (OAB 177212/
SP), GUILHERME ALVARES BORGES, CARLA SAAB RODRIGUES MURAKAMI (OAB 225612/SP)
Processo 0004847-52.2011.8.26.0457 (457.01.2011.004847) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Abengoa
Bioenergia Agroindustria Ltda - Ferrari Agro Industria Ltda - José Oscar Matiello - Vistos. Fls. 352/353: Defiro o pedido formulado
pelo patrono da Requerente, para obtenção de vista dos autos fora de cartório, pelo prazo de 10 (dez) dias. Int. - ADV:
FERNANDO HENRIQUE MACHADO MAZZO (OAB 193369/SP), ROGÉRIO DANTAS MATTOS (OAB 160602/SP), WILSON
CARLOS GUIMARAES (OAB 88310/SP), JOSE OSCAR MATIELLO (OAB 50627/SP), HENRIQUE FURQUIM PAIVA (OAB
128214/SP), DANIEL DE GODOY PILEGGI (OAB 173740/SP)
Processo 0005490-39.2013.8.26.0457 (045.72.0130.005490) - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - Edmar
Felipe Arantes Mehler - Vistos. Homologo, por sentença, o acordo de fls. 136/147 e, em consequência, julgo esse feito, com
base no artigo 269, inciso III, e extinta a execução, com base no artigo 794, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.
Trasladem-se cópias do acordo e desta decisão aos autos dos embargos à execução n. 788/2013 e 1006/2013 P.R.I.C. - ADV:
HENRIQUE ROSOLEM (OAB 127681/SP), ANDERSON BONELLI DE SOUZA (OAB 272591/SP), VIVIANE DOS REIS (OAB
177212/SP), FÁBIO CABIANCA RIGAT (OAB 228593/SP)
Processo 0005629-88.2013.8.26.0457 (045.72.0130.005629) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Sorocred Credito Financiamento e Investimento S A - Flavia Cristina Dias Serralheiro - Vistos. Arquivem-se os autos,
com as anotações de praxe. Int. - ADV: MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), CLAUDIONOR SCAGGION
ROSA (OAB 89011/SP)
Processo 0005733-17.2012.8.26.0457 (457.01.2012.005733) - Procedimento Ordinário - Expurgos Inflacionários / Planos
Econômicos - Isaura Pereira de Godoy e outros - Banco do Brasil Sa - Vistos.Indefiro o pedido de fls. 419, porquanto embora
o requerido tenha oferecido agravo de instrumento, não há notícia de concessão de efeito suspensivo.Assim, cumpra-se o
despacho de fls. 370.Int. - ADV: VARNEY CORADINI (OAB 121140/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/
SP), ENIO CARLOS FRANCISCO (OAB 135926/SP), CARLOS ADROALDO RAMOS COVIZZI (OAB 40869/SP)
Processo 0005952-93.2013.8.26.0457 (045.72.0130.005952) - Procedimento Sumário - Obrigações - Lucineia Mestieri Vistos. Mantenho minha sentença, tal como lançada. Intime-se. - ADV: TERESA CRISTINA SAADI ALEM BARREIROS (OAB
87225/SP), CARLOS ALBERTO ANTONIETO (OAB 98787/SP), SIMONE ALEM BARREIROS (OAB 311915/SP)
Processo 0006385-97.2013.8.26.0457 (045.72.0130.006385) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Banco Itauleasing Sa - Renato Foltran Marsiglio - Vistos. Fls. 271: Diga o autor, sobre o pedido de suspensão do feito
formulado. Int. - ADV: ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP), ROBERTO PINTO DE CAMPOS (OAB 90252/SP)
Processo 0006390-22.2013.8.26.0457 (045.72.0130.006390) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Reclusão (Art. 80) - Caio
Marcos de Freitas Natel e outros - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Posto isto e considerando tudo o mais que dos
autos consta, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA para determinar que o INSS conceda, imediatamente, o benefício de auxílioreclusão em favor dos autores e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL INSS a conceder aos autores CAIO MARCOS DE FREITAS NATEL, ANA JULIA DE FREITAS NATEL
e KARLOS HENRIQUE DE FREITAS NATEL o benefício do AUXÍLIO-RECLUSÃO a partir do mês seguinte ao da prisão do
segurado recluso Antonio Marcos de Oliveira Natel, ocorrida em 19/06/2009, nos mesmos moldes em que determina a legislação
de regência, e ao pagamento das parcelas em atraso, com atualização monetária e juros moratórios, computados conforme a
Lei nº 11.960, de 29/06/2009, publicada em 30/06/2009, que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e a MANTÊ-LO durante todo
o período em que o segurado permanecer recluso, desde que comprovada sua permanência no cárcere, periodicamente, bem
como a situação de dependência dos autores, que, por enquanto, é presumida. Não há custas de reembolso, em virtude da
concessão do benefício da gratuidade da justiça. Não há, de igual modo, condenação ao pagamento de outras custas, ante o
que estipulam os arts. 2º e 9º da Lei nº 6.032/74. Responderá o réu pelo pagamento da verba honorária, que fixo em 15% do
somatório das parcelas vencidas até esta data, atualizadas e acrescidas dos juros de mora. P.R.I. - ADV: CARLOS HENRIQUE
MORCELLI (OAB 172175/SP), ROBERTO TARO SUMITOMO (OAB 209811/SP), DENISE MARIA ZANARDO (OAB 315856/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo 0006543-94.2009.8.26.0457 (457.01.2009.006543) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Saulo
Douglas da Silva Santos - Valfredo Marcucci Junior - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em 05 dias, sobre o que
de direito, uma vez que foi efetivada a Penhora e Avaliação conforme Auto de fls. 413. - ADV: CLÁUDIA CRISTINA BERTOLDO
(OAB 159844/SP), FERNANDO CÉSAR GOMES DA SILVA (OAB 174188/SP), ALEXANDRE ELIAS ABRAHÃO (OAB 294423/
SP)
Processo 0006703-80.2013.8.26.0457 (045.72.0130.006703) - Inventário - Inventário e Partilha - Lourance de Souza
Domingos - Rodrigo de Souza Domingos e outro - Flavia Alessandra da Silva Domingos - Vistos. Fls. 394/395: Defiro o pedido
de alvará, nos termos requeridos, comprovando nos autos. No mais, aguarde-se o integral cumprimento do despacho proferido
a fl. 377. Int. - ADV: ISABELLE BUCHMANN THOMÉ DE SOUZA (OAB 315723/SP), SYLVIA BUCHMANN THOME (OAB 98062/
SP), ISMARA PARIZE DE SOUZA VIEIRA (OAB 216562/SP)
Processo 0006855-31.2013.8.26.0457 (045.72.0130.006855) - Monitória - Cheque - Eduardo Jorge da Silva Neto Wandherson Luiz de Souza - Vistos. Intimem-se as partes a manifestarem eventual interesse na designação de audiência de
tentativa de conciliação ou a especificarem as provas que efetivamente desejarem produzir, especificando-as e justificando-as,
em cinco dias. - ADV: INAUDI MARIA ALVES SOLDATELI (OAB 105331/SP), REINALDO SILVA CAMARNEIRO (OAB 112790/
SP)
Processo 0007014-71.2013.8.26.0457 (045.72.0130.007014) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Companhia
Habitacional Regional de Ribeirão Preto - Ante o teor das petições de fls. 49 e 52 e, decisão de fls. 50, manifeste a requerente
pleiteando o que de direito. Int. - ADV: MARIA APARECIDA ALVES DE FREITAS (OAB 131114/SP)
Processo 0007048-46.2013.8.26.0457 (045.72.0130.007048) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - N. P. A.
- Fls. 42/43: Expeça-se nova precatória para a citação do requerido, observando-se a audiência designada a fls. 34. Oficie-se
novamente ao empregador, requisitando informações, em dez dias, se estão sendo efetuados os descontos e depósitos relativos
à pensão alimentícia fixada, instruindo-se o ofício com cópias de fls. 31 e 35,com aviso de recebimento. Int. - ADV: RONALDO
CARLOS PAVÃO (OAB 213986/SP)
Processo 0007070-07.2013.8.26.0457 (045.72.0130.007070) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Roberta Maria Ribeiro Zambom - Banco Itaucard Sa - Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, e julgo o feito, com
base no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, sujeitando a execução dessas verbas ao disposto na Lei
de Assistência Judiciária. P.R.I. - ADV: GILMAR WELTON DA SILVA DE BIAGGIO (OAB 323546/SP), GIOVANA CRISTINA DOS
SANTOS (OAB 217751/SP), THATIANA ROMANO CAMARGO OKUSU (OAB 286365/SP)
Processo 0007600-11.2013.8.26.0457 (045.72.0130.007600) - Monitória - Duplicata - Comercial Massoneto L T D A - Fls. 35:
Defiro o pedido de sobrestamento do feito por apenas noventa dias, considerando que o feito não se encontra na fase executiva.
Decorridos, manifeste novamente a requerente pleiteando o que de direito. Int. - ADV: CLAUDIO GROSSKLAUS (OAB 132363/
SP)
Processo 0007929-23.2013.8.26.0457 (045.72.0130.007929) - Notificação - Inadimplemento - Cia Habitacional Regional de
Ribeirão Preto - Aguarde-se a publicação do edital. - ADV: MARIA APARECIDA ALVES DE FREITAS (OAB 131114/SP)
Processo 0008016-13.2012.8.26.0457 (457.01.2012.008016) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Jorge Luis Scagion Vistos. Solicitem-se informações acerca do cumprimento da decisão de fls. 105. Int. - ADV: DRÁUSIO GUEDES BARBOSA (OAB
184641/SP)
Processo 0008104-17.2013.8.26.0457 (045.72.0130.008104) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de
Serviço (Art. 52/4) - Noel Hybner Rodrigues - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Recebo a apelação de fls. 82/84, em
seus regulares efeitos, devolutivo e suspensivo. Às contrarrazões. Int. - ADV: CARLOS HENRIQUE MORCELLI (OAB 172175/
SP), WASHINGTON LUIS ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB 190813/SP), MARCOS VINÍCIUS FERNANDES (OAB 226186/SP)
Processo 0008264-42.2013.8.26.0457 (045.72.0130.008264) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Hsbc
Banck Brasil S A Banco Multiplo - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se
encontra paralisado há mais de 30 dias. Decorrido o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento
ao feito em 48 horas, sob pena de extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: GUSTAVO HENRIQUE BHERING
HORTA (OAB 321758/SP)
Processo 0008399-54.2013.8.26.0457 (045.72.0130.008399) - Procedimento Ordinário - Nulidade - Jonas Barbosa Tavares Recebo a apelação de fls. 88/99, em seus regulares efeitos, devolutivo e suspensivo. Às contrarrazões. Int. - ADV: BENEDICTO
CELSO BENICIO (OAB 20047/SP), FABIO DONIZETI DE FARIA MAZZIERO (OAB 318956/SP), RAFAEL AUGUSTO FERNANDES
ORTEGA (OAB 324210/SP), TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS (OAB 182694/SP)
Processo 0008585-14.2012.8.26.0457 (457.01.2012.008585) - Inventário - Inventário e Partilha - Luciana Barbosa Balbi
- Vistos. Fls. 45/46: Defiro o pedido de alvará para levantamento de eventual saldo, ou transferência das ações a quem de
direito, comprovando-se nos autos, e em caso de levantamento, a parte cabente ao interditado, deverá ser depositada à ordem
e disposição do Juízo, no prazo de 30 (trinta) dias. No mais, cumpra-se o determinado a fl. 82. Int. - ADV: RICARDO KOJI
MIAMOTO (OAB 123337/SP)
Processo 0008930-77.2012.8.26.0457 (457.01.2012.008930) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Finamax S A Credito Financiamento e Investimento - Vistos. Expeça-se novo mandado , devendo o autor providenciar
o comparecimento de seu representante legal para acompanhar a diligência e receber o bem, em caso de apreensão, no prazo
de quinze dias. Defiro os benefícios do artigo 172, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil. Indefiro, por ora, o pedido de
arrombamento e reforço policial por não estar comprovado nos autos, ao menos por enquanto, resistência ao ato. Int. - ADV:
MARCIO ALEXANDRE DE ASSIS CUNHA (OAB 118409/SP)
Processo 0009115-52.2011.8.26.0457 (457.01.2011.009115) - Procedimento Ordinário - Sociedade - Milton Alexandre de
Oliveira e outros - Powerinvest Negocios e Participações Ltda e outros - Vistos. Dado o consignado no cadastro da empresa, e
pelas mesmas razões expostas na decisão de fls. 195, que reitero, defiro o pedido retro a fim de incluir no pólo passivo MÁRIO
OLIVEIRA LACOURT NETO, qualificado a fls 194. Citem-se, com as advertências de lei, observando o cálculo de fls. 198. Int.
- ADV: JOÃO TRANCHESI JUNIOR (OAB 58730/SP), JOSE PAULO MOUTINHO FILHO (OAB 58739/SP), CARLOS ALBERTO
DE OLIVEIRA DOLFINI
Processo 0009115-52.2011.8.26.0457 (457.01.2011.009115) - Procedimento Ordinário - Sociedade - Milton Alexandre de
Oliveira e outros - Powerinvest Negocios e Participações Ltda e outros - Vistas dos autos ao autor para, recolher a taxa do AR ,
para expedição da carta de citação via correio, do requerido MARIO OLIVEIRA LACOURT NETO, bem como providenciar cópias
de fls. 197/199 e 02/09 que servirão de contra-fé. - ADV: JOSE PAULO MOUTINHO FILHO (OAB 58739/SP), JOÃO TRANCHESI
JUNIOR (OAB 58730/SP), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA DOLFINI
Processo 0009285-53.2013.8.26.0457 (045.72.0130.009285) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de
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Contribuição (Art. 55/6) - Osvaldo Daniel - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Recebo o recurso de apelação
apresentado as fls. 73/77, em seus regulares efeitos, devolutivo e suspensivo. Às contrarrazões de apelação. Int. - ADV:
HUMBERTO NEGRIZOLLI (OAB 80153/SP), ODAIR LEAL BISSACO JUNIOR (OAB 201094/SP), JOAO NEGRIZOLLI NETO
(OAB 334578/SP)
Processo 0009481-28.2010.8.26.0457 (457.01.2010.009481) - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor Anderson Aparecido Ignacio Pereira e outros - Vistos. Fls. 90-verso: esclareça o requerente a pertinência de seu pedido, porque,
ao que parece, os comprovantes de depósito se encontram nos autos. Int. - ADV: WASHINGTON LUIS ALEXANDRE DOS
SANTOS (OAB 190813/SP)
Processo 0009520-20.2013.8.26.0457 (045.72.0130.009520) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Municipio de
Pirassununga - - Estado de Sao Paulo - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação de
fls. 41/48 (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: GRAZIELA MARIA CLAUDINO (OAB 245204/SP), ERICA REGINA PIANCA (OAB
206780/SP), VLADIMIR BONONI (OAB 126371/SP)
Processo 0009568-76.2013.8.26.0457 (045.72.0130.009568) - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título
- Municipio de Pirassununga - Angela Aparecida Saidel da Silva Lastoria - Pelo exposto, acolho os embargos para declarar a
inexistência de título executivo judicial, e em consequência, julgo extinta a execução. Certifique-se nos autos do mandado de
segurança. P.R.I. - ADV: ERICA REGINA PIANCA (OAB 206780/SP), THIANI ROBERTA IATAROLA (OAB 198594/SP)
Processo 0009941-15.2010.8.26.0457 (457.01.2010.009941) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Edvaldo
Aparecido Verona - Elisa Maria Verona e outro - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Vistos. Fls. 167: adite-se o formal partilha.
Após, caso nada mais seja requerido, retornem os autos ao arquivo geral. Int. - ADV: ANA CAROLINA PAULINO FONTANARI
SAIDEL (OAB 216478/SP), MARIA CECILIA CLARO SILVA (OAB 170526/SP), DANIEL CARMELO PAGLIUSI RODRIGUES (OAB
174516/SP), RAQUEL CRISTINA MARQUES TOBIAS (OAB 185529/SP)
Processo 0009950-50.2005.8.26.0457 (457.01.2005.009950) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Jesoel Simão
- Vistos. Manifeste-se a parte autora em termos de prosseguimento. Mantida a inércia, remetam-se os autos ao arquivo. Int. ADV: REINALDO SILVA CAMARNEIRO (OAB 112790/SP)
Processo 0009978-37.2013.8.26.0457 (045.72.0130.009978) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Roberto Quintal de Carvalho - Vistos. Considerando o teor do resultado do julgamento do agravo de instrumento interposto
pelo Requerente, conforme consulta encartada as fls. 72/73, por primeiro, providencie o Requerente o recolhimento das custas
processuais. Após, o pedido de fls. 71 será apreciado. Int. - ADV: MARCO AURÉLIO CARPES NETO (OAB 248244/SP), ELAINE
CRISTINA MATHIAS CARPES (OAB 248100/SP)
Processo 0010798-32.2008.8.26.0457 (457.01.2008.010798) - Procedimento Ordinário - Expurgos Inflacionários / Planos
Econômicos - Ondina Pozzi Moraes - Banco Bradesco S A - Fls. 174: Defiro o pedido de prorrogação do prazo por mais trinta
dias. Decorridos, manifeste a requerente. Int. - ADV: EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB
139961/SP), VIVIANE DOS REIS (OAB 177212/SP)
Processo 0011180-93.2006.8.26.0457 (457.01.2006.011180) - Dissolução e Liquidação de Sociedade - Dissolução - Carlos
Alberto Rodrigues e outro - Adriana Paula Turatto Ignatti Gomes e outros - Vistos. Arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV:
CARLOS ALBERTO ANTONIETO (OAB 98787/SP), FREIDE MARCOS DE SOUZA (OAB 98480/SP)
Processo 3000044-04.2013.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Eduardo Martins Marques - bfb
leasing s a arrendamento mercantil - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou
327 do CPC). - ADV: WASHINGTON LUIS ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB 190813/SP), LUÍS HENRIQUE HIGASI NARVION
(OAB 154272/SP), MARCOS VINÍCIUS FERNANDES (OAB 226186/SP)
Processo 3000503-06.2013.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Cleide Maria Gonçalves Serra e
outros - Banco do Brasil - Vistos. Ante a juntada de novos documentos (fls. 162/234), diga o requerido. Manifestem-se as partes
se têm interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação, na forma do artigo 331, do CPC. Sem prejuízo, digam
se pretendem a produção de outras provas, independentemente de eventual julgamento da lide no estado em que se encontra.
Int. - ADV: VARNEY CORADINI (OAB 121140/SP), ENIO CARLOS FRANCISCO (OAB 135926/SP), CARLOS ADROALDO
RAMOS COVIZZI (OAB 40869/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)
Processo 3000599-21.2013.8.26.0457 - Inventário - Inventário e Partilha - Marcia Cristina Maganha Silva - Vistos. Fls.
34/36: Aguarde-se manifestação da Procuradora do Estado por 30 (trinta) dias. No mais, reitere-se a intimação ao Inventariante,
para comprovar seus rendimentos para se aferir sobre o pedido de gratuidade, no prazo de 30 dias. Int. - ADV: TIAGO BRAZ
FERNANDES DE SOUSA (OAB 300570/SP)
Processo 3000998-50.2013.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Eriton Camilo
Zolio - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: MARIA
DO CARMO ARAUJO COSTA (OAB 116551/SP), ODAIR LEAL BISSACO JUNIOR (OAB 201094/SP)
Processo 3001095-50.2013.8.26.0457 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - jose roberto de almeida Ante o exposto, DEFIRO O ALVARÁ autorizando o requerente JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA a promover o recebimento do
saldo do benefício previdenciário da de cujus Anna de Souza Banin depositado na conta corrente n. 89905 da agência 264239
da Caixa Econômica Federal (banco 104), podendo, para tanto, assinar todo e qualquer documento junto à agência pagadora.
Expeça-se o alvará, arquivando-se os autos, a seguir. P.R.I. - ADV: CARLINDO FERREIRA DE ALMEIDA (OAB 20650/SP)
Processo 3002590-32.2013.8.26.0457 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R. J. B. A. - Cite-se e intimem-se, ficando a ré
advertida do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos
articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da assistência judiciária.
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: CLÁUDIA
CRISTINA BERTOLDO (OAB 159844/SP), SILVANA FORCELLINI PEDRETTI (OAB 275233/SP)
Processo 3002620-67.2013.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - cia
habitacional regional de ribeirão preto cohab rb - Citem-se e intimem-se, ficando os réus advertidos do prazo de 15 (quinze) dias
para apresentarem a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do
artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as
penas da Lei. Intime-se. - ADV: MARIA APARECIDA ALVES DE FREITAS (OAB 131114/SP)

3ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
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JUIZ(A) DE DIREITO JORGE CORTE JÚNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUIZ FERNANDO DE ARRUDA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2014
Processo 0000155-05.2014.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Guarda - J. E. R. e outro - 1) Como a criança não está
em situação de risco, a competência, a rigor, não é, ao menos em princípio, da Vara da Infância e da Juventude (art. 147 do
ECA, por exclusão). 2) Assim, redistribua-se esta petição como inicial ao juízo cível e, por prevenção, à 3ª Vara (que é também
com a Anexo da Infância e da Juventude para se avaliar se há algum risco à criança ou não. 3) Para melhor apuração concedo,
digo, depreque-se desde logo estudo psicossocial com o aqui autor e sua esposa em Itirapina, solicitando relativa urgência
no cumprimento. 4) Concedo em princípio a guarda da criança ao aqui autor e sua esposa, independentemente de polêmicas
acerca da competência territorial - de resto relativa - tudo para regularizar a situação do bebê, prejudicada por ora a busca
e apreensão determinada em sede de Infância e Juventude. Depreque-se com cópia desta decisão a lavratura de termo de
guarda em favor da esposa do autor. 5) Deixo de determinar por ora a citação, até melhor definição da situação do bebê e, por
conseguinte, da competência. 6) Emende o autor a inicial para a inclusão de sua companheira no polo ativo. 7) Concedo-lhes a
gratuidade da justiça. Providenciar o endereço completo do autor em Itirapina e a qualificação da esposa do requerente. - ADV:
JULIO JULIANO BALDUCCI JUNIOR (OAB 174559/SP)
Processo 0000384-96.2013.8.26.0457 (045.72.0130.000384) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento /
Execução - T. E. S. A. - T. V. A. - HOMOLOGO, para que produza seus devidos e legais efeitos, o acordo formulado entre as
partes às fls.48/49.Em consequência, JULGO EXTINTO a presente ação nos termos do art. 269, III do CPC, bem como os
embargos n. 749/13 em apenso.. Sem custas por ser o requerente beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita. Arbitro os
honorários do Advogado dativo em 100% do valor da tabela, expedindo-se certidão. Expeça-se mandado de levantamento
como requerido no acordo.PRI. - ADV: ANA CAROLINA PAULINO FONTANARI SAIDEL (OAB 216478/SP), SIDNEY SEBASTIAO
LANDGRAF (OAB 74255/SP)
Processo 0000402-16.1996.8.26.0457 (457.01.1996.000402) - Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da Habitação
- Espécies de Contratos - Abengoa Bioenergia São Luiz Sa - Jayme Jose Moura e outros - Fls. 397: Designadas 1ª e 2ª praças
para os dias 11/02/2014 e 25/02/2014 às 14:00 horas, a realizar-se no setor de hastas públicas localizado no saguão térreo do
Fórum João Mendes Júnior, São Paulo SP. - ADV: HELIO TOMMASI (OAB 28236/SP), MARCELO DUARTE DE OLIVEIRA (OAB
137222/SP), WILSON CARLOS GUIMARAES (OAB 88310/SP)
Processo 0001024-02.2013.8.26.0457 (045.72.0130.001024) - Nunciação de Obra Nova - Direito de Vizinhança - Maria
Estela Lodi - Maria Magro - Vistos. Defiro o prazo pretendido às fls. 27, item 2, que, s.m.j., parece ser o mesmo pretendido às fls.
41. Indefiro, ao menos por ora, o pedido de designação de audiência para a inquirição de testemunhas (fls. 48). A necessidade
ou não da audiência, antecedida de perícia, se o caso, será apreciada após a juntada do trabalho técnico cujo prazo foi deferido
à ré. Int. - ADV: FÁBIO CABIANCA RIGAT (OAB 228593/SP), HENRIQUE ROSOLEM (OAB 127681/SP), ANDERSON BONELLI
DE SOUZA (OAB 272591/SP), JOSE MORAES PEREIRA (OAB 56634/SP)
Processo 0001024-02.2013.8.26.0457 (045.72.0130.001024) - Nunciação de Obra Nova - Direito de Vizinhança - Maria
Estela Lodi - Maria Magro - 1. Publique-se o despacho às fls. 49, providência que, salvo engano, ainda não foi adotada porque
os autos teriam ficado em poder do patrono da autora, conforme certidão às fls. 54. Via de consequência, é forçoso concluir
que em que pese o tempo decorrido, ainda sequer se iniciou o prazo para cumprimento daquele despacho pela ré. Concito-a
a observá-lo sem demora; 2. Dê-se ciência à ré sobre os documentos às fls. 52/53. Em que pese a manifestação da autora às
fls. 56/57, observo desde logo que algumas das questões trazidas com aquele documento da Prefeitura, como por exemplo a
ocupação da construção superior a 80% do terreno, não constitui matéria do presente feito. - ADV: HENRIQUE ROSOLEM (OAB
127681/SP), FÁBIO CABIANCA RIGAT (OAB 228593/SP), JOSE MORAES PEREIRA (OAB 56634/SP), ANDERSON BONELLI
DE SOUZA (OAB 272591/SP)
Processo 0001414-06.2012.8.26.0457 (457.01.2012.001414) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Eugenio Paxele
Rodrigues Maia - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - 1. Face a conclusão do laudo pericial (fls.63) entendo preenchidos
os requisitos do art. 273, “caput”, e inc. I, do Código de Processo Civil, antecipo a tutela e determino que o INSS conceda ao
a(a)autor(a) o benefício do auxílio-doença a contar desta data. 2. Sem prejuízo, oficie-se como requerido pelo INSS (fls.73). Int.
- ADV: WASHINGTON LUIS ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB 190813/SP), MARCOS VINÍCIUS FERNANDES (OAB 226186/
SP), CARLOS HENRIQUE MORCELLI (OAB 172175/SP)
Processo 0001916-42.2012.8.26.0457 (457.01.2012.001916) - Alienação Judicial de Bens - Alienação Judicial - Euridiva
Teles dos Santos - Gilson Sebastião Guinther - Caixa Econômica Federal - Recebo o recurso de apelação da autora, nos feitos
suspensivo e devolutivo. Dê-se vista para contra razões. Após, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça - Seção de Direito
Privado. - ADV: ANTONIO KEHDI NETO (OAB 111604/SP), JOAO DIVINO BREVES CONSENTINO (OAB 24062/SP), ARMENIO
MAURICIO FERREIRA JUNIOR
Processo 0001916-42.2012.8.26.0457 (457.01.2012.001916) - Alienação Judicial de Bens - Alienação Judicial - Euridiva
Teles dos Santos - Gilson Sebastião Guinther - Caixa Econômica Federal - Fls.94: arbitro os honorários em 30% do valor da
tabela. Expeça-se certidão. * - ADV: ARMENIO MAURICIO FERREIRA JUNIOR, JOAO DIVINO BREVES CONSENTINO (OAB
24062/SP), ANTONIO KEHDI NETO (OAB 111604/SP)
Processo 0002084-78.2011.8.26.0457 (457.01.2011.002084) - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - A.
da S. S. - L. L. da S. S. - Designado o dia 03/02/2014 às 10:00 para a avaliação psicológica de Adriana Cristina Longo e sua
filha LLSS, no Setor de Psicologia do fórum de Pirassununga. - ADV: ANDERSON CLAYTON ROSOLEM (OAB 242940/SP),
FERNANDO ANTONIO ROSOLEM (OAB 104941/SP), DRÁUSIO GUEDES BARBOSA (OAB 184641/SP)
Processo 0003101-81.2013.8.26.0457 (045.72.0130.003101) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Fabio
Jose Bonvechio - Andreza Cristina Ferreira Rizzi - Ante o exposto, julgo procedente o pedido para, confirmando a medida
liminar, reintegrar definitivamente o autor na posse do veículo em questão. Por força da sucumbência, arcará a requerida com
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa, cuja cobrança fica condicionada ao disposto no art. 12 da
Lei 1.060/50, concedida a gratuidade da justiça, conforme requerimento às fls. 32, item “A”. Anote-se. P.R.I.C. - ADV: RODRIGO
FRANCESCHINI LEITE (OAB 262750/SP), MILTON ODILON ZERBETTO JUNIOR (OAB 230244/SP)
Processo 0003570-30.2013.8.26.0457 (045.72.0130.003570/1) - Impugnação ao Valor da Causa - Valor da Causa - Andreza
Cristina Ferreira Rizzi - Fabio Jose Bonvechio - No caso dos autos, tratando-se de veículo objeto de financiamento, o valor da
demanda não pode corresponder ao valor total do bem, como pretende a impugnante, mas sim ao número de parcelas em atraso,
fim último visado pela ação como indicado na petição inicial. Nesse sentido é, aliás, a jurisprudência trazida às fls. 07, que me
parece aplicável ao caso em tela. Logo, como não há prova cabal do número de parcelas vencidas, penso de bom alvitre acolher
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aquele informado pelo autor, vale dizer, R$ 1.000,00. Ante o exposto, rejeito a impugnação. Eventuais custas e despesas em
aberto ficarão a cargo da impugnante, sendo que não há carreamento de honorários advocatícios nesta fase processual. - ADV:
MILTON ODILON ZERBETTO JUNIOR (OAB 230244/SP), RODRIGO FRANCESCHINI LEITE (OAB 262750/SP)
Processo 0004005-14.2007.8.26.0457 (457.01.2007.004005) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Alzira Marques Gonçalves - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para fins
de condenar o réu a restabelecer ao(a) autor(a) o benefício auxílio-doença a partir de 01/05/2007 (fls. 14), por no mínimo seis
meses a partir da data da perícia (04 de setembro de 2012 fls. 216), reavaliando-a após esse período, e inseri-la em programa de
reabilitação profissional caso persista a incapacidade laboral a ser atestada pelo médico responsável pelo tratamento, mantido
o benefício enquanto perdurar eventual reabilitação. As prestações vencidas deverão ser corrigidas monetariamente de acordo
com as Súmulas nº 8 do E. TRF/3ª Região e nº 148 do C. STJ, incidindo juros de mora de 1% ao mês (art. 406, CC c.c. art.
161, §1º, CTN) a partir da citação (art. 405, CC), até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, quando passarão a ser calculados
através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à poupança, respeitada a prescrição quinquenal. Por
força da sucumbência arcará o réu com honorários advocatícios fixados em 10% do valor das parcelas vencidas. Não haverá
incidência de verba honorária sobre parcelas vincendas (Súmula 111 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), respeitada a
isenção das custas processuais (Lei 8.620/93, artigo 8º, § 1º). P.R.I.C. Pirassununga, 19 de dezembro de 2013. JORGE CORTE
JÚNIOR Juiz de Direito - ADV: WASHINGTON LUIS ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB 190813/SP), CARLOS HENRIQUE
MORCELLI (OAB 172175/SP)
Processo 0004027-67.2010.8.26.0457 (457.01.2010.004027) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Julia
da Silva Fonseca - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-se a requerente sobre a certidão de fls. 217. - ADV:
MARCOS VINÍCIUS FERNANDES (OAB 226186/SP), WASHINGTON LUIS ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB 190813/SP),
CARLOS HENRIQUE MORCELLI (OAB 172175/SP)
Processo 0004214-70.2013.8.26.0457 (045.72.0130.004214) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito, Financiamento e Investimento - Vistos. Diante do noticiado às fls.24, JULGO EXTINTA a
presente ação com base no art. 267, VIII, do CPC e, em consequência, determino o arquivamento dos autos. Sem custas, pois
recolhidas com a inicial. PRI. - ADV: ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP)
Processo 0007206-43.2009.8.26.0457 (457.01.2009.007206) - Procedimento Ordinário - Gilson Nascimento Maia - Selma
Araujo Netto - Fls.128: defiro, transferindo-se o valor eventualmente Bloqueado para conta judicial. Int. Manifeste-se o requerido
sobre o detalhamento de ordem judicial, com bloqueio de R$ 3.180,70. - ADV: FLÁVIO RENATO DE QUEIROZ (OAB 243916/
SP), ADEMIR CESAR VIEIRA (OAB 225153/SP)
Processo 0009581-90.2004.8.26.0457 (457.01.2004.009581) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Karina Leandro de Godoy Rep Rosemari Aparecida Leandro - Inss - Ante o exposto, com fundamento no artigo 267,
inciso IX, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem apreciação do mérito, e condeno o INSS a pagar
honorários advocatícios, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor dos benefícios pagos no período de 05/11/2004 a
24/08/2012. P.R.I.C. Pirassununga, 19 de dezembro de 2013. Jorge Corte Júnior Juiz de Direito - ADV: FERNANDO ANTONIO
ROSOLEM (OAB 104941/SP), ROBERTO TARO SUMITOMO (OAB 209811/SP)
Processo 3000198-22.2013.8.26.0457 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R. M. O. M. S. - A. M. S. - Defiro o pedido de Justiça
Gratuita as partes. - ADV: NILTON TOMAS BARBOSA (OAB 90717/SP), VALDIR ROSA (OAB 175332/SP)
Processo 3001005-42.2013.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar - caio cezar de abreu gomes
da silva - Defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita. - ADV: FÁBIO CABIANCA RIGAT (OAB 228593/SP), ANDERSON
BONELLI DE SOUZA (OAB 272591/SP), HENRIQUE ROSOLEM (OAB 127681/SP)
Processo 3002466-49.2013.8.26.0457 - Carta Precatória Cível - Estudo Psicológico (nº 0008606762011 - Juízo de Direito
da 2ª Vara Judicial) - roberto carlos soares dos santos - Designado o dia 06/02/2014 às 14:00 horas para o atendimento de
Roberto Carlos Soares dos Santos e Érica Alessandra dos Santos, no Setor de Psicologia do fórum de Pirassununga. - ADV:
ALEXANDRE ELI ALVES (OAB 171071/SP)

Criminal
3ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JORGE CORTE JÚNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUIZ FERNANDO DE ARRUDA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2014
Processo 0000019-08.2014.8.26.0457 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - M. C. de B. e
outro - Por fim, nunca é demais lembrar que em sede de liberdade provisória prevalece o princípio “in dubio pro societate” Ante
o exposto, INDEFIRO o pedido. Int. Pirassununga, 15 de janeiro de 2014. - ADV: AELSON APARECIDO BUENO DA SILVA (OAB
80407/SP)
Processo 0000590-13.2013.8.26.0457 (045.72.0130.000590) - Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - André
Luis Rodrigues e outro - Fica intimada a defesa a apresentar suas razões dentro do prazo legal. - ADV: CARLOS ALBERTO DE
ARRUDA SILVEIRA (OAB 270141/SP)
Processo 0001673-64.2013.8.26.0457 (045.72.0130.001673) - Auto de Prisão em Flagrante - Furto - D. N. L. - Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE em parte a ação para condenar DIEGO NICOLUSSI LIMA, qualificados nos autos, como incursos nas
sanções do artigo 155, “caput”, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) de reclusão em regime inicial fechado
e 13 (treze) dias-multa, estes calculados no piso legal. Recomende-se o réu na prisão em que se acha. Transitada em julgado
esta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. - ADV: MARIA APARECIDA BARBATANA TUCUMANTEL (OAB 187663/SP)
Processo 0002283-32.2013.8.26.0457 (045.72.0130.002283) - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas
Afins - V. F. da S. - Fica intimada a defesa a apresentar seus memoriais no prazo de três dias. - ADV: EDILSON JOSE BARBATO
(OAB 128042/SP)
Processo 0008736-43.2013.8.26.0457 (045.72.0130.008736) - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas
Afins - F. S. - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR o acusado FLÁVIO SCHOLLING como incurso
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nas sanções do art. 33, caput, c.c. § 4º, da Lei nº 11.343/06, e ainda com o art. 65, inc. III, alínea “d”, e art. 66, ambos do Código
Penal, à pena definitiva de seis (06) meses e vinte (20) dias de reclusão, em regime inicial fechado (já cumprido), e cento e dez
(110) dias-multa, calculados estes no piso legal, autorizado, desde logo, o cumprimento do restante da pena em regime aberto,
com as condições de praxe. Transitada em julgado esta, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados. Fixo os honorários do Dr.
Defensor em R$ 580,71 (70% - cód. 301). Expeça-se certidão. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registrese. Cumpra-se. NADA MAIS. - ADV: JANDER BOERNER (OAB 104473/SP)
Processo 0008736-43.2013.8.26.0457 (045.72.0130.008736) - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas
Afins - F. S. - Expeça-se guia de recolhimento, encaminhando-se-a à Vara das Execuções Criminais local, arquivando-se estes
autos a seguir. Comunique-se o IIRGD e, se o caso, o TRE. Sem prejuízo, arbitro os honorários do(a) defensor(a) nomeado(a)
em R$ 248,88 que corresponde a 30% do valor da tabela do convênio. Expeça-se-lhe certidão. Int. - ADV: JANDER BOERNER
(OAB 104473/SP)

Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JORGE CORTE JÚNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUIZ FERNANDO DE ARRUDA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2014
Processo 0004147-42.2012.8.26.0457 (457.01.2012.004147) - Auto de Apreensão em Flagrante - De Tráfico Ilícito e Uso
Indevido de Drogas - L. F. L. - Contudo, nenhuma medida torna-se efetivamente viável porque, consoante o artigo 2º do E.C.A.,
as disposições daquele diploma legal só são aplicáveis aos maiores de dezoito anos em casos excepcionais. Em que pese
certa divergência jurisprudencial, entendo que a aplicação de medida socioeducativa aos maiores de dezoito anos, como no
presente caso, é apenas excepcional e, muito provavelmente, inócua. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão
socioeducativa. P.R.I.C. - ADV: REINALDO SILVA CAMARNEIRO (OAB 112790/SP)
Processo 3001594-34.2013.8.26.0457 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - M.
da S. S. e outro - Fica intimada a defesa a apresentar seus memoriais dentro do prazo legal. - ADV: VAGNER ALESSANDRO
ZANICHELI FROZ (OAB 167843/SP)

PITANGUEIRAS
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO GUSTAVO MÜLLER LORENZATO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TANIA REGINA RODRIGUES GOMES DESIE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0003/2013
Processo 0000007-52.1995.8.26.0459 (459.01.1995.000007) - Inventário - Inventário e Partilha - Alzira Madalena Fonseca
- José Carlos Sorrente - Cassia Aparecida Sorrente - Ante o teor da certidão de fls. 276, nomeio Odemar Angelo Azevedo para
elaborar os cálculos necessários à apresentação do plano de partilha. Determino que a perícia seja realizada nos termos da
Deliberação do E. Conselho Superior da Defensoria Pública nº 92, de 29/08/2008, que regulamentou o pagamento de despesas
com perícias judiciais aos beneficiários da assistência judiciária, fixando o valor dos honorários periciais em R$ 292,00. Oficiese à Defensoria Pública do Estado, solicitando o depósito prévio dos honorários periciais, para realização da perícia. Feito o
depósito, intime-se o perito nomeado para dar início aos trabalhos, no prazo de 20 dias. Intimem-se as partes para indicação
de assistentes técnicos e formulação de quesitos - ADV: JAQUELINE GOMES MAGGIO CALOR CARDOSO (OAB 177232/SP),
PAULO ANTONIO PEREIRA DA SILVA (OAB 126147/SP), ISIS DE FATIMA PEREIRA (OAB 133588/SP), MARTA ANGÉLICA
CATALANI (OAB 170456/SP), CELINA FERNANDES MEIRELLES (OAB 45431/SP)
Processo 0000012-45.1993.8.26.0459 (459.01.1993.000012) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Transportadora
Fael Ltda - Espólio de Paulo Odair de Souza e outro - Cumpra-se o V. Acórdão de fls. 123/130. Em havendo interesse, a parte
vencedora deverá requerer o cumprimento do julgado nestes mesmos autos, no prazo de cinco dias, consoante o art. 475-B,
caput, combinado com art. 475-I, ambos do Código de Processo Civil, com a redação trazida pela Lei nº 11.232/05, devendo
fornecer memória discriminada e atualizada do débito. No silêncio, que a serventia certificará, arquivem-se os autos. - ADV:
NORIVAL LIMA PANIAGO (OAB 57986/MG), VALTAIR DE OLIVEIRA (OAB 106691/SP)
Processo 0000014-15.1993.8.26.0459 (459.01.1993.000014) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Antonio
Virmondes de Almeida - efetue a parte exequente o recolhimento da taxa pertinente (R$ 11,00, na Guia do Fundo Especial de
Despesas do TJSP, código 434-1), levando-se em consideração o número de pessoas cujas as contas serão pesquisadas - ADV:
WALCELES PAULO DE MELLO (OAB 103525/SP)
Processo 0000043-69.2010.8.26.0459 (459.01.2010.000043) - Monitória - Locação de Móvel - Ativa Service Ltda - Manifestese a parte autora a fim de retirar a Carta Precatória expedida conforme cópia de fls 80. - ADV: JÚLIO CHRISTIAN LAURE (OAB
155277/SP)
Processo 0000094-41.2014.8.26.0459 - Mandado de Segurança - Saúde - Comerp Cooperativa de Trabalho Médico de
Ribeirão Preto - PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS - Regularize-se a inicial do mandamus, uma
vez que apócrifa. Int. - ADV: RENATO LUCIO DE TOLEDO LIMA (OAB 210242/SP), PAULO HENRIQUE PATREZZE RODRIGUES
(OAB 288841/SP), FERNANDO CORREA DA SILVA (OAB 80833/SP)
Processo 0000107-74.2013.8.26.0459 (045.92.0130.000107) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução
- R. E. F. - C. A. C. - Pela Exma.Sra.Dra.CAROLINA NUNES VIEIRA, MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte decisão: “
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“Vistos, etc. Defiro a conversão de presente ação de separação em divórcio, anotando-se a serventia. 01 - As partes pediram a
conversão da ação de separação em ação de divórcio consensual, alegando preenchimentos dos requisitos para tanto, tendo em
vista a alteração legislativa. É o relatório. Decido: 02 - O requerimento satisfaz às exigências do artigo 226, § 6º da Constituição
Federal, com sua nova redação dada pela EC nº66/2010, combinado com o artigo 40, § 2º, da Lei nº 6.515/77, observadas
as alterações no texto constitucional, sendo que os requisitos exigidos para o divórcio foram comprovados pelos documentos
juntados. 03 - Em face do exposto, decreto o divórcio das partes, que se regerá pelas cláusulas e condições fixadas no acordo
realizado entre as partes na audiência de conciliação de (fls.24/25) dos autos. Em conseqüência, JULGO EXTINTO os presentes
autos. Homologo a desistência do prazo recursal. Expeça-se Mandado de Averbação. Arbitro os honorários do(s) procurador(es)
da(s) parte(s) em 100% da Tabela pertinente, expedindo-se certidões. P.R.I.C. Fica autorizada a extração de cópias. Pagas
eventuais custas remanescentes. Arquivem-se os autos, observadas as formalidades de praxe. Pitangueiras, 04 de novembro
de 2013. - ADV: JOSÉ ARTUR BENTO (OAB 196740/SP), ISIS DE FATIMA PEREIRA (OAB 133588/SP)
Processo 0000248-45.2003.8.26.0459 (459.01.2003.000248) - Outros Feitos não Especificados - Betunel Industria e
Comercio Ltda - Manifeste-se a autora acerca do demonstrativo de pagamento do ofício requisitório juntado a fls. 61/64. - ADV:
MARIA APARECIDA KASAKEWITCH CAETANO VIANNA (OAB 64585/RJ)
Processo 0000302-35.2008.8.26.0459 (459.01.2008.000302) - Procedimento Ordinário - RMI - Renda Mensal Inicial - Orlando
Bento - Manifeste-se a parte autora acerca da planilha de cálculo apresentada a fls 216/271. - ADV: CLEITON GERALDELI (OAB
225211/SP), REGINA CRISTINA FULGUERAL (OAB 122295/SP), DIEGO ANTEQUERA FERNANDES (OAB 285611/SP)
Processo 0000307-33.2003.8.26.0459 (459.01.2003.000307) - Cautelar Inominada - Família - Valdir Mantovani - Cacilda da
Silva Mantovani - Proc. nº 867/03 Vistos Fls. 135/136: defiro. Desentranhe a serventia a carta de sentença equivocadamente
juntada a fls. 137/154, anexando-a na contracapa dos autos. Providencie a serventia o aditamento da carta de sentença,
intimando os autores para, no prazo de 05 dias, recolherem as taxas pertinentes. Com o recolhimento, expeça-se o necessário.
Após, retornem os autos ao arquivo. Int. Pitangueiras, 27 de setembro de 2013. GUSTAVO MÜLLER LORENZATO Juiz de Direito
- ADV: ELEUSA BADIA DE ALMEIDA (OAB 204275/SP), ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 173851/SP), VALTAIR DE
OLIVEIRA (OAB 106691/SP)
Processo 0000362-66.2012.8.26.0459 (459.01.2012.000362) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Renis
Alves Souza - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - Intime-se o procurador do autor para, no prazo de 10 dias, manifestarse em termos de prosseguimento do feito, informando o atual endereço de seu patrocinado. - ADV: DIEGO ANTEQUERA
FERNANDES (OAB 285611/SP), CLEITON GERALDELI (OAB 225211/SP)
Processo 0000462-94.2007.8.26.0459 (459.01.2007.000462) - Ação Civil Pública - Violação aos Princípios Administrativos Municipio de Pitangueiras - Jean Roberto de Miranda - - Sebastião Jose da Costa - Proc. nº 194/07 Vistos Diante da indicação
pelo Convênio DPE/OAB, arbitro os honorários da procuradora dativa do corréu Jean em R$ 592,27 (cód. 101), correspondentes
a 70% do valor previsto na tabela referente ao convênio, ficando o restante para recebimento após o trânsito em julgado. Expeçase a respectiva certidão. Recebo a apelação interposta pelo corréu Jean a fls. 2382/2384, no duplo efeito. Às contrarrazões.
Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça ? Seção de Direito Público, observando as formalidades legais. Int.
Pitangueiras, 04 de novembro de 2013. CAROLINA NUNES VIEIRA Juíza de Direito \<SEQMV\>D83770854\</SEQMV\> ADV: JAQUELINE GOMES MAGGIO CALOR CARDOSO (OAB 177232/SP), ADILSON GALLO (OAB 122178/SP), VALTAIR DE
OLIVEIRA (OAB 106691/SP), GABRIEL DE AGUIAR (OAB 234404/SP)
Processo 0000531-63.2006.8.26.0459 (459.01.2006.000531) - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - Rosilda
Maria da Silva - Municipio de Pitangueiras - Manifeste-se a autora acerca do demonstrativo de pagamento do ofício requisitório
juntado a fls. 253/256. - ADV: LAUDECIR APARECIDO RAMALHO (OAB 79818/SP)
Processo 0000541-63.2013.8.26.0459 (045.92.0130.000541) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)
- Sueli Aparecida Paro Miranda - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Proc. nº 327/13 Vistos Diante da intempestividade da
contestação ofertada a fls. 26/35, e, tratando-se de prazo peremptório, determino o seu desentranhamento e posterior entrega
ao subscritor. Partes legítimas e bem representadas. Concorrem o interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido, motivo
pelo qual o feito deve ser saneado, não sendo o caso de designação da audiência mencionada no artigo 331 do Código de
Processo Civil. Processo formalmente em ordem, sem vícios ou irregularidades a serem sanadas. Dou o feito por saneado.
Defiro a produção da prova oral. Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19/02/2014, às 13:30
horas. Intimem-se as partes para comparecimento, sendo a autora para prestar depoimento pessoal, bem como as testemunhas
arroladas a fls. 07. Faculto às partes arrolar até três testemunhas que tenham efetivo conhecimento dos fatos de que trata o
processo, devendo o rol ser depositado em cartório no prazo de 20 dias, contados da intimação deste despacho (artigo 407,
caput, 1ª parte, do Código de Processo Civil), sob pena de preclusão. Int. Pitangueiras, 31 de outubro de 2013. CAROLINA
NUNES VIEIRA Juíza de Direito - ADV: DIEGO ANTEQUERA FERNANDES (OAB 285611/SP), ADILSON GALLO (OAB 122178/
SP)
Processo 0000575-53.2004.8.26.0459 (459.01.2004.000575) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Municipio
de Pitangueiras - Anuncelguias Telefonicas Ltda - - Alexandra Raquel Izidio - Proc. nº 927/04 Vistos Intime-se o subscritor da
petição de fls. 165 para regularizá-la, no prazo de 05 dias, assinando-a. Fls. 165: defiro. Oficie-se às empresas de telefonia
celular Vivo, Tim, Claro e Oi, bem como ao INSS desta comarca, solicitando informações acerca do endereço da corré Alexandra.
Providencie a serventia a consulta no site da CPFL e no sistema SIEL. Defiro o pedido de consulta de endereço junto à Receita
Federal, mediante consulta no Sistema INFOJUD. Voltem-me conclusos mediante carga em livro próprio. Int. Pitangueiras, 26
de setembro de 2013. GUSTAVO MÜLLER LORENZATO Juiz de Direito - ADV: CARLOS ALBERTO SALERNO NETO (OAB
286937/SP), PAULO AFONSO JOAQUIM DOS REIS (OAB 59021/SP), VICTOR LUCHIARI (OAB 247325/SP), RITA DE CÁSSIA
BERTONI (OAB 153382/SP), ADILSON GALLO (OAB 122178/SP)
Processo 0000606-29.2011.8.26.0459 (459.01.2011.000606) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art.
203,V CF/88) - José Augusto Neira - - Pablo Augusto Neira - - Pâmela Carla Neira - Instituto Nacional Seguridade Social
Inss - Manifeste-se o autor acerca dos extratos de pagamento da requisição de pequeno valor, juntados a fls. 151/152. - ADV:
REYNALDO CALHEIROS VILELA (OAB 245019/SP)
Processo 0000669-59.2008.8.26.0459 (459.01.2008.000669) - Embargos à Execução Fiscal - Prescrição - Banco Sofisa
Sa - Fls. 185/186: Diante do trânsito em julgado da decisão (fls. 181), cite-se a Fazenda Estadual, nos termos do artigo 730 do
Código de Processo Civil. Deverá também constar da precatória a intimação do(a)(s) executado(a)(s) para informar acerca da
existência de débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra a parte autora, incluídas parcelas
vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou
judicial, sob pena de perda do direito de abatimento, nos termos dos §§ 9º e 10, do artigo 100, da CF, com a redação dada pela
EC nº 62/2009. A precatória deverá ser retirada pela embargante, no prazo de 10 dias, comprovando-se sua distribuição nos 10
dias subsequentes. Int. Pitangueiras, 25 de setembro de 2013. GUSTAVO MÜLLER LORENZATO Juiz de Direito - ADV: PAULO
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HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO (OAB 114908/SP)
Processo 0000729-56.2013.8.26.0459 (045.92.0130.000729) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Investigação de
Paternidade - S. I. R. - Proc. nº 433/13 Vistos Partes legítimas e bem representadas, não havendo nulidades nem irregularidades
a serem sanadas. Dou o feito por saneado. Considerando que o réu não ofereceu contestação, conforme primeira certidão de fls.
15, decreto-lhe a revelia. Todavia, a revelia não produzirá o efeito mencionado no artigo 319 do Código de Processo Civil, uma
vez que o litígio versa sobre direitos indisponíveis (artigo 320, inciso II, do mesmo diploma legal). Defiro, por ora, a produção
da prova pericial. Oficie-se ao IMESC, solicitando a designação de dia, hora e local para realização do exame, por serem as
partes beneficiárias da assistência judiciária. Faculto às partes a indicação de assistente técnico e a formulação de quesitos, no
prazo de 05 dias. Oportunamente apreciarei a necessidade da produção da prova oral. Dê-se vista ao MP para formulação de
quesitos. Int. Pitangueiras, 02 de outubro de 2013. GUSTAVO MÜLLER LORENZATO Juiz de Direito - ADV: NAYARA FACINA
ALEXANDRE CLÉ BALIEIRO (OAB 311508/SP)
Processo 0000900-47.2012.8.26.0459 (459.01.2012.000900) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Cooperativa dos
Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São Paulo - Na data de 20 de novembro de 2013, foi feito o protocolo da ordem de
bloqueio de valores perante o Sistema Bacenjud para eventual penhora on line. Na data de 22 de novembro de 2013, verifiquei
o cumprimento da ordem expedida e constatei que houve bloqueio do valor parcial do débito (R$ 674,37 seiscentos e setenta e
quatro reais e trinta e sete centavos), tendo sido requisitada no mesmo dia a transferência para conta judicial junto ao Banco do
Brasil S.A., cuja resposta se deu na presente data. Providencie a empresa exequente, no prazo de dez dias, o recolhimento das
diligências do Oficial de Justiça. Efetuado o recolhimento, expeça-se mandado de intimação ao executado da penhora efetivada
e do prazo para eventual oferecimento de embargos. - ADV: CLOVIS APARECIDO VANZELLA (OAB 68739/SP)
Processo 0000912-27.2013.8.26.0459 (045.92.0130.000912) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - L.
G. S. C. - A. G. de S. - Designada a data de 16/01/2014, às 12:30 horas, para realização de coleta para futura perícia de
investigação de paternidade, a ser realizada no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto/SP. - ADV: GABRIEL DE AGUIAR (OAB
234404/SP), JULIANA DIAS GUIMARÃES (OAB 179453/SP)
Processo 0000939-78.2011.8.26.0459 (459.01.2011.000939) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L. F. G.
S. - - L. H. G. S. - Manifestem-se os autores sobre o prosseguimento do feito no prazo de 10 dias, ante o decurso do prazo do
sobrestamento. - ADV: FREDERICO FRANCISCO TASCHETI (OAB 268932/SP)
Processo 0000997-86.2008.8.26.0459 (459.01.2008.000997) - Prestação de Contas - Exigidas - Prestação de Serviços Flavio Sanna - Azevedo & Vanini Terraplanagem Ltda - Fls. 273/274: torno sem efeito a certidão lançada a fls. 269. Expeça-se
carta precatória para intimação da requerida, na pessoa de seu representante legal, para prestar depoimento pessoal, intimando
o autor para retirada e distribuição. Intime-se a ré para retirar a carta precatória expedida a fls. 268. - ADV: ROGERIO YAMANISHI
(OAB 235914/SP), DURVAL EDSON DE OLIVEIRA FRANZOLIN (OAB 171567/SP), ADIB AYUB FILHO (OAB 51705/SP)
Processo 0001001-31.2005.8.26.0459 (459.01.2005.001001) - Procedimento Ordinário - Izidoria Moreira Mendes - Instituto
Nacional do Seguro Social - Fls. 72: anote-se o nome do novo procurador da autora, Dr. Marco Aurélio Lemes, OAB/SP 172.933,
inclusive no sistema informatizado, mantendo o nome do antigo procurador até análise da petição de fls. 76/79, no momento
oportuno. Fls. 76/79: manifeste o novo procurador, no prazo de 10 (dez) dias. No mais, cumpra-se a r. decisão terminativa.
Oficie-se ao INSS, solicitando informações sobre a implantação do benefício concedido à autora, em atendimento à requisição
eletrônica de fls. 85, no prazo de 30 dias. Com a informação de implantação, dê-se vista dos autos fora de cartório ao procurador
do INSS para a apresentação do cálculo que entende devido, no prazo de 60 dias. Deverá também o INSS informar acerca da
existência de débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra a parte autora, incluídas parcelas
vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa
ou judicial, sob pena de perda do direito de abatimento, nos termos dos §§ 9º e 10, do artigo 100, da CF, com a redação
dada pela EC nº 62/2009. Entregue o cálculo, diga a autora se concorda com o valor apresentado pelo INSS, no prazo de 10
dias. Se houver concordância, tornem os autos conclusos para a devida homologação e requisição do valor junto ao Tribunal
competente. - ADV: PAULO AFONSO JOAQUIM DOS REIS (OAB 59021/SP), ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA
(OAB 140741/SP)
Processo 0001041-42.2007.8.26.0459 (459.01.2007.001041) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Maria de Lourdes
Souza dos Anjos - Instituto Nacional do Seguro Social - Manifeste-se a autora acerca do extrato de pagamento da requisição
de pequeno valor juntado a fls. 107. - ADV: HELEN CRISTINA DA SILVA ASSAD (OAB 213899/SP), LUCIANA VILLAS BOAS
MARTINS BANDECA (OAB 213927/SP)
Processo 0001058-68.2013.8.26.0459 (045.92.0130.001058) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria Especial (Art. 57/8)
- Rosalina dos Santos Simão - Inss Instituto Nacional de Seguro Social - Partes legítimas e bem representadas. Concorrem
o interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido, motivo pelo qual o feito deve ser saneado, não sendo o caso de
designação da audiência mencionada no artigo 331 do Código de Processo Civil. Processo formalmente em ordem, sem vícios
ou irregularidades a serem sanadas. Defiro a produção das provas pericial, documental e oral. Para realização da perícia
de engenharia de segurança do trabalho, nomeio ANA LÚCIA MARTUCI MANDOLESI. Diante da Resolução nº 541/2007 do
Conselho da Justiça Federal, que regulamentou o pagamento de honorários de peritos, em caso de assistência judiciária
gratuita, no âmbito da jurisdição delegada, fixo os honorários periciais em R$ 600,00 (Seiscentos Reais), considerando o grau
de especialização da profissional e o local de realização da perícia, nos termos do artigo 3º, § 1º da Resolução acima referida.
Intime-se a perita para realização da perícia. Faculto às partes a indicação de assistente técnico e a formulação de quesitos,
no prazo de 05 dias. Aprovo os quesitos formulados pela autora (fls. 10). Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres
no prazo comum de 10 dias, após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 433, parágrafo único).
Fls. 08: oficie-se ao INSS, solicitando o envio de cópia integral do procedimento administrativo nº 158.667.119-4, em nome da
autora. Oportunamente será designada audiência de instrução e julgamento. - ADV: DIEGO ANTEQUERA FERNANDES (OAB
285611/SP), REYNALDO CALHEIROS VILELA (OAB 245019/SP)
Processo 0001071-67.2013.8.26.0459 (045.92.0130.001071) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - S.
C. C. T. - C. H. T. - Pela Exma. Sra. Dra. CAROLINA NUNES VIEIRA, MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte decisão: “
Vistos etc., HOMOLOGO, por sentença, o acordo realizado entre as partes na audiência de conciliação de (fls. 32) dos autos,
homologando ainda a desistência do prazo recursal, para que produza seus regulares efeitos jurídicos. Em consequência,
JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso III do Código de Processo Civil. Arbitro
os honorários advocatícios aos procuradores das partes em 100% da tabela pertinente. Expeça-se a certidões. P.R.I.C.. Cobrese a devolução do mandado. Pagas eventuais custas remanescentes, arquive-se os autos, observadas as formalidades de
praxe. Pitangueiras, 04 de novembro de 2013. - ADV: RITA DE CÁSSIA BERTONI (OAB 153382/SP), ANTONIO APARECIDO DE
OLIVEIRA (OAB 173851/SP)
Processo 0001090-25.2003.8.26.0459 (459.01.2003.001090) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Roberto José Luquesi - Instituto Nacional do Seguro Social - Proc. nº 1351/03 Vistos Providencie a serventia a abertura do 2º
volume da presente ação, a partir de fls. 222. Fls. 235/236: indefiro, por ora. Ademais, as informações solicitadas constam dos
documentos juntados pelo INSS a fls. 186/203. Abra-se nova vista ao procurador do INSS para, no prazo de 20 dias, apresentar
os cálculos que entende devido, tendo em vista que já há nos autos a notícia da implantação do benefício concedido (fls. 132).
Int. Pitangueiras, 19 de agosto de 2013. GUSTAVO MÜLLER LORENZATO Juiz de Direito - ADV: SIMONE MARIA ROMANO DE
OLIVEIRA (OAB 157298/SP), DIEGO ANTEQUERA FERNANDES (OAB 285611/SP), MARTA HELENA GERALDI (OAB 89934/
SP), LÚCIO RAFAEL TOBIAS VIEIRA (OAB 218105/SP)
Processo 0001115-86.2013.8.26.0459 (045.92.0130.001115) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade Melissa Vitória da Silva - Diogo Georgete - Designada a data de 16/01/2014, às 12:30 horas, para realização de coleta para
futura perícia de investigação de paternidade, a ser realizada no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto/SP. - ADV: CARLOS
ALBERTO SALERNO NETO (OAB 286937/SP), CLAYSSON AURÉLIO DA SILVA (OAB 193212/SP)
Processo 0001147-43.2003.8.26.0459 (459.01.2003.001147) - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - Antonia
Aparecida Dalla Costa Soares e outros - Municipio de Pitangueiras - Proc. nº 1392/03 Vistos Diante do trânsito em julgado da
sentença proferida nos Embargos à Execução em apenso, expeça-se ofício precatório, dirigido ao Presidente do E. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo (Setor de Precatórios - DEPRE), no valor de R$ 231.043,04, atualizado para o mês de
dezembro de 2009 (fls. 200/240 do apenso), com a observação de que o crédito possui natureza alimentícia. Int. Pitangueiras,
06 de novembro de 2013. GUSTAVO MÜLLER LORENZATO - Foi certificado pela serventia o não cumprimento da determinação,
tendo em vista que não foi informado nos autos o n. do CPF/MF e data de nascimento dos credores, dados indispensáveis
para o preenchimento do ofício, nos termos do artigo 266 do RITJESP, com relação data pelo Assento Regimental n. 408/12
e Portaria n. 8660/2012 Juiz de Direito \<SEQMV\>D83775007\</SEQMV\> - ADV: ADILSON GALLO (OAB 122178/SP), LAUR
DAS GRACAS RAMALHO (OAB 87617/SP), LAUDECIR APARECIDO RAMALHO (OAB 79818/SP)
Processo 0001200-72.2013.8.26.0459 (045.92.0130.001200) - Usucapião - Usucapião Ordinária - William Rodrigo dos
Santos - Coco e Martinelli Construçoes Ltda - Manifeste-se a parte autora acerca da certidão de fls 72, tendo em vista que o
confrontante Salmo não foi citado em razão de encontrar-se trabalhando no estado de Goiás. - ADV: MARCOS ANTONIO DE
LIMA IZIDRO GOMES (OAB 327403/SP), WILLIAM RODRIGO DOS SANTOS (OAB 317269/SP)
Processo 0001282-60.2000.8.26.0459 (459.01.2000.001282) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Tereza de Jesus Belotti - Manifeste-se a parte autora acerca da planilha de cálculo apresentada a fls 185/232. - ADV: JOSE LUIZ
PEREIRA JUNIOR (OAB 96264/SP)
Processo 0001403-34.2013.8.26.0459 (045.92.0130.001403) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - J. de C.
T. - A. G. T. - Pela Exma. Sra. Dra. CAROLINA NUNES VIEIRA, MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte decisão: “ Vistos
etc., HOMOLOGO, por sentença, o acordo realizado entre as partes na audiência de conciliação de (fls. 38/39) dos autos,
homologando ainda a desistência do prazo recursal, para que produza seus regulares efeitos jurídicos. Em conseqüência,
JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso III do Código de Processo Civil. Arbitro
os honorários advocatícios ao(s) procurador(es) da(s) parte(s) em 100% da tabela pertinente. Expeçam-se certidões. Oficie-se
à empresa empregadora do réu para providenciar os devidos descontos da pensão alimentícia, instruindo o ofício com a cópia
do termo de audiência de fls. 38/39. P.R.I.C.. Pagas eventuais custas remanescentes, arquive-se os autos, observadas as
formalidades de praxe. Pitangueiras, 31 de outubro de 2013. - ADV: ANTONIO DONIZETI DE CARVALHO (OAB 140749/SP),
ISIS DE FATIMA PEREIRA (OAB 133588/SP)
Processo 0001439-76.2013.8.26.0459 (045.92.0130.001439) - Divórcio Litigioso - Família - A. S. F. - J. d A. P. S. - Pela Exma.
Sra.Dra.CAROLINA NUNES VIEIRA, MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte decisão: “VISTOS, etc. 01- O(a) requerente
pediu o divórcio, alegando preenchimentos dos requisitos tendo em vista a alteração legislativa. É o relatório. DECIDO: 02- O
requerimento satisfaz às exigências do artigo 226, § 6º da Constituição Federal, com sua nova redação dada pela EC nº66/2010,
combinado com o artigo 40, § 2º, da Lei nº 6.515/77, observadas as alterações no texto constitucional, sendo que os requisitos
exigidos para o divórcio foram comprovados pelos documentos juntados. 03- Ante o exposto, decreto o divórcio das partes, que
se regerá pelas cláusulas e condições fixadas no acordo realizado entre as partes na audiência de conciliação de (fls. 68/69)
dos autos. Homologo a desistência do prazo recursal. Custas e despesas processuais na forma da Lei. Arbitro os honorários
advocatícios aos patronos das partes em 100% do valor da Tabela de honorários advocatícios. Expeça-se as certidões. Expeçase o mandado de averbação, fazendo-se constar que as partes são beneficiárias da Justiça Gratuita, requerendo, pois, o envio
das certidões pertinentes. P.R.I.C.. Após regularizados os autos, arquive-se, observadas as formalidades de praxe. Pitangueiras,
04 de novembro de 2013. - ADV: MAURO AUGUSTO BOCCARDO (OAB 258242/SP), NAYARA FACINA ALEXANDRE CLÉ
BALIEIRO (OAB 311508/SP)
Processo 0001499-20.2011.8.26.0459 (459.01.2011.001499) - Execução de Alimentos - Alimentos - L. G. F. de M. - L. A. de
M. - Fls. 67: defiro. Expeça-se mandado de levantamento da quantia penhorada a fls. 58, em favor da representante legal do
exequente, intimando-a para retirada. Após, manifeste-se o exequente, no prazo de 10 dias, em termos de prosseguimento do
feito. - ADV: MARTA ANGÉLICA CATALANI (OAB 170456/SP), OSMAR DONIZETE RISSI (OAB 116101/SP)
Processo 0001511-63.2013.8.26.0459 (045.92.0130.001511) - Divórcio Litigioso - Dissolução - A. G. B. - M. F. B. - Pela Exma.
Sra.Dra.CAROLINA NUNES VIEIRA, MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte decisão: “VISTOS, etc. 01- O(a) requerente
pediu o divórcio, alegando preenchimentos dos requisitos tendo em vista a alteração legislativa. É o relatório. DECIDO: 02- O
requerimento satisfaz às exigências do artigo 226, § 6º da Constituição Federal, com sua nova redação dada pela EC nº66/2010,
combinado com o artigo 40, § 2º, da Lei nº 6.515/77, observadas as alterações no texto constitucional, sendo que os requisitos
exigidos para o divórcio foram comprovados pelos documentos juntados. 03- Ante o exposto, decreto o divórcio das partes, que
se regerá pelas cláusulas e condições fixadas no acordo realizado entre as partes na audiência de conciliação de (fls. 50/51)
dos autos. Homologo a desistência do prazo recursal. Custas e despesas processuais na forma da Lei. Arbitro os honorários
advocatícios ao patrono da parte autora em 100% do valor da Tabela de honorários advocatícios. Expeça-se a certidão. Expeçase o mandado de averbação, fazendo-se constar que as partes são beneficiárias da Justiça Gratuita, requerendo, pois, o envio
das certidões pertinentes. Cobre-se a devolução do mandado. P.R.I.C.. Após regularizados os autos, arquive-se, observadas as
formalidades de praxe. Pitangueiras, 31 de outubro de 2013. - ADV: RAFAEL TÁRREGA MARTINS (OAB 206277/SP), MARCO
AURÉLIO LEMES (OAB 172933/SP)
Processo 0001569-08.2009.8.26.0459 (459.01.2009.001569) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Irene de Oliveira
Moraes - Intime-se a Dra. Lilian Cristina Coalho, pessoalmente, acerca da determinação contida no 1º parágrafo do despacho
proferido a fls. 120. Reitere-se a intimação da inventariante para, no prazo 10 dias, efetuar o pagamento dos débitos municipais
(fls. 102/103 e 105). No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo. - ADV: FERNANDO HENRIQUE BORTOLETO (OAB
228602/SP)
Processo 0001581-61.2005.8.26.0459 (459.01.2005.001581) - Monitória - Cheque - Agromix Industria e Comercio de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Alimentos Ltda - Manifeste-se a parte autora sobre o prosseguimento do feito no prazo de 10 dias. - ADV: AUGUSTO JULIO
CESAR CAMPANA (OAB 81467/SP)
Processo 0001583-84.2012.8.26.0459 (459.01.2012.001583) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação
- Municipio de Pitangueiras - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição Ecad - Depreque-se a oitiva da testemunha
arrolada a fls. 148. A precatória deverá ser retirada pela parte autora, no prazo de 10 dias, comprovando-se sua distribuição nos
10 dias subseqüentes. - ADV: ADILSON GALLO (OAB 122178/SP), JUDITE BEATRIZ TURIM (OAB 137138/SP)
Processo 0001602-13.2000.8.26.0459 (459.01.2000.001602) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - L. A.
de M. - Na data de 20 de novembro de 2013, foi feito o protocolo da ordem de bloqueio de valores perante o Sistema Bacenjud
para eventual penhora on line. Na data de 22 de novembro de 2013, verifiquei o cumprimento da ordem expedida e constatei
que houve bloqueio de valor acima do débito (R$ 1.888,14 um mil, oitocentos e oitenta e oito reais e catorze centavos), tendo
sido mantido o bloqueio do valor total da dívida (R$ 1.682,99 - um mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e nove
centavos), sendo que em seguida foi requisitada a transferência do valor bloqueado para conta judicial junto ao Banco do Brasil
S.A., cuja resposta se deu na presente data. Assim, fica o executado intimado, através de seu advogado, da penhora efetivada
e do prazo de 15 dias para eventual oferecimento de impugnação, contado da publicação deste despacho no Diário da Justiça
Eletrônico. - ADV: TAIS LAINE LOPES STRINI MAGON (OAB 144448/SP)
Processo 0001652-24.2009.8.26.0459 (459.01.2009.001652) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cerdito, Financiamento e Investimento - Manifeste-se os procuradores da BV Financeira, a fim de
providenciar o recolhimento da taxa de desarquivamento no valor de R$ 7,00, para complementar o valor correto atualizado. ADV: FILIPE FLAUSINO ROCHA (OAB 312840/SP), FLÁVIO DE MATOS LEITÃO (OAB 276304/SP)
Processo 0001733-65.2012.8.26.0459 (459.01.2012.001733) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - T.
A. R. de J. - Manifeste-se a parte autora acerca da certidão de fls 43, tendo em vista que o requerido deixou de ser citado, em
razão de não mais pertencer ao quadro de funcionários da fazendo indicada. - ADV: ADRIANA LEITE ROCHA BELOTTI (OAB
275814/SP)
Processo 0001796-90.2012.8.26.0459 (459.01.2012.001796) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco
Bradesco Sa - Na data de 20 de novembro de 2013, foi feito o protocolo da ordem de bloqueio de valores perante o Sistema
Bacenjud para eventual penhora on line. Na data de 22 de novembro de 2013, verifiquei o cumprimento da ordem expedida e
constatei que houve bloqueio do valor parcial do débito (R$ 835,52 oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos),
tendo sido requisitada no mesmo dia a transferência para conta judicial junto ao Banco do Brasil S.A., cuja resposta se deu na
presente data. Expeça-se mandado de intimação aos executados da penhora efetivada e do prazo para eventual oferecimento
de embargos. - ADV: SÉRGIO LUIS FERREIRA DE MENEZES (OAB 178298/SP), LUIZ JOAQUIM BUENO TRINDADE (OAB
81762/SP)
Processo 0001867-92.2012.8.26.0459 (459.01.2012.001867) - Divórcio Litigioso - Alimentos - V. S. I. B. - Manifeste-se a
parte autora acerca do ofício de fls 39, tendo em vista que foi localizado como endereço do requerido o seguinte: - Rua Lauro
Cardoso de Almeida, 66, Cj Hab Plácido Roth - Pitangueiras/SP. - ADV: ADRIANA LEITE ROCHA BELOTTI (OAB 275814/SP)
Processo 0002011-32.2013.8.26.0459 (045.92.0130.002011) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco Sa - Manifeste-se a parte autora acerca da certidão de fls 25, tendo em vista a não efetivação da penhora em
bens do executado em razão de não possuir bens passíveis para penhora, segundo informações prestadas pelo próprio. - ADV:
SÉRGIO LUIS FERREIRA DE MENEZES (OAB 178298/SP)
Processo 0002059-25.2012.8.26.0459 (459.01.2012.002059) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de
Contribuição (Art. 55/6) - José Coelho de Araujo - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - Partes legítimas e bem representadas.
Concorrem o interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido, motivo pelo qual o feito deve ser saneado, não sendo o caso
de designação da audiência mencionada no artigo 331 do Código de Processo Civil. Processo formalmente em ordem, sem vícios
ou irregularidades a serem sanadas. Defiro a produção das provas pericial e oral. Para realização da perícia de engenharia de
segurança do trabalho, nomeio ANA LÚCIA MARTUCI MANDOLESI. Diante da Resolução nº 541/2007 do Conselho da Justiça
Federal, que regulamentou o pagamento de honorários de peritos, em caso de assistência judiciária gratuita, no âmbito da
jurisdição delegada, fixo os honorários periciais em R$ 600,00 (Seiscentos Reais), considerando o grau de especialização da
profissional e o local de realização da perícia, nos termos do artigo 3º, § 1º da Resolução acima referida. Intime-se a perita para
realização da perícia. Faculto às partes a indicação de assistente técnico e a formulação de quesitos, no prazo de 05 dias. Os
assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 10 dias, após a apresentação do laudo, independentemente
de intimação (CPC, art. 433, parágrafo único). Oportunamente será designada audiência de instrução e julgamento. - ADV:
AMANDA TRONTO (OAB 292960/SP), DIEGO ANTEQUERA FERNANDES (OAB 285611/SP), ANTONIO MARIO DE TOLEDO
(OAB 47319/SP)
Processo 0002103-44.2012.8.26.0459 (459.01.2012.002103) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Andrade Açúcar e Álcool Sa - Vinícius Camargo Pimentel - Manifeste-se a parte autora acerca do comprovante de depósito
efetuado pelo requerido, a fls 758. - ADV: MARCOS FOGAGNOLO (OAB 105172/SP), EDUARDO LEMOS PRADO DE
CARVALHO (OAB 192989/SP), TELMO LENCIONI VIDAL JUNIOR (OAB 207363/SP), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO
(OAB 185048/SP), GREICYANE DOS SANTOS RIBEIRA (OAB 208768/SP)
Processo 0002130-95.2010.8.26.0459 (459.01.2010.002130) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Marco
Cesar Pereira - Instituto Nacional do Seguro Social - Manifeste-se o autor acerca dos extratos de pagamento da requisição de
pequeno valor, juntados a fls. 124/125. - ADV: ÉRICA APARECIDA MARTINI BEZERRA PEREIRA (OAB 169162/SP), JOSE LUIZ
PEREIRA JUNIOR (OAB 96264/SP)
Processo 0002198-40.2013.8.26.0459 (045.92.0130.002198) - Execução de Título Extrajudicial - Execução Contratual Rosiléia de Fátima Piazentini - Manifeste-se a executada acerca da impugnação apresentada a fls. 47/48. - ADV: CLAUDIO
LOTUFO (OAB 153931/SP)
Processo 0002252-06.2013.8.26.0459 (045.92.0130.002252) - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil
- Registro Civil das Pessoas Naturais - V. T. dos S. - Manifeste-se a parte autora acerca dos ofícios de fls 28/35, tendo em vista
os seguintes possíveis endereços do requerido: - Rua Marcio Caetano, 71, Santa Teresa - Pitangueiras/SP. - Rua Marco Antonio
Bolzam, 285, Centro - Pitangueiras/SP. - Rua Feliciano Gonçalves, 135 - Jd. Bela Vista - Pitangueiras/SP. - ADV: OSMAR
DONIZETE RISSI (OAB 116101/SP)
Processo 0002310-48.2009.8.26.0459 (459.01.2009.002310) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Maria
Aparecida Britto Bueno - Manifeste-se a parte autora acerca do Extrato de Pagamento de Precatórios de RPV a fls 165/166. ADV: REYNALDO CALHEIROS VILELA (OAB 245019/SP)
Processo 0002438-68.2009.8.26.0459 (459.01.2009.002438) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Dalva de Oliveira
Gallo - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-se a autora acerca dos extratos de pagamento da requisição de
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pequeno valor juntados a fls. 211/212. - ADV: MAURO CÉSAR COLOZI (OAB 267361/SP)
Processo 0002502-20.2005.8.26.0459 (459.01.2005.002502) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Irenir
Franco da Silva - - Joao Ribeiro da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social - Manifeste-se a autora acerca dos extratos de
pagamento da requisição de pequeno valor, juntados a fls. 128/129. - ADV: CLEITON GERALDELI (OAB 225211/SP)
Processo 0002513-68.2013.8.26.0459 (045.92.0130.002513) - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade
- Sebastiana Sirlei Gomes de Oliveira - - Malvina Guiomar Bombonato - Manifestem-se os autores acerca da contestação
apresentada a fls. 174/192. - ADV: ELIANE LOURENÇO (OAB 268610/SP)
Processo 0002522-30.2013.8.26.0459 (045.92.0130.002522) - Carta Precatória Cível - Reintegração (nº 376/2013 - 6ª. Vara
Cível) - Quality Bus Comercio de Veiculos Ltda - Manifeste-se a parte autora, haja vista que a reintegração do veículo não se
efetivou em razão de que até a presente data a parte não indicou a localização. - ADV: RACHEL PACHIEGA (OAB 216249/SP)
Processo 0002659-85.2008.8.26.0459 (459.01.2008.002659) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Maria Aparecida Izaias da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social - Ato Ordinatório - ADV: CLEITON GERALDELI
(OAB 225211/SP)
Processo 0002672-45.2012.8.26.0459 (459.01.2012.002672) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo
de Contribuição (Art. 55/6) - José Gonçalves dos Reis - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - Partes legítimas e bem
representadas. Concorrem o interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido, motivo pelo qual o feito deve ser saneado,
não sendo o caso de designação da audiência mencionada no artigo 331 do Código de Processo Civil. Processo formalmente
em ordem, sem vícios ou irregularidades a serem sanadas. Defiro a produção das provas pericial e oral. Para realização da
perícia de engenharia de segurança do trabalho, nomeio ANA LÚCIA MARTUCI MANDOLESI. Diante da Resolução nº 541/2007
do Conselho da Justiça Federal, que regulamentou o pagamento de honorários de peritos, em caso de assistência judiciária
gratuita, no âmbito da jurisdição delegada, fixo os honorários periciais em R$ 600,00 (Seiscentos Reais), considerando o grau
de especialização da profissional e o local de realização da perícia, nos termos do artigo 3º, § 1º da Resolução acima referida.
Intime-se a perita para realização da perícia. Faculto às partes a indicação de assistente técnico e a formulação de quesitos,
no prazo de 05 dias. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 10 dias, após a apresentação do
laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 433, parágrafo único). Oportunamente será designada audiência de instrução
e julgamento. - ADV: DIEGO ANTEQUERA FERNANDES (OAB 285611/SP), ANTONIO MARIO DE TOLEDO (OAB 47319/SP)
Processo 0002738-25.2012.8.26.0459 (459.01.2012.002738) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - V. C.
A. - L. M. C. A. - Designada a data de 21/01/2014, às 12:30 horas, para realização de coleta para futura Perícia de Investigação
de Paternidade no hospital das Clínicas de Ribeirão Preto . - ADV: MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES FONSECA (OAB 184434/
SP)
Processo 0002750-05.2013.8.26.0459 (045.92.0130.002750) - Alimentos - Provisionais - Fixação - A. B. da S. F. - Vistos.
Defiro a assistência judiciária à autora, anotando a serventia. Fixo os alimentos provisórios em favor da autora em 1/3 do salário
mínimo, devidos a partir da citação, ante a ausência de comprovação dos rendimentos do requerido. Cite-se, ficando o réu
advertido do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos
articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Oficie-se à empregadora do requerido, solicitando
os descontos dos alimentos provisórios diretamente em sua folha de pagamento, depositando-os na conta indicada a fls. 05,
em nome da representante legal da autora, bem como informações acerca dos seus rendimentos, nos últimos 06 (seis) meses.
Ciência ao MP. Pitangueiras, 10 de outubro de 2013. GUSTAVO MÜLLER LORENZATO Juiz de Direito - ADV: VALTAIR DE
OLIVEIRA (OAB 106691/SP)
Processo 0002906-90.2013.8.26.0459 (045.92.0130.002906) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Reclusão - Raul Pereira
Silva - - Ludmila Pereira da Silva - - Desiree Carolina Pereira Silva - Por se tratar de documento indispensável à propositura
da ação (artigo 283 do Código de Processo Civil), providenciem os autores, no prazo de 10 dias, a juntada de termo de guarda
provisória, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 284, parágrafo único, do mesmo diploma legal. No mesmo
prazo, emendem a inicial, já que Desireé completou a maioridade em 02 de junho de 2012, conforme documento juntado a fls.
16. Devendo regularizar, ainda, sua representação processual, bem como apresentar declaração de pobreza em seu nome, na
qual deverá constar expressamente o valor de seus rendimentos mensais, considerada a média dos últimos doze meses, ou
anuais (média dos últimos três anos), inclusive aqueles provenientes de aluguel, parceria rural e fornecimento de cana, bem
como a relação de todos os bens imóveis e veículos de sua propriedade, e ainda se figura como titular ou sócio de qualquer
empresa, ficando consignado, desde já, que a veracidade das afirmações será constatada por este Juízo, o que poderá acarretar
a responsabilização criminal dos responsáveis pela declaração, sem prejuízo da sanção processual de pagamento até o décuplo
das custas judiciais (artigo 4º, § 1º, da Lei nº 1.060/50). - ADV: NATALIA FERNANDES BOLZAN (OAB 299697/SP)
Processo 0002910-69.2009.8.26.0459 (459.01.2009.002910) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Joeliza Maria
de Jesus de Oliveira - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Manifeste-se a autora acerca dos extratos de pagamento da
requisição de pequeno valor, juntados a fls. 117/118. - ADV: LUCIANO CALOR CARDOSO (OAB 181671/SP)
Processo 0003045-81.2009.8.26.0459 (459.01.2009.003045) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Antonia de Lima
Rodrigues - Instituto Nacional do Seguro Social - Manifeste-se a autora acerca dos extratos de pagamento da requisição de
pequeno valor, juntados a fls. 82/83. - ADV: LUCIANO CALOR CARDOSO (OAB 181671/SP)
Processo 0003107-87.2010.8.26.0459 (459.01.2010.003107) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)
- Benedita Aparecida Laguna - Instituto Nacional do Seguro Social - Manifeste-se a autora acerca dos extratos de pagamento da
requisição de pequeno valor juntados a fls. 96/97. - ADV: ANTONIO DONIZETI DE CARVALHO (OAB 140749/SP)
Processo 0003112-80.2008.8.26.0459 (459.01.2008.003112) - Monitória - Cheque - Francisco Paulo Vicentim - Manifeste-se
a parte autora, tendo em vista que a penhora em bens do executado não se efetivou, em razão de que o executado não mais
responde por seus atos em função de ter sofrido um acidente cerebral vascular, e contudo não possui bens remanescentes,
conforme certidão de fls 68. - ADV: OSMAR RAMOS TOCANTINS NETO (OAB 214601/SP)
Processo 0003153-71.2013.8.26.0459 (045.92.0130.003153) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Sandra Hernandes de Araujo - Manifeste-se a autora acerca da contestação apresentada a fls. 30/59. - ADV: GABRIEL DE
AGUIAR (OAB 234404/SP)
Processo 0003178-84.2013.8.26.0459 (045.92.0130.003178) - Embargos à Execução Fiscal - Lançamento - Milton Pinheiro
- O embargante ofereceu os presentes embargos à execução, alegando a falta de recursos para o pagamento da dívida.
Requer ainda que sejam os embargos recebidos com efeito suspensivo e a embargada intimada para se manifestar. Nos termos
do artigo 16, inciso III, da Lei 6.830/80, o executado oferecerá embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da
penhora. O executado foi intimado da penhora em 26 de junho de 2013 (fls. 30/31 ? autos 023/2007). No entanto, os embargos
foram protocolizados em 12 de agosto de 2013 (fls. 02), portanto, fora do prazo legal. Assim sendo, REJEITO liminarmente os
presentes embargos, nos termos do artigo 739, inciso I, da lei processual civil, para que a execução prossiga como ajuizada.
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Certifique-se o desfecho dos presentes embargos nos autos do processo de execução. Desentranhe-se a indicação de fls. 04/05,
encaminhando-a a OAB, comunicando acerca do cancelamento da nomeação, a fim de resguardar o profissional na ordem de
indicações. Após, arquivem-se os autos. P.R.I.C. Pitangueiras, 02 de outubro de 2013. GUSTAVO MULLER LORENZATO Juiz
de Direito - ADV: SERGIO GALLON DE FELICIO (OAB 32998/SP)
Processo 0003227-62.2012.8.26.0459 (459.01.2012.003227) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Manifeste-se a parte autora acerca da certidão de fls 50, tendo em vista a não
efetivação da apreensão do veículo em razão de que a requerida apresentou comprovantes de pagamento em dia das parcelas.
- ADV: MARIANE CARDOSO MACAREVICH (OAB 203358/SP)
Processo 0003242-31.2012.8.26.0459 (459.01.2012.003242) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução M. A. da S. C. - Proc. nº 1594/12 Vistos Fls. 20/21: defiro o pedido de emenda à inicial, para que o presente feito passe a tramitar
como ação de Conversão de Separação em Divórcio, procedendo a serventia as anotações necessárias. Cite-se, ficando o réu
advertido do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos
articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Esclareça a autora, no prazo de 10 dias, se houve
arbitramento de alimentos no processo de Separação Judicial. Cumpra-se a serventia o determinado no último parágrafo do
despacho proferido a fls. 13. Int. Pitangueiras, 02 de setembro de 2013. GUSTAVO MÜLLER LORENZATO Juiz de Direito - ADV:
OSMAR DONIZETE RISSI (OAB 116101/SP)
Processo 0003361-89.2012.8.26.0459 (459.01.2012.003361) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - L. G. de S.
- E. G. dos S. de S. - Pela Exma. Sra. Dra. CAROLINA NUNES VIEIRA, MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte decisão:
“ Vistos etc., HOMOLOGO, por sentença, o acordo realizado entre as partes na audiência de conciliação de (fls. 44/45) dos
autos, homologando ainda a desistência do prazo recursal, para que produza seus regulares efeitos jurídicos. Em consequência,
JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso III do Código de Processo Civil.
Arbitro os honorários advocatícios aos(s) procurador(es) da(s) parte(s) em 100% da tabela pertinente. Oficie-se à empresa
empregadora para os descontos da pensão alimentícia e consequente depósito em conta bancária informada. Expeçam-se a
certidões. Cobre-se a devolução do mandado. P.R.I.C.. Pagas eventuais custas remanescentes, arquive-se os autos, observadas
as formalidades de praxe. Pitangueiras, 04 de novembro de 2013. - ADV: NATALIA FERNANDES BOLZAN (OAB 299697/SP),
MAURO AUGUSTO BOCCARDO (OAB 258242/SP)
Processo 0003436-94.2013.8.26.0459 (045.92.0130.003436) - Procedimento Ordinário - Habilitação / Registro Cadastral /
Julgamento / Homologação - Z. P. da S. e outro - Defiro a assistência judiciária à co-autora Zaiane, anotando-se. Para apreciação
do pedido de assistência judiciária, comprove o co-autor Anderson, no prazo de 10 dias, sua hipossuficiência econômica,
juntando declaração de pobreza, na qual deverá constar expressamente o valor de seus rendimentos mensais, considerando
a média dos últimos doze meses, ou anuais (média dos últimos três anos), inclusive aqueles provenientes de aluguel, parceria
rural e fornecimento de cana, bem como a relação de todos os bens imóveis e veículos de sua propriedade, registrados ou não
em seu nome, e ainda se figura como titular ou sócia de qualquer empresa, ficando consignado, desde já, que a veracidade das
afirmações será constatada por este Juízo, o que poderá acarretar a responsabilização criminal do responsável pela declaração,
sem prejuízo da sanção processual de pagamento até o décuplo das custas judiciais (artigo 4º, § 1º, da Lei nº 1.060/50). Com a
juntada, dê-se vista ao MP. - ADV: VILSON CORBO JÚNIOR (OAB 168173/SP)
Processo 0003453-33.2013.8.26.0459 (045.92.0130.003453) - Divórcio Consensual - Dissolução - J. R. T. - - J. G. G. T. Defiro a assistência judiciária ao co-autor Jeferson, anotando-se. Para apreciação do pedido de assistência judiciária, comprove
a co-autora Jaqueline, no prazo de 10 dias, sua hipossuficiência econômica, juntando declaração de pobreza, na qual deverá
constar expressamente o valor de seus rendimentos mensais, considerando a média dos últimos doze meses, ou anuais (média
dos últimos três anos), inclusive aqueles provenientes de aluguel, parceria rural e fornecimento de cana, bem como a relação
de todos os bens imóveis e veículos de sua propriedade, registrados ou não em seu nome, e ainda se figura como titular ou
sócia de qualquer empresa, ficando consignado, desde já, que a veracidade das afirmações será constatada por este Juízo,
o que poderá acarretar a responsabilização criminal do responsável pela declaração, sem prejuízo da sanção processual de
pagamento até o décuplo das custas judiciais (artigo 4º, § 1º, da Lei nº 1.060/50). - ADV: JAQUELINE GOMES MAGGIO CALOR
CARDOSO (OAB 177232/SP)
Processo 0003578-98.2013.8.26.0459 (045.92.0130.003578) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade
Fiduciária - Banco Fibra Sa - Fls. 28: defiro. Expeça-se carta precatória com a finalidade de busca e apreensão do veículo
objeto da lide. A precatória deverá ser retirada pela parte autora no prazo de 10 dias, comprovando-se sua distribuição nos 10
dias subsequentes. - ADV: MARCUS VINICIUS GUIMARÃES SANCHES (OAB 195084/SP), JOYCE ELLEN DE CARVALHO
TEIXEIRA SANCHES (OAB 220568/SP)
Processo 0003612-44.2011.8.26.0459 (459.01.2011.003612) - Usucapião - Usucapião Ordinária - José Otilio Fernandes
Balieiro - - Laura Aparecida Goto Balieiro - Manifeste-se a parte autora, haja vista que não foi expedido o mandado de registro
de usucapião, em razão da falta das guias recolhidas referentes as cópias e autenticações. - ADV: PAULO ANTONIO PEREIRA
DA SILVA (OAB 126147/SP)
Processo 0003676-59.2008.8.26.0459 (459.01.2008.003676) - Procedimento Ordinário - Eva Alteff Pereira - Manifeste-se a
parte autora acerca do Extrato de Pagamento de Precatório de RPV a fls 123/124. - ADV: LUCIANO CALOR CARDOSO (OAB
181671/SP)
Processo 0003678-53.2013.8.26.0459 (045.92.0130.003678) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução A. D. C. - - C. E. C. - Intimem-se os autores para, no prazo de 05 dias providenciarem o recolhimento da taxa judiciária até atingir
o valor mínimo de 5 UFESPs, conforme previsto no artigo 4º, § 1º, da Lei Estadual nº 11.608/03 ou a juntada da declaração de
pobreza. Com a juntada ou o recolhimento, dê-se vista ao MP. - ADV: RONY APARECIDO ZANQUETA (OAB 228769/SP)
Processo 0003697-59.2013.8.26.0459 (045.92.0130.003697) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução D. T. M. e outro - Defiro a assistência judiciária ao co-autor Eder, anotando-se. Intime-se a co-autora Daiana para, no prazo de
05 dias, comprovar sua hipossuficiência econômica, juntando declaração de pobreza. Com a juntada, dê-se vista ao MP - ADV:
RONY APARECIDO ZANQUETA (OAB 228769/SP)
Processo 0003734-96.2007.8.26.0459 (459.01.2007.003734) - Procedimento Ordinário - Expurgos Inflacionários / Planos
Econômicos - Jose Luiz Paes - - Edna Martins Paes - Banco Itau Sa - Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida a
fls. 582/583. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), LILIAN CRISTINA COALHO (OAB 209517/SP),
LUIS CARLOS COALHO (OAB 136894/SP)
Processo 0003758-17.2013.8.26.0459 (045.92.0130.003758) - Divórcio Consensual - Dissolução - J. C. V. e outro - Para
apreciação do pedido de assistência judiciária, comprovem os autores, no prazo de 10 dias, suas hipossuficiências econômicas,
juntando declarações de pobreza, nas quais deverão constar expressamente o valor de seus rendimentos mensais, considerando
a média dos últimos doze meses, ou anuais (média dos últimos três anos), inclusive aqueles provenientes de aluguel, parceria
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rural e fornecimento de cana, bem como a relação de todos os bens imóveis e veículos de suas propriedades, registrados
ou não em seus nomes, e ainda se figuram como titulares ou sócios de qualquer empresa, ficando consignado, desde já,
que a veracidade das afirmações será constatada por este Juízo, o que poderá acarretar a responsabilização criminal dos
responsáveis pela declaração, sem prejuízo da sanção processual de pagamento até o décuplo das custas judiciais (artigo 4º, §
1º, da Lei nº 1.060/50). Com a juntada, dê-se vista ao MP. - ADV: RONNY HOSSE GATTO (OAB 171639/SP)
Processo 0003761-69.2013.8.26.0459 (045.92.0130.003761) - Procedimento Ordinário - Guarda - J. E. de C. - Defiro a
assistência judiciária ao autor, anotando a serventia. Providencie a serventia a correção do polo passivo da presente ação, para
ficar constando como requerida somente a genitora do menor, Sra. Silvana dos Santos. Diante da documentação apresentada
(fls. 12/13), vejo presentes os requisitos previstos no artigo 273 do Código de Processo Civil, para DEFERIR o pedido de tutela
antecipada, determinando que o autor passe a ter a guarda provisória de seu filho Gleisson Elias dos Santos Carvalho. Intime-se
o autor para comparecer em cartório para firmar o respectivo termo de compromisso. Cite-se a ré para responder em 15 dias,
intimando-a do deferimento da tutela antecipada. - ADV: RONY APARECIDO ZANQUETA (OAB 228769/SP)
Processo 0003904-92.2012.8.26.0459 (459.01.2012.003904) - Procedimento Ordinário - Averbação/Cômputo/Conversão
de tempo de serviço especial - Ilson Borges da Silva - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - Partes legítimas e bem
representadas. Concorrem o interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido, motivo pelo qual o feito deve ser saneado,
não sendo o caso de designação da audiência mencionada no artigo 331 do Código de Processo Civil. Processo formalmente
em ordem, sem vícios ou irregularidades a serem sanadas. Defiro a produção das provas pericial e oral. Para realização da
perícia de engenharia de segurança do trabalho, nomeio ANA LÚCIA MARTUCI MANDOLESI. Diante da Resolução nº 541/2007
do Conselho da Justiça Federal, que regulamentou o pagamento de honorários de peritos, em caso de assistência judiciária
gratuita, no âmbito da jurisdição delegada, fixo os honorários periciais em R$ 600,00 (Seiscentos Reais), considerando o grau
de especialização da profissional e o local de realização da perícia, nos termos do artigo 3º, § 1º da Resolução acima referida.
Intime-se a perita para realização da perícia. Faculto às partes a indicação de assistente técnico e a formulação de quesitos,
no prazo de 05 dias. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 10 dias, após a apresentação do
laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 433, parágrafo único). Oportunamente será designada audiência de instrução
e julgamento. - ADV: LUCIANO CALOR CARDOSO (OAB 181671/SP), MARCIO ANTONIO DOMINGUES (OAB 117736/SP),
DIEGO ANTEQUERA FERNANDES (OAB 285611/SP)
Processo 0004016-03.2008.8.26.0459 (459.01.2008.004016) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Marcelo Henrique Olivato - Instituto Nacional do Seguro Social - Cumpra-se a r. decisão terminativa. Requeira a parte vencedora
o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias, informando ainda, se está em gozo do auxílio doença mencionado na inicial
(benefício nº 137.582.016-2) - ADV: DIEGO ANTEQUERA FERNANDES (OAB 285611/SP), ELEUSA BADIA DE ALMEIDA (OAB
204275/SP)
Processo 0004345-25.2002.8.26.0459 (459.01.2002.004345) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Viralcool Açúcar e Álcool
Ltda - Diante do trânsito em julgado da decisão (fls. 242 dos embargos), cite-se a Fazenda Estadual, nos termos do artigo 730
do Código de Processo Civil. Deverá também constar da precatória a intimação do(a)(s) executado(a)(s) para informar acerca da
existência de débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra a parte autora, incluídas parcelas
vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa
ou judicial, sob pena de perda do direito de abatimento, nos termos dos §§ 9º e 10, do artigo 100, da CF, com a redação dada
pela EC nº 62/2009. A precatória deverá ser retirada pela embargante, no prazo de 10 dias, comprovando-se sua distribuição
nos 10 dias subsequentes. Int. Pitangueiras, 02 de outubro de 2013. GUSTAVO MÜLLER LORENZATO Juiz de Direito - ADV:
JULIANO BORTOLOTI (OAB 184734/SP), LUIZ SERGIO DA SILVA SORDI (OAB 53623/SP), CLOVIS APARECIDO VANZELLA
(OAB 68739/SP)
Processo 0004392-81.2011.8.26.0459 (459.01.2011.004392) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M. V. C. de A.
e outro - Manifeste-se a parte autora, haja vista a não citação do requerido em razão de não mais residir no endereço informado
sendo incerto seu atual logradouro, conforme dispõe a certidão de fls 69. - ADV: TANIA ANDRUCIOLI ZAMONER (OAB 116980/
SP)
Processo 0004465-92.2007.8.26.0459 (459.01.2007.004465) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Reclusão (Art. 80) - João
Augusto Ferreira Santiago - Instituto Nacional do Seguro Socialinss - Manifeste-se o autor acerca dos extratos de pagamento da
requisição de pequeno valor, juntados a fls. 109/110. - ADV: ELEUSA BADIA DE ALMEIDA (OAB 204275/SP)
Processo 0004698-55.2008.8.26.0459 (459.01.2008.004698) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Francisco
Porfirio de Azevedo - Instituto Nacional do Seguro Socialinss - Manifeste-se o autor acerca dos extratos de pagamento da
requisição de pequeno valor, juntados a fls. 143/144. - ADV: MERCIA DA SILVA BAHÚ (OAB 150638/SP)
Processo 0005033-40.2009.8.26.0459 (459.01.2009.005033) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Distribuidora Montefeltro de Peças e Serviços Ltda - Julio Montechiepp - Proc. nº 2704/09 Vistos Fls. 142: defiro.
Intime-se a executada, pessoalmente, na pessoa de seu representante legal, para efetuar o pagamento do débito informado a
fls. 143 (atualizado até março/13), no prazo de 05 dias, sob pena de praceamento da parte ideal do bem penhorado a fls. 122.
Fica, desde já, deferido o benefício do art. 172, § 2º, do Código de Processo Civil. Com ou sem o pagamento da dívida, intime-se
a exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar-se em termos de prosseguimento do feito. Int. Pitangueiras, 03 de setembro
de 2013. GUSTAVO MÜLLER LORENZATO Juiz de Direito - ADV: FABRICIO MARTINS PEREIRA (OAB 128210/SP), RICARDO
LUIS SANCHES (OAB 244231/SP)
Processo 0005198-92.2006.8.26.0459 (459.01.2006.005198) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)
- José Benedito Cardoso - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-se o autor acerca dos extratos de pagamento da
requisição de pequeno valor, juntados a fls. 195/196. - ADV: ADILSON GALLO (OAB 122178/SP)
Processo 0005555-33.2010.8.26.0459 (459.01.2010.005555) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Maria de Lourdes
Silva - Instituto Nacional do Seguro Social - Manifeste-se a autora acerca dos extratos de pagamento da requisição de pequeno
valor, juntados a fls. 91/92. - ADV: ADILSON GALLO (OAB 122178/SP)
Processo 0005831-64.2010.8.26.0459 (459.01.2010.005831) - Cautelar Inominada - Liminar - Benicto Caroni - Unibancounião
de Bancos Brasileiros Sa - Fls. 131: intime-se o banco-requerido para, no prazo de 05 dias, cumprir, integralmente, a sentença
proferida a fls. 44/45 e confirmada pelo V. Acórdão de fls. 90/102, apresentando os documentos pleiteados na inicial. - ADV:
FABIOLA PRESTES BEYRODT DE TOLEDO MACHADO (OAB 105400/SP), ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (OAB
177274/SP), MAURO AUGUSTO BOCCARDO (OAB 258242/SP)
Processo 0005962-39.2010.8.26.0459 (459.01.2010.005962) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Maria Helena da
Cruz Arsênio - Instituto Nacional de Seguro Social - Manifeste-se a autora acerca dos extratos de pagamento da requisição de
pequeno valor, juntados a fls. 136/137. - ADV: MAURO CÉSAR COLOZI (OAB 267361/SP)
Processo 0005976-23.2010.8.26.0459 (459.01.2010.005976) - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - U. de R. P. C.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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de T. M. - Providencie a serventia a abertura do 3º volume da presente ação. Fls. 401: anote-se na contracapa dos autos, bem
como no sistema informatizado. Recebo a apelação interposta pelo requerido a fls. 380/382, no duplo efeito. Às contrarrazões.
Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça Seção de Direito Privado (11ª a 24ª Câmaras), observando as formalidades
legais. - ADV: HENRIQUE FURQUIM PAIVA, RICARDO SORDI MARCHI (OAB 154127/SP)
Processo 0005985-82.2010.8.26.0459 (459.01.2010.005985) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)
- Hugo Prates - Instituto Nacional de Seguro Social - Manifeste-se o autor acerca dos extratos de pagamento da requisição de
pequeno valor, juntados a fls. 113/114. - ADV: ADILSON GALLO (OAB 122178/SP)
Processo 0006201-43.2010.8.26.0459 (459.01.2010.006201) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art.
48/51) - Ana Lodo da Silva - Instituto Nacional de Seguro Social - Manifeste-se a autora acerca dos extratos de pagamento
da requisição de pequeno valor, juntados a fls. 65/66. - ADV: LUCIANO CALOR CARDOSO (OAB 181671/SP), JAQUELINE
GOMES MAGGIO CALOR CARDOSO (OAB 177232/SP)
Processo 0006582-51.2010.8.26.0459 (459.01.2010.006582) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Maubisa
Agricultura Sa - - Phercon Construtora e Administradora de Bens Ltda - Providencie o requerente, no prazo de 10 dias o
recolhimento da taxa para desarquivamento dos autos, no valor de R$ 22,00. - ADV: DANIELLE CAMILA GARREFA LOTE (OAB
243428/SP)
Processo 0006610-19.2010.8.26.0459 (459.01.2010.006610) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Celia
Aparecida Gaisdorf Pinto - Inssinstituto Nacional do Seguro Social - Manifeste-se a autora acerca dos extratos de pagamento da
requisição de pequeno valor, juntados a fls. 140/141. - ADV: ADILSON GALLO (OAB 122178/SP)
Processo 0006935-91.2010.8.26.0459 (459.01.2010.006935) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art.
48/51) - Iolanda Ferreira Ribeiro - Instituto Nacional de Seguro Social - Manifeste-se a autora acerca dos extratos de pagamento
da requisição de pequeno valor, juntados a fls. 125/126. - ADV: ADILSON GALLO (OAB 122178/SP)
Processo 0007192-19.2010.8.26.0459 (459.01.2010.007192) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Valdir
Moreira de Medeiros - Manifeste-se a parte autora acerca do ofício de fls 198/210, tendo em vista informações solicitadas
referente aos atendimentos realizados ao requerente. - ADV: CLEITON GERALDELI (OAB 225211/SP)
Processo 0007597-55.2010.8.26.0459 (459.01.2010.007597) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)
- Bernardino Ribeiro Sobrinho - Instituto Nacional de Seguro Social - Manifeste-se o autor acerca dos extratos de pagamento da
requisição de pequeno valor, juntados a fls. 96/97. - ADV: JOSÉ ARTUR BENTO (OAB 196740/SP)
Processo 0007961-27.2010.8.26.0459 (459.01.2010.007961) - Execução de Alimentos - Alimentos - T. G. da S. - Pela Exma.
Sra. Dra. CAROLINA NUNES VIEIRA, MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte decisão: “ Vistos etc., HOMOLOGO, por
sentença, o acordo realizado entre as partes na audiência de conciliação de (fls. 34) dos autos, homologando ainda a desistência
do prazo recursal, para que produza seus regulares efeitos jurídicos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com
resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso III do Código de Processo Civil. Arbitro os honorários advocatícios à
procuradora da parte autora em 100% da tabela pertinente. Expeça-se a certidão. P.R.I.C.. Cobre-se a devolução do mandado.
Pagas eventuais custas remanescentes, arquive-se os autos, observadas as formalidades de praxe. Pitangueiras, 04 de
novembro de 2013. - ADV: CELINA FERNANDES MEIRELLES (OAB 45431/SP)
Processo 0009503-12.2012.8.26.0459 (045.92.0120.009503) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação
- Município de Pitangueiras - Irmandade da Santa Casa de Pitangueiras - Manifeste-se o autor, no prazo de 05 dias, sobre
a petição e os documentos acostados a fls. 337/349. Fls. 350: dê-se ciência às partes acerca da estimativa dos honorários
periciais, bem como do prazo para realização da perícia contábil (60 dias úteis). Após, dê-se vista ao MP. - ADV: RICARDO
MIGUEL SOBRAL (OAB 301187/SP), CARLOS ALBERTO SALERNO NETO (OAB 286937/SP), ÉRIKA PEDROSA PADILHA
(OAB 251561/SP), ADILSON GALLO (OAB 122178/SP)
Processo 3000208-60.2013.8.26.0459 - Procedimento Ordinário - Obrigações - PEDRO MARIM - ANTÔNIO VINICIUS
SPINOLA SILVA - Ante a documentação apresentada com a inicial (fls. 15/41), entendo estarem presentes os elementos
previstos no artigo 273 do Código de Processo Civil. Assim, defiro o pedido de tutela antecipada pleiteado pelo autor, e o
faço para determinar que o requerido providencie a imediata restauração do carreador no Sítio Santa Marina, de propriedade
do requerente, no “status quo”. Cite-se e intime-se, ficando o réu advertido do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a
contestação, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do
Código de Processo Civil. - ADV: JOSÉ EDUARDO BARREIROS (OAB 312634/SP)
Processo 3002631-90.2013.8.26.0459 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco do Brasil S/A - Dispõe o inciso
V do artigo 259 do Código de Processo Civil que o valor da causa, quando o litígio tiver por objeto a existência, validade,
cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico, será o valor do contrato. Observo também que não há nos autos,
comprovante de que o requerido foi notificado (fls. 17), havendo informação da ECT de que o mesmo estava “ausente”. Assim,
providencie o autor, no prazo de 10 dias, a emenda da inicial, atribuindo valor correto à causa (valor total das parcelas), e,
recolhendo a diferença da taxa judiciária, bem como a notificação pessoal do réu, observando-se o endereço do contrato, ou, o
protesto do título, sob pena de indeferimento. - ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 278281/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CAROLINA NUNES VIEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSE LUIZ RUI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2014
Processo 0000702-49.2008.8.26.0459 (459.01.2008.000702) - Execução de Título Extrajudicial - Welton da Silva Primo Me Vivian Carla Marques da Cruz - Vistos. Julgo por sentença para que surta seus regulares efeitos de direito, EXTINTA a presente
ação judicial, e o faço com fulcro no artigo 794, inciso I do CPC. Intime o(a) executado(a) para retirar o(s) título(s) anexado(s)
à inicial em 90 dias, sob pena de inutilização. Envie ofício à SERASA para exclusão do nome do(a) executado(a) dos cadastros
de inadimplentes. Oportunamente, desentranhe a ficha memória, que deverá ser preenchida e arquivada em local próprio na
serventia. P.R.I. - ADV: VICTOR LUCHIARI (OAB 247325/SP)
Processo 0002089-26.2013.8.26.0459 (045.92.0130.002089) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Tratamento da
Própria Saúde - Alcidino Alves - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - - Municipio de Pitangueiras - Vistos. O despacho de fls
115 foi proferido de forma equivocada; assim, cumpra-se a determinação anterior (fls 114). Providencie. NOTA DO CARTÓRIO Despacho de fls 114: Determinado o arquivamento do processo, anotando-se o desfecho no SAJ. - ADV: ANTONIO APARECIDO
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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DE OLIVEIRA (OAB 173851/SP), CARLOS ALBERTO SALERNO NETO (OAB 286937/SP), LUCIANO ALVES ROSSATO (OAB
228257/SP), ELEUSA BADIA DE ALMEIDA (OAB 204275/SP), ADILSON GALLO (OAB 122178/SP)
Processo 0002781-25.2013.8.26.0459 (045.92.0130.002781) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de
Medicamentos - Samuel Henrique Fernandes Aguiar - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - - Municipio de Pitangueiras
- Vistos. Certifique o trânsito em julgado da sentença de mérito, anotando o desfecho no sistema informatizado (SAJ). Sem
prejuízo, ficam as partes autorizadas a retirarem os documentos que anexaram aos autos em 180 dias, sob pena de serem
destruídos. Oportunamente, desentranhe a ficha memória de fls 02, que deverá ser preenchida e arquivada em local adequado.
Int. - ADV: ELAINE CRISTINA DE ANTONIO FARIA (OAB 264902/SP), VICTOR LUCHIARI (OAB 247325/SP)
Processo 0003023-81.2013.8.26.0459 (045.92.0130.003023) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito
- William Baptista dos Anjos - Joel Calil Mamede - Vistos. Homologo o acordo formulado pelas partes, e julgo por sentença para
que surta seus regulares efeitos de direito, EXTINTA a presente ação, com fulcro no artigo 269, inciso III do CPC. Intimem as
partes para retirarem os documentos que anexaram aos autos em 90 dias, sob pena de serem destruídos. Oportunamente,
retire a ficha memória de fls 02 para preenchimento e arquivamento em local adequado da serventia. P.R.I. - ADV: VALTAIR DE
OLIVEIRA (OAB 106691/SP)
Processo 0003229-95.2013.8.26.0459 (045.92.0130.003229) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda Laura Aparecida Goto Balieiro Me - Renata Cristina Fagundes - Vistos. Anote o novo endereço da requerida no SAJ, designando
uma nova data para a sessão de conciliação. Cite-se e intime-se. NOTA DO CARTÓRIO. Designada audiência de conciliação
para o dia 25/02/2014, às 14:30 horas. Local da realização: Edifício do Fórum, rua dr. euclides zanini caldas, 713, Edifício do
Fórum, andar térreo. - ADV: RITA DE CÁSSIA BERTONI (OAB 153382/SP)
Processo 0007036-31.2010.8.26.0459 (459.01.2010.007036) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda
- José Alfredo Guiotti Júnior Me - Adilson Jesus da Silva - Vistos. De acordo com o Provimento nº 806/03, Seção VIII, subseção
I, item 117, esgotados os meios disponíveis e não localizados bens do(a) executado(a), arquivem-se os autos por 90 dias. Não
havendo qualquer alteração nesse período, o processo será destruído, arquivando-se a ficha memória. Int. - ADV: MAURO
CÉSAR COLOZI (OAB 267361/SP)
Processo 0008218-52.2010.8.26.0459 (459.01.2010.008218) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda Patrícia Aparecida Sarni Cussioli e Cia Ltda Me - Jones Willian Lemes - Vistos. Intime a autora para empreender diligências às
suas expensas e localizar bens do devedor passíveis de serem penhorados, alertando-a de que a ausência de cumprimento da
determinação ora emanada acarretará a extinção do processo. Providencie. - ADV: CARLOS ALBERTO SALERNO NETO (OAB
286937/SP), ELEUSA BADIA DE ALMEIDA (OAB 204275/SP), ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 173851/SP)
Processo 3000078-70.2013.8.26.0459 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Assinatura Básica Mensal - Mario Jorge
Caetano Rolindo - TELEFONICA BRASIL S/A - Vistos. A requerida cancelou a linha telefônica que estava instalada na residência
do autor, por conseguinte, os serviços de “internet”. Em sede de contestação, mantém a requerida a informação de que a conta
vencida em setembro de 2013 não foi paga; acrescentando ainda que este está em débito também com a conta vencida em
dezembro de 2013. Por sua vez, o autor comprovou o pagamento das contas noticiadas (setembro e dezembro/2013), portanto,
o cancelamento da linha e consequentemente dos serviços de “internet” foram realizados de forma totalmente infundada. Diante
do exposto, aplico à parte requerida multa de R$ 200,00 por dia de descumprimento da antecipação de tutela, limitada ao
máximo de 30 dias, a qual é devida a partir do cancelamento dos serviços. Entrementes, os serviços deverão ser novamente
colocados à disposição do autor no prazo máximo de até 48 horas, sob pena de responsabilidade civil e criminal. Intimem as
partes, via DJE. - ADV: THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP),
VALTAIR DE OLIVEIRA (OAB 106691/SP)

POÁ
Cível
1ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CLAUDIA DE MOURA OLIVEIRA QUERIDO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSÂNGELA MARIA DA SILVA MACHADO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0027/2014
Processo 0000006-73.1986.8.26.0462/01 (462.01.1986.000006/1) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora /
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Prefeitura Municipal de Poá - Eduarda de Araujo Souza e outros - Intimação ex-officio:
“Ficam as partes intimadas a se manifestarem acerca do cálculo do contador de fls. 1792/1794. - ADV: AGNES MARTIN CASTRO
VIVIANI (OAB 126480/SP), RENATA BESAGIO RUIZ (OAB 131817/SP), FRANCISCO ANTONIO NUNES DE SIQUEIRA (OAB
23651/SP)
Processo 0000586-92.2012.8.26.0462 (462.01.2012.000586) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - Paulino
Rosa - Diante do exposto, RECONHEÇO A DECADÊNCIA do direito do autor e, em consequência, EXTINGO o processo, com
resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar o autor ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, nos termos do art. 129, § único da Lei 8.213/91. Com o
trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I.C. - ADV: LUIS OTAVIO BRITO COSTA (OAB 244410/SP)
Processo 0001334-27.2012.8.26.0462 (462.01.2012.001334) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Carlos Alberto
Pereira dos Santos - Banco Gmac S.a. - INTIMAÇÃO EX-OFÍCIO: FICA O DR. ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - OAB/SP
152.305, INTIMADO A JUNTAR PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO REFERENTE A PETIÇÃO DE FLS. 115/116. - ADV:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (OAB 152305/SP), NILTON ALEXANDRE BORGES (OAB 183185/SP), ADRIANO ALVES
BRIGIDO (OAB 243825/SP), JOSE MIGUEL FERREIRA JUNIOR (OAB 146274/SP)
Processo 0003011-10.2003.8.26.0462/02 (462.01.2003.003011/2) - Cumprimento de sentença - Marcel Mokbel Antoun Eulalia da Costa Soares e outros - Intimação ex-ofício: Fica o(a) requerente intimado(a) a diligenciar acerca do cumprimento
da carta precatória distribuída a fls.397. - ADV: LUIZ DOS SANTOS PEREZ (OAB 77553/SP), CYLMAR PITELLI TEIXEIRA
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1829

FORTES (OAB 107950/SP), RICARDO MARTINS CAVALCANTE (OAB 178088/SP)
Processo 0004100-53.2012.8.26.0462 (462.01.2012.004100) - Execução de Alimentos - Alimentos - S. G. dos S. - E. A. dos
S. - Intimação ex-oficio: Manifeste-se o autor no prazo legal, sobre a devolução do Mandado , cumprido negativo, para intimação
do requerente Stefany Gama dos Santos, as fls.80. - ADV: ELIZABETH ALBIACH DE PAULA (OAB 180530/SP)
Processo 0004526-02.2011.8.26.0462 (462.01.2011.004526) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Erik Gabriel
Frasson Souza - Elzeni Alves Ferreira - - Amauri Gilberto Moreira de Oliveira - Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a requerida ELZENI ALVES FERREIRA a indenizar o autor pelos danos morais
suportados, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizado desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros
de mora de 1% ao mês a contar da data do evento (Súmula 54 do STJ). Em consequência, EXTINGO o processo, com resolução
do mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. Com relação ao requerido e AMAURI GUILHERME MOREIRA
OLIVEIRA, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Em consequência, EXTINGO o processo, com resolução do mérito, nos termos
do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Sucumbente, em maior parte, condeno a requerida a arcar com as custas e as
despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios do patrono da autora, que fixo no valor equivalente a R$
800,00, nos termo do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios
do patrono do requerido Amauri, que arbitro em R$ 800,00, isentando-a de tal pagamento por ser beneficiária da assistência
judiciária gratuita. Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários advocatícios em benefício do(a,s) patrono(a)
nomeado para patrocinar o interesse do réu, que fixo no valor máximo da tabela do convênio DPSP/OAB A partir do trânsito em
julgado, decorrido o prazo de seis meses e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo. P.R.Int. - ADV: ADRIANA
BEZERRA DE AMORIM GONCALVES (OAB 133761/SP), RENATO ALVES CAVALCANTE (OAB 287224/SP)
Processo 0005300-03.2009.8.26.0462 (462.01.2009.005300) - Procedimento Ordinário - Pensão - Auta Vera Barbosa Prefeitura Municipal de Poá-sp - Vistos. 1. PREFEITURA MUNICIPAL DE POÁ ofereceu embargos de declaração contra a decisão
de fls. 219 que lhe impôs a apresentação de cálculos para início da execução, alegando contradição com o artigo 475-B, do
Código de Processo Civil, eis que a diligência competente exclusivamente ao credor. O recurso foi interposto tempestivamente.
É o relatório. D E C I D O. Foram ajuizados embargos de declaração com objetivo de sanar contradição da decisão de fls. 219.
Não há qualquer contradição na decisão. Em que pese o texto do art. 475-B, a inversão da execução, com a determinação para
que a parte devedora apresente o cálculo do valor que entende correto, em especial quando é executada a Fazenda Pública,
é medida que contribui com a celeridade e economia processual, na medida em que, havendo concordância entre as partes,
evita-se a oposição de embargos à execução. Além do que, a executada, em muitos casos como estes, é a única detentora
das informações necessárias à correta elaboração dos cálculos. Saliento que a apresentação dos cálculos pela executada é
uma faculdade, tanto é que não lhe foi imposta qualquer penalidade ou ônus em razão da inércia. Diante do exposto, conheço
os embargos de declaração e o os rejeito. Defiro a expedição de ofício à Municipalidade para que junte aos autos cópia do
processo administrativo de concessão de benefício do falecido. Com a apresentação do cálculo, cite-se a Municipalidade nos
termos do artigo 730 do Código de Processo Civil, expedindo-se o respectivo mandado. Int. - ADV: RODRIGO BUCCINI RAMOS
(OAB 236480/SP), RENATA BARRETO (OAB 133117/SP), RENATA BESAGIO RUIZ (OAB 131817/SP)
Processo 0005985-05.2012.8.26.0462 (462.01.2012.005985) - Embargos de Retenção por Benfeitorias - Benfeitorias - Maria
Marques de Jesus Carvalho e outro - Reino da Garotada de Poá e outro - Vistos. Aguarde-se a manifestação dos embargantes
nos autos do processo 7045-47.2011 (n.º de ordem: 1886/2011), nos termos do despacho de fls.153 do mencionado processo.
Intime-se. - ADV: JOAO MANOEL LOBO (OAB 35482/SP), JOEL DE ALMEIDA PEREIRA (OAB 54829/SP)
Processo 0007045-47.2011.8.26.0462 (462.01.2011.007045) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação /
Ameaça - Reino da Garotada de Poá - Obra Kolping do Brasil - Maria Marques de Jesus Carvalho e outros - Vistos. Considerando
que o despacho de fls.150 determinou tão somente a intimação do autor, intimem-se todos os embargantes dos processos
apensos, na pessoa de seu patrono, para manifestação acerca da proposta oferecida pela empresa ré às fls.147, no prazo
de 30 (trinta) dias, bem como para informar a existência de possibilidade de tratativa de acordo. Na inércia ou não havendo
a possibilidade de acordo, venham estes autos, juntamente com todos os apensos, conclusos para saneamento. Intime-se. ADV: JOAO MANOEL LOBO (OAB 35482/SP), JOEL DE ALMEIDA PEREIRA (OAB 54829/SP), SINESIO LUIZ ANTONIO (OAB
152241/SP)
Processo 0007217-86.2011.8.26.0462 (462.01.2011.007217) - Execução de Alimentos - Alimentos - C. A. C. S. - E. S. dos
S. - Intimação ex-oficio: Manifeste-se o autor no prazo legal, sobre a devolução da Carta Precatória, cumprida negativa para
intimação do requerido Eronildo Simão dos Santos, as fls. 72. - ADV: LUCIMARA DO CARMO DIAS (OAB 220309/SP)
Processo 0007373-74.2011.8.26.0462 (462.01.2011.007373) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Wanda Romano Marques
- Natale Di Gennaro - - Elvira Giudice Di Genaro e outro - Intimação ex-oficio: Manifeste-se o autor no prazo legal, sobre a
devolução da Carta Precatória, cumprida negativa para intimar a Sra. Paschoa Gennaro Jurado, filha dos titulares do domínio,
Sr. Natale Di Gennaro e Elvira Giudice Di Gennaro, e de citar os Espólios, na pessoa do Inventariante ou dos herdeiros, as fls.
151. - ADV: CARLOS EDUARDO COSTA TOME JUNIOR (OAB 272611/SP)
Processo 0007428-88.2012.8.26.0462 (462.01.2012.007428) - Embargos de Retenção por Benfeitorias - Benfeitorias - João
Capistrano Alves Cardoso - Reino da Garotada de Poá - - Obra Kolping do Brasil - Vistos. Aguarde-se a manifestação dos
embargantes nos autos do processo 7045-47.2011 (n.º de ordem: 1886/2011), nos termos do despacho de fls.153 do mencionado
processo. Intime-se. - ADV: JOAO MANOEL LOBO (OAB 35482/SP), JOEL DE ALMEIDA PEREIRA (OAB 54829/SP)
Processo 0008676-60.2010.8.26.0462 (462.01.2010.008676) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Mauricio
Rodrigues de Camargo - Vistos. Fls.163/164: oficie-se ao IMESC para que responda os quesitos suplementares de fls.163/164,
bem como os quesitos do Juízo formulados às fls.49. Com a resposta, vista às partes e tornem conclusos. Int. - ADV: ANTONIO
ROSELLA (OAB 33792/SP)
Processo 0009541-49.2011.8.26.0462 (462.01.2011.009541) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - V. R. S. - J. W. V. da S. - Vistos. Manifeste-se o exequente sobre o endereço obtido em pesquisa realizada junto
ao TRE/SP, qual seja, RUA 1º DE MAIO 116 - CALMON VIANA - POÁ/SP, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção da
execução (artigo 569 e 267, inciso III do Código de Processo Civil). Intime-se. - ADV: MARIA JOSE LUCIO DE SOUZA MAMEDE
(OAB 216943/SP)
Processo 0010440-13.2012.8.26.0462 (462.01.2012.010440) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Organização
Mogiana de Educação e Cultura S/s Ltda - Omec - Intimação ex-ofício: Diante do requerimento de fls. 46/48, fica o exeqüente
intimado a recolher o valor de R$ 11,00 referente ao serviço de obtenção de informações, pelo Sistema INFOJUD/BACENJUD/
RENAJUD, de pessoa física ou jurídica relativo a endereço, declaração de imposto de renda, ativos financeiros, busca de
veículos (incluído o ato seqüencial de registro de restrição/ bloqueio) (Comunicado n. 170/2011 CSM e Provimento n. 1864/2011
- o valor acima refere-se a cada CPF ou CNPJ a ser pesquisado em cada processo e deverão ser recolhidos na Guia do Fundo
de Despesas do TJSP (FEDTJ), informando o código 434-1, impressão de informações do Sistema INFOJUD/BACENJUD/
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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RENAJUD). - ADV: ROSELI DOS SANTOS FERRAZ VERAS (OAB 77563/SP)
Processo 0010873-17.2012.8.26.0462 (462.01.2012.010873) - Embargos de Retenção por Benfeitorias - Benfeitorias Rozario Barbosa - Reino da Garotada de Poá - - Obra Kolping do Brasil - Vistos. Aguarde-se a manifestação dos embargantes
nos autos do processo 7045-47.2011 (n.º de ordem: 1886/2011), nos termos do despacho de fls.153 do mencionado processo.
Intime-se. - ADV: JOAO MANOEL LOBO (OAB 35482/SP), JOEL DE ALMEIDA PEREIRA (OAB 54829/SP)
Processo 0010874-02.2012.8.26.0462 (462.01.2012.010874) - Embargos de Retenção por Benfeitorias - Benfeitorias - Maria
do Socorro Peixoto Lopes - Reino da Garotada de Poá - - Obra Kolping do Brasil - Vistos. Aguarde-se a manifestação dos
embargantes nos autos do processo 7045-47.2011 (n.º de ordem: 1886/2011), nos termos do despacho de fls.153 do mencionado
processo. Intime-se. - ADV: JOAO MANOEL LOBO (OAB 35482/SP), JOÃO PAULO BARRETO LOBO (OAB 223989/SP), JOEL
DE ALMEIDA PEREIRA (OAB 54829/SP)
Processo 0010875-84.2012.8.26.0462 (462.01.2012.010875) - Embargos de Retenção por Benfeitorias - Benfeitorias Evanice Bento da Silva Lima - Reino da Garotada de Poá e outro - Vistos. Aguarde-se a manifestação dos embargantes nos
autos do processo 7045-47.2011 (n.º de ordem: 1886/2011), nos termos do despacho de fls.153 do mencionado processo.
Intime-se. - ADV: JOAO MANOEL LOBO (OAB 35482/SP), JOEL DE ALMEIDA PEREIRA (OAB 54829/SP)
Processo 0010896-94.2011.8.26.0462 (462.01.2011.010896) - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL
3.365/1941 - Concessionária Spmar S.a. - Intimação ex-ofício: Fica a autora intimada a se manifestar sobre a citação por AR
(fls.138), do requerido Moisés Moreira Aguiar, recebida por terceiro. - ADV: MARCELO JOSE DEPENTOR (OAB 89370/SP),
GISELE DE ALMEIDA URIAS (OAB 242593/SP), PATRICIA LUCCHI PEIXOTO (OAB 166297/SP)
Processo 0011594-71.2009.8.26.0462 (462.01.2009.011594) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Aymore Credito, Financiamento e Investimento S/A - Dionisio Francisco de Amorim Lima - Vistos. Manifeste-se o
autor sobre o endereço obtido em pesquisa realizada junto ao TRE/SP, qual seja, RUA FRANCISCO ALARICO BÉRGAMO,
1225 - CASA 1 - V. VERDE - SÃO PAULO/SP, no prazo de dez dias. Decorrido o prazo e nada sendo requerido, intime-se o autor
para dar andamento ao processo no prazo de 48 horas, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso III do Código de
Processo Civil. Intime-se. - ADV: RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (OAB 165046/SP)
Processo 0012175-91.2006.8.26.0462 (462.01.2006.012175) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Laerte Alves de
Souza - Vanderley Alves de Souza (de Cujus) - Regina Aparecida Alves de Souza - Paulo Elias da Silva - Vistos. Considerando
o teor do laudo pericial criminal n.º 13432/2010 do Instituto de Criminalística (fls.312/318), bem como a sentença proferida nos
autos do processo n.º 0002869-90.2009.8.26.0075, que tramitou perante a Comarca de Bertioga (fls.332), prossiga-se com
o presente inventário. No mais, diante da petição de fls.330/331, acompanhada dos documentos de fls.332/337, esclareça o
inventariante se pretende incluir no plano de partilha o bem imóvel localizado em Bertioga. Em caso positivo, apresente novo
plano de partilha, bem como eventuais documentos faltantes relativos a esse imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se.
- ADV: NELSON ALTIERI (OAB 25589/SP), PAULO ELIAS DA SILVA (OAB 130753/SP), HUMBERTO PERON FILHO (OAB
144943/SP)
Processo 0012380-18.2009.8.26.0462 (462.01.2009.012380) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Finasa S.a. - Edson Ferreira Lima - Vistos. Manifeste-se o autor sobre a informação prestada pelo TRE/SP
(“Eleitor não encontrado” - extrato em anexo), no prazo de dez dias. Decorrido o prazo e nada sendo requerido, intime-se o autor
para dar andamento ao processo no prazo de 48 horas, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso III do Código de
Processo Civil. Intime-se. - ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP), MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB 149225/
SP)
Processo 0013846-76.2011.8.26.0462 (462.01.2011.013846) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Marcelo
Viturino da Silva - Cooperativa Habitacional Atobá - INTIMAÇÃO EX-OFÍCIO: FICA O DR. JOSÉ GONÇALO VALADARES OAB/SP 105.991 , INTIMADO A REGULARIZAR O SUBSTABELECIMENTO APÓCRAFO - FLS.87. - ADV: JOSE GONCALO
VALADARES (OAB 105991/SP), JULIANA DE SOUSA GONÇALVES ROMERA (OAB 215032/SP)
Processo 0013982-39.2012.8.26.0462 (462.01.2012.013982) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco S.a - Biopell Brasil Comercio de Papeis Ltda Epp - Intimação ex-oficio: Manifeste-se o autor no prazo legal,
sobre a devolução do Mandado , cumprido negativo, para citação do executado Biopell Brasil Comércio de Papeis Ltda., as fls.
60. - ADV: ELIANE ABURESI (OAB 92813/SP)
Processo 0014574-83.2012.8.26.0462 (462.01.2012.014574) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Itau Unibanco S/A - Ldi Comércio de Alimentos Ltda e outro - INTIMAÇÃO EX-OFÍCIO: DIANTE DO REQUERIMENTO DE
FLS. 79, FICA O EXEQÜENTE INTIMADO A RECOLHER O VALOR DE R$ 11,00 REFERENTE AO SERVIÇO DE OBTENÇÃO
DE INFORMAÇÕES, PELO SISTEMA INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD, DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA RELATIVO A
ENDEREÇO, DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, ATIVOS FINANCEIROS, BUSCA DE VEÍCULOS (INCLUÍDO O ATO
SEQÜENCIAL DE REGISTRO DE RESTRIÇÃO/ BLOQUEIO) (COMUNICADO N. 170/2011 CSM E PROVIMENTO N. 1864/2011
- O VALOR ACIMA REFERE-SE A CADA CPF OU CNPJ A SER PESQUISADO EM CADA PROCESSO E DEVERÃO SER
RECOLHIDOS NA GUIA DO FUNDO DE DESPESAS DO TJSP (FEDTJ), INFORMANDO O CÓDIGO 434-1, IMPRESSÃO DE
INFORMAÇÕES DO SISTEMA INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD). - ADV: FLAVIO CESAR GUIMARÃES (OAB 159052/SP),
MIGUEL LUIS CASTILHO MANSOR (OAB 139405/SP), LUIS ANTONIO GIAMPAULO SARRO (OAB 67281/SP)
Processo 0014717-14.2008.8.26.0462 (462.01.2008.014717) - Inventário - Inventário e Partilha - João Martins de Oliveira
e outro - Intimação ex-ofício: Fica o requerente intimado de que foi concedido o prazo de 30 dias (sobrestamento do feito),
conforme requerido as fls.119. - ADV: ELIZABETH ALBIACH DE PAULA (OAB 180530/SP)
Processo 0018471-22.2012.8.26.0462 (462.01.2012.018471) - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título
- Supermercado Mais X Ltda - Atibaia Alimentos Abatedouro de Aves Ltda - Intimação ex-ofício: Manifeste-se o requerente em
relação ao decurso de prazo, quanto a não apresentação de defesa pela requerida. - ADV: ALONSO SANTOS ALVARES (OAB
246387/SP), LINEU ALVARES (OAB 39956/SP)
Processo 0019666-42.2012.8.26.0462 (462.01.2012.019666) - Procedimento Sumário - Perdas e Danos - João Manoel Lobo
- Francisco Caitano Filho - Vistos. Providencie o requerente, para fins de viabilizar a pesquisa de endereço junto ao TRE/SP,
a data de nascimento e/ou filiação do requerido, no prazo de dez dias. Decorrido o prazo e nada sendo requerido, intime-se
o autor para dar andamento ao processo no prazo de 48 horas, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso III, do
Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ALCIDES LEME DA SILVA JUNIOR (OAB 107804/SP)
Processo 0040904-83.2013.8.26.0462 - Outras medidas provisionais - Guarda - J. C. M. e outro - A. B. M. - Intimação exoficio: Manifeste-se o autor no prazo legal, sobre a devolução do Mandado , cumprido negativo, para intimação do requerido
Andreia Braga Monteiro, as fls. 29. - ADV: JOEL DE ALMEIDA PEREIRA (OAB 54829/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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JUIZ(A) DE DIREITO ANA CLAUDIA DE MOURA OLIVEIRA QUERIDO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSÂNGELA MARIA DA SILVA MACHADO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0028/2014
Processo 1000009-63.2013.8.26.0462 - Procedimento Sumário - Contratos Bancários - JOSE ALVES - ‘Banco Itaucard S/A
- Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e EXTINGO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo
269, I, do Código de Processo Civil. Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento das custas, das despesas processuais
e dos honorários advocatícios do patrono do banco réu, que fixo no valor equivalente à um salário mínimo nacional, com base
no art. 20, §4º do CPC, isentando-o de tal pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita, com a ressalva do art. 12 da Lei
de Assistência Judiciária. A partir do trânsito em julgado, decorrido o prazo de seis meses e nada sendo requerido, remetam-se
os autos ao arquivo. P.R.I - ADV: TANIA MIYUKI ISHIDA RIBEIRO (OAB 139426/SP), GRACIELLE RAMOS REGAGNAN (OAB
257654/SP)
Processo 1000027-84.2013.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - MARIA DAS DORES DO ESPIRITO
SANTO - Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 285-A, do CPC, e EXTINGO o processo,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento
das custas. Diante da sentença proferida, prejudicados os embargos de declaração de fls 45/48. Com o trânsito em julgado,
remetam-se os autos ao arquivo. PRIC. - ADV: MARCOS RODRIGUES PEREIRA (OAB 260465/SP), CARLOS EDUARDO
RIBEIRO FERREIRA (OAB 292915/SP)
Processo 1000029-20.2014.8.26.0462 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Pecúnia S/A - Vistos. 1. O
valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, ou seja, à soma das prestações pactuadas (inclusive eventual entrada).
Portanto, o valor deve corresponder a R$ 24.377,76, nos termos do art. 259, V, do CPC. Anote a Serventia. Comprove o requerente
o recolhimento da diferença das custas, no prazo de dez (10) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Aguarde-se por
trinta dias a regularização, sob pena de cancelamento da distribuição. 2. Verificado pela Serventia o cumprimento da presente
decisão, fica recebido o aditamento à inicial, procedendo-se às devidas anotações, inclusive com relação ao valor da causa,
se o caso. 3. Neste caso, verifico que o autor comprovou a existência de contrato de alienação fiduciária, juntando o contrato.
Também houve comprovação de mora com o protesto/notificação. 4. Concedo a liminar pleiteada, expedindo-se mandado de
busca e apreensão, depositando-se o bem com o autor ou a quem este indicar. 5. Executada a liminar, cite-se o réu com os
benefícios do art. 172 do CPC, para em cinco (05) dias, depositar o valor integral da dívida pendente (§§ 1º e 2º, art. 56, da Lei
10.931/04) e/ou no prazo de quinze (15) dias oferecer a defesa (§ 3º, art. 56, da Lei 10.931/04). 6. O requerente deverá fornecer
ao Oficial de Justiça os meios para cumprimento da liminar. Intime-se. - ADV: CLEUZA ANNA COBEIN (OAB 30650/SP)
Processo 1000051-15.2013.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - MARILEI PINTO CONSANI - Diante
do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 285-A, do CPC, e EXTINGO o processo, com resolução do
mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas. Com o
trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. PRIC. - ADV: THAIS ALVES LIMA (OAB 250982/SP)
Processo 1000242-60.2013.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - GERALDO ANANIAS
MOREIRA - Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 285-A, do CPC, e EXTINGO o processo,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das
custas. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. PRIC. - ADV: MARCELO RIBEIRO (OAB 229570/SP)
Processo 1000272-95.2013.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - KEILA REGINA
BECARI DE ALMEIDA FERREIRA - Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 285-A, do CPC,
e EXTINGO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte
autora ao pagamento das custas isentando-o de tal pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita, com a ressalva do art. 12
da Lei de Assistência Judiciária. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. PRIC. - ADV: MARCELO RIBEIRO
(OAB 229570/SP)
Processo 1000310-10.2013.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - LUCIANA DOS
SANTOS ALVES PEREIRA - Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 285-A, do CPC, e
EXTINGO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte
autora ao pagamento das custas. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. PRIC. - ADV: MARCELO RIBEIRO
(OAB 229570/SP)
Processo 1000329-16.2013.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - FRANCISCO PEDRO
DA SILVA - Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 285-A, do CPC, e EXTINGO o processo,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das
custas, isentando-o de tal pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita, com a ressalva do art. 12 da Lei de Assistência
Judiciária, que lhe concedo nesta oportunidade. Anote-se. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. PRIC. ADV: MARCELO RIBEIRO (OAB 229570/SP)
Processo 1000485-04.2013.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Alienação Fiduciária - EVANDRO EZIDRO HERNANDES
- Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 285-A, do CPC, e EXTINGO o processo, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas
isentando-o de tal pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita, com a ressalva do art. 12 da Lei de Assistência Judiciária.
A partir do trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. PRIC. - ADV: BARBARA RUIZ DOS SANTOS (OAB 327953/
SP)
Processo 1000591-63.2013.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - HELEN DE ALMEIDA
CASTRO - Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 285-A, do CPC, e EXTINGO o processo,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das
custas isentando-o de tal pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita, com a ressalva do art. 12 da Lei de Assistência
Judiciária. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. PRIC. - ADV: MARCELO RIBEIRO (OAB 229570/SP)
Processo 1000608-02.2013.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - MARIA JOSE
NOGUEIRA DE MELO - Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 285-A, do CPC, e EXTINGO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao
pagamento das custas isentando-o de tal pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita, com a ressalva do art. 12 da Lei
de Assistência Judiciária. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. PRIC. - ADV: MARCELO RIBEIRO (OAB
229570/SP)
Processo 1000631-45.2013.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - CARLOS RODRIGUES
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PIMENTAL - Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 285-A, do CPC, e EXTINGO o processo,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das
custas. A partir do trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. PRIC. - ADV: MARCELO RIBEIRO (OAB 229570/SP)
Processo 1000636-67.2013.8.26.0462 - Exibição - Liminar - LEANDRO APARECIDO DA CUNHA - Banco Itauleasing S/A
- Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a medida cautelar de exibição de documento e, por consequência, EXTINGO o
processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil, tornando definitiva a liminar.
Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que arbitro em
R$ 500,00 (quinhentos reais) com fulcro no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, remetamse os autos ao arquivo. P.R.I. - ADV: ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP), LAÉRCIO FLORENCIO DOS REIS
(OAB 209271/SP), ALEXANDRE FELIPPE PIAZZOLLA DE OLIVEIRA (OAB 278299/SP)
Processo 1000681-71.2013.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - MICHAEL CAMILO
DOS SANTOS - Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 285-A, do CPC, e EXTINGO o
processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao
pagamento das custas isentando-o de tal pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita, com a ressalva do art. 12 da Lei
de Assistência Judiciária. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. PRIC. - ADV: MARCELO RIBEIRO (OAB
229570/SP)
Processo 1000723-23.2013.8.26.0462 - Monitória - Cheque - Udayara Marino Harati - Intimação ex-ofício: Fica o autor
intimado a recolher diligência de oficial de justiça. - ADV: MARCOS EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA (OAB 292532/SP)
Processo 1000754-43.2013.8.26.0462 - Procedimento Sumário - Alienação Fiduciária - ANDERSON BENTO - Diante do
exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 285-A, do CPC, e EXTINGO o processo, com resolução do
mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas. Com o
trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. PRIC. - ADV: NATAN FLORENCIO SOARES JUNIOR (OAB 265153/SP),
ADALTO JOSÉ DE AMARAL (OAB 279715/SP)
Processo 1000762-20.2013.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - ANA LUCIA SANTOS
DA SILVA OLIVEIRA - Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 285-A, do CPC, e EXTINGO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao
pagamento das custas, isentando-o de tal pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita, com a ressalva do art. 12 da Lei
de Assistência Judiciária. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. PRIC. - ADV: MARCELO RIBEIRO (OAB
229570/SP)
Processo 1000898-17.2013.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Jorge Rodrigues
- Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 285-A, do CPC, e EXTINGO o processo, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas
isentando-o de tal pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita, com a ressalva do art. 12 da Lei de Assistência Judiciária.
Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. PRIC. - ADV: BARBARA RUIZ DOS SANTOS (OAB 327953/SP)
Processo 1000992-62.2013.8.26.0462 - Procedimento Sumário - Bancários - IRACY LOPES DE ARAÚJO - Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 285-A, do CPC, e EXTINGO o processo, com resolução do mérito, nos
termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas isentando-o de tal
pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita, com a ressalva do art. 12 da Lei de Assistência Judiciária.. Com o trânsito em
julgado, remetam-se os autos ao arquivo. PRIC. - ADV: AGNALDO FERNANDES DOS SANTOS (OAB 283680/SP)
Processo 1001040-21.2013.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - SIMONE ALVES ALMEIDA SANTOS
VERONA - Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 285-A, do CPC, e EXTINGO o processo,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das
custas, isentando-o de tal pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita, com a ressalva do art. 12 da Lei de Assistência
Judiciária. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. PRIC. - ADV: GRACIELLE RAMOS REGAGNAN (OAB
257654/SP)
Processo 1001041-06.2013.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - JOÃO CARLOS VITAL - Diante do
exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 285-A, do CPC, e EXTINGO o processo, com resolução do
mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas, isentando-o
de tal pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita, com a ressalva do art. 12 da Lei de Assistência Judiciária. Com o
trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. PRIC. - ADV: GRACIELLE RAMOS REGAGNAN (OAB 257654/SP)
Processo 1001061-94.2013.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - ELSON GOMES
DA SILVA - Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 285-A, do CPC, e EXTINGO o processo,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil . Condeno a parte autora ao pagamento das
custas. isentando-o de tal pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita, com a ressalva do art. 12 da Lei de Assistência
Judiciária. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. PRIC. - ADV: BARBARA RUIZ DOS SANTOS (OAB
327953/SP)
Processo 1001126-89.2013.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Arrendamento Mercantil - WILSON ALVES DE OLIVEIRA
- Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 285-A, do CPC, e EXTINGO o processo, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas
.isentando-o de tal pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita, com a ressalva do art. 12 da Lei de Assistência Judiciária.
Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. PRIC. - ADV: PRICILA REGINA PENA SANTIAGO (OAB 246788/
SP)
Processo 1001375-40.2013.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - ADALBERTO FREITAS DE
SOUZA - Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 285-A, do CPC, e EXTINGO o processo,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das
custas. isentando-o de tal pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita, com a ressalva do art. 12 da Lei de Assistência
Judiciária. A partir do trânsito em julgado, decorrido o prazo de seis meses e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao
arquivo. PRIC. - ADV: DANILO FERREIRA DOS SANTOS (OAB 317303/SP)
Processo 1001462-93.2013.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - João Messias Berto
da Silva - Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 285-A, do CPC, e EXTINGO o processo,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das
custas, isentando-o de tal pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita, com a ressalva do art. 12 da Lei de Assistência
Judiciária. A partir do trânsito em julgado, decorrido o prazo de seis meses e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao
arquivo. PRIC. - ADV: JOSE ALBERTO FROES CAL (OAB 243719/SP)
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Processo 1001934-94.2013.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Douglas Cassimiro de Melo
- Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 285-A, do CPC, e EXTINGO o processo, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas
isentando-o de tal pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita, com a ressalva do art. 12 da Lei de Assistência Judiciária.
Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. PRIC. - ADV: MARCIO FERNANDO BEZERRA (OAB 294248/SP)
Processo 1002188-67.2013.8.26.0462 - Exibição - Liminar - RUBI ESTRELLA CARPIO TRUJILLO - Vistos. Requerido o
benefício da gratuidade da justiça, foi determinada a juntada de declarações de imposto de renda para análise da concessão
ou recolhimento da taxa judiciária inicial, sendo que o(a) autor(a) quedou-se inerte. É a síntese do necessário. D E C I D
O. Ante o exposto, diante do não recolhimento das custas iniciais, determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, nos
termos do artigo 257 do Código de Processo Civil, procedendo-se às devidas anotações e comunicações. P.R.I., arquivando-se
oportunamente. - ADV: MARCELO RIBEIRO (OAB 229570/SP)
Processo 1002363-61.2013.8.26.0462 - Mandado de Segurança - Intervenção em Estado / Município - Prefeitura Municipal
de Poá - Vistos. Baixo os autos em diligência. Providencie o impetrante relatório médico que identifique a lesão/doença da qual
é portador e que indique/recomende motivadamente o procedimento cirúrgico necessário ao tratamento, considerando que os
receituários apresentados nestes autos são ilegíveis. Se o caso, deverá salientar, no mesmo relatório, os eventuais riscos à
saúde do impetrante. Saliento que incumbe ao impetrante a prova préconstituída de direito, não cabendo produção de prova em
sede de mandado de segurança. Para tanto, concedo o prazo de 10 (dez) dias. Int. - ADV: RODRIGO BUCCINI RAMOS (OAB
236480/SP), FRANCISCO ANTONIO NUNES DE SIQUEIRA (OAB 23651/SP)
Processo 1002542-92.2013.8.26.0462 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco
Financiamentos S/A - Encaminhei os autos à digitação, tendo em vista que o autor requereu diligência em outro endereço. ADV: MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP)
Processo 1002542-92.2013.8.26.0462 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco
Financiamentos S/A - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 462.2013/017414-7
dirigi-me ao endereço constante neste, contudo, não logrei êxito na localização do veículo indicado na inicial. Certifico que
deixo de efetuar abordagem no local para obter informações mais precisas acerta do bem a ser apreendido, em virtude de o
requerente não ter fornecido meios para o cumprimento deste. Assim sendo, DEIXO DE PROCEDER A APREENSÃO do veículo
indicado na inicial e devolvo o presente mandado em Cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Poá, 10 de
dezembro de 2013. - ADV: MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP)
Processo 1002542-92.2013.8.26.0462 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco
Financiamentos S/A - Intimação ex-officio: “Fica o autor intimado a se manifestar acerca da certidão negativa do oficial de
Justiça, quanto a não apreensão do veículo- fls. 47. - ADV: MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP)
Processo 1003081-58.2013.8.26.0462 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - MARIA MAGALI LOPES
NOZELLA - INTIMAÇÃO “EX OFFICIO” : Fica o(a) requerente intimado(a) de que foi expedida alvará, bem como deverá
comparecer em cartório para retirada de cópia do mesmo ou providenciar a impressão das vias necessárias através do SAJ,
nos termos da r.Sentença proferida nos autos. (OBS: A retirada de documentos e/ou papeis a eles referentes junto a serventia,
poderá ser feita por advogado ou estagiário devidamente constituídos e regularmente inscritos nos quadros da OAB (artigo 7,
XV, da Lei 8906/94, cc item 91, Cap. II, das N.S.C.G.J.) e pela parte) - ADV: MAURO REINALDO RICARDO (OAB 290640/SP)
Processo 1003369-06.2013.8.26.0462 - Exibição - Liminar - FERNANDO MARCOS PRIANTE - Vistos. Requerido o
benefício da gratuidade da justiça, foi determinada a juntada de declarações de imposto de renda para análise da concessão
ou recolhimento da taxa judiciária inicial, sendo que o autor quedou-se inerte. É a síntese do necessário. D E C I D O. Ante o
exposto, diante do não recolhimento das custas iniciais, determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do artigo
257 do Código de Processo Civil, procedendo-se às devidas anotações e comunicações. P.R.I., arquivando-se oportunamente.
- ADV: BARBARA RUIZ DOS SANTOS (OAB 327953/SP)
Processo 1003381-20.2013.8.26.0462 - Exibição - Liminar - Zulenildo de Araújo Alves - Vistos. Devidamente intimado (fls.
12), o requerente deixou que transcorresse “in albis” o prazo assinalado para recolher as custas iniciais, bem como para
regularizar sua representação processual, conforme determinado. O cancelamento da distribuição é medida que se impõe,
nos termos do artigo 257, do Código de Processo Civil. Se assim não fosse, diante do previsto no artigo 13, I, do Código de
Processo Civil, ainda sim não haveria outra solução possível diversa do indeferimento da inicial. Em que pese à dicção legal
referente à “nulidade do processo”, a doutrina sustenta ser caso de seu indeferimento. Neste sentido temos a manifestação de
Nelson Nery Júnior: “I. 5. Extinção do processo. A norma fala em nulidade do processo, como pena para o autor que, intimado,
não regulariza o defeito no prazo devido. Caso isto ocorra, os atos praticados no processo devem ser anulados, e em seguida,
extinto o processo sem julgamento do mérito, por falta de pressuposto processual de validade (CPC 267 IV)”. Deste modo o feito
merece ser extinto sem análise do mérito também pela falta pressuposto processual de validade. Ante o exposto, diante da falta
de recolhimento das custas iniciais, determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do artigo 257 do Código
de Processo Civil, bem como INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 13, inciso I, 37 e 267, inciso IV todos do
Código de Processo Civil. Ausente condenação em honorários por não ter havido citação. P.R.I., arquivando-se os autos com as
comunicações de estilo. - ADV: BARBARA RUIZ DOS SANTOS (OAB 327953/SP)
Processo 1003389-94.2013.8.26.0462 - Exibição - Liminar - Terezinha Mota de Souza - Vistos. Requerido o benefício da
gratuidade da justiça, foi determinada a juntada de declarações de imposto de renda para análise da concessão ou recolhimento
da taxa judiciária inicial, sendo que a autora quedou-se inerte. É a síntese do necessário. D E C I D O. Ante o exposto, diante do
não recolhimento das custas iniciais, determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do artigo 257 do Código de
Processo Civil, procedendo-se às devidas anotações e comunicações. P.R.I., arquivando-se oportunamente. - ADV: BARBARA
RUIZ DOS SANTOS (OAB 327953/SP)
Processo 1003697-33.2013.8.26.0462 - Exibição - Liminar - RAIMUNDO SAO LEAO ARAUJO - Vistos. Requerido o
benefício da gratuidade da justiça, foi determinada a juntada de declarações de imposto de renda para análise da concessão
ou recolhimento da taxa judiciária inicial, sendo que o autor quedou-se inerte. É a síntese do necessário. D E C I D O. Ante o
exposto, diante do não recolhimento das custas iniciais, determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do artigo
257 do Código de Processo Civil, procedendo-se às devidas anotações e comunicações. P.R.I., arquivando-se oportunamente.
- ADV: MARCELO RIBEIRO (OAB 229570/SP)
Processo 1003975-34.2013.8.26.0462 - Exibição - Liminar - ADAUTO MOREIRA BRANCO JUNIOR - Vistos. Requerido o
benefício da gratuidade da justiça, foi determinada a juntada de declarações de imposto de renda para análise da concessão
ou recolhimento da taxa judiciária inicial, sendo que o autor quedou-se inerte. É a síntese do necessário. D E C I D O. Ante o
exposto, diante do não recolhimento das custas iniciais, determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do artigo
257 do Código de Processo Civil, procedendo-se às devidas anotações e comunicações. P.R.I., arquivando-se oportunamente.
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- ADV: BARBARA RUIZ DOS SANTOS (OAB 327953/SP)
Processo 1005300-44.2013.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes DÉBORA DE JESUS MENDES - Vistos. Concedo à(ao,s) requerente(s) os benefícios da assistência judiciária. Anote-se. Não há
como comprovar a inexistência de débito, o que inviabiliza a antecipação de tutela. Não há prova inequívoca da verossimilhança
desta alegação. Existe, entretanto, “fumus boni juris” e “periculum in mora”, que autorizam a concessão de medida cautelar
(art. 273, parágrafo 7º, do CPC), a fim de retirar o nome da autora do cadastro de maus pagadores. Diante da documentação
apresentada e os fatos alegados na inicial, oficie-se ao SCPC, para que exclua o nome do requerente, referente ao débito em
questão, até ulterior decisão deste Juízo. Apresente a requerente o comprovante de inclusão de seu nome junto ao SERASA,
para apreciação do pedido. Cite-se, na forma requerida, com as advertências de estilo. Intime-se. - ADV: RICARDO LUIZ
MEDICI (OAB 246879/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CLAUDIA DE MOURA OLIVEIRA QUERIDO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSÂNGELA MARIA DA SILVA MACHADO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0029/2014
Processo 1005159-25.2013.8.26.0462 - Interdição - Capacidade - D. de F. C. - Vistos. 1. Concedo o(a) requerente
os benefícios da assistência judiciária. Anote-se. 2. Nomeio o(a) requerente Curador(a) Provisório(a) do(a) interditando(a),
mediante compromisso, aguardando-se intimação, através de seu patrono, pelo Diário da Justiça Eletrônico, para comparecer
em Cartório para assinar o respectivo termo e retirar certidão de curatela provisória. 3. Expeça-se mandado de citação do
interditando, com as advertências de estilo, para apresentar impugnação em cinco dias, atentando-se para a impossibilidade
do(a) requerido(a) em recebê-la, caso em que deverá ser citado na pessoa do curador nomeado. 4. Antecipo a prova pericial.
Para tanto, oficie-se ao IMESC relacionando os quesitos abaixo enumerados, solicitando designação de data para realização
de perícia, encaminhando-se as cópias necessárias. Formulo os seguintes quesitos:1) Qual o estado de saúde física geral do
interditando? 2) Qual o estado de saúde psíquica do interditando? 3) Em caso de incapacidade: a) qual a causa e natureza?
Declinar o CID correspondente; b) é congênita ou adquirida?; c) é temporária ou permanente?; d) é absoluta ou só para alguns
tipos de atos na vida civil?; e) qual a data provável do início da enfermidade?; f) na hipótese da capacidade relativa, quais
os tipos de atos que o interditando pode praticar de modo normal (sob o ponto de vista psiquiátrico), e quais os tipos de
atos que não pode praticar de maneira normal?; g) ainda que aproximadamente, indicar há quanto eclodiu a incapacidade;
h) para o tratamento do interditando há necessidade de internação?; Em caso positivo, qual a espécie de estabelecimento?;
i) pode haver cura ou recuperação?; Em caso positivo, sobre qual ou quais condição(ões)?; Qual o tempo provável?; 4) Tem
o(a) paciente condições de discernimento, com a capacidade de, por si só, gerir sua pessoa e administrar seus bens?; 5)
Demais considerações, entendidas necessárias, a critérios do(s) Senhor(es) Perito(s). Após a realização do laudo, verificar-se-á
a necessidade de realização de interrogatório do interditando. 5. Sem prejuízo, apresente a requerente certidão de distribuição
civil e criminal a fim de demonstrar sua idoneidade, providência que compete à parte, pois não se encontra prevista no rol do
artigo 3º da Lei 1.060/50. 6. Desnecessária a nomeação de Curador da Lide, nos termos do artigo 1179, do Código de Processo
Civil, diante da atuação do representante do Ministério Público como fiscal da lei. 7. Decorrido o prazo para impugnação, dê-se
vista ao MP. Intime-se. - ADV: RICARDO LUIZ MEDICI (OAB 246879/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CLAUDIA DE MOURA OLIVEIRA QUERIDO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSÂNGELA MARIA DA SILVA MACHADO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0030/2014
Processo 1000714-61.2013.8.26.0462 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - W. B. dos S. - S. B. dos S. e
outro - Vistos. Fls. 92/93: Encaminhem-se os autos ao contador a fim de que apure a correção dos descontos realizados pela
empregadora, a título de pensão alimentícia, devendo observar o acordo formulado às fls. 65/66 e o ofício da empregadora
de fls 82/88. Havendo pagamento a menor e considerando que é obrigação do alimentante zelar pelo pagamento integral da
pensão alimentícia, deverão, os alimentados, caso queiram, executar o valor inadimplido em ação de execução de alimentos.
No mais, prossiga-se com a sentença homologatória de fls. 65/66, inclusive com relação à expedição de certidão de honorários.
Atenda-se ao pedido de fl. 73. Int. - ADV: RODRIGO JOSE ACCACIO (OAB 239813/SP), LUCIANO BERNARDES DE SANTANA
(OAB 204056/SP)
Processo 1001077-48.2013.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - F. G. de A. - J. B. P. VISTOS. Fl. 160: Concedo ao requerido os benefícios da assistência judiciária. Fls 163/164 e 165/169: Previamente à analise
dos pedidos de produção de prova, designo audiência de tentativa de conciliação para dia 02/04/2014, às 15h30min. Intimem-se
as partes para comparecimento, através de seu patrono, pelo Diário da Justiça Eletrônico, ou pessoalmente, conforme o caso.
Int. - ADV: RICARDO MARTINS CAVALCANTE (OAB 178088/SP), RICARDO CARLOS AFONSO FILHO (OAB 223183/SP),
GISELI CARDI (OAB 223977/SP)
Processo 1001736-57.2013.8.26.0462 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - D. F. O. do N. - R. C. do N. - Diante
do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e fixo a pensão alimentícia mensal no valor equivalente a 50%
do salário mínimo paulista a ser depositada em conta bancária, cujo número está indicado na petição inicial, até o dia 10 de
cada mês. Sucumbindo reciprocamente, as partes dividirão as custas e despesas processuais, compensando-se os honorários
advocatícios. A fim de analisar o pedido de gratuidade de justiça, providencie a(o) ré(u) a juntada de cópias das declarações de
Imposto de Renda entregues nos dois últimos anos. Aguarde-se, pois a apresentação da prova documental necessária, por dez
(10) dias. Decorrido o prazo e nada sendo requerido, fica, desde já, indeferida a gratuidade da justiça. Neste caso, comprove o
recolhimento da taxa previdenciária da OAB, no prazo de cinco (05) dias, por ato e por mandante, sob pena de representação
perante o órgão administrativo competente. Quanto ao recolhimento das custas, atente-se aos termos do Provimento CG nº
16/2012, de 06/06/2012. No silêncio, oficie-se ao IPESP para as providências cabíveis. Com o trânsito em julgado, remetam-se
os autos ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: WANDERLEY DA SILVA JUNIOR (OAB 243637/SP), ANA NERY FERREIRA VERA CRUZ
VILELA (OAB 299139/SP), JOAO ROBERTO CAROBENI (OAB 243010/SP)
Processo 1002217-20.2013.8.26.0462 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - K. A. G. da S.
e outro - Vistos. Fls. 27/32: Regularizado o recolhimento das custas iniciais. A petição não atende integralmente ao determinado
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às fls. 24/25. A pensão foi fixada em favor dos dois filhos. O fato de um dos filhos não ter interesse na execução no momento,
não obsta a possibilidade de pleitear o direito futuramente. Providencie o exequente, portanto, no prazo de cinco dias, sob pena
de indeferimento da inicial, o quanto determinado no item 2 da referida decisão. Int. - ADV: ELIZABETH ALBIACH DE PAULA
(OAB 180530/SP)
Processo 1004713-22.2013.8.26.0462 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - G. R. C. - Vistos.
1. Concedo à(ao,s) exequente (s) os benefícios da assistência judiciária. Anote-se. 2. Emende o exeqüente a inicial, no prazo de
dez (10) dias, sob pena de indeferimento, a fim de apresentar cópia completa do título judicial que fixou a pensão alimentícia.
3. Verificado pela Serventia o cumprimento do item 02 da presente decisão, certifique-se, ficando recebida a emenda à inicial,
anotando-se inclusive com relação ao valor da causa. Neste caso, cite-se na forma requerida para pagamento do débito apurado
até a quitação, em três dias, o que deverá ser comprovado nos autos, ou, em igual prazo, para justificar a impossibilidade de
fazê-lo, sob pena de prisão, nos termos do artigo 733 do C.P.C.. Ciência e Intime-se. Int. - ADV: ALESSANDRO MARINELLI
(OAB 181308/SP)
Processo 1004745-27.2013.8.26.0462 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - B. P. G. e outro - Vistos.
1) O recolhimento das taxas de fls. 48/49 não possui validade para fins judiciais, uma vez que não atende aos termos do
Provimento CG nº 33/2013, de 31/10/2013, especificamente porque as respectivas DARE/GAREs, devidamente preenchidas,
não acompanharam os comprovantes bancários . Aguarde-se por trinta dias a regularização, sob pena de cancelamento da
distribuição. 2) Emende(m) o(a,s) requerente(s) a petição inicial, no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento, para: Diante
da informação de que o requerido aufere rendimento superior a R$5.000,00, atribuir o valor correto da causa, que deverá
corresponder a doze vezes a prestação alimentar pretendida, calculada a partir do rendimento supra informado. Em consequência,
complemente o recolhimento da taxa judiciária, se o caso. Incluir no pedido a pretensão do pagamento de pensão em caso de
desemprego ou trabalho informal. Por economia processual, admito o processamento cumulado dos pedidos de alimentos e
regulamentação de visitas. No entanto, diante da ilegitimidade do(a,s) menor(es) quanto ao pedido da regulamentação de
visitas, providencie(m) a emenda do pedido inicial para incluir o(a) genitor(a) do(a,s) requerente(s) no polo ativo, regularizando,
inclusive sua representação processual. Diante da cumulação de ritos, deverá o processo seguir o rito ordinário. Int. - ADV:
JONAS GONCALVES DE OLIVEIRA (OAB 107317/SP)
Processo 1004750-49.2013.8.26.0462 - Interdição - Tutela e Curatela - T. E. F. - Vistos. 1. Concedo o(a) requerente os
benefícios da assistência judiciária. Anote-se. 2. Nomeio o(a) requerente Curador(a) Provisório(a) do(a) interditando(a), mediante
compromisso, aguardando-se intimação, através de seu patrono, pelo Diário da Justiça Eletrônico, para comparecer em Cartório
para assinar o respectivo termo e retirar certidão de curatela provisória. 3. Expeça-se mandado de citação do interditando, com
as advertências de estilo, para apresentar impugnação em cinco dias, atentando-se para a impossibilidade do(a) requerido(a)
em recebê-la, caso em que deverá ser citado na pessoa do curador nomeado. 4. Antecipo a prova pericial. Para tanto, oficiese ao IMESC relacionando os quesitos abaixo enumerados, solicitando designação de data para realização de perícia,
encaminhando-se as cópias necessárias. Formulo os seguintes quesitos:1) Qual o estado de saúde física geral do interditando?
2) Qual o estado de saúde psíquica do interditando? 3) Em caso de incapacidade: a) qual a causa e natureza? Declinar o CID
correspondente; b) é congênita ou adquirida?; c) é temporária ou permanente?; d) é absoluta ou só para alguns tipos de atos na
vida civil?; e) qual a data provável do início da enfermidade?; f) na hipótese da capacidade relativa, quais os tipos de atos que o
interditando pode praticar de modo normal (sob o ponto de vista psiquiátrico), e quais os tipos de atos que não pode praticar de
maneira normal?; g) ainda que aproximadamente, indicar há quanto eclodiu a incapacidade; h) para o tratamento do interditando
há necessidade de internação?; Em caso positivo, qual a espécie de estabelecimento?; i) pode haver cura ou recuperação?; Em
caso positivo, sobre qual ou quais condição(ões)?; Qual o tempo provável?; 4) Tem o(a) paciente condições de discernimento,
com a capacidade de, por si só, gerir sua pessoa e administrar seus bens?; 5) Demais considerações, entendidas necessárias,
a critérios do(s) Senhor(es) Perito(s). Após a realização do laudo, verificar-se-á a necessidade de realização de interrogatório do
interditando. 5. Sem prejuízo, apresente a requerente certidão de distribuição civil e criminal a fim de demonstrar sua idoneidade,
providência que compete à parte, pois não se encontra prevista no rol do artigo 3º da Lei 1.060/50, bem como esclareça se o
interditando possui bens ou renda. 6. Desnecessária a nomeação de Curador da Lide, nos termos do artigo 1179, do Código
de Processo Civil, diante da atuação do representante do Ministério Público como fiscal da lei. 7. Decorrido o prazo para
impugnação, dê-se vista ao MP. Intime-se. - ADV: FERNANDA SOUZA CAMARA (OAB 259819/SP)
Processo 1004759-11.2013.8.26.0462 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - S. V. L. C. - Vistos. 1. Concedo a(o)
requerente os benefícios da assistência judiciária. Anote-se. 2. À míngua de maiores informações acerca da empregadora do
requerido, fixo os alimentos provisórios mensais em 30% do salário(s) mínimo(s) paulista, intimando-se o alimentante para dar
início aos pagamentos, no prazo de trinta dias, com as advertências do artigo 733 do CPC. O pagamento será feito mediante
depósito em conta bancária informada à fl. 02 da petição inicial. 3. Designo audiência de tentativa de conciliação, instrução,
debates e julgamento para o dia 01/04/2014 às 16h30min. 4. Cite-se, com as advertências de estilo, por carta postal (art.
5º, par. 2º, c/c art. 7º, ambos da Lei 5.478/68). 5. Intime-se a representante legal do(s) autor(es) da audiência supra, com as
advertências do artigo 7º, da Lei de Alimentos e, ainda, eventuais testemunhas arroladas. Ciência e int. - ADV: MARCEL ERIC
AMBROSIO (OAB 168935/SP)
Processo 1004773-92.2013.8.26.0462 - Divórcio Consensual - Dissolução - E. M. M. L. e outro - Vistos. 1. A fim de analisar o
pedido de gratuidade de justiça, providenciem os autores a juntada de cópias das declarações de Imposto de Renda entregues
nos dois últimos anos ou apresentem declaração de que deixaram de declarar imposto de renda por ser isento - declaração
de próprio punho dos requerentes, onde conste a aludida isenção, observando-se o artigo 299, do Código Penal, para o caso
de falsidade, não sendo válido a situação de regular emitida no site da Receita. Aguarde-se, pois a apresentação da prova
documental necessária, por trinta (30) dias ou comprove o recolhimento das custas iniciais e taxa previdenciária da OAB,
sob pena de cancelamento da distribuição. Quanto ao recolhimento das custas, atente-se aos termos do Provimento CG nº
33/2013, de 30/10/2013. 2. Emendem os requerentes a petição inicial, no prazo de dez (10) dias, sob pena de indeferimento, a
fim de apresentar certidão de casamento atualizada, por ser documento imprescindível à propositura da ação. Int. - ADV: JOSE
VALFREDO DA SILVA (OAB 218448/SP)
Processo 1004779-02.2013.8.26.0462 - Interdição - Tutela e Curatela - N. F. de S. - Vistos. 1. Concedo o(a) requerente
os benefícios da assistência judiciária. Anote-se. 2. Nomeio o(a) requerente Curador(a) Provisório(a) do(a) interditando(a),
mediante compromisso, aguardando-se intimação, através de seu patrono, pelo Diário da Justiça Eletrônico, para comparecer
em Cartório para assinar o respectivo termo e retirar certidão de curatela provisória. 3. Expeça-se mandado de citação do
interditando, com as advertências de estilo, para apresentar impugnação em cinco dias, atentando-se para a impossibilidade
do(a) requerido(a) em recebê-la, caso em que deverá ser citado na pessoa do curador nomeado. 4. Antecipo a prova pericial.
Para tanto, oficie-se ao IMESC relacionando os quesitos abaixo enumerados, solicitando designação de data para realização
de perícia, encaminhando-se as cópias necessárias. Formulo os seguintes quesitos:1) Qual o estado de saúde física geral do
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interditando? 2) Qual o estado de saúde psíquica do interditando? 3) Em caso de incapacidade: a) qual a causa e natureza?
Declinar o CID correspondente; b) é congênita ou adquirida?; c) é temporária ou permanente?; d) é absoluta ou só para alguns
tipos de atos na vida civil?; e) qual a data provável do início da enfermidade?; f) na hipótese da capacidade relativa, quais
os tipos de atos que o interditando pode praticar de modo normal (sob o ponto de vista psiquiátrico), e quais os tipos de
atos que não pode praticar de maneira normal?; g) ainda que aproximadamente, indicar há quanto eclodiu a incapacidade;
h) para o tratamento do interditando há necessidade de internação?; Em caso positivo, qual a espécie de estabelecimento?;
i) pode haver cura ou recuperação?; Em caso positivo, sobre qual ou quais condição(ões)?; Qual o tempo provável?; 4) Tem
o(a) paciente condições de discernimento, com a capacidade de, por si só, gerir sua pessoa e administrar seus bens?; 5)
Demais considerações, entendidas necessárias, a critérios do(s) Senhor(es) Perito(s). Após a realização do laudo, verificar-se-á
a necessidade de realização de interrogatório do interditando. 5. Sem prejuízo, apresente a requerente certidão de distribuição
civil e criminal a fim de demonstrar sua idoneidade, providência que compete à parte, pois não se encontra prevista no rol do
artigo 3º da Lei 1.060/50. 6. Desnecessária a nomeação de Curador da Lide, nos termos do artigo 1179, do Código de Processo
Civil, diante da atuação do representante do Ministério Público como fiscal da lei. 7. Decorrido o prazo para impugnação, dê-se
vista ao MP. Intime-se. - ADV: KATIA LEITE FIGUEIREDO (OAB 218284/SP)
Processo 1004781-69.2013.8.26.0462 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - D. S. N. - Vistos. 1) A outorgante do
documento de fl 05 não é a autora. Regularize, portanto, a autora sua representação processual, apresentando o instrumento
de procuração, sob as penas do artigo 13, do Código de Processo Civil. 2) Emende a requerente a petição inicial, no prazo de
dez dias, a fim de esclarecer a pretensão quanto à pensão alimentícia. Int. - ADV: RENATO ALVES CAVALCANTE (OAB 287224/
SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CLAUDIA DE MOURA OLIVEIRA QUERIDO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSÂNGELA MARIA DA SILVA MACHADO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0031/2014
Processo 1002198-14.2013.8.26.0462 - Cautelar Inominada - Liminar - ESTADO DE SÃO PAULO e outro - Vistos.
Previamente à extinção do feito, diante da informação de falecimento do autor, apresente seu patrono certidão de óbito. Int. ADV: LUIS AUGUSTO DE DEUS SILVA (OAB 271418/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CLAUDIA DE MOURA OLIVEIRA QUERIDO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSÂNGELA MARIA DA SILVA MACHADO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0032/2014
Processo 4000164-49.2012.8.26.0462 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome D. S. da S. - Portanto, procedente a pretensão dos autores. Diante do exposto, DEFIRO o pedido inicial e determino a retificação
do registro de nascimento nº 120907015520041001331890081103-31, Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da
Comarca de Itaquaquecetuba (fls. 11), para retificar o nome do autor para DAVI SANTANA DA SILVA, mantendo-se inalterados os
demais dados. Transitada em julgado, expeça-se mandado de averbação para o Oficial do Cartório de Registro Civil respectivo,
para que procedam á retificação mencionada, salientando que o autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Ciência ao
Ministério Público. - ADV: MARILIA TAIS RODRIGUES (OAB 277298/SP)

FORO DISTRITAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
Cível

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO PAULO EDUARDO DE ALMEIDA CHAVES MARSIGLIA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SILAS MARIANO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0020/2014
Processo 0000172-63.2014.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Concessão - Maria José dos Santos - Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS - Vistos, 1. Defiro à parte autora os benefícios da AJG, na forma e sob as penas da Lei n. 1.060/50.
2. Não vislumbro presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, pois não há verossimilhança do alegado na
inicial. De fato, os documentos juntados com a inicial não comprovam de forma efetiva que a parte autora está incapacitado
para o trabalho. A propósito, a documentação médica, embora identifique as enfermidades, nada atesta quanto à incapacidade
laborativa. A perícia médica realizada pelo INSS se reveste de presunção de legitimidade, que não pode ser afastada pela
simples apresentação de outros atestados médicos, de modo que a conclusão administrativa deve prevalecer, ao menos até
que seja realizada perícia judicial. Assim, ausentes os requisitos do art. 273 do CPC, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da
tutela pretendida. 3. Depreque-se a citação do requerido a ofertar resposta no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de se
presumirem como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, na forma dos arts. 285 e 319, ambos do CPC. 4. Antecipo
a perícia, consignando os seguintes quesitos do juízo: a) A parte autora é portadora de espondiloartrose cervical, complexos
disco-osteofitários, retificação da lordose cervical fisiológica em decúbito, espondilopatia degenerativa lombar, protrusões
discais, retrolistese de aspecto degenerativo? b) Em caso positivo, está a parte autora totalmente ou parcialmente incapacitada
para o trabalho? c) Em caso positivo, a incapacidade é permanente ou temporária? d) qual a data provável do início da doença
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ou incapacidade e qual a sua causa? e) Caso a parte autora tenha se filiado ao regime de Previdência já portadora da doença
ou da lesão, sua incapacidade resulta de progressão ou agravamento da doença ou lesão? f) O quadro clínico tende a se
alterar com o decorrer do tempo? Explique. g) A parte autora é suscetível de recuperação para o seu próprio trabalho? h) Em
caso negativo, é suscetível de recuperação para outra atividade que lhe possibilite a subsistência, observada as condições
pessoais (idade, qualificação, etc.) i) Demais considerações pertinentes ao caso, a critério do Sr. Perito. 5. Junte-se o ofício
emanado do Procurador Federal em que indica assistente técnico e formula quesitos padronizados para ações previdenciárias.
6. Indicação de assistente técnico e formulação de quesitos pela parte autora em 05 dias, sob pena de preclusão. 7. Nomeio
o médico ortopedista Dr. RONALDO JORGE. 8. Os honorários periciais serão pagos nos termos da Resolução n. 541, de 18
de janeiro de 2.007, do Conselho da Justiça Federal, os quais arbitro em R$ 600,00 (seiscentos reais), esclarecendo que os
honorários foram fixados nos termos do art. 3º, parágrafo único, da referida resolução, por considerar que o médico utilizase de consultório próprio, dispondo de sua agenda, secretária, custos com o consumo de energia elétrica e água, impressão
do laudo, não dispondo este foro de local apropriado para a realização da perícia. Além disso, o IMESC, em caso de perícias
similares, utiliza-se de instalações próprias e cobra o valor de R$ 431,44 para a realização das perícias não gratuitas. Por
isso, não se justifica o pagamento de apenas R$ 200,00 aos peritos que arcam com todas as despesas para a realização do
trabalho pericial. 9. Notifique-se o (a) Sr(a). Perito (a) para início dos trabalhos, intimando-se as partes quanto ao local, data e
horário da perícia. O laudo deverá ser apresentado em 30 dias. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação
e solicite-se o pagamento dos honorários periciais. 10. A prova oral, consistente na oitiva de testemunhas, será colhida em
audiência designada para tal fim, se necessária, depois da vinda do laudo. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como
CARTA PRECATÓRIA para citação do réu e ofício de notificação do perito. ADVOGADO (A): Luciano Santos do Amaral, OAB/SP
300.809. Cumpra-se, na forma e sob as penas da lei. Intime-se. - ADV: LUCIANO SANTOS DO AMARAL (OAB 300809/SP)
Processo 0001219-77.2011.8.26.0191 (191.01.2011.001219) - Execução de Alimentos - Alimentos - S. G. da R. - Certifico e
dou fé que, em cumprimento à determinação judicial de fls. 95, verifiquei que a representação do advogado e da representante
legal do exequente, identificada no balcão desta serventia, estão regularizadas. Nada Mais. - ADV: GILBERTO RODRIGUES DA
SILVA (OAB 255631/SP)
Processo 0001219-77.2011.8.26.0191 (191.01.2011.001219) - Execução de Alimentos - Alimentos - S. G. da R. - R. G. dos
S. - Fica o advogado do autor ciente de que os autos encontram-se desarquivados, permanecerá em cartório pelo prazo de 30
dias, e decorrido referido prazo sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo. - ADV: GILBERTO RODRIGUES DA SILVA
(OAB 255631/SP)
Processo 0001530-68.2011.8.26.0191 (191.01.2011.001530) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Deodesio Gonçalves - Alves e Miyashita Motos Ltda - Luiz Carlos da Silva - Intime-se as partes a se manifestarem acerca das
respostas dos ofícios ao CIRETRAN DE SUZANO fls. 143/149 e a EQUIPE DE PERÍCIAS CRIMINALÍSTICAS DE MOGI DAS
CRUZES fls.151/153. No prazo de 5 (cinco) dias. - ADV: FABIO EITI SHIGETOMI (OAB 176796/SP), SEBASTIAO GOMES DE
OLIVEIRA JUNIOR (OAB 149509/SP), VALTER FRANCISCO MESCHEDE (OAB 123545/SP)
Processo 0002805-81.2013.8.26.0191 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - A. C. V. - A. R. F.
J. - Fica os defensores das partes intimados da expedição de certidão de honorários, a qual encontra-se disponibilizada no
Portal e-SAJ para impressão e devido encaminhamento. - ADV: ANDRE RODRIGUES INACIO (OAB 230153/SP), ELIANE DOS
SANTOS ITO (OAB 163429/SP)
Processo 0002963-49.2007.8.26.0191 (191.01.2007.002963) - Depósito - Depósito - Banco Finasa S.a. - Paulo Roberto
Bazilio - Manifeste-se a parte autora acerca do resultado das pesquisas efetuadas no sistema Bacenjud para localização de
endereços do requerido (fls.222/223), no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB 149225/SP),
FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP)
Processo 0003892-87.2004.8.26.0191 (191.01.2004.003892) - Monitória - Espécies de Contratos - Clinica Medica Hmc Ltda
-rep: Helio Sebastiao Amancio de C Jr - Central Sistema de Saude S/c Lt -rp: Rosa M Buonomo/jose Ffl de P - - Central Adm
Em Plano de Saude Lt -rp Ricardo J Q/yolanda e Cosmo - - Marcos Leite Nunes - - Rosa Maria Buonomo - - Jose Gregorio de
Almeida Alves - Vistos. Fls. 486: defiro a concessão do prazo suplementar de 15 (quinze) dias. Decorrido, manifeste-se a parte
exequente em temos de prosseguimento, independentemente de intimação. Intime-se. - ADV: GUSTAVO TUFI SALIM (OAB
256950/SP), LAURO LEITE DE SIQUEIRA JUNIOR (OAB 209952/SP), RENATO TUFI SALIM (OAB 22292/SP), FERNANDO
JORGE DAMHA FILHO (OAB 109618/SP)
Processo 0004000-04.2013.8.26.0191 - Divórcio Consensual - Dissolução - D. O. dos S. C. - T. P. da C. - Vistos. Converto o
presente feito para divórcio consensual. Providencie a serventia as devidas anotações no sistema informatizado e na autuação
dos autos. Concedo às partes os beneficios da AJG. No mais, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos
e legais efeitos de direito, o acordo entabulado às fls. 23/24, na forma do art. 269, inciso III, do Código de Processo Civil, e
DECRETO o divórcio consensual das partes. A divorcianda voltará a usar o nome de solteira, qual seja, DAIANE OLIVEIRA
DOS SANTOS. Os alimentos, as visitas e a guarda do filho menor encontram-se disciplinados no acordo supra citado. Arbitro
honorários à defensora nomeada a fls. 09 em 100% da tabela OAB/Defensoria. Ante a preclusão lógica às partes, certifique-se
o trânsito em julgado e expeça-se o competente mandado de averbação, oficio “cumpra-se”, certidão de honorários e oficio para
abertura de conta bancária em favor da divorcianda, a quem caberá comunicar ao divorciando o seu número a fim de possibilitar
o depósito das prestações alimentares. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Ciência ao Ministério Público.
Sem custas. P.R.I.C. - ADV: LÉIA DOS SANTOS PAIXÃO (OAB 206456/SP)
Processo 0004000-04.2013.8.26.0191 - Divórcio Consensual - Dissolução - D. O. dos S. C. - T. P. da C. - Intime-se a parte
autora da expedição de mandado de averbação, oficio cumpra-se e oficio para abertura de conta bancária, bem como à sua
defensora da expedição de certidão de honorários, os quais encontram-se disponibilizados no portal e-SAJ para impressão e
devido encaminhamento. - ADV: LÉIA DOS SANTOS PAIXÃO (OAB 206456/SP)
Processo 0004034-13.2012.8.26.0191 (191.01.2012.004034) - Inventário - Inventário e Partilha - Sonia Maria Amaro Lopes
- - JESSICA FERNANDES DE MORAIS FERREIRA - Gilberto Rogerio Ferreira - Vistos. Fls. 113: verifico que a inventariante não
deu total cumprimento à determinação de fls. 08/10, restando pendentes os itens nºs 7 e 10. Assim, primeiramente, cumpra a
inventariante, na íntegra, a mencionada decisão. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. - ADV: FABIANA LE SENECHAL PAIATTO
(OAB 204175/SP), LETÍCIA FÁTIMA RIBEIRO (OAB 36194/PR)
Processo 0004296-60.2012.8.26.0191 (191.01.2012.004296) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Sophia de Jesus Justino - Carlos Antonio Justino - Vistos. Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado,
pelo DJE, a manifestar-se acerca dos termos do acordo apresentados pelo exequente a fls. 82/84 no prazo de 05 (cinco) dias.
Intime-se. - ADV: ERICH LUIZ AMORIM DE OLIVEIRA (OAB 330113/SP), BRUNO FERREIRA BEGO (OAB 288145/SP)
Processo 0004370-90.2007.8.26.0191 (191.01.2007.004370) - Usucapião - Arnaldo Francisco Miranda - Vistos. Fls. 82:
defiro a concessão do prazo de 30 (trinta) dias requerido pela parte autora. No mais, o valor da causa deverá ser o do valor
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venal do imóvel, o qual consta no último carnê do IPTU do imóvel usucapiendo (exercicio/2013). Assim, providencie a parte
autora, no mesmo prazo acima, cópia do documento acima indicado. Intime-se. - ADV: EDSON FERREIRA SILVA (OAB 163585/
SP)
Processo 0004582-43.2009.8.26.0191 (191.01.2009.004582) - Procedimento Ordinário - Guarda - J. M. F. - R. P. da S. F.
- Ante o exposto, JULGO EXTINTA a ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil.
Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$1.000,00, nos
termos do art. 20, §4º, do CPC. Em relação à ação cautelar em apenso, JULGO EXTINTA a ação, sem resolução de mérito,
nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais
e honorários advocatícios, que fixo em R$500,00, nos termos do art. 20, §4º, do CPC. P.R.I.C. Ferraz de Vasconcelos, 13 de
janeiro de 2014. - ADV: MAURÍCIO RODRIGUEZ DA SILVA (OAB 178634/SP), FRANKLIN KILBERT KARBSTEIN (OAB 132786/
SP)
Processo 0004624-53.2013.8.26.0191 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - Paulo Eber
Ferreira Alves - Delegado de Polícia Diretor da 273a. Ciretran de Ferraz de Vasconcelos - Manifeste-se o autor acerca da
resposta do ofício ao CIRETRAN fl. 57/58, no prazo de 5 (cinco) dias. - ADV: THIAGO DE PAULA LEITE (OAB 332789/SP),
FRANCISCO JAVIER SERNA QUINTO (OAB 160908/SP), ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA (OAB 194156/SP)
Processo 0006125-76.2012.8.26.0191 (191.01.2012.006125) - Procedimento Ordinário - Exoneração - J. P. C. - C. A. C. - W. A. R. - - A. C. A. - - T. A. C. R. P. A. C. A. - Vistos. Recebo as petições de fls. 91/92 e 118 como formais aditamentos à inicial.
Designo audiência de conciliação para o dia 10 de março de 2014, às 14h50min. Expeça-se Carta Precatória para citação do
requerido Christian e Intimação do autor. Advirta-se a parte requerente que sua ausência à audiência implicará em arquivamento
provisório do pedido, por 30 (trinta) dias e que, não se dando ao processo feito em tal prazo, o mesmo será extinto; por
outro lado, advirta-se a parte requerida que o não comparecimento desta, ou a não apresentação de defesa em audiência de
instrução, por meio de advogado, implicará na presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial (art. 7º da Lei de
Alimentos, c.c. o art. 267, inciso III, e parágrafo único, do C.P.C.). Consigne-se a ambas as partes que deverão arrolar eventuais
testemunhas, qualificando-as, com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência. Não obtido o acordo, a audiência de instrução
e julgamento será desde logo designada. Servirá a presente como mandado de intimação à parte autora e mandado de citação à
parte ré. Concedo, desde logo, os benefícios do art. 172, §2º, do CPC, devendo o oficial de justiça entrar em contato com o autor
através dos telefones 94631-4819; 98224-7153, ou através do seu patrono Dr. Osmar pelo telefone 3155-5531. Intime-se. - ADV:
OSMAR CORREIA (OAB 122032/SP), RICARDO AURELIO DE MORAES SALGADO JUNIOR (OAB 138058/SP)
Processo 0006672-92.2007.8.26.0191 (191.01.2007.006672) - Inventário - Inventário e Partilha - Jose Ribamar do Nascimento
- Maria Genier Diogenes do Nascimento de Cujos - Regnier Diógenes do Nascimento. Périson Diógenes do Nascimento e
Raniele Diógenes do Nascimento - Vistos. Expeça-se a certidão de honorários ao advogado nomeado Curador Especial em fls.
46, arbitrados em 100% (cem por cento) da tabela Defensoria Pública/OAB/SP. Após, tornem os autos ao arquivo. Intime-se. ADV: ISAIAS NEVES DE MACEDO (OAB 166810/SP), SERGIO FARDIM SANTOS (OAB 216777/SP)
Processo 0006749-33.2009.8.26.0191 (191.01.2009.006749) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Recovery do Brasil Fundo Investimento Em Direitos Creditorios Nao Padronizados Multisetori - Marcelo Alexandre Trumann
Silva - Vistos. Fls. 159: cadastre-se a nova patrona da parte exequente no sistema informatizado e na autuação dos autos. Sem
prejuízo, cumpra-se o já determinado, regularizando a representação processual do requerido ou procedendo ao reconhecimento
de sua assinatura no termo de acordo de fls. 151/155, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. - ADV: ILDA HELENA DUARTE
RODRIGUES (OAB 70148/SP)
Processo 0007144-20.2012.8.26.0191 (191.01.2012.007144) - Procedimento Ordinário - Licitações - Construtora Kamilos
Ltda - Municipio de Ferraz de Vasconcelos - Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Construtora Kamilos LTDA em
face do Município de Ferraz de Vasconcelos, em que aduz, em suma, ter celebrado contrato de locação de veículos com o réu,
após vencer pregão eletrônico, contudo, após fornecer referidos veículos, o requerido não efetuou o pagamento devido. O réu
apresentou contestação em que alega, em síntese, ter efetuado alguns pagamentos, mas a empresa autora não estaria regular
em suas obrigações tributárias. Não havendo preliminares, dou o feito por saneado. Justifique a empresa autora a necessidade
de prova pericial contábil, especificando seu objeto, considerando haver nos documentos de fls. 50, 56, 62, 68, 74, 80 e 86 o
valor mensal e total, devido pelo réu, em cada um dos sete contratos celebrados entre as partes. Prazo de cinco dias, sob pena
de preclusão. No mais, oficie-se ao Banco do Brasil para apresentar microfilmagens dos cheques mencionados em fls. 587/588,
a fim de verificar se houve qualquer pagamento do réu em favor da autora. Intime-se. Ferraz de Vasconcelos, 14 de janeiro de
2014. - ADV: KAREN SALIM ASSI (OAB 312537/SP), PABLO MONTENEGRO TEIXEIRA NALESSO (OAB 235090/SP)
Processo 0007761-77.2012.8.26.0191 (191.01.2012.007761) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - V. G. G. de M. - - G. G. de M. - F. G. de M. - Fica o advogado do autor ciente de que os autos encontramse desarquivados, permanecerá em cartório pelo prazo de 30 dias, e decorrido referido prazo sem manifestação, os autos
retornarão ao arquivo. - ADV: JOÃO VINICIUS RODIANI DA COSTA MAFUZ (OAB 249201/SP)
Processo 0008365-38.2012.8.26.0191 (191.01.2012.008365) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Aymore Credito Financiamento e Investimento S/A - Aline Silva Garcia - Vistos. Recebo os embargos de declaração
de fls. 49/50, porque tempestivos, mas a eles nego provimento, tendo em vista que a sentença proferida não possui contradição,
obscuridade ou omissão. Com efeito, a busca e apreensão do veículo não foi realizada, razão pela qual não se completou a
relação processual, conforme disciplina o Decreto-Lei nº 911/69. Portanto, nada há a aclarar. Cumpra-se a sentença de fls.
47, parte final, arquivando-se os autos com as cautelas de estilo. Intime-se. - ADV: FLÁVIA CUNHA SEABRA MORAIS (OAB
177683/SP), RODRIGO KAWAMURA (OAB 242874/SP), SERAFIM AFONSO MARTINS MORAIS (OAB 77133/SP)
Processo 0009220-80.2013.8.26.0191 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - S. C. L. - S. de A. L. - Vistos. Ante a
proximidade da data da audiência designada e ante a certidão negativa do Oficial de Justiça para citação do requerido a fls. 28,
informe a parte autora seu atual endereço, no prazo de 05 (cinco) dias. No mais, ciência do oficio da empregadora do réu (fl. 30)
o qual informa que o mesmo foi demitido em 06/11/2013. Intime-se. - ADV: ALTAIR TEIXEIRA DE NOVAES (OAB 69767/SP)
Processo 0011557-42.2013.8.26.0191 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - T. V. C. da S. - - P. V. C.
da S. - - L. V. C. da S. - A. V. da S. - Vistos, Emende a parte exequente a inicial para: 1) providenciar a juntada da procuração
e provisão da OAB em nome dos assistidos, já que os documentos juntados a fls. 04 e 05 tratam de pessoa estranha à lide; 2)
informar os endereços completos das partes com CEP; 3) juntar cópia do título executivo. Prazo: 10 dias. Pena: indeferimento
da inicial. Intime-se. - ADV: TATIANE CINTHIA DA SILVA ZUGAIBE COSTA (OAB 245103/SP)
Processo 0011568-71.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Guarda - S. J. L. - R. do N. S. - Vistos, Informe a autora o
endereço completo do réu com CEP. Prazo: 10 dias. Pena: indeferimento da inicial. Intime-se. - ADV: MARIA IZABEL FERREIRA
NETA (OAB 122651/SP)
Processo 0011604-16.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - R. C. da S. - C. dos S.
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V. - Vistos, A cautelar de justificação não se presta a reconhecer a união estável mantida entre a autora e o falecido. Assim,
emende a parte autora a inicial para: 1) adaptar o pedido para ação ordinária de reconhecimento de união estável; 2) incluir no
polo passivo e requerer as citações dos herdeiros do “de cujus”; 3) apresentar cópia da inicial e do aditamento para servir de
contrafé. Prazo: 10 dias. Pena: indeferimento da inicial. Intime-se. - ADV: HENRIQUE ARNOLDO DE CASTRO NOLETO (OAB
294057/SP)
Processo 0011605-98.2013.8.26.0191 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - F. C. de S. - J. P. de S.
- Vistos, Retifico de ofício o valor da causa para R$ 1.328,55, uma vez que este é o proveito econômico buscado pelo litigante.
Defiro à parte exeqüente os benefícios da assistência gratuita. Cite-se o executado a pagar os alimentos vencidos no valor de R$
1.328,55, que compreende os três meses anteriores à propositura da ação, nos termos da Súmula n. 309 do Superior Tribunal
de Justiça, bem como as prestações que se vencerem ao longo do processo, provar que pagou ou justificar a impossibilidade
de fazê-lo, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de prisão civil, na forma do artigo 733 do Código de Processo Civil. Servirá a
presente decisão, por cópia digitada, como mandado de citação. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Intime-se. - ADV:
HENRIQUE ARNOLDO DE CASTRO NOLETO (OAB 294057/SP)
Processo 0011902-08.2013.8.26.0191 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0005012-35.2013.8.26.0003 - 1ª Vara da Família
e Sucessões do Foro Regional III - Jabaquara) - Antonio Carvalho de Souza - Marco Antonio Carvalho Moraes - Intime-se a parte
autora a se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça, que se encontra disponível na íntegra no portal e-SAJ. Prazo: 05
dias. - ADV: SHEILA CRISTINA MENEZES (OAB 205105/SP)
Processo 0012550-85.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Energia Elétrica - Auto Posto FH Ltda
- Bandeirante Energia - Vistos, Emende a parte autora a inicial para: 1) regularizar a representação processual, a qual deverá
vir subscrita por um dos sócios administradores do autor, conforme contrato social acostado a fls. 29/35; 2) retificar o valor da
causa, o qual deverá corresponder à somatória dos pedidos; 3) recolher a diferença da taxa judiciária no valor de R$ 67,32; 4)
esclarecer se houve a interrupção do fornecimento de energia, já que formulou pedidos contraditórios (fl. 25); 5) informar em qual
dos endereços poderá ser citada a ré (fls. 02 ou 25); 6) recolher a taxa de citação postal. Prazo: 10 dias. Pena: indeferimento da
inicial. Intime-se. - ADV: MARISIA PETTINAZZI VILELA (OAB 107583/SP)
Processo 3000680-26.2012.8.26.0191 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R. A. de C. S. - J. A. da S. - Intime-se as partes para
no prazo de 48 horas apresentarem o endereço completo e com CEP das testemunhas. - ADV: ISAIAS NEVES DE MACEDO
(OAB 166810/SP), ADALBERTO TAMAROZZI JÚNIOR (OAB 160152/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO PAULO EDUARDO DE ALMEIDA CHAVES MARSIGLIA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SILAS MARIANO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0024/2014
Processo 0000117-15.2014.8.26.0191 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M. S. D. - Vistos, Processe-se
em segredo de justiça. Defiro à parte autora os benefícios da assistência gratuita. Arbitro os alimentos provisórios em 1/3
do salário mínimo (em caso de desemprego ou trabalho autônomo) ou 16,50% dos vencimentos líquidos do réu (em caso de
vínculo empregatício), devidos a partir da citação (art. 13, §2º, da Lei de Alimentos). O início dos pagamentos deverá se dar
em 30 (trinta) dias após a citação (salvo se empregado o réu) e, posteriormente, no mesmo dia dos meses subseqüentes,
ou primeiro dia útil bancário, diretamente ao(à) representante/assistente da parte requerente, na residência desta, mediante
recibo, ou por depósito em conta bancária do(a) dito(a) representante/assistente ou, ainda, por depósito judicial, sob pena de
se configurar a mora, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial (art. 397 do Código Civil). Designo audiência
de conciliação para o dia 17 de março de 2.014, às 13h30min. Advirta-se o (a) autor (a) que sua ausência à audiência implicará
em arquivamento do processo, nos termos do artigo 7º da Lei n. 5.478/68 e que o não comparecimento ou a não apresentação
de resposta do (a) réu (ré) na audiência de conciliação, instrução e julgamento, por meio de advogado, implicará em revelia,
presumindo-se a veracidade dos fatos alegados na petição inicial. Consigne-se a ambas as partes que deverão arrolar eventuais
testemunhas, qualificando-as, com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência. Defiro a expedição de ofício à empregadora
para os descontos dos alimentos, a qual está disponível no portal e-SAJ para impressão e encaminhamento pela autora.Servirá
a presente, por cópia digitada, como mandado de citação e intimação. Intime-se. Ciência ao Ministério Público. Ferraz de
Vasconcelos, 14 de janeiro de 201414 de janeiro de 2014 - ADV: DIEGO MALAQUIAS OLIVEIRA (OAB 300276/SP)
Processo 0000135-36.2014.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Marialina da Silva
Costa - Vistos, Versa a lide sobre a ação em que se discute a validade das cláusulas de contrato de alienação fiduciária, por meio
da qual a parte autora pretende a revisão do ajuste, bem como o depósito da quantia que entende ser a devida. Sucede que a ação
de consignação em pagamento conta com certas peculiaridades. A seu respeito, anotou OVÍDIO A. BAPTISTA DA SILVA que: “ao
contrário das ações do procedimento comum, nela a citação contém, além de seus efeitos naturais, de ciência e chamamento
do demandado para defender-se, sua convocação para que ele compareça, no lugar e data designados pelo juiz, para receber
o pagamento, objeto do depósito feito pelo autor” (Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 13, págs. 41/42, RT, 2000).
É por isso que não se admite a conversão do seu procedimento especial em comum, conforme já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça, a quem o Constituinte atribuiu a competência para interpretar a legislação federal: EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
CONTRATO DE MÚTUO. SFH. CUMULAÇÃO DE DEMANDA SUJEITA A RITO COMUM COM PRETENSÃO À CONSIGNAÇÃO
EM PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (1ª Turma, REsp n.° 816.402-RS, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 15.9.2009, v.u.) E
consta do corpo do voto do Ministro Relator: “a norma processual segundo a qual o autor pode optar pelo procedimento comum
mesmo havendo previsão de procedimento especial (§ 2.° do art. 292 do CPC), não ê de aplicação universal. Ela supõe, em
primeiro lugar, que o direito material em função do qual se criou o procedimento especial seja compatível com o rito comum;
e, em segundo lugar, que o procedimento especial tenha sido estabelecido apenas no interesse do autor, e não do réu. Ora,
no caso da ação consignatória, além de ter rito especialmente amoldado à satisfação específica do direito material de liberarse da obrigação, sua adoção, na forma como estabelecida a partir da reforma processual de 1994, é também de interesse do
réu, não só por lhe ser facultado levantar antecipadamente os depósitos (CPC, art. 899, § 1.°), mas sobretudo porque poderá,
ao final, obter tutela jurisdicional em seu favor (art. 899, § 2.°). Trata-se de ação dúplice, em que a tutela em favor do réu é
dada independentemente de reconvenção, o que não ocorre no procedimento comum. Assim, porque prejudicial ao réu, já não
dispõe o autor da faculdade de optar pelo rito comum, ao exercer a sua pretensão de consignar em pagamento.” Não bastasse,
ações como essa proposta beiram a inépcia. Ora, a ação de consignação tem por objetivo livrar o devedor dos efeitos da mora
em razão da recusa do credor em receber o pagamento. Na hipótese, a própria autora afirmou na inicial que está em mora
e, nesta situação, não há lugar para a ação consignatória. Nesse sentido: JTACSP 42/25, 46/100, 57/43; RT 543/151. Ainda:
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CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - Requisitos - Mora do devedor (atraso de prestações) Descabimento (1º TACivSP - Ap. nº
384.832/88 - 7ª Câm. - Rel. Juiz Renato Takiguthi - J. 03.05.88 - v. u.). No mesmo sentido: AC 395.820 - Rel. Juiz Marcondes
Machado. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - Ajuizamento por devedor em mora - Ausência de interesse processual - Carência
decretada - Decisão mantida (1º TACivSP - Ap. nº 383.491/88 - São Joaquim da Barra - 2ª Câm. - Rel. Bruno Netto - J. 02.03.88
- v. u.). No mesmo sentido: AC 411.871 - Rel. Bruno Netto. Por outro lado, há incompatibilidade entre o pedido de consignação
em pagamento com o de revisão contratual. Antes, porém, do indeferimento, deve-se dar a oportunidade à autora de optar por
um dos pedidos (revisão ou consignação) e, optando pela consignação, esclarecer as imprecisões apontadas pro esta decisão.
Além disso, deverá a autora informar se foi proposta ação para retomada do bem, juntando certidão de objeto e pé, se o caso.
Prazo: 10 dias. Pena: indeferimento da inicial. Intime-se. - ADV: PAULI ALEXANDRE QUINTANILHA (OAB 212043/SP)
Processo 0000156-12.2014.8.26.0191 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Itauleasing
S/A - Vistos, Recolha a parte autora uma taxa previdenciária referente ao substabelecimento de fls. 12/12-A, no prazo de 05
dias. A arrendadora informa a crise de adimplemento da obrigação contratada no arrendamento mercantil, o que qualifica, em
tese, a rescisão do contrato. A Súmula nº 293 do STJ estabelece que “a cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG)
não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil”. A cláusula contratada possibilita a restituição do veículo diante da
impontualidade do arrendatário e da existência da cláusula resolutória expressa. A constituição da mora qualifica a posse injusta
e a liminar para retomada do bem arrendado. Assim, determino a reintegração liminar do bem arrendado, bem como a citação,
ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos
como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente,
por cópia digitada, como mandado de reintegração e citação. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV:
EDUARDO INGRACIA DEVIDES (OAB 274483/SP), MIGUEL LUIS CASTILHO MANSOR (OAB 139405/SP)
Processo 0000305-76.2012.8.26.0191 (191.01.2012.000305) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Fundo de Investimento Em Direito Creditórios Não Padronizados NPL I - Fica a parte autora intimada para dar andamento ao
feito em 48 horas, sob pena de extinção ( art. 267, III do CPC). - ADV: GILMAR DA SILVA FRANCELINO (OAB 320289/SP),
CARLOS MAGNO RIBEIRO MAIA FILHO (OAB 305557/SP)
Processo 0000421-82.2012.8.26.0191 (191.01.2012.000421) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade Fernanda Martins Ferreira - Nelson Pinto Gonçalves e outros - Intime-se a autora a encaminhar sua certidão de nascimento
para que seja expedido mandado de averbação, conforme sentença de fls.210/2012. Prazo 05 (cinco) dias. - ADV: TEREZA
TARTALIONI (OAB 197543/SP), ALINE CRISTINA DA SILVA PIRES (OAB 281488/SP)
Processo 0000646-05.2012.8.26.0191 (191.01.2012.000646) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - Pablo
Sebastian Magalhaes Costa - Paulo Alberto da Cruz Costa - Visto. Intime-se a parte exequente ( Paulo) a informar se o seu
direito de visitas ao filho menor vem sendo normalmente exercido. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. - ADV: JOSE CARLOS
PATTI (OAB 33739/SP), MARCOS RAFAEL ZOCOLER (OAB 334846/SP), EVERTON LOPES DA SILVA (OAB 338862/SP)
Processo 0000755-87.2010.8.26.0191 (191.01.2010.000755) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário
- Adevilson Sales da Silva - Instituto Nacional de Seguro Social -inss - Vistos. Desnecessária a expedição de novo oficio
para pagamento dos honorários periciais (fls. 212/217), ante a informação de que já foi efetuado o seu pagamento. No mais,
recebo o recurso de apelação nos seus regulares efeitos, vez que preenche os requisitos de admissibilidade. Intime-se a parte
contrária, ao oferecimento de contrarrazões, no prazo de 15 dias. Após, com ou sem elas, certificada a numeração das folhas,
encaminhem-se os autos ao E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região com as nossas homenagens. Intime-se. - ADV: EDGARD
DA COSTA ARAKAKI (OAB 226922/SP), SÉFORA KÉRIN SILVEIRA (OAB 235201/SP)
Processo 0001301-74.2012.8.26.0191 (191.01.2012.001301) - Procedimento Ordinário - Guarda - Anderson Tiago Reginato
- Vistos. Com razão o MP. Ante a certidão de fls. 63, indefiro o pedido da antecipação da tutela, uma vez que a menor está
residindo com a mãe. Em decorrência do grande lapso temporal, diga o autor se tem interesse no prosseguimento do feito, no
prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. - ADV: TANIA APARECIDA PECANHA SILVESTRE (OAB 151730/SP)
Processo 0003399-95.2013.8.26.0191 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M. R. de O. - Vistos. Fls. 33:
arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: MERCIA REGINA RODRIGUES CAMARGO (OAB 117167/SP)
Processo 0003615-90.2012.8.26.0191 (191.01.2012.003615) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira S/A Cfi - Ginaldo Alcantara Santos - Vistos. Fls. 74: defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 10
(dez) dias requerido. Decorrido, cumpra-se o já determinado, independentemente de intimação. Intime-se. - ADV: ANA PAULA
Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP),
CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)
Processo 0005117-30.2013.8.26.0191 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Fica a parte autora intimada para dar andamento ao feito em 48 horas,
sob pena de extinção ( art. 267, III do CPC). - ADV: CHANDER ALONSO MANFREDI MENEGOLLA (OAB 302572/SP)
Processo 0005802-42.2010.8.26.0191 (191.01.2010.005802) - Execução de Alimentos - Alimentos - F. F. A. - E. N. A. - Vistos.
Ante ao silêncio da parte exequente aguarde-se eventual provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: ZENAIDE DE MACEDO
(OAB 205390/SP), ANA CARLA SANTANA TAVARES (OAB 240231/SP), GILSON FRANCISCO REIS (OAB 214688/SP)
Processo 0006028-76.2012.8.26.0191 (191.01.2012.006028) - Procedimento Ordinário - Bem de Família - Antonia da Silva
Azevedo - Otacilio Thome Azevedo - Vistos. Ante a possibilidade de acordo entre as partes, designo audiência de conciliação
para o dia 08 de abril de 2014, às 14:30h. Intime-se. Ferraz de Vasconcelos, 14 de janeiro de 2014. - ADV: RENATA SAMMARCO
ZENKER (OAB 284293/SP), CICERA MARIA DE SOUZA LEMES (OAB 154199/SP), JOSÉ DONIZETE SEBASTIÃO (OAB
283378/SP)
Processo 0006028-76.2012.8.26.0191 (191.01.2012.006028) - Procedimento Ordinário - Bem de Família - Antonia da Silva
Azevedo - Otacilio Thome Azevedo - Intime-se a parte requerida que foi designada Audiência de Conciliação para o dia 08 de
abril de 2014 às 14:30h na Sala de Audiências - 1ª Vara - ADV: CICERA MARIA DE SOUZA LEMES (OAB 154199/SP), JOSÉ
DONIZETE SEBASTIÃO (OAB 283378/SP), RENATA SAMMARCO ZENKER (OAB 284293/SP)
Processo 0007248-80.2010.8.26.0191 (191.01.2010.007248) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Valdir
Matias Zeller Junior - Servers Viagens e Turismo Ltda e outro - Sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, especifiquem as
partes as provas que efetivamente pretendam produzir, justificando detalhadamente a necessidade, pertinência e a relevância,
bem como qual fato controvertido será objeto da prova especificada, inclusive com apresentação do rol de testemunhas, se o
caso, em cumprimento ao art. 407 do Código de Processo Civil, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Advirto que
a parte deverá justificar de forma efetiva a imprescindibilidade da prova para o deslinde da questão, inclusive sobre os aspectos
da lide que podem ser aclarados por testemunhas ou perícia esclarecendo qual a especialidade técnica -, porque será dessa
motivação que se verificará a conveniência da instrução ou, do contrário, será realizado o julgamento antecipado. Em igual
prazo, digam se têm interesse na solução amigável do litígio, caso em que este Juízo designará a audiência prevista no art.
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331, do CPC. Outrossim, esclareço que, se designada audiência de conciliação, deverão as partes, ou preposto com poderes
para transigir, se fazerem acompanhar por advogado, sem prejuízo da apresentação de proposta justa e exeqüível. - ADV:
FABIO PEREIRA ATRA (OAB 289175/SP), VALMIR DOS SANTOS (OAB 170464/SP), NILTON ALEXANDRE CRUZ SEVERI
(OAB 166919/SP)
Processo 0007304-11.2013.8.26.0191 - Procedimento Sumário - Condomínio - Condominio Residencial Bilbao - Manifestese a parte autora acerca da certidão cartorária supra, no prazo de 05 dias (certifico e dou fé que, decorreu o prazo legal sem que
a requerida apresentasse contestação) - ADV: FÁBIO MURILO SOUZA DAS ALMAS (OAB 204290/SP)
Processo 0009687-59.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Alexandra Souza de
Oliveira - Vistos. A parte autora não deu total cumprimento à determinação de fls. 89/91. Assim, informe a parte autora se
eventualmente foi proposta ação para retomada do bem, bem como cumpra o disposto no art. 285-B do CPC. Prazo: 05 (cinco)
dias. Pena: indeferimento da inicial. Intime-se. - ADV: FERNANDA GOMES DE PAULA (OAB 194537/SP)
Processo 0009736-71.2011.8.26.0191 (191.01.2011.009736) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação
/ Ameaça - Bv Leasing Arrendamento Mercantil S.a. - Marcos Nicacio Ribeiro - Vistos. Fls. 66: defiro o sobrestamento do feito
pelo prazo de 90 (noventa) dias requerido. Decorrido, manifeste-se a parte autora em termos de prosseguimento do feito,
independentemente de intimação. Intime-se. - ADV: ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/
SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP)
Processo 0011973-10.2013.8.26.0191 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - R. A. dos S. - Vistos,
Defiro à parte exeqüente os benefícios da assistência gratuita. Cite-se o executado a pagar os alimentos vencidos no valor de
R$ 692,98, que compreende os três meses anteriores à propositura da ação, nos termos da Súmula n. 309 do Superior Tribunal
de Justiça, bem como as prestações que se vencerem ao longo do processo, provar que pagou ou justificar a impossibilidade
de fazê-lo, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de prisão civil, na forma do artigo 733 do Código de Processo Civil. Servirá a
presente decisão, por cópia digitada, como mandado de citação. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Intime-se. - ADV:
RUY OSCAR DOS SANTOS (OAB 105587/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO PAULO EDUARDO DE ALMEIDA CHAVES MARSIGLIA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SILAS MARIANO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0025/2014
Processo 0000147-84.2013.8.26.0191 - Protesto - Inadimplemento - Eduardo Francisco D’avila Gallo - Eduardo Francisco
D’avila Gallo - Vistos. Retifique-se, conforme requerido a fls. 23 no sistema informatizado e na autuação dos autos. Frustrada
a tentativa de citação da parte requerida no endereço indicado na petição inicial, a parte requerente peticiona nos autos
requerendo a expedição de oficios. Sucede que o ônus da localização de parte dentro de um processo não pode ser transferida
ao Estado. É dever daquele que maneja a ação. O argumento de que é impossível a obtenção da informação diretamente pela
parte não pode servir de respaldo para que seu pedido seja atendido. É verdade que a cada dia que passa, amplia-se o leque
de órgãos públicos ou privados que possuem registros de endereço das pessoas. Nesse passo, em pouco tempo estaria o Poder
Judiciário oficiando a uma gama de órgãos para tentar localizar determinada pessoa em razão de um interesse meramente
privado, transmudando-se o Poder em mero departamento de investigação e localização de pessoas. Certo é que o Judiciário
dispõe de meios e poderes, até informatizados, para a localização de bens e pessoas. Mas tal atividade deve ser supletiva e não
substitutiva à ação da parte autora. Por primeiro, é preciso que a parte autora faça um esforço mínimo para buscar informações
quanto ao paradeiro da parte requerida. Afinal, instituições como a SERASA, DETRAN, SPC e TELEFONICA disponibilizam
informações sobre os endereços das pessoas, esta última até mesmo pela internet na “Guia de Assinantes On Line”. Assim,
por primeiro, diligencie a parte autora, por si própria, na obtenção do endereço da parte requerida. Comprovado nos autos
o resultado negativo dessas diligências, o Juízo buscará informações junto à RF e BACEN. Intime-se. - ADV: EDUARDO
FRANCISCO D’AVILA GALLO (OAB 203309/SP)
Processo 0000310-35.2011.8.26.0191 (191.01.2011.000310) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Brinquedos Bandeirante S/A - Vistos. Recolha a parte autora o valor complementar de R$ 3,30, a fim de possibilitar a expedição
de cartas de citação aos endereços informados a fls. 117. Consigno que tal determinação fora efetuada a fls. 121 dos autos.
Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. - ADV: BENEDICTO CELSO BENICIO (OAB 20047/SP), BENEDICTO CELSO BENICIO
JUNIOR (OAB 131896/SP)
Processo 0001841-59.2011.8.26.0191 (191.01.2011.001841) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - J.
E. da S. S. - Fica o defensor da parte autora intimado da expedição de certidão de honorários, a qual encontra-se disponibilizada
no Portal e-SAJ para impressão e devido encaminhamento. - ADV: DULCINÉA DOS SANTOS (OAB 193578/SP)
Processo 0002261-30.2012.8.26.0191 (191.01.2012.002261) - Divórcio Litigioso - Dissolução - R. D. de M. C. - Fica o
defensor da parte autora intimado da expedição de certidão de honorários, a qual encontra-se disponibilizada no Portal e-SAJ
para impressão e devido encaminhamento. - ADV: JOEL TEIXEIRA DE CAMARGO JUNIOR (OAB 149492/SP)
Processo 0002855-10.2013.8.26.0191 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - ‘Banco Itaucard
S/A - Vistos. A guia de recolhimento de fls. 59 não se trata de recolhimento de taxa de condução do Oficial de Justiça, mas sim
de taxa previdenciaria à Ordem dos Advogados do Brasil. Assim, providencie a parte autora o recolhimento da taxa de condução,
corretamente. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. - ADV: CELSO MARCON (OAB 260289/SP)
Processo 0003686-34.2008.8.26.0191 (191.01.2008.003686) - Outros Feitos não Especificados - Lucilene Cristina de Moraes
Josephik - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Intime a parte autora a se manifestar acerca da petição de fls. 295/307 do
INSS. Prazo 05 (cinco) dias. - ADV: ROSANGELA MENDES DOS SANTOS RAPOSO (OAB 247868/SP), MAURICIO MARTINES
CHIADO (OAB 267926/SP), EDGARD DA COSTA ARAKAKI (OAB 226922/SP)
Processo 0004081-21.2011.8.26.0191 (191.01.2011.004081) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - F.m
Emprendimentos e Participaçoes S/A - Vistos. Fls.128/129: primeiramente, informe a parte exequente o endereço atualizado do
executado Uilton Pereira dos Santos, bem como recolha a competente taxa de condução do Oficial de Justiça, pois o AR de fls.
120 não foi recebida pelo mesmo. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. - ADV: ANDERSON BURIOLA CAVALCANTE (OAB 220480/
SP), NELSON DEL RIO PEREIRA (OAB 234834/SP)
Processo 0004729-06.2008.8.26.0191 (191.01.2008.004729) - Outros Feitos não Especificados - Cia Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de Sao Paulo - Cdhu - Vistos. Fls. 191 e 194: Esclareça a parte autora quanto ao pedido
de reintegração, uma vez que o processo ainda não foi sentenciado, no prazo de 05 (cinco) dias. Sem prejuízo, cite(m)-se
a requerida, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem
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presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código de
Processo Civil. Concedo desde já os benefícios do art. 172, §2º, do CPC, devendo o oficial de justiça constatar se há, e quais
são, ocupantes na posse do imóvel. Caso necessário, poderá o oficial entrar em contato com o autor através do telefone 31068702 (podendo ligar à cobrar). Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da
Lei. Intime-se. - ADV: GIZA HELENA COELHO (OAB 166349/SP)
Processo 0005147-65.2013.8.26.0191 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - CLEUZA ALVES
SIQUEIRA - ‘Diretor do Departamento Estadual de Transito - Detran - Fica a parte autora intimada a se manifestar quanto ao
ofício enviado pela Ciretran em fls. 55/57. Prazo 05 (cinco) dias. - ADV: GUILHERME ARRUDA MENDES CARNEIRO (OAB
335594/SP), GEREMIAS FRANCO CARNIEL RIGOBELLO (OAB 327531/SP)
Processo 0005514-89.2013.8.26.0191 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - AGAMENOM
GOMES BEZERRA - Delegado de Policia Diretor da Ciretran de Ferraz de Vasconcelos - Sp e outro - Fica a parte autora
intimada a se manifestar quanto ao ofício enviado pela Ciretran em fls. 49/51. Prazo 05 (cinco) dias. - ADV: FRANCISCO JAVIER
SERNA QUINTO (OAB 160908/SP), ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA (OAB 194156/SP), GUILHERME ARRUDA MENDES
CARNEIRO (OAB 335594/SP)
Processo 0006535-03.2013.8.26.0191 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - HSBC BANK
BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO - Intime-se a parte autora da expedição de carta precatória de busca e apreensão e citação,
a qual encontra-se disponibilizada no portal e-SAJ para impressão, instrução e devido encaminhamento, devendo comprovar
sua distribuição nos autos no prazo de 10 (dez) dias. - ADV: EDUARDO HILARIO BONADIMAN (OAB 124890/SP), ELAINE
CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS (OAB 127104/SP)
Processo 0007483-47.2010.8.26.0191 (191.01.2010.007483) - Procedimento Ordinário - Cédula de Crédito Bancário Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Npl 1 - Vistos. Por derradeiro, esclareça a parte autora quem
é a atual cessionária dos direitos creditórios do Banco Santander, em cumprimento ao r. Despacho de fls. 104, e decisão de
13/04/2012 quando foi deferida a substituição do polo ativo, com a admissão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
não Padronizados NPL 1. No prazo de 05 (cinco) dias. Fls. 105/106, Defiro o pedido de pesquisa de endereço junto ao sistema
SIEL e Infojud, desde que recolhida a taxa de R$ 22,00, no código n. 434-1, no prazo de 05 dias. Fls. 107/108, Defiro. Recolha
a competente taxa de previdência à carteira da OAB, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. - ADV: RAFAEL MIGLIO (OAB
285791/SP), ANA LIGIA RIBEIRO DE MENDONCA (OAB 78723/SP), ILDA HELENA DUARTE RODRIGUES (OAB 70148/SP),
ANDERSON GERALDO DA CRUZ (OAB 182369/SP)
Processo 0008428-97.2011.8.26.0191 (191.01.2011.008428) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau
Unibanco S.a. - Vistos. Esclareça a parte exequente o seu pedido de penhora “on line” de ativos financeiros dos executados (fls.
95 ), tendo em vista que os mesmos sequer foram citados, requerendo a medida pertinente. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. ADV: MIGUEL LUIS CASTILHO MANSOR (OAB 139405/SP)
Processo 0008743-91.2012.8.26.0191 (191.01.2012.008743) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - E. I. de C. R. - Vistos. Defiro o pedido de penhora “on line” nas contas bancárias e aplicações da parte devedora,
aguardando-se por 48 horas a sua confirmação. Havendo êxito na providência, a guia de depósito judicial da quantia constrita
terá eficácia de termo de penhora, intimando-se a parte devedora. Determino, ainda, que até que se efetive a medida, os autos
deverão permanecer em cartório, sob a guarda do Oficial Maior sem acesso às partes. Intime-se. - ADV: CLAUDIO HIROKAZU
GOTO (OAB 277624/SP)
Processo 0009367-43.2012.8.26.0191 (191.01.2012.009367) - Consignatória de Aluguéis - Locação de Imóvel - Odete Felix
Leite - Clara Rodrigues Ferreira - Vistos. A fim de possibilitar a rápida solução do litígio, bem como a possibilidade externada
pela parte autora quanto a eventual composição, informe a parte requerida se tem interesse na designação de audiência de
conciliação, ou apresente proposta de acordo justa e exequível. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. - ADV: MARISIA PETTINAZZI
VILELA (OAB 107583/SP), CELSO SANTOS (OAB 118140/SP)
Processo 0009374-98.2013.8.26.0191 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - JOSE ROGERIO DA SILVA - Vistos.
A concessão da tutela antecipada não é possível apenas com os documentos juntados na inicial. Por isso, imprescindível a
designação de audiência de justificação, nos termos do art. 928, “caput”, do Código de Processo Civil. Embora não requerido
pelo autor mencionada audiência, a necessidade de audiência pode ser verificada pelo magistrado. Nesse sentido, ensina
Marcus Vinicius Rios Gonçalves que “tendo o autor postulado a concessão de liminar, cabe ao juiz verificar se os elementos
trazidos são suficientes para a concessão de liminar. Se não o forem, não se vislumbra razão para que o juiz indefira a liminar,
sendo necessário que primeiro designe audiência de justificação, dando ao autor nova oportunidade para demonstrar o alegado.
Essa interpretação é que resulta da leitura do art. 928, no qual se estabelece que o juiz determinará a realização da audiência
se não puder conceder desde logo a liminar” (Novo Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, 4ª ed., São Paulo, Saraiva, 2008,
p. 297). Ante o exposto, designo audiência de justificação para o dia 04 de fevereiro de 2014, às 16:30h. Intime-se o autor
para apresentar rol de testemunhas no prazo de dez dias. Cite-se o réu para comparecer à audiência ora designada, com a
advertência de que o prazo de quinze dias para contestação se iniciará da decisão da liminar, que poderá ocorrer na audiência,
com as advertências do art. 285 do CPC. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as
penas da Lei. Diligencie-se. Intime-se. Ferraz de Vasconcelos, 14 de janeiro de 2014. - ADV: DORIVAL LEMES (OAB 124499/
SP)
Processo 0009462-73.2012.8.26.0191 (191.01.2012.009462) - Suprimento de Idade e/ou Consentimento - Casamento - K.
C. R. P. - Fica o defensor da parte autora intimado da expedição de certidão de honorários, a qual encontra-se disponibilizada no
Portal e-SAJ para impressão e devido encaminhamento. - ADV: MAURICIO ALEXANDRE FERNANDES (OAB 139729/SP)
Processo 0012338-64.2013.8.26.0191 - Interdição - Tutela e Curatela - V. de A. M. - Vistos, Defiro os benefícios da AJG.
Nos termos do art. 1.181 do Código de Processo Civil, designo interrogatório da parte requerida para o dia 15/04/2.014, às
14h30min. Expeça mandado, com as prerrogativas dos parágrafos do art. 172 do Código de Processo Civil, para: a) intimação
da parte autora para comparecer à audiência e, se necessário, providenciar a condução da parte requerida ou requerer ao
juízo providências nesse sentido; b) constatação de serem as partes domiciliadas juntas na mesma residência, e de aparentar
a parte requerida, ou não, ser demente ou não ter condições de receber a citação, nos termos do art. 218, caput, do Código
de Processo Civil; c) citação e intimação da parte requerida, caso aparente possibilidade de receber citação, para comparecer
à audiência acima designada, acompanhada de advogado(a), e para, querendo, impugnar ao pedido inicial, dentro do prazo
de 05 (cinco) dias contados da audiência; Providencie a serventia minuta de pesquisa de bens da parte requerida na ARISP e
RENAJUD. Dependendo do que for averiguado no interrogatório, e se houver aval do Ministério Público, a perícia médica poderá
ser substituída pela juntada, por qualquer das partes, de laudo ou atestado de médico psiquiatra, em letra de imprensa legível,
onde se ateste: a) se a parte requerida é portadora de doença ou problema de saúde, com seu respectivo código CID; b) se, em
razão da doença ou do problema de saúde, a parte requerida é incapaz, total ou parcialmente, para exercer os atos da vida civil;
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c) se há possibilidade de cura/reversão ou controle (prognóstico) da doença ou problema de saúde, ou de seus efeitos. Após o
interrogatório e esgotado o prazo para impugnação: 1) expeça-se e-mail à OAB local solicitando a nomeação de um advogado
dativo para defender os interesses do (a) réu (ré); 2) apresentado o laudo médico ou atestado acima mencionado, abra-se vista
ao Ministério Público; caso contrário, oficie-se ao médico psiquiatra clínico e forense, Dr. AGUSTIM CLAROS, solicitando-lhe
data para exame da parte requerida. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado de intimação, constatação e de
citação. Intime-se. Ciência ao Ministério Público. - ADV: JOSE DUARTE SANTANA (OAB 152342/SP)

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JOÃO WALTER COTRIM MACHADO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUCIANE SAO LEAO FEITOSA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2014
Processo 0000109-38.2014.8.26.0191 - Cautelar Inominada - Medida Cautelar - Silvia Mabel de Souza Rocha - Banco
do Brasil S/A - Vistos. Nos termos do artigo 273 do CPC, necessária para a concessão da tutela, além do perigo da mora, a
verossimilhança das alegações. No caso em comento não há nos autos provas suficientes para a comprovação das alegações
da autora nessa fase de cognição sumária, em especial prova do bloqueio e motivo. Dessa feita, ausentes os requisitos legais
mantenho o decidido as fls.14. Cite-se com as formalidades legais. Intime-se. - ADV: JOSUE JORGE DE OLIVEIRA (OAB
131862/SP)
Processo 0000436-90.2008.8.26.0191 (191.01.2008.000436) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Antonio
Rezende da Silva - Instituto Nacional de Seguridade Social - Arquive-se com a cautela de praxe. - ADV: SAMUEL SOLOMCA
JUNIOR (OAB 70756/SP), MAURICIO MARTINES CHIADO (OAB 267926/SP)
Processo 0000913-40.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Temporim Loteadora Empreendimentos
Imobiliarios Ltda - WBIRAJARA RIBEIRO ROCHA - - CLAUDIA RIBEIRO ROCHA - Vistos. 1- Proceda a serventia a renumeração
dos autos na ordem correta tendo em vista que a reconvenção havia sido autuada em apartado. 2- Determino a abertura do 2º
volume as fls.201. 3- No mais, manifeste-se o autor sobre a contestação e reconvenção apresentadas. Intime-se. - ADV: MARIA
HELENA PEREIRA (OAB 102966/SP), CLAUDIA GRAÇA VIEIRA MOREIRA (OAB 176824/SP), MARIA CELESTE CARDOZO
SASPADINI (OAB 51497/SP), DRIELLI SARAIVA DE CARVALHO (OAB 327282/SP)
Processo 0001219-43.2012.8.26.0191 (191.01.2012.001219) - Reintegração / Manutenção de Posse - Santander Leasing
S/A - Arrendamento Mercantil - Daniel Alves Ferreira - Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. - ADV: ANA ROSA
DE LIMA LOPES BERNARDES (OAB 298923/SP), SERGIO SCHULZE (OAB 298933/SP), CHANDER ALONSO MANFREDI
MENEGOLLA (OAB 302572/SP)
Processo 0001366-06.2011.8.26.0191 (191.01.2011.001366) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - José Eduardo
Arruda - - Jose Carlos Arruda - - Regina Arruda Ventura - - Maira Cavalcanti de Oliveira - - Rosana Arruda - - Márcia Ribeiro
Cavalcanti - Carlos Arruda - Fazenda Publica do Estado de Sao Paulo - Apresente o inventariante as últimas declarações. - ADV:
MARCUS VINICIUS BOZZELLA RODRIGUES ALVES (OAB 226187/SP), JI NA PARK (OAB 121708/SP), RUY OSCAR DOS
SANTOS (OAB 105587/SP)
Processo 0001403-72.2007.8.26.0191 (191.01.2007.001403) - Inventário - Inventário e Partilha - Kassia Aparecida de Melo
Pereira - Jose Manoel Pereira decujus - Vistos. retornem os autos ao arquivo com as cautelas de praxe. Intime-se. - ADV:
MIGUEL ULISSES ALVES AMORIM (OAB 215398/SP), EDUARDO FRANCISCO D’AVILA GALLO (OAB 203309/SP), DORIVAL
LEMES (OAB 124499/SP)
Processo 0001426-47.2009.8.26.0191 (191.01.2009.001426) - Procedimento Ordinário - Benefícios em Espécie - Ilta Pardim
da Mata - Instituto Nacional do Seguro Social-inss - Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. - ADV: EDGARD DA
COSTA ARAKAKI (OAB 226922/SP), JOÃO VINICIUS RODIANI DA COSTA MAFUZ (OAB 249201/SP), LEONARDO KOKICHI
OTA (OAB 226835/SP)
Processo 0001590-70.2013.8.26.0191 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - C. D. de S. - - L. D. de S.
- R. D. de S. - J. A. de S. - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação de
fls. 61/62, celebrada pelas partes, nesta ação de execução de alimentos, movida por Cauan Dias de Sa contra Jeferson Aecio de
Sa.. Em conseqüência, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 269, inciso III do Código
de Processo Civil. Expeça-se o contramandado de prisão com urgência. Sem custas. P.R.I.C..Arquivem-se com as cautelas de
praxe. - ADV: EDMILSON FERREIRA DA SILVA (OAB 177669/SP), CAROLINA CHIAVALONI FERREIRA (OAB 225620/SP)
Processo 0002302-31.2011.8.26.0191 (191.01.2011.002302) - Monitória - Pagamento - Joao Francisco da Silva Filho Camila Aparecida Ferreira Moraes - Vistos JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO comprovou nos autos o fato constitutivo do seu
direito, através dos cheques de fls.10/11, subscritos pela ré, CAMILA APARECIDA FERREIRA MORAES. A requerida não foi
localizado para citação pessoal, tendo sido citada por edital (fls.92). Nomeador curador especial, foi apresentada contestação
(fls.101). Instado a manifestar-se, o autor nada requereu (fls.104) É o relatório do essencial. Decido. Presentes os pressupostos
processuais e as condições da ação, o feito comporta julgamento de mérito, no estado em que se encontra; desnecessária
a colheita de outras provas, pois a matéria é eminentemente de direito e os fatos controversos vieram bem comprovados
por documentos, de maneira que aflora o julgamento antecipado, em conformidade com a regra do artigo 330, inciso I, do
Código de Processo Civil. A ação é procedente. A requerida foi citada por edital e apresentou contestação por meio de Curador
Especial que lhe foi nomeado. Com isso, fica afastada a revelia. Contudo, a contestação por negativa geral não tem o condão
de desincumbir a ré de provar eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Com efeito, a petição
inicial traz dois cheques emitidos pela requerida que comprovam o valor da dívida, suficientes para satisfazer os requisitos
legais do procedimento monitório documental adotado pela nossa legislação. Note-se que para a propositura de ação monitória
com base em cheque prescrito, a jurisprudência não exige que o autor invoque o negócio jurídico subjacente. Neste sentido:
“Ação monitória. Cheque prescrito. Apresentado pelo autor o cheque, o ônus da prova da inexistência do débito cabe ao réu.
A prova inicial, municiada pelo cheque, é o bastante para a comprovação do direito do autor ao crédito reclamado, cabendo ao
lado adverso demonstrar, eficazmente o contrário” (STJ-4ª Turma, Resp 285.223-MG, rel. Min. Aldir Passarinho Jr., j. 26.6.01,
negaram provimento, v.u., DJU 5.11.01, p. 116). Clara está a existência de prova escrita de dívida, e a ausência da possibilidade
de ajuizamento da ação de execução não impede que sejam preservados os atributos dos títulos de crédito. Ante o exposto,
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JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado por JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO, e constituo de pleno direito em título
executivo judicial o mandado inicial, condenando CAMILA APARECIDA FERREIRA MORAES, ao pagamento da importância
de R$3.889,16 (três mil, oitocentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos), sobre a qual incidirão juros de 1%(um por
cento) ao mês a partir da citação e correção monetária computada a partir do ajuizamento da ação. Condeno, ainda, a requerida
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios que ora arbitro em 10% (dez por
cento) do valor da causa. Após o trânsito em julgado, prossiga-se na forma do cumprimento de sentença (art. 475-J do Código
de Processo Civil), intimando-se a executada para pagamento do débito acima descrito. P.R.I.C. (Valor do Preparo R$90,55 e
porte de remessa R$29,50 (01 volume)). - ADV: WILLIAN PRADO (OAB 243083/SP), ADRIANA CONCEIÇÃO DO CARMO (OAB
157124/SP)
Processo 0002322-85.2012.8.26.0191 (191.01.2012.002322) - Procedimento Ordinário - Guarda - Luiz Carlos Pitel Pereira Maria Aparecida Santana - Vistos. Tendo em vista o teor da certidão da serventia, aguarde-se por mais trinta dias a designação
de assistente social. Intime-se. - ADV: MARIA ALICE CORREIA LOUREIRO (OAB 192930/SP)
Processo 0002476-40.2011.8.26.0191 (191.01.2011.002476) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral - Regiane
de Souza Benjamim - Fazenda Publica Estadual - Julgo, pois, IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por REGIANE DE
SOUZA BENJAMIN contra a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, resolvendo o mérito nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios,
estes últimos ora arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, observando-se o disposto no artigo 12 da Lei n° 1.060/50,
ficando a exigibilidade da verba de sucumbência condicionada à cessação da alegada pobreza. Oportunamente, arquivem-se.
P. R. I. C. (Valor do Preparo R$3.806,69 e porte de remessa R$59,00 (02 volumes)). - ADV: MIGUEL ULISSES ALVES AMORIM
(OAB 215398/SP), JI NA PARK (OAB 121708/SP)
Processo 0002775-56.2007.8.26.0191 (191.01.2007.002775) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Leandro Aparecido Magina - Banco Daycoval S/A - - Guarumotos Veiculos Ltda - Vistos. O cálculo apresentado pelo autor deve
ser refeito. O STJ, através da súmula 362, já pacificou o entendimento de que a correção monetária do valor da indenização
a título de danos morais, incidirá a partir da data da sentença. Desse modo, considerando que a decisão foi proferida aos
15/09/2009, somente a partir daí é que será computada a correção monetária. Em relação à multa prevista no artigo 475-J do
CPC, deverá ser descontado o valor pago pelo banco-requerido, aplicando-se 10% somente sobre o saldo devedor. Portanto,
o autor deverá elaborar nova conta apresentando as devidas correções até a data do primeiro depósito efetuado pelo banco
(08/02/2013), e, em seguida, novo cálculo com os acréscimos devidos sobre a diferença obtida. - ADV: ELCIO CAETANO DE
LIMA (OAB 109668/SP), PAULO WILLIAN RIBEIRO (OAB 187154/SP), FERNANDO JOSE GARCIA (OAB 134719/SP), ISAAC
LUIZ RIBEIRO (OAB 99250/SP)
Processo 0003624-72.2000.8.26.0191 (191.01.2000.003624) - Outros Feitos não Especificados - Joao Tiburtino Matias Imob e Const Continental Ltda - Vistos. Ausentes novos requerimentos, remetam-se ao arquivo. Intime-se. - ADV: LIDIA MARIA
DE ARAUJO DA C. BORGES (OAB 104616/SP), FLAVIO HENRIQUE MORAES (OAB 134682/SP), FERNANDO LUIS SILVA DE
OLIVEIRA (OAB 144284/SP), ASDRUBAL SPINA FERTONANI (OAB 35904/SP)
Processo 0003679-66.2013.8.26.0191 - Mandado de Segurança - Ensino Fundamental e Médio - VINICIUS SOUZA DE
CARVALHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS - Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. ADV: JULIANA APARECIDA PEREIRA (OAB 278942/SP)
Processo 0004215-53.2008.8.26.0191 (191.01.2008.004215) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Banco Itauleasing S.a. - Antonio de Jesus Freire - Edilson Borges do Nascimento - Arquivem-se os autos com as
cautelas de praxe. - ADV: LUCIANO PEREIRA DA CRUZ (OAB 282340/SP), CARLA PASSOS MELHADO COCHI (OAB 187329/
SP), EURIPEDES BARSANULFO FERREIRA (OAB 143926/SP)
Processo 0004271-72.1997.8.26.0191 (191.01.1997.004271) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo
/ Atualização - Ricardo Juliao dos Santos - - Lenice Oliveira Santos - C.b.t.u. - Companhia Brasileira de Trens Urbanos - A
executada não peticiona com razão. Observo que o mandado de levantamento no valor de R$13.612,00 expedido em 17 de
agosto de 2009 foi devolvido aos autos (fl. 438). No entanto, novo mandado de levantamento, no mesmo valor, foi expedido em
favor do interessado em 20 de novembro de 2009 (fl. 471), e a C.B.T.U. foi regularmente intimada para retirada em 09/12/2009.
Nova intimação foi realizada a fl. 475 e o mandado de levantamento foi retirado a fl. 482. Assim, não existem valores a serem
compensados. Por outro lado, os honorários de advogado arbitrados a fl. 432 foram majorados para R$2000,00 por meio do r.
Acórdão proferido em 25/11/2009 (fl. 162/163 do 4º apenso - agravo 991.09.041167-7). Diante do exposto, defiro a tentativa de
penhora on line no valor de R$3730,75 por meio do Sistema Bacenjud, nas contas em nome da executada C.B.T.U. Companhia
Brasileira de Trens urbanos. Comprove o exequente o recolhimento da taxa necessária no valor de R$11,00. Após, tornem
para o bloqueio. - ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), DÉCIO FLAVIO GONÇALVES TORRES FREIRE
(OAB 191664/SP), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/SP), GILSON KIRSTEN (OAB 98077/SP), NEI
CALDERON (OAB 114904/SP)
Processo 0005089-38.2008.8.26.0191 (191.01.2008.005089) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Dini Textil
Industria Comercio e Representações Ltda - Empresa de Onibus Guarulhos S.a. - - Puca Remoções e Auto Socorro Ltda Me Vistos. Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento, esclarecendo se possui interesse em iniciar a fase de execução.
Intime-se. - ADV: CLAUDIA BARBOSA PADOAN (OAB 151838/SP), JULIANA DE PAULI VASCONCELLOS (OAB 274646/
SP), IVANY MARQUES REZENDE TAVARES (OAB 92918/SP), RODRIGO MARCHI CARRASCO DA SILVA (OAB 254127/SP),
NEYMAR BORGES DOS SANTOS (OAB 187896/SP), CICERO OSMAR DA ROS (OAB 25888/SP)
Processo 0005840-49.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Vania Dantas de Miranda
Ribeiro - - Jose Alfredo Ribeiro - - Leonardo de Miranda Ribeiro - Instituto Educacional Andrade - - Denise de Oliveira Andrade Vistos. Defiro a gratuidade processual à requerente. Anote-se expeça-se o necessário. Intime-se. - ADV: THALITA DE ALMEIDA
NUNES (OAB 297477/SP), MAICO PINHEIRO DA SILVA (OAB 179166/SP), ANDRE LUIS GOMES DE SOUZA (OAB 306702/
SP)
Processo 0006458-67.2008.8.26.0191 (191.01.2008.006458) - Outros Feitos não Especificados - Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - Cdhu - Joao Fernandes Evangelista - - Conceição Aparecida
Pedral Evangelista - Vistos. Manifeste-se a autora em termos de prosseguimento, recolhendo a GRD (R$ 13,59) para possibilitar
a expedição de mandado de reintegração de posse, se o caso. Intime-se - ADV: ROBERTO ATAIDE DOS SANTOS (OAB
131643/SP), CARLOS EDUARDO GONÇALVES (OAB 215716/SP)
Processo 0007920-83.2013.8.26.0191 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - MILONIA MARIA RIBEIRO - JOZIAS
JOSE DA SILVA - Vistos. Diante da manifestação da FESP INDEFIRO o levantamento do numerário por ora. No mais deverá o
autor providenciar o protocolo de entrada administrativa referente ao ITCMD junto a mProcuradoria. Intime-se. - ADV: ELIANE
DOS SANTOS ITO (OAB 163429/SP)
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Processo 0007929-79.2012.8.26.0191 (191.01.2012.007929) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade Ramon Oliveira Lima - Sabrina Felix Lima - Arquive-se com a cautela de praxe. - ADV: RICARDO MOLINARI (OAB 300167/SP),
GILSON ALMEIDA DOS SANTOS (OAB 194332/SP)
Processo 0007968-47.2010.8.26.0191 (191.01.2010.007968) - Interdição - Capacidade - L. da S. - D. da S. - Designo o dia
19/03/2014 às 15:00 horas, para o interrogatório do interditando. Expeça-se o necessário, citando-se o interditando, conforme o
indicado a fl. 294. Regularize-se a abertura do 2º volume. - ADV: RUI AFONSO CARDOSO PEREIRA (OAB 77694/SP)
Processo 0007995-25.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - U. de S. G. - Z. de S. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, declarando a união estável entre Umbelina de Souza Gomes e Zico
de Souza no período de 1991 a 17 de junho de 2013. Em razão da não oposição de defesa por parte dos réus, incabível a
condenação em honorários advocatícios, também não há que se falar em custas para autora, uma vez que ela é beneficiária
de Justiça Gratuita. Oportunamente, arquivem-se. (Valor do Preparo R$74,40 e porte de remessa R$29,50 (01 volume)). - ADV:
DEUSDETE PEREIRA CARVALHO JUNIOR (OAB 87670/SP)
Processo 0008670-22.2012.8.26.0191 (191.01.2012.008670) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Flash Clean
Prestação de Serviços Ltda - Alpha Med Comercial Ltda Me - - Banco do Brasil S.a - Vistos. Redistribuam-se os presentes autos
à 1ª Vara desta distrital por meio do Cartório Distribuidor, procedendo-se às devidas anotações. - ADV: KARINA DE ALMEIDA
BATISTUCI (OAB 178033/SP), JOAQUIM MENDES FILHO (OAB 51869/SP), HELENO DE LIMA (OAB 179150/SP), PAULA
RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP)
Processo 0009136-16.2012.8.26.0191 (191.01.2012.009136) - Procedimento Ordinário - Revisão - Jose Edson Bernardo
Bonfim - Matheus Castro Bomfim - Vistos. Arbitro os honorários do i.Advogado em 100% (cem por cento) da tabela vigente.
Expeça-se certidão. Após, ao arquivo. Intime-se. - ADV: SILAINE CRISTINA GARCIA (OAB 225118/SP), ALBERI LACERDA DA
PAIXÃO (OAB 260896/SP)
Processo 0009438-11.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Guarda - J. R. G. - A. M. N. - Vistos. 1- Providencie a
Ilustre advogada do autor a regularização da petição de fls 115, uma vez que a mesma está apócrifa. 2- No mais, manifeste-se o
autor sobre a contestação e documentos juntados. Intime-se. - ADV: JOSE DUARTE SANTANA (OAB 152342/SP), ROSANGELA
TAVARES DOS SANTOS (OAB 262848/SP)
Processo 0009481-45.2013.8.26.0191 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R. B. A. - A. B. A. - Ante o exposto, julgo PROCEDENTE
o pedido para decretar o DIVÓRCIO de ROSILDA BARBOZA ARAÚJO e ALUÍSIO BATISTA ARAÚJO, resolvendo-se o mérito na
forma do artigo 269, inciso I, do CPC, extinguindo a sociedade conjugal nos termos do artigo 226, §6º da Constituição Federal,
partilhando-se os bens da forma descrita na inicial, ou seja, caberá à autora a totalidade do imóvel em que residem, situado na
Rua Belarmina Justi Franco, 146 - Jardim Yone, Ferraz de Vasconcelos, e, ao réu, o automóvel descrito a fls.4, bem como, todo
saldo bancário em conta corrente e poupança de titularidade das partes. A mulher voltará a usar o nome de solteira: ROSILDA
ALMEIDA BARBOZA ESTA SENTENÇA SERVIRÁ COMO MANDADO E COMO OFÍCIO CUMPRA-SE. Providenciem as partes
a impressão da presente, bem como, da certidão do trânsito em julgado, diretamente o site do Tribunal de Justiça (www.tjsp.
jus.br), procedendo ao devido encaminhamento ao Cartório de Registro Civil competente para a necessária averbação, após a
colheita do devida “Cumpra-se” junto ao Juízo competente. Sem custas, ou honorários, deferidos os benefícios da gratuidade
processual. P. R. I. C. (Valor do Preparo R$132,80 e porte de remessa R$29,50 (01 volume)). - ADV: BRUNO FERREIRA BEGO
(OAB 288145/SP)
Processo 0010405-56.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Guarda - E. P. de S. - J. A. de Q. - Vistos. Indefiro o pedido
formulado a fls.33 por falta de amparo legal. Assim regularize-se a representação processual no prazo de dez dias, sob pena de
indeferimento da inicial. Intime-se. - ADV: MAURICIO ALEXANDRE FERNANDES (OAB 139729/SP)
Processo 0011099-25.2013.8.26.0191 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Município de
Ferraz de Vasconcelos - Zilda Lopes da Silva - Diante do exposto, REJEITO os presentes embargos opostos por Município de
Ferraz de Vasconcelos em face de Zilda Lopes da Silva, com fundamento no artigo 739-A, §5º do CPC. P.R.I.C (Valor do Preparo
R$74,40 e porte de remessa R$29,50 (01 volume)). - ADV: GABRIEL NASCIMENTO LINS DE OLIVEIRA (OAB 333261/SP)
Processo 0011884-84.2013.8.26.0191 - Exceção de Incompetência - Cancelamento de Protesto - Mascarello Carrocerias e
Onibus Ltda - Transportadora Turistica Nossa Senhora do Monte Serrat Ltda Me - Ante o exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA oposta por MASCARELLO CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA em face de TRANSPORTADORA TURÍSTICA
NOSSA SENHORA DO MONTE SERRAT LTDA-ME, e determino a redistribuição dos autos à Comarca de Cascável-PR. Após
o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Distribuidor local para as providências cabíveis. P.R.I.C. (Valor do preparo
R$197,46 e porte de remessa R$88,50 (03 volumes)). - ADV: LUIS ANTONIO OLIVEIRA (OAB 136683/SP)
Processo 0012383-68.2013.8.26.0191 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Lourival Ramos dos Santos - 1.Citem-se
pessoalmente a pessoa em cujo nome estiver transcrito o imóvel, se houver, e os confrontantes (CPC, artigo 942). 2.Citemse por edital os réus desconhecidos, em lugar incerto e eventuais interessados, observado o prazo de trinta dias.3.Citem-se
as Fazendas Federal, Municipal e Estadual, por via postal (CPC, artigo. 4.Defiro os benefícios da justiça gratuita aos autores.
Anote-se.5. Oficie-se ao Oficial do C.R.I. de Poá, com cópia integral dos autos, para que informe de maneira clara e precisa se o
memorial e levantamento atendem as exigências registrarias, manifestando-se sobre o pedido. Outrossim, deverá esclarecer se:
1. Os confrontantes (pelos números do títulos) citados na planta estão corretos, ou sejam de acordo com os dados do registro
(indicador pessoal e real)? 2. Os confrontantes (pelos números dos registros) indicados na planta são os últimos titulares
constantes das matriculas e transcrições? 3. Há em algum dos títulos (matriculas ou transcrições) fornecidos pela parte autora
mais de um proprietário na matricula ou transcrição? Fornecer relação (não basta juntar os títulos) de todos os proprietários que
existam em um mesmo título, ainda que em condomínio. 4. Quais dos confrontantes apontados no memorial e planta são apenas
possuidores ou possuem apenas escritura? 5. O imóvel cuja área se pretende usucapir esta perfeitamente descrito no mapa e
memorial descritivo? O cartório de Registro de Imóveis deverá diligenciar em 10 dias, a pesquisa quanto a eventual registro do
imóvel, promovendo buscas pelo indicador real, a partir da descrição e das indicações fornecidas, e pelo indicador pessoal, a
partir dos eventuais nomes mencionados na petição inicial ou nos documentos juntados. Realizadas as buscas, o cartório de
Registro de Imóveis prestara as informações que julgar convenientes, sem prejuízo das constantes das letras acima, juntando
a respectiva certidão positiva ou negativa. O CRI sublinhará nas certidões positivas os nomes dos proprietários do imóvel
usucapiendo, os quais deverão ser citados para integrarem o pólo passivo da ação, mencionando, se houver, seus endereços.
Com a vinda das informações solicitadas, manifeste-se a autora. Int. - ADV: JULIANA APARECIDA PEREIRA (OAB 278942/SP)
Processo 0012386-23.2013.8.26.0191 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - P. da S. C. - J. P. G. C. - Vistos.
Processe-se em segredo de justiça. Defiro a gratuidade. Anote-se. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 953/05 do C.S.M.
remetam-se os autos ao Setor de Conciliação, designando audiência de tentativa de composição das partes para o dia 07/03/2014
às 16:00 horas. Cite-se e intime-se o requerido, advertindo-o de que, não havendo conciliação entre as partes, será designada
data para a instrução e julgamento, ocasião em que deverá ser apresentada a sua contestação ao pedido do autor. O autor será
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intimado por advogado, através da imprensa oficial. Intimem-se. As audiências deste Juízo realizam-se no seguinte endereço:
Rua Santos Dumont, 1535, sala de Audiência da 2ª Vara, Jardim Vista Alegre, Ferraz de Vasconcelos. Servirá o presente, por
cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: IVONE CAETANA DA SILVA (OAB 131394/
SP)
Processo 0012387-08.2013.8.26.0191 - Interdição - Tutela e Curatela - M. A. de O. - L. C. S. - Vistos. Defiro a requerente os
benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Nomeio a requerente para o cargo de curadora provisória pelo prazo de seis meses,
sob compromisso. Designo audiência para oitiva do interditando para o dia 19/03/2014 às 14:30 horas. Cite-se o interditando,
nos termos e com as advertências do art. 1181 e 1182 do Código de Processo Civil, consignando-se ainda as prerrogativas dos
parágrafos do art. 172 do Código de Processo Civil, e que, se for o caso, deverá o Sr. Oficial observar o disposto no art. 218 do
mesmo diploma legal. Ciência ao M.P. Intime-se. - ADV: ALANDERSON TEIXEIRA DA COSTA MARQUES (OAB 278882/SP)
Processo 0012473-76.2013.8.26.0191 - Imissão na Posse - Posse - Célio Romilson Alves Ferreira - Maria Tereza Soares
de Azevedo - Vistos. Nos termos do artigo 273 do CPC, necessária para a concessão da tutela, além do perigo da mora, a
verossimilhança das alegações. No caso em comento, não é possível analisar em cognição sumária, pois não há nos autos
provas suficientes para a comprovação das alegações do autor nessa fase de cognição sumária. Dessa feita, ausentes os
requisitos legais INDEFIRO a liminar de tutela antecipada. Cite-se, com as advertências legais. Int. - ADV: ANDRÉIA LUIZ DOS
SANTOS (OAB 261874/SP)
Processo 0012479-83.2013.8.26.0191 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - E. A. C. - F. de T. C. - Processe-se
em segredo de justiça. Defiro a gratuidade. Anote-se. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 953/05 do C.S.M. remetam-se
os autos ao Setor de Conciliação, designando audiência de tentativa de composição das partes para o dia 14/03/2014 às 13:30
horas. Cite-se e intime-se o requerido, advertindo-o de que, não havendo conciliação entre as partes, será designada data
para a instrução e julgamento, ocasião em que deverá ser apresentada a sua contestação ao pedido do autor. Sem prejuízo,
fixo os alimentos provisórios em 1/3 do salário mínimo, com vencimento todo dia 10 de cada mês. No caso de trabalho com
vínculo empregatício fixo os alimentos em 1/3 dos vencimentos líquidos percebidos pelo réu. Os alimentos ora fixados serão
devidos a partir da data da citação do réu. O autor será intimado por advogado, através da imprensa oficial. Intimem-se. Sem
prejuízo, deverá a patrona da autora providenciar a juntada da indicação da OAB, uma vez que foi juntado aos autos somente
a procuração. As audiências deste Juízo realizam-se no seguinte endereço: Rua Santos Dumont, 1535, sala de Audiência da 2ª
Vara, Jardim Vista Alegre, Ferraz de Vasconcelos. - ADV: MARISIA PETTINAZZI VILELA (OAB 107583/SP)
Processo 0012490-15.2013.8.26.0191 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G. R. B. - V. R. da S. - Vistos.
Processe-se em segredo de justiça. Defiro a gratuidade. Anote-se. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 953/05 do
C.S.M. remetam-se os autos ao Setor de Conciliação, designando audiência de tentativa de composição das partes para o
dia 07/03/2014 às 15:30 horas. Cite-se e intime-se o requerido, advertindo-o de que, não havendo conciliação entre as partes,
será designada data para a instrução e julgamento, ocasião em que deverá ser apresentada a sua contestação ao pedido do
autor. Sem prejuízo, fixo os alimentos provisórios em 1/3 do salário mínimo, com vencimento todo dia 10 de cada mês. No caso
de trabalho com vínculo empregatício fixo os alimentos em 1/3 dos vencimentos líquidos percebidos pelo réu. Os alimentos
ora fixados serão devidos a partir da data da citação do réu. Desde já fica deferida a expedição de ofício ao Banco do Brasil
para a abertura de conta em nome da representante legal do autor para fins de depósito de pensão. O autor será intimado por
advogado, através da imprensa oficial. Intimem-se. As audiências deste Juízo realizam-se no seguinte endereço: Rua Santos
Dumont, 1535, sala de Audiência da 2ª Vara, Jardim Vista Alegre, Ferraz de Vasconcelos. Servirá o presente, por cópia digitada,
como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA SOUZA (OAB
202472/SP)
Processo 3000476-79.2012.8.26.0191 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Portoseg S/A
Credito Financimento e Investimento - Sergio de Lima Vicente - Vistos. Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento. Na
inércia ao arquivo. Intime-se. - ADV: ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP), DENIS FIGUEIREDO
(OAB 183350/SP), PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JOÃO WALTER COTRIM MACHADO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUCIANE SAO LEAO FEITOSA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2014
Processo 0000159-98.2013.8.26.0191 - Protesto - Inadimplemento - JULIETA JACYRA GALLO - - WALDOMIRO GALLO
- - MARIA DE LOURDES GALLO - Lourivaldo Oliveira de Queiroz - - MARIA SONIA GONÇALVES - O(A) autor(a) deverá
providenciar o recolhimento de R$ 18,00 para fins de citação postal, e ainda, fornecer as cópias da inicial a fim de instruir a
carta. - ADV: EDUARDO FRANCISCO D’AVILA GALLO (OAB 203309/SP)
Processo 0000464-82.2013.8.26.0191 - Depósito - Alienação Fiduciária - Itaú Unibanco S/A. - Diga o autor sobre o decurso
do prazo para resposta do réu. - ADV: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB 103587/SP)
Processo 0000804-26.2013.8.26.0191 - Execução de Título Extrajudicial - Inadimplemento - Casadoce Indústria e Comércio
de Alimentos Ltda - Diga o exequente sobre a certidão do oficial de justiça (executado em local incerto e não sabido). - ADV:
OCTAVIO DE PAULA SANTOS NETO (OAB 196717/SP), RAPHAEL STORANI MANTOVANI (OAB 278128/SP)
Processo 0001071-86.1999.8.26.0191 (191.01.1999.001071) - Inventário - Inventário e Partilha - Elvira Pinto Jorge - - Vania
Jorge Alves - Rene Jorge de Cujus - Antonio Henrique Ortiz Rizzo e outro - Fazenda Estadual do Estado de São Paulo - Fesp
- Digam as partes sobre a manifestação/cálculo apresentado pela contadora judicial. - ADV: LUIZ MARQUES BARRETO (OAB
96074/SP), JOSE DOMINGOS CHIONHA JUNIOR (OAB 129092/SP), FERNANDO PEREIRA MAGALHÃES (OAB 195530/SP),
PAULO GARABED BOYADJIAN (OAB 127478/SP), SIMONE ALVES VALLIM (OAB 189100/SP), MICHELLE NAJARA APARECIDA
SILVA (OAB 300929/SP), MARCELO ROSA RIBEIRO (OAB 611/MS), DENIS LEANDRO SOUSA NUNES (OAB 209735/SP)
Processo 0001194-93.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Manoel Ferreira da Silva
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - ciência à(s) partes para comparecer(m) à Praça da Independência,
21, Centro, Ferraz de Vasconcelos-SP, próximo à estação ferroviária de Ferraz de Vasconcelos-SP, para a realização de perícia
médica em 13 de fevereiro de 2014, quinta-feira, às 11h00min. (médico, Ronaldo Jorge). - ADV: ANDRE RODRIGUES INACIO
(OAB 230153/SP)
Processo 0001543-96.2013.8.26.0191 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - SILVANO DOS
SANTOS SILVA - Manifeste-se o autor acerca das informações prestadas pela autoridade coatora e pela Fazenda Pública
Estadual em 48 horas, sob pena de o Juiz determinar a extinção do processo. - ADV: DAIANA APARECIDA ROSA (OAB 265864/
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SP)
Processo 0001570-89.2007.8.26.0191 (191.01.2007.001570) - Procedimento Ordinário - Sociedade Civil de Educacao Braz
Cubas - Vistos. Os autos estão arquivados. Assim deverá o peticionante (Dr Luiz Marrano Netto substabelecido pelo Dr Victor
Athiê) providenciar o recolhimento da taxa de desarquivamento R$ 22,00. - ADV: LUIZ MARRANO NETTO (OAB 195570/SP)
Processo 0003059-88.2012.8.26.0191 (191.01.2012.003059) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais - Diga o autor sobre a certidão do oficial de justiça (endereço não localizado). Observo que tanto
o réu Amaro quanto o réu Helio não foram ainda localizados para serem citados. - ADV: ADILSON NERI PEREIRA (OAB 244484/
SP)
Processo 0003121-02.2010.8.26.0191 (191.01.2010.003121) - Execução de Título Extrajudicial - Apparecida Andere Correa
- Pamela de Souza Clarino Rosa e outro - Diante da inércia dos executados, manifeste-se a executante. - ADV: LINO PINHEIRO
DA SILVA (OAB 151707/SP), MILTON JOSÉ DE SANTANA (OAB 161121/SP)
Processo 0003251-84.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Guarda - M. de L. G. de O. e outros - Diga o autor sobre
a contestação ofertada. - ADV: ELCIO CAETANO DE LIMA (OAB 109668/SP), TATIANE CINTHIA DA SILVA ZUGAIBE COSTA
(OAB 245103/SP)
Processo 0003735-36.2012.8.26.0191 (191.01.2012.003735) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A. de O. D.
e outro - Vistos. Expeça-se nova certidão de honorários devendo constar o código da vara. Verifico que com relação ao código
da ação esta está correta conforme tabela de honorários convênio DPE/OAB. Após retornem os autos ao arquivo. - ADV: JOEL
TEIXEIRA DE CAMARGO JUNIOR (OAB 149492/SP)
Processo 0004306-07.2012.8.26.0191 (191.01.2012.004306) - Restauração de Autos - Indenização por Dano Material Waldomiro Rodrigues de Almeida e outro - Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - Sabesp - Ecl
Engenharia e Construção Ltda - Vistos. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e moral proposta por Waldomiro
Rodrigues de Almeida, devidamente representado por sua genitora e também autora Sra.Silvia Regina Rodrigues Batista em
face de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, constando ainda como denunciada da lide ECL
Engenharia e Costruções LTDA. A tutela antecipada já foi deferida as fls.146/147 devendo a SABESP custear o valor necessário
para o tratamento médico e hospitalar da criança. Determinado as fls.770 e verso que a requerida proceda aos depósitos dos
valores mencionados as fls.752/754, observado o procedimento de fls.631, sendo que sobreveio a notícia que a requerida ainda
não teria dado cumprimento a referida decisão. O requerente pugna pela fixação de multa diária no importe de R$5000,00.
O Ministério Público manifestou-se as fls.805/806. É o relatório. Decido. Havendo notícia de que até a presente data não foi
cumprido o já determinado no tópico final da decisão de fls.770 e verso, DETERMINO a intimação da requerida, através do
diário oficial para que cumpra o já decidido no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$100,00. Saliento que nos
autos não foram fixadas astreintes, sendo assim prematuro a majoração do valor da multa. Intime-se. - ADV: FRANCISCO
CALIANI CAMPOS GRANADO (OAB 321061/SP), MARIO MARTINS DE SOUZA (OAB 147319/SP), MARCELO DOMINGOS
CORREA LEITE PEDRILLI (OAB 175851/SP), HENRIQUE DE MOURA PEREZ (OAB 314346/SP), FERNANDO JACOB NETTO
(OAB 237818/SP)
Processo 0004307-26.2011.8.26.0191 (191.01.2011.004307) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Elite Comercio e Representaçoes de Produtos Farmaceuticos Ltda - Selma Monteiro Martins - Manifeste-se o autor
em 48 horas, sob pena de o Juiz determinar a extinção do processo. - ADV: RAFAEL SANTOS GONÇALVES (OAB 244544/SP),
RUTE TIE HISAYAMA (OAB 88120/SP)
Processo 0004960-96.2009.8.26.0191 (191.01.2009.004960) - Usucapião - Usucapião da L 6.969/1981 - Réus Citados Por
Edital e outro - Manifeste-se o autor em 48 horas, sob pena de o Juiz determinar a extinção do processo. - ADV: MARIA
APARECIDA BARCELOS (OAB 178253/SP)
Processo 0005357-19.2013.8.26.0191 - Interdição - Tutela e Curatela - M. J. F. do C. - M. de L. C. - Ciência às partes para
que compareça ao INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E CRIMINOLOGIA DE SÃO PAULO - IMESC, na Rua Barra Funda,
nº 824, Fone: 3666-6135, NA DATA DE 21/05/2014, ÀS 08H00MIN., A FIM DE SER REALIZADA A PERÍCIA MÉDICA. O(a)
interditando(a) deverá comparecer munido(a) de documento de identificação, Carteira de Trabalho - CTPS (todas que possuir),
bem como exames de laboratório, exames radiológicos, receitas médicas, etc, se porventura os tiver. - ADV: HENRIQUE
ARNOLDO DE CASTRO NOLETO (OAB 294057/SP)
Processo 0005759-03.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - J. R. F. A. - Manifeste-se
o autor em 48 horas, sob pena de o Juiz determinar a extinção do processo. - ADV: ALESSANDRA SALINA DE MENEZES (OAB
312480/SP), ETELVINA CORREA PINHEIRO (OAB 300666/SP)
Processo 0005897-04.2012.8.26.0191 (191.01.2012.005897) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M. dos S. N.
- - N. G. dos S. - M. dos S. F. - Fica o(a) autor(a) intimado(a) acerca da confecção do mandado devendo providenciar os meios
necessários ao seu integral cumprimento junto à Central de Mandados. - ADV: MARISIA PETTINAZZI VILELA (OAB 107583/
SP)
Processo 0006562-54.2011.8.26.0191 (191.01.2011.006562) - Execução de Alimentos - Alimentos - N. A. C. - Manifeste-se
o autor em termos de prosseguimento em 48 horas, sob pena de o Juiz determinar a extinção do processo. - ADV: MIGUEL
ULISSES ALVES AMORIM (OAB 215398/SP)
Processo 0006580-46.2009.8.26.0191 (191.01.2009.006580) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Pereira Affonso Marcus Vinicius B. R. Alves - Vistos. Intime-se o inventariante através de seu advogado para que comprove o recolhimento do
ITCMD devido junto ao expediente administrativo em que efetuado o lançamento do tributo, visto que conforme cota de fls.231,
a autoridade fiscal Estadual detém a competência para aferir a regularidade e suficiência do recolhimento. Intime-se. - ADV:
JOSE CARLOS PATTI (OAB 33739/SP), SUZANE RAMOS ROSA ESTEVES (OAB 293312/SP), MARCUS VINICIUS BOZZELLA
RODRIGUES ALVES (OAB 226187/SP)
Processo 0006842-88.2012.8.26.0191 (191.01.2012.006842) - Cautelar Inominada - Sucessões - Jamal Youssef Saleh Manifeste-se o autor em 48 horas, sob pena de o Juiz determinar a extinção do processo. - ADV: JORGE JARROUGE (OAB
74688/SP)
Processo 0007136-09.2013.8.26.0191 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Jorge Flor de Oliveira - Diga o autor sobre a contestação ofertada. ADV: BEATRIZ MAYUMI MAKIYAMA (OAB 280459/SP), ALEXANDRE NÉLSON FERRAZ (OAB 30890/PR), NILTON CESAR
CENICCOLA (OAB 147271/SP)
Processo 0007395-09.2010.8.26.0191 (191.01.2010.007395) - Execução de Alimentos - Alimentos - L. A. G. - A. G. - Vistos.
Trata-se de ação de execução de alimentos movido por Laura Arrais Gauzelli em face de Alexandre Guazelli. O executado
efetuou o pagamento do valor apurado pela contadoria judicial, no valor de R$ 20.453,03. (fls. 566). O requerente manifestou
acerca do depósito e requereu expedição de ofícios para apuração dos valores recebidos pelo executado. O Ministério Público
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opinou às fls. 574/576. È a síntese do relatório Decido. Os valores depositados pelo executados foram os mesmos apurados pela
contadora, no período de 10 de agosto de 2010 a 10 de maio de 2012, com base nos rendimentos apurados no processo. Assim,
indefiro o pedido de novo cálculo eferente ao período já compreendido pelo cálculo homologado. Defiro, apenas, a expedição de
oficio ao Hospital América e Hospital Geral de Itaquaquecetuba como requerido pelo M.P. Defiro, ainda, o levantamento do valor
depositado (R$20.453,03) em favor do exequente, devendo em trinta dias, prestar as devidas contas em Juízo. Os eventuais
valores apurados após 10 de maio de 2012 deverão ser requeridos pelo exequente através de apresentação de nova planilha do
débito. Intime-se. - ADV: LARA ISABEL MARCON SANTOS (OAB 169219/SP), DEMETRIO AUGUSTO FUGA (OAB 268903/SP)
Processo 0007683-83.2012.8.26.0191 (191.01.2012.007683) - Divórcio Litigioso - Dissolução - G. da S. S. - M. C. - Vistos.
Trata-se de ação de divórcio em que a requerida pugna liminarmente a fixação de alimentos provisórios a filha menor no importe
de meio salário mínimo. O Ministério Público manifestou-se as fls.308 concordando com a fixação dos alimentos. Assim, nos
termos do artigo 273 do CPC e lei de alimentos, necessária a concessão da tutela, eis que configurada, além do perigo da mora,
a verossimilhança das alegações. No caso em comento, há nos autos a comprovação da filiação. Assim, FIXO os alimentos
provisórios a menor no importe de meio salário mínimo, a mingua de outras provas sobre os rendimentos do autor. Saliento
que o autor as fls.260 já havia ofertado os alimentos no importe de meio salário mínimo. No mais, cumpra-se com urgência o
determinado as fls.298. Intime-se. - ADV: ALINE RODRIGUES DA SILVA (OAB 212184/SP), PATRICIA GONTIJO DE CARVALHO
(OAB 247825/SP)
Processo 0007874-94.2013.8.26.0191 - Divórcio Litigioso - Dissolução - T. V. de C. - S. M. dos S. - Deverá o curador
nomeado manifestar-se nos autos. - ADV: SERGIO FARDIM SANTOS (OAB 216777/SP), ADRIANA CONCEIÇÃO DO CARMO
(OAB 157124/SP)
Processo 0008315-75.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Condominio Residencial
Bilbao - Vistos etc. DEPRECADO: Juízo de Direito DO SETOR UNIFICADO DE CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS DA CAPITAL SP Recebo a petição de fls.43/46 como emenda à inicial. Anote-se. O requerente aduz em apertada síntese que é regularmente
constituído, nos termos do art.1331 do C.C. sendo a requerida a empreiteira da obra da qual originou o condomínio autor. Alega
que vem sofrendo problemas com relação as vagas de garagem, pois após a convenção condominial, o requerido constou no
documento que o empreendimento possui apenas 96% de vagas de garagem e que as mesmas são para apartamentos tipo e
cobertura e que tais unidades são numeradas apenas para controle de lotação, não sendo definida a propriedade de nenhuma
vaga para os apartamentos localizados no pavimento térreo de todos os blocos. Além do problema das vagas, há outros
problemas estruturais, tais como caixas de água inoperantes; bombas de água inoperantes, entre outros, sendo que os muros
do bloco 4, salão de festas, bloco 5 vem cedendo correndo o risco de desabamento. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo
273 do CPC, necessária para a concessão da tutela, além do perigo da mora, a verossimilhança das alegações. No caso em
comento, há nos autos provas suficientes para a comprovação das alegações do autor nessa fase de cognição sumária. Dessa
feita, presentes os requisitos legais DEFIRO a liminar de tutela antecipada, para que a requerida proceda a reconstrução dos
muros mencionados na inicial, imediatamente, sob pena de multa diária de R$100,00. A presente decisão deverá ser cumprida
imediatamente, através do plantão. CITE-SE(M) a(o)(s) ré(u)(s) acima qualificada(o)(s), para os termos da ação em epígrafe,
cuja cópia da petição inicial segue anexa e desta passa a fazer parte integrante, ficando advertida(o)(s) do prazo de 15 (quinze)
dias para apresentar(em) defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. - ADV:
FÁBIO MURILO SOUZA DAS ALMAS (OAB 204290/SP)
Processo 0008315-75.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Condominio Residencial
Bilbao - O autor deverá providenciar a impressão e encaminhamento da carta precatória expedida, com urgência em razão da
liminar concedida, que encontra-se disponível no site do TJSP - ADV: FÁBIO MURILO SOUZA DAS ALMAS (OAB 204290/SP)
Processo 0008404-98.2013.8.26.0191 - Exibição - Medida Cautelar - Airton Martins da Silva - BV Financeira S/A Crédito,
Financiamento e Investimento - Diga o autor sobre a contestação ofertada. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/
SP), BARBARA RUIZ DOS SANTOS (OAB 327953/SP)
Processo 0008414-45.2013.8.26.0191 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
- Andreia Trajano Felix Saraiva - José Moreira Rocha - Vistos. Desentranhem-se o incidente de falsidade juntado a fls.39/42
providenciando o cadastro em apenso. No mais, manifeste-se o embargante sobre a impugnação ofertada a fls.44/49. - ADV:
FLAVIO HENRIQUE MORAES (OAB 134682/SP)
Processo 0008696-20.2012.8.26.0191 (191.01.2012.008696) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira S/A Cfi - Manifeste-se o autor em 48 horas, sob pena de o Juiz determinar a extinção do processo.
- ADV: CHANDER ALONSO MANFREDI MENEGOLLA (OAB 302572/SP), ANA ROSA DE LIMA LOPES BERNARDES (OAB
298923/SP)
Processo 0008893-38.2013.8.26.0191 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - R. A. C. - Manifeste-se
a autora em 48 horas, sob pena de o Juiz determinar a extinção do processo. - ADV: SIDNÉIA PEREIRA COELHO (OAB 190503/
SP)
Processo 0008993-61.2011.8.26.0191 (191.01.2011.008993) - Outros Feitos não Especificados - Liquidação / Cumprimento
/ Execução - Adriano José de Oliveira - Jose Armando Iorio - O(A) autor(a) deverá complementar o valor da GRD recolhendo R$
13,59 tendo em vista que se tratam de dois atos: citação e penhora/avaliação. - ADV: EDUARDO SHIGETOSHI INOUE (OAB
255411/SP), ADRIANA MOREIRA DIAS ESCALEIRA (OAB 151675/SP)
Processo 0009081-65.2012.8.26.0191 (191.01.2012.009081) - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato Luis Claudio Lira da Silva - Maria Rosinete Ribeiro Leite - ciência às partes para que compareçam neste Foro Distrital no
endereço supra, em 29/01/2014, às 11h00min. Para fins de avaliação psicológica, devendo trazer a(s) criança(s) em tela, caso
estejam sob a sua guarda, a saber, Lucas Vinicius Ribeiro Silva e Luiz Gustavo Ribeiro da Silva. - ADV: JONATAS TEIXEIRA DE
MIRANDA (OAB 262521/SP), NORMA SOUZA HARDT LEITE (OAB 204841/SP)
Processo 0009320-35.2013.8.26.0191 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - W. M. S. - L. L.
S. - Diga o exequente sobre a justificativa ofertada. - ADV: ADALBERTO TAMAROZZI JÚNIOR (OAB 160152/SP), JOSE LEMOS
DE ANDRADE (OAB 289423/SP)
Processo 0009609-36.2011.8.26.0191 (191.01.2011.009609) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Grendene S/A - Diga a autora sobre o depósito de R$ 700,00 (setecentos reais) efetuado, referente à quarta parcela. ADV: ROBERTO BECKER MISTURINI (OAB 68841/RS)
Processo 0010258-30.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Wanderlei Frazilio - Vistos. Após
o recolhimento da taxa necessária (R$11,00 por CPF ou CNPJ pesquisado), diligencie a serventia a pesquisa de endereço
em nome Josinaldo Xavier, CPF 110.978.938-63, via sistema Bacen. A pesquisa ficará condicionada a indicação dos números
de CPF/CNPJ por ventura não discriminados acima, por parte do autor. Ferraz de Vasconcelos, 15 de janeiro de 2014 - ADV:
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FRANCISCO JOSE ZAMPOL (OAB 52037/SP), JOÃO PAULO CARREIRO DO REGO (OAB 169142/SP), GIULIANA ANGELICA
ARMELIN (OAB 233171/SP)
Processo 0011212-76.2013.8.26.0191 - Impugnação de Assistência Judiciária - Indenização por Dano Material - Lenilson
dos Santos - Michel Beserra Lopes da Silva - Diga o impugnado - ADV: AMARILDO ANTONIO FORÇA (OAB 249690/SP),
FERNANDO DA SILVA JULIÃO JUNIOR (OAB 326195/SP)
Processo 0012270-17.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - P. R. da S. e outro - Defiro
ao autores os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Narra a exordial que a genitora dos autores manteve relacionamento
amoroso com o requerido e que desse relacionamento adveio o nascimento dos autores. Pugna pelo reconhecimento da
paternidade dos menores e a fixação de alimentos, bem como alimentos provisórios. O Ministério Público manifestou-se
as fls.30/31 pugnando pela fixação dos alimentos provisórios a favor dos requerentes uma vez que o presente caso guarda
características excepcionais, pois encartado encontra-se um exame de DNA realizado pelo IMESC, que concluiu pela paternidade
em relação aos infantes. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 273 do CPC, necessária para a concessão da tutela, além
do perigo da mora, a verossimilhança das alegações. Dessa feita, presentes os requisitos legais DEFIRO a liminar de tutela
antecipada e fixo os alimentos provisórios aos infantes em 1/4 dos rendimentos líquidos do requerido, devidos a partir da
citação, devendo ser descontado diretamente do benefício previdenciário com a expedição de ofício. No mais, CITE-SE(M) a(o)
(s) ré(u)(s) acima qualificada(o)(s), para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue anexa e desta passa
a fazer parte integrante, ficando advertida(o)(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) defesa, sob pena de serem
presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. - ADV: ANA
MARIA MEIRELLES (OAB 49842/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JOÃO WALTER COTRIM MACHADO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUCIANE SAO LEAO FEITOSA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2014
Processo 0000006-65.2013.8.26.0191 - Inventário - Inventário e Partilha - Terezinha Ferreira de Souza - DIACIZIO JOSÉ
DE SOUZA - Diante do protocolo da declaração de ITCMD, aguarde-se por 15 dias. Após, dê-se vista à FESP. - ADV: FATIMA
TEIXEIRA DE ALMEIDA (OAB 54678/SP)
Processo 0000148-69.2013.8.26.0191 - Protesto - Inadimplemento - Eduardo Francisco D’avila Gallo - CARLOS INACIO DA
SILVA - - AUGUSTA SEBASTIANA DA SILVA - Eduardo Francisco D’avila Gallo - Excepcionalmente, defiro o prazo adicional de
60 dias. Findo, manifeste-se o autor sob pena de extinção. - ADV: EDUARDO FRANCISCO D’AVILA GALLO (OAB 203309/SP)
Processo 0000170-30.2013.8.26.0191 - Protesto - Inadimplemento - Maria de Lourdes Gallo - Antonio dos Reis Alves da
Silva - Indefiro por falta de amparo legal. Manifeste-se o autor no prazo de 48 horas, sob pena do juiz determinar a extinção do
processo, ficando ciente da resposta de fl. 92 (Eletropaulo). - ADV: EDUARDO FRANCISCO D’AVILA GALLO (OAB 203309/SP)
Processo 0000272-72.2001.8.26.0191 (191.01.2001.000272) - Outros Feitos não Especificados - Cia de Desenvolvimento
Hab e Urbano do Estado de Sao Paulo - Cdhu - Paulo Machado - - Juraci Tavares Machado - Fica o(a) autor(a) intimado(a) a
fornecer os meios necessários ao cumprimento do mandado de reintegração de posse junto à Central de Mandados. - ADV:
ANGELO HENRIQUE MASCARELLO FILHO (OAB 220491/SP), ROBERTO KAISSERLIAN MARMO (OAB 34352/SP), SOLANGE
PANICO FIGUEIREDO (OAB 84826/SP)
Processo 0000440-74.2001.8.26.0191 (191.01.2001.000440) - Outros Feitos não Especificados - Cia de Desenvolv
Habitacional e Urbano do Estado de S.paulo - Cdhu - Antonio Goncalves - - Marcia Ferreira da Silva Goncalves - Fica intimada a
autora da expedição do mandado, devendo entrar em contato com o oficial de justiça encarregado, para agendar data e fornecer
os meios necessários para o cumprimento da ordem. - ADV: SERGIO FARDIM SANTOS (OAB 216777/SP), GILVANY MARIA
MENDONCA B MARTINS (OAB 54762/SP), FRANCIANE GAMBERO (OAB 218958/SP), MAURO SERGIO GODOY (OAB 56097/
SP), EDUARDO SOLIMAN JÚNIOR (OAB 155374/SP)
Processo 0000978-89.2000.8.26.0191 (191.01.2000.000978) - Outros Feitos não Especificados - Magda Prima de Santana Fazenda Publica do Estado de Sao Paulo - Aguarde-se a solução do agravo, certificando-se nos autos a cada trinta dias. - ADV:
ANA MARIA DE SANT’ANA (OAB 99934/SP), FERNANDO LUIS SILVA DE OLIVEIRA (OAB 144284/SP), MAURÍCIO PEREIRA
DOUTOR (OAB 202153/SP)
Processo 0001200-37.2012.8.26.0191 (191.01.2012.001200) - Execução de Título Extrajudicial - Jaguar Industria e Comercio
de Plasticos Ltda - Eros Industria e Comercio de Tintas e Vernizes Ltda Epp - Defiro o requerido e determino a suspensão do
feito nos termos do artigo 791, III do C.P.C. Aguarde-se provocação no arquivo geral. - ADV: ELIZABETH FARIA MARTINS
COTTA (OAB 127376/SP)
Processo 0001265-03.2010.8.26.0191 (191.01.2010.001265) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação
/ Ameaça - Mailton Luiz Milani - - Maria Lucia Faria Milani - Jose Miguel Alves - Arbitro os honorários finais de advogado em
30%. Expeça-se o necessário. Após, ao arquivo. - ADV: MAURICIO DE OLIVEIRA (OAB 144089/SP), NATANAEL ALVES DOS
SANTOS (OAB 108041/SP)
Processo 0001594-20.2007.8.26.0191 (191.01.2007.001594) - Execução de Título Extrajudicial - Wilson Pelegrino Orcioli Joao Carlos Iauci - - Fatima Xavier dos Santos Iauci - Aguarde-se pelo prazo de 180 dias notícias quanto a quitação do débito.
Findo o prazo, diga o exequente se o acordo foi integralmente cumprido. - ADV: FÁBIO ARY (OAB 189998/SP), MAURÍCIO
RODRIGUEZ DA SILVA (OAB 178634/SP), SAMIR ARY (OAB 58775/SP)
Processo 0001806-07.2008.8.26.0191 (191.01.2008.001806) - Desapropriação - Município de Ferraz de Vasconcelos Clementino de Sousa Castro Neto - Indefiro o pedido de nova suspensão. Observo que este feito vem sofrendo reiteradas
suspensões desde agosto de 2011. Assim, promova o autor o regular prosseguimento em 10 dias. Na inércia, tornem para
decisão. - ADV: FLAVIO HENRIQUE MORAES (OAB 134682/SP), FERNANDA BESAGIO RUIZ (OAB 260746/SP), LUIS
ANTONIO OLIVEIRA (OAB 136683/SP)
Processo 0001874-54.2008.8.26.0191 (191.01.2008.001874) - Desapropriação - Desapropriação - Municipio de Ferraz de
Vasconcelos - Edwirges Baptista de Oliveira - - Jasson Vasco Cordeiro Vaz - Diante da inercia de Jasson Vasco Cordeiro Vaz,
reiteradamente intimado, promova a Municipalidade o regular andamento processual, observando que a certidão de fl. 323
não atende ao determinado a fl. 265. - ADV: FERNANDA BESAGIO RUIZ (OAB 260746/SP), KLEBER LEITE SIQUEIRA (OAB
272690/SP), FLAVIO HENRIQUE MORAES (OAB 134682/SP), EDSON BELARMINO (OAB 260983/SP)
Processo 0002169-52.2012.8.26.0191 (191.01.2012.002169) - Procedimento Ordinário - Guarda - J. A. da S. - J. G. da
S. R. - - I. A. da S. R. - Fica o(a) patrono(a) nomeado(a) intimado(a) da confecção e assinatura da certidão de honorários
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devendo providenciar a sua impressão diretamente no site do Tribunal de Justiça. - ADV: JOÃO DE OLIVEIRA (OAB 207080/
SP), AGNALDO VALTER FERREIRA (OAB 192946/SP), KATIA DE OLIVEIRA SANTA BARBARA PEREIRA (OAB 279129/SP)
Processo 0002495-76.1993.8.26.0191 (191.01.1993.002495) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art.
48/51) - Ana Pio de Souza - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Aguarde-se notícias do pagamento do RPV. - ADV:
HUGOLINO NUNES DE FIGUEIREDO NETO (OAB 145410/SP), VAGNER DA COSTA (OAB 57790/SP), EDGARD DA COSTA
ARAKAKI (OAB 226922/SP)
Processo 0002719-81.2011.8.26.0191 (191.01.2011.002719) - Execução de Alimentos - Alimentos - J. N. de O. - A. R. de O.
- Vistos. Jessica Nunes de Oliveira, qualificado(a) na inicial, ajuizou ação de Execução de Alimentos em face de Alcemir Ricardo
de Oliveira. Verifica-se que o(a) autor(a) abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, deixando de atender à intimação
pessoal para promover o regular andamento processual. Em face do exposto, com fundamento no artigo 267, inciso III, do
Código de Processo Civil, julgo EXTINTA, sem apreciação do mérito, a presente ação. Custas na forma da lei. Após, arquivem
os autos. P.R.I.C. (Valor do preparo R$74,40 e porte de remessa R$29,50 (01 volume)). - ADV: MARIA APARECIDA DA SILVA
(OAB 119550/SP), CLAUDIO ANDRE ACOSTA DIAS (OAB 285238/SP)
Processo 0002786-32.2000.8.26.0191 (191.01.2000.002786) - Procedimento Sumário - Osias Saraiva Arlindo - Prefeitura
Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Diante da inércia do autor, retornem os autos ao arquivo com as cautelas de praxe. - ADV:
FERNANDA BESAGIO RUIZ (OAB 260746/SP), FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA MARTINS (OAB 76969/SP)
Processo 0002870-52.2008.8.26.0191 (191.01.2008.002870) - Desapropriação - Desapropriação - Município de Ferraz de
Vasconcelos - Maria Filbrich - Liz Meire Filbrich - O(A) autor(a) deverá providenciar o recolhimento da taxa de R$ 378,28
(trezentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos) para publicação do edital no Diário de Justiça Eletrônico. - ADV: FLAVIO
HENRIQUE MORAES (OAB 134682/SP), CARLOS BONFIM DA SILVA (OAB 132773/SP), RIAD GATTAS CURY (OAB 11857/
SP), FERNANDA BESAGIO RUIZ (OAB 260746/SP), PABLO MONTENEGRO TEIXEIRA NALESSO (OAB 235090/SP), ELIANE
DOS SANTOS ITO (OAB 163429/SP)
Processo 0002917-50.2013.8.26.0191 - Mandado de Segurança - Ensino Fundamental e Médio - LAYANE DE SOUZA
SANTANA - Prefeito da Cidade de Ferraz de Vasconcelos - - Secretaria Municipal da Educação de Ferraz de Vasconcelos Fica o(a) patrono(a) nomeado(a) intimado(a) da confecção e assinatura da certidão de honorários devendo providenciar a sua
impressão diretamente no site do Tribunal de Justiça. - ADV: MARIA AURINEIDE CAVALCANTE FARIAS (OAB 129043/SP)
Processo 0002986-97.2004.8.26.0191 (191.01.2004.002986) - Arrolamento de Bens - I. I. T. - M. N. T. de C. - Vistos. Os
autos foram desarquivados e estão a disposição do autor em cartório. Intime-se. - ADV: ELIANE DOS SANTOS ITO (OAB
163429/SP)
Processo 0003180-34.2003.8.26.0191 (191.01.2003.003180) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - L. A. Y. R.
P. C. A. Y. - - F. A. Y. R. P. C. A. Y. - A. Y. - Prejudicado o pedido diante da data em que o pedido aportou em cartório. No mais,
observo que até esta data o coautor Fernando não atendeu ao determinado a fl. 249. Providencie-se em 05 dias. Na inércia, ao
arquivo vez que se trata de feito já sentenciado. - ADV: AILTON CARLOS DE CAMPOS (OAB 160373/SP), JOSE ROBERTO DE
SOUZA (OAB 117158/SP), LUCIANO MANOEL DA SILVA (OAB 146642/SP), MAGDA DE LOURDES MORAES (OAB 191151/
SP), JOAO OLIMPIO NETO (OAB 2057/AC)
Processo 0003224-38.2012.8.26.0191 (191.01.2012.003224) - Procedimento Ordinário - Revisão - F. A. de L. - R. L. L. - - V.
L. L. - Desentranhe-se a impugnação de fl. 90/91, autuando-se em apenso. Após, intime-se o impugnado para manifestação. No
mais, diga o autor sobre a contestação. - ADV: ROSANA DE OLIVEIRA REGIS (OAB 277534/SP)
Processo 0003469-54.2009.8.26.0191 (191.01.2009.003469) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Maria
Aparecida Silva de Almeida - Osvaldo de Sousa - - Lupércia Ruiz de Souza - - José Marcos da Silva Nogueira - - Janaina de
Souza Aggio - Fica intimada a autora da expedição do mandado, devendo entrar em contato com o oficial de justiça encarregado,
para agendar data e fornecer os meios necessários para o cumprimento da ordem. - ADV: ELIZABETE DE NOVAES ALVES
(OAB 162384/SP), MARCOVIC DAMIANOVIC BRAGADIN (OAB 164234/SP), ITAMAR ALVES CORREIA (OAB 239091/SP),
PATRICIA CALEIRO (OAB 146475/SP)
Processo 0003932-30.2008.8.26.0191 (191.01.2008.003932) - Procedimento Ordinário - Alexon dos Santos Pereira
- Maritima Seguros S.a. - Vistos. Manifeste-se o autor sobre o depósito de fls.329 (valor R$38.086,50). Intime-se. - ADV:
GERSON LAURENTINO DA SILVA (OAB 178182/SP), ARMANDO RIBEIRO GONCALVES JUNIOR (OAB 18992/SP), ROGERIO
RAIMUNDINI GONÇALVES (OAB 254818/SP)
Processo 0003952-16.2011.8.26.0191 (191.01.2011.003952) - Execução de Título Extrajudicial - Itau Unibanco S.a. Panificadora e Mercearia Nova Classe Ltda Me - - Valdirene Aparecida Dias - Defiro o pedido e determino a suspensão do feito
na forma do artigo 791, III do C.P. C. Aguarde-se provocação no arquivo geral. - ADV: PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO
(OAB 12199/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP)
Processo 0004051-54.2009.8.26.0191 (191.01.2009.004051) - Protesto - Gemmini Cor Textil Ltda - Wal Color Produtos
Texteis Ltda - Vistos. Em fase de execução de sentença, efetue o vencido o pagamento do débito conforme cálculo apresentado
pelo autor (R$ 6188,36), no prazo de 15 dias, contados da intimação pessoal deste despacho, sob pena de multa de 10 % do
valor da condenação (art. 475, J do C.P.C.). Após o recolhimento da GRD, expeça-se o necessário. Intime-se. - ADV: CIRO
AUGUSTO DE GENOVA (OAB 113975/SP), FABIO ROGERIO MOTA DE ANTONIO (OAB 157467/SP)
Processo 0004140-77.2009.8.26.0191 (191.01.2009.004140) - Divórcio Litigioso - Dissolução - Justina Batista Santos Freitas
- Lourivaldo de Freitas - Retornem os autos ao arquivo com as cautelas de praxe. - ADV: BENVINDA BELEM LOPES (OAB
122578/SP), LUCIANO DE ALMEIDA CORDEIRO (OAB 199824/SP), KARINA DA SILVA CORDEIRO (OAB 204453/SP)
Processo 0004295-75.2012.8.26.0191 (191.01.2012.004295) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Juvenal de Gouveia - Dalva Jose Simeão da Silva Gouveia - MANOELITA AYRES DE LUNA - - MARIA DA CONCEIÇÃO GOUVEIA - - LUIZ HENRIQUE
AYRES DE LUNA - - LOURENÇO GOUVEIA - - ROSA JAQUELINE GOUVEIA LAUTENSCHLAGER - Manoel de Gouveia - Creusa Ayres de Luna Gouveia - Aguarde-se a devolução da carta precatória por mais 60 dias. Findo, cobre-se a devolução.
- ADV: LUCAS DE MELLO (OAB 64223/SP)
Processo 0004375-78.2008.8.26.0191 (191.01.2008.004375) - Separação Litigiosa - Dissolução - D. F. A. A. - L. F. de A. Vistos. Os autos foram desarquivados e estão em cartório a disposição da autora. Intime-se. - ADV: RAQUEL DE MAGALHÃES
NASCIMENTO (OAB 185057/SP), HELENO DE LIMA (OAB 179150/SP), RAQUEL WEIGERT BEHR (OAB 216416/SP)
Processo 0004611-59.2010.8.26.0191 (191.01.2010.004611) - Outros Feitos não Especificados - César Som Comércio
de Instrumentos Musicais Ltda - Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Posto isso e considerando o mais que dos
autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação ajuizada por César Som Comércio de Instrumentos
Musicais Ltda contra Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos, resolvendo o mérito nos termos do artigo 269, inciso I,
do CPC, para CONDENAR a ré ao pagamento de indenização no valor a ser apurado por perícia, conforme artigo 475-D do
Código de Processo Civil. Finalmente, condeno a requerida ao pagamento de honorários no percentual de 10% sobre o valor
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da condenação, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais. P. R. I. C. Oportunamente, arquivem-se. (Valor
do preparo R$1.927,18 e porte de remessa R$29,50 (01 volume)). - ADV: FERNANDA BESAGIO RUIZ (OAB 260746/SP), JOSE
CARLOS PATTI (OAB 33739/SP)
Processo 0004819-82.2006.8.26.0191 (191.01.2006.004819) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Castellabate Moulding e Peças Industria e Comercio Ltda - Epp - Forja - Distribuidora Fundidos e Metais Ltda - - Banco Nossa
Caixa S/A - - Banco Mercantil do Brasil S/A - - Unibanco - União de Bancos Brasileiros S/A - BANCO BRADESCO S/A Complemente o Unibanco S.A. valor da taxa judiciária final no valor de R$240,57, sob pena de inscrição da dívida. Se recolhido,
ao arquivo geral. Intime-se. - ADV: ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), LETICIA ARENAL E SILVA (OAB 274847/SP),
CARLOS NARCY DA SILVA MELLO (OAB 70859/SP), RAPHAEL LUNARDELLI BARRETO (OAB 253964/SP), NILCE TIEMI
AKIYAMA (OAB 243994/SP), LUIZ FELIPE DE LIMA BUTORI (OAB 236594/SP), LUCAS DE MELLO RIBEIRO (OAB 205306/
SP), PRISCILLA DE ARAUJO SILVA (OAB 188168/SP), JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB 103587/SP)
Processo 0004838-20.2008.8.26.0191 (191.01.2008.004838) - Outros Feitos não Especificados - Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - Cdhu - Domingos Ronier de Jesus Reis - - Gerarcina Oliveira
Souza Reis - Fica intimada a autora da expedição do mandado, devendo entrar em contato com o oficial de justiça encarregado,
para agendar data e fornecer os meios necessários para o cumprimento da ordem. - ADV: NELSON TEIXEIRA JUNIOR (OAB
188137/SP), JEFERSON CAMILLO DE OLIVEIRA (OAB 102678/SP), RUY RAMOS E SILVA (OAB 142474/SP)
Processo 0004853-52.2009.8.26.0191 (191.01.2009.004853) - Reintegração / Manutenção de Posse - Real Leasing S/A
- Arrendamento Mercantil - Nivaldo Marin de Souza - Defiro o prazo de 10 dias conforme o requerido pelo exequente. - ADV:
FLAVIO MENDES (OAB 105895/SP), ELISANGELA DE FATIMA DA SILVA (OAB 266470/SP), SONIA PINHEIRO DA SILVA (OAB
78331/SP), SERAFIM AFONSO MARTINS MORAIS (OAB 77133/SP)
Processo 0004946-44.2011.8.26.0191 (191.01.2011.004946) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Família - C. D. X. F.
- T. X. F. - Após o recolhimento da taxa de R$11,00, proceda-se ao bloqueio via Renajud do veículo Hyundai/Veloster, vez que
o mesmo encontra-se registrado em nome do executado. A seguir, expeça-se o necessário a penhora e avaliação do bem, no
endereço do executado, após o recolhimento da GRD (R$13,59). Observo que a gratuidade deferida não beneficia ao patrono da
parte. Oficie-se ao Banco Santander comunicando acerca desta decisão, vez que se trata de veículo alienado fiduciariamente.
O ofício deverá ser encaminhado pelo patrono do autor. - ADV: PATRICIA TAVARES DA CRUZ (OAB 235331/SP), ED CARLOS
SIMÕES (OAB 232404/SP)
Processo 0005669-63.2011.8.26.0191 (191.01.2011.005669) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Luiz Alves da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Luiz Alves da Silva, qualificado(a) na inicial, ajuizou ação
de Procedimento Ordinário em face de Instituto Nacional do Seguro Social - Inss. Verifica-se que o(a) autor(a) abandonou a
causa por mais de 30 (trinta) dias, sendo que não foi possível realizar sua intimação pessoal para prosseguimento visto que
não encontrado no endereço informado, tendo sido então intimado por edital. Em face do exposto, com fundamento no artigo
267, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTA, sem apreciação do mérito, a presente ação. Custas na forma da
lei. Após, arquivem os autos. P.R.I.C. (Valor do Preparo R$149,99 e porte de remessa R$29,50 (01 volume)). - ADV: EDGARD
DA COSTA ARAKAKI (OAB 226922/SP), LEONARDO KOKICHI OTA (OAB 226835/SP), EDIMAR CAVALCANTE COSTA (OAB
260302/SP)
Processo 0005713-87.2008.8.26.0191 (191.01.2008.005713) - Outros Feitos não Especificados - Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - Cdhu - Marta Maria Viana Leoterio - - Alexandre Melo do
Nascimento - - Tania Aparecida Gassola dos Santos - - Geraldo Sepero dos Santos - Fica intimada a autora da expedição do
mandado, devendo entrar em contato com o oficial de justiça encarregado, para agendar data e fornecer os meios necessários
para o cumprimento da ordem. - ADV: RUY RAMOS E SILVA (OAB 142474/SP), RUTE TIE HISAYAMA (OAB 88120/SP)
Processo 0005817-79.2008.8.26.0191 (191.01.2008.005817) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Fundo de Investimno Em Direitos Creditótios Nao Padronizados Pcg-brasil Multicarteira - Jose Humberto de
Oliveira - Aguarde-se pelo prazo de 10 dias, como requerido. Findo, manifeste-se o autor em termos de prosseguimento. - ADV:
MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP)
Processo 0005913-21.2013.8.26.0191 - Interdição - Tutela e Curatela - M. L. P. de S. - A. J. de S. - A curadora nomeada
deverá comparecer em cartório a fim de prestar compromisso. - ADV: TATIANA DE SOUZA (OAB 220351/SP)
Processo 0005981-05.2012.8.26.0191 (191.01.2012.005981) - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato Maria de Lourdes da Silva - Ana Maria da Silva - - Adriana Gomes - - Andre Luis - Cite-se por edital com prazo de 20 dias.
Sem prejuízo, informe a autora a data de nascimento de Adriana Gomes, a fim de que se possa realizar pesquisa SIEL en seu
nome. Com a informação, providencie-se. - ADV: MAURÍCIO RODRIGUEZ DA SILVA (OAB 178634/SP), KELLY CHRISTINA DE
OLIVEIRA PIRES (OAB 276073/SP)
Processo 0006031-94.2013.8.26.0191 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - Edinalvo Dantas
Santos - Delegado de Policia Diretor da 273a CIRETRAN de Ferraz de Vasconcelos - Diante das alegações de fl. 91/92, intimese a autoridade coatora para cumprir integralmente ao determinado na sentença. Após, ausentes recursos voluntários das
partes, subam os autos. - ADV: FRANCISCO JAVIER SERNA QUINTO (OAB 160908/SP), ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA
(OAB 194156/SP)
Processo 0006148-85.2013.8.26.0191 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - ‘Banco Itaucard
S/A - Luciano Oliveira da Silva - Arquivem-se com as cautelas de praxe. - ADV: ANTONIO CEZAR RIBEIRO (OAB 69807/SP)
Processo 0006707-86.2006.8.26.0191 (191.01.2006.006707) - Execução de Título Extrajudicial - Banco do Brasil S.a. Wolpac Sistemas de Controle Ltda - - Carlos Alberto Wolf - - Fabiano Oton Wolf - - Luiz Fernando Wolf - - Christiane Moreni
Wolf de Lima - Vistos. Os autos foram desarquivados e estão em cartório a disposição do autor. Intime-se. - ADV: MARCELO
LEOPOLDO DA MATTA NEPOMUCENO (OAB 154067/SP), ANTONIO CUSTODIO LIMA (OAB 47266/SP)
Processo 0006758-92.2009.8.26.0191 (191.01.2009.006758) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória Frigorifico do Carmo Ltda - Antonio Marcos Cappia Me - - Rubem Ferreira Lima - - Antonio Marcos Cappia - Frigorifico do
Carmo Ltda, qualificado(a) na inicial, ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial em face de Antonio Marcos Cappia Me,
Rubem Ferreira Lima, Antonio Marcos Cappia. Verifica-se que o(a) autor(a) abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, e
que não foi possível a sua intimação pessoal para prosseguimento do feito em razão de não ter sido encontrado no endereço
que informou a este juízo, razão pela qual fora intimado por edital. Em face do exposto, com fundamento no artigo 267, inciso
III, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTA, sem apreciação do mérito, a presente ação. Custas na forma da lei. Após,
arquivem os autos. P.R.I.C. (Valor do Preparo R$166,80 e porte de remessa R$59,00 (02 volumes)). - ADV: RENATO ALVES
CAVALCANTE (OAB 287224/SP)
Processo 0007067-74.2013.8.26.0191 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - V. S. da S. - J. A. S. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para decretar o DIVÓRCIO de VERA SEVERINA DA SILVA e JOSÉ ALIXANDRINO
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SOBRINHO, resolvendo-se o mérito na forma do artigo 269, inciso I, do CPC. ESTA SENTENÇA SERVIRÁ COMO MANDADO E
COMO OFÍCIO CUMPRA-SE. Providenciem as partes a impressão da presente, bem como, do trânsito em julgado, diretamente
o site do Tribunal de Justiça (www.tjsp.jus.br), procedendo ao devido encaminhamento ao Cartório de Registro Civil competente
para a necessária averbação, após a colheita do devida “Cumpra-se” junto ao Juízo competente. Oficie-se ao INSS, conforme
requerido a fls.38. Sem custas, ou honorários, deferidos os benefícios da gratuidade processual. P. R. I. C. (valor do Preparo
R$74,40 e porte de remessa R$29,50 (01 volume)). - ADV: PATRICIA TAVARES DA CRUZ (OAB 235331/SP)
Processo 0007197-06.2009.8.26.0191 (191.01.2009.007197) - Procedimento Ordinário - Guarda - P. L. B. - R. L. de P. ( do
M. - Vistos. Retifique-se a certidão com presteza, com urgência. Após retornem os autos ao arquivo. Intime-se. - ADV: DANIELA
PEREIRA BRIGANO (OAB 284779/SP), MARCO AURELIO MONTEIRO DE BARROS (OAB 89092/SP), LEANDRO JUNIOR
NICOLAU PAULINO (OAB 225478/SP), PAULO ROBERTO ROCHA ANTUNES DE SIQUEIRA (OAB 108339/SP), MARIA ALICE
CORREIA LOUREIRO (OAB 192930/SP), JOSE CARLOS PATTI (OAB 33739/SP)
Processo 0007225-08.2008.8.26.0191 (191.01.2008.007225) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Valdir Valverde - Alta Zinco Ltda - Me - Manifeste-se o exequente sobre a certidão do oficial de justiça (fl. 369) e sobre
o pedido de substituição da penhora de fl. 371/372. - ADV: VALCY GUIMARÃES (OAB 178967/SP), FERNANDA BARRETTA
GUIMARÃES (OAB 243218/SP)
Processo 0007266-14.2004.8.26.0191 (191.01.2004.007266) - Execução de Título Extrajudicial - Freire & Benedetti
Automoveis Ltda Me - Conceição Bernadete Chaves - Diante da inércia da executada, proceda-se a penhora on line do valor
apontado a fl. 301. - ADV: RICARDO PEREIRA DA SILVA (OAB 86766/SP), DEMETRIO AUGUSTO FUGA (OAB 268903/SP)
Processo 0007273-88.2013.8.26.0191 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Santander Leasing
S/A Arrendamento Mercantil - Marcia Rodrigues dos Santos - Ao arquivo geral, com as cautelas de praxe. - ADV: ADRIANO
CASACIO (OAB 228513/SP), FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP), RODOLFO GERD SEIFERT (OAB 183944/SP)
Processo 0007291-46.2012.8.26.0191 (191.01.2012.007291) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Decio de Oliveira
Scutari - Regislaine Ketia da Silva - Recebo o recurso de apelação em seus regulares efeitos, suspensivo e devolutivo. Às
contrarrazões no prazo de 15 dias. Após, subam os autos à Superior Instância com as cautelas de estilo. - ADV: BIANCA DIAS
MIRANDA (OAB 252504/SP), MARISIA PETTINAZZI VILELA (OAB 107583/SP)
Processo 0007388-85.2008.8.26.0191 (191.01.2008.007388) - Procedimento Ordinário - Condomínio - Edison Dias do
Nascimento - Nazilde Maria de Jesus - Diante da inércia do autor, remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas de praxe. ADV: MARIA HELENA PEREIRA (OAB 102966/SP), MARIA SÔNIA ALMEIDA (OAB 203959/SP)
Processo 0007433-55.2009.8.26.0191 (191.01.2009.007433) - Monitória - Cheque - Auto Peças Miyamura Ltda - Vimag Comércio e Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda. - - Vinicius Gonçalves Rangel - - Magaly Sandra Escudeiro - Revejo
o despacho de fl. 179, 2º parágrafo. Cite-se a empresa na forma requerida a fl. 186. Expeça-se o necessário. - ADV: LENITA
BESERRA GOMES (OAB 90059/SP)
Processo 0007489-49.2013.8.26.0191 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Paula Jeane Felix Santos - Diante do deferimento da liminar de fl. 32, providencie
o requerido, no prazo de 48 horas, a indicação do local onde se encontra o bem para efetivação da busca e apreensão, ficando
indeferido o pedido para suspensão deste feito com base na existência de ação de obrigação de fazer (p. 0007468-73.20138.26.0191), vez que a ré não comprovou o pagamento das parcelas em atraso, ou a purgação da mora. A intimação se fará na
pessoa do patrono, pela imprensa oficial. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), MARCIO FERNANDO
BEZERRA (OAB 294248/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)
Processo 0007872-27.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Maria Aparecida
Gonçalves Dias Trindade - Otica Ferraz Vasconcelos - - Otica Itapema - O pedido de gratuidade já foi devidamente apreciado no
despacho inicial. Diga o réu se tem interesse na tentativa de conciliação. - ADV: CLÁUDIA GODOY (OAB 168820/SP), PEDRO
LUIZ PARTIKA (OAB 130476/SP)
Processo 0007908-11.2009.8.26.0191 (191.01.2009.007908) - Separação Litigiosa - Dissolução - Monica Custódio da Silva
de Farias - Edelson Inacio de Farias - Fica o(a) advogado(a) do(a) autor(a) intimado(a) acerca da confecção do mandado
de averbação, devendo providenciar a sua impressão diretamente no site do Tribunal de Justiça. - ADV: CLEÓPATRA LINS
GUEDES (OAB 198951/SP), WALDIR PERIC (OAB 63142/SP), EVERALDO CARLOS DE MELO (OAB 93096/SP), WILLIAN
PRADO (OAB 243083/SP)
Processo 0008268-38.2012.8.26.0191 (191.01.2012.008268) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - M. L. B. de O. - A. M. de O. - Vistos. Diligencie a serventia a tentativa de bloqueio em nome Anderson Marques
de Oliveira, via sistema Bacenjud. A pesquisa ficará condicionada a indicação dos números de CPF/CNPJ por ventura não
discriminados acima, por parte do autor. Ferraz de Vasconcelos, 15 de janeiro de 2014 - ADV: DIONISIO NUNES DE SOUZA
JUNIOR (OAB 325372/SP)
Processo 0008297-59.2010.8.26.0191 (191.01.2010.008297) - Outros Feitos não Especificados - Rescisão / Resolução Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - Cdhu - Paulo Matias da Silva - Elaine Cristina
Rodrigues - Retornem os autos ao arquivo com as cautelas de praxe. - ADV: ELI ALVES DA SILVA (OAB 81988/SP), LEANDRO
LEITE ANDRADE (OAB 239446/SP), EDSON JOSE DE SANTANA (OAB 193252/SP), ALEXANDRE VICENTE MELGES (OAB
152179/SP)
Processo 0008437-64.2008.8.26.0191 (191.01.2008.008437) - Inventário - Inventário e Partilha - Rogerio Alves Correa - Robson Alves Correa - Denilda Ana Correa’’de Cujus’’ - - Alicio Alves Correa’’de Cujus’’ - Vistos. Os autos foram desarquivados
e estão a disposição em cartório. Saliento que o i.Peticionante não poderá retirar os autos fora do cartório em razão da decisão
de fls.49 dos autos. Intime-se. - ADV: CASSIO REINALDO RAMOS (OAB 225625/SP)
Processo 0009842-62.2013.8.26.0191 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - M. C. de J. - F. L. de J.
- Vistos. Tendo em vista a inércia do executado, devidamente citado, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento.
Intime-se. - ADV: BRUNO FERNANDO CAMARGO DI IORIO (OAB 238398/SP)
Processo 0009865-76.2011.8.26.0191 (191.01.2011.009865) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Gedeon Camilo de
Carvalho - - Sonia Regina de Sena Carvalho - Aguarde-se resposta do ofício por mais 30 dias. Na inércia, reitere-se. - ADV:
MARCELO JOSE FONTES DE SOUSA (OAB 162760/SP)
Processo 0010164-82.2013.8.26.0191 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - Veralina da Silva Santos
- H Buster do Brasil Indústria e Comércio Ltda - Vistos. Após o recolhimento da taxa necessária (R$11,00 por CPF ou CNPJ
pesquisado), diligencie a serventia a tentativa de bloqueio em nome H Buster do Brasil Indústria e Comércio Ltda, CNPJ
03.376.682/0003-91, via sistema Bacenjud. A pesquisa ficará condicionada a indicação dos números de CPF/CNPJ por ventura
não discriminados acima, por parte do autor. Ferraz de Vasconcelos, 15 de janeiro de 2014 - ADV: GILSON ALMEIDA DOS
SANTOS (OAB 194332/SP), BRUNO YOHAN SOUZA GOMES (OAB 253205/SP)
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Processo 3000046-30.2012.8.26.0191 - Inventário - Inventário e Partilha - Silvia Regina de Castro Pintos - ODENIR PINTOS
- fazenda pública estadual - FESP - Vistos. Tendo em vista que a autora já providenciou o determinado no artigo 21 do RITCMD,
aguarde-se por trinta dias Após, abra-se nova vista a FESP. Intime-se. - ADV: SUZANE RAMOS ROSA ESTEVES (OAB 293312/
SP), RICARDO CASTRO DE PAULA (OAB 217907/SP)

3ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANDRÉ FORATO ANHÊ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS CAMBUY
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0003/2014
Processo 0000017-94.2013.8.26.0191 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A. - Davi de Souza Lima - Vistos. Defiro a permanência dos autos em cartório por mais 30 dias.
Decorrido, providencie a autora o regular andamento ao feito, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: REGINA APARECIDA
SEVILHA SERAPHICO (OAB 147738/SP)
Processo 0000090-32.2014.8.26.0191 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Inadimplemento - Banco Bradesco
Financiamento S/A - Alexandra Carezzato Rangel Arraes - Vistos. Emende o autor a petição inicial, para corrigir o valor da
causa, que deverá ser o valor do bem objeto da ação, no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, recolha a diferença das custas
processuais iniciais, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. - ADV: ROSILENE
ALVES DOS SANTOS (OAB 178232/SP)
Processo 0000115-45.2014.8.26.0191 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - W. dos S. S. - - M. dos S. S. - - L.
dos S. S. - D. J. da S. - Vistos. Processe-se em segredo de justiça. Defiro a gratuidade. Anote-se. Nos termos do artigo 5º do
Provimento 953/05 do C.S.M., remetam-se os autos ao Setor de conciliação, designando audiência de tentativa de composição
das partes para o 11 de abril de 2014, às 17 horas. Intime-se o(a) autor(a) através de seu advogado(a), pela imprensa oficial e
cite-se o(a) requerido(a) por carta para comparecimento na data designada. Advirtam as partes de que, não obtida a conciliação,
iniciar-se-á o prazo de 15 dias para oferecimento de contestação, a partir da data da audiência. Fixo os alimentos provisórios
em 1/3 do salário mínimo vigente, com vencimento todo dia 10 de cada mês. No caso de trabalho com vínculo empregatício fixo
os alimentos em 30% dos vencimentos líquidos percebidos pelo réu. Oficie-se a instituição bancária para abertura de conta em
nome da representante legal do autor, independente de prévio depósito, se houver pedido, bem como à empregadora para os
descontos da pensão ora fixada, se necessário. Ciência ao Parquet. - ADV: LUIS ANTONIO OLIVEIRA (OAB 136683/SP)
Processo 0000153-91.2013.8.26.0191 - Protesto - Inadimplemento - JULIETA JACYRA GALLO e outros - Manifeste-se o
autor sobre a certidão do Oficial(a) de Justiça que se encontra disponível no site do Tribunal de Justiça. Prazo 05 dias. - ADV:
EDUARDO FRANCISCO D’AVILA GALLO (OAB 203309/SP)
Processo 0000154-42.2014.8.26.0191 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A. L. S. da S. - - I. V. L. S. da S. - R. L.
S. - Vistos. Processe-se em segredo de justiça. Defiro a gratuidade. Anote-se. Nos termos do artigo 5º do Provimento 953/05 do
C.S.M., remetam-se os autos ao Setor de conciliação, designando audiência de tentativa de composição das partes para o 11 de
abril de 2014, às 16 horas. Intime-se o(a) autor(a) através de seu advogado(a), pela imprensa oficial e cite-se o(a) requerido(a)
por carta para comparecimento na data designada. Advirtam as partes de que, não obtida a conciliação, iniciar-se-á o prazo de
15 dias para oferecimento de contestação, a partir da data da audiência. Fixo os alimentos provisórios em 1/3 do salário mínimo
vigente, com vencimento todo dia 10 de cada mês. No caso de trabalho com vínculo empregatício fixo os alimentos em 25% dos
vencimentos líquidos percebidos pelo réu. Oficie-se a instituição bancária para abertura de conta em nome da representante
legal do autor, independente de prévio depósito, se houver pedido, bem como à empregadora para os descontos da pensão ora
fixada, se necessário. Ciência ao Parquet. - ADV: ROBERTO ATAIDE DOS SANTOS (OAB 131643/SP)
Processo 0000654-50.2010.8.26.0191 (191.01.2010.000654) - Procedimento Ordinário - Servidão - Companhia de
Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo-sabesp - Joao Biacca e outro - Recolha o autor a taxa de expedição da Carta de
Adjudicação, bem como providencie as Cópias necessárias para a devida confecção. Prazo 05 dias. - ADV: ALEXSSANDRO DE
SOUZA (OAB 231837/SP), DORIVAL ANTONIO BIELLA (OAB 72417/SP)
Processo 0000892-64.2013.8.26.0191 - Interdição - Tutela e Curatela - E. C. M. - Retire o autor a certidão de interdição
lavrada no cartório de registro civil. Prazo 05 dias. - ADV: JOSEFA JOSILANDIA PEREIRA GOMES (OAB 233558/SP)
Processo 0000941-08.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Sandro Souza Leite INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - Manifeste-se o autor sobre o laudo pericial. Prazo 05 dias. - ADV: JOÃO
VINICIUS RODIANI DA COSTA MAFUZ (OAB 249201/SP), MARCELO JOSE FONTES DE SOUSA (OAB 162760/SP), EDGARD
DA COSTA ARAKAKI (OAB 226922/SP)
Processo 0000976-65.2013.8.26.0191 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - J. S. S. - J. S.
A. - Vistos. Como observa a representante legal do menor, bem como a concordância do Ministério Público, o executado não
efetuou o pagamento da pensão devida e a sua justificativa deve ser afastada. No mais, no caso sub examine, a prisão civil é
medida extrema, mas necessária para fazer valer o direito da exeqüente. Diante do exposto, DECRETO a prisão civil de JORGE
SANTIAGO ABREU, pelo prazo de 30 dias, com fundamento no art. 733, §1º do CPC. Fica advertido o executado que a sanção
imposta será levantada caso haja o pagamento das três últimas parcelas vencidas anteriores ao ajuizamento da execução e as
que se vencerem no curso do processo (Súmula 309 do STJ). Expeça-se mandado de prisão, com prazo de validade de dois
anos (Provimento 567/97). Ciência ao Parquet. - ADV: MAURÍCIO RODRIGUEZ DA SILVA (OAB 178634/SP)
Processo 0001502-32.2013.8.26.0191 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - S. F. da R. Manifeste-se o autor sobre a certidão do Oficial(a) de Justiça que se encontra disponível no site do Tribunal de Justiça. Prazo 05
dias. - ADV: ANDRE LUIZ GUARIZE (OAB 255005/SP)
Processo 0001505-21.2012.8.26.0191 (191.01.2012.001505) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Jose Duarte Sant anna - Santander Banespa S/A - - Sistema Nacional de Recuperação de Crédito S/c Ltda - Vistos. Conforme
consta a fls. 125, o valor das custas de preparo é de R$ 96,85. Assim, recolha o autor a diferença em 48 horas, sob pena do
recurso ser julgado deserto. - ADV: MICHELLE LEME SOARES (OAB 194248/SP), CARLOS EDUARDO NICOLETTI CAMILLO
(OAB 118516/SP), JULIANA SOLER KOHN (OAB 255336/SP), ANTONIO VALDIR UBEDA LAMERA (OAB 60671/SP), JOEL
TEIXEIRA DE CAMARGO JUNIOR (OAB 149492/SP)
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Processo 0001645-21.2013.8.26.0191 - Protesto - Liminar - Hikari Indústria e Comércio Ltda - empresa em recuperação
judicial. - MAX LOG L INTEGRADA LTDA - Vistos. 1) Digam as partes se têm interesse na solução amigável do litígio, caso
em que este Juízo designará a audiência prevista no art. 331 do CPC. Outrossim, esclareço que, se designada audiência de
conciliação, deverão as partes, ou preposto com poderes para transigir, se fazerem acompanhar por advogado, sem prejuízo
da apresentação de proposta juste e exeqüível. 2) Sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes as
provas que efetivamente pretendam produzir, justificando detalhadamente a necessidade, pertinência e a relevância, bem como
qual fato controvertido será objeto da prova especificada, sob pena de preclusão. Prazo: 5 dias. - ADV: OLEGARIO ANTUNES
NETO (OAB 152019/SP), SERGIO SEITI KURITA (OAB 93287/SP)
Processo 0001653-95.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Guarda - J. F. da S. - M. J. de C. - Vistos. Informe o autor
se o menor voltou a residir nesta Distrital, no prazo de 5 dias. - ADV: MARLI CRISTINA DE OLIVEIRA (OAB 142333/SP)
Processo 0001908-87.2012.8.26.0191 (191.01.2012.001908) - Inventário - Inventário e Partilha - Antonia de Fatima Nogueira
de Oliveira - Osvaldo Vitor de Oliveira - Vistos. Comprove a inventariante o cumprimento do determinado a fls. 47, no prazo de
10 (dez) dias. - ADV: JOSE MARCELINO MIRANDOLA (OAB 123070/SP), THALISSA COSTA ANDERE RAMOS (OAB 245900/
SP)
Processo 0002146-09.2012.8.26.0191 (191.01.2012.002146) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Fundação Hermínio Ometto - Manifeste-se o autor sobre os valores bloqueados pelo bacenJud. Prazo 05 dias - ADV: DAIRUS
RUSSO (OAB 227611/SP), GUILHERME ALVARES BORGES (OAB 149720/SP)
Processo 0002193-46.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes MICHAEL RODRIGO GONÇALVES - Banco Bradesco Cartões S/A - Vistos, Recebo o recurso de apelação apresentado à fls.
122, em seus regulares efeitos. À contrariedade. Após, com ou sem contrarrazões, subam os autos à Superior Instância com
nossas homenagens. - ADV: FABIO ABRUNHOSA CEZAR (OAB 248481/SP), ANDERSON HERNANDES (OAB 170341/SP)
Processo 0002227-21.2013.8.26.0191 - Inventário - Inventário e Partilha - Marileia Vieira da Silva - Sergio Apharian Manifeste-se o autor em 48 horas, sob pena de extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: LILIANE REGINA
TAVARES DE LIMA (OAB 253152/SP)
Processo 0002242-24.2012.8.26.0191 (191.01.2012.002242) - Execução de Título Extrajudicial - Industrial / Mercantil - R.a.
Comercio de Equipamentos de Segurança Ltda Me - All-friz Industria e Comercio de Peças Ltda - Vistos. Para apreciar o pedido
de consulta on line, recolha o exequente a taxa própria ao Fundo de Despesas do Tribunal de Justiça, no prazo de 5 dias. - ADV:
FABIO PICARELLI (OAB 119840/SP), BRUNO ANGELO STANCHI (OAB 242948/SP)
Processo 0002508-74.2013.8.26.0191 - Protesto - Caução / Contracautela - DECORART COMÉRCIO E ARTESANATO EM
VIDROS E CRISTAIS LTDA EPP - Manifeste-se o autor sobre a devolução do AR por não existir o número. Prazo 05 dias. - ADV:
WILSON CANESIN DIAS (OAB 54126/SP), MASSAR FUJII (OAB 32192/SP)
Processo 0002519-06.2013.8.26.0191 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Itau Bba S/A
- João Batista da Rocha Souza - Vistos. Estabelece a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar 35/79) ser um
dos deveres do magistrado exercer “assídua fiscalização” no que toca à cobrança de custas e emolumentos, ainda que não haja
reclamação das partes (art. 35, VII). Em atenção ao ditame acima, compulsei os autos e verifiquei que o autor não recolheu as
custas de juntada de procuração e substabelecimento (contribuição para a formação da carteira de previdência dos advogados).
Recolha a parte autora as custas de juntada de procuração e substabelecimento devidas, sob pena de desentranhamento dos
atos postulatórios e de efeitos daí decorrentes. Intime-se. - ADV: CELSO MARCON (OAB 260289/SP)
Processo 0002604-89.2013.8.26.0191 - Exibição - Provas - Edson Sousa da Silva - Banco Itaú S/A - Vistos. 1) Digam
as partes se têm interesse na solução amigável do litígio, caso em que este Juízo designará a audiência prevista no art.
331 do CPC. Outrossim, esclareço que, se designada audiência de conciliação, deverão as partes, ou preposto com poderes
para transigir, se fazerem acompanhar por advogado, sem prejuízo da apresentação de proposta juste e exeqüível. 2) Sem
prejuízo do julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes as provas que efetivamente pretendam produzir, justificando
detalhadamente a necessidade, pertinência e a relevância, bem como qual fato controvertido será objeto da prova especificada,
sob pena de preclusão. Prazo: 5 dias. Ferraz de Vasconcelos, - ADV: DOMINGOS PEREIRA JUNIOR (OAB 264700/SP), MOISES
BATISTA DE SOUZA (OAB 149225/SP), RONNY MAX MACHADO (OAB 299736/SP)
Processo 0002849-03.2013.8.26.0191 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni S/A
Financiamento e Investimento - LUIS PAULO SCAFFURI - Comprove o autor a distribuição da Carta Precatória. Prazo 05 dias.
- ADV: DENISE VAZQUEZ PIRES (OAB 221831/SP)
Processo 0002866-73.2012.8.26.0191 (191.01.2012.002866) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Aymore Credito Financiamento e Investimento S.a. - Edson Garcia Ponciano - Posto isso, julgo improcedente a ação
principal, condenando o autor às custas e demais despesas processuais, e aos honorários de sucumbência estes, em 300 reais.
Impõe dizer que a propositura de ação judicial não impede nem suspende a mora negocial. Julgo a ação de busca e apreensão
procedente, para confirmar a liminar e para promover em favor da autora a consolidação da posse e da propriedade plenas e
exclusivas do veículo automotor, ficando autorizada a proceder à venda do bem. Condeno o réu ao pagamento das custas e
demais despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no valor de 300 reais.
Traslade-se cópia para o apenso. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. - ADV: ISMAIL MOREIRA DE ANDRADE
REIS (OAB 238102/SP), BEATRIZ MAYUMI MAKIYAMA (OAB 280459/SP)
Processo 0002936-90.2012.8.26.0191 (191.01.2012.002936) - Divórcio Litigioso - Dissolução - Paula de Jesus Monteiro Silva
- - Paula de Jesus Monteiro Silva - Cesar Barbosa Pereira Silva - Vistos. Manifeste-se a autora em termos de prosseguimento do
feito, eis que conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça a fls. 19 houve a reconciliação das partes, onde houve solicitação
da autora no arquivamento do feito. Prazo: 5 dias. - ADV: FRANCISCO ALVES LEITE FILHO (OAB 155469/SP), THALISSA
COSTA ANDERE RAMOS (OAB 245900/SP)
Processo 0003039-63.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - ROBSON CARVALHO
DE SOUZA - Manifeste-se o autor em 48 horas, sob pena de extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: BARBARA
RUIZ DOS SANTOS (OAB 327953/SP)
Processo 0003383-44.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - MARIA EDNA SILVA
RAMOS - Vistos. Trata-se de ação civil em que a autora pleiteia a concessão do benefício de justiça gratuita e o deferimento
de medida liminar. Compulsando os autos, verifiquei que a autora junta ao processo declaração de pobreza. De outro lado,
o autor se qualifica como autônoma - o que, por si só, já começa a indicar capacidade financeira para arcar com as custas
processuais. Há expressão, ainda que mínima, de condições econômicas de arcar com as custas processuais. Observa-se,
ainda, que a autora assumiu financiamento de veículo automotor Marca GM-Chevrolet, Modelo ZAFIRA 2.0, ano 2001, com valor
da prestação de R$ 955,61 (fl. 4) e pleiteia as benesses da justiça gratuita alegando que assumiu “parcelas “baixas” de veículo
popular” (fl.3). Ao adquirir tal bem, a autora também assumiu os encargos financeiros daí decorrentes, tais como impostos,
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combustível, manutenção, etc, desaconselhando o deferimento de justiça gratuita. A tudo se some a contratação pela autora
de advogado particular, para concluir, sem nenhuma dúvida, a impertinência do pedido de gratuidade. Com efeito, as custas
e demais despesas processuais iniciais deverão ser recolhidas. Indefiro, assim, o beneficio de justiça gratuita e determino o
recolhimento das despesas processuais iniciais, bem como da taxa de CPA, inclusive da procuração de fl. 81, no prazo de 10
(dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. A apreciação do pedido de tutela antecipada depende, à evidência, da
regularização econômico-financeira do feito. Intime-se. - ADV: BARBARA RUIZ DOS SANTOS (OAB 327953/SP)
Processo 0003395-63.2010.8.26.0191 (191.01.2010.003395) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Porto Seguro
Cia. de Seguros Gerais - Lucas Silva da Costa - - Fabio Cezar de Oliveira Campos - Vistos. Defiro a permanência dos autos em
cartório por mais 10 dias. Decorrido, providencie a autora o regular andamento ao feito, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV:
EDUARDO DA SILVA MARCELINO (OAB 69801/SP), CELSO LUIZ HASS DA SILVA (OAB 196421/SP)
Processo 0003404-20.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Madel Comércio de
Madeiras e Ferragens Ltda - HELEN CRISTIANE DE SOUZA - Vistos. Fls. 40: ante o não recolhimento das custas e despesas
processuais, remetam-se aos autos ao Distribuidor para cancelamento da distribuição. Anote-se, inclusive para fins estatísticos.
Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial em favor do autor, mediante traslado. Nada sendo
requerido no prazo 5 dias, os autos serão destruídos. Intime-se. - ADV: ELLEN NEVES FROTA DE AGUIAR (OAB 296742/SP)
Processo 0003614-08.2012.8.26.0191 (191.01.2012.003614) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira S/A Cfi - Marlon Henrique de Freitas - Vistos. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 90 (noventa)
dias. Decorridos, cumpra-se o anteriormente determinado, independentemente de nova intimação. Ferraz de Vasconcelos, ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), ANA
PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP)
Processo 0003713-75.2012.8.26.0191 (191.01.2012.003713) - Procedimento Sumário - Condomínio - Condomínio
Residencial Manacá - Manifeste-se o autor sobre os valores bloqueados via BacenJud. Prazo 05 dias. - ADV: EUZEBIO INIGO
FUNES (OAB 42188/SP)
Processo 0004108-38.2010.8.26.0191 (191.01.2010.004108) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Celso Ribeiro - Instituto Nacional de Seguro Social - Fazenda Publica - Ronaldo Jorge - Vistos. Fixo os honorários periciais
pela Tabela II, nos termos da Resolução 541/2007 do Conselho da Justiça Federal, em 3 (três) vezes o teto máximo, ou seja,
R$ 600,00, esclarecendo que os honorários foram fixados nos termos do artigo 3º, parágrafo único da Resolução 541/2007,
levando em consideração que o médico envolvido utiliza-se de consultório próprio, dispondo de sua agenda, secretária, custos
de consumo de energia, água, impressões de laudo, respostas a quesitos, etc., não possuindo este Fórum local disponível e
apropriado para realização de referidas perícias. Ademais, o IMESC, órgão estatal, que se utiliza de instalações próprias, em
caso de perícias similares, cobra o valor de R$ 431,44, para custeio, em ações acidentárias. O que não justifica o pagamento
de R$ 200,00 aos peritos que arcam com todas as despesas para realização das perícias. Oficie-se ao TRF 3ª Região para
o pagamento dos honorários ora fixados. Após, digam sobre o laudo pericial de fls. 190/205. Intime-se. - ADV: EDGARD DA
COSTA ARAKAKI (OAB 226922/SP), JOÃO VINICIUS RODIANI DA COSTA MAFUZ (OAB 249201/SP)
Processo 0004108-38.2010.8.26.0191 (191.01.2010.004108) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Celso Ribeiro - Instituto Nacional de Seguro Social - Fazenda Publica - Ronaldo Jorge - Vistos. Publique-se o despacho de fl.
208. Intime-se. - ADV: JOÃO VINICIUS RODIANI DA COSTA MAFUZ (OAB 249201/SP), EDGARD DA COSTA ARAKAKI (OAB
226922/SP)
Processo 0004267-44.2011.8.26.0191 (191.01.2011.004267) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Joaquim Marques da
Pátria - - Raquel Ferreira Sousa da Pátria - Espólio de Paulo Falheiros do Nascimento - - Elizabeth Ingrid Loechelt Nascimento
- Vistos. Juntem os autores certidões negativa de distribuição, no prazo de 10 (dez) dias. - ADV: LEANDRO LEITE ANDRADE
(OAB 239446/SP), GILSON SENE RODRIGUES (OAB 293064/SP)
Processo 0004320-54.2013.8.26.0191 - Procedimento Sumário - Condomínio - CONDOMINIO RESIDENCIAL JACARANDÁ
- Manoel Batista Gomes Neto - - Dineia Maria Lourenço Gomes - Vistos. Estabelece a Lei Orgânica da Magistratura Nacional
(Lei Complementar 35/79) ser um dos deveres do magistrado exercer “assídua fiscalização” no que toca à cobrança de custas
e emolumentos, ainda que não haja reclamação das partes (art. 35, VII). Em atenção ao ditame acima, compulsei os autos e
verifiquei que os réus não recolheram as custas de juntada de procuração (contribuição para a formação da carteira de previdência
dos advogados). Recolha a parte requerida as custas de juntada de procuração devidas, sob pena de desentranhamento dos
atos postulatórios e de efeitos daí decorrentes, incluindo a decretação de revelia. - ADV: EUZEBIO INIGO FUNES (OAB 42188/
SP), NELSON RODRIGUES DA CUNHA (OAB 30334/SP), MARCOS YAMASHITA DE FARIAS (OAB 231965/SP)
Processo 0004332-73.2010.8.26.0191 (191.01.2010.004332) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Edison Freitas de Siqueira Advogados Associados S/s e outro - Industria de Uniformes Haga Ltda - Manifeste-se o autor sobre
os valores bloqueados via BacenJud. Prazo 05 dias. - ADV: VALQUIRIA MITIE INOUE (OAB 63327/SP), KARIME HARFOUCHE
FILIPO FERNANDES (OAB 194216/SP), ÉDISON FREITAS DE SIQUEIRA (OAB 22136/RS), ÉDISON FREITAS DE SIQUEIRA
(OAB 172838/SP)
Processo 0004503-25.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Marcos Antonio
Estevam - ‘Banco Itaucard S/A - Vistos. Fls. 60/62: Cumpra-se o V. Acórdão. Recolha o autor as custas processuais, no prazo de
30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. - ADV: BARBARA RUIZ DOS SANTOS (OAB 327953/SP)
Processo 0004767-76.2012.8.26.0191 (191.01.2012.004767) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Empresa
Reinaldo Campos Gonçalves - Utilidades para Cozinhas - Transportes Montone Ltda - O autor deverá providenciar o recolhimento
da CPA (Carteira Previdenciária de Advogados), lembrando que, caso seja juntado novo substabelecimento, deverá estar
acompanhado da respectiva CPA. Prazo: 5 dias, sob pena de desentranhamento dos atos postulatórios. - ADV: JOSE GUSTAVO
FERREIRA DOS SANTOS (OAB 143834/SP), CRISTIAN COLONHESE (OAB 241799/SP)
Processo 0004864-76.2012.8.26.0191 (191.01.2012.004864) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Adao Bento Lino - Instituto Nacional de Seguro Social - Inss - Manifeste-se o autor sobre o laudo pericial. Prazo 05 dias. - ADV:
CARLOS MOLTENI JUNIOR (OAB 15155/SP), MARIO CELSO CARNEIRO BRAGA (OAB 333986/SP), EDGARD DA COSTA
ARAKAKI (OAB 226922/SP)
Processo 0005004-76.2013.8.26.0191 - Execução de Título Extrajudicial - Inadimplemento - Itaú Unibanco S/A. - Manifestese o autor sobre os valores bloqueados via BacenJud. Prazo 05 dias. - ADV: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB 103587/
SP)
Processo 0005186-33.2011.8.26.0191 (191.01.2011.005186) - Execução de Título Extrajudicial - Mútuo - Cooperativa de
Economia e Crédito Mútuo dos Serv Mun de São Paulo - Coopercredi-sp - Marcelo Cita de Almeida - Vistos. Defiro o sobrestamento
do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Decorridos, cumpra-se o anteriormente determinado, independentemente de nova
intimação. Ferraz de Vasconcelos, - ADV: GIUSEPPE CLAUDIO FAGOTTI (OAB 149070/SP)
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Processo 0005286-22.2010.8.26.0191 (191.01.2010.005286) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Maria Jose da Silva Kemel Addas e outro - Kassia Aparecida de Melo Pereira - “Fls. 91/94: manifeste-se a autora, em réplica, sobre a contestação.
Prazo 10 dias. Nada Mais. “ - ADV: MIGUEL ULISSES ALVES AMORIM (OAB 215398/SP), ANDRE RODRIGUES INACIO (OAB
230153/SP), EDUARDO MOUREIRA GONÇALVES (OAB 291404/SP), FLAVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES (OAB 235558/SP)
Processo 0005422-48.2012.8.26.0191 (191.01.2012.005422) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Banco Bradesco S/A - Asteria Incorporações e Construções Ltda - - Edson Previtalli - - Lucy Alves Carlos - Vistos. Ante a
documentação apresentada (fls. 68/70), determino a suspensão da execução. Cientifique-se o exequente. - ADV: VERA LUCIA
DE CARVALHO RODRIGUES (OAB 70001/SP)
Processo 0005424-18.2012.8.26.0191 (191.01.2012.005424) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Banco Bradesco S/A - Asteria Incorporações e Construções Ltda - - Edson Previtalli - - Lucy Alves Carlos - Vistos. Ante a
documentação apresentada (fls. 77/79), determino a suspensão da execução. Cientifique-se o exequente. - ADV: VERA LUCIA
DE CARVALHO RODRIGUES (OAB 70001/SP)
Processo 0005437-80.2013.8.26.0191 - Interdição - Tutela e Curatela - N. M. de S. - L. M. de S. - A parte interessada deverá
imprimir e encaminhar a certidão expedida que se encontra disponível no Sistema Informatizado do Tribunal de Justiça. - ADV:
LUIS FELIPE DE MORAES (OAB 328231/SP)
Processo 0005464-97.2012.8.26.0191 (191.01.2012.005464) - Ação Civil Pública - Meio Ambiente - Ministerio Publico do
Estado de Sao Paulo - Ferraz de Vasconcelos - Wanderley Frazilio - - Municipio de Ferraz de Vasconcelos - - Companhia de
Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - Sabesp - Vistos. Ante a certidão retro, intime-se a Cetesb, por carta, da decisão
de folhas 2937/2938. Intime-se. - ADV: JOÃO PAULO CARREIRO DO REGO (OAB 169142/SP), CRISTINA SOARES DA SILVA
(OAB 77701/SP), FRANCISCO JOSE ZAMPOL (OAB 52037/SP), PABLO MONTENEGRO TEIXEIRA NALESSO (OAB 235090/
SP)
Processo 0005494-98.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - FM Empreendimentos e Participações
S/A - Marli Oliveira Alves - Manifeste-se o autor sobre a devolução do AR o qual constou como desconhecido. Prazo 05 dias. ADV: ANDERSON BURIOLA CAVALCANTE (OAB 220480/SP)
Processo 0005519-14.2013.8.26.0191 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - AMANTINO
LOPES DA SILVA - Departamento Estadual de Trânsito - Detran - Sp - Vistos. Recebo o recurso de apelação apresentado à
fls. 66, em seus regulares efeitos. À contrariedade. Após, com ou sem contrarrazões, subam os autos à Superior Instância com
nossas homenagens. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA (OAB 194156/SP), FRANCISCO JAVIER SERNA
QUINTO (OAB 160908/SP)
Processo 0005653-75.2012.8.26.0191 (191.01.2012.005653) - Divórcio Litigioso - Dissolução - B. A. da S. S. - F. O. de S.
- A parte interessada deverá imprimir e encaminhar o ofício e o mandado de averbação de divórcio expedido que se encontra
disponível no Sistema Informatizado do Tribunal de Justiça. - ADV: ALINE GONÇALVES GAMA (OAB 190146/SP)
Processo 0005654-60.2012.8.26.0191 (191.01.2012.005654) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira S/A Credito Financiamento e Investimento - Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento do
feito, visto que não houve contestação, apesar de devidamente citada. Prazo 05 dias. - ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA
LOPES (OAB 278281/SP), HUDSON JOSE RIBEIRO (OAB 150060/SP)
Processo 0005733-73.2011.8.26.0191 (191.01.2011.005733) - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário Florisvaldo José dos Santos - Instituto Nacional de Seguro Social - Inss - Vistos. Recebo o recurso de apelação apresentado
à fls. 215 e seguintes, em seus regulares efeitos. À contrariedade, intimando-se pessoalmente a autarquia. Após, com ou sem
contrarrazões, subam os autos à Superior Instância com nossas homenagens. Intime-se. - ADV: EDGARD DA COSTA ARAKAKI
(OAB 226922/SP), CARLOS MOLTENI JUNIOR (OAB 15155/SP)
Processo 0005799-53.2011.8.26.0191 (191.01.2011.005799) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - E. J.
de O. R. - Manifeste-se o autor sobre a certidão do Oficial de Justiça, que deixou de citar em virtude de não ter localizado o nº
1699. Prazo 05 dias. - ADV: MAURICIO DE OLIVEIRA (OAB 144089/SP)
Processo 0005887-23.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Ligia Regina e Silva - BV Financeira
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - A AUTORA deverá providenciar o recolhimento da CPA (Carteira Previdenciária
de Advogados), lembrando que, caso seja juntado novo substabelecimento, deverá estar acompanhado da respectiva CPA.
Prazo: 5 dias, sob pena de desentranhamento dos atos postulatórios. - ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 298933/SP), DAVID
CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA (OAB 316712/SP)
Processo 0006338-48.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Cartão de Crédito - Maycon dos Santos de Paula - Banco
do Brasil S.A. - Vistos. Fls. 27 e seguintes: Mantenho a decisão anteriormente proferida pelos seus próprios fundamentos. No
mais, recolha o autor as custas processuais iniciais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. ADV: MARISIA PETTINAZZI VILELA (OAB 107583/SP)
Processo 0006390-15.2011.8.26.0191 (191.01.2011.006390) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Banco Itaucard S.a. - O autor deverá providenciar o recolhimento da 2 CPA (Carteira Previdenciária de Advogados),
procuração e substabelecimento, lembrando que, caso seja juntado novo substabelecimento, deverá estar acompanhado da
respectiva CPA. Prazo: 5 dias, sob pena de desentranhamento dos atos postulatórios. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI
JUNIOR (OAB 308730/SP)
Processo 0006421-64.2013.8.26.0191 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A. A. O. - “Manifeste-se a autora, em réplica, sobre
a contestação. Prazo 10 dias. Nada Mais.” - ADV: MIGUEL ULISSES ALVES AMORIM (OAB 215398/SP), GISELE ALVAREZ
ROCHA (OAB 334554/SP)
Processo 0006525-56.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Lailton Mendes Santana - Banco
J. Safra S/A - Vistos. Defiro a permanência dos autos em cartório por mais 10 dias. Decorrido, providencie a autora o regular
andamento ao feito, sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. - ADV: BARBARA RUIZ DOS SANTOS (OAB 327953/
SP)
Processo 0006558-46.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Rachel Mazzucca
Novaes - Sul America Saude - Vistos. 1) Digam as partes se têm interesse na solução amigável do litígio, caso em que este Juízo
designará a audiência prevista no art. 331 do CPC. Outrossim, esclareço que, se designada audiência de conciliação, deverão
as partes, ou preposto com poderes para transigir, se fazerem acompanhar por advogado, sem prejuízo da apresentação de
proposta juste e exeqüível. 2) Sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes as provas que efetivamente
pretendam produzir, justificando detalhadamente a necessidade, pertinência e a relevância, bem como qual fato controvertido
será objeto da prova especificada, sob pena de preclusão. Prazo: 5 dias. - ADV: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS (OAB
182694/SP), BENEDICTO CELSO BENICIO (OAB 20047/SP), LUIS ANTONIO OLIVEIRA (OAB 136683/SP)
Processo 0006702-20.2013.8.26.0191 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - ‘Instituto
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Nacional do Seguro Social - INSS - Edileuza Bezerra de Vasconcelos - Vistos. Fl. 124: providencie a embargada o recolhimento
das custas de preparo, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Intime-se. - ADV: CAROLINE AMBROSIO JADON (OAB 220859/
SP), JOÃO VINICIUS RODIANI DA COSTA MAFUZ (OAB 249201/SP)
Processo 0006760-23.2013.8.26.0191 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco
Financiamentos S/A - José Paixão dos Santos - O autor deverá providenciar o recolhimento da CPA (Carteira Previdenciária de
Advogados), lembrando que, caso seja juntado novo substabelecimento, deverá estar acompanhado da respectiva CPA. Prazo:
5 dias, sob pena de desentranhamento dos atos postulatórios. Urgente Audiência designada para o dia 28/03/2014, Às 13:30. ADV: LUIS FERNANDO DE CASTRO (OAB 156342/SP)
Processo 0006760-23.2013.8.26.0191 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco
Financiamentos S/A - José Paixão dos Santos - A parte interessada deverá imprimir a precatória expedida, que se encontra
disponível no Sistema Informatizado do Tribunal de Justiça e efetuar a distribuição da mesma com as cópias necessárias, sem
prejuízo do recolhimento da respectiva CPA. - ADV: LUIS FERNANDO DE CASTRO (OAB 156342/SP)
Processo 0006873-74.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Catia Cristina Romeiro
- AYMORE OU ABN OPU REAL - Vistos. Fl. 28 : ante o não recolhimento das custas e despesas processuais, remetam-se aos
autos ao Distribuidor para cancelamento da distribuição. Anote-se, inclusive para fins estatísticos. Autorizo o desentranhamento
dos documentos que instruíram a inicial em favor do autor. Nada sendo requerido no prazo 5 dias, os autos serão destruídos.
Intime-se. - ADV: BARBARA RUIZ DOS SANTOS (OAB 327953/SP)
Processo 0006973-29.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Luzia Nunes de
Jesus Silva - ‘Banco Itaucard S/A - Vistos. Defiro a permanência dos autos em cartório por mais 10 dias. Decorrido, providencie
a autora o regular andamento ao feito, sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. - ADV: BARBARA RUIZ DOS
SANTOS (OAB 327953/SP)
Processo 0006976-81.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Marcos Vieira Lopes
- BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Defiro a permanência dos autos em cartório por mais 10
dias. Decorrido, cumpra o anteriormente determinado independentemente de nova intimação. Intime-se. - ADV: BARBARA RUIZ
DOS SANTOS (OAB 327953/SP)
Processo 0007071-14.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - B. V. B. - W. O. de O. Vistos. Fl. 43: não atende à determinação de fl. 40. Pelo que consta é apenas protocolo de entrega de documentos. Portanto,
cumpra a autora o anteriormente determinado, no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. - ADV:
MIGUEL ULISSES ALVES AMORIM (OAB 215398/SP)
Processo 0007313-70.2013.8.26.0191 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - R. S. M. - D. S. M. J. - Manifestese o autor acerca da devolução do AR o qual constou como desconhecido o endereço do requerido. Prazo: 05 dias. - ADV:
THALISSA COSTA ANDERE RAMOS (OAB 245900/SP), DEBORA DOS SANTOS DE OLIVEIRA (OAB 209040/SP)
Processo 0007393-34.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - Eliane Marinho Mesquita
- ‘Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. 1. Verifico que as partes são legítimas e estão bem representadas nos
autos. Não há nulidades a serem reconhecidas. Declaro o feito saneado. 2. Fixo como ponto controvertido a existência de
moléstia incapacitante decorrente do exercício profissional. Defiro a produção de prova médico-pericial. Consigno os seguintes
quesitos do juízo: a) O(A) autor(a) é portador(a) da patologia mencionada na inicial? b) Em caso positivo, tais moléstias são
provenientes de doença degenerativa ou de acidente de trabalho tal como descrito na inicial ? c) Em caso positivo, está o autor
totalmente ou parcialmente incapacitado para o trabalho? d) Em caso positivo, a incapacidade é permanente ou temporária?
e) Qual a data provável do início da doença ou incapacidade? f) O quadro clínico tende a se alterar com o decorrer do tempo?
Explique g) O autor é suscetível de recuperação para o seu próprio trabalho? h) Em caso negativo, é suscetível de recuperação
para outra atividade que lhe possibilite a subsistência, observada as condições pessoais (idade, qualificação, etc.) i) O quadro
clínico tende a se alterar com o decorrer do tempo? Explique. j) Em decorrência do acidente de trabalho, houve redução da
capacidade para o trabalho que habitualmente exercia o autor? l) Demais considerações pertinentes ao caso, a critério do
Sr. Perito. 3. Sem prejuízo da prova pericial, especifiquem as partes outras provas de eventualmente pretendam produzir, no
prazo de 5 dias, sob pena de preclusão. 4. Concedo o prazo de cinco dias para oferta de quesitos complementares e indicação
de assistentes técnicos. 5. Nomeio como perito para a realização da perícia o Dr. RONALDO JORGE. Oficie-se ao INSS para
reserva de honorários do sr. Perito, que ora arbitro em 1 salário mínimo. Efetuada a reserva, notifique-se o Sr. Perito para início
dos trabalhos, intimando-se as partes quanto ao local, data e horário da perícia. Laudo em trinta dias, contados do início dos
trabalhos. - ADV: CAROLINE AMBROSIO JADON (OAB 220859/SP), CARLOS ALBERTO NUNES BARBOSA (OAB 114542/SP)
Processo 0007602-37.2012.8.26.0191 (191.01.2012.007602) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Gilvan Lopes
de Souza - Banco Bradesco - Vistos. 1) Digam as partes se têm interesse na solução amigável do litígio, caso em que este Juízo
designará a audiência prevista no art. 331 do CPC. Outrossim, esclareço que, se designada audiência de conciliação, deverão
as partes, ou preposto com poderes para transigir, se fazerem acompanhar por advogado, sem prejuízo da apresentação de
proposta juste e exeqüível. 2) Sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes as provas que efetivamente
pretendam produzir, justificando detalhadamente a necessidade, pertinência e a relevância, bem como qual fato controvertido
será objeto da prova especificada, sob pena de preclusão. Prazo: 5 dias. - ADV: LILIAN SOUZA TORTOZA (OAB 219004/SP),
MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB 149225/SP), FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP)
Processo 0007734-94.2012.8.26.0191 (191.01.2012.007734) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Bradesco Financiamentos S/A - Gilvan Lopes de Souza - Vistos. Certidão retro: por e-mail, cobre-se o envio
da Certidão de Objeto e Pé em reiteração ao ofício expedido á fl. 82. Sem prejuízo, cumpra o requerido a determinação de fl. 43,
uma vez não recolheu as respectivas custas de juntada de procuração (contribuição para a formação da Carteira de Previdência
dos Advogados). Portanto, recolha o requerido as custas de juntada de procuração devida, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena
de desentranhamento dos atos postulatórios e de efeitos daí decorrentes, incluindo a decretação de revelia. Intime-se. - ADV:
ROSANGELA TAVARES DOS SANTOS (OAB 262848/SP), OLAVO PEREIRA DE OLIVEIRA (OAB 49142/SP)
Processo 0007736-30.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Iraídes Garcia Buzinari
Rodrigues - Banco Bradesco S/A - Manifeste-se o autor, em réplica, sobre a contestação. Prazo 10 dias. - ADV: RUBENS
GASPAR SERRA (OAB 119859/SP), ANSELMO LIMA GARCIA CARABACA (OAB 317428/SP)
Processo 0007809-02.2013.8.26.0191 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - M. L. de L. J. - A. M.
J. - Vistos. Defiro a permanência dos autos em cartório por mais 15 dias. Decorrido, cumpra o anteriormente determinado
independentemente de nova intimação. Intime-se. - ADV: FRANCISCO ALVES LEITE FILHO (OAB 155469/SP), LUCIANA
CARNEIRO DUQUE (OAB 205523/SP)
Processo 0007856-44.2011.8.26.0191 (191.01.2011.007856) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Jose
Ferreira Pessoa - Valeria Gonçalves do Prado - Manifeste-se o autor sobre os valores bloqueados via BacenJud. Prazo 05 dias.
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- ADV: ADRIANA CONCEIÇÃO DO CARMO (OAB 157124/SP), SIDNÉIA PEREIRA COELHO (OAB 190503/SP)
Processo 0007899-44.2012.8.26.0191 (191.01.2012.007899) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - D. da
S. e outros - F. B. A. - Vistos. Fls. 120: chamei estes autos à conclusão ante o erro material ocorrido na parte da decisão. Onde
consta: “ (...) - de modo que o art. 7º da Lei de Investigação de Paternidade está observada (Lei 8.866/94)”, constará: “ (...) - de
modo que o art. 7º da Lei de Investigação de Paternidade está observada (Lei 8.560/92)”., devendo permanecer inalterados os
demais dados da decisão. Intime-se. - ADV: THAMYRIS CORREA CARDOSO (OAB 320206/SP), IAN PINTO NAZÁRIO (OAB
175447/SP)
Processo 0008033-37.2013.8.26.0191 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J. M. de N. - A. X. C. - Vistos. Fl.
46: acolho. Como bem observou a Representante do Ministério Público, tratando-se de ação de estado - a qual envolve, ainda,
direitos indisponíveis -, a revelia não importará seu efeito normal de presunção de veracidade da matéria de fato. Especifique a
autora, as provas que efetivamente pretende produzir, justificando detalhadamente a necessidade, pertinência e a relevância,
bem como qual fato controvertido será objeto da prova especificada. Prazo: 5 dias. - ADV: ROMEU FONTES DE SOUSA (OAB
280486/SP)
Processo 0008043-81.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Genilda Santos da Silva
- Lojas Riachuelo S/A - Vistos. 1) Digam as partes se têm interesse na solução amigável do litígio, caso em que este Juízo
designará a audiência prevista no art. 331 do CPC. Outrossim, esclareço que, se designada audiência de conciliação, deverão
as partes, ou preposto com poderes para transigir, se fazerem acompanhar por advogado, sem prejuízo da apresentação de
proposta juste e exeqüível. 2) Sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes as provas que efetivamente
pretendam produzir, justificando detalhadamente a necessidade, pertinência e a relevância, bem como qual fato controvertido
será objeto da prova especificada, sob pena de preclusão. Prazo: 5 dias. - ADV: NATALIA HONORATO DAVID LUCENTI (OAB
236906/SP), ANDRÉIA LUIZ DOS SANTOS (OAB 261874/SP)
Processo 0008056-85.2010.8.26.0191 (191.01.2010.008056) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Panamericano S.a. - Josenei Magalhaes Ferrreira - A parte interessada deverá imprimir e encaminhar o ofício
expedido que se encontra disponível no Sistema Informatizado do Tribunal de Justiça. - ADV: SERGIO RENATO DE SOUZA
SECRON (OAB 253984/SP), ROBERTA SANCHES DA PONTE (OAB 224325/SP), PEDRO HENRIQUE LAGUNA MIORIN (OAB
253957/SP)
Processo 0008096-62.2013.8.26.0191 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. das G. M. G. - W. G. - Manifeste-se o autor,
em réplica, sobre a contestação. Prazo 10 dias. - ADV: JULIANA APARECIDA PEREIRA (OAB 278942/SP), DEIVID CHARLES
FERREIRA DOS SANTOS (OAB 312200/SP)
Processo 0008181-48.2013.8.26.0191 - Monitória - Prestação de Serviços - Fundação Herminio Ometto - Manifeste-se o
autor em termos de prosseguimento do feito tendo em vista que a requerida não recebeu pessoalmente a citação pelo correio.
Prazo 05 dias. - ADV: DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP), LUCIANA VIEIRA NASCIMENTO (OAB 184755/SP), GUILHERME
ALVARES BORGES (OAB 149720/SP)
Processo 0008299-24.2013.8.26.0191 - Divórcio Litigioso - Dissolução - V. da S. M. - M. P. da S. M. - Vistos. Defiro a
requerida os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. 1) Digam as partes se têm interesse na solução amigável
do litígio, caso em que este Juízo designará a audiência prevista no art. 331 do CPC. Outrossim, esclareço que, se designada
audiência de conciliação, deverão as partes, ou preposto com poderes para transigir, se fazerem acompanhar por advogado,
sem prejuízo da apresentação de proposta juste e exeqüível. 2) Sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, especifiquem as
partes as provas que efetivamente pretendam produzir, justificando detalhadamente a necessidade, pertinência e a relevância,
bem como qual fato controvertido será objeto da prova especificada, sob pena de preclusão. Prazo: 5 dias. - ADV: JOSE
CARLOS PATTI (OAB 33739/SP), VINICIUS MORAIS DOS SANTOS (OAB 235265/SP)
Processo 0008359-94.2013.8.26.0191 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Luciano de Souza Soares - “A autora
deverá providenciar o recolhimento da CPA (Carteira Previdenciária de Advogados) referente ao substabelecimento de fl. 27,,
lembrando que, caso seja juntado novo substabelecimento, deverá estar acompanhado da respectiva CPA. Prazo: 5 dias, sob
pena de desentranhamento dos atos postulatórios. “ - ADV: JOSE OLIVAL DIVINO DOS SANTOS (OAB 283756/SP)
Processo 0008365-04.2013.8.26.0191 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - FERMINA DO CARMO DE
MELLO ARAUJO - JOSE ARAUJO - Vistos. Defiro a permanência dos autos em cartório por mais 60 dias. Decorrido, cumpra o
o anteriormente determinado independentemente de nova intimação. Intime-se. - ADV: JOEL TEIXEIRA DE CAMARGO JUNIOR
(OAB 149492/SP)
Processo 0008403-16.2013.8.26.0191 - Exibição - Medida Cautelar - IVANILDA BEATRIZ DA SILVA LIMA - Crefisa S/A Crédito,
Financiamento e Investimentos - Vistos. Fls. 12: ante o não recolhimento das custas e despesas processuais, remetam-se aos
autos ao Distribuidor para cancelamento da distribuição. Anote-se, inclusive para fins estatísticos. Autorizo o desentranhamento
dos documentos que instruíram a inicial em favor do autor, mediante traslado. Nada sendo requerido no prazo 5 dias, os autos
serão destruídos. Intime-se. - ADV: BARBARA RUIZ DOS SANTOS (OAB 327953/SP)
Processo 0008406-68.2013.8.26.0191 - Exibição - Medida Cautelar - IVANILDA BEATRIZ DA SILVA LIMA - Banco B G N
S/A - Vistos. Fls. 14: ante o não recolhimento das custas e despesas processuais, remetam-se aos autos ao Distribuidor para
cancelamento da distribuição. Anote-se, inclusive para fins estatísticos. Autorizo o desentranhamento dos documentos que
instruíram a inicial em favor do autor, mediante traslado. Nada sendo requerido no prazo 5 dias, os autos serão destruídos.
Intime-se. - ADV: BARBARA RUIZ DOS SANTOS (OAB 327953/SP)
Processo 0008485-86.2009.8.26.0191 (191.01.2009.008485) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco S.a. - Vandete Ferreira Sampaio - - Ewa Locadora de Veiculos Ltda - Vistos. Recolha o exequente a taxa de
contribuição para a formação da carteira de previdência dos advogados, referente ao substabelecimento juntado a fls. 172, no
prazo de 5 (cinco) dias. - ADV: SELMA BRILHANTE TALLARICO DA SILVA (OAB 144668/SP), VERA LUCIA DE CARVALHO
RODRIGUES (OAB 70001/SP)
Processo 0008653-49.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - DIANA ROBERTA
COUTINHO - Itaú Unibanco S/A. - Vistos. Fls. 15: ante o não recolhimento das custas e despesas processuais, remetam-se aos
autos ao Distribuidor para cancelamento da distribuição. Anote-se, inclusive para fins estatísticos. Autorizo o desentranhamento
dos documentos que instruíram a inicial em favor do autor, mediante traslado. Nada sendo requerido no prazo 5 dias, os autos
serão destruídos. Intime-se. - ADV: BARBARA RUIZ DOS SANTOS (OAB 327953/SP)
Processo 0008682-36.2012.8.26.0191 (191.01.2012.008682) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução
- P. S. dos S. A. - - I. R. de O. - Manifeste-se a autora acerca da informação de fls. 43/46 que o Sr. Paulo Sérgio dos Santos
Almeida não faz mais parte do quadro de funcionários da respectiva empresa. Prazo: 05 dias. - ADV: KELLY DAMIANO DANTAS
(OAB 193019/SP)
Processo 0008807-67.2013.8.26.0191 - Exibição - Medida Cautelar - Josias Ferreira Gomes - Vivo S.A. - Fls. 25 e seguintes:
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1859

Ciente. Anote-se o efeito suspensivo concedido. Aguarde-se em cartório o retorno do agravo interposto ou eventual pedido de
informações. - ADV: NATAN FLORENCIO SOARES JUNIOR (OAB 265153/SP), ADALTO JOSÉ DE AMARAL (OAB 279715/SP)
Processo 0008865-07.2012.8.26.0191 (191.01.2012.008865) - Alimentos - Provisionais - Fixação - D. da S. - F. B. A. Vistos. Recebo os embargos de declaração de fls. 103/105, pois opostos tempestivamente. A sentença embargada não contém
omissões, contradições ou obscuridades. A parte, por meio dos embargos opostos, pretende alterar de modo direto o conteúdo
da sentença prolatada, o que requer a interposição de recurso adequado. Pelo exposto, recebo os embargos, porém rejeitoos, mantendo a sentença como lançada. Intime-se. - ADV: IAN PINTO NAZÁRIO (OAB 175447/SP), THAMYRIS CORREA
CARDOSO (OAB 320206/SP)
Processo 0008990-38.2013.8.26.0191 - Inventário - Inventário e Partilha - Tania Aparecida Pecanha Silvestre - Luiz Fernando
Peçanha Silvestre - - Andréia Cristina Peçanha Silvestre - Antonio dos Santos Silvestre - Tania Aparecida Pecanha Silvestre - Tania Aparecida Pecanha Silvestre - - Tania Aparecida Pecanha Silvestre - Vistos. Fl. 19: para recebimento da inicial e do
aditamento, deverá a requerente indicar a pessoa que será nomeada inventariante. Prazo: 10 dias. Decorrido sem manifestação,
aguarde-se provocação no arquivo. Intime-se. - ADV: TANIA APARECIDA PECANHA SILVESTRE (OAB 151730/SP)
Processo 0009249-33.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - JOSE ROBERTO SILVA DO
CARMO e outro - Comprove o autor a distribuição da Carta Precatória. Prazo 05 dias. - ADV: MAICO PINHEIRO DA SILVA (OAB
179166/SP), SONIA PINHEIRO DA SILVA (OAB 78331/SP)
Processo 0009249-67.2012.8.26.0191 (191.01.2012.009249) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Pablyan
Rocha Valente - Banco Itaucard S/A - A ré deverá regularizar os autos no tocante a representação processual da subscritora de
fls. 61 e 68, Dra. CARLA PASSOS MELHADO COCHI, recolhendo-se a CPA. Deverá, ainda, regularizar as petições juntadas aos
autos a fls. 61 e 68 em que consta referida subscritora como advogada do autor, o que levou a erro, quando da elaboração do
despacho exarado a fls. 72. Prazo: 10 dias. Pena de decretação da revelia e desentranhamento dos documentos daí decorrentes.
Int. - ADV: CELSO MARCON (OAB 260289/SP), PAULI ALEXANDRE QUINTANILHA (OAB 212043/SP)
Processo 0009519-57.2013.8.26.0191 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - E. S. da S. e
outros - Manifeste-se o autor sobre a certidão do Oficial(a) de Justiça que se encontra disponível no site do Tribunal de Justiça.
Prazo 05 dias. - ADV: MARCELO CARRUPT MACHADO (OAB 197270/SP)
Processo 0009581-97.2013.8.26.0191 - Procedimento Sumário - Condomínio - Condomínio Residencial Paineiras Manifeste-se o autor sobre a certidão do Oficial(a) de Justiça que se encontra disponível no site do Tribunal de Justiça. Prazo 05
dias. - ADV: VINÍCIUS FERREIRA BRITTO (OAB 195297/SP), VANESSA SANTI CASTRO (OAB 286797/SP)
Processo 0009584-52.2013.8.26.0191 - Procedimento Sumário - Inadimplemento - Condomínio Residencial Paineiras Manifeste-se o autor sobre a certidão do Oficial(a) de Justiça que se encontra disponível no site do Tribunal de Justiça. Prazo 05
dias. - ADV: VANESSA SANTI CASTRO (OAB 286797/SP), VINÍCIUS FERREIRA BRITTO (OAB 195297/SP)
Processo 0009602-73.2013.8.26.0191 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Fundação Hermínio
Ometto - Manifeste-se o autor sobre a certidão do Oficial(a) de Justiça que se encontra disponível no site do Tribunal de Justiça.
Prazo 05 dias. - ADV: LUCIANA VIEIRA NASCIMENTO (OAB 184755/SP), GUILHERME ALVARES BORGES (OAB 149720/SP),
DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP)
Processo 0009632-11.2013.8.26.0191 - Execução de Título Extrajudicial - Inadimplemento - Fundação Hermínio Ometto Elzi Campos de Souza Santos - Manifeste-se o autor sobre a certidão do Oficial(a) de Justiça que se encontra disponível no
site do Tribunal de Justiça. Prazo 05 dias. - ADV: DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP), JONATAS TEIXEIRA DE MIRANDA (OAB
262521/SP), LUCIANA VIEIRA NASCIMENTO (OAB 184755/SP), GUILHERME ALVARES BORGES (OAB 149720/SP)
Processo 0009864-23.2013.8.26.0191 - Divórcio Consensual - Dissolução - M. G. T. e outro - Manifeste-se o autor em 48
horas, sob pena de extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: VALDENIO GOMES ACIOLI (OAB 203749/SP)
Processo 0010732-98.2013.8.26.0191 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - M. E. A. S. - E. de P. S. - Vistos.
Comprove a autora o recolhimento das custas processuais (cód. 230), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento
da distribuição. - ADV: PATRICIA TAVARES DA CRUZ (OAB 235331/SP)
Processo 0010858-51.2013.8.26.0191 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Itauleasing
S/A - Cristiano da Silva Bulgurlu - Vistos. Emende o autor a petição inicial, para juntar aos autos os documentos necessários
para o regular andamento do feito (contrato da alienação, comprovação da mora - AR), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de
indeferimento. - ADV: CARLA PASSOS MELHADO COCHI (OAB 187329/SP), CELSO MARCON (OAB 260289/SP)
Processo 0011029-08.2013.8.26.0191 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - N. G. L. de O. - - T. E. L. de J. L. C. L. - Vistos. Processe-se em segredo de justiça. Defiro o processamento pela assistência judiciária gratuita, nos termos
e advertências da Lei nº. 1.060, de 02/02/1950. Anote-se e observe-se. Fls. 17/18: recebo como emenda á inicial .Anote-se.
Designo audiência de tentativa de composição das partes para o 11 de abril de 2014, às 14 horas e 30 minutos. Intime-se o(a)
autor(a) através de seu advogado(a), pela imprensa oficial e cite-se o(a) requerido(a) por carta para comparecimento na data
designada. Advirtam as partes de que, não obtida a conciliação, iniciar-se-á o prazo de 15 dias para oferecimento de contestação,
a partir da data da audiência. Fixo os alimentos provisórios em 1/3 do salário mínimo vigente, com vencimento todo dia 10 de
cada mês. No caso de trabalho com vínculo empregatício fixo os alimentos em 25% dos vencimentos líquidos percebidos pelo
réu. Oficie-se a instituição bancária para abertura de conta em nome da representante legal do autor, independente de prévio
depósito, se houver pedido, bem como à empregadora para os descontos da pensão ora fixada, se necessário. Ciência ao
Parquet. - ADV: ROBERTO ATAIDE DOS SANTOS (OAB 131643/SP)
Processo 0011054-21.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Ivete Fonseca de
Medeiros Neres - Banco Itauleasing S/A - Vistos. Prossiga-se com as determinações até o julgamento do agravo. Intime-se ADV: MARCIO FERNANDO BEZERRA (OAB 294248/SP)
Processo 0011224-90.2013.8.26.0191 - Inventário - Inventário e Partilha - Neide Bernardo de Moura - Sergio Ricardo Gomes
de Moura - Sergio Gomes de Moura - Vistos. Sendo todos os interessados na herança capazes e presumivelmente concordes
quanto à partilha, processe-se na forma de arrolamento sumário. Nomeio a requerente NEIDE BERNARDO DE MOURA,
inventariante, independente de compromisso. Deverá a inventariante promover, em dez (10) dias, a juntada dos seguintes
documentos: a) certidão de propriedade, ônus e alienações expedidas pelo CRI competente, dos imóveis que constituem bens
do espólio (certidão atualizada); b) certidão negativa federal; c) certidão negativa dos impostos que incidam sobre os bens
imóveis do espólio (IPTU ou ITR); d) certidões de valor venal ou lançamentos de impostos que incidem sobre os bens imóveis
do espólio, relativo ao exercício correspondente a data do óbito, Intime-se, ainda, a inventariante atribuir do valor dos bens do
espólio e o plano de partilha (art. 993 c.c. os artigos 1036 e 1038, todos do Código de Processo Civil), em vinte (20) dias. Deverá
a inventariante juntar aos autos a comprovação do recolhimento do imposto causa-mortis ou sua isenção. Oficie-se à Caixa
Econômica Federal, solicitando informes acerca de eventual saldo existente a título de PIS/FGTS em nome do “de cujus”, bem
como aos bancos mencionados na inicial solicitando os valores das contas informadas. Após, abra-se vista dos autos à Fazenda
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Estadual, para que se manifeste sobre as declarações, em dez dias (art.1000 do Código de Processo Civil). Após, cumprido
integralmente este despacho, remetam-se os autos ao contador e partidor para simples conferência. Após, voltem cls. para
homologação. - ADV: VINICIUS MORAIS DOS SANTOS (OAB 235265/SP)
Processo 0011264-72.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Baixinho Restaurantes
Ltda- Me - Água Viva Comércio de Pedras Ltda Me - A parte interessada deverá imprimir a decisão-carta precatória expedida,
que se encontra disponível no Sistema Informatizado do Tribunal de Justiça e efetuar a distribuição da mesma com as cópias
necessárias. - ADV: ALEXANDRE DA SILVA LEME (OAB 266201/SP)
Processo 0011563-49.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - M. B. S. - E. de F. A. C.
- - G. de J. C. - Vistos. Fl. 22: acolho. Emende a autora a inicial para incluir no polo passivo da ação os herdeiros do falecido,
uma vez que são eles os legitimados, bem como junte aos autos os documentos que comprovam a propriedade dos bens que
pretende a partilha. Intime-se. - ADV: EDSON DE MOURA (OAB 158176/SP)
Processo 0011581-70.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Guarda - M. B. de S. S. - Vistos. Emende a autora a
petição inicial, nos termos da manifestação ministerial de fls. 18, incluindo no polo ativo o genitor dos menores (qualificando o
requerido), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. - ADV: JOÃO VINICIUS RODIANI DA COSTA MAFUZ (OAB
249201/SP)
Processo 0012153-26.2013.8.26.0191 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - I. K. S. de M. - L. S. de M. - A parte
interessada deverá imprimir e encaminhar o ofício expedido que se encontra disponível no Sistema Informatizado do Tribunal de
Justiça. - ADV: WALTER MARTINS JUNIOR (OAB 244051/SP)
Processo 0012372-39.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Guarda - A. S. S. - G. A. R. - Vistos. Processe-se em
segredo de justiça. Defiro o processamento pela assistência judiciária gratuita, nos termos e advertências da Lei nº. 1.060,
de 02/02/1950. Anote-se e observe-se. Trata-se de ação civil de Guarda ajuizada por AUDEIRTON SOUSA OLIVEIRA contra
GISELE APARECIDA RIOS em que há pedido de tutela antecipada. Presentes os requisitos legais, defiro o pedido formulado
na inicial, deferindo a guarda provisória das crianças Gabriel e Guilherme ao autor AUDEIRTON SOUSA OLIVEIRA. Há, em
cognição superficial, provas suficientes ante os documentos juntados, para a comprovação das alegações do autor. No caso em
comento, o perigo de dano irreparável é manifesto, na medida em que os menores podem vir a sofrer dano de difícil reparação
materializando-se, ao que consta, do alegado comportamento da requerida (fls. 19/21) que sofre de afecções psiquiátricas
(documentos de fls. 16/17)). Assim, ante a verossimilhança as alegações do autor e nos documentos juntados, o deferimento
da tutela antecipada é de rigor. Presentes os requisitos legais DEFIRO a liminar de tutela antecipada. Lavre-se o respectivo
termo. No mais, designo audiência de tentativa de composição das partes para o dia 31 de janeiro de 2014, ás 15h30min. Com
urgência, intime-se o autor através de sua advogada, pela imprensa oficial para comparecimento na data designada e cite-se
a requerida por mandado, a ser cumprido de modo urgente, ante a proximidade da audiência. Advirtam as partes de que, não
obtida a conciliação, iniciar-se-á o prazo de 15 dias para oferecimento de contestação, a partir da data da audiência. Ciência ao
Representante do Ministério Público. Intime-se. - ADV: TATIANE CINTHIA DA SILVA ZUGAIBE COSTA (OAB 245103/SP)
Processo 0012372-39.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Guarda - A. S. S. - G. A. R. - Compareça o autor
pessoalmente ao Cartório para assinar o Termo de guarda provisória e responsabilidade. Prazo 5 dias. - ADV: TATIANE CINTHIA
DA SILVA ZUGAIBE COSTA (OAB 245103/SP)
Processo 0012424-35.2013.8.26.0191 - Interdição - Tutela e Curatela - F. C. S. - E. P. da S. - Compareça a parte autora ao
Cartório para assinar o termo de Compromisso de Curador Provisório. Prazo 5 dias. - ADV: DORIVAL LEMES (OAB 124499/
SP)
Processo 0012480-68.2013.8.26.0191 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - K. da S. M. O. - S. O. O. - Vistos.
Processe-se em segredo de justiça. Defiro a gratuidade. Anote-se. Nos termos do artigo 5º do Provimento 953/05 do C.S.M.,
remetam-se os autos ao Setor de conciliação, designando audiência de tentativa de composição das partes para o 11 de abril
de 2014, às 14 horas. Intime-se o(a) autor(a) através de seu advogado(a), pela imprensa oficial e cite-se o(a) requerido(a) por
carta para comparecimento na data designada. Advirtam as partes de que, não obtida a conciliação, iniciar-se-á o prazo de 15
dias para oferecimento de contestação, a partir da data da audiência. Fixo os alimentos provisórios em 1/3 do salário mínimo
vigente, com vencimento todo dia 10 de cada mês. No caso de trabalho com vínculo empregatício fixo os alimentos em 20% dos
vencimentos líquidos percebidos pelo réu. Oficie-se a instituição bancária para abertura de conta em nome da representante
legal do autor, independente de prévio depósito, se houver pedido, bem como à empregadora para os descontos da pensão ora
fixada, se necessário. Ciência ao Parquet. - ADV: MARISIA PETTINAZZI VILELA (OAB 107583/SP)
Processo 0012496-22.2013.8.26.0191 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Inadimplemento - AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Vanderley José Ribeiro - Vistos. Emende o autor a petição inicial, para corrigir o
valor da causa, que deverá ser o valor do bem objeto da ação, no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, recolha a diferença das
custas processuais iniciais, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. - ADV: FLÁVIA
CUNHA SEABRA MORAIS (OAB 177683/SP), SERAFIM AFONSO MARTINS MORAIS (OAB 77133/SP)
Processo 0012498-89.2013.8.26.0191 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Valdir Donisete
da Silva - Larissa Vitoria Camargo da Silva - - Cauan Gabriel Camargo da Silva - Vistos. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.
Anote-se. Processe-se sem suspensão do feito principal (art. 739-A, do CPC). Intime-se o embargante a cumprir o disposto no
artigo 736, parágrafo único do CPC (inclusive juntando cópia da representação processual procuração do(a) embargado(a)) e,
em caso de excesso de execução, cumprir o disposto no artigo 739-A, §5º, do CPC, no prazo de 5 dias. Após cadastrado o(a)
patrono(a), intime-se o(a) embargado(a) para se manifestar em 15 dias (art. 740, do CPC). Decorrido, voltem conclusos. Intimese. - ADV: FABIO CLEITON ALVES DOS REIS (OAB 218884/SP)
Processo 0012499-74.2013.8.26.0191 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - D. R. G. A. - - G. M. G. A. - F. L.
A. - Vistos. Processe-se em segredo de justiça. Defiro a gratuidade. Anote-se. Nos termos do artigo 5º do Provimento 953/05 do
C.S.M., remetam-se os autos ao Setor de conciliação, designando audiência de tentativa de composição das partes para o 11 de
abril de 2014, às 15 horas. Intime-se o(a) autor(a) através de seu advogado(a), pela imprensa oficial e cite-se o(a) requerido(a)
por carta para comparecimento na data designada. Advirtam as partes de que, não obtida a conciliação, iniciar-se-á o prazo de
15 dias para oferecimento de contestação, a partir da data da audiência. Fixo os alimentos provisórios em 1/3 do salário mínimo
vigente, com vencimento todo dia 10 de cada mês. No caso de trabalho com vínculo empregatício fixo os alimentos em 20% dos
vencimentos líquidos percebidos pelo réu. Oficie-se a instituição bancária para abertura de conta em nome da representante
legal do autor, independente de prévio depósito, se houver pedido, bem como à empregadora para os descontos da pensão ora
fixada, se necessário. Ciência ao Parquet. - ADV: WALDIR PERIC (OAB 63142/SP)
Processo 0012500-59.2013.8.26.0191 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - F. G. M. - - C. G. M. - - M. G. M. L. do C. G. - Vistos. Processe-se em segredo de justiça. Defiro a gratuidade. Anote-se. Nos termos do artigo 5º do Provimento
953/05 do C.S.M., remetam-se os autos ao Setor de conciliação, designando audiência de tentativa de composição das partes
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para o 11 de abril de 2014, às 16 horas e 30 minutos. Intime-se o(a) autor(a) através de seu advogado(a), pela imprensa oficial e
cite-se o(a) requerido(a) por carta para comparecimento na data designada. Advirtam as partes de que, não obtida a conciliação,
iniciar-se-á o prazo de 15 dias para oferecimento de contestação, a partir da data da audiência. Fixo os alimentos provisórios
em 1/3 do salário mínimo vigente, com vencimento todo dia 10 de cada mês. No caso de trabalho com vínculo empregatício fixo
os alimentos em 30% dos vencimentos líquidos percebidos pelo réu. Oficie-se a instituição bancária para abertura de conta em
nome da representante legal do autor, independente de prévio depósito, se houver pedido, bem como à empregadora para os
descontos da pensão ora fixada, se necessário. Ciência ao Parquet. - ADV: WALDIR PERIC (OAB 63142/SP)
Processo 0012503-14.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Lucas Moraes da
Silva - Cury Construtora e Incorporadora S/A - Vistos. Emendem os autores a petição inicial, para incluir no polo passivo da
ação a pessoa jurídica constante no contrato de fls. 60/86, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. - ADV: JOSÉ LUÍS
CORRÊA MENEZES (OAB 168288/SP)
Processo 0012511-88.2013.8.26.0191 - Mandado de Segurança - Multas e demais Sanções - Wendell Pereira Silva - Senhor
Diretor do 273o. Ciretran de Ferraz de Vasconcelos - Vistos. Emende o autor a petição inicial, para que seja especificada a
pessoa jurídica que será cientificada, observando-se, assim, todo o art. 6º da Lei 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança).
Prazo: (10) dez dias. Intime-se. - ADV: PAULO HENRIQUE GOMEZ SALLES (OAB 188789/SP)
Processo 0012561-17.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - C. M. - A. X. C. - Vistos.
Processe-se em segredo de justiça. Defiro a gratuidade. Anote-se. Nos termos do artigo 5º do Provimento 953/05 do C.S.M.,
remetam-se os autos ao Setor de conciliação, designando audiência de tentativa de composição das partes para o 11 de abril
de 2014, às 15 horas e 30 minutos. Intime-se o(a) autor(a) através de seu advogado(a), pela imprensa oficial e cite-se o(a)
requerido(a) por carta para comparecimento na data designada. Advirtam as partes de que, não obtida a conciliação, iniciarse-á o prazo de 15 dias para oferecimento de contestação, a partir da data da audiência. Fixo os alimentos provisórios em 1/3
do salário mínimo vigente, com vencimento todo dia 10 de cada mês. No caso de trabalho com vínculo empregatício fixo os
alimentos em 20% dos vencimentos líquidos percebidos pelo réu. Oficie-se a instituição bancária para abertura de conta em
nome da representante legal do autor, independente de prévio depósito, se houver pedido, bem como à empregadora para os
descontos da pensão ora fixada, se necessário. Ciência ao Parquet. - ADV: MARCIA FANTINI DE OLIVEIRA RODRIGUES (OAB
159143/SP)
Processo 0054229-47.2013.8.26.0100 - Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento - Inventário e Partilha - Regina
Celia Nhãm - Antenor Carlos Nham - Vistos. Defiro a permanência dos autos em cartório por mais 30 dias. Decorrido, aguardese provocação no arquivo. Intime-se. - ADV: LUIS FELIPE DE MORAES (OAB 328231/SP)
Processo 3000641-29.2012.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - Rute Eloisa Martins INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - à comparecer para PERÍCIA MÉDICA, junto ao Dr. Ronaldo Jorge, a
se realizar no dia 27/02/2014, às 11:30 horas, na Praça da Independência, 21, Centro, Ferraz de Vasconcelos - SP, próximo a
Estação Ferroviária de Ferraz de Vasconcelos. O autor deverá comparecer munido com os seguintes documentos: a) Carteira
Profissional - CTPS, b) RG e CPF e c) Todos os exames complementares e relatórios médicos (imprescindível). O exame médico
poderá ser acompanhado somente por Médico desde que estejam indicados como Assistente Técnicos nos autos, conforme
determinação do Código de Ética Médica do Conselho Regional de Medicinal. - ADV: HENRIQUE GUILHERME PASSAIA (OAB
295994/SP), ANDRE RODRIGUES INACIO (OAB 230153/SP)
Processo 3000729-67.2012.8.26.0191 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro de Óbito após
prazo legal - M. B. C. - Manifeste-se o autor sobre a certidão de objeto e pé. Prazo 05 dias. - ADV: MARILIA TAIS RODRIGUES
(OAB 277298/SP)
Processo 4000123-82.2012.8.26.0462 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - ‘Banco Itaucard S/A EDILSON GOMES DA SILVA - Vistos. Fls. 28: ante o não recolhimento das custas e despesas processuais, remetam-se aos
autos ao Distribuidor para cancelamento da distribuição. Anote-se, inclusive para fins estatísticos. Autorizo o desentranhamento
dos documentos que instruíram a inicial em favor do autor, mediante traslado. Nada sendo requerido no prazo 5 dias, os autos
serão destruídos. Intime-se. - ADV: MICHELE CRISTINA E SILVA REIS (OAB 294087/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO LUCIANA DO CARMO NOGUEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULA FERREIRA DE SOUZA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0003/2014
Processo 0000259-87.2012.8.26.0191 (191.01.2012.000259) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - Aristoteles Belarmino Alves e outro - Vistos. Traga a autora os autos os comprovantes de
desconto das parcelas 3/3 (R$ 433,34) e da parcela 2/3 e 3/3 (R$ 1.300,00), no prazo de dez dias. Com a juntada, tornem-me.
Int. - ADV: SIDNÉIA PEREIRA COELHO (OAB 190503/SP)
Processo 0000597-61.2012.8.26.0191 (191.01.2012.000597) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de
Energia Elétrica - Candido Martins Correa - Bandeirante Energia S.a - Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial,
com base no artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil, posto ser o autor o responsável pelo pagamento das instalações
em seu nome e, ainda, por ter sido reconhecida a existência de fraude para registro de energia inferior ao que efetivamente era
consumida pela unidade. De outro lado, mantenho a liminar concedida à fl. 75, para que o autor não tenha o fornecimento de
energia interrompido, com base em cálculo de consumo pretérito e acumulado, relativo ao período da irregularidade apurada
(novembro de 2008 a novembro de 2011). Apesar disso, o requerente não poderá deixar de pagar o consumo mensal atual,
sob pena de suspensão no fornecimento. Em suma, o débito apurado antes da distribuição desta ação deverá ser objeto de
cobrança ou parcelamento, mas nunca condicionado à suspensão do fornecimento de energia, porque viola a dignidade da
pessoa humana. Assim, mantenho a liminar deferida, bem como fixo a contracautela de o autor continuar pagando o consumo
atual, sob pena de suspensão no fornecimento. Em sede de Juizados Especiais não há condenação em custas nem honorários
advocatícios em primeiro grau de jurisdição, a teor do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado,
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arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.R.I.C. PRAZO DO RECURSO :10 DIAS. CUSTAS DE PREPARO: R$ 193,70.
PORTE DE REMESSA E RETORNO DE VOLUME :R$29,50.- ADV: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO (OAB 186458/SP),
BRAZ PESCE RUSSO (OAB 21585/SP), ANA MARIA ARAUJO OLIVEIRA (OAB 71341/SP), JACK IZUMI OKADA (OAB 90393/
SP)
Processo 0000605-38.2012.8.26.0191 (191.01.2012.000605) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Andre Rodrigues Inacio - Mafre Seguros - Vistos. Antes de homologar o acordo, esclareça a ré se desiste
do recurso interposto, prazo de 10 dias. Int. - ADV: MARCIO ALEXANDRE MALFATTI (OAB 139482/SP), ANDRE RODRIGUES
INACIO (OAB 230153/SP)
Processo 0000679-63.2010.8.26.0191 (191.01.2010.000679) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda
- Cleusa Maria Gomes Bugica - Leda Pereira Magalhães - Vistos. CLEUSA MARIA GOMES BUGICA ajuizou a presente ação
de Condenação em Dinheiro (em execução) em face de LEDA PEREIRA MAGALHÃES. Dispensado o relatório nos termos do
artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Em sede de execução a autora não logrou êxito em localizar a executada e, instada a se
manifestar, deixou transcorrer o prazo em silêncio. Nesta esteira, possível a extinção do feito, com apoio no artigo 53, § 4º da
Lei nº 9.099/95, pois assim já se decidiu: Enunciado 75 Substitui o Enunciado 45 A hipótese do § 4º, do 53, da lei 9.099/1995,
também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exeqüente, no caso, certidão de seu crédito, como título
para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor. (Nova Redação aprovada no
XXI Encontro Vitória/ES). Isto Posto e pelo mais que dos autos consta EXTINGO o processo com fundamento no artigo 53, § 4º,
da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, devolvam-se os documentos que foram apresentados pela autora, elabore-se a
ficha-memória e destruam-se os autos. P.R.I.C. PRAZO DO RECURSO :10 DIAS. CUSTAS DE PREPARO: R$ 193,70. PORTE
DE REMESSA E RETORNO DE VOLUME :R$29,50.- ADV: LANE PEREIRA MAGALHÃES (OAB 177788/SP)
Processo 0000805-45.2012.8.26.0191 (191.01.2012.000805) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Alan Devlin Felix Soares - Companhia Global de Varejo Submarino - Vistos. Recebo o recurso de fls. 89/90,
com as razões de fls. 91/109, com o devido recolhimento do preparo, nos seus efeitos devolutivo e suspensivo. O depósito
de fls. 116 é para garantia do juízo, devendo permanecer depositado até julgamento do recurso. Dê-se vista à parte contrária
para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões. Após, e em nada sendo requerido, ao Colégio Recursal. Int. - ADV:
RODRIGO HENRIQUE COLNAGO (OAB 145521/SP)
Processo 0000978-35.2013.8.26.0191 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Rosangela
Martins da Silva - Destaque Distribuidora de Peças e Veiculos Ltda - Poa - Ao autor dar regular andamento ao feito, requerendo
o que entender de direito, no prazo de dez dias. - ADV: RICARDO RODRIGUES DE AGUIAR (OAB 177379/SP), VALMIR DOS
SANTOS (OAB 170464/SP)
Processo 0001304-29.2012.8.26.0191 (191.01.2012.001304) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Islaine Scher Santos Silva - Globex Utilidades S.a. - Ponto Frio Utilidades - Vistos. Manifeste-se o réu sobre os
documentos juntados pela autora (fls. 100/119), no prazo de dez dias. Em igual prazo, manifeste-se a autora sobre a preliminar
arguida em contestação. Int. - ADV: ELIZABETH MIROSEVIC (OAB 184533/SP), MARCELO TOSTES DE C. MAIA (OAB 63440/
MG)
Processo 0001847-95.2013.8.26.0191 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Adilson
Francisco Costa - Banco Bradesco - Vistos. Especifique o réu as provas que pretende produzir, justificando-as, no prazo de dez
dias, sob pena de indeferimento e julgamento no estado. Int. - ADV: AMARILDO ANTONIO FORÇA (OAB 249690/SP), CLAUDIA
ORSI ABDUL AHAD (OAB 217477/SP)
Processo 0001960-49.2013.8.26.0191 - Execução Contra a Fazenda Pública - Empregado Público / Temporário - Fátima
Aparecida dos Santos - Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - Vistos. A despeito do documento trazido aos autos
às fls. 64 e 65, é de se notar que a determinação de fl. 60 ainda não foi cumprida em sua integralidade. Por esta razão, intimese a Municipalidade para que apresente, no prazo de dez dias, a Lei que regeu a contratação da requerente. Somente após,
vista à parte contrária e conclusos. Int. - ADV: CAMILA DA SILVA VIEIRA (OAB 292703/SP), PABLO MONTENEGRO TEIXEIRA
NALESSO (OAB 235090/SP), FERNANDO CARDOSO (OAB 252837/SP)
Processo 0002280-36.2012.8.26.0191 (191.01.2012.002280) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
- Claudia de Moura dos Santos - Empresa Bandeirantes de Energia S/A - Diante do exposto, com fundamento no artigo 269,
inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial de CLÁUDIA DE MOURA DOS SANTOS, para
DECLARAR INEXÍGIVEL o débito de R$ 523,26 (quinhentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos) cobrado pela ré, bem
como para CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.390,00 (Três mil, trezentos e noventa reais) a título de
indenização por danos morais à autora, atualizada monetariamente e com incidência de juros de 1% ao mês, ambos a partir
desta data. Torno definitiva a liminar deferida às fls. 11. Oficie-se ao SERASA noticiando a decisão final deste Juízo, para
que não haja nova restrição em nome da autora referente ao Contrato 8000027773/03 firmado com a requerida, posto que
integralmente quitado. Fica a requerida advertida de que o não cumprimento voluntário da condenação, no prazo de quinze
dias, a contar do seu trânsito em julgado, implicará multa de 10%, nos termos do art. 475-J do Código de Processo Civil. Sem
custas ou honorários advocatícios, na forma do art. 55 da lei 9.099/95. P.R.I.C. PRAZO DO RECURSO :10 DIAS. CUSTAS
DE PREPARO: R$ 193,70. PORTE DE REMESSA E RETORNO DE VOLUME :R$29,50. - ADV: GUSTAVO ANTONIO FERES
PAIXÃO (OAB 186458/SP)
Processo 0002635-80.2011.8.26.0191 (191.01.2011.002635) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Grinaura Francisca da Silva - Ao autor dar regular andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de dez
dias. - ADV: JOEL TEIXEIRA DE CAMARGO JUNIOR (OAB 149492/SP)
Processo 0002828-95.2011.8.26.0191 (191.01.2011.002828) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Antonio Reis - Banco Ge Capital S/A e outro - Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação que Antônio
Reis move contra Banco BMG S.A e Banco GE Capital S/A, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
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Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios nessa instância. P.R.I. PRAZO DO RECURSO :10 DIAS.
CUSTAS DE PREPARO: R$ 193,70. PORTE DE REMESSA E RETORNO DE VOLUME :R$29,50.- ADV: MARCOS DE REZENDE
ANDRADE JUNIOR (OAB 188846/SP)
Processo 0002855-44.2012.8.26.0191 (191.01.2012.002855) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos Marlene Cecília da Silva Oliveira - Financeira Itau S.a. Creditos e Financiamentos - - Lojas Americanas S.a. - Vistos. Homologo
o acordo de fls. 107/108, em que a requerida Financeira Itau SA Créditos e Financiamentos pagará à autora Marlene Cecilia da
Silva Oliveira o valor de R$3.000,00 (três mil reais), em parcela única, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da data do
protocolo da petição, processará os pagamentos realizados em 06.09.2011, 08.10.2011, 10.11.2011, 12.12.2011, 11.01.2012,
10.02.2012 e 06.03.2012, todos no valor de R$100,00 cada um, bem como procederá ao cancelamento dos encargos referentes
ao valor não processado e a exclusão de restrição em nome da autora perante o SCPC e SERASA, no prazo de 30 dias úteis
do protocolo do acordo e, por consequência, julgo EXTINTOS estes autos de Ação de Reparação de Danos, nos termos do
artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. O pagamento será efetuado por meio de depósito bancário na conta corrente
nº 17367-3, agência 5968-4, Banco do Brasil, de titularidade do patrono da autora Dr. Ronan Cesar Luz, CPF nº 145.252.57814. Em caso de divergência nos dados bancários fornecidos será efetuado depósito judicial, no prazo de 10 dias. Em caso de
descumprimento da obrigação fica estipulado multa no valor de 15% sobre o valor acordado. Com o cumprimento do avençado
as partes nada mais terão que reclamar sobre os fatos em comento. Homologo a renúncia ao direito de recorrer. A sentença
transita em julgado nesta data. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, as partes terão o prazo de 90 dias para retirar os documentos
por elas juntados. Decorridos e no silêncio, elabore-se ficha-memória e destruam-se os autos. PRAZO DO RECURSO :10 DIAS.
CUSTAS DE PREPARO: R$ 345,65. PORTE DE REMESSA E RETORNO DE VOLUME :R$29,50.
- ADV: RONAN CESARE LUZ (OAB 147190/SP), ANA LUISA PORTO BORGES (OAB 135447/SP), LEONARDO FURLANETO
(OAB 297305/SP), ANALURDES DA SILVA SANTOS (OAB 313718/SP)
Processo 0003001-51.2013.8.26.0191 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Edson Souto de Moura - Ao
autor se manifestar no prazo de dez dias sobre as pesquisas online acostadas aos autos. - ADV: EDSON DE MOURA (OAB
158176/SP)
Processo 0003407-09.2012.8.26.0191 (191.01.2012.003407) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
- Gerdivan Lima Alves - Ituran Sistemas de Monitoramento Ltda - Vistos. Especifiquem as partes as provas que pretendem
produzir, justificando-as, no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento e julgamento no estado. Int. - ADV: ROMEU FONTES
DE SOUSA (OAB 280486/SP), CARLOS HENRIQUE DE SOUZA (OAB 283498/SP)
Processo 0003763-67.2013.8.26.0191 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - CAROLINE
BRANDAO DE LAIA - TECH CREDIT ASSESSORIA - Vistos. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir,
justificando-as, no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento e julgamento no estado. Int. - ADV: PATRICIA CONCEIÇÃO DE
SOUSA (OAB 333664/SP)
Processo 0003827-14.2012.8.26.0191 (191.01.2012.003827) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Auto Moto Escola Aspen Ltda Me - Marcio Gomes Martins - Ao autor recolher as custas processuais no valor
de R$ 96,85, no prazo de dez dias, sob pena de inscrição na dívida ativa do Estado. - ADV: MARISIA PETTINAZZI VILELA (OAB
107583/SP), FRANKLIN CHARLYE DUCCINI (OAB 287027/SP)
Processo 0004172-77.2012.8.26.0191 (191.01.2012.004172) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Serviços
Profissionais - Jacira da Silva Coimbra - Ana Paula M. Caldas - Isto Posto e pelo mais que dos autos consta JULGO EXTINTA a
presente ação aforada por que Jacira da Silva Coimbra contra Ana Paula Meireles Caldas, com fundamento no artigo 51, inciso
II, da Lei n. 9.099/95, c.c. artigo 267, inciso IV do Código de Processo Civil. Sem custas nesta fase do procedimento, nos termos
do artigo 55 da Lei 9.099/95. P.R.I. PRAZO DO RECURSO :10 DIAS. CUSTAS DE PREPARO: R$ 193,70. PORTE DE REMESSA
E RETORNO DE VOLUME :R$29,50. - ADV: SIDNEI ALVES SILVESTRE (OAB 205781/SP)
Processo 0004605-52.2010.8.26.0191 (191.01.2010.004605) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Denise de Oliveira Andrade Epp - Instituto Educacional Andrade - Elias Lima de Oliveira - Vistos. Fl. Retro: defiro. Intime-se o
(a) requerido (a) para efetuar o pagamento do débito, que deverá ser atualizado e comprovar nos autos no prazo de dez dias,
sob pena de inscrição do débito nos cadastros do SCPC. Não havendo comprovação do pagamento, oficie-se e entregue-se o
ofício em mãos da autora, que deverá ficar intimado que, havendo pagamento total ou parcial, deverá comunicar imediatamente
o Juízo, sob pena de responder pelos danos que causar, à falta das informações. Após, tornem-me para extinção. Int. - ADV:
MAICO PINHEIRO DA SILVA (OAB 179166/SP)
Processo 0004708-88.2012.8.26.0191 (191.01.2012.004708) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Sidnei Tadeu Vieira - Olx Atividades de Internet Ltda - DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a
ação, com resolução de mérito, e assim o faço com fundamento no art. 269, inciso I, do CPC, para a acolher os pedidos
deduzidos pelo autor e: (i) CONDENAR o réu a pagar ao autor, a título de indenização por dano material, o montante de R$
150,00 (cento e cinquenta reais), corrigidos monetariamente segundo a Tabela Prática do E. TJ/SP, com juros de mora de 1%
a.m., contados a partir do desembolso realizado pelo autor; (ii) CONDENAR o réu a pagar ao autor, a título de compensação
por dano moral, o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigidos monetariamente segundo a Tabela Prática do E. TJ/SP, com
juros de mora de 1% a.m., contados a partir do presente arbitramento. Sem custas, despesas ou honorários advocatícios nesta
fase, na forma do art. 55 da Lei nº 9099/95. O devedor, se nesta sentença foi condenado a pagar, deverá cumprir a sentença e
efetuar o pagamento no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado da sentença (ou seja, quando não puder mais recorrer). As
partes poderão interpor recurso inominado contra esta sentença, no prazo de 10 (dez) dias, por meio de advogado, mediante o
pagamento do preparo recursal, na forma do art. 42 da Lei nº 9099/95 e do art. 4º. da Lei Estadual nº 11608/2003. P.R.I. PRAZO
DO RECURSO :10 DIAS. CUSTAS DE PREPARO: R$ 193,70. PORTE DE REMESSA E RETORNO DE VOLUME :R$29,50.ADV: JOAO BIAZZO FILHO (OAB 140971/SP)
Processo 0004775-53.2012.8.26.0191 (191.01.2012.004775) - Execução Contra a Fazenda Pública - Liquidação /
Cumprimento / Execução - Fabio Augusto Balestri - Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Vistos. A despeito do
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documento trazido aos autos às fls. 49 e 50, é de se notar que a determinação de fl. 45 ainda não foi cumprida em sua
integralidade. Por esta razão, intime-se a Municipalidade para que apresente, no prazo de dez dias, a Lei que regeu a
contratação do requerente. Somente após, vista à parte contrária e conclusos. Ferraz de Vasconcelos, 05 de dezembro de 2013.
- ADV: PABLO MONTENEGRO TEIXEIRA NALESSO (OAB 235090/SP), CAMILA DA SILVA VIEIRA (OAB 292703/SP), PAULO
AFONSO VIVIANI JUNIOR (OAB 302477/SP)
Processo 0004776-38.2012.8.26.0191 (191.01.2012.004776) - Execução Contra a Fazenda Pública - Liquidação /
Cumprimento / Execução - Adriana Maximo Paulino - Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Vistos. A despeito do
documento trazido aos autos às fls. 96 e 97, é de se notar que a determinação de fl. 92 ainda não foi cumprida em sua
integralidade. Por esta razão, intime-se a Municipalidade para que apresente, no prazo de dez dias, a Lei que regeu a contratação
da requerente. Somente após, vista à parte contrária e conclusos. Int. - ADV: CAMILA DA SILVA VIEIRA (OAB 292703/SP),
PABLO MONTENEGRO TEIXEIRA NALESSO (OAB 235090/SP), FERNANDO CARDOSO (OAB 252837/SP)
Processo 0004870-83.2012.8.26.0191 (191.01.2012.004870) - Execução Contra a Fazenda Pública - Liquidação /
Cumprimento / Execução - Cibele Cesar Belo - Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Vistos. A despeito do documento
trazido aos autos às fls. 78 e 79, é de se notar que a determinação de fl. 74 ainda não foi cumprida em sua integralidade. Por
esta razão, intime-se a Municipalidade para que apresente, no prazo de dez dias, a Lei que regeu a contratação da requerente.
Somente após, vista à parte contrária e conclusos. Int. - ADV: LEANDRO LEITE ANDRADE (OAB 239446/SP), CAMILA DA
SILVA VIEIRA (OAB 292703/SP), PABLO MONTENEGRO TEIXEIRA NALESSO (OAB 235090/SP)
Processo 0004873-38.2012.8.26.0191 (191.01.2012.004873) - Execução Contra a Fazenda Pública - Liquidação /
Cumprimento / Execução - Neusa Maria Marques - Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - A despeito do documento
trazido aos autos à fl. 63, é de se notar que a determinação de fl. 59 ainda não foi cumprida em sua integralidade. Por esta razão,
intime-se a Municipalidade para que apresente, no prazo de dez dias, a Lei que regeu a contratação da requerente. Somente
após, vista à parte contrária e conclusos. - ADV: MIGUEL ULISSES ALVES AMORIM (OAB 215398/SP), PABLO MONTENEGRO
TEIXEIRA NALESSO (OAB 235090/SP), CAMILA DA SILVA VIEIRA (OAB 292703/SP)
Processo 0005081-56.2011.8.26.0191 (191.01.2011.005081) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Tam Linhas Aéreas S/A - Vistos. Instado a impulsionar o andamento do feito, sob pena de abandono, o autor
deixou transcorrer em branco o prazo que lhe houvera assinalado, consoante certidão de fls. 69. Nesta esteira, JULGO EXTINTO
o processo ajuizado por ALEX CAPUANO ALEXANDRE em face de TAM LINHAS AÉREAS S/A, com fundamento no artigo 267,
inciso III, do Código de
Processo Civil. Após o trânsito em julgado, devolvam-se às partes os documentos que foram por elas apresentados, elaborese a ficha-memória e destruam-se os autos. P.R.I.C. PRAZO DO RECURSO :10 DIAS. CUSTAS DE PREPARO: R$ 193,70.
PORTE DE REMESSA E RETORNO DE VOLUME :R$29,50.- ADV: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (OAB 98709/
SP)
Processo 0005231-03.2012.8.26.0191 (191.01.2012.005231) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização do
Prejuízo - Deposito de Materiais para Construção Vila São Paulo Ltda - Me - Vistos. Defiro ao(à) autor(a) o prazo de 30 (trinta)
dias para regular prosseguimento do feito. Decorrido o prazo, manifeste-se o(a) autor(a) independentemente de nova intimação,
sob pena de extinção. Int. - ADV: ITAMAR ALVES CORREIA (OAB 239091/SP)
Processo 0005477-33.2011.8.26.0191 (191.01.2011.005477) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Locação de Imóvel
- Cinira Caetano de Abreu - Ao autor se manifestar no prazo de dez dias sobre as pesquisas online acostadas aos autos. - ADV:
MAURÍCIO RODRIGUEZ DA SILVA (OAB 178634/SP)
Processo 0005583-24.2013.8.26.0191 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade Civil - Ilda Ferreira
Costa de Moura - Banco BMG S/A - Vistos. Especifique o réu as provas que pretende produzir, justificando-as, no prazo de dez
dias, sob pena de indeferimento e julgamento no estado. Int. - ADV: RODRIGO DE BARROS (OAB 222057/SP)
Processo 0006010-21.2013.8.26.0191 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Dorival
Caprucho - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp - Ao autor se manifestar especificamente
sobre os documentos juntados pela ré em contestação. Prazo: 05 dias. - ADV: JOAO CARMINO GENEROSO DA COSTA (OAB
141699/SP)
Processo 0006158-66.2012.8.26.0191 (191.01.2012.006158) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Admissão /
Permanência / Despedida - Luzia de Freitas Costa - Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Intime-se a Municipalidade
para que apresente, no prazo de dez dias, a Lei que regeu a contratação da requerente. Somente após, vista à parte contrária
e conclusos. - ADV: PABLO MONTENEGRO TEIXEIRA NALESSO (OAB 235090/SP), ELCIO CAETANO DE LIMA (OAB 109668/
SP), CAMILA DA SILVA VIEIRA (OAB 292703/SP)
Processo 0006343-07.2012.8.26.0191 (191.01.2012.006343) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Planos de Saúde Raimundo Rocha da Silva - Dix Amico Saude Ltda - Vistos. Fls. 108: Defiro à requerida o prazo de 30 (trinta) dias para juntada
de documento. Após, dê-se vista a parte contrária e voltem conclusos. Int. - ADV: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO
(OAB 169709/SP), GUSTAVO GONÇALVES GOMES (OAB 266894/SP)
Processo 0006452-21.2012.8.26.0191 (191.01.2012.006452) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos de
Consumo - Crefisa S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos - Ao réu, querendo, apresentar embargos ao bloqueio em
ativos financeiros, no prazo legal. - ADV: LEILA MEJDALANI PEREIRA (OAB 128457/SP)
Processo 0006627-15.2012.8.26.0191 (191.01.2012.006627) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - Audra Elisandra Dias - Organização Mogiana de Educação e Cultura Sociedade Simples Ltda
- Universidade Modi das C - Vistos. O embargante insurge-se contra a sentença de fls. 88 e vº, buscando modificar a decisão
que julgou improcedente a sua pretensão. Não assiste razão ao embargante, uma vez que não há qualquer obscuridade ou
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contradição naquela decisão. Os presentes embargos visam modificar o conteúdo da sentença para que seja ela reformada, e
não se apresentam como o remédio jurídico adequado para essa finalidade. Do exposto, conheço dos embargos declaratórios
para REJEITÁ-LOS. Int. PRAZO DO RECURSO :10 DIAS. CUSTAS DE PREPARO: R$ 193,70. PORTE DE REMESSA E
RETORNO DE VOLUME :R$29,50.- ADV: ROSELI DOS SANTOS FERRAZ VERAS (OAB 77563/SP), FABIO FERNANDO DE
OLIVEIRA BELINASSI (OAB 250945/SP), CASSIO WASSER GONÇALES (OAB 155926/SP)
Processo 0006772-42.2010.8.26.0191 (191.01.2010.006772) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Lucineia Sanches
Barbosa - União Multimarcas Eliane Queiroz Veiculos Me - - Shopcred - Vistos. Diante da sentença transitada em julgado,
elabore-se ficha-memória e destruam-se os autos. Int. - ADV: SILVIO JOSE RAMOS JACOPETTI (OAB 87375/SP), LUCIANO
ADINOLFI JUNIOR (OAB 108931/SP)
Processo 0007043-80.2012.8.26.0191 (191.01.2012.007043) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Vanessa Fernanda dos Santos - Banco do Brasil S/A - À autora dar regular andamento ao feito, requerendo o que
entender de direito, no prazo de dez dias. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), FERNANDO
LUIS SILVA DE OLIVEIRA (OAB 144284/SP)
Processo 0007068-30.2011.8.26.0191 (191.01.2011.007068) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos Fabio Galvão Craveiro - Associação Educacional Paschoal Dantas - Vistos. Recebo os embargos para discussão e atribuo-lhe o
efeito suspensivo, diante da possibilidade de dano de difícil reparação. Intime-se o embargado para apresentar sua impugnação,
no prazo legal de dez dias. Após, tornem-me. Int. - ADV: DOUGLAS PEREIRA MELGAR (OAB 200597/SP)
Processo 0007317-78.2011.8.26.0191 (191.01.2011.007317) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Estabelecimentos
de Ensino - Colégio Eduki Educação Infantil e Ensino Fundamental Ltda Me - Ao autor se manifestar no prazo de dez dias sobre
as pesquisas online acostadas aos autos. - ADV: MICHAEL DELLA TORRE NETO (OAB 282674/SP)
Processo 0007369-66.2013.8.26.0462 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Pedro Izildo Ferreira Caetano
- Banco do Brasil S/A - Ao autor dar regular andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de dez dias. ADV: HERNANDES TASSINI (OAB 229466/SP)
Processo 0007567-14.2011.8.26.0191 (191.01.2011.007567) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de
Energia Elétrica - Zoraide Perim do Nascimento - Bandeirante Energia S.a. - Vistos. Defiro o prazo de dez dias à ré para
cumprimento do determinado à fl. 206. Aguarde-se. Int. - ADV: MARISIA PETTINAZZI VILELA (OAB 107583/SP), GUSTAVO
ANTONIO FERES PAIXÃO (OAB 186458/SP)
Processo 0008161-57.2013.8.26.0191 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Embratel
TVSATTelecomunicações S/A - Claro TV - Vistos. Especifique a ré as provas que pretende produzir, justificando-as, no prazo de
dez dias, sob pena de indeferimento e julgamento no estado. Int. - ADV: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (OAB
98709/SP)
Processo 0008283-70.2013.8.26.0191 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Marcelo
Barros de Souza Campos - AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Vistos. O réu opôs embargos de
declaração contra a sentença de fls. 22/24, alegando contradição em relação ao dispositivo utilizado para extinção da ação, bem
como sobre a fundamentação de tal decisão. Observo que o recurso é tempestivo, motivo pelo qual, conheço dos embargos
declaratórios. Em que pese o questionamento do requerido, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na
sentença prolatada. Os embargos apresentados são meramente infringentes, já que as dúvidas de interpretação elencadas
pelo embargante confundem-se com o mérito, posto que todas se relacionam ao juízo de convencimento desta magistrada e
devem ser objeto de recurso apropriado. Ante o exposto, rejeito os embargos. Int. PRAZO DO RECURSO :10 DIAS. CUSTAS
DE PREPARO: R$ 813,60. PORTE DE REMESSA E RETORNO DE VOLUME :R$29,50.- ADV: ALEKSANDRO PEREIRA DOS
SANTOS (OAB 282473/SP)
Processo 0008834-89.2009.8.26.0191 (191.01.2009.008834) - Execução de Título Extrajudicial - Joana Lopes Almeida Sentença - Extinção Juizado: Vistos. No curso da ação, não foram localizados bens para penhora. O juízo realizou diligência
em busca de penhora on line, sem sucesso e, posteriormente, houve a inscrição do nome da devedora no rol dos inadimplentes.
Desnecessárias outras considerações.
Pelo exposto, JULGO EXTINTA a execução com fundamento no art. 53, parágrafo 4º, da Lei nº 9099/95. P.R.I.C. Ficam as
partes intimadas que os documentos por ela juntados ficarão à sua disposição, para retirada, em noventa dias contados do
trânsito em julgado desta sentença, após o que serão destruídos, com as demais peças dos autos. Decorrido o prazo, elaborese ficha memória e inutilizem-se os autos. PRAZO DO RECURSO :10 DIAS. CUSTAS DE PREPARO: R$ 193,70. PORTE DE
REMESSA E RETORNO DE VOLUME :R$29,50.- ADV: RAMON RUIZ LOPES FILHO (OAB 59395/SP)
Processo 0008878-40.2011.8.26.0191 (191.01.2011.008878) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários Fernando Arlindo da Silva - Banco Santander (brasil) S.a. - Vistos. Recebo o recurso de fl. 120, com as razões de fls. 121/125, em
seu efeito devolutivo, porquanto não vislumbro a presença de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar o acolhimento
do efeito suspensivo. Dê-se vista à parte contrária para, querendo e no prazo legal, apresentar contra-razões. Após, e em nada
sendo requerido, ao Colégio Recursal. Int. - ADV: DONATO CERQUEIRA MENDES (OAB 268399/SP), EVELISE APARECIDA
MENEGUECO MEDINA BEZERRA (OAB 96951/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)
Processo 0009011-48.2012.8.26.0191 (191.01.2012.009011) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida
em Cadastro de Inadimplentes - Rosangela Gonçalves dos Santos - Makro Atacadista S/A - - Banco Ibi - Vistos. Homologo o
acordo de fls. 70/71, em que a requerida Makro Atacadista S.A. pagará à autora Rosangela Gonçalves dos Santos o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais), em parcela única, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da data do protocolo da petição,
bem tornará inexigível os débitos não reconhecidos e seus encargos, relacionados ao processo, em caso de ter ocorrido a
negativação do nome da autora, procederá a exclusão dos apontamentos juntos aos órgãos de proteção e, por consequência,
julgo EXTINTOS estes autos de Ação Declaratória, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. O
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1866

pagamento será efetuado por meio de depósito bancário na conta corrente nº 0086346-7, agência 1231-9, Banco Bradesco, de
titularidade conjunta da autora com Sr. Mauricio Gonçalves dos Santos. Em caso de divergência nos dados bancários fornecidos
será efetuado depósito judicial. Em caso de descumprimento da obrigação fica estipulado multa no valor de 10% sobre o valor
acordado. Com o cumprimento do avençado as partes nada mais terão que reclamar sobre os fatos em comento. Homologo a
renúncia ao direito de recorrer. A sentença transita em julgado nesta data. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, as partes terão o
prazo de 90 dias para retirar os documentos por elas juntados. Decorridos e no silêncio, elabore-se ficha-memória e destruamse os autos. Informe a autora se desiste do feito com relação ao corréu Banco IBI. PRAZO DO RECURSO :10 DIAS. CUSTAS
DE PREPARO: R$ 193,70. PORTE DE REMESSA E RETORNO DE VOLUME :R$29,50.- ADV: JULIANA GUARITA QUINTAS
ROSENTHAL (OAB 146752/SP)
Processo 0009034-28.2011.8.26.0191 (191.01.2011.009034) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Doraci Regina Granieri - Telesp - Telecomunicação de Sao Paulo S/A - Sentença - Genérica Juizado: Ante
o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para
DETERMINAR que a ré reative a linha de n° (11) 4678-2284, no endereço Rua Manoel José Machado, n°108, Centro, Ferraz de
Vasconcelos SP, bem como para CONDENAR a requerida a pagar a requerente à quantia de R$1.500,00 a título de indenização
por danos morais, corrigidos monetariamente e com incidência de juros de 1% ao mês, contados desde a presente data. Por Fim,
CONDENAR a pagar a multa, fixada em R$2.000,00. Torno definitiva a liminar concedida à fl. 40. Fica a demandada advertida
de que o não cumprimento voluntário da condenação, no prazo de quinze dias, a contar do seu trânsito em julgado, implicará
multa de 10%, nos termos do art. 475-J do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários advocatícios, na forma do art.
55 da lei 9.099/95. P.R.I.C. PRAZO DO RECURSO :10 DIAS. CUSTAS DE PREPARO: R$ 193,70. PORTE DE REMESSA E
RETORNO DE VOLUME :R$29,50. - ADV: EDUARDO LUIZ BROCK (OAB 91311/SP), RODRIGO SILVA ALMEIDA (OAB 269737/
SP), CESAR ALBERTO GRANIERI (OAB 120665/SP)
Processo 0010258-98.2011.8.26.0191 (191.01.2011.010258) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
- Chlevertton de Menezes Paula - Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Ao autor efetuar o pagamento das custas
processuais, no valor de 1 do valor da causa ou no mínimo 5 UFESPS no prazo de dez dias, sob pena de inscrição na dívida
ativa do Estado. - ADV: CAMILA DA SILVA VIEIRA (OAB 292703/SP), FABIO CLEITON ALVES DOS REIS (OAB 218884/SP),
PABLO MONTENEGRO TEIXEIRA NALESSO (OAB 235090/SP)
Processo 0011436-14.2013.8.26.0191 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Ilton
da Silva Junior - Vistos. Primeiramente traga o autor o comprovante de cobrança realizado pelo Cadin. Após voltem conclusos.
Int. - ADV: KLEBER LEITE SIQUEIRA (OAB 272690/SP)
Processo 3000374-57.2012.8.26.0191 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Energia Elétrica - EDNA
AZEVEDO DE OLIVEIRA - Bandeirante - Empresa Bandeirante de Energia S/A - Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
inicial, e o faço para declarar inexigível o débito debatido nos autos, tornando definitiva a tutela antecipada concedida às fl. 25.
Destarte, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela requerida, no que tange à condenação da autora ao
pagamento do débito apurado unilateralmente. Em sede de Juizados Especiais não há condenação em custas nem honorários
advocatícios em primeiro grau de jurisdição, a teor do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, expeçase mandado de levantamento, em favor da requerente, do valor caucionado às fls. 26/27. Oportunamente, arquivem-se os autos
com as cautelas de estilo. P.R.I.C. PRAZO DO RECURSO :10 DIAS. CUSTAS DE PREPARO: R$ 193,70. PORTE DE REMESSA
E RETORNO DE VOLUME :R$29,50.- ADV: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO (OAB 186458/SP)
Processo 3000408-32.2012.8.26.0191 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - CATIA APARECIDA MARTINS
- Telefonica - Vivo S.a. - Ao patrono da autora se manifestar especificamente sobre os documentos juntados com a contestação,
no prazo de dez dias. - ADV: FABIO RIVELLI (OAB 297608/SP), JOSÉ LOPES FERNANDES (OAB 180721/SP)
Processo 3000567-72.2012.8.26.0191 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação - Moises Nascimento da Silva PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS - Vistos. Intime-se a acionada para que apresente, no prazo de dez
dias, o contrato celebrado entre as partes. Após, vista à parte contrária e conclusos. Int. - ADV: CAMILA DA SILVA VIEIRA (OAB
292703/SP), PABLO MONTENEGRO TEIXEIRA NALESSO (OAB 235090/SP)

Juizado Especial Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO LUCIANA DO CARMO NOGUEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULA FERREIRA DE SOUZA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 004/2014
Processo 000974-95.2013.8.26.0191- Termo Circunstanciado - Estupro H.A.S. Fica intimado a se manifestar nos autos
quanto a certidão juntada as fls. 122 - ADV: JORGE FONATANESI JUNIOR (OAB 291320/SP).
Processo 0001228-05.2012.8.26.0191 (191.01.2012.001228) - Termo Circunstanciado- Contravenção Penal J.S.S.J Fica
intimado da seguinte sentença de fls.98: Quanto às máquinas caça-níqueis, como meio de repressão à contravenção penal
do art. 50 do DL 3688/41 e como a jurisprudência já admite, (ROMS 15.593/MG), fulcrado na IN/SRF nº 309, de 21 de março
de 1993, aplico a pena de perdimento às máquinas apreendidas, bem como, não havendo interesse e na impossibilidade de
reciclagem e reaproveitamento em projetos de interesse social, DETERMINO a sua destruição. Oficie-se á Autoridade Policial
para as providências necessárias, devendo enviar relatório pormenorizado para este Juízo. Ciência ao Ministério Público.
No mais, vista as partes para manifestação quanto as certidões juntadas as fls. 101/103. Após, conclusos para sentença.
ADV:MAURO CELSO CAETANO (OAB 261019) ADV:MAURO CELSO CAETANO JUNIOR -(OAB 228911/SP) Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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POMPÉIA
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO SAMIR DANCUART OMAR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA CRISTINA RISSATO VINHOLO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0014/2014
Processo 0000005-82.1986.8.26.0464 (464.01.1986.000005) - Outros Feitos não Especificados - Leonora Brasilia dos Reis
Martins - Santiago Martin Corral - Fazenda do Estado de Sao Paulo - José Carlos dos Reis Martin e outros - Fls. 504: Defiro o
sobrestamento. Aguarde-se por 30 dias. - ADV: PATRICIA LOURENÇO DIAS FERRO (OAB 207330/SP), JOSE ROBERTO DOS
REIS MARTIN (OAB 106686/SP), JORGE CARLOS DOS REIS MARTIN (OAB 87653/SP), RUBENS CHICARELLI (OAB 81352/
SP), JOAO SIMAO NETO (OAB 47401/SP)
Processo 0000073-50.2014.8.26.0464 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Roberto Macanhã - Banco Panamericano
S/A - 1. Indefiro os benefícios da Justiça Gratuita requeridos pelo autor, pois o comprovante de rendimentos de fls. 20 evidencia
que ele possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu próprio sustento. 2. Providencie, pois, o autor
o recolhimento das custas iniciais no prazo de 30 dias, sob pena de indeferimento da inicial. - ADV: RENAN AMANCIO MACEDO
(OAB 313580/SP), HAMILTON DONIZETI RAMOS FERNANDEZ (OAB 209895/SP)
Processo 0000098-63.2014.8.26.0464 - Procedimento Ordinário - Multas e demais Sanções - Claudomiro José Felix DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito - Com fundamento no artigo 284 do CPC, determino que o (s) autor (es), no
prazo de 10 dias, emende (m) a inicial para o fim de substituir o DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito, órgão sem
personalidade jurídica e, portanto, capacidade para integrar em nome próprio o polo passivo da ação, pela respectiva pessoa
jurídica do qual ele faz parte, sob pena de indeferimento. - ADV: SÉRGIO DA SILVA GRÉGGIO (OAB 158675/SP)
Processo 0000342-26.2013.8.26.0464 (046.42.0130.000342) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento /
Execução - S. C. de S. F. G. - V. F. G. - Fls. 88: Defiro o sobrestamento. Aguarde-se por 30 dias. - ADV: LUCAS LUPPI FALECO
(OAB 276701/SP)
Processo 0000524-12.2013.8.26.0464 (046.42.0130.000524) - Procedimento Ordinário - Pagamento - Candido Cesar Gomes
da Cruz - José Antonio Gomes Balmorisco - A parte autora deverá se manifestar sobre a contestação apresentada, no prazo de
10 (dez) dias. - ADV: RODRIGO MASI MARIANO (OAB 215661/SP), ANTONIO CARLOS BENITES (OAB 95675/SP)
Processo 0000603-06.2004.8.26.0464 (464.01.2004.000603) - Arrolamento de Bens - Juvenil Fagundes de Souza - Israel de
Souza - Os autos foram desarquivados e estarão em cartório, pelo prazo de 30 dias. Decorrido este prazo sem manifestação,
retornarão ao arquivo. - ADV: WALTER AUGUSTO SOARES (OAB 95228/SP)
Processo 0000604-78.2010.8.26.0464 (464.01.2010.000604) - Procedimento Ordinário - Arnaldo de Oliveira - Instituto
Nacional do Seguro Social Inss - Fls. 176: Manifeste-se a parte autora. - ADV: BRUNO BIANCO LEAL (OAB 250109/SP), JORGE
SIQUEIRA PIRES SOBRINHO (OAB 74752/SP), JOSE ADRIANO RAMOS (OAB 256379/SP), MARCELO JOSE DA SILVA (OAB
269446/SP), ANDRE LUIZ LAMKOWSKI MIGUEL (OAB 236682/SP), PEDRO FURIAN ZORZETTO (OAB 230009/SP), BRUNO
WHITAKER GHEDINE (OAB 222237/SP), MARCELO RODRIGUES DA SILVA (OAB 140078/SP), HELTON DA SILVA TABANEZ
(OAB 165464/SP), RÉGIS TADEU DA SILVA (OAB 184822/SP)
Processo 0000624-55.1999.8.26.0464 (464.01.1999.000624) - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - Ministério
Público - - Prefeitura Municipal de Pompéia - Álvaro Prizão Januário - - Delta Auditores Associados Sc Ltda - Converto o
valor encontrado na conta do executado Álvaro Prizão Januário, R$1.880,71 (mil e oitocentos e oitenta reais e setenta e um
centavos) bloqueado em penhora. Intime-se o executado da penhora na pessoa de seu advogado. No mais, digam o exequente
e a Prefeitura Municipal sobre o interesse no bem imóvel de propriedade do executado e por ele ofertado para garantia do
crédito executado, avaliado em R$780.000,00. Cumpra-se a Serventia as demais determinações de fls. 1795. - ADV: CONRADO
GONZAGA DE AZEVEDO ALVES CARDOSO (OAB 288938/SP), LUCAS LUPPI FALECO (OAB 276701/SP), BÁRBARA MENDES
LÔBO (OAB 21375/DF), MIGUEL PEREIRA NETO (OAB 105701/SP), ALMERIO ANTUNES DE ANDRADE JUNIOR (OAB 91060/
SP), SEBASTIAO PEREIRA SANTOS (OAB 88849/SP), LAIR DIAS ZANGUETIN (OAB 185282/SP)
Processo 0000737-18.2013.8.26.0464 (046.42.0130.000737) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança
- Inadimplemento - Waldemar Merenço da Silva - Neide dos Santos - - Elizangela Aparecida Silva Lopes - Isso posto, JULGO
PROCEDENTE o pedido formulado para CONDENAR as rés ao pagamento do valor de R$1.163,41 (mil e cento e sessenta e
três reais e quarenta e um centavos) referente à cobrança de aluguéis vencidos, mais os aluguéis e encargos vencidos no curso
da ação até a data da desocupação voluntária em 08.05.2013 noticiada a fls. 33/35, valores que deverão ser acrescidos de
correção monetária desde o ajuizamento, nos termos da Tabela prática para débitos judiciais elaborada pela jurisprudência do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e de juros moratórios legais de 1%, estes últimos devidos a partir da citação. Em
virtude da sucumbência, CONDENO, ainda, as rés a arcarem com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes arbitrados em 10% do valor da condenação atualizado, nos termos do art. 20, § 3º, do CPC. P.R.I.C. - ADV: VAGNER
RICARDO HORIO (OAB 210538/SP), JULIANA DA SILVA RISSI (OAB 264949/SP)
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Processo 0000800-43.2013.8.26.0464 (046.42.0130.000800) - Procedimento Ordinário - Guarda - M. A. de A. - C. A. de A. Fls. 41: ciente dos novos endereços fornecidos. Anote-se. No mais, redesigno audiência de tentativa de conciliação para a data
de 25 de março de 2014, às 10:00 horas. Cite-se a requerida e intimem-se as partes nos temos da decisão de fls. 32. - ADV:
MARILIZA STEFANUTO TADEI (OAB 128035/SP)
Processo 0001064-65.2010.8.26.0464 (464.01.2010.001064) - Procedimento Ordinário - Jacy de Souza - Pedro Cardoso dos
Santos - Fls. 177: Diante do certificado destituo o perito Sr. FERNANDO NICOLAU MENDONÇA, oficie-se à Defensoria Pública
informando o cancelamento da reserva. Nomeio em susbstituição o perito Sr. FLÁVIO BARROS DE AMORIM, preenchido o
formulário próprio (Resolução PGE 32, de 30/11/2004), e deferido o pedido por S. Excia o Procurador Chefe da respectiva
Unidade, seja realizado o trabalho, oficiando-se oportunamente para liberação do pagamento, se a contento a perícia. - ADV:
HIROKAZU HORIO (OAB 99202/SP), DEBORA AIKA AVELINO KUBOKI (OAB 253241/SP), ADRIANA MARIA AVELINO LOPES
(OAB 185843/SP)
Processo 0001117-41.2013.8.26.0464 (046.42.0130.001117) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Hengel Prudente
Gases e Solda Ltda - Disbrasil Indústria e Comércio de Equipamentos para Agroprocessamento Ltda - - Lidernau Comércio
de Máquinas para Agroindustriais Ltda - Fls.122/129: antes da análise do pedido manifeste-se o exequente sobre a penhora
efetivada a fls. 138/139, bem como sobre a não localização da co-executada Lidernau. - ADV: VAGNER RICARDO HORIO (OAB
210538/SP), HIROKAZU HORIO (OAB 99202/SP)
Processo 0001138-17.2013.8.26.0464 (046.42.0130.001138) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Aparecida Campos Pereira da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Não foram arguidas preliminares, não
há nulidades a sanar ou omissões a suprir, pelo que declaro saneado o processo. Fixo como ponto controvertido: a presença dos
pressupostos necessários à concessão do benefício. Diante da necessária verificação da capacidade laborativa da parte autora,
defiro a perícia médica. Desde já apresento os quesitos que seguem: 1- Há incapacidade para o trabalho? 2- A incapacidade
é total ou parcial? 3- A incapacidade é permanente ou não? 4- Tendo em vista a idade e o nível educacional, o requerente
tem condições de exercer outras funções? 5- Quando se iniciou a doença e/ou a incapacidade? Nomeio o perito ALEXANDRE
GIOVANINI MARTINS que deverá ser intimado para designar data e local para o exame. Intime-se o (a) autor da data da
realização do exame pericial indicados. Considerando que a presente ação versa sobre benefício de prestação continuada,
determino ainda a realização de Estudo Social, e nomeio a assistente social EDNA R. L. B. BELLIA apresentando os quesitos
que seguem: 1- Quais são os integrantes da família? 2- Qual é a renda familiar per capita? 3- Qual é a situação sócio-econômica
do (a) autor (a)? 4- Quais são as despesas mensais do (a) autor (a)? 5-O (A) autor (a) recebe ajuda de parentes ou filhos
casados? 6- Existem parentes próximos e estes exercem atividade remunerada? 7- Quais as condições da habilitação e quais
os móveis que a guarnecem? 8- Existem veículos ou imóveis em nome de algum dos integrantes da família? 9- Algum dos
integrantes da família recebe benefício do INSS ou de outro órgão assistencial? 10- Qual a profissão, os rendimentos, CPF/
MF, data de nascimento dos integrantes do núcleo familiar e dos filhos do autor? 11- Se residirem netos/sobrinhos com o autor,
porque motivo, e o nome, profissão, rendimentos e qualificação dos seus pais? 12- Outras considerações importantes para a
apreciação do pedido do(a) autor(a). Intime-se a assistente social nomeada para a apresentação do estudo social no prazo de
trinta dias. Em 05 dias, querendo, indiquem a parte requerente assistentes e formulem quesitos (CPC, artigo 421, parágrafo 1º,
I e II), sendo que os quesitos e os assistentes do instituto requerido já encontram-se depositados em cartório. Oportunamente
será apreciada a necessidade de designação de audiência de instrução. - ADV: BRUNO WHITAKER GHEDINE (OAB 222237/
SP), MARCELO RODRIGUES DA SILVA (OAB 140078/SP), HELTON DA SILVA TABANEZ (OAB 165464/SP), RÉGIS TADEU DA
SILVA (OAB 184822/SP), VAGNER RICARDO HORIO (OAB 210538/SP), BRUNO BIANCO LEAL (OAB 250109/SP), HIROKAZU
HORIO (OAB 99202/SP), MARCELO JOSE DA SILVA (OAB 269446/SP), JOSE ADRIANO RAMOS (OAB 256379/SP), PEDRO
FURIAN ZORZETTO (OAB 230009/SP), ANDRE LUIZ LAMKOWSKI MIGUEL (OAB 236682/SP)
Processo 0001266-71.2012.8.26.0464 (464.01.2012.001266) - Interdição - Tutela e Curatela - M. da S. B. - S. A. B. - Ante
o exposto, decreto a interdição de SUELI APARECIDA BONFIM, qualificada nos autos, declarando-a absolutamente incapaz
para exercer, pessoalmente, os atos da vida civil, na forma do artigo 3º, inciso II, do Código Civil; nomeio-lhe para o “munus” de
curador MARIA DA SILVA BONFIM, que deverá servir sob compromisso. Em obediência ao disposto no artigo 1184, do Código
de Processo Civil e do artigo 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Cartório de Registro Civil e publique-se
no órgão oficial, por três vezes, com intervalo de dez (10) dias. Observo que por conta dos benefícios da assistência judiciária
gratuita concedidos à autora (fls. 19), aplica-se o disposto no art. 3º, inciso III e par. ún. da Lei 1060 de 5.2.50, ficando assim,
dispensada a publicação de edital de interdição na imprensa local. Após o trânsito em julgado, comunique-se o Cartório Eleitoral.
Custas na forma da lei. P.R.I. Oportunamente arquivem-se os autos. - ADV: ERCIO LACERDA DE RESENDE (OAB 19184/SP)
Processo 0001375-51.2013.8.26.0464 (046.42.0130.001375) - Inventário - Inventário e Partilha - Neide Martessi de Mattos
Cuva - Adelina Martessi de Mattos - Fazenda do Estado de São Paulo - Fls. 89: ciente do aditamento. No mais, tomem-se por
termo as renúncias. - ADV: PATRICIA LOURENÇO DIAS FERRO (OAB 207330/SP), CARLOS EDUARDO CAMPOS SIMÕES
(OAB 283332/SP), JOSE CORREA CARLOS (OAB 103991/SP)
Processo 0001379-88.2013.8.26.0464 (046.42.0130.001379) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Luiz Carlos de Assis - Solange Bergantin de Assis - João Villadangos - - Helena Olmedo Villadangos - Fls. 115/116: ciente. Diante do esclarecimento
prestado e para evitar eventual arguição de nulidade do ato citatório, defiro a republicação do edital na forma requerida. - ADV:
MIRIAN HELENA ZANDONA (OAB 286276/SP)
Processo 0001381-29.2011.8.26.0464 (464.01.2011.001381) - Procedimento Ordinário - Liquidação / Cumprimento /
Execução - E. S. - S. V. J. - 1. Fls.177/192: os documentos juntados pelo executado demonstram sua boa-fé com relação
à ordem de pagamento efetuada junto à instituição bancária para o pagamento da primeira parcela do acordo vencida em
15.12.2012, mas não o efetivo pagamento, pois o valor respectivo não foi creditado na conta bancária da exequente, conforme
deixam claro os extratos bancários por ela juntados. É de se ressaltar que é ônus do devedor comprovar o pagamento e que o
executado nesta condição não cumpriu o seu mister. 2. Todavia, considerando que o inadimplemento não se deu por culpa do
executado, mas provavelmente por um erro qualquer junto à instituição bancária, que as demais parcelas do acordo firmado vem
sendo cumpridas adequadamente e, ainda, que o termo final do parcelamento está próximo, concedo o prazo de 05 dias para
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que o executado efetue o depósito da parcela vencida em 15.12.2012, devidamente acrescida de juros de correção monetária,
sob pena de ser considerado em mora em relação a essa parcela. - ADV: MÁRCIO DE SALES PAMPLONA (OAB 219381/SP),
SERGIO ARGILIO LORENCETTI (OAB 107189/SP)
Processo 0001457-82.2013.8.26.0464 (046.42.0130.001457) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art.
48/51) - Maria das Graças Correa Caldas Coluci - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Não foram argüidas preliminares,
não há nulidades a sanar ou omissões a suprir, pelo que declaro saneado o processo. Fixo como ponto controvertido: a presença
dos pressupostos necessários à concessão do benefício previdenciário. Designo a audiência de instrução e julgamento para
a data de 15 de maio de 2014, às 13h 40min. Intime-se o requerente para depoimento pessoal, bem como as testemunhas
tempestivamente arroladas. Fixo prazo de 15 dias, a contar da ciência deste despacho, para apresentação do rol. - ADV:
BRUNO WHITAKER GHEDINE (OAB 222237/SP), HIROKAZU HORIO (OAB 99202/SP), BRUNO BIANCO LEAL (OAB 250109/
SP), ANDRE LUIZ LAMKOWSKI MIGUEL (OAB 236682/SP), PEDRO FURIAN ZORZETTO (OAB 230009/SP), JOSE ADRIANO
RAMOS (OAB 256379/SP), VAGNER RICARDO HORIO (OAB 210538/SP), RÉGIS TADEU DA SILVA (OAB 184822/SP), HELTON
DA SILVA TABANEZ (OAB 165464/SP), MARCELO RODRIGUES DA SILVA (OAB 140078/SP), MARCELO JOSE DA SILVA (OAB
269446/SP)
Processo 0001474-94.2008.8.26.0464 (464.01.2008.001474) - Procedimento Ordinário - Agnaldo Cesar Gianini - Elizabete
Dias da Silva - Não havendo nada mais a prover, arquivem-se. - ADV: MÁRCIO DE SALES PAMPLONA (OAB 219381/SP),
SERGIO ARGILIO LORENCETTI (OAB 107189/SP)
Processo 0001506-26.2013.8.26.0464 (046.42.0130.001506) - Interdição - Tutela e Curatela - M. P. do E. de S. P. - Â A. R. Fls. 716: ciente. Registro que a curatela não implica necessariamente na obrigação de o curatelado residir na companhia de seu
curador, tampouco na restrição da liberdade de ir e vir. Por essa razão, inexistindo risco à vida ou à saúde da interditanda, sua
vontade em relação à fixar residência com os pais deverá ser respeitada, cabendo à curadora zelar por seu bem-estar, realizando
visitas periódicas para verificar sua situação e fornecer-lhe o necessário à sua orientação e sustento. Fls. 717: aguarde-se o
agendamento da perícia já deprecada à comarca de Marília. - ADV: BRUNO BALIEIRO DE OLIVEIRA (OAB 310113/SP)
Processo 0001520-10.2013.8.26.0464 (046.42.0130.001520) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento Sa - Karina Calderan Guimarães - HOMOLOGO, por sentença, a
desistência manifestada pelo autor às fls. 63, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. Julgo, em conseqüência, extinto o
processo, com fundamento no artigo 267, VIII, do CPC. - ADV: FERNANDO FERRARI VIEIRA (OAB 164163/SP), CRISTHIAN
CESAR BATISTA CLARO (OAB 325248/SP)
Processo 0001520-10.2013.8.26.0464 (046.42.0130.001520) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento Sa - Karina Calderan Guimarães - J.defiro. Proceda-se ao desbloqueio
do veiculo, tendo em vista a extinção do feito - ADV: FERNANDO FERRARI VIEIRA (OAB 164163/SP), CRISTHIAN CESAR
BATISTA CLARO (OAB 325248/SP)
Processo 0001587-09.2012.8.26.0464 (464.01.2012.001587) - Reintegração / Manutenção de Posse - Indenização por Dano
Moral - Gabriel Minholo Martins - Leandro Ribeiro Simões - A parte autora deverá retirar a Carta Precatória expedida. - ADV:
VAGNER RICARDO HORIO (OAB 210538/SP)
Processo 0001666-85.2012.8.26.0464 (464.01.2012.001666) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Antonio Silva Correia - - Jaqueline Mirian da Silva - Sergio Batista Saraiva - Manifestem-se os exequentes em
termos de prosseguimento, tendo em vista o resultado negativo do Bacen-Jud. - ADV: SHEILA MIKA MIYABARA DE SOUZA
(OAB 291180/SP), RENAN AMANCIO MACEDO (OAB 313580/SP), HAMILTON DONIZETI RAMOS FERNANDEZ (OAB 209895/
SP)
Processo 0001913-71.2009.8.26.0464 (464.01.2009.001913) - Monitória - Nilson Fernandes da Silva - Silvio Fernando
Carvalho Chicarelli - Diante da notícia do cumprimento integral do acordo homologado, julga extinta a presente ação nos termos
do artigo 269, III, do CPC. Transitando e nada requerido, arquivem-se os autos. - ADV: VALCI MENDES DE OLIVEIRA (OAB
205351/SP), JORGE CARLOS DOS REIS MARTIN (OAB 87653/SP)
Processo 0002016-39.2013.8.26.0464 (046.42.0130.002016) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - K. H. A. dos S. - N. F. dos S. - Compulsando melhor os autos verifico que às fls. 37 houve prolação de sentença.
Certifique a serventia o trânsito em julgado. Fixo os honorários em R$-444,05 (100% do Cód. 206), expedindo-se certidão.
Oportunamente, arquivem-se. Cientes. - ADV: LUIZA MENEGHETTI BRASIL (OAB 131377/SP), RUBENS CHICARELLI (OAB
81352/SP)
Processo 0002030-67.2006.8.26.0464 (464.01.2006.002030) - Outros Feitos não Especificados - Jose Messias do
Nascimento - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fls. 207/208: Manifeste-se o Instituto requerido. - ADV: MARCELO
RODRIGUES DA SILVA (OAB 140078/SP), HELTON DA SILVA TABANEZ (OAB 165464/SP), RÉGIS TADEU DA SILVA (OAB
184822/SP), PEDRO FURIAN ZORZETTO (OAB 230009/SP), BRUNO WHITAKER GHEDINE (OAB 222237/SP), MARCELO
JOSE DA SILVA (OAB 269446/SP), JOSE ADRIANO RAMOS (OAB 256379/SP), JULIANA DA SILVA RISSI (OAB 264949/SP),
BRUNO BIANCO LEAL (OAB 250109/SP), ANDRE LUIZ LAMKOWSKI MIGUEL (OAB 236682/SP)
Processo 0002055-41.2010.8.26.0464 (464.01.2010.002055) - Procedimento Ordinário - Rita Aparecida Ribeiro Alves
Neto - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fixada a data de 20.02.2014, às 8:00 horas, para realização da perícia, no
AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES “GOVERNADOR MÁRIO COVAS”, sito na Avenida Tiradentes, 1310, Marilia/SP. - ADV:
MARCELO RODRIGUES DA SILVA (OAB 140078/SP), HELTON DA SILVA TABANEZ (OAB 165464/SP), RÉGIS TADEU DA
SILVA (OAB 184822/SP), BRUNO BIANCO LEAL (OAB 250109/SP), HAMILTON DONIZETI RAMOS FERNANDEZ (OAB 209895/
SP), ANDRE LUIZ LAMKOWSKI MIGUEL (OAB 236682/SP), JOSE ADRIANO RAMOS (OAB 256379/SP), PEDRO FURIAN
ZORZETTO (OAB 230009/SP), BRUNO WHITAKER GHEDINE (OAB 222237/SP), MARCELO JOSE DA SILVA (OAB 269446/
SP), MARCIO APARECIDO DOS SANTOS (OAB 266723/SP)
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Processo 0002062-28.2013.8.26.0464 (046.42.0130.002062) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral
- Rodrigo Bernardo Nunes - Vivo Sa - Especifiquem as partes, fundamentadamente, as provas que pretendem produzir,
informando, na mesma oportunidade, se possuem interesse na designação de audiência de conciliação. Após, apreciar-se-á a
matéria preliminar. - ADV: VAGNER RICARDO HORIO (OAB 210538/SP), HIROKAZU HORIO (OAB 99202/SP)
Processo 0002135-97.2013.8.26.0464 (046.42.0130.002135) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário Wagner Rodrigues da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Não foram argüidas preliminares, não há nulidades a
sanar ou omissões a suprir, pelo que declaro saneado o processo. Fixo como ponto controvertido: a presença dos pressupostos
necessários à concessão do benefício acidentário. Diante da necessária verificação da capacidade laborativa da parte autora,
defiro a perícia médica a ser realizada pelo IMESC, por ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita e pelo fato de o presente
feito ser de competência originária da Justiça Estadual. Desde já apresento os quesitos que seguem: 1- Há incapacidade para
o trabalho? 2- A incapacidade é total ou parcial? 3- A incapacidade é permanente ou não? 4- Tendo em vista a idade e o nível
educacional, o requerente tem condições de exercer outras funções? 5- Quando se iniciou a doença e/ou a incapacidade? 6- É
possível precisar o grau da inca
pacidade? 7- Em caso positivo, qual? Em 05 dias, querendo, indiquem as partes assistentes e formulem quesitos (CPC,
artigo 421, parágrafo 1º, I e II). Expeça-se ofício para agendamento de data para a perícia. Oportunamente será apreciada
a necessidade de designação de audiência de instrução. - ADV: JOSE ADRIANO RAMOS (OAB 256379/SP), ANDRE LUIZ
LAMKOWSKI MIGUEL (OAB 236682/SP), PEDRO FURIAN ZORZETTO (OAB 230009/SP), MARCELO JOSE DA SILVA (OAB
269446/SP), BRUNO BIANCO LEAL (OAB 250109/SP), BRUNO WHITAKER GHEDINE (OAB 222237/SP), VAGNER RICARDO
HORIO (OAB 210538/SP), RÉGIS TADEU DA SILVA (OAB 184822/SP), HELTON DA SILVA TABANEZ (OAB 165464/SP),
MARCELO RODRIGUES DA SILVA (OAB 140078/SP)
Processo 0002142-89.2013.8.26.0464 (046.42.0130.002142) - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - A.
F. da S. G. - S. R. G. - A parte autora deverá se manifestar sobre a contestação apresentada, no prazo de 10 (dez) dias. - ADV:
LAIR DIAS ZANGUETIN (OAB 185282/SP), LUIZA MENEGHETTI BRASIL (OAB 131377/SP)
Processo 0002334-22.2013.8.26.0464 (046.42.0130.002334) - Alvará Judicial - Família - Nely Valderez Bravo Ibide - - Lucy
Valderez Bravo Quinelatto - - Rosely Valderez Bravo - - João Pedro Bravo - Vistos. Fls. 28: Defiro o sobrestamento. Aguarde-se
por 30 dias. Int. - ADV: MÁRIO EDUARDO ALVES CATTAI (OAB 201972/SP)
Processo 0002405-24.2013.8.26.0464 (046.42.0130.002405/1) - Cumprimento Provisório de Sentença - Liquidação /
Cumprimento / Execução - Teruko Okuma Kaneto - - Sônia Miyoko Kaneto - Sidnei Campanhola Rodrigues - Fls. 39/40: autorizo
os requerentes a retirarem as chaves em cartório, mediante recibo. No mais, certifique a Serventia o transcurso do prazo
para pagamento da dívida. - ADV: ALLAN KARDEC MORIS (OAB 49141/SP), ELAINE CRISTIANE BRILHANTE BARROS (OAB
144129/SP)
Processo 0002428-14.2006.8.26.0464 (464.01.2006.002428) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Ativos Sa Securitizadora de Creditos Financeiros - Alzira Messias Ribeiro - - Claudio Jose Ribeiro - 1. Fls.: 320/324: Diante da
averbação realizada, aguarde-se manifestação da parte exequente em arquivo. - ADV: ALLAN KARDEC MORIS (OAB 49141/
SP), FERNANDO RODOLFO MERCES MORIS (OAB 147338/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/
SP)
Processo 0002441-03.2012.8.26.0464 (464.01.2012.002441) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação Daniel Paulo da Silva - Lh Comércio de Lubrificantes Ltda - 1. Fls. 117: indefiro o pedido de citação por edital, pois o ato citatório
deprecado somente não foi aperfeiçoado por falta de maiores detalhes quanto ao endereço da ré conforme se infere da certidão
de fls. 112. 2. No mais, analisando as pesquisas de endereço realizadas nestes autos, verifico que os dados faltantes para a
exata localização do domicílio da empresa ré constam a fls. 101, a saber, Rua Marcondes Salgado, 17, 71, Bloco A Loja 3, Vila
Cardia Bauru, CEP: 17.013-231. 3. Assim sendo, desentranhe-se e adite-se a carta precatória de citação. - ADV: VAGNER
RICARDO HORIO (OAB 210538/SP)
Processo 0002467-64.2013.8.26.0464 (046.42.0130.002467) - Inventário - Inventário e Partilha - Valdeci de Barros Angela Marilu da Silva Barros - Fls. 15/51: ciente No mais, compulsando os autos, constato que as herdeiras Amanda da
Silva Barros e Rafaela da Silva Barros são menores impúberes (fls. 41). Assim, diante da existência de incapazes, converto o
presente inventário em arrolamento comum. Procedam-se as alterações necessárias. O inventariante deve acostar aos autos
os documentos pessoais das supracitadas herdeiras. Ao Ministério Público para manifestação. - ADV: LAIR DIAS ZANGUETIN
(OAB 185282/SP)
Processo 0002565-25.2008.8.26.0464 (464.01.2008.002565) - Procedimento Ordinário - Fernando Rudnei Prando dos
Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Não havendo nada mais a prover, arquivem-se. - ADV: JOSE ADRIANO
RAMOS (OAB 256379/SP), JULIANA DA SILVA RISSI (OAB 264949/SP), BRUNO BIANCO LEAL (OAB 250109/SP), MARCELO
JOSE DA SILVA (OAB 269446/SP), MARCELO RODRIGUES DA SILVA (OAB 140078/SP), ANDRE LUIZ LAMKOWSKI MIGUEL
(OAB 236682/SP), PEDRO FURIAN ZORZETTO (OAB 230009/SP), BRUNO WHITAKER GHEDINE (OAB 222237/SP), RÉGIS
TADEU DA SILVA (OAB 184822/SP), HELTON DA SILVA TABANEZ (OAB 165464/SP)
Processo 0002619-15.2013.8.26.0464 (046.42.0130.002619) - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil Retificação de Nome - R. S. B. - Providencie a requerente a juntada de certidão de inteiro teor de seu assento civil de nascimento
no prazo de 30 dias. Após, tornem conclusos para a apreciação do pedido, pois o órgão ministerial já apresentou seu parecer
final. - ADV: ROSANGELA AUGUSTA P BUORO DA SILVA (OAB 119954/SP)
Processo 0002701-17.2011.8.26.0464 (464.01.2011.002701) - Procedimento Ordinário - Exoneração - O. V. P. - L. R. Fls.119: defiro o sobrestamento. Aguarde-se por 90 dias. - ADV: MÁRIO EDUARDO ALVES CATTAI (OAB 201972/SP), VALCI
MENDES DE OLIVEIRA (OAB 205351/SP)
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Processo 0003026-89.2011.8.26.0464 (464.01.2011.003026) - Procedimento Ordinário - Roseli dos Santos Pereira - Instituto
Nacional do Seguro Social Inss - Fls. 110/111: Homologo a renuncia ao prazo recursal da parte requerida, para que surta seus
efeitos jurídicos. Expeça-se ofício para implantação do benefício, nos termos da r. sentença de fls. 101/107. Após, remetam-se
os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, para reexame necessário. - ADV: DEISI APARECIDA PARPINELLI
ZAMARIOLI (OAB 185200/SP), BRUNO WHITAKER GHEDINE (OAB 222237/SP), CHRISTIANE REZENDE PUTINATI KIHARA
(OAB 139362/SP), MARCELO RODRIGUES DA SILVA (OAB 140078/SP), HELTON DA SILVA TABANEZ (OAB 165464/SP),
RÉGIS TADEU DA SILVA (OAB 184822/SP), MARCELO JOSE DA SILVA (OAB 269446/SP), PEDRO FURIAN ZORZETTO (OAB
230009/SP), ANDRE LUIZ LAMKOWSKI MIGUEL (OAB 236682/SP), BRUNO BIANCO LEAL (OAB 250109/SP), ALLAN KARDEC
MORIS (OAB 49141/SP), JOSE ADRIANO RAMOS (OAB 256379/SP)
Processo 0003028-93.2010.8.26.0464 (464.01.2010.003028) - Execução de Alimentos - Alimentos - T. F. B. - - T. F. B. - W.
de O. B. - Fls. 147: Defiro o sobrestamento. Aguarde-se por 60 dias. - ADV: KESIA REGINA REZENDE GUANDALINE (OAB
269906/SP)
Processo 0003866-41.2007.8.26.0464 (464.01.2007.003866) - Outros Feitos não Especificados - Banco do Brasil Sa - Marcel
Moreira de Souza - - Marco Antonio Garcia - - José Carlos Moreira de Souza - Tendo em vista o fluxo do prazo para apresentação
de embargos à adjudicação, determino a expedição de mandado de entrega dos bens adjudicados ao exequente, após a juntada
da diligência do Oficial de Justiça. Cumprida a entrega, diga o exeqüente, em 5 dias, se ainda tem interesse no feito. - ADV:
MÁRCIO DE SALES PAMPLONA (OAB 219381/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)
Processo 0004237-05.2007.8.26.0464 (464.01.2007.004237) - Inventário - Inventário e Partilha - Leonor Raymundi da Silva Hermenegildo Amaro da Silva - Fazenda do Estado de São Paulo - Paulo Cezar Amaro da Silva - Os autos foram desarquivados
e estarão em cartório, pelo prazo de 30 dias. Decorrido este prazo sem manifestação, retornarão ao arquivo. - ADV: FABRÍCIO
BERTAGLIA DE SOUZA (OAB 175278/SP), PATRICIA LOURENÇO DIAS FERRO (OAB 207330/SP), WALTER AUGUSTO
SOARES (OAB 95228/SP)
Processo 3000057-79.2013.8.26.0464 - Usucapião - Usucapião Ordinária - Fernando Medeiros Bonfante - - Dhébora da
Costa Bonfante - Luis Honorato dos Santos - - Rita Maria de Jesus dos Santos - Fls.: 51: ciente. No mais, cumpra-se, a parte
requerente, integralmente o despacho de fls. 48. - ADV: SERGIO ARGILIO LORENCETTI (OAB 107189/SP)
Processo 3000079-40.2013.8.26.0464 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Achiko
Furuie - BANCO DO BRASIL S/A - Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proferida na Ação Civil Pública nº 040326360.1993.8.26.0053, da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital - (IDEC x requerido e outras instituições bancárias), nos termos
do artigo 475-J do CPC. Entretanto, referida sentença é genérica, pois nela não há especificação do lesionado individual,
tampouco da quantificação do dano. Assim sendo, torna-se imprescindível que se proceda primeiramente à liquidação da
sentença genérica para a individualização do beneficiário e configuração do objeto, para somente na sequencia, adotar-se o
procedimento previsto no artigo 475-J do CPC. Nesse sentido já se pronunciou o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública com decisão transitada em julgado. Expurgos inflacionários. Caderneta de
poupança. Obrigatoriedade de liquidação da sentença genérica, devido à necessidade de apuração da titularidade da conta
e existência de saldo positivo à época dos fatos. Impossibilidade de supressão da fase liquidatória e ajuizamento direto do
cumprimento de sentença. Inadequação do pedido executório. Ausência de interesse processual. Provimento do agravo para
anular a execução.” (Agravo de Instrumento nº 0103864-06.2013.8.26.0000, 38ª Câmara de Direito Privado, Relator: Flávio
Cunha da Silva, v.u. , d.j. 13.11.2013). Portanto, com fundamento no artigo 284 do CPC, determino que o (s) autor (es), no prazo
de 10 dias, emendem a inicial para o fim de adequar (em) a petição inicial ao procedimento de liquidação por artigos, previsto
nos artigos 475-E e seguintes do CPC, sob pena de indeferimento. Desde já ficam deferidos os benefícios da Justiça Gratuita.
Anote-se. - ADV: LUCAS LUPPI FALECO (OAB 276701/SP)
Processo 3000080-25.2013.8.26.0464 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - ISABEL
BRAVO DO CARMO - BANCO DO BRASIL S/A - Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proferida na Ação Civil
Pública nº 0403263-60.1993.8.26.0053, da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital - (IDEC x requerido e outras instituições
bancárias), nos termos do artigo 475-J do CPC. Entretanto, referida sentença é genérica, pois nela não há especificação do
lesionado individual, tampouco da quantificação do dano. Assim sendo, torna-se imprescindível que se proceda primeiramente
à liquidação da sentença genérica para a individualização do beneficiário e configuração do objeto, para somente na sequencia,
adotar-se o procedimento previsto no artigo 475-J do CPC. Nesse sentido já se pronunciou o E. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública com decisão transitada em julgado. Expurgos inflacionários.
Caderneta de poupança. Obrigatoriedade de liquidação da sentença genérica, devido à necessidade de apuração da titularidade
da conta e existência de saldo positivo à época dos fatos. Impossibilidade de supressão da fase liquidatória e ajuizamento direto
do cumprimento de sentença. Inadequação do pedido executório. Ausência de interesse processual. Provimento do agravo para
anular a execução.” (Agravo de Instrumento nº 0103864-06.2013.8.26.0000, 38ª Câmara de Direito Privado, Relator: Flávio
Cunha da Silva, v.u. , d.j. 13.11.2013). Portanto, com fundamento no artigo 284 do CPC, determino que o (s) autor (es), no prazo
de 10 dias, emendem a inicial para o fim de adequar (em) a petição inicial ao procedimento de liquidação por artigos, previsto
nos artigos 475-E e seguintes do CPC, sob pena de indeferimento. Desde já ficam deferidos os benefícios da Justiça Gratuita.
Anote-se. - ADV: LUCAS LUPPI FALECO (OAB 276701/SP)
Processo 3000082-92.2013.8.26.0464 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - ERMELINDA
TONIOLO BARROS - BANCO DO BRASIL S/A - Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proferida na Ação Civil Pública
nº 0403263-60.1993.8.26.0053, da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital - (IDEC x requerido e outras instituições bancárias),
nos termos do artigo 475-J do CPC. Entretanto, referida sentença é genérica, pois nela não há especificação do lesionado
individual, tampouco da quantificação do dano. Assim sendo, torna-se imprescindível que se proceda primeiramente à liquidação
da sentença genérica para a individualização do beneficiário e configuração do objeto, para somente na sequencia, adotar-se o
procedimento previsto no artigo 475-J do CPC. Nesse sentido já se pronunciou o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública com decisão transitada em julgado. Expurgos inflacionários. Caderneta de
poupança. Obrigatoriedade de liquidação da sentença genérica, devido à necessidade de apuração da titularidade da conta
e existência de saldo positivo à época dos fatos. Impossibilidade de supressão da fase liquidatória e ajuizamento direto do
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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cumprimento de sentença. Inadequação do pedido executório. Ausência de interesse processual. Provimento do agravo para
anular a execução.” (Agravo de Instrumento nº 0103864-06.2013.8.26.0000, 38ª Câmara de Direito Privado, Relator: Flávio
Cunha da Silva, v.u. , d.j. 13.11.2013). Portanto, com fundamento no artigo 284 do CPC, determino que o (s) autor (es), no prazo
de 10 dias, emendem a inicial para o fim de adequar (em) a petição inicial ao procedimento de liquidação por artigos, previsto
nos artigos 475-E e seguintes do CPC, sob pena de indeferimento. Ficam desde já deferidos os benefícios da Justiça Gratuita.
Anote-se. - ADV: LUCAS LUPPI FALECO (OAB 276701/SP)
Processo 3000087-17.2013.8.26.0464 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - CACILDA
LONCAROVICHI ANGELO - BANCO DO BRASIL S/A - Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proferida na Ação Civil
Pública nº 0403263-60.1993.8.26.0053, da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital - (IDEC x requerido e outras instituições
bancárias), nos termos do artigo 475-J do CPC. Entretanto, referida sentença é genérica, pois nela não há especificação do
lesionado individual, tampouco da quantificação do dano. Assim sendo, torna-se imprescindível que se proceda primeiramente
à liquidação da sentença genérica para a individualização do beneficiário e configuração do objeto, para somente na sequencia,
adotar-se o procedimento previsto no artigo 475-J do CPC. Nesse sentido já se pronunciou o E. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública com decisão transitada em julgado. Expurgos inflacionários.
Caderneta de poupança. Obrigatoriedade de liquidação da sentença genérica, devido à necessidade de apuração da titularidade
da conta e existência de saldo positivo à época dos fatos. Impossibilidade de supressão da fase liquidatória e ajuizamento direto
do cumprimento de sentença. Inadequação do pedido executório. Ausência de interesse processual. Provimento do agravo para
anular a execução.” (Agravo de Instrumento nº 0103864-06.2013.8.26.0000, 38ª Câmara de Direito Privado, Relator: Flávio
Cunha da Silva, v.u. , d.j. 13.11.2013). Portanto, com fundamento no artigo 284 do CPC, determino que o (s) autor (es), no prazo
de 10 dias, emendem a inicial para o fim de adequar (em) a petição inicial ao procedimento de liquidação por artigos, previsto
nos artigos 475-E e seguintes do CPC, sob pena de indeferimento. Desde já ficam deferidos os benefícios da Justiça Gratuita.
Anote-se. - ADV: LUCAS LUPPI FALECO (OAB 276701/SP)
Processo 3000088-02.2013.8.26.0464 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - APARECIDA
DUMAS PICCINELLI - BANCO DO BRASIL S/A - Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proferida na Ação Civil
Pública nº 0403263-60.1993.8.26.0053, da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital - (IDEC x requerido e outras instituições
bancárias), nos termos do artigo 475-J do CPC. Entretanto, referida sentença é genérica, pois nela não há especificação do
lesionado individual, tampouco da quantificação do dano. Assim sendo, torna-se imprescindível que se proceda primeiramente
à liquidação da sentença genérica para a individualização do beneficiário e configuração do objeto, para somente na sequencia,
adotar-se o procedimento previsto no artigo 475-J do CPC. Nesse sentido já se pronunciou o E. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública com decisão transitada em julgado. Expurgos inflacionários.
Caderneta de poupança. Obrigatoriedade de liquidação da sentença genérica, devido à necessidade de apuração da titularidade
da conta e existência de saldo positivo à época dos fatos. Impossibilidade de supressão da fase liquidatória e ajuizamento direto
do cumprimento de sentença. Inadequação do pedido executório. Ausência de interesse processual. Provimento do agravo para
anular a execução.” (Agravo de Instrumento nº 0103864-06.2013.8.26.0000, 38ª Câmara de Direito Privado, Relator: Flávio
Cunha da Silva, v.u. , d.j. 13.11.2013). Portanto, com fundamento no artigo 284 do CPC, determino que o (s) autor (es), no prazo
de 10 dias, emendem a inicial para o fim de adequar (em) a petição inicial ao procedimento de liquidação por artigos, previsto
nos artigos 475-E e seguintes do CPC, sob pena de indeferimento. Desde já ficam deferidos os benefícios da Justiça Gratuita. ADV: LUCAS LUPPI FALECO (OAB 276701/SP)
Processo 3000108-90.2013.8.26.0464 - Inventário - Inventário e Partilha - JOSÉ DE JESUS DIOGO - João Ignacio Francisco
- 1- Processe-se como INVENTÁRIO. 2- Nomeio o requerente JOSÉ DE JESUS DIOGO como inventariante. Tome-se por termo.
3- Após a assinatura do termo de compromisso, no prazo de 20 dias, apresente o inventariante a relação de bens, o rol de
herdeiros e o esboço da partilha. 4-A parte deverá acostar aos autos certidão demonstrando a inexistência de testamento, a
qual poderá ser obtida por meio do portal da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados -CENSEC, mais precisamente no
site censec@notariado.org.br, no link “Busca de testamento”. 5- Ao inventariante para juntar a Certidão Negativa de Débitos
de Tributos e Contribuições Federais em nome do falecido João Inácio Francisco, devendo a mesma ser expedida através da
página da Secretaria da Receita Federal na Internet, no endereço: http://WWW.Receita.Fazenda.Gov.br. - ADV: JOSE CORREA
CARLOS (OAB 103991/SP), CARLOS EDUARDO CAMPOS SIMÕES (OAB 283332/SP), PATRICIA LOURENÇO DIAS FERRO
(OAB 207330/SP)
Processo 3000131-36.2013.8.26.0464 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - João
Figueiredo - BANCO DO BRASIL S/A - Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proferida na Ação Civil Pública nº
0403263-60.1993.8.26.0053, da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital - (IDEC x requerido e outras instituições bancárias),
nos termos do artigo 475-J do CPC. Entretanto, referida sentença é genérica, pois nela não há especificação do lesionado
individual, tampouco da quantificação do dano. Assim sendo, torna-se imprescindível que se proceda primeiramente à liquidação
da sentença genérica para a individualização do beneficiário e configuração do objeto, para somente na sequencia, adotar-se o
procedimento previsto no artigo 475-J do CPC. Nesse sentido já se pronunciou o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública com decisão transitada em julgado. Expurgos inflacionários. Caderneta de
poupança. Obrigatoriedade de liquidação da sentença genérica, devido à necessidade de apuração da titularidade da conta
e existência de saldo positivo à época dos fatos. Impossibilidade de supressão da fase liquidatória e ajuizamento direto do
cumprimento de sentença. Inadequação do pedido executório. Ausência de interesse processual. Provimento do agravo para
anular a execução.” (Agravo de Instrumento nº 0103864-06.2013.8.26.0000, 38ª Câmara de Direito Privado, Relator: Flávio
Cunha da Silva, v.u. , d.j. 13.11.2013). Portanto, com fundamento no artigo 284 do CPC, determino que o (s) autor (es), no prazo
de 10 dias, emendem a inicial para o fim de adequar (em) a petição inicial ao procedimento de liquidação por artigos, previsto
nos artigos 475-E e seguintes do CPC, sob pena de indeferimento. Desde já ficam deferidos os benefícios da Justiça Gratuita.
Anote-se. - ADV: LUCAS LUPPI FALECO (OAB 276701/SP)
Processo 3000132-21.2013.8.26.0464 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Lucio
Mattioli - BANCO DO BRASIL S/A - Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proferida na Ação Civil Pública nº 040326360.1993.8.26.0053, da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital - (IDEC x requerido e outras instituições bancárias), nos termos
do artigo 475-J do CPC. Entretanto, referida sentença é genérica, pois nela não há especificação do lesionado individual,
tampouco da quantificação do dano. Assim sendo, torna-se imprescindível que se proceda primeiramente à liquidação da
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sentença genérica para a individualização do beneficiário e configuração do objeto, para somente na sequencia, adotar-se o
procedimento previsto no artigo 475-J do CPC. Nesse sentido já se pronunciou o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública com decisão transitada em julgado. Expurgos inflacionários. Caderneta de
poupança. Obrigatoriedade de liquidação da sentença genérica, devido à necessidade de apuração da titularidade da conta
e existência de saldo positivo à época dos fatos. Impossibilidade de supressão da fase liquidatória e ajuizamento direto do
cumprimento de sentença. Inadequação do pedido executório. Ausência de interesse processual. Provimento do agravo para
anular a execução.” (Agravo de Instrumento nº 0103864-06.2013.8.26.0000, 38ª Câmara de Direito Privado, Relator: Flávio
Cunha da Silva, v.u. , d.j. 13.11.2013). Portanto, com fundamento no artigo 284 do CPC, determino que o (s) autor (es), no prazo
de 10 dias, emendem a inicial para o fim de adequar (em) a petição inicial ao procedimento de liquidação por artigos, previsto
nos artigos 475-E e seguintes do CPC, sob pena de indeferimento. Desde já ficam deferidos os benefícios da Justiça Gratuita.
Anote-se. - ADV: LUCAS LUPPI FALECO (OAB 276701/SP)
Processo 3000185-02.2013.8.26.0464 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - I. P. B. - - I. A. Z. B.
- Ante o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e converto em Divórcio a separação
judicial do casal, com fundamento no artigo 226, parágrafo 6º, da Constituição Federal, c/c. os artigos 25 e 35 da Lei nº 6.515/77
e 1580, §1º, do Código Civil. Não tendo havido resistência ao pedido, descabem condenação no pagamento de honorários
advocatícios (cf. Theotônio Negão, CPC, LD, Nota 37.3). Transitada em julgado, expeça-se mandado de averbação e arquivese. P.R.I.C. - ADV: WALTER AUGUSTO SOARES (OAB 95228/SP)
Processo 3000230-06.2013.8.26.0464 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Flávia Trentini Zapparolli - Carlos
Roberto Rodrigues - Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE DE TÍTULO CAMBIAL”,
movida por Flávia Trentini Zapparolli em face de Carlos Roberto Rodrigues. Alega a autora em resumo que no começo de
setembro do corrente ano, por conta de serviços de pedreiro combinados com o réu, deu a ele em garantia um cheque de sua
emissão, no valor de R$2.000,00. Ocorre que a prestação de serviços não foi sequer iniciada, o que redundou na rescisão
amigável do acordo, pela qual o réu se comprometeu a devolver o cheque recebido em garantia. Ocorre que o réu não efetuou a
devolução pois havia repassado o cheque para terceiro, de nome Caetano, da cidade de Oriente. Diante desse fato, providenciou
a sustação do pagamento, sob o fundamento de desacordo comercial. Prosseguiu, alegando que o próprio réu se envolveu
para tentar recuperar o cheque, sendo informado que Caetano já o havia repassado para outra pessoa, de nome Severino, da
cidade de Itajobi. Esta pessoa entrou em contato com a autora, dizendo que iria executar o cheque nesta comarca de Pompeia.
Diante disso, a autora postula a declaração de inexistência de débito e nulidade de título cambial cumulada com busca e
apreensão. É o relatório. DECIDO. É caso de indeferimento da inicial, por carência do direito de ação. Da narrativa apresentada
pela autora, infere-se que não há interesse processual tampouco legitimidade passiva para o ajuizamento da presente. Com
efeito, a própria autora admite que o cheque estava na posse do réu, a título de garantia, mas que foi repassado a terceiros,
encontrando-se atualmente na posse de pessoa chamada Severino, da cidade de Itajobi. A autora também admite que houve a
rescisão amigável do contrato com o réu e que este, inclusive, a auxiliou a recuperar o cheque, indicando as pessoas na posse
de quem a cártula se encontrava. Evidencia-se, pois, que a ausência de interesse processual e de legitimidade passiva para o
ajuizamento da presente ação. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial por carência, com fundamento no artigo 295, incisos
II e III, do CPC e, em consequencia, JULGO EXTINTO o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 267, inciso
I, do CPC. Custas pela autor - ADV: DURVAL MACHADO BRANDAO (OAB 46622/SP)
Processo 3000236-13.2013.8.26.0464 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - A. S. da S. M.
- T. A. M. - Vistos. Cite-se o devedor para que em 3 (três) dias efetue o pagamento da pensão alimentícia, correspondente
aos meses de setembro, outubro e novembro de 2013 (R$ 688,20), mais as prestações que se vencerem desde a propositura
da ação, à razão de 1/3 do salário mínimo federal por mês, através de depósito na conta nº 0014352-9 Agência 0171-6, do
Banco Bradesco S/, de titularidade da representante da exequente, provar a impossibilidade de fazê-lo, cientificado de que,
não comprovando a regularização, fica sujeito a prisão civil, nos termos do art. 733 do Código de Processo Civil. Indefiro o
pedido de expedição de ofício para o desconto em folha de pagamento das prestações vincendas, por falta de amparo legal,
ressaltando que o disposto no artigo 734 do CPC aplica-se somente às prestações vencidas e corresponde à modalidade
diversa de execução, em princípio incompatível com a execução por meio da coerção pessoal. Nesse sentido já se pronunciou
a jurisprudência: “ O desconto em folha de pagamento é meio de expropriação em execução de prestação alimentícia, sendo o
inadimplemento requisito indispensável.” (RJ 229/55, in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotonio
Negrão e outros, 42ª Edição, Ed. Saraiva). Observo que não haverá necessidade de nova intimação para pagamento das
prestações que se vencerem no curso da ação, tendo em vista o disposto no art. 290 do CPC, segundo o qual as prestações
periódicas presumem-se incluídas no pedido. Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor do débito alimentar, para o
caso de pronto pagamento. - ADV: ROBERTO MAHAMUD (OAB 41337/SP)
Processo 3000260-41.2013.8.26.0464 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Terezinha de Freitas Lima Oliveira
- Nelson Martins de Oliveira - 1- Nos termos do artigo 1031 e seguintes do Código de Processo Civil, processe-se como
ARROLAMENTO SUMÁRIO. A inicial veio instruída com a relação de bens, rol de herdeiros e o esboço da partilha. 2- Defiro
os benefícios da justiça gratuita à requerente. 3- Nomeio a requerente TEREZINHA DE FREITAS LIMA OLIVEIRA como
inventariante, independente de termo. 4- Deve a inventariante fazer prova da quitação dos tributos relativos ao bem do espólio,
juntando-se os documentos cadastrais ou fiscais. 5- A parte deverá acostar aos autos certidão demonstrando a inexistência
de testamento, a qual poderá ser obtida por meio do portal da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados CENSEC, mais
precisamente no site censec@notariado.org.br, no link “Busca de testamento”. 6- Sobre o pedido de alvará de fls. 03 manifestese a Fazenda Pública Estadual. - ADV: ALBINO PAULO RUOSO JUNIOR (OAB 335430/SP)
Processo 3000262-11.2013.8.26.0464 - Procedimento Ordinário - Bancários - Ana Paula Cavalim Vale - BANCO DO BRASIL
S/A - Defiro os benefícios da Assistência Judiciária à autora. Anote-se. Cite-se como requerido. - ADV: MÁRCIO DE SALES
PAMPLONA (OAB 219381/SP)
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1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA LÚCIA GRANZIOL
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA DO CARMO TOBIAS MENDES FURTADO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0015/2014
Processo 0000302-75.2003.8.26.0470 (470.01.2003.000302) - Execução de Título Extrajudicial - Efeito Suspensivo /
Impugnação / Embargos à Execução - Joao Jose Ribeiro - Homero Correa - Vistas dos autor ao exequente para manifestar-se,
em 05 dias, sobre o pedido de impugnação da penhora realizada nos autos. - ADV: WENDELL KLAUSS RIBEIRO (OAB 249546/
SP), JOAO JOSE RIBEIRO (OAB 39514/SP)
Processo 0000342-42.2012.8.26.0470 (470.01.2012.000342) - Alvará Judicial - Usufruto e Administração dos Bens de Filhos
Menores - Giovane Ferreira dos Santos - - Gilmar Ferreira Nunes dos Santos - Trat-se de pedido de Alvará Judicial para liberação
de valores em favor dos menores. Determinou-se a expedição do Alvará (fl. 19) e foram prestadas contas. Realizou-se estudo
social (fls. 35/42) e, em seguida, manifestou-se o Ministério Público pelo arquivamento (fl. 43). Os requerentes falaram às fls.
44. É o relatório. Decido. Diante da expedição do alvará anteriormente, do parecer favorável do Ministério Público em relação
à prestação de contas e da avaliação social que constatou que o valor levantado foi utilizado em prol das criança, homologo a
prestação de contas e julgo extinto o processo pelo artigo 269, I do CPC. Arquivem-se os autos. PRIC. - ADV: MARCELO DE
PAULA (OAB 171324/SP)
Processo 0003601-79.2011.8.26.0470 (470.01.2011.003601) - Procedimento Ordinário - Pagamento - Mercedes de Fatima
Oliveira Pereira - Inss-instituto Nacional de Seguro Social - Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos a renúncia
ao direito sobre que se funda a ação, conforme manifestação do autor às fls.103. Em conseqüência JULGO EXTINTA a presente
ação e faço com fundamento no artigo 269, inciso V, do Código de Processo Civil. Pagas eventuais custas em aberto, arquivemos autos. PRI - ADV: RODRIGO TREVIZANO (OAB 188394/SP), RODRIGO GOMES SERRÃO (OAB 255252/SP)
Processo 0004884-40.2011.8.26.0470 (470.01.2011.004884) - Procedimento Ordinário - Pagamento - Maria Aparecida
Lourenço - Vistos. Manifeste-se o Ministério Público. Após, retornem os autos, conclusos para sentença. Intime-se. - ADV:
NIVALDO BENEDITO SBRAGIA (OAB 155281/SP), FERNANDO HENRIQUE VIEIRA (OAB 223968/SP)
Processo 3002638-49.2013.8.26.0470 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Carlos Eduardo Passarinho
- Nextel Telecomunicações Ltda - V. Embora possível a inscrição de devedores em cadastros de proteção ao crédito, certo é que,
no presente caso, não se discute o montante do débito, mas sua existência, pois o autor sustenta não ter realizado qualquer
contratação com a parte ré a justificá-lo. Neste caso, não se pode exigir a prova de fato negativo. De outra parte, inequívoco
o dano, ao menos de difícil reparação, a que a parte requerente está sujeita, em razão das repercussões ao seu crédito com
inscrição em cadastros negativos. Por fim, perfeitamente possível a reversão da medida, caso o resultado da ação venha a ser
contrário à pretensão da parte que a requereu, de modo que, satisfeitos os requisitos do art. 273 do CPC, determino que a ré
providencie a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos, no prazo de 10 dias, sob pena de multa, fixada desde já em
R$5.000,00 (cinco mil reais). Intime-se. - ADV: MARIANO HIGINO DE MEIRA (OAB 266811/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA LÚCIA GRANZIOL
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA DO CARMO TOBIAS MENDES FURTADO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0017/2014
Processo 0000109-74.2014.8.26.0470 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Bernabé Antonio Parra Rodrigues - Vistos.
Em que pesem as alegações do autor, não há prova suficiente, por ora, da quitação do preço do negócio firmado, notadamente
porque apresentou apenas as cópias das notas promissórias, inclusive da última, não quitada pessoalmente, mas sim mediante
depósito judicial. Ademais, não há qualquer argumento no sentido de que a medida é imprescindível para assegurar que não
ocorra dano irreparável ou de difícil reparação, de sorte que, ausentes os requisitos para a antecipação de tutela, ela fica
indeferida. Também deixo de autorizar a averbação na matrícula dos imóveis, vez que, pelo que se extrai do contrato, os
bens não estão registrados em nome dos requeridos, podendo haver interesse de terceiros. Assim, citem-se os réus para
responderem a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão. Intime-se. - ADV: JOAO CARLOS DE
OLIVEIRA (OAB 304815/SP)
Processo 0000860-32.2012.8.26.0470 (470.01.2012.000860) - Outros Feitos não Especificados - Obrigações - Wesley
Saldanha Ribeiro - Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro Dpvat - “Designado o dia 06 de fevereiro de 2014, às 08h15min,
para realização de Exame Médico Pericial com o Dr. Jorge Alfredo Orsi, à Rua Treze de Maio, nº 441, fone (15) 3251-2912,
município de Tatuí/SP “. Nada Mais. - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), JOSE BRUNO DE
AZEVEDO OLIVEIRA (OAB 48098/SP)
Processo 0001050-29.2011.8.26.0470 (470.01.2011.001050) - Usucapião - Usucapião da L 6.969/1981 - Domingos Florentino
Soares e outro - Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Emendar para trazer a matrícula atualizada do imóvel; indicar os
proprietários registrais, inclusive maridos e esposas, com endereço para citação; indicar os côndominos, inclusive maridos e
esposas, já que a área usucapienda integra área maior, com endereço para citação; juntar certidões negativas dos autores de
ações reais e possessórias na Comarca. Prazo: 10 dias sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. - ADV: DIRCEU PIRES
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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DE CAMARGO (OAB 34571/SP)
Processo 0001266-53.2012.8.26.0470 (470.01.2012.001266) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - S. F.
P. - Segue pesquisa INFOJUD. Manifeste-se a autora em prosseguimento. Intime-se. - ADV: JOAO JOSE RIBEIRO (OAB 39514/
SP), WENDELL KLAUSS RIBEIRO (OAB 249546/SP)
Processo 0001462-57.2011.8.26.0470 (470.01.2011.001462) - Procedimento Ordinário - Anulação - Maria Izabel da Silva
Oliveira - José Roberto de Oliveira e outros - O autor devera providenciar os endereços de Alex e Alessandra para a citação dois
mesmos, bem como a diligência. - ADV: JOSE HERCULES RIBEIRO DE ALMEIDA (OAB 73175/SP), JOÃO BATISTA CAMARGO
(OAB 193597/SP)
Processo 0002132-95.2011.8.26.0470 (470.01.2011.002132) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Itaucard S/A - Vistos. Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos o pedido de desistência da
ação formulada pelo autor às fls.108.. Em conseqüência JULGO EXTINTA a presente ação e faço com fundamento no artigo
267, inciso VIII do Código de Processo Civil. Pagas eventuais custas em aberto, arquivem-os autos. PRI. - ADV: JOSÉ CARLOS
SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)
Processo 0002746-66.2012.8.26.0470 (470.01.2012.002746) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - Sueli
Aparecida dos Santos - Para comprovação da qualidade de segurado, designo audiência de instrução e julgamento para o
próximo dia 06 de maio de 2014, às 13h30. As partes deverão arrolar testemunhas no prazo do art. 407, CPC, sob pena de
preclusão da prova. Intime-se. - ADV: EDEMIR DE JESUS SANTOS (OAB 116621/SP)
Processo 0003875-43.2011.8.26.0470 (470.01.2011.003875) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Neiva
Aparecida da Fonseca - Andre Cristino Bueno de Miranda - Ante os documentos de fls. 140/142 , defiro os benefícios da Justiça
Gratuita ao requerido. Anote-se. Recebo o recurso de apelação de fls.130/138 no seu duplo efeito . Às contrarazões . Após,
subam os autos à Superior Instância, no prazo e com as cautelas de estilo. Intime-se. - ADV: WAGNER FERNANDO DA COSTA
(OAB 233044/SP), FAGNER JOSE DO CARMO VIEIRA (OAB 244611/SP), APARECIDA JESUS DA COSTA (OAB 104602/SP),
MARIA DA GLORIA DO CARMO (OAB 266967/SP)
Processo 0004107-94.2007.8.26.0470 (470.01.2007.004107) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Banco
Nossa Caixa S/A - Mantenho a decisão de fls. 207. Manifeste-se o exequente em cinco (05) dias para dar regular andamento
ao processo. Decorridos, intime-se pessoalmente para dar andamento em 48 horas, sob pena de extinção e arquivamento dos
autos. Intime-se. - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB
34248/SP)
Processo 0004984-58.2012.8.26.0470 (470.01.2012.004984) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Banco Bradesco S/A - Aguardando o autor manifestar- se sobre a certidão negativa do Srº Oficial de Justiça que deixou
de proceder à penhora e avaliação, tendo em vista que o executado mudou- se, segundo informações do morador local, o qual
também não soube informar sobre o seu novo endereço. - ADV: SILVIO CARLOS CARIANI (OAB 100148/SP), MICHEL CHEDID
ROSSI (OAB 87696/SP)
Processo 3000118-19.2013.8.26.0470 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Jose Carlos Pina - Vistos. Partes
legítimas e bem representadas. Não existem preliminares arguidas a serem discutidas. Para comprovação do exercício de
atividade rural pelo autor, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de maio de 2014, às 15h00. As partes
deverão arrolar suas testemunhas no prazo do artigo 407 do CPC, sob pena de preclusão da prova. Intime-se o autor para
depoimento pessoal. Intime-se. - ADV: MARCO ANTONIO DE MORAIS TURELLI (OAB 73062/SP)
Processo 3000453-38.2013.8.26.0470 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BANCO FICSA S.A. - Vistos. Fls.
72/73: Expeça- se mandado de busca e apreensão do veículo. Int. - ADV: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP)
Processo 3001672-86.2013.8.26.0470 - Procedimento Ordinário - Retificação de Nome - C. G. de Á - Vistos. No prazo de
emenda, para analisar a necessidade da justiça gratuita, traga a autora aos autos comprovante de seus rendimentos ou recolha
a taxa judiciária, sob pena de extinção. No mesmo prazo, deverá esclarecer se após a retificação dos assentos de nascimento
de Sérgio e de Chander houve ajuizamento de ação de adoção e se foi Sérgio ou Chander quem herdou bens no inventário.
Deverá, ainda, comprovar a exigência de retificação do assento de nascimento, nos termos da cota ministerial, sob pena de
indeferimento da inicial. Intime-se. - ADV: ABIMAEL LEITE DE PAULA (OAB 113931/SP)
Processo 3003005-73.2013.8.26.0470 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Luiz Carlos Barbosa Aguardando manifestação do procurador do autor quanto à certidão negativa do Srº Oficial de Justiça, a qual informa que o
autor faleceu há aproximadamente 08 meses. - ADV: FERNANDO HENRIQUE VIEIRA (OAB 223968/SP)
Processo 3003769-59.2013.8.26.0470 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Bradesco Financiamentos S/A O autor deverá emendar a inicial, em (10) dias, para comprovar a mora da ré, já que a notificação não foi entregue no endereço
do devedor, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. - ADV: RAIMUNDO HERMES BARBOSA (OAB 63746/SP), DEBORA
GUIMARAES BARBOSA (OAB 137731/SP)

Criminal
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA LÚCIA GRANZIOL
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA DO CARMO TOBIAS MENDES FURTADO
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2014
Processo 0000582-94.2013.8.26.0470 (047.02.0130.000582) - Auto de Prisão em Flagrante - Crimes de Tráfico Ilícito e
Uso Indevido de Drogas - Justiça Pública - Danilo Francisco dos Santos - - Willians Francisco dos Santos - - Edivan Francisco
dos Santos - Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para desclassificar a conduta dos réus
e CONDENAR DANILO FRANCISCO DOS SANTOS, EDIVAN FRANCISCO DOS SANTOS e WILLIANS FRANCISCO DOS
SANTOS, qualificados nos autos, como incursos no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 03 (três) meses de prestação
de serviços à comunidade. Eles poderão recorrer em liberdade. Após o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe e
Alvará de levantamento do valor depositado à fl. 92 em favor dos réus. Ciência ao Ministério Público. P.R.I.C. - ADV: JAISSON
OLIVEIRA LAO (OAB 298223/SP)
Processo 0000644-37.2013.8.26.0470 (047.02.0130.000644) - Auto de Prisão em Flagrante - Seqüestro e cárcere privado
- Justiça Pública - Henrique Martinez de Souza - - José Ricardo Soares e outros - GABRIEL FELIPE DE BRITO JACINTO - Por
todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: 1) CONDENAR o réu HENRIQUE MARTINEZ DE
SOUZA, vulgo “Boy”, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, por infração ao art. 148, §2º, do Código Penal, e à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) meses e 2 (dois)
dias de detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 129, caput, do Código Penal; 1.1) DESCLASSIFICAR a
acusação de ter o réu HENRIQUE MARTINEZ DE SOUZA, vulgo “Boy”, praticado o crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06
para a conduta descrita no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, CONDENANDO-O à pena de 3 (três) meses de prestação de
serviços à comunidade. 2) CONDENAR o réu HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA, vulgo “Shrek”, à pena privativa de liberdade
de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao art. 148, §2º, do Código Penal.
CONDENO-O, ainda, à pena privativa de liberdade de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto,
substituindo-a por uma restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária, fixada no valor correspondente a um salário
mínimo, que deverá ser depositado na conta judicial específica para tal fim e será destinado a entidade pública ou privada
com finalidade social, em razão da infringência ao artigo 129, caput, do Código Penal; 2.1) DESCLASSIFICAR a acusação
de ter o réu HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA, vulgo “Shrek”, praticado o crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 para a
conduta descrita no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, CONDENANDO-O à pena de 3 (três) meses de prestação de serviços à
comunidade. 3) CONDENAR o réu JOSÉ RICARDO SOARES, vulgo “Ricardinho”, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos
de reclusão, em regime aberto, por infração ao art. 148, §2º, do Código Penal. Substituo a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, uma consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da condenação, e outra
de prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo, valor que deverá ser depositado na conta do Juízo, específica para tal
fim, e posteriormente revertido em favor de entidade pública ou privada com finalidade social. CONDENO-O, também, à pena
privativa de liberdade de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, substituindo-a por uma restritiva de direitos, consistente
na prestação pecuniária, fixada no valor correspondente a um salário mínimo, que será destinado a entidade pública ou privada
com finalidade social, em razão da infringência ao artigo 129, caput, do Código Penal; 3.1) DESCLASSIFICAR a acusação
de ter o réu JOSÉ RICARDO SOARES, vulgo “Ricardinho”, praticado o crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 para a
conduta descrita no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, CONDENANDO-O à pena de 2 (dois) meses de prestação de serviços
à comunidade. 4) CONDENAR o réu ANTONIO MARCOS DOS SANTOS SILVA, vulgo “Pitico”, à pena privativa de liberdade
de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, por infração ao art. 148, §2º, do Código Penal. Substituo a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, uma consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da
condenação, e outra de prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo, valor que deverá ser depositado na conta do Juízo,
específica para tal fim, e posteriormente revertido em favor de entidade pública ou privada com finalidade social. 5) CONDENAR
o réu FABIANO DA MOTA, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, por infração ao
art. 148, §2º, do Código Penal. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, uma consistente na
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da condenação, e outra de prestação pecuniária, fixada em um
salário mínimo, valor que deverá ser depositado na conta do Juízo, específica para tal fim, e posteriormente revertido em favor
de entidade pública ou privada com finalidade social. Henrique Martinez não poderá recorrer em liberdade, pois sua conduta
social, antecedentes e reincidência indicam que ele é voltado à prática delitiva e que, portanto, em liberdade, coloca em risco a
ordem pública, permanecendo presentes os requisitos da prisão preventiva. Em atenção ao disposto no artigo 387, §2º, do CPP,
o regime fechado imposto a ele se mantém, porquanto não há notícias de seu comportamento carcerário. Assim, recomende-se
o réu à prisão. No que diz respeito a Henrique da Silva, considerando o regime imposto para cada condenação e o tempo que
permaneceu preso, faculto o recurso em liberdade e revogo sua prisão preventiva. Expeça-se alvará de soltura. Em relação a
ele, sem elementos sobre seu comportamento carcerário, mantenho os regimes anteriormente fixados. No que diz respeito a
José Ricardo, Antonio Marcos e Fabiano, por conta do regime imposto por cada condenação e em razão da substituição por
restritiva de direitos, poderão recorrer em liberdade, ficando revogada a prisão preventiva anteriormente decretada. Expeçamse contramandados em relação aos dois primeiros réus e alvará de soltura em relação ao terceiro. Após o trânsito em julgado,
oficie-se ao TRE, em razão do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. P.R.I.C. - ADV: MAURO
DA CRUZ BERNARDO (OAB 153218/SP), HELEN DOS SANTOS BUENO (OAB 170943/SP), LEANDRO FIGUEIRA CERANTO
(OAB 232240/SP)
Processo 0002327-46.2012.8.26.0470 (470.01.2012.002327) - Adoção - Adoção de Criança - J. F. de O. e outro - Intime
se os defensores nomeados para apresentarem a contestação no prazo legal. Int. - ADV: SERGIO ALVES DE CASTRO (OAB
160090/SP)
Processo 0003011-68.2012.8.26.0470 (470.01.2012.003011) - Auto de Prisão em Flagrante - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso
Indevido de Drogas - J. P. - E. G. de O. R. e outros - Que os autos encontram-se com vista à Defesa para apresentação das
razões de apelação. - ADV: EDSON MARQUES DE OLIVEIRA (OAB 188712/SP), ANIBAL MIRANDA PORTO JUNIOR (OAB
205020/SP)
Processo 3001751-65.2013.8.26.0470 - Avaliação para atestar dependência de drogas - Tráfico de Drogas e Condutas
Afins - Jobes Teles Manoel e outros - De que foi designado o dia 10.02.2014, às 11h30min, para realização de perícia no réu
Jobes Teles Manoel, junto ao Instituto Psiquiátrico Professor André Teixeira Lima, sito à rua Emilio Kerche de Menezes, n.258,
Sorocaba, SP. - ADV: SÉRGIO NOGUEIRA
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Processo 3002977-08.2013.8.26.0470 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - N. R. S. Reiterando a intimação de que os autos encontram-se com vista à Defesa para apresentação das razões de apelação. - ADV:
APARECIDA JESUS DA COSTA (OAB 104602/SP)
Processo 3003553-98.2013.8.26.0470 - Auto de Prisão em Flagrante - Seqüestro e cárcere privado - JOÃO BATISTA
SIMPLÍCIO - Vistos. A denúncia já foi recebida a fls. 656. No mais, estão presentes os requisitos necessários ao seu
processamento, ao passo que os demais argumentos expendidos pela Defesa são relativos ao mérito e, por isso, dependentes
da produção de prova. Anote-se e comunique-se. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de fevereiro de
2014, às 14h00, conforme o artigo 400 e seguintes do CPP (redação da Lei 11.719/2008). Intimem-se e requisitem-se o réu e as
testemunhas de acusação. Depreque-se a oitiva da testemunha de defesa arrolada a fls.71. Int. (expedida carta precatória para
oitiva da testemunha de defesa Josecir Izidio da Silva). - ADV: JOSÉ SOARES DA SILVA (OAB 2573/AC)
Processo Execução Criminal 525 (712.949)- Ante a certidão retro e o cumprimento da pena corporal já extinta em fls 131,
após observadas as formalidades legais e feitas as devidas anotações no sistema informatizado, arquivem-se os autos. Intimese o defensor do réu. Ciência ao MP.
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICAJUIZ(A) DE DIREITO ANA LÚCIA GRANZIOL
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA DO CARMO TOBIAS MENDES FURTADO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0014/2014
Processo 0000211-33.2013.8.26.0470 (047.02.0130.000211/00/01) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato Alisson Cezar de Medeiros - - Alisson Cezar de Medeiros - Celio Plens de Oliveira - - Celio Plens de Oliveira - Os autos
encontram-se com vista ao defensor para apresentação dos memoriais no prazo legal. |nt. - ADV: APARECIDA JESUS DA
COSTA (OAB 104602/SP), JOSE FRANCISCO MARTINS (OAB 148875/SP)
Processo 0001287-29.2012.8.26.0470 (470.01.2012.001287) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Homicídio Simples Justiça Pública - José Paulo Alves - Intimação do defensor para comparecer na 2ª Vara Criminal da Comarca de Garça no dia 22
de janeiro de 2014, às 15h para participar de audiência para oitiva da testemunha Luiz Antonio Rodrigues Junior. - ADV: ELIAS
FORTUNATO (OAB 219982/SP), VAGNER LUIZ MAION (OAB 327924/SP)
Processo 0003632-65.2012.8.26.0470 (470.01.2012.003632) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Justiça Pública
- Flavio Bertossi Ribeiro - C. G. L. - Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu FLÁVIO
BERTOSSI RIBEIRO à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e ao
pagamento do valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, calculada a unidade no mínimo legal, por infração ao art. 155, caput,
do Código Penal. Substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo período da condenação, e por multa, além daquela decorrente da própria condenação, fixada em mais
10 dias-multa, calculada a unidade no mínimo legal. O réu poderá recorrer em liberdade. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao
TRE, em razão do disposto no art. 15, III, da Constituição de 1988. Defiro ao réu os benefícios da assistência judiciária gratuita,
já que defendido por advogado nomeado pelo convênio entre OAB/SP e Defensoria Pública. A tal profissional, arbitro, nesta
fase, os honorários em 70% do valor da tabela. Expeça-se certidão. P.R.I.C. - ADV: LEANDRO FIGUEIRA CERANTO (OAB
232240/SP)
Processo 0004392-14.2012.8.26.0470 (470.01.2012.004392) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Justiça
Pública - Rodrigo de Oliveira Rodrigues - S. P. C. - Intimação do defensor para comparecer na 2ª Vara Criminal da Comarca de
Tatuí no dia 10 de junho de 2014, às 16h50min para participar de audiência para oitiva da testemunha Reginaldo Pires Paulino.
- ADV: APARECIDA JESUS DA COSTA (OAB 104602/SP)

PORTO FELIZ
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PORTO FELIZ EM 15/01/2014
PROCESSO :0000171-14.2014.8.26.0471
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Banco Itaucard S/A
ADVOGADO : 257249/SP - Camila Palucci Valletta
REQDA
: EVA PEREIRA
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000166-89.2014.8.26.0471
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: FERNANDA BELO TORRES DE OLIVEIRA
ADVOGADO : 87235/SP - Maria Cristina A da Cunha Valini
EXECTDO
: BANCO DO BRASIL S.A.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

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

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PORTO FELIZ EM 16/01/2014
PROCESSO :0000180-73.2014.8.26.0471
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: A. C. DA S. S.
ADVOGADO : 48466/SP - Ari Mancio de Camargo
REQDO
: P. C. DOS S.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000196-27.2014.8.26.0471
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: N. D. L. DOS S.
IMPTDO
: D. DA C. E. M. P. V. C. DE C. S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000197-12.2014.8.26.0471
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: T. J. DE S. H.
IMPTDO
: D. DA C. E. M. P. V. C. DE C. S.
ADVOGADO : 48466/SP - Ari Mancio de Camargo
VARA:2ª VARA
PROCESSO :3005821-54.2013.8.26.0526
CLASSE
:EMBARGOS DE TERCEIRO
EMBARGTE : DENISE DE FATIMA TRENTIN
ADVOGADO : 301694/SP - Marcelo Leite dos Santos
EMBARGDO : Aymoré, Crédito, Financiamento e Investimento S/A
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000182-43.2014.8.26.0471
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: J AGOSTINHO TORRES ME
ADVOGADO : 282668/SP - Marta Heloisa de Souza
REQDO
: FERNANDO PIRES DE CAMARGO
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000199-79.2014.8.26.0471
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQTE
: R. A. R. DA S.
ADVOGADO : 259796/SP - Claudia Telles Marciano de Camargo
REQDO
: R. R. DA S.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :3001561-02.2013.8.26.0471
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: GABRIEL RODRIGUES FERRAZ
REQDO
: Prefeitura Municipal de Porto Feliz
ADVOGADO : 201347/SP - Carlos Eduardo Sampaio Valini
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000189-35.2014.8.26.0471
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: REGINA HELENA BENEDETTI
ADVOGADO : 148498/SP - Geraldo Sotilo de Camargo
EXECTDO
: SERGIO LUIS CORREA
VARA:1ª VARA

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PORTO FELIZ EM 15/01/2014
PROCESSO :0000170-29.2014.8.26.0471
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 18/2014 - Porto Feliz
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : A. DE M.
VARA:1ª VARA
PROCESSO

:0000168-59.2014.8.26.0471
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CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 301/2013 - Porto Feliz
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : E. D. D.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000169-44.2014.8.26.0471
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 299/2013 - Porto Feliz
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : W. V. C.
VARA:2ª VARA
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PORTO FELIZ EM 16/01/2014
PROCESSO :0000172-96.2014.8.26.0471
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 2046/2013 - Porto Feliz
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: O. R. G.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000184-13.2014.8.26.0471
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 1851/2013 - Porto Feliz
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: J. A. DE S. L.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000173-81.2014.8.26.0471
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 2029/2013 - Porto Feliz
AUTOR
: J. P.
AUTORA DO FATO
: A. Z. DA S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000175-51.2014.8.26.0471
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 1985/2013 - Porto Feliz
AUTOR
: J. P.
AUTORA DO FATO
: A. DE A. G.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000174-66.2014.8.26.0471
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 1999/2013 - Porto Feliz
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: B. A. DO N. V.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000176-36.2014.8.26.0471
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 1982/2013 - Porto Feliz
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: S. V. C.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000183-28.2014.8.26.0471
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 1887/2013 - Porto Feliz
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: N. S. DOS S.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000185-95.2014.8.26.0471
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 1837/2013 - Porto Feliz
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: R. P. DE S.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000186-80.2014.8.26.0471
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 1832/2013 - Porto Feliz
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

1879

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
VARA:2ª VARA

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1880

: E. DA R. A. DE P.

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JORGE PANSERINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS ALBERTO PIVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2014
Processo 0000665-10.2013.8.26.0471 (047.12.0130.000665) - Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Paulo
Rogerio de Souza Junior - Autos nº 54/2013. “V. ...Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o acusado
PAULO ROGÉRIO DE SOUZA JÚNIOR como incurso no artigo 33 caput da Lei 11.343/06, à pena de 2 (dois) anos e 5 (cinco)
meses de reclusão no regime inicial semiaberto e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa no valor unitário
de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Uma vez subsistentes os fundamentos da prisão preventiva, mantenho a custódia
cautelar, não sendo permitido o apelo em liberdade. Expeça-se de imediato ofício de recomendação. Imponho ao condenado o
pagamento das custas, no valor de 100 (cem) UFESPs, conforme Lei Estadual 11.608, de 29 de dezembro de 2003, artigo 4º,
§ 9º, alínea “a”. Lance-se-lhe o nome no Rol dos Culpados. Porto Feliz, 17/12/2013. - ADV: THIAGO JOSE DINIZ SILVA (OAB
219908/SP)
Processo 3000295-77.2013.8.26.0471 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Leandro Rafael
de Arruda Nobre - Recebo o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público a fls. 176. Processe-se abrindo vista dos autos
para as razões após, à Defesa para contrarrazões. Intimem-se.( Fica intimada para apresentar no prazo legal, as contrarrazões
e razões de apelação) - ADV: MARIA FERNANDA ANTONIO ALCALA (OAB 254792/SP)
Processo 3000295-77.2013.8.26.0471 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Leandro Rafael
de Arruda Nobre - Recebo o recurso de apelação interposto pela Defensora do acusado Leandro Rafael de Arruda Nobre.
Processe-se intimando para razões após, ao Ministério Público para contrarrazões. Intimem-se. - ADV: MARIA FERNANDA
ANTONIO ALCALA (OAB 254792/SP)

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CRISTINA PAZ NERI VIGNOLA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSEMEIRE BENEDITA NARDI GODINHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2014
Processo 0000011-86.2014.8.26.0471 - Liberdade Provisória com ou sem fiança - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - F. do
N. S. - Vistos. FÁBIO DO NASCIMENTO SILVA requerereu a liberdade provisória, com a discordância do Dr. Promotor de Justiça.
Não se olvida que a Lei 11.464/2007 suprimiu do artigo 2º inciso II da Lei de Crimes Hediondos (8.072/90) a expressão “liberdade
provisória”, e que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão de julgamento realizada em 10.5.2012, nos autos do HC
104.339/SP, Rel. Ministro Gilmar Mendes, decidiu, por maioria, pela inconstitucionalidade da expressão “e liberdade provisória”,
constante do art. 44, caput, da Lei 11.343/2006. Assim, não é cabível a prisão preventiva nos crimes de tráfico de entorpecentes
baseada exclusivamente na proibição abstrata do dispositivo legal afastado, exigindo-se motivação concreta fundamentada
no artigo 312 do CPP. Todavia, no presente caso, a quantidade de droga era grande e de acentuado potencial (26 porções de
cocaína pesando 7 gramas). O STF tem reiteradamente decidido ser admissível a prisão cautelar devidamente fundamentada
em dados concretos extraídos dos autos que denotam fato de extrema gravidade, que demonstrem a periculosidade. De fato, a
periculosidade do agente para a coletividade, desde que comprovada concretamente é apta a manutenção da restrição de sua
liberdade (STF HC 89.266/GO, HC 86002/RJ, HC 88.608/RN, HC 88.196/MS). Acrescenta-se, também, que: “Em alguns crimes,
como foi afirmado no HC 67.750/SP, a periculosidade do agente encontra-se ínsita na própria ação criminosa praticada em face
da grande repercussão social de que se reveste o seu comportamento. Não se trata, frise-se, de presumir a periculosidade
do agente a partir de meras ilações, conjecturas desprovidas de base empírica concreta, que conforme antes destacado não
se admite, pelo contrário, no caso, a periculosidade decorre da forma como o crime foi praticado (modus operandi)”. Nesse
sentido: STJ HC 91772 / SP, HC 89424 / SP, HC 94436 / BA, HC 88584 / MG, HC 83720 / PB, HC 80800 / SP. “Considera-se
plausível a manutenção da prisão por conta da gravidade em particular dos fatos objeto da persecutio criminis e porque valorado
o modus operandi da ação delituosa. Primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita. Circunstâncias que, isoladamente,
não inviabilizam a custódia cautelar, quando fundada nos requisitos do artigo 312 do CPP, configurados no caso” (STJ RHC
200500759422). Para a prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública é indiferente a residência fixa, ocupação lícita,
emprego estável ou vínculo com o distrito da culpa, fatores que teriam relevância se o fundamento fosse assecuramento da
aplicação da lei penal. Nesse sentido: “condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes e residência fixa
no distrito da culpa, não têm o condão de, por si só, garantirem ao paciente a liberdade provisória, se há nos autos elementos
hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar” (STJ HC 86574 / PR, HC 88584 / MG, HC 47059 / SP, HC 80800 /
SP). Ante o exposto, indefiro a liberdade provisória. Intime-se. - ADV: PAULO FRANCHI NETTO (OAB 215270/SP)
Processo 0005458-26.2012.8.26.0471 (047.12.0120.005458) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado Paulo Roberto Stoppa Toledo - Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu PAULO
ROBERTO STOPPA TOLEDO, qualificado nos autos, à pena de 8 (oito) meses de reclusão, a ser descontada no regime inicial
aberto de prisão, e ao pagamento de 3 (três) dias-multa no valor mínimo legal, dando-o como incurso nas sanções do artigo 155,
§ 4o, inciso III, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Mesmo se tratando
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de agente com personalidade voltada à prática de crimes contra o patrimônio, concedo ao réu a benesse legal do artigo 44 do
Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, na proporção de uma hora por dia de condenação (art. 46, §2º do C.P.). Após o trânsito em julgado o nome do réu
será lançado no Rol dos Culpados. Isento de custas. Arbitro os honorários advocatícios no valor máximo previsto em convênio.
Expeça-se a devida certidão. Não é o caso da aplicação do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. P.R.I.C. - ADV:
ONÉLIO CALEGARE (OAB 182012/SP)
Processo 3001879-82.2013.8.26.0471 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado - JOSE GERALDO LAIA
JUNIOR - Fica a defesa intimada de que o Juízo Deprecado (2ª Vara Criminal da Comarca de Itu) designou o dia 05/02/2014,
às 13:30 horas para oitiva das testemunhas comuns Antonio Carlos de Souza e Roberto Carlos de Souza. - ADV: GERALDO
SOTILO DE CAMARGO (OAB 148498/SP)
Processo 3001939-55.2013.8.26.0471 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
- RANDAL BECHARA GIBIM - A pedido da defesa, redesigno a audiência para o dia 21 de fevereiro de 21014, às 15::00
horas. Intimem-se. Expeça-se o necessário. - ADV: TIAGO VILHENA SIMEIRA (OAB 184877/SP), RICARDO GIORDANI (OAB
200725/SP), EDWARD GABRIEL ACUIO SIMEIRA, ELIZABETE DE JESUS NUNES (OAB 323333/SP), LETICIA SAMPAIO (OAB
334222/SP)
Processo 3003048-07.2013.8.26.0471 - Procedimento ordinário - Ensino Fundamental e Médio - MIGUEL LUIS BATISTA
DE SOUZA - Intime-se a defensora do autor a esclarecer o pedido de fl. 18, considerando o teor da decisão de fl. 13. Prazo: 05
(cinco) dias. Int. - ADV: CAMILA CAMPOS LEITE (OAB 264868/SP)
Processo 3003137-30.2013.8.26.0471 - Mandado de Segurança - Ensino Fundamental e Médio - Y. G. S. da S. - Diga sobre
o ofìcio de fls. 32 onde a Secretaria da Educação informa que a vaga foi concedida devendo o responsável comparecer na
creche para realizar a matrícula. - ADV: KELLY MARTINS DO AMARAL (OAB 226596/SP)

PORTO FERREIRA
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PORTO FERREIRA EM 16/01/2014
PROCESSO :0000303-68.2014.8.26.0472
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: G. E. DOS S. B.
ADVOGADO : 128692/SP - Adriana Alves Coutinho
REQDO
: M. L. B.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000304-53.2014.8.26.0472
CLASSE
:INVENTÁRIO
REQTE
: Maria Lucia Abrao Jose
ADVOGADO : 238987/SP - Daniela Santos Andreotti
INVTARDO
: Clodomir Nagibaldo Jose (Espolio de)
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000305-38.2014.8.26.0472
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Ramon Eleuterio Assoni
ADVOGADO : 114220/SP - Luciane Eleuterio Goncalves
REQDO
: Refrigeraçao Santos Pirassununga Ltda
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000306-23.2014.8.26.0472
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Renata Nascimento
ADVOGADO : 80458/SP - Ines Arantes
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000307-08.2014.8.26.0472
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Nazare Aparecida Baldin de Godoi
ADVOGADO : 80458/SP - Ines Arantes
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
VARA:1ª VARA
PROCESSO
CLASSE

:3001469-21.2013.8.26.0472
:EXECUÇÃO FISCAL
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EXEQTE
ADVOGADO
EXECTDO
VARA:SETOR

: Fazenda Publica do Municipio de Porto Ferreira
: 144989/SP - Patricia Guerra Savi Clemonesi
: Esur Engenharia S/A
DE EXECUÇÕES FISCAIS

PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO
EXECTDO
VARA:SETOR

:3001470-06.2013.8.26.0472
:EXECUÇÃO FISCAL
: Fazenda Publica do Municipio de Porto Ferreira
: 144989/SP - Patricia Guerra Savi Clemonesi
: Eleição 2008 Ismael Miguel da Silva Vereador
DE EXECUÇÕES FISCAIS

PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO
EXECTDO
VARA:SETOR

:3001471-88.2013.8.26.0472
:EXECUÇÃO FISCAL
: Fazenda Publica do Municipio de Porto Ferreira
: 144989/SP - Patricia Guerra Savi Clemonesi
: Eleição 2008 Ana Maria D Munaretto Vereadora
DE EXECUÇÕES FISCAIS
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PROCESSO :0000310-60.2014.8.26.0472
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Banco Pecúnia S/A
ADVOGADO : 155574/SP - Gustavo Pasquali Parise
REQDO
: Adriano Vitor Naves
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000311-45.2014.8.26.0472
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Banco Pecúnia S/A
ADVOGADO : 155574/SP - Gustavo Pasquali Parise
REQDA
: Rosangela Aparecida Bezerra
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000312-30.2014.8.26.0472
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQTE
: L. J. DE S.
ADVOGADO : 198057/SP - Roberta Braga Ramos
REQDO
: C. B. DE S.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000316-67.2014.8.26.0472
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Ester Pereira da Silva
REQDO
: Marcia Critina Carmona
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000317-52.2014.8.26.0472
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Juan Antonio Vaz Gomes
ADVOGADO : 230931/SP - Derlis Adelfo Ortiz Bareiro Junior
REQDO
: Cleia Marcia Gusmao
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000318-37.2014.8.26.0472
CLASSE
:INVENTÁRIO
REQTE
: Ana Carolina Matta dos Santos
ADVOGADO : 70030/SP - Orlando Pedro
INVTARDO
: Aguinaldo Joel dos Santos (Espolio de)
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000319-22.2014.8.26.0472
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Joao Aparecido Donizetti Pereira
ADVOGADO : 244122/SP - Daniela Cristina Faria
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000320-07.2014.8.26.0472
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Paulo Domingos do Mar
ADVOGADO : 244122/SP - Daniela Cristina Faria
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
VARA:2ª VARA
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PROCESSO :0000321-89.2014.8.26.0472
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Maria Ines Utinetti dos Santos
ADVOGADO : 244122/SP - Daniela Cristina Faria
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000322-74.2014.8.26.0472
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Adao Eduardo Martins
ADVOGADO : 244122/SP - Daniela Cristina Faria
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000323-59.2014.8.26.0472
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Décio Bertoncelli
ADVOGADO : 244122/SP - Daniela Cristina Faria
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
VARA:1ª VARA

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO MATEUS VELOSO RODRIGUES FILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RITA DE CASSIA SFALCIN GNANN
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0019/2014
Processo 0000181-17.1998.8.26.0472 (472.01.1998.000181) - Procedimento Ordinário - Exoneração - Antonio Horonze
Fernandes Espólio de - Prefeitura Municipal de Porto Ferreira - Fl. 481 - Por ora, manifeste-se o terceiro interessado (INSS)
em 30 dias. Int. - ADV: GABRIEL PELEGRINI (OAB 170445/SP), TIDEMORE APARECIDA CREMA PEDRO (OAB 153457/SP),
CELSO FIORAVANTE ROCCA (OAB 132177/SP)
Processo 0000225-11.2013.8.26.0472 (047.22.0130.000225) - Procedimento Sumário - Obrigações - Padona Box
Supermercado Ltda - Jeferson Mauricio da Costa - FL. 60 - Vistos. Ante a proximidade da audiência designada e a impossibilidade
de citação no prazo legal, retire-se de pauta. No mais, intime-se o autor para manifestação acerca da devolução da carta
citatória, por motivo de ausência do seu destinatário. - ADV: THIAGO CARDOSO FRAGOSO (OAB 269439/SP)
Processo 0001974-63.2013.8.26.0472 (047.22.0130.001974) - Procedimento Ordinário - Consórcio - Fardin Mundial
Transportadora Ltda - Realiza Administradora de Consorcios Ltda - Fl. 162 - Vistos. Tendo em vista a manifestação das partes
às fls.158 e 160, nos termos do artigo 125, inciso IV, do Código de Processo Civil, DESIGNO AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE
CONCILIAÇÃO para o dia 21 de fevereiro de 2014, às 10:50 horas. Intimem-se. - ADV: ALEXANDRE ELI ALVES (OAB 171071/
SP), CARLOS EDUARDO INGLESI (OAB 184546/SP)
Processo 0002346-51.2009.8.26.0472/01 - Cumprimento de sentença - Fixação - L. C. H. - L. R. H. - Fl. 49 - Valor do débito:
R$ 1.816,00. (Nota de Cartório: valor em complementação à publicação datada de 15/01/14.) - ADV: RENATO DA CUNHA
RIBALDO (OAB 142919/SP), ROGERIO LUIZ CARLINO (OAB 115818/SP)
Processo 0003053-77.2013.8.26.0472 (047.22.0130.003053) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Raron Wilson Paulo da
Silva - - Marcia Regina Dolci Silva - Fl. 49 - (retirar edital de citação para publicação local, comprovando nos autos e recolher
taxa para publicação do edital, na imprensa Oficial no valor de R$ 301,00) (Nota de cartório: apresentar mais duas contrafés) ADV: FÁBIO CASTELHANO FRANCO DA SILVEIRA (OAB 178580/SP)
Processo 0006504-81.2011.8.26.0472 (472.01.2011.006504) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material
- Silvia Bardini - Banco Wolkswagen Sa - FL. 1191 - Vistos. Ante a sentença proferida nos autos, publique-se-a para
conhecimento,=. Int. Dil - ADV: MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP), JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA (OAB
169675/SP), ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO MATEUS VELOSO RODRIGUES FILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RITA DE CASSIA SFALCIN GNANN
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0016/2014
Processo 0000008-91.1978.8.26.0472 (472.01.1978.000008) - Desapropriação - Desapropriação - Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado de Sao Paulo Der - Avelino da Silva Oliveira - Fl. 552 - Vistos. Aceito a conclusão nesta data. Certifique
a z. Serventia o trânsito em julgado da r. sentença de fl. 549. Após, considerando que os valores depositados às fls. 310 e
348 sequer foram levantados pela patrona dos exequentes falecidos, expeça-se mandado de levantamento em favor do DER,
juntamente com a quantia depositada à fl. 510. Expeça-se, também, carta de sentença para registro da desapropriação perante
o CRI local e anote-se a nova procuradora da autarquia ré no SAJ. Intime-se. (DER - informar as cópias para a expedição
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da carta de sentença e retirar guia de levantamento) - ADV: RAQUEL CRISTINA MARQUES TOBIAS (OAB 185529/SP), LYA
TAVOLARO (OAB 70902/SP), LUIZ ANTONIO TAVOLARO (OAB 35377/SP)
Processo 0000049-95.2014.8.26.0472 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - E. A. M. P. da C. - C. J. P. da C. - Fl.
09 - Vistos etc. Ante a ausência de comprovação acerca da condição econômica do requerido, fixo os alimentos provisórios em
1/3 do salário mínimo federal vigente à época do pagamento, os quais serão devidos a partir da citação. Visando a economia e
a celeridade processuais, a audiência de conciliação será designada oportunamente, se o caso, tendo em vista que o requerido
é de fora da Comarca. CITE-SE(M) a(o)(s) ré(u)(s) acima qualificada(o)(s), para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia
da petição inicial segue anexa e desta passa a fazer parte integrante, ficando advertida(o)(s) do prazo de 15 (quinze) dias
para apresentar(em) defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do
artigo 285 do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita à autora, anotando-se. Servirá a
presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável
“cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento desta. Intime-se. - ADV: RAQUEL FENILI GENTIL
RIBEIRO (OAB 80549/SP)
Processo 0000137-66.1996.8.26.0472 (472.01.1996.000137) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco
do Brasil Sa - Ariovaldo Bertholini & Cia Ltda - - Ariovaldo Bertholini - - Ligia Romanelli Stipp Bertholini - Fl. 929 - Manifestar-se o
requerente tendo em vista o decurso do prazo requerido (10 dias). - ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP),
DAVID ZADRA BARROSO (OAB 36890/SP)
Processo 0000372-42.2010.8.26.0472 (472.01.2010.000372) - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Sebastiao Donizete Pedroso da Cruz - - Alexsandra Vizioli Pedroso da Cruz - Cooperativa Credito Rural Pequenos
Empreendedores do Vale do Mogi Guaçu Sicoob Crediguaçu - Fl. 194 - Vistos. Anote a z. Serventia o resultado do julgamento
do recurso em superior instância. Ciência às partes da baixa dos autos, a fim de requererem o que de direito. Intime-se. - ADV:
ALEXANDRE ELI ALVES (OAB 171071/SP), DIEGO RAMOS BUSO (OAB 209043/SP)
Processo 0000455-63.2007.8.26.0472 (472.01.2007.000455) - Monitória - Luis Henrique Faria - Edmur Antonio Ferronato
- Fl. 196 - Vistos. Anote a Serventia acerca do julgamento do feito em Superior Instância. Cientifiquem as partes acerca do
teor do V.Acórdão retro, pleiteando o que de direito. Int. Dil. - ADV: OMAR ALAEDIN (OAB 196088/SP), CARLOS AUGUSTO
JOVILIANO (OAB 98120/MG), LUIZ FERNANDO DE FELICIO (OAB 122421/SP)
Processo 0000593-20.2013.8.26.0472 (047.22.0130.000593) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Jose Adriano da Silva Santos - Fl. 32 - Manifestar-se o
requerente tendo em vista o decurso do prazo requerido (120 dias). - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)
Processo 0000847-32.2009.8.26.0472 (472.01.2009.000847) - Procedimento Ordinário - Josefa Francisco - Instituto Nacional
de Seguro Social Inss - FL. 125 - Vistos. Anote a Serventia acerca do julgamento do feito em Superior Instância. Cientifiquem
as partes acerca do teor do V.Acórdão retro, pleiteando o que de direito. Int. Dil. - ADV: ROBERTO TARO SUMITOMO (OAB
209811/SP), DANIELA CRISTINA FARIA (OAB 244122/SP)
Processo 0001283-49.2013.8.26.0472 (047.22.0130.001283) - Despejo - Despejo para Uso Próprio - Adilson Roberto
Lourenço - Mauro de Campos - Fl. 58 - Requerente: recolher os valores referentes à diligência de condução de Oficiais de
Justiça, a fim de possibilitar a intimação pessoal do requerido para comparecimento à audiência. - ADV: JOSE DA SILVA
GALEGO (OAB 49559/SP), LUIS FERNANDO MENDES DE ANDRADE (OAB 231951/SP)
Processo 0001857-72.2013.8.26.0472 (047.22.0130.001857) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco Sa - Ernesto Ricciardi Neto - Fl. 91 - Vistos. Intime-se pessoalmente o executado para regualarizar a sua
representação processual, no prazo de 10 dias, posto que representado por advogado no acordo de fl. 82/86. Após, tornem
conclusos. - ADV: CLAUDEMIR COLUCCI (OAB 74968/SP)
Processo 0001884-26.2011.8.26.0472 (472.01.2011.001884) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L. G. N. B.
- R. da C. B. - Fl. 41 - Vistos. Aceito conclusão nesta data. Intime-se a autora conforme requerido. Int.Dil. - ADV: WALDIRENE
ALVES ZANINI DA SILVA COMIN (OAB 259924/SP)
Processo 0002201-53.2013.8.26.0472 (047.22.0130.002201) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços
- Servico Nacional de Aprendizagem Comercial Senac - Leylane Aparecida Abrantes - - Valdemir Severino da Silva - Fl. 207 Vistos. Fls. 204/205: Defiro o bloqueio de transferência do veículo, mediante o sistema Renajud. Promova o autor o necessário
para penhora e avaliação pelo Sr. Oficial de Justiça, do referido veículo. Int. Dil. (veículo bloqueado) - ADV: ROBERTO MOREIRA
DA SILVA LIMA (OAB 19993/SP)
Processo 0002262-26.2004.8.26.0472 (472.01.2004.002262) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Eduardo
Alves - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fl. 209 - (Ciência do ofício informando que o valor do precatório foi inserido
para pagamento no exercício de 2015) - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES (OAB 33670/SP), CARLOS HENRIQUE MORCELLI
(OAB 172175/SP), CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA (OAB 78292/SP)
Processo 0002285-64.2007.8.26.0472 (472.01.2007.002285) - Procedimento Ordinário - Lucas Wada Santos - Cleber
Sebastiao Fabri - Fl. 134 - Vistos. Anote-se o retorno dos autos e seu resultado. Cientifiquem-se as partes acerca do V. Acórdão,
requerendo o que de direito. Int. Dil. - ADV: LUIS AUGUSTO BRAGA RAMOS (OAB 62172/SP), MARCIUS MILORI (OAB 95112/
SP)
Processo 0002603-37.2013.8.26.0472 (047.22.0130.002603) - Monitória - Cheque - Fernando de Toledo Mello Filho Leadriana F da Silva Santos - Fl. 58 - Vistos. Defiro a localização da requerida pelos sistemas Infojud e Bacenjud. Int. Dil. (Nota
de cartório: manifestar-se acerca dos endereços localizados: Rua José Ramos Filho, 25 - Jd. Vitória; Rua Antonio Saidel, 150;
Rua João de Lima Filho, 509; Rua Francisco Duarte, 40 - Vila Real; Rua José Gomes, 1000 - Porto Belo e Rua Adelia Danci
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Silvestre, 130 - Jd. Anésia, todos em Porto Ferreira/SP.) - ADV: PEDRO BENEDITO MACIEL NETO (OAB 100139/SP)
Processo 0002924-53.2005.8.26.0472 (472.01.2005.002924) - Outros Feitos não Especificados - Elias Duarte - Serasa Sa
- Fl. 155 - Vistos. Anote a z. Serventia os resultados dos V. Acórdãos proferidos nos autos, cientificando-se as partes acerca do
mesmo, requerendo o que de direito. Int. Dil. - ADV: ANA MARIA DE PAULA TAKAMINE (OAB 237950/SP), DANIELA RESCHINI
BELLI CHEFFER (OAB 171234/SP), MARCIA APARECIDA GOTTO (OAB 100976/SP)
Processo 0003085-82.2013.8.26.0472 (047.22.0130.003085) - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. A. B. - F. P. A. - Fl. 69
- Vistos. Intime-se o requerido, por seu patrono, a manifestar-se nos autos, nos termos da cota do DD. Representante do
Ministério Público. Int. Dil (Nota do cartório: cota do MP: Requeiro a intimação para que informe se possui interesse na audiência
de tentativa de conciliação, conforme peliteado pela requerente às fls. 66.) - ADV: VANILDO DOS SANTOS (OAB 314183/SP),
CARLOS HENRIQUE RIBALDO COSTA (OAB 112527/SP)
Processo 0003262-17.2011.8.26.0472 (472.01.2011.003262) - Monitória - Nota Promissória - Luciano Caramori - Cristina
Rosana da Silva Rodrigues - Fl. 98 - Tendo em vista o teor da certidão exarada pela Sra. Oficiala de Justiça na fl. 97 destes
autos, informando ter deixado de intimar a requerida Cristina Rosana, pois o local diligenciado trata-se de barracão desocupado,
fornecer, com urgência, o endereço da requerida, em razão da proximidade da audiência redesignada. - ADV: THIAGO CARDOSO
FRAGOSO (OAB 269439/SP), FERNANDA QUAGLIO CASTILHO (OAB 289731/SP)
Processo 0003436-55.2013.8.26.0472 (047.22.0130.003436) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Eliane Maria da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fl. 90 - (manifestar sobre informação do assistente
social) - ADV: DANIELA CRISTINA FARIA (OAB 244122/SP)
Processo 0003559-53.2013.8.26.0472 (047.22.0130.003559) - Execução de Título Extrajudicial - Transação - Paulo Cesar
Thomaz - Flavio Luis de Oliveira Siqueira - Fl. 33 - Manifestar-se sobre certidão do oficial de justiça que citou o requerido, mas
deixou de proceder à penhora, tendo em vista que os bens encontrados são impenhoráveis conforme art. 649, V, CPC. - ADV:
MARCIO LUIZ RODRIGUES (OAB 115057/SP)
Processo 0003814-11.2013.8.26.0472 (047.22.0130.003814) - Procedimento Ordinário - Guarda - R. C. S. - - A. dos S. S. M. C. - - R. dos R. - Fl. 21 - Vistos. Aceito conclusão nesta data. Promova a localização do requerido mediante o sistema Infojud
e Siel. No mais, cumpra-se a determinação de fls. 14 item “4”. Int. Dil. (Nota do cartório: Manifestar-se acerca do endereço
localizado: Rua José Teixeira Vilela Pai, 242 - Centro - Não consta dos autos o CPF do requerido para pesquisa Infojud) - ADV:
ALESSANDRA MAÑAY MARTINS (OAB 185579/SP)
Processo 0003871-29.2013.8.26.0472 (047.22.0130.003871) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Washington Luiz Americo de Souza - Fl. 33 - Vistos. Defiro
a localização do requerido pelos sistemas infojud e Bacenjud. Quanto à CPFL, expeça-se o competente alvará. Int. Dil. (Nota do
cartório: Manifestar-se acerca dos endereços localizados: Rua Joaquim F. Machado, 60 - Res. Redentor, Rua São Sebastião,
303 - Centro, Rua João Procópio sobrinho, 208 - Centro e Rua José Augusto de Souza, 297 - Cristo redentor, todos em Porto
Ferreira/SP) - ADV: GIULIO ALVARENGA REALE (OAB 270486/SP)
Processo 0003984-80.2013.8.26.0472 (047.22.0130.003984) - Monitória - Contratos Bancários - Banco do Brasil Sa - Sinai
Iluminaçao e Decoraçao Ltda Me - - Aline Aparecida Becassi - Fl. 52 - Requerente: recolher R$ 13,59 referente a diligência
de condução de oficial de justiça para mandado de citação conforme requerido nos autos à fl. 51. - ADV: PAULO ROBERTO
JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0004087-34.2006.8.26.0472 (472.01.2006.004087) - Inventário - Inventário e Partilha - Ilaire Benedito Pereira
Rocha - Aparecida Donizeti Rippa Rocha - Fl. 108 - Vistos. Fls. 104: Cientifique-se o Nobre Representante do Ministério Público.
Após, tornem os autos ao arquivo. Int. Dil. - ADV: LUIS AUGUSTO BRAGA RAMOS (OAB 62172/SP), PATRICIA BRAGA RAMOS
B MARACAJA (OAB 78072/SP)
Processo 0004307-22.2012.8.26.0472 (472.01.2012.004307) - Procedimento Sumário - Espécies de Contratos - Cooperativa
Educacional Ferreirense - Patricia Erika Lopes - Fl. 96 - Manifestar-se sobre certidão do oficial de justiça que procedeu à
constatação dos seguintes bens que guarnecem a residência da requerida: a) um jogo de sofá de três e dois lugares; b) uma
mesa para TV; c) um televisor com tela de 29 polegadas; d) um fogão com quatro bocas; e) um refrigerador; f) uma mesa com
4 cadeiras; g) um armário de cozinha; h) um guarda-roupa; i) uma cama de casal; j) um berço; k) uma cômoda infantil; l) um
guarda roupa infantil; m) duas camas de solteiro; n) um guarda-roupa; o) uma cômoda; e p) uma lavadora de roupas. Certificou,
ainda, que não encontrou veículos na residência e que intimou a requerida para indicar bens passíveis de penhora, tendo a
mesma declarado que não possui bens livres e passíveis de penhora, além dos que guarnecem a residência. - ADV: CARLOS
HENRIQUE RIBALDO COSTA (OAB 112527/SP)
Processo 0004447-90.2011.8.26.0472 (472.01.2011.004447) - Execução de Alimentos - Alimentos - K. V. G. V. - E. G. V. - Fl.
114 - Vistos. Promova o desbloqueio do veículo mediante o sistema Renajud. No mais, cumpra-se a decisão lançada nos autos.
Int. Dil. (Nota de cartório: veículo desbloqueado) - ADV: ALESSANDRO DA COSTA LAMELLAS (OAB 191519/SP)
Processo 0004475-24.2012.8.26.0472 (472.01.2012.004475) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Pecunia Sa - Silvanete Bina dos Santos - Fl. 62 - Vistos. Aceito conclusão nesta data. Promova a localização
da requerida mediante os sistemas Infojud e SIEL. Int. Dil. (Nota de Cartório: Manifestar-se acerca dos endereços localizados:
Rua Bento José de Carvalho, 1127 - Vila Nova e Rua Manoel Carlos, 140 - Vila Maria, ambos em Porto Ferreira/SP) - ADV:
GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP)
Processo 0004476-72.2013.8.26.0472 (047.22.0130.004476) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral - Paulo
Henrique Mendes de Oliveira Acessorios Automotivos Me - Redecard - Fl. 37 - Vistos. Indefiro o pedido de antecipação dos
efeitos da tutela, por ausência de prova inequívoca do direito da autora e, mormente, porque haveria exaurimento do direito
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material invocado pela parte. Cite-se e intime-se, ficando a ré advertida do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa,
sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo
Civil. Para tanto, comprove a autora o recolhimento da taxa de postagem, no valor de R$ 18,00. Servirá o presente, por cópia
digitada, como carta de citação. Intime-se. - ADV: ADRIANA CASANOVA GARBATTI (OAB 285995/SP)
Processo 0004597-03.2013.8.26.0472 (047.22.0130.004597) - Procedimento Ordinário - Gratificações de Atividade - Natalina
Silvana Pellegrini Provinciato - Municipio de Porto Ferreira - Fl. 94 - Manifestar sobre a contestação - ADV: DMITRI OLIVEIRA
ABREU (OAB 203407/SP), GABRIEL PELEGRINI (OAB 170445/SP), FABIANA VANSAN (OAB 204284/SP)
Processo 0004647-29.2013.8.26.0472 (047.22.0130.004647) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Cleide Olivia da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fl. 73 - Manifestar sobre Laudo Pericial - ADV: CARLOS
HENRIQUE MORCELLI (OAB 172175/SP), INES ARANTES (OAB 80458/SP), RODNEY HELDER MIOTTI (OAB 135966/SP)
Processo 0005022-30.2013.8.26.0472 (047.22.0130.005022) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Santo Viotto Neto - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fl. 102 - (Manifestar o autor sobre contestação) - ADV: ROBERTO
APARECIDO MARTINS (OAB 94433/SP), ODAIR LEAL BISSACO JUNIOR (OAB 201094/SP)
Processo 0005072-27.2011.8.26.0472 (472.01.2011.005072) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Comercial Sao
Jorge Comercio Importaçao e Exportaçao Ltda - Antonio Soares da Silva - Fl. 115 - Vistos. Defiro a localização do executado
mediante o sistema Bacen-Jud. Int. Dil. (Nota do cartório: Manifestar-se acerca dos endereços localizados: Av. Deputado Diney
Torres, 100 - Centro, Lt Helio Jatoba 2, n 20, Qd n 2 - Bairro Fátima e Rua São Paulo Marcos 0 s/n - Centro, todos em São
Miguel dos Campos/AL; Rua b, 250 - Águas Claras, Estrada Velha de Descalvado, 560 - Jd. Anésia, Rua Antonia Borelli Thomaz,
165 e 145 - Jd. Anésia, todos em Porto ferreira/SP.) - ADV: HELEN FADEL PINTO BASO (OAB 227808/SP)
Processo 0005430-55.2012.8.26.0472 (472.01.2012.005430) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Hsbc
Bank Brasil Sa Banco Multiplo - Edson Roberto Pizetta - Fl. 105 - Vistos. 1 - Fls. 103: Defiro bloqueio “on line”. 2 - Em restando
frutífero, com a observação de quantia ínfima (até R$ 50,00), procederei à imediata transferência do valor bloqueado à ordem
e disposição deste Juízo, momento que restará efetivada a penhora. Intime-se. (Nota do cartório: bloqueio não efetivado - sem
saldo) - ADV: JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/SP)
Processo 0005827-51.2011.8.26.0472 (472.01.2011.005827) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Glaucia Regina Maranhao 19164402827 - Banco Itau Unibanco Sa - Fl. 354 - Vistos. Anote-se o retorno dos autos e seu
resultado. Cientifiquem-se as partes acerca do V. Acórdão, requerendo o que de direito. Int. Dil. - ADV: JOSE FERNANDO
MENON (OAB 107542/SP), SIMONE DA SILVA THALLINGER (OAB 91092/SP)
Processo 0005941-53.2012.8.26.0472 (472.01.2012.005941) - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis Sem despejo - Paulo Cesar Costa - Marieta Ribeiro Fernandes - - Nair Cologe Gomes - Fl. 87 - Manifestar sobre depósito no
valor de R$627,08. - ADV: MARIO TEIXEIRA (OAB 108474/SP), ALESSANDRA MAÑAY MARTINS (OAB 185579/SP)
Processo 0005979-65.2012.8.26.0472 (472.01.2012.005979) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Itau Unibanco Sa - Luiz Carlos Pereira da Silva - Fl. 70 - Vistos. Promova o bloqueio de transferência do veículo
mediante o sistema Renajud. Cumpra o autor o determinado a fls. 66. Int. Dil. (Nota de cartório: deixado de proceder o bloqueio
em virtude do mesmo estar registrado em nome de terceiro, bem como não constar restrição relativa à alienação fiduciária no
sistema Renajud.) - ADV: SERGIO RAGASI JUNIOR (OAB 225347/SP), TIAGO CARREIRA (OAB 279690/SP)
Processo 0006060-14.2012.8.26.0472 (472.01.2012.006060) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material Waldir da Silva Barbosa - Comercial Delta Ponto Certo Ltda - Fl. 148 - Vistos. Anote-se o retorno dos autos e seu resultado.
Cientifiquem-se as partes acerca do V. Acórdão, requerendo o que de direito. Int. Dil. - ADV: ERLON MUTINELLI (OAB 181424/
SP), CARLOS HENRIQUE PELLA JÚNIOR (OAB 196417/SP), ERIC FABIANO GUETHI (OAB 303956/SP)
Processo 0006159-52.2010.8.26.0472 (472.01.2010.006159) - Procedimento Ordinário - Exoneração - O. G. - T. E. G. FL. 139 - Vistos. Anote-se o retorno dos autos e seu resultado. Cientifiquem-se as partes acerca do V. Acórdão. Em nada
mais sendo requerido, arquivem-se os autos procedendo-se as anotações e comunicações de praxe. Int. Dil. - ADV: RENATO
PIRONDI SILVA (OAB 274188/SP), ORLANDO PEDRO (OAB 70030/SP)
Processo 0006252-44.2012.8.26.0472 (472.01.2012.006252) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - D. O. de J. - J. H. de J. - Fl. 57 - Vistos. Depreque-se a intimação do executado, nos termos da deliberação inicial,
atentando-se para o endereço retro informado. Int. Dil. (Nota do cartório: Exequente fornecer memória atualizada do débito
alimentar.) - ADV: VANDERLEA APARECIDA ZAMPOLO (OAB 132959/SP)
Processo 0006319-09.2012.8.26.0472 (472.01.2012.006319) - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Bv Financeira
Sa Credito Financiamento e Investimento - Cicero Antonio dos Santos - Fl. 40 - Manifestar-se o requerente tendo em vista o
decurso do prazo requerido (120 dias). - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)
Processo 0006396-52.2011.8.26.0472 (472.01.2011.006396) - Procedimento Ordinário - Água e/ou Esgoto - Maria Aparecida
Stoppa Tangerino - Município de Porto Ferreira - Fl. 203 - Vistos. Regularize-se o presente feito, abrindo-se o segundo volume.
Após, dê-se vista às partes para que se manifestem acerca do laudo técnico. Int. Dil. - ADV: FERNANDO BRAGA DO CARMO
(OAB 271539/SP), GABRIEL PELEGRINI (OAB 170445/SP)
Processo 0006806-13.2011.8.26.0472 (472.01.2011.006806) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Transportadora
Jule Ltda - Transportes Capellini Ltda - Vistos.1.Certidão retro Aguarde-se pelo retorno dos autos do Eg.Tribunal de Justiça.Dil.
- ADV: FÁBIO LUIS BORRI (OAB 216533/SP), CRISTIANE MACHADO DIAS (OAB 119659/SP)
Processo 0007302-08.2012.8.26.0472 (472.01.2012.007302) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Ednete Maria dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fl. 88 - Manifestar sobre Relatório da Assistente Social
- ADV: RICARDO MARQUES CASTELHANO (OAB 194680/SP), ODAIR LEAL BISSACO JUNIOR (OAB 201094/SP)
Processo 0008196-81.2012.8.26.0472 (047.22.0120.008196) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Marcelo Augusto
Rampazzo - Jose Rampazzo Filho - Fl. 78 - Vistos. Recebo o pedido de fls. 69 e 71 como aditamento ao formal de partilha,
instruindo-o ainda, com as cópias informadas a fls. 41 43, 44 e 45, bem como dos demais documentos juntados, atentando-se
para o prosseguimento da numeração a partir das fls. 32 do referido formal de partilha já expedido, abstendo-se de numerar as
certidões anexadas. Int. Dil. - ADV: MARCIO LUIZ RODRIGUES (OAB 115057/SP)
Processo 0008784-25.2011.8.26.0472 (472.01.2011.008784) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Livre Arbitrio
Modas Ltda Me - Francismara Cleonice de Camargo - Fl. 202 - Vistos. Fls. 201: Anote-se, cientificando-se as partes. Promova a
abertura do 2º volume. Após, consertados, conclusos. Int. Dil. (Nota do cartório: Fl. 201 - ofício da Defensoria Pública do Estado
de São Paulo) - ADV: MARCELO BERTACINI (OAB 139397/SP), LUIS AUGUSTO BRAGA RAMOS (OAB 62172/SP)
Processo 3000710-57.2013.8.26.0472 - Procedimento Ordinário - Guarda - E. F. de S. R. - M. F. de A. - Fl. 25 - Vistos. Defiro
os benefícios da assistência judiciária gratuita, anotando-se. Cumpra-se a determinação de fls. 22. Int. Dil. - ADV: LUCIANE
ELEUTERIO GONCALVES (OAB 114220/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO MATEUS VELOSO RODRIGUES FILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RITA DE CASSIA SFALCIN GNANN
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0017/2014
Processo 0000199-91.2005.8.26.0472 (472.01.2005.000199) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- Antonio Fernandes de Souza - Elza Franco de Carvalho - - Ivan Franco Dornelles de Carvalho - - Luciana Forjaz Correa de
Toledo Dornelles de Carvalho - - Enio Franco Dornelles de Carvalho - Fl. 245 - Vistos. Cientifiquem as partes acerca do teor
do V.Acórdão retro. Anote a Serventia. Cumpra a determinação de fls. 193. Int. Dil. (Nota do cartório: Manifestar-se quanto ao
prosseguimento do feito, no prazo de 5 dias) - ADV: EUNIDEMAR MENIN (OAB 111327/SP), LUIZ OLIVIERI (OAB 85214/SP),
INES ARANTES (OAB 80458/SP), ÉRICO TARCISO BALBINO OLIVIERI (OAB 184337/SP)
Processo 0000459-95.2010.8.26.0472 (472.01.2010.000459) - Inventário - Inventário e Partilha - Ivanilda Angela dos Santos
Melo - Joacir Alves de Melo - Fl. 98 - Vistos. Manifeste-se o Inventariante em termos de prosseguimento do feito. Int, Dil. - ADV:
ORLANDO PEDRO (OAB 70030/SP)
Processo 0000556-61.2011.8.26.0472 (472.01.2011.000556) - Procedimento Ordinário - Anna Thereza Camarote Moda Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fl. 162 - Vistos. Anote a z. Serventia o resultado do V. Acórdão, cientificando-se as
partes. Ante a confirmação da sentença em primeiro grau, dê-se vista ao requerido para que apresente cálculo de liquidação, se
o caso. Int. Dil. - ADV: ODAIR LEAL BISSACO JUNIOR (OAB 201094/SP), MARCOS ROBERTO DE CARVALHO (OAB 108033/
SP)
Processo 0001281-79.2013.8.26.0472 (047.22.0130.001281) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco Sa - Rosimeire dos Santos - - Luzia Malerba - Fl. 52 - Vistos. Aguarde-se em arquivo eventual manifestação da
parte interessada. Int. Dil. - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)
Processo 0001472-61.2012.8.26.0472 (472.01.2012.001472) - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título
- Adilson Jose Comin - Shos Serafim Me - Fl. 94 - Vistos. Arquivem-se os autos, procedendo-se as anotações necessárias. Int.
Dil. - ADV: ALESSANDRA MAÑAY MARTINS (OAB 185579/SP), LUIZ HENRIQUE VALENTIM RODRIGUES (OAB 238677/SP),
MARCIO LUIZ RODRIGUES (OAB 115057/SP)
Processo 0001518-07.1999.8.26.0472 (472.01.1999.001518) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Banco do Brasil Sa - Deise Badan Ceregatti - - Aldo Ceregatti - Fl. 132 - (manifestar o banco exequente,sobre a
estimativa dos honorários do perito, no valor de R$ 2.500,00) - ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP),
VAGNER ESCOBAR (OAB 88809/SP)
Processo 0001557-67.2000.8.26.0472 (472.01.2000.001557) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trabalho - Maria Jose
Justino da Silva - Vlama Agro Industrial Ltda - Jepherson Hazenfratz Gonçalves - Fl. 455 - Vistos. Defiro o sobrestamento do
feito pelo prazo requerido de 06 meses. Decorridos, manifeste-se a requerente em termos de prosseguimento do feito. Int. Dil. ADV: LUIS AUGUSTO BRAGA RAMOS (OAB 62172/SP), GUILHERME ABRAHAM DE CAMARGO JUBRAM (OAB 272097/SP),
CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA (OAB 78292/SP), WANDERLEY ABRAHAM JUBRAM (OAB 53258/SP), ANTONIO
CARLOS LOPES (OAB 33670/SP)
Processo 0001991-75.2008.8.26.0472 (472.01.2008.001991) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Alberto Aparecido
Teixeira da Silva - Aparecido Teixeira da Silva - Fl. 225 - Vistos. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo requerido de 60
dias. Decorrido, manifeste-se o inventariante em termos de prosseguimento do feito, haja vista as inúmeras solicitações de
sobrestamento do feito. Int. Dil. - ADV: NEIDE MAGALI BORDINI MALAMAN (OAB 126596/SP), ITAMAR AMARÚ MAXIMIANO
DUZ (OAB 218739/SP), ALESSANDRA MAÑAY MARTINS (OAB 185579/SP)
Processo 0002063-86.2013.8.26.0472 (047.22.0130.002063) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Bradesco Sa - Marcia Coelho - Fl. 51 - Vistos. Reitere-se a intimação do autor para informar o Juízo se houve
integral cumprimento ao acordo formulado entre as partes na fase executória. Int. Dil. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB
108911/SP)
Processo 0002064-18.2006.8.26.0472 (472.01.2006.002064) - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais,
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Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência - Centro de Gestao de Meios de Pagamentos
Sa - Irmaos Lucatto Ltda - Fl. 345 - Vistos. Anote-se a Serventia acerca do teor do V.Acórdão prolatado nos autos. Cientifiquem
as partes acerca do teor do V.Acórdão retro, pleiteando o que de direito. Intime-se, no mais, os Drs. Defensores nos autos
de habilitação. Int. Dil. (Nota do cartório: Manifeste-se o autor acerca da habilitação de João Tadeu da Cruz autuada em
apenso.) - ADV: ROBERTO APARECIDO MARTINS (OAB 94433/SP), RAFAEL RODRIGO BRUNO (OAB 221737/SP), CARLOS
GONÇALVES JUNIOR (OAB 183311/SP), ALEXANDRE ELI ALVES (OAB 171071/SP)
Processo 0002936-86.2013.8.26.0472 (047.22.0130.002936) - Procedimento Sumário - Compra e Venda - Charbel
Combustiveis e Serviços Ltda - Antonio Cesar Ferrari - Fl. 69 - Vistos. REDESIGNO a AUDIENCIA anteriormente marcada (fls.
48) para o próximo DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2014, ÀS 10:00 HORAS. Cite-se e intime-se nos termos da deliberação inicial,
atentando-se para o endereço retro informado. Int. e Dil. - ADV: THIAGO CARDOSO FRAGOSO (OAB 269439/SP)
Processo 0003054-67.2010.8.26.0472 (472.01.2010.003054) - Alvará Judicial - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Vera Lucia
Alves dos Santos e outros - Fl. 120 - Vistos. Reitere-se o oficio expedido. Int. Dil. - ADV: FRANCISCO JORGE ANDREOTTI
NETO (OAB 193374/SP)
Processo 0003439-44.2012.8.26.0472 (472.01.2012.003439) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Banco Santander Sa - Diego Andre Ribeiro da Silva - Fl., 121 - Vistos. Instrua o presente feito com cópia do pedido inicial do
processo principal. Após, tornem os autos ao Egrégio Tribunal competente para julgamento do recurso interposto. Int. Dil. - ADV:
RENATO ROSIN VIDAL (OAB 269955/SP), RICARDO RAMOS BENEDETTI (OAB 204998/SP)
Processo 0003685-06.2013.8.26.0472 (047.22.0130.003685) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Jacob Cesar Montagner - Irmandade de Misericordia de Porto Ferreira - - Joao Luis Queiroz - FL. 452 - (manifestar o autor sobre
as contestações apresentadas) - ADV: ALEXANDRE ELI ALVES (OAB 171071/SP), JORGE NERY DE OLIVEIRA (OAB 78202/
SP), CARLOS ALBERTO KASTEIN BARCELLOS (OAB 131504/SP)
Processo 0003774-29.2013.8.26.0472 (047.22.0130.003774) - Carta Precatória Cível - Citação (nº 1030873-06/2013 - 30ª
VARA CIVEL DO FORO CENTRAL) - Bay Fomento Comercial Ltda - Portoaves Alimentos Ltda - - Marcia Luciana Pereira
Tomazela - - Ronaldo Tomazela - - Sandra Regina de Morais - Fl. 32 - Vistos. Ante o decurso do prazo, bem como a ausência de
manifestação nos autos, tornem a presente deprecata ao Sr. Oficial de Justiça para integral cumprimento relativamente a fase
de penhora. Int. Dil. - ADV: ANTONIO CARLOS FERNANDEZ DE OLIVEIRA (OAB 132329/SP)
Processo 0003847-98.2013.8.26.0472 (047.22.0130.003847) - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. L. M. - M. C. V. B. M. - Fl.
33 - Comparecer em cartório para assinar termo de guarda. - ADV: ANTONIO MARCO LOUZADA (OAB 226891/SP)
Processo 0003850-87.2012.8.26.0472 (472.01.2012.003850) - Execução de Alimentos - Alimentos - M. E. O. M. - - E. O.
M. F. - M. M. F. - Fl. 80 - (manifestar os requerentes sobre justificativa) - ADV: MARIA ANTONIA MOREIRA FIGUEIREDO (OAB
62852/SP), JOSE DA SILVA GALEGO (OAB 49559/SP)
Processo 0004037-61.2013.8.26.0472 (047.22.0130.004037) - Procedimento Ordinário - Guarda - I. P. D. - M. A. de S. Fl. 48 - Vistos. Desentranhe-e a petição e documentos de fls. 30/32 , consoante requerido, procedendo a devolução ao Dr.
Defensor. No mais, dê-se vista dos autos ao Nobre Representante do Ministério Público e conclusos. Int. Dil. - ADV: JOEL
MARCELO GRIGOLETO (OAB 247721/SP), MARCOS ROBERTO DE CARVALHO (OAB 108033/SP)
Processo 0004265-36.2013.8.26.0472 (047.22.0130.004265) - Monitória - Cheque - Madeiranit Comercio e Industria de
Madeiras Ltda - Bruno Rocha Sandri Me - Fl. 35 - Vistos. Depreque-se a citação do requerido nos termos da deliberação inicial.
Int e Dil. (Nota do cartório: Retirar carta precatória, providenciar cópias e comprovar sua distribuição) - ADV: CINTHIA LOISE
JACOB DENZIN (OAB 156925/SP)
Processo 0004268-59.2011.8.26.0472 (472.01.2011.004268) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de
Contribuição (Art. 55/6) - Valdir Aparecido Medeiros - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fl. 270 - Vistos. RECEBO O
AGRAVO RETIDO interposto a fls. 263/269, anotando-se. Dê-se vista dos autos à parte contrária para apresentação de resposta,
em 10 dias. Após, tornem conclusos para manutenção ou reforma da referida decisão. Int. Dil. - ADV: DANIELA CRISTINA FARIA
(OAB 244122/SP), ODAIR LEAL BISSACO JUNIOR (OAB 201094/SP)
Processo 0004335-24.2011.8.26.0472 (472.01.2011.004335) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Iris Helena Ferreira - Fl. 130 - Vistos. Aguarde-se pelo
prazo de 30 dias. No silêncio, intime-se o autor, pessoalmente, para dar andamento no feito, em 48 horas, sob pena de extinção,
nos termos do artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil, bem como REVOGAÇÃO da medida liminar anteriormente
deferida. Int. e Dil. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), DARIO BRAZ DA SILVA NETO (OAB 254878/
SP), FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP)
Processo 0004390-72.2011.8.26.0472 (472.01.2011.004390) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Joao Batista
Filho - - Jurides Eller de Mello - Marlene Eller Batista - Fl. 60 - Retirar formal de partilha. - ADV: ORLANDO PEDRO (OAB 70030/
SP)
Processo 0004548-93.2012.8.26.0472 (472.01.2012.004548) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - M. F. P. D. - A. D. D. - Fl. 55 - Vistos. Aceito conclusão nesta data. Expeça-se novamente mandado de prisão em
desfavor do executado, nos termos da deliberação de fls,. 29, atentando-se para o cálculo de fls. 53. Int. Dil. - ADV: MARCOS
GIMENEZ (OAB 249801/SP)
Processo 0004713-48.2009.8.26.0472 (472.01.2009.004713) - Execução de Alimentos - Alimentos - H. N. da S. - A. F. da
S. F. - Fl. 216 - Vistos. Informe a requerente o endereço do executado, a fim de que o mesmo seja intimado nos termos da
deliberação de fl. 207. Int. Dil. - ADV: ELIESER BERNARDO LINO DA SILVA (OAB 195996/SP), IVO HISSNAUER (OAB 107462/
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SP)
Processo 0005082-71.2011.8.26.0472 (472.01.2011.005082) - Interdição - Capacidade - C. A. J. - I. C. J. - Fl. 69 - Vistos.
Arquivem-se os autos, procedendo-se as anotações necessárias. Int. Dil. - ADV: FERNANDO BRAGA DO CARMO (OAB 271539/
SP), FATIMA REGINA PEREIRA ALVES (OAB 193687/SP)
Processo 0006094-23.2011.8.26.0472 (472.01.2011.006094) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Marcos Covillo - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fl. 182 - Vistos. Anote a Serventia acerca do julgamento do
feito em Superior Instância. Cientifiquem as partes acerca do teor do V.Acórdão retro, pleiteando o que de direito. Int. Dil. - ADV:
ODAIR LEAL BISSACO JUNIOR (OAB 201094/SP), DANIELA CRISTINA FARIA (OAB 244122/SP)
Processo 0006604-02.2012.8.26.0472 (472.01.2012.006604) - Averiguação de Paternidade - Registro Civil das Pessoas
Naturais - J. W. dos S. - - C. A. dos S. - Fl. 33 - Vistos. Reitere-se o ofício anteriormente expedido, nos termos da deliberação de
fl. 30. Na inércia, diligencie-se via telefone e ou e-mail, se o caso. Dil. - ADV: ROBERTO APARECIDO MARTINS (OAB 94433/
SP)
Processo 0007233-73.2012.8.26.0472 (472.01.2012.007233) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Maria
Aparecida Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fl. 99 - Vistos. Ao DD. Perito para que preste esclarecimento acerca
dos quesitos complementares apresentados à fl.89, fixado como ponto de controvérsia as atividades exercidas pela autora na
atualidade, em se verificando que o laudo médico-pericial a descrevera como trabalhadora do lar (Item 3 - Histórico, fl.84). Após,
conclusos para sentença. Intimem-se. - ADV: VIRGINÍA LONGO DELDUQUE TEIXEIRA (OAB 197993/SP), ROBERTO TARO
SUMITOMO (OAB 209811/SP), VIVIANE BARUSSI CANTERO GOMEZ (OAB 161854/SP)
Processo 0007808-81.2012.8.26.0472 (472.01.2012.007808) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança
- Locação de Imóvel - Oswaldo Milanez Participaçoes Ltda - Patricia de Oliveira Guerra - - Alfredo de Oliveira Guerra - - Marcia
Aparecida Pissinati de Oliveira Guerra - Fl. 52 - Vistos. Defiro vista dos autos fora de cartório, ao autor, por 15 dias, para
elaboração do cálculo de liquidação. Int. Dil. - ADV: LUIS AUGUSTO BRAGA RAMOS (OAB 62172/SP)
Processo 0008754-87.2011.8.26.0472 (472.01.2011.008754) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)
- Aparecida Antonio da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fl. 102 - Vistos. Anote a Serventia acerca do julgamento
do feito em Superior Instância. Cientifiquem as partes acerca do teor do V.Acórdão retro, pleiteando o que de direito. Int. Dil. ADV: CARLOS HENRIQUE MORCELLI (OAB 172175/SP), DANIELA CRISTINA FARIA (OAB 244122/SP)
Processo 0008792-02.2011.8.26.0472/01 - Cumprimento de sentença - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - Celina de Fatima de Almeida Elidio - Municipio de Porto Ferreira - - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Fl. 240 Vistos. Citem-se as Fazendas Executadas, nos termos do artigo 730 do Código de Processo Civil. Int. Dil. (Nota do cartório: Dra.
Fátima - recolher diligência e apresentar 02 cópias da sentença, do acórdão, da petição c/ cálculos e da certidão de trânsito em
julgado para acompanhar o mandado de citação e a carta precatória) - ADV: VLADIMIR BONONI (OAB 126371/SP), GABRIEL
PELEGRINI (OAB 170445/SP), FATIMA APARECIDA MOURA BARROS (OAB 69193/SP)
Processo 3001131-47.2013.8.26.0472 - Monitória - Duplicata - Open Industria e Comercio de Computadores Ltda - DANIELA
CESTARI VOLPATO - Fl. 87/88 - Vistos. O exame superficial da prova escrita expressa o grau de plausibilidade referente ao
fato afirmado, permitindo identificar a presunção envolvendo a relação de direito material entre as partes, o que determina a
expedição do mandado de injunção para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento da quantia especificada na
petição inicial, ficando desobrigado(a) dos encargos de sucumbência; advertindo-o(a), ainda, a respeito da preclusão e imediata
constituição do título executivo judicial, caso permaneça inerte. Igualmente, será informado(a) de que, no mesmo prazo, poderá
apresentar embargos ao mandado monitório. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob
as penas da lei. Ante os indícios de que a autora passa por dificuldades financeiras, defiro-lhe os benefícios da Justiça Gratuita.
Intime-se. - ADV: PAULO HENRIQUE BARBOSA MARCHI (OAB 139158/SP)
Processo 3001365-29.2013.8.26.0472 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) Jose Sipriano de Godoy Filho - Instituto Nacional do Seguro Social INSS - Fl. 111 - Vistos. Ante as remunerações constantes do
extrato de fl. 77 para o ano de 2013, comprove o autor a sua condição de hipossuficiente, trazendo cópias dos seus três últimos
contracheques, bem como da sua última declaração do imposto de renda. Intime-se. - ADV: MOACIR VIZIOLI JUNIOR (OAB
218128/SP)
Processo 3001371-36.2013.8.26.0472 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Geralda Maria de Melo - Jose
Francisco de Lima (Espolio de) - Fl. 67 - Vistos. Nomeio o(a) Sr(a). GERALDA MARIA DE MELO para exercer o “munus” de
inventariante dos bens deixados por falecimento do(a) Sr(a). JOSÉ FRANCISCO DE LIMA, independentemente de compromisso
a ser prestado nos autos. Defiro o prazo de 30 dias para vinda aos autos da matrícula atualizada do imóvel inventariado, da
certidão negativa municipal respectiva e da 2ª via da certidão de casamento do “de cujus”, bem como para que a inventariante
e os herdeiros compareçam em cartório para ratificação da doação e do usufruto convencionados. No mesmo prazo, comprove
a inventariante o cumprimento da Portaria CAT-15 e o recolhimento dos impostos devidos, se o caso. Após, aguarde-se pela
manifestação da FESP pelo prazo de 60 dias e remetam-se os autos ao Sr. Contador para conferência da partilha. Intime-se. ADV: ORLANDO PEDRO (OAB 70030/SP)
Processo 3001399-04.2013.8.26.0472 - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - Transmania Tranpsortes Ltda Portoaves Alimentos Ltda - Fl. 41 - Vistos. Comprove a autora o recolhimento da taxa de postagem (R$ 18,00) ou da diligência
do Sr. Oficial de Justiça (R$ 13,59), a fim de possibilitar a citação da ré. Após, tornem conclusos para recebimento da inicial.
Intime-se. - ADV: LOUIZE CRISTINA TECCHIO (OAB 33633/SC)

2ª Vara
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JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ PEDRO REBELLO GIANNINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL WALTER JOSE BORELLI JUNIOR
RELAÇÃO Nº 0034/2014
Processo 0000167-76.2011.8.26.0472 (472.01.2011.000167) - Procedimento Sumário - Cheque - Daniel Zago Fardin - Maria
Antonia de Godoy Ribeiro - - Francisco Jose Ribeiro - - Sergio Ribeiro - - Antonio Carlos Ribeiro - Reitera-se ao PATRONO
DO REQUERENTE: informar RG e CPF a fim de viabilizar a expedição de guia de levantamento. - ADV: THIAGO PELEGRINI
SPADON (OAB 236988/SP), RICARDO RAMOS (OAB 86158/SP)
Processo 0000404-33.1999.8.26.0472 (472.01.1999.000404) - Procedimento Ordinário - Agnaldo Luiz - Instituto Nacional
do Seguro Social Inss - Reiterando a intimação do(a) Requerente/Exequente, na pessoa de seu advogado, para manifestar-se
nos autos pleiteando o que entender de direito em termos de prosseguimento, no prazo de 30 dias. Decorrido esse prazo, a
Requerente /Exequente será intimada pessoalmente para suprir a omissão em 48 horas, sob pena de extinção e arquivamento.
- ADV: ANTONIO CARLOS LOPES (OAB 33670/SP), ROBERTO TARO SUMITOMO (OAB 209811/SP), CARLOS ALBERTO
FERREIRA DA SILVA (OAB 78292/SP)
Processo 0000603-35.2011.8.26.0472 (472.01.2011.000603) - Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa - Tutela e Curatela
- J. F. R. - E. A. de O. - Vistos. Fls.135: Defiro. Extraia-se a certidão de objeto e pé dos autos, com urgência, entregando-a
ao autor ou a sua advogada, mediante recibo. No mais, cumpra-se a determinação contida no despacho de fls.133. Int e dil.
[REQUERENTE OU SEU PATRONO: RETIRAR CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ] - ADV: DANIELA SANTOS ANDREOTTI (OAB
238987/SP)
Processo 0001029-62.2002.8.26.0472 (472.01.2002.001029) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Roginaldo
Vitorino Pereira - Paulo Vitor Dionizio - - Moto Taxi Classe A - Vistos. Aceito a conclusão nesta data. Fls.369 e fls.371: Defiro.
Fls.08, fls.41: Arbitro os honorários advocatícios pela Assistência Judiciária Gratuita em R$ 550,00 ( Código 102). Expeçam-se as
respectivas certidões de honorários advocatícios. Após, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe. Int e dil. [PATRONO
REQUERENTE: RETIRAR CERTIDÃO DE HONORÁRIOS] - ADV: ALEXANDRE ELI ALVES (OAB 171071/SP), ALESSANDRA
MAÑAY MARTINS (OAB 185579/SP), JAMIL BORELLI FADER (OAB 67947/SP)
Processo 0001759-34.2006.8.26.0472 (472.01.2006.001759) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Everton Douglas dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Tendo em vista o trânsito em julgado
da sentença, intime-se o autor, na pessoa de seu patrono, para se manifestar nos autos, informando se pretende o cumprimento
da sentença, pleiteando o que entender de direito. Int e dil. - ADV: RODNEY HELDER MIOTTI (OAB 135966/SP), ODAIR LEAL
BISSACO JUNIOR (OAB 201094/SP)
Processo 0001997-09.2013.8.26.0472 (047.22.0130.001997) - Procedimento Sumário - Compra e Venda - Estrutezza
Industria e Comercio Ltda - Lojas Salfer Sa - Vistos. Fls.83: Defiro o prazo solicitado pelo patrono da autora, de mais 10 (dez)
dias, para apresentação aos autos, da via original dos termos do acordo noticiado por cópia as fls.67/68. Int e dil. - ADV:
RODRIGO DOS SANTOS ZADRA BARROSO (OAB 269432/SP)
Processo 0002001-80.2012.8.26.0472 (472.01.2012.002001) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Mariano Antonio de Sousa - Vistos. Fls.53/54: Ciente. Por
ora, aguarde-se o cumprimento da carta precatória por mais 90 (noventa) dias. Decorrido esse prazo, e se o caso, proceda a
z.Serventia, pesquisa junto ao sistema informatizado, obtendo informações sobre o seu cumprimento, certificando-se. Dil. - ADV:
THATIANA ROMANO CAMARGO OKUSU (OAB 286365/SP), GILMAR WELTON DA SILVA DE BIAGGIO (OAB 323546/SP)
Processo 0002552-26.2013.8.26.0472 (047.22.0130.002552) - Inventário - Inventário e Partilha - Sirlei Grossi de Melo Nelson de Melo - Manifeste-se o(a) Requerente/Exequente, no prazo legal, pleiteando o que de direito, tendo em vista o decurso
do prazo retro concedido. - ADV: RODRIGO FERREIRA DE PAIVA (OAB 189897/SP)
Processo 0002569-62.2013.8.26.0472 (047.22.0130.002569) - Procedimento Ordinário - Pagamento Atrasado / Correção
Monetária - Aracons Construtora Ltda - Municipio de Porto Ferreira - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido formulado por ARACONS CONSTRUTORA LTDA. em face do MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA, nos termos do artigo
269, inciso II, do Código de Processo Civil, o que faço para CONDENAR o réu ao pagamento dos débitos atrasados indicados
nas planilhas de fls. 12/29, atualizados pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidos de juros de mora na forma do
artigo 1ºF da Lei nº 9.494/97, ambos desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo
pagamento, consoante previsto na cláusula 5.6 do contrato de fls. 40/46. Em razão da maior sucumbência, condeno o Réu ao
pagamento dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% do valor condenação. Deixo de condená-lo no pagamento das
custas processuais em razão da isenção de que goza. Verificado o decurso do prazo para recursos voluntários, remetam-se os
autos à Superior Instância para reexame necessário. P.R.I.C. [Fls. 142 - Preparo de Apelação: 2%: R$ 2.412,58 - GARE 230-6;
Petição de Agravo: R$ 193,70 - GARE 234-3; Despesas de Remessa - de autos: R$ 29,50 p/ volume (1 vol.); de agravo: R$
15,00 - FEDTJ - cód 110-4] - ADV: TONY CRISTIANO NUNES (OAB 231520/SP), GABRIEL PELEGRINI (OAB 170445/SP)
Processo 0002812-40.2012.8.26.0472 (472.01.2012.002812) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução
- L. C. dos S. - F. P. R. - Vistos. Diante das respostas apresentadas pelas instituições financeiras, conforme extrato que segue,
manifeste-se o(a) exeqüente em termos de prosseguimento, requerendo o que entender de direito, no prazo de dez dias.
Decorrido tal prazo, tornem os autos conclusos. Int. - ADV: DANIELA SANTOS ANDREOTTI (OAB 238987/SP)
Processo 0003166-65.2012.8.26.0472 (472.01.2012.003166) - Procedimento Sumário - Pagamento - Ghandi Secaf & Cia
Ltda - Joaquim Borges Neto - Vistos. Reitere-se a intimação à Exequente, na pessoa de seu patrono, para se manifestar nos
autos, atendendo a determinação contida no despacho de fls.76, pleiteando o que de direito, em 48 (quarenta e oito) horas, sob
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pena de arquivamento dos autos. Int. e dil. - ADV: ANTONIO MARCOS PINTO BORELLI (OAB 144231/SP), JULIANA BORGES
(OAB 226978/SP)
Processo 0003456-46.2013.8.26.0472 (047.22.0130.003456) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Sandra Donizete
de Moraes Batiferro - Jose de Jesus Moraes - Manifeste-se o(a) Requerente/Exequente, no prazo legal, pleiteando o que de
direito, tendo em vista as respostas aos ofícios juntadas aos autos. - ADV: MÁRCIA TERRA DA SILVA BERNARDES (OAB
196066/SP)
Processo 0003933-69.2013.8.26.0472 (047.22.0130.003933) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - I. L. M. - M.
L. de M. - Manifeste-se o Requerente/Exequente, no prazo legal, pleiteando o que de direito, tendo em vista a certidão de fls. 41,
na qual certifica-se o não oferecimento de contestação. - ADV: FERNANDO BRAGA DO CARMO (OAB 271539/SP)
Processo 0004157-07.2013.8.26.0472 (047.22.0130.004157) - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Antonia de Falchi - Vistos. Aceito a conclusão nesta data. Tendo em vista
a notícia de falecimento da Embargada, determino a suspensão do processo, nos termos do artigo 265, inciso I, do Código de
Processo Civil. E considerando o pedido de Habilitação dos Herdeiros deduzido nos autos principais (fls.125/138), suspendo,
por ora, o andamento deste feito até o julgamento daquele pedido e regularização do polo ativo daquela demanda. Assim sendo,
cumpra-se o Instituto-Embargante, a determinação contida no despacho proferido nesta data, nos autos principais. Int e dil. ADV: ROBERTO TARO SUMITOMO (OAB 209811/SP), ALESSANDRO VANDERLEI BAPTISTA (OAB 249359/SP)
Processo 0004446-37.2013.8.26.0472 (047.22.0130.004446) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Marcia
Luciana Pereira Tomazela - - Portoaves Alimentos Ltda - Banco Itauleasing Sa - Reiterando a intimação do(a) Requerente/
Exequente, na pessoa de seu advogado, para manifestar-se nos autos pleiteando o que entender de direito em termos de
prosseguimento, no prazo de 30 dias. Decorrido esse prazo, a Requerente /Exequente será intimada pessoalmente para suprir
a omissão em 48 horas, sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: ADÃO DE ARAÚJO BORGES (OAB 35924/RS), LUIS
AUGUSTO BRAGA RAMOS (OAB 62172/SP)
Processo 0004533-27.2012.8.26.0472 (472.01.2012.004533) - Inventário - Inventário e Partilha - Gloria de Fatima Leal
Bestetti - - Emerson Roberto Bestetti - - Anderson Fabiano Bestetti - - Antonio Aparecido Bestetti Junior - Antonio Aparecido
Bestetti - Jeferson Rodrigo da Silva Bestetti e outro - Reiterando a intimação do(a) Requerente/Exequente, na pessoa de seu
advogado, para manifestar-se nos autos pleiteando o que entender de direito em termos de prosseguimento, no prazo de 30
dias. Decorrido esse prazo, a Requerente /Exequente será intimada pessoalmente para suprir a omissão em 48 horas, sob pena
de extinção e arquivamento. - ADV: MARIA ELIZABETH M DE ANDRADE RODRIGUES (OAB 106232/SP), RENATA APARECIDA
GIOCONDO (OAB 218138/SP)
Processo 0004773-79.2013.8.26.0472 (047.22.0130.004773) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Sorocred Credito Financiamento e Investimento Sa - Fabiana Aparecida Gomes - Manifeste-se o Requerente/
Exequente, no prazo legal, pleiteando o que de direito, tendo em vista a certidão de fls 39, na qual certifica-se o decurso do
prazo sem oferecimento de pagamento, bem como o não oferecimento de contestação. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA
SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0004821-38.2013.8.26.0472 (047.22.0130.004821) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação /
Embargos à Execução - Cristiane Daniel Machanoquer Me - - Cristiane Daniel Machanoquer - - Mauro Angelo Machanoquer
- Banco Bradesco Sa - Vistos. Recebo o aditamento de fls.42/88, com a ressalva de constar as fls.59, fls.61, fls.67, as folhas
apenas com o carimbo “em branco”. Apense-se este feito aos autos principais de Execução, procedendo-se as devidas
anotações. Após, tornem novamente conclusos. Int e dil. - ADV: ALEXANDRE ELI ALVES (OAB 171071/SP)
Processo 0006278-47.2009.8.26.0472 (472.01.2009.006278) - Procedimento Sumário - Duplicata - Kr Locaçao de Guindastes
Ltda - Metalica Fabricaçao de Equipamentos Ltda - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de
cobrança formulado por KR LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA. em face de METÁLICA FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
LTDA., com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de CONDENAR a
requerida a pagar à autora o valor original de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), atualizado monetariamente desde os
respectivos inadimplementos, de acordo com os índices utilizados pelo Tribunal de Justiça do Estado e aplicados juros de mora
de 1% ao mês, a partir da citação. Em razão da maior sucumbência, a ré arcará ainda com as custas e despesas processuais,
corrigidas do desembolso, e com honorários advocatícios que ora fixo, por equidade, em 10% sobre o valor da condenação
atualizado. Transitada em julgado a presente, expeça-se a competente certidão de honorários em favor da curadora especial
nomeada para a defesa dos interesses da requerida, por sua atuação total neste feito, nos termos do Convênio DP/OAB. P.R.I.C.
[Fls. 178 - Preparo de Apelação: 2%: R$ 191,06 - GARE 230-6; Petição de Agravo: R$ 193,70 - GARE 234-3; Despesas de
Remessa - de autos: R$ 29,50 p/ volume (1 vol.); de agravo: R$ 15,00 - FEDTJ - cód 110-4] - ADV: ELEN RENATA APARECIDA
DA SILVA LANZELLOTI (OAB 302045/SP), MARIA CLAUDIA HANSEN PEREIRA (OAB 160940/SP)
Processo 0006769-83.2011.8.26.0472 (472.01.2011.006769) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Antonia de Falchi - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Aceito a conclusão nesta data. Intime-se o
Instituto-réu, na pessoa de seu D.Procurador, para se manifestar sobre o pedido de Habilitação dos Herdeiros apresentado as
fls.125/138. Int e dil. - ADV: ALESSANDRO VANDERLEI BAPTISTA (OAB 249359/SP), ODAIR LEAL BISSACO JUNIOR (OAB
201094/SP)
Processo 0007323-81.2012.8.26.0472 (472.01.2012.007323) - Busca e Apreensão - Busca e Apreensão de Menores - E.
A. B. - I. R. de O. - DR. LUIS AUGUSTO BRAGA RAMOS: retirar certidão de honorários. - ADV: JAMIL BORELLI FADER (OAB
67947/SP), LUIS AUGUSTO BRAGA RAMOS (OAB 62172/SP)
Processo 0007888-50.2009.8.26.0472 (472.01.2009.007888) - Depósito - Depósito - Banco Finasa Sa - Ronaldo Nunes
de Souza - Manifeste-se o(a) Requerente/Exequente, no prazo legal, pleiteando o que de direito, tendo em vista o decurso do
prazo de sobrestamento do feito. - ADV: KARLA ISSA TOFETTI (OAB 75609/SP), NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP),
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1892

DANIEL APRILE LEME (OAB 190169/SP)
Processo 0008830-14.2011.8.26.0472 (472.01.2011.008830) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança
- Locação de Imóvel - Rogerio Perna - Cristiano Alberto Medeiros - Reiterando a intimação do(a) Requerente/Exequente, na
pessoa de seu advogado, para manifestar-se nos autos pleiteando o que entender de direito em termos de prosseguimento, no
prazo de 30 dias. Decorrido esse prazo, a Requerente /Exequente será intimada pessoalmente para suprir a omissão em 48
horas, sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: ADRIANA CASANOVA GARBATTI (OAB 285995/SP), GRAZIELA MARIA
CLAUDINO (OAB 245204/SP)
Processo 3000445-55.2013.8.26.0472 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A. da S. M. - E. A. G. T. M. - Vistos. Fls.05/06: Defiro
os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao autor. Anote-se. Certifique a z.Serventia acerca da fase processual em que
se encontram os autos do Proc.Nº 1108/2013 noticiados as fls.10, juntando a pesquisa/extrato do processo. À seguir, intime-se
a autora, na pessoa de seu patrono, para se manifestar nos autos, esclarecendo acerca do interesse no prosseguimento do
feito considerando a existência de outra ação desta mesma natureza, pleiteando o que entender de direito. Int e dil. [Patrono do
requerente: ciência fls. 12/14]. - ADV: ANTONIO FRANCISCO DE LIMA JÚNIOR (OAB 190875/SP)
Processo 3000913-19.2013.8.26.0472 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Nilton Rosa de Carvalho Instituto Nacional do Seguro Social INSS - Vistos. Adite o autor a inicial, comprovando documentalmente seu endereço domiciliar
atual, diante da divergência verificada no endereço apontada na peça vestibular daquele contido no recente documento de fls.26.
Prazo: 10 (dez) dias. Pena: indeferimento da inicial e consequente extinção e arquivamento dos autos, nos termos do artigo 284,
parágrafo único, do Código de Processo Civil. Int e dil. - ADV: MARIA HELENA DO CARMO COSTI (OAB 218313/SP)
Processo 3000984-21.2013.8.26.0472 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Joel Inacio - Banco
Finasa BMC S/A - Vistos. Fls.24, item 2: À luz da declaração de fls.27, defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao autor. Anotese. Fls.41/43: Recebo a petição e documentos como aditamento à inicial. Anote-se. Nos termos do artigo 285-B, do Código
de Processo Civil, emende o autor a inicial, para discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que
pretende controverter, quantificando o valor incontroverso. Prazo: 10 (dez) dias. Pena: indeferimento da inicial e consequente
extinção do feito, nos termos do artigo 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Desde logo, advirta-se o autor que,
nos termos do parágrafo único do citado dispositivo, o valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo
contratados. Int .e dil. - ADV: ALEXANDRE ELI ALVES (OAB 171071/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ PEDRO REBELLO GIANNINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL WALTER JOSE BORELLI JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0035/2014
Processo 0001858-57.2013.8.26.0472 (047.22.0130.001858) - Depósito - Alienação Fiduciária - Omni Sa Credito
Financiamento e Investimento - Mario Anacleto dos Santos - Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por OMNI
S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de mario anacleto dos santos, com fundamento no artigo 269,
inciso I do Código de Processo Civil, o que faço para CONDENAR o réu a restituir a requerente o veículo descrito na inicial,
no prazo de 24 horas, ou o equivalente em dinheiro pertinente ao débito apurado R$ 3.953,03 (três mil novecentos e cinquenta
e três reais e três centavos) (fls. 53), sob pena de aplicação do disposto no artigo 906 do referido diploma legal. Por força da
sucumbência, condeno o requerido ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, por
equidade, em R$ 500,00 (artigo 20, § 4° do Código de Processo Civil). P.R.I.C. - ADV: TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA
(OAB 321324/SP)
Processo 0002328-88.2013.8.26.0472 (047.22.0130.002328/1) - Impugnação ao Cumprimento de Decisão - Valor da
Execução / Cálculo / Atualização - Luzia Pereira Baccarin - Banco Nossa Caixa Sa - Vistos. Certifique a z. Serventia acerca
do decurso do prazo legal sem interposição de recurso da decisão proferida as fls.32/34. E considerando que a Excipiente foi
condenada ao pagamento de multa a ser revertida em favor do Estado, intime-se a Fazenda Estadual, na pessoa de seu D.
Procurador, para se manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Int. e dil. - ADV: MARCELO FELIPE DA COSTA
(OAB 300634/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), ALEXANDRE ELI ALVES (OAB 171071/SP),
MARIA CECILIA CLARO SILVA (OAB 170526/SP), VLADIMIR BONONI (OAB 126371/SP)
Processo 0004021-78.2011.8.26.0472 (472.01.2011.004021) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Dozzinvestezza Factoring Ltda - Antonio Carlos Silva - REQUERIDO/EXECUTADO: RECOLHER CUSTAS
PROCESSUAIS FINAIS E COMPROVAR NOS AUTOS EM 10 (DEZ) DIAS. VALOR: R$ 96,85. - ADV: KATIA BASSO ZORDAN
(OAB 217330/SP), VAGNER ESCOBAR (OAB 88809/SP)
Processo 0004523-80.2012.8.26.0472 (472.01.2012.004523) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário Izildinha Ana da Silva Ambrosio - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-se o(a) Requerente/Exequente, no prazo
legal, pleiteando o que de direito, tendo em vista a conta de liquidação juntada aos autos as Fls. 97/103. Requerente/Exequente:
Ciência a fl. 105 Implantado o benefício NB 159.896.861.8 Sra Izildinha Ana da Silva Ambrósio Data de Início do Benefício:
22/01/2013 Data de Início do Pagamento: 01/10/2013. - ADV: ROBERTO TARO SUMITOMO (OAB 209811/SP), WASHINGTON
LUIS ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB 190813/SP)
Processo 0005528-11.2010.8.26.0472 (472.01.2010.005528) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Transportadora
Lessa Ltda Epp - Michele Alessandro Loffredo - - Sul America Cia de Seguros Sa - Fls 268: Ciência as partes: Foi designado
o dia 10 de março de 2014 às 15:45 horas para oitiva do Requerido a ser realizado na Comarca de São Paulo - SP, seção de
audiências nos autos da Carta Precatória sob número 96885-62/2013. - ADV: ALAN KARDEC RODRIGUES (OAB 40873/SP),
VALNIR BATISTA DE SOUZA (OAB 192669/SP), LUIZ CARLOS MACIEL JUNIOR (OAB 163053/SP), MICHELE KLOTZ DA
ROSA (OAB 162674/SP), CARLOS ADALBERTO ALVES (OAB 137503/SP), ADRIANA ALVES COUTINHO (OAB 128692/SP)
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Processo 0006626-60.2012.8.26.0472 (472.01.2012.006626) - Procedimento Ordinário - Representação comercial - Osvair
Jorge do Couto - Braga e Matos Confecçoes Ltda - Manifeste-se o(a) Requerente/Exequente, no prazo legal, pleiteando o
que de direito, tendo em vista que foi dado provimento ao recurso, rejeitando a exceção de incompetência ofertada pela
representada, com trânsito em julgado em 04/09/2013. - ADV: JOSE ROBERTO CARVALHO (OAB 133114/SP), RAQUEL DE
FÁTIMA FERREIRA SANTOS OLIVEIRA (OAB 88280/MG), JOSE RICARDO SOUTO (OAB 68153/MG)
Processo 3001047-46.2013.8.26.0472 - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de
Bens (nº 0002443-72.2009.403.6115 - 1ª Vara Federal de São carlos) - Caixa Economica Federal CEF - José Germano Barbosa
- REQUERENTE/EXEQUENTE: RECOLHER 01 (UMA) DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR DO OFICIAL DE JUSTIÇA. - ADV:
ANTONIO KEHDI NETO (OAB 111604/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ PEDRO REBELLO GIANNINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL WALTER JOSE BORELLI JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0029/2014
Processo 0000554-91.2011.8.26.0472 (472.01.2011.000554) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Marcos Antonio Ferreira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Expeça-se novo ofício à agência da Caixa Econômica
Federal local, consignando as datas de expedição e de recebimento dos ofícios anteriormente encaminhados, assinalando o
prazo de 10 (dez) dias para a resposta, sob pena de requisição de instauração de Inquérito Policial por crime de desobediência.
Desta feita, a fim de garantir a plenitude do contraditório, e para fins de apuração da autoria do delito previsto no artigo 330 do
Código Penal, determino que o ofício seja endereçado ao sr. Gerente da agência, devendo o sr. Oficial de Justiça proceder sua
entrega àquele, mediante recibo e advertindo-o das penas em caso de não atendimento à determinação judicial, expedindo-se
o mandado de entrega de ofício. Int e dil. - ADV: CARLOS HENRIQUE MORCELLI (OAB 172175/SP), MOACIR VIZIOLI JUNIOR
(OAB 218128/SP)
Processo 0000676-36.2013.8.26.0472 (047.22.0130.000676) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Mauro Donizetti Vitoreli - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Para melhor viabilizar a análise da preliminar de
litispendência arguida na contestação, intime-se o Instituto requerido para trazer aos autos Certidão de Inteiro Teor do processo
nº 1124/12, em trâmite perante a 3ª Vara Judicial da Comarca de Pirassununga. Atendida a determinação, dê-se vista ao
requerente e, em seguida, tornem os autos conclusos para prolação de despacho saneador ou de sentença. Int. - ADV: DANIELA
CRISTINA FARIA (OAB 244122/SP), ROBERTO TARO SUMITOMO (OAB 209811/SP)
Processo 0000691-25.2001.8.26.0472 (472.01.2001.000691) - Carta Precatória Cível (nº 1077/1994 - 24A V CIVEL SAO
PAULO) - Banco Rural Sa - Comercial Caraibas Ltda - Vistos. Fls.204: Ciente. Por ora, aguarde-se por mais 150 (cento e
cinquenta) dias, notícia do julgamento definitivo acerca dos Embargos de Terceiro, renovando-se a expedição de ofício àquele
r.Juízo, solicitando informações, após o decurso desse prazo. Int e dil. - ADV: ROSA MARIA DE AGUIAR (OAB 108853/SP),
PRISCILA VERDURO (OAB 123336/SP)
Processo 0001708-47.2011.8.26.0472 (472.01.2011.001708) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Hsbc
Bank Brasil Sa Banco Multiplo - Silmara Gimenes Galiardo Me - - Silmara Gimenes Galiardo - Vistos. Fls.156: Concedo o prazo
suplementar de 30 (trinta) dias ao Exequente. Decorrido esse prazo, intime-se o Exequente, na pessoa de seu patrono, para
nova manifestação nos autos, atendendo a determinação contida no despacho de fls.155, comprovando documentalmente o
falecimento da condômina Silvana Gimenes Vianna e informando acerca da existência de Inventariante ou herdeiros da falecida,
requerendo suas intimações, pleiteando o que entender de direito. Int e dil. - ADV: JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/SP)
Processo 0001708-47.2011.8.26.0472 (472.01.2011.001708) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Hsbc
Bank Brasil Sa Banco Multiplo - Silmara Gimenes Galiardo Me - - Silmara Gimenes Galiardo - Vistas dos autos ao autor para:
retirar, em 05 dias, o documento expedido pelo Cartório, a saber: Guia de Pagamento de Averbação de Penhora, no valor de
R$348,86 (trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos), com data de vencimento em: 07 de fevereiro de 2014. ADV: JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/SP)
Processo 0001778-93.2013.8.26.0472 (047.22.0130.001778) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Incofap Industria
e Comercio de Farinhas de Penas Ltda - Porto Aves Alimentos Ltda - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em 05 dias,
requerendo o que de direito, tendo em vista a certidão de fls. 105 dos autos em epígrafe, que atesta o prazo decorrido para a
contestação da parte ré que, embora citada, quedou-se inerte. - ADV: RENATO CASSIO SOARES DE BARROS (OAB 160803/
SP), LUIZ MARCELO HYPPOLITO (OAB 141304/SP)
Processo 0001963-34.2013.8.26.0472 (047.22.0130.001963) - Execução de Título Extrajudicial - Arrendamento Mercantil
- Nildo dos Santos Rodrigues - Gleice Josiane de Souza - - Carlos Roberto de Souza - Vistos. Aceito a conclusão nesta data.
Fls.51: Verifica-se que o imóvel indicado à penhora, objeto da matrícula nº 12.825 do C.R.I local está localizado na Rua João
Dentello, nº 410 (fls.55/56) mesmo endereço residencial indicado na inicial e no qual houve a regular citação do coexecutado
Carlos. Assim sendo, manifeste-se novamente o Exequente, na pessoa de sua advogada, atentando-se a impenhorabilidade
do bem de família previsto no artigo 1º da Lei nº 8009/90, esclarecendo se persiste ou desiste de seu pedido, pleiteando o que
entender de direito. Int e dil. - ADV: JORGE NERY DE OLIVEIRA (OAB 78202/SP), PRISCILA PEREIRA DE ARAÚJO (OAB
244987/SP)
Processo 0001965-09.2010.8.26.0472 (472.01.2010.001965) - Monitória - Contratos Bancários - Banco Santanter (brasil
Sa) - Andrea Cristina Silva Marim - Vistos. Fls.215/216: Intime-se o “ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados NPL”, na pessoa de seu patrono, para providenciar a juntada aos autos, de cópia do Instrumento Particular de
Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças, viabilizando a apreciação do pedido de regularização
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do polo ativo da demanda. Prazo: 10 (dez) dias. Fls.216, item “d”: Anote-se a z.Serventia para fins de publicações na imprensa
oficial. Int e dil. - ADV: ANAMARIA SANCHES DOS SANTOS BACCHETTI (OAB 136050/SP), ORESTES BACCHETTI JUNIOR
(OAB 139203/SP)
Processo 0002073-38.2010.8.26.0472 (472.01.2010.002073) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Itaucard Sa - Rafaela Tais Faria - Vistos. Fls.133: Defiro o sobrestamento do feito, pelo prazo de 180 (cento e
oitenta) dias. Decorrido esse prazo, intime-se o autor, na pessoa de seu patrono, para nova manifestação nos autos, pleiteando
o que entender de direito. Int e dil. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)
Processo 0002081-15.2010.8.26.0472 (472.01.2010.002081) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel Antonio Lino da Silva Sobrinho - Helena Maria da Silva - Vistos. Fls.128: Defiro o sobrestamento do feito, pelo prazo de 180
(cento e oitenta) dias. Decorrido esse prazo, intime-se o Exequente, na pessoa de seu patrono, para nova manifestação nos
autos, pleiteando o que entender de direito. Int e dil. - ADV: ELIESER BERNARDO LINO DA SILVA (OAB 195996/SP)
Processo 0002571-03.2011.8.26.0472 (472.01.2011.002571) - Procedimento Sumário - Robson Carlos Marcelino - T C Pires
Serviços Administrativos Me - Vistos. Fls.86/87: Nos termos do artigo 475-J do Código de Processo Civil, intime-se a Requeridavencida, na pessoa de seu representante legal, por carta com aviso de recebimento, para pagamento espontâneo do montante
da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se os cálculos de fls.86/87, sob pena de acréscimo de multa no
percentual de dez por cento e, a requerimento do credor e observado o disposto no artigo 614, inciso II, do CPC, expedir-se-á
mandado de penhora e avaliação. Decorrido esse prazo, com a comprovação do pagamento ou inerte a Requerida, o que será
certificado, manifeste-se o credor, pleiteando o que de direito. Int. e dil. - ADV: MARCUS VINICIUS VENTURINI (OAB 206861/
SP)
Processo 0002571-76.2006.8.26.0472 (472.01.2006.002571) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Jose
Carlos Patriota de Souza - Joao Paulo Antunes - - Marcela Ap Pellegrini Antunes - Vistos. Compulsando os autos verifico que
a execução se arrasta há anos, porquanto desde abril de 2011 o Exequente apresenta sucessivos pedidos de sobrestamento
do feito (fls.157, fls.159, fls.161, fls.163, fls.165, fls.167, fls.169, fls.171, fls.173, fls.175, fls.177, fls.179, fls.181, fls.183, fls.185
e fls.187), todos deferidos, sem que seja dado andamento útil ao feito. Assim, defiro o sobrestamento do feito, apenas pelo
derradeiro prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido esse prazo, deverá o Exequente se manifestar em 48 (quarenta e oito) horas,
dando andamento útil ao processo, requerendo o que entender de direito, independentemente de nova intimação. No silêncio,
os autos serão arquivados. Int. e dil. - ADV: DERLIS ADELFO ORTIZ BAREIRO JUNIOR (OAB 230931/SP), ALESSANDRA
MAÑAY MARTINS (OAB 185579/SP)
Processo 0002606-89.2013.8.26.0472 (047.22.0130.002606) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Divina
Antonia Venancio - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Analisando os autos, verifica-se que a autora quedou-se
inerte às duas últimas intimações para se manifestar nos autos, não tendo se manifestado em réplica à contestação (fls.59),
nem especificado as provas que pretendia produzir (fls.61). Assim sendo e antes de prolatar decisão saneadora, intime-se a
autora, na pessoa de sua advogada, para se manifestar nos autos, informando se pretende o regular andamento do feito. Int e
dil. - ADV: VIRGINÍA LONGO DELDUQUE TEIXEIRA (OAB 197993/SP), ROBERTO TARO SUMITOMO (OAB 209811/SP)
Processo 0002663-49.2009.8.26.0472 (472.01.2009.002663) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Maria Aparecida da Silva - Evandil Zago - Vistos ( ap.-Proc.Nº 655/08) Fls.315vº: Defiro o pedido formulado pela
Exequente. Por primeiro, intime-se a Exequente, na pessoa de seu patrono, para nova manifestação nos autos, devendo fornecer
os endereços atuais das partes, viabilizando suas intimações pessoais, atentando-se ao teor da certidão do sr.Oficial de Justiça
as fls.308vº. Prazo: 10 (dez) dias. Fornecidos os endereços atuais das partes, remetam-se os autos ao Segundo Circuito de
Mediação, para redesignação de audiência de tentativa de conciliação. Intimem-se as partes, pessoalmente, por mandado,
para comparecimento ao ato. Conste da intimação que as partes deverão comparecer munidas de propostas concretas para a
obtenção de uma composição amigável. Int e dil. - ADV: EUNIDEMAR MENIN (OAB 111327/SP), CARLOS HENRIQUE RIBALDO
COSTA (OAB 112527/SP)
Processo 0002785-23.2013.8.26.0472 (047.22.0130.002785) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento /
Execução - K. M. I. e outros - M. A. I. - Vistos. Diante dos termos do acordo celebrado entre as partes as fls.40/41, e cota do
Ministério Público as fls.42, determino a imediata expedição de contramandado de prisão em favor do executado. Suspendo
o andamento do feito, nos termos do artigo 792 do Código de Processo Civil, até o termo final da avença, qual seja, até o dia
25/09/2014. Decorrido esse prazo, intime-se o Exequente, na pessoa de seu patrono, para se manifestar nos autos, informando
se houve o integral cumprimento do acordo, inclusive sobre a extinção do feito, pelo pagamento ( artigo 794, I, do CPC),
pleiteando o que entender de direito. Int e dil. - ADV: RENATO PIRONDI SILVA (OAB 274188/SP)
Processo 0002799-46.2009.8.26.0472
J. M. R. - J. A. R. - Vistos. Fls.299: Para
Exequentes, na pessoa de sua advogada,
penhorado, qual seja, matrícula nº 6.345
Betti Rigotto (fls.277vº). Prazo: 30 (trinta)
COUTINHO (OAB 128692/SP)

(472.01.2009.002799) - Execução de Alimentos - Alimentos - T. M. R. - - L. S. M. - viabilizar a apreciação do pedido de designação de hastas públicas, intimem-se os
para providenciar a juntada aos autos, de certidão atualizada da matrícula do imóvel
do C.R.I local, bem como deverá fornecer o endereço atual da condômina Inaida
dias. Int e dil. - ADV: ADILSON CEZAR BAIÃO (OAB 203319/SP), ADRIANA ALVES

Processo 0002805-48.2012.8.26.0472 (472.01.2012.002805) - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Dissolução
- Carlos Eduardo Faria - - Erica Tatiane dos Santos Silva - Vistas dos autos aos interessados para: manifestar-se, em 05
dias, requerendo o que de direito, tendo em vista a juntada de documentos novos, a saber: ofício da Batrol Móveis, a fls. 47,
informando que o requerido C. E. F. Não mais pertence ao quadro de colaboradores da empresa desde 10/09/2013. - ADV:
LUCIANE ELEUTERIO GONCALVES (OAB 114220/SP), MÁRCIA TERRA DA SILVA BERNARDES (OAB 196066/SP)
Processo 0002990-52.2013.8.26.0472 (047.22.0130.002990) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - G. C. B. de L. - C. S. B. de L. - Vistas dos autos aos interessados para: manifestarem-se, em 05 dias, requerendo
o que de direito, tendo em vista a certidão de fls. 47, que atesta o decurso do prazo legal sem manifestação das partes sobre
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o despacho de fls. 46, que determina que prestem o esclarecimento solicitado pelo Ministério Público, se as parcelas do débito
exequendo serão pagas sem prejuízo dos alimentos vincendos. - ADV: PRISCILA PEREIRA DE ARAÚJO (OAB 244987/SP),
RENATO DA CUNHA RIBALDO (OAB 142919/SP), VANDERLEA APARECIDA ZAMPOLO (OAB 132959/SP)
Processo 0003338-07.2012.8.26.0472 (472.01.2012.003338) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Banco
Itauleasing Sa - Portoaves Alimentos Ltda - - Marcia Luciana Pereira Tomazela - Vistos. Melhor analisando os autos verifico
que não houve a citação da empresa requerida já que restou infrutífero o cumprimento da liminar, consoante se verifica a fls.
61/64, e, embora esta tenha comparecido espontaneamente aos autos e oferecido contestação a fls. 94/102, tem-se que o
instrumento de mandato outorgado aos seus patronos não comtempla poderes para receber citações ou dar a parte por citada.
Assim, a lide não se tornou perfeita. Diante disso, visando evitar posterior arguição de nulidade, intime-se a requerente, através
de seu advogado, para que se manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito. Int. Dil. - ADV: LUIS AUGUSTO
BRAGA RAMOS (OAB 62172/SP), LIDIA TOMAZELA (OAB 63823/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/
SP), ADÃO DE ARAÚJO BORGES (OAB 35924/RS)
Processo 0003449-54.2013.8.26.0472 (047.22.0130.003449) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - C. A. G. M. J. F. G. - Vistos. Fls.47, 1º parágrafo: Oficie-se à 135ª Subseção da OAB local, solicitando a indicação de advogado para
defender os interesses da Requerida M. J., representada por sua genitora M., instruindo-o com cópia de fls.41, fls.47/48. Com a
nomeação, anote-se a z.Serventia para fins de publicações na imprensa oficial e tornem novamente conclusos. Int e dil. - ADV:
JORGE ARNONI JÚNIOR (OAB 239102/SP)
Processo 0003531-85.2013.8.26.0472 (047.22.0130.003531) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação /
Embargos à Execução - Silas Eduardo Bezerra e outro - Banco Bradesco Sa - Vistos. Fls.81/83: Recebo o aditamento à inicial.
Anote-se. Apense-se este feito aos autos principais de Execução, Proc.nº 459/13, procedendo-se as devidas anotações. Após,
tornem novamente conclusos. Int. e dil. - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), ALEXANDRE
ELI ALVES (OAB 171071/SP)
Processo 0003531-85.2013.8.26.0472 (047.22.0130.003531) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação
/ Embargos à Execução - Silas Eduardo Bezerra - - Marcia Elaine Pratta Bezerra - Banco Bradesco Sa - Vistos. Aceito a
conclusão. Recebo os embargos à execução, apenas no efeito devolutivo (art. 739-A do CPC.). Manifeste-se o Embargado no
prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 740 do Código de Processo Civil. Defiro a antecipação de tutela, para que inclua a
expressão ?sub judice? no cadastro da SERASA, oficiando-se. Int. e dil. - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO
(OAB 109631/SP), ALEXANDRE ELI ALVES (OAB 171071/SP)
Processo 0003648-52.2008.8.26.0472 (472.01.2008.003648) - Procedimento Ordinário - Natalia Vitoria Ferreira - Instituto
Nacional do Seguro Social Inss - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em 05 dias, requerendo o que de direito, tendo
em vista os cálculos apresentados pelo INSS. - ADV: FLÁVIA LOPES DE FARIA FERREIRA (OAB 260140/SP), ODAIR LEAL
BISSACO JUNIOR (OAB 201094/SP)
Processo 0003730-78.2011.8.26.0472 (472.01.2011.003730) - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - Paulo
Henrique Mendes de Oliveira - Rogerio Perna - - Fernando Roberto Lara - Vistos. Aceito a conclusão nesta data. Fls. 162/163:
Defiro. Expeça-se edital para citação do correquerido Rogério Perna, com o prazo de 30 (trinta) dias. Considerando o Provimento
CSM nº 1668/2009, que instituiu a cobrança da publicação de editais no D.J.E. e Comunicado nº 62/2009, intime-se a patrona
do Requerente para comprovar o recolhimento prévio da despesa correspondente. Com essa comprovação, transmita o edital
para publicação no D.J.E, cientificando a patrona do Requerente a respeito da data da publicação do edital no D.J.E., a fim de
cumprir rigorosamente os prazos previstos em lei. A patrona do Requerente deverá retirar o edital e comprovar sua publicação
na imprensa local, observando-se os prazos previstos no artigo 232, inciso III, do Código de Processo Civil, sob pena de
nulidade da citação. Int e dil. - ADV: ADRIANA CASANOVA GARBATTI (OAB 285995/SP)
Processo 0003936-24.2013.8.26.0472 (047.22.0130.003936) - Divórcio Litigioso - Dissolução - E. G. de A. - Vistas dos autos
ao Dr. Ronaldo Doniseti Barros Rodrigues para: cientificá-lo acerca do ofício da OAB, juntado a fls. 68/69, informando acerca de
sua nomeação para representar a requerente nos autos em epígrafe, devendo tomar ciência do processado e se manifestar. ADV: NEIDE MAGALI BORDINI MALAMAN (OAB 126596/SP), RONALDO DONISETI BARROS RODRIGUES (OAB 301976/SP),
FIORAVANTE MALAMAN NETO (OAB 224922/SP)
Processo 0004309-89.2012.8.26.0472 (472.01.2012.004309) - Procedimento Sumário - Espécies de Contratos - Cooperativa
Educacional Ferreirense - Isabel Salviano Nogueira de Oliveira - - Edvaldo Julio de Paula de Oliveira - Vistos. Fls.91: Indefiro
o pedido de expedição de ofício ao INSS, uma vez que a penhora sobre salários e proventos trata-se de medida excepcional,
adotada em casos de comprovação de inexistência de outros bens passíveis de penhora. Dos autos verifica-se que sequer foi
tentada a penhora de bens de titularidade da coexecutada Isabel e o codevedor Edvaldo sequer foi intimado para pagamento do
débito, nos termos do artigo 475-J do CPC. Assim, intime-se a Exequente, na pessoa de seu patrono, para nova manifestação
nos autos, pleiteando o que entender de direito. Int e dil. - ADV: CARLOS HENRIQUE RIBALDO COSTA (OAB 112527/SP)
Processo 0004441-15.2013.8.26.0472 (047.22.0130.004441) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - A.
M. C. - M. C. F. A. - Vistos. Fls.18: Defiro. Intime-se a autora, pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, para apresentar
aditamento à inicial, através de sua advogada, cumprindo as determinações contidas no despacho de fls.16, inclusive para
apresentar o rol de bens móveis e seus valores pertencentes ao casal, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento
da inicial e consequente extinção e arquivamento dos autos, nos termos do artigo 284, parágrafo único, do Código de Processo
Cvil. Int e dil. - ADV: DANIELA RESCHINI BELLI CHEFFER (OAB 171234/SP)
Processo 0004746-33.2012.8.26.0472 (472.01.2012.004746) - Procedimento Ordinário - Exoneração - Odair de Jesus
Gonçalves - Prefeitura Municipal de Porto Ferreira - Vistos. Aceito a conclusão nesta data. Intime-se o réu, através de seu
advogado, para que esclareça se a funcionária Rita de Cássia Ribaldo Costa Octaviano foi admitida mediante aprovação em
concurso público, sendo que, em caso positivo, deverá juntar aos autos documentos que comprovem tal situação, uma vez que
a ficha registral de fls. 380 não ostenta o modo pelo qual ocorreu sua admissão junto ao quadro do funcionalismo público. Para
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tanto, concedo-lhe o prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista ao autor por igual prazo e tornem os autos conclusos. Int. - ADV:
GABRIEL PELEGRINI (OAB 170445/SP), CLAUDIO ALVES FRANCISCO (OAB 187728/SP), ADILSON CEZAR BAIÃO (OAB
203319/SP)
Processo 0005033-59.2013.8.26.0472 (047.22.0130.005033) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Sueli Naomi
Hara - - Leonardo Hara - - Marina Hara - - Karla Hara - Antonio Mashatoshi Hara - Vistos. Fls.06, último parágrafo: À luz das
declarações de fls.16 e fls.35/36, defiro os benefícios da Justiça Gratuita aos autores. Anote-se. Nomeio a Requerente SUELI
NAOMI HARA, inventariante do espólio de ANTONIO MASHATOSHI HARA, independentemente de termo de compromisso.
Fls.07: Com fundamento no artigo 1031, § 2º do Código de Processo Civil e artigo 22, inciso I, do Decreto Estadual nº 46.655, de
01.04.2002, que regulamentou a Lei Estadual nº 10.705/00 (alterada pela Lei Estadual nº 10.992/01), indefiro o pedido de alvará,
neste momento processual, para a movimentação de valores depositados nas contas bancárias de titularidade do falecido. Por
primeiro, oficiem-se às agências do Banco Itaú S.A local e da cidade de Pirassununga-SP, solicitando informações sobre os
saldos existentes nas contas indicadas as fls.05, de titularidade do falecido. Com as respostas, intime-se a Inventariante, na
pessoa de seu advogado, para providenciar a juntada aos autos: a.) relação de bens e herdeiros; b.) atribuição de valor aos
bens do espólio, observado o disposto no artigo 993 do Código de Processo Civil; c.) esboço da partilha amigável, nos termos
do artigo 1036 do CPC; d.) certidão negativa municipal; e.) certidão conjunta negativa de débito relativos a tributos federais e
à dívida ativa da União; Prazo: 30 (trinta) dias. Intime-se ainda a Inventariante, na pessoa de seu advogado, para, em igual
prazo, efetuar o recolhimento do imposto devido e/ou comprovar a protocolização do pedido de isenção junto ao Posto Fiscal
competente, que é o órgão responsável legal para a verificação da existência ou não da hipótese de incidência do tributo. O
pedido de citação da Fazenda Nacional será oportunamente apreciado, após a apresentação do plano de partilha. Int. e dil. ADV: LUIS FERNANDO MENDES DE ANDRADE (OAB 231951/SP)
Processo 0005962-97.2010.8.26.0472 (472.01.2010.005962) - Execução de Título Extrajudicial - Inadimplemento - Renato
da Cunha Ribaldo - - Adriana Alves Coutinho - Brandow Lazaro Agostinho Bezerra - - Brenda Regina Agostinho Bezerra - - Bruna
Fernanda Agostinho Bezerra - Vistas dos autos aos interessados para: manifestarem-se, requerendo o que de direito, tendo em
vista a certidão de fls. 120, que atesta o decurso do prazo legal de (120) cento e vinte dias de sobrestamento do feito. - ADV:
ADRIANA ALVES COUTINHO (OAB 128692/SP), RENATO DA CUNHA RIBALDO (OAB 142919/SP)
Processo 0006011-70.2012.8.26.0472 (472.01.2012.006011) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Elza Pires Barbosa da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistas dos autos aos interessados para:
manifestarem-se, requerendo o que de direito, tendo em vista Relatório Social de fls. 105/118 juntado aos autos. - ADV: CARLOS
HENRIQUE MORCELLI (OAB 172175/SP), DANIELA CRISTINA FARIA (OAB 244122/SP), FLÁVIA LOPES DE FARIA FERREIRA
(OAB 260140/SP)
Processo 0006103-48.2012.8.26.0472 (472.01.2012.006103) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco Sa - Villa e Pizzeta Ltda Me - - Osmar Aparecido Villa - Vistos. Fls.75: Intimem-se os executados, pessoalmente,
por mandado, para que no prazo de 05 (cinco) dias, indiquem quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus
respectivos valores. A omissão dos executados será reputada ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do inciso IV do
art. 600 do CPC. Os devedores incidirão em multa fixada pelo juiz, em montante não superior a vinte por cento (20%) do valor
atualizado do débito em execução, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material, multa essa que reverterá
em proveito do credor, exigível na própria execução, nos termos do artigo 601 do Código de Processo Civil. À seguir, atendida
a determinação ou inertes os executados, manifeste-se novamente o Exequente, na pessoa de sua advogada, pleiteando o que
de direito. Fls.75vº: Proceda a z.Serventia a pesquisa junto ao Cartório de Registro de Imóveis local, de imóveis de propriedade
dos executados, através do sistema eletrônico, de conformidade com o Provimento nº 30/2011. Juntado aos autos o resultado
da pesquisa, manifeste-se o Exequente, na pessoa de sua advogada, pleiteando o que entender de direito. Int.e dil. - ADV:
MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)
Processo 0006103-48.2012.8.26.0472 (472.01.2012.006103) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco Sa - Villa e Pizzeta Ltda Me - - Osmar Aparecido Villa - Vistas dos autos ao autor para: recolher guia para (02)
duas diligências de Oficial de Justiça, no valor de R$13,59 (treze reais e cinquenta e nove centavos) cada uma, para efetivo
cumprimento do determinado no despacho de fls. 76 dos autos em epígrafe. - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE
BAGGIO (OAB 109631/SP)
Processo 0006207-40.2012.8.26.0472 (472.01.2012.006207) - Alienação Judicial de Bens - Alienação Judicial - Elaine
Cristina Job - Pedro Donizetti da Silva - Vistos. Fls.170: A parte será representada em juízo por advogado legalmente habilitado.
Examinando os autos, observo que a Requerente formulou pedido as fls.170, em causa própria, porém não possui capacidade
postulatória. Assim e diante da notícia de revogação do mandato que outorgou ao advogado, intime-a, por carta, para constituir
novo advogado nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, para regularização de sua representação processual, sob pena de
ser decretada a nulidade do processo, com a consequente extinção e arquivamento dos autos. Int. e dil. - ADV: WILSON LUIZ
MANTOVANI (OAB 88353/SP)
Processo 0006262-64.2007.8.26.0472 (472.01.2007.006262) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Hsbc
Bank Brasil Sa Banco Multiplo - Antonio Ricardo da Cruz Porto Ferreira Me - - Antonio Ricardo da Cruz - Vistas dos autos aos
interessados para: manifestarem-se, requerendo o que de direito, tendo em vista a certidão de fls. 361, que atesta o decurso do
prazo legal sem manifestação do Exequente sobre fls. 354, a saber: arquivamento em pasta própria das declarações de imposto
de renda dos Executados, conforme provimento 293, do Conselho Superior da Magistratura. - ADV: CLÁUDIA REGINA DE
SOUZA RAMOS (OAB 187089/SP), KATIA BASSO ZORDAN (OAB 217330/SP), JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/SP)
Processo 0006782-48.2012.8.26.0472 (472.01.2012.006782) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - J. A. dos
S. - R. M. da C. - Vistos. Fls.137/138: Defiro. Oficie-se novamente ao médico Dr. Luiz Henrique Ladesma Pereira, para a
finalidade pretendida pela parte Requerida, instruindo-o com cópia das peças indicadas. Reitere-se o ofício expedido as fls.133,
consignando a data de expedição e de recebimento do anteriormente encaminhado, assinalando o prazo de 10 (dez) dias
para a resposta. Sem prejuízo, proceda a z.Serventia, pesquisa junto ao sistema informatizado, obtendo informações sobre
o cumprimento da carta precatória de fls.109, certificando-se. Int e dil. - ADV: WILSON LUIZ MANTOVANI (OAB 88353/SP),
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REGINALDO FERNANDES PEREIRA (OAB 310751/SP)
Processo 0006815-72.2011.8.26.0472 (472.01.2011.006815) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Banco Bradesco Sa - Deverson Ramos Cordeiro Me - - Deverson Ramos Cordeiro - - Jose Roberto Ramos - Vistas dos autos
ao autor para: manifestar-se, em 05 dias, requerendo o que de direito, tendo em vista a certidão de fls. 156, que atesta o
decurso do prazo legal sem atendimento ao determinado no despacho de fls. 155, a saber: providenciar a juntada aos autos
de certidão atualizada das matrículas dos imóveis indicados à penhora. - ADV: IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA (OAB
107931/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), SIBYLA BUENO MARTINS (OAB 185383/SP),
TATIANA MIGUEL RIBEIRO (OAB 209396/SP), PATRICIA COELHO MOREIRA BAZZO (OAB 244214/SP), VINICIUS DOS
SANTOS GUERRA (OAB 299753/SP)
Processo 0007248-42.2012.8.26.0472 (472.01.2012.007248) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Zilda
Ferreira Hilario - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Aceito a conclusão nesta data. Converto o julgamento em
diligência. A fim de melhor se aferir se a incapacidade que acomete a autora é anterior à perda de sua qualidade de segurada,
determino que ela traga aos autos cópia de seu prontuário médico mantido junto à Santa Casa local, Departamento Municipal
de Saúde e relatório pormenorizado do médico que realiza seu acompanhamento. Para tanto, concedo-lhe o prazo de 30 (trinta)
dias. Atendida a determinação, reputo necessária a oitiva do médico Perito nomeado nestes autos para que esclareça qual a
data da eclosão da incapacidade laborativa da autora. Assim, oportunamente, intime-se o Sr. Perito para prestar esclarecimentos
e, na sequência, dê-se vista dos autos às partes para manifestação no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias. Int. e dil. - ADV:
CLAUDIONOR SCAGGION ROSA (OAB 89011/SP), JULIANA BORGES (OAB 226978/SP), ODAIR LEAL BISSACO JUNIOR
(OAB 201094/SP)
Processo 0007646-86.2012.8.26.0472 (472.01.2012.007646) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou
Fornecimento de Medicamentos - Thereza Crippa Bertoluchi - Fazenda do Estado de Sao Paulo - - Fazenda Publica do Municipio
de Porto Ferreira - Vistos. Cumpra a z. Serventia a pesquisa acerca do julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela
Fazenda Estadual, nos termos do despacho de fls. 183. Após, tornem os autos novamente conclusos. Int. - ADV: MARCOS
ROBERTO DE CARVALHO (OAB 108033/SP), VLADIMIR BONONI (OAB 126371/SP), GABRIEL PELEGRINI (OAB 170445/SP),
MARIA CECILIA CLARO SILVA (OAB 170526/SP), MARCELO FELIPE DA COSTA (OAB 300634/SP)
Processo 0008814-60.2011.8.26.0472 (472.01.2011.008814) - Procedimento Ordinário - Guarda - M. S. da S. - - M. F.
da S. - R. M. da S. - L. S. L. - Vistos. Fls.172: Defiro o pedido formulado pelos autores, considerando que foram esgotados
todos os meios para localização do correquerido. Assim sendo, expeça-se edital para citação do corréu Leandro Santos Lima,
consignando as advertências legais. Prazo do edital: 30 (trinta) dias. Int e dil. - ADV: VIVIANE BARUSSI CANTERO GOMEZ
(OAB 161854/SP)
Processo 3000145-93.2013.8.26.0472 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Reinaldo de Souza Barbosa
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação
de fls. 50/63 (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: ODAIR LEAL BISSACO JUNIOR (OAB 201094/SP), MARCOS ROBERTO DE
CARVALHO (OAB 108033/SP)
Processo 3000868-15.2013.8.26.0472 - Procedimento Ordinário - Exoneração - C. R. de S. - G. B. - Vistos. Fls. 04, item
“a”: À luz da declaração contida no documento de dls.05, defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao Requerente. Anote-se.
Remetam-se os autos ao Primeiro Circuito de Mediação, para designação de audiência de tentativa de conciliação. Restando
infrutífera a tentativa de conciliação, o prazo para apresentar a contestação fluirá a partir da data de tal audiência. Expeça-se
mandado de citação e intimação, consignando as advertências legais. Defiro as prerrogativas do artigo 172, § 2º do Código de
Processo Civil, se necessárias. Int. e dil. - ADV: ALESSANDRO VANDERLEI BAPTISTA (OAB 249359/SP)
Processo 3000868-15.2013.8.26.0472 - Procedimento Ordinário - Exoneração - C. R. de S. - G. B. - Vistas dos autos aos
interessados para: cientificá-los acerca do teor da certidão de fls. 22 dos autos em epígrafe, que informa a designação de
data de audiência de tentativa de conciliação para o dia 14 de fevereiro de 2014, às 10:20 horas, na Sala de Audiências da 2ª
Vara, localizada no Prédio do Fórum, sito a Rua Dr. Carlindo Valeriani, 525, Centro, Porto Ferreira-SP - ADV: ALESSANDRO
VANDERLEI BAPTISTA (OAB 249359/SP)
Processo 3001021-48.2013.8.26.0472 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Companhia de Bebidas Ipiranga - Ana
Paula Censi Ferrari - Vistos. Aceito a conclusão nesta data. Adite o Exequente a inicial, providenciando a juntada aos autos, de
demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, qual seja, até o dia 28/11/2013, nos termos do artigo 614,
inciso II, do Código de Processo Civil, inclusive retificando o valor atribuído à causa. Prazo: 10 (dez) dias. Pena: indeferimento
da inicial, e consequente extinção do feito, nos termos do artigo 616 do Código de Processo Civil. Int. e dil. - ADV: FERNANDO
CORREA DA SILVA (OAB 80833/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PORTO FERREIRA EM 16/01/2014
PROCESSO :0001983-25.2013.8.26.0472
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
BO : 358/2013 - Porto Ferreira
REQTE
: J. P.
REQDO
: E. C. P.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
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PROCESSO :0000308-90.2014.8.26.0472
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 315/2013 - Porto Ferreira
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : A. I. DE S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000309-75.2014.8.26.0472
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 230/2013 - Porto Ferreira
AUTOR
: J. P.
AUTORA DO FATO
: L. M. A.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ PEDRO REBELLO GIANNINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL WALTER JOSE BORELLI JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0032/2014
Processo 0000017-61.2012.8.26.0472 (472.01.2012.000017) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Justica Publica
- Fabricio Manoel - controle nº 004/2012 - Despacho de fls. 175: “Vistos. Oficie-se à Polícia Militar solicitando informações
quanto ao atual endereço do réu Fabrício Manoel. Após, intime-o dos termos da sentença condenatória retro. Em não sendo
encontrado, tornem conclusos. Int.” - ADV: MOACIR VIZIOLI JUNIOR (OAB 218128/SP)
Processo 0000017-61.2012.8.26.0472 (472.01.2012.000017) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Justica Publica
- Fabricio Manoel - controle nº 004/2012 - Despacho de fls. 179 “Vistos. Fls. 178: Recebo o recurso de apelação. Intime-se para
o oferecimento das razões, no prazo legal de 08 dias. Após, ao Ministério Público para as contrarrazões. Int.” - ADV: MOACIR
VIZIOLI JUNIOR (OAB 218128/SP)
Processo 0000098-10.2012.8.26.0472 (472.01.2012.000098) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
e Condutas Afins - Justiça Publica - Andre Luiz Miranda de Menezes - - Michael Rodrigo Duarte - - Edilaine Cristina Garcia
- controle nº 017/2012 - Despscho de fls 471: “Vistos Diante do teor do ofício da SENAD (fls. 469), oficie-se à Seção de
Depósito de Armas e Objetos Apreendidos comunicando a disponibilidade dos bens (fls. 176), uma vez que referidos objetos,
considerados, pela experiência, como apetrechos para o comércio de drogas, deverão ser destruídos por não ser mostrassem
úteis na atividade de repressão às drogas. Comunique-se a SENAD e arquivem-se. Int.” - ADV: ELAINE SANTANA DA SILVA
(OAB 190188/SP), LUIZ OLIVIERI (OAB 85214/SP)
Processo 0000098-10.2012.8.26.0472 (472.01.2012.000098) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
e Condutas Afins - Justiça Publica - Andre Luiz Miranda de Menezes - - Michael Rodrigo Duarte - - Edilaine Cristina Garcia controle nº 017/2012- Despacho de fls. 474: “Vistos Fls. 473( Informação da SENAD): Cumpra-se o quanto determinado a fls.
471. Int.” - ADV: ELAINE SANTANA DA SILVA (OAB 190188/SP), LUIZ OLIVIERI (OAB 85214/SP)
Processo 0003545-69.2013.8.26.0472 (047.22.0130.003545) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Justiça
Publica - Luiz Carlos Correa da Silva Junior - controle nº 259/2013 - Despacho de fls. 107: “Vistos. Fls. 104/106 (ofício da Guarda
Municipal informando o motivo do não comparecimento do GCM Tiago Caramori na audiência designada para o dia 10/12/2013):
Acolho. Aguarde-se a audiência redesignada para o dia 05/02/2014, às 14:20 horas. Int.” - ADV: ELIESER BERNARDO LINO DA
SILVA (OAB 195996/SP)
Processo 0006028-82.2007.8.26.0472 (472.01.2007.006028) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Uso de documento
falso - Justiça Publica - Evandro Donizete Romano - controle nº 396/2008 - Sentença de fls. 249/255 (tópico final): “ ...Por
conseguinte e por todo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido como formulado na
denúncia e, assim, CONDENO EVANDRO DONIZETE ROMANO como incurso nas penas do art. 304 do Código Penal ao
cumprimento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime de cumprimento inicialmente aberto, bem como ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa, cada um desses fixados na unidade mínima legal, seguindo-se a substituição da primeira
pena por prestação pecuniária de um salário mínimo a ser revertida em prol de entidade beneficente e por prestação de serviços
à comunidade, nos moldes do art. 387 do Código de Processo Penal. Não custodiado no curso do processo, poderá o Condenado
exercer direito ao recurso em liberdade, com mais razão ante a natureza da pena aplicada após exauriente cognição. Por ser
beneficiário de acesso gratuito à Justiça, declaro suspensa a exigibilidade das custas e despesas processuais. Transitada
em julgado a presente, expeça-se e comunique-se o quanto baste. P.R.I.C.” - ADV: CLODOALDO ALVES DE AMORIM (OAB
271710/SP)
Processo 0007853-22.2011.8.26.0472 (472.01.2011.007853) - Crime Contra a Ordem Tributária (L. 8.137/90) - Crimes contra
a Ordem Tributária - Justiça Publica - RONILDO OLIVIERI DE ASSIS - controle nº 415/2011 - Despacho de fls. 981: Visots. Fls.
979: Recebo o recurso de apelação. Intime-se para o oferecimento das razões, no prazo legal de 08 dias. Após, ao Ministério
Público para as contrarrazões. Int. (ficam os ilustres defensores intimados para apresentação das razões de apelação no prazo
de 08 dias) - ADV: DIRLENE APARECIDA LEAL ESCOBAR (OAB 240798/SP), VAGNER ESCOBAR (OAB 88809/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO MATEUS VELOSO RODRIGUES FILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DENISE APARECIDA LEAL VASCONI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0015/2014
Processo 0000963-96.2013.8.26.0472 (047.22.0130.000963) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Mrc Consultoria e Sistema de Informatica Ltda Me - Soares e Camargo Empreendimentos Participaçoes e
Holding Ltda - Fls. 45 - Vistos. Diante do teor da petição noticiando o pagamento integral do débito, julgo EXTINTA a presente
Ação de cobrança (em execução), nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Homologo a desistência do
prazo recursal. Assim, certifique-se o trânsito em julgado. Defiro a expedição, isenta de custas, de certidão de objeto e pé do
processo, no prazo de 10(dez) dias, ficando a disposição das partes para encaminhamento aos órgãos de proteção ao crédito.
Defiro, ainda, o desentranhamento dos documentos que instruíram à inicial, pelo(a) executado(a), mediante termo. Aguarde-se,
em cartório, o prazo de noventa dias para destruição dos autos, contados desta decisão, nos termos do artigo 636, das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral. P.R.I.C. - ADV: ELIESER BERNARDO LINO DA SILVA (OAB 195996/SP)
Processo 0001155-29.2013.8.26.0472/01 - Cumprimento de sentença - Obrigações - LORIVAL CÂNDIDO DA SILVA PRISCILA CRISTINA BERTONCELLI - Fls. 35 - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que tenha eficácia de título executivo
(parágrafo único do artigo 22, da Lei nº 9.099/95), julgando EXTINTA a ação de * nos termos do artigo 269, inciso III do
Código de Processo Civil. Não havendo interesse na interposição de recursos, nos termos do artigo 503 do Código de Processo
Civil, certifique-se o trânsito em julgado. Aguarde-se, em cartório, o prazo para cumprimento do acordo. PRIC. - ADV: THIAGO
CARDOSO FRAGOSO (OAB 269439/SP)
Processo 0002034-36.2013.8.26.0472 (047.22.0130.002034) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Arlindo Ghidini - Fatima Aparecida Moura Barros - Fls. 85 - Vistos. Recebo o recurso inominado interposto pelo
requerido. Às contrarrazões no prazo de (10) dez dias. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Colégio Recursal da 11ª C.J. de
Pirassununga-SP, com as cautelas de estilo. - ADV: ANTONIO MARCOS PINTO BORELLI (OAB 144231/SP) - CLAUDIO ALVES
FRANCISCO (OAB 187728/SP)
Processo 0003173-91.2011.8.26.0472 (472.01.2011.003173) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Marli de
Fatima Olivieri Milanez - Lucas Neder da Cunha Pugliese - Fls. 32 - Vistos. Diante do teor da petição noticiando o pagamento
integral do débito, julgo EXTINTA a presente Ação de cobrança (em execução), nos termos do artigo 794, inciso I, do Código
de Processo Civil. Homologo a desistência do prazo recursal. Assim, certifique-se o trânsito em julgado. Defiro a expedição,
isenta de custas, de certidão de objeto e pé do processo, no prazo de 10(dez) dias, ficando a disposição das partes para
encaminhamento aos órgãos de proteção ao crédito. Defiro, ainda, o desentranhamento dos documentos que instruíram à
inicial, pelo(a) executado(a), mediante termo. Aguarde-se, em cartório, o prazo de noventa dias para destruição dos autos,
contados desta decisão, nos termos do artigo 636, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral. P.R.I.C. - ADV: FÁBIO
DONIZETE BERIOTTO (OAB 246005/SP)
Processo 0003416-64.2013.8.26.0472 (047.22.0130.003416) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda E&a Descalvado Materiais de Construçao Ltda Epp - Portoaves Alimentos Ltda - Fls, 51 - Vistos. INTIME-SE, o(a) patrono(a) do
exequente, para se manifestar em prosseguimento do processo, no prazo de 30 dias improrrogáveis, sob pena de extinção do
processo. Dil. - ADV: PATRICIA BRAGA RAMOS B MARACAJA (OAB 78072/SP) - MÁRCIO LUIS BIANCHI (OAB 237619/SP)
Processo 0003705-94.2013.8.26.0472 (047.22.0130.003705) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Lazara
Penha da Silva - Banco Bradesco Sa - Fls. 75 - Vistos. (...) Com efeito, inexiste omissão, contradição ou obscuridade na
sentença atacada, posto que foram apreciadas todas as questões controvertidas relevantes e, ademais, no que tange a quantia
restituída pela instituição financeira, resta esta clara na sentença consubstanciada na expressão “descontado o valor restituído
administrativamente”, conforme se afere às fls. 69 dos autos. Destarte, resta claro que a quantia restituída pela requerida à
autora deverá ser descontada do quantum de R$ 1.072,00 (mil e setenta e dois reais), conforme fora explicitado na r. sentença.
Ante o exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração, mantendo-se integralmente a sentença atacada, nos termos
em que foi exarada. (Nota do Cartório: Valor do preparo R$ 324,64 e porte remessa R$ 29,50) - ADV: HUMBERTO LENCIONI
GULLO JUNIOR (OAB 130966/SP) - WALDIRENE ALVES ZANINI DA SILVA COMIN (OAB 259924/SP)
Processo 0003787-28.2013.8.26.0472 (047.22.0130.003787) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Lianeide
Cardoso Fragoso - Cinara Yumi Takahata - Fls. 41 - Vistos. Expeça-se guia de levantamento judicial das importâncias depositadas
às fls.39/40, em favor do (a) exequente. Int.Dil. - ADV: THIAGO CARDOSO FRAGOSO (OAB 269439/SP) - WALDIRENE ALVES
ZANINI DA SILVA COMIN (OAB 259924/SP)
Processo 0003957-97.2013.8.26.0472 (047.22.0130.003957) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Robert Reis
Mercado Ltda - Flavia Maria Nogueira Bonfim Meira - Fls. 30 - Vistos. Tendo decorrido o prazo para o(a) exequente informar o
atual endereço da executado(a), o(a) mesmo(a) quedou-se inerte, conforme certidão retro. Assim, julgo EXTINTA a presente
Execução de Título Extrajudicial, nos termos do artigo 53, parágrafo 4º da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, defiro o
desentranhamento do documento de instruiu a inicial, em favor do(a) exequente, mediante termo. Aguarde-se em cartório o
prazo de noventa (90) dias, contados do trânsito em julgado, para destruição dos autos, nos termos do artigo 636, das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral. Procedam-se anotações e comunicações necessárias. - ADV: FÁBIO DONIZETE BERIOTTO
(OAB 246005/SP)
Processo 0004114-12.2009.8.26.0472 (472.01.2009.004114) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota de Crédito
Comercial - Deividi Rosa Me - Gester Construcao Gestao Empresarial Ltda - Fls. 249 - Vistos. Fls. 247/248:Considerando que
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foram inúmeras as tentativas do exequente em localizar o executado. Considerando ainda, que no Juizado Especial não há
previsão legal para intimação por edital. Considerando finalmente, que o executado foi regulamente citado e que deveria no
decorrer do processo ter comunicado o Juízo a mudança de seu endereço, nos termos do artigo 19, § 2º da Lei 9.099/95 e
do artigo 322 do Código de Processo Civil, dou como intimado do prazo de impugnação à penhora. Assim, expeça-se guia de
levantamento judicial da importância depositada a fls.213, em favor do exequente. No mais, intime-se o patrono do exequente,
para manifestar-se há mais a requerer, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do processo pelo pagamento. Dil. - ADV:
RENATO DA CUNHA RIBALDO (OAB 142919/SP)
Processo 0004354-59.2013.8.26.0472 (047.22.0130.004354) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Antonio da Costa Lamellas Junior - - Alessandro da Costa Lamellas - Cvc Brasil Operadora e Agencia de Viagens
Sa - Fls. 123 - Vistos. Recebo o recurso inominado interposto pelo requerido. Às contrarrazões no prazo de (10) dez dias. Após,
remetam-se os autos ao Egrégio Colégio Recursal da 11ª C.J. de Pirassununga-SP, com as cautelas de estilo. - ADV: GUSTAVO
HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (OAB 117417/SP) - ANTONIO FRANCISCO DE LIMA JÚNIOR (OAB 190875/SP)
Processo 3000119-95.2013.8.26.0472 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - CENTRO EDUCACIONAL
JOÃO PAULO II LTDA ME - Ivanildo Ferreira Quintiliano - Fls. 18 - Vistos. Tendo decorrido o prazo para o(a) exequente informar
o atual endereço da executado(a), o(a) mesmo(a) quedou-se inerte, conforme certidão retro. Assim, julgo EXTINTA a presente
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, nos termos do artigo 53, parágrafo 4º da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado,
defiro o desentranhamento do documento de instruiu a inicial, em favor do(a) exequente, mediante termo. Aguarde-se em
cartório o prazo de noventa (90) dias, contados do trânsito em julgado, para destruição dos autos, nos termos do artigo 636, das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral. Procedam-se anotações e comunicações necessárias. - ADV: FRANCISCO JORGE
ANDREOTTI NETO (OAB 193374/SP)
Processo 3001061-30.2013.8.26.0472 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Paulo Cesar Jorge - ANTONIO RUBENS
PEREIRA - Fls. 19 - Vista Diante do teor da petição noticiando o pagamento integral do débito, julgo EXTINTA a presente
Execução de Título Extrajudicial, nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Homologo a desistência do
prazo recursal. Assim, certifique-se o trânsito em julgado. Defiro a expedição, isenta de custas, de certidão de objeto e pé do
processo, no prazo de 10(dez) dias, ficando a disposição das partes para encaminhamento aos órgãos de proteção ao crédito.
Defiro, ainda, o desentranhamento dos documentos que instruíram à inicial, pelo(a) executado(a), mediante termo. Aguarde-se,
em cartório, o prazo de noventa dias para destruição dos autos, contados desta decisão, nos termos do artigo 636, das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral. P.R.I.C. - ADV: RENATO DA CUNHA RIBALDO (OAB 142919/SP)
Processo 3001389-57.2013.8.26.0472 - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso - Suzana Regina Pinheiro Leonardi
- GABRIEL DE GODOY CAUDURO - Fls. 09 - Vistos. CITE-SE o(a) ré(u) para efetuar o pagamento do débito, no prazo de três
(03) dias, contados da citação, sob pena de penhora. INTIME-SE, também que, no prazo de quinze dias, contados da citação,
poderá o(a) executado(a) opor embargos à execução, previsto no artigo 736 do Código de Processo Civil. INTIME-SE, mais, o(a)
executado(a) que, também, no prazo de 15 dias, contados da citação, reconhecendo o crédito do(a) exequente e comprovando
o depósito de 30% do valor da execução, poderá requerer o parcelamento do débito em até seis parcelas mensais, acrescidas
de correção monetária e juros de 1% ao mês, na forma do artigo 745-A do C.P.C. Intime-se. - ADV: ADRIANA ALVES COUTINHO
(OAB 128692/SP)
Processo 3001462-29.2013.8.26.0472 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Lais Caroline Galetti Mariana Alves Franco - Fls. 10 - Vistos. CITE-SE o(a) ré(u) para efetuar o pagamento do débito, no prazo de três (03) dias,
contados da citação, sob pena de penhora. INTIME-SE, também que, no prazo de quinze dias, contados da citação, poderá
o(a) executado(a) opor embargos à execução, previsto no artigo 736 do Código de Processo Civil. INTIME-SE, mais, o(a)
executado(a) que, também, no prazo de 15 dias, contados da citação, reconhecendo o crédito do(a) exequente e comprovando o
depósito de 30% do valor da execução, poderá requerer o parcelamento do débito em até seis parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% ao mês, na forma do artigo 745-A do C.P.C. Intime-se. - ADV: CARLOS ALBERTO KASTEIN
BARCELLOS (OAB 131504/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ PEDRO REBELLO GIANNINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DENISE APARECIDA LEAL VASCONI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0016/2014
Processo 0000042-06.2014.8.26.0472 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Arildo Pelegrini - Zylmara
Barbosa Maia dos Santos e Cia Ltda ME - Fls. 13 - Vistos. Designo audiência de CONCILIAÇÃO, para 18 de março de 2014,
às 15 horas e 30 minutos. Cite o(a)requerido(a), com as advertências legais, com os benefícios do artigo 172, § 2º, Código de
Processo Cível. Intime-o de que poderá apresentar resposta no prazo de 15 dias, contados da data da realização da audiência,
alertando-o de que sua ausência na referida audiência implicará na aplicação da pena de revelia e na imediata prolação de
sentença, nos termos do artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-o, ainda, de que poderá comparecer à audiência acompanhado
de advogado. Intime o(a) autor(a) de que deverá comparecer à audiência ora designada e de que sua ausência ocasionará a
extinção do processo, nos moldes do artigo 51, inciso I da Lei nº 9.099/95. Oportunamente, designar-se-á audiência de instrução
e julgamento. Int.Dil. - ADV: GABRIEL PELEGRINI (OAB 170445/SP)
Processo 0000110-29.2009.8.26.0472 (472.01.2009.000110) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Eduardo
Cesar Mariano - Maria Aparecida Marim de Almeida - Fls. 170 - Vistos. Tendo decorrido o prazo para o(a) exequente indicar bens
livres e passíveis de penhora de propriedade do(a) executado(a), o(a) mesmo(a) quedou-se inerte, conforme certidão retro.
Assim, julgo EXTINTA a presente Execução de Título Extrajudicial, nos termos do artigo 53, parágrafo 4º da Lei 9.099/95. Com
o trânsito em julgado, defiro o desentranhamento do documento de instruiu a inicial, em favor do exequente, mediante termo.
Aguarde-se em cartório o prazo de noventa (90) dias, contados do trânsito em julgado, para destruição dos autos, nos termos do
artigo 636, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral. Procedam-se anotações e comunicações necessárias. PRIC. - ADV:
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RENATO DA CUNHA RIBALDO (OAB 142919/SP)
Processo 0000867-81.2013.8.26.0472 (047.22.0130.000867) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Maria Zilda Brito Hilario - Toldos Lider de Catanduva - Fls. 39/40 - Vistos. No caso em tela, cuidando-se a
executada de empresário individual, conforme documento de fls.27, não vislumbro distinção entre a personalidade jurídica da
empresa e a pessoa física que a constitui. Assim, reputo presente uma única personalidade, que se confunde com a da pessoa
natural e resulta na unicidade dos patrimônios da empresa e de sua proprietária. Nesse sentido: “Tratando-se de firma individual,
não se cogita da distinção patrimonial entre a “sociedade” e seu componente, tendo em vista ser o mesmo componente o
próprio comerciante” (seg.TACivSP, ap. 660069-0/3, 10ª Câm., v.u., Rel. Juiz Marcos Martins, 29.08.01). Desta forma, DEFIRO
a realização da penhora “on line” em dinheiro porventura existente em contas correntes ou aplicações financeiras de titularidade
da executada JOÃO ROBERTO ELIAS ME, com nome fantasia de Toldos Lider Catanduva e JOÃO ROBERTO ELIAS. Nesta
data exarei ordem de bloqueio de valores pelo Sistema “BACEN JUD”, conforme comprovante anexo. Tornem conclusos os
autos em (05) cinco dias para verificação do resultado da ordem. Em restando frutífera, proceda a imediata transferência
do valor bloqueado a ordem e disposição do Juízo. Int.Dil. - ADV: RODRIGO BRAIDO DEVITO (OAB 315123/SP), JULIANA
BORGES (OAB 226978/SP)
Processo 0000867-81.2013.8.26.0472 (047.22.0130.000867) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Maria Zilda Brito Hilario - Toldos Lider de Catanduva - Fls. 42 - Vistos. Acessando o sistema BacenJud, verifiquei
que não foram encontrados valores passíveis de bloqueio, conforme comprovante que segue. Assim, expeça-se carta precatória
para a PENHORA, INTIMAÇÃO e AVALIAÇÃO, consignando que da lavratura do auto de penhora, os executados deverão ser
intimados, para caso queiram, apresentar impugnação em 15 dias, desde que verse sobre o disposto no artigo 475L do CPC.
Fica o Sr. Oficial de Justiça autorizado a proceder a diligência na forma do artigo 172, parágrafo 2º e dos artigos 660 à 662,
todos do C.P.C., se necessário. Não havendo penhora, deverá o Oficial de Justiça relacionar os bens móveis que guarneçam
a residência do(a) executado(a). Dil. - ADV: JULIANA BORGES (OAB 226978/SP), RODRIGO BRAIDO DEVITO (OAB 315123/
SP)
Processo 0001746-88.2013.8.26.0472 (047.22.0130.001746) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Mrc Consultoria e Sistema de Informatica Eirele Me - Settorial Grafica e Editora Ltda Me - Fls. 43 - Vistos.
Fls.40/41: Expeça-se mandado de PENHORA / CONSTATAÇÃO e AVALIAÇÃO para o(a) executado(a), consignando que da
lavratura do auto de penhora o(a) executado(a) deverá ser intimado(a) para, caso queira, apresentar impugnação, desde que
verse sobre o disposto no artigo 475L do Código de Processo Civil. Fica o Sr.Oficial de Justiça autorizado a proceder a diligência
na forma do artigo 172, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, se necessário. Não havendo penhora, deverá o Oficial de
Justiça relacionar os bens móveis que guarneçam a residência do(a) executado(a). In. e Dil. - ADV: ELIESER BERNARDO LINO
DA SILVA (OAB 195996/SP)
Processo 0002303-75.2013.8.26.0472 (047.22.0130.002303) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Thiago Cardoso
Fragoso - Alessandra de Moraes Leitao - Fls. 21 - Vistos. Diante do teor da petição noticiando o pagamento integral do débito,
julgo EXTINTA a presente Execução de Título Extrajudicial, nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil.
Homologo a desistência do prazo recursal. Assim, certifique-se o trânsito em julgado. Defiro a expedição, isenta de custas,
de certidão de objeto e pé do processo, no prazo de 10(dez) dias, ficando a disposição das partes para encaminhamento aos
órgãos de proteção ao crédito. Defiro, ainda, o desentranhamento dos documentos que instruíram à inicial, pelo(a) executado(a),
mediante termo. Aguarde-se, em cartório, o prazo de noventa dias para destruição dos autos, contados desta decisão, nos
termos do artigo 636, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral. P.R.I.C. - ADV: THIAGO CARDOSO FRAGOSO (OAB
269439/SP)
Processo 0002759-25.2013.8.26.0472 (047.22.0130.002759) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de
Serviços - Comprostec Escritorio Contabil Ltda Me - Gremio Ferroviario Ferreirense - Fls. 194 - Vistos. Diante do trânsito em
julgado da sentença, manifeste-se o patrono do requerente se tem interesse na execução. Em caso positivo, apresente planilha
de cálculo atualizado, no prazo de dez (10) dias, nos termos do artigo 475J do CPC. e enunciado 105 (XIX-Encontro-AracajuSE). Dil. - ADV: JOSE DA SILVA GALEGO (OAB 49559/SP), ADILSON APARECIDO FELICIANO (OAB 148809/SP)
Processo 0003248-62.2013.8.26.0472 (047.22.0130.003248) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Murilo Joaquim Carlos - Evandro Mateus Girotto dos Santos - - Dia Brasil Sociedade Ltda - Fls. 130 - Vistos.
Diante do cumprimento espontâneo da condenação, julgo EXTINTA a presente Ação de Indenização Moral, nos termos do artigo
794, inciso I, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 503, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é patente o
desinteresse das partes em interposição de recursos. Assim, certifique-se o trânsito em julgado. Expeça-se guia de levantamento
judicial da importância depositada a fls.126, em favor do(a) exequente. Aguarde-se, em cartório, o prazo de noventa dias para
destruição dos autos, contados desta decisão, nos termos do item 30.2, Seção V, subseção VIII, Capitulo IV, do Provimento
CSM nº 1670/2009. PRIC. - ADV: ARNALDO FARIA DA SILVA (OAB 116663/SP) - PAULO SOARES DE MORAIS (OAB 183461/
SP) - MARIA AUGUSTA MACIEL CARLOS DOS SANTOS (OAB 225975/SP) - MARIA ANTONIA MOREIRA FIGUEIREDO (OAB
62852/SP) - VANILDO DOS SANTOS (OAB 314183/SP)
Processo 0003609-79.2013.8.26.0472 (047.22.0130.003609) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Adriana
Aparecida Daddio Tognette - Anderson Gonçalves Rego - Fls. 18 - Vistos. Tendo decorrido o prazo para o(a) exequente informar
o atual endereço da executado(a), o(a) mesmo(a) quedou-se inerte, conforme certidão retro. Assim, julgo EXTINTA a presente
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, nos termos do artigo 53, parágrafo 4º da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado,
defiro o desentranhamento do documento de instruiu a inicial, em favor do(a) exequente, mediante termo. Aguarde-se em
cartório o prazo de noventa (90) dias, contados do trânsito em julgado, para destruição dos autos, nos termos do artigo 636,
das Normas de Serviço da Corregedoria Geral. Procedam-se anotações e comunicações necessárias. P.R.I.C. - ADV: ADRIANA
ALVES COUTINHO (OAB 128692/SP)
Processo 0003891-20.2013.8.26.0472 (047.22.0130.003891) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Francisco Carlos
Vidal Madalena - Paulo Sergio Teodomiro Lima Me - Fls. 46 - Vistos. Diante do teor da certidão do Oficial de Justiça, noticiando
que o(a) executado(a) não reside no endereço fornecido nos autos, INTIME-SE, o(a) patrono(a) do(a) exequente para, no prazo
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de 30 dias, fornecer o atual endereço, a fim de viabilizar a intimação para eventual embargos à penhora. Dil. - ADV: CARLOS
HENRIQUE RIBALDO COSTA (OAB 112527/SP)
Processo 0003944-98.2013.8.26.0472 (047.22.0130.003944) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida
em Cadastro de Inadimplentes - Comunhao Imoveis - Serasa Experian - Fls. 142 - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que
tenha eficácia de título executivo (parágrafo único do artigo 22, da Lei nº 9.099/95), julgando EXTINTA a ação de indenização,
nos termos do artigo 269, inciso III do Código de Processo Civil. Não havendo interesse na interposição de recursos, nos
termos do artigo 503 do Código de Processo Civil, certifique-se o trânsito em julgado. Aguarde-se, em cartório, o prazo para
cumprimento do acordo. PRIC. - ADV: MARCIA APARECIDA GOTTO (OAB 100976/SP) - JOSÉ EDUARDO GOMES COMUNHÃO
(OAB 255162/SP)
Processo 0004156-56.2012.8.26.0472 (472.01.2012.004156) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Lianeide Cardoso Fragoso - Jose Fernando da Cruz Motos - - Jose Fernando da Cruz - Fls. 108 - Vistos. INTIMESE, o(a) patrono(a) do exequente, para se manifestar em prosseguimento do processo, no prazo de 30 dias improrrogáveis, sob
pena de extinção do processo. Dil. - ADV: THIAGO CARDOSO FRAGOSO (OAB 269439/SP)
Processo 0004430-83.2013.8.26.0472 (047.22.0130.004430) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Ato / Negócio
Jurídico - Carolina Molena - Tok & Stok - Fls. 68 - Vistos. No âmbito do Juizado Especial Cível, é possível a desistência da ação
pelo autor, mesmo sem anuência do réu já citado, como prevê o “Enunciado 90- Aprovado no XVI Encontro-Rio de Janeiro”(grifo
nosso). Assim, homologo a desistência e julgo EXTINTA a presente Ação de desfazimento do negócio, sem julgamento do mérito,
nos termos do artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, defiro o desentranhamento dos
documentos que instruíram a inicial, mediante termo. Aguarde-se em cartório o prazo de noventa (90) dias, contados do trânsito
em julgado, para destruição dos autos, nos termos do artigo 636, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral. Procedam-se
anotações e comunicações necessárias. LIBERE-SE A PAUTA. P.R.I.C. - ADV: EDMAR APARECIDO FERNANDES VEIGA (OAB
189522/SP) - LUCIANA MARTINS DE ANDRADE (OAB 213924/SP)
Processo 0004917-87.2012.8.26.0472 (472.01.2012.004917) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Olivia Apparecida
Calovi Mariano - Ubaldo Faggian Filho - Fls. 141 - Vistos. Manifeste-se o patrono do exequente se há mais a requerer, no prazo
de 10 dias, sob pena de extinção do processo pelo pagamento. Dil. - ADV: JAMIL BORELLI FADER (OAB 67947/SP) - RENATO
DA CUNHA RIBALDO (OAB 142919/SP)
Processo 3000317-35.2013.8.26.0472 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Cadeu
& Ambrosio Comercio Varejista de Veiculos Automotores Ltda Me - Banco Itaucard S.A. - Fls. 101 - Vistos. Diante do teor da
certidão retro, intime-se, a instituição financeira requerida para, no prazo de 10 dias, sanar a falta de assinatura da contestação,
sob pena de lhe ser decretada a revelia. Dil. - ADV: BENEDICTO CELSO BENICIO (OAB 20047/SP) - ANTONIO FRANCISCO
DE LIMA JÚNIOR (OAB 190875/SP) - TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS (OAB 182694/SP)
Processo 3001062-15.2013.8.26.0472 - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso - Adriana Aparecida Daddio Tognette
- Sueli Candida Ferreira Bernardo - Fls. 17 - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que tenha eficácia de título executivo
(parágrafo único do artigo 22, da Lei nº 9.099/95), julgando EXTINTA a ação de execução de título extrajudicial, nos termos do
artigo 269, inciso III do Código de Processo Civil. Não havendo interesse na interposição de recursos, nos termos do artigo 503
do Código de Processo Civil, certifique-se o trânsito em julgado. Aguarde-se, em cartório, o prazo para cumprimento do acordo.
PRIC. - ADV: ADRIANA ALVES COUTINHO (OAB 128692/SP)
Processo 3001486-57.2013.8.26.0472 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - CAMILO ARSENIO SCORSOLINI EMILIO CARLOS PEIXE - Fls. 13 - Vistos. Intime-se o(a) patrono(a) para aditar a inicial, no prazo de 10 dias, quanto ao título
acostado às fls. 07, pois a cártula foi emitida pelo(a) executado(a) em favor BRAPIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA, e
posteriormente repassada ao exequente, que na qualidade de cessionário de pessoa jurídica, não tem legitimidade para propor
ação perante o Juizado Especial, tal como disciplina o artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95, inclusive, deverá apresentar
novo cálculo com exclusão do valor do título de fls. 07. Int. e Dil. - ADV: JOAO GILBERTO GIROTTO MACHADO (OAB 103006/
SP)

Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ PEDRO REBELLO GIANNINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL WALTER JOSE BORELLI JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0033/2014
Processo 0002253-20.2011.8.26.0472 (472.01.2011.002253) - Processo de Apuração de Ato Infracional - Contra a dignidade
sexual - M. V. B. da S. - controle nº 057/2011 - despacho de fls. 293: Vistos. O adolescente M.V.B.S., que completou 18 anos
no dia 11/01/2012 (fls. 30), não foi localizado pela Polícia Civil da Comarca de Jandira (fls. 288/289). A precatória expedida à
Comarca de Jandira, para os fins acima declinados, ainda não foi devolvida (fls. 286). Assim, adite a deprecata, solicitando
novas diligências para a localização de Maciel, consignando o endereço informado a fls. 79. Int. - ADV: ELIESER BERNARDO
LINO DA SILVA (OAB 195996/SP)
Processo 0002741-38.2012.8.26.0472 (472.01.2012.002741) - Adoção c/c Destituição do Poder Familiar - Adoção de
Criança - J. A. de L. - - P. D. L. F. de L. - L. M. A. - - J. R. C. - controle nº 045/2012 - Despacho de fls. 321: Vistos. Certidão retro:
Aguarde-se por mais 30 dias a devolução da carta precatória expedida à Comarca de Mogi Guaçu para intimação do requerido
dos termos da r. Sentença de fls. 261/270; no silêncio, cobre-se, por e-mail, a restituição dos autos devidamente cumpridos. Int.
- ADV: CAMILA DE CARVALHO STOCCO (OAB 266123/SP), GELSON FAITA (OAB 19377/PR)
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Processo 3001445-90.2013.8.26.0472 - Procedimento ordinário - Seção Cível - H. S. O. A. - M. de P. F. - - F. do E. de S. P. controle nº 1775/2013 - despacho de fls. 46: Vistos. Considerando que o autor necessita do complemento alimentar “Aptamil 1”
em substituição ao “Pré-Nan”, conforme prescrição médica atualizada de fls. 44, e diante da manifestação favorável do MP (fls.
44), DEFIRO o pedido a fim de que os réus forneçam ao autor o referido produto na quantidade e com a frequência necessárias,
sempre que prescritas, no prazo de 48 horas, sob pena de incidência de multa de R$ 200,00 por dia de atraso. Oficie-se, com
urgência. Int. - ADV: LUCIANE ELEUTERIO GONCALVES (OAB 114220/SP)

POTIRENDABA
Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCO ANTÔNIO COSTA NEVES BUCHALA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RUI FERRARI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2014
Processo 3000564-10.2013.8.26.0474 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Franquia - Edson Luis Rangel Me - Nelson
Scarpelli - - Fornecer o requerido, no prazo de cinco (05) dias, o endereço das testemunhas arroladas na sua contestação às
fls. 18 dos autos ou informe se estas comparecerão à audiência designada, independentemente de intimação. Nada Mais.
Potirendaba, 07 de janeiro de 2014. - ADV: GLAUCO DE CARVALHO (OAB 202105/SP), TALITA CASEIRO BERETTA (OAB
230573/SP)

PRAIA GRANDE
Cível
1ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANDRÉ ROSSI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUIZ ROBERTO DA SILVA CASTRO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 006/2014
Processo 0000012-24.2012.8.26.0477 (477.01.2012.000012) - Nunciação de Obra Nova - Direito de Vizinhança - Pedro Izar
Neto - - Maria Lúcia Graner Izar - Édis Cesar Vedovatti - Vistos. Expeça-se mandado de constatação e intimação com urgência.
O Sr. Oficial de Justiça deverá, além de constatar se a obra está em andamento e seu estágio, verificar se permanece como
engenheiro responsável Antonio Carlos Olímpio da Silva, o qual já foi notificado para paralisar a obra, sob pena de desobediência.
Deverão ser intimados os operários (e também o engenheiro responsável, caso aquele já notificado tenha sido substituído) para
que não continuem a obra, sob pena de responsabilização por crime de desobediência à ordem judicial. Mantenho, por ora, o
valor da multa diária já arbitrado. Expeça-se mandado de levantamento, em favor do perito, dos honorários depositados a fls.
408. Int. - ADV: JOÃO ARNALDO TORRES FILHO (OAB 249790/SP), ELISANGELA FERNANDES GONÇALVES (OAB 245809/
SP)
Processo 0000296-32.2012.8.26.0477 (477.01.2012.000296) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Jorge Luiz Barbosa Navarro - Vistos Fls. 40/41: defiro. Providencie a Serventia, via on line, o
bloqueio do veículo. Int. - ADV: ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP)
Processo 0000780-86.2008.8.26.0477 (477.01.2008.000780) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Centro
Educacional e Cultural de Praia Grande Ltda - Soraya de Souza Nunes Pombo - Recolha o requerente a complementação da
diligência do oficial de justiça no valor de R$ 6,75 (seis reais e setenta e cinco centavos). - ADV: ANA LUCIA MOURE SIMÃO
CURY (OAB 88721/SP), JOSÉ ESTEBAN DOMINGUES LISTE (OAB 164666/SP)
Processo 0002298-72.2012.8.26.0477 (477.01.2012.002298) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de Crédito
- Paulo Francisco Rosa Vidros Me - Celso Gagliardi Junior - Para que o requerente providencie, no prazo de cinco dias, a
complementação da condução do Oficial de Justiça no valor de R$ 6,75. - ADV: RENATA FERNANDA LIMA COSTA NOGUEIRA
(OAB 209674/SP)
Processo 0003583-37.2011.8.26.0477 (477.01.2011.003583) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Paulo
Jovianiano de Oliveira - Cia Itauleasing de Arrendamento Mercantil - Manifeste-se o autor em réplica à contestação ofertada,
no prazo de dez dias. - ADV: LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP), SANDRA VALERIA ANDRADE CATAO (OAB
133663/SP)
Processo 0004087-72.2013.8.26.0477 (047.72.0130.004087) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários
- Aymore Credito Financiamento e Investimento Sa - Adriana Claudia Dzigan - Recolha o autor a taxa da(s) pesquisa(s)
requerida(s) DRF, no valor de R$ 11,00 cada. - ADV: FERDINANDO MELILLO (OAB 42164/SP), PAULO EDUARDO MELILLO
(OAB 76940/SP)
Processo 0004160-30.2002.8.26.0477 (477.01.2002.004160) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Unibanco Uniao de Bancos Brasileiros Sa - Paulo Cesar Alves dos Santos - Que o autor retire em cartório o mandado
de levantamento de fls. 182. - ADV: HELOÍSA HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS ZANNIN (OAB 110077/SP)
Processo 0004245-64.2012.8.26.0477 (477.01.2012.004245) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito
Comercial - Leonardo Hellmeister Sorrentino - Denis Felix do Nascimento - Manifeste-se o autor , no prazo de cinco dias, sobre
o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. - ADV: ARNALDO SORRENTINO (OAB 44747/SP), JEFERSON
ALBERTINO TAMPELLI (OAB 133046/SP)
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Processo 0004426-70.2009.8.26.0477 (477.01.2009.004426) - Procedimento Ordinário - Direitos / Deveres do Condômino
- Condominio Edificio Residencial Portofino - Silvana da Costa Feliz - Vistos. Fls. 130 e 131/133: Retifique a Serventia o polo
passivo da ação, conforme requerido. Anote-se. Cite-se, nos termos de fls. 33, observando-se o endereço ora informado. Int. ADV: ERINEIDE DA CUNHA DANTAS (OAB 143992/SP)
Processo 0004426-70.2009.8.26.0477 (477.01.2009.004426) - Procedimento Ordinário - Direitos / Deveres do Condômino
- Condominio Edificio Residencial Portofino - Silvana da Costa Feliz - Imprima o requerente a deprecata expedida no prazo de
10 (dez) dias, instruindo-a corretamente e comprovando sua distribuição em igual prazo. - ADV: ERINEIDE DA CUNHA DANTAS
(OAB 143992/SP)
Processo 0004437-94.2012.8.26.0477 (477.01.2012.004437) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Karla Gouveia Dias Silva - Vistos Fls. : defiro. Providencie a Serventia, via on line, o bloqueio
do veículo. Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido integralmente por oficial de justiça, intimandose o devedor para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 dias (art. 475-J, § 1º, do CPC). Int. - ADV: ANA PAULA Z.
TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP)
Processo 0005283-14.2012.8.26.0477 (477.01.2012.005283) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Edificio
Residencial Itaparica - Joel Carlos Dias - - Maria Lucia Gomes Dias - - Manifestar-se o autor, no prazo de cinco dias, sobre
resultado da carta de citação/intimação da ré Maria Lucia (recebido por terceiro). Nada Mais. - ADV: FRANKLIN AFONSO
RAMOS (OAB 155776/SP)
Processo 0005438-56.2008.8.26.0477 (477.01.2008.005438) - Procedimento Ordinário - Reajuste de Remuneração, Soldo,
Proventos ou Pensão - Nerly Pellegrini Mian - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifestem-se as partes , no prazo de
cinco dias, sobre o laudo pericial juntado aos autos. - ADV: ROSIMEIRE MIAN CAFFARO MELO (OAB 226273/SP), ALVARO
MICHELUCCI (OAB 163190/SP)
Processo 0005747-14.2007.8.26.0477 (477.01.2007.005747) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Comercio e Distribuição de Gêneros Alimentícios Pam Ltda - Cooprun Comercio de Generos Alimentícios Ltda - - Banco do
Brasil Sa - Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando-as ,sob pena de preclusão e indeferimento.
Anoto que o silêncio será interpretado como desistência à dilação probatória .Digam ainda se não tem interesse na designação
de audiência de tentativa de conciliação ,para os fins do artigo 331 do CPC. - ADV: ANDRÉA PAIXÃO DE PAIVA MAGALHÃES
MARQUES (OAB 150965/SP), FABIO COMITRE RIGO (OAB 133636/SP)
Processo 0006523-09.2010.8.26.0477 (477.01.2010.006523) - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - Dernivaldo
Abade de Almeida Santos - Tecnocal Construtora e Incorporadora Ltda - Complemente o requerente o endereço fornecido para
citação dos confrontantes Rui de Deus Barbosa e sua esposa, informando o CEP ou o bairro correspondente ao local indicado
para citação. - ADV: EMILIO CARLOS FLORENTINO DA SILVA (OAB 92751/SP), ENIL FONSECA (OAB 22345/SP)
Processo 0007365-81.2013.8.26.0477 (047.72.0130.007365) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Glauco Moreno
Gomes - Caixaforte Engenharia e Construçoes Ltda - Manifeste-se o autor em réplica à contestação ofertada, no prazo de dez
dias. - ADV: MARCELO VALLEJO MARSAIOLI (OAB 153852/SP), RICARDO PINHEIRO ELIAS (OAB 204210/SP), MARION
SANCHES LINO BOTTEON (OAB 169610/SP)
Processo 0007443-12.2012.8.26.0477 (477.01.2012.007443) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio
Edificio Sophia Residence - Leandro Antonio Leal - - Samantha Cordeiro Fernandes Leal - Ciência ao autor sobre a resposta do
oficio do Banco do Brasil de fls. 112. - ADV: MARIANA APARECIDA GONÇALVES (OAB 258233/SP)
Processo 0008034-13.2008.8.26.0477 (477.01.2008.008034) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Banco Safra S A - Astral Móveis e Decorações Ltda Me - - Semel Ali Mahmoud - - Ali Mohamad Mahmoud - - Fatme Abdul Rahim
Mahmoud - Para que o autor retire as precatórias aditadas, em dez dias, comprovando as respectivas distribuições em igual
prazo. - ADV: CLEUZA ANNA COBEIN (OAB 30650/SP)
Processo 0008215-92.2010.8.26.0590 (590.01.2010.008215) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Fortex
Assessoria e Treinamento Educacional Ltda Epp - Maria de Fatima Nascimento Santos - Recolha o autor a taxa da(s) pesquisa(s)
requerida(s) DRF, RENAJUD, no valor de R$ 11,00 cada. - ADV: VIVIAN SIMÕES (OAB 265064/SP)
Processo 0008667-82.2012.8.26.0477 (477.01.2012.008667) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Condominio Edificio Solar dos Reis - Estrutural Pirâmide Construtora Ltda - Vistos em saneador. A inicial contém suficiente
exposição dos fatos e pedidos certos e determinados, permitindo exata compreensão de seus conteúdos e alcance. Há evidente
correlação lógica entre a narrativa dos fatos e a pretensão deduzida. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial. Fixo como
pontos controvertidos a existência de vícios construtivos, a ausência de reparo pela ré; a dimensão dos danos e os reparos
necessários bem como seus custos; a urgência no reparo dos vícios construtivos; eventuais danos provocados por intervenção
do condomínio ou manutenção deficiente. Para tanto, defiro a produção de prova pericial e prova documental complementar.
Indefiro, por ora, prova orais, conquanto as questões a serem dirimidas demandam conhecimentos técnicos específicos. Nomeio
perito o Eng. Sérgio Luís Ribeiro dos Santos Novaes. Notifique-se ele para estimar seus honorários em cinco dias. Providenciese com urgência. Prazo para entrega do laudo: 45 dias após o início dos trabalhos. Faculta-se às partes apresentação de
quesitos e indicação de assistentes técnicos, em cinco dias. Fls. 304/316: ciência à ré. Int. - ADV: PAULO RICARDO GOIS
TEIXEIRA (OAB 154338/SP), ROSELY FERRAZ DE CAMPOS (OAB 92567/SP)
Processo 0009457-32.2013.8.26.0477 (047.72.0130.009457) - Procedimento Ordinário - Bancários - Alexandra Patricia
Pestana - Banco Itaucard Sa - Manifeste-se o autor em réplica à contestação ofertada, no prazo de dez dias. - ADV: CARLA
PASSOS MELHADO COCHI (OAB 187329/SP), RENATA APARECIDA BEZERRA (OAB 229184/SP)
Processo 0009760-46.2013.8.26.0477 (047.72.0130.009760) - Procedimento Ordinário - Bancários - Ronaldo Silveira
Rodrigues - Caixa Consorcios Sa Administradora de Consorcios - Manifeste-se o autor em réplica à contestação ofertada, no
prazo de dez dias. - ADV: EDUARDO ROCHA VASSÃO (OAB 256700/SP), ALDIR PAULO CASTRO DIAS (OAB 138597/SP),
RENATO TUFI SALIM (OAB 22292/SP)
Processo 0009846-85.2011.8.26.0477 (477.01.2011.009846) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Isdralit Industria
e Comercio Ltda - Fernanda Rodrigues Madeireira Me - Recolha o autor a taxa da(s) pesquisa(s) requerida(s) DRF, no valor de
R$ 11,00 cada. - ADV: MIRELA KERCHES NICOLUCCI (OAB 270955/SP)
Processo 0010225-55.2013.8.26.0477 (047.72.0130.010225) - Procedimento Ordinário - Seguro - Manoel Messias dos
Santos - Seguradora Lider Sa Seg Dpvat - Manifeste-se o autor em réplica à contestação ofertada, no prazo de dez dias. - ADV:
CLAUDIO VALHERI LOBATO (OAB 84736/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP)
Processo 0010414-72.2009.8.26.0477 (477.01.2009.010414) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Marcia Carpintero
do Nascimento - - Luciana Carpintero do Nascimento - - Reginaldo Fernandes do Nascimento Junior - Trasnportes Sancap
Sa - Vistos. Fls. 104/106: Defiro o desbloqueio requerido. Providencie a serventia o necessário, via “on line”, junto ao sistema
RENAJUD. No mais, esclareça a autora, no prazo de 05 (cinco) dias, se o acordo de fls. 83/85 foi integralmente cumprido.
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Anoto que o silêncio implicará na extinção do feito nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Int.. - ADV:
RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (OAB 165046/SP), DANIELLY DOS SANTOS FRAGOSO (OAB 212926/SP)
Processo 0010677-41.2008.8.26.0477 (477.01.2008.010677) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Vera Lucia Simões Ferreira Franco de Freitas - Cristiane Moreira Ribeiro - Vistos. Anote-se a patrona da executada junto ao
sistema imprimindo-se nova etiqueta(fls. 05 do apenso). Fica o executado intimado na pessoa de seu advogado, pela publicação
deste despacho no Diário Eletrônico, a indicar quais são e onde se encontram os bens e direitos sujeitos à penhora e seus
respectivos valores, no prazo de cinco dias, pena de incorrer em ato atentatório à dignidade justiça e aplicação de multa de até
20% do valor atualizado do débito em execução, tudo nos termos do artigo 599, inciso II CC. Artigo 600 incisos II III e IV e artigo
601 CPC. Int. - ADV: MARCELUS AUGUSTUS CABRAL DE ALMEIDA (OAB 120315/SP), IZILDA DOURADO CARNIO (OAB
143189/SP), ARIENE DE SOUZA ARTILHEIRO (OAB 268378/SP)
Processo 0010943-52.2013.8.26.0477 (047.72.0130.010943) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Dinorah Credes - Banco Bradesco Sa - Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando-as ,sob pena de
preclusão e indeferimento. Anoto que o silêncio será interpretado como desistência à dilação probatória .Digam ainda se não
tem interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação ,para os fins do artigo 331 do CPC. - ADV: BRUNO LOBO
VIANNA JOVINO (OAB 262341/SP), SERGIO LUIZ ROSSI (OAB 66737/SP), RICARDO RIBEIRO DE LUCENA (OAB 47490/
SP)
Processo 0011001-31.2008.8.26.0477 (477.01.2008.011001) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Berenice Viana
Tavares - Marcelo de Paula Cypriano - - Petons Empreendimentos Imobiliarios Ltda - Manifeste-se o autor , no prazo de cinco
dias, sobre o retorno do(s) A.R.(s) negativo e do(s) A.R.(s) recebido por terceiro da carta de citação/intimação. - ADV: MARIA
CRISTINA DE SOUZA RACHADO (OAB 95701/SP)
Processo 0011562-26.2006.8.26.0477 (477.01.2006.011562) - Ação Civil Pública - Meio Ambiente - Jose Luiz Nicaccio Simao
e outro - Vistos. Certifique a serventia o trânsito em julgado da r. Sentença. Fls.177/178: Arbitro os honorários advocatícios
dos curadores nomeados às fls. 64 e 111, em R$ 304,77; Expeçam-se as respectivas certidões. Nada mais sendo requerido,
arquivem-se. Int. - ADV: MANOEL ANTONIO RIBEIRO (OAB 39490/SP), DOUGLAS CANDIDO DA SILVA (OAB 228570/SP)
Processo 0011575-15.2012.8.26.0477 (477.01.2012.011575) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Edificio
Residencial Suely - Luiz Antonio Moretto - Vistos. Diante da possibilidade de conciliação manifestada e, em conformidade com
o art. 331 do CPC, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 11 de março de 2014, às 14h20min. À audiência
deverão comparecer as partes e seus procuradores habilitados a transigir, observando-se o disposto no artigo 242, parágrafo
1º, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes através de seus advogados, pela imprensa oficial. Int. - ADV: MARCO
ANTONIO DOS SANTOS DAVID (OAB 161721/SP), FÁBIO MOYA DIEZ (OAB 213889/SP)
Processo 0011886-79.2007.8.26.0477 (477.01.2007.011886) - Procedimento Ordinário - Direitos / Deveres do Condômino
- Condominio Edificio Cannes Ii - Jose Moraes de Souza e outro - Dr.Carlos Roberto Cristovam Júnior fique ciente de sua
nomeação nos autos como Curador Especial dos réus, bem como para, querendo, ofertar contestação no prazo de 15 (quinze)
dias. - ADV: CARLOS ROBERTO CRISTOVAM JÚNIOR (OAB 230713/SP), FÁBIO FERREIRA COLLAÇO (OAB 167730/SP)
Processo 0011934-14.2002.8.26.0477 (477.01.2002.011934) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio
Centro Comercial Residencial Florida 112402 - Idemar Soares de Melo - Vistos. Indefiro, por ora, levantamento do dinheiro
penhorado, devendo a ré cumprir o quanto determinado a fls. 188, apresentando os extratos de movimentação bancária a partir
de 24/07/2013 até a data do bloqueio inclusive (24/09/2013). Com a juntada, dê-se ciência ao autor, facultada manifestação em
cinco dias, e tornem conclusos com urgência. Quanto à pretendida penhora sobre o apartamento, verifico que a metade ideal
da unidade já se encontra penhorada em ação anterior entre as mesmas partes (R03/24.070), bem como em execução de título
extrajudicial ajuizada por terceiro contra o réu (R.04/24.070). Portanto, esclareça o autor se insiste na penhora e se ela deve
incidir sobre a totalidade do imóvel ou apenas sobre a metade ideal pertencente à ré. Int. - ADV: FRANCO DELLA VALLE (OAB
216186/SP), JOSELITO MACEDO SANTOS (OAB 165095/SP), ADILSON DOS REIS (OAB 290044/SP)
Processo 0012501-93.2012.8.26.0477 (477.01.2012.012501) - Procedimento Ordinário - Bancários - Antonio Zardi - Banco
Bv Financeira Sa Credito e Investimento - Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando-as ,sob
pena de preclusão e indeferimento. Anoto que o silêncio será interpretado como desistência à dilação probatória .Digam ainda
se não tem interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação ,para os fins do artigo 331 do CPC. - ADV:
CARLOS EDUARDO NICOLETTI CAMILLO (OAB 118516/SP), ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA (OAB 140741/
SP), ALEXANDRE ROMERO DA MOTA (OAB 158697/SP)
Processo 0014566-32.2010.8.26.0477 (477.01.2010.014566) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Fortec Assessoria e Treinamento Ltda - Paulo Gercio Machado Cezar - Recolha o autor a taxa da(s) pesquisa(s) requerida(s)
BACEN, RENAJUD, no valor de R$ 11,00 cada. - ADV: VIVIAN SIMÕES (OAB 265064/SP)
Processo 0015044-40.2010.8.26.0477 (477.01.2010.015044) - Despejo - Locação de Imóvel - Beatriz Lacerda Placido de
Jesus - - Cristiane Placido de Jesus Gomes - Cícero Romão - Recolher o autor a taxa ORIGINAL do Bacen. - ADV: SERGIO
HENRIQUE COTRIM MOLITERNO JUNIOR (OAB 297453/SP), ELIMARIO DA SILVA RAMIREZ (OAB 96530/SP)
Processo 0015535-47.2010.8.26.0477 (477.01.2010.015535) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel Rosimeire Gravina Crespo Novo - Marcelo Henrique Lenço - Vistos. Observo que a r. decisão de fls. 88/92 determina que os
honorários advocatícios ficam sobrestados na forma do art. 12 da Lei 1060/50 pois a parte requerida é beneficiária da justiça
gratuita. Portando, apresente a parte autora nova planilha atualizada sem os 10% de honorários advocatícios. Int. - ADV: TIAGO
JORGE REZENDE (OAB 224848/SP), RAMON EMIDIO MONTEIRO (OAB 86623/SP), MARCELO TADEU MAIO (OAB 244974/
SP)
Processo 0015679-21.2010.8.26.0477 (477.01.2010.015679) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Jakson Paulo
Ledo dos Santos - Seguradora Líder dos Consórcios Dpvat Sa - Manifestem-se as partes , no prazo de cinco dias, sobre o laudo
pericial juntado aos autos. Manifeste-se o autor , no prazo de cinco dias, sobre o retorno do(s) A.R.(s) recebido por terceiro da
carta de citação/intimação (José Araujo). - ADV: MARCELLO DE OLIVEIRA (OAB 184772/SP)
Processo 0015987-62.2007.8.26.0477 (477.01.2007.015987) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Unibanco Unicao de Bancos Brasileiros Sa - Carlos Eduardo Lopes - Que o autor retire em cartório o mandado de
levantamento de fls. 90. - ADV: HELOÍSA HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS ZANNIN (OAB 110077/SP)
Processo 0016106-47.2012.8.26.0477 (477.01.2012.016106) - Procedimento Ordinário - Bancários - Andrea Carla Isidorio
- Banco Finasa Sa - Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando-as ,sob pena de preclusão e
indeferimento. Anoto que o silêncio será interpretado como desistência à dilação probatória .Digam ainda se não tem interesse
na designação de audiência de tentativa de conciliação ,para os fins do artigo 331 do CPC. - ADV: EVANDRO MARDULA (OAB
258368/SP), RENATA APARECIDA BEZERRA (OAB 229184/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), FABIO ANDRE
FADIGA (OAB 139961/SP)
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Processo 0016261-50.2012.8.26.0477 (477.01.2012.016261) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Josivaldo Jose dos Santos - Comeri Litoral Comercio de Veiculos Ltda - - Banco Itau Leasing Sa - Manifeste-se o autor em
réplica à contestação ofertada, no prazo de dez dias. - ADV: MATHEUS RODRIGUES FELDBERG (OAB 274693/SP), ANTONIO
CEZAR RIBEIRO (OAB 69807/SP), FERNANDO RIBEIRO DE SOUZA PAULINO (OAB 229452/SP), FÁBIO LUIZ LORI DIAS
FABRIN DE BARROS (OAB 229216/SP), OBED DE LIMA CARDOSO (OAB 137795/SP)
Processo 0016841-80.2012.8.26.0477 (477.01.2012.016841) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Geraldina
Maria Freire e outro - Vistos. Recebo as petições de fls. 38/43 e 47/48 como formal aditamento à inicial. Anote-se, inclusive
quanto à inclusão de JOSENILDA PEREIRA DA SILVA no polo passivo. Citem-se os réus para responderem, no prazo de quinze
dias, com as advertências legais. Defiro aos autores os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Int. - ADV: JAVAN MENDONÇA
BESERRA JUNIOR (OAB 216292/SP)
Processo 0018820-53.2007.8.26.0477 (477.01.2007.018820) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais Condominio Residencial Cornide Ii - Marco Antonio Carriel - - Erica Sampaio Vieira - Vistos. Fls. 163/164: Intime-se o devedor
da penhora e avaliação e para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 dias (art. 475-J, §1º, do CPC) contados da
publicação deste despacho. Defiro o levantamento do depósito judicial de fls. 153 em favor do credor, posto que incontroverso.
Expeça-se mandado de levantamento. Int. - ADV: DORALICE CARDOSO GUERREIRO (OAB 122305/SP), MARCUS VINICIUS
GUERREIRO DE CARLOS (OAB 184896/SP), ALAN CARLOS XAVIER DE PONTES (OAB 265602/SP)
Processo 0018984-47.2009.8.26.0477 (477.01.2009.018984) - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - Mario
Campos Domingues - - Nadia de Lima Domingues - Jose Antonio do Carmo Seco - - Giovannina Lovisi do Carmo Seco - Michele Lavacca - - Luzia Bueno Ponte de Gouveia - - Rosa Lovisi Lavacca - - Neusa Maria Molina - - José de Pontes Gouveia
- Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando-as ,sob pena de preclusão e indeferimento. Anoto que o
silêncio será interpretado como desistência à dilação probatória .Digam ainda se não tem interesse na designação de audiência
de tentativa de conciliação ,para os fins do artigo 331 do CPC. - ADV: MARIA ANGELICA RANGEL SETTI POSTIGLIONE FANANI
(OAB 99804/SP), RICHARDSON DE SOUZA (OAB 140181/SP), EUGENIO BELMONTE (OAB 70417/SP), JOAO LEOPOLDO
MACIEL (OAB 89426/SP)
Processo 0019054-30.2010.8.26.0477 (477.01.2010.019054) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Hospital Ana Costa S
A - José Carlos Dias - - Aline Maida Mengoni Dias - Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONDENO ambos
os réus, solidariamente, a pagar à autora sete mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos, corrigidos
monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescidos dos juros de mora legais de um por cento ao mês a contar da
citação. Em consequência, JULGO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inciso I do Código de Processo
Civil. Em razão da sucumbência, arcarão os réus com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários de advogado
da autora, arbitrados estes em dez por cento sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, § 3º do CPC. A cobrança das
verbas de sucumbência fica sobrestada na forma do art. 12 da Lei nº 1.060/50, pois aos requeridos são deferidos os benefícios
da Justiça Gratuita. Anote-se. Oportunamente, ao arquivo. P. R. I. custas de preparo R$ 194,06 - taxa de remessa e retorno de
autos R$ 25,00. - ADV: LEANDRO SOARES DA CUNHA (OAB 225755/SP), JOSE PAULO FERNANDES FREIRE (OAB 10648/
SP), GLAUCIA BEVILACQUA (OAB 228615/SP)
Processo 0019133-14.2007.8.26.0477 (477.01.2007.019133) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Eduardo
Batista Doria e outro - Providencie o autor, no prazo de cinco dias, o recolhimento da taxa para pesquisa de endereço via
sistema RENAJUD. - ADV: PAULO SILAS FILARETO (OAB 289031/SP), EDNEY FIRMINO ABRANTES (OAB 178856/SP),
FABIANO CHINEN (OAB 197701/SP), VICTORIO VIEIRA (OAB 32892/SP)
Processo 0020586-68.2012.8.26.0477 (477.01.2012.020586) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Artur Estanislau dos Santos Neto - Vistos. Fls. 42: Providencie a Serventia o necessário, via
on line, junto ao Renajud. Após, defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de noventa dias, conforme requerido. Decorridos sem
manifestação, intime-se o autor pessoalmente a dar regular andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção.
Int. - ADV: ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP)
Processo 0021609-54.2009.8.26.0477 (477.01.2009.021609) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Banco Bradesco S A - Israel Ferreira da Costa Gesso Me - - Israel Ferreira da Costa - Recolha o autor a taxa da(s) pesquisa(s)
requerida(s) Bacen, o valor de R$ 11,00 cada. - ADV: ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP), PAULO
EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP)
Processo 0022351-11.2011.8.26.0477 (477.01.2011.022351) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio
Edificio Trianon Iii - Thereza da Conceição da Silva - Providencie o autor a impressão da carta precatória expedida, em dez dias,
comprovando a distribuição em igual prazo. - ADV: ERINEIDE DA CUNHA DANTAS (OAB 143992/SP)
Processo 0022883-53.2009.8.26.0477 (477.01.2009.022883) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Denis de
Almeida Urias - Banco Nossa Caixa S A - Que o autor retire em cartório o mandado de levantamento de fls. 130. - ADV:
EDILSON JOSÉ MAZON (OAB 161112/SP), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), CLAUDINE TROSS OLIVEIRA
(OAB 205742/SP)
Processo 0023710-93.2011.8.26.0477 (477.01.2011.023710) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Islena
Ramos Pinto de Aguiar - Banco do Brasil Sa - Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando-as ,sob
pena de preclusão e indeferimento. Anoto que o silêncio será interpretado como desistência à dilação probatória .Digam ainda se
não tem interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação ,para os fins do artigo 331 do CPC. - ADV: FABRICIO
EMANUEL MENDES BEZERRA (OAB 189546/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)
Processo 0030147-19.2012.8.26.0477 (047.72.0120.030147) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco
Itaucard Sa - Ricardo Muslyn Pereira Souza - Recolher, no prazo de cinco dias, a taxa para expedição de carta postal, no valor
de R$ 17,50. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)
Processo 0050040-32.2012.8.26.0562 (562.01.2012.050040) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Itaú Unibanco Sa - Moises Nascimento Moreira Me - - Moises Nascimento Moreira - Manifeste-se o autor , no prazo de
cinco dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. - ADV: ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA
SCATIGNA (OAB 68723/SP)
Processo 0089995-78.2005.8.26.0477 (477.01.2005.089995) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Aços
Granjo Comercial Ltda - Sérgio Lima - A ciência sobre a resposta do oficio do DRF de fls. 156 e 157. - ADV: LUIZ FERNANDO
MARTINS NUNES (OAB 168055/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANDRÉ ROSSI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUIZ ROBERTO DA SILVA CASTRO
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1907

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 011/2014
Processo 1000114-58.2014.8.26.0477 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS - Virgílio dos Santos Costa - Vistos. O presente feito foi distribuído por dependência aos
autos 0006395572008 Assim, certifique a serventia nos autos principais (físico) a existência destes embargos por meio digital,
anotando-se o nome do advogado do embargado e certificando sua tempestividade. Após, conclusos com urgência. Int. - ADV:
ALVARO PERES MESSAS (OAB 131069/SP)
Processo 1000131-94.2014.8.26.0477 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - PREFEITURA
DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE-setor de multas de transito - Maria Pereira de Freitas - Vistos. O presente
feito foi distribuído por dependência aos autos 0005710-84.2007. Assim, certifique a serventia nos autos principais (físico) a
existência destes embargos por meio digital, anotando-se o nome do advogado do embargado e certificando sua tempestividade.
Após, conclusos com urgência. Int. - ADV: MARIA INEZ DE BARROS NOWILL MARIANO (OAB 67028/SP), JULIANA DE LIMA
FERNANDES HUSNE (OAB 255171/SP)
Processo 1000131-94.2014.8.26.0477 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - PREFEITURA
DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE-setor de multas de transito - Maria Pereira de Freitas - Vistos. Recebo os
embargos para discussão, nos termos do art. 739-A, caput do CPC. Manifeste-se o exequente, no prazo de quinze dias. Int. ADV: MARIA INEZ DE BARROS NOWILL MARIANO (OAB 67028/SP), JULIANA DE LIMA FERNANDES HUSNE (OAB 255171/
SP)
Processo 1000152-70.2014.8.26.0477 - Despejo - Despejo por Denúncia Vazia - Tripolitana Participações S/S Ltda. GENIVAL JOSE DOS SANTOS CALÇADOS - ME - Vistos. A documentação trazida com a inicial aponta para o preenchimento
dos requisitos previstos nos arts. 8º e 59, inciso VIII, ambos da Lei de Locações, de modo que é de rigor a concessão de liminar
para desocupação em quinze dias. Prestada caução equivalente a três meses de aluguel (Lei 8.245/91, art. 59, § 1º), expeça-se
mandado de notificação e despejo liminar, com prazo de quinze dias para desocupação voluntária, e cite-se a ré para responder,
também no prazo de quinze dias. Cientifiquem-se eventuais sublocatários e ocupantes. Constem do mandado as advertências
legais. Int. - ADV: MICHELLE DE SOUZA TEIXEIRA (OAB 282875/SP), MARIA CAROLINA MATEOS MORITA (OAB 235602/SP),
MAURICIO ALVAREZ MATEOS (OAB 166911/SP)
Processo 1000155-25.2014.8.26.0477 - Despejo - Despejo por Denúncia Vazia - Tripolitana Participações S/S Ltda. ROSANA SOARES DA SILVA EPP - Vistos. A documentação trazida com a inicial aponta para o preenchimento dos requisitos
previstos nos arts. 8º e 59, inciso VIII, ambos da Lei de Locações, de modo que é de rigor a concessão de liminar para
desocupação em quinze dias. Prestada caução equivalente a três meses de aluguel (Lei 8.245/91, art. 59, § 1º), expeça-se
mandado de notificação e despejo liminar, com prazo de quinze dias para desocupação voluntária, e cite-se a ré para responder,
também no prazo de quinze dias. Cientifiquem-se eventuais sublocatários e ocupantes. Constem do mandado as advertências
legais. Int. - ADV: MICHELLE DE SOUZA TEIXEIRA (OAB 282875/SP), MAURICIO ALVAREZ MATEOS (OAB 166911/SP),
MARIA CAROLINA MATEOS MORITA (OAB 235602/SP)
Processo 1000168-24.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Práticas Abusivas - Maria José Barbosa - BANCO ITAU
BMG CONSIGNADO S/A - Vistos. Ausentes indícios da relação jurídica alegada, indefiro a tutela de urgência. Cite-se o réu
para responder, no prazo de quinze dias, com as advertências legais. O réu deverá, no prazo para resposta, exibir os contratos
mencionados na inicial, pena de se presumirem verdadeiros os fatos que por meio dos contratos a autora pretendia provar
(CPC, art. 359). Defiro à autora os benefícios da Justiça Gratuita e prioridade na tramitação do processo. Anote-se. Int. - ADV:
JULIO CEZAR BERNARDO (OAB 325621/SP), FABRICIO HENRIQUES DOS SANTOS (OAB 338613/SP), RINALDO VICENTE
CANONACO (OAB 326337/SP)
Processo 1000171-76.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - NAIR ALVES ROCHA Banco Santander Brasil Sa - Vistos. Defiro à autora os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Emende a autora a inicial,
informando se manteve relação jurídica com o réu, especificando-a, bem como esclarecendo se o débito que lhe é atribuído
existiu e se foi pago, juntando comprovante. Outrossim, deverá a autora formular pedido expresso de declaração de inexistência
da dívida. Prazo: dez dias. Após, conclusos com urgência. Int. - ADV: DAMIÃO HENRIQUES CAVALCANTE SANTOS (OAB
313436/SP)
Processo 1000186-45.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Marcelo Henrique
Germano - AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - Vistos. Defiro ao autor os benefícios da Justiça
Gratuita. Anote-se. Uma vez que o pedido deve ser certo e determinado, nos termos dos arts. 282, inciso IV, e 286, ambos do
Código de processo Civil, emende o autor a inicial para: a) apontar precisamente no contrato as cláusulas que entende abusivas;
b) especificar o quantum que lhe foi cobrado em excesso e o valor da pretendida repetição. Prazo: dez dias. Int. - ADV: CAMILA
SILVEIRA CANIZARES (OAB 261567/SP)
Processo 1000193-37.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Alteração de Coisa Comum - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
SOLEMAR - PAULINO JUSTINO DOS SANTOS - - THERESINHA HELENA MARTINS DOS SANTOS - Vistos Comprove o autor
o recolhimento da diferença das custas iniciais, bem como da diferença da taxa de postagem. Prazo de 10 (dez) dias, pena de
cancelamento da distribuição. Int. - ADV: MARIANA APARECIDA GONÇALVES (OAB 258233/SP)
Processo 1000194-22.2014.8.26.0477 - Procedimento Sumário - Condomínio em Edifício - RESIDENCIAL PAULO ROBERTO
IX - MARIA MOHAMAD ARABI - Vistos Comprove o autor o recolhimento das custas de postagem no prazo de 10 (dez) dias,
pena de cancelamento da distribuição. Int. - ADV: ELIANA MENESES DE OLIVEIRA (OAB 170540/SP)
Processo 1000195-07.2014.8.26.0477 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - BV FINANCEIRA
SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - AMOS AMBROZIO DO NASCIMENTO - Vistos. Emende o autor a inicial
atribuindo o correto valor a causa, providenciando o recolhimento da diferença das custas iniciais. Prazo 10 (dez) dias, pena de
cancelamento da distribuição. Intime-se. - ADV: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP)
Processo 1000202-96.2014.8.26.0477 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento Renato Ferreira Freitas - MARCELO LAPETINA MORAES, - Vistos. Tendo o autor cumulado pedidos de cobrança e de despejo,
o valor da causa há de corresponder à soma de ambos, aplicando-se o disposto no art. 58, inciso II da Lei de Locações e o art.
259, inciso II do Código de Processo Civil: “LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA - Impugnação ao
valor da causa - A cumulação de pedidos de despejo por falta de pagamento e cobrança implica na soma do valor da causa,
correspondente a doze meses de aluguel, cumulada com a quantia objeto de cobrança - Exegese dos art. 58, inc. III da Lei de
Locações c.c art. 259, II, do CPC - Agravo não provido” (Agravo de Instrumento nº 0371307-92.2010.8.26.0000, rel. Des. Antônio
Benedito Ribeiro Pinto, Comarca de São Paulo, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 14/10/2010). Portanto emende o autor a inicial,
retificando o valor da causa conforme o critério legal supra exposto, recolhendo a diferença das custas iniciais, bem como as
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Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1908

despesas do Oficial de Justiça ou postagem. Deverá ainda o autor redigitalizar os comprovantes de recolhimento de custas
iniciais já anexadas aos autos, uma vez que ilegíveis. Prazo: 10 (dez) dias. Int. - ADV: ADRIANA PEDRO (OAB 140570/SP)
Processo 1000206-36.2014.8.26.0477 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - NASCIMAR
CONSTRUTORA E INC. LTDA - THAIS DO PATROCINIO GOMES DA SILVA - Vistos Deverá o autor regularizar sua representação,
bem como comprovar o recolhimento das custas iniciais, taxa previdenciária e diligência do Oficial de Justiça ou taxa de postagem
no prazo de 10 (dez) dias, pena de cancelamento da distribuição. Int. - ADV: RENAN MARCEL PERROTTI (OAB 254671/SP)
Processo 1000210-73.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Condomínio - CONDOMINIO RESIDENCIAL CÓRDOBA
E SEVILHA - ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA EUZÉBIO - Vistos. Apresente o autor cópia atualizada da Ata de Eleição de
Síndico, bem como recolha a diferença das custas iniciais. Prazo: 10 (dez) dias. Int. - ADV: ERINEIDE DA CUNHA DANTAS
(OAB 143992/SP)
Processo 1000214-13.2014.8.26.0477 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - EDIFÍCIO CONDOMÍNIO NEW
LIFE - WAGNER VASCONCELOS - Vistos. Para se evitar possível tumulto processual quando da eventual execução, junte
o autor cópia do documento que justifique o(s) réu(s) de figurar no pólo passivo da presente demanda, como, por exemplo,
contrato de compromisso de compra e venda, bem como comprove o recolhimento das custas iniciais, taxa previdenciária e
diligência do Oficial de Justiça ou taxa de postagem no prazo de 10 (dez) dias, pena de cancelamento da distribuição. Int. - ADV:
PRISCILA KISLIUS RODRIGUES (OAB 197151/SP)
Processo 1000216-80.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Arrendamento Mercantil - Rodrigo Aparecido de Oliveira
- Banco Itauleasing S/A - Vistos. Defiro ao autor os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Uma vez que o pedido deve ser
certo e determinado, nos termos dos arts. 282, inciso IV, e 286, ambos do Código de processo Civil, emende o autor a inicial
para: a) apontar precisamente no contrato as cláusulas que entende abusivas; b) especificar o quantum que lhe foi cobrado em
excesso até a data da propositura da ação e o valor da pretendida repetição. Int. - ADV: FABIO BORGES BLAS RODRIGUES
(OAB 153037/SP)
Processo 1000220-20.2014.8.26.0477 - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Gabriela Verri Cavalheiro - Empreiteira
Irmãos Avelar Ltda. - ME - Vistos. Defiro a autora os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. O exame superficial da prova
escrita expressa o grau de plausibilidade referente ao fato afirmado, permitindo identificar a presunção envolvendo a relação
de direito material entre as partes, o que determina a expedição do mandado de injunção para, no prazo de 15 (quinze) dias,
proceder ao pagamento da quantia especificada na petição inicial, ficando desobrigado (a) dos encargos de sucumbência;
advertindo-o (a), ainda, a respeito da preclusão e imediata constituição do título executivo judicial, caso permaneça inerte.
Igualmente, será informado (a) de que, no mesmo prazo, poderá apresentar embargos ao mandado monitório. Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: FÁBIO MURILO SOUZA DAS ALMAS (OAB 204290/SP)
Processo 1000227-12.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Ademar Gomes de Carvalho
- Nextel Telecomunicações Ltda. - Vistos. Defiro ao autor os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Defiro a antecipação
dos efeitos da tutela a fim de que o autor possa discutir judicialmente a legitimidade da dívida que lhe é atribuída, sem sofrer
restrição no acesso ao crédito. Oficie-se aos órgãos de proteção ao crédito mencionados na inicial, para que se abstenham de
informar o apontamento da dívida impugnada até ulterior deliberação. Cite-se o réu para responder, no prazo de quinze dias,
com as advertências legais. Int. - ADV: JUACI ALVES DA SILVA (OAB 111540/RJ)
Processo 1000235-86.2014.8.26.0477 - Procedimento Sumário - Usucapião Ordinária - JOÃO VITOR CARRILLO - - ANA
IGNEZ FORASTEIRO CARRILLO - Vistos. Defiro os benefícios da justiça gratuita aos autores. Anote-se. Deverão os autores
emendarem a inicial para: 1- juntar espelho do IPTU atualizado, para que se verifique o valor do bem e a adequação do valor
dado à causa; 2- juntar certidão atualizada do Distribuidor local, atestando a inexistência de ações possessórias e petitórias
ou reivindicatórias ajuizadas contra o(s) autor(es) e seus antecessores na posse nos últimos quinze anos; 3- incluir o nome
do proprietário do bem constante do Registro de Imóveis e de seu cônjuge, se casado for, requerendo a sua integração no
pólo passivo e sua citação, juntando certidão atualizada expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis no qual está o imóvel
registrado, com indicação do título do domínio; 4- juntar planta elaborada por profissional habilitado, contendo linhas perimétricas,
confrontantes, marcos divisórios naturais ou acidentais, tamanho da área, vias públicas próximas, numeração oficial do imóvel e
indicação da direção norte-sul magnético, bem como cópia para instruir o mandado de intimação da Fazenda Pública da União;
5- especificar os confinantes ou confrontantes e seus cônjuges, se casados foram, indicando seus endereços e apresentando as
respectivas certidões de matrícula dos imóveis, incluindo-os no pólo passivo, requerendo suas citações; Concedo o prazo de 30
dias para a emenda, sob pena de indeferimento da inicial. Int. - ADV: GUSTAVO CONDE VENTURA (OAB 148105/SP)
Processo 1000239-26.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Maria Rosa Pinheiro de
Souza - Itau Unibanco S/A - Vistos. Defiro à autora os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Defiro a antecipação dos efeitos
da tutela a fim de que a autora possa discutir judicialmente a legitimidade da dívida que lhe é atribuída, sem sofrer restrição
no acesso ao crédito. Oficie-se aos órgãos de proteção ao crédito mencionados na inicial, para que se abstenham de informar
o apontamento da dívida impugnada até ulterior deliberação. Cite-se o réu para responder, no prazo de quinze dias, com as
advertências legais. Int. - ADV: FABIO COMITRE RIGO (OAB 133636/SP)
Processo 1000245-33.2014.8.26.0477 - Prestação de Contas - Oferecidas - Mandato - Erineide da Cunha Dantas CONDOMÍNIO EDIFÍCIO QUEBEC - Erineide da Cunha Dantas - Vistos Comprove a autora o recolhimento recolhimento da taxa
de postagem no prazo de 10 (dez) dias. Int. - ADV: ERINEIDE DA CUNHA DANTAS (OAB 143992/SP)
Processo 1000249-70.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Posse - Marcos Antonio Crepaldi da Silva - - Renata de
Cássia Miozzo - - Antonio Ricardo Miozzo - - Irene Juscinski da Silva - Danilo Ferruco da Silva - Vistos. Tratando-se de esbulho
cometido há mais de ano e dia e não se vislumbrando fundado receio de dano irreparável e prova inequívoca do efetivo exercício
da posse alegada, indefiro a tutela de urgência. Cite-se o réu para responder, no prazo de quinze dias, com as advertências
legais. Int. - ADV: FABIO COMITRE RIGO (OAB 133636/SP)
Processo 1000255-77.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - Eliane
Aparecida dos Santos - ADEMILAR ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/A - Vistos. Defiro ao autor os benefícios da Justiça
Gratuita. Anote-se. Cite-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob
pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo
Civil. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: AMADEU CEZAR DONATO (OAB 254968/SP)
Processo 1000261-84.2014.8.26.0477 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - ELIZABETH DA COSTA
FERNANDES - ANTONIO LUIZ DE SOUZA LUIZ - Vistos. Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a
execução forçada. Determino a expedição do mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação,
no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC,
art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo
supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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dos eventuais embargos à execução. Advirto que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá
ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do
Código de Processo Civil. O edital deve conter a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de
embargos à execução. Não efetuado o pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora
de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não
encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5
(cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único,
do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de
até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera
alegação do devedor acerca de eventual composição amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze)
dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por
dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de
multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito
de 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá
ao executado requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Ficam deferidas as prerrogativas do art. 172 do
CPC, se requerido. Intime-se. - ADV: RACHEL HELENA NICOLELLA BALSEIRO (OAB 147997/SP)
Processo 1000267-91.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Mandato - Erineide da Cunha Dantas - CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO RESIDENCIAL BENÁCCHIO - HB - Erineide da Cunha Dantas - Vistos Providencie o autor o recolhimento das custas
iniciais, diligência do Oficial de Justiça ou taxa de postagem no prazo de 10 (dez) dias, pena de cancelamento da distribuição.
Int. - ADV: ERINEIDE DA CUNHA DANTAS (OAB 143992/SP)
Processo 1000269-61.2014.8.26.0477 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander (Brasil)
S/A - FABRICIO BARROSO DE AQUINO - Vistos. Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução
forçada. Determino a expedição do mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3
(três) dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º),
com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado
(CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais
embargos à execução. Advirto que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado
(CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de
Processo Civil. O edital deve conter a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos
à execução. Não efetuado o pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e
avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre
bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias,
indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo
668, do Código de Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20%
(vinte por cento) sobre o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do
devedor acerca de eventual composição amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado
da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC,
art. 738). No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre
o valor em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em
execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja
admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de
1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Ficam deferidas as prerrogativas do art. 172 do CPC, se requerido. Intime-se. ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)
Processo 1000271-31.2014.8.26.0477 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
ITAPOAN - Vistos Deverá comprovar o recolhimento das custas iniciais, diligência do Oficial de Justiça ou taxa de postagem no
prazo de 10 (dez) dias, pena de cancelamento da distribuição. Int. - ADV: MARIANA APARECIDA GONÇALVES (OAB 258233/
SP)
Processo 1000275-68.2014.8.26.0477 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Panamericano S/A - Vistos. É
dever do advogado promover a correta formação do processo eletrônico, de forma a facilitar a sua análise. Assim, atentando-se
às disposições legais que regem a matéria, notadamente à Resolução 551/11, deverá o patrono subscritor da inicial: digitalizar
novamente todos os documentos que a instruíram, bem como as custas, taxas judiciárias e a procuração, uma vez que foram
especificados nos autos como sendo tudo parte integrante da peça inicial, todavia devem ser relacionados de acordo com sua
natureza (petição inicial - procuração/substabelecimento - custas iniciais - custas de mandato - guia de diligência - documentos
diversos etc.). Anote-se que tais providências visam evitar o tumulto processual, haja vista que a nova sistemática instituída
passará a importar os dados para o futuro e a troca de campos da forma como lançada importará em prejuízos ao próprio autor,
causando nulidades e retardamentos, justamente o que a informatização visa evitar. Tem o advogado o prazo de 10 (dez) dias
para promover as correções necessárias. Após, ou no silêncio, certificando-se, tornem conclusos. Int. - ADV: JOSE MARTINS
(OAB 84314/SP), RODRIGO ALVES SUNEGA (OAB 272196/SP)
Processo 1000276-53.2014.8.26.0477 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
GERALDO PEREIRA - Vistos. Providencie o autor cópia da Convenção Condominial, bem como o recolhimento da diferença das
custas iniciais. Prazo: 10(dez) dias sob pena de cancelamento da distribuição. Int. - ADV: MARIANA APARECIDA GONÇALVES
(OAB 258233/SP)
Processo 1000277-38.2014.8.26.0477 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - RESIDENCIAL MARIA CLARA II
- Vistos. Recolha o autor a diferença das custas iniciais. Prazo 10 (dez) dias. Int. - ADV: RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI
(OAB 253443/SP)
Processo 1000283-45.2014.8.26.0477 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - EDIFÍCIO SÃO DIEGO - BLOCO
A - Vistos. Para se evitar possível tumulto processual quando da eventual execução, junte o autor cópia do documento que
justifique o(s) réu(s) de figurar no pólo passivo da presente demanda, como, por exemplo, contrato de compromisso de compra e
venda, bem como recolha a diferença das custas iniciais. Prazo 10 (dez) dias. Int. - ADV: RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI
(OAB 253443/SP)
Processo 1000285-15.2014.8.26.0477 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento Josue Zardo - Vistos. Tendo o autor cumulado pedidos de cobrança e de despejo, o valor da causa há de corresponder à soma
de ambos, aplicando-se o disposto no art. 58, inciso II da Lei de Locações e o art. 259, inciso II do Código de Processo Civil:
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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“LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA - Impugnação ao valor da causa - A cumulação de pedidos
de despejo por falta de pagamento e cobrança implica na soma do valor da causa, correspondente a doze meses de aluguel,
cumulada com a quantia objeto de cobrança - Exegese dos art. 58, inc. III da Lei de Locações c.c art. 259, II, do CPC - Agravo
não provido” (Agravo de Instrumento nº 0371307-92.2010.8.26.0000, rel. Des. Antônio Benedito Ribeiro Pinto, Comarca de São
Paulo, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 14/10/2010). Portanto emende o autor a inicial, retificando o valor da causa conforme
o critério legal supra exposto, recolhendo a diferença das custas iniciais, caso necessário. Deverá ainda o autor comprovar o
recolhimento da taxa previdenciária e diligência do Oficial de Justiça ou taxa de postagem. Prazo: 10 (dez) dias. Int. - ADV:
LUANALENA SAMPAIO NASCIMENTO (OAB 307477/SP)
Processo 1000292-07.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Alienação Fiduciária - kleber da silva ramiro - Vistos.
Defiro ao autor os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Cite-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias
para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do
artigo 285 do Código de Processo Civil. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: CHYARA FLORES BERTI
(OAB 212913/SP)
Processo 1000295-59.2014.8.26.0477 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO SA - Vistos. Emende o autor a inicial atribuindo o correto valor a causa, providenciando o recolhimento das
custas iniciais, taxa previdenciária e diligência do Oficial de Justiça no prazo de 10 (dez) dias, pena de cancelamento da
distribuição. Int. - ADV: ROBERTO STOCCO (OAB 169295/SP)
Processo 1000305-06.2014.8.26.0477 - Reintegração / Manutenção de Posse - Espécies de Contratos - NASCIMAR
CONSTRUTORA E INC. LTDA - Vistos Comprove o autor o recolhimento das custas iniciais, taxa previdenciária e diligência do
Oficial de Justiça ou taxa de postagem no prazo de 10 (dez) dias, pena de cancelamento da distribuição. Int. - ADV: RENAN
MARCEL PERROTTI (OAB 254671/SP)
Processo 1000320-72.2014.8.26.0477 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - EDIFÍCIO RESIDECIAL CARLOS
AURELIO - Vistos Apresente o autor cópia atualizada da Ata de Eleição de Síndico, bem como comprove o recolhimento da
diferença das custas iniciais no prazo de 10 (dez) dias, pena de cancelamento da distribuição. Int. - ADV: RENATA SANTOS
FERREIRA WOLSKI (OAB 253443/SP)
Processo 1000326-79.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Pagamento Indevido - LUCIANA MARTINA MIRANDA Vistos. Defiro a autora os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Cite-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15
(quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial,
nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: EDUARDO
SILVA DE SOUZA (OAB 285399/SP)
Processo 1000342-33.2014.8.26.0477 - Interdito Proibitório - Esbulho / Turbação / Ameaça - Neusa Maria da Mota Ricino Vistos. 1. Conveniente a justificação prévia do alegado, designo audiência para o dia 29 de janeiro de 2014 às 15h00, devendo
a autora, em cinco dias, arrolar testemunhas. 2. Nos termos do art. 928 do Código de Processo Civil, citem-se os réus para
comparecerem à audiência, em que poderão intervir, desde que o façam por intermédio de advogado. 3. O prazo para responder,
de 15 dias (art. 297), contar-se-á a partir da decisão que deferir ou não a medida liminar (art. 930, parágrafo único). Do mandado
deverá constar expressa advertência de que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados pela autora (CPC, art. 285). 4. Defiro à autora o prazo de quarenta e oito horas para comprovar o recolhimento das
custas iniciais. Int. - ADV: KÁTIA ROSA MACHADO DE OLIVEIRA (OAB 166017/SP)
Processo 1000342-33.2014.8.26.0477 - Interdito Proibitório - Esbulho / Turbação / Ameaça - Neusa Maria da Mota Ricino “PARA QUE A AUTORA JUNTE AOS AUTOS A DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA O CUMPRIMENTO DO MANDADO
DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO BEM COMO TAXA POSTAL NO VALOR DE R$ 18,00 (DEZOITO REAIS) PARA A TENTATIVA DE
CITAÇÃO DA CORRÉ MÁRCIA CECÍLIA SANCHES, RESIDENTE EM SÃO PAULO/SP (BEM COMO DAS CUSTAS CONFORME
R. DESPACHO) - PRAZO - 48 H. - ADV: KÁTIA ROSA MACHADO DE OLIVEIRA (OAB 166017/SP)
Processo 4001085-26.2013.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Comissão - CONFIANÇA IMÓVEIS PRAIA LTDA Especifiquem as partes, as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão e indeferimento. Anoto que o
silêncio será interpretado como desistência à dilação probatória. Digam ainda se têm interesse na designação de audiência de
tentativa de conciliação, para os fins do artigo 331 do Código de Processo Civil. N - ADV: DOUGLAS CANDIDO DA SILVA (OAB
228570/SP)
Processo 4005637-34.2013.8.26.0477 - Procedimento Sumário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Fatima
Gonçalves Lameu - José Vitorio Nicacio Factoring - União Factoring - Vistos. Fls. 26/27: recebo como aditamento à inicial.
Anote-se. Defiro à autora os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Defiro a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que a
autora possa discutir judicialmente a legitimidade da dívida que lhe é atribuída, sem sofrer restrição no acesso ao crédito. Oficiese aos órgãos de proteção ao crédito mencionados na inicial, para que se abstenham de informar o apontamento da dívida
impugnada até ulterior deliberação. Cite-se a ré para responder, no prazo de quinze dias, com as advertências legais. Int. - ADV:
EDSON ROLIM MARTINS (OAB 242981/SP)
Processo 4005637-34.2013.8.26.0477 - Procedimento Sumário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Fatima
Gonçalves Lameu - Requerente providenciar a impressão e o envio do ofício de fls.33 (Serasa) comprovando a distribuição nos
autos no prazo de dez dias. - ADV: EDSON ROLIM MARTINS (OAB 242981/SP)
Processo 4006572-74.2013.8.26.0477 - Recuperação Judicial - Administração judicial - ELMO TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL
- - SPARTAS SERVIÇOS DE PORTARIA, MONITORAMENTO E LIMPEZA LTDA ME - - SPARTAS SERVIÇOS ESPECIAIS Vistos. Ao Ministério Público. Após, conclusos com urgência. Int. - ADV: CLÁUDIO LUIZ URSINI (OAB 154908/SP)
Processo 4006572-74.2013.8.26.0477 - Recuperação Judicial - Administração judicial - ELMO TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL
e outros - Vistos. Pretendem as requerentes impedir a inscrição de seus nomes pelos credores em rol de inadimplentes, bem
como excluir eventuais apontamentos existentes e obstar o cancelamento de cartões de crédito. Inviável, porém, a antecipação
dos efeitos da tutela. O plano de recuperação judicial sequer foi apresentado e não se mostra jurídico impedir os credores de
tomarem as medidas previstas em lei para proteção do crédito, devendo, por outro lado, prevalecerem os contratos vigentes
como firmados. Em caso semelhante decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: “TUTELA ANTECIPADA. Recuperação
judicial. Pedido de supressão das inscrições nos cadastros de devedores e cartório de protestos de títulos, em razão da
homologação do plano de recuperação. Indeferimento mantido. Ausência de prova inequívoca do direito alegado. Recurso
desprovido” (Agravo de Instrumento nº 0181733-79.2012.8.26.0000, rel. Des. Teixeira Leite, Comarca de Guarulhos, 1ª Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 12/03/2013). Indefiro, pois, a tutela de urgência requerida na inicial. A relação de ações
judiciais em andamento deve ser subscrita pelo devedor e conter estimativa atualizada dos valores objeto das demandas, o
que não se confunde com valor atribuído à causa pelos requerentes nas petições iniciais. Portanto, emendem as requerentes a
inicial, de modo a atender o disposto no art. 51, inciso IX da Lei nº 11.101/2005. Outrossim, apresentem as requerentes cópias
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legíveis dos documentos de fls. 125, 126, 127, 128, 130, 131 e 132. Prazo: dez dias. Após, conclusos com urgência. Int. - ADV:
CLÁUDIO LUIZ URSINI (OAB 154908/SP)
Processo 4007310-62.2013.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes HAROLDELY ROBLEDO DA SILVA - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - Vistos. Defiro à autora os benefícios da Justiça
Gratuita. Anote-se. Defiro a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que a autora possa discutir judicialmente a legitimidade da
dívida que lhe é atribuída, sem sofrer restrição no acesso ao crédito. Oficie-se aos órgãos de proteção ao crédito mencionados
na inicial, para que se abstenham de informar o apontamento da dívida impugnada até ulterior deliberação. Cite-se o réu para
responder, no prazo de quinze dias, com as advertências legais. Int. - ADV: ANDERSON HERNANDES (OAB 170341/SP)
Processo 4007310-62.2013.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes HAROLDELY ROBLEDO DA SILVA - Requerente providenciar a impressão e o envio do ofício de fls.30 (Serasa), comprovando
sua distribuição nos autos no prazo de dez dias. - ADV: ANDERSON HERNANDES (OAB 170341/SP)
Processo 4007318-39.2013.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes HAROLDELY ROBLEDO DA SILVA - Banco IBI S.A. - Banco Múltiplo (Banco Bradescard) - Vistos. Defiro à autora os benefícios
da Justiça Gratuita. Anote-se. Defiro a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que a autora possa discutir judicialmente a
legitimidade da dívida que lhe é atribuída, sem sofrer restrição no acesso ao crédito. Oficie-se aos órgãos de proteção ao crédito
mencionados na inicial, para que se abstenham de informar o apontamento da dívida impugnada até ulterior deliberação. Citese o réu para responder, no prazo de quinze dias, com as advertências legais. Int. - ADV: ANDERSON HERNANDES (OAB
170341/SP)
Processo 4007318-39.2013.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes HAROLDELY ROBLEDO DA SILVA - Requerente providenciar a impressão e o envio do ofício de fls.28 (Serasa), comprovando
sua distribuição nos autos no prazo de dez dias. - ADV: ANDERSON HERNANDES (OAB 170341/SP)
Processo 4007332-23.2013.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - DANIEL PEDRO DA SILVA
- Banco Panamericano S/A - Vistos. A documentação trazida com a inicial traz verossimilhança às alegações do autor, no
sentido de que a dívida imputada ao requerente encontra-se paga, circunstância que torna injusto o apontamento nos órgãos de
proteção ao crédito. Por outro lado, evidente que a inscrição em rol de maus pagadores traz restrição ao crédito e dissabores
de difícil reparação. Presentes, pois, os requisitos do art. 273 do CPC, defiro a antecipação dos efeitos da tutela. Oficie-se aos
órgãos de proteção ao crédito discriminados na inicial para que se abstenham de informar o registro da dívida impugnada nestes
autos, até ulterior deliberação. Cite-se a ré para responder, no prazo de quinze dias, com as advertências legais. Defiro ao autor
os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Int. - ADV: ALAMO DI PETTO DE ANDRADE (OAB 175532/SP)
Processo 4007332-23.2013.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - DANIEL PEDRO DA SILVA
- Requerente providenciar a impressão e o envio do ofício de fls.30 (Serasa), comprovando sua distribuição nos autos no prazo
de dez dias. - ADV: ALAMO DI PETTO DE ANDRADE (OAB 175532/SP)

3ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CÂNDIDO ALEXANDRE MUNHÓZ PÉREZ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL REGINALDO EDER OLIVEIRA DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0017/2014
Processo 1000009-81.2014.8.26.0477 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Despejo para Uso
Próprio - Maria Gertrudes Vagliengo Focassio - Vistos. 1. Ciente dos recolhimentos, ficando superada a exigência anterior. 2.
Cite(m)-se o(a)(s) ré(u)(s) sobre os termos da ação proposta, para que oferte(m) resposta, caso queira(m), no prazo de quinze
(15) dias, cientificando eventuais sublocatários e ocupantes, bem como o(a) fiador(a)(e)(s), se requerido. 3. Defiro, desde
logo, eventual pedido de purgação da mora apontada na exordial, concedendo, para tanto, o prazo de trinta (30) dias contados
da data da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. 4. Para clareza, fica ressalvado que o depósito
judicial é independentemente de cálculo (artigo 62, inciso II, do mesmo diploma legal), sendo portanto, ônus do(a)(s) locatário(a)
(s). 5. Arbitro a verba honorária, para o caso de purgação da mora, em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito e acessórios.
6. Constem, quando da citação, as advertências dos artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil. 7. Concedo ao Sr. Oficial
de Justiça encarregado da diligência os benefícios do artigo 172, § 2º, do referido codex. 8. A presente decisão, expedida e
assinada em 03 (três) vias de igual teor, servirá como mandado judicial. Cumpra-se, na forma e sob as penas da lei. Intime-se.
Praia Grande, 16 de janeiro de 2014.. - ADV: ANDRÉ VINICIUS DA SILVA MACHADO (OAB 261265/SP)
Processo 1000225-42.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - THAISE CONCEIÇÃO DE SOUZA Defiro a gratuidade à autora, anotando-se. No mais, quanto ao pleito antecipatório, tem-se que deve ser indeferido. Com efeito,
embora graves os fatos narrados na exordial, não se observa risco de dano irreparável caso concedida a tutela apenas ao
final da lide. Além disso, não há também prova inequívoca, lembrando-se, por oportuno, que aludida prova é “aquela que não
enfrenta qualquer discussão. É patente, manifesta” (STJ, AGRG 3.032/PB, Rel. Francisco Falcão, 1ª Seção, DJ 01/02/2005).
Cite-se a parte passiva, expedindo-se o necessário, observando-se o rito ordinário. - ADV: REGINALDO FERREIRA BACHINI
CARREIRA (OAB 278440/SP)
Processo 1000244-48.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Edimilson Pereira da
Conceição - Vistos. 1. DEFIRO a gratuidade judiciária à parte ativa, anotando-se 2. No mais, o pedido de tutela antecipada,
por ora, não merece deferimento, sem prejuízo de ulterior revisão da questão, notadamente após a vinda da contestação.
Com efeito, embora sejam relevantes os fundamentos da petição inicial, não se pode falar em prova inequívoca a amparar a
tutela urgente, entendida, tal prova, como aquela que não enfrenta qualquer discussão (cf. STJ, 1ª Seção, AR 3.032-AgRg,
rel. Min. Francisco Falcão, j. 24.11.04, negaram provimento, v.u., DJU 1.2.05). 3. Assim, afigura-se prudente e necessário, que
sejam coletados mais elementos de convicção quanto à urgência da medida. INDEFIRO, pois, a tutela liminar. 4. Cite(m)-se
e intime(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 5 (cinco) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem
presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Intime-se.
Praia Grande, - ADV: FABIO COMITRE RIGO (OAB 133636/SP)
Processo 1000290-37.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Condomínio - Condomínio Edifício São Jacinto - Vistos.
CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a
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defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de
Processo Civil. Intime-se. Praia Grande, 16 de janeiro de 2014. - ADV: RICARDO CAPUSSO VELLOSO (OAB 341911/SP)
Processo 1000297-29.2014.8.26.0477 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Fiat S/A - Vistos. Comprovada
a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade
da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento
da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias,
desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue
em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor
do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por
cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO
(OAB 241999/SP), HELENA MARIA MONACO FERREIRA (OAB 109348/SP)
Processo 1000302-51.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - RESIDENCIAL SOL NASCENTE
III - Vistos. 1. A experiência local tem demonstrado não contribuir para a célere conclusão do litígio a adoção, em ações de
cobrança, notadamente de rateios condominiais e de mensalidades escolares, e de indenização por acidente de veículos, do rito
sumário, apesar do disposto no art. 275, I e II, “b” e “d”, do Código de Processo Civil. 2. Por outro lado, embora o rito processual
seja de ordem pública, a jurisprudência nacional tem entendido que, quando adotado o rito ordinário em substituição, rito que
outorga mais faculdades aos participantes do processo judicial, não se configura qualquer nulidade. Como já teve oportunidade
de expressar o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “é possível a alteração do rito sumário pelo ordinário, que possui ampla
fase cognitiva, não identificado prejuízo para a defesa” (STJ RESP 200200157023 PE 4ª T. Rel. Min. Aldir Passarinho Junior
DJU 12.11.2007). 3. Anote-se que não altera essa situação a circunstância de não se realizar, no início do processamento, a
audiência de tentativa de conciliação. A composição poderá ser tentada nos termos do art. 331 do Código de Processo Civil
ou, eventualmente, no início da audiência de instrução, debates e julgamento, nos moldes do art. 448 do mesmo codex. Assim,
com base no exposto, determino o processamento da presente pelo rito ordinário, promovendo a serventia as anotações e
comunicações de estilo. 4. No mais, cite-se a parte passiva, para representação de resposta em 15(quinze) dias (art. 297, CPC),
sob pena de, não o fazendo, serem considerados verdadeiros os fatos afirmados na inicial (art.319, CPC). Concedo ao Oficial
de Justiça encarregado da diligência os benefícios do art. 172, § 1º e 2º, do CPC. Servirá o presente, por cópia digitada, como
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. Praia Grande, 16 de janeiro de 2014. - ADV: MARLI TAVARES
BARBOSA (OAB 209326/SP)
Processo 4001080-04.2013.8.26.0477 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
ITAUCARD S A - Vistas dos autos aos interessados para: Cientificá-los do deferimento do pedido de fls. 60 para suspensão do
feito e/ou prazo suplementar por 30 (trinta) dias. - ADV: HELENA MARIA MONACO FERREIRA (OAB 109348/SP), LEDA MARIA
DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP)
Processo 4002048-34.2013.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes ADAVINO SOARES DA CRUZ - TIM NORDESTE S/A - Não se vislumbra utilidade na designação de audiência conciliatória, até
porque o acordo pode ser obtido diretamente pelas partes, sem intervenção judicial. Por outro lado, não se vislumbra igualmente
utilidade na prova testemunhal, diante da natureza da matéria debatida. A prova documental sinalizou no sentido de composição
anterior entre as partes (fls. 26) , que veio a ser negado em contestação. Uma vez que a requerida insiste na pertinência da
cobrança, fixo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para que, documentalmente, com a exibição da fatura de serviços, justifique seu
crédito e a “negativação”. A fatura deverá indicar os serviços e o período cobrados. Juntado novo documento, ciência ao autor.
No silêncio, entendendo-se pela inexistência desse, conclusos para sentença. - ADV: ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB
234190/SP), MAURÍCIO RENE BAÊTA MONTERO (OAB 183446/SP)
Processo 4002255-33.2013.8.26.0477 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - ITAÚ UNIBANCO S/A Vistas dos autos aos interessados para: Cientificá-los do deferimento do pedido de fls. 57 para suspensão do feito e/ou prazo
suplementar por 20 (vinte) dias. - ADV: ALECSANDRO ANTONUCCI SILVEIRA (OAB 159372/SP)
Processo 4002624-27.2013.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - FLORINDA CARBALLO
LOPES e outros - JOSÉ ELÍDIO DOS SANTOS - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação
apresentada (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: IDALINA ISABEL DE SOUZA PICAZO GARCIA (OAB 108499/SP), ADRIANA
CAPPI DA ROCHA TONIA (OAB 266492/SP), OSVALDO FONSECA (OAB 159424/SP), JOSEFA FONSECA (OAB 183878/SP)
Processo 4004194-48.2013.8.26.0477 - Exibição - Liminar - Edna Djanira de Lima - AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO SA - Vistas dos autos aos interessados para: Cientificá-los do deferimento do pedido de fls. 69-70 para
suspensão do feito e/ou prazo suplementar por 60 (sessenta) dias. - ADV: JORGE DOS SANTOS MATOS FILHO (OAB 257675/
SP), HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP)
Processo 4005210-37.2013.8.26.0477 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - BANCO ITAUCARD
S A - Vistas dos autos aos interessados para: Cientificá-los do deferimento do pedido de fls. 33 para suspensão do feito e/ou
prazo suplementar por 30 (trinta) dias. - ADV: LUIS FERNANDO DE CASTRO (OAB 156342/SP)
Processo 4005491-90.2013.8.26.0477 - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário - Pedro Firmino de Barros
Filho - Vistos. 1. A decisão de fls. 10 já se encontra devidamente fundamentada, de forma que, para o caso trazido pelo autor
na exordial, tornam-se indispensáveis à propositura da ação a juntada de relatórios médicos, ou qualquer outro documento
hábil, que atestem a situação alegada (problemas neurológicos e psiquiátricos). 2. Além disso, o próprio autor alega que “...
permanece em tratamento médico, como demonstram os relatórios médicos...” (fls. 2 - item II), no entanto, apesar da alegação,
não instruiu a peça inicial com tais relatórios. 3. Ademais, também não redigitalizou os documentos de fls. 8 e 9, que se
encontram ilegíveis. 4. Assim, em 10 dias, pela derradeira oportunidade, cumpra-se na íntegra o item “4” do decisório de fls. 10,
sob pena de indeferimento da inicial. 5. Após, ou no silêncio, certificando-se, tornem conclusos. Intime-se. - ADV: VERA LUCIA
BARRIO DOMINGUEZ (OAB 126171/SP)
Processo 4005841-78.2013.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Seguro - LUIZ CARLOS RABACHINI - Vistos. 1. Ciente da
regularização, ficando superada a exigência anterior. 2. DEFIRO a gratuidade judiciária à parte ativa, anotando-se 3. No mais,
o pedido de tutela antecipada, por ora, não merece deferimento, sem prejuízo de ulterior revisão da questão, notadamente
após a vinda da contestação. Com efeito, embora sejam relevantes os fundamentos da petição inicial, não se pode falar em
prova inequívoca a amparar a tutela urgente, entendida, tal prova, como aquela que não enfrenta qualquer discussão (cf. STJ,
1ª Seção, AR 3.032-AgRg, rel. Min. Francisco Falcão, j. 24.11.04, negaram provimento, v.u., DJU 1.2.05). 4. Assim, afigura-se
prudente e necessário, que sejam coletados mais elementos de convicção quanto à urgência da medida. INDEFIRO, pois, a
tutela liminar. 5. Cite(m)-se e intime(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 5 (cinco) dias para apresentar(em) a
defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código
de Processo Civil. Intime-se. Praia Grande, - ADV: DANNUSA COSTA DOS SANTOS (OAB 266504/SP), LARISSA CAROLINA
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SILVA PAZ (OAB 322471/SP)
Processo 4006164-83.2013.8.26.0477 - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário - Moises Alves de Almeida Vistos. 1. Diante dos esclarecimentos trazidos às fls. 51, determino a redistribuição do presente feito para uma das Varas Cíveis
da Comarca do Guarujá/SP. 2. Assim, com a publicação da presente, providencie a serventia a remessa dos autos ao Cartório
Distribuidor Local para o cumprimento do determinado no item “1”. Intime-se. - ADV: VERA LUCIA BARRIO DOMINGUEZ (OAB
126171/SP)
Processo 4006167-38.2013.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - condomínio edifico e residencial
long beach - Vistas dos autos aos interessados para: Cientificá-los do deferimento do pedido de fls. 33 para suspensão do
feito e/ou prazo suplementar por 30 (trinta) dias. - ADV: SARAH LIA SAIKOVITCH DE ALMEIDA (OAB 166452/SP), MARLENE
PANTRIGO DE OLIVEIRA BALTAZAR (OAB 300461/SP)
Processo 4006344-02.2013.8.26.0477 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel ISMAEL VICENTE DA SILVA - Vistos. 1. Acolho a petição de fls. 22 como em Emenda à Inicial, devendo a serventia providenciar
as devidas anotações. 2. O pedido liminar está fundamentado no artigo 59, §1º, incisos VII e IX, da Lei de Locações, acrescido
pela Lei 12.112/2009, que estabelece requisitos cumulativos para a concessão da liminar. 3. No caso em apreço, ausente o
requisito da ausência de garantia prevista no art. 37 do referido diploma, já que o contrato juntado aos autos apresenta Caução
(art. 37,I, da lei 8245/91). 4. No que concerne ao inciso VII, acima referido, também não é o caso de deferimento da tutela
antecipatória, tendo em vista que a notificação se deu em 08/09/2013, momento em que ainda o contrato de locação estava
em vigência. 5. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada, pela ausência dos pressupostos legais. 6. No mais, Cite(m)-se
o(a)(s) ré(u)(s) sobre os termos da ação proposta, para que oferte(m) resposta, caso queira(m), no prazo de quinze (15) dias,
cientificando eventuais sublocatários e ocupantes, bem como o(a) fiador(a)(e)(s), se requerido. 7. Defiro, desde logo, eventual
pedido de purgação da mora apontada na exordial, concedendo, para tanto, o prazo de 15 (quinze) dias contados da data da
juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. 8. Para clareza, fica ressalvado que o depósito judicial é
independentemente de cálculo (artigo 62, inciso II, do mesmo diploma legal), sendo portanto, ônus do(a)(s) locatário(a)(s). 9.
Arbitro a verba honorária, para o caso de purgação da mora, em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito e acessórios. 10.
Constem, quando da citação, as advertências dos artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil. 11. Concedo ao Sr. Oficial de
Justiça encarregado da diligência os benefícios do artigo 172, § 1º e § 2º, do referido codex. 12. Servirá o presente, por cópia
digitada, como mandado. Cumpra-se sob a forma e as penas da Lei. Intime-se. - ADV: CRISTIANE GOMES DE SOUZA (OAB
296134/SP)
Processo 4007306-25.2013.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes HAROLDELY ROBLEDO DA SILVA - *Providencie o requerente, em 10 (dez) dias, a comprovação escrita da “negativação” ou da
ameaça de “negativação”, oriunda do débito indicado na petição inicial, presumindo-se, com a não apresentação, o desinteresse
na medida. - ADV: ANDERSON HERNANDES (OAB 170341/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CÂNDIDO ALEXANDRE MUNHÓZ PÉREZ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL REGINALDO EDER OLIVEIRA DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0016/2014
Processo 0000048-57.1998.8.26.0477 (477.01.1998.000048) - Procedimento Sumário - Direitos / Deveres do Condômino
- Condominio Edificio Residencial Manhattan - Maria Gil de Souza - - Ricardo Carmo de Souza - INTIMA O(A) AUTOR(A) a
recolher e comprovar nos autos o valor correspondente a R$ 44,56 (1.604 caracteres com espaço x R$ 0,14 preço por caracter),
através da guia FEDTJ, código 435-9, para efeito de publicação do edital no DJE, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de
extinção (art. 267, IV, CPC). - ADV: ANDREIA AFONSO ROSA DO PRADO (OAB 178680/SP), TANIA MARIA CAVALCANTE
TIBURCIO (OAB 106085/SP)
Processo 0000297-08.1998.8.26.0477 (477.01.1998.000297) - Procedimento Ordinário - Claudine Vicioni - Mauro Barbosa
Rego - Vistos. Por cautela, a fim de se verificar a subsunção do art. 593, II, do Código de Processo Civil, ao presente, fixo
o prazo de 30 (trinta) dias para a parte credora apresentar, nos autos, pesquisas em nome da parte devedora realizadas no
órgão de trânsito (DETRAN) e nos Cartórios de Registro de Imóveis (CRI). Anote-se que tais informações podem ser obtidas
diretamente pela parte, sem necessidade de intervenção judicial, de natureza excepcional (cf. STJ; AgRg-Ag 798.905; RS;
3ª Turma; Rel. Min. Sidnei Beneti; j. 16/09/2008). Oportunamente, comprovada a inexistência de veículos e de bens imóveis,
manifeste-se a parte credora se tem interesse na pesquisa junto ao sistema INFOJUD. Em caso positivo, DEFIRO, desde logo,
devendo a exequente, comprovar, em 10 (dez) dias, o recolhimento das custas de impressão de documento - Cód. 434-1 (R$
11,00 - dez reais - por cada CPF/CNPJ - Provimento CSM 1864/11 e Comunicado 170/11). Na inércia, certificando-se, intimese-a, por intermédio de seu patrono, pela imprensa, a dar andamento ao feito em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de
extinção. Intime-se. - ADV: RICARDO ANTONIO SOARES RUSSO JUNIOR (OAB 253002/SP), JOSE ROBERTO UGEDA (OAB
62548/SP), RICARDO ANTONIO SOARES RUSSO (OAB 121978/SP)
Processo 0001061-57.1999.8.26.0477 (477.01.1999.001061) - Monitória - Cheque - Fortec Assessoria e Treinamento Sc
Ltda - Vistas dos autos ao autor para, em 5 (cinco) dias, comprovar a distribuição do alvará. - ADV: VIVIAN SIMÕES (OAB
265064/SP)
Processo 0001636-16.2009.8.26.0477 (477.01.2009.001636) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Laercio dos Santos Laurea - Banco Bradesco S A - Vistas dos autos ao autor para: Cientificá-lo do deferimento do pedido de
fls. 283 para suspensão do feito e/ou prazo suplementar por 30 (trinta) dias. - ADV: EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP),
RICARDO GUIMARÃES AMARAL (OAB 190320/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB
139961/SP)
Processo 0001842-40.2003.8.26.0477 (477.01.2003.001842) - Monitória - Contratos Bancários - Banco Nossa Caixa Sa Rubens dos Santos Ferreira Me e outros - Vistas dos autos ao autor para: Cientificá-lo do deferimento do pedido de fls. 131
para suspensão do feito e/ou prazo suplementar por 20 (vinte) dias. - ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP),
HELON RODRIGUES DE MELO FILHO (OAB 54774/SP), JOAO CARLOS VIEIRA (OAB 40728/SP), EDILSON JOSÉ MAZON
(OAB 161112/SP)
Processo 0001955-13.2011.8.26.0477 (477.01.2011.001955) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Antonio Carlos Viana dos Santos e outro - Vistas dos autos ao autor para, em 5 (cinco) dias, comprovar a distribuição do alvará.
- ADV: TATIANA RIBEIRO MAMANA (OAB 221301/SP)
Processo 0002067-75.1994.8.26.0477 (477.01.1994.002067) - Procedimento Ordinário - Nulidade - Maria do Carmo Coelho
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de Melo e outro - Braulio Antonio Albanese e outros - Vistos. Não havendo nada, aparentemente, a prover, arquive-se os autos
com as formalidades de praxe. Int. - ADV: ROBSON DE SOUZA MELLO (OAB 87404/SP), ELY TEIXEIRA (OAB 127901/SP),
JULIO DE SOUZA MELO (OAB 39580/SP), RENATO DE LUNA BOZZOLO (OAB 266410/SP)
Processo 0002165-98.2010.8.26.0477 (477.01.2010.002165) - Reintegração / Manutenção de Posse - Coisas - Praia Grande
Point Comestíveis Ltda - Vistas dos autos aos interessados para: Ciência às partes, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s)
juntado(s) aos autos. - ADV: THAIS JUREMA SILVA (OAB 170220/SP), MARCIA GIANNETTO (OAB 132608/SP), CLÁUDIO LUIZ
URSINI (OAB 154908/SP)
Processo 0002226-61.2007.8.26.0477 (477.01.2007.002226) - Procedimento Ordinário - Posse - Municipio da Estancia
Balnearia de Praia Grande - Jose Eliomar de Castro Teixeira - - Arleide Queiroz Ribeiro de Castro Teixeira - Vistos. Fls. 162-164:
Quanto à diferença apontada, manifeste-se a parte ativa, efetivamente, em termos de prosseguimento, nos termos do art. 475-i
e seguintes do Código de Processo Civil. Na inércia, certificando-se, arquivem-se, observadas as formalidades legais. Intimese. - ADV: CHYARA FLORES BERTI (OAB 212913/SP), ROBERTO MARIO MORGANTI (OAB 189152/SP)
Processo 0002434-94.1997.8.26.0477 (477.01.1997.002434) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
- Olinda Faria de Castro - Maria Helena da Silva Brunetti - Vistos. Fica mantida a decisão de fls. 228. Aguarde-se por 60
(sessenta) dias. Na inércia, certificando-se, intime-se a parte ativa, via DJE e na pessoa do patrono, a dar andamento ao feito
em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA REZENDE (OAB 291632/SP),
TANIA MARIA CAVALCANTE TIBURCIO (OAB 106085/SP), ANDREIA AFONSO ROSA DO PRADO (OAB 178680/SP)
Processo 0002506-56.2012.8.26.0477 (477.01.2012.002506) - Monitória - Obrigações - Hsbc Bank Brasil Sa Banco Multiplo
- Rosemeiri dos Santos Otonio - *Vistas dos autos a(o) autor(a) para manifestar-se sobre a devolução da carta precatória sem
cumprimento. - ADV: JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/SP)
Processo 0002956-33.2011.8.26.0477 (477.01.2011.002956) - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - Elque Alves
Cardoso e outro - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s) juntado(s) aos
autos. - ADV: RANGEL BORI (OAB 243055/SP)
Processo 0003717-35.2009.8.26.0477 (477.01.2009.003717) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação Francisco Barbosa Novais - Bradesco Adm Cartões de Credito - Intime-se o autor, retirar o mandado de levantamento judicial, no
prazo de cinco dias. - ADV: RENATA REIS (OAB 114129/SP), ARMANDO FERNANDES FILHO (OAB 132744/SP)
Processo 0003770-60.2002.8.26.0477/01 - Cumprimento de sentença - Obrigações - Adriana Cristina Masoti - - Cesar
Henrique Masotti - - Rosali Luzia Cassidori Me - Unimed Seguros Saude Sa - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se,
em três dias, sobre o depósito efetuado. - ADV: JOELMA DE OLIVEIRA MENEZES TEIXEIRA (OAB 125969/SP), ARMANDO
RIBEIRO GONCALVES JUNIOR (OAB 18992/SP), NEI VIEIRA PRADO FILHO (OAB 194051/SP)
Processo 0003872-29.1995.8.26.0477 (477.01.1995.003872) - Procedimento Ordinário - Reivindicação - Espolio de Elpidio
Ulian - - Isaias Ulian - Francisco Seguro - - Luzia Francisco Seguro - Idamina Pouza de Oliveira - - Izidro de Oliveira de
Oliveira - Claudia Regina Edaes Ulian - Vistos. Fls. 536-573: Manifeste-se a parte contrária. Após, ou na inércia, certificandose, tornem conclusos. Intime-se. - ADV: HERMINIA PRADO LOPES ALTAFIN (OAB 107163/SP), RONALDO AGENOR RIBEIRO
(OAB 215076/SP), WASHINGTON LUIZ FERNANDES RIBEIRO (OAB 102377/SP), LUIZ FLAVIO MARTINS DE ANDRADE (OAB
16878/SP), ROBERTO ERNESTO (OAB 111783/SP), SANTELMO COUTO MAGALHAES RODRIGUES FILHO (OAB 14804/SP),
JOSÉ ANTONIO BENAVENT CALDAS (OAB 205296/SP)
Processo 0003978-29.2011.8.26.0477 (477.01.2011.003978) - Procedimento Ordinário - Coisas - David Crespo Nahon Rafael Gonçalves Marques - Vistos. 1. Autorizo a expedição de alvará à parte interessada, para que diligencie, diretamente,
nas entidades públicas e privadas, suportando eventuais custos, com vistas à obtenção da informação pretendida. Esta deverá
ser encaminhada diretamente a este cartório judicial. 2. Após a assinatura digital no documento, este estará disponibilizado no
site deste Tribunal para a devida impressão pela parte interessada e encaminhamento aos órgãos competentes. Anote-se que
tal providência não abrange a busca junto à DRF, Bacen e TRE. 3. Prazo de validade: 90 (noventa) dias. Ao cabo desse prazo,
manifeste-se a parte interessada. Intime-se. Praia Grande, 07 de novembro de 2013. - ADV: ROBERTO DE SOUZA ARAUJO
(OAB 97905/SP)
Processo 0003978-29.2011.8.26.0477 (477.01.2011.003978) - Procedimento Ordinário - Coisas - David Crespo Nahon Rafael Gonçalves Marques - Providencie o autor a impressão do Alvará junto site do TJSP, providenciando sua distribuição e
posterior comprovação nos autos. - ADV: ROBERTO DE SOUZA ARAUJO (OAB 97905/SP)
Processo 0004125-84.2013.8.26.0477 (047.72.0130.004125) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Paula Roberta
Santos de Oliveira - Cristiano Lira Diniz - Vistos. 1. Indefiro a produção da prova testemunhal, na medida em que desnecessária
ao julgamento do litígio. 2. Lembre-se que “se a prova se mostra desnecessária ou inútil para a correta apreciação da lide, o
julgamento antecipado é medida que se impõe, não havendo que se falar em nulidade por cerceamento ao direito de defesa”
(TJ-MG; APCV 4128636-79.2000.8.13.0000; Belo Horizonte; 11ª Câmara Cível; Rel. Des. Maurício Barros; j. 01/06/2011). 3.
Dou, pois, por encerrada a instrução, fixando o prazo sucessivo de 10 (dez) dias para apresentação de memoriais escritos,
iniciando-se pela parte ativa, com a publicação da presente no DJE. Após, intime-se a parte passiva para o mesmo fim e
conclusos para sentença. Intime-se. - ADV: SARAH LIA SAIKOVITCH DE ALMEIDA (OAB 166452/SP), JULIANA FERNANDES
PINHEIRO BLANCO (OAB 266376/SP), MARLENE PANTRIGO DE OLIVEIRA BALTAZAR (OAB 300461/SP)
Processo 0004265-51.1995.8.26.0477 (477.01.1995.004265) - Reintegração / Manutenção de Posse - Isaias Ulian - - Elpidio
Ulian - - Dalva Edaes Ulian - Construtora Praiamar Ltda - Elpidio Illian - Providencie o patrono do requerido, no prazo de dez (10)
dias, a retirada das petições desentranhadas, conforme o pedido postulado. - ADV: CLAUDIO CANDIDO LEMES (OAB 99646/
SP), FABIO MOTTA (OAB 292747/SP), DAVE GESZYCHTER (OAB 116131/SP), RONALDO AGENOR RIBEIRO (OAB 215076/
SP), JOSE CANDIDO LEMES FILHO (OAB 94351/SP)
Processo 0004472-20.2013.8.26.0477 (047.72.0130.004472) - Reintegração / Manutenção de Posse - Inadimplemento Marcio Hallem Lopes - - Lucilia da Cruz Nunes Preto Lopes - Vistos. Verifico irregularidade na notificação de fls. 13, consistente no
encaminhamento para endereço divergente do contrato, posteriormente confirmado pela citação. Assim, concedo o prazo de 10
(dez) dias para comprovação de notificação prévia válida, sob pena de extinção. Anote-se: “Está pacificada com a Súmula n° 76
da Corte que é necessária a prévia interpelação para a constituição do devedor em mora, mesmo não registrado o compromisso”
(STJ, RESP 331816/GO; Recurso Especial 2001/0093901-0, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes DIREITO, j:12/11/2001,
DJ:18/02/2002). Após, ou na inércia, certificando-se, tornem conclusos. Intime-se. - ADV: MARCO AURÉLIO BARROS CÂMARA
(OAB 189862/SP), AURELIO CARLOS RAMALHO CAMARA (OAB 59192/SP)
Processo 0004538-34.2012.8.26.0477 (477.01.2012.004538) - Procedimento Ordinário - Condominio Edificio Málaga Gildenor Bernardo da Silva - *Vistas dos autos a(o) autor(a) para manifestar-se sobre a devolução da carta precatória sem
cumprimento. - ADV: MARCO ANTONIO ESTEVES (OAB 151046/SP)
Processo 0004539-19.2012.8.26.0477 (477.01.2012.004539) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1915

Edificio Málaga - Fernanda Cunnhighan Zanholo - *Vistas dos autos ao autor para manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado
negativo do mandado ou carta de citação. - ADV: MARCO ANTONIO ESTEVES (OAB 151046/SP)
Processo 0006397-85.2012.8.26.0477 (477.01.2012.006397) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio
Edificio Lingely - Antonio Ernesto da Silva Filho - Manoel Alves Pacheco - - Malix Assunção Andrade Pacheco - *Vistas dos autos
a(o) autor(a) para manifestar-se sobre a devolução da carta precatória sem cumprimento. - ADV: DANIELE CRISTINA DA SILVA
(OAB 195510/SP)
Processo 0006415-58.2002.8.26.0477/01 (047.72.0020.006415/1) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo
/ Atualização - Pedro Antonio Borges Ferreira - Santander Leasing Arrendamento Mercantil - Vistos. 1. Com a publicação da
presente decisão fica a parte devedora intimada para, em 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito indicado pela parte
credora (R$ 15.881,61). 2. Fica consignado que, decorrido o aludido prazo sem o pagamento, será aplicada multa de 10% (dez
por cento) sobre o valor do crédito, prosseguindo-se com a realização de penhora de bens e avaliação (art. 475-J, “caput”,
parte final, e § 1º). 3. O não pagamento ensejará, ainda, a incidência de honorários advocatícios (cf. STJ, REsp 1054561 / SP,
1ª Turma, Min. Francisco Falcão, j. 03/03/2009), estabelecidos desde logo em 10% (dez por cento) sobre o valor do principal,
acrescido dos encargos da mora e da multa. 4. Outrossim, pretendendo o exeqüente eventual utilização do sistema BacenJud2.0 deverá recolher a respectiva taxa (Cód. 434-1 - R$10,00), nos termos do Provimento CSM 1864/11 e Comunicado 170/11.
Int. - ADV: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP), WILTON FERNANDES DA SILVA (OAB 154385/SP)
Processo 0006517-80.2002.8.26.0477 (477.01.2002.006517) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais Condominio Edificio Las Palomas 259702 - Vistas dos autos ao exequente para, em 10 (dez) dias, apresentar memória de
cálculo e indicar bens à penhora. - ADV: RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI (OAB 253443/SP), ELAINE BAPTISTA DE
LACERDA GONCALVES (OAB 79791/SP), ANTONIO CORDEIRO DE MIRANDA NETO (OAB 79191/SP)
Processo 0006859-81.2008.8.26.0477 (477.01.2008.006859) - Embargos à Execução - Carlos Eduardo Nascimento - - Jose
Carlos do Nascimento - - Maria Noelia do Nascimento - Augusto Ferreira de Souza - Vistas dos autos aos interessados para
cientificá-lo(s) do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão ao
arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: MARIANA MARTUCCI BERTOCCO COELHO (OAB 255346/SP), CLAUDIO
CANDIDO LEMES (OAB 99646/SP), JOSE FERNANDO FERREIRA DA SILVA (OAB 186903/SP)
Processo 0007152-80.2010.8.26.0477 (477.01.2010.007152) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Finasa Bmc S A - Aparecida de Fátima Bortolucci - Vistos. 1. Antes da providência pretendida, autorizo
a expedição de alvará à parte interessada, para que diligencie, diretamente, nas entidades públicas e privadas, suportando
eventuais custos, com vistas à obtenção da informação pretendida. A informação deverá ser encaminhada diretamente ao feito
judicial. 2. Expeça-se alvará, nos termos do Comunicado SPI nº 26/2012. 3. Prazo de validade: 90 (noventa) dias. Ao cabo
desse prazo, manifeste-se a parte interessada. Intime-se. - ADV: CRISTIANE DE MENEZES (OAB 273787/SP)
Processo 0007152-80.2010.8.26.0477 (477.01.2010.007152) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Finasa Bmc S A - Aparecida de Fátima Bortolucci - Providencie o autor a impressão do Alvará junto site do
TJSP, providenciando sua distribuição e posterior comprovação nos autos. - ADV: CRISTIANE DE MENEZES (OAB 273787/
SP)
Processo 0008155-56.1999.8.26.0477 (477.01.1999.008155) - Procedimento Ordinário - Helio Herrera Garcia - - Maria Jose
Souza Garcia - Zilda Gattini Impellizzeri - - Cosmo Ventura - - Silvio Mancuso - - Adalgisa Iolando Ventura - - Ierina Mancuso
- - J Ventura Imoveis Administracao e Loteamentos Ltda - Providencie o autor a retirada da Carta de Adjudicação expedida
pelo Cartório. - ADV: ZULEIKA TRUFILHO BEZERRA (OAB 104044/SP), EDUARDO PEREIRA (OAB 112678/SP), VIVIANE
BENEVIDES SRNA (OAB 256329/SP)
Processo 0008301-24.2004.8.26.0477 (477.01.2004.008301) - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Acesita Servicos Comercio Industria e Participacoes Ltda - Vistas dos autos ao
réu para: Cientificá-lo do deferimento do pedido de fls. 1867. - ADV: EDEGAR SEBASTIAO TOMAZINI (OAB 53052/SP)
Processo 0008788-47.2011.8.26.0477 (477.01.2011.008788) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Novomundo Empreendimento Educacional Ltda - Ana Paula Bispo - Intime-se o exequente, retirar o mandado de levantamento
judicial, no prazo de cinco dias. - ADV: BELMIRO DE NOBREGA DE FREITAS (OAB 96349/SP), MAIRA MARQUES BURGHI
DOS SANTOS (OAB 156133/SP)
Processo 0008816-44.2013.8.26.0477 (047.72.0130.008816) - Procedimento Ordinário - Bancários - Cia Itauleasing de
Arrendamento Mercantil - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação apresentada (art.
326 ou 327 do CPC). - ADV: TANIA MIYUKI ISHIDA RIBEIRO (OAB 139426/SP), TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS (OAB
182694/SP)
Processo 0009321-79.2006.8.26.0477 (477.01.2006.009321) - Monitória - Claudio Sierro Junior - Maria Sueli Koch - Vistos.
1. Autorizo a expedição de alvará à parte interessada, para que diligencie, diretamente, nas entidades públicas e privadas, com
isenção de custos, com vistas à obtenção da informação pretendida. A informação deverá ser encaminhada diretamente ao
feito judicial. 2. Expeça-se alvará, nos termos do Comunicado SPI nº 26/2012. 3. Prazo de validade: 90 (noventa) dias. Ao cabo
desse prazo, manifeste-se a parte interessada. Intime-se. - ADV: EDUARDO KLIMAN (OAB 170539/SP)
Processo 0009321-79.2006.8.26.0477 (477.01.2006.009321) - Monitória - Claudio Sierro Junior - Maria Sueli Koch Providencie o autor a impressão do Alvará junto site do TJSP, providenciando sua distribuição e posterior comprovação nos
autos. - ADV: EDUARDO KLIMAN (OAB 170539/SP)
Processo 0009593-68.2009.8.26.0477 (477.01.2009.009593) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Lenira Duarte de Souza - Dimare S A - Vistos. 1. Diante do v. acórdão, diga a parte interessada, em 15 (quinze) dias, em termos
de prosseguimento. 2. No silêncio, aguarde-se por 6 (seis) meses eventual início da fase de cumprimento de sentença. 3. Na
inércia, arquive-se, observadas as formalidades legais. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE PALHARES (OAB 116366/SP), MARCIA
RECHE BISCAIN (OAB 126899/SP)
Processo 0010607-53.2010.8.26.0477 (477.01.2010.010607) - Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda
- J C dos Santos Construtora Ltda - Márcia de Mello Negreli - Vistas dos autos aos interessados para cientificá-lo(s) do
desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item
128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: NATALIA BEZAN XAVIER LOPES TRENCH (OAB 272964/SP), JOSE RENATO SILVA (OAB
80705/SP)
Processo 0010922-13.2012.8.26.0477 (477.01.2012.010922) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança
- Inadimplemento - Marco Antonio Gouveia Granja - Silvana Xibuta - Vistas dos autos ao exequente para, em 10 (dez) dias,
apresentar memória de cálculo e indicar bens à penhora. - ADV: FRANCO PAES PINTO ANTUNES (OAB 280444/SP), EDUARDO
LUCAS SOBRINHO (OAB 221608/SP)
Processo 0011233-72.2010.8.26.0477 (477.01.2010.011233) - Procedimento Sumário - Anulação - Vanilton Modesto Neppel
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- Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s) juntado(s) aos autos. - ADV:
REGINALDO GOMES MENDONÇA (OAB 184467/SP), JOSE EDUARDO DA CRUZ (OAB 35195/SP)
Processo 0011479-68.2010.8.26.0477 (477.01.2010.011479) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Wilton
Aramis Soares - Banco Fibra S A - Intime-se a parte passiva (Banco Fibra), retirar o mandado de levantamento judicial, no prazo
de cinco dias. - ADV: MARCUS VINICIUS GUIMARÃES SANCHES (OAB 195084/SP), RICCARDO SCATENA JUNIOR (OAB
289926/SP), JOYCE ELLEN DE CARVALHO TEIXEIRA SANCHES (OAB 220568/SP)
Processo 0011568-33.2006.8.26.0477/01 - Cumprimento de sentença - Alienação Fiduciária - Neide Maria Martins de Araujo
- Banco Panamericano S A - Vistos. 1. Com a publicação da presente decisão fica a parte devedora intimada para, 15 (quinze)
dias, efetuar o pagamento do débito indicado pela parte credora no valor de R$ 3.175,39, atualizado até 30/10/2013. 2. Fica
consignado que, decorrido o aludido prazo sem o pagamento, será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do
crédito, prosseguindo-se com a realização de penhora de bens e avaliação (art. 475-J, “caput”, parte final, e § 1º). 3. O não
pagamento ensejará, ainda, a incidência de honorários advocatícios (cf. STJ, REsp 1054561 / SP, 1ª Turma, Min. Francisco
Falcão, j. 03/03/2009), estabelecidos desde logo em 10% (dez por cento) sobre o valor do principal, acrescido dos encargos da
mora e da multa. Intime-se. - ADV: ANDERSON WANDERLEY RODRIGUES (OAB 235950/SP), LUIS FERNANDO DE CASTRO
(OAB 156342/SP), SILVANIR NOVAIS DE SOUSA (OAB 133884/MG)
Processo 0012249-27.2011.8.26.0477 (477.01.2011.012249) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Roberto Castilho
de Oliveira Silva - Regina Ruivo Palhares - - Mauro Palhares - *Vistas dos autos ao autor para manifestar-se, em 05 dias, sobre
o resultado negativo do AR referente o ofício expedido a BV FINANCEIRA. - ADV: MICHELE FERNANDA AMBROGI (OAB
265432/SP), CLÁUDIO LUIZ URSINI (OAB 154908/SP), MARCIA MARIA PEDROSO (OAB 136297/SP)
Processo 0012552-41.2011.8.26.0477 (477.01.2011.012552) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução
do dinheiro - Paulo Sergio Orlando - Marcelo Inácio da Silva - *Vistas dos autos a(o) autor(a) para manifestar-se sobre a
devolução da carta precatória sem cumprimento. - ADV: LUIZ OCTAVIO AUGUSTO REZENDE (OAB 119756/SP), ANDRÉA
CRISTINA RIBEIRO BOTURA ZANDONÁ (OAB 180542/SP)
Processo 0013108-43.2011.8.26.0477 (477.01.2011.013108) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Aymore Credito Financiamento e Investimento S A - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre
a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s) juntado(s) aos autos. - ADV: RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (OAB 165046/SP)
Processo 0014182-98.2012.8.26.0477 (477.01.2012.014182) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Maria
Lucia Alves - Nova Casa Bahia Sa - Vistos. Partes legítimas e bem representadas, dá-se o feito por SANEADO. Defere-se, pela
pertinência, apenas a produção de prova testemunhal, com as oitivas de fls. 53. Quanto à requerida, não se interessou por
provas, ficando homologada sua desistência (fls. 58). Para a audiência de instrução, debates e julgamento, designo o dia 25
de fevereiro de 2014, 15h00. Ficam as partes e patronos cientes, devendo a parte ativa conduzir suas testemunhas ao ato, sob
pena de preclusão. Intime-se. - ADV: CHRISTIANE FERREIRA GOMES (OAB 254745/SP), LINGELI ELIAS (OAB 96916/SP)
Processo 0014190-17.2008.8.26.0477 (477.01.2008.014190) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel Espolio de Demetre Loucas Cordoutis - Adonai de Oliveira - Providencie o autor, em cinco (05) dias, a complementação da
diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 20,34, tendo em vista que para mandado de notificação e despejo requer 2
diligências. - ADV: JOÃO CARLOS DE ALENCASTRO GUIMARÃES FILHO (OAB 200212/SP), PAULO RICARDO TEIXEIRA
LEITE (OAB 240930/SP)
Processo 0014196-82.2012.8.26.0477 (477.01.2012.014196) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Antonio Francisco Amadio - Maria Cristina Zarif - Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a
pretensão deduzida na AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO proposta por Antonio Francisco Amadio em face de Maria Cristina
Zarif. Em razão da sucumbência, arcará o embargante com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados estes, com fundamento no art. 20 §º 4º do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre
o valor da causa, corrigidos desde a propositura. A cobrança da sucumbência, contudo, fica suspensa, conforme estabelece o
art. 12 da Lei nº. 1.060/50, pois ele foi beneficiado com os benefícios da gratuidade de justiça (fls. 17). Custas de preparo da
sentença- Código 230-6 com atualização monetária R$ 96,85. Despesas de porte de remessa e retorno dos autos: R$ 29,50 por
volume (01 volume). - ADV: OFELIA ZANINI UEMURA (OAB 52133/SP), MARCELO FERNANDES LOPES (OAB 201442/SP)
Processo 0014312-88.2012.8.26.0477 (477.01.2012.014312) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Demes Hoesse Costa
Santos - Vistos. 1. Cuidam os autos de ação de usucapião, tendo por objeto bem imóvel localizado em Praia Grande, observada a
regra processual de competência (art. 95, CPC). 2. Em sede de juízo de admissibilidade da ação, providencie em 10 (dez) dias a
parte ativa, caso ainda não o tenha feito, e sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 284, CPC), o seguinte: a) descrição
exata do imóvel usucapiendo, com localização, confrontações, medidas perimetrais, área e eventuais benfeitorias; b) indicação
da origem e da data de início da posse, com descrição dos atos possessórios praticados, bem como com esclarecimento sobre
eventual soma de posses, com indicação, nesse último caso, do antecessor e das datas; c) esclarecimento quanto à modalidade
de usucapião invocada (ordinária, extraordinária ou especial), com a juntada do título em que se fundamenta a posse, se o
caso; d) requerimento de citações e cientificações (arts. 942 e 943, CPC), com indicação, relativamente às primeiras, dos dados
dos confrontantes e da pessoa que figura como titular do domínio, bem como dos respectivos cônjuges, com comprovação
documental; e) atribuição à causa do valor venal do imóvel ou, se inexistente, do valor de mercado, acompanhados, em
qualquer hipótese, de comprovação documental. f) juntada de planta atualizada do imóvel, subscrita por profissional habilitado,
bem como de memorial descritivo; g) juntada de certidão imobiliária do imóvel. 3. A parte ativa poderá acostar também, a seu
critério, no mesmo decêndio, a seguinte documentação, destinada a fazer prova das alegações (art. 396, CPC): a) certidão do
Cartório Distribuidor, atestando a inexistência de ações possessórias ou dominiais, abrangendo o prazo prescricional, de todos
os possuidores; b) comprovantes de pagamento de impostos e taxas e outros documentos indicativos do animus domini. 4.
Superado o juízo de admissibilidade da ação, os autos serão remetidos ao Cartório de Registro de Imóveis de Praia Grande,
para que preste informações sobre o imóvel, em especial sobre o memorial descritivo e os confrontantes, além de outras
a critério do Oficial Registrador, que deverá margear as custas. 5. Retornando os autos, promovida eventual regularização
necessária à luz da manifestação da Serventia Predial, e juntadas tantas cópias quanto necessárias para servirem de contrafé:
a) cientifiquem-se as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, por cartas, com aviso de recebimento (AR), acompanhadas de
uma cópia do memorial descritivo e uma da inicial, solicitando-se manifestação quanto ao interesse na causa; b) citem-se por
edital eventuais interessados; e c) citem-se pessoalmente os confrontantes e aquele em cujo nome esteja transcrito/registrado o
imóvel, com as cautelas de praxe. 6. Quando o processo vier para decisão saneadora, a serventia deverá certificar a existência
de eventual pendência relativamente aos itens anteriores. Intime-se. - ADV: ROMÁRIO MOREIRA FILHO (OAB 159433/SP)
Processo 0014377-83.2012.8.26.0477 (477.01.2012.014377) - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais Condominio Edificio Vitoria Residence - *Providencie a parte ativa a impressão do alvará, diretamente do sítio do TJ/SP e sua
devida distribuição, comprovando protocolização nos autos. - ADV: ERINEIDE DA CUNHA DANTAS (OAB 143992/SP)
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Processo 0014840-93.2010.8.26.0477 (477.01.2010.014840) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
- Sabesp Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Vistas dos autos ao autor para, em 5 (cinco) dias,
comprovar a distribuição do ofício copiado à fls. 50. - ADV: SERGIO ALEXANDRE MENEZES (OAB 163767/SP)
Processo 0014883-30.2010.8.26.0477 (477.01.2010.014883) - Despejo por Falta de Pagamento - Inadimplemento - Delfina
Alonso Martinez - Rodrigo Isoldi Garcia - *Providencie o requerente, em 5 (cinco) dias, a complementação da guia(s) de diligência
do Oficial de Justiça para instrução de mandado, no valor de R$ 27,18 (vinte e sete reais e dezoito centavos). - ADV: ROGERIO
MOLINA DE OLIVEIRA (OAB 156107/SP), FABRICIO EMANUEL MENDES BEZERRA (OAB 189546/SP)
Processo 0015213-27.2010.8.26.0477 (477.01.2010.015213) - Monitória - Cheque - José Zacharias Matta - Vistas dos autos
ao autor para dar andamento ao feito, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do processo (art. 267, III e § 1º do
CPC). - ADV: ELAINE PEREIRA BIAZZUS RODRIGUES (OAB 200425/SP)
Processo 0015383-28.2012.8.26.0477 (477.01.2012.015383) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Bradesco Sa - Para o desentranhamento pretendido, é necessária cópia integral dos documentos. Autor fica
intimado a apresentar as cópias no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos. - ADV: CLAUDIO KAZUYOSHI
KAWASAKI (OAB 122626/SP)
Processo 0016002-31.2007.8.26.0477 (477.01.2007.016002) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - V2 Tibagifidcmulticarteira Np - Vistas dos autos ao autor para dar andamento ao feito, em 48 (quarenta e oito) horas,
sob pena de extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: RICARDO MARTINS SION (OAB 60622/SP), LEAO VIDAL
SION (OAB 8136/SP), SANDRA REGINA ASCENSO BARZAN (OAB 68636/SP)
Processo 0016030-28.2009.8.26.0477 (477.01.2009.016030) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução
do dinheiro - Marcos Antonio Mozem - Vistas dos autos ao autor para, em 5 (cinco) dias, comprovar a distribuição do alvará. ADV: ALESSANDRA DIAS AUGUSTO INDAME (OAB 136317/SP)
Processo 0016981-51.2011.8.26.0477 (477.01.2011.016981) - Procedimento Ordinário - Fortef Assessoria e Treinamento
Educacional Ltda Epp - Vistas dos autos ao autor para, em 5 (cinco) dias, comprovar a distribuição do alvará. - ADV: VIVIAN
SIMÕES (OAB 265064/SP)
Processo 0018184-87.2007.8.26.0477 (477.01.2007.018184) - Monitória - Cheque - Serviços Educacionais do Litoral Paulista
Ltda - Vistas dos autos ao autor para dar andamento ao feito, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do processo
(art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: ALESSANDRA DIAS AUGUSTO INDAME (OAB 136317/SP)
Processo 0018887-13.2010.8.26.0477 (477.01.2010.018887) - Procedimento Ordinário - Condomínio em Edifício Condominio Edificio Dom Pedro Ii - Vistas dos autos ao autor para, em 5 (cinco) dias, comprovar a distribuição do alvará. - ADV:
MARCO ANTONIO ESTEVES (OAB 151046/SP)
Processo 0019136-61.2010.8.26.0477 (477.01.2010.019136) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Nãopadronizados Npl 1 - Vistas dos autos ao autor para dar andamento ao feito,
em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: ANA LIGIA RIBEIRO DE
MENDONCA (OAB 78723/SP), ANDERSON GERALDO DA CRUZ (OAB 182369/SP)
Processo 0019668-40.2007.8.26.0477 (477.01.2007.019668) - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - João
Mendes Brazão - - Maria de Fatima dos Passos Mariano - Marcelo Ulysses Rodrigues - - Vilma Zarzur - - Anuar Zarzur - - Wadih
Jorge Bardauil - - João Abud - - Evelina Zarzur Gholmia - - Lorice Zarzur Maluf - - Odete Zarzur Geleilate - - Josephine Zarzur
Khayat - - Norma Zarzur Abud - - Dalila Fernandes Rodrigues - - Farid Maluf - - Fuad Geleilate - - Issa Nicolas Gholmia - Florinda Zurzur Bardauil - - Espólio de Jean Nakhle Khayat - Vistos. 1. Fls. 154/155: A citação por edital é medida excepcional, e
somente se justifica quando esgotados os meios ordinários para a localização da parte passiva. 2. Assim, no prazo de 30 (trinta)
dias deve a parte ativa comprovar a tentativa de obtenção de informações do réu através das entidades que prescindem de
autorização judicial para tanto, atentando-se que a(s) resposta(s) da(s) instituição(ões) deverão ser encaminhadas diretamente
a este juízo. 3. No silêncio, intime-se a parte ativa, via imprensa e na pessoa do(a) advogado(a), a dar andamento ao feito
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e arquivamento. Intime-se. - ADV: MIRIAM REGINA SALOMAO
GALVANI (OAB 125110/SP)
Processo 0019966-32.2007.8.26.0477 (477.01.2007.019966) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Cooperativa
Real da Habitacao Coophreal - Claudio Hernani Piqui de Oliveira - Vistos. Promova a parte passiva o cumprimento integral da
decisão de fls. 160, apresentando a certidão de objeto e pé lá requerido. Prazo: 30 (trinta) dias. Intime-se. - ADV: CHRISTIANO
CARVALHO DIAS BELLO (OAB 188698/SP), MARCIA AURÉLIA SERRANO DO AMARAL (OAB 176953/SP)
Processo 0020154-20.2010.8.26.0477 (477.01.2010.020154) - Despejo por Falta de Pagamento - Espécies de Contratos Alice de Almeida Cavaleiro - Vistas dos autos ao autor para dar andamento ao feito, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de
extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: ANDREA BUENO MELO (OAB 135272/SP)
Processo 0020383-77.2010.8.26.0477 (477.01.2010.020383) - Procedimento Ordinário - Seguro - Andrea Assis Gil Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro Dpvat - Vistos. 1. Não é o caso de acolhimento da prejudicial de mérito arguida,
tendo em vista que o mencionado documento não é indispensável à propositura da ação. 2. De outro turno, quanto ao mérito, a
controvérsia reside apenas na existência de incapacidade da requerente em virtude do acidente e, em caso positivo, seu grau.
Defere-se, pois, com exclusão da outras, prova pericial médica, a ser realizada pelo IMESC, por ser a autora beneficiária da
gratuidade. 3. Oficie-se para agendamento. As partes, querendo, apresentarão quesitos e indicarão assistentes no prazo legal
(art. 421, CPC). Intime-se. - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), TATIANA RIBEIRO MAMANA
(OAB 221301/SP)
Processo 0020560-70.2012.8.26.0477 (477.01.2012.020560) - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais Condominio Residencial Cordoba e Sevilha - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação
apresentada (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: ERINEIDE DA CUNHA DANTAS (OAB 143992/SP)
Processo 0020561-55.2012.8.26.0477 (477.01.2012.020561) - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais Condominio Residencial Cordoba e Sevilha - Uend Quele de Oliveira Calado - *Vistas dos autos a(o) autor(a) para manifestar-se
sobre a devolução da carta precatória sem cumprimento. - ADV: ERINEIDE DA CUNHA DANTAS (OAB 143992/SP)
Processo 0020629-05.2012.8.26.0477 (477.01.2012.020629) - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais Condominio Edificio Centauro I - Claudemir Barbosa dos Santos - - Adnailza da Silva Oliveira dos Santos - *Vistas dos autos ao
autor para manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo das cartas de citação dos réus. - ADV: REGINA MAINENTE
Processo 0020918-40.2009.8.26.0477 (477.01.2009.020918) - Depósito - Depósito - Banco Finasa Sa - Adilio Santos
Rodrigues - Vistas dos autos aos interessados para cientificá-lo(s) do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo
de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: HELOÍSA HELENA
OLIVEIRA DOS SANTOS ZANNIN (OAB 110077/SP), VALTER DOMINGUES DOS SANTOS (OAB 20045/SP), HERBERT HILTON
BIN JÚNIOR (OAB 190957/SP)
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Processo 0021013-65.2012.8.26.0477 (477.01.2012.021013) - Procedimento Ordinário - Bancários - Quiteria Felix de L dos
Anjos - Banco Itauleasing Sa - Vistos. Fls. 168: Defiro. Expeça-se mandado de levantamento. No mais, digam as partes sobre
a conveniência de se designar audiência de conciliação, bem como, de forma justificada, quanto ao interesse na produção de
outras provas, registrando-se serem insuficientes meros requerimentos genéricos (cf. TJDF - APC 19980110487533 - 4ª T. Cív. Relª Desª Vera Andrighi - DJU 31.05.2005), devendo cada litigante indicar o fato probando e o meio a ser utilizado. Requerimentos
genéricos, ainda que em caráter de reiteração, serão interpretados como desistência. Oportunamente, conclusos. Intime-se. ADV: LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP), JORGE DOS SANTOS MATOS FILHO (OAB 257675/SP)
Processo 0021013-65.2012.8.26.0477 (477.01.2012.021013) - Procedimento Ordinário - Bancários - Quiteria Felix de L dos
Anjos - Banco Itauleasing Sa - Intime-se o requerido (BANCO ITAU), retirar o mandado de levantamento judicial, no prazo de
cinco dias. - ADV: LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP), JORGE DOS SANTOS MATOS FILHO (OAB 257675/
SP)
Processo 0021888-74.2008.8.26.0477 (477.01.2008.021888) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Boqueirão Empreendimentos e Participações S A - Banco Abn Amro Real S A - Vistos. 1. Fls. 157: Defiro a parte ativa vistas
dos Autos fora do cartório pelo prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. - ADV: CARLOS ALBERTO COMESANA LAGO (OAB 223306/
SP), GLAUCO GOMES MADUREIRA (OAB 188483/SP), CLÁUDIO LUIZ URSINI (OAB 154908/SP), RENATA DA SILVA AMARAL
(OAB 147998/SP)
Processo 0022034-81.2009.8.26.0477 (477.01.2009.022034) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Ana Paula Serafim
dos Santos e outro - Vistas dos autos aos autor para: Cientificá-lo do deferimento do pedido de desentranhamento de
documentos, desde que substituídos por cópias, pelo prazo de 10 dias. - ADV: SIDNEY PRAXEDES DE SOUZA (OAB 127297/
SP), ALESSANDRA KATUCHA GALLI (OAB 260286/SP)
Processo 0022093-69.2009.8.26.0477 (477.01.2009.022093) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Sidney Vicente Monteiro - Trianon Construtora e Incorporadora Ltda - Intime-se a credora (Dra. VIVIANE GEMIO), retirar o
mandado de levantamento judicial, no prazo de cinco dias. - ADV: ANA PAULA DARIO (OAB 292968/SP), VIVIANE GEMIO
FERREIRA FARIA (OAB 188048/SP)
Processo 0022130-33.2008.8.26.0477 (477.01.2008.022130) - Execução de Título Extrajudicial - Serviços Educacionais do
Litoral Paulista Ltda - Vistas dos autos ao autor para dar andamento ao feito, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de
extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: ALESSANDRA DIAS AUGUSTO INDAME (OAB 136317/SP)
Processo 0022359-85.2011.8.26.0477 (477.01.2011.022359) - Monitória - Cheque - Diogo Roque Sampaio - Vistas dos autos
ao autor para, em 5 (cinco) dias, comprovar a distribuição do alvará. - ADV: EVERTON RIBEIRO ALVES DA SILVA (OAB 195007/
SP)
Processo 0022977-93.2012.8.26.0477 (477.01.2012.022977) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais Condominio Edificio Aruba - Roque Alves Lima - - Filomena Parede Garcia Alves - Providencie o autor a retirada das petições
e dos documentos, que a instruem, desentranhados, conforme a r. Sentença de fls. 39. - ADV: JULIANA HADURA ORRA (OAB
274993/SP)
Processo 0023280-44.2011.8.26.0477 (477.01.2011.023280) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - B V Financeira Sa Cfi - Juliani Alves Soares - Vistos. 1. Autorizo a expedição de alvará à parte interessada, para que
diligencie, diretamente, nas entidades públicas e privadas, suportando eventuais custos, com vistas à obtenção da informação
pretendida. Esta deverá ser encaminhada diretamente a este cartório judicial. 2. Após a assinatura digital no documento, este
estará disponibilizado no site deste Tribunal para a devida impressão pela parte interessada e encaminhamento aos órgãos
competentes. Anote-se que tal providência não abrange a busca junto à DRF, Bacen e TRE. 3. Prazo de validade: 90 (noventa)
dias. Ao cabo desse prazo, manifeste-se a parte interessada. Intime-se. Praia Grande, 06 de novembro de 2013. - ADV: PAULO
EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP), CICERO
NOBRE CASTELLO (OAB 71140/SP)
Processo 0023280-44.2011.8.26.0477 (477.01.2011.023280) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - B V Financeira Sa Cfi - Juliani Alves Soares - Providencie o autor a impressão do Alvará junto site do TJSP,
providenciando sua distribuição e posterior comprovação nos autos. - ADV: CICERO NOBRE CASTELLO (OAB 71140/SP),
PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP)
Processo 0023518-63.2011.8.26.0477 (477.01.2011.023518) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Simone
Soares Pereira - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Vistos. 1. Partes legítimas e bem representadas, e não havendo
nulidades ou irregularidades, dá-se o feito por SANEADO. 2. São pontos controvertidos: (a) a existência de lesão consolidada;
(b) a redução da capacidade laborativa do trabalhador, e (c) o nexo de causalidade entre a atividade laboral e as perdas. 3.
Defiro, à luz da controvérsia, prova pericial médica. As partes, querendo, poderão apresentar quesitos e indicar assistentes
no prazo legal. 4. Providencie a serventia a designação de data para realização da perícia no Setor de Perícias Médicas de
Santos. 5. Oportunamente, superada a prova técnica, tornem para eventual encerramento da instrução e fixação de prazo para
a apresentação de memoriais. Intime-se. - ADV: EDUARDO AVIAN (OAB 234633/SP), RICARDO FABIANI DE OLIVEIRA (OAB
93821/SP)
Processo 0023564-18.2012.8.26.0477 (477.01.2012.023564) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação /
Embargos à Execução - Instituto Nacional do Seguro Social - Alberto Roque Moscato - Vistas dos autos ao autor para: Cientificálo do deferimento do pedido de fls. 70. - ADV: JOSE ABILIO LOPES (OAB 93357/SP), MELISSA AUGUSTO DE A. ARARIPE
(OAB 14791/CE)
Processo 0023612-45.2010.8.26.0477 (477.01.2010.023612) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Bradesco S A - Vistas dos autos ao autor para dar andamento ao feito, em 48 (quarenta e oito) horas, sob
pena de extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI (OAB 122626/SP),
TABATA NOBREGA BONGIORNO (OAB 223620/SP)
Processo 0024290-31.2008.8.26.0477 (477.01.2006.008716/1) - Cumprimento de sentença - Carlos Augusto dos Santos Edson Brito da Silva - Vistos. 1. Fls. 88/93 e 95/96: Prejudicados os pedidos tendo em vista a sentença de extinção proferida (fl.
85) 2. Diante do trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. - ADV: ANA LUCIA FERREIRA (OAB 94596/
SP)
Processo 0024602-65.2012.8.26.0477 (477.01.2012.024602) - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais Condominio Costa do Sol Blocos A e B - Vistas dos autos ao autor para dar andamento ao feito, em 48 (quarenta e oito) horas,
sob pena de extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: EVERLYN KARINA SIVIERO (OAB 282570/SP)
Processo 0024610-81.2008.8.26.0477 (477.01.2007.008461/1) - Cumprimento de sentença - Mayara Rondina da Silva Angela Maria Testoni Me - Vistas dos autos ao autor para dar andamento ao feito, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de
extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: ÉRICA BORDINI DUARTE (OAB 282567/SP), LAERCIO JOSE DE
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AZEVEDO FILHO (OAB 33880/SP), THALIA FERNANDES COELHO (OAB 225898/SP), FÁBIO ANDRADE DE AZEVEDO (OAB
174660/SP)
Processo 0025052-42.2011.8.26.0477 (477.01.2011.025052) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Serviços
Educacionais do Litoral Paulista - Vistas dos autos ao autor para dar andamento ao feito, em 48 (quarenta e oito) horas, sob
pena de extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: ALESSANDRA DIAS AUGUSTO INDAME (OAB 136317/SP)
Processo 0025588-19.2012.8.26.0477 (477.01.2012.025588) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação
- Ricardo Ferreira da Cruz - Banco Panamericano Sa - - Oficial do 5º Ofício de São João de Meriti Rj - Intime-se o autor
manifestar-se em réplica à contestação de fls. 120-135, no prazo legal. - ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP),
NEI CALDERON (OAB 114904/SP), CAMILA SILVEIRA CANIZARES (OAB 261567/SP), ISADORA GIRÂO (OAB 131687/RJ)
Processo 0025935-52.2012.8.26.0477 (477.01.2012.025935) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Pecúnia Sa - Emily Gonçalves Campos - Vistos. 1. Autorizo a expedição de alvará à parte interessada,
para que diligencie, diretamente, nas entidades públicas e privadas, suportando eventuais custos, com vistas à obtenção
da informação pretendida. Esta deverá ser encaminhada diretamente a este cartório judicial. 2. Após a assinatura digital no
documento, este estará disponibilizado no site deste Tribunal para a devida impressão pela parte interessada e encaminhamento
aos órgãos competentes. Anote-se que tal providência não abrange a busca junto à DRF, Bacen e TRE. 3. Prazo de validade:
90 (noventa) dias. Ao cabo desse prazo, manifeste-se a parte interessada. Intime-se. Praia Grande, 06 de novembro de 2013. ADV: MARCELO SOTOPIETRA (OAB 149079/SP)
Processo 0025935-52.2012.8.26.0477 (477.01.2012.025935) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Pecúnia Sa - Emily Gonçalves Campos - Providencie o autor a impressão do Alvará junto site do TJSP,
providenciando sua distribuição e posterior comprovação nos autos. - ADV: MARCELO SOTOPIETRA (OAB 149079/SP)
Processo 0026387-62.2012.8.26.0477 (477.01.2012.026387) - Interpelação - Inadimplemento - Onofre Pereira - Vistas dos
autos ao autor para: Cientificá-lo do deferimento do pedido de fls. 34 para suspensão do feito e/ou prazo suplementar por 30
(trinta) dias. - ADV: ONOFRE PEREIRA (OAB 49593/SP)
Processo 0026894-23.2012.8.26.0477 (477.01.2012.026894) - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais Condominio Edificio Ametista - Vistas dos autos ao autor para: Apresentar, em 05 dias, cópias para que sirvam de contrafé, de
acordo com r. Decisão de fls. 80. - ADV: JOSÉ CLAUDIO BAPTISTA (OAB 155720/SP), PAMELLA GABRIEL BAPTISTA (OAB
299706/SP)
Processo 0026985-16.2012.8.26.0477 (477.01.2012.026985) - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais Condominio Edificio Garagem Santa Terezinha - Francisco Valle Filho - *Vistas dos autos a(o) autor(a) para manifestar-se sobre
a devolução da carta precatória sem cumprimento. - ADV: FÁBIO FERREIRA COLLAÇO (OAB 167730/SP)
Processo 0027197-37.2012.8.26.0477 (477.01.2012.027197) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Bv Leasing Arrendamento Mercantil Sa - Wilson Jesus de Lima - Vistos. 1. Autorizo a expedição de alvará à parte
interessada, para que diligencie, diretamente, nas entidades públicas e privadas, suportando eventuais custos, com vistas à
obtenção da informação pretendida. Esta deverá ser encaminhada diretamente a este cartório judicial. 2. Após a assinatura
digital no documento, este estará disponibilizado no site deste Tribunal para a devida impressão pela parte interessada e
encaminhamento aos órgãos competentes. Anote-se que tal providência não abrange a busca junto à DRF, Bacen e TRE. 3.
Prazo de validade: 90 (noventa) dias. Ao cabo desse prazo, manifeste-se a parte interessada. 4. No mais, não há necessidade
ou utilidade na expedição de ofício ao DETRAN para o bloqueio de veículos alienados ou objeto de arrendamento mercantil.
5. Como cediço, “o credor fiduciário é proprietário do veículo e, conseqüentemente, a transferência deste somente pode ser
concedida com o seu consentimento” (TJ-MS; AG 2005.010854-5; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Joenildo de Sousa Chaves;
j. 18/10/2005). 6. Situação similar se observa no arrendamento: “Nos contratos de leasing, o arrendador mantém o domínio e
a posse indireta sobre a coisa, transferindo ao arrendatário apenas a posse direta. A restrição já existente sobre o veículo é
suficiente para impedir a sua alienação a terceiro sem a anuência do agravante, sendo desnecessária a expedição de ofício ao
Detran para o bloqueio judicial” (TJ-MG; AGIN 1.0095.08.002821-0/0011; Cabo Verde; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des.
Wagner Wilson; j. 02/10/2008). 7. Assim, indefiro o pedido de ofício. Intime-se. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA
(OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)
Processo 0027197-37.2012.8.26.0477 (477.01.2012.027197) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Bv Leasing Arrendamento Mercantil Sa - Wilson Jesus de Lima - Providencie o autor a impressão do Alvará junto
site do TJSP, providenciando sua distribuição e posterior comprovação nos autos. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA
(OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)
Processo 0030102-15.2012.8.26.0477 (047.72.0120.030102) - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais Condominio Edificio Residencial Leon - Vistas dos autos ao autor para: Cientificá-lo do deferimento do pedido de fls.67 para
suspensão do feito e/ou prazo suplementar por 30 (trinta) dias. - ADV: LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR (OAB
131762/SP), EVERTON DA COSTA WAGNER (OAB 269714/SP)
Processo 0030105-67.2012.8.26.0477 (047.72.0120.030105) - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais Condominio Edificio Residencial Leon - Vistas dos autos ao autor para: Cientificá-lo do deferimento do pedido de fls. 75 para
suspensão do feito e/ou prazo suplementar por 30 (trinta) dias. - ADV: VICTOR ROCHA SEQUEIRA (OAB 156279/SP), LUIZ
GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR (OAB 131762/SP)
Processo 0030333-42.2012.8.26.0477 (047.72.0120.030333) - Procedimento Ordinário - Extravio de bagagem - Antonio da
Cruz Mourao - Vistas dos autos ao autor para: Recolher, em 05 dias, a taxa para expedição de Carta AR, sob pena de extinção
do processo (art. 267, IV do CPC). - ADV: ANDREIA AFONSO ROSA DO PRADO (OAB 178680/SP)
Processo 0090254-73.2005.8.26.0477 (477.01.2005.090254) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez
Acidentária - Raimundo de Souza Carvalho - Instituto Nacional de Previdência Social Inss - Vistas dos autos aos interessados
para cientificá-lo(s) do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos
retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: EDUARDO AVIAN (OAB 234633/SP), FABIO BORGES BLAS
RODRIGUES (OAB 153037/SP), ANTONIO CESAR BARREIRO MATEOS (OAB 110407/SP)
Processo 0092125-41.2005.8.26.0477 (477.01.2005.092125) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Cecilia Maria Pereira - Mini Mercado Pan - Vistas dos autos aos interessados para cientificá-lo(s) do desarquivamento do
processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das
NSCGJ). - ADV: RENATA UCCI (OAB 101079/SP), ANDRÉA PAIXÃO DE PAIVA MAGALHÃES MARQUES (OAB 150965/SP)
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JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO CARLOS COSTA PESSOA MARTINS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSANA TARLA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2014
Processo 0000699-06.2009.8.26.0477 (477.01.2009.000699) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - G. S. F. dos S. - Certidão
a fls. “Que o interessado fique ciente de que os autos foram desarquivados e encontram-se em cartório onde permanecerão
pelo prazo de 30 dias, e que, nada sendo requerido, retornarão ao arquivo. Para os casos de ter sido requerida a vista fora
de cartório, com a procuração do requerente, defira-se pelo prazo de 10 dias.” - ADV: SIDNEY PRAXEDES DE SOUZA (OAB
127297/SP)
Processo 0000813-13.2007.8.26.0477 (477.01.2007.000813) - Execução de Alimentos - Alimentos - J. V. de M. S. - P. R. da
S. - Vistos. Indefiro o postulado a fls. 67, em razão da ausência da comprovação do alegado. No mais, no prazo de cinco (05)
dias, manifeste o exequente, em termos de prosseguimento, apresentando, em igual prazo, memória de cálculo, atualizada, do
débito alimentar. Na sequencia, tornem os autos para pesquisa do atual endereço do executado, junto ao sistema BACEN-JUD.
Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. - ADV: LISSANDRO SILVA FLORENCIO (OAB 139791/SP), PAULA DAMIANA DE OLIVEIRA
LIMA (OAB 156272/SP)
Processo 0000868-51.2013.8.26.0477 (047.72.0130.000868) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Investigação de
Paternidade - G. R. D. - H. A. V. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO Certifico e dou fé, eu, oficial de justiça,
que em cumprimento ao mandado nº 477.2013/020150-8, DEIXEI de intimar Bruna Rosa Dias, em virtude de não a encontrar
quando diligenciei na Rua Dr. Guilherme de Campos, LE 9124, onde fui atendido por sua irmã (maior) Stefani Rosa, a qual
comprometeu-se a entregar uma via do mandado para sua irmã Bruna, tendo ela exarado sua nota de recibo. Praia Grande, 16
de dezembro de 2013. - ADV: SIMONE ALVES CUSTÓDIO SIMONATO (OAB 191073/SP)
Processo 0000996-91.2001.8.26.0477 (477.01.2001.000996) - Inventário - Inventário e Partilha - Walkiria Vigelis Caruso dos
Santos e outros - Maria de Lourdes dos Santos e outros - Certidão a fls. “Que o interessado fique ciente de que os autos foram
desarquivados e encontram-se em cartório onde permanecerão pelo prazo de 30 dias, e que, nada sendo requerido, retornarão
ao arquivo. Para os casos de ter sido requerida a vista fora de cartório, com a procuração do requerente, defira-se pelo prazo
de 10 dias.” - ADV: VAGNER LUIZ DA SILVA (OAB 244257/SP), MARGARETH BECKER (OAB 85826/SP), MARCOS RIBEIRO
MARQUES (OAB 187854/SP), AILTON PRADO SANTOS (OAB 224639/SP)
Processo 0001346-55.1996.8.26.0477 (477.01.1996.001346) - Procedimento Ordinário - A. L. G. - Vistos. Fls. 303: ciência
ao réu de que o primeiro volume do processo está em cartório. Decorrido o prazo de 30 dias sem qualquer requerimento, tornem
ao arquivo. Intime-se. - ADV: RICARDO BAPTISTA (OAB 89908/SP), FRANCISCO ALVES DE JESUS JUNIOR (OAB 154458/
SP), ROSE ELAINE AGUIAR AGGIO (OAB 136350/SP), VALERIA APARECIDA DE BARROS SANTANA (OAB 316032/SP)
Processo 0001414-09.2013.8.26.0477 (047.72.0130.001414) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - R.
N. S. - Certidão a fls. “Que o interessado fique ciente de que os autos foram desarquivados e encontram-se em cartório onde
permanecerão pelo prazo de 30 dias, e que, nada sendo requerido, retornarão ao arquivo. Para os casos de ter sido requerida
a vista fora de cartório, com a procuração do requerente, defira-se pelo prazo de 10 dias.” - ADV: WALTER EULER MARTINS
(OAB 207511/SP)
Processo 0001634-41.2012.8.26.0477 (477.01.2012.001634) - Procedimento Ordinário - Guarda - A. C. M. - R. de C. V.
da S. - Vistos. Arbitro os honorários ao patrono nomeado a fls. 08/09 em 100% da tabela. Proceda a serventia à expedição da
certidão de honorários e ao cumprimento da decisão de fls. 82/83. Após, comuniquem-se e arquivem-se com as cautelas de
estilo. Intime-se. - ADV: TASMANIA OLIVEIRA MANTIOLHE (OAB 32464/BA), DOUGLAS CANDIDO DA SILVA (OAB 228570/
SP), IVALDO COSTA DE SOUZA (OAB 10563/BA)
Processo 0001634-41.2012.8.26.0477 (477.01.2012.001634) - Procedimento Ordinário - Guarda - A. C. M. - R. de C. V. da S.
- Compareça o requerente a fim de retirar o Termo de Guarda Definitiva. - ADV: DOUGLAS CANDIDO DA SILVA (OAB 228570/
SP), IVALDO COSTA DE SOUZA (OAB 10563/BA), TASMANIA OLIVEIRA MANTIOLHE (OAB 32464/BA)
Processo 0001658-35.2013.8.26.0477 (047.72.0130.001658) - Divórcio Litigioso - Dissolução - A. L. das N. - Vistos. Em dez
(10) dias, sob pena de indeferimento, emende-se à inicial, para o fim de alterar o nome da ação para conversão de separação
em divórcio, tendo em vista a averbação constante do verso do documento acostado a fls. 08. Em igual prazo, apresente-se
cópias: da inicial e do aditamento para servir de contrafé. Regularizados, proceda-se a serventia a alteração pertinente, junto
ao sistema informatizado, e depreque-se a citação da requerida, nos endereços informados as fls. 19/20, para os termos da
presente ação, advertindo-a de que o prazo de quinze (15) dias para apresentar defesa sobre essa, caso queira, terá como
termo inicial o da juntada, aos autos, da prova de recebimento, sob pena de presunção dos fatos articulados na inicial (artigos
285 e 319, do CPC.) Ciência ao Ministério Público. Int. - ADV: ADRIANA JARDIM DA SILVA TAUYL (OAB 213597/SP)
Processo 0002431-51.2011.8.26.0477 (477.01.2011.002431) - Procedimento Ordinário - Exoneração - J. S. do N. - Retornem
os autos ao arquivo. - ADV: JACKELINE PEREIRA DA SILVA (OAB 286173/SP)
Processo 0002542-64.2013.8.26.0477 (047.72.0130.002542) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - N.
M. dos S. - L. L. dos S. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento
ao mandado nº 477.2013/019086-7 dirigi-me ao endereço várias vezes, inclusive no final de semana , sem encontrar o requerido
. Diante do exposto, devolvo e aguardo novas determinações. O referido é verdade e dou fé. Praia Grande, 13 de dezembro de
2013. - ADV: MARCOS PAULO PINTO BUENO (OAB 218114/SP)
Processo 0002639-35.2011.8.26.0477 (477.01.2011.002639) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Maria José
Correia de Lima e outros - Certidão a fls. “Que o interessado fique ciente de que os autos foram desarquivados e encontram-se
em cartório onde permanecerão pelo prazo de 30 dias, e que, nada sendo requerido, retornarão ao arquivo. Para os casos de ter
sido requerida a vista fora de cartório, com a procuração do requerente, defira-se pelo prazo de 10 dias.” - ADV: ANDRE REIS
MANTOVANI CLARO (OAB 237959/SP)
Processo 0002641-64.1995.8.26.0477 (477.01.1995.002641) - Divórcio Litigioso - R. A. C. - Certidão a fls. “Que o interessado
fique ciente de que os autos foram desarquivados e encontram-se em cartório onde permanecerão pelo prazo de 30 dias, e que,
nada sendo requerido, retornarão ao arquivo. Para os casos de ter sido requerida a vista fora de cartório, com a procuração do
requerente, defira-se pelo prazo de 10 dias.” - ADV: CINTIA ROSA DIAS (OAB 311449/SP)
Processo 0002722-22.2009.8.26.0477 (477.01.2009.002722) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - M.
da C. S. de O. - J. A. B. e outros - Promova a autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o devido andamento ao processo,
sob pena de extinção dos autos, cf. r. decisão de fls. 104. - ADV: ARI MENDES CORDEIRO (OAB 213616/SP), CARLOS
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ALBERTO COMESANA LAGO (OAB 223306/SP), DARTES ODENIZ PEPINO (OAB 223608/SP)
Processo 0002724-02.2003.8.26.0477 (477.01.2003.002724) - Inventário - Inventário e Partilha - Regia Katia Wanderley
Gouveia dos Santos e outro - Vistos. Em face do certificado a fls. 113, e considerando o que prevêem os artigos 196 do Código
de processo Civil e 167 das Normas da Corregedoria da Justiça, tal atitude aponta para a consequência de que os autos não
mais poderão ser retirados de cartório pelo Dr. Ivo Barboza Santos-OAB/SP 224.434. Deixo de determinar a expedição de ofício
à OAB tendo em vista que tal comunicação se verificou quando da cobrança. Providencie a Serventia a devida anotação na face
dos autos. Intime-se. - ADV: JUNA DRAGUE VASSOLER PETINI (OAB 263078/SP), IVO BARBOZA SANTOS (OAB 224434/
SP)
Processo 0002814-92.2012.8.26.0477 (477.01.2012.002814) - Procedimento Ordinário - Revisão - Y. W. - Reconsidero o
despacho de fl. 23, tendo em vista que o cumprimento do acordo deverá ser informado no processo n. 1993/2011, de execução
de alimentos. Comunique-s e arquive-se. - ADV: OLAVO MACHADO (OAB 51874/SP)
Processo 0002833-98.2012.8.26.0477 (477.01.2012.002833) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - M.
F. - Manifeste-se o autor sobre a ausência de contestação, tendo em vista a regular citação de fl. 45. - ADV: IZABEL APARECIDA
CAVALHEIRO (OAB 89474/SP)
Processo 0002836-19.2013.8.26.0477 (047.72.0130.002836) - Procedimento Ordinário - Oferta - E. V. B. M. - Vistos.
Manifeste-se a autora sobre a ausência de contestação, bem como se pretende produzir provas, justificando-as. Prazo: (05)
cinco dias, sob pena de preclusão Int. - ADV: MARIANA APARECIDA GONÇALVES (OAB 258233/SP)
Processo 0003017-25.2010.8.26.0477 (477.01.2010.003017) - Execução de Alimentos - Alimentos - G. B. A. e outro - E.
B. A. - Vistos. Fls. 140: defiro o sobrestamento do feito por 30 dias. Decorridos, no silêncio, cumpra-se o art. 267, § 1.º do
CPC, pela imprensa oficial. Intime-se. - ADV: RENATO GURGEL DE MAGALHAES PINHEIRO (OAB 126918/SP), MICHELE
FERNANDA AMBROGI (OAB 265432/SP)
Processo 0003074-09.2011.8.26.0477 (477.01.2011.003074) - Execução de Alimentos - Alimentos - N. G. S. C. - Vistos. Fls.
81: No prazo de dez (10) dias, cumpra-se a ilustre causídica o artigo 45 do Código de Processo Civil, uma vez que a Notificação
de Renúncia acostada a fls. 82 restou apócrifa em relação à representante legal da exequente. Comprovada a notificação,
venham conclusos para homologação da renúncia, anotando-se que, em tal hipótese, a advogada renunciante continuará a
representar a mandante nos dez dias seguintes à mencionada notificação, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. Sem
prejuízo, cumpra-se o despacho de fls. 80, com urgência. Intime-se. - ADV: NARANUBIA MEDEIROS DA SILVA (OAB 215269/
SP)
Processo 0003085-73.1990.8.26.0477 (477.01.1990.003085) - Arrolamento de Bens - Santos Arguello Fernandez - Espolio
Delia Perandones Perandones - Condomínio Edifício Madrid e outro - A inventariante Maria Dolores Arguello, ou seu advogado,
deverá retirar neste Cartório, o Alvará, já feito. * - ADV: PAULO ROGERIO GEIGER (OAB 258816/SP)
Processo 0003150-96.2012.8.26.0477 (477.01.2012.003150) - Execução de Alimentos - Alimentos - M. E. M. S. do N.
- Intime-se a credora, através de seu patrono, pela impresa oficial, para informar sobre o integral cumprimento do acordo
homologado a fls. 18/19, no prazo de 48 horas. O silêncio será acolhido como manifestação tácita de quitação do débito, com
a consequente extinção nos termos do artigo 794, I, do CPC.. Intime-se. - ADV: KELLY CRISTINA LEANDRO DA SÉ BATISTA
(OAB 239338/SP)
Processo 0003193-67.2011.8.26.0477 (477.01.2011.003193) - Execução de Alimentos - Alimentos - Gustavo Henrique da
Cruz Bandeira - Ivanio Gomes Bandeira - Manifeste o(a) curador(a) especial nomeado às fls. 118, no parzo legal sob pena de
substituição. - ADV: ERINEIDE DA CUNHA DANTAS (OAB 143992/SP), RANGEL BORI (OAB 243055/SP)
Processo 0003279-67.2013.8.26.0477 (047.72.0130.003279) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - M.
E. T. C. - I. de A. - Fls. 50/59: ciência às partes - laudo pericial. Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 20 de
fevereiro de 2014, às 11:15 horas, intimando-se as partes através de seus patronos, pela imprensa oficial. - ADV: MARCOS
JARDES (OAB 279617/SP), LUCIANA NOGUEIROL LOBO (OAB 132190/SP)
Processo 0003391-36.2013.8.26.0477 (047.72.0130.003391) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - T. V. da S.
- J. R. A. da S. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao
mandado nº 477.2013/018573-1 dirigi-me ao endereço indicado e lá sendo, deixei de intimar Jose Roberto Alcantara da Silva
posto que, não reside mais naquele endereço conforme informações do morador Sr. Alexandre. O referido é verdade e dou
fé. Praia Grande, 03 de dezembro de 2013. - ADV: SERGIO LUIZ ROSSI (OAB 66737/SP), JOSUÉ CORDEIRO ALÍPIO (OAB
265674/SP)
Processo 0003495-43.2004.8.26.0477 (477.01.2004.003495) - Execução de Alimentos - Alimentos - H. C. Z. - A. Z. - Diante
da certidão lançada a fls. 46, intime-se a exequente, através de seu patrono, pela imprensa oficial para informar sobre o integral
cumprimento do acordo homologado a fls. 45, no prazo de 48 horas. O silêncio será acolhido como manifestação tácita de
quitação do débito, com a consequente extinção nos termos do artigo 794, I, do CPC.. - ADV: RENATA ALVES GONÇALVES
LINS (OAB 213778/SP), HELON RODRIGUES DE MELO FILHO (OAB 54774/SP), GERALDO ALVARENGA (OAB 104904/SP)
Processo 0003656-09.2011.8.26.0477 (477.01.2011.003656) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - G.
R. L. - Certidão a fls. “Que o interessado fique ciente de que os autos foram desarquivados e encontram-se em cartório onde
permanecerão pelo prazo de 30 dias, e que, nada sendo requerido, retornarão ao arquivo. Para os casos de ter sido requerida a
vista fora de cartório, com a procuração do requerente, defira-se pelo prazo de 10 dias.” - ADV: CRISTIANE TONETTI VENEZIAN
RODRIGUES (OAB 258363/SP), ROBERTO SOARES DOS SANTOS (OAB 270350/SP)
Processo 0003724-22.2012.8.26.0477 (477.01.2012.003724) - Execução de Alimentos - Alimentos - T. G. A. de O. - A. C.
de O. - Vistos. Promova o autor o regular andamento do feito, em 48 horas, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: EVANDER
ABDORAL GONCALVES (OAB 109650/SP), CICERA SEVERINA DA CONCEICAO MUSA (OAB 142618/SP)
Processo 0003952-22.1997.8.26.0477 (477.01.1997.003952) - Inventário - Inventário e Partilha - Walter Joao Cattaruzzi e
outros - Certidão a fls. “Que o interessado fique ciente de que os autos foram desarquivados e encontram-se em cartório onde
permanecerão pelo prazo de 30 dias, e que, nada sendo requerido, retornarão ao arquivo. Para os casos de ter sido requerida
a vista fora de cartório, com a procuração do requerente, defira-se pelo prazo de 10 dias.” - ADV: WALTER JOAO CATTARUZZI
(OAB 144556/SP)
Processo 0004109-33.2013.8.26.0477 (047.72.0130.004109) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução
- Alberto Guilherme Lange e outro - Expeça-se ofício ao INSS, com urgência, devendo o interessado retirar e encaminhar. Sem
prejuízo, providencie a retirada da certidão de casamento, averbada, que se encontra na contracapa dos autos. - ADV: JULIO
ARTHUR FONTES NETO (OAB 260886/SP)
Processo 0004110-96.2005.8.26.0477 (477.01.2005.004110) - Execução de Alimentos - Alimentos - N. P. B. R. P. M. G. P. - F.
C. B. - Vistos. Aguarde-se o cumprimento do acordo homologado a fls. 107, retificado a fls. 118. Intime-se. - ADV: FERNANDA
CHRISTINA ALVAREZ LORENZO (OAB 229795/SP)
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Processo 0004190-50.2011.8.26.0477 (477.01.2011.004190) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - L. H.
S. - Intimação ao autor, para promover o regular andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. - ADV: THALIA
FERNANDES COELHO (OAB 225898/SP)
Processo 0004428-98.2013.8.26.0477 (047.72.0130.004428) - Interdição - Tutela e Curatela - T. M. G. - VISTOS. Cuidam
os autos de ação de interdição, em que a autora alega, em suma, que os requeridos foram acometidos de enfermidades
neurológicas (mal de alzheimer), estando impossibilitados de gerir sua vida pessoal. Nomeou-se a requerente Curadora
Provisória dos interditandos, designando-se data para ter lugar ao interrogatório destes, que restou infrutífero, em razão da
irrefutável incapacidade dos interditandos, ocasião em que foi dispensada a produção da prova pericial. Regularmente citados,
os requeridos não apresentaram defesa. O ilustre Promotor de Justiça, a seguir, pugnou pela procedência da ação. É o relatório.
Fundamento e DECIDO. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra. Finda a regular instrução dos autos,
a demanda deve ser julgada procedente. Os requeridos não ofertaram resistência ao pedido formulado na inicial, conforme
certidão lançada a fls. 47. Dessa forma, a interdição deve ser decretada. Ante o exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO de RUY
GONÇALVES e TEREZINHA PINHO GONÇALVES, declarando-os totalmente incapazes de exercerem os atos da vida civil, e,
de acordo com o artigo 1775, § 1º, do Código Civil, nomeio-lhe, definitivamente, como Curadora TÂNIA MARIS GONÇALVES.
Lavrem-se Termos de Curatela Definitiva. Procedam-se as inscrições junto ao Cartório de Registro Civil, bem como publiquese na imprensa local e no órgão oficial, por três (3) vezes, com intervalo de dez (10) dias. Certificado o trânsito em julgado da
presente decisão, expeça-se o Alvará pretendido a fls. 41/42, pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias. Com a retirada, e
nada mais sendo requerido, comunique-se e arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I.. - ADV: EVERTON
CARLOS CORREIA CASAGRANDE (OAB 279547/SP), ROMARIO DIAS MARTINS (OAB 283820/SP)
Processo 0004990-15.2010.8.26.0477 (477.01.2010.004990) - Execução de Alimentos - Expropriação de Bens - L. L. do S. H. C. dos S. - Promova a credora o regular andamento do feito, em 48 horas, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, III,
do C.P.C.. Intime-se. - ADV: MELISSA LEITE DE ALMEIDA OLIVEIRA (OAB 293860/SP), ALESSANDRA KATUCHA GALLI (OAB
260286/SP), SIDNEY PRAXEDES DE SOUZA (OAB 127297/SP)
Processo 0005271-73.2007.8.26.0477 (477.01.2007.005271) - Execução de Alimentos - Alimentos - J. P. dos S. S. e outro
- Intime-se a defensora nomeada aos credores, às fls. 70, para que se manifeste nos autos. - ADV: TATIANY GLEYCE DOS
SANTOS CATÔNIO (OAB 288886/SP)
Processo 0005281-44.2012.8.26.0477 (477.01.2012.005281) - Divórcio Litigioso - Dissolução - L. S. S. C. - Certidão a fls.
“Que o interessado fique ciente de que os autos foram desarquivados e encontram-se em cartório onde permanecerão pelo
prazo de 30 dias, e que, nada sendo requerido, retornarão ao arquivo. Para os casos de ter sido requerida a vista fora de
cartório, com a procuração do requerente, defira-se pelo prazo de 10 dias.” - ADV: NATALIA BEZAN XAVIER LOPES TRENCH
(OAB 272964/SP)
Processo 0005390-58.2012.8.26.0477 (477.01.2012.005390) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - M.
L. de L. - J. S. de L. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento
ao mandado nº 477.2013/020239-3 dirigi-me ao 1º endereço indicado, onde não localizei o nº 156, motivo pelo qual DEIXEI de
CITAR o Sr. JULYERMES SILVA LIMA. Certifico mais que DEIXEI de diligenciar ao 2º endereço em tratar-se de local perigoso,
sendo que precisa de acompanhamento policial. Devido este Oficial entrar de férias, devolve o presente em Cartório, para o
devido fins.O referido é verdade e dou fé. Praia Grande, 18 de dezembro de 2013. - ADV: DENILTO MORAIS OLIVEIRA (OAB
238996/SP)
Processo 0005589-46.2013.8.26.0477 (047.72.0130.005589) - Divórcio Litigioso - Dissolução - Caprice Aparecida Campos
Filgueiras - Marcio Filgueiras dos Santos - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça,
que em cumprimento ao mandado nº 477.2013/016370-3 dirigi-me ao endereço: Rua João Jose Florindo da Silva, 27; onde por
varias vezes, em dias e horários diversos sempre recebia informação de que o requerido não estava; inclusive finais de semana.
O referido é verdade e dou fé. Praia Grande, 03 de dezembro de 2013. - ADV: HERBERT HILTON BIN JÚNIOR (OAB 190957/
SP), FRANCISCO MOZART CIARLINI SOBRINHO (OAB 282108/SP)
Processo 0005601-94.2012.8.26.0477 (477.01.2012.005601) - Execução de Alimentos - Alimentos - E. M. C. S. P. - R. A.
P. - Vistos. Devidamente citado para, em três dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de o fazer,
sob pena de prisão, o Executado apresentou justificativa comprovando o pagamento parcial do débito. Intimando a recolher
a diferença o devedor permaneceu inerte. O Ministério Público exarou seu parecer às fls. 66/67 opinando pela decretação da
prisão do executado. De fato o caso não comporta outra medida que não a extrema, já que o executado vem pagando alimentos
de forma esporádica, deixando sua prole entregue à própria sorte. Ante o exposto e com fulcro no art. 733, § 1º, do CPC,
DECRETO a prisão civil de RENNE AUGUSTO PEDRÃO , pelo prazo de 30(trinta) dias. Expeça-se mandado de prisão com
prazo de validade de três anos, consignando-se a advertência de que o executado deverá ser posto em liberdade assim que
cumprido o decreto prisional, independentemente de alvará de soltura, se não estiver preso por outro processo, de acordo com o
item 55.2 do Provimento n.º 15/2010 da CGJ. Ciência ao MP. Intime-se. - ADV: RODRIGO GENARO NEVES (OAB 307349/SP),
JOYCE LEMOS LOPES (OAB 224438/SP)
Processo 0006139-41.2013.8.26.0477 (047.72.0130.006139) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Silvia Pereira Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Fls. 110: defiro o sobrestamento do feito por 20 dias. Na inércia, aguardese provocação no arquivo. Intime-se. - ADV: LUCIANE LOPES SIMÕES (OAB 173310/SP), CASSIO GARCIA CIPULLO (OAB
285577/SP), PRISCILA TRUVIZ HOTTZ GAMBINI (OAB 185419/SP), MARCOS NEVES VERÍSSIMO (OAB 238168/SP)
Processo 0006161-36.2012.8.26.0477 (477.01.2012.006161) - Arrolamento de Bens - Sucessões - Ivone Iolanda de Jong Vistos. Em face da inércia da requerente, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: MAGDA APARECIDA GAVIOLI (OAB 110745/
SP)
Processo 0006352-38.1999.8.26.0477 (477.01.1999.006352) - Separação Litigiosa - Dissolução - M. P. - Certidão a fls. “Que
o interessado fique ciente de que os autos foram desarquivados e encontram-se em cartório onde permanecerão pelo prazo de
30 dias, e que, nada sendo requerido, retornarão ao arquivo. Para os casos de ter sido requerida a vista fora de cartório, com
a procuração do requerente, defira-se pelo prazo de 10 dias.” - ADV: MARLENE PANTRIGO DE OLIVEIRA BALTAZAR (OAB
300461/SP)
Processo 0006465-35.2012.8.26.0477 (477.01.2012.006465) - Procedimento Ordinário - Revisão - Ricardo Alvarez Bedim Manifeste-se o autor sobre a ausência de contestação. - ADV: FÁBIO PIRES DE CAMARGO (OAB 220732/SP)
Processo 0006477-25.2007.8.26.0477 (477.01.2007.006477) - Divórcio Consensual - Dissolução - P. E. Q. da R. e outro
- Certidão a fls. “Que o interessado fique ciente de que os autos foram desarquivados e encontram-se em cartório onde
permanecerão pelo prazo de 30 dias, e que, nada sendo requerido, retornarão ao arquivo. Para os casos de ter sido requerida a
vista fora de cartório, com a procuração do requerente, defira-se pelo prazo de 10 dias.” - ADV: HELON RODRIGUES DE MELO
FILHO (OAB 54774/SP)
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Processo 0006815-86.2013.8.26.0477 (047.72.0130.006815) - Procedimento Ordinário - Dissolução - A. M. das N. Manifeste-se a autora sobre a ausência de contestação. - ADV: FABRICIO EMANUEL MENDES BEZERRA (OAB 189546/SP)
Processo 0006820-11.2013.8.26.0477 (047.72.0130.006820) - Arrolamento de Bens - Reconhecimento / Dissolução - N. F.
de A. - Vistos. Fls. 54: cumpra a autora integralmente a decisão de fls. 52 apresentando a via original da procuração. Prazo:
10 dias. Regularizados, tornem para a providência lançada na decisão mencionada. Intime-se. - ADV: VALÉRIA ALVARENGA
ROLLEMBERG (OAB 176996/SP)
Processo 0006857-38.2013.8.26.0477 (047.72.0130.006857) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - P.
C. B. - Vistos. Promova o autor o regular andamento do feito, em 48 horas, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: LUZIA
CRISTHINA DE OLIVEIRA (OAB 299676/SP)
Processo 0007008-04.2013.8.26.0477 (047.72.0130.007008) - Procedimento Ordinário - Guarda - S. V. A. C. - P. R. C. Compareça a requerente a fim de retirar o Termo de Guarda Definitiva. - ADV: ROBERTO DE SOUZA ARAUJO (OAB 97905/SP),
SILVIO ANTONIO PEREIRA VENANCIO (OAB 295299/SP)
Processo 0007036-69.2013.8.26.0477 (047.72.0130.007036) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer V. R. S. - Vistos. Promova o autor o regular andamento do feito, em 48 horas, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: JOSUÉ
CORDEIRO ALÍPIO (OAB 265674/SP)
Processo 0007061-19.2012.8.26.0477 (477.01.2012.007061) - Execução de Alimentos - Alimentos - G. O. M. N. da S. - J. A.
da S. - Manifeste-se a credora, em 10 dias, informando se houve sentença na ação de guarda em tramite na 1ª Vara da Família
de V. Prudente. - ADV: SAMARA APARECIDA GONÇALVES (OAB 175517/SP), JUACI ALVES DA SILVA (OAB 111540/RJ)
Processo 0007082-34.2008.8.26.0477 (477.01.2008.007082) - Separação Litigiosa - Dissolução - F. C. C. - F. H. M. - Certidão
a fls. “Que o interessado fique ciente de que os autos foram desarquivados e encontram-se em cartório onde permanecerão
pelo prazo de 30 dias, e que, nada sendo requerido, retornarão ao arquivo. Para os casos de ter sido requerida a vista fora
de cartório, com a procuração do requerente, defira-se pelo prazo de 10 dias.” - ADV: ALESSANDRA APARECIDA PINHEIRO
PEREIRA (OAB 245977/SP), CRISTIANE LOPES NUNES BONFIM (OAB 203402/SP)
Processo 0007367-51.2013.8.26.0477 (047.72.0130.007367) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer R. N. dos S. - F. R. dos S. - Vistos. Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento no prazo de 48 (quarenta e ‘oito
horas), sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, § 1º, do Código de Processo Civil. Com a manifestação ou no silêncio,
tornem conclusos. Intime-se. - ADV: SERGIO ROBERTO RAMOS (OAB 216682/SP)
Processo 0007453-22.2013.8.26.0477 (047.72.0130.007453) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - R. M. S.
L. e outro - Manifestem-se as autoras sobre a ausência de contestação, em 5 dias. - ADV: CONSUELO PEREIRA DO CARMO
CAETANO (OAB 262348/SP)
Processo 0007492-19.2013.8.26.0477 (047.72.0130.007492) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- L. H. F. dos S. F. e outro - N. dos S. F. - Vistos. No prazo de cinco (05) dias, venham aos autos, memória atualizada do
débito alimentar, em observância à sentença copiada a fls. 12/13, deduzindo-se os valores quitados. Regularizados, intime-se
o executado para o pagamento da diferença, no prazo de 48 horas, sob pena de prisão. Intime-se. - ADV: SANDRA VALERIA
ANDRADE CATAO (OAB 133663/SP), MÁRIO FERREIRA DA SILVA (OAB 209322/SP)
Processo 0007534-78.2007.8.26.0477 (477.01.2007.007534) - Arrolamento de Bens - Irma Alves Gomes - Fazenda do Estado
- João Fernando Cesar Gonçalves do Nascimento - Vistos. Analisando a inicial, denota-se, em tese, a hipótese prevista no artigo
1.043 do Código de Processo Civil. Assim, se o caso, em dez (10) dias, emende-se a inicial, sob pena de indeferimento, para
que, neste feito, se processe o inventário, na espécie arrolamento, do “de cujus” José Alves Leme, em razão deste ter falecido
primeiramente, ajuizando-se, em contrapartida, ação autônoma para que se veja processar o inventário da de cujus Maria
Aparecida Leme, postulando-se pela distribuição por dependência a este juízo, para que ambos os inventários se processem
cumulativa e apensadamente, nos termos do § 2º do referido dispositivo legal. No mais, para o fim postulado a fls. 74, deverá
a parte interessada requerer, em autos apartados, a remoção da inventariante, nos termos do artigo 996, parágrafo único, do
Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: VALERIA CRISTINA FARIAS (OAB 127164/SP), NILMA ESTEVES (OAB 59849/SP),
EDNA TOMIKO NAKAURA SANTOS (OAB 100103/SP)
Processo 0007536-09.2011.8.26.0477 (477.01.2011.007536) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - S. N. F. S. D. da S. - Certidão a fls. “Que o interessado fique ciente de que os autos foram desarquivados e encontram-se em cartório onde
permanecerão pelo prazo de 30 dias, e que, nada sendo requerido, retornarão ao arquivo. Para os casos de ter sido requerida
a vista fora de cartório, com a procuração do requerente, defira-se pelo prazo de 10 dias.” - ADV: REINALDO MARRAFÃO (OAB
50364/PR), ALEX CASSIANO POLEZER (OAB 282474/SP)
Processo 0007805-14.2012.8.26.0477 (477.01.2012.007805) - Execução de Alimentos - Alimentos - N. A. dos S. - Manifestese a credora sobre a ausência de contestação, em 5 dias - ADV: DORIVAL VOIGT (OAB 208083/SP)
Processo 0007956-43.2013.8.26.0477 (047.72.0130.007956) - Procedimento Ordinário - Alimentos - K. V. de S. - E. A. de
S. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado
nº 477.2013/019511-7 dirigi-me ao endereço constante, e aí sendo, fui informado pela Sra. Marigil, que alegou ser esposa do
mesmo, que o requerido viajou para o Ceará, devendo voltar somente no ano vindouro. O referido é verdade e dou fé. Praia
Grande, 17 de dezembro de 2013. - ADV: MARCIA REGINA LEITE (OAB 287159/SP)
Processo 0008020-53.2013.8.26.0477 (047.72.0130.008020) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução
- Z. A. da C. - S. M. de A. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em
cumprimento ao mandado nº 477.2013/020203-2 dirigi-me à rua retro mencionada, onde percorri por toda sua extensão, não
localizando o nº 746. O referido é verdade e dou fé. Praia Grande, 18 de dezembro de 2013. - ADV: RAFAEL DE MORAES
MATOS (OAB 304335/SP)
Processo 0008646-09.2012.8.26.0477 (477.01.2012.008646) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L. S. N. F.
- Intime-se o autor, através de seu patrono, pela imprensa oficial, a promover o regular andamento do feito, em 48 horas, sob
pena de extinção, nos termos do artigo 267, III, do C. P. C.. Intime-se. - ADV: ANTELINO ALENCAR DORES (OAB 18455/SP),
IZABEL CRISTINA COSTA ARRAIS ALENCAR DORES (OAB 99327/SP)
Processo 0008691-47.2011.8.26.0477 (477.01.2011.008691) - Procedimento Ordinário - Guarda - M. de A. F. - K. C. de
L. - Vistos. Considerando que os alimentos são irrepetíveis e que a representante legal do menor manifestou sua discordância
com a compensação, indefiro o pedido formulado pelo autor nesse sentido. Certificado o prazo para interposição de eventual
recurso, comunique-se e arquive-se. Intime-se. - ADV: SERGIO LUIZ ROSSI (OAB 66737/SP), ROBERTO DE SOUZA ARAUJO
(OAB 97905/SP), SILVIO ANTONIO PEREIRA VENANCIO (OAB 295299/SP)
Processo 0008936-87.2013.8.26.0477 (047.72.0130.008936) - Divórcio Consensual - Dissolução - J. R. C. e outro - Certidão
a fls. “Que o interessado fique ciente de que os autos foram desarquivados e encontram-se em cartório onde permanecerão
pelo prazo de 30 dias, e que, nada sendo requerido, retornarão ao arquivo. Para os casos de ter sido requerida a vista fora de
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cartório, com a procuração do requerente, defira-se pelo prazo de 10 dias.” - ADV: SARAH LIA SAIKOVITCH DE ALMEIDA (OAB
166452/SP)
Processo 0008967-10.2013.8.26.0477 (047.72.0130.008967) - Procedimento Ordinário - Guarda - L. B. da S. - P. B. da
S. - Vistos. Em face do teor do relatório de estudo psicossocial de fls. 27/30, atribuo a guarda provisória da menor Marcela à
autora. Lavre-se termo com prazo de 180 dias. Após, intime-se a autora a emendar sua inicial em 10(dez) dias, sob pena de
indeferimento, para incluir o pai da criança no polo passivo da ação, formulando requerimento de citação. Intime-se. - ADV:
GIOVANNA DOMENE (OAB 192904/SP)
Processo 0008992-23.2013.8.26.0477 (047.72.0130.008992) - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. B. R. - Vistos. As partes
divergem apenas em relação ao valor dos alimentos devidos à filha do casal. A autora pleiteia meio salário mínimo e o réu 30%
do referido índice. Em relação a este tópico, portanto, esclareçam as partes, no prazo comum de 05(cinco) dias, se pretendem
produzir outras provas, especificando-as, em caso positivo, sob pena de preclusão. O réu deverá ser intimado pessoalmente
desta decisão, haja vista estar assistido por Defensor Público. Intime-se. - ADV: JORGE LUIZ POSSIDONIO DA SILVA (OAB
101587/SP)
Processo 0009159-45.2010.8.26.0477 (477.01.2010.009159) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Joao Matheus Ferreira de Araujo - Carlos Andre Rodrigues Rios Brandao - Vistos. Intime-se o
exequente, através de seu patrono, pela imprensa oficial, para que informe os dados bancários em que deverão ser efetuados
os depósitos dos alimentos, conforme requerido a fls. 244. Na sequencia, cumpra-se a sentença prolatada a fls. 222. Intimese. - ADV: GUSTAVO GUILHERME DE SOUZA (OAB 171982/SP), CRISTIANO DUARTE PESSOA (OAB 324556/SP), SANDRA
VALERIA ANDRADE CATAO (OAB 133663/SP)
Processo 0009349-37.2012.8.26.0477 (477.01.2012.009349) - Procedimento Ordinário - Sub-rogação de Vinculo - Jacqueline
Leite Ergas - - Olga Apparecida Leite - Providencie, a requerente, Srª Jacqueline Leite Ergas, a vinda neste Cartório, a fim de
retirar o Alvará, expedido em seu favor, o qual encontra-se em Pasta Própria. - ADV: ADRIANA RUIZ SCHUTZ (OAB 167695/
SP)
Processo 0009447-85.2013.8.26.0477 (047.72.0130.009447) - Inventário - Inventário e Partilha - Izilda Fernanda Gomes
Mendonça Nunes - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. No prazo de dez (10) dias, providencie a inventariante o
resultado da análise do ITCMD junto ao Posto Fiscal, tendo em vista o lapso temporal do protocolo junto aquele órgão. Intimese. Certificado o decurso do prazo respectivo, aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: CASSIO GARCIA CIPULLO (OAB
285577/SP), MARCOS NEVES VERÍSSIMO (OAB 238168/SP), SUELI MARIA BEZERRA DE MORAES (OAB 171004/SP)
Processo 0009671-23.2013.8.26.0477 (047.72.0130.009671) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - J.
S. S. e outro - Vistos. Fls. 38: o pedido de renúncia deverá ser dirigido à OAB. Aguarde-se provocação por mais 45 dias. No
silêncio, cumpra-se o art. 267, § 1.º, do CPC, pela imprensa oficial. Intime-se. - ADV: RAPHAEL RODRIGUES DOBINS (OAB
302801/SP)
Processo 0009817-64.2013.8.26.0477 (047.72.0130.009817) - Divórcio Litigioso - Dissolução - C. M. da S. de J. - Vistos.
Tendo em vista o decurso do prazo para defesa, certificado a fls. 16, manifeste a autora, em termos de prosseguimento, no
prazo de cinco (05) dias, especificando, em igual prazo, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, justificandoas. Certificado o decurso do prazo respectivo, cumpra-se o artigo 267, § 1º, do CPC., via imprensa oficial. Intime-se. - ADV:
ANDREIA AFONSO ROSA DO PRADO (OAB 178680/SP)
Processo 0010195-74.2000.8.26.0477 (477.01.2000.010195) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - N. L. S. L. S. R. P.
M. M. L. S. e outro - Certidão a fls. “Que o interessado fique ciente de que os autos foram desarquivados e encontram-se em
cartório onde permanecerão pelo prazo de 30 dias, e que, nada sendo requerido, retornarão ao arquivo. Para os casos de
ter sido requerida a vista fora de cartório, com a procuração do requerente, defira-se pelo prazo de 10 dias.” - ADV: DANIEL
EVANGELISTA DOS SANTOS (OAB 338127/SP)
Processo 0010933-76.2011.8.26.0477 (477.01.2011.010933) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - K. A.
de M. G. - S. L. R. - - K. A. de M. G. - - D. R. dos S. - - L. do N. G. - Vistos. Cite-se a corré Leilane, por edital, conforme requerido
a fls. 80, com as advertências atinentes ao rito ordinário, assinalando o prazo de vinte (20) dias para resposta. Certificados:
a publicação e o decurso do prazo para defesa, oficie-se à OAB local, solicitando a indicação de patrono(a), para atuar como
Curador Especial. Nos autos a indicação, intime-o(a), via imprensa oficial, para manifestar nos autos, no prazo legal, sob pena
de substituição. Intime-se. - ADV: CARLOS ROBERTO CRISTOVAM JÚNIOR (OAB 230713/SP)
Processo 0010950-44.2013.8.26.0477 (047.72.0130.010950) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Nathally Victoria Pereira Gonçalves - Vistos. Oficie-se à empregadora do executado indicada às
fls. 03 para que proceda ao desconto dos alimentos em sua folha de pagamento, expedindo-se também mandado de citação no
referido local. Intime-se. - ADV: ALESSANDRA KATUCHA GALLI (OAB 260286/SP)
Processo 0010977-42.2004.8.26.0477 (477.01.2004.010977) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - A.
M. C. S. - S. C. P. - Vistos. No prazo comum de dez (10) dias, manifestem as partes sobre o Laudo Pericial acostado as
fls. 219/228. Regularizados, ou certificado o decurso do prazo respectivo, tornem conclusos. Intime-se. - ADV: AZIZ MANUEL
FARIAS JEREISSATI (OAB 2062/CE), LISSANDRO SILVA FLORENCIO (OAB 139791/SP)
Processo 0011531-30.2011.8.26.0477 (477.01.2011.011531) - Execução de Alimentos - Alimentos - L. F. dos S. - G. F. dos
S. - Vistos. Diante da certidão lançada a fls. 80, intime-se o exequente, através de sua patrona, pela imprensa oficial, para dar
regular andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: SERGIO ROBERTO RAMOS (OAB
216682/SP), DENISE FERNANDES S P CABRAL DE ALMEIDA (OAB 142559/SP), RITA DE CASSIA DA SILVA (OAB 87753/
SP)
Processo 0011841-02.2012.8.26.0477 (477.01.2012.011841) - Divórcio Litigioso - Dissolução - V. A. S. dos S. - E. J. dos S.
- Vistos. Certificado o trânsito em julgado da sentença prolatada as fls. 53/54, expeçam-se: mandado de averbação, bem como,
certidões de honorários em 100% da tabela vigente, às patronas nomeadas as fls.05/06 e 46/47. Regularizados, comunique-se e
arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Int.. - ADV: SILVIA VASCONCELOS ANTUNES DE CARVALHO (OAB 117056/
SP), CLEOMAR PIMENTEL PINHEIRO (OAB 138789/SP)
Processo 0012003-02.2009.8.26.0477 (477.01.2009.012003) - Arrolamento de Bens - Luiz Carlos Pereira Guerra - Vistos.
Em 30 dias, deverá a inventariante: 1) Apresentar cópia do formal de partilha dos bens deixados por Francisco Rodrigues Guerra.
2) Retificar as primeiras declarações para que conste que os bens estão sendo transmitidos na proporção de 50%, reduzindo o
valor dado a cada um deles à metade e, por conseguinte retificar o valor dado à causa. Decorrido o prazo, na inércia, aguardese provocação no arquivo. Intime-se. - ADV: VALERIA DE CASTRO GONÇALVES (OAB 164295/SP)
Processo 0012272-36.2012.8.26.0477 (477.01.2012.012272) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer Erik Luis dos Santos Signorini - Paulo Galiano Signorini - Manifeste-se o(a) curador(a) especial nomeado às fls. 43 no prazo
legal, sob pena de substituição. - ADV: AMADEU CEZAR DONATO (OAB 254968/SP), LINO KURHARA JUNIOR (OAB 197113/
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SP)
Processo 0012292-95.2010.8.26.0477 (477.01.2010.012292) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - K. M. A. da
R. e outro - A Dra. Lúcia Zara A. Artése, OAB 154.447, ou os autores, deverá retirar neste Cartório, a Certidão de Objeto e Pé,
já feita. * - ADV: LÚCIA ZARA ALBUQUERQUE ARTÉSE (OAB 154447/SP)
Processo 0012306-11.2012.8.26.0477 (477.01.2012.012306) - Inventário - Inventário e Partilha - Miriam Gonçalves Machado
de Souza - Vistos. Em face do certificado a fls. 80, e considerando o que prevêem os artigos 196 do Código de processo Civil
e 167 das Normas da Corregedoria da Justiça, tal atitude aponta para a consequência de que os autos não mais poderão ser
retirados de cartório pelo Dr. Leandro Rodrigues Marino-OAB/SP 300.393. Deixo de determinar a expedição de ofício à OAB
tendo em vista que tal comunicação se verificou quando da cobrança. Providencie a Serventia a devida anotação na face dos
autos. Intime-se. - ADV: LEANDRO RODRIGUES MARINO (OAB 300393/SP)
Processo 0012962-65.2012.8.26.0477 (477.01.2012.012962) - Arrolamento Sumário - Sucessões - Sueli Mercadante Franco
- Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Diante da certidão lançada a fls. 39, aguarde-se provocação no arquivo.
Intime-se. - ADV: MARCOS NEVES VERÍSSIMO (OAB 238168/SP), CASSIO GARCIA CIPULLO (OAB 285577/SP), EMILSON
NAZARIO FERREIRA (OAB 138154/SP)
Processo 0014629-23.2011.8.26.0477 (477.01.2011.014629) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Marie Francine
Valeur Serum e outro - Fazenda Publica do Estado de São Paulo e outro - Certidão a fls. “Que o interessado fique ciente de
que os autos foram desarquivados e encontram-se em cartório onde permanecerão pelo prazo de 30 dias, e que, nada sendo
requerido, retornarão ao arquivo. Para os casos de ter sido requerida a vista fora de cartório, com a procuração do requerente,
defira-se pelo prazo de 10 dias.” - ADV: RICARDO NATALI (OAB 146498/SP), JOSÉ MARCOS MENDES FILHO (OAB 210204/
SP)
Processo 0014634-45.2011.8.26.0477 (477.01.2011.014634) - Arrolamento de Bens - Sucessões - Marie Francine Valeur
Serum e outro - Fazenda do Estado de São Paulo - Certidão a fls. “Que o interessado fique ciente de que os autos foram
desarquivados e encontram-se em cartório onde permanecerão pelo prazo de 30 dias, e que, nada sendo requerido, retornarão
ao arquivo. Para os casos de ter sido requerida a vista fora de cartório, com a procuração do requerente, defira-se pelo prazo de
10 dias.” - ADV: RICARDO NATALI (OAB 146498/SP), JOSÉ MARCOS MENDES FILHO (OAB 210204/SP)
Processo 0014884-78.2011.8.26.0477 (477.01.2011.014884) - Execução de Alimentos - Alimentos - Maikon Ferreira Barreto
dos Santos - José Arnaldo Vieira dos Santos - Manifeste-se o autor sobre contestação/justificativa juntada às fls. 54/62. - ADV:
CLAUDISTONHO CAMARA COSTA (OAB 77759/SP)
Processo 0016629-93.2011.8.26.0477 (477.01.2011.016629) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - T. C. K. - H.
K. - Vistos. Oficie-se ao INSS requisitando informações acerca do valor do benefício previdenciário auferido pelo réu, bem como
sobre os dados da empregadora dele(nome e endereço). Com a resposta, tornem para sentença. Intime-se. - ADV: CICERA
SEVERINA DA CONCEICAO MUSA (OAB 142618/SP)
Processo 0017394-35.2009.8.26.0477 (477.01.2009.017394) - Procedimento Ordinário - Alimentos - A. C. A. de O. P. - M. A.
P. J. - Providencie a interessada a retirada do mandado de levantamento, em 5 dias. - ADV: MARIA EMILIA DE FREITAS PINHO
FRAZAO (OAB 81764/SP), VANESSA SANTOS MAIA (OAB 254600/SP)
Processo 0017984-17.2006.8.26.0477 (477.01.2006.017984) - Execução de Alimentos - Alimentos - V. R. S. e outro - J.
F. - Vistos. Promovam os autores o regular andamento do feito, em 48 horas, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: NATALIA
BEZAN XAVIER LOPES TRENCH (OAB 272964/SP), KLEBER UEHARA HUAMANI (OAB 167882/SP), RUI TRENCH DE
ALCANTARA SANTOS (OAB 254129/SP), TIAGO JORGE REZENDE (OAB 224848/SP)
Processo 0018707-65.2008.8.26.0477 (477.01.2008.018707) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Helena Prado
Fernandes Castellano - Espolio de Richard Castellano - Paulo Rogério Fernandes Castellano - Compareça em cartório e retire o
Formal de Partilha - ADV: PAULO CELSO LAIS (OAB 104630/SP)
Processo 0019094-46.2009.8.26.0477 (477.01.2009.019094) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - M. M. J. e
outro - Certidão a fls. “Que o interessado fique ciente de que os autos foram desarquivados e encontram-se em cartório onde
permanecerão pelo prazo de 30 dias, e que, nada sendo requerido, retornarão ao arquivo. Para os casos de ter sido requerida
a vista fora de cartório, com a procuração do requerente, defira-se pelo prazo de 10 dias.” - ADV: LIGIA GOMES DOS SANTOS
(OAB 288321/SP)
Processo 0020169-52.2011.8.26.0477 (477.01.2011.020169) - Inventário - Inventário e Partilha - Marcos Vinicius Cavalheiro
Peres - Vistos. À conclusão do processo, resta ao inventariante: 1)Apresentação de cópia dos documentos pessoais do
falecido(RG e CPF); 2) Certidão negativa de débitos federais em nome do falecido; 3) Certidão negativa de débitos municipais
do imóvel; 4) Retificação das primeiras declarações, plano de partilha e valor da causa para incluir as cotas da empresa; 5)
Complementação do valor das custas iniciais. Prazo: 60 dias. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. Intime-se. - ADV:
LOURENÇO LUQUE (OAB 187972/SP)
Processo 0020196-69.2010.8.26.0477 (477.01.2010.020196) - Interdição - Capacidade - C. A. G. G. e outro - Certidão a
fls. “Que o interessado fique ciente de que os autos foram desarquivados e encontram-se em cartório onde permanecerão
pelo prazo de 30 dias, e que, nada sendo requerido, retornarão ao arquivo. Para os casos de ter sido requerida a vista fora de
cartório, com a procuração do requerente, defira-se pelo prazo de 10 dias.” - ADV: PAULA MARIA FERREIRA DE CASTRO LIMA
(OAB 171257/SP)
Processo 0020298-23.2012.8.26.0477 (477.01.2012.020298) - Procedimento Ordinário - Dissolução - K. C. J. A. dos
S. - Certidão a fls. “Que o interessado fique ciente de que os autos foram desarquivados e encontram-se em cartório onde
permanecerão pelo prazo de 30 dias, e que, nada sendo requerido, retornarão ao arquivo. Para os casos de ter sido requerida
a vista fora de cartório, com a procuração do requerente, defira-se pelo prazo de 10 dias.” - ADV: CLAUDIO CANDIDO LEMES
(OAB 99646/SP)
Processo 0021055-51.2011.8.26.0477 (477.01.2011.021055) - Procedimento Ordinário - Guarda - Andressa da Silva Claudio
- Maycon Silva dos Santos - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em
cumprimento ao mandado nº 477.2013/017333-4 dirigi-me ao endereço: a Rua Alvaro Silva Junior,Quietude,e aí sendo,não
logrei encontrar o nº 14 casa 02,na referida rua,motivo pelo qual,deixei de intimar Andressa da Silva Claudio. O referido é
verdade e dou fé. Praia Grande, 17 de dezembro de 2013. - ADV: FABIO MOTTA (OAB 292747/SP), RENATA DA COSTA
SANTOS (OAB 177562/SP)
Processo 0021306-35.2012.8.26.0477 (477.01.2012.021306) - Procedimento Ordinário - Guarda - S. M. da S. - V. M. da
S. - Certidão a fls. “Que o interessado fique ciente de que os autos foram desarquivados e encontram-se em cartório onde
permanecerão pelo prazo de 30 dias, e que, nada sendo requerido, retornarão ao arquivo. Para os casos de ter sido requerida a
vista fora de cartório, com a procuração do requerente, defira-se pelo prazo de 10 dias.” - ADV: CLARINDO JOSE DE MORAIS
NETO (OAB 291927/SP), DORALICE CARDOSO GUERREIRO (OAB 122305/SP)
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Processo 0021312-13.2010.8.26.0477 (477.01.2010.021312) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - João Paulo
Carneiro Ramalho Tolardo - André Ramalho Tolardo - Manifeste-s eo autor sobre a contestação de fls. 167/173, no prazo legal.
- ADV: ROBERTO GARCIA (OAB 83699/SP)
Processo 0022024-32.2012.8.26.0477 (477.01.2012.022024) - Divórcio Litigioso - Dissolução - G. R. de F. S. - Vistos.
Esclareça a ré, em 10 dias, qual o nome que pretende adotar por ocasião do divórcio. Após, tornem para sentença. Intime-se. ADV: RITA DE CASSIA DA SILVA (OAB 87753/SP), LINCOLN AUGUSTO GAMA DE SOUZA (OAB 206814/SP)
Processo 0022230-46.2012.8.26.0477 (477.01.2012.022230) - Divórcio Litigioso - Dissolução - V. da S. B. - Certidão a fls.
“Que o interessado fique ciente de que os autos foram desarquivados e encontram-se em cartório onde permanecerão pelo
prazo de 30 dias, e que, nada sendo requerido, retornarão ao arquivo. Para os casos de ter sido requerida a vista fora de
cartório, com a procuração do requerente, defira-se pelo prazo de 10 dias.” - ADV: EDNA TOMIKO NAKAURA SANTOS (OAB
100103/SP)
Processo 0022480-84.2009.8.26.0477 (477.01.2009.022480) - Execução de Alimentos - Alimentos - F. V. D. dos S. - F.
V. D. - Vistos. Preliminarmente, providencie a Serventia o desapensamento dos processos, haja vista que tramitam sob ritos
diferentes. Após, deverá tornar à conclusão o processo 2498/2009. Quanto aos autos n.º 1229/2007, aguarde-se o retorno da
carta precatória copiada às fls. 217/218. Intime-se. - ADV: MAURÍCIO RENE BAÊTA MONTERO (OAB 183446/SP), FREDERICO
NUNES DOURADO (OAB 30567/BA)
Processo 0022886-71.2010.8.26.0477 (477.01.2010.022886) - Execução de Alimentos - Alimentos - V. H. B. P. - C. A. N.
P. J. - Vistos. Intime-se o exequente, através de seu patrono, pela imprensa oficial, para informar se já foram implantados os
descontos das parcelas ajustadas no ítem “1”, do acordo homologado a fls. 106, bem como, o respectivo valor, a fim de precisar
o prazo em que os autos ficarão suspensos. Intime-se. - ADV: MAURO GONZAGA ALVES JUNIOR (OAB 283927/SP), MIRIAN
DE FATIMA GOMES (OAB 85551/SP), LEANDRO BARBOSA SOUSA (OAB 262406/SP)
Processo 0024307-28.2012.8.26.0477 (477.01.2012.024307) - Arrolamento Sumário - Sucessões - Naya Cordoni de Mello
Neves e outros - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Vistos. Em face do certificado a fls. 57, e considerando o que
prevêem os artigos 196 do Código de processo Civil e 167 das Normas da Corregedoria da Justiça, tal atitude aponta para a
consequência de que os autos não mais poderão ser retirados de cartório pela Dra. Riva Neves -OAB/SP 127.334. Deixo de
determinar a expedição de ofício à OAB tendo em vista que tal comunicação se verificou quando da cobrança. Providencie a
Serventia a devida anotação na face dos autos. Intime-se. - ADV: CASSIO GARCIA CIPULLO (OAB 285577/SP), MARCOS
NEVES VERÍSSIMO (OAB 238168/SP), RIVA NEVES (OAB 127334/SP)
Processo 0024356-06.2011.8.26.0477 (477.01.2011.024356) - Procedimento Ordinário - Exoneração - M. S. A. - M. T. A.
e outro - Vistos. Ciência, as partes, sobre o v. Acórdão de fls. 160/162. Certificado o decurso do prazo de quinze (15) dias,
comunique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Intime-se. - ADV: DOUGLAS CANDIDO DA SILVA (OAB
228570/SP), MARILIA DONATO (OAB 226196/SP)
Processo 0024688-36.2012.8.26.0477 (477.01.2012.024688) - Divórcio Litigioso - Dissolução - Ana Carolina de Moraes
Ramos - Edson da Cunha Ramos - Vistos. Ciência à autora de que não foi possível citar o réu nos endereços fornecidos pelo
TRE e INSS, consoante certidões de fls. 26 e 29. Tornem para pesquisa INFO-JUD. Com endereço diverso nos autos, cite-se
e intime-se acerca da fixação de alimentos provisórios. Restando a diligência negativa, defiro desde já a citação por edital,
expedindo-se o necessário. Intime-se. - ADV: MANOEL ANTONIO RIBEIRO (OAB 39490/SP)
Processo 0024688-36.2012.8.26.0477 (477.01.2012.024688) - Divórcio Litigioso - Dissolução - Ana Carolina de Moraes
Ramos - Edson da Cunha Ramos - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que
em cumprimento ao mandado nº 477.2013/019315-7 dirigi-me à Av. Pedro Américo, 424 - c 1 e lá fui atendida pela Sra. Tatiane
que informou não conhecer o requerido e, na R. Oito, 3152 fui atendida pela Sra. Vanessa que também afirmou não conhecer
o requerido, Sr. Edson da Cunha Ramos, motivo pelo qual DEIXEI DE CITÁ-LO e devolvo o presente aguardando novas
determinações. O referido é verdade e dou fé. Praia Grande, 17 de dezembro de 2013. - ADV: MANOEL ANTONIO RIBEIRO
(OAB 39490/SP)
Processo 0025204-56.2012.8.26.0477 (477.01.2012.025204) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - J.
F. B. - C. F. B. - Vistos. Designo audiência de conciliação nos termos do artigo 125, IV, para o dia 10 de março de 2014 às 15h.
Intimem-se as partes pela imprensa por seus patronos. - ADV: FABRICIO EMANUEL MENDES BEZERRA (OAB 189546/SP),
MARCELLE BRAGA AMARAL (OAB 154135/RJ)
Processo 0025707-14.2011.8.26.0477 (477.01.2011.025707) - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - K.
C. T. - A. dos S. B. - Vistos. Ciência, às partes, do v. Acórdão de fls. 195/197. Certificado o decurso do prazo de quinze dias,
comunique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE CAETANO CATARINO (OAB
122193/SP), MARCUS VINICIUS GUERREIRO DE CARLOS (OAB 184896/SP), DORALICE CARDOSO GUERREIRO (OAB
122305/SP)
Processo 0025711-17.2012.8.26.0477 (477.01.2012.025711) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Barbosa de Souza Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Certidão a fls. “Que o interessado fique ciente de que os autos foram desarquivados
e encontram-se em cartório onde permanecerão pelo prazo de 30 dias, e que, nada sendo requerido, retornarão ao arquivo.
Para os casos de ter sido requerida a vista fora de cartório, com a procuração do requerente, defira-se pelo prazo de 10 dias.”
- ADV: CASSIO GARCIA CIPULLO (OAB 285577/SP), MARCOS NEVES VERÍSSIMO (OAB 238168/SP), PAULO ALFREDO
ISIDORO DIAS (OAB 215062/SP)
Processo 0026727-06.2012.8.26.0477 (477.01.2012.026727) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer A. B. R. S. - Vistos. Diante da certidão lançada a fls. 90, intime-se a exequente, através de sua patrona, via imprensa oficial, a
promover o regular andamento do feito, em 48 horas, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: DANIELLE BENCK (OAB 319733/
SP)
Processo 0030097-90.2012.8.26.0477 (047.72.0120.030097) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - A.
H. D. M. e outro - Vistos. Apresentem os exequentes a planilha atualizada do débito alimentar. Prazo: 10 dias. Após, abra-se
vista dos autos ao Ministério Público. Decorrido o prazo, no silêncio, cumpra-se o art. 267, § 1.º do CPC, pela imprensa oficial.
Intime-se. - ADV: MARILENE DO CARMO SILVA (OAB 290634/SP)
Processo 0030430-42.2012.8.26.0477 (047.72.0120.030430) - Procedimento Ordinário - Alimentos - M. H. da S. S. - Vistos.
Fls. 28: defiro o sobrestamento do feito por 40 dias. Decorridos, no silêncio, cumpra-se o art. 267, § 1.º do CPC, pela imprensa
oficial. Intime-se. - ADV: IARA VOIGT (OAB 132183/SP)
Processo 2050006-22.1991.8.26.0477 - Inventário - Inventário e Partilha - Maria de Lourdes Bonito Fonseca e outros Certidão a fls. “Que o interessado fique ciente de que os autos foram desarquivados e encontram-se em cartório onde
permanecerão pelo prazo de 30 dias, e que, nada sendo requerido, retornarão ao arquivo. Para os casos de ter sido requerida
a vista fora de cartório, com a procuração do requerente, defira-se pelo prazo de 10 dias.” - ADV: EVELYNE CORREA BUSCHI
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(OAB 290580/SP), CASSIA APARECIDA RODRIGUES SAGRADO DA HORA (OAB 93713/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO CARLOS COSTA PESSOA MARTINS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSANA TARLA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2014
Processo 4000402-86.2013.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Guarda - A. C. J. - G. M. - Vistos. Defiro o sobrestamento
do feito por mais 30 dias. Intime-se. - ADV: ERICO LAFRANCHI CAMARGO CHAVES (OAB 240354/SP)
Processo 4001049-81.2013.8.26.0477 - Outras medidas provisionais - Família - LUIS SURIANO A SILVA - HILTON CEZAR
DA SILVA - - CLAUDIA APARECIDA RUIZ SORRILHA - Vistos. Especifiquem os autores as provas que pretendem produzir,
justificando-as. Após, tornem para designação de audiência. Intime-se. - ADV: VIVIANE BENEVIDES SRNA (OAB 256329/SP)
Processo 4002958-61.2013.8.26.0477 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - L. H. G. P. - L.
de O. P. - MANIFESTE-SE A EXEQUENTE ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS. 17/18 E DOCUMENTOS - ADV: RUI TRENCH DE
ALCANTARA SANTOS (OAB 254129/SP), ROGERIO BOGGIAN (OAB 263230/SP)
Processo 4002964-68.2013.8.26.0477 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - L. de O. P.
- MANIFESTE-SE O EXEQUENTE ACERCA DA JUSTIFICATIVA. - ADV: ROBERTO DE SOUZA ARAUJO (OAB 97905/SP),
ROGERIO BOGGIAN (OAB 263230/SP)
Processo 4005041-50.2013.8.26.0477 - Divórcio Litigioso - Dissolução - C. S. da S. X. - J. da S. X. - Vistos. Em face da
incerteza acerca de qual das partes detém a guarda de fato dos menores, aguarde-se por ora a realização da audiência de
conciliação, para eventual expedição de ofício à empregadora do réu para desconto dos alimentos. Intime-se. - ADV: APARECIDA
ROSELI DE MORAIS (OAB 298577/SP)
Processo 4006701-79.2013.8.26.0477 - Sobrepartilha - Inventário e Partilha - Riccardo Scatena Junior - VIVIANE STRELE
FERREIRA DE LIMA - Riccardo Scatena Junior - Vistos. Defiro a gratuidade judiciária. INDEFIRO o pedido de antecipação da
tutela por não vislumbrar perigo de dano irreparável, inclusive porque o próprio autor, quando da propositura da ação do divórcio,
embora ciente da existência de bens, negou tal fato, o que denota sua falta de interesse pelo destino do seu patrimônio. Cite-se
a Requerida para os termos da ação e oferecimento de resposta, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, contados da juntada
aos autos da prova de recebimento do mandado. Constem quando da citação, as advertências dos artigos 285 e 319 do CPC.
Concedo ao Senhor Oficial de Justiça encarregado da diligência os benefícios do artigo 172, § 2º do CPC. Intime-se. - ADV:
RICCARDO SCATENA JUNIOR (OAB 289926/SP)
Processo 4007022-17.2013.8.26.0477 - Busca e Apreensão - Liminar - K. C. - C. de M. L. - Vistos. Defiro a gratuidade
judiciária. Para melhor análise do pedido de busca e apreensão, aguarde-se a formação do contraditório. Cite-se o réu para os
termos da ação e oferecimento de resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos da prova
do recebimento. Constem quando da citação, as advertências dos artigos 285 e 319 do CPC. Intime-se. - ADV: BENEDITO DE
SOUZA FIRMINO JUNIOR (OAB 268872/SP)
Processo 4007126-09.2013.8.26.0477 - Busca e Apreensão - Busca e Apreensão de Menores - C. S. da S. X. - J. da S. X.
- Vistos. Em face da proximidade da audiência designada nos autos principais, aguarde-se a sua realização. Intime-se. - ADV:
APARECIDA ROSELI DE MORAIS (OAB 298577/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO CARLOS COSTA PESSOA MARTINS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSANA TARLA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0003/2014
Processo 0004174-82.2000.8.26.0477 (477.01.2000.004174) - Execução de Alimentos - Alimentos - J. F. M. P. R. M. R.
M. dos R. e outro - J. P. - Vistos. Em face do advento do termo final do acordo celebrado entre as partes, sem notícia de seu
descumprimento, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Com o trânsito
em julgado, expeça-se certidão de honorários ao defensor do autor pelo saldo remanescente de 30%. Custas da forma da lei.
Ciência ao Ministério Público. P.R.I. Oportunamente, comunique-se e arquive-se. - ADV: JOSÉ MARIA LUCAS (OAB 158216/
SP)
Processo 0007949-85.2012.8.26.0477 (477.01.2012.007949) - Procedimento Ordinário - Guarda - E. M. de M. - S. M. - - F.
S. de A. - Vistos. Em face do pedido de desistência formulado pela autora às fls. 79/80 JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 267, VIII do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, expeça-se
certidão de honorários aos defensores das partes, os quais arbitro no valor máximo da tabela. Custas na forma da lei. Ciência
ao Ministério Público. P.R.I. Oportunamente, comunique-se e arquive-se. - ADV: MARCELO DE ABREU CUNHA (OAB 297822/
SP), SORAIA VIVOT (OAB 206281/SP)
Processo 0009380-91.2011.8.26.0477 (477.01.2011.009380) - Execução de Alimentos - Alimentos - B. S. J. de A. - S. E. de
A. - Vistos. Intimada a declinar acerca do cumprimento do acordo, presumindo-se, no silêncio, a quitação, a autora permaneceu
inerte. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Custas
da forma da lei. Ciência ao Ministério Público. P.R.I. Oportunamente, comunique-se e arquive-se. - ADV: ANDREA BALBINA
MORAIS (OAB 136548/SP), HENRIQUE ROSA ALVES (OAB 269881/SP), FELIPE VICCARI CAMARA (OAB 295851/SP)
Processo 0009893-88.2013.8.26.0477 (047.72.0130.009893) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer M. B. M. O. - W. P. de M. O. - Vistos. HOMOLOGO o acordo noticiado as fls. 41/42, e SUSPENDENDO o processo até integral
cumprimento desse, com fundamento no artigo 792, caput, do Código de Processo Civil. O não pagamento de uma das parcelas
vincendas ou vencidas ensejará expedição de mandado de prisão por simples petição. Expeça-se, com urgência, Alvará de
Soltura Clausulado. Sem prejuízo, regularize o executado sua representação processual, no prazo de dez (10) dias. No mais,
aguarde-se, em cartório, o cumprimento do acordo, pelo prazo consignado. Arbitro os honorários advocatícios em 70% (setenta
por cento) da tabela vigente, à patrona nomeada as fls. 08/09, sendo certo que os outros 30% (trinta por cento) serão recebidos
no final da ação. Transcorrido o lapso necessário, independentemente de nova intimação, deverá a parte interessada comunicar
sobre o cumprimento do acordo, no prazo de trinta (30) dias, sob pena de extinção nos termos do artigo 794, inciso I, do Código
de Processo Civil. Ciência ao Ministério Público. Intime-se. - ADV: JULIANA FERNANDES PINHEIRO BLANCO (OAB 266376/
SP)
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Processo 0010433-15.2008.8.26.0477 (477.01.2008.010433) - Execução de Alimentos - Alimentos - G. S. L. - F. R. P. L. Vistos. Intimada a declinar acerca do cumprimento do acordo, presumindo-se, no silêncio, a quitação, a autora permaneceu
inerte. Em face da quitação do débito alimentar, noticiada às fls. 20/21, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do artigo
794, I, do Código de Processo Civil. Custas da forma da lei. Ciência ao Ministério Público. P.R.I. Oportunamente, comunique-se
e arquive-se. - ADV: CARMEN SILVIA FRANCISCO DA SILVA (OAB 233546/SP), WALKÍRIA TUFANO (OAB 179030/SP)
Processo 0011485-41.2011.8.26.0477 (477.01.2011.011485) - Execução de Alimentos - Alimentos - K. V. I. A. de S. - W. A.
de S. - Vistos. Em face da quitação do débito alimentar, noticiada às fls. 88/89, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos
do artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Custas da forma da lei. Ciência ao Ministério Público. P.R.I. Oportunamente,
comunique-se e arquive-se. - ADV: TERCIA RODRIGUES DA SILVA (OAB 133692/SP), SONIA REGINA DOS SANTOS MATEUS
(OAB 230963/SP)
Processo 0012671-65.2012.8.26.0477 (477.01.2012.012671) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer G. M. B. - A. B. - Vistos. Intimada a aditar o acordo de fls. 50/52 em 10 dias, presumindo-se, no silêncio, a quitação, a autora
permaneceu inerte. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do artigo 794, I, do Código de Processo Civil.
Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários ao defensor nomeado às fls. 17 no valor máximo da tabela. Custas
da forma da lei. Ciência ao Ministério Público. P.R.I. Oportunamente, comunique-se e arquive-se. - ADV: JOSE BENTO PAES
DE BARROS NETO (OAB 36308/SP), CLAUDISTONHO CAMARA COSTA (OAB 77759/SP)
Processo 0014679-15.2012.8.26.0477 (477.01.2012.014679) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento /
Execução - W. J. de S. - W. M. G. - Vistos. O processo se encontrava paralisado já mais de 30(trinta) dias. Devidamente intimado
a promover o regular andamento em 48 horas, sob pena de extinção, o autor permaneceu inerte. Ante o exposto, JULGO
EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 267, inciso III, do Código de Processo
Civil. Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários em 70% da tabela. Custas na forma da lei. Ciência ao
Ministério Público. P.R.I. Oportunamente, comunique-se e arquive-se. - ADV: ADRIANA JARDIM DA SILVA TAUYL (OAB 213597/
SP)
Processo 0025932-97.2012.8.26.0477 (477.01.2012.025932) - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor
- Claudia Nunes Pereira - Vistos. A documentação apresentada pela requerente demonstra a procedência da ação. Assim,
DEFIRO a expedição de alvará em favor dos requerentes para levantamento do valor mencionado a fls. 31. Considerando o
singelo valor a ser levantado, reputo desnecessária a prestação de contas pela representante dos menores, pois é presumível
que o valor será inteiramente consumível com a manutenção dos infantes. Com o trânsito em julgado da presente decisão,
expeça-se o competente alvará, comunicando-se e arquivando-se em seguida. P.R.I.C.. - ADV: PHELIPE AURIEMA VILELA
(OAB 199887/SP)

2ª Vara da Família e Sucessões
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO WILSON JULIO ZANLUQUI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDNA DOMINGUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2014
Processo 1000024-50.2014.8.26.0477 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - P. C. P. - VISTOS. Defiro a
gratuidade de justiça. Anote-se. Ante a prova pré-constituída da paternidade, fixo os alimentos provisórios, à mingua de outros
elementos, em meio (1/2) salário mínimo a partir da citação. Intime-se o requerido para pagamento. Designo AUDIÊNCIA DE
CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 14 de março de 2014, às 10:45 hs. Cite-se o réu e intime-se a
representante do(s) autor(a)(es) a fim de que compareça(m) a audiência, acompanhados de seus advogados, importando a
ausência desta em arquivamento do processo e a daquele em confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá
o réu contestar, desde que o faça por intermédio de Advogado. A contestação deve ser apresentada até a data audiência, por
meio de advogado e de mídia eletrônica. O processo tramitará exclusivamente por meio eletrônico no sítio do TJSP na internet
(www.tjsp.jus.br), no link Consulta de Processos, sendo necessário colocar o número de processo e a senha que segue anexa a
este mandado. Concedo ao Senhor Oficial de Justiça encarregado da diligência os benefícios do artigo 172, § 2º, do Código de
Processo Civil. Ciência ao MP. Int. - ADV: JANICE MORAIS CORDELLA (OAB 248870/SP)
Processo 1000039-19.2014.8.26.0477 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - T. do N. S. - VISTOS. Defiro a
gratuidade de justiça. Anote-se. Ante a prova pré-constituída da paternidade, fixo os alimentos provisórios, à mingua de outros
elementos, em meio (1/2) salário mínimo a partir da citação. Intime-se o requerido para pagamento. Designo AUDIÊNCIA DE
CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 14 de março de 2014, às 10:45 hs. Cite-se o réu e intime-se a
representante do(s) autor(a)(es) a fim de que compareça(m) a audiência, acompanhados de seus advogados, importando a
ausência desta em arquivamento do processo e a daquele em confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá
o réu contestar, desde que o faça por intermédio de Advogado. A contestação deve ser apresentada até a data audiência, por
meio de advogado e de mídia eletrônica. O processo tramitará exclusivamente por meio eletrônico no sítio do TJSP na internet
(www.tjsp.jus.br), no link Consulta de Processos, sendo necessário colocar o número de processo e a senha que segue anexa a
este mandado. Concedo ao Senhor Oficial de Justiça encarregado da diligência os benefícios do artigo 172, § 2º, do Código de
Processo Civil. Ciência ao MP. Int. - ADV: ELY TEIXEIRA (OAB 127901/SP)
Processo 1000051-33.2014.8.26.0477 - Divórcio Consensual - Casamento - A. P. B. A. de O. e outro - VISTOS. Trata-se de
Divórcio Consensual, por requerimento conjunto de ANA PAULA BELTRAME ANTUNES DE OLIVEIRA e CLAUDEIR ANTUNES
DE OLIVEIRA. Estão satisfeitas as exigências legais. Não há notícia do descumprimento das obrigações impostas e assumidas,
conforme petição conjunta dos interessados. Isto posto, HOMOLOGO, por sentença o acordo de fls. 01/04 e, em consequência,
decreto o divórcio dos requerentes que se regerá pela cláusulas e condições fixadas na inicial, com fundamento no artigo 226,
inciso 6º da Constituição Federal, c.c os artigo 25 e 35 da Lei 6515/77, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 66
de 13 de julho de 2010, artigo 1580 do Código Civil. A requerente voltará assinar seu nome de solteira, qual seja, ANA PAULA
BELTRAME. ESTA SENTENÇA SERVIRÁ COMO MANDADO DE AVERBAÇÃO, a ser inscrita no respectivo Registro de Pessoas
Naturais, acompanhada das cópias necessárias ao seu cumprimento, inclusive da certidão de trânsito em julgado, para que o
Sr. Oficial da Unidade do Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais competente proceda o seu cumprimento. Outrossim, se
aplicável, poderá nesta ser exarado o respeitável “CUMPRA-SE” do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Corregedor Permanente
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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competente, ordenando seu cumprimento pelo Senhor Oficial da respectiva Unidade do Serviço de Registro Civil das Pessoas
Naturais competente, bem como deverá ser informado a este Juízo o seu respectivo cumprimento e remessa de certidão
retificada, quando for o caso. Arbitro os honorários do patrono das partes, no máximo legal. Expeça-se certidão, após o trânsito
em julgado, e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Defiro a gratuidade da Justiça. Anote-se P.R.I.C. - ADV: JOSÉ
ANTONIO BENAVENT CALDAS (OAB 205296/SP)
Processo 1000061-77.2014.8.26.0477 - Divórcio Litigioso - Casamento - C. V. da S. - VISTOS. Defiro a gratuidade de justiça.
Anote-se. Cite(m)-se o(a)(s) requerido(a)(s), para os termos da inicial, com as advertências legais, no endereço mencionado na
inicial. Concedo ao Senhor Oficial de Justiça encarregado da diligência os benefícios do artigo 172, § 2º, do referido codex. Int.
- ADV: ROSELY CARDOSO (OAB 185422/SP)
Processo 1000063-47.2014.8.26.0477 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L. S. de S. - E. de S. M. - VISTOS.
Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Ante a prova pré-constituída da paternidade, fixo os alimentos provisórios, à mingua de
outros elementos, em meio (1/2) salário mínimo a partir da citação. Intime-se o requerido para pagamento. Designo AUDIÊNCIA
DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 14 de março de 2014, às 10:30 hs. Cite-se o réu e intime-se a
representante do(s) autor(a)(es) a fim de que compareça(m) a audiência, acompanhados de seus advogados, importando a
ausência desta em arquivamento do processo e a daquele em confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá
o réu contestar, desde que o faça por intermédio de Advogado. A contestação deve ser apresentada até a data audiência, por
meio de advogado e de mídia eletrônica. O processo tramitará exclusivamente por meio eletrônico no sítio do TJSP na internet
(www.tjsp.jus.br), no link Consulta de Processos, sendo necessário colocar o número de processo e a senha que segue anexa a
este mandado. Concedo ao Senhor Oficial de Justiça encarregado da diligência os benefícios do artigo 172, § 2º, do Código de
Processo Civil. Ciência ao MP. Int. - ADV: JOSÉ ANTONIO BENAVENT CALDAS (OAB 205296/SP)
Processo 1000116-28.2014.8.26.0477 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - W. F. J. - VISTOS. Defiro a gratuidade
da justiça. Anote-se. Defiro parcialmente o pedido de tutela antecipada, para fixar os alimentos anteriormente estipulados,
em 33% dos vencimentos líquidos do requerido. Intime-se o requerido para pagamento e oficie-se ao empregador. Designo
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 14 de março de 2014, às 10:15 horas. Citem-se e
intimem-se os requeridos, constando do mandado que o prazo para contestar será em audiência, caso não haja conciliação.
Intime-se o(a) Autor(a). A contestação deve ser apresentada até a data audiência, por meio de advogado e de mídia eletrônica.
O processo tramitará exclusivamente por meio eletrônico no sítio do TJSP na internet (www.tjsp.jus.br), no link Consulta de
Processos, sendo necessário colocar o número de processo e a senha que deverá seguir anexa ao mandado. Nos terminais
serão solicitados o número do processo e depois a senha que segue anexa a este mandado. Concedo ao Senhor Oficial de
Justiça encarregado da diligência os benefícios do artigo 172, § 2º, do referido codex. Intime-se. - ADV: JOSE DE HOLANDA
CAVALCANTI NETO (OAB 85531/SP)
Processo 1000122-35.2014.8.26.0477 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - V. L. S. dos S. M. I. N. A. R. P. S.
G. G. da S. - VISTOS. Defiro a gratuidade da justiça. Anote-se. Ante a prova pré-constituída da paternidade, fixo os alimentos
provisórios, à mingua de outros elementos, em 30% de seus vencimentos líquidos. Intime-se o réu para pagamento, oficie-se
ao empregador para desconto e deposito na conta indicada na inicial, ou judicial. Designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO,
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, para o dia 14 de março de 2014, às 10:15 horas. Cite-se o réu, e intime-se a representante
do(a) autor(a) a fim de que compareça a audiência, acompanhados de seus advogados, importando a ausência desta em
arquivamento do processo e a daquele em confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu contestar,
desde que o faça por intermédio de Advogado. A contestação deve ser apresentada até a data audiência, por meio de advogado
e de mídia eletrônica. O processo tramitará exclusivamente por meio eletrônico no sítio do TJSP na internet (www.tjsp.jus.br), no
link Consulta de Processos, sendo necessário colocar o número de processo e a senha que segue anexa a este mandado. Nos
terminais serão solicitados o número do processo e depois a senha que segue anexa a este mandado. Ciência ao MP. Int. - ADV:
CARLOS ROBERTO CRISTOVAM JÚNIOR (OAB 230713/SP)
Processo 1000153-55.2014.8.26.0477 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - N. P. de Q. - VISTOS. Defiro a
gratuidade da justiça. Anote-se. Ante a prova pré-constituída da paternidade, fixo os alimentos provisórios, à mingua de outros
elementos, em 30% de seus vencimentos líquidos. Intime-se o réu para pagamento, oficie-se ao empregador para desconto e
deposito na conta indicada na inicial, ou judicial. Designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, para
o dia 14 de março de 2014, às 10:15 horas. Cite-se o réu, e intime-se a representante do(a) autor(a) a fim de que compareça
a audiência, acompanhados de seus advogados, importando a ausência desta em arquivamento do processo e a daquele
em confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu contestar, desde que o faça por intermédio de
Advogado. A contestação deve ser apresentada até a data audiência, por meio de advogado e de mídia eletrônica. O processo
tramitará exclusivamente por meio eletrônico no sítio do TJSP na internet (www.tjsp.jus.br), no link Consulta de Processos,
sendo necessário colocar o número de processo e a senha que segue anexa a este mandado. Nos terminais serão solicitados
o número do processo e depois a senha que segue anexa a este mandado. Ciência ao MP. Int. - ADV: PRISCILA KISLIUS
RODRIGUES (OAB 197151/SP)
Processo 1000160-47.2014.8.26.0477 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - H. S. da S. R. P. S. G. E. S. VISTOS. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Ante a prova pré-constituída da paternidade, fixo os alimentos provisórios, à
mingua de outros elementos, em meio (1/2) salário mínimo a partir da citação. Intime-se o requerido para pagamento. Designo
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 14 de março de 2014, às 10:30 hs. Cite-se o réu
e intime-se a representante do(s) autor(a)(es) a fim de que compareça(m) a audiência, acompanhados de seus advogados,
importando a ausência desta em arquivamento do processo e a daquele em confissão e revelia. Na audiência, se não houver
acordo, poderá o réu contestar, desde que o faça por intermédio de Advogado. A contestação deve ser apresentada até a data
audiência, por meio de advogado e de mídia eletrônica. O processo tramitará exclusivamente por meio eletrônico no sítio do
TJSP na internet (www.tjsp.jus.br), no link Consulta de Processos, sendo necessário colocar o número de processo e a senha
que segue anexa a este mandado. Concedo ao Senhor Oficial de Justiça encarregado da diligência os benefícios do artigo 172,
§ 2º, do Código de Processo Civil. Ciência ao MP. Int. - ADV: JOSÉ CLAUDIO BAPTISTA (OAB 155720/SP)
Processo 1000162-17.2014.8.26.0477 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Família - F. T. R. P. S. G. S. V. T. S. - VISTOS.
Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Cite(m)-se o(a)(s) requerido(a)(s), para os termos da inicial, com as advertências
legais, no endereço mencionado na inicial. Concedo ao Senhor Oficial de Justiça encarregado da diligência os benefícios do
artigo 172, § 2º, do referido codex. Int. - ADV: JOSÉ CLAUDIO BAPTISTA (OAB 155720/SP)
Processo 1000172-61.2014.8.26.0477 - Divórcio Litigioso - Dissolução - L. R. B. da S. - VISTOS. Emende o(a) requerente
a inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento, para regularizar o valor da causa, (deve ser igual ao valor dos
bens que pretende partilhar). Com a emenda, ou na inércia, tornem conclusos. Int. - ADV: VANESSA SCHANK (OAB 340824/
SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo 1000190-82.2014.8.26.0477 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Família - C. V. A. - Defiro a gratuidade da
justiça. Anote-se. Indefiro a tutela antecipada para o fim de exoneração do autor do pagamento de alimentos, isto porque, as
condições do alimentado e do próprio pagador merecerão melhor apreciação após a constituição do contraditório, momento em
que deverá ser reapreciado o pedido liminar. Até lá, pena de se retirar da parte o que lhe é caro, prevalece o fixado, que vem
até aqui vigendo. Designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, para o dia 14 de março de 2014, às
10:15 horas. Cite(m)-se o(a)(s) requerido(a)(s) e intime-se o autor a fim de que compareçam a audiência, acompanhados de
seus advogados, importando a ausência desta em arquivamento do processo e a daquele em confissão e revelia. A contestação
deve ser apresentada até a data audiência, por meio de advogado e de mídia eletrônica. O processo tramitará exclusivamente
por meio eletrônico. A petição inicial está disponível para visualização e impressão no sítio do TJSP na internet (www.tjsp.jus.br),
no link Consulta de Processos, sendo necessário colocar o número de processo e a senha que segue anexa a este mandado.
Caso o réu não disponha de equipamento com acesso à internet, deverá verificar o conteúdo da petição inicial nos terminais
eletrônicos disponíveis na recepção de entrada do Fórum com a necessária antecedência. Nos terminais serão solicitados o
número do processo e depois a senha que segue anexa a este mandado. Int. P.G., d.s - ADV: CIBELLE DA SILVA COSTA (OAB
334497/SP)
Processo 1000211-58.2014.8.26.0477 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L. F. F. e outro - VISTOS. Defiro a
gratuidade de justiça. Anote-se. Ante a prova pré-constituída da paternidade, fixo os alimentos provisórios, à mingua de outros
elementos, em meio (1/2) salário mínimo a partir da citação. Intime-se o requerido para pagamento. Tendo em vista que o réu
reside em Comarca diversa desta, delibero determinar que a ação se processe pelo rito ordinário, dada a impossibilidade de se
prever, com segurança prazo certo para cumprimento da carta precatória, o que poderá frustrar a audiência que for designada.
A excepcionalidade da situação justifica a adoção de rito processual diverso, observando-se que compete ao juiz administrar a
condução do processo de forma a garantir a resposta jurisdicional perseguida. Observe-se que a adoção do rito ordinário não
induz nulidade, posto que amplia o contraditório a benefício do réu. Cite-se por Carta Precatória, com as advertências legais,
consignando-se que o prazo de contestação de 15 (quinze) dias passará a fluir da juntada da deprecata aos autos. A contestação
deve ser apresentada por meio de advogado e de mídia eletrônica. O processo tramitará exclusivamente por meio eletrônico no
sítio do TJSP na internet (www.tjsp.jus.br), no link Consulta de Processos, sendo necessário colocar o número de processo e a
senha que deverá seguir anexa a precatória. Int. - ADV: MARCUS VINICIUS GUERREIRO DE CARLOS (OAB 184896/SP)
Processo 4000086-25.2013.8.26.0590 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Lilian Signorelli Astolfi
Semeghini e outro - VISTOS. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Recebo a petição de fls. 42, como emenda a inicial,
devendo a Serventia efetuar as anotações de praxe. Cite(m)-se o(a)(s) requerido(a)(s), para os termos da inicial, com as
advertências legais, no endereço mencionado na inicial. Concedo ao Senhor Oficial de Justiça encarregado da diligência os
benefícios do artigo 172, § 2º, do referido codex. Int. - ADV: MAURICIO ALVES COCCIADIFERRO (OAB 230549/SP)
Processo 4000309-26.2013.8.26.0477 - Divórcio Litigioso - Família - J. D. dos S. - manifestar-se, em 48 horas, sob pena de
extinção. - ADV: SHIRLEI ALMEIDA DA SILVA (OAB 19912/BA), RITA DE CASSIA DA SILVA (OAB 87753/SP)
Processo 4000309-26.2013.8.26.0477 - Divórcio Litigioso - Família - J. D. dos S. - Intime-se o(a) autor(a), pessoalmente,
a dar regular andamento ao feito, em 48 (quarenta e oito horas), sob pena de extinção. Int. - ADV: RITA DE CASSIA DA SILVA
(OAB 87753/SP), SHIRLEI ALMEIDA DA SILVA (OAB 19912/BA)
Processo 4000517-10.2013.8.26.0477 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - S. C. M. R. P. C. R. L. da C. - C.
A. M. - Vistos. Trata-se de uma AÇÃO DE ALIMENTOS a autora, representada por sua mãe, qualificada nos autos, move
contra o réu, também qualificado nos autos, alegando que os genitores viveram um relacionamento e dele nasceu a infante.
Contudo, atualmente o requerido contribui esporadicamente para o sustento da adolescente, proporcionando rendimentos
inferiores ao que realmente poderia oferecer de acordo com suas condições financeiras, diante desta situação a autora está
sendo prejudicada, portanto pleiteia a fixação dos alimentos em 30% dos vencimentos líquidos de seu genitor, valor o qual
deverá respeitar o mínimo de quatro salários mínimos. Com a inicial vieram os documentos de (fls. 10/18). Deferida gratuidade
de justiça e fixação de alimentos provisórios no valor de quatro salários mínimos por mês (fls. 20). Audiência de conciliação,
instrução e julgamento às fls. 37/38. O requerido apresentou contestação às fls. 39/44. Réplica da autora às fls. 144/147. O
Ministério Público apresentou seu parecer às fls. 174/177. É o breve relato do essencial. Fundamento e Decido. O presente
feito merece ser julgado no estado em que se encontra. O Artigo 1694 do Código Civil diz que: Podem os parentes, os cônjuges
ou companheiros, pedir uns aos outros alimentos de que necessitam para viver de modo compatível com sua condição social,
inclusive para atender às necessidades de sua educação, devendo esses alimentos ser fixados na proporção das necessidades
do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. A obrigação alimentícia do requerido é inquestionável, porém, a pretensão
da autora se mostra acima dos limites financeiros do alimentante. Desta forma, não seria justo estipular quantia que o genitor
não pudesse pagar sem prejudicar o seu próprio sustento. Lembra o doutrinador Yussef Said Cahali que: Conforme Washington
de Barros Manteiro, a lei não quer o perecimento do alimentado, mas também não deseja o sacrifício do alimentante; não há
direito alimentar contra quem possui o estritamente necessário à própria subsistência. (CAHALI, Yussef Said, Dos Alimentos.
3ª ed. Editora Revista dos Tribunais, p. 751). Na esteia do que foi dito acima, cabe fixar-se a quantia de 50% do salário mínimo
por mês, quando o requerido estiver trabalhando informalmente e um salário mínimo vigente mensal, incluindo-se 13º salário e
excluindo-se 1/3 de férias, horas extras e verbas rescisórias e FGTS. O mais não pertine. Isto posto, e considerando o mais que
dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de fixação da pensão alimentícia, obrigando CARLOS ALBERTO
MANDARI à prestação de alimentos na forma descrita em linha acima. Custas na forma da lei. Oportunamente, arquivem-se.
P.R.I.C. - ADV: HERBERT HILTON BIN JÚNIOR (OAB 190957/SP), NILTON MATTOS FRAGOSO FILHO (OAB 217667/SP),
SHYUNJI GOTO (OAB 160344/SP)
Processo 4001345-06.2013.8.26.0477 - Outras medidas provisionais - Família - C. A. J. - VISTOS. Encaminhe-se o feito ao
Setor técnico para a realização de estudo social na forma requerida pelo M.P. Int. - ADV: FÁBIO MURILO SOUZA DAS ALMAS
(OAB 204290/SP), RENATA UCCI (OAB 101079/SP)
Processo 4001418-75.2013.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Guarda - I. de A. M. - Oficie-se a OAB local para que
indique um curador a requerida. Com a nomeação, deverá o mesmo ser intimado para apresentar a contestação. Int. - ADV:
LUCIMARA MENDONÇA DOS SANTOS SILVA (OAB 175145/SP)
Processo 4001528-74.2013.8.26.0477 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G. L. de M. - G. S. de M. - os autos
estão no aguardo de manifestação da parte autora sobre a contestação. - ADV: GILMAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA (OAB 179512/
SP), SAMARA CARVALHO SOUZA DIAS (OAB 5582/MA)
Processo 4001829-21.2013.8.26.0477 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens
- SOLANGE DE OLIVEIRA - VISTOS. Recebo a petição e fls. 40/41, como emenda a inicial. Providencie a Serventia as anotações
de praxe. Indefiro a antecipação da tutela, nos termos da cota ministerial de fls. 37. No mais, cite(m)-se o(a)(s) requerido(a)(s),
para os termos da inicial, com as advertências legais, informando que eventual contestação deve ser apresentada por meio de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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advogado e de mídia eletrônica. O processo tramitará exclusivamente por meio eletrônico no sítio do TJSP na internet (www.
tjsp.jus.br), no link Consulta de Processos, sendo necessário colocar o número de processo e a senha que deverá seguir com o
mandado. Int. - ADV: NIVALDO RUIVO (OAB 81313/SP)
Processo 4001984-24.2013.8.26.0477 - Divórcio Litigioso - Dissolução - N. de C. S. C. - Ato Ordinatório - Genérico - Com
Atos e Não Publicável - ADV: PHELIPE AURIEMA VILELA (OAB 199887/SP)
Processo 4001984-24.2013.8.26.0477 - Divórcio Litigioso - Dissolução - N. de C. S. C. - Vistos. Diante a petição de fls. 31,
defiro o pedido de desistência da autora, julgando EXTINTO o feito, nos termos do art. 267, VIII, do CPC. Certificado o trânsito
em julgado, ao arquivo. Os documentos ficarão à disposição das partes por 90 dias, findo os quais serão destruídos. Arbitro
os honorários advocatícios ao patrono do autor no máximo da tabela. Expeça-se certidão. P.R.I.C. - ADV: PHELIPE AURIEMA
VILELA (OAB 199887/SP)
Processo 4002015-44.2013.8.26.0477 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - S. T. D. VISTOS. Oficie-se como requerido a fls. 26. Int. P.G., d.s - ADV: VIVIANE COSTA SOUZA (OAB 262488/SP)
Processo 4002343-71.2013.8.26.0477 - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Família - MARIA DE LOUDES
BATISTA - Vistos. Cuida-se de pedido de retificação de assento de registro de óbito formulado por MARIA DE LOURDES
BATISTA. Alega, em resumo, que quando do registro do óbito de Luis Armando Jaime Aguirre contou que “Deixou filhos maiores,
cujos nomes e idades a declarante desconhece. Ignora se deixou bens.”, quando o correto seria “Não tinha filhos e deixou um
único bem”. A inicial veio acompanhada de documentos (fls. 09/11). Audiência de justificação realizada às fls. 21/24. O Ministério
Público não se opôs à retificação pretendida (fls. 25). É o relatório. DECIDO. O pedido é procedente. Através de documento
apresentado às fls. 11, foi possível constatar que o “de cujus” foi cônjuge da requerente, além de ambos terem amealhado
referido bem durante a constância do matrimônio. Durante audiência de justificação (fls. 21/24) pode-se afirmar que não há
conhecimento sobre o “de cujus” possuir algum filho. De rigor, portanto, o deferimento da retificação, inexistente impugnação
de qualquer interessado. Em face do exposto, nos termos do art. 109 da Lei nº 6.015/73, DEFIRO a retificação pretendida, nos
termos da inicial, passando a constar na certidão de óbito do “de cujus”: Não tinha filhos e deixou um único bem. Ao trânsito
em julgado, expeça-se mandado ao Cartório. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: REGINALDO FERREIRA
BACHINI CARREIRA (OAB 278440/SP)
Processo 4002391-30.2013.8.26.0477 - Interdição - Tutela e Curatela - J. G. - Vistos. Trata-se de ação de interdição proposta
pelo autor em face da ré, alegando, em síntese, que a interditanda é sua genitora e a mesma mostra-se completamente incapaz
para os atos da vida civil em virtude de seu quadro ser compatível com a doença de Alzheimer, apresentando, dessa forma, déficits
cognitivos e necessitando do auxílio de terceiros tendo em vista sua saúde frágil. A inicial veio instruída com os documentos de
fls. 05/08. Deferida a gratuidade de justiça e concedida a curatela provisória ao autor (fls. 10). Interrogatório realizado às fls.
28. O i. representante do Ministério Público, às fls. 31, opinou pela total procedência do pedido. É o relatório. Decido. O pedido
do autor é procedente. Conforme demonstrado através de relatório médico às fls. 08, conclui-se que a interditanda possui
“quadro compatível com a doença de Alzheimer (G30.1) e apresenta déficit cognitivos no tempo e espaço...”, além de, durante
interrogatório realizado às fls. 28, claro ficou que a ré não já não possui faculdades mentais que lhe permitam exercer os atos
da vida civil. Analisando o estado de saúde da requerida, é fato que a mesma necessita de assistência permanente de outra
pessoa, sendo que sua capacidade é insuscetível de recuperação. Dispensada prestação de contas e a hipoteca legal, com
fulcro no art. 1.190 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO de ZILDA PINTO DE MENEZES
GARCIA, declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma preconizada no artigo 3º,
inciso II, do Código Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Arbitro os
honorários advocatícios ao patrono do autor no máximo da tabela. Expeça-se certidão. Custas na forma da lei. Oportunamente,
arquivem-se. P.R.I.C. - ADV: CLAUDIO CANDIDO LEMES (OAB 99646/SP)
Processo 4002452-85.2013.8.26.0477 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J. S. G. da S. R. M. A. G. da S. VISTOS. Tendo em vista a petição de fls. 23, designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 14 de março
de 2014, às 11:00 horas. Cite-se a requerida no endereço de fls. 23, informando que contestação deve ser apresentada até a
data audiência, por meio de advogado e de mídia eletrônica. O processo tramitará exclusivamente por meio eletrônico no sítio
do TJSP na internet (www.tjsp.jus.br), no link Consulta de Processos, sendo necessário colocar o número de processo e a senha
que deverá seguir com o mandado. Oficie-se ao empregador conforme despacho de fls. 09. Int. - ADV: FRANCISCO ASSIS DE
VASCONCELOS (OAB 162389/SP)
Processo 4002518-65.2013.8.26.0477 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - S. J. de O. T. - VISTOS.
Nos termos da cota ministerial de fls. 25, designo audiência de conciliação, para o dia 03 de fevereiro de 2014, às 15:15 horas.
Intimem-se as partes e seus procuradores. Int. - ADV: ADALGISO ALVES DE OLIVEIRA (OAB 122479/SP), SANDRA VALERIA
ANDRADE CATAO (OAB 133663/SP)
Processo 4002541-11.2013.8.26.0477 - Interdição - Família - A. G. da C. - expedi novo ofício ao Setor de Médico de Santos
para reagendamento de perícia, visto que nesta data compareceram em cartório a requerente e o requerido, que por lapso
pensaram que a perícia seria realizada neste ofício. - ADV: ERINEIDE DA CUNHA DANTAS (OAB 143992/SP)
Processo 4002734-26.2013.8.26.0477 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - W. F. L. - Defiro a gratuidade
da justiça. Anote-se. Defiro a antecipação da tutela ante a verossimilhança do alegado e suspendo a obrigação de alimentar
até o julgamento final da ação. Intime-se o requerente, bem como oficie-se ao empregador para a suspensão dos descontos.
Designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, para o dia 14 de março de 2014, às 10:45 horas.
Cite a requerida no endereço de fls. 25. A contestação deve ser apresentada até a data audiência, por meio de advogado e de
mídia eletrônica. O processo tramitará exclusivamente por meio eletrônico. A petição inicial está disponível para visualização e
impressão no sítio do TJSP na internet (www.tjsp.jus.br), no link Consulta de Processos, sendo necessário colocar o número de
processo e a senha que segue anexa a este mandado. Caso o réu não disponha de equipamento com acesso à internet, deverá
verificar o conteúdo da petição inicial nos terminais eletrônicos disponíveis na recepção de entrada do Fórum com a necessária
antecedência. Nos terminais serão solicitados o número do processo e depois a senha que segue anexa a este mandado. Int.
P.G., d.s - ADV: VINICIUS SANTOS DE SANTANA (OAB 308208/SP)
Processo 4002734-26.2013.8.26.0477 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - W. F. L. - Vistas dos autos ao autor
para: (X) informar, em 5 dias, o nome e endereço completo da empregadora do requerente para expedição de ofício. - ADV:
VINICIUS SANTOS DE SANTANA (OAB 308208/SP)
Processo 4002931-78.2013.8.26.0477 - Inventário - Inventário e Partilha - Cleide Borges Bovolenta Batista - Cumpra a
inventariante integralmente o despacho de fls.24. Int. - ADV: CHYARA FLORES BERTI (OAB 212913/SP)
Processo 4003215-86.2013.8.26.0477 - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Relações de Parentesco - M. F. P.
da S. - Intime-se o(a) autor(a), pessoalmente, a dar regular andamento ao feito, em 48 (quarenta e oito horas), sob pena de
extinção. Int. - ADV: ROBERTO DE SOUZA ARAUJO (OAB 97905/SP)
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Processo 4003274-74.2013.8.26.0477 - Divórcio Litigioso - Dissolução - S. S. M. - D. da S. M. - VISTOS. Especifique as
provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão e indeferimento. Anoto que o silêncio será interpretado
como desistência à dilação probatória. Int. P.Gde., d.s. - ADV: FABRICIO EMANUEL MENDES BEZERRA (OAB 189546/SP),
IARA VOIGT (OAB 132183/SP)
Processo 4003563-07.2013.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Investigação de Maternidade - N. V. V. e outro - P. A. de M.
- VISTOS. Oficie-se ao IMESC, para que proceda ao exame de DNA, esclarecendo que as partes são beneficiária da Assistência
Judiciária Gratuita. Int. - ADV: ALEXANDRE DE AMORIM SAMPAIO (OAB 203396/SP), ARI MENDES CORDEIRO (OAB 213616/
SP)
Processo 4003647-08.2013.8.26.0477 - Interdição - Família - N. da S. S. - Vistos. Trata-se de ação de interdição proposta
pela autora em face do réu, alegando, em síntese, que o interditando é seu esposo, e o mesmo mostra-se completamente incapaz
para exercer os atos da vida civil em virtude de estar acometido da doença “Esquizofrenia (Alienação Mental)”, necessitando,
dessa forma, do auxílio de terceiros, tendo em vista sua saúde frágil. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 07/16.
Deferida a gratuidade de justiça e concedida a curatela provisória à autora (fls. 18). Interrogatório realizado às fls. 26. O i.
representante do Ministério Público emitiu seu parecer às fls. 28/29 em favor da total procedência do pedido. É o relatório.
Decido. O pedido da autora é procedente. Em perícia apresentada junto aos documentos da inicial (fls. 08/11) constatou-se a
real condição do interditando, tendo como diagnóstico “Esquizofrenia (alienação mental) CID F 20”. Em consequência disso,
o interditando é avaliado como civilmente incapaz para exercer os atos da vida civil, não possuindo as faculdades mentais
necessárias para administrar seus próprios bens. Conclui-se, no entanto, que o requerido necessita de assistência permanente
de outra pessoa, em razão de sua capacidade mental ser insuscetível de recuperação. Dispensada a prestação de contas e a
hipoteca legal, com fulcro no art. 1.190 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO de NILTON
DOS SANTOS, declarando-o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma preconizada no
artigo 3º, inciso II, do Código Civil, nomeando NILCÉIA DA SILVA SANTOS como sua curadora. Publique-se na imprensa local e
no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Custas na forma da lei. Oportunamente, arquivem-se. P.R.I.C. - ADV:
FABRICIO SICCHIEROLLI POSOCCO (OAB 154463/SP)
Processo 4003664-44.2013.8.26.0477 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta - J. G. C. de S. - Vistos. O autor
ajuizou ação de oferta de alimentos em face da ré, devidamente representada por sua genitora. Alega na exordial que é pai
da criança, reconhecendo que deve ajuda-la financeiramente, ofertando-lhe R$210,00 mensais. A inicial veio instruída com os
documentos de fls. 04/06. Deferida a gratuidade de justiça e fixado os alimentos provisórios conforme ofertado na inicial (fls.
09). Devidamente citada (fls. 13), a requerida deixou de manifestar-se nos autos. As partes pedem homologação do acordo de
fls. 16/17. O i. representante do Ministério Público não se opôs ao acordo pleiteado (fls. 20). É o relatório. Decido. Isto posto,
HOMOLOGO, por sentença o acordo de fls. 16/17, fixando os alimentos no montante de 50% do salário mínimo por mês, quando
o requerido não estiver trabalhando ou trabalhando informalmente, e 30% de seus rendimentos líquidos por mês, quando
formalmente empregado, observando-se o mínimo de meio salário mínimo, incluindo-se 13º salário e excluindo-se 1/3 de férias,
horas extras e verbas rescisórias e FGTS. Além disso, a guarda da infante permanecerá com a mãe, e quanto ao direito de
visitas do genitor, ficará estipulado conforme fls. 17, extinguindo a ação com base no art. 269, inciso III do CPC. Custas na forma
da lei. Oportunamente, arquivem-se. P.R.I.C. - ADV: MARIANA MARTUCCI BERTOCCO COELHO (OAB 255346/SP)
Processo 4003824-69.2013.8.26.0477 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - B. V. S. L. e
outro - F. O. dos S. - Intime-se o(a) autor(a), pessoalmente, a dar regular andamento ao feito, em 48 (quarenta e oito horas), sob
pena de extinção. Int. - ADV: WELLINGTON DE SOUZA (OAB 250572/SP)
Processo 4003829-91.2013.8.26.0477 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - O. V. N. - I. O. V. - Vistos. O autor,
qualificado nos autos, propôs a presente ação de revisional de alimentos em face da ré, devidamente representada por sua
genitora. Alega a inicial que o requerente possui mais dois filhos a quem também presta alimentos, além de atualmente estar
desempregado, encontrando-se em sérias dificuldades financeiras, portanto, pleiteia que a prestação seja reduzida, ficando
estabelecido o valor de 23% do salário mínimo vigente. Com a inicial vieram os documentos de fls. 08/20. Deferida a gratuidade
de justiça às fls. 22. Devidamente citada (fls. 28), a requerida manifestou-se às fls. 34/35. Audiência de conciliação (fls. 42), a
mesma restou infrutífera. Parecer Ministerial às fls. 46/49. É o relatório do essencial. Fundamento e decido. O presente feito
merece ser julgado no estado em que se encontra. Tenho para mim que não procede a pretensão do autor. O autor pleiteia a
revisão de prestação alimentícia em face de suas dificuldades econômicas, mas não comprova a alteração da situação fática.
Alega que tem mais dois filhos, a quem também presta pensão alimentícia, e, além disso, atualmente está desempregado.
Ocorre que somente a alteração comprovada na situação financeira do autor ensejaria o quadro cabível à alteração da pensão
fixada, o que não restou comprovado, dessa forma, não há porque acolher o pedido. Dita o artigo 1699 do CC de 2002:
“Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o
interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”. Ainda que este
magistrado reconheça a dificuldade financeira do requerente, tenho comigo que a situação fática não se alterou desde a época
da fixação da pensão alimentícia. A efetiva alteração do “status” econômico é que possibilita a alteração da pensão, ou para
mais ou para menos e no caso dos autos não se vislumbra. O conjunto probatório produzido é assaz precário a ensejar o
decreto da procedência, pelo que mantenho o valor da pensão mensal prestado pelo autor à sua filha. Isto posto e considerando
o mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a presente revisional de alimentos, mantendo a prestação alimentícia no
patamar fixado anteriormente. Custas na forma da lei. Oportunamente, arquivem-se. P.R.I.C. - ADV: ALESSANDRA KATUCHA
GALLI (OAB 260286/SP), ALEX CASSIANO POLEZER (OAB 282474/SP)
Processo 4004270-72.2013.8.26.0477 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - R. A. L. M. da
S. - S. M. M. da S. - ISTOS. Nos termos da cota ministerial de fls. , designo audiência de conciliação, para o dia 12 de fevereiro
de 2014, às 15:00 horas. Intimem-se as partes e seus procuradores. Int. - ADV: ROBSON DE OLIVEIRA MOLICA (OAB 225856/
SP), IZABEL APARECIDA CAVALHEIRO (OAB 89474/SP), PAULO ROGERIO GEIGER (OAB 258816/SP)
Processo 4004321-35.2013.8.26.0590 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. S. G. - VISTOS. Trata-se de Divórcio Consensual,
por requerimento conjunto de MÁRCIO SANTALLA GONZALES e HELENA CRISTINA NORONHA SANTALLA. Estão satisfeitas
as exigências legais. Não há notícia do descumprimento das obrigações impostas e assumidas, conforme petição conjunta
dos interessados. Isto posto, HOMOLOGO, por sentença o acordo de fls. 15/18 e, em consequência, decreto o divórcio
dos requerentes que se regerá pela cláusulas e condições fixadas na inicial, com fundamento no artigo 226, inciso 6º da
Constituição Federal, c.c os artigo 25 e 35 da Lei 6515/77, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 66 de 13 de julho
de 2010, artigo 1580 do Código Civil. A requerente voltará assinar seu nome de solteira, qual seja, HELENA CRISTINA LIRA
NORONHA. ESTA SENTENÇA SERVIRÁ COMO MANDADO DE AVERBAÇÃO, a ser inscrita no respectivo Registro de Pessoas
Naturais, acompanhada das cópias necessárias ao seu cumprimento, inclusive da certidão de trânsito em julgado, para que o
Sr. Oficial da Unidade do Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais competente proceda o seu cumprimento. Outrossim, se
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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aplicável, poderá nesta ser exarado o respeitável “CUMPRA-SE” do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Corregedor Permanente
competente, ordenando seu cumprimento pelo Senhor Oficial da respectiva Unidade do Serviço de Registro Civil das Pessoas
Naturais competente, bem como deverá ser informado a este Juízo o seu respectivo cumprimento e remessa de certidão
retificada, quando for o caso. Custas na forma da lei. Oportunamente, arquivem-se. P.R.I.C. - ADV: ALESSANDRA ARAÚJO DE
SIMONE (OAB 184267/SP)
Processo 4004558-20.2013.8.26.0477 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - V. B. B. - Intime-se o(a) autor(a),
pessoalmente, a dar regular andamento ao feito, em 48 (quarenta e oito horas), sob pena de extinção. Int. - ADV: CHYARA
FLORES BERTI (OAB 212913/SP)
Processo 4004853-57.2013.8.26.0477 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - D. S. F. - E. E. S. S. - CERTIDÃO MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 477.2013/019965-1
dirigi-me a R. Paulo Setubal, 1108 e ali fui informada por Aline que ali reside a tres meses e desconhece o atual endereço do
ex-morador Rosanildo Pereira Silva, motivo pelo qual não o Cite e não o Intimei. O referido é verdade e dou fé. Praia Grande, 18
de dezembro de 2013. - ADV: CLAUDISTONHO CAMARA COSTA (OAB 77759/SP), ALEX CASSIANO POLEZER (OAB 282474/
SP)
Processo 4004853-57.2013.8.26.0477 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - D. S. F. - E. E. S. S. - CERTIDÃO MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO, Eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 477.2014/000437-3
dirigi-me à Rua Monteiro Lobato, 649- Ocian e aí sendo deixei de citar e intimar, Rosanildo Pereira Silva em virtude deste não
mais trabalhar no local, sendo certo que segundo a sra.Adriana, do RH, o requerido desde agosto de 2012 não pertence ao
quadro de funcionarios da empresa. Praia Grande, 15 de janeiro de 2014. - ADV: CLAUDISTONHO CAMARA COSTA (OAB
77759/SP), ALEX CASSIANO POLEZER (OAB 282474/SP)
Processo 4004943-65.2013.8.26.0477 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - A. J. do R. - Vistos. Recebo a
petição de fls. 28/32 como pedido de desistência do autor, julgando EXTINTO o feito, nos termos do art. 267, VIII, do CPC.
Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo. Os documentos ficarão à disposição das partes por 90 dias, findo os quais serão
destruídos. Arbitro os honorários advocatícios ao patrono do autor no máximo da tabela. Expeça-se certidão. P.R.I.C. - ADV:
LINO KURHARA JUNIOR (OAB 197113/SP)
Processo 4005149-79.2013.8.26.0477 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - E. S. O. S.
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
477.2013/018741-6 dirigi-me a Rua B, no Jardim Glória, onde após percorre-la em toda sua extensão, não obtive êxito em
localizar o n.º 45. Certifico ainda que não consta do mapa e guia desta comarca Travessa Particular B, no Jardim Gloria. Assim
sendo devolvo o presente em Cartório, para os devidos fins de direito. O referido é verdade e dou fé. Praia Grande, 15 de janeiro
de 2014. - ADV: NARANUBIA MEDEIROS DA SILVA (OAB 215269/SP)
Processo 4005151-49.2013.8.26.0477 - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Família - Crystyane Pereira de
França - VISTOS. Para tentativa de conciliação designo audiência para o dia 12 de fevereiro de 2014, às 16:00 horas. Cite-se e
intime-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) da eventual apresenta de justificativa deve ser apresentada até a data audiência, por
meio de advogado e de mídia eletrônica. O processo tramitará exclusivamente por meio eletrônico no sítio do TJSP na internet
(www.tjsp.jus.br), no link Consulta de Processos, sendo necessário colocar o número de processo e a senha que deverá seguir
com o mandado. Concedo ao Senhor Oficial de Justiça encarregado da diligência os benefícios do artigo 172, § 2º, do referido
codex. Int. P.Gde., d.s. - ADV: JUACI ALVES DA SILVA (OAB 111540/RJ)
Processo 4005505-74.2013.8.26.0477 - Suprimento de Idade e/ou Consentimento - Capacidade - L. G. D. - VISTOS. Nos
termos da cota ministerial de fls. 18, emende o(a) autor(a) a inicial em dez dias, para informar sobre eventual emancipação que
foi negada, sob pena de indeferimento da inicial. Com a emenda, ou na inércia, tornem conclusos. Int. - ADV: CHYARA FLORES
BERTI (OAB 212913/SP)
Processo 4005671-09.2013.8.26.0477 - Alvará Judicial - Família - LUZIA ALVES BELLINI e outros - Defiro os benefícios da
Justiça Gratuita a requerente. Anote-se. Aguarde-se a certidão de dependentes habilitados. Int. - ADV: ELLEN CRISTIANNE
CANDIDO LEMES (OAB 277191/SP)
Processo 4005752-55.2013.8.26.0477 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - M. A. da S. - VISTOS.
Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Recebo a petição de fls. 12/13, como emenda a inicial. Anote-se. Cite(m)-se o(a)(s)
requerido(a)(s), para os termos da inicial, com as advertências legais, no endereço mencionado na inicial. Concedo ao Senhor
Oficial de Justiça encarregado da diligência os benefícios do artigo 172, § 2º, do referido codex. Int. - ADV: BENEDITO DE
SOUZA FIRMINO JUNIOR (OAB 268872/SP)
Processo 4006170-90.2013.8.26.0477 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - L. S. J. - CERTIDÃO - MANDADO
CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 477.2013/019930-9 dirigi-me à
COMARCA DE SÃO VICENTE, e na rua retro mencionada, verifiquei que do nº 660 passa para o nº 774, observando não haver
nenhum prédio nessas quadras. O referido é verdade e dou fé. Praia Grande, 09 de janeiro de 2014. - ADV: RANGEL BORI
(OAB 243055/SP)
Processo 4006199-43.2013.8.26.0477 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - C. E. C. M. e O. - VISTOS. Nos
termos do artigo 292, do Código de Processo Civil, não é permitido a cumulação de pedidos, devendo o(a) autor(a) emendar
a inicial, em dez dias, para formular um único pedido (guarda ou alimento), adequando o polo passivo. Com a emenda, ou na
inércia, tornem conclusos. Int. - ADV: VIVIANE BENEVIDES SRNA (OAB 256329/SP)
Processo 4006244-47.2013.8.26.0477 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - I. R. P. - VISTOS.
Defiro a gratuidade da justiça. Anote-se. Cite-se e intime-se o executado, para em quinze dias (15), efetuar o pagamento do
débito apontado na inicial, sob pena de penhora e acréscimo de 10% (dez por cento) no montante da condenação, nos termos
do artigo 475-J do CPC. Int. - ADV: CICERA MARIA DA SILVA MELO (OAB 76659/SP)
Processo 4006245-32.2013.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Exoneração - V. K. - VISTOS. Emende o(a) autor(a) a
inicial, em dez dias, para atender a cota ministerial de fls. 18, sob pena de indeferimento da inicial. Com a emenda, ou na
inércia, tornem conclusos. Int. - ADV: FABIANY URBANO MONTEIRO (OAB 177225/SP)
Processo 4006288-66.2013.8.26.0477 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - D. M. S. - W. S. S. - VISTOS.
Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Ante a prova pré-constituída da paternidade, fixo os alimentos provisórios, à mingua de
outros elementos, em meio (1/2) salário mínimo a partir da citação. Intime-se o requerido para pagamento. Designo AUDIÊNCIA
DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 14 de março de 2014, às 11:00 hs. Cite-se o réu e intime-se a
representante do(s) autor(a)(es) a fim de que compareça(m) a audiência, acompanhados de seus advogados, importando a
ausência desta em arquivamento do processo e a daquele em confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá
o réu contestar, desde que o faça por intermédio de Advogado. A contestação deve ser apresentada até a data audiência, por
meio de advogado e de mídia eletrônica. O processo tramitará exclusivamente por meio eletrônico no sítio do TJSP na internet
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(www.tjsp.jus.br), no link Consulta de Processos, sendo necessário colocar o número de processo e a senha que segue anexa a
este mandado. Concedo ao Senhor Oficial de Justiça encarregado da diligência os benefícios do artigo 172, § 2º, do Código de
Processo Civil. Ciência ao MP. Int. - ADV: CAROLINA FERNANDES PINHEIRO BLANCO (OAB 309756/SP)
Processo 4006304-20.2013.8.26.0477 - Divórcio Litigioso - Dissolução - E. F. S. T. - VISTOS. Emende o(a) autor(a) à inicial,
em cinco dias, para nos termos da cota ministerial de fls. 15, esclarecer sobre a guarda, alimentos, visitas em relação ao filho
do casal, sob pena de indeferimento da inicial. Com a emenda, ou na inércia, tornem conclusos. Int. - ADV: ADRIANA JARDIM
DA SILVA TAUYL (OAB 213597/SP)
Processo 4006424-63.2013.8.26.0477 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - C. J. C. VISTOS. Defiro a gratuidade da justiça. Anote-se. Cite-se o executado nos termos do artigo 733, parágrafo 1º do C.P.C., para em
03 (três) dias efetuar o pagamento, ou provar o que fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo sob pena de não o fazendo,
seja-lhe decretada prisão, consignando-se que incluir-se-ão no pedido as prestações vencidas no curso da ação (art. 290 do
CPC) . Int. P.G.ds - ADV: RENATO URSINI (OAB 16735/SP)
Processo 4006450-61.2013.8.26.0477 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - R. de S. S. - S. B. de S. alimentos - fora - ADV: JULIANA FERNANDES PINHEIRO BLANCO (OAB 266376/SP)
Processo 4006460-08.2013.8.26.0477 - Divórcio Litigioso - Casamento - M. N. L. de O. - VISTOS. Defiro a gratuidade
de justiça. Anote-se. Cite(m)-se o(a)(s) requerido(a)(s), para os termos da inicial, com as advertências legais, no endereço
mencionado na inicial. Concedo ao Senhor Oficial de Justiça encarregado da diligência os benefícios do artigo 172, § 2º, do
referido codex. Int. - ADV: PATRICIA MONTEIRO PARIZIANI (OAB 172949/SP)
Processo 4006526-85.2013.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - W. L. de O. - VISTOS.
Emende o(a) requerente a inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento, para regularizar o valor da causa,
(deve ser igual ao valor dos bens que pretende partilhar). Com a emenda, ou na inércia, tornem conclusos. Int. - ADV: MARIANA
APARECIDA GONÇALVES (OAB 258233/SP)
Processo 4006565-82.2013.8.26.0477 - Divórcio Litigioso - Dissolução - I. V. dos S. - VISTOS. Defiro a gratuidade de justiça.
Anote-se. Cite(m)-se o(a)(s) requerido(a)(s), para os termos da inicial, com as advertências legais, no endereço mencionado na
inicial. Concedo ao Senhor Oficial de Justiça encarregado da diligência os benefícios do artigo 172, § 2º, do referido codex. Int.
- ADV: ANA PAULA DOS SANTOS CARVALHO AMANTE (OAB 132257/SP)
Processo 4006603-94.2013.8.26.0477 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - L. A. M. - VISTOS. Emende o autor
a inicial, em dez dias, para apresentar eventual endereço do requerido, tendo em vista que não se admite a citação na pessoa
de advogado em fase de conhecimento, sob pena de indeferimento da inicial. Com a emenda ou na inércia, tornem conclusos.
Int. - ADV: ENDRIGO LEONE SANTOS (OAB 200428/SP)
Processo 4006651-53.2013.8.26.0477 - Interdição - Tutela e Curatela - E. R. - VISTOS. Defiro a gratuidade da justiça. Anotese. Nomeio curador(a) provisório(a) para o(a) interditando(a), o(a) requerente ESTHEFANIA REZACHI, mediante compromisso.
Designo interrogatório para o dia 04 DE FEVEREIRO DE 2014, às 14:30 horas. Cite-se o(a) interditando(a) para comparecer
perante este Juízo, cientificando-lhe que no prazo de 05 (cinco) dias contados da audiência de interrogatório poderá impugnar
o pedido. Esclareça o(a) Curador(a) se o(a) requerido(a) tem bens ou rendimentos em seu nome. Int. - ADV: JEFFERSON
FERNANDO ADOLFO DA SILVA (OAB 336653/SP), MARIA SELMA BRASILEIRO RODRIGUES (OAB 142997/SP), MARCOS DE
DEUS DA SILVA (OAB 129071/SP), FRANCISCO GILVANILDO BRASILEIRO RODRIGUES (OAB 295667/SP)
Processo 4006660-15.2013.8.26.0477 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - V. M. da S. - VISTOS. Nos termos
da cota ministerial de fls. 19, emende o(a) autor(a) a inicial em dez dias, para que junte aos autos documentos que comprovem
a relação de parentesco entre a autora e Alzira, sob pena de indeferimento da inicial. Com a emenda, ou na inércia, tornem
conclusos. Int. - ADV: EDNEA DE ABREU PEREIRA E SILVA (OAB 263383/SP)
Processo 4006782-28.2013.8.26.0477 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
- C. da S. G. - VISTOS. Emende o autor a inicial, em dez dias, para regularizar sua representação processual, sob pena de
indeferimento da inicial. Com a emenda ou na inércia, tornem conclusos, Int. - ADV: TIAGO JORGE REZENDE (OAB 224848/
SP)
Processo 4006824-77.2013.8.26.0477 - Alimentos - Provisionais - Fixação - W. A. S. T. - VISTOS. Defiro a gratuidade de
justiça. Anote-se. Ante a prova pré-constituída da paternidade, fixo os alimentos provisórios, à mingua de outros elementos, em
meio (1/2) salário mínimo a partir da citação. Intime-se o requerido para pagamento. Designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO,
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 14 de março de 2014, às 11:00 hs. Cite-se o réu e intime-se a representante do(s)
autor(a)(es) a fim de que compareça(m) a audiência, acompanhados de seus advogados, importando a ausência desta em
arquivamento do processo e a daquele em confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu contestar,
desde que o faça por intermédio de Advogado. A contestação deve ser apresentada até a data audiência, por meio de advogado
e de mídia eletrônica. O processo tramitará exclusivamente por meio eletrônico no sítio do TJSP na internet (www.tjsp.jus.br),
no link Consulta de Processos, sendo necessário colocar o número de processo e a senha que segue anexa a este mandado.
Concedo ao Senhor Oficial de Justiça encarregado da diligência os benefícios do artigo 172, § 2º, do Código de Processo Civil.
Ciência ao MP. Int. - ADV: MARCELO EXPEDITO FORNASARO (OAB 231639/SP)
Processo 4006891-42.2013.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Guarda - D. H. da S. - VISTOS. Defiro a gratuidade de
justiça. Anote-se. Nos termos da cota ministerial de fls. 09, que adoto, Indefiro o pedido liminar. Cite(m)-se o(a)(s) requerido(a)
(s), para os termos da inicial, com as advertências legais, no endereço mencionado na inicial. Concedo ao Senhor Oficial
de Justiça encarregado da diligência os benefícios do artigo 172, § 2º, do referido codex. Int. - ADV: CARLOS ALBERTO
COMESANA LAGO (OAB 223306/SP)
Processo 4006894-94.2013.8.26.0477 - Separação Litigiosa - Dissolução - G. P. B. - VISTOS. Defiro a gratuidade judiciária.
Anote-se. Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada, para, autorizar a separação de corpos, determinando o afastamento
do requerido do domicilio familiar, expeça-se Alvará de Separação Provisória de Corpos, em favor da autora, com as cautelas
de praxe, uma vez que conforme a própria autora declara o requerido já abandonou o lar. Cite(m)-se o(a)(s) requerido(a)(s),
para os termos da inicial, com as advertências legais. Eventual contestação deve ser apresentada por meio de advogado e de
mídia eletrônica. O processo tramitará exclusivamente por meio eletrônico no sítio do TJSP na internet (www.tjsp.jus.br), no link
Consulta de Processos, sendo necessário colocar o número de processo e a senha que deverá seguir com o mandado. Concedo
ao Senhor Oficial de Justiça encarregado da diligência os benefícios do artigo 172, § 2º, do Código de Processo Civil. Expeça-se
o necessário. Int. - ADV: MARCELO TADEU MAIO (OAB 244974/SP)
Processo 4006991-94.2013.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Guarda - F. O. A. P. - VISTOS. Defiro a gratuidade de
Justiça. Anote-se. Com fundamento no artigo 273 do Código de Processo Civil, concedo a guarda provisória do(a)(s) infante(s)
DANIEL OLIVEIRA ALVES PEREIRA a(o)(s) requerente(s), atento a verossimilhança das alegações expendidas na exordial.
Lavre-se competente termo. Cite(m)-se o(a)(s) requerido(a)(s), para os termos da inicial, com as advertências legais. Concedo
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ao Senhor Oficial de Justiça encarregado da diligência os benefícios do artigo 172, § 2º, do referido codex. Int. - ADV: GISELE
BARRETO BRITO (OAB 263032/SP)
Processo 4007070-73.2013.8.26.0477 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M. J. B. M.
- VISTOS. Apresente o(a) exequente demonstrativo do débito atualizado. Com ou sem manifestação, tornem conclusos, Int. ADV: ROSELY LIMA FERREIRA (OAB 133074/SP)
Processo 4007151-22.2013.8.26.0477 - Divórcio Litigioso - Dissolução - O. dos S. - VISTOS. Defiro a gratuidade de justiça.
Anote-se. Cite(m)-se o(a)(s) requerido(a)(s), para os termos da inicial, com as advertências legais, no endereço mencionado na
inicial. Sem prejuízo atenda o autor a cota ministerial de fls. 12. Concedo ao Senhor Oficial de Justiça encarregado da diligência
os benefícios do artigo 172, § 2º, do referido codex. Int. - ADV: MARIA JOSE ROMA FERNANDES DEVESA (OAB 97661/SP)
Processo 4007174-65.2013.8.26.0477 - Alimentos - Provisionais - Alimentos - G. P. de C. R. P. M. M. P. - VISTOS. Defiro a
gratuidade de justiça. Anote-se. Ante a prova pré-constituída da paternidade, fixo os alimentos provisórios, à mingua de outros
elementos, em meio (1/2) salário mínimo a partir da citação. Intime-se o requerido para pagamento. Designo AUDIÊNCIA DE
CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 14 de março de 2014, às 10:45 hs. Cite-se o réu e intime-se a
representante do(s) autor(a)(es) a fim de que compareça(m) a audiência, acompanhados de seus advogados, importando a
ausência desta em arquivamento do processo e a daquele em confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá
o réu contestar, desde que o faça por intermédio de Advogado. A contestação deve ser apresentada até a data audiência, por
meio de advogado e de mídia eletrônica. O processo tramitará exclusivamente por meio eletrônico no sítio do TJSP na internet
(www.tjsp.jus.br), no link Consulta de Processos, sendo necessário colocar o número de processo e a senha que segue anexa a
este mandado. Concedo ao Senhor Oficial de Justiça encarregado da diligência os benefícios do artigo 172, § 2º, do Código de
Processo Civil. Ciência ao MP. Int. - ADV: FÁBIO JOSÉ PINHEIRO D’ALMEIDA (OAB 148020/SP)
Processo 4007185-94.2013.8.26.0477 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - M. U. P. B. O. R. P. M. A. P. B.
O. - VISTOS. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Cite(m)-se o(a)(s) requerido(a)(s), para os termos da inicial, com as
advertências legais, no endereço mencionado na inicial. Concedo ao Senhor Oficial de Justiça encarregado da diligência os
benefícios do artigo 172, § 2º, do referido codex. Int. - ADV: FÁBIO JOSÉ PINHEIRO D’ALMEIDA (OAB 148020/SP)
Processo 4007229-16.2013.8.26.0477 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Família - M. S. de S. - Defiro a gratuidade da
justiça. Anote-se. Indefiro a tutela antecipada para o fim de exoneração do autor do pagamento de alimentos, isto porque, as
condições do alimentado e do próprio pagador merecerão melhor apreciação após a constituição do contraditório, momento em
que deverá ser reapreciado o pedido liminar. Até lá, pena de se retirar da parte o que lhe é caro, prevalece o fixado, que vem
até aqui vigendo. Designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, para o dia 14 de março de 2014, às
10:30 horas. Cite(m)-se o(a)(s) requerido(a)(s) e intime-se o autor a fim de que compareçam a audiência, acompanhados de
seus advogados, importando a ausência desta em arquivamento do processo e a daquele em confissão e revelia. A contestação
deve ser apresentada até a data audiência, por meio de advogado e de mídia eletrônica. O processo tramitará exclusivamente
por meio eletrônico. A petição inicial está disponível para visualização e impressão no sítio do TJSP na internet (www.tjsp.jus.br),
no link Consulta de Processos, sendo necessário colocar o número de processo e a senha que segue anexa a este mandado.
Caso o réu não disponha de equipamento com acesso à internet, deverá verificar o conteúdo da petição inicial nos terminais
eletrônicos disponíveis na recepção de entrada do Fórum com a necessária antecedência. Nos terminais serão solicitados o
número do processo e depois a senha que segue anexa a este mandado. Int. P.G., d.s - ADV: KARINA MARTINS DE BARROS
(OAB 249159/SP)
Processo 4007263-88.2013.8.26.0477 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - G. H. O. S. - VISTOS. Defiro a
gratuidade de Justiça. Anote-se. Indefiro, o pedido de tutela antecipada pretendida, posto não demonstrada satisfatoriamente o
binômio necessidade-possibilidade. Designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, para o dia 14 de
março de 2014, às 10:30 horas. Cite-se e intime-se o requerido, constando do mandado que a contestação deve ser apresentada
até a data audiência, por meio de advogado e de mídia eletrônica. O processo tramitará exclusivamente por meio eletrônico no
sítio do TJSP na internet (www.tjsp.jus.br), no link Consulta de Processos, sendo necessário colocar o número de processo e
a senha que deverá seguir com o mandado. Concedo ao Senhor Oficial de Justiça encarregado da diligência os benefícios do
artigo 172, § 2º, do referido codex. Int. - ADV: ANDRE DA COSTA ROSA (OAB 304620/SP)
Processo 4007265-58.2013.8.26.0477 - Divórcio Litigioso - Dissolução - K. M. G. C. dos S. - VISTOS. Defiro a gratuidade
de Justiça. Anote-se. Designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, para o dia 10 de fevereiro de
2014, às 11:30 horas. Cite-se e intime-se o(a)(s) requerido(a)(s), constando do mandado que o prazo para contestar será em
audiência, caso não haja conciliação. A contestação deve ser apresentada até a data audiência, por meio de advogado e de
mídia eletrônica. O processo tramitará exclusivamente por meio eletrônico no sítio do TJSP na internet (www.tjsp.jus.br), no
link Consulta de Processos, sendo necessário colocar o número de processo e a senha que segue anexa a este mandado. Nos
terminais serão solicitados o número do processo e depois a senha que segue anexa a este mandado. Concedo ao Senhor
Oficial de Justiça encarregado da diligência os benefícios do artigo 172, § 2º, do referido codex. Intime-se. - ADV: RODRIGO
GENARO NEVES (OAB 307349/SP)
Processo 4007303-70.2013.8.26.0477 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - M. M. S. - VISTOS. Defiro a
gratuidade de Justiça. Anote-se. Designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, para o dia 14 de
março de 2014, às 10:45 horas. Cite-se e intime-se o(a)(s) requerido(a)(s), constando do mandado que o prazo para contestar
será em audiência, caso não haja conciliação. A contestação deve ser apresentada até a data audiência, por meio de advogado
e de mídia eletrônica. O processo tramitará exclusivamente por meio eletrônico no sítio do TJSP na internet (www.tjsp.jus.br),
no link Consulta de Processos, sendo necessário colocar o número de processo e a senha que segue anexa a este mandado.
Nos terminais serão solicitados o número do processo e depois a senha que segue anexa a este mandado. Concedo ao Senhor
Oficial de Justiça encarregado da diligência os benefícios do artigo 172, § 2º, do referido codex. Intime-se. - ADV: HELON
RODRIGUES DE MELO FILHO (OAB 54774/SP)
Processo 4007322-76.2013.8.26.0477 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta - R. de S. S. - VISTOS. Defiro a
gratuidade de justiça. Anote-se. Fixo os alimentos provisórios no valor ofertado na inicial. Intime-se o autor para pagamento, e
oficie-se ao empregador. Designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, para o dia 14 de março de
2014, às 10:45 horas. Cite-se o(a)(s) requerido(a)(s)a, na pessoa da sua representante legal e intime-se o autor a fim de que
compareçam a audiência, acompanhados de seus advogados, importando a ausência desta em arquivamento do processo e a
daquele em confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, deverá o réu contestar, desde que o faça por intermédio
de Advogado, caso não apresente será caracterizada a confissão e revelia. A contestação deve ser apresentada até a data
audiência, por meio de advogado e de mídia eletrônica. O processo tramitará exclusivamente por meio eletrônico no sítio do
TJSP na internet (www.tjsp.jus.br), no link Consulta de Processos, sendo necessário colocar o número de processo e a senha
que segue anexa a este mandado. Nos terminais serão solicitados o número do processo e depois a senha que segue anexa a
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este mandado. Ciência ao MP. Int. - ADV: CRISTIANE LOPES NUNES BONFIM (OAB 203402/SP)
Processo 4007330-53.2013.8.26.0477 - Divórcio Consensual - Dissolução - C. de C. Q. C. e outro - VISTOS. Trata-se
de Divórcio Consensual, por requerimento conjunto de CARLA DE CASSIA QUIRINO e NILTON QUIRINO SANTOS. Estão
satisfeitas as exigências legais. Não há notícia do descumprimento das obrigações impostas e assumidas, conforme petição
conjunta dos interessados. Isto posto, HOMOLOGO, por sentença o acordo de fls. 01/03 e, em consequência, decreto o divórcio
dos requerentes que se regerá pela cláusulas e condições fixadas na inicial, com fundamento no artigo 226, inciso 6º da
Constituição Federal, c.c os artigo 25 e 35 da Lei 6515/77, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 66 de 13 de
julho de 2010, artigo 1580 do Código Civil. A requerente voltará assinar seu nome de solteira, qual seja, CARLA DE CASSIA
JORGE. ESTA SENTENÇA SERVIRÁ COMO MANDADO DE AVERBAÇÃO, a ser inscrita no respectivo Registro de Pessoas
Naturais, acompanhada das cópias necessárias ao seu cumprimento, inclusive da certidão de trânsito em julgado, para que o
Sr. Oficial da Unidade do Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais competente proceda o seu cumprimento. Outrossim, se
aplicável, poderá nesta ser exarado o respeitável “CUMPRA-SE” do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Corregedor Permanente
competente, ordenando seu cumprimento pelo Senhor Oficial da respectiva Unidade do Serviço de Registro Civil das Pessoas
Naturais competente, bem como deverá ser informado a este Juízo o seu respectivo cumprimento e remessa de certidão
retificada, quando for o caso. Arbitro os honorários do patrono das partes, no máximo legal. Expeça-se certidão, após o trânsito
em julgado, e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Defiro a gratuidade da Justiça. Anote-se P.R.I.C. - ADV: JOELMA
DE OLIVEIRA MENEZES TEIXEIRA (OAB 125969/SP)
Processo 4007335-75.2013.8.26.0477 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - T. E. de A. - VISTOS. Defiro a
gratuidade de Justiça. Anote-se. Indefiro, o pedido de tutela antecipada pretendida, posto não demonstrada satisfatoriamente
o binômio necessidade-possibilidade. Designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, para o dia 14
de março de 2014, às 10:30 horas. Cite-se e intime-se o requerido, constando do mandado que o prazo para contestar será
em audiência, caso não haja conciliação. A contestação deve ser apresentada até a data audiência, por meio de advogado e
de mídia eletrônica. O processo tramitará exclusivamente por meio eletrônico no sítio do TJSP na internet (www.tjsp.jus.br), no
link Consulta de Processos, sendo necessário colocar o número de processo e a senha que deverá seguir com o mandado.
Concedo ao Senhor Oficial de Justiça encarregado da diligência os benefícios do artigo 172, § 2º, do referido codex. Int. - ADV:
EDUARDO ROCHA VASSÃO (OAB 256700/SP)
Processo 4007346-07.2013.8.26.0477 - Alimentos - Provisionais - Revisão - A. S. de L. S. S. - VISTOS. Defiro a gratuidade
de Justiça. Anote-se. Indefiro, o pedido de tutela antecipada pretendida, posto não demonstrada satisfatoriamente o binômio
necessidade-possibilidade. Designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, para o dia 14 de março de
2014, às 11:00 horas. Cite-se e intime-se o requerido, constando do mandado que o prazo para contestar até a audiência, caso
não haja conciliação. A contestação deve ser apresentada até a data audiência, por meio de advogado e de mídia eletrônica.
O processo tramitará exclusivamente por meio eletrônico no sítio do TJSP na internet (www.tjsp.jus.br), no link Consulta de
Processos, sendo necessário colocar o número de processo e a senha que deverá seguir com o mandado. Concedo ao Senhor
Oficial de Justiça encarregado da diligência os benefícios do artigo 172, § 2º, do referido codex. Int. - ADV: FRANCISCO
CALIXTO DOS SANTOS (OAB 176719/SP)
Processo 4007354-81.2013.8.26.0477 - Cautelar Inominada - Relações de Parentesco - S. S. V. S. e outro - VISTOS. Nos
termos da cota ministerial de fls. 23, emende o(a) autor(a) a inicial em dez dias, para regularizar o polo ativo da ação para
constar apenas a genitora da menor; esclarecer se a presente ação trata-se efetivamente de uma cautelar, caso em que deverá
informar qual a ação principal a ser promovida, ou se esta já se trata de uma ação de conhecimento, de cognição exauriente,
a qual deverá seguir nos termos do rito ordinário, sob pena de indeferimento da inicial. Com a emenda, ou na inércia, tornem
conclusos. Int. - ADV: MARCOS ROBERTO DE CAMPOS (OAB 210945/SP)
Processo 4007357-36.2013.8.26.0477 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A. L. da S. B. - VISTOS. Nos termos da cota
ministerial de fls. 118, emende o(a) autor(a) a inicial em dez dias, para esclarecer se não pretende a fixação de alimentos em
favor dos filhos do casal, sob pena de indeferimento da inicial. Com a emenda, ou na inércia, tornem conclusos. Int. - ADV:
MARIA CRISTINA ZARIF (OAB 31189/SP)
Processo 4007374-72.2013.8.26.0477 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - A. C. H. P. - VISTOS. Defiro a
gratuidade de Justiça. Anote-se. Designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, para o dia 14 de
março de 2014, às 10:30 horas. Cite-se e intime-se o(a)(s) requerido(a)(s), constando do mandado que o prazo para contestar
será em audiência, caso não haja conciliação. A contestação deve ser apresentada até a data audiência, por meio de advogado
e de mídia eletrônica. O processo tramitará exclusivamente por meio eletrônico no sítio do TJSP na internet (www.tjsp.jus.br),
no link Consulta de Processos, sendo necessário colocar o número de processo e a senha que segue anexa a este mandado.
Nos terminais serão solicitados o número do processo e depois a senha que segue anexa a este mandado. Concedo ao Senhor
Oficial de Justiça encarregado da diligência os benefícios do artigo 172, § 2º, do referido codex. Intime-se. - ADV: FABRICIO
EMANUEL MENDES BEZERRA (OAB 189546/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO WILSON JULIO ZANLUQUI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDNA DOMINGUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2014
Processo 0000218-68.1994.8.26.0477 (477.01.1994.000218) - Alimentos - Provisionais - Fixação - I. M. F. e outro - Fica
Vossa Senhoria intimado(a) a devolver os autos, supra citado em 24 horas, sob pena de busca e apreensão do mesmo. - ADV:
ANTONIO FELIPE DA SILVA DIAS (OAB 273982/SP)
Processo 0000900-61.2010.8.26.0477 (477.01.2010.000900) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - J. G. dos S. - J. H. G.
dos S. - Fica Vossa Senhoria intimado(a) a devolver os autos, supra citado em 24 horas, sob pena de busca e apreensão do
mesmo. - ADV: FABIO COMITRE RIGO (OAB 133636/SP)
Processo 0000916-15.2010.8.26.0477 (477.01.2010.000916) - Procedimento Ordinário - Guarda - A. C. M. dos S. - Fica
Vossa Senhoria intimado(a) a devolver os autos, supra citado em 24 horas, sob pena de busca e apreensão do mesmo. - ADV:
SERGIO ANTONIO ALVES (OAB 124152/SP)
Processo 0002590-87.1994.8.26.0477 (477.01.1994.002590) - Separação Litigiosa - Dissolução - F. F. - I. M. F. - Fica Vossa
Senhoria intimado(a) a devolver os autos, supra citado em 24 horas, sob pena de busca e apreensão do mesmo. - ADV:
ANTONIO FELIPE DA SILVA DIAS (OAB 273982/SP)
Processo 0003023-61.2012.8.26.0477 (477.01.2012.003023) - Divórcio Consensual - Dissolução - W. A. D. e outro - Fica
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Vossa Senhoria intimado(a) a devolver os autos, supra citado em 24 horas, sob pena de busca e apreensão do mesmo. - ADV:
LIGIA GOMES DOS SANTOS (OAB 288321/SP)
Processo 0003735-17.2013.8.26.0477 (047.72.0130.003735) - Procedimento Ordinário - Guarda - R. I. do N. F. - S. D. da S.
e outro - Fica Vossa Senhoria intimado(a) a devolver os autos, supra citado em 24 horas, sob pena de busca e apreensão do
mesmo. - ADV: JAVAN MENDONÇA BESERRA JUNIOR (OAB 216292/SP)
Processo 0004872-83.2003.8.26.0477 (477.01.2003.004872) - Inventário - Inventário e Partilha - Fabio Vitaliano Porfirio Espolio de Luiz Porfirio - Fica Vossa Senhoria intimado(a) a devolver os autos, supra citado em 24 horas, sob pena de busca e
apreensão do mesmo. - ADV: CICERA SEVERINA DA CONCEICAO MUSA (OAB 142618/SP)
Processo 0006162-80.1996.8.26.0477 (477.01.1996.006162) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução
- F. F. - I. M. de L. - Fica Vossa Senhoria intimado(a) a devolver os autos, supra citado em 24 horas, sob pena de busca e
apreensão do mesmo. - ADV: ANTONIO FELIPE DA SILVA DIAS (OAB 273982/SP)
Processo 0008174-62.1999.8.26.0477 (477.01.1999.008174) - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. das G. S. S. M. - J. D. M.
- Fica Vossa Senhoria intimado(a) a devolver os autos, supra citado em 24 horas, sob pena de busca e apreensão do mesmo. ADV: DEISI RUBINO BAETA (OAB 33164/SP)
Processo 0009053-69.1999.8.26.0477 (477.01.1999.009053) - Arrolamento de Bens - Sucessões - Aroldo de Moura Andrade
170499 e outros - Fica Vossa Senhoria intimado(a) a devolver os autos, supra citado em 24 horas, sob pena de busca e
apreensão do mesmo. - ADV: ELAINE PEREIRA BIAZZUS RODRIGUES (OAB 200425/SP), ALESSANDRA MORENO VITALI
MANGINI (OAB 212872/SP)
Processo 0009741-79.2009.8.26.0477 (477.01.2009.009741) - Inventário - Inventário e Partilha - Ana Beatriz Rocha Ribeiro
- Mario Ribeiro Santos - Banco Volkswagen - Fica Vossa Senhoria intimado(a) a devolver os autos, supra citado em 24 horas,
sob pena de busca e apreensão do mesmo. - ADV: CLAUDIO GOTTARDI (OAB 283001/SP)
Processo 0009955-46.2004.8.26.0477 (477.01.2004.009955) - Separação Consensual - Dissolução - Z. O. de J. M. - C. J. de
M. - Fica Vossa Senhoria intimado(a) a devolver os autos, supra citado em 24 horas, sob pena de busca e apreensão do mesmo.
- ADV: SERGIO LUIZ URSINI (OAB 109336/SP), MARLÍ ANTÔNIA COSTA (OAB 286265/SP)
Processo 0010418-51.2005.8.26.0477 (477.01.2005.010418) - Inventário - Inventário e Partilha - Lilian Monsalvo Gomes
Rep P Mae Daniela Almeida M Ferreira Gomes - Fica Vossa Senhoria intimado(a) a devolver os autos, supra citado em 24 horas,
sob pena de busca e apreensão do mesmo. - ADV: CRISTIANE MARQUES (OAB 133036/SP)
Processo 0015582-21.2010.8.26.0477 (477.01.2010.015582) - Execução de Alimentos - Alimentos - V. S. de V. S. e outro - J.
da S. S. - Fica Vossa Senhoria intimado(a) a devolver os autos, supra citado em 24 horas, sob pena de busca e apreensão do
mesmo. - ADV: RICARDO BAPTISTA (OAB 89908/SP)
Processo 0016386-52.2011.8.26.0477 (477.01.2011.016386) - Inventário - Inventário e Partilha - Firmino Luiz Pereira da
Mota - Fica Vossa Senhoria intimado(a) a devolver os autos, supra citado em 24 horas, sob pena de busca e apreensão do
mesmo. - ADV: LILIAN REGIANE DOS SANTOS SOUZA (OAB 225954/SP)
Processo 0019155-38.2008.8.26.0477 (477.01.2008.019155) - Inventário - Inventário e Partilha - Ana Beatriz Rocha Ribeiro
- Fica Vossa Senhoria intimado(a) a devolver os autos, supra citado em 24 horas, sob pena de busca e apreensão do mesmo. ADV: ANTONIO EDSON DE ALMEIDA SANTOS (OAB 177700/SP)
Processo 0021286-49.2009.8.26.0477 (477.01.2009.021286) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Raimunda
Resende Linhares e outro - Banco Bradesco - Fica Vossa Senhoria intimado(a) a devolver os autos, supra citado em 24 horas,
sob pena de busca e apreensão do mesmo. - ADV: ROMÁRIO MOREIRA FILHO (OAB 159433/SP)
Processo 0021960-27.2009.8.26.0477 (477.01.2009.021960) - Inventário - Inventário e Partilha - Marcos Cesat Santana
Rocha e outros - Fica Vossa Senhoria intimado(a) a devolver os autos, supra citado em 24 horas, sob pena de busca e apreensão
do mesmo. - ADV: JOSE FERNANDO FERREIRA DA SILVA (OAB 186903/SP)
Processo 0022605-47.2012.8.26.0477 (477.01.2012.022605) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Vanessa Loureiro dos Santos - Wellington de Souza Santos - Fica Vossa Senhoria intimado(a)
a devolver os autos, supra citado em 24 horas, sob pena de busca e apreensão do mesmo. - ADV: SANDRA REGINA DE
OLIVEIRA FÉLIX (OAB 201505/SP)
Processo 0025378-65.2012.8.26.0477 (477.01.2012.025378) - Procedimento Ordinário - Alimentos - N. F. F. da S. - Fica
Vossa Senhoria intimado(a) a devolver os autos, supra citado em 24 horas, sob pena de busca e apreensão do mesmo. - ADV:
CLARICE SANTIAGO DE OLIVEIRA WEISS (OAB 270672/SP)

Criminal
1ª Vara Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO VINICIUS DE TOLEDO PIZA PELUSO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANDRE LUIZ FERNANDES MARQUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2014
Processo 3009311-37.2013.8.26.0477 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 53723-27.2013.8.26.0050
- 7ª VARA CRIMINAL FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA) - Henrique Cruz Vieira - Inquirição de Testemunhas Data:
10/03/2014 Hora 16:55 Local: Sala de Audiência - 1º andar, s/nº Situacão: Pendente - ADV: MARCELO JOSE CRUZ (OAB
147989/SP)
PRAIA GRANDE, 17 DE JANEIRO DE 2014
1º OFÍCIO CRIMINAL DE PRAIA GRANDE- DR. VINÍCIUS DE TOLEDO PIZA PELUSO JUIZ DE DIREITO TITULAR
REL 06/14- RRFE
PROCESSO Nº 0002249-31.2012.8.26.0477 CONTROLE Nº 213/2012- JUSTIÇA PÚBLICA X REINALDO CARDOSO LINO
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E OUTRO- Intimar o defensor para apresentar RAZÕES de apelação, no prazo legal-ADV. DRA. LUCIMEIRY PIRES AVILA
NOGUEIRA OAB/SP Nº 155753(PELOS REUS ROBERTO, DYEGO)

Vara da Fazenda Pública
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO ENOQUE CARTAXO DE SOUZA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RITA DE CÁSSIA PERECIN DIAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2014
Processo 0002477-75.1990.8.26.0477 (477.01.1990.002477) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Fazenda Municipal de Praia Grande - Antonio Joao Farah - - Olga Fernaine Farah - *Já encontra-se expedido e a disposição da
parte interessada o Mandado de Cancelamento do Registro da Penhora. Prazo 15 dias. Após, os autos serão arquivados. - ADV:
FARID MOHAMAD MALAT (OAB 240593/SP), JOSÉ CLAUDIO BAPTISTA (OAB 155720/SP)
Processo 0013416-07.1996.8.26.0477 (477.01.1996.013416) - Procedimento Ordinário - Sindicato dos Trab No Com Minerios
e Deriv de Petroleo Est Sp - Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande - Manifeste-se a requerida, ora credora sobre a
petição e depósito de fls. 386/389 - ADV: NIVALDO PESSINI (OAB 24775/SP), MARIA INEZ DE BARROS NOWILL MARIANO
(OAB 67028/SP)
Processo 0016579-77.2005.8.26.0477 (477.01.2005.016579) - Execução Fiscal - Contribuições de Melhoria - Fazenda
da Estancia Balnearia de Praia Grande - Germano Begliomini e Ou - Vistos. Ante ao requerido pela Exequente, DEFIRO a
transferência e desbloqueio dos ativos financeiros. Segue recibo. Com a informação do Banco do Brasil, expeça-se o Mandado
de levantamento judicial a favor da Exequente. Após, determino a suspensão do(s) processo(s) abrangido(s) pelo parcelamento
pelo prazo do ajuste. Ao final, decorridos sessenta dias sem manifestação da Fazenda, tornem conclusos para extinção. Int. ADV: LISSANDRO SILVA FLORENCIO (OAB 139791/SP), MORISSON LUIZ RIPARDO PAUXIS (OAB 189567/SP)
Processo 0017018-88.2005.8.26.0477 (477.01.2005.017018) - Execução Fiscal - Contribuições de Melhoria - Fazenda da
Estancia Balnearia de Praia Grande - Marcos Aparecido Marques - Vista ao requerido/embargante para providenciar: (X) juntar
taxa de mandato Prazo 15 dias. Tudo sob pena de desentranhamento. - ADV: TIAGO JORGE REZENDE (OAB 224848/SP),
RENATA ALÍPIO (OAB 184468/SP), MORISSON LUIZ RIPARDO PAUXIS (OAB 189567/SP)
Processo 0017509-95.2005.8.26.0477 (477.01.2005.017509) - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - Fazenda
da Estancia Balnearia de Praia Grande - Roberto Leme Salles - Considerando a notícia de que o débito já foi cancelado,
declaro extinta a presente ação, sem ônus para as partes, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80. Segue comprovante
de desbloqueio. Certifique-se o imediato trânsito em julgado desta decisão, tendo em vista que a própria Fazenda requereu a
extinção. Após, arquivem-se. P.R.I.C. - ADV: RIVA NEVES (OAB 127334/SP), FARID MOHAMAD MALAT (OAB 240593/SP)
Processo 0018210-12.2012.8.26.0477 (477.01.2012.018210) - Embargos à Execução Fiscal - Prescrição - Jeferson Edgard
dos Santos - Fazenda da Estancia Balnearia de Praia Grande - Vistos. Após, garantido o juízo, tornem conclusos. Int. - ADV:
MAURÍCIO RENE BAÊTA MONTERO (OAB 183446/SP)
Processo 0019987-76.2005.8.26.0477 (477.01.2005.019987) - Execução Fiscal - Fazenda da Estancia Balnearia de Praia
Grande - Ondas Agencia de Viagens e Turis - Ynel Alves de Camargo Filho - A procuração de fls. 15 veio desacompanhada da
taxa de mandato. Prazo para regularização: 15 dias, sob pena de desentranhamento da mesma. - ADV: ALEXANDRE SPOSITO
DE SOUZA (OAB 152118/SP), FARID MOHAMAD MALAT (OAB 240593/SP)
Processo 0021527-62.2005.8.26.0477 (477.01.2005.021527) - Execução Fiscal
- Fazenda da Estancia Balnearia de Praia Grande - Melania Ines Nierotka - A procuração de fls. 35 veio desacompanhada
da taxa de mandato. Prazo para regularização: 15 dias, sob pena de desentranhamento da mesma. - ADV: RICHARDSON DE
SOUZA (OAB 140181/SP), MORISSON LUIZ RIPARDO PAUXIS (OAB 189567/SP)
Processo 0021805-63.2005.8.26.0477 (477.01.2005.021805) - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - Fazenda
da Estancia Balnearia de Praia Grande - Julio Cesar Duo Guedes - Considerando a notícia de que o débito já foi cancelado,
declaro extinta a presente ação, sem ônus para as partes, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80, bem como, julgo extinto
os embargos à execução em apenso, nos termos do art. 267, VI Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente
de interesse processual. Expeça-se o mandado de levantamento judicial a favor do executado. Após, arquivem-se observadas
as formalidades legais. P.R.I.C. - ADV: FÁBIO HENRIQUE MING MARTINI (OAB 174414/SP), FARID MOHAMAD MALAT (OAB
240593/SP)
Processo 0031978-49.2005.8.26.0477 (477.01.2005.031978) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda da Estancia Balnearia de Praia Grande - Milton Silva Lima - Vista ao requerido/embargante para providenciar: ( x )
juntar procuração Prazo 15 dias. ( x ) juntar taxa de mandato Prazo 15 dias. Tudo sob pena de desentranhamento. - ADV: FARID
MOHAMAD MALAT (OAB 240593/SP), MARCELLA CARLOS FERNANDEZ CARDEIRA (OAB 287151/SP)
Processo 0032034-82.2005.8.26.0477 (477.01.2005.032034) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Fazenda da Estancia Balnearia de Praia Grande - Milton Silva Lima - A petição de fls. 09/17 veio desacompanhada da procuração
e taxa de mandato - Prazo para regularização: 15 dias, sob pena de desentranhamento da mesma. - ADV: MARCELLA CARLOS
FERNANDEZ CARDEIRA (OAB 287151/SP), FARID MOHAMAD MALAT (OAB 240593/SP)
Processo 0035175-12.2005.8.26.0477 (477.01.2005.035175) - Execução Fiscal - Fazenda da Estancia Balnearia de Praia
Grande - Imobiliaria Anhanguera Ltda - Certifico e dou fé que a procuração de fls. 20 veio desacompanhada da respectiva taxa
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de mandato. Prazo: 15 (quinze) dias. - ADV: FARID MOHAMAD MALAT (OAB 240593/SP), PIERO DE SOUSA SIQUEIRA (OAB
284278/SP)
Processo 0038280-02.2002.8.26.0477 (477.01.2002.038280) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda da Estancia Balnearia de Praia Grande - Francisco Bayerlein - Regularizar a patrona do requerido a assinatura da
petição de fls. 129, pois a mesma encontra-se apócrifa. Prazo para regularização: 15 dias, sob pena de desentranhamento da
mesma. - ADV: JACQUELINE FRANÇA (OAB 203176/SP), FARID MOHAMAD MALAT (OAB 240593/SP)
Processo 0046287-75.2005.8.26.0477 (477.01.2005.046287) - Execução Fiscal - Fazenda da Estancia Balnearia de Praia
Grande - Savoy Imob Const Ltda - Regularize o patrono do requerido as taxas de mandato da procuração e substabelecimento
de fls. 05/06. Prazo para regularização: 15 dias, sob pena de desentranhamento da mesma. - ADV: HUGO ENEAS SALOMONE
(OAB 12409/SP), ERIC OURIQUE DE MELLO BRAGA GARCIA (OAB 166213/SP), FARID MOHAMAD MALAT (OAB 240593/
SP)
Processo 0046288-60.2005.8.26.0477 (477.01.2005.046288) - Execução Fiscal - Fazenda da Estancia Balnearia de Praia
Grande - Savoy Imob Const Ltda - Regularize o patrono do requerido o recolhimentos das taxas de mandato da procuração e
substabelecimento de fls. 06/07. Prazo para regularização: 15 dias, sob pena de desentranhamento da mesma. - ADV: ERIC
OURIQUE DE MELLO BRAGA GARCIA (OAB 166213/SP), FARID MOHAMAD MALAT (OAB 240593/SP), FABIO LUIZ BORDON
GOMES (OAB 287473/SP)
Processo 0046315-43.2005.8.26.0477 (477.01.2005.046315) - Execução Fiscal - Fazenda da Estancia Balnearia de
Praia Grande - Savoy Imob Const Ltda - Providencie o patrono do requerido as taxas de mandato referente a procuração e
o substabelecimento de fls. 07 e 08 respectivamente. Prazo para regularização: 15 dias, sob pena de desentranhamento da
mesma. - ADV: FARID MOHAMAD MALAT (OAB 240593/SP), FABIO LUIZ BORDON GOMES (OAB 287473/SP)
Processo 0050831-09.2005.8.26.0477 (477.01.2005.050831) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda da Estancia Balnearia de Praia Grande - Inc de Imoveis Roma Ltda - A petição de fls. 11/12 veio desacompanhada do
contrato social da empresa. Providencie também o patrono do requerido a procuração com o nome do sócio responsável pela
assinatura. Prazo para regularização: 15 dias, sob pena de desentranhamento da mesma. - ADV: CEZAR ELVIN LASO (OAB
247615/SP), FARID MOHAMAD MALAT (OAB 240593/SP)
Processo 0052808-36.2005.8.26.0477 (477.01.2005.052808) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda da Estancia Balnearia de Praia Grande - Emgea Empresa Gestera de Ativos - Vista ao requerido/embargante para
providenciar: ( x ) juntar taxa de mandato Prazo 15 dias. Tudo sob pena de desentranhamento. - ADV: ADRIANO MOREIRA LIMA
(OAB 201316/SP), FARID MOHAMAD MALAT (OAB 240593/SP)
Processo 0053211-05.2005.8.26.0477 (477.01.2005.053211) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda da Estancia Balnearia de Praia Grande - Portal do Sol Empreend Imob Ltda - Providencie o patrono do requerido a
procuração com a qualificação do subscritor. Prazo para regularização: 05 dias, sob pena de desentranhamento da mesma. ADV: ALEX ALVES RANCIARO (OAB 157163/SP), MORISSON LUIZ RIPARDO PAUXIS (OAB 189567/SP)
Processo 0055121-67.2005.8.26.0477 (477.01.2005.055121) - Execução Fiscal - Fazenda da Estancia Balnearia de Praia
Grande - Rubens Coltro - Providenciar o recolhimento da taxa de mandato no prazo de 15 dias. - ADV: RAQUEL EVELIN
GONÇALVES COLTRO (OAB 201742/SP), FARID MOHAMAD MALAT (OAB 240593/SP)
Processo 0056255-08.2000.8.26.0477 (477.01.2000.056255) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda da Estancia Balnearia de Praia Grande - Arlindo Pestana Quintal - Vista ao requerido/embargante para providenciar:
(x) regularizar procuração/petição apócrifa Prazo 05 dias. Tudo sob pena de desentranhamento. - ADV: LUIZ CARLOS DA SILVA
(OAB 120746/SP), DAGMAR ABREU VIANA NETO (OAB 268026/SP)
Processo 0066041-03.2005.8.26.0477 (477.01.2005.066041) - Execução Fiscal - Antonio Fernando Ciasca - Certifico e dou
fé que a procuração de fls. 13 e o substabelecimento de fls. 14 vieram desacompanhados de suas respectivas taxas de mandato.
Prazo: 15 (quinze) dias. Nada Mais - ADV: FARID MOHAMAD MALAT (OAB 240593/SP), MARCO ANTONIO ESTEVES (OAB
151046/SP)
Processo 0066427-33.2005.8.26.0477 (477.01.2005.066427) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda da Estancia Balnearia de Praia Grande - Manoel Miele e Ou - Dilce Miele - Vistos. Não há qualquer bloqueio efetuado
nos presentes autos, portanto, INDEFIRO o desbloqueio. No mais, aguarde-se por 30 (trinta) dias eventual manifestação da
Exequente. Intimem-se. - ADV: FARID MOHAMAD MALAT (OAB 240593/SP), NEUSA PAES LANDIM (OAB 128820/SP)
Processo 0067363-58.2005.8.26.0477 (477.01.2005.067363) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda da Estancia Balnearia de Praia Grande - Nascimar Construtora e Incorporadora Ltda e outro - Considerando a notícia
de que o débito já foi pago, declaro extinta a presente ação e apenso, nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo
Civil. Segue comprovante de desbloqueio. Apure a Serventia eventuais custas e despesas processuais a cargo do executado,
intimando-se o a pagá-las. Após, arquivem-se observadas as formalidades legais. P.R.I.C. - ADV: IVELSON SALOTTO (OAB
180458/SP), FARID MOHAMAD MALAT (OAB 240593/SP)
Processo 0068372-55.2005.8.26.0477 (477.01.2005.068372) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda da Estancia Balnearia de Praia Grande - Marinalva Trevisan Miotto - **( X ) juntar procuração - Prazo 15 dias. (X )
juntar taxa de mandato Prazo 15 dias. Tudo sob pena de desentranhamento. - ADV: RODOLPHO FAE TENANI (OAB 247262/
SP), FARID MOHAMAD MALAT (OAB 240593/SP)
Processo 0082372-60.2005.8.26.0477 (477.01.2005.082372) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial
Urbano - Fazenda da Estancia Balnearia de Praia Grande - ** ( X ) juntar taxa de mandato Prazo 15 dias. Tudo sob pena de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1940

desentranhamento. - ADV: GABRIEL MINGRONE AZEVEDO SILVA (OAB 237739/SP), FARID MOHAMAD MALAT (OAB 240593/
SP)
Processo 0089321-03.2005.8.26.0477 (477.01.2005.089321) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Mamae Moveis Ltda Epp - Vistos. Ante à concordância da Exequente, DEFIRO
a liberação do veículo solicitada. Segue recibo. No mais, aguarde-se pelo prazo requerido. Int. - ADV: ROGERIO BOGGIAN
(OAB 263230/SP), VALERIA CRISTINA FARIAS (OAB 127164/SP)
Processo 0513366-64.2009.8.26.0477 (477.01.2009.513366) - Execução Fiscal - Fazenda da Estancia Balnearia de Praia
Grande - Dargo Ferreira Zambello - Certifico e dou fé que a petição de fls. 05/06 veio desacompanhada de procuração e sua
respectiva taxa de mandato. - ADV: MORISSON LUIZ RIPARDO PAUXIS (OAB 189567/SP), MAURA NICOLETTI GALETTI (OAB
235619/SP)
Processo 0526961-33.2009.8.26.0477 (477.01.2009.526961) - Execução Fiscal - Fazenda da Estancia Balnearia de Praia
Grande - Helenice Castanho Rocco - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Previ - Vista ao requerido/
embargante para providenciar: ( X ) juntar taxa de mandato Prazo 15 dias. Tudo sob pena de desentranhamento. Nada Mais.
Praia Grande, 09 de novembro de 2013. Eu, ___, Edna Domingues, Escrivã Judicial I. - ADV: MORISSON LUIZ RIPARDO
PAUXIS (OAB 189567/SP), PAULO FERNANDO PAZ ALARCON (OAB 37007/PR)
Processo 0527146-71.2009.8.26.0477 (477.01.2009.527146) - Execução Fiscal - Fazenda da Estancia Balnearia de Praia
Grande - Bras Ortencio - Vista ao requerido/embargante para providenciar: (X) juntar taxa de mandato Prazo 15 dias. Tudo
sob pena de desentranhamento. - ADV: JOSE ARI CAMARGO (OAB 106581/SP), MORISSON LUIZ RIPARDO PAUXIS (OAB
189567/SP)
Processo 3001252-60.2013.8.26.0477 - Embargos à Execução Fiscal - Dívida Ativa - Torao Aihara - Fazenda da Estancia
Balnearia de Praia Grande - Após providenciada pelo embargante a certidão de registro do imóvel oferecido à penhora, tornem
conclusos para o desbloqueio. Int. - ADV: MONICA ALICE BRANCO PEREZ (OAB 286277/SP), FARID MOHAMAD MALAT (OAB
240593/SP)

PRESIDENTE BERNARDES
Cível
1ª Vara
PRESIDENTE BERNARDES-SP
ÚNICA VARA JUDICIAL
JUIZ DE DIREITO GABRIEL MEDEIROS.
RELAÇÃO Nº 0009/2014
Processo 0000021-06.2014.8.26.0480 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - A. A. da S. - A.
A. da S. - Concedo à exeqüente os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Cite-se o devedor dos termos da
inicial entregando-lhe cópia como contrafé, intimando-o para, no prazo de 3 dias, comprovar o pagamento do valor executado
(devidamente atualizado e acrescido das prestações que se vencerem ao longo da demanda) ou justifique a impossibilidade do
pagamento, sob pena de prisão e inscrição no cadastro de devedores (SPC e SERASA). Vale consignar que a inscrição do
nome do executado nos cadastros de inadimplentes é mais um meio de coerção do executado para que pague o que deve,
ainda mais em se tratando de alimentos. A propósito, assim já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“AGRAVO REGIMENTAL ALIMENTOS EXECUÇÃO Pretensão do exequente de Inscrever o nome do devedor contumaz de
alimentos nos cadastros do SERASA e SCPC Negativa de seguimento por manifesta Improcedência Impossibilidade Medida que
se apresenta como mais uma forma de coerção sobre o executado, para que este cumpra sua obrigação alimentar Inexistência
de óbices legais Possibilidade de determinação judicial da medida Inexistência de violação ao segredo de justiça, uma vez que
as informações que constarão daqueles bancos de dados devem ser sucintas, dando conta apenas da existência de uma
execução em curso Privacidade do alimentante que, ademais, não é direito fundamental absoluto, podendo ser mitigada em
face do direito do alimentado à sobrevivência com dignidade Ausência de violação ao artigo 43 do CDC, uma vez que tal artigo
não faz qualquer restrição à natureza dos débitos a serem inscritos naqueles cadastros Cadastros que, ademais, já se utilizam
de informações oriundas de distribuidores judiciais para inscrição de devedores com execuções em andamento, execuções
estas não limitadas às relações de consumo Argumento de que o executado terá dificuldades de inserção no mercado de
trabalho que se mostra fragilizado, ante a possibilidade de inscrição de outros débitos de natureza diversa Manifesta
Improcedência não verificada Agravo de Instrumento que deverá ser regularmente processado e apreciado pelo Órgão Colegiado,
para que se avalie se estão presentes as condições para concessão da medida Recurso Provido” (TJSP, Agravo Regimental nº.
990.10.088682-7/50000, Rel. Des. EGIDIO GIACOIA, j. 25.05.2010). Constou do corpo do acórdão: “Com efeito, o agravo
regimental merece provimento, para o fim de ser determinado o processamento do agravo de instrumento e julgamento pelo
Órgão Colegiado. Conforme posicionamento adotado por este 2º Juiz em decisões liminares proferidas em outros recursos de
minha relatoria, não vislumbro a existência de óbices legais à inclusão do nome do devedor de alimentos nos cadastros de
proteção ao crédito. Trata-se de mais uma medida de apoio posta à disposição do credor de alimentos, como forma de coagir o
devedor contumaz a cumprir com a obrigação alimentar a ele imposta. Neste sentido, tem se posicionado favoravelmente a
doutrina especializada, registrando nesta sede o posicionamento da Magistrada do Tribunal de Justiça do Direito Federal, Dra.
Ana Maria Gonçalves Louzada, em obra intitulada ‘Alimentos Doutrina e Jurisprudência’ (editora Del Rey, Belo Horizonte, 2008,
p. 181/183): ‘Além da execução pelo rito da penhora, da possibilidade da penhora on line, da execução pelo rito da prisão do
devedor, entendemos como salutar a medida tomada na Província de Buenos Aires (através da Lei nº. 13.074), onde funciona
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um Registro de Devedores Morosos, cuja finalidade é inscrever, por ordem judicial, o nome do devedor de alimentos (cinco
pensões alternadas ou três sucessivas). As consequências derivadas da referida inscrição são: impossibilidade de abrir contas
correntes e obter cartões de crédito; Impossibilidade de obter licença, permissão, concessão e habilitações que dependam do
Governo (por exemplo, não poderá obter ou renovar a licença para conduzir veículos ou alvará para abrir um comércio);
Impossibilidade de ser provedor de algum organismo de Buenos Aires; Impossibilidade de exercer cargos eletivos, judiciais ou
hierárquicos no Governo daquela cidade. Ratificamos que a inserção do nome do devedor no Registro somente é possível por
meio de ordem judicial. Além de ser uma ferramenta criada para proteger o alimentando, também tem a função de expedir
certificado de inexistência de dívida, a requerimento de qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada. (...) (...) Contudo,
esse mecanismo de coação ainda não vige em nosso sistema jurídico, cabendo aos advogados pleitearam diversas medidas,
dentre elas a inscrição do devedor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito. Ao ser determinada judicialmente a inscrição
dos devedores recalcitrantes nesses órgãos, é bem provável que o contumaz devedor, ao ter seus direitos subtraídos, pense
muito antes de deixar de pagar pensão alimentícia aos seus dependentes econômicos. Essas medidas possuem força coercitiva
em relação ao pagamento da verba alimentar (...) são passíveis de serem determinadas (ainda que não exista lei nacional
regulando a matéria), eis que o direito à sobrevivência, à vida com dignidade sobrelevam-se a eventuais direitos do devedor’.
Nem se argumente que a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito violaria o segredo de justiça: a
uma, porque as informações constantes de tais bancos de dados são sucintas, dando conta apenas da existência de uma
execução em curso contra o devedor; a duas, porque o segredo de justiça visa proteger a intimidade das partes, direito
fundamental que a exemplo dos demais direitos fundamentais não tem caráter absoluto. Desta forma, ante o conflito deste
direito fundamental (intimidade do devedor de alimentos), com o direito fundamental do alimentando à sobrevivência e à vida
com dignidade, aplicada a regra da proporcionalidade, sobrelevam-se os interesses do menor, devendo prevalecer os últimos.
Por outro lado, o argumento de que eventual inscrição do devedor junto aos cadastros de proteção ao crédito dificultaria seu
ingresso no mercado de trabalho também é frágil. Primeiramente, porque parte da premissa de que a grande maioria das
empresas não admite em seu quadro de funcionários pessoas com restrições financeiras, o que não exprime a realidade.
Segundo, porque se assim o fosse, nenhum credor poderia incluir o nome do devedor nos cadastros públicos de mau pagadores,
posto que tal medida também dificultaria (pelas mesmas razões da decisão proferida em Primeira Instância), a inserção do
executado no mercado de trabalho e, via de consequência, o recebimento do crédito por parte do exequente. Por fim, ponderese que hodiernamente tais cadastros se utilizam das informações públicas existentes nos Distribuidores Judiciais para abastecer
seus bancos de dados. Tais informações não se limitam a relações de consumo, de modo que não há qualquer violação ao
artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, que, embora se refira ao termo ‘consumidor’, não faz qualquer distinção quanto
à natureza do débito inscrito. In casu, ainda que a informação não seja pública em decorrência do segredo de justiça, possível a
adoção da medida exclusivamente mediante ordem judicial, com determinação no sentido de que as informações a serem
registradas devem ser sucintas, dando conta apenas da existência de uma execução em nome do devedor, perante a Vara de
Família. Para relevância da matéria, que é de atualidade impar, o recurso merece ser legado à apreciação pelo E. Colegiado,
inclusive para que seja verificada a presença ou não dos requisitos autorizadores da medida (sobretudo o da contumácia do
devedor em detrimento do alimentando). Ante o exposto, por maioria de votos, dá-se provimento ao agravo regimental para
determinar o processamento do agravo de instrumento na forma da lei”. Assim, a fim de dar efetividade à presente execução,
determino que, decorrido o prazo para pagamento sem comprovação nos autos de que o fez, além do mandado de prisão por 60
dias, expeçam-se ofícios ao SPC e Serasa para inscrição do nome do executado no cadastro de devedores, consignado os
dados necessários, tais como qualificação do devedor, valor do débito, etc. Seu nome só será retirado após o pagamento do
débito. CUMPRA-SE, servindo esta de mandado nos termos e sob as penas da Lei. Ciência ao M.P. - ADV: MEIRE CRISTINA
ZANONI (OAB 144252/SP)
Processo 0000023-44.2012.8.26.0480 (480.01.2012.000023) - Monitória - Contratos Bancários - Hsbc Bank Brasil Sa Banco
Múltiplo - Richard Pataro Strasser - Escoado o prazo sem o pagamento, apresente o credor, memória discriminada e atualizada
do seu crédito, já acrescido do valor da multa correspondente a 10% (dez por cento) do total devido (art. 475-J, “caput”, do
Código de Processo Civil), bem como 10% sobre o valor do principal, a título de honorários advocatícios da fase de execução.
- ADV: MARCO ANTONIO LOTTI (OAB 98089/SP), FABIO ROBERTO LOTTI (OAB 142444/SP), FABIO LOPES DE ALMEIDA
(OAB 238633/SP)
Processo 0000029-85.2011.8.26.0480 (480.01.2011.000029) - Procedimento Sumário - Matheus Eduardo Sampaio Bradesco Cartõesbanco Bradesco Sa - Ciência às partes da baixa dos autos. HOMOLOGO, por sentença, o acordo a que
chegaram as partes em fls. 118/119 para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Ante a comprovação do cumprimento,
JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 269, III, do CPC. Autorizo o levantamento da importância depositada em fls.
127 em favor do autor, expedindo-se o necessário. P.R.I.C. - ADV: ROBERLEI SIMAO DE OLIVEIRA (OAB 144578/SP), VIDAL
RIBEIRO PONCANO (OAB 91473/SP)
Processo 0000047-04.2014.8.26.0480 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Adelino Garcia - Cuidase de ação previdenciária ajuizada por ADELINO GARCIA em face do INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
- INSS. Primeiro necessário analisar se o juízo de Presidente Bernardes é competente para apreciação do pedido. Como
cediço, Presidente Prudente forma a 12ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo da Justiça Federal, composta pelas
seguintes cidades: Alfredo Marcondes, Álvares Machado, Anhumas, Caiabu, Caiuá, Dracena, Emilianópolis, Estrela do Norte,
Euclides da Cunha, Flora Rica, Iepê, Indiana, Irapuru, João Ramalho, Junqueirópolis, Marabá Paulista, Martinópolis, Mirante do
Paranapanema, Monte Castelo, Nantes, Narandiba, Nova Gataporanga, Ouro Verde, Panorama, Paulicéia, Piquerobi, Presidente
Bernardes, Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Rancharia, Regente Feijó, Ribeirão dos Índios,
Rosana, Sandovalina, Santa Mercedes, Santo Anastácio, Santo Expedito, São João do Pau D’ Alho, Taciba, Tarabai, Teodoro
Sampaio e Tupi Paulista. Portanto, Presidente Bernardes tem Justiça Federal, mas apenas o prédio fica na cidade de Presidente
Prudente, apenas a 22 quilômetros distante de Presidente Bernardes. Logo, por ter Presidente Bernardes Justiça Federal,
cujo prédio fica na cidade de Presidente Prudente, a apenas 22 quilômetros, falta competência material absoluta (de índole
constitucional) à Justiça Estadual de Presidente Bernardes motivo pelo qual determino a remessa dos autos para Justiça Federal
de Presidente Bernardes, cujo prédio localiza-se na cidade de Presidente Prudente. Não há que se falar em afronta ao artigo 109,
§ 3º, da Constituição Federal como determina a interpretação teleológica de referido dispositivo. A respeito dessa modalidade
de interpretação, vale a pena transcrever lição de MANUEL MAIA DE VASCONCELOS, Juiz Federal Substituto, professor da
Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte (publicado no site WWW.jfrn.gov.br/docs/art7.doc, no dia 06.12.2007), abaixo
transcrita: “Interpretação teleológica - trata-se de método que rompe um pouco com o regime dos outros métodos tradicionais,
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ao se preocupar com um elemento estranho ao texto legal, qual seja, a finalidade da norma. Abordando esse método, a lição de
Alípio Silveira, transcrita por Mário Pimentel de Albuquerque, é esclarecedora: ‘Ao lado do método histórico-evolutivo, surge o
método teleológico, que visa à interpretação do texto em função da finalidade da lei. Neste método é preciso, também, atender
às relações da vida, da qual brotam as exigências econômicas e sociais, procedendo-se à apreciação dos interesses em causa,
à luz dos princípios da justiça e da utilidade comum. E tal apreciação não deixa de exigir um certo poder criador, valorizador e
vivificador, da parte do intérprete. O art. 5º de nossa Lei de Introdução adotou os métodos teleológico e histórico-evolutivo. É
fácil ver que o recurso aos fins sociais, preconizados pelo texto, é da essência do método teleológico’”. É que a essência do
dispositivo é garantir livre acesso à jurisdição o que não fica prejudicado, no caso, com esta decisão porque, além de Presidente
Prudente ficar apenas a 22 quilômetros de Presidente Bernardes, nenhum empecilho acarretará às partes e às testemunhas
que serão ouvidas por carta precatória, onde residirem. Muitos dos advogados que atuam nesta comarca, ajuizando essas
ações previdenciárias residem em Presidente Prudente. Com essa medida, também os interesses dos advogados estarão sendo
preservados. Ainda nesse terreno, a finalidade do dispositivo constitucional é garantir o acesso à jurisdição daqueles que
residem em cidades bem distantes do “prédio” da Justiça Federal, o que não ocorre em Presidente Bernardes que fica a poucos
quilômetros de Presidente Prudente. Por outro lado, a Justiça Federal de Presidente Bernardes, cujo prédio fica em Presidente
Prudente, como é notório, é extremamente mais aparelhada e com melhor infra-estrutura para receber as ações e bem aplicar
o dispositivo constitucional garantindo amplo e irrestrito acesso à jurisdição. A título de argumentação, a Justiça Estadual de
Presidente Bernardes não consta com corpo de funcionários para apreciar as mais de quinhentas ações previdenciárias que
por aqui tramitam que correspondem a aproximadamente 17% dos feitos. Pelo exposto, determino a remessa dos autos para a
JUSTIÇA FEDERAL DE PRESIDENTE BERNARDES, cujo prédio fica na cidade de Presidente Prudente, com as anotações de
praxe. - ADV: HEVELINE SANCHEZ MARQUES (OAB 286169/SP)
Processo 0000054-93.2014.8.26.0480 - Alvará Judicial - Sistema Nacional de Trânsito - Edmilson Gomes dos Santos Primeiro, determino que o(a) autor(a) recolha as custas processuais em 10 dias, porque não demonstrou por dados concretos ser
merecedor dos benefícios da justiça gratuita como determina o artigo 5º, inc. LXXIV, da Constituição Federal que tem a seguinte
redação: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim vem
decidindo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo conforme precedentes abaixo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão
que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita e o diferimento de custas pleiteados pelo agravante Admissibilidade
Ausência de prova concreta e inequívoca de necessidade de cunho financeiro para suportar os ônus da demanda Não
demonstrada a hipossuficiência econômico-financeira, ainda que momentânea, da agravante Caso que não se enquadra
nas hipóteses do artigo 5º e incisos, da Lei Estadual 11.608/2003 Agravo não provido” (TJSP, AI. 994.09.276133-7, Rel. Des.
Sebastião Carlos Garcia j.04.03.2010). “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AÇÃO DE COBRANÇA PEDIDO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA ADVOGADO NÃ0-CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRESUNÇÃO E INDÍCIOS CONTRÁRIOS AO
ESTADO DE POBREZA QUE ALEGA AUSÊNCIA DE PROVA DO ESTADO DE MISERABILIDADE RECURSO IMPROVIDO.
Dispõe o artigo 5º, inc. LXXIV, da Constituição Federal que ‘O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos’. Assim, quanto a advogado, pela profissão que exerce, há evidente presunção e indícios
contrários ao estado de pobreza que alega. Cabia-lhe fazer prova concludente de sua condição de impossibilidade de arcar
com as despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família” (TJSP, AI nº 990.10.042600-1, Rel. Dês. Luiz de Carvalho,
j. 03.03.2010). “AGRAVO DE INSTRUMENTO Assistência Judiciária Gratuita (lei nº 1.060/50). Indeferimento. Possibilidade O
Juiz pode examinar as circunstâncias do caso concreto. Profissão, valor da causa e custas processuais. Na hipótese não se
justifica a concessão de aludida benesse, mormente a inexistência de provas da condição de hipossuficiências do pleiteante.
Juntada apenas da declaração de pobreza não é prova substancial para aferição da alegada situação de penúria Ademais, o
agravante contratou advogado particular para defender seus interesses e exerce profissão laborativa, dados esses a indicar
inconsistência na alegação de eventual prejuízo para o sustento próprio ou de sua família. Mantença da r. decisão agravada.
Recurso Improvido” (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 621.275.4/7-00). Ademais, o autor exerce atividade laborativa como
autônomo, não informou seus rendimentos, contratou advogado particular e adquiriu veículo de grande porte. Os benefícios da
assistência judiciária são deferidos àqueles que não podem pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio
ou da família, o que não está comprovado nos autos. Ainda, observo desde já que o presente caso não se enquadra dentre as
situações previstas em lei para o diferimento do pagamento da taxa judiciária. Assim, o não cumprimento desta implicará em
extinção de plano de sua pretensão, a não ser que o(a) autor(a) recolha as custas processuais no prazo de 10 dias. - ADV:
RAUL ROBERTO IWAKI SOARES DE MELLO (OAB 172956/SP)
Processo 0000056-63.2014.8.26.0480 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar - Mariana Silva de
Oliveira - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Cuida-se de ação objetivando a parte autora que a requerida seja
condenada em lhe fornecer os medicamentos descritos na inicial. DECIDO. Nos autos do Conflito de Competência n° 058559646.2010.8.26.0000, decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que a competência para o processamento desse tipo
de ação pertence ao Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante abaixo: “Conflito negativo de competência. Ação ordinária
ajuizada contra o Estado em que se busca o fornecimento de medicamentos. Lei nº 12.153/2009 que instituiu os Juizados
Especiais da Fazenda Pública com competência absoluta para processar e julgar as causas cíveis de interesse dos entes da
Federação até o valor de 60 salários mínimos. Provimento nº 1.768/2010 do CSM. Designação das Varas dos Juizados Comuns,
em caráter exclusivo, para o processamento e julgamento dos feitos enquanto não instaladas as Varas de Juizado Especial
da Fazenda Pública. Competência do Juízo suscitado”. (TJSP, Conflito de Competência n° 0585596-46.2010.8.26.0000, Rel.
Des. Fernando Antônio Maia da Cunha, j. 20 de junho de 2011). Após essa decisão, o mesmo tribunal deu provimento a dois
agravos tirados em face de decisões proferidas nesta comarca, determinando a redistribuição do feito ao Juizado Especial
Cível, consoante abaixo: “Processual civil. Obrigação de fazer. Fornecimento de fraldas. Ação ajuizada perante a Vara Única
da Comarca. Valor da causa inferior ao limite previsto na Lei 12.153/09. Redistribuição ao Juizado Especial Cível da Comarca.
Provimento nº 1.768/2010 do Conselho Superior da Magistratura. Recurso provido”. (TJSP, Agravo de Instrumento n° 015818588.2013.8.26.0000, Rel. Des. Borelli Thomaz, j. 28 de novembro de 2013). “Agravo de Instrumento - Ação de Obrigação de Fazer
- Medicamento - Competência absoluta - Juizado Especial da Fazenda Pública - Lei nº 12.153/09 - Provimento do Conselho
Superior da Magistratura nº 1.768/10 - Determinada a redistribuição Recurso provido”. (TJSP, Agravo de Instrumento n° 014973207.2013.8.26.0000, Rel. Des. Ana Luiza Liarte, j. 11 de novembro de 2013). Pelo exposto, determino o encaminhamento e a
redistribuição do processo para o Juizado Especial Cível desta comarca imediatamente. Int. - ADV: MARCOS VINICIUS DE
ARRUDA MENDES (OAB 185936/SP)
Processo 0000211-47.2006.8.26.0480 (480.01.2006.000211) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Uniao Procuradoria Geral da
Fazenda Nacionalsec Presprudente - Paulo Oliveira Barreto - Vistos. Fls. 562/569. Defiro os itens “a” (já juntados); “b” e “c” de
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fls. 562v, transformando em pagamento definitivo os valores de R$ 1.776,54 (diferença apontada pela Fazenda Nacional entre
a data da apresentação do débito atualizado e a data em que ocorreu a arrematação) e de R$ 2.333,33 (fls. 582). Defiro, ainda,
o item “d”, expedindo-se ofício para conversão da renda, acompanhado da guia DARF juntada às fls. 569. Por fim, defiro os
pedidos dos itens “e” e “f”, expedindo-se carta de arrematação, com anotação expressa da constituição de hipoteca em favor da
União, nos termos do artigo 98, § 5º, “b”, da Lei 8.212/1991, devendo a serventia observar se foram procedidos os recolhimentos
devidos. Fls. 570/571. Defiro os pedidos dos itens “1º”, com as observações feitas acima; e “2º”, expedindo-se ofício ao CRI para
baixa da hipoteca em razão de arrematação do imóvel em hasta pública, que deverá ser retirado em cartório pelo arrematante
para o devido encaminhamento. Quanto ao item “3º”, expeça-se ofício à 2ª Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente - SP,
para comunicação, nos autos dos Processos nº 1.980/1999 e 1.979/1999, em que é exequente o Banco do Brasil S/A, de que
houve arrematação do imóvel objeto da matrícula 1.911 do CRI de Presidente Beernardes - SP nestes autos de Execução Fiscal
em que a exequente é a Fazenda Nacional. Defiro o item “5º”, expedindo-se mandado de imissão na posse, após o recolhimento
dos valores devidos ao Sr(a) Oficial de Justiça. Fls. 574: indefiro, ante as razões apontadas às fls. 579. Após as providências
acima, dê-se nova vista dos autos à Fazenda credora. Int. - ADV: MARCOS ROBERTO CANDIDO (OAB 238363/SP), RICARDO
ALEX PEREIRA LIMA (OAB 161508/SP), MARIA HELOISA DA SILVA COVOLO (OAB 155715/SP), LUIZ EDUARDO SIAN (OAB
146633/SP)
Processo 0000292-20.2011.8.26.0480/01 - Cumprimento de sentença - José Viturino de Moura - Elektro Eletricidade e
Serviços Sa - Ante o teor da certidão supra, esclareça o(a) Procurador(a) do autor(a) acerca do levantamento, no prazo de cinco
dias. No silêncio, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO
(OAB 126504/SP), BRUNA TAISA TELES DE OLIVEIRA (OAB 295802/SP), JOSE FELIX DE OLIVEIRA (OAB 297265/SP)
Processo 0000371-62.2012.8.26.0480 (480.01.2012.000371) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Luiz Rosa - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Vistos. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento
para o próximo dia 17 de março de 2014, às 15h00. Intimem-se as testemunhas tempestivamente arroladas, bem como o autor(a)
para depoimento pessoal, com as advertências legais. Ciência ao Ministério Público. Int. - ADV: JOAO SOARES GALVAO
(OAB 151132/SP), WALERY GISLAINE FONTANA LOPES (OAB 256160/SP), WELLINGTON LUCIANO SOARES GALVAO (OAB
148785/SP)
Processo 0000419-07.2001.8.26.0480 (480.01.2001.000419) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Coolvap
Cooperativa de Laticinios Vale do Paranapanema Ltda - Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes - Líder Alimentos do
Brasil Sa - Fls. 377: Concedo aos terceiros interessados Lider Alimentos do Brasil S/A e Fernando Luiz Ianelo o prazo de 5
dias para regularizarem sua representação processual, comprovando o recolhimento da taxa devida à Carteira Previdenciária.
No mais, sobre o pedido retro, manifeste-se o Município exequente. - ADV: ROGÉRIO APARECIDO SALES (OAB 153621/SP),
SERGIO RICARDO STUANI (OAB 202487/SP), JOCELINO JOSE DE AZEVEDO (OAB 69438/SP)
Processo 0000436-28.2010.8.26.0480 (480.01.2010.000436) - Procedimento Ordinário - Seguro - Francisco Martins de
Souza - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo Cdhu - Companhia Excelsior de
Seguros - Ao defensor indicado em fls. 351, arbitro honorários advocatícios até a presente fase processual em R$ 248,88 (Cód.
101). Expeça-se certidão. Recebo o recurso interposto pelo autor em fls. 691/697 em ambos os efeitos. Intime-se o réu para
ofertar contrarrazões no prazo legal. Após, cumpra-se a determinação contida no tópico final da deliberação lançada em fls. 684.
- ADV: ANTONIO EDUARDO G. DE RUEDA (OAB 16983/PE), TATIANA TAVARES DE CAMPOS (OAB 3069/PE), RUFINO DE
CAMPOS (OAB 26667/SP), DENIS ATANAZIO (OAB 229058/SP), FERNANDO BARBIERI BRANDI (OAB 184352/SP), ADRIANO
JANINI (OAB 197554/SP)
Processo 0000487-05.2011.8.26.0480 (480.01.2011.000487) - Execução Fiscal - Multas e demais Sanções - Fazenda do
Estado de São Paulo - Antonio Sergio Bruzatti - 1. Nomeio a MaisAtivo Intermediação de Ativos Ltda. (“SUPERBID JUDICIAL”),
empresa gestora do sistema de alienação judicial eletrônica, para realizar a venda do bem penhorado e avaliado em fls. 90 nos
autos em epígrafe, com divulgação e captação de lances em tempo real, através do Portal da rede internet www.superbidjudicial.
com.br, ferramenta devidamente habilitada perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 2. Nos termos do artigo 31
do Provimento CSM Nº 1625/2009 que disciplina o Leilão Eletrônico tal como determinado pelo art. 689-A, parágrafo único do
CPC, fica designado o dia 12 de março de 2014 para o início da 1ª hasta publica, onde serão captados lances a partir do valor
da Avaliação. 3. Não havendo lance superior à importância da Avaliação nos 3 dias seguintes ao início da 1ª hasta, seguir-se-á
sem interrupção o 2º Pregão que se estenderá por no mínimo 20 dias e se encerrará em 31/03/2014 às 14:00h. Considerando
o valor atribuído ao bem penhorado, no 2º pregão não serão admitidos lances inferiores a 70% do valor da avaliação e a
alienação se dará pelo maior lanço ofertado. 4. Os interessados deverão cadastrar-se previamente no portal para que participem
da hasta, fornecendo todas as informações solicitadas e requeridas pelo provimento. 5. Pela imprensa oficial, ficam as partes
intimadas das datas, locais e forma de realização do leilão do seguinte bem: Auto de penhora de fls. 90. 6. Publicação de editais
na forma da lei e às expensas do exequente. 7. Fica decidido que o arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes
que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o art. 130, parágrafo único do CTN,
além da comissão do leiloeiro fixada em 5% sobre o valor do lance vencedor. 8. Valendo este despacho como ofício, autorizo
os funcionários da Superbid Gestor Judicial, devidamente identificados, a providenciar o cadastro e agendamento, pela internet,
dos interessados em vistoriar o bem penhorado, cabendo aos responsáveis pela guarda facultar o ingresso dos interessados,
designando-se datas para as visitas, além de providenciar a extração de cópia dos autos e de fotografias do(s) bem(ns) para
inseri-lo(s) no portal do Gestor, a fim de que os licitantes tenham pleno conhecimento das características do bem, que serão
vendidos no estado em que se encontram. - ADV: HEVELINE SANCHEZ MARQUES (OAB 286169/SP), CARLOS MOURA DE
MELO (OAB 156632/SP)
Processo 0000618-77.2011.8.26.0480/01 - Cumprimento de sentença - Reconhecimento / Dissolução - P. da S. C. - V. S. M. Vistos. Aguarde-se a audiência designada para o dia 28 de janeiro de 2014. Int. - ADV: VALTER KAZUO MAKINO (OAB 250903/
SP), MAURICIO SILVEIRA (OAB 98794/SP)
Processo 0000862-35.2013.8.26.0480 (048.02.0130.000862) - Procedimento Sumário - Pagamento - Francisco do
Nascimento Nunes Epp - Eloisa Correa - A RESPEITO DA CERTIDÃO: “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que deixo de dar
cumprimento ao mandado nº 480.2013/002223-0, em virtude da parte ter que complementar a diligência para custeio das
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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despesas do Oficial de Justiça no valor de R$ 13,50, visto que o endereço indicado encontra-se a 25 km de distância da sede
deste Juízo.” MANIFESTE-SE O AUTOR. - ADV: PABLO FELIPE SILVA (OAB 168765/SP)
Processo 0000885-49.2011.8.26.0480 (480.01.2011.000885) - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - Ministério
Público - Francisco Emilio de Oliveira - - Amauri Arnaldo Monteiro - - Arthur Sampaio Kauffmann - - Mario Antonio Dale Vedove
Moreno - - Climerio de Toledo Pereira - Vistos. Ante a informação de fls. 531, depreque-se a inquirição da testemunha Camila
Figueiredo Biachi, com prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento, intimando-se para retirada em cartório e distribuição,
se caso. No mais, prossiga-se como determinado às fls. 504. Int. - ADV: CLAUDIO MOREIRA (OAB 143824/SP), RODRIGO
LEMOS ARTEIRO (OAB 224332/SP), MARCEL LEONARDO OBREGON LOPES (OAB 233362/SP), ANTONIO ROMUALDO
DOS SANTOS FILHO (OAB 24373/SP), JOSE FRANCISCO GALINDO MEDINA (OAB 91124/SP)
Processo 0000885-49.2011.8.26.0480 (480.01.2011.000885) - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - Ministério
Público - Francisco Emilio de Oliveira - - Amauri Arnaldo Monteiro - - Arthur Sampaio Kauffmann - - Mario Antonio Dale Vedove
Moreno - - Climerio de Toledo Pereira - Expedida carta precatória para oitiva da testemunha de defesa arrolada pelo requerido
Mário Antonio Dale Vedove Moreno, que se encontra em cartório para retirada e posterior distribuição. - ADV: CLAUDIO MOREIRA
(OAB 143824/SP), JOSE FRANCISCO GALINDO MEDINA (OAB 91124/SP), ANTONIO ROMUALDO DOS SANTOS FILHO (OAB
24373/SP), MARCEL LEONARDO OBREGON LOPES (OAB 233362/SP), RODRIGO LEMOS ARTEIRO (OAB 224332/SP)
Processo 0000929-97.2013.8.26.0480 (048.02.0130.000929) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer Ana Julia Vicente Santana - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Fls. 138/139: Anote-se que o feito encontra-se em fase
de execução. Cite-se a Fazenda executada, conforme disposto no artigo 730 do CPC, aguardando-se o decurso no prazo para
oferecimento de embargos. - ADV: CRISTIANE EIKO MAEKAWA MARTINS (OAB 195979/SP), SANDRO MARCELO PARIS
FRANZOI (OAB 227753/SP)
Processo 0000947-26.2010.8.26.0480 (480.01.2010.000947) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória Agrotekne Comercio e Representações Ltda - Gilberto da Silva Teles - Infrutífera a penhora on line, em continuação, requeira
e credor o que de direito em termos de prosseguimento. - ADV: ELAINE CRISTINA DE ALMEIDA SILVA (OAB 247646/SP),
LEONARDO POLONI SANCHES (OAB 158795/SP)
Processo 0001151-85.2001.8.26.0480 (480.01.2001.001151) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Companhia
de Seguros do Estado de Sao Paulo Cosesp - Atenda-se como requerido retro. - ADV: MARIANA KNUDSEN VASSOLE (OAB
285746/SP), JOCELINO JOSE DE AZEVEDO (OAB 69438/SP), ANTONIO MARCIO DA CUNHA GUIMARAES (OAB 82984/SP)
Processo 0001151-85.2001.8.26.0480 (480.01.2001.001151) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Companhia
de Seguros do Estado de Sao Paulo Cosesp - Certifico e dou fé haver expedido os mandados de levantamentos (números do
cartório: 005/2014, no valor de R$ 24.336,38; e 006/2014, no valor de R$ 595,83), em nome de COMPANHIA DE SEGUROS
DO ESTADO DE SAO PAULO COSESP, na forma determinada às fls. 403, que se encontram em cartório para retirada. Nada
Mais. - ADV: MARIANA KNUDSEN VASSOLE (OAB 285746/SP), ANTONIO MARCIO DA CUNHA GUIMARAES (OAB 82984/SP),
JOCELINO JOSE DE AZEVEDO (OAB 69438/SP)
Processo 0001207-35.2012.8.26.0480/01 - Cumprimento de sentença - Pagamento - Natally Vitoria Oliveira da Paz - Fazenda
Publica do Estado de São Paulo - Por mais uma vez intime-se a advogada da autora para retirada do ofício requisitório que se
encontra em cartório, devendo ser instruído com as cópias necessárias. - ADV: SANDRO MARCELO PARIS FRANZOI (OAB
227753/SP), LUCIANA SHINTATE GALINDO (OAB 234028/SP)
Processo 0001395-62.2011.8.26.0480/01 - Cumprimento de sentença - Pagamento - Auto Posto Beletato Ltda - Ataide
Barreto Neto - Vistos. Uma vez que o feito já se encontra em fase de execução, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes
às fls. 71/72, para que surta seus efeitos legais, e suspendo a presente execução pelo prazo de 7 (sete) meses. Decorrido o
prazo, havendo integral cumprimento ao pactuado, a execução será extinta nos termos do artigo 794, I, do CPC. Caso haja
descumprimento, deverá o exequente informar desde logo nos autos, apresentando memória atualizada do débito, já com a
multa estabelecida, dando-se sequência à execução. Int. - ADV: HEVELINE SANCHEZ MARQUES (OAB 286169/SP)
Processo 0001546-38.2005.8.26.0480 (480.01.2005.001546) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) Izabel Maria da Conceicao Silva - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - 1- Ante a implantação do benefício (fls. 89) e o
pagamento do principal e da verba honorária (fls. 177/178), declaro extinta a execução na forma do artigo 794, inciso I, do CPC,
certificando-se o trânsito em julgado nesta. 2- Expeça(m)-se o(s) competente(s) alvará(s), para levantamento do(s) depósito(s)
efetuado(s) nos autos, cientificando-se o(a) autor(a), se caso. 3- Aguarde-se o efetivo pagamento. 4- Com a comprovação do
pagamento, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. - ADV: EDNEIA MARIA MATURANO (OAB 135424/SP),
VALERIA DE FATIMA IZAR D DA COSTA (OAB 117546/SP)
Processo 0001628-25.2012.8.26.0480 (480.01.2012.001628) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Ilda
Raposo Azolini - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para
o próximo dia 17 de março de 2013, às 14h30. Intimem-se as testemunhas tempestivamente arroladas, bem como o autor(a)
para depoimento pessoal, com as advertências legais. Int. - ADV: FERNANDO ONO MARTINS (OAB 224553/SP), MARCIA
GALDIKS GARDIM (OAB 145799/SP), RAFAEL PINHEIRO (OAB 164259/SP)
Processo 0001796-37.2006.8.26.0480 (480.01.2006.001796) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art.
48/51) - Luiz Francisco de Souza - Inssinstituto Nacional de Seguro Social - 1 - Expeça(m)-se o(s) competente(s) alvará(s)
para levantamento do(s) depósito(s) efetuado(s) nos autos. 2 Via carta “AR”, cientifique-se o (a) beneficiário(a) do depósito
efetuado. 3 Aguarde-se a comprovação do levantamento. 4 Após, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. ADV: VALERIA DE FATIMA IZAR D DA COSTA (OAB 117546/SP), EDNEIA MARIA MATURANO (OAB 135424/SP), VINICIUS DA
SILVA RAMOS (OAB 121613/SP)
Processo 0001815-33.2012.8.26.0480 (480.01.2012.001815) - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário - Sonia
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Venturim - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - Ante o teor da certidão supra, esclareça o(a) Procurador(a) do autor(a)
acerca do levantamento do(s) alvará(s) expedido(s), no prazo de cinco dias. No silêncio, arquivem-se os autos, observadas as
formalidades legais. - ADV: VALERIA DE FATIMA IZAR D DA COSTA (OAB 117546/SP), CARLA REGINA SYLLA (OAB 158636/
SP), GISLAINE APARECIDA ROZENDO CONTESSOTO (OAB 194490/SP)
Processo 0001991-12.2012.8.26.0480/01 - Cumprimento de sentença - Alaíde Pereira Japecanga - Banco do Brasil S/A Certifique-se o decurso do prazo para a manifestação do exequente acerca da determinação contida em fls. 17. Após, autorizo
o levantamento da importância depositada em fls. 24 em favor do Banco executado, expedindo-se o necessário. No mais, ante
a comprovação do pagamento da importância executada, conforme documento acostado em fls. 7, JULGO EXTINTO o feito,
com fundamento no artigo 794, inc. I, do CPC. No mais, prossiga-se nos autos principais. - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE
DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), DANILO ALVES GALINDO (OAB 195511/SP), DANILO LUIS FERREIRA (OAB 286510/SP),
FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP)
Processo 0001991-12.2012.8.26.0480/01 - Cumprimento de sentença - Alaíde Pereira Japecanga - Banco do Brasil S/A Certifico e dou fé haver expedido o mandado de levantamento (número do cartório: 007/2014, no valor de R$ 156,39), em nome
de BANCO DO BRASIL S/A, na forma determinada às fls. 25, que se encontra em cartório para retirada. Nada Mais. - ADV:
RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), DANILO ALVES GALINDO (OAB 195511/SP), FLAVIO OLIMPIO
DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), DANILO LUIS FERREIRA (OAB 286510/SP)
Processo 0002207-70.2012.8.26.0480 (480.01.2012.002207) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Marilda de Cassia Rizzo - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ante o teor da informação retro, para a realização
da perícia, nomeio a Dra. MARIANA DUTRA PRIOSTE. No mais, prossiga como determinado em fls. 60 e verso. - ADV: CESAR
AUGUSTO DE ARRUDA MENDES JUNIOR (OAB 149876/SP), DANILO TROMBETTA NEVES (OAB 220628/SP)
Processo 0002301-52.2011.8.26.0480 (480.01.2011.002301) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco
do Brasil Sa - Rocha Móveis Ltda - - Edmarcia Aparecida da Silva Rocha - - Odair José da Rocha - NOTA DE CARTÓRIO: ciência
ao Exequente para sua manifestação , no prazo dez (10) dias, acerca do resultado da pesquisa ao RENAJUD de fls. 130/132:
“Não foram encontrados veículos para o CPF 289.826.708-23 e o CNPJ 11.259.815/0001-06; localizados os seguintes veículos
em nome do executado Odair José da Rocha: GM/CHEVETTE SL, placas BLI-0968; GM/S10 DELUXE 2.2S, placas BYM-3072;
GM/BLAZER DLX, placas EOP-1313”. (SHISM) - ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), EDILSON CARLOS
DE ALMEIDA (OAB 93169/SP)
Processo 0002306-40.2012.8.26.0480 (480.01.2012.002306) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art.
48/51) - Alice Ferreira Vieira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Subam os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 3ª Região. - ADV: CESAR AUGUSTO DE ARRUDA MENDES JUNIOR (OAB 149876/SP), WALERY GISLAINE FONTANA LOPES
(OAB 256160/SP)
Processo 0002422-46.2012.8.26.0480/01 - Cumprimento de sentença - Fabio Lopes de Almeida - Fazenda Estadual do
Estado de São Paulo - Fabio Lopes de Almeida - Ante a não oposição de embargos pela executada, manifeste-se o exequente.
- ADV: JULIANA CRISTINA LOPES (OAB 189590/SP), FABIO LOPES DE ALMEIDA (OAB 238633/SP)
Processo 0003205-38.2012.8.26.0480 (480.01.2012.003205) - Monitória - Pagamento - Aurelio Paulo da Silva - Ataide
Barreto Neto - Cumpra-se como requerido retro. (expedido mandado de intimação do réu) - ADV: RODRIGO PESENTE (OAB
159947/SP)
Processo 0003639-03.2007.8.26.0480 (480.01.2007.003639) - Procedimento Ordinário - Divisão e Demarcação - Dalva
Caris da Silva Santos e outros - Findo o prazo de sobrestamento, manifeste-se os autores. - ADV: LUIS EDUARDO TANUS (OAB
80782/SP)
Processo 0004047-91.2007.8.26.0480 (480.01.2007.004047) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Emilianopolis - Findo o sobrestamento, manifeste-se a Fazenda credora. - ADV: SILVIA HELENA
FERREIRA DE FARIA NEGRAO (OAB 114003/SP)
Processo 0500005-92.2014.8.26.0480 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - Município de
Presidente Bernardes - Eraldo Gonzaga dos Santos - Cuida-se de execução fiscal, objetivando recebimento de valor que não
ultrapassa a R$ 797,18, o que leva ao indeferimento de plano da pretensão, por falta de interesse de agir, consoante fundamentos
abaixo. O valor pretendido não ultrapassa R$ 576,40, valor esse que, atualizado pela tabela de atualização monetária do
Tribunal de Justiça atinge a cifra de R$ 797,18 (estudo da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em
dezembro de 2007, apurou que o custo de uma execução fiscal é de R$ 576,40, o que atualizado até a presente data atinge a
R$ 797,18) circunstância que demonstra a inexistência de interesse de agir ou falta de interesse público, determinando a
extinção do processo. Esclareço que, em que pese a inicial já ter sido recebida, a extinção tem por fundamento jurídico a falta
de interesse de agir, conforme explicitado nos parágrafos abaixo, que, por ostentar natureza jurídica de condições da ação deve
ser reconhecida a qualquer momento, mesmo que já tenha ocorrido o recebimento da inicial. O Juiz ODMIR FERNANDES, em
precisa sentença que extinguiu 3.218 processos em uma única decisão Proc. 708.765.590, expressou em resumo que: “A
opinião geralmente admitida e correta, todavia, é que o interesse deve existir no momento em que a sentença for proferida.
Portanto, se ele existiu no início da causa, mas desapareceu naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse
(Comentários ao Código de Processo Civil, ed. Forense, Celso Agrícola Barbi, pag. 31, 6ª edição). O conceito de interesse por
sua vez vem fundado no binômio necessidade e utilidade jurisdicional invocada, conforme demonstram as seguintes lições de
nossa doutrina: “É caracterizado o interesse de agir pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, demonstradas por
pedido idôneo lastreado em fatos e fundamentos jurídicos hábeis a provocar a tutela do Estado”, (RT 688/255). “Há interesse de
agir sempre que a pretensão ajuizada, por ter fundamento razoável, se apresente viável no plano objetivo. Interesse de agir
significa a existência de pretensão objetivamente razoável” (Frederico Marques, Manual de Direito Processual Civil, 2ª edição,
vol. I, pag. 58). A transposição de tal raciocínio para o âmbito das execuções fiscais traz à tona em segundo conceito: aquele
que, dizendo respeito ao crédito exeqüendo, define como antieconômico valor que não bastem para pagar nem sequer as
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diligências do Oficial de Justiça realizadas quanto mais o custo de todo o aparato estatal necessário (mão de obra e materiais)
para o processamento de uma ação judicial. A relação custo/benefício, nesses casos, é tal forma desproporcional que está
longe de representar a utilidade exigida como parte do binômio formador do interesse de agir, na exata medida em que deixa de
trazer ao autor-exeqüente o proveito econômico visado pela cobrança do crédito. A sobrecarga decorrente das inúmeras
execuções fiscais de valor antieconômicos, ademais, prejudica o bom andamento das execuções de valores realmente
expressivos, já que as grandes e pequenas causa fiscais seguem, praticamente o mesmo rito procedimental (Lei. 6830/80). Ou
seja: ao invés de carrear recursos aos cofres públicos e inibir a sonegação, finalidades maiores das execuções fiscais, os
processos de valores irrisórios congestionam a “máquina judiciária” e prejudicam o rápido andamento das execuções de valores
expressivos, tudo em prejuízo do interesse público. No âmbito Federal, a questão pertinente às execuções fiscais antieconômicas
bem foi disciplinada pela Portaria nº 289/MF de 31 de outubro de 1.997, que em seu artigo 1º dispõe: “Art. 1º Autorizar: I a não
inscrição como Dívida Ativa da União, de débitos para com a Fazenda Nacional de valores consolidados igual ou inferior a R$
1.000,00 (mil reais), e II o não ajuizamento das execuções fiscais de débitos para com a Fazenda Nacional de valores
consolidados igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”. No âmbito deste Estado, a Lei 4.468/94 autoriza o Poder Executivo
a não inscrever e a não ajuizar execuções de valores inferiores aos equivalentes a 2,78 UFESP. O Convênio ICMS 108/95,
ratificado pelo Decreto Estadual 40.576/95, autoriza a extinção de créditos tributários ajuizados e não constituídos até 31.12.94,
cujos valores atualizados atinjam o máximo de 375 UFIRs. Recentemente, em estudo realizado pelo Juiz Assessor da Presidência
Luís Francisco Aguilar Cortez conforme processo nº 40.135/07-DIMA, ofício nº 680/2007-GACI 1, após cálculo ali demonstrado,
chegou-se ao valor de R$ 576,40 como o custo para a tramitação de uma Execução Fiscal. Constou do estudo: “Considerando
o custo acima indicado, aproximadamente R$ 576,40 para cada execução fiscal, nos termos do artigo 14, § 3º, II, da Lei de
Responsabilidade Fiscal, só se justificaria o ajuizamento de execuções com valor superior ao custo apurado”. As exigências do
valor irrisório e antieconômico, em que o custo para recebimento supera a quantia recebida, foge ao interesse público pela
ausência de finalidade do ato administrativo (passível de nulidade pelo desvio de finalidade) da inscrição e cobrança de dívida.
Não há que se falar alegar necessidade de prosseguir a execução por força do parágrafo único do artigo 142 do CTN
estabelecendo que o lançamento é ato administrativo vinculado, vez que este Instituto (lançamento tributário) não se confunde
com a inscrição da dívida. O lançamento pode ser efetuado, mas a dívida não necessita obrigatoriamente ser inscrita para
cobrança. São ações dessa natureza que paralisam a máquina judiciária, em detrimento das execuções de real interesse
econômico, já que tanto as grandes com as pequenas demandas exigem o mesmo trabalho de todos que atuam nos processos
de execuções fiscais. E não é só o Poder Judiciário que se vê abarrotado de processos sem finalidade alguma, mas as próprias
Procuradorias, organismos responsáveis pela ação ajuizada. Visando evitar interpretações equivocadas quanto à harmonia e à
independência dos Poderes Executivo e Judiciário, relembro que em relação aos Sistemas Administrativos nas Execuções
Fiscais a legislação brasileira (art. 1º da Lei 6830/80) adotou o sistema inglês (moderadamente denominado sistema de controle
judicial) e não o sistema francês (também conhecido como contencioso administrativo) para cobrança forçada da dívida ativa.
Ou seja, a execução de débitos fiscais depende do pronunciamento judicial para produzir seus efeitos finais (ato não executivo),
circunstância que autoriza a análise do mérito processual (não se trata de análise de mérito administrativo) em hipótese como a
presente (cf. Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, Ed. Malheiros, ed. 17ª SP, pag. 42/51, 138 e 159). Por fim,
recentemente o Egrégio Supremo Tribunal Federal, assim se pronunciou em caso análogo, conforme abaixo transcrito na
íntegra: RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 293.526-3 SÃO PAULO. RELATOR: MIN. SYDNEY SANCHES RECORRENTE:
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO ADVOGADO: ACIR MURAD RECORRIDO: FRANCISCO
NASCIMENTO SARAIVA DECISÃO: 1. Trata-se de Recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III “a” da Constituição
Federal de 1988, contra sentença que extinguiu processo de execução fiscal, em face do insignificante valor do débito
exequendo. 2. Em caso semelhante, decidiu a 1ª Turma no julgamento do R.E. n.º 284.939-SP, DJU de 09.02.2001, de que foi
relator o eminente Ministro MOREIRA ALVES: “EMENTA: Extinção de execução fiscal por falta de interesse de agir do autor. - É
evidente que, por ter sido julgada extinta a execução fiscal por falta de interesse de agir, não se pode pretender, sob fundamento
de que não é cabível no caso essa extinção, que a decisão judicial que a confirmou haja impedido o livre acesso ao Poder
Judiciário (cfe. RE 240.250). - De outra parte, essa Primeira Turma, ao julgar os RREE 225.564 e 217.952, decidiu que a
alegação de violação ao artigo 2º da Constituição pela circunstância de a decisão recorrida haver extinta a execução fiscal pela
falta de interesse do autor era alegação de ofensa indireta à Carta Magna, dando margem, assim, ao cabimento do recurso
extraordinário. - Inexiste, também, ofensa ao princípio da igualdade (artigo 5º, “caput” da Constituição), porque o fundamento da
falta de interesse de agir do ora recorrente pela desproporção entre a relação custo da execução e benefício dela não se aplica
evidentemente às execuções de valor que não seja diminuto, não se podendo ter como iguais essas duas situações desiguais.
- Por fim, a decisão recorrida não ventilou as demais questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário, nem houve
a interposição de embargos de declaração, faltando-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356). 3. Isto
posto, valendo-me dos mesmos fundamentos do precedente, bem como do disposto no § 1º do art. 21 do RI/STF, no art. 38 da
Lei 8.038, de 28.05.1990 e no art. 557 do C.P.C., nego seguimento ao recurso. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de abril
de 2.001. (a) Ministro SYDNEY SANCHES” Considerados todos estes aspectos, torna-se obrigatório o reconhecimento da
ausência do interesse de agir da exeqüente no presente processo, uma vez que o valor atualizado da dívida não ultrapassa a R$
797,18. Ou seja, o prosseguimento da ação mostra-se antieconômico, pela falta de correspondência entre o custo e o benefício
do crédito exeqüendo. Vale dizer, que o custo para a publicação de editais das hastas públicas, para particulares, no DOE,
atinge cerca de R$ 600,00 (seiscentos reais), além do pagamento de custas e taxas que, por mais das vezes, tornam a execução
prejudicial ao credor. Isto posto, com base no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil, e com fulcro na legislação mencionada,
reconheço a inexistência do interesse de agir e declaro EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Incabível o recurso de
ofício, já o valor da causa é inferior ao valor da alçada (art. 34 da Lei 6830/80). P.R.I e Cumpra-se. Oportunamente, arquive-se,
com as cautelas de estilo. - ADV: JOCELINO JOSE DE AZEVEDO (OAB 69438/SP)
Processo 0500008-47.2014.8.26.0480 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - Município de Presidente
Bernardes - Vistos etc. CITE(M)-SE o(a)(s) executado(a)(s) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue(m) o pagamento do
débito, cuja valor importa em R$ 763,46, conforme cópias da petição inicial e da CDA que seguem em anexo, valor este a ser
corrigido monetariamente até a data do efetivo pagamento, acrescido de multa, juros e honorários advocatícios, que ora ficam
fixados em 10% (dez por cento), além das custas judiciais e processuais, ou, em igual prazo, ofereça(m) bens à penhora, sob
pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, ficando CIENTE(S) de que o prazo para
oposição de embargos é de 30 (trinta) dias, contados da intimação da constrição (art. 16, da Lei 6.830/80), valendo a citação
para todos os termos e atos legais do processo, até final liquidação. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. Antes, porém, recolha a Fazenda credora o valor das diligências devidas
ao sr. Oficial de Justiça para cumprimento do ato. - ADV: JOCELINO JOSE DE AZEVEDO (OAB 69438/SP)
Processo 0500009-32.2014.8.26.0480 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - Município de Presidente
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Bernardes - *Vistos etc. CITE(M)-SE o(a)(s) executado(a)(s) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue(m) o pagamento do
débito, cuja valor importa em R$ 7.841,43, conforme cópias da petição inicial e da CDA que seguem em anexo, valor este a ser
corrigido monetariamente até a data do efetivo pagamento, acrescido de multa, juros e honorários advocatícios, que ora ficam
fixados em 10% (dez por cento), além das custas judiciais e processuais, ou, em igual prazo, ofereça(m) bens à penhora, sob
pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, ficando CIENTE(S) de que o prazo para
oposição de embargos é de 30 (trinta) dias, contados da intimação da constrição (art. 16, da Lei 6.830/80), valendo a citação
para todos os termos e atos legais do processo, até final liquidação. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. Antes, porém, recolha a Fazenda credora o valor das diligências devidas
ao sr. Oficial de Justiça para cumprimento do ato. - ADV: JOCELINO JOSE DE AZEVEDO (OAB 69438/SP)
Processo 0500010-17.2014.8.26.0480 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - Município de Presidente
Bernardes - Vistos etc. CITE(M)-SE o(a)(s) executado(a)(s) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue(m) o pagamento do
débito, cuja valor importa em R$ 1.115,65, conforme cópias da petição inicial e da CDA que seguem em anexo, valor este a ser
corrigido monetariamente até a data do efetivo pagamento, acrescido de multa, juros e honorários advocatícios, que ora ficam
fixados em 10% (dez por cento), além das custas judiciais e processuais, ou, em igual prazo, ofereça(m) bens à penhora, sob
pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, ficando CIENTE(S) de que o prazo para
oposição de embargos é de 30 (trinta) dias, contados da intimação da constrição (art. 16, da Lei 6.830/80), valendo a citação
para todos os termos e atos legais do processo, até final liquidação. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. Antes, porém, recolha a Fazenda credora o valor das diligências devidas
ao sr. Oficial de Justiça para cumprimento do ato. - ADV: JOCELINO JOSE DE AZEVEDO (OAB 69438/SP)
Processo 0500011-02.2014.8.26.0480 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - Município de Presidente
Bernardes - Vistos etc. CITE(M)-SE o(a)(s) executado(a)(s) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue(m) o pagamento do
débito, cuja valor importa em R$ 912,78, conforme cópias da petição inicial e da CDA que seguem em anexo, valor este a ser
corrigido monetariamente até a data do efetivo pagamento, acrescido de multa, juros e honorários advocatícios, que ora ficam
fixados em 10% (dez por cento), além das custas judiciais e processuais, ou, em igual prazo, ofereça(m) bens à penhora, sob
pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, ficando CIENTE(S) de que o prazo para
oposição de embargos é de 30 (trinta) dias, contados da intimação da constrição (art. 16, da Lei 6.830/80), valendo a citação
para todos os termos e atos legais do processo, até final liquidação. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. Antes, porém, recolha a Fazenda credora o valor das diligências devidas
ao sr. Oficial de Justiça para cumprimento do ato. - ADV: JOCELINO JOSE DE AZEVEDO (OAB 69438/SP)
Processo 0500015-39.2014.8.26.0480 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - Município de
Presidente Bernardes - João Pereira da Silva - Cuida-se de execução fiscal, objetivando recebimento de valor que não ultrapassa
a R$ 797,18, o que leva ao indeferimento de plano da pretensão, por falta de interesse de agir, consoante fundamentos abaixo.
O valor pretendido não ultrapassa R$ 576,40, valor esse que, atualizado pela tabela de atualização monetária do Tribunal de
Justiça atinge a cifra de R$ 797,18 (estudo da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em dezembro de
2007, apurou que o custo de uma execução fiscal é de R$ 576,40, o que atualizado até a presente data atinge a R$ 797,18)
circunstância que demonstra a inexistência de interesse de agir ou falta de interesse público, determinando a extinção do
processo. Esclareço que, em que pese a inicial já ter sido recebida, a extinção tem por fundamento jurídico a falta de interesse
de agir, conforme explicitado nos parágrafos abaixo, que, por ostentar natureza jurídica de condições da ação deve ser
reconhecida a qualquer momento, mesmo que já tenha ocorrido o recebimento da inicial. O Juiz ODMIR FERNANDES, em
precisa sentença que extinguiu 3.218 processos em uma única decisão Proc. 708.765.590, expressou em resumo que: “A
opinião geralmente admitida e correta, todavia, é que o interesse deve existir no momento em que a sentença for proferida.
Portanto, se ele existiu no início da causa, mas desapareceu naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse
(Comentários ao Código de Processo Civil, ed. Forense, Celso Agrícola Barbi, pag. 31, 6ª edição). O conceito de interesse por
sua vez vem fundado no binômio necessidade e utilidade jurisdicional invocada, conforme demonstram as seguintes lições de
nossa doutrina: “É caracterizado o interesse de agir pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, demonstradas por
pedido idôneo lastreado em fatos e fundamentos jurídicos hábeis a provocar a tutela do Estado”, (RT 688/255). “Há interesse de
agir sempre que a pretensão ajuizada, por ter fundamento razoável, se apresente viável no plano objetivo. Interesse de agir
significa a existência de pretensão objetivamente razoável” (Frederico Marques, Manual de Direito Processual Civil, 2ª edição,
vol. I, pag. 58). A transposição de tal raciocínio para o âmbito das execuções fiscais traz à tona em segundo conceito: aquele
que, dizendo respeito ao crédito exeqüendo, define como antieconômico valor que não bastem para pagar nem sequer as
diligências do Oficial de Justiça realizadas quanto mais o custo de todo o aparato estatal necessário (mão de obra e materiais)
para o processamento de uma ação judicial. A relação custo/benefício, nesses casos, é tal forma desproporcional que está
longe de representar a utilidade exigida como parte do binômio formador do interesse de agir, na exata medida em que deixa de
trazer ao autor-exeqüente o proveito econômico visado pela cobrança do crédito. A sobrecarga decorrente das inúmeras
execuções fiscais de valor antieconômicos, ademais, prejudica o bom andamento das execuções de valores realmente
expressivos, já que as grandes e pequenas causa fiscais seguem, praticamente o mesmo rito procedimental (Lei. 6830/80). Ou
seja: ao invés de carrear recursos aos cofres públicos e inibir a sonegação, finalidades maiores das execuções fiscais, os
processos de valores irrisórios congestionam a “máquina judiciária” e prejudicam o rápido andamento das execuções de valores
expressivos, tudo em prejuízo do interesse público. No âmbito Federal, a questão pertinente às execuções fiscais antieconômicas
bem foi disciplinada pela Portaria nº 289/MF de 31 de outubro de 1.997, que em seu artigo 1º dispõe: “Art. 1º Autorizar: I a não
inscrição como Dívida Ativa da União, de débitos para com a Fazenda Nacional de valores consolidados igual ou inferior a R$
1.000,00 (mil reais), e II o não ajuizamento das execuções fiscais de débitos para com a Fazenda Nacional de valores
consolidados igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”. No âmbito deste Estado, a Lei 4.468/94 autoriza o Poder Executivo
a não inscrever e a não ajuizar execuções de valores inferiores aos equivalentes a 2,78 UFESP. O Convênio ICMS 108/95,
ratificado pelo Decreto Estadual 40.576/95, autoriza a extinção de créditos tributários ajuizados e não constituídos até 31.12.94,
cujos valores atualizados atinjam o máximo de 375 UFIRs. Recentemente, em estudo realizado pelo Juiz Assessor da Presidência
Luís Francisco Aguilar Cortez conforme processo nº 40.135/07-DIMA, ofício nº 680/2007-GACI 1, após cálculo ali demonstrado,
chegou-se ao valor de R$ 576,40 como o custo para a tramitação de uma Execução Fiscal. Constou do estudo: “Considerando
o custo acima indicado, aproximadamente R$ 576,40 para cada execução fiscal, nos termos do artigo 14, § 3º, II, da Lei de
Responsabilidade Fiscal, só se justificaria o ajuizamento de execuções com valor superior ao custo apurado”. As exigências do
valor irrisório e antieconômico, em que o custo para recebimento supera a quantia recebida, foge ao interesse público pela
ausência de finalidade do ato administrativo (passível de nulidade pelo desvio de finalidade) da inscrição e cobrança de dívida.
Não há que se falar alegar necessidade de prosseguir a execução por força do parágrafo único do artigo 142 do CTN
estabelecendo que o lançamento é ato administrativo vinculado, vez que este Instituto (lançamento tributário) não se confunde
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com a inscrição da dívida. O lançamento pode ser efetuado, mas a dívida não necessita obrigatoriamente ser inscrita para
cobrança. São ações dessa natureza que paralisam a máquina judiciária, em detrimento das execuções de real interesse
econômico, já que tanto as grandes com as pequenas demandas exigem o mesmo trabalho de todos que atuam nos processos
de execuções fiscais. E não é só o Poder Judiciário que se vê abarrotado de processos sem finalidade alguma, mas as próprias
Procuradorias, organismos responsáveis pela ação ajuizada. Visando evitar interpretações equivocadas quanto à harmonia e à
independência dos Poderes Executivo e Judiciário, relembro que em relação aos Sistemas Administrativos nas Execuções
Fiscais a legislação brasileira (art. 1º da Lei 6830/80) adotou o sistema inglês (moderadamente denominado sistema de controle
judicial) e não o sistema francês (também conhecido como contencioso administrativo) para cobrança forçada da dívida ativa.
Ou seja, a execução de débitos fiscais depende do pronunciamento judicial para produzir seus efeitos finais (ato não executivo),
circunstância que autoriza a análise do mérito processual (não se trata de análise de mérito administrativo) em hipótese como a
presente (cf. Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, Ed. Malheiros, ed. 17ª SP, pag. 42/51, 138 e 159). Por fim,
recentemente o Egrégio Supremo Tribunal Federal, assim se pronunciou em caso análogo, conforme abaixo transcrito na
íntegra: RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 293.526-3 SÃO PAULO. RELATOR: MIN. SYDNEY SANCHES RECORRENTE:
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO ADVOGADO: ACIR MURAD RECORRIDO: FRANCISCO
NASCIMENTO SARAIVA DECISÃO: 1. Trata-se de Recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III “a” da Constituição
Federal de 1988, contra sentença que extinguiu processo de execução fiscal, em face do insignificante valor do débito
exequendo. 2. Em caso semelhante, decidiu a 1ª Turma no julgamento do R.E. n.º 284.939-SP, DJU de 09.02.2001, de que foi
relator o eminente Ministro MOREIRA ALVES: “EMENTA: Extinção de execução fiscal por falta de interesse de agir do autor. - É
evidente que, por ter sido julgada extinta a execução fiscal por falta de interesse de agir, não se pode pretender, sob fundamento
de que não é cabível no caso essa extinção, que a decisão judicial que a confirmou haja impedido o livre acesso ao Poder
Judiciário (cfe. RE 240.250). - De outra parte, essa Primeira Turma, ao julgar os RREE 225.564 e 217.952, decidiu que a
alegação de violação ao artigo 2º da Constituição pela circunstância de a decisão recorrida haver extinta a execução fiscal pela
falta de interesse do autor era alegação de ofensa indireta à Carta Magna, dando margem, assim, ao cabimento do recurso
extraordinário. - Inexiste, também, ofensa ao princípio da igualdade (artigo 5º, “caput” da Constituição), porque o fundamento da
falta de interesse de agir do ora recorrente pela desproporção entre a relação custo da execução e benefício dela não se aplica
evidentemente às execuções de valor que não seja diminuto, não se podendo ter como iguais essas duas situações desiguais.
- Por fim, a decisão recorrida não ventilou as demais questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário, nem houve
a interposição de embargos de declaração, faltando-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356). 3. Isto
posto, valendo-me dos mesmos fundamentos do precedente, bem como do disposto no § 1º do art. 21 do RI/STF, no art. 38 da
Lei 8.038, de 28.05.1990 e no art. 557 do C.P.C., nego seguimento ao recurso. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de abril
de 2.001. (a) Ministro SYDNEY SANCHES” Considerados todos estes aspectos, torna-se obrigatório o reconhecimento da
ausência do interesse de agir da exeqüente no presente processo, uma vez que o valor atualizado da dívida não ultrapassa a R$
797,18. Ou seja, o prosseguimento da ação mostra-se antieconômico, pela falta de correspondência entre o custo e o benefício
do crédito exeqüendo. Vale dizer, que o custo para a publicação de editais das hastas públicas, para particulares, no DOE,
atinge cerca de R$ 600,00 (seiscentos reais), além do pagamento de custas e taxas que, por mais das vezes, tornam a execução
prejudicial ao credor. Isto posto, com base no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil, e com fulcro na legislação mencionada,
reconheço a inexistência do interesse de agir e declaro EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Incabível o recurso de
ofício, já o valor da causa é inferior ao valor da alçada (art. 34 da Lei 6830/80). P.R.I e Cumpra-se. Oportunamente, arquive-se,
com as cautelas de estilo. - ADV: JOCELINO JOSE DE AZEVEDO (OAB 69438/SP)
Processo 0500018-91.2014.8.26.0480 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - Município de Presidente
Bernardes - Vistos etc. CITE(M)-SE o(a)(s) executado(a)(s) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue(m) o pagamento do
débito, cuja valor importa em R$ 1.176,56, conforme cópias da petição inicial e da CDA que seguem em anexo, valor este a ser
corrigido monetariamente até a data do efetivo pagamento, acrescido de multa, juros e honorários advocatícios, que ora ficam
fixados em 10% (dez por cento), além das custas judiciais e processuais, ou, em igual prazo, ofereça(m) bens à penhora, sob
pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, ficando CIENTE(S) de que o prazo para
oposição de embargos é de 30 (trinta) dias, contados da intimação da constrição (art. 16, da Lei 6.830/80), valendo a citação
para todos os termos e atos legais do processo, até final liquidação. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. Antes, porém, recolha a Fazenda credora o valor das diligências devidas
ao sr. Oficial de Justiça para cumprimento do ato. - ADV: JOCELINO JOSE DE AZEVEDO (OAB 69438/SP)
Processo 0500020-61.2014.8.26.0480 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - Município de Presidente
Bernardes - Vistos etc. CITE(M)-SE o(a)(s) executado(a)(s) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue(m) o pagamento do
débito, cuja valor importa em R$ 799,35, conforme cópias da petição inicial e da CDA que seguem em anexo, valor este a ser
corrigido monetariamente até a data do efetivo pagamento, acrescido de multa, juros e honorários advocatícios, que ora ficam
fixados em 10% (dez por cento), além das custas judiciais e processuais, ou, em igual prazo, ofereça(m) bens à penhora, sob
pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, ficando CIENTE(S) de que o prazo para
oposição de embargos é de 30 (trinta) dias, contados da intimação da constrição (art. 16, da Lei 6.830/80), valendo a citação
para todos os termos e atos legais do processo, até final liquidação. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. Antes, porém, recolha a Fazenda credora o valor das diligências devidas
ao sr. Oficial de Justiça para cumprimento do ato. - ADV: JOCELINO JOSE DE AZEVEDO (OAB 69438/SP)
Processo 0500021-46.2014.8.26.0480 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - Município de Presidente
Bernardes - Vistos etc. CITE(M)-SE o(a)(s) executado(a)(s) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue(m) o pagamento do
débito, cuja valor importa em R$ 1.906,63, conforme cópias da petição inicial e da CDA que seguem em anexo, valor este a ser
corrigido monetariamente até a data do efetivo pagamento, acrescido de multa, juros e honorários advocatícios, que ora ficam
fixados em 10% (dez por cento), além das custas judiciais e processuais, ou, em igual prazo, ofereça(m) bens à penhora, sob
pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, ficando CIENTE(S) de que o prazo para
oposição de embargos é de 30 (trinta) dias, contados da intimação da constrição (art. 16, da Lei 6.830/80), valendo a citação
para todos os termos e atos legais do processo, até final liquidação. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. Antes, porém, recolha a Fazenda credora o valor das diligências devidas
ao sr. Oficial de Justiça para cumprimento do ato. - ADV: JOCELINO JOSE DE AZEVEDO (OAB 69438/SP)
Processo 0500029-23.2014.8.26.0480 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - Município de Presidente
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Bernardes - Vistos etc. CITE(M)-SE o(a)(s) executado(a)(s) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue(m) o pagamento do
débito, cuja valor importa em R$ R$ 793,77, conforme cópias da petição inicial e da CDA que seguem em anexo, valor este a ser
corrigido monetariamente até a data do efetivo pagamento, acrescido de multa, juros e honorários advocatícios, que ora ficam
fixados em 10% (dez por cento), além das custas judiciais e processuais, ou, em igual prazo, ofereça(m) bens à penhora, sob
pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, ficando CIENTE(S) de que o prazo para
oposição de embargos é de 30 (trinta) dias, contados da intimação da constrição (art. 16, da Lei 6.830/80), valendo a citação
para todos os termos e atos legais do processo, até final liquidação. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. Antes, porém, recolha a Fazenda credora o valor das diligências devidas
ao sr. Oficial de Justiça para cumprimento do ato. - ADV: JOCELINO JOSE DE AZEVEDO (OAB 69438/SP)
Processo 0500030-08.2014.8.26.0480 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - Município de Presidente
Bernardes - Vistos etc. CITE(M)-SE o(a)(s) executado(a)(s) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue(m) o pagamento do
débito, cuja valor importa em R$ 3.743,97, conforme cópias da petição inicial e da CDA que seguem em anexo, valor este a ser
corrigido monetariamente até a data do efetivo pagamento, acrescido de multa, juros e honorários advocatícios, que ora ficam
fixados em 10% (dez por cento), além das custas judiciais e processuais, ou, em igual prazo, ofereça(m) bens à penhora, sob
pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, ficando CIENTE(S) de que o prazo para
oposição de embargos é de 30 (trinta) dias, contados da intimação da constrição (art. 16, da Lei 6.830/80), valendo a citação
para todos os termos e atos legais do processo, até final liquidação. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. Antes, porém, recolha a Fazenda credora o valor das diligências devidas
ao sr. Oficial de Justiça para cumprimento do ato. - ADV: JOCELINO JOSE DE AZEVEDO (OAB 69438/SP)
Processo 0500031-90.2014.8.26.0480 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - Município de Presidente
Bernardes - Vistos etc. CITE(M)-SE o(a)(s) executado(a)(s) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue(m) o pagamento do
débito, cuja valor importa em R$ 2.274,89, conforme cópias da petição inicial e da CDA que seguem em anexo, valor este a ser
corrigido monetariamente até a data do efetivo pagamento, acrescido de multa, juros e honorários advocatícios, que ora ficam
fixados em 10% (dez por cento), além das custas judiciais e processuais, ou, em igual prazo, ofereça(m) bens à penhora, sob
pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, ficando CIENTE(S) de que o prazo para
oposição de embargos é de 30 (trinta) dias, contados da intimação da constrição (art. 16, da Lei 6.830/80), valendo a citação
para todos os termos e atos legais do processo, até final liquidação. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. Antes, porém, recolha a Fazenda credora o valor das diligências devidas
ao sr. Oficial de Justiça para cumprimento do ato. - ADV: JOCELINO JOSE DE AZEVEDO (OAB 69438/SP)
Processo 0500056-40.2013.8.26.0480 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - Município de Presidente
Bernardes - Vistos etc. CITE(M)-SE o(a)(s) executado(a)(s) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue(m) o pagamento do
débito, cuja valor importa em R$ 2.687,23, conforme cópias da petição inicial e da CDA que seguem em anexo, valor este a ser
corrigido monetariamente até a data do efetivo pagamento, acrescido de multa, juros e honorários advocatícios, que ora ficam
fixados em 10% (dez por cento), além das custas judiciais e processuais, ou, em igual prazo, ofereça(m) bens à penhora, sob
pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, ficando CIENTE(S) de que o prazo para
oposição de embargos é de 30 (trinta) dias, contados da intimação da constrição (art. 16, da Lei 6.830/80), valendo a citação
para todos os termos e atos legais do processo, até final liquidação. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. Antes, porém, recolha a Fazenda credora o valor das diligências devidas
ao sr. Oficial de Justiça para cumprimento do ato. - ADV: JOCELINO JOSE DE AZEVEDO (OAB 69438/SP)
Processo 3000749-30.2013.8.26.0480 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Lourdes Domingues da Silva
e Silva - Maria Francisca de Jesus - Trata-se de pedido de expedição de Alvará Judicial interposto por LOURDES DOMINGUES
DA SILVA E SILVA, visando o levantamento de resíduos de benefício previdenciário depositados em nome da de cujus MARIA
FRANCISCA DE JESUS. Juntou-se aos autos cópia dos pertinentes documentos. Foi juntada aos autos a certidão do INSS
noticiando que a de cujus não deixou dependentes habilitados à pensão por morte (fls. 20). É o relatório. Fundamento e decido.
A Lei nº 6858/80 estabelece que, os valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais,
aos dependentes habilitados perante a Previdência Social, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil. Conforme se vê à
fls. 20, a de cujus não tem dependentes habilitados perante a Previdência. Assim sendo, o saldo deve ser pago aos sucessores,
segundo preceitua a lei civil. É dos autos que a autora é legítima sucessora da “de cujus” e o documento acostado em fls. 34
dá conta de que, com excessão da herdeira Neuza Domingues da Silva, os demais herdeiros não se opõem ao pleito formulado
na inicial. Ante o exposto, defiro a expedição de alvará em nome da requerente, a fim de que ele possa levantar o montante
equivalente a 7/8 (sete oitavos) do total dos resíduos de benefício previdenciário das contas mencionadas na inicial em nome
da de cujus Maria Francisca de Jesus. Ao advogado nomeado arbitro os honorários em R$ 401,03 (cód. 209 do convênio PGE/
OAB). Oportunamente, expeça-se certidão. Expeça-se o necessário. Com o trânsito em julgado e após as devidas anotações e
comunicações necessárias, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: EDILSON CARLOS DE ALMEIDA (OAB 93169/SP)
Processo 3000829-91.2013.8.26.0480 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Marcelo Rodrigo Lazzarini Epp Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes - Ocorrido o trânsito em julgado, requeira o autor, parcialmente vencedor, o que
entender de direito em sede de execução do julgado, nos termos do que dispõe o artigo 730 do CPC. Int. - ADV: ALEXANDRE
DA CUNHA GOMES (OAB 141105/SP), JOCELINO JOSE DE AZEVEDO (OAB 69438/SP)
Processo 3000849-82.2013.8.26.0480 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Ivanildo Alexandre - Vistos.
Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por IVANILDO ALEXANDRE em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL - INSS, buscando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. Devidamente citada, a autarquia-ré contestou
o pedido às fls. 48/51 dos autos. Réplica às fls. 54/55. Processo em ordem. Presente as condições da ação e pressupostos
processuais. Dou o feito por saneado. Fixo como ponto controvertido a verificação da viabilidade ou não da pretensão de cunho
material buscada pelo(a) requerente, ou seja, o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, pedido este impugnado
pela autarquia em sua contestação. Defiro a produção da prova oral e pericial, esta última para o fim de se aferir eventual
enfermidade do(a) requerente, que o(a) impossibilita, ainda que momentaneamente de exercer a atividade laborativa. Nomeio
como perita a Dra. MARIANA DUTRA PRIOSTE, facultando às partes a apresentação de assistente técnico e quesitos, no prazo
de 5 dias. Após este prazo, a Sra. Perita será intimada para designar data de realização da perícia, comunicando o Juízo que
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procederá às intimações das partes e assistentes técnicos. O Juízo apresenta, desde já, os seguintes quesitos ao Sr. Perito:
A) O(A) autor(a) sofre de alguma moléstia? Em caso positivo, qual? B) Esta moléstia impede o(a) autor(a) de trabalhar total
ou parcialmente? Por qual razão? C) O(A) autor(a) apresenta condições de restabelecimento e retorno ao trabalho? D) O(A)
autor(a) pode desempenhar outras atividades? E) Existe necessidade de avaliações periódicas para se aferir a continuidade da
moléstia? F) É possível indicar desde que época o(a) autor(a) apresenta eventual moléstia? G) Outras informações que o Sr.
Perito julgar oportunas. Após a apresentação do laudo referente à perícia, será designada audiência de Instrução, Debates e
Julgamento. Oportunamente, oficie-se como regulamentado na Resolução nº 541 do Conselho da Justiça Federal, de 18/1/2007,
para pagamento dos honorários periciais que arbitro em R$ 200,00. Int. - ADV: CESAR AUGUSTO DE ARRUDA MENDES
JUNIOR (OAB 149876/SP)
Processo 3000851-52.2013.8.26.0480 - Procedimento Ordinário - Salário-Maternidade (Art. 71/73) - Solange Oliveira da Silva
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Proceda a citação pessoal do Instituto requerido, na pessoa de seu Procurador,
entregando-lhe a contrafé, com as advertências dos artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil. Com a resposta, intime-se a
autora para se manifestar em réplica, no prazo de 15 dias. Após, conclusos para saneador. - ADV: EDNEIA MARIA MATURANO
(OAB 135424/SP)
Processo 3001109-62.2013.8.26.0480 - Monitória - Contratos Bancários - Banco do Brasil S.A - Dê o(a) autor(a) regular
andamento ao feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob as penas da lei. - ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB
113887/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP)
Processo 3001212-69.2013.8.26.0480 - Monitória - Cheque - Uilson Aparecido Ulian e Cia Ltda - Priscila Oliveira - Vistos.
Busca o autor o cumprimento da obrigação adequada ao procedimento escolhido e vem, em petição devidamente instruída por
prova escrita, sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente. Defiro, pois, de plano a expedição
de mandado de pagamento para a citação do(a) requerido(a), a fim de que efetue o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias,
nos termos pedido na inicial (CPC, art. 1102b), anotando-se que, caso o(a) requerido(a) cumpra, ficará isento(a) de custas e
honorários advocatícios (CPC, art. 1102, § 1º), fixados, entretanto, estes para o caso de não cumprimento em 10% (dez por
cento) sobre o valor dado à causa. Conste, ainda, que nesse prazo o(a) requerido(a) poderá oferecer embargos monitórios e
que, caso não haja o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, “constituir-se-á de pleno o direito executivo
judicial” (CPC, art. 1102c). Finalmente, estão deferidos os benefícios do art. 172, § 2º, do CPC. Servirá o presente, por cópia
digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: EDWIGES LOPES SIMONSEN NEVES
BAPTISTA (OAB 53078/SP)
Processo 3001334-82.2013.8.26.0480 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Valdecir Costa
Faria - Vistos. VALDECIR COSTA FARIA ingressou em Juízo com a presente ação de execução contra o BANCO DO BRASIL
S/A. Por decisão proferida em fls. 46/46vº, determinou-se que o exequente comprovasse o recolhimento das custas processuais,
sendo indeferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. O exequente não cumpriu a ordem e nem manejou
recurso de agravo. Em fls. 57 foi certificado o decurso do prazo sem atendimento à determinação contida em fls. 46/46vº. D E C
I D O. A inicial deve morrer em seu nascedouro. Ora, o recolhimento de custas iniciais é obrigatório por força da Lei Estadual n.º
11.608, de 29 de dezembro de 2003, observando-se que o autor não se enquadra em nenhuma das exceções previstas na norma
acima citada quanto à isenção ou diferimento para o final (artigos 5º e 6º, da precitada Lei). A falta de recolhimento das custas
importa, pois, em falta de um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de modo
a ensejar a extinção do processo, sem julgamento de mérito. Registre-se, a determinação para recolhimento das necessárias
custas processuais independe de intimação pessoal da parte, bastando tão somente a intimação do advogado, pela Imprensa
Oficial. Sobre o tema em apreço o eminente Desembargador Morato de Andrade assim ementou o acórdão à Apelação n.º
873.713-7, oriunda da Terceira Vara da Comarca de Sertãozinho (autos n.º 324/99), Primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado
de São Paulo: “Sustação de protesto recolhimento das custas iniciais autor que não o comprova apesar de intimado a fazê-lo
processo extinto protesto tirado a tornar a ação sem objeto apelação da autora não conhecida”. No mesmo sentido: Agravo de
Instrumento nº 7240490-7; Apelação nº 7.185.609-6; Apelação nº 523.011.4/9-00; Apelação nº 7.072.455-1. Posto isso, indefiro
a inicial, com fundamento no artigo 295, inciso VI, combinado com o artigo 267, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.
Autorizo o desentranhamento dos documentos que acompanharam a inicial mediante recibo e traslado por parte do interessado.
P.R.I.C., arquivando-se os autos. - ADV: DIEGO ROBERTO MONTEIRO RAMPASSO (OAB 284360/SP), MARCIO NOGUEIRA
BARHUM (OAB 150018/SP)
Processo 3001418-83.2013.8.26.0480 - Procedimento Ordinário - ISS/ Imposto sobre Serviços - Fabio José dos Santos Prefeitura do Municipio de Presidente Bernardes - A respeito da contestação apresentada, manifeste-se o autor em réplica no
prazo legal. - ADV: TAMY YABIKU TRAUTWEIN (OAB 181889/SP), JOCELINO JOSE DE AZEVEDO (OAB 69438/SP), RUBENS
HARUMY KAMOI (OAB 137700/SP)
Processo 3001546-06.2013.8.26.0480 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. A. de A. T. - F. M. de O. - A respeito da contestação
apresentada, manifeste-se a autora. - ADV: SAMUEL SAKAMOTO (OAB 142838/SP), FABIO LOPES DE ALMEIDA (OAB 238633/
SP)
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PRESIDENTE BERNARDES-SP
ÚNICA VARA JUDICIAL
JUIZ DE DIREITO GABRIEL MEDEIROS.
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JULIO TAKAHIRO KUMASAKA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0010/2014
Processo 0002714-70.2008.8.26.0480 (480.01.2008.002714) - Crime de Estelionato e Outras Fraudes ( arts. 171 a 179, CP)
- Estelionato - Jair Bernardi - Em conformidade com o pedido formulado em fls. 760/761, houve o parcelamento do pagamento da
prestação pecuniária no montante de R$ 28.103,86 em 40 parcelas de R$ 702,60. A taxa judiciária no montante de R$ 1.937,00,
será paga em 10 parcelas de R$ 193,70. Em fls. 768, comprovou o sentenciado o pagamento total da multa calculada em R$
187,31. Em fls. 767/768, comprovou o sentenciado o pagamento da primeira parcela da prestação pecuniária e da taxa judiciária.
O documento acostado em fls. 771 comprova o pagamento da 2ª parcela da prestação pecuniária. Assim, considerando que o
vencimento ocorre no dia 10 de cada mês, intime-se o reeducando para comprovar o pagamento da 2ª parcela da taxa judiciária
em 5 dias. - ADV: ARLINDO CARRION (OAB 197606/SP), CAMILA CARRION PAPPOTTI (OAB 199613/SP)

PRESIDENTE EPITÁCIO
Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO THAIS MIGLIORANÇA MUNHOZ CLAUSEN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULO ROBERTO VERGANI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0020/2014
Processo 0000079-79.2009.8.26.0481 (481.01.2009.000079) - Inventário - Inventário e Partilha - Dulce Dalva de Lima Autor(a) manifestar sobre a certidão de fls. Decorreu “in albis” o prazo para a suspensão do processo. - ADV: MARCIO TERUO
MATSUMOTO (OAB 133431/SP), MURILO VALERIO ROCHA (OAB 232265/SP)
Processo 0000083-48.2011.8.26.0481 (481.01.2011.000083) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Silvana Aparecida da Silva Batista - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Providencie a Serventia a alteração da classe
para cumprimento de sentença (evolução de fases), com emissão de nova etiqueta. Após, cite-se, nos termos do artigo 730 do
Código de Processo Civil. Int. - ADV: ALESSANDRO CARMONA DA SILVA (OAB 140057/SP), FERNANDO ONO MARTINS (OAB
224553/SP)
Processo 0000158-29.2007.8.26.0481 (481.01.2007.000158) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Luiz Mariano de Souza
Neto e outros - Marcolino Ferraz - Sucessores de Marcolino Ferraz, Rosa Lopes, Evaldo Ferraz e Eventuais Interessados Na
Causa - Feito nº 2007/000022 Cumpra-se a serventia o despacho de fl. 294. Int. - ADV: ALESSANDRO CARMONA DA SILVA
(OAB 140057/SP), JULIANA HAG MUSSI LIMA FIORESE (OAB 274994/SP), RODRIGO MULLER DOS SANTOS (OAB 186289/
SP)
Processo 0000198-98.2013.8.26.0481 (048.12.0130.000198) - Procedimento Ordinário - Telefonia - Telefônica Brasil Sa
- Feito nº 2013/000032 Fls. 192 e 195/196: Conforme se pode verificar pela cópias a seguir, a decisão de fls. 166/167, que
reduziu o valor da multa para R$ 5.000,00, foi mantida pelo TJSP. Dessa forma, cumpra-se a serventia a decisão de fls. 166/167,
expedindo-se os MLJs. Após, tornem os autos conclusos para sentença. Int. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO
(OAB 126504/SP), LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO (OAB 75081/SP)
Processo 0000353-29.1998.8.26.0481 (481.01.1998.000353) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Uniãofazenda Nacional - Rosa Liske Matias e outros - Manifeste-se o credor sobre a certidão de fls. (Decorreu
o prazo para o devedor manifestar nos autos). - ADV: VINICIUS DA SILVA RAMOS (OAB 121613/SP), LUCIANA DE SOUZA
RAMIRES SANCHEZ (OAB 150008/SP)
Processo 0000476-70.2011.8.26.0481 (481.01.2011.000476) - Execução de Alimentos - Alimentos - J. M. da S. - Requeira a
credora o que entender de direito, no prazo de cinco (05) dias. Int. - ADV: ALDERICO BESERRA (OAB 98554/SP)
Processo 0000685-59.1999.8.26.0481 (481.01.1999.000685) - Separação Consensual - Dissolução - S. G. V. L. e outro Manifeste-se o autor sobre a certidão de fls. 62. - ADV: FABRICIO KENJI RIBEIRO (OAB 110427/SP), DORIVAL MADRI (OAB
2212/MS)
Processo 0000806-72.2008.8.26.0481 (481.01.2008.000806) - Outros Feitos não Especificados - Maria das Dores Abreu
Feitosa - Instituto Nacional do Seguro Social - Providencie a Serventia a alteração da classe para cumprimento de sentença
(evolução de fases), com emissão de nova etiqueta. Após, cite-se, nos termos do artigo 730 do Código de Processo Civil. Int. ADV: VINICIUS DA SILVA RAMOS (OAB 121613/SP), EMIL MIKHAIL JUNIOR (OAB 92562/SP)
Processo 0001105-54.2005.8.26.0481 (481.01.2005.001105) - Inventário - Inventário e Partilha - Beatriz Martins Cano - Feito
nº 2005/000952 Fl. 283: concedo mais dez (10) dias de prazo para o herdeiro se manifestar nos autos. Int. - ADV: ALDERICO
BESERRA (OAB 98554/SP), ANA LUIZA OLIVEIRA LIMEDE (OAB 233300/SP), IDIEL MACKIEVICZ VIEIRA (OAB 121018/SP)
Processo 0001402-80.2013.8.26.0481 (048.12.0130.001402) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - S. C. F. da S. e outro - Feito nº 235/13 VISTOS. Ante os termos da certidão retro, informando que os credores
devidamente intimados, não promoveram o regular andamento do feito, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito,
nos termos do artigo 267, III c.c. 598, ambos do CPC. Arbitro os honorários do patrono(a) dativo(a), em R$ 130,62 (30% do valor
da tabela do convênio PGE/OAB cód. da ação nº 206). Transitada esta em julgado, expeça-se certidão e arquivem-se os autos,
observadas as advertências e formalidades legais. P.R.I. - ADV: OSVALDO ALVES DOS SANTOS (OAB 171213/SP)
Processo 0001600-40.2001.8.26.0481 (481.01.2001.001600) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Itau Sa - Feito nº
2001/001300 Fl. 165: Aguarde-se por quinze (15) dias. Em caso de inércia, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV:
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS (OAB 178060/SP)
Processo 0001989-39.2012.8.26.0481 (481.01.2012.001989) - Separação Litigiosa - Dissolução - M. da G. S. R. - Manifestese o autor sobre a certidão de fls. 309 - ADV: RODRIGO COLNAGO DIAS (OAB 197930/SP)
Processo 0002147-60.2013.8.26.0481 (048.12.0130.002147) - Inventário - Inventário e Partilha - Laerte Gomes dos Santos
- Presentes que estão os requisitos legais, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos de
direito, a partilha de fls. 18/24, destes autos de inventário dos bens deixados por falecimento de Joana Maria dos Santos em
que foi inventariante Laerte Gomes dos Santos. Em consequência, adjudico aos nela contemplados seus respectivos quinhões,
ressalvados os direitos de terceiros, erros ou omissões. Com o trânsito em julgado e com o recolhimento das taxas devidas,
expeça-se formal de partilha. Indefiro o pedido de justiça gratuita, uma vez que o espólio é constituído de vários imóveis (fls.
21/22), o que afasta a presunção de hipossuficiência financeira. Arbitro os honorários advocatícios aos patronos dativos, pelo
convênio Defensoria/OAB em R$ 655,42, que corresponde a 100% do valor da tabela - (código da ação n.º 207) e ao curador
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especial em R$ 435,39 (cód. 115). Após, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I. - ADV: VINÍCIUS
VILELA DOS SANTOS (OAB 298280/SP)
Processo 0002222-17.2004.8.26.0481 (481.01.2004.002222) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Ivete Dominichi Jessica Alves Dominichi e outro - Autor(a) manifestar sobre a certidão de fls. Decorreu “in albis” o prazo para a suspensão do
processo. - ADV: MARCO ANTONIO MADRID (OAB 125941/SP), ALESSANDRO CARMONA DA SILVA (OAB 140057/SP)
Processo 0002537-06.2008.8.26.0481 (481.01.2008.002537) - Procedimento Ordinário - Giselia Leite Miranda da Silva
- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Providencie a Serventia a alteração da classe para cumprimento de sentença
(evolução de fases), com emissão de nova etiqueta. Após, cite-se, nos termos do artigo 730 do Código de Processo Civil. Int. ADV: VINICIUS DA SILVA RAMOS (OAB 121613/SP), ALESSANDRO CARMONA DA SILVA (OAB 140057/SP)
Processo 0002622-84.2011.8.26.0481/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Rosely
Lopes - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Providencie a Serventia a alteração da classe para cumprimento de sentença
(evolução de fases), com emissão de nova etiqueta. Após, cite-se, nos termos do artigo 730 do Código de Processo Civil. Int. ADV: EMIL MIKHAIL JUNIOR (OAB 92562/SP), SERGIO MASTELLINI (OAB 135087/SP)
Processo 0002676-21.2009.8.26.0481 (481.01.2009.002676) - Execução de Alimentos - Alimentos - R. da S. A. e outro - E.
A. A. - Por ora, considerando que o devedor encontra-se representado nos autos, intime-se o seu advogado, para no prazo de
cinco (05) dias, apresentar o endereço do executado devidamente atualizado. Int. - ADV: GILBERTO ALVES MIRANDA (OAB
185235/SP), FABRICIO KENJI RIBEIRO (OAB 110427/SP), GLEIDMILSON DA SILVA BERTOLDI (OAB 283043/SP)
Processo 0002775-20.2011.8.26.0481 (481.01.2011.002775) - Depósito - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco de
Investimentos Sa - Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão veiculada na presente ação e extinto o feito com
resolução do mérito, com fundamento no art. 269, inc. I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR o réu a
proceder, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o depósito o veículo em juízo, em perfeitas condições, ou a pagar a quantia
referente ao seu valor ou do restante do contrato, a que for menor; CONDENAR o réu ao pagamento de custas, despesas
processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do depósito, atualizados a partir desta
data. Ressalva-se, desde já, à parte autora, a utilização da faculdade contida no art. 906 do Código de Processo Civil, se for o
caso. Após o trânsito em julgado desta decisão, certifique-se e intime-se a autora para se manifestar. Nada sendo requerido,
arquivem-se os autos com as baixas e anotações. P.R.I. - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)
Processo 0003158-47.2001.8.26.0481 (481.01.2001.003158) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Maria Lima
Leandro - Os autos encontram-se a disposição em cartório pelo prazo de 05 dias ao(a) Dr.(a). DANIEL SEBASTIÃO DA SILVA.
Nada sendo requerido os mesmos retornarão ao arquivo. - ADV: ZILDO PORTALUPPI (OAB 85393/SP), DANIEL SEBASTIAO
DA SILVA (OAB 57671/SP)
Processo 0003427-66.2013.8.26.0481 (048.12.0130.003427) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Ciência ao autor do bloqueio do veiculo efetuado com
sucesso. de fls. 30. - ADV: ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP), GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/
SP)
Processo 0003473-55.2013.8.26.0481 (048.12.0130.003473) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Mariana Emanuelen da Silva e outros - Claudecir Ferreira dos Santos - Feito nº 539/13 VISTOS.
Homologo o pedido de desistência formulado pelo(s) credor(es) e JULGO EXTINTA a presente execução nos termos do artigo
569 do Código de Processo Civil. Arbitro os honorários advocatícios do(s) patrono(s) dativo(s), pelo convênio PGE/OAB em R$
261,23 - (código da ação n.º 206), que correspondem a 60% do valor da tabela. Transitada esta em julga, expeça(m)-se a(s)
certidão(ões) e, arquivem-se os autos, observadas as advertências e formalidades legais. P.R.I. - ADV: LUCIANA DE ASSIS
FERNANDES LOURENÇO (OAB 247212/SP), LETÍCIA LIMA NOGUEIRA COELHO (OAB 286213/SP)
Processo 0003602-94.2012.8.26.0481 (481.01.2012.003602) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Matilde Sabo Dege - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao
mandado nº 481.2013/007217-9 dirigi-me ao endereço mencionado, por diversas vezes, e não encontrei ninguem em retorno
ao mesmo endereço, e ali sendo, obtive infirmação com a mãe da executada que a mesma atualmente reside na Cidade de
Americana-SP, não sabendo informar o endereço, mas que a executada estaria nesta cidade após o dia 13 do corrente mes, e
assim na data de hoje dirigi-me ao endereço mencionado, e ali sendo, intimei de todo teor do mandado Lucimara Ferreira dos
Reis, que bem ciente ficou, recebeu a cópia do mandado, recusando em lançar sua assinatura o presente, e assim devolvo o
mandado em cartório para o devido fim. O referido é verdade e dou fé. Presidente Epitacio, 17 de dezembro de 2013. - ADV:
VINÍCIUS VILELA DOS SANTOS (OAB 298280/SP)
Processo 0003602-94.2012.8.26.0481 (481.01.2012.003602) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Matilde Sabo Dege - Manifesfe-se o autor sobre a pesquisa negativa de fls. 101. - ADV: VINÍCIUS
VILELA DOS SANTOS (OAB 298280/SP)
Processo 0003941-53.2012.8.26.0481 (481.01.2012.003941) - Monitória - Cheque - Imesul Metalúrgica Ltda - Feito
nº 2012/000571 Fl. 83: Indefiro o pedido de digitalização do processo, uma vez que esta comarca ainda não se encontra
digitalizada. Int. - ADV: JULIANA APARECIDA CUSTÓDIO (OAB 8152/MS)
Processo 0004388-07.2013.8.26.0481 (048.12.0130.004388) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança
- Locação de Imóvel - Gilberto Ferreira - Manifestar sobre a certidão de fls. Decorreu “in albis” o prazo para apresentação de
contestação - ADV: TALITA SOLYON BRAZ (OAB 284324/SP), LUCIMARA MARIA BATISTA DAVID (OAB 323571/SP)
Processo 0004455-69.2013.8.26.0481 (048.12.0130.004455) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamentos e Investimentos - Feito nº 2013/000685 Fl. 52: Com o recolhimento da
taxa devida, providencie a serventia o bloqueio do veículo (transferência) através do sistema RenaJud. Sem prejuízo, requeira
o autor o que entender de direito em termos de prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Int. - ADV: MARLI INACIO
PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0004718-04.2013.8.26.0481 (048.12.0130.004718) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Auto Posto Arlei
Presidente Epitácio Ltda - deixo por ora de expedir Mandado de Intimação ao executado indicar bens passíveis de penhora, tendo
em vista a ausência das diligência do Sr. Oficial de Justiça, necessárias para instruir o mesmo. - ADV: RODRIGO PESENTE
(OAB 159947/SP)
Processo 0005028-10.2013.8.26.0481 (048.12.0130.005028) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Zuleika de Lucena
Freire - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 481.2013/007737-5 dirigi-me aos
endereços indicados no mandado, e lá sendo, após as formalidades legais, CITEI, de seu inteiro teor, aos confinantes JOSÉ
MANOEL DA SILVA e a NILZA DA SILVA ARAGÃO, que ficaram bem cientes do inteiro teor do mandado e, após suas assinaturas,
receberam as contrafés. Certifico ainda que DEIXEI de CITAR, de seu inteiro teor, a VALDEMAR FERREIRA, por não encontrálo, já que no endereço informado há apenas um terreno sem qualquer benfeitoria. Perguntando pela vizinhança, fui informado
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pelo Sr. Pedro Ferreira, Irmão do citando, que ele não reside na cidade, que atualmente reside em Adebrasa - MS, e que não
possui o endereço dele, apenas um telefone de contato: (67) 3547-1429. O referido é verdade e dou fé. Presidente Epitacio, 10
de janeiro de 2014. - ADV: MIGUEL CORRAL JUNIOR (OAB 275198/SP)
Processo 0005078-36.2013.8.26.0481 (048.12.0130.005078) - Procedimento Ordinário - Contribuições Previdenciárias
- Instituto de Previdência Municipal de Caiuá Sp - Manifeste-se o autor sobre a contestação apresentada. - ADV: NELSON
RIGHETTI TAVARES (OAB 215147/SP), MARCOS PAULO DA SILVA CAVALCANTI (OAB 235054/SP), BRUNO THIAGO
LINHARES ARCÂNGELO (OAB 160003/SP)
Processo 0005197-94.2013.8.26.0481 (048.12.0130.005197) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) Shirlene de Azevedo Silva - Especifiquem as partes as provas que realmente pretendem produzir, justificando sua pertinência,
necessidade e utilidade. Prazo: cinco dias. Int. - ADV: PAULA RENATA SEVERINO AZEVEDO (OAB 264334/SP)
Processo 0005317-45.2010.8.26.0481 (481.01.2010.005317) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Milma de Oliveira Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-se o autor sobre o pedido do INSS, solicitando
prazo de noventa dias para apresentar os cálculos de liquidação. - ADV: FERNANDO ONO MARTINS (OAB 224553/SP),
ALESSANDRO CARMONA DA SILVA (OAB 140057/SP)
Processo 0005435-16.2013.8.26.0481 (048.12.0130.005435) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Maria Gilvani
Dantas dos Santos - Autor(a) manifestar sobre a certidão de fls. Decorreu “in albis” o prazo para a suspensão do processo. ADV: CARLOS ALBERTO TORO (OAB 134621/SP), CARLOS ROBERTO ROSSATO (OAB 133450/SP)
Processo 0005447-30.2013.8.26.0481 (048.12.0130.005447) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Dorinha Ferreira
Passos - Feito nº 2013/000843 Ante a inércia do inventariante, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: AUGUSTO
RIBEIRO MARINHO (OAB 293785/SP)
Processo 0005521-21.2012.8.26.0481 (481.01.2012.005521) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito
Comercial - Alice Ferreira de Azevedo e outros - Feito nº 2012/000792 Fl. 135: Indefiro o pedido da co-executada Valdelicia,
já que a nomeação de curador para o incapaz deverá ser feita em ação própria. Concedo mais quinze (15) dias de prazo
para regularização de sua representação processual. Int. - ADV: CARLOS ROBERTO ROSSATO (OAB 133450/SP), ARNOR
SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)
Processo 0005574-70.2010.8.26.0481 (481.01.2010.005574) - Procedimento Ordinário - Luiz Aparecido de Souza - Instituto
Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-se o autor sobre o pedido do INSS, solicitando prazo de noventa dias para apresentar
os cálculos de liquidação. - ADV: ALESSANDRO CARMONA DA SILVA (OAB 140057/SP), FERNANDO ONO MARTINS (OAB
224553/SP)
Processo 0005580-53.2005.8.26.0481 (481.01.2005.005580) - Inventário - Inventário e Partilha - Rubens Guiraldelo - Feito nº
2005/002071 Fl. 223: A fim de ser retificado o formal de partilha, deverá o inventariante emendar as declarações apresentadas.
Em caso de inércia, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: MARCO ANTONIO MADRID (OAB 125941/SP)
Processo 0005616-17.2013.8.26.0481 (048.12.0130.005616) - Execução Contra a Fazenda Pública - Cheque - Rr Cortez
Alimentos Eireli - Feito nº 2013/000868 Fl. 51: Como o requerido já foi devidamente intimado para o cumprimento voluntário da
obrigação (fl. 47), indefiro o pedido de citação formulado pelo autor. Nada sendo requerido no prazo de cinco (05) dias, aguardese provocação no arquivo. Int. - ADV: IGOR LUIS BARBOZA CHAMME (OAB 252269/SP)
Processo 0005659-51.2013.8.26.0481 (048.12.0130.005659) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Banco Santander (brasil) Sa - Manifeste-se o autor sobre a carta precatória devolvida sem cumprimento de fls. 73. ADV: DEBORA GUIMARAES BARBOSA (OAB 137731/SP), RAIMUNDO HERMES BARBOSA (OAB 63746/SP)
Processo 0006007-69.2013.8.26.0481 (048.12.0130.006007) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - A. J. P. - Feito nº 919/13 Vistos. Ante os termos da petição de fls. 44, que contou com a concordância do Dr. Promotor
de Justiça, declaro quitados os alimentos executados nestes autos e por consequência JULGO EXTINTA a presente ação nos
termos do artigo 794, I do Código de Processo Civil. Arbitro os honorários do(s) patrono(s) dativo(s), em R$ 435,39(código da
ação n.º 206), que correspondem a 100% do valor da tabela do convênio OAB/PGE. Transitada esta em julgado, expeça-se
certidão(ões) e arquivem-se os autos, observadas as advertências e formalidades legais. Ciência ao Ministério Público. P.R.I. ADV: JOÃO ANTONIO FERREIRA SARRAIPA (OAB 292784/SP), ELTON OLIVEIRA ROLIN (OAB 128907/SP)
Processo 0006129-53.2011.8.26.0481 (481.01.2011.006129) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I - Feito nº 2011/000994
Aguarde-se por trinta (30) dias, nos termos do art. 267, III, do CPC. Decorrido o prazo acima, intime-se a parte autora,
pessoalmente, para dar regular andamento ao feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção (art. 267, § 1º, do CPC). Int. ADV: RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (OAB 165046/SP)
Processo 0006180-93.2013.8.26.0481 (048.12.0130.006180) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Osmar Roberto Cavalcanti - Manifeste-se o autor sobre a contestação apresentada. - ADV: EMIL MIKHAIL JUNIOR (OAB 92562/
SP)
Processo 0006262-27.2013.8.26.0481 (048.12.0130.006262) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Banco do Brasil Sa - Feito nº 2013/000986 Especifiquem as partes as provas que realmente
pretendem produzir, justificando sua pertinência, necessidade e utilidade. Prazo: cinco dias. Int. - ADV: JOSE LUIZ FORNAGIERI
(OAB 319899/SP), LARISSA ROCHA SILVEIRA (OAB 329363/SP), EDILSON JOSÉ MAZON (OAB 161112/SP), ADRIANO
ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP)
Processo 0006265-79.2013.8.26.0481 (048.12.0130.006265) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Banco do Brasil Sa - Manifeste-se o autor sobre a contestação apresentada. - ADV: ARNOR
SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)
Processo 0006288-25.2013.8.26.0481 (048.12.0130.006288) - Depósito - Alienação Fiduciária - Omni Sa Crédito,financiamento
e Investimento - Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão veiculada na presente ação e extinto o feito com
resolução do mérito, com fundamento no art. 269, inc. I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR o réu a
proceder, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o depósito o veículo em juízo, em perfeitas condições, ou a pagar a quantia
referente ao seu valor ou do restante do contrato, a que for menor; CONDENAR o réu ao pagamento de custas, despesas
processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do depósito, atualizados a partir desta
data. Ressalva-se, desde já, à parte autora, a utilização da faculdade contida no art. 906 do Código de Processo Civil, se for o
caso. Após o trânsito em julgado desta decisão, certifique-se e intime-se a autora para se manifestar. Nada sendo requerido,
arquivem-se os autos com as baixas e anotações. P.R.I. - ADV: TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP)
Processo 0006290-92.2013.8.26.0481 (048.12.0130.006290) - Depósito - Alienação Fiduciária - Omni Sa Crédito,financiamento
e Investimento - Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão veiculada na presente ação e extinto o feito com
resolução do mérito, com fundamento no art. 269, inc. I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR o réu a
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proceder, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o depósito o veículo em juízo, em perfeitas condições, ou a pagar a quantia
referente ao seu valor ou do restante do contrato, a que for menor; CONDENAR o réu ao pagamento de custas, despesas
processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do depósito, atualizados a partir desta
data. Ressalva-se, desde já, à parte autora, a utilização da faculdade contida no art. 906 do Código de Processo Civil, se for o
caso. Após o trânsito em julgado desta decisão, certifique-se e intime-se a autora para se manifestar. Nada sendo requerido,
arquivem-se os autos com as baixas e anotações. P.R.I. - ADV: TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP)
Processo 0006317-12.2012.8.26.0481 (481.01.2012.006317) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Feito nº 2012/000919 Aguarde-se por trinta (30) dias, nos termos do art.
267, III, do CPC. Decorrido o prazo acima, intime-se a parte autora, pessoalmente, para dar regular andamento ao feito no
prazo de 48 horas, sob pena de extinção (art. 267, § 1º, do CPC). Int. - ADV: ELLEN MARTINS GUILHERME (OAB 239014/SP),
MATHEUS ARROYO QUINTANILHA (OAB 251339/SP)
Processo 0006586-17.2013.8.26.0481 (048.12.0130.006586) - Procedimento Ordinário - Seguro - Bradesco Seguros - Feito
nº 2013/001033 Fls. 206/216: Anote-se. Mantenho a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Ciência às
partes da baixa dos autos de agravo de instrumento interposto pelo requerido contra a decisão que indeferiu o pedido de limitação
do litisconsórcio ativo (negado provimento ao agravo), observando que foram juntadas somente as peças principais do referido
instrumento (fls. 52/73) e as demais destruídas nos termos do Provimento 1676/09 do Conselho Superior da Magistratura. Int.
- ADV: VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP), FERNANDA FERREIRA SALVADOR (OAB 243220/SP), ANA RITA
DOS REIS PETRAROLI (OAB 130291/SP)
Processo 0006870-93.2011.8.26.0481 (481.01.2011.006870) - Execução de Alimentos - Alimentos - T. B. da S. e outro Considerando o valor da divida (fl. 102), bem como, em se tratando de execução de alimentos, a qual tramita nos termos do
artigo 732 do Código de Processo Civil, manifestem-se os credores, sobre a extinção da execução, pela satisfação do débito,
tendo em vista o depósito efetuado nos autos (fl. 107), o que deverá ser levantado. Prazo: 05 dias. Int. - ADV: FABIA MARTINA
DE MELLO ZUQUI (OAB 274958/SP)
Processo 0006949-38.2012.8.26.0481 (481.01.2012.006949) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - P. D.
P. - R. A. de S. S. e outros - Vistos etc. PABLO DANILO PEREIRA, regularmente representado por sua genitora Maria Aparecida
Pereira, qualificadas nos autos, propôs a presente ação de investigação de paternidade “post mortem” em face de LARISSA
VITÓRIA PEGORARO SILVA, LUANA GABRIELLY PEGORARO SILVA e RUTH APARECIDA DE SOUZA SILVA, alegando, em
suma, que o falecido genitor das requeridas é seu pai biológico. Junto à inicial vieram os documentos de fls. 05/09. A requerida
Ruth foi regularmente citada às fls. 15/vº. O laudo pericial foi encartado aos autos às fls. 32/44, sobre o qual se manifestou a
parte autora. O Ministério Público manifestou-se pela procedência do pedido formulado nos autos da presente ação (fls. 47/49)
É o relatório. Fundamentadamente, passo a decidir. Julgo o feito antecipadamente, com fundamento no artigo 330, inciso I,
segunda parte, do Código de Processo Civil, uma vez que se encontra suficientemente instruído. Os resultados obtidos com o
exame de identificação pelo sistema de Polimorfismos de DNA (fls. 250), concluíram pela paternidade do falecido genitor das
requeridas, Sr. Luiz Claudio Silva em relação ao autor Pablo Danilo Pereira, com probabilidade de 99,96%. Tendo em vista o
alto poder de precisão que tal exame apresenta em perícias de paternidade, o pedido formulado pela parte autora deve ser
acolhido. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269,
inciso I, do Código de Processo Civil, por PABLO DANILO PEREIRA em face de LARISSA VITÓRIA PEGORARO SILVA, LUANA
GABRIELLY PEGORARO SILVA e RUTH APARECIDA DE SOUZA SILVA, para o fim de: a) declarar a paternidade biológica do
falecido Luiz Claudio Silva com relação ao autor; e b) promover a retificação do registro de nascimento do autor, para o mesmo
passe a se chamar PABLO DANILO PEREIRA SILVA bem como para que sejam incluídos os nomes dos avós paternos Carlos
Roberto Silva e Ruth Aparecida de Souza Silva (fls. 08 e 45). Com relação ao pedido formulado às fls. 45, verifico que não é o
caso de expedir ofício ao INSS para descontos de pensão alimentícia, mas sim, de inclusão do ora autor como beneficiário da
pensão por morte deixada pelo seu falecido genitor, providência esta que pode e deve ser tomada, administrativamente, pelo
próprio interessado e sua genitora, assim que estiver de posse de seus novos documentos. Deixo de condenar os requeridos no
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, vez que não apresentaram resistência à pretensão da parte
autora. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil do Município de Presidente
Epitácio/SP, para que do registro do requerente retifique-se a paternidade, o patronímico e o nome dos avós paternos. P.R.I.C.
Presidente Epitácio, 10 de janeiro de 2014. - ADV: IVELINE GUANAES MEIRA INFANTE MADRID (OAB 189714/SP)
Processo 0006999-64.2012.8.26.0481 (481.01.2012.006999) - Inventário - Inventário e Partilha - Wilson José dos Santos e
outro - Ailton José dos Santos e outro - Feito nº 2012/001007 Recebo a petição de fls. 63/66 como aditamento às declarações
prestadas. Anote-se. Fls. 69/70: Sobre a inclusão do bem, manifeste-se a inventariante. Int. - ADV: LAERTE CARLOS MAGOZZO
(OAB 200650/SP), DANIEL SEBASTIAO DA SILVA (OAB 57671/SP)
Processo 0007061-70.2013.8.26.0481 (048.12.0130.007061) - Procedimento Ordinário - Usufruto e Administração dos Bens
de Filhos Menores - Linair Francisca dos Santos Carlos - Manifeste-se o autor sobre a contestação apresentada de fls. 59/119.
- ADV: ROBERLEI CANDIDO DE ARAUJO (OAB 214880/SP), JOÃO DIAS PAIÃO FILHO (OAB 198616/SP)
Processo 0007438-17.2008.8.26.0481 (481.01.2008.007438) - Execução de Título Extrajudicial - Cerealista Guaíra Ltda
- Feito nº 2008/001127 Fls. 78/79: Para análise do pedido de penhora de ativos financeiros da pessoa física, comprove o
credor que a executada é empresa individual. Em caso de inércia, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: LEANDRO
RAMINELLI ROSLINDO F DE OLIVEIRA (OAB 163275/SP)
Processo 0007443-44.2005.8.26.0481 (481.01.2005.007443) - Depósito - Depósito - Banco do Brasil Sa - Eunice Marcelino
dos Santos - Feito nº 2005/002565 Fl. 121: A fim de ser analisado o pedido do credor, concedo o prazo de cinco (05) dias para
apresentação do cálculo atualizado do débito. Em caso de inércia, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: MARINA
EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), RENATO SAFF DE CARVALHO (OAB 98157/SP)
Processo 0007664-17.2011.8.26.0481 (481.01.2011.007664) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Aglio
Vani Martins - Ciência do oficio de fls. Foi nomeado o(a) Dr(a,o). ANTONIO FERREIRA DA SILVA para exercer o encargo de
curador(a,o) especial. Aguardando sua manifestação em 10 dias. - ADV: ANTONIO FERREIRA DA SILVA (OAB 274668/SP),
HUGO HOMERO NUNES DA SILVA (OAB 307297/SP)
Processo 0008303-98.2012.8.26.0481 (481.01.2012.008303) - Divórcio Litigioso - Dissolução - J. A. P. C. - Especifiquem as
partes as provas que realmente pretendem produzir, justificando sua pertinência, necessidade e utilidade. Prazo: cinco dias. Int.
- ADV: LAERTE CARLOS MAGOZZO (OAB 200650/SP), AUGUSTO RIBEIRO MARINHO (OAB 293785/SP)
Processo 0008548-85.2007.8.26.0481 (481.01.2007.008548) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - C. V.
de S. - J. S. de M. - Proferida r. sentença de fls. 158/159, que declarou a paternidade e fixou pensão alimentícia a ser paga pelo
pai ao filho, na proporção de ½ salário mínimo, houve a interposição de recurso de Apelação pelo requerido (pai), afirmando que
a decisão era ultra petita, visto ser o pedido inicial do autor (filho) em 1/3 do salário mínimo e não no valor fixado na decisão
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(fls. 164/166) O apelado (filho) concordou com o pedido do apelante (pai) para a redução do valor da pensão alimentícia fixada
em 1/3 do salário mínimo. O Ministério Público opinou pela recepção do recurso de Apelação como embargos de declaração.
É o relato do essencial. DECIDO. Não assiste razão ao Ministério Público, visto não estarem presentes os requisitos para
o recebimento de embargos de declaração. Apesar de ter sido entregue a prestação jurisdicional por este Juízo, de modo
que o recurso deveria ser encaminhado ao E. Tribunal de Justiça de Justiça do Estado de São Paulo, verifica-se que dada à
oportunidade de serem reexaminados os pressupostos de admissibilidade do recurso, após a resposta do apelado, deixo de
remeter os autos a E. Corte. Com efeito, concordando as partes com o pedido de reforma da decisão, verifica-se que deixou
de existir o interesse de agir, devido não haver mais controvérsia entre as partes com relação à matéria que seria objeto da
Apelação. As partes concordam que o valor da pensão alimentícia será de 1/3 do salário mínimo (fls. 164/166 e 169/171). Ante
o exposto, CASSO o recebimento do recurso e seu efeito, visto lhe faltar uma das condições de admissibilidade (as partes
acordaram sobre o valor dos alimentos), modalidade interesse de agir, nos moldes do artigo 518, § 2º, do Código de Processo
Civil e HOMOLOGO o acordo das partes para fixar o valor da pensão alimentícia em 1/3 do salário mínimo, mantendo no mais,
a r. sentença de fls. 158/159. Certifique a serventia o transito em julgado, cumprindo o de determinado na r. sentença e nesta
decisão. Presidente Epitacio, 15 de janeiro de 2014. Int. - ADV: FABRICIO KENJI RIBEIRO (OAB 110427/SP), EDSON RAMAO
BENITES FERNANDES (OAB 97843/SP)
Processo 0008568-71.2010.8.26.0481 (481.01.2010.008568) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Liane Automóveis Ltda - Manifeste-se o autor sobre a pesquisa de veiculo negativa de fls. 132. ADV: ALCEU PAULO DA SILVA JUNIOR (OAB 153069/SP), PATRICIA LOPES FERIANI DA SILVA (OAB 122476/SP)
Processo 0008715-29.2012.8.26.0481 (481.01.2012.008715) - Procedimento Ordinário - Seguro - Aparecido Gonçalves da
Silva e outros - Federal Seguros Sa - Caixa Econômica Federal - CEF - Feito nº 2012/001225 Fls. 545/551: Manifeste-se a
CEF. Int. - ADV: ROSANGELA DIAS GUERREIR0 (OAB 48812/RJ), FERNANDA ONGARATTO DIAMANTE (OAB 243106/SP),
EVERTON JORGE WALTRICK DA SILVA (OAB 321752/SP)
Processo 0008796-12.2011.8.26.0481 (481.01.2011.008796) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Kathiara Jesus de Souza - Para realização da perícia médica, nomeio a Dra. ALESSANDRA LEMES BARCALA SOLÉRA,
perita do juízo com consultório na rua Claudionor Saldoval, nº 662 Jd. Paulista, fone 3221-3936, na cidade de Presidente
Prudente SP. Sem prejuízo, apresento o(s) seguinte(s) quesito(s) do Juízo para perícia: 1-) o(a) autor(a) tem algum tipo de
doença? 2-) Qual a denominação legal da doença e seu respectivo CID? 3-) Há quanto tempo o(a) autor(a) é portador(a) da
doença? 4-) A doença é reversível com tratamento? 5-) Pode o(a) autor(a) exercer alguma atividade laborativa? 6-) É possível
a reabilitação? 7-) A incapacidade é total ou parcial? Há quanto tempo está incapaz? 8-) Há quanto tempo o(a) autor(a) está
incapacitado(a) para o trabalho? Intimem-se as partes, para no prazo de cinco (05) dias, especifiquem se pretendem produzir
outras provas e para que indiquem assistentes técnicos e formulem quesitos, caso não tenham apresentado com a petição
inicial e contestação. Agendada data da realização da perícia, intime-se a parte autora para comparecer à perícia médica, dando
ciência também ao Instituto-réu. Com a apresentação do laudo, intimem-se as partes para manifestarem a respeito, no prazo de
dez (10) dias. Int. - ADV: LILIAN REIKO NAGAY (OAB 106225/SP), MARCOS FILINTO MULLER (OAB 118410/SP)
Processo 0008814-33.2011.8.26.0481 (481.01.2011.008814) - Procedimento Ordinário - Guarda - V. dos S. B. - J. C. L. Arbitro os honorários advocatícios ao curador especial, pelo convênio PGE/OAB em R$ 435,39, que corresponde a 100% do
valor da tabela - (código da ação n.º 115). Oportunamente, expeça-se certidão. Cumpra-se a sentença. Int. - ADV: FRANKLIN
VILLALBA RIBEIRO (OAB 153522/SP), MARISTELA GOMES TALAVERA THEODORO (OAB 264336/SP)
Processo 0008866-39.2005.8.26.0481 (481.01.2001.002769/1) - Embargos à Execução - Jandira Alves e Silva e outros Banco Bamerindus do Brasil Sa - Feito nº 2001/001894 Considerando as impugnações apresentadas pelo embargado contra o
laudo pericial, indefiro o pedido da embargante de redução da penhora e de levantamento de valores. Decorrido o prazo recursal
contra esta decisão, tornem os autos conclusos para sentença. Int. - ADV: RUFINO DE CAMPOS (OAB 26667/SP), ANTONIO
CARLOS RODRIGUES DE CARVALHO (OAB 80530/SP)
Processo 0009186-21.2007.8.26.0481 (481.01.2007.009186) - Execução Contra a Fazenda Pública - Valor da Execução /
Cálculo / Atualização - Josefa Rosalia Alves dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social - Ante os termos da certidão retro,
deixo de receber a presente apelação, por ser intempestiva. Prossiga-se na execução em apenso, dando-se vista ao credor. Int.
- ADV: DOUGLAS FRANCISCO DE ALMEIDA (OAB 202600/SP), VINICIUS DA SILVA RAMOS (OAB 121613/SP)
Processo 0009680-75.2010.8.26.0481 (481.01.2010.009680) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Célia da Costa
Gregório - Feito nº 2010/001439 Ante a inércia do inventariante, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: NELSON
RIGHETTI TAVARES (OAB 215147/SP), MARCOS PAULO DA SILVA CAVALCANTI (OAB 235054/SP)
Processo 0009714-84.2009.8.26.0481 (481.01.2009.009714) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Neuza Moraes da
Costa - Feito nº 2009/001359 Ante a inércia do inventariante, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: FABIO MONTEIRO
(OAB 115839/SP), OSWALDO BARBOSA MONTEIRO (OAB 127521/SP)
Processo 0009805-14.2008.8.26.0481 (481.01.2008.009805) - Separação Litigiosa - Dissolução - M. R. R. R. dos S. - Os
autos encontram-se a disposição em cartório pelo prazo de 05 dias ao(a) Dr.(a). JOÃO ANTONIO FERREIRA SARRAIPA. Nada
sendo requerido os mesmos retornarão ao arquivo. - ADV: JOÃO ANTONIO FERREIRA SARRAIPA (OAB 292784/SP)
Processo 0009838-67.2009.8.26.0481 (481.01.2009.009838) - Execução de Alimentos - Alimentos - E. G. F. da S. - V. V. da
S. - Manifeste-se o credor sobre o oficio do INSS comprovando os descontos total do alimentos. - ADV: JOSE LUIZ TEDESCO
(OAB 20799/SP), JOSE GILBERTO BROCHADO (OAB 150000/SP), CARLOS JOSE GONCALVES ROSA (OAB 126277/SP)
Processo 0009848-43.2011.8.26.0481 (481.01.2011.009848) - Inventário - Inventário e Partilha - Rosemary Aparecida Moro
Pereira - Hilda Tenório Rodrigues da Silva e outros - Feito nº 2011/001524 Fls. 131/132: Indefiro o pedido da herdeira Hilda,
uma vez que a renúncia da herdeira Roseny deverá ser feita por instrumento público ou comparecimento neste cartório para
assinatura do termo. Int. - ADV: MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA (OAB 10296/MT), ALESSANDRO CARMONA DA SILVA
(OAB 140057/SP), AUGUSTO RIBEIRO MARINHO (OAB 293785/SP)
Processo 0010105-68.2011.8.26.0481 (481.01.2011.010105) - Execução de Alimentos - Alimentos - J. C. S. C. - A. C. Requeira a credora o que entender de direito, no prazo de cinco (05) dias. Int. - ADV: JOÃO ONOFRE CARDOSO ACOSTA (OAB
11482/MS), MARCOS FILINTO MULLER (OAB 118410/SP)
Processo 0010391-12.2012.8.26.0481 (481.01.2012.010391) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - E. A. dos S. - M. R. dos S. - Vistos. Ante os termos da petição de fls. 72/73, que contou com a concordância do Dr.
Promotor de Justiça (fls. 74), HOMOLOGO o acordo realizado entre as partes, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos.
Suspendo o feito até o cumprimento do acordo, que deverá ser informado à este Juízo pelas credoras, para extinção em virtude
de quitação do débito. Decorrido o prazo para o cumprimento do pacto e nada sendo reclamado em trinta (30) dias, ficam as
partes cientes de que o processo será extinto independentemente de nova intimação. Ciência ao M.P. Int. - ADV: LUCIANA DE
ASSIS FERNANDES LOURENÇO (OAB 247212/SP), LAERTE CARLOS MAGOZZO (OAB 200650/SP)
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Processo 0010498-90.2011.8.26.0481 (481.01.2011.010498) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria do Amparo de Jesus
- Feito nº 2011/001609 Ante a inércia do inventariante, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: AUGUSTO RIBEIRO
MARINHO (OAB 293785/SP)
Processo 0010652-45.2010.8.26.0481 (481.01.2010.010652) - Execução de Alimentos - Alimentos - K. E. dos S. B. - E.
dos S. B. - Providencie a credora, no prazo de cinco (05) dias, cálculo atualizado e discriminado do débito, observando-se o
despacho proferido à fls. 18. Int. - ADV: SERVILIO VIEIRA BRANCO (OAB 119218/SP), JOSE LUIZ TEDESCO (OAB 20799/
SP)
Processo 0010940-22.2012.8.26.0481 (481.01.2012.010940) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - V. da C. L. e
outro - R. L. - Ante os termos da certidão retro, arquivem-se os autos, observadas as advertências e formalidades legais. - ADV:
RONALDO NERY DUARTE (OAB 327448/SP), SIDNEY DURAN GONÇALEZ (OAB 295965/SP)
Processo 0011071-94.2012.8.26.0481 (481.01.2012.011071) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Antonio Tavares
de Abreu - Presentes que estão os requisitos legais, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos
de direito, a partilha de fls. 51/53, destes autos de inventário dos bens deixados por falecimento de Maria Tereza de Sousa em
que foi inventariante Antonio Tavares de Abreu. Em consequência, adjudico aos nela contemplados seus respectivos quinhões,
ressalvados os direitos de terceiros, erros ou omissões. Com o trânsito em julgado, expeça-se formal de partilha, salientando-se
que os benefícios da justiça gratuita, desde já concedidos, devem ser entendidos em sua plenitude, incluindo todas as despesas
necessárias à plena satisfação do direito do assistido, inclusive extrajudiciais, no caso, o registro do formal de partilha. Arbitro os
honorários advocatícios aos patronos dativos, pelo convênio Defensoria/OAB em R$ 655,42, que corresponde a 100% do valor
da tabela - (código da ação n.º 207) e ao curador especial em R$ 435,39 (cód. 115). Após, arquivem-se os autos, observadas as
formalidades legais. P.R.I. - ADV: ELTON OLIVEIRA ROLIN (OAB 128907/SP)
Processo 0011097-29.2011.8.26.0481 (481.01.2011.011097) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Maria
Aparecida Borges da Silva Vieira - Caixa Seguros Sa - Manifeste-se o autor sobre a resposta do oficio de fls. 154. - ADV:
DANIEL SEBASTIAO DA SILVA (OAB 57671/SP), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI (OAB 139482/SP)
Processo 0011434-86.2009.8.26.0481 (481.01.2009.011434) - Inventário - Inventário e Partilha - José Belardo Sobrinho e
outro - Feito nº 2009/001598 Concedo o prazo de cinco (05) dias para apresentação do plano de partilha. Em caso de inércia,
aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: DANIEL SEBASTIAO DA SILVA (OAB 57671/SP)
Processo 0011768-86.2010.8.26.0481 (481.01.2010.011768) - Outros Feitos não Especificados - Mauro Pires Gonçalves Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Com relação à sentença proferida nos autos, recebo a apelação nos efeitos devolutivo
e suspensivo. No que tange à tutela antecipada deferida, recebo a apelação somente no efeito devolutivo (artigo 520, VII do
CPC). Vista à parte contrária para contra-razões, no prazo legal. Int. - ADV: FERNANDO ONO MARTINS (OAB 224553/SP),
EMIL MIKHAIL JUNIOR (OAB 92562/SP)
Processo 0011931-66.2010.8.26.0481/01 - Cumprimento de sentença - Auxílio-Doença Previdenciário - Francisco Alves da
Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Providencie a Serventia a alteração da classe para cumprimento de sentença
(evolução de fases), com emissão de nova etiqueta. Após, cite-se, nos termos do artigo 730 do Código de Processo Civil. Int. ADV: EMIL MIKHAIL JUNIOR (OAB 92562/SP), FERNANDO ONO MARTINS (OAB 224553/SP)
Processo 0011964-85.2012.8.26.0481 (481.01.2012.011964) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - E. L. B. - A presente ação segue o rito do artigo 733 do Código de Processo Civil. Conforme se observa pelo
despacho proferido a fl. 28, foi determinado que o devedor efetue o pagamento em 03 dias, do valor de R$ 1.054,04, referente
aos 03 últimos meses anteriores à propositura da ação, devendo, ainda, efetuar o pagamento das pensões que se vencerem
ao longo da demanda, sob pena de prisão. Assim, nada a prover com relação ao pedido retro formulado. Prossiga. Int. - ADV:
LAERTE CARLOS MAGOZZO (OAB 200650/SP), LEONARDO BORBA (OAB 28184/SC), VANESSA SILVA CONRADO DA ROSA
(OAB 38132/SC)
Processo 0012017-08.2008.8.26.0481 (481.01.2008.012017) - Procedimento Ordinário - Adalberto de Menezes Gomes
e outros - Cesp Companhia Energética de São Paulo - Feito nº 2008/001811 Considerando que os presentes autos foram
digitalizados e armazenados no Sistema Integrado da Atividade Judiciária do STJ, passando a tramitar de forma eletrônica,
aguarde-se seu julgamento. Int. - ADV: MARIO ROBERLEY CARVALHO DA SILVA (OAB 81508/SP), KÉLIE CRISTIANNE DE
PAULA FERREIRA CARVALHO (OAB 190694/SP), ANDRE LUIZ ESTEVES TOGNON (OAB 139512/SP)
Processo 0012376-84.2010.8.26.0481 (481.01.2010.012376) - Depósito - Depósito - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento
e Investimento - Feito nº 2010/001878 Fl. 119: A fim de ser analisado o pedido do autor, concedo o prazo de cinco (05) dias para
recolhimento da taxa devida e apresentação do cálculo atualizado do débito. Em caso de inércia, aguarde-se provocação no
arquivo. Int. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0012405-66.2012.8.26.0481 (481.01.2012.012405) - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso - Waldir
Aparecido Capuci - Feito nº 2012/001730 1) Fls. 100/102: A parte exeqüente requer buscas junto ao sistema bancário e bloqueio
de numerário, por intermédio do BACEN. Considerando a ordem de preferência da penhora estipulada pelo art. 655, do Código
de Processo Civil, defiro o pedido. Determino o bloqueio das disponibilidades financeiras da parte executada, levando-se em
conta o valor de R$ 182.256,63 (fls. 105). Saliento que essas providências serão cumpridas diretamente pelo Juízo, nos termos
do Convênio de Cooperação Técnico-Institucional celebrado em 08 de maio de 2001, entre o STJ - CJF e o Banco Central
do Brasil para fins de acesso ao Sistema BACEN-JUD. Desde já, destaco que eventual bloqueio de valor irrisório perante o
montante da dívida exeqüenda será prontamente levantado, em atenção ao contido no art. 659, § 2º, do Código de Processo
Civil. Efetuada a penhora on-line, requisite-se a transferência do numerário para conta judicial a ser aberta na agência do Banco
Nossa Caixa Nosso Banco S/A, vinculada aos autos em epígrafe. 2) Após, providencie-se a intimação da parte executada. 3)
Certificada essa diligência, intime-se a parte exeqüente para requerer o que entender pertinente, no prazo de 15 (quinze) dias.
Para que seja realizada a consulta on-line, concedo o prazo de cinco (05) dias para que o credor providencie o recolhimento da
quantia de R$ 11,00 (GFEDTJ- código 434-1), de acordo com o Provimento CSM 1864/11 e Comunicado 170/11. Em caso de
inércia, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: CARLOS AUGUSTO MELKE FILHO (OAB 11429/MS)
Processo 0012945-85.2010.8.26.0481 (481.01.2010.012945) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Altamir dos Santos - Manifeste-se o autor sobre o pedido do INSS, solicitando prazo de noventa dias para apresentar os cálculos
de liquidação. - ADV: EMIL MIKHAIL JUNIOR (OAB 92562/SP)
Processo 0012964-91.2010.8.26.0481 (481.01.2010.012964) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Derlicia Carmo da Fonseca Ofman - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Com relação à sentença proferida nos autos,
recebo o recurso adesivo nos efeitos devolutivo e suspensivo. No que tange à tutela antecipada deferida, recebo o recurso
adesivo somente no efeito devolutivo. Vista à parte contrária para contra-razões, no prazo legal. Int. - ADV: FERNANDO ONO
MARTINS (OAB 224553/SP), EMIL MIKHAIL JUNIOR (OAB 92562/SP)
Processo 0013284-10.2011.8.26.0481 (481.01.2002.003298/2) - Habilitação de Crédito (Inativa) - Hsbc Bank Brasil Sa
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Banco Múltiplo - Espólio de Yoshitake Akitaka - Feito nº 2002/002074 Recebo os embargos de declaração interpostos pelo autor
(fls. 73/74), porquanto tempestivos, mas nego-lhes provimento ante a ausência de contradição, omissão e obscuridade. Int. ADV: IRIO SOBRAL DE OLIVEIRA (OAB 112215/SP), JOEL REZENDE JUNIOR (OAB 231448/SP), RUFINO DE CAMPOS (OAB
26667/SP)
Processo 0013473-51.2012.8.26.0481 (048.12.0120.013473) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Ana Vitória Agapito Zavatieri - Feito nº 1820/12 Vistos. Ante os termos da petição de fls. 60/62,
que contou com a concordância do Dr. Promotor de Justiça, homologo o acordo formulado pelas partes e declaro quitados os
alimentos executados nestes autos e por consequência JULGO EXTINTA a presente ação nos termos do artigo 794, I do Código
de Processo Civil. Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, observadas as advertências e formalidades legais. Ciência
ao Ministério Público. P.R.I. - ADV: AUGUSTO RIBEIRO MARINHO (OAB 293785/SP)
Processo 0013520-25.2012.8.26.0481 (048.12.0120.013520) - Inventário - Inventário e Partilha - Marilza Araujo de Abreu
Silveira - Feito nº 2012/001830 Fl. 42: Anote-se. O pedido de justiça gratuita será analisado no momento da apresentação das
primeiras declarações. Concedo o prazo de quinze (15) dias para apresentação das primeiras declarações. Em caso de inércia,
aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: FABRICIO KENJI RIBEIRO (OAB 110427/SP), DANIEL SEBASTIAO DA SILVA
(OAB 57671/SP)
Processo 3000971-92.2013.8.26.0481 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Antonio Pedreira de Almeida Filho Feito nº 2013/001834 1) Fl. 40/41: A parte exeqüente requer buscas junto ao sistema bancário e bloqueio de numerário, por
intermédio do BACEN. Considerando a ordem de preferência da penhora estipulada pelo art. 655, do Código de Processo Civil,
defiro o pedido. Determino o bloqueio das disponibilidades financeiras da parte executada, levando-se em conta o valor de
R$ 1.818,36 (fls. 41). Saliento que essas providências serão cumpridas diretamente pelo Juízo, nos termos do Convênio de
Cooperação Técnico-Institucional celebrado em 08 de maio de 2001, entre o STJ - CJF e o Banco Central do Brasil para fins
de acesso ao Sistema BACEN-JUD. Desde já, destaco que eventual bloqueio de valor irrisório perante o montante da dívida
exeqüenda será prontamente levantado, em atenção ao contido no art. 659, § 2º, do Código de Processo Civil. Efetuada a
penhora on-line, requisite-se a transferência do numerário para conta judicial a ser aberta na agência do Banco Nossa Caixa
Nosso Banco S/A, vinculada aos autos em epígrafe. 2) Após, providencie-se a intimação da parte executada. 3) Certificada essa
diligência, intime-se a parte exeqüente para requerer o que entender pertinente, no prazo de 15 (quinze) dias. Para que seja
realizada a consulta on-line, concedo o prazo de cinco (05) dias para que o credor providencie o recolhimento da quantia de R$
11,00 (GFEDTJ- código 434-1), de acordo com o Provimento CSM 1864/11 e Comunicado 170/11. Int. - ADV: JOSE CARLOS
BOTELHO TEDESCO (OAB 147419/SP)
Processo 3001121-73.2013.8.26.0481 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M. V. R. de A.
- Aguarde-se o decurso do prazo, conforme homologação do acordo (fls. 40). Int. - ADV: CARLOS ROBERTO ROSSATO (OAB
133450/SP)
Processo 3001133-06.2013.8.26.0411 - Carta Precatória Cível - Busca e Apreensão (nº 0001550-19.2013.8.26.0311 - Vara
Única da Comarca de Junqueirópolis) - Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S/A - Feito nº 2013/002532 Ante a
inércia da autora, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as nossas homenagens e observadas as formalidades legais. Int. - ADV:
EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)
Processo 3001472-46.2013.8.26.0481 - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - Evelize da Penha Ryback Lobo
- Fazenda Pública da Estância Turística de Presidente Epitácio - Feito nº 2013/002017 Especifiquem as partes as provas que
realmente pretendem produzir, justificando sua pertinência, necessidade e utilidade. Prazo: cinco dias. Int. - ADV: GLEIDMILSON
DA SILVA BERTOLDI (OAB 283043/SP), MARCIO TERUO MATSUMOTO (OAB 133431/SP)
Processo 3001514-95.2013.8.26.0481 - Monitória - Cheque - Selma Martins de Oliveira Almeida - Feito nº 2013/002044
Concedo o prazo de cinco (05) dias para o autor retirar a precatória de fl. 19 para integral cumprimento. Int. - ADV: TERSIO
IDBAS MORAES SILVA (OAB 318211/SP)
Processo 3001702-88.2013.8.26.0481 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L. M. S. - VISTOS. Recolha-se o
documento, fixando-o na contra capa do processo, o qual ficará à disposição da parte. Após, arquivem-se os autos. Int. - ADV:
CRISTIANE COTINI DO COUTO CAMARGO (OAB 283337/SP)
Processo 3001801-58.2013.8.26.0481 - Divórcio Litigioso - Dissolução - C. F. C. R. - Feito nº 2013/002148 HOMOLOGO o
pedido de desistência da ação (fls. 29/30), para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, JULGANDO EXTINTO o processo,
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, VIII do CPC. - ADV: VICTOR GUIMARO SAKITANI (OAB 292872/SP)
Processo 3001814-57.2013.8.26.0481 - Procedimento Ordinário - Estabelecimentos de Ensino - Janayne Mayra da Silva
de Andrade - Instituto Educacional do Estado de São Paulol - IESP (Grupo Educacional Uniesp) - Feito nº 2013/002157 Fl.
225: Indefiro o pedido da autora, uma vez que foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela. Considerando a eficiência da
conciliação como meio de composição do litígio, digam as partes envolvidas se possuem interesse na designação de audiência
preliminar prevista no art. 331 do cpc. prazo: dez (10) dias. Sem prejuízo, no mesmo prazo, indiquem os litigantes as provas que
efetivamente pretendem produzir, justificando quais fatos pretendem demonstrar com cada prova requerida, “já que o simples
protesto genérico não é suficiente para justificar a realização de instrução, às vezes desnecessária” (rt 505/103). Após, voltem
os autos conclusos para o saneamento da causa ou o julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Int. - ADV: EMERSON
TADEU KUHN GRIGOLLETTE JUNIOR (OAB 212744/SP), BRENNO MINATTI (OAB 265237/SP)
Processo 3001939-25.2013.8.26.0481 - Divórcio Litigioso - Dissolução - C. A. R. V. - Manifeste-se a autora sobre a certidão
de fls. decorreu o prazo para o requerido apresentar contestação. - ADV: MARISTELA GOMES TALAVERA THEODORO (OAB
264336/SP)
Processo 3003159-58.2013.8.26.0481 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - Edson
Pereira Jardim da Rocha - Manifestar sobre a certidão de fls. Decorreu “in albis” o prazo para apresentação de contestação ADV: MURILO VALERIO ROCHA (OAB 232265/SP)
Processo 3003257-43.2013.8.26.0481 - Impugnação de Assistência Judiciária - Usufruto e Administração dos Bens de Filhos
Menores - Linair Francisca dos Santos Carlos - Antonio José Carlos - Manifeste-se o autor sobre a certidão de fls. 11 (Decorreu
o prazo para o impugnado manifestar sobre a impugnação). - ADV: JOÃO DIAS PAIÃO FILHO (OAB 198616/SP), ROBERLEI
CANDIDO DE ARAUJO (OAB 214880/SP)
Processo 3003594-32.2013.8.26.0481 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - OMNI S/A Credito, financiamento e Investimento - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
481.2013/007218-7 dirigi-me ao endereço indicado no mandado, e lá sendo, não consegui localizar o veículo objeto desta
busca. Destarte, deixei de proceder à BUSCA E APREENSÃO do bem indicado no mandado e devolvo o mandado para o devido
fim. O referido é verdade e dou fé. Presidente Epitacio, 13 de janeiro de 2014. - ADV: TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA
(OAB 321324/SP)
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Processo 3003743-28.2013.8.26.0481 - Procedimento Ordinário - Gratificações Municipais Específicas - Indianara Cabral
Nunes dos Santos - Feito nº 2013/002813 Fl. 30: Anulo a certidão de fl. 28, pois equivocada. Aguarde-se o prazo para defesa.
Int. - ADV: JOAO CARLOS T DE CARVALHO JUNIOR (OAB 121388/SP), GLEIDMILSON DA SILVA BERTOLDI (OAB 283043/
SP)
Processo 3003837-73.2013.8.26.0481 - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - Gilmar Roberto de Souza
- Feito nº 2013/002851 Fl. 25: Anulo a certidão de fl. 23, pois equivocada. Aguarde-se o prazo para defesa. Int. - ADV: JOAO
CARLOS T DE CARVALHO JUNIOR (OAB 121388/SP), GLEIDMILSON DA SILVA BERTOLDI (OAB 283043/SP)
Processo 3003839-43.2013.8.26.0481 - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - David Martins Jacinto - Feito
nº 2013/002853 Fl. 25: Anulo a certidão de fl. 23, pois equivocada. Aguarde-se o prazo para defesa. Int. - ADV: GLEIDMILSON
DA SILVA BERTOLDI (OAB 283043/SP), JOAO CARLOS T DE CARVALHO JUNIOR (OAB 121388/SP)
Processo 3003925-14.2013.8.26.0481 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimentos S/A - Proc. 2013/002891 1-) Recebo a petição de fls. 26/27 com aditamento à inicial. Anote-se.
Comprovada que está a mora, nos termos do artigo 2º, parágrafo 3º e com fundamento no artigo 3º, ambos do Decreto Lei
911/69, alterado pela Lei nº 10.931 de 02/08/04, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão. 2-) Determino ao Oficial de Justiça
desta Vara, competente por distribuição, que realize a busca e apreensão do veículo descrito na petição inicial e o deposite nas
mãos do(a) requerente, ficando desde já autorizada, independentemente de maiores formalidades, a requisição de força policial
e ordem de arrombamento se caracterizada resistência. Em seguida, CITE-SE, o réu, advertindo-o de que: a) no prazo de 05
dias, poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, hipótese na
qual o bem lhe será restituído livre de ônus; b) decorrido tal prazo sem a purgação da mora, consolidar-se-ão a propriedade e a
posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário; c) o prazo para resposta é de 15 dias da execução da liminar,
e tal resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha pago a dívida apontada pelo credor e recebido o veículo, caso
entenda ter havido pagamento a maior e deseje restituição. d) se a ação for julgada improcedente, a lei prevê a condenação
do credor ao pagamento de multa, em favor do devedor, equivalente a 50% do valor originalmente financiado, devidamente
atualizado, caso o bem já tenha sido alienado, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. 3-) Decorrido in albis o prazo para
resposta, ou não localizada a parte requerida ou o bem, manifeste-se expressamente a parte autora sobre o prosseguimento,
traduzido o silêncio como desistência da ação; 4-) Cumprida a liminar e decorrido o prazo para pagamento e contestação,
certifique-se e registre-se os autos para sentença. Defiro ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios previstos no art. 172, § 2º, do
CPC. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV: FABIO
FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP)
Processo 3004365-10.2013.8.26.0481 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M. A. M. - Feito nº 3038/13 Vistos.
HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, JULGANDO EXTINTO o
processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, VIII do CPC. Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos,
observadas as advertências e formalidades legais. Ciência ao MP. P.R.I. - ADV: EDSON RAMAO BENITES FERNANDES (OAB
97843/SP)
Processo 3004514-06.2013.8.26.0481 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - FAZENDA
PUBLICA DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO - José Antonio dos Santos - Manifeste-se o autor sobre a
impugnação apresentada de fls. 44/45. - ADV: FABRICIO KENJI RIBEIRO (OAB 110427/SP), ROGERIO LEANDRO FERREIRA
(OAB 142624/SP)
Processo 3004793-89.2013.8.26.0481 - Interdição - Tutela e Curatela - M. N. F. da S. - Aguarde-se por trinta (30) dias.
Decorrido o prazo sem qualquer resposta, reitere-se o ofício copiado a fls. 20. Int. - ADV: GLEIDMILSON DA SILVA BERTOLDI
(OAB 283043/SP)
Processo 3004897-81.2013.8.26.0481 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Elide Nascimento Moreira - Feito nº
3217/13 Vistos. HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, JULGANDO
EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, VIII do CPC. Transitada esta em julgado, arquivem-se
os autos, observadas as advertências e formalidades legais. P.R.I. - ADV: EMIL MIKHAIL JUNIOR (OAB 92562/SP)
Processo 3005182-74.2013.8.26.0481 - Monitória - Nota Promissória - Judite Quintino de Araújo - Feito nº 2013/003292
Considerando que o(s) documento(s) juntado(s) com a inicial traz(em) a aparência de existência de relação de direito material
entre as partes, preenchendo os requisitos do art. 1.102-A do CPC, expeça-se mandado/carta precatória para pagamento da
quantia pedida, no prazo de quinze dias, advertindo-se o(a) réu(ré) de que o cumprimento voluntário o(a) isentará do pagamento
de custas e honorários advocatícios (art. 1.102c, par. 1º), os quais ficam estipulados em 10% sobre o valor do débito e serão
devidos se o(a) demandado(a) não cumprir o referido mandado inicial. Cientifique-se ainda o(a) réu(ré) de que poderá, no
mesmo prazo de 15 dias, oferecer embargos, por advogado, que suspenderão a eficácia do mandado inicial. Se o pagamento
não for realizado e se os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o mandado em título executivo judicial,
convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo e prosseguindo-se na forma prevista no LIVRO I, TÍTULO VIII,
CAPÍTULO X, do CPC (art. 1.102c, “caput”). Sendo convertido o mandado inicial em mandado executivo, fica o réu cientificado
de que, independente de nova intimação, terá o prazo de 15 dias para efetuar o pagamento voluntário do débito devidamente
atualizado, sob pena do valor da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% e ser determinada a expedição do
mandado para penhora de bens e avaliação (CPC, art. 475-J, acrescido pela Lei nº 11.232, de 22.12.2005) - (Resp. 954.859RS, STJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 16.08.2007, DJU 27.08.2007, pg. 252). Autorizo as diligências nos termos do
art. 172, § 2º, do CPC. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int.
- ADV: MATEUS VICENTE DASSIE NORONHA (OAB 322514/SP)
Processo 3005218-19.2013.8.26.0481 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Antonio Hugo da Silva Feito nº 2013/003307 Fl. 46: Redistribua-se os presentes autos ao Juizado Especial desta comarca. Int. - ADV: HUGO HOMERO
NUNES DA SILVA (OAB 307297/SP), KETH SANDER PINOTTI DA SILVA (OAB 322468/SP)
Processo 3005326-48.2013.8.26.0481 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Jaiane Martins Marra - Feito nº
2013/003331 CONCEDO os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. CITE-SE, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15
(quinze) dias para apresentar (em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial,
cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285, do Código de Processo Civil. Int. - ADV: THIAGO DA CUNHA BASTOS (OAB
279784/SP)
Processo 3005498-87.2013.8.26.0481 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - E. W. S. S. VISTOS. Processe-se em segredo de justiça e com isenção de custas. Em se tratando de execução de prestação alimentícia com
fundamento no art. 733 do CPC e considerando o caráter emergencial da mesma bem como a disposição legal específica que
permite, em benefício da rápida solução do conflito, até mesmo a prisão civil do devedor como meio de assegurar o pagamento
das prestações delibero que se processe neste feito, de rito especial, as prestações recentemente vencidas, compreendidas as
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três (03) últimas não pagas antes da distribuição do processo. Apresente o(a) credor(a) cálculo do débito que deve ajustar-se
à sistemática supra, no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Ciência ao M.P. Int. - ADV: HUGO HOMERO
NUNES DA SILVA (OAB 307297/SP)
Processo 3005666-89.2013.8.26.0481 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - E. C. R. - Feito
nº 3465/13 VISTOS. Processe-se em segredo de justiça e com isenção de custas. Em se tratando de execução de prestação
alimentícia com fundamento no art. 733 do CPC e considerando o caráter emergencial da mesma bem como a disposição legal
específica que permite, em benefício da rápida solução do conflito, até mesmo a prisão civil do devedor como meio de assegurar
o pagamento das prestações delibero que se processe neste feito, de rito especial, as prestações recentemente vencidas,
compreendidas as três (03) últimas não pagas antes da distribuição do processo. Apresente o(a) credor(a) cálculo do débito
que deve ajustar-se à sistemática supra, no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Ciência ao M.P. Int. - ADV:
IVELINE GUANAES MEIRA INFANTE MADRID (OAB 189714/SP)

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO THAIS MIGLIORANÇA MUNHOZ CLAUSEN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MIZAEL SILVA SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2014
Processo 0007839-74.2012.8.26.0481 (481.01.2012.007839) - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - Neuza de Souza Almeida Ribeiro - Secretário de Saude de Presidente Epitácio - - Diretor
Tecnico do Departamento Regional de Saude de Presidente Prudente - Fazenda Publica do Estado de São Paulo e outro - Feito
nº 1.029/2012 Intime-se a impetrante via mandado, com urgência, do inteiro teor dos documentos apresentados pelo impetrado
a fls. 223/226, eis que o procedimento cirúrgico se encontra agendado para o dia 28/01/2014, às 07:10 no Hospital São Paulo UNIFESP, localizado na rua Botucatu, 816, Vila Mariana, São Paulo (fls. 223). - ADV: FABRICIO KENJI RIBEIRO (OAB 110427/
SP), JULIANA CRISTINA LOPES (OAB 189590/SP), CESAR AUGUSTO DOS SANTOS (OAB 238970/SP)

PRESIDENTE PRUDENTE
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PRESIDENTE PRUDENTE EM 15/01/2014
PROCESSO :0000915-73.2014.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : VERONILDO JOSE RIBEIRO
RECLAMADO : LEVY
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0000916-58.2014.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : LUCIMARA APARECIDA DIOCESI SILVA
RECLAMADO : RODOLFO FRANCISCO DE OLIVEIRA
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0000698-30.2014.8.26.0482
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Município de Presidente Prudente
ADVOGADO : 128393/SP - Luciane Fidalgo Marcondes Silva
EXECTDO
: Cristina Aparecida dos Santos
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :0000692-23.2014.8.26.0482
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Município de Presidente Prudente
ADVOGADO : 128393/SP - Luciane Fidalgo Marcondes Silva
EXECTDO
: Alipio Rodrigues
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :0000693-08.2014.8.26.0482
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Município de Presidente Prudente
ADVOGADO : 128393/SP - Luciane Fidalgo Marcondes Silva
EXECTDO
: Edson Fernandes Ribas
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
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PROCESSO :0000694-90.2014.8.26.0482
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Município de Presidente Prudente
ADVOGADO : 128393/SP - Luciane Fidalgo Marcondes Silva
EXECTDO
: Sandra Aparecida de Siqueira
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :0000921-80.2014.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : IVANI ALVES DOS SANTOS
RECLAMADA : Telefonica Brasil S/A
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :1000345-70.2014.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: A. F. B. DE S.
ADVOGADO : 188343/SP - Fábio Augusto Venâncio
REQDO
: A. Y. T.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000348-25.2014.8.26.0482
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: SEBASTIÃO JORGE FRANCISCO FILHO
ADVOGADO : 188343/SP - Fábio Augusto Venâncio
IMPTDO
: DELEGADO DE POLÍCIA DIRETOR DA 332ª CIRETRAN DE ÁLVARES MACHADO
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000349-10.2014.8.26.0482
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S/A
ADVOGADO : 164163/SP - Fernando Ferrari Vieira
REQDO
: NELSON VIEIRA DO NASCIMENTO
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000350-92.2014.8.26.0482
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO : 151464/SP - Aureliano Pires Vasques
IMPTDO
: Diretor da 14a CIRETRAN de Presidente Prudente/SP
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000351-77.2014.8.26.0482
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: ANTONIO GARRIO CAMPIONI
ADVOGADO : 151464/SP - Aureliano Pires Vasques
IMPTDO
: Diretor da 14a CIRETRAN de Presidente Prudente/SP
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000355-17.2014.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: RODRIGO GONÇALVES ALVES
ADVOGADO : 320994/SP - Andreia Aparecida da Costa
REQDO
: ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000357-84.2014.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: amanda marson batista
ADVOGADO : 110912/SP - Higéia Cristina Sacoman
REQDO
: UNIMED PRESIDENTE PRUDENTE
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000358-69.2014.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: KLEBER SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO : 320994/SP - Andreia Aparecida da Costa
REQDO
: ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO
REQDO

:1000346-55.2014.8.26.0482
:MONITÓRIA
: ROSELI APARECIDA EVANGELISTA DA SILVA
: 188343/SP - Fábio Augusto Venâncio
: FÁBIO DE OLIVEIRA
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VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000695-75.2014.8.26.0482
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Município de Presidente Prudente
ADVOGADO : 128393/SP - Luciane Fidalgo Marcondes Silva
EXECTDO
: Congregação das Irmãs dos Anciãos Desamp
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :0000696-60.2014.8.26.0482
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Município de Presidente Prudente
ADVOGADO : 128393/SP - Luciane Fidalgo Marcondes Silva
EXECTDO
: David Carvalho de Oliveira
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000347-40.2014.8.26.0482
:HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
: W. DOS S. C.
: 128077/SP - Leda Maria dos Santos

PROCESSO :1000352-62.2014.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: LUCIANA MARTINS RIBEIRO
ADVOGADO : 197840/SP - Lussandro Luis Gualdi Malacrida
REQDO
: GOLDFARB 12 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000353-47.2014.8.26.0482
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE
: Caio Ogata Martins
ADVOGADO : 123322/SP - Luiz Antonio Galiani
REQDA
: Elizabethe de Moraes
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000354-32.2014.8.26.0482
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: A. A. J.
ADVOGADO : 154856/SP - Andre Shigueaki Teruya
REQDA
: T. M. A. DE A.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :0000697-45.2014.8.26.0482
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Município de Presidente Prudente
ADVOGADO : 128393/SP - Luciane Fidalgo Marcondes Silva
EXECTDO
: Marciano Vaz de Azevedo
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000356-02.2014.8.26.0482
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADO SÃO PAULO
ADVOGADO : 99169/SP - Neiva Magali Judai Gomes
EMBARGDA : DIVA DA SILVA GUILHERME
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:1000359-54.2014.8.26.0482
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
: A. A. E. B.

PROCESSO :0000699-15.2014.8.26.0482
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Município de Presidente Prudente
ADVOGADO : 128393/SP - Luciane Fidalgo Marcondes Silva
EXECTDO
: Mario Marsicano Geraldo
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000360-39.2014.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: PEDRO DANDREA NETO
ADVOGADO : 288278/SP - Jacqueline de Paula Silva Cardoso
REQDO
: MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
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:1000361-24.2014.8.26.0482
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
: E. A. DE M.

PROCESSO :1000362-09.2014.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: ALEX WILSON ARRUDA
ADVOGADO : 276819/SP - Maria Augusta Garcia Sanchez
REQDO
: Sony Brasil Ltda
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000363-91.2014.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: DIANA DESTILARIA DE ÁLCOOL NOVA AVANHANDAVA LTDA
ADVOGADO : 166532/SP - Gino Augusto Corbucci
REQDA
: Cássia Regina Lopes Campesi
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000929-57.2014.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : LETICIA DA SILVA NUNES
RECLAMADO : AJATO CONTROLE DE PRAGAS
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0000700-97.2014.8.26.0482
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Município de Presidente Prudente
ADVOGADO : 128393/SP - Luciane Fidalgo Marcondes Silva
EXECTDO
: Josina Alves da Silva
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :0000701-82.2014.8.26.0482
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Município de Presidente Prudente
ADVOGADO : 107487/SP - Henrique Toledo Cesar de M Quelho
EXECTDO
: Claudia Oliveira Lima da Silva
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :0000702-67.2014.8.26.0482
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Fazenda do Município de Presidente Prudente
ADVOGADO : 107487/SP - Henrique Toledo Cesar de M Quelho
EXECTDO
: Fander Luiz Medalha
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :0000930-42.2014.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : JONAS JUSTINO
RECLAMADO : CLARO TV S.A.
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0000932-12.2014.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : ELMA GIANI MALAGUTH BORGES
RECLAMADO : IMOBILIÁRIA RIO BRANCO
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :1000368-16.2014.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: EVANDRA MARIA LOPES
ADVOGADO : 168666/SP - Denilson de Oliveira
REQDO
: IPESP - INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAL DE SÃO PAULO
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000364-76.2014.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: PAULA GLAZIELLI PAULINO MORAES
ADVOGADO : 326530/SP - Murilo Delanhesi de Oliveira
REQDO
: VIAÇÃO MOTTA LTDA.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
EMBARGTE

:1000365-61.2014.8.26.0482
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
: PREFEITURA MUNICÍPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
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ADVOGADO : 124414/SP - Cassia Cristina de Paula Bragato
EMBARGDO : Nilson Grigoli Junior
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000366-46.2014.8.26.0482
:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
: MARCIO JOSÉ
: 119667/SP - Maria Inez Mombergue

PROCESSO :1000367-31.2014.8.26.0482
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: THIAGO NEMEZIO SIQUEIRA DA COSTA
ADVOGADO : 265711/SP - Ricardo Balthazar Campi
EXECTDO
: VALDINEI COSTA DOS SANTOS
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000369-98.2014.8.26.0482
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
: J. R. B.
: 139590/SP - Emir Alfredo Ferreira

PROCESSO :1000370-83.2014.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Adenir de Osti
ADVOGADO : 111426/SP - Julio Braga Filho
REQDO
: Aridelcio de Osti
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000371-68.2014.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: ELIANA DE LOURDES DOMINGUES
ADVOGADO : 210478/SP - Fábio Cezar Tarrento Silveira
REQDO
: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :0001011-88.2014.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Rosely Aparecida da Silva
RECLAMADO : MOTOROLA
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0001013-58.2014.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : GILMAR ALMEIDA BONFIM
RECLAMADO : OI BRASIL TELECOM S.A
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0001014-43.2014.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : ELIA FERREIRA DOS SANTOS
RECLAMADO : MOVEIS ROMERA LTDA
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0001015-28.2014.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : LUZINETE ANALIA DE LIMA SILVA
RECLAMADO : LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0001017-95.2014.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Leonardo Rizo Salomão
RECLAMADO : Tim Celular S.A.
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0001016-13.2014.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : ELENA MARQUES ROSA OCANHA
RECLAMADO : WALMART BRASIL LTDA
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0001018-80.2014.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : MARIO ALVES FERREIRA
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RECLAMADO : DE MEO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :4000622-69.2013.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: JULIO LEITE DE BARROS
ADVOGADO : 161674/SP - Luzimar Barreto de França Junior
REQDO
: FAZENDA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
ADVOGADO : 117054/SP - Silvana Rubim Kageyama
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000373-38.2014.8.26.0482
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: JANIO CARLOS CARDOSO
ADVOGADO : 89900/SP - Joao Emilio Zola Junior
IMPTDO
: DIRETOR TECNICO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DA DIREÇÃO REGIONAL DE SAUDE - DRSXI
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PRESIDENTE PRUDENTE EM 16/01/2014
PROCESSO :0001050-85.2014.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : JOSE JORGE LOPES ROCHA
RECLAMADO : MOTO MARIO
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0001052-55.2014.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : MARIA LUCI ARTONI EBAID
RECLAMADA : MARTA SANTELLO
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0001054-25.2014.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : EDUARDO FUZETTO CAZANAS
RECLAMADO : BANCO SANTANDER S.A
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :1000372-53.2014.8.26.0482
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: R. L. S. A. DA S.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
EXECTDO
: R. DOS S. E S.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :0001055-10.2014.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : ANDRE SANTIAGO BITTENCOURT YODA
RECLAMADO : RICARDO YSSAMU MORIYA
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0001057-77.2014.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : ANTONIO MARCOS MOSER
RECLAMADO : BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0001058-62.2014.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : ANTONIO MARCOS MOSER
RECLAMADO : BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0001059-47.2014.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : DINÁ APARECIDA EDERLI RAMPAZZI
RECLAMADO : Falkland Tecnologia Em Comunicacoes Ltda
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0001062-02.2014.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : VITORIO LANCI
RECLAMADO : MARCOS DE MENDONÇA FRIAS JUNIOR
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
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PROCESSO :0001063-84.2014.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : MARIA REGINA MONTEIRO
RECLAMADO : VIA VAREJO S.A - CASAS BAHIA
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0001066-39.2014.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Christina Apparecida de Oliveira Leite
RECLAMADO : Samsung da Amazonia Samsung Eletronica da Amazonia Ltda
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :1000380-30.2014.8.26.0482
CLASSE
:AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE
: Ministério Público do Estado de São Paulo
REQDO
: Milton Carlos de Mello
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :0001067-24.2014.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : REINALDO DA SILVA COSTA
RECLAMADO : Havan Lojas de Departamentos Ltda
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :1000382-97.2014.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: FELÍCIO GENERALI
ADVOGADO : 311068/SP - Bruna Castelane Galindo
REQDO
: UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000386-37.2014.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: JOSÉ MARIA PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO : 313763/SP - Celio Paulino Porto
REQDO
: Universo Online S/A - Pagseguro UOL
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000389-89.2014.8.26.0482
CLASSE
:ARROLAMENTO SUMÁRIO
HERDEIRO
: Fábio de Oliveira Teixeira Cotini
ADVOGADO : 299719/SP - Rafael Aragos
AUTHERANÇA : PEODRO COTINI
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000393-29.2014.8.26.0482
CLASSE
:OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS
REQTE
: OSVALDO SCHIAVÃO
ADVOGADO : 23141PR - SILVANA MARTA GOMES DA SILVA
REQDA
: MARIA HELENA GOMES SCHIAVÃO
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :0001070-76.2014.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Tadeu Gomes Correa
RECLAMADO : Kanui Comercio Varejista Ltda
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0001071-61.2014.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: DURVAL SANTANA DE OLIVEIRA
REQDO
: Ivanildo Luis Barbosa
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000395-96.2014.8.26.0482
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: LUIS HENRIQUE DE ANDRADE SEQUEIRA
ADVOGADO : 241276/SP - Raphael de Oliveira Carlos
IMPTDO
: DIRETORA DA 14 CIRETRAN DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO
CLASSE

:0001074-16.2014.8.26.0482
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
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RECLAMANTE : ANOTONIO XAVIER DE LACERDA JUNIOR
RECLAMADO : EVENTIOZ GESTAO DE EVENTOS ONLINE LTDA
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0001075-98.2014.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : MARIA LUZANILDA LOPES DE FARIAS
RECLAMADA : LUCELIA BECEGATO
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0001076-83.2014.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Rodrigo de Paiva Vanso
RECLAMADO : Studio R M Serviços Fotograficos e Web Ss Ltda Me
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0001078-53.2014.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : LUIZ JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS
RECLAMADO : VIA VAREJO S.A - CASAS BAHIA
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0001077-68.2014.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Joaquim Alves dos Santos
RECLAMADO : Fabio
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0001080-23.2014.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Alex Juliano dos Santos
RECLAMADO : Anderson
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO :0001079-38.2014.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : ZENIA LEÃO TORRES AREDES
RECLAMADO : Banco Panamericano S/A
VARA:CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:0001083-75.2014.8.26.0482
:AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
: L. H. C. B.

PROCESSO :0001087-15.2014.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: AMILTON MARIANO DOS SANTOS
REQDO
: CLARO S.A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0001097-59.2014.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Fátima Luiza Fernandes da Silva
REQDA
: Telefonica Brasil S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000398-51.2014.8.26.0482
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: B. B. F. S.A.
ADVOGADO : 298933/SP - Sergio Schulze
REQDO
: G. R. B.
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000399-36.2014.8.26.0482
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO : 157875/SP - Humberto Luiz Teixeira
REQDA
: Alessandra Pereira Mendes Amorim
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000401-06.2014.8.26.0482
:BUSCA E APREENSÃO
: C. DE E. C. M. P. A. S. P. E. M. DA R. C. O. S. C. O.
: 108973/SP - Ana Rosa Marques Croce
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REQDO
: C. V. E. C.
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000408-95.2014.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: SILVANA ALEXANDRA SANTOS SILVA
ADVOGADO : 70047/SP - Antonio Zimermann Netto
REQDO
: ENGELMON CONSTRUÇÕES E REFORMAS
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000409-80.2014.8.26.0482
CLASSE
:CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: MARCEL AUGUSTO FERNANDEZ
ADVOGADO : 142838/SP - Samuel Sakamoto
REQDO
: INCORPORADORA FERNANDEZ ALVARES MACHADO LTDA
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000412-35.2014.8.26.0482
:HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
: G. F. DA S.
: 265275/SP - Daniele Capeloti Cordeiro da Silva

PROCESSO :1000413-20.2014.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Inez da Silva Santos
ADVOGADO : 219477/SP - Alessandra Vioto Sato
REQDO
: Banco Finasa BMC S/A
VARA:3ª VARA CÍVEL

2ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO SILAS SILVA SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL WARLEI LOPES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2014
Processo 0000518-82.2012.8.26.0482 (482.01.2012.000518) - Monitória - Cheque - Nagai Molina & Cia Ltda - Marilva Pereira
Barbosa - Expeça-se mandado para penhora e avaliação em bens pertencentes a executada, quantos bastem para garantia da
Execução. Após intime-se a executada da penhora e lhe dê ciência do prazo para impugnar a execução. - ADV: EURICO CESAR
NEVES BAPTISTA (OAB 42340/SP), EDWIGES LOPES SIMONSEN NEVES BAPTISTA (OAB 53078/SP)
Processo 0000562-14.2006.8.26.0482 (482.01.2006.000562) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Layla Naim Wehbe - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - Ciência às partes da baixa dos autos. Encerre-se este volume.
Fls. 216: Anote a Serventia, efetuando as retificações, inclusões ou exclusões pertinentes. Aguarde-se por seis meses, a contar
da data do trânsito em julgado do V. Acórdão, eventual pedido de cumprimento do título executivo judicial, nos termos do
disposto no artigo 475-J, § 5º, do CPC. Na inércia, aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: MIGUEL ROBERTO ROIGE
LATORRE (OAB 91259/SP), MARCELO DE TOLEDO CERQUEIRA (OAB 95158/SP)
Processo 0001463-69.2012.8.26.0482 (482.01.2012.001463) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Omni Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Wendey de Oliveira Sales - Através do sistema Renajud procedase ao desbloqueio do veículo objeto desta ação, somente em relação a este processo. Após retornem ao arquivo. - ADV:
DENISE VAZQUEZ PIRES (OAB 221831/SP)
Processo 0001463-69.2012.8.26.0482 (482.01.2012.001463) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Omni Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Wendey de Oliveira Sales - Ciência ao autor acerca do ofícioresposta da Ciretran local, juntado as fls. 145/147, informando o cumprimento da determinação judicial para o desbloqueio de
veículo. - ADV: DENISE VAZQUEZ PIRES (OAB 221831/SP)
Processo 0001487-34.2011.8.26.0482 (482.01.2011.001487) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Carlos Ferreira
Serra - Rutemberg de Oliveira Lopes - (X) Intimação da parte autora, para manifestação sobe o resultado da pesquisa INFOJUD.
- ADV: ANDRE SHIGUEAKI TERUYA (OAB 154856/SP), ELIAS PIRES ABRÃO GALINDO (OAB 302371/SP)
Processo 0002819-65.2013.8.26.0482 (048.22.0130.002819) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Ricardo
Nunes de Souza Brito - Sérgio Jaber - - Eliane Ferreira da Silva - Concedo à executada Eliane Ferreira da Silva mais cinco dias
para regularizar sua representação processual. - ADV: ALEKSANDER PASOTI FOSSA (OAB 262323/SP), HAROLDO TAYRA
GUSHIKEN (OAB 311108/SP)
Processo 0002861-17.2013.8.26.0482 (048.22.0130.002861) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Eva Aparecida Vieira Martins - Lumiere Veiculos Ltda - Peugeot Citroen do Brasil Automóvies Ltda - Vistas dos autos à ré
denunciante para, no prazo de 10 dias, manifestar-se sobre a contestação e documentos apresentados pela denunciada à lide
Peugeot Citroen do Brasil Automóveis Ltda., juntados as fls. 98/132. - ADV: TATIANE TAMINATO (OAB 228490/SP), DANILO
MATOS DA SILVA (OAB 315242/SP), JOAO ALBERTO GODOY GOULART (OAB 62910/SP), VICTOR ALEXANDRE ZILIOLI
FLORIANO (OAB 164791/SP), LUCIANA GOULART PENTEADO (OAB 167884/SP), VIVIANE MICHELE VIEIRA MARTINS (OAB
196127/SP)
Processo 0002911-43.2013.8.26.0482 (048.22.0130.002911) - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário - Wilson
Pereira da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social - Sobre os documentos apresentados pelo autor (fls. 222/224), manifestePublicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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se o réu no prazo de cinco dias. - ADV: CLAUDIA MOREIRA VIEIRA (OAB 271113/SP)
Processo 0003245-48.2011.8.26.0482 (482.01.2011.003245) - Monitória - Cheque - Igreja Universal do Reino de Deus Robson Fernandes Fontinelli - Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 5 dias,
as provas que pretendem produzir, justificando-as. No mesmo prazo, digam as partes se há possibilidade de conciliação dos
interesses em conflito. Caso haja, deverão formular suas propostas, evitando, assim, submeter o processo à pauta de audiências.
Atente-se a serventia para a intimação pessoal do Curador Especial. Int. - ADV: PATRICIA GUIMARÃES DE LIMA (OAB 278384/
SP), ADRIANA GUIMARÃES GUERRA (OAB 176560/SP)
Processo 0003393-25.2012.8.26.0482 (482.01.2012.003393) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Marinilza Cavicchioli Forato - Pruden Express Company Tur Transporte e Turismo Ltda - Nobre Seguradora do Brasil Sa Instado a complementar o laudo pericial, achou por bem o senhor Perito designar novo exame (fls. 241). Intime-se pessoalmente
a autora para comparecimento. Dê-se ciência da designação às partes, por intermédio de seus Advogados. A cientificação
dos Assistentes Técnicos é de responsabilidade de quem os indicou e não da Serventia. - ADV: DANILO MASTRANGELO
TOMAZETI (OAB 204263/SP), CAIO MARCOS DELORENZO BARRETO (OAB 137959/SP), LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA
ALBUQUERQUE (OAB 72973/SP), VALDEMIR DA SILVA PINTO (OAB 115567/SP), WAGNER LUIZ FARINI PIRONDI (OAB
105594/SP)
Processo 0003407-72.2013.8.26.0482 (048.22.0130.003407) - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário - Edijane
Ferreira da Silva Costa - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistas dos autos às partes para: manifestarem-se, em 05 dias,
sobre o laudo pericial de fls. 133/141. - ADV: DANILO TROMBETTA NEVES (OAB 220628/SP), MARCIA RIBEIRO COSTA
D’ARCE (OAB 159141/SP)
Processo 0004299-20.2009.8.26.0482 (482.01.2009.004299) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Juliana de Souza Ramos - Hyts Formatura e Eventos Consultoria e Assessoria Completa para
Eventos - - Doralice Ricci Sammime - *Conforme jurisprudência pacífica, a pessoa jurídica com fins lucrativos pode ser
beneficiária da assistência judiciária gratuita apenas se comprovar a impossibilidade de pagar os encargos do processo sem
comprometer sua existência, ao contrário do que ocorre com a pessoa física, da qual se exige, em regra, simples declaração.
Assim, para apreciação do pedido de gratuidade processual formulado pela executada, deverá declarar e comprovar, sob as
penas da lei civil e penal, de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários de advogado, inclusive
declarando os rendimentos que aufere e bens que possui, incluindo imóveis, veículos e aplicações financeiras, sob pena de
indeferimento do benefício que se pleiteia. Prazo: 10 dias. No silêncio, cumpra-se o determinado em sentença (fls. 548). - ADV:
ELIZEU ANTONIO DA SILVEIRA ROSA (OAB 278479/SP), RODRIGO JARA (OAB 275050/SP), MARIA VANILDA ZOCOLARI
FELIPPO (OAB 67050/SP), RODRIGO PESENTE (OAB 159947/SP), JOSE WAGNER BARRUECO SENRA (OAB 25427/SP)
Processo 0004491-45.2012.8.26.0482 (482.01.2012.004491) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Small Distribuidora de Derivados de Petroleo Ltda - Auto Posto Curi Coroados Ltda - - Elias Renato Curi - - Rosileia Pizolio Curi
- - Eli Roberto Curi - - Edineia Duria Marques Curi - Para apreciação do pedido de gratuidade processual formulado pelos réus,
deverão juntar declaração, sob as penas da lei civil e penal, de que não estão em condições de pagar as custas do processo
e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, ou seja, de que são pobres na acepção jurídica do termo
(art. 4º. da Lei 1060/50), inclusive declarando os rendimentos que auferem e bens que possuem, incluindo imóveis, veículos
e aplicações financeiras, sob pena de indeferimento do benefício que se pleiteia. Prazo: 10 dias. Lembro, por oportuno, que
já não prevalece mais o entendimento de que para obtenção do benefício da gratuidade de justiça basta a simples declaração
de pobreza do interessado, devendo estar devidamente comprovada a condição de “necessitado”, referida na Lei 1060/50.
Regularize-se o corréu Auto Posto Curi Coroados Ltda sua representação processual, apresentando seu contrato social, sob
pena de revelia (CPC, art. 13, II). - ADV: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR (OAB 128515/SP), MARCYUS ALBERTO
LEITE DE ALMEIDA (OAB 209946/SP)
Processo 0004560-14.2011.8.26.0482 (482.01.2011.004560) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Felipe Soares
Panullo - João de Sousa Correia - - Indústria e Comércio de Bebidas Funada Ltda - Hdi Seguros Sa - Declaro encerrada a instrução.
Para não sujeitar o processo à pauta, concedo às partes o prazo comum de 20 (vinte) dias para apresentação de alegações
finais, através de memoriais, medida que amplia o contraditório e antecipa a resposta jurisdicional. Após a apresentação de
memoriais, vista ao Ministério Público. - ADV: VALMIR DA SILVA PINTO (OAB 92650/SP), EDIBERTO DE MENDONCA NAUFAL
(OAB 84362/SP), MARCO ANTONIO DE MELLO (OAB 210503/SP), ANGELO ROBERTO JABUR BIMBATO (OAB 184594/SP),
PABLO FELIPE SILVA (OAB 168765/SP), MARIO CESAR HOMSI BERNARDES (OAB 141034/SP), VALDEMIR DA SILVA PINTO
(OAB 115567/SP)
Processo 0004596-22.2012.8.26.0482 (482.01.2012.004596) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Supermercados
Luzitana de Lins Ltda - Dione Guido Ribeiro - (X) Intimação da parte autora, para manifestação sobe o resultado da pesquisa
BACENJUD. - ADV: EDWIGES LOPES SIMONSEN NEVES BAPTISTA (OAB 53078/SP), EURICO CESAR NEVES BAPTISTA
(OAB 42340/SP)
Processo 0004895-62.2013.8.26.0482 (048.22.0130.004895/1) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Fernando Rodrigues Foglia - - Viviane Salla do Carmo Foglia - Luzia Aparecida Maranho - - Paulo
Roberto Borges - Autorizo os exequentes a procederem ao levantamento dos depósitos de fls. 21 e 24. Expeça(m)-se guia(s) de
levantamento. Fls. 49/50: ciência aos executados. (Juntada de petição pelos autores). - ADV: LUIS GUSTAVO MARANHO (OAB
245222/SP), THIAGO APARECIDO DE JESUS (OAB 223581/SP), MARINALDO MUZY VILLELA (OAB 68633/SP)
Processo 0005110-77.2009.8.26.0482 (482.01.2009.005110) - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade Sidnei Cândido Josias - Fazenda Municipal de Presidente Prudente - Autorizo o exequente e seu Advogado a procederem
ao levantamento de seu crédito, cujos valores encontram-se depositados em conta judicial - fls. 294 e 295, respectivamente.
Expeçam-se guias de levantamento. Quanto a satisfação do crédito, manifeste-se o exequente e seu Advogado, no prazo de
cinco dias, sob pena de extinção da Execução. - ADV: SONIA CRISTINA DIAS SOUSA (OAB 117865/SP), LUZIMAR BARRETO
DE FRANÇA JUNIOR (OAB 161674/SP), GIOVANA CARLA FONSECA GALOTI (OAB 145859/SP)
Processo 0005702-82.2013.8.26.0482 (048.22.0130.005702/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Neide Salvato Giraldi - Elves Soares de Lima Filho - - e S de Lima Filho - Fls. 13: Defiro vista dos autos a exequente,
fora de cartório, pelo prazo de 10 (dez) dias, mediante carga em livro próprio. Nesse mesmo prazo deverá a exequente
manifestar-se em termos de prosseguimento da execução, sob pena de extinção. - ADV: MATHEUS MOTA DE POMPEU (OAB
265000/SP), NEIDE SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP)
Processo 0005765-78.2011.8.26.0482 (482.01.2011.005765) - Procedimento Ordinário - Serviços Hospitalares - Alisson
Alves Arqueti - Fazenda do Estado de São Paulo (departamento Saude da Regional de Ppte Drs Xi) - Diante do julgamento
proferido nos autos de Embargos a Execução (fls. 152), processo em apenso, expeça-se oficio requisitório de pequeno valor. ADV: VICTOR GABRIEL NARCISO MATSUNAGA (OAB 272774/SP), JULIANA BACCHO CORREIA (OAB 250144/SP), MARCIA
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CRISTINA SOARES NARCISO (OAB 109265/SP), THEO MARIO NARDIN (OAB 57017/SP)
Processo 0005785-69.2011.8.26.0482 (482.01.2011.005785) - Procedimento Sumário - Locação de Imóvel - Maria Gabriel
Couto - Dorival de Oliveira Pedroso - - Neusa Gomes Eugenio - Aguarde-se por seis meses, a contar da data do trânsito em
julgado da sentença (fls. 156), eventual pedido de cumprimento do título executivo judicial, nos termos do disposto no artigo
475-J, § 5º, do CPC. Na inércia, aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: ANTONIO GABRIEL DE LIMA JUNIOR (OAB 137716/
SP), AQUILES GONÇALVES (OAB 186719/SP), MARIA DA PENHA NASCIMENTO (OAB 144594/SP)
Processo 0006199-43.2006.8.26.0482 (482.01.2006.006199) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Allan Albuquerque - - Sandra Regina Albuquerque - - José Carlos Albuquerque - Hospital e
Maternidade São Luiz de Presidente Prudente Sp - Para proceder a avaliação do imóvel penhorado (fls. 703), nomeio o senhor
José Jatil de Lázaro Júnior. Oficie-se a DPE solicitando reserva de honorários em favor do expert. Assim que comprovada a
reserva, expeça-se mandado de avaliação, que deverá ser cumprido no prazo de 10 dias. - ADV: JOÃO PAULO DE SOUZA
PAZOTE (OAB 279575/SP), SERGIO RICARDO MIGUEL DE SOUZA (OAB 103522/SP), SILVIA ARALI HÚNGARO PAES (OAB
153594/SP), IZABEL CRISTINA ALENCAR GARCIA DE OLIVEIRA (OAB 181664/SP), ADRIANA APARECIDA ALVES MARTINS
DE FREITAS (OAB 197546/SP), SAMIRA MONAYARI MAGALHAES DA SILVA (OAB 290349/SP), CAMILA DO CARMO PARISE
(OAB 216495/SP)
Processo 0006614-60.2005.8.26.0482 (482.01.2005.006614) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Supermercados Luzitana de Lins Sa - Geraldo Batista Costa - Defiro, o bloqueio on line de ativos
financeiros em nome do executado, pelo sistema BacenJud, limitado ao valor da execução (fls. 267). Sendo irrisório o valor
bloqueado, deverá desde logo ser feito o seu desbloqueio. Com a juntada do respectivo comprovante de bloqueio emitida
pelo sistema Bacenjud, fica dispensada a lavratura do termo de penhora/arresto, nos termos do Comunicado SPI nº 19/2011
(Processo CPA nº 2009/52535). Intime-se da constrição, após, independentemente de novo despacho, o executado, na pessoa
de seu advogado, se estiver representado nos autos e, caso não esteja, a intimação deverá ser pessoal, para que, no prazo de
15 (quinze) dias apresente, querendo, Embargos ou Impugnação, conforme o caso. Na hipótese de restar infrutífero o bloqueio,
deverá o exeqüente ser intimado, independentemente de novo despacho, para que se manifeste em termos de prosseguimento,
no prazo de 05 dias. Na inércia, aguarde-se provocação no arquivo. fls. 272: CIÊNCIA à parte autora de que a tentativa de
bloqueio on line em valores do(s) executado(s) pelo Sistema Bacen-jud, restou frustrada, manifeste-se, pois, em 05 (cinco) dias
requerendo o que de direito para prosseguimento da execução. - ADV: EURICO CESAR NEVES BAPTISTA (OAB 42340/SP),
EDWIGES LOPES SIMONSEN NEVES BAPTISTA (OAB 53078/SP)
Processo 0006702-20.2013.8.26.0482 (048.22.0130.006702) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bradesco Administradora de Consórcios Ltda - Criative Marketing Integrado Ltda - Ante o certificado às fls. 51,
decreto a revelia da ré. Manifeste-se o autor requerendo o que de direito no prazo de cinco dias. - ADV: MARIA LUCILIA GOMES
(OAB 84206/SP)
Processo 0006910-04.2013.8.26.0482 (048.22.0130.006910) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Keli Adriana Ribeiro dos Santos - Gislaine Ito Polidorio - Deverá o Advogado da autora, que renunciou os poderes que lhe
foram outorgados (fls. 65), cumprir o disposto no art. 45 do CPC, comprovando-se nos autos, continuando a praticar os atos
necessários à defesa dos interesses da mandante pelo prazo de 10 dias, contados da notificação. - ADV: DANIEL MARTINS
ALVES (OAB 291032/SP), SAMIRA MONAYARI MAGALHAES DA SILVA (OAB 290349/SP)
Processo 0007759-73.2013.8.26.0482 (048.22.0130.007759) - Procedimento Sumário - Seguro - Elizeu de Oliveira Santos
- Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat - Vistas dos autos às partes para: manifestarem-se, em 05 dias, sobre o
laudo pericial de fls. 79/81. - ADV: DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP), JOSE ANTONIO GALDINO GONCALVES (OAB
128674/SP), INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP)
Processo 0008314-90.2013.8.26.0482 (048.22.0130.008314) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Bradesco Sa - Cvc Steel Estruturas Metálicas Ltda Me - Aguarde-se manifestação por mais trinta dias. No
silêncio, intime-se o autor, por carta com aviso de recebimento, a promover o regular andamento ao feito, no prazo de 48:00
horas, sob pena de extinção (CPC, art. 267, III). - ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP)
Processo 0008722-81.2013.8.26.0482 (048.22.0130.008722) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Damaceno
Comercio de Colchões Ltdame - Mariana Bastos de Jesus - Desentranhem-se e aditem-se os mandados (citação e penhora),
para integral cumprimento, observando-se o endereço informado às fls. 45. Autorizo o cumprimento do mandado com as
prerrogativas do art. 172, §2º, do CPC. - ADV: LUCIANE GALINDO CAMPOS BANDEIRA (OAB 113423/SP), RUFINO DE
CAMPOS (OAB 26667/SP)
Processo 0009068-03.2011.8.26.0482 (482.01.2011.009068) - Procedimento Ordinário - Arrendamento Mercantil - Leandro
Valerio Henrique - Panamericano Arrendamento Mercantil Sa - Averbe-se no sistema informatizado o trânsito em julgado da
sentença de fls. 147/151, consoante certificado acima. Autorizo o autor a proceder ao levantamento do valor depositado em
conta judicial pelo réu (fls. 153). Expeça-se guia de levantamento. Quanto a sua satisfação, inclusive com a obrigação de fazer,
manifeste-se o autor no prazo de cinco dias. - ADV: MANOEL FRANCISCO DA SILVA (OAB 126782/SP), MARCELO OLIVEIRA
ROCHA (OAB 113887/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP)
Processo 0009485-58.2008.8.26.0482 (482.01.2008.009485) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Daniel Cardoso
de Almeida - Carlos Sérgio Tiritan - Desentranhe-se e adite-se a carta precatória de fls. 299/304, para que seja integralmente
cumprida, devendo o Oficial de Justiça proceder à entrega dos bens nela relacionados ao co-executado Carlos Cesar Tiritan.
Aguarde-se o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo executado. - ADV: LEANDRO PEPES CARDOSO
DE ALMEIDA (OAB 253665/SP), DANIEL CARDOSO DE ALMEIDA (OAB 274585/SP), ROBERTO XAVIER DA SILVA (OAB
77557/SP), CARLA BAGLI DA SILVA TOSATO (OAB 211732/SP), DANIELA PEPES CARDOSO DE ALMEIDA MINICHIELLO
(OAB 184624/SP), ROBERTA BAGLI DA SILVA (OAB 156160/SP)
Processo 0009487-62.2007.8.26.0482 (482.01.2007.009487) - Procedimento Sumário - Alcides Ignácio da Silva - Jose
Carlos de Oliveira - - Reginaldo Nunes Bezerra - Ciência ao requerido Reginaldo Nunes Bezerra de que foi expedido mandado
de levantamento em seu favor, estando à disposição para retirada. - ADV: FRANCISCO CARLOS GIROTO GONCALVES (OAB
145553/SP), MAYCON ROBERT DA SILVA (OAB 214597/SP), GISLAINE APARECIDA ROZENDO CONTESSOTO (OAB 194490/
SP), ROSINALDO APARECIDO RAMOS (OAB 170780/SP), MARCOS LEITE DE ALMEIDA NASCIMENTO (OAB 224995/SP),
SIDNEI SIQUEIRA (OAB 136387/SP), CARLA CRISTINA GONÇALVES DE ALMEIDA NASCIMENTO (OAB 221527/SP)
Processo 0009547-25.2013.8.26.0482 (048.22.0130.009547) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação /
Ameaça - Marinalva Ramalho Alves - Luiz Carlos Lima - - Presidente Construtora - 1. Fls. 29/30: a inicial deverá ser emendada.
Com efeito, a transferência da posse do veículo descrito na peça vestibular ocorreu em razão de contrato celebrado entre as
partes, não se podendo, pois, falar em esbulho possessório, mas, sim, em inadimplemento contratual, com posse mediante
fraude. 2. Mantenho, assim, por ora, o indeferimento do pedido de concessão de tutela antecipada, pelos motivos já expostos
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(fls. 17). 3. Prazo para o cumprimento do item 1 acima (emenda devida à inicial): 10 dias. - ADV: ALINE MARIE BRATFISCH
REGO CORTEZ (OAB 313240/SP), ALESSANDRA MORENO DE PAULA FIDELIS (OAB 138274/SP), MAURÍCIO RAMIRES
ESPER (OAB 203449/SP)
Processo 0009906-77.2010.8.26.0482 (482.01.2010.009906) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
- Andorinha Transportadora Ltda - R G Transportes Ltda Me - Roselaine Ferreira Geronimo da Silva - A carta precatória foi
devolvida sem ser integralmente cumprida. Limitou-se o Oficial de Justiça a proceder a citação. Nenhuma diligência realizou no
sentido de proceder a penhora em bens da executada. Assim, determino o desentranhamento e aditamento da carta precatória,
para que seja integralmente cumprida. - ADV: VALMIR DA SILVA PINTO (OAB 92650/SP), DANILO MASTRANGELO TOMAZETI
(OAB 204263/SP), VALDEMIR DA SILVA PINTO (OAB 115567/SP)
Processo 0009981-14.2013.8.26.0482 (048.22.0130.009981) - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Daniela Rocha Bonfim - Banco Bradesco Sa - CIÊNCIA à parte autora do(s) documento(s) juntados às fls.128,
bem como INTIMADA para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. - ADV: VIDAL RIBEIRO PONCANO (OAB 91473/SP), ALINE
SANTOS VANDERLEY PERUCHI (OAB 197003/SP), ISABELLA ATTAB THAME (OAB 246014/SP)
Processo 0010138-21.2012.8.26.0482 (482.01.2012.010138) - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Zv Posto de
Serviço Ltda - Silvia Cristina Lopes Rodrigues - Intime-se a executada, pessoalmente, a indicar a este Juízo, no prazo de
cinco (5) dias, onde se encontram os bens sujeitos à execução, em especial o veículo no qual foram utilizados os produtos
comercializados pelo exequente e, ainda, a abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora, nos
termos do art. 656, § 1º do CPC. Advirta-a de que o descumprimento da ordem será considerado ato atentatório à dignidade da
justiça (art. 600, incisos II, III e IV, do CPC), sendo passível a aplicação de multa de até 20% do valor atualizado do débito, sem
prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material, sendo que referida multa se reverterá em proveito do credor e
poderá ser exigível nesta execução (CPC, art. 601). Expeça-se mandado para penhora e avaliação em bens da devedora. Caso
não sejam localizados, deverá o Oficial de Justiça relacionar os que guarnecem a residência do executado, inclusive veículos
que estiverem estacionados na garagem da residência. - ADV: RODRIGO PESENTE (OAB 159947/SP)
Processo 0010445-38.2013.8.26.0482 (048.22.0130.010445) - Procedimento Ordinário - Telefonia - Luiz Henrique Pereira
do Nascimento - Telecomunicações de São Paulo Sa Telesp (telefônica Brasil Sa) - - Providencie a parte autora o recolhimento
do valor de R$ 3,39, referente a complementação da diligência do Oficial de Justiça recolhida às fls 113/114, posto que o
endereço do autor pertence a cidade de Alvares Machado-SP. - ADV: THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), HELDER
MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP), EWERSON SILVA DOS REIS (OAB 249331/SP), DANIEL FRANCO DA COSTA (OAB
185193/SP)
Processo 0010570-40.2012.8.26.0482 (482.01.2012.010570) - Depósito - Alienação Fiduciária - Banco Panamericano Sa Carlos Alberto Correia - Determino ao autor que traga aos autos a aquiescência do réu quanto ao acordo noticiado (fls. 92/93),
sob pena de indeferimento do pedido de homologação. Prazo: 10 dias. - ADV: MARCELO DAL SECCO SAKAMOTO (OAB
221252/SP)
Processo 0010607-24.1999.8.26.0482 (482.01.1999.010607) - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - Ministerio
Publico do Estado de Sao Paulo - Mauro Bragato - Oficie-se, consoante pleiteado às fls. 586. - ADV: ALFREDO VASQUES DA
GRACA JUNIOR (OAB 126072/SP)
Processo 0010769-48.2001.8.26.0482 (482.01.2001.010769) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Cesar Garanhani - Mauro Bragato - Sobre o pedido do executado (fls. 573/574), manifeste-se
o exequente no prazo de cinco dias. - ADV: MIGUEL ARCANGELO TAIT (OAB 56118/SP), ALFREDO VASQUES DA GRACA
JUNIOR (OAB 126072/SP), JOSE ROBERTO FELIPE (OAB 103253/SP)
Processo 0010982-34.2013.8.26.0482 (048.22.0130.010982) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Unimed de
Presidente Prudente Cooperativa de Trabalho Médico - Marco Antonio Fadul Maia - - Paula Hofig de Barros - Concedo aos
réus o benefício da gratuidade de justiça. Anote-se. Sobre a contestação manifeste-se a autora no prazo de 10 dias. - ADV:
MARIA INEZ MOMBERGUE (OAB 119667/SP), FLAVIO LUIS BRANCO BARATA (OAB 126018/SP), RICARDO MARAVALHAS
DE CARVALHO BARROS (OAB 165858/SP), VICTOR FLAVIO MARTINEZ FRANCO (OAB 226776/SP), RUBIA CRISTINA
SORRILHA (OAB 278853/SP), JOÃO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO (OAB 301306/SP)
Processo 0011438-18.2012.8.26.0482 (482.01.2012.011438) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco
do Brasil Sa - Luciana Aparecida Matu Nogueira - - Eugenio Nogueira da Silva - - João Henrique Maciel Nogueira - - João H M
Nogueira Me - (X) Intimação da parte autora, para manifestação sobe o resultado da pesquisa BACENJUD. - ADV: EDUARDO
JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)
Processo 0011668-36.2007.8.26.0482 (482.01.2007.011668) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Marcia Regina Silveira Telli - Roberto Marins Batista - - Palmira Cassiano Batista - - Oscar Marins
Batista - Aguarde-se manifestação da exequente por mais cinco dias. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. - ADV:
RENATA DE JESUS CANAMARO (OAB 247254/SP), DINA APARECIDA SMERDEL (OAB 55788/SP), ANTONIO CARLOS
RODRIGUES (OAB 72526/SP), MARIA HELENA VIDEIRA FERREIRA (OAB 118051/SP)
Processo 0012223-43.2013.8.26.0482 (048.22.0130.012223) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Emix
Incorporadora Ltda - Adilson Benedito Pereira - (X) Intimação da parte autora, para manifestação sobe o resultado da pesquisa
RENAJUD e ARISP. - ADV: THIAGO JOSE DE SOUZA BONFIM (OAB 256185/SP), HELIO MARTINEZ (OAB 78123/SP), HELIO
MARTINEZ JUNIOR (OAB 92407/SP), GABRIEL DE CASTRO GUEDES (OAB 331359/SP)
Processo 0012561-51.2012.8.26.0482 (482.01.2012.012561) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Hsbc
Bank Brasil Sa Banco Múltiplo - Joal Pneus Ltda Me - - José Carlos Pinto - (X) Intimação da parte autora, para manifestação
sobe o resultado da pesquisa BACENJUD. - ADV: FABIO ROBERTO LOTTI (OAB 142444/SP), JULIANO RODRIGO PAGANIN
(OAB 265431/SP), MARCO ANTONIO LOTTI (OAB 98089/SP), RAFAEL ANTONIO BOUTOS DE OLIVEIRA (OAB 188385/SP)
Processo 0013088-66.2013.8.26.0482 (048.22.0130.013088) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Mario
Fioravante de Oliveira Colnago - Alessandro Paulo da Silva Gimenes - - Jcm Vincoleto e Cia Ltda - Determino a corré JCM
Vincoleto Cia. Ltda que traga aos autos cópia de seu contrato social, no prazo de 10 dias. No mesmo prazo, recolham os réus
a contribuição previdenciária relativa a juntada de procuração/substabelecimento. Na inércia, comunique-se por oficio a falta do
recolhimento à OAB, Subseção desta cidade e a Carteira de Previdência dos Advogados. - ADV: MARCYUS ALBERTO LEITE
DE ALMEIDA (OAB 209946/SP), MARCELO MANFRIM (OAB 163821/SP)
Processo 0013116-39.2010.8.26.0482 (482.01.2010.013116) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória José Teixeira - Arnaldo Paes Proença - Para apreciação do pedido de homologação do acordo, regularize o executado sua
representação processual no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento. - ADV: EDSON SCARDUA (OAB 26261/PR), JAIR
GOMES ROSA (OAB 180800/SP)
Processo 0013248-33.2009.8.26.0482 (482.01.2009.013248) - Procedimento Sumário - Seguro - Denilson Claudio Castelano
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- Seguradora Líder dos Consórcios Dpvat - Vistas dos autos às partes para: manifestarem-se, em 05 dias, sobre a manifestação
do perito judicial de fls. 187. - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), MURILLO FERNANDO DOS
SANTOS FERREIRA MARQUES (OAB 255549/SP), LEANDRO MARTINS ALVES (OAB 250151/SP)
Processo 0013476-66.2013.8.26.0482 (048.22.0130.013476) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Maria Ferreira Cordeiro
- Banco Bmg Sa - Diante da manifestação do réu (fls. 62), manifeste-se a autora no prazo de cinco dias. - ADV: MARCIO CESAR
AREIAS BRAVO (OAB 265081/SP), GIOVANNI UZZUM (OAB 246284/SP)
Processo 0013884-62.2010.8.26.0482 (482.01.2010.013884) - Depósito - Alienação Fiduciária - Banco Panamericano Sa Sergio Ferreira da Silva - Para realização da citação determinada na decisão de fls. 124/125, expeça-se carta precatória com
prazo de 60 dias para cumprimento. Deverá o autor comprovar a distribuição da carta precatória no prazo de 30 dias. Na inércia
intime-se a dar regular andamento ao processo, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção (CPC, art. 267, inc. III). (Carta
Precatória à disposição) - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)
Processo 0014129-05.2012.8.26.0482 (482.01.2012.014129) - Exibição - Provas - Orlando Saito dos Santos - Banco
Bradesco Financiamentos Sa - Sobre o alegado pelo réu (fls. 84/85), bem como sobre os documentos de fls. 86 a 89 e depósito
judicial de fls. 98, manifeste-se o autor no prazo de cinco dias. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP),
JULIANA BACCHO CORREIA (OAB 250144/SP), VICTOR GABRIEL NARCISO MATSUNAGA (OAB 272774/SP)
Processo 0014247-44.2013.8.26.0482 (048.22.0130.014247) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Associação
Prudentina de Educação e Culturaapec - Rosalina Carvelli - Expeça-se carta precatória, com prazo de 60 dias para cumprimento,
deprecando citação, penhora e avaliação, observando-se o endereço informado às fls. 33. Deverá a exequente comprovar a
distribuição da carta precatória no prazo de 30 dias. Na inércia aguarde-se provocação por 30 (trinta) dias e, persistindo o
silêncio, intime-se a dar regular andamento ao processo, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção (CPC, art. 267, inc. III).
(Carta Precatória à disposição). - ADV: LUCILENE FRANÇOSO FERNANDES SILVA (OAB 161727/SP), HELOISA HELENA BAN
PEREIRA PERETTI (OAB 123623/SP)
Processo 0014641-27.2008.8.26.0482 (482.01.2008.014641) - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - Jose
Claudio dos Santos - Fazenda Municipal de Presidente Prudente - Autorizo o exequente e seu Advogado a procederem ao
levantamento de seus créditos, cujos valores encontram-se depositados em conta judicial - fls. 124 e 126, respectivamente.
Expeçam-se guias de levantamento. Quanto a sua satisfação, manifeste-se o exequente no prazo de cinco dias. - ADV: SONIA
CRISTINA DIAS SOUSA (OAB 117865/SP), GIOVANA CARLA FONSECA GALOTI (OAB 145859/SP), LUZIMAR BARRETO DE
FRANÇA JUNIOR (OAB 161674/SP)
Processo 0014708-16.2013.8.26.0482 (048.22.0130.014708) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Distribuidora
de Carnes Bela Vista Prudente Ltda - Girotti e Chagas Ltda Epp - Defiro, o bloqueio on line de ativos financeiros em nome da
executada, pelo sistema BacenJud, limitado ao valor da execução. Sendo irrisório o valor bloqueado, deverá desde logo ser
feito o seu desbloqueio. Com a juntada do respectivo comprovante de bloqueio emitida pelo sistema Bacenjud, fica dispensada
a lavratura do termo de penhora/arresto, nos termos do Comunicado SPI nº 19/2011 (Processo CPA nº 2009/52535). Intime-se
da constrição, após, independentemente de novo despacho, a executada, na pessoa de seu advogado, se estiver representado
nos autos e, caso não esteja, a intimação deverá ser pessoal, para que, no prazo de 15 (quinze) dias apresente, querendo,
Embargos ou Impugnação, conforme o caso. Indefiro o pedido de bloqueio de valores pertencentes aos sócios da executada,
porquanto, não fazer parte da relação processual. Independentemente da providência acima, expeça-se mandado para penhora
em dinheiro, diretamente na “boca do caixa” da empresa executada, devendo o valor ser depositado em conta judicial a ordem e
disposição deste Juízo, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 5867-X. Pelo mesmo mandado deverá a executada ser intimada
da penhora. - ADV: RAFAEL GIMENES GOMES (OAB 327590/SP), MARCIA REGINA SONVENSO AMBROSIO (OAB 83993/
SP)
Processo 0014708-16.2013.8.26.0482 (048.22.0130.014708) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Girotti e Chagas
Ltda Epp - CERTIDÃO - MANDADO SEM CUMPRIMENTO CERTIFICO eu, Oficiala de Justiça, que devolvo o mandado nº
482.2013/019991-4 sem cumprimento, visto que não constou o valor do débito a ser penhorado. Nada mais. O referido é
verdade e dou fé. Presidente Prudente, 25 de novembro de 2013. - ADV: RAFAEL GIMENES GOMES (OAB 327590/SP)
Processo 0014807-54.2011.8.26.0482 (482.01.2011.014807) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Vinícius Bento
Balzanelli - Danila Aparecida de Araújo - - Shelma Lucy Teixeira - - Women Modas e Acessórios Ltda Me - Defiro parcialmente
o pedido formulado pelo(a) exequente (fls. 208) e decreto a suspensão do processo por 60 dias. Após o decurso do prazo
de suspensão, independentemente de novo despacho, intime-se o(a) exequente, por seu(ua) Advogado(a) a requerer o que
entender de direito, no prazo de 05 dias. Na inércia, aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: LEANDRO MARTINS ALVES
(OAB 250151/SP)
Processo 0015090-77.2011.8.26.0482 (482.01.2011.015090) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material
- Andrea Aparecida Ceribelli - - Adriano Ceribelli - Rosane de Fátima da Silva Picoli Me - - Edenilson Recalde de Matos Brasilveículos Companhia de Seguros Sa - ADRIANO CERIBELLI interpôs recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (fls.
606/608) em face da sentença proferida (fls. 584/603), requerendo pronunciamento judicial visando a suprir omissões em que
teria incorrido a sentença, relativamente aos seguintes pontos: a) quanto ao pedido de indenização pela perda total do veículo
sinistrado, no seu valor de mercado à época, com a atualização monetária e juros pertinentes; b) quanto ao pedido de pensão
mensal. 2. Os embargos de declaração foram interpostos no prazo de 5 dias, previsto no art. 536 do Código de Processo Civil.
Relatei. DECIDO. 3. Conheço em parte dos embargos na forma do art. 535, I, do Código de Processo Civil e na parte conhecida,
nego-lhe provimento.. Quanto ao primeiro ponto, que conheço, verifico que não foi devidamente apreciado o pedido subsidiário
realizado no aditamento à inicial (fls. 163/165), que passo a apreciar. Em relação ao pedido principal (fls. 164), ratifico o
afastamento da pretensão, conforme já devidamente justificado na sentença. No tocante ao pedido subsidiário, conheço-o, mas
lhe nego provimento, porquanto o veículo era de propriedade da financeira e o próprio recorrente relatou que, após o acidente,
deixou de continuar a efetuar o pagamento das prestações do financiamento. Quanto ao segundo ponto, inexiste omissão no
que tange à condenação dos réus ao pagamento de “pensão mensal” ao autor. Ora, no caso, conforme constou do julgado
recorrido, deverá o autor fazer a prova da alegada incapacidade laboral (temporária, segundo se infere da inicial) bem como dos
lucros cessantes dela decorrentes, os quais também deverão ser apurados em liquidação de sentença. Conforme explanado
na sentença (a partir do último parágrafo de fls. 596): “Quanto aos lucros cessantes, no valor mensal de R$ 4.000,00, valor que
corresponderia à renda do trabalho autônomo do autor, de venda de máquinas pneumáticas, o montante de tal verba deverá ser,
igualmente, apurado em liquidação de sentença, considerando que não há documentos nos autos que justifiquem tal valor e não
se sabe quando o autor teria retornado ao exercício de sua profissão de vendedor. Há notícia, reportada pelo perito no laudo
médico oficial, de que ficou o autor 1 ano e 3 meses sem poder trabalhar (quesito 6 de fls. 560)”. E conforme também constante
da parte dispositiva do julgado (fls. 602): “b) Condenar ainda, solidariamente, os réus a pagarem ao autor, por danos materiais
emergentes diretos a ele devidos, bem como lucros cessantes comprovados, montante que deverá ser apurado em liquidação
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de sentença (...)” 4. Ante o exposto, conheço em parte dos Embargos Declaratórios interpostos por ADRIANO CERIBELLI e na
parte que conheço lhes nego provimento. Na parte conhecida do recurso, fica a sentença assim declarada: “c) - Relativamente
ao pedido de indenização pela perda total do veículo sinistrado, no seu valor de mercado à época, com a atualização monetária
e juros pertinentes, julgo-o improcedente, porquanto o veículo era de propriedade da financeira, e não do autor, que, como
reconheceu, não procedeu à quitação do financiamento do bem. Eventual prejuízo econômico experimentado, deverá ser objeto
de comprovação em liquidação de sentença, como constou no item “b” acima”. No mais, persiste a sentença tal como está
lançada. P. Retifique-se o registro da sentença, anotando-se. P. R. I. C. - ADV: MATHEUS INAGAKI DELFIM CAMARGO (OAB
243039/SP), DIEGO FERREIRA RUSSI (OAB 238441/SP), VALNIR BATISTA DE SOUZA (OAB 192669/SP), CARLOS BENO
GOELLNER (OAB 6274/MS), HORÊNCIO SERROU CAMY FILHO (OAB 10248/MS), CARLOS ADALBERTO ALVES (OAB
137503/SP)
Processo 0015369-44.2003.8.26.0482 (482.01.2003.015369) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Tereza
Izabel Ferreira Cuadros Cobezas - Antonio Kemp Fernandes - Através do sistema Arisp, solicite-se cópia da matricula nº 38.079
ao 2º SRI local. Oficie-se ao Cartório de Registro Civil desta cidade solicitando cópia do atestado de óbito do senhor Pedro
Fernandes, RG. 20.002.601, falecido em 12/01/1993. Com as respostas, vista a exequente. Fls. 168: CIÊNCIA à parte autora
da juntada da cópia da matrícula nº 38.079 do 2º S.R.I local. - ADV: SILVANO FLUMIGNAN (OAB 43507/SP), JANE GOMES
FLUMIGNAN (OAB 50216/SP)
Processo 0015570-84.2013.8.26.0482 (048.22.0130.015570) - Monitória - Prestação de Serviços - Instituto Metodista de
Ensino Superior - Geraldo Lima - Sobre os depósitos judiciais realizados pelo réu (fls. 36 e 42), manifeste-se o autor no prazo
de cinco dias. (R$ 300,00 e R$150,00). - ADV: HUGO LEONARDO PIOCH DE ALMEIDA (OAB 232988/SP), ROBERTO ALVES
DA SILVA (OAB 94400/SP)
Processo 0015932-91.2010.8.26.0482 (482.01.2010.015932) - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - Arlindo Monteiro
de Souza - - Ana Angelica de Lima Souza - Unimed de Presidente Prudente Cooperativa de Trabalho Médico - Informem os
autores, em cinco dias, se houve o cumprimento do acordo. Decorrido o prazo e nada sendo reclamado, averbe-se a extinção
e, recolhidas eventuais custas em aberto, arquivem-se os autos. - ADV: FLAVIO LUIS BRANCO BARATA (OAB 126018/
SP), GIOVANA HUNGARO (OAB 170737/SP), VICTOR FLAVIO MARTINEZ FRANCO (OAB 226776/SP), BRUNO NICHIO
GONÇALVES DE SOUZA (OAB 277021/SP), RUBIA CRISTINA SORRILHA (OAB 278853/SP)
Processo 0016078-98.2011.8.26.0482 (482.01.2011.016078) - Procedimento Sumário - Seguro - Sueli Bezerra da Silva Mapfre Vera Cruz Seguradora Sa - (X) Intimação da parte autora, para manifestação sobe o resultado da pesquisa BACENJUD.
- ADV: RAFAEL LUCAS GARCIA (OAB 281476/SP)
Processo 0016107-51.2011.8.26.0482 (482.01.2011.016107) - Procedimento Ordinário - Seguro - Carlos Roberto Cardoso - Susana de Oliveira Souza - - Josiane Rodrigues de Oliveira Rezende - - Manoel Gilo da Silva - - Fernanda Lima Marques - Laercio Rosa da Silva - - Edimilson da Silva Lima - - Eliana Aparecida da Silva Lima - - Maria Angela Caetano da Silva - - Zilda
dos Santos Lima - - Jose Maria da Silva Martins - - Andreia Aparecida Oliveira Martins - - Celia Pereira Silva - Cdhu Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano - Companhia Excelsior de Seguros - Caixa Econômica Federal e outro - 1. Trata-se
de ação de “indenização por responsabilidade obrigacional securitária” intentada contra a CDHU com a qual visam os autores
(em número de 08, residentes no município de Santo Expedito - SP), mutuários e/ou adquirentes da casa própria alienadas pela
ré, mediante financiamento obtido por meio do SFH e beneficiários de seguro habitacional, receber indenização por conta de
danos físicos dos imóveis que teriam sido causados por conta de falhas em sua construção e/ou por qualidade do material
empregado. Relatam que, com o passar dos anos desde sua comercialização e financiamento, os imóveis passaram a apresentar
“danos físicos”, que vem comprometendo a segurança e o conforto de seus moradores como “rachaduras nas paredes, queda
de reboco, excesso de umidade, com manchas escuras nas paredes, apodrecimento do madeiramento do telhado, formando
ondulações e deflexões, rachaduras nos contrapisos etc”, com risco até de desabamentos. Reportam que os danos são comuns
a todas as casas e que os loteamentos, possuindo um único projeto arquitetônico para todo o conjunto habitacional. Reclamam
a necessidade de ação eficaz por parte da ré para a recuperação dos imóveis danificados, tendo os autores, aos poucos,
efetuado consertos nos danos que surgiam, acreditando que desapareceriam, o que não aconteceu. Tais danos decorreriam da
irresponsabilidade técnica da empresa construtora contratada pela ré, que fez uso de materiais de péssima qualidade e do
emprego de técnicas de construção em desacordo com os padrões definidos (conforme as normas técnicas da ABNT). Efetuaram
notificação com A.R. à CDHU, para as providências necessárias para a cobertura securitária, porém não houve qualquer
manifestação. Assim, propõe a ação visando a receber a indenização securitária haja vista a apólice de seguro pelos mutuários
firmados. Sustentam a competência da Justiça Estadual para o julgamento da ação envolvendo contratos de seguro, citando
jurisprudência; invocam o direito constitucional à moradia como pressuposto da dignidade humana e garantia de sobrevida da
construção definida em lei; salientam a inércia da ré; discorrem sobre a sistemática do seguro do SFH, do contrato de seguro,
da apólice, dos riscos cobertos e do dever de indenizar. Argumentam, ainda, pela a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de seguro habitacional, sobre a necessidade de exibição de documentos (apólice de seguro), visto
que sequer desconhecem a seguradora contratada, sobre os danos comuns ocorridos nos imóveis, vícios da construção, danos
progressivos, risco e ameaça de desmoronamento, sobre a necessidade de prova pericial e, ainda, sobre o pagamento da
indenização e da multa decendial (multa de 2% para cada decêndio cumulativa à indenização visando a compelir a seguradora
a cumprir de imediato sua obrigação, cf. item 17.3 da cláusula 17ª das Condições Especiais do Seguro Habitacional do SFH). Ao
final, requerem; a) a concessão da gratuidade processual; b) a citação da ré; c) que a ré providencia o chamamento ao processo
da seguradora responsável pelo seguro habitacional; d) que seja acolhido o pedido de exibição de documentos; e) que sejam
condenados os demandados ao ressarcimento a cada um dos autores dos gastos com obras de reparos necessárias e urgentes
já realizadas em seus imóveis e constadas pela perícia, corrigidos os valores desde o respectivo desembolso e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês a contar do 30º dia da notificação da ocorrência dos sinistros; f) que sejam condenados, ainda, ao
pagamento da multa decendial de 2% sobre o valor da indenização para cada decêndio ou fração de atraso, a partir do 30º dia
da data em que os autores notificarem a CDHU acerca da ocorrência do sinistro e g) que também sejam os réus condenados ao
pagamento das verbas de sucumbência. Deram à causa o valor de R$. 1.000,00 (fls. 02/18). Formularam quesitos. Juntaram
documentos (fls. 23/161). 2. Citada, a ré contestou. Em sua resposta (fls. 172/185), a ré argui, em preliminar, a) inépcia da
inicial, porque os autores não determinaram os valores pretendidos relativos aos gastos com obras de reparos necessários e
urgentes que alegam terem realizado, fazendo pedido genérico e sem juntar documentos que comprovem a realização de tais
reparos nas unidades habitacionais financiadas (que não se confundem com ampliações realizadas sem prévia autorização da
contestante e sem acompanhamento técnico) e os valores gastos; b) ilegitimidade passiva da contestante porque com ela os
autores não firmaram qualquer contrato de seguro, tendo a contestante, que é mera estipulante e age como mandatária, somente
a obrigação de receber o prêmio e eventual documentação do sinistro para repassar à seguradora; c) ilegitimidade ativa dos
autores JOSIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA REZENDE, MANOEL GILO DA SILVA, MARIA ANGELA CAETANO DA SILVA,
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FERNANDA LIMA MARQUES e ELIANA APARECIDA DA SILVA LIMA, porque estes não firmaram nenhum contrato de seguro
intermediado pela contestante, devendo o processo ser extinto em relação a eles, e d) a necessidade de denunciar a lide, na
forma do art. 70, III, do Código de Processo Civil, à seguradora COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, relativo aos danos
físicos dos imóveis, que eram quem recebia integralmente os prêmios dos seguros pagos pelos autores, argumentando que os
avisos de sinistro comunicados à CDHU, na vigência do contrato de seguro, foram devidamente enviados à seguradora
responsável e se encontra sob análise desta. Se a sentença reconhecer razão aos autores, caberá à denunciada o pagamento
da indenização securitária, conforme o contratado. Quanto ao mérito, sustentou; a) não incidência da responsabilidade objetiva,
não se aplicando à contestante, que é sociedade de economia mista, o disposto no § 6º do art. 37 da Constituição da República,
somente respondendo por eventual culpa ou dolo no que toca aos supostos danos experimentados pelos autores e, além disso,
eventuais danos decorrem de falta de manutenção dos imóveis pelos autores, conforme cláusula 24ª dos contratos firmados,
nem se aplica à contestante a responsabilidade do construtor, uma vez que somente repassou os recursos para a implantação
do Conjunto Habitacional, sendo assim, no máximo, “dona da obra” e, mesmo que se lhe aplicasse a responsabilidade do
construtor, teria havido prescrição, visto que decorrido mais de 5 anos desde a entrega do referido Conjunto Habitacional; b)
inexistência de ação ou omissão culposa da contestante, pois os danos, conforme documentos que junta, são oriundos da falta
de manutenção preventiva dos imóveis, entregues nos anos de 1992 e 2001, pois, segundo relatório de vistoria, os danos físicos
encontrados são diversos uns dos outros e manifestados em diferentes épocas, embora edificados com base num mesmo
projeto, pelo mesmo construtor, mesmo método construtivo, mesmos materiais e nas mesmas condições e época, o que afasta
a alegação de vício construtivo; os mutuários ampliaram suas unidades habitacionais sem a necessária supervisão de
responsável técnico, sem autorização da Prefeitura Municipal e sem prévia autorização da ré, fatos que constituem risco à
integridade física dos imóveis, visto que não é possível aferir se a boa técnica foi observada. c) quanto à cláusula penal, dada a
não presença dos requisitos legais para a caracterização do direito à reparação de danos, não se há de imputar à ré o pagamento
de multa moratória ou decendial prevista no contrato, mormente porque a ré não é seguradora, não faz análise do sinistro, nem
decide pelo deferimento ou não da indenização securitária. Tal multa, além disso, não encontra previsão no contrato de cessão
da posse e promessa de venda e compra celebrado entre as partes. Em conclusão, requer a extinção do feito sem resolução de
mérito, ante as preliminares e, caso não, seja limitado o litisconsórcio ativo, deferida a denunciação e, julgada improcedente a
pretensão. Alternativa e subsidiariamente, devem recair sobre a denunciada os efeitos da sentença, incluindo os ônus da
sucumbência. Juntou documentos (fls. 186/378). 3. Replicaram os autores (fls. 386/393). Em sua manifestação, quanto às
preliminares, aduziram que: a) a individualização dos danos sofridos pelos autores será efetuada de forma específica e
detalhada, imóvel por imóvel, por meio da perícia técnica, não podendo ser feita por pessoas leigas, como os autores; b) a ré é
parte legítima porque a área de sua atuação é a contratação de empresas de construção civil para construírem unidades
habitacionais de acordo com os projetos de cada conjunto habitacional e, quando da aquisição, ficaram os autores obrigados a
contratar o seguro de seus respectivos imóveis com a ré, que está legitimada a promover o chamamento da seguradora à lide,
por ser a estipulante, o que os autores não poderiam fazer, até por não dispor da documentação necessária e, além disso, as
atividades da ré estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, tendo o dever de prestar informações claras, adequadas e
precisas acerca do serviço que fornece, considerando que houve falha na prestação de serviços e há, portanto, solidariedade na
responsabilidade; c) há legitimidade ativa dos autores JOSIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA REZENDE, MANOEL GILO DA
SILVA, MARIA ANGELA CAETANO DA SILVA, FERNANDA LIMA MARQUES e ELIANA APARECIDA DA SILVA E LIMA, visto que
adquiriram dos mutuários originais os imóveis por meio de “contrato de gaveta”, pelo qual, como novos proprietários, foram-lhes
transferidos todos os direitos ligados aos contratos, inclusive aqueles ligados ao seguro, cujos prêmios passaram a pagar, tendo
sido a sub-rogação em favor dos adquirentes dos direitos e obrigações reconhecida pela Lei nº 10.150/2000; d) concordam os
autores com a denunciação da lide. Quanto ao mérito, sustentaram que; a) pelas razões por que foi criada a CDHU tem ela
responsabilidade de fornecer moradia digna à população e de repassar recursos para a edificação de habitação de interesse
social, tanto que a ela deve ser comunicada ocorrência de evento amparado pelo seguro, inclusive danos físicos (cláusula
décima primeira), afirmando, ainda, que a construtora responsável não respeitou os padrões técnicos e construção; b) embora
tenham os moradores o dever de conservar seus respectivos imóveis, não pode a eles ser imputada a responsabilidade de
corrigir os defeitos construtivos ou danos estruturais decorrentes dos materiais utilizados serem de péssima qualidade, o que
será demonstrado pela perícia; c) a multa decendial deve ser aplicada para compelir a seguradora ao cumprimento da obrigação
de pagamento da indenização devida. 4. Citada, a denunciada também apresentou contestação (fls. 402/463). Em sua resposta
a seguradora discorreu preambularmente sobre o seguro habitacional e suas peculiaridades, aduzindo que, ao contrário do
pretendido pelos autores, o seguro não se destina a cobrir os danos físicos surgidos por falhas na construção dos imóveis, o
que está expressamente excluído da cobertura, mas se destinam a salvaguardar o erário público quanto ao recebimento,
preservando o bem dado em garantia do pagamento do financiamento de riscos nas hipóteses de caso fortuito, força maior,
desabamento ou qualquer das hipóteses previstas nas cláusulas 11 (apólice habitacional) e 3 (apólice imobiliária) das apólices,
casos em que a seguradora se responsabilizará pela cobertura de tal sinistro, fazendo frente ao valor pendente ainda não
integralizado pelo mutuário. Assim, o intuito primordial do seguro é proteger o imóvel e não o mutuário, garantindo ao agente
financeiro o adimplemento do financiamento. Tanto é verdade que a indenização deve ser paga ao agente financeiro, conforme
cláusulas 16 da Apólice Habitacional e 10 da Apólice Imobiliária, levando-se em conta o valor da importância segurada e não
simplesmente o valor de mercado do imóvel. Arguiu, também, preliminares, a saber: A) Ilegitimidade passiva ad causam,
porquanto legitimada para responder à ação é a Caixa Econômica Federal e a União, em face da Lei nº 12.409/11, pois poderá
haver o comprometimento do FCVS - Fundo de Compensação de Variações Salariais e a CEF, após a extinção do BNH, passou
a ser a gestora do referido fundo, acrescentando que há muitos anos a responsabilidade do seguro habitacional do SFH deixou
de ser das seguradoras e que, desde a edição da MP 478/2009, que não foi convertida em lei, nem teve promulgado decreto
legislativo, a ré passou a ser parte ilegítima para responder a qualquer lide que tenha por objeto o seguro habitacional do SFH,
até porque não dispõe mais dos recursos financeiros de que dispunha, visto que os agentes financeiros deixaram de recolher os
prêmios devidos, e não foi mais autorizada pela SUSEP a operar o aludido seguro a partir 1º de janeiro de 2010. Afirma, ainda,
que, recentemente, a MP 512, de 26.11.2010, foi convertida na Lei nº 12.409, de 25.05.2011, cujo art. 1º autorizou o FCVS a
oferecer cobertura direta aos contratos de financiamento habitacional averbados na extinta apólice do SH/SFH, cobertura direta
esta que só poderá ocorrer em caso de morte ou invalidez permanente do mutuário e, quanto às despesas relacionadas aos
danos físicos ao imóvel, a responsabilidade civil é do construtor. Requer seja oficiado à SUSEP quanto à alegada não autorização
da litisdenunciada a operar o seguro habitacional do SFH. B) Ilegitimidade passiva ad causam, ante a responsabilidade do
construtor e ausência de cobertura contratual para vícios de construção, citando a cláusula 3ª da Apólice Habitacional, quanto
aos riscos cobertos, e a cláusula 3ª da Apólice Imobiliária, não havendo responsabilidade da seguradora pelos vícios intrínsecos
de construção, devendo-se aplicar aqui o art. 757 do Código Civil. O seguro visa a cobrir riscos futuros e não a garantir a
qualidade da construção. C) Ilegitimidade dos autores Josiane Rodrigues de Oliveira, Manoel Gilo da Silva, Maria Angela
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Caetano da Silva, Fernanda Lima Marques e Eliane Aparecida da Silva Lima, por ausência de comprovação de vínculo com o
contrato habitacional, não constando no cadastro de mutuários seja no SFH seja no SFI. D) Inépcia da inicial, por não haver
comprovação do aviso de sinistro e ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. E) Permanência Obrigatória
da ré, agente financeiro, no polo passivo da ação por ser a responsável pela celebração dos contratos de promessa de compra
e venda e sua presença ser fundamental para o alcance da verdade e esclarecimentos dos fatos que fundam a ação. Cita
jurisprudência a respeito da solidariedade do agente financeiro com o construtor pelos vícios de construção. F) Prescrição,
porque prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador a partir da ciência do fato segurador da pretensão
(CC, art. 206, § 1º, II e letra “b”) e, no caso, segundo os autores, o sinistro ocorreu alguns anos após as aquisições, que foram
feitas em 2001, portanto, há mais de onze anos. Além disso, o sinistro não foi participado ao segurador pelos autores na época
em que dele tiveram conhecimento (CC, artigos 771 e 1.457 e cláusulas 15 e 16, respectivamente das apólices habitacional e
imobiliária, que estabelecem o prazo de 1 ano, sob pena de extinção de responsabilidade). Quanto ao mérito, esclareceu,
inicialmente, que a operação que originou o contrato indicado pelos autores teve lastro no Ramo SFH (Sistema Financeiro da
Habitação), com custeio de verba concedida pelo Governo Federal para financiamento dos imóveis. Posteriormente, o saldo
residual do débito fora financiado por meio de incentivos concedidos pelo Governo Estadual, migrando-se ditas operações para
o Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), cuja apólice é distinta da SFH. Em qualquer das apólices não há guarida para o direito
pretendido pelos autores. Alegou ainda: A) Quanto às coberturas da Apólice de Seguro Habitacional, o pretenso “risco de
desmoronamento” não foi demonstrado, tudo levando a crer que os supostos danos decorrem de uso e desgaste e não de vício
construtivo. De acordo com a Circular Susep nº 111/99, nem todos os riscos são cobertos, estando eles delimitados em ambas
as apólices (art. 3º), excluindo outras hipóteses e, ainda, o decorrente de “vício construtivo”, devendo ser as condições
contratuais. B) Quanto à multa decendial, a previsão contida na cláusula 16.2, refere-se ela à documentação, regulação e
liquidação dos sinistros de morte e invalidez permanente, conforme se infere do item 13 das Normas e Rotinas (p. 60 da RD-1877). No sinistro DFI (Danos Físicos nos Imóveis) não existe prazo para complementação de documentos e a regulação e
liquidação de tal sinistro estão reguladas pelo item 17 da referida Circular. Por outro lado, mesmo admitindo a multa para o
sinistro de danos físicos, jamais a penalidade poderia ser imputada à ré, visto que não cometeu qualquer infração contratual,
além do fato de ela amparar não os autores, mas o agente financeiro, até porque a ré denunciada jamais foi comunicada do
sinistro, pelo que não houve mora. C) Quanto às coberturas da Apólice de Seguro Imobiliário, caso se entenda aplicável aos
autores, cujos financiamentos migraram para o sistema financeiro imobiliário, igualmente, o vício de construção está excluído da
cobertura, inclusive, expressamente, inclusive para os riscos elencados no item 3. Consoante recentes julgados do E. Tribunal
de Justiça de São Paulo, a seguradora não tem qualquer responsabilidade sobre as anomalias decorrentes de falhas de projeto
e execução da obra. D) Quanto à multa decendial, a apólice imobiliária não tem previsão para ela. E) Quanto ao pedido de
ressarcimento pelos reparos realizados, não há documentos que os provem e, caso tenham sido feitos sem os devidos avisos
de sinistro à seguradora, é certo que esta tem sua responsabilidade extinta no tocante à reparação, se os reparos foram feitos
pelos segurados por sua conta e risco, exceto no caso de destelhamento, por haver necessidade emergencial de reparação ou
substituição, conforme cláusula 20 da Apólice Imobiliária. F) Quanto ao Código de Defesa do Consumidor, este não se aplica ao
caso, visto inexistir responsabilidade da seguradora em relação à construção do imóvel, por não ser fornecedora do serviço. G)
Sustenta, por fim, dever ser indeferido o pleiteado benefício da Justiça Gratuita aos autores, pois contrataram advogado
particular. Juntou documentos (fls. 464/774). 5. A corré CDHU apresentou réplica à contestação da litisdenunciada (fls. 779/783),
reiterando sua ilegitimidade passiva com base na perda de eficácia da MP 478, de 29.12.09, decretada por edição de Ato
Declaratório do presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 18, de 2010. Aduz, portanto, que, devido a não apreciação da
media provisória, torna a vigorar a regra anterior, a qual atribui responsabilidade contratual à denunciada. Dessarte, o contrato
de seguro celebrado com a denunciada não teve sua disciplina alterada pela lei 12.409/2010, permanecendo a denunciada
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS inteiramente responsável pela cobertura contratada. Juntou documentos (fls. 784/820).
6. Houve também réplica dos autores (fls. 831/844, repetida às fls. 846/859), que, em relação às preliminares aduziram que: a)
a seguradora é, sim, responsável pela indenização devida aos mutuários, por danos decorrentes de vícios de construção
existentes nos imóveis, haja vista a ausência de cláusula clara que faça tal exclusão, e as invocadas cláusulas 3.2 e 4ª também
não são claras, pelo que não devem subsistir em face das normas do CDC, citando jurisprudência nesse sentido; b) os autores
são legitimados a figurarem no polo ativo da ação porque adquiriram os imóveis dos mutuários originais mediante “contrato de
gaveta”, que lhes transmitiram direitos e obrigações ligados aos bens; c) não há inépcia da inicial, pois os autores comunicaram
o sinistro à CDHU, que, por sua vez, deveria comunicar o fato à litisdenunciada, tendo aquela, no entanto, permanecido omissa.
Demais disso, o direito de ação independe de prévia comunicação do sinistro. Quanto à descrição dos danos, não foram elas
individualizados porquanto será necessária a realização de perícia para sua constatação, não podendo isso ser feito por pessoas
leigas; d) não houve prescrição, não incidindo a norma do art. 618 do Código Civil, já que não se está buscando indenização
perante a construtora, e sim referente ao seguro de danos físicos dos imóveis. Argumentam, ainda, que prazo anuo previsto no
art. 206, II, do mesmo código somente se inicia na data em que o segurado tomou conhecimento da patologia construtiva,
conhecimento este que somente advém após certo tempo de ocupação do imóvel, mormente em se tratando de danos contínuos,
conforme observado na jurisprudência que citam, ou da negativa de pagamento pela seguradora. Quanto ao mérito, sustentaram
que; a) existe o dever de indenizar da seguradora, citando jurisprudência que funda tal responsabilidade no dever de fiscalizar o
objeto contratado, ônus que integra os riscos de sua atividade econômica, e no princípio do risco integral, de forma que a
existência de cláusula que particulariza os riscos cobertos não deve ser considerada exaustiva, mas meramente exemplificativa,
cedendo lugar ao interesse maior, que é o privilégio da segurança, razão de ser do próprio seguro, bem como por se tratar o
seguro habitacional de típico contrato de adesão, por ser imposto ao mutuário do SFH, sem qualquer discussão sobre suas
cláusulas e condições, merecendo, em hipótese de dúvida sobre seu alcance, interpretação mais favorável à parte que ao pacto
aderiu; b) possuem os autores o direito de pleitearem a multa decendial, que deve ser aplicada para que a seguradora cumpra
o pagamento imediato da obrigação, devendo a multa ser limitada ao montante da obrigação principal, de acordo com o art. 412
do Código Civil. 7. Determinada a especificação de prova, manifestaram-se os autores, que formularam quesitos para a perícia
(fls. 861/863v). A corré Cia Excelsior de Seguros também se manifestou (fls. 864/874). Requereu a expedição de ofício para a
corré CDHU para que forneça todos os contratos de financiamento relacionados a presente lide. Solicitou, ainda, expedição de
ofício à Caixa Econômica Federal para que esta se posicione acerca do conflito, esclarecendo se tal instituição tem interesse no
feito. Por fim, requereu como prova, o depoimento pessoal da parte autora. A corré CDHU não se manifestou (fls. 875). 8. Antes
de promover o saneamento do processo e decidir as preliminares arguidas, diante do alegado nos autos pela corré Cia Excelsior
de Seguros, foi determinada a cientificação da CEF e da União acerca da presente ação, a fim de manifestarem eventual
interesse na lide (fls. 876). 9. A União e a Caixa Econômica Federal manifestaram-se, informando não terem interesse na lide,
haja vista os contratos celebrados pelos autos não pertencerem ao ramo de apólice 66 (seguro público) (fls. 897 e 902//903). 10.
Sobre o posicionamento da CEF, a corré Cia Excelsior de Seguros se manifestou, dizendo que os imóveis dos autores foram
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construídos com recursos do FCVS, não obstante tenha havido a migração dos respectivos contratos, do SFH para o SFI, donde
se infere existir, sim, o interesse da CEF na demanda, terminando por reiterar sua ilegitimidade passiva (fls. 907/919). Juntou
documentos (fls. 920/964). 11. A ré CDHU peticionou nos autos, informando que os contratos celebrados pelos autores contaram
com recursos próprios dela, ressaltando que os financiamentos contam com cobertura privada decorrente de contrato de seguro
feito com a litisdenunciada (fls. 972/973). Juntou documentos (fls. 974/978). 12. Sobre a alegação da litisdenunciada de
ilegitimidade ativa ad causam de parte dos autores, manifestaram-se estes aduzindo que sua legitimidade ativa advém do fato
de terem celebrado “contrato de gaveta”. Relatei. Decido. 13. Das Preliminares da Ré Litisdenunciante. É desnecessária, por
ora, a limitação do litisconsórcio ativo, haja vista não ser patente, desde já, que a realização de perícia em cada imóvel,
individualmente, dificultará, de fato, o andamento processual, até porque os contratos a serem analisados são contratos-padrão.
A particularização dos danos experimentados pelos autores em seus respectivos imóveis, imóvel por imóvel, será realizada por
meio da perícia técnica. A falta de tal individualização na inicial não acarreta sua inépcia. A ré CDHU é parte legítima, pois
competiu a ela, na área de sua atuação, a contratação de empresas de construção civil para edificarem as unidades habitacionais,
de acordo com os projetos elaborados por ela própria para cada conjunto habitacional, cabendo a ela, sem dúvida, também, a
fiscalização do cumprimento dos contratos. Até por isso, há, em princípio, solidariedade entre a ré litisdenunciante e a seguradora
litisdenunciada no tocante à responsabilidade quanto ao pagamento de eventual indenização que for devida por danos físicos
nos imóveis que sejam decorrentes de falha de construção ou utilização de materiais inadequados. Além disso, as atividades da
ré, como fornecedora, sem dúvida, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange ao dever de
prestar informações claras, adequadas e precisas acerca do serviço que fornece. Entendo haver legitimidade ativa dos autores
Josiane Rodrigues de Oliveira, Manoel Gilo da Silva, Maria Ângela Caetano da Silva, Fernanda Lima Marques e Eliana Aparecida
da Silva Lima, visto que, tendo adquirido dos mutuários originais os imóveis, por meio de “contrato de gaveta”, lhes foram
transferidos todos os direitos e obrigações ligados aos contratos, inclusive aqueles vinculados à indenização do seguro, tendo
ocorrido, portanto, sub-rogação em seu favor, por força da Lei nº 10.150/2000. 14. Das Preliminares da Ré Listisdenunciada. A
seguradora é, sim, responsável pela indenização devida aos mutuários, por danos decorrentes de vícios de construção existentes
nos imóveis, haja vista a ausência de cláusula clara que faça a exclusão, inclusive as invocadas cláusulas 3.2 e 4ª, as quais não
devem subsistir em face das normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido a jurisprudência reportada pelos
autores (fls. 839vº/843). Quanto à pretendida legitimidade passiva ad causam por parte da Caixa Econômica Federal e a União,
em face da Lei nº 12.409/11, com base na suposição de que poderá haver o comprometimento do FCVS - Fundo de Compensação
de Variações Salariais, também não vinga a pretensão. A Caixa Econômica Federal não tem qualquer interesse direto nesta
controvérsia, que se restringe ao âmbito indenizatório e securitário, vale dizer, a questão é apenas de se saber da procedência
ou não do pleito dos autores de recebimento da indenização securitária prevista nas apólices contratadas, consoante, aliás,
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, a denunciação da lide pretendida ensejaria a intromissão de
fato e fundamentos novos no curso da lide, distintos dos que definem o conflito de interesses entre os litigantes, o que ocasionaria
manifesto gravame ao normal andamento do feito, confrontando o princípio constitucional do eficaz e célere exercício da
atividade jurisdicional do Estado. Por outro lado, a seguradora demandada poderá, caso sucumba na demanda, propor ação
autônoma de natureza regressiva em desfavor da Caixa Econômica Federal e/ou da União com o objetivo de buscar recuperar
os valores pecuniários a que eventualmente seja condenada a pagar aos postulantes. Também não seria o caso de inclusão da
Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação, como litisconsorte necessário, porque o contrato de seguro é independente
do contrato de resseguro. O resseguro, anteriormente, cabia ao IRB Instituto de Resseguros do Brasil (Decreto-lei 73/66, de
21.11.1966), tendo sido criado em 1987 um Fundo de Reserva (o FESA), o qual, com autorização da SUSEP, era, inicialmente,
administrado pelo IRB, passando, depois, tal administração para a Caixa Econômica Federal, pela Portaria n° 243/2000 do
Ministério da Fazenda, para ser gerenciado como uma subconta do FCVS, tendo sido imputada ao Conselho Curador do FCVS
a fiscalização das aplicações financeiras e o uso de recursos do FESA. Este, assim, desempenha, com exclusividade, as funções
de resseguro no SH. Conforme a Portaria nº 243/2000, os financiadores, entre eles a COHAB e CDHU, repassam mensalmente
às seguradoras os prêmios retirados das prestações. A indenização, que deve ser paga por uma determinada seguradora, é
retirada do monte de prêmios por ela recebido durante o mês anterior e, havendo insuficiência de recursos, a seguradora
buscará a diferença nos prêmios recebidos pelas demais companhias seguradoras autorizadas a operar no SH em âmbito
nacional, com as quais mantém relação de mutualismo. Na hipótese disso ser insuficiente, é que a seguradora recorrerá ao
FESA, que emprestará os recursos, dando, assim, liquidez ao mercado. Segue que, tão-somente na hipótese improvável de
esgotamento dos recursos da conta movimento e da conta reserva, o FESA/FCVS, por intermédio da CAIXA, transferirá à
sociedade seguradora o valor integral das indenizações devidas e não pagas. Assim, são as seguradoras que arcam com as
indenizações. O FCVS não será comprometido ao final do processo, pois sua finalidade institucional é a de prover a cobertura
do saldo devedor remanescente de financiamento com previsão de sua cobertura. A CEF nada mais é do que uma mera
administradora de um fundo de reserva que serve de resseguro das indenizações perseguidas perante as seguradoras que
operam no SFH, fundo este denominado FESA e que é, atualmente, uma subconta do FCVS. A mera administração do fundo de
prêmios pela CEF não impõe a sua inclusão na lide, pois, em princípio, sua atividade é meramente fiscalizatória e não há
comprometimento de recursos públicos. Não interessa às partes proponentes da ação as questões envolvendo os vínculos da
seguradora com o IRB, FCVS, FESA ou com a CEF como gestora do fundo por serem questões inter alios acta. Não procede,
igualmente, a argumentação em torno da recente MP 512, de 26.11.2010, convertida na Lei nº 12.409, de 25.05.2011, que, em
seu art. 1º, autorizou o FCVS a oferecer cobertura direta aos contratos de financiamento habitacional averbados na extinta
apólice do SH/SFH, cobertura direta esta que só poderá ocorrer em caso de morte ou invalidez permanente do mutuário,
excluindo-se as despesas relacionadas aos danos físicos ao imóvel, cuja responsabilidade civil seria exclusiva do construtor.
Deveras, pretendeu-se inutilmente por meio da MP 512/10 repassar para o Banco Público a gestão dos contratos em curso,
retirando a responsabilidade das seguradoras, intento esse já rechaçado pelo Poder Judiciário, visto que não pode assumir o
FCVS (Fundo de Compensação dos Valores Salariais) os direitos e responsabilidades do Seguro Habitacional do SFH com base
em legislação ordinária (a matéria exige lei complementar, por versar direito financeiro), além de não atender uma e outra MPs
os pressupostos de relevância e urgência, previstos no art. 62, caput, da Constituição Federal. Assim, deve prevalecer a
consolidada orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não deve a Caixa Econômica Federal
integrar a lide que envolva discussão acerca do seguro habitacional porque esta se trava entre seguradora e mutuário, sem que
a sentença possa, de modo algum, comprometer os recursos do Sistema Financeiro da Habitação. Nesse sentido: STJ, Resp nº
978.767/SC, Relª Ministra Nancy Aldrighi, j. em 16.05.08, DJ 21.05.2008. Mais recentemente tal orientação foi reafirmada na
Resp nº 1.091.393-SC quando do julgamento do Ag. I. nº 1.100.267-PR, relatado pelo Ministro Fernando Mathias, datado de
13.03.2009. Outros argumentos ainda podemos citar em contrariedade à pretensão da seguradora contestante. Em primeiro
lugar, por ser a legislação posterior ao fato constitutivo do direito dos autores, não tem incidência para lhes subtrair o direito.
Pelo novo sistema imposto pela MP, na realidade, a subconta FESA se mantém garantindo o equilíbrio da apólice de seguro
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habitacional para as operações realizadas até o dia 31 de dezembro de 2009, de modo que confirma, dessarte, a estrutura atual,
passando, a partir de então, a assumir a função de cobrir os novos contratos ou suas renovações. Tal é lógico, porquanto se
impõe o princípio de que os fatos passados e os fatos futuros são regidos pela lei do tempo em que foram ou forem praticados
(tempus regit actum). Assim, pode-se concluir que o art. 6° da MP 478/09 será aplicável tão somente às ações intentadas a
partir da entrada em vigência do novo sistema de seguro, no dia 1° de janeiro de 2010. Em segundo lugar, o fato de haver um
fundo garantidor do equilíbrio do SFH, como vimos, não determina legitimidade jurídica do gestor ou administrador, pois a lide é
travada somente entre a seguradora e o mutuário, sem que a sentença possa, de modo algum, comprometer os recursos do
SFF, posição, aliás, já firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Por isso mesmo, é de se presumir que o Poder Executivo não
lançou mão de medida provisória para modificar o entendimento do Poder Judiciário e resolver pendências administrativas. Em
terceiro lugar, a Medida Provisória não tem o condão de alterar entendimento de que a lide não diz respeito à CEF ou à União,
já consolidado do Poder Judiciário. Por fim, ad argumentandum, a MP, como já mencionado, desatende pressuposto constitucional
formal para sua validade, visto que a regulamentação do SFH é matéria reservada à lei complementar. Demais disso, a vedação
ao ressegurador e retrocessionários de responderem diretamente frente ao segurado é reflexo da garantia constitucional da
defesa do consumidor (CF, art. 5°, XXXII), expresso no CDC em seu art. 101, II, que veda a integração do ressegurador à lide
como forma de propiciar uma solução mais rápida e objetiva, embora possível a ação regressiva. Demais disso, também se
encontram ausentes para a edição da MP os requisitos de urgência e relevância. Por todas essas razões, não se há falar em
intervenção na lide por parte da Caixa Econômica Federal ou mesmo da União Federal. Portanto, descabendo o ingresso da
CEF ou da União Federal na lide, também descabe o deslocamento da competência para a Justiça Federal e a Justiça Estadual
é competente para processar e julgar a presente lide. 15. Quanto à alegada ilegitimidade dos autores Josiane Rodrigues de
Oliveira, Manoel Gilo da Silva, Maria Ângela Caetano da Silva, Fernanda Lima Marques e Eliana Aparecida da Silva Lima, já
apreciei acima a questão. 16. Não há inépcia da inicial porque os autores efetuaram comunicado, inclusive na forma escrita, de
sinistro ao agente financeiro, a saber, à CDHU, conforme fls. 36, 38, 49, 51, 73, 75, 84, 86, 106, 108, 130, 132, 151, 153 e 161,
e caberia a esta comunicar a seguradora, o que, aparentemente, não fez, reforçando a justificativa para a presente ação.
Outrossim, quanto à individualização dos danos imóvel por imóvel, alegam os autores que não foram eles causados de forma
uniforme, pelo que requereram perícia para sua constatação e descrição individualizada. Demais disso, a não menção da data
do sinistro se deve, pelo que se infere, ao fato de os danos alegados no imóvel serem de natureza progressiva e terem surgido
desde a construção, pelo que somente por meio da perícia técnica é que ficarão demonstrados bem como o período em que
surgiram, tendo cumprido, pois, os autores suas obrigações e as determinações da apólice. 17. Quanto à alegada falta de
condição da ação, como veremos, adiante, ela também não ocorreu. Presente o interesse processual, pois a análise abstrata da
narrativa constante na inicial dá conta da existência de tal condição da ação e isto para o fim de se analisarem os pleitos de
cunho material deduzidos em desfavor da ré. Por sua vez a via processual adotada é apta a tal fim. Presente, também, a
possibilidade jurídica do pedido porque, à luz exclusivamente dos elementos carreados à inicial, tem-se que as pretensões de
cunho material deduzidas pelos autores não são vedadas em tese pelo ordenamento jurídico pátrio. No mais, a procedência ou
não das pretensões de cunho material, em especial no tocante ao pagamento ou não da verba indenizatória em favor dos
autores, refere-se ao próprio mérito do feito e será objeto de análise no momento de prolação da sentença e após a
correspondente instrução probatória. Em suma, partes legítimas e bem representadas, litigando com interesse. 18. Presentes os
pressupostos processuais e as condições da ação, declaro saneado o feito. 19. Quanto à preliminar de mérito, a saber, a
prescrição, alegada pela seguradora, também deve ser rejeitada. Não houve, ao que tudo indica, prescrição. O alcance da
disposição contida no art. 618 do Código Civil, aplicável ou não somente em face dos construtores e não às seguradoras, será
analisada oportunamente. Quanto ao prazo anuo previsto no art. 206, II, do referido Código, ainda não é possível saber a data
em que os segurados tomaram conhecimento da alegada patologia construtiva, conhecimento este que, certamente, só se torna
possível após certo tempo de ocupação do imóvel, mormente em se tratando de danos contínuos, progressivos, conforme
observado na jurisprudência que citam (fls. 837vº e 838/vº). Por fim, o referido prazo somente corre a contar da negativa de
pagamento (cuja data exata não se sabe), e não da ocorrência do sinistro. No caso, demais disso, tal comunicação ainda não
ocorreu (Súmula 101 c.c. a Súmula 229 ambas do STJ). Assim, ao contrário do sustentado pela demandada, não se verificou o
advento do prazo de um ano especificado no artigo 206, II, “b”, do Código Civil/2002, pois, como vimos, o prazo prescricional em
tela deve ser computado a partir de negativa da seguradora ré em realizar o pagamento da verba indenizatória almejada pelos
autores. No caso em questão, os postulantes informaram a existência do sinistro ao estipulante, e isto em datas do mês de
fevereiro de 2011 (fls. 36, 38, 49, 51, 73, 75, 84, 86, 106, 108, 130, 132, 151, 153 e 161), mas a ré não apresentou resposta na
esfera administrativa ao pleito de cunho indenizatório em tela, tendo sido a presente a demanda proposta em 30/06/2011. 20.
Por fim, quanto à impugnação ao direito dos autores ao benefício da Justiça Gratuita, a contrariedade deveria ser deduzida por
meio de incidente próprio. Entretanto, desde logo, assinalo que o simples fato de haverem os autores contratado advogado
particular, por si só, não tem o condão de lhes retirar o direito à gratuidade, porquanto não se sabe em que condições foi feito
tal contrato e a forma de pagamento de honorários. 21. Dos pontos controvertidos da causa. A questão básica a ser dirimida nos
autos é quanto à viabilidade ou não dos pleitos de cunho material dos autores, a saber, a condenação das demandadas em lhes
pagar o valor pecuniário necessário à recuperação dos imóveis sinistrados bem como a multa especificada na avença, dadas as
razões expostas na vestibular. Relatam os autores, em síntese, que adquiriram os imóveis urbanos por meio de financiamento
pelo sistema financeiro de habitação (exceto os autores Josiane Rodrigues de Oliveira, Manoel Gilo da Silva, Maria Ângela
Caetano da Silva e Fernanda Lima Marques, que os adquiriram dos primevos mutuários), tendo celebrado concomitantemente
contrato de seguro com a seguradora litisdenunciada para o caso de sinistro dos bens. Afirmam a existência de diversos defeitos
nas estruturas dos imóveis, tais como infiltrações e rachaduras, de modo a ocasionar, inclusive, manifesto risco de desabamento.
Sustentam que os danos físicos seriam de natureza progressiva e contínua, de modo que se justificaria o pagamento da verba
indenizatória especificada na avença. Por último, arguiram que a multa contratual seria devida em razão do inadimplemento da
acionada na quitação das verbas indenizatórias. Por sua vez, as rés (litisdenunciante e litisdenunciada) impugnaram os pleitos
de cunho material lançados na inicial, sustentando que o caso não autorizaria o pagamento da verba indenizatória, visto que o
evento não estaria incluído nas hipóteses de sinistro especificadas no contrato. Asseveram, igualmente, que as avarias alegadas
não seriam decorrentes de vícios de construção dos imóveis, mas dos desgastes ocasionados em razão de decurso do tempo e
da normal utilização da coisa, o que afastaria o pagamento da verba indenizatória por expressa previsão contratual, e que,
mesmo que decorrentes as avarias de vícios de construção ou uso de materiais inadequados, não haveria cobertura para tais
danos, caso existentes. 22. Por consequência, são pontos controvertidos da causa: a) se efetivamente ocorreram os sinistros
noticiados na inicial e na Comunicação de Sinistro; sendo necessário definir-se a existência ou não de avarias nos imóveis dos
autores e a natureza dos supostos danos; b) se os riscos objeto da causa estão ou não cobertos pelo seguro habitacional, a
saber, se o contrato de seguro habitacional cobre ou deve cobrir todos os riscos que possam afetar os imóveis e se não exclui a
hipótese de vício de construção (cláusulas 3ª da Apólice do Seguro Habitacional); fazendo-se, aqui, necessário analisar a
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

1977

existência ou não de obrigação da companhia construtora e da seguradora ré em realizar o pagamento de verba indenizatória a
favor dos autores, além da multa especificada na avença. c) se, após tomarem os autores conhecimento do sinistro, tinham o
dever de comunicar o fato à seguradora (artigos 771 do Código Civil) e se o fizeram, ou se, nos termos do contrato bastava a
comunicação ao agente financeiro; d) se os danos físicos encontrados nos imóveis seriam de natureza progressiva e contínua e
incidentes sobre os elementos estruturais, e se, pela sua evolução associada à alegada péssima qualidade do material
empregado na construção, está criando ou criou risco de desmoronamento, comprometendo as condições mínimas de
habitabilidade; e) se houve mora por parte da ré e, portanto, se está ela sujeita à multa mensal estipulada no item 17.3 da
cláusula 17ª das Condições Especiais da Apólice. 23. Determino a produção das seguintes provas: a) depoimento pessoal das
partes; b) juntada de documentos. c) perícia técnica, a qual se justifica dada a natureza da questão controvertida em tela. 24.
Anoto que a prova pericial corresponderá à averiguação a ser realizada por engenheiro civil nos imóveis de propriedade dos
autores, e isto para o fim de analisar a existência ou não de danos e avarias e as respectivas extensões, o que se mostra
essencial para o fim de definir a viabilidade ou não do pleito lançado pelos requerentes e relativo ao recebimento da verba
indenizatória especificada na avença. Nomeio perito o engenheiro José Roberto Nakatani, que servirá sob compromisso de seu
grau. Arbitro seus honorários em R$. 6.000,00 (seis mil reais). Em sendo os autores beneficiários da gratuidade processual (fls.
163) e tendo sido a prova requerida por ambas as partes, oficie-se à Defensoria Pública Regional de Presidente Prudente para
reserva de 50% de numerário, observado, entretanto, o limite dos honorários estipulado por esta instituição. A ré, por sua vez,
deverá depositar em dez (10) dias 50% do montante fixado. Desde logo, este juízo arrola os seguintes quesitos a serem
respondidos pelo perito: 1- Após a realização de vistoria in loco, indicar o perito a existência ou não de danos e avarias nos
imóveis dos autores; 2- Definir o ilustre perito a extensão dos danos e avarias em questão, detalhando-os com precisão; 3- Se
os danos e avarias em tela correspondem a vícios de construção ou foram causados por fato externo; 4- Se os danos e avarias
em questão importam risco de desabamento dos imóveis; 5- se os danos e avarias em causa decorrem da normal utilização dos
imóveis ao longo do tempo ou se mostram desproporcionais ao fato em questão; 6- Precisar o ilustre perito os períodos em que
ficaram configurados os danos e avarias em tela; 7- Outras considerações que o perito entenda pertinente. Sem prejuízo dos
quesitos acima, os litigantes poderão apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos no lapso temporal comum de 10 dias.
No mesmo prazo indiquem as partes, se quiserem, assistentes técnicos. 25. Oportunamente, se necessário, designarei audiência
de instrução e julgamento. 26. Oficie-se à CDHU para o fim de informar a existência ou não de quitação integral dos
financiamentos em relação a cada um dos imóveis adquiridos pelos autores e as respectivas datas. 28. Defiro às partes o prazo
de 10 dias para juntada de eventuais novos documentos. 29. Finalmente, viabiliza-se, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do
Código de Processo Civil, a inversão do ônus probatório, pleiteado pelos autores porque a narrativa lançada na inicial se mostra
verossímil, dado o próprio teor da assertiva lançada no pleito e dos documentos carreados aos autos com a vestibular. 30.
Demais disso, inquestionável a hipossuficiência dos autores em relação às demandadas, e isto no âmbito econômico e técnico.
Assim sendo, determino a inversão do ônus probatório, e isso para o fim de impor às rés a produção da prova dos fatos por ela
narrados em suas contestações e que buscam elidir os pleitos de cunho material lançados pelos autores. Intime-se. - ADV:
DENIS ATANAZIO (OAB 229058/SP), FERNANDA ONGARATTO DIAMANTE (OAB 243106/SP), BARBARA BUASSI (OAB
57466/PR), RAFAEL LUCAS GARCIA (OAB 281476/SP), ANTONIO EDUARDO G. DE RUEDA (OAB 16983/PE), TATIANA
TAVARES DE CAMPOS (OAB 3069/PE), FRANCIANE GAMBERO (OAB 218958/SP), JOSE CANDIDO MEDINA (OAB 129121/
SP), REGIS BELO DA SILVA (OAB 219022/SP)
Processo 0016449-91.2013.8.26.0482 (048.22.0130.016449/2) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora /
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Sorocred Administradora de Cartões de Crédito Ltda - Izaqueu Nogueira da Cruz - Defiro,
o bloqueio on line de ativos financeiros em nome do executado, pelo sistema BacenJud, limitado ao valor da execução (fls. 3).
Sendo irrisório o valor bloqueado, deverá desde logo ser feito o seu desbloqueio. Com a juntada do respectivo comprovante de
bloqueio emitida pelo sistema Bacenjud, fica dispensada a lavratura do termo de penhora/arresto, nos termos do Comunicado SPI
nº 19/2011 (Processo CPA nº 2009/52535). Intime-se da constrição, após, independentemente de novo despacho, o executado,
na pessoa de seu advogado, se estiver representado nos autos e, caso não esteja, a intimação deverá ser pessoal, para que,
no prazo de 15 (quinze) dias apresente, querendo, Embargos ou Impugnação, conforme o caso. Na hipótese de restar infrutífero
o bloqueio, deverá a exeqüente ser intimada, independentemente de novo despacho, para que se manifeste em termos de
prosseguimento, no prazo de 05 dias. Na inércia, aguarde-se provocação no arquivo. FLS. 12: CIÊNCIA à parte autora de que
a tentativa de bloqueio on line em valores do(s) executado(s) pelo Sistema Bacen-jud, restou frustrada, manifeste-se, pois, em
05 (cinco) dias requerendo o que de direito para prosseguimento da execução. - ADV: LEONARDO DE CAMPOS ARBONELLI
(OAB 202635/SP), FABIANI BERTOLO GARCIA (OAB 254888/SP), ALESSANDRA DO LAGO (OAB 138081/SP), GLÁUCIA DE
CASTRO FERREIRA ROSSI (OAB 165460/SP), GIOVANNA APARECIDA MALDONADO (OAB 190215/SP), CARLOS ALBERTO
ROSSI JUNIOR (OAB 64794/SP), MARIA HELENA CHEDID ROSSI (OAB 26325/SP), TATIANA FURLANETO DOS SANTOS
(OAB 200519/SP)
Processo 0016495-85.2010.8.26.0482 (482.01.2010.016495) - Monitória - Cheque - Supermercados Luzitana de Lins Ltda
- Alex Cristiano Sahu - Este juízo vinha mantendo entendimento da necessidade de intimação do réu para que fosse dado
início a fase de cumprimento da sentença, nos termos do disposto no art. 475-J. Porém, revendo melhor a matéria, mudei meu
entendimento em processos em que o réu seja revel. Na fase de conhecimento, o processo tramitou à revelia do réu, que apesar
de devidamente citado não ofereceu resposta. Assim, desnecessária sua intimação pessoal para a fase executória. Nesse
sentido: TJSP- Agravo de Instrumento AI 5703796020108260000 SP 0570379-6... Ementa: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA PAGAMENTO - EXECUTADA REVEL -DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO - PESSOAL
INTELIGÊNCIA DO ART. 475- J DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. “Desnecessária a intimação pessoal de devedor revel para
cumprimento voluntário da condenação, mesmo porque o art. 322 , caput, do CPC estabelece que contra o revel que não tenha
patrono nos autos, correrão os prazos independentemente de intimação, a partir da publicação de cada ato decisório”. Diante
do exposto fica o executado ALEX CRISTIANO SAHU cientificado da propositura da Execução, bem como intimado a efetuar o
pagamento do débiro R$ 1.46.5,88 (atualizado até fevereiro/2013) - que deverá ser corrigido na data do efetivo pagamento, no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 475-J, do CPC. Diante do decidido acima, prejudicado o
pleito do autor (fls. 133). - ADV: EDWIGES LOPES SIMONSEN NEVES BAPTISTA (OAB 53078/SP)
Processo 0016679-36.2013.8.26.0482 (048.22.0130.016679) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Sodemco
Sociedade de Empreendimentos e Construções do Oeste Paulista Limitada - Luana de Oliveira Jarcem Garcia - - Fabiano da
Silva Garcia - CIÊNCIA à parte autora do resultado negativo da diligência do Oficial de Justiça, ficando, por esta intimada para
se manifestar no prazo de 5 dias. CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em
cumprimento ao mandado nº 482.2013/016804-0 dirigi-me ao endereço mencionado, varias vezes, em dias diferentes e horários
alternados, inclusive em horario noturno, e ai sendo deixei de citar a Luana de Oliveira Jarcem Garcia e Fabiano da Silva Garcia,
em virtude de não conseguir localiza-los, encontrando a residência sempre totalmente fechada, com bastante folhas secas na
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area de entrada, bem assim sacos plásticos e jornais de propaganda aparentando antigos, batendo por longos períodos sem ser
atendido; indagando nas proximidades nada consegui saber a respeito de horários em que morador(a) poderia ser encontrado
na residência. O referido é verdade e dou fé. Presidente Prudente, 27 de novembro de 2013. - ADV: FERNANDA VIEIRA
MARTINS FERREIRA (OAB 239050/SP), LUIZ ANTONIO FIDELIX (OAB 142910/SP)
Processo 0016972-06.2013.8.26.0482 (048.22.0130.016972/1) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora /
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Vadilson dos Santos - Município de Presidente Prudente - Defiro o pedido formulado pelo
exequente (fls. 8) e determino a suspensão deste Execução até julgamento definitivo do recurso interposto nos autos principais.
- ADV: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP), VADILSON DOS SANTOS (OAB 210537/SP)
Processo 0017016-30.2010.8.26.0482 (482.01.2010.017016) - Usucapião - Coisas - Otavio Peruque - Trebesquim & Serrano
Ltda Me - - Cesar Alfredo Alexandre Trebesquim - - Paulo Roberto Moreira dos Santos Fonseca - Ao corréu Paulo Roberto
Moreira dos Santos Fonseca, citado por edital nomeio Curador Especial o Dr. Orivaldo de Souza Ginel Junior, Defensor Público
lotado na Defensoria Pública desta cidade. Anote-se no sistema e coloque-se tarja respectiva na autuação. Atente a Serventia
para que o Curador seja pessoalmente intimado dos atos processuais, sob pena de nulidade. Sobre as contestações, manifestese o autor no prazo de 10 dias. - ADV: JOSE ANTONIO GALDINO GONCALVES (OAB 128674/SP)
Processo 0017143-65.2010.8.26.0482 (482.01.2010.017143) - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário - Neusa
Gomes Rodrigues - Instituto Nacional do Seguro Socialinss - Anote-se na autuação que o processo se encontra em fase de
cumprimento da sentença e proceda-se a evolução de fase no sistema informatizado oficial. Para os termos da Execução (fls.
171/175), cite-se o executado nos termos do art. 730 do CPC. - ADV: ALOISIO ANTONIO GRANDI DE OLIVEIRA (OAB 213118/
SP), MAURO CESAR MARTINS DE SOUZA (OAB 91265/SP)
Processo 0017198-21.2007.8.26.0482 (482.01.2007.017198) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Fernandes Cardoso Bataguassu Ltda - Samuel Marcelino de Oliveira - Defiro o pedido formulado
pelo(a) exequente (fls. 297). Decreto a suspensão da execução, o que faço com fundamento no art. 791, inc. III, do CPC.
Aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: ÉRIKA MARIA CARDOSO FERNANDES (OAB 184338/SP)
Processo 0017223-24.2013.8.26.0482 (048.22.0130.017223) - Monitória - Cheque - Luciano Gonçalves Gregório - Luciane
Bertazzo Dansiguer - Sobre o documento apresentado pelo autor (fls. 32), manifeste-se a ré no prazo de cinco dias. - ADV:
PRISCILA SENNES DIAS (OAB 314700/SP), JULIANA MODESTO DE OLIVEIRA CHAVES (OAB 283163/SP), NELSON SENNES
DIAS (OAB 108304/SP)
Processo 0017780-79.2011.8.26.0482 (482.01.2011.017780) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Panamericano Sa - Geroncio Aparecido Bento - Ao réu citado por edital nomeio Curador Especial o Dr.
Orivaldo de Souza Ginel Junior, Defensor Público lotado na Defensoria Pública desta cidade. Anote-se no sistema e coloquese tarja respectiva na autuação. Atente a Serventia para que o Curador seja pessoalmente intimado dos atos processuais, sob
pena de nulidade. Sobre a contestação manifeste-se o autor no prazo de 10 dias. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB
108911/SP), ORIVALDO DE SOUSA GINEL JUNIOR (OAB 256752/SP)
Processo 0018454-96.2007.8.26.0482 (482.01.2007.018454) - Despejo por Falta de Pagamento - Maria Crepaldi Rovira
- Rildorauto Mec Especializada Volks Ltda Me - (X) Intimação da parte RÉ, para recolher as custas finais, no valor de R$
96,85 (noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos), no prazo de 10 dias, sob pena de inscrição do débito na dívida ativa
do Estado. - ADV: ANTONIO ZIMERMANN NETTO (OAB 70047/SP), GILSON NAOSHI YOKOYAMA (OAB 190012/SP), LUZIA
BRUGNOLLO SALES (OAB 119666/SP)
Processo 0019190-17.2007.8.26.0482 (482.01.2007.019190) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú
Unibanco Sa - Victor Hugo Tosato Chinelli - - Frigosol Frigorífico Prudentino Ltda - Indefiro o pedido formulado pelo exequente
às fls. 316, visto que não houve realização da penhora, consoante certificado pelo Oficial de Justiça lotado junto ao juízo
deprecado (fls. 334). Manifeste-se o exequente requerendo o que for de direito no prazo de cinco dias. Na inércia, aguarde-se
provocação no arquivo. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0019214-40.2010.8.26.0482 (482.01.2010.019214) - Procedimento Ordinário - Bancários - Fabiana Cristina de
Souza - Banco do Brasil Sa - Manifeste-se o réu informando a este Juízo, no prazo de cinco dias, a que título efetuou o depósito
judicial (fls. 236), ou seja, para pagamento do débito ou apenas para segurança do Juízo. - ADV: JEOVA RIBEIRO PEREIRA
(OAB 258164/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0019569-16.2011.8.26.0482 (482.01.2011.019569) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Itaúcard Sa - Vanessa Previato - Defiro o pedido formulado pelo(a) exequente (fls. 54). Decreto a suspensão
da execução, o que faço com fundamento no art. 791, inc. III, do CPC. Aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: JOSE
MARTINS (OAB 84314/SP)
Processo 0019751-65.2012.8.26.0482 (482.01.2012.019751) - Procedimento Sumário - Locação de Imóvel - Luciana Yuri
Grigoleto Sugano - Elizabete Motta Torres Calvo - - Adilson Jose Calvo - - Flavio Jose Calvo - Oficie-se ao juízo deprecado Colorado-PR - solicitando a devolução da carta precatória, devidamente cumprida. - ADV: DORIVAL ALCANTARA LOMAS (OAB
107234/SP)
Processo 0020644-56.2012.8.26.0482 (482.01.2012.020644) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Psa Finance Brasil Sa - Edson Henrique Araújo - Manifestem-se as partes, no prazo de cinco dias, informando
se, efetivamente, chegaram a uma composição amigável. - ADV: ELIANA ESTEVÃO (OAB 161394/SP), JURANDIR ANTONIO
CARNEIRO (OAB 129884/SP), CARLOS RENATO GUARDACIONNI MUNGO (OAB 140621/SP), ROBERTO STOCCO (OAB
169295/SP)
Processo 0020947-70.2012.8.26.0482 (482.01.2012.020947) - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - Sueli
Francishetti Pereira - Bruno Henrique Marques Seulin - Expeça-se carta precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento,
deprecando a citação do réu no endereço informado às fls. 77. Conste na carta precatória que na hipótese de ocultação, deverá
a citação ser procedida com hora certa (CPC, art. 227). - ADV: POLIBIO ALVES PIMENTA JUNIOR (OAB 193896/SP), FABIANA
PEREIRA ALVES PIMENTA (OAB 194196/SP)
Processo 0021144-25.2012.8.26.0482 (482.01.2012.021144) - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - Liane
Materiais de Construção Ltda - Elza Francisca dos Santos - Desentranhe-se e adite-se a carta precatória de fls. 56/65 para que
seja procedida a penhora e avaliação em bens que guarnecem a residência da execução, desde que sejam penhoráveis, não
podendo ser penhorados bens que sejam indispensáveis ao funcionamento do lar da executada. Ciência ao Ministério Público.
- ADV: SILVIO LUIS DE SOUZA BORGES (OAB 98925/SP)
Processo 0021248-85.2010.8.26.0482 (482.01.2010.021248) - Procedimento Ordinário - Protesto Indevido de Título Frigomar Frigorífico Ltda - Nobresa Alimentos Ltda Me - Expeça-se edital para citação da ré, com o prazo de 30 (trinta) dias.
Calcule a escrevente do feito a quantidade de caracteres que compõe o edital, incluindo-se os espaços em branco, nos termos
do disposto no Comunicado nº 62/2009, da E. Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado. Providencie a parte autora,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do valor necessário para publicação do edital perante o DJE, através de Guia do
Fundo de Despesas do E. Tribunal de Justiça, através do código 435-9. Feito o recolhimento, deverá a escrevente do feito
proceder à conferência do valor recolhido, afixando a 1ª. via da guia no verso do edital (cópia) existente nos autos. Se correto o
recolhimento, deverá o edital ser transmitido ao DJE. Se incorreto, intime-se a parte interessada a complementar o recolhimento
no prazo de 5 (cinco) dias. À parte autora deverá, também, providenciar a publicação do edital, por 2 (duas) vezes, perante a
imprensa local no prazo estabelecido no artigo 232, inciso III, do CPC, sob pena de nulidade da citação. Nesse sentido: “É nula
a citação por edital se as três publicações na forem feitas em 15 dias, contados da primeira publicação”.(RT 616/99). - ADV:
NILTON ARMELIN (OAB 142600/SP), LUCIANA SHINTATE GALINDO (OAB 234028/SP)
Processo 0021248-85.2010.8.26.0482 (482.01.2010.021248) - Procedimento Ordinário - Protesto Indevido de Título Frigomar Frigorífico Ltda - Nobresa Alimentos Ltda Me - Certifico e dou fé que o edital de fls.117 é composto de 2322 caracteres
devendo o autor recolher o valor da publicação do edital de R$ 325,08 nos termos do disposto no Provimento CSM nº 1668/2009.
Certifico mais que deixo uma cópia do edital à disposição para providenciar a publicação por 2 (duas) vezes, perante a imprensa
local no prazo estabelecido no artigo 232, inciso II, do CPC, sob pena de nulidade da citação. - ADV: LUCIANA SHINTATE
GALINDO (OAB 234028/SP), NILTON ARMELIN (OAB 142600/SP)
Processo 0021592-95.2012.8.26.0482 (482.01.2012.021592) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Renato José Ferreira Gomes - Através dos sistemas Renajud e Bacenjud,
proceda-se consulta quanto ao endereço do réu. Fica, entretanto, a realização do ato condicionada ao recolhimento da taxa
judiciária prevista no Prov. CSM 1864/11, no prazo de 05 (cinco) dias. Com a comprovação do recolhimento, providencie-se a
elaboração da minuta de requisição de informações. Com a resposta, intime-se o autor para se manifestar sobre as informações
prestadas, no prazo de 5 (cinco) dias. Na inércia aguarde-se provocação por 30 (trinta) dias e, persistindo o silêncio, intime-se
a dar regular andamento ao processo, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção (CPC, art. 267, inc. III). Na publicação pelo
DJE deverá constar qual ou quais os endereços foram informados. Atente a Serventia. - ADV: HUDSON JOSE RIBEIRO (OAB
150060/SP), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 278281/SP)
Processo 0022017-64.2008.8.26.0482 (482.01.2008.022017) - Procedimento Ordinário - Gina Maria da Conceição Sarmento
- Lourdes Padilha - Ciência às partes da baixa dos autos. Diante da improcedência da ação, averbe-se o nome da ré. Aguardese por seis meses, a contar da data do trânsito em julgado do V. Acórdão, eventual pedido de cumprimento do título executivo
judicial, nos termos do disposto no artigo 475-J, § 5º, do CPC. Na inércia, aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: GISELE
RODRIGUES DE LIMA LOPES (OAB 174539/SP), ADAO LUIZ GRACA (OAB 120721/SP), LOURDES PADILHA (OAB 123573/
SP), ADRIANA MAZZONI MALULY (OAB 128783/SP)
Processo 0023033-14.2012.8.26.0482 (482.01.2012.023033) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco Sa - Julio Cezar Fornazari - - J C Fonazari e Cia Ltda - Indefiro o pedido formulado pelo exequente (fls.
64), visto que já houve pesquisa de endereço (fls. 50/52). Sem mais delongas, comprove o exequente a distribuição da carta
precatória expedida para a comarca de Auriflama-SP, no prazo de 10. Na inércia aguarde-se provocação por 30 (trinta) dias e,
persistindo o silêncio, intime-se a dar regular andamento ao processo, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção (CPC, art.
267, inc. III). - ADV: NEIDE SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP)
Processo 0023057-42.2012.8.26.0482 (482.01.2012.023057) - Monitória - Cheque - Edvar da Costa Galvão - Tonny Roberto
da Silva Neto - Através do sistema RENAJUD proceda-se pesquisa quanto a existência de veículos de propriedade do executado.
Fica, entretanto, a realização do ato condicionada ao recolhimento da taxa judiciária prevista no Prov. CSM 1864/11, no prazo de
05 (cinco) dias. Com a comprovação do recolhimento da taxa judiciária, providencie-se a elaboração da minuta respectiva. Com
o resultado da pesquisa, vista ao exequente para manifestação no prazo de cinco dias. Na inércia, aguarde-se provocação no
arquivo. - ADV: EDWIGES LOPES SIMONSEN NEVES BAPTISTA (OAB 53078/SP)
Processo 0023437-65.2012.8.26.0482 (482.01.2012.023437) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança
- Locação de Imóvel - Maria de Jesus Souza Rena - Genivaldo de Andrade Belo - Não tendo o réu desocupado voluntariamente
o imóvel, apesar de devidamente notificado para tanto, expeça-se mandado de despejo coercitivo. Fica desde já autorizado o
cumprimento do mandado com as benesses do art. 172, §2º, do CPC e, havendo necessidade, autorizo o Oficial de Justiça a
solicitar força policial e, se necessário, proceder ao arrombamento do imóvel (art. 65, “caput”, da Lei nº 8.245/91). - ADV: SILVIO
LUIS DE SOUZA BORGES (OAB 98925/SP)
Processo 0023563-57.2008.8.26.0482 (482.01.2008.023563) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Alan Aparecido Palombino - Através dos sistemas
Bacenjud e Renajud, proceda-se consulta quanto ao endereço do réu. Fica, entretanto, a realização do ato condicionada ao
recolhimento da taxa judiciária prevista no Prov. CSM 1864/11, no prazo de 05 (cinco) dias. Com a comprovação do recolhimento,
providencie-se a elaboração da minuta de requisição de informações. Com a resposta, intime-se a autora para se manifestar
sobre as informações prestadas, no prazo de 5 (cinco) dias. Na inércia aguarde-se provocação por 30 (trinta) dias e, persistindo
o silêncio, intime-se a dar regular andamento ao processo, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção (CPC, art. 267, inc. III).
Na publicação pelo DJE deverá constar qual ou quais os endereços foram informados. Atente a Serventia. - ADV: CRISTIANE
BELINATI GARCIA LOPES (OAB 278281/SP), HUDSON JOSE RIBEIRO (OAB 150060/SP), MAGDA TORQUATO DE ARAÚJO
(OAB 229831/SP)
Processo 0023794-50.2009.8.26.0482 (482.01.2009.023794) - Monitória - Cheque - Nagai, Molina & Cia Ltda - Shirlei
Cristiane de Oliveira - (X) Intimação da parte autora, para manifestação sobe o resultado da pesquisa BACENJUD. - ADV:
EDWIGES LOPES SIMONSEN NEVES BAPTISTA (OAB 53078/SP), EURICO CESAR NEVES BAPTISTA (OAB 42340/SP)
Processo 0024101-67.2010.8.26.0482 (482.01.2010.024101) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Cid Clay Leão Torres - Renata de Cassia Casadei Torres - Casadei Sa - Vistas dos autos aos autores para, no prazo de 05 dias, manifestarem-se sobre
o resultado parcialmente negativo do mandado de citação dos confinantes (fls. 347 - CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em
cumprimento ao mandado nº 482.2013/009897-2 dirigi-me ao endereço mencionado e onde se fez necessário na rua Domingos
de Moraes,191 e Citei da Ação de Usucapião o Sr.Clovis Ameeron e sua esposa e ficando de tudo bem ciente, recebendo a contra
fé e cópia e advertido de todos os termos do processo. Certifico ainda,que me dirigí na rua Maestro Francisco Fortunato,238 e
deixei de Citar e Intimar a Sra.Luci dos Santos Azevedo Polido por não encontrá-la, pois a mesma ali já não reside e conforme
informações estaria morando na zona rural de Pirapozinho. Certifico ainda, que me dirigí na rua Castro Alves,226 e Citei da Ação
e Intimei a Sra. Aparecida Zafani Scandoglieri e ficando a mesma de tudo bem ciente e deixei de Citar e Intimar o Sr. Dovilio
Scandoglieri por ser falecido conforme informação de sua viúva Sra. Aparecida Zafani Scandoglieri e me dirigí na rua Castro
Alves,216 e deixei de Citar e Intimar o Sr. Gonçalo Camelo de Freitas em razão de não encontra-lo, pois conforme informações
o mesmo é falecido e assim devolvo o mandado em cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé). - ADV: LUIS
RICARDO ALEIXO MUSSA (OAB 134260/SP), ORIVALDO DE SOUSA GINEL (OAB 194864/SP)
Processo 0024409-06.2010.8.26.0482 (482.01.2010.024409) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Jacírio Maia Roque - Pres Prudente Farmácia de Manipulação Ltda Epp - Aguarde-se resposta ao ofício expedido a fls. 938 por
mais trinta dias. No silêncio, reitere-se o ofício. - ADV: SONIA REGINA NEGRÃO (OAB 226762/SP), LUCAS PIRES MACIEL
(OAB 272143/SP), NUNGESSES ZANETTI JUNIOR (OAB 279376/SP), PAULA ALVES DA COSTA (OAB 218801/SP), LUCIANA
DE SOUZA RAMIRES SANCHEZ (OAB 150008/SP), LUCIA DA COSTA MORAIS PIRES MACIEL (OAB 136623/SP)
Processo 0025580-95.2010.8.26.0482 (482.01.2010.025580) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Finasa Bmc Sa - Fabio Venancio dos Santos - Através dos sistemas Bacenjud e Infojud, proceda-se consulta
quanto ao endereço do réu. Fica, entretanto, a realização do ato condicionada ao recolhimento da taxa judiciária prevista no
Prov. CSM 1864/11, no prazo de 05 (cinco) dias. Com a comprovação do recolhimento, providencie-se a elaboração da minuta de
requisição de informações. Com a resposta, intime-se o autor para se manifestar sobre as informações prestadas, no prazo de
5 (cinco) dias. Na inércia aguarde-se provocação por 30 (trinta) dias e, persistindo o silêncio, intime-se a dar regular andamento
ao processo, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção (CPC, art. 267, inc. III). Na publicação pelo DJE deverá constar qual
ou quais os endereços foram informados. Atente a Serventia. - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)
Processo 0026104-29.2009.8.26.0482 (482.01.2009.026104) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Associação Prudentina de Educação e Cultura Apec - Selma Maria Cristovam Rodrigues - - Suliana Roberta Cristovan Rodrigues
- (X) Intimação da parte autora, para manifestação sobe o resultado da pesquisa INFOJUD. - ADV: MARCO ANTONIO DE MELLO
(OAB 210503/SP), HELOISA HELENA BAN PEREIRA PERETTI (OAB 123623/SP), LUCILENE FRANÇOSO FERNANDES SILVA
(OAB 161727/SP)
Processo 0026334-66.2012.8.26.0482 (482.01.2012.026334) - Procedimento Ordinário - Pagamento em Consignação Edson Henrique de Araújo - Banco Psa Finance Brasil Sa - Manifestem-se as partes, no prazo de cinco dias, informando se,
efetivamente, chegaram a uma composição amigável. - ADV: CAROLINA DE ROSSO AFONSO (OAB 195972/SP), DANIEL
AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES (OAB 162539/SP), CARLOS RENATO GUARDACIONNI MUNGO (OAB 140621/SP), JURANDIR
ANTONIO CARNEIRO (OAB 129884/SP)
Processo 0026757-26.2012.8.26.0482 (482.01.2012.026757) - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - Liane
Materiais de Construção Ltda - Magda Aparecida Lalli - Sobre a avaliação de fls. 51 manifeste-se a executada no prazo de
cinco dias. Diante do ínfimo valor do bem penhorado, menos de 10% do valor da dívida, manifeste-se a exequente se antes da
realização de hasta pública não deseja a ampliação da penhora. Prazo: 5 dias. - ADV: SILVIO LUIS DE SOUZA BORGES (OAB
98925/SP)
Processo 0026816-48.2011.8.26.0482 (482.01.2011.026816) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Célia
Rodrigues dos Santos - Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Defiro, o bloqueio on line de ativos financeiros
em nome da executada, pelo sistema BacenJud, limitado ao valor da execução (fls. 194/195). Sendo irrisório o valor bloqueado,
deverá desde logo ser feito o seu desbloqueio. Com a juntada do respectivo comprovante de bloqueio emitida pelo sistema
Bacenjud, fica dispensada a lavratura do termo de penhora/arresto, nos termos do Comunicado SPI nº 19/2011 (Processo
CPA nº 2009/52535). Intime-se da constrição, após, independentemente de novo despacho, a executada, na pessoa de seu
advogado, se estiver representado nos autos e, caso não esteja, a intimação deverá ser pessoal, para que, no prazo de 15
(quinze) dias apresente, querendo, Embargos ou Impugnação, conforme o caso. Na hipótese de restar infrutífero o bloqueio,
deverá a exeqüente ser intimada, independentemente de novo despacho, para que se manifeste em termos de prosseguimento,
no prazo de 05 dias. fls. 200: CIÊNCIA à parte autora de que a tentativa de blqoueio em valores do executado pelo Sistema
Bacen-jud, restou frutífera em R$ 565,70. - ADV: ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP), STELLA
JANAINA ALMEIDA CATUSSI TOFANELI (OAB 261812/SP), ALINE SANTOS VANDERLEY PERUCHI (OAB 197003/SP), PAULO
EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP)
Processo 0027506-43.2012.8.26.0482 (482.01.2012.027506) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Dulce Lima
Ferreira Borges - Neuza Ferreira Borges - - Jail Borges - Reitere-se o ofício de fls. 167. - ADV: RAFAEL PINHEIRO (OAB
164259/SP), LEDA MARIA DOS SANTOS (OAB 128077/SP)
Processo 0027506-43.2012.8.26.0482 (482.01.2012.027506) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Dulce Lima
Ferreira Borges - Neuza Ferreira Borges - - Jail Borges - Antes de apreciar o pedido de liminar, determino que se aguarde a
manifestação da autora sobre a proposta de acordo formulada pelos réus, nos autos apensos da ação de reintegração de posse,
feito n° 1203/13, ação na qual ora réus são autores. - ADV: RAFAEL PINHEIRO (OAB 164259/SP), LEDA MARIA DOS SANTOS
(OAB 128077/SP)
Processo 0027868-79.2011.8.26.0482 (482.01.2011.027868) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Jackson Rici Boscoli - Lucilene Santana de Olive - - Vanessa de Araújo Lucachaques - - Amauri Rodrigues dos Santos - - Anna
Paula de Luca - - Giovanna de Lucca - - Aline de Lucca - - Estefania de Lucca - - Marilene Marcelo da Costa de Lucca - - Laerte de
Lucca - Para apreciação do pedido de gratuidade processual formulado pela corré Ana Paula de Lucca, deverá juntar declaração,
sob as penas da lei civil e penal, de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários de advogado,
sem prejuízo próprio ou de sua família, ou seja, de que é pobre na acepção jurídica do termo (art. 4º. da Lei 1060/50), inclusive
declarando os rendimentos que aufere e bens que possui, incluindo imóveis, veículos e aplicações financeiras, sob pena de
indeferimento do benefício que se pleiteia. Prazo: 10 dias. Lembro, por oportuno, que já não prevalece mais o entendimento de
que para obtenção do benefício da gratuidade de justiça basta a simples declaração de pobreza do interessado, devendo estar
devidamente comprovada a condição de “necessitado”, referida na Lei 1060/50. Sobre a contestação apresentada por referida
corré, manifeste-se o autor no prazo de 10 dias. - ADV: MARCIO ADRIANO CARAVINA (OAB 158949/SP), ANTONIO CARLOS
RODRIGUES (OAB 72526/SP)
Processo 0028321-11.2010.8.26.0482 (482.01.2010.028321) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco
Itaú Sa - Car Way Distribuidora de Produtos Automotivos Ltda - - José Paulo Tonhão - - Maria Lucia Fernandes Tonhão - Sobre
os documentos de fls. 160/171, manifeste-se o exequente no prazo de 10 dias. - ADV: LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS (OAB
253676/SP), ANTONIO CARLOS RODRIGUES (OAB 72526/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP),
MICHELLE MARILIA DE JESUS (OAB 280056/SP), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS (OAB 178060/SP), NATALIA QUATRINI
BORTOLLI (OAB 283426/SP)
Processo 0028338-13.2011.8.26.0482 (482.01.2011.028338) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Associação Prudentina de Educação e Culturaapec - Marcelo Diniz Costa - - Patrick Campos Diniz - Desentranhe-se e adite-se
a carta precatória como requerido pela exequente às fls. 91. A exequente deverá comprovar a redistribuição da carta precatória
no prazo de 30 dias. h. (Carta Precatória à disposição) - ADV: HELOISA HELENA BAN PEREIRA PERETTI (OAB 123623/SP),
LUCILENE FRANÇOSO FERNANDES SILVA (OAB 161727/SP)
Processo 0028386-69.2011.8.26.0482 (482.01.2011.028386) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Augustinho
Vidal de Jesus - João Carlos Marcondes - Recebo o recurso de apelação interposto pelo autor (fls. 96) nos efeitos suspensivo e
devolutivo. Vista ao réu para oferecimento de contrarrazões no prazo legal. Após, não havendo questões incidentes, remetamPublicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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se os autos a Instância Superior, com as nossas homenagens. - ADV: CARLOS ROBERTO SALES (OAB 60794/SP), MARCELO
MANFRIM (OAB 163821/SP)
Processo 0028657-78.2011.8.26.0482 (482.01.2011.028657) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Liane Materiais
de Construção Ltda - Dorval Pereira da Silva - Defiro o pedido formulado pelo(a) exequente (fls. 101) e decreto a suspensão do
processo por 90 dias. Após o decurso do prazo de suspensão, independentemente de novo despacho, intime-se o(a) exequente,
por seu(ua) Advogado(a) a requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias. Na inércia, aguarde-se provocação no
arquivo. - ADV: SILVIO LUIS DE SOUZA BORGES (OAB 98925/SP)
Processo 0029269-16.2011.8.26.0482 (482.01.2011.029269) - Procedimento Ordinário - Duplicata - Cirulabor Produtos
Cirúrgicos Ltda - Btu Braspress Transportes Urgentes Ltda - Oficie-se a Junta Comercial do Estado de São Paulo solicitando cópia
do contrato social da litisdenunciada E. L. De Lima Descartáveis Ltda. Após apreciarei o pedido formulado pela litisdenunciante
(fls. 169). - ADV: ALVARO DE ALMEIDA SILVA (OAB 263785/SP), ELIZABETH MARIA SILVA CARNELÓS (OAB 283730/SP),
CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP)
Processo 0029577-91.2007.8.26.0482 (482.01.2007.029577) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Comércio de
Madeiras Voltarelli Ltda Me - Adriano Rodrigues Madia - Indefiro o pedido de suspensão do processo formulado pelo exequente
(fls. 93). O fato de ainda não ter sido adimplida a execução da sentença proferida nos autos de Embargos a Execução, não é
motivo para sobrestamento deste feito. Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, no prazo de cinco dias. Na
inércia, aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: PAULA CHRISTINA FLUMINHAN RENA (OAB 122802/SP), LUIS GUSTAVO
MARANHO (OAB 245222/SP)
Processo 0030143-69.2009.8.26.0482 (482.01.2009.030143) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Eliane
Carrion de Fares - Renato Antonio Grigoletto - (X) Intimação da parte autora, para manifestação sobe o resultado da pesquisa
RENAJUD. - ADV: LUIZ ANTONIO GALIANI (OAB 123322/SP), FERNANDA SILVA GALIANI DELTREJO (OAB 262055/SP)
Processo 0031276-44.2012.8.26.0482 (482.01.2012.031276) - Arresto - Medida Cautelar - Waldemar Cortez Junior - Nilson
José Castela - - Distribuidora de Peças para Tratores Ltda - A ré pessoa jurídica, deverá regularizar sua representação processual,
trazendo aos autos cópia de seu contrato social, no prazo de 10 dias, sob pena de revelia (CPC, art. 13, II). Recolham os réus,
no prazo de 10 dias, a contribuição previdenciária relativa a juntada de procuração/substabelecimento. Na inércia, comuniquese por oficio a falta do recolhimento à OAB, Subseção desta cidade e a Carteira de Previdência dos Advogados. Sem prejuízo de
eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 5 dias, as provas que pretendem produzir, justificando-as.
No mesmo prazo, digam as partes se há possibilidade de conciliação dos interesses em conflito. Caso haja, deverão formular
suas propostas, evitando, assim, submeter o processo à pauta de audiências. - ADV: PAULO ROBERTO VIEIRA RIBEIRO
CAVALCANTI (OAB 13374/MS), LUIZ FERNANDO DA COSTA DEPIERI (OAB 161645/SP)
Processo 0031336-17.2012.8.26.0482 (482.01.2012.031336) - Busca e Apreensão - Liminar - Maria Aparecida Floriano Paulo Cesar Timoteo - Oficie-se consoante pleiteado pelo réu às fls. 54. - ADV: MANOEL FRANCISCO DA SILVA (OAB 126782/
SP), WILTON BOIGUES CORBALAN TEBAR (OAB 307841/SP)
Processo 0031428-92.2012.8.26.0482 (482.01.2012.031428) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Neuza
Ferreira Borges - - Jail Borges - Dulce Lima Ferreira Borges - Sobre a proposta de acordo de fls. 108/109, feita pelos autores,
manifeste-se a ré, no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: LEDA MARIA DOS SANTOS (OAB 128077/SP), RAFAEL PINHEIRO (OAB
164259/SP), CAROLINA GALVES DE AZEVEDO (OAB 209012/SP)
Processo 0032219-95.2011.8.26.0482 (482.01.2004.010548/6) - Cumprimento de sentença - Ana Lucia Theophilo Ribeiro
da Silva - - Zenaide Silveira Savio - Elisete Nelli - Defiro, o bloqueio on line de ativos financeiros em nome da executada, pelo
sistema BacenJud, limitado ao valor da execução (fls. 45). Sendo irrisório o valor bloqueado, deverá desde logo ser feito o
seu desbloqueio. Com a juntada do respectivo comprovante de bloqueio emitida pelo sistema Bacenjud, fica dispensada a
lavratura do termo de penhora/arresto, nos termos do Comunicado SPI nº 19/2011 (Processo CPA nº 2009/52535). Intime-se
da constrição, após, independentemente de novo despacho, a executada, na pessoa de seu advogado, se estiver representado
nos autos e, caso não esteja, a intimação deverá ser pessoal, para que, no prazo de 15 (quinze) dias apresente, querendo,
Embargos ou Impugnação, conforme o caso. Pretendendo a exequente a realização de pesquisa quanto a existência de veículos
através do sistema Renajud, deverá antes recolher a taxa judiciária prevista no Prov. CSM nº 1864/2011, no prazo de cinco dias.
fls. 51: CIÊNCIA à parte autora de que a tentativa de bloqueio on line em valores do(s) executado(s) pelo Sistema Bacen-jud,
restou frustrada, manifeste-se, pois, em 05 (cinco) dias requerendo o que de direito para prosseguimento da execução. - ADV:
ZENAIDE SILVEIRA SAVIO (OAB 123708/SP), ANA LUCIA THEOPHILO RIBEIRO DA SILVA (OAB 156888/SP), EDUARDO
NAUFAL (OAB 46300/SP)
Processo 0032723-72.2009.8.26.0482 (482.01.1998.005066/1) - Cumprimento de sentença - Josefina Germano Bispo Silva
- Sa Paulista de Construcao e Comercio - Defiro o pedido de fls. 404. Expeça-se guia de levantamento em favor do Advogado
da exequente, Dr. Mauricio Imil Esper. Regularize-se a tramitação dos processos em apenso. Após voltem conclusos. - ADV:
MAURÍCIO RAMIRES ESPER (OAB 203449/SP), MAURICIO IMIL ESPER, LUIZ ALBERTO DAVID ARAUJO (OAB 51897/
SP), DANIELA FEHER MERLO (OAB 258450/SP), GUSTAVO DI SERIO DIAS (OAB 286158/SP), RODRIGO BENEVIDES DE
CARVALHO (OAB 139494/SP), JOSÉ RICARDO BACARO BOSCOLI (OAB 185661/SP), REJANE CRISTINA SALVADOR (OAB
165906/SP), ALESSANDRA MORENO DE PAULA FIDELIS (OAB 138274/SP), JURANDIR ANTONIO CARNEIRO (OAB 129884/
SP)
Processo 0033074-74.2011.8.26.0482 (482.01.2010.026454/1) - Cumprimento de sentença - Antenor Moraes de Souza Petisco Minimercado Ltda - Aguarde-se manifestação do exequente por mais cinco dias. No silêncio, aguarde-se provocação no
arquivo. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), CAMILA SVERZUTI FIDENCIO (OAB 147000/
SP), THIAGO ROCHA DA SILVA (OAB 198876/SP), ANTENOR MORAES DE SOUZA (OAB 88740/SP)
Processo 0034289-51.2012.8.26.0482 (482.01.2007.019324/1) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Krikor Kaysserlian - Marcelo Manfrin - Expeça-se mandado para penhora e avaliação dos veículos indicados pelo
exequente às fls. 47. Intime-se o executado da penhora e lhe dê ciência do prazo para impugnar a Execução. (Providencie a
parte exequente o recolhimento das diligências necessárias ao Oficial de Justiça, em guia GRD, para a regular expedição do
mandado de penhora e avaliação. - ADV: RODRIGO KAYSSERLIAN (OAB 182650/SP), LILIAN ESNI VOLTOLINI FERNANDES
GERALDO (OAB 190701/SP), RONALDO MALACRIDA (OAB 248351/SP), MARCELO MANFRIM (OAB 163821/SP)
Processo 0034763-22.2012.8.26.0482 (482.01.2011.007998/1) - Cumprimento de sentença - E. A. da S. R. - B. S. B. S. Despacho - Genérico - ADV: RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP), RODRIGO PESENTE (OAB 159947/SP), FLÁVIO
NEVES COSTA (OAB 153447/SP)
Processo 0034763-22.2012.8.26.0482 (482.01.2011.007998/1) - Cumprimento de sentença - E. A. da S. R. - B. S. B. S. - Fls.
45: cuida-se de embargos de declaração interpostos por Elizeu Antonio da Silveira Rosa em face da decisão de fls. 38/43, ao
fundamento ter havido omissão quanto ao pleito de levantamento da parte incontroversa do débito. Os embargos de declaração
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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não devem ser conhecidos, porquanto não houve a alegada omissão na decisão embargada, na qual constou expressamente
que o pedido de levantamento será apreciado oportunamente, após o cálculo da Contadoria Judicial (fls. 43). Anoto que seria
temerário o deferimento da pretensão formulada pelo autor antes do trânsito em julgado da decisão e do cálculo judicial para
apurar o valor realmente devido. Diante do exposto, deixo de conhecer dos embargos de declaração e mantenho a decisão
atacada tal como lançada. Publique a decisão de fls. 38/43. - ADV: RODRIGO PESENTE (OAB 159947/SP), FLÁVIO NEVES
COSTA (OAB 153447/SP), RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP)
Processo 0034763-22.2012.8.26.0482 (482.01.2011.007998/1) - Cumprimento de sentença - E. A. da S. R. - B. S. B. S.
- Aceito os bens oferecidos em caução (fls. 48/50), por serem suficientes a garantir o valor cujo levnatamento é pleiteado
pelo exequente. Deverão o exequente e o Sr. Rodrigo Jara, proprietário de um dos bens oferecidos, comparecer à sErventia
para formalização do ato no prazo de cinco dias. Assim que formalizada a caução, fica o exequente autorizado a proceder ao
levantamento do valor depositado pelo executado em conta judicial (fls. 302 dos autos em apenso)- CPC, art. 475-0, inc. III mediante expedição da guia respectiva. - ADV: FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP), RODRIGO PESENTE (OAB 159947/
SP), RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP)
Processo 0035112-25.2012.8.26.0482 (482.01.2012.012416/1) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Magno Advogados Associados - Bruno Gardim Oliveira Transportes Me - - Bruno Gardim Oliveira Defiro o pedido formulado pelo(a) exequente (fls. 30) e decreto a suspensão do processo por 180 dias. Após o decurso do prazo
de suspensão, independentemente de novo despacho, intime-se o(a) exequente, por seu(ua) Advogado(a) a requerer o que
entender de direito, no prazo de 05 dias. Na inércia, aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: MANUEL MAGNO ALVES (OAB
128587/SP), RODRIGO NUNES ALVES (OAB 211676/SP)
Processo 0035612-91.2012.8.26.0482 (048.22.0120.035612) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Luiza Poppe de Mello - Banco do Brasil Sa - Autorizo a exequente a proceder ao levantamento do valor penhorado,
que se encontra depositado em conta judicial (fls. 78). Expeça-se guia de levantamento. Defiro, o bloqueio on line de ativos
financeiros em nome do executado, pelo sistema BacenJud, limitado ao valor da execução (fls. 86). Sendo irrisório o valor
bloqueado, deverá desde logo ser feito o seu desbloqueio. Com a juntada do respectivo comprovante de bloqueio emitida
pelo sistema Bacenjud, fica dispensada a lavratura do termo de penhora/arresto, nos termos do Comunicado SPI nº 19/2011
(Processo CPA nº 2009/52535). Intime-se da constrição, após, independentemente de novo despacho, o executado, na pessoa
de seu advogado, se estiver representado nos autos e, caso não esteja, a intimação deverá ser pessoal, para que, no prazo de
15 (quinze) dias apresente, querendo, Embargos ou Impugnação, conforme o caso. Na hipótese de restar infrutífero o bloqueio,
deverá a exeqüente ser intimada, independentemente de novo despacho, para que se manifeste em termos de prosseguimento,
no prazo de 05 dias. FLS. 94: CIÊNCIA à parte autora de que a tentativa de bloqueio em valores do executado pelo Sistema
Bacen-jud, restou frutífera em R$ 764,21. - ADV: MARCIO NOGUEIRA BARHUM (OAB 150018/SP)
Processo 0040255-72.2010.8.26.0576 (576.01.2010.040255) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Francisco
Pereira de Souza - Instituto Nacional de Seguro Social I N S S - Aguarde-se manifestação do autor por mais cinco dias. No
silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: LUIS FABIANO CERQUEIRA CANTARIN (OAB 202891/SP), AUTHARIS
ABRAO DOS SANTOS (OAB 70702/SP)
Processo 0041428-98.2005.8.26.0482 (482.01.2005.041428) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Caio Gomes
Martins - Luci Clemente Miyoshi - - Jorge Tsutomu Miyoshi - Fls. 378: Anote a Serventia, efetuando as retificações, inclusões
ou exclusões pertinentes. Admito no polo passivo da ação o senhor Jorge Tsutomu Miyoshi, qualificado a fls. 373. Cadastrese no sistema informatizado. Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado
pelas partes (fls. 373/377) e suspendo o processo na forma do art. 792 do Código de Processo, pelo prazo necessário ao seu
cumprimento. Aguarde-se em cartório o cumprimento do acordo. Decorrido o prazo, intime-se o exequente, independentemente
de novo despacho, a informar a este Juízo quanto ao cumprimento do acordo. O silêncio será interpretado como adimplemento
da obrigação por parte dos executados com a conseqüente extinção da Execução, independentemente de nova intimação. - ADV:
ANGELO JOSE CORRÊA FRASCA (OAB 172138/SP), LUIS RICARDO ALEIXO MUSSA (OAB 134260/SP), JOSE FERNANDES
DE SOUZA JUNIOR (OAB 116388/SP)
Processo 3000575-15.2013.8.26.0482 - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Rosemeire Aparecida Oliveira - Sueli
Ferron - Anote-se na autuação a interposição por parte da impugnante do recurso de agravo de instrumento (fls. 11/12) contra
o despacho proferido a fls. 10. Em sede de juízo de retratação, mantenho a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.
Regularize-se a tramitação dos autos em apenso e aguarde-se o julgamento do recurso. - ADV: WILTON BOIGUES CORBALAN
TEBAR (OAB 307841/SP), FÁBIO ALESSANDRO DOS SANTOS ROBBS (OAB 161446/SP)
Processo 3000766-60.2013.8.26.0482 - Cumprimento Provisório de Sentença - Sociedade - Miriam Shirley Viviana Luzio
Sevilha - Ubiratan Gonçalves Sevilha - Autorizo a autora a proceder ao levantamento dos valores depositados em conta judicial
(fls. 283 e 301). Expeça-se guia de levantamento. Diante do que foi alegado pelo réu (fls. 309), manifeste-se a autora no prazo
de cinco dias. - ADV: RODRIGO COLNAGO DIAS (OAB 197930/SP), MARIA CELIA FERNANDES CASTILHO GARCIA (OAB
226934/SP), REGINA CELIA TESINI GANDARA (OAB 228816/SP), VANESSA KOMATSU (OAB 238729/SP)
Processo 3003590-89.2013.8.26.0482 - Cumprimento de sentença - Fabiana Cristina de Souza - Banco do Brasil Sa Aguarde-se o cumprimento do despacho hoje proferido nos autos principais. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS
(OAB 23134/SP), JEOVA RIBEIRO PEREIRA (OAB 258164/SP)
Processo 3005480-63.2013.8.26.0482 - Cumprimento de sentença - Acidente de Trânsito - Roseli Rocha dos Santos - Estado
de São Paulo - Para os termos da presente Execução, cite-se o executado nos termos do art. 730 do CPC. Expeça-se mandado.
- ADV: DIRCE FELIPIN NARDIN (OAB 72977/SP), ROBERTO DE SOUZA CRUZ (OAB 269287/SP), LUIZ CARLOS MEIX (OAB
118988/SP)
Processo 3005980-32.2013.8.26.0482 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Vanda de
Aquino Lima Amorim - Instituto Nacional do Seguro Socialinss - Cite-se o executado nos termos do art. 730 do CPC. Expeçase mandado. - ADV: DENAINE DE ASSIS FONTOLAN (OAB 255944/SP), HELOISA CREMONEZI PARRAS (OAB 231927/SP),
MAURICIO TOLEDO SOLLER (OAB 112705/SP)
Processo 3006985-89.2013.8.26.0482 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - Janaina Moreira Dias Fazenda Pública do Município de Presidente Prudente - Cite-se a executada nos termos do art. 730 do CPC. - ADV: SILVANA
RUBIM KAGEYAMA (OAB 117054/SP), LUCIANO MARCOS CORDEIRO PEREIRA (OAB 139913/SP)
Processo 3007020-49.2013.8.26.0482 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 0001033-29.2012.8.16.0181 - Secretaria do Cível
de Marmeleiro - Projudi) - Edson Alves Coelho - Bradesco Auto-Re Cia. de Seguros - - KRM Transportes Ltda. - CERTIDÃO MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 482.2013/019672-9
dirigi-me à Rua Affonso Gonçalez, 377 - CEP: 19034-560 e, aí sendo, deixei de intimar Lourival Xavier de Santana, pois fui
informada pela Sra. Elisabete da Silva que não tem ninguém com nome de Lourival e desconhece o mesmo. Diante do exposto
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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devolvo o presente para o quê e direito. O referido é verdade e dou fé. Presidente Prudente, 26 de novembro de 2013. fls. 54:
Diante da certidão negativa de fls. 53, manifeste-se a parte requerida, no prazo de cinco dias. No silêncio, devolva-se a carta
precatória ao Juízo de origem, com as nossas homenagens de estilo. - ADV: EVERTON RENATO GUIMARÃES (OAB 57754/
PR)
Processo 3007265-60.2013.8.26.0482 - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
- Imobiliária do Pontal de Presidente Prudente Ltda - Decile Custódio - A regra contida no art. 475-M do Código de Processo
Civil dita que “a impugnação não terá efeito suspensivo, podendo o juiz atribuir-lhe tal efeito desde que relevantes os seus
fundamentos e o prosseguimento da execução seja manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou
incerta reparação”. Entendo como relevantes os fundamentos invocados pela impugnante e que a continuidade da Execução
poderá lhe causar dano de difícil ou incerta reparação, motivo pelo qual recebo a presente impugnação para discussão, com
suspensão do processo de Execução. Certifique-se naqueles autos. Vista ao impugnado para apresentação de resposta no
prazo de 15 (quinze) dias e, após a resposta, dê-se vista ao impugnante para sobre ela manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias,
independentemente de novo despacho. - ADV: IVAN ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP), MARCELLINO SOUTO (OAB
58066/SP), ERICA MARIA CASTREGHINI MATRICARDI (OAB 265646/SP)
Processo 3007288-06.2013.8.26.0482 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios - Leandro Martins Alves Banco do Brasil - Leandro Martins Alves - Por este despacho fica o executado BANCO DO BRASIL cientificado, na pessoa de
seu(ua) Advogado(a) da propositura do pedido de execução do título judicial, bem como intimado a efetuar o pagamento do
débito - R$ 8.154,44 - que deverá ser atualizado na data do efetivo pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir
na multa prevista no art. 475-J do CPC. - ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/
SP), LEANDRO MARTINS ALVES (OAB 250151/SP)
Processo 3007296-80.2013.8.26.0482 - Cumprimento de sentença - Duplicata - Liane Materiais de Construção Ltda - Silvia
Renata Sena - Na fase de conhecimento, o processo tramitou à revelia da ré, que apesar de devidamente citada não ofereceu
resposta. Assim, desnecessária sua intimação pessoal para a fase executória. Nesse sentido: TJSP- Agravo de Instrumento
AI 5703796020108260000 SP 0570379-6... Ementa: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA
PAGAMENTO - EXECUTADA REVEL -DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO - PESSOAL INTELIGÊNCIA DO ART. 475- J DO CPC
- RECURSO IMPROVIDO. “Desnecessária a intimação pessoal de devedor revel para cumprimento voluntário da condenação,
mesmo porque o art. 322 , caput, do CPC estabelece que contra o revel que não tenha patrono nos autos, correrão os prazos
independentemente de intimação, a partir da publicação de cada ato decisório”. Diante do exposto fica a executada SILVIA
RENATA SENA cientificada da propositura da Execução, bem como intimada a efetuar o pagamento do débiro R$ 2.372,53 - que
deverá ser corrigido na data do efetivo pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir na multa prevista no art.
475-J, do CPC. - ADV: SILVIO LUIS DE SOUZA BORGES (OAB 98925/SP)
Processo 3010216-27.2013.8.26.0482 - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens
(nº 642-68.2006.811.0005 - 1ª Vara Cível) - Reical Industria e Comércio de Calcário Ltda - Adão Timóteo de Lima - Providencie o
autor recolhimento de diligências para cumprimento de Carta Precatória de penhora e avaliação. - ADV: JATABAIRU FRANCISCO
NUNES (OAB 4903/MT)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO SILAS SILVA SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL WARLEI LOPES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0014/2014
Processo 1000083-23.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Tarifas - DONIZETE LUIS DOS SANTOS - OMNI S/A Credito, financiamento e Investimento - Concedo ao autor o benefício da gratuidade de justiça, o que faço com fundamento no
“caput” do art. 4º, da Lei nº 1060/50. Insira-se no sistema informatizado a tarja respectiva. Cite-se com as advertências legais,
por carta com aviso de recebimento. - ADV: IVAN ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP)
Processo 1000139-56.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - TIAGO VIANA
SIMEÃO - BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento - Concedo ao autor o benefício da gratuidade de justiça, o
que faço com fundamento no “caput” do art. 4º, da Lei nº 1060/50. Insira-se no sistema informatizado a tarja respectiva. Cite-se
com as advertências legais, por carta com aviso de recebimento. - ADV: IVAN ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP)
Processo 1000168-09.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - KLEVERSON
ISIDRO DE ARAÚJO - Concedo ao autor o benefício da gratuidade de justiça, o que faço com fundamento no “caput” do art. 4º,
da Lei nº 1060/50. Insira-se no sistema informatizado a tarja respectiva. Cite-se com as advertências legais, por carta com aviso
de recebimento. - ADV: IVAN ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP)
Processo 1000213-13.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ROGÉRIO DA SILVA
LIMA - EDIGAR BATISTA DE OLIVEIRA - Concedo ao autor o benefício da assistência judiciária gratuita. Insira-se no sistema a
tarja correspondente. Cite-se com as advertências legais. - ADV: WILTON BOIGUES CORBALAN TEBAR (OAB 307841/SP)
Processo 1000259-02.2014.8.26.0482 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - FÁBIO FERNANDES DA
SILVA - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Concedo ao autor o benefício da gratuidade de justiça, o que faço com
fundamento no “caput” do art. 4º, da Lei nº 1060/50. Insira-se no sistema informatizado a tarja respectiva. Cite-se, observado
o rito ordinário, ficando a parte ré advertida do prazo de 15 (quinze) dias para resposta, sob pena de serem presumidos como
aceitos e verdadeiros os fatos alegados na inicial, da qual segue cópia em anexo, nos termos da segunda parte do artigo 285 do
Código de Processo Civil, in verbis: “não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos
articulados pelo autor.” Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int.
- ADV: JOSÉ RAYMUNDO DOS SANTOS (OAB 167341/SP)
Processo 1000268-61.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - MARIA APARECIDA BRUNHOLI
- LOJAS AMERICANAS S/A - - Banco Itaucard S.A. - - MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA - 1. Diante
dos rendimentos comprovados, concedo à autora os benefícios da Lei nº 1.060/50. Anote-se. 2. Não se mostra possível obstar,
desde logo, que as pretensas credoras façam as cobranças que entendam devidas. Então, nessa parte, a liminar há de ser
indeferida. 3. Contudo, diante dos pagamentos noticiados, parece-me verossímil a alegação de que não se justificam o bloqueio
do cartão de crédito e a remessa do nome da autora para veicular em cadastro de inadimplentes. Sendo assim, defiro a
liminar apenas para impor aos réus o dever de não incluir o nome da autora no cadastro de inadimplentes e para impor à
administradora do cartão de crédito a obrigação de não efetuar o bloqueio do cartão citado na petição inicial. Para a hipótese
de descumprimento, fixo multa diária de R$ 500,00 para cada um dos réus, limitada ao montante de R$ 30.000,00 também para
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cada um dos demandados. 4. No mais, citem-se - ADV: NUNGESSES ZANETTI JUNIOR (OAB 279376/SP)
Processo 1000290-22.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Tatiane Araújo Alcanfor
- MONTEIRO MELLO FERNANDES CONSTRUTORA LTDA - Concedo à autora o benefício da gratuidade de justiça, o que
faço com fundamento no “caput” do art. 4º, da Lei nº 1060/50. Insira-se no sistema informatizado a tarja respectiva. Para
concessão da tutela antecipada, exige-se que estejam presentes alguns requisitos legais, dentre eles a concludência das provas
apresentadas, a verossimilhança das alegações e que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Ao menos
neste momento, em fase de cognição sumária, há que se reconhecer que a prova carreada aos autos não se mostra hábil e
suficiente ao deferimento da medida antecipatória da tutela jurisdicional, visto não haver comprovação dos danos causados no
imóvel de propriedade da autora, alegados na petição inicial, nem qualquer adminículo de prova quanto ao que motivou tais
danos e a responsabilidade da ré no evento. Assim, indefiro a concessão de medida antecipatória da tutela jurisdicional. Cite-se.
- ADV: ANDREIA APARECIDA DA COSTA (OAB 320994/SP)
Processo 4000389-72.2013.8.26.0482 - Procedimento Sumário - Espécies de Contratos - Instituto de Ensino Superior de
Indaiatuba - IESI - Christhiann Alexander D’artagnan Franco de Moura Marques - Expeça-se carta precatória para citação, com
prazo de 60 dias para cumprimento, observando-se o endereço informado pela autora (p. 71). - ADV: TASSO LUIZ PEREIRA DA
SILVA (OAB 178403/SP), HELIO OLIVEIRA MASSA (OAB 242789/SP)
Processo 4001273-04.2013.8.26.0482 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - EVERTON FERREIRA
TORRES - José Mauricio Bibiano da Silva - Através dos sistemas Bacenjud e Infojud, proceda-se consulta quanto ao endereço
do réu. Com a resposta, voltem conclusos. - ADV: LEANDRO BAPTISTA VALLONE (OAB 315943/SP)
Processo 4001273-04.2013.8.26.0482 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - EVERTON FERREIRA
TORRES - José Mauricio Bibiano da Silva - Expeça-se carta para citação, observando-se os endereços obtidos com a pesquisa
de páginas 50/51. - ADV: LEANDRO BAPTISTA VALLONE (OAB 315943/SP)
Processo 4001372-71.2013.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A - ROOSEVELT JESUS DE VASCONCELOS - CIÊNCIA à parte autora de que a tentativa de informações de
bens em nome do(s) executado(s) pelo Sistema Infojud, restou positiva e por se tratar de documento protegido por sigilo fiscal
encontra-se arquivada em pasta própria da Serventia, para consulta, devendo se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV:
NIVALDO FERNANDES GUALDA JUNIOR (OAB 208908/SP), TERUO TAGUCHI MIYASHIRO (OAB 86111/SP)
Processo 4001671-48.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Seguro - CESAR VANDERLEI NASCIMENTO - PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Partes legítimas e litigando com interesse. Não há preliminares a serem
analisadas. Inexistem nulidades a serem supridas ou irregularidades a serem sanadas. Presentes as condições da ação e os
pressupostos processuais, dou o feito por saneado. Defiro a produção de prova documental e oral. Fixo o prazo de 30 dias
para juntada de novos documentos e o prazo de 10 dias para as partes, querendo arrolar testemunhas. Designo audiência de
conciliação, instrução e julgamento para o dia 02 de abril, p.v., às 14h30. Intimem-se as partes e testemunhas e expeça-se carta
precatória para inquirição das testemunhas arroladas pelo autor, com prazo de 90 dias para cumprimento. - ADV: RAPHAEL
DE OLIVEIRA CARLOS (OAB 241276/SP), SAMANTHA DE LIMA GONÇALVES MACHADO (OAB 308330/SP), MAURICIO IMIL
ESPER
Processo 4002679-60.2013.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Mútuo - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI - Francisco Olhera Isquerdo - - Diva Bernardes Olhera Isquerdo - Certifico e
dou fé que o autor deverá manifestar-se nos autos sobre o resultado da pesquisa BACENJUD, no prazo de 5 dias - ADV: PAULO
FERNANDO PAZ ALARCON (OAB 37007/PR)
Processo 4003214-86.2013.8.26.0482 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - AGESULAGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MATO GROSSO DO SUL - Rodrigo Néspolis Calderan Anote-se na autuação dos autos da Execução (físicos) a oposição destes Embargos e que estes tramitam em formato eletrônico,
certificando-se, ainda, em ambos (autos físicos e eletrônicos) sobre o número dos processos e forma de tramitação. Recebo os
Embargos para discussão e suspendo o curso da Execução. Certifique-se naqueles autos. Vista ao embargado para oferecimento
de impugnação no prazo de 15 dias. Após, independentemente de novo despacho, intime-se a embargante a manifestar-se
sobre a impugnação, no prazo de cinco dias. - ADV: BRUNO MEDINA DE SOUZA (OAB 10.951/MS), SILVIA VALÉRIA PINTO
SCAPIN (OAB 7069MS), GABRIEL DE CASTRO GUEDES (OAB 331359/SP), ACIR MURAD SOBRINHO (OAB 6839/MS)
Processo 4003258-08.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Companhia Regional de Habitação
e Interesse Social Crhis - MARIA APARECIDA OLIVEIRA TOYOTTA - - PAULO SERGIO GONÇALVES TOYOTTA - Adite-se o
mandado para notificação do corréu Paulo Sérgio Gonçalves Toyotta, na pessoa de sua esposa, senhora Maria Aparecida
Oliveira Toyotta que também é sua procuradora, consoante cláusula 34 “b” do Instrumento Particular de Promessa de Venda e
Compra (p. 11/26). - ADV: NELSON PEREIRA DE SOUSA (OAB 68680/SP), CLELIA DOS SANTOS SILVA (OAB 276282/SP)
Processo 4003509-26.2013.8.26.0482 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A - Crédito, Financiamento e Investimento - JOSELMA BEZERRA DE MELO ARAUJO - Apesar da notificação enviada a ré
não lhe ter sido entregue, considero comprovada a mora. Com efeito, a entrega da notificação não ocorreu em razão de ter
sido recusada, porém, foi enviada ao endereço fornecido pela própria ré quando da celebração do contrato de financiamento.
Assim, comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69 e determino a busca
e apreensão do veículo descrito na petição inicial, entregando-o ao representante legal da autora. Cumprida a medida liminar,
cite-se a ré para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5
(cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar
defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo
autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento,
ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº
911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV:
MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 4003879-05.2013.8.26.0482 - Monitória - Contratos Bancários - BANCO DO BRASIL S.A - M A GOBBI
DEDETIZADORA ME - - RUBENS HANZEN - - MARCIA ANDREA GOBBI HANZEN - Na certidão do Oficial de Justiça (p. 66),
constou o atual endereço dos réus. Por isso, por ora, desnecessária a realização de pesquisa de endereços através do sistema
Bacenjud, como pleiteado pelo autor. Adite-se o mandado de citação para integral cumprimento, observando-se o endereço
informado na página 66. - ADV: NEI CALDERON (OAB 114904/SP)
Processo 4005799-14.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Adilson
Rodrigues Coelho - Itaú Unibanco S.A. - Para concessão da tutela antecipada, exige-se que estejam presentes alguns requisitos
legais, dentre eles a concludência das provas apresentadas, a verossimilhança das alegações e que haja fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação. Ao menos neste momento, em fase de cognição sumária, há que se reconhecer que a prova
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carreada aos autos não se mostra hábil e suficiente a comprovação do fato constitutivo do direito do autor e, consequentemente,
ao deferimento da medida antecipatória da tutela jurisdicional, porquanto, não está formalmente comprovado ter ocorrido a
fraude alegada, o que demanda, necessariamente, a dilação probatória. Assim, indefiro a concessão de medida antecipatória da
tutela jurisdicional. Cite-se com as advertências legais (CPC, arts. 285 e 319), por carta com aviso de recebimento. - ADV: IVAN
ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP)
Processo 4005799-14.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Adilson
Rodrigues Coelho - Itaú Unibanco S.A. - Concedo ao autor o benefício da gratuidade de justiça, o que faço com fundamento no
“caput” do art. 4º, da Lei nº 1060/50. Insira-se no sistema informatizado a tarja respectiva. Cumpra-se a decisão anteriormente
proferida. - ADV: IVAN ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP)
Processo 4006423-63.2013.8.26.0482 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral - ALEX RODRIGO COUTINHO
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - - MASTERCARD BRASIL LTDA - Concedo ao autor o benefício da gratuidade de justiça,
o que faço com fundamento no “caput” do art. 4º, da Lei nº 1060/50. Insira-se no sistema informatizado a tarja respectiva. Citemse com as advertências legais, por carta com aviso de recebimento. - ADV: RENATO CAVANI GARANHANI (OAB 310504/SP)
Processo 4006792-57.2013.8.26.0482 - Monitória - Contratos Bancários - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - MARTA
SICONELO GIORGI - - EDISON GIORGI - - TRANSPNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA - 1. A pretensão visa ao cumprimento
de obrigação adequada ao procedimento e vem petição devidamente instruída com prova escrita, sem eficácia de título executivo
de modo que a ação monitória é pertinente (CPC, art. 1.102-a). 2. Defiro, pois, de plano, a expedição do mandado e cartas, com
prazo de 15 dias, nos termos pedido na inicial (CPC, art. 1.102-b), anotando-se nesses, que, caso os réus o cumpram, ficarão
isentos de custas e horários advocatícios (CPC, art. 1.102-c, § 1º) fixados, entretanto, estes, para o caso de não-cumprimento,
em 10% sobre o valor do débito. 3. Conste, ainda, do mandado que, nesse prazo, os réus poderão oferecer embargos, e caso
não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, “constituir-se-á, de pleno de direito o título executivo
judicial” (CPC, art. 1.102-c). 4. Expeça mandado para citação da pessoa jurídica e cartas para citação das pessoas fisicas. ADV: RAIMUNDO HERMES BARBOSA (OAB 63746/SP), DEBORA GUIMARAES BARBOSA (OAB 137731/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO SILAS SILVA SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL WARLEI LOPES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0015/2014
Processo 4003586-35.2013.8.26.0482 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
- ROOSEVELT JESUS DE VASCONCELOS - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - Certifique-se nos autos da Execução, feito
número 4001372-71.2013, a oposição destes Embargos. Cadastre-se no sistema informatizado o nome do(a) Advogado(a)
do(a) embargado(a), para fins de intimação pelo DJE. Recebo os embargos para discussão sem suspensão do processo de
Execução, que não se encontra seguro. Dê-se vista ao embargado para impugnação no prazo de 15 dias (art. 740 do CPC).
Após, independentemente de novo despacho, intime-se o embargante para manifestar-se quanto a impugnação no prazo de 5
(cinco) dias. - ADV: MARISA REGINA AMARO MIYASHIRO (OAB 121739/SP), NIVALDO FERNANDES GUALDA JUNIOR (OAB
208908/SP), TERUO TAGUCHI MIYASHIRO (OAB 86111/SP)
Processo 4005015-37.2013.8.26.0482 - Arresto - Liminar - AFONSO JOSÉ MASTROIANI - Adenilson Carlos Vidovix - Vistas
dos autos ao autor para: manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: PATRICIA LOPES
FERIANI DA SILVA (OAB 122476/SP), ALCEU PAULO DA SILVA JUNIOR (OAB 153069/SP), LUIZ FERNANDO DA COSTA
DEPIERI (OAB 161645/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO SILAS SILVA SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL WARLEI LOPES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0016/2014
Processo 4000564-66.2013.8.26.0482 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A - Crédito, Financiamento e Investimento - BRUNO CASAROTTI FERREIRA - (x) Intimação da parte autora, para informar o
endereço correto do réu, se 224 ou 2244, sendo que o CEP 19065-530 corresponde desde a numeração 0 ao 3250 e o sistema
não aceita a indicação 224 4. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO SILAS SILVA SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL WARLEI LOPES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0017/2014
Processo 3011111-85.2013.8.26.0482 - Exceção de Incompetência - Espécies de Contratos - MERCEDES-BENZ DO
BRASIL LTDA. - Jabur Autom Veíc e Acess Ltda - Certifico e dou fé que cadastrei o excepto no SAJ, bem como o nome de
seus advogados, Dr. Vicente de Paula Marques Filho, OAB 19901 PR e Dra. Amanda Goda Gimenes, OAB/PR 50253. Certifico
mais que da publicação do despacho de fls. 128 não constou o nome dos advogados do excepto, razão pela qual encaminho
estes autos para publicação. Cadastre-se no sistema informatizado o nome do(a) excepto(a). Recebo a presente exceção para
processamento e determino a suspensão do processo principal (CPC, art. 265, III). Certifique-se naqueles autos. Vista a(o)
excepto(a) para manifestação no prazo de 10 (dez) dias (CPC, art. 308). Após voltem conclusos para julgamento. - ADV: JOAO
DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM (OAB 76921/SP), AMANDA GODA GIMENES (OAB 50253/PR), ALESSANDRO MENDES
CARDOSO (OAB 76714/MG), HELVÉCIO FRANCO MAIA JÚNIOR (OAB 77467/MG), VICENTE DE PAULA MARQUES FILHO
(OAB 19901/PR)
Comarca de Pres. Prudente-SP.
Cartório do 2º Oficio Cível
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PETIÇÃO IRREGULAR (FALTA DE RECOLHIMENTO DE TAXA DE DESARQUIVAMENTO)
Warlei Lopes, Diretor de Divisão do 2º Oficio Cível da comarca de Pres.Prudente-SP, em cumprimento ao Comunicado CG nº
2333/2011, através da presente publicação, intima os(as) senhores(as) Advogados(as), abaixo relacionados, a recolher no prazo
de cinco dias a taxa para desarquivamento de autos ou providenciar a retirada do documento ou petição, relativo feitos abaixo
relacionados. Na inércia será aguardado o prazo previsto no item 42.1 do Cap. II, das Normas de Serviço da Corregedoria
Geral de Justiça e, após, será a petição ou o documento encaminhado a OAB local: Feito 1891/07 ADV. Edson Freitas de
Oliveira-OAB/SP 118.074; Feito 1119/12 ADV. Ivan Alves de Andrade-OAB/SP 194.399; Feito 1296/08 ADV. Emerson Mestrinelli
Ferreira-OAB/SP 195.998; Feito 1077/11 ADV. Gilberto Fernandes Brito Júnior-OAB/SP 334.191; Feito 187/09 ADV. Tatiane
Correia S. Santana-OAB/SP 321.324; Feito 2113/09 ADV. Alexandre Yuji Hirata-OAB/SP 163.411; Feitos nºs 21/07, 441/09,
670/99, 751/02, 1021/10, 1659/09, 1659/95, 1293/95, 1441/95237/96, 1424/06 e 1177/99 ADV. Alesandre Yuji Hirata-OAB/SP
163.411; Feito 2172/97 ADV. Maria Elisa Perrone dos Reis-OAB/SP 178.060; Feito 2172/97 ADV. Luiz Fernando Barbieri-OAB/
SP 62.540; Feito 1205/11 ADV. Neide Salvato Giraldi-OAB/SP 165.231-B.
Comarca de Pres. Prudente-SP.
Cartório do 2º Oficio Cível
PROCESSOS AGUARDANDO DESARQUIVAMENTO
Em atendimento ao Comunicado CG. Nº 1260/2008, publica-se a relação de processos que foram requisitados junto ao
setor de arquivo e que se encontram no aguardo de desarquivamento: Feito 381/09 ADV. Tatiane Correia S. Santana-OAB/SP
321.324; Feito1583/99 ADV. Giovana Devito dos Santos (Defensora Pública); Feito 65/10 ADV. Marco Antonio Colenci-OAB/
SP 150.163; Feito 2863/98 ADV. Antonio Alves Sobrinho-OAB/SP 79.995; Feito 1821/12 ADV. Ivan Alves de Andrade-OAB/
SP 194.399; Feito 1094/07 ADV. Rufino de Campos-OAB/SP 26.667; Feito 794/10 ADV. Tatiana Yumi Hasai-OAB/SP 249.544;
Feito 1844/03 ADV. Roberto Xavier da Silva-OAB/SP 77.557; Feito 3720/43 ADV. Gilcely Alves de Andrade-OAB/PR 28.402.
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO SILAS SILVA SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL WARLEI LOPES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2014
Processo 0031565-50.2007.8.26.0482 (482.01.2005.009806/1) - Cumprimento de sentença - Banco Nossa Caixa Sa Jailton Joao Santiago - - Maria Rita Baldo Dionísio - - Santiago & Dionísio Ltda Epp - Vistos. 1. Fls. 99 - Proceda a serventia
às anotações necessárias nos registros, autuação e sistema informatizado para exclusão das futuras intimações do nome do i.
advogado Gunther Platzeck. 2. Sem prejuízo disso, cumpra a serventia a deliberação de fls. 97. 3. Após, conclusos. 4. Intimemse. - ADV: JAILTON JOAO SANTIAGO (OAB 129631/SP), EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO (OAB 146878/SP), RICARDO
ALEX PEREIRA LIMA (OAB 161508/SP), GISLAINE CASONI GUEDES (OAB 232208/SP), LUIS GUSTAVO MARANHO (OAB
245222/SP), JOSE DE ALENCAR PARRON (OAB 78108/SP), THAIS MEDEIROS PEREIRA HONAISER (OAB 317249/SP)

3ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO PAULO GIMENES ALONSO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANTONIO CARLOS AGOSTINHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0017/2014
Processo 0004437-45.2013.8.26.0482 (048.22.0130.004437) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação
- Marcela Cristiane Gama Martins - Mali Comércio de Calçados Ltda - Nos termos do art. 9º, II, do Código de Processo Civil,
nomeio para funcionar como CURADORA ESPECIAL a i. Dra. PHENELOPE CARVALHO DE ALMEIDA, para defender os
interesses da requerida. Anote-se e intime-se para manifestação no prazo legal. Intimem-se. - ADV: CAROLINE ABUCARMA
CARRION (OAB 290755/SP), PHENELOPE CARVALHO DE ALMEIDA (OAB 231049/SP)
Processo 0004589-30.2012.8.26.0482 (482.01.2012.004589) - Monitória - Pagamento - Supermercado Nagai de Prudente
Ltda - Renata Aparecida Martins - INDEFIRO o pedido de fls. 79, uma vez que já resultou frustrada tentativa anterior pelo
mesmo sistema (fls. 52/54), não havendo qualquer fato novo a justificar repetição do procedimento. Aguarde-se manifestação
por cinco dias e se nada for requerido, voltem os autos ao arquivo. Intime-se. - ADV: EDWIGES LOPES SIMONSEN NEVES
BAPTISTA (OAB 53078/SP)
Processo 0005654-26.2013.8.26.0482 (048.22.0130.005654) - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Marco Antonio Pinheiro Nunes - Caiuá Distribuição de Energia Sa - Anote-se a indicação de fls. 144 para
intimações e aguarde-se a audiência designada a fls. 143. Int. - ADV: MAURICIO ALBERTO LEITE DE ALMEIDA (OAB 327575/
SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), CAMILA SVERZUTI FIDENCIO (OAB 147000/SP), TATIANA
CRISTINA DALARTE ALMEIDA (OAB 241265/SP)
Processo 0005654-26.2013.8.26.0482 (048.22.0130.005654) - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Marco Antonio Pinheiro Nunes - Caiuá Distribuição de Energia Sa - Certifico e dou fé que deixei, por ora, de
expedir os mandados de intimação das testemunhas e do autor (aguarda fornecimento do endereço das testemunhas, bem
como a complementação das diligências do oficial de justiça - R$ 27,18) - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO
(OAB 126504/SP), MAURICIO ALBERTO LEITE DE ALMEIDA (OAB 327575/SP), TATIANA CRISTINA DALARTE ALMEIDA (OAB
241265/SP), CAMILA SVERZUTI FIDENCIO (OAB 147000/SP)
Processo 0005914-45.2009.8.26.0482 (482.01.2009.005914) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Irio Sobral
de Oliveira - Banco Safra Sa - Tendo em vista o pedido formulado a fls. 365/366, julgo EXTINTA a presente ação de execução,
e o faço com fundamento no art. 794, inciso I, combinado com o art. 795, do Código de Processo Civil. Se não houver custas
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a serem recolhidas, promova a serventia as anotações e comunicações pertinentes e o imediato arquivamento do processo,
porque a notícia de pagamento, feita pelo credor, implica em prévia aceitação da sentença de extinção do processo, de forma
que em tais casos as partes, nos termos do art. 503 e parágrafo único do CPC, não têm interesse em recorrer. P.R.I. - ADV:
ANDREA DIRENE ATALLA (OAB 279207/SP), IVO PEREIRA (OAB 143801/SP), BEATRIZ MAYUMI MAKIYAMA (OAB 280459/
SP), ALEXANDRE NELSON FERRAZ (OAB 30890/PR)
Processo 0006357-35.2005.8.26.0482 (482.01.2005.006357) - Execução de Título Extrajudicial - Mútuo - Cooperativa de
Crédito Rural Vale do Paranapanema Credivale - Vitor Leal Filizzola - Manifeste-se o i. procurador da exequente, em cinco
dias, sobre o cumprimento da carta precatória desentranhada a fls. 110/132. Int. - ADV: MARCIO MASSAHARU TAGUCHI (OAB
134262/SP), CARLOS ALBERTO DESTRO (OAB 139281/SP), TERUO TAGUCHI MIYASHIRO (OAB 86111/SP)
Processo 0006378-69.2009.8.26.0482 (482.01.2009.006378) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Posto Zap
Presidente Prudente Ltda - V L Agro Industrial Ltda - Aguarde-se o cumprimento da carta precatória por sessenta dias. - ADV:
RODRIGO PESENTE (OAB 159947/SP)
Processo 0006451-02.2013.8.26.0482 (048.22.0130.006451/1) - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Liquidação /
Cumprimento / Execução - Municipio de Presidente Prudente - Antonio Verissimo dos Santos - Remetam-se os autos ao Eg.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme já deliberado a fls. 22, item 3. - ADV: DENILSON DE OLIVEIRA (OAB
168666/SP), PEDRO ANDERSON DA SILVA (OAB 119400/SP)
Processo 0008423-07.2013.8.26.0482 (048.22.0130.008423) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento Sa - Adriana Castilho da Silva Pinheiro - Defiro o pedido de fls. 76.
Desentranhe-se e adite-se o mandado de fls. 69/74 para cumprimento. Depois, encaminhe-se à central de mandados. Int. - ADV:
FERNANDO FERRARI VIEIRA (OAB 164163/SP)
Processo 0008720-87.2008.8.26.0482 (482.01.2008.008720) - Monitória - Cheque - Saturnino Carlos Oliveira - Valter
Reginaldo de Aguiar - Manifeste-se o credor acerca da devolução da carta precatória sem cumprimento (o oficial de justiça
informou que no endereço indicado existe uma empresa ligada ao Grupo Pão de Açucar, e o requerido não trabalha naquele
local, sendo desconhecido). Aguarde-se provocação por trinta dias. Se nada for requerido, aguarde-se provocação no arquivo. ADV: PHENELOPE CARVALHO DE ALMEIDA (OAB 231049/SP), RODRIGO PESENTE (OAB 159947/SP)
Processo 0011075-02.2010.8.26.0482 (482.01.2010.011075) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Irmãos Muffato & Cia Ltda - Vanilza Souza de Oliveira - Certifico e dou fé que em cumprimento ao disposto no artigo 2º e
parágrafo único da Portaria nº 04/93, da Egrégia Corregedoria Permanente, desarquivei estes autos de nº 877/2010, para fim
de vista pelo prazo de 5 (cinco) dias, mediante carga em livro próprio ao Dr. André L. Casagrande, observando-se que se nada
for requerido em trinta dias a contar da publicação desta certidão, os autos retornarão ao arquivo independentemente de nova
intimação. Presidente Prudente, 08 de janeiro de 2014. Eu,_____, subscrevo. - ADV: ISABELLA MARIA PINHEIRO POLONIO
RENZETTI (OAB 15746/PR), NELTO LUIZ RENZETTI (OAB 15750/PR), ANDRÉ LAWALL CASAGRANDE (OAB 50866/PR)
Processo 0011771-38.2010.8.26.0482 (482.01.2010.011771) - Procedimento Ordinário - Brenda Lo Frano Oliveira - Porto
Seguro Cia de Seguros Gerais - Tendo o credor recebido o seu crédito, julgo extinta a presente execução de sentença, e o faço
com fundamento no artigo 794, inciso I, combinado com o art. 795 do CPC. Promova a serventia as anotações e comunicações
pertinentes e o imediato arquivamento do processo, porque o pedido de extinção, em virtude de pagamento, implica em prévia
aceitação da sentença, de forma que as partes, nos termos do art. 503 e parágrafo único do CPC, não têm interesse em
recorrer. - ADV: REINALDO HIROSHI KANDA (OAB 236169/SP), LUIZ BERNARDO ALVAREZ (OAB 107997/SP), ERIC CEOLIN
LOPES (OAB 205869/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP)
Processo 0011876-49.2009.8.26.0482 (482.01.2009.011876) - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Energia Elétrica Plinio Caravina - Caiuá Distribuição de Energia Sa - 1. Anote-se a renúncia manifestada a fls. 422, observando-se que o autor
tem outros procuradores que o representam nos autos. 2. Anote-se também a indicação de fls. 423 para intimações. Int. - ADV:
JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), ALESSANDRA MORENO DE PAULA FIDELIS (OAB 138274/SP),
MARCOS LAURSEN (OAB 158576/SP), MAURÍCIO RAMIRES ESPER (OAB 203449/SP)
Processo 0012149-09.2001.8.26.0482 (482.01.2001.012149) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Donizeti
Jose Pulheze - Instituto Nacional de Seguro Socialinss - Maria da Conceição Mendes - 1. Anote-se a indicação de fls. 465 para
intimações. 2. Manifestem-se as partes sobre o depósito de fls. 466. Int. - ADV: CRISTIANE AMBRÓSIO (OAB 187095/SP),
WALERY GISLAINE FONTANA LOPES (OAB 256160/SP), JOAO CAMILO NOGUEIRA (OAB 80609/SP), GUSTAVO AURÉLIO
FAUSTINO (OAB 264663/SP), ALEXANDRE DA SILVA CARVALHO (OAB 189372/SP)
Processo 0012153-75.2003.8.26.0482 (482.01.2003.012153) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Maria Alice da Silva - Neosvaldo Paulino de Souza - O processo foi desarquivado a pedido da parte (Dr. Fábio Alessandro dos
Santos Robbs) e encontra-se à sua disposição em cartório para retirada mediante carga por cinco dias. Se nada for requerido
em trinta (30) dias, os autos retornarão ao arquivo. - ADV: CLEMENTE BAZAN HURTADO NETO (OAB 7264/MS), FÁBIO
ALESSANDRO DOS SANTOS ROBBS (OAB 161446/SP), MATEUS ALVES DOS SANTOS (OAB 175055/SP)
Processo 0012803-49.2008.8.26.0482 (482.01.2008.012803) - Procedimento Sumário - Onofre Ramalho da Silva Telecomunicações de São Paulo Sa Telefonica - Instada a se manifestar sobre a satisfação do crédito, a parte interessada
manteve-se inerte (fls. 124), do que se depreende que o ajuste foi cumprido. Tendo o credor recebido o seu crédito, julgo
EXTINTA a presente EXECUÇÃO DE SENTENÇA, e o faço com fundamento no artigo 794, inciso I, combinado com o art.
795 do CPC. Se não houver custas a serem recolhidas, promova a serventia as anotações e comunicações pertinentes e o
imediato arquivamento do processo, porque a notícia de pagamento, feita pelo credor, implica em prévia aceitação da sentença
de extinção do processo, de forma que em tais casos as partes, nos termos do art. 503 e parágrafo único do CPC, não têm
interesse em recorrer. P.R.I. - ADV: PAULA ANDRESSA DE OLIVEIRA (OAB 262837/SP), ANTONIO ROMUALDO DOS SANTOS
FILHO (OAB 24373/SP), DANIEL ALVES FERREIRA (OAB 140613/SP), GEORGE WASHINGTON TENORIO (OAB 25685/SP)
Processo 0013423-22.2012.8.26.0482 (482.01.2012.013423) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Annelise de Lima Rocha - Bfb Leasing Sa Arrendamento Mercantil - Como a presente ação já foi julgada na fase cognitiva,
o acordo de fls. 216/218 tem que ser entendido como firmado na fase de execução. Nessa linha é que homologo, para que
produza os efeitos legais, o acordo manifestado pelas partes a fls. 216/218, e julgo extinto o processo, com fundamento no
art. 794, inciso II, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas usuais e
providências de praxe. - ADV: FÁBIO CEZAR TARRENTO SILVEIRA (OAB 210478/SP), JOAO FLAVIO RIBEIRO (OAB 66919/
SP), JONATHAN DA SILVA CASTRO (OAB 277910/SP)
Processo 0013465-37.2013.8.26.0482 (048.22.0130.013465) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Patrícia dos Santos
Boscoli - Associação de Assistência À Saúde Suplementar do Oeste Paulista Aassop Unoeste Saúde - Manifestem-se as partes
acerca do prontuário médico relativo ao parto realizado, juntado a fls. 107/130. - ADV: MIGUEL ROBERTO ROIGE LATORRE
(OAB 91259/SP), WILTON BOIGUES CORBALAN TEBAR (OAB 307841/SP)
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Processo 0014385-21.2007.8.26.0482 (482.01.2007.014385) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material Clésio Boigues - - Olinda de Souza Boigues - Djanira Andrade Limame - - Francisco Felipineli Araújo de Souza - HOMOLOGO,
para que produza os efeitos legais, o acordo manifestado pelas partes a fls. 373/375, e DECRETO A SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO até seu efetivo cumprimento (art. 792 do C.P.C.). O processo aguardará NO ARQUIVO o cumprimento do acordo,
ficando consignado que compete à parte interessada, NO PRAZO DE CINCO DIAS SUBSEQÜENTES À DATA PREVISTA PARA
CUMPRIMENTO DO AJUSTE, noticiar se o acordo foi ou não integralmente cumprido. - ADV: EDUARDO AUGUSTO BIANCHI
PARMEGIANI (OAB 277188/SP), ANA ELIZA GUIMARÃES (OAB 269840/SP), LEO EDUARDO RIBEIRO PRADO (OAB 105683/
SP), EDSON FREITAS DE OLIVEIRA (OAB 118074/SP), LEONIDES PRADO RUIZ (OAB 21419/SP), MARIA FERNANDA
FÁVERO DE TOLEDO (OAB 233770/SP), CELIO NONATO NERY MEDEIRO (OAB 242961/SP), WALNEI BENEDITO PIMENTEL
(OAB 53355/SP), PAULO ROBERTO PARMEGIANI (OAB 74424/SP), ANA LAURA CAMPARINI PIMENTEL (OAB 265213/SP)
Processo 0015627-05.2013.8.26.0482 (048.22.0130.015627) - Procedimento Ordinário - Corretagem - Sebastião Miguel da
Silva - Adriana Lima Moro - - Edemar Moro - - Kleber Martins Ferreira - Vistos. 1. Não procedem as preliminares suscitadas na
contestação: 1.1. Não há que se cogitar de ilegitimidade ativa, porque o autor se diz credor dos requeridos pelo valor reclamado
na petição inicial, em face do que tem interesse e legitimidade para ocupar o polo ativo da ação. Ademais, os demandados não
provaram que Imobiliária Ativa tem personalidade jurídica, de forma que somente o exame do mérito da questão poderá levar a
conclusão se o autor tem ou não direito ao valor que reclama. 1.2. A arguição de ilegitimidade passiva dos compradores Edemar
e Adriana Moro porque está fundada em matéria de fato (negativa de responsabilidade contratual) não constituindo objeção de
natureza processual. 2. Nos termos do art. 331 do CPC, com a redação dada pela Lei 8.952, de 13/12/94, designo audiência
de tentativa de conciliação para o dia 05 de fevereiro de 2014, às 16:00 horas. Compete aos i. patronos das partes, que
serão intimados pela imprensa oficial, promover o comparecimento delas ou de procuradores habilitados a transigir. Int. - ADV:
RODRIGO PESENTE (OAB 159947/SP), CAROLINA GALVES DE AZEVEDO (OAB 209012/SP)
Processo 0018643-35.2011.8.26.0482 (482.01.2011.018643) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Antonio Verissimo dos Santos - Municipio de Presidente Prudente - Aguarde-se o julgamento definitivo do recurso de apelação
interposto no incidente em apenso. - ADV: DENILSON DE OLIVEIRA (OAB 168666/SP), PEDRO ANDERSON DA SILVA (OAB
119400/SP)
Processo 0021552-50.2011.8.26.0482 (482.01.2011.021552) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Prudente Rodas
Comércio e Distribuidora Ltda - Wellington Vagner Montanha da Silva - Indefiro o pedido de fls. 111, uma vez que não cabe a
expedição de ofício ao TRE, que somente presta informações na hipótese do artigo 2º, inciso III, da Lei nº 9.034/95, à qual não
se enquadra a presente ação. Aguarde-se provocação por trinta dias. Se nada for requerido, aguarde-se provocação no arquivo.
- ADV: RODRIGO PESENTE (OAB 159947/SP)
Processo 0021704-64.2012.8.26.0482 (482.01.2012.021704) - Procedimento Ordinário - Telefonia - Elio Nogueira da Silva
Me - Tim Celular Sa - Prestada a tutela jurisdicional e nada mais havendo a ser decidido, determino o arquivamento dos
presentes autos, feitas as anotações e comunicações de praxe. - ADV: ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP), LEO
EDUARDO RIBEIRO PRADO (OAB 105683/SP), AILTON ROGERIO BARBOSA (OAB 282008/SP)
Processo 0022268-77.2011.8.26.0482 (482.01.2011.022268) - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Ailton Neves
da Silva - Carlos Alberto de Lima - - Jane Kelly Lourençoni de Souza - Sérgio Marcos dos Santos - Sidney Antonio - Atenda a
serventia o ofício de fls. 168. Aguarde-se a fluência do prazo de suspensão do processo (fls. 167). Int. - ADV: CARLA REGINA
SYLLA (OAB 158636/SP), THIAGO ROCHA DA SILVA (OAB 198876/SP), LIDIANGELA ESVICERO PAULILLO (OAB 205621/
SP)
Processo 0022417-15.2007.8.26.0482 (482.01.2007.022417) - Monitória - Cheque - Scalon & Cia Ltda - Kleber Fernando
Beloto - Intime-se a autora, pela imprensa, na pessoa de seu i. Advogado, para que no prazo de cinco dias, informe nos
autos acerca do destino dado à carta precatória expedida a fls. 292, sob pena de extinção do processo. - ADV: APARECIDO
FRANCISCO DA SILVA (OAB 127734/SP)
Processo 0023943-41.2012.8.26.0482 (482.01.2012.023943) - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Silvia Lucia Almeida Artoni Lucas - A Telecom Sa - Instada a se manifestar nos autos, a parte interessada
manteve-se inerte (certidão supra), do que se depreende que o crédito foi integralmente satisfeito. Em face disso, JULGO
EXTINTA A EXECUÇÃO DE SENTENÇA, e o faço com fundamento no artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Promova a
serventia as anotações e comunicações pertinentes e o imediato arquivamento do processo, porque o pagamento comprovado
nos autos implica em prévia aceitação da sentença de extinção do processo, de forma que em tais casos as partes, nos termos
do art. 503 e parágrafo único do CPC, não têm interesse em recorrer. P. R. I. - ADV: CARLOS MAXIMIANO MAFRA DE LAET
(OAB 104061/SP), MARCOS ANTONIO DE CARVALHO LUCAS (OAB 161335/SP), JULIANA FERNANDES MONTENEGRO
(OAB 310794/SP)
Processo 0025252-39.2008.8.26.0482 (482.01.2008.025252) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco Sa - Jussara Terezinha Fulaneti da Silva - - Leodino da Silva - - Carlos Alberto da Silva - - Frigorífico Cj
Comércio Ltda - Defiro o pedido de autorizo vista dos autos, mediante carga, por cinco dias. Se nada for requerido, arquivem-se
os autos, conforme já deliberado a fls. 188. Int. - ADV: HELIO BENTO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 236575/SP), FERNANDO
CARVALHO BARBOZA (OAB 251028/SP), FLAVIA CRISTINA PAOLIELLO ZANCOPÉ (OAB 168412/SP), NEIDE SALVATO
GIRALDI (OAB 165231/SP)
Processo 0028458-90.2010.8.26.0482 (482.01.2010.028458) - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Companhia
Regional de Habitações de Interesse Social Crhis - Jorge dos Santos - Célia Regina de Oliveira, Enilson Martins Faria e Silvia
Andrea Barbosa de Senna (terc Interessados) - Homologo o acordo manifestado pelas partes e julgo extinta a presente ação
com fundamento no art. 269, III, do Código de Processo Civil. Homologo a desistência do recurso. Se não houver custas a
serem recolhidas, promova a serventia as anotações e comunicações pertinentes e o imediato arquivamento do processo,
porque o pedido de extinção, em virtude de acordo, implica em prévia aceitação da sentença, de forma que as partes, nos
termos do art. 503 e parágrafo único do CPC, não têm interesse em recorrer. - ADV: NELSON PEREIRA DE SOUSA (OAB
68680/SP), GIOVANA DEVITO DOS SANTOS (OAB 224559/SP), ALESSANDRA ERCILIA ROQUE (OAB 165910/SP), FABIANO
RODRIGUES BUSANO (OAB 134376/SP), ANDRE BARCELOS DE SOUZA (OAB 132668/SP)
Processo 0030327-59.2008.8.26.0482 (482.01.2008.030327) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Julio Kazumi
Nakamura - Daniel de Freitas Santos - - Trasdelefratti Transportes Rodoviários Ltda - Bradesco Seguros Sa - 1. Ante a notícia
de que o acordo de fls. 697/699, homologado a fls. 700, foi cumprido (fls. 705/708) , julgo extinto o processo em relação à ré
Bradesco AUTO/RE Companhia de Seguros, e o faço com fundamento no artigo 794, II, do Código de Processo Civil. Promova
a serventia as anotações e comunicações pertinentes em relação a referida demandada, observando-se que a a execução da
sentença prosseguirá em relação aos demais demandados, pelo saldo da obrigação (fls.702/703). 2. Intimem-se os requeridos
Daniel de Freitas Santos e Transdelefrati Transportes Rodoviários Ltda., pela imprensa na pessoa de seus i. Advogados, para
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pagamento da quantia reclamada a fls. 702/703 (R$ 40.814,49), no prazo de quinze dias, sob pena de prosseguimento nos termos
do art. 475-J do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. - ADV: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB
130291/SP), CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA (OAB 15365/PR), SAMUEL SAKAMOTO (OAB 142838/SP), JOSE MARCELO
BUENO (OAB 175244/SP), VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP), SANDRA APARECIDA PAIVA (OAB 17363/PR)
Processo 0030968-08.2012.8.26.0482 (482.01.2012.030968) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco
Santander Brasil Sa - Rosangela Garcia de Goes - - Nelio de Hollanda Botti - Defiro o pedido de fls. 76/77. Após o recolhimento
da taxa devida (R$ 11,00 para cada CPF ou CNPJ a ser pesquisado Cód. 434-1 Guia do Fundo de Despesas do TJSP FEDTJ,
“impressão de informações do Sistema Infojud/Bacenjud/Renajud/Serasajud”), promova a serventia, pelo sistema INFOJUD, a
solicitação de remessa a este juízo das últimas declaração de bens apresentadas pelos devedores. Expeça-se alvará judicial
autorizando o banco exequente a promover consulta perante o INCRA, disponibilizando ao i. advogado para encaminhamento.
Int. - ADV: CAMILLA DE MATOS MARCONDES SILVESTRE (OAB 235930/SP), ALEXANDRE YUJI HIRATA (OAB 163411/SP)
Processo 0030968-08.2012.8.26.0482 (482.01.2012.030968) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Santander Brasil Sa - Rosangela Garcia de Goes - - Nelio de Hollanda Botti - Certifico e dou fé que expedi alvará judicial
(À DISPOSIÇÃO) - ADV: ALEXANDRE YUJI HIRATA (OAB 163411/SP), CAMILLA DE MATOS MARCONDES SILVESTRE (OAB
235930/SP)
Processo 0041713-91.2005.8.26.0482 (482.01.2005.041713) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco Sa - Maria Conceição Figueiredo de Lima - - Adão Timóteo de Lima - Certifico e dou fé que em cumprimento
ao disposto no artigo 2º e parágrafo único da Portaria nº 04/93, da Egrégia Corregedoria Permanente, desarquivei estes autos
de nº 1312/2005, para fim de vista pelo prazo de 5 (cinco) dias, mediante carga em livro próprio à Dra. Neide Salvato Giraldi,
observando-se que se nada for requerido em trinta dias a contar da publicação desta certidão, os autos retornarão ao arquivo
independentemente de nova intimação. Presidente Prudente, 08 de janeiro de 2014. Eu,_____, subscrevo. - ADV: NEIDE
SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP), RENATA RODRIGUES SALVATO (OAB 226248/SP)
Processo 3004972-20.2013.8.26.0482 - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Benefícios em Espécie - I. N. do S.
S. - S. R. de O. F. - Vistos O Instituto Nacional do Seguro Social ofereceu embargos à execução de sentença que lhe move
Sandra Regina de Oliveira Francisco, alegando excesso de execução porque equivocado o critério utilizado para a atualização
da dívida, porque a credora aplicou o INPC e juros moratórios de 12% ao ano, inaplicáveis aos benefícios acidentários. Entende
que são devidas as quantias de R$ 7.178,60 à embargada e R$ 527,51 a título de honorários advocatícios (fls. 2/4), estando a
propositura acompanhada dos documentos de fls. 5/18. Recebidos os embargos para discussão, com suspensão da execução
(fls. 19), a embargada concordou com os cálculos apresentados pelo INSS (fls. 21/22). É o relatório. D E C I D O: 1. Os embargos
admitem julgamento antecipado (art. 740, caput, do CPC), e são procedentes. 2. A embargada manifestou concordância com
o cálculo apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (fls. 21/22), de forma que se impõe o acolhimento dos
embargos para adequação do valor do crédito. Pelo exposto, julgo procedentes os presentes embargos (art. 269, I, do CPC)
para declarar que o valor correto do crédito da exequente reclamado na execução instaurada nos autos principais é R$ 7.706,11
(sete mil, setecentos e seis reais e onze centavos), sendo R$ 7.178,60 correspondente às parcelas atrasadas e R$ 527,51
referente à verba honorária. O pagamento na forma especificada a fls. 23/25 deverá ser observado quando da expedição das
guias correspondentes. Após o trânsito em julgado, certifique-se nos autos principais o desfecho destes embargos e proceda-se
traslado para aqueles autos do cálculo de fls. 05/06 e desta decisão, para prosseguimento da execução pelo valor aqui definido,
que será corrigido monetariamente e acrescido de juros legais à época do pagamento. O Instituto é isento da taxa judiciária,
de forma que não fez desembolsos para promover os embargos e a embargada é beneficiária da gratuidade judiciária, nada
justificando a imposição de verba honorária em relação a estes embargos. Não é demais destacar que a divergência tem por
objeto apenas o excesso de cobrança, e não a integralidade do crédito, o que revela a pequena extensão da lide. P.R.I. - ADV:
PATRICIA SANCHES GARCIA HERRERIAS (OAB 43349/PR), CINTIA ROBERTA TAMANINI LIMA (OAB 320641/SP), GUSTAVO
AURÉLIO FAUSTINO (OAB 264663/SP), GISLAINE APARECIDA ROZENDO CONTESSOTO (OAB 194490/SP), ROSINALDO
APARECIDO RAMOS (OAB 170780/SP), CARLA REGINA SYLLA (OAB 158636/SP), SERGIO MASTELLINI (OAB 135087/SP)
Processo 3006536-34.2013.8.26.0482 - Impugnação de Assistência Judiciária - Corretagem - Kleber Martins Ferreira - Edemar Moro - - Adriana Lima Moro - Sebastião Miguel da Silva - Kleber Martins Ferreira, Edemar Moro e Adriana Lima Moro
impugnaram os benefícios da gratuidade judiciária concedidos à Sebastião Miguel da Silva nos autos da ação de cobrança
(Proc. nº 888/13, em apenso), alegando que ele não faz jus a tal benefício uma vez que é empresário do ramo imobiliário,
proprietário da Ativa Imóveis, que possui vários imóveis para venda e locação em seu site na internet. Pedem que seja oficiado
à Receita Federal, Ciretran e Cartório de Registro de Imóveis (fls. 2/13), estando a petição inicial instruída com os documentos
de fls. 14/19. Respondeu o impugnado defendendo a preservação do benefício, porque não tem condições de arcar com as
custas e despesas do processo como comprovam a declaração de pobreza apresentada com a petição inicial, bem como
documento expedido pela Receita Federal (fls. 21/23). É o relatório. Decido: 1. A impugnação não comporta acolhimento porque
os impugnantes não demonstraram, conclusivamente, que o autor tenha renda suficiente para custear as despesas do processo,
sem prejuízo de seu próprio sustento ou da família. 2. Não cabe a expedição dos ofícios requeridos porque os cadastros da
Ciretran e do Cartório de Registro de Imóveis são públicos, não exigindo intervenção judicial para que sejam pesquisados pela
parte interessada. 3. Também não cabe a expedição de ofício à Receita Federal porque o impugnado juntou aos autos principais
cópia de sua declaração anual de isento (fls. 25/28 daqueles autos). 4. O fato de ser corretor de imóveis não é suficiente para
cassação dos benefícios da gratuidade, uma vez que o que efetivamente importa no caso é a renda do autor, e não a atividade
ou o patrimônio dele. Para a concessão da gratuidade não se exige que o beneficiário não tenha bens, mas sim que não tenha
renda suficiente para custear as despesas do processo. 5. Oportuno destacar o seguinte precedente da jurisprudência, que bem
se ajusta ao caso tratado nestes autos: O artigo 7º da Lei 1.060/50, permite o requerimento da revogação dos benefícios da
assistência judiciária, pela parte contrária, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua
concessão” (2º TACivSP - AI nº 877.334-00/6 - 2ª Câm. - Rel. Des. Marcondes D’Angelo - J. 21.03.2005). Pelo exposto, rejeito a
impugnação de fls. 2/13, preservando em favor de Sebastião Miguel da Silva os benefícios da gratuidade judiciária concedidos a
fls. 14 dos autos da ação de cobrança objeto do Proc. nº 888/13, em apenso. Certifique-se nos autos principais, prosseguindose ali. P.R.I. - ADV: CAROLINA GALVES DE AZEVEDO (OAB 209012/SP), RODRIGO PESENTE (OAB 159947/SP)
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Processo 1000352-62.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Propriedade - LUCIANA MARTINS RIBEIRO - - WILLYAM
DE LIMA VIEIRA - GOLDFARB 12 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - - Goldfarb Incorporações e Construções S/A
- - AVANCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - - PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - 1. Defiro aos
autores os benefícios da gratuidade judiciária. Anote-se. 2. A ação tem por objeto relação de consumo disciplinada pelo Código
de Defesa do Consumidor, de forma que será observada especialmente a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). 3.
Citem-se, na forma requerida, com as advertências legais. Int. - ADV: LUSSANDRO LUIS GUALDI MALACRIDA (OAB 197840/
SP)
Processo 1000401-06.2014.8.26.0482 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - C. de E. C. M. P. A. S. P. E. M. da R.
C. O. S. C. O. - C. V. E. C. - 1. Presentes os requisitos legais, e comprovada a mora, defiro liminarmente a busca e apreensão
do bem descrito na petição inicial, que será depositado com o representante legal da autora. 2. Depois de cumprida a medida,
e pelo mesmo mandado, proceda-se a citação, para pagamento da integralidade da dívida pendente (totalidade das prestações
vencidas e os encargos decorrentes da mora), no prazo de cinco (5) dias contados do cumprimento da liminar (Decreto-Lei nº
911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação dada pela Lei nº 10.931/04), bem como apresentação de defesa, no prazo de quinze
(15) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade dos fatos alegados pela autora, tudo conforme
cópia anexa, nos termos do artigo 285 do CPC. 3. Verba honorária de 10% sobre o crédito atualizado, para a hipótese de opção
pela purgação da mora, que deverá abranger as custas e despesas do processo. Servirá o presente, por cópia digitada, como
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ANA ROSA MARQUES CROCE (OAB 108973/SP)
Processo 1000413-20.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Inez da Silva Santos Banco Finasa BMC S/A - 1. Defiro o pedido de gratuidade judiciária. Anote-se. 2. Defiro a prioridade na tramitação, nos termos do
art. 71, da Lei nº 10.741/03 Estatuto do Idoso. Anote-se. 3. A ação tem por objeto relação de consumo disciplinada pelo Código
de Defesa do Consumidor, de forma que será observada especialmente a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).
4. A pretensão de urgência da autora não se resolve pela via da antecipação dos efeitos da tutela, posto que não se acham
reunidos todos os requisitos exigidos pelo art. 273 do Código de Processo Civil. 5. Não obstante, nos termos do art. 798, do
Código de Processo Civil, pode o juiz determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio
de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação. 6. Tem-se ainda
que se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os
respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental do processo ajuizado (§ 7º do art. 273 do Código de
Processo Civil, acrescido pela Lei 10.444/2002). 7. No caso dos autos, há sintoma de bom direito (ante a alegação de recusa
do banco requerido em emitir os boletos para quitação dos mútuos) e risco de lesão (porque o não pagamento do contrato
pendente poderá implicar no agravamento dos encargos). 8. Em face disso, delibero determinar ao banco requerido que tome as
providências necessárias para emissão de boletos autorizando a quitação antecipada dos contratos descritos na petição inicial,
no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 limitada ao valor do contrato. 9. CITE-SE e intimem-se a(o) ré(u)
para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da inicial segue em anexo, ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias
para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo
285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o
recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.
Intime-se. - ADV: ALESSANDRA VIOTO SATO (OAB 219477/SP)
Processo 4000240-76.2013.8.26.0482 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - COLEGIO
CRISTO REI - - JOÃO CUSTODIO DE SOUZA - JOSE MIGUEL DE BARROS FILHO - LOURDES FERNANDES - BANCO
DO BRASIL S/A - 1. Prematura a petição de fls. 365/366, porque o banco requerido ofereceu impugnação ao cumprimento
da sentença, que está em processamento. 2. Petição de fls. 410: aguarde-se o recolhimento da contribuição previdenciária
por mais dez dias. 3. Não procedem as preliminares suscitadas a fls. 266/277, que foram examinadas com observância da
ordem de prejudicialidade: 3.1. Não há que se falar em limitação territorial para cumprimento da sentença ou de incompetência
deste juízo para processamento da execução (fls. 267/277). Tratando-se de ação civil pública, após o trânsito em julgado da
sentença, todos aqueles que demonstrarem que foram lesados pela conduta do banco requerido, podem promover a liquidação
do julgado em seu domicílio. Portanto, não há que se falar em ausência de título executivo pela extrapolação dos limites
materiais do juízo prolator da decisão. 3.2. Os exequentes não podem ser declarados partes ilegítimas para compor o polo
ativo da execução porque não há qualquer disposição expressa na sentença ou no v. acórdão, quanto ao alcance da decisão,
de forma que a execução do julgado não está restrita apenas aos associados do IDEC Instituto de Defesa do Consumidor.
Não comprovou o banco executado que quando da propositura da ação tenha sido exigida a apresentação da relação dos
associados do IDEC em favor de quem a ação estaria sendo proposta. Assim deve ser em respeito ao princípio constitucional de
livre acesso ao Poder Judiciário, que seria maltratado caso os autores fossem impedidos de executarem a decisão, sem contar
que ninguém está obrigado à associar-se a qualquer entidade. 3.3. Não há que se cogitar de cancelamento da distribuição por
falta de recolhimento das custas, porque o v. acórdão de fls. 249/252 deu provimento ao Agravo de Instrumento de fls. 215/228
interposto contra a decisão de fls. 197/198, deferindo o recolhimento de custas ao final, decisão a que o juízo está adstrito. 3.4.
A propósito das questões preliminares aqui decididas oportuno destacar o seguinte precedente do Tribunal de Justiça de São
Paulo, que primorosamente equacionou idêntica questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liquidação de sentença proferida em
Ação Civil Pública proposta por IDEC contra HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo. Débito consolidado no montante apontado
na inicial. CERCEAMENTO DE DEFESA Indeferimento da perícia contábil. Prova despicienda. Elementos trazidos aos autos
suficientes para formar o convencimento do julgador. Certeza quanto aos fatos da causa apresentados pelas partes que formam
a convicção do magistrado. Necessidade de meros cálculos com a incidência de índices conhecidos para delimitar o “quantum
debeatur”. ILEGITIMIDADE ATIVA Coisa julgada. Questão molecular dirimida com o trânsito em julgado da ação civil pública.
Possibilidade conferida a todo o poupador que demonstre que foi lesado pela conduta do Banco a dar início à liquidação do
julgado em seu domicílio. Desnecessidade de demonstração do vínculo associativo. Legitimidade ativa concorrente de herdeiros
e espólio. COMPETÊNCIA - Sentença com efeito erga omnes para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores. Faculdade da
parte na escolha do local onde promoverá a liquidação. Possibilidade de se processar tanto no domicílio do liquidante, quanto
na localidade em que tramitou a ação condenatória. ILEGITIMIDADE PASSIVA Não restou comprovado que os valores relativos
aos depósitos de caderneta de poupança foram excluídos da transferência do ativo. Responsabilidade exclusiva assumida
inclusive pelas obrigações relativas às contas de poupança. Precedentes jurisprudenciais. PRESCRIÇÃO Inocorrência do
decurso de vinte anos para a propositura da ação de cognição. Execução individual, precedida de habilitação do crédito, que
não superou o lustro prescricional. CÁLCULOS apresentados em sede de liquidação. Diferenças existentes nos cálculos das
partes que têm como fator preponderante o “dies a quo” dos juros de mora. CORREÇÃO MONETÁRIA - Cabimento de juros
remuneratórios e correção monetária, a ser realizada de acordo com a Tabela Prática de Atualização dos Débitos Judiciais do
Tribunal de Justiça de São Paulo das datas em que deveriam ter sido realizados os créditos e até o efetivo pagamento, sendo
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irrelevante a data de encerramento da conta. JUROS MORATÓRIOS Os juros moratórios devem ser contados a partir da citação
na Ação Civil Pública no percentual de 0,5% ao mês até 10 de janeiro de 2003 e 1% a partir de 11 de janeiro de 2003. Recurso
desprovido. Prejudicada a análise do pedido de efeito suspensivo. (Agravo de Instrumento nº 0194500-52.2012.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo - 38ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva).
4. Para análise da alegação de excesso de execução e ante a divergência das partes em relação ao valor do crédito, determino
a remessa dos autos ao contador judicial para informar o que for pertinente, com observância do seguinte critério: a) Até a data
do ajuizamento do presente pedido de cumprimento de sentença (30.07.2013) os saldos das contas de poupança dos autores
(extratos de fls. 83, 90, 97/102 e 139/146), deverão ser atualizadas pelos mesmos critérios de atualização das cadernetas
de poupança, observado o percentual de 42,72% referente ao IPC de janeiro de 1989, conforme fixado no acórdão que deu
provimento ao Recurso Especial interposto nos autos da Ação Civil Pública em questão (fls. 81 e 213). Em outros termos: as
diferenças deverão ser tratadas como se aqueles valores estivessem depositados nas respectivas contas de poupança até a
data do pedido de cumprimento da sentença. Assim tem que ser em face da natureza contratual das aplicações. Por ocasião
do cálculo deverão ser considerados os índices indevidamente expurgados nos meses de maio e junho de 1990 (Plano Collor
I), ou seja, 44,80% e 7,87%, conforme pacificado pela jurisprudência, inclusive do STJ, especialmente nos Recursos Especiais
nº 1.107.201/DF (2008/0283178-4) e nº 1.147.595/RS (2009/0128515-2), em que foi relator o Ministro Sidnei Beneti. b) A partir
da data do ajuizamento deste pedido de cumprimento de sentença, a correção monetária deve ser contada com base na Tabela
Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo em vista a natureza judicial da cobrança inaugurada com o ajuizamento
(art. 1º, § 2º, da Lei nº 6.899/81). c) Juros legais a partir da data em que o Banco demandado foi intimado a cumprir a sentença
(02.10.2013; fls. 259), marco inicial da mora (aplicação analógica do art. 219 do CPC). d) O cálculo deverá ter como termo
final o depósito judicial de fls. 360, que fez cessar a mora, observando-se que a partir dali aos créditos serão automaticamente
acoplados os rendimentos da conta judicial. Intime-se. - ADV: LEONARDO MEZIARA (OAB 286211/SP), FATIMA APARECIDA
ZULIANI FIGUEIRA (OAB 119384/SP), LUCAS PIRES MACIEL (OAB 272143/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/
SP), LUCIA DA COSTA MORAIS PIRES MACIEL (OAB 136623/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/
SP)
Processo 4000342-98.2013.8.26.0482 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimentos S/A - ILDA MARIA DA SILVA - Intime-se a requerida, por mandado, de que no dia 06 de fevereiro
de 2014, às 9:30 horas será examinada em sua residência pelo perito Dr. Antonio Cesar Pironi Scombati. Ciência à autora
acerca da data do exame. Laudo em cinco dias contados da data do exame. Int. - ADV: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB
94243/SP), JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO (OAB 270628/SP)
Processo 4001291-25.2013.8.26.0482 - Embargos à Execução - Extinção da Execução - Minimercado Bonato e Bonato Ltda
- ME - Bon Mart Frigorifico Ltda - Esclareçam as partes se têm outras provas a produzir, especificando-as em caso positivo, no
prazo de cinco dias. A parte que desejar produzir prova oral deverá oferecer, desde logo, o rol de suas testemunhas. Int. - ADV:
NELSON AMATTO FILHO (OAB 147842/SP), DANILO HORA CARDOSO (OAB 259805/SP), EDSON FREITAS DE OLIVEIRA
(OAB 118074/SP)
Processo 4001307-76.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Juliana Pereira - NET
SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - 1. Retifico o item 1 do despacho de fls. 118 porque quem interpôs o recurso de apelação
de fls. 105/112 foi a autora e não a requerida como, por equívoco, ali constou. 2. Para evitar nulidade, devolvo o prazo à
requerida para contrarrazões. Int. - ADV: FRANCISCO FERNANDES (OAB 239331/SP), LEONARDO MEZIARA (OAB 286211/
SP), ANTONIO ROBERTO SALLES BAPTISTA (OAB 237255/SP), ANA MARIA DOMINGUES SILVA RIBEIRO (OAB 220244/SP)
Processo 4001698-31.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - BANCO DO BRASIL S/A - J
Gabriel Junior e Cia Ltda - - Joaquim Gabriel Junior - - Sandra Regina Pierre Gabriel - Cumpra a serventia o despacho de fls.
73. - ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP)
Processo 4002440-56.2013.8.26.0482 - Procedimento Sumário - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - ARMANDO CESCO
- ELIZABETH EMIKO DURANTE ENDO - - YASSUKO MAEMURA - Armando Cesco promoveu a presente ação de cobrança de
alugueis e encargos da locação contra Elisabeth Emiko Durante Endo e Yassuko Maemura (fiadora), pedindo o pagamento da
quantia de R$ 16.318,06 referente às obrigações derivadas da locação do imóvel residencial situado na Rua Issao Anzai, nº
332, Dahma I, inclusive despesas com reparos e multa contratual, locado para a requerida Elisabeth sob fianca da requerida
Yassuko Maemura. Afirma que a requerida violou cláusula do contrato por prazo determinado, porque desocupou o imóvel sem
prévia notificação, entregando as chaves para pessoa estranha (fls. 2/9), estando a petição inicial instruída com os documentos
de fls. 10/38. As requeridas contestaram a ação alegando que por problemas financeiros a primeira requerida desocupou o
imóvel em 31/07/2013, comunicando verbalmente ao autor, e que na vistoria realizada não foram cientificadas da necessidade
da pintura do imóvel, que foi utilizado por apenas cinco meses. Acrescentam que não deram causa à propositura da ação,
que ocorreu por intransigência do autor, pedindo a exclusão do valor referente aos honorários advocatícios (R$ 2.719,68), a
redução da multa rescisória, que dever ser proporcional ao tempo restante do contrato, e que os juros são devidos a partir
da citação e a correção monetária a partir do ajuizamento da ação. Entendem que o valor devido é R$ 7.865,11 (fls. 43/58),
estando a resposta acompanhada dos documentos de fls. 59/73, sobrevindo a réplica de fls. 83/89. Foi frustada a tentativa de
conciliação (fls. 81/82). É o relatório. Decido: 1. A lide admite julgamento no estado em que se acha o processo (art. 330, I, do
CPC), e é caso de procedência parcial do pedido. 2. Pretende o autor que as demandadas sejam compelidas a pagar os tributos
incidentes sobre o imóvel locado, o aluguel referente ao mês de julho de 2013, bem como reembolsá-lo das despesas que teve
para promover os reparos na casa, além da multa contratual e honorários advocatícios. 2.1. Quanto aos tributos, responde a
inquilina apenas pelos que se venceram durante a vigência da locação, não havendo divergência quanto ao valor (R$ 361,30).
2.2. Em relação ao aluguel referente ao mês de julho de 2013 (R$ 3.100,00), condomínio (R$ 367,90), consumo de energia
elétrica (R$ 119,46) e água e esgoto (R$ 145,54), também não há divergência, tendo as requeridas concordado com referidos
valores. 2.3. Quanto às despesas com os reparos, a regra é que o inquilino responde apenas pela conservação ordinária do
imóvel, bem como pela reparação dos danos a que diretamente der causa. O desgaste ordinário do imóvel, provocado pela
ação do tempo, ou danos derivados de defeitos da construção, devem ser suportados pelo proprietário. Desta forma, a inquilina
não responde pelos desgastes naturais do imóvel, razão pela qual não pode ser compelida a promover pintura completa da
casa (interna e externa),que ocupou por apenas cinco meses. 2.4. Não procede também a pretensão do autor em receber
integralmente a multa prevista na cláusula 11ª do contrato (fls. 12), porque referida cláusula penal tem natureza compensatória,
estando sujeita à redução prevista no art. 413 do Código Civil, porque cumprida parcialmente a obrigação: A penalidade deve
ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade
for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e finalidade do negócio. Como a inquilina cumpriu o equivalente a
5/12 do contrato, a multa somente pode incidir sobre o tempo restante (7/12), o que corresponde a R$ 3.616,67 (R$ 6.200,00 :
12 = R$ 516,67 x 7 = R$ 3.615,67). 2.5. A verba honorária reclamada na petição inicial se resolve pelo princípio da sucumbência,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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prevalecendo a fixação judicial e não eventual contrato havido entre as partes. O arbitramento de verba honorária é privativo
do juiz com base nos parâmetros estabelecidos pelo Código de Processo Civil (art. 20 e seguintes). A propósito da questão
oportuno destacar o seguinte precedente: O arbitramento da honorária, em razão do sucumbimento processual, está sujeito a
critério de valoração, perfeitamente delineados na lei processual (art. 20, § 3º, doc CPC); e sua fixação é ato do juiz e não pode
ser objeto de convenção das partes (RT 509/169). Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação (art. 269, I, do
CPC), e condeno as requeridas a pagar ao autor: O valor correspondente aos tributos incidentes sobre o imóvel locado que se
venceram durante a vigência da locação (R$ 361,30), o aluguel referente ao mês de julho de 2013 (R$ 3.100,00), despesas de
condomínio (R$ 367,90), despesas de consumo de energia elétrica (R$ 119,46), água e esgoto (R$ 145,54), com juros legais
(atualmente 1% ao mês) e correção monetária incidentes sobre cada parcela, desde as datas dos respectivos vencimentos,
adotada a Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo para cálculos judiciais. R$ 3.616,67 referente a 7/12 avos da
multa contratual, corrigido monetariamente desde a data do ajuizamento da ação e juros legais (1% ao mês)a partir da data
da citação. C. Julgo improcedentes os demais pedidos. D. As requeridas suportação 2/3 das custas e despesas do processo,
bem como pagarão verba honorária de 10% sobre o valor total da condenação (principal + correção monetária + juros). Fixei
os encargos processuais derivados da sucumbência atento ao acolhimento parcial do pedido e o resultado efetivo da demanda.
P.R.I. - ADV: VERA LUCIA DIAS CESCO LOPES (OAB 121853/SP), RENATO MAURILIO LOPES (OAB 145802/SP), FABIANA
CANO RODRIGUES (OAB 169197/SP)
Processo 4002822-49.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - VERA LUCIA DA SILVA - JOSE
ADALBERTO NUNES - - FELIPE GUSTAVO BARROS NUNES - Manifeste-se a autora acerca da devolução da carta precatória
parcialmente cumprida (o oficial de justiça deixou de citar o requerido Felipe Gustavo Barros Nunes por residir atualmente na
cidade de Limeira/SP). - ADV: MÔNICA MAIA DO PRADO (OAB 186279/SP)
Processo 4002865-83.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Telefonia - celio romero de souza me - TERRA NETWORKS
BRASIL S/A - Nos termos do art. 125, IV, do CPC, com a redação dada pela Lei 8.952, de 13/12/94, designo audiência de
tentativa de conciliação para o dia 11 de fevereiro de 2014, às 16:30 horas. Compete aos i. patronos das partes, que serão
intimados pela imprensa oficial, promover o comparecimento delas ou de procuradores habilitados a transigir. Int. - ADV: CÉLIO
ROMERO DE SOUZA (OAB 197631/SP), HENRIQUE SCHMIDT ZALAF (OAB 197237/SP)
Processo 4003026-93.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - DONIZETE LUIS DOS SANTOS OMNI S/A - Credito, financiamento e Investimento - Autor....:Donizete Luis dos Santos Réu........:Omni S/A Crédito Financiamento
e Investimento Ação......:Revisional de contrato bancário (com pedido de tutela antecipada). Alega o autor que obteve empréstimo
de R$12.347,67 para pagamento em 60 parcelas de R$ 494,00, mas o banco lhe cobrou indevidamente: Juros capitalizados, o
que é proibido; IOF imposto sobre operações financeiras; TA Tarifa de avaliação; TC - tarifa de cadastro; Tarifa de registro de
contrato; Pede a devolução em dobro do valor que entende ter sido cobrado indevidamente pelo réu (fls. 1/23 e aditamento de
fls. 68/69 e 75/76), estando a petição inicial instruída com os documentos de fls. 24/60. O pedido de antecipação dos efeitos da
tutela foi indeferido (fls. 77/79) e, citado (fls. 84), o banco ofereceu contestação sustentando a regularidade do contrato e dos
encargos, cobrados de acordo com as normas que regem os contratos bancários e as Resoluções do Banco Central (fls. 85/110),
estando a resposta acompanhada dos documentos de fls. 111/124. O contrato objeto da demanda está a fls. 31/34. É o relatório.
D E C I D O: 1. É caso de julgamento antecipado (art. 330, I, do CPC) e a ação é improcedente. 2. Em relação aos contratos
bancários firmei o entendimento adiante sintetizado: 2.1. Quanto aos juros, vale a taxa que as partes acordarem, ainda que
elevada, porque tais contratos são regidos pela Lei nº 4.595/64, e é admitida a capitalização de tal encargo pelo art. 5º da
Medida Provisória nº 2.170-36, de 23.08.2001, conforme seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça-STJ: ... É
admissível a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados a partir da publicação da Medida Provisória nº
1.963-17, de 31/3/2000, desde que seja pactuada. Agravo no Agravo de Instrumento não provido. (STJ - 3ºT.; AgRg no Ai nº
1.371.651-RS; Rel. Min. Nancy Andrighi;j. 18/8/2011; v.u.). 2.2. Considera-se contratada a capitalização quando as prestações e
a forma de pagamento forem explicitadas no contrato, caso dos autos, em que há expressa indicação das taxas mensal e anual
e as prestações são de valor fixo (fls. 31). 2.3. Nos contratos de valor certo, com indicação do montante do empréstimo, o
número e o valor das prestações (parcelas fixas), as partes praticaram juros prefixados, o que não é ilegal, nem implica em
cumulação indevida de encargos no mesmo período. 2.4. Nos contratos em que as partes pactuam parcelas fixas os juros
devidos são distribuídos pelas prestações a serem saldadas, o que encontra guarida no art. 354 do Código Civil. Neste sentido
primorosa decisão monocrática do i. des. Gastão Toledo de Campos Mello Filho nos autos da apelação nº 900001051.2010.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente. 2.5. A comissão de permanência somente é exigida pelos bancos em
caso de mora, não exercendo qualquer influência no valor nominal das prestações, além do que é licita a cobrança de tal
encargo nos moldes da Súmula 296 do STJ: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são
devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual
contratado. O autor não explicitou no aditamento de fls. 68/69 qualquer valor que tenha pago a título de comissão de permanência,
o que deixa sem objeto a postulação em relação a tal encargo. 2.6. O IOF Imposto sobre Operações Financeiras constitui
tributo, cuja credora é a Fazenda da União, do qual os bancos são simples agentes arrecadadores, de forma que não têm
competência para isentar qualquer mutuário, sem contar que - ordinariamente - tributos e contribuições são suportados pelo
consumidor final, posto que compõem o preço do serviço ou do produto, porque têm repercussão econômica. 2.7. Quanto às
tarifas bancárias, embora já tenha decidido pela inexigibilidade, curvo-me à jurisprudência que acabou predominando no
Superior Tribunal de Justiça, a quem compete uniformizar a interpretação da lei federal no território nacional, que tem se
pronunciado no seguinte sentido: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE
ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO. 1.- Conforme entendimento
das Turmas que compõem a Segunda Seção deste Tribunal, no mesmo passo dos juros remuneratórios, “em relação à cobrança
das tarifas de abertura de crédito, emissão de boleto bancário e IOF financiado, há que ser demonstrada de forma objetiva e
cabal a vantagem exagerada extraída por parte do recorrente que redundaria no desequilíbrio da relação jurídica, e por
conseqüência, na ilegalidade da sua cobrança” (AgRg no REsp 1.003.911/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe
11.2.2010). 2.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1302236 / RS. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
2011/0313715-0, Relator Ministro SIDNEI BENETI (1137), T3 - TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 27/03/2012, DJe
12/04/2012). DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ... TARIFA PARA
ABERTURA DE CRÉDITO E PARA EMISSÃO DE CARNÊ. LEGITIMIDADE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. ... ... 5. As
tarifas de abertura de crédito (TAC) e emissão de carne (TEC), por não estarem encartadas nas vedações previstas na legislação
regente (Resoluções 2.303/1996 e 3.518/2007 do CMN), e ostentarem natureza de remuneração pelo serviço prestado pela
instituição financeira ao consumidor, quando efetivamente contratadas, consubstanciam cobranças legítimas, sendo certo que
somente com a demonstração cabal de vantagem exagerada por parte do agente financeiro é que podem ser consideradas
ilegais e abusivas, o que não ocorreu no caso presente. ... (REsp 1246622 / RS, RECURSO ESPECIAL 2011/0069348-5, Relator
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO (1140), T4 - QUARTA TURMA, Data do Julgamento 11/10/2011, DJe 16/11/2011). No mesmo
sentido, oportuno destacar o seguinte precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo: CONTRATO BANCÁRIO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TARIFAS: CADASTRO E AVALIAÇÃO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E REGISTRO - PREVISÃO
CONTRATUAL E AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - LEGITIMIDADE - AÇÃO IMPROCEDENTE - APELAÇÃO
PROVIDA. (Apelação nº 0019440-11.2011.8.26.0482 da Comarca de Presidente Prudente, em que foi relator o Desembargador
Dr. Matheus Fontes 22ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo). No plano legal, examinando-se
atentamente o Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que não há proibição de contratar serviços, sendo vedado apenas
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva: Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre
outras práticas abusivas: V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva; (grifei). No caso dos autos, os valores
cobrados a título de tarifa de cadastro (R$ 350,00), tarifa de registro de contrato (R$ 55,66) e tarifa de avaliação do bem (R$
100,00), foram especificados no contrato (fls. 31, quadro IV), e considerando o valor total da operação (R$ 12.347,67), que tem
por objeto um veículo, não podem ser considerados exagerados no contexto do negócio jurídico que as partes firmaram, do que
deriva a exigibilidade de tais tarifas. A preservação do contrato garante segurança jurídica e respeito ao princípio da boa-fé
objetiva que deve estar presente em todos os negócios jurídicos. Tais princípios não podem ser aviltados por protecionismo
exagerado do Estado a quem, no exercício da livre manifestação da vontade, contrata mútuo bancário. Pelo exposto, julgo
improcedente o pedido (art. 269, I, do CPC) e condeno o autor a suportar as custas e despesas do processo, bem como pagar
verba honorária que fixo em R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), consoante apreciação equitativa. A verba aqui fixada
será corrigida monetariamente a partir da data da publicação desta sentença, mas a execução dos encargos financeiros
derivados da sucumbência fica condicionada ao disposto nos arts. 11 e 12 da Lei nº 1.060/50, porque o autor é beneficiário da
gratuidade judiciária (fls. 61/62). P.R.I. - ADV: IVAN ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP), PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO
DE OLIVEIRA MATOS (OAB 265023/SP)
Processo 4003091-88.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Elenice Lima Rodrigues DROGASIL S/A - 1. Intime-se a requerida para que em 5 (cinco) dias promova o recolhimento da contribuição previdenciária
relativa ao mandato. 2. Nos termos do art. 331 do CPC, com a redação dada pela Lei 8.952, de 13/12/94, designo audiência
de tentativa de conciliação para o dia 11 de fevereiro de 2014, às 16:00 horas. Compete aos i. patronos das partes, que
serão intimados pela imprensa oficial, promover o comparecimento delas ou de procuradores habilitados a transigir. Int. - ADV:
ALBERTO GUIMARAES AGUIRRE ZURCHER (OAB 85022/SP), REINALDO FRANCESCHINI FREIRE (OAB 100206/SP), HELIO
PINTO RIBEIRO FILHO (OAB 107957/SP), CLAUDIO PIRES OLIVEIRA DIAS DIDIER FECAROTTA (OAB 166279/SP), WALMIR
RAMOS MANZOLI (OAB 119409/SP)
Processo 4003752-67.2013.8.26.0482 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - NOBUYOSHI YAMAMOTO CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - - NELSON SATORU SASSAKI - Intime-se o oficial de justiça para que preste esclarecimento
acerca das alegações feitas pelo autor a fls. 33/34. Depois, voltem conclusos para outras deliberações. - ADV: DELCIDES DE
ALMEIDA (OAB 61899/SP)
Processo 4003752-67.2013.8.26.0482 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - NOBUYOSHI YAMAMOTO
- CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - - NELSON SATORU SASSAKI - Deixei de solicitar esclarecimentos do ofícial de justiça,
uma vez que a diligência negativa efetuada pelo oficial Lisboa Alves Pereira Filho às fls. 29 foi na Rua Manoel Eugênico, 435,
endereço do fiador noticiado nos autos, enquanto que a diligência positiva efetuada pela oficial de justiça Claudia Miyuki Koga
Sugui às fls. 28 foi no endereço indicado como sendo da locatária na Rua Geronimo Mora, 220. - ADV: DELCIDES DE ALMEIDA
(OAB 61899/SP)
Processo 4004093-93.2013.8.26.0482 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - ANDRÉ
ALVES DOS SANTOS - - ANTONIO CARLOS NOGUEIRA - - ANTONIO DE FREITAS VIEIRA NETO - - APARECIDA MARIA DE
ARAUJO - - APARECIDA ORBOLATO BATISTA - APARECIDO SPOLADOR - FLAVIO PEREIRA DA SILVA - BANCO DO BRASIL
S/A - 1. Intime-se o banco requerido para que em cinco dias promova o recolhimento da contribuição previdenciária relativa ao
mandato. 2. Recebo a impugnação de fls. 105/132 (art. 475-L, do Código de Processo Civil), com suspensão da execução. 3.
Intimem-se os credores para manifestação em dez dias. Intime-se. - ADV: LUCIA DA COSTA MORAIS PIRES MACIEL (OAB
136623/SP), LUCAS PIRES MACIEL (OAB 272143/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), FATIMA
APARECIDA ZULIANI FIGUEIRA (OAB 119384/SP)
Processo 4005197-23.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Paulo Sérgio da
Silva - BANCO DO BRASIL S/A - 1. Cumpra-se a decisão copiada a fls. 101, que concedeu efeito suspensivo ao agravo de
instrumento interposto pelo autor (fls. 60/69) contra a decisão de fls. 55/56. 2. Prestei, nesta data, as informações requisitadas.
Encaminhe-se, com urgência, por e-mail. Int. - ADV: JELIMAR VICENTE SALVADOR (OAB 140969/SP)
Processo 4005690-97.2013.8.26.0482 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome
- P. B. D. G. de A. B. M. B. - Intime-se a autora para que, no prazo de dez dias, promova a juntada de certidões dos cartórios de
protestos e distribuidores das Justiças Estadual, Federal e Trabalhista. Int. - ADV: MARCOS TADEU GAIOTT TAMAOKI (OAB
94349/SP)
Processo 4006061-61.2013.8.26.0482 - Nunciação de Obra Nova - Direito de Vizinhança - SERAFIM DOMINGOS DA SILVA
- MARCOS KAZUO YAMAMOTO - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em
cumprimento ao mandado nº 482.2013/024502-9 dirigi-me a Rua Angelo Roberto Barbosa, nº 271 - Jardim Vale do Sol - nesta
comarca e cidade de Presidente Prudente para dar cumprimento à determinação do MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro
de Presidente Prudente, Drº Paulo Gimenes Alonso. Mas não foi possível dar cumprimento ao presente mandado, uma vez que
o imóvel de nº 271 existente no endereço indicado encontra-se em construção. Não obtive informações a respeito do endereço
do proprietário daquele imóvel. Sendo assim, devolvo o presente mandado à CENTRAL DE MANDADOS, para que outras
providências sejam tomadas. O referido é verdade e dou fé. Presidente Prudente, 19 de dezembro de 2013. - ADV: JONATAS
EDUARDO BATISTA MARTINS TEIXEIRA (OAB 336487/SP)
Processo 4006631-47.2013.8.26.0482 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento Francisco Zan - Shirlei Nascimento dos Santos - Defiro o pedido de caução oferecida a fls. 18. Tome-se por termo a caução,
expedindo-se em seguida mandado de intimação para desocupação voluntária em quinze dias, bem como de citação para
eventual contestação no mesmo prazo. - ADV: CLEIDE ZAN BERNARDO (OAB 264431/SP)

1ª Vara da Família e Sucessões
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO FLORIDO MARCONDES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JALDIR DA SILVA SOARES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0014/2014
Processo 0000091-85.2012.8.26.0482 (482.01.2012.000091) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Lucia Decco Faucz
- Zélia Palácio Decco - Adenilson Carlos Vidovix e outros - Maria José Decco Correia D’arce e outro - Antonio Faucz Filho e
outros - Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de habilitação de crédito de ADENILSON CARLOS VIDOVIX em
face de ESPÓLIO DE ZÉLIA PALÁCIO DECCO e, por conseqüência, JULGO EXTINTO o feito com fulcro no artigo 267, inciso
VI, do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais na forma da lei. Após o trânsito em julgado, observadas as
formalidades legais, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: HELIO MARTINEZ JUNIOR (OAB 92407/SP), EDSON APARECIDO
GUIMARÃES (OAB 212741/SP), LEONARDO YUJI SUGUI (OAB 197816/SP), AQUILES GONÇALVES (OAB 186719/SP),
ANTONIO GABRIEL DE LIMA JUNIOR (OAB 137716/SP), PAULO HENRIQUE RAMOS BORGHI (OAB 94458/SP), HELIO
MARTINEZ (OAB 78123/SP)
Processo 0000091-85.2012.8.26.0482 (482.01.2012.000091) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Lucia Decco Faucz Zélia Palácio Decco - Adenilson Carlos Vidovix e outros - Maria José Decco Correia D’arce e outro - Antonio Faucz Filho e outros
- Tendo decorrido em 30/11/2013 o prazo de suspensão do processo, manifeste-se a inventariante no prazo de 5 (cinco) dias
em termos de prosseguimento do inventário. - ADV: HELIO MARTINEZ JUNIOR (OAB 92407/SP), ANTONIO GABRIEL DE LIMA
JUNIOR (OAB 137716/SP), AQUILES GONÇALVES (OAB 186719/SP), LEONARDO YUJI SUGUI (OAB 197816/SP), ANTONIO
GABRIEL DE LIMA (OAB 20633/SP), EDSON APARECIDO GUIMARÃES (OAB 212741/SP), HELIO MARTINEZ (OAB 78123/
SP), MARIA IZABEL SOUZA MALTEMPI (OAB 293855/SP), PAULO HENRIQUE RAMOS BORGHI (OAB 94458/SP)
Processo 0000147-84.2013.8.26.0482 (048.22.0130.000147) - Inventário - Inventário e Partilha - Dr Paulo Eduardo Dárce
Pinheiro - José Furlanetti - José de Miro Mazzaro e outros - Francisca de Oliveira Passos Furlanetti - Fl. 2922: “J. Defiro os
pedidos que, demonstram de forma inconteste a administração exemplar empregada pelo senhor Inventariante Dativo. Expeçam
os alvarás e guias de pagamento necessárias. Int. - ADV: RENATA MARIA DE CARVALHO FELIX (OAB 186766/SP), JOSE
DE MIRO MAZZARO (OAB 27381/SP), JOAQUIM DE JESUS BOTTI CAMPOS (OAB 155665/SP), PAULO EDUARDO D ARCE
PINHEIRO (OAB 143679/SP), MARCIO RICARDO DA SILVA ZAGO (OAB 121664/SP), PEDRO TEOFILO DE SA (OAB 114614/
SP), ANTONIO CARLOS DUTRA (OAB 28302/SP), LUIZ INFANTE (OAB 75614/SP), SANDRA MARA PADOVAM (OAB 281212/
SP), LUCIANE DAISY DE OLIVEIRA COSTA (OAB 286219/SP), JOÃO VICTOR ALEIXO DAMASCENO DE OLIVEIRA PASSOS
(OAB 313082/SP), ROSA MARIA CORBALAN SIMOES INFANTE (OAB 239274/SP), JEFFERSON FERNANDES NEGRI (OAB
162926/SP)
Processo 0001490-52.2012.8.26.0482 (482.01.2012.001490) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Marizete Cirilo
Santos Feres - Manoel Jorge Feres - Fls.114 à 121 dos autos: Ciência ao inventariante acerca das respostas dos ofício das
agências bancárias com informações das contas. Manifeste-se a inventariante no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que de
direito. - ADV: FÁBIO CEZAR TARRENTO SILVEIRA (OAB 210478/SP), JONATHAN DA SILVA CASTRO (OAB 277910/SP)
Processo 0001768-53.2012.8.26.0482 (482.01.2012.001768) - Inventário - Inventário e Partilha - Roseli Morato da Silva
Cortez - Irineu Cortez - Wellington Caldeira - Ivonete de Menezes Cortes Fidelis - Ag. Publicação: “Já apresentadas as últimas
declarações, ficam intimados os interessados para manifestarem, em dez dias” - ADV: JUSTINO ARAÚJO (OAB 1038/RO),
LUCIANA CLAUDIA DA SILVA LIMA (OAB 142126/SP), SERGIO RICARDO RONCHI (OAB 100763/SP)
Processo 0003380-89.2013.8.26.0482 (048.22.0130.003380) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - João Pedro Mariquito do Nascimento - Trindade do Nascimento - Vistos. Fls. 47/48 e 49: Defiro.
Consultem os sistemas INFOJUD e RENAJUD, consoante pleiteado, certificando como de praxe. Após, dê-se ciência ao
exequente para manifestar em termos de prosseguimento da ação, em 5 (cinco) dias. Int. - ADV: FABIANA JUNQUEIRA TAMAOKI
(OAB 200082/SP), EMERSON ALMEIDA NOGUEIRA (OAB 297164/SP), LUIZ GUIMARÃES MOLINA (OAB 311309/SP)
Processo 0003910-64.2011.8.26.0482 (482.01.2011.003910) - Execução de Alimentos - Alimentos - João Victor Silva Bressan
- - Maria Eduarda Silva Bressan - Fabio Aparecido Ribeiro Bressan - Fls. 186: Anote-se e cadastre-se no sistema o nome
da procurador constituído pelo executado, excluindo-se o patrono nomeado a fls. 64, certificando como de praxe. Homologo,
por sentença, para que surta seus jurídicos efeitos, o acordo firmado pelas partes acima identificadas. Via de consequência,
JULGO EXTINTA a execução de alimentos, com fundamento no artigo 794, inciso II, do Código de Processo Civil. Ressalto
que compete à parte ativa comunicar este juízo o adimplemento ou o inadimplemento da obrigação, até cinco (5) dias após o
vencimento da última prestação, que ocorrerá em agosto de 2016, ou após o descumprimento do acordo, hipótese esta em que
a execução terá normal prosseguimento. Nesse sentido: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
INADIMPLEMENTO NÃO JUSTIFICADO. ACORDO. DESCUMPRIMENTO. RITO DE PRISÃO. PROSSEGUIMENTO. Ainda
que celebrado acordo entre a parte exeqüente e a executada, descumprido o acordo e não pagas as parcelas posteriores, a
execução deve prosseguir pelo rito de prisão, porquanto a obrigação alimentar permanece atual. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. EM MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70049165053, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Rui Portanova, Julgado em 29/05/2012). Cada parte arcará com a verba honorária de seu respectivo patrono, que
arbitro em R$ 700,00, além do pagamento, cada qual, de 50% das custas e despesas processuais, observados os limites da Lei
nº 1.060/50, por serem beneficiários da assistência judiciária gratuita. Expeça-se certidão de honorários em favor do causídico
nomeado ao executado (fls. 64), no patamar de 70% da tabela constante do Convênio DPE/OAB. Nos termos do artigo 503 do
Código de Processo Civil, certifique-se o trânsito em julgado na data de hoje, e, apuradas as custas, arquivem-se. P.R.I. - ADV:
DELCIDES DE ALMEIDA (OAB 61899/SP), THIAGO ROCHA DA SILVA (OAB 198876/SP)
Processo 0003942-06.2010.8.26.0482 (482.01.2010.003942) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Luiz Guilherme Chaves Silva - - Isabelle Vitoria Chaves Silva - Sérgio Luis da Silva - Sobre a
certidão negativa do Oficial de Justiça de fls.164, manifeste-se o autor no prazo de 5 (cinco) dias. - ADV: DEBORAH ROCHA
RODRIGUES ZOLA (OAB 117205/SP), SUELI FERRON (OAB 117331/SP), PAULO CESAR SOARES (OAB 143149/SP), FÁBIO
ALESSANDRO DOS SANTOS ROBBS (OAB 161446/SP), ALINE LETICIA IGNACIO MOSCHETA (OAB 241408/SP), ROBERTO
TADEU MIRAS FERRON (OAB 63550/SP), LUANNA CATINA DE OLIVEIRA LIMA (OAB 203337/SP)
Processo 0009045-86.2013.8.26.0482 (048.22.0130.009045) - Interdição - Tutela e Curatela - Rosalina Silveira Delício Arceu Avellar - Sobre o laudo psiquiátrico de fls.167/168 dos autos, manifest-se a autora no prazo de 5 (cinco) dias. - ADV: LIGIA
MARIA LARIO FRUCTUOZO (OAB 308519/SP), TAMARA BELO GUERRA (OAB 313816/SP), LUIZ GUIMARÃES MOLINA (OAB
311309/SP)
Processo 0009110-81.2013.8.26.0482 (048.22.0130.009110) - Procedimento Ordinário - Exoneração - Ari Moura de Oliveira
- William Rodrigo de Oliveira - - Michael Junior de Oliveira - Em cumprimento ao COMUNICADO N. CG - 1307/2007 - deste
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Estado, cientifico as partes acerca do rol de testemunhas de fls. 82/85, apresentado pelo autor: Elizabete da Silva Costa; e pelo
réu: Renildo Campos Nogueira e Daniel Cândido de Carvalho. - ADV: LIGIA MARIA LARIO FRUCTUOZO (OAB 308519/SP),
TAMARA BELO GUERRA (OAB 313816/SP), DANIEL DOMINGOS DO NASCIMENTO (OAB 241170/SP), WILTON BOIGUES
CORBALAN TEBAR (OAB 307841/SP), THIAGO APARECIDO DE JESUS (OAB 223581/SP)
Processo 0009539-48.2013.8.26.0482 (048.22.0130.009539) - Inventário - Inventário e Partilha - Vilma Garcia - Pedro Garcia
- Manifeste-se a parte autora acerca do laudo pericial de fls. 61. - ADV: MAYCON ROBERT DA SILVA (OAB 214597/SP)
Processo 0010291-20.2013.8.26.0482 (048.22.0130.010291) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento /
Execução - L. F. de L. S. - J. G. de M. - Com a apresentação do demonstrativo atualizado do débito no valor de R$ 773,05
juntado nos autos às fls.50, fica o réu intimado para que no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o pagamento do débito apurado sob
pena de prisão civil. - ADV: SANDRA STEFANI AMARAL FRANÇA (OAB 158900/SP), LUZIMAR BARRETO DE FRANÇA JUNIOR
(OAB 161674/SP), LUZIMAR BARRETO DE FRANCA (OAB 34740/SP), LIGIA MARIA LARIO FRUCTUOZO (OAB 308519/SP),
ISADORA UREL (OAB 333035/SP)
Processo 0011171-12.2013.8.26.0482 (048.22.0130.011171) - Interdição - Tutela e Curatela - José Anselmo de Paula Freire
- Maria Aparecida Freire da Silveira - Manifestem-se as partes acerca do laudo pericial de fls. 84, no prazo de 5 (cinco) dias. ADV: PEDRO MARREY SANCHEZ (OAB 168767/SP), ERICA MARIA CASTREGHINI MATRICARDI (OAB 265646/SP)
Processo 0012313-51.2013.8.26.0482 (048.22.0130.012313) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Kaua Augusto Demetrio Menezes - - Maria Eduarda Demetrio Menezes - Endrigo Sisenando Menezes Silva Vistos. Ante a notícia de pagamento integral do débito alimentar (fls. 75/81), e à vista do parecer favorável da ilustre Promotora
de Justiça (fl. 82), nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação de execução
de alimentos acima identificada. Por conta disso, revogo a prisão civil do alimentante e determino a imediata expedição de
alvará de soltura em seu favor, se por al não estiver preso, observando-se as formalidades legais. Arcará o executado com
o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, que arbitro em 15% do valor
atribuído à causa, nos termos do artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil, observados os limites da Lei nº 1.060/50, por ser
merecedor do benefício da justiça gratuita, que ora defiro, em razão pedido formulado à fl. 58. Concedo ao executado o prazo
de 15 (quinze) dias para regularizar sua representação processual, sob pena de aplicação do disposto no parágrafo único do
artigo 37 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, regularizada a representação processual, arquivem-se os autos.
P.R.I. - ADV: JOAO BOSCO DE LIMA CESAR (OAB 11076/SP), ROSIMEIRE DIANA RAFAEL (OAB 191308/SP), ALEXANDRE
DORIGUELO MARTINS (OAB 339813/SP)
Processo 0013146-69.2013.8.26.0482 (048.22.0130.013146) - Divórcio Litigioso - Dissolução - M. da S. P. - U. da S. P. Sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, manifeste-se a autora no prazo de 5 (cinco) dias. - ADV: EWERSON SILVA DOS
REIS (OAB 249331/SP), WELLINGTON CAZAROTI PAZINE (OAB 227533/SP), DANIEL FRANCO DA COSTA (OAB 185193/
SP)
Processo 0015451-26.2013.8.26.0482 (048.22.0130.015451) - Inventário - Inventário e Partilha - Deise Mara Senio Kalil
- José Senio da Silva - Fica intimado a inventariante para que no prazo de 10 (dez) dias regularize as pendências referentes
ao processo, apresentando o plano de partilha conforme artigo 1025 do CPC, bem como demais documentação faltante para
prosseguimento do inventário, sob pena de extinção do feito. - ADV: JOÃO PAULO DE SOUZA PAZOTE (OAB 279575/SP)
Processo 0015635-79.2013.8.26.0482 (048.22.0130.015635) - Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa - Tutela e Curatela Maria Célia Emílio - Eliana Emílio - Sobre o relatório de estudo social apresentado às fls.57/59, manifeste-se a autora no prazo
de 5 (cinco) dias. - ADV: ARLINDO CARRION (OAB 197606/SP)
Processo 0015885-15.2013.8.26.0482 (048.22.0130.015885) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo
/ Atualização - Carlos Eduardo Gatto Ferreira - Carlos Santana Ferreira - Sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça,
manifeste-se o autor no prazo de 5 (cinco) dias. - ADV: MAYCON ROBERT DA SILVA (OAB 214597/SP)
Processo 0015936-60.2012.8.26.0482 (482.01.2012.015936) - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - A. R.
R. de C. - A. S. de S. - Vistos. Nos termos do artigo 125, inciso IV, do Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação
para o dia 19 de fevereiro de 2.014, às 16:00 horas. Os patronos dos litigantes deverão providenciar o comparecimento de seus
constituintes à audiência acima designada, independentemente de intimação pessoal. Ciência à representante do Ministério
Público. Int. - ADV: TATIANA DESCIO TELLES SILVA (OAB 219977/SP), MARCELO GOMES DE OLIVEIRA NÉIAS (OAB 164960/
SP), MARCELO MANUEL KUHN TELLES (OAB 263463/SP)
Processo 0017438-68.2011.8.26.0482/01 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - R. A. S. - J. J. da S.
- Ag. Publicação: Vista à exequente para manifestar em termos de prosseguiemto da ação, no prazo de cinco dias, considerando
as pesquisas negativas de fls. 219/222, ambas negativas no sistema BACEN-JUD e RENAJUD. - ADV: WILSON LUIS LEITE
(OAB 226314/SP), RODRIGO PESENTE (OAB 159947/SP), DENIZE ARAUJO SILVA PAVARINA (OAB 227522/SP)
Processo 0017772-39.2010.8.26.0482 (482.01.2010.017772) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - José Alves da Silva - Camila de Carvalho Silva - Vistos. 1- Anote-se a não intervenção do Ministério
Público nestes autos. 2- Consoante documento de fl. 427, a exequente atingiu a maioridade civil. Diante disso, determino sua
intimação para que no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a representação processual, sob pena de nulidade processual (artigo
13, inciso I, do CPC). Int. - ADV: FÁBIO ALESSANDRO DOS SANTOS ROBBS (OAB 161446/SP), ALESSANDRA ERCILIA
ROQUE (OAB 165910/SP)
Processo 0018440-05.2013.8.26.0482 (048.22.0130.018440) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens - W. D. - Stefanny Raynara dos Santos Reis - Sobre a contestação de fls. 80/84 dos autos, manifestese o autor no prazo de 10 (dez) dias. - ADV: LUCAS VINICIUS FIORAVANTE ANTONIO (OAB 334225/SP), FÁBIO AUGUSTO
VENÂNCIO (OAB 188343/SP), VINICIUS TEIXEIRA PEREIRA (OAB 285497/SP)
Processo 0022541-22.2012.8.26.0482 (482.01.2012.022541) - Procedimento Ordinário - Guarda - Ariane Vivian Nakazato
Barbosa - Andréa Silva Nakazato - Sobre a certidão negativa da Sra. Assistente Social da Comarca de Bataguassu-MS,
manifeste-se a patrona da autora no prazo de 5 (cinco) dias. - ADV: GIOVANA DEVITO DOS SANTOS (OAB 224559/SP),
LUCIANA CLAUDIA DA SILVA LIMA (OAB 142126/SP)
Processo 0024633-12.2008.8.26.0482 (482.01.2008.024633) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Sergio Ewerton Pavão Leite - Sergio Satoro Sakaue - Fls. 284/268: Ciência às partes acerca do
ofício oriundo do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Amambaí-MS, o qual informa que foi efetivado o cancelamento
da penhora efetuada no imóvel de matrícula nº 7.474. Prazo para manifestação: 5 (cinco) dias. - ADV: SAMIR EURICO SCHUCK
MARIANO (OAB 11953/MS), VANDERLEI PERES SOLER (OAB 123461/SP)
Processo 0025330-91.2012.8.26.0482 (482.01.2012.025330) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo
/ Atualização - Victor Eiji Leão Sassaki - Nelson Satoru Sassaki - Ante a juntada de comprovante de depósito do valor de
R$3.580,72 pelo executado, manifeste-se a exequente no prazo de 5 (cinco) dias. - ADV: ANTONIO ZIMERMANN NETTO (OAB
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70047/SP), FABIO ADRIAN NOTI VALERIO (OAB 126866/SP), LUZIA BRUGNOLLO SALES (OAB 119666/SP)
Processo 0025599-19.2001.8.26.0482 (482.01.2001.025599) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - P. R. V. da S. - Israel da Silva - Vistos. F. 637: Por edital com o prazo de 20 dias, intime-se o
exequente para dar regular andamento ao feito, em 48 horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: EMERSON ALEXANDRE
HIRATA E SÁ (OAB 8204/MS), RENATO ANTONIO PAPPOTTI (OAB 145657/SP), RODRIGO PESENTE (OAB 159947/SP),
LILIAN VANESSA BETINE (OAB 222168/SP)
Processo 0031850-67.2012.8.26.0482 (482.01.2012.031850) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Bruno de Souza Camargo - Márcio José de Camargo - Manifeste-se a parte autora acerca da devolução da carta
precatória da comarca de Londrina com certidão negativa do Oficial de Justiça. - ADV: LUCAS CHAVES SAITO (OAB 323063/
SP), PAULO JOSÉ CASTILHO (OAB 161958/SP)
Processo 0035730-19.2002.8.26.0482 (482.01.2002.035730) - Sobrepartilha - Sucessões - Yone Decks Barbosa - Bronislava
Deckes - Ante a devolução da precatória expedida para a comarca de Curitiba PR para manifestação da Fazenda Pública,
informando que deve a inventariante recolher as custas de sua distribuição, conforme fls. 660/662, deve a inventariante proceder
ao recolhimento das custas mencionadas, a fim de viabilizar sua distribuição no juízo deprecado. - ADV: ARMANDO KENJI
KOTO (OAB 107751/SP), IVAN ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP)
Processo 3008803-76.2013.8.26.0482 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 3000164-22.2013.8.26.0627 - Vara Única) E. D. - V. D. G. - Em cumprimento ao COMUNICADO N. CG - 1307/2007 - deste Estado, item 16, fica intimado o autor, a
se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, a saber: fls. 04: “DEIXEI DE CITAR a requerida VANESSA DOMINGOS
GALIANO uma vez que não logrei êxito em encontrá-la; na referida via, no lado ímpar não há casas somente terreno baldio
e após perguntar nas proximidades a resposta obtida é que se trata de pessoa desconhecida.” Manifeste-se o autor no prazo
de (5) cinco dias. Decorrido o prazo, sem manifestação, a presente carta precatória será remetida ao Juízo de origem. - ADV:
ERICK RODRIGUES ZAUPA (OAB 264909/SP)

2ª Vara da Família e Sucessões
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO GESSE.
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA LÚCIA DOS SANTOS FERREIRA MARQUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0015/2014
Processo 0001229-87.2012.8.26.0482 (482.01.2012.001229) - Inventário - Inventário e Partilha - Sebastião de Castro Ayrosa
- Vistos. O pedido está em ordem e estão presentes os requisitos legais. Por sentença, para que produza seus regulares efeitos
jurídicos, homologo a partilha apresentada a fls. 246/250, relativa aos bens deixados por PAULINA LYGIA GUEDES DEAK
SILVA, descritos nestes autos de inventário onde figura como inventariante SEBASTIÃO DE CASTRO AYROSA. Assim, adjudico
aos contemplados na partilha os seus respectivos quinhões, ressalvados erros, omissões e eventuais direitos de terceiros.
Transitada esta sentença em julgado e preparados os autos (com a extração de cópias), expeçam-se Formal de Partilha, bem
como Alvarás Judiciais para levantamento dos numerários depositados no Banco Itau e no Banco do Brasil em nome do autor
da herança. E então, consertados os autos, comunique-se a extinção do feito, observadas as formalidades legais. Dê-se ciência
à Fazenda Pública Estadual. Custas na forma da Lei. P. R. I. e arquivem-se. - ADV: MARCELO FLÁVIO JOSÉ DE S CEZÁRIO
(OAB 102280/SP), FLÁVIO ALBERTO CEZÁRIO (OAB 29523/SP), DOROTHY LOURDES DE SOUZA CEZÁRIO (OAB 29306/
SP)
Processo 0004895-09.2006.8.26.0482 (482.01.2006.004895) - Interdição - Capacidade - E. de O. R. dos S. - Intime-se,
pessoalmente, a curadora Edileusa de Oliveira Raimundo dos Santos para que efetue a prestação de contas, no prazo de 30
(trinta) dias, relativa ao exercício da curatela no período de junho de 2011 até novembro de 2013, nos termos dos artigos 1.755
e ss., CC. Esclareço que referida prestação de contas deverá ser realizada de modo contábil, é dizer, demonstração clara de
eventuais remunerações percebidas pelo interditado José Raimundo Filho (artigo 917, CPC). Int. - ADV: AQUILES GONÇALVES
(OAB 186719/SP)
Processo 0004984-85.2013.8.26.0482 (048.22.0130.004984) - Inventário - Inventário e Partilha - Neusa Maria Domeni
Gomes Miranda - Ana Carolina Domeni Gomes Caetano e outros - Vistos. Intime-se o inventariante para apresentar suas últimas
declarações, ocasião em que poderá emendar, aditar ou complementar as primeiras. Int. - ADV: ANDREA GOMES MIRANDA
ROCHA (OAB 289154/SP), JOSE ADAO BELONCI (OAB 124122/SP)
Processo 0008105-58.2012.8.26.0482 (482.01.2012.008105) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - M. N. de S. - A exequente postula a adoção de medidas coercitivas a fim de receber o crédito nestes autos exigidos.
A legislação processual civil permite a penhora de parcela dos vencimentos percebidos pelo devedor para satisfação de crédito
alimentar, consoante disposição do artigo 649, § 2º, CPC. Bastará, desta forma, para efetivação desta medida, que a credora
indique o endereço da empregadora do devedor No tocante ao pleito de bloqueio de CNH do devedor, à primeira vista, tal pedido
não atende ao princípio da proporcionalidade, ao se cotejar os direitos envolvidos. Entretanto, o bloqueio de eventuais veículos
de propriedade do devedor é medida eficaz para garantia do Juízo. Fazendo uso do sistema Renajud (Denatran), requisitem-se
informações sobre a existência de veículos em nome do devedor (fls. 11), devendo, em caso positivo, ser realizado o bloqueio
judicial da alienação de eventuais bens encontrados. Por fim, o pleito de inscrição do nome do executado no cadastro de
empresas de proteção de crédito deve ser deferido, uma vez que se trata de medida coercitiva a ser adotada pelo Juiz, nos
termos do artigo 461, § 5º, CPC e no artigo 19, Lei 5.478/68. - ADV: LUANA CRISTINA COUTINHO OROSCO PLAÇA (OAB
277272/SP)
Processo 0008109-95.2012.8.26.0482 (482.01.2012.008109) - Interdição - Capacidade - É A. G. - Intime-se, pessoalmente,
o curador Élito Alves Guimarães para que efetue a prestação de contas, no prazo de 30 (trinta) dias, relativa ao exercício da
curatela no período de agosto de 2012 até novembro de 2013, nos termos dos artigos 1.755 e ss., CC. Esclareço que referida
prestação de contas deverá ser realizada de modo contábil, é dizer, demonstração clara de eventuais remunerações percebidas
pela interditada Ana Carolina Fernandes Guimarães (artigo 917, CPC). Int. - ADV: JEFFERSON HEMERSON CURADO CAMARA
(OAB 143410/SP)
Processo 0008774-77.2013.8.26.0482 (048.22.0130.008774) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Marina Silva
Fossa - Vistos. Decorrido em branco o prazo do edital de citação copiado a fls. 91, sem que o coerdeiro Armando Silva se
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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manifestasse acerca do ajuizamento do presente inventário dos bens deixados por Geralda Silva, NOMEIO o Dr. Renê Robson
Falcão de Moraes, Defensor Público, para exercer a função de seu Curador Especial. O Curador Especial ora nomeado terá
vista dos autos e poderá apresentar defesa, se assim entender cabível, dentro do prazo legal. Int. - ADV: GABRIEL TOMAZ
MARIANO (OAB 298395/SP)
Processo 0009673-75.2013.8.26.0482 (048.22.0130.009673) - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Maria
Leão Bittencourt Vieira - Comunique-se a extinção e arquivem-se os autos. Int. - ADV: OTILINA BITTENCOURT MANZANO
(OAB 224290/SP)
Processo 0009813-12.2013.8.26.0482 (048.22.0130.009813) - Inventário - Inventário e Partilha - Cristina Nunes - Vistos.
Intime-se a inventariante para, no prazo de dez dias, prestar contas do Alvará Judicial expedido a fls. 128, mormente no que
concerne ao recolhimento do I.T.C.M.D. Int. - ADV: LIGIA MARIA LARIO FRUCTUOZO (OAB 308519/SP), LUIZ GUIMARÃES
MOLINA (OAB 311309/SP)
Processo 0010602-45.2012.8.26.0482 (482.01.2012.010602) - Inventário - Inventário e Partilha - Cícera Matos Fortaleza
- Jefferson Costa Matos - Vistos. Intime-se a inventariante para, no prazo de dez dias, promover o regular processamento da
presente ação. Decorrido esse prazo, com ou sem manifestação, tornem-me os autos conclusos. Int. - ADV: GILSON NAOSHI
YOKOYAMA (OAB 190012/SP), NAYARA MARIA SILVERIO DA COSTA DALLEFI (OAB 290313/SP), WESLEY CARDOSO
COTINI (OAB 210991/SP)
Processo 0010824-86.2007.8.26.0482 (482.01.2007.010824) - Inventário - Inventário e Partilha - Rosani Cristina Fernandes
Zagallo - Carlos Alberto da Fonseca Zagallo e outro - Murilo Fernando dos Santos Ferreira Marques - Vistos. Reconsidero o
comando do despacho de fls. 1041, para o fim de levar a efeito a venda judicial dos direitos reais de aquisição que o autor da
herança possuía sobre o imóvel localizado nesta cidade, na Rua Gabriel Otávio de Souza, 685. O imóvel já foi avaliado pelo
perito judicial (fls. 955/974). Para tanto, nomeio ALBERICO PASQUALINI para, nestes autos, oficiar como corretor judicial,
encarregando-se, pois, dessa venda. Estabeleço as seguintes condições para a alienação: - Prazo: a alienação deverá ser
efetivada em sessenta dias. - Publicidade: será efetivada por meio de publicação de editais no Diário Oficial “on line”, os quais
serão expedidos e encaminhados à Imprensa Oficial pela serventia. - Os herdeiros têm direito de preferência na compra desses
direitos. Eles, bem como os patronos constituídos nos autos, deverão ser cientificados e advertidos, pessoalmente, de que têm
o prazo de vinte dias para manifestarem interesse na aquisição do referido imóvel. - Comissão e corretagem: fixada em favor
do corretor em 2% (dois por cento) do valor pelo qual o imóvel for alienado. Caso a venda não seja concretizada no prazo ora
estipulado, ao corretor nomeado incumbirá explicitar as causa que impediram sua realização, apresentando sugestões para
readequação das condições necessárias para que a venda se efetive, observando-se a tendência do mercado imobiliário local.
Do produto da venda, parte será destinada ao pagamento dos impostos ainda devidos, parte à comissão de corretagem, parte
aos honorários do inventariante dativo, Dr. Murillo Fernando dos Santos Ferreira Marques, no importe de 2% (dois por cento)
da herança líquida, à símile do disposto no artigo 1.138 do Código de Processo Civil (TJSP AI 216.400-1 Osasco rel. Dês.
Walter Moraes 2ª Câmara Cível j. 29.11.1994). Finalmente, o saldo remanescente da venda do imóvel será disponibilizado aos
herdeiros, no limites de seus quinhões hereditários. Expeça-se Alvará Judicial com prazo de validade de sessenta dias, contados
da notificação do corretor credenciado, autorizando-o a vistoriar o imóvel, bem como exibi-lo para eventuais interessados em
sua aquisição. Ademais, tendo em vista que, como já constatado in loco por Oficial de Justiça (fls. 1032), o veículo GM/Astra
Millenium, placa CYU-3563 encontra-se em total estado de abandono, e por tal motivo determino também a venda desse bem.
Expeça-se Alvará Judicial, com prazo de trinta dias, para autorizar o inventariante dativo a alienar o veículo GM/Astra Millenium,
placa CYU-3563, pelo preço de R$ 12.000,00 (avaliação de fls. 901), consignando que o quantum obtido com o negócio deverá
ser depositado integralmente em Juízo. Caso a venda não seja concretizada no prazo ora estipulado, ao inventariante dativo
incumbirá explicitar as causa que impediram sua realização e, a exemplo do que acima foi determinado ao corretor imobiliário,
apresente sugestões para readequação das condições necessárias para que a venda se efetive. Intimem-se. - ADV: MARCELO
FERNANDES DE CARVALHO (OAB 8547/MS), MURILLO FERNANDO DOS SANTOS FERREIRA MARQUES (OAB 255549/SP),
FÁBIO ALESSANDRO DOS SANTOS ROBBS (OAB 161446/SP), IZONEL CEZAR PERES DO ROSARIO (OAB 126518/SP),
LUIZ FERNANDO ROMANO BELLUCI (OAB 122829/SP)
Processo 0012530-94.2013.8.26.0482 (048.22.0130.012530) - Inventário - Inventário e Partilha - Adilson Aparecido de Lira Vistos. Intime-se o inventariante para apresentar o plano de partilha dos bens deixados por Aparecida Jaques de Lira. Int. - ADV:
MATHEUS BARBOSA MIYAMOTO (OAB 321991/SP)
Processo 0014656-20.2013.8.26.0482 (048.22.0130.014656) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - R. R.
M. A. - A. C. F. M. - Nos termos do Comunicado CG. N. 1.284/2007, aguarde-se remessa do laudo de exame de D.N.A. aprazado
a fls. 91 pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados de 21.11.2013. Decorrido o prazo acima fixado e não havendo resposta,
oficie-se para requisitar referido laudo. Em não havendo resposta, no prazo de 30 (trinta) dias, reitere-se mencionado ofício,
remetendo à Sra. Márcia Pereira Dobarro Facci, Superintendente do IMESC, com prazo para cumprimento de 10 (dez) dias, sob
pena de cometimento do crime de desobediência (art. 330, CP). Int. - ADV: LUIZ GUIMARÃES MOLINA (OAB 311309/SP), JOSE
ROBERTO FELIPE (OAB 103253/SP), LIGIA MARIA LARIO FRUCTUOZO (OAB 308519/SP)
Processo 0016749-58.2010.8.26.0482 (482.01.2010.016749) - Inventário - Inventário e Partilha - Claudio Faustino do
Nascimento e outro - Ariovaldo Lopes - Vistos. Aguarde-se por mais vinte dias, findos os quais, no silêncio, independentemente
de novo despacho ou intimação, o Juízo nomeará inventariante dativo, cujos honorários serão suportados pelos espólio de
Maria de Lourdes Nascimento e de João Lopes Filho. Int. - ADV: MARCELO MANFRIM (OAB 163821/SP)
Processo 0016760-82.2013.8.26.0482 (048.22.0130.016760) - Inventário - Inventário e Partilha - Carlos Hiroshi Nii - Vistos.
Intime-se o inventariante para, no prazo improrrogável de dez dias, promover o regular processamento do presente inventário.
Decorrido esse prazo, com ou se manifestação, tornem-me os autos conclusos para deliberação. Int. - ADV: ANA PAULA NII
(OAB 332536/SP)
Processo 0017019-48.2011.8.26.0482 (482.01.2011.017019) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - N.
B. - A. P. Q. S. - ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a presente ação de investigação de paternidade “post mortem”
aforada N. B. em face de A. P.Q. S. e, por consequência, DECLARO A PATERNIDADE de M. M. S. em relação a N. B.. Passada
esta em julgado expeça-se mandado para que seja inserido no assento de nascimento da requerente o patronímico do pai, bem
como o nome dos avós paternos. A requerente, doravante, passará a se chamar N. B. S.S. A requerida arcará com o pagamento
das custas e despesas processuais, assim como com o pagamento da verba honorária, que fixo em 10% do valor dado à
causa. Estas verbas somente serão exigíveis se ela perder a condição de beneficiária da assistência judiciária (art. 12, da Lei
n. 1.060/50). - ADV: PEDRO THIAGO BRAZ DA COSTA (OAB 303245/SP), KARINE PIRES CREMASCO (OAB 295295/SP),
GUILHERME PRADO BOHAC DE HARO (OAB 295104/SP), ANA LAURA TEIXEIRA MARTELLI (OAB 287336/SP), PHENELOPE
CARVALHO DE ALMEIDA (OAB 231049/SP)
Processo 0017448-44.2013.8.26.0482 (048.22.0130.017448) - Interdição - Tutela e Curatela - Evaristo José da Silva Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 269, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o presente pedido de interdição aforado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e, por consequência, DECRETO a interdição de EVARISTO JOSÉ DA
SILVA esclarecendo tratar-se de interdição total, de modo que o interditado está impedido de praticar, por si só, todo e qualquer
ato da vida civil (art. 1.772 do CC). Torno, pois, definitivos os efeitos da tutela antecipada anteriormente concedida. NOMEIO o
Dr. BRUNO NICHIO GONÇALVES DE SOUZA Curador Dativo do interditado. O curador deverá prestar compromisso definitivo
por meio de termo firmado nestes mesmos autos. Cumpram-se as disposições contidas no art. 1.184 do Código de Processo
Civil e art. 9º, III, do Código Civil. Desnecessária a prestação de caução, porque o curador é pessoa idônea e o requerido,
pelo que se depreende dos autos, não tem bens passíveis de dilapidação. Custas na forma da lei. - ADV: BRUNO NICHIO
GONÇALVES DE SOUZA (OAB 277021/SP)
Processo 0017488-26.2013.8.26.0482 (048.22.0130.017488) - Alvará Judicial - Usufruto e Administração dos Bens de
Filhos Menores - A. L. I. M. - No presente alvará judicial, a menor Anna Lissa Isago Misse postulou expedição de mandado de
levantamento de depósito judicial para realizar benfeitorias na casa onde reside. Por sentença, entregou-se a tutela jurisdicional
pleiteada e autorizou-se o levantamento da importância de 5.157,00 (cinco mil cento e cinquenta e sete reais), determinandose oportuna apresentação de prestação de contas. A interessada postula a dispensa da apresentação de prestação de contas,
haja vista a maioridade civil alcançada por meio da emancipação, o que permitiria a livre utilização do patrimônio que lhe cabe.
Tendo em vista que a interessada tornou-se plenamente capaz (artigo 5º, parágrafo único, inciso I, CC) e que está a administrar
o próprio patrimônio, dispenso a apresentação de prestação de contas. Comunique-se a extinção e arquivem-se os autos. Dêse ciência ao ilustre representante do Ministério Público. - ADV: JAEME LUCIO GEMZA BRUGNOROTTO (OAB 248330/SP),
VALERIA CRISTINA MACHADO AMARAL BRUGNOROTTO (OAB 300574/SP)
Processo 0017995-21.2012.8.26.0482 (482.01.2012.017995) - Inventário - Compra e Venda - Mario Tadao Shirama - Vistos.
Intime-se o inventariante para recolher a complementação das custas processuais, nos termos da Lei Estadual 11608/2003,
parágrafo 7º. Após, tornem-me os autos conclusos. Int. - ADV: MARIA ANTONIETA DE CARVALHO E SILVA (OAB 294387/SP)
Processo 0018234-88.2013.8.26.0482 (048.22.0130.018234) - Interdição - Tutela e Curatela - Maria Irata Ide - ANTE
O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o presente pedido de interdição aforado por MARIA IRATA IDE e, por consequência,
DECRETO a interdição de JOÃO IDE, esclarecendo tratar-se de interdição total, de modo que o interditado está impedido de
praticar, por si só, todo e qualquer ato da vida civil (art. 1.772 do CC). Torno, pois, definitivos os efeitos da liminar anteriormente
concedida em favor da requerente. NOMEIO-A curadora do interditado. A curadora deverá prestar compromisso definitivo por
meio de termo firmado nestes mesmos autos. Cumpram-se as disposições contidas no art. 1.184 do Código de Processo
Civil e art. 9º, III, do Código Civil. Desnecessária a prestação de caução, porque o interditado não possui bens passíveis de
dilapidação. Custas na forma da lei. - ADV: APARECIDO DE CASTRO FERNANDES (OAB 201342/SP)
Processo 0018959-14.2012.8.26.0482 (482.01.2012.018959) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - J. C. S. R. e outro - D. S. R. - Realize-se nova tentativa de penhora on line de ativos financeiros em nome do
devedor (fls. 18) para garantia do Juízo, observando-se o valor do débito atualizado. Int. (Informações já juntadas) - ADV:
ADRIANA MAZZONI MALULY (OAB 128783/SP), SILVANA MORELI VILCHES (OAB 164284/SP), FÚLVIA LETICIA PEREGO
SILVA (OAB 181787/SP)
Processo 0020633-66.2008.8.26.0482 (482.01.2008.020633) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Lucia Vianna Novais Marcelo Souza Novais e outros - Dê-se vista dos autos aos demais herdeiros. Int. - ADV: CORALDINO SANCHES VENDRAMINI
(OAB 117843/SP), ADAO LUIZ GRACA (OAB 120721/SP), ELIANE KAZUMI AKASHI (OAB 145688/SP), SYLVIA DE OLYVEIRA
BUOSI (OAB 277363/SP), MARCELO MARTÃO MENEGASSO (OAB 163457/SP)
Processo 0024216-25.2009.8.26.0482 (482.01.2009.024216) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Juliana Gomes
Gonçalves - Lara Perdomo de Souza e outro - Vistos. O pedido está em ordem e estão presentes os requisitos legais. Por
sentença, para que produza seus regulares efeitos jurídicos, HOMOLOGO a partilha apresentada a fls. 181/185, relativa aos
bens deixados por JOSÉ PEREIRA GONÇALVES SOBRINHO e APARECIDA DE FÁTIMA GOMES, descritos nestes autos de
arrolamento. Nos presentes autos foi nomeada a DRA. LARA PERDOMO DE SOUZA, OAB/SP nº 146.534, para exercer a função
de inventariante dativa (fls. 171/172). Assim, adjudico aos contemplados na partilha os seus respectivos quinhões, ressalvados
erros, omissões e eventuais direitos de terceiros. Fixo os honorários da inventariante dativa, DRA. LARA PERDOMO DE SOUZA,
OAB/SP nº 146.534, no importe de R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), em analogia ao disposto no art. 1.138 do CPC
(TJSP AI 216.400-1 Osasco rel. Des. Walter Moraes 2ª Câmara Cível j. 29.11.1994), acrescido do valor de R$ 88,66 (oitenta e
oito reais e sessenta e seis centavos), relativo a despesas pagas pela i. advogada (devidamente comprovadas (fls. 190, 191).
Valor total = R$ 766,66 (setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos). A fixação da verba honorária nesse
valor é justificada pelo fato de os herdeiros serem pessoas reconhecidamente pobres na acepção jurídica do termo, inobstante
terem sido os atos praticados pela inventariante dativa de suma importância para atingir o fim precípuo desta ação. Transitada
esta sentença em julgado e preparados os autos (com a extração de cópias), expeça-se Formal de Partilha e, então, comuniquese a extinção do feito, com as devidas anotações. Desde já, intimem-se pessoalmente a inventariante e o coerdeiro para
cientificá-los que só terão acesso ao Formal de Partilha quando comprovarem nos autos o recolhimento dos honorários acima
fixados. Dê-se ciência à Fazenda Pública Estadual. Custas na forma da Lei. P. R. I. e arquivem-se. - ADV: LARA PERDOMO DE
SOUZA (OAB 146534/SP), LUCIANA ANDREIA COUTINHO OROSCO PLAÇA (OAB 245864/SP)
Processo 0026220-98.2010.8.26.0482 (482.01.2010.026220) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução A. V. de J. - M. B. de C. - FORMAL DE PARTILHA À DISPOSIÇÃO - ADV: ESTEFANO RINALDI (OAB 227453/SP), DENIZE
ARAUJO SILVA PAVARINA (OAB 227522/SP), CARLOS ROBERTO SALES (OAB 60794/SP)
Processo 0030578-38.2012.8.26.0482 (482.01.2012.030578) - Inventário - Inventário e Partilha - Francisco da Silva - Vistos.
Julgo boa a prestação de contas apresentada (fls. 396/410). Encaminhem-se os autos ao arquivo, observadas as formalidades
legais. Int. - ADV: ANDREA MARQUES DA SILVA (OAB 230309/SP), LUCIANE GALINDO CAMPOS BANDEIRA (OAB 113423/
SP), ADRIANO JANINI (OAB 197554/SP), RUFINO DE CAMPOS (OAB 26667/SP)
Processo 0030981-07.2012.8.26.0482 (482.01.2012.030981) - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Sucessões Danilo Peretti Miranda - ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o presente pedido aforado por DANILO PERETTI MIRANDA
e DECLARO SUPRIDO O CONSENTIMENTO de VERUSKA FONSECA DE OLIVEIRA (ou VERUSKA FONSECA DE OLIVEIRA
MIRANDA, nome de casada) no que concerne a negócio de venda e compra relativa ao imóvel matriculado sob 5.872 do Serviço
de Registro de Imóveis de Presidente Epitácio-SP, Registro de Loteamento n. 1 - Portal do Lago, Avenida Rio Paraná, na quadra
completada pelas Avenidas Rio Tocantins, Rio Amazonas e rua Rio Piracicaba (fls. 11), identificado na Prefeitura Municipal
de Presidente Prudente sob o número de cadastro 00 01183100, Zona 03, Setor 04, Quadra 019, Lote 001, SLote 00 (fls. 14).
Expeça-se, pois, o respectivo alvará de autorização judicial para a prática desse negócio jurídico. Custas na forma da lei. - ADV:
DAYANE IDERIHA DE AGUIAR (OAB 331301/SP), FERNANDO FERRARI VIEIRA (OAB 164163/SP)
Processo 0033178-32.2012.8.26.0482 (482.01.2012.033178) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Claudio Mendes
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de Souza - Vistos. Fls. 194: intime-se a i. subscritora para regularização, tendo em vista que não assinou a petição. Int. - ADV:
LIDIANGELA ESVICERO PAULILLO (OAB 205621/SP)
Processo 0034260-98.2012.8.26.0482 (482.01.2007.006503/1) - Cumprimento de sentença - M. A. da S. - Na presente ação
de execução de alimentos com fundamento no artigo 475-J, a exequente apresenta requerimento com o intuito de possibilitar
a garantia do Juízo. Assim, defiro o pedido de fls. 111/112. Fazendo uso dos sistemas Bacenjud (Banco Central) e Renajud
(Denatran), respectivamente, sob minha supervisão, proceda-se à nova tentativa de penhora “on line” (fls. 17), e requisitemse informações acerca da existência de veículos em nome do devedor, devendo, em caso positivo, ser realizado o bloqueio
judicial de alienação de eventuais bens encontrados. Desentranhe-se o mandado de penhora, avaliação de bens (fls. 37/41),
observando-se o valor atualizado do débito e o endereço indicado pela credora a fls. 112. Intime-se, outrossim, o executado
acerca da penhora de valores de F.G.T.S realizada nestes autos (fls. 59), nos termos do artigo 475-J, § 1º, CPC. Fls. 114/115: O
interessado já se encontra assistido por outros patronos de sorte que se torna desnecessária a comprovação da comunicação
dele acerca da renúncia ao mandato pelos ilustres subscritores da petição. Procedam-se às devidas anotações na autuação e
SAJ acerca da renúncia apresentada. Int. (informações já juntadas nos autos) - ADV: GUILHERME PRADO BOHAC DE HARO
(OAB 295104/SP), ANDREA MARQUES DA SILVA (OAB 230309/SP), RUFINO DE CAMPOS (OAB 26667/SP)
Processo 3008972-63.2013.8.26.0482 - Cumprimento de sentença - Reconhecimento / Dissolução - M. B. de C. - A exequente
apresenta pedido de Cumprimento de Sentença a fim de obter a transferência de bens móvel (automóvel), e imóveis, haja vista
que, por força de partilha homologada por sentença, os bens descritos a fls. 05 passaram a pertencer à credora. Afirma que
entrou em contato com o executado por diversas vezes a fim de ser transferido estes bens. No entanto, o executado recusase em “proceder à transferência dos dois imóveis em nome da assistida” e “nega-se em assinar o recibo do veículo para
subsequente transferência”. Tendo em vista o comportamento apresentado, postula, desta forma, o cumprimento da sentença
consistente na intimação do executado para proceder à transferência de referidos bens. A lide descrita pela credora e para qual
ela postula a entrega da tutela jurisdicional pode ser solucionada por meio de expedição de formal de partilha, documento hábil
a concretizar os efeitos da sentença prolatada, quais sejam, a transferência dos bens objeto da partilha. Desse modo, determino
a expedição de formal, nos autos da fase de conhecimento, para que ocorra a devida transferência dos bens partilhados,
disponibilizando-se à exequente para retirada. Cumprida esta determinação, tornem-me novamente os autos conclusos. - ADV:
LIGIA MARIA LARIO FRUCTUOZO (OAB 308519/SP)
Processo 4000159-30.2013.8.26.0482 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - J. A. de O.
T. - - J. K. de O. T. - C. A. da C. T. - Defiro a juntada da petição e procuração. Façam-se as devidas anotações no SAJ. Intimese o executado para comprovar o recolhimento da contribuição previdenciária relativa à juntada de instrumento de procuração.
Int. - ADV: ISADORA UREL (OAB 333035/SP), LIGIA MARIA LARIO FRUCTUOZO (OAB 308519/SP), EDGAR MACIEL FILHO
(OAB 171444/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO GESSE.
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA LÚCIA DOS SANTOS FERREIRA MARQUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0018/2014
Processo 1000058-10.2014.8.26.0482 - Inventário - Inventário e Partilha - E. P. D. - Vistos. Intime-se o requerente para
reapresentar a cópia de seu documento pessoal (fls. 29), tendo em vista que está ilegível. Esse documento é de suma importância
para comprovar seu parentesco com o autor da herança. Int. - ADV: EDNA MARQUISELI (OAB 193579/SP)
Processo 1000271-16.2014.8.26.0482 - Divórcio Consensual - Dissolução - K. C. de M. B. e outro - Os requerentes devem,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento (artigo 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil), emendar
a petição inicial a fim de: - quanto aos alimentos devidos à filha menor de idade, estabelecer dia certo e determinado para o
vencimento das respectivas prestações; - descrever os moveis que guarnecem a residência do casal e atribuir valor a cada um
deles; - devem ainda, juntar cópia atualizada da certidão de casamento. Int. - ADV: LINDOLFO TRALDI FILHO (OAB 314649/
SP), THAÍS FLÔRES KIEFER ARAUJO (OAB 305754/SP), NILSON GRIGOLI JUNIOR (OAB 130136/SP)
Processo 1000293-74.2014.8.26.0482 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R. M. C. de O. R. - Vistos. A autora deve, no prazo
de dez dias, emendar a inicial para o fim de: - constar corretamente o seu nome, ou seja: ROSE MEIRE CORREIA DE OLIVEIRA
RUKHABER. - esclarecer se pretende ou não, com a decretação do divórcio, voltar a usar o nome de solteira. - regularizar o
pedido, uma vez que requereu a procedência da ação de divórcio, para decretar a separação do casal. - apresentar certidão de
casamento atualizada. Int. - ADV: JAKELYNE ANTONINHA GENTIL FERNANDES (OAB 305696/SP)
Processo 1000310-13.2014.8.26.0482 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - R. F. S. - Intimese o credor para regularizar a inicial e sua representação processual, já que ele é maior e não pode ser representado por sua
genitora. Prazo: 10 dias para atendimento. - ADV: CELIO PAULINO PORTO (OAB 313763/SP)
Processo 1000331-86.2014.8.26.0482 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - ANA MACEDO DE OLIVEIRA
- Intime-se a requerente para apresentar a concordância dos filhos do falecido. Prazo: dez dias. - ADV: MARCIO SANCHES
BERTAZO (OAB 259451/SP)
Processo 4000861-73.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - A. A. da S. - CERTIDÃO MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 482.2013/004165-2
dirigi-me ao endereço: Av. Paulo Marcondes, 781 - Bloco 03 - apto. 302 - Jd. Eldorado, nesta cidade e aí fui informado pelo
porteiro Sr. Eduardo, de que o requerido ANDERSON ANTÔNIO DA SILVA realmente residia no apto. 302 do Bloco 03 daquele
condomínio, mas que ele de lá se mudou há mais de um (01) mês para endereço ignorado. Certifico ainda que existe um outro
endereço mencionado na P. Inicial, a saber: FATEC. Certifico ainda, que a FATEC se localiza na Vila Paulo Roberto, nesta cidade
que é zona de atuação de outro Oficial de Justiça. Sendo assim, devolvo o mandado em cartório para as demais providências.
O referido é verdade e dou fé. Presidente Prudente, 26 de agosto de 2013. Número de Atos: 01 ato. - ADV: RAFAEL ARAGOS
(OAB 299719/SP)
Processo 4001759-86.2013.8.26.0482 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - LAURA CONSTANTINO SGRIGNOLI Vistos. Fls. 68/70: oficie-se ao Banco Santander Brasil, agência 3258 (antiga agência do Banco Real), localizada nesta cidade,
na Avenida Washington Luiz, 210, para solicitar informações acerca da conta poupança em nome de Vilson Sgrignoli, falecido
em 05/08/2013 e que em vida portava o CPF nº 779.797.968-53. Ato contínuo, como requerido, a serventia disponibilizará o
ofício à inventariante, que se encarregará de efetivar a entrega do referido documento, em mãos, ao gerente da agência. Int. ADV: SERGIO RICARDO MIGUEL DE SOUZA (OAB 103522/SP)
Processo 4001799-68.2013.8.26.0482 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M. S. N. Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Expeça-se mandado de avaliação, penhora e intimação dos bens indicados a fls. 34 para a garantia do Juízo, nos termos da
decisão de fls. 14. - ADV: JOÃO LUIZ ZANATTA RODRIGUES DE MORAES (OAB 329696/SP)
Processo 4002377-31.2013.8.26.0482 - Inventário - Inventário e Partilha - ADRIANNY MARTINS DO AMARAL PRATA Mayro Augusto de Santi Prata - Dê-se vista dos autos à inventariante. Int. - ADV: PEDRO LUIS MARICATTO (OAB 269016/SP),
MARIA LAURA D’ARCE PINHEIRO DIB (OAB 94358/SP), MARCIO RICARDO DA SILVA ZAGO (OAB 121664/SP)
Processo 4002653-62.2013.8.26.0482 - Inventário - Inventário e Partilha - L. R. J. - Vistos. Intime-se a inventariante para
comparecer em Cartório e assinar o Termo de Primeiras Declarações. Int. - ADV: DENILSON DE OLIVEIRA (OAB 168666/SP)
Processo 4003140-32.2013.8.26.0482 - Execução de Alimentos - Expropriação de Bens - J. G. B. da S. e outro - F. J. da S. Intime-se a E. Defensoria Pública acerca da decisão de fls. 65. - ADV: GUSTAVO PICCHI (OAB 311018/SP)
Processo 4003813-25.2013.8.26.0482 - Inventário - Inventário e Partilha - DJANIRA ROSA SILVEIRA VIOTO - Vistos. Tratase do inventário dos bens deixados por Waldemar Casemiro da Silveira e, instada a apresentar suas primeiras declarações, a
inventariante requereu, em singelas petições (fls. 38 e 40) a suspensão do processo pelos prazos de sessenta e trinta dias,
respectivamente. O prazo para apresentação das primeiras declarações é regulado pelo artigo 993, do Código de Processo Civil
(vinte dias contados da assinatura do termo de compromisso) e a bem observância do cumprimento desse prazo está entre as
incumbências do encargo de inventariante. No caso em tela, esse prazo já se expirou. Indefiro, pois, a suspensão do processo
tal como pleiteado pela inventariante (fls. 38 e 40) e a ela determino que, no prazo suplementar e improrrogável de cinco dias,
apresente suas declarações, sob pena de não o fazendo, ser destituída do cargo para o qual foi nomeada, independentemente
de novo despacho ou intimação. Int. - ADV: ANA LUCIA THEOPHILO RIBEIRO DA SILVA (OAB 156888/SP)
Processo 4004304-32.2013.8.26.0482 - Inventário - Inventário e Partilha - M. V. G. - Vistos. Trata-se do inventário dos bens
deixados por Rodrigo Mateus Galon, o qual encontra-se aguardando o decurso do prazo legal para apresentação das primeiras
declarações (artigo 993 do Código de Processo Civil). Sobreveio a notícia de que a inventariante destituiu os poderes de sua
advogada (fls. 20/24). Aguarde-se, pois, pelo prazo de mais cinco dias notícia da nomeação de novo advogado para defender
os interesses dos sucessores de Rodrigo Mateus Galon. Decorrido esse prazo, com ou sem manifestação, tornem-me os autos
conclusos. Int. - ADV: KARINA SATIKO SANTELLO AKAISHI DE MATTOS (OAB 180233/SP)
Processo 4004864-71.2013.8.26.0482 - Arrolamento Sumário - Sucessões - ALEX SANDRO RODRIGO MANFIO - Ofícios
de fls. 43, 44/48, 49 e 50: dê-se vista ao inventariante. Int. - ADV: DENILSON DE OLIVEIRA (OAB 168666/SP), FABIO ADRIAN
NOTI VALERIO (OAB 126866/SP)
Processo 4004990-24.2013.8.26.0482 - Divórcio Litigioso - Dissolução - E. da S. T. L. - Na presente ação de divórcio
deprecou-se a citação e intimação do requerido. À audiência de tentativa de conciliação, inobstante o não comparecimento
do réu a este ato, arbitrou-se alimentos provisórios em favor da filha do casal. O Egrégio Juízo Deprecado informa o não
cumprimento da carta precatória em razão de falta de tempo hábil para tanto. Oficie-se ao Egrégio Juízo Deprecado para
solicitar, com fundamento nos princípios da celeridade e duração razoável do processo, que seja realizada a citação do réu
e intimação dos alimentos provisórios fixados, cientificando que o prazo de contestação fluirá a partir da juntada de referida
precatória aos autos. Encaminhe-se o ofício por meio do correio eletrônico institucional. - ADV: ISADORA UREL (OAB 333035/
SP), BEATRIZ CIABATARI SILVESTRINI TIEZZI DI SERIO DIAS (OAB 307222/SP), LIGIA MARIA LARIO FRUCTUOZO (OAB
308519/SP), LUIZ GUIMARÃES MOLINA (OAB 311309/SP), TAMARA BELO GUERRA (OAB 313816/SP)
Processo 4005107-15.2013.8.26.0482 - Inventário - Sucessões - P. G. D. - G. L. D. - Vistos. Cite-se o coerdeiro Guilherme
Leonardo Dalaqua, que por ser menor, deverá estar representado por sua genitora, Maria Valdete Oliveira Honorato, dos termos
da presente ação de Inventário dos bens deixados por José Adilson Dalaqua, dando-lhe ciência de que terá o prazo de dez dias
para manifestar-se sobre as declarações e documentos já apresentados. Expeça-se o necessário. Int. - ADV: ADALBERTO LUIS
VERGO (OAB 113261/SP)
Processo 4005494-30.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - A. L. C. - CERTIDÃO MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 482.2013/025241-6
dirigi-me ao endereço MENCIONADO NA RUA ANTONIO RODRIGUES,1670-eMPRESA DE tRANSPORTES aNDORINHA s/A
POR VÁRIAS VEZES E DEIXEI DE CITAR DA AÇÃO O REQUERIDO SR.PAULO CONSTANTINO POR NÃO ENCONTRÁLO,POIS O MESMO MALGRADO SEJA DIRETOR E CONSELHEIRO DA REFERIDA EMPRESA ALI DIFICILMENTE E
RARAMENTE COMPARECE E ASSIM DEIXEI DE CITÁ-LO POR NÃO ENCONTRÁ-LO E DEVOLVO EM CARTÓRIO PARA OS
DEVIDOS FINS. O referido é verdade e dou fé. Presidente Prudente, 09 de janeiro de 2014. - ADV: GENALDO ALVES DA SILVA
(OAB 122883/SP), ALEXANDRE CANGUSSU BENTO (OAB 329308/SP)
Processo 4005859-84.2013.8.26.0482 - Inventário - Inventário e Partilha - PEDRO FERNANDES SANCHES - Vistos. Intimese o inventariante para, no prazo de dez dias, retificar suas declarações, tendo em vista que o presente processo trata de duas
sucessões distintas: - arrolar os bens e os herdeiros deixados por Adelaide Fernandes Sanches, lembrando-se que, à época
de seu falecimento, deixou viúvo meeiro (Manoel Sanches Almendro). - apresentar plano de partilha, o qual deverá constar
o quinhão que cabe a cada um dos herdeiros necessários, com expressa referência à meação do viúvo (Manoel Sanches
Almendro), requisito formal e necessário, até para que futuramente não se possa, com base nesse vício, enfrentar problemas
para registrar o Formal. - arrolar os bens e os herdeiros deixados por Manoel Sanches Almendro, lembrando-se que serão
inventariados apenas a sua meação dos bens. - apresentar plano de partilha, o qual deverá constar o quinhão que cabe a cada
um dos herdeiros necessários. Int. - ADV: CARLA CAVALCANTE SANCHES (OAB 322979/SP)
Processo 4005901-36.2013.8.26.0482 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - JOSE FERRÚCIO CARNAÚBA
PERONDE e outros - Cuida-se de pedido de alvará requerido por JOSÉ FERRUCIO CARNAUBA PERONDE, GERALDO
ANTONIO CARNAUBA PERONDE, ROMUALDO CARNAUBA PERONDE, EDMARCIA CARNAUBA PERONDE, MARIA HELENA
PERONDE, ANTONIA APARECIDA PERONDE, SONIA CRISTINA CARNAUBA PERONDE e ANALIA LUIZA CARNAUBA
PERONDE , alegando, em resumo, que sua mãe, HELENA CARNAUBA PERONDE, faleceu no dia 02 de julho de 2013 e que
por ocasião da sua morte, deixou resíduos previdenciários no INSS. Por essas razões, pediu a expedição de alvará judicial, para
o fim de autorizar o levantamento dessa importância. O Dr. Promotor de Justiça manifestou-se nos autos. Inexiste óbice para
que se atenda ao pedido deduzido pelos requerentes, porquanto os fatos argüidos na inicial encontram-se satisfatoriamente
comprovados, sobremodo a relação de parentesco existente entre eles. Encontram-se, pois, preenchidos os requisitos previstos
na Lei 6.858 de 24 de novembro de 1980, que dispõe que: “Art. 1º: Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e
os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não
recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência
Social ou na forma da legislação especifica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil,
indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.”. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido deduzido
na inicial e autorizo a requerente SONIA CRISTINA CARNAUBA PERONDE, por si e representando os demais requerentes a
proceder o levantamento do valor existente no INSS., em nome da falecida HELENA CARNAUBA PERONDE, referente aos
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

2001

resíduos dos benefícios previdenciários mencionado nos autos (fls. 2), podendo, para tanto, passar recibos ou assinar quaisquer
documentos que se fizerem necessários para a efetivação da medida e via de consequência, JULGO EXTINTO o processo,
com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se o alvará e consertados os autos, comuniquese a extinção e arquivem-se, com as anotações devidas. Custas na forma da lei. P., R. e Int. - ADV: JOSE ANTONIO GALDINO
GONCALVES (OAB 128674/SP)
Processo 4005926-49.2013.8.26.0482 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - F. G. B. - A. C. M. B. - O aditamento
ao acordo apresentado deverá ser subscrito pelos ilustres procuradores de ambas as partes. Intime-se e aguarde-se. - ADV:
LIGIA MARIA LARIO FRUCTUOZO (OAB 308519/SP), ENRICO SCHROEDER MANFREDI (OAB 219528/SP)
Processo 4006038-18.2013.8.26.0482 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - ANA LEITE DOS SANTOS - EZEQUIEL
LEITE DOS SANTOS e outros - Vistos. Intime-se a inventariante para, no prazo de dez dias, apresentar certidão negativa de
débitos federais em nome do autor da herança, tendo em vista que o documento de fls. 72 não supre as exigências legais. Int. ADV: JOSE ANTONIO SALEM (OAB 19598/SP), CHRISTIANE CHOAIRY SALEM (OAB 130228/SP)
Processo 4006470-37.2013.8.26.0482 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - MARILIZA SILVA DE SOUZA - Vistos.
Intime-se a inventariante para, mais uma vez, retificar suas declarações, desta feita no que concerne ao plano de partilha, tendo
em vista que o apresentado nesta oportunidade feriu o dispositivo do artigo 1829, inciso I, do Código Civil. No caso em tela, o
cônjuge supérstite não concorre com seus descendentes, já que ela foi casada com o autor da herança no regime de comunhão
parcial e o falecido não deixou bens particulares. Concedo, pois, à inventariante o prazo de cinco dias para apresentar regular
plano de partilha. Int. - ADV: ITALO ROGERIO BRESQUI (OAB 337273/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PRESIDENTE PRUDENTE EM 15/01/2014
PROCESSO :0000852-48.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2540/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: J. P. P.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000815-21.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 006/2014 - Alvares Machado
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: I. P. M.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000874-09.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2161/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : J. D. F. ( Q.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000839-49.2014.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 675/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : L. V. S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000875-91.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2043/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : H. J. A. V.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000840-34.2014.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 669/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : C. A. N.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000876-76.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2069/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : F. D. G. DA S.
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VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000877-61.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2658/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : G. B. DE S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000841-19.2014.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1390/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : V. F. M.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000878-46.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2527/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : D. R. DE S. A.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000879-31.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2521/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : F. DOS S. S.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000880-16.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2501/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : W. M. R.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000918-28.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2622/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: R. M.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000881-98.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 3043/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : L. K. P. B.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000922-65.2014.8.26.0482
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 580/2014 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: A. A. C.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000923-50.2014.8.26.0482
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 586/2014 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: P. R. F. DA S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000882-83.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 3042/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : M. DE F. S. S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE

:0000924-35.2014.8.26.0482
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
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CF : 594/2014 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: G. J. M.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000883-68.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2898/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : M. E B.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000884-53.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2888/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : J. A. B. DE L.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000925-20.2014.8.26.0482
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 600/2014 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: F. DE S. F.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000885-38.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2664/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : Z. V. DA S.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000886-23.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2668/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : R. A. A.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000926-05.2014.8.26.0482
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 007/2014 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: A. M. DE O. Z.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000887-08.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2679/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : M. J. DOS S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000888-90.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2728/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : T. J. DOS S. F. ( Q.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000927-87.2014.8.26.0482
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 008/2014 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: C. A. DE O.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000919-13.2014.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1035/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : L. C. DE F. S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
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PROCESSO :0000939-04.2014.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1410/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : L. B.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000889-75.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2730/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : M. DE P. M.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000920-95.2014.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1040/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : R. A. DE S. T.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000937-34.2014.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1411/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : J. G. A. M.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000953-85.2014.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 001/2014 - Alvares Machado
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : O. M. DA S.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000987-60.2014.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1415/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : M. S. R.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000982-38.2014.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1361/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : A A.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000983-23.2014.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1418/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : E. B. DE S.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000984-08.2014.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1417/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : A A.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001010-06.2014.8.26.0482
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 15144/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
PROCESSO :0000985-90.2014.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1416/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : V. DE O. P.
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VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000986-75.2014.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1420/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : A A.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000938-19.2014.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1391/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : A A.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000890-60.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 04/2014 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : C. E. DOS S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000891-45.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 05/2014 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : G. Z.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000892-30.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 06/2014 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : A. C. L.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000893-15.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2577/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : C. G. DE O.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000894-97.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2606/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : O. O.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000895-82.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2613/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : E. S. DE O.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000896-67.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2871/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : F. R. DE S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000897-52.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2816/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : O. C. ( Q.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE

:0000898-37.2014.8.26.0482
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
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TC : 2880/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : L. F. DA S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000899-22.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2321/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : E. DE A. DA S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000900-07.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2443/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : M. R. DA S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001019-65.2014.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 029/2014 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : M. A. C.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000901-89.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2927/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : L. M.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000936-49.2014.8.26.0482
CLASSE
:REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME
QUERELANTE : B. D. DE M.
RQRTE/QRLTE
: F. W. R.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
QUERELADO : F. V. B.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001020-50.2014.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1423/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : I. A. DOS S.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001021-35.2014.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1034/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : E. A. DE F.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000902-74.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 3045/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : J. P. DO C.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001022-20.2014.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1036/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : M. DOS S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001024-87.2014.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1037/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : D. N. R.
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VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000903-59.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2463/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : G. B. L. F.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001025-72.2014.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1038/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : F. DE S. S.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001026-57.2014.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1042/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : W. M. S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000904-44.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2417/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : T. T. P. DE O.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001027-42.2014.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1043/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : V. E. C.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000905-29.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2323/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : L. K.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000906-14.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2318/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : W. M. R.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001028-27.2014.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1045/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : J. A. DOS S.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000907-96.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2414/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : I. C.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000908-81.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 3017/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : Z. A. DE M. Z.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE

:0001029-12.2014.8.26.0482
:INQUÉRITO POLICIAL
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IP
: 1046/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
PROCESSO :0001044-78.2014.8.26.0482
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 14599/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PRESIDENTE PRUDENTE EM 16/01/2014
PROCESSO :0001041-26.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 44/2014 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: T. F. DOS S. C.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001042-11.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 48/2014 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
AUTORA DO FATO
: D. M. DE J. V.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001043-93.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 061/2014 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
AUTORA DO FATO
: M. D. N. A. F.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001047-33.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 36/2014 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: M. H. S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001045-63.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2171/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: N. C. C. DE F.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001040-41.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 047/2014 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: A. C. A. S. A.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001037-86.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2877/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: C. P.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001060-32.2014.8.26.0482
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 620/2014 - Presidente Prudente
AUTOR
: Justiça Pública
INDICIADA
: Solange Maria de Jesus
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001061-17.2014.8.26.0482
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 615/2014 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: T. DA S. M.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO

:0001069-91.2014.8.26.0482
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

2009

CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 13280/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
PROCESSO :0001072-46.2014.8.26.0482
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 502/2014 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
PROCESSO :0001038-71.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 3037/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
AUTORA DO FATO
: B. L. G.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001082-90.2014.8.26.0482
CLASSE
:PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL
BO : 046/2014 - Presidente Prudente
REQTE
: M.
AVERIGUADO : M. A. C.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001039-56.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 45/2014 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: C. E. M. P.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001084-60.2014.8.26.0482
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 1166/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
PROCESSO :0001046-48.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2376/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: M. M. S. P.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001048-18.2014.8.26.0482
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2935/2013 - Presidente Prudente
AUTOR
: J. P.
AUTOR DO FATO
: L. G.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001089-82.2014.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 313/2013 - Alvares Machado
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : J. V. DE S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL

1ª Vara Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO ROBERTO SYLLA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUCILENE SOARES SALA FERRO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0001/2014
Processo 0024227-20.2010.8.26.0482 (482.01.2010.024227) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes contra a Ordem
Tributária - DIONISIO DALEFFI JUNIOR - - LEONILCE CARRIJO DE ALMEIDA e outros - 1. Para a audiência de instrução e
julgamento em continuação, designo o dia 18 de março de 2014, às 13:30 horas. Nesta audiência serão realizadas a oitiva das
testemunhas de acusação e defesa, interrogatório do(s) acusado(s), requerimento de diligências, debates e julgamento. - ADV:
PEDRO HENRIQUE SOTERRONI (OAB 274171/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

2010

JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO ROBERTO SYLLA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUCILENE SOARES SALA FERRO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2014
Processo 0009324-09.2012.8.26.0482 (482.01.2012.009324) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) Wilson Aparecido dos Santos e outro - 1. Intime-se para apresentar alegações finais por memoriais no prazo de 05 (cinco) dias
- ADV: LUIZ CARLOS LIMA DE JESUS (OAB 147422/SP)

2ª Vara Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO JOÃO PEDRO BRESSANE DE PAULA BARBOSA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FERNANDO BARBATO FERNANDES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0001/2014
Processo 0006030-17.2010.8.26.0482 (482.01.2010.006030) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Leve - Renata Sampaio
Trindade Correia da Silva - Para audiência de instrução e julgamento designo o dia 06 de fevereiro de 2014, às 13:30 hs - ADV:
SANDRA CÂMARA MARTINS DE SOUZA (OAB 12909/MS), ANTONIO MACHADO DE SOUZA (OAB 2727/MS)
Processo 0009038-94.2013.8.26.0482 (048.22.0130.009038) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - C. M. dos
S. e outro - Não decretado o segredo de justiça, se acionado no sistema deverá ser liberado. Quanto a solicitação de cópia da
mídia, poderá a D. Defensoria providenciar por via própria, mesmo porque os CDs estão encartados no feito. - ADV: ELIANA
CRISTINA CARVALHO SILVA (OAB 10686/MS), ISABEL DA SILVA RODRIGUES DE ALMEIDA (OAB 4680/MS)
Processo 0011844-05.2013.8.26.0482 (048.22.0130.011844) - Auto de Prisão em Flagrante - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso
Indevido de Drogas - A. C. dos S. - Intimação da Dr. Defensora de que os autos encontram-se com vista para manifestação
acerca do laudo no prazo de 03 dias. - ADV: SARA APARECIDA PRATES REIS (OAB 132689/SP)
Processo 0011922-04.2010.8.26.0482 (482.01.2010.011922) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes Praticados por
Particular Contra a Administração em Geral - Luiz Takashi Katsutani - Sentença de Absolvição - Absolvido com fundamento no
Art. 386, VII, CPP. - ADV: JOAO BATISTA MOLERO ROMEIRO (OAB 123683/SP)
Processo 0017039-73.2010.8.26.0482 (482.01.2010.017039) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes contra a
liberdade pessoal - Bruno Gomes Morillo - 1 - Designado o dia 25/02/2014, ás 14:45 hs., para audiência de instrução, debates
e julgamento, que será realizada através do sistema de videoconferência. - ADV: LINERIO RIBEIRO DE NOVAIS (OAB 61110/
SP)
Processo 0017644-14.2013.8.26.0482 (048.22.0130.017644) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - O. L. L. - Intimação do Dr. Defensor que encontra-se designado o dia 19 de fevereiro de 2014,
às 13:45 hs para audiência de instrução, debates e julgamento, que será realizada através do sistema de videoconferência. ADV: JERONYMO RUIZ ANDRADE AMARAL (OAB 151542/SP)
Processo 0017644-14.2013.8.26.0482 (048.22.0130.017644) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - O. L. L. - Intimação do Dr. Defensor que foi indeferido o pedido de relaxamento da prisão por
excesso de prazo, bem como que aos 14/01/2014 foi expedida Carta Precatória a Comarca de São Paulo - SP para inquirição
das testemunhas de acausação. - ADV: JERONYMO RUIZ ANDRADE AMARAL (OAB 151542/SP)
Processo 0018084-10.2013.8.26.0482 (048.22.0130.018084) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a
Produção e Tráfico e Condutas Afins - D. S. F. e outro - Intimação do Dr. Defensor de que os autos encontram-se com vista para
memoriais no prazo de 05 dias - ADV: JERONYMO RUIZ ANDRADE AMARAL (OAB 151542/SP)
Processo 0027733-33.2012.8.26.0482 (482.01.2012.027733) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para
a Produção e Tráfico e Condutas Afins - Danilo Jesus Santiago. e outros - Intimação da Dra. defensora de que os autos se
encontram com vista para manifestação, com urgência, sobre a complementação do laudo. - ADV: TALITA FERNANDEZ (OAB
265052/SP)
Processo 0029569-46.2009.8.26.0482 (482.01.2009.029569) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - Willy
Jose de Macedo Junior e outro - Intimação dos Drs. Defnsores que encontra-se designado o dia 18 de fevereiro de 2014,
às 16:30 hs para audiência de proposta de suspensão condicional do processo à parte Willy Jose de Macedo Junior. - ADV:
EMERSON DE OLIVEIRA LONGHI (OAB 113373/SP), ALVARO FERRI FILHO (OAB 23409/SP)
Processo 0029569-46.2009.8.26.0482 (482.01.2009.029569) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - Denilson
Medeiros de Azevedo e outro - Intimação do Dr. Defensor que aos 13.01.2014 foi expedida Carta Precatória a Comarca
de Londrina - PR para realização de audiência de suspensão condicional do processo. - ADV: ANDRE LUIZ GONÇALVES
SALVADOR (OAB 14204/PR)
Processo 3000712-94.2013.8.26.0482 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - F.
S. - Intimação da Dr. Defensora de que foi indeferido o pedido de liberdade provisoria formulado em favor do réu. - ADV: SARA
APARECIDA PRATES REIS (OAB 132689/SP)
Processo 3000712-94.2013.8.26.0482 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - F.
S. - Intimação da Dr. Defensora de que os autos encontram-se com vista para apresentação de memoriais, no prazo de 05 dias.
- ADV: SARA APARECIDA PRATES REIS (OAB 132689/SP)
Processo 3002397-39.2013.8.26.0482 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - G.
J. B. - Intimação para pericia agendada para o dia 07/02/2014 as 11h45 - ADV: FATIMA ANTONIA DA SILVA BATALHOTI (OAB
143767/SP)
Processo 3005551-65.2013.8.26.0482 - Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) - Ameaça - E. N. F. - Defiro o
pleito de carga dos autos formulado pela D. Defensoria Neuza dos Reis, , para fins de exame - ADV: NEUZA DOS REIS (OAB
145563/SP)
Processo 3006160-48.2013.8.26.0482 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Victor
Henrique Teixeira - Intimação do Dr. Defensor que encontra-se designado o dia 22/01/2014 às 11h15min., para citação do réu
por meio do sistema de videocnferência. - ADV: ADILSON RÉGIS SILGUEIRO (OAB 189154/SP)
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Processo 3006573-61.2013.8.26.0482 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Luis Antonio Garbeti - Intimação
da Dra. defensora de que se encontra designado o dia 22 de janeiro de 2014, as 11:30 horas para telecitação do réu. - ADV:
JULIANA CLAUDINA DOS SANTOS COTTINI (OAB 227325/SP)
Processo 3007466-52.2013.8.26.0482 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins Justiça Pública - FRANCINILSON GOMES DE SOUZA JUNIOR e outros - Intimação do defensor de que encontra-se designado
o dia 29/01/2014, às 11h00 para notificação do réu, junto a sala de videoconferência deste Juízo. - ADV: EWERSON SILVA DOS
REIS (OAB 249331/SP), WELLINGTON CAZAROTI PAZINE (OAB 227533/SP), DANIEL FRANCO DA COSTA (OAB 185193/
SP)

1ª Vara de Execuções Criminais
Juiz de Direito: DR. LUIZ CARLOS DE CARVALHO MOREIRA
1.041.341 EVERTON HENRIQUE CROLIN (Execução de Sentença). Apenso Regime Aberto. Ciência da r. decisão de fl. 32
nos seguintes termos: prejudicado o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por sanções alternativas eis que foi
objeto de julgamento por Instância Superior conforme está no V. Acórdão nº 0000361-07.2012.8.26.0128 e ciência da sentença
de fl. 33 que promoveu o sentenciado ao regime aberto. ADV. DOUGLAS TEODORO FONTES (OAB/SP 222.732).
1.046.607 JONAS RODRIGUES DA SILVA (Execução de Sentença). Apenso de regime semiaberto. Ciência à defesa, que
este Juízo, por r. decisão datada de 04.10.2013, DEFERIU o pedido de progressão ao regime semiaberto ao sentenciado. ADV.
DR. MARCELO NAVARRO VARGAS OAB/SP 99.999.
1.039.057 SAMUEL DA SILVA SCHIANO (Execução de Sentença). Apenso de roteiro de Penas. Ciência à defesa do r.
despacho de datado de 14.01.2014: Indefiro eis que a saída temporária é destinada aos sentenciado que se encontram de fato
- em estabelecimento prisional destinado ao cumprimento da pena em regime semiaberto. No mais, tais pedidos são analisados
em épocas próprias e em autos apartados (corregedoria). ADV. DR. ANDRÉS VERA GARCIA OAB/SP 46.663.
503.255 ANDERSON DRAIJE DA SILVA - Execução de Sentença. Apenso Semiaberto fls. 93: Apresente, no prazo de cinco
(05) dias, as razões de recurso de agravo em execução (desejo do sentenciado). ADVS. DRS. CARLOS ROBERTO SALES
OAB/SP 60.794 e CLODOMIR FERNANDES DE SOUSA OAB/SP 311.624.
556.617 ORLANDO ERNESTO CARPINO (Execução de Sentença). Apenso de Semiaberto e Livramento Condicional. Ciência
à defesa, que este Juízo, por r. decisão datada de 29.11.2013 INDEFERIU os pedidos de progressão ao regime semiaberto e
livramento condicional. ADV. DR. RODOLPHO PETTENÁ FILHO OAB/SP 115.004.
556.617 ORLANDO ERNESTO CARPINO (Execução de Sentença). Apenso de Comutação de Penas. Ciência à defesa,
que este Juízo, por r. decisão datada de 29.11.2013 INDEFERIU o pedido de comutação de penas (Decreto 7873/12). ADV. DR.
RODOLPHO PETTENÁ FILHO OAB/SP 115.004.
685.897 DHARLAN LOPES SILVA (Execução de Sentença) Apenso de Semiaberto. Ciência à defesa da r. sentença datada
de 02.08.2013 que promoveu o sentenciado ao regime semiaberto. ADV DRA. NEUSA MARQUES TAKAHASHI OAB/SP
110.022.
980.797 LUCAS DA SILVA GONÇALVES (Execução de sentença). Apenso Roteiro de Penas. Ciência à defesa que este
Juízo deferiu a vista dos autos, mediante carga, pelo prazo de 05 dias. ADV. DR. JOSÉ IRAN FERREIRA LEITE OAB/SP
283.755.
600.437 JOSÉ ALDO DOMINGOSDOS SANTOS (Execução de Sentença). Apenso de Regime Aberto. Regularizar a
representação processual, no prazo de 05 dias. ADV. DRA. MARIA LIGIA P.F. DOS SANTOS OAB/SP 150.410.
766.537 DANILO DIAS ROCHA MIRA (Execução de Sentença). Apenso de Semiaberto e LC. Apresentar, no prazo de 05
dias, as razões do recurso de Agravo, face ao indeferimento do pedido de livramento condicional. ADV. DR. Marcelo pinto Duarte
OAB/SP 178.382.
948.870- JEFERSON RIBEIRO DA SILVA(Execução de Sentença). Apenso Comutação de Penas(decreto7648/11. Apresente
no prazo de 05 dias razões de agravo na r. decisão que indeferiu pedido de comutação de penas face o desejo do próprio
sentenciado. ADV. DRA OTILIA CARVALHO DOS ANJOS-OAB 90.983.
501.501 GILBERTO CARLOS DE BRITO (Execução de Sentença). Apenso de Roteiro de Penas. Ciência à defesa da
decisão de fls. 121 nos seguintes termos: Defiro fl. 119, mediante carga. ADV. RUBENS GOMES (OAB/SP 46.180); PAULA
REGINA DE CALDAS ANDRADE (OAB/SP 188.503-E).
793.381 FABIO JOSÉ DOS SANTOS (Execução de Sentença). Apenso de Roteiro de Penas. Ciência à defesa da decisão
de fls. 34 que revogou o livramento condicional e fixou o regime fechado. ADV. BENEDITO PONTES EUGENIO (OAB/SP
129.053).
1.051.981 CORNELIO DIAZ VILHALBA (Execução de Sentença). Apenso de Roteiro de Penas. Ciência à defesa do despacho
de fl. 22 que indeferiu o pedido de saída temporária eis que os pedidos de saída temporária são analisados em épocas próprias
e em autos apartados (corregedoria). Ademais, o sentenciado ainda não foi removido para estabelecimento prisional de regime
semiaberto, requisito necessário à concessão da benesse. ADV. SIDNEY RIBEIRO DE OLIVEIRA (OAB/SP 289.957).
1.010.790 LENON LINDNER ALIBA(Execução de Sentença). Apenso de Semiaberto. Ciência à defesa da decisão de fl. 12
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que indeferiu a promoção ao regime semiaberto. ADV. DR. SIDNEY FABRO BARRETO (OAB/SP 215.928).
406.393 KLEBER APARECIDO VICENTE (Execução de Sentença). Apenso REMIÇÃO DE PENAS. Ciência à defesa da
r. sentença de fls. 47 que DECLAROU REMIDOS 28 (vinte e oito) dias do total das penas impostas período de 02.05.2012 a
24.10.2013 estudo).DR. MARCELEO DUARTE OAB/SP Nº 178.382
977.773 LEONARDO DOS REIS SANTOS (Execução de Sentença). Apenso ROTEIRO DE PENAS. Ciência à defesa da
r. sentença de fls. 13 que INDEFERIU o pedido de saída temporária, eis que os requerimentos são analisados em épocas
próprias e em autos apartados ( corregedoria) e ainda, o sentenciado ainda não foi removido a estabelecimento adequado
ao cumprimento da pena rem regime semiaberto, requisito necessário à concessão da benesse. DR. MARCELO AUGUSTO
BOCCARDO PAES OAB/SP Nº 197.124.
935.803 JUNIOR APARECIDO BALBINO LEAL (Execução de Sentença). Apenso SINDICÂNCIA. Ciência à defesa da r.
sentença de fls. 69 : RECEBO A PETIÇÃO DE FLS. 67/68 COMO RECURSO DE AGRAVO EM RELAÇÃO À DECISÃO DE
FLS. 60. AGUARDE-SE A APRESENTAÇÃO DAS RESPECTIVAS RAZÕES NO PRAZO ESTIPULADO, EIS QUE O TEMPO DO
PRAZO É IMPOSTO POR LEI E NÃO PODE SER TRANSACIONADO. Dra. LEONINA LEITE FERREIRA OAB/SP N] 260.314.
DR. LUIZ ALBERTO DOS SANTOS OAB/SP Nº 197.151-E
576.436 SILVIO CESAR DOS SANTOS (Execução de Sentença). Apenso de Comutação de Penas. Ciência à defesa da
r. sentença de fls. 16 que indeferiu o pedido de comutação de penas. ADV. DRA. MARIA LIGIA P.F. DOS SANTOS OAB/SP
150.410.
959.434 MATEUS OLIVEIRA SANTOS (EXECUÇÃO DE SENTENÇA). Ap. Semiaberto. Ciência da decisão de fls. 42,
que revogou o semiaberto anteriormente concedido e fixou o regime fechado. Ante a alteração da situação processual, julgou
prejudicado a interposição do agravo pelo Ministério Público. ADV. LUIZA ELAINE DE CAMPOS (OAB/SP 162.404).
612.892 ALEXANDRE PINTO DUARTE (Execução de Sentença) Apenso de Agravo em Execução n. 015841907.2012.8.26.0000, fl. 116. Intimar a defesa da r. sentença de 26.11.2013 que promoveu o sentenciado ao regime semiaberto.
ADV DRA LAIS O. BORTOLOCI OAB/SP 305.532.
940.862 WILSON COSME DE SALES (Execução de Sentença) Apenso de Regime Semiaberto, fl. 13. Intimar a defesa da r.
sentença de 12.11.2013 que indeferiu os pedidos de progressão de regime e livramento condicional ante ausência de requisito
subjetivo. ADV DR. LINDENBERG PESSOA DE ASSIS OAB/SP N. 88.708.
481.514 JEFERSON MARCOS DOS SANTOS (Execução de Sentença). Ap. Roteiro de Penas. Ciência do despacho de fls.
177, cujo teor é o seguinte: Indefiro o pedido de saída temporária eis que os requerimentos são analisados em épocas próprias
e em autos apartados (corregedoria). Ademais, o sentenciado ainda não foi removido ao cumprimento da pena em regime
semiaberto, requisito necessário à concessão da benesse. Int. ADV. BENEDITO PONTES EUGENIO (OAB/SP 129.053).
612.731 FABIO SILVA SIQUEIRA (Execução de Sentença). Apenso de Roteiro de Penas. Ciência à defesa da decisão de fl.
156-157 que revogou o livramento condicional e fixou o regime fechado (prevalente). ADV. ALAN EDUARDO DE PAULA (OAB/
SP 276.964).
612.731 FABIO SILVA SIQUEIRA (Execução de Sentença). Apenso de Regime Aberto. Ciência à defesa do r. despacho de
fls. 15 nos seguintes termos: indefiro o presente pedido de progressão ao regime aberto por falta de amparo legal, uma vez que
o sentenciado encontra-se cumprindo pena no regime fechado, devendo passar pelo estágio intermediário, por primeiro, para
depois almejar regime mais brando. ADV. ALAN EDUARDO DE PAULA (OAB/SP 276.964).
612.731 FABIO SILVA SIQUEIRA (Execução de Sentença). Apenso de Regime Aberto. Apenso de Remição de Penas.
Ciência à defesa do despacho de fls. 10 que indeferiu a remição de 1/3 do referido tempo a ser remido e declarou remidos
91 dias do total das penas correspondentes a 2/3 do período de 06/05/2009 A 28/08/2010, ante falta de prática disciplinar de
natureza grave em 27/04/2011, nos termos dos art. 126, inc. II e 127 da LEP, alterados pela Lei nº 12.433/2011. ADV. ALAN
EDUARDO DE PAULA (OAB/SP 276.964).
966.403 ALTAIR ALEXANDRE PALMEIRA (Execução de Sentença). Apenso de SEMIABERTO. Ciência à defesa da r.
sentença de fls. 13 que PROMOVEU o sentenciado ao regime SEMIABERTO, com fundamento no art. 112 da LEP. DRA. TALITA
FERNANDEZ OAB/SP Nº 265.052
1.049.801 EDERVAN DE SOUZA SILVA (Execução de Sentença). Apenso de Semiaberto. Ciência à defesa da decisão de fl.
26 que indeferiu a promoção ao regime semiaberto. ADV. SHEILA CRISTINA MENEZES (OAB/SP 205.105).
1038338 ROGÉRIO DE ASSIS (Execução de Sentença). Apenso de Livramento Condicional fls. 09. Ciência à defesa
da r. decisão que, em 28.11.2013, indeferiu o pedido de livramento condicional. ADV. DR. JÚLIO CÉSAR DA SILVA OAB/SP
155.338.
615.406 ALBERTINO BORGES JUNIOR (Execução de Sentença). Apenso Semiaberto fls. 38-48. Manifeste-se a defesa
no prazo de 5 (cinco) dias do parecer desfavorável de Exame Criminológico. ADV DR. MAURICIO DOS SANTOS OAB/SP
267.235.
1.028.984 TAINAN FERREIRA DE GOES LIMA (Execução de Sentença) . Ap. Roteiro de Penas. Ciência da decisão de
fls.34, que suspendeu, por ora, a remoção do sentenciado ao regime semiaberto e requisitou ao presidio a remessa de cópia de
eventual mandado de prisão da 5ª Vara Criminal de São Paulo. ADV. ADRIANA CRINITI (OAB/SP 190.374).
606.959 ADRIAN RAFAEL DOS SANTOS (Execução de Sentença). Ap. F.A e Roteiro de Penas. Manifeste-se a defesa
no prazo de 5 (cinco) dias da decisão de fls. 213 que suspendeu cautelarmente o regime semiaberto. ADV. RAFAEL LAURO
GAIOTTE DE OLIVEIRA (OAB/SP 308.710).
677.882 MARCOS APARECIDO SIQUEIRA (Execução de Sentença) Apenso de Livramento Condicional, fl. 20. Intimar a
defesa da r. sentença de 13.12.2013 que indeferiu o pedido, face ausência do requisito subjetivo. ADV DR. JOÃO GILBERTO
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ZUCCHINI OAB/SP 57.987.
965.851 MARCELO INACIO DE CAMARGO (Execução de Sentença). Ap.Indulto fls. 36. Intimar a Defesa de que por r.
sentença de 13/12/2013 foi concedido ao sentenciado o benefício do Indulto Pleno, com fulcro no art. 1º, inciso I, do Decreto
7873/2012 e, com fundamento no artigo 107, inciso II, do Código Penal, declarada extinta a pena privativa de liberdade e multa,
relativamente ao feito nº 050.11.012689-0 (controle 212/2011) - 5ª Vara Criminal de São Paulo/SP, restando prejudicado o
pedido de comutação e expedindo-se Alvará de Soltura, se por outro motivo não estiver preso. ADV. DRA. KATHUANY GUEDES
REYNALDO RODRIGUES OAB/SP 298.871.
1.046.529 WILIAN RAMOS QUERES . Ap. BENEFÍCIOS fls. 21. Intimar a Defesa da sentença de 28/11/2013 que deferiu
a promoção do sentenciado ao regime semiaberto e INDEFERIU o livramento condicional. ADV. DR. KATIA ROCHA DE FARIA
BARBOSA OAB/SP 171.127.
1021380- SANDRA CELESTINO FALAVINA(Execução de Sentença). Apenso Semiaberto. Ciência da r. decisão datada de
29.11.2013 que indeferiu pedido de regime aberto e semiaberto.ADV. DR.JOSÉ REINALDO GUSSI-OAB 152.563.
975.270- JEFERSON DE SOUZA MOREIRA(Execução de Sentença). Apenso Sindicância. Ci~encia da r. decisão datada de
02.12.2013 que indeferiu pedido de incidente de excesso em execução ADV. CELSON MODONESI-OAB 145.278.
779.299 ANDERSON MARIEL DA SILVA (Execução de Sentença). Apenso Semiaberto fls. 79-83. Manifeste-se a defesa
no prazo de 5 (cinco) dias do parecer contrário do Exame Criminológico referente ao Livramento Condicional. ADV DR. NAIM
BUDAIBES OAB/SP 38.713 e ADV. DR. THIAGO J. M. NAVARRO OAB/SP 224.802.
580.050- MARIO MARINHO LOPES(Execução de Sentença)Apenso Semiaberto. Ciência da r. decisão que indeferiu o pedido
de reconsideração eis que o sentenciado é reincidente. ADV. DR. MARIA LIGIA P.F.DOS SANTOS-OAB 150.410.
675.470- PAULO CESAR TONZI COSTA(Execução de Sentença). Apenso Roteiro de Penas. Ciência da r. decisão datada de
28.11.2013 que converteu a pena restritiva de diretos ref. Proc. 34328/2008 em privativa de liberdade. Adv. Dra. MARIA VITÓRIA
LOPES COSTA-OAB 336.109.
923.388 JEFFERSON DOS SANTOS SOUSA (Execução de Sentença). Apenso de semiaberto fls. 25. Ciência à defesa
da r. decisão que, em 03.12.2013, indeferiu a promoção do sentenciado ao regime semiaberto. ADV. DR. BENEDITO PONTES
EUGÊNIO OAB/SP 129.053.
1041510- LUIZ PRADO DE TAVORA GUEDES JUNIOR(Execução de Sentença). Apenso Roteiro de Penas. Ciência da r.
decisão datada de 17.12.2013. A movimentação de presos , em regra, afeta ao âmbito administrativo, cabendo aos Diretores
das Unidades Prisionais estabelece, obedecidos os critérios de discricionariedade e conveniência (Resolução SAP n 52, de
30.05.2003). Assim, há de prevalecer os termos da norma acima mencionada.
704.611 BENEDITO CARLOS CLAUSEN (Execução de Sentença). Apenso de Nova Lei Favorável. Ciência à defesa da
sentença de fl. 22 que indeferiu o reconhecimento e a aplicação do instituto da novatio legis in mellius. ADV. EDUARDO ELIAS
BUENO (OAB/SP 181.001).
1.028.563 JOSÉ AUGUSTO DA SILVA (Execução de Sentença). Apenso REGIME ABERTO. Ciência à defesa da r. decisão
de fls. 11 que INDEFERIU o pedido de progressão ao regime aberto por falta de amparo legal. DRA. ROSILENE MOURA LEITE
OAB/SP Nº 283.257
685.156 FERNANDO VAGNER DO NASCIMENTO (Execução de Sentença) - Apenso Livramento Condicional/Semiaberto.Intimar a defesa para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre o exame criminológico de fls. 48/ 56, tendo em vista que o
mesmo foi favorável à progressão ao regime semiaberto de desfavorável ao pedido de livramento condicional. DRA. MARIA
LIGIA P. F. DOS SANTOS OSB/SP150.410.
1.028.563 JOSÉ AUGUSTO DA SILVA (Execução de Sentença). APENSO SINDICÂNCIA 01.04.2013. Ciência à defesa
da r. decisão de fls. 84 que determinou a REGRESSÃO do sentenciado ao REGIME FECHADO, ante conduta que caracteriza
falta disciplinar de natureza grave, com fundamento no art. 118, inc. I, da L E P.DRA. ROSILENE MOURA LEITE OAB/SP Nº
283.257.
518.226 ANDRÉ LUIZ DE MESQUITA RODRIGUES (Execução de Sentença) - Apenso Livramento Condicional - Intimar a
defesa para, no prazo de 05 dias, apresentar razões de agravo, tendo em vista o inconformismo do sentenciado. DR. SERGIO
ROBERTO RAMOS OSB/SP 216.682.
Corregedoria 43/2013 SANDINO FARIA HORNKE. Ciência à defesa da r. decisão de fls. 35: O pedido de transferência do
sentenciado restou prejudicado, tendo em vista que o mesmo foi colocado em liberdade. DV. DR. ADALBERTO SOARES DE
LIMA OAB/SP 186.214.
453608 CLEVERSON RUBENILTON ITALIANO DA SILVA (Execução da Sentença). Apenso de Remição fls. 37. Ciência à
defesa da r. decisão que, em 24.09.2013, indeferiu a remição referente a 1/3 do referido tempo a ser remido e declarou remidos
9 dias do total das penas impostas correspondente a 2/3 do período de 16.07.2012 a 14.09.2012. ADV. DR.ANTÔNIO ROCHA
RUBIO OAB/SP 129.421.
453608 CLEVERSON RUBENILTON ITALIANO DA SILVA (Execução da Sentença). Apenso de Semiaberto fls. 81. Ciência
à defesa da r. decisão que, em 04.12.2013, indeferiu a promoção do sentenciado ao regime semiaberto. ADV. DR.ANTÔNIO
ROCHA RUBIO OAB/SP 129.421.
453608 CLEVERSON RUBENILTON ITALIANO DA SILVA (Execução da Sentença). Apenso de Sindicância fls. 51. Ciência
à defesa da r. decisão que, em 24.09.2013, declarou a perda de 1/3 dos dias anteriormente remidos. ADV. DR.ANTÔNIO
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ROCHA RUBIO OAB/SP 129.421.
765558 DANILO DOS SANTOS TAVARES (Execução de Sentença). Apenso de Semiaberto fls. 13. Ciência à defesa da r.
decisão que, em 04.12.2013, indeferiu a promoção do sentenciado ao regime semiaberto. ADV. DRA. ANA LÚCIA FREDERICO
OAB/SP 169.165.
871808 JOALDO SANTOS DA SILVA (Execução de Sentença). Apenso de Procedimento Disciplinar fls. 54. Ciência à
defesa da r. decisão que, em 17.09.2013, determinou a regressão do sentenciado ao regime fechado. ADV. DR. SANDRO
RICARDO ULHOA CINTRA OAB/SP 199111.
871808 JOALDO SANTOS DA SILVA (Execução de Sentença). Apenso de Benefícios fls. 24. Ciência à defesa da r. decisão
que, em 04.12.2013,indeferiu o pedido de livramento condicional e promoveu o sentenciado a regime semiaberto. ADV. DR.
SANDRO RICARDO ULHOA CINTRA OAB/SP 199111.
1.000.241 EDSON CAMARA NETO (Execução de Sentença). Apenso de Regime Semiaberto e Livramento Condicional.
Ciência à defesa da sentença de fl. 61 que indeferiu a promoção ao regime semiaberto e livramento condicional. ADV. PAULO
DIACOLI PEREIRA DA SILVA (OAB/SP 211.642).
613196 DANIEL SILVA DE MORAES (Execução de Sentença). Apenso SA/LC. Intimar os advogados da r. decisão de fls.
29 para regularizarem a representação judicial. ADV. DR. ANTONIO DONIZETE ALVES DE ARAUJO (OAB/SP 187.672) E ADV.
DRA. MARIA LIGIA P. F. DOS SANTOS (OAB/SP 150.410).
974.021 JEAN DA GLORIA BATISTA (Execução de Sentença). Apenso de Roteiro de Penas, fls. 46. Ciência à defesa da r.
decisão que converteu a pena restritiva de direitos do feito nº 43576/2004 DA 2ª VC de Sorocaba em privativa de liberdade e
fixou o regime semiaberto (prevalente). ADV. MARIA LIGIA P. F. DOS SANTOS (OAB/SP 150.410).
CORREGEDORIA 04/2013 SHIRLEI APARECIDA ARCANJO PEREIRA. Ciência a defesa da r. decisão de fls. 15, que
indeferiu o pedido de visitação pelo filho menor João vitor Arcanjo Pereira eis que apesar de devidamente intimada a defesa
não informou quem seria o responsável pelo acompanhamento do mesmo durante a visita a sentenciada. Do mesmo modo,
resta prejudicado o pedido de autorização para que o genro da sentenciada, o Sr. Thiellys Virgilio Stefanini possa visita-la nos
termos do art. 99 do Regimento Interno Padrão SAP, devendo este, tão somente, atender aos regramentos administrativos, ou
seja, não foi demonstrado qualquer impedimento legal. ADV. DR. JOSE ROBERTO CURTOLO BARBEIRO OAB/SP 204.309.
CORREGEDORIA 30/2013 ALAN JONATHAN DA SILVA. Ciência à defesa da r. decisão de fls. 23 que indeferiu o pedido
formulado em face do não atendimento ao contido no art. 121 da Resolução SAP, sobretudo a não comprovação da emancipação
judicial, da demonstração da existência de união estável bem como entrevista do genitor da menor junto à área de assistência
social.
CORREGEDORIA 26/2013 TAMIRES MIGUEL MUNHOZ. Ciência à defesa da r. decisão de fls. 17, que indeferiu o pedido
eis que a defesa apesar de devidamente intimada não apresentou consentimento do pai da menor Isis Lauanda Munhoz Lopes
ou da pessoa que detenha sua guarda. ADV. DR. ANTONIO DAVI DE LARA OAB/SP 191.524.
785.213 DIEGO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA (Execução de Sentença). Apenso COMUTAÇÃO DE PENAS DEC.
7420/2010. Ciência à defesa da r. decisão de fls. 51 para que apresente sua Defesa, no prazo de 3 dias, quanto à cota
ministerial de fls. 40 do pedido de comutação de penas com base no Decreto Presidencial nº 7.420/2010. DR. ADRIANO DA
SILVA SOARES OAB/SP Nº 149.867
786.868 JULIANO VIEIRA DE SOUZA MARCOLINO (Execução de Sentença). Apenso de Semiaberto fls. 12. Ciência à
defesa da r. decisão que, em 09.12.2013, promoveu o sentenciado ao regime semiaberto. ADV. DRA. MARIA LÍGIA P. F. DOS
SANTOS OAB/SP 150.410.
780.378 RODRIGO BALDI (Execução de Sentença). Apenso de Semiaberto fls. 63. Ciência à defesa para que se manifeste,
no prazo de 5 (cinco) dias, da r. decisão que, em 26.11.2013, indeferiu a promoção do sentenciado ao regime semiaberto. ADV.
DRA. LUIZA ELAINE DE CAMPOS OAB/SP 162.404.
345.332 EVANILDO LOURENÇO MARTINS (Execução de Sentença) Apenso de Comutação (Decreto n. 5993/2006),
fl. 13 intimar a defesa do r. despacho de 19/12/2013: para processamento do pedido de comutação é necessário Boletim
Informativo devidamente assinado, atestado de comportamento carcerário e protocolo perante o Conselho Penitenciário. Deverá
providenciar a juntada de tais documentos eis que o cartório não é longa manus da parte e muito menos deve ser onerado para
suprir pedidos sem a devida instrução. ADV. DR. FERNANDO GANDELMAN OAB/SP 252.839.
1.015.203 LUCAS REIS GONÇALVES (Execução de Sentença). APENSO ROTEIRO DE PENAS. Ciência à defesa da r.
decisão de fls. 4 que INDEFERIU o pedido formulado, eis que intempestivo em descumprimento ao determinado nos art. 4º e 5º
da Portaria nº 03/2013. DRA. MARIANA LEITE DA MOTA SEMINALDO OAB/SP Nº 291.128.
345.332 EVANILDO LOURENÇO MARTINS (Execução de Sentença) Apenso de Comutação (Decreto n. 6294/2007),
fl. 13 intimar a defesa do r. despacho de 19/12/2013: para processamento do pedido de comutação é necessário Boletim
Informativo devidamente assinado, atestado de comportamento carcerário e protocolo perante o Conselho Penitenciário. Deverá
providenciar a juntada de tais documentos eis que o cartório não é longa manus da parte e muito menos deve ser onerado para
suprir pedidos sem a devida instrução. ADV. DR. FERNANDO GANDELMAN OAB/SP 252.839.
992.981 FELIPE DA SILVA ZUQUI (Execução de Sentença). Apenso de Livramento Condicional. Apresentar, no prazo de
cinco dias, razões de agravo referente à sentença que indeferiu o livramento condicional. ADV. SYLVIO TEIXEIRA (OAB/SP
159.498).
941.101 JEFERSON TORRES DE OLIVEIRA (Execução de Sentença). Apenso de Livramento Condicional. Ciência à defesa
da sentença de fls. 13 que indeferiu o pedido de Livramento Condicional. ADV. LUIZ HENRIQUE CRUZ DA SILVA OAB/SP
269.573.
670.922 MÁRCIA CRISTINA RODRIGUES GOMES (Execução de Sentença). Apenso de Semiaberto. Ciência à defesa da
sentença de fls. 33 que indeferiu o pedido de Semiaberto. ADV. EDSON ROBERTO BRAÇALLI OAB/SP 79.164.
1.037.153 RODRIGO PEREIRA ZANON (Execução de Sentença). Apenso ROTEIRO DE PENAS. Ciência à defesa da r.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

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

São Paulo, Ano VII - Edição 1574

2015

decisão de fls. 13: O pleito da defesa já teve seu caráter definido, uma vez que já houve nos autos a devida determinação da
remoção. DR. ANDERSON AURÉLIO MARQUES BEGLIOMINI OAB/SP Nº 155.335.
912.178 KELI CRISTINA PEREIRA DA SILVA (Execução de Sentença). Apenso de Roteiro de Penas fls. 15. Ciência à
defesa da r. decisão de 07.01.2014: O cálculo de liquidação de penas encontra-se devidamente atualizado, inclusive com
relação a remição de penas deferida. ADV. DR. ODAIR CAVASSANA OAB/SP 161.469.
764.669 DANILO NASCIMENTO ARAO DA SILVA (Execução de Sentença). Apenso de SEMIABERTO fl. 04. Ciência à
defesa da r. decisão de 07.01.2014: Intime-se a procuradora para que regularize a representação judicial, bem como a petição
de folhas 02/03. DRA. LEONICE MARIA PEREIRA DINIZ OAB N 196.488-e.
767.030- Fernando Floriano Costa(Execução de Sentença). Apenso Roteiro de Penas. Ciência da r. decisão datada de
03.12.2013 que julgou extinta a pena restritiva de direitos referente ao processo 1321/2006 .ADV. DR. JOSÉ ARMANDO
MARCONDES-OAB 83.248.
523670- JOSÉ VIEIRA COUTINHO JUNIOR(Execução de Sentença). Apenso Recurso de Agravo. Apresente no prazo de
05 dias razões de recurso de agravo referente a r. decisão que declarou perdidos os dias remidos, face desejo do próprio
sentenciado.ADV. DRA. NÁDIA VITÓRIA SCHURKIM-OAB 188.840.
523670- JOSÉ VIEIRA COUTINHO JUNIOR(Execução de Sentença). Apenso SEMIABERTO. Apresente no prazo de 05 dias
razões de recurso de agravo referente a r. decisão que indeferiu pedido de semiaberto, face desejo do próprio sentenciado.
ADV. DRA. NÁDIA VITÓRIA SCHURKIM-OAB 188.840.
833.036 BRUNO ALVES DOS SANTOS (Execução de Sentença). Apenso SA/LC. Manifeste-se a defesa no prazo de 5
(cinco) dias em razão dos pareceres desfavoráveis à progressão de regime e ao livramento condicional presentes no exame
criminológico de fls. 34 a 39. ADV DR. SINDBAD THADEU FOACACCIA OAB/SP 66.682.
749.883 LIDIANE BATISTA DA SILVA (Execução de Sentença). Apenso de Semiaberto. Ciência à defesa da sentença de fls.
16 que indeferiu o pedido de Semiaberto. ADV. OSCAR FARIAS RAMOS OAB/SP 214.432.
833.036 BRUNO ALVES DOS SANTOS (Execução de Sentença). Apenso de Agravo em Execução nº 008526976.2008.8.26.0050. Ciência à defesa da decisão do agravo que julgou prejudicado o exame do mérito. ADV DR. SINDBAD
THADEU FOACACCIA OAB/SP 66.682.
995.827 JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS (Execução de Sentença). Apenso de Livramento Condicional. Ciência à
defesa da sentença de fls. 12 que indeferiu o pedido de Livramento Condicional. ADV. MARCELO VICTORIA IAMPIETRO OAB/
SP 169.230.
871.162 WILLIAM RAFAEL LINS DA SILVA (Execução de Sentença). Apenso de Semiaberto/ Livramento Condicional.
Ciência à defesa da sentença de fls. 34 que indeferiu o pedido de Livramento Condicional e promoveu ao regime Semiaberto.
ADV. ANA MARIA PAIXÃO OAB/RO 1.086.
804.070- RODRIGO DE AQUINO GOMES(Execução de Sentença). Apenso Progressão de Regime. Ciência da r. decisão
datada de 06.12.2013 que indeferiu pedido de progressão de regime. ADV.DRA. JULIANA NOBILE FURLAN-OAB 213.227.
538.669 PEDRO ADENEILDO TEIXEIRA SOUSA . Ap. Semiaberto fls. 44. Intimar a Defesa da sentença de 05/12/2013
que indeferiu a promoção do sentenciado ao regime semiaberto e INDEFERIU o livramento condicional. ADVA. DRA. TALITA
FERNANDEZ OAB/SP 265.052.
981.161 MARCIANO ALVES GREGORIO (Execução de Sentença). Apenso de Regime Semiaberto. Ciência à defesa da
sentença de fl. 13 que indeferiu a promoção do sentenciado ao regime semiaberto. ADV. VALTEIR MARCOLINO (OAB/SP
279.693).
982.903 WENDEL DOUGLAS DE CARES DA SILVA (Execução de Sentença). Apenso ROTEIRO DE PENAS. Ciência à
defesa da r. decisão de fls. 20 que indeferiu o pedido por ausência de amparo legal. DR. DAVI DE LARA OAB/SP Nº 191.524.
742.191 DIEGO DOS SANTOS LIMA (Execução de Sentença). Apenso de Comutação (dec. 7420/10). Ciência à Defesa
da sentença de fl. 25 que comutou as penas em 1/5 (um quinto), excluindo-se as penas correspondentes às condenações
inexistentes ao tempo da edição de cada um dos decretos, bem como àquelas relativas aos delitos impeditivos. ADV. LUCIANA
MARTINS (OAB/SP 225.769).
742.191 DIEGO DOS SANTOS LIMA (Execução de Sentença). Apenso de Procedimento Disciplinar. Ciência à Defesa da
sentença de fl. 160 que indeferiu o pedido de reconhecimento de excesso de execução. ADV. LUCIANA MARTINS (OAB/SP
225.769).
555.344 TIAGO HELLE RODRIGUES BEZERRA (Execução de Sentença). Apenso de Semiaberto. Ciência à Defesa da
sentença de fl. 60 que promoveu o sentenciado ao regime semiaberto. ADV. JOÃO PAULO ZAGGO (OAB/SP 240.374).
591.758 NELSON FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO (Execução de Sentença). Apenso de Roteiro de Pena fls. 93. Ciência
à defesa da r. decisão que, em 06.12.2013, promoveu o sentenciado ao regime semiaberto. ADV. DR. FREDERICO CÉSAR
CHAMA OAB/SP 76.530; ADR. DR. BENEDITO HYGINO MANFREDINI NETO- OAB/SP 107.948.
591.758 NELSON FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO (Execução de Sentença). Apenso de Livramento Condicional fls.
19. Ciência à defesa da r. decisão que, em 09.10.2013, indeferiu o benefício de livramento condicional. ADV. DR. FREDERICO
CÉSAR CHAMA OAB/SP 76.530; ADR. DR. BENEDITO HYGINO MANFREDINI NETO- OAB/SP 107.948.
1.021.027 JUAREZ ALMEIDA CAMPOS FILHO (Execução de Sentença). Apenso de Livramento Condicional. Ciência à
defesa da sentença de fls. 13 que indeferiu o pedido de Livramento Condicional. ADV. EDMUNDO DAMATO JUNIOR OAB/SP
266.343.
958.610 CHARLES ROBERT DEZERO (Execução de Sentença). Apenso de Semiaberto Manifeste-se a defesa no prazo
de 5 (cinco) dias em razão dos pareceres parcialmente desfavoráveis à progressão ao regime semiaberto presentes no exame
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criminológico de fls. 99 a 108. ADV DR. WLADIMIR CABELLO OAB/SP 31.086.
767.701 ROBSON DO VALLE CARNEIRO (Execução de Sentença). Apenso de Semiaberto. Manifeste-se a defesa no
prazo de 05 (cinco) dias da decisão de fls. 61 que suspendeu cautelarmente o regime semiaberto. ADV. EDER FASANELLI
RODRIGUES (OAB/SP 174.181).
726.683 DANILO AUGUSTO DA SILVA (Execução de Sentença). Apenso SITUAÇÃO PROCESSUAL. Ciência à defesa
da r. sentença de fls. 210 que DECLAROU A PERDA DE UM TERÇO (1/3) dos dias anteriormente remidos. DRA. KATHIANY
GUEDES REYNALDO RODRIGUES OAB/SP Nº 298.871
1.063.829 DIEGO MARCOS BELINELI (Execução de Sentença). Apenso Benefício SA. Manifeste-se a defesa no prazo de 5
(cinco) dias em razão dos pareceres desfavoráveis ao benefício de livramento condicional presentes no exame criminológico de
fls. 29 a 42. ADV DR. HOMERO SILLES OAB/SP nº 68.842.
1.011.499 RENATO LEMOS RIBEIRO . Ap. Semiaberto fls. 11. Intimar a Defesa da sentença de 06/12/2013 que indeferiu a
promoção do sentenciado ao regime semiaberto. ADVA. DRA. CRISTINA BOGAS BONZEGNO DE SOUSA OAB/SP 135.346.
709.936 GILMAR DE QUEIROZ JAQUES (Execução de Sentença). Apenso Comutação de Penas fls. 06. Intimar a Defesa
da sentença de 27/09/2013 que indeferiu o pedido de comutação de penas formulado pelo sentenciado. ADVA. DRA. MARIA
LIGIA P. F. DOS SANTOS OAB/SP 150.410.
709.936 GILMAR DE QUEIROZ JAQUES (Execução de Sentença). Apenso de Agravo em Execução nº 006754488.2012.8.26.0000 fls. 174. Intimar a defesa para tomar ciência do agravo em execução nº 0067544-88.2012.8.26.0000. ADVA.
DRA. MARIA LIGIA P. F. DOS SANTOS OAB/SP 150.410.
709.936 GILMAR DE QUEIROZ JAQUES (Execução de Sentença). Apenso de Semiaberto fls. 42. Manifeste-se a defesa
no prazo de 05 (cinco) dias ante a manifestação de inconformismo do sentenciado em relação à decisão de 27/09/2013 que
indeferiu a promoção ao regime semiaberto. ADVA. DRA. MARIA LIGIA P. F. DOS SANTOS OAB/SP 150.410.
CORREGEDORIA 55/2013 MARLEY RAMOS GONÇALVES DE SOUSA. Ciência à defesa do r. despacho fls. 19, datado
de 19/12/2013, nesses termos: intime-se a defesa para ciência do relatório médico de saúde apresentado dando conta que
a sentenciada vem recebendo acompanhamento diário, inclusive com atendimento médico por especialistas e em havendo
necessidade tem sido realizadas consultas no AME/Dracena.
452.344 GILMAR FRADEMIR ALVES (Execução de Sentença). Apenso de Comutação de Penas. Manifeste-se a defesa
no prazo de 05 (cinco) dias da decisão de fls.41 que indeferiu os pedidos de Indulto e de Comutação de Penas (Decreto
7.648/2011). ADV. RENATO ANTONIO PAPPOTTI(OAB/SP 145.657).
530.478. DANILO FIGUEIREDO SILVA (Execução de Sentença). Apenso de benefícios. Ciência à defesa da sentença de fls.
84 que indeferiu o pedido de livramento condicional e promoveu o sentenciado ao regime semiaberto. ADV. MARIA LÍGIA P. F.
DOS SANTOS (OAB/SP 150.410).
995.954 WILLIAN DOS SANTOS (Execução de Sentença). Apenso de Livramento Condicional. Ciência à defesa da sentença
de fls. 12 que indeferiu o pedido de Livramento Condicional. ADV. YURE LUCARESCKI PACHECO OAB/SP 195.922.
584.442 MARCIO DE ALMEIDA (Execução de Sentença) Apenso de Regime Semiaberto, fl. 95. Intimar a defesa da r.
sentença de 25/11/2013 que indeferiu a progressão de regime. ADV DR. RODRIGO BARONE OAB/SP 184.480.
563.141 LEANDRO VARELA DA SILVA (Execução de Sentença). Apenso de Semiaberto. Apresentar, no prazo de cinco dias,
razões de agravo referente à sentença que indeferiu a progressão ao regime semiaberto. ADV. ALEXANDRE DA SILVA (OAB/SP
152.866); TALITA FERNANDEZ (OAB/SP 265.052).
715.800- THIAGO JUNIOR SOUZA RIBEIRO(Execução de Sentença). Apenso Livramento Condicional. Ciência da r. decisão
datada de 10.10.2013 que indeferiu pedido de livramento condicional. ADV. DRA. PAOLA SILVA DE VECCHI-OAB 226.713.
462.379 LUIS CARLOS DA SILVA (Execução de Sentença). Ap. Semiaberto fls. 30. Intimar a Defesa da sentença de
01/12/2013 que INDEFERIU o livramento condicional. ADV. DR. AHMAD LAKIS NETO OAB/SP 294.971.
462.379 LUIS CARLOS DA SILVA (Execução de Sentença). Ap. Semiaberto fls. 30. Intimar a Defesa da sentença de
01/12/2013 que INDEFERIU o livramento condicional. ADV. ALEXANDRE DA SILVA (OAB/SP 152.866); TALITA FERNANDEZ
(OAB/SP 265.052).
973.055- NELSON HENRIQUE DA PAIXÃO SECRETO Execução de Sentença. Apenso de Benefícios fls. 32: Ciência do
deferimento do pedido de semiaberto. ADV. DR. ELAINE CRISTINA DE SOUZA SAKAGUTI OAB/SP 292.111.
656.275 RENATO VENANCIO ALMEIDA PRADO Execução de sentença. Apenso Semiaberto fls. 26: Ciência do deferimento
do pedido de semiaberto. ADV.DRA. PAOLA SILVA DE VECCHI OAB/SP 226.713.
694.965 RICARDO DAMASIO RODRIGUES DOS SANTOS Execução de Sentença. Apenso Semiaberto fls.29: Ciência do
deferimento do pedido de semiaberto. ADV. DRA. ANA MARIA PAIXÃO OAB/RO 1086.
694.965 RICARDO DAMASIO RODRIGUES DOS SANTOS Execução de Sentença. Apenso Agravo em Execução n.
0013667-05.2013.8.26.0000 fls. 50/60: Ciência do V. Acórdão em que foi negado provimento ao recurso. ADV. DRA. ANA
MARIA PAIXÃO OAB/RO 1086.
420.673 ITAMAR LOURENÇO (Execução de Sentença). Apenso SITUAÇÃO PROCESSUAL. Ciência à defesa da r. decisão
de fls. 29 que INDEFERIU o pedido de fls. 28, Com efeito, o requisito objetivo será analisado ao tempo da publicaão do decreto
de 2013.DRA MARIA LIGIA P. F. DOS SANTOS OAB/SP Nº 150.410
1.030.711 FABIANO DE OLIVEIRA SILVA (Execução de Sentença). Apenso de Regime Semiaberto. Ciência à defesa da
sentença de fl. 29 que promoveu o sentenciado ao regime semiaberto. ADV. ANTONIO CARLOS VIRIATO (OAB/SP 94.545).
538.248 FÁBIO DA SILVA (Execução de Sentença). Apenso de Providências fls. 20. Ciência à defesa da r. decisão que, em
12.12.2013, indeferiu o reconhecimento e a aplicação do instituto da novatio legis in mellius. ADV. DR. SÉRGIO ALESSANDRO
PEREIRA OAB/SP 234.560; ADV. DRA. RAFAELA CRISTINA PALUDETTO OAB/SP 305885; ADV. DR. VILMAR FRANCISCO
SILVA MELO OAB/SP 262.172.
705.062 ANDERSON LUIZ DE LIMA (Execução de Sentença). Apenso de Semiaberto fls. 14 a 22. Manifeste-se a defesa
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no prazo de 05 (cinco) dias ante parecer desfavorável de Exame Criminológico. ADV. DRA. SILVANA HELENA DE PAULA. OAB/
SP nº 127.368.
849.140- RAFAEL DE ARRUDA BOTELHO(Execução de Sentença). Apenso Semiaberto.Ciência da r. decisão de 13.04.2014
que indeferiu pedido de regime aberto e que o O pleito da defesa já teve seu caráter definitivo, uma vez que já houve nos
autos, a devida determinação de remoção. Assim constitui atribuição específica da Secretaria de Administração Penitenciária
providenciar a remoção solicitada , pois é medida de cunho administrativo.ADV. DR.MARCOS DE OLIVEIRA MONTEMOR-OAB
22.342.
858.952 CARLOS EDUARDO SOARES BARBOSA (Execução de Sentença). Apenso R.S.A fls. 25 a 32. Manifeste-se a
defesa no prazo de 05 (cinco) dias ante parecer desfavorável de Exame Criminológico. ADV. DRA. ELISABETE A. SOUZA. OAB/
SP nº 116.926.
474.534 RICARDO DOS SANTOS BARROCA (Execução de Sentença). Apenso de Sindicância fls. 71. Ciência à defesa
da sentença datada de 25/11/2013 que indeferiu o reconhecimento e a aplicação do instituto da novatio legis in mellius pelos
fundamentos expostos. ADV. DRA. JULIANA DE ARAUJO ALONSO MIRANDOLA . OAB/SP nº 286.195.
518.030 MARCELO GARCIA DE FREITAS (Execução de Sentença). Apenso de Regime Aberto e Livramento Condicional.
Ciência à defesa da sentença de fls. 31 que indeferiu o pedido de Livramento Condicional. ADV. FABIO OTTENGY COSTA OAB/
SP 259.701.
6985.783 EWERTON LUCIANO LAURINDO DOMINGOS (Execução de Sentença). Apenso LIVRAMENTO CONDICIONAL.
Ciência à defesa da r. sentença de fls. 51 que INDEFERIU o pedido de LIVRAMENTO CONDICIONAL e PROMOVEU o
sentenciado ao regime SEMIABERTO. DR. RODOLPHO PETTENÁ FILHO OAB/SP Nº 115.004.
880.465 GLEIDSON MASCARENHAS REIS Execução de Sentença. Apenso Semiaberto fls. 17: Ciência do indeferimento
do pedido de semiaberto. ADV. DR. RICARDO AUGUSTO DE AGUIAR OAB/SP 197.919.
951.035 MARCOS ANTONIO AGUIAR PIVA Execução de Sentença. Apenso Semiaberto fls. 16: Ciência do deferimento do
pedido de semiaberto. ADV.DR. FABRÍCIO KENJI RIBEIRO OAB/SP 110.427.
806.532 DANIEL PEREIRA DA SILVA (Execução de Sentença) Apenso Roteiro de Penas, fl. 61 Intimar a defesa da r.
decisão de 14/01/2014: 1. A movimentação de presos, em regra, é afeta ao âmbito administrativo, cabendo aos Diretores das
Unidades prisionais estabelecê-la, obedecidos os critérios de discricionariedade e conveniência (Resolução SAP nº 52, de
30.05.2013). Assim, há de prevalecer os termos da norma mencionada. ADV. DRA. MARIA LÍGIA P. F. DOS SANTOS OAB/SP
150.410.
573.848 ERINALDO MACIEL DA SILVA (Execução de Sentença). Apenso de Semiaberto. Ciência à defesa da sentença de
fls. 16 que indeferiu o pedido de Semiaberto. ADV. ANA MARIA PAIXÃO OAB/RO 1.086.
871164 MARCOS VENANCIO DA SILVA (Execução de Sentença) Apenso de Agravo em Execução n. 016091169.2012.8.26.0000, fl. 76-82. Intimar a defesa do acordão que segue: Deram provimento parcial ao presente recurso, para cassar
a decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime, ficando determinada a complementação do exame criminológico com
a avaliação psiquiátrica, ouvindo-se , então, as partes antes da prolação de nova decisão. V.U.. ADV DRA MARIA CAROLINA
REMBADO R. DA COSTA OAB/SP 241.440.
884.515 VANESSA DA SILVA SANTANA Execução de Sentença. Apenso Roteiro de Penas fls. 121: Fica a defesa
devidamente intimada, para que, no prazo de cinco dias, esclareça se a Sra. Dayana da Silva Santana está incluída no rol de
visitas da sentenciada. ADV. DR.RONE CESAR APARECIDO ZUMBA OAB/SP 341.917.
884.515 VANESSA DA SILVA SANTANA Execução de Sentença. Apenso Sindicância fls. 54: Ciência da decisão de em
que foi declara a perda de um terço (1/3) dos dias anteriormente remidos, nos termos doart.127 da LEP, c/alteração da Lei n.
12.433/11. (Ref. Falta de 12/02/2013). ADV. DR. RONE CESAR APARECIDO ZUMBA OAB/SP 341.917.
1.065.424 DANIEL ROBSON CASTELHANO (Execução de Sentença). Apenso de regime semiaberto. FLS. 25. Ciência
à defesa, que este Juízo, por r. decisão datada de 10/12/2013, DEFERIU o pedido de progressão ao regime semiaberto ao
sentenciado. ADV. DR. MARIO FERREIRA DA SILVA OAB/SP 209.322.
920.614 ODAIR CARDOSO DA SILVA Execução de Sentença). Apenso de Regime aberto. Ciência à defesa da decisão de fl.
10 que indeferiu a promoção ao regime aberto. ADV. DRA. MARIA LIGIA P. F. DOS SANTOS (OAB/SP 150.410).
904.230 VALMIR DA SILVA SANTOS (Execução de Sentença). Apenso de Semiaberto e Livramento Condicional. Ciência
à defesa da sentença de fls. 69 que indeferiu o pedido de Livramento Condicional. ADV. VALMIR FERNANDES GUIMARÃES
OAB/SP 136.857.
873.601 FLAVIO HENRIQUE DA MATTA (Execução de Sentença). Apenso de Semiaberto e Livramento Condicional. Ciência
à defesa da sentença de fls. 40 que indeferiu os pedidos de progressão para o regime Semiaberto e de Livramento Condicional.
ADV. MAGDA SIMONE BUZATTO SANTOS OAB/SP 295.904 e ADV. LUCIANE DAISY DE O. COSTA OAB/SP 286.219.
910.052 PAULO HENRIQUE MARTINS RAMOS (Execução de Sentença) Apenso de Regime Semiaberto, fl. 68. Intimar a
defesa da r. sentença de 25/11/2013 que promoveu o sentenciado ao regime semiaberto. ADV DR. GIANCARLO RIBEIRO DE
LIMA OAB/SP 248.139.
649.352 WESLEN HENRIQUE MOREIRA (Execução de Sentença) Agravo em Execução n. 0135990-12.2013.8.26.0000, fl.
67. Intimar a defesa do r. acórdão de 24/09/2013 que declarou a insubsistência da r. decisão de fls. 02, prejudicada a análise do
mérito. V.U. ADV DR. MARCELO P. DUARTE OAB/SP 178.382.
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440510- LEANDRO MARTINS(Execução de Sentença) Apenso Promoção de Regime. Ciência da r. decisão de 13.12.2014
que indeferiu pedido de semiaberto. Adv. Dr.ERIVELTO DINIZ CORVINO-OAB 229.802.
919.711 WESLEY SANTOS GOMES (Execução de Sentença). Apenso de Semiaberto. Apresentar, no prazo de cinco dias,
razões de agravo referente à sentença que indeferiu o regime semiaberto. ADV. ANA PAULA PEREIRA (OAB/SP 282.436).
710.219 ERITON PEREIRA DA SILVA (Execução de Sentença). Ap. Semiaberto. Manifestar-se, a defesa, no prazo de 5
dias, sobre o exame criminológico de fls.14/23, que foi PARCIALMENTE FAVORÁVEL à progressão. ADV. TALITA FERNANDEZ
(OAB/SP 265.052).
671.304 ADEBAIR CESAR ATANAZIO DA SILVA (Execução de Sentença). Apenso de Semiaberto. Ciência à defesa
para apresentar, no prazo de cinco dias, razões de agravo referente à sentença que indeferiu o regime semiaberto, face o
inconformismo do sentenciado. ADV. JOÃO DIAMANTINO NETO (OAB/SP 232.993).
1.056.488 FERNANDO HENRIQUE ALVES DE ANDRADE (Execução de Sentença). Apenso de Sindicância. Ciência à
defesa da decisão de fls. 55 que indeferiu o pedido formulado e considera a falta disciplinar de natureza grave aplicada ao
reeducando. ADV. DR. PAULO FREITAS BITTENCOURT VIEIRA (OAB/SP 161.809).
941.140 VAGNER TRUZE CLAUDINO (Execução de Sentença). Apenso de Semiaberto. Manifeste-se a defesa no prazo de
5 (cinco) dias sobre parecer parcialmente favorável de Exame Criminológico. ADV DR. ADRIANO DA SILVA SOARES (OAB/SP
149.867).

2ª Vara de Execuções Criminais
Juiz de Direito: DR. ATIS DE ARAUJO OLIVEIRA
628.019 - ROBERTO DA SILVA(Execução de Sentença). Ap. LIVRAMENTO CONDICIONAL fls. 33. Intimar a Defesa da
sentença de 26/11/2013 que INDEFERIU o livramento condicional. ADV. DR. MARCELO P. DUARTE OAB/SP 178.382.
921.381 EDUARDO INACIO DOS SANTOS (Execução de Sentença). Apenso Livramento Condicional fls. 23. Intimar a
Defesa para apresentar razões de agravo, no prazo de cinco dias. ADV. DR. MARCELO P. DUARTE OAB/SP 178.382.
643.526 TIAGO DA COSTA (Execução de Sentença). Ap. SEMIABERTO/LIVRAMENTO CONDICIONAL fls. 53. Intimar a
Defesa da sentença de 22/11/2013 que INDEFERIU o livramento condicional e DEFERIU o semiaberto. ADV. DRA. PATRÍCIA
GALINDO DE GODOY CAZAROTI OAB/SP 203.432.
968.137 RICARDO APARECIDO RODRIGUES BUENO (Execução de Sentença). Apenso de LC. Ciência à defesa que
este Juízo, por r. decisão datada de 12.12.2013 INDEFERIU o pedido de livramento condicional. ADV. DRA. THAIS FURIO DE
OLIVEIRA CRUZ OAB/SP 331.159.
980688 RAPHAEL GONÇALVES (Execução de Sentença). Apenso de Agravo em Execução nº. 7011838-73.2013.8.26.0482
fls. 21. Intimar a defesa para, no prazo de 05 dias, apresentar as cópias das peças processuais necessárias e indispensáveis à
apreciação do recurso e do direito alegado. ADV. DR. MARCELO SCHMIDT RAMALHO OAB/SP 103.556.
906.767 JULIO CESAR CORREA (Execução de Setnença). Apenso Roteiro de Penas. Ciência à defesa que este Juízo
AUTORIZOU a menor JULIA CORREA visitar o sentenciado supra, seu genitor, uma vez por mês, desde que acompanhada por
sua avó paterna, Sra. Wilma Aparecida Richintiero Correa e respeitadas as demais exigências administrativas da Unidade. ADV.
DR. ANTONIO CARLOS DE BRITO OAB/SP 49.693.
449.127 JORGE IZIDORO FILHO (Execução de Sentença). Ap. SEMIABERTO fls. 29. Intimar a Defesa da sentença de
11/12/2013 que INDEFERIU o pedido de progressão ao regime semiaberto. ADV. DR. WALTER SANTOS DE LIMA OAB/SP
250.570.
738.437 JEFFERSON DEJESUS MEDEIROS (Execução de Sentença). Ap. SEMIABERTO fls. 12. Intimar a Defesa da
sentença de 11/12/2013 que INDEFERIU o pedido de progressão ao regime semiaberto. ADV. DR. JOSÉ DE RIBAMAR VIANA
OAB/SP 134.383.
550.447 RINALDO JOSÉ SILVA DOS SANTOS (Execução de Sentença). Apenso de Livramento Condicional. Manifeste-se
sobre a cota ministerial de fls. 56, no prazo de 05 dias. ADV. DR. PAULO LAURO CAMPANA OAB/SP 266.293.
1.072.306 ANTONIO DE JESUS AQUINO (Execução de Sentença). Apenso Roteiro de Penas fls. 08. Intimar a Defesa da
decisão de 11/12/2013 que INDEFERIU o pedido de saída temporária. ADV. DR. DEVANER MASI OAB/SP 145.008
880.564 CLAUDEMIR DE OLIVEIRA (Execução de Sentença). Ap. Semiaberto. Ciência do despacho de fls.42, cujo teor é o
seguinte: Em que pese a conclusão favorável do exame realizado, há aspectos negativos no conteúdo dos laudos. Assim, dê-se
vista à defesa para manifestação, no prazo de 5 dias. Após, conclusos para decisão. ADV. PAOLA SILVA DE VECCHI (OAB/SP
226.713).
781.923 - PAULO JUNIO ALVES DE OLIVEIRA (Execução de Sentença). APENSO REGIME ABERTO.Ciência à defesa da r.
sentença de fls. 43: Em razão de envolvimento em fato que no mínimo representa má conduta social, tanto é assim que resultou
em prisão em flagrante em 09.03.2013 ( fls 41), suspendo cauterlamente o regime aberto anteriormente concedido. Expeça-se
mandado de prisão. DR. ROBERTO ROMANO OAB/SP Nº 264.024
726978 JOHN CARLOS AMORIM DA SILVA (Execução de Sentença). Apenso de Semiaberto fls. 89. Ciência à defesa da
r. decisão que, em 28.11.2013, promoveu o sentenciado ao regime semiaberto. ADV. DR. GILBERTO ANDRIGUETTO JÚNIOR
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OAB/SP 265.546.
Execução 860.065 GISVALDO ALVES DO NASCIMENTO Execução de Sentença. Apenso Livramento Condicional fls. 40/44:
Ciência do indeferimento do pedido de livramento condicional, ante a ausência de requisito objetivo, bem como, apresente, no
prazo de cinco dias, as razões de recurso de agravo em execução (desejo do sentenciado). ADV. DR. JESSÉ ANACLETO
GONÇALVES DE SOUZA OAB/SP 311.958.
Execução 774.833 MARCELO MELLATO CAMARGO (Execução de Sentença). Apenso LC . Ciência à defesa da r. sentença
de fls 36 que INDEFERIU os pedidos de LIVRAMENTO CONDICIONAL e PROGRESSÃO ao REGIME ABERTO. DRA. MARIA
LIGIA P.F.DOS SANTOS - OAB/SP Nº 150.410.
Execução 744.833 MARCELO MELLATO CAMARGO (Execução de Sentença). Apenso INDULTO-DEC 7.648/2011. Ciência
à defesa da r. sentença de fls. 25 que INDEFERIU o pedido de indulto formulado pelo sentenciado. DRA. MARIA LIGIA P.F. DOS
SANTOS OAB/SP Nº 150.410.
978.311 PAULINO FUZI (Execução de Sentença).Ap. Regime Aberto fls. 60. Intimar a Defesa de que por r. sentença de
13/12/2013 foi o sentenciado promovido ao regime aberto. ADV. DR. LEANDRO DE JESUS IMPERADOR OAB/SP 204.953.
933.243 FABIANO DIAS SANTANA FRANZO (Execução de Sentença). Apenso DETRAÇÃO. Ciência à defesa da r. decisão
de fls. 06: o período de detração mencionado na petição de fls. 02 já consta no cálculo de fls. 13/17. DRA. TALITA FERNANDEZ
OAB/SP Nº 265.052.
933.243 FABIANO DIAS SANTANA FRANZO (Execução de Sentença),. Apenso SEMIABERTO. Ciência à defesa da r.
sentença de fls. 15 que INDEFERIU o pedido de Livramento Condicional e PROMOVEU o sentenciado ao regime SEMIABERTO,
com fundamento no art. 112 da LEP. DRA. TALITA FERNANDEZ OAB/SP Nº 265.052.
439.590- WAGNER ANDERSON DE SIQUEIRA (Execução de Sentença). Apenso Progressão. Ciência da r. decisão datada
de 29.11.2013 que progrediu ao regime semiaberto e indeferiu pedido de livramento condicional. ADV. DR.RANGEL STRASSER
FILHO-OAB 309.164.
505.696 LEANDRO DE LIMA SOUSA (Execução de Sentença). Apenso Semiaberto fls. 54. Intimar a Defesa para apresentar
razões de agravo, no prazo de cinco dias, em razão do inconformismo do sentenciado. ADV. DRA. EDNA BRITO FERREIRA
OAB/SP 28.028.
392.006 MARCELO AZEVEDO DE SIQUEIRA (Execução de Sentença). Apenso Roteiro de Penas II fls. 215. Intimar a
Defesa para apresentar razões de agravo, no prazo de cinco dias. ADV. DR. MARCELO DUARTE OAB/SP 178.382.
963.455 JOSÉ LUIZ RAVELLI (Execução de Sentença).Ap. Roteiro de Penas fls. 97/99. Intimar a Defesa de que em
02/12/2013 foram restabelecidas as penas alternativas na forma originalmente imposta, advertindo o sentenciado de que novo
descumprimento ocasionará a reconversão da pena alternativa em sanção privativa de liberdade, estabelecido desde já o
regime semiaberto em caso de reconversão, bem como, indeferido o pedido de substituição da pena alternativa, expedindo-se
contramandado de prisão. ADV. DR. JORGE LUIS R. DE MELO OAB/SP 324.592.
669.359 ADILSON LOURENÇO (Execução de Sentença). Apenso Semiaberto fls. 14-24. Manifeste-se a defesa no prazo de
5 (cinco) dias referente ao parecer contrário do Exame Criminológico ao pedido de semiaberto. ADV. DR. RAMES JUNIOR DIAS
CARDOSO OAB/MG 104.605.
793.682 ROBSON FERNANDES BORGES (Execução de Sentença). Apenso INDULTO DEC. 7648/2011. Ciência da r.
sentença de fls. 64 que indeferiu o pedido de indulto. ADV. DRA. SOLANGE DINIZ SANTANA OAB/SP N. 102.730.
1.012.713 HUGO PAIXÃO DE ALMEIDA (Execução de Sentença). Apenso ROTEIRO DE PENAS. Ciência à defesa da
r. decisão de fls. 29: Não conheço o pedido. Constitui atribuição específica da Secretaria de Administração Penitenciária
providenciar a remoção solicitada, pois a medida é de cunho eminentemente administrativo.
793.682 ROBSON FERNANDES BORGES (Execução de Sentença). Apenso COMUTAÇÃO DEC. 7046/2009. Ciência da r.
sentença de fls. 24 que COMUTOU o remanescente das penas privativas de liberdade impostas ao sentenciado, determinando
a REDUÇÃO EM 1/4 (UM QUARTO). ADV. DRA. SOLANGE DINIZ SANTANA OAB/SP N. 102.730.
816.872 LEONARDO MORAES PRECIOSO (Execução de Sentença) Apenso de Livramento Condicional, fl. 14. Intimar a
defesa da r. sentença de 24/11/2013 que indeferiu o pedido. ADV DRA. GYSELA LOHR MULLER OAB/SP 308.082.
576288 CHRINSTIAN CALSOLARI FRANCO (Execução de Sentença ) Apenso de Semiaberto fls. 68. Intimar a defesa para,
no prazo de 5 dias, apresentar as razões de Agravo em Execução, em face da manifestação de vontade do sentenciado em
recorrer da r. decisão que indeferiu a progressão ao regime semiaberto. ADV. DR. RODRIGO SOARES DE CARVALHO OAB/
SP 245.891.
881448 DONIZETE DOS SANTOS SILVA (Execução de Sentença). Apenso de Roteiro de Penas fls. 21. Ciência à defesa da
r. decisão que, em 03.10.2013, converteu as penas restritivas de direitos do feito nº. 81662/2007 (Execução nº. 02) em privativa
de liberdade e fixado o regime fechado (prevalente). ADV. DR. SILVIA HELENA AVILA DA CUNHA OAB/SP 200512.
467.576 VALTER SANTOS DE OLIVEIRA (Execução de Sentença). Apenso de Comutação de Penas (DECRETO 7.420/2010)
fls. 35. Intimar a Defesa para apresentar razões de agravo, no prazo de cinco dias, em razão do inconformismo do sentenciado.
ADV. DRA. PATRICIO GALINDO DE GODOY OAB/SP 203.432
790.569 JOAO CARLOS DOS SANTOS (Execução de Sentença). Apenso Remição de Penas. Ciência à defesa do r.
despacho de fls. 13: Ante o que dos autos consta, resta prejudicado o pedido de remição de penas.... ADV DRA. EDINÉIA
MARIA GONÇALVES OAB/SP 67.397.
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610.350- PAULO SÉRGIO DA SILVA DAMASCENO(Execução de Sentença). Apenso Regime Aberto. Ciência da r. decisão
de fl.83 que indeferiu pedido de regime aberto, bem como apresentar no prazo de 05 dias razões de agravo face o desejo do
próprio sentenciado.ADV. DRA. MARIA LIGIAP.F. DOS SANTOS-OAB 150.410.
927.336 ANTONIO TREVISAN (Execução de Sentença). Apenso Roteiro de Penas. Ciência à defesa da r. decisão de fls
92: Ante a situação constatada pelo Oficial de Justiça (fls. 89 do apenso Roteiro de Penas), o sentenciado fica dispensado do
comparecimento mensal em Cartório para visto na carteira de liberados. Ademais, dou por justificado o não comparecimento
em Juízo nos meses de maio/2013 a dezembro/2013. ADV. DR. THIAGO APARECIDO DE JESUS (OAB/SP 223.581), ADV. DR.
DANIEL DOMINGOS DO NASCIMENTO (OAB/SP 241.170) E ADV. DR. BRUNO EMÍLIO DE JESUES (OAB/SP 278.054).
1.039.066 ROBSON NOVAIS DE SOUZA (Execução de Sentença). Apenso Semiaberto/Livramento Condicional. Ciência
à defesa para apresentar, no prazo de 05 dias, razões de agravo face ao desejo do próprio sentenciado. ADV. DR. MARIO
FERREIRA DA SILVA (OAB/SP 209.322).
742.584 EDNEY ALVES DE OLIVERIA (Execução de Sentença). Ap. Semiaberto. Indeferido pedido de progressão. ADV.
OSVALDO CRUZ DOS SANTOS (OAB/SP 261.420).
288.622 RUBENS APARECIDO BESSEGATO (Execução de Sentença) Ap. Roteiro de Penas, fl. 173. Intimar a defesa da
decisão de 17/12/2013: requisite-se o imediato recambiamento do sentenciado para o Estado de São Paulo já que aqui cumpria
pena e aqui foi considerado foragido por descumprimento das condições do regime aberto. De rigor, há que se proceder à oitiva
do sentenciado, nos termos do art. 118 da LEP. Informe expressamente a defesa se dispensa tal formalidade considerando-a
como cumprida pela petição de fls. 128/131 do Apenso Roteiro de Penas . ADV. DR. THIAGO ROCHA DA SILVA OAB/SP
198.876.
615.060- EDI CARLOS DA SILVA(Execução de Sentença). Apenso Roteiro de Penas. Em relação ao pedido de
restabelecimento de regime, não há o que se falar, eis que teve a regressão de regime determinada pelo descumprimento
das condições do regime impostas.Intime ainda para no prazo de 05 dias apresentar razões de agravo referente a decisão de
regressão, face o desejo do próprio sentenciado. ADV. DR. CLAUDIO ALVARENGA DA SILVA-OAB 286.067.
588.838 CLAUDIO REIS FRIAS JUNIOR (Execução de Sentença). Apenso de Livramento Condicional. Ciência à defesa da
sentença de fls. 09 que indeferiu o pedido de Livramento Condicional. ADV. SINDBAD THADEU FOACACCIA OAB/SP 66.682.
615.258 CELSO LUIZ LODDO (Execução de Sentença). Apenso de Livramento Condicional e Progressão de Regime fls.
32. Ciência à defesa da r. decisão que, em 05.12.2013, indeferiu os pedidos de livramento condicional e progressão ao regime
aberto. ADV. DR. MARCELO P. DUARTE OAB/SP 178.382.
667.898 MARCELO LIMA DE MELO (Execução de Sentença). Apenso de Comutação fls. 91. Ciência à defesa da r. decisão
que, em 05.12.2013, com base no Decreto 7046/09, comutou o remanescente das penas privativas de liberdade impostas
ao sentenciado, excluindo-se as penas correspondentes às condenações inexistentes ao tempo da edição de cada um dos
decretos, bem como àquelas relativas aos delitos impeditivos e, como consequência, determinou a redução de 1/5 em cada um
dos decretos. ADV. DRA. PATRÍCIA GALINDO DE GODOY OAB/SP 203.432.
454.205 RILDON SANTIAGO SILVA Execução de Sentença. Apenso Semiaberto fls. 10: Não conhecido o pedido de
semiaberto, por permanecerem inalteradas a realidade dos fatos e situação processual do sentenciado. ADV.DR. MARCELO
DUARTE OAB/SP 178.382.
784.555 WESLEY RODRIGUES SALOMÃO (Execução de Sentença). Apenso de Semiaberto. Ciência à defesa da sentença
de fls. 17 que indeferiu o pedido de Semiaberto. ADV. RUI CARLOS DA CRUZ OAB/SP 138.777.
1.073.271 GLEDSON DE LIMA PARMEZZAN (Execução de Sentença). Apenso de Regime Aberto. Ciência à defesa da
sentença de fl. 34 que promoveu o sentenciado ao regime aberto. ADV. FABIO AGUILAR CONCEIÇÃO (OAB/SP 202.252).
595.622 CLAUDINEI MOTA DE OLIVEIRA (Execução de Sentença) Apenso de Regime Semiaberto / Livramento Condicional,
fl. 40. Intimar a defesa da r. decisão de 08/01/2014: idêntico pedido foi indeferido por ausência de méritos subjetivos do
sentenciado em 21/08/2013. Houve reiteração sob os mesmos fundamentos. Como já foi dito, o sentenciado não preenche o
requisito subjetivo por encontrar-se em reabilitação de conduta carcerária, conforme expressa determinação legal, contida no
art. 90 do Regimento Interno Padrão SAP. Posto isto, não conheço o pedido ADV. DRA. MARIA EUFRASIA DA SILVA OAB/DF
9.232.
868.805 LUCAS SERIO DINIZ
- Execução de Sentença. Apenso Semiaberto fls. 33: Ciência do indeferimento do pedido
de semiaberto, ante a ausência de requisito objetivo. ADV.DR. VALTER LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR OAB/PR 50.624.
631.030- ADRIANO LUIZ GONÇALVES(Execução de Sentença). Apenso Progressão de Regime. Ciência da r. decisão
datada de 06.12.2013 que indeferiu pedido de progressão de regime.ADV DR ENZO JOSE BATISTA DUO-OAB 108.016.
718.511 FABIANO RODRIGUES ELOY(Execução de Sentença). Apenso de Livramento Condicional. Ciência à defesa da
sentença de fls. 13 que indeferiu o pedido de Livramento Condicional. ADV. PAULO ANTONIO SAID OAB/SP 146.938.
406990- GILBERTO APARECIDO PEREIRA SILVA(Execução de Sentença). Apenso Semiaberto. Apresente no prazo de
05 dias razões de agravo ref. A decisão que indeferiu pedido de progressão, face desejo próprio sentenciado. ADV. DR.LUIZ
CARLOS CLEMENTE-OAB57.883.
924.804- BERIVALDO PEREIRA DA SILVA (Execução de Sentença). Apenso Roteiro de Penas. Ciência à defesa para no
prazo de 05 dias manifestar-se acerca das informações prestadas às fls. 22/29. ADV. DRA. M. MADALENA GARCIA PEGÁZ
PEREIRA OAB 290.629.
918.093 OSMAR ZAMBELLI RODRIGUES (Execução de Sentença). Apenso SEMIABERTO. Ciência à defesa da r. sentença
de fls. 10 que INDEFERIU por ora, o pedido de livramento condicional ante ausência de requisito objetivo. DR. ADILSON DE
BRITO OAB/SP Nº 285.999.
590.476 FABIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA (Execução de Sentença). Apenso Excesso em Execução fls. 14. Intimar a defesa
da sentença de 05/12/2013 que INDEFERIU o pedido formulado e considerou a falta disciplinar de natureza grave aplicada ao
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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reeducando. ADV. DR. MARCELO DUARTE OAB/SP 178.382.
886.184 EDIVAM DA COSTA DANTAS (Execução de Sentença). Apenso Remição de Penas. Ciência à defesa do r. decisão
de fls. 11, datada de 06/12/2013 que indeferiu a remição referente a 1/3 do referido tempo a ser remido e Declarou remidos 36
(trinta e seis) dias do total das penas impostas correspondentes a 2/3 do período de 07/07/2010 a 25/03/2011 . ADV DR GILVAN
PONCIANO DA SILVA OAB/SP 231.763.
705.968 MARCOS PAULO DA SILVA(Execução de Sentença). Apenso de Livramento Condicional. Ciência à defesa da
sentença de fls.12 que indeferiu o pedido de Livramento Condicional. ADV. MARCELO P. DUARTE OAB/SP 178.382.
724.302 ALLAN GREGORY DA SILVA (Execução de Sentença) Apenso Roteiro de Penas, fl. 15 Intimar a defesa da r.
decisão de 09/01/2014: 1. A movimentação de presos, em regra, é afeta ao âmbito administrativo, cabendo aos Diretores das
Unidades prisionais estabelecê-la, obedecidos os critérios de discricionariedade e conveniência (Resolução SAP nº 52, de
30.05.2013). Assim, há de prevalecer os termos da norma mencionada. ADV. DR. APARECIDO MARCHIOLLI OAB/SP 157.092
E ADV. DR. RAFAEL GOUVEIA LOPES OAB/SP 331.568.
569.342 LUIS CARLOS JOVINI DA SILVA (Execução de Sentença) Apenso de Semiaberto/Livramento Condicional, fl. 55.
Intimar a defesa da decisão de 05/12/2013, que indeferiu o pedido de livramento condicional e promoveu o sentenciado ao
regime semiaberto. ADV. DRA. PATRÍCIA GALINDO DE GODOY CAZAROTI OAB/SP 203.432.
607.892 GUILHERME AUGUSTO MORAIS DE ALMEIDA BARROS (Execução de Sentença) Apenso de Semiaberto, fl.
87. Intimar a defesa da decisão de 26/11/2013, que indeferiu o pedido de livramento condicional e promoveu o sentenciado ao
regime semiaberto. ADV. DR. JAIME ALEJANDRO MOTTA SALAZAR OAB/SP 162.029.
426.365 ROBSON DE SOUZA Execução de Sentença. Apenso Semiaberto fls. 06: Posto insto, não conheço o pedido.
Aguarde-se o julgamento do agravo interposto. ADV. DRA. MARIA CRISTINA AZEVEDO OAVB/SP 81.918.
426.365 ROBSON DE SOUZA Execução de Sentença. Apenso Pedido de Prescrição de Penas fls. 11: Indefiro por falta
de amparo legal, nos termos do art. 116 e art 117 , inciso V ambos do Código Penal. ADV. DRA. MARIA CRISTINA AZEVEDO
OAVB/SP 81.918.
220058 OSVALDO DOS SANTOS CARRERO (Execução de Sentença). Apenso de Comutação de Penas fls. 41. Ciência
à defesa da r. decisão que, em 06.12.2013, indeferiu o pedido de comutação de penas com base no Decreto nº. 7420/10. ADV.
DR. THIAGO FERREIRA FALIVENE E SOUZA OAB/SP 156.054; ADV. DR. THOMAZ FERREIRA FALIVENE E SOUZA OAB/SP
218.833.
220058 OSVALDO DOS SANTOS CARRERO (Execução de Sentença). Apenso de Agravo em Execução nº. 01561505.2013.8.26.0000 fls. 35. Ciência à defesa da r. decisão proferida nos autos do Agravo em Execução: De ofício reconheceram
a prescrição da falta disciplinar cometida por Osvaldo dos Santos Carrero em 24 de fevereiro de 2011, prejudicado o exame do
agravo. V.U. ADV. DR. THIAGO FERREIRA FALIVENE E SOUZA OAB/SP 156.054; ADV. DR. THOMAZ FERREIRA FALIVENE
E SOUZA OAB/SP 218.833.
725.301 RODRIGO SEITI KOBAYASHI (Execução de Sentença). Apenso Roteiro de Penas. Ciência à Defesa da sentença
de fl. 59 que julgou extinta a pena privativa de liberdade nos autos do processo 6080/2006 da 5ª VC de São Bernardo do Campo,
nos termos do art. 107, inc. II do Código Penal. ADV. AISLAN DE QUEIROGA TRIGO (OAB/SP 200.308).
725.301 RODRIGO SEITI KOBAYASHI (Execução de Sentença). Apenso de Agravo em Execução (990.08.005423-6).
Ciência à defesa do V. Acórdão, datado de 14/08/2008, que negaram provimento ao agravo. ADV. AISLAN DE QUEIROGA
TRIGO (OAB/SP 200.308).
853.009 CRISTIANO ARAUJO DE OLIVEIRA (Execução de Sentença). Apenso de Semiaberto. Ciência à Defesa da r.
sentença de fl. 21 que que indeferiu a progressão ao regime semiaberto. ADV. DR. VALDEVINO DOS SANTOS. OAB-SP nº
56.912.
455818 GENILBER NASCIMENTO DE OLIVEIRA (Execução de Sentença). Apenso de Semiaberto e Livramento Condicional
fls. 28. Intimar a defesa para, no prazo de 05 dias, apresentar as razões de Agravo em Execução, em face da manifestação de
vontade do sentenciado em recorrer da r. decisão que indeferiu os pedidos de progressão de regime e livramento condicional.
ADV. DR.MARIA ELENA DE SOUZA SANTOS OAB/SP 74.168.
995.293 LUIZ FERNANDO DE SOUZA OLIVEIRA (Execução de Sentença). Apenso EXCESSO DE EXECUÇÃO. Ciência à
defesa da r. sentença de fls. 22 que INDEFERIU o pedido formulado e considerou a falta disciplinar de natureza grave aplicada
ao sentenciado. DR. RENATO CAVANI GARANHANI OAB/SP Nº 310.504
625.626 EDUARDO DAS CHAGAS (Execução de Sentença). Apenso de Livramento Condicional. Ciência da r. sentença de
fls. 39 que indeferiu o pedido de livramento condicional. ADV. DR. ISRAEL PEREIRA OAB/SP N. 127.109.
998.251 JOSÉ CICERO DA SILVA (Execução de Sentença). Apenso Roteiro de Penas. Ciência à Defesa da sentença de
fl. 37 que julgou extinta a punibilidade do sentenciado, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal. ADV. JOSÉ
ANDRIOTTI (OAB/SP 97.458).
559.612 DILSON ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS (Execução de Sentença) Apenso Roteiro de Penas, fl. 18 Intimar
a defesa da r. decisão de 23/10/2013: 1. A movimentação de presos, em regra, é afeta ao âmbito administrativo, cabendo aos
Diretores das Unidades prisionais estabelecê-la, obedecidos os critérios de discricionariedade e conveniência (Resolução SAP
nº 52, de 30.05.2013). Assim, há de prevalecer os termos da norma mencionada. 2. O pleito da defesa já teve seu caráter
definido, uma vez que houve nos autos a devida determinação da remoção. Assim, constitui atribuição específica da Secretaria
de Administração Penitenciária providenciar a remoção solicitada, pois a medida é de cunho eminentemente administrativo.
ADV. DR. DENILTON RODRIGUES DOS SANTOS OAB/SP 178853.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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635.052 CLEBERSON ROBERTO GARCIA TEIXEIRA (Execução de Sentença) Apenso Roteiro de Penas, fl. 352 Intimar
a defesa da r. decisão de 13/01/2014: 1. A movimentação de presos, em regra, é afeta ao âmbito administrativo, cabendo
aos Diretores das Unidades prisionais estabelecê-la, obedecidos os critérios de discricionariedade e conveniência (Resolução
SAP nº 52, de 30.05.2013). Assim, há de prevalecer os termos da norma mencionada. ADV. DRA. LEILANE CIPULO OAB/SP
315.944.
469118 ALDEMIR RIBEIRO SANTOS (Execução de Sentença). Apenso de Remição de Penas fls. 25. Ciência à defesa
da r. decisão que, em 12.12.2013, declarou remidos 38 dias das penas impostas relativamente ao período de 31.07.2012 a
19.12.2012; bem como indeferiu a remição referente a 1/3 do referido tempo a ser remido e declarou remidos 144 dias do total
das penas impostas correspondentes a 2/3 do período de 15.03.2001 a 29.05.2001, 28.05.2002 a 30.05.2003, 08.08.2003 a
06.09.2004. ADV. DRA. ELAINE CRISTINA DE SOUZA SAKAGUTI OAB/SP 292111.
469118 ALDEMIR RIBEIRO SANTOS (Execução de Sentença). Apenso de Semiaberto fls. 21. Ciência à defesa da r.
decisão que, em 12.12.2013, indeferiu a promoção do sentenciado ao regime semiaberto. ADV. DRA. ELAINE CRISTINA DE
SOUZA SAKAGUTI OAB/SP 292111.
445578 JORGE LUIZ DA SILVA (Execução de Sentença). Apenso de Semiaberto e Livramento Condicional fls. 75. Intimar
a defesa para, no prazo de 05 dias, apresentar as razões de Agravo em Execução em face da manifestação de vontade do
sentenciado em recorrer da r. decisão que indeferiu os pedidos de progressão criminal e livramento condicional. ADV. DR.
ADRIANO DA SILVA SOARES OAB/SP 149.867.
396.965 LEANDRO RADIANTE (Execução de Sentença). Apenso de Semiaberto. Ciência à defesa da sentença de fls. 24
que indeferiu o pedido de Semiaberto. ADV. PATRICIA GALINDO DE GODOY CAZAROTI OAB/SP 203.432.
445578 JORGE LUIZ DA SILVA (Execução de Sentença). Apenso de Agravo em Execução nº. 0219280-56.2012.8.26.0000
fls. 46. Ciência à defesa da r. decisão proferida nos autos do Agravo em Execução: Deram parcial provimento ao Agravo
ajuizado em favor do sentenciado para que, a perda dos dias remidos em razão da falta grave reconhecida em 02/09/2009 se dê
em razão de 1/3 de sua totalidade, restabelecendo-se a fração de 2/3 desses, com anotações em seu prontuário. V.U. ADV. DR.
ADRIANO DA SILVA SOARES OAB/SP 149.867.
947.470 CARLOS EDUARDO LOPES (Execução de Sentença). Apenso de Semiaberto. Ciência à defesa da sentença de fls.
27 que indeferiu o pedido de Semiaberto. ADV. FABIO ADRIANO BAUMANN OAB/SP 128.315.
798.035 DIEGO OLIVEIRA DE SOUZA Execução de Sentença. Apenso Semiaberto fls.12: Ciência do indeferimento do
pedido de semiaberto. ADV. DRA. MARIA LÍGIA P.F. DOS SANTOS OAB/SP 150.410.
372.231 EVERSON PAUL MASS (Execução de Sentença). Apenso de Comutação (dec. 7873/12). Ciência à Defesa
da sentença de fl. 36 que comutou as penas em 1/5 (um quinto), excluindo-se as penas correspondentes às condenações
inexistentes ao tempo da edição de cada um dos decretos, bem como àquelas relativas aos delitos impeditivos. ADV. TACIANA
JUSFREDO PINTO CARRICONDO (OAB/SP 243.615).
538.093 ELIU MARTINS DE OLIVEIRA (Execução de Sentença). Apenso COMUTAÇÃO DE PENAS. Ciência à defesa da
r. sentença de fls.32 que INDEFERIU o pedido de Indulto formulado pelo sentenciado. DRA ELAINE CRISTINA DE SOUZA
SAKAGUTI OAB/SP Nº 292.111.
716.435 GUSTAVO HENRIQUE MENDONÇA TUCHETTO Execução de Sentença. Apenso Comutação de Penas fls. 43:
Ciência do indeferimento do pedido de comutação de penas Decreto 7873/2012, ante a ausência de amparo legal. ADVS. DRS.
LUIZ FERNANDO CORVETA VOLPE OAB/SP 247.218 e LUANA MARIA GONÇALVES PEREZ VOLPE OAB/SP 269.530.
942.575 DEIVID TADEU MARTINS Execução de Sentença. Apenso de Benefícios fls. 35: Ciência do indeferimento do
pedido de regime aberto, por falta de amparo legal. ADV.DR. MARIO JOEL MALARA OAB/SP 19.921.
892858 FLÁVIO APARECIDO CRUZ SANTOS (Execução de Sentença). Apenso de Roteiro de Penas fls. 19. Ciência
à defesa da r. decisão de 14.01.2014: A movimentação de presos, em regra, é afeta ao âmbito administrativo, cabendo aos
Diretores das Unidades Prisionais estabelece-la, obedecidos os critérios de discricionariedade e conveniência (Resolução SAP
n. 52, de 30.05.2003). ADV. DRA. PATRÍCIA FLORA SALVIANO DA COSTA OAB/SP 271.068.
442.901 JOSÉ CARLOS OLIVEIRA ALMEIDA (EXECUÇÃO DE SENTENÇA). Apenso de Regime Semiaberto. Ciência à
defesa da r. sentença de fl. 23 que indeferiu a promoção do sentenciado ao regime semiaberto e apresentar, no prazo de cinco
dias, razões de agravo. ADV. ROSILENE MOURA LEITE (OAB/SP 283.257).
442.901 JOSÉ CARLOS OLIVEIRA ALMEIDA (EXECUÇÃO DE SENTENÇA). Apenso de Comutação (dec. 7873/12).
Ciência à Defesa da sentença de fl. 13 que comutou as penas em 1/5 (um quinto), excluindo-se as penas correspondentes às
condenações inexistentes ao tempo da edição de cada um dos decretos, bem como àquelas relativas aos delitos impeditivos.
ADV. ROSILENE MOURA LEITE (OAB/SP 283.257).
918.093 OSMAR ZAMBELLI RODRIGUES (Execução de Sentença). Ciência à defesa da r. decisão de fls. 47: Já houve
nos autos a devida determinação da remoção. Constitui atribuição específica da Secretaria de Administração Penitenciária
providenciar a remoção solicitada, pois é de cunho eminentemente administrativo. DR. ADILSON DE BRITO OAB/SP Nº
285.999
856.939 JEFTHER DOS SANTOS FONTES (Execução de Sentença). Apenso de Semiaberto. Ciência à defesa da sentença
de fls. 61 que indeferiu o pedido de Semiaberto. ADV. TALITA FERNANDEZ OAB/SP 265.052.
1.011.603 ADEMAR APARECIDO DE OLIVEIRA (Execução de Sentença). Apenso de Semiaberto e Livramento Condicional.
Ciência à defesa da sentença de fls. 50 que indeferiu o pedido de Livramento Condicional. ADV. ERICK JOSE AMADEU OAB/
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SP 226.930.
457.661 FERNANDO LUIZ DOS SANTOS (Execução de Sentença). Apenso de Livramento Condicional e Semiaberto.
Ciência à defesa da sentença de fls. 46 que indeferiu o pedido de Livramento Condicional e promoveu ao Regime Semiaberto.
ADV. PATRICIA GALINDO DE GODOY CAZAROTI OAB/SP 203.432.
708.754 GIVANILDO ALVES DE SOUZA (Execução de Sentença). Apenso de Falta Disciplinar. Ciência à defesa da sentença
de fls. 42 que indeferiu o Excesso de execução e reconheceu a falta disciplinar como de natureza grave. ADV. MARCELO
DUARTE OAB/SP 178.382.
772.102. PLINIO CAPPELETTI (Execução de Sentença). Apenso de benefícios. Ciência à defesa da sentença de fls. 46 que
indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto. ADV. SILVANA HELENA DE PAULA (OAB/SP 127.368).
989750- DAVID AMORIM DOS SANTOS(EXECUÇÃO DE SENTENÇA). Apenso Livramento Condicional. Ciência da r.
sentença datada de 13.12.2013 que indeferiu pedido de livramento condicional. ADV. DR. MARCELO DUARTE-OAB 178.382.
574.432 FABIO CORREA FERREIRA (Execução de Sentença). Apenso de Progressão de Regime. Ciência à defesa da
sentença de fls. 147 que indeferiu o pedido de Livramento Condicional e promoveu ao Regime Semiaberto. ADV. DR. MARCELO
DUARTE - OAB/SP 178.382.
574.432 FABIO CORREA FERREIRA (Execução de Sentença). Apenso de Comutação. Ciência à defesa da sentença de fls.
16 que COMUTOU o remanescente das penas privativas de liberdade impostas ao sentenciado, determinando a REDUÇÃO em
1/4 (UM QUARTO). ADV. DR. MARCELO DUARTE - OAB/SP 178.382.
455.125 SERTGIO MOURA DA SILVA FERNADES Execução de Sentença. Apenso Remição de Penas 71: Ciência do
indeferimento do pedido de aplicação de nova lei favorável (lei n.12.433/2011). ADV. DR. MARCELO P. DUARTE OAB/SP
178.382.
737.359. VINICIUS TEIXEIRA DOS SANTOS (Execução de Sentença). Apenso de benefícios. Ciência à defesa da sentença
de fls. 14 que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto. ADV. MARIA LÍGIA P. F. DOS SANTOS (OAB/SP
150.410).
447.464. CELESTINO BRAZAGA (Execução de Sentença). Apenso Roteiro de Penas. Ciência à defesa do despacho de fls.
13 que segue: Defiro a vista dos presentes autos fora de cartório, pela defesa constituída, pelo prazo de 05 (cinco) dias. ADV.
MARCUS WILLIAN BERGAMIN (OAB/SP 147.829).
692.641 WELLITON POSSIDONE DE SOUZA (Execução de Sentença). Apenso de Regime Semiaberto e Livramento
Condicional. Ciência à Defesa da sentença de fl. 19 que indeferiu a progressão ao regime semiaberto e apresentar, no prazo
de cinco dias, razões de agravo referente às sentenças de indeferimento do livramento condicional e da progressão ao regime
semiaberto. ADV. DEYSE LUCIANA DE LARA (OAB/SP 275.310).
EXECUÇÃO 709.834- ALEXSSANDRO CARDOSO MOTA (execução de sentença) . Apenso Livramento Condicional . fls.
238-239. Ciência à defesa , que por r. decisão datada de 16/12/2013, foi revogado o livramento condicional anteriormente
concedido ao sentenciado e fixado o regime fechado . ADV. Dr. ANTONIO CARLOS BRUNETTI OAB/SP 98.393.
936.214. EDVANIR JORGE MANFRIM (Execução de Sentença). Apenso de Situação Processual. Ciência à defesa da
sentença de fls. 34 que indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto. ADV. DRA MICHELI PATRÍCIA ORNELAS RIBEIRO
TEIXEIRA DE CARVALHO (OAB/SP 283.259 / DR. MARCELO OLIVEIRA OAB/SP 314.159).
710.034 MARCOS ALVES DA SILVA (Execução de Sentença). Apenso de Regime Semiaberto. Ciência à Defesa da sentença
de fl. 52 que promoveu o sentenciado ao regime. ADV. LUIZA MOREIRA BORTOLACI (OAB/SP 188.762).

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MICHEL FERES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CINTHIA MELLO DE OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2014
Processo 4000066-67.2013.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - JADEMIR NEIVA - Wal Mart Brasil Ltda - - GARANTEC - ITAÚ SEGUROS S/A - - Digibras Industria do Brasil Sa
- Vistos. Considerando-se o pagamento efetuado e o decurso do prazo para manifestação da parte autora, sem olvidar o
levantamento levado a efeito às fls. 85, declaro quitado o débito cobrado nestes autos. Façam-se as anotações e comunicações
necessárias. Int. - ADV: DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD (OAB 171674/SP), ELIZEU ANTONIO DA SILVEIRA ROSA
(OAB 278479/SP), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (OAB 131600/SP)
Processo 4000554-22.2013.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - HAMILTON
TEIXEIRA - COMPANY TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - Vistos. Relatório dispensado por permissivo legal. Fundamento
e decido. A sentença atenderá aos reclamos emergentes de concisão e objetividade em prol de uma eficiente resolução da
causa e em detrimento de discussões teóricas e impertinentes a esta senda. A culpa do condutor do coletivo no evento danoso
resta evidente. Nessa toada ele declarou que fez desvio do trajeto e ao fazer a conversão a direita na Rua Santina Souza
Oliveti com Rua Manoel Carrera, chocou se contra um tronco da arvore que estendia na via, batendo na janela vindo a quebrar
e os estilhaços do vidro machucando a cabeça do Sr. Hamilton, que sentava na poltrona da janela (fls. 26). É o que basta para
delinear a imperícia e imprudência com que se houve o condutor do coletivo. De outra sorte o pedido de indenização por danos
morais não se fundamenta em lesão grave supostamente suportada pela parte autora (como quer fazer crer a parte ré), mas
sim nos danos psicológicos que sobrevieram ao evento em questão. E o autor comprova através do parecer psicológico de fls.
34/36 (sobre o qual não há nenhuma impugnação específica e/ou fundamentada) que do acidente em questão vem suportando
estresse pós traumático com possível desenvolvimento para um transtorno do pânico. Feitas estas ponderações passo ao
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exame do quantum indenizatório devido pela demandada à parte autora. É sabido que, na quantificação da indenização por
dano moral deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial. Neste propósito, impõe-se que
o magistrado atente às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do
sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral
deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento sem causa da vítima. A dúplice
natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho,
em sua obra Programa de Responsabilidade Civil: Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176),
na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um
bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de
lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de
cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de
qualquer maneira o desejo da vingança (in: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).
Na hipótese sob comento, considerando as condições da parte autora, solteiro, de 42 anos; e da ré, empresa de transporte
coletivo de porte mediano; as consequências da falta cometida pela ré (parecer de fls. 34/36), entendo adequada a fixação do
quantum indenizatório em R$ 15.000,00, que deverá ser corrigido monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês tudo
a contar da citação (montante que se coaduna aos parâmetros adotados comumente por este julgador e às peculiaridades
do caso posto em liça). Ante todo o exposto e o que mais destes autos consta julgo parcialmente procedente esta Ação de
Indenização por Danos Morais que HAMILTON TEIXEIRA promove em face de COMPANY TUR TRANSPORTE E TURISMO
LTDA e via de consequência condeno a ré ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 ao autor, montante que deverá ser corrigido
monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês tudo a contar da citação. Sem condenação nas verbas da sucumbência
por não se alvitrar má fé na conduta da parte perdedora. Outrossim, julgo extinto o processo com fundamento no CPC, 269, I.
Custas ex lege. P. R. I. (preparo R$ 591,37) - ADV: VALDEMIR DA SILVA PINTO (OAB 115567/SP), DANILO MASTRANGELO
TOMAZETI (OAB 204263/SP), CLAYTON JOSÉ MUSSI (OAB 223319/SP)
Processo 4001854-19.2013.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Seguro - CARLOS ALBERTO OLIVEIRA
GOMES - CARDIF DO BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - - BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
- Vistos. Relatório dispensado por permissivo legal. Fundamento e decido. Por primeiro, em se tratando de relação de consumo
e havendo uma cadeia de fornecedores do produto, todos respondem por eventual falha nesta senda (inteligência do CDC 18).
Até porque no caso dos autos uma ré é a própria empresa seguradora (a qual responde pelos termos contratados), e a outra é
a que efetivamente negociou o produto e auferiu lucros dessa venda (recebeu os ônus e evidentemente arca com os ônus do
negócio). Desta forma restam afastadas as preliminares de ilegitimidade passiva arguidas por ambas as rés. Outrossim, não se
há falar em necessidade de prova pericial à luz da singeleza do tema da facilidade de compreensão dos fatos, os quais
prescindem da elaboração de um parecer por técnico especializado uma vez que de todo o amealhado nos autos se mostra
possível analisá-los e concluir o que de direito. No mérito, nada obstante a revelia da ré BV FINANCEIRA (certidão de fls. 103),
de rigor a improcedência do pedido. Com efeito e sem tergiversações, a questão submetida a apreciação nesta especializada
cinge-se à regularidade da contratação e ao juízo de valor a ser emitido sobre eventual má-fé da parte segurada, no sentido de
que omitiu informações que poderiam influir na aceitação da proposta pela seguradora apelada, de sorte a ensejar a perda do
direito ao valor do seguro, a teor do artigo 766, do Código Civil vigente. Compulsando os autos a prova documental entoa no
sentido de que a parte segurada quando da assinatura da proposta já tinha ciência da moléstia que acometia e simplesmente
omitiu essa informação, concluindo-se pelo atuar da segurada em desconformidade com a esperada boa-fé contratual. Como é
notório, “segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e
veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes” (art. 765 CC/2002 - art. 1.443
CC/1916). Do mesmo codex, “se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias
que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio
vencido” (art. 766 CC/2002 - art. 1.444 CC/1916). Das provas produzidas nos presentes autos resta evidenciado que a “de
cujus” já se encontrava acometida de câncer de reto metastásico para fígado, linfonodos abdominais, está realizando
quimioterapia paliativa antes da contratação da apólice de seguro, cuja proposta restou assinada em 12/09/2012. Com efeito, a
fls. 78 vê-se que a última consulta da contratante ocorreu em 31/01/2012. Vale dizer, a de cujus já se encontrava em tratamento
e sabia do teor da grave moléstia que a perturbava e que culminou por leva-la a óbito (fls. 25). De outra feita, colhe-se da
proposta de seguro de fls. 76/77 e que contem a assinatura da segurada, logo abaixo da seguinte declaração: “Declaro que
estou ciente que para ser elegível a garantia de Desemprego Involuntário devo ter no mínimo 12 (doze) meses de carteira
assinada em regime CLT com o mesmo empregador, ou que para ser elegível a garantia de Incapacidade Física Total e
Temporária por período igual ou superior a 15 (quinze) dias devo ser um profissional liberal ou autônomo devidamente
regulamentado, devendo comprovar a atividade exercida. Declaro para os devidos fins que estou de acordo com a adesão ao
Seguro de Proteção Financeira, que li e concordo com as condições gerais deste seguro. Declaro ainda que até o momento da
contratação deste Seguro, estou em perfeitas condições de saúde e em plena atividade profissional, e não possuo doenças préexistentes de meu conhecimento. Estou ciente de que quaisquer omissões ou circunstâncias que possam influir na aceitação da
proposta ou no valor do prêmio prejudicará o meu direito à indenização, além de não me desobrigar ao pagamento do prêmio
vencido, nos termos do artigo 766 do Código Civil Brasileiro (destaquei). Ora, não se trata de se aferir se a parte segurada
estava ciente da morbidade da doença que o acometia ou mesmo do fato de não ter se dirigido ao estabelecimento da parte
comerciante com o específico fim de adquirir seguro de vida, mas da má-fé evidenciada na confirmação de que gozava de
perfeita saúde, mesmo evidentemente ciente de que era portadora de moléstia grave. Significa dizer que, naquela ocasião,
diante da evidente gravidade da moléstia que a acometia, certo é que lhe competia informar sua condição clínica e tratamento
quimioterápico pelo qual passava. Ao revés disso, limitou-se a assinar a declaração acima transcrita, dando conta de seu perfeito
estado de saúde e da ausência do tratamento mencionado. Como restou evidente, tal não refletia a verdade. Tampouco se pode
taxar de difícil entendimento a declaração assinada. Note-se que seus termos são simples e a extração de que a pessoa que
assina a declaração deve mencionar doenças pré-existentes é absolutamente compreensível pelo homem médio (e isso
independe do recebimento da apólice propriamente dita). De mera perfunctória leitura dos documentos de proposta do seguro
verifica-se sua simplicidade, conduzindo à certeza de que houve o pleno entendimento do que se pretendia contratar e das
implicações do documento em que declara seu estado de saúde. Além disso, o fato do contrato ter sido celebrado na sede da
financeira, através de um de seus funcionários (devidamente indicado no contrato) e juntamente com a contratação do
financiamento de um veículo que ficaria na posse direta da parte segurada, tal não retira do negócio jurídico firmado sua lisura,
mormente quando não há nos autos qualquer vício a lhe macular a existência e validade, não existindo qualquer insurgência da
parte autora com relação ao conteúdo das declarações prestadas no referido instrumento. Ressalte-se que o fato da seguradora
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não ter submetido a parte segurada a exames médicos ou laboratoriais, confiando na declaração prestada no cartão proposta
não significa o reconhecimento tácito da responsabilidade de indenizar, porque tal dispensa é proveitosa a ambos os contratantes,
já que desonera o contrato de seguro. Verifica-se, pois, que a seguradora desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia
no que se refere a prova da doença preexistente ao seguro contratado e de seu inequívoco conhecimento pela segurada,
conduzindo à conclusão de sua má-fé na celebração do negócio jurídico em questão. A respeito do ônus da prova em casos
semelhantes, ensina Carvalho Santos: “O segurado, em se tratando de seguro de vida, deve, regra geral, esclarecer a idade, a
profissão, o estado de saúde. Qualquer informação falsa ou errada, qualquer omissão ou reticência, da parte do segurado, dará
motivo à nulidade do contrato, pelas razões já conhecidas. Mas, evidentemente, quando o segurador por esse fundamento
recusa pagar o seguro, claro que lhe cabe provar: a) não só que o segurado no momento da celebração do contrato já sofria da
moléstia de que veio a falecer; b) como ainda que ele a conhecia e que efetivamente a dissimulou” (in Código Civil Brasileiro
Interpretado, v. XIX, 9ª ed., 1977, p. 300/301). É a interpretação jurisprudencial sobre o tema: “DIREITO CIVIL. CONTRATO DE
SEGURO DE VIDA. OMISSÃO DO SEGURADO SOBRE O SEU REAL ESTADO DE SAÚDE. FALECIMENTO. CAUSA MORTIS.
DOENÇA PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. 1. Restando comprovado que o segurado sabia ser
portador de uma doença congênita que, de fato, o levou a óbito, e omitiu tal fato da seguradora, não há de se falar em indenização
securitária. 2. Apelo improvido. Sentença Mantida” (TJ/DF, Apelação Cível n.º 20000110292896, rel. Arnoldo Camanho de Assis,
j. 30.10.2003). Também: “DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. RECUSA DE PAGAMENTO. OMISSÃO ACERCA DE DOENÇA
PREEXISTENTE. PERDA DO DIREITO AO VALOR DE COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E NÃO-PROVIDO. I - O
segurado e o segurador são obrigados a guardar no contrato de seguro a mais estrita boa-fé e veracidade, de forma que se o
segurado não fizer declarações verdadeiras e completas. Omitindo circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta
ou na taxa do prêmio, perderá o direito ao valor do seguro, e pagará o prêmio vencido (código civil de 1916, arts. 1.443 e 1.444).
II - A ocultação de doença preexistente vicia o contrato de seguro e desobriga a seguradora em face do pagamento do valor de
cobertura ao segurado. III - Recurso conhecido e não-provido” (TJ/DF, Apelação Cível n.º 20000110836767, rel. Waldir Leôncio
Junior, j. 15.09.2003). Partindo das recomendações doutrinárias e jurisprudenciais, em cotejo com as provas produzidas, tem-se
que a invocação do art. 766 do Código Civil tem cabimento no caso em tela, diante da comprovação inconcussa do elemento
subjetivo da má-fé da segurada, ou seja, de que esta omitiu a existência da doença grave de que era portador, com o fim de
obter a aceitação da seguradora. Desta feita, tem-se que encontra amparo na lei a recusa da seguradora em indenizar o
beneficiário-autor, ao argumento de que a segurada, ao celebrar o contrato, já era portadora da doença que a vitimou. Ante todo
o exposto e o que mais destes autos consta julgo improcedente esta Ação Declaratória c/c Ação Condenatória de Pagamento de
Seguro e Quitação de Contrato/Obrigação c/c Devolução de Valores e Dano Moral que CARLOS ALBERTO OLIVEIRA GOMES
promove em face de CARDIF DO BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A e BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINALCIAMNTO
E INVESTIMENTO. Outrossim, julgo extinto o processo com fundamento no CPC 269, I. Sem condenação nas verbas da
sucumbência por não se alvitrar má fé na conduta da parte perdedora. P.R.I. (preparo R$ 862,73) - ADV: ALESSANDRO
ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP), MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP), MARA REGINA ANANIAS
GODOY (OAB 270517/SP), SIRVALDO SATURNINO SILVA (OAB 135068/SP), SANDRO MARCOS GODOY (OAB 126189/SP),
ANTONIO ARY FRANCO CESAR (OAB 123514/SP)
Processo 4002046-49.2013.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Renata
Moreira de Camargo - Telefonica Brasil S/A - nota de cartório: Valor do preparo R$ 218,17 referente à sentença de Fl. 125/128,
conforme cálculo de Fl. 129. - ADV: HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP), THAIS DE MELLO LACROUX (OAB
183762/SP), CESAR FERNANDO FERREIRA MARTINS MACARINI (OAB 266585/SP)
Processo 4002230-05.2013.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Mário Yoshiteru Takada - PAULO
SERGIO CARAVANTE BADARO - Certifico e dou fé haver expedido mandado de levantamento judicial em favor do exequente
(Guia 19/2014), para retirada em cartório no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: MURILO DELANHESI DE OLIVEIRA (OAB 326530/
SP)
Processo 4002878-82.2013.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Seguro - Fabrício Bisacchi - PORTO
SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - Vistos. Relatório dispensado por permissivo legal. Fundamento e decido. Trata-se
de ação de cobrança de indenização de seguro, ante os gastos com avarias no veículo segurado (veículo FIAT Siena Fire,
ano 2005, placas DJM-4564), suportados pela parte autora, que contratara o seguro do bem com a ré. No dia 8 de fevereiro
de 2013, o veículo segurado era conduzido pelo autor e se envolveu em colisão de trânsito ao avançar a preferencial em um
cruzamento e colidir contra uma viatura policial. Ante a extensão dos danos sofridos, a segurado solicitou o pagamento da
indenização correlata, deparando-se com a recusa da seguradora sob a alegação de agravamento do risco por conta do fato de
que o segurado estaria conduzindo o veículo sob o efeito de substância alcoólica no momento da colisão. De fato, o condutor do
veículo segurado foi atendido pela Polícia Militar e constou do relatório policial a observação de que ele apresentava “exalava
odor etílico e sinais aparentes de embriaguez, contudo recusou-se a submeter-se a teste de etilômetro”. Nessa toada, ao ser
conduzido à delegacia de polícia onde foi autuado por infração ao artigo 306 da Lei 9.503/97, após o exame clínico restou
atestado que o autor apresentava-se embriagado, alcoolemia maior ou igual a 6 dg/L. Ante tal constatação razoável a conclusão
da existência do agravamento do risco e com isso razão assiste à Cia Seguradora, dispensando-a de pagar a indenização
contratada. Não se descure que o segurado somente perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do
contrato, conforme dispõe o artigo 768 do Código Civil. A boa-fé do segurado é sempre presumida, ao passo que a má-fé, tida
como causa eficiente para permitir que a Seguradora rejeite o pedido de pagamento, deve ser comprovada e o ônus dessa prova
cabe à Seguradora. No que se refere à embriaguez propriamente dita e como causa de agravamento do risco a ponto de obstar
o direito de obter a indenização, sabe-se que a jurisprudência é tranqüila no sentido de apontar que essa causa, para fins de
justificar o agravamento e implicar em perda do direito, deve ser precedida das seguintes variantes: a) preponderância do estado
embriaguez como causa determinante do evento danoso, o que significa dizer que o só estado de embriaguez não implica nem
acarreta perda do direito à indenização; b) sendo o condutor terceiro e não o segurado, que aquele, no ato da entrega do veículo,
detivesse conhecimento da suposta embriaguez; c) prova da embriaguez. E no caso dos autos resta evidente que a condução do
veículo automotor sob a influência de substância alcoólica foi causa determinante na acidente. Há um ditado jurídico no sentido
de que do nada, nada vem. Vale dizer, se algo ocorreu, com certeza há uma causa. O autor não foi abalroado por ninguém, não
menciona o que o teria feito perder o controle de seu conduzido e tampouco nega que tivesse ingerido substância alcoólica. Ora,
diante da ausência de qualquer fato mencionado como causa e à luz da constatação policial (que ostenta fé pública e merece
crédito até prova em contrário) no sentido de que o autor apresentava-se embriagado quando da colisão do veículo quadra
ressaltar que o autor simplesmente desobedeceu ao sinal de parada a si dirigido, o que demonstra comprometimento evidente
de sua capacidade de raciocínio - resta evidente que o autor não ostentava o mesmo reflexo necessário ao ato e se comparado
a um cidadão completamente sóbrio. Assim, por óbvio sua condição clínica concorreu para que ele sozinho causasse o acidente
(até porque ele invadiu a preferencial sem qualquer razão para tanto a não ser o comprometimento de sua capacidade de
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pensar e agir por conta da embriaguez). Nessa linha de raciocínio sabe-se que o Sistema Nervoso Central (SNC) é o órgão
mais rapidamente afetado pelo álcool sendo este depressor do Sistema Nervoso Central. Portanto, a ingestão de álcool, mesmo
em pequenas quantidades, diminui a coordenação motora e os reflexos, comprometendo a capacidade de dirigir veículos, ou
mesmo operar outras máquinas. Alguns efeitos são observáveis, dependendo da concentração de etanol no sangue como: fala
pastosa, cambaleante, perda do equilíbrio,confusão entre outros (SCIVOLETTO, S.; MALBERGIER, A. In: OGA, S. Fundamentos
de Toxicologia. São Paulo: Atheneu Editora, 2003. Cap.4.5, p. 276,277.). Segundo DUARTE (2011) na lição de Manoel Messias
Barbosa o exame de dosagem alcoólica é a única prova que se admite para averiguação da embriaguez, podendo tal exame
ser suprido por averiguação clínica ou idôneos elementos testemunhais. A melhor prova do estado de ebriedade é na verdade a
testemunhal, que informa sobre as condições físicas do indivíduo embriagado, muito conhecidas pelo andar inseguro, fala mole,
hálito etílico e voz pastosa (destaquei) (DUARTE, A. P. A Perícia criminal como elemento introdutório do Processo Penal, 2011
(disponível em http://www.mpm.gov.br/mpm/servicos/assessoria-de comunicacao/revista-do-mpm/revista18.pdfpage=38). Nessa
conformidade, absolutamente evidente e demonstrado o agravamento intencional do risco vez que o autor voluntariamente ingeriu
bebida alcoólica e na sequencia e sem qualquer interferência conhecida veio a acidentar-se. De outra banda, é perfeitamente
lícito à Seguradora instaurar procedimentos destinados a melhor apurar as causas de sinistros envolvendo os bens segurados,
de modo que age no exercício regular de um direito quando realiza auditoria para investigar as causas de acidentes. Por
isso, esses procedimentos, em regra, salvos situações excepcionais (aqui não verificadas) não causam padecimento moral
aos segurados. Com muita propriedade decidiu-se nos autos 1.713/09 da 5ª vara cível da comarca de São José do Rio Preto
que de acordo com o artigo 231 do Código Civil, aquele que se nega a submeter-se à exame médico necessário não poderá
aproveitar-se de sua recusa (fls. 47/52). Ora, se o autor negou-se a realizar o exame tampouco poderia agora suscitar a falta
dele para dizer que não há prova de sua embriaguez. Finalmente, nada há de ilícito na cláusula 6.1.4 da avença em questão
e que disciplina as hipóteses de perda de direitos da indenização, verbis: “6. PERDA DE DIREITOS 6.1. ALÉM DOS CASOS
PREVISTOS EM LEI, A SEGURADORA ISENTA-SE DE QUALQUER OBRIGAÇÃO DECORRENTE DA APÓLICE, SE HOUVER
A PERDA DE DIREITOS RELATIVOS AOS SEGUROS DE AUTOMÓVEL, RCF-V E APP, NOS SEGUINTES CASOS: (...) 6.1.4.
SE O VEÍCULO SEGURADO: (...) d) estiver sendo dirigido, utilizado, conduzido e/ou manobrado na ocasião do sinistro: - por
pessoa que esteja sob ação de álcool, drogas ou entorpecentes, quando da ocorrência do sinistro, desde que caracterizado o
nexo causal. Essa hipótese aplica-se a qualquer situação e abrange não só os atos praticados diretamente pelo Segurado, mas
também os praticados por qualquer pessoa que estiver conduzindo o veículo, com ou sem o consentimento do Segurado; (...).
Aliás, não toca à ré a obrigação de através de seus prepostos ler o contrato inteiro ao autor. É obrigação da ré proporcionar ao
consumidor a leitura do teor do contrato e fornecê-lo à parte contratante. E isso foi feito. Cumpre ainda relevar que o motivo
acima (dirigir veículo automotor sob o efeito de álcool ou substancia entorpecente) é crime e notoriamente sabido pelo cidadão
comum diante da relevância que a mídia confere ao tema. Desta feita, não se há falar em defeito de informação e nulidade
dessa cláusula até pela obviedade da hipótese. Ante todo o exposto e o que mais destes autos consta julgo improcedente esta
ação. Outrossim, julgo extinto o processo com fundamento no CPC 269, I. Sem condenação nas verbas da sucumbência por
não se alvitrar má fé processual na conduta da parte perdedora. P.R.I. (preparo R$ 513,07) - ADV: CLAUDIO JOSE PALMA
SANCHEZ (OAB 145785/SP), ANTENOR MORAES DE SOUZA (OAB 88740/SP)
Processo 4003446-98.2013.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - JOSÉ
ROBERTO FERNANDES - UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE - Vistos. Por ora converto o julgamento em diligência para que
a ré informe se dispõe em seu quadro de médicos conveniados o tipo de especialista do qual o autor necessitava atendimento,
ou seja, um “neuroftalmologista”. Em caso positivo em qual ou quais localidades, declinando inclusive o nome do profissional e
informando se ele é apto a tratar da patologia denominada como “doença de graves”. Prazo de 5 dias soba as penas do CPC
359. Com a resposta da ré tornem conclusos. Intimem-se. - ADV: FLAVIO LUIS BRANCO BARATA (OAB 126018/SP), VICTOR
FLAVIO MARTINEZ FRANCO (OAB 226776/SP), RUBIA CRISTINA SORRILHA (OAB 278853/SP), NAYARA MARIA SILVERIO
DA COSTA DALLEFI (OAB 290313/SP)
Processo 4005253-56.2013.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - João Luis
da Silva - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - Vistos. HOMOLOGO o acordo formulado entre as partes, para que surta os seus
jurídicos e legais efeitos e, com fundamento legal no artigo 269, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente
ação. Concordes, certifique-se o trânsito em julgado e façam-se todas as anotações e comunicações necessárias. Expeça-se,
de imediato, mandado de levantamento em favor da parte autora. Na sequência, intime-se-a para retirada em cartório, no prazo
de cinco dias. Em igual prazo, deverá manifestar-se sob pena de presunção de cumprimento da obrigação. P.R.I. (guia nº 28/14)
- ADV: NIVALDO FERNANDES GUALDA JUNIOR (OAB 208908/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MICHEL FERES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CINTHIA MELLO DE OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2014
Processo 0002002-35.2012.8.26.0482 (482.01.2012.002002) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Indevido - Marcos Antonio da Silva - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Está seguro o juízo, intime-se
o(a) executado(a) da penhora e do prazo para, caso queira, apresentar impugnação à execução. 7. Int. (nota de cartório: R$
676,87) - ADV: JONATHAN DA SILVA CASTRO (OAB 277910/SP), FÁBIO CEZAR TARRENTO SILVEIRA (OAB 210478/SP),
ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP), FABIOLA PRESTES BEYRODT DE TOLEDO MACHADO (OAB
105400/SP)
Processo 0002145-97.2007.8.26.0482 (482.01.2007.002145) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Anderson Augusto
Rodrigues - Oriel Moro Cavalcante - Vistos. Fl. 280: defiro. Façam-se as anotações necessárias. No mais, considerando-se que
a presente ação tramita há mais de seis anos, bem como os princípios norteadores do Juizado Especial Cível, em especial a
celeridade, intime-se a parte exequente para, no prazo de 30 dias dar regular andamento ao feito, sob pena de extinção (Lei
n.º 9.099/95, art. 53, par. 4º). Int. - ADV: NILSON GRIGOLI JUNIOR (OAB 130136/SP), WAGNER LUIZ FARINI PIRONDI (OAB
105594/SP)
Processo 0002232-43.2013.8.26.0482 (048.22.0130.002232) - Cumprimento de sentença - Perdas e Danos - Arlene Maria
Soares Correia - Carrefour Comércio e Industria Ltda - Vistos. Tendo em vista a certidão/consulta de fls. 44, regularize o patrono
da parte requerida sua representação processual. Int. - ADV: LUÍS GUSTAVO DE PAIVA LEÃO (OAB 195383/SP)
Processo 0003410-95.2011.8.26.0482 (482.01.2011.003410) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações e
Adicionais - Eduardo Iasco Pereira - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Feito 21/11 Expeça-se guia de levantamento da
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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quantia depositada às fls. 133 e intime-se o(a) exequente para vir receber em cinco dias. Deverá também ser intimado(a) para,
no mesmo prazo, se manifestar sobre a satisfação integral de seu crédito, consignando-se que a ausência de manifestação será
interpretada como concordância. Int.(guia nº 25/14) - ADV: MAURO FERREIRA DE MELO (OAB 242123/SP), HÉLIO FERREIRA
DE MELO (OAB 284168/SP), THEO MARIO NARDIN (OAB 57017/SP)
Processo 0004583-86.2013.8.26.0482 (048.22.0130.004583) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Alessandra Florindo Albertoni - Ober Sa Industria e Comercio - Feito n.º 484/2013 Vistos. Relatório dispensado por
permissivo legal. Fundamento e decido. Desnecessária maior instrução face aos documentos colacionados, ex vi do artigo 330,
I da lei de ritos. Primeiramente, nos termos do artigo 319 do CPC, decreto revelia à ré, haja vista que apresentou contestação
intempestivamente, consoante se verifica da certidão de fls. 41. Com efeito, não obstante os efeitos da revelia, no tocante ao
pedido de aplicação de juros legais sobre o valor do débito referente ao cheque devolvido, diante da manifestação da autora de
fls. 45, de que realizou acordo e consequentemente o pagamento do referido cheque, a ação está no caso de ser julgada extinta
sem resolução do mérito, por perda do objeto, em razão da falta superveniente do interesse de agir, nos termos do artigo 267,
VI, do CPC. A contrario sensu, com relação ao pedido de exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, como já
houve o pagamento do débito, de rigor a procedência do pedido, devendo ser expedido ofício ao SERASA para retirada do nome
da autora com relação ao apontamento de fls. 11. Ante o exposto e por mais que dos autos consta da presente ação proposta
por ALESSANDRA FLORINDO ALBERTONI em face de OBER S/A INDUSTRIA E COMERCIO, com relação ao pedido de
aplicação de juros legais para pagamento do débito, em razão da superveniente falta de interesse de agir, julgo extinta a ação,
sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 267, VI do CPC (falta de interesse de agir por perda de objeto) e, concernente ao
pedido de exclusão do nome da autora do SERASA, julgo-o procedente nos termos do art. 269, I, do CPC, devendo para tanto,
ser expedido o competente ofício. Sem condenação nas verbas da sucumbência por não se alvitrar má fé na conduta da parte
perdedora. P.R.I. Valor do preparo - R$ 228,65 - ADV: RONALDO RIBEIRO (OAB 134591/SP)
Processo 0005053-88.2011.8.26.0482 (482.01.2011.005053) - Cumprimento de sentença - Bancários - Eliane Dias Campos
Lomas - Bv Financeira Sa Crédito, Financeiro e Investimento - Vistos. Intime-se a parte autora para, querendo, se manifestar
sobre o pedido de exceção de pré-executividade. Prazo: 10 dias. Após, tornem conclusos para decisão. Int. - ADV: ENY PAULA
MARTINUCI FERNANDES (OAB 320143/SP), JOSÉ PEDRO CÂNDIDO DE ARAUJO (OAB 186255/SP), FERNANDO HOMERO
CHAMIM (OAB 146058/SP)
Processo 0005733-10.2010.8.26.0482 (482.01.2010.005733) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito
- Marcia Roberta Manrique - Maria Lemes Pereira - Vistos. Por ora, intime-se a autora para, no prazo de cinco dias, comprovar
seus rendimentos dos últimos três meses; apresentar declaração de imposto de renda atualizada, bem como certidões do CRI
e órgão de trânsito local, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade processual. Feito isso, tornem conclusos para
decisão. Int. - ADV: JOSÉ WILMAR FERREIRA LIMA (OAB 169925/SP), DENISE APARECIDA DA SILVA DIAS (OAB 245186/
SP), ODILO DIAS (OAB 91899/SP), PAULO ROBERTO PENHA (OAB 259890/SP), CAMILA CAVALLI DE OLIVEIRA ARAUJO
(OAB 322332/SP)
Processo 0005900-90.2011.8.26.0482 (482.01.2011.005900) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Aposentadoria Roberto Aparecido Cocito de Souza - Sprev São Paulo Previdência - - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Processo n.º
62/11 VISTOS. Ante o pagamento integral do débito, julgo EXTINTA a presente ação com fundamento no artigo 794, inciso I, do
Código de Processo Civil. Expeça-se guia de levantamento em favor do(a) exequente, do depósito de fls. 121, e intime-o(a) para
retirá-la no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se o(a) exequente de que, terá o prazo de 90 (noventa dias) dias, para desentranhar
os documentos instrutores do pedido, cientificando-o de que decorrido este prazo, os mesmos serão inutilizados, nos termos
do item 30.2, subseção VIII, Cap. IV, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após o trânsito em julgado anote-se
no sistema informatizado a extinção do processo. P.R.I. - ADV: NEIVA MAGALI JUDAI GOMES (OAB 99169/SP), JELIMAR
VICENTE SALVADOR (OAB 140969/SP)
Processo 0006825-86.2011.8.26.0482 (482.01.2011.006825) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido
- Isabel Cristina Leite Guilherme - - Celso de Oliveira Guilherme - Aymoré Crédito, Financiamentos e Investimentos (santander
Financiamento) Sa - Vistos. Fl.79: defiro. Se necessário proceda-se ao cancelamento do mandado de levantamento expedido à
fl. 76vº, expedindo-se a seguir, novo documento. No mais, prossiga-se normalmente (fl.76 in fine). Int. - ADV: RICARDO NEVES
COSTA (OAB 120394/SP), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP), WESLEY CARDOSO COTINI (OAB 210991/SP), HEITOR
EVARISTO FABRICIO COSTA (OAB 23569/SP)
Processo 0008159-29.2009.8.26.0482 (482.01.2009.008159) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos Marcelo Agamenon Goes de Souza - Osvaldo José Vitório - Vistos. Regularize-se a autuação. I- CITAÇÃO Nos termos do artigo
52, inciso IV, da Lei nº 9.099/95, fica dispensada nova citação. Comunique-se ao Distribuidor em cumprimento ao Provimento
11/2003. Intime-se o(a) executado(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito ( R$6.882,44), sob pena de multa
no percentual de 10% (art. 475-J do CPC). Int. - ADV: ADRIANA APARECIDA GIOSA LIGERO (OAB 151197/SP), GILBERTO
NOTARIO LIGERO (OAB 145013/SP), MILTON FABIO PERDOMO DOS REIS (OAB 117802/SP)
Processo 0011416-91.2011.8.26.0482 (482.01.2011.011416) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Juvanir Ruys de Mello - Unesp Universidade Estadual Paulista júlio de Mesquita Filho - VISTOS.
A exceção de pré-executividade não merece ser conhecida. Com efeito, tal instituto só é cabível na hipótese de conflitos sobre
a existência de questões de ordem pública, bem assim quando prescindir de dilação probatória, não sendo o caso dos autos.
Ademais, o Código de Processo Civil é aplicável subsidiariamente ao processo instituído pela Lei n. 12.153/2009, e, nos termos
dessa lei, após o trânsito em julgado da sentença condenatória e, em se tratando de obrigação de pagar quantia certa, de rigor
a expedição de requisição (art. 13, I da citada lei). Outrossim, é in totum desarrazoada e inconcebível a alegação da excipiente
no sentido de necessidade de liquidação da sentença, haja vista que, seguindo a interpretação e aplicabilidade subsidiária
da Lei n. 9.099/95 (inteligência do artigo 27 da Lei n. 12.153/2009), não se admite sentença condenatória por quantia ilíquida
(art. 38, parágrafo único, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis). Corolário lógico, em não se admitindo sentença condenatória
por quantia ilíquida, é inviável se falar em liquidação de sentença, até porque tanto a sentença prolatada nestes autos como a
requisição se deram de forma líquida e certa. Vale lembrar, ademais, que na fundamentação restante da sentença o juízo se
manifestou de forma inequívoca e expressa quanto aos pontos suscitados e deixou claro a legislação que entende aplicável à
espécie bem como o entendimento adotado. Via de conseqüência, nesta senda não se há rever o que já restou devidamente
decidido na medida em que, reitere-se, o juízo decidiu expressamente quanto aos motivos, fundamentos e conclusão que
conferem base aos cálculos elaborados pela parte excepta. Ante o exposto, não conheço da exceção de pré-executividade
ofertada porquanto inadmissível à espécie dos autos por todas as razões supra esposadas. Aguarde-se o cumprimento da
obrigação conforme já determinado. - ADV: LUIZ FERNANDO BARCELLOS (OAB 79181/SP), MARCO ANTONIO COLENCI
(OAB 150163/SP), RODRIGO CHAVARI DE ARRUDA (OAB 209680/SP)
Processo 0012927-27.2011.8.26.0482 (482.01.2011.012927) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Rafaella
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Redivo - Banco do Brasil Sa - Vistos. Expeça-se, de imediato, mandado de levantamento em favor da parte autora. Na sequência,
intime-se-a para retirada em cartório, no prazo de cinco dias. Em igual prazo, deverá manifestar-se sob pena de presunção da
quitação do débito. Fica desde já intimada de que, se declarado quitado o débito ou extinto o processo, terá o prazo de 90
dias para desentranhar os documentos instrutores do pedido, cientificando-o de que decorrido este prazo, os mesmos serão
inutilizados. Int. (guia nº1729/11) - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), GRACIELA DAMIANI
CORBALAN INFANTE (OAB 303971/SP), GABRIELA LOOSLI MONTEIRO (OAB 305433/SP)
Processo 0014796-25.2011.8.26.0482 (482.01.2011.014796) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido
- Valdelina da Silva Souza - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Processo n.º 1950/11 VISTOS. Ante o
pagamento integral do débito, julgo EXTINTA a presente ação com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo
Civil. Expeça-se guia de levantamento em favor do(a) exequente, do depósito de fls. 142, e intime-o(a) para retirá-la no prazo
de 05 (cinco) dias. Intimem-se as partes de que terão o prazo de 90 (noventa dias) dias, para desentranhar os documentos
instrutores do pedido, cientificando-o de que decorrido este prazo, os mesmos serão inutilizados. Após o trânsito em julgado
anote-se no sistema informatizado a extinção do processo. P.R.I. (guia nº30/2014) - ADV: ADRIANE APARECIDA BARBOSA
DALL AGLIO (OAB 139355/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO
(OAB 126504/SP), ALESSANDRO JORGE DE OLIVEIRA (OAB 217564/SP)
Processo 0015291-35.2012.8.26.0482 (482.01.2012.015291) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Amancio
de Camargo Filho - Tim Celular Sa - Vistos. O pedido contido nos embargos de fls. 90/97 deve ser julgado improcedente (por
conseguinte indeferido o pedido de fls. 115/126). Anoto desde já que a multa é instrumento acessório à obrigação judicial e
que só ganhará vida se efetivamente aquele que se obrigou a cumprir com a obrigação principal deixar de fazê-lo. Vale dizer,
a função da astreinte é instar o devedor a cumprir com sua obrigação e com isso evitar que se faça do processo executivo
algo de utilidade nenhuma. Partindo-se dessas premissas o que se vê é que malgrado devidamente ciente de sua obrigação a
impugnante simplesmente se quedou inerte fazendo tabula rasa do comando judicial (tanto que demorou 40 dias para cumprir a
decisão judicial - fazendo nascer, daí, o direito à cobrança e execução da multa fixada naquele comando decisão de fls. 17/19).
Assim, corolário lógico deve arcar com as conseqüências das quais previamente tinha ciência. De outra banda, não se há falar
em excesso ou rigor da multa à luz de sua função (do contrário, se ela se apresentar diminuta de valia alguma será). Diante
de tal quadro, sem olvidar que a conta apresentada pela parte impugnada se mostra consentânea com a realidade dos fatos,
a total improcedência da impugnação é medida imperativa, desnecessárias considerações outras dada a singeleza do tema e
rechaçadas quaisquer outras teses incompatíveis com a fundamentação acima. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES
os embargos oposta pela devedora a fls. 90/97. Via de consequência defiro em favor do autor da ação o levantamento do valor
depositado a fls. 114 e declaro extinto o processo com fundamento no CPC 794, I. Custas ex lege. P.R.I. - ADV: AMANCIO DE
CAMARGO FILHO (OAB 195158/SP), ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP)
Processo 0017015-11.2011.8.26.0482 (482.01.2011.017015) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos Norberto Donadi - Neuda Maria Tonietti de Almeida - Vistos. Suspendo o curso da ação pelo prazo de 30 dias, devendo a parte
exequente, ao término do prazo se manifestar em termos de prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação.
Deverá ainda ser cientificada que em caso de silêncio, o processo será imediatamente julgado extinto, nos termos do artigo
53, §4º, da Lei n.º 9.099/95; bem como de que, se extinto o processo, terá o prazo de noventa (90) dias, para desentranhar
os documentos instrutores do pedido, sendo que, decorrido este prazo, os mesmos serão inutilizados. Int. - ADV: AUGUSTO
CESAR ALVES SILVA (OAB 265233/SP)
Processo 0018422-52.2011.8.26.0482 (482.01.2011.018422) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Ailton
Carreira Cavalcante - Jose Paulo Apolinario da Silva - Vistas dos autos ao autor para: retirar, em 05 dias, o documento expedido
pelo Cartório.(Guia nº 1100/2013) - ADV: RODRIGO PESENTE (OAB 159947/SP)
Processo 0019372-61.2011.8.26.0482 (482.01.2011.019372) - Cumprimento de sentença - Pagamento Indevido - Kenny
Wallace Moino - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Está seguro o juízo, intime-se o(a) executado(a) da
penhora e do prazo para, caso queira, apresentar impugnação à execução. 7. Int. (nota de cartório: R$ 435,63) - ADV: ELIZETE
APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP), VINÍCIUS DE BARROS MENDONÇA (OAB 227083/SP), PAULO
EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP)
Processo 0022302-18.2012.8.26.0482 (482.01.2012.022302) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Flavia Vicalvi Cotta Luizari - Tam Express - Vistos. Antes de apreciar o peticionado às fls. 145/148, intime-se o(a)
executado(a) para, no prazo de cinco dias, informar a que título efetuou o depósito de fls. 149. Int. - ADV: PAULO GUILHERME
DE MENDONCA LOPES (OAB 98709/SP)
Processo 0023743-68.2011.8.26.0482 (482.01.2011.023743) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido
- Thiago Aparecido de Jesus - Banco Finasa Sa - Vistos. Diante da garantia do juízo (fl.193), recebo os embargos para discussão
(fl.180/188). Intime-se o exequente para, querendo, no prazo de quinze dias ofertar impugnação. Na sequência, remetam-se
os autos ao contador do juízo para conferência e eventual apresentação de cálculo. Ato contínuo, vista às partes e, então,
conclusos para decisão. Int. - ADV: LUIS GUSTAVO MARANHO (OAB 245222/SP), DANIEL DOMINGOS DO NASCIMENTO
(OAB 241170/SP), DALILA GALDEANO LOPES (OAB 65611/SP)
Processo 0024273-72.2011.8.26.0482 (482.01.2011.024273) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Indevido - Thiago Procopio - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Expeça-se, de imediato, mandado
de levantamento em favor da parte autora. Na sequência, intime-se-a para retirada em cartório, no prazo de cinco dias. Em
igual prazo, deverá manifestar-se sob pena de presunção da quitação do débito. Int. (guia nº10/2014) - ADV: PAULO EDUARDO
DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP), LUIS GUSTAVO MARANHO (OAB 245222/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA
SCATIGNA (OAB 68723/SP)
Processo 0024504-36.2010.8.26.0482 (482.01.2010.024504) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - João Pinheiro Costa - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Fl.222: Vistos. Fl. 219/220: ciência à
FazendaPública, com possibilidade de manifestação em 10 dias. HOMOLOGO o cálculo apresentado pela requerida (fl.213/215),
que obteve a concordância do autor (fl. 217), para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Requisite-se o pagamento,
observadas as formalidades legais. Int. - ADV: THEO MARIO NARDIN (OAB 57017/SP), CARLOS ROBERTO DA SILVA (OAB
203071/SP)
Processo 0024504-36.2010.8.26.0482 (482.01.2010.024504) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - João Pinheiro Costa - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Processo nº 3031/10 Expeça-se guia de
levantamento da quantia depositada às fls. 247 e intime-se o(a) exequente para vir receber em cinco dias. Deverá também ser
intimado(a) para, no mesmo prazo, se manifestar sobre a satisfação integral de seu crédito, consignando-se que a ausência
de manifestação será interpretada como concordância. Int. (guia nº24/2014) - ADV: THEO MARIO NARDIN (OAB 57017/SP),
CARLOS ROBERTO DA SILVA (OAB 203071/SP)
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Processo 0024617-53.2011.8.26.0482 (482.01.2011.024617) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Indevido - Ademir Ferreira da Silva - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Processo n.º 3371/11 VISTOS.
Ante o pagamento integral do débito, julgo EXTINTA a presente ação com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de
Processo Civil. Expeça-se guia de levantamento em favor do(a) procurador do exequente, conforme pedido às fls. 161/162,
do depósito de fls. 158, e intime-o(a) para retirá-la no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem as partes de que terão o prazo de 90
(noventa dias) dias, para desentranharem os documentos instrutores do pedido, cientificando-o de que decorrido este prazo, os
mesmos serão inutilizados. Após o trânsito em julgado anote-se no sistema informatizado a extinção do processo. P.R.I. - ADV:
PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP), RENATA CORTELLINE FRIAS (OAB 196907/SP), LUIS GUSTAVO
MARANHO (OAB 245222/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP)
Processo 0024880-85.2011.8.26.0482 (482.01.2011.024880) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Indevido - Mauricio de Arruda - Fidc Npl I - - Cetelem Brasil Sa Crédito Financiamento e Investimento - Processo nº 3384/2011
VISTOS. Ante o cumprimento da obrigação, julgo EXTINTA a presente ação com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código
de Processo Civil. Expeça-se guia de levantamento em favor do(a) exequente, do depósito de fl. 345, e intime-o(a) para retirála no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se o(a) exequente para, caso queira, desentranhar os documentos instrutores do pedido,
no prazo de 90 (noventa) dias, cientificando-a de que decorrido este prazo, os mesmos serão inutilizados. Após o trânsito em
julgado anote-se no sistema informatizado a extinção do processo. P.R.I. - ADV: TATIANA DESCIO TELLES SILVA (OAB 219977/
SP), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR (OAB 39768/SP), ALINE DE AGUIAR KOTO (OAB 271102/SP)
Processo 0025050-57.2011.8.26.0482 (482.01.2011.025050) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Otávio Villar da Silva Neto - Chimbica Veículos Ltda - Vistos. Intime-se o(a) executado(a), para no prazo de 5 (cinco)
dias, indicar bens passíveis de penhora, tantos quantos bastem para garantir a execução, bem como onde eles se encontram,
sob pena de multa de 20% sobre o valor da execução, devidamente atualizado, por cometimento de ato atentatório à dignidade
da justiça, nos termos dos artigos 475-R c.c. arts. 600, inciso IV, 601 e 656, § 1º todos do CPC. Int. - ADV: PABLO FELIPE SILVA
(OAB 168765/SP), ADELAIDE JUNQUEIRA FRANCO (OAB 195934/SP), EDIBERTO DE MENDONCA NAUFAL (OAB 84362/
SP)
Processo 0025175-59.2010.8.26.0482 (482.01.2010.025175) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Claudia Helena Goes - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Vistos. Fl. 212/226: ciência à autora, com
possibilidade de manifestação em 5 dias, sob pena de presunção de cumprimento da obrigação. Int. - ADV: ROBERTA BAGLI DA
SILVA (OAB 156160/SP), CARLA BAGLI DA SILVA TOSATO (OAB 211732/SP), ROBERTO XAVIER DA SILVA (OAB 77557/SP),
NEIVA MAGALI JUDAI GOMES (OAB 99169/SP)
Processo 0025309-91.2007.8.26.0482 (482.01.2007.025309) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários
- Manoel José de Souza - Banco Santander Banespa Sa - Vistos. Fl. 266: indefiro o pedido, porquanto todos os herdeiros do
de cujus devem integrar o polo ativo da presente demanda. Para tanto, concedo ao peticionário o prazo de 60 (sessenta) dias
para as providências necessárias, sob pena de extinção dos autos. Int. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB
126504/SP), FRANCISCO TADEU PELIM (OAB 130004/SP), CLAYTON JOSÉ MUSSI (OAB 223319/SP), CARLOS ALBERTO
MARTINS (OAB 110974/SP)
Processo 0025575-10.2009.8.26.0482 (482.01.2009.025575) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Seguro - Yoshiko
Araki Contiero - Santander Seguros Sa - Tendo em vista a informação retro, devolva-se a presente aos advogados subscritores,
Drs. Eduardo Chalfin, OAB/SP n.º 241.287 e Dra. Manuela Nishida Leitão, OAB/SP 281.374. Int. - ADV: FABIO MAZETTI
(OAB 264818/SP), MANUELA NISHIDA LEITÃO (OAB 281374/SP), ALEXANDRE YUJI HIRATA (OAB 163411/SP), EDUARDO
CHALFIN (OAB 241287/SP)
Processo 0026520-60.2010.8.26.0482 (482.01.2010.026520) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - João
Zanini - Almir Amaro dos Santos - - Raphael Henrique Ferreira Santos - Vistos. Suspendo o curso da ação pelo prazo requerido (30
dias), devendo a parte exequente, ao término do prazo se manifestar em termos de prosseguimento do feito, independentemente
de nova intimação. Deverá ainda ser cientificada que em caso de silêncio, o processo será imediatamente julgado extinto, nos
termos do artigo 53, §4º, da Lei n.º 9.099/95; bem como de que, se extinto o processo, terá o prazo de noventa (90) dias, para
desentranhar os documentos instrutores do pedido, sendo que, decorrido este prazo, os mesmos serão inutilizados (item 302,
subseção VIII, Cap. IV, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça) Int. - ADV: LUCILENI MARIA ROS SOARES
(OAB 307461/SP), PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA DELLAROSA (OAB 297395/SP)
Processo 0026675-97.2009.8.26.0482 (482.01.2009.026675) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda Luciana Ferrette Ginel - Elaine Cristina de Souza Mendes - Vistos. Embargos de fls. 120/125: I - Sem delongas, no que tange à
matéria de mérito da causa principal propriamente dita, deixo de conhecê-la eis que impertinente sua menção nesta seara, até
por coberta pela preclusão. II - Quanto à alegação de impenhorabilidade dos bens (cumprindo aqui destacar que a embargante
não traz o menor indício de prova do que alega quanto à propriedade das coisas constritas), à luz do disposto na Lei 8.009/90,
art. 1°, par. 1º, excluo da constrição de fls. 114 a geladeira Brastemp, o aparelho de micro-ondas, o computador e a impressora
HP Deskjet, mantendo-se os demais pela presunção não essencialidade no dia a dia do lar em que se encontram. III - Finalmente,
quanto ao valor conferido aos bens penhorados, com razão a parte embargada à luz de máxima de experiência, também por se
tratarem de bens usados e sofrerem grande desvalorização no mercado face à modernização constante de tais aparelhos, e à
luz dos valores que se colhem dos documentos de fls. 171/175, pelo que com a exclusão dos bens listados no item “II” acima e
em se considerando 60% do valor atribuído quando da constrição dos bens (patamar condizente com a realidade do mercado de
bens usados), sobeja efetivamente constrito o valor total de R$ 11.220,00 referente aos bens mantidos sob a penhora. IV - Desta
forma, ante todo o exposto e o que mais destes autos consta julgo parcialmente procedentes os embargos de fls. 120/125 tão
somente para excluir da penhora de fls. 114 os bens já descritos no item “II” acima, mantendo-se o demais como já delineado.
Quanto ao pedido de reforço de penhora cabe à parte embargada a diligência solicitada a fls. 167/170 eis que prescindível de
intervenção judicial, pelo que concedo-lhe desde já o prazo de 15 dias para tanto sob as penas da lei. P. R. I. - ADV: PAULO
HENRIQUE VASCONCELOS GIUNTI (OAB 120065/SP), LEONARDO SEABRA CARDOSO (OAB 196053/SP)
Processo 0031403-79.2012.8.26.0482 (482.01.2012.031403) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Seguro - Junior
Cesar de Azevedo Martins - Aymore Financiamentos - Vistos. Recebo o recurso apresentado pela parte requerida, apenas no
efeito devolutivo. Intime-se o(a) autor(a) para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo legal. Com ou sem manifestação
supra, remetam-se os autos ao E. Colégio Recursal. Int. - ADV: TITO CARLOS MARTINS (OAB 322588/SP), FLÁVIO NEVES
COSTA (OAB 153447/SP), RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP)
Processo 0031882-09.2011.8.26.0482 (482.01.2011.031882) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Florisa Rodrigues Froes - Banco Bgn Sa - Vistos. Recebo o recurso apresentado pela parte requerida, apenas no
efeito devolutivo. Intime-se o(a) autor(a) para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo legal. Com ou sem manifestação
supra, remetam-se os autos ao E. Colégio Recursal. Int. - ADV: RENATA TONIZZA (OAB 142370/SP), EVANIA VOLTARELLI
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(OAB 167522/SP), LUIZ ANTONIO TOLOMEI (OAB 33508/SP)
Processo 0032409-24.2012.8.26.0482 (482.01.2012.032409) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de
Trânsito - Regina Aparecida dos Santos - Luiz Fernando de Paula Balzaneli - Vistos. Considerando-se o pagamento voluntário,
bem como a manifestação da parte autora, declaro quitado o débito cobrado nestes autos. Intimem-se as partes, para, caso
queiram, desentranhar os documentos dos autos (com exceção dos instrumentos de mandatos), no prazo de 90 (noventa dias)
dias, cientificando-as de que decorrido este prazo, os mesmos serão inutilizados. A seguir, anote-se a extinção e aguarde-se o
decurso do prazo para destruição dos autos. Int. - ADV: EDUARDO MENDES BARBOSA (OAB 269863/SP)
Processo 0035810-31.2012.8.26.0482 (048.22.0120.035810) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Indevido - Ademir Francisco dos Santos - Banco Santander Sa - Vistos. Façam-se as anotações e regularizações necessárias
em virtude da baixa dos autos. Intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 30 dias, dar andamento regular ao feito,
sob pena de extinção (CPC, 267 III c.c. 598). Ficam as partes intimadas de que, decorrido prazo supra, terão o prazo de 90
dias, para desentranharem os documentos instrutores do pedido/contestação, cientificando-as de que decorrido este prazo, os
mesmos serão inutilizados. Int. - ADV: RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP),
LUIS GUSTAVO MARANHO (OAB 245222/SP)

Vara da Fazenda Pública
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO DARCI LOPES BERALDO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROBERTO NOTARIO LIGERO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0029/2014
Processo 0000006-31.2014.8.26.0482 - Mandado de Segurança - Licitações - Trajeto Engenharia e Comércio Eireli - Pelo
exposto, INDEFIRO A INICIAL deste Mandado de Segurança, fazendo-o com fulcro no artigo 10, da Lei 12.016/09. Custas
processuais a cargo do impetrante. P. R. I. C. - sentença VARA FAZENDA - Valor de preparo de R$-100,70. - ADV: FABIANO
ALBERTI DE BRITO (OAB 28735/PR)
Processo 1000368-16.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - EVANDRA MARIA LOPES - Vistos. A
autora reside na cidade e comarca de Teodoro Sampaio (págs. 01 e 13). Justifique o ajuizamento da ação nesta comarca, posto
que pode ter havido violação ao princípio do juiz natural. Int. - ADV: DENILSON DE OLIVEIRA (OAB 168666/SP)
Processo 4002921-19.2013.8.26.0482 - Mandado de Segurança - Liberação de Veículo Apreendido - REGINALDO
SOARES - Vistos. Acolho o pedido de fls. 24 e, com fundamento no art. 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil, julgo
extinto o presente mandado de segurança impetrado por REGINALDO SOARES em face do DIRETOR DA 14ª CIRETRAN DE
PRESIDENTE PRUDENTE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, anotando-se. P.R.I.C. - sentença VARA FAZENDA - ADV: AURELIANO PIRES VASQUES (OAB 151464/SP), JOSE ROBERTO FERNANDES CASTILHO (OAB 73876/SP)
Processo 4005424-13.2013.8.26.0482 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - ROSA MITIO
MISSE - Vistos. Acolho o pedido de fls. 42 e, com fundamento no art. 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil, julgo
extinto o presente mandado de segurança impetrado por ROSA MITIO MISSE em face do DIRETOR DA 14ª CIRETRAN DE
PRESIDENTE PRUDENTE/SP. Julgo prejudicado o pedido de fls. 41. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, anotandose. P.R.I.C. - sentença VARA FAZENDA - - ADV: AURELIANO PIRES VASQUES (OAB 151464/SP)
Processo 4005620-80.2013.8.26.0482 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - RAFAEL
CAMPOS TELES DA SILVA - Fls. 47/49 - Vistos. 01) Do pedido de liminar: Ausentes, em tese, os requisitos previstos no artigo
7º, III, da Lei 12.016/09, autoriza-se a concessão da liminar. Insurge-se o impetrante contra a penalidade de cancelamento de
sua CNH/PPD. Sustenta que requereu em sua defesa administrativa o sobrestamento dos pontos (que implicaria em permitir a
renovação da CNH/PPD do Suplicante enquanto pendente de decisão o recurso de multa apresentado), porém teve seu pedido
indeferido. Neste juízo sumário e provisório, quer parecer que não é pelo fato de eventualmente pender recurso administrativo
que a penalidade estaria suspensa e, portanto sem óbice para a concessão da CNH definitiva. O período de prova instituído
pelo legislador, para análise de sua conduta, não cai no vazio pela simples interposição de recurso administrativo de alguma
penalidade imposta em tal período. Ilustro com um julgado: “MANDADO DE SEGURANÇA OBTENÇÃO CNH DEFINITIVA Pretensão de portador de Permissão para dirigir veículos automotores obter a Carteira Nacional de Habilitação definitiva. Prática
de infração de trânsito. Pendência de recurso administrativo contra infração de trânsito. Aplicação do art. 148, §§ 3º e 4º, do
CTB Inexistência de direito líquido e certo - Precedentes deste Egrégio Tribunal - Reexame necessário considerado interposto
e recurso voluntário provido.” (TJSP, 5ª Câmara de Direito Público, Ap. 0006185-17.2011.8.26.0019, Rel. Maria Laura Tavares,
julg. 17/9/12, reg. 24/9/12). Lê-se do julgado: “A expressão “desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de
natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média” denota a preocupação em conceder habilitação definitiva a
quem efetivamente tenha condição de conduzir veículo automotor com segurança, atenção, respeito à vida do semelhante e ao
ordenamento jurídico vigente. Não fosse esse o sentido da norma, desnecessária a permissão provisória para dirigir, devendo,
desde logo, ser concedida a habilitação definitiva. Outrossim, não há que se falar em inobservância dos princípios constitucionais
do contraditório e da ampla defesa, pois somente nos casos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento
de habilitação haverá a necessidade de instauração do competente processo administrativo, assegurando o amplo direito à
defesa, conforme o artigo 265 do CTB. Observe-se que a não concessão de habilitação definitiva decorre do descumprimento
das condições estabelecidas em lei e não das penalidades impostas pelas infrações cometidas pelo impetrante. Assim, ausente
o direito líquido e certo, em face da inexistência de ilegalidade ou abuso de poder”. Indefiro, assim, a liminar postulada. 03)
Notifique-se a autoridade coatora a prestar suas informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, da Lei 12.016/09), nos
termos de praxe. Atribuo à autoridade impetrada a providência prevista no inciso II do art. 7º da Lei nº 12.016/2009, ou seja, dar
ciência da impetração à Procuradoria do Estado, enviando àquele órgão cópia da petição inicial, o que constará expressamente
do ofício. 04) Depois de prestadas as informações, vista ao Ministério Público para manifestação. Int. - ADV: RAPHAEL DE
OLIVEIRA CARLOS (OAB 241276/SP), SAMANTHA DE LIMA GONÇALVES MACHADO (OAB 308330/SP)
Processo 4005640-71.2013.8.26.0482 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - VALDIR
ALVES - Fls. 18/20 - Vistos. 01) Concedo ao impetrante os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Não se
fazem presentes os requisitos previstos no artigo 7º, III, da Lei 12.016/09, daí porque nego a liminar postulada. Questiona o
impetrante duas autuações à distância, aduzindo que não foi pessoalmente notificado, daí porque não pôde indicar, dentro
do prazo legal, seu irmão e seu colega como o responsável pelo cometimento da infração em discussão. Neste juízo inicial,
sumário e provisório, impera a presunção de regularidade do ato administrativo e de que não há mais tempo hábil para a
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indicação do condutor. Estabelece o CTB: “Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo,
ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou
jurídicas expressamente mencionados neste Código. (...) § 7º Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do
veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN,
ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração.” Logo, após o decurso do prazo legal, o proprietário
é considerado, nos termos da lei, responsável pela infração, impondo-se ao peticionário a comprovação de quaisquer motivos
que pudessem impossibilitar a indicação do condutor. Neste sentido: “RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO. AÇÃO DE
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PRETENSÃO À ANULAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR APÓS
O DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO art. 257, § 7º, do CTB. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausência de comprovação de quaisquer
motivos que pudessem impossibilitar a indicação do condutor responsável no momento oportuno. 2. Após o decurso do prazo
legal, o proprietário é considerado, nos termos da lei, responsável pela infração. . 3. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça
e do C. Superior Tribunal de Justiça. 4. Sentença de procedência reformada julgar improcedente a ação. 5. Recursos oficial e de
apelação providos, invertidos os ônus da sucumbência.” (TJSP, 5ª Câmara de Direito Público, Ap. 0002050-47.2010.8.26.0196,
Rel. Francisco Bianco, jul. 24/6/13, reg. 01/07/13). Neste caso, não há prova dessa impossibilidade, sem se ignorar a dificuldade
de se comprovar um fato negativo, no caso de que não fora notificado, de toda sorte a não recomendar a concessão da
liminar, não havendo demonstração prévia do invocado direito líquido e certo. Cito outro pertinente julgado: “MANDADO DE
SEGURANÇA. Suspensão do direito de dirigir. Cancelamento de auto de infração - Alegação de que o impetrante não era o
condutor do veículo autuado Indicação do verdadeiro condutor somente quando notificado da instauração do procedimento
administrativo. Artigo 257, §7º, do Código de Trânsito Brasileiro - Inexistência de direito líquido e certo. Atos administrativos
que gozam da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Segurança denegada - Recurso não provido” (TJSP, 6ª
Câmara de Direito Público, Ap. 0055231-78.2011.8.26.0405, Rel. Reinaldo Miluzzi, julg. 24/6/13, reg. 26/6/13). Indefiro, assim,
a liminar postulada. 03) Notifique-se a autoridade coatora a prestar suas informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I,
da Lei 12.016/09), nos termos de praxe. Atribuo à autoridade impetrada a providência prevista no inciso II do art. 7º da Lei nº
12.016/2009, ou seja, dar ciência da impetração à Procuradoria do Estado, enviando àquele órgão cópia da petição inicial, o
que constará expressamente do ofício. 04) Depois de prestadas as informações, vista ao Ministério Público para manifestação.
Int. Fls. 38 - Vistos. Petição de fls. 35: Mantenho a decisão proferida à fls. 18/20, por seus próprios fundamentos. Int. - ADV:
AURELIANO PIRES VASQUES (OAB 151464/SP)
Processo 4006683-43.2013.8.26.0482 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - IVONEL
CLEMENTINO DE SOUZA - Vistos. Petição de fls. 25/26: A quantidade de pontuação acumulada (fls. 17) e a natureza da
sustentação do impetrante, de que não fora regularmente notificado para poder indicar o infrator, reclama o aguardo das
informações a serem prestadas. Indefiro, assim, o pedido em estudo. Int. - ADV: AURELIANO PIRES VASQUES (OAB 151464/
SP)
Processo 4006745-83.2013.8.26.0482 - Mandado de Segurança - Pessoas com deficiência - D. F. de S. - Por todo exposto
e considerando o mais que dos autos, JULGO PROCEDENTE o presente Mandado de Segurança. Por conseguinte, CONCEDO
A ORDEM POSTULADA, tornando definitiva a liminar concedida em fls. 43/44, em seus exatos termos. Transmita-se, via ofício,
o inteiro teor desta sentença à autoridade coatora, nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/09. Com o decurso do prazo para
a interposição de recursos voluntários, subam os autos à Superior Instância para o reexame necessário (art. 14, § 1º, da Lei
12.016/09). Indevida verba honorária. (art. 25 da lei nº 12.016/09) P. R. I. C. - ADV: SERGIO NOGUEIRA BARHUM (OAB 68094/
SP), LUCIANA DE ANDRADE JORGE (OAB 331473/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO DARCI LOPES BERALDO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROBERTO NOTARIO LIGERO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0030/2014
Processo 4000306-56.2013.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificação Incorporada / Quintos e
Décimos / VPNI - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Sobre a contestação (págs. 46/60), manifestese a parte contrária no prazo de 05 (cinco) dias. Int. - ADV: ROSANGELA APARECIDA XAVIER (OAB 141085/SP), CRISTINA
APARECIDA VIEIRA VILA (OAB 235774/SP), DIRCE FELIPIN NARDIN (OAB 72977/SP)
Processo 4000350-75.2013.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Adicional de Periculosidade - FAZENDA
PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - Vistos. Sobre a contestação e documentos juntados (págs. 79/101),
manifeste-se a parte contrária no prazo de 05 (cinco) dias. Int. - ADV: SONIA CRISTINA DIAS SOUSA (OAB 117865/SP),
LUZIMAR BARRETO DE FRANÇA JUNIOR (OAB 161674/SP)
Processo 4004538-14.2013.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios ELIZÂNGELA LUCIA DE PAULA - Vistos. 1 Acolho o aditamento da inicial de págs. 24. Procedam-se às devidas anotações,
inclusive no sistema informatizado, quanto ao novo valor atribuído à causa. 2 - Concedo à parte autora os benefícios da
JUSTIÇA GRATUITA. Anote-se. 3 Depreende-se do objeto da ação que a designação de audiência de conciliação é ato inócuo,
razão pela qual, deixo de designar audiência de conciliação. 4 - Considerando que o artigo 7º, da Lei nº 12.153/2009, dispõe
que a ré deverá ser intimada da audiência de conciliação com antecedência mínima de trinta (30) dias, oportunidade final para
apresentar a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa e, para evitar supressão do prazo mínimo para
resposta do ente público, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a requerida apresente contestação. 5 - Cite-se e intimemse. - ADV: NIVALDO FERNANDES GUALDA JUNIOR (OAB 208908/SP)
Processo 4004539-96.2013.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios Gildete Mesquita Oliveira - Vistos. 1 Acolho o aditamento da inicial de págs. 24/25. Procedam-se às devidas anotações, inclusive
no sistema informatizado, quanto ao novo valor atribuído à causa. 2 - Concedo à parte autora os benefícios da JUSTIÇA
GRATUITA. Anote-se. 3 Depreende-se do objeto da ação que a designação de audiência de conciliação é ato inócuo, razão
pela qual, deixo de designar audiência de conciliação. 4 - Considerando que o artigo 7º, da Lei nº 12.153/2009, dispõe que a ré
deverá ser intimada da audiência de conciliação com antecedência mínima de trinta (30) dias, oportunidade final para apresentar
a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa e, para evitar supressão do prazo mínimo para resposta do
ente público, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a requerida apresente contestação. 5 - Cite-se e intimem-se. - ADV:
NIVALDO FERNANDES GUALDA JUNIOR (OAB 208908/SP)
Processo 4004540-81.2013.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios Gislaine Aparecida Conceição - Vistos. 1 Acolho o aditamento da inicial de págs. 22/23. Procedam-se às devidas anotações,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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inclusive no sistema informatizado, quanto ao novo valor atribuído à causa. 2 - Concedo à parte autora os benefícios da
JUSTIÇA GRATUITA. Anote-se. 3 Depreende-se do objeto da ação que a designação de audiência de conciliação é ato inócuo,
razão pela qual, deixo de designar audiência de conciliação. 4 - Considerando que o artigo 7º, da Lei nº 12.153/2009, dispõe
que a ré deverá ser intimada da audiência de conciliação com antecedência mínima de trinta (30) dias, oportunidade final para
apresentar a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa e, para evitar supressão do prazo mínimo para
resposta do ente público, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a requerida apresente contestação. 5 - Cite-se e intimemse. - ADV: NIVALDO FERNANDES GUALDA JUNIOR (OAB 208908/SP)
Processo 4004541-66.2013.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios
- JAQUELINE SANTOS DINIZ NEVES - Vistos. 1 Acolho o aditamento da inicial de págs. 23/24. Procedam-se às devidas
anotações, inclusive no sistema informatizado, quanto ao novo valor atribuído à causa. 2 - Concedo à parte autora os benefícios
da JUSTIÇA GRATUITA. Anote-se. 3 Depreende-se do objeto da ação que a designação de audiência de conciliação é ato
inócuo, razão pela qual, deixo de designar audiência de conciliação. 4 - Considerando que o artigo 7º, da Lei nº 12.153/2009,
dispõe que a ré deverá ser intimada da audiência de conciliação com antecedência mínima de trinta (30) dias, oportunidade final
para apresentar a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa e, para evitar supressão do prazo mínimo
para resposta do ente público, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a requerida apresente contestação. 5 - Cite-se e
intimem-se. - ADV: NIVALDO FERNANDES GUALDA JUNIOR (OAB 208908/SP)
Processo 4004542-51.2013.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios JUSSARA BAPTISTA SPOLADORE - Vistos. 1 Acolho o aditamento da inicial de págs. 24. Procedam-se às devidas anotações,
inclusive no sistema informatizado, quanto ao novo valor atribuído à causa. 2 - Concedo à parte autora os benefícios da
JUSTIÇA GRATUITA. Anote-se. 3 Depreende-se do objeto da ação que a designação de audiência de conciliação é ato inócuo,
razão pela qual, deixo de designar audiência de conciliação. 4 - Considerando que o artigo 7º, da Lei nº 12.153/2009, dispõe
que a ré deverá ser intimada da audiência de conciliação com antecedência mínima de trinta (30) dias, oportunidade final para
apresentar a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa e, para evitar supressão do prazo mínimo para
resposta do ente público, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a requerida apresente contestação. 5 - Cite-se e intimemse. - ADV: NIVALDO FERNANDES GUALDA JUNIOR (OAB 208908/SP)
Processo 4004543-36.2013.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios MARIA DE FÁTIMA CALAZANS CORREIA BISPO - Vistos. 1 Acolho o aditamento da inicial de págs. 24/25. Procedam-se às
devidas anotações, inclusive no sistema informatizado, quanto ao novo valor atribuído à causa. 2 - Concedo à parte autora os
benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. Anote-se. 3 Depreende-se do objeto da ação que a designação de audiência de conciliação é
ato inócuo, razão pela qual, deixo de designar audiência de conciliação. 4 - Considerando que o artigo 7º, da Lei nº 12.153/2009,
dispõe que a ré deverá ser intimada da audiência de conciliação com antecedência mínima de trinta (30) dias, oportunidade final
para apresentar a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa e, para evitar supressão do prazo mínimo
para resposta do ente público, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a requerida apresente contestação. 5 - Cite-se e
intimem-se. - ADV: NIVALDO FERNANDES GUALDA JUNIOR (OAB 208908/SP)
Processo 4004646-43.2013.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Jornada de Trabalho - Osvaldo Cardoso
Cerdeirinha - Vistos. 1 Acolho o aditamento da inicial de págs. 357/361. Procedam-se às devidas anotações, inclusive no sistema
informatizado, quanto ao novo valor atribuído à causa. 2 - Concedo à parte autora os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. Anotese. 3 Depreende-se do objeto da ação que a designação de audiência de conciliação é ato inócuo, razão pela qual, deixo de
designar audiência de conciliação. 4 - Considerando que o artigo 7º, da Lei nº 12.153/2009, dispõe que a ré deverá ser intimada
da audiência de conciliação com antecedência mínima de trinta (30) dias, oportunidade final para apresentar a documentação
de que disponha para o esclarecimento da causa e, para evitar supressão do prazo mínimo para resposta do ente público,
concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a requerida apresente contestação. 5 - Cite-se e intimem-se. - ADV: ROSANGELA
APARECIDA XAVIER (OAB 141085/SP), CRISTINA APARECIDA VIEIRA VILA (OAB 235774/SP)
Processo 4004909-75.2013.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Tratamento Médico-Hospitalar - JOÃO
SIDNEI DE LIMA - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Manifeste-se a parte autora no prazo de 05
(cinco) dias, sobre o teor da manifestação da requerida e documentos juntados (fls. 46/51). Int. - ADV: LEANDRO ANTONIO DA
SILVEIRA (OAB 192918/SP), JOSE ROBERTO FERNANDES CASTILHO (OAB 73876/SP)
Processo 4005328-95.2013.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios SERGIO ANTONIO MARINI - Vistos. Cuida-se de ação ordinária visando a revisão do adicional de insalubridade do grau mínimo
para o grau máximo, na qual prescinde de provas de maior complexidade, portanto não podendo tramitar no Juizado Especial
da Fazenda. Assim, determino a remessa destes autos ao Cartório Distribuidor para baixa na distribuição e redistribuição para a
Vara da Fazenda Pública desta Comarca. Int. - ADV: FÁBIO CEZAR TARRENTO SILVEIRA (OAB 210478/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO DARCI LOPES BERALDO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROBERTO NOTARIO LIGERO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0031/2014
Processo 0000157-22.1999.8.26.0482 (482.01.1999.000157) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Jose Aparecido Costa e outros - Vistos. Concedo aos executados os benefícios da justiça gratuita, bem como vista dos autos
pelo prazo de 05 (cinco) dias, mediante carga em livro próprio. Int. - ADV: IANARA CRISTINA QUEIROZ COSTA (OAB 262659/
SP), LUCIANE FIDALGO MARCONDES SILVA (OAB 128393/SP), NILCÉA INAÊ QUEIROZ COSTA (OAB 317570/SP)
Processo 0000544-71.1998.8.26.0482 (482.01.1998.000544) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Arthur Lundgren Sa Casas Pernambucanas - Vistos. Tendo restado infrutífera
a consulta de fls. 130, intime-se a executada, na pessoa de sua procuradora (fls. 107), para que informe o número de agência
e conta bancária para devolução do valor depositado nos autos em seu favor. Fornecido, cumpra-se o despacho de fls. 128 (2º
parágrafo e seguintes). Int. - ADV: DANIELLE CAMPOS LIMA SERAFINO (OAB 197350/SP), DAURO LOHNHOFF DOREA (OAB
110133/SP), JOSE ROBERTO FERNANDES CASTILHO (OAB 73876/SP)
Processo 0001264-96.2002.8.26.0482 (482.01.2002.001264) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Coml Ceregar Importadora Exportadora Ltda - Ficam os autos suspensos, a
pedido da exeqüente, pelo prazo de 180 dias, a partir de 06/12/2013. - ADV: FLAVIO AUGUSTO STABILE (OAB 223390/SP),
SERGIO NOGUEIRA BARHUM (OAB 68094/SP), PEDRO STABILE (OAB 101173/SP)
Processo 0002295-05.2012.8.26.0482 (482.01.2012.002295) - Embargos à Execução Fiscal - Pizzaria e Churrascaria Via
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Fratina Ltda - Vistos. 1. Deixo de receber os embargos, ao menos por ora, haja vista que a execução não está garantida (art. 16,
§ 1º, da Lei nº 6830/80). 2. Dê-se vista à exequente, nos autos principais, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias. Int. ADV: IVAN ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP), MOHAMED ALI SUFEN FILHO (OAB 87689/SP)
Processo 0003010-81.2011.8.26.0482 (482.01.2011.003010) - Execução Fiscal - Multas e demais Sanções - Fazenda do
Estado de São Paulo - Dirce Sanches Zamora - Vistos. Ao cálculo para apuração de eventuais custas e despesas processuais
em aberto. Caso haja débito dessa natureza, intime-se a executada, na pessoa de seu procurador constituído nos autos,
para efetuar o pagamento, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado. Em não sendo
efetuado o recolhimento, tornem os autos conclusos para outras providências. Int. OBS: valor de custas de R$-201,40 (código
230-6) e valor de diligências ao Estado de R$-13,59 (código 673-3), atualizados até a presente data.. - ADV: JOSE ROBERTO
FERNANDES CASTILHO (OAB 73876/SP), ADRIANO CELIO ALVES MACHADO (OAB 105859/SP)
Processo 0005159-41.1997.8.26.0482 (482.01.1997.005159) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de Spaulo - Lac Frios Comércio Importação, Exportação e Representações Ltda - Pelo
exposto, com fulcro nos artigos 174 e 156, V, ambos do CTN, art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 e súmula 314 do STJ, DECLARO
PRESCRITO o crédito tributário constante da certidão de dívida ativa de fls. 03 e, por consequência, JULGO EXTINTA a
presente execução fiscal, e o faço com fundamento nos artigos 269, IV, e 598, ambos do CPC. Condeno a Fazenda, isenta de
custas processuais, ao pagamento de eventuais despesas desembolsadas pela executada, bem como honorários advocatícios,
estes fixados, na forma do § 4º do artigo 20 do CPC, em R$ 1.000,00, atualizado monetariamente a contar da intimação desta
sentença, mesmo marco para a incidência de juros de mora, na ordem de 0,5% ao mês, aplicando-se o artigo 5º da Lei nº.
11.960/09, que alterou o art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/97. De se anotar comportar o desfecho da ação verba de sucumbência.
Cito um julgado: “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE Execução Fiscal. Prescrição. Exceção de pré-executividade acolhida Processo extinto - Sentença mantida - Recurso desprovido. SUCUMBÊNCIA - Verba honorária - Exceção de pré- executividade
acolhida - Princípio da causalidade - Art. 20, § 4° do CPC - Valor não excessivo - Sentença mantida - Recurso desprovido” (TJSP,
18ª Câmara de Direito Público, Ap. 990105827098, Rel. Osvaldo Capraro, j. 03/03/11, r. 14/4/11). Sentença não sujeita ao duplo
grau obrigatório de jurisdição (art. 475, § 2º, CPC). P. R. I. - ADV: JOSE ROBERTO FERNANDES CASTILHO (OAB 73876/SP),
JANIO KONNO JUNIOR (OAB 303346/SP), LUIS EDUARDO FARAO (OAB 145140/SP), CARLOS AUGUSTO FARAO (OAB
139843/SP), OSVALDO SIMOES JUNIOR (OAB 72004/SP)
Processo 0005901-75.2011.8.26.0482 (482.01.2011.005901) - Embargos à Execução Fiscal - Angelo Pegolaro Junior Vistos. 1 Recebo, no duplo efeito, a apelação apresentada pela embargada. 2 Intime-se a parte contrária para contrarrazões,
dentro do prazo legal. 3 Após, considerando que o caso vertente não abarca questão de alto risco, o que dispensa a formação de
autos suplementares (Provimento nº 1591/08 do Conselho Superior da Magistratura), remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado para julgamento do recurso interposto. Int. - ADV: PABLO FELIPE SILVA (OAB 168765/SP), MARCO
ANTONIO DE MELLO (OAB 210503/SP), EDIBERTO DE MENDONCA NAUFAL (OAB 84362/SP)
Processo 0007716-20.2005.8.26.0482 (482.01.2005.007716) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de Sao Paulo - J Alves Verissimo Industria Comercio e Imp Ltda - Ficam os autos suspensos,
a pedido da exeqüente, pelo prazo de 180 dias, a partir de 13/11/2013. - ADV: THAIS DE LIMA BATISTA PEREIRA ZANOVELO
(OAB 151765/SP), CARLOS SOARES ANTUNES (OAB 115828/SP), LAURA RIBEIRO BARBOSA (OAB 254328/SP), MARCIA
RIBEIRO COSTA D’ARCE (OAB 159141/SP), FERNANDA RODRIGUES ORSOLINI (OAB 241194/SP)
Processo 0007717-05.2005.8.26.0482 (482.01.2005.007717) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de Sao Paulo - J Alves Verissimo Industria Comercio e Imp Ltda - Ficam os autos suspensos,
a pedido da exeqüente, pelo prazo de 180 dias, a partir de 13/11/2013. - ADV: CARLOS SOARES ANTUNES (OAB 115828/
SP), MARCIA RIBEIRO COSTA D’ARCE (OAB 159141/SP), THAIS DE LIMA BATISTA PEREIRA ZANOVELO (OAB 151765/SP),
LAURA RIBEIRO BARBOSA (OAB 254328/SP)
Processo 0007719-72.2005.8.26.0482 (482.01.2005.007719) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de Sao Paulo - J Alves Verissimo Industria Comercio e Imp Ltda - Ficam os autos suspensos,
a pedido da exeqüente, pelo prazo de 180 dias, a partir de 14/11/2013. - ADV: JOSE ROBERTO FERNANDES CASTILHO
(OAB 73876/SP), SELMO AUGUSTO CAMPOS MESQUITA (OAB 119076/SP), RUBENS PELLICCIARI (OAB 21968/SP), LAURA
RIBEIRO BARBOSA (OAB 254328/SP)
Processo 0008942-79.2013.8.26.0482 (048.22.0130.008942) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Aparecida Dantas de Carvalho Me - Ficam os autos suspensos, a pedido da exeqüente, pelo prazo de 180 dias,
a partir de 18/10/2013. - ADV: MARCELO RODRIGUES (OAB 249740/SP), JOSE ROBERTO FERNANDES CASTILHO (OAB
73876/SP)
Processo 0009837-11.2011.8.26.0482 (482.01.2011.009837) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Maria Dolores Valoes Tosta - Vistos. Tendo em vista o documento de fls. 25, que comprova ter a executada mais de 60
(sessenta) anos de idade, com fulcro no art. 71 da Lei 10.741/2003, defiro o pedido de prioridade na tramitação do feito. Proceda
a Serventia às anotações necessárias, a fim de que seja cumprida a presente determinação. Dado o decurso do tempo, informe
a exequente se o acordo noticiado nos autos foi cumprido. Int. - ADV: FÁBIO AUGUSTO VENÂNCIO (OAB 188343/SP), ANGELO
JOSE CORRÊA FRASCA (OAB 172138/SP), GISELLE HIRANO GOMES (OAB 202821/SP), JOSE CARLOS ITO ALEXANDRE
(OAB 297263/SP), MARCIA REGINA SONVENSO AMBROSIO (OAB 83993/SP)
Processo 0010967-46.2005.8.26.0482 (482.01.2005.010967) - Execução Fiscal - Prefeitura Municipal de Presidente
Prudente - Eitor Shoki Taho e outros - Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente exceção de préexecutividade, para o
fim de decretar a nulidade do título executivo (art. 618, I, do CPC c.c. art. 203 do CTN), julgando extinção a execução. Condeno
a Fazenda, isenta de custas processuais, ao pagamento de eventuais despesas desembolsadas pela executada, bem como
honorários advocatícios, estes fixados, na forma do § 4º do artigo 20 do CPC, em R$ 250,00, atualizado monetariamente a
contar da intimação desta sentença, mesmo marco para a incidência de juros de mora, na ordem de 0,5% ao mês, aplicandose o artigo 5º da Lei nº. 11.960/09, que alterou o art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/97. De se anotar comportar o desfecho da ação
verba de sucumbência. Cito um julgado: “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE Execução Fiscal. Prescrição. Exceção de
pré-executividade acolhida - Processo extinto - Sentença mantida - Recurso desprovido. SUCUMBÊNCIA - Verba honorária
- Exceção de pré- executividade acolhida - Princípio da causalidade - Art. 20, § 4° do CPC - Valor não excessivo - Sentença
mantida - Recurso desprovido” (TJSP, 18ª Câmara de Direito Público, Ap. 990105827098, Rel. Osvaldo Capraro, j. 03/03/11,
r. 14/4/11). Esta sentença não está sujeita ao reexame necessário, porquanto o direito discutido é inferior a sessenta salários
mínimos (CPC, art. 475, § 2º). P. R. I. - ADV: PEDRO LUIS MARICATTO (OAB 269016/SP), CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE
ALMEIDA (OAB 112046/SP), MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 302550/SP)
Processo 0011271-45.2005.8.26.0482 (482.01.2005.011271) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - Luiz Alves da Silva - Ficam os autos suspensos, a pedido da exeqüente, pelo
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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prazo de 35 meses, a partir de 19/07/2013 (cumprimento de acordo). - ADV: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA
(OAB 112046/SP), VANDER JONAS MARTINS (OAB 210262/SP), MARIA VANDA DE ARAUJO (OAB 269921/SP)
Processo 0011299-86.2000.8.26.0482 (482.01.2000.011299) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Celso Loures Macuco - Vistos. 1. Dê-se ciência ao executado acerca da manifestação da exequente de fls. 189 (noticia a
conclusão do processo administrativo 7789/12, instaurado para cumprimento da decisão proferida nos autos, sendo os créditos
fazendários cancelados). 2. Autorizo o levantamento do depósito de fls. 177 em favor do executado. Expeça-se o necessário. 3.
Após, aguarde-se por 30 (trinta) dias eventual execução de sucumbência. Int. OBS: foi expedido o mandado de levantamento
a favor do executado, o qual aguarda sua retirada. - ADV: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP),
MARIA CELIA FERNANDES CASTILHO GARCIA (OAB 226934/SP), DANIEL SADAKAZU YAMASHITA (OAB 8784/SP)
Processo 0011690-65.2005.8.26.0482 (482.01.2005.011690) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - Manoel das Neves - Vistos. 1. Fls. 72 - Tendo em vista a notícia de falecimento do
executado (fls.68), defiro o pedido da credora para o fim de substituição de parte e, em consequência, determino que passe(m)
a figurar no polo passivo da execução a(s) pessoa(s) indicada(s). Proceda a Serventia às anotações necessárias. 2. Citese, conforme requerido. Int. - ADV: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP), NIVALDO FERNANDES
GUALDA JUNIOR (OAB 208908/SP)
Processo 0011725-25.2005.8.26.0482 (482.01.2005.011725) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Jose Aparecido Costa - Vistos. Concedo vista dos autos ao executado pelo prazo de 05 (cinco) dias, mediante carga em
livro próprio. Para apreciação do pedido de justiça gratuita deverá informar sua profissão, renda e os bens que compõem seu
patrimônio. Int. - ADV: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP), IANARA CRISTINA QUEIROZ COSTA
(OAB 262659/SP), NILCÉA INAÊ QUEIROZ COSTA (OAB 317570/SP)
Processo 0011752-86.1997.8.26.0482 (482.01.1997.011752) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda do Municipio de Presidente Prudente - Joaquim dos Santos Rodrigues Fago - Vistos. Recebo para processamento
os Embargos Infringentes opostos pela Fazenda exequente. Vista à parte contrária para contrarrazões, no prazo de 10 (dez)
dias (art. 34, § 3º, da Lei Execuções Fiscais). Após, tornem conclusos para decisão. Int. - ADV: ABEL JOSE DE ALMEIDA (OAB
111756/SP), CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP)
Processo 0011812-44.2006.8.26.0482/01 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios em Execução Contra a
Fazenda Pública - Magda de Fatima Camargo Sucatasme - Fazenda do Estado de São Paulo - Vistos. 1. Fls. 92/93 - Procedamse às devidas anotações quanto à propositura da presente execução de sentença. 2. Providencie a exequente, no prazo de
05 (cinco) dias, cópia da petição de fls. 92/93, para servir de contrafé, bem como o recolhimento das diligências de oficial de
justiça. 3. Providenciado, cite-se a Fazenda Estadual com as advertências legais (art. 730 do CPC). Int. - ADV: LUCIANA DE
SOUZA RAMIRES SANCHEZ (OAB 150008/SP), LUCIA DA COSTA MORAIS PIRES MACIEL (OAB 136623/SP), JOSE MARIA
ZANUTO (OAB 125336/SP)
Processo 0012804-73.2004.8.26.0482 (482.01.2004.012804) - Procedimento Sumário - IPTU/ Imposto Predial e Territorial
Urbano - Municipio de Alvares Machado - Jose de Souza Lima - Fls. 58 - Vistos. Tendo em vista o pagamento noticiado, JULGO
EXTINTA a execução fiscal, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Levante-se eventual constrição
judicial ou bloqueio efetuado. De conformidade com a tabela vigorante (código nº 103), relativa ao convênio em que houve a
nomeação, arbitro os honorários advocatícios em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) 100% (cem por cento). Homologo a
desistência do prazo recursal. Certifique-se. Expeça-se a certidão de honorários e arquivem-se os autos, anotando-se. P. R. I. Fls. 60 - Vistos. A indicação do advogado não se deu pelo Convênio DPE/OAB, sendo indevidos os honorários arbitrados. Assim,
reconsidero em parte a decisão de fls. 58, dispensando a expedição da certidão ali referida. Arquivem-se os autos, anotandose. Int. - ADV: LUIS FERNANDO NOGUEIRA (OAB 276814/SP), NIVALDO FERNANDES GUALDA JUNIOR (OAB 208908/SP),
MARCIA REGINA SONVENSO AMBROSIO (OAB 83993/SP)
Processo 0012870-19.2005.8.26.0482 (482.01.2005.012870) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - Jesse Jose da Cruz - Ficam os autos suspensos, a pedido da exeqüente, pelo
prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 15/07/2013 (cumprimento de acordo). - ADV: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE
ALMEIDA (OAB 112046/SP), NIVALDO FERNANDES GUALDA JUNIOR (OAB 208908/SP)
Processo 0013165-56.2005.8.26.0482 (482.01.2005.013165) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - Projecao Constr Adm Comercio e Industria - Vistos. Rejeito os embargos
declaratórios de fls. 84/85. Não se ignora prestarem-se os embargos para o aprimoramento da sentença. Nada há, porém,
a se acrescentar à sentença, que decidiu a lide dentro de seus limites. Não há no decisum embargado qualquer dos vícios
que autorizam a oposição de embargos de declaração. Na verdade, a embargante não concorda com o resultado. Não há
omissão, contradição, nem qualquer outro vício. Há inconformismo. Int. - ADV: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA
(OAB 112046/SP), MARIA CELIA FERNANDES CASTILHO GARCIA (OAB 226934/SP), REGINA CELIA TESINI GANDARA (OAB
228816/SP), VANESSA KOMATSU (OAB 238729/SP)
Processo 0013219-22.2005.8.26.0482 (482.01.2005.013219) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - Projecao Constr Adm Comercio e Industria - Vistos. 1. Petição de fls. 85: O
processo já foi julgado extinto. Logo, esgotada a prestação jurisdicional, inviável a análise do pedido formulado pela exequente.
2. Cumpra-se a decisão de fls. 76/81. Int. OBS: foi expedido o mandado de levantamento a favor da executada, o qual aguarda
sua retirada. - ADV: REGINA CELIA TESINI GANDARA (OAB 228816/SP), CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB
112046/SP), MARIA CELIA FERNANDES CASTILHO GARCIA (OAB 226934/SP)
Processo 0014003-96.2005.8.26.0482 (482.01.2005.014003) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - Amaro Maganino - Vistos. 1. Concedo à parte executada os benefícios da
justiça gratuita. Anote-se. 2. Diante da intenção por ela manifestada em saldar o débito, suspendo o processo pelo prazo de 30
(trinta) dias, período em que deverá se dirigir ao setor responsável da credora para formalização do referido acordo. 3. Findo o
prazo sem notícia de acordo entre as partes, dê-se nova vista à exequente para manifestação. Int. - ADV: CARLOS AUGUSTO
NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP), JULIANA ALVARES PENHA (OAB 312378/SP)
Processo 0014095-50.2000.8.26.0482 (482.01.2000.014095) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda do Municipio de Presidente Prudente - Maria de Fatima Arantes Martins - Vistos. Tendo em vista o pagamento
noticiado, JULGO EXTINTA a execução fiscal, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Levante-se
eventual constrição judicial ou bloqueio efetuado. Declaro levantada a penhora de fls. 86. Certifique-se e expeça-se mandado
de cancelamento do registro da penhora. De conformidade com a tabela vigorante (código nº 103), relativa ao convênio em que
houve a nomeação, arbitro os honorários advocatícios em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) - 100% (cem por cento).
Homologo a desistência do prazo recursal. Certifique-se, expeça-se a certidão de honorários e, após, arquivem-se os autos,
anotando-se. P. R. I. - ADV: ELAINE MITIKO FUKUMOTO (OAB 189529/SP), CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA
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(OAB 112046/SP)
Processo 0014940-09.2005.8.26.0482 (482.01.2005.014940) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - Sebastiana da Silva Ferreira e outro - Vistos. Tendo em vista o pagamento
noticiado, JULGO EXTINTA a execução fiscal, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Levante-se
eventual constrição judicial ou bloqueio efetuado. De conformidade com a tabela vigorante (código nº 103), relativa ao convênio
em que houve a nomeação, arbitro os honorários advocatícios em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) - 100% (cem por
cento). Homologo a desistência do prazo recursal. Certifique-se, expeça-se a certidão de honorários e, após, arquivem-se os
autos, anotando-se. P. R. I. - ADV: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP), GRACIANE MORAIS (OAB
256463/SP)
Processo 0014947-98.2005.8.26.0482 (482.01.2005.014947) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - Amaro Maganino - Vistos. 1. Concedo à parte executada os benefícios da
justiça gratuita. Anote-se. 2. Diante da intenção por ela manifestada em saldar o débito, suspendo o processo pelo prazo de 30
(trinta) dias, período em que deverá se dirigir ao setor responsável da credora para formalização do referido acordo. 3. Findo o
prazo sem notícia de acordo entre as partes, dê-se nova vista à exequente para manifestação. Int. - ADV: CARLOS AUGUSTO
NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP), JULIANA ALVARES PENHA (OAB 312378/SP)
Processo 0015053-36.2000.8.26.0482 (482.01.2000.015053) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda do Municipio de Presidente Prudente - Jose Vicente da Silva - Vistos. Tendo em vista o pagamento noticiado, JULGO
EXTINTA a execução fiscal, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Levante-se eventual constrição
judicial ou bloqueio efetuado. De conformidade com a tabela vigorante (código nº 103), relativa ao convênio em que houve a
nomeação, arbitro os honorários advocatícios em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) 100% (cem por cento). Homologo a
desistência do prazo recursal. Certifique-se. Expeça-se a certidão de honorários e arquivem-se os autos, anotando-se. P. R. I. ADV: RUBENS MARCELO DE OLIVEIRA (OAB 140421/SP), CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP)
Processo 0015446-82.2005.8.26.0482 (482.01.2005.015446) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - Jose Almeida Santos - Vistos. Tendo em vista o pagamento noticiado, JULGO
EXTINTA a execução fiscal, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Levante-se eventual constrição
judicial ou bloqueio efetuado. Declaro levantada a penhora de fls. 33. Certifique-se e expeça-se mandado de cancelamento do
registro da penhora. De conformidade com a tabela vigorante (código nº 103), relativa ao convênio em que houve a nomeação,
arbitro os honorários advocatícios em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) - 100% (cem por cento). Homologo a desistência
do prazo recursal. Certifique-se, expeça-se a certidão de honorários e, após, arquivem-se os autos, anotando-se. P. R. I. - ADV:
CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP), MARCIA MAELI DE SOUZA (OAB 121828/SP)
Processo 0015623-46.2005.8.26.0482 (482.01.2005.015623) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - Vistos. Tendo em vista o pagamento noticiado, JULGO EXTINTA a execução
fiscal, com fundamento no art. 794, I, do Código de Processo Civil. Autorizo o levantamento do valor (fls. 77) em favor da parte
executada. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, arquive-se, anotando-se. P. R. I. OBS: foi expedido mandado de
levantamento a favor do executado, o qual aguarda sua retirada. - ADV: LUIZ CARLOS MEIX (OAB 118988/SP), CARLOS
AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP)
Processo 0015632-95.2011.8.26.0482 (482.01.2011.015632) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de São Paulo - Rvconstruções, Transportes e Comercio de Areia e Pedra Ltda - Ficam os
autos suspensos, a pedido da exeqüente, pelo prazo de 180 dias, a partir de 27/11/2013. - ADV: MOHAMED ALI SUFEN FILHO
(OAB 87689/SP), PABLO FELIPE SILVA (OAB 168765/SP)
Processo 0017626-71.2005.8.26.0482 (482.01.2005.017626) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - Vistos. Tendo em vista o pagamento noticiado, JULGO EXTINTA a execução fiscal,
com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Levante-se eventual constrição judicial ou bloqueio efetuado.
De conformidade com a tabela vigorante (código nº 103), relativa ao convênio em que houve a nomeação, arbitro os honorários
advocatícios em R$ 560,95 (quinhentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos) 100% (cem por cento). Homologo a
desistência do prazo recursal. Certifique-se. Expeça-se a certidão de honorários e arquivem-se os autos, anotando-se. P. R. I. ADV: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP), ALEKSANDER PASOTI FOSSA (OAB 262323/SP)
Processo 0017717-64.2005.8.26.0482 (482.01.2005.017717) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - Vistos. Recebo como aditamento à inicial o pedido formulado pela credora e, em
consequência, determino que seja(m) incluído(a)(s) no pólo passivo da presente ação a(s) pessoa(s) ali indicada(s). Proceda
a Serventia às anotações necessárias. Cite(m)-se o(a)(s) executado(a)(s), conforme requerido Int. - ADV: CARLOS AUGUSTO
NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP)
Processo 0018148-98.2005.8.26.0482 (482.01.2005.018148) - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - Prefeitura
Municipal de Presidente Prudente - Nutriself Sapore Restaurantes P Coletividade Ltda - Vistos. 1-Considerando que houve
alteração da razão social da empresa executada, corrija-se o polo passivo da execução, que deverá ser integralizado por GRAN
SAPORE BR BRASIL S/A. Procedam-se às devidas anotações. 2-Não obstante a concordância da exequente quanto aos bens
indicados à penhora, deverá a executada informar a descrição completa dos mesmos, uma vez que o documento de fls.33 está
ilegível. 3-Certifique a serventia se o Dr. Patrono da executada providenciou o recolhimento devido pela juntada da procuração
(fls.52). Int. OBS: o recolhimento da taxa de CPA consta a fls. 74. - ADV: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB
112046/SP), NATHALIA ASTOLFI CARVALHO (OAB 286281/SP), ALEXANDRE ALBERTO NEVES PEDROSO (OAB 181824/
SP)
Processo 0018161-97.2005.8.26.0482 (482.01.2005.018161) - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - Prefeitura
Municipal de Presidente Prudente - Thisiamajuconfeccoes e Representac Ltda - Por todo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a
presente Exceção de Pré-Executividade. Indevida verba de sucumbência. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
emanada de sua Corte Especial, é no sentido de só haverá a imposição dos ônus sucumbenciais, quando, por força da Exceção
de Pré Executividade, haja a extinção total ou parcial da Execução, daí porque rejeitada descabe a condenação do excipiente
ao pagamento da verba honorária. Confira-se: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABIMENTO. I. Não é cabível a
condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade julgada improcedente. 2. Precedentes. 3. Embargos
de divergência conhecidos e rejeitados.” (EREsp 1048043/SP, Corte Especial, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, j.
17/06/2009, DJe 29/06/2009, in RSTJ vol. 215 p. 32). Em julgado mais recente: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL
OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535,
INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE
REJEITADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. 1. A via especial, destinada
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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à uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, não se presta à análise de possível afronta a dispositivos
da Constituição da República. 2. O acórdão hostilizado solucionou as questões apontadas como omitidas de maneira clara e
coerente, apresentando as razões que firmaram o seu convencimento. 3. Segundo a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, não é cabível fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade quando esta é julgada improcedente.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Resp 1098309/RS, 5ª Turma, Rel. Ministra LAURITA VAZ, j. 26/10/2010, DJe
22/11/2010 - destaquei). Certifique a Serventia quanto ao cumprimento da deliberação de fls. 74 (item 3). Intimem-se. - ADV:
LUIZ EDUARDO GAIO JUNIOR (OAB 245649/SP), CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP)
Processo 0018854-81.2005.8.26.0482 (482.01.2005.018854) - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - Paulo Ribeiro
Presidente Prudente - Vistos. Concedo à parte executada os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Suspendo o processo pelo
prazo necessário para integral cumprimento do acordo noticiado nos autos. Int. OBS: prazo de suspensão por 49 meses, a partir
de 04/07/2013. - ADV: VANESSA KOMATSU (OAB 238729/SP), MARIA CELIA FERNANDES CASTILHO GARCIA (OAB 226934/
SP), CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP)
Processo 0018996-85.2005.8.26.0482 (482.01.2005.018996) - Execução Fiscal - Municipais - Maria Angelica Pimentel
de Andrade - Vistos. Para apreciação do pedido de justiça gratuita deverá a parte executada informar sua renda e os bens
que compõem seu patrimônio. Int. - ADV: ODETE LUIZA DE SOUZA (OAB 131151/SP), CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE
ALMEIDA (OAB 112046/SP)
Processo 0020042-65.2012.8.26.0482 (482.01.2012.020042) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Eg Marquesconvenienciame - OBS: resta a recolher a título de custas
processuais o valor de R$-5.775,73 (atualizados até 18/12/2013). - ADV: FERNANDO DESCIO TELLES (OAB 197235/SP),
JOSE ROBERTO FERNANDES CASTILHO (OAB 73876/SP)
Processo 0020393-82.2005.8.26.0482 (482.01.2005.020393) - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - Prefeitura
Municipal de Presidente Prudente - Antonio Carlos dos Santos - Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente
exceção de pré-executividade, para o fim de reconhecer a prescrição dos créditos relativos ao exercício do ano de 2000, inscritos
na dívida ativa em 31/12/2000. Para prosseguimento da execução, deverá o Município promover a substituição da certidão da
dívida ativa, nos termos do § 8º do art. 2º da Lei nº 6.830/80, com exclusão dos créditos atingidos pela prescrição. Condeno a
excepta, isenta de custas, ao pagamento de eventuais despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%
sobre o montante excluído da execução, em razão da sua extinção parcial, atualizado monetariamente a contar da intimação
desta sentença, mesmo marco para a incidência de juros de mora, na ordem de 0,5% ao mês, aplicando-se o artigo 5º da Lei nº.
11.960/09, que alterou o art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/97. De se anotar comportar o desfecho da ação verba de sucumbência. Cito um
julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 1996 a 2003 - Exceção de pré-executividade
parcialmente acolhida - Prescrição configurada no tocante aos exercícios de 1995 a 2001 - Não comprovação, nestes autos dos
aludidos protestos - Condenação da Municipalidade ao pagamento das verbas de sucumbência, em sede de exceção de préexecutividade Possibilidade - Imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio
da causalidade - Decisão mantida Agravo improvidO” (TJSP, 15ª Câmara de Direito Público, Ap. 0195730-66.2011.8.26.0000,
Rel. Eutálio Porto, j. 15/03/12, r. 04/4/12). Concedo ao excipiente os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Diante da intenção
manifestada pelo executado/excipiente em saldar o débito, suspendo o processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, período em que
deverá se dirigir ao setor responsável da credora para formalização do referido acordo. Sentença não sujeita ao duplo grau
obrigatório de jurisdição (art. 475, § 2º, CPC). P. R. I. C. - ADV: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/
SP), WILTON BOIGUES CORBALAN TEBAR (OAB 307841/SP)
Processo 0023534-80.2003.8.26.0482 (482.01.2003.023534) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Municipio de Alvares Machado - Pelo exposto, com fulcro nos artigos 174, caput e parágrafo único, inc. I (com redação anterior
à LC 118/05) e 156, inc. V, ambos do CTN, art. 219, § 5º do CPC c.c. art. 1º da Lei nº 6.830/80, DECLARO PRESCRITOS os
créditos tributários constantes da certidão de dívida ativa de fls. 100/101 e, por consequência, JULGO EXTINTA a presente
execução fiscal, e o faço com fundamento nos artigos 269, inciso IV, e 598, ambos do CPC. Não há sucumbência a ser imposta
nestes autos, considerando que a prescrição foi reconhecida de ofício pelo juízo. Deverá o Município, embora isento da taxa
judiciária, responder por eventuais despesas em aberto. Levante-se eventual constrição judicial ou bloqueio efetuado. Transitada
em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se às devidas anotações. P. R. I. C. - ADV: MARCIA REGINA SONVENSO
AMBROSIO (OAB 83993/SP), ROBERTO GILBERTI STRINGHETA (OAB 135320/SP)
Processo 0023799-82.2003.8.26.0482 (482.01.2003.023799) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - Vistos. Petição de fls. 119/120: A execução dos honorários deve se dar nos
moldes do art. 730 do Código de Processo Civil, uma vez tratar-se de execução de sentença. Adeque a parte credora o pedido.
Eventual manifestação deverá ser feita em duas vias para que uma delas sirva de contrafé, acompanhada do recolhimento
necessário das diligências do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação a ser expedido. Int. - ADV: CARLOS
ROBERTO SALES (OAB 60794/SP), RENATA GALINDO ORTEGA G ABEGAO (OAB 129359/SP)
Processo 0023998-07.2003.8.26.0482 (482.01.2003.023998) - Execução Fiscal - Taxa de Coleta de Lixo - Prefeitura
Municipal de Presidente Prudente - Donizete Rangel da Silva - Ficam os autos suspensos, a pedido da exeqüente, pelo prazo de
60 meses, a partir de 28/08/2013 (cumprimento de acordo). - ADV: ROSIMEIRE NUNES FERREIRA (OAB 103623/SP), CARLOS
AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP)
Processo 0024087-30.2003.8.26.0482 (482.01.2003.024087) - Execução Fiscal - Prefeitura Municipal de Presidente
Prudente - Paulina de Souza Alves - Vistos. Tendo em vista o pagamento noticiado, JULGO EXTINTA a execução fiscal, com
fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Levante-se eventual constrição judicial ou bloqueio efetuado. De
conformidade com a tabela vigorante (código nº 103), relativa ao convênio em que houve a nomeação, arbitro os honorários
advocatícios em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) 100% (cem por cento). Homologo a desistência do prazo recursal.
Certifique-se, expeça-se a certidão de honorários e, após, arquivem-se os autos, anotando-se. P. R. I. - ADV: FERNANDA
CRISTINA SORRILHA (OAB 233332/SP), SUELI APARECIDA GAZONE VASQUES DA GRAÇA (OAB 123601/SP)
Processo 0024581-89.2003.8.26.0482 (482.01.2003.024581) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda do Município de Presidente Prudente - Luiz Alves da Silva - Ficam os autos suspensos, a pedido da exeqüente, pelo
prazo de 37 meses, a partir de 19/07/2013 (cumprimento de acordo). - ADV: VANDER JONAS MARTINS (OAB 210262/SP),
ANDREIA APARECIDA DA COSTA (OAB 320994/SP), SUELI APARECIDA GAZONE VASQUES DA GRAÇA (OAB 123601/SP)
Processo 0025227-02.2003.8.26.0482 (482.01.2003.025227) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - Elizangela da Silva Brito - Pelo exposto, com fulcro nos artigos 174, caput
e parágrafo único, inc. I (com redação anterior à LC 118/05) e 156, inc. V, ambos do CTN, art. 219, § 5º do CPC c.c. art. 1º
da Lei nº 6.830/80, DECLARO PRESCRITOS os créditos tributários constantes da certidão de dívida ativa de fls. 03/04 e,
por consequência, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, e o faço com fundamento nos artigos 269, inciso IV, e 598,
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ambos do CPC. Não há sucumbência a ser imposta nestes autos, considerando que a prescrição foi reconhecida de ofício pelo
juízo. Deverá o Município, embora isento da taxa judiciária, responder por eventuais despesas em aberto. Levante-se eventual
constrição judicial ou bloqueio efetuado. De conformidade com a tabela vigorante (código nº 103), arbitro em favor do(a) i.
advogado(a) o restante da verba honorária (R$ 165,00 - cento e sessenta e cinco reais - 30%). Transitada em julgado, expeçase a certidão de honorários e arquivem-se os autos, procedendo-se às devidas anotações. P. R. I. C. - ADV: CARLOS AUGUSTO
NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP), JOSÉ PEDRO CÂNDIDO DE ARAUJO (OAB 186255/SP)
Processo 0025392-49.2003.8.26.0482 (482.01.2003.025392) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - Rubens Jose da Cruz - Vistos. Tendo em vista o pagamento noticiado, JULGO
EXTINTA a execução fiscal, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Levante-se eventual constrição
judicial ou bloqueio efetuado. De conformidade com a tabela vigorante (código nº 103), relativa ao convênio em que houve a
nomeação, arbitro os honorários advocatícios em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) - 100% (cem por cento). Homologo a
desistência do prazo recursal. Certifique-se, expeça-se a certidão de honorários e, após, arquivem-se os autos, anotando-se. P.
R. I. - ADV: JOÃO RODRIGUES DE ALMEIDA (OAB 168355/SP), CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/
SP)
Processo 0025463-51.2003.8.26.0482 (482.01.2003.025463) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - Luzanira Moraes Alcara - Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos
infringentes e, por consequência, mantenho a sentença em seus estritos termos, reconhecendo o advento do lapso prescricional
e extinguindo a presente execução fiscal. P. R. I. - ADV: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP),
LIAMAR MELO (OAB 79665/SP)
Processo 0029532-87.2007.8.26.0482 (482.01.2007.029532) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda Publica do Municipio de Alfredo Marcondes - Petição protocolo nº 0012534-00 INFORMAÇÃO Cumpre-me informar
a Vossa Excelência que deixo de juntar a petição anexa ao feito respectivo (execução fiscal nº 0029532-87.2007.8.26.0482 ordem nº 22296/2007), tendo em vista que o processo foi julgado extinto (Sentença nº 8411/2008 registrada em 27/06/2008 no
livro nº 262 às Fls. 143/145: “Ante ao exposto, com fulcro no artigo 295, inciso III do Código de Processo Civil, INDEFIRO a inicial
e, com fundamento nos arts. 267, inciso VI e 598, ambos da mesma legislação processual, JULGO EXTINTA, sem apreciação
do mérito, a presente Execução Fiscal ajuizada por FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALFREDO MARCONDES, sem
prejuízo da renovação da exigência quando o débito atingir valor razoável. Em virtude do valor do crédito discutido, descabido,
nos termos do art. 475, § 2º, do Código de Processo Civil, o reexame necessário pela Egrégia Superior Instância. Indevidas
custas ante a isenção de que goza a exeqüente (Lei 11.608/2.003, art. 6º.). Arcará a exeqüente, entretanto, com as despesas
processuais, inclusive as remanescentes. Ante a ausência de litigiosidade, não há falar-se em condenação no pagamento de
verba honorária. Publique-se. Registre-se e intimem-se.”) e os autos destruídos (listagem nº 16). Não havendo mais nada a
informar, promovo este expediente conclusos a Vossa Excelência para as providências que houver por bem determinar. Pres.
Prudente, 11 de novembro de 2013. Eu_______________, Roberto Notário Ligero, Escrivão Judicial, subscrevi. Vistos. Tendo
em vista a declaração anexa, concedo à parte interessada os benefícios da justiça gratuita. Dê-se-lhe ciência desta deliberação
e, após, arquive-se o presente expediente em pasta própria para futura destruição. Int. Pres. Prudente, 11 de novembro de 2013.
DARCI LOPES BERALDO Juiz de Direito - ADV: SERGIO CATINA DE MORAES FILHO (OAB 227503/SP), EMIR ALFREDO
FERREIRA (OAB 139590/SP)
Processo 0031546-39.2010.8.26.0482 (482.01.2008.002998/1) - Cumprimento de sentença - Banco Banestado Sa - Fazenda
do Município de Presidente Prudente - Vistos. Observo que não houve objeção por parte do Município vencido (fls. 137) quanto ao
valor da cobrança (fls. 105/106) e que o crédito se enquadra como de “pequeno valor”. Expeça-se ofício requisitório diretamente
à Fazenda do Município de Presidente Prudente. Int. - ADV: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP),
CARLOS EDUARDO COLENCI (OAB 119682/SP), ANDRÉ MURILO PARENTE NOGUEIRA (OAB 222125/SP)
Processo 0500381-19.2007.8.26.0482 (482.01.2007.500381) - Execução Fiscal - Impostos - Prefeitura Municipal de
Presidente Prudente - Prudencio Manoel de Brito - Vistos. 1-Tendo em vista o documento de fls. 40, que comprova ter o
executado mais de 60 (sessenta) anos de idade, com fulcro no art. 71 da Lei 10.741/2003, defiro o pedido de prioridade
na tramitação do feito. 2-Concedo ao executado os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, nomeando-lhe o
Patrono indicado. 3-Dê-se ciência à parte executada do teor da manifestação da credora (fls.49). Int. - ADV: MARIZA CRISTINA
MARANHO NOGUEIRA (OAB 209325/SP), CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP)
Processo 0500392-48.2007.8.26.0482 (482.01.2007.500392) - Execução Fiscal - Prefeitura Municipal de Presidente
Prudente - Bruno Vaghetti - Ficam os autos suspensos, a pedido da exeqüente, pelo prazo de 60 meses, a partir de 10/07/2009
(cumprimento de acordo). - ADV: PAULO CESAR COSTA (OAB 102636/SP), CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA
(OAB 112046/SP)
Processo 0500725-97.2007.8.26.0482 (482.01.2007.500725) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda Municipal de Presidente Prudente - Antonio de Lima Ruela - Ficam os autos suspensos, a pedido da exeqüente, pelo
prazo de 60 meses, a partir de 06/08/2013 (cumprimento de acordo). - ADV: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA
(OAB 112046/SP), DANIEL FRANCO DA COSTA (OAB 185193/SP)
Processo 0500871-41.2007.8.26.0482 (482.01.2007.500871) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda Municipal de Presidente Prudente - Vilma da Silva Oliveira - Vistos. Diante do pagamento do débito e do parecer
favorável da exequente, com fulcro no artigo 794, I, do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente ação de Execução
Fiscal, que a FAZENDA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE move em face de VILMA DA SILVA OLIVEIRA. Levantese eventual constrição judicial ou bloqueio efetuado. Ante a quitação do débito, arbitro em favor do(a) nobre advogado(a)
o restante da verba honorária (R$ 165,00 cento e sessenta e cinco reais 30% código nº 103). Homologo a desistência do
prazo recursal. Certifique-se, expeça-se a certidão de honorários e, após, arquivem-se os autos, anotando-se. P.R.I. - ADV:
CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP), SOLANGE SUELI ROSA (OAB 126469/SP), PAULO SERGIO
DE CARVALHO (OAB 129965/SP)
Processo 0500926-89.2007.8.26.0482 (482.01.2007.500926) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda Municipal de Presidente Prudente - Antonio de Oliveira - Vistos. Concedo ao interessado os benefícios da justiça
gratuita. Anote-se. Int. - ADV: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP), NIVALDO FERNANDES
GUALDA JUNIOR (OAB 208908/SP)
Processo 0501013-11.2008.8.26.0482 (482.01.2008.501013) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Joselito Alves de Amorin Costa - Vistos. Ante a inércia do executado, indefiro os benefícios da justiça gratuita. Dê-se vista à
exequente para manifestação, em 05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento. Int. - ADV: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA
DE ALMEIDA (OAB 112046/SP), ANTONIO ZIMERMANN NETTO (OAB 70047/SP)
Processo 0501133-88.2007.8.26.0482 (482.01.2007.501133) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
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- Fazenda Municipal de Presidente Prudente - Ilda Olizette Goncalves - Vistos. Tendo em vista o pagamento noticiado, JULGO
EXTINTA a execução fiscal, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Levante-se eventual constrição
judicial ou bloqueio efetuado. De conformidade com a tabela vigorante (código nº 103), relativa ao convênio em que houve a
nomeação, arbitro os honorários advocatícios em R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) - 30% (trinta por cento). Homologo
a desistência do prazo recursal. Certifique-se, expeça-se a certidão de honorários e, após, arquivem-se os autos, anotando-se.
P. R. I. - ADV: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP), NAER OLIVETI (OAB 215560/SP), CLEBER
ADRIANO RUIZ (OAB 171438/SP)
Processo 0501147-38.2008.8.26.0482 (482.01.2008.501147) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial
Urbano - Fazenda Municipal de Presidente Prudente - Por todo exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente Exceção de
Pré-Executividade. Indevida verba de sucumbência. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de justiça, emanada de sua Corte
Especial, é no sentido de só haverá a imposição dos ônus sucumbenciais, quando, por força da Exceção de Pré Executividade,
haja a extinção total ou parcial da Execução, daí porque rejeitada descabe a condenação do excipiente ao pagamento da verba
honorária. Confira-se: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABIMENTO. I. Não é cabível a condenação em honorários
advocatícios em exceção de pré-executividade julgada improcedente. 2. Precedentes. 3. Embargos de divergência conhecidos
e rejeitados.” (EREsp 1048043/SP, Corte Especial, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, j. 17/06/2009, DJe 29/06/2009,
in RSTJ vol. 215 p. 32). Em julgado mais recente: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL OFENSA A DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535, INCISO II, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE REJEITADA. PROSSEGUIMENTO
DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. 1. A via especial, destinada à uniformização da interpretação
da legislação infraconstitucional, não se presta à análise de possível afronta a dispositivos da Constituição da República. 2. O
acórdão hostilizado solucionou as questões apontadas como omitidas de maneira clara e coerente, apresentando as razões que
firmaram o seu convencimento. 3. Segundo a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível fixação de honorários
advocatícios na exceção de pré-executividade quando esta é julgada improcedente. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
Resp 1098309/RS, 5ª Turma, Rel. Ministra LAURITA VAZ, j. 26/10/2010, DJe 22/11/2010 - destaquei). Concedo ao executado os
benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. Anote-se. Intimem-se. - ADV: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/
SP), MARIA ISABEL SILVA DE SÁ (OAB 159647/SP)
Processo 0501273-88.2008.8.26.0482 (482.01.2008.501273) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda Municipal de Presidente Prudente - Sergio Domingos Ferro - Ficam os autos suspensos, a pedido da exeqüente, pelo
prazo de 60 meses, a partir de 01/08/2013 (cumprimento de acordo). - ADV: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA
(OAB 112046/SP), THIAGO APARECIDO DE JESUS (OAB 223581/SP), DANIEL DOMINGOS DO NASCIMENTO (OAB 241170/
SP), BRUNO EMILIO DE JESUS (OAB 278054/SP)
Processo 0501290-61.2007.8.26.0482 (482.01.2007.501290) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda Municipal de Presidente Prudente - Vistos. Arquive-se o presente expediente em pasta própria para futura destruição.
Int. OBS: teor de certidão: “...deixo de juntar a petição anexa ao feito respectivo (2132/07), tendo em vista que o processo
foi julgado extinto nos termos do art. 794, I, CPC...” - ADV: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP),
NIVALDO FERNANDES GUALDA JUNIOR (OAB 208908/SP)
Processo 0501472-13.2008.8.26.0482 (482.01.2008.501472) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Ademir Rodrigo Menezes Romao - Vistos. Concedo à parte executada os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Int. - ADV:
ALEXANDRE DA SILVA CARVALHO (OAB 189372/SP), CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP)
Processo 0501596-30.2007.8.26.0482 (482.01.2007.501596) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda Municipal de Presidente Prudente - Vistos. Concedo ao executado os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA, nomeando-lhe o Patrono indicado. Anote-se. Dê-se vista dos autos ao executado pelo prazo de 05 (cinco) dias,
mediante carga em livro próprio. Int. - ADV: RODRIGO KUNIOCHI (OAB 299050/SP), CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE
ALMEIDA (OAB 112046/SP)
Processo 0502069-74.2011.8.26.0482 (482.01.2011.502069) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Rita Goncalves de Araujo - Vistos. Concedo à parte executada os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Int. - ADV: LUCIANA
CLAUDIA DA SILVA LIMA (OAB 142126/SP), CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP), SERGIO
RICARDO RONCHI (OAB 100763/SP)
Processo 0502093-10.2008.8.26.0482 (482.01.2008.502093) - Execução Fiscal - Fazenda Municipal de Presidente
Prudente - Sandra Aparecida Fonseca - Vistos. Tendo em vista o pagamento noticiado, JULGO EXTINTA a execução fiscal, com
fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Levante-se eventual constrição judicial ou bloqueio efetuado. De
conformidade com a tabela vigorante (código nº 103), relativa ao convênio em que houve a nomeação, arbitro os honorários
advocatícios em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) - 100% (cem por cento). Homologo a desistência do prazo recursal.
Certifique-se, expeça-se a certidão de honorários e, após, arquivem-se os autos, anotando-se. P. R. I. - ADV: FERNANDA DE
CARVALHO LEITE AMADEU (OAB 231002/SP), CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP)
Processo 0502359-89.2011.8.26.0482 (482.01.2011.502359) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- David dos Santos Ribeiro - Vistos. Concedo à parte executada os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Int. - ADV: CARLOS
AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP), DENILSON DE OLIVEIRA (OAB 168666/SP)
Processo 0502455-46.2007.8.26.0482 (482.01.2007.502455) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Claudio Andre da Silva - Vistos. 1. Concedo à parte executada os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 2. O acordo noticiado
em fls. 31 foi firmado por Maria Aparecida Destro Ruiz. Esclareça a exequente. Int. - ADV: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE
ALMEIDA (OAB 112046/SP), JOSE ANTONIO GALDINO GONCALVES (OAB 128674/SP)
Processo 0502459-83.2007.8.26.0482 (482.01.2007.502459) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda Municipal de Presidente Prudente - Renan Rissi - Vistos. Tendo em vista o pagamento noticiado, JULGO EXTINTA a
execução fiscal, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Levante-se eventual constrição judicial ou
bloqueio efetuado. De conformidade com a tabela vigorante (código nº 103), relativa ao convênio em que houve a nomeação,
arbitro os honorários advocatícios em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) - 100% (cem por cento). Homologo a desistência
do prazo recursal. Certifique-se, expeça-se a certidão de honorários e, após, arquivem-se os autos, anotando-se. P. R. I. ADV: JULIANO APARECIDO LUZ (OAB 218755/SP), SONIA CRISTINA DIAS SOUSA (OAB 117865/SP), CARLOS AUGUSTO
NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP)
Processo 0502596-31.2008.8.26.0482 (482.01.2008.502596) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Maria Aparecida da Silva - Vistos. Concedo à executada os benefícios da justiça gratuita, bem como vista dos autos pelo prazo
de cinco dias, mediante carga em livro próprio. Int. - ADV: POLIBIO ALVES PIMENTA JUNIOR (OAB 193896/SP), WESLEY
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CARDOSO COTINI (OAB 210991/SP), CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP)
Processo 0502854-12.2006.8.26.0482 (482.01.2006.502854) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - Antonio Marcos do Nascimento - Vistos. Concedo à parte executada os benefícios
da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Int. - ADV: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP), ELADIO
DALAMA LORENZO (OAB 145478/SP)
Processo 0503044-72.2006.8.26.0482 (482.01.2006.503044) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - Maria Ines de Assis Ramos Silva - Ficam os autos suspensos, a pedido da
exeqüente, pelo prazo de 29 meses, a partir de 05/07/2013 (cumprimento de acordo). - ADV: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA
DE ALMEIDA (OAB 112046/SP), NIVALDO FERNANDES GUALDA JUNIOR (OAB 208908/SP), LUIS FERNANDO NOGUEIRA
(OAB 276814/SP)
Processo 0503055-04.2006.8.26.0482 (482.01.2006.503055) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - Maria Domingas Correia dos Santos - Vistos. Tendo em vista o pagamento
noticiado, JULGO EXTINTA a execução fiscal, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Levante-se
eventual constrição judicial ou bloqueio efetuado. Arbitro em favor do(a) nobre advogado(a) o restante da verba honorária (R$
165,00 - cento e sessenta e cinco reais - 30% - código nº 103). Homologo a desistência do prazo recursal. Certifique-se, expeçase a certidão de honorários e, após, arquivem-se os autos, anotando-se. P. R. I. - ADV: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE
ALMEIDA (OAB 112046/SP), RAQUEL MORENO DE FREITAS (OAB 188018/SP)
Processo 0503070-70.2006.8.26.0482 (482.01.2006.503070) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - Sebastiao Pires Filho - Vistos. Diante do pagamento do débito e do parecer
favorável da exequente, com fulcro no artigo 794, I, do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente ação de Execução
Fiscal, que a FAZENDA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE move em face de SEBASTIÃO PIRES FILHO. Levantese eventual constrição judicial ou bloqueio efetuado. Ante a quitação do débito, arbitro em favor do(a) nobre advogado(a) o
restante da verba honorária (R$ 165,00 cento e sessenta e cinco reais 30% código nº 103). Homologo a desistência do prazo
recursal. Certifique-se, expeça-se a certidão de honorários e, após, arquivem-se os autos, anotando-se. P.R.I. - ADV: CARLOS
AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP), FERNANDA VIEIRA MARTINS FERREIRA (OAB 239050/SP), PEDRO
ANDERSON DA SILVA (OAB 119400/SP)
Processo 0503208-66.2008.8.26.0482 (482.01.2008.503208) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Fazenda Municipal de Presidente Prudente - Vistos. Tendo em vista o pagamento noticiado, JULGO EXTINTA a execução fiscal,
com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Levante-se eventual constrição judicial ou bloqueio efetuado.
Extraia-se certidão das custas processuais pendentes para inscrição na dívida ativa do Estado. Transitada em julgado, arquivese, anotando-se. P. R. I. - ADV: EVANDRO FERRARI (OAB 148445/SP), CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB
112046/SP)
Processo 0503276-16.2008.8.26.0482 (482.01.2008.503276) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Fazenda Municipal de Presidente Prudente - Brasil Correia da Rocha Junior - Vistos. Noticia a exequente que o débito fiscal foi
pago. Assim, intime-se o executado, na pessoa de seus procuradores constituídos, para que efetue o recolhimento das custas
processuais (R$ 193,70 - GARE - cód. 230-6), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser substraído do valor bloqueado o
montante suficiente para quitação. Findo o prazo sem o pagamento, tornem os autos conclusos. Int. OBS: o valor atualizado das
custas é de R$-201,40. - ADV: EDSON FREITAS DE OLIVEIRA (OAB 118074/SP), DANILO HORA CARDOSO (OAB 259805/
SP), CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP)
Processo 0503524-50.2006.8.26.0482 (482.01.2006.503524) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - Virgilio Francisco - Virgilio Francisco - Ficam os autos suspensos, a pedido
da exeqüente, pelo prazo de 30 meses, a partir de 08/08/2013 (cumprimento de acordo). - ADV: VIVIANE MICHELE VIEIRA
MARTINS (OAB 196127/SP), CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP), EVDOKIE WEHBE (OAB
165559/SP)
Processo 0503547-20.2011.8.26.0482 (482.01.2011.503547) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Norma Pereira Maioli - Vistos. Concedo à executada os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, bem como vista dos autos pelo
prazo de 05 (cinco) dias, mediante carga em livro próprio, observando que seu comparecimento já supre a falta de citação (art.
214, § 1º do CPC). Int. - ADV: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP), ALINE FERNANDA ESCARELLI
(OAB 265207/SP)
Processo 0503680-04.2007.8.26.0482 (482.01.2007.503680) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda Municipal de Presidente Prudente - Maria Marta de Jesus e outro - Vistos. 1. Tendo em vista o documento de fls. 30,
que comprova ter a executada mais de 60 (sessenta) anos de idade, com fulcro no art. 71 da Lei 10.741/2003, defiro o pedido
de prioridade na tramitação do feito. Proceda a Serventia às anotações necessárias, a fim de que seja cumprida a presente
determinação. 2. Suspendo o processo pelo prazo necessário para integral cumprimento do acordo. Int. OBS: os autos ficam
suspenssos pelo prazo de 60 meses, a partir de 07/11/2013 (cumprimento de acordo). - ADV: NIVALDO FERNANDES GUALDA
JUNIOR (OAB 208908/SP), CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP)
Processo 0503724-86.2008.8.26.0482 (482.01.2008.503724) - Execução Fiscal - Fazenda Municipal de Presidente Prudente
- Nadia Maria dos Santos - Ficam os autos suspensos, a pedido da exeqüente, pelo prazo de 23 meses, a partir de 06/08/2013
(cumprimento de acordo). - ADV: MARCOS TADEU FERNANDES DE FARIA (OAB 263120/SP), CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA
DE ALMEIDA (OAB 112046/SP)
Processo 0503947-34.2011.8.26.0482 (482.01.2011.503947) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Fazenda Municipal de Presidente Prudente - Jose Claudenei dos Santos - Vistos. Para a preciação do pedido de justiça gratuita
deverá o executado informar sua profissão, renda e os bens que compõem seu patrimônio. Int. - ADV: CARLOS AUGUSTO
NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP), JOAO BOSCO DE LIMA CESAR (OAB 11076/SP)
Processo 0504444-87.2007.8.26.0482 (482.01.2007.504444) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda Municipal de Presidente Prudente - Sergio Gomes da Conceicao - Por todo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a
presente Exceção de Pré-Executividade. Indevida verba de sucumbência. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
emanada de sua Corte Especial, é no sentido de que só haverá a imposição dos ônus sucumbenciais, quando, por força da
Exceção de Pré Executividade, haja a extinção total ou parcial da Execução, daí porque rejeitada descabe a condenação do
excipiente ao pagamento da verba honorária. Confira-se: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABIMENTO. I. Não é
cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade julgada improcedente. 2. Precedentes. 3.
Embargos de divergência conhecidos e rejeitados.” (EREsp 1048043/SP, Corte Especial, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
j. 17/06/2009, DJe 29/06/2009, in RSTJ vol. 215 p. 32). Em julgado mais recente: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL
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OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535,
INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE
REJEITADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. 1. A via especial, destinada
à uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, não se presta à análise de possível afronta a dispositivos
da Constituição da República. 2. O acórdão hostilizado solucionou as questões apontadas como omitidas de maneira clara e
coerente, apresentando as razões que firmaram o seu convencimento. 3. Segundo a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, não é cabível fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade quando esta é julgada improcedente.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Resp 1098309/RS, 5ª Turma, Rel. Ministra LAURITA VAZ, j. 26/10/2010, DJe
22/11/2010 - destaquei). Concedo ao executado os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Acolho a renúncia manifestada em
fls. 43/44. De conformidade com a tabela vigorante, sob o código nº 103, relativa ao convênio em que houve a nomeação, arbitro
os honorários advocatícios em R$ 336,57 (trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos) 60% (sessenta por cento).
Expeça-se certidão para os devidos fins. Desnecessária a expedição de ofício à Defensoria Pública do Estado para indicação de
novo defensor. Intimem-se. - ADV: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP), WELLINGTON CACEFFO
DE ALMEIDA (OAB 237714/SP)
Processo 0504979-79.2008.8.26.0482 (482.01.2008.504979) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Fazenda Municipal de Presidente Prudente - Vistos. Tendo em vista o pagamento noticiado, JULGO EXTINTA a execução fiscal,
com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Levante-se eventual constrição judicial ou bloqueio efetuado.
Homologo a desistência do prazo recursal. Certifique-se. P. R. I. e arquivem-se, observadas as formalidades legais. - ADV:
CARLOS CÉSAR MESSINETTI (OAB 161324/SP), CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP)
Processo 0505166-82.2011.8.26.0482 (482.01.2011.505166) - Execução Fiscal - Fazenda Municipal de Presidente Prudente
- Jose Mirandola Filho - Vistos. Tendo em vista o pagamento noticiado, JULGO EXTINTA a execução fiscal, com fundamento
no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Levante-se eventual constrição judicial ou bloqueio efetuado. Homologo a
desistência do prazo recursal. Certifique-se. P. R. I. e arquivem-se, observadas as formalidades legais. - ADV: LETÍCIA YOSHIO
SUGUI (OAB 161609/SP), CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP), TERUO TAGUCHI MIYASHIRO
(OAB 86111/SP)
Processo 0505865-15.2007.8.26.0482 (482.01.2007.505865) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda Municipal de Presidente Prudente - Maria Madalena Alves de Souza Cruz - VISTOS EM CORREIÇÃO. 1. Homologo
o acordo celebrado entre as partes para pagamento parcelado do débito. 2. Considerando que o parcelamento implica em
suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, CTN), suspendo o processo pelo prazo necessário para seu
integral cumprimento. 3. Em caso de descumprimento do acordo, o que compete à exequente noticiar nos autos, deverá a
execução retomar o seu trâmite normal, observando que o comparecimento espontâneo da parte executada já supre eventual
falta de citação (art. 214, § 1º do CPC). Int. OBS: prazo suspenso por 36 meses a partir de 07/05/2013. - ADV: RODNEY DA
SANÇÃO LOPES (OAB 263512/SP), CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP)
Processo 0506483-23.2008.8.26.0482 (482.01.2008.506483) - Execução Fiscal - Fazenda Municipal de Presidente Prudente
- Jose Evangelista Dantas - Vistos. Tendo em vista o pagamento noticiado, JULGO EXTINTA a execução fiscal, com fundamento
no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Levante-se eventual constrição judicial ou bloqueio efetuado. De conformidade
com a tabela vigorante (código nº 103), relativa ao convênio em que houve a nomeação, arbitro os honorários advocatícios
em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) 100% (cem por cento). Homologo a desistência do prazo recursal. Certifique-se.
Expeça-se a certidão de honorários e arquivem-se os autos, anotando-se. P. R. I. - ADV: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE
ALMEIDA (OAB 112046/SP), MARIA ISABEL SILVA DE SÁ (OAB 159647/SP)
Processo 0506879-92.2011.8.26.0482 (482.01.2011.506879) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Raimundo Nonato Campos - Vistos. Concedo à parte executada os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Int. - ADV: ANDREIA
APARECIDA DA COSTA (OAB 320994/SP), CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP)
Processo 0507003-17.2007.8.26.0482 (482.01.2007.507003) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda Municipal de Presidente Prudente - Luzia do Carmo Nascimento Matos - Vistos. 1. Fls. 38 - Indefiro o pedido de
expedição de certidão de honorários, tendo em vista que o feito ainda não se findou. 2. Dado o decurso do tempo, dê-se vista
dos autos à exequente que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se em termos de prosseguimento. Int. - ADV: RENATA
GALINDO ORTEGA G ABEGAO (OAB 129359/SP), DANIEL MARTINS ALVES (OAB 291032/SP)
Processo 0507313-86.2008.8.26.0482 (482.01.2008.507313) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda Municipal de Presidente Prudente - Maria Lucia de Barros - Vistos. 1. Admito no polo passivo da execução MARIA
LUCIA DE BARROS, em substituição do executado, que faleceu. Procedam-se às devidas anotações. 2. Concedo à executada
os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Anote-se. 3. Diante da intenção por ela manifestada em saldar o débito,
suspendo o processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, período em que deverá se dirigir ao setor responsável da credora para tal
fim. 4. Findo o prazo sem notícia de pagamento ou parcelamento do débito, dê-se vista à exequente para que manifeste, em
05 (cinco) dias, que seguimento pretende seja dado à execução, observando que o comparecimento espontâneo da executada
já supre a falta de citação (art. 214, § 1º, do CPC). Int. OBS: ficam os autos suspensos pelo prazo de 22 meses a partir de
12/08/2013 (cumprimento de acordo) - ADV: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP), EDISON DE
ARAUJO SILVA (OAB 116671/SP)
Processo 0507319-64.2006.8.26.0482 (482.01.2006.507319) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Jose Claudenei dos Santos - Vistos. Ante a inércia do executado, indefiro os benefícios da justiça gratuita. Dê-se vista à
exequente para manifestação, em 05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento. Int. - ADV: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA
DE ALMEIDA (OAB 112046/SP), JOAO BOSCO DE LIMA CESAR (OAB 11076/SP)
Processo 0507505-53.2007.8.26.0482 (482.01.2007.507505) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda Municipal de Presidente Prudente - ABDIAS JOSÉ DA SILVA - Vistos. Concedo ao interessado os benefícios da
justiça gratuita. Anote-se. Sobre o peticionado retro manifeste-se a exequente, no prazo de 05 (cinco) dias. Int. - ADV: THAIS
MEDEIROS PEREIRA HONAISER (OAB 317249/SP), CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP), JAILTON
JOAO SANTIAGO (OAB 129631/SP), LUIS GUSTAVO MARANHO (OAB 245222/SP)
Processo 0507532-94.2011.8.26.0482 (482.01.2011.507532) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Fazenda Municipal de Presidente Prudente - ABDIAS JOSÉ DA SILVA - Vistos. Concedo ao interessado os benefícios da justiça
gratuita. Anote-se. Sobre o peticionado retro manifeste-se a exequente, no prazo de 05 (cinco) dias. Int. - ADV: LUIS GUSTAVO
MARANHO (OAB 245222/SP), CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP)
Processo 0507551-08.2008.8.26.0482 (482.01.2008.507551) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda Municipal de Presidente Prudente - Vistos. Arquive-se o presente expediente em pasta própria para futura destruição.
Int. OBS: teor de certidão: “...deixo de juntar a petição anexa ao feito respectivo (8183/08), tendo em vista que o processo
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foi julgado extinto nos termos do art. 794, I, CPC...” - ADV: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP),
NIVALDO FERNANDES GUALDA JUNIOR (OAB 208908/SP)
Processo 0507566-11.2007.8.26.0482 (482.01.2007.507566) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Fazenda Municipal de Presidente Prudente - Maria de Lourdes Pereira Machado - Vistos. Tendo em vista o pagamento noticiado,
JULGO EXTINTA a execução fiscal, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Levante-se eventual
constrição judicial ou bloqueio efetuado. Homologo a desistência do prazo recursal. Certifique-se. Face ao decidido, julgo
prejudicada a análise do pedido formulado em fls. 23/25. P. R. I. e arquivem-se, observadas as formalidades legais. - ADV:
CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP), ADRIANA MAZZONI MALULY (OAB 128783/SP)
Processo 0508022-92.2006.8.26.0482 (482.01.2006.508022) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - Antonia Cristina de Paulo - Ficam os autos suspensos, a pedido da exeqüente,
pelo prazo de 240 dias, a partir de 23/08/2013 (cumprimento de acordo). - ADV: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA
(OAB 112046/SP), VANDER JONAS MARTINS (OAB 210262/SP), MARIA VANDA DE ARAUJO (OAB 269921/SP)
Processo 0508045-04.2007.8.26.0482 (482.01.2007.508045) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda Municipal de Presidente Prudente - Maria Eunice Bernardo da Silva - Vistos. O processo já foi julgado extinto (fls.22).
Assim, julgo prejudicado o pedido de fls.24/33. Cumpra-se a sentença proferida a fls.22. Int. - ADV: CARLOS AUGUSTO
NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP), DIONE DE SOUZA FERREIRA (OAB 186389/SP)
Processo 0508324-53.2008.8.26.0482 (482.01.2008.508324) - Execução Fiscal - Fazenda Municipal de Presidente Prudente
- Mauricio Jose Pereira - VISTOS EM CORREIÇÃO. 1. Homologo o acordo celebrado entre as partes para pagamento parcelado
do débito. 2. Considerando que o parcelamento implica em suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, CTN),
suspendo o processo pelo prazo necessário para seu integral cumprimento. 3. Em caso de descumprimento do acordo, o que
compete à exequente noticiar nos autos, deverá a execução retomar o seu trâmite normal, observando que o comparecimento
espontâneo da parte executada já supre eventual falta de citação (art. 214, § 1º do CPC). Int. OBS: prazo de suspensão de 60
meses a partir de 22/08/2013. - ADV: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP), ALEX SANDRO SILVA
WIEZZEL (OAB 240086/SP)
Processo 0508507-92.2006.8.26.0482 (482.01.2006.508507) - Execução Fiscal - Prefeitura Municipal de Presidente
Prudente - Adalgisa Ribeiro Goncalves - Ficam os autos suspensos, a pedido da exeqüente, pelo prazo de 240 dias, a partir
de 13/08/2013 (cumprimento de acordo). - ADV: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP), LUCIANA
CORREIA DA SILVA (OAB 265862/SP)
Processo 0508927-97.2006.8.26.0482 (482.01.2006.508927) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - Jose Pereira dos Santos - Vistos. Tendo em vista o pagamento noticiado, JULGO
EXTINTA a execução fiscal, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Levante-se eventual constrição
judicial ou bloqueio efetuado. De conformidade com a tabela vigorante (código nº 103), relativa ao convênio em que houve a
nomeação, arbitro os honorários advocatícios em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) 100% (cem por cento). Homologo a
desistência do prazo recursal. Certifique-se. Expeça-se a certidão de honorários e arquivem-se os autos, anotando-se. P. R. I. ADV: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP), JOCILA SOUZA DE OLIVEIRA (OAB 92512/SP)
Processo 0508934-89.2006.8.26.0482 (482.01.2006.508934) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - Donina Valadao Furquim - Vistos. 1. Pelo acordo de fls. 79 assumiu CARLOS
ALBERTO TRINDADE a responsabilidade pelo pagamento do débito, razão pela qual admito-o no pólo passivo da execução, em
substituição da executada. Proceda a Serventia às anotações necessárias. 2. Diante do parcelamento efetuado, o que implica
em reconhecimento da obrigação fiscal, julgo prejudicada a exceção de pré-executividade de fls. 27/50. 3. Considerando que o
parcelamento implica em suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, CTN), suspendo o processo pelo prazo
necessário para seu integral cumprimento. 4. Em caso de descumprimento do acordo, o que compete à exequente noticiar nos
autos, deverá a execução retomar o seu trâmite normal. 5. Concedo ao executado os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 6.
O executado não faz jus à prioridade na tramitação do feito, porquanto não conta com idade igual ou superior a 60 anos. Int. ADV: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP), JOSE HENRIQUE LIGABO (OAB 300362/SP)
Processo 0509126-22.2006.8.26.0482 (482.01.2006.509126) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - ABDIAS JOSÉ DA SILVA - Vistos. Concedo ao interessado os benefícios da justiça
gratuita. Anote-se. Sobre o peticionado retro manifeste-se a exequente, no prazo de 05 (cinco) dias. Int. - ADV: LUIS GUSTAVO
MARANHO (OAB 245222/SP), CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP)
Processo 0509186-58.2007.8.26.0482 (482.01.2007.509186) - Execução Fiscal - Fazenda Municipal de Presidente Prudente
- Anita dos Santos - Vistos. Fls. 58 - Defiro. Expeça-se nova certidão de honorários com as devidas correções. Após, arquivemse os autos, anotando-se. Int. - ADV: MARIA BUENO DO NASCIMENTO (OAB 149824/SP), CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE
ALMEIDA (OAB 112046/SP)
Processo 0509339-28.2006.8.26.0482 (482.01.2006.509339) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - Claudionor Canuto da Silva - Vistos. Arquive-se o presente expediente em pasta
própria para futura destruição. Int. OBS: teor de certidão: “...deixo de juntar a petição anexa ao feito respectivo (10229/06), tendo
em vista que o processo foi julgado extinto e encaminhado para destuição (listagem n. 17)...” - ADV: NIVALDO FERNANDES
GUALDA JUNIOR (OAB 208908/SP), LUIS FERNANDO NOGUEIRA (OAB 276814/SP), CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE
ALMEIDA (OAB 112046/SP)
Processo 0509387-84.2006.8.26.0482 (482.01.2006.509387) - Execução Fiscal - Prefeitura Municipal de Presidente
Prudente - Anisia Rosa do Nascimento - Vistos. Tendo em vista o pagamento noticiado, JULGO EXTINTA a execução fiscal, com
fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Levante-se eventual constrição judicial ou bloqueio efetuado. De
conformidade com a tabela vigorante (código nº 103), relativa ao convênio em que houve a nomeação, arbitro os honorários
advocatícios em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) 100% (cem por cento). Homologo a desistência do prazo recursal.
Certifique-se. Expeça-se a certidão de honorários e arquivem-se os autos, anotando-se. P. R. I. - ADV: CARLOS AUGUSTO
NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP), IRINEU MARQUES RODRIGUES (OAB 177231/SP)
Processo 0509727-52.2011.8.26.0482 (482.01.2011.509727) - Execução Fiscal - Taxas - Fazenda Municipal de Presidente
Prudente - Jaeme Lucio Gemza Brugnorotto - Vistos. A exceção é impertinente, uma vez que se insurge o executado contra
débito referente ao ano de 2005, não cobrado nesta execução. Logo, rejeito a exceção de pré-executividade de fls. 09/15. Dê-se
vista à exequente para que, em 05 (cinco) dias, manifeste que seguimento pretende seja dado à execução. Int. - ADV: CARLOS
AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP), JAEME LUCIO GEMZA BRUGNOROTTO (OAB 248330/SP)
Processo 0509897-97.2006.8.26.0482 (482.01.2006.509897) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - Vistos. Tendo em vista o pagamento noticiado, JULGO EXTINTA a execução
fiscal, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Levante-se eventual constrição judicial ou bloqueio
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efetuado. Extraia-se certidão das custas processuais pendentes para inscrição na dívida ativa do Estado. Transitada em julgado,
arquive-se, anotando-se. P. R. I. - ADV: ROBERLEI SIMAO DE OLIVEIRA (OAB 144578/SP), CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA
DE ALMEIDA (OAB 112046/SP)
Processo 0510190-67.2006.8.26.0482 (482.01.2006.510190) - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - Prefeitura
Municipal de Presidente Prudente - Comercial A D D Ltda Me - Por todo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Exceção
de Pré-Executividade. Indevida verba de sucumbência. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de justiça, emanada de sua Corte
Especial, é no sentido de só haverá a imposição dos ônus sucumbenciais, quando, por força da Exceção de Pré-Executividade,
haja a extinção total ou parcial da Execução, daí porque rejeitada descabe a condenação do excipiente ao pagamento da verba
honorária. Confira-se: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABIMENTO. I. Não é cabível a condenação em honorários
advocatícios em exceção de pré-executividade julgada improcedente. 2. Precedentes. 3. Embargos de divergência conhecidos
e rejeitados.” (EREsp 1048043/SP, Corte Especial, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, j. 17/06/2009, DJe 29/06/2009,
in RSTJ vol. 215 p. 32). Em julgado mais recente: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL OFENSA A DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535, INCISO II, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE REJEITADA. PROSSEGUIMENTO
DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. 1. A via especial, destinada à uniformização da interpretação
da legislação infraconstitucional, não se presta à análise de possível afronta a dispositivos da Constituição da República. 2. O
acórdão hostilizado solucionou as questões apontadas como omitidas de maneira clara e coerente, apresentando as razões que
firmaram o seu convencimento. 3. Segundo a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível fixação de honorários
advocatícios na exceção de pré-executividade quando esta é julgada improcedente. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
Resp 1098309/RS, 5ª Turma, Rel. Ministra LAURITA VAZ, j. 26/10/2010, DJe 22/11/2010 - destaquei). O pedido de concessão
dos benefícios da justiça gratuita não tem como ser acolhido, porque não goza de tal benefício pessoa jurídica. Salvo exceções
especialíssimas, como é o caso de pessoas jurídicas sem fins lucrativos, ou de finalidade filantrópica ou beneficente, tem se
admitido a concessão de tal benefício, o que, frise-se, não é o caso dos autos. Ademais, a concessão da gratuidade em favor da
empresa executada seria uma forma de custear atividade privada, o que não compete ao Estado. Providencie o Dr. Patrono da
executada o recolhimento da contribuição devida pela juntada da procuração (fls. 90). Intimem-se. - ADV: CARLOS AUGUSTO
NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP), ENEIAS TELES BORGES (OAB 220274/SP), PEDRO RONALDO MORETI DE
PAULA (OAB 308361/SP)
Processo 0510368-79.2007.8.26.0482 (482.01.2007.510368) - Execução Fiscal - Fazenda Municipal de Presidente Prudente
- Clemente Tiago da Silva - Pelo exposto, diante da ausência de uma das condições da ação, na modalidade legitimidade das
partes, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 267, VI, do CPC. Deverá o Município,
embora isento da taxa judiciária, responder por eventuais despesas em aberto. Levante-se eventual constrição judicial ou
bloqueio efetuado. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, anotando-se. P. R. I. C. - ADV: JULIO CYRO DOS SANTOS DE
FARIA (OAB 263077/SP), CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP)
Processo 0510452-80.2007.8.26.0482 (482.01.2007.510452) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Jose Claudenei dos Santos - Vistos. Ante a inércia do executado, indefiro os benefícios da justiça gratuita. Dê-se vista à
exequente para manifestação, em 05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento. Int. - ADV: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA
DE ALMEIDA (OAB 112046/SP), JOAO BOSCO DE LIMA CESAR (OAB 11076/SP)
Processo 0510490-92.2007.8.26.0482 (482.01.2007.510490) - Execução Fiscal - Fazenda Municipal de Presidente Prudente
- Sueli Rosana dos Santos - Vistos. Tendo em vista o pagamento noticiado, JULGO EXTINTA a execução fiscal, com fundamento
no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Levante-se eventual constrição judicial ou bloqueio efetuado. De conformidade
com a tabela vigorante (código nº 103), relativa ao convênio em que houve a nomeação, arbitro os honorários advocatícios
em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) - 100% (cem por cento). Expeça-se a certidão de honorários e, após, arquivemse os autos, anotando-se. P. R. I. - ADV: EVERTON MARCELO FAGUNDES SILVA (OAB 242902/SP), CARLOS AUGUSTO
NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP)
Processo 0510619-97.2007.8.26.0482 (482.01.2007.510619) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda Municipal de Presidente Prudente - Fátima das Graças Martins Francisco - Vistos. Tendo em vista o pagamento
noticiado, JULGO EXTINTA a execução fiscal, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Levante-se
eventual constrição judicial ou bloqueio efetuado. Homologo a desistência do prazo recursal. Certifique-se. Face ao decidido,
julgo prejudica a exceção de pré-executividade de fls. 47/67. P. R. I. e arquivem-se, observadas as formalidades legais. - ADV:
GISELE CAVERSAN BELTRAMI MARCATO (OAB 261635/SP), CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/
SP)
Processo 0510704-20.2006.8.26.0482 (482.01.2006.510704) - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - Prefeitura
Municipal de Presidente Prudente - Antonio Pereira Albino - Por todo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Exceção de
Pré-Executividade. Indevida verba de sucumbência. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de justiça, emanada de sua Corte
Especial, é no sentido de só haverá a imposição dos ônus sucumbenciais, quando, por força da Exceção de Pré Executividade,
haja a extinção total ou parcial da Execução, daí porque rejeitada descabe a condenação do excipiente ao pagamento da verba
honorária. Confira-se: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABIMENTO. I. Não é cabível a condenação em honorários
advocatícios em exceção de pré-executividade julgada improcedente. 2. Precedentes. 3. Embargos de divergência conhecidos
e rejeitados.” (EREsp 1048043/SP, Corte Especial, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, j. 17/06/2009, DJe 29/06/2009,
in RSTJ vol. 215 p. 32). Em julgado mais recente: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL OFENSA A DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535, INCISO II, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE REJEITADA. PROSSEGUIMENTO
DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. 1. A via especial, destinada à uniformização da interpretação
da legislação infraconstitucional, não se presta à análise de possível afronta a dispositivos da Constituição da República. 2. O
acórdão hostilizado solucionou as questões apontadas como omitidas de maneira clara e coerente, apresentando as razões que
firmaram o seu convencimento. 3. Segundo a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível fixação de honorários
advocatícios na exceção de pré-executividade quando esta é julgada improcedente. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg
no Resp 1098309/RS, 5ª Turma, Rel. Ministra LAURITA VAZ, j. 26/10/2010, DJe 22/11/2010 - destaquei). Para apreciação do
pedido de justiça gratuita deverá o executado informar sua renda e os bens que compõem seu patrimônio. Intimem-se. - ADV:
REGIA CRISTINA ALBINO SILVA (OAB 60898/MG), CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP)
Processo 0511266-53.2011.8.26.0482 (482.01.2011.511266) - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - Fazenda
Municipal de Presidente Prudente - Malvina Soares do Prado - Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente
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exceção de pré-executividade, para o fim de reconhecer a prescrição dos créditos relativos ao ISS do exercício de 2006 (março
a novembro) e Taxa de Fiscalização, com vencimento em fevereiro dos anos de 2006 e 2007. Para prosseguimento da execução,
deverá o Município promover a substituição da certidão da dívida ativa, nos termos do § 8º do art. 2º da Lei nº 6.830/80, com
exclusão dos créditos atingidos pela prescrição. Condeno a excepta, isenta de custas, ao pagamento de eventuais despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o montante excluído da execução, em razão da sua extinção
parcial, atualizado monetariamente a contar da intimação desta sentença, mesmo marco para a incidência de juros de mora, na
ordem de 0,5% ao mês, aplicando-se o artigo 5º da Lei nº. 11.960/09, que alterou o art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/97. De se anotar
comportar o desfecho da ação verba de sucumbência. Cito um julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU
dos exercícios de 1996 a 2003 - Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida - Prescrição configurada no tocante
aos exercícios de 1995 a 2001 - Não comprovação, nestes autos dos aludidos protestos - Condenação da Municipalidade
ao pagamento das verbas de sucumbência, em sede de exceção de pré-executividade Possibilidade - Imposição dos ônus
processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade - Decisão mantida Agravo
improvidO” (TJSP, 15ª Câmara de Direito Público, Ap. 0195730-66.2011.8.26.0000, Rel. Eutálio Porto, j. 15/03/12, r. 04/4/12).
Concedo a excipiente os benefícios da justiça gratuita, bem como prioridade na tramitação do feito, considerando que conta com
mais de 60 (sessenta) anos de idade. Proceda a Serventia às anotações necessárias, a fim de que seja cumprida a presente
determinação. Diante da intenção manifestada pela executada/excipiente em saldar o débito, suspendo o processo pelo prazo
de 30 (trinta) dias, período em que deverá se dirigir ao setor responsável da credora para formalização do referido acordo.
Sentença não sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição (art. 475, § 2º, CPC). P. R. I. C. - ADV: JOSE HENRIQUE LIGABO
(OAB 300362/SP), CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP)
Processo 0511358-70.2007.8.26.0482 (482.01.2007.511358) - Execução Fiscal - Fazenda Municipal de Presidente Prudente
- Luzia Albino - Vistos. Arquive-se o presente expediente em pasta própria para futura destruição. Int. OBS: teor de certidão: “...
deixo de juntar a petição anexa ao feito respectivo (12243/07), tendo em vista que o processo foi julgado extinto e encaminhado
para destuição (listagem n. 17)...” - ADV: NIVALDO FERNANDES GUALDA JUNIOR (OAB 208908/SP), CARLOS AUGUSTO
NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP), LUIS FERNANDO NOGUEIRA (OAB 276814/SP)
Processo 0511483-38.2007.8.26.0482 (482.01.2007.511483) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
- Fazenda Municipal de Presidente Prudente - ABDIAS JOSÉ DA SILVA e outro - Vistos. Concedo ao interessado os benefícios
da justiça gratuita. Anote-se. Sobre o peticionado retro manifeste-se a exequente, no prazo de 05 (cinco) dias. Int. - ADV:
THAIS MEDEIROS PEREIRA HONAISER (OAB 317249/SP), JAILTON JOAO SANTIAGO (OAB 129631/SP), LUIS GUSTAVO
MARANHO (OAB 245222/SP), CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP)
Processo 0512366-82.2007.8.26.0482 (482.01.2007.512366) - Execução Fiscal - Fazenda Municipal de Presidente Prudente
- Jose Pascoal Pereira - Vistos. Arquive-se o presente expediente em pasta própria para futura destruição. Int. OBS: teor de
certidão: “...deixo de juntar a petição anexa ao feito respectivo (13253/07), tendo em vista que o processo foi julgado extinto
e encaminhado para destuição (listagem n. 17)...” - ADV: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP),
NIVALDO FERNANDES GUALDA JUNIOR (OAB 208908/SP)
Processo 0512690-72.2007.8.26.0482 (482.01.2007.512690) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano Fazenda Municipal de Presidente Prudente - ABDIAS JOSÉ DA SILVA - Vistos. Concedo ao interessado os benefícios da justiça
gratuita. Anote-se. Sobre o peticionado retro manifeste-se a exequente, no prazo de 05 (cinco) dias. Int. - ADV: LUIS GUSTAVO
MARANHO (OAB 245222/SP), CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP)
Processo 0512970-43.2007.8.26.0482 (482.01.2007.512970) - Execução Fiscal - Fazenda Municipal de Presidente Prudente
- Alzira Macedo dos Santos e outro - Vistos. Tendo em vista o pagamento noticiado, JULGO EXTINTA a execução fiscal, com
fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Levante-se eventual constrição judicial ou bloqueio efetuado. De
conformidade com a tabela vigorante (código nº 103), relativa ao convênio em que houve a nomeação, arbitro os honorários
advocatícios em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) 100% (cem por cento). Homologo a desistência do prazo recursal.
Certifique-se. Expeça-se a certidão de honorários e arquivem-se os autos, anotando-se. P. R. I. - ADV: MARCELO GOULART
CORREIA (OAB 244713/SP), CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP), LUCIANA ANDREIA COUTINHO
OROSCO PLAÇA (OAB 245864/SP)
Processo 0514372-62.2007.8.26.0482 (482.01.2007.514372) - Execução Fiscal - Municipais - Maria Angelica Pimentel
de Andrade - Vistos. Concedo à parte executada os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Int. - ADV: CARLOS AUGUSTO
NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP), ODETE LUIZA DE SOUZA (OAB 131151/SP)
Processo 0515084-86.2006.8.26.0482 (482.01.2006.515084) - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - Jose
Donizeti dos Santos Silva - Vistos. Fls. 28/31 - A matéria versada não exige embargos podendo ser resolvida como incidente
na própria execução. Concedo ao executado os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Dê-se vista à exequente
para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Int. - ADV: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP),
MARINALDO MUZY VILLELA (OAB 68633/SP), EDUARDO FOGLIA VILLELA (OAB 286109/SP)
Processo 0516023-32.2007.8.26.0482 (482.01.2007.516023) - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - Maria
Angelica Pimentel de Andrade - Vistos. Concedo à parte executada os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Int. - ADV:
CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP), ODETE LUIZA DE SOUZA (OAB 131151/SP)
Processo 0520583-17.2007.8.26.0482 (482.01.2007.520583) - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - Fazenda
Municipal de Presidente Prudente - Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o incidente suscitado em fls. 44/46, para o fim de
reconhecer a prescrição do crédito tributário (art. 174 do CTN com a nova redação dada pela LC 118/05), julgando extinta
a execução. Condeno a Fazenda, isenta de custas processuais, ao pagamento de eventuais despesas desembolsadas pela
executada, bem como honorários advocatícios, estes fixados, na forma do § 4º do artigo 20 do CPC, em R$ 300,00, atualizado
monetariamente a contar da intimação desta sentença, mesmo marco para a incidência de juros de mora, na ordem de 0,5%
ao mês, aplicando-se o artigo 5º da Lei nº. 11.960/09, que alterou o art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/97. De se anotar comportar o
desfecho da ação verba de sucumbência. Cito um julgado: EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE Execução Fiscal. Prescrição.
Exceção de pré-executividade acolhida - Processo extinto - Sentença mantida - Recurso desprovido. SUCUMBÊNCIA - Verba
honorária - Exceção de pré-executividade acolhida - Princípio da causalidade - Art. 20, § 4° do CPC - Valor não excessivo Sentença mantida - Recurso desprovido (TJSP, 18ª Câmara de Direito Público, Ap. 990105827098, Rel. Osvaldo Capraro, j.
03/03/11, r. 14/4/11). Esta sentença não está sujeita ao reexame necessário, porquanto o direito discutido é inferior a sessenta
salários mínimos (CPC, art. 475, § 2º). P.R.I. - ADV: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP), ADAO
LUIZ GRACA (OAB 120721/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO DARCI LOPES BERALDO
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ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROBERTO NOTARIO LIGERO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0032/2014
Processo 1000373-38.2014.8.26.0482 - Mandado de Segurança - Fornecimento de Medicamentos - JANIO CARLOS
CARDOSO - Vistos. Para melhor análise do pedido de liminar postulada, informe o impetrante se diligenciou na Rede Pública de
Saúde o fornecimento gratuito dos medicamentos pleiteados. Se positivo, se há documento a respeito da negativa, bem como
relatório médico que ateste ser os medicamentos pleiteados insubstituíveis. Int. - ADV: JOAO EMILIO ZOLA JUNIOR (OAB
89900/SP), DEBORAH ROCHA RODRIGUES ZOLA (OAB 117205/SP)
Processo 4000622-69.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Tratamento da Própria Saúde - FAZENDA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE PRUDENTE e outro - Vistos. O processo exige a realização de perícia médica, que será requisitada ao Núcleo de
Gestão Assistencial NGA 34. Compete às partes, em 05 (cinco) dias, promover a indicação de assistentes técnicos e formularem
quesitos, vindo depois os autos conclusos para os fins previstos no art. 426 do Código de Processo Civil e requisição da perícia.
Int. - ADV: SILVANA RUBIM KAGEYAMA (OAB 117054/SP), LUZIMAR BARRETO DE FRANÇA JUNIOR (OAB 161674/SP)
Processo 4001889-76.2013.8.26.0482 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - EDMAR CELIO
BORTOLUZZI ALVES - Vistos. Ante o noticiado a fls. 145, informe o impetrante se já cumpriu a penalidade imposta. Int. - ADV:
SAMANTHA DE LIMA GONÇALVES MACHADO (OAB 308330/SP), RICARDO MARTINS ZAUPA (OAB 196542/SP), RAPHAEL
DE OLIVEIRA CARLOS (OAB 241276/SP)
Processo 4004213-39.2013.8.26.0482 - Mandado de Segurança - Pessoas com deficiência - EDNA OYA OBATA - Por
todo exposto e considerando o mais que dos autos, JULGO PROCEDENTE O PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA. Por
conseguinte, CONCEDO A ORDEM POSTULADA, no sentido de que o Estado, representado pela autoridade coatora, forneça
autorização de isenção de ICMS para que a impetrante adquira o veículo em condições especiais. Transmita-se, via ofício,
o inteiro teor desta sentença à autoridade coatora, nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/09. Com o decurso do prazo para
a interposição de recursos voluntários, subam os autos à Superior Instância para o reexame necessário (art. 14, § 1º, da Lei
12.016/09). Indevida verba honorária (art. 25 da Lei 12.016/09). P. R. I. C. - ADV: SERGIO NOGUEIRA BARHUM (OAB 68094/
SP), ROBERTO XAVIER DA SILVA (OAB 77557/SP)
Processo 4005336-72.2013.8.26.0482 - Mandado de Segurança - Parcelamento - L J Transportes Rodoviários Presidente
Prudente Ltda-ME - PROCURADOR CHEFE DA PR4OCURADORIA REGIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO EM PRESIDENTE
PRUDENTE - Com essas considerações, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação de mandado de segurança, denegando a
ordem postulada. Indevida verba honorária (art. 25 da Lei nº 12.016/09). P. R. I. C. - sentença VARA FAZENDA - OBS: valor
de preparo R$-202,53. - ADV: JOSE MARIA ZANUTO (OAB 125336/SP), SERGIO NOGUEIRA BARHUM (OAB 68094/SP),
CRISTINA LUCIA PALUDETO PARIZZI (OAB 109053/SP)
Processo 4005370-47.2013.8.26.0482 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - ANTONIO DE
OLIVEIRA - Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o presente Mandado de Segurança, denegando a ordem postulada.
Indevida verba de honorária (art. 25 da Lei nº 12.016/09). P. R. I. C. - sentença VARA FAZENDA - - ADV: NEIVA MAGALI
JUDAI GOMES (OAB 99169/SP), SAMANTHA DE LIMA GONÇALVES MACHADO (OAB 308330/SP), RAPHAEL DE OLIVEIRA
CARLOS (OAB 241276/SP)
Processo 4005583-53.2013.8.26.0482 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - ISRAEL JÚNIOR
LEMES DE SOUZA - Assim, JULGO PROCEDENTE o presente Mandado de Segurança, no sentido de que a autuação objeto do
documento de pág. 05 não seja óbice para a obtenção da CNH definitiva. Transmita-se, via ofício, o inteiro teor desta sentença
à autoridade coatora, nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/09. Com o decurso do prazo para a interposição de recursos
voluntários, subam os autos à Superior Instância para o reexame necessário (art. 14, § 1º, da Lei 12.016/09). Indevida verba
honorária (art. 25 da lei nº 12.016/09). P.R.I.C. - ADV: AURELIANO PIRES VASQUES (OAB 151464/SP), NEIVA MAGALI JUDAI
GOMES (OAB 99169/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO DARCI LOPES BERALDO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROBERTO NOTARIO LIGERO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0033/2014
Processo 1000355-17.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Medicamentos RODRIGO GONÇALVES ALVES - Vistos. As prescrições médicas de fls. 13/15 estão ininteligíveis. Concedo um prazo de 03
(três) dias para que o autor as transcrevas. Int. - ADV: ANDREIA APARECIDA DA COSTA (OAB 320994/SP)
Processo 4002144-34.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - TIEKO SAKATA
AMARAL - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Sobre a contestação e documentos juntados (págs.
94/181), manifeste-se a parte contrária no prazo de 05 (cinco) dias. Int. - ADV: ROBERTO XAVIER DA SILVA (OAB 77557/SP),
NEIVA MAGALI JUDAI GOMES (OAB 99169/SP)
Processo 4005861-54.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Saúde - Maria Aparecida Domingos dos Santos
REPRESENTADA por Maria Aparecida Domingo dos Santos - ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Dê-se ciência a parte autora
acerca da manifestação do DRS XI (págs. 68). Int. - ADV: RICARDO MARTINS ZAUPA (OAB 196542/SP), WILTON BOIGUES
CORBALAN TEBAR (OAB 307841/SP)
Processo 4005969-83.2013.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Medicamentos - MARIA
CARNELOSSI MARTINS - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Cumpra-se a decisão proferida no E.
Colégio Recursal (fls. 83). Int. - ADV: LILIAN MARIA BAGLI DA SILVA (OAB 227333/SP), DIRCE FELIPIN NARDIN (OAB 72977/
SP)
Processo 4006171-60.2013.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Medicamentos FRANCISCO ALVES FERREIRA - ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. 1 - Petição de págs. 81: Considerando o tempo já decorrido
da concessão da liminar (11/12/2013), bem como a dilação de prazo já concedida por este Juízo (págs. 76). Indefiro o pedido.
Oficie-se ao DRS-XI, com urgência. 2 - Aguarde-se a manifestação sobre a contestação, após vista ao Ministério Público. Int. ADV: DIRCE FELIPIN NARDIN (OAB 72977/SP), JONATAS EDUARDO BATISTA MARTINS TEIXEIRA (OAB 336487/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO DARCI LOPES BERALDO
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROBERTO NOTARIO LIGERO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0034/2014
Processo 1000358-69.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Medicamentos - KLEBER
SOARES DOS SANTOS - Vistos. 01) Concedo ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. 02) Da tutela
antecipada postulada: Como o pedido administrativo é muito recente, em tempo insuficiente para se concluir por uma recusa,
indefiro de plano a tutela antecipada postulada, sem prejuízo de reanálise em tempo oportuno. 03) Depreende-se do objeto da
ação que a designação de audiência de conciliação é ato inócuo, razão pela qual, deixo de designar audiência de conciliação.
04) Considerando que o artigo 7º, da Lei nº 12.153/2009, dispõe que a ré deverá ser intimada da audiência de conciliação
com antecedência mínima de trinta (30) dias, oportunidade final para apresentar a documentação de que disponha para o
esclarecimento da causa e, para evitar supressão do prazo mínimo para resposta do ente público, concedo o prazo de 30 (trinta)
dias para que a requerida apresente contestação. 05) Cite-se e intimem-se. - ADV: ANDREIA APARECIDA DA COSTA (OAB
320994/SP)
Processo 4002251-78.2013.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios MARIA HELENA BRAGA FRANCISCO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Sobre a contestação e
documentos juntados (fls. 35/52), manifeste-se a parte contrária no prazo de 05 (cinco) dias. Int. - ADV: JULIANA CRISTINA
LOPES (OAB 189590/SP), CARLOS ROBERTO DA SILVA (OAB 203071/SP)
Processo 4003323-03.2013.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios
- CICERO ZACARIAS DA SILVA - Vistos. 1 - Acolho o aditamento da inicial de pág. 102/103. Anote-se. 2 - Concedo a parte
autora os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. Anote-se. 3 Depreende-se do objeto da ação que a designação de audiência de
conciliação é ato inócuo, razão pela qual, deixo de designar audiência de conciliação. 4 - Considerando que o artigo 7º, da Lei
nº 12.153/2009, dispõe que a ré deverá ser intimada da audiência de conciliação com antecedência mínima de trinta (30) dias,
oportunidade final para apresentar a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa e, para evitar supressão
do prazo mínimo para resposta do ente público, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a requerida apresente contestação.
5 - Cite-se e intimem-se. Int. - ADV: FÁBIO CEZAR TARRENTO SILVEIRA (OAB 210478/SP)
Processo 4003342-09.2013.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios CICERO ZACARIAS DA SILVA - Vistos. 1 - Acolho o aditamento da inicial de pág. 35. Anote-se. 2 - Concedo a parte autora os
benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. Anote-se. 3 Depreende-se do objeto da ação que a designação de audiência de conciliação é
ato inócuo, razão pela qual, deixo de designar audiência de conciliação. 4 - Considerando que o artigo 7º, da Lei nº 12.153/2009,
dispõe que a ré deverá ser intimada da audiência de conciliação com antecedência mínima de trinta (30) dias, oportunidade final
para apresentar a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa e, para evitar supressão do prazo mínimo
para resposta do ente público, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a requerida apresente contestação. 5 - Cite-se e
intimem-se. Int. - ADV: FÁBIO CEZAR TARRENTO SILVEIRA (OAB 210478/SP)
Processo 4003652-15.2013.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios ALESSANDRA REIS PINTO - Vistos. 1 - Acolho o aditamento da inicial de pág. 102. Anote-se. 2 - Concedo a parte autora os
benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. Anote-se. 3 Depreende-se do objeto da ação que a designação de audiência de conciliação é
ato inócuo, razão pela qual, deixo de designar audiência de conciliação. 4 - Considerando que o artigo 7º, da Lei nº 12.153/2009,
dispõe que a ré deverá ser intimada da audiência de conciliação com antecedência mínima de trinta (30) dias, oportunidade final
para apresentar a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa e, para evitar supressão do prazo mínimo
para resposta do ente público, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a requerida apresente contestação. 5 - Cite-se e
intimem-se. Int. - ADV: FÁBIO CEZAR TARRENTO SILVEIRA (OAB 210478/SP)
Processo 4003706-78.2013.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios - ANA
ALVES PEREIRA - Vistos. 1 - Acolho o aditamento da inicial de pág. 101. Anote-se. 2 - Concedo a parte autora os benefícios da
JUSTIÇA GRATUITA. Anote-se. 3 Depreende-se do objeto da ação que a designação de audiência de conciliação é ato inócuo,
razão pela qual, deixo de designar audiência de conciliação. 4 - Considerando que o artigo 7º, da Lei nº 12.153/2009, dispõe
que a ré deverá ser intimada da audiência de conciliação com antecedência mínima de trinta (30) dias, oportunidade final para
apresentar a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa e, para evitar supressão do prazo mínimo para
resposta do ente público, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a requerida apresente contestação. 5 - Cite-se e intimemse. Int. - ADV: FÁBIO CEZAR TARRENTO SILVEIRA (OAB 210478/SP)
Processo 4003743-08.2013.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios ATILANI BRUNHOLI ALVES - Vistos. Junte a parte autora no prazo legal, os holeriths requeridos na petição retro. Int. - ADV:
FÁBIO CEZAR TARRENTO SILVEIRA (OAB 210478/SP)
Processo 4003866-06.2013.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios
- SERGIO ANTONIO MARINI - Vistos. 1 - Acolho o aditamento da inicial de pág. 109/118. Anote-se. 2 - Concedo a parte
autora os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. Anote-se. 3 Depreende-se do objeto da ação que a designação de audiência de
conciliação é ato inócuo, razão pela qual, deixo de designar audiência de conciliação. 4 - Considerando que o artigo 7º, da Lei
nº 12.153/2009, dispõe que a ré deverá ser intimada da audiência de conciliação com antecedência mínima de trinta (30) dias,
oportunidade final para apresentar a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa e, para evitar supressão
do prazo mínimo para resposta do ente público, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a requerida apresente contestação.
5 - Cite-se e intimem-se. Int. - ADV: FÁBIO CEZAR TARRENTO SILVEIRA (OAB 210478/SP)
Processo 4004219-46.2013.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações e Adicionais - D. A. do
N. - Vistos. Analisando a inicial, observo que a parte autora não identificou qual gratificação, vantagem ou verba recebida que
não esteja incidindo a sexta-parte. Necessário que se objetive o prejuízo, que se discrimine, no caso em concreto, qual (ou
quais) verba auferida não está sendo considerada na base de cálculo das vantagens da sexta-parte, isso em respeito ao devido
processo legal, posto que proporcionará a ampla defesa. Justifica-se a medida até mesmo para se demonstrar o interesse
processual. Assim, concedo um prazo de 10 (dez) dias para que a parte autora cumpra a exigência supra, nos termos do
artigo 284 do CPC. Após, tornem conclusos. Int. - ADV: RENATA MARQUES DA SILVA ARAUJO (OAB 276845/SP), CAROLINE
BEATRIZ BOSCOLO DA SILVA (OAB 210283/SP)
Processo 4004719-15.2013.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios QUITERIA DE OLIVEIRA - Vistos. Analisando a inicial, observo que há divergência entre o nome da autora na petição inicial
e planilhas de cálculos juntados (págs. 15/19), esclareça o Dr. Patrono no prazo de 05 (cinco) dias. Int. - ADV: FÁBIO CEZAR
TARRENTO SILVEIRA (OAB 210478/SP)
Processo 4004724-37.2013.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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QUITERIA DE OLIVEIRA - Vistos. 01) Analisando a inicial, observo que a parte autora não identificou qual gratificação, vantagem
ou verba recebida que não esteja incidindo os quinquênios. Necessário que se objetive o prejuízo, que se discrimine, no caso em
concreto, qual (ou quais) verba auferida não está sendo considerada na base de cálculo das vantagens do quinquênio, isso em
respeito ao devido processo legal, posto que proporcionará a ampla defesa. Justifica-se a medida até mesmo para se demonstrar
o interesse processual. 02) Não obstante a indicação do valor da causa, com apresentação de cálculo, deverá a parte autora,
nos termos do artigo 284 do CPC, declinar expressamente o valor exato que pretende ver condenada a ré ao pagamento (pág.
08, item 2), respeitando a prescrição quinquenal (parcelas vencidas), assim tornando líquido o pedido. Assim, concedo um prazo
de 05 (cinco) dias para que a parte autora cumpra as exigências supra, e uma vez identificado como deliberado acima, defina
os valores do pedido, sendo certo que no âmbito do Juizado Especial da Fazenda não se admite sentença ilíquida, conforme
disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. 03) Após manifestação da parte autora, tornem conclusos. Int. - ADV:
FÁBIO CEZAR TARRENTO SILVEIRA (OAB 210478/SP)
Processo 4004727-89.2013.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios QUITERIA DE OLIVEIRA - Vistos. Analisando a inicial, observo que a parte autora não identificou qual gratificação, vantagem
ou verba recebida que não esteja incidindo a sexta-parte. Necessário que se objetive o prejuízo, que se discrimine, no caso
em concreto, qual (ou quais) verba auferida não está sendo considerada na base de cálculo da vantagem da sexta-parte, isso
em respeito ao devido processo legal, posto que proporcionará a ampla defesa. Justifica-se a medida até mesmo para se
demonstrar o interesse processual. Assim, concedo um prazo de 10 (dez) dias para que a parte autora cumpra a exigência
supra, nos termos do art. 284 do CPC. Após, tornem conclusos. Int. - ADV: FÁBIO CEZAR TARRENTO SILVEIRA (OAB 210478/
SP)
Processo 4005051-79.2013.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer ANTONIO DOS SANTOS - Vistos. Analisando a inicial, observo que a parte autora não identificou qual gratificação, vantagem
ou verba recebida que não esteja incidindo os quinquênios e a sexta-parte. Necessário que se objetive o prejuízo, que se
discrimine, no caso em concreto, qual (ou quais) verba auferida não está sendo considerada na base de cálculo das vantagens
do quinquênio e da sexta-parte, isso em respeito ao devido processo legal, posto que proporcionará a ampla defesa. Justifica-se
a medida até mesmo para se demonstrar o interesse processual. Assim, concedo um prazo de 10 (dez) dias para que a parte
autora cumpra a exigência supra, nos termos do artigo 284 do CPC. Após, tornem conclusos. Int. - ADV: MARCO ANTONIO
COLENCI (OAB 150163/SP)
Processo 4005168-70.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - MANOEL SILVA
FELIX DA COSTA - Vistos. Para melhor análise do pedido de Assistência Judiciária Gratuita, promova a parte autora à juntada
de cópia do seu último holerith. Int. - ADV: MAURO FERREIRA DE MELO (OAB 242123/SP), HÉLIO FERREIRA DE MELO (OAB
284168/SP)
Processo 4006175-97.2013.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Medicamentos ELENITA DE LIMA SANTOS - Fls. 48 - Vistos. Pelos fatos narrados na inicial, verifica-se a necessidade de a autora, portadora
de Herpes Ocular no olho esquerdo, obter o medicamento VALTREX 500MG, ingerindo 1 comprimido de 12 em 12 horas,
por período de 5 dias, mantendo a dosagem profilática de 1 comprimido do medicamento por dia, durante 6 meses, junto à
Secretaria do Estado da Saúde do Estado de São Paulo, estando presentes os “fumus boni iuris” e o “peliculum in mora”,
tendo em vista que o fornecimento do referido medicamento pode evitar a recidiva da doença. Diante do exposto, atendendo
aos fundamentos relatados, que demonstram, suficientemente, para esta fase do processo, a necessidade do fornecimento do
referido medicamento, DEFIRO a antecipação da tutela e DETERMINO à Secretaria do Estado da Saúde que forneça, no prazo
de 72 horas, o medicamento VALTREX 500mg (1 comprimido por dia durante 6 meses), até ulteriores deliberações, SOB PENA
DE RESPONDER POR CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. Defiro ainda os benefícios da Justiça gratuita. Cite-se, nos termos da
lei. Expeça-se o necessário. Int. Fls. 76 - Vistos. 1 - Anote-se a interposição do agravo (págs. 65/74). 2 - Sobre a contestação
(págs. 57/64), manifeste-se a parte contrária no prazo de 05 (cinco) dias. Int. - ADV: DIRCE FELIPIN NARDIN (OAB 72977/SP),
JONATAS EDUARDO BATISTA MARTINS TEIXEIRA (OAB 336487/SP)
Processo 4006233-03.2013.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Medicamentos - IRINEU
ALMEIDA SILVA - Vistos. 01) Acolho o aditamento de fls. 36. Procedam-se às devidas anotações para que passe a figurar no
polo passivo da ação apenas a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 02) Concedo à parte autora os benefícios
da assistência judiciária gratuita, bem como a prioridade na tramitação do feito (CPC, art. 1.211-A). Anote-se. 03) Da tutela
antecipada: Há amparo fático e jurídico para a concessão da tutela antecipada. O autor é portador de “retinopatia diabética”. Em
razão deste delicado quadro, lhe foi prescrito, pelo Dr. José Roberto Barbosa Libório tratamento com “06 APLICAÇÕES INTRA
VITREO DO MEDICAMENTO LUCENTIS 10 MG/ML CADA”, bem como a realização de “03 TOMOGRAFIAS DE COERÊNCIA
ÓPTICA BINOCULAR” e “03 SESSÕES DE FOTOCOAGULAÇÃO BINOCULAR” (fls. 28). Infere-se, numa análise sumária, não
ostentar o autor condições financeiras de custear o referido tratamento. É de conhecimento deste juízo, de tantos outros casos,
que o tratamento postulado não é conferido pela rede pública de saúde por não ser padronizado, daí a necessidade do autor
de se socorrer do Poder Judiciário, mesmo porque a urgência (iminente risco de perda de visão). Pois bem. Estabelece a
Constituição Federal que é dever do Estado promover a saúde (CF, art. 196). Portanto, incumbe ao Poder Público zelar pela
saúde de seu povo, situação que inclui o fornecimento, aos necessitados, gratuitamente, dos tratamentos necessários. Neste
sentido, cito, por pertinente, trecho de um julgado do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: “O art. 196 da Constituição Federal
estabelece como dever do Estado a prestação de assistência à saúde e garante o acesso universal e igualitário do cidadão aos
serviços e ações para sua promoção, proteção e recuperação. O direito à saúde, como está assegurado na Carta, não deve
sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele. O acórdão
recorrido, ao afastar a limitação da citada Resolução nº 283/91 do INAMPS, que veda a complementariedade a qualquer título,
atentou para o objetivo maior do próprio Estado, ou seja, o de assistência à saúde.” (RE 226.835, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ
10/03/00). Sobre a viabilidade de concessão de liminar ou tutela antecipada, em recentíssimo julgado pela 13ª Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Ap. nº 0000858-79.2010.8.26.0196, datado de 25 de maio de 2011, tendo
como relator a Des. Luciana Bresciani, fazendo-se menção a julgado (Agravo de Instrumento n. 154.102.5/3 e 165.232-5/1) da
C. Oitava Câmara de Direito Público anotou-se que “a proteção da vida humana prevalece sobre a necessidade de se evitar
a irreversibilidade do provimento. O judiciário não invade a esfera de outro poder, quando apenas determina que o Executivo
cumpra sua obrigação legal e constitucional.” Exigir do autor que aguarde o desfecho da presente demanda para que só ao
final obtenha o resultado prático decorrente do provimento jurisdicional seria o mesmo que lhe denegar justiça. A prestação
jurisdicional será ineficaz caso não seja garantido ao autor o acesso imediato ao tratamento necessário para a manutenção de
sua saúde e, principalmente, de sua vida. É evidente, pois, o risco de dano irreparável. Aliás, o Supremo Tribunal Federal, em
decisão da lavra do eminente Ministro Celso de Mello, já firmou o seguinte posicionamento: “Entre proteger a inviolabilidade
do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo
uma vez configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: o respeito
indeclinável à vida” (DJ Seção 1, de 13.2.97, nº 29, p. 1830, apud Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior, Curso
de Direito Constitucional, 7ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 436). Sendo assim e presentes que se acham os requisitos legais
do artigo 273, inc. I, do CPC, DEFIRO a medida antecipatória dos efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na exordial, para o
fim de determinar a ré, através da Direção Regional de Saúde (DRS-XI), que submeta o senhor IRINEU ALMEIDA SILVA ao
tratamento com “06 APLICAÇÕES INTRA VITREO DO MEDICAMENTO LUCENTIS 10 MG/ML CADA”, bem como a realização
de “03 TOMOGRAFIAS DE COERÊNCIA ÓPTICA BINOCULAR” e “03 SESSÕES DE FOTOCOAGULAÇÃO BINOCULAR”,
sob a devida prescrição médica. Em caso de descumprimento da medida, incidirá multa diária em favor do autor no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite acumulável de sessenta diárias. Considerar-se-á a requerida em mora, considerando a
excepcionalidade do caso, após 05 (cinco) dias da intimação da Direção Regional de Saúde (DRS-XI). Expeça-se o necessário,
com urgência. 04) Depreende-se do objeto da ação que a designação de audiência de conciliação é ato inócuo, razão pela qual,
deixo de designar audiência de conciliação. 05) Considerando que o artigo 7º, da Lei nº 12.153/2009, dispõe que a ré deverá
ser intimada da audiência de conciliação com antecedência mínima de trinta (30) dias, oportunidade final para apresentar a
documentação de que disponha para o esclarecimento da causa e, para evitar supressão do prazo mínimo para resposta do
ente público, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a requerida apresente contestação. 06) Cite-se a Fazenda Estadual,
por mandado, com as advertências legais (CPC, arts. 285 e 319). Int. - ADV: JOÃO PEDRO AMBROSIO DE AGUIAR MUNHOZ
(OAB 333047/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO DARCI LOPES BERALDO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROBERTO NOTARIO LIGERO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0035/2014
Processo 1000282-45.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - JOÃO NICOLETI - Vistos. 1.
Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. 2. Autorizo a efetivação do depósito, no prazo
de 03 (três) dias. 3. Efetuado o depósito, tornem conclusos. Int. - ADV: RUBENS MARCELO DE OLIVEIRA (OAB 140421/SP)
Processo 4001760-71.2013.8.26.0482 - Procedimento Sumário - Alimentação - SILVÂNIA VIANA FERREIRA - Vistos.
Observo que não foi atribuído o valor da causa, nos termos do artigo 284 do CPC, bem como não consta o recolhimento da taxa
judiciária, com observância da Lei Estadual nº 11.608/2003. Assim, concedo um prazo de 03 (três) dias para que a parte autora
cumpra as exigências supra, sob pena de indeferimento da inicial. Int. - ADV: JOÃO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO (OAB
301306/SP)
Processo 4002759-24.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Invalidez Permanente - MARIA TEREZA DE MENDONÇA
SILVA - PRUDENPREV - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - Vistos. Sobre o teor da contestação (págs. 93/96), manifeste-se
a parte contrária no prazo de 05 (cinco) dias. Int. - ADV: LUZIMAR BARRETO DE FRANÇA JUNIOR (OAB 161674/SP), CASSIA
CRISTINA DE PAULA BRAGATO (OAB 124414/SP)
Processo 4003627-02.2013.8.26.0482 - Mandado de Segurança - Atos Administrativos - Auto Posto Nishioli Ltda. - Diante do
exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, e o faço para o fim de CONCEDER A SEGURANÇA nos moldes acima expostos, para
dar efeito suspensivo ao ato administrativo de cassação da inscrição estadual antes de decisão final do recurso administrativo
em segunda instância, concedendo, portanto, efeito suspensivo ao referido recurso administrativo, mantida a liminar de fls.
50/52. Deixo de condenar em honorários advocatícios, face ausência de previsão legal e ao teor da Súmula 512 do Supremo
Tribunal Federal. Custas na forma da lei. Estando a decisão sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 12, parágrafo
único da Lei 1.533/51, decorrido o prazo para recurso voluntário, sem que tenha sido interposto, remetam-se os autos ao Juízo
“ad quem”. Oficie-se à autoridade impetrada, comunicando a decisão. P.R.I. - sentença VARA FAZENDA - - ADV: JAEME LUCIO
GEMZA BRUGNOROTTO (OAB 248330/SP), SERGIO NOGUEIRA BARHUM (OAB 68094/SP), VALERIA CRISTINA MACHADO
AMARAL BRUGNOROTTO (OAB 300574/SP)
Processo 4003713-70.2013.8.26.0482 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - FRANCISCO
CARLOS BALBINO DA SILVA - Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o presente Mandado de Segurança, denegando
a ordem postulada. Indevida verba de honorária (art. 25 da Lei nº 12.016/09). P. R. I. C. - ADV: AURELIANO PIRES VASQUES
(OAB 151464/SP)
Processo 4004070-50.2013.8.26.0482 - Procedimento Sumário - Aposentadoria - ALCIDES INÁCIO - Vistos. Trata-se
de ação previdenciária, proposta por ALCIDES INÁCIO contra o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE e o SISTEMA
DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL do referido. Alega que, acometido de transtornos de discos lombares e intervertebrais com
radiculopatia, além de Espondiloartrose lombar, requereu os benefícios do auxílio-doença, tendo seu pedido negado sob a
alegação de incapacidade não comprovada. Apresentou documentos a fls. 17/24 e 29/34. É o relatório. 01) Concedo à autora
os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. 02) Do pedido de tutela antecipada: Há nos autos princípio de prova
da incapacidade temporária do autor para sua atividade habitual como servidor público municipal, conforme se verifica nos
atestados médicos, indicando que o requerente tem sentido fortes dores na coluna, o que acarretam limitações para sua
lomoção, sendo constatada a enfermidade: CID 10-m51.1 Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais
com radiculopatia, além de ter espondiloartrose lombar, devido à desidratação do disco intervertebral, o que conflita com a
decisão que relata estar o autor apto para o trabalho. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação, por seu turno, decorre
da possibilidade de que a autora não disponha de condições físicas para retornar ao exercício de sua atividade profissional
sem que isto acarrete o agravamento de seu quadro. A irreversibilidade da medida não impede sua concessão, tendo em vista
o caráter alimentar do benefício e a contraposta irreversibilidade dos danos que o indeferimento poderia ocasionar à autora.
Além da prova da verossimilhança do alegado na inicial, há também o perigo da demora, pois o benefício pleiteado diz respeito
à própria sobrevivência do autor. Posto isto, DEFIRO a liminar para o fim de determinar à requerida que conceda o benefício de
auxílio doença ao autor até decisão final deste processo, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00. Servirá o presente
despacho, por cópia digitada, como mandado, devendo o Oficial de Justiça designado nos autos proceder a CIENTIFICAÇÃO da
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - PRUDENPREV para cumprimento da tutela antecipada, concedendo imediatamente
o benefício de auxílio doença ao autor até decisão final deste processo, bem como a CITAÇÃO da requerida ENTIDADE DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - PRUDENPREV, com as advertências legais. 03) Depreende-se do objeto da ação que a designação
de audiência de conciliação é ato inócuo, razão pela qual, deixo de designar audiência de conciliação. 04) Considerando que
o artigo 7º, da Lei nº 12.153/2009, dispõe que a ré deverá ser intimada da audiência de conciliação com antecedência mínima
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de trinta (30) dias, oportunidade final para apresentar a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa e,
para evitar supressão do prazo mínimo para resposta do ente público, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a requerida
apresente contestação. Int. - ADV: CLAYTON JOSÉ MUSSI (OAB 223319/SP)
Processo 4005056-04.2013.8.26.0482 - Mandado de Segurança - Fornecimento de Medicamentos - Eurides Martins Lima Vistos. Sobre as informações e documentos juntados (págs. 59/66), manifeste-se o impetrante no prazo de 05 (cinco) dias. Int.
- ADV: RENATA SOBRAL COSTA (OAB 294939/SP)
Processo 4005154-86.2013.8.26.0482 - Outras medidas provisionais - Liminar - Sindicato dos Médicos de Presidente
Prudente - Vistos. Recebo a petição de fls. 51 como aditamento à inicial, sem liminar, uma vez que sua pretensão objetiva
cautelar de natureza satisfativa. Cite-se o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Presidente Prudente SINTRAPP, nos termos da lei. Intime-se. - ADV: TEDDY CARLOS RIBEIRO NEGRÃO (OAB 171986/SP)
Processo 4005510-81.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - Helio Martinez Junior - Vistos.
Dê-se ciência ao autor acerca da manifestação da requerida (págs. 77/79). Após, aguarde-se a contestação. Int. - ADV: GABRIEL
DE CASTRO GUEDES (OAB 331359/SP)
Processo 4005910-95.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Classificação e/ou Preterição - SÉRGIO EDUARDO
GOMES DA SILVA - Vistos. Acolho o pedido do autor de pág. 203 e, com fundamento no art. 267, inciso VIII, do Código de
Processo Civil, julgo extinta a presente ação em que SERGIO EDUARDO GOMES DA SILVA move em face da PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE. Recolha-se o mandado de citação, independentemente de cumprimento. Transitada
em julgado, arquivem-se os autos, anotando-se. P.R.I.C. - SENTENÇA VARA FAZENDA - - ADV: LUZIMAR BARRETO DE
FRANÇA JUNIOR (OAB 161674/SP)
Processo 4006272-97.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Multas e demais Sanções - FLORIVAL CORDEIRO DA
SILVA JÚNIOR - Vistos. 1. Cite-se a ré, por mandado, com as advertências legais (CPC, arts. 285 e 319). 2. Delibero apreciar
o pedido de antecipação dos efeitos de tutela após a juntada da contestação. Int. - ADV: AURELIANO PIRES VASQUES (OAB
151464/SP)

Petições Iniciais não Distribuídas
PROTOCOLOS DIGITAIS CANCELADOS NOS TERMOS DO PARECER DA EGRÉGIA CORREGEDORIA GERAL DE
JUSTIÇA Nº 1119/2012-J, PROFERIDO NO PROCESSO Nº 2012/00162620.
Petições encaminhadas por equívoco pelos Operadores do Direito ao Of. Distribuição Judicial Presidente Prudente-SP:
Ações distribuídas a Varas não digitais ou a Varas digitais de outras Comarcas do Estado – documentos desprovidos de
Petição inicial – petições intermediárias.
Nº DO PROTOCOLO
1000403-73.2014.8.26.0482
1000424-49.2014.8.26.0482

CLASSE
Alv. Jud.- L.6858/80
Proced. Ordinário

ASSUNTO
Levantam. de Valor
Guarda

ADVOGADO
Gilvane H. de Castro
Márcio Adriano Caravina

Nº ORDEM UF
152.790
SP
158.949
SP

PRESIDENTE VENCESLAU
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PRESIDENTE VENCESLAU EM 16/01/2014
PROCESSO :0000302-50.2014.8.26.0483
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Leonete Paula Weichold Buchwtz
ADVOGADO : 246030/SP - Leonete Paula Weichold Buchwtz
EXECTDO
: Banco do Brasil Sa
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:0000305-05.2014.8.26.0483
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
: M. DA S. O.
: 284704/SP - Natália de Matos Pêgo Jerez

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO THOMAZ CORRÊA FARQUI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELY GODOY CIABATTARI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2014
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Processo 0000143-06.1997.8.26.0483 (483.01.1997.000143) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material
- Afonso Celso Rodrigues de Carvalho - Grantur Operadora de Turismo Ltda e outros - 1 . Tendo em vista o documento de fls.
1098/1100, mantenho ao exequente o benefício da assistência judiciária gratuita. 2. Defiro a requisição de informação acerca
anotação de escrituras, títulos judiciais e contratos particulares translativos de direitos reais sobre imóveis e das procurações
em causa própria relativas a esses direitos, em nome dos executados, ao 5º e 6º Ofícios do Registro de Distribuição do Rio
de Janeiro. 3. Expeça-se carta precatória para intimação do executado e sua esposa da penhora e nomeação de depositário,
bem como avaliação da parte ideal penhorada a fls. 1095, e mandado para a inscrição da penhora. - ADV: ELIZABETH LOUISE
BAPTISTA DE OLIVEIRA (OAB 52583/RJ), ELIZABETH LOUISE BAPTISTA DE OLIVEIRA (OAB 52583/RJ), SALVADOR LOPES
JUNIOR (OAB 66489/SP), JOAO CARLOS T DE CARVALHO JUNIOR (OAB 121388/SP)
Processo 0000252-24.2014.8.26.0483 - Mandado de Segurança - Fornecimento de Medicamentos - Jose Vieira Barros Diretora de Saúde Municipal de Presidente Venceslau Ilustríssima Senhora Rosemeire Ibanez Challouts - 1 . Defiro ao impetrante
o benefício da assistência judiciária gratuita. 2. Conforme documento de fls. 22, o impetrante conta com mais de 60 anos de
idade, motivo pelo qual o feito terá andamento prioritário. Anote-se na autuação e coloque-se tarja indicativa consignando nos
ofícios a serem expedidos, que as respostas deverão ser prestadas com urgência. 3 . JOSÉ VIEIRA BARROS impetrou o presente
mandado de segurança contra ato da Ilustríssima SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
VENCESLAU, aduzindo, em síntese, que sofreu queda e fraturou o fêmur, passando por intervenção cirúrgica, necessitando fazer
uso de uma ampola por dia, durante trinta dias, do medicamento CLEXANE 40 mg. Alegou que a impetrada não lhe forneceu o
medicamento porque não está disponível naquela Secretaria. À vista disso, o impetrante pediu a determinação judicial de que a
autoridade impetrada lhes forneça o medicamento receitado por profissional da área médica. Requereu, ao fim, a concessão de
liminar. A petição inicial (fls. 02/19), veio instruída com os documentos de fls. 20/29. É a síntese do essencial. FUNDAMENTO
E DECIDO. A liminar está no caso de ser deferida. Com efeito, os documentos trazidos com a petição inicial revelaram que o
impetrante, em razão da doença mencionada na inicial, necessita fazer uso do medicamento Clexane 40 mg (fls. 24). Demais
disso, o impetrante, que é viúvo, possui renda mensal de R$ 1.034,56 (fls. 23), proveniente de benefício do INSS, circunstância
essa que não permite a aquisição do medicamento mencionado na inicial. Relembre-se, ademais, que o medicamento necessário
à manutenção da sua saúde do impetrante custa cerca de R$ 1.845,90, consoante documentos de fls. 27/28. Some-se a isso
o fato de que a defesa do impetrante é feita por intermédio de advogado nomeado pelo Convênio firmado entre a Defensoria
Pública do Estado e a Ordem dos Advogados do Brasil (fls. 20/21). O Poder Público, por sua vez, neste caso representado
pela municipalidade a quem incumbe organizar o sistema local de saúde tem o dever constitucional de zelar pela saúde de seu
povo (CF, art. 196), situação que inclui o fornecimento gratuito de remédio para aqueles que necessitam dos medicamentos e
não possuem condição financeira apta a custear o tratamento medicamentoso. Exigir do impetrante que aguarde o desfecho da
presente demanda para que só ao final obtenha o resultado prático decorrente do provimento jurisdicional seria o mesmo que lhe
denegar Justiça, já que o problema de saúde ostentado pelo impetrante não espera pelo julgamento do mérito. Por isso, verifico
que a prestação jurisdicional será ineficaz caso não seja garantido ao impetrante o acesso imediato ao bem da vida que pretende
obter, que é imprescindível para a manutenção da saúde. Aliás, o Supremo Tribunal Federal, em decisão da lavra do eminente
Ministro Celso de Mello, já firmou o seguinte posicionamento: Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica
como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput), ou fazer prevalecer, contra
essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez configurado esse dilema
que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida (DJ Seção 1,
de 13.2.97, nº 29, p. 1830, apud Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior, Curso de Direito Constitucional, 7ª
ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 436). No sentido da responsabilidade do Município para suprir essas necessidades, confirase a jurisprudência: MANDADO DE SEGURANÇA. Inocorrência de litisconsórcio passivo necessário. Competência da Justiça
Estadual. Fornecimento de medicamentos. Despesas às custas do SUS. Proteção constitucional integral à saúde. Arts. 6º
e 196 a 198 da CF/88. Responsabilidade do Poder Público Municipal. Segurança concedida. Sentença confirmada Não há
formação de litisconsórcio necessário quando não se tratar de relação jurídica de efeito unitário O gestor municipal é autoridade
competente para responder pela omissão No mérito, a sentença há de ser confirmada, já que o direito à saúde é garantia
constitucionalmente prevista e consagrada a todos Art. 196 Proteção, de forma integral, do exercício dos direitos à saúde,
à vida, à integridade física e à dignidade da pessoa humana Acesso universal aos serviços de saúde garantidos. Segurança
confirmada, no reexame necessário (TJMG 6ª Câmara Cível; Reexame Necessário nº 1.0145.05.271159-8/001; Juiz de Fora/
MG; Rel. Des. Ernane Fidélis; j. 21.3.2006, v.u., In Boletim AASP, nº 2486, p. 4022) grifos meus. Feitas essas considerações,
DEFIRO a liminar pleiteada, o que faço para determinar que a autoridade impetrada forneça, mediante apresentação de receita
médica, gratuitamente e prazo máximo de cinco dias e de forma contínua o medicamento CLEXANE 40 mg, ou genérico com o
mesmo princípio ativo, indicado nos documentos de fls. 24. Intime-se, com urgência, a autoridade impetrada, dando-lhe conta do
teor desta decisão. No mais, notifique-se a autoridade impetrada para que, no prazo legal, preste as informações que entender
necessárias. Dê-se ciência do feito à Procuradoria Jurídica do Município de Presidente Venceslau, encaminhando cópia da
inicial e desta decisão. Com ou sem as informações, mas desde que decorrido o prazo para tal, vista ao Ministério Público e
conclusos para sentença. Int. - ADV: MAURICIO HERNANDES (OAB 122789/SP)
Processo 0001554-30.2010.8.26.0483/01 (048.32.0100.001554/1) - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Efeito
Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - Município de Presidente Venceslau - Areial Extração e Comércio de Areia e
Pedra Britada Ltda - Mandado de Levantamento, em Cartório, à disposição do exequente para retirada. - ADV: OTÁVIO RIBEIRO
MARINHO (OAB 217365/SP), CLAUDIO JUSTINIANO DE ANDRADE (OAB 121387/SP), BRENNO MINATTI (OAB 265237/SP)
Processo 0001929-31.2010.8.26.0483 (483.01.2010.001929) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Aparecida Boldo de Araujo
e outro - Luiz Ferreira Mello e outros - Arbitro os honorários advocatícios em 100% do valor previsto para esta espécie de
ação, na tabela do Convênio DPE/OAB. Expeça-se certidão. Após, arquivem-se os autos. - ADV: MILENE HELEN ZANINELO
TURATTI (OAB 233905/SP)
Processo 0002648-08.2013.8.26.0483 (048.32.0130.002648) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Fabricio Gregorio Andretta - Itaú Unibanco Sa - Fls. 473/547: ciência ao autor, com possibilidade de manifestação em 05 dias.
Int. - ADV: MAURICIO HERNANDES (OAB 122789/SP), AMAURI CESAR DA SILVA DIAS (OAB 189451/SP), CESAR KOITI
HORIBE (OAB 299584/SP), SIMONE DA SILVA THALLINGER (OAB 91092/SP)
Processo 0004837-56.2013.8.26.0483 (048.32.0130.004837) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - José Aparecido
da Silva e outro - A partilha apresentada a fls. 02/05 merece reparo. Tendo em vista a existência de três autores da herança,
em respeito ao princípio da continuidade dos registros públicos, porque três foram as transmissões do patrimônio inventariado,
o inventariante deverá elaborar novo plano de partilha, um para cada inventariado, nos moldes do artigo 1.025, do Código de
Processo Civil, atribuindo valor corrente ao bem, respeitando-se a meação do cônjuge supérstite e dos herdeiros (art 993, do
CPC). Para tanto, fixo o prazo de 10 dias. Int. - ADV: JOÃO DIAS PAIÃO FILHO (OAB 198616/SP)
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Processo 0005095-13.2006.8.26.0483 (483.01.2006.005095) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Brasil Sa - Após a comprovação do pagamento da taxa prevista no Comunicado 170/2011, no valor de R$ 11,00,
defiro a pesquisa do atual endereço da executada através do sistema Bacenjud. Int. OBS: Providencie a parte interessada o
recolhimento da taxa prevista no Comunicado CSM nº 170/2011, no importe de R$ 11,00 (Guia FEDTJ = Cód. 434-1) a cada
CPF ou CNPJ a ser pesquisado em cada sistema, no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS
(OAB 23134/SP)
Processo 0006151-71.2012.8.26.0483 (483.01.2012.006151) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Lidia
Maia do Vale - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - 1 . Fls. 84: ciência à exequente informação acerca das providências
do INSS para implantação do benefício. 2. Defiro ao INSS o prazo suplementar de 90 dias para a apresentação de cálculo. Int.
- ADV: GUSTAVO AURÉLIO FAUSTINO (OAB 264663/SP), JOAO NUNES NETO (OAB 108580/SP)
Processo 0006753-33.2010.8.26.0483 (483.01.2010.006753) - Ação Civil Pública - Marcela Tosta Trajano Borges e outro Ciência às partes da baixa dos autos. Providencie a Serventia a exclusão do nome de Marcela Tosta Trajano Borges Geraldo
Martins do polo passivo da ação, conforme determinado no v. Acórdão. Forme-se o 3º volume. Após, manifeste-se o Ministério
Público em prosseguimento. Int. - ADV: RENATO MAURILIO LOPES (OAB 145802/SP), FERNANDA TOSTA TRAJANO BORGES
(OAB 201574/SP), JULIANA CARRIJO DOS SANTOS DALEFI ANDRADE (OAB 292421/SP), BENEDICTO TRAJANO BORGES
FILHO (OAB 298377/SP)
Processo 0007269-87.2009.8.26.0483 (483.01.2009.007269) - Procedimento Ordinário - Thawany Gabrielly Oliveira da Silva
- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fls. 157: defiro o prazo suplementar de 90 dias para que o INSS apresente o cálculo
do valor dos atrasados. Int. - ADV: DENIZE APARECIDA PIRES (OAB 145348/SP), FERNANDO ONO MARTINS (OAB 224553/
SP)
Processo 0007912-74.2011.8.26.0483 (483.01.2011.007912) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - G. K.
W. - J. B. P. - Ciência às partes da baixa dos autos e cumpra-se o V. Acórdão. Expeça mandado de averbação. Após, aguarde-se
manifestação da autora pelo prazo de 10 dias. No silêncio, arquivem-se os autos com baixa no sistema. Int.- OBS: Providencie
a autora, no prazo de 05 dias, a juntada aos autos do nome dos seus avós paternos para expedição do mandado de averbação.
- ADV: AROLDO BARBOSA PACITO (OAB 170904/SP), HUGO HOMERO NUNES DA SILVA (OAB 307297/SP)
Processo 0010403-54.2011.8.26.0483 (483.01.2010.004706/1) - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Efeito
Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau - Gilson da Silva Viana Trata-se de execução contra a Fazenda Pública do Município de Presidente Venceslau, da qual houve interposição de embargos
somente no tocante ao principal. Em razão da ausência de impugnação no tocante aos honorários, HOMOLOGO o cálculo de
fls. 69, somente em relação aos honorários advocatícios no valor R$ 400,00, atualizados até o dia 01/05/2012. Requisite-se
o pagamento dos honorários e do principal, conforme já determinado na decisão de fls. 298. Int. - ADV: MARCO ANTÔNIO
RIBEIRO (OAB 97344/SP), ANDRE LUIZ SOUZA TASSINARI (OAB 143388/SP), CLAUDIO JUSTINIANO DE ANDRADE (OAB
121387/SP)
Processo 3000136-98.2013.8.26.0483 - Mandado de Segurança - Fornecimento de Medicamentos - Adriana Costa de
Novaes Moura - Fls. 86: ciência à autoridade coatora, na pessoa do Procurador subscritor das informações prestadas. Após,
ciência ao Ministério Público. Int. - ADV: SHEILA MARYELEN LEMES RAINHO (OAB 191068/SP), CHRISTIANO CARRASCO
RAINHO (OAB 292023/SP), CLAUDIO JUSTINIANO DE ANDRADE (OAB 121387/SP)
Processo 3000176-80.2013.8.26.0483 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Asthurias
Agrícola Ltda Em Recuperação Judicial e outro - Casul Cooperativa Agrária de Cafeicultores do Sul de São Paulo - 1 . Recebo a
apelação somente com o efeitos devolutivo (CPC, art. 520, V). Certifique-se na execução. 2 . À embargada para contrarrazões.
3 . Após, com ou sem as contrarrazões, remetam-se os autos a Superior Instância, independente da formação de autos
suplementares. Int. - ADV: MARCO ANTÔNIO GOULART (OAB 179755/SP), RAFAEL MORALES CASSEBE TÓFFOLI (OAB
213970/SP), GILBERTO LUIZ CANOLA JUNIOR (OAB 314616/SP)
Processo 3000780-41.2013.8.26.0483 - Divórcio Consensual - Dissolução - K. N. N. da S. e outro - Oficie-se em aditamento
ao ofício de fls. 53, expedido para desconto da pensão em folha de pagamento, para que fique constando o esclarecimento
de fls. 67, informado pelas partes, no tocante à remuneração líquida do alimentante, que se estende a todo e qualquer valor
percebido a qualquer título, deduzidos os descontos do INSS e imposto de renda. Após, arquivem-se os autos. Int. - ADV:
ROSELI OLIVA (OAB 83811/SP)
Processo 3002122-87.2013.8.26.0483 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - A. B. M. da S.
e outro - R. M. da S. - A justificativa e os documentos de fls. 32/34 com a informação de que os exequentes, no período
declarado na petição inicial, residiam com o executado na casa dos avós paternos, com o fornecimento de alimentos in natura,
devem ser confirmadas com a oitiva de testemunhas conforme requereu o executado. Para tanto, designo audiência para o
dia 06 de março de 2014, às 13:30 horas, ocasião em que haverá tentativa de conciliação e a oitiva das testemunhas a serem
tempestivamente arroladas pelo executado, devendo as partes comparecer acompanhadas de seus advogados. Intimem-se. Int.
- ADV: REGINALDO BERALDO DE ALMEIDA (OAB 260237/SP), ANTONIO ROLNEI DA SILVEIRA (OAB 167713/SP)
Processo 3002359-24.2013.8.26.0483 - Mandado de Segurança - Fornecimento de Medicamentos - Luciane Beckner Esposto
- - Lucas Beckner Esposto - - Ana Laura Beckner Esposto - Secretário Municipal de Saúde do Município de Presidente Venceslau
- Em cumprimento ao despacho de fls. 54 retificar o polo passivo na autuação e no SAJ. LUCIANA BECKNER ESPOSTO,
LUCAS BECKNER ESPOSTO e ANA LAURA BEKNER ESPOSTO, mãe e filhos, impetraram o presente mandado de segurança
contra ato da Ilustríssima SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU, aduzindo, em
síntese, que são portadores de TDAH Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, necessitando fazer uso contínuo e por
tempo indeterminado do medicamento Venvanse 30mg. Alegaram que a impetrada não lhes forneceu o medicamento porque
não está disponível naquela Secretaria. À vista disso, os impetrantes pediram a determinação judicial de que a autoridade
impetrada lhes forneça o medicamento receitado por profissional da área médica. Requereram, ao fim, a concessão de liminar.
A petição inicial (fls. 02/20) emendada a fls. 34/35, veio instruída com os documentos de fls. 21/31, complementados com os
de fls. 36/53 e 57/59. É a síntese do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. A liminar está no caso de ser deferida. Com efeito,
os documentos trazidos com a petição inicial revelaram que os impetrantes, mãe e filhos, em razão da doença mencionada na
inicial, necessitam fazer uso contínuo do medicamento Venvanse 30mg (fls. 28/30). Demais disso, a impetrante e seu esposo
são funcionários públicos estaduais, com renda mensal líquida em torno de R$ 5.900,00 (fls. 24 e 36/51), circunstância essa
que não permite a aquisição do medicamento mencionado na inicial. Relembre-se, ademais, que o medicamento necessário à
manutenção da sua saúde dos impetrantes custa mensalmente cerca de R$ 837,00, consoante documento de fls. 31, o que onera
sobremaneira a renda familiar. O Poder Público, por sua vez, neste caso representado pela municipalidade a quem incumbe
organizar o sistema local de saúde tem o dever constitucional de zelar pela saúde de seu povo (CF, art. 196), situação que inclui
o fornecimento gratuito de remédio para aqueles que necessitam dos medicamentos e não possuem condição financeira apta
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a custear o tratamento medicamentoso. Exigir dos impetrantes que aguardem o desfecho da presente demanda para que só
ao final obtenham o resultado prático decorrente do provimento jurisdicional seria o mesmo que lhes denegar Justiça, já que
o problema de saúde ostentado pelos impetrantes não espera pelo julgamento do mérito. Por isso, verifico que a prestação
jurisdicional será ineficaz caso não seja garantido aos impetrantes o acesso imediato ao bem da vida que pretendem obter, que
é imprescindível para a manutenção da saúde. Aliás, o Supremo Tribunal Federal, em decisão da lavra do eminente Ministro
Celso de Mello, já firmou o seguinte posicionamento: Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como
direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput), ou fazer prevalecer, contra
essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez configurado esse dilema
que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida (DJ Seção 1,
de 13.2.97, nº 29, p. 1830, apud Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior, Curso de Direito Constitucional, 7ª
ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 436). No sentido da responsabilidade do Município para suprir essas necessidades, confirase a jurisprudência: “MANDADO DE SEGURANÇA. Inocorrência de litisconsórcio passivo necessário. Competência da Justiça
Estadual. Fornecimento de medicamentos. Despesas às custas do SUS. Proteção constitucional integral à saúde. Arts. 6º
e 196 a 198 da CF/88. Responsabilidade do Poder Público Municipal. Segurança concedida. Sentença confirmada Não há
formação de litisconsórcio necessário quando não se tratar de relação jurídica de efeito unitário O gestor municipal é autoridade
competente para responder pela omissão No mérito, a sentença há de ser confirmada, já que o direito à saúde é garantia
constitucionalmente prevista e consagrada a todos Art. 196 Proteção, de forma integral, do exercício dos direitos à saúde,
à vida, à integridade física e à dignidade da pessoa humana Acesso universal aos serviços de saúde garantidos. Segurança
confirmada, no reexame necessário” (TJMG 6ª Câmara Cível; Reexame Necessário nº 1.0145.05.271159-8/001; Juiz de Fora/
MG; Rel. Des. Ernane Fidélis; j. 21.3.2006, v.u., In Boletim AASP, nº 2486, p. 4022) grifos meus. Feitas essas considerações,
DEFIRO a liminar pleiteada, o que faço para determinar que a autoridade impetrada forneça, mediante apresentação de receita
médica, gratuitamente e prazo máximo de cinco dias e de forma contínua o medicamento Venvanse 30mg, ou genérico com
o mesmo princípio ativo, indicado nos documentos de fls. 28/30. Intime-se, com urgência, a autoridade impetrada, dando-lhe
conta do teor desta decisão. No mais, notifique-se a autoridade impetrada para que, no prazo legal, preste as informações que
entender necessárias. Dê-se ciência do feito à Procuradoria Jurídica do Município de Presidente Venceslau, encaminhando
cópia da inicial e desta decisão. Com ou sem as informações, mas desde que decorrido o prazo para tal, vista ao Ministério
Público e conclusos para sentença. Int. - ADV: ROBERLEI CANDIDO DE ARAUJO (OAB 214880/SP)
Processo 3002417-27.2013.8.26.0483 - Divórcio Consensual - Dissolução - R. N. M. F. e outro - No documento de fls. 12/13
consta que o imóvel pertence em condomínio à LOURDES PEREIRA DE OLIVEIRA e LINDAURA SILVA FRANCO e no item 8,
da petição inicial constou que o imóvel ficará exclusivamente para a requerente. Por tal motivo, para a adjudicação, necessária a
retificação e descrição da parte ideal do imóvel que coube à requerente. Int. - ADV: PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO
(OAB 204346/SP)
Processo 3004749-64.2013.8.26.0483 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - N. C. S. e outros - 1 . Defiro
os benefícios da justiça gratuita às autora. 2 . Por falta de elementos fixo os alimentos provisórios em 1/3 (um terço) do
salário mínimo, devidos a partir da citação. 3 . Oficie-se ao Banco do Brasil S/A requisitando a abertura de conta, em nome da
representante legal das autoras, para depósito de pensão alimentícia, cabendo a ela a retirada do ofício em Cartório. 4 . Oficiese à empregadora do réu (fls. 04v) requisitando informações sobre seus três últimos vencimentos, no prazo de 05 (cinco) dias,
sob a pena de incorrer o responsável nas cominações previstas no artigo 22, da Lei nº 5.478/68. 5. Determino a realização de
audiência para tentativa de conciliação, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania CEJUSC, situado na Praça
Santo Antônio, nº 37, centro, nesta cidade. 6. Cite-se o réu para os termos da ação, nos moldes da Lei nº 5.478/68, e intimem-se.
Se necessário, defiro o benefício do artigo 172, § 2º, do CPC. 7 . Caso não haja acordo, o réu poderá oferecer contestação, no
prazo de 15 dias, contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao da audiência, sob a pena de serem presumidos verdadeiros
os fatos contra ele alegados. 7 . Ciência ao Ministério Público. Int. - OBS: Deverá a representante legal das autoras comparecer
no Banco do Brasil - Agência Forum para abertura de conta. - ADV: CARLOS HUMBERTO MARTINS DE OLIVEIRA (OAB
206220/SP)
Processo 3005011-14.2013.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Dayani de Araujo Coves
Leite - Para apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita, a autora, que se declarou casada, deverá providenciar
demonstrativo da renda familiar ou da última declaração apresentada ao fisco, a fim de comprovar a momentânea impossibilidade
financeira de arcar com o recolhimento das custas processuais, sem o prejuízo do sustento próprio ou de sua família, ou efetuar
o recolhimento das custas, no prazo de 10 dias, sob a pena de extinção. Int. - ADV: JOAO NUNES NETO (OAB 108580/SP)
Processo 3005081-31.2013.8.26.0483 - Divórcio Consensual - Dissolução - V. S. de F. e outro - Defiro o benefício da
assistência judiciária gratuita. Providenciem os requerentes a vinda para os autos de certidão de casamento atualizada e a
regularização da representação processual da requerente Marielly, no prazo de 15 dias, sob a pena de extinção. Int. - ADV:
MARCO ANTÔNIO RIBEIRO (OAB 97344/SP)
Processo 3005556-84.2013.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Rosangela Maria Ferreira
dos Santos - 1 . Em ações contra a previdência oficial a tutela antecipada somente poderá ser concedida quando a prova inicial
for de extrema segurança. Não é o caso dos autos. Os atestados apresentados não indicam de forma clara a incapacidade da
autora para o trabalho, o que será apurado durante a instrução, com a realização de exame médico pericial e sob a égide do
contraditório. Some-se a isso o fato de que os atos da administração pública gozam da presunção de legitimidade e veracidade
e o indeferimento do auxílio-doença decorreu de decisão de médico perito do INSS. Essa é uma lição notória em sede de Direito
Administrativo. Daí a conseqüência de o Poder Judiciário só afastar aquela presunção diante de demonstração séria de que
o ato administrativo seja ilegítimo. INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. 2 . Cite-se. 3. Defiro o benefício da assistência
judiciária gratuita. Int. - ADV: CRISTIANE OLIVEIRA GARCIA BOSSO (OAB 172086/SP)
Processo 3005660-76.2013.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Seguro - Alzeni Tamae Yoshihara Horie e outros - Para
apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita, os autores deverão providenciar demonstrativo de sua renda e da renda
familiar ou da última declaração apresentada ao fisco, a fim de comprovar a momentânea impossibilidade financeira de arcar
com o recolhimento das custas processuais, sem o prejuízo do sustento próprio ou de sua família, ou efetuar o recolhimento das
custas, no prazo de 10 dias, sob a pena de extinção. Int. - ADV: MAYCON ROBERT DA SILVA (OAB 214597/SP)
Processo 3005663-31.2013.8.26.0483 - Monitória - Alienação Fiduciária - Itaú Unibanco S.A. - Geralda Pinheiro de Jesus
Aguiar - 1 . Defiro de plano a citação, com o prazo de 15 dias, nos termos pedidos na inicial (art. 1102b, do CPC), anotandose que, caso o(a) réu(ré) o cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios (art. 1.102 c, § 1º, do CPC), que fixo em
10% sobre o valor reclamado, para o caso de não cumprimento. 2. Deverá ainda constar que, nesse prazo, poderá o(a) réu(ré)
oferecer embargos. Defiro o benefício do artigo 172, § 2º, do CPC. - *OBS: Apresente o autor, em 05 (cinco) dias, as guias
originais das diligências do Oficial de Justiça. - ADV: JOAO FLAVIO RIBEIRO (OAB 66919/SP)
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Processo 3005669-38.2013.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - B. S. da F. - D. A. C. - O autor
propos a presente ação de regulamentação de visitas, distribuída livremente para este juízo. No entanto, observo que está em
curso na 3ª Vara local ação de guarda proposta pela avó da filha do postulante em face deste e da genitora da menor (autos
0004902-51.2013.8.26.0483). É evidente que o julgamento da guarda terá reflexo imediato nas visitas, não bastasse a óbvia
conexão instrumental, visto que as provas a serem colhidas em ambos os feitos são as mesmas. Desta forma, por economia
processual e visando evitar julgamentos contraditórios, reconheço a conexão e determino a remessa do feito à 3ª Vara de
Presidente Venceslau. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETENCIA. AÇÃO PARA REGULAMENTAÇÃO
DO REGIME DE VISITAS A MENOR. CONEXÃO COM AÇÃO EM QUE SE DISCUTE A GUARDA. EXCEPCIONALIDADE DA
HIPÓTESE. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DE JUÍZO ESTRANHO AO CONFLITO. - Deve-se reconhecer a conexão
da ação em que se discute a regulamentação do regime de visitas a menor com a ação, anteriormente ajuizada, em que se
disputa a sua guarda. - A jurisprudência desta Corte admite a remessa dos autos a um terceiro juízo, estranho ao conflito,
considerado competente. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 1a Vara da Família e
Sucessões da Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, terceiro estranho ao conflito. (STJ, CC 80.266/PR, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24.10.2007, DJ 12.02.2008 p. 1) - ADV: JOSÉ MAURICIO DE OLIVEIRA
(OAB 339700/SP)
Processo 3005681-52.2013.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - D. E. M. - A. P. - 1 . Defiro
os benefícios da justiça gratuita. A questão dos alimentos será analisada oportunamente, pois sua fixação depende do deslinde
da ação no que concerne à paternidade do requerido em relação à autora. Por tal motivo, INDEFIRO o pedido de alimentos
provisórios. 2. Cite-se. Defiro o benefício do art. 172, do CPC. - ADV: ILZANETE JOYCE REX FLAVIO (OAB 197751/SP)
Processo 4004237-67.2013.8.26.0482 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimentos S/A - Comprovada a mora (fls. 22/24), impõe-se o deferimento da medida liminar em favor
do autor. Assim, nos termos do art. 3º do DL 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão. Observo, entretanto, que o
art. 52, parágrafo segundo, do CDC, garante ao devedor o direito de emendar a mora mediante o pagamento das prestações
vencidas e não pagas acrescidas dos encargos contratuais e legais. A respeito já se manifestou o Colendo Órgão Especial
do E. TJ/SP: “Processual civil. Incidente de inconstitucionalidade. Possibilidade de reconhecimento da inconstitucionalidade
sem redução do texto, dando-lhe interpretação conforme a Constituição Federal. Constitucional. Inconstitucionalidade da
interpretação da expressão “integralidade da dívida pendente” do § 2o do art. 3o do DL 911/64, significando a integralidade da
dívida. Interpretação que afasta a garantia do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LV) e a defesa do consumidor (CF,
art. 5o, XXXII). Interpretação conforme que se restringe às prestações vencidas e seus acréscimos. A exigência de pagamento
da integralidade da dívida pendente, para purgação da mora na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente
(DL 911/64, art. 3o, § 2o) deve ser interpretada como sendo a totalidade das prestações vencidas do financiamento quando, sob
pena de violação da garantia da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5o, LV) e da defesa do consumidor (CF, art. 5o, XXXII)”
(Incidente de Inconstitucionalidade n° 150.402-0/5 j. 19.12.07). Desta maneira, consigne-se no mandado de busca e apreensão
que o(a) réu(ré) poderá emendar a mora, e, assim, obstar a apreensão ou receber o veículo de volta, mediante o pagamento das
parcelas inadimplidas, acrescidas dos encargos contratuais, no prazo de cinco dias. Sem prejuízo, cumprida a medida liminar,
cite-se o(a) réu(ré) para contestar no prazo de 15 dias, sob a pena de incidência dos efeitos da revelia, no que cabíveis. Int. OBS: Providencie o(a) autor(a) cópia da inicial para servir de contrafé. - ADV: RODOLFO GERD SEIFERT (OAB 183944/SP),
FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP)

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO DAIANE THAÍS SOUTO OLIVA DE SOUZA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL KENNEDY FERNANDO PAIXÃO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2014
Processo 0000024-16.1995.8.26.0483 (483.01.1995.000024) - Ação Civil Pública - Retificação de Área de Imóvel - O
Ministério Público do Estado de São Paulo - Município de Presidente Venceslau - Vistos. Suspendo o andamento do processo
por 60 dias. Decorrido o prazo, dê-se nova vista. Int. - ADV: MANOEL BATISTA DE LIMA (OAB 55999/SP), BRAZ ARISTEU DE
LIMA (OAB 24464/SP), CLAUDIO JUSTINIANO DE ANDRADE (OAB 121387/SP)
Processo 0000224-23.1995.8.26.0483 (483.01.1995.000224) - Separação Litigiosa - Dissolução - E. R. da C. A. - P. N. de
A. - Vistos. Com fundamento no artigo 1577 e seu parágrafo único, do Código Civil, HOMOLOGO, por sentença, a reconciliação
do casal, restabelecendo-se, dessa forma, a sociedade conjugal nos mesmos termos em que fora anteriormente constituída pelo
casamento, ressalvados direitos de terceiros, adquiridos antes da separação e durante ela. Transitada em julgado, expeça-se
mandado de averbação e arquivem-se os autos. Há isenção de custas. P . R . I . - ADV: JAIME CANDIDO DA ROCHA (OAB
129874/SP), ELIZÂNGELA CARVALHO SILVA (OAB 181903/SP)
Processo 0001039-97.2007.8.26.0483 (483.01.2007.001039) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Carlos
Adalberto Viana - Vistos. Petição de fls. 2070/2071: A execução da verba de sucumbência a que o advogado substituído tenha
direito deverá continuar em nome próprio, já que titular do crédito. Quanto aos honorários contratados verbalmente, deverão
ser objeto de apreciação em ação específica. No mais, a presente ação deverá aguardar o resultado do agravo de instrumento
interposto. Int. - ADV: FERNANDO SOUZA OLIVEIRA (OAB 281063/SP), ALCEU PAULO DA SILVA JUNIOR (OAB 153069/SP),
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0001352-48.2013.8.26.0483 (048.32.0130.001352) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Aymoré Crédito Financiamento e Investimento Sa - Sidnei de Araujo - Intimação do requerido, para retirada do
CRV. - ADV: PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO (OAB 204346/SP), FERNANDO FERRARI VIEIRA (OAB 164163/SP),
REGINALDO BERALDO DE ALMEIDA (OAB 260237/SP)
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Processo 0001552-36.2005.8.26.0483 (483.01.2005.001552) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de
Serviço (Art. 52/4) - Manoel Soares da Silva Filho - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Aguarde-se o pagamento
do precatório até 31/12/2014. Int. - ADV: GUSTAVO AURÉLIO FAUSTINO (OAB 264663/SP), FRANCISCO ORFEI (OAB 108465/
SP)
Processo 3001168-41.2013.8.26.0483 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A. M. da S. - T. F. B. da S. - Vistos. Homologo,
para que produza seus devidos efeitos, o acordo celebrado pelas partes às fls. 51 e vº e, em consequência, DECRETO o
DIVÓRCIO do casal, que se regerá pelas cláusulas e condições estabelecidas pelas partes no acordo, extinguindo a sociedade
conjugal entre eles, pondo termo ao casamento e aos efeitos civis do matrimônio. Voltará a varoa a assinar pelo nome de
solteira, qual seja, T. F. B.. JULGO EXTINTA a presente ação com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo
Civil. Homologo, também, a renúncia ao direito de recorrer manifestada pelas partes. Certifique-se. Arbitro os honorários do(a)
advogado(a) nomeado(a) às fls. 52 em 100% do valor previsto na Tabela DPE/OAB. Expeça-se a certidão e arquivem-se estes
autos. Há isenção de custas. P . R . I . - ADV: PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO (OAB 204346/SP), ROBERLEI
CANDIDO DE ARAUJO (OAB 214880/SP)
Processo 3001683-76.2013.8.26.0483 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Pedro Coelho
de Souza - BANCO DO BRASIL S/A - Vistos. Petição de fls. 60 e vº: Defiro a inversão do ônus da prova. Providencie o banco/
requerido, no prazo de 10 dias, cópia legível do extrato da conta poupança de fls. 09, sob pena de se reputarem corretos os
valores indicados na inicial. Int. - ADV: JOSE PAULO DIAS DA SILVA (OAB 25442/PR), CLAUDIO EVANDRO STEFANO (OAB
28512/PR), ANTONIO ROLNEI DA SILVEIRA (OAB 167713/SP), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP)
Processo 3002893-65.2013.8.26.0483 - Monitória - Cheque - Uilson Aparecido Ulian e Cia Ltda - OBS: MANIFESTE-SE O
AUTOR acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual segue transcrita: CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 483.2014/000237-0 dirigi-me ao endereço retro, onde
aos 14.01.14, às 7h00, não encontrei o requerido. Constatei que no endereço reside o Sr. Edilson dos Santos Berra, há mais de
um ano e onde fui informada desconhecer a pessoa do requerido. Portanto, NÃO INTIMEI ORIVALDO VIEIRA DE SÁ. O referido
é verdade e dou fé. Presidente Venceslau, 14 de janeiro de 2014. - ADV: EDWIGES LOPES SIMONSEN NEVES BAPTISTA
(OAB 53078/SP)
Processo 3003063-37.2013.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - R. C. de M. - J. C. da
S. - Vistos. Homologo, para que produza seus devidos efeitos, o acordo celebrado pelas partes às fls. 24, que contou com
a aquiescência do i. representante do Ministério Público (fls. 25) e, em consequência, JULGO EXTINTA a presente ação
com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Homologo, também, a renúncia ao direito de recorrer
manifestada pelas partes. Certifique-se. Arbitro os honorários do(a) advogado(a) nomeado(a) às fls. 05 em 100% do valor previsto
na Tabela DPE/OAB. Expeça-se a certidão e arquivem-se estes autos. Há isenção de custas. P . R . I . - ADV: FRANCISCO
ORFEI (OAB 108465/SP)
Processo 3003839-37.2013.8.26.0483 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - H. da S. M. - OBS: MANIFESTE-SE
O AUTOR acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual segue transcrita: CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 483.2013/006431-4 dirigi-me ao endereço: Rua Maria
Rosa de Lima, n. 25 - Jardim Tropical, em 13/01/2014, às 18:05 horas, onde fui informada pela avó da requerente que a mesma
reside atualmente à Rua Dipp Manoel Alves, n. 105, onde poder ser encontrada; bem como forneceu o telefone celular n. 991312623. Assim sendo, deixei de INTIMAR H. D. S. M. na pessoa de seu representante legal, mãe, A. C. D. S. M., em virtude de que
o endereço informado está fora da área de atuação desta oficial e devolvo o presente mandado à SADM para os devidos fins.. O
referido é verdade e dou fé. Presidente Venceslau, 14 de janeiro de 2014. - ADV: CRISTIANE OLIVEIRA GARCIA BOSSO (OAB
172086/SP)
Processo 3003987-48.2013.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Exoneração - M. G. B. - M. da P. de A. S. - Manifeste-se a
parte autora, tendo em vista que decorreu o prazo legal sem que a requerida contestasse a ação. - ADV: MAURICIO DE JESUS
NASCIMENTO (OAB 98152/SP)
Processo 3005186-08.2013.8.26.0483 - Monitória - Mútuo - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo - OBS: MANIFESTESE O AUTOR acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual segue transcrita: CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO
PARCIALMENTE CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 483.2014/000007-6, dirigi-me ao
endereço indicado do Sr. Thiago e aí sendo, no dia 13.01.14, às 19:00 horas, *CITEI: *THIAGO LIMA JACINTO, R.G. nº
26.531.968-7/SSP/SP, dando-lhe ciência do inteiro teor do mandado, da ação, da petição inicial, do r. despacho proferido e do
prazo para efetuar o pagamento do débito, devidamente atualizado ou oferecer embargos, sob pena de constituir-se de pleno
direito o título executivo judicial, prosseguindo-se na execução do crédito, bem como de que se fizer o pagamento, ficará isento
de custas e honorários advocatícios, o qual exarou sua assinatura e recebeu contrafé que lhe ofereci. Certifico ainda que, no
endereço indicado do Sr. Antonio, no dia 13.01.14, às 17:00, fui informada de que o requerido não tem mais escritório ali há
muitos anos e que este mora atualmente na Chácara Santo Antonio, Rua Guarani, município de Caiuá, telefone (18) 3278-1106.
Tendo em vista que o endereço informado fica distante 21 km da Sede desta Comarca e o saldo remanescente das diligências
recolhidas, referente à condução do Oficial de Justiça, é insuficiente para realizar a diligência necessária, *DEIXEI DE CITAR:
*ANTONIO DANCS JACINTO. Devolvo o mandado para as medidas de direito. O referido é verdade e dou fé. Presidente
Venceslau, 14 de janeiro de 2014. - ADV: RAFAEL BARIONI (OAB 281098/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)
Processo 3005209-51.2013.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - Cristino Borges Pereira - - Izilda
Maria da Silva Pereira - Construtora Coroados Ltda - Vistos. Concedo aos autores os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Para audiência de conciliação, designo o dia 26/02/2014 às 13:30h, sendo obrigatório o comparecimento das partes que, na
hipótese de transigirem, poderão estar representados por prepostos. Cite-se e intime-se a ré, na pessoa de seu representante
legal, para comparecer à audiência que se realizará neste Fórum, no endereço acima citado, ou nela fazer-se representar
por preposto no caso de transigir, com poderes para tanto, oportunidade em que, frustrada a conciliação, poderá apresentar
a defesa que tiver por escrito ou oralmente, através de advogado regularmente constituído, sob pena de serem presumidos
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as
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penas da Lei. Intimem-se os autores, pessoalmente. - ADV: FRANCISCO ORFEI (OAB 108465/SP)

3ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO TAMARA PRISCILA TOCCI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELIANE SILVA NAPONOCENO LÍRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0040/2014
Processo 0000003-15.2010.8.26.0483/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Alvaro
Nascimento Pelegrino - Aymore C F I Sa - Vistos. Anote-se no sistema informatizado a evolução de fase processual (cumprimento
de sentença), se não o feito. A teor do CPC 475-J, por meio desta fica intimado o autor, na pessoa do seu advogado (DJE), a
cumprir voluntariamente a decisão judicial no prazo de 15 dias pagando ao credor o valor mencionado na petição de fl. 165/166
com relação às verbas sucumbenciais (R$ 4.006,91), acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir
do término do prazo supra delineado. Caso permaneça inerte o devedor, fica, nesta fase, fixada a verba honorária em 10% do
valor do débito. A seguir, vista ao exequente para apresentar memória de cálculo acrescida de multa no percentual de dez por
cento, expedindo-se mandado de penhora e avaliação. Do auto de penhora e de avaliação deverá de imediato ser intimado o
executado, também na pessoa de seu advogado (arts. 236 e 237), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente,
por mandado ou pelo correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze dias. Caso o oficial de justiça não
possa proceder à avaliação, por depender de conhecimentos especializados, nomear-se-á, de imediato, avaliador, com prazo de
10 dias para a entrega do laudo. O exequente poderá indicar desde logo os bens a serem penhorados. Efetuado o pagamento
parcial no prazo previsto no caput deste artigo, a multa de dez por cento incidirá sobre o restante. Sempre que cumprir à
parte exequente falar nos autos ou praticar algum ato e se mantiver na inércia, aguarde-se por 30 dias eventual provocação.
Decorrido tal prazo e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, onde deverão aguardar provocação. Intime-se. ADV: FABIOLA PRESTES BEYRODT DE TOLEDO MACHADO (OAB 105400/SP), MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/
SP), TARCISIO CORREA JUNIOR (OAB 228787/SP)
Processo 0002858-93.2012.8.26.0483 (483.01.2012.002858) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Batalini
e Batalini Comércio de Móveis Ltda Epp - Vistos. HOMOLOGO o acordo entabulado entre BATALINI E BATALINI COMERCIO DE
MOVEIS LTDA e SILVIA CRISTINA SANTANA, formalizado a fl. 45/46, para que produza seus regulares efeitos legais. Aguardese no arquivo o cumprimento do acordo, devendo a credora noticiar nos autos, no prazo de até 05 dias após o vencimento da
última parcela, se houve ou não, o integral cumprimento, com a ressalva de que sua inércia gerará presunção de quitação e
o processo será extinto. Intime-se. - ADV: NATHÁLIA MEWES ERBELLA (OAB 301711/SP), MARIA APARECIDA SCALON DA
SILVA MELCHIOR (OAB 127280/SP)
Processo 0003300-25.2013.8.26.0483 (048.32.0130.003300) - Procedimento Ordinário - Compromisso - Rogerio Zaquetti
Massaranduba - Vistos. À advogada nomeada, Dra. Ane Carolina Oberlander Erbella, concedo o derradeiro prazo de cinco
dias para que apresente resposta nos autos, sob pena de destituição e comunicação do fato à OAB local. Intime-se. - ADV:
LEANDRO NASCIMENTO MARTINS (OAB 185284/SP), ANE CAROLINA OBERLANDER ERBELLA (OAB 174494/SP)
Processo 0004208-82.2013.8.26.0483 (048.32.0130.004208) - Regulamentação de Visitas - Família - L. A. N. - A. G. da C.
- Manifeste-se a advogada da autora sobre a certidão do Oficial de Justiça: CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 483.2013/006535-3 dirigi-me no dia 09.01.14 ao
endereço indicado, e aí sendo às 8:25 horas fui informado pela Sra. Danielle de que Luciana mudou-se e não soube declinar
o seu endereço. Portanto, deixei de intimar L. A. N. pelo motivo de não encontra-la e devolvo o r. Mandado em Cartório para
os devidos fins de direito. O referido é verdade e dou fé. Presidente Venceslau, 09 de janeiro de 2014. - ADV: MILENE HELEN
ZANINELO TURATTI (OAB 233905/SP), ISABELA BATATA ANDRADE (OAB 301106/SP)
Processo 0005649-40.2009.8.26.0483 (483.01.2009.005649) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Panamericano Arrendamento Mercantil S A - Manifeste-se o autor sobre a certidão do Oficial de Justiça: CERTIDÃO MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 483.2013/005917-5,
no dia 09.12.13, dirigi-me aos seguintes endereços: Rua Princesa Isabel, centro, nesta, às 17:45 horas, no entanto não localizei
o nº 268, sendo que toda a extensão da referida Rua foi percorrida; Avenida Tiradentes, nº 1610, centro, nesta, às 18:00 horas,
onde encontrei o estabelecimento fechado, desocupado, sendo informada pelo vizinho, Sr. Danilo, de que o Bar foi fechado
há quatro meses aproximadamente, afirmando ainda que desconhece o requerido; motivo pelo qual, *DEIXEI DE CITAR:
*EDWILSON SILVA. Devolvo o mandado para as medidas de direito. O referido é verdade e dou fé. Presidente Venceslau, 10 de
dezembro de 2013. - ADV: FRANCISCO MORATO CRENITTE (OAB 98479/SP), JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)
Processo 0008693-96.2011.8.26.0483 (483.01.2011.008693) - Procedimento Ordinário - Exoneração - P. M. da S. - G. A. da
S. - Vistas dos autos aos interessados para: ( X ) cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de
30 dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: LUCIANNE PENITENTE
(OAB 116396/SP), TARCISIO CORREA JUNIOR (OAB 228787/SP)
Processo 3001373-70.2013.8.26.0483 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Francisco Barreto - Vistos. Os
autos já se encontram extintos em razão da inércia da exequente. Cumpra-se aquela decisão como lançada. Intime-se. - ADV:
TUFY NICOLAU JUNIOR (OAB 224373/SP)
Processo 3002441-55.2013.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - Prefeitura
Municipal de Presidente Venceslau - Manifeste-se a requerente sobre a contestação apresentada - ADV: MARCO ANTÔNIO
RIBEIRO (OAB 97344/SP), MARCELO LALONI TRINDADE (OAB 86908/SP), RODRIGO INFANTOZZI (OAB 195883/SP),
CLAUDIO JUSTINIANO DE ANDRADE (OAB 121387/SP)
Processo 3002942-09.2013.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Luciene Gonçalves Cota
- Vistos 1. Defiro a gratuidade processual à parte autora. 2. CLARISSE APARECIDA DE PAIVA ajuizou a presente demanda com
pedido de antecipação da tutela em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, objetivando a concessão de
aposentadoria por invalidez ou o restabelecimento do auxílio doença, uma vez que padece de enfermidades que o(a) incapacitam
para o trabalho, conforme descrição contida na petição inicial. Quanto ao pedido de antecipação de tutela, são colidentes as
manifestações do médico particular da parte requerente e do perito do requerido. Inviável, neste momento processual, fazer
prevalecer a opinião de um profissional sobre a de outro. Por não vislumbrar suficiente verossimilhança nas alegações iniciais,
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indefiro o pedido de antecipação de tutela. 3. A fim de imprimir celeridade e efetividade à tutela jurisdicional, mostra-se razoável
postergar o contraditório mediante a citação da autarquia ré após a elaboração do laudo pericial. A autarquia ré apresentou
antecipadamente os quesitos e indicou o rol unificado de seus assistentes técnicos por meio do ofício 32/2013, datado de
06/11/2013 (arquivado em cartório), para realização do laudo pericial não havendo prejuízo na oferta da contestação após a sua
confecção, ademais quando o resultado da perícia indica a incapacidade, viabilizando-se, assim, a possibilidade de acordo. 4.
Assim, para a realização da perícia NOMEIO a Dra. MARIANA DUTRA PRIOSTE (médica), independentemente de compromisso.
5. Desde já fixo os seguintes QUESITOS JUDICIAIS: a) O(a) autor(a) é portador(a) de doença ou deficiência que o(a) incapacite
para o trabalho?; b) A incapacidade é permanente ou temporária?; c) A incapacidade é parcial ou total?; d) A incapacidade, se
parcial, impede o exercício das atividades habituais do(a) autor(a)? e) Há quanto tempo surgiu a incapacidade? 6. Abaixo
transcrevo os quesitos antecipadamente apresentados pelo INSS por meio do ofício 32/2013 datado de 06/11/203, para que
sejam respondidos pela perita: 6.1. QUESITOS UNIFICADOS DO INSS: “1.Qual o documento com foto apresentado para
identificação do segurado? 2. Em exames complementares, foi constatada a afecção/doença alegada pela parte autora na
petição inicial? Qual? 3. Em exame físico, foi confirmada a afecção/doença alegada pela parte autora na petição inicial? 4. Qual
a data provável de início da doença/afecção que acometeu a parte autora? 5. O que fundamenta a fixação de tal data? 6. A(s)
doenças(s), caso diagnosticada(s), é(são) temporária(s) ou permanente(s)? (sabendo-se eu permanente é a doença com
prognóstico negativo quanto à cura, e temporária é a doença com prognóstico positivo quanto à cura) 7. É possível afirmar que
se trata de quadro relacionado a: a) Doença profissional (típica da profissão exercida pelo segurado); b) Doença do trabalho; c)
Doença não relacionada com o trabalho; 8. Qual a função laborativa que a parte autora exercia? (favor descrever em detalhes a
função laboral exercida pelo segurado) 9. Quais as exigências fisiológicas e funcionais necessárias para o desempenho da
atividade laborativa habitual da parte autora? 10. Qual o grau d escolaridade informado pela parte autora? 11. A parte autora
possui formação em nível superior ou técnico? Qual? 12. Os sintomas relatados pela parte autora, na ocasião da perícia, são
compatíveis, ou seja, são proporcionais e guardam relação com o resultado dos exames complementares e com os exames
físicos realizados? 13. Os sintomas relatados peal parte autora, na ocasião da perícia, são compatíve9is, ou seja, guardam
relação com o período que a parte autora se encontra sem laborar? 14. A doença/afecção, se constatada, incapacita o periciando
para o trabalho na data da perícia? 15. Em que consiste esta incapacidade e quais os elementos objetivos ao exame pericial?
(favor responder apenas se a conclusão médica for positiva em relação ao item 14, acima) 16. A doença/afecção contatada
sempre causa redução persistente da capacidade fisiológico-funcional no indivíduo, ou pode estar controlada, insto é
assintomática? (favor responder apenas se a conclusão médica for positiva em relação ao item 14, acima) 17. Qual a data do
início da incapacidade laborativa? Justifique a sua fixação. (favor responder apenas se a conclusão médica for positiva em
relação ao item 14, acima) 18. Sabendo-se que incapacidade parcial é resultado da simples redução da capacidade laborativa,
estando preservada certa capacidade residual, pergunta-se: A incapacidade do periciando é total ou parcial? (favor responder
apenas se a conclusão médica for positiva em relação ao item 14, acima) 19. Sabendo-se que absoluta é a incapacidade para
qualquer atividade que garanta a subsistência da parte autora, ou seja, incapacidade omniprofissional, pergunta-se: A
incapacidade da parte autora, caso constatada, é absoluta ou existe apenas para a sua atividade habitual? (favor responder
apenas se a conclusão médica for positiva em relação ao item 14, acima) 20. Se a incapacidade existe apenas para a atividade
habitual, que tipo de atividas profissionais podem ser executadas, mesmo na vigência da incapacidade fisiológico-funcional
imposta pela doença/afecção constatada? (favor responder apenas se a conclusão médica for positiva em relação ao item 14,
acima) 21. Analisando o grau de escolaridade, a idade, as restrições laborais, a região que nos encontramos, sua situação
trabalhista (empregado ou desempregado), seria no seu ponto de vista viável a submissão da parte autora um processo de
reabilitação profissional nos termos da Lei 8.213/91? 22. No caso de o Senhor Perito considerar viável a inserção da parte
autora no programa de reabilitação profissional, favor sugerir algumas profissões/ocupações que o segurado poderia vir a
exercer. 23. Sabendo-se que definitiva é a incapacidade laboral irreversível, pergunta-se: A incapacidade da parte autora, caso
constatada, é temporária ou definitiva? (favor responder apenas se a conclusão médica for positiva em relação ao item 14,
acima)” 7. FACULTO à parte demandante o prazo de 05 (cinco) dias para a indicação de assistente técnico e apresentação de
quesitos (art. 421 do CPC). 8. Decorrido o prazo do item 7, com ou sem manifestação da demandante, a serventia deverá entrar
em contato com a Dra. MARIANA DUTRA PRIOSTE, por e-mail, e solicitar a designação de local, data e horários para a
realização da perícia. No mesmo e-mail deverá encaminhar cópia da petição inicial, documentos médicos que instruíram a
exordial, desta decisão (contém os quesitos do Juízo e do INSS) e dos quesitos porventura apresentados pela demandante,
bem como informe o nome do(s) assistente(s) técnico(s) indicado(s) pela autora ou, caso não o tenha feito, esclareça que não
indicou assistente(s) técnico(s), INTIMANDO-O para entregar o laudo em juízo no prazo de 30 dias, contados da data da perícia
então designada, respondendo aos quesitos apresentados pelo juízo e pelas partes. 9. Informada a data da perícia: 9.1. INTIMESE o(s) procurador(es) do(a) autor(a) da data designada pelo D.J.E., para que providencie o comparecimento do(a) autor(a) à
PERÍCIA, independentemente de intimação pessoal, SOB PENA DE PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. 9.2. INTIME-SE o
Procurador do INSS (por e-mail) desta decisão e da data da perícia para querendo, comunicar seus assistentes técnicos. 10.
Cumprido o item 9, aguarde-se a vinda do laudo. 11. Com a juntada do laudo, CITE-SE A AUTARQUIA-RÉ, para oferecer
contestação no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme redação do artigo 10 da Lei nº 9.469/97, com as advertências previstas
no artigo 285 do Código de Processo Civil. A precatória/nota citatória deverá ser instruída com cópia do LAUDO, consignandose a necessidade de juntada do CNIS do requerente pela requerida. 12. Cumprido o item 11, aguarde-se a citação do INSS e o
decurso do prazo para contestação. 13. Após a manifestação da autarquia federal (contestação), vista à demandante para que
se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias sobre o laudo e contestação. 14. Decorrido o prazo do item 13, com ou sem manifestação
da demandante, tornem os autos à conclusão para decisão. Int. - ADV: JOAO NUNES NETO (OAB 108580/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO TAMARA PRISCILA TOCCI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELIANE SILVA NAPONOCENO LÍRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0041/2014
Processo 0003350-51.2013.8.26.0483 (048.32.0130.003350) - Interdição - Tutela e Curatela - Rubens Roberto Bernardes
- Vistos. À vista da inércia do acionado e manifestação favorável do Ministério Público, HOMOLOGO o pedido de desistência
(fls. 81) para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, JULGANDO EXTINTO este processo com fulcro no artigo 267, VIII, do
Código de Processo Civil. Autorizo tão somente o desentranhamento do documento 12, dispensada a substituição por cópia.
Os originais de fls. 06/07 (ofício OAB/Procuração) devem, necessariamente, ficar retidos nos autos. Ao advogado nomeado à
autora arbitro honorários em 60% do valor correspondente ao código de ação (207), conforme tabela do Convênio existente
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entre a Defensoria Pública e a OAB/SP. Concordes, certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se certidão de honorários.
Aguarde-se por trinta dias em cartório eventual consulta do processo ou comparecimento do interessado para formalização
do desentranhamento autorizado. Após, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Int. Ciência ao Ministério
Público. - ADV: LUCIANNE PENITENTE (OAB 116396/SP)
Processo 0003691-77.2013.8.26.0483 (048.32.0130.003691) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão V. d. O. S. A.
L. d. S. S. - Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por V. D. O. S. em face de A. L. D. S. S.. Como
consequência, JULGO EXTINTO este processo, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Sucumbente,
condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte
contrária, os quais arbitro em R$ 400,00 (quatrocentos reais), ressalvada a gratuidade processual. À advogada nomeada ao
autor (fl. 11/12), arbitro honorários em 100% do valor previsto para ações desta natureza (código 206). Transitada em julgado,
expeça-se certidão de honorários e aguarde-se por 30 (trinta) dias eventual consulta aos autos. Após, arquivem-se, observadas
as formalidades legais. P.R.I. - ADV: EDER LUIS ANICIAS DA SILVA (OAB 294519/SP), FABIANA CANO RODRIGUES (OAB
169197/SP)
Processo 0004286-28.2003.8.26.0483 (483.01.2003.004286) - Desapropriação - Desapropriação de Imóvel Urbano Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau - Industria e Comercio Lotus Sa e outro - Vistos. Cite-se a massa falida da
corré Lótus na pessoa de seu síndico, no endereço indicado a fls. 816. Concedo à requerente prazo de 15 dias para que
comprove a distribuição da precatória, sob pena de extinção. Int. (PRECATÓRIA EM CARTÓRIO A DISPOSIÇÃO DA PARTE
INTERESSADA) - ADV: HOANES KOUTOUDJIAN (OAB 30807/SP), CLAUDIO JUSTINIANO DE ANDRADE (OAB 121387/SP),
MAURICIO HERNANDES (OAB 122789/SP)
Processo 0004708-56.2010.8.26.0483 (483.01.2010.004708) - Procedimento Ordinário - Diárias e Outras Indenizações José Aparecido de Lima - Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau - Vistos. Proceda-se como determinado a fls. 492, neste
momento efetivando-se a intimação do Sr. Perito. Int. - ADV: ANDRE LUIZ SOUZA TASSINARI (OAB 143388/SP), CLAUDIO
JUSTINIANO DE ANDRADE (OAB 121387/SP)
Processo 0004782-08.2013.8.26.0483 (048.32.0130.004782) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação
/ Embargos à Execução - Irene Schadeck Santello - Vistos. Trata-se deEmbargosàExecução opostos por IRENE SHADECK
SANTELLO, nos autos daexecuçãoque contra ela move o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Alega, em
síntese, que o embargado promoveu execução de título extrajudicial em face do embargante, o pretendendo cobrar a importância
de R$7719,18 relativa a multa estabelecida no item 04 do termo de Ajustamento de Conduta celebrado em 14/12/2009, ante
o descumprimento na obrigação de fazer, consistente em promover o isolamento e recuperação das áreas de preservação
permanente da Fazenda Schadeck Santello, bem como a demarcação , instituição e averbação da Área de Reserva Florestal
Legal da propriedade. Sustentou a necessidade de união de processos, com a ação de execução de obrigação de fazer ( fls.03)
e excesso de execução, ante a interpretação incorreta do item 4 do Termo de Ajustamento de Conduta, feito pelo Parquet.
Alega que a multa não é cobrada para cada evento inadimplido. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça a fls.34. Interposto
Agravo Retido às fls.36/42, mantida a decisão a fls.76,bem como recebidos os embargos. Impugnação do Ministério Público às
fls.78/82. Juntou documentos. Manifestação da embargante às fls.95/98. Relatei. Converto o julgamento em diligência. Observase que, os presentes embargos foram propostos sem a juntada das peças processuais relevantes do feito executivo, o que
impossibilita o julgamento. Assim, intime-se a embargante, para que no prazo de 5 (cinco) dias junte as referidas peças, sob
pena de rejeição dos embargos, e extinção do feito. Int. - ADV: ANDERSON LUIZ FIGUEIRA MIRANDA (OAB 171962/SP), JOSE
APARECIDO CUSTODIO (OAB 310940/SP)
Processo 0009223-66.2012.8.26.0483 (483.01.2012.009223) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - A.
P. F. - A. I. dos S. R. - Vistos. A. P. F. moveu a presente ação de reconhecimento de união estável e partilha de bens em face
de A. I. D. S. R., ambas qualificadas, alegando, em síntese, que a requerida conviveu em união estável com seu genitor J. C. F.
por 10 (dez) anos, tendo havido aquisição de bens a serem partilhados. Juntou documentos às fls. 08/35. Requereu a autora,
em sua peça inaugural, pelo reconhecimento da união estável entre a requerida e seu genitor, bem como a partilha dos bens
obtidos na constância desta união estável. Pugnou pela procedência da ação e concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Esclareceu que o bem imóvel refere-se a uma casa, situada na Rua Carlos Campanholi, nº 412, na cidade de Presidente
Venceslau, neste Estado. Pugnou pela partilhado bem descrito, bem como de outros bens adquiridos na convivência do casal.
Pedido de concessão aos benefícios à justiça gratuita, à autora, deferido a fls. 36. A peça inicial foi aditada às fls. 28/30 e
recebida a fl. 36. A ré, devidamente citada conforme certidão de fl. 66 verso, apresentou contestação às fls. 69/72, negando a
existência de união estável desde dezembro de 2002, quando da aquisição do terreno (30/12/2002), haja vista que nesta data
ainda era casada com Clarindo da Silva Reis. Alega que veio a conhecer o genitor da requerida em meados de 2004, vindo
a residir com este tão somente ao final do ano de 2007. Réplica às fls. 86/92. Juntou documentos às fls. 98/99. É o relatório.
Fundamento e decido. Inicialmente, defiro o pedido de benefício à justiça gratuita ao requerido, nos termos da Lei 1.060/50.
O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do disposto no artigo 330, I, do Código de Processo Civil, tendo em vista
o desinteresse das partes em produzir provas. O pedido é procedente. A Constituição Federal de 1988 dispôs, no artigo 226,
§ 3º, que “Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e mulher como entidade familiar,
devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”. A partir da referida previsão constitucional, a relação familiar concebida
fora do casamento passou a ser denominada união estável, produzindo em nosso ordenamento inovada repercussão jurídica. O
artigo 1.723 do Código Civil estabeleceu que “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher,
configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”. O parágrafo
1º do artigo referido veda a configuração da união estável se ocorrer algum dos impedimentos do artigo 1.521 do Código
Civil. Dentre os impedimentos que obstam o reconhecimento da união estável está o fato de ser a pessoa casada, mas tal
restrição não se aplica se a pessoa estiver separada de fato ou judicialmente. Assim, verifico que não há obstáculo legal para o
reconhecimento da união estável no caso em deslinde, tendo em vista os elementos dos autos. Restou incontroverso nos autos
que a ré A. I. d. S. R. manteve união estável com o Sr. J. C. F., ora genitor da autora, pelo período do ano de 2007 até fevereiro
de 2012, ante a concordância da requerida em contestação (fl. 70). Por esta razão, para a solução da lide, há que se proceder
à análise do período do ano de 2002 até o ano de 2007, conforme o alegado em peça inicial. Verifica-se dos autos que a autora,
ainda que de forma escassa, juntou documentos hábeis a indicar que a requerida mantinha união estável em período anterior
ao ano de 2007. Senão vejamos: O Termo de Autorização e Anuência juntado pela autora afl. 98 demonstra que a requerida
declarou-se responsável por J. C. F. junto à Santa Casa da cidade de Adamantina no dia 07/12/2005, ou seja, período anterior
ao alegado pela requerida. Ademais, o Termo de Assentada de fl.17 indica que a requerida, na data de 29/02/2012, declarou,
junto ao Primeiro Distrito Policial, na condição de testemunha, que “era convivente com J. C. há aproximadamente 10 anos”. A
ré, por sua vez, embora tenha alegado que conheceu o genitor da autora em meados do ano de 2004, com o qual veio a residir
tão somente ao final do ano de 2007, não produziu provas nesse sentido. Desta forma, deixou de apresentar fato impeditivo,
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modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 333, II do Código de Processo Civil). Assim, é de rigor o reconhecimento
da união estável entre a requerida A. I. d. S. R. e J. C. F., pois o conjunto probatório conduz à conclusão de que a requerente
e o de cujus viveram como se casados fossem, no período afirmado na petição inicial, e que a relação se esgotou em razão
do falecimento do convivente, em 28 de fevereiro de 2012. Quanto aos direitos sucessórios da autora com relação aos bens
deixados pelo de cujus, incabível reconhecê-los neste processo, por ser tal matéria de competência do Juízo perante o qual
tramita o processo de inventário. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão vinculada na petição inicial e extinto
o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 269, inciso I, do CPC, para o fim de reconhecer e declarar dissolvida
a união estável estabelecida pelas partes durante o período de meados do ano de 2002 até a data do óbito do Sr. J. C. F.,
ocorrido em 28.02.2012, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Em decorrência da sucumbência, arcará a requerida
com as custas e despesas processuais, que deverão ser corrigidas monetariamente até a data do efetivo reembolso, bem como
honorários advocatícios que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no § 3º do
art. 20 do Código de Processo Civil, quantia a ser atualizada pelos índices da tabela prática editada pelo TJSP desde a data da
sentença. Adoto este percentual mínimo ante a relativa simplicidade das questões debatidas; observando-se que o requerido é
beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Presidente Venceslau, 17 de dezembro de
2013. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM
DIREITA - ADV: OSWALDO TIVERON FILHO (OAB 187718/SP), MARCELO FLOSI DE OLIVEIRA (OAB 233640/SP)
Processo 3001202-16.2013.8.26.0483 - Monitória - Nota de Crédito Comercial - Auto Posto Encantado Aparecida Ltda
- Vistos. Face à desídia da parte autora, que não deu regular andamento ao feito, nos termos do artigo 267, III do CPC,
sem apreciar o mérito, JULGO EXTINTO este processo. Autorizo o desentranhamento dos documentos de fl. 12/43, mediante
solicitação do interessado em cartório, para o que se aguarde pelo prazo de 20 dias contado do trânsito em julgado. Com a
retirada dos documentos, ou decorrido o prazo para tanto, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I. ADV: RAFAEL DE LACERDA CAMPOS (OAB 74828/MG), ANDRÉ LEMOS PAPINI (OAB 62999/MG)
Processo 3001223-89.2013.8.26.0483 - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Perez e Terruel Ltda
Me - - PAULO CESAR PEREZ - BANCO BRADESCO S/A - Vistos. PEREZ E TERRUEL LTDA e PAULO CESAR PERES propôs
embargos à execução que lhe move o BANCO BRADESCO S/A, ambos qualificados nos autos. Em síntese, sustentou a nulidade
da execução, ante a inexistência: de juntada do demonstrativo do débito atualizado na data da propositura da ação; da prova de
disponibilização do crédito; da exibição dos estratos da conta corrente a qual se vincula o título em tela. Alegou a carência da
ação, ante a falta de interesse de agir baseada na inadequação da ação, pela iliquidez do crédito no procedimento executivo. No
mérito, alegou a limitação da obrigação do devedor solidário, pois é garante da relação contratual. Que, a garantia ofertada pelo
devedor solidário se restringe ao limite contratado na negociação, não se submetendo às suas renovações e alterações de
condições. Sustenta a ilegalidade da capitalização de juros, e portanto, o excesso de execução. Juntou documentos às fls.42/58.
Deferida a gratuidade da justiça e embargos recebidos a fls.59. Impugnação às fls.65/82. Pleiteou o embargado a improcedência
dos embargos. Juntou documentos. É o relatório. Fundamento e decido. A lide comporta imediato julgamento, com fundamento
no artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria objeto da presente ação restringe-se a
questão de direito. Em se tratando de ação revisional de cláusulas de contratos bancários, a realização de prova pericial contábil
na fase de conhecimento seria providência desnecessária para o desate da questão de fundo (Código de Processo Civil, art.
130 c/c 420, inciso I). As cláusulas contratuais devem ser examinadas por seu próprio teor, acarretando, destarte, a discussão
apenas de questões de direito, de sorte que eventual ajuste à relação jurídica em testilha é tema a ser enfrentado eventualmente
em fase de liquidação de sentença ou execução propriamente dita. A esse respeito, já se decidiu que “é dispensável a realização
da prova pericial para apurar-se eventual ocorrência de anatocismo e de cumulação da comissão de permanência com a
correção monetária. (...).” (STJ, Recurso Especial n. 143.844/SP, Relator Ministro BARROS MONTEIRO, Quarta Turma, j.
07.10.2003, DJ 15.12.2003, p. 313). A preliminar arguida pelo Embargado confunde-se com o mérito, e com ele será analisado.
Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao julgamento do mérito. A pretensão veiculada nesta
ação é improcedente. É incontroversa a relação jurídica contratual existente entre as partes, sendo certo que deverá pautar-se
nas regras do Código Civil, tendo em vista que, embora o embargado seja fornecedor de serviços, certo é que, pelo que dos
autos consta, o embargante não é consumidor porque, além de não ter demonstrado ser destinatário final econômico do serviço
adquirido, tampouco demonstrou a sua vulnerabilidade fática, econômica ou informacional na relação contratual, requisitos
essenciais para aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO A Cédula de
Crédito Bancário é título executivo extrajudicial representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que
autoriza sua missão para documentar a abertura de crédito em conta corrente. Os arts. 26 e 28 da Lei n. 10.931/2004 confirmam
essa situação: Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de
instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de
operação de crédito, de qualquer modalidade. § 1o A instituição credora deve integrar o Sistema Financeiro Nacional, sendo
admitida a emissão da Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a obrigação esteja
sujeita exclusivamente à lei e ao foro brasileiros. § 2o A Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no
exterior poderá ser emitida em moeda estrangeira. [...] Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e
representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em
planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o. Com efeito, havendo lei a prever a
complementação da liquidez do contrato bancário mediante apresentação de cálculos elaborados pelo próprio credor - ou, na
linguagem da lei, tocando ao credor “a apuração do valor exato da obrigação” -, cabe ao Judiciário, em sede de jurisdição
infraconstitucional, aplicar o novo diploma. Em suma, descabe indagar se, em abstrato, a Cédula de Crédito Bancário é título
executivo, mesmo que decorra diretamente de contrato de abertura de crédito, seja rotativo ou cheque especial. Cumpre
investigar se, em concreto, a Cédula de Crédito Bancário reúne os requisitos legais para sua emissão e execução da dívida,
requisitos que estão contemplados, sobretudo, no § 2º do art. 28 e art. 29 da Lei n. 10.931/2004, verbis : Art. 28. A Cédula de
Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela
indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme
previsto no § 2o. [...] § 2o Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado
pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido
pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que
integrarão a Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que: I - os cálculos
realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus
encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária
ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários
advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e II - a Cédula de Crédito Bancário representativa
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de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à
disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas
planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito
inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do
crédito aberto. Portanto, a Cédula de Crédito Bancário, para ostentar exequibilidade, deve vir acompanhada de claro
demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o novo diploma legal uma série de exigências para conferir
liquidez e exequibilidade à Cédula, previstas nos incisos I e II, do § 2º, do artigo 28, da Lei n. 10.931/2004, conforme o acima
mencionado. Assim, muito embora não seja possível insurgir-se, no âmbito infraconstitucional, contra a exequibilidade em
abstrato da Cédula de Crédito Bancário, eventuais questionamentos acerca da força executiva do título podem gravitar em torno
do preenchimento das exigências legais alusivas à demonstração clara e precisa dos valores utilizados pelo devedor, bem como
os métodos de cálculo realizados pelo credor, exigências materializadas, sobretudo, nos incisos I e II do § 2º do art. 28 e art. 29,
ambos da Lei n. 10.931/2004. No caso ora exame, constata-se que os documentos colacionados pelo Embargado atendem aos
requisitos impostos pela Lei 10.931/04, uma vez que a planilha de cálculo de fls. 54/57 revela de maneira clara, precisa e fácil,
o valor e a origem do débito. Conclui-se, pois, que a cédula de crédito bancário (fls. 47/53) é título executivo, sendo dotada de
certeza, liquidez e exigibilidade, sendo, pois, perfeitamente aceitável como base para ajuizamento de execução. Por fim, entendo
que o credor comprovou a constituição de seu crédito com a apresentação do título que embasa a execução. Não bastasse isso,
o extrato colacionado às fls.54/57 demonstra que o valor oriundo da celebração da Cédula de Crédito Bancário foi devidamente
creditado na conta dos devedores, ora Embargantes. Da solidariedade No aval, tanto o avalista quanto o avalizado respondem
integralmente pelo cumprimento da obrigação, como se tivesse contraído sozinho, assim como ocorre nas obrigações solidárias.
Com efeito, o aval é, tecnicamente, instituto de garantia atrelado ao direito cambiário e, consequentemente, aos títulos de
crédito. O aval corresponde a uma garantia cambial, firmada por terceiro ao avalizado, garantindo o pagamento do título. O
avalista assume uma obrigação igual à de seu avalizado, tanto quanto aos efeitos como no que tange às consequências. Neste
sentido, as precisas palavras do eminente comercialista Rubens Requião: “O aval é um instituto típico do direito cambiário. Por
isso, não se pode confundir com a fiança. Esta é uma garantia acessória a uma obrigação principal, sendo-lhe característica
fundamental essa acessoriedade; o aval, porém, como toda a obrigação cambiária, é absolutamente autônomo de qualquer
outra.” (REQUIAO, Rubens. Curso de direito comercial - São Paulo: Saraiva, 1988). No caso dos autos, o embargante Paulo
Cesar Perezfirmou o contrato na qualidade de avalista, responsabilizando-se, portanto, solidariamente com o devedor principal
pelas obrigações assumidas. Assim, não se há falar em limitação da responsabilidade do interveniente garante até o montante
equivalente às garantias prestadas. Confira-se a jurisprudência sobre o tema: “”Embora o aval seja tecnicamente garantia
cambiária, a assunção de dívida com a qualidade de avalista em contrato não invalida a responsabilidade solidária daquele que
assumiu voluntariamente a obrigação, conforme precedente do STJ (AgRg no Ag 197214)” APELAÇAO CÍVEL. DECLARATÓRIA
DE NULIDADE. AVAL.NOTA PROMISSÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. AUTONOMIA.NECESSIDADE DE PODERES ESPECIAIS.
SOLIDARIEDADE.1. A Súmula nº 258 do STJ é inaplicável à nota promissória emitida para garantir contrato de mútuo bancário.
Ademais, eventual ausência de autonomia da cártula possibilitaria a discussão da relação jurídica que lhe deu origem, sem,
contundo, implicar em sua nulidade. 2. Para o aval prestado por procuração é imprescindível a outorga de poderes especiais
para este fim, o qual, no caso concreto, foi conferido ao mandatário, inexistindo, portando nulidade da garantia cambiária. 3. No
aval, tanto o avalista quanto o avalizado respondem integralmente pelo cumprimento da obrigação, como se tivesse contraído
sozinho, assim como ocorre nas obrigações solidárias APELAÇAO NAO PROVIDA. Quanto ao avalista as demais impugnações
ficam afastadas, pois ele é elemento estranho à relação cambial, razão pela qual não pode opor as exceções próprias do
devedor; Nos termos do art. 32 daLei Uniforme de Genébra, a obrigação do avalista permanece, mesmo no caso de ser nula a
obrigação que ele garantiu, já que só pode alegar vício de forma. Todavia, em relação ao principal devedor passo a analisar a
alegação de juros capitalizados ilegais e excesso de execução. Nada impede que as instituições financeiras promovam a
capitalização dos juros cobrados nos empréstimos que concedem, uma vez que também os pagam desta forma aos investidores
quando vão buscar no mercado os recursos necessários para tanto. Além disso, às instituições financeiras não se aplicam os
ditames da Lei de Usura, que veda tal capitalização, como pacificado pelo E. STF em sua Súmula 596. Não bastasse isso, pelo
menos desde 26/8/2000, há lei em vigor expressamente prevendo a possibilidade de capitalização de juros pelas instituições
financeiras, a MP 1963, editada naquela data, atualmente com o número 2170-36, com última reedição em 23/8/2001, cujo art.
5.º, de vigência perenizada pelo disposto no art. 2º da EC nº 32, de 12/9/2001, assim dispõe: “Art. 5.º. Nas operações realizadas
pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano.” Observo, nesse passo já ter a 4ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça decidido ser possível tal capitalização após
a edição daquele diploma legal (cf. Resp 629487, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 22/6/2004, na página daquela Corte na
Internet). Por último saliento que a capitalização de juros bancáriosernetquela Corte na (Cf.ossustiça entendeu ser admiss da
prova pericial realizada na aç seu valor, o que seria vedado pela L foi também expressamente autorizada pela art. 28, § 1º,
inciso I, da Lei 10.931, de 1/8/2004, para o caso das Cédulas de Crédito Bancário: Art. 28 (...) § 1º - Na Cédula de Crédito
Bancário poderão ser pactuados: I- os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso,
a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação; Portanto, os
encargos contratuais cobrados se baseiam corretamente no contrato, que faz lei entre as partes, não vulnerando de qualquer
modo a relação contratual, eis que o contrato foi livremente pactuado entre as partes, na conformidade da legislação vigente. A
bem do rigor, os embargos, que se perdem em considerações genéricas e não apontam o valor que seria devido, sequer
mereciam maior conhecimento, por afrontarem o Código de Processo Civil: “Art. 739-A. Os embargos do executado não terão
efeito suspensivo. Parágrafo quinto - Quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá
declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos
embargos ou de não conhecimento desse fundamento”. Assim, fica afastada a tese de excesso da execução. Portanto, hígida a
Cédula de Crédito Bancário, deve ela ser cumprida pelos inadimplentes Embargantes. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES
os Embargos à Execução, e extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 269, I, do Código de Processo
Civil. Prossiga-se na ação de execução. Sucumbentes, arcarão os Embargantes com as custas do processo e honorários do
patrono do Embargado, que arbitro em 10% do valor atualizado da dívida. Após o trânsito em julgado, certifique-se, traslade-se
cópia da sentença e da certidão para ação principal e prossiga-se nos autos da execução. P.R.I.C. Presidente Venceslau, 16 de
dezembro de 2013. Juíza de Direito: Dra. Tamara Priscila Tocci Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006,
conforme impressão à margem direita. - ADV: ALINE TAMMY MARTINEZ ABE (OAB 302732/SP), DJALMA MARTINS DE MATOS
FILHO (OAB 84057/SP), ARNALDO MALFERTHEMER CUCHEREAVE (OAB 70810/SP)
Processo 3001859-55.2013.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Rosa Bragati Oliveira Silva
- Vistos. Verifico dos autos a nomeação da Dra. Janete Feriani Nunes para realização da perícia. Contudo, referida profissional,
a pedido, deixou o quadro de peritos desta Vara. Diante disso, nomeio e substituição a Dra. Mariana Dutra Prioste. Prossiga-se,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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no mais, como determinado a fls. 55/v. Int. - ADV: LUCIANNE PENITENTE (OAB 116396/SP)
Processo 3002971-59.2013.8.26.0483 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Esmeralda
Jose da Silva - Vistos. INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, devidamente representada nos autos, opôs os
presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA que lhe move ESMERALDA JOSÉ DA SILVA, aduzindo, em síntese,
que os cálculos apresentados pela embargada estão equivocados, caracterizando assim excesso de execução, resultando
numa diferença de R$ 1.024,49 a maior. Finalmente, pugna pela procedência dos embargos. Recebidos os embargos para
discussão, a embargada, apesar de discordar das contas do embargante, para não prolongar a execução, aceitou o valor
apurado pelo embargante (fl. 29/31). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Houve reconhecimento jurídico do pedido por
parte da embargada, razão pela qual, sem maiores considerações, a procedência é medida que se impõe. Do exposto, JULGO
PROCEDENTES os presentes embargos à execução de sentença interpostos pelo INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL em face de ESMERALDA JOSÉ DA SILVA, prosseguindo-se a execução pelo valor apontado a fl. 05 deste feito. No
mais, JULGO EXTINTOS os presentes autos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, II, do Código de Processo
Civil. Concordes, certifique-se o trânsito em julgado e requisitem-se nos autos principais os valores apontados a fl.053 (R$
29.466,70-principal + R$ 1.227,30), aguardando-se oportuno pagamento. Deixo de condenar a embargada no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios por não apresentar resistência ao pedido. P.R.I. - ADV: ADEMIR SOUZA
DA SILVA (OAB 199703/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO TAMARA PRISCILA TOCCI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELIANE SILVA NAPONOCENO LÍRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0042/2014
Processo 0000216-55.2009.8.26.0483 (483.01.2009.000216) - Inventário - Inventário e Partilha - Simone Duarte Santos
de Oliveira e outro - Fazenda Pública - Vistos. Servindo esta decisão também como alvará, à vista da partilha homologada,
AUTORIZO a Sra. SIMONE DUARTE SANTOS DE OLIVEIRA, CPF 266.593.118-40, RG 26.124.820-0, a proceder à/ao: a.)
alienação da motocicleta HONDA/CG 125 Titan Ks, de placa CWR-8324, chassi 9C2JC30101R164363, a quem melhor lhe
convier, podendo ainda praticar todos os atos necessários para o cumprimento da ordem. b.) levantamento, junto à Receita
Federal do Brasil, ou estabelecimento bancário que detiver em depósito toda e qualquer quantia oriunda de restituição de
imposto de renda exercícios 2007/2008, deixada pelo Sr. Edson Pereira de Oliveira, RG 20.799.230 e CPF 168.176.738-44,
podendo também praticar todos os atos necessários para o cumprimento da ordem. Poderá a requerente efetivar a impressão
desta decisão-alvará, via Internet, apresentando-o/s às autoridades competentes para o cumprimento das determinações acima
ou, se preferir, retirá-lo em cartório. Com a publicação desta decisão o alvará já se encontrará à disposição em Cartório, com
o que se aguarde por 30 dias eventual consulta dos autos. Após, arquive-se, observadas as formalidades legais. Intime-se.
Ciência M.P. - ADV: CARLOS MOURA DE MELO (OAB 156632/SP), RICARDO MARTINS ZAUPA (OAB 196542/SP), NILSON
APARECIDO CARREIRA MONICO (OAB 127649/SP)
Processo 0007013-13.2010.8.26.0483 (483.01.2010.007013) - Recuperação Judicial - Espécies de Contratos - Decasa
Açúcar e Alcool Sa - Macquarie Bank Limited e outros - Ely de Oliveira Faria - Landgraf e Jambiski - Vistos. Fl. 9145/9148: Ciente.
Aguarde-se por mais 30 (trinta) dias a devolução da precatória expedida. No mais, é o caso de se acolher o pleito trazido pela
recuperanda nos termos da petição de fl. 9149/9156 dos autos, inclusive no tocante ao prazo para juntada do aditivo ao plano
de recuperação judicial . Tem-se que a Assembléia Geral de Credores a realizar-se na forma requerida mostra-se como medida
necessária para, em reunião conjunta, deliberarem acerca de aspectos pertinentes a seus interesses, a serem submetidos, em
sequência, à apreciação do Juízo. Assim, dada a complexidade do presente procedimento de Recuperação Judicial em questão,
mostra-se viável ao interesse público e dos credores a intimação para que se manifestem nos autos, impreterivelmente no prazo
de 10(dez) dias, acerca das propostas trazidas pela recuperanda. Na sequência, ao Administrador Judicial e, então, ao Ministério
Público. Diante do contido a fls. 9149/9156, dou por prejudicada a determinação de fl. 9083. Fl. 9185/9253: O advogado Thiago
Gimenes Stuani, que apresenta diversos substabelecimentos e renúncias, nestes autos que já contam com 31 volumes, o que
dificulta sobremaneira a localização de documentos pela Serventia para se verificar a regularidade dos requerimentos, apenas
detem procuração outorgada por representante da empresa Novaurora Máquinas Agrícolas Ltda, diante do que os documentos
por ele apresentados, ora em apreço, às folhas citadas no início não surtirão qualquer efeito. Intimem-se. Ciência ao Ministério
Público. - ADV: THIAGO CRISTIANO GENSE (OAB 242125/SP), TORQUATO DE GODOY (OAB 57018/SP), TICIUS GODOY (OAB
253494/SP), FLAVIO SARTORI (OAB 24628/SP), VITOR CARLOS DE OLIVEIRA (OAB 242241/SP), REINALDO DE OLIVEIRA
ROCHA (OAB 67401/SP), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA (OAB 240943/SP), RAFAEL MORALES CASSEBE
TÓFFOLI (OAB 213970/SP), ELY DE OLIVEIRA FARIA (OAB 201008/SP), TATIANA CARMONA FARIA (OAB 199991/SP),
EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO (OAB 196651/SP), JOSE FRANCISCO GALINDO MEDINA (OAB 91124/SP),
ROSANGELA LEILA DE SOUZA (OAB 301195/SP), CLEUCIO RODRIGUES PEREIRA (OAB 65251/MG), PATRICIA CRISTINA
FARIA (OAB 77554/MG), VALMOR RISSATO GRACIA (OAB 301493/SP), MATHEUS HENRIQUE SUCUPIRA TRABALLE (OAB
301223/SP), ADALBERTO GODOY (OAB 87101/SP), BRUNO LEANDRO DE SOUZA SANTOS (OAB 288146/SP), EMERSON
IVAMAR DA SILVA (OAB 268755/SP), DANIELE SILVA GOMES DE CARVALHO (OAB 266338/SP), TIAGO GIMENEZ STUANI
(OAB 261823/SP), BEATRIZ HELENA DOS SANTOS (OAB 87192/SP), MARCIA CRISTINA DE JESUS BRANDÃO (OAB 192153/
SP), PAULO EDUARDO D ARCE PINHEIRO (OAB 143679/SP), EDUARDO DE ANDRADE PEREIRA MENDES (OAB 157370/
SP), LUÍS FERNANDO AMANCIO DOS SANTOS (OAB 156295/SP), JÚLIO CHRISTIAN LAURE (OAB 155277/SP), MARCELO
MORATO LEITE (OAB 152396/SP), LUCIANO DE SOUZA PINHEIRO (OAB 16069/SP), LAURO ISHIKAWA (OAB 143195/SP),
NILTON ARMELIN (OAB 142600/SP), JOAO GUILHERME MONTEIRO PETRONI (OAB 139854/SP), ALYNE CHRISTINA DA
S MENDES FERRAREZE (OAB 136920/SP), ADRIANO CELIO ALVES MACHADO (OAB 105859/SP), MINA ENTLER CIMINI
(OAB 194569/SP), HELDER MORONI CÂMARA (OAB 173150/SP), MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR (OAB 188846/
SP), FABIANA SANTOS DA SILVA LOPES (OAB 186969/SP), SIDNEY MITSUYUKI NAKAMURA (OAB 184858/SP), SIMONE
RODRIGUES ALVES ROCHA DE BARROS (OAB 182603/SP), MARCELO ALEXANDRE LOPES (OAB 160896/SP), FÁBIO
PASCUAL ZUANON (OAB 172589/SP), ADRIANA ORLANDO ROSSI (OAB 172270/SP), HENRIQUE JOSÉ FERREIRA (OAB
169357/SP), NEIDE SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP), RODRIGO BARRETO COGO (OAB 164620/SP)
Processo 0009742-41.2012.8.26.0483 (483.01.2012.009742) - Procedimento Ordinário - Compromisso - Leandro Rodrigues
da Silva - Claro Sa - Vistos. Certifique-e o trânsito em julgado. Fls. 101: Sobre o depósito noticiado, aparentemente em
cumprimento voluntário da sentença, manifeste-se o autor em cinco dias, sob pena de presunção de quitação e extinção/
arquivamento do processo. Intime-se. - ADV: JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL (OAB 146752/SP), RAPHAEL
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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VINHOTO MUCHON (OAB 247842/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO TAMARA PRISCILA TOCCI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELIANE SILVA NAPONOCENO LÍRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0036/2014
Processo 0000342-03.2012.8.26.0483 (483.01.2012.000342) - Ação Civil de Improbidade Administrativa - Improbidade
Administrativa - Jose Monteiro da Rocha - Vistos. Inscreva-se a condenação no portal do CNJ. Vista ao Ministério Público para
que requeira o que entender de direito em termos de prosseguimento do feito. Int. - ADV: CLAUDIO JUSTINIANO DE ANDRADE
(OAB 121387/SP)
Processo 0000806-81.1999.8.26.0483 (483.01.1999.000806) - Depósito - Depósito - Banco do Brasil S A - Jean
Carlo Rodrigues Costa - Vistos. Anote-se. Recolha o exequente a taxa devida à OAB em razão da juntada de procuração/
substabelecimento. Para realização das pesquisas Infojud, Bacenjud e Renajud, apresente o credor o recolhimento devido
e cálculo discriminado e atualizado da dívida. Indefiro a pesquisa de imóveis pelo sistema ARISP, porquanto o exequente
pode, por meios próprios, consultar a eventual existência desses bens, seja pessoalmente no cartório extrajudicial, ou por
meio eletrônico, no sítio da Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo. Além do que, trata-se de uma faculdade
a utilização desse recurso. A pesquisa isenta de emolumentos só será realizada mediante expressa decisão judicial que a
determine ou que conceda assistência judiciária gratuita. Quando não houver esse benefício, a consulta, mediante pagamento,
está disponível no site www.arisp.com.br para realização das pesquisas. Aguarde-se por trinta dias eventual provocação nos
autos. Na inércia, proceda-se como determinado a fls. 537, in fine. Intime-se. Presidente Venceslau, 09/12/2013. - ADV: LUIZ
GUSTAVO LOPES FERIANI (OAB 145703/SP), MARCIO MASSAHARU TAGUCHI (OAB 134262/SP), MARINA EMILIA BARUFFI
VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), TERUO TAGUCHI MIYASHIRO (OAB 86111/SP)
Processo 0001871-23.2013.8.26.0483 (048.32.0130.001871) - Procedimento Ordinário - Exoneração - P. P. de S. - Vistos.
O feito se encontra paralisado há mais de 30 dias. Requeira o autor em cinco dias o que entender de direito em termos de
prosseguimento do feito, sob pena de extinção. No silêncio, tornem conclusos para decisão. Int. - ADV: NATHÁLIA MEWES
ERBELLA (OAB 301711/SP)
Processo 0002545-35.2012.8.26.0483 (483.01.2012.002545) - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária Banco Itaucard Sa - Vistos. Considerando a possibilidade de extinção do processo e à vista do adiantado andamento processual,
delibero conceder ao autor o derradeiro prazo de cinco dias para complementação das custas iniciais. No silêncio, tornem
conclusos para extinção. Int. - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)
Processo 0002597-31.2012.8.26.0483 (483.01.2012.002597) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Erotildes de Souza Zarelli
e outro - Reus Ausentes, Incertos, Desconhecidos, Eventuais Interessados, Bem Como Seus Conjuges Eou Sucessor - Vistos.
Requeira a parte autora em 30 dias o que entender de direito em termos de prosseguimento do feito. No silêncio, cumpra-se
o Povimento CG 1307/07 no que diz respeito à inação da parte. Int. - ADV: LEONETE PAULA WEICHOLD BUCHWTZ (OAB
246030/SP), OTACÍLIO ROBERTO PINTO JÚNIOR (OAB 169877/SP)
Processo 0002691-42.2013.8.26.0483 (048.32.0130.002691) - Notificação - Inadimplemento - Barro Branco Administração
de Bens e Participações Ltda - Vistos. Comprove o autor em dez dias a distribuição da precatória expedida a fls. 72. No silêncio,
cumpra-se o Povimento CG 1307/07 no que diz respeito à inação da parte. Int. - ADV: MARCELO FARINA DE MEDEIROS (OAB
276435/SP)
Processo 0002961-03.2012.8.26.0483 (483.01.2012.002961) - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários - Bv
Financeira Sa - Vistos. Considerando que se encontra em curso prazo para eventual recurso de ambas as partes, concedo
carga rápida nos termos da Lei n.º 11.969 de 06 de julho de 2009. Conveniente salientar a todos os interessados a importância
de guardarem consigo cópias das peças processuais, de forma a evitar dissabores futuros em eventual necessidade de
desarquivamento do feito, enviado ao arquivo geral do Estado (RECALL). Assim sendo, determino que se aguarde por 30 dias
em cartório eventual consulta dos autos, após o que, não havendo recurso e/ou outros requerimentos, arquive-se, observadas
as formalidades legais. Int. - ADV: EDINÉIA SANTANA GREGATI (OAB 322369/SP), CATARINA OLIVEIRA DE ARAUJP (OAB
109085/RJ), RONALDO PEROSSO (OAB 294407/SP)
Processo 0003256-50.2006.8.26.0483 (483.01.2006.003256) - Monitória - Contratos Bancários - Banco do Brasil Sa - Vistos.
Decreto a suspensão do processo pelo prazo requerido (20d). Ao término do prazo de suspensão, diga o autor, independentemente
de nova intimação. Intime-se. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0003406-84.2013.8.26.0483 (048.32.0130.003406) - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - D.
C. da C. - Vistos. Veio aos autos parte da prova técnica cuja produção se determinou (estudo social realizado nesta Comarca).
Manifestou-se o Ministério Público pela antecipação da tutela, com a concessão de horário de visitas na forma provisória. Tenho
que o Promotor de Justiça tenha razão. Ao menos por ora não verifica com a prova colhida a existência de impedimento ao
exercício do direito de convivência por parte da avó, então requerente. Diante disso, acolho a sugestão da técnica do Juízo,
secundada pelo Ministério Público, e defiro a antecipação da tutela para o fim de autorizar as visitas da autora ao neto P. C. V.
B., na forma provisória, a se realizar nesta cidade, às quartas-feiras, no horário compreendido das 09h00 às 14h00. Aguardese, no mais, a vinda da prova técnica cuja realização foi deprecada ao Juízo de Presidente Prudente, com o que se prossiga na
forma determinada a fls. 68. Intime-se.Ciência ao M.P. - ADV: ANA CRISTINA MARCONDES JOÃO RAMOS (OAB 172135/SP),
WAGNER RODRIGUES ALVES (OAB 140619/SP)
Processo 0003811-28.2010.8.26.0483 (483.01.2010.003811) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Jeová
Candido da Silva - Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro Dpvat - Vistos. Em cinco dias manifeste-se o autor sobre o
depósito apresentado pela ré. Sua inércia gerará presunção de quitação, dando-se a obrigação por cumprida e comunicando-se
a extinção dos autos. Int. - ADV: INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP), ROBERLEI CANDIDO DE ARAUJO (OAB
214880/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP)
Processo 0004672-53.2006.8.26.0483 (483.01.2006.004672) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Izaulina Pereira da Silva - Instituto Nacional de Seguridade Social Inss - Vistos. Considerando a informação da Justiça Federal,
do não pagamento dos honorários periciais referente às nomeações efetuadas antes de 19/03/07, com base no art. 9º da
Resolução CJF 541/2007, e considerando que a perita nomeada pelo Juízo realizou seus trabalhos, com presteza e dedicação,
arbitro seus honorários em R$ 200,00. Manifeste-se o INSS, em 20 dias, esclarecendo se concorda com o valor, para requisição
direta, ou se depende de execução pela experta. Manifestada concordância, proceda-se à requisição na forma de RPV. Caso
contrário, intime-se a Sra. Perita da necessidade de se proceder à execução, aguardando-se por 30 dias eventual manifestação.
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No silêncio, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Int. - ADV: VINICIUS DA SILVA RAMOS (OAB 121613/
SP), ELISANGELA TABOADA CORREIA (OAB 135804/SP)
Processo 0005433-74.2012.8.26.0483 (483.01.2012.005433) - Procedimento Ordinário - Licença por Acidente em Serviço Marcelo Francisco Pereira - Vistos. É de conhecimento deste juízo que após a realização do exame pericial o laudo passa pelo
setor de conferência e digitação do IMESC, levando cerca de cento e oitenta (180) dias até sua remessa para juntada aos autos.
Neste sentido, aguarde-se pelo prazo acima mencionado. Int. - ADV: JORGE DURAN GONCALEZ (OAB 137783/SP), JULIANA
CRISTINA LOPES (OAB 189590/SP), ADRIANA DA SILVA PEREIRA DURAN (OAB 180899/SP)
Processo 0006579-53.2012.8.26.0483 (483.01.2012.006579) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução Igor Caçula Neto - Amanda Nascimento Domingos - Vistos. O autor apresentou há exato um ano o interesse em produzir prova
oral, pretendendo ainda que o seu rol seja depositado até dez dias antes da audiência para diligenciar junto ao autor o nome
das testemunhas a ouvir e seus endereços. Transcorrido tempo bastante para a providência em questão. Diante disso, a fim de
adequar a pauta ao número de pessoas que serão ouvidas em audiência, concedo ao autor o derradeiro prazo de cinco dias
para que deposite nos autos o seu rol, sob pena de preclusão dessa prova. Int. Ciência M.P. - ADV: ELIOMAR GOMES DA SILVA
(OAB 57360/SP), ROBERLEI CANDIDO DE ARAUJO (OAB 214880/SP)
Processo 0008144-52.2012.8.26.0483 (483.01.2012.008144) - Procedimento Ordinário - Exoneração - J. M. de O. - B. V. D.
de O. - Vistos. Fls. 91: Nada a prover à vista da diligência já realizada pela Escrivã do Ofício. A fim de que não pairem dúvidas,
esclareça-se que a perícia será realizada apenas com a pessoa da ré, a fim de se verificar a capacidade desta para o exercício
de atividade laborativa, havendo o IMESC recebido cópia do processo (capa a capa), assim contando com informações de todo
o processado. Aguarde-se a perícia agendada. Intime-se. - ADV: MARCOS ROBERTO ANDRADE MORAIS (OAB 263958/SP),
JOÃO ROBERTO COELHO PACHECO (OAB 202623/SP)
Processo 0008512-61.2012.8.26.0483 (483.01.2012.008512) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Selma Pereira
de Souza Sarti - Vistos. O plano de partilha deve conter todos os dados necessários ao registro do formal, como o nome e
qualificação do extinto, do viúvo meeiro (quando o caso) e dos herdeiros, relação de bens a inventariar e a forma de partilha
estabelecida. Diante disso, o plano apresentado deve ser refeito, nos termos do artigo 1.025, do CPC, a fim de que se o receba
no registro competente. Para tanto, concedo o prazo de 30 dias. Int. - ADV: ANTONIO ROLNEI DA SILVEIRA (OAB 167713/SP)
Processo 0009005-38.2012.8.26.0483 (483.01.2012.009005) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Maria Angela
Bonifácio Scalon - Vistos. Defiro os benefícios da assistência judiciária. Anote-se. Citem-se a pessoa em cujo nome esteja
transcrito o imóvel e os confinantes, pessoalmente, e, por edital, com prazo de vinte (20) dias os réus em lugar incerto e os
eventuais interessados consoante art. 942 - CPC; Antes, porém, aguarde-se a devolução do mandado de citação, haja vista a
possibilidade de alguns dos confinantes não serem encontrados e serem incluídos no edital a ser expedido. Encaminhem-se, via
postal, à União, Estado e Município cópias da inicial, emendas e dos documentos que as acompanham, bem assim do trabalho
pericial elaborado, a fim de que manifestem eventual interesse na demanda. Requisite-se certidão negativa do distribuidor
cível (existência ou inexistência de ações petitórias ou possessórias com relação aos promoventes e seus antecedentes na
posse do imóvel). Anoto que esta diligência se faz necessária para se aquilatar a existência de posse mansa e pacífica. Intimese, inclusive o Dr. Promotor de Justiça. - ADV: PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO (OAB 204346/SP), REGINALDO
BERALDO DE ALMEIDA (OAB 260237/SP)
Processo 0009575-29.2009.8.26.0483 (483.01.2009.009575) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento
/ Execução - Matheus de Oliveira Alexandre - Vistos. Requeira o(a) exequente o que entender de direito, em termos de
prosseguimento do feito. Sempre que cumprir à parte exequente falar nos autos ou praticar algum ato e se mantiver na inércia,
aguarde-se por 30 dias eventual provocação. Decorrido tal prazo e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo,
onde deverão aguardar provocação. Int. Ciência M.P. - ADV: MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA FLORA (OAB 47485/SP)
Processo 0009605-93.2011.8.26.0483 (483.01.2011.009605) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Batalini
e Batalini Comércio de Móveis Ltda Epp - Vistos. Decreto a suspensão do processo pelo prazo requerido (30d). Decorrido o
prazo, diga a exequente, independentemente de nova intimação. Sempre que cumprir à parte exequente falar nos autos ou
praticar algum ato e se mantiver na inércia, aguarde-se por 30 dias eventual provocação. Decorrido tal prazo e nada sendo
requerido, remetam-se os autos ao arquivo, onde deverão aguardar provocação. Int. - ADV: NATHÁLIA MEWES ERBELLA (OAB
301711/SP), MARIA APARECIDA SCALON DA SILVA MELCHIOR (OAB 127280/SP)
Processo 0011983-85.2012.8.26.0483 (048.32.0120.011983) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Maria Cleonice
dos Santos - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Manifeste-se a autora, apresentando os esclarecimentos
solicitados. Int. - ADV: JOAO NUNES NETO (OAB 108580/SP), SERGIO MASTELLINI (OAB 135087/SP)
Processo 3000080-65.2013.8.26.0483 - Monitória - Cheque - Helio Borges de Paula - Vistos. Decreto a suspensão do
processo pelo prazo requerido (90d). Decorrido o prazo, diga o/a autor/a, independentemente de nova intimação. Na inércia,
cumpra-se o Provimento CGJ nº 1307/07 no que toca à inação da parte. Int. - ADV: RUBERLEI DIAS RAFACHO (OAB 158898/
SP), NILSON APARECIDO CARREIRA MONICO (OAB 127649/SP)
Processo 3000097-04.2013.8.26.0483 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Cleris Eli Felipe
Sanches e outros - Vistos. Sobre a impugnação apresentada, manifestem-se os autores em quinze dias. Após, tornem. Int. ADV: ADRIANA DA SILVA PEREIRA DURAN (OAB 180899/SP)
Processo 3002012-88.2013.8.26.0483 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A - Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Fls. 46: Nada a prover. Cumpra-se a sentença lançada. Int. - ADV:
FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP), MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 3002607-87.2013.8.26.0483 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - D. L. S. e outro
- Vistos. HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, formalizado a fls. 26/27, para que produza seus regulares efeitos
legais. Aguarde-se o cumprimento do acordo, devendo os credores noticiarem nos autos, no prazo de até 05 dias após o
vencimento da última parcela, se houve ou não, o integral cumprimento, desde já anotado que o seu silêncio será interpretado
como presunção de quitação do débito e processo será extinto. Intime-se. Ciência M.P. - ADV: PATRICIA LOPES FERIANI DA
SILVA (OAB 122476/SP)
Processo 3003512-92.2013.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - R. T. S. K. - Vistos. Atendam
os interessados ao contido na cota bem lançada pelo representante do Ministério Público às fls. 35 (apresentar estipulações
sobre os alimentos a serem prestados pelo genitor em favor da filha menor e regime de visitas). Prazo: 10 dias, sob pena de
extinção. Int. Ciência ao M.P - ADV: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE CARVALHO (OAB 80530/SP)
Processo 3004572-03.2013.8.26.0483 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Wilson
Giacomelli - Vistos. Recebo os embargos para discussão, eis que tempestivamente ofertados e suspendo o curso da execução.
Certifique-se. Ao embargado para impugnação. Int. - ADV: GUSTAVO HENRIQUE SABELA (OAB 294239/SP), DIEGO ROBERTO
MONTEIRO RAMPASSO (OAB 284360/SP), ANDRE LOMBARDI CASTILHO (OAB 256682/SP)
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Processo 3004622-29.2013.8.26.0483 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Neusa Telles Weller - Vistos.
Defiro a gratuidade processual. Anote-se. Tarjem-se os autos. À vista da documentação apresentada pela ineressada, servindo
esta decisão também como alvará, AUTORIZO a Sra. NEUSA TELES WELLER, CPF 060.529.458-50, RG 17.075.825-4-SSP/SP,
a proceder ao levantamento, junto à Caixa Econômica Federal, dos valores mantidos em depósito oriundos de recolhimento de
FGTS, em nome do extinto ONOFRE TELLES (fls. 15), que era portador do RG 726.305.588-0 e CPF 17075.022, respectivamente,
podendo ainda praticar todos os atos necessários ao cumprimento desta ordemkk. Poderá a requerente efetivar a impressão
desta decisão-alvará, via Internet, apresentando-o/s às autoridades competentes para o cumprimento da determinação acima
ou, se preferir, retirá-lo em cartório. Com a publicação desta decisão o alvará já se encontrará à disposição em Cartório. Então
se aguarde por 30 dias eventual consulta dos autos. Após, arquive-se, observadas as formalidades legais. Intime-se. - ADV:
MARLY GERALDO MONICO MOREIRA (OAB 144146/SP)
Processo 3004626-66.2013.8.26.0483 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - R. A. da S. - Vistos. Defiro os
benefícios da assistência judiciária. Anote-se, inclusive no sistema SAJ. Solicite-se à Chefe do CEJUSC a designação de
audiência de tentativa de conciliação. Com a informação, cite-se e intime-se o réu, com os benefícios do artigo 172, §2º, do
CPC e intime-se a autora, observando-se com rigor as formalidades legais. Para o ato intime-se também a autora. Se não
houver acordo, poderá o réu oferecer contestação no prazo de quinze dias contados da audiência, desde que por intermédio
de advogado, e, sendo necessário, designar-se-á audiência para colheita da prova oral. Int. Ciência ao MP. - ADV: MARCO
ANTÔNIO RIBEIRO (OAB 97344/SP)
Processo 3004747-94.2013.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - B. E. da S. - Vistos. Defiro
os benefícios da assistência judiciária. Anote-se, inclusive no sistema SAJ. À vista da prova da filiação, em favor da filha comum
L. G. S. DA S. arbitro alimentos provisórios, devidos a partir da citação, em 1/3 (um terço) do salário mínimo (piso federal),
verba essa que deverá ser paga até o dia 10 de cada mês. Indefiro, por ora, a expedição de ofício para desconto em folha
por se tratar de verba devida somente após a citação do réu. Solicite-se à Chefe do CEJUSC a designação de audiência de
tentativa de conciliação. Com a informação, cite-se e intime-se o réu, com os benefícios do artigo 172, §2º, do CPC e intime-se
a autora, observando-se com rigor as formalidades legais. Para o ato intime-se também a autora. Se não houver acordo, poderá
o réu oferecer contestação no prazo de quinze dias contados da audiência, desde que por intermédio de advogado, e, sendo
necessário, designar-se-á audiência para colheita da prova oral. Int. Ciência ao MP. - ADV: CRISTIANE OLIVEIRA GARCIA
BOSSO (OAB 172086/SP)
Processo 3005490-07.2013.8.26.0483 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimentos S/A - Vistos. O Decreto-lei nº 911/69 em seu art. 3º autoriza expressamente a concessão de
liminar, desde que comprovada a mora, com a regular notificação do devedor. A mora do fiduciante, nos termos do art. 2º,
§ 2º, do Decreto 911/69, decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada tanto por carta
expedida por intermédio do Registro de Títulos e Documentos, como pelo Protesto de Título em Cartório de Protesto de Letras
e Títulos. Nos termos da Súmula 29 do extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil, “a comprovação da mora, a que alude o
parágrafo 2º, do artigo 2º, do Decreto-lei nº 911/69, pode ser feita pela notificação judicial, demonstrada pela entrega da carta no
endereço do devedor, ainda que não obtida a assinatura de seu próprio punho”. No caso, o agravante encaminhou notificação
extrajudicial ao agravado no local apontado no ato da contratação, que foi devolvida ao remetente sem cumprimento. O AR
foi devolvido ao remetente, com a observação: “AUSENTE”, após três tentativas de entrega no mês de julho/2012, em dias e
horários aproximados. Assim, de rigor o prosseguimento da ação de conhecimento com indeferimento da liminar, porque a mora
não restou comprovada, tendo em vista que a notificação enviada resultou negativa, ou seja, não foi entregue na residência da
ré. Nesse sentido a C. 27ª Câmara já decidiu em caso semelhante: “Arrendamento mercantil. Bens móveis. Reintegração de
posse. Notificação. Devedor não encontrado no endereço constante do contrato. Mora não comprovada. Necessidade. A simples
expedição de notificação extrajudicial, sem a competente entrega no endereço do devedor, não comprova sua constituição em
mora. Recurso improvido” (Agravo de instrumento nº 1.298.711-0/9, Rel. Des. EMANUEL OLIVEIRA, j. 29.9.2009). ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA - FALTA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - INDEFERIMENTO DA LIMINAR - CITAÇÃO PARA O PROCESSO - Nos
termos da Súmula 72 do STJ, “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
- A notificação pessoal do devedor não é pressuposto para a ação, mas condição imprescindível para o deferimento de liminar
em procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, sob pena de descumprirem-se o contraditório e o
devido processo legal, tolhendo o devedor da oportunidade de elidir a mora, o que não enseja a extinção do processo sem
julgamento do mérito, mas tão única e exclusivamente o indeferimento da liminar, que, na verdade, é uma antecipação dos
efeitos da tutela - inteligência do artigo 3º do DL 911/69, verbis: - “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer
contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde
que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor”. - Indeferida a liminar, a mora ou inadimplência do devedor, que é
questão de mérito, pode e deve ser apreciada após a citação - art. 319 do CPC, na tramitação do processo. (Juiz Sebastião
Pereira de Souza) - Somente depois de esgotados todos os meios na tentativa de localizar o devedor fiduciário, é que admite-se
a notificação editalícia. v.v. - Indefere-se a inicial ou julga-se extinto o processo sem julgamento do mérito, na ação de busca e
apreensão fundada em contrato com alienação fiduciária, se não comprovada a constituição em mora com a notificação pessoal
do devedor” (TJ-MG 200000041937730001 MG 2.0000.00.419377-3/000(1), Relator: JOSÉ AMANCIO, Data de Julgamento:
15/04/2004, Data de Publicação: 29/04/2004). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - CONCESSÃO
- MORA - NÃO COMPROVAÇÃO - NOTIFICAÇÃO POR CARTA ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO LIMINAR INDEFERIDA. PROSSEGUIMENTO COM A CITAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. Na busca e apreensão de bem dado
em garantia fiduciária a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada tanto por
carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, sendo, contudo, imprescindível que
a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, fornecido pelo devedor. Destarte, tendo sido a notificação
enviada para endereço diverso do previsto no contrato de alienação fiduciária infere-se que deve ser indeferida a liminar de busca
e apreensão face a não comprovação da mora do devedor. No procedimento de busca e apreensão de bem dado em garantia
fiduciária a notificação prévia é elemento pressuposto para deferimento da liminar e não para instauração do procedimento, como
se extrai do corpo do artigo 3º do DL 911/69. Não comprovada a mora que enseja a concessão da liminar, instaura-se o processo
de conhecimento com a citação válida que constitui em mora o devedor - inteligência do art. 219 do Código de Processo Civil.
Negaram provimento ao recurso (TJ-MG 100260803286980011 MG 1.0026.08.032869-8/001(1), Relator: SEBASTIÃO PEREIRA
DE SOUZA, Data de Julgamento: 12/08/2009, Data de Publicação: 04/09/2009). Postas estas considerações, INDEFIRO a
liminar de busca e apreensão. Servindo a presente também como mandado, CITE-SE A RÉ para os termos da ação, a fim de,
querendo, apresente resposta no prazo de quinze dias, contados da juntada do mandado aos autos, sob pena de serem tidos
como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Intime-se. - ADV: FERNANDO FERRARI VIEIRA (OAB 164163/SP)
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JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO TAMARA PRISCILA TOCCI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELIANE SILVA NAPONOCENO LÍRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0035/2014
Processo 0003696-36.2012.8.26.0483 (483.01.2012.003696) - Monitória - Cheque - Auto Posto Venceslau Tibiriça Ltda Autos com vista ao autor para que se manifeste sobre a resposta do ofício expedido Serasa - indicando o endereço do requerido
como sendo rua Minas Gerais, 1107, vila Maria, Presidente Epitácio-SP.” - ADV: PATRICIA LOPES FERIANI DA SILVA (OAB
122476/SP), ALCEU PAULO DA SILVA JUNIOR (OAB 153069/SP)
Processo 3000896-47.2013.8.26.0483 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A - Crédito, Financiamento e Investimento - Ernani Pereira dos Santos - “autos com vista ao requerente par que se manifeste
em termos de prosseguimento do feito, ficando cientificado que, inerte por mais de 30(trinta) dias, os autos serão remetidos ao
arquivo (fl. 74vº). O conteúdo estará disponível para consulta no DJE em 17.01.14. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA
(OAB 150793/SP), LEANDRO NASCIMENTO MARTINS (OAB 185284/SP)
Processo 3002879-81.2013.8.26.0483 - Interdição - Tutela e Curatela - A. M. G. - D. O. G. - “Nota de cartório: Ciência ao Dr.
Gustavo Miguel Gorgulho de que foi nomeado Curador Especial ao interditando Deraldo Olympio Gomes, devendo tomar ciência
de todo o processado, bem como da audiência que será realizada no dia 04.02.2014, às 15h30min. - ADV: GUSTAVO MIGUEL
GORGULHO (OAB 159690/SP), DANIELA PAIM TAVELA (OAB 190907/SP)
Processo 3002939-54.2013.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Thiago Oliveira dos
Santos - Banco Itaucard S.A. - autos com vista ao autor para que se manifeste no prazo legal sobre a contestação apresentada.
- ADV: IVAN ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP), JOAO FLAVIO RIBEIRO (OAB 66919/SP)
Processo 3003824-68.2013.8.26.0483 - Monitória - Cheque - Pinheirão Master Supermercado Ltda - Ao autor para que se
manifeste sobre a certidão do oficial de justiça que deixou de citar a requerida, pois no endereço indicado foi informado pelo Sr.
Lucas, de que mora no loca há quatro meses e desconhece a requerida.” - ADV: LUCIANA BAREIA BARBOSA (OAB 213743/
SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO TAMARA PRISCILA TOCCI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELIANE SILVA NAPONOCENO LÍRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0044/2014
Processo 0003057-81.2013.8.26.0483 (048.32.0130.003057) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - E. F. dos S. Vistos. Aguarde-se por mais quarenta dias o recebimento da precatória neste Juízo a precatória. Int. - ADV: ALEXANDER JOSE
GOMES CONEHERO (OAB 148989/SP)
Processo 3001369-33.2013.8.26.0483 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - P. O. A. - Fl. 22/26:
Recebo como emenda à inicial. Anote-se. Servindo esta como mandado, CITE-SE O DEVEDOR para, no prazo de três (03) dias,
efetuar o pagamento do montante apontado na emenda e cálculo anexos, acrescido das pensões que se vencerem até o efetivo
depósito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão, juntando os documentos que entender
oportunos à sua defesa, podendo o Sr. Oficial de Justiça fazer uso das prerrogativas contidas no § 2º do artigo 172 do C.P.C.
Intime-se. Ciência ao Ministério Público. - ADV: LUCIANNE PENITENTE (OAB 116396/SP)
Processo 3001547-79.2013.8.26.0483 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Fazenda Pública do Estado de São
Paulo - Marllon do Nascimento Raysaro - Vistos. Anote-se na autuação o agravo interposto. O Juízo mantém o posicionamento
já externado, dadas as convicções emergentes da decisão guerreada. Aguarde-se, no mais, a manifestação da autora (protocolo
integrado) em atendimento à determinação de fls. 251. Intime-se. - ADV: JULIANA CRISTINA LOPES (OAB 189590/SP), SHEILA
MARYELEN LEMES RAINHO (OAB 191068/SP), CHRISTIANO CARRASCO RAINHO (OAB 292023/SP)
Processo 3002890-13.2013.8.26.0483 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Alessandro
Henrique de Arruda - Ana Livia de Souza Martins Arruda - Vistos. Recebo os embargos para discussão, eis que tempestivamente
ofertados. Certifique-se. Ao embargado para impugnação. Int. Ciência ao M.P. - ADV: FLAVIA APARECIDA PINHO TURBUK
SOUZA (OAB 145483/SP), ELIOMAR GOMES DA SILVA (OAB 57360/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PRESIDENTE VENCESLAU EM
16/01/2014
PROCESSO :
0000304-20.2014.8.26.0483
CLASSE
:
CRIMES DE RESPONSABILIDADE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
AUTOR
: Justiça Pública
DENUNCIADO : José Monteiro da Rocha
VARA:
3ª VARA

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO THOMAZ CORRÊA FARQUI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELY GODOY CIABATTARI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0011/2014
Processo 0000539-26.2010.8.26.0483 (483.01.2010.000539) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado J. S. dos S. - J. P. F. S. e outro - Ante o trânsito em julgado certificado a fls. 488, cumpra-se o V.Acórdão. Torne definitiva a guia
de recolhimento para cumprimento da pena a que foi condenado o réu Jedielson Silva dos Santos, encaminhando-se as cópias
necessárias ao Juízo da Execução e ao presídio onde estiver recolhido. Façam-se as atualizações, anotações e comunicações
referentes ao desfecho dos autos, arquivando-os. Intimem-se. - ADV: JOÃO DIAS PAIÃO FILHO (OAB 198616/SP), ADEMIR
SOUZA DA SILVA (OAB 199703/SP)
Processo 3001390-09.2013.8.26.0483 - Auto de Prisão em Flagrante - Roubo - ADÃO ALVES DA SILVA - FICA INTIMADA
A DEFENSORA PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS (ALEGAÇÕES FINAIS), NO PRAZO LEGAL. - ADV: ROSELI OLIVA
(OAB 83811/SP)
Processo 3004537-43.2013.8.26.0483 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado - A. H. G. F. - Verifico a
existência de provas do fato e de indícios razoáveis de sua autoria, bem como presentes as condições da ação e os pressupostos
processuais. Assim, recebo a denúncia apresentada (fls. 01i/03i) contra ADÃO HÉLIO GOMES FERREIRA. Fica o Defensor
intimado para responder a acusação por escrito, no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 396, 396-A, e § 2º, ambos do Código
de Processo Penal. I Extraiam-se folha de antecedentes, oficiando-se junto à Seção de Distribuição Judicial local, requisitandose certidões de distribuição criminal. Expeça-se o necessário. - ADV: GUSTAVO MIGUEL GORGULHO (OAB 159690/SP)

3ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO TAMARA PRISCILA TOCCI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELIANE SILVA NAPONOCENO LÍRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0043/2014
Processo 0007755-04.2011.8.26.0483 (483.01.2011.007755) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto (art. 155) - Justiça
Pública - Devidamente intimada, conforme se vê a fls. 196, a ré Daiane de Souza Silva, não efetuou o pagamento da multa que
lhe foi imposta, assim como não justificou a impossibilidade por não fazê-lo, razão pela qual determino expeça-se certidão para
fins de inscrição na dívida ativa, encaminhando-a a Procuradoria do Estado com cópias do necessário para os fins do artigo 51,
do Código Penal. Após, nada mais havendo a ser deliberado, proceda-se o arquivamento dos presentes autos com as cautelas
de estilo e as anotações e comunicações de praxe. - ADV: SILVIO AUGUSTO PANUCCI (OAB 160605/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO TAMARA PRISCILA TOCCI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELIANE SILVA NAPONOCENO LÍRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0048/2014
Processo 0000265-23.2014.8.26.0483 - Liberdade Provisória com ou sem fiança - M. J. B. de O. - Vistos. Trata-se de pedido
de revogação de prisão preventiva formulada em favor da denunciada MARIA JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA. Manifestando-se
a fl. 12/13, o ilustre Doutor Promotor de Justiça manifestou-se pelo indeferimento do pedido postulado. Consoante se observa
na denúncia, o réu está sendo processado pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, II, cc art. 14, inciso II, na forma
do art. 29, “caput’, todos do Código Penal, pois no dia 05/01/14, a requerente juntamente com seu filho Kelsen, previamente
em unidade de desígnios, visando um objetivo comum, tentaram matar Everton Fernandes Soares, por motivo fútil, somente
não consumado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. É o relatório. Decido. O pedido deve ser indeferido, pois
estão presentes os requisitos necessários à custódia cautelar. Estão presentes a materialidade delitiva e indícios de autoria.
A denunciada demonstra, pelo crime que cometeu, com violência contra pessoa, possuir, em regra, personalidade violenta e
ser de extrema periculosidade. Ademais, as circunstâncias que permeiam o caso em análise estão a recomendar a custódia
da ré, não só como garantia da ordem pública, assombrada pelo alto índice de violência reinante no país, como também por
conveniência da instrução criminal. Frise-se ainda, que a custódia cautelar além de resguardar a ordem pública, permite a rápida
formação da culpa, preservando a boa instrução criminal. É certo que a gravidade do delito, por si só, não é suficiente para a
decretação da prisão preventiva. Mas também é verdadeira que certas condutas podem provocar grande repercussão, impondose a medida para preservação do prestígio e segurança da atividade jurisdicional. E isto, sem dúvida, é o que se constata no
tocante à imputação feita à acusada, pois a ela atribui-se a prática de crime grave, ou seja, homicídio qualificado tentado. No
mais, não se vislumbra qualquer ofensa constitucional em face da custódia. Se por um lado a Constituição Federal garante
ao cidadão a presunção de inocência até o trânsito em julgado da sentença condenatória, por outro, permite a custódia nos
casos em que há flagrante e ordem escrita da autoridade judiciária, consoante estabelecido na legislação infraconstitucional,
seja no caso da prisão temporária, seja no caso da prisão preventiva, que agora, com as novas regras processuais passou a
embasar, também, a prisão decorrente de pronúncia (art. 413,§ 3º, CPP). São exceções à regra geral, que por sua vez, não
é absoluta e deve ser interpretada e aplicada consoante o caso. Registre-se que em crimes, permite-se delinear o caráter e
personalidade do imputado, e a presumir ser ele indivíduo socialmente perigoso, sem controle dos impulsos e da agressividade,
sem freios inibidores eficientes. Destarte, a custódia aqui tratada atende ao imperativo de garantia da ordem pública, que deve
ter por norte a gravidade da infração e sua repercussão social. No presente caso, os reflexos negativos têm forte e imediato
reflexo na comunidade, causando sentimento de impunidade e de insegurança. Presente, pois, periculosidade social, exigindo
do Poder Público postura enérgica em seu enfrentamento. A segregação cautelar, assim, ainda se mostra necessária. Ainda
assim, residência fixa e outros atributos pessoais, são circunstâncias que não obstam a segregação cautelar, quando ocorrentes
motivos a legitimar a constrição do acusado. Neste sentido: “Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são circunstâncias
que, por si só, não inviabilizam a medida constritiva. Alegação de excesso de prazo. Matéria não apreciada pelo Tribunal a
quo.” (STJHC 25745 SP Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DAFONSECA, J. 03/04/03, DJU 28/04/03, P. 223). Ademais, não se olvide
que os fatores que embasaram a mantença da acusada no cárcere até o momento restam íntegros. Assim, por todas as razões
expostas e atentas ao fato da existência da prova da materialidade do delito e suficientes indícios da autoria, é que INDEFIRO
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o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA da denunciada MARIA JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA. Intime-se. Ciência
ao Ministério Público. - ADV: ADEMIR SOUZA DA SILVA (OAB 199703/SP)

Colégio Recursal
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
JUIZ PRESIDENTE DR. THOMAZ CORREA FARQUI
RECURSO INOMINADO Nº: 436/13
ORIGEM: 0000058-42.2013.8.26.0553 JEC DE SANTO ANASTÁCIO/SP
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO DR: JULIANA CRISTINA LOPES OAB/SP 189.590
RECORRIDO: ALEX VIEIRA
ADVOGADO DR: MARIANA PRETEL E PRETEL OAB/SP 261.725
JUIZ DE 1º GRAU: DR. VIVIANE CRISTINA PARIZOTTO FERREIRA
JUIZ RELATOR: DR. VINICIUS PERETTI GIONGO
Tópico final da decisão de fl. 197/198: Ante todo o exposto, remetam-se os autos ao E. Supremo Tribunal Federal para
análise do mérito do agravo interposto contra a decisão que negou seguimento ao RE da ré, salvo, por evidente, decisão em
sentido contrário do respectivo Ministro Relator.
RECURSO INOMINADO: Nº 245/12
ORIGEM: 079/11 JEC DE PRESIDENTE VENCESLAU/SP
RECORRENTE: GILMAR JOSÉ PEDROSA/FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO DR: LUZIA SCARCELLI MORÉ BORGES OAB/SP 243.967; NILTON CARLOS DE ALMEIDA COUTINHO OAB/
SP 245.236
RECORRIDO: GILMAR JOSÉ PEDROSA/FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO DR: LUZIA SCARCELLI MORÉ BORGES OAB/SP 243.967; NILTON CARLOS DE ALMEIDA COUTINHO OAB/
SP 245.236
JUIZ DE 1º GRAU: DR. FABIO BERNARDES DE OLIVEIRA FILHO
Tópico final da decisão de fls. 193:...Assim, mantenho minha decisão anterior e determino nova remessa dos autos ao Egrégio
Supremo Tribunal Federal para análise do mérito do agravo interposto, salvo, por evidente, se a suspensão for determinada pelo
respectivo Ministro Relator.
RECURSO INOMINADO Nº: 394/13
ORIGEM: 512/12 JEC DE PRESIDENTE VENCESLAU/SP
RECORRENTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
ADVOGADO DR: RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA OAB/SP 200.103
RECORRIDO: MARIO MACENA DA SILVA
ADVOGADO DR: ROBERTO XAVIER DA SILVA OAB/SP 156.160; CARLA BAGLI DA SILVA TOSATO OAB/SP 211.732
JUIZ DE 1º GRAU: DRª. SIZARA CORRAL DE ARÊA LEÃO MUNIZ ANDRADE
JUIZ RELATOR: DR. THOMAZ CORRÊA FARQUI
Tópico final da decisão de fls. 285:...Assim, mantenho minha decisão anterior e determino nova remessa dos autos ao Egrégio
Supremo Tribunal Federal para análise do mérito do agravo interposto, salvo, por evidente, se a suspensão for determinada pelo
respectivo Ministro Relator.
RECURSO INOMINADO Nº: 368/13
ORIGEM: 0051095-62.2012.8.26.0515 JEC DE ROSANA/SP
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO DR: SANDRO MARCELO PARIS FRANZOI OAB/SP 227.753
RECORRIDO: MARIA INES DE ANDRADE SILVA
ADVOGADO DR: VINICIUS DA SILVA RAMOS OAB/SP 121.613; FABIO LOPES DE ALMEIDA OAB/SP 238.633
JUIZ DE 1º GRAU: DR. FERNANDO BALDI MARCHETTI
JUIZ RELATOR: DR. THOMAZ CORRÊA FARQUI
Tópico final da decisão de fls. 2242: ...Assim, mantenho minha decisão anterior e determino nova remessa dos autos
ao Egrégio Supremo Tribunal Federal para análise do mérito do agravo interposto, salvo, por evidente, se a suspensão for
determinada pelo respectivo Ministro Relator.
RECURSO INOMINADO Nº: 658/13
ORIGEM: 0009879-23.2012.8.26.0483 JEC DE PRESIDENTE VENCESLAU/SP
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU
ADVOGADO DR: CLAUDIO JUSTINIANO DE ANDRADE OAB/SP 121.387
RECORRIDO: LUIZ MANOEL HERRERA DA SILVA
ADVOGADO DR: MICHELE PAULINO BORDÃO OAB/SP 263.980
JUIZ DE 1º GRAU: DR. THOMAZ CORRÊA FARQUI
JUIZ RELATOR: DR. RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI
Despacho de fls. 149: Trata-se de recurso extraordinário contra decisão do Colégio Recursal da 28ª Circunscrição Judiciária,
que negou provimento ao recurso interposto. Inadmissível o recurso. O acórdão impugnado decidiu com base na legislação
infraconstitucional e no conjunto fático probatório, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria, aqui, apenas
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indireta. Ora, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não tolerar, em recurso extraordinário,
alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, inobservância de normas infraconstitucionais,
seria apenas indireta à Constituição da República, e, muito menos, pretensão de reexame de provas (Sumulas 279 e 454, ambas
do Supremo Tribunal Federal), hipótese dos presentes autos. Ante o exposto, NÃO RECEBO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO
interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU.Int.
RECURSO INOMINADO Nº: 683/12
ORIGEM: 426/11 JEC DE PRESIDENTE VENCESLAU/SP
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO DR: RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA OAB/SP 200.103
RECORRIDO: GILBERTO ANDRÉ RODRIGUES
ADVOGADO DR: ANTONIO ROLNEI DA SILVEIRA OAB/SP 167.713; RAPHAEL VINHOTO MUCHON OAB/SP 247.842
JUIZ DE 1º GRAU: DR. TATYANA TEIXEIRA JORGE
JUIZ RELATOR: DR. RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI
Despacho de fls. 202: Reconsidero a decisão de fls. 200, pois inaplicável o tema 24. Trata-se de recurso extraordinário
contra decisão do Colégio Recursal da 28ª Circunscrição Judiciária, que negou provimento ao recurso interposto. Inadmissível
o recurso. O acórdão impugnado decidiu com base na legislação infraconstitucional e no conjunto fático probatório, de modo
que eventual ofensa à Constituição Federal seria, aqui, apenas indireta. Ora, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de não tolerar, em recurso extraordinário, alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
aplicação, ou, até, inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República, e, muito
menos, pretensão de reexame de provas (Sumulas 279 e 454, ambas do Supremo Tribunal Federal), hipótese dos presentes
autos. Ante o exposto, NÃO RECEBO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE VENCESLAU.Int.
RECURSO INOMINADO Nº: 695/12
ORIGEM: 058/12 JEC DE PRESIDENTE VENCESLAU/SP
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO/ERNESTO JACINTO GRIÃO E OUTRO
ADVOGADO DR: SANDRO MARCELO PARIS FRANZOI OAB/SP 227.753; TUFY NICOLAU JUNIOR OAB/SP 224.373
RECORRIDO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO/ERNESTO JACINTO GRIÃO E OUTRO
ADVOGADO DR: SANDRO MARCELO PARIS FRANZOI OAB/SP 227.753; TUFY NICOLAU JUNIOR OAB/SP 224.373
JUIZ DE 1º GRAU: DR. TATYANA TEIXEIRA JORGE
JUIZ RELATOR: DR. RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI
Despacho de fls. 155: Reconsidero a decisão de fls. 150, pois inaplicável o tema 24. Trata-se de recurso extraordinário
contra decisão do Colégio Recursal da 28ª Circunscrição Judiciária, que negou provimento ao recurso interposto. Inadmissível
o recurso. O acórdão impugnado decidiu com base na legislação infraconstitucional e no conjunto fático probatório, de modo
que eventual ofensa à Constituição Federal seria, aqui, apenas indireta. Ora, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de não tolerar, em recurso extraordinário, alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
aplicação, ou, até, inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República, e, muito
menos, pretensão de reexame de provas (Sumulas 279 e 454, ambas do Supremo Tribunal Federal), hipótese dos presentes
autos. Ante o exposto, NÃO RECEBO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE VENCESLAU.Int.
RECURSO INOMINADO Nº: 700/12
ORIGEM: 046/12 JEC DE PRESIDENTE VENCESLAU/SP
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO DR: JULIANA CRISTINA LOPES OAB/SP 189.590
RECORRIDO: LUCIANA CRISTINA FERNANDES DE LIMA
ADVOGADO DR: LUZIA SCARCELLI MORÉ BORGES OAB/SP 243.967
JUIZ DE 1º GRAU: DR. THOMAZ CORRÊA FARQUI
JUIZ RELATOR: DR. ARNALDO LUIZ ZASSO VALDERRAMA
Despacho de fls.104: Reconsidero a decisão de fls. 96, pois inaplicável o tema 24. Trata-se de recurso extraordinário
contra decisão do Colégio Recursal da 28ª Circunscrição Judiciária, que negou provimento ao recurso interposto. Inadmissível
o recurso. O acórdão impugnado decidiu com base na legislação infraconstitucional e no conjunto fático probatório, de modo
que eventual ofensa à Constituição Federal seria, aqui, apenas indireta. Ora, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de não tolerar, em recurso extraordinário, alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
aplicação, ou, até, inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República, e, muito
menos, pretensão de reexame de provas (Sumulas 279 e 454, ambas do Supremo Tribunal Federal), hipótese dos presentes
autos. Ante o exposto, NÃO RECEBO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE VENCESLAU.Int.
RECURSO INOMINADO Nº: 701/12
ORIGEM: 046/12 JEC DE PRESIDENTE VENCESLAU/SP
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO DR: NILTON CARLOS DE ALMEIDA COUTINHO OAB/SP 245.236; RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA OSB/
AP 200.103
RECORRIDO: MARIA APARECIDA DE SOUZA
ADVOGADO DR: LUZIA SCARCELLI MORÉ BORGES OAB/SP 243.967
JUIZ DE 1º GRAU: DR. LUIS FERNANDO DECOSSAU MACHADO
JUIZ RELATOR: DR. RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI
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Despacho de fls. 133: Reconsidero a decisão de fls. 125, pois inaplicável o tema 24. Trata-se de recurso extraordinário
contra decisão do Colégio Recursal da 28ª Circunscrição Judiciária, que negou provimento ao recurso interposto. Inadmissível
o recurso. O acórdão impugnado decidiu com base na legislação infraconstitucional e no conjunto fático probatório, de modo
que eventual ofensa à Constituição Federal seria, aqui, apenas indireta. Ora, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de não tolerar, em recurso extraordinário, alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
aplicação, ou, até, inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República, e, muito
menos, pretensão de reexame de provas (Sumulas 279 e 454, ambas do Supremo Tribunal Federal), hipótese dos presentes
autos. Ante o exposto, NÃO RECEBO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE VENCESLAU.Int.
RECURSO INOMINADO Nº: 385/13
ORIGEM: 721/12 JEC DE PRESIDENTE VENCESLAU/SP
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO DR: SANDRO MARCELO PARIS FRANZOI OAB/SP 227.753
RECORRIDO: ALDEMIR ANTONIO DE SOUZA
ADVOGADO DR: LUCIANO DE TOLEDO CERQUEIRA OAB/SP 150.759; ANA FLAVIA MAGOZZO DOS SANTOS OAB/SP
289.620
JUIZ DE 1º GRAU: DRª. SIZARA CORRAL DE ARÊA LEÃO MUNIZ ANDRADE
JUIZ RELATOR: DR. THOMAZ CORREA FARQUI
Tópico final da decisão de fls. 260: ...Assim, mantenho minha decisão anterior e determino nova remessa dos autos
ao Egrégio Supremo Tribunal Federal para análise do mérito do agravo interposto, salvo, por evidente, se a suspensão for
determinada pelo respectivo Ministro Relator.
RECURSO INOMINADO Nº: 519/13
ORIGEM: 0009505-07.2012.8.26.0483 JEC DE PRESIDENTE VENCESLAU/SP
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO DR: JULIANA CRISTINA LOPES OAB/SP 189.590
RECORRIDO: MARIA ZULMIRA DA SILVA SOUZA
ADVOGADO DR: TUFY NICOLAU JUNIOR OAB/SP 224.373
JUIZ DE 1º GRAU: DR. THOMAZ CORRÊA FARQUI
JUIZ RELATOR: DR. VINICIUS PERETTI GIONG
Tópico final da decisão de fls. 198: ...Assim, mantenho minha decisão anterior e determino nova remessa dos autos
ao Egrégio Supremo Tribunal Federal para análise do mérito do agravo interposto, salvo, por evidente, se a suspensão for
determinada pelo respectivo Ministro Relator.
RECURSO INOMINADO Nº: 128/12
ORIGEM:027/11 JEC DE SANTO ANASTÁCIO/SP
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO DR: JULIANA CRISTINA LOPES OAB/SP 189.590
RECORRIDO: LUCIA HELENA DE OLIVEIRA STRASSER
ADVOGADO DR: FABIO LOPES DE ALMEIDA OAB/SP 238.633
JUÍZA DE 1º GRAU: DRª. FLAVIA ALVES MEDEIROS
Tópico final da decisão de fls. 222: ...Assim, mantenho minha decisão anterior e determino nova remessa dos autos
ao Egrégio Supremo Tribunal Federal para análise do mérito do agravo interposto, salvo, por evidente, se a suspensão for
determinada pelo respectivo Ministro Relator.
RECURSO INOMINADO Nº: 367/13
ORIGEM: 0051089-55.2012.8.26.0515 JEC DE ROSANA/SP
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA DRª: FERNANDA AUGUSTA HERNANDES CARRENHO OAB/SP 251.942; SANDRO MARCELO PARIS
FRANZOI OAB/SP 227.753; DANIELA RODRIGUES VALENTIM ANGELOTTI OAB/SP 125.208
RECORRIDO: MARIA APARECIDA MARTINS DOS REIS
ADVOGADO DR: VINICIUS DA SILVA RAMOS OAB/SP 121.613; FABIO LOPES DE ALMEIDA OAB/SP 238.633
JUIZ DE 1º GRAU: DR. FERNANDO BALDI MARCHETTI
JUIZ RELATOR: DR. RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI
Tópico final da decisão de fls. 237:...Assim, mantenho minha decisão anterior e determino nova remessa dos autos ao Egrégio
Supremo Tribunal Federal para análise do mérito do agravo interposto, salvo, por evidente, se a suspensão for determinada pelo
respectivo Ministro Relator.
RECURSO INOMINADO Nº: 138/13
ORIGEM: 590/12 JEC DE PRESIDENTE VENCESLAU/SP
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO DR: SANDRO MARCELO PARIS FRANZOI OAB/SP 227.753
RECORRIDO: CÉLIO ROBERTO PEREIRA DE GODOY
ADVOGADO DR: ADRIANA DA SILVA PEREIRA OAB/SP 180.899
JUIZ DE 1º GRAU: DR. THOMAZ CORRÊA FARQUI
JUIZ RELATOR: DR. RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI
Tópico final da decisão de fls. 219:...Assim, mantenho minha decisão anterior e determino nova remessa dos autos ao Egrégio
Supremo Tribunal Federal para análise do mérito do agravo interposto, salvo, por evidente, se a suspensão for determinada pelo
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respectivo Ministro Relator.
RECURSO INOMINADO Nº: 344/13
ORIGEM: 0051098-17.2012.8.26.0515 JEC DE ROSANA/SP
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA DRª: FERNANDA AUGUSTA HERNANDES CARRENHO OAB/SP 251.942; SANDRO MARCELO PARIS
FRANZOI OAB/SP 227.753; DANIELA RODRIGUES VALENTIM ANGELOTTI OAB/SP 125.208
RECORRIDO: GEORGETTE DE FATIMA DE ALBUQUERQUE GALDEANO CORGH
ADVOGADO DR: VINICIUS DA SILVA RAMOS OAB/SP 121.613; FABIO LOPES DE ALMEIDA OAB/SP 238.633
JUIZ DE 1º GRAU: DR. FERNANDO BALDI MARCHETTI
JUIZ RELATOR: DR. THOMAZ CORRÊA FARQUI
Tópico final do despacho de fls. 224: ...Assim, mantenho minha decisão anterior e determino nova remessa dos autos
ao Egrégio Supremo Tribunal Federal para análise do mérito do agravo interposto, salvo, por evidente, se a suspensão for
determinada pelo respectivo Ministro Relator.
RECURSO INOMINADO Nº: 370/13
ORIGEM: 0050985-63.2012.8.26.0515 JEC DE ROSANA/SP
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO DR:FERNANDA AUGUSTA FERNANDES CARRENHO OAB/SP 251.942; DIRCE FELIPIN NARDIN - OAB/SP
72.977
RECORRIDO: ONOFRE PANZARINI
ADVOGADO DR: VINICIUS DA SILVA RAMOS OAB/SP 121.613; FABIO LOPES DE ALMEIDA OAB/SP 238.633
JUIZ DE 1º GRAU: DR. FERNANDO BALDI MARCHETTI
JUIZ RELATOR: DR. THOMAZ CORRÊA FARQUI
Tópico final da decisão de fls. 235:...Assim, mantenho minha decisão anterior e determino nova remessa dos autos ao Egrégio
Supremo Tribunal Federal para análise do mérito do agravo interposto, salvo, por evidente, se a suspensão for determinada pelo
respectivo Ministro Relator.
RECURSO INOMINADO Nº: 161/12
ORIGEM:084/11 JEC DE PRESIENTE VENCESLAU/SP
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO DR: NILTON CARLOS DE ALMEIDA COUTINHO OAB/SP 245.236
RECORRIDO: DIVA ELIZA PEREIRA LEITE
ADVOGADO DR: JOSÉ RICARDO DE MELLO SANCHEZ LUTTI OAB/SP 221.229
JUÍZA DE 1º GRAU: DRª. FLAVIA ALVES MEDEIROS
Tópico final da decisão de fls. 173: ...Assim, mantenho minha decisão anterior e determino nova remessa dos autos
ao Egrégio Supremo Tribunal Federal para análise do mérito do agravo interposto, salvo, por evidente, se a suspensão for
determinada pelo respectivo Ministro Relator.
RECURSO INOMINADO Nº: 164/12
ORIGEM: 140/11 JEC DE PRESIENTE VENCESLAU/SP
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e MARIA APARECIDA ZANUTTO
ADVOGADO DR: JULIANA CRISTINA LOPES OAB/SP 189.590; LUZIA SCARCELLI MORÉ BORGES OAB/SP 243.967
RECORRIDO: MARIA APARECIDA ZANUTTO e FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO DR: LUZIA SCARCELLI MORÉ BORGES OAB/SP 243.967; JULIANA CRISTINA LOPES OAB/SP 189.590
JUIZ DE 1º GRAU: DR. LUIS FERNANDO DECOUSSAU MACHADO
Tópico final da decisão de fls. 147:...Assim, mantenho minha decisão anterior e determino nova remessa dos autos ao Egrégio
Supremo Tribunal Federal para análise do mérito do agravo interposto, salvo, por evidente, se a suspensão for determinada pelo
respectivo Ministro Relator.
RECURSO INOMINADO: Nº 244/12
ORIGEM: 086/11 JEC DE PRESIDENTE VENCESLAU/SP
RECORRENTE: MARISA BRUCHMANN/FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO DR: LUZIA SCARCELLI MORÉ BORGES OAB/SP 243.967; NILTON CARLOS DE ALMEIDA COUTINHO OAB/
SP 245.236
RECORRIDO: MARISA BRUCHMANN /FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO DR: LUZIA SCARCELLI MORÉ BORGES OAB/SP 243.967; NILTON CARLOS DE ALMEIDA COUTINHO OAB/
SP 245.236
JUIZ DE 1º GRAU: DR. LUIS FERNANDO DECOUSSAU MACHADO
Tópico final da decisão de fls. 174:...Assim, mantenho minha decisão anterior e determino nova remessa dos autos ao Egrégio
Supremo Tribunal Federal para análise do mérito do agravo interposto, salvo, por evidente, se a suspensão for determinada pelo
respectivo Ministro Relator.”
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
JUIZ PRESIDENTE DR. THOMAZ CORREA FARQUI
RECURSO INOMINADO Nº: 710/12
ORIGEM: 005/12 JEC DE PRESIDENTE VENCESLAU/SP
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RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO DR: JULIANA CRISTINA LOPES OAB/SP 189.590
RECORRIDO: RITA DURAN DE PAIVA
ADVOGADO DR: JORGE DURAN GONÇALEZ OAB/SP 137.783
JUIZ DE 1º GRAU: DR. THOMAZ CORRÊA FARQUI
JUIZ RELATOR: DR. ARNALDO LUIZ ZASSO VALDERRAMA
Despacho de fls.112: Reconsidero a decisão de fls. 110, pois inaplicável o tema 24. Trata-se de recurso extraordinário
contra decisão do Colégio Recursal da 28ª Circunscrição Judiciária, que negou provimento ao recurso interposto. Inadmissível
o recurso. O acórdão impugnado decidiu com base na legislação infraconstitucional e no conjunto fático probatório, de modo
que eventual ofensa à Constituição Federal seria, aqui, apenas indireta. Ora, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de não tolerar, em recurso extraordinário, alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
aplicação, ou, até, inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República, e, muito
menos, pretensão de reexame de provas (Sumulas 279 e 454, ambas do Supremo Tribunal Federal), hipótese dos presentes
autos. Ante o exposto, NÃO RECEBO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE VENCESLAU.Int.
RECURSO INOMINADO Nº: 707/12
ORIGEM: 009/12 JEC DE PRESIDENTE VENCESLAU/SP
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO DR: JULIANA CRISTINA LOPES OAB/SP 189.590
RECORRIDO: MAURICIO GOMES RIBEIRO
ADVOGADO DR: JORGE DURAN GONÇALEZ OAB/SP 137.783
JUIZ DE 1º GRAU: DR. THOMAZ CORRÊA FARQUI
JUIZ RELATOR: DR. RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI
Despacho de fls.112: Reconsidero a decisão de fls. 110, pois inaplicável o tema 24. Trata-se de recurso extraordinário
contra decisão do Colégio Recursal da 28ª Circunscrição Judiciária, que negou provimento ao recurso interposto. Inadmissível
o recurso. O acórdão impugnado decidiu com base na legislação infraconstitucional e no conjunto fático probatório, de modo
que eventual ofensa à Constituição Federal seria, aqui, apenas indireta. Ora, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de não tolerar, em recurso extraordinário, alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
aplicação, ou, até, inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República, e, muito
menos, pretensão de reexame de provas (Sumulas 279 e 454, ambas do Supremo Tribunal Federal), hipótese dos presentes
autos. Ante o exposto, NÃO RECEBO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE VENCESLAU.Int.
RECURSO INOMINADO Nº: 705/12
ORIGEM: 135/12 JEC DE PRESIDENTE VENCESLAU/SP
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO DR: SANDRO MARCELO PARIS FRANZOI OAB/SP 227.753
RECORRIDO: WAGNER APARECIDO BASSAN
ADVOGADO DR: LUCIANO DE TOLEDO CERQUEIRA OAB/SP 150.759; ANA FLAVIA MAGOZZO DOS SANTOS OAB/SP
289.620
JUIZ DE 1º GRAU: DR. TATYANA TEIXEIRA JORGE
JUIZ RELATOR: DR. THOMAZ CORRÊA FARQUI
Despacho de fls.137: Reconsidero a decisão de fls. 135, pois inaplicável o tema 24. Trata-se de recurso extraordinário
contra decisão do Colégio Recursal da 28ª Circunscrição Judiciária, que negou provimento ao recurso interposto. Inadmissível
o recurso. O acórdão impugnado decidiu com base na legislação infraconstitucional e no conjunto fático probatório, de modo
que eventual ofensa à Constituição Federal seria, aqui, apenas indireta. Ora, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de não tolerar, em recurso extraordinário, alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
aplicação, ou, até, inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República, e, muito
menos, pretensão de reexame de provas (Sumulas 279 e 454, ambas do Supremo Tribunal Federal), hipótese dos presentes
autos. Ante o exposto, NÃO RECEBO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE VENCESLAU.Int.
RECURSO INOMINADO Nº: 704/12
ORIGEM: 005/12 JEC DE SANTO ANASTÁCIO/SP
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO DR: SANDRO MARCELO PARIS FRANZOI OAB/SP 227.753
RECORRIDO: VANILDA RAMIRES BERNARDES LEITE
ADVOGADO DR: MARIANA PRETEL E PRETEL OAB/SP 261.725
JUIZ DE 1º GRAU: DR. FLAVIA ALVES MEDEIROS
JUIZ RELATOR: DR. ARNALDO LUIZ ZASSO VALDERRAMA
Despacho de fls.717: Reconsidero a decisão de fls. 169, pois inaplicável o tema 24. Trata-se de recurso extraordinário
contra decisão do Colégio Recursal da 28ª Circunscrição Judiciária, que negou provimento ao recurso interposto. Inadmissível
o recurso. O acórdão impugnado decidiu com base na legislação infraconstitucional e no conjunto fático probatório, de modo
que eventual ofensa à Constituição Federal seria, aqui, apenas indireta. Ora, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de não tolerar, em recurso extraordinário, alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
aplicação, ou, até, inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República, e, muito
menos, pretensão de reexame de provas (Sumulas 279 e 454, ambas do Supremo Tribunal Federal), hipótese dos presentes
autos. Ante o exposto, NÃO RECEBO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE VENCESLAU.Int.
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RECURSO INOMINADO: Nº 117/12
ORIGEM: 024/11 JEC DE SANTO ANASTÁCIO/SP
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO DR: JULIANA CRISTINA LOPES OAB/SP 189.590
RECORRIDO: GYLZA PENTEADO STAUT
ADVOGADO DR: EDILSON CARLOS DE ALMEIDA OAB/SP 93.169
JUIZ DE 1º GRAU: DR. FLAVIA ALVES MEDEIROS
TÓPICO FINAL DA DECISÃO DE FLS. 208:...Assim, mantenho minha decisão anterior e determino nova remessa dos autos
ao Egrégio Supremo Tribunal Federal para análise do mérito do agravo interposto, salvo, por evidente, se a suspensão for
determinada pelo respectivo Ministro Relator.
RECURSO INOMINADO Nº: 137/13
ORIGEM: 837/12 JEC DE PRESIDENTE VENCESLAU/SP
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO DR: RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA OAB/SP 200.103
RECORRIDO: LUIZ SOUZA RAMOS FILHO e ODECIO FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADO DR: ADRIANA DA SILVA PEREIRA
JUIZ DE 1º GRAU: DR. THOMAZ CORRÊA FARQUI
JUIZ RELATOR: DR. RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI
Tópico final da decisão de fls. 334:...Assim, mantenho minha decisão anterior e determino nova remessa dos autos ao Egrégio
Supremo Tribunal Federal para análise do mérito do agravo interposto, salvo, por evidente, se a suspensão for determinada pelo
respectivo Ministro Relator.
RECURSO INOMINADO Nº: 366/13
ORIGEM: 0051090-40.2012.8.26.0515 JEC DE ROSANA/SP
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO DR: SANDRO MARCELO PARIS FRANZOI OAB/SP 227.753
RECORRIDO: ROSA MARIA DOMINGOS NAVARRO
ADVOGADO DR: VINICIUS DA SILVA RAMOS OAB/SP 121.613; FABIO LOPES DE ALMEIDA OAB/SP 238.633
JUIZ DE 1º GRAU: DR. FERNANDO BALDI MARCHETTI
JUIZ RELATOR: DR. THOMAZ CORRÊA FARQUI
Tópico final da decisão de fls. 245:...Assim, mantenho minha decisão anterior e determino nova remessa dos autos ao Egrégio
Supremo Tribunal Federal para análise do mérito do agravo interposto, salvo, por evidente, se a suspensão for determinada pelo
respectivo Ministro Relator.
RECURSO INOMINADO Nº: 268/13
ORIGEM: 599/12 JEC DE PRESIDENTE VENCESLAU/SP
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO DR: SANDRO MARCELO PARIS FRANZOI OAB/SP 227.753
RECORRIDO: HELLEN YUMI KANASHIRO SAKITA
ADVOGADO DR: ADRIANA DA SILVA PEREIRA OAB/SP 180.899
JUÍZA DE 1º GRAU: DRª. SIZARA CORRAL DE ARÊA LEÃO MUNIZ ANDRADE
JUIZ RELATOR: DR. THOMAZ CORRÊA FARQUI
Tópico final da decisão de fls. 276:...Assim, mantenho minha decisão anterior e determino nova remessa dos autos ao Egrégio
Supremo Tribunal Federal para análise do mérito do agravo interposto, salvo, por evidente, se a suspensão for determinada pelo
respectivo Ministro Relator.
RECURSO INOMINADO Nº: 364/13
ORIGEM: 0051096-47.2012.8.26.0515 JEC DE ROSANA/SP
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO DR: SANDRO MARCELO PARIS FRANZOI OAB/SP 227.753
RECORRIDO: NELMA CATARINA DE SOUZA
ADVOGADO DR: VINICIUS DA SILVA RAMOS OAB/SP 121.613; FABIO LOPES DE ALMEIDA OAB/SP 238.633
JUIZ DE 1º GRAU: DR. FERNANDO BALDI MARCHETTI
JUIZ RELATOR: DR. THOMAZ CORRÊA FARQUI
Tópico final da decisão de fls. 230:...Assim, mantenho minha decisão anterior e determino nova remessa dos autos ao Egrégio
Supremo Tribunal Federal para análise do mérito do agravo interposto, salvo, por evidente, se a suspensão for determinada pelo
respectivo Ministro Relator.
RECURSO INOMINADO Nº: 301/13
ORIGEM: 587/12 JEC DE PRESIDENTE VENCESLAU/SP
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO DR: RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA OAB/SP 200.103
RECORRIDO: EDINALDO FREITAS RIBEIRO
ADVOGADO DR: ADRIANA DA SILVA PEREIRA OAB/SP 180.899
JUIZ DE 1º GRAU: DR. THOMAZ CORRÊA FARQUI
JUIZ RELATOR: DR. RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI
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Tópico final da decisão de fls. 187:...Assim, mantenho minha decisão anterior e determino nova remessa dos autos ao Egrégio
Supremo Tribunal Federal para análise do mérito do agravo interposto, salvo, por evidente, se a suspensão for determinada pelo
respectivo Ministro Relator.
RECURSO INOMINADO Nº: 343/13
ORIGEM: 0051856-93.2012.8.26.0515 JEC DE ROSANA/SP
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA DRª: FERNANDA AUGUSTA HERNANDES CARRENHO OAB/SP 251.942; DANIELA RODRIGUES VALENTIM
ANGELOTTI OAB/SP 125.208
RECORRIDO: HEIDI MORAES CARVALHO BEZERRA
ADVOGADO DR: VINICIUS DA SILVA RAMOS OAB/SP 121.613; FABIO LOPES DE ALMEIDA OAB/SP 238.633
JUIZ DE 1º GRAU: DR. FERNANDO BALDI MARCHETTI
JUIZ RELATOR: DR. RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI
Tópico final da decisão de fl. 238:...Assim, mantenho minha decisão anterior e determino nova remessa dos autos ao Egrégio
Supremo Tribunal Federal para análise do mérito do agravo interposto, salvo, por evidente, se a suspensão for determinada pelo
respectivo Ministro Relator.
RECURSO INOMINADO Nº: 217/13
ORIGEM: 585/12 JEC DE PRESIDENTE VENCESLAU/SP
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO DR: JULIANA CRISTINA LOPES OAB/SP 189.590
RECORRIDO: EDSON ANANIAS
ADVOGADO DR: ADRIANA DA SILVA PEREIRA OAB/SP 188.899
JUÍZA DE 1º GRAU: DRª. VIVIANE CRISTINA PARIZOTTO FERREIRA
JUIZ RELATOR: DR. THOMAZ CORRÊA FARQUI
Tópico final da decisão de fls. 219:...Assim, mantenho minha decisão anterior e determino nova remessa dos autos ao Egrégio
Supremo Tribunal Federal para análise do mérito do agravo interposto, salvo, por evidente, se a suspensão for determinada pelo
respectivo Ministro Relator.
RECURSO INOMINADO Nº: 114/13
ORIGEM: 066/12 JEC DE PRESIDENTE VENCESLAU/SP
RECORRENTE: JOSÉ APARECIDO PEREIRA DA SILVCA; HUMBERTO HENRIQUE MAIA GONÇALVES/FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO DR: TUFY NICOLAU JUNIOR OAB/SP 224.373; JULIANA CRISTINA LOPES OAB/SP 189.590
RECORRIDO: JOSÉ APARECIDO PEREIRA DA SILVCA; HUMBERTO HENRIQUE MAIA GONÇALVES/FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO DR: TUFY NICOLAU JUNIOR OAB/SP 224.373; JULIANA CRISTINA LOPES OAB/SP 189.590
JUIZ DE 1º GRAU: DR. THOMAZ CORRÊA FARQUI
JUIZ RELATOR: DR. RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI
Tópico final da decisão de fls. 274:...Assim, mantenho minha decisão anterior e determino nova remessa dos autos ao Egrégio
Supremo Tribunal Federal para análise do mérito do agravo interposto, salvo, por evidente, se a suspensão for determinada pelo
respectivo Ministro Relator.
RECURSO INOMINADO Nº: 271/13
ORIGEM: 056/12 JEC DE PRESIDENTE VENCESLAU/SP
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO DR: JULIANA CRISTINA LOPES OAB/SP 189.590
RECORRIDO: FRANCISCA ALVES DA SILVA e NELSON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO DR: TUFY NICOLAU JUNIOR OAB/SP 224.373
JUÍZA DE 1º GRAU: DRª. SIZARA CORRAL DE ARÊA LEÃO MUNIZ ANDRADE
JUIZ RELATOR: DR. RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI
Tópico final da decisão de fls. 313:...Assim, mantenho minha decisão anterior e determino nova remessa dos autos ao Egrégio
Supremo Tribunal Federal para análise do mérito do agravo interposto, salvo, por evidente, se a suspensão for determinada pelo
respectivo Ministro Relator.
RECURSO INOMINADO Nº: 526/13
ORIGEM: 0000635-20.2013.8.26.0553 JEC DE SANTO ANASTÁCIO/SP
RECORRENTE: AMANDA MARTINS RAYSARO
ADVOGADO DR: SHEILA MARYELEN LEMES RAINHO OAB/SP 191.068; CHRISTIANO CARRASCO RAINHO OAB/SP
292.023
RECORRIDO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO DR: SANDRO MARCELO PARIS FRANZOI OAB/SP 227.753
JUIZ DE 1º GRAU: DR.GABRIEL MEDEIROS
JUIZ RELATOR: DR. VINICIUS PERETTI GIONGO
Despacho de fls. 203: Mantenho por seus próprios fundamentos a decisão de fls. 188. Ao agravado para responder no prazo
de 10 dias. Int.
RECURSO INOMINADO Nº: 550/13
ORIGEM: 0001304-89.2013.8.26.0483 JEC DE PRESIDENTE VENCESLAU/SP
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RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO DR: SANDRO MARCELO PARIS FRANZOI OAB/SP 227.753
RECORRIDO: MAYARA TATIANA BERNARDES DO NASCIMENTO
ADVOGADO DR: SHEILA MARYELEN LEMES RAINHO OAB/SP 191.068; CHRISTIANO CARRASCO RAINHO OAB/SP
292.023
JUIZ DE 1º GRAU: DR.SIZARA CORRAL DE ARÊA LEÃO MUNIZ ANDRADE
JUIZ RELATOR: DR. THOMAZ CORRÊA FARQUI
Despacho de fls. 222: Mantenho por seus próprios fundamentos a decisão de fls. 207. Ao agravado para responder no prazo
de 10 dias.
RECURSO INOMINADO Nº: 524/13
ORIGEM: 0004240-08.2012.8.26.0553 JEC DE SANTO ANASTÁCIO/SP
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO DR: RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA OAB/SP 200.103
RECORRIDO: AURINEIDE DOS SANTOS
ADVOGADO DR: VINICIUS DA SILVA RAMOS OAB/SP 121.613
JUIZ DE 1º GRAU: DR. VIVIANE CRISTINA PARIZOTTO FERREIRA
JUIZ RELATOR: DR. RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI
Despacho de fls. 256: Fls. 250/255: não do agravo, pois inexiste decisão agravada. No mais, aguarde-se o trânsito em
julgado do Acórdão de fls. 240. Int.
RECURSO INOMINADO Nº: 446/13
ORIGEM: 1027/12 JEC DE PRESIDENTE VENCESLAU/SP
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU
ADVOGADO DR: CLAUDIO JUSTINIANO DE ANDRADE OAB/SP 121.387
RECORRIDO: JOSÉ JOÃO DE SOUZA
ADVOGADO DR: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE CARVALHO OAB/SP 80.530; JOÃO CARLOS THOMAZONI DE
CARVALHO JUNIOR OAB/SP 121.388
JUIZ DE 1º GRAU: DR. THOMAZ CORRÊA FARQUI
JUIZ RELATOR: DR. VINICIUS PERETTI GIONGO
Despacho de fls. 326: Compulsando os autos, denota-se que o agravo de instrumento interposto atacou decisão que não
admitiu o recurso extraordinário. Processado tal recurso, os autos foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, dele
retornando com a decisão proferida a fls. 323, a qual negou seguimento ao recurso extraordinário. Decisão esta que foi publicada
no Diário de Justiça Eletrônico no dia 06/12/2013, tendo transitado em julgado em 18/12/13, tudo conforme certidão carreada
a fls. 325. À vista disso, cientifiquem-se as partes do resultado deste agravo, com a possibilidade de manifestação, querendo,
no prazo de 05 dias. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e remeta-se ao juizado de origem, após as anotações e
cautelas de praxe. Int.
RECURSO INOMINADO Nº: 634/13
ORIGEM: 0001341-43.2012.8.26.0357 JEC DE MIRANTE DO PARANAPANEMA/SP
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO DR: RICARDO MARTINS ZAUPA OAB/SP 196.542
RECORRIDO: SOLANGE AMARAL
ADVOGADO DR: VINICIUS DA SILVA RAMOS OAB/SP 121.613
JUIZ DE 1º GRAU: DR. GABRIERL MEDEIROS
JUIZ RELATOR: DR. RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI
Despacho de fls. 203: Fls. 188/193: não conheço do agravo, pois inexiste decisão agravada. No mais, aguarde-se o trânsito
em julgado do Acórdão de fls. 184. Int.
AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº: 016/14
ORIGEM: 3004449-11.2013.8.26.0481 JEC DE PRESIDENTE EPITÁCIO/SP
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO DR: SANDRO MARCELO PARIS FRANZOI OAB/SP 227.753
AGRAVADO: PAULO ALBERTO FREITAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO DR: GLEIDMILSON DA SILVA BERTOLDI OAB/SP 283.043; JONAS PIE OAB/SP 338.659
JUIZ DE 1º GRAU: DR. THAIS MIGLIORANÇA CLAUSEN
JUIZ RELATOR: DR. THOMAZ CORRÊA FARQUI
Despacho de fls. 129: Em consonância com o art. 527, III, c.c. art. 558, ambos do Código de Processo Civil, a concessão do
efeito suspensivo em favor do agravante está condicionada à existência de relevante fundamentação, bem como à possibilidade
de lesão grave de difícil reparação. NO caso, observo que da decisão agravada não resultará dano de incerta reparação, já
que foi autorizada somente a participação do agravado nas demais fases do concurso, sendo, por outro lado, vedada sua
aprovação: entendo por ora, pertinente a manutenção do candidato no concurso de provas e títulos, ficando, ai final, suspensa
sua aprovação até prolação da sentença, caso isso ocorra (fls. 24). Assim sendo, indefiro o pretendido efeito suspensivo. Ao
agravado para contrarrazões.
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Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PROMISSÃO EM 15/01/2014
PROCESSO :0000039-15.2014.8.26.0484
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Daniel Portela Jordão
ADVOGADO : 257654/SP - Gracielle Ramos Regagnan
EXECTDO
: Banco do Brasil S/a
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000056-51.2014.8.26.0484
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: R. B. DO N.
ADVOGADO : André Adenir Velo
REQDO
: R. G. R.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000066-95.2014.8.26.0484
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Ângelo Mercado Garcia
ADVOGADO : 57261/SP - Carlos Cesar Pirollo
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000067-80.2014.8.26.0484
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Barnabé Francisco de Souza
ADVOGADO : 119384/SP - Fatima Aparecida Zuliani Figueira
EXECTDO
: Banco Brasil S/A
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000070-35.2014.8.26.0484
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Antônio Parra
ADVOGADO : 57261/SP - Carlos Cesar Pirollo
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000059-06.2014.8.26.0484
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: D. B. DOS S.
ADVOGADO : Paulo Sergio Sponton Manhani
REQDO
: V. H. I. DOS S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000107-62.2014.8.26.0484
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: João Batista Bueno da Silva
REQDO
: Optica e Foto Pupila
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000071-20.2014.8.26.0484
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Aparecido Zocchio
ADVOGADO : 57261/SP - Carlos Cesar Pirollo
EXECTDO
: Banco do Brasil S.A
VARA:1ª VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:0000057-36.2014.8.26.0484
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: J. R. R.
: André Adenir Velo

PROCESSO :0000069-50.2014.8.26.0484
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Ayako Yokosawa Kobayashi Fuzin
ADVOGADO : 119384/SP - Fatima Aparecida Zuliani Figueira
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:2ª VARA
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PROCESSO :0000072-05.2014.8.26.0484
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Antonio Cesar Robles
ADVOGADO : 57261/SP - Carlos Cesar Pirollo
EXECTDO
: Banco do Brasil S.A
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000068-65.2014.8.26.0484
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Alfredo Amorim Filho
ADVOGADO : 119384/SP - Fatima Aparecida Zuliani Figueira
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000116-24.2014.8.26.0484
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Frigorífico Marfrig Ltda
ADVOGADO : 332547/SP - Ayane do Nascimento
REQDO
: Transportes Gral Ltda
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000106-77.2014.8.26.0484
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Dirceu Humberto Evaristo
ADVOGADO : 327240/SP - Roberta Dias Ferraz Pena
REQDO
: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000105-92.2014.8.26.0484
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Neusa Maria Inácio
ADVOGADO : 327240/SP - Roberta Dias Ferraz Pena
REQDO
: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000073-87.2014.8.26.0484
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Antonio Rodrigues Dias
ADVOGADO : 57261/SP - Carlos Cesar Pirollo
EXECTDO
: Banco do Brasil S.A
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000104-10.2014.8.26.0484
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Luiz Carlos Borges
ADVOGADO : 327240/SP - Roberta Dias Ferraz Pena
REQDO
: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000103-25.2014.8.26.0484
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Axel Tainan Marques Guerra
ADVOGADO : 327240/SP - Roberta Dias Ferraz Pena
REQDO
: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
VARA:2ª VARA

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PROMISSÃO EM 15/01/2014
PROCESSO :0000097-18.2014.8.26.0484
CLASSE
:MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)
BO : 132/2014 - Promissao
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : J. C. B. M.
VARA:2ª VARA
PROCESSO
CLASSE

:0000098-03.2014.8.26.0484
:PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFÔNICO
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BO : 3307/2013 - Promissao
REQTE
: D. DE P. DE P.
AVERIGUADO : A A.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0002644-65.2013.8.26.0484
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 201/2013 - Promissao
DECLARANTE : W. I. DE S. T.
PROCESSO :0000110-17.2014.8.26.0484
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 0/2014 - Promissao
AUTOR
: J. P.
INDICIADO
: L. R. R.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000081-64.2014.8.26.0484
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 498/2013 - Promissao
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : G. T. S.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000082-49.2014.8.26.0484
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 491/2013 - Promissao
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : M. C. B.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000083-34.2014.8.26.0484
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 493/2013 - Promissao
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : C. G. R.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000084-19.2014.8.26.0484
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 489/2013 - Promissao
AUTOR
: J. P.
DECLARANTE : E. C. T.
VARA:2ª VARA

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO MARIANA SILVA RODRIGUES DIAS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULO SERGIO GARCIA DE SOUZA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0001/2014
Processo 0000481-15.2013.8.26.0484 (048.42.0130.000481) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e
Condutas Afins - Edvaldo José Maria - - Rafael Luís Sitta Francisquetti - Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva para condenar o réu EDVALDO JOSÉ MARIA e RAFAEL LUIS SITTA FRANCISQUETI, como incursos nos
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c.c. artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, às penas de 5 (cinco) anos e 2
(dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 416 dias-multa, em valor unitário mínimo. Mantenho a prisão preventiva
anteriormente concedida, diante da permanência dos requisitos da custódia cautelar e da inadequação e impossibilidade
de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (artigo 319, do Código de Processo Penal). Recomende-se, portanto, a
manutenção dos acusados no estabelecimento prisional onde se encontra. Decreto a perda do numerário apreendido por se
tratar de fruto de venda de drogas (fls. 22). Oportunamente, após o trânsito em julgado dessa decisão, tomem-se as seguintes
providências: Lance-se o nome do réu no rol de culpados; Notifique-se o réu para pagamento da pena de multa, no prazo de 10
(dez) dias, consoante o artigo 50, caput, do Código Penal; Expeça-se guia de recolhimento do réu para a execução da pena;
Comunique-se à Justiça Eleitoral o desfecho dessa decisão para os efeitos do artigo 15, III da Constituição Federal; Oficie-se a
Secretaria Nacional Antidroga SENAD, na forma do § 4º do art. 63 da Lei 11.343/06, comunicando sobre a perda do numerário
supra; Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo; Proceda-se
à destruição do aparelho celular apreendido às fls. 22. Condeno os réus ao pagamento das custas processuais. Ressalte-se que
a impossibilidade de arcar com elas por insuficiência financeira poderá apenas ser feita oportunamente em sede de execução.
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Observadas estas formalidades, ao arquivo. P.R.I.C. Promissao, 17 de dezembro de 2013. - ADV: ANTONIO TADEU BONADIO
(OAB 120963/SP), EDNILSON ROBERTO DIAS (OAB 288201/SP)
Processo 0001732-05.2012.8.26.0484 (484.01.2012.001732) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado
- Rogério Alberto Leite - VISTOS. Em face da certidão de fls. 162, intime-se o réu para que, no ato da intimação, diga ao Sr.
Oficial de Justiça se pretende constituir novo Defensor, ou pretende desde logo a nomeação de Patrono dativo. Sem prejuízo,
oficie-se à subseção da OAB local para fins de nomeação de advogado em substituição àquele de fls. 118, uma vez que não
atua na área do Júri. Int. - ADV: PEDRO CARLOS DO AMARAL SOUZA (OAB 38423/SP)
Processo 0002032-30.2013.8.26.0484 (048.42.0130.002032) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
e Condutas Afins - José Uelton de Lima da Silva - Vistos. Por primeiro, intime-se o Parquet acerca da sentença proferida.
Recebo o recurso defensivo interposto, pois cabível e tempestivo. Expeça-se guia de recolhimento provisória, instruindo-a
com as cópias necessárias, remetendo-a à V.E.C. competente e à Direção do Presídio em que recolhido o réu. Cumpra-se o
disposto no artigo 600 do CPP, intimando-se as partes. Com as razões e contrarrazões, determino: a) a expedição de certidão
de honorários, cujo valor fixo em 70% do valor da tabela específica vigente; b) a anotação no rosto dos autos das datas de
prescrição pela pena aplicada, que terá seu termo em 1º/12/2025; c) a remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado
Seção de Direito Criminal, com as cautelas de estilo. Antes, aguarde-se o retorno da precatória copiada às fls. 117. Int. - ADV:
ADRIANA GERMANI
Processo 0002345-88.2013.8.26.0484 (048.42.0130.002345) - Carta Precatória Criminal - Realização de Perícia (nº
0002879-47/2012 - 3 ª VARA FEDERAL DE BAURU-SP) - Justiça Pública - Wanderley Gonçalves - - Clayton Júnior Lopes da
Silva - - Vagner Ponciano - VISTOS. Fls. 31: aprovo a minuta do edital de leilão apresentado. Providencie a serventia a afixação
do edital e das condições de venda e pagamento no átrio do Fórum, para a devida publicidade. No mais, aguardem-se as datas
designadas para os leilões. Int. - ADV: JADER GAUDENCIO DA SILVA (OAB 67257/SP), ADRIANO PIOVEZAN FONTE (OAB
306683/SP), MICHEL JOSE NICOLAU MUSSI (OAB 96230/SP)
Processo 0002509-53.2013.8.26.0484 (048.42.0130.002509) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado SAULO MARTINS - - WANDERSON DE CAMPOS OLIVEIRA - Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para
condenar os réus WANDERSON DE CAMPOS OLIVEIRA e SAULO MARTINS como incursos no artigo 155, § 4º, inciso IV, do
Código Penal às penas de 2 (dois) anos 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa,
no valor unitário mínimo. Deixo de fixar valor mínimo para a reparação civil (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal),
porquanto o objeto subtraído fora entregue à vítima (fls. 20). Mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada, diante da
permanência dos requisitos da custódia cautelar e da inadequação e impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa
da prisão (artigo 319, do Código de Processo Penal). Recomende-se, portanto, a manutenção dos acusados no estabelecimento
prisional onde se encontra. Oportunamente, após o trânsito em julgado dessa decisão, tomem-se as seguintes providências:
Lance-se o nome dos réus no rol de culpados; Notifiquem-se os réus para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 (dez)
dias, consoante o artigo 50, caput, do Código Penal; Expeça-se guia de recolhimento dos réus para a execução da pena;
Comunique-se à Justiça Eleitoral o desfecho dessa decisão para os efeitos do artigo 15, III da Constituição Federal; Oficie-se ao
Instituto de Identificação (IIRGD) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Condeno os réus ao pagamento
das custas processuais. Ressalte-se que a impossibilidade de arcar com elas por insuficiência financeira poderá apenas ser
feita oportunamente em sede de execução. Nos termos do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal, com a redação da
Lei 11.690/09, comunique-se à vítima acerca do teor desta sentença. Observadas estas formalidades, ao arquivo. P.R.I.C.
Promissao, 10 de dezembro de 2013. - ADV: ANTONIO TADEU BONADIO (OAB 120963/SP), MARIA JOSÉ OLIMPIO DA SILVA
(OAB 167043/SP)
Processo 3000676-46.2013.8.26.0484 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Edson de Oliveira Souza - VISTOS.
A resposta escrita não trouxe elementos suficientes para a absolvição sumária do denunciado, em nenhuma das alternativas
indicadas no artigo 397 do CPP. A denúncia obedeceu ao disposto no art. 41 do CPP, descrevendo os fatos e suas circunstâncias.
Há indícios de autoria e de materialidade, motivos pelos quais mantenho o despacho que recebeu a denúncia, de fl. 59. A tese
defensiva, de cunho meritório, será mais bem apreciada quando da sentença. Não há falar-se na liberdade provisória do réu,
haja vista que mantidas as condições que levaram à conversão do flagrante em prisão preventiva (apenso). Designo audiência
de instrução e julgamento para o dia 31 de janeiro de 2014, às 14h00min. Intimem-se e requisitem-se. Requisite-se certidão da
VEC (apenso de F.A). - ADV: HÉLIO GUSTAVO BORMIO MIRANDA (OAB 153418/SP)
Processo 3001226-41.2013.8.26.0484 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
- ADLER HENRIQUE DOS SANTOS ROCHA - - CAROLINE DE PAULA MARQUES - Por primeiro, defiro a juntada dos
documentos apresentados por Adlher. Indefiro, no entanto, o pedido de liberdade provisória uma vez que restam inalteradas as
condições que levaram à manutenção deu sua prisão provisória. No mais, as defesas prévias não se mostram hábeis bastante
a inibirem o prosseguimento da ação. A denúncia obedeceu ao disposto no art. 41 do CPP, descrevendo os fatos e suas
circunstâncias, havendo indícios de autoria e de materialidade. Assim, presentes os requisitos legais, recebo a denúncia de fls.
1-d/3-d oferecida contra ADLHER HENRIQUE DOS SANTOS ROCHA e CAROLINE DE PAULA MARQUES. Citem-se e intimemse os réus, deprecando-se; anote-se, no rosto dos autos, a data da prescrição em abstrato: 08/12/2033. Depreque-se à comarca
de Lins/SP para inquirição das testemunhas da inicial e das da Defesa de Caroline. Oficie-se à subseção da OAB local para
fins de cancelamento da indicação (fls. 67). No mais, com a informação da data para a realização da audiência de inquirição
das testemunhas de acusação (carta precatória Comarca de Lins), tornem-me conclusos para a designação de audiência de
instrução. - ADV: CELSO MODONESI (OAB 145278/SP), RENATO LUCHIARI (OAB 124607/SP)
Processo 3001338-10.2013.8.26.0484 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0032333-88.2013 - Juízo de
Direito da 5ª Vara Criminal) - Justiça Pública - Paulo Cesar Barrachi e outros - Diante da ausência do DD. Advogado constituído
pelo réu, o qual não foi intimado para a presente audiência, bem como, para evitar eventuais nulidades, redesigno a presente
audiência para o dia 27 de fevereiro de 2014, às 16h20min; 2. Comunique-se a origem acerca da redesignação; - ADV: ANGELO
JOSÉ GIANNASI JUNIOR (OAB 153407/SP)

Juizado Especial Cível
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JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO EDSON LOPES FILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL IVETE BUZZETTI DE SOUZA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0003/2014
Processo 0000948-91.2013.8.26.0484 (048.42.0130.000948) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória
- Rosana Aparecida Pereira Sales - Itamar Cícero Camargo da Silva - Tendo em vista ter decorrido o prazo para o cumprimento
do acordo, manifeste-se a autora em 5 dias, em termos de prosseguimento, consignando-se que no silêncio será presumido o
cumprimento. - ADV: RONALDO TOLEDO (OAB 181813/SP)
Processo 0001873-24.2012.8.26.0484 (484.01.2012.001873) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Fátima Aparecida Rattigueri Cardoso - Fazenda do Estado de São Paulo - Tendo em vista
juntada de guia de pagamento, manifeste-se o autor em 5 dias em termos de prosseguimento. - ADV: LUIZ ARNALDO SEABRA
SALOMAO (OAB 76643/SP), EDVALDO MOREIRA CEZAR (OAB 219329/SP)
Processo 0002067-87.2013.8.26.0484 (048.42.0130.002067) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Edmar Francarelli Dourado - Akatus Meios de Pagamentos Sa - Tendo em vista o trânsito em julgado da
sentença, manifeste-se o autor em 5 dias, em termos de prosseguimento. - ADV: ANTONIO CÍCERO DONIANI (OAB 238940/
SP)
Processo 0002112-91.2013.8.26.0484 (048.42.0130.002112) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos Crof Materiais Odontológicos Ltda Me - Carlos Ricardo Rocha - Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença, manifeste-se
o autor em 5 dias, em termos de prosseguimento. - ADV: ADRIANO CAZZOLI (OAB 178542/SP)
Processo 0002118-98.2013.8.26.0484 (048.42.0130.002118) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
- Crof Materiais Odontológicos Ltda Me - Sandra Aparecida Nunes Nascimento - Tendo em vista o trânsito em julgado da
sentença, manifeste-se a autora em 5 dias, em termos de prosseguimento. - ADV: ADRIANO CAZZOLI (OAB 178542/SP)
Processo 0002346-73.2013.8.26.0484 (048.42.0130.002346) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Mônica Aparecida Silva Celularme - Tendo em vista ter decorrido o prazo para o cumprimento do acordo,
manifeste-se a autora em 5 dias, em termos de prosseguimento, consignando-se que no silêncio será presumido o cumprimento.
- ADV: CLAUDIO HENRIQUE MANHANI, CARLOS AUGUSTO CARDOSO (OAB 45602/SP)
Processo 0002570-11.2013.8.26.0484 (048.42.0130.002570) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Moral - Rodrigo da Cruz Wanderley - Telefonica Brasil Sa - Tendo em vista ter decorrido o prazo para o cumprimento
do acordo, manifeste-se o autor em 5 dias em termos de prosseguimento, consignando-se que no silêncio será presumido o
cumprimento. - ADV: RODRIGO DA CRUZ WANDERLEY (OAB 181230/SP)
Processo 0002900-57.2003.8.26.0484 (484.01.2003.002900) - Outros Feitos não Especificados - Marivaldo Jose Rodrigues
- Jose Rodrigues Martins - Tendo em vista ter decorrido o prazo para o cumprimento do acordo, manifeste-se o autor em
5 dias em termos de prosseguimento, consignando-se que no silêncio, será presumido o cumprimento. - ADV: MARIA INES
FERRARESI (OAB 159264/SP)
Processo 0003616-69.2012.8.26.0484 (484.01.2012.003616) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
- Valdir Pavoni Salazar Me - Andreia Fernandez Batista - Vistos. Considerando que o valor bloqueado é irrisório, procedo o
desbloqueio. Tratando-se de execução de título judicial e diante da não localização da executada,aguarde-se provocação da
parte por 90 dias, consignando-se que, no silêncio, os autos serão destruídos, nos termos do Prov. CSM 1670/2009, expedindose certidão de crédito em favor do exequente. Int. - ADV: LIBIANE MEZA GOMES RIBEIRO (OAB 266039/SP)
Processo 0003639-15.2012.8.26.0484/01 - Cumprimento de sentença - Coisas - Renata Paris Ferro - Ana Maria Alves Intime-se o exequente a indicar em 10 dias, bens passíveis de penhora do executado, sob pena de extinção do feito(certidão do
oficial disponivel no site). - ADV: ADRIANO CAZZOLI (OAB 178542/SP)
Processo 0003766-50.2012.8.26.0484 (484.01.2012.003766) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - Claudenice dos Santos Gama - Magazine Luíza Sa - Vistos. Considerando o convênio PGE/
OAB e o trabalho desenvolvido, arbitro os honorários da dra. Stella Martins de Oliveira, advogada nomeada nos autos(fl. 34) em
100% do valor da tabela. Expeça-se a certidão e arquivem-se. Int. - ADV: JOÃO AUGUSTO SOUSA MUNIZ (OAB 203012/SP),
STELLA MARTINS DE OLIVEIRA (OAB 290685/SP)
Processo 0003864-06.2010.8.26.0484 (484.01.2010.003864) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
- Mel Locadora de Veículos Ltda Me - Alex Willian Murgia - Decorrido “in albis” o prazo legal para oferecimento de embargos,
expeça-se mandado de levantamento judicial em favor da autora. No mais, requeira a exequente o que de direito. Int. - ADV:
LEANDRO MARQUES PARRA (OAB 225754/SP), ALLAN APARECIDO GONÇALVES PEREIRA (OAB 280253/SP)
Processo 0003891-18.2012.8.26.0484 (484.01.2012.003891) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Carlos Gil - Banco Bgn Sa - Tendo em vista juntada de guia e petição, manifeste-se o autor em termos de
prosseguimento, em 5 dias. - ADV: RENATA TONIZZA (OAB 142370/SP), CARINA TEIXEIRA DE PAULA (OAB 318250/SP), LUIZ
ANTONIO TOLOMEI (OAB 33508/SP)
Processo 0003897-25.2012.8.26.0484 (484.01.2012.003897) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Paulo Sergio Sponton Manhanime - Companhia Paulista de Força e Luz Cpfl - Tendo em vista a manifestação
do executado(fl.84) , JULGO EXTINTA a execução ajuizada nos autos em epígrafe , o que faço com fundamento no art.794, I do
CPC,expedindo-se mandado de levantamento judicial em favor do exequente. P.R.I. e arquivem-se. - ADV: JOSE EDGARD DA
CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP)
Processo 3000127-36.2013.8.26.0484 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - João Bispo Nílton César de Lima - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor e CONDENO o requerido a lhe pagar a
importância de R$ 2.624,00 (dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais), devidamente atualizada desde a propositura da ação e
acrescida de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a contar da citação, até o efetivo pagamento. Consequentemente,
JULGO EXTINTO o processo com fundamento no artigo 269, I, do Código de Processo Civil. A parte vencida deverá efetuar
o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, independentemente
de nova intimação, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 475-J do CPC. Sem custas
e honorários nesta fase, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Fica deferido o desentranhamento dos documentos que
instruíram a inicial, no prazo de 15 dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de destruição juntamente com os autos.
P.R.I.C. - ADV: SINCLEI GOMES PAULINO (OAB 260545/SP)
Processo 3000280-69.2013.8.26.0484 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Ada Maria Magnani
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- Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fica o autor intimado da juntada da contestação e do prazo de 10 dias para manifestação. ADV: MARIA HELENA GURGEL PRADO (OAB 75401/SP), CARLOS AUGUSTO PARREIRA CARDOSO (OAB 170508/SP)
Processo 3000929-34.2013.8.26.0484 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Rosana Aparecida Pereira
Sales - Rosimeire Aparecida Monteiro Tavares Santos - Tendo em vista a quitação do débito, JULGO EXTINTA a EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por ROSANA APARECIDA PEREIRA SALES contra ROSIMEIRE APARECIDA MONTEIRO
TAVARES , o que faço com fundamento no art.794, I do CPC,ficando autorizada a entrega do título que instruiu a inicial à
executada, cientificando-a de que o mesmo será preservado por 90 dias e inutilizado após esse prazo. Expeça-se mandado de
levantamento judicial em favor da exequente. P.R.I. e comunique-se a extinção do feito à Serasa. - ADV: RONALDO TOLEDO
(OAB 181813/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO EDSON LOPES FILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL IVETE BUZZETTI DE SOUZA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2014
Processo 3000765-69.2013.8.26.0484 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Edson Ferreira da
Silva - Mílton Gonçalves Alencar - - SR Brasil Semi-Reboques - - Cláudio César de Morais - - Alexandre Granado de Souza Vistos. HOMOLOGO a desistência do presente feito, para fins do artigo 158, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em
relação ao requerido Milton Gonçalves Alencar. Julgo, em conseqüência, extinto o processo, com fundamento no artigo 267, VIII,
do CPC em relação ao mesmo. P.R.I. e providencie a serventia o necessário para a redesignação da audiência de conciliação.
- ADV: LEANDRO MARQUES PARRA (OAB 225754/SP)
Processo 3000765-69.2013.8.26.0484 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Edson Ferreira
da Silva - Mílton Gonçalves Alencar - - SR Brasil Semi-Reboques - - Cláudio César de Morais - - Alexandre Granado de Souza
- Redesignada audiência de conciliação para o dia 19/02/2014, às 11:00 horas. - ADV: LEANDRO MARQUES PARRA (OAB
225754/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARIANA SILVA RODRIGUES DIAS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL IVETE BUZZETTI DE SOUZA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2014
Processo 0002075-64.2013.8.26.0484 (048.42.0130.002075) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Adriana
Rosa Soares dos Santos - Tendo em vista a quitação do débito noticiada pela exequente(fl.22), JULGO EXTINTA a EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por LEIDE DAIANE FRANCISCO DE SOUZA contra ADRIANA ROSA SOARES DOS
SANTOS, o que faço com fundamento no art.794, I do CPC, ficando autorizada a entrega do título que instruiu a inicial à
executada, cientificando-a de que o mesmo será preservado por 90 dias e inutilizado após esse prazo. Determino ainda o
desbloqueio da conta da executada. P.R.I. e comunique-se a extinção do feito à Serasa. - ADV: ELAINE APARECIDA CARRER
(OAB 67729/SP)
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583
583
593
600
616
648
649
649
649
658
659
671
677
689
698
702
711
716
721
721
721
722
724
726
728
729
733
733
733
734
739
741
741
741
741
741
746
750
750
750
755
755
755
758
759
759
759
762
762
763
763
763
763
763
770
793
796
796
797
798
799
807
808
809
811
811
811
811
816
816
816
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2083

SUMÁRIO
1ª Vara Cível
2ª Vara Cível
3ª Vara Cível
4ª Vara Cível
Criminal
Distribuidor Criminal
1ª Vara Criminal
Juizado Especial Cível
Juizado Especial Criminal
Colégio Recursal
Infância e Juventude
LINS
Cível
Distribuidor Cível
1ª Vara Cível
2ª Vara Cível
3ª Vara Cível
Criminal
Distribuidor Criminal
1ª Vara Criminal
2ª Vara Criminal
Juizado Especial Cível
Infância e Juventude
LORENA
Cível
1ª Vara
FORO DISTRITAL DE PIQUETE
Cível
1ª Vara
Criminal
1ª Vara
Infância e Juventude
LUCÉLIA
Cível
1ª Vara
MACATUBA
Cível
Distribuidor Cível
1ª Vara
Criminal
Distribuidor Criminal
Juizado Especial Criminal
MAIRINQUE
Cível
1ª Vara
MAIRIPORÃ
Cível
1ª Vara
2ª Vara
Criminal
2ª Vara
Juizado Especial Cível
Juizado Especial Criminal
MARACAÍ
Cível
1ª Vara
MARÍLIA
Cível
Distribuidor Cível
1ª Vara Cível
3ª Vara Cível
1ª Vara da Família e das Sucessões
Criminal
1ª Vara Criminal
3ª Vara Criminal
Juizado Especial Cível
Vara da Fazenda Pública
MARTINÓPOLIS
Juizado Especial Cível
MATÃO
Cível
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823
845
859
878
893
893
895
896
902
903
904
904
904
904
908
915
918
924
924
925
927
927
932
932
932
932
944
944
944
946
946
947
947
947
947
962
962
962
964
966
966
967
967
967
967
974
974
974
980
984
984
985
989
989
989
989
990
990
990
997
1008
1012
1015
1015
1016
1016
1028
1045
1045
1048
1048
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2084

SUMÁRIO
1ª Vara Cível
2ª Vara Cível
3ª Vara Cível
MAUÁ
Cível
2ª Vara Cível
3ª Vara Cível
MIGUELÓPOLIS
Cível
1ª Vara
Criminal
1ª Vara
MIRACATU
Cível
2ª Vara Cível
Juizado Especial Cível
MIRANDÓPOLIS
Cível
Distribuidor Cível
1ª Vara
Criminal
1ª Vara
2ª Vara
MIRANTE DO PARANAPANEMA
Juizado Especial Cível
Juizado Especial Criminal
MIRASSOL
Cível
Distribuidor Cível
2ª Vara
Criminal
Distribuidor Criminal
1ª Vara
Anexo Fiscal I
FORO DISTRITAL DE NEVES PAULISTA
Cível
1ª Vara
MOCOCA
Cível
Distribuidor Cível
1ª Vara
2ª Vara
Criminal
Distribuidor Criminal
MOGI DAS CRUZES
Cível
Distribuidor Cível
2ª Vara Cível
3ª Vara Cível
4ª Vara Cível
5ª Vara Cível
Criminal
Distribuidor Criminal
Juizado Especial Cível
Colégio Recursal
Vara da Fazenda Pública
FORO DISTRITAL DE BRÁS CUBAS
Cível
Distribuidor Cível
1ª Vara
2ª Vara
Criminal
2ª Vara
FORO DISTRITAL DE GUARAREMA
Juizado Especial Cível
Juizado Especial Criminal
MOGI-GUAÇU
Cível
Distribuidor Cível
2ª Vara Cível
3ª Vara Cível
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1048
1050
1055
1060
1060
1060
1069
1080
1080
1080
1084
1084
1084
1084
1084
1086
1088
1088
1088
1089
1100
1100
1100
1100
1100
1103
1103
1103
1103
1140
1143
1143
1144
1145
1147
1147
1147
1151
1151
1151
1167
1172
1173
1173
1176
1176
1176
1181
1188
1194
1205
1210
1210
1212
1213
1213
1217
1217
1217
1218
1220
1227
1227
1228
1228
1231
1231
1231
1231
1236
1236
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2085

SUMÁRIO
Criminal
Distribuidor Criminal
Juizado Especial Cível
MOGI-MIRIM
Cível
Distribuidor Cível
1ª Vara
3ª Vara
Criminal
Distribuidor Criminal
1ª Vara
2ª Vara
Colégio Recursal
FORO DISTRITAL DE CONCHAL
Cível
1ª Vara
MONGAGUÁ
Cível
1ª Vara
2ª Vara
MONTE ALTO
Cível
Distribuidor Cível
1ª Vara
2ª Vara
3ª Vara
Criminal
Distribuidor Criminal
1ª Vara
2ª Vara
Juizado Especial Cível
MONTE APRAZÍVEL
Cível
Distribuidor Cível
1ª Vara
Criminal
Distribuidor Criminal
1ª Vara
FORO DISTRITAL DE MACAUBAL
Cível
1ª Vara
Criminal
1ª Vara
Juizado Especial Cível
Juizado Especial Criminal
MONTE AZUL PAULISTA
Juizado Especial Cível
MONTE-MOR
Cível
1ª Vara
MORRO AGUDO
Cível
1ª Vara
NHANDEARA
Cível
1ª Vara
Criminal
1ª Vara
NOVA GRANADA
Cível
1ª Vara
NOVA ODESSA
Criminal
1ª Vara
NOVO HORIZONTE
Cível
1ª Vara
Criminal
1ª Vara
FORO DISTRITAL DE ITAJOBI
Cível
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1241
1249
1252
1261
1261
1261
1263
1268
1273
1273
1274
1277
1277
1279
1279
1279
1283
1283
1283
1308
1318
1318
1318
1322
1336
1339
1343
1343
1344
1344
1345
1349
1349
1349
1350
1359
1359
1359
1360
1360
1360
1362
1362
1362
1363
1363
1363
1370
1370
1370
1375
1375
1375
1383
1383
1383
1395
1395
1396
1396
1396
1396
1396
1396
1397
1397
1397
1421
1421
1421
1421
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2086

SUMÁRIO
Distribuidor Cível
1ª Vara
Criminal
1ª Vara
Infância e Juventude
NUPORANGA
Cível
1ª Vara
Criminal
1ª Vara
OLÍMPIA
Cível
Distribuidor Cível
1ª Vara
2ª Vara
Criminal
Distribuidor Criminal
1ª Vara
2ª Vara
ORLÂNDIA
Cível
Distribuidor Cível
1ª Vara
2ª Vara
Criminal
Distribuidor Criminal
1ª Vara
Infância e Juventude
OSASCO
Cível
Distribuidor Cível
1ª Vara Cível
2ª Vara Cível
3ª Vara Cível
4ª Vara Cível
5ª Vara Cível
6ª Vara Cível
7ª Vara Cível
8ª Vara Cível
1ª Vara da Família e Sucessões
2ª Vara da Família e Sucessões
Criminal
Distribuidor Criminal
1ª Vara Criminal
3ª Vara Criminal
4ª Vara Criminal
Júri
Execuções Criminais
Juizado Especial Cível
Infância e Juventude
Petições Retidas
OSWALDO CRUZ
Cível
1ª Vara
2ª Vara
Juizado Especial Cível
OURINHOS
Cível
3ª Vara Cível
Juizado Especial Cível
PACAEMBU
Criminal
1ª Vara
Infância e Juventude
PALESTINA
Cível
1ª Vara
Juizado Especial Cível
PALMEIRA D´OESTE
Cível
1ª Vara
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1421
1422
1423
1424
1424
1424
1424
1424
1425
1425
1425
1425
1425
1427
1433
1438
1438
1439
1440
1440
1440
1440
1441
1446
1449
1449
1450
1451
1451
1451
1451
1463
1470
1471
1480
1485
1489
1495
1500
1501
1504
1507
1507
1511
1512
1513
1513
1513
1514
1522
1523
1523
1523
1523
1531
1531
1536
1536
1536
1540
1543
1543
1543
1544
1544
1544
1544
1549
1550
1550
1550
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2087

SUMÁRIO
PALMITAL
Cível
2ª Vara
PANORAMA
Cível
1ª Vara
Criminal
1ª Vara
PARAGUAÇÚ PAULISTA
Cível
Distribuidor Cível
1ª Vara
2ª Vara
3ª Vara
Criminal
Distribuidor Criminal
2ª Vara
PARAIBUNA
Juizado Especial Cível
PATROCÍNIO PAULISTA
Cível
1ª Vara
Criminal
1ª Vara
PAULO DE FARIA
Cível
1ª Vara
Criminal
1ª Vara
PEDERNEIRAS
Cível
1ª Vara
Criminal
1ª Vara
PEDREGULHO
Cível
1ª Vara
PEDREIRA
Cível
1ª Vara
Criminal
1ª Vara
PENÁPOLIS
Cível
Distribuidor Cível
1ª Vara
2ª Vara
Juizado Especial Cível
PEREIRA BARRETO
Cível
Distribuidor Cível
1ª Vara
2ª Vara
Criminal
Distribuidor Criminal
1ª Vara
2ª Vara
PIEDADE
Cível
Distribuidor Cível
1ª Vara
2ª Vara
Criminal
Distribuidor Criminal
1ª Vara
2ª Vara
Juizado Especial Cível
Infância e Juventude
PINDAMONHANGABA
Cível
Distribuidor Cível
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1557
1557
1557
1559
1559
1559
1588
1589
1590
1590
1591
1592
1593
1598
1601
1601
1602
1602
1602
1603
1603
1603
1608
1609
1609
1609
1609
1609
1609
1610
1610
1610
1611
1611
1611
1611
1612
1623
1623
1623
1626
1626
1628
1628
1628
1641
1644
1650
1653
1653
1653
1655
1663
1673
1673
1673
1674
1675
1675
1675
1677
1685
1690
1690
1690
1694
1699
1707
1708
1708
1708
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2088

SUMÁRIO
1ª Vara
2ª Vara
Criminal
Distribuidor Criminal
1ª Vara
Juizado Especial Cível
Petições Iniciais não Distribuídas
PIRACAIA
Cível
2ª Vara
Criminal
2ª Vara
PIRACICABA
Cível
1ª Vara Cível
2ª Vara Cível
3ª Vara Cível
4ª Vara Cível
6ª Vara Cível
2ª Vara da Família e Sucessões
Criminal
1ª Vara Criminal
Vara da Fazenda Pública
FORO DISTRITAL DE RIO DAS PEDRAS
Cível
1ª Vara
Criminal
1ª Vara
PIRAJU
Cível
2ª Vara
Juizado Especial Criminal
PIRAJUÍ
Cível
1ª Vara
2ª Vara
Criminal
1ª Vara
PIRAPOZINHO
Juizado Especial Cível
PIRASSUNUNGA
Cível
1ª Vara
2ª Vara
3ª Vara
Criminal
3ª Vara
Infância e Juventude
PITANGUEIRAS
Cível
1ª Vara
Juizado Especial Cível
POÁ
Cível
1ª Vara Cível
FORO DISTRITAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
Cível
1ª Vara
2ª Vara
3ª Vara
Juizado Especial Cível
Juizado Especial Criminal
POMPÉIA
Cível
1ª Vara
PORANGABA
Cível
1ª Vara
Criminal
1ª Vara
PORTO FELIZ
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1711
1712
1722
1723
1725
1726
1726
1727
1727
1727
1730
1730
1730
1730
1730
1735
1745
1749
1758
1760
1764
1764
1765
1779
1779
1779
1780
1780
1781
1781
1781
1782
1782
1782
1782
1792
1807
1807
1808
1808
1809
1809
1809
1812
1816
1818
1818
1819
1819
1819
1819
1827
1828
1828
1828
1836
1836
1836
1843
1853
1861
1866
1867
1867
1867
1873
1873
1874
1875
1875
1877
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2089

SUMÁRIO
Cível
Distribuidor Cível
Criminal
Distribuidor Criminal
1ª Vara
2ª Vara
PORTO FERREIRA
Cível
Distribuidor Cível
1ª Vara
2ª Vara
Criminal
Distribuidor Criminal
2ª Vara
Juizado Especial Cível
Infância e Juventude
POTIRENDABA
Juizado Especial Cível
PRAIA GRANDE
Cível
1ª Vara Cível
3ª Vara Cível
1ª Vara da Família e Sucessões
2ª Vara da Família e Sucessões
Criminal
1ª Vara Criminal
Vara da Fazenda Pública
PRESIDENTE BERNARDES
Cível
1ª Vara
Criminal
1ª Vara
PRESIDENTE EPITÁCIO
Cível
2ª Vara
PRESIDENTE PRUDENTE
Cível
Distribuidor Cível
2ª Vara Cível
3ª Vara Cível
1ª Vara da Família e Sucessões
2ª Vara da Família e Sucessões
Criminal
Distribuidor Criminal
1ª Vara Criminal
2ª Vara Criminal
1ª Vara de Execuções Criminais
2ª Vara de Execuções Criminais
Juizado Especial Cível
Vara da Fazenda Pública
Petições Iniciais não Distribuídas
PRESIDENTE VENCESLAU
Cível
Distribuidor Cível
1ª Vara
2ª Vara
3ª Vara
Criminal
Distribuidor Criminal
1ª Vara
3ª Vara
Colégio Recursal
PROMISSÃO
Cível
Distribuidor Cível
Criminal
Distribuidor Criminal
2ª Vara
Juizado Especial Cível
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1877
1877
1878
1878
1880
1880
1881
1881
1881
1883
1889
1897
1897
1898
1899
1902
1903
1903
1903
1903
1903
1911
1919
1928
1937
1937
1938
1940
1940
1940
1950
1950
1951
1951
1959
1959
1959
1959
1967
1986
1993
1996
2001
2001
2009
2010
2011
2018
2023
2030
2048
2048
2048
2048
2048
2052
2054
2063
2063
2063
2064
2065
2072
2072
2073
2074
2074
2075
2076

